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Note: The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. The
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places the book had in the margin the notation of the month that the event
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notation, starting a new paragraph.
εκείσζε: Σν ηνληθφ ζχζηεκα έρεη αιιάμεη απφ πνιπηνληθφ ζε κνλνηνληθφ.
Καηά ηα άιια έρεη δηαηεξεζεί ε νξζνγξαθία ηνπ βηβιίνπ. Λέμεηο κε
έληνλνπο ραξαθηήξεο πεξηθιείνληαη ζε &, ελψ ιέμεηο κε ηηαιηθνχο
ραξαθηήξεο ζε _. Λείπνπλ νη ζειίδεο 274 – 275. ε δηάθνξα κέξε, ζην
πεξηζψξην, ην βηβιίν είρε ηελ έλδεημε ηνπ κήλα ηνπ γεγνλφηνο. Έβαια ηελ
έλδεημε θάπνπ θνληά ζηελ έλδεημε ηνπ πεξηζσξίνπ, μεθηλψληαο θάζε θνξά
θαηλνχξγηα παξάγξαθν.
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ΠΤΡΙΔΩΝΟ ΣΡΙΚΟΤΠΗ
ΙΣΟΡΙΑ
ΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ
ΕΚΔΟΙ ΣΡΙΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙΑ ΤΠ'
ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΥΕΩ
ΣΟΜΟ Β'.

«Καιιίζηελ παηδείαλ εγεηένλ πξνο αιεζηλφλ βίνλ
ηελ εθ ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο πεξηγηγλνκέλελ εκπεηξίαλ· κφλε γαξ αχηε ρσξίο βιάβεο απφ παληφο
θαηξνχ θαη πεξηζηάζεσο θξηηάο αιεζηλνχο απνηειεί
ηνπ βειηίνλνο.»
Δθ ησλ ηνπ ΠΟΛΤΒΗΟΤ
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ΔΚΓΟΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΛΑΝΖ
ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ
ΔΚ ΣΟΤ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΖ «ΩΡΑ»
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 ΔΚΓΟΔΩ
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
1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Κ'.

&Ππόοδορ ηυν Σούπκυν εν ηη Αναηολική Δλλάδι και κςπίεςζιρ ηηρ
πόλευρ και ηος θποςπίος Λεβαδείαρ. — ςγκπούζειρ καη' εκείνα ηα
μέπη — Διζβολή ηος Ομέππαζα Βπςώνη ειρ Δύβοιαν και Αηηικήν. —
Λύζιρ ηηρ πολιοπκίαρ ηηρ ακποπόλευρ Αθηνών. — Αποηςσία ηηρ ειρ
Κάπςζηον εκζηπαηείαρ ηυν Δλλήνυν.&
ΔΛΑΤΛΨΑΝΤΕΣ δε οι Τοφρκοι οκτϊ θμζρασ εν Γραβιά μετζβθςαν εισ Βοδωνίτςαν· οι δε περί
τον Οδυςςζα κατζλαβαν το επί τθσ εισ Λεβαδείαν οδοφ χωρίον, Καςτράκι, διότι προσ
εκείνο το μζροσ ϊδευαν οι παςάδεσ. Ρροτικζμενοι δε οι Ζλλθνεσ πάντοτε να ματαιϊςωςι
τθν τουρκικιν ταφτθν εκςτρατείαν, δζον ζκριναν, εν ϊ οι περί τον Οδυςςζα κατείχαν το
Καςτράκι, οι άλλοι οπλαρχθγοί να κτυπιςωςιν εκ δευτζρου το Ρατρατςίκι και ν'
αναγκάςωςι τον εχκρόν να ςτραφι εισ τα οπίςω. Και ο μεν Γκοφρασ, ο Σκαλτςάσ και ο
Σαφάκασ, οπλαρχθγόσ των Κραβάρων, ζχοντεσ οι τρεισ 1200 ςυνιλκαν εισ τον Αετόν
άνωκεν του Ρατρατςικίου επί τθσ Οίτθσ ίνα πζςωςιν εκείκεν εισ τθν πόλιν, ςυνεννοθκζντεσ
και μετά του Μιτςου Κοντογιάννθ. Αλλ' οι Ρατρατςικιϊται Τοφρκοι, μακόντεσ τθν εκεί
άφιξίν των, εξεςτράτευςαν υπερδιςχίλιοι διά νυκτόσ απροςδοκιτωσ υπό τον
Ντελιχαφζηον, και απζκλειςαν τουσ περί τον Καλτςάν και τον Γκοφραν· ακοφςασ ο
Σαφάκασ, όςτισ ζτυχε να ιναι εςτρατοπεδευμζνοσ ολίγον απϊτερον των άλλων τον
αιφνίδιον τουφεκιςμόν ζτρεξεν, ζλυςε τον αποκλειςμόν και ζδωκεν ευκαιρίαν τοισ
ςυναδζλφοισ του να φφγωςιν αβλαβείσ. Τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθ το ςχζδιον του
αντιπεριςπαςμοφ.
Διαμείναντεσ δε οι παςάδεσ θμζρασ τινάσ εν Βοδωνίτςθ εςτράτευςαν προσ τθν Λεβαδείαν.
Τζςςαρασ ϊρασ απζχει τθσ Βοδωνίτςθσ το Καςτράκι, όπου ιςαν οι περί τον Οδυςςζα. Οι
Τοφρκοι, πριν προχωριςωςιν, θκζλθςαν να διαςκορπίςωςι τουσ εκεί· οφτοι δε βλζποντζσ
τουσ επερχομζνουσ απιλκαν αμαχθτί. Αλλά προτοφ ιλκεν εισ λόγουσ ο Οδυςςεφσ ζξωκεν
του Δαδίου μετά του γνωςτοφ του Χατςι - Αχμζταγα, Κρθτόσ, άλλοτε διοικθτοφ τθσ
Λεβαδείασ και ακολουκοφντοσ ιδθ τον Κιοςζ - Μεχμζτπαςαν. Θ μυςτικι αφτθ ςυνζντευξισ
ζδωκεν αφορμιν να υποπτεφςωςί τινεσ τθν προσ τον αγϊνα διάκεςιν του Οδυςςζωσ, ότε
τον είδαν απομακρυνόμενον αμαχθτί του Καςτρακίου όπου ιτο καλϊσ ωχυρωμζνοσ· αλλ' θ
λαμπρά αντίςταςισ του εν Γραβιά απεδείκνυε τασ υποψίασ ταφτασ αλόγουσ. Εν τοςοφτω, οι
Τοφρκοι, φκάςαντεσ ζξωκεν τθσ Λεβαδείασ τθν 25 Λουνίου, παριγγειλαν τοισ εν αυτι να
προςκυνιςωςιν υποςχόμενοι αμνθςτείαν, και μθ ειςακουςκζντεσ ζπεςαν τθν ακόλουκον
αυγιν εισ τθν πόλιν, τθν εκυρίευςαν και ζκαυςαν μζροσ αυτισ. Ρολλοί αξιωματικοί και
ςτρατιϊται του Οδυςςζωσ, όντεσ εν τθ πόλει, ανζβαςαν επί τθσ ειςβολισ των Τοφρκων εισ
το φροφριον και εκλείςκθςαν· εκεί κατζφυγαν και πολλοί κάτοικοι· οι δε μείναντεσ εν τθ
πόλει επροςκφνθςαν και δεν εκακοποιικθςαν. Αφ' ου δε οι Τοφρκοι εκυρίευςαν τθν πόλιν,
ο Οδυςςεφσ κατζλαβε μετά χιλίων το άνωκεν τθσ Λεβαδείασ χωρίον Σοφρπι όπου ιλκε και
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ο Γκοφρασ.
Θ δε πρόοδοσ των εχκρϊν εν τθ Ανατολικι Ελλάδι εφόβιςεν εισ άκρον τουσ
Ρελοποννθςίουσ, διαδοκζντοσ λόγου ότι εςκόπευαν να ειςβάλωςιν εισ Ρελοπόννθςον και
ν' αναβϊςι και εισ Τριπολιτςάν προσ διαςκορπιςμόν των περί αυτιν. Εισ εμπόδιον δε του
κακοφ τοφτου απεςπάςκθςαν των ςτρατοπζδων τθσ Ρελοποννιςου ο Θλίασ
Μαυρομιχάλθσ και ο Νικιτασ· οφτοι, φκάςαντεσ εισ τον ιςκμόν και μακόντεσ, ότι οι εχκροί
διζτριβαν ειςζτι εν Λεβαδεία εξ αιτίασ τθσ αντιςτάςεωσ των εν τω φρουρίω, παρζλαβαν εκ
των πολιορκοφντων τθν Κόρινκον τουσ Υδραίουσ, τουσ Ροριϊτασ, καί τινασ των
Δερβενοχωριτϊν, και επορεφκθςαν εισ Γρανίτςαν, χωρίον κείμενον άνωκεν τθσ Λεβαδείασ
και ανατολικϊτερον του Σουρπίου. Φιλότιμοι και φιλοκίνδυνοι οι δφο Ρελοποννιςιοι
αρχθγοί θκζλθςαν να διακρικϊςιν εξ αυτισ τθσ αρχισ διά τινοσ ανδραγακιματοσ, και
χωρίσ να προειδοποιιςωςι τον Οδυςςζα ζπεςαν επί τουσ εν Λεβαδεία εχκροφσ, αλλ' αντί
να βλάψωςιν, εβλάφκθςαν μεγάλωσ υπό του εχκρικοφ ιππικοφ και εφονεφκθςαν 20 των
περί αυτοφσ, εν οισ και ο Κυριάκοσ Δουηίνασ· κα εβλάπτοντο δε ζτι μάλλον, αν ο Οδυςςεφσ
και ο Γκοφρασ, ιδόντεσ τθν ςυμπλοκιν, δεν κατζβαιναν από του χωρίου, όπου
εςτρατοπζδευαν, και δεν τουσ ωπιςκοφυλάκουν. Μετά τθν ατυχι ταφτθν ςυμπλοκιν
μετζβθςαν οι Ρελοποννιςιοι εισ Σοφρπι, όπου ανζβθςαν και οι περί τον Οδυςςζα και
Γκοφραν. Τθν δε επιοφςαν ιλκεν άλλθ πελοποννθςιακι βοικεια υπό τον Κυριακοφλθν
Μαυρομιχάλθν, και τον Τςαλαφατίνον· και οφτοσ μεν ετοποκετικθ όπου ιςαν οι λοιποί
Ρελοποννιςιοι, ο δε Κυριακοφλθσ κατζλαβε τθν Ρζτραν δφο ϊρασ απζχουςαν τθσ
Λεβαδείασ επί τθσ μεταξφ ταφτθσ και των Κθβϊν οδοφ, αλλά δεν εδυνικθ να ενδιαμείνθ
επελκόντων των εχκρϊν και μετζβθ εισ τα χωρία των Κθβϊν, Κρεκοφκι και Κόκλα. Το
ςχζδιον των ζξωκεν τθσ Λεβαδείασ Ελλινων ιτο να ςυνεννοθκϊςι μετά των εν τω
φρουρίω, και να πζςωςιν αίφνθσ οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν επί τουσ εν τθ πόλει
εχκροφσ. Συνεξεςτράτευε μετά των Τοφρκων ο οπλαρχθγόσ Χριςτοσ Ραλάςκασ, εισ ον και
οι εκτόσ τθσ πόλεωσ Ζλλθνεσ και οι εν τω φρουρίω, ζχοντεσ πλιρθ πίςτιν, ανεκάλυπταν τα
ςχζδιά των· ανταπεκρίνοντο δε και δι' αυτοφ εν αγνοία των Τοφρκων και εδζχοντο τασ
ςυμβουλάσ του πάντθ, ανυπόπτωσ. Αφ' οφ δε απεφάςιςαν να εφορμιςωςιν όλοι εκ
ςυμφϊνου επί τουσ εχκροφσ εν ρθτι νυκτί, επλθςίαςαν θςφχωσ οι ζξωκεν προσ τθν πόλιν
διθρθμζνοι εισ διάφορα ςϊματα και εκ διαφόρων μερϊν· αλλ' αίφνθσ ζπεςαν τουφεκίαι
μθδενόσ ειδότοσ πόκεν και πϊσ. Το περιςτατικόν τοφτο ανζβαλε τθν εκτζλεςιν του ςχεδίου
τθσ επικζςεωσ εισ άλλθν νφκτα· αλλ' οι παςάδεσ, μακόντεσ τθν επαφριον τα τθσ νυκτόσ,
ζπεςαν εισ Σοφρπι πριν φζξθ, κοιμωμζνων ανυπόπτωσ των Ελλινων, εςκότωςαν τουσ
ζμπροςκεν του χωρίου ςκοποφσ, επάτθςαν το χωρίον, διεςκόρπιςαν τουσ εκεί και τουσ
θνάγκαςαν ν' αναβϊςιν εισ το άνωκεν αυτοφ όροσ. Κακ' θν δε ϊραν οι Τοφρκοι ϊρμθςαν
εισ το χωρίον, οι εν τω φρουρίω ςτρατιϊται πάςχοντεσ προ θμερϊν ςιτοδείαν, ζδραξαν τθν
ευκαιρίαν, και εξιλκαν δρομαίοι· οι δε εναπομείναντεσ, άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδία,
παρεδόκθςαν δια τθσ μεςιτείασ του Ραλάςκα. Τοιουτοτρόπωσ οι Τοφρκοι εκυρίευςαν το
φροφριον (α). Οι δε εκ Σουρπίου διωχκζντεσ κατζφυγαν όλοι εισ το μοναςτιριον του οςίου
Λουκά και εκείκεν διεχωρίςκθςαν· και ο μεν Οδυςςεφσ ϊδευςε τθν οδόν του Ηθτουνίου
επί λόγω να εμποδίςθ τασ εκείκεν μετακομιηομζνασ τροφάσ, οι δε Ρελοποννιςιαι
μετζβθςαν εισ Κρεκοφκι και Κάηαν, και ενεςκινωςαν φοβοφμενοι μθ προχωριςωςιν οι
εχκροί προσ τον ιςκμόν μετά τθν άλωςιν του φρουρίου τθσ Λεβαδείασ. Διά τον αυτόν

www.schooltime.gr

Σελίδα 9

φόβον ςυνζρρευςαν επί του ιςκμοφ και άλλα πελοποννθςιακά ςτρατεφματα υπό τον
Ράνον Κολοκοτρϊνθν, τον Σολιϊτθν, τον Δικαίον και τον Αντωνάκθν Μαυρομιχάλθν·
ςυνθνϊκθ μετ' ολίγον και ο Κυριακοφλθσ αφιςασ εν Κρεκουκίω ωσ προφυλακιν τον
ανεψιόν του Θλίαν, τον Τςαλαφατίνον και τουσ προ ολίγου ελκόντασ Ρετμεηάδασ.
Μετά δε τθν παράδοςιν του φρουρίου τθσ Λεβαδείασ, οι Τοφρκοι βουλιν ζβαλαν να
προςελκφςωςι τουσ Ζλλθνασ φερόμενοι φιλανκρϊπωσ επ' ελπίδι να ςβζςωςι τθν φλόγα
τθσ επαναςτάςεωσ· δια τοφτο δεν επείραξαν τουσ προςκυνιςαντασ, κατζςτθςαν εν τθ
πόλει τασ ςυνικεισ Αρχάσ, ιγουν, τον βοϊβόδαν, τον καδιν, και τουσ προεςτϊτασ, και
διζςπειραν αμνθςτιρια εισ τα πζριξ χωρία. Τθν αυτιν πολιτικιν επολιτεφκθςαν και προσ
τουσ κατοίκουσ τθσ επαρχίασ των Κθβϊν· εφρόντιςαν δε ςυγχρόνωσ να διαλφςωςι και τα
άλλα ενυπάρχοντα ελλθνικά ςτρατόπεδα και να εμποδίςωςι τθν ςφςταςιν νζων. Επί τω
ςκοπϊ τοφτω ενεκρίκθ ο μεν Μεχμζτπαςασ να μείνθ εν ταισ επαρχίαισ Λεβαδείασ και
Κθβϊν και να διατθρι ελευκζραν τθν κοινωνίαν των μερϊν εκείνων και των ζξω εισ
ανεπθρζαςτον ειςβολιν νζων δυνάμεων και εισ τροφαγωγίαν, ο δε Βρυϊνθσ να μεταβι εισ
Εφβοιαν προσ αναδοφλωςίν τθσ, και εκείκεν εισ Ακινασ προσ λφςιν τθσ πολιορκίασ τθσ
κινδυνευοφςθσ ακροπόλεωσ. Κατά το ςχζδιον δε τοφτο ζςτειλεν ο Μεχμζτθσ ςτρατεφματα
επί τουσ κατζχοντασ το Κρεκοφκι Ζλλθνασ και τουσ απεδίωξεν επί τθσ πρϊτθσ ορμισ. Οι
Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ το χωρίον μετ' ολίγον, επολζμθςαν, και πλιρεισ κάρρουσ
κατζβθςαν πολεμοφντεσ και εισ τθν πεδιάδα, όπου το εχκρικόν ιππικόν τουσ ζτρεψε πάλιν
εισ φυγιν και εςκότωςεν 27.
Μετ' ολίγασ δε θμζρασ οι αυτοί Τοφρκοι εκτφπθςαν το μοναςτιριον του αγίου Θλίου, το
αντικρφ τθσ πόλεωσ των Κθβϊν, κατεχόμενον υπό των Ελλινων, αλλ' απεκροφςκθςαν·
ζκαυςαν ζπειτα τθν Βίλιαν και εξθκόντιςαν τουσ εκεί Ζλλθνασ· εκίνθςαν μετά ταφτα κατά
του μοναςτθρίου του αγίου Μελετίου κατεχομζνου υπό Ελλινων. Άνωκεν αυτοφ
εκλείςκθςαν 70 Ζλλθνεσ εντόσ προμαχϊνοσ· και επειδι εκ τθσ κατοχισ αυτοφ εκρζματο θ
αςφάλεια του μοναςτθρίου, ο Θλίασ Μαυρομιχάλθσ, όςτισ κατείχεν άλλθν κζςιν και
επολζμει ευτυχϊσ, φοβθκείσ μθ δειλιάςωςιν οι εντόσ αυτοφ πολεμοφντεσ, ζτρεξε διά
μζςου των εχκρϊν ξιφιρθσ, ειςεπιδθςεν εισ τον προμαχϊνα, και οφτω και ο προμαχϊν
διετθρικθ, και οι Τοφρκοι, πυρ βαλόντεσ εισ το μοναςτιριον, ζφυγαν· ζφυγαν μετά ταφτα
και οι Ζλλθνεσ. Εν τοςοφτω βλζποντεσ οι Ρελοποννιςιοι ότι αυτοί μεν απζμειναν ολίγοι, οι
δε εχκροί ιςαν και πολλοί και δυνατοί ωσ ζχοντεσ και ιππικόν, ωπιςκοδρόμθςαν προσ τον
ιςκμόν πλθςίον των εκεί ςτακμευόντων ςυναδζλφων των, και ζπαυςεν ζκτοτε πάςα
Τοφρκων και Ελλινων ςφγκρουςισ κατ' εκείνα τα μζρθ. Και ταφτα μεν ζπραττε το υπό τον
Μεχμζτθν εν ταισ επαρχίαισ Κθβϊν και Λεβαδείασ μείναν ςτράτευμα· ο δε Βρυϊνθσ
μετζβθ μετά διςχιλίων εισ Εφβοιαν.
Επί τθσ παραλίασ τθσ νιςου ταφτθσ και αντικρφ τθσ νιςου Σκφρου κείται θ Κοφμθ (Κφμθ).
Αν και μακράν των αποςτατθςάντων μερϊν τθσ Ευβοίασ, ζδραξαν τα όπλα και αφτθ και τα
πζριξ χωρία μετά τινασ θμζρασ αφ' οφ απεςτάτθςεν θ Λίμνθ. Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ
περιιρχετο τασ νιςουσ του Αιγαίου ο επίςκοποσ Καρφςτου Νεόφυτοσ, ςτρατολογϊν και
προετοιμάηων ναυτικιν δφναμιν εισ επανάςταςιν τθσ επιςκοπισ του. Οι Κουμιϊται
μακόντεσ ότι ο Καρφςτιοσ Ομζρμπεθσ θτοιμάηετο να κινθκι κατ' αυτϊν, ζγραψαν τω
επιςκόπω να τοισ ςτείλθ δφναμιν. Οι πρόκριτοι τθσ Άνδρου, όπου ευρζκθ τότε ο
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επίςκοποσ, διατθροφντεσ δφο πλοία εν τω μεταξφ Καφθρζωσ και τθσ νιςου των πορκμϊ
προσ φφλαξιν από ενδεχομζνθσ μεταβιβάςεωσ τουρκικϊν δυνάμεων εκ Καρφςτου εισ τθν
νιςον, τα διζταξαν επί τθ αιτιςει του επιςκόπου να μεταβιβάςωςιν εισ Κοφμθν τινάσ
ςτρατιϊτασ ευριςκομζνουσ εν Γαβρειϊ, κϊμθ και λιμζνι τθσ νιςου των, τουσ πλείςτουσ
Ανδρίουσ, εν οισ καί τινεσ μοναχοί. Αλλ' εν ϊ ζπλεαν οφτοι υπό τθν οδθγίαν του επιςκόπου
προσ τθν κινδυνεφουςαν κωμόπολιν, ο Ομζρμπεθσ εκτφπθςε τουσ Κουμιϊτασ κατά τα
Λζπουρα, τουσ ενίκθςε, τουσ διεςκόρπιςεν, εφόνευςε τον γενναίον αρχθγόν των
Γεωργάκθν Λωάννου Ραπά, ζκαυςε και ελεθλάτθςε τθν Κοφμθν, και οφτωσ οι εκπλεφςαντεσ
υπό τον ατυχι επίςκοπον επανιλκαν άπρακτοι εισ τον Γαβρειόν.
Ο δε Βρυϊνθσ εςτράτευςε τθν επαφριον τθσ εισ Χαλκίδα ειςόδου του, ό εςτι τθν 15
Λουλίου, επί τουσ εν Βρυςακίοισ ωχυρωμζνουσ. Ρολλοί ιςαν οι εκεί Ζλλθνεσ· αλλά τθν
παραμονιν τθσ μάχθσ ο αρχθγόσ Αγγελισ Ν. Γοβρίνασ, διαλζξασ 300 τουσ ανδρειοτζρουσ,
τουσ εκράτθςε, τουσ δε λοιποφσ απζςτειλεν εισ άλλθν ακινδυνοτζραν κζςιν. Ρροσ
ενδυνάμωςιν δε των Βρυςακίων ελλιμζνιηαν εκεί πλοία τθσ Λίμνθσ και το υπό τον
πλοίαρχον Αλζξανδρον Κριεηιν Υδραϊικόν εξ οφ απεβιβάςκθ ζν κανόνι. Θ κζςισ αφτθ ιτο
καταλλθλοτάτθ εισ αςφάλειαν των Ελλινων, παρόντων πλοίων· διότι, και αν υπερίςχυεν ο
εχκρόσ, κατζφευγαν εισ αυτά· δια τοφτο, αν και ιςαν τόςον ολίγοι, ενδιζμειναν ακλόνθτοι
και άφοβοι αφ' οφ είδαν παμπλθκείσ εχκροφσ επερχομζνουσ και ςφροντασ κανόνια εισ
καταςτροφιν των οχυρωμάτων. Ο Αγγελισ είχε δϊςει άλλοτε δείγματα ανδρίασ, ωσ είσ
των αυτοπροαιρζτωσ κλειςκζντων και ανδραγακθςάντων εν τω ξενοδοχείω τθσ Γραβιάσ.
Οφτοσ, διακζςασ τα τθσ μάχθσ ωσ ζπρεπε, και παρϊν όπου ιτον ο μεγαλείτεροσ κίνδυνοσ,
ενζπνεε μζγα κάρροσ και ζδιδε χρθςτάσ ελπίδασ. Εν τω μεταξφ δε τθσ μάχθσ οι ιερείσ
φοροφντεσ τασ ςτολάσ των και ιςτάμενοι εν μζςω των πολεμιςτϊν εδζοντο ψάλλοντεσ
μεγαλοφϊνωσ το «Σ ϊ ς ο ν – Κ φ ρ ι ε - τ ο ν - λ α ό ν - ς ο υ».
Οι Τοφρκοι απθλπίςκθςαν του να διαςκορπίςωςι τουσ ολίγουσ Ζλλθνασ· και επειδι πολλοί
εφονεφοντο ωσ εκτεκειμζνοι, και ουδζνα των Ελλινων εφόνευαν ωσ υπό τθν ςκζπθν
οχυρωμάτων, εςτράφθςαν μετά δίωρον μάχθν εισ τα οπίςω άπρακτοι, κατθςχυμζνοι και
καταδιωκόμενοι, αφιςαντεσ κακ' οδόν δφο κανόνια.
Μάιοσ Οι δε Ακθναίοι Τοφρκοι, αφ' οφ απεκλείςκθςαν εν τθ ακροπόλει, είδαν, ότι μόνθ
ελπίσ προσ λφςιν τθσ πολιορκίασ ιτον θ ζξωκεν βοικεια. Επί τω ςκοπϊ τοφτω 15 των
εγκλείςτων υπό τθν οδθγίαν του επ' ανδρία γνωςτοφ Μεχμετάκου εξιλκαν κρυφίωσ
δια νυκτόσ τθν 15 μαΐου, διζβθςαν αταράχωσ και αβλαβϊσ δια μζςου των εχκρϊν
κοιμωμζνων και μθ εχόντων νυκτοφυλακάσ, κατζβθςαν εισ τουσ τρεισ Ρφργουσ, και
διεβιβάςκθςαν εισ Κάρυςτον και εκείκεν εισ Χαλκίδα όπου παρζςτθςαν τθν δεινιν
κζςιν τθσ ακροπόλεωσ και εηιτθςαν τα προσ ςωτθρίαν των εν αυτι. Θ δε ελπίσ τθσ
ζξωκεν βοθκείασ εκάρρυνε τουσ εγκλείςτουσ εισ το ν' αντζχωςι γενναίωσ και να μθ
ειςακοφωςι τουσ εχκροφσ προςκαλοφντασ αυτοφσ να παραδοκϊςιν.
Αρξαμζνου δε του ραμαηανίου, ό εςτι τθν 27, ζπραξαν οι ζγκλειςτοι ζργον φιλάνκρωπον·
απζλυςαν 30 Ελλθνίδασ και εηιτθςαν εισ ανταλλαγιν τουσ εν τοισ προξενείοισ οικείουσ
των· αλλά δεν ειςθκοφςκθςαν, διότι οι Ζλλθνεσ απζδωκαν τθν απόλυςιν εισ τθν
επικρατοφςαν εν τθ ακροπόλει ςπάνιν των τροφϊν μάλλον ι εισ φιλανκρωπίαν. Τθν 30 οι
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Τοφρκοι εξιλκαν εισ αρπαγιν τροφϊν, αλλ' απεκροφςκθςαν και εφονεφκθςαν εξ αυτϊν
δφο.
Λοφνιοσ Είπαμεν, ότι το ςυντελεςτικϊτερον εισ τθν πτϊςιν του φρουρίου των Ακθνϊν ιτον
θ αφαίρεςισ του εν τω παρατειχίςματι νεροφ· επειδι θ χριςισ των κανονίων
εδείχκθ ανωφελισ, οι Ακθναίοι ζςκαψαν υπό το παρατείχιςμα υπόνομον, και τθν 9
Λουνίου, κακ' θν απεφάςιςαν να τθν ανάψωςιν, εχφκθ όλθ θ πόλισ υπό τθν
ακρόπολιν προσ τον ναόν του Ολυμπίου Διόσ εισ κζαν τθσ εκραγισ. Αλλ' οι Ζλλθνεσ,
πρωτόπειροι των τοιοφτων εργαςιϊν, άναψαν τθν υπόνομον πριν τθν
υποςκάψωςιν όςον ζπρεπε, και θ εκραγι δεν επιλκεν· επί τθ αποτυχία δε ταφτθσ
επεχείρθςαν να υποςκάψωςιν άλλθν· ανθςφχαηαν δε μεγάλωσ μακόντεσ τθν
είςοδον των τουρκικϊν δυνάμεων εισ Βοιωτίαν διότι εντόσ ολίγου κα ιρχοντο και
εισ Ακινασ, διά τοφτο κατεγίνοντο παντοίοισ τρόποισ να κυριεφςωςιν όςον τάχιον
τθν ακρόπολιν και αςφαλιςκϊςιν εν αυτι.
Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ζφκαςεν εισ Ακινασ θ χαροποιά είδθςισ τθσ αποβάςεωσ του
Δθμθτρίου Υψθλάντου εισ Ρελοπόννθςον.
Αδιαφιλονείκθτοσ α υ κ ζ ν τ θ σ - τ ο υ - τ ό π ο υ εκεωρείτο εκτόσ τθσ Ρελοποννιςου ο
Υψθλάντθσ ωσ ανεφζραμεν. Αν δε και ο ατυχισ αδελφόσ του Αλζξανδροσ μετά τα
αλλεπάλλθλα πακιματά του είχε φυλακιςκι, εφθμίηετο πανταχόκεν και επιςτεφετο, ότι
παντοφ κατετρόπωςε τουσ εχκροφσ, ότι εκίνθςεν εισ επανάςταςιν τουσ λαοφσ Σερβίασ και
Βουλγαρίασ, ότι επζραςε τον Δοφναβιν, ότι εκυρίευςε τθν Αδριανοφπολιν και ότι ιτο προ
των κυρϊν τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ μετά μυριάδων. Θ ψευδισ αφτθ αλλά ςωτιριοσ κατ'
εκείνασ τασ περιςτάςεισ φιμθ και τον αγϊνα εισ άκρον ενίςχυε, και το Υψθλαντικόν όνομα
υπερεμεγάλυνε. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ ζςπευςαν οι Ακθναίοι να ςτείλωςι προσ τον
Δθμιτριον Υψθλάντθν πρζςβεισ προςφζροντεσ αυτϊ τθν υπόκλιςίν των και αιτοφμενοι
αντιπρόςωπόν του ωσ διοικθτιν του τόπου. Ο διοριςμόσ εν εκείνοισ τοισ καιροίσ διοικθτοφ
ιτο τόςον αναγκαιότεροσ, κακ' όςον ανεφφθςαν μεταξφ των Ακθναίων και του Χατςι Μελζτθ τοιαφτθσ φφςεωσ ζριδεσ και διαιρζςεισ, ϊςτε κίνδυνοσ ιτο μθ επζφεραν εγχϊριον
ςφγκρουςιν. Θ εκλογι του Υψθλάντου ζπεςεν επί τον Λιβζριον Λιβερόπουλον, όςτισ
αναχωριςασ εκ Τρικόρφων ωσ πλθρεξοφςιοσ του πλθρεξουςίου του γενικοφ επιτρόπου τθσ
υπερτάτθσ Αρχισ, ζφκαςε τθν 29 εισ Ρειραιά όπου κατζβθςαν προσ υποδοχιν του και οι
πολίται και τα ςτρατεφματα και τον ςυνϊδευςαν εισ τθν πόλιν φοροφντα τθν ιερολοχιτικιν
ςτολιν, θν εφόρουν ο Υψθλάντθσ και όλοι οι οπαδοί του. Τοιαφτθ δε ιτον θ τότε εν
ονόματι του Υψθλάντου ενεργουμζνθ εξουςία εκτόσ τθσ Ρελοποννιςου, ϊςτε ο Χατςι Μελζτθσ, ο προ μιασ θμζρασ απειλϊν να κφςθ και απολζςθ, άμα ζλαβε τθν διαταγιν του
Λιβερίου, εξεςτράτευςεν ευπεικζςτατοσ εισ Κιβασ προσ αντίκρουςιν του προσ τθν Αττικιν
προχωροφντοσ εχκροφ.
Δίμθνον μόλισ παριλκεν αφ' οφ απεκλείςκθςαν οι Τοφρκοι εν τθ ακροπόλει, και θ τροφι
και θ πόςισ, αι ειςκομιςκείςαι αρξαμζνου του αποκλειςμοφ, εξζλειψαν. Μθ ζχοντεσ δε
κοινωνίαν μετά των ζξω, και ακοφοντεσ τουσ Ζλλθνασ μεγαλορρθμονοφντασ εφοβοφντο
ξζνων επζμβαςιν και ιςαν εισ άκρον περίλυποι. Τόςον δε υπϊπτευαν ότι ο αγϊν των
Ελλινων εςτθρίηετο υπό των ευρωπαίων, ϊςτε, βλζποντεσ μεταξφ των πολιορκθτϊν
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πολλοφσ φραγκοφοροφντασ, δισ θρϊτθςαν τουσ εν τθ πόλει προξζνουσ, αν οι Φράγκοι
Βαςιλείσ εκιρυξαν πόλεμον κατά τθσ Τουρκίασ· εξ αιτίασ δε του αποκλειςμοφ των οφτε τασ
εν τθ γειτονεία προόδουσ των ομοπίςτων αυτϊν εγίνωςκαν.
Λοφλιοσ Εςτερθμζνοι τροφϊν και ειδιςεων εξιλκαν τθν νφκτα τθσ 2 Λουλίου επί αρπαγι
τροφϊν και επί αιχμαλωςία τινόσ εισ γνϊςιν των πραγμάτων, και ζπεςαν εν
πρϊτοισ επί τουσ κατζχοντασ το αντικρφ του κεάτρου του Βάκχου κανονοςτάςιον
Κείουσ, μετά ταφτα επί τουσ Αιγινιτασ και τελευταίον επί τουσ άνωκεν του λόφου
του Μουςείου Υδραίουσ. Και οι μεν Κείοι διεςκορπίςκθςαν, ζχαςαν τθν ςθμαίαν
των και μετζβθςαν εισ Κερατιάν αντικρφ τθσ πατρίδοσ των· ζπακαν και οι Αιγινιται,
και ζχαςαν και αυτοί τθν ςθμαίαν των, αλλά τθν ανζκτθςαν και διετιρθςαν τθν
κζςιν των. Μόνοι οι Υδραίοι υπερίςχυςαν και απϊκθςαν τουσ εχκροφσ. Κατά δε τθν
ζξοδον ταφτθν εφονεφκθ ανδρείοσ τισ και ορμθτικόσ άραψ, οφτινοσ τθν κεφαλιν
ζκοψαν οι Ζλλθνεσ κατά τθν βάρβαρον τουρκικιν ςυνικειαν και ανεςτιλωςαν επί
του Μουςείου χαίροντεσ· αλλ' θ χαρά ετράπθ εισ λφπθν· διότι οι εν τθ ακροπόλει
Τοφρκοι, αγανακτιςαντεσ επί τω κεάματι, ανεβίβαςαν από τθσ φυλακισ τθν αυτιν
ϊραν τουσ 10 Χριςτιανοφσ, ουσ άλλοτε απιγαγαν εισ το φροφριον, ζκοψαν τασ
κεφαλάσ των και τασ ανεςτιλωςαν κατζναντι των Ελλινων. Οι Ζλλθνεσ εμάνθςαν
ιδόντεσ το γεγονόσ, και μθ δυνάμενοι ν' αποκεφαλίςωςι τουσ αποκεφαλιςτάσ των
ςυγγενϊν και φίλων ϊρμθςαν εισ τθν οικίαν του αυςτριακοφ προξζνου, Γροπίου,
οφτινοσ θ φιλανκρωπία διεφφλαττεν αβλαβείσ 15 Τοφρκουσ άνδρασ και γυναίκασ
παραδοκζντασ αυτϊ επί τθσ ειςβολισ των Ελλινων παρά των προεςτϊτων των
Ακθνϊν. Αντζςτθ ο γενναίοσ και ςυνετόσ πρόξενοσ (β), ζφκαςεν εν καιρϊ και ο
Λιβζριοσ, και το πλικοσ κακθςφχαςε βεβαιωκζν ότι οι προεςτϊτεσ, οι άλλοτε εισ το
φροφριον αναβιβαςκζντεσ, δεν ιςαν μεταξφ των αποκεφαλιςκζντων.
Θ βδελυρά πράξισ του αποκεφαλιςμοφ και θ βδελυρωτζρα τθσ κεατρικισ επιδείξεωσ τθσ
αποκοπείςθσ κεφαλισ επροξζνθςαν τον άδικον και απρομελζτθτον αποκεφαλιςμόν 10
Ελλινων· παρ' ολίγον δε και πολλϊν άλλων ακϊων.
Τθν δε 9 ζμακαν οι Ζλλθνεσ, ότι οι εχκροί εξεςτράτευςαν εισ Ακινασ. Επί τθ ειδιςει ταφτθ
άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδία εςκζπαςαν τθν προσ τον Ρειραιά οδόν καταφυγόντεσ εισ τρία εν
τω λιμζνι εμπορικά πλοία υπό ςθμαίαν ολλανδικιν, και εισ ζν υπό ελλθνικιν, και
αποκομιςκζντεσ οι μεν εισ Σαλαμίνα, οι δε εισ Αίγιναν. Οι Υδραίοι μετζφεραν και οφτοι επί
του πλοίου των το επί του Μουςείου κανόνι και ουδείσ είχε διάκεςιν ν' αντιςτακι. Οι δε εν
τθ ακροπόλει πεινϊντεσ και διψϊντεσ Τοφρκοι ζβλεπαν τθν κίνθςιν, αλλ' θγνόουν τθν
μζλλουςαν ευτυχίαν των· εφοβοφντο δε και αν ιρχετο ζξωκεν βοικεια, μθ δεν τουσ
επρόφκανε ηϊντασ· διά τοφτο θκζλθςαν να ωφελθκϊςιν εκ τθσ άνω κάτω κινιςεωσ των
εχκρϊν, και τθν 14, δφο ϊρασ προ τθσ μεςθμβρίασ, ινοιξάν τινα πυλίδα και εξιλκαν προσ
το μζροσ του Λλιςςοφ άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδία επί αρπαγι τροφϊν· οι πλείςτοι δε
ζπεςαν εισ τα αλϊνια προσ τον ναόν του ολυμπίου Διόσ, όπου ιςαν αι κθμωνιαί· και οι μεν
επροχϊρθςαν είσ τινα κιπον προσ εκείνο το μζροσ, τινζσ δε ειςιλκαν και εισ αυτιν τθν
πόλιν. Οι Ζλλθνεσ, οίτινεσ θτοιμάηοντο να εγκαταλείψωςι τθν πόλιν, ιδόντεσ ότι οι Τοφρκοι
τουσ κατεφρόνουν και παρόντασ, επζπεςαν φιλοτιμθκζντεσ, και τουφεκίηοντεσ τουσ
θνάγκαςαν να καταφφγωςι πάλιν διά τθσ αυτισ πυλίδοσ εισ τθν ακρόπολιν, όπου πολλοί
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μετζφεραν επί των ϊμων γεννιματα και οπϊρασ. Οι Τοφρκοι ζκαυςαν ςυγχρόνωσ τθν υπό
τον ναόν του Βάκχου εκκλθςίαν του αγίου Γεωργίου, και ςυνζκαυςαν τουσ εν αυτι ολίγουσ
Ζλλθνασ φρουροφσ προτιμιςαντασ ν' αποκάνωςιν εν μζςω τθσ φλογόσ ι να παραδοκϊςιν·
εφονεφκθςαν δε τθν θμζραν εκείνθν 30 Τοφρκοι, εξ ϊν οι πλείςτοι γυναίκεσ και παιδία και
7 Ζλλθνεσ· επλθγϊκθ εισ τον πόδα και ο Διμοσ Βαςιλείου μαχόμενοσ γενναίωσ·
μετακομιςκείσ δε εισ Αίγιναν προσ κεραπείαν απζκανε.
Μετά δε τθν μάχθν των Βρυςακίων ο Βρυϊνθσ δεν θκζλθςε να χρονοτριβιςθ εν Ευβοία εξ
αιτίασ τθσ δεινισ κζςεωσ τθσ ακροπόλεωσ των Ακθνϊν, και ςυμπαραλαβϊν τον
Ομζρμπεθν ελκόντα εισ Χαλκίδα αφ' οφ κατθριμωςε τθν Κοφμθν, εξεςτράτευςεν εισ
Ακινασ τθν επαφριον τθσ μάχθσ των Βρυςακίων και ζφκαςε τθν 17 εισ Λιάτανι 8 ϊρασ
μακράν των Ακθνϊν, όπου και διενυκτζρευςεν· θ δε προςζγγιςίσ του απεδίωξε τουσ εισ
αντίςταςιν προκαταλαβόντασ τθν κζςιν εκείνθν Ζλλθνασ. Τθν αυτιν θμζραν επιραν οι
Αιγινιται το κανόνι των και ανεχϊρθςαν εισ τα ίδια. Τθν δε 19 θ πόλισ εγκατελείφκθ παρά
πάντων εκτόσ τινων δυςτυχϊν γερόντων και γραιϊν, μθ δυναμζνων διά τθν προβεβθκυίαν
θλικίαν των να μετατοπίςωςι. Τθ 20 οι Τοφρκοι εςτρατοπζδευςαν εν τθ παρά τθν πόλιν
κζςει των Ρατθςίων, και ζςτειλαν ιππείσ προσ καταςκόπευςιν τθσ πόλεωσ, υπό τθν
οδθγίαν των πρό τινοσ καιροφ επί βοθκεία μεταβάντων από τθσ ακροπόλεωσ εισ Εφβοιαν
Ακθναίων Τοφρκων. Κατόπιν αυτϊν ειςιλκαν εισ τθν πόλιν και ο παςάσ και ο μπζθσ και
όλα τα ςτοχεφματα, άτινα διόλου αχαλίνωτα ζκαιαν υπό τουσ οφκαλμοφσ των αρχθγϊν,
ελαφυραγϊγουν, ζςφαηαν και ουδ' αυτά τα προξενεία εςζβοντο, αν και επ' αυτϊν
εκυμάτιηεν θ ςθμαία των βαςιλζων των.
Τοιουτοτρόπωσ ελφκθ θ πρϊτθ πολιορκία των Ακθνϊν διαρκζςαςα από τθσ 25 απριλίου
μζχρι τθσ 20 Λουλίου· και οι Ακθναίοι οι μεν κατζφυγαν εισ Αίγιναν και Σαλαμίνα, οι δε
μετζβθςαν εισ τα επί του Λςκμοφ ςτρατόπεδα.
Κακ' όν δε καιρόν διζτριβεν εν Ακιναισ ο Ομζρμπεθσ, ο άοκνοσ επίςκοποσ Νεόφυτοσ
απζπλευςε του Γαβρειοφ εισ κυρίευςιν τθσ Καρφςτου μεκ' ικανϊν ακολοφκων
προςορμθκείσ δε εισ Αλιβζρι, χωρίον επί του πορκμοφ μεταξφ Καρφςτου και Χαλκίδοσ,
θνϊκθ μετά των εκεί ςυνθγμζνων Κουμιωτϊν και άλλων· και αυτόσ μεν ανεχϊρθςεν εισ το
ςτρατόπεδον των Βρυςακίων προσ ςφςκεψιν, το δε ςτράτευμα διετάχκθ να μεταβι εισ
Στοφρα (Στφρα) και οχυρωκι, μζχρι τθσ επιςτροφι του. Αλλ' ο Ομζρμπεθσ, μακϊν τα
κινιματα ταφτα, μετζβθ μετά 300 επιλζκτων εισ Χαλκίδα και εκείκεν εισ Κάρυςτον. Θ
είδθςισ του ερχομοφ του διζλυςεν αφτθ και μόνθ το διά τόςων μόχκων του επιςκόπου
ςυναχκζν κατά τα Στοφρα ςτράτευμα· και οι μεν νθςιϊται επζβθςαν εισ τα πλοία, οι δε
λοιποί ανζβθςαν εισ τα όρθ· αλλά φιλοτιμθκζντεσ οφτοι επανιλκαν μετ' ολίγον εισ το
πεδίον τθσ μάχθσ, και οι εισ άκρον προ μικροφ δειλοί εφάνθςαν υπζρ το δζον τολμθροί
ζνεκα τθσ απειρίασ των· ϊςτε, αντί να προφυλάττωνται πολεμοφντεσ όπιςκεν πετρϊν κατά
τθν ελλθνικιν ςυνικεια, ϊρμθςαν κατά πρόςωπον του εχκροφ ερχομζνου τουφεκίηοντεσ
και αλαλάηοντεσ. Οι εχκροί τουσ ζτρεψαν, τουσ κατεδίωξαν, και τουσ θνάγκαςαν να
ριφκϊςιν εισ τθν κάλαςςαν και διαςωκϊςιν εισ τα πλοία· 30 εξ αυτϊν εφονεφκθςαν και
επνίγθςαν, 15 δε μόνοι Σλαβοφνοι, οχυρωκζντεσ ωσ ζπρεπεν, επζμειναν πολεμοφντεσ και
αβλαβείσ μζχρι τζλουσ διζμειναν, χάρισ εισ τον εμπειροπόλεμον αυτϊν αρχθγόν, τον
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μονόφκαλμον άδον. Θ τροπι αφτθ αυτι των Ελλινων ςυνζβθ τθν 12 αυγοφςτου.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

&ςνάθποιζιρ ηοςπκικών ζηπαηεςμάηυν έξυθεν ηος Κοςζανηαζίος
και παθήμαηα ηυν Υπιζηιανών καηοίκυν ηηρ πόλευρ ηαύηηρ και ηυν
πέπιξ. — Πλοςρ ηος ηοςπκικού ζηόλος επί ηην άμον και αποηςσούζα
απόβαζιρ. — Δμθανιζμόρ ηος ελληνικού ζηόλος εν ηυ μεηαξύ άμος
και Αζίαρ ποπθμώ, και εμππηζμόρ εννέα θοπηηγών πλοίυν ηοςπκικών.
— Μαηαίυζιρ ηηρ ηοςπκικήρ εκζηπαηείαρ — Πόλεμορ Σοςπκίαρ και
Πεπζίαρ.&
Αι εισ τα αντικρφ παράλια τθσ Αςίασ τολμθραί αποβάςεισ των Σαμίων και αι εισ τα
ενδότερα ευτυχείσ επιδρομαί των θνάγκαςαν τθν Ρφλθν να κινιςθ κατά τθσ νιςου εκείνθσ
δυνάμεισ και διά ξθράσ και διά καλάςςθσ· διότι, εκτόσ των εισ κακυπόταξίν τθσ άλλων
αιτιϊν, οι Αςιανοί Τοφρκοι εδυςκολεφοντο να εκςτρατεφςωςιν εισ τα εν επαναςτάςει
απϊτερα μζρθ τθσ Ελλάδοσ, αν δεν απθλλάττετο πρϊτον ο τόποσ των του προ των κυρϊν
δεινοφ τοφτου εχκροφ, δεινοτζρου θμζρα τθ θμζρα κακιςταμζνου. Ρροσ τον ςκοπόν
τοφτον κατζβαιναν αντικρφ τθσ Σάμου πολλά ςτρατεφματα, και ανεμζνετο και ο
οκωμανικόσ ςτόλοσ.
Ρερί δε τα τζλθ του απριλίου ο Γεϊργιοσ Λογοκζτθσ, ο επί τθσ επαναςτάςεωσ
μετονομαςκείσ Λυκοφργοσ, προ επτά ετϊν διατριβϊν εν Σμφρνθ, επανιλκεν εισ τθν
πατρίδα του τθν Σάμον. Άνκρωποσ δραςτιριοσ και επιχειρθματίασ, ζχων γνϊςιν και
γραμμάτων και πραγμάτων, ετζκθ διά μιασ υπεράνω των ςυμπατριωτϊν του και θςχολικθ
να οργανίςθ το πολιτικόν και το ςτρατιωτικόν, καταςτιςασ εν μεν τοισ χωρίοισ εφόρουσ
επζχοντασ και τόπον ειρθνοδικϊν, εν δε τθ πρωτευοφςθ βουλιν εξ αντιπροςϊπων παντόσ
χωρίου και τρεισ γενικοφσ εφόρουσ εκπλθροφντασ και τα κακικοντα γενικοφ δικαςτθρίου·
ωργάνιςε και τζςςαρασ χιλιαρχίασ. Επί ςκοπϊ δε να εκπλιξθ τον λαόν και διεγείρθ και
άμιλλαν παρά τοισ φιλοτιμοτζροισ των Σαμίων, διζταξεν όλοι οι αξιωματικοί να φορϊςι
διακριτικά ςθμεία, οι δε χιλίαρχοι χρυςάσ επωμίδασ.
Εν τοςοφτω ςυνιχκθςαν κατά τθν δοκείςαν διαταγιν αντικρφ τθσ Σάμου πάμπολλα
ςτρατεφματα διά τθν μελετωμζνθν εκςτρατείαν υπό τασ διαταγάσ του Ελζηογλου,
διοικθτοφ τθσ παραλίου πόλεωσ του Κουςανταςίου και των περιχϊρων, κζλουςα δε να
εξάψθ θ Ρφλθ ζτι μάλλον τον φανατιςμόν των πιςτϊν και ερεκίςθ τθν άπλθςτον
πλεονεξίαν των και τθν αιμοχαρι δίψαν των εξζδωκεν, ωσ ελζγετο, προςταγιν να
φονεφςωςιν όλουσ τουσ υπεροκταετείσ άρρενασ τθσ Σάμου, και να τουφεκίςωςιν όλουσ
τουσ εντόσ τθσ θλικίασ ταφτθσ, τασ δε γυναίκασ όλασ ν' ανδραποδίςωςιν· αλλ' εβράδυνε να
φανι ο εισ μεταβίβαςιν τουρκικόσ ςτόλοσ· ο δε ςυναχκείσ αχαλίνωτοσ όχλοσ ζπραττεν εν
τω μεταξφ τοφτω τα πάνδεινα όπου ςυνθκροίςκθ, αν και τα υπεξοφςια τθσ Ρφλθσ εκείνα
μζρθ ιςαν ατάραχα.
Μεταξφ δε των ςυναχκζντων τοφτων οπλοφόρων πζριξ του Κουςανταςίου ιςαν και οι
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μετά τθν παφςιν των εν Σμφρνθ δεινϊν εξωςκζντεσ εκείκεν κακοφργοι. Οφτοι, ευρόντεσ
ομόφρονασ τουσ λοιποφσ εκεί ςυναχκζντασ, ζπραξαν παντόσ είδουσ ανομιματα εν τοισ ζξω
του Κουςανταςίου χωρίοισ, ςφάηοντεσ, ατιμάηοντεσ, λεθλατοφντεσ και βιάηοντεσ όλουσ να
κεωρϊςι τθν φυγιν ςωτθρίαν. Τα αυτά επεκφμουν να πράξωςι και εν πόλει, όπου
εμβάντεσ φβριςαν, ζδειραν Χριςτιανοφσ και εφόνευςαν ζνα. Ο Ελζηογλουσ, άνκρωποσ
φιλοδίκαιοσ και δραςτιριοσ, επαίδευςεν αμζςωσ διά κεφαλικισ ποινισ τον φονζα. Τθν
δικαίαν ταφτθν πράξιν εκεϊρθςαν ωσ άδικον οι μιςοφντεσ τθν δικαιοςφνθν και ιγειραν
γενικόν γογγυςμόν κατ' αυτοφ. Οι δε δυςτυχείσ Χριςτιανοί, πάςχοντεσ κακ' θμζραν και
βλζποντεσ αδφνατον να λάβωςι παρά του καλοκαγάκου αλλ' όχι και ιςχυροφ διοικθτοφ τθν
απαιτουμζνθν προςταςίαν, οι μεν κατζφευγαν εισ τασ υπό ελλθνικιν ςθμαίαν νιςουσ, οι
δε οικοφρουν. Εν ϊ δε οι Τοφρκοι ιςαν τόςον θρεκιςμζνοι, και οι Χριςτιανοί τόςον
ζμφοβοι, ετόλμθςζ τισ των Χριςτιανϊν πεινϊν να εξζλκθ τθσ οικίασ εισ εφρεςιν τροφισ·
κατά κακιν του τφχθν απιντθςε τρεισ Τοφρκουσ, εξ ϊν ο είσ αμζςωσ τον επιςτόλιςεν αλλά
δεν τον ζβλαψεν· επζπεςε τότε ο Χριςτιανόσ, του ιρπαςε τθν άλλθν πιςτόλαν και τον
εςκότωςεν· οι δφο δε άλλοι Τοφρκοι δειλιάςαντεσ ζφυγαν· αλλά φεφγοντεσ εφϊναηαν «ο ι
- ά π ι ς τ ο ι - ς κ ο τ ό ν ο υ ν - τ ο υ σ - π ι ς τ ο φ σ». Ακουςκείςθσ τθσ φωνισ ταφτθσ,
φωνισ ικανισ να φζρθ τθν καταςτροφιν όλθσ τθσ πόλεωσ, ζςπαςαν οι φιλάτακτοι τασ
κφρασ οικιϊν και εργαςτθρίων, ιρπαςαν πράγματα, εφόνευςαν ανθλεϊσ όςουσ
ςυνιντθςαν, ανδραπόδιςαν γυναίκασ, ζβαλαν πυρ εισ τθν πόλιν και μόλισ τθν διζςωςαν οι
εντόπιοι Τοφρκοι. Θ δε Ρφλθ, μακοφςα τα δυςτυχιματα τθσ πόλεωσ εκείνθσ, κατζκρινε και
μετζκεςε τον φιλοδίκαιον Ελζηογλουν ωσ ερεκίςαντα τουσ πιςτοφσ διά τθσ καταδίκθσ του
φονζωσ.
Λοφλιοσ Τθν δε 3 ιουλίου ο τθλζγραφοσ τθσ Σάμου εςιμανε τον εμφανιςμόν του
οκωμανικοφ ςτόλου πλζοντοσ προσ τθν νιςον εκ πλοίων 36, εν οισ 4 δίκροτα και 6
φρεγάται, υπό τον υποναφαρχον Καρά - Αλιν. Ρλθςιάςασ ο ςτόλοσ ςυνζλαβε
πλοιάριον ςάμιον ζχον τρεισ ναφτασ και τον κυβερνιτθν· και τοφτον μεν και ζνα των
ναυτϊν ζςτειλεν ο υποναφαρχοσ εισ Σάμον προςκαλϊν διά γραμμάτων τουσ
προεςτϊτασ να ζλκωςιν εισ προςκφνθςίν του, και δεχκϊςιν αγάν και καδιν, αν
ικελαν να μθ καταςτραφι ο τόποσ των· τουσ δε λοιποφσ εκράτθςε· τθν εςπζραν δε
τθσ αυτισ θμζρασ ο ςτόλοσ ελλιμζνιςεν ζμπροςκεν τθσ Χϊρασ. Ο λαόσ τθσ Σάμου,
ιδϊν κατά πρϊτθν φοράν εχκρικόν ςτόλον, εδειλίαςε, και οι μεν ανζβθςαν εισ τα
όρθ, οι δε διεβιβάςκθςαν εισ τασ πλθςιοχϊρουσ νιςουσ προσ αποφυγιν του
κινδφνου. Αλλ' αι Αρχαί του τόπου και ο Λυκοφργοσ ζδειξαν άκραν αφοβίαν,
κατεβίβαςαν το προοργανιςκζν ςτράτευμα εισ το παράλιον αντικρφ του ςτόλου και
το θτοίμαςαν εισ αντίκρουςιν του εχκροφ, αν επεχείρει απόβαςιν. Τθν δε υςτεραίαν
ο ςτόλοσ παρετάχκθ ζμπροςκεν των μεςθμβρινϊν παραλίων τθσ Σάμου και
εκανονοβόλει ςφοδρϊσ εισ απομάκρυνςιν του ςτρατεφματοσ των Σαμίων. Το
πρωτόπειρον ςτράτευμα φοβθκζν απεμακρφνκθ και εκρφβθ όπιςκεν των
παρακειμζνων οικιϊν, και οι Τοφρκοι, βλζποντεσ ότι οι εναντίοι των ζγειναν
άφαντοι, εκίνθςαν προσ τθν ξθράν επί των λζμβων· αλλ' ο Λυκοφργοσ και οι
χιλίαρχοι Σταμάτθσ Γεωργιάδθσ, Μανουιλ Μελαχρινόσ καί τινεσ άλλοι αξιωματικοί,
απομείναντεσ επί τθσ παραλίασ, ίκυναν τόςον ευςτόχωσ πζντε κανόνια, ϊςτε όλαι
ςχεδόν αι ςφαίραι ζπεςαν εντόσ των λζμβων και επροξζνθςαν πολφν φόνον. Οι
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ολίγοι οφτοι εδυνικθςαν διά τοφτου και μόνου του τρόπου να εμποδίςωςι τθν
θμζραν εκείνθν τθν απόβαςιν, διότι ο Καρά - Αλισ υπϊπτευεν ότι το φοβθκζν και
απομακρυνκζν από τθσ παραλίασ ελλθνικόν ςτράτευμα παρεφφλαττεν ίνα επιπζςθ.
Ο παράλογοσ δε οφτοσ φόβοσ των Τοφρκων εκάρρυνε το παραμεριςαν ςτράτευμα
των Σαμίων να επανζλκθ όπου ιςαν οι αρχθγοί του και ενδιαμείνθ άφοβον, αν και
ακαταπαφςτωσ πλθν αβλαβϊσ κακ' όλον το θμερονφκτιον υπό του ςτόλου
κανονοβολοφμενον. Τθν δε εφεξισ θμζραν απζβθςαν 300 Τοφρκοι κατά τθν αγίαν
Ραραςκευιν, όπου ιςαν οκτϊ Ζλλθνεσ μόνον εισ ςκοπιν, διότι δεν υπϊπτευαν
απόβαςιν εισ εκείνο το μζροσ. Αλλ' ο χιλίαρχοσ Γεωργιάδθσ, μακϊν το γεγονόσ,
παρζλαβεν όςουσ θφρε προκφμουσ, ϊρμθςε πρϊτοσ αυτόσ μετά των ολίγων
ακολοφκων του, ϊρμθςαν κατόπιν και πολλοί άλλοι επί τουσ αποβάντεσ τόςον
μανικοί, κατά το παράδειγμα του γενναίου αρχθγοφ των, ϊςτε ουδζνα ςχεδόν
εχκρόν αφικεν ηϊντα. Εφάμιλλοι των Σαμίων εφάνθςαν εν τθ μάχθ ταφτθ καί τινεσ
παρευρεκζντεσ Κριτεσ, ων ο αρχθγόσ Χατςι Γεϊργθσ Μουριϊτθσ εφθμίςκθ διά τασ
ανδραγακίασ του. Εν τω μεταξφ δε τοφτω επλθςίαςαν εισ το αυτό παράλιον 40
λζμβοι φζρουςαι άλλουσ ςτρατιϊτασ· τόςον δε ευςτόχωσ και τόςον ςφοδρϊσ
ετουφζκιςαν και αυτοφσ οι Ζλλθνεσ, ϊςτε τουσ θνάγκαςαν να ποδίςωςι. Τότε ο
τριςβάρβαροσ και άνανδροσ Καρά - Αλισ, εκδίκθςιν πνζων, επίςςωςε τουσ δφο
δυςτυχείσ και ακϊουσ ναφτασ του ςυλλθφκζντοσ ςαμίου πλοιαρίου, τουσ
εκρζμαςεν επί τθσ ναυαρχίδοσ του κατακζφαλα και τουσ ζκαυςε κατζναντι των
ςυγγενϊν και ςυμπατριωτϊν αυτϊν εισ αιϊνιον ςτίγμα τθσ βδελυράσ μνιμθσ του.
Μετά τθν πράξιν ταφτθν ζςτειλεν αντικρφ 9 φορτθγά πλοία επί μεταφορά άλλων
ςτρατευμάτων τθν δε 6, 7 και 8, ο ςτόλοσ διζμεινεν άπρακτοσ ζμπροςκεν τθσ Σάμου
αναμζνων τον ανάπλουν των φορτθγϊν.
Θ είδθςισ του ζκπλου του ςτόλου τοφτου ζβαλεν εισ κίνθςιν τασ τρεισ ναυτικάσ νιςουσ, και
τθν 4 εξζπλευςαν τα υδραϊκά και ςπετςιωτικά πλοία και θνϊκθςαν μετά των Ψαριανϊν·
ςυνθρικμοφντο δε όλα 90, εν οισ καί τινα τθσ Κάςςου. Δεν ιξευραν κατ' αρχάσ ποφ ζπλεεν
ο εχκρικόσ ςτόλοσ· αλλ' ζμακαν μετ' ολίγον, ότι διζπλευςε το ςτενόν τθσ Χίου
κατευκυνόμενοσ εισ τα αντικρφ τθσ Σάμου παράλια· τθν δε 8 είδαν εν τω μεταξφ Σάμου και
μικράσ Αςίασ πορκμϊ υπό το Τςιαγκλί τα 9 φορτθγά, εφ' ων επεβιβάηοντο τα
ςτρατεφματα, επζπλευςαν τινα αυτϊν και τα ζκαυςαν ενϊπιον του ςυρρεφςαντοσ επί τθσ
παραλίασ εχκρικοφ πλικουσ και του εχκρικοφ ςτόλου κεωροφντοσ αυτά καιόμενα τόςον
πλθςίον και μθ τολμϊντασ να κινθκι· και τα μεν πλικθ διεςκορπίςκθςαν επί τθ κζα του
εμπρθςμοφ, ο δε ςτόλοσ απεμακρφνκθ και αυτόσ, και τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθ θ μεγάλθ
εκςτρατεία, κακ' θν θ Ρφλθ, εν ϊ εβουλικθ να παιδεφςθ τουσ αποςτάτασ Σαμίουσ,
κατζςτρεψε τουσ εν Κουςανταςίω και εν τοισ πζριξ θςφχουσ υπθκόουσ τθσ· Οι δε Ζλλθνεσ,
αυτόπται του καφματοσ των πυρπολικϊν επί τθσ τελευταίασ ναυτικισ των εκςτρατείασ,
θτοίμαςαν 4 και επί τθσ παροφςθσ. Τθν 11 απθντικθςαν οι δφο ςτόλοι εν τω μεταξφ
Βουδρουμίου και Κω πορκμϊ, αλλά δεν εναυμάχθςαν. Εντόσ του πορκμοφ ευρζκθςαν και
το πρωί τθσ επαφριον εν άκρα νθνεμία· αλλά μετ' ολίγον ζπνευςεν άνεμοσ ςφοδρόσ, και ο
ελλθνικόσ ευρεκείσ υπινεμοσ του τουρκικοφ εφοβικθ διά τθν κινδυνϊδθ κζςιν του και
ζςπευςε να εκπλεφςθ. Ο δε τουρκικόσ ζπλεεν ουριοδρομϊν και βλζπων αυτόν φεφγοντα
ζλαβε κάρροσ και προςζπλευςε. Τα ευτελζςτερα των ελλθνικϊν πλοίων και τα
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βραδυπλοϊτερα ιςαν πάντοτε τα πυρπολικά ωσ καταδεδικαςμζνα εισ φκοράν· διά τοφτο
τα 4 πυρπολικά απελείφκθςαν, και επειδι εκινδφνευαν να πζςωςιν εισ χείρασ του εχκροφ,
ζβαλαν εισ αυτά πυρ οι εν αυτοίσ, και εμβάντεσ εισ τα εφόλκια διεςϊκθςαν όλοι αβλαβείσ
εισ τα άλλα ελλθνικά πλοία· και τα μεν τρία των πυρπολικϊν τοφτων εκάθςαν, το δε
τζταρτον εκυριεφκθ πριν ανάψθ· κατεδίωξε δε και ο τουρκικόσ ςτόλοσ τον ελλθνικόν. Τθν
δε νφκτα επιλκε τρικυμία και διεςκορπίςκθ ο ελλθνικόσ· και μζροσ μεν αυτοφ
θγκυροβόλθςεν υπό τθν Κάλυμνον, μζροσ δε υπό τθν Λζρον και Σάμον· θγκυροβόλθςε και
ο τουρκικόσ όλοσ υπό τθν Κων, όπου ςυνθνϊκθςαν μία φρεγάτα και 13 μικρότερα πλοία
πολεμικά του Μεχμζτ - Αλι υπό τον Λςμαιλ - Γιβραλτάρθν ζχοντα 800 Αλβανοφσ εισ
απόβαςιν. Ζκτοτε διεχωρίςκθςαν οι ςτόλοι· και ο μεν τουρκοαιγφπτιοσ ζπλευςε προσ τον
Ελλιςποντον, ο δε ελλθνικόσ ςυνιχκθ όλοσ εισ Σάμον, και τθν 22 θγκυροβόλθςεν υπό το
Γιαλί, όπου ιλκαν εξ Φδρασ και Σπετςϊν τινζσ των προκρίτων ίνα κεωριςωςιν υποκζςεισ
του ςτόλου και πείςωςι τουσ κζλοντασ να επανζλκωςιν εισ τασ νιςουσ των ναφτασ εισ το
να παρατείνωςι τθν εκςτρατείαν. Εν ϊ δε διζμενεν εκεί ο ςτόλοσ, επζςτθ απροςδοκιτωσ ο
πατριάρχθσ Αλεξανδρείασ, αποδθμιςασ εκείκεν εξ αιτίασ των ταραχϊν επί ςκοπϊ να
θςυχάςθ εν Ράτμω τθ πατρίδι του. Ο εμφανιςμόσ εν μζςω του Χριςτιανικοφ ςτόλου ενόσ
των κορυφαίων του κλιρου τθσ ανατοτολικισ εκκλθςίασ επροξζνθςε πολλιν χαράν, και οι
ευλαβείσ ναφται ζτρεξαν όλοι να λάβωςι τθν ευλογίαν του. Ο ιερόσ οφτοσ ανιρ διζμεινεν
θμζρασ τινάσ αγιάηων, νουκετϊν και καρρφνων τουσ ςτρατιϊτασ τθσ πίςτεωσ και τθσ
πατρίδοσ εισ τον αγϊνα· και επειδι ιςαν αι παραμοναί τθσ νθςτείασ του
δεκαπενταυγοφςτου, εςυγχϊρθςε να καταλφςωςιν οι αγωνιηόμενοι Χριςτιανοί και ταφτθν
και όλασ τασ άλλασ τεςςαρακοςτάσ διαρκοφντοσ του εκνικοφ πολζμου. Τθν δε 9
Αυγοφςτου ο ελλθνικόσ ςτόλοσ επανζπλευςεν εισ τα ίδια.
Τα δε κακά, όςα αδίκωσ και παραλόγωσ υπζφεραν οι δυςτυχείσ κάτοικοι Χριςτιανοί του
Κουςανταςίου και των περιχϊρων, θνάγκαςαν τουσ κατοικοφντασ τα χωρία Δωμάτια,
Τςακλι, Ανίκιοϊ, Κελεμπζςθ και Γζροντα, τουσ δεινά πάςχοντασ και ταφτα φοβουμζνουσ,
να ηθτιςωςι καταφφγιον αλλοφ· τοφτου χάριν ςυνενοικθςαν μετά των γειτόνων των
Σαμίων, οίτινεσ απζβθςαν εισ τθν αντικρφ παραλίαν προσ υπεράςπιςιν τθσ επί τθσ νιςου
των μετοικιςεωσ αυτϊν· και κατ' αρχάσ μεν επιγαν εισ Δωμάτια, δφο ϊρασ μακράν τθσ
καλάςςθσ· διαςκορπίςαντεσ δε τθν ενδιαμζνουςαν τουρκικιν φρουράν μετζβθςαν εισ τα
λοιπά χωρία απζχοντα τα ζν του άλλου 5 ζωσ 8 ϊρασ, και οφτω μετεκομίςκθςαν εισ Σάμον
αβλαβείσ 800 οικογζνειαι· πολλοί των μετοικθςάντων, όντεσ γεωργοί, κατετάχκθςαν εν τω
ςτρατϊ των Σαμίων, όςτισ αυξθκείσ εξ αιτίασ ταφτθσ εισ 4000 διεχζετο εισ τα αντικρφ
παράλια, επάτει χωρία κατοικοφμενα υπό Τοφρκων, τα ελαφυραγϊγει και μετζφερεν εισ
τθν νιςον τα κρζμματά των. Διά τασ ςυχνάσ δε ταφτασ και καταςτρεπτικάσ επιδρομάσ οι
Τοφρκοι αφικαν τα παράλια χωρία των ζρθμα, και απεμακρφνκθςαν χάριν αςφαλείασ εισ
τα ενδότερα τθσ Αςίασ, ϊςτε δεν ζμειναν επί των παραλίων εκείνων Τοφρκοι ειμι εντόσ
του Κουςανταςίου ωσ ζχοντοσ δυνατόν φροφριον.
Κατ' εκείνον δε τον καιρόν ςυνζβθςαν νζαι ταραχαί εν τθ οκωμανικι αυτοκρατορία,
κινθκζντων των Βεχαβθτϊν κατά των πόλεων Μεδίνθσ και Μζκκασ, και λαβόντων όπλα των
Δροφηων και των Μαρωνιτϊν. Α ταραχαί αφται μετ' ολίγον κακθςφχαςαν. Είχε δ' εκραγι
και πόλεμοσ μεταξφ Τουρκίασ και Ρερςίασ το κζροσ του ζτουσ τοφτου, και περςικά
ςτρατεφματα επάτθςαν τα τουρκικά χϊματα· αλλ' επειδι μικρά ιτον θ δφναμισ αφτθ,
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μικράν εκίνθςε και θ Ρφλθ προσ τα καταπατθκζντα όριά τθσ, και ωσ εκ τοφτου ολίγθν
θφρεν θ Ελλάσ ανακοφφιςιν.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'.

&Σα μεηαξύ Ρυζζίαρ και Σοςπκίαρ. — Ανασώπηζιρ ηος εν
Κυνζηανηινοςπόλει ππέζβευρ ηος αςηοκπάηοπορ Αλεξάνδπος.&
Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ τθσ ωςςίασ επί τθσ ελλθνικισ επαναςτάςεωσ εφαίνετο αντιφατικι. Ο
Αλζξανδροσ, ωσ μζλοσ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, κατζκρινε παρρθςία τον ελλθνικόν αγϊνα,
διότι, κακ' ουσ ςυνζδεςε πολιτικοφσ δεςμοφσ, ϊφειλε να κατατρζχθ παν κίνθμα λαοφ
τείνον εισ ανατροπιν των κακεςτϊτων. Αλλ' ο αγϊν οφτοσ, αν και απεδοκιμάηετο, ωφζλει
τα μζγιςτα τθν πολιτικιν τθσ ωςςίασ ανζκακεν προκεμζνθν, παρά τθν πολιτικιν των
άλλων αυλϊν, τθν διά παντόσ τρόπου εξαςκζνωςιν του τουρκικοφ κράτουσ. Είχε δε ο
αυτοκράτωρ και ςυνκικασ μετά τθσ Ρφλθσ, ασ αφτθ παρζβθ, και εκείνοσ εδφνατο δικαίωσ
ωσ παραβάτιδα να τθν τιμωριςθ· δεν εμποδίηετο δε ουδ' από των κατά τα 1 8 1 4 και 1 8 1
5, μεταξφ των ευρωπαϊκϊν αυλϊν ςυνομολογθκζντων, διότι θ Τουρκία οφτε
εμπεριελαμβάνετο οφτε καν εμνθμονεφετο· αλλ' θ τοιαφτθ τιμωρία αντζβαινε προσ τθν εν
Λαχβάχθ κθρυχκείςαν πολιτικιν αρχιν, και εντεφκεν προιρχετο θ κατ' επιφάνειαν
αντίφαςισ τθσ ρωςςικισ πολιτικισ. Θ παρατιρθςισ αφτθ είναι προςοχισ αξία, διότι αφτθ
και μόνθ εξθγεί τθν ροπιν του Αλεξάνδρου ςιμερον εισ τθν ειρινθν και αφριον εισ τον
πόλεμον, ον υπερεπεκφμει όλοσ ο λαόσ του. «Μεταξφ όλων των ϊςςων», ζλεγεν ο
Αλζξανδροσ, «είμαι ο μόνοσ, ο μθ αςπαηόμενοσ τον ελλθνικόν αγϊνα». Δεν ικελε τον
κρίαμβον αυτοφ, διότι τον εκεϊρει κρίαμβον επαναςτατικϊν κινθμάτων, άτινα
κατεδίωκεν· αλλά δεν ικελε και τθν καταςτροφιν του, διότι τθν εκεϊρει καταςτροφιν
λαοφ μεκ' ου ουράνιοι δεςμοί τον ςυνζδεαν. Συνζτρεξε δε όχι ολίγον εισ το να περιπλζξθ
ζτι μάλλον τθν πολιτικιν τθσ ωςςίασ και θ ςφοδρά και όχι άλογοσ ωσ εκ των φαινομζνων
υποψία τθσ Ρφλθσ περί τθσ ενοχισ τθσ ρωςςικισ αυλισ εισ τον ελλθνικόν αγϊνα. Θ Ρφλθ
ιξευρεν, ότι οι Ζλλθνεσ απζβλεπαν πάντοτε εισ τθν ωςςίαν προσ απόςειςιν του ηυγοφ· ότι
ζλαβαν όπλα επί των ρωςικϊν πολζμων κατ' αυτισ· ότι θ ωςςία επροςπάκει πάντοτε να
προςτατεφθ όςον και όπωσ εδφνατο τουσ Ζλλθνασ· ότι θ επαναςτατικι Εταιρία ζλαβε το
είναι εν τθ ωςςία· ότι ο πρϊτοσ επαναςτάτθσ Υψθλάντθσ, υπθρζτθσ του αυτοκράτοροσ
Αλεξάνδρου, εκιρυξεν ότι εκινικθ υπό τθν ρωςςικιν προςταςίαν και επί τω λόγω τοφτω
εκάλει εισ αποςταςίαν όλθν τθν Ελλάδα· ότι ο Μιχαιλ Σοφτςοσ και πολλοί άλλοι θφραν
άςυλον επί τθσ φυγισ των και περιποίθςιν εν τθ ρωςςικιν γθ, και ότι επί μόνθ τθ
ςυμπράξει τθσ ωςςίασ ςτθριηόμενοι οι Ζλλθνεσ και ιρχιςαν και διετιρουν τον εκνικόν
αγϊνα. Πλα ταφτα ιςαν βεβαίωσ ικανά να κλείςωςι τα ϊτα τθσ Ρφλθσ προσ τασ ειλικρινείσ
και ειρθνικάσ διαβεβαιϊςεισ τθσ εν Κωνςταντινουπόλει ρωςςικισ πρεςβείασ και να
φζρωςι και τασ άλλασ Δυνάμεισ εισ διςταγμόν.
Διττόν χαρακτιρα, πολιτικόν και κρθςκευτικόν, είχεν ο μεταξφ Ελλινων και Τοφρκων
πόλεμοσ· και ωσ προσ μεν τον πολιτικόν θ Ρφλθ εδφνατο βεβαίωσ να ενεργι κατά τθν
πλιρθ κυριαρχίαν τθσ, και τόςον ανεξαρτιτωσ τθσ ωςςίασ, όςον και πάςθσ άλλθσ
Δυνάμεωσ· αλλ' όχι και ωσ προσ τον κρθςκευτικόν, διότι κατά τθν εν Καϊναρτςίω ςυνκικθν
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τθσ 10 Λουλίου 1774, υπεχρεοφτο να προςτατεφθ τθν χριςτιανικιν κρθςκείαν και τασ
εκκλθςίασ τθσ· όκεν αι μζχρι κανάτου, και κανάτου ανόμου και επονειδίςτου, καταδιϊξεισ
του κλιρου, αι βεβθλϊςεισ, αι γυμνϊςεισ, οι κατεδαφιςμοί των εκκλθςιϊν, και οι εν ταισ
τριόδοισ αυτισ τθσ βαςιλευοφςθσ εμπαιγμοί των αγίων εικόνων και οι κεατριςμοί των
ιερϊν αμφίων ιςαν φανεραί παραβάςεισ τθσ ςυνκικθσ, δι' ασ θ Ρφλθ ιτον υπόλογοσ προσ
τθν ωςςίαν (α).
Αλλά, αν θ Ρφλθ δεν είχε προσ τθν ωςςίαν υποχρεϊςεισ πολιτικάσ ωσ προσ τθν Ελλάδα,
είχε τοιαφτασ διά ςυνκθκϊν ωσ προσ τασ δυο θγεμονείασ, και κατ' αυτάσ ϊφειλε ν' ακοφθ
τθν υπζρ αυτϊν φωνιν τθσ ωςςίασ (β).
Πτε εξερράγθ εν ταισ θγεμονείαισ θ επανάςταςισ, ο Αλζξανδροσ ςυνζτεινε μεγάλωσ εισ το
να επανζλκωςιν αφται εισ τθν υποταγιν τθσ Ρφλθσ· διότι και τον Υψθλάντθν επαίδευςε,
και τασ προκθρφξεισ του ωσ ψευδείσ εςτθλίτευςε, και τθν Ρφλθν ελευκζραν αφικε να
ςτείλθ εισ αυτάσ ςτρατεφματα. Αλλ', αφ' οφ ο πόλεμοσ ζπαυςεν ολοτελϊσ, θ ωςςία
απιτει τθν πολιτικιν αποκατάςταςιν αυτϊν ωσ και πρότερον και τθν ανάκλθςιν των
τουρκικϊν ςτρρατευμάτων, ων θ ειςβολι, κακϊσ άλλοτε διθγικθμεν, επζφερε μφρια
δεινά (γαρ) αλλ' ουδεμίαν ακρόαςιν ζδιδεν ο ςουλτάνοσ. Εκτόσ των μεγάλων τοφτων
αιτιϊν θ Ρφλθ ζδωκε και άλλασ αιτίασ διενζξεων.
Κατά διαταγιν τθσ απθγορεφετο, ωσ προείρθται, οποιαςδιποτε ςθμαίασ πλοίον να δζχεται
τουσ πειρωμζνουσ άνευ αδείασ τθσ να διαφφγωςι τασ μιαιφόνουσ και ατιμωτικάσ χείρασ
τθσ, και επεβλικθ ποινι θ διμευςισ παντόσ πλοίου, αν ο κυβερνιτθσ του απεδεικνφετο
παρικοοσ τθσ διαταγισ τθσ· απιτθςεν θ Ρφλθ και το δικαίωμα τθσ νθοψίασ εισ ςφλλθψιν
των κρυπτομζνων υπθκόων τθσ, ζγκλθμα κανάτου κεωροφςα τθν απλιν φυγιν των και
εγκλθματίασ και αυτάσ τασ γυναίκασ. Είπαμεν, ότι οι εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ όλων
των Δυνάμεων όχι μόνον ςυγκατετζκθςαν, αλλά και δι' ων εξζδωκαν εγκυκλίων προσ τουσ
κακ' όλθν τθν οκωμανικιν αυτοκρατορίαν προξζνουσ ςυνζτρεξαν εισ τασ ορζξεισ τθσ
Ρφλθσ, και ότι μόνοσ ο πρζςβυσ τθσ ωςςίασ Στρογονϊφθσ δεν ιςχυνε διά τθσ
ςυγκατακζςεϊσ του τθν αυλιν του. Αλλ' θ Ρφλθ εισ ουδζν ελογίςκθ τθν αντίρρθςιν και τασ
διαμαρτυριςεισ αυτοφ, και επάτθςεν όλασ ανεξαιρζτωσ και ανεξετάςτωσ τασ ςθμαίασ.
Συνζβθ δε κατ' εκείνασ τασ θμζρασ και ο εν Βουκουρεςτίω τραπεηίτθσ, Σακελλάριοσ, να
διατάξθ τον εν Κωνςταντινουπόλει Εμμανουιλ Δανζηθν να πλθρϊςθ τω νεοδιοριςκζντι
θγεμόνι τθσ Βλαχίασ και ειςζτι διατρίβοντι εν Κωνςταντινουπόλει, Σκαρλάτω Καλλιμάχθ,
χριματά τινα· αλλά μετ' ολίγον ζγραψεν, εξ αιτίασ ίςωσ τθσ πολιτικισ καταςτάςεωσ τθσ
θγεμονείασ, να μθ τα πλθρϊςθ, και επί τθ δευτζρα ταφτθ παραγγελία ο Δανζηθσ
απεποιικθ τθν πλθρωμιν· επρόκειτο δε να μεταβιβαςκϊςι τα χριματα ταφτα εισ το
ταμείον τθσ Ρφλθσ. Αν και πάντοτε ο εκδίδων ςυναλλαγματικιν είναι υπόλογοσ και όχι
ποτζ ο μθ αποδεχόμενοσ, θ Ρφλθ απιτει τθν εξαργφρωςίν τθσ παρά του Δανζηθ.
Ο Δανζηθσ ιτο τραπεηίτθσ τθσ εν Κωνςταντινουπόλει ωςςικισ πρεςβείασ, και ωσ τοιοφτοσ
ελογίηετο υπό ρωςςικιν προςταςίαν αλλ' ιτο γζννθμα τθσ Κριτθσ, και ωσ τοιοφτοσ ιτο
ραγιάσ. Οι εν υπθρεςία πρεςβείασ ραγιάδεσ ιςαν άλλοτε υπό τθν προςταςίαν τθσ αυτισ
πρεςβείασ, αλλά τα προνόμια ταφτα είχαν πρό τινοσ καιροφ καταργθκι· ϊςτε ο πρζςβυσ
τθσ ωςςίασ δεν εδφνατο να προςτατεφςθ δικαιωματικϊσ τον τραπεηίτθν του, και ο
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ςυνετόσ Δανζηθσ φοβθκείσ εκρφβθ. Αλλ' θ Ρφλθ ςυνζλαβε και πολιτικάσ υποψίασ κατ'
αυτοφ· τον εκεϊρει ωσ ςυνωμότθν και ωσ διαβιβάηοντα χριματα εισ τουσ αποςτάτασ· και
επειδι εγνϊριηε τασ προσ τθν ρωςςικιν πρεςβείαν, θν πάντοτε υπϊπτευε, τραπεηικάσ του
ςχζςεισ, εφαντάηετο ότι δι' αυτοφ υπεςτιριηεν θ ωςςία τον ελλθνικόν αγϊνα χρθματικϊσ.
Διά τασ πολιτικάσ και ςφαλεράσ ταφτασ υποψίασ μάλλον ι διά τθν εξαργφρωςιν τθσ
ςυναλλαγματικισ εηιτει θ Ρφλθ να πιάςθ τον Δανζηθν, ον ο πρζςβυσ τθσ ωςςίασ,
πεποικϊσ επί τθν ιςχφν του, ζπειςε να φανερωκι αφόβωσ, υποςχόμενοσ αυτϊ τθν κερμιν
υπεράςπιςίν του. Τθν 20 απριλίου ο Δανζηθσ υπιγεν αυτόκλθτοσ εισ τθν Ρφλθν
ςυνωδευμζνοσ υπό του διερμθνζωσ τθσ πρεςβείασ· αλλά παρά πάςαν προςδοκίαν του
πρζςβεωσ εκρατικθ και εφυλακίςκθ. Απιτθςε τθν επιοφςαν ο πρζςβυσ τθν απόλυςίν του
ωσ υπθκόου ρϊςςου και ωσ τραπεηίτου του· αλλ' ο ρεΐη - εφζντθσ απζρριψε τθν απαίτθςιν
αποτόμωσ, ειπϊν, ότι ο Δανζηθσ ιτο ραγιάσ. Εςτάλθ τότε προσ τον ρεΐη - εφζντθν ο
ςφμβουλοσ τθσ πρεςβείασ Δαςκϊφθσ ςυνωδευμζνοσ υπό δφο διερμθνζων. Ο ρεΐη εφζντθσ τον αφικεν εισ τα αντίκυρα πολλιν ϊραν, και αφοφ τον εδζχκθ, τω είπεν ότι ο
Δανζηθσ ιτο ραγιάσ και δεν απελφετο. Ο Δαςκϊφθσ είχε παραγγελίαν να μθ επιςτρζψθ εισ
τθν πρεςβείαν άνευ του Δανζηθ· διά τοφτο ζμεινε παρά τω ρεΐη - εφζντθ και απζςτειλεν
ζνα των ςυν αυτϊ ειδοποιϊν τον πρζςβυν περί τθσ αποτυχίασ τθσ αποςτολισ του.
Οργιςκείσ ο πρζςβυσ υπιγε προσ τον ρεΐη - εφζντθν αυκθμερόν, και μθ δυνθκείσ να
κατορκϊςθ το ποκοφμενον επεςκζφκθ τον αρχιβεηίρθν αλλά και παρ' αυτϊ απζτυχε και
ικουςεν, ότι θ Ρφλθ εκεϊρει τον Δανζηθν όχι μόνον ραγιάν αλλά και ζνοχον εςχάτθσ
προδοςίασ, και ότι είχε και αποδείξεισ τθσ ενοχισ του· ουδεμίαν όμωσ ζδειξεν. Ο πρζςβυσ,
βλζπων ότι ο Δανζηθσ, πεποικϊσ επί τουσ ενκαρρυντικοφσ λόγουσ του, εκινδφνευε,
κατιντθςε να ηθτιςθ τθν απόλυςίν του ωσ χάριν, αλλά και οφτω δεν ειςθκοφςκθ·
παρεκάλεςε τότε τον αρχιβεηίρθν να διαβιβάςθ αναφοράν του προσ αυτόν τον ςουλτάνον,
αλλά και θ παράκλθςίσ του αφτθ απερρίφκθ, και ο πρζςβυσ επανιλκεν εισ τθν κατοικίαν
του άπρακτοσ και βαρφμθνισ. Τθν επαφριον, επανζλαβε τα αυτά διά του διερμθνζωσ του
Φοντϊνθ προσ τον ρεΐη - εφζντθν επ' ελπίδι να δεχκι οφτοσ τθν προσ τον ςουλτάνον
αναφοράν του· αλλ' εκϊφευςε και ο ρεΐη - εφζντθσ. Τότε ο Φοντϊνθσ εςτάκθ εισ θν
διιρχετο οδόν ο ςουλτάνοσ επανερχόμενοσ από του ηαμίου όπου προςθφχετο, φψωςε τθν
αναφοράν ωσ ποταπόσ ραγιάσ, και παρά τθν αξιοπρζπειαν τθσ αυλισ του εφϊναξε
τουρκιςτί, «Α ν α φ ο ρ ά - του - ε κ τ ά κ τ ο υ - π ρ ζ ς β ε ω σ - κ α ι – π λ θ ρ ε ξ ο υ ς ί ο υ υ π ο υ ρ γ ο φ - τ ο υ – μ ε γ α λ ε ι ο τ ά τ ο υ - α υ τ οκ ρ ά το ρ ο σ - π α ς ϊ ν - τ ω ν -  ω ς
ς ι ϊ ν - π ρ ο σ - τ ο ν – μ ε γ α λ ε ι ό τ α τ ο ν - ς ο υ λ τ ά ν ο ν - Μ α χ μ ο φ τ θν». Δισ
επανζλαβε τουσ λόγουσ τοφτουσ μθδόλωσ κινιςασ τθν προςοχιν του ςουλτάνου· τθν δε
τρίτθν φοράν επζρριψεν ο ςουλτάνοσ βλοςυρόν βλζμμα, επρόςταξε να λάβωςι τθν
αναφοράν του και απεδοκίμαςεν εγγράφωσ τθν αυτιν θμζραν τθν αίτθςίν του, ϊςτε εισ
μάτθν εξϊκειλεν θ πρεςβεία εισ τθν πράξιν ταφτθν (δ).
Εδόκθ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ και άλλθ αιτία διενζξεων ςοβαρωτζρα τθσ περί θσ ο λόγοσ,
ωσ αφορϊςα τα κατά τθν Μαφρθν κάλαςςαν εμπορικά ςυμφζροντα. Θ Ρφλθ, επί λόγω
ςιτοδείασ εν τθ βαςιλευοφςθ εξ αιτίασ των επικρατουςϊν ταραχϊν εν Βλαχομολδαυία,
όκεν εςτζλλετο τακτικϊσ μεγάλθ ποςότθσ ςίτου, εκράτθςεν όλα τα υπό ρωςςικιν ςθμαίαν
διαπλζοντα από τθσ Μαφρθσ εισ τθν Άςπρθν κάλαςςαν ςιτοφόρα πλοία, και πολλά αυτϊν
εξεφόρτωςε παρά γνϊμθν των πλοιάρχων και ϊριςεν αυκαιρζτωσ και τθν τιμιν των
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φορτίων. Θ αυκαιρεςία αφτθ ιτο φανερά παράβαςισ τθσ εμπορικισ ςυνκικθσ τθσ 10
Λουνίου 1783, κακ' θν (ε) ϊφειλεν θ Ρφλθ να δίδθ τα αναγκαία φιρμάνια εισ ελεφκερον
ζκπλουν και εισ ελευκζραν ςιταγωγίαν· απθγορεφετο δε ρθτϊσ ι διά βίασ επί του διάπλου
αποβίβαςισ εισ Κωνςταντινοφπολιν ι αλλοφ των φορτίων. Επί τω λόγω τοφτω ο πρζςβυσ
κατζκρινε τθν πράξιν ωσ αυκαίρετον και παράςπονδον, διεμαρτυρικθ και εκιρυξε τθν
Ρφλθν υπεφκυνον προσ τον αυτοκράτορα και υπόλογον προσ τουσ ηθμιουμζνουσ
εμπόρουσ. Αλλ' αφτθ τόςον κατεφρόνθςε τασ απειλάσ του, ϊςτε οφτε απαντιςεωσ τον
θξίωςεν. Αν τω όντι θ Ρφλθ εφοβείτο ςιτοδείαν, εδφνατο βεβαίωσ να κρατι εισ χριςιν τθσ,
και άκοντοσ του πρζςβεωσ, τασ μετακομιηομζνασ υπό ξζνασ ςθμαίασ τροφάσ· αλλ' ϊφειλε
τότε ν' αποηθμιοί εντελϊσ και τουσ εμπόρουσ και τουσ πλοιάρχουσ, και όχι να ορίηθ αφτθ
αυκαιρζτωσ τασ τιμάσ· αλλ' θ Ρφλθ δεν είχε, κακϊσ εφάνθ, τόςθν χρείαν τροφϊν, όςθν
είχεν επικυμίαν, κακϊσ επροδόκθ θ ιδία, να εμποδίςθ τθν μετακόμιςίν των εισ τουσ
αποςτατιςαντασ τόπουσ (ςτ).
Εν τοςοφτω ο πρζςβυσ Στρογονϊφθσ προείδεν ότι όχι μόνον αι προσ τθν Ρφλθν ςχζςεισ του
κα διεκόπτοντο, αλλ' ότι και αυτόσ κα εβιάηετο ν' αναχωριςθ, διότι παρεβαίνοντο αι
ςυνκικαι, υβρίηετο θ ςθμαία του αυτοκράτοροσ και εκινδφνευε και αφτθ θ ηωι του· τόςον
δε εμαίνετο ο κανατικόσ όχλοσ, ϊςτε θναγκάςκθ θ Ρφλθ κατ' αίτθςιν του πρζςβεωσ να
ςτείλθ και άλλον λόχον γενιτςάρων προσ φροφρθςιν του πρεςβείου. Διά τα περιςτατικά
ταφτα μετζφερεν ο Στρογονϊφθσ εκ τθσ Μαφρθσ καλάςςθσ εισ Μπουγιουκντερζν, όπου
διζτριβε, μικρόν πλοίον πολεμικόν υπό τθν εμπορικιν ςθμαίαν τθσ ωςςίασ.
Θ νεοφανισ και αςυνικθσ παρουςία πολεμικοφ ξζνου πλοίου, αν και μικροφ, ζμπροςκεν
τθσ βαςιλευοφςθσ εν αγνοία τθσ Ρφλθσ ιτο βεβαίωσ παρά τασ ςυνκικασ και ικανι και
υποψίασ τθν ϊραν εκείνθν να διεγείρθ, και τθν Ρφλθν και τον όχλον να παροργίςθ· και τω
όντι ζφερε κοινιν ταραχιν και νζασ λογοτριβάσ αυτισ και του πρζςβεωσ, όςτισ,
ωργιςμζνοσ και εκ των προτζρων αιτιϊν και εκ τθσ τελευταίασ ταφτθσ, τθ ανιγγειλεν, ότι
ανζφερε τα πάντα εισ τον αυτοκράτορα και ότι μζχρι τθσ απαντιςεϊσ του διζκοπτε πάςαν
μετ' αυτισ ανταπόκριςιν.
Θ Ρφλθ εφοβικθ επί τθ αγγελία ταφτθ, κακ' όςον μάλιςτα εμάνκανεν ότι ρωςςικά
ςτρατεφματα ςυνθκροίηοντο κακ' θμζραν προσ τον Ρροφκον, και ζςπευςε να πζμψθ τθν
27 Λουνίου εν αγνοία του πρζςβεωσ προσ τον αρχιγραμματζα του αυτοκράτοροσ
Νεςελρόδον ζγγραφον φζρον τθν υπογραφιν του αρχιβεηίρθ. Το ζγγραφον τοφτο
εκδίδομεν ενταφκα παραλείποντεσ τα μθ ουςιϊδθ (η) και αποςιωπϊντεσ ολοτελϊσ εισ
αποφυγιν επαναλιψεωσ άλλα τινά προγενζςτερα τθσ αυτισ εννοίασ μεταξφ του ρεΐη εφζντθ και του πρζςβεωσ κατ' εκείνον τον καιρόν τθσ κρίςεωσ και των πειραςμϊν.
***
«Πλοσ ο κόςμοσ γινϊςκει, ότι θ Ρφλθ εφάνθ πάντοτε πιςτι εισ τασ μετά των άλλων αυλϊν
ςυνκικασ τθσ και ιδίωσ εισ τασ μετά τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ· και ότι τόςον περί πολλοφ
ποιείται τασ εξωτερικάσ ςχζςεισ τθσ, ϊςτε πολλάκισ είναι ευνοϊκωτζρα παρ' όςον απαιτοφν
αι ςυνκικαι. Θ διαγωγι τθσ προσ τον πρζςβυν τθσ ρωςςικισ αυλισ είναι μία των πολλϊν
αποδείξεων του ευνοϊκοφ τθσ τοφτου ςυςτιματοσ, διότι όχι μόνον τον ετίμθςε πάντοτε
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κακ' όςον ϊφειλεν, αλλά πολλάκισ επζβλεψεν ιλαρϊ όμματι και εισ πολλάσ του πράξεισ,
εισ ασ τον ζρριψεν θ ορμι και θ ςκαιότθσ του χαρακτιροσ του παρά τα ειρθνικά κακικοντα
υπουργοφ φιλικισ Δυνάμεωσ.
Το ςκοποφμενον τθσ τόςω φιλικισ διαγωγισ τθσ Ρφλθσ προσ τον πρζςβυν ιτον θ θςυχία
των υπθκόων αμφοτζρων των αυτοκρατοριϊν. Ουδζποτε ζπαυςεν θ Ρφλθ παιδεφουςα
τουσ ατάκτουσ, και ουδζποτε παφει κεωροφςα ωσ ιεράν παρακατακικθν τουσ υπ' αυτιν
διαφόρουσ λαοφσ, υπεραςπίηουςα και ευεργετοφςα αυτοφσ επζκεινα του κακικοντοσ και
χαρίηουςα αυτοίσ ωσ προσ τα κρθςκευτικά όςθν ελευκερίαν ςυγχωρεί ο ιερόσ νόμοσ. Αλλ',
εν ϊ ιλπιηεν θ Ρφλθ όχι μόνον να μθ μεμφκϊςιν αι ξζναι Δυνάμεισ όςα ζπραξεν εξ
ανάγκθσ εισ κατάπαυςιν τθσ γενικισ και απροςδοκιτου επαναςτάςεωσ των Ελλινων, θν
εκίνθςεν θ κακοβουλία, αλλά και να επαινζςωςι, και μάλιςτα όςαι εξ αυτϊν ςυνεδζκθςαν
εν Λαχβάχθ υπζρ τθσ κοινισ ειρινθσ, θπόρθςε μακοφςα ότι ςυμβαίνει το εναντίον· και
επειδι είναι φανερόν ότι το αίτιον τθσ διαςτροφισ είναι αι αναφοραί του πρζςβεωσ
Στρογονϊφου προσ τθν αυλιν ταυ εισ δικαιολογίαν τθσ μεμπτισ διαγωγισ του, θ Ρφλθ
εκεϊρθςε πρζπον να γνωςτοποιιςθ κατ' ευκείαν τθ αυτοκρατορικι, αυλι τα ςυμβάντα εισ
τρανιν απόδειξιν του ηιλου τθσ υπζρ τθσ διατθριςεωσ τθσ ειρινθσ των δφο Δυνάμεων.
Το αχάριςτον ζκνοσ των Ελλινων ςυνζλαβε προ καιροφ ςχζδιον αποςταςίασ ανϊτερον τθσ
δυνάμεϊσ του και επί ματαίων ελπίδων. Μετά τον κάνατον του πρϊθν θγεμόνοσ τθσ
Βλαχίασ, Αλεξάνδρου Σοφτςου, ο Κεόδωροσ Βλαδιμιρζςκοσ, υπικοοσ ϊςςοσ, ετόλμθςε
πρϊτοσ υπό άλλο πρόςχθμα να υψϊςθ ςθμαίαν επαναςτάςεωσ, και μετ' αυτόν ο
επίβουλοσ υιόσ του Υψθλάντου, ςτρατθγόσ τθσ ωςςίασ, εξελκϊν εκείκεν, επάτθςε τθν
Μολδαυίαν, και εκανάτωςεν αδίκωσ όλουσ τουσ εν τθ πρωτευοφςθ τθσ θγεμονείασ εκείνθσ
Μουςουλμάνουσ. Και ο άλλοσ προδότθσ, Μιχαιλ Σοφτςοσ, ο τότε θγεμϊν τθσ Μολδαυίασ,
εκανάτωςεν επίςθσ πολλοφσ Μουςουλμάνουσ εν Γαλατςίω. Οι ρθκζντεσ κακοφργοι
ετόλμθςαν να κθρφξωςι παντοφ, ότι οι Ζλλθνεσ, ζτοιμοι να βάλωςιν εισ πράξιν το προ
πολλοφ ςχζδιον τθσ αποςταςίασ των, ςκοπόν είχαν να κινθκϊςιν όλοι διά μιασ κακ' όλασ
τασ επαρχίασ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, και ότι θ αυλι τθσ ωςςίασ ενζκρινε και
επροςτάτευε το ςχζδιον. Αι ραδιουργίαι αφται ζγειναν γνωςταί τθ Ρφλθ, και άλλοκεν και
παρ' αυτοφ του πρζςβεωσ τθσ ωςςίασ, ομολογιςαντοσ πολλάκισ υπό πρόςχθμα
ειλικρινείασ ότι θ αυλι του απεδοκίμαηε τα τοιαφτα, ότι εκεϊρει και τον Κεόδωρον και τον
Υψθλάντθν πταίςτασ και διά τοφτο εκάκθρε τον Υψθλάντθν, ότι ζπρεπε να κινθκι αμζςωσ
και μεκ' ικανϊν δυνάμεων θ Ρφλθ εισ τιμωρίαν των δφο τοφτων αποςτατϊν και των
οπαδϊν των, και ότι ετοίμθ ιτον θ ωςςία να τθ χορθγιςθ πάςαν θκικιν αντίλθψιν, αφοφ
θ Ρφλθ δεν θκζλθςε να δεχκι, τθν πραγματικιν. Αλλ' εν ϊ θτοιμάςκθςαν δυνάμεισ ικαναί
εισ αφανιςμόν των αποςτατϊν, ο μθτροπολίτθσ και οι άρχοντεσ τθσ Βλαχίασ ποτζ μεν
επρόβαλαν να κινθκϊςιν αυτοί κατά του Κεοδϊρου μετά των εγχωρίων δυνάμεων, ποτζ
δε ςυνίςτων τασ αιτιςεισ του Κεοδϊρου ωσ ωφελίμουσ. Ο δε εκεί πρόξενοσ τθσ ωςςίασ
εμπόδιςε και αυτόσ μζχρι πολλοφ τθν ειςβολιν των ςτρατευμάτων υπό διαφόρουσ αιτίασ
και ζδωςε καιρόν να ενδυναμωκϊςιν οι αποςτάται. Εν ϊ δε τα ςτρατεφματα τθσ Ρφλθσ
εφιλοπολζμουν, ο πρζςβυσ τθσ ωςςίασ εηιτει τθν άφεςιν του πταίςματοσ του Υψθλάντου
και επρόβαλεν εισ κατάπαυςιν των ταραχϊν να επιτραπι θ απζλευςισ των δφο αρχθγϊν
τθσ αποςταςίασ και των οπαδϊν των από των θγεμονειϊν· ζλεγε δε, ότι θ απόρριψισ τθσ
προτάςεωσ ταφτθσ και θ ειςβολι των ςτρατευμάτων ιςαν επιηιμιαι. Θ Ρφλθ εφρόντιςε ν'
www.schooltime.gr

Σελίδα 23

αποκρικι τα δζοντα περί τοφτων και να παραςτιςθ, ότι, αν απιρχοντο ο Υψθλάντθσ και οι
περί αυτόν ατιμϊρθτοι, δεν κα επανιρχετο θ θςυχία εισ τασ ταραχκείςασ επαρχίασ·
ανιγγειλε δε και ο πρζςβυσ τθσ Αυςτρίασ, ότι ποτζ θ Δφναμισ εκείνθ δεν κα επζτρεπε να
πατιςωςιν οι αποςτάται τα χϊματά τθσ, και ότι, αν ζπιπταν εισ χείρασ τθσ, κα τουσ εκρζμα.
Θ Ρφλθ φρονεί ότι προ πάντων αναγκαίον είναι ο Μιχαιλ Σοφτςοσ και όςοι κατά τασ αρχάσ
τθσ επαναςτάςεωσ κατζφυγαν εκ Κωνςταντινουπόλεωσ εισ Οδθςςόν να παραδοκϊςι (θ)
κατά τασ ςυνκικασ, διότι θ ζξοδοσ των κακοφργων εκ τθσ ωςςίασ και θ εκεί καταφυγι
των ετάραξαν και ταράττουν τα πνεφματα των Μουςουλμάνων· ϊςτε, και αν θ Ρφλθ δεν
εδυςπίςτει ωσ προσ τθν ειλικρίνειαν τθσ ωςςίασ, αδφνατον ιτον, όςον υπάρχουν αι
περιςτάςεισ αφται, να κακθςυχάςθ το ζκνοσ των Μουςουλμάνων· διά τοφτο θ Ρφλθ
επιμζνει εισ τθν παράδοςιν των φυγάδων και επειδι ο πρζςβυσ εκιρυξεν, ότι θ αυλι του
πρόκυμοσ ιτο να δϊςθ πάςαν βοικειαν, θ Ρφλθ κεωρεί ωσ ςυντελεςτικωτζραν πάςθσ
άλλθσ τθν παρά τθσ ρωςςικισ αυλισ πλιρωςιν των ςυνκθκϊν και τθν κατ' αυτάσ
παράδοςιν των φυγάδων.
Διά το κατεπείγον των περιςτάςεων θ Ρφλθ ειςεβίβαςεν ικανά ςτρατεφματα εισ τασ
θγεμονείασ υπό αξίουσ αρχθγοφσ και δεν ζλειψε να ειδοποιιςθ φιλικϊσ τον πρζςβυν περί
ων ζπραξε, διατθροφςα πάντοτε απαράβατα τα προνόμια των μερϊν εκείνων. Αλλ' ο
ρθκείσ πρζςβυσ, πάντοτε δυςτροπϊν, δεν ζπαυςε διαςτρζφων τα πάντα και δίδων
αφορμιν διά του πολιτεφματόσ του να κεωριται και αυτόσ κοινωνόσ τθσ αποςταςίασ των
υπθκόων τθσ Ρφλθσ.
Δεν κινείται εισ γενικιν επανάςταςιν ζκνοσ ειμι διά τθσ μυςτικισ ι τθσ φανεράσ
προτροπισ των προκρίτων αυτοφ, ι τουλάχιςτον διά τθσ ςυγκατακζςεωσ αυτϊν. Θ Ρφλθ
και όλα τα δίκαια και όλουσ τουσ τρόπουσ είχε να εξολοκρεφςθ όλον το γζνοσ των
Ελλινων· αλλ' εφςπλαγχνοσ και τότε, κακϊσ εφάνθ πάντοτε, προσ το υπικοόν τθσ εξζδωκε
διαταγιν ελκφουςα τθν προςοχιν του πατριάρχου εισ τθν κινδυνϊδθ κζςιν όλου του
ελλθνικοφ γζνουσ και ειδοποιοφςα, ότι, αν οι Ζλλθνεσ ζμεναν πιςτοί, δεν είχαν τι να
φοβθκϊςι δι' όςα εςχεδίαςαν κατ' αυτισ και δεν επραγματοποίθςαν. Γνωςτόν είναι, ότι το
γζνοσ των Ελλινων παραδζχεται προκφμωσ όςα παραγγζλλει ο πατριάρχθσ· διά τοφτο
διετάχκθ ν' ανακεματίςθ όλουσ τουσ εν τθ οκωμανικι αυτοκρατορία αποςτατιςαντεσ και
να τουσ ςυμβουλεφςθ να επανζλκωςιν εισ τθν προτζραν υποταγιν. Ο πατριάρχθσ
απιντθςεν ότι ενιργθςε πάντα ταφτα, και όμωσ οι ραγιάδεσ τθσ εν Ρελοποννιςω επαρχίασ
των Καλαβρφτων, πατρίδοσ του ρθκζντοσ πατριάρχου, απεςτάτθςαν μετ' ολίγον (κ) και
ζςφαξαν τουσ Μουςουλμάνουσ, απεςτάτθςαν μετ' ολίγων αι άλλαι επαρχίαι τθσ
Ρελοποννιςου, απεςτάτθςαν και αι νιςοι του Αιγαίου, εξζπλευςαν και τα κεόργιςτα
πλοία των και εφόνευςαν οι μεν επί τθσ καλάςςθσ οι δε επί τθσ ξθράσ μζγαν αρικμόν
Μουςουλμάνων πεςόντων εισ χείρασ των κακϊσ ιτο προωριςμζνον και εμίαναν και τουσ
ιεροφσ τόπουσ. Διά τοφτο θ Ρφλθ εκινικθ και αφτθ εισ εξολόκρευςιν των κακοφργων και
κατά ξθράν και κατά κάλαςςαν. Αν δε οι εςχάτωσ τιμωρθκζντεσ δεν ιςαν ζνοχοι, κακϊσ
απεδείχκθςαν, οφτε οι άλλοι Ζλλθνεσ κα ετόλμων να πράξωςιν όςα κακά ζπραξαν, οφτε θ
Ρφλθ κα ευρίςκετο εισ τθν ανάγκθν να τουσ παιδεφςθ. Θ Ρφλθ δεν ζλειψεν εξ αρχισ να
ςυμβουλεφςθ τον πατριάρχθν και δι' αυτοφ τουσ μθτροπολίτασ και τουσ άλλουσ αρχθγοφσ
του ζκνουσ ςωτθριϊδεισ ςυμβουλάσ. Ο πατριάρχθσ, και αν δεν ιτο ςυνωμότθσ, δεν
εδφνατο ν' αγνοι τθν βδελυράν ςυνωμοςίαν, και εισ αμοιβιν των μεγάλων προσ αυτόν
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ευεργεςιϊν τθσ Ρφλθσ ϊφειλε διά των εκκλθςιαςτικϊν νουκεςιϊν του να επαναγάγθ, το
ζκνοσ του εισ τθν υποταγιν και διαςκεδάςθ τθν ςυνωμοςίαν πριν εκραγι· αλλ' όχι μόνον
δεν ενουκζτθςεν ωσ ζπρεπε το ζκνοσ του, αλλ' ιτον αυτόσ ο πρϊτοσ ςυνωμότθσ. Διά τοφτο
θ Ρφλθ εξετάςαςα (ι) και αποδείξαςα το ζγκλθμά του δι' όςων ζλαβε πλθροφοριϊν και
εντόσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ και ζξωκεν, τον επαίδευςεν αξίωσ του εγκλιματόσ του, και
όχι διά κρθςκευτικιν τινα αιτίαν. Ιτο δε το ζγκλθμά του το βαρφτερον όλων, ωσ ζγκλθμα
επαναςτατικισ ςυνωμοςίασ· και όςοι είναι ζνοχοι τοιοφτου εγκλιματοσ, είτε μεγάλοι είτε
μικροί, είναι επίςθσ αξιόποινοι· διά τοφτο και οι διεγείραντεσ αποςταςίασ επαιδεφκθςαν
πάντοτε ανθλεϊσ, και όςοι ανζγνωςαν τθν ιςτορίαν τθσ ωςςίασ, ζμακαν, ότι το 1715 ζτοσ
από Μεςίου ο αυτοκράτωρ Ρζτροσ εκάκθςε και εκανάτωςε τον κλθρικόν, όςτισ ζτυχε τότε
πατριάρχθσ τθσ ωςςίασ, ωσ ζνοχον και αυτόν τθσ ςυνωμοςίασ του υιοφ του, και
κατιργθςεν ζκτοτε τθν πατριαρχίαν. Θ διά τθσ αγχόνθσ ποινι του πατριάρχου και τ' άλλα
περιςτατικά τθσ θμζρασ εκείνθσ δεν ελογίςκθςαν εισ φβριν τθσ κρθςκείασ. Ωςαφτωσ
ετιμωρικθςαν δικαίωσ και οι μθτροπολίται και οι άλλοι προφχοντεσ του ζκνουσ διά τα
ςυλλθφκζντα ςταςιαςτικά ζγγραφά των (κ). Πλαι δε αι Δυνάμεισ ομολογοφν, ότι απόκειται
εισ πάςαν ανεξάρτθτον κυβζρνθςιν να πράττθ ό,τι ςτοχάηεται καλόν εντόσ τθσ επικρατείασ
τθσ, και δεν επιτρζπεται να προςτατεφθ ξζνθ κυβζρνθςισ αποςτάτασ υπθκόουσ άλλου
κράτουσ υπό μόνθν πρόφαςιν ομοδογματίασ. Ο πρζςβυσ δεν παφει λζγων, ότι θ ποινι του
πατριάρχου ιτον φβρισ προσ τθν κρθςκείαν ικανι να κινιςθ τθν αγανάκτθςιν όλων των
Χριςτιανϊν βαςιλζων· αλλ' θ Ρφλθ τον εβεβαίωςεν, ότι οι πρζςβεισ των άλλων αυλϊν
ωμολόγθςαν, ότι είχε δίκαιον να πράξθ όςα ζπραξε· μόνοσ δε αυτόσ δεν κζλει εκ
ςυςτιματοσ να πειςκι, κωφεφων εισ τασ φιλικάσ εξθγιςεισ τθσ και δίδων διά τθσ διαγωγισ
του αφορμιν να πιςτεφςθ, πασ τισ, ότι ζγραψε περί τοφτου προσ τθν κυβζρνθςίν του όςα
δεν ζπρεπεν.
Μετά τθν ανακάλυψιν τθσ ςυνωμοςίασ, οι Μουςουλμάνοι εξωπλίςκθςαν εξ ανάγκθσ· αλλ'
οφτε τθν ρωςςικιν πρεςβείαν οφτε τουσ υπό ρωςςικιν προςταςίαν εμπόρουσ επείραξαν·
εξ εναντίασ εφρόντιςαν και να τουσ προςτατεφςωςι κατά τασ ςυνκικασ. Αλλ' ο πρζςβυσ,
μεγαλφνων τα μικρά, θνόχλει τθν Ρφλθν και εκάρρυνε τθν φυγιν των υπό τθν ρωςςικιν
προςταςίαν εμπόρων και των ραγιάδων, ουσ επροςτάτευε, προξενϊν ενταυτϊ δυςκολίασ
οςάκισ θ Ρφλθ επεχείριηε να εμποδίςθ τθν φυγιν των. Ο πρζςβυσ είπεν, ότι διζταξε τουσ
προξζνουσ τθσ αυλισ του να φζρωνται κακϊσ απιτει θ των δφο Δυνάμεων φιλία, και ότι
ζςτειλεν εισ περιοδίαν ζνα του υπάλλθλον φζροντα τοιαφτασ οδθγίασ μετά τθν
αποςταςίαν τθσ Μολδοβλαχίασ. Αλλά και θ αποςτολι και θ περιοδία του υπαλλιλου και αι
οδθγίαι δεν φαίνεται ότι ζφεραν άλλο αποτζλεςμα ειμι τθν διάδοςιν τθσ επαναςτάςεωσ
υπό τθν διαςπαρείςαν φιμθν ρωςςικισ ςυμπράξεωσ, και τθν φυγιν των προξζνων μετά
των αποςτατϊν· θ διαγωγι του εν Ράτραισ προξζνου αντίκειται βεβαίωσ προσ τθν
ενυπάρχουςαν των δφο αυτοκρατοριϊν φιλίαν· διότι κακ' όν καιρόν ειςιλκαν εισ τθν πόλιν
εκείνθν τα ςτρατεφματα προσ τιμωρίαν των αποςτατϊν ουδείσ των άλλων προξζνων
μετετόπθςε· μόνοσ ο τθσ ωςςίασ τουσ ςυνϊδευςε καταφεφγοντασ εισ τα πλοιάρια και
φψωςε τθν ρωςςικιν ςθμαίαν. Πλοι δε οι κατά τθν οκωμανικιν αυτοκρατορίαν πρόξενοι
κρζμανται εκ των διαταγϊν των πρζςβεων των αυλϊν των· διά τοφτο θ τοιαφτθ διαγωγι
του εν Ράτραισ προξζνου και θ φυγι τινων άλλων, ωσ αν είχε κθρυχκι πόλεμοσ,
αποδίδονται βεβαίωσ εισ τασ οδθγίασ του πρζςβεωσ. Αι περιςτάςεισ αφται διιγειραν τασ
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δικαίασ των Μουςουλμάνων και των Δυνάμεων υποψίασ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ τθσ
ωςςίασ. Ο δε πρζςβυσ όχι μόνον δεν ζδωκε τθ Ρφλθ θν υπεςχζκθ θκικιν ςυνδρομιν,
κακϊσ απιτει θ δικαιοςφνθ και θ των δφο Δυνάμεων φιλία, και δι' θσ εδφνατο να
κακθςυχάςθ τασ αναφυείςασ υποψίασ, όχι μόνον δεν μετεχειρίςκθ φιλικόν και ειρθνικόν
φφοσ, αλλ' ζπραξε το εναντίον· διότι τθν φυγιν των υπθκόων των δφο Δυνάμεων, ωσ
ανωτζρω ερρζκθ, εκάρρυνε, και ότι ουδ' αυτόσ ιτον αςφαλισ υπεκρίκθ· αλλ' θ Ρφλθ
ζςπευςεν επανειλθμμζνωσ να τον κακθςυχάςθ, ςτείλαςα εισ φροφρθςιν του πρεςβείου
και άλλον λόχον. Ο πρζςβυσ μετζφερε προσ τοφτοισ εξ Οδθςςοφ πλοίον του ρωςςικοφ
ςτόλου, περί ου ερωτθκείσ απεκρίκθ, ότι το ζςτειλαν οι εν Οδθςςϊ φίλοι του μακόντεσ τασ
ταραχάσ, αλλ' ότι είχε ςκοπόν να το αποπζμψθ· επρόςκεςε δε, ότι θ αυλι του επεκφμει να
ςυςτιςθ μεταξφ Κωνςταντινουπόλεωσ και Μαφρθσ καλάςςθσ ταχφπλοα, και ότι ζν εξ
αυτϊν, ερχόμενον εισ Βουγιουκντερζν, ιτο πλθςίον του πορκμοφ. Θ Ρφλθ απεκρίκθ
επιςιμωσ, ότι απθγορεφετο ο διάπλουσ παντόσ ξζνου πλοίου μθ εμπορικοφ, ότι εδφνατο ο
πρζςβυσ άλλωσ πωσ να ανταποκρίνεται μετά τθσ αυλισ του, ότι θ Ρφλθ εφοβείτο μιπωσ θ
εμφάνιςισ τοιοφτων πλοίων ερζκιηε τον λαόν, και διά τοφτο θναγκάηετο να μθ
ςυγκατατεκι· αλλ' ο πρζςβυσ θφρε τον τρόπον και ζφερεν ζν των τοιοφτων ζμπροςκεν του
παλατίου του. Θ Ρφλθ εδικαιοφτο να το αποπζμψθ, διά τθσ βίασ, αλλ' ζκρινε προσ χάριν
του πρζςβεωσ καταλλθλότερον να το αποπζμψθ αταράχωσ αυτόσ· ο πρζςβυσ όμωσ
αψθφϊν τουσ λόγουσ τθσ, ειςεβίβαςε πράγματά του, και το επεςκζφκθ πολλάκισ,
φαινόμενοσ ότι ανζμενεν δεξιόν άνεμον εισ απόπλουν. Θ Ρφλθ επανζλαβε τθν αίτθςίν τθσ·
ςυνζπεςαν και άλλα περιςτατικά, κακ' α ο πρζςβυσ εφάνθ δυςαρεςτθκείσ και ειδοποίθςε
τθν Ρφλθν, ότι ανζφερε τα πάντα εισ τθν αυλιν του, και ότι μζχρι τθσ απαντιςεϊσ τθσ
διζκοπτε πάςαν ςχζςιν.
Τοιαφτθ είναι θ διαγωγι του πρζςβεωσ, προσ ον ουδζποτε ζπαυςεν θ Ρφλθ προςφζρουςα
τασ οφειλομζνασ τιμάσ· αλλ' οποίαι και αν ιναι αι κοινοποιιςεισ του, θ Ρφλθ, ερειδομζνθ
επί τθ ςυνζςει τθσ ρωςςικισ αυλισ και τθ κοινι επικυμία τθσ διατθριςεωσ των φιλικϊν
ςχζςεων, ζχει πεποίκθςιν, ότι ο αυτοκράτωρ δεν κα τασ ακοφςει και κα πιςτεφςει μάλλον
αυτά τα πράγματα και τθν αμερόλθπτον μαρτυρίαν φιλαλθκϊν φίλων. Θκζλθςε δε και
αυτι να γνωςτοποιιςθ διά τθσ παροφςθσ εκκζςεωσ τθν αλικειαν· ϊςτε, αν θ αυλι τθσ
ωςςίασ τθν πιςτεφςθ, και δι' αναλόγων οδθγιϊν επαναφζρθ τον πρζςβυν τθσ, τον αίτιον
όλων των πολιτικϊν και μθ αναγκαίων διενζξεων, εισ τα κακικοντα υπουργοφ φιλικισ
Δυνάμεωσ, ο αυτοκράτωρ κα κερδίςει ζτι μάλλον τθν υπόλθψιν τθσ Ρφλθσ. Αν δε εξ
εναντίασ εγκρίνθ τθν διαγωγιν του, τότε θ Ρφλθ, θ μθδζποτε απομακρυνκείςα τθσ
ευκφτθτοσ και ειλικρινείασ, είναι απθλλαγμζνθ πάςθσ ευκφνθσ παραςπονδιςεωσ, και
επειδι πάντοτε πζποικεν επί τθν κείαν βοικειαν, τθν πθγιν τθσ δυνάμεϊσ τθσ, θ τοιαφτθ
περίςταςισ δεν είναι ικανι να τθν ταράξθ.
Θ Ρφλθ επαναλαμβάνει και ιδθ ότι, αν και δεν προςυπζγραψε τθν παρ' όλων των
ευρωπαϊκϊν Δυνάμεων ςυνυπογραφείςαν υπζρ τθσ γενικισ ειρινθσ ςυνκικθν, ζχει
πάντοτε πραγματικϊσ τθν αυτιν επικυμίαν και κακϊσ ζωσ ςιμερον εφρόντιςεν, οφτω
φροντίηει να διατθριςθ και εισ το εξισ τουσ δεςμοφσ τθσ ειρινθσ μεκ' όλων των φίλων
Δυνάμεων και κατ' εξοχιν μετά τθσ φίλθσ και γείτονοσ ωςςίασ, τιμϊςα αυτάσ
προςθκόντωσ και πολιτευομζνθ κατά τασ ςυνκικασ. Αι δε εξ ανάγκθσ ετοιμαςίαι και
κυρίωσ θ ομόψυχοσ κίνθςισ και εξόπλιςισ όλων των Μουςουλμάνων, οίτινεσ αντί κατοίκων
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πόλεων κατιντθςαν κάτοικοι ςτρατοπζδων, εγζνοντο και γίνονται, διότι δεν είναι όλοι
ςυνθνωμζνοι ωσ οι υπικοοι των άλλων Δυνάμεων, αλλά διεςπαρμζνοι κακ' όλασ τασ
επαρχίασ του κράτουσ, ηϊντεσ ανάμικτοι μετά των μθ Μουςουλμάνων, και μάλιςτα των
Ελλινων, ουσ γενικϊσ δεν εμπιςτεφονται. Πλα δε ταφτα τα κινιματα αποβλζπουν μόνον το
εςωτερικόν και όχι τασ εξωτερικάσ ςχζςεισ, μόνουσ τουσ Ζλλθνασ και όχι άλλα ακϊα γζνθ
υπικοα και αυτά τθσ Ρφλθσ, ουδενόσ δε τθν κρθςκείαν. Επομζνωσ οφτε θ αυλι τθσ
ωςςίασ, οφτε αι άλλαι Δυνάμεισ κα πιςτεφςουν όςα εισ βλάβθν των προσ τθν Ρφλθν
ςχζςεϊν των διαδίδει θ κακοβουλία, οφτε όςα τυχόν γράφονται υπό τινων ομοίων του
πρζςβεωσ τθσ ωςςίασ τα δίκαια των Δυνάμεων παραγνωρίηοντοσ και τα κακικοντα
ειρθνικοφ πρζςβεωσ ολιγωροφντοσ.»
***
Και ταφτα μεν όςα διελάμβανεν, εν αγνοία του πρζςβεωσ Στρογονϊφου, το
πολυκρφλλθτον και διεξοδικϊτατον ζγγραφον τθσ Ρφλθσ προσ τθν αυλιν τθσ ωςςίασ. Τθν
δε 6 Λουλίου ο πρζςβυσ οφτοσ ζλυςε τθν μετά τθν διακοπιν των ςχζςεϊν του ςιωπιν.
Γνωςτοποιιςαντεσ το ανωτζρω προσ τθν αυλιν τθσ ωςςίασ ζγγραφον ςυνοπτικϊσ αλλ'
αποχρϊντωσ εισ πλιρθ κατάλθψιν των διαφορϊν των δφο αυτοκρατοριϊν κατά τθν
παράςταςιν τθσ Ρφλθσ, κρίνομεν αναγκαίον να γνωςτοποιιςωμεν κατά τον αυτόν τρόπον
και το του πρζςβεωσ προσ τθν Ρφλθν εισ πλιρθ κατάλθψιν των ιδίων διαφορϊν κατά τθν
παράςταςιν τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ.
«Μόλισ ανεφάνθςαν τα πρϊτα ςυμπτϊματα τθσ αποςταςίασ κατά τθν Μολδοβλαχίαν, και
θ ωςςία ζςπευςε να κθρφξθ παρρθςία πόςον κατζκρινε τουσ πρωταιτίουσ, και να
προτρζψθ τθν Ρφλθν εισ κατάπαυςιν του κακοφ επί τω εμφανιςμϊ του. Θ αρχι και οι
πρόοδοι του εφαίνοντο επίςθσ επίφοβοι. Θ Ρφλθ δεν εδφνατο να παραγνωρίςθ, τα αίτια
τοιαφτθσ πολιτικισ. Τθν φπαρξιν τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ θ ωςςία εκεϊρει ωσ ζν
των εισ διατιρθςιν και παγίωςιν τθσ ευρωπαϊκισ ειρινθσ ςτοιχείων· διά τοφτο ϊφειλε να
καταδικάςθ παν επιχείρθμα τείνον εισ βλάβθν αυτισ· ϊφειλε δε να πράξθ τοφτο ζτι
μάλλον ωσ Δφναμισ πάντοτε ειλικρινισ και πάντοτε αφιλοκερδισ προσ επικράτειαν, θν
παρεκίνει προ πζντε ετϊν να περιςτοιχιςκι υπό των εγγυιςεων, ασ παρζχει θ ακριβισ
τιρθςισ των ςυνκθκϊν και θ ζλλειψισ πάςθσ αφορμισ διενζξεων. Θ ωςςία ζςπευςε να τθ
προςφζρθ και τθν φιλικιν ςφμπραξίν τθσ (λ), θσ και θ ωφζλεια δεν ιτον αμφίβολοσ, και το
αποτζλεςμα τοιοφτον, ϊςτε να περιςτείλθ πάραυτα το μίαςμα τθσ επαναςτάςεωσ και να
προλάβθ τα μεγάλα δυςτυχιματα όςα ζπακεν ο λαόσ τθσ Μολδοβαχίασ, όςτισ δεν ζπαυςε
δίδων αποδείξεισ ακωότθτοσ και πίςτεωσ. Κατά τθν γνϊμθν τθσ ωςςίασ θ δφναμισ των
όπλων ιτον θ μόνθ ικανι ν' απαλλάξθ, τασ δφο θγεμονείασ από των ταραξάντων τθν
εςωτερικιν των θςυχίαν αλλ' θ δφναμισ αφτθ ζπρεπε να ζχθ ςωτιριον ςκοπόν· ζπρεπε να
χρθςιμεφςθ εισ ενίςχυςιν των νόμων και να τεκι υπό οδθγίαν ςυντελοφςαν εισ
επανόρκωςιν τον τόπου και υπό το κράτοσ των ςυνκθκϊν, εφ' ων ςαλεφει το δθμόςιον
δίκαιον τθσ Μολδοβλαχίασ και όχι ποτζ υπό τασ ςθμαίασ του φανατιςμοφ· ουδ' ζπρεπε να
ςυντελζςθ εισ κεραπείαν των εκ φανατιςμοφ πακϊν. Ελυπικθ εισ άκρον θ ωςςία, διότι
ολιγϊρθςε τασ περί τοφτου προτάςεισ τθσ θ Ρφλθ, δείξαςα ότι δεν θςκάνετο πόςον τθ
χρθςίμευε να καταπαφςθ τασ ταραχισ ανεπιςτρεπτί, και μθ προϊδοφςα ότι δι' ου
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παρεδζχκθ ςυςτιματοσ κα εκίνει υπζρ των προςβαλόντων τθν εξουςίαν τθσ τα αιςκιματα,
δι' ων τιμϊνται όλοι οι λαοί, αιςκιματα κρθςκείασ, πατρίδοσ και ςυμπακείασ, άτινα
εμπνζει ζκνοσ πεςόν εισ εςχάτθν απόγνωςιν. Π,τι προ παντόσ άλλου εφοβείτο ο
αυτοκράτωρ ιτο μιπωσ θ Ρφλθ ενιςχφουςα δια τθσ διαγωγισ τθσ το επιχείρθμα των
προταιτίων τθσ επαναςτάςεωσ, ενομιμοποίει τθν εξ ανάγκθσ ζνοπλον αντίςταςιν εισ
αποτροπιν του παντελοφσ αφανιςμοφ του ελλθνικοφ λαοφ και τθσ κρθςκείασ, θν
πρεςβεφει. Οι φόβοι του αυτοκράτοροσ επραγματοποιικθςαν. Αι επαρχίαι, όπου
εφάνθςαν εςχάτωσ τα πρϊτα πολεμικά κινιματα κατά τθσ τουρκικισ εξουςίασ, ζγειναν και
άλλοτε κζατρον τοιοφτων κινθμάτων αλλ' ουδζποτε θ κυβζρνθςισ εξόπλιςε κατά των
κατοίκων των τόπων εκείνων όλουσ τουσ υπθκόουσ τθσ Μουςουλμάνουσ εν ονόματι τθσ
κινδυνευοφςθσ κρθςκείασ των. Κίνδυνοι όχι ολιγϊτερον δεινοί θπείλθςαν άλλοτε τθν
Ρφλθν κακ' ουσ μάλιςτα καιροφσ εξωτερικοί πόλεμοι απεκακίςτων δεινοτζραν τθν κζςιν
τθσ· και όμωσ ουδζποτε εν τθ οκωμανικι αυτοκρατορία γενικι προγραφι ζπεςεν επί
ολόκλθρον ζκνοσ, οφτε τόςον αναιςχφντωσ εξυβρίςκθ θ χριςτιανικι κρθςκεία.
«Δεν υπιρχε κατ' ευτυχίαν (μ) παράδειγμα, ότι πατριάρχθσ τθσ ανατολικισ εκκλθςίασ
υπζφερε φρικτόν κάνατον επί του τόπου όπου ιεροφργει, και εν θμζρα, θν όλοσ ο
χριςτιανικόσ κόςμοσ τιμά, και μάλιςτα εν ϊ ο ιερόσ ποιμιν επλιρωςε το μζτρον τθσ
πίςτεωσ και τθσ υποταγισ προσ τθν τουρκικιν εξουςίαν· δεν είδεν άλλοτε θ Ευρϊπθ
τεκλιμμζνθ όλουσ τουσ πνευματικοφσ και κοςμικοφσ προϊςταμζνουσ χριςτιανικοφ ζκνουσ,
μάλιςτα τουσ μεγάλασ υπθρεςίασ προςενεγκόντασ τθ οκωμανικι Ρφλθ, αποκνιςκοντασ
υπό τθν χείρα του δθμίου, τα λείψανά των εξυβριηόμενα, τασ οικογενείασ των
αναγκαηομζνασ να φεφγωςιν εκ τθσ γθσ των ςυμφορϊν, και τασ ιδιοκτθςίασ αφανιηομζνασ.
Δεν είδε προ τεςςάρων αιϊνων τον πόλεμον κθρυχκζντα κατά τθσ κρθςκείασ του Χριςτοφ
διά του κανάτου των υπθρετϊν τθσ, διά του κατεδαφιςμοφ των ναϊν τθσ, και διά πολλϊν
φβρεων προσ τα ςφμβολα τθσ κείασ του πίςτεωσ. Ευκόλωσ δφναται θ Ρφλθ να αιςκανκι,
τασ ςυνεπείασ τοιοφτου ςυςτιματοσ, αν το εξακολουκιςθ, και δεν επανορκϊςθ τα
δυςτυχι αποτελζςματά του· κα ευρεκι, δε εξ ανάγκθσ και παρά τασ προσ αυτιν ευνοϊκάσ
διακζςεισ όλων των ευρωπαϊκϊν Δυνάμεων εισ κζςιν πολζμιον προσ τον χριςτιανικόν
κόςμον. Θ αλικεια αφτθ, θν ο αυτοκράτωρ ςπεφδει να διατρανϊςθ, είναι τόςω μάλλον
αναντίρρθτοσ, κακ' όςον τθν θςκάνκθςαν οι προκάτοχοι του ςθμερινοφ ςουλτάνου.
Κυριεφςαντεσ οφτοι τόπουσ εν Ευρϊπθ και προκζμενοι να εγκαταςτακϊςιν, εφάνθςαν
πεποικότεσ δι' ων ςυνυπζγραψαν ςυνκθκϊν μετά των χριςτιανικϊν Δυνάμεων ότι θ
εγκατάςταςίσ των δεν ζπρεπε να ιναι ςθμείον πολζμου και ατιμίασ τθσ κρθςκείασ αυτϊν
των Δυνάμεων, οφτε οιωνόσ εξολοκρεφςεωσ λαοφ ςυνθνωμζνου δι' όλων των δεςμϊν τθσ
κρθςκείασ, των θκϊν και των αναμνιςεων. Σιμερον απαιτείται καί τι πλζον· να ςυντρζξθ θ
Ρφλθ εισ τθν παγίωςιν των υπαρχουςϊν ςχζςεων μεταξφ όλων των ευρωπαϊκϊν
επικρατειϊν και να προςπακιςθ, διά τθσ ομοφροςφνθσ ν' αποκαταςτιςθ τασ ςχζςεισ
ταφτασ θμζρα τθ θμζρα ςτενοτζρασ και διαρκεςτζρασ. Αλλ' αν πρόκειται να
εξακολουκιςωςιν αι αταξίαι, ι είναι ανεπίδεκτοι διορκϊςεωσ, θ ωςςία όχι μόνον δεν κα
κεωριςει ωσ εχζγγυον ειρινθσ τθν διάρκειαν του οκωμανικοφ βαςιλείου, αλλά κα ευρεκι
και θναγκαςμζνθ να προςτατεφςθ τθν κρθςκείαν τθσ υβριηομζνθν, τασ ςυνκικασ τθσ
παραβαινομζνασ, και τουσ ομοκριςκουσ τθσ καταδιωκομζνουσ. Εγνϊριςεν θ Ρφλθ
αναμφιβόλωσ, δι' ων ζλαβεν ομοφϊνων διπλωματικϊν κοινοποιιςεων, ότι θ υπόκεςισ,
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υπζρ θσ ςυνθγορεί θ ωςςία, είναι υπόκεςισ όλθσ τθσ Ευρϊπθσ. Οι χριςτιανοί μονάρχαι
δεν δφνανται να παραβλζψωςι τασ φβρεισ, ασ υπζςτθ θ πίςτισ των, αν δεν δοκι πάνδθμοσ
ικανοποίθςισ. Επίςθμα ζγγραφα καταδικάηουν εισ ποινάσ και εισ κάνατον λαόν
προςτατευκζντα μζχρι τθσ ςιμερον υπό ρθτϊν ςυνκθκϊν και υπό του ςιωπθλοφ μεν αλλ'
αναποφεφκτου ςεβαςμοφ προσ τουσ άλλουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ. Ρεριττόν είναι ν'
αναφζρωμεν τα ςουλτανικά διατάγματα τα επικυροφντα τα λεγόμενα· βζβαιον κατά
δυςτυχίαν είναι, ότι θ Ρφλθ δεν καταδιϊκει μόνον τουσ ταραχοποιοφσ και τουσ οπαδοφσ
των, αλλά όλον το ελλθνικόν ζκνοσ, ωσ και αυτάσ τασ πθγάσ τθσ υπάρξεϊσ του και τθσ εκ
νζου παραγωγισ του και αναγκάηει τθν χριςτιανωςφνθν να εκλζξθ ζν εκ των δφο· ι να μθ
μζνθ ακίνθτοσ κεατισ τθσ εξολοκρεφςεωσ χριςτιανικοφ λαοφ, ι να ανζχεται κατάςταςιν
πραγμάτων τείνουςαν εισ διατάραξιν τθσ ειρινθσ, θν θγόραςε διά τόςων κυςιϊν.
Ρεπειςμζνθ θ ωςςία ότι αι αξιϊςεισ τθσ είναι δίκαιαι, και βεβαία ότι ζπειςεν όλουσ τουσ
ςυμμάχουσ τθσ περί τθσ ειλικρινείασ των ςκοπϊν τθσ δεν θκζλθςε μζχρι τοφδε, προκεμζνθ
τθν υπεράςπιςιν του γενικοφ ςυμφζροντοσ, ν' αναφζρθ τασ προσ αυτιν ιδιαιτζρασ
υποχρεϊςεισ τθσ Ρφλθσ, εφ' ων εδφνατο να ςτθρίξθ τα κατ' αυτισ κινιματα. Εισ αυτιν
όμωσ απζκειτο να επικαλεςκι τουσ όρουσ τθσ ςυνκικθσ του Καϊναρτςίου, και το εντεφκεν
κεκτθμζνον δικαίωμα τθσ προςταςίασ τθσ ελλθνικισ κρθςκείασ κακ' όλθν τθν τουρκικιν
επικράτειαν. Αλλ' θ ωςςία κζλει τθν ςιμερον να ελκφςθ όλθν τθν προςοχιν τθσ Ρφλθσ εισ
παρατθριςεισ υψθλοτζρασ φφςεωσ, παρατθριςεισ επί των αμοιβαίων υποχρεϊςεων όλων
των χριςτιανικϊν Δυνάμεων προσ διατιρθςιν τθσ προσ αλλιλασ ενϊςεωσ και ειλικρινείασ.
«Πςα επράχκθςαν μζχρι τθσ ςιμερον δεν θμποροφν να κεωρθκϊςιν ειμι ωσ
αποτελζςματα ι τθσ ελευκζρασ κελιςεωσ τθσ Ρφλθσ και προμελετθμζνου ςχεδίου, ι
ςυςτιματοσ, εισ ό αι περιςτάςεισ και ο φανατιςμόσ τινων κακοβοφλων ϊκουν τθν
τουρκικιν κυβζρνθςιν παρά τθν γνϊμθν τθσ. Ο αυτοκράτωρ ελπίηει ότι θ τελευταία
υπόκεςισ είναι θ μόνθ ορκι, αλλά ηθτεί να βεβαιωκι.
«Αν τα κακά, δι' α ςτενάηουν θ κρθςκεία και θ ανκρωπότθσ, πράττωνται παρά τθν γνϊμθν
τθσ Ρφλθσ, επικυμεί ο αυτοκράτωρ να δείξθ αφτθ, ότι ζχει τθν δφναμιν ν' αλλάξθ ςφςτθμα
μθ επιτρζπον να διαπραγματεφωνται ι ςυνκθκολογϊςιν αι χριςτιανικαί κυβερνιςεσ μετ'
αυτισ. Αν οφτωσ ζχθ, ασ αποκαταςτακϊςιν αι κατεδαφιςκείςαι ι γυμνωκείςαι εκκλθςίαι
χριςιμοι εισ τθν ιεράν αυτϊν υπθρεςίαν· ασ αποδϊςθ θ Ρφλθ τα οφειλόμενα εισ τθν
χριςτιανικιν κρθςκείαν προςτατεφουςα και ςυντθροφςα αυτιν ανεπθρζαςτον, ωσ και
πρότερον, και παρθγοροφςα τοιουτοτρόπωσ τθν Ευρϊπθν διά τον κάνατον του
πατριάρχου και διά τασ επιςυμβάςασ βεβθλϊςεισ· ασ γίνθ ςυνετι και δικαία διάκριςισ των
πρωταιτίων των ταραχϊν, των οπαδϊν των, και των όςοι διά τθν ακωότθτά των δεν είναι
αξιόπαινοι, και ασ ανοιχκι τοιουτοτρόπωσ μζλλον ειρινθσ και θςυχίασ χάριν των κελόντων
εν ρθτι προκεςμία να επανζλκωςιν εισ τθν υποταγιν τθσ Ρφλθσ Ελλινων· όπωσ και αν
ιναι, ασ διακρίνεται ο ακϊοσ του πταίςτου· και εισ απόδειξιν τθσ μεταβολισ τθσ διαγωγισ
τθσ ασ δεχκι θ Ρφλθ τασ άλλοτε γενομζνασ αυτι προτάςεισ, να ςυντρζξθ δθλαδι και θ
ωςςία κατά το πνεφμα των ςυνκθκϊν εισ τθν ειρινευςιν των θγεμονειϊν τθσ
Βλαχομολδαυίασ. Ασ γίνθ μόνον φροντίσ να τεκϊςιν επί ςτακερϊν βάςεων θ κοινι ευταξία
και θ θςυχία των μερϊν εκείνων εν ενί λόγω, το παράδειγμα των θγεμονειϊν ασ ιναι
τοιοφτον, ϊςτε να επαναγάγθ εισ τθν υποταγιν όλουσ τουσ αγαπϊντασ ειλικρινϊσ τθν
πατρίδα των Ζλλθνασ. Ο αυτοκράτωρ δεν παραδζχεται τθν πρϊτθν υπόκεςιν· αλλ' αν παρά
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τθν προςδοκίαν του θ τουρκικι κυβζρνθςισ δείξθ ότι πράττει αφτθ ανεπθρεάςτωσ τα περί
ων ο λόγοσ κακά, δεν μζνει τότε παρά να ειδοποιθκι από του νυν ότι κακίςταται φανερά
πολζμιοσ προσ όλον τον χριςτιανικόν κόςμον, ότι νομιμοποιεί τθν ιδίαν υπεράςπιςιν των
Ελλινων πολεμοφντων εισ αποφυγιν τθσ αφεφκτου φκοράσ των, και ότι θ ωςςία εξ αιτίασ
του χαρακτιροσ του αγϊνοσ αναγκάηεται να τοισ προςφζρθ άςυλον διότι καταδιϊκονται,
και προςταςίαν διότι οφείλει αυτοίσ αντίλθψιν μεκ' όλθσ τθσ χριςτιανωςφνθσ, ωσ μθ
δυναμζνθ να εγκαταλείψθ τουσ εν Χριςτϊ αδελφοφσ τθσ εισ τθν διάκριςιν τυφλοφ
φανατιςμοφ. Μετά τθν κακαράν ταφτθν εξιγθςιν ο αυτοκράτωρ νομίηει ότι εξεπλιρωςε
προσ τθν Ρφλθν ακριβζςτατα ό,τι ϊφειλεν. Εδφνατο να ωφελθκι ίςωσ θ ωςςία από του
επιχειριματοσ των επαναςτατϊν, αν θ πολιτικι τθσ ιτον ολιγϊτερον ειλικρινισ. Ο
αυτοκράτωρ κατεδίκαςε παρρθςία το επιχείρθμά των· αν δεν ιςαν οι ςκοποί του ευκείσ,
κα περιωρίηετο μόνον εισ τθν καταδίκθν· αλλ' ζδειξε ςυγχρόνωσ και τον τρόπον, κακ' όν
εδφνατο να προλάβθ θ τουρκικι κυβζρνθςισ τασ προόδουσ και τασ ςυνεπείασ των
ταραχϊν· απζδειξε δε ότι ιτο πιςτόσ προσ τασ ςυνκικασ, και ότι επεκφμει ειλικρινϊσ τθν
ςυντιρθςιν του τουρκικοφ κράτουσ, διότι και τον τρόπον πϊσ να ςωκι είπε, και τθν
επικυμίαν του να ςυντρζξθ εισ τθν ςωτθρίαν αυτοφ ζδειξε. Νζαν απόδειξιν δίδει ςιμερον,
διότι γνωςτοποιεί τθ Ρφλθ τουσ τρόπουσ, δι' ων και μόνων δφναται ν' αποφφγθ τθν
παντελι φκοράν τθσ, και τθν προειδοποιεί ότι, αν επιμζνθ ενεργοφςα το καταςτρεπτικόν
ςχζδιόν τθσ, αναγκάηει τθν ωςςίαν ι να τθριςθ ι να παραβλζψθ τα κακικοντά τθσ,
αναμφίβολον δε τι κα προτιμιςθ εν τοιαφτθ περιπτϊςει. Ηθτείται δε απόκριςισ εντόσ οκτϊ
θμερϊν. Αν θ τουρκικι κυβζρνθςισ ειςακοφςθ όλασ τασ ευχάσ και πραγματοποιιςθ όλασ
τασ ελπίδασ του αυτοκράτοροσ παραδεχομζνθ τασ προτάςεισ του, δίδεται αυτι νζα
προκεςμία ίνα δείξθ διά των πράξεϊν τθσ, ότι όχι μόνον δζχεται τουσ ανωτζρω όρουσ, δι'
ων μαρτυρείται θ επάνοδόσ τθσ εισ αρχάσ ςυνετωτζρασ, αλλ' ότι και ςπεφδει να τουσ
εκπλθρϊςθ, και ότι όχι μόνον δεν κζλει το κακόν, αλλ' ότι και δφναται και θξεφρει να το
εμποδίςθ. Τοφτου μθ γενομζνου, ειδοποιείται, ότι διετάχκθ ο πρζςβυσ ν' αναχωριςθ μεκ'
όλθσ τθσ αυτοκρατορικισ πρεςβείασ».
Και ταφτα μεν ανιγγειλε κατά διαταγιν ο πρζςβυσ· εξζλαβε δε όλθ θ Ευρϊπθ τθν
αγγελίαν, και δικαίωσ, ωσ προαγγελίαν του πολζμου· τω όντι θ ωςςία ζλεγε τθ Ρφλθ, ι
εκουςίωσ καταδιϊκεισ τθν εκκλθςίαν του Χριςτοφ και παραςπονδείσ και πράττεισ τόςα
ανοςιουργιματα, ι ακουςίωσ· αν εκουςίωσ, εγϊ κινϊ τασ δυνάμεισ μου κατά ςου, διότι
δεν ςε αφίνω να εξολοκρεφθσ τουσ ομοπίςτουσ μου Ζλλθνασ, μθδζ να υβρίηθσ τθν
κρθςκείαν των· αν ακουςίωσ, απόδειξζ το και δι' άλλων πράξεϊν ςου και διά τθσ
ανορκϊςεωσ των κατεδαφιςκζντων χριςτιανιανϊν ναϊν, διότι άλλωσ εγϊ κινϊ πάλιν τασ
δυνάμεισ μου κατά ςου.
Αυτόχειρ γίνεται θ ομολογοφςα κυβζρνθςισ ότι, παραςυρομενθ υπό του ατάκτου όχλου
τθσ, ενεργεί παρά τθν κζλθςίν τθσ και αν τω όντι οφτωσ ζχθ. Αλλ' εν τθ περί θσ ο λόγοσ
περιςτάςει απιτει θ ωςςία να πράξθ θ φανατικι Ρφλθ ό,τι αντζβαινε φανερά προσ τθν
κρθςκείαν τθσ, ό εςτι ν' ανορκϊςθ τουσ κατεδαφιςκζντασ ναοφσ. Ιξευρεν αναμφιβόλωσ θ
ωςςία, ότι εηιτει τα αδφνατα υπό το πρόςχθμα τθσ δικαιοςφνθσ, και διά τοφτο όλοι
επίςτευαν ότι απεφάςιςε να κθρφξθ πόλεμον, και θ Ευρϊπθ κατεταράχκθ. Οι δε εν
Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ των άλλων αυλϊν, προσ ουσ ο τθσ ωςςίασ εκοινοποίθςε τασ
διαταγάσ τθσ αυλισ του, επροςπάκθςαν παντοίοισ τρόποισ και υπεράλλοτε εισ αποφυγιν
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τθσ επαπειλουμζνθσ καταιγίδοσ, να μεταβάλωςι τθν διαγωγιν τθσ Ρφλθσ επί το
μετριϊτερον· εφοβοφντο δε μθ εξ αιτίασ του φανατιςμοφ κακοπάκθ και αυτόσ ο πρζςβυσ
τθσ ωςςίασ, και δοκι νζα και βαρεία αφορμι αλλθλομαχίασ, αλλ' θ Ρόλθ οφτε τρόπον
οφτε γλϊςςαν ιλλαξεν. Ραρελκοφςθσ δε τθσ οκταθμζρου προκεςμίασ, επειδι απόκριςισ
δεν εδόκθ, επζβθ ο Στρογονϊφθσ εισ το ζμπροςκεν του παλατίου του ρωςςικόν πλοίον,
αλλά δεν απζπλευςεν ευκφσ διά τθν επικρατοφςαν αντίπνοιαν. Εν τοςοφτω οι πρζςβεισ
των άλλων αυλϊν κατζπειςαν τθν Ρφλθν ν' αποκρικι· απεκρίκθ· αλλ' επειδι εκπρόκεςμοσ
εδόκθ θ απόκριςισ, ο πρζςβυσ δεν τθν εδζχκθ και απζπλευςε, πνεφςαντοσ επιτθδείου
ανζμου, τθν 29 Λουλίου ανεμπόδιςτοσ και ανενόχλθτοσ, και τθν 1 αυγοφςτου κατευοδϊκθ
εισ Οδθςςόν και απιλκεν εισ ζντευξιν του αυτοκράτοροσ· ςυναπζπλευςε δε και όλθ θ
πρεςβεία· ανεχϊρθςαν και οι πρόξενοι τθσ ωςςίασ από τθσ τουρκικισ αυτοκρατορίασ ωσ
από εχκρικοφ τόπου. Θ δε Ρφλθ, αφ' οφ ο πρζςβυσ δεν εδζχκθ τθν απάντθςίν τθσ, τθν
ζςτειλε προσ τον Νεςελρόδον, προσ ον ζγραψε κατ' ευκείαν και ο αρχιβεηίρθσ·
επανελάμβανε δε εν τθ προσ τον πρζςβυν γραφι τθσ όςα και προτοφ· δθλαδι, ότι
ουδζποτε επθρζαςε τα κρθςκευτικά των Χριςτιανϊν, ότι ουδζν ζπραξε προσ εξουκενιςμόν
τθσ πίςτεϊσ των, ότι ουδεμίαν κατθδάφιςεν εκκλθςίαν, και ότι αι προσ αυτάσ φβρεισ ιςαν
κινιματα ατάκτων· εξφμνει δε τθν κακ' όλουσ τουσ καιροφσ και κακ' όλασ τασ υποκζςεισ
πολιτικιν προσ τασ αυλάσ ευκφτθτά τθσ και τθν προσ τουσ αχαρίςτουσ υπθκόουσ τθσ
Χριςτιανοφσ μεγαλοψυχία και ευςπλαγχνίαν τθσ, και διιςχυρίηετο ότι και ο πατριάρχθσ και
όλοι οι κανατωκζντεσ ιςαν άξιοι τθσ ποινισ των· ανζφερε δε κανάτουσ και άλλων
πατριαρχϊν και επανζλαβε και τον του τθσ ωςςίασ επί του μεγάλου Ρζτρου ωσ
ςυνωμότου· ζλεγε και περί των θγεμονειϊν, ότι διετιρει εν αυταίσ τα ςτρατεφματά τθσ,
διότι δεν απθλλάγθςαν ειςζτι των κακοφργων· αλλ' ότι μιτε τα κακεςτϊτα εμελζτα να
μεταβάλθ, μιτε τα προνόμιά των να καταπατιςθ, και ότι ςκοπόν είχε να ςτείλθ τουσ
αυκζντασ, αφ' οφ απθλλάττοντο οι τόποι εκείνοι των κακοφργων, και αφ' οφ παρεδίδοντο ι
ετιμωροφντο προσ παραδειγματιςμόν ενϊπιον των αντιπροςϊπων τθσ οι εισ ωςςίαν
καταφυγόντεσ· τθν δε κίνθςιν και εφόπλιςιν των Μουςουλμάνων εδικαιολόγει διά τθσ
εξόδου των αποςτατϊν από τθσ ωςςίασ, διά τθσ εισ αυτιν προςφυγισ και μθ αποδόςεϊσ
των, και διά του εςωτερικοφ κινδφνου του κράτουσ· μεμφομζνθ δε πικρϊσ τθν διαγωγιν
του πρζςβεωσ Στρογονϊφου, και ωσ ψευδείσ παριςτϊςα τασ προσ τθν ωςςικιν αυλιν
αναφοράσ του ζφερεν εισ μαρτυρίαν τουσ λοιποφσ πρζςβεισ ωσ ομολογοφντασ, ότι θ Ρφλθ
είχε δίκαιον να πράττθ όςα ζπραττε και να πολιτεφεται όπωσ επολιτεφετο· θρνείτο δε ότι
παρζβθ τθν ςυνκικθν του Καϊναρτςίου, επί λόγω ότι θ ςυνκικθ επροςτάτευε τθν
χριςτιανικιν κρθςκείαν, θν' ουδείσ κατεδίωκε, αλλ' όχι τουσ εγκλθματίασ.
Θ δε προσ τον Νεςελρόδον γραφι εδικαιολόγει τθν αναβολιν τθσ προσ τον πρζςβυν
απαντιςεϊσ τθσ, μεμφομζνθ τουσ διερμθνείσ τθσ πρεςβείασ μθ ελκόντασ τθν επαφριον τθσ
οκταθμερίασ να τθν λάβωςιν, αν και εκλικθςαν· ενοχοποίει δε και τουσ παρ' εαυτι
πρζςβεισ των άλλων αυλϊν λζγουςα, ότι κατά τθν γνϊμθν αυτϊν θ διαγωγι τθσ δεν
εδφνατο να βλάψθ τασ προσ τθν αυλιν τθσ ωςςίασ φιλικάσ ςχζςεισ τθσ, και ότι, αν ο
πρζςβυσ αυτισ ανεχϊρθςεν, άλλοσ κα τον διεδζχετο.
Αν οι τθσ ωςςίασ προσ τθν Ρφλθν λόγοι ιςαν φιλοπόλεμοι, ουδζ οι προσ τθν ωςςίαν τθσ
Ρφλθσ ιςαν διαλλακτικοί· διότι, εν ϊ θ ωςςία απιτει απειλθτικϊσ τθν παραδοχιν όλων
των προτάςεϊν τθσ, όχι μόνον ουδεμίαν αυτϊν παρεδζχετο θ Ρφλθ, αλλά και απιτει αλλ'
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αντ' άλλων· μόλισ δε, επί τθ προτροπι των παρ' αυτι πρζςβεων απαφςτωσ
ςυμβουλευόντων εξ ονόματοσ των αυλϊν να φζρεται μετριϊτερον, θξίωςε να εκδϊςθ
φιρμάνια εισ προςταςίαν δικεν των ακϊων, ωσ αν δφναταί ποτζ ο φανατικόσ, ο βάρβαροσ
και ο αιμόδιψοσ να διακρίνθ τον ακϊον του πταίςτου, και ωσ αν δεν εκρζμα και δεν
απεκεφάλιηεν αφτθ εντόσ τθσ βαςιλευοφςθσ τουσ ακϊουσ ωσ πταίςτασ. Εξζδωκε κατά
διαταγιν τθσ Ρφλθσ και ο νζοσ πατριάρχθσ εγκφκλια ζγγραφα, προςκαλϊν τουσ Ζλλθνασ
εισ μετάνοιαν και υποταγιν, και εκκειάηων, ενϊπιον τθσ αγχόνθσ του προκατόχου του, τθν
άπειρον μακρυκυμίαν και τθν απαραδειγμάτιςτον μεγαλοψυχίαν τθσ υψθλισ Ρφλθσ,
Κοινοποιιςασ δε ο Αλζξανδροσ τοισ ςυμμάχοισ του όςα διά του πρζςβεϊσ του ανιγγειλε
τθ Ρφλθ, και αναφερόμενοσ εισ τθν προσ αυτοφσ ειλικρινι πολιτικιν του, απιτει ωσ
αμοιβιν τρία τινά· τθν υποςτιριξιν των προσ τθν Ρφλθν προτάςεϊν του, τθν εισ παν ό,τι κα
θναγκάηετο να πράξθ επί τθ παρακοι τθσ Ρφλθσ ςυνδρομιν των, και τθν εισ ειρινευςιν τθσ
Ελλάδοσ ςυνδιάςκεψίν των. Ρροκφμωσ εδζχκθ και τα τρία θ Ρρωςςία, τα εδζχκθ και θ
Γαλλία· αλλ' θ Αγγλία και θ Αυςτρία δεν εδζχκθςαν ειμι το πρϊτον, ουδ' υπεςτιριξαν
παρά τθ Ρφλθ, ειμι τινασ προτάςεισ τθσ ωςςίασ. Δόγμα πολιτικισ πίςτεωσ εκεϊρουν αι
δφο αφται αυλαί τθν ανεξαρτθςίαν και τθν ακεραιότθτα του οκωμανικοφ κράτουσ, και εισ
ςυντιρθςιν αυτϊν ςυνιλκαν εισ Χανόβρθν ο Μεττερνίχοσ και ο Καςτλεριχοσ, και
ςυςκεψάμενοι περί του ελλθνικοφ αγϊνοσ απεφάςιςαν να παρεμποδίςωςι πάςαν
ρωςςικιν παρζμβαςιν. Δυςθρεςτικθ ο Αλζξανδροσ διά τθν μθ παραδοχιν όλων των
προτάςεϊν του παρ' όλων των ςυμμάχων του, και κατ' αρχάσ μεν διενοικθ να κατάςχθ τθν
Μολδοβλαχίαν εισ πεικανάγκθν τθσ παρθκόου Ρφλθσ, αλλ' επί τζλουσ επείςκθ να δεχκι
τθν παρζμβαςιν των ςυμμάχων υπό τον όρον να μθ λάβθ θ παρζμβαςίσ των χαρακτιρα
μεςιτείασ· απιντθςε δε επί τθ προτροπι αυτϊν εισ τα ζγγραφα τθσ Ρφλθσ απαρνοφμενοσ
τθν απόδοςιν των προςφφγων και λζγων, ότι, αν ελάμβανε τα πιςτά ωσ προσ τθν ακριβι
τιρθςιν των ςυνκθκϊν, ωσ προσ το οφειλόμενον εισ τθν ορκόδοξον εκκλθςίαν ςζβασ και
ωσ προσ τθν μθ καταδίωξιν των ομοκριςκων του, δεν κα ενιργει όςα θ μζχρι τοφδε
διαγωγι τθσ τον θνάγκαηε να ενεργιςθ. Αλλ' οφτε θ ζντονοσ του αυτοκράτοροσ φωνι, οφτε
αι φιλικαί των ςυμμάχων αυλϊν ςυμβουλαί ειςθκοφοντο.
Εν τοςοφτω θ Ελλάσ ωφελείτο τα μζγιςτα, διότι μόνοσ ο φόβοσ του επικειμζνου ρωςςικοφ
πολζμου απθςχόλει ικανά τουρκικά ςτρατεφματα εντεφκεν και εκείκεν του Δουνάβεωσ.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'

&Παπάδοζιρ Μονεμβαζίαρ. — Μεηάβαζιρ ηυν εν Απκαδία Σούπκυν
ειρ Νεόκαζηπον και παπάδοζιρ αςηού.&
Οι δε Τοφρκοι τθσ Ρελοποννιςου, αφ' οφ εκλείςκθςαν και απεκλείςκθςαν εν τοισ
απρομθκεφτοισ τροφϊν φρουρίοισ, επόμενον ιτο να πεινάςωςιν. Οι εν τω τθσ
Μονεμβαςίασ θςκάνκθςαν πρϊτοι τα εντεφκεν κακά, διότι εξ αυτισ ςχεδόν τθσ πρϊτθσ
θμζρασ τθσ επαναςτάςεωσ αδιακόπωσ επολιορκοφντο διά ξθράσ και καλάςςθσ.
Το φροφριον τοφτο, πόλισ και ακρόπολισ, κείται επί νθςιδίου προςγείου ςυνδεομζνου μετά
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τθσ αντικρφ λακωνικισ γθσ διά γεφφρασ κατά τθν δυτικιν αυτοφ άκραν, όκεν και καλείται
Μονεμβαςία, ωσ μίαν και μόνθν διά ξθράσ ζμβαςιν ζχον. Απόρκθτον εξ αιτίασ τθσ φυςικισ
κζςεϊσ του είναι το φροφριον τοφτο, είναι δε και δυςλίμενον. Θ πόλισ είναι
περιτετειχιςμζνθ· υπζρκειται δε επί ακροτόμου πζτρασ θ ακρόπολίσ τθσ, ζχουςα μίαν και
μόνθν και αυτι ανάβαςιν, και ταφτθν κρθμνϊδθ και υπό το πυρ τθσ φρουράσ.
Λδόντεσ οι ζγκλειςτοι Τοφρκοι ζξωκεν επελκόντα πλικθ Μανιατϊν και Ρραςτιωτϊν τόςον
εφοβικθςαν, ϊςτε μετά τινασ ακροβολιςμοφσ ολιγοβλαβείσ ζκοψαν τθν γζφυραν και
απεμονϊκθςαν κανονοβολοφντεσ μόνον. Και οφτοι και οι εν τοισ λοιποίσ φρουρίοισ
Τοφρκοι τθσ Ρελοποννιςου ανζμεναν ζξωκεν βοικειαν εισ λφςιν των πολιορκιϊν· αι δε
ελπίδεσ των εν Μονεμβαςία τόςον ανεπτερϊκθςαν μακόντων τθν εισ Τριπολιτςάν ευτυχι
είςοδον του κεχαγιάμπεθ, ϊςτε 150, οι τολμθρότεροι αυτϊν, μετεβιβάςκθςαν κρυφίωσ
διά νυκτόσ εισ τθν παλαιάν Μονεμβαςίαν επί ςκοπϊ να πζςωςιν αίφνθσ όπιςκεν των
Ελλινων, και βοθκοφμενοι ςυγχρόνωσ και υπό των εν τθ ακροπόλει ςυναδζλφων των να
λφςωςι τθν πολιορκίαν. Αλλά το ςχζδιον τοφτο ανεκαλφφκθ εν καιρϊ, και οι πολιορκθταί,
προκαταλαβόντεσ τθν παλαιάν Μονεμβαςίαν, εκφκλωςαν τουσ εκεί ανυπόπτωσ ελκόντασ,
τουσ ςυνζλαβαν και πολλοφσ αυτϊν εκανάτωςαν. Ανοθταίνοντεσ οι εν τθ ακροπόλει
Τοφρκοι εκράτθςαν επί του αποκλειςμοφ των τουσ ςυγκατοίκουσ των Χριςτιανοφσ, ϊςτε
και τα ςχζδια και θ κατάςταςίσ των ανεκαλφπτοντο δι' αυτϊν τοισ εχκροίσ των, και αι
τροφαί ταχφτερον κατθναλίςκοντο. Μζχρι τινόσ θ κοινωνία των εν τθ πόλει και των εν τθ
ακροπόλει ιτον ελευκζρα· αλλ', εξ αιτίασ του αυξάνοντοσ κακ' θμζραν κινδφνου και τθσ
αβεβαιότθτοσ τθσ ζξωκεν βοθκείασ, οι ςθμαντικϊτεροι Τοφρκοι, παραλαβόντεσ τασ
πλείςτασ των τροφϊν ωσ ιςχυρότεροι, ανζβθςαν εισ τθν ακρόπολιν όπου ζδρευε και ο
φροφραρχοσ και εκλείςκθςαν, αφιςαντεσ τουσ άλλουσ κάτω. Κάτω αφικαν και τουσ
ςυγκατοίκουσ των Χριςτιανοφσ, οίτινεσ εκ ταφτθσ τθσ περιςτάςεωσ εςχετίςκθςαν
ςτενότερον ωσ ομοιοπακείσ προσ τουσ εκεί Τοφρκουσ, φιλοφρονοφμενοι παρ' αυτϊν
φοβουμζνων τθν μετ' ολίγον παράδοςίν των και ελπιηόντων διά τθσ μεςολαβιςεωσ τοφτων
ωφζλιμον ςυμβιβαςμόν. Μετ' ολίγασ δε θμζρασ, αφ' οφ οι Τοφρκοι διεχωρίςκθςαν,
εβιάςκθςαν οι κάτω δι' ζλλειψιν τροφϊν να ζλκωςιν εισ λόγουσ ςυμβιβαςμοφ μετά των
πολιορκθτϊν αλλ', ιδόντεσ τθν πολυαρχίαν και μθ εμπιςτευόμενοι, τοισ είπαν, ότι, αν
θρχετό τισ των επιςιμων Ελλινων εισ παραλαβιν του φρουρίου, παρεδίδοντο. Επί τθ
αγγελία ταφτθ απεςτάλθ κοινι γνϊμθ ο καταβάσ εισ Ελλάδα μετά του Δθμθτρίου
Υψθλάντου Αλζξανδροσ Καντακουηθνόσ, αδελφόσ του επί τθ μεταβάςει του Αλεξάνδρου
Υψθλάντου εισ Βλαχομολδαυίαν ςυμμεταβάντοσ Γεωργίου. Ο Υψθλάντθσ, όςτισ ικελε να
ενεργι ωσ υπζρτατοσ άρχων του τόπου, επρόβαλε να παραδοκι το φροφριον επί τω
ονόματί του, «Πχι· Πχι»· εφϊναξαν οι Ζλλθνεσ, «επ' ονόματι του ελλθνικοφ ζκνουσ». Ο δε
Καντακουηθνόσ, οφτινοσ θ παρουςία ζμπροςκεν τθσ Μονεμβαςίασ εχρθςίμευςε διά τθν
ςυνετιν και τιμίαν διαγωγιν του, θφρε τουσ κάτω Τοφρκουσ αντιφερομζνουσ προσ τουσ
άνω, και τοφτουσ μεν μθ κζλοντασ, εκείνουσ δε κζλοντασ να παραδοκϊςι, διότι οι μεν
είχαν τροφάσ, οι δε απζκνθςκαν τθσ πείνασ· διά τοφτο ο Καντακουηθνόσ τοισ είπεν, ότι δεν
εςυμβιβάηετο, αν όλοι οι πολιορκοφμενοι δεν ςυνευδόκουν· εν τοςοφτω επεχείρθςε
ςυγχρόνωσ να τουσ φοβίςθ δι' ενόπλων τινϊν πλθν ματαίων δοκιμϊν. Θ ανάγκθ
εφευρίςκει τρόπουσ. Οι κάτω Τοφρκοι, μθ δυνάμενοι να πείςωςι τουσ άνω εισ το να
παραδοκϊςι, τουσ θπάτθςαν διά του εξισ τεχνάςματοσ. Τουσ εκοινοποίθςαν, ότι ο
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Καντακουηθνόσ επείςκθ να ςυμβιβαςκι μετά των κάτω, και ότι εγράφθ και θ ςυνκικθ·
αλλ' εισ ανεπθρζαςτον εκτζλεςιν αυτισ υπό των άνω, απιτει να τθν εγκρίνωςι και εκείνοι
εγγράφωσ. Οι άνω ζςτερξαν και ινοιξαν τθν πφλθν εισ ανάβαςιν των φερόντων τθν
ςυνκικθν επί προςυπογραφι. Επτά ιςαν οι αναβάντεσ· αλλ' άμα ανζβθςαν και εκράτθςαν
τθν πφλθν ανοικτιν διά τθσ βίασ, και ανεβίβαςαν κάτωκεν και άλλουσ παραφυλάττοντασ.
Λοφλιοσ Τοφτο ιδόντεσ οι άνω, και μιτε τροφάσ ζχοντεσ ικανάσ εισ τροφιν όλων, μιτε
κζλοντεσ να καταντιςωςιν εισ εμφφλιον πόλεμον, ςυνυπζγραψαν όλοι τθν 21
ιουλίου τθν ςυνκικθν (α) επί αςφαλεία ηωισ και τιμισ, επί παραδόςει παντόσ
είδουσ όπλων, επί διατθριςει τθσ κινθτισ των περιουςίασ και παντόσ επί των
ιδιοκτιτων όπλων αργυρϊματοσ και επί αναφλω μεταβιβάςει αυτϊν εισ Κφκθρα, ι
εισ αςιατικά παράλια. Κατά τθν ςυνκικθν δε ταφτθν παρζδωκαν οι Τοφρκοι τθν 23
τθν πόλιν, τθν ακρόπολιν και όλα τα όπλα των και επζβθςαν επί των
πολιορκοφντων πλοίων όλοι ςχεδόν αβλαβείσ, αλλά ςτερθκζντεσ των
πολυτιμοτζρων πραγμάτων διαρπαγζντων παρά τουσ όρουσ τθσ ςυνκικθσ·
απεβιβάςκθςαν δε αςφαλϊσ είσ τινα νιςον πλθςίον τθσ αςιανισ παραλίασ, όκεν
μετζβθςαν εισ το Κουςάνταςι.
Ρολλοί Αρκάδιοι, ωσ ιδθ είπαμεν, είχαν καταφφγει ςυν γυναιξί και τζκνοισ εισ Νεόκαςτρον
κακ' θν ϊραν πανικόσ φόβοσ κατζλαβεν όλουσ τουσ εν Ρελοποννιςω Τοφρκουσ· ςκοπόν δε
είχαν, αςφαλίςαντεσ τασ οικογενείασ των, να επανζλκωςι τθν επαφριον εισ Αρκαδίαν.
Τοφτου χάριν αφικαν και φρουράν προςωρινιν 100 οπλοφόρων επί του παλαιοφρουρίου
εισ προφφλαξιν τθσ πόλεωσ μζχρι τθσ επιςτροφισ των, και πολλά τθσ κινθτισ των
περιουςίασ εν ταισ οικίαισ των. Αλλ' οι εν τθ πόλει επί τθσ φυγισ των Τοφρκων
απομείναντεσ πρόκριτοι Χριςτιανοί, διαςπείραντεσ επιτθδείωσ φιμασ, ότι ρωςςικά
ςτρατεφματα απζβθςαν εισ Καλαμάταν, ζτρεψαν μετ' ολίγασ ϊρασ διά μόνου του φόβου
τθν φρουράν εισ φυγιν.
Αφοφ τοιουτοτρόπωσ εκενϊκθ απροςδοκιτωσ όλθ θ πόλισ τθσ Αρκαδίασ, ειςιλκαν
ςωρθδόν οι χωρικοί και ζπεςαν εισ διαρπαγιν των οικιϊν· ζτρεχε δε ζκαςτοσ εισ τθν οικίαν
του αγά του, κεωρϊν αυτιν ωσ ιδιοκτθςίαν επί λόγω ότι διά των ιδιωτϊν του εκτίςκθ και
εςτρϊκθ.
Μάρτιοσ Τθν δε επαφριον (27 μαρτίου) ιλκεν εισ Αρκαδίαν υπό ζνοπλον ςυνοδίαν, μετά
του Αναγνωςταρά και Κεφάλα, ο Δικαίοσ· οφτοσ, αφ' οφ, ωσ πλθρεξοφςιοσ του
γενικοφ επιτρόπου τθσ Αρχισ, εισ μάτθν απιτθςε τθν απόδοςιν εισ χριςιν του
κοινοφ των διαρπαγζντων, εγκατζςτθςεν αρχθγοφσ πολεμικοφσ και πολιτικοφσ και
ανεχϊρθςε μετά τθσ ςυνοδίασ του εισ το Φανάρι και εκείκεν εισ Καρφταιναν.
Τθν δε 29 εςτράτευςαν οι Χριςτιανοί προσ το Νεόκαςτρον. Λδόντεσ οι Τοφρκοι τθν
προφυλακιν ερχομζνθν εξιλκαν και θκροβολίςκθςαν προσ το Σωλινάρι, εςπζρασ δε
γενομζνθσ επζςτρεψαν· εξιλκαν και τθν επιοφςαν, επολζμθςαν, ζτρεψαν κατ' αρχάσ τθν
αριςτεράν πτζρυγα των Ελλινων και ολίγον ζλειψε να καταλάβωςι και τα νϊτα των και να
τουσ αφανίςωςιν· αλλ' οι του κζντρου αντζςτθςαν γενναίωσ και τουσ απϊκθςαν
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φονεφςαντεσ και πλθγϊςαντεσ τινασ αυτϊν.
Μετά δε τθν μάχθν ταφτθν οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν το Μεςοχϊρι, μίαν ιμιςυ ϊραν μακράν
τθσ Μοκϊνθσ, εισ περιοριςμόν των εν αυτι. Τθν δε επαφριον ιλκεν εισ το ςτρατόπεδον ο
περιφερόμενοσ εισ τα περίχωρα τθσ Μοκϊνθσ επίςκοποσ τθσ επαρχίασ Γρθγόριοσ,
ςτρατολογιςασ κακ' οδόν μίαν εκατοςτφν χωρικϊν, και ανεδείχκθ γενικόσ αρχθγόσ. Μετά
τινασ θμζρασ ιλκε να ςυναγωνιςκι, ζχων μίαν εκατοςτφν Μανιατϊν, και ο Κωνςταντίνοσ
Ριεράκοσ Μαυρομιχάλθσ.
Εν τοςοφτω, οι εν τω Νεοκάςτρω Τοφρκοι δεν ζπαυαν εξερχόμενοι ςυνεχϊσ και
πολεμοφντεσ. Εξ αιτίασ δε τθσ εγγιηοφςθσ εορτισ του πάςχα, οι επί τθσ πολιορκίασ χωρικοί
αφιςαντεσ τασ κζςεισ των διά νυκτόσ διεςπάρθςαν εισ τα χωρία· εναπζμειναν δε οι
αρχθγοί και ολίγοι άλλοι. Τοφτο μακόντεσ οι Τοφρκοι εξϊρμθςαν πανςτρατιά τθν δευτζραν
τθσ διακαινθςίμου (11 απριλίου) επί τουσ ολίγουσ τοφτουσ, αλλά δεν τουσ ζτρεψαν
ενιςχυκζντασ μεγάλωσ παρά τθσ κατεχοφςθσ το Μεςοχϊρι φρουράσ. Μετά δε τασ τρεισ
θμζρασ τθσ Λαμπράσ επανιλκαν οι χωρικοί εισ τασ κζςεισ των, και εδυνάμωςε πάλιν
ςτρατόπεδον. Αλλ', εν όςω θ κάλαςςα ιτον ανοικτι και θ διά καλάςςθσ κοινωνία
Νεοκάςτρου και Μοκϊνθσ ελευκζρα, θ επί τθσ ξθράσ δφναμισ των Ελλινων εχρθςίμευε
μάλλον εισ προφφλαξιν των χωρίων από τινοσ εχκρικισ επιδρομισ ι εισ βλάβθν του
εχκροφ.
Συςτακζντοσ δε περί τα μζςα μαΐου καλαςςίου αποκλειςμοφ, ιρχιςαν αι οδφναι των
Τοφρκων, διότι τθν ςτζρθςιν των γλυκϊν νερϊν, κοπζντοσ του υδραγωγείου, και τθν χριςιν
των γλυφϊν των εν τω φρουρίω πθγαδίων παρακολοφκθςε ςιτοδεία· ζπαυςαν ζκτοτε και
αι επί τθσ ξθράσ ζξοδοί των, και αι προσ τουσ εν Μοκϊνθ, όκεν άλλοτε ελάμβαναν τροφάσ
διά καλάςςθσ, ςχζςεισ των διεκόπθςαν· επί δε του ςφοδροφ καφςωνοσ του κζρουσ
εςτζρευςαν ςχεδόν και τα πθγάδιά των· κατιντθςαν δε εισ τοιαφτθν ςιτοδείαν μετ' ολίγον,
ϊςτε περί πολλοφ είχαν τασ ςάρκασ και αυτϊν των ακακάρτων ηϊων.
Λοφλιοσ Ζνεκα τοφτου ο γογγυςμόσ των πεινϊντων και διψϊντων και ο κλαυκμόσ των
γυναικϊν και παιδίων θφξαναν θμζρα τθ θμζρα, και θνάγκαςαν τουσ αρχθγοφσ ν'
ανοίξωςι δισ τον Λοφλιον τθν πφλθν του φρουρίου, ίνα εξζλκωςι και παραδοκϊςιν
εισ τουσ εχκροφσ οι κζλοντεσ ν' απαλλαγϊςι των δεινϊν τθσ πολιορκίασ· εξιλκαν
185, οι πλείςτοι γζροντεσ, γυναίκεσ και παιδία· και άλλοι μεν διεςπάρθςαν εισ τα
χωρία, άλλοι δε απεβιβάςκθςαν εισ Χελωνάκι, ερθμοννιςιον εντόσ του λιμζνοσ, επί
υποςχζςει κακθμερινισ τροφοδοςίασ μζχρι τθσ παραδόςεωσ του φρουρίου·
μετεκομίςκθςαν δε και 16 άνδρεσ εξ αυτϊν εν τω παλαιοφρουρίω τθσ Αρκαδίασ,
αλλ' ερρίφκθςαν όλοι διά νυκτόσ κατά γθσ άνωκεν και εςυντρίφκθςαν. Μεταξφ δε
των εξελκόντων ιςαν και αι περί τον Μεχμζταγαν Καςτρινόν και τον μουλά Χαλίλθν, ςτενοφσ φίλουσ προ τθσ επαναςτάςεωσ του επιςκόπου Μοκϊνθσ, οίτινεσ
θφραν παρ' αυτϊ φιλάνκρωπον υποδοχιν. Τθν δε 8 Λουλίου κατεβίβαςαν διά
νυκτόσ οι πολιορκοφμενοι δφο των τολμθροτζρων όπιςκεν του φρουρίου και τουσ
απζςτειλαν διά καλάςςθσ εισ Μοκϊνθν αιτοφμενοι τροφάσ και ειδιςεισ περί του
αναμενομζνου τουρκικοφ ςτόλου. Εγζμιςαν τροφϊν οι Μοκωναίοι ζν
μονοκάταρτον ευριςκόμενον εν τω λιμζνι των, επεβίβαςαν 150 οπλιςμζνουσ και το
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εξεκίνθςαν τθν νφκτα τθσ 22. Και επιτθδειότθτα ναυτικιν και ανδρίαν πολλιν
ζδειξαν οι εν αυτϊ, παραπλζοντεσ τθν ξθράν· αλλ' θ επιτθδειότθσ και θ ανδρία των
Ελλινων ναυτϊν εμβάντων προσ αντίκρουςιν είσ τινα αλιάδα και εισ τασ λζμβουσ,
όχι πλειόνων των 80, υπερίςχυςαν. Ρολλιν βλάβθν υπζφεραν οι Τοφρκοι, και
ζβλαψαν και αυτοί τουσ Ζλλθνασ φονεφςαντεσ και πλθγϊςαντεσ 15, αλλ'
απεκροφςκθςαν και επανζπλευςαν εισ Μοκϊνθν άπρακτοι. Ρζντε πλοία εχκρικά
απζπλευςαν εκ Μοκϊνθσ και τθν 31 ςυνοδεφοντα το αυτό μονοκάταρτον φζρον
τροφάσ· αλλ' επιπλευςάντων των εν Χελωνακίω ελλθνικϊν πλοίων, επανζπλευςαν
και αυτά εισ Μοκϊνθν άπρακτα.
Αποτυχόντεσ οι Μοκωναίοι διά καλάςςθσ, εξεςτράτευςαν πανςτρατιά εισ βοικειαν των
ςυναδζλφων των. Αντζςτθςαν οι Ζλλθνεσ και τουσ απϊκθςαν· αλλ' ζχαςαν δφο μαχίμουσ
άνδρασ λαμπρϊσ ακλιςαντασ, τον Κωνςταντίνον Ριεράκον Μαυρομιχάλθν και τον Μιτρον
Χαλαηονίτθν (β)· κατεδίωξαν δε τουσ εχκροφσ μζχρι των πυλϊν τθσ Μοκϊνθσ και επάτθςαν
καί τινασ οικίασ του προαςτείου, όπου εφονεφκθ είσ εξ αυτϊν τουφεκιςκείσ άνωκεν του
φρουρίου. Μονογενισ υιόσ εκ του χωρίου των Μουριατάδων ιτον ο φονευκείσ· ο δε
ογδοθκοντοφτθσ πατιρ του, ελκϊν εισ το ςτρατόπεδον και παραμυκοφμενοσ απεκρίκθ·
«ασ 'πάγθ το παιδί μου 'ςτιν ευχι μου, δότε μου τ' άρματά του, κα πιάςω εγϊ τον τόπον
του».
Εν τοφτοισ επθφξαναν τα κακά τθσ πολιορκίασ και βοικεια οφτ' εφαίνετο οφτ' θκοφετο. Διά
τα αίτια ταφτα, θναγκάςκθςαν οι εν τω φρουρίω να ηθτιςωςι, κατά το παράδειγμα των
Μονεμβαςίων, τινά των εν Τρικόρφοισ ςθμαντικϊν εισ ςυμβιβαςμόν. Είχαν ιδθ καταβι επί
τω ςκοπϊ τοφτω εκείκεν ο Γεϊργιοσ Κοηάκθσ Τυπάλδοσ ωσ αντιπρόςωποσ του Υψθλάντου,
και ο Νικόλαοσ Ρονθρόπουλοσ ωσ αντιπρόςωποσ τθσ πελοποννθςιακισ γερουςίασ· αλλ' θ
διαπραγμάτευςισ κατ' αρχάσ δεν ευδοκίμθςε και διά το δυςςυμβίβαςτον των όρων και διά
τινα προχπάρχουςαν ςφμβαςιν μεταξφ των δια καλάςςθσ και των διά ξθράσ
πολιορκοφντων, κακ' θν ϊφειλε να γείνθ θ τουρκικι ιδιοκτθςία επί τθσ πτϊςεωσ του
φρουρίου τριμοιρία εισ ωφζλειαν των ναυτϊν, των ςτρατιωτϊν και του κοινοφ. Ζνεκα
τοφτου οι Ζλλθνεσ θτοιμάςκθςαν εισ ζφοδον· αλλ' επί τζλουσ ζγεινε προφορικόσ
ςυμβιβαςμόσ, οι μεν πολιορκοφμενοι να παραδϊςωςι το φροφριον και τα όπλα των, οι δε
πολιορκθταί να τουσ μετακομίςωςιν όλουσ ςϊουσ και αναφλουσ μετά τθσ περιουςίασ των,
τουσ μεν εισ Αίγυπτον, τουσ δε εισ Τοφνεηι τρζφοντζσ τουσ μζχρι τθσ αποβάςεωσ· μετζβθ δε
και ο Τυπάλδοσ εισ Καλαμάταν προσ ναφλωςιν δφο επταννθςίων πνίε??εκλοίω
ελλιμενιηόντων· αλλ' εν τθ απουςία αυτοφ, δευτζρασ ςυνδιαλζξεωσ γενομζνθσ, υπεγράφθ
τθν 7 αυγοφςτου ςυνκικθ επί των αυτϊν όρων (γ). Υπογραφείςθσ δε τθσ ςυνκικθσ,
ειςζπλευςαν τα ζξω του λιμζνοσ φυλάττοντα δφο υπό ελλθνικιν ςθμαίαν πλοία και το
Ηακφνκιον του Δενδρολιβάνου εισ παραλαβιν των παραδοκζντων, όλων ψυχϊν 734 (δ). Οι
Τοφρκοι ινοιξαν τθν προσ τθν κάλαςςαν πυλίδα, επεβίβαςαν τα πράγματά των και
εξιλκαν του φρουρίου αναμζνοντεσ τασ λζμβουσ εισ επιβίβαςιν.
Διςχίλιοι περίπου και διακόςιοι, εν οισ και 180 Ηακφνκιοι υπό τον Μερκάτθν, ιςαν οι
ςυνικωσ πολιορκοφντεσ τα φροφρια του Νεοκάςτρου και τθσ Μοκϊνθσ, αλλ' υπερθυξικθ
ο αρικμόσ των επ' ελπίδι λαφυραγωγίασ εγγιηοφςθσ τθσ παραδόςεωσ του Νεοκάςτρου. Εν
ϊ δε ανζμεναν οι Τοφρκοι τασ λζμβουσ εισ επιβίβαςιν, επεχείρθςάν τινεσ των Ελλινων
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παρά τα ςυνομολογθκζντα να ψθλαφιςωςι δφο τρεισ αυτϊν φζροντασ πολφτιμα είδθ·
τοφτο ιδόντεσ οι πολλοί τουσ εμιμικθςαν και τουσ υπερζβθςαν· και πρϊτον μεν εδόκθςαν
εισ τθν αρπαγιν ων ζφεραν οι παραδοκζντεσ, μετ' ολίγον δε και εισ γενικιν ςφαγιν
αρρζνων και κθλζων πάςθσ θλικίασ, τουσ δε αποφυγόντασ τθν ανθλει μάχαιραν
αφιρπαςαν ωσ λάφυρα, εκτόσ ολίγων, ουσ διζςωςε του κανάτου και τθσ δουλείασ θ
φιλάνκρωποσ παρζμβαςίσ τινων των ςθμαντικϊν Ελλινων. Θ πείνα και θ δίψα
εξωλόκρευςαν και τουσ επί του Χελωνακίου προ τθσ παραδόςεωσ του φρουρίου
αποβάντασ Τοφρκουσ υπζρ τουσ εξικοντα, απανκρϊπωσ εγκαταλειφκζντασ.
Μετά δε τασ βδελυράσ ταφτασ και παραςπόνδουσ ακεμιτουργίασ ςυμπαρζλαβαν οι επί τθσ
πολιορκίασ πλοίαρχοι τον επίςκοπον Μοκϊνθσ και τον πρωτοςφγγελον Φραντςιν εισ
διανομιν των τουρκικϊν πραγμάτων και απζπλευςαν εν βία φοβθκζντεσ μθ προφκάςθ ο
αναμενόμενοσ εχκρικόσ ςτόλοσ και αποκλείςθ τα πλοία, εντόσ του λιμζνοσ.
Ραραδοκζντοσ του Νεοκάςτρου ελφκθ και θ πολιορκία τθσ Μοκϊνθσ.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'.

&Σπιπολιηζά και πολιοπκία αςηήρ. — Μάση Βαζιλικών. —
Δμθανιζμόρ ηοςπκικού ζηόλος καηά ηα παπάλια ηηρ Πελοποννήζος —
Λύζιρ ηηρ πολιοπκίαρ Κοπώνηρ. — ςμβάνηα εν Καλαμάηα και πεπί
ηαρ Πάηπαρ. — Καηαζηποθή Γαλαξειδίος. — Ναςμασία έμπποζθεν
Εακύνθος. Γιαγυγή ηος μεγάλος απμοζηού ππορ ηοςρ λαούρ ηυν
Ηονίυν νήζυν. — Άλυζιρ Σπιπολιηζάρ. — Γεςηέπα ειζβολή Σούπκυν
ειρ θακιά και άθιξιρ ειρ Κπήηην ηος Μισαήλ Αθενηούλη υρ
απσηγού.&
ΡΟΣ το μζροσ τθσ εν τω κζντρω τθσ Ρελοποννιςου παλαιάσ Αρκαδίασ το προσ τθν
Αργολίδα, το άλλοτε κατεχόμενον υπό Τεγεατϊν και Μαντινίων, όπου ςυνιλκεν ζνοπλοσ
όλθ ςχεδόν θ Ελλάσ κακ' όν καιρόν διεμάχοντο περί πρωτείων Βοιωτοί και Σπαρτιάται,
κείται ςιμερον θ Τριπολιτςά, θ επί τθσ επαναςτάςεωσ πρωτεφουςα τθσ Ρελοποννιςου,
προσ τθν άκραν πλατείασ και γυμνισ πεδιάδοσ, 2152 πόδασ υπεράνω τθσ καλάςςθσ και
περικλειομζνθσ υπό των κορυφϊν του Μαινάλου, του Ραρκενίου και του Αρτεμιςίου. Θ
πόλισ αφτθ είναι όλθ νζα· εκλικθ δε Τρίπολισ, και κοινότερον Τριπολιτςά, ωσ διαδεχκείςα
τασ τρεισ πόλεισ· τθσ Τεγζασ, τθσ Μαντινείασ και των Αμυκλϊν (Μουχλιοφ) ι του
Ραλλαντίου· ιτο δε προ τθσ επαναςτάςεωσ όλθ περιτετειχιςμζνθ και επτάπυλοσ. Το τείχοσ
τθσ είχε δεκατεςςάρων ποδϊν φψοσ, πάχοσ δε ζξ προσ τα κάτω και τριϊν προσ τα άνω,
περιφζρειαν δε δφο μιλίων· προσ δε τθν δυτικιν άκραν επί κζςεωσ υψθλοτζρασ ζςωκεν
του τείχουσ ζκειτο θ μεγάλθ λεγομζνθ Τάπια, φαινομζνθ ωσ ακρόπολισ. Ρυργωτόν ιτο
γφρωκεν το τείχοσ, είχε διπλάσ πολεμίςτρασ επιτθδείασ εισ τουφεκοπόλεμον και 30
κανόνια εξ ϊν ολίγα εφχρθςτα. Θ πόλισ, μετά τθν επί τθσ αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ εισ
αυτιν καταφυγιν των κατοικοφντων διάφορα μζρθ τθσ Ρελοποννιςου Τοφρκων και τθν
είςοδον των υπό τον κεχαγιάμπεθν ελκόντων, περιείχε ψυχάσ 30,000 ςυν 30
αρικμουμζνων και ολίγων Χριςτιανϊν, και ολιγωτζρων Εβραίων. Δεκακιςχίλιοι ιςαν οι εν
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αυτι οπλοφόροι, Αλβανοί, Αςιανοί και Ρελοποννιςιοι. Εξ αιτίασ δε τθσ εισ γενικιν
ςυνζλευςιν ςυγκαλζςεωσ κατά τον μάρτιον των προκρίτων Χριςτιανϊν και Τοφρκων
ευρίςκοντο εν τθ πόλει οι ςθμαντικϊτεροι όλθσ τθσ Ρελοποννιςου Τοφρκοι, εν οισ
διζπρεπαν ο Μουςταφάμπεθσ κάτοικοσ των Ρατρϊν ο και Αναπλιϊτθσ, ωσ ζχων πατρίδα
το Ναφπλιον, ο Δεφτερδάρθσ, ο Κορίνκιοσ Κιαμίλμπεθσ και ο Σιζχ - Νετςιπ - εφζντθσ. Θ
πόλισ, αρξαμζνου του αγϊνοσ, ετζλει υπό τασ αμζςουσ διαταγάσ του καϊμακάμθ και του
κεχαγιάμπεθ και υπό τθν επιρροιν τθσ γυναικόσ του Χουρςιδθ, θσ θ ατυχία δεν
εταπείνωςε το φρόνθμα· είχε δε ολίγασ τροφάσ εξ αιτίασ τθσ ϊρασ του ζτουσ και τθσ
απροςδοκιτου ςυρροισ τόςου πλικουσ· αν δε και πολλά εψικυρίηοντο περί τθσ
μελετωμζνθσ αποςταςίασ, ουδεμία εγζνετο φροντίσ εν καιρϊ περί ςιταγωγίασ. Οι Ζλλθνεσ
ζκοψαν τα υδραγωγεία, αλλ' θ πόλισ είχε πθγαδιςια νερά και άφκονα και πόςιμα. Τοιαφτθ
ιτον θ κατάςταςισ τθσ Τριπολιτςάσ.
Μζγα κάρροσ ζλαβαν οι λαοί τθσ Ρελοποννιςου αφ' οφ κατιςχυναν τουσ εχκροφσ των εν
ταισ μάχαισ του Βαλτετςίου και των Δολιανϊν, και ελκόντεσ εγγφτερον τθσ Τριπολιτςάσ
κατζλαβαν ορεινάσ κζςεισ.
Μάιοσ Οι Τοφρκοι ζβοςκαν ςυνικωσ τουσ ίππουσ των ζξωκεν τθσ Τριπολιτςάσ. Τινζσ των
Ελλινων υπό τον Καλλιακοφδαν τον εξ Αλωνιςταίνθσ ενεδρεφςαντεσ τθν 24 μαΐου
ςυνζλαβάν τινασ αυτϊν. Οι Τοφρκοι εξιλκαν εισ καταδίωξίν των και επλιγωςαν τον
Καλλιακοφδαν κατζβθςαν τότε πολλοί Ζλλθνεσ και ιρχιςε κατά τον άγιον Βλάςθν,
θμιϊριον μακράν τθσ πόλεωσ, γενικόσ τουφεκιςμόσ, ον ζπαυςεν θ εςπζρα. Οι
Ζλλθνεσ ευδοκίμθςαν εν τθ μάχθ ταφτθ πολεμιςαντεσ εκτόσ των προμαχϊνων. Τθν
δε 26 εξεςτράτευςαν οι Τοφρκοι πανςτρατιά επ' ελπίδι, ότι μόνθ θ παρουςία τόςων
ενόπλων εφίππων και πεηϊν κα ζτρεπεν ωσ άλλοτε τουσ Ζλλθνασ εισ φυγιν· αλλ' θ
ελπίσ των εματαιϊκθ και επανιλκαν μθ ςυγκρουςκζντεσ. Εξεςτράτευςαν και τθν 5
Λουνίου, κακ' θν εφονεφκθςάν τινζσ εκατζρωκεν, εν οισ και ο Κϊςτασ Μποφρασ.
Ζκτοτε ςυνεςτρατοπζδευςαν οι εν τοισ περιχϊροισ τθσ Τριπολιτςάσ Ζλλθνεσ επί τθσ
κατωφζρειασ των Τρικόρφων (α).
Ρολλά και υπό πολλοφσ αρχθγοφσ ιςαν τα ςυνελκόντα ςτρατεφματα, αλλ' όλα ςυνιρτων
τζςςαρα μεγάλα ςϊματα ςχθματίηοντα θμικφκλιον. Κατείχαν δε το μεν αριςτερόν κζρασ
2500 υπό τον Κολοκοτρϊνθν, το δε δεξιόν 1500 υπό τον Γιατράκον, το δε κζντρον 1000 υπό
τον Αναγνωςταράν, τα δε όπιςκεν του κζντρου και του δεξιοφ κζρατοσ 1500 υπό τον
Ρετρόμπεθν. Ο δε Υψθλάντθσ είχε τθν ςκθνιν του άνωκεν των υπό τον Αναγνωςταράν.
Εφυλάττοντο δε και αι εισ Άργοσ και Λεοντάρι άγουςαι οδοί, αφτθ μεν υπό 150, εκείνθ δε
υπό 300.
Συνεχείσ ςυγκροφςεισ ςυνζβαιναν προκαλοφμεναι κυρίωσ εκ των επανειλθμμζνων
εκδρομϊν των πολιορκουμζνων κατά των πολιορκοφντων, και εντεφκεν προιρχοντο
φόνοι. Οι Ζλλθνεσ, οςάκισ ιρχετο κατ' αυτϊν το πεηικόν των εχκρϊν, κατζβαιναν
καρραλζωσ και επολζμουν πολλάκισ απερικάλυπτοι επί τθσ πεδιάδοσ· οςάκισ δε ιρχετο το
ιππικόν, απεχϊρουν προσ τασ ρίηασ των βουνϊν και θςφαλίηοντο όπιςκεν των πετρϊν από
τθσ ορμισ των ιππζων μθ δυναμζνων ν' αναβϊςι τασ πετρϊδεισ κζςεισ· τοιουτοτρόπωσ
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ζβλαπταν μάλλον ι εβλάπτοντο·
Αφγουςτοσ θ δε τελευταία εκδρομι των πολιορκουμζνων ςυνζβθ τον Αφγουςτον, και είναι
αξιοδιιγθτοσ διά τα περιςτατικά και αποτελζςματά τθσ.
Διεδόκθ φωνι κατ' εκείνασ τασ θμζρασ, ότι ο εν Τριπολιτςά Κιαμιλμπεθσ, εμελζτα να
μεταβι εισ Κόρινκον προσ ενίςχυςιν τθσ κινδυνευοφςθσ εκείνθσ φρουράσ. Ο άγρυπνοσ και
επιδζξιοσ Κολοκοτρϊνθσ διζταξε και ινοιξαν τάφρον κατά τον Μφτικαν μίαν ϊραν μακράν
τθσ Τριπολιτςάσ προσ ενζδραν. Θ διαδοκείςα φωνι εψεφςκθ, αλλ' θ τάφροσ εχρθςίμευςε,
και ιδοφ πϊσ. Τθν 10 Αυγοφςτου εξιλκαν υπερτετρακιςχίλιοι πεηοί και ιππείσ Τοφρκοι,
διεςπάρθςαν εισ τα πζριξ χωρία επί καρπολογία, και ςυναντιςαντεσ εν τω χωρίω του
Λουκά τουσ περί τον Νταγρζν, τουσ διεςκόρπιςαν φονεφςαντζσ τινασ αυτϊν· ολίγον δ'
ζλλειψε να ςυλλάβωςι και τον αρχθγόν ζν τινι ςπθλαίω μετά τεςςάρων κλειςκζντα και διά
τθσ επικουρίασ άλλων άλλοκεν ελκόντων Ελλινων λυτρωκζντα. Επί δε τθ εισ Τριπολιτςάν
επιςτροφι των οι πλείςτοι, ςυνοδεφοντεσ μζγα πλικοσ ςϊων τροχοφόρων, επλθςίαςαν
τθν τάφρον, εκλαβόντεσ αυτιν όχι ωσ εισ πολεμικιν χριςιν προπαραςκευαςκείςαν, αλλ'
ωσ όριον ιδιωτικοφ τινοσ χωραφίου. Φκάςαντεσ δε ανφποπτοι προσ το χείλοσ
ετουφεκίςκθςαν αίφνθσ υπό των εν αυτι αφανϊσ παραφυλαττόντων Ελλινων, και πολλοί
εχάκθςαν ωσ απρόςεκτοι και απροφφλαχτοι, οι δε λοιποί διεςϊκθςαν, οι μεν πεηοί
διαβάντεσ διά του πλθςίον τθσ ρίηθσ του βουνοφ αςκάπτου μζρουσ, οι δε ιππείσ
υπερπθδόντεσ τθν τάφρον μθ ικανϊσ πλατείαν· όλα δε τα κομίηοντα τασ τόςον αναγκαίασ
ταισ θμζραισ εκείναισ εισ χριςιν των πεινϊντων Τοφρκων τροφάσ ηϊα ζπεςαν εισ χείρασ
των Ελλινων. Το κατ' εκείνθν τθν θμζραν ςυμβάν ζφερεν εισ απόγνωςιν τουσ
πολιορκουμζνουσ διά τθν αφαίρεςιν των τροφϊν και εκάρρυνε τουσ Ζλλθνασ να ςτιςωςι
τουσ ςυνικεισ προμαχϊνασ 900 οργυιάσ από τθσ πολιορκουμζνθσ πόλεωσ.
Εξ αρχισ τθσ πολιορκίασ είχαν οι πολιορκθταί τινα κανόνια, αλλά μετά τθν παράδοςιν τθσ
Μονεμβαςίασ μετζφεραν εκείκεν και τρείσ βομβοβόλουσ, θγνόουν όμωσ τθν χριςιν αυτϊν.
Ρεριεφζρετο εν τω ςτρατοπζδω Λταλόσ τισ, Τάςθσ, τερατολόγοσ μάλλον ι
αρχιπυροβολιςτισ ωσ επθγγζλλετο· οφτοσ ανεδζχκθ τθν χριςιν αυτϊν, και τασ ζςτθςε
προσ τουσ πρόποδασ του βουνοφ 700 οργυιάσ από τθσ πόλεωσ. Ραραςκευαςκείςθσ μιασ
αυτϊν, ςυνιχκθ επί των πλθςίον υψωμάτων μζγα πλικοσ πολιορκθτϊν χάριν του
νεοφανοφσ κεάματοσ· αλλ' θ βομβοβόλοσ, αντί να ενεργιςθ τα προςδοκϊμενα τεράςτια,
ζςπαςε καταιςχφναςα τον αρχιπυροβολιςτιν.
Το ζργον του αμακοφσ Τάςθ, όςτισ φοβθκείσ ζγεινεν άφαντοσ, ανζλαβεν ο γνϊςεισ περί τα
τοιαφτα ζχων Γάλλοσ εχβϊσ. 200 οργυιάσ μακράν τθσ πόλεωσ προσ το μζροσ τθσ μεγάλθσ
Τάπιασ κείνται παραρριηϊματά τινα των βουνϊν. Ο εχβϊσ ζςτθςεν επί του κζντρου
αυτϊν τασ δφο βομβοβόλουσ, αλλ' ανωφελϊσ και αυτόσ, αν και τασ ανζδειξε διά τθσ
επιτθδειότθτόσ του ευχριςτουσ. Δεξιόκεν δε και αριςτερόκεν αυτϊν κατεςκευάςκθςαν
δφο κανονοςτάςια, εφχρθςτα μεν και αυτά, αλλ' επίςθσ ανωφελι· όπιςκεν δε των
παραρριηωμάτων ετοποκετικθςαν 800 οπλοφόροι υπό τον Γιατράκον, τουφεκίηοντεσ
επιδεξίωσ διά των κανονοπϊν και ενοχλοφντεσ τουσ εχκροφσ. Ζςτθςαν οι Ζλλθνεσ και άλλο
κανονοςτάςιον προσ τθν πφλθν του Άργουσ μικράσ και αυτό ωφελείασ. Οι δε Τοφρκοι
ζπεςαν εισ πολλιν αδράνειαν, και τθν 24 πεντακόςιοι Ζλλθνεσ τόςον επλθςίαςαν προσ το
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μζροσ τθσ μεγάλθσ Τάπιασ, ϊςτε κατζλαβάν τινασ κεκαυμζνασ οικίασ ζμπροςκεν μιασ των
πυλϊν τθσ Τριπολιτςάσ και διετιρθςαν αυτάσ ευτυχϊσ δφο ϊρασ πολεμοφμενοι ζςωκεν·
αλλ' απόςπαςμα ιππικοφ εξιλκε τθσ πόλεωσ άλλοκεν, ζπεςεν όπιςκεν, τουσ εκακοποίθςε,
και τουσ ανάγκαςε ν' απομακρυνκϊςιν.
Μετ' ολίγασ δε θμζρασ ιλκεν εισ Τρίκορφα ο Σκϊτοσ, Κωμάσ Γόρδων, μεταβιβάςασ επί του
πλοίου του εκ Μαςςαλίασ Ζλλθνασ και φιλζλλθνασ, και φζρων επ' ωφελεία τθσ Ελλάδοσ,
υπζρ θσ και αυτόσ και οι ςυν αυτϊ ιλκαν ν' αγωνιςκϊςι, τρεισ βομβοβόλουσ και εξακόςια
τουφζκια. Οι Ζλλθνεσ εδζχκθςαν φιλοφρόνωσ και ευγνωμόνωσ τον γενναίον τοφτον
φιλζλλθνα, αναδεχκζντα προκφμωσ να οργανίςθ εξ ιδίων ςϊμα τακτικϊν εξ Ελλινων και
φιλελλινων.
Εν τοςοφτω θ κατάςταςισ των Τοφρκων εχειροτζρευεν θμζρα τθ θμζρα όχι μόνον διά
ςπάνιν τροφϊν, αλλά και δι' ζλλειψιν ιπποβοςκισ, διότι, μθ τολμϊντεσ να βοςκιςωςιν ωσ
άλλοτε εκτόσ τθσ πόλεωσ τουσ ίππουσ, δεν εδφναντο να τουσ μεταχειριςκϊςιν ωσ και
πρότερον, εξαςκενιςαντασ εκ τθσ ατροφίασ.
Αι μακροχρόνιοι πολιορκίαι διά τθν εξ ανάγκθσ ακακαρςίαν των πολιορκουμζνων, διά τθν
κακιν ποιότθτα των τροφίμων, διά τθν κακουχίαν και ςυςςϊρευςιν πολλϊν ανκρϊπων και
ηϊων εντόσ ςτενισ περιφερείασ φζρουν ςυνικωσ επιδθμίασ. Το κακόν τοφτο δεν εβράδυνε
να προςτεκι, εισ τα άλλα κακά των πολιορκουμζνων· αυτά δε τα κφματα τθσ επιδθμίασ
ζτρεφαν τθν επιδθμίαν. Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, αρμοδίαν εκεϊρθςεν ο
Υψθλάντθσ τθν περίςταςιν να προβάλθ τοισ πολιορκουμζνοισ ςυμβιβαςμόν εισ παράδοςιν
τθσ πόλεωσ υπ' ωφελίμουσ όρουσ· αλλ' απερρίφκθ υπεροπτικϊσ θ πρόταςίσ του.
Φοβοφμενοι δε οι Ζλλθνεσ μθ φζρθ θ αναβολι επιβοικειαν προσ τουσ πολιορκουμζνουσ,
θκζλθςαν να επιχειριςωςιν ζφοδον, και διετάχκθ ο αρχιπυροβολιςτισ να διαρριξθ το
τείχοσ· αλλ' όλοι του οι αγϊνεσ απζβθςαν μάταιοι διά τθν μθδαμινότθτα του πυροβολικοφ.
Εν ϊ δε ανεμζνετο θμζρα τθ θμζρα θ πτϊςισ τθσ πόλεωσ, ιλκεν είδθςισ ότι ο οκωμανικόσ
ςτόλοσ εφάνθ ζξωκεν των μεςθμβρινϊν παραλίων τθσ Ρελοποννιςου τθν 26.
Είδαμεν, ότι οι ςτόλοι διεχωρίςκθςαν μετά τα κατά τθν Σάμον ςυμβάντα, και ότι ο μεν
ελλθνικόσ κατζπλευςεν εισ τα ίδια, ο δε τουρκοαιγφπτιοσ ειςζπλευςε τον Ελλιςποντον. Ο
ςτόλοσ οφτοσ ανζπλευςε μετά τινασ θμζρασ κατά τθσ Ελλάδοσ.
Ρρό τινων δε θμερϊν είχε ςυναχκι τουρκικόν ςτράτευμα εν τθ επαρχία του Ηθτουνίου,
ςκοπεφον να ειςχωριςθ εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα, να ενωκι μετά των ενδιατριβόντων
τουρκικϊν ςτρατευμάτων και να ειςβάλθ εισ Ρελοπόννθςον προσ λφτρωςιν τθσ
Τριπολιτςάσ βοθκοφμενον και παρά του ςτόλου, μελετϊντοσ, αφ' οφ επεςίτιηε τα
μεςςθνιακά φροφρια, να ειςπλεφςθ τον κορινκιακόν κόλπον.
Μακόντεσ οι οπλαρχθγοί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ τα περί τθσ νζασ ταφτθσ εκςτρατείασ υπό
τζςςαρασ παςάδασ, τον Μπεχράμπαςαν, τον και αρχιςτράτθγον, τον Χατςι Μπεκιρπαςαν, τον Μεμιςπαςαν, και τον Σιαχι - Αλιπαςαν, ςυνιλκαν εισ Εργίνι, χωρίον
τθσ Βοδωνίτςθσ, όπου ενζκριναν τθν κζςιν τθσ Φοντάνασ ωσ τθν καταλλθλοτζραν προσ
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αντίκρουςιν του εχκροφ. Μόνοσ ο Δυοβουνιϊτθσ αντζτεινε και επρόβαλε να καταλάβωςιν
άνευ αναβολισ τα επί τθσ προσ τθν Λεβαδείαν λεωφόρου Βαςιλικά, ορκϊσ ςυλλογιςκείσ,
ότι τόςοι παςάδεσ δεν κα κατεδζχοντο ν' αφιςωςι τθν πλατυτζραν κζςιν των Βαςιλικϊν
και να διζλκωςι τθν ςτενοτζραν τθσ Φοντάνασ. Θ γνϊμθ του Δυοβουνιϊτου
απολαμβάνοντοσ υπόλθψιν εμπειροπολζμου ανδρόσ υπερίςχυςε, και μετζβθςαν οι
Ζλλθνεσ εισ Βαςιλικά· και ο μεν Ραπά - Ανδρζασ Κοκοβιςτιανόσ μετά 300 ετοποκετικθ
αφανισ εντόσ του παρά τθ ειςόδω τθσ κοιλάδοσ πυκνοφ δάςουσ· ο δε Αντϊνθσ
Κοντοςόπουλοσ και ο Κωςταντισ Καλφβασ μετά 600 κατζλαβαν τα ενδότερα τθσ κοιλάδοσ·
ο δε Δυοβουνιϊτθσ, ο υιόσ του, ο Νάκοσ Ρανουργιάσ και ο Γκοφρασ μετά 1100 τα προ τθσ
εξόδου τθσ κοιλάδοσ.
Τθν 24 οι παςάδεσ, εκτόσ του Χατςι - Μπεκιρθ αποκανόντοσ αίφνθσ εν Ηθτουνίω, ιλκαν
μετά επτακιςχιλίων ιππζων και πεηϊν εισ Ρλατανιάν, όπου και διενυκτζρευςαν· τθν δε
επαφριον ζςτειλαν διςχιλίουσ ιππείσ εισ ςκόπευςιν, οίτινεσ επροχϊρθςαν όπου εφφλατταν
ο Κοντοςόπουλοσ και ο Καλφβασ. Αντζςτθςαν οφτοι κατ' αρχάσ μόνοι και διετιρθςαν τθν
κζςιν των ζωσ οφ ιλκαν και οι κατά τθν ζξοδον τθσ κοιλάδοσ εισ επικουρίαν των, και τότε
απϊκθςαν όλοι ομοφ τουσ εχκροφσ φονεφςαντεσ και πλθγϊςαντεσ 50 και ηωγριςαντεσ 15
ίππουσ. Τθν δε επιοφςαν, ό εςτι τθν 26, αφιςασ ο Μπεχράμπαςασ φρουράν εν Ρλατανιά
εισ φφλαξιν των αποςκευϊν, εκίνθςε πανςτρατιά, και προχωριςασ εισ τθν πεδιάδα παρά
τθν είςοδον του ςτενοφ διζταξε ν' αναγνϊςωςι τθν ςυνικθ προπόλεμον ευχιν και να
κανονοβολιςωςι και τουφεκίςωςι. Τοφτου γενομζνου, ϊρμθςεν ο ςτρατόσ αλαλάηων επί
τουσ περί τον Κοντοςόπουλον και Καλφβαν· ζτρεξαν εισ βοικειαν αυτϊν οι Δυοβουνιϊται,
ο Ρανουργιάσ και ο Γκοφρασ, κατζφκαςε και ο Μποφςγοσ μετά 300, και εξιφκθ διακαισ
μάχθ. Επειδι θ κζςισ ιτο ςτενι, δαςϊδθσ και απόκρθμνοσ, οφτε ο μζγασ αρικμόσ των
πεηϊν, οφτε το πολφ ιππικόν των εχκρϊν εχρθςίμευε· ϊςτε μθ δυνάμενοι ν' απωκιςωςι
τουσ Ζλλθνασ, αν και τόςον πολλοί, και ανοίξωςι τθν δίοδον, ζςτρεψαν τα νϊτα. Τότε
εξϊρμθςαν οι υποδενδριάηοντεσ περί τον Ραπά - Ανδρζαν και κατζλαβαν τθν είςοδον,
ϊςτε ο εχκρόσ εκτυπάτο ζμπροςκεν και όπιςκεν. Πλοι οι οπλαρχθγοί Ζλλθνεσ διζπρεψαν
τθν θμζραν εκείνθν, ο δε Ραπά - Ανδρζασ κατεδίωξε τουσ εχκροφσ ζωσ οφ εβαςίλευςεν ο
ιλιοσ. Εκτόσ των πλθγωκζντων, ων άγνωςτοσ ο αρικμόσ, υπερχίλιοι εχκροί ζπεςαν, και
μεταξφ αυτϊν και ο Μεμιςπαςασ φονευκείσ, ωσ ελζγετο, αυτοχειρί υπό του Γκοφρα,
εηωγρικθςαν δε και 100· εκ δε των Ελλινων εςκοτϊκθςαν 10 και επλθγϊκθςαν 30, εν οισ
και ο Κοντοςόπουλοσ. Ράμπολλα και πλουςιϊτατα ιςαν τα εισ χείρασ των Ελλινων
πεςόντα λάφυρα, εν οισ και 800 ίπποι, 2 κανόνια και 18 ςθμαίαι. Μετά τθν μάχθν οι μεν
εχκροί ςυνθνϊκθςαν πάλιν εισ Ρλατανιάν, ενδιενυκτζρευςαν, και τθν επιοφςαν
επανζκαμψαν εισ Ηθτοφνι τόςον ζμφοβοι, ϊςτε ζκοψαν επί τθσ φυγισ τθν γζφυραν του
Σπερχειοφ. Οι δε Ζλλθνεσ εκίνθςαν κατ' αυτϊν τθν επαφριον, αλλά δεν τουσ επρόφκαςαν
και εςτρατοπζδευςαν εν Δαμάςτα. Εισ τόςθν δε αταξίαν ζπεςαν οι εχκροί φεφγοντεσ, ϊςτε
οι λαφυραγωγοφντεσ Ζλλθνεσ εφριςκαν και τασ ακολοφκουσ θμζρασ τθσ μάχθσ
περιπλανωμζνουσ ανκρϊπουσ και ηϊα. Τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθ θ κατά τθσ
Ρελοποννιςου αφτθ εκςτρατεία.
Ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ, αφ' οφ ετροφοδότθςε τθν Μοκϊνθν, ζπλευςε προσ τθν Κορϊνθν.
Θ Κορϊνθ επολιορκείτο διά ξθράσ αφ' ότου οι διαχυκζντεσ εισ Καλαμάταν Μανιάται
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διεςπάρθςαν εκείκεν εισ διάφορα μζρθ τθσ Ρελοποννιςου· μετζβθ και ο Αντϊνθσ
Μαυρομιχάλθσ μετά τινων εξ αυτϊν εισ τθν επαρχίαν τθσ Κορϊνθσ ωσ αρχθγόσ τθσ
πολιορκίασ· μετζβθ κατόπιν αυτοφ και ο αδελφόσ του Γιάννθσ ο και Κατςισ· ςυνθνϊκθςαν
και οι εντόπιοι και άλλοι γείτονζσ των υπό τουσ αδελφοφσ Καραπαφλουσ και τον Γεϊργθν
Δαρειϊτθν, και κατζλαβαν όλοι ομοφ τθν 25 μαρτίου τα Βουνάρια, κζςιν μίαν ϊραν
απζχουςαν του φρουρίου, και θκροβολίςκθςαν αυκθμερόν κατά το Χαρακοπιόν μετά των
επεξελκόντων Τοφρκων. Μετά δε τον ακροβολιςμόν ιλκαν οι Ζλλθνεσ πλθςιζςτερον του
φρουρίου· και πρϊτον μεν κατζλαβαν τα χωρία, Άγιον Δθμιτριον και Τςεφζρογλι· ζπειτα
δε ζπεςαν και εισ αυτιν τθν πόλιν τθσ Κορϊνθσ· ενδιαμείναντεσ δε δζκα θμζρασ
ανεχϊρθςαν τθν μεγάλθν παραςκευιν εισ τα ίδια χάριν των εορτϊν, αλλ' επανιλκαν τθν
δευτζραν τθσ διακαινθςίμου και κατζλαβαν τθν κζςιν Μακρφν Άμμον, όπου εηϊγρθςαν δι'
ενζδρασ 10 Τοφρκουσ και τουσ εφόνευςαν ειςιλκαν δε και δευτζραν φοράν εισ τθν πόλιν
και τθν διετιρουν, ακροβολιηόμενοι ςυχνάκισ μετά των εν τθ ακροπόλει· αλλά φανζντοσ
του ςτόλου ζφυγαν, ελφκθ θ πολιορκία, και οι Τοφρκοι ζκαυςαν τθν πόλιν ίνα μθ
επανελκόντεσ οι Ζλλθνεσ τθν καταλάβωςιν· εκραςφνκθςαν δε τόςον ιδόντεσ τον ςτόλον,
ϊςτε απεκεφάλιςαν τον επίςκοπον Κορϊνθσ Γρθγόριον, και εκ των προκρίτων τον
Κωςταντιν Λαχανάν και τον Γεϊργθν Τςαπόπουλον, ουσ κατοικοφντασ τθν πόλιν είχαν
μεταφζρει επί τθσ πρϊτθσ ειςβολισ των Ελλινων εισ τθν ακρόπολιν· ζρριψαν δε ζξω των
τειχϊν τα πτϊματά των.
Ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ, αφ' οφ ετροφοδότθςε τθν Κορϊνθν, ζπλευςε τθν αυτιν θμζραν εισ
Καλαμάταν. Φόβοσ μζγασ κατζλαβε τουσ εκεί, και υπό το κράτοσ του φόβου οι επί τθσ
κυριεφςεωσ τθσ Καλαμάτασ παραδοκζντεσ Τοφρκοι ωσ εκατόν, ςτελλόμενοι δικεν χάριν
αςφαλείασ εισ Μάνθν, εμιαιφονικθςαν κακ' οδόν επί προφάςει μθ λάβωςιν όπλα επί τθσ
αφίξεωσ των ςυναδζλφων των.
Ρρό τινων θμερϊν ωργανίηετο εκεί τακτικόν ςϊμα ςυςτθκζν κατά πρϊτον εν Βερβζνοισ,
υπό τθν προςταςίαν του Υψθλάντου δι' ων ζφερεν από Τεργζςτθσ οπλιςμϊν και δι' ων
εχοριγθςεν ολίγων χρθμάτων· το πλείςτον δε μζροσ του τακτικοφ τοφτου ςυνίςτατο εκ
προςφφγων Κυδωνιζων, εγυμνάηετο παρά του Γουβερνάτου Λταλοφ, είχεν αξιωματικοφσ
Ζλλθνασ και φιλζλλθνασ και διετζλει υπό τον Βαλζςτον διοριςκζντα παρά του Υψθλάντου
ςυνταγματάρχθν.
Ο ςυνταγματάρχθσ οφτοσ, Γάλλοσ το γζνοσ, υπθρζτθςε τθν πατρίδα του ςτρατιωτικϊσ
μζχρι τθσ ειρινθσ του 1814· ζκτοτε μετζβθ εισ Κριτθν όπου διζμεινεν ζξ ζτθ πλθςίον του
μετερχομζνου το εμπόριον πατρόσ του και εντεφκεν ζλαβεν αφορμιν να διδαχκι τθν
ελλθνικιν γλϊςςαν και να γνωρίςθ τα ελλθνικά ικθ· διά ταφτθν τθν αιτίαν, και ζτι μάλλον
διά τασ ςτρατιωτικάσ και κοινωνικάσ αρετάσ του, ευδοκίμθςεν αγαπϊμενοσ παρά πάντων
και τιμϊμενοσ. Ευρίςκετο κατά περίςταςιν ο ανιρ οφτοσ εν Τεργζςτθ επί τθσ εκείκεν εισ
Ελλάδα καταβάςεωσ του Υψθλάντου και τον θκολοφκθςεν ωσ ςυναγωνιςτισ του. Κακ' θν
δε θμζραν ζπλευςεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ εισ Καλαμάταν, είχε μόλισ 250 ςτρατιϊτασ και
αυτοφσ αρχαρίουσ· αλλά και μετά τόςον ολίγων και τόςον αγυμνάςτων δεν εδίςταςε να
παραταχκι αφόβωσ επί τθσ παραλίασ κατζμπροςκεν του εχκροφ μελετϊντοσ απόβαςιν·
είχε και δφο κανόνια και ςυμβοθκοφσ μίαν εκατοςτφν Μανιατϊν υπό τον Ραναγιϊτθν
Μοφρτςινον καί τινασ εντοπίουσ. Τθν ακόλουκον αυγιν επλθςίαςαν προσ τθν ξθράν πλοία
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του ςτόλου διά τθν μελετωμζνθν απόβαςιν. Αλλ' οι Τοφρκοι ιδόντεσ τθν τάξιν του
ςϊματοσ, ακοφςαντεσ τον ιχον των ςαλπίγγων, μακόντεσ και εκ των τουφεκοβολϊν ότι και
άλλοι παρεφφλατταν εντόσ διαφόρων τάφρων επί το αμμϊδεσ παράλιον, αγνοοφντεσ ίςωσ
και τον μικρόν αρικμόν των υπεραςπιςτϊν, ανεχϊρθςαν άπρακτοι.
Εκείναισ δε ταισ θμζραισ ευρζκθςαν τα προ ολίγου πολιορκοφντα το Νεόκαςτρον δφο
ςπετςιωτικά πλοία εν τω λιμζνι των Κυτριϊν εντόσ του κόλπου τθσ Καλαμάτασ. Ειςπλεφςασ
ο ςτόλοσ τα απζκλειςε και τα εκανονοβόλιςεν επ' ελπίδι να τα ςυλλάβθ ι να τα καφςθ·
αλλ' οι ναφται αυτϊν απεβίβαςαν κανόνια, αντζςτθςαν γενναίωσ, διεφφλαξαν τα πλοία,
και καιροφυλακτιςαντεσ τα μετζφεραν εισ τθν νιςον των αβλαβι.
Ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ, αφοφ διζτριψε μίαν εβδομάδα κατά τα παράλια τθσ Μεςςθνίασ,
απζπλευςε προσ τασ Ράτρασ.
Διαδοκείςθσ τθσ ειδιςεωσ ταφτθσ, διεδόκθ ςυγχρόνωσ, ότι ο ςτόλοσ ζφερε δεκακιςχιλίουσ
εισ απόβαςιν, εν ϊ είχε μόλισ χίλιουσ Αλβανοφσ. Ο λόγοσ οφτοσ κατετάραξε τουσ
πολιορκθτάσ τθσ Τριπολιτςάσ φοβθκζντασ μθ αποβϊςι τα ςτρατεφματα ταφτα είσ τι
παράλιον τθσ Ρελοποννιςου και ςτρατεφςωςι προσ λφτρωςιν τθσ κινδυνευοφςθσ πόλεωσ·
εκρίκθ δε αναγκαίον να εκςτρατεφςθ μζροσ του πολιορκοφντοσ ςτρατοφ κατά τασ Ράτρασ.
Αυκόρμθτοσ εξεςτράτευςεν ο Υψθλάντθσ παραλαβϊν τουσ υπό τον Βαλζςτον τακτικοφσ
ελκόντασ εκ Καλαμάτασ εισ Τριπολιτςάν και 500 ακολοφκουσ του Κολοκοτρϊνθ υπό τον
ανεψιόν αυτοφ Αποςτόλθν και τουσ δφο υιοφσ του, τον Ράνον αναβάντα εισ Τριπολιτςάν
προ ολίγων θμερϊν από του Λςκμοφ, και τον Γενναίον.
Εν τοφτοισ ο εχκρικόσ ςτόλοσ θγκυροβόλθςεν ζμπροςκεν τθσ Ηακφνκου, υπεδζχκθ
φιλικϊτατα παρά των ουδετζρων του τόπου εκείνου Αρχϊν, επρομθκεφκθ τροφϊν, και τθν
7 ςεπτεμβρίου κατζπλευςεν εισ Ράτρασ όπου ιλκαν και ςυνθνϊκθςαν καί τινα των εν τοισ
θπειρωτικοίσ παραλίοισ πλοίων, περί ων άλλοτε ανεφζραμεν, καί τινα αλγερινά·
ςυνθρικμοφντο δε όλα 60, εν οισ τρία δίκροτα, και επτά φρεγάται.
Οι δε ατυχείσ αρχθγοί τθσ Αχαΐασ μετά τα εν Ράτραισ πρϊτα πακιματά των ζςπευςαν να
ςτρατολογιςωςι και καταλάβωςι διαφόρουσ κζςεισ, αν όχι εισ βλάβθν, τουλάχιςτον εισ
ςυςτολιν των εχκρϊν ενδυναμωκζντων διά των εκεί μεταβάντων Λαλιωτϊν, και διά 1500
Αλβανϊν αποςταλζντων παρά του Χουρςιδθ υπό τον αρχιπυροβολιςτιν Αςλανάκθν· ιςαν
δε οι εν Ράτραισ Τοφρκοι πάντοτε κφριοι των πζριξ τθσ πόλεωσ και εξιρχοντο ελευκζρωσ
απάγοντεσ ηϊα και ξυλευόμενοι· πολλάκισ δε επροχϊρουν και όπου εφφλατταν οι Ζλλθνεσ
και θκροβολίηοντο, πάντοτε υπερζχοντεσ· κατά τουσ ακροβολιςμοφσ δε τοφτουσ διεκρίνετο
ο Ραναγιϊτθσ Καρατςάσ, ο τολμθρότεροσ των Ελλινων αρχθγϊν εκείνου του μζρουσ, όςτισ
όχι μόνον επολζμει τουσ Τοφρκουσ επί των πεδινϊν τόπων, αλλά ζπιπτε τθν νφκτα και εισ
αυτιν τθν πόλιν. Αι Ράτραι δεν ιτο δυνατόν να πζςωςι ειμι διά τθσ πείνασ, κακϊσ διά τθσ
πείνασ ζπεςαν και τα άλλα φροφρια· αλλ' ο αποκλειςμόσ των πάντοτε ανεπαρκισ διά
ξθράσ, ζγεινεν ανεπαρκζςτεροσ αφοφ τόςον εδυναμϊκθ θ φρουρά των· διά καλάςςθσ δε
εκ διαλειμμάτων μόνον και ςπανίωσ απεκλείοντο· ϊςτε όχι μόνον των προσ τροφιν
επρομθκεφοντο αφκόνωσ, αλλά και των προσ τρυφιν.
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Δεν είναι πολλοφ λόγου άξιοι οι μετά τα πρϊτα κατά τασ Ράτρασ ςυμβάντα ςυχνοί εκεί
ακροβολιςμοί, διότι οφτε αποτζλεςμα ζφεραν, οφτε διά τινοσ περιζργου ςυμβάντοσ, εκτόσ
ολίγων φόνων, διεκρίκθςαν. Τόςον ανενόχλθτοι ςυνικωσ ζμεναν οι Τοφρκοι, ϊςτε τθν 23
ιουνίου υπιγαν και ζκαυςαν το μοναςτιριον του Ομπλοφ, τρεισ ϊρασ μακράν των Ρατρϊν.
Τθν δε 3 ιουλίου επροχϊρθςαν και εισ τα Μαφρα Βουνά και εκτφπθςαν το καλϊσ
οχυρωμζνον ςπθλαιωτικόν μετόχι. Αλλ' ολιγϊτατοι ςτρατιϊται και καλόγθροι
εγκλειςκζντεσ οφτε τασ επιρριπτομζνασ κανονοςφαίρασ και βόμβασ, οφτε διςχιλίων και
πεντακοςίων οπλοφόρων ακατάπαυςτον και πολφωρον τουφεκιςμόν εφοβικθςαν.
Μεςοφντοσ δε του Λουλίου οι Ζλλθνεσ ετοποκετικθςαν πλθςιζςτερον των Ρατρϊν και
ιρχιςαν ζκτοτε να εμπνζωςι φόβον ερχόμενοι εισ μάχθν μετά των εχκρϊν· θ φονικωτζρα
ςυνζβθ τθν νφκτα τθσ 2 αυγοφςτου και τθν ακόλουκον θμζραν, παρευρεκζντων εν τθ μάχθ
του Γρίβα και του Καρατςά. Οι δφο οφτοι φιλοπόλεμοι νζοι, εν ϊ ιςαν οι Ζλλθνεσ
εςτρατοπεδευμζνοι εν τω χωρίω τθσ Γλυκάδασ, ζπεςαν αίφνθσ τθν ρθκείςαν νφκτα επί
τουσ κατζχοντασ το μοναςτιριον του Γθροκομείου εχκροφσ πολλά πλθςίον τθσ πόλεωσ
κείμενον. Ακοφςαντεσ τον τουφεκιςμόν οι εν αυτι Τοφρκοι εξεςτράτευςαν όλοι εισ
βοικειαν των παςχόντων αδελφϊν των· εξϊρμθςε και όλον το εν τθ Γλυκάδα ελλθνικόν
ςτράτευμα, και οφτωσ θ μάχθ ζγεινε γενικι δι' όλθσ τθσ θμζρασ, και οι Ζλλθνεσ κατεδίωξαν
τουσ επελκόντασ ζωσ εισ τα άκρα τθσ πόλεωσ. Ελζγετο δε ότι κατά τθν μάχθν εκείνθν
εςκοτϊκθςαν 100 Τοφρκοι· εςκοτϊκθςαν και 20 Ζλλθνεσ, εν οισ και ο άξιοσ μαχθτισ
Καλαβρυτινόσ Μπενιηζλοσ.
Οι δε Τοφρκοι, προκζμενοι ν' απομακρφνωςι τθσ πόλεωσ ωσ και πρότερον τουσ Ζλλθνασ,
εξεςτράτευςαν τθν 5 πανςτρατιά υπό τθν οδθγίαν του Λςοφφπαςα ςφροντεσ τζςςαρα
κανόνια και μίαν βομβοβόλον, και εςτρατοπζδευςαν εκτόσ του Γθροκομείου. Οι Ζλλθνεσ
κατείχαν τότε το χωρίον ωμανοφ, τον λινόν του Χουςειναγα και τα πζριξ. Τρία
θμερονφκτια επολζμθςαν οι Τοφρκοι τουσ εν τω λινϊ του Χουςειναγα επί ςκοπϊ να τουσ
διαςκορπίςωςιν, αλλά, χάρισ εισ τουσ εκεί ευρεκζντασ, Γρίβαν, Φωκάν, Γκεντιλίνθν και
Καρατςάν, απεκροφςκθςαν, εγκατζλειψαν και αυτιν τθν κζςιν του Γθροκομείου και
ειςιλκαν κατθςχυμζνοι εισ το φροφριον. Θ κάλαςςα εν τοςοφτω ιτον ανοικτι, και τροφαί
εκομίηοντο εισ τασ Ράτρασ ελευκζρωσ· και επειδι οι αποκλειςμοί των Ελλινων δεν
ανεγνωρίηοντο ειςζτι, πολεμικά ευρωπαϊκά πλοία επροςτάτευαν αναφανδόν τα
ειςπλζοντα υπό τασ ςθμαίασ των βαςιλζων αυτϊν τροφοφόρα. Αλλά και αυτι θ οπωςοφν
επί τθσ ξθράσ καλι κατάςταςισ των Ελλινων πολλά ολίγον διιρκεςεν εξ αιτίασ των
αναφυειςϊν διχονοιϊν και διαιρζςεων μεταξφ των προκρίτων και των οπλαρχθγϊν.
Εκείναισ ταισ θμζραισ εδολοφονικθ και ο άριςτοσ Καρατςάσ. Το πρϊτον τοφτο επί τθσ
επαναςτάςεωσ τθσ δολοφονίασ ανοςιοφργθμα, πραχκζν εν τω μοναςτθρίω του Ομπλοφ
τθν 4 ςεπτεμβρίου υπό των Κουμανιωτϊν δι' αντιηθλίαν, αφιρεςε τθν αμοιβαίαν πίςτιν,
διιγειρε φόβουσ και ςυνζτρεξεν εισ τθν εν μζρει διάλυςιν των εκεί ελλθνικϊν
ςτρατευμάτων. Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ των περί τασ Ράτρασ ςυςτρατοπεδευόντων ότε
ο ειςβολισ ςτόλοσ εφάνθ ζμπροςκεν τθσ πόλεωσ εκείνθσ.
Π,τι ιρχιςε να ενεργι ωσ προσ τθν διάλυςιν των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων θ διχόνοια και θ
δολοφονία, το απετελείωςεν θ άφιξισ του ςτόλου.
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Σεπτζμβριοσ Τθν 9 ςεπτεμβρίου οι εν Ράτραισ Τοφρκοι, ςυμπαραλαβόντεσ καί τινασ των επί
του ςτόλου εισ απόβαςιν Αλβανϊν, εςτράτευςαν, ωσ χίλιοι, επί τουσ
κατζχοντασ τασ τρεισ μακρυνάσ κζςεισ, τθν του Σαραβαλίου υπό τουσ
Ρετμεηάδασ και Κουμανιϊτασ, τθν του Ρουρναροκάςτρου υπό τον Ηαιμθν, και
τθν του μετοχίου του Ομπλοφ υπό τον Σιςίνθν. Οι εν Σαραβαλίω όλοι ζφυγαν
τθν προτεραίαν νφκτα ιδόντεσ τον ςτόλον· ανεχϊρθςαν αμαχθτί και οι εν
Ρουρναροκάςτρω· δεν αντζςτθςαν ουδ' οι εν μετοχίω και εγκαταλείψαντεσ
τασ αποςκευάσ και τα δφο κανόνια ανζβθςαν εισ τα ορεινότερα μζρθ,
καταδιωκόμενοι και εκεί υπό των Τοφρκων εγγφσ όντων να ηωγριςωςι και τον
Σιςίνθν φεφγοντα.
Μετ' ολίγασ δε θμζρασ το πλείςτον μζροσ του ςτόλου υπό τον Γιβραλτάρθν, φζρον εισ
απόβαςιν τον Λςοφφπαςαν και 700 Αλβανοφσ, μετζβθ εισ Βοςτίτςαν, θν θφρε πανζρθμον
και τθν κατζκαυςε καυκείςαν, ωσ είδαμεν, και επί τθσ εκείκεν διαβάςεωσ των περί τον
κεχαγιάμπεθν· διεςπάρθςαν δε οι εχκροί εισ όλθν τθν επαρχίαν τθσ Βοςτίτςθσ
λαφυραγωγοφντεσ και απάγοντεσ ηϊα. Τθν δε 19 ζπλευςεν ο ςτόλοσ εισ τθν αντίπορκμον
ξθράν, εκανονοβόλθςεν αβλαβϊσ τθν Βετρινίτςαν και παρζςτθ ζμπροςκεν του
Γαλαξειδίου.
Θ κωμόπολισ αφτθ κείται επί τθσ δυτικισ άκρασ του κριςςαίου κόλπου ι κόλπου των
Σαλϊνων, οφτωσ ονομαηομζνου, διότι ολίγον ενδότερον προσ τον μυχόν αυτοφ κείνται θ
Κρίςςα πόλισ των αρχαίων, και τα Σάλωνα πόλισ των νεωτζρων Ελλινων. Είχε δε επί τθσ
επαναςτάςεωσ 700 οικίασ, και 40 πλοία (καράβια), εκτόσ πολλϊν μικρϊν, πλζοντα όλθν
τθν Μεςόγειον· ζχει και λιμζνα αξιόλογον.
Οι κάτοικοι, υποπτεφοντεσ διά καλάςςθσ προςβολιν, είχαν οχυρϊςει διά κανονίων το
ζξωκεν του ςτόματοσ του λιμζνοσ νθςίδιον εισ προφφλαξιν των πλοίων και τθσ
κωμοπόλεωσ, και αντζςτθςαν τθν πρϊτθν θμζραν ευτυχϊσ προσ τον αδιακόπωσ
κανονοβολοφντα ςτόλον. Ιςαν δε και 200 ςτρατιϊται επί τθσ ξθράσ εισ εμπόδιον τθσ
μελετωμζνθσ αποβάςεωσ· αλλά τθν επελκοφςαν νφκτα ζγειναν άφαντοι. Τθν δε
ακόλουκον θμζραν απεβιβάςκθςαν 1000 Τοφρκοι εισ τθν ξθράν, εκυρίευςαν τα πλοία, εξ
ϊν 13 ιςαν ζνοπλα, εκυρίευςαν και το επί του ζξωκεν του ςτόματοσ του λιμζνοσ νθςιδίου
κανονοςτάςιον και αυτιν τθν κωμόπολιν, ζςφαξαν πεντζξ εναπομείναντασ γζροντασ, και
γραίασ, καταφυγόντων των κατοίκων τθσ εισ τα ενδότερα, ζκαυςαν τθν κωμόπολιν, και
παραλαβόντεσ 34 πλοία, τα ογκωδζςτερα και ευχρθςτότερα, εν οισ και τα μετακομίςαντα
εισ Ρελοπόννθςον τουσ περί τον Μεταξάν και Μερκάτθν δφο ιόνια, και καφςαντεσ όλα
τάλλα, μικρά μεγάλα, επανζλευςαν εισ Ράτρασ.
Ευδοκίμθςεν ο ςτόλοσ εν τω περίπλω τοφτω, διότι και τα φροφρια Μοκϊνθσ και Κορϊνθσ
επεςίτιςε, και τα εκτόσ τθσ Κορϊνθσ και των Ρατρϊν ελλθνικά ςτρατόπεδα φανείσ διζλυςε,
και όλθν τθν εν τω κορινκιακϊ κόλπω ελλθνικιν ναυτικιν δφναμιν, τθν ενοχλοφςαν τα εκεί
φροφρια, κατζςτρεψεν. Ο κφριοσ ςκοπόσ του ιτον να διευκολφνθ τθν μετάβαςιν των
τουρκικϊν ςτρατευμάτων από τθσ αντικρφ ςτερεάσ εισ Ρελοπόννθςον· αλλ' θ εκςτρατεία
εματαιϊκθ εν τθ μάχθ των Βαςιλικϊν· διά τθν αιτίαν ταφτθν και διά τθν προςεγγίηουςαν
ϊραν του χειμϊνοσ, κακ' θν οι απειροκάλαςςοι Τοφρκοι αγαποφν να διαχειμάηωςιν εντόσ
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αςφαλϊν λιμζνων, ο ςτόλοσ, ςφρων και τα εν τω Γαλαξειδίω αλωκζντα πλοία, απζπλευςε
των Ρατρϊν, και τθν 24, 25, και 26 κατζπλευςεν όλοσ πάλιν εισ τον λιμζνα τθσ Ηακφνκου,
όπου αι ουδζτεραι Αρχαί τον εδζχκθςαν ωσ και τθν πρϊτθν φοράν ευμενζςτατα.
Ο δε Υψθλάντθσ, διαβάσ διά των Καλαβρφτων, ςυμπαρζλαβε χιλίουσ υπό τον Χαραλάμπθν,
τουσ Ρετμεηάδασ και τον Σολιϊτθν· αλλά δεν ζφκαςεν εισ Βοςτίτςαν ειμι αφ' οφ
απζπλευςεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ· οδεφων δε παρά τθν παραλίαν προσ τον Λςκμόν και
φκάςασ εισ τθν μονιν τθσ αγίασ Ειρινθσ, ολίγασ ϊρασ απζχουςαν τθσ Βοςτίτςθσ, είδεν
αντίπεραν καιόμενον το Γαλαξείδι· τθν δε 22 ςεπτεμβρίου ζφκαςεν εισ τα Βαςιλικά
(Σικυϊνα).
Εν ϊ δε ο εχκρικόσ ςτόλοσ διζπλεε τθν ελλθνικιν κάλαςςαν και κατζςτρεφεν, ο ελλθνικόσ
διζμενεν άπλουσ. Τα πλοία, ωσ ιδιόςτολα, ιςαν δικαίω τω λόγω και δυςκίνθτα, αλλ' ο
μζγασ κίνδυνοσ τθσ πατρίδοσ ζπειςε και ταφτθν τθν φοράν τουσ γενναίουσ νθςιϊτασ εισ
νζασ χρθματικάσ καταβολάσ, δι' ων εφοδιαςκζντα 35 εξζπλευςαν προσ τα δυτικά τθσ
Ρελοποννιςου εισ ςυνάντθςιν των εχκρικϊν· ςυνεξζπλευςε κατά πρϊτθν φοράν και ο
Ανδρζασ Βϊκοσ, ο και Μιαοφλθσ ωσ απλοφσ πλοίαρχοσ. Ολίγον διζμεινεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ
εν Ηακφνκω, και απζπλευςε διευκυνόμενοσ εισ Κωνςταντινοφπολιν κακ' όν καιρόν ζπλεε
προσ τον κορινκιακόν κόλπον ο ελλθνικόσ. Αφιχκζντοσ δε τοφτου εκτόσ τθσ Ηακφνκου,
ζςτειλαν οι αρχθγοί αξιωματικόν εισ το υγειονομείον ίνα μάκθ τι περί του εχκρικοφ· αλλ' αι
Αρχαί απζπεμψαν τον αποςταλζντα εχκρωδϊσ απαγορεφςαςαι αυτϊ πάςαν ςυνζντευξιν
μετά των επί ξθράσ και πάςαν αγοράν. Θ διαγωγι αφτθ τθσ αγγλοϊονικισ κυβερνιςεωσ ιτο
φανερά παράβαςισ τθσ ουδετερότθτασ, θν επθγγζλλετο. Αφοφ εδζχκθ δισ ολόκλθρον
οκωμανικόν ςτόλον, πϊσ απζπεμπε μίαν ελλθνικιν λζμβον; Ρλζων δε ο ελλθνικόσ μεταξφ
Ηακφνκου και Κεφαλλθνίασ ζμακεν ό,τι επεκφμει παρά τινων καλαςςοποροφντων και
εςτράφθ προσ τασ Σπζτςασ και τθν Φδραν υποπτεφςασ μθ ο εχκρικόσ τασ προςβάλθ επί του
διάπλου. Αλλ' οφτοσ θφρε τόςω ςφοδράν αντίπνοιαν ζξωκεν των μεςςθνιακϊν φρουρίων,
ϊςτε θναγκάςκθ να ποδίςθ προσ τθν Ηάκυνκον. Εξ αιτίασ δε τθσ ανεμοηάλθσ απεμακρφνκθ
ζν δικάταρτον αλγερινόν 20 κανονίων, και εμπεςόν εισ τον ελλθνικόν ςτόλον, και
πολεμοφμενον πανταχόκεν, αντζςτθ κατ' αρχάσ γενναίωσ, αλλά μθ βλζπον τρόπον
ςωτθρίασ και καταδιωκόμενον υπό των πλοίων του Σαχίνθ και του αφαλιά ερρίφκθ προσ
τα νότεια τθσ Ηακφνκου εισ τόπον λεγόμενον Υψόλικρον, ςχεδόν θμίκαυςτον και
εςυντρίβθ· 20 των ναυτϊν του εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν, και 40 αβλαβείσ
διεςϊκθςαν.
Ανεφζραμεν ιδθ πόςον ανεφλζχκθ το πνεφμα των Επταννθςίων αρξαμζνου του ελλθνικοφ
αγϊνοσ· δεν ίςχυςαν δε να ςβζςωςι τον υπζρ αυτοφ ενκουςιαςμόν των οφτε ο
ανυπόκριτοσ φιλοτουρκιςμόσ οφτε θ ςιδθρά χειρ του τότε μεγάλου αρμοςτοφ Κωμά
Μαιτλάνδου, αξίου ανδρόσ, αλλά τόςον δεςποτικοφ, ϊςτε αυτοί οι ςυμπατριϊται του τον
παρονόμαηαν Σουλτάν - Κωμάν (King Tom). Εισ μάτθν ο αρμοςτισ οφτοσ εκιρυττεν
ουδετερότθτα και επθγρφπνει εισ τθν μθ παράβαςίν τθσ υπζρ των Ελλινων· εισ μάτθν
εδιμευεν υπάρχοντα και κατεδίκαηεν εισ αειφυγίαν· οι Κεφαλλινεσ και οι Ηακφνκιοι και
τασ προκθρφξεισ του εποδοπάτουν, και τασ ποινάσ του ωλιγϊρουν, και τασ απειλάσ του
εχλεφαηαν, και τον ελλθνικόν αγϊνα υπεςτιριηαν διά παντόσ τρόπου και δι' αυτϊν των επ'
εκκλθςίασ πανδιμων δειςεων υπό τον βροντϊδθ ιχον των κωδϊνων εισ επικοον τθσ
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δυςμενοφσ Αρχισ.
Τοφτων οφτωσ εχόντων, εφκολον είναι να ςυμπεράνθ τισ πόςον εξιφκθ ο φφςει
ενκουςιϊδθσ λαόσ τθσ Ηακφνκου, ότε είδεν όχι μόνον τθν εκνικιν του ςθμαίαν
κυματίηουςαν, αλλά και τον τυραννοφμενον αδελφόν του μαςτίηοντα κατά τον Υψόλικρον
τον αλλογενι και αλλόπιςτον τφραννόν του. Χωρία ολόκλθρα εκενϊκθςαν, και οι κάτοικοι
των ζτρεξαν ζνοπλοι όπου ζπεςε το τουρκικόν πλοίον· ζτρεξαν ςυγχρόνωσ εισ τον αυτόν
τόπον και 20 ςτρατιϊται Άγγλοι προσ διατιρθςιν των υγειονομικϊν διατάξεων. Μεγάλθ
λογομαχία επιλκε κατ' αρχάσ μεταξφ του Άγγλου αξιωματικοφ καί τινων εκ των χωρικϊν.
Επροςπάκει ο αξιωματικόσ να τουσ επαναγάγθ εισ τα χωρία των· αλλά μθ ειςακουόμενοσ
εκτφπθςεν ζνα δι' θσ εβάςταηεν ιππομάςτιγοσ. Εντεφκεν ζλαβαν αφορμιν οι ευερζκιςτοι
χωρικοί να τουφεκίςωςι τθν φρουράν, εςκότωςαν ζνα ςτρατιϊτθν, επλιγωςαν δφο και τον
αξιωματικόν· τουσ αντετουφζκιςε και θ φρουρά· αλλ' ο μικρόσ αρικμόσ τθσ ιτον ανίκανοσ
ν' αντιςτακι μζχρι πολλοφ προσ τον μζγαν αρικμόν των χωρικϊν· διά τοφτο υπεχϊρθςεν
εισ τουσ πλθςίον πφργουσ· αλλά και εκεί τθν εκτφπθςαν τθν νφκτα οι χωρικοί.
Εν ϊ δε τοιαφτα ςυνζβαιναν επί τθσ ακτισ τθσ Ηακφνκου, πλοία του προσ τθν Φδραν και
Σπζτςασ πλζοντοσ ελλθνικοφ ςτόλου ζπεςαν υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ εισ το μζςον του
εχκρικοφ μεταξφ Ηακφνκου και Γλαρζντςασ και εκινδφνευςαν. Αλλά παρευρεκείσ ο
Μιαοφλθσ εφάνθ αυτοφυισ ναφαρχοσ· ζφερε τα πλοία όςον εδφνατο πλθςιζςτερον τθσ
πελοποννθςιακισ ξθράσ, διζταξε να παραπλζωςι, και τοιουτοτρόπωσ τα μεγαλόςωμα
εχκρικά, μθ δυνάμενα να πλεφςωςιν εισ ολιγοβακι νερά, εκανονοβόλουν μακρόκεν όλον
το νυχκιμερον επί ματαίω. Τθν δε επελκοφςαν νφκτα διεξζπλευςαν τα ελλθνικά ςϊα·
μόνον το του Κεοδωρι Γ. Μζξθ κακιςαν, εκυρίευςαν οι εχκροί και ζςβεςαν θν άναψαν
φλόγα οι ναφται του αποβάντεσ όλοι αβλαβείσ εισ τθν ξθράν.
Μετά τθν ναυτικιν ταφτθν αψιμαχίαν, ο οκωμανικόσ ςτόλοσ ειςζπλευςεν αφκισ τον λιμζνα
τθσ Ηακφνκου, παρζλαβε τουσ διαςωκζντασ ναφτασ του αλγερινοφ πλοίου, και απζπλευςε
τθν 3 οκτωβρίου· βλάψασ δε κατά τον πλουν του τθν μθδεμίαν αιτίαν παραςχοφςαν
Σαμοκράκθν, ειςιλκεν εισ Κωνςταντινοφπολιν τθν 12 νοεμβρίου, επιδεικνφων τα
ςυλλθφκζντα του Γαλαξειδίου πλοία, και κρεμάςασ επί των καταρτιϊν αυτϊν 30 ακλίουσ
ναφτασ αιχμαλωτιςκζντασ, ωσ ζλεγαν οι του ςτόλου εν Γαλαξειδίω· αλλ', επειδι δεν
ευρζκθ ψυχι ηϊςα επί τθσ εισ τθν κωμόπολιν εκείνθν αποβάςεϊσ των, επιςτεφετο, ότι οι
κρεμαςκζντεσ ιςαν εκ των δυςτυχϊν Χριςτιανϊν των πλθρωμάτων αυτοφ του ςτόλου. Ο
δε Καρα - αλισ προιχκθ διά τον επιςιτιςμόν των φρουρίων και τθν καταςτροφιν του
Γαλαξειδίου εισ τον βακμόν του Καπθτάμπαςα.
Το δε κατά τον Υψόλικρον ςυμβάν θνάγκαςε τον φπαρχον Ηακφνκου να βάλθ χωρία τινά
υπό τον ςτρατιωτικόν νόμον. Ο δε ανκαρμοςτισ Αδάμ όχι μόνον ενζκρινε το πραχκζν, αλλ'
εφιρμοςε τον νόμον κακ' όλθν τθν νιςον. Ρροσ εκτζλεςιν δε αυτοφ μετζβθ εισ Ηάκυνκον
και διζχυςε μζγαν τρόμον. Ρζντε χωρικοί εκρεμάςκθςαν ωσ πρωταίτιοι των κατά τον
Υψόλικρον ςυμβάντων, ο Κεόδωροσ Ρζτασ Γλάροσ, ο Διονφςιοσ Κοντονισ, ο Ραναγιϊτθσ
ουμελιϊτθσ, (ο Αντϊνθσ Ηοφκασ) και ο Γιάννθσ Κλαδιανόσ· τα ςϊματα δε αυτϊν ετζκθςαν
εντόσ κλωβίων υψωκζντων επί των κορυφϊν των πζριξ τθσ πόλεωσ και του λιμζνοσ
βουνϊν εισ φρίκθν των κεατϊν· όλοι δε οι κάτοικοι τθσ νιςου αφωπλίςκθςαν, και 100
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πάςθσ κλάςεωσ, εν οισ και ιερείσ, απιχκθςαν εισ το φροφριον ωσ ζνοχοι, ωσ φποπτοι ι ωσ
απεικείσ.
Τον νόμον τοφτον ζλαβεν αφορμιν να κθρφξθ ιςχφοντα και ο φπαρχοσ Κυκιρων εν τω
χωρίω των Καβάνων· εκθρφχκθ ιςχφων μετ' ολίγον και κακ' όλθν τθν νιςον· εκθρφχκθ δε
εν τω χωρίω των Καβάνων, διότι οι κάτοικοί του, παραςυρόμενοι υπό του προσ τον
ελλθνικόν αγϊνα ενκουςιαςμοφ, ςυνζλαβαν 50 Τοφρκουσ, άνδρασ γυναίκασ και παιδία,
πλζοντασ εισ Κριτθν και οριςκζντασ εκ περιςτάςεωσ προσ τθν νιςον, και τουσ
εξωλόκρευςαν ανθλεϊσ και αναιτίωσ, τουσ μεν φονεφςαντεσ, τουσ δε ρίψαντεσ εισ τθν
κάλαςςαν· αντζςτθςαν δε και προσ τουσ υπθρζτασ τθσ εξουςίασ ςταλζντασ προσ ςφλλθψιν
των ενόχων· διά ταφτθν τθν αιτίαν πολλοί χωρικοί ςυνελιφκθςαν και δφο εξ αυτϊν
εκανατϊκθςαν· οι δε πρωταίτιοι κατζφυγαν εισ Ρελοπόννθςον. Συγχρόνωσ εκθρφχκθ
ιςχφων ο ςτρατιωτικόσ νόμοσ και εν Κεφαλλθνία και εν αγία Μαφρα, και εν τθ πρωτευοφςθ
νιςω των Κορυφϊν· και εν μεν τθ Κεφαλλθνία κατά το λζγειν αυτοφ του ανκαρμοςτοφ (β),
εκθρφχκθ όχι διότι ζπραξαν οι κάτοικοί τθσ όςα οι Ηακφνκιοι, αλλά διότι ενδεχόμενον ιτο
να πράξωςι τοιαφτα εν ομοία περιςτάςει· εν δε τθ αγία Μαφρα, διότι θ νιςοσ εκείνθ,
χωριηομζνθ τθσ ξθράσ διά ςτενοφ και διαβατοφ πορκμοφ, υπζκειτο εισ λθςτρικάσ εκείκεν
επιδρομάσ· εν δε τθ νιςω των Κορυφϊν, διότι, αν και ο τόποσ εκείνοσ διζμεινεν ιςυχοσ και
ευπεικισ, δεν ιτον εφλογον να εξαιρεκι του γενικοφ κανόνοσ. Διά τοιοφτουσ λόγουσ
αφωπλίςκθςαν τασ θμζρασ εκείνασ ςυγχρόνωσ όλοι οι Επταννιςιοι, πταίςται, ακϊοι,
φιλοτάραχοι και φιλιςυχοι. Ολίγασ δε θμζρασ μετά τα ςυμβάντα ταφτα, ιτοι τθν 17
Οκτωβρίου, εξεδόκθ άλλο κιρυγμα λζγον, ότι από τθσ θμζρασ εκείνθσ οφτε οκωμανικά
οφτ' ελλθνικά πλοία πολεμικά ιςαν δεκτά, ειμι εν περιςτάςει τρικυμίασ, εισ τουσ λιμζνασ
του ιονίου κράτουσ, ότι μόνον αδεία των αρμοδίων Αρχϊν, επετρζπετο θ μετά των
ρθκζντων πλοίων κοινωνία, και ότι όςτισ κατοικϊν εν τω ιονίω κράτει απεπειράτο να
κοινωνιςθ μετά των επί των ρθκζντων πλοίων άνευ αδείασ, εκεωρείτο και επαιδεφετο ωσ
ζνοχοσ φανεράσ παρακοισ. Τοιαφτθ ιτον θ προσ τουσ Επταννθςίουσ διαγωγι τθσ
αρμοςτίασ, και τοιαφτθ θ διάκεςίσ τθσ προσ τον ελλθνικόν αγϊνα υπό το ψευδζσ πάντοτε
όνομα αυςτθράσ και αμερολιπτου ουδετερότθτοσ.
Ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ, αφ' οφ ετροφοδότθςε τθν Κορϊνθν, ζπλευςε τθν αυτιν θμζραν εισ
Καλαμάταν. Φόβοσ μζγασ κατζλαβε τουσ εκεί, και υπό το κράτοσ του φόβου οι επί τθσ
κυριεφςεωσ τθσ Καλαμάτασ παραδοκζντεσ Τοφρκοι ωσ εκατόν, ςτελλόμενοι δικεν χάριν
αςφαλείασ εισ Μάνθν, εμιαιφονικθςαν κακ' οδόν επί προφάςει μθ λάβωςιν όπλα επί τθσ
αφίξεωσ των ςυναδζλφων των.
Μζγασ και πολφσ ιτον εν Τριπολιτςά ο κεχαγιάμπεθσ εν όςω ενίκα· αλλ' ουδείσ τον
εςζβετο ουδ' υπικουεν αφ' οφ ζπαυςε νικϊν. Ανθγζρκθςαν τότε, κακϊσ ςυμβαίνει
ςυνικωσ επί των αποτυχιϊν, πολλαί κεφαλαί· διθρζκθςαν δε όλοι εισ τρία μεγάλα
κόμματα· εισ το των εντοπίων Τοφρκων ουσ εκίνουν ο Κιαμίλμπεθσ, ο Μουςταφάμπεθσ, ο
Δεφτερδάρθσ και ο Σιζχ - Νετςιπ - εφζντθσ· εισ το του κεχαγιάμπεθ και καϊμακάμθ, ιτοι
των αςιανϊν, και εισ το των ςυναναβάντων μετά του κεχαγιάμπεθ Αλβανϊν των υπό τον
Ελμάςμπεθν. Το πρϊτον κόμμα εηιτει αςφάλειαν, το δεφτερον τιμιν, το τρίτον χριματα.
Και τα τρία ζβλεπαν πάςαν αντίςταςιν ματαίαν, αφ' οφ μάλιςτα επείςκθςαν, ότι οι ζξωκεν
ερχόμενοι εισ βοικειαν ομόπιςτοί των θττικθςαν κατά τα Βαςιλικά. Αλλ' οι περί τον
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κεχαγιάμπεθν ιςαν γνϊμθσ να μθ εμπιςτευκϊςιν εισ επιςφαλι ςυμβιβαςμόν, αλλά να
εξζλκωςιν όλοι πανζςτιοι διά νυκτόσ, και διελκόντεσ το εχκρικόν ςτρατόπεδον να
καταφφγωςιν όςοι επιηιςωςιν εισ Ναφπλιον. Αν τολμθρά ιτον θ γνϊμθ αφτθ, ιτον θ μόνθ
παρζχουςα ελπίδα ςωτθρίασ. Αλλ' οι Αλβανοί ιξευραν ότι, αποχωριηόμενοι των
ςυναδζλφων των, εςυμβιβάηοντο μετά των Ελλινων και ευκόλωσ και επικερδϊσ· όκεν, ωσ
άνκρωποι του ςυμφζροντοσ, δεν επείκοντο να ριψοκινδυνεφςωςιν επ' ωφελεία άλλων. Εισ
τόςθν δε αναιςχυντίαν περιζπεςαν, ϊςτε εμονοπϊλουν τασ εναπολειφκείςασ τροφάσ, και
επϊλουν πολλάκισ και αυτό το εν τθ πόλει νερόν· απαιτοφντεσ δε απειλθτικϊσ τουσ
υςτεροφντασ μιςκοφσ των, απζκλειςαν και αυτόν τον κεχαγιάμπεθν εν τω παλατίω του και
τουσ ζλαβαν διά τθσ βίασ. Οι δε εντόπιοι Τοφρκοι είχαν άλλασ αιτίασ να μθ εγκρίνωςι το
περί τθσ εξόδου ςχζδιον του κεχαγιάμπεθ· δεν ικελαν να κζςωςιν εισ κίνδυνον τασ
οικογενείασ των· ζχοντεσ δε ςχζςεισ προσ τουσ προκρίτουσ τθσ Ρελοποννιςου ωσ
ςυμπατριϊτασ των, ιλπιηαν πάντοτε να ςυμβιβαςκϊςι και λυτρωκϊςι. Τοιαφτθ διαφωνία
επεκράτει εν Τριπολιτςά κακιςτϊςα τθν δεινιν κζςιν τθσ πολφ δεινοτζραν. Θ εγγίηουςα δε
εκπολιόρκθςισ ζφερεν ζξωκεν των τειχϊν τόςον πλικοσ οπλοφόρων επ' ελπίδι
λαφυραγωγίασ, ϊςτε ςυνθρικμοφντο τασ τελευταίασ θμζρασ τουλάχιςτον 15000·
επεκράτει δε και τόςθ αταξία και απροςεξία εν τω ςτρατοπζδω, ϊςτ' ελακροπϊλουν τινζσ
αιςχροκερδείσ προσ τουσ πολιορκουμζνουσ υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ τροφάσ.
Ειδοποιθκείσ ο Κυριακοφλθσ ότι προςιλκαν τίνεσ επί τω ςκοπϊ τοφτω υπό το τείχοσ
κρυφίωσ, παρζλαβζ τινασ των περί αυτόν και ζτρεξε να τουσ διαςκορπίςθ και τιμωριςθ·
αλλά τουσ υπεράςπιςαν οι ζςωκεν τουφεκίηοντεσ, και εξϊρμθςαν πολλοί αυτϊν εισ
τιμωρίαν των προκυμθκζντων να παφςωςι τθν ακζμιτον ταφτθν τροφεμπορίαν· ζτρεξαν
τότε και πολλοί Ζλλθνεσ ακοφςαντεσ τον τουφεκιςμόν, ζτρεξε και αυτόσ ο Κολοκοτρϊνθσ,
και μετά δίωρον μάχθν θναγκάςκθςαν οι εξορμιςαντεσ, πολλά πακόντεσ, να καταφφγωςιν
εισ τθν πόλιν.
Εντοςοφτω, τα ςχζδιον του ςυμβιβαςμοφ υπερίςχυςεν, αλλ' ουδείσ ετόλμα να το προβάλθ
αναφανδόν. Εν τοισ τοιοφτοισ καιροίσ ιςχφει παρά τοισ Οκωμανοίσ πολλάκισ το γυναικείον
φφλον. Εν Κωνςταντινουπόλει ςυχνάκισ κινείται ο όχλοσ των γυναικϊν αυκαδϊσ και
ατιμωριτωσ κατά των Αρχϊν εν καιρϊ ςιτοδείασ· εντεφκεν ορμϊμενοι και οι εν
Τριπολιτςά, οι κζλοντεσ υπζρ τουσ άλλουσ τον ςυμβιβαςμόν, υπεκίνθςαν τασ Οκωμανίδασ.
Τθν 6 ςεπτεμβρίου ςυνιχκθςαν κάτωκεν του παλατίου πάμπολλαι και οδυρόμεναι
εκραφγαηαν, ότι απζκνθςκαν τθσ πείνασ και τθσ δίψασ και επεκαλοφντο εν ονόματι του
κεοφ και του βαςιλζωσ των τον ταχφν ςυμβιβαςμόν μετά των πολιορκθτϊν, ωσ τθν μόνθν
αποτροπιν του παντελοφσ ολζκρου. Συνιλκαν τότε εισ το παλάτιον οι πρόκριτοι, και
ενϊπιον του κεχαγιάμπεθ, μθ δυναμζνου πλζον μθδ' αυτοφ ν' αντιτείνθ, ενεκρίκθ να
γείνωςι προσ τουσ Ζλλθνασ προτάςεισ ςυμβιβαςμοφ διά των αρχιερζων και προεςτϊτων.
Των ανδρϊν τοφτων ο εν Τριπολιτςά βίοσ ιτο μαρτφριον. Κατ' αρχάσ ζηων υπό απλιν
φφλαξιν, αν και πάντοτε εν μζςω απειλϊν και κινδφνων· αλλά μόλισ ζνα μινα διιρκεςεν θ
τοιαφτθ κατάςταςίσ των.
Αρχομζνου του απριλίου αφϊπλιςεν θ εξουςία και εδζςμευςε 18 ενόπλουσ ςυναναβάντασ
εισ Τριπολιτςάν ωσ ςωματοφφλακασ αυτϊν· τθν δε 16 ζφερεν ο όχλοσ ενϊπιον τθσ
εξουςίασ Χριςτιανόν τινα Τριπολιτςιϊτθν επί λόγω ότι τον ςυνζλαβεν ζξω τθσ πόλεωσ
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ςτελλόμενον προσ τουσ πολιορκθτάσ εισ ανακάλυψιν πολεμικοφ τινοσ τουρκικοφ ςχεδίου.
Επί τθ μαρτυρία αυτοφ απεκεφαλίςκθςαν ο ανεψιόσ ενόσ των προεςτϊτων και είσ των
υπθρετϊν αυτϊν ωσ αποςτείλαντεσ τον ςυλλθφκζντα προσ τουσ Ζλλθνασ. Τοφτου
γενομζνου, θκοφςκθ φωνι λζγουςα «διατί ςκοτόνομεν τουσ υπθρζτασ και φυλάττομεν
τουσ κυρίουσ»; και επί τθ φωνι ταφτθ ϊρμθςεν ο όχλοσ εισ ςφαγιν των κυρίων· αλλ'
απεκροφςκθ υπό τθσ φρουράσ. Αυκεςπερί δε απεφαςίςκθ να φυλακιςκϊςιν οι αρχιερείσ
και οι προεςτϊτεσ εισ κακθςφχαςιν του όχλου, και θ απόφαςισ εξετελζςκθ τθν επαφριον.
Μόνοι δεν εφυλακίςκθςαν ο Κορίνκου Κφριλλοσ, ο Σωτιρθσ Νοταράσ, ο Μιτροσ
οδόπουλοσ (γ), ο Ανδρζασ Καλαμογδάρτθσ και ο Ανάςταςθσ Μαυρομιχάλθσ, ωσ
προςτατευόμενοι ο πρϊτοσ και ο δεφτεροσ υπό του Κιαμιλμπεθ, ο τρίτοσ και ο τζταρτοσ
υπό του Μουςταφάμπεθ, και ο Μαυρομιχάλθσ υπό του καϊμακάμθ. Γενομζνθσ δε τθν
επιοφςαν νζασ οχλαγωγίασ, εφονεφκθςαν οι προδεςμευκζντεσ 18 ςωματοφφλακεσ. Οι δε
αρχιερείσ, οι προεςτϊτεσ και οι υπθρζται αυτϊν, όλοι 38, ςυνεςωρεφκθςαν εν μια και τθ
αυτι φυλακι, τθ των κακοφργων, ιτισ είχεν εμβαδόν μόλισ 150 πθχϊν και ζν μικρόν
παράκυρον· ιςαν δε όλοι, εκτόσ δφο υπθρετϊν, αλυςοςφνδετοι από του τραχιλου οι μεν
κφριοι διά μιασ οι δε υπθρζται δι άλλθσ αλφςεωσ· ϊςτε, ενόσ ανιςταμζνου, όλοι εξ ανάγκθσ
ςυνανίςταντο· ετρζφοντο δε όςον αποηιν και εβίωςαν τον πολυϊδυνον τοφτον βίον πζντε
μινασ· δισ μόνον εν τω διαςτιματι τοφτω εξιχκθςαν τθσ φυλακισ, αλλά μετ' ολίγασ
θμζρασ επανιχκθςαν.
Σεπτζμβριοσ Αφοφ δε ενεκρίκθ να μεταχειριςκϊςιν οι πολιορκοφμενοι τουσ άνδρασ
τοφτουσ ωσ όργανα των ςκοπϊν των, τουσ εξιγαγαν του δεςμωτθρίου, όπου
είχαν ιδθ αποκάνει ο Μονεμβαςίασ Χρφςανκοσ καί τισ διάκονοσ, όλουσ
ρακενδφτασ, όηοντασ, φκειριϊντασ, θμικανείσ εκ τθσ αςιτίασ και κακουχίασ,
ςκιάσ ανκρϊπων μάλλον ι ανκρϊπουσ. Ζξ απζκαναν εν μια και μόνθ θμζρα εν
Τριπολιτςά μετά τθν αποφυλάκιςιν, εν οισ τρεισ αρχιερείσ, ο Ναυπλίου
Γρθγόριοσ, ο Χριςτιανουπόλεωσ Γερμανόσ και ο Δθμιτςάνθσ Φιλόκεοσ· δφο δε
προεςτϊτεσ εξεψφχθςαν κακ' οδόν μετακομιηόμενοι εισ τα ίδια, ο Κεόδωροσ
Δθλθγιάννθσ και ο Λωάννθσ Ρερροφκασ. Αφ' οφ δε επεριποιικθςαν οι Τοφρκοι
ουσ ζωσ χκεσ εβαςάνιηαν και εδικαιολογικθςαν ότι τουσ εφυλάκιςαν εισ
διάςωςίν των από τθσ ορμισ του όχλου, τουσ διζταξαν να γράψωςι τοισ
πολιορκθταίσ γράμματα όπωσ αυτοί τα υπαγόρευςαν. Ιςαν δε απειλθτικά
μάλλον ι ςυμβιβαςτικά, διότι τουσ εμζμφοντο οι γράψαντεσ διά τθν μεγάλθν
αχαριςτίαν των προσ τόςον ευμενι εξουςίαν, τοισ ζλεγαν να ζλκωςιν εισ
εαυτοφσ, να γνωρίςωςι το ςφάλμα των, να κατακζςωςι τα όπλα και να
επικαλεςκϊςι το ζλεοσ του πολυευςπλάγχνου ςουλτάνου του εξουςιάηοντοσ
τα δφο τρίτα του κόςμου και του διά μόνθσ τθσ κατάρασ δυναμζνου να τουσ
αφανίςθ· ει δε και παρικουαν, τουσ ειδοποίουν, ότι εκινδφνευαν να
πωλθκϊςι και αυτοί, κακϊσ άλλοτε επωλικθςαν οι όμοιοί των Σζρβοι, προσ
τρία γρόςια ο άνκρωποσ· επί τζλουσ δε τουσ θρϊτων τι εηιτουν· ερρίφκθςαν
δε τα γράμματα ζξω του τείχουσ. Οι πολιορκθταί απεκρίκθςαν, ότι εχαρίηετο
τοισ πολιορκουμζνοισ θ ηωι, θςφαλίηετο θ τιμι των, και επετρζπετο και θ
αλλοφ μετάβαςίσ των· επιπλιττοντεσ δε τουσ γράψαντασ επί τουρκοφροςφνθ,
ωσ αν ιςαν κφριοι να γράψωςιν ό,τι ενζκριναν, τουσ εςυμβοφλευαν να
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ςυνακολουκιςωςι τουσ φίλουσ των. Οι Τοφρκοι επρόβαλαν ςυνζντευξιν
πλθρεξουςίων εκατζρωκεν και ειςθκοφςκθςαν· ζγεινεν ανακωχι, και εχφκθ
ζξω τθσ πεινϊςθσ και διψϊςθσ πόλεωσ πλικοσ γυναικϊν και παιδίων επί
φανερϊ κινδφνω. Αλλ', εν ϊ εξιρχοντο, οι άςπλαγχνοι και αιςχροκερδείσ
Αλβανοί, ιςτάμενοι προ των πυλϊνων, τοισ αφιρουν ό,τι είχαν. Ραμπλθκι
ςτρατεφματα, ωσ είπαμεν, ςυνζρρευςαν τασ θμζρασ εκείνασ εκτόσ τθσ πόλεωσ,
και αυτό το ςτρατόπεδον των Ελλινων ςχεδόν επείνα. Διά τθν αιτίαν ταφτθν
και εισ πλειοτζραν ςτενοχωρίαν των εντόσ τθσ πόλεωσ εχκρϊν, δεχκζντεσ οι
Ζλλθνεσ τουσ κατά πρϊτον εξελκόντασ, δεν ικελαν να δεχκϊςι και τουσ εκ
δευτζρου και τουσ ετουφζκιςαν εξερχομζνουσ· αλλά τουσ απϊκουν και οι
Τοφρκοι τουφεκίηοντζσ τουσ άνωκεν του τείχουσ. Τότε οι Ζλλθνεσ τουσ
παρζλαβαν εξ ανάγκθσ, τουσ ετοποκζτθςαν όπιςκεν του ςτρατοπζδου προσ
τθν οδόν των Καλαβρφτων και τουσ αφικαν να τρζφωνται όπωσ και όκεν
εδφναντο.
Τθν δε 15 εςτικθ ςκθνι επί τθσ πεδιάδοσ εξ ίςου μακράν τθσ πόλεωσ και του
ςτρατοπζδου, κατά τον άγιον Ακανάςιον, και δφο ϊρασ προ τθσ μεςθμβρίασ εξιλκαν τθσ
πόλεωσ ζφιπποι οι πλθρεξοφςιοι των τριϊν κομμάτων, και εκάκθςαν υπό τθν ςκθνιν.
Ιλκαν μετ' ολίγον και οι των Ελλινων. Επροςθκϊκθςαν οι Τοφρκοι ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ
ερχομζνουσ, αντεχαιρετικθςαν ωσ ιςότιμοι, και ιρχιςεν θ ςυνδιάλεξισ. Οι Ζλλθνεσ,
ερωτθκζντεσ τι εηιτουν, επανζλαβαν όςα ζγραψαν και επζμεναν. Οι Τοφρκοι υπεςχζκθςαν
να δϊςωςι ταχείαν απάντθςιν αφ' οφ εςυμβουλεφοντο και τουσ εν τθ πόλει, και οφτω
διελφκθ θ πρϊτθ ςυνζντευξισ· εγζνετο και δευτζρα, κακ' θν επρόβαλαν οι Τοφρκοι να τοισ
δοκϊςι 1800 ηϊα εισ μετακόμιςιν αυτϊν και τθσ περιουςίασ των εισ τουσ αντικρφ του
Ναυπλίου Μφλουσ, και 40 ευρωπαϊκά πλοία όπωσ διαβιβαςκϊςι εισ Σμφρνθν ι εισ άλλον
τουρκικόν τόπον, να φζρωςι δε και τα όπλα των και να τρζφωνται υπό των Ελλινων αφ' θσ
θμζρασ υπογραφι θ ςυνκικθ μζχρι τθσ εισ τα πλοία επιβιβάςεϊσ των. Οι δ' Ζλλθνεσ
αντεπρόβαλαν να τουσ επιβιβάςωςιν αςφαλϊσ εισ τα πλοία, αλλ' αφωπλιςμζνουσ·
αφίνοντζσ τοισ δε ςϊαν τθν περιουςίαν των απιτουν, ωσ αποηθμίωςιν δι' όςθν φκοράν
επροξζνθςαν εν τθ Ρελοποννιςω και ωσ ζξοδα του πολζμου, επζκεινα των 50 000 000
γροςίων. Δεινάσ και ατελεςφόρουσ εκεϊρθςαν οι Τοφρκοι τασ προτάςεισ ταφτασ και
ανζβαλαν τθν απάντθςιν εισ άλλθν ςυνζντευξιν· αλλά και εν τθ τρίτθ ςυνεντεφξει δεν
εςυμβιβάςκθςαν, θ ανακωχι ελφκθ, και αι εχκροπραξίαι επανελιφκθςαν.
Εντοφτοισ, υπζκαλπαν οι Ζλλθνεσ το ενυπάρχον ςχίςμα των εχκρϊν, ςυγκαταβατικϊτεροι
φαινόμενοι προσ τουσ Αλβανοφσ διά τασ εξισ αιτίασ. Οι Σουλιϊται, αφ' οφ ανζκτθςαν τθν
πατρίδα των, εκθρφχκθςαν, ωσ είδαμεν, υπζρμαχοι του Αλι και ςφμμαχοι των
αλθπαςιηόντων Αλβανϊν· διαδοκείςθσ δε τθσ ειδιςεωσ, ότι ζπνεεν θ Τριπολιτςά τα
λοίςκια, απεςτάλθςάν τινεσ παρά τθσ ςυμμαχίασ ταφτθσ προσ τουσ πολιορκοφντασ τθν
πόλιν εκείνθν εισ ςωτθρίαν των κινδυνευόντων εν αυτι Αλβανϊν ωσ ομοφρόνων.
Εδζχκθςαν ευμενϊσ οι πολιορκθταί τθν αποςτολιν ταφτθν, και επροκυμικθςαν ζτι
μάλλον ν' αποςπάςωςι των άλλων τουσ Αλβανοφσ, διότι απζςπων τθν κυριωτζραν δφναμιν
τθσ πόλεωσ. Ευδιάκετοι εφάνθςαν και οι Αλβανοί, διότι αποςπϊμενοι θςφάλιηαν τα υλικά
ςυμφζροντά των, αν και εκυςίαηαν τθν τιμιν των. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ ο Ελμάςμπεθσ
διεπραγματεφετο κατ' ιδίαν μετά των Ελλινων επιτυχϊσ, και ελκϊν προσ τον
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Κολοκοτρϊνθν εδιλωςεν, ότι ζτοιμοι ιςαν οι Αλβανοί ν' αναχωριςωςιν επί ςυμφωνία να
φζρωςι τα όπλα και όλα τα πράγματά των, να ςυμπαραλάβωςι τασ γυναίκασ των
παςάδων, τον κεχαγιάμπεθν, τον καϊμακάμθν, τον μπινά - εμίνθν, τον καδιν και άλλουσ
τινάσ μθ Ρελοποννθςίουσ Τοφρκουσ, και να εξαςφαλιςκϊςι κατά τθν εισ Ιπειρον
μετάβαςίν των· υπζςχοντο δε να ςυμπολεμιςωςι κατά τθσ Ρφλθσ επί τθσ εισ τα ίδια
επανόδου των. Και οι μεν Ζλλθνεσ εδζχκθςαν τασ προτάςεισ ταφτασ· οι δε εντόπιοι
Τοφρκοι ζβλεπαν, ότι εχάνοντο, αν απεχωρίηοντο αυτϊν· οι Αλβανοί διά τοφτο κατζβαλαν
πάςαν φροντίδα εισ διατιρθςιν τθσ ςυνενϊςεωσ. Αλλά βλζποντεσ ότι οι μεν Αλβανοί
εκϊφευαν, οι δε Ζλλθνεσ απζρριπταν τασ προτάςεισ των, διθρζκθςαν και αυτοί και
εφρόντιηαν διά τθν ιδίαν ςωτθρίαν διαπραγματευόμενοι είτε άτομα προσ άτομα, είτε
κοινότθτεσ προσ κοινότθτασ. Εν τοφτοισ οι Αλβανοί, αφ' οφ κατά τθν εγγράφωσ γενομζνθν
ιδιαιτζραν ςφμβαςιν αυτϊν και των Ελλινων ζςτειλαν εισ τθν ςκθνιν του Κολοκοτρϊνθ τα
πράγματά των, θτοιμάςκθςαν να εξζλκωςι τθν 23. Τθν αυτιν θμζραν επρόβαλαν και οι
λοιποί Τοφρκοι να ζλκωςιν εκ νζου εισ λόγουσ μετά των Ελλινων. Εντοςοφτω θ ζξοδοσ των
Αλβανϊν ζβαλεν εισ κίνθςιν όλουσ τουσ εν Τριπολιτςά από πρωίασ. Τινζσ των Ελλινων
παρετιρθςαν ότι το προσ τθν πφλθν του Ναυπλίου κανονοςτάςιον ζμεινεν εξ αιτίασ ταφτθσ
αφροφρθτον, και τρεισ ϊρασ προ τθσ μεςθμβρίασ άνευ ουδεμιάσ προμελζτθσ ι
προετοιμαςίασ ι ειδιςεωσ των αρχθγϊν ανζβθςαν αλλεπαλλιλωσ 50 επί των ϊμων ο είσ
του άλλου εν τάχει εν οισ και ο Ραναγιϊτθσ Κεφάλασ, ειςεπιδθςαν το τείχοσ, ινοιξαν τθν
αφροφρθτον και ατείχιςτον εκείνθν πφλθν, ειςιγαγαν τουσ πλθςιεςτζρουσ ςυναγωνιςτάσ
των και ανφψωςαν τθν ελλθνικιν ςθμαίαν. Λδόντεσ οι Τοφρκοι το γεγονόσ ζτρεξαν
πλθκθδόν επί τουσ ειςελκόντασ τουφεκίηοντεσ και τουφεκιηόμενοι. Είδαν οι ζξω παρά
πάςαν προςδοκίαν τθν ελλθνικιν ςθμαίαν επί του τείχουσ, ικουςαν και τον τουφεκιςμόν
και εφϊρμθςαν όλοι πολλαχόκεν αναβαίνοντεσ τα τείχθ και ανοίγοντεσ και άλλασ πφλασ
υπό τον ςφοδρόν τουφεκιςμόν και κανονοβολιςμόν των εχκρϊν. Οι δε Αλβανοί, ζμφοβοι
μθ εμπλεχκϊςι, ςυνιλκαν όλοι εισ τθν αυλιν του παλατίου ωσ υπό ςυνκικθν, και
απεκαλοφντο τθν εκπλιρωςίν τθσ, αν όχι ωσ προσ όλουσ, τουλάχιςτον ωσ προσ εαυτοφσ·
αλλά διά τθν κατά τον ανωτζρω τρόπον άλωςιν τθσ πόλεωσ οι Ζλλθνεσ ικελαν να κεωρθκι
θ ςυνκικθ ωσ διαλελυμζνθ· ο Κολοκοτρϊνθσ όμωσ και οι λοιποί αρχθγοί υπεςχζκθςαν ν'
αςφαλίςωςι μόνουσ τουσ Αλβανοφσ, και, εν ϊ Ζλλθνεσ και Τοφρκοι εμάχοντο εντόσ τθσ
πόλεωσ, τουσ απζπεμψαν όλουσ 1800 υπό τθν οδθγίαν του Ρλαποφτα, όςτισ μετά τινων
άλλων ωμιρευε παρ' αυτοίσ αφ' θσ θμζρασ εγζνετο ο ςυμβιβαςμόσ. Εξελκόντεσ δε
αβλαβείσ και ανενόχλθτοι οι Αλβανοί, παρζλαβαν ςϊα τα διαπιςτευκζντα τω
Κολοκοτρϊνθ πράγματά των, διενυκτζρευςαν υπό τασ ςκθνάσ του, απζλυςαν επί τθ
απαιτιςει αυτοφ όςουσ εντοπίουσ ςυμπαρζλαβαν επί τθσ εξόδου των, ανεχϊρθςαν τθν
επιοφςαν, και υπό τθν προςταςίαν των ςυνοδευςάντων αυτοφσ μζχρι τθσ Βοςτίτςθσ
Ελλινων διεβιβάςκθςαν αςφαλϊσ εισ Τριηόνια και ωδοιπόρθςαν εισ Ιπειρον.
Λαόσ, αποτινάςςων πολυχρόνιον και βαρφν ηυγόν, κινείται πάντοτε κθριωδϊσ κατά των
δεςποτϊν του· ο δε οπλοφόροσ τθσ Ελλάδοσ λαόσ ιτον ζτι μάλλον ακράτθτοσ κατ' εκείνασ
τασ θμζρασ, διότι οφτε κυβζρνθςισ υπιρχεν, οφτε μιςκόσ εδίδετο, οφτε τροφαί τακτικϊσ
διενζμοντο, οφτε μζλλον αςφαλζσ εφαίνετο, οφτε ο άτακτοσ επαιδεφετο, οφτε ο
ςωφρονϊν αντθμείβετο. Διά ταφτα θ θμζρα τθσ αλϊςεωσ τθσ πρωτευοφςθσ τθσ
Ρελοποννιςου ιτον θμζρα καταςτροφισ, πυρκαϊάσ, λεθλαςίασ και αίματοσ. Άνδρεσ,
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γυναίκεσ, παιδία, όλοι απζκνθςκαν (δ), άλλοι φονευόμενοι, άλλοι εισ τασ αναφανείςασ εν
τθ πόλει φλόγασ ριπτόμενοι, και άλλοι υπό τα καταπίπτοντα ςτεγάςματα και πατϊματα
των καιομζνων οικιϊν κατακλιβόμενοι· θ δε δίψα τθσ εκδικιςεωσ κατεςίγαηε τθν φωνιν
τθσ φφςεωσ. Εν ταισ οδοίσ, εν ταισ πλατείαισ, παντοφ δεν θκοφοντο ειμι
μαχαιροκτυπιματα, πυροβολιςμοί, πάταγοι κατεδαφιηομζνων οικιϊν εν μζςω φλογϊν,
φρυάγματα οργισ και γόοι κανάτου· εςτρϊκθ το ζδαφοσ πτωμάτων και οι περιφερόμενοι
πεηοί και ιππείσ δεν επάτουν ειμι αποκνιςκοντασ ι αποκανόντασ· εφαίνοντο δε οι
Ζλλθνεσ ωσ κζλοντεσ να εκδικθκϊςιν εν μια θμζρα αδικιματα τεςςάρων αιϊνων. Οι δε εν
Τριπολιτςά Εβραίοι, επί λόγω τθσ εν Κωνςταντινουπόλει και αλλοφ κακισ προσ τουσ
Χριςτιανοφσ διαγωγισ των ομοκριςκων των, όλοι κατεςτράφθςαν, οι μεν διά ςιδιρου, οι
δε διά πυρόσ, εκτόσ των περί τον Χανζ γνωςτόν διά τθν αγακότθτά του. Ολίγοι Τοφρκοι
απεφάςιςαν να εξαγοράςωςι δι' αίματοσ το αίμα των, και κατζλαβαν οι μεν τθν μεγάλθν
τάπιαν οι δε οικίασ τινάσ και επολζμουν. Διεκρίκθςαν μεταξφ των άλλων καί τινεσ
Δερβίςαι, κλειςκζντεσ εν τω τουρκικϊ ςχολείω και πολεμιςαντεσ μζχρι τελευταίασ πνοισ.
Οι Ζλλθνεσ εκυρίευςαν αυκθμερόν τασ οικίασ όςασ οι εχκροί των κατζλαβαν εκτόσ δφο.
Ρερί δε το μεςονφκτιον ανεφάνθςαν αίφνθσ φλόγεσ εν τω παλατίω, όπου διζτριβαν αι
γυναίκεσ των παςάδων, ασ επί τθσ εκπορκιςεωσ τθσ πόλεωσ παρζλαβεν ο Ρετρόμπεθσ. Αι
γυναίκεσ αφται εξ αιτίασ τθσ αναφανείςθσ φλογόσ μετεκομίςκθςαν τθν νφκτα εισ τθν προ
ολίγου κτιςκείςαν λαμπράν οικίαν του Μουςταφάμπεθ υπό τθν φφλαξιν πάντοτε του
Ρετρόμπεθ. Τθν δ' επαφριον εκυριεφκθ θ μία των μθ κυριευκειςϊν τθν προτεραίαν δφο
οικιϊν, και εκάθ θ άλλθ και ςυνεκάθςαν και όλοι οι εν αυτι. Οι δε καταλαβόντεσ τθν
τάπιαν μιτε τροφιν μιτε πόςιν ζχοντεσ παρεδόκθςαν επί αςφαλεία ηωισ τθν 26. Τρεισ
θμζρασ διιρκεςαν τα περί ων ο λόγοσ εν τθ πόλει δεινά. Τθν δε τρίτθν εκανατϊκθςαν
εκτόσ τθσ πόλεωσ και όςοι πεινϊντεσ και διψϊντεσ εξιλκαν προ τθσ αλϊςεωσ. Διακόςιοι
ιςαν οι εν μζςω τθσ αλλθλομαχίασ πεςόντεσ Ζλλθνεσ, δεκακιςχίλιοι δε πάςθσ θλικίασ οι
απολεςκζντεσ Οκωμανοί, Οκωμανίδεσ και Εβραίοι· οι δε λοιποί θχμαλωτίςκθςαν· 40
μόνον ζνοπλοι διζφυγαν τασ χείρασ των Ελλινων καταφυγόντεσ εισ Ναφπλιον και μθ
καταδιωχκζντεσ επί τθσ φυγισ. Οι επιςθμότεροι δε των αιχμαλωτιςκζντων ιςαν ο
κεχαγιάμπεθσ, ο καϊμακάμθσ, ο Κιαμιλ - μπεθσ, ο Μουςταφάμπεθσ (ε), ο Σιζχ - Νετςιπ εφζντθσ, ο δεφδερδάρθσ, ο μπινά - εμίνθσ, και αι παρά τω Μαυρομιχάλθ γυναίκεσ των
παςάδων. Άπειρα και πολφτιμα ιςαν τα λάφυρα, αλλ' όλα διθρπάγθςαν άνευ παραμικράσ
ωφελείασ του κοινοφ, αν και θλπίηετο να κεραπευκϊςιν οπωςοφν εκείκεν αι
κατεπείγουςαι ανάγκαι τθσ πατρίδοσ. Τόςθ δε ιτον θ επιςυμβάςα λεθλαςία, ϊςτε αι
πλείςται των οικιϊν εγυμνϊκθςαν και αυτισ τθσ ξυλϊςεϊσ των.
Ουδαμϊσ προτικζμεκα να δικαιολογιςωμεν τασ επί τθσ αλϊςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ
απανκρωπίασ των Ελλινων, ωσ απανκρωπίασ ομογενϊν, υπενκυμίηομεν μόνον, ότι παντόσ
λαοφ ιςτορία, και αυτϊν των μάλλον εξευγενιςμζνων, ζχει ςελίδασ απανκρωπίασ. Και επί
των θμερϊν θμϊν θ Λόππθ, αλωκείςα υπό των Γάλλων, αφζκθ εισ τθν διαρπαγιν και εισ
τθν ςφαγιν 30 ϊρασ, και οι αιχμαλωτιςκζντεσ απζκαναν όλοι εν ςτόματι μαχαίρασ. Δεν
επράχκθςαν δε τα εν Λόππθ υπό τυραννουμζνων κατά τυραννοφντων ωσ εν Ελλάδι, ουδζ
παρά γνϊμθν των αρχθγϊν ωσ εν Τριπολιτςά, αλλά κατά ρθτιν διαταγιν αυτοφ του
Ναπολζοντοσ παραδεχκζντοσ, κατά τον ευφράδθ Τιζρον, «βάρβαρα ικθ εν βαρβάροισ
τόποισ».
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Ο δε Υψθλάντθσ, εν τοισ Βαςιλικοίσ διατρίβων, ζμακε τθν άλωςιν τθσ Τριπολιτςάσ· και οι
μεν ςυν αυτϊ μθ τακτικοί ζςπευςαν να επανζλκωςιν εισ τθν αλωκείςαν και
λαφυραγωγουμζνθν πόλιν, αυτόσ δε μετά των τακτικϊν επροχϊρθςεν εισ Κόρινκον, και
προτείνασ τοισ εν τθ ακροπόλει παρά του Κωνςταντίνου Ρετμεηά πολιορκουμζνοισ να
παραδοκϊςι, και μθδόλωσ ειςακουςκείσ ανζβθ μζχρι του Γερανείου, εκείκεν δε επανιλκε
τθν 10 οκτωβρίου εισ Τριπολιτςάν, όπου τον υπεδζχκθςαν οι πορκθταί αγαλλόμενοι και
κανονοβολοφντεσ.
Ερχόμεκα ιδθ να διθγθκϊμεν και τα τθσ Κριτθσ μζχρι του τζλουσ του πρϊτου ζτουσ του
αγϊνοσ.
Οι Τοφρκοι και διά τθν ςτενοχωρίαν θν εδοκίμαηαν, και διά τθν καταιςχφνθν επί ταισ
επανειλθμμζναισ αποτυχίαισ των, και διά φόβον άλλων ενδεχομζνων κακϊν, απεφάςιςαν,
ςυνενϊςαντεσ μεγάλασ δυνάμεισ πολλαχόκεν, να πατιςωςιν εκ νζου τα Σφακιά. Τθν 29
Λουλίου θυλίςκθ ο παςάσ του Μεγάλου Κάςτρου κατά τθν Επιςκοπιν, όπου ςυνθυλίςκθ
και ο τθσ εκφμνθσ·
Αφγουςτοσ ςυνεκςτρατεφςαντεσ δε αμφότεροι εισ Αρμυρόν ζτρεψαν τθν 5 αυγοφςτου τουσ
εκεί οπλοφόρουσ Χριςτιανοφσ κανονοβολοφντεσ και βομβοβολοφντεσ και
εφόνευςαν τον αρχθγόν αυτϊν Ραπαγιάννθν Μουριϊτθν ανδρείωσ μαχόμενον
καί τινασ των περί αυτόν· ςυνενωκζντων δε και των Χανιωτϊν επάτθςαν τθν 6
τον Αποκόρωνα, παραδϊςαντεσ το παν εισ ςίδθρον και εισ αιχμαλωςίαν·
ςυνθρικμοφντο δε όλοι υπερδεκακιςχίλιοι. Εντόσ των Χανιϊν, αλθκοφσ
λθςτθρίου, ιςαν δφο ενςυνείδθτοι Τοφρκοι, ο Τςουροφναγασ και ο Καςιμαγασ,
ιςχυροί και οι δφο, εξ ϊν ο μεν πρϊτοσ επροςτάτευε προ τθσ ριξεωσ τουσ
Σφακιανοφσ, ο δε δεφτεροσ αντζςτθ εισ τθν εξολόκρευςιν των Χριςτιανϊν· οι
δφο οφτοι εκεωρικθςαν ζνοχοι κανάτου διά τθν πολιτικιν των φρόνθςιν και
φιλανκρωπίαν, και παρθγγζλκθςαν να ςυνεκςτρατεφςωςιν· υπικουςαν· αλλά
κακ' οδόν υποπτεφςασ ο Καςιμαγασ ζγεινεν άφαντοσ, ο δε Τςουροφναγασ
εκρεμάςκθ ενϊπιον του ςτρατοφ. Τοφτου δε γενομζνου εξελζχκθςαν τριςχίλιοι
Καςτρινοί και προχωριςαντεσ ανενόχλθτοι επάτθςαν το Κζριςον, το ζκαυςαν,
ζκαυςαν και τουσ Λάκκουσ, και εςτρατοπζδευςαν τθν 13 επί τθσ πεδιάδοσ του
Ομαλοφ λεθλατοφντεσ και καταςτρζφοντεσ τα πζριξ χωρία εγκαταλειφκζντα
παρά των ενοικοφντων, και αναμζνοντεσ να ζλκωςιν οι Χριςτιανοί και
προςκυνιςωςιν. Αλλ' οι τιδε κακείςε διεςπαρμζνοι ζνοπλοι Σφακιανοί και
ιηίται ςυνιλκαν πανταχόκεν τθν αυτιν νφκτα ωσ πεντακόςιοι εισ τον
Ξθρόκαμπον, οι μεν υπό τον Δαςκαλάκθν, οι δε υπό τον Αναγνϊςτθν
Ραναγιϊτου, και ζπεςαν πρωίασ γενομζνθσ πολλαχόκεν επί τουσ εχκροφσ
μθδζν τοιοφτον υποπτεφοντασ, και τουφεκίηοντζσ τουσ, επί τθσ πεδιάδοσ
εςτρατοπεδευμζνουσ, ζβλαπταν και δεν εβλάπτοντο. Κορυβθκζντεσ οι
πολυάρικμοι Τοφρκοι επί τθ αιφνιδίω προςβολι θγωνίηοντο, ζχοντεσ και τρία
κανόνια, να διαςκορπίςωςι διά ςφοδροφ πυρόσ τουσ ολίγουσ εχκροφσ των· αλλ'
οφτοι διετιρθςαν άφοβοι τασ κζςεισ των, ενιςχφκθςαν και παρ' άλλων άλλοκεν
ελκόντων εισ βοικειαν διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ, και τόςον ζβλαψαν και εφόβιςαν
τουσ εχκροφσ, ϊςτε τουσ ζτρεψαν εισ αιςχράν φυγιν. Και οι μεν των Χριςτιανϊν
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τουσ κατεδίωκαν όπιςκεν, οι δε άλλθν ςυντομωτζραν και ορεινοτζραν οδόν
διελκόντεσ επρόλαβαν και τουσ απζκλειςαν ζμπροςκεν εντόσ τινοσ
ςτενοτοπίασ. Ελπίηοντεσ οι Τοφρκοι επί τον αρικμόν των εδοκίμαςαν να
διαβϊςιν, αλλ' επεςωρεφοντο πίπτοντεσ υπό το πυρ των Σφακιανϊν και ιηιτϊν
τουφεκιηόντων κανατθφόρωσ όπιςκεν των πετρϊν· βλζποντεσ δε οι εχκροί εξ
όςων ζπαςχαν τθν παντελι ςχεδόν εξολόκρευςίν των, και εισ τα ζμπροςκεν αν
επροχϊρουν, και εισ τα όπιςκεν αν επανιρχοντο, επεχείρθςαν πολλοί να
λυτρωκϊςι φεφγοντεσ κακιν κακϊσ εισ τα τραχζα όρθ τθσ ανατολικισ πλευράσ
τθσ διόδου, εγκαταλείψαντεσ εισ χείρασ των εχκρϊν ζπιπλα, πολεμεφόδια και
αυτοφσ τουσ ίππουσ μθ δυναμζνουσ να αναβϊςι τα όρκια εκείνα όρθ.
Υπερδιακόςιοι εχάκθςαν κατά τθν εκςτρατείαν ταφτθν· τινζσ δε πεινϊντεσ και
διψϊντεσ και άλλοι περιπλανϊμενοι κατζφυγαν εισ οικίασ χριςτιανικάσ επί των
ορζων επ' ελπίδι ελζουσ, αλλ' ζλεοσ οι ανθλεείσ ουδαμοφ θφραν. Εκδίκθςιν
εβόα και εν ταισ φφςει τρυφερωτζραισ των γυναικϊν καρδίαισ και εκδίκθςιν
θφρε το προ ολίγου χυκζν ανθλεϊσ ακϊον και ιερόν αίμα των ομοπίςτων
αδελφϊν των· ωσ και αυτοί οι ιερείσ, οι υπθρζται του Κεοφ του ελζουσ,
εφάνθςαν υπθρζται του κεοφ των εκδικιςεων· όλοι, όςοι ζπεςαν διά μίαν ι
άλλθν περίςταςιν εισ χείρασ των Χριςτιανϊν, ανδρϊν ι γυναικϊν, κοςμικϊν ι
κλθρικϊν, όλοι εν ςτόματι μαχαίρασ απζκαναν· εχάκθςαν δε εν τθ μάχθ και
είκοςι Ζλλθνεσ, εν οισ και ο Στζφανοσ Χάλθσ.
Ραράφρονεσ γενόμενοι οι Τοφρκοι διά τα δεινά πακιματά των εςτράτευςαν τθν 29
πανςτρατιά εισ Σφακιά. Διςχίλιοι Χριςτιανοί ςυνιλκαν εισ Αςκφφον προσ αντίκρουςιν·
αλλά τθν 31 κακ' θν εςκόπευαν να επιπζςωςιν, είδαν όπιςκεν επερχομζνουσ εχκροφσ, και
φοβθκζντεσ μθ ευρεκϊςιν εν μζςω διττοφ πυρόσ ανζβθςαν τα όρθ. Οι Τοφρκοι ειςιλκαν
αμαχθτί εισ Αςκφφον, τον ζκαυςαν, ζκαυςαν και άλλα χωρία, και μθδενόσ κωλφοντοσ
επάτθςαν και αυτιν τθν Ανάπολιν. Φόβοσ και τρόμοσ κατζλαβε τότε τουσ Χριςτιανοφσ, και
οι μεν κατζφευγαν εισ τασ κορυφάσ των ορζων, οι πλείςτοι δε ζτρεχαν εισ τον λιμζνα, και
επιβιβαηόμενοι εισ πλοία κατζφευγαν εισ Γαφδον, παρακείμενον ερθμοννιςιον, τινζσ δε
και εισ τα Κφκθρα. Συνζρρευςαν εισ Λουτρόν και πολλοί λειποτάκται ατακτοφντεσ και
φορολογοφντεσ αςυνειδιτωσ και αναιςχφντωσ τουσ αδυνάτουσ πρόςφυγασ. Οι Τοφρκοι
περιιλκαν όλα τα Σφακιά μθδζνα των κατοίκων εντυγχάνοντεσ· μίαν μόνον γραίαν
ενζτυχαν, ιτισ, ερωτθκείςα τι ζγειναν οι κάτοικοι, απιντθςεν ότι ικουςεν αυτοφσ
λζγοντασ, ότι κατζβαιναν εισ τον αιγιαλόν ίνα μετακομίςωςι τα αδφνατα μζλθ εισ Γαφδον,
και πλεφςαντεσ εκείκεν εισ Μαςαράν επιβιβάςωςιν εισ τα πλοία των τα εκεί ςιτθρά εν
απουςία των Τοφρκων και καφςωςι τα χωρία. Ταφτα ακοφςαντεσ οι Τοφρκοι και
κεωροφντεσ ότι ζςβεςαν τθν επανάςταςιν διά τθσ καταςτροφισ των Σφακιϊν, πάςχοντεσ
δε και ζλλειψιν τροφϊν επανιλκαν εισ τα ίδια. Επανιλκαν και οι τιδε κακείςε
διαςπαρζντεσ Χριςτιανοί εισ τασ εςτίασ των και εμψυχωκζντεσ υπό τινων ςυντοπιτϊν και
άλλων ομογενϊν, ζξωκεν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ αφιχκζντων εισ ςυμμζκεξιν του αγϊνοσ,
κατζλαβαν μετ' ολίγον διαφόρουσ κζςεισ και πολλοί ετοποκετικθςαν πλθςίον των Χανιϊν,
ζκοψαν το υδραγωγείον, και θνάγκαςαν τουσ εντόσ του φρουρίου ν' ανοίξωςι πθγάδια·
αλλά το εντεφκεν αναβλφηον νερόν ιτο κακισ ποιότθτοσ, και απζκνθςκαν ωσ 15 τθν
θμζραν· τόςον δε επλθςίαςαν οι περί τον Δαςκαλάκθν ϊςτε ζκαυςαν καί τινα
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παρακείμενα εργαςτιρια και ιρπαςαν και τα εντόσ τουφεκοβολισ βοςκιματα του παςά.
Εν τοφτοισ θ πολιτικι κατάςταςισ εχειροτζρευεν θμζρα τθ θμζρα· ςφγχυςισ, αταξία και
αναρχία επεκράτει, και θ παρουςία αρχθγοφ πολιτικοφ και πολεμικοφ εφαίνετο
αναγκαιοτάτθ. Είχαν προ καιροφ αιςκανκι τθν ανάγκθν ταφτθν οι Κριτεσ, και μόλισ
ζμακαν τθν εισ Ρελοπόννθςον κατάβαςιν του Υψθλάντου, ζςτειλαν ηθτοφντεσ αρχθγόν και
πολεμεφόδια τουσ ςυμπατριϊτασ των Νικόλαον Οικονόμου, Αναγνϊςτθν Ραναγιϊτου και
Χατςι Νικολόν Μπενιηζλον. Ο Υψθλάντθσ ζςτειλεν ό,τι είχε, τουτζςτιν ολίγα πολεμεφόδια
και αρχθγόν τον Μιχαιλ Αφεντοφλθν ι Αφεντοφλιεφ τον και Κομνθνόν (ςτ), γεννθκζντα εν
ωςςία εξ Ελλινων. Ο αρχθγόσ οφτοσ κατζπλευςεν εισ Λουτρόν, λιμζνα των Σφακιϊν, τθν
25 Οκτωβρίου, και τθν αυτιν θμζραν εξζδωκε προκιρυξιν προσ τουσ Κριτασ, δι' θσ
εδικαιολόγει τθν ζωσ τότε αναβολιν αποςτολισ αρχθγοφ, τοισ ζλεγεν ότι ζχαιρε πατιςασ
γθν ακμάςαςαν άλλοτε υπό τουσ ςυνετοφσ νόμουσ του Μίνωοσ και ότι είχεν εντολιν να
ςυνεργιςθ εισ τθν πολιτικιν αναγζννθςίν των· τοισ ανζφερε δε εισ εμψφχωςίν των τθν
παράδοςιν Μονεμβαςίασ και Νεοκάςτρου, τθν άλωςιν Τριπολιτςάσ, και τασ επί ξθράσ και
καλάςςθσ νίκασ των Ελλινων, ςυνίςτα τθν ομόνοιαν, τθν ευπείκειαν και τθν καλιν
διαγωγιν και τουσ εκάρρυνεν, αναδεχκζντεσ τον υπζρ πίςτεωσ και πατρίδοσ αγϊνα να
εγκαρτεριςωςι γενναίωσ εν τοισ δεινοίσ εισ απόλαυςιν των ουρανίων και επιγείων
αγακϊν· εξζδωκε δε και ςτρατιωτικόν οργανιςμόν, κατάλλθλον εισ μόνουσ τουσ τακτικϊσ
τρεφομζνουσ και μιςκοδοτουμζνουσ. Οι Κριτεσ εχάρθςαν και ενκουςιάςκθςαν επί τθ
αφίξει του αντιπροςϊπου του Υψθλάντου, και τον εκάλεςαν εισ τα όρθ εν μζςω αυτϊν,
προκζμενοι να εκςτρατεφςωςιν υπό τθν εποπτείαν του· αλλ' οφτοσ ανζβαλλεν επί μια ι
άλλθ αιτία τθν ανάβαςίν του.
Μετά δε τθν εισ Κριτθν άφιξίν του, καρρφναςαν το εμπόριον, κατζπλευςαν εισ το Λουτρόν
πλοία εκ διαφόρων μερϊν τθσ Ευρϊπθσ φζροντα τροφάσ και πολεμεφόδια, ων θ ζλλειψισ
εμπόδιηεν ευλόγωσ ζωσ τότε παν πολεμικόν κίνθμα.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'.

&σεδιαζθείζα και μη ενεπγηθείζα εκζηπαηεία ηος Κολοκοηπώνη ειρ
Πάηπαρ — Ανασώπηζερ εκ ηηρ Αναηολικήρ Δλλάδορ ηυν ηοςπκικών
ζηπαηεςμάηυν. — Δίζοδορ ηυν Δλλήνυν ειρ ηην πόλιν ηυν Αθηνών. —
Γημογεπονηικόν ζύζηημα ππο ηηρ επαναζηάζευρ. — Αλέξανδπορ
Μαςποκοπδάηορ, Θεόδυπορ Νέγπηρ και άλλοι έξυθεν ελθόνηερ
Έλληνερ. — ύζηαζιρ κενηπικών Απσών ηηρ ζηεπεάρ Δλλάδορ και ηηρ
Πελοποννήζος. — ςνάθποιζιρ ηυν πληπεξοςζίυν εν Άπγει.
Δλληνοαλβανική ζςμμασία και λύζιρ αςηήρ.&
Θ ΔΕ άλωςισ τθσ Τριπολιτςάσ επζφερε τόςον φόβον τοισ εν Ράτραισ Τοφρκοισ, ϊςτε
εκατοςτφεσ ζτρεξαν επί τω ακοφςματι εισ το παρακαλάςςιον όπωσ διαςωκϊςιν εισ τα
πλοία μθδενόσ αυτοφσ καταδιϊκοντασ. Οι εκεί Αλβανοί όλοι ελειποτάκτθςαν και
διεβιβάςκθςαν εισ τθν αντικρφ ξθράν· οι δε Λαλιϊται κατζςχαν τθν ακρόπολιν και
κατιντθςαν εισ τόςθν αναιςχυντίαν, ϊςτε θνάγκαςαν τον μεν Λςοφφπαςαν,
απαρεςκόμενον επί τθ διαγωγι των, να καταβι εισ το ίον, τουσ δε εγχωρίουσ Τοφρκουσ,
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αοίκουσ μείναντασ, να καταφφγωςιν εισ το Αντίρριον, ϊςτε μόνοι ςχεδόν οικιτορεσ ιςαν
2500 Λαλιϊται, εξ ϊν 800 ζνοπλοι. Γνωςτοποιθκζντων δε των ςυμβάντων τοφτων τοισ εν
Τριπολιτςά, εκινικθ ο Κολοκοτρϊνθσ κοινι γνϊμθ προσ τασ Ράτρασ, και ζχων παλαιάσ
ςχζςεισ προσ τουσ εκεί Λαλιϊτασ είχε πεποίκθςιν ότι εισ αυτόν μάλλον ι εισ άλλουσ κα
παρεδίδοντο, και μάλιςτα αφ' οφ εγνϊςκθ ότι διά των φροντίδων αυτοφ διετθρικθςαν
αβλαβείσ οι Αλβανοί εν μζςω τθσ δεινισ αλλθλομαχίασ κακ' θν εξιλκαν τθσ Τριπολιτςάσ.
Είκοςι μόνον ςωματοφφλακασ είχε κακ' θν θμζραν εξεςτράτευςε, διότι ο οπλοφόροσ όχλοσ
ανεχϊρθςεν εισ τασ επαρχίασ προσ εξαςφάλιςιν των λαφφρων και των αιχμαλϊτων πριν δε
φκάςθ εισ Μαγοφλιανα, επτά ϊρασ μακράν τθσ Τριπολιτςάσ, ςυνζρρευςαν υπό τασ
οδθγίασ του 1200. Αφ' οφ ζφκαςεν εισ Γαςτοφνθν, θρικμοφντο οι οπαδοί του εισ
τετρακιςχιλίουσ, διότι θ προλαβοφςα νίκθ εν Τριπολιτςά εκάρρυνε, και θ μζλλουςα
λαφυραγωγία είλκυε πολλοφσ. Αλλ' οι πολιορκοφντεσ τασ Ράτρασ αρχθγοί των Αχαιϊν
δυςθρεςτικθςαν διά τθν εκςτρατείαν ταφτθν και τθν εμπόδιςαν δι' ων ζγραψαν τοισ εν
Τριπολιτςά· κατά πρόςκλθςιν δε αυτϊν ο Κολοκοτρϊνθσ επανιλκεν εισ τθν πόλιν εκείνθν
άπρακτοσ.
Εν τω μεταξφ δε τοφτω οι εμφωλεφοντεσ εν τθ Ανατολικι Ελλάδι παςάδεσ, Μεχμζτθσ και
Βρυϊνθσ, ιδόντεσ ότι θ εκςτρατεία, μεκ' θσ κα ςυνζπρατταν, εματαιϊκθ εν τθ μάχθ των
Βαςιλικϊν, και ότι θλϊκθ θ Τριπολιτςά, θσ θ λφτρωςισ ιτον ο πρϊτοσ τθσ εκςτρατείασ
ςκοπόσ, απεφάςιςαν ν' αναχωριςωςιν εισ τα ίδια. Συνζτρεξε δε εισ τθν απόφαςιν ταφτθν
και θ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ μετάπεμψισ του Βρυϊνθ εισ Λωάννινα, κζλοντοσ του
Χουρςιδθ να μεταχειριςκι τθν επιρροιν του ανδρόσ τοφτου εισ προςζλευςιν των
αλθπαςιηόντων Αλβανϊν. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ (α) ο μεν Βρυϊνθσ ανεχϊρθςεν εξ
Ακθνϊν τθν 28 ςεπτεμβρίου μετά του πλείςτου μζρουσ του ςτρατεφματόσ του, ο δε
δελιμπαςισ του μετά των λοιπϊν κατόπιν· θνϊκθςαν δε εν Κιβαισ οι δφο παςάδεσ,
θκροβολίςκθςαν μετά τθσ κατά τα Μζγαρα ελλθνικισ προφυλακισ, και παραλαβόντεσ τθν
οκωμανικιν φρουράν τθσ Λεβαδείασ, μετζβθςαν διά τθσ οδοφ του Ταλαντίου, τθσ μόνθσ
ανοικτισ, ωσ κατεχομζνων των άλλων υπό των Ελλινων, εισ Κεςςαλίαν και εκείκεν εισ
Λωάννινα.
Διαρκοφςθσ δε τθσ εν Ακιναισ διατριβισ του Βρυϊνθ, οι Τοφρκοι διετζλεςαν
ανεπθρζαςτοι κφριοι όλθσ τθσ Αττικισ. Δισ μόνον απιντθςαν εν τθ περιφορά των
Χριςτιανοφσ ειςδφςαντασ εισ Δραγομάνον, και κτυπιςαντζσ τουσ αντεκροφςκθςαν· εν
τελευταία δε ςυγκροφςει παριν και ο παςάσ, ον Ακθναίοσ τισ Διμοσ ομπζςθσ επιςτόλιςε
και ολίγον ζλειψε να φονεφςθ· αλλ' εφονεφκθ αυτόσ· ςυνεφονεφκθςαν και δφο άλλοι και
θχμαλωτίςκθςαν τρεισ· εφονεφκθςαν δε και Τοφρκοι, και ευρζκθ καταγισ πολφτιμοσ
ςπάκθ, ιτισ ελζγετο ότι ιτον θ του παςά.
Αναχωριςαντοσ δε του Βρυϊνθ εξ Ακθνϊν, θ πόλισ και θ ακρόπολισ ζμειναν υπό τθν
φφλαξιν των εγχωρίων Τοφρκων και των εκεί προχπαρχόντων ολίγων Αλβανϊν, πλικουςαι
τροφϊν. Οι Χριςτιανοί, διεςπαρμζνοι εισ τασ πλθςιοχϊρουσ νιςουσ, ςυνιλκαν προσ
απολφτρωςιν τθσ πατρίδοσ των και ειςζβαλαν παμπλθκεί εισ τθν Αττικιν.
Νοζμβριοσ Τθν 3 νοεμβρίου εξελκόντεσ οι Τοφρκοι ζπεςαν επί τινασ Ζλλθνασ,
απροφυλάκτωσ περιφερομζνουσ εν τω προσ τον Μαρακϊνα ελαιϊνι, και
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ςυνζλαβαν γυναίκασ και τρεισ άνδρασ, και τασ μεν εκράτθςαν, τουσ δε
απεκεφάλιςαν· εξιλκαν πάλιν και τθν 4, και ςυνιντθςαν Ζλλθνασ κατά το
Χαλάνδρι, όπου, ςυγκροφςεωσ γενομζνθσ, οι Ζλλθνεσ ζτρεψαν τουσ Τοφρκουσ
και τουσ κατεδίωξαν μζχρι των τειχϊν τθσ πόλεωσ ςκοτϊςαντεσ 22. Εςκότωςαν
και οι Τοφρκοι ζνα και ςυνζλαβαν ηϊντα τον Αναςτάςθν Λζκαν, ον ανθλεϊσ
βαςανίςαντεσ εκανάτωςαν. Οι Ζλλθνεσ, θξεφροντεσ ότι οι εχκροί τθν μεν νφκτα
ανζβαιναν όλοι εισ τθν ακρόπολιν, τθν δε θμζραν κατζβαιναν εισ τθν πόλιν, και
ότι είχαν δι' όλθσ τθσ θμζρασ ανοικτιν τθν πφλθν τθσ ακροπόλεωσ διά τθν
αναγκαίαν ςυγκοινωνίαν, διενοικθςαν να ειςζλκωςι τθν νφκτα εισ τθν πόλιν,
ζρθμον οφςαν, και να παραφυλάξωςιν υπό τθν ακρόπολιν μζχρι τθσ αυγισ, επί
ςκοπϊ να ορμιςωςι τότε αίφνθσ και κυριεφςωςι τθν πφλθν, ανοιγομζνθν κατά
το ςφνθκεσ τθν ϊραν εκείνθν. Τολμθρόν ιτο το μελετθκζν, αλλ' όχι και
ακατόρκωτον διά τθν γνωςτιν νωκρότθτα και απροςεξίαν των Τοφρκων. Εισ
εκτζλεςιν δε αυτοφ επλθςίαςαν θςφχωσ προσ τθν πόλιν τθν νφκτα τθσ 4,
επιδθςάν τινεσ ζςω του τείχουσ αφανείσ, και ανοίξαντεσ τθν πφλθν τθσ πόλεωσ
ειςιγαγαν τουσ άλλουσ. Αλλ' οι Τοφρκοι ικουςαν γαυγίςματα εν τθ πόλει παρά
το ςφνθκεσ, και, υποπτεφςαντεσ, δεν ινοιξαν θμζρασ γενομζνθσ τθν πφλθν τθσ
ακροπόλεωσ, και τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθ το ςκοποφμενον. Οι δε Ζλλθνεσ
ζμειναν εν τθ πόλει, απζκλειςαν τουσ εχκροφσ και ιρχιςαν δευτζραν πολιορκίαν
τθσ ακροπόλεωσ.
Κατά τθν επί τθσ ελεφςεωσ του Υψθλάντου γενομζνθν απόφαςιν των Ελλινων θ γερουςία
τθσ Ρελοποννιςου επρόκειτο να διατθρθκι μζχρι τθσ εκπολιορκιςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ,
και μετά ταφτα να ςυνζλκωςιν οι Ζλλθνεσ εισ ςφςταςιν τακτικωτζρασ και εκνικωτζρασ
κυβερνιςεωσ. Επειδι δε ο όροσ οφτοσ επλθρϊκθ ιδθ, και θ περί τοφτου ανάγκθ ιτον
επαιςκθτι, και θ κατάςταςισ τθσ Ρελοποννιςου αρμοδία, ενεκρίκθ να ςυγκροτθκι όςον
τάχιον θ εκνικι ςυνζλευςισ. Θ κατάςταςισ των νιςων του Αιγαίου και τθσ εντόσ των
ςθμερινϊν ορίων ςτερεάσ Ελλάδοσ ιτον ζτι μάλλον αρμοδία. Αι νιςοι διζμειναν επί τθσ
επαναςτάςεωσ παντάπαςιν ανενόχλθτοι υπό των εχκρϊν εκτόσ τθσ Σάμου, αλλά και αφτθ
πολεμθκείςα υπερίςχυςε. Το δυτικόν μζροσ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ διζμενε διόλου
ανεπθρζαςτον υπό του εχκροφ μετά τθν μάχθν του Μακρυνόρουσ, το δε ανατολικόν
απθλλάγθ εςχάτωσ και αυτό, ϊςτε επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ από Μακρυνόρουσ μζχρι
Κερμοπυλϊν δεν υπιρχε μεςοφντοσ του Οκτωβρίου εχκρόσ, ειμι εν Βονίτςθ, Ναυπάκτω,
Αντιρρίω και Ακιναισ· αλλ' αι φρουραί αφται μόλισ ιςαν ικαναί ν' ανκζξωςιν εισ τασ
προςβολάσ των Ελλινων. Ρροκειμζνθσ δε τθσ ςυγκαλζςεωσ των πλθρεξουςίων, ο
Υψθλάντθσ απζςτειλεν εισ τασ επαρχίασ προςαγγελείσ, και εξζδωκεν εγκυκλίουσ, εν αισ
εκεϊρει εαυτόν μεν εκνάρχθν και πρόμαχον τθσ ευνομίασ, τουσ δε προεςτϊτασ ομοίουσ
των Τοφρκων και αξίουσ του μίςουσ του πάςχοντοσ λαοφ. Τόςον βαρεία προςβολι
εξθγρίωςε τουσ προεςτϊτασ και υπερθφξθςε τθν κατ' αυτοφ αντιπολίτευςίν των.
Ρροτοφ δε εκλεχκϊςιν οπωςοφν τακτικϊσ οι πλθρεξοφςιοι, εχρειάηετο να οργανιςκι ο
τόποσ.
Το Αιγαίον ζμενε μετά τθν ζναρξιν τθσ επαναςτάςεωσ ωργανιςμζνον όπωσ ιτο και προτοφ,
και χρείαν νζου οργανιςμοφ ςχεδόν δεν είχεν. Αλλ' εν τθ Ρελοποννιςω και εν τθ ςτερεά
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Ελλάδι, αφ' οφ κατεςτράφθςαν αι τουρκικαί Αρχαί, επζηων μόνον αι εγχϊριοι επιρροαί
τινων Ελλινων, κυβερνϊντων τα των επαρχιϊν υπό το όνομα προεςτϊτων και καπθτάνων·
διότι ςυνεικιςμζνοι οι λαοί να βλζπωςι τοφτουσ ανωτζρουσ των, τοισ επρόςφεραν
αυτοπροαιρζτωσ ςζβασ και υπακοιν. Ρολλοί πολλά ζγραψαν και είπαν κατά των δφο
τοφτων τάξεων. Αναμφιβόλωσ θ των προεςτϊτων είχε ςυνικωσ τα ελαττϊματα, άτινα
μεταδίδει διεφκαρμζνθ εξουςία τοισ υπαλλιλοισ τθσ, και θ των οπλαρχθγϊν είχε τασ ζξεισ
τθσ μαχαίρασ και τθσ ανατροφισ των· αλλ' ο αγϊν τθσ Ελλάδοσ ωσ προσ τον κατά ξθράν
πόλεμον είναι κυρίωσ ζργον των δφο τοφτων κλάςεων, διότι αφται, άγουςαι και φζρουςαι
τον λαόν όπωσ ικελαν, μετεχειρίςκθςαν, καλι τφχθ, ωσ επί το πλείςτον τθν δφναμίν των
επ' αγακϊ τθσ πατρίδοσ· είναι δε ςιμερον αποδεδειγμζνον, ότι όχι μόνον ουδείσ
επλοφτθςεν, αλλ' ολιγϊτατοι και τα προσ το ηθν απζκτθςαν, και πολλοί ευποροφντεσ
απζμειναν ςχεδόν άποροι· αι δε καταχριςεισ τθσ δυνάμεϊσ των, δι' ασ κατθγοροφνται, και
πολλάκισ δικαίωσ, ιςαν εφιμεροι και οφτε όςον κεωροφνται κοινϊσ βαρείαι, εν ϊ θ διά
τθσ κερμισ ςυνεργείασ αυτϊν αποκτθκείςα εκνικι ελευκερία είναι ανεκτίμθτοσ και
διαμζνουςα.
Ρροτοφ δε προχωριςωμεν εισ τθν ζκκεςιν του νζου οργανιςμοφ, ςυμφζρει να
παρατθριςωμεν τα υπό τθν τουρκικιν εξουςίαν διοικθτικά κακικοντα των Ελλινων, και
ποίαι αι πρακτικαί και κεωρθτικαί γνϊςεισ αυτϊν, αρχομζνου του αγϊνοσ.
Θ Ρελοπόννθςοσ ιτον ωργανιςμζνθ εισ κοινά, ι διμουσ· κατ' εκλογιν δε αυτϊν διωρίηοντο
οι δθμογζροντεσ κατά πόλεισ, κϊμασ και χωρία. Οφτε διά τον εκλογζα οφτε διά τον
εκλόγιμον υπιρχε τίμθμα· ϊςτε όλοι οι κάτοικοι ιςαν εκλογείσ και εκλόγιμοι, αλλ'
επροτιμϊντο πάντοτε ωσ εκλόγιμοι οι ευπορϊτεροι, και οφτωσ επλθροφτο θ διάταξισ του
Σόλωνοσ θ λζγουςα, οι μεν πτωχοί να εκλζγωςιν, οι δε πλοφςιοι να εκλζγονται. Και οι μεν
γενικοί δθμογζροντεσ εκάςτθσ επαρχίασ, οι λεγόμενοι κοτςαμπαςίδεσ ι προεςτϊτεσ,
ελαμβάνοντο εκ των κατοίκων τθσ πρωτευοφςθσ τθσ επαρχίασ, οι δε δθμογζροντεσ των
λοιπϊν αυτισ μερϊν ςυνιρχοντο εισ τθν πρωτεφουςαν και ςυνζπρατταν μετά των
κατοίκων τθσ επί τθ εκλογι των γενικϊν δθμογερόντων. Αι δθμαιρεςίαι ιςαν οριςτικαί. Θ
δε τουρκικι εξουςία του τόπου ειδοποιείτο απλϊσ περί αυτϊν και παρεδζχετο τθν ψιφον
του κοινοφ. Ενιαφςιοι ιςαν αι αρχαιρεςίαι δικαιωματικϊσ, ανεβάλοντο δε καταχρθςτικϊσ,
και οι αυτοί προζςτευαν πολυετϊσ ι και διά βίου· αλλ' ο ταμίασ ζδιδε κατ' ζτοσ ευκφνασ.
Εν ρθτι δε ϊρα του ζτουσ οι γενικοί δθμογζροντεσ, ιτοι οι προεςτϊτεσ όλθσ τθσ
Ρελοποννιςου, ανζβαιναν εισ Τριπολιτςάν και ςυνεκρότουν γενικιν ςυνζλευςιν, κακ' θν
ςυμπράξει και τθσ τουρκικισ εξουςίασ ωρίηοντο τα ενιαφςια ζξοδα τθσ ςατραπείασ· αλλά
μόνοι οι προεςτϊτεσ διζνεμαν το οριςκζν των εξόδων ποςόν μεταξφ των διαφόρων
επαρχιϊν, τθροφντζσ τινασ κανόνασ ωσ προσ τθν διανομιν, ουσ αυτοί ζκεςαν εκ ςυμφϊνου
επί τθ βάςει του πλθκυςμοφ τθσ επαρχίασ και των ειςοδθμάτων αυτισ. Επανερχόμενοι δε
εισ τασ επαρχίασ των εκάλουν εισ τθν πρωτεφουςαν εκάςτθσ τουσ δθμογζροντασ των
άλλων αυτισ μερϊν, και αφ' οφ ζβαλλαν υπ' όψιν των το επιβάλλον τθ επαρχία μζροσ των
γενικϊν εξόδων του ζτουσ, ςυμπράξει και ςυναινζςει αυτϊν επρόςκεταν και τα επαρχιακά
των και διζνεμαν το ςφνολον μεταξφ των διμων τθσ επαρχίασ, τθρουμζνων προσ τοφτο, ωσ
και επί τθσ γενικισ διανομισ, τινϊν κανόνων· επανερχόμενοι δε οι δθμογζροντεσ εισ τουσ
διμουσ των ςυμπαρελάμβαναν ςυμπράκτοράσ των τουσ εγκριτωτζρουσ των ςυνδθμοτϊν,
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και προςκζτοντεσ και τα ιδιαίτερα του διμου των ζξοδα διζνεμαν τα τθσ ολικισ ετθςίου
δαπάνθσ μεταξφ των οικογενειϊν του διμου των αναλόγωσ τθσ καταςτάςεωσ εκάςτθσ, θν
εγνϊριηαν διά τθν μικρότθτα των διμων· ουδείσ δε των πολιτϊν οποιαςδιποτε τάξεωσ και
οποιουδιποτε βακμοφ ζμενεν αφορολόγθτοσ· οι αυτοί δε δθμογζροντεσ ειςζπρατταν τουσ
φόρουσ. Τοιουτοτρόπωσ ο μεν γενικόσ φόροσ ωρίηετο από κοινοφ παρά τθσ τουρκικισ
εξουςίασ και των εν τοισ πράγμαςιν Ελλινων, ο δε εκάςτθσ επαρχίασ και εκάςτου διμου
παρά μόνων των Ελλινων. Μόνων των Ελλινων ιςαν ζργα και θ επίκεςισ, θ διανομι και θ
είςπραξισ όλων των περί ων ο λόγοσ φόρων, και πθγαί επομζνωσ τοπικϊν γνϊςεων.
Το ςφςτθμα τοφτο τθσ Ρελοποννιςου επεκράτει και κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα, αλλά κατ'
επαρχίασ μόνον εν ελλείψει γενικοφ κζντρου. Ράςα δε επαρχία και τθσ Ρελοποννιςου
(πλθν τθσ Μάνθσ) και τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ είχε διοικθτιν Οκωμανόν· αλλ' θ κοινότθσ ϊριηε
το ποςόν τθσ εκτελεςτικισ δυνάμεωσ και διϊριηε και τον αρχθγόν αυτισ· ο δε διοικθτισ
ϊφειλε να μεταχειρίηεται τθν περί θσ ο λόγοσ δφναμιν εισ διατιρθςιν τθσ ευταξίασ, εισ
αςφάλειαν των πολιτϊν, εισ είςπραξιν των φόρων και εισ εκτζλεςιν των δικαςτικϊν
αποφάςεων· δεν είχε δε εξουςίαν να τθν μεταχειριςκι προσ άλλο τι άνευ αδείασ τθσ
κοινότθτοσ· ϊςτε οςάκισ ο διοικθτισ υπερζβαινε τα όρια τθσ νομίμου εξουςίασ του, ο
αρχθγόσ τθσ εκτελεςτικισ δυνάμεωσ δεν εχρεϊςτει υπακοιν. Ράςα επαρχία είχε καδιν
αλλά πολλάκισ οι αντιφερόμενοι εξιςάηοντο διά του αρχιερζωσ, των δθμοτικϊν Αρχϊν, ι
και διαιτθτϊν. Είναι αλθκζσ ότι το τόςον αξιοηιλωτον και τόςον φιλελεφκερον τοπικόν
τοφτο ςφςτθμα δεν εφυλάττετο αμόλυντον από τθσ αυκαιρζτου παρεμβάςεωσ και
παρειςπράξεωσ τθσ οκωμανικισ εξουςίασ, ι και από τθσ επιβλαβοφσ πολλάκισ παρά τοισ
κρατοφςιν επιρροισ τινων των προεςτϊτων· αλλ' ουδζν ιττον οι Ζλλθνεσ, ςυνδιοικοφντεσ
τοιουτοτρόπωσ, εξθςκοφντο κακ' θμζραν εισ τα τοπικά των και ενιςχφοντο ενϊπιον τθσ
τουρκικισ Αρχισ.
Αι δε νιςοι του Αιγαίου είχαν ςφςτθμα ζτι διδακτικϊτερον και πλείονοσ ιςχφοσ πάροχον,
διότι ιτον αυτονομϊτερον (β).
Πςοι δε των Ελλινων επαιδεφοντο, εδιδάςκοντο κυρίωσ γραμματικά ι ιατρικά, ολίγοι δε
φιλοςοφικά και ουδείσ νομικά, διότι όπου εβαςίλευε το κοράνιον και εδίκαηε καδισ, θ
επιςτιμθ του δικαίου δεν εχρθςίμευεν. Οι δε Ζλλθνεσ, οι λεγόμενοι Φαναριϊται, εξ αιτίασ
τθσ πολιτικισ κζςεϊσ των προσ τθν Ρφλθν και προσ τασ Βλαχομολδαυικάσ θγεμονείασ, ασ
κατείχαν και ενζμοντο, κατεγίνοντο εισ κτιςιν γενικωτζρων πολιτικϊν γνϊςεων· αλλά και
αι γνϊςεισ αυτϊν ιςαν ωσ επί το πλείςτον όχι πολλά βακείαι, διότι τοιαφται δεν
εχρθςίμευαν εν κράτει όπου τα κινοφντα τθν πολιτικιν ιςαν θ ραδιουργία, θ
αιςχροκζρδεια και θ επιρροι ενόσ καφοκεραςτοφ, ι ενόσ κουρζωσ, και όπου οι
διαπρζποντεσ είχαν πάντοτε υπ' όψιν τον βρόχον, τθν μάχαιραν, το κόνιον, τθν εξορίαν και
τθν διμευςιν.
Δφο των Φαναριωτϊν, ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ και ο Κεόδωροσ Νζγρθσ,
εχρθςίμευςαν εισ τον προκείμενον του τόπου οργανιςμόν.
Διζτριβεν εν Ρίςθ τθσ Τοςκάνθσ ο Μαυροκορδάτοσ ότ' εξερράγθ θ ελλθνικι επανάςταςισ,
και ακοφςασ το γεγονόσ επεβίβαςεν είσ τι πλοίον εν τω ελευκζρω λιμζνι τθσ Λιβοφρνου
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όπλα και πολεμεφόδια αγοραςκζντα δι' ιδίων του χρθμάτων και διά ςυνειςφοράσ άλλων
ομογενϊν, ζπλευςεν εισ Μαςςαλίαν, προςεπεβίβαςεν άλλα, παρζλαβε ςυμπλωτιρασ
Ζλλθνάσ τινασ και φιλζλλθνασ, και κατζπλευςεν αςφαλϊσ τθν 20 Λουλίου εισ Μεςολόγγι,
όπου υπεδζχκθ φιλοφρονζςτατα διά το γνωςτόν τθσ οικογενείασ του όνομα, δι' όςα ζφερε
βοθκιματα, και διότι οι λαοί τθσ Ελλάδοσ, πιςτεφοντεσ όςα διζςπειραν οι απόςτολοι τθσ
Εταιρίασ, επροςδόκουν τθν ςωτθρίαν των εκ των ερχομζνων ζξωκεν· εκλικθ δε και εισ τθν
αρχθγίαν του μζρουσ εκείνου παντελϊσ ανοργανίςτου και εν πλιρει αναρχία, αν και ο
Υψθλάντθσ είχε ςτείλει προ ολίγου ωσ οργανιςτιν τον Μβον ιγαν, αγακισ ψυχισ αλλ'
ολίγθσ ικανότθτοσ άνκρωπον, ον οι Αιτωλοακαρνάνεσ οφτε ετίμων οφτε ικουαν. Ο
Μαυροκορδάτοσ οφτ' απεποιικθ οφτ' εδζχκθ τθν αρχθγίαν· ικελε να γνωρίςθ εκ του
πλθςίον τα γενικά πράγματα και τουσ επιςθμοτζρουσ άνδρασ τθσ Ελλάδοσ, ιδίωσ δε τον
Υψθλάντθν· διά τοφτα ανεχϊρθςε μετά τινασ θμζρασ εισ Τρίκορφα, υποςχεκείσ να
επιςτρζψθ, μετ' ολίγον· απεβιβάςκθ δε εισ Μονοδζνδρι επί τθσ παραλίασ των Ρατρϊν.
Μετ' ολίγασ δε θμζρασ τθσ αφίξεωσ του Μαυροκορδάτου εισ Μεςολόγγι κατζπλευςεν εισ
Νεόκαςτρον ο εν Ρίςθ διατριβϊν υιόσ του πρϊθν αυκζντου τθσ Βλαχίασ, Λωάννου
Καρατςά, Κωςτάκθσ, και μετ' ολίγον κατζβθ εισ τα παράλια εκείνα ερχόμενοσ εκ
Τρικόρφων και ο προ του Μαυροκορδάτου και του Καρατςά φκάςασ εισ Ελλάδα Κεόδωροσ
Νζγρθσ, ο ωσ αντιπρζςβυσ τθσ Ρφλθσ παρά τθ γαλλικι κυβερνιςει εκ Κωνςταντινουπόλεωσ
αποδθμιςασ, και κακ' οδόν προτιμιςασ τον εκνικόν αγϊνα· ιτο δε εισ άκρον
δυςθρεςτθμζνοσ διά τθν ακαταςταςίαν των πραγμάτων, διά τασ ζριδασ Υψθλάντου και
Ρελοποννθςίων, διά τθν διαίρεςιν οπλαρχθγϊν και προεςτϊτων, και διά τθν επιμονιν του
Υψθλάντου να διοικιςθ τθν Ελλάδα εν ονόματι ανυπάρκτου Αρχισ. Οφτοσ και ο Καρατςάσ,
μακόντεσ τον εισ Μεςολόγγι κατάπλουν του Μαυροκορδάτου, διεβιβάςκθςαν εκεί εισ
ζντευξίν του και εκείκεν εισ Μονοδζνδρι επ' ελπίδι να τον προφκάςωςιν. Ο
Μαυροκορδάτοσ, όςτισ ανζβαινεν ιδθ εισ Τριπολιτςάν, επζςτρεψεν επί τθ προςκλιςει
αυτϊν εισ Μονοδζνδρι, και, αφ' οφ ςυνδιελζχκθςαν, ϊδευςαν και οι τρεισ τθν εισ
Τριπολιτςάν οδόν και απιντθςαν εν Καλαβρφτοισ τον επίςκοπον Ταλαντίου Νεόφυτον και
τον Κωνςταντίνον Σακελλίονα αναβαίνοντασ εισ τθν αυτιν πόλιν επί ςκοπϊ να ηθτιςωςιν
εξ ονόματοσ επαρχιϊν τινων τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ παρά του Υψθλάντου ςτρατεφματα,
πολεμεφόδια και διοικθτιν. Και ο μεν Νζγρθσ και ο Καρατςάσ ζμειναν κακ' οδόν εν Βυτίνθ,
ο δε Μαυροκορδάτοσ ζφκαςε τθν 14 αυγοφςτου εισ Τρίκορφα, όπου ςυνδιαλεχκείσ μετά
του Υψθλάντου και ιδϊν ότι δεν ικελεν ουδζ μετά τθν καταςτροφιν του αδελφοφ του να
παραιτθκι των επί τθσ υπερτάτθσ Αρχισ τθσ Ελλάδοσ αξιϊςεϊν του, ευρϊν δε και τον
Καντακουηθνόν αντιφερόμενον προσ τον Υψθλάντθν και αγανακτοφντα, ακοφςασ και τασ
των Ρελοποννθςίων προεςτϊτων και οπλαρχθγϊν ζριδασ, και επιςκεφκείσ εν τω αγίω
Λωάννθ τουσ εκεί μεταβάντασ τασ θμζρασ εκείνασ προκρίτουσ τθσ Φδρασ επ' ελπίδι
ςυςτάςεωσ εκνικισ κυβερνιςεωσ, αλλά μθδζν δυναμζνουσ να κατορκϊςωςι διά τασ
περιςτάςεισ, επείςκθ ότι πάντθ ανωφελισ ιτον θ εν Τρικόρφοισ διαμονι του.
Άλλα ιλπιηαν και άλλα θφραν παρά τω Υψθλάντθ και ο επίςκοποσ Ταλαντίου και ο
Σακελλίων ότε παρεςτάκθςαν ενϊπιον του ςυμπαραλαβόντεσ και άλλουσ άλλων επαρχιϊν
τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ. Ψευςκζντεσ των ελπίδων των απεφάςιςαν να επανζλκωςιν εισ τθν
ςτερεάν Ελλάδα εν τθ ςυνοδία του Μαυροκορδάτου, του Καντακουηθνοφ, του Νζγρθ και
του Καρατςά προσ οργανιςμόν αυτισ, ωσ εςχεδιάςκθ κατά τθν εν Καλαβρφτοισ
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ςυνζντευξίν των· αλλά διά τθν επικρατοφςαν παρά τω λαϊ υπόλθψιν του Υψθλάντου
εχρειάηετο, τουλάχιςτον κατ' επιφάνειαν, και θ ςυγκατάκεςισ αυτοφ· αλλ' αυτόσ
απεςτρζφετο και τουσ τζςςαρασ τοφτουσ άνδρασ ωσ δυςμενϊσ προσ αυτόν διακειμζνουσ
και ωσ επιβουλεφοντασ θν αντεποιείτο εξουςίαν· διά τοφτο, ότε οι ρθκζντεσ πλθρεξοφςιοι
είπαν αυτϊ, δ ο σ - μ α σ - α ρ χ θ γ ό ν - τ ο ν – Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο ν», απεκρίκθ, δ ε ν - ς
υ μ φ ζ ρ ε ι· - δ ο σ - μ α σ - τ ο ν - Κ α ν τ α κ ο υ η θ ν ό ν, ο φ τ' – α υ τ ό σ - ε ί ν α ι - κ α λ ό
σ· - α μ ι - ο – Κ α ρ α τ η ά σ; - κ α ι - α υ τ ό σ - ό μ ο ι ό σ - τ ω ν. Α σ - ζ λ κ θ - ο - Ν ζ γ ρ θ σ·
α υ τ ό σ - ε ί ν α ι - ο – χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο σ - ό λ ω ν» (γ). Τοιουτοτρόπωσ οι Στερεοελλαδίται,
μθδζν ελπίηοντεσ παρά του Υψθλάντου επανιλκαν αγανακτοφντεσ εισ Βυτίνθν, όπου
διζμεναν ο Καρατςάσ και ο Νζγρθσ, και όπου ιλκαν μετ' ολίγον και ο Καντακουηθνόσ και ο
Μαυροκορδάτοσ. Συςκζψεωσ δε γενομζνθσ, απεφάςιςαν όλοι να φροντίςωςι περί του
οργανιςμοφ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, ολιγωροφντεσ εισ το εξισ θν αντεποιείτο εξουςίαν ο
Υψθλάντθσ. Επ' αυτϊ τοφτω εξζδωκαν εκείκεν εγκυκλίουσ ςυγκαλοφντεσ εισ Σάλωνα τουσ
πλθρεξουςίουσ του ανατολικοφ μζρουσ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ κατά τθν 14 ςεπτεμβρίου
προσ ςφςταςιν τοπικισ Αρχισ· και ταφτα πράξαντεσ ανεχϊρθςαν εισ Σάλωνα. Αφτθ ιτον θ
πρϊτθ και καιρία πλθγι τθσ εξουςίασ του Υψθλάντου επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, όπου
αυτοφ και μόνου ίςχυαν αι διαταγαί μζχρι τοφδε.
Φκάςαντεσ δε εισ Καλάβρυτα απιντθςαν τον Γεϊργιον Ρραΐδθν και τον Χριςτον Κωλζττθν
ςτελλομζνουσ προσ τον Μαυροκορδάτον παρά των Αιτωλοακαρνάνων παρακαλοφντων
αυτόν να μεταβι εκεί ανυπερκζτωσ ωσ οργανιςτισ και αρχθγόσ. Διθρθμζνθ θ
Αιτωλοακαρνανία εισ ανεξάρτθτα καπθτανάτα, και υποκειμζνθ εξ αιτίασ τοφτου εισ
πολυαρχίαν, ι μάλλον ειπείν αναρχίαν, θςκάνετο υπεράλλοτε τθν ανάγκθν ενόσ και μόνου
αρχθγοφ, αςχζτου μεν προσ αυτοφσ διά τθν προσ αλλιλουσ αντιηθλίαν, ζχοντοσ όμωσ
ικανότθτα και όνομα. Ο Μαυροκορδάτοσ δεν απεχωρίςκθ των ςυνοδιτϊν του, και όλοι
ομοφ καταβάντεσ εισ Βοςτίτςαν διζπλευςαν εισ Γαλαξείδι και μετζβθςαν εκείκεν εισ
Σάλωνα, όπου θφραν τινασ των πλθρεξουςίων ςυνελκόντασ κατά τασ εγκυκλίουσ. Αλλ'
ζλειπεν ο Οδυςςεφσ ωσ μθ δυνάμενοσ ν' αφιςθ το ςτρατόπεδόν του· διά τοφτο
απεφαςίςκθ ο μεν Νζγρθσ και ο Καρατςάσ να υπάγωςι προσ αυτόν και λαλιςωςι και μετ'
άλλων οπλαρχθγϊν περί του προκειμζνου, ο δε Μαυροκορδάτοσ να μεταβι εισ Μεςολόγγι
κατ' επαναλθφκείςαν αίτθςιν των κατοίκων. Θκολοφκθςε δε τον Μαυροκορδάτον και ο
Καντακουηθνόσ· αλλά φκάςασ εισ Μεςολόγγι απιλκε μακράν τθσ Ελλάδοσ· ιςαν δε αι
θμζραι κακ' ασ εφάνθ ο εχκρικόσ ςτόλοσ εν τω κόλπω των Ρατρϊν και κατζςτρεψε το
Γαλαξείδι.
Κατόπιν του Μαυροκορδάτου και του Καντακουηθνοφ ιλκαν εισ Μεςολόγγι ο Νζγρθσ και ο
Καρατςάσ τεταραγμζνοι διά τα πακιματα του Γαλαξειδίου, δι' ά οι εισ Σάλωνα
ςυνελκόντεσ διεςκορπίςκθςαν. Αφ' οφ δε ο εχκρικόσ ςτόλοσ απζπλευςε του κορινκιακοφ
κόλπου, ο μεν Καρατςάσ μετζβθ εισ Ράτρασ, όπου μετζφερε και δφο μικρά κανόνια εισ
χριςιν του εκεί ςτρατοπζδου, ο δε Μαυροκορδάτοσ απζμεινεν εν Αιτωλοακαρνανία,
επανιλκε και ο Νζγρθσ εισ Σάλωνα. Κφριοσ δε ςκοπόσ του Μαυροκορδάτου και του Νζγρθ
ιτο να φροντίςωςιν αμφότεροι περί ςυςτάςεωσ δφο κεντρικϊν Αρχϊν κακ' όλθν τθν
ςτερεάν Ελλάδα, και περί εκλογισ πλθρεξουςίων διά τθν εν Ρελοποννιςω
ςυγκροτθκθςομζνθν όςον οφπω εκνικιν ςυνζλευςιν.

www.schooltime.gr

Σελίδα 62

Ρροκζμενοσ ο Μαυροκορδάτοσ να ςυςτιςθ τθν κεντρικιν Αρχιν τθσ Αιτωλοακαρνανίασ,
προζκετο εν ταυτϊ να ςυςφίγξθ ζτι μάλλον και τον ενυπάρχοντα ςυμμαχικόν δεςμόν των
Ελλινων και των αλθπαςιηόντων Αλβανϊν. Ρροσ ανακοφφιςιν τθσ Ελλάδοσ επάναγκεσ ιτο
να παρατακι, όςον δυνατόν μακρότερον θ τθσ Ρφλθσ και του Αλι αλλθλομαχία. Εισ
επίτευξιν δε τοφτου ϊφειλεν θ Ελλάσ να υποςτθρίξθ τον αδυνατϊτερον, και αδυνατϊτεροσ
ιτον ο Αλισ· ϊςτε θ των αλθπαςιηόντων Αλβανϊν και Ελλινων ςυμμαχία εισ παράταςιν
τθσ αλλθλομαχίασ ιτον υγιισ πολιτικι. Δφο δε αίτια ιςαν ικανά να ενϊςωςι τουσ
αλλθλομαχοφντασ Τοφρκουσ κατά των Ελλινων, το μεν κρθςκευτικόν, το δε πολιτικόν.
Άριςτα υπζκρυψαν οι Ζλλθνεσ κατ' αρχάσ ον ζτρεφαν υπζρ τθσ ελευκερίασ του ζκνουσ
ςκοπόν, και οι Αλβανοί τυφλϊττοντεσ θγνόουν τα εν Ελλάδι· επεκράτει δε και ιδζα ότι ο
Αλισ υπεκίνει τασ ταραχάσ. Αλλ' αφ' οφ ικουςαν όςα οι μετά τθν εκπολιόρκθςιν τθσ
Τριπολιτςάσ ομόφυλοί των, επανελκόντεσ εισ τα ίδια, τοισ διθγικθςαν, δεν αμφίβαλλαν
περί του αλθκοφσ ςκοποφ των Ελλινων· δεν εκεϊρθςαν όμωσ ςυμφζρον να λφςωςι τον
ςυμμαχικόν δεςμόν, ςκοποφντεσ πάντοτε τθν λφτρωςιν του κινδυνεφοντοσ Αλι και μθ
προςδοκοφντεσ αυτιν ειμι διά τθσ ςυνδρομισ των Χριςτιανϊν· εκλικθςαν δε ωσ
ςυμπράκτορεσ προσ τον ςκοπόν τοφτον και οι Αιτωλοακαρνάνεσ οπλαρχθγοί και
επροκυμικθςαν. Αλλά κζλοντεσ τθν λφτρωςιν του Αλι οι Αλβανοί δεν ικελαν τθν
επίτευξιν του εκνικοφ των Ελλινων ςκοποφ. Οι δε προςκλθκζντεσ Αιτωλοακαρνάνεσ
ικελαν μεν τθν παράταςιν τθσ τουρκοαλβανικισ αλλθλομαχίασ ωσ ςυμφζρουςαν προσ τον
εκνικόν ςκοπόν, αλλά δεν ικελαν και τθν λφτρωςιν του Αλι, καλϊσ γινϊςκοντεσ τον
χαρακτιρα και τθν πολιτικιν του· ϊςτε θ ςυμμαχία αφτθ, ειλικρινισ κατ' αρχάσ,
κατιντθςεν επί τζλουσ αλλθλαπάτθ, και ωσ τοιαφτθ δεν ιτο δυνατόν να διαρκζςθ. Υπό
τοιαφτθν ςυμμαχίαν εςχεδιάςκθ κοινι εκςτρατεία κατά τθσ Άρτθσ εισ αντιπεριςπαςμόν
των πολιορκοφντων τον Αλιν βαςιλικϊν ςτρατευμάτων.
Ο δε Μαυροκορδάτοσ, αφ' οφ εξζδωκεν εγκυκλίουσ ςυγκαλϊν εισ Μεςολόγγι τουσ
πλθρεξουςίουσ των επαρχιϊν τθσ Αιτωλοακαρνανίασ προσ ςφςταςιν κεντρικισ Αρχισ,
απζςτειλε τον Ρραΐδθν προσ τον εν τθ επαρχία τθσ Άρτθσ διατρίβοντα Μάρκον Μπότςαρθν
παραγγείλασ αυτϊ και δι' αυτοφ τοισ λοιποίσ Σουλιϊταισ να κεωρϊςι πάντοτε τθν
παράταςιν του αλβανοτουρκικοφ αγϊνοσ ωσ λίαν ωφζλιμον, αλλά τθν απελευκζρωςιν του
Αλι ωσ ολεκρίαν. Ο Ρραΐδθσ απιντθςε τον Μάρκον εν τω χωρίω του Ρζτα, όπου υπιγε να
ςυνδιαλλαγι μετά του καναςίμου εχκροφ του, Γϊγου, του άλλοτε φονεφςαντοσ τον
πατζρα του· διότι, προκειμζνθσ ςυνεκςτρατείασ, θ ςυνδιαλλαγι εκεωρικθ αναγκαία.
Εγζνετο δε θ ςυνζντευξισ αφτθ επί παρουςία πολλϊν. Ο Μάρκοσ εκάλεςε τον Γϊγον,
πατζρα, ο δε Γϊγοσ τον Μάρκον υιόν και τον εδζχκθ πεςόντα εισ τασ αγκάλασ του·
εφίλθςεν ο πατιρ το πρόςωπον του υιοφ και ο υιόσ τθν χείρα του πατρόσ λθςμονιςασ διά
τθν αγάπθν τθσ πατρίδοσ εν ποίω αίματι θ χειρ εκείνθ εβάφθ. Εισ εμπζδωςιν δε τθσ
ςυνδιαλλαγισ ζτι μάλλον αδιάςειςτον θρραβωνίςκθκαν ο εικοςαετισ υιόσ του Γϊγου
Ντοφλασ (Κωνςταντίνοσ) τθν τετραετι κυγατζρα του Μάρκου Βαςιλικιν (δ).
Μετ' ολίγασ δε θμζρασ εγζνετο θ κατά τθσ Άρτθσ εκςτρατεία, και οι ςυνεκςτρατεφςαντεσ
Αλβανοί, Σουλιϊται και Ακαρνάνεσ επάτθςαν πολεμοφντεσ τθν πόλιν, τθν εκυρίευςαν, τθν
ελεθλάτθςαν και θνάγκαςαν τουσ εν αυτι εχκροφσ να ςυςςωρευκϊςιν εντόσ τινων
δυνατϊν κτιρίων και ολίγων υπό τθν ακρόπολιν οικιϊν.
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Εν τοφτοισ, ςυνιλκαν εισ Μεςολόγγι οι πλθρεξοφςιοι των διαφόρων επαρχιϊν τθσ
Αιτωλοακαρνανίασ, και υπό τθν προεδρίαν και οδθγίαν του Μαυροκορδάτου
ςυνεκρότθςαν ςυνζλευςιν καλζςαντεσ αυτιν «Συνζλευςιν τθσ Δυτικισ Χζρςου Ελλάδοσ»,
διότι θ ςτερεά Ελλάσ, θ κυρίωσ αρκτικι Ελλάσ, διθρζκθ εισ δφο κατά το ςχζδιον του
Μαυροκορδάτου και του Νζγρθ· και το μεν ςφνολον των επαρχιϊν των προσ δυςμάσ τθσ
επαρχίασ των Σαλϊνων εκλικθ Δ υ τ ι κ ι - Ε λ λ ά σ, το δε των προσ ανατολάσ
εμπεριεχομζνθσ και τθσ επαρχίασ των Σαλϊνων, Α ν α τ ο λ ι κ ι - Ε λ λ ά σ.
Νοζμβριοσ Θ ςυνζλευςισ ιρχιςε τασ τακτικάσ εργαςίασ τθσ τθν 4 και τασ ετελείωςε τθν 9
νοεμβρίου· ζπραξε δε ό,τι επζτρεπεν θ περίςταςισ και απιτει το εκνικόν
ςυμφζρον· δεν εςφςτθςεν ειμι τοπικιν και προςωρινιν Αρχιν εισ διατιρθςιν
τθσ κοινισ αςφαλείασ και θςυχίασ, εισ τακτοποίθςιν και ενίςχυςιν του πολζμου,
εισ κοινωφελι χριςιν των δθμοςίων ειςοδθμάτων και εισ προπαραςκευιν
εκνικισ κυβερνιςεωσ. Εκλικθ δε θ τοπικι αφτθ Αρχι Γερουςία, ςυγκειμζνθ εκ
τόςων μελϊν, ενιαυςίωσ εκλεγομζνων, όςαι ιςαν και αι αντιπροςωπευόμεναι
παρά τθ ςυνελεφςει επαρχίαι, ων αι Αρχαί ετζκθςαν υπό τασ διαταγάσ τθσ·
ϊφειλε δε αφτθ λόγον των πράξεϊν τθσ τθ εκνικι ςυνελεφςει. Ρρόεδροσ τθσ
γερουςίασ ταφτθσ ανεδείχκθ ο Μαυροκορδάτοσ.
Θ δε ςυνζλευςισ του ανατολικοφ μζρουσ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ απεπεράτωςε και εκείνθ τασ
εργαςίασ τθσ τθν 20 υπό τθν προεδρίαν και οδθγίαν του Νζγρθ και εγκατζςτθςε τοπικιν
Αρχιν (ε). Αλλ' όςον θ αδελφι τθσ του δυτικοφ μζρουσ προςθλϊκθ εισ τον κφριον ςκοπόν,
τόςον αφτθ απεμακρφνκθ. Ο οργανιςμόσ τθσ τοπικισ Αρχισ, κλθκείσ «νομικι διάταξισ»,
είναι πολιτικόσ πανδζκτθσ, αν όχι και πολιτικόσ κυκεϊν. Θ ςυνζλευςισ, μθ αρκεςκείςα εισ
τθν άκαιρον ςυςςϊρευςιν παντόσ είδουσ οριςμϊν και διατάξεων, νομοκετιςαςα και τθν
ανοχιν όλων των γλωςςϊν εντόσ τθσ περιφερείασ τθσ, ωσ αν κατετρζχοντο αι γλϊςςαι,
κακϊσ άλλοτε άλλου αι κρθςκείαι, και αναγνωρίςαςα ωσ επικρατοφςαν γλϊςςαν τθν
ελλθνικιν, ωσ αν ιτο και τοφτο αμφιςβθτιςιμον, εξζτεινε τα όρια τθσ εξουςίασ τθσ τόςον,
ϊςτε, αφ' οφ ϊριςε τασ δυνάμεισ και αυτισ τθσ μελλοφςθσ εκνικισ κυβερνιςεωσ, δεν
εδίςταςεν άλλασ αυτϊν αυτεξουςίωσ να οικειοποιθκι, και άλλασ κατά το δοκοφν να
περιορίςθ· ζδωκε δε τθ τοπικι Αρχι, θν εςφςτθςε, και δφναμιν να φζρθ εντόσ τθσ Ελλάδοσ
ξζνα ςτρατεφματα άνευ τθσ ςυγκατακζςεωσ τθσ εκνικισ κυβερνιςεωσ· αλλ', αφ' οφ
απεπεράτωςε τασ εργαςίασ τθσ, παριτθςεν εν μζρει διά τινοσ παραρτιματοσ τουσ
πολιτικοφσ ςφετεριςμοφσ τθσ. Επειδι οι οπλαρχθγοί ιγαν και ζφεραν το μζροσ εκείνο τθσ
ςτερεάσ Ελλάδοσ, οποία παραχϊρθςισ και αν εγίνετο προσ εκείνουσ υπζρ το δζον ιτο
ςυγχωρθτι διά τασ περιςτάςεισ· αλλ' αι περί ων ο λόγοσ πολιτικαί παρεκτροπαί δεν
επιγαηαν εκείκεν, ουδ' ζτειναν προσ τον ςκοπόν εκείνον· διά τοφτο δεν δφναταί τισ να τασ
δικαιολογιςθ ουδζ καν ωσ ζργα ανάγκθσ. Τόςθν δε πεποίκθςιν είχεν ο Νζγρθσ ότι το ζργον
του ιτον άριςτον, ϊςτε μθ τυχόν άλλοσ αντιποιθκεί τθν εντεφκεν δόξαν, εφρόντιςε να
παρενείρθ εν τοισ πρακτικοίσ τθσ ςυνελεφςεωσ, ότι θ περί θσ ο λόγοσ νομικι διάταξισ
ειςιχκθ παρ' αυτοφ. Δεκατετραμελισ ωρίςκθ θ τοπικι Αρχι διαιρεκείςα εισ δφο τμιματα,
πολιτικόν και δικαςτικόν· και των μεν μελϊν θ διάρκεια ωρίςκθ δωδεκάμθνοσ, θ δε των
προζδρων πεντθκονταδιιμεροσ· εξελζχκθςαν δε πρόεδροι του μεν πολιτικοφ ο Νζγρθσ,
του δε δικαςτικοφ ο επίςκοποσ Ταλαντίου· εκλικθ δε θ Αρχι αφτθ Ά ρ ε ι ο σ - Ρ ά γ ο σ, αν
και αι πρϊτιςται αυτοφ εργαςίαι ιςαν πολιτικαί (η). Αλλ' ζπρεπεν ακατάλλθλοσ οργανιςμόσ
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να λάβθ και ακατάλλθλον κλιςιν.
Εν ϊ δε ωργανίηετο θ ςτερεά Ελλάσ, εκινείτο προσ τον αυτόν ςκοπόν και θ Ρελοπόννθςοσ.
Θ Τριπολιτςά, αν και εκενϊκθ ςτρατευμάτων, δεν ιτον επιτθδεία εισ ςυνεδρίαςιν των
πλθρεξουςίων του ζκνουσ κατά τθν περίςταςιν εκείνθν διά τα επακόλουκα τθσ πολιορκίασ
και αλϊςεϊσ τθσ. Μετζβθςαν δε κατ' αυτάσ εισ Τριπολιτςάν και απεςταλμζνοι των
ναυτικϊν νιςων· προβάλλοντεσ να ςυγκαλεςκι θ εκνικι ςυνζλευςισ εισ παρακαλάςςιόν τι
μζροσ πλθςίον Φδρασ και Σπετςϊν, και απεφαςίςκθ ομογνωμόνωσ το Άργοσ· εξεδόκθςαν
και ςυγκλθτιρια· αλλ' επρόκειτο να ςυςτθκι προ τθσ εγκαταςτάςεωσ τθσ γενικισ εκνικισ
κυβερνιςεωσ τοπικι γερουςία και εν Ρελοποννιςω, κακϊσ και εν ςτερεά Ελλάδι. Διά τον
ςκοπόν τοφτον εξζλεξαν αι επαρχίαι τθσ ανά ζξ γενικοφσ εφόρουσ, και ζνα των ζξ ωσ μζλοσ
τθσ γερουςίασ. Αλλά τα μζλθ τθσ μθ ειςζτι ςυγκεκροτθμζνθσ γερουςίασ εκλικθςαν να
γράψωςι και τον οργανιςμόν αυτισ, ό εςτι να ορίςωςι τασ ιδίασ αυτϊν δυνάμεισ. Εντεφκεν
ενδεχόμενον ιτο να πθγάςθ μεγάλθ κατάχρθςισ· αλλά καλι τφχθ παρεδζχκθςαν τον
ςυνετόν οργανιςμόν τθσ γερουςίασ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ μετά τινων άλλων διατάξεων.
Συςτιςαντεσ δε οι Ρελοποννιςιοι τθν γερουςίαν των επρόςφεραν τθν προεδρίαν τω
Υψθλάντθ κζλοντεσ όχι τόςον να τον τιμιςωςιν, όςον να τον απομακρφνωςιν ευςχιμωσ
των γενικϊν πραγμάτων τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ· αλλ' ο Υψθλάντθσ απεποιικθ τθν
προςφοράν, και ανεδείχκθ πρόεδροσ ο επίςκοποσ Βρεςκζνθσ Κεοδϊρθτοσ. Ιρχιςαν δε τα
τθσ γερουςίασ ταφτθσ εν Άργει τθν 1 δεκεμβρίου και απεπερατϊκθςαν και υπεγράφθςαν
εν Επιδαφρω τθν 27.
Μετά δε τα κατά τθν Άρταν ςυμβάντα αναγκαίον εκεϊρθςαν οι ειςβαλόντεσ ςφμμαχοι
Ελλθνοαλβανοί να ςτείλωςι τον Ταχιρ - Αμπάηθν, ζνα των αρχθγϊν των Αλβανϊν, προσ τον
Μαυροκορδάτον εισ ςυνδιάλεξιν και ςυμμζκεξιν ων ζφερεν οφτοσ βοθκθμάτων προσ
ενίςχυςιν του αγϊνοσ. Τω εδόκθ δε και πλθρεξοφςιον ανοικτόν φζρον τα ςφραγίςματα
των ςυναδζλφων του Αλβανϊν ίνα απζλκθ εισ Ρελοπόννθςον ωσ αντιπρόςωποσ αυτϊν
παρά τθ προκειμενικι εκνικι ςυνελεφςει, ι αντικαταςτιςθ άλλον.
Αν και εγνϊριηεν ο ανιρ οφτοσ εξ όςων ζμακε παρά των μετά τθν άλωςιν τθσ Τριπολιτςάσ
επανελκόντων ομοφφλων του τισ ο αλθκισ ςκοπόσ των ενόπλων κινθμάτων των Ελλινων,
κατεταράχκθ ουδζν ιττον και θγανάκτθςεν ακοφςασ, εν ϊ διιρχετο το μακρόν διάςτθμα
από των κορυφϊν του Μακρυνόρουσ μζχρι τθσ εςχατιάσ του Μεςολογγίου, φμνουσ εισ τθν
ελλθνικιν ελευκερίαν και φβρεισ εισ τθν τουρκοκρατίαν, και ιδϊν πολλαχοφ τα ςφμβολα
του ελλθνικοφ εκνιςμοφ εςτθμζνα, τα υψιπφργια (μιναρζδασ) των ομοπίςτων του
κατθδαφιςμζνα, και τουσ ευκτιριουσ οίκουσ μεμιαςμζνουσ· παρετιρθςε και τθν
ακαταςταςίαν των πραγμάτων, και τθν απορίαν των αγωνιηομζνων, προσ ουσ εφθμίηετο
ότι εςτάλθςαν εςχάτωσ πλοφςιαι δωρεαί· αλλ' υπεκρίκθ και επολιτεφκθ επιτθδείωσ,
απζφυγε ν' απζλκθ εισ τθν εκνικιν ςυνζλευςιν ωσ εμελζτα, αντικατζςτθςε διά το
ανφποπτον τον Μάρκον Δεςπότου γράψασ επί του ανοικτοφ πλθρεξουςίου τόνομά του,
ζλαβε πολεμεφόδια, και επανελκϊν εισ τα ίδια αςφαλισ και ανενόχλθτοσ διθγικθ προσ
τουσ αλθπαςίηοντασ ςυναδζλφουσ του όςα είδεν, ικουςεν, εψθλάφθςε και θςκάνκθ (θ).
Ακοφςαντεσ οφτοι τουσ λόγουσ αυτοφ και βλζποντεσ τουσ μεν βαςιλικοφσ κακ' θμζραν
κρατυνομζνουσ, τθν δε καταςτροφιν του Αλι άφευκτον και εγγφσ, καλοφμενοι δε υπό τθν
βαςιλικιν ςθμαίαν επί πλουςίαισ αμοιβαίσ παρά του ομοφφλου των Βρυϊνθ, του κατ'
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αρχάσ και αυτοφ αλθπαςίηοντοσ και μετά ταφτα βαςιλίςαντοσ, ςυνιλκαν εισ ςυμβοφλιον
εν αγνοία των ςυμμάχων των Χριςτιανϊν περί του πρακτζου· και αποφαςίςαντεσ να
προςκυνιςωςιν απζςτειλαν μυςτικιν πρεςβείαν προσ τον Χουρςιδθν, υποςχόμενοι να
δικαιϊςωςι τθν πολιτικιν μετάνοιάν των διά κερμισ ςυμπράξεωσ, και κατά του
αποςτάτου Αλι και κατά των αποςτατϊν Ελλινων· επρόβαλαν δε ςυγχρόνωσ να ςταλϊςι
ςτρατεφματα κατά μεν το κρυπτόμενον εισ ανάκτθςιν τθσ Άρτθσ, κατά δε το φαινόμενον εισ
αναδοφλωςιν τθσ Αιτωλοακαρνανίασ· διενοοφντο δε διά τθσ ψευδοφσ ταφτθσ φιμθσ ν'
αναγκάςωςι, κακϊσ και θνάγκαςαν, τουσ εισ Άρταν ςυνεκςτρατεφςαντασ
Αιτωλοακαρνάνασ ν' ανακάμψωςιν εισ τασ εςτίασ των προσ υπεράςπιςίν των. Ρροκφμωσ
εδζχκθ ο Χουρςιδθσ τθν υπόκλιςιν των αλθπαςιηόντων Αλβανϊν, τοισ επεδαψίλευςε τθν
εφνοιάν του, και ζςτειλε και ςτρατεφματα κατά τθν πρόταςίν των.
Οι δε Σουλιϊται, αν και εψικυρίηετο θ προσ αυτοφσ απιςτία των ςυμμάχων των Αλβανϊν,
δεν τθν επίςτευαν. Αφ' οφ δε είδαν ότι τα εχκρικά ςτρατεφματα επλθςίαςαν τθν Άρταν,
εξιλκαν τθσ πόλεωσ διά νυκτόσ, φοβθκζντεσ μθ αποκλειςκϊςι, και ετοποκετικθςαν επί το
παρακείμενον όροσ πεποικότεσ, ότι κα παρθκολοφκουν και οι ςφμμαχοί των Αλβανοί κατά
τα προ τθσ εξόδου των ςυνομολογθκζντα· αλλ' οφτοι δεν παρακολοφκθςαν και τοισ
ανιγγειλαν τθν επαφριον, ότι ιςαν ζωσ τότε υπθρζται του Αλι και ςφμμαχοι αυτϊν επί
ςκοπϊ να ελευκερϊςωςι μεν εκείνον, αλλά να διαμείνωςιν όλοι πάντοτε υπό το ςκιπτρον
του ςουλτάνου· βεβαιωκζντεσ όμωσ ότι και οι Σουλιϊται και οι λοιποί ομόπιςτοί των
εμάχοντο υπζρ πίςτεωσ και ελευκερίασ ζχοντεσ ςυμβοθκόν και τον Αλιν δι' ιδιαίτερα τζλθ,
ζκριναν αναγκαίον να τουσ ειδοποιιςωςιν ότι ιςαν Μωαμεκανοί και πιςτοί υπικοοι του
κραταιοτάτου βαςιλζωσ των, και ότι εκεϊρουν τθν ςυμμαχίαν των του λοιποφ λελυμζνθν·
τουσ εςυμβοφλευςαν δε φιλικϊσ ν' αναχωριςωςιν όςον τάχιον.
Ταφτα ακοφςαντεσ παρ' ελπίδα οι Σουλιϊται ανεχϊρθςαν αυκωρί εισ τα ίδια· και οφτωσ θ
ςυμμαχία ελφκθ διαρκζςαςα ζν ζτοσ.

1821
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΣ'.

&Ναύπλιον και αηςσήρ απόπειπα εθόδος. — Σα καηά ηαρ Πάηπαρ
ζςμβάνηα. — Φόνορ Ανηώνη Οικονόμος — Μεηάβαζιρ ηυν
πληπεξοςζίυν ειρ Πιάδαν παπά ηην Δπίδαςπον — Παπάδοζιρ ηηρ
Κοπίνθος.&
ΡΟΣ τον μυχόν του αργολικοφ κόλπου, δεξιά του ειςπλζοντοσ προζχει εισ τθν κάλαςςαν
ογκϊδθσ και ςτενι γλϊςςα ςχθματίηουςα προσ άρκτον εντόσ του μεγάλου και
πολυκυμάντου αργολικοφ κόλπου μικρόν και ακφμαντον υπόκολπον· εν τω ςτόματι δε
τοφτου κείται νθςίδιον όλον πετρϊδεσ, ολίγων οργυιϊν περιφζρειαν ζχον και ςχεδόν
ιςοκάλαςςον, επ' αυτοφ δε πφργοσ, κοινϊσ λεγόμενοσ Μ π ο φ ρ τ ς ι, εισ φροφρθςιν τθσ
ειςόδου· θ δε γλϊςςα κόπτεται επί του ιςκμοφ διά πλατείασ και ξθράσ τάφρου, και
ηευγνφεται μετά τθσ ζξω γθσ διά κρεμαςτισ γεφφρασ· είναι δε κρθμνϊδθσ και απρόςβατοσ
προσ τθν μεςθμβρινιν πλευράν τθσ, τθν προσ τθν είςοδον του αργολικοφ κόλπου· προσ δε
τθν αρκτικιν εκτείνεται ολίγθ επίπεδοσ γθ, επί ταφτθσ δε και επί τθσ κατωφερείασ τθσ
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αυτισ πλευράσ κείται θ πόλισ του Ναυπλίου· επί δε του υπεράνω τθσ πλευράσ ταφτθσ
οροπεδίου θ ακρόπολίσ τθσ, ιτοι θ ακροναυπλία, κοινϊσ λεγομζνθ Λ τ ς κ α λ ζ σ.
Θ πόλισ και θ ακρόπολισ περικλείονται εντόσ ενόσ και του αυτοφ τείχουσ· αλλ' θ πόλισ
εκτείνεται και ζξω των τειχϊν προσ τθν κάλαςςαν αρκτικϊσ. Το δε μεταξφ τθσ πόλεωσ και
του καλαςςοπφργου διάςτθμα είναι ςτενότερον κανονοβολισ, και τα νερά βακζα και
πλϊιμα, τα δε εκείκεν του καλαςςοπφργου ρθχά και άπλευςτα· προσ το επί τθσ ξθράσ δε
χείλοσ τθσ τάφρου ανυψοφται κωνοειδϊσ, 750 πόδασ υπεράνω τθσ καλάςςθσ, πετρϊδεσ,
ολόγυμνον και απότομον βουνόν, μόνον κατ' ανατολάσ πατθτόν· επί δε του ακροβουνίου
κείται το Ραλαμίδι, οχυρϊτατον φροφριον, ζχον, εκτόσ τθσ προσ ανατολάσ κοινισ και
φυςικισ ανόδου, δφο άλλασ προσ τθν πόλιν, τθν μεν λαξευτιν και κολοςκζπαςτον, αλλά
ςτενιν και δφςβατον, προσ ςυγκοινωνίαν εν καιρϊ πολζμου, τθν δε παράπλευρον εκείνθσ,
αλλ' αςκεπι, εισ χριςιν εν καιρϊ ειρινθσ. Το μζγα δε τοφτο φροφριον διά τθν υψθλιν
κζςιν του εξουςιάηει και τθν πόλιν και τθν ακρόπολιν. Υπερτριακόςια ελογίηοντο
αρχομζνθσ τθσ επαναςτάςεωσ τα επί του Ραλαμιδίου, τθσ ακροναυπλίασ, του
καλαςςοπφργου και τα περί τθν πόλιν κανόνια παντόσ μεγζκουσ εφχρθςτα και άχρθςτα. Οι
κάτοικοι προ τθσ επαναςτάςεωσ ιςαν όλοι ςχεδόν Τοφρκοι· επί δε τθσ επαναςτάςεωσ
κατζφυγαν αυτόκι, ωσ είπαμεν, και οι Αργείοι, ϊςτε 6000 ελογίηοντο τον καιρόν εκείνον
όλοι οι ζγκλειςτοι Τοφρκοι, εντόπιοι και πρόςφυγεσ, εξ ϊν 1200 οπλοφόροι.
Είδαμεν, ότι εξ αρχισ του αγϊνοσ επολιορκικθ το Ναφπλιον, και ότι θ πολιορκία ελφκθ επί
τθσ ευτυχοφσ ειςβολισ εισ Αργολίδα του κεχαγιάμπεθ αναβαίνοντοσ εισ Τριπολιτςάν.
Ζκτοτε οι Τοφρκοι περιεφζροντο εισ τασ πζριξ πεδιάδασ μθδενόσ εναντιουμζνου· αλλ' επί
τθσ ςυγκομιδισ των καρπϊν ςυνιλκαν εκ νζου Κρανιδιϊται, Αργείοι, και άλλοι προσ
επανάλθψιν τθσ πολιορκίασ και κατζλαβαν διαφόρουσ κζςεισ· επεξιλκαν οι Τοφρκοι
ςφροντεσ κανόνια και ζπεςαν επί τινα πφργον κατεχόμενον υπό των περί τον Τςόκρθν·
οφτοι, αν και ολίγοι, αντζςτθςαν, και διά τθσ ςυνδρομισ και άλλων επιπεςόντων όπιςκεν
τουσ απζκρουςαν φονεφςαντεσ και πλθγϊςαντζσ τινασ αυτϊν και απελευκερϊςαντεσ
ολίγουσ Χριςτιανοφσ κρατουμζνουσ εντόσ του Ναυπλίου και ςυμπαραλθφκζντασ υπό των
εξελκόντων Τοφρκων ωσ αχκοφόρα ηϊα εισ μετακόμιςιν των καρπϊν. Ζκτοτε οι ζγκλειςτοι
εξιρχοντο μόνον πλθςίον του φρουρίου εισ ςυγκομιδιν όςων εφριςκαν εκεί αναγκαίων και
θκροβολίηοντο. Οι δε Ζλλθνεσ, μθ ζχοντεσ τα εισ τειχομαχίαν, ανζμεναν θ πείνα να τοισ
παραδϊςθ το φροφριον· διά τοφτο περιωρίηοντο εισ ςτενιν διά καλάςςθσ και ξθράσ
πολιορκίαν. Αλλ', εν ϊ εφαίνετο θ ϊρα τθσ πτϊςεωσ εγγφσ, διζφυγε τθν προςοχιν των διά
καλάςςθσ αποκλειςτϊν, ζν πλοίον μαλτεηικόν και ζφερε προσ τουσ πολιορκουμζνουσ
ικανάσ τροφάσ. Το ςυμβάν τοφτο εματαίωςε τασ προςδοκίασ των Ελλινων.
Ο δε εκ Γενοφθσ ίλαρχοσ Δανίασ, ευτολμότατοσ φιλζλλθν, επρότεινε τότε τθν εξ εφόδου
άλωςιν του Ναυπλίου. Αν και ακατόρκωτον εκεωρικθ κατ' αρχάσ το προτεινόμενον,
ενεκρίκθ επί τζλουσ, και ο Υψθλάντθσ, παραλαβϊν τον Κολοκοτρϊνθν και άλλουσ
διατρίβοντασ εν Άργει, μετζβθ εισ το ςτρατόπεδον του Ναυπλίου, όπου, ςυμβουλίου
δευτζρου γενομζνου, απεφαςίςκθ οριςτικϊσ θ ζφοδοσ. Εφοδϊτερα μζρθ εκρίκθςαν τα
προσ το παρακαλάςςιον και τθν γζφυραν· προσ ζλκυςιν δε τθσ πολλισ δυνάμεωσ των
εχκρϊν εισ άλλα μζρθ, ϊςτε να εφρωςιν οι μζλλοντεσ να ειςπθδιςωςιν ολιγωτζραν
αντίςταςιν, εκεωρικθ αναγκαίον ελλθνικά πλοία να κανονοβολιςωςιν επί ρθτι ϊρα τον
www.schooltime.gr

Σελίδα 67

καλαςςόπυργον και το αντικρφ αυτοφ επί του τείχουσ τθσ πόλεωσ κανονοςτάςιον των
πζντε αδελφϊν, ςτρατιωτικά δε ςϊματα υπό τον Κολοκοτρϊνθν να επιχειριςωςι
ςυγχρόνωσ πλαςτιν ζφοδον επί το Ραλαμίδι τουφεκίηοντα, να ζλκωςι δε και άλλα
υδραϊκά και ςπετςιωτικά πλοία και πολλά κρανιδιωτικά και καςτριωτικά τρεχαντιρια και
ικανοί πολεμιςταί εξ εκείνων των μερϊν διά τθν επί το παρακαλάςςιον τείχοσ ζφοδον· διά
δε τθν επί το Ραλαμίδι θτοιμάςκθςαν 1700 εν οισ και οι πλείςτοι των τακτικϊν και οι
ολίγοι φιλζλλθνεσ.
Εν ϊ δε θτοιμάηετο θ ζφοδοσ κατά τον ρθκζντα τρόπον, ο Βουτιζροσ, αξιωματικόσ Γάλλοσ
εν τθ ελλθνικι υπθρεςία, παρετιρθςεν ότι οι κατζχοντεσ τον καλαςςόπυργον ιςαν
πάντοτε ολίγοι, ότι οι πλείςτοι απιρχοντο το πρωί εισ τθν πόλιν και επανιρχοντο το
εςπζρασ, ότι ζμπροςκεν αυτοφ ελλιμζνιηε το ειςκομίςαν τασ τροφάσ μαλτεηικόν πλοίον,
ζχον ολίγουσ μόνον ναφτασ· ταφτα παρατθριςασ εςχεδίαςε να παραλάβθ μεςοφςθσ τθσ
νυκτόσ 70 ναφτασ, ςτρατιϊτασ και φιλζλλθνασ, ν' αποπλεφςθ επί δφο πλοιαρίων από των
αντικρφ του Ναυπλίου Μφλων, και να μεταβιβαςκι απροςδοκιτωσ εισ το ζμπροςκεν του
μικροφ τοφτου φρουρίου πλοίον· αφ' οφ δε πεικαναγκάςθ τον πλοίαρχον και το πλιρωμα
εισ ςιωπιν, να διανυκτερεφςωςιν αυτόσ και οι ςυν αυτϊ επί του πλοίου αφανείσ και
ατάραχοι· πρωίασ δε γενομζνθσ, κακ' θν ϊραν οι φρουροί απζβαιναν εισ τθν πόλιν κατά το
ςφνθκεσ, τινζσ των περί αυτόν να φορζςωςι τα ενδφματα των ναυτϊν του πλοίου, ν'
αποβϊςιν εισ τθν ξθράν ωσ οι ναφται αυτοφ, να κυριεφςωςι τον καλαςςόπυργον
ανυπόπτωσ και ακινδφνωσ και να εμβάςωςι και τουσ επί του πλοίου λοιποφσ ςυναδζλφουσ
των. Το ςχζδιον του Βουτιζρου ενεκρίκθ, και ιτο τωόντι επιδζξιον και κατορκωτόν διά τθν
περί τα τοιαφτα ςυνικθ απροςεξίαν των Τοφρκων· αλλά δεν επζτυχε κακ' θν ϊραν
ενθργικθ· διότι, εν ϊ τα υπό τον Βουτιζρον πλοιάρια ιλκαν εγγφσ του πλοίου, δεν
εφυλάχκθ θ πρζπουςα ςιωπι και αταραξία παρά των πλεόντων, οίτινεσ ιδόντεσ φωσ επί
του καταςτρϊματοσ του πλοίου, και νομίςαντεσ ότι τουσ ενόθςαν προςερχομζνουσ
επανιλκαν εισ τουσ Μφλουσ άπρακτοι.
Εν τοςοφτω, πάμπολλοι οπλοφόροι ςυνζρρευςαν ζξωκεν του Ναυπλίου, κατζπλευςαν και
15 υδραϊκά και ςπετςιωτικά πλοία, και πολλά κρανιδιωτικά και καςτριωτικά τρεχαντιρια
φζροντα 600 πολεμιςτάσ διά τθν επί το παρακαλάςςιον τείχοσ μελετωμζνθν ζφοδον·
ςυνθνϊκθςαν διά τον αυτόν ςκοπόν καί τινεσ των ζξωκεν του Ναυπλίου. Απεφαςίςκθ δε
να κινθκϊςιν όλοι πανταχόκεν εκ ςυνκιματοσ τθν νφκτα τθσ 3 δεκεμβρίου β' ϊραν μετά το
μεςονφκτιον. Ελκοφςθσ τθσ ϊρασ, οι εισ τθν ζφοδον προετοιμαςκζντεσ εκινικθςαν· αλλ' οι
προπορευόμενοι ζρριψαν κατά γθσ τασ κλίμακασ και ζγιναν άφαντοι· απζμεινε δε μετ'
ολίγων ο αρχθγόσ των προπορευόμενων Νικιτασ. Ανζβθ κατά το ςχζδιον και ο
Κολοκοτρϊνθσ μετά πολλϊν προσ το Ραλαμίδι, εν οισ καί τινεσ τακτικοί. Δοκζντοσ δε του
ςθμείου, ιρχιςεν θ μάχθ· αλλ' εξ αιτίασ τθσ αντιπνοίασ ολίγα πλοία επλθςίαςαν και
εκανονοβόλθςαν τον καλαςςόπυργον, τα δε φζροντα τουσ εισ απόβαςιν μαχθτάσ
τρεχαντιρια δεν θμπόρεςαν να πλθςιάςωςιν, ϊςτε οφτε καν απόπειρα ζγεινε τθσ επί του
παρακαλαςςίου προςχεδιαςκείςθσ αποβάςεωσ. Τρεισ ϊρασ επζμεναν γενναίωσ μαχόμενοι
και πυροβολοφμενοι οι φιλζλλθνεσ, οι τακτικοί καί τινεσ των άλλων επ' ελπίδι να
ειςπλεφςθ μετ' ολίγον ο ςτολίςκοσ υπό τθν ςυνικθ απόγειον αφραν και αποβιβάςθ τουσ
Κρανιδιϊτασ και λοιποφσ εισ το παρακαλάςςιον. Αλλ', αφ' οφ πάςα περί αποβάςεωσ ελπίσ
διά τθν πάντοτε επικρατοφςαν αντίπνοιαν εψεφςκθ, εςιμανεν θ ανάκλθςισ, και οι
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μαχόμενοι καταλιπόντεσ τασ κλίμακασ απεχϊρθςαν. 20 εςκοτϊκθςαν, εν οισ και ο
ςθμαιοφόροσ φιλζλλθν Δοράτοσ και ο λοχαγόσ Λίχιγκ αποκοπζντων των δφο ποδϊν του,
και 40 επλθγϊκθςαν, εν οισ και ο Γουβερνάτθσ, ο Ρερςάτθσ καί τισ Ρελοποννιςιοσ
υποπλαρχθγόσ Γκελμπερισ, όςτισ κοπζντοσ του ποδόσ του, απεκομίςκθ εισ το φροφριον,
και παραδοκείσ είσ τινασ Εβραίουσ απζκανε βαςανιηόμενοσ· οι πλείςτοι δε των
φονευκζντων και πλθγωκζντων ιςαν τακτικοί και φιλζλλθνεσ. Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν
επανιλκαν οι περί τον Υψθλάντθν εισ Άργοσ, το δε Ναφπλιον επολιορκείτο ωσ και
πρότερον.
Οι δε αρχθγοί των Αχαιϊν, αφοφ εμπόδιςαν τθν εισ Ράτρασ κατάβαςιν του Κολοκοτρϊνθ,
επεχείρθςαν αυτοί τθν άλωςιν τθσ πόλεωσ κεωριςαντεσ τον καιρόν αρμόδιον διά τα εν
αυτι μετά τθν εκπολιόρκθςιν τθσ Τριπολιτςάσ ςυμβάντα· ςτρατολογιςαντεσ δε
υπερτριςχιλίουσ κατζλαβαν εν πρϊτοισ το Γθροκομείον· τθν δε 21 Οκτωβρίου περί τα
χαράγματα ζπεςαν πολλαχόκεν εισ τθν πόλιν και εβίαςαν τουσ κατζχοντασ αυτιν να
καταφφγουν εισ τθν ακρόπολιν μετά μακράν αντίςταςιν και ολίγθν αιματοχυςίαν. Οι
Ζλλθνεσ διζμειναν εν τθ πόλει όλθν τθν θμζραν πολεμοφντεσ τουσ εν τθ ακροπόλει και
τουσ κατζχοντασ ολίγασ υπ' αυτιν οικίασ. Τόςον δε εφοβικθςαν οι Λαλιϊται, ϊςτε ιλκαν
και εισ λόγουσ ςυμβιβαςμοφ. Αλλ' οι ςτρατιϊται, εν αγνοία των αρχθγϊν των
διανυκτερευόντων εν Γθροκομείω, εγκατζλειψαν τθν νφκτα τθν πόλιν και διεςπάρθςαν εισ
τα χωρία προσ μετακομιδιν των λαφφρων· επειδι όμωσ αφικαν φϊτα εν ταισ κατοικίαι
των, οι Λαλιϊται δεν ενόθςαν τθν νυκτερινιν αναχϊρθςίν των και δεν κατζβθςαν να
κυριεφςωςι τθν πόλιν. Οι δε εν Γθροκομείω αρχθγοί των, μακόντεσ το γεγονόσ, εςφναξαν
όςουσ εκ του προχείρου εδυνικθςαν, και παραλαβόντεσ και το προ ολίγων ωρϊν φκάςαν
εκεί ςϊμα του Ανδρζου Λόντου εκ 300 ειςιλκαν τθν αυτιν νφκτα εισ τθν πόλιν και
κατζλαβαν τθν ενορίαν του αγίου Γεωργίου· αλλ' ο κακιμενοσ εν τω ίω Λςοφφθσ ζςτειλεν
εν πρϊτοισ ζν ςϊμα και ζδιωξε τουσ κατζχοντασ τθν κζςιν του τελωνείου εχκροφσ του·
ζςτειλε και άλλο και κατζλαβε τα υψθλά Αλϊνια· αυτόσ δε μετά 400 ιππζων και πεηϊν
ειςζβαλεν εισ τθν πόλιν τθν 22 νοεμβρίου μεςοφςθσ τθσ θμζρασ· εξιλκαν ςυγχρόνωσ και οι
εν τω φρουρίω και ζπεςαν οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν επί τουσ κατζχοντασ τθν πόλιν
Ζλλθνασ, οίτινεσ, μθ προςδοκοφντεσ τθν αιφνίδιον ταφτθν επίκεςιν και κορυβθκζντεσ,
ετράπθςαν μετά μικράν αντίςταςιν και πολλοί αυτϊν απϊλεςαν και τα πράγματά των. Οι
δε εχκροί απζκαυςαν τθν πόλιν ίνα μθ ειςερχόμενοι οι Ζλλθνεσ ευρίςκωςι προμαχϊνασ.
Εκείναισ ταισ θμζραισ εγνϊςκθ, ότι ο Αντϊνθσ Οικονόμου, ο πρό τινων μθνϊν φυλακιςκείσ
εν τθ μονι του Φονιά, εδραπζτευςε και μετζβαινεν εισ Φδραν διά του Άργουσ. Άςτατον
είναι το μίςοσ του λαοφ, κακϊσ και θ αγάπθ προσ τουσ προςτάτασ του, και πολλάκισ αγαπά
απόντα ον αποςτρζφεται παρόντα. Μετεμελικθ και ο λαόσ τθσ Φδρασ ότι εγκατζλειψε τον
προςτάτθν του επί τθσ καταδρομισ του· επεκφμει δε να τον ίδθ πάλιν εισ το μζςον του. Ο
Οικονόμου, εξ όςων ζπακεν, ζπνεε και αυτόσ εκδίκθςιν. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ οι
πρόκριτοι τθσ Φδρασ ιςαν όλοι άνω κάτω και ζβλεπαν κινδυνεφουςαν και αυτιν τθν
φπαρξίν των. Μεταξφ των εισ Άργοσ ςυνελκόντων πλθρεξουςίων ιςαν και οι τθσ νιςου
ταφτθσ, οίτινεσ εταράχκθςαν επί τω ακοφςματι προβλζποντεσ και αυτοί μεγάλα
δυςτυχιματα επί τθσ κακόδου του Οικονόμου εισ τθν πατρίδα των· κατ' αίτθςιν δε αυτϊν
εςτάλθ εξ Άργουσ ςτρατιωτικι δφναμισ υπό τον Ξφδθν, υποπλαρχθγόν του Λόντου, εισ
ςφλλθψιν του Οικονόμου, και εισ φυλάκιςίν του εν τω μεγάλω Σπθλαίω· παρθγγζλκθ δε ο
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Ξφδθσ να μεταχειριςκι κατ' αυτοφ και όπλα, αν παρικουε και ανκίςτατο. Τθν 16
δεκεμβρίου ςυνιντθςεν θ ςταλείςα δφναμισ ζξωκεν του Κουτςοποδίου τον Οικονόμου
ζφιππον και ςυνοδευόμενον υπό τινων ςυμπατριωτϊν του· προςκλθκζντα δε να
παραδοκι και μθ παραδοκζντα, τον επυροβόλθςε και τον εφόνευςε κατά τθν κζςιν
Κατςικάνι· οι δε ςυνοδοιπόροι του ιλκαν αβλαβείσ και ανενόχλθτοι εισ Άργοσ και εκείκεν
διζβθςαν εισ τθν πατρίδα των, όπου ουδεμία ςυνζβθ ταραχι, διότι τθν επρόλαβεν ο φόνοσ
του αρχθγοφ των. Τοιοφτον ζλαβε τζλοσ ο Αντϊνθσ Οικονόμου, ο διά τθσ μεγαλοτολμίασ
του ανυψωκείσ υπεράνω τθσ παντοδυνάμου αριςτοκρατίασ τθσ πατρίδοσ του, και πρϊτοσ
μεγαλοφρόνωσ και φιλοκινδφνωσ οδθγιςασ εισ τον αγϊνα τθσ ελευκερίασ και τθσ δόξθσ
λαόν, όςτισ διά των κατορκωμάτων του ανεκαίνιςε τα προπατορικά τρόπαια τθσ Σαλαμίνοσ
και τθσ Μυκάλθσ.
Εν τοφτοισ, ςυνιλκαν εισ Άργοσ όλοι οι πλθρεξοφςιοι και ιρχιςαν τασ προκαταρκτικάσ
ςυνεδριάςεισ των· αλλ' θ ςυρροι τόςων ςτρατευμάτων εισ Αργολίδα, αι ςυμβαίνουςαι
κακ' θμζραν αταξίαι εν τθ πόλει, αι παρά τινων υποκινιςεισ του ςτρατιωτικοφ κατά των
αρχόντων και διαςπαρείσ λόγοσ ςυνωμοςίασ κατ' αυτϊν θνάγκαςαν τουσ πλθρεξουςίουσ
να ηθτιςωςιν άλλον τόπον θςυχϊτερον και αςφαλζςτερον διά τασ ςυνεδριάςεισ των, και
τοιοφτοσ εκρίκθ το παράλιον χωρίον τθσ Ριάδασ, όπου και μετζβθςαν μετονομάςαντζσ το
Επίδαυρον, ωσ παραπλιςιον τθσ αρχαίασ Επιδαφρου. Συνζτρεξε δε εισ τθν εκεί μετάβαςίν
των και το εξισ.
Οι πλείςτοι των εν Άργει ςτρατιωτικϊν, εν οισ και ο Υψθλάντθσ και ο Κολοκοτρϊνθσ,
μετζβθςαν εκείναισ ταισ θμζραισ εισ Κόρινκον επ' ελπίδι κυριεφςεωσ του φρουρίου
εκείνου. Μακόντεσ οι εν Ναυπλίω Τοφρκοι τθν από του Άργουσ απομάκρυνςιν των
ελλθνικϊν ςτρατευμάτων διά τινοσ αιχμαλϊτου αποδράντοσ, και βεβαιωκζντεσ ότι ολίγοι
ιςαν οι εναπομείναντεσ οπλοφόροι, βουλιν ζβαλαν να πατιςωςιν εξ απρόοπτου τθν
πόλιν, και επί τω ςκοπϊ τοφτω εξιλκαν τθν 14 δεκεμβρίου 600 ςφροντεσ δφο κανόνια,
ζτρεψαν εισ φυγιν τουσ παρά τθ οδϊ κακθμζνουσ ολίγουσ οπλοφόρουσ Ζλλθνασ και
κατεφόβιςαν τουσ εν τθ πόλει του Άργουσ· αλλά, χάρισ εισ τθν τόλμθν του Νικιτα καί τινων
Ελλινων και φιλελλινων παρευρεκζντων, θναγκάςκθςαν να οπιςκοδρομιςωςι χωρίσ να
πατιςωςι τθν πόλιν. Επειδι δε το κίνθμα τοφτο απεδόκθ εισ τθν προδοςίαν του
αποδράντοσ αιχμαλϊτου, εκεωρικθςαν ωσ ςυνζνοχοι υπό του όχλου οι εν Άργει
ευριςκόμενοι αιχμάλωτοι και εκανατϊκθςαν· ιςαν δε οφτοι εκ των επί τθ αλϊςει τθσ
Τριπολιτςάσ επιηθςάντων.
Εκ των επιηθςάντων ιτον, ωσ είδαμεν, και ο κορίνκιοσ Κιαμιλμπεθσ. Δι' αυτοφ,
μετενεχκζντοσ εισ Κόρινκον, επροςπάκθςαν οι Ζλλθνεσ να πείςωςι τουσ εχκροφσ εισ
παράδοςιν τθσ Ακροκορίνκου. Αλλ' οι προσ τθν μθτζρα του, τθν γυναίκα του και λοιποφσ
πολιορκουμζνουσ λόγοι του ανδρόσ τοφτου κατ' ειςιγθςιν των Ελλινων δεν ειςθκοφοντο,
διότι οι πολιορκοφμενοι, αν και ετίμων τασ διαταγάσ του, ιξευραν ότι παριγγελλεν όςα τω
υπθγόρευαν οι κατζχοντεσ αυτόν. Οι Ζλλθνεσ επζμεναν ζτι μάλλον εισ τθν κυρίευςιν τθσ
Ακροκορίνκου, διότι επίςτευαν ότι ιςαν εναποτεταμιευμζνοι οι κθςαυροί του
Κιαμιλμπεθ, ον όλθ θ Ελλάσ εκεϊρει πολυτάλαντον. Οι δε φρουροί ιςαν εντόπιοι,
Αλβανοί, καί τινεσ Λαλιϊται, όλοι 600, πλιρεισ ελπίδων ότι εντόσ ολίγου κα ειςζβαλε και
κα ζλυε τθν πολιορκίαν των θ ειςζτι, ωσ ενόμιηαν, διατρίβουςα εν τθ Ανατολικι Ελλάδι
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οκωμανικι δφναμισ υπό τον Βρυϊνθν και τον Μεχμζτθν. Εν τοςοφτω πολιορκοφντεσ και
πολιορκοφμενοι εκανονοβολοφντο ςυνεχϊσ· και οι μεν πολιορκθταί, μετακομίςαντεσ εξ
Φδρασ δφο κανόνια και αναβιβάςαντεσ αυτά εισ Ρεντεςκοφφι (α) εμπόδιηαν δι' αυτϊν
πάςαν ζξοδον των πολιορκουμζνων και τουσ θνόχλουν και εντόσ των οικιϊν
κανονοβολοφντεσ· οφτοι δε, αν και ανεπιτιδειοι κατ' αρχάσ περί τθν χριςιν των κανονίων,
εφάνθςαν, κακ' ασ θμζρασ κατζβθςαν εκεί ο Υψθλάντθσ και οι λοιποί, επιτθδειότεροι και
βλαπτικϊτεροι· και εντεφκεν ζλαβαν αφορμιν οι Ζλλθνεσ να υποπτεφςωςιν ότι ο
Κιαμιλμπεθσ ζςτειλεν εκείναισ ταισ θμζραισ εισ τθν ακρόπολιν επιτιδειον κανονοβολιςτιν
υπό πρόςχθμα απλοφ γραμματοφόρου. Αλλά το κακόν τθσ πείνασ θφξανε και εταλαιπϊρει
τουσ εγκλείςτουσ, ϊν τινεσ θυτομόλουν προσ τουσ Ζλλθνασ· θυτομόλθςαν προσ τον
Κολοκοτρϊνθν επί τθ προτάςει του και οι εν τω φρουρίω ολίγοι Λαλιϊται και δεν
εκακοποιικθςαν· θυτομόλθςε μετά ταφτα καί τισ δερβίςθσ, όςτισ εκλθφκείσ ωσ
κατάςκοποσ ετιμωρικθ.
Αφ' οφ δ' εβεβαιϊκθςαν οι ζγκλειςτοι, ότι πάςα ελπίσ επικουρίασ ζξωκεν εματαιϊκθ, οι
Αλβανοί πρόκυμοι, ωσ τουσ είδαμεν και άλλοτε, ν' αποχωρίηονται των ομοπίςτων επ'
ιδιοτελεία, απεχωρίςκθςαν και εν τθ παροφςθ περιςτάςει, και τθ ςυνεργεία του Ρλαποφτα
και τθ μεςιτεία του γνωςτοφ αυτοίσ Ρανουργιά, ευρεκζντοσ εν Κορίνκω, εςυμβιβάςκθςαν
μόνοι, και εξιλκαν 150 τθν 10 Λανουαρίου, φζροντεσ τα όπλα, τασ αποςκευάσ των και ανά
χίλια γρόςια· προςδιωρίςκθ δε θ ποςότθσ αφτθ όχι διότι εμελζτων οι Ζλλθνεσ να
κρατιςωςι τα περιςςεφοντα τθσ περιουςίασ των, αλλ' ίνα μθ ιδιοποιθκϊςιν οφτοι τα των
άλλων εγκλείςτων· επζβθςαν δε εισ τζςςαρα ελλθνικά πλοιάρια προσ διαπόρκμευςιν·
αλλά το ιμιςυ μόλισ διεςϊκθ, καταποντιςκζντων ι φονευκζντων των άλλων
παραςπόνδωσ. Απελπιςκζντεσ δε οι εναπομείναντεσ Τοφρκοι εςυμβιβάςκθςαν και οφτοι
μετά των επί τω ςκοπϊ τοφτω ςταλζντων παρά των εν Επιδαφρω υπό τουσ όρουσ να
παραδϊςωςι τθν ακρόπολιν, όλα τα όπλα, όλθν τθν κινθτιν περιουςίαν, εκτόσ δφο των
πενιχροτζρων ενδυμαςιϊν και μικράσ τινοσ χρθματικισ ποςότθτοσ εισ χριςιν εκάςτου, και
να μετακομιςκϊςιν υπ' ουδζτερα ςθμαίαν εισ τθν μικράν Αςίαν. Μετά τον ςυμβιβαςμόν
τοφτον ειςιλκε το υπό τον Βαλζςτον τακτιτόν εισ τθν ακρόπολιν τθν 14 υπό τθν ευλογίαν
του παρευρεκζντοσ επιςκόπου Δαμαλϊν.
Ρροπορευόμενοσ δε ο Κολοκοτρϊνθσ και βαςτϊν ελλθνικιν ςθμαίαν εςταφρωςε δι' αυτισ
τθν πφλθν και τθν ζςτθςεν επί των επάλξεων· αφωπλίςκθςαν μετά ταφτα οι εν τω
φρουρίω, παρζδωκαν τα πράγματά των, άτινα διθρπάγθςαν, παρζδωκαν και τα χριματα
και τα πετράδια των χρθςιμεφςαντα εισ μίςκωςιν του ναυτικοφ, και κατζβθςαν εισ τθν
πόλιν αναμζνοντεσ το πλοίον εισ διαβίβαςίν των, αλλ' οι πλείςτοι κατεςτράφθςαν μετά
τινασ θμζρασ παρά τα ςυνομολογθκζντα, και οι λοιποί τιδε κακείςε διεςπάρθςαν ι
εδουλϊκθςαν· ο δε Κιαμιλ - μπεθσ, επί λόγω ότι δεν ικελε ν' ανακαλφψθ τα κατά τθν
πάγκοινον γνϊμθν κρυπτόμενα πλοφτθ του, ζπακε πολλά κακά, αλλά δεν εκανατϊκθ επ'
ελπίδι ότι κα τ' ανεκάλυπτε βραδφτερον.

1821-1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'
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&Δπιπποή ηυν απσόνηυν και ηυν οπλαπσηγών εν ηαιρ επαπσίαιρ και
διενέξειρ αςηών — Ζ εν Δπιδαύπυ ππώηη εθνική ζςνέλεςζιρ —
Πολιηικά ζςζηήμαηα — Ανηιπποζυπική κςβέπνηζιρ και καθίδπςζιρ
αςηήρ εν Κοπίνθυ.&
ΡΟ τθσ επαναςτάςεωσ μία τάξισ ιςχυρά υπιρχεν εν Ρελοπόννθςω, θ των πολιτικϊν· τάξισ
δε πολεμικϊν δεν υπιρχεν· θ τάξισ αφτθ προιχκθ και εμεγαλφνκθ επί τθσ επαναςτάςεωσ
εξ αυτισ τθσ φφςεωσ των πραγμάτων. Εν δε τθ ςτερεά Ελλάδι θ τάξισ των πολεμικϊν οφςα
θ μόνθ ιςχυρά προ τθσ επαναςτάςεωσ ζγεινεν ιςχυροτζρα αφ' οφ θ επανάςταςισ εξερράγθ·
θ δε ανίςχυροσ προ τθσ επαναςτάςεωσ πολιτικι ζγεινεν ανιςχυροτζρα επί τθσ
επαναςτάςεωσ, διότι εν τοισ τοιοφτοισ καιροίσ το όπλον υπεριςχφει. Ππου δφο τάξεισ
αντίηθλοι, εκεί και διενζξεισ· αι δε διενζξεισ των τάξεων είναι εισ άκρον βαρείαι ωσ
τείνουςαι όχι μόνον εισ αλλαγιν προςϊπων, αλλά και εισ ανατροπιν ςυςτθμάτων. Κατ'
αρχάσ τθσ επαναςτάςεωσ εγίνετο εν Ρελοποννιςω ό,τι ικελαν οι άρχοντεσ· αλλ' θ ευτυχισ
ζκβαςισ των πολεμικϊν κινθμάτων ζδωκε φυςικϊ τω λόγω μετ' ολίγον ιςχφν και τοισ
οπλαρχθγοίσ· θ δε διαίρεςισ των πολιτικϊν τθσ Ρελοποννιςου και του Υψθλάντου, αφ' θσ
θμζρασ ζφκαςεν εισ το μζςον αυτϊν, του μεν οικειοποιουμζνου των δε μθ
παραχωροφντων όλθν τθν εξουςίαν, ςυνζτεινεν ζτι μάλλον εισ ενίςχυςιν των οπλαρχθγϊν.
Ράντεσ οφτοι επεριποιοφντο αυτόν ωσ αντιφερόμενον προσ τουσ φυςικοφσ αντιηιλουσ των,
αλλ' ολίγοι ιςαν οι επικυμοφντεσ τθν υπεροχιν του· και αυτόσ ο Κολοκοτρϊνθσ εςχετίςκθ
μεν εξ αρχισ προσ αυτόν, διότι τον ωφζλει θ ςχζςισ ανδρόσ ζχοντοσ όνομα, αλλά δεν ζγεινζ
ποτε οπαδόσ του· μάλιςτα επί των διενζξεων των αρχόντων και αυτοφ προ τθσ πτϊςεωσ
τθσ Τριπολιτςάσ ωσ προσ τον γενικόν οργανιςμόν τθσ Ρελοποννιςου, ό εςτι των περί
εξουςίασ, ςυνυπζγραψε μετά των αρχόντων κατά του ςχεδίου αυτοφ· εν ενί λόγω ενίςχυεν
ο Κολοκοτρϊνθσ τον Υψθλάντθν επικυμϊν να ταπεινϊςθ τθν οφρφν των πολιτικϊν, αλλά
δεν τον ικελεν α υ κ ζ ν τ θ ν του τόπου.
Οι δε πολιτικοί, αντιφερόμενοι προσ τον Υψθλάντθν, επροκυμικθςαν να εγκολπωκϊςιν εξ
αρχισ τον Μαυροκορδάτον, κεωροφντεσ αυτόν ωσ αντίηθλον εκείνου και ωσ μθ ζχοντα τασ
περί υπεροχισ αξιϊςεισ του, δι' ασ ανθςφχαηαν· επεκφμουν δε και να ωφελθκϊςιν εκ των
πολιτικϊν γνϊςεων αυτοφ τόςον τω καιρϊ εκείνω αναγκαίων όςον ςπανίων. Οι δφο οφτοι
άνδρεσ εδιχονόθςαν κατ' αυτιν τθν εν Τρικόρφοισ πρϊτθν, ωσ είδαμεν, ςυνζντευξιν. Ο
Μαυροκορδάτοσ ζλεγε τω Υψθλάντθ, ότι θ δοκείςα αυτϊ παςά του γενικοφ πλθρεξουςίου
τθσ Αρχισ, πεςόντοσ ιδθ, πλθρεξουςιότθσ δεν θμπόρει να τω χρθςιμεφςθ εισ ςτιριξιν θσ
αντεποιείτο εν Ελλάδι εξουςίασ, και ότι μόνθ θ εκνικι κζλθςισ εδφνατο να δϊςθ νόμιμον
εξουςίαν· αλλ' οφτοσ διετείνετο ότι πάςα εξουςία ζπρεπε να πθγάηθ εκ τθσ Αρχισ, ιτισ
εκίνθςε τθν επανάςταςιν, και ότι δεν εδφνατο αυτόσ να καταςτρζψθ τα δίκαια του
αδελφοφ του. Διχονοιςαντεσ δε εξ αυτισ τθσ αρχισ και κλίνοντεσ ο μεν προσ τουσ
πολιτικοφσ, ο δε προσ τουσ ςτρατιωτικοφσ, διζμειναν διχονοοφντεσ και αντιπολιτευόμενοι
μζχρι τζλουσ.
Επί δε τθσ αρχομζνθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ το πολιτικόν κόμμα ιτον αςυγκρίτω λόγω το
ιςχυρότερον, διότι και το ιςχυρόν ςϊμα των αρχιερζων και θ ιςχυροτάτθ μερίσ των τριϊν
ναυτικϊν νιςων ιςαν υπζρ αυτοφ. Ο,τι δε ικελαν αι ναυτικαί νιςοι ικελεν είτε εκ
προαιρζςεωσ είτε εξ ανάγκθσ και όλον το Αιγαίον· ενίςχυε και όλθ θ Δυτικι Ελλάσ το
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κόμμα τοφτο, διατελοφςα υπό τθν επιρροιν του οργανιςτοφ τθσ και προζδρου τθσ
γερουςίασ τθσ Μαυροκορδάτου· το προςενίςχυε και μζγα μζροσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ.
Οι δε οπλαρχθγοί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, αν και ιςχυροί, οφτε μετ' αλλιλων οφτε μετά των
οπλαρχθγϊν τθσ Ρελοποννιςου ςυνενοοφντο, και διά τοφτο το ςτρατιωτικόν τθσ Ελλάδοσ
δεν είχε ςχεδόν ςφςτθμα. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ το αποτζλεςμα τθσ εκνικισ
ςυνελεφςεωσ ιτο παςίγνωςτον εκ προοιμίων, ό εςτιν οποίον το ικελε το κόμμα των
πολιτικϊν· αντεφζροντο δε οι πολιτικοί και οι οπλαρχθγοί τθσ Ρελοποννιςου, διότι εκείνοι
μεν ικελαν να κινϊςι τα όπλα των επαρχιϊν κατά του εχκροφ μετά των οπλαρχθγϊν, οφτοι
δε αντεποιοφντο τθν κίνθςιν των όπλων ωσ ζργον μόνων αυτϊν· ζργον δε εκείνων
εκεϊρουν τθν εισ τασ εκςτρατείασ προμικειαν των αναγκαίων.
Διά τθν επικρατοφςαν δε κακ' όλθν τθν Ελλάδα αταξίαν, διά το νεοφανζσ του πράγματοσ
και διά τθν εξ ανάγκθσ ζλλειψιν οποιουδιποτε περί εκλογισ νόμου, αι εκλογαί των
αντιπροςϊπων, λεγομζνων τότε π α ρ α ς τ α τ ϊ ν, δεν ιτο δυνατόν να γζνωςι τακτικαί.
Εκτόσ των τριϊν ναυτικϊν νιςων και τθσ Κάςςου και Σκοπζλου, ουδεμία των του Αιγαίου
ζςτειλεν εισ τθν ςυνζλευςιν πλθρεξουςίουσ. Μεταξφ δε των εκ των άλλων μερϊν
ςυνελκόντων ουδεμία ωσ προσ τον αρικμόν αναλογία εφυλάχκθ. Εν ϊ όλθ θ
Ρελοπόννθςοσ ζςτειλεν 20 αντιπροςϊπουσ, θ Ανατολικι Ελλάσ ζςτειλεν αφτθ μόνθ 26, και
μόνον το τρίτον ςχεδόν αυτϊν θ Δυτικι. Ο,τι δε επλικυνε τον αρικμόν των μελϊν τθσ
Ανατολικισ Ελλάδοσ και διζκρινε τθν αντιπροςωπείαν εκείνου του μζρουσ ιτον θ
αλλόκοτοσ είςαξισ εισ τθν ςυνζλευςιν άλλων εκτόσ των παραςτατϊν των επαρχιϊν τθσ υπό
το όνομα ςυνθγόρων, ιςοδυνάμων μεν και ιςοψιφων των επαρχιακϊν παραςτατϊν,
ςτελλομζνων όμωσ όχι παρά των επαρχιϊν αλλά κατ' ευκείαν παρά του Αρείου πάγου.
Ππωσ και αν ζχθ, θ ςυνζλευςισ εκεωρικθ νόμιμοσ κακ' όλθν τθν Ελλάδα κακ' όλουσ τουσ
καιροφσ και παρ' όλων των τάξεων των πολιτϊν· ιρχιςε δε τασ εργαςίασ τθσ υπό τθν
προεδρίαν του Μαυροκορδάτου τθν 20 δεκεμβρίου, γράψαςα εν πρϊτοισ τον κανονιςμόν
τθσ, δι' ου διζταξε να μθ γίνωνται αι ςυνεδριάςεισ τθσ εισ επικοον του κοινοφ, μθδζ να
δθμοςιεφωνται όςα λζγονται ειμι κατ' ζγκριςιν αυτισ· αν δε και οι πλθρεξοφςιοι ιςαν
ςφμφωνοι και αντεπροςϊπευαν όλοι τον λαόν, διθρζκθςαν εισ τζςςαρασ κλάςεισ κατά τα
τζςςαρα τμιματα τθσ Ελλάδοσ, ιγουν τθν Ρελοπόννθςον, τασ Νιςουσ, τθν Ανατολικιν
Ελλάδα και τθν Δυτικιν, και διαιρθμζνοι τοιουτοτρόπωσ εκάκθντο, εψθφοφόρουν και
υπζγραφαν κακ' θν ζλαχαν αι κλάςεισ διά κλιρου τάξιν· ςυνεδρίαηε δε, ςυνεψθφοφόρει
και ςυνυπζγραφε και ο αντιπρόςωποσ των Αλβανϊν, αν και θ αλβανοελλθνικι ςυμμαχία
ιτον ιδθ λελυμζνθ.
Λανουάριοσ Θ ςυνζλευςισ διϊριςε δωδεκαμελι επιτροπιν, ιτοι τρία μζλθ αφ' εκάςτθσ των
τεςςάρων κλάςεων, εισ ςφνταξιν οργανικοφ νόμου επί τθ βάςει ςυςτιματοσ
δθμοκρατικοφ και εξζδωκε τθν 1 Λανουαρίου το ακόλουκον ςφντομον και
εμφαντικόν κιρυγμα.
«Εν ονόματι τθσ αγίασ και αδιαιρζτου Τριάδοσ.
Το Ελλθνικόν ζκνοσ, το υπό τθν φρικϊδθ οκωμανικιν δυναςτείαν, μθ δυνάμενον να φζρθ
τον βαρφτατον και απαραδειγμάτιςτον ηυγόν τθσ τυραννίασ, και αποςείςαν αυτόν με
μεγάλασ κυςίασ κθρφττει ςιμερον διά των νομίμων παραςτατϊν του εισ εκνικιν
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ςυνθγμζνων ςυνζλευςιν ενϊπιον Κεοφ και ανκρϊπων τθν πολιτικιν αυτοφ φπαρξιν και
ανεξαρτθςίαν.»
Θ ςυνζλευςισ, κεωριςαςα το ςχζδιον του οργανικοφ νόμου τθσ επιτροπισ τθσ, εισ οφτινοσ
τθν ςφνταξιν κακϊσ και εισ τον μετά ταφτα οργανιςμόν των γραμματειϊν εχρθςίμευςε τα
μζγιςτα ο ειδιμων Λταλόσ Γαλλίνασ, παρεδζχκθ τελείαν ανεξικρθςκείαν και ιςοτζλειαν
προθγουμζνου νόμου περί ειςπράξεωσ των τελϊν· εκιρυξεν όλουσ τουσ Ζλλθνασ ίςουσ
ενϊπιον των νόμων και δεκτοφσ εν πάςθ υπθρεςία του κράτουσ· εξθςφάλιςε τθν ηωιν, τθν
τιμιν και τθν ιδιοκτθςίαν εκάςτου υπό τθν προςταςίαν των νόμων· κατιργθςε τθν
δουλείαν, τα βαςανιςτιρια και τθν διμευςιν· διζταξε πασ φυλακιηόμενοσ να ειδοποιιται
εντόσ 24 ωρϊν περί τθσ αιτίασ τθσ φυλακίςεϊσ του, και να δικάηεται εντόσ τριϊν θμερϊν·
εψιφιςε ςτρατιωτικόν οργανιςμόν· εχάριςε προνόμια τοισ Επιδαυρίοισ, εγκατζςτθςε
κυβζρνθςιν εκ δφο ςωμάτων, βουλευτικοφ ι αντιπροςωπικοφ και νομοτελεςτικοφ·
διζταξεν ο αρικμόσ των μελϊν του βουλευτικοφ και ο τρόποσ του εκλζγειν και εκλζγεςκαι
να οριςκϊςι μετά ταφτα· επζτρεψε να προβάλθ πασ βουλευτισ διά του προζδρου
νομοςχζδια· παριγγειλε δθμοςίασ τασ τακτικάσ και εκτάκτουσ ςυνεδριάςεισ του
βουλευτικοφ, μυςτικάσ δε μόνον επί τθ αιτιςει πζντε βουλευτϊν· προςδιϊριςεν εισ πζντε
τον αρικμόν των μελϊν του νομοτελεςτικοφ εκλεγομζνων υπό του βουλευτικοφ εκτόσ των
μελϊν αυτοφ· ζδωκε τω νομοτελεςτικϊ εξουςίαν να κινι τασ κατά ξθράν και κατά
κάλαςςαν δυνάμεισ· να ειςάγθ εισ το βουλευτικόν νομοςχζδια· να το ςυγκαλι εισ ζκτακτον
ςυνεδρίαςιν· να εκτελι τουσ νόμουσ· να φροντίηθ περί τθσ γενικισ αςφαλείασ· να ενεργι
εκτάκτωσ τα δζοντα εισ ανακάλυψιν προδοςίασ, αλλά να δικαιολογι τθν πράξιν του παρά
τω βουλευτικϊ εντόσ δφο θμερϊν· να φζρθ ενϊπιον αυτοφ νομοςχζδιον περί ςυςτάςεωσ
παραςιμων, και περί ςτολισ και μιςκοδοςίασ των πολιτικϊν και πολεμικϊν υπαλλιλων·
να διορίηθ οκτϊ γραμματείσ οφείλοντασ να ενεργϊςι τα κακικοντά των επί τθ ιδία αυτϊν
ευκφνθ, ιγουν τον αρχιγραμματζα τθσ επικρατείασ, τον και επί των εξωτερικϊν, τον επί
των εςωτερικϊν, τον επί των οικονομικϊν, τον επί του δικαίου, τον επί των ςτρατιωτικϊν,
τον επί των ναυτικϊν, τον επί τθσ κρθςκείασ και τον επί τθσ αςτυνομίασ· ϊριςε τθν
διάρκειαν των δφο ςωμάτων ενιαφςιον· εκανόνιςε τα κακικοντά των, τασ προσ άλλθλα
ςχζςεισ των και τθν εισ τθν νομοκεςίαν ςυνδρομιν των· ενζδυςεν αμφότερα δφναμιν του
κθρφττειν πόλεμον και ςυνάπτειν ειρινθν, μόνον δε το νομοτελεςτικόν τθν του ςυνδζειν
ολιγοθμζρουσ ανακωχάσ· ανζκεςεν εισ μεν το νομοτελεςτικόν τα περί ςτρατιωτικϊν
προβιβαςμϊν και αμοιβϊν διά τασ προσ τθν πατρίδα υπθρεςίασ υπό τθν ζγκριςιν του
βουλευτικοφ, εισ δε το βουλευτικόν τθν κακ' εκάςτθν αρχιετίαν ψιφιςιν του
προχπολογιςμοφ των εςόδων και εξόδων ειςαγομζνου παρά του νομοτελεςτικοφ, και τθν
επιψιφιςιν του απολογιςμοφ κακ' εκάςτθν λθξιετίαν, εξαιρζςαςα μόνον το πρϊτον ζτοσ
κακ' ό ϊφειλαν το μεν βουλευτικόν να χορθγι τα δζοντα άνευ προχπολογιςμοφ και
μθδεμιάσ αναβολισ, το δε νομοτελεςτικόν να δϊςθ λόγον τθσ διαχειρίςεωσ το τζλοσ του
ζτουσ· επζτρεψε τω νομοτελεςτικϊ να κόπτθ νόμιςμα αφ' οφ διατάξθ και όπωσ διατάξθ το
βουλευτικόν, να δανείηεται και να εκποιι εκνικά κτιματα ςυναινζςει του βουλευτικοφ, και
απθγόρευςεν εισ αμφότερα τα ςϊματα οποιανδιποτε πράξιν ςκοπόν ζχουςαν τθν
κατάργθςιν τθσ πολιτικισ υπάρξεωσ του ζκνουσ.
Αν δζ ποτε κατθγορείτο βουλευτισ επί πολιτικϊ εγκλιματι, διζταξε να διορίηεται
επταμελισ επιτροπι του βουλευτικοφ εισ εξζταςιν αν ιτο δεκτι θ κατθγορία και εισ
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ζγγραφον κοινοποίθςιν τθσ γνϊμθσ αυτισ εισ το βουλευτικόν· και αν διά των δφο τρίτων
των ψιφων αυτοφ κατεγινϊςκετο ο κατθγοροφμενοσ, εκθρφττετο ζκπτωτοσ και
παρεπζμπετο ωσ απλοφσ πολίτθσ εισ το ανϊτατον δικαςτιριον τθσ Ελλάδοσ προσ δίκθν και
τιμωρίαν κατά τουσ νόμουσ, μθ φυλακιηόμενοσ όμωσ προ τθσ εκπτϊςεϊσ του. Κατά τον
αυτόν τρόπον ελζγχοντο και εκρίνοντο και οι γραμματείσ, αν ζπιπταν εισ το αυτό ζγκλθμα·
τα δε μζλθ του νομοτελεςτικοφ κατθγοροφντο και αυτά ενϊπιον του βουλευτικοφ επί
τοιαφτθ ενοχι, αλλ' ελεγχόμενα υπό εννεαμελοφσ επιτροπισ και αν μετά τον ζλεγχον
κατεγινϊςκοντο διά των τζςςαρων πζμπτων των ψιφων του βουλευτικοφ, εγίνοντο
ζκπτωτα και παρεπζμποντο, ωσ και οι βουλευταί και οι γραμματείσ, εισ το ανϊτατον
δικαςτιριον τθσ Ελλάδοσ, αλλά μθδ' αυτά εφυλακίηοντο προ τθσ εκπτϊςεϊσ των. Αν δε
όλον το νομοτελεςτικόν εςυνκθκοποίει εισ κατάργθςιν τθσ πολιτικισ υπάρξεωσ του
ζκνουσ, ι ζπιπτεν εισ άλλο ζγκλθμα παρανομίασ, τότε, αφ' οφ απεδεικνφετο το ζγκλθμα,
εγίνετο εν πρϊτοισ ο πρόεδροσ ζκπτωτοσ, και μετά τθν αντικατάςταςιν αυτοφ
κατθγοροφντο τα μζλθ ζν προσ ζν, κακ' όν τρόπον ερρζκθ, και ελεγχόμενα επαιδεφοντο. Θ
δε κυβζρνθςισ ϊφειλε, κακ' ό διζταξεν θ ςυνζλευςισ, να περικάλπθ τασ χιρασ και τα
ορφανά των φονευομζνων και τουσ υπζρ πατρίδοσ δυςτυχοφντασ, να βραβεφθ τουσ
ανδραγακοφντασ και τουσ καλϊσ υπθρετοφντασ, και ν' ανταμείβθ τουσ εισ κεραπείαν των
αναγκϊν του ζκνουσ ςυνειςφζροντασ.
Θ ςυνζλευςισ, αφ' οφ διζγραψε τα του βουλευτικοφ και νομοτελεςτικοφ, εφρόντιςε και
περί του δικαςτικοφ κλάδου και ϊριςε να εγκαταςτακϊςι δικαςτιρια, ανϊτατον μεν όπου
ζδρευεν θ κυβζρνθςισ, εφετεία δε εν ταισ ζδραισ των κεντρικϊν διοικιςεων, εν εκάςτθ δε
επαρχία πρωτοδικείον μθ ζχον εγκλθματικιν δικαιοδοςίαν ανατεκείςαν εισ μόνα τα
εφετεία και το ανϊτατον· διζταξε δε και εν πάςθ κοινότθτι ι εν παντί χωρίω ειρθνοδικείον,
και τθν εφαρμογιν διά μεν τα πολιτικά και εγκλθματικά των βυηαντινϊν νόμων, διά δε τα
εμπορικά των γαλλικϊν μζχρισ ου ςυνταχκϊςιν εκνικοί κϊδθκεσ. Αφ' οφ δε τοιουτοτρόπωσ
ωργάνιςε τα τθσ προςωρινισ κυβερνιςεωσ, ζβαλεν υπό τασ διαταγάσ τθσ τασ δφο
Γερουςίασ και τον Άρειον πάγον, και κατιργθςε τα ςφμβολα και τασ ςθμαίασ τθσ Φιλικισ
Εταιρίασ· και ωσ χαρακτθριςτικόν μεν τθσ εκνικισ ςφραγίδοσ παρεδζχκθ τθν Ακθνάν, ωσ
ςθμαίαν δε εκνικιν τθν εξ εννζα οριηοντείων και εναλλάξ κειμζνων κυανϊν και λευκϊν
ταινιϊν. Αναγκαία ιτον θ κατάργθςισ των ςυμβόλων τθσ Εταιρίασ. Οι Ζλλθνεσ
επροςπάκουν να ελκφςωςι τθν ςυμπάκειαν των αυλϊν· αλλ' αι αυλαί, ωσ είδαμεν,
απεςτρζφοντο τασ μυςτικάσ Εταιρίασ ωσ ςυνωμοςίασ κατ' αυτϊν. Αν δε και θ Φιλικι
Εταιρία δεν είχε ςχζςιν προσ άλλασ μυςτικάσ εταιρίασ, θ εν Λαχβάχθ διακιρυξισ τθσ ιεράσ
ςυμμαχίασ τθν περιζπλεξεν εισ τθν κατθγορίαν ταφτθν· διά τοφτο το ςυμφζρον τθσ
Ελλάδοσ απιτει να εξαλείψθ ό,τι και κατ' επιφάνειαν τθν ενοχοποίει. Αλλ' ο Υψθλάντθσ
κατεταράχκθ και ωργίςκθ ιδίωσ κατά του Μαυροκορδάτου, ον εκεϊρει δικαίωσ ωσ
υποβολζα τθσ πράξεωσ ταφτθσ. Εντεφκεν ενιςχφκθ ζτι μάλλον θ διχόνοια των δφο τοφτων
ανδρϊν.
Τοφτων οφτω διατεκζντων, θςχολικθ θ ςυνζλευςισ εισ ςυγκρότθςιν τθσ νζασ
κυβερνιςεωσ, και εξελζξατο μζλθ του νομοτελεςτικοφ τον Μαυροκορδάτον τον και
πρόεδρον, τον δθμοκρατικϊτερον των προυχόντων Κανακάρθν τον και μετά ταφτα
αντιπρόεδρον, τον Αναγνϊςτθν Ραπαγιαννόπουλον (Δθλθγιάννθν), τον Λωάννθν Ορλάνδον
και τον Λωάννθν Λογοκζτθν· και οι μεν πλθρεξοφςιοι τθσ Ρελοποννιςου και τθσ ςτερεάσ
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Ελλάδοσ, ζχοντεσ όχι μόνον εντολιν να ςυγκροτιςωςι τθν ςυνζλευςιν, αλλά και δφναμιν ν'
αποτελζςωςι μζροσ τθσ κυβερνιςεωσ, διζμειναν, όςοι δεν ςυμπεριελιφκθςαν εισ το
νομοτελεςτικόν, ωσ μζλθ του βουλευτικοφ· οι δε των νιςων, εισ ουσ δεν εδόκθ θ αυτι
δφναμισ, δεν μετεςχθματίςκθςαν εισ βουλευτάσ· αλλά και αι νιςοι αφται και άλλαι
ζςτειλαν μετ' ολίγον τουσ βουλευτάσ των· διωρίςκθ δε και προςωρινι ζδρα τθσ νζασ
κυβερνιςεωσ θ Κόρινκοσ, και οφτω διελφκθ θ ςυνζλευςισ τθν 15 Λανουαρίου, εργαςκείςα
θςφχωσ και ευτάκτωσ κακ' όλθν τθν διάρκειάν τθσ, και κθρφξαςα επί τζλουσ (α) ότι ο
πόλεμοσ τθσ Ελλάδοσ κατά των Τοφρκων δεν εςτθρίηετο επί δθμαγωγικϊν, ςταςιωδϊν ι
ιδιοτελϊν αρχϊν, αλλ' ότι ςκοπόν είχε τθν απόςειςιν του ςκλθροφ και ξζνου ηυγοφ και τθν
πολιτικιν εξομοίωςιν των Ελλινων προσ τουσ λοιποφσ χριςτιανικοφσ λαοφσ, ι εν αποτυχία
τθν τελείαν εξόντωςίν των ωσ προτιμοτζραν τθσ ηωισ υπό τοιαφτθν αιςχράν δουλείαν. Το
κιρυγμα τοφτο ανζφερε και τασ αιτίασ δι' ασ ανεβλικθ μζχρι τοφδε ο εκνικόσ οργανιςμόσ·
και αφ' οφ ανιγγειλεν εν ςυντόμω τα γενόμενα, εκάλει τουσ λαοφσ εισ ομόνοιαν, εισ
διατιρθςιν των νόμων και εισ υποταγιν προσ τθν κυβζρνθςιν, ωσ τα μόνα ςυντελεςτικά
προσ ςτερζωςιν τθσ ανεξαρτθςίασ των.
Θ επανάςταςισ τθσ Ελλάδοσ δεν εξερράγθ περί πολιτικϊν ςυςτθμάτων, αλλά προσ
απόςειςιν του οκωμανικοφ ηυγοφ και προσ ανζγερςιν του ελλθνικοφ εκνιςμοφ· διά τοφτο,
ότε ςυνιλκαν οι Ζλλθνεσ εισ Επίδαυρον, δεν ζπεςαν εισ ςπουδαίασ ςυηθτιςεισ περί αρχϊν.
Μεταξφ δε των τριϊν ςυςτθμάτων, του μοναρχικοφ, του ολιγαρχικοφ και του
δθμοκρατικοφ, το μοναρχικόν ιτον αναντιρριτωσ το δθμοφιλζςτερον εν Ελλάδι. «Ρότε κα
μάσ ζλκει ο αφζντθσ;» θρϊτων οι Ζλλθνεσ από άκρου ζωσ άκρου τθσ Ελλάδοσ· αι δε
ναυτικαί νιςοι εν τοισ εγγράφοισ των και θ Ανατολικι Ελλάσ εν τθ ςυνελεφςει τθσ
εκεϊρθςαν επιςιμωσ και ομογνωμόνωσ τθν βαςιλείαν ωσ το πλιρωμα των ευχϊν των.
Εδφνατό τισ των Ελλινων, ωφελοφμενοσ υπό τθσ τοιαφτθσ διακζςεωσ όλων των κλάςεων
του ελλθνικοφ λαοφ, να κακιςθ τότε μονοκράτωρ. Τοιοφτοσ υπεδεικνφετο ο Υψθλάντθσ·
αλλ' θ υπεριςχφουςα μερίσ τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ ιτον όλθ εναντία του· διά τοφτο
κατεβιβάςκθ μάλλον ι ανεβιβάςκθ.
Εδφναντο ίςωσ και οι προφχοντεσ, όντεσ ιςχυρότατοι εν τθ ςυνελεφςει, να ενκρονίςωςι το
ολιγαρχικόν ςφςτθμα· αλλ' οφτε καν το επεχείρθςαν. Ο κυριϊτεροσ τοφτων ςκοπόσ ιτον θ
μθ ανφψωςισ του Υψθλάντου και θ μθ ενίςχυςισ του ςτρατιωτικοφ· ανελογίηοντο δε ότι θ
οικειοποίθςισ τθσ εκνικισ εξουςίασ αντζβαινε προσ τον ςκοπόν τοφτον. Τω όντι τοιοφτον
ςφςτθμα, απαρζςκον εν γζνει, ιτον ικανόν ν' αποςπάςθ πολλοφσ πολιτικοφσ φίλουσ των
και να τουσ οικειϊςθ προσ τουσ εναντίουσ των, να ςυνενϊςθ δε κατ' αυτϊν και το μθ ζωσ
τότε ςυνθνωμζνον ςτρατιωτικόν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ και τθσ Ρελοποννιςου. Συνζτρεξαν
δε και οι εξισ λόγοι κατά τθσ ςυςτάςεωσ τθσ ολιγαρχίασ. Θ Ελλάσ, αναδεχκείςα τον δε
δεινόν αγϊνα, και ερειδομζνθ επί τθ δικαιοςφνθ και τθ αγιότθτί του, διότι πασ αγϊν
εκνικόσ κατά ξζνθσ εξουςίασ είναι δίκαιοσ και άγιοσ, ιλπιηεν ζξωκεν βοικειαν. Ζξωκεν δε
δφο ςυςτιματα είχαν υπεραςπιςτάσ, το μοναρχικόν και το δθμοκρατικόν· το πρϊτον είχε
τασ αυλάσ, το δεφτερον τουσ λαοφσ· ϊςτε το ολιγαρχικόν κα ζβλαπτε μάλλον ι κα ωφζλει
εξωτερικϊσ τθν Ελλάδα ωσ απροςτάτευτον υπό των αυλϊν, και ωσ μιςοφμενον υπό των
λαϊν· αλλ' θμείσ, γνωρίηοντεσ τουσ προφχοντασ τθσ Ρελοποννιςου εκ του πλθςίον και
ςυνυπθρετιςαντεσ επί τθσ επαναςτάςεωσ, οφείλομεν ν' αποδϊςωμεν αυτοίσ εν πλιρει
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γνϊςει τθν πρζπουςαν δικαιοςφνθν ομολογοφντεσ ότι, αν δεν ζδειξάν ποτε διάκεςιν να
ενκρονιςκϊςι δεςπόται τθσ πατρίδοσ ςφετεριηόμενοι τθν εκνικιν Αρχιν, δεν
επθρρεάςκθςαν εκ μόνθσ πολιτικισ προνοίασ, αλλά και εκ πατριωτικισ και φιλελευκζρασ
προαιρζςεωσ. Πλα ταφτα τα αίτια ςυνζτρεξαν εισ το να ςυςτθκι εν Επιδαφρω δθμοκρατικι
κυβζρνθςισ, εν ϊ το δθμοκρατικόν ςτοιχείον ιτο πάντθ ανίςχυρον, διότι ολιγϊτατοι μόνον
νζοι, ςπουδάςαντεσ εν Ευρϊπθ, ιςαν οι υπεραςπιςταί του. Μνα δε μθ κατακορυβθκι θ
τότε παντοδφναμοσ ιερά ςυμμαχία επί τθ ςυςτάςει δθμοκρατικισ κυβερνιςεωσ εκλικθ θ
κυβζρνθςισ προςωρινι και αφζκθ θ κφρα ανοικτι εισ κεμελιϊδεισ πολιτικάσ μετοβολάσ.
Εξ όςων δε, διερχόμενοι τα τθσ ςυνελεφςεωσ είπαμεν, απεδείχκθ, ότι το ςτρατιωτικόν τθσ
Ρελοποννιςου απζτυχε, διότι όλθ θ Αρχι εδόκθ τοισ αντιπάλοισ του, και ότι ο Υψθλάντθσ
ωλιγωρικθ· αλλ' ουδείσ αντείπεν ουδ' αντζςτθ εισ τασ αποφάςεισ τθσ ςυνελεφςεωσ. Και
αυτόσ ο Υψθλάντθσ, όςτισ δυςαρεςτοφμενοσ διζτριβε διαρκοφςθσ τθσ ςυνελεφςεωσ εν
Κορίνκω, αφ' οφ είδεν ότι ετάφθ θ Αρχι τθσ Φιλικισ Εταιρίασ εν Επιδαφρω υπό το νζον
ςφμβολον, τθν Ακθνάν, και τθν δίχρουν ςθμαίαν, και ςυνετάφθ και πάςα εκείκεν εξουςία,
εδζχκθ τθν προεδρίαν τθσ βουλισ δοκείςαν αυτϊ ωσ δείγμα τιμισ διά τθν προσ αυτόν
ςωηομζνθν υπόλθψιν του κοινοφ· αλλ' ουδζ και τότε μετζβθ εισ Επίδαυρον, όπου ενιργει
τα τθσ προεδρίασ ο Ρετρόμπεθσ, ωσ αντιπρόεδροσ.
Το δε νομοτελεςτικόν τθν αυτιν θμζραν, κακ' θν ςυνεκροτικθ, διϊριςε τουσ υπουργοφσ,
ουσ εκάλεςε Μινίςτρουσ, τον Νζγρθν επί τθσ αρχιγραμματείασ τθσ επικρατείασ, επί των
εξωτερικϊν υποκζςεων και πρόεδρον του ςυμβουλίου των υπουργϊν, τον Λωάννθν
Κωλζττθν επί των εςωτερικϊν, τον Ρανοφτςον Νοταράν επί τθσ οικονομίασ, τον Νότθν
Μπότςαρθν επί των ςτρατιωτικϊν, τριμελι επιτροπιν επί των ναυτικϊν, τον Κεόδωρον
Βλάςθν επί του δικαίου, τον επίςκοπον Ανδροφςθσ Λωςιφ επί των κρθςκευτικϊν, και τον
Λάμπρον Νάκον επί τθσ αςτυνομίασ, τθν δε επιοφςαν εκιρυξε τθν ζναρξιν των εργαςιϊν
του.
Ρρϊτθ δε φροντίσ τθσ νζασ κυβερνιςεωσ ιτον θ εφρεςισ πόρου εισ ςφςταςιν και
διατιρθςιν των ςτρατοπζδων και εισ κίνθςιν του ςτόλου. Επί τω ςκοπϊ τοφτω
εψθφίςκθςαν δάνεια και γενικαί ςυνειςφοραί· αλλά μικρά θ ωφζλεια εξ αιτίασ των
περιςτάςεων. Λόγοσ πολφσ ζγεινεν επί ςυνελεφςεωσ και περί πρεςβειϊν προσ τασ
ευρωπαϊκάσ αυλάσ· αλλ' θ κυβζρνθςισ εισ θν ανετζκθ θ φροντίσ, δεν ζκρινεν εφλογον να
ενεργιςθ τι κατ' εκείνασ τασ περιςτάςεισ, διότι θ κακ' θμϊν επικρατοφςα διάκεςισ των
αυλϊν ιτο φανερά, και ωσ εκ τθσ διακζςεωσ ταφτθσ θ αποβολι των πρζςβεων βεβαία. Τα
δφο κυβερνθτικά ςϊματα διζμειναν εργαηόμενα εν Επιδαφρω, το μεν βουλευτικόν μζχρι
τθσ 23, το δε νομοτελεςτικόν μζχρι τθσ 28· μετζβθςαν δε μετά ταφτα εισ Κόρινκον όπου
επανζλαβαν τασ διακοπείςασ ςυνεδριάςεισ των τθν 31, το μεν βουλευτικόν υπό τθν
προεδρίαν του Υψθλάντου, το δε νομοτελεςτικόν υπό τθν αντιπροεδρίαν του Κανακάρθ,
διότι ο πρόεδροσ Μαυροκορδάτοσ μετζβθ εξ Επιδαφρου εισ Φδραν προσ ζκπλουν του
ςτόλου, και προσ εξζταςιν ψικυρίςματόσ τινοσ περί ςκευωρουμζνθσ εν τθ νιςω επίβουλισ
εισ υποδοφλωςίν τθσ· αλλ' θ ςκευωρία αφτθ, αν τω όντι υπιρξε, διεςκεδάςκθ αβλαβϊσ και
ακορφβωσ.
Θ δε κυβζρνθςισ, κακ' ασ θμζρασ ευρίςκετο εν Επιδαφρω, ζςπευςε να ψθφίςθ και ζκοψεν
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εν Κορίνκω μετάλλια φζροντα εφ' ενόσ μεν τθν εικόνα τθσ Ακθνάσ και γφρωκεν αυτισ «Θ Ε λ λ ά σ – ε υ γ ν ω μ ο ν ο φ ς α.» εφ' ετζρου δε «ε κ ν ι κ ι – ς υ ν ζ λ ε υ ς ι σ - α ω κ β»·
εκόπθςαν δε τα μετάλλια ταφτα χάριν των θςφχωσ, ακινδφνωσ και εν ομονοία τον εν
Επιδαφρω πολιτικόν οργανιςμόν υπογραψάντων και των εισ τθν ςφνταξιν αυτοφ
ςυνεργθςάντων· αλλά τθσ τιμισ ταφτθσ δεν θξιϊκθςαν οι κατά γθν και κάλαςςαν
προκινδυνεφοντεσ. Τα μζλθ τθσ κυβερνιςεωσ ιςαν και μζλθ τθσ ςυνελεφςεωσ, ϊςτε
απζδωκαν αυτοί εαυτοίσ ωσ λυτρωταίσ τθσ πατρίδοσ τασ τιμάσ ταφτασ, παρορϊντεσ τουσ εν
πολζμω αλθκείσ λυτρωτάσ τθσ.

1821-1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΗ'.

&Αηςσήρ εκζηπαηεία ειρ Καπςζηίαν, και θάναηορ Ζλίος Μαςπομισάλη.
— Έκπλοςρ ηος οθυμανικού ζηόλος και απόβαζιρ ζηπαηεςμάηυν ειρ
Πάηπαρ. — Ναςμασία εν ηυ κόλπυ ηυν Παηπών. — Σα μεηαξύ ηος
μεγάλος απμοζηού ηυν Ηονίυν νήζυν και ηος ελληνικού ζηόλος. —
Δκζηπαηεία ςπό ηον Κολοκοηπώνην ειρ πολιοπκίαν ηυν Παηπών.&
ΚΑΚ' όν καιρόν ςυνζταττεν θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ τον κεμελιϊδθ νόμον, ο Θλίασ
Μαυρομιχάλθσ μετζβθ εισ Ακινασ ωσ αρχθγόσ τθσ πολιορκίασ τθσ ακροπόλεωσ επί τθ
προτάςει των εντοπίων ςυναινζςει και των εν Επιδαυρίω.
Θ ατυχισ πρϊτθ εισ Κάρυςτον εκςτρατεία, περί θσ άλλοτε ανεφζραμεν, δεν απιλπιςε τουσ
εισ κυρίευςιν αυτισ αγωνιηομζνουσ. Απεδόκθ θ αποτυχία εισ τθν επικρατοφςαν τότε εν τω
ςτρατοπζδω αναρχίαν, εισ τθν απειρίαν των ςτρατιωτϊν και κυρίωσ εισ τθν ζλλειψιν αξίου
και ςζβασ εμπνζοντοσ αρχθγοφ. Ο άοκνοσ επίςκοποσ Καρφςτου, ο τθν πρϊτθν εκςτρατείαν
ςυγκροτιςασ, επεχείρθςε και δευτζραν· μετζβθ εισ Φδραν, εκείκεν εισ Τρίκορφα,
επανιλκεν εισ Φδραν, επεςκζφκθ τθν Κζαν, παντοφ ςτρατολογϊν, χρθματολογϊν και
ποριηόμενοσ πολεμεφόδια και τροφάσ, και τθν 16 νοεμβρίου κατιντθςεν εισ Ερζτριαν
όπου διζμεινε μζχρι τινόσ, διότι ο Ομζρμπεθσ περιεφζρετο εισ τα περί τθν Κοφμθν χωρία
ςυνάηων και αποταμιεφων τρόφιμα εν Στοφροισ. Απομακρυνκζντοσ δε τοφτου, εκίνθςεν ο
επίςκοποσ προσ τα Βρυςάκια μετά 50 ςτρατιωτϊν, εισ ζντευξιν του Αγγελι Γοβρίνα· αλλά
άμα ζφκαςεν εισ το ςτρατόπεδον και εφάνθςαν επερχόμενοι εκ Χαλκίδοσ εχκροί μακόντεσ
τθν διάβαςίν του· ακροβολιςμοφ δε γενομζνου επί τθσ πεδιάδοσ τθσ Καςτζλλασ απζναντι
του ςτρατοπζδου, ζχαςαν οι Τοφρκοι δφο πολεμιςτάσ και επανιλκαν εισ το φροφριον.
Μετά τρεισ δε θμζρασ επζςτρεψεν ο επίςκοποσ εισ Ερζτριαν ςυμπαραλαβϊν, ςυναινζςει
του Αγγελι, τον Κριεηϊτθν και τουσ υπό τθν οδθγίαν αυτοφ ωσ ςυναγωνιςτάσ εισ
απελευκζρωςιν τθσ Καρφςτου. Αρξαμζνου δε του ραμαηανίου, θςφχαςαν ο μεν Ομζρμπεθσ
εν Καρφςτω, οι δε λοιποί Τοφρκοι εν Στοφροισ. Τότε οι πρόκριτοι των χωρίων, μείναντεσ
ανενόχλθτοι, ςυνιλκαν εισ Αλιβζρι και ςυνευδόκθςαν, πριν επιχειριςωςί τι κατά τθσ
Καρφςτου, να φζρωςιν ζξωκεν ςθμαντικόν τινα και άξιον αρχθγόν ζχοντα και ικανοφσ
ςτρατιϊτασ εμπειροπολζμουσ· θ ςταλείςα δε εισ εφρεςιν του αρχθγοφ τοφτου επιτροπι, θσ
μζλοσ ιτο και ο επίςκοποσ, θφρε τον Θλίαν Μαυρομιχάλθν εν Ακιναισ φκάςαντα εκεί κατ'
εκείνασ τασ θμζρασ, τον ζπειςε να μθ αναδεχκι τθν πολιορκίαν τθσ ακροπόλεωσ, τον
εχειροτόνθςεν αρχθγόν όλων των κατά τθσ Καρφςτου ςτρατευμάτων, και τω ζδωκεν
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άδειαν να ςτρατολογιςθ επί μιςκϊ. Αλλ', εν ϊ θ επιτροπι ζπραττε ταφτα, οι
οπλαρχθγίςκοι του εν Ευβοία ςτρατοπζδου, ςυμπλθρουμζνου εξ εντοπίων και ξζνων εισ
700, αποδοκιμάηοντεσ τθν αποςτολιν τθσ επιτροπισ, διϊριςαν αρχθγόν τον Βάςςον
Μαυροβουνιϊτθν ελκόντα κατά τον παρελκόντα αφγουςτον εκ Σμφρνθσ εισ Κοφμθν και
διαδεχκζντα κοινι γνϊμθ των Κουμιωτϊν τον φονευκζντα αρχθγόν των Ραπάν· ϊςτε αντί
ενόσ το ςτρατόπεδον απζκτθςε δφο αρχθγοφσ.
Λανουάριοσ Τθν δε 3 Λανουαρίου ζφκαςεν ο Θλίασ εισ το απζναντι τθσ Εφβοιασ χωρίον τθσ
Αττικισ, Κάλαμον, ςυνοδευόμενοσ υπό του κείου του Κυριακοφλθ και
ακολουκοφμενοσ υπό 600, και τθν 5 διεβιβάςκθ πανςτρατιά όπου το άλλο
ςτρατόπεδον. Ιλκε ςυγχρόνωσ και γράμμα του Οδυςςζωσ προσ τον επίςκοπον
λζγον, ότι παρθκολοφκει και αυτόσ μετά διςχιλίων.
Αφ' ότου ζφκαςεν ο Θλίασ, εςτζλλοντο γράμματα ςυχνάκισ εισ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον
παρά των Στουρζων παρακλθτικά όπωσ τουσ ελευκερϊςωςιν από των εμφωλευόντων και
τυραννοφντων αυτοφσ Τοφρκων. Αι αλλεπάλλθλοι παρακλιςεισ θνάγκαςαν τον φιλότιμον
Θλίαν και τουσ λοιποφσ να εκςτρατεφςωςι προσ τα Στοφρα χωρίσ ν' αναμείνωςι τθν
προςδοκωμζνθν υπό τον Οδυςςζα δφναμιν και επί τω ςκοπϊ τοφτω μετζβθςαν όλοι εισ
Μεςοχϊρια δφο ϊρασ μακράν των Στοφρων και ζμειναν εκεί ςυςκεπτόμενοι περί του
μελετωμζνου κινιματοσ. Εςυμβιβάςκθςαν δε ο Θλίασ και ο Βάςςοσ, ίνα κεωρϊνται και οι
δφο ωσ αρχθγοί, ενθγκαλίςκθςαν ωσ αδελφοί, και ωρκίςκθςαν ενϊπιον του επιςκόπου επί
του ιεροφ ευαγγελίου να ςυμβοθκϊνται εν καιρϊ ανάγκθσ, και να φυλάττεται ευταξία
παρά τοισ υπό τθν οδθγίαν των.
Τριακόςιοι επίλεκτοι Τοφρκοι θυλίηοντο ταισ θμζραισ εκείναισ εν Στοφροισ, όπου ιςαν και
αι ςιτοκικαι. Ρριν επιπζςωςιν οι Ζλλθνεσ, εςχεδίαςαν οι δφο αρχθγοί των να ςτείλωςιν
ανά 150 εισ κατάλθψιν του Διακοφτίου, ςτενοφ μεταξφ Στοφρων και Καρφςτου, επί ςκοπϊ
να εμποδιςκι πάςα εκ Καρφςτου βοικεια, και τθν 11 εξεςτράτευςαν και αυτοί εκ
Μεςοχωρίων και κατζλαβαν δυο μικρά χωρία, θμιϊριον μακράν των Στοφρων το ζν, και
τζταρτον ϊρασ το άλλο· και εν μεν τω πλθςιεςτζρω ετοποκετικθ ο Βάςςοσ, εν δε τω
απωτζρω ο Θλίασ. Τθν δε 12, πρωίασ γενομζνθσ, εφάνθςαν ζξωκεν των Στοφρων οι
Τοφρκοι προκαλοφντεσ κατά τον ομθρικόν τρόπον τουσ Ζλλθνασ εισ μάχθν. Αν και δεν
απεςτάλθςαν οι 300, ωσ εςχεδιάςκθ, εισ κατάλθψιν του ςτενοφ, εφϊρμθςαν οι περί τον
Βάςςον μθδζ τουσ περί τον Θλίαν αναμείναντεσ· αλλ' αρξαμζνθσ τθσ μάχθσ επεβοικθςαν
οφτοι, και ςυμπολεμιςαντεσ γενναίωσ απϊκθςαν τουσ εχκροφσ εισ το χωρίον, και
πατιςαντζσ το τουσ απζκλειςαν περί τθν μεςθμβρίαν εντόσ ολίγων οχυρϊν οικιϊν. Τοφτου
δε γενομζνου, παραλαβόντεσ ο Βάςςοσ και ο Κυριακοφλθσ τινάσ υπιγαν να καταλάβωςιν
αυτοί το ςτενόν του Διακοφτίου· αλλ', εν ϊ ανζβαιναν, κατζβαινεν εκείκεν ο Ομζρμπεθσ
ειδοποιθκείσ αφ' εςπζρασ περί των εχκρικϊν κινθμάτων. Αδυνατϊτεροι οι περί τον
Βάςςον και τον Κυριακοφλθν ωπιςκοδρόμθςαν και απεχωρίςκθςαν των αποκλειόντων
τουσ εχκροφσ εν Στοφροισ, οίτινεσ μθδζν υποπτεφοντεσ ζξωκεν, διότι υπζκεταν το ςτενόν
προκατειλθμμζνον, εξεφάντοναν· αλλά μακόντεσ αίφνθσ ότι ιρχετο ο Ομζρμπεθσ,
ακοφςαντεσ και τον τουφεκιςμόν, ετράπθςαν οι μεν προσ τα πλοία οι δε προσ τα μακρυνά
χωρία. Εξιλκε τότε του χωρίου και ο Θλίασ ζχων 7 μόνον ςυντρόφουσ υπεραγαπϊντασ
αυτόν και πάντοτε παρακολουκοφντασ, και καταλαβϊν ανεμόμυλόν τινα αςκεπι επί
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λόφου, κοινϊσ λεγόμενον Κοκκινόμυλον, παρεκίνει εκείκεν τουσ λοιποφσ να
εγκαρτεριςωςιν· αλλ' εισ μάτθν αι πατριωτικαί προτροπαί του. Αφ' οφ δε επλθςίαςεν ο
Ομζρμπεθσ εισ Στοφρα, εξιλκαν οι εντόσ των οχυρϊν οικιϊν Τοφρκοι, και καταδιϊκοντεσ οι
μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν τουσ Ζλλθνασ φεφγοντασ, κατιντθςαν εισ τον Κοκκινόμυλον,
όπου ςυνεςωρεφκθςαν όλοι πολεμοφντεσ. Τότε ο Θλίασ και οι περί αυτόν, βλζποντεσ ότι
απελείφκθςαν μόνοι, επεχείρθςαν να εξορμιςωςι ξιφιρεισ διά μζςου των εχκρϊν· αλλ',
εκτόσ δφο διαςωκζντων, όλοι απζκαναν εν οισ και ο χαριζςτατοσ και φιλότιμοσ Θλίασ
ευκλεϊσ βιϊςασ και ευκλεζςτερον αποβιϊςασ. Ο δε Ομζρμπεθσ, μακϊν ότι είσ των
φονευκζντων ιτον ο επίςθμοσ οφτοσ νζοσ, ζκοψε τθν κεφαλιν του και τθν ζςτειλεν εισ
Κωνςταντινοφπολιν.
Μετά το δυςτφχθμα τοφτο ςυνιχκθςαν οι πρόκριτοι πολιτικοί και πολεμικοί εισ Αλιβζρι
προςπακοφντεσ να διατθρθκι το ςτρατόπεδον· εν ϊ δε εςκζπτοντο περί δευτζρου
κινιματοσ, ζφκαςεν ο Οδυςςεφσ ζχων 300 και τουσ εκάρρυνεν· εκίνθςαν δε περί τα τζλθ
του Λανουαρίου όλοι προσ τθν Κάρυςτον, όπου ςυνεςωρεφκθςαν και όλοι οι Τοφρκοι εν οισ
και οι κατζχοντεσ επί τθσ προτζρασ μάχθσ τα Στοφρα· και ο μεν Οδυςςεφσ μετά των 300
κατζλαβε τθν κζςιν Ρ λ α κ ω τ ά και ζκοψε το εισ το φροφριον ρζον νερόν· ο δε
Κυριακοφλθσ, ο Κριεηϊτθσ και ο Βάςςοσ κατζλαβαν τουσ κιπουσ περιορίςαντεσ τουσ
Τοφρκουσ εντόσ του φρουρίου, και ακροβολιηόμενοι κακ' θμζραν. Εξ αιτίασ δε του
κανονοβολιςμοφ ζπεςε πεπαλαιωμζνον τι μζροσ του φρουρίου, και οι Τοφρκοι
υποπτεφοντεσ μθ δι' αυτοφ τουσ πατιςωςιν οι Ζλλθνεσ αίφνθσ, ςπανίωσ ζκτοτε εξιρχοντο.
Εν ϊ δε θ πολιορκία εφαίνετο προκφπτουςα, ο Οδυςςεφσ ζφυγεν αίφνθσ μετά των οπαδϊν
του εν πολλι βία εισ Μελιςςϊνα, δφο ϊρασ μακράν τθσ Καρφςτου. Φυγόντοσ αυτοφ, οι
εχκροί ζπεςαν αμζςωσ επί τουσ απομείναντασ και τουσ κατεδίωξαν μίαν ιμιςυ ϊραν
μακράν μζχρι του Κατςερονίου, όπου και πρότερον ιςαν οι Ζλλθνεσ, και ιδθ
διενυκτζρευςαν. Το δε πρωί οι αρχθγοί, αποροφντεσ δικαίωσ επί τθ αιφνιδίω φυγι του
Οδυςςζωσ, ζςτειλαν ζφιππον φζροντα γράμματα προσ αυτόν, δι' ων θρϊτων τθν αιτίαν τθσ
απροςδοκιτου φυγισ του και εηιτουν γνϊμθν περί του πρακτζου. Ο γραμματοφόροσ,
απαντιςασ τον Οδυςςζα φεφγοντα κατά τα Στοφρα και απολιπόντα εν Μελιςςϊνι και τουσ
αρρϊςτουσ και τασ τροφάσ, τω ζδωκε τα γράμματα, αλλ' απάντθςιν δεν ζλαβε. Φκάςασ ο
Οδυςςεφσ εισ τα Στοφρα το εςπζρασ θφρεν εκεί τον επίςκοπον και τουσ προκρίτουσ των
χωρίων, και ερωτθκείσ περί τθσ φυγισ του ανζβαλε τθν απάντθςιν εισ τθν αφριον εν
τοφτοισ διζταξε το ςτράτευμά του να υπάγθ εισ Βρυςάκια και να περάςθ, εισ τθν αντικρφ
ξθράν όπου και επζραςεν· αυτόσ δε μθδόλωσ αιτιολογιςασ τθν φυγιν του διεπορκμεφκθ
εκ του λιμζνοσ των Στοφρων μετά 50 αντικρφ και εκείκεν μετζβθ εισ Λεβαδείαν. Θ διαγωγι
αφτθ του Οδυςςζωσ υπελιφκθ ωσ επιβουλι. Ενίςχυςαν δε τθν υπόνοιαν ταφτθν και δϊρα
καπνοφ και ταμβάκου ςταλζντα προσ αυτόν παρά του Ομζρμπεθ ολίγον προ τθσ φυγισ
του. Θ ιδζα τθσ επιβουλισ δεν εξθλείφκθ ειςζτι, ςτθριηομζνθ μάλιςτα επί τθ μετά ταφτα
διαγωγι του. Άλλοι δε ςυγκαταβατικϊτεροι απζδωκαν τθν φυγιν του εισ τθν κατ' εκείνασ
τασ θμζρασ μετάβαςιν του Υψθλάντου και του Νικιτα εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα, προσ ουσ
ζχων ςτενάσ ςχζςεισ ικελε να ευρεκι εν τθ Λεβαδεία επί τθσ εκεί αφίξεϊσ των. Αλλ' όςον
μεν περί τθσ μετά ταφτα διαγωγισ του Οδυςςζωσ εισ εξιγθςιν τθσ προτζρασ, ςφάλλει όςτισ
κζλει να εφρθ πάντοτε εκ προκζςεωσ μίαν και τθν αυτιν ςειράν πολιτεφματοσ των
ςθμαντικϊν ανκρϊπων κακ' όλον το ςτάδιόν των επί επαναςτάςεωσ. Αι επαναςτάςεισ διά
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τθσ ςφοδράσ ροπισ των αλλοιοφν τα υπάρχοντα, παρεκτρζπονται πολλάκισ του ςκοποφ ον
προζκεντο εξ αρχισ, και υπό των πολιτικϊν και πολεμικϊν περιπετειϊν παραςυρόμεναι
ςυμπαραςφρουν ςυνικωσ και τουσ ανκρϊπουσ και τροποποιοφν τα φρονιματά των
παριςτάμεναι υπό διαφόρουσ φάςεισ. Ο Οδυςςεφσ, μζγασ και πολφσ μετά τθν εν Γραβιά
μάχθν, και ο ςθμαντικϊτεροσ και ιςχυρότεροσ των οπλαρχθγϊν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ
επί τθσ φυγισ του ουδεμίαν είχεν αφορμιν τότε εισ επιβουλιν. Αλλ' θμείσ, διερχόμενοι
ςωηόμενά τινα ζγγραφα του Αρείου πάγου, θφραμεν επιςτολιν του Οδυςςζωσ δι' θσ
αποδεικνφεται ότι διετάχκθ παρά τθσ Αρχισ εκείνθσ να επανακάμψθ. Τθν επιςτολιν
ταφτθν, αν και μθ δικαιολογοφςαν τον τρόπον τθσ φυγισ του εν αγνοία των
ςυμπολεμιςτϊν του, εκδίδομεν ενταφκα.
«Αρεοπαγίται προςκυνϊ.
Κατά τθν προςταγιν ςασ δεν ζλειψα αμζςωσ αφ' οφ ζλαβα το ζξοχον γράμμα ςασ και
ερίχκθκα εισ το εδϊκε μζροσ. Εμποδίςκθκα όμωσ εδϊ εξ αιτίασ του καιροφ οποφ δεν
επζραςαν όλοι οι άνκρωποι και τουσ προςμζνω κατ' αυτάσ· αν όμωσ και είναι καμμία
ανάγκθ, γράψετζ μου διά να προφκάςω αμζςωσ χωρίσ αργοπορίαν, και είμαι ζτοιμοσ εισ
τθν προςταγιν ςασ. Μζνω. 1822, Φεβρουαρίου 15. Ορδί Καπανδρίτι».
Μετά δε τθν από Καρυςτίασ φυγιν του Οδυςςζωσ εκεϊρθςαν οι λοιποί οπλαρχθγοί τθν
περαιτζρω εκεί διατριβιν των πάντθ άχρθςτον· όκεν, εκτόσ του ικαγενοφσ Κριεηϊτου
εναπομείναντοσ και περιφερομζνου εισ τα βουνά Ερετρίασ και Κοφμθσ, όλοι, εν οισ και ο
επίςκοποσ, ανεχϊρθςαν, και ετελείωςεν θ εισ απελευκζρωςιν τθσ Καρφςτου δευτζρα
εκςτρατεία χείρων τθσ πρϊτθσ. Διζμεινε δε ωσ και πρότερον το άλλο ευβοϊκόν
ςτρατόπεδον εν Βρυςακίοισ, αλλά και αυτό ζπακε μετ' ολίγον δεινόν πάκθμα,
φονευκζντων ζν τινι ςυμπλοκι κατά τθν Καςτζλλαν τον μάρτιον μινα του αρίςτου
αρχθγοφ του Αγγελι Γοβρίνα, του αδελφοφ του Αναγνϊςτθ, και του Κότςθ. Μετά το
δυςτφχθμα τοφτο ανεδείχκθ αρχθγόσ του ςτρατοπζδου ο Τομαράσ.
Κατά τον αυτόν καιρόν, ακμάηοντοσ του χειμϊνοσ, θ Ρφλθ θτοίμαςε, παρά τθν
επικρατοφςαν ςυνικειάν τθσ, ναυτικιν και ςτρατιωτικιν δφναμιν κατά τθσ Ρελοποννιςου.
Θ ναυτικι δφναμισ υπό τθν οδθγίαν του καπθτανάμπεθ, ζχοντοσ υπό τασ διαταγάσ του και
τον υποναφαρχον τθσ Αιγφπτου Γιβραλτάρθν καί τινα πλοία Αλγερινά, Τουνεηινά και
Τριπολινά, ςυνίςτατο εκ 3 φρεγατϊν, 4 κορβετϊν και 8 δικατάρτων· ςυνζπλεαν δε και
πολλά φορταγωγά φζροντα εισ απόβαςιν ζωσ 4000 ςτρατιϊτασ αςιανοφσ υπό τον Καρά Μεχμζτπαςαν (α) τον άλλοτε αρχιπυροβολιςτιν, και παντόσ είδουσ πολεμικάσ αποςκευάσ.
Θ καλάςςιοσ δε αφτθ δφναμισ εφάνθ ζξωκεν τθσ Φδρασ τθν 27 Λανουαρίου όπου εςτάκθ
και φψωςζ τινα ςθμεία. Θ εμφάνιςισ των ςθμείων τοφτων ζδωκε νζαν αφορμιν να
κεωρθκι πραγματικι θ περί θσ ανεφζραμεν προ ολίγου επίβουλι, αλλ' απάντθςισ δεν
εφάνθ δοκείςα, και ο ςτόλοσ ζπλευςεν εισ Μοκϊνθν, τθν επεςίτιςε, και μακϊν ότι το
Νεόκαςτρον ιτο ςχεδόν αφροφρθτον θτοιμάςκθ να το προςβάλθ εξ απροόπτου, και μία
φρεγάτα φζρουςα τθν ςθμαίαν του Γιβραλτάρθ, μία κορβζττα και ζν δικάταρτον τω
επλθςίαςαν τθν 30 Λανουαρίου· ιλκαν δε και διά ξθράσ Τοφρκοι εκ Μοκϊνθσ. Ζτυχαν εν
αυτϊ ωσ 40 φιλζλλθνεσ υπό τθν οδθγίαν του ςτρατθγοφ Νορμάννου καταπλεφςαντεσ προ
ολίγου εκ Μαςςαλίασ. Οι φιλοπόλεμοι οφτοι και ζμπειροι κανονοβολιςταί, ςυνεργοφσ
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ζχοντεσ και τουσ εναπομείναντασ Ζλλθνασ, διότι επί τω εμφανιςμϊ τθσ εχκρικισ δυνάμεωσ
οι πλείςτοι των εν τω φρουρίω ζφυγαν, αντεκανονοβόλθςαν ευτυχϊσ τα κανονοβολοφντα
εχκρικά πλοία και τα θνάγκαςαν ν' απομακρυνκϊςιν άπρακτα· επλθγϊκθςαν δε τρεισ εκ
των εν τω φρουρίω, και εςκοτϊκθςαν και επλθγϊκθςαν καί τινεσ Οκωμανοί.
Φεβρουάριοσ Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν ο ςτόλοσ απζπλευςεν όλοσ και ελλιμζνιςε τθν 2
φεβρουαρίου ζμπροςκεν τθσ Ηακφνκου, όπου θ ουδετζρα κυβζρνθςισ τον
υπεδζχκθ ευμενϊσ, εν ϊ απζπεμψεν, ωσ είδαμεν, δυςμενϊσ το εμβάν εισ τον
λιμζνα εκείνον πρό τινοσ καιροφ ελλθνικόν πλοίον χωρίσ να το αφιςθ μιτε
καν ν' αράξθ. Εξ αιτίασ δε των εναντίων ανζμων ο ςτόλοσ οφτοσ ενδιζμεινε
μζχρι τθσ 13, κακ' θν ανιχκθ, και μθδζν κακ' όλον τον πλουν του εμπόδιον
απαντιςασ κατζπλευςεν εισ Ράτρασ, όπου απεβιβάςκθςαν αι πολεμικαί
αποςκευαί, εν αισ και 20 πεδινά κανόνια, οι τετρακιςχίλιοι ςτρατιϊται και ο
αρχθγόσ αυτϊν Μεχμζτπαςασ.
Εν ϊ δε ο εχκρικόσ ςτόλοσ ζπλεε τθν ελλθνικιν κάλαςςαν, αι τρεισ ναυτικαί νιςοι
θτοίμαηαν τα πλοία των. Εικοςιεπτά υδραϊκά υπό τον Μιαοφλθν διαδεχκζντα τον
ναφαρχον Γιακουμάκθν Τομπάηθν παραιτθκζντα, είκοςι ςπετςιωτικά υπό τον Γκίκαν
Τςοφπαν, δεκαζξ ψαριανά υπό τον Νικολιν Αποςτόλθν και δφο πυρπολικά ςυνθνϊκθςαν
ζξωκεν τθσ Φδρασ, ανιχκθςαν τθν 8, και θγκυροβόλθςαν τθν 16 ζξωκεν του Μεςολογγίου·
τθν δε 17 και 18 ζπλευςαν προσ τασ Ράτρασ, αλλ' επόδιςαν εξ αιτίασ ςφοδράσ αντιπνοίασ·
ανιχκθςαν τθν 20 εκ νζου τρίτθν ϊραν πριν εξθμερϊςθ, υπό εναντίον πάντοτε άνεμον·
ανιχκθςαν και τα εν τω λιμζνι των Ρατρϊν εχκρικά. Θγωνίηοντο δε οι δφο ςτόλοι ο μεν
τουρκικόσ να εκπλεφςθ αμαχθτί, ο δε ελλθνικόσ να βλάψθ τον τουρκικόν εκπλζοντα. Μζχρι
τοφδε ο ελλθνικόσ, οςάκισ απιντα τον εχκρικόν παρεφφλαττε μάλλον τα κινιματά του ι
εφϊρμα, προςπακϊν να τον βλάψθ διά μόνων των πυρπολικϊν· αλλ' ο νζοσ ναφαρχοσ, ο
μεγαλότολμοσ Μιαοφλθσ, ιλλαξε τον τρόπον του πολεμείν, ζδωκε το ςθμείον τθσ εκ
ςυςτάδθν μάχθσ, και πρϊτοσ, αν και ο επικρατϊν αντίπλουσ άνεμοσ ζγεινε ςφοδρότεροσ,
ϊρμθςεν εισ το μζςον δφο φρεγατϊν εκπλιξασ και αυτόν τον εχκρόν διά τθσ τόςθσ τόλμθσ.
Κατόπιν ιλκαν εισ το μζςον ο Μανϊλθσ Τομπάηθσ, ο Σαχτοφρθσ, ο Αντϊνθσ Κριεηισ, ο
Γκίκασ Τςοφπασ, ο ναφαρχοσ των Ψαρϊν, ο Κωνςταντίνοσ Κοτςιάσ, ο Κοςμάσ και ο
Λάμπροσ, και ζφεραν άνω κάτω όλον τον εχκρικόν ςτόλον. Ρζντε περίπου ϊρασ διιρκεςεν
θ ναυμαχία επικρατοφςθσ ςχεδόν τρικυμίασ. Τρεισ Ζλλθνεσ εςκοτϊκθςαν, δζκα
επλθγϊκθςαν, και τα ελλθνικά πλοία μεγάλωσ εβλάφκθςαν. Άδθλοσ θ ηθμία του εχκρικοφ
ςτόλου, αλλ' ο τρόμοσ του κατάδθλοσ· διότι, αφ' οφ διεχωρίςκθςαν οι ςτόλοι περί τθν
εςπζραν, κατζφυγεν οφτοσ ωσ εισ άςυλον εισ τον φιλικόν του λιμζνα τθσ Ηακφνκου τόςον
ατάκτωσ, ϊςτε δφο πλοία του ζπεςαν τθν νφκτα εισ τα ρθχά προσ το λοιμοκακαρτιριον·
εκινδφνευςαν δε να πάκωςι και τα λοιπά υπό των φίλων χειρότερα παρ' όςα ζπακαν υπό
των εχκρϊν, διότι τα ευρεκζντα εν τω λιμζνι τθσ Ηακφνκου πολεμικά αγγλικά και
αυςτριακά τόςον εφοβικθςαν μιπωσ τα ατάκτωσ ειςπλζοντα υπό το ςκότοσ πζςωςιν επ'
αυτά, ϊςτε τα εκανονοβόλθςαν τθν νφκτα ωσ εχκρικά. Τόςον δε τα τουρκικά εφοβοφντο τα
παραφυλάττοντα ζξωκεν του λιμζνοσ ελλθνικά, ϊςτε ζτοιμα ιςαν να κανονοβολιςωςιν εν
τθ απελπιςία των τθν πόλιν αν εξελαφνοντο. Αφ' οφ ο ελλθνικόσ ςτόλοσ περιζπλευςε δφο
θμζρασ ζξωκεν τθσ Ηακφνκου κατζπλευςεν εισ το Κατάκωλον προσ φδρευςιν.
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Τθν δε 23 ιλκε προσ αυτόν αγγλικόν πλοίον δικαιολογοφν επί τθ τρικυμία τθν μθ
αποβολιν του τουρκικοφ ςτόλου από του λιμζνοσ τθσ Ηακφνκου, και απαγορεφον
αυςτθρϊσ πάςαν ςφγκρουςιν αυτοφ και του ελλθνικοφ εντόσ τθσ ιονίου καλάςςθσ. Επί τθ
κοινοποιιςει ταφτθ επανζπλευςε τθν αυτιν θμζραν ο ελλθνικόσ εισ τον λιμζνα του
Μεςολογγίου, εξζπλευςε και ο εν Ηακφνκω τουρκικόσ προσ το εςπζρασ· αλλά τθν
ακόλουκον αυγιν ζγεινεν άφαντοσ, διότι, εν ϊ υπεκρίκθ αφ' εςπζρασ ότι ζπλεε προσ τασ
Ράτρασ, κζλων ν' αποκρφψθ, ωσ απεδείχκθ μετά ταφτα, τον αλθκι ςκοπόν του, και ν'
αποφφγθ τοιουτοτρόπωσ τασ νζασ προςβολάσ των Ελλινων, παριλλαξε τον πλουν του υπό
το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και διεςϊκθ εισ Αλεξάνδρειαν, όπου επιςυμβάςθσ τρικυμίασ
εναυάγθςε μία των φρεγατϊν του. Ο δε ελλθνικόσ ζπλευςε προσ τασ Ράτρασ εισ ςφλλθψιν
των εκεί μεινάντων φορταγωγϊν· αλλά τα πλοία ταφτα, άμα φανείςθσ τθσ ελλθνικισ
ςθμαίασ, ζκοψαν τασ αγκφρασ και κατζφυγαν ενδότερον των φρουρίων του κορινκιακοφ
κόλπου όπου θςφαλίςκθςαν. Τθν δε 27 ανεχϊρθςεν ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εισ τα ίδια·
απζμειναν δε εν τω λιμζνι του Μεςολογγίου οκτϊ μόνον πλοία υπό τον Μιαοφλθν.
Διζμεναν εν Μοφρτω εκ τθσ άλλοτε αυτόκι καταπλευςάςθσ τουρκικισ μοίρασ μία φρεγάτα,
μία κορβζττα και τζςςαρα δικάταρτα. Ο Μιαοφλθσ, κζλων να κυριεφςθ ι καφςθ τα πλοία
ταφτα, απζςτειλεν εν πρϊτοισ τα επτά εισ ινιάςαν αντικρφ τθσ Αντιπάξου φρουρουμζνθν
υπό Σουλιωτϊν, ίνα παραλάβωςιν εκείκεν 200 Σουλιϊτασ ωσ ςυναγωνιςτάσ επί τθσ ξθράσ
προσ ευόδωςιν του ςκοποφ· παρθκολοφκθςε δε και αυτόσ φζρων εκ Μεςολογγίου
πολεμεφόδια εισ χριςιν των ςτρατιωτϊν.
Μάρτιοσ Τθν 6 μαρτίου ανιχκθ ο εν ινιάςθ ςτολίςκοσ· εν ϊ δε απείχε του Μοφρτου δζκα
μίλια, ιλκεν αγγλικόν πλοίον αναγγζλλον, ότι δεν εδίδετο άδεια να πλεφςθ εισ το
παρά τθν θπειρωτικιν παραλίαν νθςίδιον του Μοφρτου ωσ κείμενον εν τω μεταξφ
Κορυφϊν και Θπείρου πορκμϊ. Ο ναφαρχοσ Μιαοφλθσ ζςτειλεν ευκφσ τθν
Τερψιχόρθν, πλοίον του ςτολίςκου του, εισ Κορυφοφσ προσ τον μζγαν αρμοςτιν,
παραπονοφμενοσ διά τθν απροςδόκθτον ταφτθν απαγόρευςιν, και επανζπλευςε
μετά των λοιπϊν του πλοίων εισ Μεςολόγγι αναμζνων εκεί τθν απάντθςιν. Τθν 9
ζφκαςεν θ Τερψιχόρθ ζμπροςκεν των Κορυφϊν, ο δε πλοίαρχοσ, φζρων τα
γράμματα, ειςιλκεν επί τθσ λζμβου του εισ τον λιμζνα αφιςασ εκτόσ αυτοφ το
πλοίον μετζωρον ωσ ςκοπεφων να επανζλκθ προσ τον ναφαρχον άμα ελάμβανε
τασ απαντιςεισ. Αλλ', απόντοσ του πλοιάρχου, θ κυβζρνθςισ ζφερεν εν αγνοία
αυτοφ τθν Τερψιχόρθν εισ τον λιμζνα και κατεβίβαςε τθν ςθμαίαν τθσ. Τοφτου δε
γενομζνου, ειδοποίθςε τον πλοίαρχον περί ων ζπραξεν, ειποφςα, ότι δεν εκράτει
το πλοίον ωσ εχκρικόν, αλλά διότι τα πλθρϊματα άλλων ελλθνικϊν πλοίων
επάτθςαν τθν γθν τθσ αγίασ Μαφρασ και ιρπαςαν πρόβατα, και διά τοφτο το
πλοίον ζπρεπε να μείνθ, εν τω λιμζνι των Κορυφϊν ζωσ οφ εδίδετο θ πρζπουςα
ικανοποίθςισ διά τθν καταπάτθςιν τθσ υπό ουδετζραν ςθμαίαν γθσ, και θ
οφειλομζνθ αποηθμίωςισ διά τθν αρπαγιν των ηϊων· διζταξε δε να λφςωςι και τα
πανία του πλοίου. Ο πλοίαρχοσ, όςτισ άλλα επροςδόκα και άλλα θφρεν, αντζτεινεν
εισ τθν λφςιν των πανίων και θπείλθςεν ότι, αν τον εβίαηαν, κα ζρριπτε πυρ εισ τθν
πυριτοκικθν του πλοίου και κα ζκαιε και αυτό αφτανδρον και τα εν τω λιμζνι
λοιπά πλοία· αλλά τθν επιοφςαν επείςκθ και τα ζλυςεν.

www.schooltime.gr

Σελίδα 83

Θ περί θσ ο λόγοσ καταπάτθςισ τθσ ουδετζρασ γθσ και θ αρπαγι των ηϊων ιςαν αλθκείσ,
και ο μζγασ αρμοςτισ είχε δίκαιον ν' απαιτιςθ ικανοποίθςιν και αποηθμίωςιν· αλλά πϊσ
εδφνατο να κρατιςθ ακϊον πλοίον ςταλζν προσ αυτόν δι' άλλθν υπόκεςιν καλι πίςτει; Θ
αντικακοποίθςισ τότε είναι ςυγχωρθτι, όταν ο κακοποιιςασ αρνιται τθν οφειλομζνθν
ικανοποίθςιν· αλλά μιπωσ θ ελλθνικι κυβζρνθςισ τθν θρνείτο, ι εδφνατο ποτε να τθν
αρνθκι; ι μιπωσ οι Τοφρκοι δεν ζπραξαν τα αυτά και χειρότερα κατά τθσ αγγλικισ
ςθμαίασ; Ρρό τινοσ καιροφ δεν είχαν αρπάςει ζςωκεν πλοίου υπό αγγλοϊονικιν ςθμαίαν
όχι πρόβατα, αλλά ανκρϊπουσ και παρκζνουσ, τθν οικογζνειαν του εκ Ρατρϊν Αποςτόλθ
Ρεροφκα; και όμωσ οι Άγγλοι οφτε πλοίον τουρκικόν εκράτθςαν, οφτε τθν τουρκικιν
ςθμαίαν φβριςαν, αλλ' θρκζςκθςαν να ελευκερϊςωςι τουσ ςυλλθφκζντασ, και τοφτουσ
ςχεδόν γυμνοφσ. Και ταφτα πάντα ζπραττεν ο μζγασ αρμοςτισ εισ φβριν τθσ ελλθνικισ
ςθμαίασ κατζμπροςκεν πλοίου τθσ τουρκικισ μοίρασ ευρεκζντοσ ταισ θμζραισ εκείναισ εν
τω λιμζνι των Κορυφϊν.
Αφ' οφ δε τοιουτοτρόπωσ εκρατικθ θ Τερψιχόρθ μζχρι τθσ 21, απελφκθ επί τθ προτάςει
του ναυάρχου Άγγλου ελκόντοσ κατ εκείνασ τασ θμζρασ εισ Κορυφοφσ και
αποδοκιμάςαντοσ τθν διαγωγιν του Μεϊτλάνδου· κατιρε δε εισ Μεςολόγγι τθν νφκτα τθσ
22 όπου τθν ανζμενεν ο Μιαοφλθσ, όςτισ, ιδϊν ότι δεν επετρζπετο θ μελετωμζνθ κατά των
εν Μοφρτω εχκρικϊν πλοίων προςβολι, ανεχϊρθςε τθν 24 μεκ' όλων των πλοίων εισ τα
ίδια.
Εν τω μεταξφ δε τοφτω, ο μζγασ αρμοςτισ απζςτειλεν εισ Φδραν τθν φρεγάταν Καμβρίαν
υπό τον Χαμιλτϊνα, και εν αυτι τον διερμθνζα τθσ κυβερνιςεωσ Ρετρίδθν, και τθ
εγνωςτοποίθςεν, ότι απιτει τετρακόςια δίςτθλα ωσ αποηθμίωςιν τθσ εν αγία Μαφρα
αρπαγισ των προβάτων, και ικανοποίθςιν διά τθν καταπάτθςιν τθσ ουδετζρασ γθσ τθσ· ότι
επί λόγω υγειονομικϊν προφυλάξεων απθγορεφετο να πλθςιάηωςι τα υπό ελλθνικιν
ςθμαίαν πλοία τασ ιονίουσ ακτάσ εντόσ 4 μιλίων και να ειςπλζωςι τον πορκμόν των
Κορυφϊν ότι το νθςίδιον του Μοφοτου ανικεν εισ τθν Επτάννθςον, και ωσ τοιοφτον ιτον
απρόςιτον, και ότι ϊφειλε να προειδοποιι θ ελλθνικι κυβζρνθςισ τον μζγαν αρμοςτιν
οςάκισ ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εμελζτα να διαπλεφςθ τθν μεταξφ των Λονίων νιςων και τθσ
ελλθνικισ παραλίασ κάλαςςαν.
Μακοφςα ταφτα θ ελλθνικι κυβζρνθςισ ζςπευςε να ςτείλθ προσ τον μζγαν αρμοςτιν τον
Σπανιωλάκθν και τον διζταξεν, εγχειρίηων τα περί τθσ αποςτολισ του γράμματα, να τω
αναγγείλθ, ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςισ ετοίμθ ιτο να πλθρϊςθ τα απαιτοφμενα τετρακόςια
δίςτθλα, ότι κατεγίνετο να εφρθ τουσ ενόχουσ και να τουσ παιδεφςθ, ότι απόςταςισ των
ελλθνικϊν πλοίων από τθσ Λονίου ακτισ ενόσ μιλίου εφαίνετο ωσ προσ τον υγειονομικόν
ςκοπόν ιςοδφναμοσ αποςτάςεωσ τεςςάρων, ότι αν ο μζγασ αρμοςτισ εκεϊρει το νθςίδιον
του Μοφρτου ωσ εξάρτθμα τθσ Επταννιςου και διά τθν αιτίαν ταφτθν απζκλειε του λιμζνοσ
αυτοφ τα ελλθνικά πλοία, ϊφειλε κατά τθν επαγγελλομζνθν ουδετερότθτα ν' απομακρφνθ
και τα οκωμανικά, και ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςισ, αν και εβλάπτοντο τα ςυμφζροντά τθσ
διά τθσ ανακαλφψεωσ των ςκοπϊν τθσ, ςυγκατετίκετο να προειδοποιι τον μζγαν
αρμοςτιν περί του προκειμζνου διάπλου, αφ' οφ τα μζλλοντα να διαπλεφςωςι τθν ιόνιον
κάλαςςαν πλοία τθσ ζφκαναν εισ Γλαρζντςαν.
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Διά τοιοφτων λογικϊν και ςυνδιαλλακτικϊν οδθγιϊν εφωδιαςμζνοσ ο Σπανιωλάκθσ
ανεχϊρθςεν εκ Κορίνκου. Αλλά, μόλισ το φζρον αυτόν πλοίον ζφκαςεν εισ τον λιμζνα των
Κορυφϊν, ο μζγασ αρμοςτισ διζταξε ν' αράξθ εν μεμονωμζνω τινί μζρει, και το
περιεκφκλωςε διά φυλάκων και ςτρατιωτϊν επαγρυπνοφντων αυςτθρϊσ μθ τυχόν οι εν
αυτϊ και οι κάτοικοι τθσ πόλεωσ ςυγκοινωνιςωςι· τον δε απεςταλμζνον τθσ Ελλάδοσ
περιϊριςεν εν τω πλοίω, και τθν 16 απριλίου τω ζςτειλε τθν ακόλουκον απάντθςιν
υπογεγραμμζνθν, εν ονόματι και κατά διαταγιν αυτοφ, παρά του εξ απορριτων του,
Φρεδερίκου Χάνκθ.
***
«Κφριε,
Ο λόρδοσ μζγασ αρμοςτισ των ιονίων νιςων ζλαβε τασ επιςτολάσ λεγοφςασ ότι τασ
ζςτελλαν προσ αυτόν τινζσ α υ τ ο ν ο μ α η ό μ ε ν ο ι - κ υ β ζ ρ ν θ ς ι σ - τ θ σ – Ε λ λ ά δ ο σ
διά τινοσ απεςταλμζνου αυτισ ευριςκομζνου κατά το παρόν εν τοφτω τω λιμζνι και
διατεταγμζνου υπό τθσ περί θσ ο λόγοσ αυτωνομάςτου κυβερνιςεωσ να ζλκθ εισ λόγουσ
μετά του λόρδου μεγάλου αρμοςτοφ.
Θ αυτοφ εξοχότθσ αγνοεί παντάπαςιν, ότι υπάρχει προςωρινι κυβζρνθςισ τθσ Ελλάδοσ, διά
τοφτο δεν θμπορεί ν' αναγνωρίςθ τοιοφτον απεςταλμζνον· μόνθ θ ανάγκθ να διατθριςθ,
κακϊσ πάντοτε διετιρθςε, τασ αρχάσ αυςτθροτάτθσ ουδετερότθτοσ τθν παρακινεί να
ςυγκατανεφςθ όπωσ λάβθ υπ' όψιν τινά των εν ταισ ανωτζρω επιςτολαίσ· ευδοκεί λοιπόν
να διαδθλϊςθ, ότι ουδεμίαν κζλει να ζχθ ανταπόκριςιν μετά κατ' όνομα Δυνάμεωσ, θν δεν
γνωρίηει, και ότι θ απόφαςίσ τθσ είναι εν ςυνόψει θ ακόλουκοσ.
Ρλοίον λεγόμενον ελλθνικόν υπό ςθμαίαν μθ αναγνωριηομζνθν και ουδαμοφ δεκτιν
αποκλείεται των Λονίων λιμζνων. Δεν οφείλει θ αυτοφ εξοχότθσ να ςυηθτιςθ μετά
Δυνάμεωσ μθ αναγνωριηομζνθσ ό,τι κρίνει εφλογον να πράξθ· λζγει όμωσ ότι το νθςίδιον
του Μοφρτου εξαρτάται από του Λονίου κράτουσ, και ότι ο βαςιλεφσ τθσ Αγγλίασ είναι ο
μόνοσ προςτάτθσ του. Θ αυτοφ εξοχότθσ κεωρεί προσ τοφτοισ όλον τον μεταξφ Μοφρτου
και Καςιωπίασ πορκμόν των Κορυφϊν ωσ πραγματικϊσ λιμζνα των Κορυφϊν. Θ Λόνιοσ
κυβζρνθςισ, ορμωμζνθ εκ των αρχϊν τθσ αυτισ ουδετερότθτοσ, θν πάντοτε διετιρθςεν ωσ
προσ τουσ αλλθλομαχοφντασ, ελεεινολογεί τθν μωράν αλαηονείαν των ωκθςάντων τα
πράγματα εισ τθν τωρινιν κατάςταςιν. Θ αυτοφ εξοχότθσ αξιοί ο εν τω λιμζνι τοφτω
άνκρωποσ ν' αναχωριςθ εν ακαρεί.»
***
Διά τθσ επιςτολισ ταφτθσ ο μζγασ αρμοςτισ απθγόρευεν εισ τα ελλθνικά πλοία τον μεταξφ
Κορυφϊν και θπειρωτικισ παραλίασ διάπλουν και τθν εφόρμθςιν αυτϊν επί τα εν τω
λιμζνι του Μοφρτου τουρκικά, διότι τον μεν πορκμόν εκεϊρει ωσ πραγματικϊσ λιμζνα των
Κορυφϊν, το δε νθςίδιον του Μοφρτου ωσ υπό τθν μοναδικιν προςταςίαν τθσ Αγγλίασ.
Ραλαιαί ςυνκικαι μεταξφ Βενετίασ και Τουρκίασ απθγόρευαν τω όντι τον εισ τον πορκμόν
πλουν τουρκικϊν πολεμικϊν πλοίων κακϊσ και τθν ανζγερςιν οχυρωμάτων επί τθσ
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τουρκικισ του πορκμοφ παραλίασ. Αλλ' ο ςκοπόσ, δι' ον ωρίςκθ άλλοτε τοφτο, απζβλεπεν,
ωσ είναι παςιφανζσ, εισ τθν αςφάλειαν τθσ νιςου των Κορυφϊν από ενδεχομζνθσ
τουρκικισ αποβάςεωσ· αφ' οφ δε μετζπεςεν θ Αρχι των νιςων από των Βενετϊν εισ
άλλουσ, εκεωρείτο ο όροσ ωσ μθ υπάρχων. Αλλά, αν ικελεν ο μζγασ αρμοςτισ να τον
εφαρμόςθ, διατί κατά παράβαςιν αυτοφ άφθςε τα τουρκικά πλοία να ειςπλεφςωςι τον
απθγορευμζνον πορκμόν και ν' αςφαλιςκϊςιν εντόσ αυτοφ; αν δ' επροφαςίηετο ότι τα
εδζχκθ επί τθσ αποςταςίασ του Αλι, διατί τα διετιρει και μετά τθν καταςτροφιν αυτοφ
παρά τθν προκιρυξίν του; δεν ζλεγε δι' αυτισ ότι πλοία είτε τουρκικά είτε ελλθνικά δεν
ιςαν δεκτά εντόσ των Λονίων λιμζνων; δεν εχρεϊςτει να αποδιϊξει και τα τουρκικά αφ' οφ
δεν εδζχετο τα ελλθνικά; θ μερολθψία του μεγάλου αρμοςτοφ επί βλάβθ τθσ Ελλάδοσ ιτο
τόςον μάλλον αξιόμεμπτοσ κακ' όςον ικελε να τθν κρφπτθ πάντοτε υπό το όνομα
αυςτθράσ ουδετερότθτοσ. Το δε φφοσ τθσ επιςτολισ, ανάξιον ανδρόσ κατζχοντοσ τόςον
υψθλιν κζςιν, αρκεί αυτό και μόνον να δείξθ το προσ τον ελλθνικόν αγϊνα πάκοσ αυτοφ.
Ο δε Κολοκοτρϊνθσ, αν και εμποδίςκθ του να εκςτρατεφςθ μετά τθν πτϊςιν τθσ
Τριπολιτςάσ εισ Ράτρασ, ανεδείχκθ μετά τθν εν Επιδαφρω ςυνζλευςιν κοινι, γνϊμθ
αρχθγόσ τθσ πολιορκίασ και ζδειξεν επί των ετοιμαςιϊν τθσ εκςτρατείασ του άκραν
δραςτθριότθτα. Ανζβθ εν πρϊτοισ εισ Τριπολιτςάν, όκεν απζςτειλεν εν ονόματι τθσ
κυβερνιςεωσ τασ περί ςτρατολογίασ διαταγάσ του εισ πολλάσ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου,
και αφιςασ τον υιόν του Ράνον ωσ πολιτάρχθν, μετζβθ εισ Καρφταιναν και εκείκεν εισ
Γαςτοφνθν όπου διζτριψεν θμζρασ τινάσ προπαραςκευάηων τα του πολζμου.
Το ςχίςμα μεταξφ των προεςτϊτων τθσ Ρελοποννιςου και των οπλαρχθγϊν ουδαμοφ ιτο
τόςον επαιςκθτόν ι τόςον βλαπτικόν, όςον εν τθ επαρχία τθσ Καρυταίνθσ, διότι αλλοφ μεν
υπερίςχυε τα εν τθ το άλλο κόμμα, εν δε τθ επαρχία ταφτθ οι Δθλθγιάνναι και οι
Κολοκοτρϊναι, οι αντιφερόμενοι, ιςαν ιςοδφναμοι. Εισ μάτθν επροςπάκθςαν οι εν
Επιδαφρω να τουσ ςυμβιβάςωςι· φιλοτιμίαι, αντιηθλίαι και ςυμφζροντα απζκρουαν πάντα
ςυμβιβαςμόν. Οι μεν Δθλθγιάνναι ικελαν να διατθριςωςιν θν είχαν υπεροχιν προ τθσ
επαναςτάςεωσ εν τθ επαρχία των, ο δε Κολοκοτρϊνθσ ικελε να κινι αυτόσ όλα τα όπλα
τθσ. Αλλ' εν τθ παροφςθ περιςτάςει, επειδι και τα δφο μζρθ είχαν περί πολλοφ τθν
εκςτρατείαν, εςυμβιβάςκθςαν ϊςτε να ςτρατολογιςθ, ζκαςτον κόμμα τουσ ιδίουσ, και οι
υπό τον Δθλθγιάννθν να μθ ςτρατοπεδεφςωςιν όπου οι υπό τον Κολοκοτρϊνθν. Αφ' οφ δε
τα διάφορα ςϊματα εξεςτράτευςαν εκ των διαφόρων επαρχιϊν προσ τασ Ράτρασ, 1500
Καρυτινοί υπό τον Ρλαποφταν, 800 Γαςτουναίοι υπό τον Κωνςταντίνον Ρετμεηάν και άλλοι
τόςοι Τριπολιτςιϊται, Φαναρίται και Ρφργιοι υπό τον Γενναίον και άλλουσ οπλαρχθγοφσ,
ετοποκετικθςαν κατ' αρχάσ εν τω χωρίω του Αλι - τςελεπι 8 ϊρασ μακράν των Ρατρϊν
μετ' ολίγασ δε θμζρασ μετετόπιςαν εισ το πλθςιζςτερον χωρίον Αχαϊάν 4 ϊρασ μακράν των
Ρατρϊν. Οι δε Καλαβρυτινοί ωσ 1000 υπό τον Ηαιμθν και άλλουσ, και οι Ρατρείσ ωσ 500
υπό τουσ Κουμανιϊτασ, ετοποκετικθςαν εν πρϊτοισ κατά τα Νεηερά, και μετ' ολίγον
κατζλαβαν και τθν Χαλανδρίτςαν. Συνθνϊκθςαν και οι μετά ταφτα φκάςαντεσ Καρυτινοί
ωσ 800 υπό τον Κανζλλον Δθλιγιάννθν, και ωσ 600 Τριπολιτςιϊται υπό τον Σζκερθν, τον
Λεβιδιϊτθν, και άλλουσ. Κατείχαν δε και τα Σελά ωσ 300 υπό τον Λόντον. Ο δε
Κολοκοτρϊνθσ εςτρατοπζδευςεν εν τω χωρίω του Αλι - τςελεπι· όλοι δε οι
εκςτρατεφςαντεσ ςυνθρικμοφντο αρχομζνου του μαρτίου εισ 6300.

www.schooltime.gr

Σελίδα 86

Οι δε εν Ράτραισ Τοφρκοι, ενιςχυκζντεσ υπό των εςχάτωσ εκεί αποβάντων, ιςαν ικανοί όχι
μόνον εισ άμυναν αλλά και εισ επίκεςιν. Τθν 25 φεβρουαρίου εξεςτράτευςαν πανςτρατιά
υπό τθν οδθγίαν του νεοελκόντοσ Μεχμζτπαςα, και διενυκτζρευςαν εν τω χωρίω του
Τςουκαλά. Τθν ακόλουκον θμζραν διςχίλιοι εκίνθςαν κατά τθν Αχαϊάν, και
ολιγαρικμότεροι κατά τθν Χαλανδρίτςαν. Απζχουν δε τα δυο ταφτα χωρία απ' αλλιλων
τζςςαρασ ιμιςυ ϊρασ· και οι μεν κατζχοντεσ τθν Χαλανδρίτςαν Ρατρείσ ολίγοι όντεσ
ζφυγαν, και οι εχκροί ζκαυςαν το χωρίον· οι δε υπό τον Ρλαποφταν, τον Γενναίον και τον
Ρετμεηάν, ιδόντεσ τθν Χαλανδρίτςαν καιομζνθν και μακόντεσ παρά τθσ προφυλακισ των
ότι επιρχοντο οι Τοφρκοι, εκίνθςαν άφοβοι εισ απάντθςίν των. Ιτον αφτθ θ πρϊτθ φορά
κακ' θν οι Ρελοποννιςιοι ιρχοντο εισ μάχθν μετά των Ανατολιτϊν, ουσ εμπαίηοντεσ διά τθν
ενδυμαςίαν και τον τρόπον του πολεμείν ωνόμαηαν Κακλαμάνουσ, και τον Μεχμζτπαςαν
Κακλαμάμπαςαν· αλλ' οι Κακλαμάνοι, αν και δεν ιςαν επιδζξιοι εισ τουφεκοπόλεμον, δεν
ιςαν άνανδροι· ιςαν δε και επιτιδειοι διαξιφιςταί. Εν τθ ςυμπλοκι, δε ταφτθ τουσ
ζτρεψαν οι Ζλλθνεσ, τουσ κατεδίωξαν και τουσ περιϊριςαν επί του λοφίςκου του
Τςουκαλά. Θ μάχθ αφτθ διιρκεςε ςχεδόν μζχρι τθσ εςπζρασ· τθν δε νφκτα επανιλκαν οι
μεν Τοφρκοι εισ Ράτρασ, οι δε Ζλλθνεσ εισ Αχαϊάν. Εφονεφκθςαν δε εν τθ μάχθ, 4 Ζλλθνεσ
και 30 Τοφρκοι, εν οισ και είσ χιλίαρχοσ, όςτισ κυκλωκείσ υπό του Αποςτόλθ Κολοκοτρϊνθ
και τριϊν άλλων Ελλινων και δισ πλθγωκείσ, ζκοψε πρϊτον τθν κεφαλιν ενόσ των
κυκλοφντων αυτόν και ζπειτα ζπεςε νεκρόσ υπό τα τραφματα των άλλων.
Μετά δε τθν περί θσ ο λόγοσ ςυμπλοκιν ζφερεν ο Κολοκοτρϊνθσ πλθςιζςτερον του εχκροφ
τα ςτρατεφματα, και αυτόσ μεν και τα υπό τον Ρλαποφταν κατζλαβαν το Σαραβάλι, τα δε
υπό τον Γενναίον και τον Τςαννζτον Χρθςτόπουλον τον Ραλαιόπυργον, τα δε υπό τον
Ρετμεηάν, τον Γιαννάκθν Κολοκοτρϊνθν και τον Ραπαςτακόπουλον τθν Οβριάν· 700 δε
Καλαβρυτινοί διετάχκθςαν να καταλάβωςι το Γθροκομείον. Ρριν δε κινιςθ όλον το ςϊμα
των Καλαβρυτινϊν εισ κατοχιν τθσ κζςεωσ ταφτθσ επροπορεφκθςαν ωσ 60 εξ αυτϊν.
Εξιλκαν ςυγχρόνωσ των Ρατρϊν καί τινεσ Τοφρκοι εισ κατάλθψιν τθσ αυτισ κζςεωσ, αλλ'
θφραν αυτιν προκαταλθφκείςαν υπό των 60 Ελλινων. Ειςιλκαν εισ το Γθροκομείον και οι
άλλοι Καλαβρυτινοί, και τοφτου γενομζνου εξεςτράτευςαν διςχίλιοι Τοφρκοι προσ τθν
κζςιν εκείνθν. Τότε ο Κολοκοτρϊνθσ απζςτειλεν εισ βοικειαν των εν Γθροκομείω τον μεν
Γενναίον δεξιόκεν άνωκεν του Κυνθγοφ, τον δε Ρλαποφταν διά τθσ πεδιάδοσ. Το ςχζδιον
τοφτο ευδοκίμθςε, και οι Ζλλθνεσ ζτρεψαν τουσ Τοφρκουσ και ειςιλκαν καταδιϊκοντζσ
τουσ και εισ αυτιν τθν πόλιν φονεφςαντεσ 30. Θρίςτευςε δε υπζρ πάντα άλλον ο
ςθμαιοφόροσ Καραχάλιοσ, όςτισ, πλθγωκείσ εισ τθν κεφαλιν επί τθσ πρϊτθσ κατά των
εχκρϊν ορμισ των υπό τον Ρλαποφταν, εςκοτίςκθ και ζπεςεν, αλλ' αναςτάσ μετ' ολίγον
ζδραξε τθν ςθμαίαν και επροπορεφετο όλου του ςτρατεφματοσ.
Μάρτιοσ Μετά τθν μάχθν ταφτθν, ςυμβάςαν τθν 2 Μαρτίου, οι Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ τασ
κζςεισ των κακά διζταξεν ο Κολοκοτρϊνθσ μθ εγκρίνασ να μείνωςιν εν τθ πόλει.
Τθν δε επαφριον κατζβθςαν εκ Νεηερϊν και οι λοιποί Ζλλθνεσ, και κατζλαβαν οι
μεν υπό τον Σζκερθν Τριπολιτςιϊται τον λινόν του Σαιταγα, οι δε Ρατρείσ υπό
τουσ Κουμανιϊτασ τθν κζςιν του Κυνθγοφ παρά το Γθροκομείον· ετοποκετικθςαν
δε και οι υπό τον Δθλθγιάννθν κατά το Ρουρναρόκαςτρον, ο δε Ηαιμθσ μετά τινων
Καλαβρυτινϊν εν τω μοναςτθρίω του Ομπλοφ.
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Ο δε Μεχμζτπαςασ, αφ' οφ απζτυχε και εν τθ πρϊτθ και εν τθ δευτζρα εκδρομι και είδεν
ειςελκόντασ τουσ εχκροφσ και εισ αυτιν τθν πόλιν, εταπείνωςε τθν οφρφν του, ςυνενοικθ
μετά του εν ίω κακθμζνου Λςοφφθ, ον ωλιγϊρει ζωσ τότε, και εηιτθςε τθν ςφμπραξιν των
εκεί και των εν τω Αντιρρίω. Επί τθ αιτιςει ταφτθ ςυνιχκθςαν εισ Ράτρασ ωσ 8000, και τθν
9 εξεςτράτευςαν όλοι υπό τθν οδθγίαν των δφο παςάδων, και πεςόντεσ εν πρϊτοισ εισ του
Κυνθγοφ ζτρεψαν τουσ υπό τουσ Κουμανιϊτασ κατζχοντασ τθν κζςιν εκείνθν Ρατρείσ,
εςκότωςαν τον ςθμαιοφόρον και επιραν τθν ςθμαίαν των. Ρολλοί Ζλλθνεσ των εν τω
Γθροκομείω και τω λινϊ του Σαιταγα εξιλκαν εισ βοικειαν των καταδιωκομζνων, αλλά
και οφτοι ετράπθςαν, και μθδζ να επανζλκωςιν εισ τασ κζςεισ των εδυνικθςαν. Ο δε
Κολοκοτρϊνθσ ζβαλεν εισ κίνθςιν τα υπό τον Ρλαποφταν, τον Γενναίον, τον Δθλθγιάννθν,
τον Τςαννζτον Χρθςτόπουλον και τον Ρετμεηάν ςϊματα· αλλ' οι Τοφρκοι ζτρεψαν και
ταφτα και επολιόρκθςαν και το Γθροκομείον. Εν τω μεταξφ δε τοφτω ο Γενναίοσ ειςιλκε
μετ' ολίγων εισ τον λινόν του Σαιταγα όπου θφρε πολλά ολίγουσ Τριπολιτςιϊτασ και τον
αρχθγόν αυτϊν Σζκερθν, διότι οι πλείςτοι των εναπομεινάντων ζφυγαν ιδόντεσ τα
γινόμενα. Εν ενί λόγω οι Τοφρκοι ζτρεψαν όλουσ τουσ Ζλλθνασ, και τουσ θνάγκαςαν
καταδιϊκοντζσ τουσ να καταφφγωςιν εισ τα όρθ, εκτόσ των εν Γθροκομείω και τω λινϊ, ουσ
απζκλειςαν και επολζμουν, και των υπό τον Ρλαποφταν εν τθ πεδιάδι οχυρωκζντων. Επί
τθσ φυγισ δε ταφτθσ εκινδφνευςε να ςυλλθφκι και ο Ηαιμθσ. Ευρεκείσ οφτοσ επί τθσ
εξόδου των εχκρϊν εν Ομπλϊ εκίνθςε μετά τινων ςτρατιωτϊν προσ το Γθροκομείον, όπου
ιςαν οι πλείςτοι των Καλαβρυτινϊν, και πεςϊν κακ' οδόν, επί τθσ τροπισ των Ελλινων, εισ
το μζςον των εχκρϊν και καταδιωχκείσ, ζφκαςεν ζφιπποσ εισ το χείλοσ ρφακόσ τινοσ,
όπου, αφθνιάςαντοσ του ίππου, επζηευςε και διαπεραιωκείσ πεηόσ απζφυγε τασ χείρασ
των εχκρϊν μεινάντων εντεφκεν του ρφακοσ.
Επί τθσ τροπισ δε ταφτθσ, ο Κολοκοτρϊνθσ, όςτισ διζμενε κατά το Σαραβάλι εκινικθ μόνοσ
κατά τον Ραλαιόπυργον μθδ' αυτόσ θξεφρων προσ τι εκινείτο. Κακ' οδόν απιντθςε τον
Λεχωρίτθν ςτελλόμενον προσ αυτόν παρά του Ηαιμθ αγγελιαφόρον, και τον ςυμπαρζλαβε·
πλθςιάςασ δε προσ τον Ραλαιόπυργον είδεν επάνωκζν του μικράν ελλθνικιν ςθμαίαν και
15 Ζλλθνασ κακθμζνουσ και κεωροφντασ τα γενόμενα. «Ρ ο ί ο ν - ζ χ ε τ ε - α ρ χ θ γ ό ν;»
τουσ θρϊτθςε. «Τ ο ν - Β α γ γ ζ λ θ - Κ ο υ μ α ν ι ϊ τ θ» απεκρίκθςαν. «Ε μ ζ ν α - μ ε - γ ν ω
ρ ί η ε τ ε; τουσ θρϊτθςε πάλιν ο Κολοκοτρϊνθσ· «όχι», απεκρίκθ ο Κουμανιϊτθσ. «Ε γ ϊ»,
επανζλαβεν, «ε ί μ α ι - ο - Κ ο λ ο κ ο τ ρ ϊ ν θ σ, α κ ο λ ο υ κ ι τ ε - μ ε - κ α ι - ζ χ ε ι - ο - Κ
ε ό σ». Κατζβθςαν οι 15, τον θκολοφκθςαν και ζγειναν όλοι 17· προχωροφντεσ ζγειναν 50
και ςυμπαρζλαβαν κακ' οδόν και τον Ραραςκευάν Ρλαποφταν. «Σ τ ι ς ε - ε δ ϊ - Β α γ γ ζ
λ θ», είπε τότε ο Κολοκοτρϊνθσ, «τ θ ν - ς θ μ α ί α ν - ς ο υ· κ α ι – ς υ - Ρ α ρ α ς κ ε υ ά - ς
φρε-και-πιάςε-το–εμπρόσ-τθσ-ςθμαίασ-του-Βαγγζλθ–αςβεςτ
ο κ ά μ ι ν ο». «Ε ί ν α ι - α ν ο ι χ τ ό σ - ο - τ ό π ο σ - κ α ι - χ α ν ό μ ε κ α», απεκρίκθςαν οι
περί τον Ραραςκευάν· «μ θ - φ ο β ά ς κ α ι», επανζλαβεν ο Κολοκοτρϊνθσ, «ε γ ϊ - δ ε ν ς α σ - α φ ί ν ω - ν α χ α κ ι τ ε· ς α σ – ς τ ζ λ ν ω - β ο ι κ ε ι α ν» . Το όνομα του
Κολοκοτρϊνθ ιτο πφργοσ δυνάμεωσ· ζγεινεν ωσ είπε, και κατελιφκθ θ κάμινοσ.
Ζμπροςκεν αυτισ ιςαν 60 Τοφρκοι ζφιπποι και ϊρμθςαν επί τουσ Ζλλθνασ· αλλ' οι Ζλλθνεσ
αντζςτθςαν και διετιρθςαν τθν κζςιν των. Ο δε Κολοκοτρϊνθσ παρετιρθςεν ότι το
κζντρον του εχκροφ ιτο δυνατόν και αδφνατοι αι πτζρυγζσ του· διά τοφτο, αφ' οφ
εκάρρυνε το κατά τθν κάμινον μικρόν ςϊμα, μετζβθ μετά του ςθμαιοφόρου του
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Καραχάλιου και του υπαςπιςτοφ του Φωτάκου προσ το άλλο μζροσ, το κρατοφμενον υπό
των Τοφρκων μζχρι τθσ μάνασ του νεροφ, και εκραφγαςεν αποτεινόμενοσ προσ τουσ επί
των βουνϊν Ζλλθνασ· «κ ά τ ω - Ζ λ λ θ ν ε σ, κ ά τ ω, ε δ ϊ – ε ί ν α ι - ο - Κ ο λ ο κ ο τ ρ ϊ ν θ
σ» . Ακοφςαντεσ οι εκεί τθν βροντϊδθ φωνιν του Κολοκοτρϊνθ και το όνομά του ιρχιςαν
να καταβαίνωςι προσ το μζροσ όπου ιτον ο Κολοκοτρϊνθσ και να μάχωνται· πολλοί δε
υπιγαν και όπου ιςαν ο Βαγγζλθσ και ο Ραραςκευάσ ιδόντεσ ότι ιςαν και εκεί Ζλλθνεσ,
και οφτωσ εξιφκθ θ μάχθ. Εν τοςοφτω επολζμουν αδιακόπωσ και οι εν τω Γθροκομείω και
οι εν τω Λινϊ και αντείχαν γενναίωσ, αν και εκανονοβολοφντο και εβομβοβολοφντο υπό
των ζξω· επίςθσ διεκρίνοντο και οι εν τθ πεδιάδι μαχόμενοι υπό τον Ρλαποφταν. Ο δε
Κολοκοτρϊνθσ μετεχειρίςκθ ευτυχϊσ το ακόλουκον ςτρατιγθμα. Ανζβθ είσ τινα υψθλιν
κζςιν, και, αφ' οφ εκφτταξε διά του τθλεςκοπίου του τουσ πολεμοφντασ εκατζρωκεν,
εκρότθςε τασ χείρασ και εκραφγαςεν· «Ε τ ς ά κ ι ς α ν - ο ι - Τ ο φ ρ κ ο ι, - ε τ ς ά κ ι ς α ν π ά ρ τ ε - τ ο υ σ - Ζ λ λ θ ν ε σ, - π ά ρ τ ε - τ ο υ σ ». Οι Τοφρκοι δεν ετςάκιςαν, αλλ' οι
πολεμοφντεσ προσ το ζν μζροσ δεν ζβλεπαν τι εγίνετο προσ το άλλο· διά τοφτο επίςτευςαν
και Τοφρκοι και Ζλλθνεσ τθν φωνιν τθν λζγουςαν «ο ι - Τ ο φ ρ κ ο ι - ε τ ς ά κ ι ς α ν»,
νομίηοντεσ οι του ενόσ μζρουσ ότι τω όντι ετςάκιςαν οι του άλλου· ϊςτε επαλικευςαν μετ'
ολίγον όςα μθ αλθκϊσ είπεν ο Κολοκοτρϊνθσ κατ' αρχάσ. Και πανταχόκεν μεν εφϊρμθςαν
οι Ζλλθνεσ, πανταχόκεν δε ετράπθςαν οι Τοφρκοι καταδιωκόμενοι μζχρι τθσ πόλεωσ.
Δεκαοκτϊ εξ αυτϊν, εν οισ και ο κεχαγιάσ του Μεχμζτπαςα, μθ δυνθκζντεσ να καταφφγωςι
και αυτοί εισ τθν πόλιν, εκλείςκθςαν ζν τινι περιτειχίςματι, όπου ειςπθδιςαντεσ ο
Ρλαποφτασ καί τινεσ των περί αυτόν τουσ εφόνευςαν. Διακόςιοι υπελογίςκθςαν όλοι οι επί
τθσ μάχθσ ταφτθσ φονευκζντεσ Τοφρκοι· εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν και είκοςιν
Ζλλθνεσ. Τοιουτοτρόπωσ μετζβαλεν ο Κολοκοτρϊνθσ τθν κατά τθν 9 μαρτίου ιτταν των
Ελλινων εισ νίκθν. Τοφτου δε γενομζνου ανεχϊρθςεν εισ Κόρινκον αφιςασ τοποτθρθτιν
τον Ρλαποφταν, εισ ον ανζκετε πάντοτε τα τθσ ςτρατοπεδαρχίασ εν τθ απουςία του.
Λιγοντοσ δε του απριλίου εξεςτράτευςαν οι Τοφρκοι, οι μεν προσ το Γθροκομείον, οι δε
προσ το Σαραβάλι, αλλά πολλά πακόντεσ ωπιςκοδρόμθςαν. Επζβθςαν ςυγχρόνωσ καί τινεσ
αυτϊν εισ πλοιάριον και ζπλευςαν προσ τον ποταμόν τθσ Αχαϊάσ ίνα επιπζςωςιν όπιςκεν
των Ελλινων, αλλά και οφτοι γενναίωσ αντικρουςκζντεσ, χάρισ εισ τον Νικολόν
Μποφκουρθν, ουδζ ν' αποβϊςιν εδυνικθςαν. Εξεςτράτευςαν και αφκισ, αλλ' ουδζ και τότε
ευδοκιμιςαντεσ ζπαυςαν επιτικζμενοι.

1821-1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'.

&Καηαζηποθή ηηρ Καζζάνδπαρ. — Τποηαγή ηος αγίος Όποςρ —
Καηαζηποθή ηηρ Ναούζηρ και ηος Δλληνικού αγώνορ καθ' όλην ηην
Μακεδονίαν.&
Ο ΡΟΛΕΜΟΣ προσ τα μζρθ τθσ Μακεδονίασ δεν ευτφχει αλλά διετθρείτο· οφτε ο
Λςοφφμπεθσ είχε δυνάμεισ ικανάσ να υποτάξθ τουσ Καςςανδρείσ, οφτε οι Καςςανδρείσ
ιςαν ικανοί να περιορίςωςι τον Λςοφφμπεθν. Θ Ρφλθ εισ ενίςχυςιν των πολεμικϊν τθσ
κινθμάτων απζςτειλεν θγεμόνα εισ Κεςςαλονίκθν φζροντα τίτλον γενικοφ αρχθγοφ
Μακεδονίασ και Κεςςαλίασ τον Αβδουλαβοφδπαςαν, δραςτιριον, εφτολμον και πολλισ
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ικανότθτοσ άνδρα, δεικνφοντα κατά τασ περιςτάςεισ ποτζ μεν υπό τθν λεοντιν τθν
ωμότθτα τθσ ψυχισ του, ποτζ δε υπό τθν αλωπεκιν τθν υπουλότθτα του χαρακτιροσ του.
Ο νζοσ οφτοσ ςτρατάρχθσ φκάςασ εισ Κεςςαλονίκθν τον ςεπτζμβριον εξζδωκε προκιρυξιν,
δι' θσ εξφμνει τθν προσ τουσ ραγιάδασ γενναιοφροςφνθν του ςουλτάνου, εμζμφετο τθν
προσ αυτόν αγνωμοςφνθν των ονειροπολοφντων τθν ανόρκωςιν τθσ προγονικισ των
αυτοκρατορίασ και διζταττε να οπλοφοριςωςιν όλοι οι επζκεινα του 16 μζχρι του 60 ζτουσ
Μουςουλμάνοι· και οι μεν εντόσ του 50 να τρζξωςιν εισ τα πεδία τθσ μάχθσ οδθγοφμενοι
υπό τθσ χειρόσ του προφιτου, οι δε λοιποί να διατθρϊςι τθν εςωτερικιν ευταξίαν. Μετά
τθν προκιρυξιν ταφτθν ο Αβδουλαβοφδθσ εξεςτράτευςεν αυτοπροςϊπωσ εισ Καςςάνδραν.
Είπαμεν ιδθ, ότι 2700 ιςαν οι ςυνενωκζντεσ εν τθ χερςονιςω εκείνθ περί τα τζλθ του
παρελκόντοσ ιουνίου ζνοπλοι· και ότι 400 Ολφμπιοι ιλκαν μετά ταφτα επιβοθκοί· αλλά
κακ' όν καιρόν εξεςτράτευςεν ο παςάσ, μόλισ ιςαν όλοι 600, διότι οι λοιποί διά τθν
ζλλειψιν των αναγκαίων, τασ επιςυμβάςασ αςκενείασ, και τασ διχονοίασ των εγκριτωτζρων
ανεχϊρθςαν. Ο παςάσ επροςπάκθςε κατ' αρχάσ διά μεγάλων και επανειλθμμζνων
υποςχζςεων να πείςθ τουσ εν Καςςάνδρα να προςκυνιςωςιν· αλλ' οφτοι, αν και τόςον
ολίγοι, απζρριψαν τασ προτάςεισ του. Γενομζνθσ δε γνωςτισ αυτϊ τθσ διακζςεωσ και τθσ
αδυναμίασ των, απεφαςίςκθ θ ζφοδοσ. Τθν 30 Οκτωβρίου πριν εξθμερϊςθ εφϊρμθςαν
ιππείσ και πεηοί εφ' όλθν τθν γραμμιν τθσ τάφρου, και ευρόντεσ μζροσ αυτισ ολοτελϊσ
εγκαταλειφκζν, το παρεγζμιςαν ερρίψαντεσ ξφλα και άλλθν φλθν, και πρϊτοι οι ιππείσ
ειςιλκαν δι' αυτοφ εισ τθν χερςόνθςον, μετ' αυτοφσ δε και οι πεηοί, ζτρεψαν όλουσ τουσ
κατζχοντασ τα άλλα μζρθ τθσ τάφρου, πολλοφσ αυτϊν εφόνευςαν, επροχϊρθςαν εισ τα
ενδότερα μθδενόσ εναντιουμζνου, ζςφαξαν και θνδραπόδιςαν και αυτοφσ τουσ θςφχουσ
κατοίκουσ, εξ ϊν μόνοι διεςϊκθςαν όςοι ευτφχθςαν να επιβϊςιν είσ τινα παρευρεκζντα
πλοία τθσ Σκιάκου και τθσ Σκοπζλου, και κατζκαυςαν όλα ςχεδόν τα χωρία. Δεκακιςχίλιοι
υπελογίςκθςαν οι φονευκζντεσ και ανδραποδιςκζντεσ άνδρεσ και γυναίκεσ πάςθσ θλικίασ.
Μετά τθν τελείαν καταςτροφιν τθσ Καςςάνδρασ ο παςάσ ζςτρεψε τθν προςοχιν του εισ
τον Άκωνα.
Διθγικθμεν άλλοτε, ότι πολλοί μοναχοί του αγίου Προυσ εξεςτράτευςαν υπό τθν ςθμαίαν
του Σταυροφ και τθν οδθγίαν του Εμμανουιλ Ραπά, και αποκρουςκζντεσ και πακόντεσ
επανιλκαν εισ το Προσ.
Θ χερςόνθςοσ αφτθ, θ το πάλαι Ακτι, είναι θ ανατολικωτζρα των κατά τθν χαλκιδικιν
τριϊν παραλλιλων χερςονιςων, 35 μιλίων μικοσ ζχουςα από τθσ επί του δφο μιλίων
πλάτοσ ζχοντοσ ιςκμοφ διϊρυγοσ του Ξζρξου μζχρι τθσ μεςθμβρινισ τθσ άκρασ· περιζχει
μοναςτιρια οχυρά, και δεν εςτερείτο επί τθσ επαναςτάςεωσ πυροβολικοφ, ψιλϊν όπλων,
ι πολεμεφοδίων. Επειδι ο χαρακτιρ του πολζμου ιτον όχι πολιτικόσ αλλά και
κρθςκευτικόσ, μζγασ ενκουςιαςμόσ κατζλαβε τουσ μοναχοφσ, και υπερδιςχίλιοι των
νεωτζρων ωπλοφόρθςαν· ιλκαν ςφμμαχοι των ζξωκεν και πολλοί λαϊκοί, ϊςτε τα πάντα
εφαίνοντο πρόςφορα εισ μακράν και ευτυχι αντίςταςιν· αλλ' οι θγοφμενοι και
προθγοφμενοι διεφϊνουν, και οι πλείςτοι εηιτουν αςφάλειαν όπου δεν εδφναντο να
εφρωςιν ειμι αφανιςμόν, εν τθ υποταγι. Τουσ εφόβιςε δε και θ καταςτροφι τθσ
Καςςάνδρασ, και αντί να τουσ ενοπλίςθ τουσ αφϊπλιςε· τουσ θπάτθςε και θ υπουλότθσ
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του παςά, αν και είχαν υπ' όψιν τα ζργα τθσ κθριωδίασ του. Αφ' οφ δε υπερίςχυςεν θ περί
υποταγισ γνϊμθ, πολλοί των πατζρων, αποδοκιμάηοντεσ πάντα ςυμβιβαςμόν,
απζπλευςαν, ςυνεπιφζροντεσ τα ιερά ςκεφθ τινϊν μοναςτθριϊν και τα εν αυτοίσ άγια
λείψανα. Απζπλευςε και ο Εμμανουιλ Ραπάσ, και αςκενιςασ κατά τον πλουν απεβίωςεν
επί του πλοίου και ετάφθ εν Φδρα. Μετά δε τθν αποδθμίαν τοφτων επροςκφνθςαν οι εν τω
αγίω Πρει, αφοπλιςκζντεσ, αμνθςτευκζντεσ, δόςαντεσ ομιρουσ και γρόςια 2,500,000 και
δεχκζντεσ τουρκικιν φρουράν επί υποςχζςει να τθν τρζφωςιν. Θ φρουρά αφτθ εκ
τριςχιλίων κατζλαβε το Προσ τθν 15 δεκεμβρίου και ζφερε δι' ων ζπραξεν εισ πικράν
μετάνοιαν τουσ προτιμιςαντασ τθσ αντιςτάςεωσ τθν υποταγιν Αγιορείτασ, διαμείναςα
παρ' αυτοίσ εννζα ζτθ.
Ο δε Αβδουλαβοφδθσ, αφ' οφ ζςβεςε τασ δφο επαναςτατικάσ εςτίασ τθσ Καςςάνδρασ και
του Άκωνοσ, εηιτθςεν ομιρουσ εισ αςφάλειάν του παρά τινων άλλων πόλεων και παρά τθσ
Ναοφςθσ εξ αιτίασ των πολλϊν κατοίκων τθσ Χριςτιανϊν εςκόπευε δε να ςτείλθ και 500 εισ
φροφρθςίν τθσ. Ρροζςτευε τθσ πόλεωσ εκείνθσ ο Ηαφειράκθσ Κεοδοςίου, ο και Λογοκζτθσ,
οφτινοσ τον υιόν εηιτθςε προσ τοισ άλλοισ όμθρον ο παςάσ. Μεγάλθν αφοςίωςιν ζδειξεν ο
προεςτϊσ οφτοσ, πριν εκραγι θ ελλθνικι επανάςταςισ, εισ τα ςυμφζροντα τθσ Ρφλθσ, διότι
διά τθσ ςυνεργείασ αυτοφ εφονεφκθ αρχομζνου του 1821 ο διά Ναοφςθσ διαβάσ
απόςτολοσ τθσ Εταιρίασ Φπατροσ, περί ου προανεφζραμεν, και εςτάλθςαν εισ τθν Ρφλθν τα
ανακαλφπτοντα τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ γράμματα πεςόντα εισ χείρασ του· δεν
ςυνιργθςε δε ο Ηαφειράκθσ εισ τον φόνον ωσ επιβουλευόμενοσ τα τθσ Φιλικισ Εταιρίασ,
διότι και αυτιν τθν φπαρξίν τθσ θγνόει, αλλά διότι ο Φπατροσ, μθ εγκρίνασ να τω
ανακαλφψθ τον αλθκι ςκοπόν τθσ αποςτολισ του, τω είπε μόνον ότι απεςτζλλετο εισ
προτροπιν των Ελλινων προσ υποςτιριξιν του Αλιπαςα, ον ο Ηαφειράκθσ και
υπερθχκρεφετο και υπερεφοβείτο· θ δε Ρφλθ τόςον ευθρεςτικθ επί τθ διαγωγι του, ϊςτε
τον ευχαρίςτθςε διά φιρμανίου. Αλλ' εν τθ παροφςθ περιςτάςει ελθςμόνθςε τθν
ςθμαντικιν προσ αυτιν υπθρεςίαν του και τον θνάγκαςε ν' αντιςτακι ενόπλωσ, ι να
ςτερθκι του υιοφ του και δεχκι φρουράν τουρκικιν εν τθ πατρίδι του, ό εςτι να
παραδϊςθ εαυτόν και τουσ ςυμπατριϊτασ του εισ τθν διάκριςιν των φανζντων κθρίων
μάλλον ι ανκρϊπων επί τθσ αλϊςεωσ τθσ Καςςάνδρασ· διά τοφτο ο Ηαφειράκθσ
εκεϊρθςεν ιττον επιβλαβι τθν αντίςταςιν ι τθν υποταγιν. Τθσ αυτισ γνϊμθσ εφάνθςαν
και ο Γάτςοσ οπλαρχθγόσ των Βοδινϊν και ο Καρατάςοσ οπλαρχθγόσ τθσ Βερροίασ.
Θ πόλισ τθσ Ναοφςθσ διά το πλικοσ των κατοίκων τθσ Χριςτιανϊν, Ελλινων και
Βουλγάρων, διά τουσ πόρουσ τθσ και διά το περιτείχιςμά τθσ εφάνθ προςφυζσ ορμθτιριον
των κατ' εκείνα τα μζρθ επαναςτατικϊν κινθμάτων· διά τοφτο πολλαί και ςθμαντικαί
οικογζνειαι, εν αισ και αι του Καρατάςου και Γάτςου, κατζφυγαν χάριν αςφαλείασ εισ
αυτιν, και ειςιλκαν και τα υπό τον Καρατάςον και τον Γάτςον ςτρατεφματα υπό τθν
ςθμαίαν τθσ επαναςτάςεωσ. Και πρϊτον μεν εφόνευςαν τον διοικθτιν και τουσ περί αυτόν
ολίγουσ Τοφρκουσ, τουσ μόνουσ ευριςκομζνουσ εν τθ πόλει· διεχφκθςαν ζπειτα εισ τα
χωρία των Βοδινϊν προσ διζγερςιν των μθ προκφμων χωρικϊν και ζκαυςαν και τρία
χριςτιανικά χωρία, τθν Επιςκοπιν, τθν Πςλανθν και το Δρεςίλοβον· μετζβθςαν ζπειτα εισ
Κατρανίτςαν και Γραμματικόβον, όπου ιςαν Τοφρκοι, και τουσ εςκότωςαν, και κινθκζντεσ
εκείκεν προσ τθν πόλιν τθσ Βερροίασ ζβαλαν πυρ εισ τα άκρα τθσ. Τοφτων δε γενομζνων, ο
μεν Καρατάςοσ μετά 200 κατζλαβε το μοναςτιριον τθσ Ραναγίασ Δωβρά, ο δε Γάτςοσ και ο
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Ηαφειράκθσ περιεφζροντο ζνοπλοι εισ άλλα μζρθ. Ζτυχε να διατρίβθ τότε εντόσ τθσ
Βερροίασ ο Αβδουλαβοφδθσ, όςτισ ζςτειλεν αμζςωσ δυνάμεισ κατά του Καρατάςου και τον
απζκλειςεν εν τω μοναςτθρίω. Αλλ' ελκόντεσ ζξωκεν ο Γάτςοσ και ο Ηαφειράκθσ τον
απιλλαξαν. Μετά δφο δε θμζρασ εξεςτράτευςεν ο παςάσ εισ Νάουςαν μετά 15,000.
Γενναίαν αντίςταςιν θφρε κατ' αρχάσ εκτόσ τθσ πόλεωσ, όπου ιςαν ικανοί Ζλλθνεσ
εςτρατοπεδευμζνοι υπό τον υιόν του Καρατάςου Τςάμθν, αλλ' υπερίςχυςεν επί τζλουσ και
διεςκόρπιςε το ςτρατόπεδον εκείνο· καλζςασ δε τουσ εν τθ πόλει εισ υποταγιν και μθ
ειςακουςκείσ, εφϊρμθςε τθν 6 απριλίου και μετά μικράν αντίςταςιν τθν εκυρίευςε, τθν
κατζκαυςε, και τουσ μεν των εγκατοίκων εςκότωςε, τουσ δε θνδραπόδιςε.
Μετά δε τθν ειςβολιν των εχκρϊν εισ τθν πόλιν, ο μεν Καρατάςοσ κατζλαβε το
Ραλαιοεκκλιςιον του Κεολόγον, ο δε Τάτςοσ το μοναςτιριον του Ρροδρόμου, αμφότερα
παρά τθν Νάουςαν, ο δε Ηαφειράκθσ τον Ραλαιόπυργον (Κοφλιαν) προσ τθν άκραν τθσ
πόλεωσ. Ζξωκεν δε του Ραλαιοπφργου ςυνζρρευςε μζγα πλικοσ ωσ εισ αςφαλζςτερον
μζροσ. Οι Τοφρκοι ςφροντεσ και κανόνια εκτφπθςαν εν πρϊτοισ τον Ραλαιόπυργον, και τον
μεν Ηαφειράκθν θνάγκαςαν να φφγθ, τουσ δε εκεί καταφυγόντασ όλουσ ςχεδόν
ςυνζλαβαν. Ο Γάτςοσ και ο Καρατάςοσ, βλζποντεσ ότι δεν εδφναντο ν' αντιςτακϊςιν,
ανζβθςαν εισ το πλθςίον τθσ πόλεωσ χωρίον, Σζλι, αλλ' απελπιςκζντεσ μετ' ολίγον ζφυγαν
ολοτελϊσ εκ Μακεδονίασ, διζβθςαν εισ Αςπροπόταμον και κατιντθςαν εισ τθν ελευκζραν
Ελλάδα ςυμβιβαςκζντεσ κατά τθν διάβαςίν των μετά των κατά τόπουσ Τοφρκων μιτε να
βλάπτωςι μιτε να βλάπτωνται. Ο δε Ηαφειράκθσ ειςζδυςεν εισ τον πλθςίον τθσ Βερροίασ
βάλτον ζχων δζκα μόνον οπαδοφσ και ζνα των υιϊν του Καρατάςου. Τοφτο μακόντεσ οι εν
Βερροία Τοφρκοι εκινικθςαν κατ' αυτϊν και τουσ εφόνευςαν όλουσ ανδρείωσ
πολεμιςαντεσ και μθ κελιςαντασ επί αςφαλεία ηωισ να παραδοκϊςι.
Μεγάλα τα πακιματα των κατοίκων και μεγάλθ θ καταςτροφι των μερϊν εκείνων.
Ρεντακιςχίλιοι εφονεφκθςαν και θχμαλωτίςκθςαν εν τθ Ναοφςθ, και άλλοι τόςοι ζπεςαν
εισ χείρασ των εχκρϊν περί τον Ραλαιόπυργον· πολλοί των ςυλλθφκζντων ανθλεϊσ
εβαςανίςκθςαν, πολλαί γυναίκεσ εισ τασ φλόγασ ερρίφκθςαν, ζγκυοι εξεκοιλιάςκθςαν,
τζκνα ζμπροςκεν των γονζων εςφάγθςαν, βρζφθ από των τραχιλων των μθτζρων
εκρεμάςκθςαν, παρκζνοι και μθτζρεσ αγκαλοφοροφςαι τα τζκνα των ζπεςαν αυκόρμθτοι
εισ τθν πλθςίον του Ραλαιοπφργου λίμνθν, το Μ α φ ρ ο ν - ν ε ρ ό ν, και επνίγθςαν εισ
αποφυγιν ατιμίασ και βαςάνων· τόςον κθριϊδεισ εφάνθςαν οι νικθταί. Ράμπολλοι δε
Εβραίοι, ζνοπλοι και πολφδιψοι χριςτιανικοφ αίματοσ, παρθκολοφκουν τον τουρκικόν
ςτρατόν ωσ εκοφςιοι διμιοι. Οφτοι ζλκοντεσ ζξω τθσ πόλεωσ τουσ Χριςτιανοφσ τουσ
ερροπάλιηαν κατακζφαλα, και πίπτοντασ κατά γθσ τουσ ζςφαηαν ωσ βόασ. Αι δε εν Ναοφςθ
ςυλλθφκείςαι γυναίκεσ του Καρατάςου, του Γάτςου και του Ηαφειράκθ μετεκομίςκθςαν
εισ Κεςςαλονίκθν, όπου θ μεν του Γάτςου ετοφρκευςεν αποδειλιάςαςα ενϊπιον των
βαςάνων, αι δε δφο άλλαι μθ αλλαξοπιςτιςαςαι προςθλϊκθςαν απζναντι αλλιλων όρκιαι
επί του τοίχου μιασ των αικουςϊν του παλατιοφ του κθριϊδουσ βεηίρθ, και απζκαναν
πολυειδϊσ βαςανιηόμεναι· οι δε διαςωκζντεσ τριςάκλιοι Χριςτιανοί δεν είχαν ποφ τθν
κεφαλιν κλίναι, διότι εκατόν είκοςι κωμοπόλεισ, χωρία, και ηευγαλατεία των μερϊν
εκείνων απετεφρϊκθςαν.
Ρρό τινων δε μθνϊν οι Ολφμπιοι είχαν ςτείλει πρεςβείαν προσ τον εν Τριπολιτςά
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διατρίβοντα τότε Υψθλάντθν ηθτοφντεσ πολεμεφόδια και αρχθγόν, ίνα κινθκϊςι και οφτοι
κατά των εχκρϊν, καταλάβωςι καταλλιλουσ τινάσ κζςεισ και ςτιςωςι φραγμόν μεταξφ των
Τοφρκων Κεςςαλίασ και Μακεδονίασ. Ο Υψθλάντθσ διϊριςε τοιοφτον τον υπαςπιςτιν του
Γρθγόριον Σάλλαν, γεννθκζντα εν Βεςςαραβία εξ Ελλινων και προ ολίγου παραιτθκζντα
τθσ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ τθσ ωςςίασ, και διζταξε καί τινασ αξιωματικοφσ Ζλλθνασ και
φιλζλλθνασ να ςυνακολουκιςωςι. Τθν 25 νοεμβρίου ο αρχθγόσ οφτοσ απζπλευςε των
αντικρφ του Ναυπλίου Μφλων, αλλ' εφάνθ τόςον ανάξιοσ τθσ αποςτολισ του
περιπλανϊμενοσ τζςςαρασ ολοκλιρουσ μινασ εισ τασ νιςουσ του Αιγαίου και εντρυφϊν,
ϊςτε οι πλείςτοι τθσ ςυνοδίασ του τον εγκατζλειψαν εν Μυκϊνω, και μόλισ αυτόσ, ο
Ρολωνόσ Λεξίνςκθσ, ο διδάςκαλοσ Κεόφιλοσ Καΐρθσ και ολίγοι άλλοι κατζπλευςαν εισ
Ελευκεροχϊρι τθν 22 μαρτίου φζροντεσ τζςςαρα κανόνια και ολίγα πολεμεφόδια.
Μάχιμοι εδείχκθςαν πάντοτε, και φιμθν πολλιν ωσ τοιοφτοι είχαν οι άνδρεσ των μερϊν
εκείνων· και τα βουνά του Ολφμπου, θ άλλοτε ζδρα των Κεϊν, μετεποιικθςαν επί τθσ
τουρκοκρατίασ εισ λιμζρια του παπά - Κφμιου, του Λιάκου και των τοιοφτων τουρκομάχων
ανδρϊν, οίτινεσ, καλοφμενοι εισ υποταγιν παρά των παςάδων και βεηιρϊν, απεκρίνοντο·
«Εγϊ βεηίρθ δεν ψθφϊ, παςά δεν προςκυνάω
παςά ζχω το τουφζκι μου, βεηίρθ το ςπακί μου» .
Αλλ' θ βραδφτθσ τθσ προ πολλοφ προςδοκωμζνθσ βοθκείασ, θ ολιγότθσ αυτισ και ιδίωσ τα
επιςυμβάντα μεγάλα δυςτυχιματα κατά τα μζρθ εκείνα ζςβεςαν τον ηιλον των πολλϊν
και εματαίωςαν το ςχζδιον· και εν ϊ θλπίηετο να ςυςτρατολογθκϊςιν υπερεξακιςχίλιοι,
μόλισ διακόςιοι ςυνθρικμικθςαν οι υπό τασ διαταγάσ του Σάλλα τεκζντεσ επί τθσ
αποβάςεϊσ του αλλά και των ολίγων τοφτων οι οπλαρχθγοί διεφϊνουν, διότι θ αποτυχία
επιφζρουςα ακυμίαν ςυνεπιφζρει και διαφωνίαν.
Πχι μακράν του Ελευκεροχωρίου κείται το χωρίον Κολινδρόν, όπου εςταφκμευαν χίλιοι
Τοφρκοι εισ προφφλαξιν των μερϊν εκείνων. Μακόντεσ οφτοι τθν απόβαςιν των Ελλινων
κατζβθςαν εισ Ελευκεροχϊρι αυκθμερόν και τουσ επολζμθςαν, αλλ' απεκροφςκθςαν και
επανιλκαν εισ τθν προτζραν κζςιν των. Ο Σάλλασ, άςωτοσ αλλά γενναίοσ, κζλων να
εμψυχϊςθ τον φοβθκζντα λαόν επροχϊρθςε μετά τθν μάχθν προσ τα ενδότερα και
εςτρατοπζδευςεν εν Καςτανιά πλθςίον του Κολινδροφ, ϊςτε τα δφο ςτρατόπεδα ιςαν
απζναντι αλλιλων και ςυχνάκισ θκροβολίηοντο· επειδι δε φόβοσ ιτο μθ επιρχοντο και
άλλαι δυνάμεισ από Κεςςαλονίκθσ, τινζσ των οπλαρχθγϊν Ολυμπίων διετάχκθςαν να
προκαταλάβωςι τασ διόδουσ, αλλά δεν τασ προκατζλαβαν, και χίλιοι ςταλζντεσ παρά του
Αβδουλαβοφδθ εισ ενίςχυςιν του ςτρατοπζδου του Κολινδροφ, ευρόντεσ αυτάσ πάντθ
απροφυλάκτουσ, κατευωδϊκθςαν ατουφζκιςτοι και τθν 29 μαρτίου ζπεςαν όλοι επί τουσ
εν Καςτανιά Ζλλθνασ, τουσ εκτφπθςαν και τουσ θνάγκαςαν εγκαταλιπόντασ το χωρίον τουσ
μεν να μεταβϊςιν εισ Μθλιάν, τον δε Διαμαντιν Νικολάου να καταβι εισ Ελευκεροχϊρι
προσ αντιπεριςπαςμόν· αλλά και οφτοσ, μθ δυνάμενοσ να διατθριςθ τθν κζςιν εκείνθν,
ανζβθ μετ' ολίγον εισ Μθλιάν.
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Απρίλιοσ Οι Τοφρκοι μετά τθν εν Καςτανιά μάχθν κατεδίωξαν τουσ Ζλλθνασ, ζκαυςαν τα
κακ' οδόν χωρία, και τθν 2 απριλίου ζφκαςαν καίοντεσ και εισ Μθλιάν. Οι
Ζλλθνεσ, αν και δεκαπλάςιοι ιςαν οι εχκροί των, θτοιμάςκθςαν εισ μάχθν, και οι
μεν εκλείςκθςαν εν τω πφργω του χωρίου υπό τον Σάλλαν και τον Γοφλαν, οι δε
ζμειναν ζξωκεν του χωρίου υπό τον Διαμαντιν και τον Τόλιον εισ αντίκρουςιν των
ερχομζνων εχκρϊν, αλλά διεςκορπίςκθςαν άμα τουσ είδαν· ϊςτε μόνον οι εν τω
πφργω, όχι πλειότεροι των 60, ζμειναν πολεμοφντεσ από τθσ α' ϊρασ τθσ θμζρασ
ζωσ του μεςονυκτίου, κακ' θν ϊραν βαλόντεσ πυρ ζκαυςαν τον πφργον, εξιλκαν
ξιφιρεισ και εξθμερϊκθςαν είσ τινα κοιλάδα επί τθσ Ριερίασ· επειδι δε τουσ
κατεδίωκαν οι εχκροί, ζφυγαν και εκείκεν, και ηθτοφντεσ καταφυγιν ϊδευςαν εν
μζςω κρθμνϊν και χιόνων προσ τα άνω του όρουσ, και οφτωσ υπεξζφυγαν ωσ εκ
καφματοσ τον προφανι κίνδυνον. Ανίκανοι δε να παρατείνωςι τον αγϊνα διά τον
ολίγον αρικμόν των, τθν ζλλειψιν των αναγκαίων, και τον παντοφ διαςπαρζντα
τρόμον, διθρζκθςαν τθν 14, και οι μεν εντόπιοι, ζμειναν προςωρινϊσ κατά τα
μζρθ εκείνα περιπλανϊμενοι εισ εφρεςιν των τιδε κακείςε κρυβζντων ςυγγενϊν
των, ο δε Σάλλασ, ο Λεξίνςκθσ, ο Καΐρθσ καί τινεσ άλλοι, οδοιποροφντεσ υπό
πιςτοφσ οδθγοφσ τθν νφκτα, και κρυπτόμενοι τθν θμζραν, πεινϊντεσ,
γυμνθτεφοντεσ, κακοπακοφντεσ, και ζχοντεσ πάντοτε τον κάνατον προ οφκαλμϊν,
διεςϊκθςαν ανελπίςτωσ εισ Κόρινκον αρχομζνου του μαΐου. Ο δε οπλαρχθγόσ
Διαμαντισ καί τινεσ των ςυγγενϊν και πιςτϊν του, φεφγοντεσ και αυτοί κακιν
κακϊσ και ςυνοδεφοντεσ οι πλείςτοι τασ γυναίκασ και τα τζκνα των, ζπεςαν τθν
νφκτα εισ το υπό τθν Μθλιάν πυκνόν δάςοσ, «το ουμάνι του παλατιοφ». Οι
Τοφρκοι καταδιϊκοντζσ τουσ ζπεςαν εισ το αυτό δάςοσ τθν αυτιν νφκτα και
ιχνθλάτουν· τόςον δε επλθςίαςαν τουσ περί τον Διαμαντιν, ϊςτε θκοφοντο αι
λαλιαί και τα πατιματά των. Τινζσ των γυναικϊν, εν αισ και θ του Διαμαντι,
εβάςταηαν εν ταισ αγκάλαισ τα κθλάηοντα βρζφθ των· και επειδι φόβοσ ιτο μθ
ακουςκι ο κλαυκμυριςμόσ των, και ωσ εκ τοφτου προδοκϊςι και απολεςκϊςι
πάντεσ, τα ζπνιξαν όλα.
Τοιοφτοσ απζβθ ο τόςων αιματοχυςιϊν και καταςτροφϊν πρόξενοσ Μακεδονικόσ αγϊν,
και πεςϊν δεν ανζςτθ πλζον. Οι δε πιςτοί προσ τον αγϊνα οπλαρχθγοί και οπλοφόροι
ςυνιχκθςαν μετά τθν καταςτροφιν εισ Σκιάκον και Σκόπελον εκτόσ του Καρατάςου, του
Γάτςου και των περί αυτοφσ μεταβάντων, ωσ προείπαμεν, εισ το Αςπροπόταμον.
Καναςίμωσ ζβλαψε τα μζρθ εκείνα θ μθ εκ ςυμφϊνου και ταυτοχρόνωσ, ουδ' εξ ενόσ
ςχεδίου, ζνοπλοσ κίνθςισ. Αφ' οφ κατεςτράφθ θ Καςςάνδρα και επροςκφνθςε το Προσ,
τότε εκινικθ θ Νάουςα, ουδ' αυτι εκ προμελζτθσ αλλ' εξ ανάγκθσ· τότε εκινικθςαν καί
τινα χωρία του Ολφμπου, ουδζ και αυτά ςυνάμα εξ αιτίασ τθσ διαιρζςεωσ και αντιηθλίασ
των οπλαρχθγϊν. Τοιουτοτρόπωσ οι τόποι εκείνοι κατεςτράφθςαν ο είσ κατόπιν του
άλλου.

1822
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&Καηαζηποθή ηος Αλήπαζα. — Πολεμικαί πποεηοιμαζίαι Σούπκυν
και Δλλήνυν. — Υίορ και καηαζηποθή αςηήρ — Καηοπθώμαηα ηος
ελληνικού ζηόλος.&
ΜΕΤΑ δε τθν λφςιν τθσ ελλθνοαλβανικισ ςυμμαχίασ ο Αλισ εγκαταλειφκείσ υπό των
Αλβανϊν του και των άλλων όλων, κακϊσ πάντοτε εγκαταλείπονται επί τθσ αδυναμίασ των
οι κεοποιοφμενοι επί τθσ δυνάμεωσ των τφραννοι, παρεδόκθ εισ χείρασ των εχκρϊν του
επ' ελπίδι και υποςχζςει αφζςεωσ των ανομιϊν του, αλλ' εκανατϊκθ τον ιανουάριον ϊςτε
το αίτιον το διαιροφν τασ επί τθσ Θπείρου τουρκικάσ δυνάμεισ και απαςχολοφν αυτάσ
μακράν των Ελλινων ζλειψεν. Οι Ζλλθνεσ, και κατ' εξοχιν οι προ των κυρϊν τθσ Θπείρου
Στερεοελλαδίται, θςκάνκθςαν όλον το μζγεκοσ του μζλλοντοσ αγϊνοσ. Πςον το όνομα του
Αλι ιτο μζγα και φοβερόν, τόςον θ πτϊςισ του εδόξαςε τον νικθτιν του Χουρςιδθν, και θ
ζωσ τότε μεταξφ αυτοφ και του Αλι διθρθμζνθ Αλβανία υπετάχκθ όλθ εισ τασ διαταγάσ
του, και όλθ θ Ιπειροσ, θ επί πολλά ζτθ μθ ςεβομζνθ τόςον τα πρόςταγμα του ςουλτάνου,
όςον το απλοφν νεφμα του Αλι, ζπεςε και επροςκφνθςε τον Χουρςιδθν· το Σοφλι μόνον
αντείχεν εξ αιτίασ τθσ ςφαλεράσ και δολίου πολιτικισ του προκατόχου του Ραςόμπεθ,
αλλά και αυτό εκλονίηετο. Μετά δε τθν εξόντωςιν του Αλι, ο Χουρςιδθσ ζρριψεν όλθν τθν
προςοχιν του εισ τθν επανάςταςιν τθσ Ελλάδοσ. Θ Ρελοπόννθςοσ εκίνθ προ παντόσ άλλου
μζρουσ τθν αγανάκτθςίν του. Επί τθσ αλϊςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ και τα πλοφτθ του
διθρπάγθςαν και αι γυναίκεσ του θχμαλωτίςκθςαν. Το τελευταίον τοφτο δυςτφχθμα,
εξάπτον τθν περί τα τοιαφτα ςυνικθ οκωμανικιν ηθλοτυπίαν, ανθςφχαηε τον νουν του,
παρϊργιηε και τθν καρδίαν του. Εν ϊ δε τοιαφτα θςκάνετο κατά των Ελλινων ο Χουρςιδθσ
ωσ ιδιϊτθσ, ο ςουλτάνοσ, ο μετά τθν πτϊςιν του Αλι κεωρϊν αυτόν ωσ υποςτιριγμα του
κλονιηομζνου κράτουσ του, τω ζδωκε πάςαν εξουςίαν και τω επεδαψίλευςε παν ό,τι
εφαίνετο ςυντείνον εισ καταςτροφιν του ελλθνικοφ αγϊνοσ.
Βαρείσ και πολυειδείσ πολεμικοφσ περιςπαςμοφσ είχεν ο ςουλτάνοσ το παρελκόν ζτοσ, και
διά τοφτο δεν εδυνικθ να ρίψθ μεγάλασ δυνάμεισ εισ Ελλάδα. Είχε τον πόλεμον κατά του
Αλι, τον πόλεμον κατά των Ρερςϊν, τον πόλεμον εν Μολδοβλαχία και τον φόβον του
επικειμζνου ρωςςικοφ πολζμου. Αλλά το αρχόμενον δεφτερον τοφτο ζτοσ ευρζκθ
απαλλαγμζνοσ των ανωτζρω δεινϊν. Είχεν όλωσ διόλου ςβεςκι θ επανάςταςισ τθσ
Μολδοβλαχίασ και εκλείψει ο φόβοσ του επικειμζνου ρωςςικοφ πολζμου, διότι ο
αυτοκράτωρ Αλζξανδροσ, μθ παφων να δίδθ δείγματα τρανά τθσ ειλικρινοφσ διακζςεϊσ
του υπζρ τθσ διατθριςεωσ του ειρθνικοφ ςυςτιματοσ, απζκεςε τθν λφςιν των προσ τθν
Ρφλθν πολιτικϊν διαφορϊν του εισ τθν παρζμβαςιν των άλλων Δυνάμεων, αίτινεσ μθ
κζλουςαι τον πόλεμον κατεγίνοντο ςπουδαίωσ και ευτυχϊσ διά των εν Κωνςταντινουπόλει
πρζςβεων εισ εξιςαςμόν. Διιρκει μόνον ο περςικόσ πόλεμοσ, αλλ' ιτο πόλεμοσ μικρόσ και
απζκειτο εισ τθν Ρφλθν να τον παφςθ κακ' θν ϊραν ικελεν· επί λόγω δε ανακωχισ και επ'
ελπίδι ςυμβιβαςμοφ διεκόπθςαν και αι μικραί αφται τουρκοπερςικαί εχκροπραξίαι. Διά
τουσ λόγουσ τοφτουσ το αρχόμενον ζτοσ παρίςτατο ωσ ζτοσ παντελοφσ καταςτροφισ του
ελλθνικοφ αγϊνοσ, και θ Ελλάσ εφαίνετο ενϊπιον όλου του κόςμου επί του χείλουσ του
τάφου. Τω όντι αι μεν τουρκίηουςαι εφθμερίδεσ τθσ Ευρϊπθσ επανθγφριηαν ζκτοτε τα
επικιδειά τθσ, αι δε ελλθνίηουςαι εκρινουν τθν ςυμφοράν τθσ.
Μεγάλαι δε και φοβεραί ιςαν αι γενόμεναι κατά τθσ Ελλάδοσ πολεμικαί προπαραςκευαί
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διά ξθράσ και καλάςςθσ. Θ εμπειροπόλεμοσ Αλβανία, θν κινεί ο μιςκόσ, εκινείτο όλθ. Οι
θγεμόνεσ όλων των ευρωπαϊκϊν επαρχιϊν τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ διετάχκθςαν
να ςτρατολογιςωςιν, εν δε τοισ ναυςτάκμοισ θτοιμάηετο εισ ζκπλουν μζγασ ςτόλοσ. Το
ςχζδιον δε ιτο να ειςβάλωςι πολυπλθκι ςτρατεφματα τα μεν εισ τθν Αιτωλοακαρνανίαν
τα δε εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα, και διά τθσ ςυμπράξεωσ του μεγάλου ςτόλου, μζλλοντοσ
να καταπλεφςθ εισ τον κορινκιακόν κόλπον, να μεταβϊςι τα πλείςτα εισ Ρελοπόννθςον και
να ςβζςωςι τοιουτοτρόπωσ τθν εςτίαν τθσ ελλθνικισ επαναςτάςεωσ. Καλι τφχθ είχεν ιδθ
ςυςτθκι εν Ελλάδι κυβζρνθςισ, ιτισ και το όνομα μόνον ζχουςα κυβερνιςεωσ ωφζλει τα
μζγιςτα, διότι εχρθςίμευεν ωσ κζντρον όλων των διθρθμζνων και αυτοκεφάλων μερϊν τθσ
Ελλάδοσ. Συνζβθ δε και ο κάνατοσ του Αλι τον χειμϊνα, ϊςτε αι πάντοτε βραδείαι των
Τοφρκων ετοιμαςίαι εβράδυναν ζτι μάλλον, και δεν ιτο δυνατόν να ενεργθκϊςι τα
μελετϊμενα καταςτρεπτικά ςχζδιά των προ του καλοκαιρίου. Θ Ελλάσ, αν και είχε μεγάλθν
απόφαςιν, είχε μθδαμινοφσ πόρουσ. Ευτυχισ πόλεμοσ ενόσ ζτουσ χρθςτάσ ενζπνευςε του
μζλλοντοσ ελπίδασ· αλλ' ο πόλεμοσ «δείται χρθμάτων και άνευ τοφτων ουδζν εςτι γενζςκαι
των δεόντων»· το δε ταμείον τθσ Ελλάδοσ ιτο πάντθ κενόν αλλά ςυνζπεςε να λάβωςιν οι
Ζλλθνεσ χρθματικά βοθκιματα παρ' αυτοφ του εχκροφ των Χουρςιδθ, άτινα, αν και μικρά,
ιςαν μεγάλα διά τουσ μθδζν ζχοντασ και τουσ διά μικρϊν μεγάλα πράττοντασ. Λδοφ δε πϊσ
τα ζλαβαν. Είδαμεν, ότι επί τθσ αλϊςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ θχμαλωτίςκθςαν αι γυναίκεσ του
Χουρςιδθ και Μεχμζτθ, ο καϊμακάμθσ, ο κεχαγιάμπεθσ και άλλοι. Ρρό τινοσ καιροφ
διεπραγματεφετο μεταξφ του Χουρςιδθ και των Ελλινων θ ανταλλαγι των αιχμαλϊτων
τοφτων και των παρά τω Αλι ομθρευόντων Σουλιωτϊν πεςόντων μετά τθν καταςτροφιν
του εισ χείρασ του νικθτοφ Χουρςιδθ, ιγουν τθσ γυναικόσ και των τζκνων του Μάρκου
Μπότςαρθ, του αδελφοφ του Κϊςτα, του Ναςτοφλθ Νταγκλι, του Κϊςτα Τηαβζλλα, του
Κίτςου Κωλιοδθμιτρθ και του προεςτϊτοσ τθσ Λεβαδείασ Νικολάου Νάκου. Ρζντε μινασ
διιρκεςεν θ διαπραγμάτευςισ αφτθ και απεπερατϊκθ διά τθσ μεςιτείασ του μεγάλου
αρμοςτοφ των ιονίων νιςων τον απρίλιον, κακ' όν ζγεινεν θ ανταλλαγι, και ζλαβε το
ελλθνικόν ταμείον επί λόγω λφτρων δίςτθλα 80,000. Θ Ελλθνικι κυβζρνθςισ εξζδωκε
διαφόρουσ νόμουσ περί εξωτερικοφ δανείου, περί ςυνειςφορϊν, περί φορολογιϊν και
περί ςυνάξεωσ των αργυρϊν και χρυςϊν ςκευϊν των μοναςτθριϊν και εκκλθςιϊν εξιρεςε
δε μόνον τα εισ τελετιν των ιερϊν μυςτθρίων και τα χρυςά και αργυρά κοςμιματα των
εικόνων· αλλ' ολίγον ωφελικθ εξ αιτίασ των περιςτάςεων ϊςτε, εν ϊ αι χρείαι τθσ ιςαν
μεγάλαι, οι χρθματικοί τθσ πόροι ιςαν πάντοτε μθδαμινοί. Και ταφτα μεν τα περί τοφτων.
Ερχόμεκα δε τϊρα να ιςτοριςωμεν τα τθσ Χίου κατά το ενεςτϊσ ζτοσ· και επειδι
εφθμίηετο δικαίωσ θ νιςοσ αφτθ διά τα φυςικά τθσ κάλλθ, διά το διοικθτικόν ςφςτθμά τθσ
και διά τθν ευτυχι κατάςταςίν τθσ, προοιμιάηομεν εντεφκεν.
Απζναντι τθσ Λωνίασ, πζντε ιμιςυ μίλια απζχουςα του προσ νότον ακρωτθρίου, του παρά
τοισ παλαιοίσ Αργζννου και παρά τοισ νεωτζροισ Καβομπιάνκα, ζχουςα 37 μιλίων μικοσ
και μζγιςτον πλάτοσ 24, περίπλουν δε 120, παρατείνεται θ Χίοσ· ο βραχφςτομοσ δε
πορκμόσ υπερτετραπλαςιάηεται κοιλαινόμενοσ προσ τα ζςω, και απολιγει προσ βορράν
παρά τινα νθςίδια εισ δφο εφπλευςτα ςτόμια πλάτοσ ζχοντα το μεν προσ τθν Λωνίαν πζντε
ιμιςυ μιλίων το δε προσ τθν Χίον ενόσ και ιμιςυ. Τραχεία και βουνϊδθσ είναι εν γζνει θ
νιςοσ, αλλ' ζχει και γθν εφκαρπον, ευανκι και καλλίδενδρον· το δε κλίμα τθσ είναι
ευκραζσ, γλυκφ και υγιεινόν. Ρολυάρικμοι και πυργοςτόλιςτοι λεμονϊνεσ, πορτοκαλλϊνεσ,
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κιτρϊνεσ, και πολυειδι αγλόμοροα άλλα φυτά και δζνδρα κακωραΐηουν τθν νιςον και
αυτοφσ τουσ διαπλζοντασ γοθτεφουν διά τθσ ευκαλείασ και ευωδίασ. Θ πόλισ κείται
κατωφερϊσ εν τω μζςω τθσ ανατολικισ και παρακαλαςςίασ πλευράσ τθσ νιςου αντικρφ
των Ερυκρϊν, μιασ των δϊδεκα ιωνίων πόλεων, και αρκτικϊτερον του κακ' θμάσ Τςεςμζ,
και διαιρείται εισ τρία, τθν Απλωταριάν, τον Εγκρεμόν και τα Ραλαιόκαςτρον παράκειται
και επικαλάςςιον φροφριον και δεξιά μεν τθσ ειςόδου του λιμζνοσ τθσ πόλεωσ και του
φρουρίου υψοφται πφργοσ ζνοπλοσ (μποφρτςι), αριςτερά δε φανόσ εισ οδθγίαν των
ειςπλεόντων. Θ πόλισ περιελάμβανε κάτοικουσ 30,000, νοςοκομείον, λωβοκομείον,
βιβλιοκικθν, τυπογραφείον και μεγαλοπρεπζσ γυμνάςιον, όπου εφοίτων πολλαχόκεν τθσ
Ελλάδοσ νζοι υπό τουσ κατά καιρόν ςοφοφσ διδαςκάλουσ Αδαμάντιον ϊςιον, Ακανάςιον
Ράριον, Δωρόκεον Ρρϊιον, Κωνςταντίνον Βαρδαλάχον, Λωάννθν Τςελεπιν και Νεόφυτον
Βάμβαν. Είχε δε θ νιςοσ όλθ 66 χωρία, εν οισ και τα προσ νότον 24, τα παράγοντα τθν
περίφθμον μαςτίχθν, υπερτζραν, κατά τον Ρλίνιον, και αυτισ τθσ αραβικισ και ινδικισ·
είχε δε και επτά μοναςτιρια καλογιρων, δφο καλογραιϊν, και υπζρμεγαν αρικμόν
εκκλθςιϊν και εκκλθςιδίων· ςυνθρικμοφντο δε οι κάτοικοι όλθσ τθσ νιςου 120,000, εν οισ
2000 Τοφρκοι κατοικοφντεσ τθν πόλιν εν καιρϊ ειρινθσ, 70 Εβραίοι κατοικοφντεσ πάντοτε
το φροφριον, και 2000 του δυτικοφ δόγματοσ κατοικοφντεσ οι μεν τθν εξοχιν οι δε τθν
πόλιν. Θ υπζρ πάςαν δε άλλθν ακμάηουςα νιςοσ αφτθ επί του αγϊνοσ ικμαηε και επ'
αυτϊν των ομθρικϊν χρόνων καλουμζνθ ζκτοτε λ ι π α ρ ω τ ά τ θ, ιτοι πλουςιωτάτθ.
Ρλουςιωτάτθ και ευνομωτζρα πάςθσ άλλθσ ελλθνικισ πολιτείασ μετά τθν
αριςτοκρατουμζνθν Λακεδαίμονα κεωρείται και παρά του Κουκυδίδου. Αριςτοκρατικόν
ιτο το κακ' θμάσ ωσ και το αρχαίον πολίτευμά τθσ· αρχαία και πατροπαράδοτοσ και θ
φιλεμπορία των κατοίκων τθσ ενιςχυομζνθ ζτι μάλλον υπό τθσ ολιγοκαρπίασ τθσ γθσ.
Ζδρευαν εν τθ πρωτευοφςθ τθσ νιςου μουτεςελιμθσ και καδισ, αλλ' εςτζλλοντο εκ
Κωνςταντινουπόλεωσ μόνον ςχεδόν διά τον τφπον· οι αλθκείσ κυβερνιται και δικαςταί
ιςαν οι πζντε δθμογζροντεσ αυτισ εκλεγόμενοι κατ' ζτοσ και διοικοφντεσ τθν κοινότθτα
κατά τον ακόλουκον τρόπον.
Τθν 3 Φεβρουαρίου ςυνιρχοντο εισ τον ναόν του αγίου Φωτίου 40 περίπου των
εγκριτωτζρων, και αφ' οφ οι παφοντεσ δθμογζροντεσ ανιγγελλαν ότι επζςτθ ο καιρόσ των
νζων αρχαιρεςιϊν και εηιτουν δθμοςία ςυγγνϊμθν άν τινα ελφπθςαν, εναπζμεναν αυτοί
και 20 εκ των άλλοτε χρθματιςάντων δθμογερόντων, ιτοι 8 εκ τθσ Απλωταριάσ, 8 εκ του
Εγκρεμοφ, 2 εκ του Ραλαιοκάςτρου και 2 δυτικοί. Δεκαζξ δελτία, όλα εςφραγιςμζνα, εξ ϊν
τζςςαρα μόνον ιςαν ζγγραφα φζροντα τθν λζξιν «μείνε», διενζμοντο τότε παρά των
παυόντων δθμογερόντων τα μεν οκτϊ, εν οισ και δφο ζγγραφα, εισ τουσ Απλωταριϊτασ
ανά ζν αδιακρίτωσ, τα δε λοιπά επίςθσ αδιακρίτωσ εισ τουσ Εγκρεμιϊτασ· και όςοι μεν
ελάμβαναν τα άγραφα, ανεχϊρουν ευκφσ, οι δε λαβόντεσ τα ζγγραφα, ιτοι 2
Απλωταριϊται, και 2 Εγκρεμιϊται, μετά των 2 Ραλαιοκαςτρινϊν, των 2 δυτικϊν και των
παυόντων δθμογερόντων όλοι 13 ζμεναν ωσ εκλογείσ· των κυρϊν δε κεκλειςμζνων,
ανεγινϊςκοντο παρά των παυόντων δθμογερόντων εισ επικοον πάντων κατάλογοι
υποψθφίων, εξ ϊν ενεκρίνοντο ωσ δθμογζροντεσ πζντε, ων τα ονόματα εγνωςτοποιοφντο
αυκωρεί τω καδι, κατεγράφοντο εν τω κϊδθκί του και εξεδίδετο το επικυρωτιριον
(χοτςζτι)· θνοίγοντο ζπειτα αι κφραι του ναοφ και ανθγορεφοντο οι νζοι δθμογζροντεσ· τθν
δε επαφριον εκάλουν οι παφοντεσ τουσ νεοψθφίςτουσ εισ το δθμαρχείον, λεγόμενον
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Μεηάν, και προπορευόμενοι τουσ ςυνϊδευαν πρϊτον εισ τασ τουρκικάσ Αρχάσ και ζπειτα
εισ τον αρχιερζα· αφ' οφ δε τουσ ευλόγει ο αρχιερεφσ, επανιρχοντο όλοι εισ το δθμαρχείον
προπορευόμενων των νεοψθφίςτων και ευφθμοφντοσ του λαοφ, και οι παφοντεσ
δθμογζροντεσ ζδιδαν λόγον των πράξεων των αυκθμερόν.
Μεγάλθν ιςχφν είχαν, πολλάσ τιμάσ απελάμβαναν και πολυειδι κακικοντα εξεπλιρουν οι
δθμογζροντεσ· ςυνιρχοντο δε κακ' θμζραν εισ το δθμαρχείον και ιςαν οι προςτάται των
επί τθσ νιςου Χριςτιανϊν από πάςθσ επθρείασ των εν αυτι Τοφρκων ςυςτελλομζνων και
φοβουμζνων να κακοποιϊςι τουσ Χριςτιανοφσ, διότι διζτριβαν εν Κωνςταντινουπόλει
αντιπρόςωποι επαγρυπνοφντεσ τα ςυμφζροντα τθσ χριςτιανικισ κοινότθτόσ των, και
δυνάμενοι, δι' θσ απελάμβαναν παρά τοισ κρατοφςιν ιςχφοσ επί αδραίσ δαπάναισ να
τιμωρϊςι τουσ μθ πράωσ φερομζνουσ προσ τουσ Χριςτιανοφσ τθσ νιςου και μθ τα ζκιμα
του τόπου και τουσ νόμουσ ςεβομζνουσ. Υπεραςπίηοντεσ δε τοιουτοτρόπωσ οι
δθμογζροντεσ τουσ ςυμπολίτασ των θςχολοφντο ςπουδαίωσ και να εξιςάηωςι τασ προσ
αλλιλουσ διαφοράσ αυτϊν εν πνεφματι επιεικείασ και δικαιοςφνθσ κατά τα
πατροπαράδοτα ζκιμά των πθγάηοντα κυρίωσ από των βυηαντινϊν νόμων· και τασ μεν
εμπορικάσ διαφοράσ ανζκεταν εισ πζντε ειδικοφσ δικαςτάσ λεγομζνουσ πρωτομάςτορασ,
τασ δε ναυτιλιακάσ εισ τρεισ λεγομζνουσ δεπουτάτουσ· εκεϊρουν δε τασ λοιπάσ οι
δθμογζροντεσ αυτοπροςϊπωσ ι διϊριηαν εκ του προχείρου άλλουσ εκ των
ειδθμονεςτζρων εισ λφςιν αυτϊν· εν πλιρει δε χριςει ιτο και θ αιρετοκριςία. Αλλ' θ
δικτατορικι οφτωσ ειπείν δφναμισ αφτθ των δθμογερόντων εμετριάηετο ςυγκαλουμζνων
εισ ςφςκεψιν άλλοτε 40 ι 50, και άλλοτε 15 ι 8 εκ των εγκριτωτζρων κατά τθν φφςιν των
πραγμάτων· θ απόφαςισ δε των ςυγκαλουμζνων ιτον οριςτικι. Τόςον δε ακριβϊσ, απακϊσ
και εντίμωσ εξεπλιρουν οι δθμογζροντεσ τα κακικοντά των, ϊςτε ουδείσ ουδζποτε ωσ
καταχραςτισ κατθγορικθ, και πάντεσ ελάμβαναν επί τθσ λογοδοςίασ των τασ ευχαριςτίασ
του κοινοφ διά τθν αξιζπαινον διαχείριςιν τθσ δθμοτικισ Αρχισ. Εκτόσ δε των εν τοισ
πράγμαςι ουδείσ των Χίων είχεν άδειαν να επιςκζπτεται τασ τουρκικάσ Αρχάσ του τόπου.
Θ νιςοσ όλθ δεν υπζκειτο εισ τθν δθμοτικιν Αρχιν τθσ πόλεωσ, και εκ των 66 χωρίων τθσ
τα μεν Μαςτιχοχϊρια είχαν ιδίαν κυβζρνθςιν τουρκικιν και δθμοτικιν· ιδίαν κυβζρνθςιν
τουρκικιν και δθμοτικιν είχαν και 3 άλλα χωρία οφείλοντα να επιςκευάηωςι τα
υδραγωγεία τθσ πόλεωσ αμιςκί και διά τοφτο μθ φορολογοφμενα, ιγουν ο Δαφνϊνασ, το
Βαςιλιόνικον και αι Καρυαί· τα δε λοιπά είχαν και ταφτα τουσ γζροντασ των, αλλ' υπζκειντο
εισ τασ τουρκικάσ και χριςτιανικάσ Αρχάσ τθσ πόλεωσ.
Εκτόσ δε των προσ τασ τουρκικάσ Αρχάσ τελϊν εφορολογοφντο οι Χίοι ωσ εφεξισ. Δϊδεκα
ευυπόλθπτοι πολίται, εκλεγόμενοι κακ' εξαετίαν και οδθγοφμενοι υπό τοπικϊν και
ατομικϊν γνϊςεων, ζκεταν υπό τινασ όρουσ και εν αγνοία παντόσ άλλου τουσ φόρουσ κατά
τθν εκτίμθςιν τθσ κινθτισ και ακινιτου περιουςίασ εκάςτου φροντίηοντεσ να μθ βαρφνωςι
τον μικρόν λαόν και παρζδιδαν το βιβλίον τθσ φορογραφισ εςφραγιςμζνον εισ τουσ
δθμογζροντασ, οίτινεσ, ςυμπαραλαμβάνοντεσ και τζςςαρασ άλλουσ των εγκρίτων,
εξετίμων τουσ δϊδεκα φοροκζτασ. Επειδι θ νιςοσ ετρζφετο ζξωκεν το πλείςτον μζροσ του
ζτουσ, ειςιγοντο τα τρόφιμα ατελι· θ ατζλεια δε αφτθ, θ κατ' αναλογίαν μικρά
ςυνειςφορά των κατωτζρων τάξεων και θ ολοτελισ αςυδοςία των κατωτάτων εκεωροφντο
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ωσ αποηθμιϊςεισ διά τθν μθ εισ τα δθμοτικά ςυμμζκεξιν αυτϊν,
Και οφτω μεν οι Χίοι επολιτεφοντο· εισ τον ςυνετόν δε τοφτον τρόπον του κυβερνάν και
κυβερνάςκαι, και εισ τθν προσ το εμπορεφεςκαι και ξενιτεφεςκαι ροπιν των πολιτϊν τθσ
ωφείλετο θ ευηωία, θ ευνομία και θ φιλομάκεια, δι' ασ θ νιςοσ αφτθ εκεωρείτο εν τθ
Ανατολι ωσ άλλθ νιςοσ των Μακάρων.
Διθγικθμεν ιδθ, ότι θ εισ ανζγερςιν τθσ Χίου καταπλεφςαςα το παρελκόν ζτοσ εισ του
παςά τθν Βρφςιν υδραϊκι μοίρα ανζπλευςεν εισ Φδραν άπρακτοσ, διότι και θ νιςοσ
ευτφχει, και οι φιλζμποροι και φιλοβιομιχανοι λαοί ςπανίωσ είναι φιλοπόλεμοι, και θ
Φιλικι Εταιρία προςθλφτουσ εν αυτι, ςχεδόν δεν είχε· μετά δε τθν περί θσ ο λόγοσ
απόπειραν, οι Τοφρκοι εφάνθςαν προνοθτικϊτεροι παρά το ςφνθκεσ. Αφ' οφ εκράτθςαν εν
τω φρουρίω τινάσ των εγκρίτων τθσ πόλεωσ και τον αρχιερζα, ςυμπαρζλαβαν μετ' ολίγασ
θμζρασ καί τινασ των Μαςτιχοχωριτϊν και αφιρεςαν από των κατοίκων όλθσ τθσ νιςου
όςα θφραν παρ' αυτοίσ όπλα· γνωςτοποιιςαντεσ δε εισ Κωνςταντινοφπολιν τουσ
εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ φόβουσ των εηιτθςαν βοικειαν εισ αςφάλειάν των. Επί τθ
αιτιςει ταφτθ διεβιβάςκθςαν κατ' αρχάσ επί τθσ νιςου χίλιοι οπλοφόροι, εν οισ πολλοί
Κριτεσ, ατακτοφντεσ κακ' θμζραν, αρπάηοντεσ και φονεφοντεσ ατιμωριτωσ και εν τθ πόλει
και εν τοισ χωρίοισ. Διεβιβάςκθ μετ' ολίγον εισ τθν νιςον προσ ςωφρονιςμόν των ατάκτων
τοφτων και ωσ φφλαξ πλθρεξοφςιοσ τθσ νιςου ο Βεχιτπαςασ μετά εκατόν πυροβολιςτϊν.
Μετ' αυτόν διεβιβάςκθςαν χίλιοι άλλοι ςτρατιϊται υπό τον Ελζηογλουν, ον είδαμεν άλλοτε
φιλανκρϊπωσ πολιτευόμενον προσ τουσ εν Κουςανταςίω Χριςτιανοφσ, αλλ' ιδθ
διατελοφντα υπό τασ διαταγάσ παςά ζχοντοσ κθρίου καρδίαν, αγγαρεφοντοσ κακ' θμζραν
εισ επιςκευιν του φρουρίου τον χριςτιανικόν λαόν, εργοδιωκτοφντοσ και καταναγκάηοντοσ
τουσ εν τοισ πράγμαςι Χριςτιανοφσ να τρζφωςι τον επί τθσ νιςου μαχαιροφόρον όχλον του
και να κεραπεφωςι διά πλουςίων χορθγιϊν τθν άπλθςτον φιλοχρθματίαν του εισ
αποτροπιν τθσ διαρπαγισ, του ανδραποδιςμοφ και τθσ αιματοχυςίασ.
Ο Υψθλάντθσ, κακ' όν καιρόν εςτρατοπζδευεν εν Τρικόρφοισ, διζταξεν εκςτρατείαν εισ
Χίον υπό τθν οδθγίαν του Λυκοφργου Λογοκζτου εν τθ ιδία αυτοφ εξουςία κατά τθν
επικρατοφςαν τότε τάξιν· αλλά κεωριςασ ταφτθν βραδφτερον φκοροποιάν ανεκάλεςε τθν
διαταγιν του. Εγκαταςτακείςθσ δε τθσ κυβερνιςεωσ, περιεφζροντο εισ τθν
αποςτατιςαςαν Ελλάδα αςιμαντοί τινεσ Χίοι προςπακοφντεσ να φζρωςιν ζξωκεν εισ τθν
φιλειρθνικιν πατρίδα των τθν επανάςταςιν εν αγνοία και παρά γνϊμθν των δυνατϊν
πολιτϊν τθσ· μθ ειςακουόμενοι δε παρά τθσ κυβερνιςεωσ, ιτισ ζβλεπεν ότι κατεςτρζφετο
βεβαίωσ θ νιςοσ, εςκζπτοντο άλλωσ πωσ να κατορκϊςωςι το ςκοποφμενον. Μεταξφ
τοφτων διεκρίνετο Αντϊνιοσ τισ Μπουρνιάσ εκ Ραρπαριάσ, χωρίου τθσ Χίου, υπθρετιςασ
άλλοτε παρά τοισ Γάλλοισ ωσ λοχαγόσ.
Διθγοφμενοι τα τθσ Σάμου είπαμεν, ότι επί των αντικρφ παραλίων τθσ δεν ζμειναν Τοφρκοι
ειμι εν Κουςανταςίω ωσ ζχοντι δυνατόν φροφριον. Επειδι ςυνθκροίηοντο αυτόκι ςυχνάκισ
τουρκικά ςτρατεφματα, εςφμφερε να εκλείψθ θ φωλεά αφτθ διά τθν αςφάλειαν και τθν
θςυχίαν τθσ Σάμου· διά τοφτο, ςκζψεωσ κοινισ γενομζνθσ, απεφάςιςαν οι Σάμιοι να
ετοιμάςωςιν εκςτρατείαν εισ άλωςιν του φρουρίου. Εν ϊ δε κατεγίνοντο εισ τοφτο,
μεταβάσ ο Μπουρνιάσ εισ Σάμον μετά των αςθμάντων ςυμπατριωτϊν του επρόβαλε τω
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αρχθγϊ τθσ εκςτρατείασ Λυκοφργω ν' αναβάλθ το ανά χείρασ ςχζδιον και εκςτρατεφςθ εισ
Χίον επί λόγω, ότι το μεν φροφριον του Κουςανταςίου ιτο δυςάλωτον, το δε τθσ Χίου
ευάλωτον, ότι όλοι οι Χίοι ιςαν ζτοιμοι να κινθκϊςιν άμα ζβλεπαν τουσ Σαμίουσ εν μζςω
αυτϊν, και ότι μεγάλαι χρθματικαί ωφζλειαι κα προιρχοντο επ' αγακϊ του κοινοφ εκ τθσ
ςυμπαραλαβισ τθσ πλουςίασ ταφτθσ νιςου· τω ενεχείριςε δε και γράμμα προτρεπτικόν
ενόσ των επιτρόπων των Μαςτιχοχωρίων. Ρροκφμωσ εδζχκθ ο Λυκοφργοσ τθν πρόταςιν
ταφτθν και ανεδζχκθ τθν ταχείαν ςυμπλιρωςιν τθσ ετοιμαηομζνθσ εκςτρατείασ εισ
τριςχιλίουσ, μθδόλωσ ςυλλογιςκείσ ποίον επιχείρθμα επεχείρει και ποίαν ευκφνθν
ανελάμβανε κινϊν εισ αποςταςίαν πολυάνκρωπον και ευδαίμονα τόπον παρά τθν κζλθςιν
αυτοφ του τόπου, άνευ αδείασ τθσ εκνικισ του κυβερνιςεωσ, ςτεροφμενοσ τθσ
ςυμπράξεωσ των ναυτικϊν νιςων, παρά γνϊμθν του Υψθλάντου, ον και μετά τθν ςφςταςιν
τθσ κυβερνιςεωσ εκεϊρει αρχθγόν του, και κακ' θν ϊραν ιρχιηε το ζαρ, ιτοι ο
ακαταλλθλότεροσ καιρόσ, και ιςαν ζτοιμα πολλά τουρκικά ςτρατεφματα εισ εκςτρατείαν
και πολφσ ςτόλοσ εισ ζκπλουν και τόςοι ζγκριτοι Χίοι εν τω φρουρίω ομθρεφοντεσ (α).
Αφ' οφ δε ζγειναν τα εν Σάμω ενεργοφμενα γνωςτά εν Κωνςταντινουπόλει, ζςπευςεν θ
Ρφλθ να ηθτιςθ και παρ' εαυτι εισ αςφάλειαν τθσ πίςτεωσ των Χίων ομιρουσ· και
εςτάλθςαν τρεισ των εγκρίτων, ο Ραντελισ οδοκανάκθσ, ο Μιχαιλ Σκυλίτςθσ και ο
Κεόδωροσ άλλθσ, οίτινεσ φκάςαντεσ εισ Κωνςταντινοφπολιν εφυλακίςκθςαν. Οι δε επί
τθσ Χίου Τοφρκοι εφφλατταν ζκτοτε αυςτθρότερον τουσ εν τω φρουρίω, εμποδίηοντζσ τουσ
να λαλϊςιν ωσ άλλοτε μετά των ςυγγενϊν των. Ζςτειλαν δε ο αρχιερεφσ και οι
δθμογζροντεσ κατά διαταγιν του παςά εισ μεν τα χωρία τθσ νιςου αποςτόλουσ και
ιεροκιρυκασ, προτρζποντεσ τουσ κατοίκουσ να μείνωςι πιςτοί εισ τθν Ρφλθν και ιςυχοι, εισ
δε τθν Σάμον εξεταςτάσ περί τθσ κρυλλουμζνθσ εκςτρατείασ επί παραγγελία να
προςπακιςωςι να τθν εμποδίςωςιν, αν τω όντι θτοιμάηετο.
Μάρτιοσ Τθν πρϊτθν εβδομάδα του μαρτίου διεδόκθ λόγοσ εν τθ πόλει τθσ Χίου ότι 18
Σάμιοι απζβθςαν εισ Ρεραμά, χωρίον βορεινόν τθσ νιςου. Ο παςάσ, δικαίωσ
υποπτεφων ότι οι αποβάντεσ ςκοπόν είχαν να υποκινιςωςι τουσ χωρικοφσ,
ζςτειλε ςτρατιϊτασ εισ ςφλλθψίν των, και αποτυχϊν απιτθςε να τουσ ςυλλάβθ το
κοινόν τθσ Χίου. Το κοινόν ζςτειλζ τινασ όπου υποψία ιτον ότι εκρφβθςαν· αλλ' εν
ϊ κατεγίνοντο εισ εφρεςιν αυτϊν, εφάνθςαν τθν 9 ερχόμενα πολλά πλοία.
Επί ςκοπϊ να μθ ταλαιπωρϊνται αδιακόπωσ και απαςχολϊνται των ζργων αυτϊν οι
κρατθκζντεσ εν τω φρουρίω Χίοι, εδιπλαςιάςκθ ο αρικμόσ αυτϊν και αλλθλοδιεδζχοντο
μθνιαίωσ κατά το ιμιςυ, οι μεν αναβαίνοντεσ εισ το φροφριον, οι δε καταβαίνοντεσ εισ τθν
πόλιν· μόνοσ ο αρχιερεφσ ωσ μθ αντικαταςτιςιμοσ δεν μετετόπει. Αλλ' ο παςάσ, αφ' οφ
ικουςεν ότι ιρχοντο τα περί ων ο λόγοσ πλοία, ανεβίβαςεν εισ το φροφριον και τουσ εν τθ
πόλει εισ πλείονα αςφάλειάν του και εκράτθςε και τουσ εν αυτϊ, ϊςτε εδιπλαςίαςε τον
αρικμόν των υποχειρίων του, όλων 72.
Το πρωί τθσ 10 τα φανζντα τθν προτεραίαν πλοία θγκυροβόλθςαν κατά τθν αγίαν Ελζνθν,
και μετ' ολίγον ζπλευςαν τα πλείςτα εισ Κοντάρι, τινά δε επροχϊρθςαν αντικρφ των
τουρκικϊν μνθμάτων· ιςαν δε όλα 8 βρίκια και 30 ςακολζβαι, και ζφεραν ωσ 2500
οπλοφόρουσ υπό τον Λυκοφργον. Οφτοι αποβιβαςκζντεσ προ μεςθμβρίασ και πεςόντεσ επί
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τουσ κατά το παρακαλάςςιον εχκροφσ, και τουσ μεν φονεφςαντεσ, τουσ δε
αιχμαλωτίςαντεσ, τουσ δε τρζψαντεσ εισ φυγιν, ειςιλκαν εισ τθν πόλιν, ζκαυςαν το
τελωνείον καί τινα τουρκικά καφενεία και εξεςτζγαςαν δφο μολυβδοςκεπι ηαμία. Τόςοσ
δε φόβοσ κατζλαβε τουσ Τοφρκουσ φρονοφντασ, ότι οι αποβάντεσ ιςαν πενταπλάςιοι,
ϊςτε 300 φυλάςςοντεσ τον λόφον τθσ Τρουλωτισ ζφυγαν ιδόντεσ 50 μόνον των
αποβάντων εφορμϊντασ, εγκατζλειψαν και οι άλλοι ανάνδρωσ τασ άλλασ κζςεισ και όλοι
εκλείςκθςαν εν τω φρουρίω· 40 δε αυτϊν, μθ προφκάςαντεσ να ειςζλκωςιν, εκλείςκθςαν
εντόσ του Καμζνου Ρφργου καί τινων τουρκικϊν οικιϊν και παρεδόκθςαν μετ' ολίγον εισ
τουσ περί τον Λυκοφργον· ϊςτε μετά τρεισ ϊρασ Τοφρκοι δεν ιςαν ειμι εντόσ του
φρουρίου και του καλαςςοπφργου. Οι δε εν τθ πόλει Χριςτιανοί τθσ ανωτζρασ τάξεωσ,
εκπλαγζντεσ επί τθ ειςβολι ταφτθ, αμθχανοφντεσ περί του πρακτζου ωσ πάντθ
απαραςκεφαςτοι και φοβοφμενοι μθ πάκωςιν οι εν τω φρουρίω πρόκριτοι και ςυγγενείσ
των, οικοφρουν όλθν τθν θμζραν. Επειδι δε ουδείσ εφρόντιηε περί των αποβάντων,
ζςπαςαν οφτοι τα τροφοπωλεία και τα διιρπαςαν· διιρπαςαν και τασ τουρκικάσ οικίασ.
Τθν εςπζραν τθσ αυτισ θμζρασ ιλκαν εισ τθν πόλιν ολίγοι Μαςτιχοχωρίται· τθν δε
επαφριον ςυνζρρευςαν πάμπολλοι χωρικοί, εξ ϊν οι πλείςτοι μθ ζχοντεσ όπλα
ερροπαλοφόρουν· ςυνθνϊκθςαν τότε και οι εν τθ πόλει, και τθν γ' ϊραν μετά μεςθμβρίαν
εψάλθ δοξολογία, και ζγεινε δι' όλθσ τθσ πόλεωσ πάνδθμοσ λιτανεία υπό τθν ςθμαίαν τθσ
πατρίδοσ εν μζςω ηθτωκραυγϊν, αλαλαγμϊν, αταξιϊν, και φόβων. Τθν αυτιν θμζραν
ειςιλκε και ο Λυκοφργοσ εισ τθν πόλιν και κατζλυςεν εν τθ μθτροπόλει, όπου κατζλυςε και
ο μζχρι τοφδε υποκινθτισ του και από τθσ ςιμερον αντίηθλοσ του Μπουρνιάσ, φζρων επί
του ςκιαδίου του το δθμοκρατικόν τθσ Γαλλίασ εκνόςθμον· ικελε δε να ιναι ιςότιμοσ, αν
όχι και ανϊτεροσ του Λυκοφργου, ωσ εντόπιοσ. Ο δε Λυκοφργοσ κατιργθςεν αυκθμερόν
τθν δθμογεροντίαν και εςφςτθςεν επταμελι εφορίαν· ζςτθςε και τρία κανονοςτάςια, το
μεν επί τθσ Τρουλωτισ, όκεν εκτυπείτο το φροφριον, τα δε επί του λόφου του Αςωμάτου,
και το τρίτον επί του αιγιαλοφ· αλλά τα κανόνια ιςαν τόςον μικρά, ϊςτε ουδεμίαν βλάβθν
επροξζνουν, εν ϊ οι εν τω φρουρίω ζβλαπταν τθν πόλιν βομβοβολοφντεσ. Επειδι δε
ουδεμία ελπίσ εφαίνετο ταχείασ πτϊςεωσ του φρουρίου διά πολιορκίασ ωσ καλϊσ
εφωδιαςμζνου, θ εφορία, προβλζπουςα τα μζλλοντα δεινά και εκ τθσ ζξωκεν
επαπειλουμζνθσ αποβάςεωσ εχκρϊν, και εκ τθσ εςωτερικισ αναρχίασ και αταξίασ,
απζςτειλζ τινασ προσ τθν κυβζρνθςιν αιτουμζνθ τθν ςυνδρομιν τθσ εισ ταχείαν πτϊςιν του
φρουρίου (β)· μετζφερε δε και εκ Ψαρϊν πολεμεφόδια, και εμίςκωςε και ζξ πλοία
ψαριανά.
Ο δε Λυκοφργοσ, επθρμζνοσ επί τθ επιτυχία τθσ αποβάςεϊσ του, ζςτειλε προσ τον παςάν
επιςτολιν διά τινοσ αιχμαλϊτου και εηιτει τθν παράδοςιν του φρουρίου επί απειλι
εξολοκρεφςεωσ όλθσ τθσ φρουράσ, αν παρικουε· και επειδι δεν ζλαβεν απόκριςιν,
εφιλοτιμικθ να πραγματοποιιςθ τασ απειλάσ του και διζταξε να κόψωςι δζνδρα και
παραχϊςωςι τθν τάφρον του φρουρίου εισ άλωςίν του δι' εφόδου· αλλά ςκεφκείσ, ότι ο
εχκρόσ εδφνατο να καφςθ διά μιασ τθν ςυςςωρευκθςομζνθν εφφλεκτον φλθν ανεκάλεςε
τθν διαταγιν του.
Εν τοςοφτω, θ αναρχία εκορυφϊκθ εντόσ τθσ πόλεωσ, και οι ευκατάςτατοι ιρχιςαν να
φεφγωςιν· ο δε Μπουρνιάσ, κζλων να εμποδίςθ τθν φυγιν των, αντί να αφαιρζςθ τα αίτια
ζγραψεν απειλθτικιν επιςτολιν τοισ εφόροισ (γ) και εφυλάκιςε και προκρίτουσ και
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γυναίκασ ετοίμουσ να φφγωςι.
Γενομζνθσ δε γνωςτισ εν Κωνςταντινουπόλει τθσ εισ Χίον αποβάςεωσ των Σαμίων, ο
ςουλτάνοσ διζταξεν ο μεν κατά πάντα ζτοιμοσ ςτόλοσ να πλεφςθ ευκφσ εκεί, οι δε
Αςιάρχαι να καταβιβάςωςι ςτρατεφματα άνευ αναβολισ εισ Τςεςμζν, και να τα
διαβιβάςωςιν εισ Χίον υπό τθν προςταςίαν του ςτόλου· ακολουκϊν δε το ςφςτθμά του να
παιδεφθ αδιαφόρωσ πταίςτασ και ακϊουσ διζταξε να ςυλλθφκϊςιν οι ευριςκόμενοι εν
Κωνςταντινουπόλει γνωςτοί Χίοι. Συνελιφκθςαν ζωσ 60 όχι ωσ πταίςται αλλ' ωσ Χίοι, και
άλλοι εξ αυτϊν εςφάγθςαν, άλλοι εκρεμάςκθςαν· εκρεμάςκθςαν και οι τρεισ όμθροι
μθδζν ουδ' αυτοί ουδ' οι παρ' αυτϊν αντιπροςωπευόμενοι πταίςαντεσ.
Ουδζποτε προςταγαί του ςουλτάνου εξετελζςκθςαν τόςον ετοίμωσ όςον αι δοκείςαι περί
τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ. Το μζγα πλικοσ αόπλων, φιλθςφχων και απροςτατεφτων
Χριςτιανϊν επί τθσ νιςου, ο πολφσ αυτισ πλοφτοσ, τα κζλγθτρα των γυναικϊν τθσ, θ
ακόρεςτοσ επικυμία τθσ καταςτροφισ πάςθσ χριςτιανικισ πόλεωσ και θ άςβεςτοσ δίψα
χριςτιανικοφ αίματοσ θριμωςαν διά μιασ τα κατοικοφμενα υπό Τοφρκων πλθςιόχωρα
μζρθ· άπειρα πλικθ ςυνιρχοντο εισ Τςεςμζν αναμζνοντα τον οκωμανικόν ςτόλον προσ
αςφαλι εισ τθν νιςον διαβίβαςιν· πολλοί δερβίςαι αφικαν τουσ ευκτθρίουσ οίκουσ των,
και ακολουκοφντεσ τουσ εκςτρατεφοντασ εξιπταν τον φανατιςμόν των και θρζκιηαν ζτι
μάλλον τθν αυτερζκιςτον αιμοχαρι καρδίαν των· τινζσ δε αυτϊν περιιλκαν παρά το
ςφνθκεσ εν κρθςκευτικι πομπι τασ οδοφσ τθσ Σμφρνθσ προσ τον ςκοπόν τοφτον.
Τθν δε 30, ιτοι τθν μεγάλθν πζμπτθν, εφάνθ ζξωκεν τθσ Χίου ο ςτόλοσ υπό τον
καπθτάμπαςαν, Καρά - Αλιν, εκ 46 πλοίων, εξ ϊν 6 δίκροτα και 9 φρεγάται και κορβζτται,
τα δε λοιπά βρίκια, και βομβάρδαι· ζφερε δε και επτακιςχιλίουσ οπλοφόρουσ. Φανζντοσ
του ςτόλου, τα προςτατεφοντα τον λιμζνα ολίγα ψαριανά πλοία ζφυγαν· ο δε
καπθτάμπαςασ εφζρετο κατ' αρχάσ προςεκτικϊσ και ουδζ τθν ςθμαίαν του φψωςε, διότι
οφτε τθσ πόλεωσ, ίςωσ οφτε του φρουρίου τθν κατάςταςιν καλϊσ εγίνωςκεν· αλλ'
αρχομζνθσ τθσ νυκτόσ μακϊν ότι οι επί τθσ ξθράσ Ζλλθνεσ εφόνευςαν το πλιρωμα μικροφ
τινοσ τουρκικοφ πλοίου πεςόντοσ εισ τα ρθχά πλθςίον τθσ γθσ, ιρχιςε να κανονοβολι και
να βομβοβολι τθν πόλιν, και εν τθ ακμι του κανονοβομβολιςμοφ απεβίβαςε τουσ
επτακιςχιλίουσ οπλοφόρουσ. Εξιλκαν ςυγχρόνωσ και οι εν τω φρουρίω ξιφιρεισ, και
ϊρμθςαν οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν επί τουσ Σαμίουσ· και οφτοι μεν ζφυγαν όλοι εκ τθσ
πόλεωσ, οι δε Τοφρκοι ειςιλκαν, τθν ζκαυςαν, ζκαυςαν και τα πλθςίον τθσ πόλεωσ χωρία,
Βαςιλιόνικον και Νεοχϊρι, και εδόκθςαν εισ ςφαγιν, εισ αρπαγιν, και εισ αιχμαλωςίαν.
Τθν επαφριον εφάνθςαν άπειρα πλοιάρια μεταφζροντα Τοφρκουσ εκ τθσ αντικρφ ξθράσ.
Επειδι επί τθσ ειςβολισ των εχκρϊν οι πλείςτοι των εν τθ πόλει Χριςτιανϊν
απεμακρφνκθςαν εισ τα ενδότερα τθσ νιςου προσ αποφυγιν του κινδφνου, πολλοί δε
κατζφυγαν εισ τα προξενεία, δεν εχφκθ πολφ αίμα, διότι οι Τοφρκοι, αν και τόςον πολλοί,
δεν επροχϊρθςαν ευκφσ ενδότερον προσ καταδίωξιν των Χριςτιανϊν και κατεγίνοντο
κυρίωσ λεθλατοφντεσ τθν πόλιν.
Απρίλιοσ Τθν δε κυριακιν του Ράςχα (2 απριλίου) εξεςτράτευςαν κατά του μοναςτθρίου
του αγίου Μθνά μίαν ιμιςυ ϊραν μακράν τθσ πόλεωσ. Το μοναςτιριον τοφτο ιτον
ευρφχωρον και περιτετειχιςμζνον· εντόσ δε του περιτειχίςματοσ κατζφυγαν 3000
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Χίοι ωσ εισ αςφαλζσ μζροσ. Οι επελκόντεσ τοισ επρόβαλαν να παραδοκϊςιν· αλλ'
οφτοι ιξευραν ότι κα παρεδίδοντο εισ χείρασ λθςτϊν, και φονζων, και δεν
υπικουςαν, αν και δεν είχαν ελπίδα ευτυχοφσ αντιςτάςεωσ. Τότε οι Τοφρκοι,
πεςόντεσ πανταχόκεν επί το περιτείχιςμα και ςπάςαντεσ αυτό, ειςζδυςαν
ξιφιρεισ μετά τινα αντίςταςιν, κατζκαυςαν το μοναςτιριον, και τουσ εγκλείςτουσ
εκτόσ ολίγων εξωλόκρευςαν τουσ μεν διά ςιδιρου τουσ δε διά πυρόσ. Τθν δε
ακόλουκον θμζραν εξεςτράτευςαν κατά του χωρίου του αγίου Γεωργίου. Εντόσ
αυτοφ ιςαν ικανοί ζνοπλοι Σάμιοι, εν οισ και ο Λυκοφργοσ, μεταβάντεσ εκεί επί
τθσ φυγισ των επ' ελπίδι αντιςτάςεωσ· αντζςτθςαν κατ' αρχάσ, αλλ' επί τζλουσ
ζφυγαν· οι δε Τοφρκοι κυριεφςαντεσ το χωρίον παρζδωκαν όλουσ τουσ εν αυτϊ
τουσ μεν εισ ςφαγιν τουσ δε εισ αιχμαλωςίαν. Γενναίοι εφάνθςαν επελκόντων των
εχκρϊν οι Βοντιςιανοί, οι Ερυκραίοι καί τινεσ αποχωριςαντεσ εισ τα χωρία αυτϊν
Σάμιοι, αλλά και οφτοι διεςκορπίςκθςαν. Μετά τασ προςβολάσ ταφτασ
εγκατζλειψαν οι περί τον Λυκοφργον όλθν τθν νιςον, ζπλευςαν εισ Ψαρά, και
εκείκεν επανιλκαν αβλαβείσ εισ τα ίδια, αφιςαντεσ τουσ δυςτυχείσ Χίουσ εισ τθν
γνωςτιν απανκρωπίαν εχκρϊν, ουσ οι φεφγοντεσ ϊπλιςαν κατ' αυτϊν (δ).
Ο δε καπθτάμπαςασ, ζχων κατά νουν, ωσ εκ των ζργων εδείχκθ, τον παντελι αφανιςμόν
των Χίων, και ηθτϊν μόνον τον ςυντελεςτικϊτερον τρόπον, εκάλεςε μετά τα ςυμβάντα
ταφτα τουσ προξζνουσ· και αφ' οφ τοισ εκοινοποίθςεν ότι κατά διαταγιν ανωτζραν εχάριηε
γενικιν αμνθςτείαν, τουσ παρεκάλεςε να περιζλκωςι τθν νιςον φζροντεσ τα αμνθςτιρια,
και να προτρζψωςι τουσ κατοίκουσ εισ υποταγιν. Ο πρόξενοσ τθσ Αυςτρίασ Στιεπεβίχοσ,
και ο αντιπροςωπεφων τον προ ολίγου αποδθμιςαντα υποπρόξενον τθσ Γαλλίασ Δεγιϊν,
ςυμπαραλαβόντεσ και δφο εντοπίουσ Χριςτιανοφσ, ανεδζχκθςαν τθν αποςτολιν,
πιςτεφοντεσ όςα ικουςαν ειλικρινι· βαςτϊντεσ δε κλάδουσ ελαίασ διιλκαν τα χωρία
φζροντεσ, εκτόσ των αμνθςτθρίων, και γράμματα τθσ αυτισ εννοίασ προσ όλουσ τουσ Χίουσ
παρά του αρχιερζωσ και των ομθρευόντων προκρίτων, και εγγυϊμενοι και αυτοί καλι
πίςτει τθν αςφάλειάν των. Οι Χίοι οφτε εισ τα αμνθςτιρια, ωσ φπουλα, οφτε εισ τα προσ
αυτοφσ γράμματα του αρχιερζωσ και των προκρίτων, ωσ υπό τουρκικιν μάχαιραν
γεγραμμζνα, επίςτευςαν· αλλ' επίςτευςαν εισ τθν εγγφθςιν των προξζνων, και
παραδϊςαντεσ όςα όπλα τοισ εναπζμειναν, οι μεν επανιλκαν ςυν γυναιξί και τζκνοισ εισ
τθν πόλιν και εισ τασ εξοχάσ, οι δε ζμειναν ιςυχοι και ευπεικείσ εν τοισ χωρίοισ·
απζςτειλαν και 70 προσ τον καπθτάμπαςαν εισ ζκφραςιν τθσ κοινισ ευγνωμοςφνθσ διά τθν
δοκείςαν αμνθςτείαν· αλλά πολλοί δυςπιςτοφντεσ ζφυγαν από τθσ νιςου, ευρεκζντων
καλι τφχθ πολλϊν πλοιαρίων εν τοισ παραλίοισ καί τινων πλοίων ψαριανϊν, ςταλζντων
μετά τον εμφανιςμόν του ςτόλου προσ διάςωςιν των επί τθσ νιςου περιπλανωμζνων
Χριςτιανϊν. Οι Τοφρκοι, αφ' οφ εβεβαιϊκθςαν ότι δεν είχαν τι να φοβθκϊςι και βλζποντεσ
ότι οι ταλαίπωροι Χίοι, δεχκζντεσ τθν αμνθςτείαν και πιςτεφοντεσ, ιρχοντο προσ αυτοφσ
ανφποπτοι, διεςπάρθςαν εισ τθν νιςον και ιρχιςαν αδεία των αρχθγϊν γενικιν ςφαγιν
και αιχμαλωςίαν.
Πταν αυτοί οι αρχθγοί προκαλϊςιν εισ ακεμιτουργίασ βάρβαρον και φανατικόν ςτρατόν,
εφκολον είναι να ςυμπεράνθ τισ τασ φρικτάσ παραφοράσ του ςτρατοφ. Εφκολον να
φανταςκι, αν και δφςκολον να περιγράψθ τισ και τα φρικτά κακά όςα υπζφερεν ο άοπλοσ
τθσ Χίου λαόσ, αφεκείσ ζκτοτε όλωσ εισ τθν μαχαιροφόρον χείρα 30,000 ανκρωπομόρφων
www.schooltime.gr

Σελίδα 103

κθρίων, πεςόντων εισ τθν νιςον επί ςκοπϊ να ςφάηωςι, να λεθλατιςωςι, και να
αιχμαλωτίςωςι. Ριςτοί, άπιςτοι εισ τον ςουλτάνον, όλοι τότε εξίςου εκεωροφντο, και όλοι
παρεδίδοντο εισ ςφαγιν ι εισ αιχμαλωςίαν· ματαία ιτο πάςα αντίςταςισ και απϊλεια
πάςα υποταγι· άςυλον οι καταδιωκόμενοι παντοφ εηιτουν, και άςυλον ουδαμοφ
εφριςκαν. Μοναςτιρια ανδρϊν και γυναικϊν κατεπατικθςαν και διθρπάγθςαν, και οι εν
αυτοίσ οι μεν εκανατϊκθςαν, οι δε εδουλαγωγικθςαν· ολόκλθρα χωρία, ωσ ο Αναβατόσ
και τα Κυμιανά, κατεςτράφθςαν· τα δε λοιπά, εκτόσ των Μαςτιχοφόρων των υπό τθν
ιδιαιτζραν προςταςίαν των ςουλτάνων, κατθρθμϊκθςαν· και αυτοί οι εν τω νοςοκομείω
και λωβοκομείω νοςθλευόμενοι όλοι εξωλοκρεφκθςαν· ολόκλθροι οικογζνειαι
επετειχίηοντο εντόσ υπογείων ι κατωγείων άςιτοι και άποτοι, και υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ
υπεξιρχετό τισ αυτϊν ριψοκινδφνωσ εισ ποριςμόν ολίγθσ πόςεωσ και τροφισ· οφτε τα όρθ
ι τα ςπιλαια, όπου οι πολυπακείσ Χίοι κατζφευγαν, ιςαν αςφαλισ καταφυγι, οφτε τα
παρακαλάςςια, όπου κατζβαιναν, παρείχαν βεβαίαν ελπίδα ςωτθρίασ· πολλάκισ
ατενίηοντεσ εισ τθν κάλαςςαν εξελάμβαναν τουσ αφροφσ των κυμάτων πλοία ερχόμενα εισ
διάςωςίν των· χιλιάδεσ ανδρϊν και γυναικϊν ςυςςωρευκζντων είσ τινα άκραν αντικρφ των
Ψαρϊν επ' ελπίδι απόπλου ζπεςαν εισ χείρασ δθμίων, και τόςον αίμα εχφκθ ϊςτε
εκοκκίνιςεν θ παράκτιοσ κάλαςςα· θ μάχαιρα, το πυροβόλον, θ αγχόνθ, το οηϊδεσ
ρόπαλον δεν ιρκουν εισ χορταςμόν των αιμοδίψων· επενόθςαν νζον είδοσ κανάτου οι
αλιτιριοι· άναπταν τα ενδφματα των τριςακλίων γυναικϊν και βαςανίηοντζσ τασ
απανκρϊπωσ, τασ ζκαιαν· αδυςϊπθτοι εφάνθςαν προσ πάςαν φωνιν ελζουσ και κωφοί
προσ πάςαν φωνιν αιδοφσ· εγζμιςαν τασ αγοράσ των μεγάλων πόλεων αιχμαλϊτων ωσ
ποίμνια ελαυνομζνων και παρ' ενόσ ανδροκαπιλου εισ άλλον μεταπωλουμζνων·
μετζβαλαν τα λαμπρά τθσ πόλεωσ κτίρια εισ ςωροφσ ερειπίων, τθν βιβλιοκικθν τθσ εισ
ςτάκτθν, και τουσ ευανκείσ και υγιεινοφσ αγροφσ τθσ εισ γθν δυςωδίασ και λοιμικισ νόςου.
Μόνοι οι του δυτικοφ δόγματοσ δεν εκακοποιικθςαν, και μόνα τα προξενεία δεν
επατικθςαν, και οι εισ αυτά καταφυγόντεσ μόνοι των εν τθ νιςω απομεινάντων
διεςϊκθςαν, αλλά και τοφτων οι πλείςτοι υπό των διαςωςάντων αυτοφσ απεγυμνϊκθςαν.
Του κθριϊδουσ δε τοφτου ενόπλου όχλου κθριωδζςτεροι εδείχκθςαν οι αρχθγοί. Τθν
νφκτα τθσ 22 ο καπθτάμπαςασ εκρζμαςεν επί των καταρτίων των πλοίων ωσ κακοφργουσ
τουσ υπό αμνθςτείαν προςελκόντασ 70 ακϊουσ χωρικοφσ· τθν δε υςτεραίαν μετζφερεν εκ
του φρουρίου και εκρζμαςεν επί τθσ ναυαρχίδασ 8 των εν αυτϊ κρατουμζνων ομιρων,
τουσ δε λοιποφσ εκρζμαςεν όλουσ ο φροφραρχοσ τθν αυτιν θμζραν επί του Βουνακίου, εν
οισ και τον ςεβάςμιον και πεπαιδευμζνον αρχιερζα Ρλάτωνα, και κόψασ και εκδείρασ τασ
κεφαλάσ των εγζμιςεν αχφρων τασ δοράσ και τασ ζςτειλεν εισ Κωνςταντινοφπολιν προσ τον
κυριάρχθν του ωσ τρόπαια, τα δε πτϊματα ζρριψεν όλα διά χειρόσ των Εβραίων εισ τθν
κάλαςςαν· δεν ζπαυαν δε οι Τοφρκοι επί πολλάσ θμζρασ φονεφοντεσ, ανδραποδίηοντεσ,
λεθλατοφντεσ, καταςτρζφοντεσ και ανορφττοντεσ και αυτιν τθν γθν εισ ανεφρεςιν
πραγμάτων. Εκατόν δεκατρείσ χιλιάδεσ θρικμοφντο οι κακ' όλθν τθν νιςον Χριςτιανοί τθν
30 μαρτίου· 1800 εναπζμειναν τον αφγουςτον· εν τω μεταξφ δε τοφτω 23,000
εφονεφκθςαν, 47000 κατά το κατάςτιχον του τελϊνου θνδραποδίςκθςαν, οι δε λοιποί
τιδε κακείςε κακϊσ διεςϊκθςαν (ε). Τοιουτοτρόπωσ θ περίφθμοσ Χίοσ, θ νιςοσ τθσ
τρυφισ, του πλοφτου και τθσ πολυανκρωπίασ, ζγεινε τόποσ ερθμϊςεωσ και δακρφων· θ δε
φρικτι καταςτροφι τθσ, καταςτροφι καταςτροφϊν, είναι θ τρανωτζρα και αψευδεςτζρα
απόδειξισ τθσ μανιϊδουσ κθριωδίασ των Τοφρκων όχι κατά ενόπλων, ι πολεμίων, ι

www.schooltime.gr

Σελίδα 104

αποςτατϊν, αλλά κατά τθσ χριςτιανωςφνθσ και τθσ ανκρωπότθτοσ.
Αλλ' αν θ πολυπακισ αφτθ νιςοσ δεν ωφζλθςε τον αγϊνα ηϊςα, τον ωφζλθςε πεςοφςα,
διότι επί τθ φρικτι πτϊςει τθσ, εξζςτθ και θγανάκτθςεν όλοσ ο χριςτιανικόσ κόςμοσ και
είδεν οφκαλμοφανϊσ, ότι οι Τοφρκοι ϊμοςαν τθν εξολόκρευςιν τθσ ελλθνικισ φυλισ, ότι θ
αμνθςτεία των ιτον επιβουλι και θ φιλανκρωπία των απάτθ, και ότι οφτε αυτι θ ακωότθσ,
οφτε θ προσ τον ςουλτάνον πίςτισ ίςχυαν να ςτομϊςωςι το ακονιςκζν ξίφοσ των.
Αν και ο κίνδυνοσ τθσ Χίου ιτο και προ τθσ καταςτροφισ τθσ φανερόσ, εβράδυναν δι'
ζλλειψιν πόρων να εκπλεφςωςι τα ελλθνικά πλοία εισ υπεράςπιςίν τθσ και ματαίωςιν των
περαιτζρω ςχεδίων του εχκρικοφ ςτόλου. Μόλισ τθν 27 θνϊκθςαν 56, εν οισ και 8
πυρπολικά, εν τω λιμζνι των Ψαρϊν· και τα μεν των Σπετςϊν διετζλουν υπό τον
Κολανδροφτςον, τα δε των Ψαρϊν υπό τον Αποςτόλθ, τα δε τθσ Φδρασ υπό τον Μιαοφλθν
υφ' όν διετζλει και όλοσ ο ςτόλοσ. Τθν 28 ζπλευςεν ο ςτόλοσ οφτοσ προσ τον Τςεςμζν,
όπου, ωσ ελζγετο, ελλιμζνιηεν ο εχκρικόσ· αλλά μθ ευρϊν αυτόν περιζπλεε τθν Χίον
παραλαμβάνων όςουσ εφριςκε περιπλανωμζνουσ και κρυπτομζνουσ δυςτυχείσ Χίουσ· εισ
εφρεςιν δε αυτϊν και αςφαλι ςυνοδίαν εισ τα πλοία απεβιβάςκθςαν και ναφται ζνοπλοι.
Μάιοσ Τθν δε 1 μαΐου κατζπλευςεν ο ςτόλοσ εισ Ψαρά και ζμακεν ότι ο τουρκικόσ
επανζπλευςε προ δφο θμερϊν εισ Χίον, όπου ο καπθτάμπαςασ, γαυριϊν επί τοισ
κατορκϊμαςί του, ετρφφα περιμζνων άλλα πλοία εκ Κωνςταντινουπόλεωσ. Τθν 10
ιρχιηε το ραμαηάνι. Επειδι, διαρκοφντοσ αυτοφ, οι Τοφρκοι ςυνικωσ θςυχάηουν,
απεφάςιςεν ο καπθτάμπαςασ να μθ εκπλεφςθ μζχρι του μπαϊραμίου· αλλ' οι
αρχθγοί του ελλθνικοφ ςτόλου, κεωροφντεσ ότι θ επί ματαίω παρζλευςισ ενόσ μθνόσ
ζβλαπτε, διότι εξθντλοφντο οι ολίγοι πόροι του, απεφάςιςαν να κτυπιςωςιν όςον
τάχιον εντόσ του λιμζνοσ τθσ Χίου τον εχκρικόν ςτόλον. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ανιχκθ
ο ελλθνικόσ τθν 8, αλλά δεν ειςζπλευςε τθν θμζραν εκείνθν τον πορκμόν· τθν δε 14
επλθςίαςάν τινα των πλοίων προσ τα βόρεια ςτόμια του πορκμοφ, θκροβολίςκθςαν
μετά τινων φρεγατϊν και κορβεττϊν, και δφςαντοσ του θλίου επανζπλευςαν όπου
ιςαν τα λοιπά. Τθν δε εςπζραν τθσ 19 δεκαπζντε πλοία πολεμικά και τρία
πυρπολικά υπό τον Μιαοφλθν, ειςζπλευςαν τον πορκμόν διά του προσ άρκτον
είςπλου, τα δε λοιπά ζμειναν ζξω αποτελοφντα γραμμιν αρχομζνθν από τθσ
αρκτικισ άκρασ τθσ Χίου και παρατεινομζνθν μζχρι των παραλίων τθσ Αςίασ· τοφτο
ιδοφςα εν καιρϊ θ επί του ςτομίου του πορκμοφ εχκρικι προφυλακίσ ζδωκεν
είδθςιν κανονοβολιςαςα, και αμζςωσ ανιχκθ όλοσ ο τουρκικόσ ςτόλοσ, αλλ' εν τόςθ
ταραχι και βία, ϊςτε πολλά πλοία άφθςαν τασ αγκφρασ· αφ' οφ δε επλθςίαςαν οι
δφο ςτόλοι εντόσ βολισ κανονίου, τζςςαρα ελλθνικά πλοία, τα του Μιαοφλθ, του
Σαχτοφρθ, του Σκοφρτθ, και του Τςαμαδοφ, ζβαλαν εισ το μζςον τθν εχκρικιν
ναυαρχίδα και τθν επολζμουν· επερρίφκθ και ζν πυρπολικόν, αλλά δεν εκόλλθςε.
Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν εξζπλευςαν τα ελλθνικά και κατόπιν αυτϊν και τα
τουρκικά διϊκοντα τα ελλθνικά και δι' όλθσ τθσ νυκτόσ κανονοβολοφντα, αλλ' επί
ματαίω· οι ςτόλοι αντεκανονοβολικθςαν και τθν υςτεραίαν εκτόσ του πορκμοφ
αβλαβϊσ ωσ και τθν προτεραίαν, και τα μεν ελλθνικά επανιλκαν εισ Ψαρά, τα δε
τουρκικά εισ τον λιμζνα τθσ Χίου. Εν τοςοφτω ιλκε νζα ναυτικι δφναμισ εκ
Κωνςταντινουπόλεωσ προσ τον καπθτάμπαςαν, και ανεμζνετο και άλλθ εξ Αιγφπτου.
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Οι Ζλλθνεσ διελογίηοντο πάντοτε πϊσ να βλάψωςι τον εχκρόν πριν δυναμωκι ζτι
μάλλον, και άλλον τρόπον δεν είχαν παρά τθν χριςιν των πυρπολικϊν.
Λοφνιοσ Τθν νφκτα προ τθσ θμζρασ του μπαϊραμίου, ό εςτι τθν τθσ 6 Λουνίου, ςυνιλκαν επί
τθσ τουρκικισ ναυαρχίδοσ πολλοί των πλοιάρχων του τουρκικοφ ςτόλου εισ
ςυνεόρταςιν· ςκοτεινι ιτον θ νυξ εκείνθ οφςα θ τελευταία τθσ ςελινθσ, και τα
πλοία του ςτόλου εξ αιτίασ του ζτι επικρατοφντοσ ραμαηανίου ιςαν ολόφωτα·
διεκρίνοντο δε μεταξφ όλων τα δφο δίκροτα, ιτοι θ ναυαρχίσ και θ υποναυαρχίσ,
διά τθν πλουςίαν φωτοχυςίαν των. Ρρο τριϊν θμερϊν δφο ελλθνικά πυρπολικά, το
μεν υπό τον Ανδρζαν Ριπίνον Υδραίον, το δε υπό τον Κωνςταντίνον Κανάρθν
Ψαριανόν, απζπλευςαν διά νυκτόσ εκ Ψαρϊν κατά το αρκτικόν μζροσ τθσ Χίου· αλλ'
ζπεςαν εισ τριιμερον γαλινθν. Συναπζπλευςαν και τζςςαρα πολεμικά, δφο προσ το
νότειον και δφο προσ το βόρειον μζροσ του πορκμοφ επί ςκοπϊ να παραλάβωςι τα
πλθρϊματα των πυρπολικϊν μετά τον εμπρθςμόν αυτϊν.
Τθν 6 ιρχιςε να πνζθ αρκτικόσ άνεμοσ, και προσ τθν δφςιν του θλίου τα δφο πυρπολικά
παρζπλεαν υπό ξζνθν ςθμαίαν το Καραμπουρνοφ κρυπτόμενα υπό τθν ξθράν· αφ' οφ δε
ενφκτωςεν, ειςιλκαν θςφχωσ και ανυπόπτωσ εισ τον πορκμόν, διότι εξ αιτίασ τθσ εορτισ
του μπαϊραμίου θγκυροβόλθςε και θ προφυλακίσ, και ζπλεαν εν μζςω του εχκρικοφ
ςτόλου· τόςον δε επλθςίαςαν πρόσ τινα των πλοίων, ϊςτε θναγκάςκθςαν επί τθ κραυγι
των ςκοπϊν ν' απομακρυνκϊςι και να μθ φαίνωνται. Μετά δε το μεςονφκτιον επανιλκαν
πλθςίςτια εν μζςω του ςτόλου, και βοθκοφμενα υπό τθσ πνεοφςθσ απογείου αφρασ
ζπεςαν αίφνθσ το μεν Ψαριανόν εισ τθν πρϊραν τθσ ναυαρχίδασ, και περιπλεχκζν
μετζδωκεν αμζςωσ τασ φλόγασ του, το δε υδραϊκόν εισ τθν πρϊραν τθσ υποναυαρχίδοσ,
όπου εκόλλθςεν, αλλ' εξεκόλλθςε προτοφ μεταδϊςθ τασ φλόγασ του, και καιόμενον
εκυμαίνετο τιδε κακείςε εν μζςω του ςτόλου ενςπείρον φόβον και ταραχιν. Οι δε
γενναίοι πλοίαρχοι και ναφται των δφο πυρπολικϊν, όλοι 43, αφ' οφ ετελείωςαν το ζργον,
εμβάντεσ εισ τα εφόλκια, εξιλκαν του πορκμοφ διά του νοτίου ςτομίου εν μζςω των
εχκρϊν αβλαβείσ όλοι, διεςϊκθςαν εισ τα εισ ςωτθρίαν των παραπλζοντα πλοία, και
καταπλεφςαντεσ εισ Ψαρά ζτρεξαν εισ τθν εκκλθςίαν ςυνοδευόμενοι υπό του
ευφθμοφντοσ λαοφ και εδοξολόγθςαν τον κεόν τον ευλογιςαντα το κατά των εχκρϊν
τόλμθμα· είχαν δε απόφαςιν να καϊςιν όλοι, αν ζβλεπαν ότι δεν εδφναντο ν' αποφφγωςι
τασ χείρασ των εχκρϊν, και διά τον ςκοπόν τοφτον ζφεραν εντόσ των δφο εφολκίων
πυρίτιδα. Εντόσ δε τθσ φλογιςκείςθσ ναυαρχίδοσ ιςαν όχι μόνον Τοφρκοι πολλοί και
ςθμαντικοί, αλλά και Χριςτιανοί αιχμάλωτοι· όλοι δε εκτόσ ολίγων εχάκθςαν, διότι
ανάψαντα τα κανόνια εμπόδιηαν διά τον επικείμενον κίνδυνον τασ λζμβουσ των άλλων
πλοίων να πλθςιάςωςι. Δφο λζμβοι τθσ ναυαρχίδοσ εβυκίςκθςαν αφτανδροι διά το μζγα
πλικοσ των εν αυταίσ ςυςςωρευκζντων. Εμβάντοσ δε και του καπθτάμπαςα εισ τθν
ιδιαιτζραν λζμβον του, επζπεςεν, εν ϊ απεμακρφνετο, ζν των καταρτίων τθσ καιομζνθσ
ναυαρχίδοσ, και τθν μεν λζμβον εβφκιςεν, αυτοφ δε τθν οςφφν ζκλαςεν· αλλά πεςόντεσ
κολυμβθταί εισ τθν κάλαςςαν τον διζςωςαν φερόμενον επί των κυμάτων, και τον
απεκόμιςαν θμικανι επί τθσ ξθράσ, όπου μετ' ολίγον εξεψφχιςε. Βόςκον δε το πυρ εν τθ
ναυαρχίδι διεδόκθ μετά μίαν ςχεδόν ϊραν εισ τθν πυριτοκικθν· τότε υψϊκθ ουρανομικθσ
πφρινοσ ςτφλοσ φωτίηων εν μζςω τθσ ςκοτεινισ εκείνθσ νυκτόσ πλατφν και μακρόν
ορίηοντα. Τθν ακόλουκον θμζραν ζκαψαν προ τθσ μεςθμβρίασ εν τω φρουρίω τον
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καπθτάμπαςαν· αλλ' επί τθσ κθδείασ εξεμάνθςαν εκ νζου οι επί τθσ Χίου αιμοχαρείσ
Τοφρκοι, και θ κζα ενόσ καπθτάμπαςα γενομζνου κφμα του πυρόσ των Ελλινων τοισ ζδωκε
νζαν αφορμιν να κινιςωςιν ζωσ δωδεκακιςχίλιοι τθν αυτιν θμζραν τθσ κθδείασ προσ τα
Μαςτιχοχϊρια, τα μθ ζωσ τότε πακόντα, επί προφάςει να παιδεφςωςιν όχι τουσ
εγχωρίουσ, αλλά τουσ εξ άλλων χωρίων εκεί και κυρίωσ εισ το Κολό Ροτάμι καταφυγόντασ,
αν και υπό τθν ςκζπθν τθσ αμνθςτείασ. Εφροφρει τα χωρία ταφτα ο καλοκάγακοσ
Ελζηογλουσ, όςτισ, επί ςκοπϊ να τα προφυλάξθ, παρζδωκε κζλων και μθ τουσ εισ αυτά
καταφυγόντασ κατοίκουσ των άλλων χωρίων· αλλά δεν εδυνικθ, ωσ ιλπιηε, διά τθσ κυςίασ
των ολίγων να προφυλάξθ τουσ πολλοφσ. Αφ' οφ δε οι αιμοχαρείσ παρζλαβαν όςουσ
εηιτθςαν και τουσ ζςφαξαν αυκωρεί, επάτθςαν αυκθμερόν και αυτά τα χωρία ξιφιρεισ
ςφάηοντεσ, αιχμαλωτίηοντεσ και καταςτρζφοντεσ· θ καταςτροφι δε αφτθ απετελείωςε τθν
καταςτροφιν όλθσ τθσ νιςου.
Τθν δε 8 ο τουρκικόσ ςτόλοσ απζπλευςε τθσ Χίου και τθν 10 κατζπλευςεν εισ Μιτυλινθν.
Τθν αυτιν θμζραν απζπλευςε και ο ελλθνικόσ εκ Ψαρϊν και κατζπλευςε τθν 10 εισ Εριςόν·
τθν δε 15, κακ' θν θτοίμαηαν οι Ζλλθνεσ δφο πυρπολικά κατά του εχκρικοφ ςτόλου,
μετζπλευςεν ο ςτόλοσ οφτοσ εισ Μοςχονιςια και εκείκεν εισ Τζνεδον· ο δε ελλθνικόσ
διζπλευςε τθν 17 τον πορκμόν τθσ Χίου, εκανονοβόλθςε το φροφριον και
αντικανονοβολθκείσ προςωρμίςκθ τθν ακόλουκον θμζραν ζξωκεν των Ψαρϊν· εκείκεν
απζπλευςε τθν 23 και ελλιμζνιςε τθν αυτιν θμζραν αντικρφ τθσ Χίου αγνοϊν τα κινιματα
του εχκρικοφ ςτόλου (η). Μακϊν δε τθν 24 τον εισ Ελλιςποντον πλουν αυτοφ
επανζπλευςεν εισ τα ίδια, ευφθμοφμενοσ και καυμαηόμενοσ διά τα κατά του εχκρικοφ
ςτόλου τολμθρά και ευτυχι του κατορκϊματα.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΑ'.

&Πεπί ηυν κενηπικών Απσών ηηρ Πελοποννήζος και ηηρ ζηεπεάρ
Δλλάδορ, και ηυν ζσέζευν αςηών ππορ ηην κςβέπνηζιν. — Δκζηπαηεία
Ττηλάνηος ειρ Αναηολικήν Δλλάδα. — Αηςσή κινήμαηα ειρ άλυζιν
Εηηοςνίος και Παηπαηζικίος. — Δκζηπαηεία Μαςποκοπδάηος ειρ
Γςηικήν Δλλάδα. — Σα καηά ηην Κπήηην μεηά ηην εκεί άθιξιν
Αθενηούλη μέσπι μαΐος, και θάναηορ Βαλέζηος.&
ΕΛΔΑΜΕΝ, ότι θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ, ςυςτιςαςα τθν εκνικιν κυβζρνθςιν, διετιρθςε
τασ κεντρικάσ Αρχάσ, ιγουν τθν γερουςίαν τθσ Ρελοποννιςου, τθν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ και
τον Άρειον πάγον τθσ Ανατολικισ και ζβαλε και τασ τρεισ υπό τασ διαταγάσ τθσ
κυβερνιςεωσ· αλλά κατά τουσ οργανιςμοφσ αυτϊν ουδζν εδφνατο θ κυβζρνθςισ να
ενεργιςθ εν ταισ επαρχίαισ ειμι διά των Αρχϊν τοφτων.
Θ γερουςία τθσ Ρελοποννιςου ζςτθςε τθν ζδραν τθσ εν Τριπολιτςά και ειργάηετο
προκφμωσ και επιτυχϊσ· αλλ', αν και ϊφειλεν υποταγιν εισ τασ βουλάσ τθσ κυβερνιςεωσ,
δεν εβράδυνε ν' αντιτείνθ εμποδίςαςα δι' ικανόν καιρόν και αυτιν τθν νομοκετθκείςαν
είςπραξιν ενόσ γροςίου τον άνκρωπον (το ψυχόγροςον), διότι αι διαταγαί τθσ
κυβερνιςεωσ απεςτάλθςαν κατ' ευκείαν εισ τασ επαρχίασ· εξϊκειλε δε μετά ταφτα και εισ
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φανεράν αντιπολίτευςιν και αντίπραξιν. Θ ςυνζλευςισ ζςφαλεν αφιςαςα κράτθ εν κράτει.
Δφςκολον δεν ιτο να τα καταργιςθ, διότι ουδείσ αντζςτθ εισ όςα εβουλεφκθ· αλλ' οι
Ζλλθνεσ δεν είχαν ειςζτι διδάςκαλον τθν πείραν.
Θ δε Γερουςία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, θ ευπεικεςτζρα των κεντρικϊν Αρχϊν, είχε τθν ζδραν
τθσ εν Μεςολογγίω, και ενιργει εντόσ τθσ περιφερείασ τθσ όπωσ εδφνατο. Ο δε Άρειοσ
πάγοσ είχε μοναδικόν χαρακτιρα· ιτο περιπατθτικι Αρχι και μετζβαινεν από επαρχίασ εισ
επαρχίαν. Επειδι δε αι νιςοι δεν είχαν κεντρικιν Αρχιν, εςτάλθςαν εισ οργανιςμόν αυτϊν
αρμοςταί. Θ δε κυβζρνθςισ, προκεμζνθ τθν κακ' όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδοσ ειςαγωγιν
ομοιομόρφου οργανιςμοφ, εξζδωκε νόμον, δι' ου διιρει τθν ελλθνικιν χϊραν εισ
επαρχίασ, τασ επαρχίασ εισ αντεπαρχίασ πρϊτθσ και δευτζρασ τάξεωσ, και ταφτασ εισ
κοινότθτασ, ορίηουςα τα κακικοντα εκάςτθσ υπαλλιλου Αρχισ και τασ προσ αλλιλασ και
προσ τθν κυβζρνθςιν ςχζςεισ των. Ράντα δε ταφτα ενθργοφντο κοινι γνϊμθ του
βουλευτικοφ και του νομοτελεςτικοφ, διατελοφντων εν αρμονία, κακϊσ εν αρμονία
διετζλεςαν οι ςυγκροτοφντεσ ταφτα και κατά τθν εν Επιδαφρω ςυνζλευςιν. Μόνοσ ο
πρόεδροσ του βουλευτικοφ Υψθλάντθσ αντεφρόνει, αλλά φανερά δεν αντεπολιτεφετο. Θ
δοκείςα αυτϊ πολιτικι κζςισ οφτε αυτόν ευχαρίςτει, οφτε τθν πατρίδα ωφζλει. Ο
Υψθλάντθσ ιτον άνκρωποσ του πολζμου μάλλον ι τθσ πολιτικισ· ιτο γενναιόκαρδοσ,
καρτερικόσ, και θγαπάτο υπό του ςτρατιωτικοφ διά τον πολεμικόν του χαρακτιρα· είδε και
αυτόσ, ότι θ κζςισ, θν κατείχε, δεν ιτον θ πρζπουςα αυτϊ, και επειδι κζατρον του
προςεχοφσ και κινδυνϊδουσ πολζμου εφαίνετο θ ςτερεά Ελλάσ, επεκφμει να εκςτρατεφςθ
εκεί. Οι δε αντιπολιτευόμενοι αυτόν νομοτελεςταί καί τινεσ βουλευταί, επικυμοφντεσ να
τον απομακρφνωςι τθσ ζδρασ τθσ κυβερνιςεωσ, εδείχκθςαν επίςθσ πρόκυμοι· και κατ'
αρχάσ μεν απεφαςίςκθ να εκςτρατεφςθ εισ Δυτικιν Ελλάδα, μετ' ολίγασ δε θμζρασ εισ
Ανατολικιν· αλλ' ο Άρειοσ πάγοσ, οφτινοσ πολλά μζλθ ιρχιςαν, ωσ είδαμεν, ν'
αντιφζρωνται προσ τον Υψθλάντθν αφ' ότου είδαν τοφτον εν Τρικόρφοισ, δεν τον ικελεν
όπου θγεμόνευεν, αλλ' ικελεν εκςτρατείαν Ρελοποννθςίων άνευ αυτοφ, διότι υπϊπτευε
μθ ςχετιςκι προσ ουσ ο Άρειοσ πάγοσ αντεπολιτεφετο· τον υπζβλεπε δε και ωσ δυνάμενον
να ςφετεριςκι τθν κεντρικιν εξουςίαν· διά τοφτο αντζτεινεν εισ τθν προσ εκείνο το μζροσ
εκςτρατείαν του ανδρόσ τοφτου. Το δε νομοτελεςτικόν ενζκρινε τουσ λόγουσ του Αρείου
πάγου και επζμενεν εισ το να εκςτρατεφςθ ο Υψθλάντθσ εισ Δυτικιν Ελλάδα, ωσ
προαπεφαςίςκθ· αλλ' ενζδωκεν επί τζλουσ εισ τθν γνϊμθν του βουλευτικοφ και εισ τθν
επιμονιν αυτοφ του Υψθλάντου, όςτισ ανεχϊρθςεν εκ Κορίνκου τθν 20 φεβρουαρίου εισ
τθν Ανατολικιν Ελλάδα. Εξελζχκθ δε αντιπρόεδροσ τθσ βουλισ ίνα ενεργι τα τθσ
προεδρίασ εν τθ απουςία αυτοφ, ο Χαραλάμπθσ. Τριςχίλιοι Ρελοποννιςιοι απεφαςίςκθ να
ςυνεκςτρατεφςωςιν υπό τασ διαταγάσ του, αλλά μόλισ 700 εξιλκαν του Λςκμοφ υπό τον
Νικιταν και τον Ραναγιϊτθν Ηαφειρόπουλον. Εκςτρατεφςασ ο Υψθλάντθσ φψωςε τθν
ςθμαίαν τθσ Εταιρίασ παρά τουσ νόμουσ του ζκνουσ, ουσ παρεδζχκθ και κακ' ουσ
πρόεδροσ τθσ βουλισ κατζςτθ και εισ τθν παροφςαν εκςτρατείαν απεςτάλθ. Θ πράξισ αφτθ,
μεμπτι και αςυντελισ προσ τουσ ςκοποφσ του, ζδωκε δικαίαν αφορμιν να είπθ και να
γράψθ ο Άρειοσ πάγοσ τα μφρια κατ' αυτοφ ωσ ανατροπζωσ των κακεςτϊτων. Θ
κυβζρνθςισ ζδειξε πατριωτιςμόν και φρόνθςιν περιοριςκείςα κατά τθν κρίςιμον εκείνθν
ϊραν εισ το να τον επιπλιξθ και ςυμβουλεφςθ τα δζοντα. Ο Υψθλάντθσ εδζχκθ τθν εκνικιν
ςθμαίαν αντί τθσ άλλθσ· αλλά μόλισ επάτθςε τθν γθν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ και ζδωκε
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νζαν αιτίαν διενζξεων· ζςτειλε κατ' ευκείαν διαταγάσ προσ τουσ εφόρουσ των επαρχιϊν,
οφείλων κατά τον ενυπάρχοντα οργανιςμόν ν' αναφζρεται εισ τον Άρειον πάγον. Νζα και
δίκαια παράπονα απεφκυνεν εισ τθν κυβζρνθςιν ο Άρειοσ πάγοσ κατ' αυτοφ. Θ κυβζρνθςισ
ζγραψε τοισ αντιφερομζνοισ να ςυμβιβαςκϊςιν ζςτειλε και τον Γρθγόριον Κωνςταντάν,
όςτισ τουσ κακθςφχαςεν, αλλά δεν τουσ εφιλίωςεν.
Μάρτιοσ Λιγοντοσ δε του μαρτίου ςυνιχκθςαν εισ πολεμικόν ςυμβοφλιον οι
ςθμαντικϊτεροι οπλαρχθγοί υπό τθν προεδρίαν του Υψθλάντου εισ Ρράλον επί
των ορίων τθσ Δωρίδοσ, όπου προκζμενοι να ενιςχφςωςι τθν επανάςταςιν κατά
τασ αρκτικωτζρασ επαρχίασ, εςχεδίαςαν τρεισ ςυγχρόνουσ εκςτρατείασ, τθν μεν
εισ Ρατρατςίκι, τθν δε εισ Ηθτοφνι, τθν δε προσ διακοπιν πάςθσ ςυγκοινωνίασ των
κατεχόντων το Ρατρατςίκι και το Ηθτοφνι εχκρϊν εβουλεφκθςαν δε, ο μεν
Οδυςςεφσ, ο Δυοβουνιϊτθσ, ο Νικιτασ και ο Ηαφειρόπουλοσ, ζχοντεσ 3000, να
περάςωςιν εισ τθν αγίαν Μαρίναν, τθν εν τω Μαλιακϊ κόλπω, και να
προχωριςωςιν εκείκεν εισ άλωςιν του φρουρίου του Ηθτουνίου, ο δε Μιτςοσ
Κοντογιάννθσ, ο Σκαλτςάσ και τα επαρχιακά ςϊματα των Κραββάρων, του
Καρπενθςίου και του Αποκοφρου, όλοι 2500, να κτυπιςωςι το Ρατρατςίκι· ο δε
Νάκοσ Ρανουργιάσ μετά 1500 να τοποκετθκι εν Κομποτάδαισ. Απεφαςίςκθ δε το
διά τθν αγίαν Μαρίναν ςτράτευμα να διαπλεφςθ τον κόλπον τθν εςπζραν τθσ
μεγάλθσ πζμπτθσ, τθν δε μεγάλθν παραςκευιν να επιπζςθ. Το ςχζδιον τοφτο
υπεγράφθ τθν 26 υπό των παρευρεκζντων εν τω πολεμικϊ ςυμβουλίω· αλλ', αντί
τθσ νυκτόσ τθσ μεγάλθσ πζμπτθσ, τα ςτρατεφματα διζπλευςαν τον κόλπον τθν
νφκτα τθσ μεγάλθσ παραςκευισ·
Απρίλιοσ το πρωί δε του μεγάλου ςαββάτου, ιτοι τθν 1 απριλίου, ο μεν Δυοβουνιϊτθσ και ο
Νικιτασ απζβθςαν εισ Αχινόν, ίνα μεταβϊςι διά ξθράσ εισ Στθλίδαν, ο δε
Οδυςςεφσ εισ αγίαν Μαρίναν. Ρροχωροφντεσ δε υπό τον Δυοβουνιϊτθν και
Νικιταν προσ τθν Στθλίδαν, απιντθςαν τουσ εκεί Τοφρκουσ επερχομζνουσ· και εν
πρϊτοισ μεν ωπιςκοδρόμθςαν διωκόμενοι, ζπειτα δε εφορμιςαντεσ τουσ
ζτρεψαν, εμβικαν εισ Στθλίδαν, εςκότωςαν και επλιγωςαν υπζρ τουσ 50 και
ζκαυςαν καί τινασ οικίασ. Ιλκαν μετ' ολίγον άλλοι Τοφρκοι εκ Ηθτουνίου
επιβοθκοί, αλλά και οφτοι ζπακαν και απεκροφςκθςαν· διεκρίκθςαν δε εν ταισ
ςυμπλοκαίσ ταφταισ οι Ρελοποννιςιοι διά τθν ευτολμίαν των· τθν δε επελκοφςαν
νφκτα εγκατζλειψαν οι Ζλλθνεσ τθν Στθλίδαν και καταβάντεσ εισ τον αιγιαλόν
μετζβθςαν εισ αγίαν Μαρίναν, όπου ςυνθνϊκθςαν μετά των υπό τον Οδυςςζα. Οι
Τοφρκοι ιλκαν και εκεί τθν αυτιν θμζραν κατά των ςυνθνωμζνων Ελλινων
ςυνθνωμζνοι και αυτοί και επολζμθςαν. Αλλ', εν ϊ εκινικθςαν οι προσ τοφτο το
μζροσ, δεν εκινικθςαν τθν αυτιν θμζραν και οι προσ τα άλλα μζρθ, ωσ
προεςχεδιάςκθ, αναμζνοντεσ τον Μιτςον Κοντογιάννθν· τοφτου δε μθ
φαινομζνου, εξεςτράτευςεν ο εν Κομποτάδαισ Ρανουργιάσ μετά των υπ' αυτόν
ενιμερα του Ράςχα, ιτοι τθν 2, εισ Ρατρατςίκι· ςυνεξεςτράτευςαν και ο Σκαλτςάσ
και ο Σαφάκασ, οι κατζχοντεσ το επάνω μζροσ τθσ πόλεωσ· ιλκεν εν τοφτοισ και ο
Κοντογιάννθσ και οφτωσ επάτθςαν τθν πόλιν πολεμοφντεσ και πολεμοφμενοι.
Εφονεφκθςαν 11 Ζλλθνεσ και επλθγϊκθςαν 3· εφονεφκθςαν και πλειότεροι
Τοφρκοι· όλαι δε αι οικίαι των Μπογομφλων και πολλαί τθσ πόλεωσ εκάθςαν. Ζξ
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θμζρασ διζμειναν οι Ζλλθνεσ εν τθ πόλει, τθν δε εβδόμθν ανεχϊρθςαν μθ
κατορκϊςαντεσ τον ςκοπόν δι' ον ειςζβαλαν.
Δεκατριιμεροι διιρκεςαν αι κατά τθν αγίαν Μαρίναν ςυμπλοκαί και θ εκςτρατεία
μετιλλαξεν ζκτοτε μορφιν· ςχεδιαςκείςα παρά των Ελλινων επικετικι, κατιντθςεν, εξ
αιτίασ των εγκαίρωσ επελκόντων πολυαρίκμων εχκρϊν, αμυντικι· διότι οι Τοφρκοι δεν
άφθςαν τουσ Ζλλθνασ να προχωριςωςιν, αλλά κατζλαβαν το υπερκείμενον τθσ αγίασ
Μαρίνασ χωρίον, Αυλάκι, και ςτιςαντεσ εκεί 4 κανόνια τουσ ζβλαπταν μεγάλωσ. Οι
Ζλλθνεσ είδαν, ότι αδιατιρθτοσ ιτον θ κζςισ των εν όςω οι Τοφρκοι κατείχαν το Αυλάκι·
και επειδι επάναγκεσ ιτον ι να τουσ αποδιϊξωςιν ι ν' αναχωριςωςιν, απεφάςιςαν να
επιπζςωςι τθν νφκτα. Ελκοφςθσ δε τθσ ϊρασ, ο μεν Δυοβουνιϊτθσ και ο Νικιτασ εκίνθςαν·
ο δε Οδυςςεφσ, αν και ςφμφωνοσ προ του κινιματοσ, μετζβαλε γνϊμθν τθν ςτιγμιν
εκείνθν κεωριςασ τθν τροπιν των Ελλινων βεβαίαν. Τθν γνϊμθν ταφτθν του Οδυςςζωσ
παρεδζχκθςαν και ο Δυοβουνιϊτθσ και ο Νικιτασ, κοινοποιθκείςαν αυτοίσ αφ' οφ
εκίνθςαν, και επανιλκαν και οφτοι εισ το ςτρατόπεδον. Επειδι δε το ςκοποφμενον δεν
επραγματοποιικθ, δεν ζμεινεν εισ ςωτθρίαν του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου ειμι θ
αποχϊρθςισ. Ιςαν εν τω λιμζνι τα διαβιβάςαντα το ςτράτευμα διάφορα πλοία· εν δε τω
του Βιςβίηθ, αρχθγοφ του ςτολίςκου, ιςαν ο αντιπρόεδροσ του Αρείου πάγου, εδρεφοντοσ
τότε εν Λικάδα, χωρίω τθσ Ευβοίασ, και ο Αρειοπαγίτθσ Δρόςοσ Μανςόλασ, μεταβάντεσ
εκεί εισ εποπτείαν των πράξεων των πολεμοφντων και εισ προμικειαν των αναγκαίων. Οι
οπλαρχθγοί ανιγγειλαν αυτοίσ τθν απόφαςιν τθσ αποχωριςεωσ και τουσ παρεκάλεςαν να
διατάξωςι τθν διά των πλοίων αντίπεραν του κόλπου διαβίβαςίν των· αλλ' θ παράκλθςισ
δεν ειςθκοφςκθ, διότι οι Αρειοπαγίται εφρόνουν ότι αναγκαίον ιτο το ςτράτευμα να
ενδιαμείνθ. Τότε ο Οδυςςεφσ, παραλαβϊν τον Νικιταν, υπιγεν εισ το πλοίον όπου οι
Αρειοπαγίται προσ δικαιολογίαν τθσ μελετωμζνθσ αποχωριςεωσ· αλλ' ουδ' αυτϊν οι λόγοι
ίςχυςαν. Θ εκςτρατεία αφτθ, χάρισ εισ τον ακάματον ηιλον του Αρείου πάγου, του
πολλαχόκεν επ' ωφελεία τθσ πατρίδοσ αργυρολογιςαντοσ, ιτο πολυζξοδοσ, διότι εισ
χριςιν αυτισ εμιςκϊκθςαν 30 πλοία και επρομθκεφκθςαν και όλα τα αναγκαία εν
αφκονία· διά τοφτο πικρόν εφαίνετο τοισ Αρειοπαγίταισ, και πικρόν τω όντι ιτον, όλοι οι
αγϊνεσ και όλθ θ μεγάλθ δαπάνθ τθσ εκςτρατείασ ν' αποβϊςιν εισ μάτθν. Οι επί του
πλοίου Αρειοπαγίται ωμολόγουν και οφτοι, ότι ελπίσ αλϊςεωσ του φρουρίου του
Ηθτουνίου, δι' θν εγζνετο κυρίωσ θ εκςτρατεία, δεν ιτον, αλλ' ικελαν το ςτρατόπεδον να
διατθριςθ, θν κατείχε κζςιν εισ ανακάρρθςιν των κατά τθν Μακεδονίαν και τον Πλυμπον
Χριςτιανϊν ακουόντων ότι επί τθσ κζςεωσ εκείνθσ ιτο ςτρατόπεδον. Ο ςκοπόσ ιτον
αναμφιβόλωσ κοινωφελισ, αλλά δεν ιτο κατορκωτόσ· και ο Οδυςςεφσ επζμενεν ευλόγωσ
εν ονόματι και των άλλων οπλαρχθγϊν εισ τθν εκτζλεςιν ων εβουλεφκθςαν. Εν τοφτοισ
ζπεςαν εισ ςφοδράν λογομαχίαν, και ο Οδυςςεφσ όλωσ εξθμμζνοσ εξεςτόμιςεν απρεπείσ
λόγουσ κατά του αγϊνοσ· οι λόγοι οφτοι, ρθκζντεσ εισ επικοον πολλϊν των εν τω πλοίω,
αν και λόγοι κυμοφ, εξαγρίωςαν το πλιρωμα όλον κατά του Οδυςςζωσ ωσ επιβοφλου και
προδότου, και μόλισ το κακθςφχαςαν αι πατριωτικαί νουκεςίαι του αντιπροζδρου του
Αρείου Ράγου. Διαρκοφςθσ δε τθσ λογομαχίασ, ιρχιςεν επί τθσ ξθράσ τουφεκιςμόσ μεταξφ
Τοφρκων και Ελλινων· τότε αφιςαντεσ τασ ζριδασ οι εν τω πλοίω ανζβθςαν όλοι επί του
καταςτρϊματοσ εισ βοικειαν των επί τθσ ξθράσ μαχομζνων αδελφϊν· παρατθριςαντεσ δε
ςωρόν εχκρϊν πεηϊν επί τινοσ υψϊματοσ εντόσ βολισ κανονίου και ζνα χρυςοςτόλιςτον
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άνδρα κακιμενον επί αργυροςτολίςτου ίππου ζμπροςκεν αυτϊν, βαςτϊντα ρόπαλον εν τθ
δεξιά και παρακελεφοντα τουσ πεηοφσ εισ μάχθν, εκανονοβόλθςαν εισ τον ςωρόν και
φονεφςαντεσ και πλθγϊςαντζσ τινασ ζρριψαν κατά γθσ και τον άγνωςτον τοφτον
αναβάτθν. Μετά τθν πτϊςιν αυτοφ ζπαυςεν θ μάχθ, και οι εχκροί άραντεσ τον νεκρόν
ανεχϊρθςαν· ιτο δε οφτοσ, ωσ ζγεινε γνωςτόν μετά ταφτα, ο αρχθγόσ του εχκρικοφ
εκείνου ςτρατοφ. Εν τοςοφτω ςυγκατετζκθςαν οι Αρειοπαγίται, εκόντεσ άκοντεσ, εισ τθν
πρόταςιν του Οδυςςζωσ, και νυκτόσ γενομζνθσ επζβθ το ςτράτευμα εισ τα πλοία και
διεβιβάςκθ αντικρφ καφςαν τον εν τω χωρίω λαμπρόν πφργον του Χαλιλμπεθ.
Τοιουτοτρόπωσ τα κατά τθν αγίαν Μαρίναν πολεμικά κινιματα λαβόντα αρχιν τθν 1
απριλίου παρετάκθςαν μζχρι τθσ 15, κακ' ό διάςτθμα εφονεφκθςαν 50 Ζλλθνεσ και
επλθγϊκθςαν 90, οίτινεσ μετεκομίςκθςαν επί κεραπεία εισ Εφβοιαν, όπου απζκαναν εξ
αυτϊν 15· πλειότεροι δε ιςαν οι φονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ Τοφρκοι ωσ εφορμϊντεσ
απροφφλακτοι.
Μετά δε τθν αποχϊρθςιν οι αποτυχόντεσ εν Ρατρατςικίω ζπεςαν πάλιν εισ τθν πόλιν
εκείνθν ενωκζντοσ και του Νικιτα, και κατζλαβαν και ζκαυςαν μζροσ αυτισ· αλλ'
θναγκάςκθςαν πάλιν ν' απομακρυνκϊςιν θνδραγάκθςαν δε και εφονεφκθςαν ο κόμθσ
Κουζλενοσ, Δανόσ και ο Εχνζμανοσ, Ρρϊςςοσ. Τοιουτρόπωσ εματαιϊκθςαν αι εκςτρατείαι
αφται.
Εν τοφτοισ, μετά τθν ζξοδον του Υψθλάντου, θ εν Κορίνκω κυβζρνθςισ κατεγίνετο
αδιακόπωσ ςτρατολογοφςα εν Ρελοποννιςου, διά τθν ςτερεάν Ελλάδα.
Επί τθσ πτϊςεωσ τθσ Κορίνκου το τακτικόν ιτον εν τω διαλφεςκαι δι' ζλλειψιν των
αναγκαίων και διά τθν αποχϊρθςιν του αξίου αρχθγοφ του Βαλζςτου ςκοπεφοντοσ να
μεταβι εισ Κριτθν. Θ κυβζρνθςισ, αιςκανομζνθ τθν μεγάλθν ωφζλειαν του ςϊματοσ
τοφτου, εφρόντιςε ςυςτθκείςα να το διατθριςθ και αυξιςθ, και εξζδωκε νόμον
κανονίηοντα τον οργανιςμόν του και τα εισ διατιρθςιν και αφξθςίν του· αναδείξαςα δε
αρχθγόν του τον φιλζλλθνα Λταλόν Ταρζλλαν, αξιόλογον άνδρα διά τασ ςτρατιωτικάσ του
γνϊςεισ, τθν φρόνθςίν του και τθν ανδρίαν του, διζταξε να ιναι δεκτοί και ξζνοι
αξιωματικοί και ςτρατιϊται· επειδι δε ςυνιλκαν πολλαχόκεν πολλοί φιλζλλθνεσ
αξιωματικοί, και δεν εφριςκαν τόπον παρά τω ςτρατϊ θ κυβζρνθςισ εξζδωκεν άλλον
νόμον, δι' ου όλοι οφτοι, οι μεν ωσ αξιωματικοί, οι δε ωσ απλοί ςτρατιϊται, εςφςτθςαν
ίδιον τάγμα ονομαςκζν «τάγμα των φιλελλινων» . Επρϊτευε τοφτο όλων των
ςτρατιωτικϊν ςωμάτων, και προσ τιμιν αυτοφ εδζχκθ ο πρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ τον
βακμόν του επιτίμου ςυνταγματάρχου του· ετζκθ δε υπό τον κατά τθν επί το Ναφπλιον
ζφοδον διακρικζντα διά τθν ευτολμίαν του Λταλόν Δανίαν, ςυνταγματάρχθν αναδειχκζντα.
Διζταξεν θ κυβζρνθςισ και ςτρατολογίαν κατά πάςαν επαρχίαν τθσ Ρελοπονιςου εισ
αφξθςιν του τακτικοφ. Εν ϊ δε θςχολείτο περί τα τοιαφτα, ιλκε πρεςβεία τθσ Δυτικισ
Ελλάδοσ αιτοφςα να μεταβι εκεί ωσ πολιτικόσ και πολεμικόσ αρχθγόσ ο πρόεδροσ του
νομοτελεςτικοφ, Μαυροκορδάτοσ, ο ελκφςασ, ωσ προείπαμεν, επί τθσ εκεί διατριβισ του
τθν αγάπθν και τθν υπόλθψιν των Δυτικοελλαδιτϊν και διοριςκείσ παμψθφεί πρόεδροσ
τθσ Γερουςίασ των επί τθσ διά των ενεργειϊν αυτοφ ςυςτάςεϊσ τθσ.
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Μάιοσ Θ πρεςβεία ειςθκοφςκθ, και εξεδόκθ ψιφιςμα τθν 11 μαΐου, δι' ου εδίδετο άδεια
τω Μαυροκορδάτω διμινου απουςίασ, ίνα μεταβι εισ Δυτικιν, χρείασ δε τυχοφςθσ
και εισ Ανατολικιν Ελλάδα, και τω ενεπιςτεφετο θ γενικι διεφκυνςισ των πολιτικϊν
και πολεμικϊν πραγμάτων του μζρουσ εκείνου. Απεφαςίςκθ δε και πολλά
ςτρατεφματα να ςυνεκςτρατεφςωςι και ναυτικι δφναμισ να ςυνεκπλεφςθ εισ
μεταβίβαςιν ςτρατευμάτων από τόπου εισ τόπον και εισ υποςτιριξιν των επί τθσ
ξθράσ πολεμικϊν κινθμάτων. Τθν 17 ανεχϊρθςεν ο πρόεδροσ εκ Κορίνκου και τθν 23
ζφκαςεν εισ Μεςολόγγι· αλλά δεν είχεν ειμι 400 τακτικοφσ, 120 φιλζλλθνασ, άλλουσ
τόςουσ Επταννθςίουσ υπό τον Σπφρον Ρανάν, και 400 Ρελοποννθςίουσ υπό τον
Γιατράκον, Δθλθγιάννθν και Κυριακοφλθν. Συνθκολοφκθςε δε μετά 180 και ο
Μάρκοσ Μπότςαρθσ, μεταβάσ προ ολίγου εισ Κόρινκον, ίνα επικαλεςκι τθν
αντίλθψιν τθσ κυβερνιςεωσ υπζρ τθσ κινδυνευοφςθσ πατρίδοσ του, και φροντίςθ και
περί τθσ απελευκερϊςεωσ των παρά τω Χουρςιδθ ςυγγενϊν του. Είχε μεταβι εισ
τθν Δυτικιν Ελλάδα τθν 12 μαρτίου και ο Γενναίοσ μετά 250 πεμφκείσ παρά του
πατρόσ του επί τθσ εισ Ράτρασ εκςτρατείασ του κατ' αίτθςιν των Δυτικοελλαδιτϊν
αποςτειλάντων προσ αυτόν περί τοφτου πρεςβευτιν τον πρϊθν αρχιεπίςκοπον
Άρτθσ Ρορφφριον ϊςτε όλθ θ μεταβάςα από τθσ Ρελοποννιςου εισ τθν Δυτικιν
Ελλάδα δφναμισ, τακτικι και μθ, ςυνθρικμείτο εισ 1500. Είχαν δε καταπλεφςει τθν 8
μαΐου εισ Μεςολόγγι και 8 ελλθνικά πλοία.
Θ άφιξισ του Μαυροκορδάτου εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα δεν ωμοίαηε τθν του Υψθλάντου εισ
τθν Ανατολικιν, διότι προσ τοφτον αντζπραττε παρρθςία ο Άρειοσ πάγοσ και αντεφζρετο
ευςχιμωσ και θ κυβζρνθςισ· τον δε Μαυροκορδάτον υπικουεν θ γερουςία, και τω ζδιδε
προκφμωσ χείρα βοθκείασ και θ κυβζρνθςισ· διά τοφτο, εν ϊ ανυπζρβλθτοι δυςκολίαι
παρενζπεςαν εισ τθν πρόοδον των κινθμάτων του Υψθλάντου, ουδεμία τοιαφτθ
εδυςκόλευςε τθν ευόδωςιν τθσ αποςτολισ του Μαυροκορδάτου.
Και ταφτα μεν τα κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα τω καιρϊ εκείνω.
Διθγοφμενοι δε τα κατά τθν Κριτθν είπαμεν ότι ο Αφεντοφλθσ, αντιπρόςωποσ του
Υψθλάντου, ζφκαςεν εισ Λουτρόν λιγοντοσ του οκτωβρίου· θφρε δε τα πράγματα ζχοντα
οφτωσ. Θ επανάςταςισ δεν είχεν ειςζτι εξαπλωκι κακ' όλθν τθν νιςον· εξετείνετο μόνον
από τθσ δυτικισ εςχατιάσ μζχρι τθσ εκφμνθσ. Διςχίλιοι τετρακόςιοι Κριτεσ υπό τον
Δαςκαλάκθν, Αναγνϊςτθν Ραναγιϊτου, Ρρωτοπαπαδάκθν και Σιφακαν παρεφφλατταν τα
Χανιά, τα ςτενά Σελίνου και Κιςάμου, και τα προσ τθν Σοφδαν μζρθ· τριςχίλιοι δε υπό τον
οφςον και άλλουσ οπλαρχθγοφσ κατείχαν τασ διόδουσ του παςαλικίου τθσ εκφμνθσ,
εξαιρουμζνθσ τθσ παρακαλαςςίου τθσ από εκφμνθσ εισ το Μεγάλον Κάςτρον αγοφςθσ·
ενζδρευε και ο Μελιδόνθσ παρά τουσ πρόποδασ τθσ Μδθσ (Ψθλορίτου) μετά χιλίων· ϊςτε
όλθ θ ζνοπλοσ δφναμισ των Κρθτϊν εκείναισ ταισ θμζραισ ιτον εξακιςχίλιοι και
πεντακόςιοι. Τετραπλάςιοι ιςαν οι οπλοφοροφντεσ Τοφρκοι και κατείχαν πολλά οχυρά
μζρθ και τασ τρεισ περιτετειχιςμζνασ πόλεισ, τα Χανιά, τθν εκφμνθν και το Μεγάλον
Κάςτρον· μθ πολιορκοφμενοι δε διά καλάςςθσ ειμι εκ διαλειμμάτων υπό τινων πλοίων τθσ
Κάςςου, δεν ζπαςχαν ζλλειψιν των αναγκαίων, κατετικοντο όμωσ υπό τθσ πρό τινοσ
καιροφ αναφανείςθσ εν μζςω αυτϊν και διαρκοφςθσ πανϊλουσ.
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Δεκζμβριοσ Αρχομζνου δε του δεκεμβρίου, 1500 υπό τον Δαςκαλάκθν και Αναγνϊςτθν
Ραναγιϊτου επάτθςαν τθν επαρχίαν Σελίνου, εκυρίευςαν χωρία και θνάγκαςαν
τουσ τιδε κακείςε επαρχιϊτασ Τοφρκουσ να ςυγκεντρωκϊςιν εισ τουσ πφργουσ
τθσ πρωτευοφςθσ των. Τινζσ τοφτων κατζλαβαν ωσ προφυλακτιριον αυτισ και
το παρακείμενον χωρίον, Σταυρόν, όπου οι Χριςτιανοί τουσ απζκλειςαν, και
ςτερουμζνουσ τροφϊν κα τουσ θχμαλϊτευαν μετά τινασ θμζρασ· αλλ' ο
Δαςκαλάκθσ μθδεμίαν ανεχόμενοσ αναβολιν εκάλεςε τουσ ςτρατιϊτασ του εισ
ζφοδον προκινδυνεφων αυτόσ και αριςτεφων· αλλ' ετουφεκοβολικθ
κανατθφόρωσ ζνδοκζν τινοσ οικίασ καταλιπϊν αγακιν μνιμθν των υπζρ
πατρίδοσ λαμπρϊν άκλων του και τθσ γλυκείασ ςυμπεριφοράσ του, δι' θν
επωνομάηετο Τ ς ε λ ε π ι σ. Τοφτου αποκανόντοσ, εγκατζλειψαν τασ κζςεισ
των οι ςυναγωνιςταί του· διεδζχκθ δε τθν αρχθγίαν του κατά τθν Μάλαξαν ο
Σιφακασ. Συγκροφςεισ εγζνοντο τθν 20 και ζξωκεν των Χανιϊν,
επανελιφκθςαν δε ςφοδρότερον και τθν 24, κακ' ασ θττικθςαν οι εχκροί και
εφονεφκθςαν κατά τθν τελευταίαν 35, και πλειότεροι επλθγϊκθςαν·
θττθκζντεσ δε εξεκφμαναν κατά των εν τω φρουρίω Χριςτιανϊν, φονεφςαντεσ
25 χωρικοφσ ειςκομίςαντασ ζξωκεν ανυπόπτωσ ζλαιον εισ χριςιν των κυρίων
αυτϊν. Τθν δε 23 ιανουαρίου ςυνιφκθ πειςματϊδθσ μάχθ ζξωκεν τθσ
εκφμνθσ, κακ' θν ζτρεψαν και εκεί οι Ζλλθνεσ τουσ εχκροφσ, παρευρεκζντοσ
και του Μελιδόνθ και αριςτεφςαντοσ. Άλλθ μάχθ, επίςθσ πειςματϊδθσ και
ευτυχισ, παρθκολοφκθςεν υπό τον Δελθγιαννάκθν. Τθν δε 5 φεβρουαρίου
ετοποκετικθςαν οι Ζλλθνεσ πλθςιζςτερον των δφο φρουρίων και απζκρουςαν
τουσ επί μεταβάςει εισ εκφμνθν δισ εξελκόντασ των Χανιϊν υπό τθν οδθγίαν
αυτοφ του παςά. Τασ επανειλθμμζνασ δε ταφτασ αποτυχίασ των εχκρϊν
διεδζχκθ απείκεια και αναρχία εντόσ των Χανιϊν, και θ φρουρά απζκλειςε τον
παςάν εν τω παλατίω του και τον θνάγκαςε να πλθρϊςθ μζροσ των μιςκϊν τθσ.
Μάρτιοσ Αρχομζνου δε του μαρτίου, ζκοψαν εκ δευτζρου οι Χριςτιανοί το πρό τινων
θμερϊν επιδιορκωκζν υδραγωγείον και απϊκθςαν 1200, εξελκόντασ μετ' ολίγον,
ςκοτϊςαντεσ 30.
Αλλ' όςον ευτφχουν τα κινιματα των ζμπροςκεν των Χανιϊν και τθσ εκφμνθσ Ελλινων,
τόςον εδυςτφχουν τα των προσ τουσ πρόποδασ τθσ Μδθσ. Οι Καςτρινοί Τοφρκοι ιςαν
πολυαρικμότεροι των εν τοισ άλλοισ φρουρίοισ· οι δε αντίπαλοι των ολιγαρικμότεροι των
ζμπροςκεν των Χανιϊν και τθσ εκφμνθσ, και διά τοφτο δεν εδυνικθςαν να διατθριςωςι
μζχρι πολλοφ τθν κζςιν των, και οι Καςτρινοί εξελκόντεσ εςτρατοπζδευςαν ανενόχλθτοι εν
Φουρφουρά, χωρίω τθσ επαρχίασ Αμαρίου, κατά τασ δυτικάσ υπωρείασ τθσ Μδθσ.
Ρροςιλκαν καί τινεσ άλλοκεν· ςυνθρικμοφντο δε ωσ 4000 ςκοπόν ζχοντεσ να πατιςωςιν
όλα τα γειτνιάηοντα ελεφκερα μζρθ. Εισ αντίκρουςιν δε αυτϊν μετεςτρατοπζδευςαν εισ τα
χωρία τθσ αυτισ επαρχίασ, Μοναςτθράκι, Μζρωνα και Άμαρι, οι πλείςτοι των παρά τθν
εκφμνθν και οι εν ταισ υπωρείαισ τθσ Μδθσ, όλοι υπό τθν γενικιν αρχθγίαν του οφςου.
Τθν δεκάτθν του μθνόσ επζραςαν οι Τοφρκοι παμπλθκεί τον μεταξφ των δφο ςτρατοπζδων
ποταμόν, ϊρμθςαν επί τουσ Ζλλθνασ και τουσ επολζμθςαν επί ςκοπϊ να τουσ
διαςκορπιςωςιν, αλλ' απζτυχαν και ελκοφςθσ τθσ εςπζρασ ανεςτρατοπζδευςαν
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βλαφκζντεσ μάλλον ι βλάψαντεσ. Διετιρουν τασ τροφάσ και αποςκευάσ των εν τω χωρίω
τθσ αυτισ επαρχίασ, Βακυακϊ, εντόσ του ηαμίου υπό φρουράν. Τθν τρίτθν νφκτα μετά τθν
μάχθν ο Μελιδόνθσ καί τινεσ τολμθροί οπαδοί του επάτθςαν αίφνθσ το χωρίον τοφτο εν
αγνοία των άλλων οπλαρχθγϊν, κατζςτρεψαν τθν φρουράν, το ελαφυραγϊγθςαν και
επανιλκαν ευτυχϊσ εισ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον. Κατεταράχκθςαν οι εν Φουρφουρά
Τοφρκοι μακόντεσ το γεγονόσ, και υποπτεφςαντεσ ότι ιλκε και άλλθ δφναμισ όπιςκεν
αυτϊν, και ότι κατείχετο ειςζτι και το χωρίον υπό των Ελλινων, διζλυςαν το ςτρατόπεδον
και επανιλκαν εισ το φροφριον.
Εφκόνουν τινζσ των οπλαρχθγϊν εξ αρχισ τον Μελιδόνθν, ον ο λαόσ ετίμα υπζρ πάντα
άλλον διά τον κερμόν πατριωτιςμόν του και τθν ανδρίαν του· θ δε τελευταία ευτυχισ
επιδρομι του όςον εκίνθςε τον ζπαινον του κοινοφ, τόςον εκορφφωςε τον φκόνον των
εναντίων του και επζφερε μετά τινα λογομαχίαν και τον φόνον του διά χειρόσ του οφςου
προφαςιςκζντοσ ότι επί τθσ κινδυνϊδουσ ταφτθσ επιδρομισ δεν προειδοποιικθ ωσ γενικόσ
αρχθγόσ· ωργίςκθ επί τω φόνω ο Αφεντοφλθσ και εκάκθρε τον φονζα, αλλ' ζχαςεν ζνεκα
τοφτου τθν εφνοιαν των Σφακιανϊν. Το μζγα δε τοφτο ανοςιοφργθμα διζλυςε το
ςτρατόπεδον.
Τθν δε 20 του αυτοφ μθνόσ απζβθ εισ Λουτρόν ο Βαλζςτοσ μετά τινων ευρωπαίων
αξιωματικϊν και οπλοφόρων Σαμίων και μετζβθ εισ το εν τθ επαρχία των Χανιϊν χωρίον,
Άιγεϊργθν, όπου ζδρευεν ο Αφεντοφλθσ. Τα προτεριματα του Βαλζςτου εκάρρυναν και
τουσ Κριτασ και τον διοικθτιν, αδίκωσ υποπτεφςαντα κατ' αρχάσ ότι εςτάλθ κατάςκοποσ
των πράξεϊν του, να κζςωςι το προσ τθν εκφμνθν ςτρατόπεδον υπό τασ διαταγάσ αυτοφ.
Νοιμων οφτοσ και εμπειροπόλεμοσ, είδεν εκ πρϊτθσ όψεωσ, ότι ατελεςφόρθτα ιςαν τα
κατορκϊματα των Κρθτϊν εν όςω δεν κατείχαν οχυράν τινα πόλιν, διότι και θ Αρχι του
τόπου επλανάτο τιδε κακείςε, και κζντρον πολεμικόν ιτο το απόκεντρον Λουτρόν, και
καταφφγιον δεν είχεν ο αγϊν εν καιρϊ ανάγκθσ. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ ζβαλε κατά νουν
τθν άλωςιν τθσ εκφμνθσ, και κατεγίνετο μετά των εν τοισ πράγμαςιν εισ πολυπλθκι
ςτρατολογίαν. Επιςκεφκείσ δε τουσ παρά τα Χανιά εςτρατοπεδευμζνουσ, μετζβθ τθν 28 εισ
το κατά τθν εκφμνθν ςτρατόπεδον, όπου θφρε 800 μόνον μαχθτάσ. Αυξθκζντοσ δε του
αρικμοφ μετά δφο θμζρασ εισ 1200, κατζλαβε το χωρίον Καςτζλλον, δφο ϊρασ απζχον τθσ
εκφμνθσ, και τα πλθςίον χωρία, επάνω Μαλάκι και κάτω Μαλάκι.
Απρίλιοσ Τθν 8 απριλίου εξεςτράτευςαν οι εκφμνιοι προσ το Κάςτελλον και ζπεςαν εισ τθν
πεδιάδα· αλλά ςφοδρϊσ πολεμθκζντεσ ανεχϊρθςαν. Είκοςι Τοφρκοι
εφονεφκθςαν, πλειότεροι επλθγϊκθςαν, και δφο ςθμαίαι ζπεςαν εισ χείρασ των
Ελλινων. Εμψυχωκζντεσ οφτοι επί τθ νίκθ ταφτθ θτοιμάηοντο εισ γενικιν
εφϊρμθςιν.
Τθν 14 ςυνικροιςεν όλουσ ο Βαλζςτοσ εισ Κάςτελλον (ιςαν δε τθν θμζραν εκείνθν ωσ
τετρακιςχίλιοι) και τοισ επρόβαλε να εφορμιςωςί τινεσ επί χιλίουσ πεντακοςίουσ εχκροφσ
κατζχοντασ ζξωκεν τθσ πόλεωσ δφο υψθλάσ κζςεισ, εξ ϊν θ μία είχε και κανόνια, και να
τουσ προκαλζςωςιν εισ μάχθν· τθσ μάχθσ δε αρξαμζνθσ να υποχωριςωςιν ϊςτε οι εχκροί
να τουσ καταδιϊξωςιν· επί δε τθ καταδιϊξει να επιπζςωςιν άλλοι όπιςκεν των
καταδιωκόντων· και τοφτου γενομζνου, να λάβωςι καιρόν οι λοιποί και χυκϊςιν,
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εξάρχοντοσ του αρχθγοφ, εισ τθν πόλιν ευάλωτον οφςαν ωσ ζξωκεν αυτισ εςκθνωμζνων
των ανδρειοτζρων και πλειοτζρων τθσ φρουράσ τθσ· να πλθςιάςωςι δε και τα περιπλζοντα
κάςςια πλοία και να κανονοβολιςωςι και ταφτα τθν πόλιν ταυτοχρόνωσ· επρότεινε δε
θμζραν τθσ εφόδου τθν επαφριον. Επικίνδυνον και δυςκατόρκωτον εκεωρικθ το ςχζδιον,
κακ' όςον μάλιςτα είχαν ιδθ ζλκει εισ βοικειαν των εκυμνίων και παρεςτρατοπζδευαν
υπερδιςχίλιοι Καςτρινοί, πλθν δεν απερρίφκθ, αλλ' εξ ανάγκθσ ανεβλικθ, μακόντοσ του
αρχθγοφ ότι εςπάνιηε το ςτρατόπεδον πολεμεφοδίων, και αποςτείλαντοσ εν ακαρεί
άνδρασ εισ Λουτρόν, όπου αι αποκικαι, και εισ Αρμυρόν, όπου ζδρευε τότε ο Αφεντοφλθσ,
εισ ποριςμόν αυτϊν και τροφϊν· αλλ' οι εκφμνιοι προλαβόντεσ κατζβθςαν αυκθμερόν εισ
τθν πεδιάδα, και υπό τθν προςταςίαν του πυροβολικοφ ϊρμθςαν επί τουσ Ζλλθνασ. Μζχρι
τινόσ εφαίνετο θ μάχθ αμφιρρεπισ· αλλ' αίφνθσ πανικόσ φόβοσ κατζλαβε τοφτουσ, και όλοι
κακιν κακϊσ διεςκορπίςκθςαν. Εισ μάτθν θγωνίηετο ο Βαλζςτοσ να τουσ εμψυχϊςθ·
άρρωςτοσ και ςωματϊδθσ εκινδφνευςε και αυτόσ να πιαςκι ωσ μθ δυνάμενοσ να τρζξθ·
δφο δε Σφακιανοί των υπό τον Δελθγιαννάκθν τον ενωτόφεραν διαδεχόμενοι αλλιλουσ·
αλλά βλζποντεσ τουσ εχκροφσ προςερχομζνουσ και φοβθκζντεσ μθ πιαςκϊςι και αυτοί,
τον απζκεςαν ζν τινι μυρςινοδαφνϊδει ρευματιά, και ζφυγαν επ' ελπίδι, επανελκόντεσ τθν
νφκτα, να τον διαςϊςωςιν. Οι Τοφρκοι περιφερόμενοι εισ ςφλλθψιν αιχμαλϊτων
επλθςίαςαν και εισ τθν ρευματιάν και κόψαντεσ τθν κεφαλιν και τθν δεξιάν του Βαλζςτου
τασ ζφεραν εισ το φροφριον· ςυνζλαβαν δε παρ' αυτϊ καί τινα αξιωματικόν του τακτικοφ
Χίον, Κόκκινον ονόματι, μθ κζλοντα διά τθν προσ αυτόν αφοςίωςίν του να τον
εγκαταλείψθ.
Οφτωσ ετελείωςε το πολεμικόν του ςτάδιον ο πολυωφελισ και πλιρθσ ευγενϊν
αιςκθμάτων Βαλζςτοσ εν τω τριακοςτϊ δευτζρω ζτει τθσ θλικίασ του, άξιοσ τθσ αγάπθσ,
τθσ υπολιψεωσ και τθσ παντοτεινισ μνιμθσ των Ελλινων.
Πςον δε δεινόν ιτο το κατά τθν εκφμνθν πάκθμα των Χριςτιανϊν, τόςον ο κατά τα άλλα
μζρθ αγϊν αυτϊν ευδοκίμει. Τελευτϊντοσ του απριλίου ειςζβαλαν οι Χριςτιανοί εισ τασ
επαρχίασ, Αυλοπόταμον και Άμαρι, και καταδιϊξαντεσ τουσ εχκροφσ, διεςπαρμζνουσ εισ τα
χωρία, τουσ απϊκθςαν κακϊσ ζχοντασ εισ το Μεγάλον Κάςτρον, και μετζφεραν τροφάσ εισ
τασ πεινϊςασ οικογενείασ των· αλλά μακόντεσ ότι υπερτριακόςιοι Καςτρινοί,
εξορμιςαντεσ του φρουρίου, κατζλαβαν οχυρόν τινα πφργον εν τω χωρίω, Επιςκοπι,
επανιλκαν, και τοφτουσ μεν απζκλειςαν, άλλουσ δζ τινασ παρακολουκιςαντασ εισ
επικουρίαν διεςκόρπιςαν. Απελπιςκζντεσ επί τοφτοισ οι ζγκλειςτοι και λειψυδρεφοντεσ
ζςτερξαν να εγκαταλείψωςι τον πφργον και να επανζλκωςιν εισ το φροφριον αςφαλείσ και
άοπλοι· αλλ' υποπτεφςαντεσ επιβουλιν απεποιικθςαν ν' αφοπλιςκϊςιν επί τθ εξόδω και
ολίγοι εξ αυτϊν ελκόντων εισ χείρασ ζνεκα τοφτου διεςϊκθςαν εισ το φροφριον. Εν ϊ δε
ταφτα ενθργοφντο κατ' εκείνα τα μζρθ, φονικι μάχθ ςυνζβθ παρά τα Χανιά, κακ' θν
κατείχαν κζςεισ οι μεν Τοφρκοι από του προαςτείου μζχρι του χωρίου Μακροτοίχου, οι δε
Χριςτιανοί απζναντι του ποταμοφ Κλαδιςςοφ· ιςαν δε και υπό το πυρ οφτοι μεν του
φρουρίου, εκείνοι δε ζξ καςςίων πλοίων υπό τον Κανταρτςιν. 100 Τοφρκοι, εν οισ και
ονομαςτόσ τισ Καραγκιουλζσ, και 40 Χριςτιανοί εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν εν τθ μάχθ
ταφτθ, μεκ' θν οι Τοφρκοι εγκαταλείψαντεσ τασ κζςεισ των ειςιλκαν εισ το φροφριον
κατθςχυμζνοι· αλλά τθν επαφριον κακ' θν ϊραν ευκφμουν οι Κάςςιοι ψάλλοντεσ τα
νικθτιρια και εκανονοβόλουν, αφιρπαςεν ο κάνατοσ τον ευκλεϊσ και ενκουςιωδϊσ
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αγωνιηόμενον Κανταρτςιν, κλαςκζντοσ ενόσ των κανονίων τθσ ναυαρχίδοσ και καναςίμωσ
τρϊςαντοσ αυτόν. Επεχείρθςαν οι Χριςτιανοί τθν 12 μαΐου να καταςτρζψωςι διά πυρόσ και
τουσ εν τω πφργω των Κουνουπιδινϊν τω παρά το φροφριον των Χανιϊν και εν πρϊτοισ
μεν πολλά ζπακαν, αλλ' επικουριςαντοσ του Σιφακα οι μεν εχκροί κατζφυγαν εισ τα Χανιά
καταδιωκόμενοι, οι δε Χριςτιανοί ανζτρεψαν τον πφργον.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΒ'.

&Σα μεηαξύ Απείος πάγος και Οδςζζέυρ. — Φόνορ Νούηζος και
Παλάζκα. — Ανάκληζιρ Ττηλάνηος. — Οπγή ηηρ κςβεπνήζευρ καηά
ηος Οδςζζέυρ.&
ΑΛ προχπάρχουςαι διχόνοιαι του Αρείου πάγου και του Υψθλάντου και Οδυςςζωσ
εκορυφϊκθςαν μετά τθν αποτυχίαν τθσ εισ Ηθτοφνι εκςτρατείασ. Τινζσ των Αρειοπαγιτϊν,
μθ αναλογιηόμενοι τασ ζξεισ των ςτρατιωτικϊν ι τασ περιςτάςεισ, δεν ζπαυαν αποδίδοντεσ
τθν αποτυχίαν τθσ εκςτρατείασ εισ τθν διαγωγιν του Οδυςςζωσ, εγκαλοφντεσ αυτόν
αναφανδόν ωσ επίβουλον και κεωροφντεσ τον αξιόποινον. Θ κατακραυγι αφτθ ιτον άδικοσ
κατά τθν γνϊμθν των ςυνεκςτρατευςάντων οπλαρχθγϊν, διότι κοινι γνϊμθ και όχι μόνθ
κελιςει του Οδυςςζωσ το ςτράτευμα ανεχϊρθςεν εκ τθσ αγίασ Μαρίνασ.
Απρίλιοσ Ο Οδυςςεφσ θγανάκτθςεν εγκαλοφμενοσ αδίκωσ και πικρϊσ, και ζςτειλε τθν 16
απριλίου εισ τον Άρειον πάγον, εδρεφοντα εν Λικάδα, ζγγραφον παραίτθςιν από
πάςθσ υπθρεςίασ τθσ πατρίδοσ επί λόγω οικιακϊν περιςτάςεων. Ο δε Άρειοσ
πάγοσ, μθ αναλογιςκείσ όςα θ ϊρα απιτει, και υποκζτων ειλικρινι τθν
παραίτθςιν, τθν εδζχκθ, απιντθςε προσ τον Οδυςςζα υπερθφάνωσ, και διϊριςε
τρεισ πεντακοςιάρχουσ να παραλάβωςι τθν χιλιαρχίαν του προςωρινϊσ·
παρεκάλεςε δε δι' επιςτολϊν του τθσ 17 και 18 τθν κυβζρνθςιν να ςτείλθ τον
πρότινοσ καιροφ ενωκζντα μετά των αγωνιςτϊν και διατρίβοντα εν Κορίνκω
Χριςτον Ραλάςκαν διάδοχον τθσ χθρευοφςθσ χιλιαρχίασ. Θ παραίτθςισ του
Οδυςςζωσ ιτο πράξισ οργισ και υπουλότθτοσ, και όχι ωρίμου ςκζψεωσ και
ειλικρινείασ. Ο παραιτοφμενοσ, αιςκανόμενοσ τθν αξίαν του, ικελε διά τθσ
πράξεωσ ταφτθσ να ερεκίςθ τθν κοινιν γνϊμθν κατά των αντιπολιτευομζνων
αυτόν μελϊν του Αρείου πάγου· διά τοφτο διζμεινε και μετά τθν παραίτθςίν του
εν Δαδίω, όπου διζτριβε και προ τθσ παραιτιςεϊσ του, ςυναναςτρεφόμενοσ,
ςυντρϊγων και ςυμβουλευόμενοσ μετά του Υψθλάντου, διατρίβοντοσ και αυτοφ
εκεί. Ο Άρειοσ πάγοσ, ο αντιςτακείσ, ωσ είδαμεν, εξ αυτισ τθσ αρχισ εισ τθν εισ
Ανατολικιν Ελλάδα ζξοδον του Υψθλάντου, ζλαβεν αφορμιν εκ των ςυμβάντων
μετά τθν ατυχι εισ Ηθτοφνι εκςτρατείαν να οργιςκι ζτι μάλλον κατ' αυτοφ, διότι
τον ζβλεπε περικάλποντα και εμψυχοφντα τουσ εναντίουσ του, και να γράψθ προσ
τθν κυβζρνθςιν τθν 22 παραπονοφμενοσ, ότι πολλάκισ επρότεινε τθν ανάκλθςίν
του και δεν ειςθκοφςκθ, ότι θ εν Δαδίω διατριβι του, θ μετά των οπλαρχθγϊν
αλλθλογραφία του, και θ προσ τον Οδυςςζα ευνοϊκι διάκεςίσ του ανζτρεπαν όλα
τα εισ άλωςιν του Ηθτουνίου ςχζδια, ότι ο Οδυςςεφσ επεβουλεφετο τθν πατρίδα
και τα κακεςτϊτα, και επάναγκεσ ιτο να ανακλθκι ο υπερευνοϊν αυτόν
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Υψθλάντθσ, να εκςτρατεφςθ ο Γιατράκοσ, ν' αποςταλι ο Ραλάςκασ εισ παραλαβιν
τθσ χθρευοφςθσ χιλιαρχίασ και ν' αποςπαςκι του Οδυςςζωσ ο Νικιτασ.
Θ κυβζρνθςισ λαβοφςα τασ τθσ 17 και 18 επιςτολάσ του Αρείου πάγου απζςτειλεν εισ τθν
Ανατολικιν Ελλάδα τον Αλζξθν Νοφτςον και τον Ραλάςκαν, όχι εισ αντικατάςταςιν του
Οδυςςζωσ κατά τθν πρόταςιν του αυςτθροφ Αρείου πάγου, αλλ' εισ ειρινευςιν των
αντιφερομζνων· θλπίηετο δε θ επιτυχία τθσ αποςτολισ ταφτθσ και εκ τθσ επιρροισ του
Νοφτςου ωσ ζχοντοσ παλαιάσ ςχζςεισ προσ τον Οδυςςζα, ον διά τθσ πολλισ παρά τω Αλι
ευνοίασ είχε λυτρϊςει του κανάτου κακ' θν περίςταςιν ζπεςεν εισ τθν οργιν του τυράννου
εκείνου.
Φκάςαντεσ εισ Λεβαδείαν οι αποςταλζντεσ και ςυγκαλζςαντεσ τουσ οπλαρχθγοφσ εισ
ςυνζλευςιν, όπου παρευρζκθςαν και δφο μζλθ του Αρείου πάγου, είπαν εισ επικοον όλων
όςα παρθγγζλκθςαν προσ ειρινευςιν. Οι λόγοι τοφτων και αι ειρθνικαί ςυμβουλαί των
παρευρεκζντων οπλαρχθγϊν προσ τουσ αντιφερομζνουσ εφάνθςαν ότι ίςχυςαν·
Μάιοσ εκάλεςαν τότε οι αποςταλζντεσ εξ ονόματοσ τθσ βουλισ τον Υψθλάντθν να
επιςτρζψθ, εισ Ρελοπόννθςον αλλ' επειδι θ διαταγι αφτθ δεν ιτο γραπτι, δεν
ειςθκοφςκθςαν και επανιλκαν εισ Κόρινκον αρχομζνου του μαΐου, αλλά δεν
επρόφκαςαν να ειδοποιιςωςι τθν κυβζρνθςιν ότι ειρθνοποίθςαν τουσ
αντιφερομζνουσ και ιλκαν προσ αυτιν αναφοραί τινων δευτερευόντων
οπλαρχθγϊν, υποκινθκείςαι αναμφιβόλωσ υπό των πολιτικϊν εχκρϊν του
Υψθλάντου και του Οδυςςζωσ, λζγουςαι ότι δεν ικελαν να υπθρετιςωςιν υπό τασ
διαταγάσ ουδενόσ αυτϊν. Θ κυβζρνθςισ, ιδοφςα ότι πασ τρόποσ ειρθνεφςεωσ
απζβαινε μάταιοσ, απζςτειλεν εκ δευτζρου τον Νοφτςον και τον Ραλάςκαν, τοφτον
μεν ίνα παραλάβθ τθν χιλιαρχίαν του Οδυςςζωσ, εκείνον δε ίνα επιςτατιςθ μετά
του Αρείου πάγου εισ τθν πϊλθςιν των προςόδων και τθν εξαργφρωςιν εκνικϊν
τινων ομολογιϊν, και εγκαταςτιςθ τον Ραλάςκαν ζν τινι νζα του ςτρατιωτικι Αρχι
διά τθσ επιρροισ του παρά τοισ ηθλοτφπωσ προσ αυτόν διακειμζνοισ οπλαρχθγοίσ.
Ανεκλικθ δε εγγράφωσ παρά τθσ βουλισ και ο Υψθλάντθσ, και διετάχκθ και ο
Οδυςςεφσ να εμφανιςκι ενϊπιον τθσ κυβερνιςεωσ, και απολογθκι περί ων
κατθγορείτο. Επί ςκοπϊ δε να ενεργθκι ευτυχϊσ θ μεταβίβαςισ τθσ χιλιαρχίασ του
Οδυςςζωσ εισ τον Ραλάςκαν, εκρίκθ εφλογον να φυλαχκι θ περί αυτισ διαταγι
μυςτικι· αλλ' ανεκαλφφκθ μόλισ υπεγράφθ, και εν αγνοία και τθσ κυβερνιςεωσ και
των αποςτελλομζνων ανθγγζλκθ το περιεχόμενον αυτισ προσ τον Οδυςςζα πριν
μεταβϊςιν οφτοι εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα· ανθγγζλκθ δε προσ τον Οδυςςζα και
ό,τι δεν ιτον αλθκζσ, δθλαδι, ότι θ κυβζρνθςισ διζταξε τουσ αποςτελλομζνουσ να
τον φονεφςωςιν. Υπό τοιαφτασ εντυπϊςεισ ζμελλε να δεχκι τον Νοφτςον και τον
Ραλάςκαν ο Οδυςςεφσ, άνκρωποσ ανατραφείσ εν τθ μιαρά αυλι των Λωαννίνων,
όπου ευδοκίμει και ετιμάτο μόνθ θ κακουργία, και όπου εκεωρείτο πολιτικόν και
όςιον θ επί απλι υποψία ανκρωποκτονία. Οι αποςτελλόμενοι ανεχϊρθςαν εκ
Κορίνκου τθν 14, και επορεφκθςαν εισ Βελίτςαν, όπου διζτριβε τότε ο Υψθλάντθσ,
προσ ον ενεχείριςαν τα ανακλθτιριά του. Εκείναισ ταισ θμζραισ το μεν γενικόν
ςτρατόπεδον τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ διζμενεν εν Ρατρατςικίω, οι δε υπό τον
Οδυςςζα εν Δρακοςπθλιά. Οι απεςταλμζνοι ζκριναν εφλογον να υπάγωςιν εισ το
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γενικόν ςτρατόπεδον, και παραλαβόντεσ τουσ εκεί οπλαρχθγοφσ και ικανιν δφναμιν,
διότι ιδίαν ςυνοδίαν είχαν μόνον 50 ςτρατιϊτασ, ν' απζλκωςιν εισ Δρακοςπθλιάν
προσ ανάγνωςιν των διαταγϊν τθσ κυβερνιςεωσ εισ επικοον όλων περί τθσ από τθσ
ςτρατιωτικισ Αρχισ παφςεωσ του Οδυςςζωσ, και τθσ εισ τθν κακζδραν τθσ
κυβερνιςεωσ μεταπζμψεϊσ του· αλλά τινζσ των φίλων των τουσ απζτρεψαν
λζγοντεσ, ότι περιττόν ιτο να ενεργιςωςιν όςα διετάχκθςαν τόςω προφυλακτικϊσ,
διότι όλον το υπό τον Οδυςςζα ςτρατιωτικόν ιτον εισ άκρον κατ' εκείνου
θγανακτιςμζνον και ζτοιμον να τον παραδϊςθ. Υπό τοιαφτασ ελπίδασ
αναχωριςαντεσ ο Νοφτςοσ και ο Ραλάςκασ ζφκαςαν περί τθν μεςθμβρίαν τθσ 24
πλθςίον του Δαδίου, και μακόντεσ ότι εν αυτϊ ιτον ο Οδυςςεφσ δεν ειςιλκαν, αλλ'
εμεςιμβριςαν εκτόσ χωρίσ να ζλκωςιν εισ λόγουσ μετ' αυτοφ. Ο Οδυςςεφσ, ειδϊσ
τθν αποςτολιν των, ιρχετο να προλάβθ διά του φόνου αυτϊν όςα επίςτευεν ότι
εμελζτων να πράξωςιν οφτοι κατ' αυτοφ· είχε δε 50 ακολοφκουσ αφιςασ τουσ
λοιποφσ υπζρ τουσ 1000 εν Δρακοςπθλιά. Ο Νοφτςοσ και ο Ραλάςκασ, μακόντεσ ότι
ο Οδυςςεφσ ιτο μακράν του ςτρατοπζδου του και μθ υποπτεφοντεσ ότι ιξευρε τα
τθσ αποςτολισ των και επίςτευε και όςα δεν ιςαν αλθκινά, ακοφςαντεσ δε και ότι
υπιγαινεν εισ Βελίτςαν προσ ζντευξιν του Υψθλάντου, εκεϊρθςαν αρμοδίαν τθν
περίςταςιν να πορευκϊςιν απόντοσ αυτοφ εισ το εν Δρακοςπθλιά ςτρατόπεδον,
υπολαμβάνοντζσ το, εξ όςων ικουςαν, πρόκυμον να εκτελζςθ ασ ζφεραν διαταγάσ.
Επί τω ςκοπϊ τοφτω ιλλαξαν πορείαν, εξενφκτιςαν εν Γλουνίτςα, και τθν επαφριον,
ιγουν τθν 25, ϊδευαν προσ τθν Δρακοςπθλιάν. Ο Οδυςςεφσ καραδοκϊν τα βιματά
των εςτράφθ, και ιρχετο αφανισ κατόπιν των.
Εν ϊ δε ο Νοφτςοσ και ο Ραλάςκασ επορεφοντο προσ τθν Δρακοςπθλιάν, θκοφςκθ
απροςδόκθτοσ τουφεκιςμόσ όπιςκεν, μετά ταφτα δε και ζμπροςκεν· και οι μεν
τουφεκίςαντεσ όπιςκεν ιςαν οι περί τον Οδυςςζα, οι δε ζμπροςκεν οι του ςτρατοπζδου
αυτοφ· διότι αναχωρϊν εκείκεν παριγγειλε να τουφεκίςωςιν όταν ακοφςωςιν αυτόν
τουφεκίηοντα. Ο Νοφτςοσ και ο Ραλάςκασ, νοιςαντεσ τότε ότι ο Οδυςςεφσ εγνϊριηε τα τθσ
αποςτολισ των, και ότι περιεπλζχκθςαν και εκινδφνευαν, αλλά μθ δυνάμενοι εξ αιτίασ τθσ
κζςεωσ εισ θν ευρίςκοντο ν' αλλάξωςι πορείαν, επροχϊρθςαν και μθ κζλοντεσ προσ το
ςτρατόπεδον πάντοτε τουφεκιηόμενοι, και κατζφυγαν εισ τθν ζμπροςκεν των τυχοφςαν
ξυλόςτεγον εκκλθςίαν του αγίου Γεωργίου, όπου και εκλείςκθςαν· ςυνεκλείςκθςαν δε και
ζξ ςφντροφοι· οι δε άλλοι φοβθκζντεσ διεςκορπίςκθςαν. Τότε οι υπό τον Οδυςςζα,
κυκλϊςαντεσ τθν εκκλθςίαν, ετουφζκιηαν τουσ εν αυτι πανταχόκεν και ζκαυςαν τθν
ςτζγθν και τθν κφραν αυτισ. Ραρϊν δε ο Οδυςςεφσ τοισ ζλεγε να παραδοκϊςι και τουσ
εβεβαίονεν ότι δεν τουσ εκακοποίει. Ο Νοφτςοσ δεν υπϊπτευε τον Οδυςςζα πεποικϊσ επί
τασ παλαιάσ προσ αυτόν ςχζςεισ του, και τασ άλλοτε ευεργεςίασ του· και ςυναινζςει του
Ραλάςκα εξιλκε πρϊτοσ τθσ εκκλθςίασ μετά του ψυχοχιοφ του ελπίηων να ςϊςθ διά τθσ
μεςιτείασ του και τον Ραλάςκαν, ον θχκρεφετο ο Οδυςςεφσ ωσ ερχόμενον να λάβθ τθν
Αρχιν του. Ο Οδυςςεφσ υπεδζχκθ ευμενϊσ τον Νοφτςον εν τθ καλφβθ του, τον εκάρρυνε,
και δι' αυτοφ εκάρρυνε και τον Ραλάςκαν να παραδοκι. Ζβαλαν δε και οι ζξωκεν εν
καδίςκω πυρίτιδα επί ςκοπϊ να τον καταβιβάςωςιν άνωκεν τθσ κεκαυμζνθσ ςτζγθσ, και να
καφςωςι τοιουτοτρόπωσ τουσ εν τθ εκκλθςία, αν δεν παρεδίδοντο. Οι ζγκλειςτοι
παρεδόκθςαν· ο δε Ραλάςκασ υπιγεν εισ τθν καλφβθν του Οδυςςζωσ όπου ιτο και ο
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Νοφτςοσ. Τότε ο Οδυςςεφσ διζταξε και ανεγνϊςκθςαν εισ επικοον όλων των ςτρατιωτϊν
αι κατ' αυτοφ διαταγαί, ων ιςαν κομιςταί και εκτελεςταί ο Νοφτςοσ και ο Ραλάςκασ· μετά
δε τθν ανάγνωςιν ερεκίηων τουσ ςτρατιϊτασ είπεν, ότι ο μεν Νοφτςοσ εςτζλλετο ωσ
βαςιλεφσ, ο δε Ραλάςκασ ωσ αρχιςτράτθγοσ, ότι αυτόσ αδιαφόρει και διά τθν βαςιλείαν
του ενόσ και διά τθν αρχιςτρατθγίαν του άλλου, διότι θ επικυμία του ιτο, κακϊσ και το
ζδειξε διά τθσ παραιτιςεϊσ του, να επανζλκθ εισ Λκάκθν υπό ξζνον κράτοσ, και να ηιςθ,
αφανισ και ιςυχοσ εν τοισ κόλποισ τθσ οικογενείασ του, αλλ' εισ αυτοφσ απζκειτο να
ςυλλογιςκϊςιν, αν ιτον ζντιμον και ωφζλιμον, ςυντρίψαντεσ τον τουρκικόν ηυγόν, να
δεχκϊςιν άλλον· παρατθριςασ δε ότι οι ςτρατιϊται υπερθρεκίςκθςαν επί τοισ λόγοισ
τοφτοισ, θγζρκθ και τουσ θρϊτθςε μεγαλοφϊνωσ «α υ τ ο φ σ - κ ζ λ ε τ ε - ι – ε μ ζ;» «ε ς ζ
- κ ζ λ ο μ ε ν - ε ς ζ», εφϊναξαν όλοι· «τ ι μ ω ρ ι ς α τ ε - λ ο ι π ό ν - τ ο υ σ - ε χ κ ρ ο φ σ ς α σ - κ α ι - ε χ κ ρ ο φ σ - μ ο υ», επανζλαβε, και ανεχϊρθςεν εκ τθσ καλφβθσ. Τότε οι
ςτρατιϊται απιγαγαν τον Νοφτςον και τον Ραλάςκαν όχι μακράν τθσ καλφβθσ και τουσ
εφόνευςαν περί το δειλινόν τθσ αυτισ θμζρασ (25 μαΐου). Θ μιαιοφονία αφτθ, τρομερά
αφτθ κακ' εαυτιν, εφάνθ τρομερωτζρα διά τθν δθμόςιον αποςτολιν των φονευκζντων και
εφαίνετο προμθνφουςα άλλουσ φόνουσ κατά διαταγιν του Οδυςςζωσ διά τασ
επικρατοφςασ διχονοίασ· διά τοφτο φόβοσ μζγασ κατζλαβεν όλουσ τουσ αντιπάλουσ αυτοφ
τθδε κακείςε διαςκορπιςκζντασ και άςυλον ηθτοφντασ. Ο δε επανερχόμενοσ εισ
Ρελοπόννθςον Υψθλάντθσ εξ αιτίασ τθσ ανακλιςεϊσ του, ζμακε το κατά τθν 25 ςυμβάν εν
Διςτόμω. Εκεί ευρίςκοντο ςθμαντικαί οικογζνειαι τθσ Λεβαδείασ, αίτινεσ καταφοβθκείςαι
ζδραμαν εισ το παρακαλάςςιον και εμβικαν εισ τα πλοία· ζλαβαν δε εν τθ προσ ςωτθρίαν
φυγι των πάςαν ειλικρινι ςυνδρομιν παρά του Υψθλάντου. Άφαντοι ζγειναν και οι
ευρεκζντεσ προσ τα μζρθ εκείνα Αρειοπαγίται.
Ο δε Άρειοσ πάγοσ, μακϊν τα γενόμενα, ζγραψε τθν 31 και ζςτειλε και ζν των μελϊν του
προσ τθν κυβζρνθςιν εισ υποςτιριξιν των εξισ προτάςεων· α'. να διατάξθ θ κυβζρνθςισ
τουσ οπλαρχθγοφσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ να ςυλλάβωςι και ςτείλωςι τον Οδυςςζα εισ
αυτιν προσ ανακάλυψιν ςυνωμοςίασ αυτοφ και του Υψθλάντου· επρόςκετε δε ότι, κακ' ασ
είχε πλθροφορίασ, οι οπλαρχθγοί όλοι εκείνου του μζρουσ, αγανακτιςαντεσ διά το
ανοςιοφργθμα, ζτοιμοι ιςαν να εκδικιςωςι διά τθσ τιμωρίασ του ανοςιουργιςαντοσ
Οδυςςζωσ τθν τιμιν τθσ κυβερνιςεωσ και ν' αςφαλίςωςι το ςυμφζρον τθσ πατρίδοσ· β'. να
μετατεκι ο Νικιτασ εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα ι εισ τθν Ρελοπόννθςον, ι να διαταχκι
αυςτθρϊσ να ςυμφωνιςθ μετά των άλλων οπλαρχθγϊν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ και να
παφςθ υπεραςπίηων φανερά τον Οδυςςζα· γ'. να παραλάβθ ο Γκοφρασ το επαρχιακόν
ςτράτευμα τθσ Λεβαδείασ· δ'. να μεταβι ο πρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ από τθσ Δυτικισ
Ελλάδοσ εισ τθν Ανατολικιν διά το κατεπείγον τθσ περιςτάςεωσ.
Θ κυβζρνθςισ, θ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εισ το Άργοσ μεταβάςα επί λόγω μεν υγείασ διά το
νοςϊδεσ τθσ Κορίνκου, επί ςκοπϊ δε αςφαλείασ διά τθν επαπειλουμζνθν από τθσ ςτερεάσ
Ελλάδοσ εισ Ρελοπόννθςον εχκρικιν ειςβολιν και διά τθν εγγίηουςαν πτϊςιν του
Ναυπλίου, ιδοφςα πόςον εξυβρίςκθ επί τθ μιαιοφονία ταφτθ, ωργίςκθ εισ άκρον, και τθν 3
Λουνίου εξζδωκε διάταγμα δι' ου εκάκθρε τον Οδυςςζα ωσ εξυβρίςαντα τθν κυβζρνθςιν,
καταπατιςαντα τουσ νόμουσ και βάψαντα τασ χείρασ του εισ ακϊον αίμα· τον εκιρυξε δε
και άξιον κανάτου, και επεκιρυξε και γρόςια 5000. Μθ αρκεςκείςα δε εισ ταφτα, διζταξε
τθν υςτεραίαν τουσ εγχωρίουσ τθσ επαρχίασ Λεβαδείασ, εξ ϊν ςυνίςτατο κυρίωσ το
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ςτρατόπεδον του Οδυςςζωσ, να τον ςυλλάβωςι ηϊντα ι να τον κανατϊςωςιν· ζβαλε δε
υπό αυςτθράσ ποινάσ και τουσ μθ εγκαταλείποντασ αυτόν και εκεϊρθςε ςυνενόχουσ και
τθσ αυτισ ποινισ αξίουσ και όλουσ τουσ ςυγγενείσ των. Τθν αυτιν θμζραν ο επίςκοποσ
Ανδροφςθσ, Λωςιφ, υπουργόσ των εκκλθςιαςτικϊν, ζρριψε κατά τθσ κεφαλισ του
Οδυςςζωσ και των υπ' αυτόν, αν δεν τον εγκατζλειπαν, τουσ κεραυνοφσ του αφοριςμοφ
και τουσ εξεκκλθςίαςεν· αλλ' ουδείσ εκινικθ κατά του Οδυςςζωσ· και οι πρόκυμοι να
προκαλζςωςι διά του Αρείου πάγου και κατ' ευκείαν τασ αυςτθράσ διαταγάσ τθσ
κυβερνιςεωσ κατ' αυτοφ οπλαρχθγοί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ δεν εφάνθςαν πρόκυμοι και
να τασ εκτελζςωςιν· ο δε Οδυςςεφσ μαινόμενοσ και φοβοφμενοσ κατζφυγεν εισ το επί του
Ραρναςςοφ ςπιλαιον (α), το Κωρφκιον, το πλθςίον του Ρατρατςικίου ςτρατόπεδον
διελφκθ, αναρχία και αταξία επιλκαν παντοφ, και ουδεμία προφυλάξισ υπιρχεν εν ϊ
επζκειτο θ ειςβολι του εχκροφ· επζφερε δε ταφτα πάντα θ άκαιροσ θ απολίτευτοσ και θ
υπζρμετροσ αυςτθρότθσ του Αρείου πάγου κακ' ενόσ των ςθμαντικωτζρων οπλαρχθγϊν
του μζρουσ εκείνου υπαγορευκείςα υπό κερμοφ μάλλον ι ζμφρονοσ πατριωτιςμοφ.
Ρριν αποςτρζψωμεν το πρόςωπον από τθσ λυπθράσ ςκθνισ τθσ Δρακοςπθλιάσ, οφείλομεν
να ςτθλιτεφςωμεν ωσ ψευδι και ανυπόςτατον τθν διαδοκείςαν τότε φιμθν τθσ ενοχισ του
Υψθλάντου εισ τον άδικον φόνον του Νοφτςου και του Ραλάςκα· ο Υψθλάντθσ επεκφμει
αναμφιβόλωσ τθν ανατροπιν των κακεςτϊτων και τθν είςαξιν του ςυςτιματόσ του, ό εςτι
τθσ προςωπικισ Αρχισ του· και ζχοντεσ υπ' όψιν τθν μετά τθν εγκατάςταςιν εκνικισ
κυβερνιςεωσ ανζγερςιν τθσ ςθμαίασ και του φοίνικόσ του κακ' θν θμζραν εξιρχετο του
ιςκμοφ, δεν αμφιβάλλομεν ότι αι προσ τον Οδυςςζα και άλλουσ ςχζςεισ του απζβλεπαν
και προσ τον ςκοπόν τοφτον αλλ' επίςθσ δεν αμφιβάλλομεν, ότι ουδαμϊσ ενείχετο εισ τθν
μιαράν πράξιν τθσ Δρακοςπθλιάσ· αποχρϊςα δε απόδειξισ τθσ ακωότθτόσ του είναι θ
πανκομολόγθτοσ τιμιότθσ του.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΓ'.

&Παπάδοζιρ ηηρ ακποπόλευρ Αθηνών.&
ΕΕΚΘ ιδθ, ότι, αναχωριςαντοσ εξ Ακθνϊν του Βρυϊνθ, οι Ζλλθνεσ εκυρίευςαν τθν
πόλιν και επολιόρκουν εκ δευτζρου τθν ακρόπολιν. Αλλά, πριν αναχωριςθ, οι εντόπιοι
Τοφρκοι ειςεκόμιςαν πολλάσ τροφάσ εισ τθν ακρόπολιν, ϊςτε δεν εφοβοφντο να
πεινάςωςιν ειμι μετά μακράν πολιορκίαν· πθγιν όμωσ νεροφ δεν είχαν· ιςαν πολλαί
δεξαμεναί, αλλά δφο μόνον ιςαν αι εφχρθςτοι· και επειδι τότε ιτο χειμϊν, μθδ' αυτάσ
εφρόντιςαν να γεμίςωςιν απεδεχόμενοι το βροχερόν νερόν. Εντόσ του παρατειχίςματοσ
τθσ ακροπόλεωσ (Σερπεντςζ) ιςαν, ωσ είπαμεν, τρία πθγάδια, εξ ϊν μόνον το ζν είχε νερόν
πόςιμον. Το παρατείχιςμα τοφτο απεφάςιςαν οι Ζλλθνεσ να κυριεφςωςι, αν και το
επιχείρθμα ιτο λίαν επικίνδυνον εξ αιτίασ των φυλαςςόντων αυτό Αλβανϊν και τθσ υπό
τθν βολιν των υπεράνω αυτοφ κζςεϊσ του. Τθν 13 νοεμβρίου ανζβθςαν όρκρου βακζωσ
οι Ζλλθνεσ το παρατείχιςμα, επόρκθςαν τον ζςω τεκζν, επάτθςαν το καφενείον και
εγζνοντο κφριοι όλου του παρατειχίςματοσ, όπου θφραν τρόφιμα και άλλα είδθ· 40
Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· επλθγϊκθ και ο οπλαρχθγόσ Δθμιτρθσ Λζκκασ·
διεκρίκθ δε επ' ανδραγακία ο Σαλαμίνιοσ Γεϊργθσ Γλφτςθσ· πλθγωκείσ οφτοσ βαρζωσ και
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αποκνιςκων θρϊτθςεν «εμβικαμεν;» ακοφςασ δε ό,τι επεκφμει, εξεψφχθςε φαιδρόσ·
εφονεφκθςαν και 15 Τοφρκοι· οι δε λοιποί φφλακεσ του παρατειχίςματοσ, οι μθ πακόντεσ,
ωσ 30, εκρφβθςαν εν τοισ υπό τθν ακρόπολιν ςπθλαίοισ. Θμζρασ δε γενομζνθσ, ιδόντεσ
αυτοφσ οι εν τθ πόλει εκρζμαςαν επίμθκεσ κιβϊτιον, άνωκεν αςκεπζσ και όλον ζςωκεν
βακφςτρωτον, και εν αυτϊ κατακλινομζνουσ τουσ ανεβίβαςαν όλουσ ζνα προσ ζνα
τουφεκιηομζνουσ κάτωκεν αλλά μθ βλαπτομζνουσ. Ενκουςιϊντεσ οι Ζλλθνεσ ϊρμθςαν τθν
αυτιν θμζραν και εισ αυτιν τθν ακρόπολιν, εκυρίευςαν τθν πρϊτθν και δευτζραν πφλθν
και ειςζδυςαν εισ το εντόσ αυτισ κτίριον, το κοινϊσ μεχτζπι. Διά τθσ κυριεφςεωσ του
παρατειχίςματοσ εςτζρθςαν οι Ζλλθνεσ τουσ εχκροφσ του νεροφ των πθγαδίων επί ςκοπϊ
δε να αποκαταςτιςωςι τα πθγάδια ταφτα άχρθςτα, και αν απεδιϊκοντο, ενζρριψαν τα
πτϊματα των φονευκζντων Τοφρκων, ϊςτε, αν επεκράτει ανομβρία, κα παρεδίδοντο οι εν
τθ ακροπόλει δι' ζλλειψιν νεροφ. Θςκάνοντο εκάτειοι πόςον αναγκαία ιτον θ κατοχι του
παρατειχίςματοσ και θγωνίηοντο οι μεν ν' αποδιϊξωςι τουσ κατόχουσ ρίπτοντεσ βόμβασ επί
τον κολοςκζπαςτον τεκζ, υφ' ον εςτεγάηοντο, οι δε να υποςτθρίηωςιν εςωτερικϊσ τον
κόλον. Οι Ζλλθνεσ ζςτθςαν ςυγχρόνωσ επί του λόφου του Αρείου πάγου και ζν κανόνι 11
λιτρϊν,
Δεκζμβριοσ και τθν 3 δεκεμβρίου ευρόντεσ υπόγειον οπιν προσ τα αριςτερά των
προπυλαίων επειράκθςαν να παρειςδφςωςιν αλλά διά τθν ενδότερον ςωρείαν
λίκων και χωμάτων ωπιςκοδρόμθςαν. Μετά δφο δε θμζρασ πειρακζντεσ να
κυριεφςωςι και τθν τρίτθν πφλθν τθσ ακροπόλεωσ, τθν ζκαυςαν εν μζρει,
οφςαν ςιδθροςκεπι, αλλ', επιςωρευκζντων όπιςκεν αυτισ χωμάτων, δεν τθν
ανζτρεψαν και απεμακρφνκθςαν φονεφςαντεσ τζςςαρασ και πλθγϊςαντεσ
πζντε (α). Ουδ' οι Τοφρκοι εφάνθςαν ευτυχζςτεροι εξορμιςαντεσ τθν 16, και
επανιλκαν φονεφςαντεσ δφο. Απελπιςκζντεσ δε οι Ζλλθνεσ να κυριεφςωςιν εξ
εφόδου το φροφριον, περιωρίςκθςαν τθν εξισ διμθνίαν εισ διατιρθςιν ςτενισ
πολιορκίασ, κακ' θν ουδ' οι Τοφρκοι επεχείρθςαν ζξοδον. Κανονίαι και
τουφεκίαι ζπιπταν εκ διαλειμμάτων, αλλά πάντοτε ςχεδόν αβλαβείσ, και οι
Ζλλθνεσ τόςον εκαρρφνκθςαν ϊςτε επεςκεφαςαν τασ εν τθ πόλει οικίασ και
επανζφεραν τασ γυναίκασ και τα τζκνα των. Ρερί δε τα τζλθ φεβρουαρίου
υπϊπτευςαν εξ όςων εφθμίηοντο εχκρικιν ειςβολιν, και εφοβικθςαν μθ διά
τθσ μακράσ παρατάςεωσ τθσ πολιορκίασ ματαιωκϊςι και δεφτερον οι αγϊνεσ
των· διά τοφτο εηιτθςαν παρά τθσ κυβερνιςεωσ και ζλαβαν 2 βομβοβόλουσ και
200 βόμβασ. Αι βομβοβόλοι ετζκθςαν επί του λόφου του Αρείου πάγου 300
οργυιάσ μακράν τθσ ακροπόλεωσ υπό τθν διεφκυνςιν του Βουτιζρου,
αρξαμζνου τθν τελευταίαν θμζραν του φεβρουαρίου να βομβοβολι αυτιν αλλ'
αβλαβϊσ. Συνιλκαν δε και ςτρατιϊται ικανοί πολλαχόκεν, Αιγινιται,
Σαλαμίνιοι, Κεφαλλινεσ και 30 φιλζλλθνεσ· ιλκε ςυγχρόνωσ και ο
υπονομοποιόσ Κϊςτασ Χορμόβασ, όςτισ ιρχιςε να υπονομεφθ προσ τθν τρίτθν
πφλθν,
Απρίλιοσ και το πρωί τθσ 18 απριλίου, ό εςτι μετά 33 θμερϊν μόχκουσ, άναψε τθν
υπόνομον, δι' θσ ζρριψε κάτω μζροσ του προσ τθν πφλθν τείχουσ και εφόνευςε 10
Τοφρκουσ φρουροφντασ το μζροσ εκείνο. Κακ' θν δε ςτιγμιν άναψεν θ υπόνομοσ,
ϊρμθςαν Ζλλθνεσ και φιλζλλθνεσ, αλλ' απεκροφςκθςαν. 4 Ζλλθνεσ, ο φιλζλλθν
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Σκαλεμβζργθσ και 8 Τοφρκοι εφονεφκθςαν, και 12 Ζλλθνεσ και 3 φιλζλλθνεσ
επλθγϊκθςαν. Ιρχιςε δε ο υπονομοποιόσ ν' ανοίγθ τθν 22 άλλθν υπόνομον.
Λοφνιοσ Αρχομζνου δε του Λουνίου διόλου ςχεδόν εξζλειψε το εν ταισ δεξαμεναίσ τθσ
ακροπόλεωσ νερόν· εταλαιπϊρει δε τουσ πολιορκουμζνουσ όχι ολίγον και θ
ςυνικωσ επιπολάηουςα επί των πολιορκιϊν επιδθμία· ουδ' θ ζξωκεν ετοιμαηομζνθ
τουρκικι ειςβολι τοισ ιτο καν γνωςτι εισ εμψφχωςίν των. Δι' όλα ταφτα, και
μάλιςτα διά τθν επί πολλοφσ μινασ επικρατοφςαν εν Ακιναισ ανομβρίαν, θν
υπζλαβαν οι Τοφρκοι κεομθνίαν, διότι ζβλεπαν πίπτουςαν εκτόσ τθσ πόλεωσ τθν
βροχιν, δφο εξ αυτϊν ανζβθςαν επί των επάλξεων (2 ιουνίου) και επρόβαλαν
ςυνκικασ υπό τθν εγγφθςιν των προξζνων. Οι πρόξενοι δεν ανεδζχκθςαν τθν
ευκφνθν· υπεςχζκθςαν όμωσ να καταβάλωςι πάςαν δυνατιν φροντίδα εισ
διατιρθςιν τθσ ςυνκικθσ. Διζτριβαν πρό τινων θμερϊν εν Ακιναισ ο Ανδρζασ
Καλαμογδάρτθσ και ο Αλζξανδροσ Αξιϊτθσ, ωσ αντιπρόςωποι ο μεν πρϊτοσ τθσ
κυβερνιςεωσ ο δε άλλοσ του Αρείου πάγου, εισ παραλαβιν του κινδυνεφοντοσ
φρουρίου και καταγραφιν των εν αυτϊ πραγμάτων. Θ παρουςία τοφτων εκάρρυνε
τουσ δικαίωσ φοβουμζνουσ τθν παραςπόνδθςιν Τοφρκουσ· τουσ εκάρρυνε και
όρκοσ δοκείσ παρά των ιςχυόντων Ελλινων επί του Ευαγγελίου ενϊπιον του
μθτροπολίτου· και οφτωσ υπεγράφθ ςυνκικθ τθν 9 εν τω αυςτριακϊ προξενείω και
κατά ρθτιν αίτθςιν των Τοφρκων ενϊπιον των προξζνων, αλλ' όχι και υπό τθν
εγγφθςίν των. Οι όροι δε τθσ ςυνκικθσ ιςαν θ παραδόςισ του φρουρίου και παντόσ
όπλου δθμοςίου ι ιδιαιτζρου, θ αςφάλεια τθσ ηωισ και τθσ τιμισ των Τοφρκων, θ
άδεια να κατοικιςωςιν εν τθ πόλει ι να διαβιβαςκϊςιν εισ Αςίαν υπό ουδετζραν
ςθμαίαν ανεξόδωσ, θ μεταξφ αυτϊν και των Ελλινων ιςομοιρία παντόσ αργυροφ,
χρυςοφ και πολυτίμου είδουσ, θ τελεία απόδοςισ πάςθσ περιουςίασ ελλθνικισ, και
θ μεταβίβαςισ πάςθσ ακινιτου τουρκικισ εισ τθν κυριότθτα τθσ ελλθνικισ
κυβερνιςεωσ (β). Γενομζνθσ δε τθσ ςυνκικθσ, ανζβθςαν εισ το φροφριον τθν
επαφριον, α' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου, οι πρόκριτοι του τόπου και το
ςτράτευμα υπό τον Ραναγιν Χτενάν, προπορευομζνου του μθτροπολίτου· εξιλκαν
εισ προχπάντθςιν οι ζγκλειςτοι Τοφρκοι, και παραδϊςαντοσ του φρουράρχου τασ
κλεισ και ειπόντοσ «α φ τ θ - ι τ ο ν - θ – κ ζ λ θ ς ι σ - τ ο υ - Υ ψ ί ς τ ο υ »
κατζβθςαν όλοι αυκιμερον εισ τθν πόλιν, όπου τοισ εδόκθςαν κατοικίαι· ιςαν δε
ψυχαί 1160, εξ ϊν το ζκτον μόλισ ικανόν να φζρθ όπλα· όλοι δε εξ αιτίασ τθσ
κακουχίασ ζπαςχαν, και 60 εντόσ ολίγων θμερϊν απζκαναν. Οι Ζλλθνεσ φψωςαν επί
του φρουρίου τθν ςθμαίαν των υπό τον κρότον των κανονίων αλλά τθν πάνδθμον
ταφτθν χαράν ςυνεςκίαςεν ευκφσ λφπθ, διότι εν μζςω του κανονοβολιςμοφ
επυρςοκρότθςεν απροςδοκιτωσ ζν κανόνι και ετίναξε τον εφιςτάμενον αγακόν
πολίτθν και γενναίον πολεμιςτιν Ραναγιν Χτενάν τον και φροφραρχον ζξωκεν του
φρουρίου.
Γενναίοι, ακάματοι, και καρτερικοί εφάνθςαν οι Ακθναίοι Χριςτιανοί κακ' όλον το
διάςτθμα τθσ πολιορκίασ· διακόςιοι περίπου απζκαναν εξ αυτϊν εν τω διαςτιματι τοφτω·
μεγάλθ εφάνθ και θ καρτερία των Τοφρκων κακουχουμζνων και διψϊντων εν καιρϊ των
κερινϊν καυμάτων· αλλ', αποφυγόντεσ οφτοι τθν αγωνίαν τθσ δίψασ, ζπεςαν εισ τθν
μάχαιραν τθσ απιςτίασ. Δεν ζγεινε κατά δυςτυχίαν εν καιρϊ φροντίσ ίνα ευρεκϊςιν εν
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Ρειραιεί επί τθσ παραδόςεωσ τα αναγκαία εισ μεταβίβαςιν πλοία· εν τω μεταξφ δε τοφτω,
διαςπαρείςθσ φιμθσ εχκρικισ ειςβολισ, μζγασ φόβοσ διεχφκθ εισ τθν πόλιν. Θ κυβζρνθςισ
υποπτεφςαςα ό,τι μετ' ολίγον ςυνζβθ, διζταξε και εναυλϊκθςαν τθν 25 δφο πλοία υπό
ευρωπαϊκάσ ςθμαίασ ευρεκζντα εν Ρειραιεί εισ διαβίβαςιν των παραδοκζντων· τα πλοία
ταφτα κα τουσ παρελάμβαναν τθν 29· αλλ' εν τω μεταξφ τοφτω επαναλαμβανόμεναι αι
κακαί ειδιςεισ τθσ ειςβολισ των εχκρϊν και τθσ εισ Κιβασ και Ακινασ επιςτρατείασ
αυτϊν, θφξθςαν τόςον τον φόβον των Ακθναίων, ϊςτε κατζφυγαν εκ δευτζρου αι γυναίκεσ
και τα παιδία των εισ Σαλαμίνα· οι δε εν τθ πόλει οπλοφόροι, εν οισ και πάμπολλοι των
καταςτραφζντων τόπων, διψϊντεσ εκδίκθςιν διά τα προ ολίγου μεγάλα πακιματά των και
εξαγριωκζντεσ ενϊπιον νζων κινδφνων, ιραν αξιοκατακρίτωσ τθν 28, εν μζςω του
κορφβου, τθσ φυγισ, τθσ αναρχίασ, και του επικρατοφντοσ φόβου, μιαιφόνον χείρα επί
τουσ υποςπόνδουσ Τοφρκουσ παρά γνϊμθν των εφόρων και λοιπϊν προκρίτων τθσ
πόλεωσ. Τετρακόςιοι εφονεφκθςαν, οι δε λοιποί κατζφυγαν εισ τα προξενεία, όπου θφραν
υπεράςπιςιν. Τθν δε 3 Λουλίου ειςζπλευςαν καλι τφχθ εισ Ρειραιά δφο βαςιλικά γαλλικά
πλοία, ζτρεξαν οι πλοίαρχοι εισ αντίλθψιν των αδίκωσ παςχόντων, τουσ επροςτάτευςαν
διά λόγων, δι' απειλϊν, και δι' επιδείξεωσ όπλων, και ςυνϊδευςαν αςφαλϊσ επί των
πλοίων 325 εξ αυτϊν και τουσ μετεκόμιςαν εισ Σμφρνθν· ζμειναν δε οι λοιποί εν τοισ
προξενείοισ, και απεςτάλθςαν μετά ταφτα και άλλοι αυτϊν δι' ευρωπαϊκϊν πλοίων και εκ
διαλειμμάτων εισ τα παράλια τθσ μικράσ Αςίασ αςφαλϊσ· ϊςτε όλοι οι εκ των
παραδοκζντων μετακομιςκζντεσ εκτόσ τθσ Ελλάδοσ ιςαν 550· όςοι δε οφτε εφονεφκθςαν
οφτε μετεκομίςκθςαν, οι μεν απζκαναν εξ αιτίασ του επί τθσ πολιορκίασ επιδθμικοφ
μολυςμοφ, οι δε μείναντεσ εκουςίωσ εν Ελλάδι διεςπάρθςαν τιδε κακείςε κακιν κακϊσ.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΔ'.

&Έξοδορ ηυν πποκπίηυν ηηρ Πελοποννήζος ειρ ηαρ επαπσίαρ επί
ζηπαηολογία — ύζηαζιρ βοςλεςηικήρ επιηποπήρ. — Βάπηιζιρ
Μυαμεθανών. — ύμβαζιρ πεπί παπαδόζευρ Ναςπλίος — Ηδιαιηέπα
και μςζηική αίηηζιρ αγγλικήρ πποζηαζίαρ ςπέπ ηηρ Πελοποννήζος —
Λύζιρ πολιοπκίαρ Παηπών.&
Θ πάντοτε αναγκαία εκςτρατεία των Ρελοποννθςίων εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα ζγεινεν
αναγκαιοτάτθ μετά τα επί τθ καταδιϊξει του Οδυςςζωσ, διότι ταφτα επζφεραν τθν
διάλυςιν των ςτρατευμάτων και αταξίαν και αναρχίαν κατά τα μζρθ εκείνα. Επειδι δε αι
περί τοφτου αλλεπάλλθλοι τθσ κυβερνιςεωσ διαταγαί προσ τασ επαρχίασ τθσ
Ρελοποννιςου δεν ειςθκοφοντο, εκρίκθ εφλογον να ενεργθκϊςιν αι κατ' επαρχίαν
ςτρατολογίαι, διά των εν αυταίσ εχόντων επιρροιν·
Λοφνιοσ και επειδι οι πλείςτοι αντεπροςϊπευαν τασ επαρχίασ των παρά τθ κυβερνιςει ωσ
μζλθ τθσ βουλισ, εξεδόκθ τθν 5 ιουνίου ψιφιςμα, προεδρεφοντοσ του Υψθλάντου
φκάςαντοσ εισ Άργοσ τθν 1 και μετά δφο θμζρασ αναλαβόντοσ τα τθσ βουλευτικισ
του υπθρεςίασ, λζγον, ότι εξ εκείνθσ τθσ θμζρασ επιτροπι εκ μελϊν τθσ βουλισ όχι
ποτζ ολιγωτζρων των πζντε, επί μόνθ δε κζςει νόμου δϊδεκα, επείχε τόπον όλθσ
τθσ βουλισ, και ότι αι αποφάςεισ τθσ είχαν όλθν τθν ιςχφν και το κφροσ· ωρίςκθ και
www.schooltime.gr

Σελίδα 123

θ διάρκειά τθσ μζχρι τθσ επανόδου των δφο τρίτων των μελϊν τθσ βουλισ. Το
ςχζδιον δε ιτο να ςτρατολογιςωςι κακ' όλθν τθν Ρελοπόννθςον αναλόγωσ 17,600,
εξ ϊν να εκςτρατεφςωςιν εισ μεν τθν Δυτικιν Ελλάδα 6100, εισ δε τθν Ανατολικιν
6350, και να μείνωςιν εν ταισ πολιορκίαισ των μεν Ρατρϊν 3300, τθσ δε Κορϊνθσ
600, και τθσ Μοκϊνθσ 1000, εισ φροφρθςιν δε του Νεοκάςτρου 150. Αφ' οφ δε
κατεςτρϊκθ ο κατάλογοσ τθσ ςτρατολογίασ ανεχϊρθςαν οι εν Άργει πρόκριτοι τθν
8, ςυνανεχϊρθςε δε και ο αντιπρόεδροσ τθσ βουλισ Χαραλάμπθσ, ον
αντικατζςτθςεν ο Βαςίλθσ Μπουτοφρθσ.
Θ ομόνοια μεταξφ τθσ βουλισ και του νομοτελεςτικοφ ιτον θ ιςχφσ τθσ κυβερνιςεωσ κατά
τασ δεινάσ εκείνασ περιςτάςεισ, κακ' ασ αφτθ μεν εςτερείτο παντόσ χρθματικοφ πόρου, θ
δε γερουςία τθσ Ρελοποννιςου ζδιδε το ςκανδαλϊδεσ παράδειγμα φανεράσ παρακοισ εισ
τασ διαταγάσ αυτισ. Αλλ' θ ομόνοια αφτθ ζπακε μετά τθν επάνοδον του Υψθλάντου, διότι,
υποβλζπον αυτόν το νομοτελεςτικόν δι' όςα ςυνζβθςαν εν τθ Ανατολικι Ελλάδι επί τθσ
εκςτρατείασ του, δεν εκοινοποίει τθ βουλι τα ςχζδιά του ωσ πρότερον, όχι διότι εφοβείτο
τθν επιρροιν αυτοφ, αλλά διότι δεν ικελε να γνωρίηθ εκείνοσ όςα εςχεδιάηοντο, και
ενιργει ζκτοτε πολλάκισ εν αγνοία τθσ βουλισ. Θ δε βουλι, ςυνεικιςμζνθ να γνωρίηθ τα
πάντα και να ςκζπτεται περί πάντων, δυςθρεςτείτο διά το νεοφανζσ δείγμα τθσ προσ
αυτιν ολίγθσ του νομοτελεςτικοφ πίςτεωσ.
Ρρό τινων δε θμερϊν ανεφφθ το εξισ κρθςκευτικόν ηιτθμα.
Ρολλοί Ζλλθνεσ ηιλω κρθςκευτικϊ κινοφμενοι εβάπτιηαν εξ αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ
πολλοφσ των αιχμαλϊτων κζλοντασ και μθ κζλοντασ. Θ κυβζρνθςισ και θ γερουςία τθσ
Ρελοποννιςου, αφ' οφ εςυςτικθςαν, απθγόρευςαν τθν βάπτιςιν ωσ ζργον όχι
προαιρζςεωσ αλλ' ανάγκθσ. Μετ' ολίγον θ γερουςία θκζλθςε να τθν επιτρζψθ ωσ ζργον
φιλανκρωπίασ, διότι εν μζςω τόςων αιματοχυςιϊν, ασ πασ ςυνετόσ Ζλλθν απεςτρζφετο,
εκεϊρθςε τον τρόπον τοφτον ωσ τον μόνον ςυντελεςτικόν εισ το να καταςτιςθ τουσ
Ζλλθνασ φιλανκρωποτζρουσ προσ τουσ διά τθσ κείασ βαπτίςεωσ αναγεννομζνουσ
Μωαμεκανοφσ. Επί τω ςκοπϊ τοφτω επρότεινε προσ τθν κυβζρνθςιν αρχομζνου του μαΐου
να διατάξθ διά του επί των εκκλθςιαςτικϊν υπουργείου τουσ αρχιερείσ και ιερείσ να
βαπτίηωςι τουσ κζλοντασ, προθγουμζνθσ τθσ απαιτουμζνθσ κατθχιςεωσ. Ο τότε επί των
εκκλθςιαςτικϊν υπουργόσ, επίςκοποσ Ανδροφςθσ Λωςιφ, φιλάνκρωποσ ωσ καί τισ άλλοσ,
απεδζχκθ μεν τουσ λόγουσ δι' ουσ ζγεινεν θ πρόταςισ, αλλά μθ εγκρίνων να προςφζρεται
τοιουτοτρόπωσ θ βάπτιςισ, εγνωμοδότθςε να βαπτίηωνται μόνον οι εντόσ του δωδεκάτου
ζτουσ άρρενεσ, αλλά και οφτοι ςυναινζςει των γονζων· να βαπτίηωνται δε και αι νζαι
γυναίκεσ όςαι προθροφντο. Αλλά το βουλευτικόν, προσ ο εκοινοποιικθ θ γνϊμθ του
υπουργοφ, επρόβαλε να δζχεται θ του Χριςτοφ εκκλθςία άπαντασ τουσ μετά πίςτεωσ και
εκουςίωσ προςερχομζνουσ άνδρασ και γυναίκασ πάςθσ θλικίασ, αφ' οφ κατθχοφντο, ωσ αν
ιτον θ πίςτισ επί των άκρων των χειλζων. Βζβαιον είναι ότι θ βάπτιςισ εηθτείτο παρά των
Μωαμεκανϊν εισ αποφυγιν των δεινϊν και όχι κατά ςυνείδθςιν· δεν ζπρεπε δε μιτε διά
πολιτικοφσ λόγουσ να γίνωνται δεκτοί οι τοιοφτοι ωσ ζτυχε· διότι, όντεσ κρυφίωσ κανάςιμοι
εχκροί και τθσ πίςτεωσ και τθσ ελευκερίασ των Ελλινων, εδφναντο, ειςχωροφντεσ εισ τθν
πολιτικιν ι ςτρατιωτικιν υπθρεςίαν του κράτουσ διά του κακ' υπόκριςιν Χριςτιανιςμοφ,
να γενϊςιν επικίνδυνοι· παράδειγμα πρόςφατον είχαν οι Ζλλθνεσ το προ ολίγου ςυμβάν εν
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Λεβαδεία, όπου πολλοί αιχμάλωτοι εβαπτίςκθςαν· αλλ' αφ' οφ ειςζβαλαν εισ τθν πόλιν
εκείνθν οι υπό τον Μεχμζτπαςαν και τον Βρυϊνθν απζπτυςαν το βάπτιςμα και εμάνθςαν
κατά των Χριςτιανϊν ζτι μάλλον ωσ βιαςκζντεσ εξ όςων ζπαςχαν να εξομόςωςιν. Αι
παρατθριςεισ του νομοτελεςτικοφ, ςυνεταί και ωσ χριςτιανικαί και ωσ πολιτικαί,
υπερίςχυςαν μετά ικανιν λογομαχίαν αυτοφ και του βουλευτικοφ, και ενεκρίκθ και
εκανονίςκθ ν' αναγεννϊνται διά τθσ κείασ κολυμβικρασ μόνον οι εντόσ του δωδεκάτου
ζτουσ προςερχόμενοι άρρενεσ, αι δε γυναίκεσ πάςθσ θλικίασ, αλλ' ουδείσ μθ ςυναινοφντων
των γονζων.
Οι δε πολιορκοφμενοι Τοφρκοι του Ναυπλίου, ςτενοχωροφμενοι εισ άκρον δι' ζλλειψιν
τροφισ, απεφάςιςαν να παραδοκϊςι· ςυνιργθςεν εισ τοφτο καί τισ Οκωμανόσ Λςοφφ τςαοφςθσ, πεςϊν εισ χείρασ των Ελλινων εν ϊ απεςτζλλετο παρά των πολιορκουμζνων εισ
Κωνςταντινοφπολιν, και γράψασ προσ αυτοφσ επιςτολιν επί τθ προτροπι των Ελλινων,
αλλ' εκλθφκείςαν ωσ ταλθκι λζγουςαν, δι' θσ τουσ απιλπιηε πάςθσ ζξωκεν αντιλιψεωσ,
και τουσ παρεκίνει να ςυμβιβαςκϊςι. Και άλλοτε ιλκαν οι πολιορκοφμενοι εισ λόγουσ
ςυμβιβαςμοφ μετά των πολιορκθτϊν· και ο Ρετρόμπεθσ, όςτισ κατζβθ εκείνασ τασ θμζρασ
εισ τθν Αργολίδα, αντιφερόμενοσ προσ τθν κυβζρνθςιν και πεποικϊσ επί τθν επιρροιν του,
ζςτειλε προσ τουσ πολιορκουμζνουσ τον αιχμάλωτον καδιν τθσ επαρχίασ του αγίου Ρζτρου
επί ςυμβιβαςμϊ μετ' αυτοφ ι δι' αυτοφ· αλλ' θ αποςτολι αφτθ εματαιϊκθ ςυλλθφκζντοσ
του καδι· επί τθ παροφςθ όμωσ περιςτάςει αι ςυμβιβαςτικοί λόγοσ ετελεςφόρθςαν, και
τθν 18 υπεγράφθ ςφμβαςισ λζγουςα, οι μεν Τοφρκοι να παραδϊςωςι τα φροφρια και
παντόσ είδουσ όπλα δθμόςια και ιδιωτικά και τα δυο τρίτα τθσ κινθτισ περιουςίασ των
μετά λεπτομερι καταγραφιν, οι δε Ζλλθνεσ να μετακομίςωςι τουσ Τοφρκουσ εισ τα
παράλια τθσ Αςίασ και να τοισ δίδωςι τακτικϊσ μετά τθν υπογραφιν τθσ ςυμβάςεωσ τθν
κακθμερινιν τροφιν μζχρι του εισ τα ρθκζντα παράλια κατάπλου. Εισ εκπλιρωςιν δε των
όρων ειςιλκαν τθν αυτιν θμζραν εισ Ναφπλιον οι πλθρεξοφςιοι των Ελλινων εν ςυνοδία
100 οπλοφόρων υπό αναπεπταμζνθν ςθμαίαν. Εισ αςφάλειαν δε αυτϊν παρζδωκαν οι
Τοφρκοι τθ ελλθνικι κυβερνιςει ομιρουσ εκ των ςθμαντικωτζρων οικογενειϊν·
παρζδωκαν και τον καλαςςόπυργον, εισ ον ειςιλκαν 50 Ζλλθνεσ εκ των ανωτζρω 100, οι δ'
άλλοι ζμειναν εν Ναυπλίω φρουροί των ςυνειςελκόντων πλθρεξουςίων. Θ είδθςισ τθσ
εγγιηοφςθσ πτϊςεωσ του Ναυπλίου, όπου ενομίηετο ότι ιςαν κθςαυροί αποτεταμιευμζνοι,
διαςπαρείςα εισ τασ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου, ζφερε κατά δυςτυχίαν μεγάλα
προςκόμματα εισ τθν προςχεδιαςκείςαν κατά του εχκροφ εκςτρατείαν εκτόσ τθσ
Ρελοποννιςου, διότι είλκυςεν εισ Αργολίδα πανταχόκεν πλικθ οπλοφόρων. Θ δε ςυρροι
τοφτων επζφερεν αταξίασ και φόνουσ των εξερχομζνων υπό τθν ςφμβαςιν Τοφρκων και
προςβολάσ και φβρεισ και κατ' αυτισ τθσ κυβερνιςεωσ, ιτισ φοβθκείςα δικαίωσ μθ
κακοποιθκϊςιν ι αρπαγϊςιν οι δοκζντεσ αυτι όμθροι, τουσ επεβίβαςεν εισ ελλθνικόν
πλοίον διαμζνον ζμπροςκεν των Μφλων. Πςον δε ςυμφζρον είχαν οι Ζλλθνεσ να
επιταχφνωςι τθν παράδοςιν του φρουρίου διά τθν προςεγγίηουςαν ειςβολιν των εχκρϊν,
τόςον είχαν οι Τοφρκοι να τθν αναβάλλωςιν. Θ πείνα εβίαςε τοφτουσ να ςυμβιβαςκϊςιν,
αλλά λαμβάνοντεσ κατά τθν ςφμβαςιν τθν κακθμερινιν τροφιν, ανάγκθν δεν είχαν να
επιταχφνωςι τθν παράδοςιν των μθ ειδότεσ τι τζξεται υπζρ αυτϊν θ επιοφςα. Οι Ζλλθνεσ,
αςκζπτωσ και μικρολόγωσ φερόμενοι, επζβαλαν όρον τθν λ ε π τ ο μ ε ρ ι καταγραφιν
όλθσ τθσ κινθτισ των πολιορκουμζνων περιουςίασ και τθν μετά ταφτα ακριβι διανομιν
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τθσ· τθν δ' αποπεράτωςιν τθσ εργαςίασ ταφτθσ παρζτεινεν ζτι μάλλον θ κακι πίςτισ των
Τοφρκων κρυπτόντων τα πολυτιμότερα των είδθ. Οι επί παραλαβι του φρουρίου
ειςελκόντεσ Ζλλθνεσ είδαν μετ' ολίγον πόςον δυςπλιρωτοσ ιτον ο περί ου ο λόγοσ όροσ,
και ςυναινζςει και των Τοφρκων εηιτθςαν και ζλαβαν τθν άδειαν να μετατρζψωςι τον
όρον τοφτον εισ ρθτιν ποςότθτα πλθρωτζαν εισ είδθ επί εκτιμιςει, αν δεν ιτο δυνατόν εισ
χριματα· αλλά και ταφτθσ τθσ δυςκολίασ αρκείςθσ, ουδζ και τότε ο μζγασ ςκοπόσ
επλθροφτο, διότι εχρειάηοντο επί χείρασ χριματα εισ κίνθςιν των πλοίων διά τθν
διαβίβαςιν των πολιορκουμζνων, και θ κυβζρνθςισ οφτε είχεν οφτ' εφριςκε, και
επροςπάκει να κινιςθ πλοία επί τω προςδοκωμζνω μεριδίω τθσ εν Ναυπλίω περιουςίασ.
Διά τα αίτια ταφτα παρετείνετο θ τόςον αναγκαία παράδοςισ του φρουρίου.
Ρερί δε τα τζλθ του μαΐου, θ Ρελοποννθςιακι γερουςία ανεκάλυψεν, ότι ενιργουν τινζσ εν
αγνοία ων εγκατζςτθςεν θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ Αρχϊν, να τεκι θ Ρελοπόννθςοσ υπό
τθν προςταςίαν των Άγγλων, και διεπραγματεφοντο περί τοφτου μετά των Αρχϊν των
ιονίων νιςων. Πργανα δε τθσ διαπραγματεφςεωσ ταφτθσ εφωράκθςαν οι δφο αδελφοί
Ηαριφόπουλοι εξ Ανδριτςαίνθσ, ων ςυνζλαβε και εφυλάκιςεν θ γερουςία τον ζνα
ευρεκζντα εν Τριπολιτςά· θφρε δε και ζγγραφα δι' ων απεδεικνφοντο τα περί τθσ αγγλικισ
προςταςίασ υπενεργοφμενα. Το νομοτελεςτικόν, μακόν ταφτα, κατζκρινεν αποτόμωσ τθν
διαπραγμάτευςιν· αλλ' οι πρόκριτοι τθσ Ρελοποννιςου εν γζνει δεν εφάνθςαν
δυςαρεςτθκζντεσ· μάλιςτά τινεσ των εν Άργει ευρεκζντων τότε, κζλοντεσ ν' ανιχνεφςωςι
τθν διάκεςιν τθσ αγγλικισ κυβερνιςεωσ, απζςτειλαν υπό άλλθν πρόφαςιν εισ Ηάκυνκον
τον επίςκοπον ζοντοσ και Ρραςτοφ, Διονφςιον, όςτισ διά του πρωτοπαπά τθσ νιςου
εκείνθσ, Γαρηϊνθ, ελκόντοσ εισ λόγουσ μετά του διοικθτοφ περί του ςκοποφ τθσ αποςτολισ
ταφτθσ, ειδοποιικθ, ότι ζδιδεν απάντθςιν θ αγγλικι κυβζρνθςισ, αν θ περί προςταςίασ
πρόταςισ εςτζλλετο εισ Λονδίνον ζγγραφοσ παρά των προκρίτων τθσ Ρελοποννιςου. Και θ
μεν διαπραγμάτευςισ αφτθ διεκόπθ.
Θ δε μεταξφ των πολιτικϊν και πολεμικϊν τθσ Ρελοποννιςου επικρατοφςα αντιηθλία
εκορυφϊκθ επί τθ εισ τασ επαρχίασ προσ ςτρατολογίαν και εκςτρατείαν διαςπορά των
προκρίτων. Ο Κολοκοτρϊνθσ διετιρει καλϊσ τθν πολιορκίαν των Ρατρϊν· αλλ' οι πρόκριτοι
των Καλαβρφτων, τθσ Καρυταίνθσ, και άλλων μερϊν υφιρπαςαν τουσ επαρχιϊτασ των από
του ςτρατοπζδου αυτοφ διά τθν εκςτρατείαν των, ίςωσ και κζλοντεσ ν' αδυνατίςωςι τον
δυνατόν τοφτον αντίπαλον, όςτισ, ιδϊν τθν υφαρπαγιν και εναπολειφκείσ μετ' ολίγων,
ζλυςε πλιρθσ οργισ τθν πολιορκίαν και ανζβθ εισ Τριπολιτςάν, κθρφττων όκεν διζβαινεν
αςυδοςίαν προσ ζλκυςιν του λαοφ και ετοιμαηόμενοσ να καταβι εκείκεν εισ Αργολίδα, ίνα
κρικι, ωσ ζλεγε, μετά των εναντίων του, αλλά διανοοφμενοσ κυρίωσ ν' ανατρζψθ τα
κακεςτϊτα και ν' αντικαταςτιςθ ςτρατοκρατίαν. Τοιουτοτρόπωσ ο πομπϊδθσ κατάλογοσ
τθσ ςτρατολογίασ ζμεινεν ανενζργθτοσ, και θ εισ τασ επαρχίασ πολφκροτοσ διαςπορά των
προκρίτων επί ςωτθρία τθσ κινδυνευοφςθσ πατρίδοσ ζφερε κακόν αντί καλοφ, διότι ζλυςε
τθν πολιορκίαν των Ρατρϊν χωρίσ να κινιςθ δυνάμεισ οφτε εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα οφτε
καν επ' αςφαλεία του ιςκμοφ. Και ταφτα ςυνζβαιναν κακ' θν ϊραν οι μεν εχκροί ιςαν
ζτοιμοι να περάςωςιν εν πολλι δυνάμει τον Σπερχειόν, ουδεμία δε δφναμισ, εξ αιτίασ των
κατά τον Οδυςςζα, υπιρχεν εντεφκεν του ποταμοφ εισ αντίκρουςιν.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΕ'.

&Δκζηπαηεία Αλβανών ειρ ούλι. — Πηώζιρ αςηού και αποκλειζμόρ
Κιάθαρ — Δκζηπαηεία ςπό ηον Μαςποκοπδάηον πέπαν ηος
Μακπςνόποςρ. Φθοπά ηιρ ςπό ηον Παζάνον μικπάρ ναςηικήρ δςνάμευρ
εν ηυ αμβπακικώ κόλπυ, — Μάσαι Κομποηίος, Πλάκαρ, Φαναπίος,
και θάναηορ Κςπιακούλη Μαςπομισάλη. — Μάση ηος Πέηα.&
ΜΕΤΑ δε τθν καταςτροφιν του Αλι, όλθ θ Ιπειροσ επροςκφνθςεν, ωσ είρθται, τον
Χουρςιδθν· αλλ' οι Σουλιϊται δεν ζκλιναν τον αυχζνα. Ο λαόσ οφτοσ, ο πολεμιςασ ζωσ
τότε υπζρ του Αλι, απεφάςιςεν ομοκυμαδόν να πολεμιςθ του λοιποφ υπζρ του ζκνουσ
του· επί ςκοπϊ δε να πολεμιςθ ευτυχϊσ και να φζρθ προςκόμματα εισ τθν ιδθ ζτοιμον
κατά τθσ αποςτατθςάςθσ Ελλάδοσ εκςτρατείαν των Αλβανϊν επρόβαλε τθ ελλθνικι
κυβερνιςει να ςτείλθ κατ' εκείνα τα μζρθ πλοία, τα μεν προσ μεταφοράν των γυναικϊν και
τζκνων αυτϊν εισ Ρελοπόννθςον, τα δε προσ φόβον των εχκρϊν και εμψφχωςιν των
γειτόνων Χριςτιανϊν· να τοισ ςτείλθ, δε και τροφάσ και πολεμεφόδια, και να τοισ δϊςθ τθν
άδειαν να ςυννοθκϊςι μετά των Χριςτιανϊν ι και των Μωαμεκανϊν τθσ Αλβανίασ. Θ
κυβζρνθςισ ζδωκεν εκ του προχείρου τθν ηθτθκείςαν άδειαν· εςκόπευε δε να εκτελζςθ,
βραδφτερον και τασ άλλασ των αιτιςεισ όπωσ εδφνατο· οι Αλβανοί εν τοςοφτω, και κυρίωσ
οι γείτονεσ των Σουλιωτϊν Τςάμιδεσ, δεν ζκριναν ςυνετόν να ςτρατεφςωςιν επί τθν
αποςτατιςαςαν Ελλάδα και απομακρυνκϊςι των εςτιϊν αυτϊν πριν ειρθνεφςωςιν οι
Σουλιϊται, διότι άλλωσ εκινδφνευαν αι οικογζνειαί των, δι' ο παρεκάλεςαν τον Χουρςιδθν
να φροντίςθ περί τοφτου. Οφτοσ και διά τθν αιτίαν ταφτθν, και μθ κζλων ν' αφιςθ οπίςω
φλόγα επαναςτάςεωσ δυναμζνθν να διαδοκι, ζγραψε τοισ Σουλιϊταισ, ότι δίκαιον ίςωσ
είχαν άλλοτε να οπλιςκϊςι, διότι ο προκάτοχόσ του, παραβάσ το βαςιλικόν φιρμάνι, όχι
μόνον δεν τοισ απζδωκε τθν πατρίδα των και τα υποςτατικά των, αλλά και τουσ
επεβουλεφκθ· ότι θ Ρφλθ δεν εμνθςικάκει, αλλ' εξ εναντίασ τουσ εςυγχϊρει και τοισ
απζδιδε τον τόπον των, τα υποςτατικά των και τα αρχαία των προνόμια και ότι ιτον
ζτοιμοσ και αυτόσ να τοισ δϊςθ ό,τι άλλο εφλογον εηιτουν· τουσ παρεκίνει δε να ςτείλωςι
προσ αυτόν πλθρεξουςίουσ όςον τάχιςτα, διότι εβιάηετο να εκςτρατεφςθ. Οι Σουλιϊται,
ευχαριςτιςαντζσ τον διά τθν προσ αυτοφσ εφνοιάν του, απιντθςαν ότι, επειδι θ
αποςταςία των Ελλινων επιγαςεν εκ των ραδιουργιϊν του Αλι, δίκαιον εφαίνετο, να μθ
εκςτρατεφςθ ο Χουρςιδθσ κατ' αυτϊν πεςόντοσ εκείνου, αλλά να τοισ δϊςθ αμνθςτείαν,
και αν εκείνοι τθν εδζχοντο, τθν εδζχοντο και οφτοι· άλλωσ επρόκριναν ν' αποκάνωςι παρά
ν' αμαυρϊςωςι το όνομά των δι' απιςτίασ, αποχωριηόμενοι ομοκριςκων ςυμπολεμιςτϊν.
Θ παρακοι αφτθ τθσ προςταγισ και το φφοσ τθσ απαντιςεωσ των Σουλιωτϊν εκίνθςαν εισ
αγανάκτθςιν τον αλαηόνα Χουρςιδθν, όςτισ, ζτοιμοσ να ςτείλθ τασ δυνάμεισ του εισ
Ακαρνανίαν, απεφάςιςε να τασ κινιςθ πρϊτον όλασ εισ εξολόκρευςίν των. Θ είδθςισ
διεςπάρθ, και οι Σουλιϊται, απόφαςιν ζχοντεσ ν' ανκζξωςι, διζταξαν τουσ κατοικοφντασ τα
απϊτερα χωρία των Χριςτιανοφσ να μετακομιςκϊςι και μετακομίςωςι τα κτινθ των εισ τα
εντόσ του τμιματοσ του Σουλίου προσ αςφάλειαν· αλλά, πριν κινθκϊςιν οι εχκροί κατ'
εκείνων των μερϊν, οι πρόκριτοι των Αλβανϊν, λαβόντεσ τασ περί εκςτρατείασ διαταγάσ
του Χουρςιδθ, και βλζποντεσ ότι θνοίγετο ςτάδιον επικινδφνου πολζμου και ανωφελοφσ
διά τουσ λαφυροφίλουσ τοφτουσ πολεμιςτάσ, ιλκαν εισ λόγουσ ςυμβιβαςμοφ μετά των
Σουλιωτϊν εν Δερβιηιάνοισ, χωρίω τζςςαρασ ϊρασ μακράν του Σουλίου. Οι λόγοι των
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Αλβανϊν απζβλεπαν ν' αποςπάςωςι τουσ Σουλιϊτασ των λοιπϊν Ελλινων· αλλ' οφτοι
επζμεναν εισ όςα ζγραψαν τω Χουρςιδθ, και οφτωσ οι Αλβανοί και οι Σουλιϊται
διεχωρίςκθςαν άπρακτοι τθν πρϊτθν θμζραν· ανωφελϊσ επανελιφκθςαν τα αυτά και τθν
ακόλουκον· πολλοφ δε λόγου γενομζνου περί τθσ αφεφκτου καταςτροφισ του Σουλίου, και
του ανδραποδιςμοφ των γυναικϊν και τζκνων των Σουλιωτϊν, αν δεν εςυμβιβάηοντο, ο
Δαγκλισ απεκρίκθ, «ότι ποτζ δεν κα θνδραποδίηοντο· διότι, αν εκυριεφετο ο τόποσ των, κα
εφονεφοντο παρ' αυτϊν των Σουλιωτϊν». Μετά δε τθν ςυνζντευξιν ταφτθν οι Αλβανοί
απθλπίςκθςαν παντόσ ςυμβιβαςμοφ, ο δε Χουρςιδθσ, εισ άρςιν του προςκόμματοσ του να
εκςτρατεφςθ εισ Αιτωλοακαρνανίαν, εκίνθςε κατά του Σουλίου όλασ του τασ δυνάμεισ διά
μιασ, ωσ δεκατζςςαρασ χιλιάδασ.
Εισ άκρον ολιγάρικμοι όντεσ οι Σουλιϊται και ολίγασ μόνον κζςεισ εδφναντο να
καταλάβωςι, και ολίγουσ πολεμιςτάσ εν αυταίσ να τοποκετιςωςι. Τω όντι, εναντίον των
δεκατζςςαρων χιλιάδων αντζταξαν μόνον χίλιουσ, εξ ϊν τριακόςιοι κατζλαβαν τθν κζςιν
του αγίου Νικολάου υπό τον Νότθν Μπότςαρθν, τετρακόςιοι τθν του Ηαβροφχου υπό τον
Διαμαντιν Ηζρβαν και άλλουσ, και τριακόςιοι τθν του Μομάκου υπό τον Δράκον, τον
Δαγκλιν και τον Γοφςθν. Οι εχκροί, φκάςαντεσ εισ Βαριάδασ, διθρζκθςαν εισ τρία ςϊματα,
και το μεν εκ τριςχιλίων υπό τουσ δυο ςιλιχτάρασ, τον του Χουρςιδθ και τον του Αλι,
κατζλαβε τθν 15 μαΐου το ςζλωμα του Ροπϊβου, τρεισ ιμιςυ ϊρασ μακράν του Σουλίου
προσ βορράν· το δε άλλο εκ πεντακιςχιλίων υπό τον Βρυϊνθν και τον Άγον Μουχουρδάρθν
διζβθ τθν ακόλουκον θμζραν το υπερκείμενον του Σουλίου βουνόν, Βοφτςι· το δε τρίτον
υπό τον Κεςζρ - Αχμζτπαςαν εςτράτευςε προσ δυςμάσ του Σουλίου, κατά τουσ Μφλουσ. Τα
τρία δε ταφτα πολυάρικμα ςϊματα ζπεςαν τθν αυτιν θμζραν επί τα τρία ολιγάρικμα των
Σουλιωτϊν και το μεν κατά τον άγιον Νικόλαον, μθ δυνθκζν ωσ εκ τθσ κζςεϊσ του ν'
ανκζξθ, ωπιςκοδρόμθςε και ετοποκετικθ κατά τθν υπερκειμζνθν τθσ Κιάφασ Στρζκιηαν,
τθν και Στροφμπουλον· τα δε κατά το Ηαβροφχον και Μομάκον υπεράςπιςαν ευτυχϊσ κατ'
αρχάσ τασ κζςεισ των, αλλ' επί τζλουσ τασ εγκατζλειψαν. Οι εχκροί ειςιλκαν εισ το Σοφλι,
το εκυρίευςαν και ανζβθςαν προσ τθν άνωκεν αυτοφ ράχιν, Κοφγκι. Επί τθσ κζςεωσ ταφτθσ
κείται ναόσ επ' ονόματι του αγίου Δονάτου, περιτετειχιςμζνοσ. Ο Δράκοσ, μεταβάσ εκ τθσ
κζςεωσ του Μομάκου εισ το Κοφγκι, και ιδϊν αναβάντασ τουσ εχκροφσ εκλείςκθ εντόσ του
περιτειχίςματοσ του ναοφ μετά 52 πολεμιςτϊν. Οι ολίγοι οφτοι επολζμθςαν ευτυχϊσ δι'
όλθσ τθσ θμζρασ και τθσ πρϊτθσ φυλακισ τθσ νυκτόσ. Ρερί δε το μεςονφκτιον οι Τοφρκοι,
επικρατοφςθσ εντόσ του περιτειχίςματοσ βακείασ ςιωπισ, ϊρμθςαν να ειςπθδιςωςιν
υποκζςαντεσ ότι ζφυγαν οι εν αυτϊ κρυφίωσ. Ατάραχοι οι εντόσ δεν τουσ εκτφπθςαν ζωσ
οφ επλθςίαςαν, και τότε πυροβολιςαντεσ όλοι διά μιασ εφόνευςαν και επλιγωςαν
πολλοφσ και απϊκθςαν τουσ άλλουσ. Τθν αυτιν νφκτα ο γραμματεφσ του Άγου
Μουχουρδάρθ εμινυςε κρυφίωσ τοισ εντόσ του περιτειχίςματοσ, ότι οι Τοφρκοι εμελζτων
να μθ επανζλκωςι κατ' αυτϊν, αλλά να ερμιςωςιν επί τθν Κιάφαν. Θ Κιάφα ιτο το
τελευταίον καταφφγιον των Σουλιωτϊν. Εκεί ιςαν αι γυναίκεσ, τα τζκνα, και θ κινθτι
περιουςία των· εκεί εκάκθτο και θ Αρχι του τόπου· εκεί ςυνεςωρεφκθςαν και αι
καταφυγοφςαι εκ των μακρυνϊν χωρίων οικογζνειαι των Χριςτιανϊν και τα κτινθ αυτϊν·
ϊςτε, αν εχάνετο θ Κιάφα, εχάνετο το παν· διά τοφτο επί τθ κοινοποιιςει του γραμματζωσ,
θν δεν υπϊπτευςαν δολίαν, εγκατζλειψαν τθν κζςιν του αγίου Δονάτου. Μετά τθν πτϊςιν
δε του Σουλίου εγκατζλειψαν και οι άλλοι ασ εκράτουν ζωσ τότε κζςεισ, ϊςτε κατείχαν
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όλοι τρεισ, τασ αναγκαιοτζρασ, τθν Κιάφαν, τον Ναβαρίκον, απζχον τθσ Κιάφασ τρία
τζταρτα τθσ ϊρασ, και τθν Χϊνιαν, όκεν ελάμβαναν οι εν τθ Κιάφα το νερόν· οι πλείςτοι δε
των πολεμιςτϊν ιςαν πάντοτε περί τθν Κιάφαν.
Οι Τοφρκοι εκινικθςαν τω όντι, κακϊσ προανθγγζλκθ παρά του γραμματζωσ, προσ τθν
Κιάφαν, ζςτθςαν επάνωκεν αυτισ βομβοβόλουσ και κανόνια, εκτφπουν το φροφριον και
τασ ζξωκεν του φρουρίου οικογενείασ των χωρικϊν, και επροξζνουν πολλιν βλάβθν. Εν τω
μεταξφ τοφτω ιλκε και ο Χουρςιδθσ εισ το ςτρατόπεδον μακϊν τθν πτϊςιν του Σουλίου,
και ςυμβουλίου γενομζνου απεφαςίςκθ να κινθκϊςι ςυγχρόνωσ επί τον Ναβαρίκον, τθν
Χϊνιαν, και τθν Κιάφαν· και τα χαράγματα τθσ 17 ιουνίου εκίνθςαν ο μεν Βρυϊνθσ και ο
Άγοσ Μουχουρδάρθσ μετά εξακιςχιλίων επί τον Ναβαρίκον, ο δε Λςμαιλ Ρρόνιοσ, ο Ταιρ
Τςαπάρθσ, και ο Μπάλιοσ Χοφςασ μετά τετρακιςχιλίων επί τθν Χϊνιαν· ο δε Σιλιχτάρθσ
Μπότασ μετά διςχιλίων επί τθν Κιάφαν. Τριακόςιοι Σουλιϊται ιςαν κατά τον Ναβαρίκον
προ του κινιματοσ των εχκρϊν επί δε τθ παρουςία τόςου πλικουσ, 37 μόνον απζμειναν
υπό τον αρχθγόν Δράκον, αλλά και τόςον ολίγοι αντεςτάκθςαν ευτυχϊσ ζωσ οφ ιλκεν
ικανι βοικεια εκ τθσ Κιάφασ, και τότε θνάγκαςαν τουσ εχκροφσ να υποχωριςωςι τθν
νφκτα άπρακτοι. Αφ' οφ δε εξθμζρωςε, χίλιοι πεντακόςιοι, διαμείναντεσ εντόσ τινων
πφργων εν αγνοία τθσ υποχωριςεωσ των ςυναδζλφων των, εηιτθςαν άδειαν ίνα
απζλκωςιν αβλαβείσ. Οι δε Σουλιϊται, υποπτεφςαντεσ μθ επανζλκωςιν οι
προαναχωριςαντεσ εισ λφτρωςιν των απομεινάντων τοφτων, ειςάκουςαν τθν αίτθςίν των.
Απζτυχαν επίςθσ και τα ςφγχρονα κινιματα των Αλβανϊν κατά τθν Κιάφαν, όπου και αυταί
αι γυναίκεσ τουσ επολζμθςαν κυλίουςαι λίκουσ. Ευτφχθςαν κατ' αρχάσ τα κατά τθν Χϊνιαν
και εβίαςαν οι εχκροί τουσ εκεί Σουλιϊτασ, εκατόν ςχεδόν όντασ, να υποχωριςωςι προσ τα
άνω· αλλ' εν τω μεταξφ εφάνθςαν απροςδοκιτωσ καταβαίνοντεσ από τθσ κορυφισ των
βουνϊν πεντακόςιοι Χριςτιανοί αλαλάηοντεσ και τουφεκίηοντεσ, εν οισ και γυναίκεσ, αι μεν
ζνοπλοι αι δε ροπαλοφόροι. Τοφτουσ ιδόντεσ οι Τοφρκοι μακρόκεν ερχομζνουσ
ανεχϊρθςαν άπρακτοι και μετζβθςαν εισ τασ πρϊτασ κζςεισ των.
Αν θ υπερζχουςα ανδρία των Σουλιωτοφν δεν ιτον ιδθ πολλαχόκεν γνωςτι, τα περί ων ο
λόγοσ κατορκϊματα ιρκουν να τθν μαρτυριςωςιν.
Εν τω μεταξφ δε τοφτω οι εν Ρρεβζηθ και Άρτθ διαμζνοντεσ εχκροί επάτουν τα άκρα τθσ
Ακαρνανίασ, θκροβολίηοντο και επανιρχοντο εισ τα ίδια. Εν μια δε των επί του ζαροσ
επιδρομϊν ανζκτθςαν τα τειχίδια του Τεκζ και τθσ Ρλαγιάσ.
Ο δε Χουρςιδθσ, όλωσ αγανακτϊν διά τθν αποτυχίαν τθσ εισ άλωςιν τθσ Κιάφασ
εκςτρατείασ του, διϊριςε τον Βρυϊνθν αρχθγόν τθσ πολιορκίασ και όλων των κατά τθν
Ιπειρον οκωμανικϊν δυνάμεων, και μετζβθ εισ Λάριςςαν προσ κίνθςιν άλλου
πολυπλθκοφσ ςτρατοφ ετοίμου ιδθ να ειςβάλθ εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα και τθν
Ρελοπόννθςον.
Επειδι τόςα ςτρατεφματα ζτοιμα να πζςωςιν εισ Αιτωλοακαρνανίαν δεν εχρονοτρίβθςαν
ειμι διά τθν αντίςταςιν τθσ Κιάφασ, μζγα ςυμφζρον είχεν θ Ελλάσ να διατθρθκι θ κζςισ
εκείνθ, φαινομζνθ το προπφργιον τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ· μζγα ςυμφζρον είχε και να
μεταφζρθ το κζατρον του πολζμου υπερόριον, ό εςτιν εισ τθν Ιπειρον· διά τοφτο,
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φκάςαντοσ του Μαυροκορδάτου εισ Μεςολόγγι, απεφαςίςκθ να ςταλι όλθ θ δφναμισ εισ
λφτρωςιν τθσ κινδυνευοφςθσ Κιάφασ και εισ ςφςταςιν ςτρατοπζδου πζραν του
Μακρυνόρουσ.
Αφ' οφ δε διά τθσ προκφμου ςυνδρομισ όλων των Αρχϊν και όλων των δυνατϊν διζκεςεν
ο Μαυροκορδάτοσ τα εςωτερικά τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, όπωσ θ περίςταςισ απιτει, και
ενιργθςεν όςα αναγκαία εισ προμικειαν τροφϊν, απεςτάλθ ο Κυριακοφλθσ
Μαυρομιχάλθσ μετά πεντακοςίων Μανιατϊν και Καρυτινϊν επί τεςςάρων εκ των εν
Μεςολογγίω τω καιρϊ εκείνω ελλιμενιηόντων πλοίων εισ Φανάρι, λιμζνα 5 ϊρασ απζχοντα
τθσ Κιάφασ·
Λοφνιοσ ο δε Μαυροκορδάτοσ επιςτράτευςε τθν 1 ιουνίου μετά των τακτικϊν, των
φιλελλινων, των επτανθςίων, καί τινων Αιτολοακαρνάνων εισ τθν πζραν του
Αχελϊου κοιλάδα, Λάςπθν, υπό το χωρίον του Μαχαλά, όπου ενεκρίκθ να
ςυνζλκωςι πανταχόκεν τα ςτρατεφματα· ενδιατρίψασ δε τρεισ θμζρασ
επροχϊρθςεν εισ Καρβαςαράν επί τθσ μεςθμβρινισ όχκθσ του αμβρακικοφ κόλπου,
και ευρϊν δφο μικράσ κανονοφόρουσ υπό τον Λταλόν Ραςάνον, τον άλλοτε εν
υπθρεςία του Αλι, ζςτειλε δι' αυτϊν εισ τθν επί τθσ αρκτικισ όχκθσ του κόλπου
Κόπραιναν δφο ευκόμιςτα κανόνια καί τινασ άλλασ πολεμικάσ αποςκευάσ προσ
μετακόμιςιν των εισ Κομπότι, χωρίον δφο ϊρασ απζχον τθσ Άρτθσ επί υψθλισ
κζςεωσ· ζςτειλε δε και τα ςτρατεφματα διά Βάλτου και Μακρυνόρουσ εισ τα αυτό
χωρίον, όπου ζφκαςε και αυτόσ τθν 9. Αλλ' όλα τα εκεί ςυνελκόντα ςτρατεφματα,
τακτικά και μθ, μόλισ ιςαν τριςχίλιοι, εν ϊ τριπλάςια ιςαν τα εν Άρτθ, Λωαννίνοισ
και Ρρεβζηθ εχκρικά. Τθν δε ακόλουκον θμζραν, εξελκϊν ο Νορμάννοσ μετ' ολίγων
ακολουκϊν εισ παρατιρθςιν των πζριξ του χωρίου κζςεων, απιντθςεν αίφνθσ
πεντακοςίουσ ιππείσ υπό τον Λςμαιλ Ρλιάςαν ερχομζνουσ και αυτοφσ επί τω αυτϊ
ςκοπϊ εξ Άρτθσ προσ το Κομπότι, και οπιςκοδρομιςασ εισ το χωρίον ειδοποίθςε
τθν επζλευςιν των εχκρϊν, και εν τω άμα οι εκεί Ζλλθνεσ και φιλζλλθνεσ
εφορμιςαντεσ τουσ ζτρεψαν, και προπορευόμενοι οι φιλζλλθνεσ και
ακολουκοφντεσ οι Ζλλθνεσ τουσ κατεδίωξαν ςχεδόν ωσ τθν Άρταν φονεφςαντεσ
ικανοφσ αναβάτασ και αρπάςαντεσ τουσ ίππουσ των, εν οισ καί τινεσ αξιωματικϊν
και του κεχαγιά αργυροχαλίνωτοι. Εφονεφκθςαν και ολίγοι Ζλλθνεσ τακτικοί.
Τθν δε επαφριον, εν ϊ οι εν τω Κομποτίω εβουλεφοντο περί των περαιτζρω, ιλκαν προσ
αυτοφσ απεςταλμζνοι των Σουλιωτϊν αναγγζλλοντεσ τθν επικίνδυνον ςτάςιν των και
αιτοφμενοι ταχείαν αντίλθψιν· επρόςκεταν δε ότι, επειδι ιςαν πλειότεροι ι όςοι
εχρειάηοντο οπλοφόροι εισ φφλαξιν ων κατείχαν κζςεων ζτοιμοι ιςαν να εξζλκωςί τινεσ
εισ υποςτιριξιν των ζξω κινθμάτων άμα επλθςίαηαν ςτρατεφματα. Επί τθ αγγελία ταφτθ
απεφαςίςκθ άλλοι μεν του εν Κομποτίω ςτρατεφματοσ να πλθςιάςωςιν όςον εδφναντο
προσ τθν Κιάφαν, άλλοι δε να μεταβϊςιν εισ το χωρίον του Ρζτα ωσ εισ κζςιν δυνατωτζραν
επί μόνω τω ςκοπϊ να εμποδίςωςι τουσ εν Άρτθ Τοφρκουσ του να εκςτρατεφςωςιν επί
τουσ εισ βοικειαν τθσ Κιάφασ κινουμζνουσ.
Οπλαρχθγόσ του τμιματοσ τθσ Άρτθσ, εισ 1 ανικε το χωρίον του Ρζτα, ιτον ο Γϊγοσ,
οφτινοσ τα λαμπρά εν τω χωρίω εκείνω και εν Μακρυνόρει κατορκϊματα αρχομζνου του
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αγϊνοσ διθγικθμεν. Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εςτρατοπζδευεν ο ανιρ οφτοσ εν τω ρθκζντι
χωρίω. Αν και το πρϊτον ζτοσ τθσ επαναςτάςεωσ επολζμθςε φανερά τουσ Τοφρκουσ και
ζφκειρε πολλοφσ και εματαίωςε και τα κατά τθσ Αιτωλοακαρνανίασ ςχζδιά των, οι
Τοφρκοι, κεωροφντεσ τον ωσ δυνατόν και ωσ ζχοντα πολλιν και δικαίαν φιμθν, τον
άφθςαν ανενόχλθτον οπλαρχθγόν του τμιματόσ του υποκρινόμενον ζκτοτε τον φίλον των·
αλλ' οφτε εκείνοι επίςτευαν αυτόν, οφτε αυτόσ εκείνουσ· δι' ο και αςυνζντευκτοι ιςαν, και
ςυνενοοφντο μόνον διά γραμμάτων εξαγοραηόμενοι αμοιβαίωσ τον καιρόν. Ο οπλαρχθγόσ
οφτοσ, διατθρϊν φανεράσ ςχζςεισ προσ τουσ Τοφρκουσ, διετιρει επίςθσ φανεράσ και προσ
τουσ Ζλλθνασ· και τοισ μεν ζλεγεν ότι το εκνικόν ςυμφζρον απιτει να πολιτεφεται τουσ
Τοφρκουσ, τοισ δε ότι θ φρόνθςισ απιτει να πολιτεφεται τουσ Ζλλθνασ. Αφ' οφ δε οι
Ζλλθνεσ εςτρατοπζδευςαν εν Κομποτίω, οι Τοφρκοι, αναλογιηόμενοι τθν παρελκοφςαν
διαγωγιν του, τον υπϊπτευςαν υπεράλλοτε και τω ζγραψαν ότι καιρόσ ιτο να
προςβάλωςιν εκ ςυμφϊνου τουσ κλζπτασ· οφτοσ δε τοισ απεκρίκθ, ότι ζτοιμοσ ιτον, αλλ'
ενόμιηε καλόν να μθ βιαςκϊςι· τουσ εηιτει δε τροφάσ και πολεμεφόδια διά τουσ
ςτρατιϊτασ του. Οι Τοφρκοι και τθν περί αναβολισ γνϊμθν του ικουςαν, και όςα εηιτθςε
τω ζςτειλαν, εξ ϊν άλλα μεν εχάριςε τοισ ομοπίςτοισ του, αλλά δε τοισ επϊλθςεν εισ
μιςκοδοςίαν των ςτρατιωτϊν του· δεν τοισ απζκρυψε δε ουδ' ό,τι τω ζγραφαν εςχάτωσ οι
Τοφρκοι, ουδ' ό,τι αυτόσ απεκρίκθ. Τοιοφτοσ ιτον ο Γϊγοσ.
Εισ εκτζλεςιν δε του ςχεδίου τθσ ελλθνικισ εκςτρατείασ υπζρ τθσ Κιάφασ ο μεν
Βαρνακιϊτθσ, ο Μςκοσ, ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ, ο Βλαχόπουλοσ, ο Καρατάςοσ, και ο Γάτςοσ
εκίνθςαν τθν εςπζραν τθσ 21 μετά χιλίων διακοςίων προσ τθν Κιάφαν οι δε τακτικοί, οι
φιλζλλθνεσ, οι Επταννιςιοι, ο Γρίβασ, ο Γενναίοσ και ο Γιατράκοσ μετζβθςαν τθν επαφριον
εισ του Ρζτα, όπου θφραν τον Γϊγον και άλλουσ οπλαρχθγοφσ· ζμειναν δε εν Κομποτίω
τινζσ Μεςολογγίται, Ανατολικιϊται και Ηυγιϊται υπό τον Ραναγιϊτθν Ντόβαν, τον Σπφρον
Ρεταλοφδθν και τον Κωνςταντίνον Γκολφίνον. Ο δε Μαυροκορδάτοσ, ακολουκοφμενοσ υπό
τινων Ρελοποννθςίων και Στερεοελλαδιτϊν, μετζβθ αυκθμερόν εισ Λαγκάδαν επί
προμθκεία των αναγκαίων του ςτρατοφ. Τθν αυτιν δε θμζραν ςυνζβθ το εξισ δυςτφχθμα
τθσ εκςτρατείασ, πρόδρομοσ δεινοτζρων δυςτυχθμάτων.
Διά του Ραςάνου, διοικοφντοσ τασ δφο μικράσ κανονοφόρουσ, είχαν ιδθ καταλάβει οι
Ζλλθνεσ τον αμβρακικόν κόλπον. Οι Τοφρκοι, κζλοντεσ να τον ανακτιςωςιν, θτοίμαςαν εν
Ρρεβζηθ και μετζφεραν εισ τον κόλπον τρεισ μεγάλασ κανονοφόρουσ. Άνιςοσ ιτον θ πάλθ,
και ο Ραςάνοσ επροςπάκθςε να ρίψθ εισ τθν ξθράν τασ κανονοφόρουσ του, αίτινεσ
ευρζκθςαν ανυπόπτωσ πλζουςαι επί τω είςπλω των εχκρικϊν· αλλ' θ επικρατοφςα
νθνεμία εματαίωςε τασ προςπακείασ του. Απελπιςκείσ δε του να τασ λυτρϊςθ, εμβικεν εισ
το εφόλκιόν του και θγωνίηετο διά τθσ κωπθλαςίασ να ςωκι καν αυτόσ επί τθσ αρκτικισ
άκρασ του κόλπου· αλλ' εφςτοχοσ κανονία εβφκιςε το εφόλκιον, και οφτωσ οι εχκροί,
ςυλλαβόντεσ τασ κανονοφόρουσ και τα πλθρϊματα, ςυνζλαβαν και αυτόν φερόμενον επί
των κυμάτων, τον απεκόμιςαν ςιδθροδζςμιον εισ Άρταν και τον εφυλάκιςαν (α), τουσ δ'
ακλίουσ ναφτασ εςοφβλιςαν εν Ρρεβζηθ. Τοιουτοτρόπωσ οι Τοφρκοι γενόμενοι κφριοι όλου
του αμβρακικοφ κόλπου διζκοψαν τθν διά καλάςςθσ κοινωνίαν του ελλθνικοφ
ςτρατοπζδου και τθσ Ακαρνανίασ.
Οι δε περί τον Βαρνακιϊτθν και λοιποφσ οπλαρχθγοφσ, αναχωριςαντεσ εκ Κομποτίου,
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απιντθςαν μεγάλα εμπόδια εισ τθν προσ τθν Κιάφαν πορείαν των περιφερόμενοι τιδε
κακείςε, διϊκοντεσ και διωκόμενοι, ζωσ οφ πάμπολλοι Τοφρκοι επζπεςαν το πρωί τθσ 29
κατά τθν Ρλάκαν, χωρίον επί όρουσ υψθλοφ και απζχον τθσ μεν Κιάφασ 10 ϊρασ, του δε
Κομποτίου 4. Θ μάχθ διιρκεςεν ιςοπαλισ μζχρι τθσ μεςθμβρίασ, κακ' θν, ελκοφςθσ νζασ
και ακουράςτου προσ τουσ εχκροφσ επιβοθκείασ, ετράπθςαν οι Ζλλθνεσ απθυδθκότεσ εξ
αιτίασ τθσ μάχθσ τθσ αυγισ και κατζφυγαν διωκόμενοι εισ τθν ακρϊρειαν. Οι δ' εχκροί
εκυρίευςαν τθν κζςιν των, επιραν όλθν τθν πολεμικιν αποςκευιν των και τασ ολίγασ
τροφάσ των, και εφόνευςαν και επλιγωςαν υπζρ τουσ 100. Οι Σουλιϊται ζςτειλαν 500 εισ
επικουρίαν, ωσ προχπεςχζκθςαν, αλλ' απαντιςαντεσ οφτοι πολλάσ δυςκολίασ κακ' οδόν
δεν ζφκαςαν πλθςίον τθσ Ρλάκασ ειμι τθν ακόλουκον θμζραν τθσ μάχθσ, κακ' θν μακόντεσ
τθν επί τθσ προτεραίασ φυγιν των Ελλινων επανιλκαν εισ τα ίδια· οι δε καταφυγόντεσ εισ
τθν ακρϊρειαν Ζλλθνεσ, απελπιςκζντεσ του να χρθςιμεφςωςι πλζον προσ τον ςκοπόν δι' ον
εξεςτράτευςαν, κατζβθςαν τθν νφκτα όπιςκεν του όρουσ και ζφκαςαν εισ Ρζτα κακϊσ
ζχοντεσ τθν 1 Λουλίου, και οφτωσ εματαιϊκθ το δι' εκείνου του μζρουσ υπζρ τθσ Κιάφασ
ςχζδιον.
Οι δε εν Ρζτα φιλζλλθνεσ, και κατ' εξοχιν ο αρχθγόσ αυτϊν Δανίασ, ακοφςαντεσ επί τθσ
εκεί αφίξεϊσ των, ότι 800 των εν Άρτθ Αλβανϊν εξιλκαν εισ τασ πλθςιοχϊρουσ κϊμασ
απεφάςιςαν να επιςτρατεφςωςι. Τόςον δε ακράτθτοσ ιτον θ τόλμθ του Δανίου και τόςον
κερμι θ επικυμία του να διαπρζψθ, ϊςτε παρικουςε και αυτόν τον αρχθγόν των επιτελϊν
Νορμάννον, υφ' ον διετζλουν οι τακτικοί και οι φιλζλλθνεσ, μθ εγκρίνοντα τθν επικίνδυνον
ταφτθν περιπλάνθςιν. Επειδι οι φιλζλλθνεσ οφτε τόπον οφτε γλϊςςαν εγνϊριηαν,
παρζλαβάν τινασ των οπαδϊν του Γϊγου ωσ οδθγοφσ. Κακ' θν δε θμζραν εξεςτράτευςαν
(25 ιουνίου), ςυνεξεςτράτευςαν και οι Επταννιςιοι υπό τον Ρανάν, και όλοι κατζβθςαν εν
πρϊτοισ προσ τθν όχκθν του ποταμοφ τθσ Άρτθσ, και μζχρι τινόσ παραποταμοποροφντεσ
ανζβθςαν τθν νφκτα εισ Ρλάκαν, όπου δεν θφραν ψυχιν, διότι διαβάντεσ εκείκεν τθν
προτεραίαν οι Αλβανοί τόςον θτάκτθςαν, ϊςτε οι κάτοικοι όλοι κατζφυγαν εισ τα όρθ και
τα δάςθ· είδαν όμωσ επί τινων ορζων πζραν του ποταμοφ πολλά πυρά, και εντεφκεν
ςυμπεράναντεσ ότι εκεί ιςαν οι εχκροί, εκίνθςαν κατ' εκείνο το μζροσ τθν ακόλουκον
αυγιν, επζραςαν προσ μεςθμβρίαν τον ποταμόν, και τθν εςπζραν ζφκαςαν εισ το ορεινόν
χωρίον Βρόντςαν, όπου εφαίνοντο τα πυρά τθν παρελκοφςαν νφκτα, αλλά δεν θφραν ειμι
μίαν και μόνθν γυναίκα και ζμακαν, ότι προ ολίγου ζφυγαν οι Αλβανοί εκείκεν εν βία· θ δε
εν βία φυγι φαίνεται ότι προιλκεν ζκ τινων τουφεκιϊν, ασ ζρριψαν οι δοκζντεσ παρά του
Γϊγου οδθγοί, εν ϊ επλθςίαηαν προσ τθν Βρόντςαν, είτε κατά τθν επικρατοφςαν ςυνικειαν
των οπλοφόρων Ελλινων τουφεκιηόντων αςκζπτωσ και αςκόπωσ, είτε ϊσ τινεσ των
φιλελλινων υπϊπτευςαν εισ προειδοποίθςιν και προφφλαξιν των εχκρϊν. Επειδι το
χωρίον εκείνο κείται άνωκεν τθσ μεταξφ Άρτθσ και Λωαννίνων διερχομζνθσ διά τινοσ
αυλϊνοσ οδοφ, ο Δανίασ απεφάςιςε να ενδιαμείνωςιν οι περί αυτόν εισ ζνεδραν μθδαμϊσ
υποπτευόντων των Τοφρκων ότι παριςαν εχκροί· και επειδι ζφαγαν τασ ολίγασ τροφάσ
των, παρεκάλεςαν τον Γϊγον να τοισ ςτείλθ άλλασ, ωσ προχπεςχζκθ· εν τοφτοισ ςυνζλαβάν
τινασ Τοφρκουσ διαβαίνοντασ. Τόςον δε ιςαν άφοβοι, ϊςτε 40 απεκόπθςαν τθν νφκτα και
ζτρεξαν πολλάσ ϊρασ μακράν των άλλων προσ τα Ρζντε - Ρθγάδια, διότι ιρχετο εκείκεν
βακφσ και κωφόσ ιχοσ τουφεκιςμϊν· αλλ' επειδι ο ιχοσ, όςτισ μόνοσ τουσ ωδιγει, ζπαυςε
προϊοφςθσ τθσ νυκτόσ, επανιλκαν εισ Βρόντςαν ζπεςαν δε επί τθσ επανόδου των εξαίφνθσ
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είσ τινα εχκρικιν φρουράν μιαν ϊραν μακράν των Ρθγαδιϊν και τουσ μεν εςκότωςαν, τουσ
δε διεςκόρπιςαν. Ο Δανίασ είχε διάκεςιν να διατρίψθ εκεί θμζρασ τινάσ μετά του μικροφ
του ςτρατοφ· αλλ' θ ςτζρθςισ των τροφϊν και θ μθ αποςτολι άλλων παρά του Γϊγου, ζτι
δε και κατεπείγουςα περί επανόδου διαταγι του Νορμάννου, μακόντοσ ότι οι εν Άρτθ
Τοφρκοι εμελζτων εντόσ ολίγου να εκςτρατεφςωςιν, θνάγκαςαν τουσ περιπλανωμζνουσ
τοφτουσ να επανζλκωςιν εισ Ρζτα, όπου ζφκαςαν τθν 1 ιουλίου.
Και άλλοκεν ίςωσ, αλλά βεβαίωσ εκ του εξισ περιςτατικοφ, οι εν Άρτθ Τοφρκοι
ανεκάλυψαν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ τθν αδυναμίαν τθσ ελλθνικισ εκςτρατείασ, δι' θν
εφοβικθςαν κατ' αρχάσ υποκζτοντζσ τθν πολλά ςθμαντικιν.
Οι Τοφρκοι, εν ϊ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον διζμενεν εν Κομποτίω, ενεδρεφοντεσ διά
νυκτόσ πλθςίον του χωρίου εκείνου, ςυνζλαβαν, τελευτϊντοσ του ιουνίου, τον εκ του
τάγματοσ των φιλελλινων Λταλόν Μονάλδθν περιδιαβάηοντα και τον ζφεραν εισ Άρταν.
Οφτοσ, περιποιθκείσ και καρρυνκείσ υπό των εκεί διατριβόντων παςάδων, του Λςμαιλ Ρλιάςα και του Μεχμζτ - εςίτθ, του και Κιουταχι, ανεκάλυψεν αυτοίσ και τασ ενεςτϊςασ
δυνάμεισ και τα μελετϊμενα κινιματα και τασ ελπίδασ των Ελλινων· αλλ' ο δυςτυχισ δεν
εδυνικθ διά των ανακαλφψεϊν του ν' αποφφγθ τον επαπειλοφντα κίνδυνον. Οι άπιςτοι
παςάδεσ, μακόντεσ όςα ικελαν, τον απεκεφάλιςαν και ζςτθςαν τθν κεφαλιν του εισ το
μζςον τθσ αγοράσ τθσ Άρτθσ. Οι Τοφρκοι εκαρρφνκθςαν μεγάλωσ ακοφςαντεσ όςα θγνόουν
και τα εκοινοποίθςαν τω γενικϊ αρχθγϊ των Βρυϊνθ, όςτισ μετά τθν αναχϊρθςιν του
Χουρςιδθ, αφ' οφ διζκεςε πρεπόντωσ τα τθσ πολιορκίασ τθσ Κιάφασ, κατζλαβε τασ
Βαριάδασ, κεντρικιν κζςιν μεταξφ Λωαννίνων, Άρτθσ και Σουλίου.
Λοφλιοσ Αν και θ κατοχι του Κομποτίου ιτον αναγκαιοτάτθ, διότι το χωρίον τοφτο κείται επί
τθσ μεταξφ του Ρζτα και τθσ Λαγκάδασ οδοφ, δι' θσ οι εν Ρζτα ελάμβαναν τασ
τροφάσ και τα πολεμεφόδια, μόνον 150 ιςαν οι εναπομείναντεσ. Οι δε εν Άρτθ, ωσ
χίλιοι, επζπεςαν αίφνθσ τθν 3, ζκαυςαν τα άκρα του χωρίου και ανζβθςαν εισ τθν
επί του υψϊματοσ εκκλθςίαν τθσ Ευαγγελίςτρασ, όπου εκλείςκθςαν οι ολίγοι
Ζλλθνεσ και υπεραςπίςκθςαν ευτυχϊσ δφο ϊρασ ζωσ οφ, ακουςκζντοσ του
τουφεκιςμοφ, ζφκαςεν ζγκαιροσ βοικεια από του Ρζτα υπό τον Γρίβαν και τον
Γενναίον, και από τθσ Λαγκάδασ υπό τον άγκον, και οφτωσ οι Τοφρκοι,
προςβλθκζντεσ υπό των ζξωκεν ελκόντων και φοβθκζντεσ ότι επιρχοντο και άλλοι,
ανεχϊρθςαν, φονευκζντων τινϊν εξ αυτϊν· επλθγϊκθςαν δε και 7 Ζλλθνεσ. Μετά
τθν μάχθν ταφτθν ανεκλικθ ο Γενναίοσ εισ Ρελοπόννθςον παρά του πατρόσ του.
Τασ αυτάσ δε θμζρασ εκινικθςαν οι Τοφρκοι επί τουσ περί τον Κυριακοφλθν
εςτρατοπεδευμζνον παρά τον λιμζνα του Φαναρίου. Σκοπόσ τθσ εκεί αποβάςεωσ των
Ελλινων ιτο ν' ανοιχκι διά τθσ ςυμπράξεωσ των Σουλιωτϊν θ εισ Κιάφαν άγουςα οδόσ επί
ειςαγωγι τροφϊν. Οι Σουλιϊται, μακόντεσ τθν απόβαςιν, ζςπευςαν να ςτείλωςι βοικειαν·
αλλ' οι Τοφρκοι, ωσ τριςχίλιοι, επζπεςαν το πρωί τθσ 4. Αντζςτθςαν οι Ζλλθνεσ γενναίωσ,
φονεφςαντεσ ικανοφσ εκ των αλλεπαλλιλωσ εφορμϊντων. Οι Τοφρκοι, πακόντεσ πολλιν
βλάβθν ωσ απροφφλακτοι, ιρχιςαν να υποχωρϊςιν. Ο δε εν Βαλτετςίω νικθτισ
Κυριακοφλθσ διεκρίκθ και εν τθ περιςτάςει ταφτθ διά τθν ςυνικθ αφοβίαν του· αλλ', εν ϊ
ζτρεχεν από προμαχϊνοσ εισ προμαχϊνα προσ εμψφχωςιν των ςτρατιωτϊν του, τον
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εκτφπθςε κατάκαρδα τουφεκοβολι και τον ζρριψε νεκρόν. Ο παρακολουκϊν αυτόν
ςτρατιϊτθσ, φοβθκείσ μιπωσ θ γνϊςισ του κανάτου του αρχθγοφ διαταράξθ τουσ
ςυμπολεμιςτάσ του, επζρριψε τον επενδφτθν του και απζκρυψε τον κάνατόν του κακ' όλθν
τθν διάρκειαν τθσ μάχθσ. Εφονεφκθ και ο αρχθγόσ του εχκρικοφ ςτρατεφματοσ, όςτισ κατά
τθν γνϊμθν τινϊν ιτο ο κατά το Βαλτζτςι ςτρατθγιςασ κεχαγιάμπεθσ. Οι δε Ζλλθνεσ
διετιρθςαν όλθν τθν θμζραν τασ κζςεισ των, τθν δε νφκτα αποφαςίςαντεσ ν'
αναχωριςωςιν εξ αιτίασ τθσ προξενθκείςθσ ακυμίασ και αταξίασ εν τω ςτρατοπζδω επί τω
κανάτω του καλοφ αρχθγοφ του, οι μεν Σουλιϊται επανιλκαν εισ τα ίδια, οι δε λοιποί
επζβθςαν εισ τα εν τω λιμζνι πλοία, και αποπλεφςαντεσ τθν επαφριον απεβιβάςκθςαν εισ
Μεςολόγγι φζροντεσ τον νεκρόν του Κυριακοφλθ, ον εκιδευςεν θ πόλισ λαμπρϊσ. Αφ' οφ
δ' εματαιϊκθςαν τοιουτοτρόπωσ αι δφο εκςτρατείαι του Φαναρίου και τθσ Ρλάκασ και
απζπλευςαν τα τζςςαρα ελλθνικά πλοία, οι Σουλιϊται απζβαλαν πάςαν ελπίδα εξωτερικισ
αντιλιψεωσ.
Το χωρίον του Ρζτα κείται επί κζςεωσ ορεινισ και οχυράσ εν μζςω δφο ςειρϊν βουνϊν, τθσ
μεν ζμπροςκεν προσ δυςμάσ τθσ δε όπιςκεν. Αφ' θσ θμζρασ εςτρατοπζδευςαν οι Ζλλθνεσ
εν τω χωρίω τοφτω, οι τακτικοί, οι φιλζλλθνεσ και οι Επταννιςιοι κατζλαβαν τθν
ζμπροςκεν ςειράν, τθν και επικινδυνοτζραν· τθν αυτιν κατζλαβαν και επανελκόντεσ από
τθσ περιπλανιςεϊσ των· οι δε λοιποί ετοποκετικθςαν εν τθ όπιςκεν του χωρίου, τθ και
επιμθκεςτζρα· ιςαν δε όλοι οι εν Ρζτα υπερδιςχίλιοι. Επειδι οι τακτικοί και οι φιλζλλθνεσ
ωλιγϊρουν τασ ςυνικεισ εν Ελλάδι διά προμαχϊνων προφυλάξεισ εν καιρϊ μάχθσ, οι
οπλαρχθγοί των μθ τακτικϊν επροςπάκθςαν να τουσ πείςωςιν εισ ανζγερςιν αυτϊν· αλλ'
εκείνοι απεκρίκθςαν, ο μεν Δανίασ τω Γϊγω «Θμείσ ζχομεν τα ςτικθ μασ προμαχϊνα», ο
δε Ταρζλλασ τω Βλαχοποφλω «Θξεφρομεν και θμείσ να πολεμϊμεν »· ϊςτε επί μόνθ, τθ
ανδρία των ερειδόμενοι δεν θκζλθςαν ν' ακοφςωςι τασ ςυμβουλάσ των περί τασ τοιαφτασ
μάχασ εμπείρων. Ετοποκετικθςαν δε τα μεν δφο ελλθνικά τάγματα προσ το κζντρον
ζχοντα παρ' αυτοίσ δφο κανόνια και δζκα κανονοβολιςτάσ υπό τον Ελβετόν Βράνδολθν, ο
δε λόχοσ των φιλελλινων αριςτερά, ό εςτιν εν τθ επικινδυνοτζρα όλων των κζςεων· το δε
ςϊμα των Επταννθςίων δεξιά, όλα δε πλθςίον το ζν του άλλου· οι δε μθ τακτικοί, οι
όπιςκεν του χωρίου, ετοποκετικθςαν οι μεν προσ το κζντρον υπό τον Βαρνακιϊτθν, οι δε
αριςτερά υπό τον Μπότςαρθν, οι δε δεξιά υπό τον Γϊγον και Βλαχόπουλον ο δε Ανδρζασ
Μςκοσ και ο Γάτςοσ παρεφζδρευαν. Ανεδζχκθ δε ο Γϊγοσ να φρουριςθ και το Μετεπιόν και
τον παρακείμενον λόφον, και ανζκεςε τθν φροφρθςιν τοφτου εισ τουσ εγχωρίουσ του Ρζτα.
Τθν 4 Λουλίου, πζμπτθ ϊρα προ μεςθμβρίασ, εξιλκε τθσ Άρτθσ το τουρκικόν ςτράτευμα·
επροπορεφετο το ιππικόν και θκολοφκει το πεηικόν· τα όλον επτά ι οκτϊ χιλιάδων.
Διθρζκθ δε εισ δφο· και οι μεν πλείςτοι προςζβαλαν κατά μζτωπον το χωρίον, όπου οι
φιλζλλθνεσ, οι τακτικοί και οι Επταννιςιοι, οι δε λοιποί επορεφκθςαν διςχίλιοι μεν προσ το
δεξιόν κζρασ των μθ τακτικϊν, ίνα, διαβάντεσ τα Μετεπιόν και κυριεφςαντεσ τον λόφον,
καταλάβωςι τα νϊτα των Ελλινων, ολιγαρικμότεροι δε προσ το αριςτερόν κατά τον
Σταυρόν. Σφοδρόσ πυροβολιςμόσ άναψεν εν πρϊτοισ κατά μζτωπον· οι Τοφρκοι
απεκροφςκθςαν και πολλοί ζπεςαν επί τθσ πρϊτθσ και δευτζρασ προςβολισ. Οι
φιλζλλθνεσ εφάνθςαν άξιοι τθσ πολεμικισ φιμθσ των, και οι τακτικοί και οι Επταννιςιοι
άξιοι μιμθταί των. Ο Γϊγοσ άφθςε τθν εμπροςκοφυλακιιν των εχκρϊν να διζλκθ το
Μετεπιόν ανεπθρζαςτοσ· εςφγκειτο δε αφτθ εξ 80, εν οισ, κατά τθν ςυνικειαν των μθ
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τακτικϊν, ιςαν όλοι οι ςθμαιοφόροι, οι και ανδρειότεροι του ςτρατοφ. Αφ' οφ δε οι
παρακολουκοφντεσ ζφκαςαν εντόσ βολισ, τότε επζπεςαν οι περί τον Γϊγον αίφνθσ και
τουσ ζτρεψαν· ο δε υιόσ αυτοφ και ο Διμοσ Τςζλιοσ, οι παραςτακμεφοντεσ, τουσ
κατεδίωξαν κακϊσ ζχοντασ· ϊςτε θ νίκθ των Ελλινων εφαίνετο πανταχόκεν βεβαία· αλλά
τυχαίον τι περιςτατικόν ανζτρεψε τα πάντα. Οι προπορευκζντεσ 80 Τοφρκοι, βλζποντεσ
εαυτοφσ απομεμονωμζνουσ και μθ δυνάμενοι πλζον να ενωκϊςι μετά των
καταδιωκομζνων και αμθχανοφντεσ τι να πράξωςι προσ ςωτθρίαν των, ετφλιξαν τασ
ςθμαίασ των και επροχϊρθςαν εξ ανάγκθσ ωσ απελπιςμζνοι προσ τα άνω, ίςωσ εφριςκαν
διζξοδον εκείκεν. Φκάςαντεσ δε εισ τον παρά τω Μετεπιϊ λόφον εκαφμαςαν μθ ευρόντεσ
ειμι ζνα ίππον, τον του Γϊγου, και 8 μόνον ςτρατιϊτασ φυλάττοντασ αυτόν, και
καρρυνκζντεσ εξετφλιξαν τασ ςθμαίασ των. Τότε τινζσ των μθ τακτικϊν, ιδόντεσ αίφνθσ
τουρκικάσ ςθμαίασ υπεράνω αυτϊν, και υποκζςαντεσ ότι ο Γϊγοσ ενικικθ ι επρόδωκε,
διεςκορπίςκθςαν εν ροπι οφκαλμοφ, μετ' ολίγον δε και οι λοιποί όλοι. Οι δε κάτω
μαχόμενοι Τοφρκοι, εμψυχωκζντεσ επί τθ κζα των ςθμαιϊν και ςυμπεράναντεσ εντεφκεν
ότι οι ςυναγωνιςταί των ενίκθςαν και κατζλαβαν τασ ακρωρείασ, ϊρμθςαν καρραλεϊτεροι
επί τουσ ευτυχϊσ μζχρι τοφδε υπό τθν ελλθνικιν ςθμαίαν πολεμοφντασ, οίτινεσ ιδόντεσ τα
γενόμενα απθλπίςκθςαν και υπεχϊρθςαν διά μζςου των εχκρϊν ξιφοκτονοφντεσ και
ξιφοκτονοφμενοι. Οι πλείςτοι δε των φιλελλινων καί τινεσ τακτικοί φκάςαντεσ εισ τον
Σταυρόν δεν εδφναντο να προχωριςωςι, διότι εκυκλϊκθςαν υπό ςμινουσ εχκρϊν και
ευρζκθςαν θναγκαςμζνοι ι να παραδοκϊςιν ι ν' αποκάνωςιν. Επροτίμθςαν το
ενδοξότερον, και ςυμπυκνωκζντεσ εισ ςχιμα πυργοειδζσ (en bataillon carre) ζπεςαν όλοι
ενδόξωσ φονεφοντεσ και φονευόμενοι. Οι δε λοιποί φιλζλλθνεσ υποχωριςαντεσ δι' άλλθσ
οδοφ εκινδφνευςαν καταδιωκόμενοι ν' αφανιςκϊςι και εκείνοι όλοι· αλλ', αφ' οφ
κατιντθςαν εισ απότομόν τινα κζςιν κατά τον Σταυρόν, ευρζκθ υπεράνω αυτισ τθν ϊραν
εκείνθν ο Γϊγοσ μετά τινων των οπαδϊν του, και όλοι οφτοι ετουφζκιςαν διά μιασ τουσ
καταδιϊκοντασ και ελφτρωςαν τουσ καταδιωκομζνουσ. Μεγάλα τα πακιματα των υπζρ
ελευκερίασ αγωνιςκζντων τθν θμζραν εκείνθν· ο Ταρζλλασ, ο Δανίασ, το τρίτον ςχεδόν του
τακτικοφ, τα ιμιςυ των Λόνων και τα δφο τρίτα των φιλελλινων, εν οισ και οι δζκα
κανονοβολιςταί, και ο ςθμαιοφόροσ εφονεφκθςαν, οι εν τω χωρίω αςκενείσ εςφάγθςαν, ο
Νορμάννοσ, ο Ρανάσ και εκ των μθ τακτικϊν ο Διμοσ Τςζλιοσ επλθγϊκθςαν· ολίγοι
θχμαλωτίςκθςαν, αλλά και οφτοι απεκεφαλίςκθςαν εν Άρτθ εκτόσ ενόσ φιλζλλθνοσ
Ρρϊςςου, ωσ γνϊςεισ ζχοντοσ χειρουργικάσ. Οι Τοφρκοι ζγειναν κφριοι του χωρίου, και
επιραν όλα τα πολεμεφόδια, όλασ τασ τροφάσ, δφο κανόνια και τθν ςθμαίαν των
φιλελλινων. Τοιοφτοσ δε ιτον ο διαςκορπιςμόσ και τοιαφτθ θ περιπλάνθςισ των
διαςωκζντων, ϊςτε πολλοί μθ πακόντεσ οφτε εφαίνοντο οφτε θκοφοντο πολλάσ θμζρασ·
ιςαν δε καί τινεσ, ωσ ο Βλαχόπουλοσ, ο Γουβερνάτθσ και άλλοι, οίτινεσ κρθνοφμενοι ωσ
πεςόντεσ εν τθ μάχθ εξεφανερϊκθςαν παρ' ελπίδα ωσ αναςτάντεσ εκ νεκρϊν. Εν ενί λόγω
θ ςυμφορά του Ρζτα ιτο μάλλον καταςτροφι ι ιττα.
Και οι μεν Τοφρκοι αφιςαντεσ φρουράν εν τω χωρίω επανιλκαν εισ Άρταν, όπου
επανθγφριςαν λαμπρϊσ τθν νίκθν των· οι διαςκορπιςκζντεσ οπλαρχθγοί και οπλοφόροι
Ζλλθνεσ και φιλζλλθνεσ ςυνιλκαν ζνκεν κακείκεν εισ Λαγκάδαν, όπου διζμενεν ο
Μαυροκορδάτοσ. Μετά τθν μάχθν του Ρζτα ςυνζβθ μεταξφ των Ελλινων ό,τι ςυμβαίνει
ςυνικωσ μετά τασ τροπάσ· εμζμφοντο και ενοχοποίουν αλλιλουσ· αλλ' θ γενικι
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κατακραυγι ζπεςεν επί τον Γϊγον αναδεχκζντα να φρουριςθ και μθ φρουριςαντα τον
λόφον, εξ θσ αιτίασ προιλκεν θ κρίςισ τθσ μάχθσ· διά τοφτο οι φιλζλλθνεσ τον ωνόμαηαν
φανερά προδότθν, αλλ' οφτε ο Μαυροκορδάτοσ οφτε οι μθ τακτικοί αρχθγοί ςυνζφαςκαν,
αποδίδοντεσ δικαίωσ τθν μθ φροφρθςιν του λόφου εισ τθν ςυνικθ απείκειαν των μθ
τακτικϊν. Ο δε Γϊγοσ, πεποικϊσ επί τθ ακωότθτί του, ιλκε και αυτόσ εισ Λαγκάδαν· αλλ'
ιδϊν εκ του πλθςίον τθν ακλίαν κατάςταςιν των ελλθνικϊν πραγμάτων επανιλκεν εισ τα
ίδια, εςυμβιβάςκθ μετά των Τοφρκων, και Τοφρκοσ ζκτοτε διζμεινε μζχρι τζλουσ τθσ ηωισ
του.
Τα εν Θπείρω αλλεπάλλθλα κατορκϊματα των εχκρϊν τοισ ινοιξαν τασ διόδουσ τθσ
Αιτωλίασ και τθσ Ακαρνανίασ, όκεν άλλοτε απεδιϊχκθςαν και απεκροφςκθςαν κακϊσ
ζχοντεσ.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΣ.

&Δκζηπαηεία ςπό ηυν Μασμούδπαζαν Γπάμαλην ειρ ηην Αναηολικήν
Δλλάδα και ηην Πελοπόννηζον και αποηςσία αςηήρ. — Σα καηά
Δύβοιαν και Κπήηην.&
ΕΝ ϊ θ Ανατολικι Ελλάσ ιτον όλθ απροφφλακτοσ και όλθ άνω κάτω διά τθν του Αρείου
πάγου και του Οδυςςζωσ αλλθλομαχίαν, διά τον φόνον του Νοφτςου και Ραλάςκα και διά
τθν οργιν τθσ κυβερνιςεωσ κατά του φονζωσ, ο μεταβάσ εξ Θπείρου εισ Κεςςαλίαν
Χουρςιδθσ εκίνθςε τα ςυναγμζνα εκεί πολυάρικμα ςτρατεφματα· και αυτόσ μεν εκάκθςεν
εν Λαρίςςθ εισ προμικειαν τροφϊν και ενίςχυςιν τθσ εκςτρατείασ δι' αποςτολισ νζων
ςτρατευμάτων, εφορεφων εν ταυτϊ και τα κατά τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ προςχεδιαςκζντα
υπό τον Βρυϊνθν· εξεςτράτευςε δε ωσ αρχιςτράτθγοσ κατά διαταγιν τθσ Ρφλθσ ο εκ
Δράμθσ τθσ Μακεδονίασ Μαχμοφδπαςασ, ο και Δράμαλθσ, ο προ πολλοφ κατά των
Ελλινων αγωνιηόμενοσ, γνωςτόσ διά τθν λαμπρότθτα του γζνουσ του και τα μεγάλα
πλοφτθ του. Συνεξεςτράτευςαν δε υπ' αυτόν ο άλλοτε αρχιβεηίρθσ Τοπάλ - Αλιπαςασ, ο
άλλοτε υπουργόσ των εςωτερικϊν Eριπ - Αχμζτπαςασ, ο Χαςάμπαςασ Καςάμπαςθσ, ο
Τςαρκατςι - Αλιπαςασ, ο Αργείοσ Αλιπαςασ διοριςκείσ ζκτοτε φροφραρχοσ Ναυπλίου,
δφο άλλοι ολίγον γνωςτοί παςάδεσ και πολλοί δερεμπειδεσ τθσ Μακεδονίασ και τθσ
Κράκθσ, ων οι επιςθμότεροι ιςαν ο Εμιναγασ Κιουπρουλισ, ο εκ Καςτορίασ Μαχμζτμπεθσ,
ο εκ Ξάνκθσ Εμιμμπεθσ, ο εκ Νεβροκόπου Λςοφφμπεθσ και ο εκ Μαγνθςίασ Γιακοφπαγασ
Καραοςμάνογλουσ. Τθν δε 29 Λουνίου ο αρχιςτράτθγοσ επζραςε τον Σπερχειόν. Επζκεινα
των 30,000 ιςαν οι ςυνεκςτρατεφοντεσ, αλλ' 24,000 οι πολεμιςταί (α), εξ ϊν τα τρία
τζταρτα ζφιπποι, οι πλείςτοι δε των πεηϊν Αλβανοί. Είχε δε θ εκςτρατεία αφτθ εισ χριςιν
τθσ και 30,000 θμιόνουσ και 500 καμιλουσ.
Λοφλιοσ Ο ςτρατόσ οφτοσ εφοδιαςμζνοσ και δι' ζξ ελαφρϊν κανονίων, και των αναγκαίων
κανονοβολιςτϊν ειςζβαλεν ανεπθρζαςτοσ τθν 1 Λουλίου εισ Κιβασ, ζκαυςε τθν
πόλιν και διζχυςεν επί τθσ διαβάςεϊσ του παντοφ τρόμον μζγαν. Θ Βοιωτία και θ
Μεγαρίσ θρθμϊκθςαν, και οι κάτοικοί των κατζφυγαν οι μεν εισ τα όρθ οι δε εισ τθν
Σαλαμίνα, όπου κατζφυγαν και οι αρειοπαγίται· αλλά φοβθκζντεσ οφτοι τον μζχρι
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κανάτου και εν αυτι τθ Σαλαμίνι καταδιϊκοντα αυτοφσ Οδυςςζα ζφυγαν και
εκείκεν, και μεταβαίνοντεσ από πλοίου εισ πλοίον και από τόπου εισ τόπον,
κατιντθςαν εισ το εν Ευβοία Ξθροχϊρι, προςπακοφντεσ να διατθριςωςι ςκιάν
διοικιςεωσ εν μζςω τόςω δεινϊν περιςτάςεων. Ρριν δε φκάςθ ο εχκρικόσ ςτρατόσ
εισ τον ιςκμόν, 1200 υπό τον Τςαρκατςι - Αλιπαςαν μετζβθςαν εισ Εφβοιαν και
ειςιλκαν εισ Χαλκίδα.
Μακοφςα θ κυβζρνθςισ τθν εχκρικιν εκςτρατείαν, θν οφτε τόςον ςθμαντικιν επίςτευεν
οφτε τόςον ταχείαν επροςδόκα, ζςπευςε να φρουριςθ τα πζραν του ιςκμοφ ςτενά. Ρολλοί
εκλικθςαν εισ φροφρθςιν, πλθν ολίγοι επροκυμικθςαν· προκυμότεροσ δε πάντων εφάνθ
ο Τςαλαφατίνοσ, όςτισ εκςτρατεφςασ επροχϊρθςε πζραν του Λςκμοφ επί ςκοπϊ να
προκαταλάβθ το Κανδιλι· αλλά πολλά ολίγοι των ςυνεκςτρατευςάντων τον θκολοφκθςαν·
αμθχανϊν δε διά τθν ολιγότθτα των ακολοφκων του περί του πρακτζου, και μακϊν ότι 600
Τριπολιτςιϊται υπό τον Σζκερθν, ιγαν Ραλαμίδθν και άλλουσ, 80 Αργείοι υπό τον Νζηον
και άλλοι τόςοι Κορίνκιοι ανζβθςαν ιδθ τα μεγάλα Δερβζνια, οπιςκοδρόμθςε προσ
αυτοφσ· όλοι δε καταλαβόντεσ διαφόρουσ κζςεισ εισ εμπόδιον τθσ προόδου των εχκρϊν
εφαίνεντο πρόκυμοι ν' αντιπαραταχκϊςιν· αλλ' επί τθ κζα τόςου ςτρατοφ πλθςιάηοντοσ,
εδειλίαςαν και ετράπθςαν εισ φυγιν αμαχθτί, εγκαταλείψαντεσ και όλασ τασ αποςκευάσ
των· μόνοι εναπζμειναν οι υπό τον Τςαλαφατίνον ολίγοι· αλλ' ιδόντεσ και οφτοι παρ'
ελπίδα τουσ λοιποφσ ςυμπολεμιςτάσ των φεφγοντασ θναγκάςκθοαν να υποχωριςωςι.
Διαδίδοντεσ δε οι φεφγοντεσ εισ δικαιολογίαν των όκεν διζβαιναν και διαβεβαιοφντεσ και
οι αρχθγοί αυτϊν ότι οι πλείςτοι των ςυν αυτοίσ εχάκθςαν εν τθ μάχθ, ενϊ μάχθ δεν ζλαβε
χϊραν, και τετραπλαςιάηοντεσ τον αρικμόν των εχκρϊν και μεγαλαποιοφντεσ τον κίνδυνον
ζφεραν τον λαόν όλον εισ απελπιςίαν και κατ' εξοχιν τουσ εν τθ Αργολίδι, οίτινεσ
καταλιπόντεσ και πόλιν και χωρία και τθν δυομετακόμιςτον περιουςίαν των ζτρεχαν άλλοι
εισ τα όρθ, και άλλοι εισ τα παρακαλάςςια, γυμνοφμενοι οι πλείςτοι οι μεν κακ' οδόν υπό
των εισ τθν Αργολίδα προσ λεθλαςίαν του Ναυπλίου επί τθσ προςδοκωμζνθσ πτϊςεωσ του
ςυρρευςάντων Μανιατϊν, οι δε κατά κάλαςςαν υπό των ναυτϊν, εισ ων τα πλοιάρια
κατζφευγαν. Τα πάντα ιςαν εν άκρα ταραχι, αταξία, διαιρζςει και απελπιςία. Θ
κυβζρνθςισ, αντί να εμψυχϊςθ το πλικοσ, ωλιγοψφχθςεν αυτι· μείναςα δε και
αφροφρθτοσ και μθ κεωροφςα εαυτιν αςφαλι επί τθσ ξθράσ εμβικε τθν 6, εκτόσ τινων
μελϊν τθσ, εισ δφο γολζττασ ελλιμενιηοφςασ ζμπροςκεν των Μφλων, τθν μεν υδραϊκιν, τθν
δε ςπετςιωτικιν. Κατιντθςε δε εισ τόςθν αδυναμίαν, ϊςτε οφτε καν τον άργυρον να
προφυλάξθ εδυνικθ, τον εκ των εκκλθςιϊν και μοναςτθρίων ςυναχκζντα και κατατεκζντα
ζν τινι πλοίω, όκεν τον ιρπαςαν ναφται ζξωκεν ορμιςαντεσ επί λόγω οφειλομζνων
μιςκϊν. Μόνοσ ο Κανάςθσ Καρίγιαννθσ, Μανιάτθσ, ευρεκείσ εν Άργει ταισ θμζραισ εκείναισ
τθσ φυγισ, τθσ αρπαγισ, τθσ καταπιζςεωσ και του τρόμου, και ευρϊν δζκα ομόφρονάσ του
ανζβθ αυκόρμθτοσ και άφοβοσ εισ το φροφριον του Άργουσ και φψωςε ςθμαίαν.
Αφ' οφ δε θ άνωκεν του ιςκμοφ ςτενι εκείνθ και δι' ολίγων ευπεράςπιςτοσ δίοδοσ αφζκθ
όλθ ανοικτι διά τθν λειποταξίαν τθσ φρουράσ τθσ, θ πρόοδοσ του εχκροφ ζμεινε πάντθ
ανεμπόδιςτοσ. Αλλά, ειδϊσ οφτοσ πόςον θ διάβαςισ ιτον επικίνδυνοσ, επλθςίαηε μετά
πολλισ προςοχισ, κακ' όςον μάλιςτα ζβλεπεν επί των υψωμάτων αναπεπταμζνασ
ελλθνικάσ ςθμαίασ, ασ οι λειποτάκται εγκατζλειψαν εκ τθσ βίασ και του τρόμου επί τθσ
φυγομαχίασ των. Τοιουτοτρόπωσ ο εχκρικόσ ςτρατόσ ειςζδυςε διά του δυςπροςίτου
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εκείνου μζρουσ πάντθ ανεμπόδιςτοσ, και εχφκθ όλοσ εισ τθν πεδιάδα καταδιϊκων κακ'
οδόν τουσ λειποτάκτασ και φονεφων καί τινασ αυτϊν. Επί δε τθσ ειςόδου του ζφυγεν ο
φροφραρχοσ Αχιλλεφσ Κεοδωρίδθσ (β) και όλθ θ φρουρά τθσ ακροκορίνκου, αν και καλϊσ
ωχυρωμζνθσ και εφωδιαςμζνθσ. Εφονεφκθςαν και οι ζμφρουροι Τοφρκοι, εν οισ και ο
πολυκτιμων Κιαμιλμπεθσ.
Υπό τοιαφτασ ευτυχείσ περιςτάςεισ διαβάσ ο Δράμαλθσ τα δυςδιάβατα Δερβζνια τθν 5,
εκυρίευςε τθν αιςχρϊσ εγκαταλειφκείςαν δυςάλωτον Ακροκόρινκον. Καταπλεφςαντοσ δε
ςυγχρόνωσ εισ τον Λςκμόν και του εν Ράτραισ Λςοφφθ, και γενομζνου αυκθμερόν
πολεμικοφ ςυμβουλίου περί των περαιτζρω κινθμάτων, οι πλείςτοι, εν οισ και ο Λςοφφθσ
και ο Αργείοσ Αλισ, οι ειδότεσ τον τόπον, εγνωμοδότθςαν να φρουρθκι προςθκόντωσ θ
Ακροκόρινκοσ και διαιρεκζν το ςτράτευμα εισ τρία να κινθκι το μεν προσ τθν Αργολίδα, το
δε προσ τθν επαρχίαν των Καλαβρφτων, το δε προσ τασ Ράτρασ και τθν Ιλιδα, επί λόγω ότι
διθρθμζνον τοιουτοτρόπωσ και πάςαν ςτρατιωτικιν ςυγκζντρωςιν Ελλινων κα
διεςκζδαηε, και τασ αναγκαίασ τροφάσ κα εφριςκε, και μαχόμενον παντοφ κα υπερίςχυεν.
Αλλ' ο αρχιςτράτθγοσ δεν ενζκρινε τθν γνϊμθν ταφτθν, και φρουριςασ τθν Ακροκόρινκον
διά τριακοςίων υπό τον Χαςάμ - πάςαν, νυμφευκείσ και τθν χιραν του Κιαμιλμπεθ
ϊδευςε πανςτρατιά και εν βία προσ το Άργοσ αφιςασ επί του ιςκμοφ, υπό φφλαξιν ολίγων,
τα πζντε εκ των ζξ κανονίων (γ). Ζςτειλε και 50 ιππείσ εισ καταςκοπιν, οίτινεσ, μθδεμίαν
ευρόντεσ αντίςταςιν, ειςιλκαν τθν 6 και εισ αυτό το Ναφπλιον και ανιγγειλαν τθν ζλευςιν
του ςτρατοφ προσ εμψφχωςιν των πολιορκουμζνων και λφςιν τθσ ςυμβάςεωσ.
Κακ' ον δε καιρόν ανζβαιναν οι εχκροί προ, το Άργοσ, οι Ζλλθνεσ ζκαιαν όλουσ τουσ εν τθ
πόλει και τοισ χωρίοισ τθσ Αργολίδοσ καρποφσ. Ο δε Ράνοσ Κολοκοτρϊνθσ, ο
Κουμουςτιϊτθσ και οι Μαυρομιχάλαι, Γεωργάκθσ, Λωάννθσ, Κατςάκοσ και Βοΐδισ,
παραλαβόντεσ διακοςίουσ ςτρατιϊτασ, υπιγαν εισ Κουτςοπόδι εισ καφςιν των εκεί
αςυγκομίςτων ειςζτι γεννθμάτων· αλλά, κακ' θν ϊραν τα ζκαιαν, θ εχκρικι προφυλακι
κυκλϊςαςα το χωρίον ερρίφκθ επ' αυτοφσ αντιςτακζντασ γενναίωσ και εφόνευςεν
ικανοφσ, αλλ' οι ςθμαντικοί, ζφιπποι όντεσ, διεςϊκθςαν όλοι αβλαβείσ. Αφτθ υπιρξεν θ
πρϊτθ Ελλινων και Τοφρκων ςφγκρουςισ επί τθσ ειςβολισ ταφτθσ.
Εν τοςοφτω, επαιρόμενοι οι εχκροί ωσ μθδαμοφ ευρόντεσ αντίςταςιν, ανζβαιναν εισ Άργοσ
ωσ εισ πανιγυριν. Τόςον δε εκαρρφνκθςαν, ϊςτε μόνοι οι αποςπαςκζντεσ 50 ιππείσ, οι
φζροντεσ τασ αγακάσ αγγελίασ εισ Ναφπλιον, ειςιλκαν εισ Άργοσ πριν φκάςθ ο ςτρατόσ,
και διζμειναν τόςον ολίγοι άφοβοι εν τθ εχκρικι, εκείνθ πόλει ωσ εν ιδία. Τοφτο ιδϊν ο
πλιρθσ τόλμθσ και ηιλου Καρίγιαννθσ άνωκεν τθσ ακροπόλεωσ εξιλκεν όλοσ οργι, και
εντυχϊν τινασ Αργείουσ τουσ επζπλθξεν ότι άφθςαν τθν πατρίδα των εισ τθν διάκριςιν
τόςων ολίγων εχκρϊν. Εφιλοτιμικθςαν οι επιπλθχκζντεσ, ϊρμθςαν μετά των περί τον
Καρίγιαννθν επί τουσ εχκροφσ, εφόνευςάν τινασ, τουσ δε λοιποφσ απεδίωξαν. Τοφτου
γενομζνου, ο γενναίοσ Καρίγιαννθσ ανζβθ πάλιν εισ τθν ακρόπολιν υπό τθν ςθμαίαν του.
Ο δε Κολοκοτρϊνθσ (δ), διατριβϊν ζτι εν Τριπολιτςά, ζμακε τθν εισ Αργολίδα ειςβολιν του
Δράμαλθ και τθν εισ τα πλοία καταφυγιν τθσ κυβερνιςεωσ, και ιδϊν τον κίνδυνον τθσ
πατρίδοσ εδόκθ όλοσ εισ υπεράςπιςίν τθσ πρόκυμον ςυνεργόν ευρϊν τθν γερουςίαν (ε)
καταβαλοφςαν ζκτοτε πάςαν φροντίδα εισ αςφάλειαν του κράτουσ, ζγραφε παντοφ,
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εφοβζριηεν, ενιργει, εδείκνυεν άκραν αφοβίαν εν μζςω του επικρατοφντοσ γενικοφ
φόβου, διζταξε τον μεν Ρλαποφταν να ζλκθ μετά 500 πλθςίον του Άργουσ και τοποκετθκι
εν Σχοινοχωρίω (η), τον δε Αντϊνθν Κολοκοτρϊνθν να μεταβι μετά 400 εισ τον άγιον
Γεϊργιον· εξιλκε δε και αυτόσ τθσ Τριπολιτςάσ προσ τουσ Μφλουσ.
Ο δε Υψθλάντθσ, διατριβϊν επί τθσ ειςβολισ του Δράμαλθ εν Άργει, κατζκρινεν ωσ
άνανδρον τθν εισ τα πλοία καταφυγοφςαν κυβζρνθςιν, και πρόκυμοσ να τρζξει εισ
βοικειαν τθσ κινδυνευοφςθσ πατρίδοσ ανζβαινεν εισ Τριπολιτςάν προσ ζντευξιν των μθ
μετατοπιςάντων γερουςιαςτϊν και του Κολοκοτρϊνθ και εισ ςφςκεψιν περί του πρακτζου·
ανζβαιναν δε επί του αυτϊ ςκοπϊ ςυγχρόνωσ εκ των Μφλων και ο Ρετρόμπεθσ και ο
Κρεββατάσ προεςτϊσ του Μιςτρά, και απιντθςαν όλοι τον Κολοκοτρϊνθν κατά το
Ταβοφλι· εκεί ςυςκεφκζντεσ ζκριναν προ παντόσ αναγκαίον να καταλάβωςι τθν ζρθμον και
ανϊχυρον ακρόπολιν του Άργουσ εισ απαςχόλθςιν του εχκροφ εντόσ τθσ Αργολίδοσ ολίγασ
θμζρασ, ζωσ οφ λάβωςι καιρόν και ςυνάξωςι ςτρατιϊτασ εισ αντίςταςιν, διότι οι Τοφρκοι
ςπανίωσ αφίνουν όπιςκεν των εχκροφσ ςυςςωματωμζνουσ. Εισ κατάλθψιν δε αυτισ
εςτάλθςαν ο Μπαρμπιτςιϊτθσ, ο Κατςάκοσ, ο Κουμουςτιϊτθσ και ο Ηαχαρόπουλοσ μετά
200 ςτρατιωτϊν. Οφτοι φκάςαντεσ πλθςίον τθσ ακροπόλεωσ θπόρθςαν και εχάκθςαν
ιδόντεσ κυματίηουςαν επί τθσ κορυφισ τθσ ελλθνικιν ςθμαίαν, ειςιλκαν προκυμότεροι,
θςπάςκθςαν εγκαρδίωσ τον Καρίγιαννθν και κατζλαβαν και τθν υπ' αυτιν μονιν τθσ
Κεκρυμμζνθσ. Κατόπιν των ρθκζντων οπλαρχθγϊν ανζβθςαν εισ τθν ακρόπολιν και ο
Υψθλάντθσ, ο Γεωργάκθσ και Λωάννθσ Μαυρομιχάλαι και ο Ράνοσ Κολοκοτρϊνθσ, ϊςτε όλθ
θ εν αυτι, φρουρά ςυνίςτατο εξ 700 επιλζκτων.
Τθν 10 εχφκθ όλοσ ο ειςβολισ ςτρατόσ εισ Αργολίδα, όπου και εςτρατοπζδευςε· τθν δε 12
ζφκαςεν ο αρχιςτράτθγοσ εισ τθν πόλιν του Άργουσ· και ο μεν Αργείοσ Αλισ, παραλαβϊν
ιππείσ τινασ ειςιλκεν υπό τον κρότον των κανονίων εισ Ναφπλιον, ο δε Δράμαλθσ
επολιόρκθςεν ευκφσ ςτενϊσ και επολζμει τθν ακρόπολιν του Άργουσ και τθν μονιν τθσ
Κεκρυμμζνθσ.
Αφ' οφ δε οι ςυνελκόντεσ εισ Ταβοφλι διεχωρίςκθςαν, ο Κολοκοτρϊνθσ εκίνθςε προσ τον
άγιον Γεϊργιον διά του Τουρνικίου, κζλων να παρατθριςθ εκ του πλθςίον τα κινιματα του
εχκροφ· ευρϊν δε κακ' οδόν εν τω χωρίω του Μαλανδρινίου Τοφρκουσ (θ) εκ των του
Δράμαλθ ελκόντασ επί λαφυραγωγία, τουσ ζκαυςε κλειςκζντασ ζν τινι οικία και μθ
κελιςαντασ να παραδοκϊςιν. Ετοποκζτθςε δε τον μεν Αντϊνθν Κολοκοτρϊνθν και άλλουσ
τινάσ οπλαρχθγοφσ, ζχοντασ όλουσ 500, κατά τα Δερβενάκια, τον δε Γεϊργθν Αλωνιςτιϊτθν
και τουσ ςυν αυτϊ κατά τον άγιον Γεϊργιον, όπου διζμεινε προσ καιρόν και αυτόσ.
Ο δε Ρετρόμπεθσ επανιλκεν εισ τουσ Μφλουσ, όπου ιςαν και προ τθσ ειςβολισ του
Δράμαλθ ικανά ςτρατεφματα ςυνθκροιςμζνα εισ λαφυραγωγίαν επί τθ προςδοκωμζνθ
πτϊςει του Ναυπλίου και όπου ςυνιρχοντο κακ' θμζραν και άλλα. Κατείχαν δε τα
ςτρατεφματα ταφτα τθν κζςιν των Μφλων και τθν του Κεφαλαρίου τθν εν τθ υπωρεία του
Χάου, όπου αναφαίνονται τα νερά του από τθσ Στυμφάλθσ λίμνθσ πθγάηοντοσ Εραςίνου,
και υπό γθν μζχρι τθσ κζςεωσ εκείνθσ ρζοντοσ. Το ςχζδιον δε των αρχθγϊν Ελλινων ιτο να
κλείςωςι τασ εξόδουσ των εχκρϊν και να τουσ λιμοκτονιςωςιν εντόσ τθσ Αργολίδασ μθ
ευρίςκοντασ τροφάσ, διότι οι Ζλλθνεσ επρόλαβαν και τασ ζκαυςαν. Εν τοςοφτω οι εν τθ
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ακροπόλει του Άργουσ και οι εν τθ μονι τθσ Κεκρυμμζνθσ επροκάλουν εισ μάχθν άνωκεν
τουσ εχκροφσ τουφεκίηοντεσ. Οι Τοφρκοι, αφ' οφ τοισ επρόβαλαν να προςκυνιςωςι και δεν
ειςθκοφςκθςαν, εκανονοβόλουν τθν Κεκρυμμζνθν από του Φορονζωσ, και ετουφζκιηαν
νφκτα και θμζραν και τθν ακρόπολιν· επζμειναν δε πολεμοφντεσ, αν και ουδεμίαν βλάβθν
επροξζνουν, διότι επίςτευαν, ότι οι Αργείοι και άλλοι απζκεςαν εν τθ ακροπόλει τθν
πολφτιμον περιουςίαν των. Οι ζγκλειςτοι δεν ζπαςχαν ζλλειψιν τροφισ, διότι επρόλαβαν
και ειςεκόμιςαν εκ τθσ πόλεωσ, αλλά νεροφ. Τοφτο εγνϊριηαν οι εν Μφλοισ και εν
Κεφαλαρίω, και πεπειςμζνοι ότι δεν εδφναντο οι ζγκλειςτοι ν' ανκζξωςι μζχρι πολλοφ, και
βλζποντεσ περί εαυτοφσ ικανά ςτρατεφματα, απεφάςιςαν να κινθκϊςιν επί τουσ
πολιορκθτάσ, και ειδοποίθςαν και τον εκ τθσ κζςεωσ του Σχοινοχωρίου εισ τθν των
Ακόβων, πλθςιεςτζραν του Άργουσ, μεταβάντα Ρλαποφταν ίνα κινθκι και αυτόσ
ςυγχρόνωσ. Τοιουτοτρόπωσ πεςόντεσ τθν 15 πολλαχόκεν επί τουσ πολιορκοφντασ ινοιξαν
τθν ακρόπολιν. Αλλ' επειδι θ κατοχι τθσ ιτο δι' ουσ είπαμεν λόγουσ ειςζτι αναγκαιοτάτθ,
εξιλκαν μόνον, κοινι γνϊμθ, ο Υψθλάντθσ, ο Γεωργάκθσ Μαυρομιχάλθσ, ο Ράνοσ
Κολοκοτρϊνθσ και οι πλείςτοι των ςτρατιωτϊν· εναπζμειναν δε οι λοιποί αρχθγοί και 250
ςτρατιϊται, δυνάμενοι, δι' θσ είχαν τροφισ και πόςεωσ, αφ' οφ τόςον θλαττϊκθ ο αρικμόσ
των, να ενδιαμείνωςιν ειςζτι ολίγασ θμζρασ· ςυνεννοικθςαν δε να ζλκωςι και εκ
δευτζρου μετ' ολίγον οι ζξωκεν εισ βοικειάν των. Τοιουτοτρόπωσ, χάρισ εισ τθν αφοςίωςιν
και γενναιότθτα των απομεινάντων εν τθ ακροπόλει Ελλινων, αςχολοφμενοσ ο εχκρόσ εισ
τθν πολιορκίαν αυτϊν, δεν επεχείρθςε να προχωριςθ εισ τα ενδότερα τθσ Ρελοποννιςου.
Διά τοιοφτων τεχναςμάτων επροςπάκουν οι Ζλλθνεσ να ςτιςωςι τθν πρόοδον του δεινοφ
ςτρατοφ, ότε αίφνθσ εγνϊςκθ ότι πολυάρμενοσ οκωμανικόσ ςτόλοσ ζπλεεν ζξωκεν τθσ
Φδρασ ςκοπεφων, ωσ εφαίνετο, να ειςπλεφςθ τον αργολικόν κόλπον. Εφκολον είναι να
φανταςκι τισ τον εφλογον φόβον των Ελλινων κατά τθν επικίνδυνον εκείνθν ϊραν, και
εξαιρζτωσ τθν παραηάλθν τθσ κυβερνιςεωσ οφτε επί τθσ ξθράσ κεωροφςθσ εαυτιν
αςφαλι, οφτε εντόσ των πλοίων, όπου κατζφυγε, δυναμζνθσ πλζον να διαμζνθ. Καλι τφχθ
ο ςτόλοσ, ωσ αν δεν εφρόντιηε περί των ςυμφερόντων του κράτουσ, ι ωσ αν ιτο ξζνοσ ο επί
τθσ Αργολίδοσ αγϊν, αντί να ειςπλεφςθ και ςυμπράττων μετά του ςτρατοφ καταςτρζψθ
διά μιασ τα πάντα, εξθκολοφκθςεν θςφχωσ τον πλουν προσ τασ Ράτρασ ίνα παραλάβθ τον
εκεί διατρίβοντα Μεχμζταπαςαν διαδεχκζντα τον εν Χίω κανατωκζντα Καπθτάμπαςαν.
Διαςκεδαςκζντοσ του μεγίςτου τοφτου κινδφνου, οι εν Μφλοισ και εν Κεφαλαρίω
εςτρατοπεδευμζνοι Ζλλθνεσ, αναλογιςκζντεσ ότι θ ζξοδοσ των εν τθ ακροπόλει
απομεινάντων δεν επεδζχετο περαιτζρω αναβολιν, εκίνθςαν εισ λφτρωςιν των υπό τθν
αρχθγίαν του Αντϊνθ Μαυρομιχάλθ τθν 19, καλζςαντεσ, ωσ και πρότερον, τον Ρλαποφταν
όπωσ ςυμπράξθ. Αλλ' οφτοσ δεν ειδοποιικθ εν καιρϊ, ϊςτε όλον το πλικοσ των εχκρϊν
ζπεςεν επί τουσ ελκόντασ εκ Μφλων και Κεφαλαρίου.
Ανιγειραν οι πολιορκοφντεσ και πολεμοφντεσ τθν ακρόπολιν Τοφρκοι προσ τοισ άλλοισ ζνα
προμαχϊνα υπ' αυτιν, υπερενοχλοφντεσ τουσ πολιορκουμζνουσ. Αλλ' οι πολιορκοφμενοι,
τουφεκίηοντεσ άνωκεν, θνάγκαςαν τουσ κατζχοντασ αυτόν να τον εγκαταλείψωςι, και
ενζκεςαν τον Βοϊδιν Μαυρομιχάλθν. Ο φιλοκίνδυνοσ οφτοσ ανιρ εξιλκε διαρκοφςθσ τθσ
μάχθσ μετά 40 ακολοφκων ξιφιρθσ και ζπεςεν επί τουσ πλθςίον του ολίγουσ εχκροφσ. Αλλ'
οι λοιποί Ζλλθνεσ, μθ θξεφροντεσ ότι ο προμαχϊν κατελιφκθ υπό των ςυναδζλφων των,
εξζλαβαν τουσ εντόσ ωσ εχκροφσ· και βλζποντεσ αυτοφσ μεν διαςκορπίηοντασ τουσ πλθςίον
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αυτϊν, άλλοκεν δε γενειοφόρον ςτρατιϊτθν, ι κατ' άλλουσ παπάν, βαςτϊντα ςθμαίαν και
φεφγοντα, ετράπθςαν όλοι εισ φυγιν. Τότε οι εχκροί, βλζποντεσ τουσ Ζλλθνασ φεφγοντασ,
ζπεςαν ζφιπποι και πεηοί κατόπιν των και τουσ κατεδίωξαν προςπακοφντασ να
διαςωκϊςιν επί του Χάου· εφόνευςαν δε 153, και επλιγωςαν 64. Μετά τθν απροςδόκθτον
ταφτθν τροπιν και φκοράν των Ελλινων οι μεν Τοφρκοι επανιλκαν εισ τθν πόλιν του
Άργουσ, οι δε Ρελοποννιςιοι, ιδότεσ τόςον αρικμόν πεςόντων και πλθγωκζντων αδελφϊν,
ςυνιχκθςαν πάλιν εισ Κεφαλάρι, ζντρομοι. Εν τοςοφτω οι εν τθ ακροπόλει εφαίνοντο
μθδεμίαν πλζον ζχοντεσ ελπίδα ςωτθρίασ.
Ο δε κατά τον άγιον Γεϊργιον Κολοκοτρϊνθσ μακϊν το δυςτφχθμα μετζβθ τθν επαφριον
(20 Λουλίου) εισ Μφλουσ, όπου εκτόσ των θττθκζντων ςωμάτων θφρε καλι τφχθ 1300
Αρκαδίουσ, φκάςαντασ μετά τθν μάχθν· κζλων δε να καρρφνθ τουσ δειλιάςαντασ, ανζβθ
επί τινοσ υψϊματοσ και εφλόγιςε τασ καρδίασ των ακροατϊν του διά των ςφοδρϊν
επιπλιξεϊν του, διά των πατριωτικϊν προτροπϊν του, και δι' ων ζδωκε χρθςτϊν ελπίδων·
και επειδι τότε επρόκειτο προ παντόσ άλλου να προφκάςωςι και ςϊςωςι τουσ εν τθ
ακροπόλει, εκίνθςαν τθν αυτιν εςπζραν τα ςτρατεφματα υπό τον Κολοκοτρϊνθν και τθν
μεν πρϊτθν και δευτζραν νφκτα θκροβολίςκθςαν ανεπιτυχϊσ. Τθν δε τρίτθν, διαρκοφντοσ
του ςυνικουσ ακροβολιςμοφ, ζλαβαν οι ζγκλειςτοι καιρόν και εξιλκαν όλοι ςχεδόν ςϊοι.
Ραρζβλεψαν δε ωσ φαίνεται και οι Τοφρκοι, ωσ ζχοντεσ πρϊτιςτον ςκοπόν τθν διαρπαγιν
των πραγμάτων. Ο δε πρϊτοσ ςτιςασ επί τθσ ακροπόλεωσ τθν ςθμαίαν Καρίγιαννθσ ζτυχε
κοιμϊμενοσ τθν ϊραν τθσ εξόδου. Εξυπνιςασ δε, και ιδϊν απροςδοκιτωσ εαυτόν εν μζςω
των εχκρϊν καταγινομζνων να λαφυραγωγϊςιν ό,τι εφριςκαν, διότι πολίται τινεσ του
Άργουσ είχαν τω όντι αποκζςει εν τθ ακροπόλει προσ αςφάλειαν επί του διαςκορπιςμοφ
των τα ζπιπλά των, ζδραξε και αυτόσ εκ του προχείρου κακάβιον, ζχωςεν εν αυτϊ όλθν τθν
κεφαλιν του ϊςτε να μθ φαίνεται τα πρόςωπόν του, και χειροκρατϊν ουτιδανά ςκεφθ
εξιλκε τθσ ακροπόλεωσ τθν θμζραν, τραγωδϊν και ςκιρτϊν, διά μζςου των εχκρϊν,
υπολαβόντων αυτόν ωσ ζνα των ειςελκόντων Τοφρκων μεταφζροντα εισ τθν πόλιν του
Άργουσ τα λάφυρά του.
Εν τω μεταξφ δε τοφτω εςτάλθ εκ νζου πρεςβεία εισ Ηάκυνκον επί τθ προτάςει του
ςτρατιωτικοφ τθσ Ρελοποννιςου, επικαλουμζνθ δι' εγγράφου τθν προςταςίαν των
Άγγλων· αλλά δεν ενεκρίκθ το ζγγραφον όπωσ ιτο ςυντεταγμζνον, και ο πρεςβευτισ
Ρονθρόπουλοσ επανιλκεν εισ Ρελοπόννθςον προσ καταλλθλοτζραν αυτοφ ςφνταξιν.
Μετά δε τθν εισ Αργολίδα ειςβολιν του οκωμανικοφ ςτρατοφ και τθν εισ Ναφπλιον
είςοδον του Αλι ωσ φρουράρχου, θ περί παραδόςεωσ ςυνκικθ ελφκθ, και οι
ακολουκιςαντεσ τθν ειςελκοφςαν εισ Ναφπλιον επί καταγραφι, των πραγμάτων
επιτροπιν, ζνοπλοι ζωσ τότε, αφωπλίςκθςαν. Αλλά τα εντόσ του φρουρίου ευρεκζντα
μζλθ τθσ επιτροπισ οφτε εκακοποιικθςαν, οφτε εισ τον Δράμαλθν ηθτοφντα αυτά
παρεδόκθςαν, διότι οι εν Ναυπλίω Τοφρκοι εφοβοφντο μθ δϊςωςι δικαίαν αφορμιν και
αντικακοποιιςωςιν οι Ζλλθνεσ τουσ παρ' αυτοίσ ομθρεφοντασ οικείουσ των· διζμεινε δε
και ο καλαςςόπυργοσ υποχείριοσ των Ελλινων. Ο Δράμαλθσ επροςπάκθςεν εν πρϊτοισ να
διαφκείρθ τθν φρουράν του· αφ' οφ δε απζτυχε, διζταξε τουσ εν Ναυπλίω να τον
κανονοβολιςωςι, τοισ ζςτειλε κανονοβολιςτάσ, και οφτω το πρωί τθσ 21 ιρχιςε
ςφοδρότατοσ κανονοβολιςμόσ· κατζλαβε δε και το ζξωκεν του τείχουσ χωρίον Αρίαν. Θ
www.schooltime.gr

Σελίδα 141

φρουρά του κανονοβολουμζνου οχυρϊματοσ ςυνίςτατο τότε ζκ τινων Κρανιδιωτϊν, αλλ'
ειςιλκαν εισ ενίςχυςιν και εισ ευςτοχωτζραν χριςιν των κανονίων οι φιλζλλθνεσ Χάςτιγξ,
Χάνθσ, Ανεμάτοσ και Γζρβθσ υπό τον Λορδάνθν, ον διζταξεν θ κυβζρνθςισ να καφςθ τθν
πόλιν του Ναυπλίου, δι' θσ επθγγζλλετο πυροτεχνίασ· αλλ' ο αρχθγόσ οφτοσ ζγεινεν
άφαντοσ ελκοφςθσ τθσ ειδιςεωσ ότι ειςζπλεεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ, διζμειναν όμωσ οι άλλοι
Ζλλθνεσ και φιλζλλθνεσ κανονοβολοφντεσ και κανονοβολοφμενοι. Ο πόλεμοσ δε οφτοσ,
ςυχνϊσ και ςφοδρϊσ από τθσ θμζρασ εκείνθσ επαναλαμβανόμενοσ, δεν ζπαυςεν ειμι τθν
25 επί τθ εκτενεί αιτιςει των Ναυπλιζων, οίτινεσ βλζποντεσ φκειρομζνασ τασ οικίασ των
εδικαιολογοφντο προσ τουσ Ζλλθνασ, ότι κατά διαταγιν του Δράμαλθ και όχι κατ' ιδίαν
κζλθςιν ιρχιςαν τασ εχκροπραξίασ. Εν τω διαςτιματι όμωσ τοφτω ζπακαν τα τείχθ του
καλαςςοπφργου, και κατεςτάκθςαν άχρθςτα καί τινα των κανονίων του, αλλ' ουδείσ των
υπεραςπιςτϊν του εφονεφκθ· δφο μόνον Κρανιδιϊται επλθγϊκθςαν.
Είδαμεν πόςον ταχεία ιτον θ πρόοδοσ του εχκρικοφ ςτρατοφ. Εν διαςτιματι δφο
εβδομάδων αφ' οφ επζραςε τον Σπερχειόν ζφκαςεν εισ Αργολίδα· αλλά δφο εβδομάδασ
ενδιζμεινεν αργόσ. Τροφάσ δεν θφρε διόλου (κ), και όςον πολλαί και αν ιςαν όςασ ζφερε
κατθναλίςκοντο εντόσ ολίγων θμερϊν υπό του πλικουσ· αλλ' εισ εξαφάνιςιν αυτϊν
ςυνζτρεξε και θ πολλι κατάχρθςισ. Το κρζασ επωλείτο 30 παράδασ θ οκά εν Άργει τασ
πρϊτασ θμζρασ τθσ ειςβολισ, αλλά μετά δεκαπενκιμερον κρζασ ςχεδόν δεν ευρίςκετο.
Εδόκθςαν δε και ικαναί τροφαί εισ χριςιν των εν Ναυπλίω, και το ςτρατόπεδον ιρχιςε να
πεινά και δεν θφριςκεν επί τθσ αργολικισ πεδιάδοσ εισ τροφιν του ειμι άωρα ςταφφλια
πρόξενα πυρετϊν, πολλάκισ δε και κανάτων, διότι οι Ζλλθνεσ ενζδρευαν εντόσ των
αμπζλων και εφόνευαν κακ' θμζραν πολλοφσ. Ουδζ νερόν δε είχαν εν αφκονία, διότι δεν
ζβρεξε το κζροσ εκείνο διόλου, και τα πλείςτα πθγάδια του Άργουσ εςτζρφευςαν. Δι' όλα
ταφτα ο Δράμαλθσ εςκζπτετο ςπουδαίωσ να μεταβι εισ άλλθν επαρχίαν και εκεϊρει
μάλλον κατορκωτιν και ωφζλιμον τθν εισ Κόρινκον επάνοδόν του. Υπιρχε δε και
αντιπολίτευςισ εν τω ςτρατοπζδω του, κρυφίωσ υποκαλπομζνθ υπό του Χουρςιδθ,
φκονοφντοσ τθν δοκείςαν αυτϊ κατ' ευκείαν υπό τθσ Ρφλθσ αρχιςτρατθγίαν και τθν από
τθσ επιτυχίασ τθσ εκςτρατείασ του τιμιν και δόξαν. Θ αντιπολίτευςισ δε αφτθ, κακϊσ
ςυμβαίνει εν ταισ αποτυχίαισ, εκορυφϊκθ αφ' οφ δεν ευδοκίμθςεν θ εκςτρατεία, και
διιγειρε πολλιν κατακραυγιν κατά του αρχιςτρατιγου. Τον εκάκιηαν δε οι εναντίοι του ότι
ο ςτρατόσ ζπακε, διότι δεν θκζλθςε να δεχκι τθν γνϊμθν των προβαλόντων εν Κορίνκω να
μθ βαδίςθ όλοσ τθν αυτιν οδόν· πολλοί των υπ' αυτόν θπείκουν αναφανδόν εισ τασ
διαταγάσ του· τινζσ δε και αλλθλομάχουν παρρθςία, ϊςτε το Άργοσ κατιντθςε κζατρον
κακθμερινϊν και δεινϊν αταξιϊν. Τοιαφτθ ιτο ταισ θμζραισ εκείναισ θ κατάςταςισ του
εχκρικοφ ςτρατοπζδου.
Ο δε Κολοκοτρϊνθσ, μθ δυνάμενοσ να βλάψθ τουσ εχκροφσ πολεμϊν, εςοφίηετο πϊσ να
τουσ φοβίςθ· παρετιρθςεν ότι ζχαςαν το κάρροσ και υπϊπτευςε τθν φυγιν των· επειδι δε
ικελε να τουσ αποτρζψθ του να προχωριςωςιν εισ Τριπολιτςάν, διζςπειρε τθν νφκτα τθσ
23 πολλοφσ ςτρατιϊτασ επί των προσ τθν πόλιν εκείνθν ορζων και τουσ διζταξε ν' ανάψθ
ζκαςτοσ και να διατθριςθ, δι' όλθσ τθσ νυκτόσ τρία πολυλαμπι πυρά. Ζγεινε το διαταχκζν
και επανελιφκθ και τθν εξισ νφκτα, ϊςτε οι Τοφρκοι υπζλαβαν ότι ςυνζρρευςαν προσ
εκείνο το μζροσ πλικθ Ελλινων, εφοβικθςαν και δεν εξιλκαν του Άργουσ, ωσ ςυνείκιηαν.
Ο δε Κολοκοτρϊνθσ, άγρυπνοσ πάντοτε και προςεκτικόσ, εςυμπζρανεν εντεφκεν ζτι
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μάλλον, ότι εμελζτων ταχζωσ να φφγωςι, και είπε τοισ ςυναδζλφοισ του ότι εκεϊρει
αναγκαίον οι πολλοί να διατθριςωςι τασ κζςεισ του Κεφαλαρίου και των Μφλων, εισ
εμπόδιον των εχκρϊν, αν εδοκίμαηαν ν' αναβϊςιν εκείκεν εισ Τριπολιτςάν, και ότι ολίγοι
ιςαν ικανοί να κλείςωςι τασ μεταξφ Άργουσ και Κορίνκου ςτενοτοπίασ εισ πρόςκομμα τθσ
εισ Κόρινκον επανόδου των· ιςαν δε κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ωσ οκτακιςχίλιοι οπλοφόροι
Ζλλθνεσ εν τθ Αργολίδι. Κατά τθν γνϊμθν ταφτθν οι πλείςτοι ζμειναν όπου ιςαν υπό τον
Ρετρόμπεθν, τον Γιατράκον και τον Κρεββατάν· ο δε Κολοκοτρϊνθσ επανιλκε μετ' ολίγων
εισ τον άγιον Γεϊργιον. Εν τω μεταξφ δε τοφτω κατζβθ εισ Μφλουσ ο γραμματεφσ του
Δράμαλθ, προβάλλων τοισ εκεί άφεςιν αμαρτιϊν, αν επροςκφνουν. Απορριφκείςθσ δε τθσ
προτάςεϊσ του, τοισ είπεν, ωσ υπό εμπιςτοςφνθν και ωσ Χριςτιανόσ, να δυναμϊςωςι τασ
κζςεισ εκείνασ, διότι οι παςάδεσ είχαν απόφαςιν, αν απερρίπτετο θ πρόταςίσ των, να
εφορμιςωςι πανςτρατιά και ν' ανοίγωςι τθν άγουςαν εισ Τριπολιτςάν οδόν. Αλλ' θ
μυςτθγορία του Χριςτιανοφ γραμματζωσ, ον εκράτθςαν οι Ζλλθνεσ ίνα μθ ανακαλφψθ τοισ
εχκροίσ ό,τι είδεν, ιτο δολία ωσ εδείχκθ μετά ταφτα ςκοπόν ζχουςα να κεωριςωςιν
αναγκαίαν οι Ζλλθνεσ τθν μεταγωγιν των ςτρατευμάτων εισ Μφλουσ από τθσ προσ τθν
Κόρινκον οδοφ, και οφτω ν' αφεκι ανοικτι θν εςκόπευαν οι εχκροί να οδεφςωςι.
Τω όντι τθν 26 εκινικθ όλον το εχκρικόν ςτρατόπεδον προσ τθν οδόν των Δερβενακίων. Θ
οδόσ αφτθ ζχει δφο μονοπάτια, το μεν επί του βάκουσ του αυλϊνοσ παρά τθν κοίτθν
χειμάρρου, τα δε ζρπον προσ τθν δεξιόκεν οφρφν του όρουσ υπό το όνομα Αϊςϊςτθν, διά
τθν επ' ονόματι του αγίου Σϊηοντοσ εκεί εκκλθςίαν. Επειδι οι Ζλλθνεσ κατείχαν τθν επί του
βάκουσ του αυλϊνοσ κζςιν και ιςαν καλϊσ ωχυρωμζνοι, εςτράφθςαν οι Τοφρκοι προσ τα
δεξιά κζλοντεσ να καταλάβωςί τινα λόφον προσ το άλλο μονοπάτιον και να διζλκωςι διά
του Αϊςϊςτθ· αλλ' ο Αντϊνθσ Κολοκοτρϊνθσ προκατζλαβε τον λόφον. Εκεί ιρχιςεν θ μάχθ.
Ο Κολοκοτρϊνθσ εφφλαττε τότε τθν προσ τα αριςτερά των Δερβενακίων και ζν τζταρτον
ϊρασ αυτϊν απζχουςαν κζςιν του αγίου Γεωργίου, υποπτεφων μθ διζλκωςιν οι Τοφρκοι
δι' εκείνου του μζρουσ ωσ ομαλωτζρου. Λδϊν δε τθν πορείαν αυτϊν ζςτειλεν επιβοικειαν
800 ςτρατιϊτασ· επειδι δε κατζςτθ αδφνατοσ θ κζςισ θν κατείχεν, αφ' οφ 800
απεμακρφνκθςαν, ζςτθςεν επί τθσ κορυφισ του βουνοφ πολλάσ ςθμαίασ φαινόμενασ
μακρόκεν, και ζκεςεν επί καταφανοφσ μζρουσ όςα ηϊα και όςουσ επενδφτασ είχαν οι
ςτρατιϊται του ίνα υπολάβωςιν οι κάτωκεν εχκροί ότι κατείχαν τθν αδφνατον εκείνθν
κζςιν πολλοί Ζλλθνεσ και μθ δοκιμάςωςι να διαβϊςιν εκείκεν. Οι εχκροί εν τοςοφτω
πολεμοφντεσ και πολεμοφμενοι όπιςκεν και εκ των πλαγίων, και φονευόμενοι επροχϊρουν
προσ τον Αϊςϊςτθν, όπου δεν ιτον ελλθνικι φυλακι.
Κατ' εκείνθν τθν θμζραν ζτυχαν οδεφοντεσ προσ τθν Κόρινκον διά του Αϊνορίου, δφο ϊρασ
απζχοντοσ των Δερβενακίων προσ τα δεξιά, ο Υψθλάντθσ, ο Νικιτασ και ο Δικαίοσ μετά 500
ςτρατιωτϊν ίνα τοποκετθκϊςιν επί των μεγάλων Δερβενίων εισ αντίκρουςιν
επαπειλοφμενθσ νζασ ειςβολισ εχκρϊν. Οφτοι, ακοφςαντεσ πολφν τουφεκιςμόν άνωκεν
τθσ κζςεωσ όπου ιτον ο Κολοκοτρϊνθσ, εςτράφθςαν προσ τα εκεί υποπτεφοντεσ
ςυμπλοκιν· αλλά δεν επροχϊρθςαν, διότι απαντιςαντεσ βοςκόν ζμακαν, ότι ολίγοι
Τοφρκοι ιλκαν προσ τα Δερβενάκια, και ότι ακροβολιςκζντεσ μετά των φυλαττόντων τθν
κζςιν εκείνθν Ελλινων επανιλκαν εισ Άργοσ. Αλλ' επειδι θ βοι του τουφεκιςμοφ δεν
ζπαυεν, εςτράφθςαν προσ εκείνο το μζροσ και κατζλαβαν τα ζμπροςκεν του εχκροφ.
Εξακιςχίλιοι Τοφρκοι είχαν ιδθ διαβι και πζςει εισ Κουρτζςαν κακϊσ ζχοντεσ· αλλ' οι
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κατόπιν αυτϊν ερχόμενοι θφραν τθν ζξοδον προκατειλθμμζνθν υπό των ρθκζντων τριϊν
γενναίων αρχθγϊν τθσ Ελλάδοσ. Οι Τοφρκοι πολεμοφμενοι ζμπροςκεν, όπιςκεν, δεξιά και
αριςτερά, ςυνωκοφμενοι και ςυναγωνιηόμενοι να περάςωςι και αυτοί εισ Κουρτζςαν
ςυνεςωρεφκθςαν επί τι βάρακρον υπό τθν εκκλθςίαν του Αϊςϊςτθ και εκεί θφανίςκθςαν·
ςωρθδόν ζπιπταν εντόσ του βαράκρου φονευόμενοι· πολλοί υπεκφεφγοντεσ τον κίνδυνον
εδοκίμαηαν ν' αναβϊςιν ζφιπποι τα όρθ· άλλοι ωδιγουν δι' εκείνου του μζρουσ
φορτωμζνουσ ίππουσ και καμιλουσ· αλλ' οι ίπποι και αι κάμθλοι ολιςκαίνοντεσ
εκρθμνίηοντο· ϊςτε ηϊα, άνκρωποι, φορτία και λίκοι ζπιπταν επί ηϊων, ανκρϊπων,
φορτίων και λίκων. Ο ολίγοσ όμωσ αρικμόσ των ζμπροςκεν Ελλινων δεν ιτον ικανόσ να
εμποδίςθ ολοτελϊσ τθν διάβαςιν τόςων εχκρϊν, διά τοφτο πολλοί αυτϊν διεςϊκθςαν ωσ
και οι προ αυτϊν εισ Κουρτζςαν. Υπερτριςχίλιοι ελογίςκθςαν οι απολεςκζντεσ εχκροί·
ζπεςαν δε τθν θμζραν εκείνθν εισ χείρασ των Ελλινων μζγασ αρικμόσ ηϊων και άπειρα και
πολφτιμα άλλα λάφυρα. Οι δε διαςωκζντεσ εισ Κουρτζςαν επί τθσ πρϊτθσ και δευτζρασ
διαβάςεωσ επανιλκαν τθν επαφριον προσ το ςτόμιον τθσ εξόδου εισ βοικειαν των όπιςκεν
απομεινάντων ςυναδζλφων των· αλλ' ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ ετοίμουσ να τουσ
αντικροφςωςι δεν επροχϊρθςαν. Ζςτειλε ςυγχρόνωσ και ο φροφραρχοσ τθσ Κορίνκου τρία
ελαφρά κανόνια προσ εκείνο το μζροσ, αλλά και ταφτα εισ ουδζν εχρθςίμευςαν. Οι δ'
όπιςκεν ερχόμενοι Τοφρκοι, εν οισ και οι πλείςτοι των παςάδων και αυτόσ ο Δράμαλθσ,
ιδόντεσ όςα ζπακαν οι προπορευκζντεσ, δεν ειςιλκαν τθν τεκλιμμζνθν οδόν των
Δερβενακίων, αλλ' ζμειναν επί τθσ απζναντι πεδιάδοσ και ζςτειλάν τινασ προσ τουσ
πλθςιεςτζρουσ Ζλλθνασ ίνα μάκωςι τισ ο αρχθγόσ των. Μακόντεσ δε παρά του εκεί
φυλάττοντοσ παπά Δθμιτρθ Χρυςοβιτςιϊτου ότι ιτον ο Κολοκοτρϊνθσ, τω επρότειναν να
εξαγοράςωςιν ελευκζραν τθν δίοδον· αλλ' ιδόντεσ εν τω μεταξφ τοφτω ιππείσ τινασ
Ζλλθνασ και τουσ υπαςπιςτάσ του Κολοκοτρϊνθ, Σπθλιωτόπουλον και Φωτάκον,
ερχομζνουσ προσ εκείνο το μζροσ, και υπολαβόντεσ αυτοφσ ερχομζνουσ εισ καταςκοπιν,
μθ κζλοντεσ δε και να διανυκτερεφςωςιν επί τθσ πεδιάδοσ, επανιλκαν εισ Γλυκιάν πλθςίον
του Ναυπλίου· ϊςτε οι εχκροί, ζχοντεσ μεςότοιχον τα φονικά Δερβενάκια, διθρζκθςαν
ακουςίωσ οι μεν κατά τθν Κουρτζςαν, οι δε κατά τθν Γλυκιάν, όπου τοισ ςυνζβθ τθν αυτιν
νφκτα άλλο δυςτφχθμα εκλθφκζν ωσ κάκιςτοσ οιωνόσ· άναψεν αίφνθσ και εκάθ θ πυρίτισ.
Επειδι δεν ζμενε πλζον αμφιβολία, ότι οι Τοφρκοι κα επεχείριηαν να διαβϊςιν εισ
Κόρινκον κζλοντεσ και μθ κζλοντεσ, ανάγκθ ιτο να προκαταλάβωςιν οι Ζλλθνεσ τασ
διόδουσ.
Τθν δε ακόλουκον θμζραν τθσ μάχθσ, ιτοι τθν 27, ιλκαν εισ τον τόπον τθσ καταςτροφισ ο
Ρλαποφτασ, ο Δθμιτρθσ Δθλιγιάννθσ, ο Γιατράκοσ, ο Τςόκρθσ και άλλοι οπλαρχθγοί προσ
ακριβι γνϊςιν των επί τθσ προτεραίασ. Συςκζψεωσ δε γενομζνθσ περί του πρακτζου,
απεφαςίςκθ, επί τθ προτάςει του Κολοκοτρϊνθ και εν αγνοία ποίαν των αγουςϊν εισ
Κόρινκον οδϊν εςκόπευαν οι εχκροί να διζλκωςιν, ο μεν Γιατράκοσ και ο Τςόκρθσ να
παραλάβωςιν αμζςωσ τα εν Άργει ςτρατεφματά των και να καταλάβωςι τασ Μυκινασ, ο δε
Υψθλάντθσ, ο Δικαίοσ και ο Νικιτασ, ο διά τασ κατά τθν 26 ανδραγακίασ του επονομαςκείσ
Τ ο υ ρ κ ο φ ά γ ο σ, να μείνωςι κατά το Μπερπάτι και Αϊνόρι, όπου μετζβθςαν μετά τθν
μάχθν, ο δε Ρλαποφτασ, ο Δθλθγιάννθσ, και ο Αντϊνθσ Κολοκοτρϊνθσ να φυλάξωςι τα
Δερβενάκια· όλοι δε να τρζξωςιν όπου φανι ο εχκρόσ. Τθν ακόλουκον θμζραν ο τουρκικόσ
ςτρατόσ εξεςτράτευςε προσ τθν οδόν του Αϊνορίου όλοσ· φκάςασ δε εισ Μπερπάτι
www.schooltime.gr

Σελίδα 144

εκτυπικθ υπό των εκεί Ελλινων. Ο Κολοκοτρϊνθσ, νομίηων ότι οι περί τον Γιατράκον και
τον Τςόκρθν κατζλαβαν τασ Μυκινασ και κα ζπιπταν όπιςκεν του εχκροφ, ωσ
προεςχεδιάςκθ, διζταξεν αμζςωσ τουσ περί τον Ρλαποφταν ν' αφιςωςι τθν κζςιν των
Δερβενακίων και να τρζξωςιν απζμπροςκζν του προσ τθν Κλζνιαν, κϊμθν τθσ επαρχίασ
Κορίνκου. Αλλ' οφτε οι περί τον Ρλαποφταν ζφκαςαν εν καιρϊ όπου διετάχκθςαν, οφτε ο
Γιατράκοσ και ο Τςόκρθσ κατζλαβαν τθν κζςιν των Μυκθνϊν επί λόγω, ότι θπείκθςαν οι
ςτρατιϊται των· τοιουτοτρόπωσ απζτυχε το ςχζδιον, και οι εχκροί πακόντεσ πολλά, αλλ'
ολίγα ωσ προσ όςα ζπακαν οι ςυνάδελφοί των τθν 26, διζβθςαν τα ςτενά και διεςϊκθςαν
εισ Κόρινκον, όπου μετ' ολίγον εςτάλθςαν εκ Ρατρϊν πζντε πλοία φζροντα τροφάσ εισ
χριςιν αυτϊν και των εν τθ Ακροκορίνκω, ων υπό τασ όψεισ ο Μ. Τομπάηθσ, ειςπλεφςασ
τον ςαρωνικόν κόλπον πρό τινων θμερϊν και αποβιβάςασ εισ Κεγχρεάσ τα πλθρϊματα των
πλοίων του, ιρπαςεν όλασ τασ εναποτεκειμζνασ τροφάσ και άφθςε τθν απρονόθτον
εκείνθν φρουράν ςχεδόν πεινϊςαν.
Τοιοφτον απζβθ το τζλοσ τθσ εισ Αργολίδα εκςτρατείασ του πολυπλθκοφσ τοφτου εχκρικοφ
ςτρατοφ, πακόντοσ τα πάνδεινα επί τθσ εισ Κόρινκον επιςτροφισ, διότι ο αρχθγόσ του,
επαιρόμενοσ επί τθ δυνάμει του, δεν εφρόντιςεν επί τθσ εκείκεν εισ Άργοσ αναβάςεωσ να
διατθριςθ τα μεταξφ των δφο πόλεων ςτενά. Τόςοσ δε τρόμοσ κατζλαβε τον Δράμαλθν,
ϊςτε εγκατζλειψεν ζξωκεν του Ναυπλίου επί τθσ εισ τθν Γλυκιάν υποχωριςεϊσ του και το
μόνον παρ' αυτϊ επί τθσ εισ Αργολίδα ειςβολισ του κανόνι.
Αφ' οφ δε οι Τοφρκοι ςυνιλκαν όλοι εισ Κόρινκον, ο Κολοκοτρϊνθσ ορκϊσ ςυλλογιηόμενοσ
εςχεδίαςε να τουσ αποκλείςθ εντόσ εκείνθσ τθσ επαρχίασ διά ξθράσ (διότι θ κάλαςςα του
κορινκιακοφ κόλπου ιτον ανοικτι δι' ζλλειψιν ελλθνικϊν πλοίων) κακϊσ τουσ απζκλειςε
προ ολίγου εντόσ τθσ Αργολίδοσ· και επειδι μετά τασ προρρθκείςασ μάχασ ο Υψθλάντθσ, ο
Νικιτασ και ο Δικαίοσ μετζβθςαν εισ τον ιςκμόν και ζκλειςαν τασ διόδουσ εκείνασ
ςυνάξαντεσ και τουσ Δερβενοχωρίτασ, ο Κολοκοτρϊνθσ άφθςεν ικανιν φρουράν επί των
μεταξφ Κορίνκου και Άργουσ διόδων, μθ τυχόν τασ καταλάβωςιν οι Τοφρκοι και ανοίξωςι
τθν κοινωνίαν των δφο εκείνων επαρχιϊν· αυτόσ δε ο Γιατράκοσ, ο Ρλαποφτασ, ο Δθμιτρθσ
Δθλθγιάννθσ, ο Αντϊνθσ Κολοκοτρϊνθσ, ο Χρθςτόπουλοσ και ο Γενναίοσ, ζχοντεσ
τριςχιλίουσ, ετοποκετικθςαν εν Σολίω, χωρίω πζντε ϊρασ απζχοντι τθσ Κορίνκου, επί τθσ
προσ τθν Αχαΐαν οδοφ, δι' ου, ωσ εςυμπζραναν, εμελζτων οι Τοφρκοι να διαβϊςι. Τθν
αυτιν θμζραν ζφκαςαν και οι Ρετμεηάδεσ μετά 500 εισ Βάλτςασ, χωρίον απζχον του
Σολίου μίαν ϊραν. Τθν δε επαφριον ο Κολοκοτρϊνθσ διζταξε τον Γενναίον και τον
Γιαννάκθν Κολοκοτρϊνθν να καταλάβωςι τα Βαςιλικά, μίαν ϊραν και τρία τζταρτα μακράν
του λοιποφ ςτρατοπζδου, ωσ προφφλακεσ. Διζβαινε κατά περίςταςιν τθν αυτιν θμζραν διά
των Βαςιλικϊν ο Γάτςοσ ερχόμενοσ εκ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, και ενδιζμεινε και οφτοσ· ϊςτε
θ προφυλακι αφτθ ςυνθρικμείτο εισ 1300. Τθν δ' επιοφςαν νφκτα ο Κολοκοτρϊνθσ διζταξε
και άναψαν πολλά πυρά επί τθσ κορυφισ των βουνϊν εισ ψευδι επίδειξιν των δυνάμεϊν
του.
Αφγουςτοσ Τριςχίλιοι Τοφρκοι, ιππείσ και πεηοί, επανιλκαν τθν 4 αυγοφςτου εισ Κλζνιαν,
όπου ωσ ζμακαν, ιςαν ςυςςωρευμζναι τροφαί. Τθν κζςιν εκείνθν κατείχαν 400
Ζλλθνεσ υπό τον Γεωργάκθν Μαυρομιχάλθν, τον Κατςάκον, τον Τςαλαφατίνον
και άλλουσ. Οι εχκροί ζτρεψαν διά μιασ τουσ Ζλλθνασ, τουσ κατεδίωξαν,
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εκυρίευςαν τθν κϊμθν και παρ' ολίγον ςυνζλαβαν τον Μαυρομιχάλθν· αλλ' οι
φυλάττοντεσ τθν πλθςίον κζςιν του αγίου Βαςιλείου Τριπολιτςιϊται, ωσ 600,
υπό τουσ αρχθγοφσ Ακαναςόπουλον, Λεβιδιϊτθν, Δαρειϊτθν, και ιηιϊτθν,
κατζβθςαν εκείκεν δρομαίοι, κατζλαβαν τον ζξωκεν τθσ κϊμθσ ναόν, και τον επί
τθσ κορυφισ τθσ κϊμθσ λόφον, εκάρρυναν τουσ φεφγοντασ δι' ου ζδειξαν αυτοί
κάρρουσ, τουσ επανζφεραν εισ τον τόπον τθσ μάχθσ, και διά τθσ ςυμπράξεωσ
αυτϊν απιλαςαν τθσ κϊμθσ απράκτουσ τουσ εισ αυτιν ειςελκόντασ εχκροφσ.
Τθν δε 7 οι Τοφρκοι, κζλοντεσ ν' ανοίξωςι τθν εισ Ράτρασ άγουςαν οδόν, εξεςτράτευςαν
προσ το μζροσ του Κιάτου και των Βαςιλικϊν, και ςυνεκροφςκθςαν μετά των Ελλινων
πλθςίον των ςταφιδϊνων, αλλ' επανιλκαν άπρακτοι εισ Κόρινκον. Τθν δε 12
εξεςτράτευςαν πάλιν πανςτρατιά προσ τα Βαςιλικά, όπου διζμενε πάντοτε θ προφυλακι,
ιτισ αντζςτθ γενναίωσ, αν και ολίγθ· ςυνιλκαν εκεί μετά τθν ζναρξιν τθσ μάχθσ και τα άλλα
ελλθνικά ςτρατεφματα, και θ τροπι των Τοφρκων εφαίνετο και ταφτθν τθν θμζραν βεβαία·
αλλά τινζσ εκ του τάγματοσ του Αναγνϊςτθ Ρετμεηά, μαχομζνου ευτυχϊσ, ιδόντεσ ίππον
εντόσ ενόσ ςταφιδϊνοσ, αφεκζντα υπό των Τοφρκων ωσ δζλεαρ, ζτρεξαν να τον
ςυλλάβωςι· και αίφνθσ ανζςτθςαν 60 Τοφρκοι ενεδρεφοντεσ, και ζτρεψαν τουσ
απροςζκτουσ τοφτουσ Ζλλθνασ εισ φυγιν φονεφςαντεσ ζνα εξ αυτϊν. Θ φυγι των ολίγων
Ελλινων ζφερε πανικόν φόβον και γενικιν τροπιν. Μόνοι δεν μετετόπθςαν ο αρχθγόσ του
τάγματοσ τοφτου και ο υιόσ του παρακελεφοντεσ και τουσ άλλουσ να τουσ μιμθκϊςιν, αλλ'
ουδζν κατϊρκωςαν και απζκαναν και οι δφο μαχόμενοι. Οι δε Τοφρκοι, εμψυχωκζντεσ
υπό του καταλαβόντοσ τα τάγμα τοφτο πανικοφ φόβου, ζπεςαν πανςτρατιά επί τα άλλα,
ζτρεψαν εισ φυγιν τα υπό τον Γιατράκον και Ρλαποφταν και εφόνευςαν δφο γενναίουσ
υπαρχθγοφσ, τον Γιαννετάν Μιςτριϊτθν, τον Οικονόμον Ραπά Καλομοίρθν, και ικανοφσ
ςτρατιϊτασ. Μόνθ θ υπό τον Γάτςον, Γενναίον, και Γιαννάκθν Κολοκοτρϊνθν προφυλακι
διετιρθςε τθν κζςιν τθσ και εμπόδιςε τθν πρόοδον των εχκρϊν. Το αξιζπαινον παράδειγμα
τθσ προφυλακισ επανιγαγε μετ' ολίγον εισ το πεδίον τθσ μάχθσ και τουσ υπό τον
Γιατράκον και Ρλαποφταν, ακοφςαντασ τασ πατριωτικάσ φωνάσ των αρχθγϊν και οφτωσ οι
Τοφρκοι ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ επανελκόντασ εισ τα πεδίον τθσ μάχθσ υπεχϊρθςαν,
φονεφςαντεσ 53, αλλά πλειότεροι εφονεφκθςαν εξ αυτϊν. Επανερχόμενοι δε εισ Κόρινκον
απιντθςαν κακ' οδόν τουσ περί τον Αντϊνθν Κολοκοτρϊνθν και Αλωνιςτιϊτθν, αλλά δεν
τουσ θνϊχλθςαν, αν και το μζροσ ιτον επίπεδον. Μετά τασ δφο ατυχείσ δοκιμάσ
απθλπίςκθςαν του να ςπάςωςι τον προσ τθν Αχαΐαν ςτρατιωτικόν των Ελλινων φραγμόν.
Ζχοντεσ δε τθν κάλαςςαν ανοικτιν, και λαμβάνοντεσ εκείκεν ανεμποδίςτωσ τροφάσ,
ζκριναν καλόν ν' αναμείνωςι μζχρι τινόσ θςφχωσ τασ ζξωκεν δυνάμεισ κατά τασ υποςχζςεισ
του εν Λαρίςςθ Χουρςιδθ, και τον εισ τον αργολικόν κόλπον κατάπλουν του ζμπροςκεν
των Ρατρϊν ςτόλου των· αλλ' θνωχλοφντο ακαταπαφςτωσ υπό των Ελλινων αρπαηόντων
κακ' θμζραν τα ηϊα των.
Μετά δε τα ςυμβάντα ταφτα θ γερουςία τθσ Ρελοποννιςου ανζδειξε τον Κολοκοτρϊνθν,
επί τθ αιτιςει των εν τθ Κορινκία ςτρατευμάτων, αρχιςτράτθγον διά τουσ λαμπροφσ και
ευτυχείσ αγϊνασ του. Ο δε νζοσ αρχιςτράτθγοσ, αφιςασ φρουράσ επί των ανωτζρω
κζςεων και δυναμϊςασ και τασ επί των μεταξφ Κορίνκου και Άργουσ ςτενοτοπιϊν, ανζβθ
εισ Τριπολιτςάν, όπου θ γερουςία και ο λαόσ τον υπεδζχκθςαν ευγνωμονοφντεσ και
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αγαλλόμενοι.
Θ αποτυχία τθσ μεγάλθσ ταφτθσ εχκρικισ εκςτρατείασ εδόξαςε δικαίωσ τουσ
Ρελοποννθςίουσ.
Ο δε Τςαρκατςι - Αλιπαςασ ο αποχωριςκείσ του υπό τον Δράμαλθν γενικοφ ςτρατοπζδου
προ τθσ εισ Ρελοπόννθςον ειςβολισ του, αφ' οφ ειςιλκεν εισ Χαλκίδα, παρζλαβε τουσ
ςτρατιϊτασ του και τουσ εν τω φρουρίω εκείνω διαμζνοντασ και εξεςτράτευςε προσ τα
Βρυςάκια, όπου ιτο το ελλθνικόν ςτρατόπεδον. Αλλά το ςτρατόπεδον τοφτο μετά τον
κάνατον του Αγγελι Γοβρίνα δεν είχεν άξιον αρχθγόν· διά τοφτο μόλισ είδε τον εχκρόν
επερχόμενον, διεςκορπίςκθ· οι δε Τοφρκοι κατζλαβαν τθν κζςιν εκείνθν.
Διζτριβε πρό τινων θμερϊν εν Ξθροχωρίω ο Κεόκλθτοσ Φαρμακίδθσ, όςτισ μεταβάσ εισ
Λικάδαν και εφοδιαςκείσ διά γραμμάτων του Αρείου πάγου μετζβθ τθν 30 ιουνίου εισ
Σκιάκον, ίνα πείςθ, και μεταφζρθ εισ Εφβοιαν τουσ εκεί μετά τθν εν Καςςάνδρα, Ναοφςθ
και Ολφμπω καταςτροφιν του αγϊνοσ υπό διαφόρουσ οπλαρχθγοφσ και υπό τθν γενικιν
αρχθγίαν του Διαμαντι Νικολάου μεταβάντασ πολεμικοφσ άνδρασ του Ολφμπου.
Επείςκθςαν οι άνδρεσ οφτοι, κατζπλευςαν 600 πλθςίον των Βρυςακίων κατεχομζνων υπό
των Τοφρκων, απζβθςαν εισ τθν ξθράν, και διά του ςφοδροφ κανονοβολιςμοφ του υπό τον
Άρειον πάγον διατελοφντοσ και καταπλεφςαντοσ εκ Λικάδασ πλοίου του Βιςβίηθ,
απεδίωξαν τουσ Τοφρκουσ τθσ κζςεωσ εκείνθσ και ετοποκετικθςαν αυτοί. Οι Τοφρκοι
κατζφυγαν εισ το φροφριον κακϊσ ζχοντεσ, τθν δε επιοφςαν ςυςςωματωκζντεσ πάμπολλοι
επεξιλκαν, αλλ' απεκροφςκθςαν και επανιλκαν πάλιν περί τθν εςπζραν εισ το φροφριον.
Τα αυτά ζπραξαν και ζπακαν και τθν υςτεραίαν και ζκτοτε περιωρίςκθςαν εντόσ του
φρουρίου. Οι δε εντόπιοι Χριςτιανοί καρρυνκζντεσ, χάρισ εισ τουσ Ολυμπίουσ, ςυνιλκαν
πάλιν εισ Βρυςάκια, όπου μετζβθςαν και οι πρόκριτοι του βορείου μζρουσ τθσ Ευβοίασ·
αλλά κατά δυςτυχίαν το υπό τόςον αιςίουσ οιωνοφσ νεοςυςτθκζν ςτρατόπεδον τοφτο
διελφκθ εντόσ ολίγου· διότι οι μεν Ολφμπιοι απιτουν πολλά, οι δε εντόπιοι δεν είχαν να
τοισ δϊςωςιν ειμι ολίγα. Αναχωριςαντεσ δε οι 600 Ολφμπιοι εισ Ωρεόν, διζμειναν εκεί
βουλευόμενοι περί του πρακτζου· ζφκαςε και ο μθ ςυναποπλεφςασ γενικόσ αρχθγόσ των
Διαμαντισ· τουσ επρόφκαςαν καί τινεσ ςταλζντεσ προσ αυτοφσ παρά του Αρείου πάγου·
μετζβθςαν και οι πρόκριτοι του τόπου, και ςυμφωνίασ γενομζνθσ επανιλκαν οι Ολφμπιοι
εισ Βρυςάκια υπό τακτόν κατά μινα μιςκόν και ζςτθςαν εκ νζου το ςτρατόπεδον υπό τον
Διαμαντιν.
Και ταφτα μεν τα κατά το ανατολικόν τθσ Ευβοίασ μζροσ. Λδοφ δε και τα κατά το δυτικόν.
Μετά τθν προσ τα μζρθ τθσ Καρφςτου ιτταν των Ελλινων, και τθν εκείκεν αναχϊρθςιν των
ζξωκεν ελκόντων οπλοφόρων, εναπζμεινεν ο εντόπιοσ οπλαρχθγόσ Κριεηιϊτθσ,
περιφερόμενοσ, ωσ είρθται, τα βουνά τθσ Ερετρίασ και Κοφμθσ. Θ φιμθ τθσ ανδρίασ του
ανδρόσ τοφτου ζφερεν υπό τθν ςθμαίαν του μετ' ολίγον πολλοφσ ςυντοπίτασ του. Ο δε
Τςαρκατςι - Αλιπαςασ, ευδοκιμιςασ κατά του ςτρατοπζδου των Βρυςακίων, ζςτειλε
ςτράτευμα και κατά των υπό τον Κριεηιϊτθν εςτρατοπεδευμζνων εν Μετοχίω, χωρίω επί
του όρουσ τθσ Κοφμθσ. Εν τοφτοισ ιλκαν εισ βοικειαν των περί τον Κριεηιϊτθν ζξωκεν
ςτρατιϊται υπό τον Αναγνϊςτθν Σαλαμίνιον. Τρεισ θμζρασ αντετουφεκίηοντο Ζλλθνεσ και
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Τοφρκοι. Οι Τοφρκοι απζτυχαν του ςκοποφ των και επανιλκαν εισ Χαλκίδα
καταδιωκόμενοι.
Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ όλθσ τθσ Ευβοίασ εκείναισ ταισ θμζραισ· θ δε τθσ Κριτθσ ιτον θ
εξισ.
Μετά τθν ςυνζλευςιν τθσ Επιδαφρου θ κυβζρνθςισ, κακ' όν καιρόν εφρόντιηε περί γενικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ, απζςτελλεν εισ Κριτθν ωσ οργανιςτιν αυτισ τον Ρζτρον
Σκυλίτςθν Ομθρίδθν. Φκάςασ οφτοσ τα τζλθ απριλίου εισ Αρμζνουσ, κϊμθν τθσ επαρχίασ
Αποκορϊνων όπου ζδρευε τότε θ προςωρινι διοίκθςισ τθσ Κριτθσ, εκάλεςε τον
περιοδεφοντα τθν νιςον Αφεντοφλθν εισ γνϊςιν των διαταγϊν τθσ κυβερνιςεωσ. Ο
Αφεντοφλθσ, όςτισ εκεϊρει τθν Κριτθν ωσ βαςίλειον ανεξάρτθτον τθσ λοιπισ Ελλάδοσ και
ενεδφκθ πάςαν εξουςίαν επί τθσ νιςου εν ονόματι του Υψθλάντου, καλοφμενοσ «Α ρ ι ς τ
ρ ά τ θ γ ο σ - κ α ι - δ ι ο ι κ θ τ ι σ - π ά ς θ σ - Κ ρ ι τ θ σ», ωργίςκθ επί τθ αποςτολι ταφτθ
και εβόα κατά τθσ κυβερνιςεωσ,
Μάιοσ αλλά μθ ειςακουόμενοσ θναγκάςκθ να υπακοφςθ και προςυπογράψθ τθν 21 μαΐου
τον νζον οργανιςμόν, ον πρόκυμοι όλοι οι πρόκριτοι και οπλαρχθγοί τθσ νιςου
υπζγραψαν τθν αυτιν θμζραν. Καταλιπϊν δε και τον πολεμικόν τίτλον του
αρχιςτρατιγου ζφερεν εισ το εξισ τον πολιτικόν του γενικοφ επάρχου τθσ Κριτθσ
κατά τον νζον οργανιςμόν. Αλλ' εν ϊ όλοι ςυνεςκζπτοντο περί τθσ εφαρμογισ αυτοφ
εφάνθ τθν 28 παρά πάςαν προςδοκίαν εν τω λιμζνι τθσ Σοφδασ ο αιγφπτιοσ ςτόλοσ
εξ 106 πολεμικϊν και φορτθγϊν πλοίων, φζρων υπό τθν αρχθγίαν του Χαςάμπαςα
πεντακιςχιλίουσ, εν οισ και διςχίλιοι, εμπειροπόλεμοι Αλβανοί, οκτακόςιοι ιππείσ και
ικανά πολεμεφόδια και κανόνια. Θ πρωτοφανισ εν Κριτθ κζα ςτόλου εφόβιςεν εισ
άκρον τουσ Κριτασ· θφξθςε δε τον φόβον και θ ςφγχρονοσ φιμθ, ότι ο εν τω χωρίω
των Μαχαιρϊν εδρεφων τότε Αφεντοφλθσ, απαρεςκόμενοσ επί τθ νζα τάξει των
πραγμάτων και απελπιςκείσ εξ αιτίασ του νζου κινδφνου και των εγχωρίων
διενζξεων, εμελζτα να δραπετεφςθ. Θ μελετωμζνθ δραπζτευςίσ του δεν ιτο
ψευδισ, αλλ' επρολιφκθ ι μάλλον ειπείν ανεβλικθ.
Τριακόςιαι περίπου ψυχαί ευρίςκοντο κατά το ακρωτιριον των Χανιϊν, Μελζχα, εισ
ςυλλογιν καρπϊν κακ' θν θμζραν κατιχκθ ο ςτόλοσ και εκινδφνευαν αποκλειόμεναι ν'
απολεςκϊςιν αλλά, χάρισ εισ τον Σιφακαν και τον Βαςίλθν Χάλθν, δραμόντασ αυκθμερόν
εισ απαλλαγιν των, διεςϊκθςαν εισ τα ίδια αβλαβείσ.
Λοφνιοσ Ρλιρεισ ηιλου και κάρρουσ οι δφο οφτοι γενναίοι οπλαρχθγοί, παραλαβόντεσ και
τον Μανδάν, επάτθςαν πολλαχόκεν μετά περίπου πεντακοςίων το κατά τασ Αλυκάσ
εςκθνωμζνον εχκρικόν ςτρατόπεδον περί το λυκαυγζσ τθσ 1 Λουνίου, αλλ'
απεκροφςκθςαν και κατεδιϊχκθςαν μζχρι τθσ υπωρείασ τθσ Μαλάξασ, όπου
εντυχόντεσ άλλουσ επιβοθκοφσ αντζκρουςαν τουσ εχκροφσ και τουσ απϊκθςαν εισ
τασ ςκθνάσ των.
Αποδιϊξασ ο Χαςάμπαςασ τθν δευτζραν θμζραν τθσ αφίξεϊσ του τουσ εν Τςουκαλαριοίσ
και εν Νεοκϊρω ςτακμεφοντασ Χριςτιανοφσ και κυριεφςασ όλα τα πλθςιόχωρα πεδινά
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μζρθ, εςτράτευςε τθν 11 εισ κατοχιν τθσ Μαλάξασ. Επτακόςιοι Χριςτιανοί ιςαν εν ταισ
υπωρείαισ τότε ςυγκεντρωμζνοι, αντζςτθςαν εισ τετρακιςχιλίουσ, αλλά πολλά πακόντεσ
ανζβθςαν διά νυκτόσ εισ το χωρίον και μετ' ολίγον το εγκατζλειψαν αμαχθτί και
υπεχϊρθςαν προσ τασ ίηασ εισ χωρίον Κάμπον· καταλαβϊν δε τθν επαφριον ο
Χαςάμπαςασ τθν Μαλάξαν και εγκαταςτιςασ φρουράν υπό τον ανεψιόν του
Μουςταφάμπεθν, ανεςτρατοπζδευςεν· αλλ' οι Χριςτιανοί επανελκόντεσ τθν 20 Λουλίου
περιζηωςαν το χωρίον. Οι περί τον Μουςταφάμπεθν, πτοθκζντεσ κατ' αρχάσ, ϊρμθςαν να
φφγωςιν, αλλ' εμποδίςκθςαν, επαλινδρόμθςαν εξ ανάγκθσ, επολζμθςαν ωσ απθλπιςμζνοι,
ενίκθςαν και διεςκόρπιςαν τουσ εχκροφσ των φονεφςαντεσ 40, εν οισ και τον
ςτρατθγικϊτατον των οπλαρχθγϊν τθσ Κριτθσ Ρρωτοπαπαδάκθν αλλά μετά δζκα θμζρασ
αφικαν το περιμάχθτον χωρίον, και το κατζλαβαν εκ νζου οι Χριςτιανοί.
Μετά δε τα κατά τθν Μάλαξαν, επενεγκόντα μζγαν και γενικόν φόβον, εβουλικθ ο
Χαςάμπαςασ να ελκφςθ εισ υποταγιν τουσ Χριςτιανοφσ, ωσ μθδζν ελπίηοντασ πλζον εισ τα
όπλα των, και υπζςχετο διά του επιςκόπου Κυδωνίασ, ον ευρϊν εν τθ φυλακι
απεφυλάκιςε, ν' αποδϊςθ τοισ αποςτάταισ, αν επροςκφνουν, τα υπάρχοντά των και τουσ
κρατουμζνουσ ςυγγενείσ των, να επιτρζψθ δε και τθν επιςκευιν των εκκλθςιϊν και να
χορθγιςθ πάςαν αντίλθψιν εισ επανόρκωςιν των κακϊσ εχόντων. Αδφνατοι οι Χριςτιανοί
τον επολιτεφκθςαν, εξζκεςαν τα κακά όςα υπζφεραν, είπαν ότι αδφνατον να ςυηιςωςιν
εισ το εξισ Τοφρκοι και Χριςτιανοί ωσ και πρότερον, επρόβαλαν διακοπιν εχκροπραξιϊν
και άλλουσ απαραδζκτουσ όρουσ και εηιτθςαν καιρόν να ςυμβουλευκϊςι και τθν εν
Ρελοποννιςω κυβζρνθςιν. Ο Χαςάμπαςασ επανζλαβεν όςα και πρότερον, και κζλων να
τουσ απελπίςθ, τουσ ειδοποίθςεν, ότι όλθ θ Ρελοπόννθςοσ επροςκφνθςεν επί τθσ ειςβολισ
του Δράμαλθ· αλλά πειςκείσ ότι οι Χριςτιανοί τον θπάτουν εξαγοραηόμενοι τον καιρόν,
απεφάςιςε να ειςβάλθ εισ τα Λευκά - όρθ (Αςπροβοφνι),
Αφγουςτοσ και παραλαβϊν τουσ παςάδασ των Χανιϊν και τθσ εκφμνθσ, επάτθςεν αμαχθτί
τθν 4 Αυγοφςτου και ζκαυςε το Κζριςον και τουσ Λάκκουσ· μακϊν δε ότι
πολλαχόκεν ςυνζρρεαν Σφακιανοί, ιηίται και άλλοι εισ αντίκρουςιν, ςυχνάκισ
ακροβολιηόμενοσ και φοβθκείσ μθ πάκωςιν αίφνθσ οι περί αυτόν όςα ζπακαν
το παρελκόν ζτοσ οι ςυνάδελφοί των, ανεςτρατοπζδευςε, μθδζν κατά τθν
μεγάλθν ταφτθν εκςτρατείαν κατορκϊςασ πολλοφ λόγου άξιον· πατιςασ δε
αμαχθτί και καταςτρζψασ τον Αποκόρωνα, και αναπαφςασ επί τινασ θμζρασ
τουσ υπ' αυτόν, εςτράτευςεν εισ Μεγάλον Κάςτρον, όπου ζφκαςε τθν 31
πολεμϊν κακ' οδόν και πολεμοφμενοσ και εςτρατοπζδευςεν ζξω τθσ πόλεωσ.
Είχαν εκςτρατεφςει πρό τινων μθνϊν διάφοροι οπλαρχθγοί των εν αποςταςία μερϊν εισ
Μυράμπελον και Λεςίδι προσ ανζγερςιν και εμψφχωςιν των ειςζτι εν θρεμία ανατολικϊν
επαρχιϊν, και ευδοκίμθςαν· ουδ' θ απόβαςισ των εξ Αιγφπτου εδυνικθ να ψυχράνθ τουσ
εισ εφόπλιςιν οργϊντασ των μερϊν εκείνων Χριςτιανοφσ, ϊςτε τον Λοφλιον μόνθ θ επαρχία
τθσ Σιτείασ θρζμει ωσ απόκεντροσ. Ρολλάκισ και πολλαχοφ ςυνεκροφςκθςαν Χριςτιανοί και
Τοφρκοι κατ' εκείνα τα μζρθ, και ο κάλλιςτοσ των αγϊνων ωσ επί το πλείςτον υπερίςχυε.
Τόςον δε εξεμάνθςαν οι εκφμνιοι Τοφρκοι μακόντεσ τα γενόμενα, ϊςτε αφιρπαςαν οι
κραςφτεροι και φιλεκδικϊτεροι, άκοντοσ του παςά, τον εν ειρκτι κρατοφμενον και
κακουχοφμενον επίςκοπον τθσ επαρχίασ, και τον εκρζμαςαν· εφόνευςαν δε τθν αυτιν
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θμζραν και άλλουσ Χριςτιανοφσ.
Αλλ' θ άφιξισ του υπό τον Χαςάμπαςαν ςτρατοφ εισ το Μεγάλον Κάςτρον, όπου ιςαν ιδθ
οι πολυαρικμότεροι των εν τοισ φρουρίοισ Τοφρκων, μετζβαλε τα πράγματα επί το χείρον,
και επθρζαςε και αυτά τα πνεφματά τινων των κατ' εκείνα τα μζρθ Χριςτιανϊν. Ο
ςτρατάρχθσ οφτοσ απζςτειλεν, άμα φκάςασ, πολλαχοφ αποςπάςματα εισ εξολόκρευςιν και
αιχμαλωςίαν· ειςζβαλε μετά ταφτα και αυτόσ πανςτρατιά εισ τθν επαρχίαν, Ρεδιάδα, και
τθν εκυρίευςεν αναιμωτί· αλλά πειρακείσ να καταλάβθ και τθν δυςδιάβατον κζςιν, Σίτι,
τθν Μάλαξαν εκείνου του μζρουσ, απεκροφςκθ και οπιςκοδρομιςασ εςτρατοπζδευςε
κατά το Βιάννον εν τθ επαρχία τθσ Αρκαδίασ, όπου διατρίψασ ολόκλθρον μινα επανιλκεν
εισ τθν Ρεδιάδα. Θ επαρχία, Λαςίκι, είναι, εξ αιτίασ τθσ ορεινισ και δυςπροςίτου κζςεϊσ
τθσ, τα Σφακιά του ανατολικοφ μζρουσ τθσ νιςου, και εισ τουσ κατοίκουσ αυτισ απζβλεπαν
οι γειτνιάηοντεσ και πάςχοντεσ λαοί· αλλ' οι κάτοικοι αυτισ καταπτοθκζντεσ
επεκαλζςκθςαν παρά πάςαν ελπίδα το ζλεοσ του εχκροφ λιγοντοσ του οκτωβρίου· οι
άλλοι όμωσ λαοί, αν και αςκενζςτεροι, δεν εμιμικθςαν το παράδειγμά των, προτιμϊντεσ
τθσ υποταγισ ποτζ μεν τθν πάλθν, ποτζ δε τθν εισ τα όρθ καταφυγιν· μετεμελικθςαν δε
και οι Λαςικιϊται και εφωπλίςκθςαν εκ νζου. Ολίγοι μόνον υπεκρίκθςαν εξ ανάγκθσ
υπόκλιςιν· οφτοι δε ιςαν οι πλθςιόχωροι του φρουρίου.
Μθ δυνάμενοι δε οι Χριςτιανοί ν' αντιπαρατάττωνται πλζον εκ του ςυςτάδθν προσ τουσ
πολυαρίκμουσ και καλϊσ ςυντεταγμζνουσ εναντίουσ των θγωνίηοντο να τουσ βλάπτωςι
ςποράδθν.
Ρολλάσ τοιαφτασ ευτυχείσ επιδρομάσ παρορϊντεσ χάριν ςυντομίασ φζρομεν εισ γνϊςιν τθν
εξισ.
Τριακόςιοι εκλεκτοί Αλβανοί εςτάλθςαν διά καλάςςθσ εισ Κρουςϊνα εν τθ επαρχία
Μαλεβυηίου παρά του Χαςάμπαςα ωσ προφυλακι του ςτρατοπζδου, αλλ' επιπεςόντεσ
ζξωκεν διά νυκτόσ οι Χριςτιανοί, και ςυνεργεία των υποκρινομζνων ότι επροςκφνθςαν
εντοπίων τοιχωρυχοφντεσ, και μεταβαίνοντεσ από οικίασ εισ οικίαν και καίοντεσ, τουσ
θνάγκαςαν να κλειςκϊςιν εν τθ κολωτι εκκλθςία του χωρίου, και ςπάςαντεσ τον κόλον
και ερρίψαντεσ καυςτικάσ φλασ τουσ κατζκαυςαν όλουσ.
Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ιλκε νζα επικουρία χιλίων ανδρϊν προσ τον Χαςάμπαςαν εξ
Αλεξανδρείασ και διεκομίςκθςαν εν αφκονία τροφαί και πολεμεφόδια.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΖ'.

&Σα μεηά ηην μάσην ηος Πέηα καηά ηην Γςηικήν Δλλάδα μέσπι ηηρ
πολιοπκίαρ Μεζολογγίος και η εν ηούηοιρ παπάδοζιρ ηηρ Κιάθαρ.&
ΜΕΤΑ δε τα εν Ρζτα δυςτυχι ςυμβάντα, φανερόν ιτον ότι οι Τοφρκοι κα επροχϊρουν προσ
τθν Αιτωλοακαρνανίαν πίπτοντεσ οι μεν εισ Ξθρόμερον διά τθσ Βονίτςθσ, κφριοι όντεσ του
αμβρακικοφ κόλπου, οι δε εισ Βάλτον διά του Μακρυνόρουσ. Ο Μαυροκορδάτοσ,
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διαμείνασ εν Λαγκάδα ζωσ οφ ςυνιχκθςαν εκεί τα επί τθσ εν Ρζτα μάχθσ διαςκορπιςκζντα
ςτρατεφματα προσ ενδυνάμωςιν τθσ κζςεωσ εκείνθσ, αν και μθ όςον άλλοτε αναγκαίασ
μετά τθν υπό των Τοφρκων κυρίευςιν του αμβρακικοφ κόλπου, ανεχϊρθςε, και
μεταβαίνων από χωρίου εισ χωρίον και από βουνοφ εισ βουνόν επροςπάκει να
εγκαρδιϊςθ και πείςθ τουσ φοβθκζντασ λαοφσ ίνα προκαταλάβωςι τασ κζςεισ του
Λουτρακίου και του Καρβαςαρά, όπου ο εχκρόσ εδφνατο ν' αποβιβάςθ ευκόλωσ τα
ςτρατεφματά του. Αλλ', εν ϊ κατεγίνετο επιπόνωσ εισ τοφτο, νζον δεινόν επιλκε προσ
ανατροπιν του ςχεδίου. Ο ςυνθνωμζνοσ ςτόλοσ Κωνςταντινουπόλεωσ, Αιγφπτου και
Αλγερίασ, ο επί τθσ ειςβολισ του Δράμαλθ φανείσ εκτόσ τθσ Φδρασ, εξ 84 πολεμικϊν
πλοίων, εξ ϊν 7 δίκροτα και 15 φρεγάται, ελλιμζνιςε τθν 20 Λουλίου ζξωκεν του
Μεςολογγίου· ιλκαν και τα εν τω κορινκιακϊ κόλπω και ζγειναν όλα 90. Εμφανιςκζντοσ
του ςτόλου τοφτου, τα 8 ελλθνικά πλοία απζπλευςαν, και οι Ζλλθνεσ φοβθκζντεσ εξ αιτίασ
των κατά τθν ξθράν νεωςτί ςυμβάντων, και βλζποντεσ ότι θ κάλαςςα του Μεςολογγίου
ζπθξε, κατά τθν φράςιν των, επί τω εμφανιςμϊ τόςων κινθτϊν βουνϊν, ενόμιςαν ότι
επζςτθ θ τελευταία ϊρα και τθσ ελευκερίασ τθσ πατρίδοσ και τθσ ηωισ των.
Τθν άλωςιν του Βαςιλαδίου επεχείρθςεν ο εχκρικόσ οφτοσ ςτόλοσ και πολλάκισ
εδοκίμαςεν υπό βαρφν κανονοβολιςμόν ν' αποβιβάςθ ναφτασ και ςτρατιϊτασ· αλλ' θ
τόλμθ των εντοπίων υπεραςπιςτϊν του εδείχκθ τοιαφτθ, ϊςτε 50 μόνον ναφται
Μεςολογγίται ιρκεςαν να αποκροφςωςιν ευτυχϊσ τασ αλλεπαλλιλουσ εφόδουσ του
εχκροφ. Αγωνιςκείσ δε δφο θμζρασ ανωφελϊσ μετζπλευςεν εισ τθν μεταξφ Ευινου και
Μεςολογγίου Μαφρθν Αλικιν, επί ςκοπϊ να κυριεφςθ καν εκείνθν τθν κζςιν και ςτιςθ
ςτρατόπεδον· αλλ' θφρεν επί τθσ παραλίασ 800 Αιτωλοφσ ετοίμουσ να τθν υπεραςπίςωςιν.
Ο αρχθγόσ αυτϊν Μακρισ, ο μόνοσ ίςωσ των ςυγχρόνων του οπλαρχθγϊν τθσ Δυτικισ
Ελλάδοσ, όςτισ δεν εφίλθςζ ποτε τουρκικιν ποδιάν, διότι ζηθ μζχρι τθσ επαναςτάςεωσ
αδιακόπωσ ωσ κλζπτθσ, περιπλανϊμενοσ εισ βουνά και εισ εριμουσ, κζλων να δείξθ το
ςτράτευμα τοφτο πολυανκρωπότερον και επιφοβϊτερον, διζςπειρεν άμα ενφκτωςε τουσ
ςτρατιϊτασ του επί τθσ παραλίασ και τουσ διζταξε να τουφεκίηωςιν ολονυκτί ανάπτοντεσ
και πολλά πυρά· ζπαιηαν δε και μουςικά όργανα, και οι ςτρατιϊται ευκφμουν χορεφοντεσ,
τραγουδοφντεσ και αλαλάηοντεσ. Ρρωίασ δε γενομζνθσ, κακ' θν ϊραν οι Τοφρκοι
προςθφχοντο και είσ αυτϊν διελάλει μεγαλοφϊνωσ κατά τθν ςυνικειαν τθν ενότθτα του
Κεοφ και τθν κείαν αποςτολιν του προφιτου, τινζσ των ςτρατιωτϊν ανζβθςαν εισ τα
δζνδρα προςευχόμενοι και διαλαλοφντεσ ωσ οι Τοφρκοι και βλαςφθμοφντεσ τον προφιτθν.
Άλλοι δε, ςυνάηοντεσ χοίρουσ, τουσ θνάγκαηαν τθν ϊραν τθσ προςευχισ των Τοφρκων,
ςφίγγοντεσ τον λαιμόν των, να γρυλλίηωςιν. Οι Τοφρκοι, ακοφςαντεσ τόςουσ αςεβείσ
λόγουσ και τον από άκρου εισ άκρον του ελλθνικοφ ςτρατεφματοσ οξφν γρυλλιςμόν των
βδελυρϊν παρ' αυτοίσ ηϊων, ιδόντεσ και τόςθν αφοβίαν απζπλευςαν τθν επαφριον
άπρακτοι, και ελλιμζνιςαν ζμπροςκεν των Ρατρϊν. Οι δε Ζλλθνεσ, ουσ εξ αυτισ τθσ
φυςικισ ηωθρότθτοσ και κερμισ φανταςίασ των μικρόν τι αρκεί να μικροκαρδίςθ ι να
μεγαλοκαρδίςθ, ιδόντεσ τθν διττιν αποτυχίαν των εχκρϊν κατά τα παράλια τθσ Αιτωλίασ
ιρχιςαν να λθςμονϊςιν όςα ζπακαν.
Μετά δε τασ αλλεπάλλθλουσ αποτυχίασ των Ελλινων πζραν του Μακρυνόρουσ και τον εξ
ανάγκθσ περιοριςμόν αυτϊν εντεφκεν των ορίων του Ξθρομζρου και του Βάλτου, ουδεμία
απζμεινεν ελπίσ εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ τθσ Κιάφασ· ιρχιςαν δε οι ζγκλειςτοι και να
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πεινϊςιν· θ δε ςυςςϊρευςισ τόςων χωρικϊν εντόσ τόςω ςτενοφ τόπου επινεγκεν εντόσ
ολίγου και λοιμικιν· οι Αλβανοί επροςπάκουν δι' υποςχζςεων ν' αποςπάςωςι των
Σουλιωτϊν τουσ χωρικοφσ των· οι δε χωρικοί ζδιδαν ϊτα ακοισ εξ αιτίασ τθσ πείνασ, τθσ
λοιμικισ και τθσ απελπιςίασ. Κακ' θμζραν δε ζγινετο λόγοσ μεταξφ πολιορκοφντων και
πολιορκουμζνων περί ςυμβιβαςμοφ άλλοτε μερικοφ και άλλοτε γενικοφ ζωσ οφ
εςυμβιβάςκθςαν οριςτικϊσ. Οι Σουλιϊται ςυγκατζνευςαν να παραδϊςωςι τθν Κιάφαν,
αλλά δεν θκζλθςαν να μετοικίςωςιν εισ μζροσ τουρκικόν, και απιτθςαν να
μεταβιβαςκϊςιν υπό Λόνιον ςθμαίαν εισ τθν Επτάννθςον. Οι Τοφρκοι δεν αντείπαν, αλλ'
εχρειάηετο θ ςυγκατάκεςισ του μεγάλου αρμοςτοφ των ιονίων νιςων, και ζςτειλαν προσ
αυτόν και οφτοι και εκείνοι πρζςβεισ. Εν τοςοφτω, αφ' οφ προϊδευςεν ο ςυμβιβαςμόσ, οι
χωρικοί τθ ςυγκατακζςει των Σουλιωτϊν επανιλκαν εισ τα χωρία των και παρεδόκθςαν εισ
τουσ γείτονασ των αγάδασ. Ειςθκοφςκθ και θ προσ τον μζγαν αρμοςτιν πρεςβεία, και
υπεγράφθ ςυνκικθ εν Ρρεβζηθ τθν 28 ιουλίου εν τθ οικία και υπό τθν εγγφθςιν του εκεί
Άγγλου προξζνου, Μαχζρου, υποχρεοφςα τουσ Τοφρκουσ ν' αγοράςωςιν όςα είδθ οι
Σουλιϊται ικελαν ν' αφιςωςιν ωσ περιττά εν τω φρουρίω, να τοισ δϊςωςι φορτθγά ηϊα
προσ μετακόμιςιν των αδυνάτων και των ςκευϊν αυτϊν εισ τον λιμζνα, να πλθρϊςωςι
τουσ ναφλουσ, να τοισ εγχειρίςωςιν ομιρουσ προσ αςφάλειάν των επί τθσ εξόδου αυτϊν
μζχρισ ου ζμβωςιν εισ τα πλοία και ν' απομακρφνωςι τα προσ τον λιμζνα ςτρατεφματα. Οι
Τοφρκοι, προκζμενοι ν' απαλλαγϊςιν όςον τάχιον των δεινϊν τοφτων εχκρϊν και
προςθλϊςωςι τθν προςοχιν των εισ τα τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, όχι μόνον ταφτα ζςτερξαν,
αλλά και γρόςια 150,000 τοισ ζδωκαν επί λόγω μιςκϊν οφειλομζνων αυτοίσ παρά του Αλι,
διότι άνευ τοφτων δεν ικελαν οι Σουλιϊται ν' απολφςωςι τον Χαςάμπαςαν, ον ωσ όμθρον
τοισ είχε παραδϊςει ο πάποσ του Αλισ επί τθσ ςυμμαχίασ των. Υπό τουσ όρουσ τοφτουσ
ζςτειλαν εν πρϊτοισ εισ τον αιγιαλόν οι Σουλιϊται τασ οικογενείασ και τα ςκεφθ των,
κατζβθςαν τθν 2 ςεπτεμβρίου και αυτοί ζνοπλοι και απζπλευςαν ςυν γυναιξί και τζκνοισ
υπό ςυνοδίαν αγγλικϊν πολεμικϊν πλοίων εισ Κεφαλλθνίαν, όπου υπζςτθςαν πολυιμερον
κάκαρςιν διά τθν επικρατοφςαν παρ' αυτοίσ λοιμικιν και τθν αναφανείςαν εντόσ του
λοιμοκακαρτθρίου ευλογίαν.
Ραραδοκείςθσ τθσ Κιάφασ, θ Αιτωλοακαρνανία ζχαςε το προπφργιόν τθσ.
Διετζλει υπό τον Βρυϊνθν ο Μεχμζτ - ουςιτπαςασ, ο και Κιουταχισ, φροφραρχοσ τθσ
Άρτθσ, και διαπρζψασ εν τθ μάχθ του Ρζτα. Άνκρωποσ οφτοσ οξφσ και τολμθρόσ,
μεμφόμενοσ τον αρχθγόν του ωσ αδρανι και ανάξιον και φιλοτιμοφμενοσ να φανι
αξιϊτεροσ και δοξαςκι υπζρ εκείνον, εμίςκωςεν επί δφο μινασ τριςχιλίουσ Αλβανοφσ,
παρζλαβε και τον Λςμαιλ Ρλιάςαν αντίηθλον του Βρυϊνθ, και πλιρθσ ελπίδων να υποτάξθ
τθν Αιτωλοακαρνανίαν διά των μικρϊν τοφτων δυνάμεων εξ αιτίασ των δεινϊν τθσ
περιςτάςεων, διζπλευςε τον αμβρακικόν κόλπον και απζβθ εισ Λουτράκι αρχομζνου του
αυγοφςτου, ςυγκατατεκζντοσ και του αρχθγοφ Βρυϊνθ κζλοντοσ και μθ κζλοντοσ, ωσ
φοβουμζνου τασ προσ τθν Ρφλθν και τον Χουρςιδθν κατ' αυτοφ αναφοράσ του τολμθροφ
Κιουταχι.
Ο δε καταγινόμενοσ εισ αςφάλειάν τθσ άκρασ του αμβρακικοφ κόλπου Μαυροκορδάτοσ
είχεν ζλκει εισ Μαχαλάν φζρων τα απομεινάρια του τακτικοφ ολίγασ θμζρασ πριν αποβι ο
Κιουταχισ εισ Λουτράκι, τα άφθςεν εκεί προσ ςφςταςιν ςτρατοπζδου, υπιγεν επί
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ςτρατολογία εισ Μεςολόγγι και Ανατολικόν και ανζβθ ζπειτα εισ Βραχϊρι προσ επίβλεψιν
ωσ από κεντρικωτζρου μζρουσ των εςωτερικϊν πραγμάτων και προμικειαν των
αναγκαίων του ςτρατοπζδου του Μαχαλά, οφτινοσ εισ αφξθςιν κατεγίνοντο και
προεςτϊτεσ και οπλαρχθγοί.
Ο δε Κιουταχισ, αποβάσ εισ Λουτράκι και ευρϊν τον τόπον αφφλακτον εξεςτράτευςεν εισ
τα ενδότερα, ζκαυςε κακ' οδόν τθν Κατοφναν, και φκάςασ εισ Ραπαδάτασ, χωρίον
θμιϊριον απζχον του Μαχαλά, απιντθςεν 60 Ζλλθνασ εν τω μοναςτθρίω του προφιτου
Θλίου οδοιποροφντασ προσ το αρτιγενζσ ςτρατόπεδον του Μαχαλά. Οφτοι, ευρεκζντεσ
παρά προςδοκίαν εν μζςω των εχκρϊν και μθ δυνάμενοι να φφγωςι, κατζλαβαν τθν
παρακειμζνθν δυνατιν κζςιν του μικροφ χωρίου Αετοφ και τόςον γενναίωσ αντζςτθςαν
ϊςτε οι περί τον Κιουταχιν, φοβθκζντεσ μθ επιπζςωςι και οι εν Μαχαλά,
ανεςτρατοπζδευςαν εισ Λουτράκι επί ςκοπϊ να μθ εκςτρατεφςωςιν ζωσ οφ ειςβάλθ και θ
υπό τον Βρυϊνθν μεγάλθ δφναμισ. Διζπρεψαν δε κατά τθν μάχθν του Αετοφ ςυμβάςαν τθν
10 αυγοφςτου ο Κεοδωράκθσ Γρίβασ, ο Γιάννθσ Τςαοφςθσ, ο Στάκθσ Κατςαρόσ και ο
Δθμιτρθσ Ραλθογιάννθσ.
Κακ' ον δε καιρόν εκάκθτο ο Κιουταχισ εν Λουτρακίω αργόσ, οι εισ τον Μαχαλάν
πανταχόκεν ςυρρζοντεσ Ζλλθνεσ ζγειναν τριςχίλιοι και εξεςτράτευςαν επί ςκοπϊ να
ριφκϊςιν αίφνθσ διά νυκτόσ επί τουσ εχκροφσ ωσ απροφυλάκτουσ. Αλλά πλθςιάςαντεσ και
ευρόντεσ αυτοφσ παρά πάςαν προςδοκίαν καλϊσ ωχυρωμζνουσ και ετοίμουσ εισ μάχθν,
δεν τουσ εκτφπθςαν και επανιλκαν εισ Μαχαλάν άπρακτοι. Θ δε απροςδόκθτοσ των
εχκρϊν αφτθ προετοιμαςία ζδωκεν αφορμιν να υποπτεφςωςι πολλοί των Ελλινων, ότι
μεταξφ αυτϊν ιςαν επίβουλοι ανακαλφπτοντεσ τω εχκρϊ τα ςχζδιά των. Εφωράκθςαν δε
καί τινεσ ςπερμολόγοι εμπνζοντεσ κακοβοφλωσ φόβον. Οι φανεροί οφτοι λόγοι εισ
απονζκρωςιν του λαοφ και αι υποκρυπτομζνθσ επιβουλισ υποψίαι εγζννθςαν μεταξφ των
ςυγκροτοφντων το ςτρατόπεδον του Μαχαλά οπλαρχθγϊν δεινάσ λογοτριβάσ και ζφεραν
μετ' ολίγον και τθν διάλυςιν όλου του ςτρατοπζδου, ελκοφςθσ τθσ βεβαίασ ειδιςεωσ ότι ο
εισ Άρταν μεταβάσ Βρυϊνθσ ιτον ζτοιμοσ να ειςβάλθ και οφτοσ μετά πολυαρίκμων
Αλβανϊν.
Θ είδθςισ τθσ εγγιηοφςθσ ειςβολισ και ο διαςκορπιςμόσ του ςτρατοπζδου απιλπιςαν τουσ
δυςτυχείσ κατοίκουσ των μερϊν εκείνων, οίτινεσ μιτε υπεράςπιςιν βλζποντεσ, μιτε να
προςκυνιςωςι κζλοντεσ, ζτρεχαν πλθκθδόν εισ τα παράλια τθσ Ακαρνανίασ, ίνα
διαςωκϊςιν εισ το μζχρι τθσ επαναςτάςεωσ ζρθμον νθςίδιον του Καλάμου, το υπό τθν
κυβζρνθςιν τθσ Επταννιςου, φζροντεσ και όςθν εδφναντο περιουςίαν. Τθν απελπιςίαν δε
ταφτθν εκορφφωςαν αι προσ αλλιλουσ τινϊν οπλαρχθγϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, και μεταξφ
αυτϊν καί τινων των προκρίτων, διαιρζςεισ, απειλοφςαι κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εμφφλιον
πόλεμον, κατά μεν τα Άγραφα μεταξφ Καραϊςκάκθ και άγκου, κατά δε τον Βλωχόν μεταξφ
Σταΐκου και Βλαχοποφλου, κατά δε τα Κράβαρα μεταξφ Ρθλλάλα και Καναβοφ. Ο δε
εμφφλιοσ οφτοσ πόλεμοσ, όπου και αν εξερριγνυτο, φόβοσ μζγασ ιτο μθ ετάραττε και τασ
άλλασ επαρχίασ και τότε κα εκινδφνευε να χακι αιςχρϊσ όλθ θ Δυτικι Ελλάσ αυτι αφ'
εαυτισ.
Ο Βρυϊνθσ δεν ιτον οφτε ωσ ο Χουρςιδθσ βαρφσ και ςκλθρόσ, οφτε ωσ ο Δράμαλθσ
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άςκεπτοσ και ορμθτικόσ. Ιτο και αυτόσ άλλοτε εκ των αυλικϊν του Αλι, εγνϊριηε τουσ
προεςτϊτασ και οπλαρχθγοφσ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, και απελάμβανε τθν υπόλθψίν των.
Ρολλάκισ ζλαβεν αφορμιν να καυμάςθ τθν ανδρίαν των πολεμιςτϊν εκείνου του μζρουσ
και δεν θλαηονεφετο διά τασ κατ' αυτϊν τελευταίασ επιτυχίασ του. Διά ταφτα επεχείρθςε,
και πριν πζςθ θ Κιάφα, να τουσ ελκφςθ μάλλον διά λόγων ι να τουσ υποτάξθ δι' όπλων, και
ανταπεκρίνετο φιλικϊσ μετά τινων των δυνατϊν εκείνων των επαρχιϊν, και ιδίωσ μετά του
Βαρνακιϊτθ, του μόνου ςτρατθγοφ εν τθ Αιτωλοακαρνανία. Οι δ' εν τοισ πράγμαςι και
αυτόσ ο Μαυροκορδάτοσ εγνϊριηαν τθν περί θσ ο λόγοσ ανταπόκριςιν· αν δε και είχαν υπ'
όψιν τθν πρόςφατον αποςκίρτθςιν του Γϊγου και τα εισ διάλυςιν του ςτρατοπζδου του
Μαχαλά ςκευωρθκζντα, όλοι επίςτευαν, ότι οι μετά των Τοφρκων ανταποκρινόμενοι
Δυτικοελλαδίται ιςαν πιςτοί εισ τον αγϊνα, και ότι ενιργουν επ' αγακϊ τθσ
κινδυνευοφςθσ πατρίδοσ, εξαγοραηόμενοι τον καιρόν.
Αφ' οφ το ςτρατόπεδον του Μαχαλά διεςκορπίςκθ, και οι κάτοικοι απθλπιςμζνοι
εγκατζλειψαν τασ εςτίασ των, ο Μαυροκορδάτοσ, βλζπων τον φανερόν κίνδυνον, μετζβθ
εισ Κωνοπίναν, όπου ςυνεκρότθςε ςυμβοφλιον, εν ϊ παρευρζκθςαν διάφοροι πρόκριτοι
και ο Βαρνακιϊτθσ. Επρόκειτο περί του ποιθτζου, και όλοι οι παρευρεκζντεσ
ςυνωμολόγθςαν, ότι, επί των δεινϊν εκείνων περιςτάςεων, θ φρόνθςισ απιτει να
πολιτευκϊςι τον Βρυϊνθν, αλλ' επί μόνω τω ςκοπϊ να κερδιςωςι καιρόν, ζωσ οφ
ςυνδιαλλαγϊςιν οι αντιφερόμενοι οπλαρχθγοί, εγκαρδιωκϊςιν οι πτοθκζντεσ λαοί τθσ
Αιτωλοακαρνανίασ και φκάςθ και θ θμζρα τθ θμζρα αναμενομζνθ πελοποννθςιακι
επικουρία, διότι ιτο γνωςτι θ διά τθν ςυμβάςαν φκοράν του Δράμαλθ απαλλαγι των
Ρελοποννθςίων του επαπειλοφτοσ αυτοφσ κινδφνου. Εκρίκθ δε ςυμφζρον να μθ διακόψθ ο
Βαρνακιϊτθσ τθν επί τω ςκοπϊ τοφτω μετά του Βρυϊνθ απατθλιν ανταπόκριςιν. Ο
Βαρνακιϊτθσ αντζτεινε κατ' αρχάσ επί λόγω, ότι, εν ϊ ανταπεκρίνετο επ' αγακϊ τθσ
πατρίδοσ, τινζσ τον εςυκοφάντουν ωσ μελετϊντα προδοςίαν· αλλ' επί τζλουσ ζδειξεν ότι
επείςκθ, ηθτιςασ και λαβϊν εισ αναίρεςιν των αδίκων κατ' αυτοφ, ωσ ζλεγεν, υποψιϊν,
ζγγραφον παρά των παρευρεκζντων, δι' ου τω εδίδετο άδεια να μθ παφςθ μεν
διαπραγματευόμενοσ δι' ων ενόμιηε καταλλθλοτζρων τρόπων, αλλ' εξαγοραηόμενοσ μόνον
τον καιρόν (α). Λαβϊν δε το ηθτθκζν ζγγραφον, παρζλαβε και τον Γιαννάκθν άγκον και
απιλκε μεςοφντοσ του ςεπτεμβρίου εισ Άρταν, μιτε τουσ υπογράψαντασ προκρίτουσ
προειδοποιιςασ, μιτε τθν άδειαν του Μαυροκορδάτου, όςτισ ιτον θ Αρχι του τόπου και
ςυνυπζγραψε, λαβϊν ι ηθτιςασ. Ραρθκολοφκθςε δε μετ' ολίγον τον Βαρνακιϊτθν εισ
Άρταν και ο Ανδρζασ Μςκοσ.
Ευμενϊσ και εντίμωσ εδζχκθ τον Βαρνακιϊτθν ο Βρυϊνθσ και διά τθν αντιπροςωπείαν του
και διά τθν ςθμαςίαν του, και τόςον τον ζκελξε δι' όςων τω υπεςχζκθ, ϊςτε τον ζφερεν εισ
παντελι λικθν του αλθκοφσ ςκοποφ τθσ αποςτολισ του. Επανελκϊν δε ο Βαρνακιϊτθσ
μετ' ολίγον εισ τα ίδια εκάλεςεν αμζςωσ παρ' αυτϊ τουσ προκρίτουσ των επαρχιϊν εισ
ςφςκεψιν, και ειδοποίθςε περί τοφτου και τον Μαυροκορδάτον, αλλά δεν ωμολόγθςεν ότι
επροςκφνθςεν.
Ο Μαυροκορδάτοσ και πολλοί πρόκριτοι ευρίςκοντο προσ τα Κάτω Γεφφρια κακ' θν θμζραν
ζφκαςαν τα προσ αυτοφσ γράμματα του Βαρνακιϊτθ· ιςαν δε ανιςυχοι δι' όςα ικουςαν,
και απεποιικθςαν ευςχιμωσ τθν πρόςκλθςίν του, φοβοφμενοι μθ κρατθκϊςι και
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παραδοκϊςιν εισ τον Βρυϊνθν· εκάλεςαν δε αυτοί αυτόν εισ ςυνζντευξιν επί ςκοπϊ ν'
ανακαλφψωςι τθν αλικειαν, ςκεπτόμενοι, ότι, αν ιτον ζνοχοσ, κα παρικουεν, ει δε και
ιτον ακϊοσ, κα υπικουεν. Αλλά τθν αυτιν θμζραν, 23 ςεπτεμβρίου, ανεκαλφφκθ όλθ θ
αλικεια, διότι τοισ εςτάλθςαν άλλοκζν τινα των αμνθςτθρίων του Βρυϊνθ προσ
διαφόρουσ οπλαρχθγοφσ των επαρχιϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, καί τινα γράμματα του
Βαρνακιϊτθ προσ αυτοφσ κατακρίνοντοσ τον εκνικόν αγϊνα, ωσ κινθκζντα και
διατθροφμενον υπό ετεροχκόνων και τυχοδιωκτϊν επ' ωφελεία αυτϊν, και
ςυμβουλεφοντοσ αυτοφσ να προλάβωςι τθν άφευκτον καταςτροφιν του τόπου, και
αςφαλίςωςι τα ςυμφζροντά των διά τθσ προκφμου και ειλικρινοφσ υποταγισ των εισ τθν
υψθλιν Ρφλθν.
Τοιαφτθ διαγωγι και τοιαφται προτροπαί εν τοιοφτοισ καιροίσ τοιοφτου ανδρόσ,
παραςφραντοσ και τον οπλαρχθγόν του βάλτου Ανδρζαν Μςκον και τον ςυνοπλαρχθγόν του
Γιαννάκθν άγκον και τον Γεωργάκθν Βαλτινόν, ζφεραν χείριςτα αποτελζςματα εν τθ
Δυτικι Ελλάδι, διότι αι δυο πολεμικϊτεραι επαρχίαι τθσ, το Ξθρόμερον και ο Βάλτοσ, αι
προφυλακίδεσ τθσ, θ μεν προσ το Μακρυνόροσ θ δε προσ τον αμβρακικόν κόλπον,
εκεωροφντο ζκτοτε ωσ προςκυνιςαςαι· μζγασ δε φόβοσ ιτο μθ και άλλαι επαρχίαι
εμιμοφντο το παράδειγμά των.
Αλλ' όςον μεγάλα ανεφάνθςαν τα περιςτοιχίηοντα τον εκνικόν αγϊνα δεινά, τόςον ο
Μαυροκορδάτοσ και οι λοιποί, οι μείναντεσ πιςτοί εισ τθν πατρίδα, θφξθςαν τον ηιλον των
υπζρ τθσ τιμισ και τθσ ςωτθρίασ αυτισ. Άνω κάτω εκινοφντο οι πατριϊται οφτοι
καρρφνοντεσ τον λαόν, ςυνιςτϊντεσ νζα ςτρατόπεδα και καταλαμβάνοντεσ διαφόρουσ
κζςεισ αλλθλοδιαδόχωσ, αν και θ ειςχωριςαςα εισ τα ςπλάγχνα τθσ Αιτωλοακαρνανίασ
επιβουλι και τα ςτρατόπεδα διζλυε και τουσ άλλουσ πατριωτικοφσ αγϊνασ των παρζλυεν
(β).
Εν τοφτοισ, κακϊσ προανθγγζλκθ, ο Βρυϊνθσ διζβθ ανεμποδίςτωσ μετά επτακιςχιλίων ι
οκτακιςχιλίων Αλβανϊν τα ςτενά του Μακρυνόρουσ και εςτρατοπζδευςε κάτωκεν τθσ
Λεπενοφσ· εκεί υπιγεν εισ ζντευξίν του ο Κιουταχισ, και εκείκεν πρϊτοσ οφτοσ επζραςε
μετά των υπ' αυτόν τον ποταμόν. Οι δε απομείναντεσ εν τοισ χωρίοισ όκεν διζβαινεν ο
εχκρόσ Χριςτιανοί, μθ δυνάμενοι να τα φυλάξωςιν απάτθτα, τα ζκαιαν και ζφευγαν·
ζκαυςαν και το Βραχϊρι τθν αυγιν τθσ αυτισ θμζρασ κακ' θν ειςιλκεν εισ αυτό περί το
εςπζρασ ο Κιουταχισ. Τοιουτοτρόπωσ οι Τοφρκοι επροχϊρουν μεν πάντθ ανεπθρζαςτοι
εντόσ τθσ Αιτωλίασ, αλλ' ουδαμοφ απιντων ψυχιν γεννθτιν, και πζριξ αυτϊν δεν ζβλεπαν
ειμι καπνοφσ, φλόγασ, και παντελι ερθμίαν.
Ο δε Κιουταχισ διζμεινεν θμζρασ τινασ εν Βραχωρίω, ζωσ οφ ιλκεν εκεί και ο Βρυϊνθσ
μετά του λοιποφ ςτρατεφματοσ, και τότε εξεςτράτευςαν όλοι ομοφ προσ τα κάτω μζρθ τθσ
Αιτωλοακαρνανίασ αφιςαντεσ εν Βραχωρίω ικανιν φρουράν. Ο δε Μαυροκορδάτοσ, ο
Μπότςαρθσ, ο Τςόγκασ, ο Βλαχόπουλοσ, ο Μακρισ και άλλοι πιςτοί οπλαρχθγοί,
κατζλαβαν διαφόρουσ κζςεισ επ' ελπίδι αντιςτάςεωσ· αλλ' αδφνατοι όντεσ ενϊπιον τόςων
δυνάμεων θναγκάηοντο επί τθ προςεγγίςει του εχκροφ να υποχωρϊςιν.
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Οκτϊβριοσ Θ τελευταία κζςισ, θν κατζλαβαν, ιτο το Κεφαλόβρυςον, δφο ιμιςυ ϊρασ
μακράν του Μεςολογγίου, όπου διζμειναν τζςςαρασ θμζρασ· αλλά και ταφτθν
εγκατζλειψαν επελκόντων των εχκρϊν τθν 21 Οκτωβρίου και εςκορπίςκθςαν·
και οι μεν εντόπιοι οπλαρχθγοί ανζβθςαν τα βουνά, ο δε Κίτςοσ και ο
Μπότςαρθσ, οι μθ ζχοντεσ επαρχιακάσ οπλαρχθγίασ, ειςιλκαν καταδιωκόμενοι
υπό των εχκρϊν και κακϊσ ζχοντεσ εισ Μεςολόγγι, όπου είχε καταφφγει
τζςςαρασ θμζρασ προτοφ και ο Μαυροκορδάτοσ.
Διελκόντεσ δε οι εχκροί ανεπθρζαςτοι το Κεφαλόβρυςον ζπεςαν τθν αυτιν θμζραν εισ τθν
ζξωκεν του Μεςολογγίου πεδιάδα άνωκεν των εκκλθςιϊν του αγίου Δθμθτρίου και του
αγίου Ακαναςίου, μθδενόσ αντιμαχομζνου, και επροχϊρθςαν αυκθμερόν προσ τα κατ'
ανατολάσ του Μεςολογγίου χωρία Μποχϊρι και Γαλατάν, ιρπαςαν τασ εκεί τροφάσ των
Ελλινων και θχμαλϊτευςαν καί τινασ γυναίκασ και παιδία· τθν δε 25 επανιλκαν ζξωκεν
του Μεςολογγίου και εςτρατοπζδευςαν 4 μεν Κιουταχισ κατά τον άγιον Ακανάςιον, ο δε
Βρυϊνθσ κατά τον άγιον Δθμιτριον· φψωςαν δε διά νυκτόσ και κανονοςτάςια επί των
ερειπίων τθσ εκκλθςίασ του αγίου Γεωργίου εντόσ πιςτολιάσ από του τείχουσ τθσ πόλεωσ,
και επζκθκαν κανόνια και βομβοβόλουσ. Ραρθκολοφκουν δε τα εχκρικά ςτρατεφματα ο
Γϊγοσ, ο Βαρνακιϊτθσ, ο Μςκοσ, ο Γιαννάκθσ άγκοσ και ο Γεωργάκθσ Βαλτινόσ. Ρρο ολίγων
δε θμερϊν είχαν καταπλεφςει εισ τον λιμζνα του Μεςολογγίου και τρία πολεμικά πλοία
υπό τον εν Ράτραισ Λςοφφθν, ϊςτε τθν 25 θ πόλισ του Μεςολογγίου επολιορκείτο διά
ξθράσ και καλάςςθσ.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΗ'.

&ςγκπούζειρ καηά ξηπάν έμπποζθεν Ναςπλίος. — Ναςμασία εν ηυ
απγολικώ κόλπυ και ανάπλοςρ ηος ηοςπκικού ζηόλος. — Δμππηζμόρ
δικπόηος εν Σενέδυ — Παπάδοζιρ Ναςπλίος.&
ΟΥΤΕ θ επί τθσ ειςόδου του Δράμαλθ λυκείςα διά ξθράσ πολιορκία του Ναυπλίου
επανελιφκθ μετά τθν ζξοδον αυτοφ από τθσ Αργολίδοσ, οφτε αι μεταξφ Κορίνκου και
Άργουσ ςτενοτοπίαι εφυλάχκθςαν μετά τθν εισ Τριπολιτςάν ανάβαςιν του Κολοκοτρϊνθ.
Ράμπολλοι Ζλλθνεσ, διαταχκζντεσ εισ φροφρθςιν των ςτενοτοπιϊν και διατιρθςιν τθσ
πολιορκίασ, διεςπάρθςαν εισ τασ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου, οι μεν προσ φφλαξιν οι δε
προσ πϊλθςιν των πλουςίων λαφφρων· ϊςτε οι εν Ναυπλίω Τοφρκοι, αντιλιπτορασ
ζχοντεσ και τουσ ειςελκόντασ μετά του Αλι ιππείσ, εξιρχοντο ανεμποδίςτωσ και αφόβωσ
εισ τα πζριξ του φρουρίου βόςκοντεσ τουσ ίππουσ των και αρπάηοντεσ ό,τι εφριςκαν. Τοφτο
κεωρϊν ο εν Μφλοισ διατρίβων Ρετρόμπεθσ διζταξε πεντακοςίουσ Μανιάτασ και
κατζλαβαν τθν παρακαλαςςίαν κζςιν του Κιοςκίου· είχαν δε εισ υπεράςπιςιν οφτοι και
δφο κανονοφόρουσ·
Αφγουςτοσ αλλά τθν 8 αυγοφςτου εξελκόντεσ του Ναυπλίου 50 ιππείσ και 600 πεηοί
απεδίωξαν τουσ 500 κακϊσ ζχοντασ, φονεφςαντζσ τινασ αυτϊν, καλαςςϊςαντεσ
πολλοφσ και αιχμαλωτίςαντεσ 14, εν οισ και τουσ οπλαρχθγοφσ αβοφλιαν
Καββαλαράκθν και Κεοδωριν Κουμοντάκον. Μετά το πάκθμα τοφτο βλζποντεσ
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οι Ζλλθνεσ τουσ Τοφρκουσ περιφερομζνουσ αφόβωσ εςκζφκθςαν να τουσ
βλάψωςι δι' ενζδρασ. Ρολλοί Τοφρκοι εξιλκαν τθν 14 και επροχϊρθςαν επί
ςυγκομιδι καρπϊν εισ Κοφτςι, όπου ενζδρευάν τινεσ Ζλλθνεσ, οίτινεσ κζλοντεσ
να παραςφρωςι τουσ εχκροφσ μακρότερον θςφχαηαν· αλλ' είσ αυτϊν κελχκείσ εκ
τθσ λάμψεωσ των αργυρϊν όπλων ενόσ Τοφρκου, αναβάντοσ εισ ςυκιν, τον
ετουφζκιςε και τον ζρριψε νεκρόν. Εξ αιτίασ του περιςτατικοφ τοφτου
εξεφανερϊκθςαν οι Ζλλθνεσ εκ διαφόρων μερϊν όπου ενζδρευαν, ζηωςαν τουσ
εχκροφσ, τουσ ζτρεψαν, εφόνευςαν 26 και εηϊγρθςαν 18, ουσ ζδωκαν εισ
ανταλλαγιν των προςυλλθφκζντων 14 Μανιατϊν· εηϊγρθςαν και ίππουσ, και
θμιόνουσ, και καμιλουσ, εφονεφκθςαν δε και 2 Ζλλθνεσ και επλθγϊκθςαν 5.
Κατά τθν θμζραν δε ταφτθν ο αδελφόσ του Νικιτα Νικολόσ Σταματελόπουλοσ,
αρχθγόσ των ζξωκεν του Ναυπλίου Ελλινων, καταδιϊκων Τοφρκον κακιμενον
επί αργυροςτολίςτου ίππου, εφονεφκθ υπ' αυτοφ κακ' θν ςτιγμιν ζδραξε τουσ
χαλινοφσ του ίππου του· διεκρίνετο δε ο φονευκείσ ωσ ανδρείοσ και
φιλεφτακτοσ.
Ο δε οκωμανικόσ ςτόλοσ, αφ' οφ διζμεινεν ανωφελϊσ εν Ράτραισ υπζρ τον μινα, κακ' όν
καιρόν θ παρουςία του ιτο τόςον αναγκαία εν τθ Αργολίδι προσ διατιρθςιν του υπό τον
Δράμαλθν ςτρατοφ και λφςιν τθσ πολιορκίασ του Ναυπλίου, απζπλευςε τθν 27 υπό τον
νζον καπθτάμπαςαν,
Σεπτζμβριοσ και τθν 7 ςεπτεμβρίου εφάνθ ζξωκεν τθσ Φδρασ και των Σπετςϊν.
Ελκοφςθσ δε τθσ ειδιςεωσ, ότι ζπλεε προσ το Ναφπλιον, κατζλιπαν τον καλαςςόπυργον οι
φυλάςςοντεσ αυτόν, και ζμειναν εισ φφλαξιν αυτοφ 48 ϊρασ δφο μόνον γζροντεσ, ο μεν
Υδραίοσ ο δε Σπετςιϊτθσ, και ο φιλζλλθν Χάνθσ· μετά δε ταφτα ειςιλκαν 20 Επτανιςιοι
υπό τον Σεμπρικόν και άλλοι τόςοι Χειμαριϊται υπό τον Γράμηθν, και οφτωσ θςφαλίςκθ το
μικρόν εκεί φροφριον.
Οι Ζλλθνεσ υπζκεςαν, ότι ο ςτόλοσ εςκόπευεν όχι μόνον να τροφοδοτιςθ το Ναφπλιον,
αλλά και ν' αποβιβάςθ ςτρατεφματα εισ Σπζτςασ· διά τοφτο επρόλαβαν οι Σπετςιϊται και
μετεβίβαςαν εισ Φδραν τασ γυναίκασ και τα τζκνα των, και μετζφεραν ζξωκεν και
ςτρατιϊτασ προσ υπεράςπιςιν του τόπου των· 60 δε πολεμικά πλοία και 10 πυρπολικά υπό
τον Μιαοφλθν παρζπλεαν εισ ματαίωςιν του ρθκζντοσ διττοφ ςκοποφ. Επειδι δε θ ναυτικι
δφναμισ των Ελλινων ιτον ανεπαρκισ, ο Μιαοφλθσ εςχεδίαςε να τθν αντιτάξθ όλθν
θνωμζνθν, και διζταξε να πλζθ όλθ ομοφ μεταξφ τθσ πελοποννθςιακισ παραλίασ και των
νιςων Φδρασ και Σπετςϊν αλλ' ο εχκρικόσ ςτόλοσ εκινικθ τόςον επιδεξίωσ παρά πάςαν
προςδοκίαν, ϊςτε διζπλευςε τθν 8 τον μεταξφ Φδρασ και Σπετςϊν πορκμόν, και διεχϊριςε
τα ελλθνικά πλοία τα μεν προσ ανατολάσ τα δε προσ δυςμάσ, εν οισ και θ ναυαρχίσ. Ο
Μιαοφλθσ, όςον γενναίοσ τόςον και ςυνετόσ, επιμζνων εισ το πρϊτον του ςχζδιον, επόδιςε
και ζπλεε πλθςίςτιοσ προσ το Χζλι επί τθσ πελοποννθςιακισ παραλίασ, εισ προςβολιν του
εχκρικοφ ςτόλου, αν επειράτο να πλεφςθ εισ Ναφπλιον· διζταξε δε όλα τα πλοία να
παρακολουκιςωςιν. Αλλ' οι πλοίαρχοι Αντϊνθσ Κριεηισ, Ανάργυροσ Λεμπζςθσ και
Λεονάρδοσ Κεοδωρισ, ων τα πλοία ευρζκθςαν προσ ανατολάσ, υποκζτοντεσ ότι ο
ναφαρχοσ απεμακρφνετο επί ςκοπϊ να παρεκκλίνθ τθν μάχθν, παρικουςαν και ζπλευςαν
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εισ το μζςον του εχκρικοφ ςτόλου. Εκ των τριϊν δε τοφτων πλοίων το μεν του Λεονάρδου
ιτο πυρπολικόν, τα δε του Λεμπζςθ και Κριεηι πολεμικά, άτινα και ιρχιςαν εισ ζκπλθξιν
εχκρϊν και φίλων να κανονοβολϊςιν. Ο ναφαρχοσ, ιδϊν απροςδοκιτωσ ότι ανετράπθ τα
ςχζδιόν του, εςτράφθ εισ τα οπίςω και διζταξε τα άλλα πλοία να ςυμπαραπλζωςιν. Εν
τοφτοισ θ προσ δυςμάσ μοίρα κατεδιϊκετο, και κινδυνεφουςα να πάκθ επλθςίαςε προσ το
νθςίδιον του Δοκοφ, όπου δεν ιτο δυνατόν να πλθςιάςωςι τα μεγάλα του εχκροφ πλοία·
πολλά όμωσ μικρότερα επλθςίαςαν προςτατευόμενα υπό των μεγάλων, ζωσ οφ ο Ριπίνοσ
εκόλλθςεν εισ ζν αλγερινόν το πυρπολικόν του· αλλά 50 γενναίοι Αλγερίνοι ειςεπιδθςαν
και το εξεκόλλθςαν· πλθν και οι 50, φλογιςκζντοσ αυτοφ, οι μεν εκάθςαν οι δε πεςόντεσ
εισ τθν κάλαςςαν επνίγθςαν· εφοβικθςαν όμωσ εξ αιτίασ του ςυμβάντοσ τοφτου τα άλλα
πλοία του εχκρικοφ ςτόλου και απεμακρφνκθςαν. Τοιουτοτρόπωσ απθλλάγθ θ ελλθνικι
εκείνθ μοίρα· αλλά μθ δυναμζνθ να πλεφςθ προσ τον ναφαρχόν τθσ εξ αιτίασ τθσ κζςεϊσ
τθσ προςϊρμιςε ςϊα παρά τθν πελοποννθςιακιν παραλίαν αντικρφ τθσ Φδρασ. Εν δεινι
κζςει ευρζκθςαν και πλοία τθσ προσ ανατολάσ μοίρασ, ϊςτε ολίγα, εν οισ και θ ναυαρχίσ,
ιλκαν όπου εμάχοντο τα του Κριεηι και του Λεμπζςθ· ιςαν δε τα προςελκόντα τα του
Σαχτοφρθ, του Χατςι - Αναργφρου, του Ραναγιϊτα, του Δθμιτρθ Μιαοφλθ, του Τςοφπα,
του άφτθ και του Λαχανά. Θ μικρά δε αφτθ δφναμισ επολζμθςε μζχρι τθσ εςπζρασ, και
δεν άφθςε τον εχκρικόν ςτόλον να πλεφςθ, κακϊσ εμελζτα, εισ τον αργολικόν κόλπον.
Νυκτόσ δε γενομζνθσ, ο μεν τουρκικόσ ςτόλοσ εξεπελάγιςεν, ο δε ελλθνικόσ ζμεινεν εντόσ
του πορκμοφ. Τθν ακόλουκον θμζραν εκανοβολικθςαν μακρόκεν οι δφο ςτόλοι ικανιν
ϊραν διαρκοφςθσ άκρασ νθνεμίασ. Τθν δε επιοφςαν κακϊσ και τθν παρελκοφςαν νφκτα
εφεγγοβόλουν όλα τα πλθςίον βουνά τθσ Ρελοποννιςου, και δι' όλθσ τθσ θμζρασ κακϊσ
και δι' όλθσ τθσ νυκτόσ οι επί των νιςων Φδρασ και Σπετςϊν και οι κάτοικοι των αντικρφ
χωρίων Κρανιδίου και Ερμιόνθσ όλοι εγρθγόρουν· ςυνζρρευςαν δε προσ το παράλιον και
πολλοί άλλοι ζνοπλοι άλλοκεν. Τθν δε υςτεραίαν οι ςτόλοι ζμειναν άπρακτοι, αν και ο
εχκρικόσ επλθςίαςε ταισ Σπζτςαισ· ταισ επλθςίαςε και τθν 11, αλλ' ουδζ και τότε
εκανονοβόλθςε. Τθν δε 12 επροχϊρθςεν ολόςωμοσ προσ το Ναφπλιον· ωπιςκόπλεε και ο
ελλθνικόσ ςκοπεφων να τον κτυπιςθ προσ τον μυχόν του κόλπου, όπου εναυλόχουν τινά
πυρπολικά. Αλλ' ο εχκρικόσ, προχωριςασ ζωσ οφ απείχε του Ναυπλίου 10 μίλια,
ανεκϊχευςεν αιφνιδίωσ και ζςτειλεν εισ τθν πόλιν πλοίον υπό ςθμαίαν αυςτριακιν φζρον
τροφάσ. Το πλοίον τοφτο ςυνελιφκθ υπό των αίφνθσ ζμπροςκεν αυτοφ αναφανζντων
πυρπολικϊν του Τςερεμζ και του Κεοδωρι Υδραίων· ευρζκθςαν δε και γράμματα εν αυτϊ
ςτελλόμενα παρά του καπθτάμπαςα προσ τασ εν Ναυπλίω Αρχάσ και λζγοντα, ότι τα πάντα
ιςαν λίαν καλά, ότι το Σοφλι ζπεςε και όλοι οι εν αυτϊ άπιςτοι κατθφανίςκθςαν, ότι ο
επανελκϊν εισ Κόρινκον βαςιλικόσ ςτρατόσ δεν εβλάφκθ και επανζςτρεφεν εισ Άργοσ, ότι
νζα ςτρατεφματα παρθκολοφκουν υπό τθν οδθγίαν του Χουρςιδθ, ότι ναυμαχιςασ ο
αιττθτοσ ςτόλοσ, 6 ελλθνικά πλοία εβφκιςε και 2 ζκαυςε, και ότι ο καπθτάμπαςασ δεν
ζκρινεν εφλογον να ειςπλεφςθ, διότι ιςαν τα νερά ρθχά, και διότι εβεβαιϊκθ, ότι 6
πυρπολικά των απίςτων ιςαν πλθςίον του φρουρίου παραφυλάττοντα, και 10 εν τω λιμζνι
των Σπετςϊν, και διά τοφτο ζςτελλε το περί ου ο λόγοσ πλοίον φζρον τροφάσ,
διανοοφμενοσ να ςτείλθ και άλλασ. Και ταφτα μεν περιείχαν εν περιλιψει τα γράμματα (α).
Ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ οφτε κατά των απζμπροςκεν αυτοφ ςυλλαβόντων το περί ου ο λόγοσ
αυςτριακόν πλοίον εκινικθ, ουδζ άλλασ τροφάσ επεχείρθςε να ςτείλθ· αλλά επόδιςε τθν
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επιοφςαν και εξιρχετο εν τοςαφτθ βία, ϊςτε, αφ' οφ αφϊπλιςε κατά τα παράλια τθσ
Λακωνίασ ζν δικάταρτόν του ωσ βραδφπλουν, το ζκαυςεν· επειδι δε ο άνεμοσ ιτον ολίγοσ
δεν εξζπλευςεν όλοσ του κόλπου ειμι τθν υςτεραίαν παρακολουκοφμενοσ υπό του
ελλθνικοφ, κανονοβολϊν μακρόκεν και κανονοβολοφμενοσ. Κατά τθν αυτιν θμζραν
εκάκθςε προσ το νότειον μζροσ τθσ Φδρασ ζν δίκροτον· αλλά, μετακομιςκζντων των
κανονίων του εισ άλλο πλοίον, εξεκάκθςε πριν φκάςωςι τα κατ' αυτοφ κινθκζντα
πυρπολικά. Τθν δε 15, πνζοντοσ ανατολικοφ ανζμου, εξεπελάγιςεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ και
κατζπλευςεν εισ Σοφδαν· επανζπλευςε τότε και ο ελλθνικόσ εισ τουσ λιμζνασ του.
Ερχόμεκα τϊρα να εξθγιςωμεν τον αιφνίδιον ανάπλουν του εχκρικοφ ςτόλου.
Αφγουςτοσ Αρχομζνου του αυγοφςτου ο τότε αρχθγόσ τθσ εν τω Αιγαίω γαλλικισ μοίρασ
Βιελλάσ κατζπλευςε τθν νφκτα εισ τον λιμζνα του Ναυπλίου επί τθσ φρεγάτασ
Fleur de lis. Τθν δε επαφριον κατζπλευςεν εισ τον αυτόν λιμζνα και ο αρχθγόσ
τθσ αγγλικισ Χαμιλτϊν επί τθσ Καμβρίασ. Θ εν Μφλοισ τότε κυβζρνθςισ ζςτειλζ
τινα εισ χαιρετιςμόν των μοιράρχων παρακαλοφςα αυτοφσ να μθ λάβωςι
ςυγκοινωνίαν μετά των εν Ναυπλίω. Ο Χαμιλτϊν εδζχκθ προκφμωσ τθν δικαίαν
ταφτθν αίτθςιν· αλλ' ο ςυνάδελφόσ του Βιελλάσ τθν απζρριψεν αποτόμωσ·
ζςτειλε δε και αξιωματικόν προσ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν απαιτϊν γρόςια 35
χιλιάδασ, τασ μεν 30 εισ αποηθμίωςιν του φορτίου του υπό γαλλικιν ςθμαίαν
πλοίου Λ ι ς τ ό κ ο υ, κρατθκζντοσ υπό του φρουράρχου Μονεμβαςίασ Γιάννθ
Μαυρομιχάλθ και διά τθσ βίασ εκφορτωκζντοσ τον παρελκόντα απρίλιον, τασ δε
5 επί λόγω άλλων αποηθμιϊςεων. Θ κυβζρνθςισ υπεςχζκθ τθν απόδοςιν και τθσ
μιασ και τθσ άλλθσ ποςότθτοσ μετά διμθνίαν, και ο Βιελλάσ ζςτερξεν· αλλά τθν
31, ό εςτι πριν παρζλκθ θ προκεςμία, και κακ' ασ θμζρασ ανεμζνετο ο
τουρκικόσ ςτόλοσ, επανζπλευςεν ο μοίραρχοσ οφτοσ εισ τον λιμζνα του
Ναυπλίου επί τθσ φρεγάτασ του, ςφμπλουσ ζχων μίαν γαβάραν και μίαν
γολζτταν. Ο Μιαοφλθσ, πολιορκϊν τθν πόλιν, ζςτειλε τον Σαχίνθν εισ
χαιρετιςμόν του και τον παρεκάλεςε να μθ κοινωνιςθ μετά των εν τθ
πολιορκουμζνθ πόλει· αλλ' εκείνοσ όχι μόνον απζρριψε τθν παράκλθςιν, αλλ'
απιτθςεν αμζςωσ τασ αποηθμιϊςεισ επί απειλι βίασ. Εισ μάτθν θ κυβζρνθςισ
επεκαλζςκθ τθν εκπλθρϊςιν του όρου τθσ προκεςμίασ· υπείκουςα δε εισ τθν
ανάγκθν υπεςχζκθ να πλθρϊςθ εντόσ ζξ θμερϊν.
Σεπτζμωριοσ Θ προκεςμία αφτθ ζλθξε τθν 8 ςεπτεμβρίου, κακ' θν, μθ δοκζντων των
χρθμάτων, παρζςτθ ο Γάλλοσ μετά του ςτολίςκου του ζμπροςκεν τθσ Φδρασ,
εν ϊ εμάχοντο οι ςτόλοι, και χωρίσ ν' αναλογιςκι τθν κρίςιμον κζςιν των
πραγμάτων κατ' εκείνθν τθν θμζραν, μετζπεμψε τον Νζγκαν, και επί λόγω τθσ
μθ αποδόςεωσ των χρθμάτων κατά τθν τελευταίαν υπόςχεςιν τθσ
κυβερνιςεωσ απιτει τουσ επί τθσ γολζττασ αυτοφ Τοφρκουσ, τουσ ωσ ομιρουσ
δοκζντασ τθ ελλθνικι κυβερνιςει παρά των εν Ναυπλίω Τοφρκων, κακ' όν
καιρόν υπεγράφθ θ περί τθσ παραδόςεωσ του φρουρίου ςφμβαςισ. Ο Νζγκασ
απζρριψε τθν απαίτθςιν, ο δε Βιελλάσ ζςτειλε ν' αφαρπάςθ τουσ εν τθ
γολζττα ομιρουσ, μθδόλωσ αναλογιςκείσ ότι αποςπϊν αυτοφσ απζςπα τθν
μόνθν εγγφθςιν τθσ αςφαλείασ τθσ ηωισ των εν Ναυπλίω ομιρων Ελλινων.
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Αλλ' οι ναφται τθσ γολζττασ επρόλαβαν και τουσ απεβίβαςαν. Τότε θ φρεγάτα
εκανονοβόλθςε τθν υπό τα κανονοςτάςια τθσ Φδρασ απεικι γολζτταν, τθν
ετρφπθςε και επλιγωςε δφο ναφτασ εν αυτι, και μίαν ζγκυον γυναίκα επί του
παρακαλαςςίου. Τθν εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ τα γαλλικά πλοία
θγκυροβόλθςαν κατά τθν δυτικιν άκραν τθσ νιςου των Σπετςϊν. Τθν δε 12
ζςτειλεν ο αρχθγόσ των προσ τον καπθτάμπαςαν ζνα των αξιωματικϊν εισ
επίςκεψιν αυτοφ και εισ ςυμβιβαςμόν του ςυνικουσ διά κανονίων αμοιβαίου
χαιρετιςμοφ· αλλ' ζςτειλε διά τθσ αυτισ ευκαιρίασ καί τινα Άραβα προ καιροφ
αιχμάλωτον εν Φδρα, ελευκζρωσ περιφερόμενον εκεί και καταφυγόντα εισ τθν
γαλλικιν φρεγάταν, εν ϊ αφτθ ευρίςκετο ζμπροςκεν τθσ Φδρασ. Μετ' ολίγθν
ϊραν, αφ' οφ οι ρθκζντεσ ζφκαςαν εισ τθν οκωμανικιν ναυαρχίδα,
ανεχϊχευςε παρά πάςαν προςδοκίαν ο ςτόλοσ, απζςτειλε το ςυλλθφκζν
αυςτριακόν, και επόδιςεν. Εκ τθσ περιςτάςεωσ ταφτθσ και εκ τθσ εννοίασ των
ςυλλθφκζντων γραμμάτων απζδωκαν τον αιφνίδιον ανάπλουν του ςτόλου οι
μεν εισ τασ προσ τον καπθτάμπαςαν ανακοινϊςεισ του ευμενϊσ προσ τουσ
Τοφρκουσ και δυςμενϊσ προσ τουσ Ζλλθνασ διακειμζνου Βιελλά, μακόντοσ εξ
ϊν ζλαβε ςυνεντεφξεων μετά των Ελλινων, ότι εναυλόχουν πυρπολικά προσ
το βάκοσ του λιμζνοσ καιροφυλακτοφντα να καφςωςι τον ςτόλον επί του
είςπλου, οι δε εισ μόνασ τασ ανακαλφψεισ του άραβοσ. Τοιουτοτρόπωσ ο
άνανδροσ Μεχμζτθσ απζφυγε τθν επαπειλουμζνθν εντόσ του αργολικοφ
κόλπου βλάβθν του ςτόλου του ίςωσ δε και αυτόν τον όλεκρόν του. Ο δε
Γάλλοσ μοίραρχοσ ζλαβε μετ' ολίγασ θμζρασ όςα χριματα εηιτει και
ανεχϊρθςεν· αλλ' θ αξιόμεμπτοσ διαγωγι του κατεκρίκθ υπό τθσ
φιλανκρϊπου και φιλζλλθνοσ Γαλλίασ και επζφερε τθν ανάκλθςίν του.
Οκτϊβριοσ Διατρίψασ δε ο οκωμανικόσ ςτόλοσ θμζρασ τινασ εν τω λιμζνι τθσ Σοφδασ προσ
αναψυχιν των ναυτϊν, απζπλευςε τθν 8 Οκτωβρίου, περιιλκε τινασ νιςουσ του
Αιγαίου, και ζρριψεν άγκυραν ζμπροςκεν Σφρασ και Μυκϊνου. Οι φιλότουρκοι
τθσ Σφρασ ζςπευςαν να προςφζρωςι τθν βακείαν υπόκλιςίν των τω
καπθτάμπαςα, αποςτείλαντεσ τουσ προεςτϊτασ των εισ τθν ναυαρχίδα (β). Αλλ'
οι Μυκϊνιοι, αντί φδατοσ και γθσ, τω επρόςφεραν πυρίτιδα και βόλια, και όλοι
ζνοπλοι ζτρεψαν εισ φυγιν 100 Αλγερινοφσ αποβάντασ είσ τινα άκραν τθσ
Μυκϊνου επί αρπαγι αιγοπροβάτων και εφόνευςαν καί τινασ αυτϊν. Ο ςτόλοσ
δεν ζκρινεν εφλογον να παιδεφςθ τθν αυκάδθ νιςον, μιτε να ρίψθ άγκυραν
ζμπροςκεν άλλθσ τινόσ, αφ' οφ μάλιςτα παραπλζων τθν Τινον (γ), είδε μζγα
πλικοσ ενόπλων ετοίμων εισ αντίςταςιν αλλ' ζπλευςε κατ' ευκείαν εισ Τζνεδον.
Εν ϊ δε ανζμενεν εκεί τασ διαταγάσ του ςουλτάνου, ςφοδράσ τρικυμίασ
επελκοφςθσ, πολλά πλοία διεςκορπίςκθςαν, τινά δε και εβλάφκθςαν. Μετά το
ςυμβάν τοφτο εξζπλευςαν των Ψαρϊν δφο πυρπολικά, το μεν υπό τον Κανάρθν,
το δε υπό τον Μπρατςάνον, ςυνζπλεαν δε και δφο μυςτικά, το μεν υπό τον
Καλαφάτθν, το δε υπό τον Σαρίανθν, και εν αγνοία των προφυλακίδων ζπεςαν
τα πυρπολικά εισ το μζςον του ςτόλου τα εξθμερϊματα τθσ 27 και ερρίφκθςαν
επί δφο δίκροτα, το μεν υπό τον Μπρατςάνον επί τθν ναυαρχίδα, τα δε υπό τον
Κανάρθν επί τθν υποναυαρχίδα. Θ ναυαρχίσ διεςϊκθ κόψαςα τασ αγκφρασ τθσ,
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αλλ' θ υποναυαρχίσ κατεφλζχκθ. Χίλιοι εξακόςιοι ιςαν οι εν αυτι ναφται και
ςτρατιϊται, εξ ϊν 15 μόνον διεςϊκθςαν. Μετά το κατόρκωμα τοφτο οι μεν
ναφται των δφο ελλθνικϊν πυρπολικϊν ζπλευςαν επί των εφολκίων προσ τθν
Λίμνον, και μθ ευρόντεσ εκεί τα μφςτικα κατζπλευςαν εισ Σκφρον, όπου τα
θφραν, και επανιλκαν όλοι αβλαβείσ εισ Ψαρά· ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ ανιχκθ
όλοσ ζντρομοσ και ειςζπλευςε τον Ελλιςποντον, ταπεινωκείσ κατζμπροςκεν
των εμπορικϊν πλοίων τθσ Ελλάδοσ και αφιςασ τουσ μεγαλοτόλμουσ ναφτασ
τθσ καλαςςοκράτορασ. Φόβοσ και τρόμοσ κατζλαβε μετά τα ςυμβάντα ταφτα
τασ νιςουσ και τασ παρακαλαςςίουσ πόλεισ τθσ αυτοκρατορίασ τασ υπό
Τοφρκων κατοικουμζνασ. Εν Σμφρνθ, εν Χίω, εν Μιτυλινθ, παντοφ θγωνίηοντο οι
Τοφρκοι δι' ων εδφναντο τρόπων όχι πλζον πϊσ να καταδιϊξωςι τουσ εχκροφσ
των, αλλά πϊσ να αςφαλιςκϊςιν από τθσ καταδιϊξεωσ των καλαςςινϊν τθσ
Ελλάδοσ, και κυρίωσ των γειτόνων των Ψαριανϊν (δ), οίτινεσ περιζπλεαν ωσ
καλαςςοκράτορεσ όλα τα παράλια, καταςτρζφοντεσ, λεθλατοφντεσ και
εκφοβίηοντεσ τουσ παρακαλαςςίουσ εχκροφσ των. Εισ τόςθν δε ζφκαςαν οι
καλαςςινοί τθσ Ελλάδοσ τόλμθν κατ' εκείνον τον καιρόν, και τόςον
κατεφρόνθςαν τουσ εχκροφσ των, ϊςτε 4 πλοία τθσ Κάςςου κατζςχαν εν τω
λιμζνι τθσ Δαμυάτθσ, πόλεωσ πλθςίον των εκβολϊν του Νείλου και αντικρφ του
Δζλτα, 13 πλοία παραλαμβάνοντα τροφάσ εισ χριςιν του τουρκικοφ ςτόλου,
ιρπαςαν ικανά χριματα ευρεκζντα εν αυτοίσ, και μεταγγίςαντεσ όλασ τασ
τροφάσ εισ τρία των καταςχεκζντων πλοίων απιγαγαν αυτά εισ τθν πατρίδα των
χωρίσ όμωσ να εγγίςωςι τθν εν αυτοίσ ευρεκείςαν ευρωπαϊκιν ιδιοκτθςίαν.
Μετά τινασ δε θμζρασ 2 πλοία ψαριανά ςυνζλαβαν 4 μικρά εχκρικά προσ τα
παράλια τθσ Συρίασ φζροντα πλοφςια φορτία. Εν ενί λόγω μετά τον εισ τον
Ελλιςποντον κατθςχυμζνον πλουν του μεγάλου ςτόλου, ον ο ανάξιοσ
καπθτάμπαςασ δεν θςχφνκθ μετά τθν αιςχράν αποτυχίαν του να ονομάςθ διά
των προσ τουσ εν Ναυπλίω Τοφρκουσ γραμμάτων του α ι τ τ θ τ ο ν, δεν
εφαίνετο ζξωκεν του Ελλθςπόντου τουρκικι ςθμαία παρζξ εν τοισ μυχοίσ τινων
λιμζνων και εν τω κορινκιακϊ κόλπω μζχρι του Μεςολογγίου, αλλά και εκεί εν
όςω δεν εφαίνετο ελλθνικόν πλοίον.
Θ δε ανάλθψισ του οκωμανικοφ ςτόλου από του Αιγαίου μετά τθν εισ Κόρινκον επάνοδον
των υπό τον Δράμαλθν, ζφερε τουσ Ναυπλιείσ εισ τθν προτζραν των δεινιν κζςιν. Αι
τροφαί, ασ επί τθσ ειςβολισ του Δράμαλθ ειςεκόμιςαν, κατθναλϊκθςαν μετά παρζλευςιν
τόςου χρόνου· θ κζςισ αυτοφ, παρ' ου ιλπιηαν οι εν Ναυπλίω βοικειαν, ιτο χειρίςτθ· το
υπ' αυτόν ςτρατόπεδον δεν ζπαςχεν ζλλειψιν τροφϊν, διότι ο κορινκιακόσ κόλποσ ιτον
ανοικτόσ, αλλ' υπζπεςεν εισ βαρείαν αςκζνειαν εξ αιτίασ του κλίματοσ τθσ Κορίνκου και
τθσ ςτενοχωρίασ· διά τοφτο ο Δράμαλθσ, μθ δυνάμενοσ ν' ανοίξθ τθν προσ τασ Ράτρασ
οδόν, απζςτειλε διά καλάςςθσ τθν 26 ςεπτεμβρίου υπερδιςχιλίουσ ςτρατιϊτασ προσ τθν
Ρεραχϊραν, οίτινεσ απζβθςαν εκεί επί ςκοπϊ να κυριεφςωςι τθν Μεγαρίδα εισ πλειοτζραν
άνεςιν του ςτρατοφ, αλλ' απζτυχαν καταπολεμθκζντεσ υπό του παρευρεκζντοσ Νικιτα
μετά 800 και εβιάςκθςαν να επαναπλεφςωςιν εισ Κόρινκον. Ζπεςαν δε εν εκείνθ τθ μάχθ
40 Τοφρκοι και 12 Ζλλθνεσ.
Εν ϊ δε τα πακιματα του ςτρατοφ τοφτου και των εν Ναυπλίω ιςαν τοιαφτα, ο εν Ράτραισ
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Λςοφφθσ, αντί να φροντίςθ πϊσ να τουσ ανακουφίςθ, αν όχι και να τουσ απαλλάξθ των
δεινϊν, δεν ζπαυεν εμπορευόμενοσ τα ναυάγια του βαςιλείου του και τασ δεινάσ
περιςτάςεισ των παςχόντων ςυναδζλφων του.
Ρρο πολλοφ είχε ςυςτθκι εν Ηακφνκω Εταιρία κερδοςκόπων, των πλείςτων ξζνων,
τροφοδοτοφςα υπό τθν προσ τουσ Τοφρκουσ ευμενι διάκεςιν τθσ κυβερνιςεωσ και τθν
οργιν και κατάραν του λαοφ τα μεςθμβρινά φροφρια τθσ Ρελοποννιςου και τασ Ράτρασ. Ο
Λςοφφθσ, όςτισ εξουςίαηε το ςτόμα του κορινκιακοφ κόλπου, δεν επζτρεπεν αφορολόγθτον
τθν ειςαγωγιν τροφϊν εντόσ του κόλπου· πολλάσ δε θγόραηεν αυτόσ επί μετριωτάτθ τιμι
και μετεπϊλει προσ τουσ εν Κορίνκω ςυναδζλφουσ του όςον ικελεν. Ο παςάσ οφτοσ θφρε
και άλλον πόρον· αντί να βλάψθ καιρίωσ τουσ εντόσ του κόλπου εχκροφσ του, μθ
επιτρζπων τθν εξαγωγιν των προϊόντων αυτϊν, ευθρεςτείτο, γενόμενοσ ςυμμζτοχοσ τθσ
ωφελείασ, να επιτρζπθ υπό βαρφν φόρον τθν εξαγωγιν τθσ ςταφίδοσ, του ελαίου, και
παντόσ άλλου προϊόντοσ.
Ο δε ατυχισ Δράμαλθσ, ο πάντοτε περί των ςυμφερόντων του κράτουσ του φροντίηων,
οφτε κόπων οφτε κινδφνων οφτε χρθμάτων εφείδετο. Αν και αυτόσ και οι υπ' αυτόν ιςαν
εισ ακλίαν κατάςταςιν, ζλαβε φροντίδα περί του κινδυνεφοντοσ Ναυπλίου, και αρχομζνου
του οκτωβρίου ζςτειλεν εισ αυτό ολίγασ τροφάσ υπό τθν οδθγίαν του δελιμπαςι του
Αχμζτθ ζχοντοσ 80 μόνον ιππείσ διά τθν κακ' οδόν προςταςίαν τθσ αποςτολισ ταφτθσ. Ο
δελιμπαςθσ ευδοκίμθςε και κατά τθν εισ Ναφπλιον νυκτερινιν διά των Δερβενακίων
διάβαςίν του, και κατά τθν εκείκεν εισ Κόρινκον τθν εφεξισ νφκτα επιςτροφιν του, διότι
θφρε τα ςτενά τθσ οδοφ πάντθ αφφλακτα. Καρρυνκείσ ο Δράμαλθσ εκ τθσ επιτυχίασ ταφτθσ
ζςτειλε περί τα τζλθ του μθνόσ άλλασ τροφάσ· και επειδι τα Δερβενάκια δεν ιςαν ωσ
προτοφ αφροφρθτα, ςυναπζςτειλε δφο ςτρατιωτικά ςϊματα, το μεν εισ αςφαλι ςυνοδίαν
των τροφϊν μζχρι Ναυπλίου υπό τθν οδθγίαν του δελιμπαςι του, το δε εισ μόνθν
υπεράςπιςιν τθσ εκείκεν των ςτενϊν μετακομίςεϊσ των· διζταξε δε το ςϊμα τοφτο να
επιςτρζψθ ζπειτα εισ Κορτζςαν και περιμείνθ εκεί ίνα υπεραςπίςθ πάλιν τθν επάνοδον
των ςυνοδευςάντων τασ τροφάσ. Ειςελκόντα τα δφο ταφτα ςϊματα τα Δερβενάκια και
πορευόμενα το μεν διά τθσ ςυνικουσ οδοφ, το δε, το και ςυνοδεφον τασ τροφάσ, διά του
Αϊςϊςτθ, απεδίωξαν απζμπροςκζν των τουσ παραφυλάττοντασ ολίγουσ Ζλλθνασ, και
ευτυχϊσ κατορκϊςαντα το ςκοποφμενον επανιλκαν εισ Κορτζςαν αβλαβι· ο δε
δελιμπαςθσ διά τθν διττιν επιτυχίαν του επιχειριματασ ετιμικθ διά των δφο
αλογοουρϊν.
Ο Κολοκοτρϊνθσ, όςτισ και επί τθσ πρϊτθσ και επί τθσ δευτζρασ τροφοδοτιςεωσ διζτριβεν
εν Τριπολιτςά, μακϊν τθν διάβαςιν των Τοφρκων και φοβθκείσ μιπωσ ευτυχιςαντεσ οφτοι
επιχειριςωςι νζαν ειςβολιν εισ Αργολίδα και καταλάβωςι και κρατιςωςι και τα ςτενά εισ
ελευκζραν ςυγκοινωνίαν Κορίνκου και Ναυπλίου και ματαιϊςωςι τοιουτοτρόπωσ όλασ τασ
περί τθσ πτϊςεωσ του φρουρίου τοφτου ελπίδασ, κατζβθ και εδυνάμωςεν όλασ τασ
αναγκαίασ κζςεισ μεταξφ Κορίνκου και Άργουσ, τοποκετιςασ ικανά και αξιόμαχα
ςτρατεφματα, και ενδιζμεινε και αυτόσ. Αλλ' όλαι αι προςπάκειαι και αυτοφ και των άλλων
ολίγον ζλλειψε ν' αποβϊςι μάταιαι ζνεκα του εξισ περιςτατικοφ.
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Νοζμβριοσ Τθν 5 νοεμβρίου, περί τα χαράγματα, οι υπό τον Σεμπρικόν φυλάττοντεσ τον
καλαςςόπυργον του Ναυπλίου είδαν πλοίον ειςερχόμενον τον λιμζνα, το
εκανονοβόλθςαν και εφόνευςαν τον πθδαλιοφχον. Ο κρότοσ του
κανονοβολιςμοφ ζβαλεν εισ κίνθςιν τα προσ τουσ Μφλουσ ελλθνικά πλοία, άτινα
ιδϊν ο διοικθτισ του αγνϊςτου πλοίου πλζοντα προσ τον καλαςςόπυργον και
πιςτεφων, κακ' ασ είχε ψευδείσ πλθροφορίασ, ότι το φροφριον εκείνο ιτον
υπεξοφςιον των Τοφρκων, και ότι θ κανονία ζπεςε κατά λάκοσ, ζφερε το πλοίον
πλθςίον του φρουρίου, φψωςε τθν ςθμαίαν και εφϊναξε μακρόκεν ότι ιτο
πλοίον φιλικόν φζρον προσ τουσ πολιορκουμζνουσ τροφάσ. Οι υπό τον
Σεμπρικόν το εκτφπθςαν εκ δευτζρου και το ετρφπθςαν· τότε ενόθςαν οι εν
Ναυπλίω τθν απάτθν των επί του πλοίου, και οι μεν εκανονοβόλουν προσ
εμψφχωςιν και οδθγίαν των εν αυτϊ, πολλαί δε οκωμανίδεσ, ιςτάμεναι επί των
προσ τθν κάλαςςαν επάλξεων, εξζτειναν τασ χείρασ, και κραυγάηουςαι
παρεκίνουν τουσ αγνοοφντασ τον λιμζνα και φοβουμζνουσ ναφτασ του πλοίου
να ειςπλεφςωςιν αφόβωσ· τοισ εδείκνυαν δε ωσ αςφαλζσ άραγμα το όπιςκεν
μζροσ τθσ ακροναυπλίασ. Επρόφκαςαν εν τοςοφτω τα ελλθνικά πλοία και το
ςυνζλαβαν. Το πλοίον ιτον αγγλικόν, φζρον τροφάσ εκ Σμφρνθσ (ε).
Μετά τθν τοιαφτθν αρπαγιν των τροφϊν από των πεινϊντων ςτομάτων, κατιντθςαν οι
Ναυπλιείσ να τρϊγωςιν όχι μόνον ακάκαρτα ηϊα, αλλά και αυτάσ τασ ςάρκασ των
αποκνθςκόντων ανκρϊπων και βράηοντεσ τα δζρματα των ηϊων να ροφϊςι τον ηωμόν. Εξ
αιτίασ δε τθσ δεινισ ταφτθσ κζςεωσ των, 150 επίλεκτοι εκ των εντοπίων εξιλκαν του
Ναυπλίου τθν νφκτα κρυφίωσ, και γνωρίηοντεσ ακριβϊσ τασ κζςεισ και τα μονοπάτια, και
λαλοφντεσ εντελϊσ τθν ελλθνικιν γλϊςςαν, διζβθςαν πριν φζξθ διά μζςου των Ελλινων
ωσ Ζλλθνεσ, και φκάςαντεσ εισ Κόρινκον ανιγγειλαν ότι το Ναφπλιον παρεδίδετο εξ
άπαντοσ μετ' ολίγασ θμζρασ, αν δεν επρομθκεφετο εν καιρϊ τροφϊν. Επί τθ αγγελία ταφτθ
οι εχκροί εκίνθςαν πανςτρατιά τθν 28 εισ τροφοδότθςίν του και ενυκτϊκθςαν κατά τθν
Κορτζςαν· όρκρου δε βακζωσ ειςιλκαν πρϊτοι τα ςτενά του Αϊςϊςτθ οι ωσ Ζλλθνεσ
διαβάντεσ 150 Ναυπλιείσ, και φκάςαντεσ όπου ιτον θ των περί τον Νικιταν προφυλακι
υπό τον Ηαχαρίαν Αγιοπετρίτθν εχαιρζτθςαν και αντεχαιρετικθςαν ωσ Ζλλθνεσ.
Ερωτθκζντεσ δε πόκεν ιρχοντο απεκρίκθςαν, ότι περιεπλανικθςαν εισ ηωοκλοπίαν και ότι
απζτυχαν. Απατιςαντεσ τοιουτοτρόπωσ τουσ Ζλλθνασ ανζβθςαν υπό το επικρατοφν ςκότοσ
εν αγνοία των Ελλινων εισ τον υψθλότερον λόφον όπιςκεν τθσ κζςεωσ των περί τον
Νικιταν και εκάκθςαν ιςυχοι. Εν τοφτοισ θ ελλθνικι προφυλακι είδε τουσ εχκροφσ
πανςτρατιά αναβαίνοντασ τα ςτενά και ζδωκεν είδθςιν. Κατείχαν δε ταφτα 1500 Ζλλθνεσ
υπό τον Νικιταν, τον Τςόκρθν, τον Δαρειϊτθν, τον Λεβιδιϊτθν και τον Ραπά - Αρςζνιον
Κρανιδιϊτθν. Επί δε τθ ειδοποιιςει οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν τουσ προμαχϊνασ των
τουφεκίηοντεσ και τουφεκιηόμενοι Αλλ', αφ' οφ άναψεν ο τουφεκιςμόσ, ευρζκθςαν
απροςδοκιτωσ εν μζςω διττοφ πυρόσ, διότι οι ωσ Ζλλθνεσ προδιαβάντεσ 150 και
κατζχοντεσ τον επικείμενον λόφον εχκροί τουσ ετουφζκιηαν όπιςκεν· είδαν δε πεςόντα
μετ' ολίγον νεκρόν ζμπροςκζν των υπό το πυρ των εχκρϊν τοφτων και τον Ραπά Αρςζνιον, τον αυτόν όςτισ θνδραγάκθςεν εν τθ προσ το τείχοσ του Άργουσ μάχθ επί
κεχαγιάμπεθ και διιλκε ξιφιρθσ και αβλαβισ πολυάρικμον ςτράτευμα εχκρϊν από τθσ
μονισ τθσ Κεκρυμμζνθσ εισ τουσ Μφλουσ. Ο γενναίοσ οφτοσ λειτουργόσ τθσ πίςτεωσ και τθσ
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πατρίδοσ, εν ϊ ζτρωγε και ζπινε τθν προ τθσ θμζρασ τθσ περί θσ ο λόγοσ μάχθσ εςπζραν,
είπεν ευκυμϊν εισ επικοον πολλϊν, «ό τ ι - τ ο – κ ε φ ά λ ι - τ ο υ - Α ρ ς ε ν ί ο υ - κ α - π ζ
ς ε ι, - α λ λ ά - ς π ε ι ρ ί - δ ε ν - κ α - φ κ ά ς ι - ε ι σ – Ν α φ π λ ι». Εν τοφτοισ τεταραγμζνοι
οι Ζλλθνεσ διά τθν εν τω μζςω των εχκρϊν κζςιν των, ιδόντεσ και τον Αρςζνιον πεςόντα,
ετράπθςαν εισ φυγιν· ζφυγε και ο Νικιτασ και κλειςκείσ μετ' ολίγων ζν τινι πφργω
κτιςκζντι προ ολίγου παρά τθν κζςιν εκείνθν, επολζμει τουσ εχκροφσ κτυποφντασ τον
πφργον διά κανονίου. Ζφκαςαν εν τοςοφτω εισ το πεδίον τθσ μάχθσ και οι πλείςτοι των
κατεχόντων τασ άλλασ ςτενοτοπίασ Ελλινων, επζπεςε και ο χατςι - Χριςτοσ όπιςκεν, και
οφτωσ οι Τοφρκοι απελπιςκζντεσ επανιλκαν άπρακτοι εισ Κόρινκον καταδιωκόμενοι υπό
των Ελλινων ζωσ οφ ζπεςαν εισ τθν πεδιάδα. 50 Τοφρκοι και 9 Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και
επλθγϊκθςαν κατά τθν μάχθν ταφτθν.
Εν δε τω Ναυπλίω επεκράτει πρό τινοσ καιροφ διαίρεςισ, των μεν κελόντων, των δε μθ
κελόντων να παραδοκϊςιν. Οι δυςτυχείσ ζγκλειςτοι εκτόσ τθσ πείνασ κατεκλίβοντο και
υπό λοιμικισ· όςον δε επερίςςευαν τα κακά των, τόςον υπερίςχυε και το εισ παράδοςιν
κλίνον κόμμα. Εςτενοχωροφντο δε πρό τινων θμερϊν και υπό των ζξω του Ναυπλίου
ελλθνικϊν ςτρατευμάτων, ων τθν αρχθγίαν διεδζχκθ μετά τον κάνατον του Νικολοφ
Σταματελοποφλου ο Στάικοσ Σταϊκόπουλοσ. Τα ςτρατεφματα ταφτα, βοθκοφμενα υπό των
απομειναρίων του τακτικοφ, άτινα μεταβάντα μετά τθν μάχθν του Ρζτα από τόπου εισ
τόπον κατιντθςαν τον οκτϊβριον προ των πυλϊν του Ναυπλίου, εκτφπθςαν πολλάκισ τουσ
Ναυπλιείσ εξερχομζνουσ και τουσ εβίαςαν να μθ προχωρϊςιν εκείκεν του προχϊματοσ. Τα
αίτια ταφτα θνάγκαςαν τουσ Τοφρκουσ και προ τθσ παντελοφσ αποτυχίασ των εισ αντίλθψίν
των ςτρατευςάντων εκ Κορίνκου να ζλκωςι ςπουδαιότερον εισ λόγουσ ςυμβιβαςμοφ μετά
του Σταΐκου και εισ νζαν δι' αυτοφ διαπραγμάτευςιν μετά του Κολοκοτρϊνθ. Ο
Κολοκοτρϊνθσ απεκρίκθ ότι τοισ εχαρίηετο θ ηωι και τοισ εδίδοντο και πλοία προσ
διαβίβαςιν όλων εισ τα παράλια τθσ Αςίασ· ει δε και δεν ζςτεργαν, κα τουσ ζτρωγεν όλουσ
εντόσ ολίγου θ ελλθνικι μάχαιρα. Το γράμμα τουσ λαβϊν ο Στάικοσ απζςτειλε τθν εςπζραν
τθσ 29 εισ το φροφριον. Οι Τοφρκοι, κζλοντεσ να λάβωςιν αυτοφ γνϊςιν όλοι και
ςυναποφαςίςωςι, ςυνιλκαν εισ γενικόν ςυμβοφλιον· κατζβθςαν εισ τθν πόλιν και οι εν
Ραλαμθδίω αφιςαντεσ ολίγουσ φφλακασ ωσ μθδζν υπόπτεφοντεσ. Αλλ' εν τω μεταξφ
τοφτω δφο Αλβανοί εκ των εναπομεινάντων φυλάκων τιδε κακείςε απροςζκτωσ
διεςπαρμζνων, ταλαιπωροφμενοι υπό των δεινϊν τθσ πολιορκίασ και ελπίηοντεσ ίςωσ
πλουςίασ αμοιβάσ, κατζβθςαν διά ςχοινίου από του τείχουσ, υπιγαν προσ τον κατά τθν
Άριαν Στάικον, τω είπαν ότι θ φρουρά του Ραλαμθδίου κατζβθ εισ τθν πόλιν και ότι, αν
υπιγαινεν ευκφσ, κα εκυρίευε το Ραλαμιδι αναιμωτί. Ο γενναίοσ Στάικοσ, χωρίσ να
υποπτεφςθ δολιότθτα, παρζλαβε 200 ςυντρόφουσ, 60 Κρανιδιϊτασ και ζνα λόχον του
τακτικοφ και ιλκεν υπό τα τείχθ μετά το μεςονφκτιον. Αςζλθνοσ και βροχερά ιτον θ νυξ
εκείνθ· ανζβθςαν τα τείχθ κατ' αρχάσ ολίγοι, άνοιξαν πυλίδα τινά και ειςιξαν δι' αυτισ και
τουσ λοιποφσ. Θκζλθςάν τινεσ των φυλάκων ν' αντιςτακϊςιν, αλλ' ζρριψαν μετ' ολίγον τα
όπλα, και οι Ζλλθνεσ εκυρίευςαν τοιουτοτρόπωσ αναιμωτί το απόρκθτον φροφριον προσ
τα χαράγματα τθσ θμζρασ, κακ' θν θ Εκκλθςία εορτάηει τθν μνιμθν του αποςτόλου
Ανδρζου. Αφ' οφ δε το εκυρίευςαν, ετουφζκιςαν όλοι διά μιασ βλζποντεσ προσ τθν πόλιν
και φωνάηοντεσ· «κ α λ ϊ σ - ς α σ - θ φ ρ α με ν - α γ ά δ ε σ» . Οι δυςτυχείσ αγάδεσ,
αγνοοφντεσ τίνι τρόπω εκυρίευςαν οι Ζλλθνεσ το φροφριον, και βλζποντεσ εαυτοφσ και τασ
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γυναίκασ και τα τζκνα των υπό το πυρ των εχκρϊν, περιζτρεχαν τασ αγυιάσ τθσ πόλεωσ ωσ
παράφρονεσ. Θμζρασ δε γενομζνθσ, οι νζοι κφριοι του Ραλαμθδίου υψϊςαντεσ τθν
ςθμαίαν του ςταυροφ εκανονοβόλθςαν φωνάηοντεσ, «κ α ι – τ ο υ - χ ρ ό ν ο υ - α γ ά δ ε σ τ ο υ - α γ ί ο υ – Α ν δ ρ ζ ο υ».
Εν τοςοφτω ο εν Δερβενακίοισ Κολοκοτρϊνθσ, ακοφςασ τον κανονοβολιςμόν, ζτρεξεν
ζφιπποσ εισ Ναφπλιον· κακ' οδόν απιντθςε πεηόν φζροντα τθν είδθςιν, ειςιλκεν εισ το
φροφριον υπό τον κρότον των κανονίων και διζταξεν αμζςωσ και ζςτρεψαν προσ τθν πόλιν
και τθν ακροναυπλίαν πολλά κανόνια· ζςτειλε δε και προσ τουσ εν τθ πόλει Τοφρκουσ
διαταγιν απειλθτικιν να παραδϊςωςι τθν πόλιν και τθν ακροναυπλίαν εντόσ τριϊν ωρϊν,
και επειδι μετά τασ τρεισ ϊρασ δεν ζλαβεν απόκριςιν, ιρχιςε να κανονοβολι· αλλ' επί τθ
προτάςει των Τοφρκων και τθ μεςιτεία των διαμενόντων εν Ναυπλίω μελϊν τθσ ελλθνικισ
επιτροπισ, ζςτερξε να ςυμβιβαςκι· και οφτω, παφςαντοσ του κανονοβολιςμοφ, ανζβθςαν
εισ το Ραλαμιδι οι εντόπιοι μπζθδεσ και ο αρχθγόσ των εντόσ του Ναυπλίου Αλβανϊν επί
ςυμβιβαςμϊ. Σασ χαρίηομεν, τοισ είπεν ο Κολοκοτρϊνθσ, τθν ηωιν και ςασ αφίνομεν και
από δφο ενδυμαςίασ· ςασ δίδομεν και ελλθνικά πλοία εισ μετακόμιςίν ςασ, και ςασ
τρζφομεν ζωσ οφ κατευοδωκιτε όπου κζλετε. «Θμείσ», απεκρίκθ ο αρχθγόσ Αλβανόσ,
«δεν δίδομεν τ' άρματα· κα πολεμιςωμεν όςω να βγθ θ ψυχι μασ, κα καφςωμεν τθν
χϊραν, και δεν κ' αφιςωμεν πζτραν ςε πζτραν». «Καφςατζ τθν», επανζλαβεν αποτόμωσ ο
Κολοκοτρϊνθσ, «αλλά να θξεφρετε ότι κα καιτε και ςεισ»· αλλ' οι μπζθδεσ ζπαυςαν τθν
αναφυείςαν λογοτριβιν, ςυγκατετζκθςαν εισ τασ προτάςεισ του Κολοκοτρϊνθ προσ χάριν,
ωσ είπαν, των γυναικϊν και παιδίων, κατζβθςαν εισ τθν πόλιν και υπζγραψαν όλοι τθν
ςφμβαςιν· αφ' οφ δε ςυνυπεγράφθ και υπό των Ελλινων, ζςτειλαν οι Τοφρκοι προσ αυτοφσ
τασ κλεισ των φρουρίων. Οι Ζλλθνεσ παρζλαβαν τα κάτω φροφρια και διϊριςάν τινασ εισ
ςφναξιν και απόκεςιν εν δφο ηαμίοισ, επί καταγραφι, των πραγμάτων των Τοφρκων.
Φόβοσ μζγασ επεκράτει μθ επάκαιναν οι Ναυπλιείσ όςα ζπακαν οι ςυνάδελφοί των εν
Νεοκάςτρω, εν Κορίνκω και εν Ακιναισ· ο Κολοκοτρϊνθσ, μθ κζλων να ςυμβι τοιοφτον τι,
μθδζ να διαρπαγι θ περιουςία, ζκλειςεν ζξω τθσ πφλθσ του φρουρίου τουσ ςυρρεφςαντασ
επί λαφυραγωγία ςτρατιϊτασ· αλλ' οφτοι θπείλθςαν να ειςζλκωςι διά τθσ βίασ, να
ςφάξωςι τουσ Τοφρκουσ και να διαρπάςωςι τα υπάρχοντά των· δι' ο πάςα αναβολι
απόπλου ιτον επικίνδυνοσ. Καλι τφχθ κατζπλευςε τθν 12 δεκεμβρίου εισ τον λιμζνα του
Ναυπλίου ο Χαμιλτϊν επί τθσ Καμβρίασ, και παρζλαβε ςυναινζςει των Ελλινων 400,
παρζλαβαν και τουσ λοιποφσ τα ελλθνικά πλοία υπό τθν οδθγίαν του Μιαοφλθ επί μιςκϊ
εκατόν δζκα χιλιάδων γροςίων πλθρωκζντων εκ των λαφφρων, και οφτωσ απεβίβαςαν
τουσ αιχμαλϊτουσ ο μεν Χαμιλτϊν εισ Σμφρνθν, ο δε Μιαοφλθσ εισ Κουςάνταςι, αλλ' όλουσ
τόςω κακϊσ ζχοντασ διά τθν επί τθσ πολιορκίασ πείναν, τθν λοιμικιν και τθν κακοπάκειαν,
ϊςτε 67 απζκαναν επί μόνθσ τθσ Καμβρίασ κατά τον διάπλουν παρατακζντα εξ αιτίασ
επιςυμβάςθσ τρικυμίασ· απζκαναν δζ τινεσ αυτϊν φαγόντεσ διά μιασ κατά κόρον·
εμολφνκθ και το πλιρωμα τθσ φρεγάτασ· μόνοι ωσ αιχμάλωτοι εκρατικθςαν εν Ναυπλίω ο
πρϊθν φροφραρχοσ Σελιμπαςασ και ο διάδοχοσ αυτοφ Αλισ, ωσ μθ κελιςαντεσ να
υπογράψωςι τθν ςυνκικθν· αλλ' όχι μόνον δεν θνωχλικθςαν ουδ' αυτοί ουδ' οι περί
αυτοφσ, αλλά και εισ άκρον επεριποιικθςαν τροφοδοτοφμενοι πλουςιοπαρόχωσ και
ηϊντεσ εν ανζςει μζχρισ ου απελφκθςαν. Οι Ζλλθνεσ διεμερίςαντο μεταξφ των τα
εναποταμιευκζντα πράγματα των Τοφρκων άνευ ουδεμιάσ ωφελείασ του ταμείου· τα
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πολυτιμότερα δε αυτϊν διθρπάγθςαν υπό των αρχθγϊν.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΛΘ'.

&Σα καηά ηον Οδςζζέα — Αςηοκέλεςζηορ ζςνέλεςζιρ εν Αθήναιρ ηηρ
Αναηολικήρ Δλλάδορ μεηά ηην εκείθεν διάβαζιν ηος Γπάμαλη. — Σα
καηά ηον Άπειον πάγον. — Καηηγοπία ηος Ηυάννος Λογοθέηος, μέλοςρ
ηος νομοηελεζηικού, επί πολιηικώ εγκλήμαηι — Νέα ειζβολή εσθπών
ςπό ηον Κιοζέ Μεσμέηπαζαν ειρ ηην Αναηολικήν Δλλάδα και
ανασώπηζιρ αςηών.&
ΟΥΤΕ θ προσ τον Νοφτςον και Ραλάςκαν βδελυρά διαγωγι του Οδυςςζωσ, οφτε θ κατ'
αυτοφ αγανάκτθςισ και καταδρομι τθσ κυβερνιςεωσ ίςχυςαν να βλάψωςι τθν προσ αυτόν
του κοινοφ υπόλθψιν. Ωσ προδότθν και ωσ καρρφναντα τθν ειςβολιν των εχκρϊν τον
κατεμινυεν ο Άρειοσ πάγοσ, αλλά το κοινόν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ απεδοκίμαηε τα κατ'
αυτοφ λεγόμενα, όχι διότι τον ενόμιηεν ακϊον, αλλά διότι τον εκεϊρει ωσ τον ικανϊτερον
ν' ανορκϊςθ διά των όπλων τθν πεςοφςαν πατρίδα, δι' ο και τον εκάρρυνε διά τθσ αγάπθσ
και τθσ ςυνδρομισ του. Λςχυρότεροι των ανκρϊπων τθσ μαχαίρασ είναι οι άνκρωποι του
νόμου εν καιρϊ ειρινθσ· αλλ' εν καιρϊ επαναςτάςεων και πολζμων θ μάχαιρα τιμάται
υπζρ τον νόμον, και κεωρείται ωσ αςπίσ κατά κακοποιιςεων και αδικιϊν, ωσ
αςφαλιςτιριον κατ' εχκρικϊν προςβολϊν και ωσ ευτυχζσ όργανον πλεονεκτικϊν και
φιλάρχων ςκοπϊν. Διά ταφτθν και μόνθν τθν αιτίαν ετιμάτο υπό του λαοφ ο μιςοφμενοσ
υπό τθσ κυβερνιςεωσ Οδυςςεφσ. Το αίςκθμα δε τοφτο του κοινοφ ίςχυςε διά τθν ακλίαν
κατάςταςιν των πραγμάτων και παρά τω βουλευτικϊ, προτείναντι τθν 24 Λουνίου τθν
άφεςιν των αμαρτιϊν του Οδυςςζωσ· το δε νομοτελεςτικόν, υπείκον εισ τθν αυτιν
ανάγκθν, διζταξε τον Άρειον πάγον να μθ εκτελζςθ όςα κατ' εκείνου διετάχκθςαν. Αλλ'
οποιαδιποτε και αν εφάνθ θ εξ' ανάγκθσ διαγωγι τθσ Αρχισ, ο Οδυςςεφσ, πεποικϊσ επί
τθν επιρροιν και τθν μάχαιράν του, κατεφρόνει κυβζρνθςιν καταφυγοφςαν διά τθν
αςφάλειάν τθσ εισ πλοίον, και κεντρικιν Αρχιν ανίςχυρον εν ταισ επαρχίαισ τθσ
δικαιοδοςίασ τθσ, φεφγουςαν απζμπροςκζν του, περιπλανωμζνθν και διαςωκείςαν είσ τι
απομεμονωμζνον ακρωτιριον μιασ νιςου. Εξζδιδεν θ κυβζρνθςισ κατ' αυτοφ
καταςτρεπτικά και αφοριςτικά ζγγραφα, και οφτοσ ςυνζηθ αςφαλισ και ςυνζπραττε μετά
των οπλαρχθγϊν τθσ κυβερνιςεωσ εν τθ Ανατολικι Ελλάδι ενεργϊν παρρθςία τθν
ανατροπιν και αυτισ και του Αρείου πάγου. Τόςθ δε ιτον θ παρά τοισ οπλαρχθγοίσ
υπόλθψίσ του, ϊςτε ο Γκοφρασ, αν και μικράσ τότε ςθμαςίασ, απεποιικθ τθν δοκείςαν
αυτϊ μετά τθν κακαίρεςιν του Οδυςςζωσ οπλαρχθγίαν τθσ Λεβαδείασ, προτιμιςασ τθσ
μεγαλοδωρίασ τθσ υπερτάτθσ Αρχισ του ζκνουσ τθν φιλίαν του κακαιρεκζντοσ.
Μετά δε τθν διάβαςιν του Δράμαλθ θ Ανατολικι Ελλάσ εφοβείτο νζαν ειςβολιν. Μόνοσ
τόποσ αςφαλισ οπωςοφν κατ' εκείνα τα μζρθ ιςαν αι Ακιναι μετά τθν κυρίευςιν τθσ
ακροπόλεωσ διά τθν παράμερον κζςιν των. Αλλά και θ πόλισ εκείνθ ζπαςχεν εςωτερικάσ
ανωμαλίασ, διότι οι προσ ζνα και τον αυτόν ςκοπόν ενεργοφντεσ προ τθσ κυριεφςεωσ τθσ
ακροπόλεωσ Ακθναίοι διθρζκθςαν μετά τθν κυρίευςιν και κατζτρεχαν αλλιλουσ. Θ Αττικι
δεν είχεν, ωσ είρθται, προ τθσ επαναςτάςεωσ οπλαρχθγόν. Διάφοροι ανεφάνθςαν μετά τθν
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επανάςταςιν αντιποιοφμενοι τθν οπλαρχθγίαν, αλλ' ουδείσ υπερίςχυςεν. Αποκανόντοσ του
Ραναγι Χτενά, ανεδείχκθ φροφραρχοσ τθσ ακροπόλεωσ ο αδελφόσ του Σπφροσ. Αλλ' οφτοσ
οφτε τθν πολιτικιν Αρχιν του τόπου του ετίμα, οφτε προσ τουσ ςυμπολίτασ του καλϊσ
εφζρετο, τουσ μεν αυτεξουςίωσ φυλακίηων και τιμωρϊν, τουσ δε φορολογϊν επί λόγω
τροφισ και μιςκοδοςίασ τθσ φρουράσ· τινζσ δε των ςτρατιωτϊν του εδολοφόνθςαν τον
Χατςι Γεωργαντάν Σκουηζν, ζνα των εφόρων των Ακθνϊν, επανερχόμενον από Σαλαμίνοσ
εισ Ακινασ. Τοιαφτθ διαγωγι διιγειρεν άκραν αγανάκτθςιν, και μίαν θμζραν, κακ' θν
ζλειπεν ο Χτενάσ εκ του φρουρίου, ο Σαρισ, άλλοσ οπλαρχθγόσ Ακθναίοσ, ανζβθ μετά
τινων οπαδϊν του εισ τθν ακρόπολιν, αντικατζςτθ αυτοχειροτόνθτοσ φροφραρχοσ,
παρζλαβεν εισ υποςτιριξιν του ωσ ςυμφροφραρχον και άλλον οπλαρχθγόν Ακθναίον, τον
Δθμιτρθν Λζκκαν, απζλυςε τουσ εν φυλακι και επολιτεφκθ αξιεπαίνωσ· αλλ' εξ αιτίασ τθσ
αντιηθλίασ πολλϊν ςυμπατριωτϊν ολίγον εχάρθςαν και αυτοί τθν φρουραρχίαν των.
Εςτρατοπζδευε πρό τινοσ καιροφ επί τθσ Γερανίασ τθσ Μεγαρίδοσ ο Υψθλάντθσ·
Αφγουςτοσ οφτοσ επί τθ προςκλιςει των Ακθναίων των μθ κελόντων φρουράρχουσ τον
Σαριν και τον Λζκκαν ςυμπαραλαβϊν και τον επί του αυτοφ όρουσ
ςυναγωνιςτιν του Νικιταν μετζβθ τθν 21 αυγοφςτου εισ Ακινασ, ίνα διακζςθ
άλλωσ πωσ τα του φρουρίου. Αλλ' οι φροφραρχοι οφτε τασ φιλικάσ προςκλιςεισ
του ειςικουςαν, οφτε εισ τασ βαρείασ απειλάσ του ενζδωκαν, οφτε να τον
δεχκϊςιν εντόσ τθσ ακροπόλεωσ επικυμοφντα να τθν επιςκεφκι ςυνινεςαν·
επειδι δε εφοβικθςαν μθ πάκωςιν υπό των ιδίων ςτρατιωτϊν, διότι ο
Υψθλάντθσ οργιςκείσ εφοβζριςε να καφςθ επί τθ παρακοι των τασ οικίασ των
και να φυλακίςθ τουσ ςυγγενείσ των, μετεκάλεςαν τον Οδυςςζα εισ παραλαβιν
τθσ ακροπόλεωσ. Εφρθμα εκεϊρθςεν ο Οδυςςεφσ τθν προςφοράν ταφτθν και
ζτρεξε δρομαίοσ εισ Ακινασ τθν 27. Επειδι δε οφτοσ, ο Υψθλάντθσ και ο Νικιτασ
ιςαν του αυτοφ φρονιματοσ, δεν ελογόφεραν περί τθσ κατοχισ του φρουρίου,
μάλιςτα τόςον ιςαν ςφμφωνοι, ϊςτε ςυνεπεςτάτθςαν και οι τρεισ επί των
γενομζνων εκείναισ ταισ θμζραισ ακθναϊκϊν αρχαιρεςιϊν. Και ο μεν Υψθλάντθσ
και ο Νικιτασ επανιλκαν μετ' ολίγον εισ το ςτρατόπεδον (α), ο δε Οδυςςεφσ
ζμεινεν εν Ακιναισ και διϊριςε φροφραρχον τον οπαδόν του Γκοφραν.
Τοιουτοτρόπωσ οι Ακθναίοι διά τασ προσ αλλιλουσ αςυμφωνίασ εςτερικθςαν
οικειοκελϊσ τθσ εγχωρίου δυνάμεωσ των, και τθν παρζδωκαν, ι μάλλον ειπείν
παρζδωκαν εαυτοφσ, εισ χείρασ του Οδυςςζωσ, ανδρόσ οφτινοσ θ προλαβοφςα
διαγωγι και θ παροφςα κζςισ δεν ιςαν βεβαίωσ τόςθσ εμπιςτοςφνθσ άξιαι.
Θ δ' εκ τθσ περιςτάςεωσ ταφτθσ απροςδόκθτοσ αφξθςισ τθσ δυνάμεωσ του Οδυςςζωσ και
τθν φιλοδοξίαν του ζτι μάλλον εξιψε, και τθν προσ αυτόν υπόλθψιν του κοινοφ
υπερθφξθςε· και οι μεν διά κολακείαν, οι δε διά φόβον, και άλλοι διά τθν ανάγκθν των
περιςτάςεων ικελαν να εκτείνωςι τθν εξουςίαν του κακ' όλθν τθν Ανατολικιν Ελλάδα.
Ρολλοί των προκρίτων αυτισ αντεφζροντο προ πολλοφ προσ τον Άρειον πάγον. Μετά δε τα
μεταξφ αυτοφ και του Οδυςςζωσ ςυμβάντα, εκαρρφνκθςαν ζτι μάλλον και ζβαλαν κατά
νουν και αυτιν τθν κατάργθςίν του ι τθν αντικατάςταςίν τινων των μελϊν του,
υποςτθριηόμενοι υπό του δεινοφ αντιπάλου του. Αλθκισ αιτία τθσ αντιπολιτεφςεωσ των
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ρθκζντων προκρίτων ιτον θ προσ τουσ Αρειοπαγίτασ αντιηθλία και θ αντιποίθςισ τθσ
εξουςίασ των, αν και μθ πολλοφ φκόνου αξίασ· αλλ' οι ιδιοτελείσ ςκοποί και τα πάκθ των
ανκρϊπων περικαλφπτονται πάντοτε υπό πρόςχθμα ορκοφ λόγου και γενικοφ
ςυμφζροντοσ εισ απάτθν του κοινοφ, οφτινοσ απαιτείται θ ςφμπραξισ ι θ γνϊμθ· διά τοφτο
και οι άνδρεσ οφτοι διετείνοντο εισ δικαιολογίαν τθσ κατακραυγισ των, ότι οι πλείςτοι των
Αρειοπαγιτϊν ι δεν εξελζχκθςαν υπό των ελευκζρων επαρχιϊν νομίμωσ, ι εςτάλθςαν εξ
επαρχιϊν υπό τον τουρκικόν ειςζτι ηυγόν·
Σεπτζμβριοσ και εςτία μεν τθσ αντιπολιτεφςεωσ ιςαν αι Ακιναι, πρωταγωνιςταί δε υπό τθν
επιρροιν πάντοτε και ενίςχυςιν του Οδυςςζωσ οι πρόκριτοι των Ακθνϊν, τθσ
Λεβαδείασ και των Κθβϊν, καλζςαντεσ, αρχομζνου του ςεπτεμβρίου, δι'
εγκυκλίων, εισ γενικιν ςφςκεψιν περί τοφτου και τουσ προκρίτουσ των άλλων
επαρχιϊν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ.
Μετά τα εν τθ Δρακοςπθλιά ςυμβάντα και τθν ειςβολιν του Δράμαλθ, τα μζλθ του Αρείου
πάγου διαςκορπιςκζντα και καταδιωκόμενα υπό του Οδυςςζωσ, διαπράττοντοσ και επί
ξθράσ και επί καλάςςθσ τθν ςφλλθψίν των, κατιντθςαν μεςοφντοσ του ςεπτεμβρίου εισ
Ξθροχϊρι τθσ Ευβοίασ, αλλά και εκεί οφτε δφναμιν οφτε αςφάλειαν είχαν. Αι επαρχίαι, ασ
ανεφζραμεν, απεςτάτθςαν και εκινικθςαν κατ' αυτοφ· και αυτι θ νιςοσ τθσ Ευβοίασ, εισ
θν κατζφυγεν, όχι μόνον δεν υπικουεν, αλλά και όπλα κατ' αυτοφ ζλαβε· κα διελφετο δε
βεβαίωσ, αν δεν υπεςτθρίηετο παρά του επί τθσ νιςου οπλαρχθγοφ Διαμαντι, όςτισ και
ενόπλωσ από των κατ' αυτοφ ενόπλωσ ελκόντων Ευβοζων τον υπεράςπιςε, και οφτε εισ τασ
επανειλθμμζνασ ειςθγιςεισ του Οδυςςζωσ οφτε εισ τασ ιδιαιτζρασ προτροπάσ του
Υψθλάντου αποςτείλαντοσ επί τοφτω προσ αυτόν τον άλλοτε επί του Ολφμπου
ςυναγωνιςτιν του και πάντοτε πιςτόν Υψθλαντιςτιν Σάλλαν, ϊτα ακοισ ζδωκεν.
Τοιαφτθ κατάςταςισ πραγμάτων εβοικει μεγάλωσ τουσ εν Χαλκίδι Τοφρκουσ, οίτινεσ
μθδενόσ εναντιουμζνου, εξιρχοντο εισ τθν αντικρφ ξθράν, ιρπαηαν ό,τι εφριςκαν και
επανιρχοντο ανενόχλθτοι εισ το φροφριον φοβοφμενοι μόνον να προχωριςωςιν· αλλ' όςα
εκ του πλθςίον ιρπαηαν, οφτε εισ αυτάρκθ τροφιν των, οφτε εισ χορταςμόν τθσ πλεονεξίασ
των ιρκουν. Ιςαν δε εντόσ του φρουρίου και Αλβανοί εισ τόςθν απείκειαν και
αναιςχυντίαν καταντιςαντεσ, ϊςτε αρπάςαντεσ μάλλον ι λαβόντεσ τουσ κακυςτεροφντασ
μιςκοφσ των παρά του παςά απζβθςαν αυκαιρζτωσ εισ τθν αντίπεραν ξθράν τθν 25 ωσ
500, εκανονοβολικθςαν ωσ εχκροί παρά των εν Καραμπαπά Τοφρκων και απιλκαν εισ τα
τουρκικά χϊματα διά Λεβαδείασ και Ηθτουνίου. Τθν ακόλουκον δε θμζραν 200 Τοφρκοι,
εξελκόντεσ τθσ Χαλκίδοσ, επροχϊρθςαν επί αρπαγι μζχρι των Ρλαταιϊν, αλλ'
εκτυπικθςαν και επζςτρεψαν ςχεδόν άπρακτοι.
Συνελκόντεσ δε οι κατά του Αρείου πάγου ςυγκαλεςκζντεσ εισ Ακινασ, τον κατιργθςαν τθν
18, ανακζςαντεσ τα κακικοντά του εισ τουσ αντιπροςϊπουσ και εφόρουσ των ελευκζρων
επαρχιϊν μζχρι τθσ ςυγκροτιςεωσ τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ· κζλοντεσ δε να τιμιςωςι τον
δυνατόν τθσ θμζρασ Οδυςςζα, τον ανθγόρευςαν ομοκυμαδόν αρχιςτράτθγον τθσ
Ανατολικισ Ελλάδοσ, και τθν 24, γενομζνθσ τελετισ παρόντων των μελϊν τθσ ςυνελεφςεωσ
ταφτθσ και πλικουσ λαοφ, ανεγνϊςκθ μεγαλοφϊνωσ το αρχιςτρατθγικόν δίπλωμά του, τον
ζηωςαν οι αρχιεπίςκοποι Ακθνϊν και Κθβϊν, μζλθ όντεσ και αυτοί τθσ ςυνελεφςεωσ, τθν
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ςπάκθν τθσ αρχιςτρατθγίασ και τον ανευφιμθςαν όλοι οι παρεςτϊτεσ.
Θ τοπικι δε αφτθ και αυτοκζλευςτοσ ςυνζλευςισ, υπογράψαςα τασ δφο πράξεισ, τθν τθσ
καταργιςεωσ του Αρείου πάγου και τθν τθσ αρχιςτρατθγίασ του Οδυςςζωσ, εν ϊ μιτε τθν
μίαν μιτε τθν άλλθν να υπογράψθ δφναμιν είχε, διελφκθ· αλλά το παραδοξότερον και
μεμπτότερον, και ό,τι δεικνφει αυτό και μόνον τθν ακλίαν κατάςταςιν των τότε
κυβερνθτικϊν πραγμάτων είναι, ότι μζλοσ του νομοτελεςτικοφ, ο Λωάννθσ Λογοκζτθσ,
ευρεκείσ εκεί ςυνζπραξε και αυτόσ παρρθςία μετά των αντιπολιτευομζνων τθν κυβζρνθςιν
και ςυνυπζγραψε και τθν κατάργθςιν του Αρείου πάγου, και τθν αρχιςτρατθγίαν του
Οδυςςζωσ· ςυνυπζγραψε δε και τθν περί τοφτων προσ τθν κυβζρνθςιν αναφοράν. Διά τθν
διαγωγιν του δε ταφτθν το νομοτελεςτικόν θναγκάςκθ να τον κατθγοριςθ ενϊπιον τθσ
Βουλισ ωσ ζνοχον πολιτικοφ εγκλιματοσ.
Εκςτρατεφςαντοσ δε του Δράμαλθ, ο Χουρςιδθσ διζμεινεν εν Λαρίςςθ και δι' άλλα αίτια
και εισ αποςτολιν νζων ςτρατευμάτων· εξαπζςτειλε δε, αρχομζνου του αυγοφςτου,
τριςχιλίουσ υπό τον Χαςνατάρθν του και πζρυςιν ειςβαλόντοσ εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα
βεηίρθ Κιοςζ - Μεχμζτθ διοριςκζντοσ αρχθγοφ των νζων τοφτων ςτρατευμάτων. Οι
τριςχίλιοι οφτοι ιλκαν κατά τθν Φοντάναν όχι προσ διάβαςιν εισ Λεβαδείαν τόςον ολίγοι
όντεσ, αλλά προσ κατάλθψιν τθσ κζςεωσ διά τθν εν καιρϊ ακίνδυνον δι' εκείνου του
μζρουσ ειςβολιν και άλλου ςτρατεφματοσ ερχομζνου κατόπιν υπ' αυτόν τον Μεχμζτθν.
Τθν κζςιν τθσ Φοντάνασ κατείχαν ο Δυοβουνιϊτθσ και ο Γκοφρασ. Οι Τοφρκοι εδοκίμαςαν
να προχωριςωςιν, αλλ' απεκροφςκθςαν και φονευκζντων τινϊν ωπιςκοδρόμθςαν προσ
τθν Νευρόπολιν όπου και εςτρατοπζδευςαν. Οι δε ρθκζντεσ οπλαρχθγοί Ζλλθνεσ καί τινεσ
άλλοι, εν οισ και ο Οδυςςεφσ, επζπεςαν ςκοποφντεσ να τουσ διαςκορπίςωςιν, αλλά
διεςκορπίςκθςαν αυτοί· εδοκίμαςαν και εκ δευτζρου να τουσ διαςκορπίςωςιν, αλλά και εκ
δευτζρου απζτυχαν, και τα ςτρατεφματά των διελφκθςαν, και οι τριςχίλιοι Τοφρκοι
ζμειναν ζκτοτε ανενόχλθτοι. Μετ' ολίγον ιλκαν και άλλοι εισ ενδυνάμωςιν του μικροφ
τοφτου εχκρικοφ ςτρατοπζδου, και ζκτοτε οι εχκροί εφόβιηαν αντί να φοβϊνται, και
ζβλαπταν αντί να βλάπτωνται· ζμειναν δε οι μεν πεηοί εν Νευροπόλει ωσ και πρότερον, οι
δε ιππείσ ετοποκετικθςαν εν Δαδίω· διεχζοντο δε οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν, μθδενόσ
εναντιουμζνου, εισ τα πζριξ χωρία λεθλατοφντεσ και εςοδιάηοντεσ τουσ οψίμουσ καρποφσ·
ζκαυςαν εν τω μεταξφ τοφτω και το Ταλάντι. Επί τζλουσ ιλκε και αυτόσ ο Μεχμζτθσ·
εφθμίηετο δε ότι οι ειςελκόντεσ εχκροί ιςαν όλοι δωδεκακιςχίλιοι.
Οκτϊβριοσ Κζλων δε ο παςάσ να προχωριςθ διιρεςεν εισ δφο τον ςτρατόν του, και αυτόσ
μεν οδθγϊν το πλείςτον μζροσ διζβθ εισ Σάλωνα τθν 17 Οκτωβρίου διά τθσ
Γραβιάσ, ο δε διοικθτισ τθσ Πχριδοσ Τςελελεντιμπεθσ, οδθγϊν το υπόλοιπον,
επεχείρθςε να διζλκθ διά του Ηεμζνου, αλλ' απεκροφςκθ παρά των υπό τον
υποπλαρχθγόν του Οδυςςζωσ Λάιον προκαταλαβόντων τθν κζςιν εκείνθν
Αραχωβιτϊν και παρά των υπό τον Λεπενιϊτθν, υποπλαρχθγόν και αυτόν του
Οδυςςζωσ, τοποκετθκζντων εν τω μετοχίω τθσ Λερουςαλιμ. Απελπιςκείσ δε να
διζλκθ τθν οδόν εκείνθν ωπιςκοδρόμθςε και διζβθ και οφτοσ εισ Σάλωνα διά
τθσ Γραβιάσ.
Εν μζςω δε τθσ επελκοφςθσ αμθχανίασ εξ αιτίασ τθσ εχκρικισ ταφτθσ ειςβολισ, οι
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Ανατολικοελλαδίται απζβλεπαν διά τθν ςωτθρίαν των εισ τον νζον αρχιςτράτθγον και τω
ζγραφαν πανταχόκεν να εκςτρατεφςθ. Ο Οδυςςεφσ υπϊπτευε μθ ζλκθ ο Μεχμζτθσ,
μθδενόσ εναντιουμζνου, και εισ αυτάσ τασ Ακινασ και κατεγίνετο ςπουδαίωσ εισ οχφρωςιν
και εφοδιαςμόν τθσ ακροπόλεωσ· και επειδι ανζπαφοσ ιτον ειςζτι θ περιουςία των
παραδοκζντων Τοφρκων, διότι δεν εςυμβιβάηοντο οι κρατοφντεσ αυτιν εισ διανομιν τθσ, ο
Οδυςςεφσ ςυναινζςει των εφόρων τθν εξθργφρωςε και τθν εξωδίαςε ςυνεξωδιάςασ και εξ
ιδίων εισ αγοράν τροφϊν και άλλων αναγκαίων διά τθν αςφάλειαν τθσ ακροπόλεωσ.
Είδαμεν, ότι θ ζλλειψισ του νεροφ και όχι τθσ τροφισ επζφερε τθν πτϊςιν αυτισ. Καλι
τφχθ ο κίνδυνοσ οφτοσ εξζλειψεν απροςδοκιτωσ, διότι εργάται τινζσ ςκάπτοντεσ
ανεκάλυψαν κατά περίςταςιν υπό το άντρον του Ρανόσ πθγιν αφκόνου και κακαροφ
νεροφ, θν ολίγον απζχουςαν του τείχουσ ςυμπεριζλαβεν ο Οδυςςεφσ διά παρατειχίςματοσ.
Εξαςφαλίςασ δε τθν ακρόπολιν υπό τθν φρουραρχίαν του Γκοφρα εξεςτράτευςε τθν 23 (β).
Δεν είχε τθν θμζραν εκείνθν ειμι 300, και μόλισ ζγειναν όλοι οι υπό τθν οδθγίαν του 1200,
ςυνενωκζντων κακ' οδόν και άλλων υποπλαρχθγϊν. Αλλ' θ φιμθ τόςον επλικυνε τασ
δυνάμεισ του, ϊςτε ο Μεχμζτθσ, όςτισ ιξευρεν ότι οι υπό τον Λεπενιϊτθν μετετόπιςαν από
των προσ το Ηεμενόν κζςεων εισ Καςτρί επί περιοριςμϊ των προσ εκείνα τα μζρθ εχκρϊν,
φοβθκείσ μθ κλειςκι εντόσ των Σαλϊνων τα ζκαυςεν, ζκαυςε και το παρακείμενον χωρίον
Τοπόλια, εξιλκε πανςτρατιά και εςτρατοπζδευςε προσ καιρόν κατά τθν Γραβιάν.
Νοζμβριοσ Φκάςασ δε ο Οδυςςεφσ εισ Δαφλειαν επί τθσ εισ Σάλωνα πορείασ του και μακϊν
ταφτα εςτράφθ και ζφκαςεν εισ Δαδί τθν 1 νοεμβρίου· και άλλοι μεν ζμειναν
εντόσ του χωρίου, οφςθσ τθσ θμζρασ βροχεράσ, άλλοι δε ανζβθςαν υπ' αυτόν εισ
το θμιϊριον απζχον του χωρίου μοναςτιριον τθσ Ραναγίασ, όπου θφραν τουσ
κατά διαταγιν του μεταβάντασ προ ολίγθσ ϊρασ εκεί εκ Καςτρίου. Ρριν δε
τοποκετθκϊςιν, εφάνθ αιφνιδίωσ ο τουρκικόσ ςτρατόσ οδεφων διά τθσ
πεδιάδοσ του Δαδίου προσ το Τουρκοχϊρι, και ο ςαλπιγκτισ του Οδυςςζωσ
εςάλπιςεν εισ ειδοποίθςιν των Ελλινων. Οι Τοφρκοι θγνόουν ότι κατείχαν τασ
κζςεισ εκείνασ Ζλλθνεσ και ιςαν ιδθ προωδευμζνοι· αλλ' ακοφςαντεσ τον ιχον
τθσ ςάλπιγγοσ ωπιςκοδρόμθςαν και κατζλαβαν τα καλφβια του Δαδίου. Ο
Οδυςςεφσ διζταξεν αμζςωσ τουσ ςυν αυτϊ να οχυρωκϊςι και παριγγειλε και
τουσ εν τω χωρίω υπό τον Γάτςον και τον Σαριν ν' αναβϊςιν εισ το μοναςτιριον.
Αλλ' οι εχκροί μιτε να ενωκϊςι τοισ ζδωκαν καιρόν μιτε να οχυρωκϊςιν, αλλ'
ζπεςαν διά μιασ οι μεν πεηοί επί τουσ εν τω μοναςτθρίω, οι δε ιππείσ επί τουσ εν
τω χωρίω, ζτρεψαν όλουσ, επιραν τασ αποςκευάσ των, εφόνευςαν ωσ 20, εν οισ
και τον Μινιον Κατςικογιάννθν, εηϊγρθςαν τον Σαριν (γ), επλιγωςαν τον
Γάτςον, και μόλισ ο Οδυςςεφσ διζφυγεν ωσ ταχφπουσ τασ χείρασ των διαβάσ διά
μζςου αυτϊν ωσ Αλβανόσ. Ιςαν δε εν τω μοναςτθρίω τθσ Ραναγίασ καί τινεσ
οικογζνειαι, εξ ϊν οι μεν άνδρεσ εςφάγθςαν, αι δε γυναίκεσ και τα παιδία
θχμαλωτίςκθςαν. Οι Τοφρκοι μετζβαλαν το ςχζδιόν των μετά τθν
παρεμπεςοφςαν ταφτθν τροπιν των Ελλινων και μετζβθςαν εισ Βελίτςαν.
Μετά δε τα περί ων ο λόγοσ ςυμβάντα, ουδζν εφαίνετο δυνάμενον να εμποδίςθ τθν
πρόοδον των εχκρϊν προσ τον ιςκμόν ι προσ τασ Ακινασ, ουδζ να προφυλάξθ από τθσ
ςφαγισ και τθσ αιχμαλωςίασ πολλοφσ κατοίκουσ των μερϊν εκείνων μθ δυναμζνουσ διά
τον επικρατοφντα χειμϊνα μιτε να προφυλαχκϊςι, μιτε τα ηϊα των να προφυλάξωςιν επί
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των ορζων· αλλ' ο πολυμιχανοσ Οδυςςεφσ, νικθκείσ διά τθσ εχκρικισ δυνάμεωσ, ενίκθςε
διά τθσ φυςικισ του δεξιότθτοσ.
Ρροκζμενοσ να κερδίςθ καιρόν και ςτρατολογιςθ εκ νζου, εςοφίςκθ να διαπραγματευκι
μετά των Τοφρκων, και ζγραψε τω γνωςτϊ του Τςελελεντιμπεθ γράμμα ταπεινόν δι' ου
παρεκάλει τον παςάν ν' απολφςθ, τουσ επί τθσ τελευταίασ μάχθσ ςυλλθφκζντασ Ζλλθνασ,
υποςχόμενοσ και αυτόσ ν' απολφςθ τινάσ παρ' αυτϊ αιχμαλϊτουσ Τοφρκουσ. Ο
Τςελελεντιμπεθσ απεκρίκθ φιλοφρόνωσ, και τω επρόβαλε να ςτείλθ προσ αυτόν πιςτόν
άνκρωπόν του εισ διαπραγμάτευςιν περί τθσ αμοιβαίασ απολφςεωσ των αιχμαλϊτων και
περί άλλον ςπουδαίων υποκζςεων. Επί τθ αρεςτι ταφτθ προτάςει απζςτειλεν ο Οδυςςεφσ
τον γραμματζα του Αντϊνθν Γεωργαντάν, ο δε Τςελελεντιμπεθσ ανταπζςτειλε τον
Μουςτάμπεθν προσ αςφάλεια του Γεωργαντά. Ευμενζςτατα εδζχκθςαν οι Τοφρκοι τον
αποςταλζντα και υπεςχζκθςαν πρόκυμοι εξ ονόματοσ τθσ Ρφλθσ προσ τον αποςτείλαντα
τθν γενικιν αρχθγίαν κακ' όλθν τθν Ανατολικιν Ελλάδα και τθν εκείκεν αναχϊρθςιν όλου
του τουρκικοφ ςτρατοφ υπό τον όρον να προςκυνιςθ αυτόσ και προςκυνιςωςι διά τθσ
προτροπισ του και οι λοιποί οπλαρχθγοί και πρόκριτοι του μζρουσ εκείνου. Ο Γεωργαντάσ,
υποκρικείσ ότι τοιαφτθ ιτο και θ επικυμία του Οδυςςζωσ, επανιλκε προσ αυτόν τθν
επαφριον κομιςτισ των περί ων ο λόγοσ προτάςεων. Ο δε Οδυςςεφσ, ευρϊν ό,τι εηιτει,
επανζπεμψεν αυκθμερόν τον επιτιδειον Γεωργαντάν, απζλυςε τουσ πλείςτουσ των παρ'
αυτϊ αιχμαλϊτων και επρόβαλεν εισ αποπεράτωςιν τθσ περί θσ ο λόγοσ
διαπραγματεφςεωσ ανακωχιν και ςυνζντευξιν. Ρροκφμωσ εδζχκθςαν οι Τοφρκοι τθν
πρόταςιν, απζλυςαν τουσ αιχμαλϊτουσ, και τθν 5 νοεμβρίου ο Οδυςςεφσ εν ςυνοδία
ολίγων ςωματοφυλάκων υπιγεν εισ το πλθςίον του εχκρικοφ ςτρατοπζδου χωρίον, αγίαν
Μαρίναν, όπου θφρε τον κεχαγιάμπεθν και τον Τςελελεντιμπεθν προςμζνοντάσ τον· τόςον
δε επιτθδείωσ υπεκρίκθ προσ αυτοφσ τον πιςτόν ραγιάν, ϊςτε απζφυγεν ευςχιμωσ και
ανυπόπτωσ να υπογράψθ το προετοιμαςκζν εισ υπογραφιν του προςκυνθτοχάρτιον επί
λόγω ότι όχι μόνον δεν ωφζλει, αλλά και ζβλαπτε τον κοινωφελι ςκοπόν μόνθ θ
υπογραφι αυτοφ εν αγνοία των άλλων οπλαρχθγϊν και προκρίτων του μζρουσ εκείνου·
τουσ εβεβαίωςε δε ότι μετά τθν εισ Ηθτοφνι επάνοδον του ςτρατοφ κατά τθν πρόταςίν των
κα ζςτελλεν εκεί τουσ προκρίτουσ των επαρχιϊν εισ προςκφνθςίν των. Οι μπζθδεσ
επινεςαν τον ηιλον του και τθν φρόνθςίν του, τω υπεςχζκθςαν πλουςίασ αμοιβάσ διά τθν
προσ τθν Υψθλιν Ρφλθν ακραιφνι πίςτιν του, και επί τθ βεβαιϊςει τθσ εισ Ηθτοφνι ταχείασ
επανόδου των, διεχωρίςκθςαν· και οι μεν Τοφρκοι ανεχϊρθςαν τω όντι όλοι εισ Ηθτοφνι
(δ)· ο δε Οδυςςεφσ κζλων να φανι ότι εξετζλεςεν όςα υπεςχζκθ, ζςτειλε κατόπιν αυτϊν
εισ προςκφνθςιν του παςά τζςςαρασ αςθμάντουσ αλλ' ευπρεπϊσ ενδεδυμζνουσ γζροντασ
ωσ αντιπροςϊπουσ των επαρχιϊν των μερϊν εκείνων.
Αρμοδίαν εκεϊρθςεν ο Οδυςςεφσ τθν περίςταςιν ταφτθν να κυριεφςθ δι' απάτθσ υπό το
πρόςχθμα τθσ ψευδοφσ του υποταγισ τον Καραμπαμπάν· και αφ' οφ προθτοιμάςκθ,
απζλυςε και απζςτειλε προσ τουσ εν τω φρουρίω τινάσ αιχμαλϊτουσ Τοφρκουσ, και
παρθκολοφκει και αυτόσ, ςκοπεφων να ριφκι αιφνιδίωσ εισ αυτό· αλλ' οι Τοφρκοι
ανεκάλυψαν τθν απάτθν και εματαίωςαν το ςχζδιόν του.
Διά τοιαφτθσ μθχανουργίασ θλευκζρωςεν ο Οδυςςεφσ τθν κινδυνεφουςαν Ανατολικιν
Ελλάδα, και οι πρόκριτοι και οπλαρχθγοί αυτισ, οι μθ ςυμπράξαντεσ, ευφιμθςαν τον
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ελευκερωτιν τθσ. Αλλ' απορίασ άξιον είναι πϊσ ο Μεχμζτθσ θπατικθ τόςον ευκόλωσ· και
φαίνεται ότι ςυνζτρεξαν εισ τθν επάνοδόν του και άλλα αίτια, τα εξισ. Διαδοκζντοσ του
λόγου ότι επροςκφνθςε το μζροσ εκείνο, οι ςυνεκςτρατεφοντεσ Αλβανοί, αποβαλόντεσ
πάςαν ελπίδα λαφυραγωγίασ και αιχμαλωςίασ, ανεχϊρθςαν προ των άλλων, και
θδυνάτιςεν ο ςτρατόσ. Εγνϊςκθ δε ότι και ελλθνικά τινα ςϊματα διζκοψαν τθν
ςυγκοινωνίαν Βελίτςασ όπου εςτρατοπζδευαν οι εχκροί, και Ηθτουνίου, όκεν τοισ ιρχοντο
αι τροφαί, και ιρπαςαν καί τινασ αυτϊν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ. Ετάραξε δε ίςωσ όχι
ολίγον τον Μεχμζτθν και θ είδθςισ, ότι ο προςτάτθσ του Χουρςιδθσ, δι' ου ανεδείχκθ
θγεμϊν τθσ Ρελοποννιςου, πεςϊν εισ οργιν και καταδικαςκείσ εισ κάνατον, επρόλαβε και
εφαρμακεφκθ, οφτωσ ανταμείψαντοσ του ςουλτάνου τασ προσ αυτόν λαμπράσ υπθρεςίασ
του (ε)· ζμακεν ίςωσ και τα δυςτυχιματα του Δράμαλθ, επροχϊρει και ο χειμϊν δριμφσ και
βροχερόσ. Ράντα ταφτα ςυνζτρεξαν, φαίνεται, εισ τθν επί μόνθ τθ απατθλι διαγωγι του
Οδυςςζωσ δυςεξιγθτον αναχϊρθςιν του Μεχμζτθ εν μζςω τθσ ευτυχοφσ προόδου του.

1822
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Μ'.

&Πεπιγπαθή Μεζολογγίος και πολιοπκία αςηού. — Αποηςσία ηηρ ςπό
ηον Βπςώνην εκζηπαηείαρ ειρ Γςηικήν Δλλάδα.&
Θ ΡΟΛΛΣ του Μεςολογγίου κείται μεταξφ των δφο ποταμϊν, του Ευινου (Φίδαρθ) και του
Αχελϊου (Άςπρου)· απζχει δε του μεν πρϊτου 6, του δε δευτζρου 12 μίλια, και 4 τθσ
νοτίου υπωρείασ του Αρακφνκου (Ηυγοφ)· κείται δε επί χερςονθςοειδοφσ εςχατιάσ
πεδιάδοσ από τθσ ρθκείςθσ υπωρείασ αρχομζνθσ και εισ τθν κάλαςςαν τελευτϊςθσ. Μίαν
ιμιςυ ϊραν μακράν του Μεςολογγίου προσ άρκτον επί τινοσ λόφου κείνται τα ερείπια τθσ
νεωτζρασ Ρλευρϊνοσ, τα κοινϊσ λεγόμενα κάςτρον τθσ Κυρά - Ειρινθσ. Ιτο δε θ Κυρά Ειρινθ κυγάτθρ του Αυτοκράτοροσ Αλεξίου Ραλαιολόγου. Ρροσ τθν υπϊρειαν δε του
Ηυγοφ επί τινοσ υψϊματοσ ςϊηονται ερείπια του τείχουσ τθσ παλαιάσ Ρλευρϊνοσ, κοινϊσ
λεγόμενα Γυφτόκαςτρον. Συνωκίςκθςαν δε κατά τον Στράβωνα οι οικιτορεσ αυτισ εισ τθν
νεωτζραν Ρλευρϊνα πορκοφντοσ τθν χϊραν Δθμθτρίου του επικλθκζντοσ Αιτωλικοφ.
Άγνωςτοσ θ πρϊτθ τθσ πόλεωσ του Μεςολογγίου καταβολι. Ο Λουδαίοσ Βενιαμίν ο εκ
Τουδζλθσ, ο περιθγθκείσ τθν Ελλάδα το 1153, αναφζρει το Ανατολικόν, το κατ' αυτόν
Νατολικόν, αλλ' όχι και το Μεςολόγγι. Ο δε Βενετόσ ιςτοριογράφοσ, Ρζτροσ Γαρηϊνθσ,
διθγοφμενοσ τουσ μεταξφ Τουρκίασ και Βενετίασ ςυγχρόνουσ του πολζμουσ λζγει, ότι μετά
τινα μάχθν πλθςίον του Μεςολογγίου εν ζτει 1684, κακ' θν εφονεφκθςαν όχι ολίγοι
Τοφρκοι και ο αρχθγόσ αυτϊν Σεφζραγασ, το Ανατολικόν, το και κατ' αυτόν Νατολικόν, και
το Μεςολόγγι απεςπάςκθςαν των Τοφρκων και υπετάχκθςαν εισ τουσ Βενετοφσ. Ο
θμζτεροσ Λωάννθσ Στάννοσ ουδ' αυτόσ ουδαμοφ τθσ χρονικισ βίβλου του αναφζρει το
Μεςολόγγι. Εν ουδενί δε των προ τθσ ςυγγραφισ του Γαρηϊνθ γεωγραφικϊν πινάκων
ςθμειοφται θ πόλισ αφτθ, ουδζ μνεία γίνεται αυτισ εν τθ περιγραφι, τθσ εν ζτει 1571 κατά
τθν Ναφπακτον περιφιμου ναυμαχίασ (α) θ άλλθσ τινόσ κατ' εκείνα τα μζρθ ςυμπλοκισ.
Ουδζν ίχνοσ αρχαιότθτοσ, ουδζ βυηαντινόν ι βενετικόν τι φαίνεται εν τθ πόλει, και θ κτίςισ
αυτισ είναι όλθ τουρκικι· φαίνονται μόνον τα ερείπιά των κατά τον τουρκορρωςικον
πόλεμον επί Αικατερίνθσ κατεδαφιςκειςϊν οικιϊν, λαβοφςθσ και τθσ πόλεωσ ταφτθσ τότε
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τα όπλα κατά των Τοφρκων. Βορειοανατολικϊσ του Μεςολογγίου, μίαν ϊραν μακράν
αυτοφ επί πεδιάδοσ, ςϊηονται ερείπια πενιχράσ κωμοπόλεωσ καλοφμενα χ ί λ ι α - ς π ι τ ι
α, και λζγεται, ότι μετά τθν κατ' αρχάσ του ΛΣΤ' αιϊνοσ καταςτροφιν τθσ κωμοπόλεωσ
εκείνθσ κατζφυγαν οι πλείςτοι των κατοίκων τθσ χάριν αςφαλείασ εισ τα ζνυδρα μζρθ,
όπου κείται ςιμερον θ πόλισ του Μεςολογγίου. Αλλά και αυτό το όνομα τθσ πόλεωσ
δεικνφει τθν όχι αρχαίαν καταβολιν τθσ, και εξθγεί και τθν κζςιν εφ' θσ εκτίςκθ είτε εν
μζςω λάκκων εξ αιτίασ τθσ λίμνθσ τθσ (β), είτε εν μζςω λόγγου, διότι, και αρχομζνθσ τθσ
επαναςτάςεωσ, εςϊηοντο ζξωκεν αυτισ και εξικνοφντο ζωσ εισ τα άκρα τθσ ελαιϊνεσ,
οίτινεσ κατά τθν επικρατοφςαν παράδοςιν, άγριοι και κατάπυκνοι άλλοτε, θρεϊκθςαν και
εκεντρϊκθςαν. Ρολλά ζτθ προ τθσ επαναςτάςεωσ θ πόλισ αφτθ ιτο κακ' όλα
ςθμαντικωτζρα του Ανατολικοφ· δι' ο, αν και θ εκ των δφο τοφτων πόλεων και του
Νεοχωρίου επαρχία εκαλείτο επί τουρκοκρατίασ Μ ο υ κ α τ ά σ - Α ν α τ ο λ ι κ ο φ, ο
διοικθτισ ζδρευεν εν Μεςολογγίω· εκαλείτο δε αναμφιβόλωσ οφτω, διότι επί τθσ
ςυςτάςεωσ αυτισ το Ανατολικόν επρϊτευεν. Θ πόλισ του Μεςολογγίου είχε προ τθσ
επαναςτάςεωσ 5500 ψυχάσ· 40 δε ι 50 μόνον εξ αυτϊν επρζςβευαν τα του κορανίου.
Μζγα μζροσ των κατοίκων ιςαν αλιείσ, ικανόν δε ναφται μετερχόμενοι τθν ακτοπλοΐαν ι
πλζοντεσ επί ξζνων πλοίων, αφ' οφ ζπαυςαν να ναυπθγϊςιν επί του τόπου μεγάλα πλοία
μετά τθν πρόοδον του ναυτικοφ του Γαλαξειδίου, ενιςχυομζνου υπό των πλουςίων
εμπόρων των Ρατρϊν. Αι δφο δε αφται τάξεισ των κατοίκων, θ των αλιζων και θ των
ναυτϊν, κατείχαν εν γζνει το παρακαλάςςιον τθσ πόλεωσ· οι δε γεωργοί, οι κοινϊσ
λεγόμενοι καλυβιϊται, ωσ ζχοντεσ εισ κατοικίαν καλφβασ, κατείχαν το προσ τθν ξθράν· οι
δε λοιποί πολίται τα κεντρικϊτερα. Επειδι το παρακαλάςςιον είναι το τερπνότερον και το
υγιζςτερον, πολλοί ευκατάςτατοι ζφρατταν διά παςςάλων και παλιουρίων
ςυμπεπλεγμζνων μζροσ τθσ αβακοφσ καλάςςθσ και το απεγαίοναν, μεταφζροντεσ εκ των
πλθςιεςτζρων τθσ λίμνθσ νθςιδίων γλίναν αντζχουςαν εισ τασ παντοτεινάσ επαφάσ και τασ
ςυχνάσ προςβολάσ τθσ καλάςςθσ· επί δε του καταςκευαςτοφ τοφτου και αςτερεϊτου
εδάφουσ ζςτρωναν τεςςάρων πζντε ποδϊν πλάτοσ εχοφςασ εςχάρασ, ιτοι ςυνδεδεμζνα
δζνδρινα ξφλα μθ ςθπόμενα αλλά μάλιςτα ςκλθρυνόμενα εντόσ τθσ καλάςςθσ· επί των
εςχαρϊν δε τοφτων εκεμελίοναν τασ οικίασ.
Το δ' ζδαφοσ τθσ πόλεωσ είναι ςχεδόν ιςοκάλαςςον· διά τοφτο πολλάκισ εν καιρϊ
χειμϊνοσ ωκουμζνων των κυμάτων προσ τθν ξθράν υπό των πελαγίων ανζμων,
περικαλαςςοφνται αι παράλιοι οικίαι, και οι ενοικοφντεσ κοινωνοφν μετά των λοιπϊν διά
μονοξφλων. Συμβαίνει δ' ενίοτε το εναντίον, και θ κάλαςςα φεφγει ωσ ωκεάνειοσ άμπωτισ
απζμπροςκεν τθσ πόλεωσ επί τθ βιαία και διαρκεί πνοι του χειμερινοφ βορζου. Ρρο τθσ
επαναςτάςεωσ ιςαν εν τθ πόλει πζντε εκκλθςίαι και ζν ηαμίον· ικμαηε και ςχολείον
διαδίδον τθν γνϊςιν τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ υπό τον μακθτεφςαντα εν τω Αγίω Πρει παρά
τω Ευγενίω και τω Νεοφφτω και μετά ταφτα ςυςχολαρχιςαντα Ραναγιϊτθν Ραλαμάν, υφ'
όν, αποκτιςαντα μεγάλθν υπόλθψιν γραμματικοφ και ελκφςαντα μζγαν αρικμόν ακροατϊν
εκ διαφόρων μερϊν τθσ Ελλάδοσ, ζπειτα δε μζχρι τθσ επαναςτάςεωσ υπό τουσ υιοφσ
αυτοφ Γρθγόριον και Λωάννθν ςυγκροτοφμενοι ελλθνοδιδάςκαλοι εςτζλλοντο πολλαχοφ·
διά τοφτο θ γνϊςισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ ιτο παρά τοισ προϊςταμζνοισ κοινι.
Θ δε ζμπροςκεν του Μεςολογγίου λιμνοκάλαςςα ζχει 65 μιλίων περιφζρειαν· είναι
πολυίχκυοσ· περιζχει δφο αλικάσ, τθν μεν κατά το Ανατολικόν, τθν Άςπρθν, τθν δε κατά το
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Μποχϊρι, τθν Μαφρθν· τα προσ τθν κάλαςςαν δε νερά τθσ είναι τόςον ρθχά και ο πυκμιν
τθσ τόςον βορβορϊδθσ και φυκϊδθσ, ϊςτε καταντά άπλευςτοσ διά παντόσ είδουσ
τροπιδοφόρων πλοιαρίων, και μόνον πλϊιμοσ δι' ελαφρϊν μονοξφλων· ςχίηεται δε διά
ςτενοφ αφλακοσ αρχομζνου από τθσ πόλεωσ και τελευτϊντοσ όπου τα νερά είναι βακζα.
Δι' αυτοφ δε και μόνου ειςζρχονται και εξζρχονται τα μικρά τροπιδοφόρα πλοία· τα δε
ευμεγζκθ ορμίηονται ζξ μίλια μακράν τθσ πόλεωσ. Ρολλαχοφ τθσ λίμνθσ αναδφονται
νθςίδια χριςιμα εισ τουσ αλιεφοντασ, θμερονυκτίηοντασ εν καιρϊ τθσ αλιάσ εντόσ
χορτοςκεπϊν και καλαμοςτρϊτων καλυβϊν, κοινϊσ πελάδων (γ), εςτθμζνων επί δοκϊν
εμπθγνυομζνων εισ τον βορβορϊδθ και απαγι πυκμζνα τθσ καλάςςθσ και μίαν ι δφο
πιχεισ υπερυψουμζνων, ϊςτε αι πελάδεσ αφται φαίνονται κρεμάμεναι επί των κυμάτων.
Τερπνόν κζαμα παριςτάνει θ λίμνθ ςυνικωσ εν μζςω των αςελινων νυκτϊν. Ράμπολλα
μονόξυλα φζροντα επί τθσ άκρασ τθσ πρϊρασ προμικθ και ςιδθράν εςχάραν ζνδαδον και
φωτοβολοφςαν, κοινϊσ λεγομζνθν π ρ υ ά ν, περιπλανϊνται εν τθ λίμνθ εισ αλίευςιν· θ δε
πλουςία και αεικίνθτοσ φεγγοβολι των πρυϊν αυτοκίνθτοσ υπολαμβάνεται μακρόκεν διά
τθν εν μζςω του ςκότουσ αφάνειαν των μονοξφλων.
Επί τθσ άκρασ δε του ανατολικοφ χείλουσ του αφλακοσ κείται το Βαςιλάδι, νθςίδιον 150
βθμάτων περιφζρειαν ζχον και ςχεδόν ιςοκάλαςςον, αλλά πολλά ςθμαντικόν διά τθν επί
του ςτομίου τθσ δυςειςπλεφςτου λίμνθσ κζςιν του, και απζχει τθσ πόλεωσ μίαν ιμιςυ
ϊραν. Τθν προσ τα πζλαγοσ δε πλευράν του ετείχιςεν ο Αλιπαςασ επί του κατά τα 1806
τουρκορρωςικοφ πολζμου· οι δε Ζλλθνεσ επζκεςαν, κατά τθν επανάςταςιν, τρία κανόνια,
δι' ων εματαίωςαν άλλοτε, ωσ προείπαμεν, τα ςχζδιά του μεγάλου εχκρικοφ ςτόλου.
Ππωσ δε θ προσ τθν κάλαςςαν οφτω και θ προσ τθν ξθράν κζςισ τθσ πόλεωσ είναι φφςει
οχυρά, διότι θ από τθσ υπωρείασ του Ηυγοφ χωρίηουςα αυτιν γθ είναι, ωσ προείρθται, όλθ
επίπεδοσ, ουδαμϊσ επιτθδεία εισ πολεμικάσ προςβολάσ και πανταχόκεν υπό το πυρ τθσ
πόλεωσ· απζκοπτε δε ταφτθν τθσ ξθράσ θμελθμζνθ και ατελισ τάφροσ αμφοτζρωκεν εισ
τθν λίμνθν απολιγουςα και ζχουςα τεςςάρων ποδϊν βάκοσ, επτά πλάτοσ και ενόσ μιλίου
μικοσ· επί δε τθσ προσ τθν πόλιν όχκθσ τθσ τάφρου υψοφτο τείχοσ απφργωτον,
ακαταςκεφαςτον, επί ςακρϊν κεμελίων, τεςςάρων ποδϊν φψοσ και δφο πλάτοσ ζχον, εν
μζρει πζτρινον και εν μζρει πλίνκινον, εφ' ου ζκειντο δεκατζςςαρα παλαιά κανόνια
ςιδθρά.
Τοιαφτθ ιτον θ πόλισ, όπου κατζφυγαν ο Μαυροκορδάτοσ, ο Μάρκοσ και ο Κίτςοσ,
καταδιωκόμενοι υπό των εχκρϊν.
Μθδζν γενναίον μθδ' ευτυχζσ προςδοκϊντεσ οι πλείςτοι των περί τον Μαυροκορδάτον
μετά τα προ μικροφ εν τθ Αιτωλοακαρνανία ςυμβάντα, τον εςυμβοφλευςαν κατά τθν εν
Μεςολογγίω πρϊτθν των ςυνδιάςκεψιν να μθ κινδυνεφςθ ανωφελϊσ, αλλά να
εγκαταλείψθ τα μζρθ εκείνα. «Αν τα εγκαταλείψωμεν θμείσ», απεκρίκθ ο
Μαυροκορδάτοσ, «διζρχονται οι εχκροί ακωλφτωσ, κυριεφεται θ ειςζτι δεινοπακοφςα
Ρελοπόννθςοσ, και το παν απόλλυται· εγϊ κ' αποκάνω εδϊ» . «Κ' εγϊ», ανεφϊνθςεν ο
Μάρκοσ. Οι λόγοι οφτοι εχρθςίμευςαν ωσ κεμζλιοσ λίκοσ τθσ εν Μεςολογγίω
εγκαρτεριςεωσ. Αλλ' όςον ςτακερά και αν ιτον θ απόφαςισ του Μαυροκορδάτου και του
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Μάρκου, αδφνατον να ενεργθκι τι ευτυχϊσ χωρίσ τθσ ειλικρινοφσ και κερμισ ςυμπράξεωσ
των εντοπίων, διότι τον μεν Μαυροκορδάτον μόνον 25 φρουροί θκολοφκθςαν υπό τον
Κατςαρόν, τον δε Μάρκον και Κίτςον 35 οπλοφόροι· διά τοφτο ο Μαυροκορδάτοσ και οι
ρθκζντεσ οπλαρχθγοί εκάλεςαν εισ ςυμβοφλιον τον εν τθ πόλει αρχιεπίςκοπον Ρορφφριον
και τουσ προεςτϊτασ αυτισ Λωάννθν Τρικοφπθν, Αναςτάςιον Ραλαμάν, Ράνον
Ραπαλουκάν και Ακανάςθν αηοκότςικαν, και τουσ θφραν ομογνϊμονασ· ερωτθκείσ και ο
λαόσ ςυνεπευφιμθςε και αυτόσ όλοσ, προκυμθκείσ να ςυνεγκαρτεριςθ μζχρι τζλουσ. Αφ'
οφ δε απεςτάλθςαν εισ τθν Επτάννθςον οι πλείςτοι των γερόντων, των γυναικϊν, των
παιδίων και των αςκενοφντων διά τινων κρυπτϊν διάπλων, θρικμικθςαν οι δυνάμενοι εκ
των εναπομεινάντων να φζρωςιν όπλα και ευρζκθςαν όλοι 360, εν οισ και οι ανωτζρω
φρουροί και οπλοφόροι· ευρζκθςαν και τροφαί και πολεμεφόδια ενόσ μθνόσ.
Οι δε πολιορκοφντεσ εχκροί, ζχοντεσ και ζνδεκα κανόνια και τζςςαρασ βομβοβόλουσ,
ιρχιςαν ευκφσ να πυροβολϊςι ςφοδρϊσ τθν πόλιν· αλλ' αφ' οφ ανωφελϊσ και
ακαταπαφςτωσ επολζμθςαν δφο θμερονφκτια, ςυνιλκαν οι παςάδεσ εισ ςυμβοφλιον. Ο
Κιουταχισ και ο Λςοφφθσ, ο πολιορκϊν διά καλάςςθσ, ιςαν γνϊμθσ να εφορμιςωςι διά
μιασ επί το ςακρόν τείχοσ και να κυριεφςωςι τθν πόλιν εξ εφόδου· αλλ' ο Βρυϊνθσ
αντζτεινε λζγων, ότι τα επιχείρθμα ιτο κινδυνϊδεσ, και ότι εν τθ γενικι ερθμϊςει τθσ
Αιτωλοακαρνανίασ αναγκαίον ιτο να διατθρθκι θ πόλισ εκείνθ διά τασ ανάγκασ του
ςτρατοπζδου εν καιρϊ χειμϊνοσ· αντζτεινε δ' ζτι μάλλον ςτοχαηόμενοσ, ότι εδφνατο να
ελκφςθ τουσ εν τθ πόλει, ωσ μθδεμίαν τρζφοντασ ελπίδα ςωτθρίασ και ωσ υπ' όψιν ζχοντασ
τα προςκυνιςαντα μζρθ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ και μθ πακόντα, ωσ αυτόσ επίςτευε, και
τουσ προςκυνιςαντασ οπλαρχθγοφσ τουσ εν αςφαλεία και τιμι ηϊντασ. Κατά τθν γνϊμθν
δε ταφτθν, ο Βρυϊνθσ επεχείρθςεν αμζςωσ να βάλθ εισ πράξιν το περί ςυμβιβαςμοφ
προςφιλζσ του ςχζδιον, και διζταξε τον παρακολουκοφντα Βαρνακιϊτθν να γράψθ τοισ
γνωςτοίσ αυτϊ προκρίτοισ του Μεςολογγίου περί υποταγισ. Ο Βαρνακιϊτθσ ζγραψεν, αλλ'
απάντθςιν δεν ζλαβεν. Εν τοςοφτω εξθκολοφκει ο πόλεμοσ. Οι δε εντόσ του Μεςολογγίου
τειχομαχοφντεσ εμεκοδεφοντο διάφορα τεχνάςματα εισ απάτθν του εχκροφ ωσ προσ τον
ολίγον αρικμόν των, και άλλοτε μεν ετουφζκιηαν και επιςτόλιηαν διά μιασ όλοι, άλλοτε δε
εφαίνοντο επί του ενόσ μζρουσ του τείχουσ και ζτρεχαν οι αυτοί και εφαίνοντο επί του
άλλου εμπιγοντεσ επιτθδείωσ τουφεκολόγχασ (δ), ίνα υποκζτωςιν οι κεωροφντεσ αυτάσ
ζξωκεν ότι ιςαν εν τθ πόλει και οπλίται φράγκοι· ζκρουαν δε επί τω αυτϊ ςκοπϊ και
ευρωπαϊκά τφμπανα. Ο Βρυϊνθσ βλζπων ότι δεν ευδοκίμθςεν θ προσ τουσ προκρίτουσ
διαπραγμάτευςίσ του διά του Βαρνακιϊτθ, διζταξε τον Άγον Βαςιάρθν να ζλκθ εισ λόγουσ
μετά του Μάρκου ωσ γνϊριμόσ του. Ο Μάρκοσ λαβϊν τθν άδειαν εξιλκεν εντόσ βολισ
πιςτόλασ εισ ςυνζντευξιν.
Ο Άγοσ τον εςυμβοφλευςεν ωσ φίλοσ, και παριγγειλε δι' αυτοφ και τοισ προκρίτοισ να μθ
κινδυνεφςωςιν επί ματαίω αλλά να προςκυνιςωςιν· εγγυάτο δε εξ ονόματοσ των παςάδων
όχι μόνον γενικιν και τελείαν αμνθςτείαν, αλλά και άδειαν ν' αναχωριςωςιν
ανεπθρζαςτοι ο πρόεδροσ, ο Μάρκοσ και όςοι άλλοι υπϊπτευαν τθν οργιν των παςάδων.
Ταφτα ακοφςαντεσ οι ζγκλειςτοι και αναλογιηόμενοι ότι πάςα αναβολι τουσ ωφζλει
περιμζνοντασ ζξωκεν βοικειαν διά ξθράσ και καλάςςθσ ζκριναν εφλογον, βλζποντεσ τουσ
εχκροφσ κατατρίβοντασ τθν κρίςιμον ϊραν των ζργων εισ αχριςτουσ λόγουσ, να μθ
απορρίψωςιν αποτόμωσ τασ περί ςυμβιβαςμοφ προτάςεισ, αλλά να προβάλωςιν άλλασ
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δυςπαραδζκτουσ. Εν ϊ δε εξθκολοφκει θ φιλικι αφτθ διαπραγμάτευςισ, ειδοποίθςεν ο
Λςοφφθσ τον λαόν του Μεςολογγίου, ότι αν ικελε να μθ αποτεφρωκι θ πόλισ όλθ και γίνθ
τάφοσ όλων των εν αυτι ακϊων, να τω παραδϊςθ τον πρόεδρον, τουσ άρχοντασ, τουσ
οπλαρχθγοφσ και ανά δφο Χριςτιανοφσ δι' ζκαςτον Τοφρκον των εν τω επί των εκβολϊν του
Φίδαρθ πεςόντι τουρκικϊ πλοίω ςυλλθφκζντων και κανατωκζντων (ε)· απιτει δε παρά
του λαοφ και αποηθμίωςιν των διαρπαγζντων επί του πλοίου, και απόδοςιν όλων των εξ
αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ οφειλομζνων τθ Ρφλθ φόρων. Ο Λςοφφθσ, πεποικϊσ επί τθν
άφευκτον πτϊςιν του Μεςολογγίου και αςτόχαςτοσ εν οισ ενιργει, ζδωκε και εγγράφουσ
επί τθ αιτιςει των Μεςολογγιτϊν τασ προτάςεισ και απαιτιςεισ του. Ο Μάρκοσ ζςπευςε να
τασ κοινοποίθςθ τω Βρυϊνθ εξ ονόματοσ των Μεςολογγιτϊν, ωσ αποροφντων και
αμφιβαλλόντων περί τθσ ειλικρινείασ των ςυγκαταβατικϊν λόγων του, διότι τουσ
απεδείκνυαν υπόπτουσ αι απαιτιςεισ του Λςοφφθ. Άλλοσ εξ άλλου ζγεινεν ο Βρυϊνθσ επί
τθ κοινοποιιςει ταφτθ και απεκρίκθ να μθ δοκι, ακρόαςισ, αλλά να εξακολουκιςθ εν
πλιρει πεποικιςει θ διά του Άγου και του Μάρκου διαπραγμάτευςισ. Μετά τινων δε
θμερϊν διαπραγμάτευςιν εςυμβιβάςκθ δ ι ά - λ ό γ ο υ ν' αναχωριςωςιν εισ
Ρελοπόννθςον ανεπθρζαςτοι ο πρόεδροσ και οι περί αυτόν, ο Μάρκοσ, ο Κίτςοσ, οι
προεςτϊτεσ και τριακόςιαι οικογζνειαι αι ευπορϊτεραι, ό εςτι πολυαρικμότεραι παρ' όςασ
περιείχεν θ πόλισ τότε· και τοφτο αποδεικνφει ότι οι Τοφρκοι θγνόουν τθν εςωτερικιν
αδυναμίαν τθσ πόλεωσ· εςυμβιβάςκθ δε και οκταιμεροσ ανακωχι εισ εφρεςιν των επί
μετακομίςει πλοίων. Εν τοςοφτω θ ανακωχι αφτθ και θ προκεςμία εχρθςίμευαν εισ
ενδυνάμωςιν του οχυρϊματοσ εν γνϊςει και αδεία του Βρυϊνθ πιςτεφοντοσ τουσ
παραγγζλλοντασ ζςωκεν, ότι αναγκαίον ιτο ν' αποκοιμίηωςι τοιουτοτρόπωσ τον λαόν,
όςτισ δεν ζπρεπε να μάκθ πριν ζλκθ θ ϊρα όςα εςυμβιβάςκθςαν.
Νοζμβριοσ Θ τρίτθ θμζρα τθσ ανακωχισ, ιτοι θ 8 νοεμβρίου, ζγεινεν θμζρα χαράσ, διότι
εφάνθςαν ζξωκεν τθσ πόλεωσ επτά υδραϊκά πλοία αποδιϊξαντα διά μόνου του
εμφανιςμοφ των τα υπό τον Λςοφφθν τουρκικά, εξ ϊν ζν, ανίκανον να μεταβι εισ
Ράτρασ διά τθν επικρατοφςαν αντίπνοιαν, κατζφυγεν θμίπνικτον εισ Λκάκθν. Θ
ζλευςισ των πλοίων διζλυςε μεν τθν διά καλάςςθσ πολιορκίαν, αλλά δεν
θςφάλιςε τουσ εγκλείςτουσ και από τθσ εφορμιςεωσ των επί τθσ ξθράσ
πολυαρίκμων εχκρϊν· διά τοφτο ο Βρυϊνθσ, πεποικϊσ πάντοτε επί τθν
υπερζχουςαν δφναμίν του, εςυμβοφλευςε τουσ πολιορκουμζνουσ να
διαβιβαςκϊςιν εισ Ρελοπόννθςον κατά τθν ςυμφωνίαν επί των ελκόντων
ελλθνικϊν πλοίων· αλλ', αντί να διαβιβαςκϊςιν οι εν Μεςολογγίω εισ
Ρελοπόννθςον, διεβιβάςκθςαν τθν 11 από Ρελοποννιςου εισ Μεςολόγγι επί
τζςςαρων εκ των προρρθκζντων πλοίων 700 Ρελοποννιςιοι υπό τον
Ρετρόμπεθν, τον Ηαιμθν και τον Κανζλλον Δθλθγιάννθν· ςυνεπανζπλευςε και ο
περί τθσ επικουρίασ ταφτθσ προαποςταλείσ παρά του Μαυροκορδάτου Γρίβασ.
Ο Άγοσ, ανιςυχοσ δι' όςα ζβλεπε και ικουεν, ιλκεν εισ λόγουσ βαρείσ μετά του
Μάρκου· οφτοσ δε, υποπτεφων μθ πάκθ ωσ απατιςασ τουσ Τοφρκουσ, υπεκρίκθ
ότι οι ζγκλειςτοι ζτοιμοι ιςαν να ςτείλωςιν ικζτασ εισ προςκφνθςιν των
παςάδων. Υπερεχάρθςαν οι παςάδεσ επί τθ φαιδρά ταφτθ αγγελία, και
θτοιμάςκθςαν τα πάντα εισ δεξίωςιν των ικετϊν. Ο δε γλυκφσ και
ςυγκαταβατικόσ Βρυϊνθσ, κζλων να τιμιςθ τον άγριον Κιουταχιν, υπιγεν εισ

www.schooltime.gr

Σελίδα 176

τθν ςκθνιν του και καυχϊμενοσ ότι το περί ςυμβιβαςμοφ ςχζδιόν του, το παρ'
εκείνου αποδοκιμαηόμενον, ευδοκίμθςε, διζταξε να οδθγιςωςιν εκεί τουσ
ερχομζνουσ εισ προςκφνθςιν. Επ' αυτϊ τοφτω θτοιμάςκθςαν τα ςυνικθ
καββάδια εισ τιμιν των ερχομζνων, οι κιρυκεσ περιφερόμενοι διεςάλπιηαν τθν
παράδοςιν τθσ πόλεωσ, οι καταλυματίαι διζκεταν τα καταλφματα, οι ιπποκόμοι
εφαλάροναν τουσ ίππουσ των παςςάδων διά τθν εν τιμι και παρατάξει είςοδόν
των εισ τθν πίπτουςαν πόλιν, και ο Βαρνακιϊτθσ διετάχκθ να προχπαντιςθ τουσ
προςερχομζνουσ. Εν τοςοφτω θ ϊρα παριρχετο, και ουδείσ προςιρχετο.
Αδθμονοφντεσ οι παςάδεσ διά τθν τόςθν βραδφτθτα, είδαν άνκρωπον
προςερχόμενον εκ τθσ πόλεωσ, παρ' ου ζλαβαν γράμμα λζγον «α ν - κ ζ λ ε τ ε τ ο ν - τ ό π ο ν – μ α σ - ε λ ά τ ε - ν α - τ ο ν - π ά ρ ε τ ε».
Τοιοφτον τζλοσ ζλαβεν θ πλαςτι διαπραγμάτευςισ, και ο πόλεμοσ μετά τθν ανακάλυψιν
τθσ απάτθσ και του εμπαιγμοφ επανελιφκθ ςφοδρότεροσ.
Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ απζκανεν εν Μεςολογγίω ο αγαπϊμενοσ και τιμϊμενοσ παρά
πάντων διά τθν αγακιν καρδίαν και τασ πολεμικάσ του γνϊςεισ Νορμάννοσ και ετάφθ
πλθςίον του Κυριακοφλθ.
Μόλισ δ' ελφκθ θ κατά κάλαςςαν πολιορκία, και οι φιλογενείσ Ηακφνκιοι και Κεφαλλινεσ
ζςπευςαν να ςτείλωςι τροφάσ και πολεμεφόδια εισ τθν πόλιν, αν και θ κυβζρνθςίσ των
παρενζβαλε παντόσ είδουσ προςκόμματα· θγκυροβόλθςε δε μετ' ολίγον ζμπροςκεν του
Μεςολογγίου και πλοίον φζρον εκ Λιβοφρνου πολεμεφόδια· ιλκαν και άλλα τζςςαρα
πολεμικά πλοία ςπετςιωτικά· ειςιλκαν εισ τθν πόλιν διά καλάςςθσ και διάφοροι
Δυτικοελλαδίται, εν οισ και οι οπλαρχθγοί Μακρισ και Τςόγκασ· ιλκαν και άλλοι χίλιοι
Ρελοποννιςιοι εκ Γαςτοφνθσ και Ρφργου· ιλκε και ο Λόντοσ μετά των περί αυτόν (η). Θ
μεταβολι αφτθ των πραγμάτων ζφερε μεταβολιν και των πνευμάτων των εναπομεινάντων
κατοίκων τθσ Αιτωλοακαρνανίασ, οίτινεσ προςκυνιςαντεσ προ ολίγου διά τθσ ςυνεργείασ
των οπλαρχθγϊν των κατεπιζηοντο και εγυμνοφντο υπό των Αλβανϊν εισ τόςθν αναίδειαν
εξοκειλάντων, ϊςτε ν' απογυμνϊςωςι και αυτοφσ τουσ Βραχωρίτασ Τοφρκουσ, τουσ μετά
τθν άλωςιν τθσ πόλεωσ εκείνθσ εν Δραγαμζςτω παρά του Βαρνακιϊτου φυλαττομζνουσ.
Επί τθσ ειςβολισ των εχκρϊν εντεφκεν του Μακρυνόρουσ πάμπολλοι κάτοικοι τθσ
Αιτωλοακαρνανίασ κατζφυγαν, ωσ είρθται, εισ Κάλαμον προσ αποφυγιν τθσ ςφαγισ, τθσ
γυμνϊςεωσ και τθσ αιχμαλωςίασ, ωσ μθ δυνάμενοι να αντιςτακϊςι, και ωσ μθ κζλοντεσ να
προςκυνιςωςιν. Αλλ' ο μζγασ αρμοςτισ εφάνθ τόςον αςυμπακισ, ϊςτε ζςτειλε
ςτρατιϊτασ και τουσ απϊκθςεν. Εηιτθςαν οι δυςτυχείσ άςυλον καν διά τασ γυναίκασ και τα
ανιλικα τζκνα των, αλλά και κατά τοφτο δεν ειςθκοφςκθςαν. Θ ςκλθρά αφτθ πράξισ
απζβλεπεν αναμφιβόλωσ εισ το να βιάςθ τουσ αποδιωχκζντασ να προςκυνιςωςιν· αλλ'
ζφερε το εναντίον αποτζλεςμα, διότι τουσ ϊπλιςεν εξ ανάγκθσ προσ υπεράςπιςιν γυναικϊν
και τζκνων και προσ βλάβθν του εχκροφ· εκ των αποδιωχκζντων δε τοφτων και εξ άλλων
τινϊν Ελλινων άλλοκεν ςυρρευςάντων ςυνεκροτικθςαν εκείναισ ταισ θμζραισ δφο
ςϊματα, το μεν κατά το Ξθρόμερον υπό τουσ αδελφοφσ Χαςαπαίουσ, το δε κατά τον
Βάλτον υπό τον Μαλεςάδαν, και περιφερόμενα θνϊχλουν ςυνεχϊσ τουσ εχκροφσ,
κόπτοντα και τθν μετά τθσ Άρτθσ και Ρρεβζηθσ κοινωνίαν· εγνϊςκθςαν και κακ' όλον το
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εχκρικόν ςτρατόπεδον θ αποτυχία τθσ εκςτρατείασ του Δράμαλθ, τα κατά τον αργολικόν
κόλπον ςυμβάντα του ςτόλου, ο εν Τενζδω εμπρθςμόσ του δικρότου και θ πτϊςισ του
Ναυπλίου· ο χειμϊν επροχϊρει και εςτενοχϊρει τουσ εχκροφσ· αι τροφαί εςπάνιηαν εν τω
ςτρατοπζδω· βροχαί ςυνεχείσ και ραγδαίαι ζπιπταν· πυρετοί κακοικεισ ανεφφοντο· μιςκοί
δεν εδίδοντο και ςυχνάκισ εξϊρμων επί τουσ πολιορκοφντασ οι πολιουρκοφμενοι. Δι' όλα
ταφτα θγζρκθ εν τω τουρκικϊ ςτρατοπζδω μζγασ γογγυςμόσ κατά των παςάδων, και
εψικυρίηετο και θ διάλυςίσ του. Οι δε παςάδεσ, κακόν μάλλον ι καλόν προςδοκϊντεσ από
πάςθσ περαιτζρω αναβολισ απεφάςιςαν ζφοδον. Αλλ' ο ενκουςιαςμόσ του ςτρατοφ είχε
ςβεςκι· μόνον το χρυςίον, το μθ παρ' άλλοισ ίςωσ τόςθν ιςχφν ζχον όςθν παρά τοισ
Αλβανοίσ, εδφνατο να τον ανάψθ. Διά τοφτο οι παςάδεσ επρόςφεραν ανά χίλια γρόςια
εκάςτω των προαιρουμζνων ν' αναβϊςι τα τείχθ. Οκτακόςιοι προθρζκθςαν, εν οισ και όλοι
οι ςθμαιοφόροι, και θμζρα εφόδου ωρίςκθ θ των Χριςτουγζννων περί τον όρκρον, επ'
ελπίδι ότι οι εν αγνοία του ςχεδίου τοφτου Ζλλθνεσ κα ςυνιρχοντο τθν θμζραν εκείνθν εισ
τασ εκκλθςίασ και κα κατζλιπαν το οχφρωμα αφροφρθτον. Και ταφτα μεν οι Τοφρκοι
μυςτικϊσ εμελζτθςαν, οι δε Ζλλθνεσ τα ανεκάλυψαν οφτωσ.
Τθν εςπζραν τθσ παραμονισ των Χριςτουγζννων παρζπλεε τθν Άςπρθν Αλικιν μονόξυλον
φζρον από Ανατολικοφ εισ Μεςολόγγι τον γραμματζα του Μακρι. Ο γραμματεφσ, ιδϊν επί
τθσ ξθράσ άνκρωπον ςείοντα μανδφλιον, επλθςίαςε. «Εγϊ», είπεν ο άνκρωποσ, «είμαι
Χριςτιανόσ και πρόκυμοσ να πάκω διά τθν αγάπθν του Κυρίου μου· μθ αποριςθσ και μθ
δυςπιςτιςεισ εισ όςα κ' ακοφςθσ, αν με βλζπθσ ςυνοδεφοντα τουσ εχκροφσ του Κυρίου
μου· θ γυνι μου και τα τζκνα μου είναι υπό τθν εξουςίαν των, και τοφτο αρκεί να με
δικαιολογιςθ ενϊπιόν ςου. Ο Κεόσ των Χριςτιανϊν θκζλθςε να μάκω όςα οι εχκροί
μελετοφν κατά του λαοφ του, και περιφζρομαι από πρωίασ ωσ κυνθγόσ εισ ςωτθρίαν των
ομοπίςτων μου· τρζξε εισ τθν πόλιν και ειπζ ότι οι εχκροί ςκοπόν ζχουν να εφορμιςωςιν
αφριον τα χαράγματα διά τθσ προσ ανατολάσ πλευράσ του οχυρϊματοσ» . Ταφτα είπεν ο
άγνωςτοσ άνκρωποσ, φψωςε τασ χείρασ του εισ τον ουρανόν, εδάκρυςε, και ζγεινεν
άφαντοσ (θ).
Ο γραμματεφσ ζφκαςε περί τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ εισ τθν πόλιν και ανιγγειλεν όςα είδε
και ικουςε. Το πρωί εκείνθσ τθσ θμζρασ ο Μαυρομιχάλθσ, ο Τςόγκασ και ο Γρίβασ είχαν
εμβι μετά 500 ςτρατιωτϊν εισ πλοία, ίνα μεταβιβαςκϊςιν εισ τα παράλια τθσ Ακαρνανίασ
και ενοχλιςωςιν εκείκεν τον εχκρόν· εςκόπευαν δε να αποπλεφςωςι τθν νφκτα· αλλ' ο
πρόεδροσ, άμα μακϊν τα ανωτζρω, τοισ παριγγειλε να εξζλκωςι και εξιλκαν ωσ 100 υπό
τον Γρίβαν, τον Τςαλαφατίνον και τον Κουμουντουράκθν· διζταξε δε ςυγχρόνωσ διά του
αρχιεπιςκόπου να μθ ανοίξωςιν αι εκκλθςίαι το πρωί, και όλοι οι άνδρεσ να ευρεκϊςιν επί
του οχυρϊματοσ ζτοιμοι εισ πόλεμον. Τοφτου γενομζνου, ετοποκετικθςαν οι
υπεραςπιςταί του ωσ εφεξισ. Ο Μάρκοσ και ο Λόντοσ μετά των υπό τθν οδθγίαν των 400
κατζλαβαν το κζντρον, ιγουν το ζμπροςκεν των δφο εκκλθςιϊν τθσ Ραναγίασ και του
αγίου Νικολάου μζροσ, όπου ιτο του οχυρϊματοσ θ πφλθ· 600 δε, οι πλείςτοι
Καλαβρυτινοί, οι λοιποί δε Μεςολογγίται και Ανατολικιϊται υπό τον Ηαιμθν και άλλουσ,
ετοποκετικθςαν επί τθσ δυτικισ πλευράσ του οχυρϊματοσ· 1200 δε Καρυτινοί,
Γαςτουναίοι, Ρφργιοι, Μεςολογγίται και Ηυγιϊται διεςπάρθςαν επί τθσ ανατολικισ
πλευράσ υπό τον Δθλθγιάννθν, τον Μακριν, τον Γιαννάκθν αηοκότςικαν, τον Γρίβαν καί
τινασ άλλουσ· επί δε των κανονοςταςίων ιςαν πάντοτε Μεςολογγίται ναφται, ωσ
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εμπειρότεροι των άλλων πυροβολιςταί. Ιςαν δε τότε όλοι οι εντόσ του Μεςολογγίου
πολεμιςταί 2250 επί γραμμισ αρχομζνθσ από τθσ μιασ άκρασ τθσ τάφρου και τελευτϊςθσ
εισ τθν άλλθν. Εφφλατταν πάντοτε και τασ δφο άκρασ τθσ τάφρου δφο κανονοφόροι.
Οι Τοφρκοι διθρζκθςαν και οφτοι και διεςπάρθςαν κακ' όλον το μικοσ του οχυρϊματοσ· οι
δε 800 τειχοβάται επλθςίαςαν τθν νφκτα προσ τθν κατ' ανατολάσ πλευράν του
οχυρϊματοσ, όπου το τείχιςμα ιτον αδυνατϊτερον, και παρεφζδρευαν εν ταισ
παραφυομζναισ βουρλιαίσ, όλοι εφηωνοι, βαςτϊντεσ γυμνόν ξίφοσ και αναμζνοντεσ
αφανείσ και ςιωπθλοί τθν ωριςμζνθν ϊραν, μθδόλωσ υποπτευόντων των υπεραςπιςτϊν
του οχυρϊματοσ ότι οι εχκροί υποδιενυκτζρευαν. Μίαν ϊραν πριν φζξθ ιρχιςεν ζξωκεν
ςφοδρόσ τουφεκιςμόσ από άκρου εισ άκρον του οχυρϊματοσ· εκινικθ ςυγχρόνωσ δεξιά
και αριςτερά το ιππικόν· κραυγαί και αλαλαγμοί θκοφοντο πανταχόκεν, και μετ' ολίγον
ανεφάνθςαν αίφνθσ οι κρυπτόμενοι 800, και πολλοί αυτϊν ανζβθςαν δι' ων ζφεραν
κλιμάκων εισ το τείχοσ, όπου ζςτθςαν δφο ι τρεισ ςθμαίασ· δφο δε ςθμαιοφόροι
ετινάχκθςαν και εντόσ του οχυρϊματοσ και ςκοτϊςαντεσ δφο τρεισ ςυνελιφκθςαν. Θ
εφόρμθςισ των 800 ιτο και τολμθρά και επιδζξιοσ, αλλ' ανωφελισ και κανατθφόροσ.
Αλλεπάλλθλοι εκρθμνίηοντο εισ τθν τάφρον οι αλλεπαλλιλωσ το τείχοσ αναβαίνοντεσ.
Τρεισ ϊρασ επζμεναν μαχόμενοι, αλλά μθδζν κατορκϊςαντεσ απεχϊρθςαν, και οι Ζλλθνεσ
εξελκόντεσ θφραν παρά το τείχοσ 12 ςθμαίασ κατά γθσ ερριμμζνασ και εςκφλευςαν τουσ
νεκροφσ. 500 εχκροί εςκοτϊκθςαν και επλθγϊκθςαν επί τθσ εφόδου· εςκοτϊκθςαν δε
μόνον 4 Ζλλθνεσ, οι 2 Μεςολογγίται και οι 2 Γαςτουναίοι, δφο δε επλθγϊκθςαν.
Θ ιττα μεταβάλλει πολλάκισ τουσ φίλουσ εισ εχκροφσ, και θ νίκθ τουσ εχκροφσ εισ φίλουσ.
Δεκζμβριοσ Οι οπλαρχθγοί του Βάλτου άγκοσ και Μςκοσ και ο Βαλτινόσ, οι
ςυνακολουκιςαντεσ τουσ Τοφρκουσ, τουσ εγκατζλειψαν μετά τα κατά τθν 25
δεκεμβρίου ςυμβάντα· ζπακαν οι εχκροί και άλλο δεινόν· τα υπό τον
Μαυρομιχάλθν και Τςόγκαν ςϊματα, πεςόντα επί τουσ εν τθ Κατοχι εχκροφσ,
τουσ θφάνιςαν· τα μεταβιβάςαντα δε αυτοφσ εκεί πλοία ςυνζλαβαν ζν
φορτθγόν φζρον εισ τουσ εχκροφσ εκ Ρρεβζηθσ τροφάσ· διεδόκθ και λόγοσ εν
τω τουρκικϊ ςτρατοπζδω, και λόγοσ αλθκισ, ότι οι επανελκόντεσ εισ τον
εκνικόν αγϊνα Βαλτινοί ζκλειςαν το Μακρυνόροσ, και ότι ο Οδυςςεφσ ιρχετο
και αυτόσ εκ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ προσ το Μεςολόγγι μετά πολλϊν
ςτρατευμάτων, αφ' οφ ανεχϊρθςαν εκείκεν οι υπό τον Μεχμζτθν Τοφρκοι. Δι'
όλα ταφτα ζφυγαν οι Τοφρκοι διά νυκτόσ τθν 31 απζμπροςκεν του
Μεςολογγίου εν τόςθ βία, αταξία και φόβω, ϊςτε τθν επαφριον εξελκόντεσ οι
εν τθ πόλει θφραν όπου ιςαν εςκθνωμζνοι οι Τοφρκοι 10 κανόνια, 4
βομβοβόλουσ, τθν πολεμικιν αποςκευιν των και αυτά τα ζπιπλα των
παςάδων. Συνζλαβαν δε καί τινασ αςκενείσ Τοφρκουσ, παρ' ων ζμακαν ότι οι
παςάδεσ ϊδευαν προσ το Βραχϊρι, ο μεν Βρυϊνθσ διά τθσ Κλειςοφρασ, ο δε
Κιουταχισ διά του Κεραςόβου, ίνα περάςωςι τον ποταμόν όςον τάχιον και
διαςωκϊςιν εισ Ρρζβεηαν. Διαιρεκζντεσ τότε οι εν Μεςολογγίω Ζλλθνεσ οι μεν
κατεδίωξαν τον εχκρόν μζχρι του Κεραςόβου, οι δε μζχρι τθσ Κλειςοφρασ·
άλλοι δε εςτράτευςαν εισ Μποχϊρι και Γαλατάν, όπου ιςαν τα νοςοκομεία και
αι αποκικαι των εχκρϊν. Ο Μάρκοσ επρόβαλε ν' αποκλείςωςι τουσ εχκροφσ
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εντόσ του Βραχωρίου όπου, εςτερθμζνοι τροφϊν και μθ ζχοντεσ άλλα
πολεμεφόδια πάρεξ όςα περιείχεν εκάςτου θ φυςεκοκικθ, ι κα εχάνοντο ι κα
παρεδίδοντο. Θ πρόταςισ ενεκρίκθ, αλλά δεν επραγματοποιικθ διά τασ
επικρατοφςασ ειςζτι μεταξφ τινων των οπλαρχθγϊν διαιρζςεισ και ηθλοτυπίασ.
Οι Τοφρκοι,
(λείπουν οι ςελίδεσ 274 - 275)
πϊσ πολεμά με τθν Τουρκιά, με τζςςαρουσ παςάδαισ·
πζφτουν θ μπόμπαισ ςα βροχι, θ μπάλαισ ςα χαλάηι,
κι' αυτό το λιανοτοφφεκο ςαν άμμοσ τθσ καλάςςθσ·
κλαίουν μαννοφλαισ για παιδιά, γυναίκεσ για τουσ άνδραισ,
κλαίει κι' θ μαφρθ μασ θ γθ πϊχαςε τθ ςπορά τθσ.
...........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Κ.
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Μεηά ηελ άισζηλ ηεο Λεβαδείαο αλέθεξελ εηο ηελ Πχιελ ν Κηνζέ Μερκέηπαζαο ελ αζηαλή κεγαινξξεκνζχλε, φηη εθνλεχζεζαλ ηξηζρίιηνη
Έιιελεο, νη κελ δηά ζηδήξνπ, νη δε δηά ππξφο.
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θαλείο πξνο ηνλ αγψλα ησλ απ' αξρήο κέρξη ηέινπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΒ.
(α)
Άξζξνλ δ' ηεο ζπλζήθεο ηνπ Κατλαξηζίνπ·
«Ζ πςειή Πχιε ππφζρεηαη λα πξνζηαηεχε πάληνηε ηελ ρξηζηηαληρήλ
ζξεζθείαλ θαη ηαο εθθιεζίαο ηεο».
Δλ δε ησ άξζξσ ηδ', ελ ψ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηεο απνδφζεσο φισλ ησλ λήζσλ
ηνπ Αηγαίνπ, αο εθπξίεπζελ επί ηνπ πνιέκνπ ε Ρσζζία, ε Πχιε ππφζρεηαη
πξνο ηνηο άιινηο κήηε ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, κήηε αη εθθιεζίαη λα
πάζσζηλ εηο ην εμήο, κήηε ε αλνηθνδνκή ησλ εθθιεζηψλ ή ε επηζθεπή λα
εκπνδίδεηαη· λα κε θαηαδηψθεηαη δε κήηε λα ριεπάδεηαη θαη' νπδέλα ηξφπνλ
ην ηεξαηείνλ. Ο Hammer ηελ ζπλζήθελ ηνπ Κατλαξηζίνπ σο αξρήλ ηεο
δηαιχζεσο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ηνπιάρηζηνλ ηεο ελ Δπξψπε.
(φξα Βηβι. νγ'.)
(β.)
«Ζ Πχιε» (ιέγεη ν η' παξάγξαθνο ηνπ α' άξζξνπ ηεο ζπλζήθεο) «ζπλαηλεί λ'
αλαθέξσληαη εηο απηήλ ππέξ ησλ δχν εγεκνλεηψλ νη παξ' απηή πξέζβεηο ηεο
απηνθξαηνξηθήο απιήο ηεο Ρσζζίαο θαηά ηαο πεξηζηάζεηο ησλ κεξψλ
εθείλσλ, θαη ππφζρεηαη λα ηνπο αθνχε κεηά ηεο εηο θηιηθάο θαη ηηκσκέλαο
Γπλάκεηο πξνζεθνχζεο επγελείαο».
(γ.)
Αλέγλσζα αλαθνξάλ πνιιψλ ρσξηθψλ ηεο Βιαρίαο πξνο ηνλ εθεί πξφμελνλ
ηεο Ρσζζίαο εθηξαγσδνχλησλ ηα δεηλά ησλ θαη επηθαινπκέλσλ ηελ
αληίιεςηλ ηνπ απηνθξάηνξνο Αιεμάλδξνπ σο πξνζηάηνπ ησλ εγεκνλεηψλ.
(δ.)
Ο Γαλέδεο εθπιαθίζζε θαη' αξράο, κεηά ηαχηα ερσξίζζε εηο Μαγλεζίαλ θαη
απειχζε επί ηε ηθεζία ηνπ παηξηάξρνπ θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ πξέζβεσο ηεο
Αγγιίαο.
(ε.)
Άξζξνλ ιβ'.
« Ζ πςειή Πχιε ππφζρεηαη κήηε αχηε λ' απαηηή, κήηε λα επηηξέπε άιινο ηηο
λ' απαηηή νηαδήπνηε ηέιε επί ησλ θνξηίσλ ησλ εκπνξηθψλ ξσζζηθψλ
πινίσλ, ησλ είηε απφ ξσζζηθψλ ιηκέλσλ εηο ηελ Άζπξελ ή ηελ Μεζφγεηνλ
ζάιαζζαλ, είηε απφ ηεο Άζπξεο ή ηεο Μεζνγείνπ εηο ηελ Μαχξελ
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πιεφλησλ, κήηε λα βηάδσληαη ηα πινία ηαχηα επί ηνπ δηάπινπ λ'
απνβηβάδσζη ηα θνξηία εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ ή εηο άιιν κέξνο.
Ζ πςειή Πχιε ππφζρεηαη, ηα ππφ ξσζζηθήλ ζεκαίαλ πινία, ηα εξρφκελα
απφ Μαχξεο ζαιάζζεο θαη δηαβαίλνληα δηά Κσλζηαληηλνππφιεσο, αθ' νχ
παξνπζηαζζή ε δήισζηο ησλ θνξηίσλ απηψλ, επηβεβαησκέλε παξά ηνπ
πξέζβεσο ηεο Ρσζζίαο, λα ιακβάλσζηλ ακέζσο ην θηξκάλη θαη λ'
απνπιέσζηλ αθσιχησο, αθ' νχ ην δείμσζηλ επί ηνπ έθπινπ. Δπίζεο λα κε
θσιχσληαη θαη φηαλ επαλεξρφκελα απφ ηεο Άζπξεο ζαιάζζεο εηο ηνπο
εληφο ηεο Μαχξεο ξσζζηθνχο ιηκέλαο δείμσζηλ επί ηνπ είζπινπ ην επί ηε
παξά ηνπ πξέζβεσο ηεο Ρσζζίαο επηβεβαησζείζε δειψζεη ηνπ θνξηίνπ ησλ
εθδνζέλ θηξκάλη.
Άξζξνλ ιγ'.
Όια ηα ππφ ξσζζηθήλ ζεκαίαλ πινία, ηα δηαπιένληα ηνηνπηνηξφπσο ηνλ
πνξζκφλ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη απεξρφκελα καθξφηεξνλ,
εθνδηάδνληαη επί ηεο δηαπνξζκεχζεψο ησλ δηά θηξκαλίνπ θαζψο εξξέζε ελ
ησ ιβ' άξζξσ επί ηε θαιή πίζηεη ηεο δειψζεσο ησλ θνξηίσλ ππφ ηελ
επηβεβαίσζηλ ηνπ πξέζβεσο ηεο Ρσζζίαο· αλ δε ε Πχιε ακθηβάιιε, ή
ππνπηεχε φηη επξίζθνληαη ππήθννη ηεο κεηαμχ ηνπ πιεξψκαηνο, ηφηε ε
απηνθξαηνξηθή απιή ηεο Ρσζζίαο επηηξέπεη λενςίαλ, αιιά κεηά πνιιήο
ζπζηνιήο ελεξγνπκέλελ, κεδακψο εγγηδνκέλσλ, σο εξξέζε αλσηέξσ, ησλ
εληφο ηνπ πινίνπ πξαγκαηεηψλ ή ελνρινπκέλνπ ηνπ πινηάξρνπ, ή
εκπνδηδνκέλνπ ππφ πεξηηηψλ ελίνηε εμεηάζεσλ ηνπ δηά ηεο ζπλζήθεο ηεο
εηξήλεο λνκνπνηεζέληνο επί δηαθνκηδή εκπνξίνπ».
(ζη.)
Ζ απφδεημηο φηη δηά ηνπ ηξφπνπ ηνχηνπ επξνζπάζεη ε Πχιε λα εκπνδίζε ηελ
κεηαθνκηδήλ ησλ ηξνθψλ εηο ηελ απνζηαηήζαζαλ Διιάδα, επξίζθεηαη ελ ηε
πξνο ηελ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη γαιιηθήλ πξεζβείαλ θνηλνπνηήζεη απηήο
θαηά ηνλ αχγνπζηνλ δηαιακβαλνχζε πξνο ηνηο άιινηο ηα αθφινπζα. «Ζ
πςειή Πχιε απαηηεί θηιηθψ ησ ηξφπσ λα κε πσιψζηλ νη ξεζέληεο έκπνξνη
ηα γελλήκαηά ησλ πξνο ηνπο παξαπιένληαο ην Αηγαίνλ πεηξαηάο· θαη ν
αληηπξέζβπο ηεο Γαιιίαο θαιψο ζα πξάμεη, αλ δηαηάμε ηνπο εξρνκέλνπο
ζηηεκπφξνπο απφ ηεο Μαχξεο ζαιάζζεο θαη έρνληαο ηελ άδεηαλ λα
κεηαθέξσζη ηα γελλήκαηα εηο ηελ Άζπξελ λα κε ηνηο ηα πσιψζη ράξηλ ηεο
κεηαμχ ηεο πςειήο Πχιεο θαη ηεο απιήο ηεο Γαιιίαο ππαξρνχζεο ζηαζεξάο
θηιίαο».
(δ.)
Σν έγγξαθνλ ηνχην πιεξνί δεθαεπηά ζειίδαο εηο 8νλ θαηά ηελ γαιιηθήλ
κεηάθξαζηλ, φζελ ην επνξίζζελ.
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(ε.)
Ηδνχ ηη ιέγεη πεξί ηνχηνπ ην β' άξζξνλ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Κατλαξηζίνπ·
«Αλ κεηά ηελ ππνγξαθήλ ηεο ζπλζήθεο θαη ηελ αληαιιαγήλ ησλ
επηθπξψζεσλ ππήθννί ηηλεο ησλ δχν Γπλάκεσλ, πξάμαληεο βαξχ ηη έγθιεκα
ή έλνρνη γελφκελνη απείζεηαο ή πξνδνζίαο, θαηαθχγσζηλ σο εηο άζπινλ εηο
ηα ρψκαηα ηεο κηαο ησλ δχν Γπλάκεσλ, λα κε γίλσληαη δεθηνί επ' νπδεκία
πξνθάζεη, αιι' ακέζσο λα παξαδίδσληαη, ηνπιάρηζηνλ λ' απνπέκπσληαη εμ
φισλ ησλ κεξψλ ηεο επηθξαηείαο, ίλα κε ζπκβή εληεχζελ ςπρξφηεο ή
αλσθειήο έξηο κεηαμχ ησλ δχν απηνθξαηνξηψλ. Δμαηξνχληαη κφλνλ φζνη ελ
κελ Ρσζζία αζπαζζψζη ηελ ρξηζηηαληθήλ ζξεζθείαλ, ελ δε Σνπξθία ηελ
κσακεζαλήλ. Αιι' ελ πεξηπηψζεη, θαζ' ελ ππήθννη ηεο κηαο ή ηεο άιιεο
Γπλάκεσο, είηε Υξηζηηαλνί είηε Σνχξθνη εγθιεκαηίαη, κεηαβνχλ απφ ηεο
κηαο επηθξαηείαο εηο ηελ άιιελ, λα παξαδίδσληαη φηαλ δεηεζψζηλ».
(ζ.)
Ο παηξηάξρεο Γξεγφξηνο δελ εγελλήζε ελ Καιαβξχηνηο, αιι' ελ Γεκεηζάλε.
Δμ σλ κέρξη ηνχδε εμηζηφξεζα, έγεηλε γλσζηφλ φηη ελ ηε Διιάδη ε
αηκαηνρπζία ησλ αζψσλ Μνπζνπικάλσλ θαη αη βεβειψζεηο ησλ δακίσλ
ήξρηζαλ κεηά ηαο αδίθνπο ζθαγάο θαη ηελ ρχζηλ ηνπ ηεξσηέξνπ αίκαηνο ησλ
Διιήλσλ, φ εζηηλ ήζαλ ηα απνηειέζκαηα θαη φρη ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ
παηξηάξρνπ θαη ησλ άιισλ.
(η.)
Οπδεκία απφδεημηο ή έλδεημηο ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ παηξηάξρνπ, ησλ
αξρηεξέσλ ή ηφζσλ άιισλ ζπκάησλ εθάλε.
(θ.)
Αλ ε Πχιε είρε ηνηαχηα έγγξαθα, δηαηί δελ ηα εγλσζηνπνίεη εηο
δηθαηνινγίαλ ηεο;
(ι.)
Ηδνχ ε απφδεημηο φζσλ είπα εμηζηνξψλ ηα θαηά ηελ Μνιδνβιαρίαλ, δειαδή
φηη ε Ρσζζία επξφζθεξε ζηξαηησηηθήλ δπλακηλ θαηά ηνπ επαλαζηαηηθνχ
θηλήκαηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ, ελ ε θηιχπνπηνο θαη ππεξήθαλνο
Πχιε δελ εδέρζε.
(κ.)
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Όζα ιέγεη ν πξέζβπο εηο καξηπξίαλ, φηη δελ ππήξρε θαη' επηπρίαλ
παξάδεηγκα παηξηάξρνπ ηεο αλαηνιηθήο εθθιεζίαο ππνζηάληνο ηνηνχηνλ
ζάλαηνλ, πξέπεη λα ελλνεζψζη, θαζψο πξνζζέηεη θαη απηφο, σο πξνο ηνλ
ηφπνλ θαη ηελ εκέξαλ ηεο αγρφλεο ηνπ Γξεγνξίνπ, δηφηη ε ηζηνξία καο ιέγεη,
φηη πξν ηνπ Γξεγνξίνπ πνιινί νηθνπκεληθνί παηξηάξραη νη κελ
απεγρνλίζζεζαλ νη δε άιισο πσο εζαλαηψζεζαλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΓ.
(α.)
Ηδνχ ε ζπλζήθε.
«Γηά ηνπ παξφληνο ππνγξάθνπ θαη βεβαησηηθνχ εκψλ γξάκκαηνο
δεινπνηνχκελ φινη εκείο νη αγάδεο Μνλεκβαζίαο θαη νη ινηπνί, φηη, επεηδή
θαη επνιεκήζεκελ παξά ηνπ εθιακπξνηάηνπ εγεκφλνο Αιεμάλδξνπ
πξίγθεπνο Καηαθνπδελνχ, θαη κελ ππνθέξνληεο πιένλ λα ελαληησζψκελ εηο
ηελ εγεκνλίαλ ηνπ, ππφ ηεο κεγάιεο εκψλ αλάγθεο παξαδηδφκεζα θαη
δίδνκελ ην βαζηιηθφλ θάζηξνλ εηο ηελ εθιακπξφηεηά ηνπ θαηά ηαο
ζπλζήθαο θαη νκηιίαο θαη απνθάζεηο ηεο εγεκνλίαο ηνπ. Ζ απφθαζηο ηεο
εγεκνλίαο ηνπ, θαηά ην δήηεκά καο, είλαη δηά λα καο ζηείιε κε θαξάβηα ή
εηο Σζηξήγνλ ή εηο Αλαηνιήλ, δίδνληάο καο θαη ηελ δσνηξνθίαλ καο, θαη λα
καο ππάγνπλ, Θενχ ζέινληνο, ρσξίο λαχινπο· παξαδίδνκελ θαη ηα άξκαηά
καο άλεπ ησλ αζεκίσλ. Οχησο εδέζακελ ηαο ζπκθσλίαο θαη ζπλζήθαο καο
θαη νχησο παξαδηδφκεζα εηο ηελ εθιακπξφηεηά ηνπ, δίδνληεο ηα θιεηδηά ηνπ
θάζηξνπ καο Μνλεκβαζίαο.
1821 Ηνπιίνπ 20, απφ Μνλεκβαζίαο.
Όινη εκείο νη αγάδεο Μνλεκβαζίαο ππνγξαθφκελνη βεβαηνχκελ.
ΜΔΥΜΔΣΑΓΑ, Γηαληηζάξαγαο.
ΗΜΠΡΑΥΖΜΑΓΑ, Σζηηάξαγαο ηνπ πάλνπ θάζηξνπ.
ΜΟΤΣΑΦΑΓΑ, Σζηηάξαγαο ηνπ θάηνπ θάζηξνπ.
ΜΔΥΜΔΣΑΓΑ, Αδέπη Αβέιεο.
ΜΔΥΜΔΣΑΓΑ, Σζεπεηζή Αβέιεο.
ΥΟΤΔΖΝΑΓΑ, Σζεπεηζή Αλήο.
ΗΜΠΡΑΥΖΜΑΓΑ, Σνπηηζή Αβέιεο.
ΜΔΥΜΔΣΑΓΑ, Σνπηηζή Αλήο.
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ΜΟΤΣΑΦΑ ΜΠΔΖ, Υαζάλ - κπέε - Εαδέο.»
(β.)
Ο Πηεξάθνο ελδξαγάζεζε θαη άιινηε· εθιείζζε κίαλ εκέξαλ κεη' νιίγσλ
ζηξαηησηψλ ελ ηε νηθία ηνπ Λεψλε ηε ελ ησ πξναζηείσ εηο ελέδξαλ. Οη
Σνχξθνη επξφιαβαλ θαη ηνλ απέθιεηζαλ εληφο ηεο νηθίαο· βφκβαη θαη
θαλνλφζθαηξαη έπεζαλ επάλσ ηνπ· αιι' απηφο δηεηήξεζε ηελ ζέζηλ ηνπ
νιφθιεξνλ εκεξνλχθηηνλ θαη έθπγελ έπεηηα αβιαβήο.
(γ.)
Ηδνχ ε ζπλζήθε.
«Φαλεξφλνκελ νη θάησζελ ππνγεγξακκέλνη αξρηζηξάηεγνη, νη θαπεηαλαίνη
μεξάο θαη ζαιάζζεο, φηη απφ ηαο 25 Μαξηίνπ ηνπ παξφληνο ρξφλνπ, θαηά
ηελ πςειήλ πξνζηαγήλ ήιζνκελ κε ηα ζηξαηεχκαηά καο ηεο μεξάο, θαζψο
θαη δηά ζαιάζζεο κε ηα θαξάβηά καο, θαη επνιηνξθήζακελ ην θάζηξνλ,
ιεγφκελνλ Νεφθαζηξνλ, θαη αθ' νχ δηάθνξαηο θνξαίο επνιεκήζακελ κε ηνπο
εηο ην θάζηξνλ πνιηνξθνπκέλνπο Σνχξθνπο κε θαλφληα, κπφκπαηο θαη κε
ληνπθέθηα, ηνπο εθαηαζηήζακελ κνπαζεξέ ζθηθηά θαη ηνπο εβαζηήμακελ
έσο ηελ ζήκεξνλ, απγνχζηνπ 5, απνθιεηζκέλνπο μεξάο θαη ζαιάζζεο, ρσξίο
λα εηκπνξέζνπλ νχηε λα εκβνχλ νχηε λα εβγνχλ. Δηνχηνλ ηνλ ηξφπνλ ηνπο
εθέξακελ εηο ηέηνηνλ πεξεζέ, φπνπ έθαγαλ η' άινγά ηνπο θαη θάζε άιιν
είδνο δψσλ νπνχ επξέζε κέζα, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ καο
επιεξνθφξεζαλ φρη κφλνλ νη θαζεκεξηλνί εμεξρφκελνη Σνχξθνη απφ ην
θάζηξνλ, θαη επαξαδίδνλην εθ ηεο πείλεο ζρεδφλ απνζακέλνη εηο ρείξαο καο,
αιιά θαη απφ ηνπο εδηθνχο καο, επξηζθνκέλνπο κέζα, φια απηά
επιεξνθνξήζεκελ. Δθ ηνχηεο ηεο αλάγθεο ινηπφλ θαη θαηά ην αλζξψπηλνλ
ρξένο ζήκεξεο εζπκθσλήζακελ κε θαηά κέξνο ακνηβαία γξάκκαηα, θαη καο
επαξάδνζαλ ην θάζηξνλ θαη εκείο απφ ην άιιν κέξνο θηιαλζξψπσο ηνπο
εζπκθσλήζακελ ειεχζεξνλ απέξαζκα μεξάο θαη ζαιάζζεο κε φια ηνπο ηα
πξάγκαηα, εθηφο ησλ αξκάησλ, λα ηνπο ππάγσκελ φζελ ν θαζείο εζέιεζε.
Γηφ εηο έλδεημηλ ηνπο δίδνκελ ην παξφλ καο ππνγεγξακκέλνλ,
1821 Απγνχζηνπ 7, Νεφθαζηξνλ.
Μεζψλεο Γξεγφξηνο,
Πξσηνπαπαηψξεο,
Αλαζηάζηνο Καηζαξφο.
Αζαλάζηνο Γξεγνξηάδεο,
Νηθφιανο Πνλεξφπνπινο,
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Γηαλλάθεο Μέιηνο,
Α. Ρ. Υ. Γ. Α. Ρ. Κ.
Καπεηαλάθεο,
Νηθφιαο Μπφηαζε,
Αλαζηάζεο Αλδξνχηζνπ,
Αζαλαζνχιεο,
Γαιάλεο Παλαγηψηεο,
Γ. Οηθνλνκφπνπινο,
Κσλζηαληίλνο Γηακαληήο,
Σζάλεο. Αλαζηάζεο Πεξσηήο,
Γησξγάθεο Παλαγηψηαξνο.
Σελ ζήκεξνλ θαλεξφλνκελ εκείο νη θάησζελ ππνγεγξακκέλνη ηξεηο
θαπεηαλαίνη, νη δχσ Πεηζψηαηο, νλνκαδφκελνη ν θαπεηάλ Νηθφιαο
Μπφηαζεο θαη θαπεηάλ Αλαζηάζεο Κνιαληξνχηζνο, θαη θαπεηάλ Γεψξγηνο
Γελδξνιίβαλνο, Εαθχλζηνο, κε παλδηέξα ειιεληθή, εηο ηα νπνία ηξία
θαξάβηα εκπαξθάξνληαη νη Νενθαζηξίηαη Σνχξθνη, θαηά ην δεπηέξη νπνχ
βαζηνχλ θαη ηα δχσ κέξε, θαπεηαλαίνη θαη νη Σνχξθνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο,
φπνπ γίλνληαη ςπραίο επηαθφζηαηο ηξηάληα ηέζζαξαηο κεγάινη θαη κηθξνί, Ν.
734. Απηνί νη άλζξσπνη εκπαξθάξνληαη εηο ηα άλσζελ θαξάβηα κε φινλ ηνπο
ην πξάγκα, φ,ηη θαη αλ πεξηπνηάδνπλ, θαηά ην δεπηέξη, θαη λα έρνπκε ρξένο
λα ηνπο πεγαίλνπκε εηο ηελ Αξαπηά, εηο Σνχλεδη, εηο ην πφξηνλ Αθαικπέληη
κε ην ίξηδη ηνπο θαη δσήλ ηνπο θαη βηνο ηνπο, θαη ρσξίο λαχινλ· θαη δηά ην
θαΐ ηνπο παμηκάδη απφ νθά κίαλ ηελ θάζε ςπρήλ, θξέαο, ιάδη θαη φια φ,ηη
θάλνπλ ρξείαλ λα ήκεζα εηο ρξένο λα ηνπο καληηλίξνπκελ, έσο νπνχ λα ηνπο
εβγάισκελ εηο ηελ ζηεξεά σο άλσζελ· θαη δηά ζηγνπξηηά έγηλε ην παξφλ θαη
ππεγξάθζε απφ ηνπο θαπεηαλαίνπο.
1821 Απγνχζηνπ 7, Νεφθαζηξνλ.
Μεζψλεο Γξεγφξηνο,
Πξσηνπαπαηζψξεο,
Αλαζηάζηνο Καηζαξφο,
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Αζαλάζηνο Γξεγνξηάδεο,
Νηθφιανο Πνλεξφπνπινο,
Καπεηαλάθεο,
Γηαλλάθεο Μέιηνο,
Καπεηάλ Γεσξγάθεο Σξάθνο,
Αξ. Υ. Γ. Α. Ρ. Κ.
Νηθφιαο Μπφηαζε,
Αλάζηαζεο Αλδξνχηζνο,
Κσλζηαληίλνο Γηακαληήο,
Γαιάλεο Παλαγηψηεο,
Γεψξγηνο Οηθνλνκφπνπινο,
Σζάλλεο, Αλαζηάζεο Πεξσηήο,
Γεσξγάθεο Παλαγηψηαξνο » .
(δ.)
Ζ ππφ ηνλ Γεκήηξελ Μηανχιελ θαη Νηθνιφλ Μπφηαζελ πιένπζα πξνο ηνλ
θνξηλζηαθφλ θφιπνλ κνίξα αθήθελ επί ηνπ δηάπινπ ηεο εηο πνιηνξθίαλ
Νενθάζηξνπ θαη Κνξψλεο δχν πινία, ην ηνπ Α. Κνιαλδξνχηζνπ θαη ην ηνπ
Α. Κνιάηζε, σο είξεηαη, αιι' επί ηνπ αλάπινπ ηεο αληηθαηέζηεζελ ν
Μπφηαζεο ηνλ Κνιάηζελ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΓ.
(α.)
Οιίγαο εκέξαο πξνηνχ ν Γηάλλεο Θενδψξνπ Κνινθνηξψλεο, κφιηο
δεθαεμαεηήο, θαηέβε κεηά ηξηψλ ή ηεζζάξσλ νπινθφξσλ πιεζηέζηεξνλ ηεο
Σξηπνιηηζάο, φπνπ ζπλέιαβελ Άξαβα σπιηζκέλνλ· δηά ην αλδξαγάζεκα
ηνχην σλνκάζζε Γελλαίνο θαη θέξεη έθηνηε ην φλνκα ηνχην.
(β.)
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Όξα ηνλ πξνο ην λνκνζεηηθφλ ζψκα θαηά ηελ 5 καξηίνπ 1822 ελαξθηήξηνλ
ιφγνλ ηνπ κεγάινπ αξκνζηνχ.
(γ.)
Ο δ' άλζξσπνο νχηνο, θφβσ θαηαιεθζείο έλεθα ησλ επηθεηκέλσλ ηνηο
ρξηζηηαλνίο δεηλψλ, εηνχξθεπζε θαη ελ ησ λενθσηηζκψ ηνπ θαηεδίσθε ηνπο
πξψελ νκνπίζηνπο ηνπ.
(δ.)
Ο πξνεζηψο ηεο Σξηπνιηηζάο σηήξεο Κνχγηαο νχηε εθπιαθίζζε νχηε σο
ζπλσκφηεο θαηά ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο εζεσξήζε· θαηεγνξήζε δε σο
πξνδφζαο ηα ηεο θηιηθήο εηαηξίαο, έπαζε πνιιά επί ηεο αιψζεσο ηεο
Σξηπνιηηζάο παξά ηνπ Γαγξέ θαη απέζαλελ εμ ψλ έπαζελ.
(ε.)
Δθνλεχζεζαλ αίθλεο ελ κηα λπθηί θαηά δηαηαγήλ ηνπ πνιηηάξρνπ, Πάλνπ
Κνινθνηξψλε, ν Μνπζηαθάκπεεο θαη ν Γεθδεξδάξεο.
(ζη.)
Τπεγξάθεην «Μηραήι Κνκλελφο Αθεληνχιηεθ ».
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΔ.
(α.)
Ο ζπλαθνινπζήζαο ηνλ Βξπψλελ Οκέξκπεεο Καξχζηηνο είρελ αλαρσξήζεη
εμ Αζελψλ εηο Δχβνηαλ ηνλ αχγνπζηνλ.
(β.)
Πνία πξνλφκηα απειάκβαλαλ αη λήζνη ηνπ Αηγαίνπ ελ γέλεη ζπλάγεηαη εθ
ηνπ αθνινχζνπ αλεθδφηνπ Υάξηνπ, φζηηο ειιεληζηί κεηεγισηηηζκέλνο
θείηαη ελ ηνηο αξρείνηο ηεο Νάμνπ. Σνλ εθδίδσ δε απαξάιιαθηνλ θαηά ην
δνζέλ κνη αληίγξαθνλ παξνξψλ ηα εζθαικέλα.
«Μεηάθξαζηο ηνπ Αθηηλακέ, νλ ν απηνθξάησξ θαη βαζηιεχο νπιηάλ Ηκπξαήκ έδνζε ησλ λεζίσλ.
Απφ ην λεζί ηεο Ναμίαο, ηεο Άλδξνπ, ηεο Μήινπ, Πάξνπ, αληνξίλεο θαη
χθλνπ, θαη ησλ ινηπψλ λεζηψλ, νη άλζξσπνη Υξνπζάθεο νπκκαξίπαο,
Καλάιαο, Κάεο, Μηθέιεο, Γακηαλφο, θαη Υξηζηφδνπινο Μερέιεο ν Πεξρήο
θαη νη ινηπνί ήιζαλ εηο ηελ αλίθεηφλ κνπ Πφξηαλ θαη ήηνλ απ' αξρήο ν
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ανίδηκφο κνπ πάππνπο ν νπιηάλ νπιετκάλ, ν Θεφο λα ηνπ ραξίδε ηνλ
παξάδεηζνλ, εηο ηνπ νπνίνπ ζνπιηάλνπ ηνλ θαηξφλ ήηνλ ν Υεξέηκπεεο
θαπεηάλ - παζάο, φζηηο δηέβε εηο απηά ηα λεζηά, θαη νη απηψλ εγθάηνηθνη
δελ εζήθσζαλ θεθάιη, αιι' επξνζθχλεζαλ ηελ αλίθεηφλ ηνπ βαζηιείαλ, θαη
επ' απηψ ηνχησ εμ εθείλνπ ηνπ θαηξνχ έλα Ρσκαίνλ κπέελ έθακαλ εμ απηψλ
ησλ ηδίσλ· απεξάζαληαο φκσο θαηξφο έλαο εβξαίνο κπέεο εζηάιζεθελ,
Ησζήθ ηνχλνκα, θαη έθακε δάπηη απηά ηα λεζηά κεξηθφλ θαηξφλ θαηά ηαηο
ηάμαηο θαη θαηά ηα θαλφληα ηνπο, θαη έσο ηελ ζήκεξνλ εκέξαλ εηο ηνλ
ίζθηνλ ηεο βαζηιείαο κνπ απηά φια ηα λεζηά επέξαζαλ δίρσο θακκίαλ
πείξαμηλ. Απνζλήζθνληνο δε ηνπ Ησζήθ εδησξίζζε απφ ηελ βαζηιείαλ κνπ
κπέεο Φιακπνπξηάξεο, εδησξίζζε θαη θξηηήο δηά λα θξίλε εηο απηά ηα λεζηά
κε ηέηνηαλ πξνζηαγήλ, ήγνπλ απαξακεηψησο λα θξίλε ηαο ππνζέζεηο ησλ
θαηά ην θαλφλη θαη θαηά ηνπο λφκνπο φπνπ εηο ηνπο Υηψηαο εδφζεζαλ. Καη
ησλ Υησηψλ νη λφκνη θαη θαλφλεο φπνπ ηνπο εράξηζα είλαη λα πιεξψλσζη
θαηά φπσο επιήξσλαλ εμ αξρήο ηα ραξάηζηά ησλ, θαη πεξηζζφηεξνλ λα κε
πιεξψλσζη, θαη φζηηο δελ είλαη δηά ραξάηδη λα κε ην πιεξψλε, θαη έμσ απφ
ηα ραξάηδηά ησλ νχηε ζπέλδα νχηε αβαξίδη, νχηε αηδεκνλιάλη νχηε
ζηηιεκπηγηέ, νχηε κερηεξηγηέ νχηε απφ ηα ηεθιήθηα φπνπ έρεη ε βαζηιεία κνπ
λα κε δίδνπλ, θαη φπσο είλαη ν ιαλζαζκέλνο λφκνο ηνπο λα πεγαίλνπλ εηο
ηαο εθθιεζίαο ηνπο θαη λα . . . ζάπηνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ππφ ηαο
εθθιεζίαο, θαη φηαλ ζειήζνπλ λα αλνίγνπλ ηα κλήκαηά ηνπο νχηε ν θαδήο,
νχηε ν κπέεο λα κε ηνπο πεηξάδε· κεξέηη δηά ηνπο απνζακέλνπο λα κε
γπξεχνπλ νχηε λα πάξνπλ, δηφηη νχηε εηο ηνπ Θενχ ηελ θξίζηλ, νχηε εηο ην
θαλφλη κνπ είλαη ηα ηνηαχηα. Απφ ππνζέζεηο, φπνπ δελ είλαη ηεο θξίζεσο, νη
θαδίδεο δπλαηά λα θπιάηησληαη· ρσξίο θξίζηλ θαλέλα λα κε πεηξάδσζη· θαη
αη εθθιεζίαη ηνπο νπφηαλ ραιάζνπλ λα ηαηο θθηάλνπλ σο πξφηεξνλ, θαη
ηηλάο εηο ηνχην λα κε ηνπο πεηξάδε. Απφ ηα ρσξάθηά ηνπο θαη ηα ακπέιηά
ηνπο λα πέξλσληαη αη δεθαηίαη σο επέξλνλην πξψηνλ, θαη πεξηζζφηεξνλ λα
κε πέξλσζηλ απφ ηα κνχιθηά ησλ· ηηλάο λα κε ηνπο επγάδε ζηαληθψο, θαη
ηηλάο ζηαληθψο λα κε ηνπο ηα πέξλε· εηο ηαο δηαηάμεηο απηψλ φ,ηη ήζειαλ
δψζεη ή αθήζεη λα πηάλεηαη εηο ηα ραξίζκαηά ησλ, λα πηάλσληαη θαη νη
πετηνπικαιηδίδεο, θαη νη θαζακίδεο λα κελ απιψλνπλ, ή λα ηνπο πεηξάδνπλ,
θαη νπνίαλ θξίζηλ θαηά ηνπο λφκνπο ησλ έθνςαλ αλακεηαμχ ησλ θαη έρνπλ
ηελ απφδεημηλ απηήο, ηηλάο λα κελ εηκπνξή λα ραιάζε απηήλ ηελ θξίζηλ
ηνπο. Οη θαδίδεο δηά ρνηδέηη, δηά ζηηδέιη θαη δηά άξδη έμσ απφ ην θαλφλη
πεξηζζφηεξνλ λα κε πέξλσζη, θαη δηά ηαο ππνζέζεηο ησλ βάδνληαο εθ ηεο
εδηθήο ηνπο νκεγχξεσο αλζξψπνπο δηά λα ηνπο ζπκβηβάδνπλ φ,ηη ήζειαλ
ζεζπίζεη θαη απνθαζίζεη λα είλαη ζηεξθηφλ, θαη νη θαδίδεο κνπ λα κε
αλαθαηφλσληαη εηο ηνπο ζπκβηβαζκνχο ησλ. Απφ ςεπδνκαξηπξίαο δπλαηά
λα θπιάηησληαη, θαη πεξηζζφηεννλ απφ πεληαθφζηα άζπξα δίρσο ρνηδέηη, ή
ζπγθχιη, αλ θαη καξηπξήζσζη ηνηαχηαο καξηπξίαο, νη θαδίδεο κνπ λα κε ηα
αθξνάδσληαη. Απφ ηνπο δαεξέδεο ηνπο θαη θνπκπάληαηο ηνπ νζπηηίνπ ηνπο
θαη δηά ην θξαζί ηνπο θαη άιια θαγνπφηηα θνπκέξθη λα κε δίδσζη. Απφ
απηνχο ηνπο λεζηψηαο, αλ πεγαηλάκελνη εηο άιινπο ηφπνπο δηά πξαγκαηείαλ
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ηνπο θαη ήζειαλ απνζάλεη, ην φ,ηη πξάγκα θαη ξνχρα ήζειαλ έρεη λα ηα
πεξηιακβάλνπλ αθέξαηα θαη ζσζηά νη ζπληξφθνη απηψλ, φρη νη
πετηνπικαηδίδεο, νίηηλεο λα κελ έρνπλ άδεηαλ λα απιψλνπλ εηο απηά.
Όζηηο εμ απηψλ ησλ λεζησηψλ ήζειελ έιζεη εθνπζίσο επί παξνπζία ηεο
θξίζεσο νκνινγνχκελνο λα έκβε εηο ηελ πίζηηλ ηνπ Θενχ, αο εκβαίλε
αλεκπνδίζησο· βηαίσο φκσο ηηλάο Μνπζνπικάλνλ λα κε θάκε. Απφ δε ηαο
γπλαίθαο φπνηα ζειήζεη λα ππαλδξεπζή Σνχξθνλ, λα έξρεηαη κφλε ηεο εηο
ηνπ Θενχ ηελ θξίζηλ λα δψζε ηελ νκνινγίαλ ηεο, ρσξίο ηνχην θαπίλη λα κε
ηελ θφπηεηαη. Δίηηο εμ απηψλ ήζειελ επηπέζαη εηο ζθάικα, εθείλνο
πξνζσπηθψο ηνπ κφλνλ λα παηδεχεηαη, θαη φρη ηηλάο άιινο δη' απηφλ. Γηά
λπθηφο λα πεξηπαηψζη έρσληεο θαλάξηα ή θσο καδή ηνπο, ηηλάο λα κε ηνπο
εκπνδίδε· εηο ηα ρσξία ηνπο λαίπεο λα κε πεγαίλε, αιι' είηηο έρεη θξίζηλ θαη
ππφζεζηλ ειεπζέξσο λα πεγαίλε εηο ηελ θξίζηλ θαη ηηλάο λα κε ηνλ εκπνδίδε.
Δθείλνη φπνπ ζπλάδνπλ ηα δνζίκαηα θαη ραξάηδηα, κφλνλ ηα ζπλεζηζκέλα
λα πέξλσζη νπρί πεξηζζφηεξνλ· θαλέλ καγθίξη, ράξηδη, θαη ηαγί δηά ην
άινγφλ ηνπο, νχηε δηά ηα θαγνπφηηά ηνπο λα κε ηνπο δίδνπλ, αιιά λα ηα
αγνξάδσζη κε ηα ίδηά ηνπο άζπξα. Σνπο δε ρξεψζηαο ν κπνπκπαζίξεο εηο
άιπζνλ ή εηο ζθνηεηλφλ ηφπνλ λα κε ηνπο βάδνπλ άλεπ ηεο γλψκεο ησλ
γεξφλησλ θαη ησλ πξνεζηψλ ηνπ ηφπνπ, θαη εη ηη ζέιεκα ή ππφζεζίλ ηνπο
δηνξίζε ν θαδήο ή ν κπέεο ηνπο λα ην εμεηάδσζηλ αλ ήλαη θαηά ηελ θξίζηλ
θαη λα δηνξίζσζη δξαγνκάλνλ απηνί νη λεζηψηαη φπνηνλ ζειήζσζη· ηαηο
βίγιαηο, φπνπ βάλνπζηλ σο εμ αξρήο πάιηλ λα βάλνπζηλ φπνηνπο ζέινπζη.
Γηαλίηδαξνη νχηε γηαζαθηδίδεο εηο απηά ηα λεζία λα κε πεγαίλσζη. Δθ
ηνχησλ ησλ λεζησηψλ φπνηνλ ήζεινλ πεηξάμεη ή ηνπ ήζειελ θάκεη δνπινχκη
είηε ν θαδήο, είηε ν κπέεο ή άιινο ηηλάο, θαη ήζειε λα έιζε εηο ηελ
βαζηιείαλ κνπ δηά λα εκθαλίζε ηαο ππνζέζεηο ηνπ λα εκβαίλε εηο φπνηνλ
μχινλ ήζειελ εχξεη, θαη ηηλάο νχηε παζάο, νχηε κπέεο, νχηε θαδήο λα κε ηνλ
εκπνδίδε. Δηο ηα ρσξάθηά ηνπο φπνπ αλακεηαμχ ησλ δίδνπζη κε απνθνπήλ,
θαζψο έρνπζη ζπλήζεηαλ, ηηλάο λα κε ηνπο εκπνδίδε, αιιά λα έρνπλ ην
θχξνο ηνπο, θαζψο απηνί ζπλεζίδνπλ. Όια φπνπ εγξάθεζαλ εηο ηνχηνλ ηνλ
Αθηηλακέ λα έρνπλ ηνλ ηφπνλ ηνπο, φια λα θξαηψληαη, θαη φπνηνο δελ
ήζειελ ππνηαρζή θαη θξαηήζε ην θαλφλη κνπ, λα γίλεηαη παξ' απηψλ
γλσζηφο εηο ηελ βαζηιείαλ κνπ δηά λα παηδεχεηαη. Οχησο γξάθσ θαη νχησο
νξίδσ. Σνπ πάππνπ κνπ, ηνπ παηξφο κνπ, ηνπ αδειθνχ κνπ ηνλ Αθηηλακέ
έγξαςα θαη εγψ θαη ηνλ αλαλέσζα, νλ θαη δέδσθα ησλ απηψλ λεζησηψλ δηά
λα πεξλψζηλ ππφ ηνπ κεγαινηάηνπ ηζθίνπ κνπ· έηδη ψξηζα φπνπ ν
Αθηηλακέο κνπ δπλαηά λα πηάλεηαη· αθ' φζα γέγξαθα είηηο ήζειε παξαβή
έλα ην κηθξφηεξνλ λα παηδεχεηαη· έηδη λα πξάηηεηε».
(γ.)
Ο θχξηνο Φηιήκσλ έλ ηηλη ζεκεηψζεη ηνπ δ' ηφκνπ ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ
δνθηκίνπ (ζειίδη 457) δηαςεχδεη ηνλ δηάινγνλ ηνχηνλ. Δηο πίζησζηλ ηνπ
δηαιφγνπ παξαπέκπσ ηνλ θχξηνλ Φηιήκνλα εηο ηελ καξηπξίαλ ηνπ ηφηε
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Δπηζθφπνπ Σαιαληίνπ, θαη λπλ Μεηξνπνιίηνπ Αζελψλ θαη πξνέδξνπ ηεο
Ηεξάο πλφδνπ, ελφο ησλ ελ ησ δηαιφγσ πξνζψπσλ, ηνπ θαη δηεγεζέληνο κνη
ηα ελδηαιακβαλφκελα.
(δ.)
Οη αξξαβψλεο νχηνη δηειχζεζαλ κεηά ηηλα έηε.
(ε.)
Ο νξγαληζκφο ηνπ Αξείνπ πάγνπ ππεγξάθε ηελ 15 λνεκβξίνπ, αιι' ε
ζπλέιεπζηο εηξγάζζε θαηά ηα ζσδφκελα πξαθηηθά ηεο κέρξη ηεο 20. Όξα ηα
θαηά ηελ αλαγέλλεζηλ ηεο Διιάδνο ππφ Μάκνπθα.
(δ.)
Γσδεθακειή ηελ Αξρήλ ηαχηελ δηαηάηηεη ν νξγαληζκφο ηεο, αιιά κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν πξνέδξσλ ηεο. Σνχην δε εμάγεηαη εθ ηνπ α'
παξαγξάθνπ ηνπ β' θεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηεο θαη εθ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο 17 λνεκβξίνπ. Όξα ηα θαηά ηελ αλαγέλλεζηλ ηεο
Διιάδνο ππφ Μάκνπθα.
(ε.)
Θ' απνξήζνπλ ίζσο νη κεηαγελέζηεξνη πψο εκσξάλζεζαλ εηο ηνηνχηνλ
βαζκφλ νη Αιβαλνί, ελ ψ εμεδίδνλην πξνθεξχμεηο θαη ήζαλ θαη ηφζα άιια
θαλεξά δείγκαηα ηνπ εζληθνχ αγψλνο ησλ Διιήλσλ. Αιι' νη Αιβαλνί νχηε
γξάκκαηα εμεχξνπλ, νχηε αληαπνθξίζεηο έρνπλ, νχηε θξνληίδνπλ λα κάζσζη
ηη γίλεηαη αιινχ· αλ δε ήθνπζαλ ηνηνχηνλ ηη, ην εζεψξεζαλ ή σο ςεπδέο ή
σο αλαγθαίνλ πξνο απάηελ ησλ πνιιψλ. Ζ ηζηνξία ιέγεη φηη νη
Λαθεδαηκφληνη ακθίβαιιαλ πεξί ηεο επί ηνπ Θεκηζηνθιένπο θαηαζθεπήο
ησλ καθξψλ ηεηρψλ ησλ Αζελψλ, έσο νπ, απνηειεησζέλησλ, έκαζαλ ηα πεξί
απηψλ παξά ηνπ Θεκηζηνθιένπο. Έρνληεο ηνηαχηα παξαδείγκαηα δηαηί λ'
απνξήζσζηλ νη κεηαγελέζηεξνη δηά ηελ άγλνηαλ ησλ Αιβαλψλ;
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΣ.
(α.)
Λπζείζα ε πνιηνξθία ηεο Αθξνθνξίλζνπ επί ηεο δηαβάζεσο ηνπ
θεραγηάκπεε επαλειήθζε ππφ ηελ αξρεγίαλ ηνπ θαη πξν ηεο δηαβάζεσο
αξρεγνχ απηήο Αλαγλψζηε Πεηκεδά. Σνχηνλ δηεδέρζε ηνλ νθηψβξηνλ ν
Νηθνιφο νιηψηεο, επί ηεο αξρεγίαο ηνπ νπνίνπ θαηεζρέζε ε πεξί εο ν
ιφγνο ζέζηο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΕ.
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(α.)
Γηαθήξπμηο ηεο Δζληθήο ζπλειεχζεσο.
«Απφγνλνη ηνπ ζνθνχ θαη θηιαλζξψπνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ, ζχγρξνλνη
ησλ λπλ πεθσηηζκέλσλ θαη επλνκνπκέλσλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, θαη ζεαηαί
ησλ θαιψλ, ηα νπνία νχηνη ππφ ηελ αδηάξξεθηνλ ησλ λφκσλ αηγίδα
απνιακβάλνπζηλ, ήηνλ αδχλαηνλ πιένλ λα ππνθέξσκελ κέρξηο αλαιγεζίαο
θαη επεζείαο ηελ ζθιεξάλ ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο κάζηηγα, ήηηο ήδε
ηέζζαξαο πεξίπνπ αηψλαο επάηαμε ηαο θεθαιάο εκψλ, θαη αληί ηνπ ιφγνπ
ηελ ζέιεζηλ σο λφκνλ γλσξίδνπζα δηψθεη θαη δηέηαηηε ηα πάληα δεζπνηηθψο
θαη απηνγλσκφλσο. Μεηά καθξάλ δνπιείαλ ελαγθάζζεκελ ηέινο πάλησλ λα
ιάβσκελ ηα φπια εηο ρείξαο, θαη λα εθδηθήζσκελ εαπηνχο θαη ηελ παηξίδα
εκψλ απφ κίαλ ηνηαχηελ θξηθηήλ θαη σο πξνο ηελ αξρήλ απηήο άδηθνλ
ηπξαλλίαλ, ήηηο νπδεκίαλ άιιελ είρελ νκνίαλ, ή θαλ δπλακέλελ νπσζνχλ
κεη' απηήο λα παξαβιεζή δπλαζηείαλ. Ο θαηά ησλ Σνχξθσλ πφιεκνο εκψλ
καθξάλ ηνπ λα ζηεξίδεηαη εηο αξράο ηηλαο δεκαγσγηθάο θαη ζηαζηψδεηο ή
ηδηνθειείο κέξνπο ηηλφο ηνπ ζχκπαληνο Διιεληθνχ έζλνπο ζθνπνχο, είλαη
πφιεκνο εζληθφο, πφιεκνο ηεξφο, ηνπ νπνίνπ ε κφλε αηηία είλαη ε αλάθηεζηο
ησλ δηθαίσλ ηεο πξνζσπηθήο εκψλ ειεπζεξίαο, ηεο ηδηνθηεζίαο, θαη ηεο
ηηκήο, ηα νπνία, ελ ψ ηελ ζήκεξνλ φινη νη επλνκνχκελνη θαη γεηηνληθνί ιανί
ηεο Δπξψπεο ηα ραίξνπζηλ, απφ εκάο κφλνλ ε ζθιεξά θαη
απαξαδεηγκάηηζηνο ησλ Οζσκαλψλ ηπξαλλία επξνζπάζεζε κε βίαλ λ'
αθαηξέζε, θαη εληφο ηνπ ζηήζνπο εκψλ λα ηα πλίμε. Δίρνκελ εκείο ηάρα
νιηγψηεξνλ παξά ηα ινηπά έζλε ιφγνλ δηά λα ζηεξψκεζα εθείλσλ ησλ
δηθαίσλ, ή είκεζα θχζεσο θαησηέξαο θαη αρξεηεζηέξαο δηά λα λνκηδψκεζα
αλάμηνη απηψλ θαη θαηαδηθαζκέλνη εηο αησλίαλ δνπιείαλ, λα έξπσκελ σο
θηήλε θαη απηφκαηα εηο ηελ άινγνλ ζέιεζηλ ελφο απελνχο ηπξάλλνπ, φζηηο
ιεζηξηθνχο θαη άλεπ ηηλφο ζπλζήθεο ήιζε καθξφζελ λα καο θαζππνηάμε
δίθαηα, ηα νπνία ε θχζηο ελέζπεηξε βαζέσο εηο ηελ θαξδίαλ ησλ αλζξψπσλ,
θαη ηα νπνία νη λφκνη ζπκθψλσο κε ηελ θχζηλ θαζηέξσζαλ, φρη ηξηψλ ή
ηεζζάξσλ αιιά θαη ρηιίσλ θαη κπξίσλ αηψλσλ ηπξαλλία δελ δχλαηαη λα
εμαιείςε, θαη αλ ή ε βία ή ε ηζρχο πξνο θαηξφλ ηα θαηαπιαθψζε, ηαχηα
πάιηλ απαιαίσηα θαη αλεμάιεηπηα θαζ' εαπηά ε ηζρχο εηκπνξεί λα
απνθαηαζηήζε θαη αλαδείμε νία θαη πξφηεξνλ θαη απ' αηψλσλ ήζαλ· δίθαηα
ηέινο πάλησλ, ηα νπνία δελ επαχζακελ κε ηα φπια λα ππεξαζπηδψκεζα
εληφο ηεο Διιάδνο φπσο νη θαηξνί θαη αη πεξηζηάζεηο επέηξεπαλ.
Απφ ηνηαχηαο αξράο ησλ θπζηθψλ δηθαίσλ νξκψκελνη θαη ζέινληεο λα
εμνκνησζψκελ κε ηνπο ινηπνχο ζπλαδέιθνπο καο Δπξσπαίνπο Υξηζηηαλνχο
εθηλήζακελ ηνλ πφιεκνλ θαηά ησλ Σνχξθσλ, κάιινλ δε ηνπο θαηά κέξνο
πνιέκνπο ελψζαληεο νκνζπκαδφλ εθζηξαηεχζακελ απνθαζίζαληεο ή λα
επηηχρσκελ ηνλ ζθνπφλ καο θαη λα δηνηθεζψκελ κε λφκνπο δηθαίνπο, ή λα
ραζψκελ εμ νινθιήξνπ θξίλνληεο αλάμηνλ λα δψκελ πιένλ εκείο νη
απφγνλνη ηνπ πεξηθιενχο εθείλνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ ππφ δνπιείαλ
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ηνηαχηελ, ηδίαλ κάιινλ ησλ αιφγσλ δψσλ παξά ησλ ινγηθψλ φλησλ. Γέθα
κήλεο ήδε παξήιζαλ αθ' νχ εξρίζακελ λα ηξέρσκελ ηνχην ην ζηάδηνλ ηνπ
εζληθνχ πνιέκνπ. Ο χςηζηνο Θεφο καο εβνήζεζε θαίηνη φρη ηθαλά
πξνπαξαζθεπαζκέλνπο εηο ην ηνηνχηνλ κέγα ησφληη επηρείξεκα· ηα φπια
καο εθάλεζαλ πνιιαρνχ ληθεθφξα, πιελ θαη πνιιαρνχ εχξνλ θαη εηζέηη
επξίζθνπζηλ αληίζηαζηλ φρη κηθξάλ πεξηζηάζεηο ελαληίαη καο απήληεζαλ,
θαη ηαχηαο λα εμνκαιίζσκελ έσο ψξαο ελεζρνινχκεζα. Όζελ δελ πξέπεη λα
θαλή παξάμελνλ αλ άρξη ηνχδε αλεβάιινκελ ηελ πνιηηηθήλ ηεο παηξίδνο
καο δηάηαμηλ, αλ δελ επξνθζάζακελ λα θεξχμσκελ ηελ αλεμαξηεζίαλ εκψλ
θαη λα αλαθαλψκελ σο έζλνο ελψπηνλ πάλησλ ησλ επλνκνπκέλσλ ιαψλ θαη
απάζεο ηεο νηθνπκέλεο. Πξηλ πεξί ηεο θπζηθήο εκψλ ππάξμεσο νπσζνχλ
βεβαησζψκελ, ήηνλ αδχλαηνλ λα ζθεθζψκελ θαη πεξί ηεο πνιηηηθήο.
Έζησζαλ ινηπφλ ηα εηξεκέλα εηο κελ ηνπο άιινπο ηθαλή απνινγία ηεο
αλαβνιήο καο, εηο εκάο δε παξακπζία δηά ηελ επηθξαηήζαζαλ αηαμίαλ.
Ήδε δε, φηε αη ελαληίαη πεξηζηάζεηο ήξρηζαλ λα εμνκαιίδσληαη,
απεθαζίζακελ ή κάιινλ ελαγθάζζεκελ λα νξγαλίζσκελ θαη ζχληαγκα
πνιηηηθφλ ηεο Διιάδνο· θαη πξψηνλ κελ θαηά κέξνο, νίνλ ην ηεο Αλαηνιηθήο
ρέξζνπ Διιάδνο, ην ηεο Γπηηθήο ρέξζνπ Διιάδνο, ην ηεο Πεινπνλλήζνπ, ην
ησλ λήζσλ θ. η. ι. Αιι' επεηδή ηαχηα απέβιεπαλ κάιινλ ηαο κεξηθσηέξαο
ζρέζεηο, θαζ' αο εθάζηε ησλ εηξεκέλσλ επαξρηψλ θαη λήζσλ ψθεηιε λα
δηαηαρζή θαη δηνηθεζή, δηά ηνχην ήηνλ αλάγθε πάζα επνκέλσο λα γελή θαη
έλ άιιν γεληθφλ πξνζσξηλφλ πνιίηεπκα εηο φια ηα πξάγκαηα θαη εηο φιαο
ηαο εζσηεξηθάο θαη εμσηεξηθάο ζρέζεηο ηεο Διιάδνο επεθηεηλφκελνλ. Πξνο
ηνχηνπ ηελ θαηαζθεπήλ θαη ζχληαμηλ αη θαηά κέξνο επαξρίαη θαη λήζνη
έπεκςαλ ηνπο πιεξεμνπζίνπο παξαζηάηαο ησλ· νχηνη ινηπφλ ελ εζληθή
ζπλειεχζεη ζθεθζέληεο θαη κειεηήζαληεο ηθαλψο πεξί ησλ θνηλψλ
πξαγκάησλ σξγάληζαλ κίαλ πξνζσξηλήλ δηνίθεζηλ, θαζ' ελ ε Διιάο άπαζα
κέιιεη λα θπβεξλεζή εθεμήο. Σαχηελ, θαη απιψο κελ σο επί ηεο Βάζεσο ηνπ
δηθαίνπ θαη ησλ νξζψλ λφκσλ εζηεξηγκέλελ, θαη ελ κέξεη δε θαζφ
σξγαληζκέλελ θνηλή ησλ Διιήλσλ γλψκε, νθείινπζηλ φινη νη ιανί θάηνηθνη
ηεο Διιάδνο λ' αλαγλσξίδσζη κ φ λ ε λ - έ λ λ ν κ ν λ - θ α η - ε ζ λ η θ ή λ - δ
η ν ί θ ε ζ η λ αλαιφγσο πξνζθεξφκελνη.
Σα ζπληζηψληα ηελ δηνίθεζηλ ζψκαηα είλαη δχν· ην εθηειεζηηθφλ θαη ην
βνπιεπηηθφλ, απφ ηα νπνία δηνξίδεηαη θαη ην δηθαζηηθφλ, αλεμάξηεηνλ φκσο
απφ εθείλα δηφινπ.
Σαχηα δηαθεξχηηεη ε εζληθή ζπλέιεπζηο πξνο ην Παλειιήληνλ, έλ θαη κφλνλ
πξνζεπηθέξνπζα, φηη απηήο κελ επεξαηψζε ην έξγνλ θαη δηαιχεηαη ζήκεξνλ·
έξγνλ δε ηνπ Διιεληθνχ ιανχ θαη ρξένο είλαη λα θαλή εππεηζήο θαη ππήθννο
εηο ηνπο λφκνπο θαη ηνπο εθηειεζηάο ππνπξγνχο ησλ λφκσλ. Έιιελεο,
είπαηε πξν νιίγνπ φηη δελ ζέιεηε δνπιείαλ, θαη ν ηχξαλλνο ράλεηαη
θαζεκέξαλ απφ ην κέζνλ ζαο· αιιά κφλε ε κεηαμχ ζαο νκφλνηα θαη
αθξηβήο ππνηαγή εηο ηελ δηνίθεζηλ εκπνξεί λα ζηεξεψζε ηελ αλεμαξηεζίαλ
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ζαο. Δίζε ν θξαηαηφο ηνπ Τςίζηνπ βξαρίσλ λ' αλπςψζε θαη αξρνκέλνπο θαη
άξρνληαο, ηελ Διιάδα νιφθιεξνλ, πξνο ηελ πάξεδξνλ απηνχ ζνθίαλ, ψζηε
λ' αλαγλσξίζσζη η' αιεζή ησλ ακνηβαία ζπκθέξνληα· θαη νη κελ δηά ηεο
πξνλνίαο, νη δε ιανί δηά ηεο εππεηζείαο λα ζηεξεψζσζη ηεο θνηλήο εκψλ
παηξίδνο ηελ πνιχεπθηνλ επηπρίαλ. Δίζε ! Δίζε.!»
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΚΖ'.
(α.)
Καη' άιινπο ν παζάο νχηνο ειέγεην Υαζάλεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Λ'.
(α.)
πδεηείηαη εηζέηη ελ Διιάδη, αλ ν Λπθνχξγνο αλεδέρζε ηελ εηο Υίνλ
εθζηξαηείαλ θαηά δηαηαγήλ ή παξά δηαηαγήλ ηνπ Τςειάληνπ. Ο Λπθνχξγνο
δελ έπαπζε δηαηεηλφκελνο κέρξη ηέινπο ηεο δσήο ηνπ φηη είρε ηνηαχηελ
δηαηαγήλ. Ηδνχ ε αιήζεηα.
Ο Ησάλλεο Λαπξεληίνπ Ράιιεο Υίνο, κχζηεο ηεο εηαηξίαο ησλ Φηιηθψλ,
δηέηξηβελ ελ Οδεζζψ φηε εμεξξάγε ε επαλάζηαζηο. Πνζψλ ηελ
απειεπζέξσζηλ ηεο παηξίδνο ηνπ δηέβε εηο Σξίθνξθα ηνλ κάηνλ ηνπ 1821,
θαη ιαβψλ ηελ απαηηνπκέλελ ηφηε παξά ηνπ Τςειάληνπ πιεξεμνπζηφηεηα
απήιζελ εηο άκνλ πξνο ζηξαηνινγίαλ, θαη θαηά δηαηαγήλ ηνπ Τςειάληνπ
παξέιαβε ζπλεξγφλ θαη θνηλσλφλ ηεο κειεησκέλεο απνβάζεσο εηο Υίνλ ηνλ
Λπθνχξγνλ ηζρχνληα ηφηε ελ ηε παηξίδη ηνπ. Πεηζζείο δε κεη' νιίγνλ, φηη ην
επηρείξεκα ήηνλ άθαηξνλ, έγξαςε ησ Τςειάληε, φηη εζεψξεη αλαγθαίαλ ηελ
αλαβνιήλ εηο αηζησηέξαο πεξηζηάζεηο, εδήηεζε ηελ εθ άκνπ αλάθιεζίλ ηνπ
σο αμησκαηηθφο ηνπ θαη εληνινδφρνο ηνπ θαη ηνλ παξεθάιεζε λ' απνηξέςε
ηνπ ζθνπνπκέλνπ επί ηνπ παξφληνο ηνλ Λπθνχξγνλ. Δλήξγεζελ ν
Τςειάληεο ηα πξνβαιιφκελα, θαη ππεζρέζε ππαθνήλ ν Λπθνχξγνο θαηά
ηελ αςεπδή καξηπξίαλ ησλ εμήο δχν επηζηνιψλ ζσδφκελσλ παξά ησ ελ
χξα Ησάλλε Λαπξεληίνπ Ράιιε, εμ ψλ απνδεηθλχεηαη, φηη ν Λπθνχξγνο
εμεζηξάηεπζε παξά ηα δηαηαρζέληα θαη ζπλνκνινγεζέληα.
«Φηινγελέζηαηε Κ. Η. Λ. Ράιιε.
Έιαβνλ ην ππφ 28 λνεκβξίνπ γξάκκα ζνπ παξά ηνπ αλεςηνχ ζνπ Κπξίνπ
ηεθάλνπ Γαιάηε θαη ηνπ Κ. Απγεξηλνχ. Δπαηλψ ηελ θξφλεζηλ θαη
θαξηεξίαλ ζνπ δηά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο ζνπ, αιι' επεηδή αη
παξνχζαη πεξηζηάζεηο δελ ζπγρσξνχλ ηελ επηρείξεζηλ, εθάκαηε θαιά λα ηελ
αλαβάιιεηε εηο επηηήδεηνλ θαηξφλ, φζηηο είλαη βέβαηα ε ηνπ Ρσζζηθνχ
πνιέκνπ θήξπμηο, ή ησλ εζληθψλ θηλεκάησλ ε πξφνδνο, ηελ νπνίαλ ειπίδσ
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κε ηελ ζχζηαζηλ ηεο εζληθήο βνπιήο, ήηηο ήξρηζελ ήδε λα ζπγθξνηήηαη.
Ζζχραζε ινηπφλ εηο θακκίαλ λήζνλ έσο λα έιζε ε πνζνπκέλε ψξα, θαη ηφηε
βάιιεηο εηο πξάμηλ ηνλ παηξησηηθφλ πφζνλ ζνπ, ηφηε θαηά ηαο πεξηζηάζεηο
κε γξάθεηο θαη ζνπ ζηέιισ ηα αλήθνληα γξάκκαηα· είζε έσο ηφηε λα
επηηχρσ θαη εγψ θαιεηέξαο πεξηζηάζεηο δηά λα βνεζήζσ θαη πξαγκαηηθψο
ηελ παηξίδα ζνπ. Λππνχκαη έσο ηψξα φηη ε δηρφλνηα, ε πιενλεμία θαη ησλ
Διιεληθψλ ιαψλ ε ακάζεηα εκπφδηζαλ ηαο ιακπξάο πξνφδνπο, ηαο νπνίαο
εζέιακελ θάκεη βέβαηα απφλησλ ησλ ειαηησκάησλ ηνχησλ θαη κάιηζηα ηεο
δηρνλνίαο· ε άκνο θαη ε Κξήηε, αλ είλαη αίζζεζηο ηνπ θαινχ, πξφθεηληαη
ιακπξφηαηα παξαδείγκαηα ηνπ ηη δχλαληαη λα θάκνπλ νη Έιιελεο αλ
νκνλνήζσζηλ ελ θαηξψ.
Γξάθε κε φ,ηη πεξίεξγνλ καλζάλεηο πεξί ηνπ γέλνπο.
Δπρφκελνο δε ζνη πγείαλ θαη ηνπ πνζνπκέλνπ αγαζήλ έθβαζηλ κέλσ.
Ο πατριϊτθσ
Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ »
***
«Δθ Κνξίλζνπ ηελ 21 δεθεκβξίνπ 1821.
Σσ Τςεινηάησ θαη ζενζηεξίθησ Πξίγθηπη ηεο Γπηηθήο Διιάδνο θαη παληφο
Αηγαίνπ Πειάγνπο Κ. Κ. Γεκεηξίσ Τςειάληε πξνζθπλεηψο.
Τςειφηαηε Κχξηε.
Καηά ηαο πξνζθπλεηάο κνη επηηαγάο ηεο πξν νιίγνπ θαλείζεο επηζηνιήο
ζαο αλέβαινλ εηο επηπρεζηέξαλ πεξίζηαζηλ ηελ εθζηξαηείαλ ηεο Υίνπ·
κνινλφηη παηξηψηαη ηηλεο Υίνη πξν πνιινχ ήδε επξηζθφκελνη εληαχζα δελ
έιεηςαλ λα κε παξαθηλήζσζηλ εηο ηελ επηρείξεζηλ ηαχηελ. Δχρνκαη φκσο αη
πεξηζηάζεηο ηνπ θαηξνχ λα κε νδεγήζσζη ηαρέσο εηο ην λα επηρεηξήζσ ζπλ
Θεψ θαη ην απαξαίηεηνλ ηνχην ρξένο κνπ θαηά ηνλ πφζνλ ηεο ςπρήο κνπ. Ο
Κ. Ράιιεο αθνινπζψλ ηαο απηάο δηαηαγάο ζαο πεξί ηεο εθζηξαηείαο αθέζε
απφ ηαο δη' απηήλ θξνληίδαο ηνπ θαηά ην παξφλ εσζνχ ν θαηξφο λα καο
δηδάμε ην πξαθηένλ, θαη έξρεηαη απηφζη εηο πξνζθχλεζίλ ζαο.
Ζ εηο ηα εληαχζα δηαγσγή ηνπ εζηάζε ηηκία θαη επγελήο, θαη φιαη ηνπ αη
θαζεκεξηλαί αζρνιίαη απέβιεπνλ έλ κφλνλ, ηνλ ηεξφλ θαη γελλαίνλ ζθνπφλ
ηεο απφ ηνπ δπγνχ ειεπζεξψζεσο ηεο θηιηάηεο παηξίδνο ηνπ. Όζελ επήλεζα
ηνλ ηνηνχηνλ δήινλ ηνπ. Σαχηα πεξί ηνχηνπ πξνζθπλεηψο, κέλσ δε ηεο
πκεηέξαο ζενζηεξίθηνπ πςειφηεηνο.
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Ταπεινόσ δοφλοσ
ο αρχιςτράτθγοσ τθσ Σάμου
Λογοκζτθσ Λυκοφργοσ.
αωκβ' Λανουαρίου κ' Σάμοσ».
(β.)
Ζ θπβέξλεζηο έζηεηιε δέθα βνκβνβφινπο, πέληε βαξέα θαλφληα θαί ηηλαο
θηιέιιελαο εηο ρξήζηλ απηψλ· αιι' ε βνήζεηα αχηε έθζαζελ εηο Φαξά αθ' νχ
ε Υίνο θαηεζηξάθε.
(γ.)
Αλ αλδξφο ραξαθηήξ εθ ιφγνπ γλσξίδεηαη, αο ξίςε ην βιέκκα ν
αλαγλψζηεο εηο ηελ αθφινπζνλ ηνπ Μπνπξληά επηζηνιήλ πξνο ηελ εθνξίαλ,
θαη ζα γλσξίζε εμ απηήο ηνλ άλδξα.
«Μαλζάλσ φηη ηηλέο εδψ απφ ηνπο κεγάινπο θαη πινπζίνπο ή κειεηνχλ, ή
απνθαζίδνπλ λα θχγνπλ θακειηαξηθψο. Δηο ηη αηηίαλ λ' απνδψζσ απηφ ην
θίλεκα δελ εμεχξσ. Πιελ πξνιακβάλσ λα ζαο είπσ φηη φζνλ ηάρηζηα λα
εκπνδίζεηε φρη λα θχγνπλ αιιά θαη αλ ην εζηνράζζεθαλ δηά λα
κεηαβιεζνχλ, θαη λα κε κεηαχγε πιένλ απφ ην ζηφκα ησλ, δηφηη ε θαινζχλε
κνπ θζάλεη έσο εηο έλα βαζκφλ, θαη εκπνξψ πιένλ θαη εγψ, φηαλ
παξνξγηζζψ, δη' φζνλ δχλακαη λα θάκσ. ηδνχ ζαο ιέγσ ελ πεξηιήςεη ηελ
ηδέαλ θαη θξίλαηε ην πξάγκα, εκπνδίζαηε ηνπο ηνηνχηνπο ζηνραζκνχο δηά λα
κε θαηαληά ην πξάγκα άζρεκα θαη πγηαίλεηε.
ο αρχιςτράτθγοσ Χίου
Χατηι Αντϊνθσ.
Τθν 9 Μαρτίου απόγευμα.»
(δ.)
Ζ πηψζηο ηεο Υίνπ επέθεξε θαη ηελ ηνπ Λπθνχξγνπ. Μφιηο επαλήιζελ
νχηνο εηο ηα ίδηα, θαη νη ηνπ ελαληίνπ θφκκαηνο ηνλ απέθιεηζαλ εληφο ηεο ελ
Καξινβαζίνηο νηθίαο ηνπ, αιιά δελ εδπλήζεζαλ λα ηνλ ζπιιάβσζηλ.
Απνθπγψλ ν Λπθνχξγνο ηαο ρείξαο απηψλ κεηέβε εηο Άξγνο, φπνπ έδξεπε
ηφηε ε θπβέξλεζηο· εθεί εθπιαθίζζε επί ηε αηηήζεη ησλ παζφλησλ Υίσλ σο
αίηηνο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο παηξίδνο ησλ· επί δε ηεο εηζβνιήο ηνπ Γξάκαιε
εδξαπέηεπζελ, επαλήιζελ εηο άκνλ, θαη ζηξαηνινγήζαο εθηλήζε θαηά ηνπ
επάξρνπ Μσξαιή· αιιά, ζπγθξνχζεσο γελνκέλεο ελ ηε θσκνπφιεη ηνπ
Πιαηάλνπ, εληθήζε θαη θαηέθπγελ εηο αιακίλα, φπνπ ζπλειήθζε θαηά
δηαηαγήλ ηνπ θνηλνχ ηεο Ύδξαο επί απνδφζεη ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ γξνζίσλ,
άηηλα θαηεγνξείην φηη ήξπαζελ απφ ηνπ ηακείνπ ηεο άκνπ επί ηεο θπγήο
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ηνπ· νπδ' νβνιφλ δ' επξφληεο παξ' απηψ νη ζπιιαβφληεο απηφλ Τδξαίνη ηνλ
απήγαγαλ εηο Ύδξαλ θαη ηνλ παξέδσθαλ ηνηο ηφηε αξκνζηαίο πξνο εμέηαζηλ.
Οη αξκνζηαί δελ εχξαλ ηελ θαηεγνξίαλ αιεζή· έρνληεο δε θπξίαλ εληνιήλ
λα ιάβσζη παξά ησλ ακίσλ ηνλ αλαινγνχληα έξαλνλ εηο ρξήζηλ ηνπ
ζηφινπ, θαη απειπηζζέληεο ηνπ λα ηνλ εηζπξάμσζη δηά ηνπ επάξρνπ θαη ησλ
ζπζηεζεηζψλ παξ' απηνχ Αξρψλ, απέιπζαλ ηνλ ελ ησ πινίσ θξαηνχκελνλ
Λπθνχξγνλ, θαη δηά ηεο δξαζηεξίνπ ζπκπξάμεσο απηνχ εζχλαμαλ ηνλ
έξαλνλ εληφο ηξηψλ εκεξψλ· ηνλ εγθαηέζηεζαλ δε θαη δηνηθεηήλ ηεο άκνπ
επί ηε αηηήζεη ηνπ ππεξηζρχζαληνο ηφηε θφκκαηφο ηνπ θαη εηο ακνηβήλ ηεο
επί ηε εηζπξάμεη ηνπ εξάλνπ ππεξεζίαο ηνπ.
(ε.)
Ο Βδειπξφο Βαθήπ - παζάο εμέδσθε ηνπξθηζηί ππνκλήκαηα θαη ειιεληζηί
κεηαθξαζζέληα, ελ νηο δσγξαθίδεη θάιιηζηα απηφο εαπηφλ ιέγσλ, φηη ε θ α η
αζηξνθή-ελφο-Ραγηά-δελ-αμίδεη-εηκή-φζνλ-θαη-ε
– θ α η α ζ η ξ ν θ ή - ε λ φ ο - δ έ λ δ ξ ν π, - ή - ε λ φ ο - θ π η ν χ, - θ α ζ ψ
ο - θ ξ ν λ ε ί - θ α η - ν - η κ ά κ ε ο -  ε ρ ν π ζ η ή ο· - ε ι π π ε ί η ν - δ ε κφλνλ–φηη-ν-ζνπιηάλνο-εδεκηνχην-ηνλ–θεθαιηθφ
λ - η σ λ - θ α η α ζ η ξ α θ έ λ η σ λ – θ φ ξ ν λ. Δηο 6100 απαξηζκεί ηνπο ελ
Υίσ δηαθνξνηξφπσο θνλεπζέληαο, εμ ψλ 1109 απεθεθαιίζζεζαλ·
ερκαισηίζζεζαλ δε 5000, θαη απεζηάιεζαλ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ πέληε
θνξηία θεθαιψλ θαη δχν σηίσλ. Σφζνλ δε αθφξεζηνο αηκάησλ εζεσξήζε
παξά πάλησλ ν άλζξσπνο νχηνο, ψζηε θαη απηφο ν αηκνβφξνο ζνπιηάλνο
ηνλ έπαπζε ηεο αξρήο ηνπ, ηνλ εμψξηζε, ηνλ εθάζεξε ηεο αμίαο ηνπ, θαη ηνλ
αθήθελ απινχλ Βαθήπ εθέληελ.
(δ.)
Παξαπιένπζα εθείλαηο ηαηο εκέξαηο ε γνιέηηα ηνπ Σνκπάδε ηα ζξαθηθά
παξάιηα, είδελ ππφ ηη αθξσηήξηνλ ειιηκελίδνληα πινηάξηα ερζξηθά θαη
επέπιεπζελ· αιι' νη λαχηαη ησλ πινηαξίσλ ηνχησλ, αλαβάληεο εηο ην
αθξσηήξηνλ, ηφζνλ ζθνδξψο εηνπθέθηζαλ ηνπο επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο
γνιέηηαο, ψζηε ηνπο ελάγθαζαλ λ' απνκαθξπλζψζηλ άπξαθηνη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΒ'.
(α.)
Πεξί ηνπ ζπειαίνπ ηνχηνπ φξα Κεθάιαηνλ ΝΔ'.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΓ'.
(α.)
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Ζ εκέξα θαηέιαβε δχν Έιιελαο έκπξνζζελ ηεο πεξί εο ν ιφγνο πχιεο
θαηαγηλνκέλνπο εηο ην λα ηελ ξίςσζηλ· είο απηψλ σλνκάδεην Νηθνιήο,
ππεξεηήζαο άιινηε σο ζηξαηηψηεο παξά ηνηο Γάιινηο. Δπεηδή δε ν θίλδπλνο
εμ αηηίαο ηνπ θσηφο ηεο εκέξαο ήην κέγαο, εθξχβεζαλ νη δχν νχηνη εληφο
ηηλνο αλνηρζείζεο πξνο ηελ πχιελ νπήο επ' ειπίδη λα θχγσζηλ ππφ ην ζθφηνο
ηεο λπθηφο· αιι' ε αθξφπνιηο εθσηίζζε έμσζελ δη' φιεο ηεο λπθηφο ππφ ησλ
Σνχξθσλ θνβνπκέλσλ λέαλ έθνδνλ, θαη δηά ηνχην δελ εηφικεζαλ νη δχν
Έιιελεο λα θχγσζη ηελ λχθηα. Σελ δε αθφινπζνλ εκέξαλ ν κελ Νηθνιήο,
δξακψλ αηθληδίσο ππφ ην ππξ ησλ ερζξψλ, δηεζψζε αβιαβήο, ν δε άιινο
εθηππήζε θαηαθέθαια. Μεη' νιίγαο εκέξαο δχν Έιιελεο ησλ εληφο ηεο
αθξνπφιεσο, ζέινληεο λα θχγσζηλ, απεσξήζεζαλ δηά ζρνηλίνπ ηα
εμεκεξψκαηα· νη Σνχξθνη ηνπο ελφεζαλ θαη ηνπο εηνπθέθηζαλ· ν είο
δηεζψζε ν δε άιινο εθνλεχζε· έθπγαλ εθείζελ κεη' απηνχο θαη ηξεηο
ηέζζαξεο Οζσκαλνί θαη Οζσκαλίδεο.
(β.)
Ηδνχ ε ζπλζήθε γξαθείζα ππφ ησλ πνιηνξθνπκέλσλ θαη παξαδερζείζα ππφ
ησλ πνιηνξθεηψλ.
«Γηά ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ γξάκκαηνο δήινλ γίλεηαη, φηη, επεηδή νη
Έιιελεο θάηνηθνη ηεο επαξρίαο Αζελψλ, επαλαζηαηήζαληεο καο
επνιέκεζαλ, θαη αθνχ καο απέθιεηζαλ εηο ην Φξνχξηνλ, κεηά ζηαζεξάλ
επηκνλήλ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ, θαη κεηά ηελ νπνίαλ ππεθέξακελ
ζθιεξαγσγίαλ, καο έιιεηςαλ ηα πξνο ην δελ αλαγθαία, θαη θαηά ηνλ
αλέθαζελ φξνλ εδήηνπλ λα δψζσκελ ξάη (ππνηαγήλ) εηο απηνχο, θαη λα ηνηο
παξαδψζσκελ ην Φξνχξηνλ θαη φινη εκείο νη κηθξνί θαη κεγάινη
εζηέξμακελ ηνχην, θαη δηά ηνχην ζπλδηαιερζέληεο κεηά ησλ απεζηαικέλσλ
θαη απνιχησλ πιεξεμνπζίσλ ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο
(νλνκαδνκέλεο ελδφμνπ Γνβέξλνπ) ππφ ηελ νπνίαλ ππφθεηληαη νη εηξεκέλνη
Αζελαίνη Έιιελεο, ησλ εληίκσλ θπξίσλ Αλδξένπ Καιακνγδάξηε θαη
Αιεμάλδξνπ Αμηψηνπ θαη κεηά ησλ δψδεθα Δθφξσλ ησλ Αζελψλ θαη κεηά
ησλ ινηπψλ Οπιαξρεγψλ εθάκακελ ηαο αθνινχζνπο ζπκθσλίαο
δηαθξηλνκέλαο θαη' άξζξνλ.
Α'. Να δψζσκελ εηο ρείξαο ησλ ηα φπια ηα ελ ησ Φξνπξίσ επξηζθφκελα,
θαλφληα, κνπξηάξηα, θαη φια ηα εηο ρείξαο ησλ Οζσκαλψλ επξηζθφκελα
φπια θαη ραξκπία ρσξίο λα θάκσκελ θακίαλ αληίζηαζηλ.
Β'. Μεηά ηελ παξάδνζηλ απηψλ κέρξηο φηνπ πξνκεζεπζψζηλ άιινζε, νη
Έιιελεο λα αζθαιίζσζη ηελ ηηκήλ θαη ηελ δσήλ ησλ Οζσκαλψλ, ρσξίο λα
ηνηο πξνμελεζή παξακηθξά δεκία ή βιάβε.
Γ'. Απφ ηα εηο ρείξαο ησλ Οζσκαλψλ επξηζθφκελα έπηπια θαη θνξέκαηα λα
ιάβε εθάζηε νζσκαληθή νηθνγέλεηα κεζ' εαπηήο αλά έλ πάπισκα,
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ζηλδφληνλ, πξνζθέθαινλ, θαη ζηιηέ, θαη θαηαζθεπαζκέλα θνξέκαηα
ζπγθείκελα εηο έλ θνξηίνλ· θαη αλά δχν ηεληδεξέδεο κε ηα ζθεπάζκαηά ησλ,
θαη αλά δχν ζαράληα.
Γ'. Απφ ηα εηο ρείξαο ησλ Οζσκαλψλ επξηζθφκελα αδακαληηθά, ρξπζαθηθά,
θαη αξγπξηθά, θαζψο θαη ηα κεηξεηά ρξήκαηα φζα κελ είλαη ηδησηψλ
πεξηνπζίαη, ηα κελ εκίζε λα ιάβσκελ εκείο, ηα δε άιια εκίζε λα ηα
παξαδψζσκελ εηο απηνχο· φζα δε ήζειελ απνδεηρζή φηη είλαη ησλ Διιήλσλ
πεξηνπζίαη λα ηα παξαδίδσκελ εηο απηνχο ζψα ρσξίο λα ηα κεξίδσκελ.
Δ'. Αθνχ εμέιζσκελ ηνπ Φξνπξίνπ, φζνη ησλ Οζσκαλψλ ζειήζνπλ λα
δηαηξίςσζηλ εηο ηελ πφιηλ, λα έρνπλ ηελ άδεηαλ λα θαηνηθψζηλ
απαξεκπνδίζησο, θαη λα κε παξελνριψληαη απφ θαλέλ κέξνο· φζνη δε
ζειήζνπλ λα πεξάζνπλ εηο ηελ Αζίαλ, λα επηβηβάδσληαη εηο πινία ππφ
ζεκαίαλ αγγιηθήλ, γαιιηθήλ, θαη ανπζηξηθήλ, θαη λα κεηαθέξσληαη ελ
αζθαιεία· ηνλ δε απαηηνχκελνλ λαχινλ ησλ πινίσλ απηψλ, θαη ην
αλαγθαίνλ κε απηάξθεηαλ δηά ηα πξνο ην δελ παμηκάδη θαη ηπξί εηο ην
δηάζηεκα ηεο νδνηπνξίαο ησλ λα παξαδψζνπλ νη Έιιελεο εηο ρείξαο ησλ
πινηάξρσλ.
Αθνχ εζπκβηβάζζεκελ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ, θαη παξεδέρζεκελ εθάηεξα
ηα κέξε ηαο ζπκθσλίαο απηάο, εδφζε πξνο εκάο έλ ξσκατθφλ ζπκθσλεηηρφλ
έγγξαθνλ, ζθξαγηζκέλνλ κε ηελ ζθξαγίδα ηεο επαξρίαο, θαη
ππνγεγξακκέλνλ κε ηαο ππνγξαθάο ησλ δησξηζκέλσλ. Γηφ θαη δίδεηαη πξνο
απηνχο εθ κέξνπο εκψλ ην παξφλ επίζεκνλ εζθξαγηζκέλνλ έγγξαθνλ.
Σελ 3 ηαγάι 1227 (Σνπξθ. έηνο)».
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΔ'.
(α.)
Ο Παζάλνο ειεπζεξψζε κεηά ηαχηα εμαγνξαζζείο παξά ηεο γπλαηθφο ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΣ'
(α.)
Έιαβα ηαο πιεξνθνξίαο ηαχηαο παξά ηνπ ζπλεθζηξαηεχζαληνο θαη επί ηεο
πηψζεσο ηνπ Ναππιίνπ αηρκαισηηζζέληνο Αιήπαζα. Αδχλαηνλ λα γλσξίζε
ηηο αθξηβψο ηνλ αξηζκφλ αηάθηνπ ζηξαηνχ δηά ηελ παληειή έιιεηςηλ
ζηξαηνινγηθψλ θαηαιφγσλ. Οπδέ ην πνζφλ ησλ δηαλεκνκέλσλ ζηηεξεζίσλ
ζπληειεί εηο γλψζηλ ηεο αιεζείαο δηά ηαο πνιιάο θαηαρξήζεηο.
(β.)
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Ο Αρηιιεχο Θενδσξίδεο είρε βαζκφλ ηαμηάξρνπ θαη δησξίζζε θξνχξαξρνο
Αθξνθνξίλζνπ ηελ 19 καΐνπ· εζζάλζε δε ηη έπξαμε ιεηπνηαθηήζαο θαη
εγέλεην κεη' νιίγνλ απηφρεηξ.
(γ.)
Παξαθπιάμαληεο ηελ επθαηξίαλ νη Γεξβελνρσξίηαη ήξπαζαλ ηα θαλφληα
ηαχηα.
(δ.)
Οιίγαο εκέξαο κεηά ηελ εθ Παηξψλ αλαρψξεζηλ ηνπ Κνινθνηξψλε, ν
Ηζνχθπαζαο έπιεπζελ άθνβνο εηο ηνλ θνξηλζηαθφλ θφιπνλ, θαη απνβάο εηο
Βνζηίηζαλ θαηεδάθηζε ην εθεί θαλνλνζηάζηνλ.
(ε.)
Σηλέο γεξνπζηαζηαί αληηθνινθνηξσληθνί έθπγαλ απφ ηεο Σξηπνιηηζάο επί ηε
εηζφδσ ηνπ Κνινθνηξψλε θαη αληηθαηεζηάζεζαλ άιινη oκφθξνλέο ηνπ.
(δ.)
Ο Πιαπνχηαο θαη ν ελ ηε ζπλνδία ηνπ Μπνχθνξαο, πξνπνξεπφκελνη ησλ
άιισλ απήληεζαλ, ελ σ ππήγαηλελ εηο ρνηλνλψξη, θαηά ην Φίρηη, δχν
Σνχξθνπο εθίππνπο, έθηππνη θαη νχηνη, θαη ήιζαλ εηο ρείξαο. Ο είο ησλ
Σνχξθσλ έζιαζελ ελ ηε αιιεινκαρία ην μίθνο ηνπ Πιαπνχηα, αιιά ν
επηδέμηνο νχηνο δηαμηθηζηήο θαη ν ζπλαγσληζηήο ηνπ εθνλεχζεζαλ·
επιεγψζεζαλ ειαθξψο θαη νη Έιιελεο. Ο Πιαπνχηαο απέζηεηιε ην μίθνο
ηνπ εηο ηελ γεξνπζίαλ, ε δε γεξνπζία ησ έγξαςε ηα εμήο. «Σν εηο δχν
ηεζιαζκέλνλ μίθνο ζνπ ειάβνκελ· επιεξνθνξήζεκελ θαη φηη επιεγψζεο
επηπνιαίσο εηο ην πξφζσπνλ. Σνηαχηαη πιεγαί πξνζζέηνπζη ιάκςηλ εηο ηελ
δφμαλ ήηηο ζε πεξηθαιχπηεη». Απήληεζαλ κεηά ηαχηα νη πεξί ηνλ
Πιαπνχηαλ εξρνκέλνπο εθ Κνξίλζνπ 60 ερζξνχο, θαη αίθλεο επηπεζφληεο
θαηέζηξεςαλ ηνπο πιείζηνπο.
(ε.)
Δπξέζε θαη ν Γηθαίνο ελ ηε ζπλνδία ηνπ Κνινθνηξψλε θαηά ηελ πεξίζηαζηλ
εθείλελ.
(ζ.)
Δπεηδή ε άγνπζα πξνο ηελ Δπίδαπξνλ ήηνλ αθχιαθηνο, ψδεπζαλ νη ερζξνί
αθηλδχλσο πξνο εθείλα ηα κέξε εηο πξνλνκήλ· επξνρψξεζαλ δε θαη εηο ην
Ληγνπξηφλ θαη ην έθαπζαλ· έθαπζαλ θαί ηηλα κνλαζηήξηα· αιι' νπδακνχ
εχξηζθνλ ηξνθάο, ψζηε έβιαπηαλ, αιιά δελ σθεινχλην.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΕ'.
(α.)
Ηδνχ ην πεξί νπ ν ιφγνο έγγξαθνλ·
« Ζ Γπηηθή Διιάο έθζαζελ εηο αθκήλ ηνηαχηελ, θαζ' ελ κφλε ε γεληθή
ζπλδξνκή θαη πξνζπκία ησλ θαηνίθσλ ηεο κε ηα φπια εηο ηαο ρείξαο
εηκπνξεί λα ηελ αζθαιίζε απφ ηνπ ερζξνχ ηνπο φλπραο. Αιι' επεηδή αχηε ε
πξνζπκία (άλεπ ηεο νπνίαο νπδέλ γελλαίνλ θαηνξζνχηαη) ιείπεη θαηά ην
παξφλ δη' εμσηεξηθάο ηηλαο αηηίαο, δελ κέλεη άιιε θαηαθπγή, παξά ην λα
γελή ζηξαηήγεκα επηηήδεηνλ λα αλαβάιε ηελ παξνχζαλ νξκήλ ηνπ ερζξνχ,
έσο φηνπ λα γελή ηξφπνο λα ζπλαρζψζηλ νη ζθνξπηζκέλνη Έιιελεο.
Σνηνχηνλ ζηξαηήγεκα δελ είλαη άιιν, παξά κία πξνζπνηεηηθή
δηαπξαγκάηεπζηο πξνζθπλήζεσο, ε νπνία εθηεηλνκέλε εηο κήθνο ζέιεη
δψζεη θαηξφλ λα νηθνλνκεζψζη πξνο ην ζπκθέξνλ ηα πξάγκαηα. Κνηλή
γλψκε ινηπφλ φισλ εκψλ ησλ εληαχζα παξεπξεζέλησλ, δηνξίδεηαη ν
Γελλαηφηαηνο ηξαηεγφο Γεψξγηνο Νηθνινχ (ν Βαξλαθηψηεο) ηνπ νπνίνπ ν
άκεκπηνο θαη θηιειεχζεξνο ραξαθηήξ ζχξεη φισλ ηελ εκπηζηνζχλελ εηο
εαπηφλ, λα πξαγκαηεπζή ην εηξεκέλνλ ζηξαηήγεκα, κεηαρεηξηδφκελνο παλ
φ,ηη ε θξφλεζίο ηνπ ήζειε ηνλ ππαγνξεχζεη, δηά λα θζάζε εηο ηνλ ζθνπφλ
ηνπ, ζθνπφλ θνηλψο παξά πάλησλ εγθξηλφκελνλ θαη επηζπκνχκελνλ, ηνπ λα
θεξδίζε δει. θαηξφλ, θαη ελ ηνχησ λα πξνεηνηκαζζψζη ηα ζσηήξηα κέζα δηά
ην κεηά ηαχηα.
Α. Μαπξνθνξδάηνο,
Κσλζη. Καξαπάλνπ,
Ησάλλεο Σξηθνχπεο,
ππξ. Κνπξθνπκέιεο,
Αζαλάζηνο Ραδήο,
Δπζχκηνο Βαζηιάθεο,
Ν. Καξπνχλεο,
Γεκ. Πιαηχθαο,
Πάλνο Ράγθνο,
Γεψξγηνο Βαιηηλφο,
Νηθνιάθεο Λήινπ.
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(β.)
Καη' εθείλαο ηαο εκέξαο νη Μεζνινγγίηαη θαη νη ππφ ηνλ Μαθξήλ
ζπλέιαβαλ ηνπξθηθφλ πινίνλ, πεζφλ εηο ηα ξερά πιεζίνλ ησλ εθβνιψλ ηνπ
Δπήλνπ θαη κεηαθέξνλ απφ Παηξψλ εηο Πξέβεδαλ Σνχξθνπο, ιάθπξα θαη
ρξήκαηα· θαη ηα κελ ελ ησ πινίσ δηεξπάγεζαλ, νη δε ελ απηψ Σνχξθνη φινη
ελ ζηφκαηη καραίξαο απέζαλαλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΖ'.
(α.)
Ηδνχ ηα ζπιιεθζέληα ηξία γξάκκαηα, θαζψο ηφηε κεηεθξάζζεζαλ, ελ νηο ζα
παξαηεξήζεη ν αλαγλψζηεο ηελ θηινςεχδεηαλ ηνπ γξάθνληνο·
«Δθηφο φηη ν αήηηεηνο ζηφινο δελ εκπνξεί λα έκβε έσο ππφ ην θξνχξηνλ
ηνπ Ναππιίνπ δηά ην αβαζέο ησλ πδάησλ, εβεβαηψζεκελ πξνο ηνχηνηο φηη εηο
ην θαζηέιη ηνπ Ναππιίνπ είλαη θεθξπκκέλα έμ ππξπφια πινία ησλ απίζησλ,
θαζψο αθφκε άιια δέθα εηο πέηζαο, ηα νπνία έρνκελ θαζαξάλ
πιεξνθνξίαλ φηη έρνπλ εηνηκφηαηα. Αθ' εο ζηηγκήο ν αήηηεηνο ζηφινο
έθακε παλία απφ Πάηξαλ θαη ηξηγπξίδνκελ θαηά ηαχηα ηα κέξε, εμήληα
θαξάβηα ησλ απίζησλ ηξέρνπλ πάληνηε θαηφπηλ ηνπ ζηφινπ καο, θαη θαηά
ηαχηελ ηελ ζηηγκήλ έξρεηαη πάιηλ ε λαπκαρία, θαη εηο ηνηαχηαο πεξηζηάζεηο
ην λα έκβσκελ εηο ζηελά κέξε εμεχξεηε πνιιά θαιά είλαη εηο άθξνλ
επηθίλδπλνλ. Όζελ ε Τςειφηεο ζνπ, θαζψο αλέθαζελ εθάλεο πάληνηε
αλδξείνο θαη πηζηφο, ζέιεηο εμαθνινπζεί θαη εηο ην εμήο ηελ ζπλήζε ζνπ
απηήλ αλδξίαλ θαη πίζηηλ. Πεξί δε ηξνθψλ θαη άιισλ δηά ηα απηφζε
αλαγθαίσλ ζέινκελ θξνληίζεη θαη πξνο εζπρίαλ ζαο.
Δγξάθε ε παξνχζα ηε 5 κνπραξεκίνπ 1238 (12 ζεπηεκβξίνπ 1822).»
«Με άιια κνπ γξάκκαηα ζαο έγξαθνλ φηη ζαο ζηέιινληαη δχν άιια
θαξάβηα κε δηαθφξσλ εηδψλ ηξνθάο· απηά φκσο απαληήζαληα θαζ' νδφλ
ελαληίνλ ηνλ άλεκνλ επφδεζαλ θαη ππήγαλ πξνο ηελ νχδαλ· θαηφπηλ φκσο
δελ ζέινκελ ιείςεη απφ ηνπ λα ζαο ζηέιισκελ».
«Γφμα ησ Τςίζησ ζεψ πξν ελφο κελφο ήδε αη δπλάκεηο ηεο Ρνχκειεο
πεγαίλνπλ αμηνινγψηαηα. Δηο ην θξνχξηνλ ιεγφκελνλ νχιη εκβάο ν
πςειφηαηνο Βαιήο Ησαλλίλσλ Οκέξ παζάο θαηεθπξίεπζελ απηφ, θαη
θαηαθαλίζαο ηνπο ελ απηψ απίζηνπο, άιινπο κελ εθφλεπζελ, νιίγνπο δε εμ
απηψλ δηεζθφξπηζελ. Άληηθξπο ησλ Παηξψλ εηο ην Μεζνιφγγη ειζφληεο
δηάθνξνη Βεδεξάδεο θαηεθπξίεπζαλ απηά ηα κέξε. Αχηε ε είδεζηο έθζαζε
πξνο εκάο πξν δψδεθα ήδε εκεξψλ. Δηδνπνηείζζε πξνο ηνχηνηο φηη ν
πςειφηαηνο Υνπξζήδ - παζάο έξρεηαη θαη' απηάο εηο Μνξέαλ κε πιήζνο
άπεηξνλ ζηξαηησηψλ. Σν δε ελ Κνξίλζσ αλίθεηνλ ζηξαηφπεδφλ καο δελ
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επεηξάρζε ην παξακηθξφλ, θαη θαη' απηάο έξρεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ
Ναππιίνπ. Σαχηα πιεξνθνξεζέληεο βεβαίσο, γλσζηνπνηνχκελ θαη πξνο
πκάο. Γηά λα εκβάζσκελ ηξνθάο εηο ην θξνχξηνλ ηνπ Ναππιίνπ
εμεπιεχζακελ απφ Πάηξαο κε ηνλ αήηηεηνλ ζηφινλ, εκέξα παξαζθεπή, ηε
δεθάηε ηξίηε ηνπ παξειζφληνο κελφο δηιρηδέ, θαη δηά ην ελαληίνλ ησλ
αλέκσλ κφιηο εθζάζακελ εηο ηα κέξε Ύδξαο θαη πεηψλ ηε πέκπηε ηνπ
ηξέρνληνο κνπραξεκίνπ, εκέξα παξαζθεπή. Δπεηδή φκσο εθάλεζαλ έσο
νγδνήληα θαξάβηα ησλ απίζησλ Τδξαίσλ θαη πεηζησηψλ έκπξνζζελ ηνπ
αεηηήηνπ ζηφινπ, ηα νπνία εδείθλπνλ φηη ήζεινλ λα νξκήζσζη θαζ' εκψλ,
εθξνηήζακελ λαπκαρίαλ, ήηηο δηήξθεζε ζρεδφλ ψξαο έμ, θαη εηο ηελ νπνίαλ
κε ηελ ράξηλ ηνπ Τςίζηνπ θαη κε ηελ βνήζεηάλ ηνπ ελ αγίνηο Βαζηιέσο καο
εβπζίζακελ δηά ησλ ππξνβφισλ καο έμ θαξάβηα ησλ, θαη δχν άιια, ην κελ
κε ηξία, ην έηεξνλ κε δχν θαηάξηηα εππξπνιήζεζαλ απφ ην ζθνδξφλ ησλ
φπισλ καο ππξ. Υάξηηη Θεία παληαρφζελ έρνκελ αγαζάο αγγειίαο, ηαο
νπνίαο θαη πιεξνθνξνχκεζα, θαζψο αθφκε ζαο είλαη γλσζηφο θαη ν
ζθνδξφο νχηνο πφιεκνο ηνπ αεηηήηνπ ζηφινπ θαηά ησλ απίζησλ, ελ θαηξψ
ηεο ζπγθξνηήζεσο ηνπ νπνίνπ εζηάιε πξνο πκάο ην παξφλ πινίνλ κε ηαο
ηξνθάο, θαη πάιηλ ν πεξίβιεπηνο νχηνο ζηφινο ζέιεη πιεχζεη θαηά ησλ
ερζξψλ, ηνπο νπνίνπο κε ηελ βνήζεηαλ ηνπ Τςίζηνπ ειπίδσ φηη ζέινκελ
ληθήζεη θαη θαηαθαλίζεη. Ζ δε πςειφηεο ζαο δενκέλε ππέξ εκψλ θαη ηνπ
θξάηνπο ηνπ αεηηήηνπ ζηφινπ κε ππνρξενί θαζ' ππεξβνιήλ.
Τθ 9 του μουχαρεμίου 1238 (12 ςεπτεμβρίου 1822)».
(β.)
Οιίγνλ έιεηςε λα ραζή ε χξα κεηά ηηλαο κήλαο επί ηε πξνθάζεη ηνπ
θαλαηηζκνχ ηεο θαη ηεο εληεχζελ ηνπξθνιαηξείαο ηεο. Φαζηψιεο ηηο
Δπηαλλήζηνο βνπιήλ έβαιε λα ηελ ιεειαηήζε· ζπλάμαο ππφ πξφζρεκα
ζξεζθεπηηθνχ δήινπ, πνιινχο πνιιαρφζελ Έιιελαο ηνπο έθεξελ επί δχν
πινίσλ εηο χξαλ· αιι' επεηδή νη θάηνηθνη θαη ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ
δφγκαηνο εθηλδχλεπαλ εμίζνπ, αληέζηεζαλ φινη εθ ζπκθψλνπ, επνιέκεζαλ
θαη ηνπο απεδίσμαλ δηά ηεο ζπκπξάμεσο απζηξηαθνχ πνιεκηθνχ πινίνπ
επξεζέληνο ελ ησ ιηκέλη. Δζθνηψζεζαλ δε θαί ηηλεο θαηά ηελ πεξί εο ν
ιφγνο αιιεινκαρίαλ. Αιι' νη πεξί ηνλ Φαζηψιελ επηκέλνληεο εηο ηνλ
ζθνπφλ ησλ, επξφληεο θαη άιινπο επί αξπαγή εηνίκνπο, θαη
ζπκπιεξσζέληνο ηνπ αξηζκνχ εηο δηζρηιίνπο, επαλήιζαλ ηελ 10
θεβξνπαξίνπ εηο χξαλ επί πνιιψλ πινηαξίσλ, θαη έθαπζαλ θαη δηήξπαζάλ
ηηλαο επί ηνπ παξαιίνπ απνζήθαο. Καζ' ελ δε ψξαλ έκειιαλ λα πέζσζηλ εηο
δηαξπαγήλ θαη απηήο ηεο πφιεσο, θαηέπιεπζελ αγαζή ηχρε ην γαιιηθφλ
πνιεκηθφλ πινίνλ Estafette θαη δηέζσζε ηελ θηλδπλεχνπζαλ πφιηλ,
αλαγθάζαλ ηνπο δηζρηιίνπο ιεζηνπεηξαηάο λα θχγσζηλ εθείζελ επί ησλ
πινηαξίσλ ησλ. Ο αθνχξαζηνο θαθνχξγνο Φαζηψιεο ήιζε θαη ηξίηελ θνξάλ
εηο χξαλ ηελ 4 Ηνπιίνπ επί ηηλνο βξηθίνπ 12 θαλνλίσλ ελ ζπλνδία θαη
άιισλ νκνίσλ ηνπ, θαη δηέδσθελ φηη εζηάιε σο αζηπλφκνο παξά ηεο
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θπβεξλήζεσο· αιι' ν Γεξηγλήο, φζηηο παξεηήξεη ηα θηλήκαηά ηνπ, έθζαζελ
εηο χξαλ ηελ πζηεξαίαλ επί ηεο Μεδείαο, ζπλέιαβε ην βξίθη, ζπλέιαβε θαη
ηνλ Φαζηψιελ εληφο ηνλίνπ ηηλφο πινίνπ θξπβέληα, θαη ηνλ απέζηεηιε
ζηδεξνδέζκηνλ εηο ηαο Ηνλίνπο Νήζνπο.
(γ.)
Μεη' νιίγαο εκέξαο αλεθάλε παλψιεο ελ Σήλσ θαη δηεδφζε θαη εηο άιια
κέξε, αιιά δελ δηήξθεζε.
(δ.)
Ο θχξηνο Ν. Κνηδηάο ιέγεη έλ ηηλη θπιιαδίσ, φηη δελ απνδίδσ ηνλ
πξνζήθνληα έπαηλνλ εηο ηνπο Φαξηαλνχο· αιι' ε ζπγγξαθή κνπ απνδεηθλχεη
ην ελαληίνλ· είπε θαη άιια, αιι' νχηε εηο απηά απήληεζα νχη' απαληψ· άιινη
απήληεζαλ εηο πνιιά· φξα ηα ελ έηεη 1857 δεκνζηεπζέληα, ήηνη Αλαζθεπήλ
Σζακαδνχ. Σειέγξαθνλ ησλ Κπθιάδσλ 25 καΐνπ. Αζελάλ 30 ηνπλίνπ· 3 θαη
7 Ηνπιίνπ, 16 απγνχζηνπ θαη 11 ζεπηεκβξίνπ. Διπίδα 22 λνεκβξίνπ, θαη
Έιιελα 18 καΐνπ ηνπ 1858. Δηο πξφρεηξνλ δε θσηηζκφλ ηνπ αλαγλψζηνπ εθ'
νηο επηθξίλεηαη ε ηζηνξία, αξθνχκαη λα βάισ ππ' φςηλ απηνχ κφλελ ηελ ελ
ησ θχιισ ηεο Αζελάο ηεο 3 Ηνπιίνπ 1857 δηαηξηβήλ έρνπζαλ νχησ·
««Ο Κ. Κνηζηάο εμέδσθε θαη' απηάο επίθξηζηλ ηεο ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο
επαλαζηάζεσο, ελ ε κέκθεηαη ηνλ ζπγγξαθέα απηήο Κ. Σξηθνχπελ σο κε
απνλέκνληα έπαηλνλ εηο ηνπο Φαξηαλνχο δηά ηα θαηά ηνλ αγψλα
αλδξαγαζήκαηά ησλ, σο ζεσξνχληα ηνλ λαχαξρνλ ηεο Ύδξαο γεληθφλ
αξρεγφλ ηεο ζαιαζζίνπ δπλάκεσο, σο απνδίδνληα είο ηηλα άγγινλ
πινίαξρνλ ηελ πξψηελ ηδέαλ ηεο ρξήζεσο ησλ ππξπνιηθψλ, σο
ζπκπεξηιαβφληα ελ ηε δηεγήζεη ησλ λαπκαρηψλ εκαξηεκέλα ηηλά, σο
παξαθξάδνληά ηηλα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γφξδσλνο, θαη σο κε αλαθέξνληα ηαο
πεγάο φζελ εξχζαην ηελ χιελ.
Αλεγλψζακελ θαη εκείο ελ θαηξψ, θαη επί ηε εθδφζεη ηεο πεξί εο ν ιφγνο
επηθξίζεσο δηήιζνκελ εθ λένπ ηελ ηζηνξίαλ ηνπ Κ. Σξηθνχπε
πξνζεθηηθψηεξνλ, θαη φρη κφλνλ νπδέλ νπδακνχ εχξνκελ δηθαηνχλ ηνπο
ιφγνπο ηνπ επηθξηηνχ σο πξνο ηελ νιηγψξεζηλ ησλ αλδξαγαζεκάησλ ησλ
Φαξηαλψλ, αιι' εμ ελαληίαο παξεηεξήζακελ φηη πνιιαρνχ ηεο ηζηνξίαο πνηεί
κεηά πνιιψλ εγθσκίσλ κλείαλ απηψλ· εηο πίζησζηλ δε ησλ ιεγνκέλσλ
αληηγξάθνκελ ηα εμήο δχν ηεκάρηα.
Αλαθέξσλ ν ηζηνξηθφο ελ ησ ΛΖ' θεθαιαίσ ηελ θαηά ηελ Σέλεδνλ
θαηάθιεμηλ ηεο ηνπξθηθήο ππνλαπαξρίδνο παξά ηνπ ελδφμνπ Καλάξε, ιέγεη·
«ν δε ερζξηθφο ζηφινο αλήρζε φινο έληξνκνο θαη εηζέπιεπζε ηνλ
Διιήζπνληνλ ηαπεηλσζείο θαηέκπξνζζελ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ηεο
Διιάδνο, θαη αθήζαο ηνπο κεγαινηφικνπο λαχηαο ηεο ζαιαζζνθξάηνξαο·
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θφβνο θαη ηξφκνο θαηέιαβε κεη' απηά ηα ζπκβάληα ηαο λήζνπο θαη ηαο
παξαζαιαζζίνπο πφιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο ηαο ππφ Σνχξθσλ
θαηνηθνπκέλαο· ελ κχξλε, ελ Υίσ, ελ Μηηπιήλε, παληνχ εγσλίδνλην νη
Σνχξθνη δη' σλ εδχλαλην ηξφπσλ φρη πιένλ πψο λα θαηαδηψμσζη ηνπο
ερζξνχο ησλ, αιιά πψο λ' αζθαιηζζψζηλ απφ ηεο θαηαδηψμεσο ησλ
ζαιαζζηλψλ ηεο Διιάδνο θαη θπξίσο ησλ γ ε η η φ λ σ λ - η σ λ - Φ α ξ η α λ
ψ λ, νη νπνίνη πεξηέπιενλ σο ζαιαζζνθξάηνξεο φια ηα παξάιηα,
θαηαζηξέθνληεο, ιεειαηνχληεο, θαη εθθνβίδνληεο ηνπο παξαζαιαζζίνπο
ερζξνχο ησλ.
Καη ελ ησ θεθαιαίσ ΜΓ' δηεγνχκελνο ν ηζηνξηθφο ηελ εηο ηα αληηθξχ ηεο
άκνπ παξάιηα ηεο Ησλίαο απφβαζηλ ησλ Φαξηαλψλ ιέγεη· «ηφζνλ δε θφβνλ
δηέζπεηξαλ νη Φαξηαλνί εηο φια εθείλα ηα παξάιηα, ψζηε νη ελ κχξλε
πξφμελνη ηνπο παξεθάιεζαλ λ' απέρσζη πάζεο ερζξνπξαμίαο εληφο ηνπ
θφιπνπ εθείλνπ ράξηλ απηψλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ελνηθνχλησλ
ρξηζηηαλψλ· α θ ί λ ν κ ε λ – η ν λ - η φ π ν λ - ή ζ π ρ ν λ, - α ι ι' - π π φ θ ν
ξ ν λ, - α π ε θ ξ ί ζ ε ζ α λ - π π ε ξ ε θ ά λ σ ο - ν η – Φ α ξ η α λ ν ί».
Σηο αλαγλνχο ηα ηεκάρηα ηαχηα δχλαηαη λα είπε, φηη ε ηζηνξία ηνπ Κ.
Σξηθνχπε δελ απνλέκεη ηνλ πξνζήθνληα έπαηλνλ εηο ηνπο Φαξηαλνχο, θαη
δελ ηνπο αλαβηβάδεη, νχησο εηπείλ, ππεξάλσ ησλ άιισλ θαηά ζάιαζζαλ
ελδφμσλ ζπλαγσληζηψλ απηψλ;
Φεπδέο, θαηά ηνλ Κ. Κνηζηάλ, φηη ν λαχαξρνο Σνκπάδεο αλέθεξελ ελ ησ ελ
ηε λαπαξρίδη ηνπ ζπκβνπιίσ, φηη πινίαξρνο άγγινο, νλ ζπλήληεζε θαηά ηνλ
Καθεξέα, ηνλ εζπκβνχιεπζε ηελ ρξήζηλ ησλ ππξπνιηθψλ, φπσο δηεγείηαη ν
Κ. Σξηθνχπεο· πξνζζέηεη δε ν Κ. Κνηζηάο, φηη ν πινίαξρνο Νηθφδεκνο,
δηαιερζείο κεηά ηνπ Κ. Σξηθνχπε πεξί ηνχηνπ θαί ηηλσλ άιισλ επεκειήζε
λα ηνλ απαιιάμε ηεο απάηεο ηαχηεο, αιιά δελ εηζεθνχζζε, εηπφληνο ηνπ Κ.
Σξηθνχπε, φηη άλδξεο αμηφπηζηνη ηνλ εβεβαίσζαλ φηη νχησο είρελ.
Αλ νη ελ ηνηο πξάγκαζη παξφληεο είλαη αμηνπηζηφηεξνη ησλ απφλησλ, είρε
δίθαηνλ ν ηζηνξηθφο λα πξνηηκήζε ηεο καξηπξίαο ηνπ απφληνο ηελ ησλ
παξφλησλ θαη απηεθφσλ, θαη ηνηνχηνη είλαη νη δηάζεκνη θαηά ζάιαζζαλ
αγσληζηαί, Α. Κξηεδήο θαη Γ. αρίλεο, παξεπξεζέληεο ελ ησ ζπκβνπιίσ θαη
δηεγνχκελνη θαη λπλ ην αλέθδνηνλ ηνχην· αιι' ν Κ. Σξηθνχπεο αλαθέξσλ
απηφ πξνζεπηζεκεηνί φηη «αθνχζαο ν ελ ησ ζπκβνπιίσ λαχαξρνο ησλ
Φαξψλ ηνπο ιφγνπο ηνπ Σνκπάδε είπελ, φηη θαη ελ ηε λήζσ ηνπ εγίλεην
ιφγνο πεξί ππξπνιηθψλ», ψζηε ν Κ. Σξηθνχπεο ηζηνξεί φηη πξνυπήξρε ηεο
αγγειίαο ηνπ Άγγινπ ε ηδέα αχηε ελ ηε λήζσ ησλ Φαξψλ· απνδίδεη δε ελ ησ
13 θεθαιαίσ εηο ηνπο Φαξηαλνχο κφλνπο θαη ηελ πξψηελ παξαζθεπήλ θαη
ηελ πξψηελ ρξήζηλ απηψλ. Αιιά ηα ππξπνιηθά δελ εθαλεξψζεζαλ πξψηελ
θνξάλ, θαηά ηνλ Κ. Κνηζηάλ, επί ηνπ ειιεληθνχ αγψλνο, νχη' επί ηεο κεηαμχ
Ρψζζσλ θαη Σνχξθσλ λαπκαρίαο ηνπ Σζεζκέ· ήζαλ ελ ρξήζεη, φπσο
www.schooltime.gr

Σελίδα 208

επέηξεπνλ νη θαηξνί εθείλνη, ηνλ πέκπηνλ αηψλα πξν Υξηζηνχ, θαηά ηελ
καξηπξίαλ ηνπ Θνπθπδίδνπ, αλ φρη αξραηφηεξνλ,
Ζκαξηεκέλα ηηλά ελ ηαηο πεξηγξαθαίο ησλ λαπκαρηψλ πεξηέρεη, θαηά ηνλ Κ.
Κνηζηάλ, ε ηζηνξία ηνπ Κ. Σξηθνχπε. Γελ απνξνχκελ εηο ηνπο ιφγνπο
ηνχηνπο, δηφηη θαη απηνί νη απηφπηαη ησλ γεγνλφησλ δηαθφξσο εθζέηνπλ
απηά σο επί ην πιείζηνλ· «νη παξφληεο ηνηο έξγνηο», ιέγεη ν Θνπθπδίδεο,
«νπ η' απηά πεξί ησλ απηψλ έιεγνλ, αιι' σο εθαηέξσλ ηηο επλνίαο ή κλήκεο
έρνη»· θαη ε εχλνηα ηνπ Κ. Κνηζηά είλαη θαηαθαλήο. Πηζαλφλ λα
παξεηζήρζεζαλ εκαξηεκέλα ηηλά ελ ηε ηζηνξία ηνπ Κ. Σξηθνχπε, θαζψο θαη
ελ πάζε άιιε ηζηνξηθή ζπγγξαθή· αιιά, θαη αλ παξαδερζψκελ σο αιεζψο
εκαξηεκέλα φζα αλαθέξεη ν Κ. Κνηζηάο, είλαη θαιή ηχρε φια κεδακηλήο
ζεκαζίαο· πξνζσπηθά κάιινλ ή πξαγκαηηθά, κεδακψο επεξεάδνληα ηελ
νπζίαλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξαγκάησλ σο ηνηαχηα, θαη κάιινλ
επηβεβαηνχληα ή εμαζζελνχληα ηελ αμηνπηζηίαλ ησλ ελ ησ ζπγγξάκκαηη.
Αιι' ν επηθξηηήο, θαί ηνη πεξί ησλ θαηά ζάιαζζαλ πξαγκαηεπφκελνο, νχηε
θαη φισλ ησλ ππαξρφλησλ εκεξνινγίσλ θαίλεηαη ιαβψλ γλψζηλ, αλ θαη
νιίγσλ. Σν εηζέηη αλέθδνηνλ ρεηξφγξαθνλ ηνπ λαπάξρνπ αθηνχξε βεβαίσο
δελ αλέγλσζελ, αιι' νπδέ γλψζηλ ηεο ππάξμεσο απηνχ είρελ, σο εθ ηνπ
θπιιαδίνπ ηνπ θαηαδεηθλχεηαη· δελ δηεμήιζελ νπδέ ην ηνπ λαπάξρνπ
αρίλε, θαί ηνη θαηαηεζεηκέλνλ ελ ηε δεκνζία βηβιηνζήθε. Σνζνχηνλ δε
αηειψο παξεζθεπαζκέλνο απνδχεηαη εηο αγψλα πξνο ζπγγξαθέα θαη ηα
εκεξνιφγηα ηαχηα δηεμειζφληα, σο θαίλεηαη εθ ηεο παξαζέζεσο, θαη ηαο εθ
κνλνκεξείαο πιεξνθνξίαο, εθ' σλ εξείδεηαη ν Κ. Κνηζηάο έρνληα, θαζψο
απηφο ν επηθξηηήο ηνπ νκνινγεί, απνξψλ ελ ηε απιφηεηί ηνπ πψο εδπλήζε ν
ζπγγξαθεχο, θαί ηνη έρσλ απηάο, λα δηεγεζή ζπκβάληα ηηλά αιινηξφπσο.
Ο Κ. Σξηθνχπεο παξαθξάδεη ηηλά, θαηά ηνλ Κ. Κνηζηάλ, ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Γφξδσλνο.
Ζ ηζηνξία δελ είλαη εθεχξεζηο· είλαη δηήγεζηο γεγνλφησλ, θαη ρξένο ηνπ
ηζηνξηνγξαθνχληνο είλαη λα κειεηήζε ηα παξ' φισλ πξν απηνχ γξαθέληα·
θαη φζα κελ εχξε νξζά, λα παξαιάβε· φζα δε εζθαικέλα, λα παξαιείςε· ηα
δε λα ζπκπιεξψζε ή λα δηνξζψζε· ηνχην έπξαμελ αθξηβψο ν Κ. Σξηθνχπεο·
ν δε επηθξηηήο, εηο απφδεημηλ φηη κεηέθξαζελ ν Κ. Σξηθνχπεο πνιιά ηνπ
Γφξδσλνο, θέξεη παξαδείγκαηα αληηπαξαζέησλ απηά· αιιά θέξεη ηα ηνπ
Άγγινπ εηο ηελ πξσηφηππνλ απηνχ γιψζζαλ, ψζηε ν κε εηδψο αγγιηθά
νπδεκίαλ θξίζηλ δχλαηαη λα επηθέξε. Ζκείο κεηεγισηηίζακελ θαη εθδίδνκελ
ην πξψηνλ παξάδεηγκά ηνπ, θαη ιέγνκελ φηη θαη απηνιεμεί αλ κεηέθξαδε ην
ηεκάρηνλ ηνχην ν Κ. Σξηθνχπεο δελ ζα έζθαιιελ, αλ εζεψξεη ην δηήγεκα
αθξηβέο. Αιι' ν αλαγλψζηεο ζα παξαηεξήζεη εθ ηεο παξαζέζεσο φηη ην ηνπ
έιιελνο ηζηνξηθνχ είλαη πιεξέζηεξνλ δηήγεκα. Ηδνχ ην ηνπ Γφξδσλνο· «Ο
πινίαξρνο ηνχξθνο εζθνηίζζε εθ ηνπ θφβνπ ηνπ deprived by fear of all
presence of mind θαη έξξηςελ άγθπξαλ ελ ησ φξκσ ηεο Δξηζνχ, φπνπ
παξέιαβε ζηξαηεχκαηα»· Ηδνχ θαη ην ηνπ Κ. Σξηθνχπε· «Σελ εζπέξαλ ηεο
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ηδίαο εκέξαο ην δίθξνηνλ έπιεπζελ εηο ηνλ ιηκέλα ηεο Δξηζνχ
παξαθνινπζνχκελνλ ππφ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ· ν πινίαξρνο ηνπ δηθξφηνπ,
θνβνχκελνο λπθηεξηλήλ έθνδνλ θαηά ηνπ πινίνπ ηνπ, παξέιαβε ηελ ηδίαλ
εζπέξαλ απφ ηεο μεξάο ηθαλνχο ζηξαηηψηαο ηνχξθνπο εηο ππεξάζπηζίλ ηνπ».
Ήζειελ ν Κ. Κνηζηάο λα παξαιείςε ν Κ. Σξηθνχπεο ην γεγνλφο, δηφηη
πξνγελέζηεξνο ηνπ ηζηνξηθφο ην εδηεγήζε, ή έπξεπε λα ην κεηαπνηήζε, ίλα
θαλή πξσηφηππνο ελ πάζη;
Διέγρεη ν επηθξηηήο ηνλ Κ. Σξηθνχπελ σο κε αλαθέξνληα ηνπο πεξί ηεο
επαλαζηάζεσο ζπγγξάςαληαο, φζελ εξχζαην ηελ χιελ, θαη αληηπαξαζέησλ
ηνλ ηξφπνλ ηνπ γξάθεηλ απηνχ, σο πξνο ηελ ζπιινγήλ ηεο χιεο, πξνο ηνλ
ηνπ Θνπθπδίδνπ, ιέγεη φηη ν κέγαο νχηνο ηζηνξηθφο νκνινγεί ηαο πεγάο. Καη
εκείο αλεγλψζακελ ηνλ Θνπθπδίδελ, αιι' νπδακνχ είδνκελ λ' αλαθέξε
ζπγγξαθείο νπο εζπκβνπιεχζε· ιέγεη κφλνλ ηάδε. «Σα δε έξγα ησλ
πξαρζέλησλ ελ ησ πνιέκσ νπθ εθ ηνπ παξαηπρφληνο ππλζαλφκελνο εμίσζα
γξάθεηλ, νπδ' σο εκνί εδφθεη, αιι' νηο ηε απηφο παξήλ θαη παξά ησλ άιισλ
φζνλ δπλαηφλ αθξίβεηα πεξί εθάζηνπ επεμειζψλ».
Αλ ν επηθξηηήο πεγάο ηαχηαο ζεσξεί, ηαο απηάο έρεη θαη ν Κ. Σξηθνχπεο·
«ηνπο ιφγνπο ηνχηνπο», ιέγεη, «ηνπ ηζηνξηθνχ είρα θαη εγψ παληνηεηλφλ
oδεγφλ κνπ ζπγγξάθσλ». Καιψο έρεη βεβαίσο ν γξάθσλ αξραίαλ ηζηνξίαλ
λ' αλαθέξε ηνπο ζπγγξαθείο νπο ζπκβνπιεχεηαη· αιι' ν γξάθσλ ηελ
ζχγρξνλφλ ηνπ θαη αξπφκελνο σο επί ην πιείζηνλ ηελ χιελ εθ ζηφκαηνο
ρηιηάδσλ απηνπηψλ πψο δχλαηαη λα ηεξήζε ηνλ θαλφλα ηνχηνλ;
Πξνζέκελνο ν Κ. Κνηζηάο λα δηνξζψζε ζθάικαηα άιισλ πίπηεη απηφο εηο
ηξαλά ζθάικαηα. Ο Κ. Σξηθνχπεο, ιέγεη, ήιζελ εηο ηελ Διιάδα ην 1824·
αιιά πάκπνιινη ησλ ελ Αζήλαηο ηνλ είδνλ θαηά ην Μαθξπλφξνο, φπνπ θαη
ζπλέθαγνλ επί ηεο εθεί εθζηξαηείαο ηνπ Κ. Μαπξνθνξδάηνπ, ην 1822. Δλ
ζειίδη δε 57 ιέγεη, φηη, ελ ψ ν αρηνχξεο απαξηζκεί 40 πινία θνξηεγά ηνπ
ερζξνχ, ν Σξηθνχπεο ηα κεηαπνηεί εηο 60, ιέγσλ φηη «ήζαλ 40, ελ νηο θαη 20
ζαθνιέβαη»· ψζηε ε πξφζεζηο ελ, θαηά ηνλ Κ. Κνηζηάλ, ζεκαίλεη εληαχζα
ζπλ!
Παξαιείπνληεο δε ράξηλ ζπληνκίαο πνιιά άιια, ιέγνκελ, πξνο
ραξαθηεξηζκφλ ηεο επηθξίζεσο, φηη αλαγθαία θαη δηδαθηηθή είλαη ε
επίθξηζηο παληφο ζπγγξάκκαηνο γηλνκέλε απαζψο, επηζηεκφλσο, ελ
πλεχκαηη θηιαιεζείαο, θαιήο πίζηεσο θαη κεη' επζρεκνζχλεο· αιι' ε αλά
ρείξαο ακνηξνί αηπρψο παληφο ηνηνχηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ· κεκπηή δε σο
ηνηαχηε, θαζίζηαηαη κεκπηνηέξα θαη σο αγελψο πξνζεκέλε, δη' σλ κεξψλ
ηνπ ζπγγξάκκαηνο απνζησπά ή δηαζηξέθεη, λα δηαηαξάμε θαη δηεγείξε θαηά
ηνπ ζπγγξαθέσο αδίθσο θαη παξαιφγσο νιφθιεξνλ θνηλφηεηα, δηφηη δελ
εκλεκφλεπζελ ελ ηε ηζηνξία ηνπ, σο ν ίδηνο Κ. Κνηζηάο νκνινγεί ελ ζειίδη
75, ηηλφο ησλ ζπγγελψλ ηνπ, θαη δελ ππεξεπήλεζέ ηηλαο ησλ θίισλ ηνπ, κε
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ζπιινγηζζείο φηη ε ηζηνξία νχηε νλνκαηνιφγηνλ είλαη, νχηε ιφγνο
παλεγπξηθφο.
Δπελέζε θαη επαηλείηαη ην ζχγγξακκα ηνπ Κ. Σξηθνχπε ππφ ησλ ζνθψλ
Αγγιίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη Ακεξηθήο νκνζπκαδφλ δηά ηελ
ακεξνιεςίαλ ηνπ, ηελ ηζηνξηθήλ ηνπ νηθνλνκίαλ θαη ηελ γξαθηθήλ ηνπ
αμίαλ. Καζ' ελ ψξαλ γξάθνκελ, έρνκελ ππ' φςηλ δχν δηαηξηβάο πεξί ηνπ
ζπγγξάκαηνο ηνχηνπ πξν νιίγσλ εβδνκάδσλ εθδνζείζαο, ηελ κελ ελ ηε
εθεκεξίδη ησλ ζνθψλ (Journal des Savans), ηελ δε ελ ηε ησλ ζπδεηήζεσλ
(des debats), ιίαλ επαηλεηηθάο. χγγξακκα ππφ ηνηνχησλ θαη ηνζνχηνλ
επθεκνχκελνλ κπθηεξίδεη βεβαίσο ηαο πξνζβνιάο αλζξψπνπ εκπαζψο πξνο
ηνλ ζπγγξαθέα σο παξηδφληα ηνπο ζπγγελείο ηνπ δηαθεηκέλνπ, αηειή γλψζηλ
ησλ πξαγκάησλ εθ κνλνκεξείαο έρνληνο, ηελ δφμαλ ησλ κεγάισλ ηεο Ύδξαο
αγσληζηψλ θζνλνχληνο θαη νπδ' απηήλ ηελ θνηλήλ ζεκαζίαλ ησλ πξνζέζεσλ
γηλψζθνληνο.»
(ε.)
Σν πινίνλ ηνχην (the Flora of London) εζηάιε εηο ην Καζηξί φπνπ έδξεπελ
ε θπβέξλεζηο. πλειήθζε κεη' νιίγαο εκέξαο έμσζελ ησλ πεηζψλ θαη άιιν
αγγιηθφλ εξρφκελνλ θαη απηφ εθ κχξλεο (Malvina). Σα δχν ηαχηα πινία
εθξαηήζεζαλ θαη εμεθνξηψζεζαλ εηο ρξήζηλ ησλ Διιήλσλ· αιι' επί ηε
απαηηήζεη ηνπ Άγγινπ κνηξάξρνπ, Υακηιηψλνο, ιφγσ φηη δελ αλεγλσξίδνλην
νη απνθιεηζκνί, θαη ηα πινία απειάζεζαλ, θαη ηα θνξηία επιεξψζεζαλ, θαη
απνδεκηψζεηο εδφζεζαλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΛΘ'.
(α.)
Δθείλαηο ηαηο εκέξαηο θαηέπιεπζαλ εηο Πεηξαηά δχν γαιιηθά πνιεκηθά πινία
εηο παξαιαβήλ Σνχξθσλ ηηλψλ εθ ησλ θαηαθπγφλησλ εηο ηα πξνμελεία θαη
ηνπ δηνηθεηνχ ησλ Αζελψλ· αιι' ν ιαφο ελαληηψζε εηο ηελ απφιπζίλ ηηλσλ
εμ απηψλ. Οη Γάιινί ελαγθάζζεζαλ λ' απνβηβάζσζη ζηξαηηψηαο θαη
θαλφληα εηο ππεξάζπηζίλ ησλ, θαη νχησο νη θξαηνχκελνη απειχζεζαλ δηά
λπθηφο ζπλεξγεία θαη ηνπ Οδπζζέσο θαη ησλ εθφξσλ.
(β.)
πλειήθζεζαλ ελ Πέηξα θαη εζηάιεζαλ πξνο ηνλ Οδπζζέα, δηαηξίβνληα έηη
ελ Αζήλαηο, ηξεηο σο θέξνληεο γξάκκαηα ησλ ελ Υαιθίδη πξνο ηνπο ελ
Εεηνπλίσ Σνχξθνπο. Δμ απηψλ ν κελ ήην Μσακεζαλφο, νη δε δχν Έιιελεο,
εμ ψλ ν είο παπάο. Ο Οδπζζεχο εζαλάησζελ απηεμνπζίσο θαη αλεμεηάζησο
θαη ηνπο ηξεηο, ηνπο κελ δχν θξεκάζαο, ηνλ δε παπάλ θηίζαο φξζηνλ.
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(γ.)
Ο αξήο απήρζε εηο Λάξηζζαλ, φπνπ θαη εθπιαθίζζε· αιι' επί ησ ζαλάησ
ηνπ Υνπξζήδε ζπλέβε ηαξαρή ελ εθείλε ηε πφιεη, ελνίρζεζαλ αη θπιαθαί,
έθπγελ, αλ θαη ζηδεξνδέζκηνο, θαη ηελ 20 Γεθεκβξίνπ εμεθαλεξψζε ελ
κέζσ ησλ Αζελαίσλ.
(δ.)
Ηδνχ ηη έγξαθελ ν Οδπζζεχο ησ Γπνβνπληψηε θαη Γηακαληή πεξί ηεο θπγήο
ησλ ερζξψλ ηελ 22 λνεκβξίνπ.
«Μάζεηε φηη ηνπο Σνχξθνπο εγψ κε ηνπθέθη θαη ην πεξηζζφηεξνλ κε ηαηο
ςεπηηαίο θαη κε ηελ δχλακηλ ηνπ Θενχ ηνπο εθπλήγεζα θαη παλ θαηά
δηαβφινπ εηο ην Εεηνχλη». . . . .
(ε.)
Ο λεθξφο ηνπ Υνπξζήδε εμεηάθε κεηά ηαχηα, απεθφπε ε θεθαιή ηνπ θαη
απεθνκίζζε επί αξγπξνχ πίλαθνο εηο ηνλ ζνπιηάλνλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Μ'.
(α.)
Ο Κχξηνο άζαο ελ ησ πεξί ηνπξθνθξαηνπκέλεο Διιάδνο ζπγγξάκκαηί ηνπ
εθδ. ελ έηεη 1867 ιέγεη φηη ν Ηηαιφο Παξνχηαο Storia della guerra di Cipro
κλείαλ πνηείηαη ηνπ Μεζνινγγίνπ επί ηεο ελ Ναππάθησ λαπκαρίαο. Ηδνχ ηη
ιέγεη πεξί ηνχηνπ ηαπηνιεμεί ν ξεζείο ηζηνξηνγξάθνο ζχγρξνλνο ηεο
λαπκαρίαο· incaminandosi tutti (l' armata . . . nell' uscire fuori de'scogli de'
Curzolari &sopra la punta delle peschiere dette da Greci Mesolongi& fu
dalla galea reale di Don Giovani scoperta l' armata nemica . . . . νπδέλ ιέγεη
πεξί θαηνηθνπκέλεο παξά ηνηο ηρζπνηξνθείνηο ρψξαο· Γχλαηαη δέ ηηο λα
ζπκπεξάλε φηη εθ ηεο νλνκαζίαο ησλ ηρζπνηξνθείσλ έιαβελ ίζσο ην φλνκα
ε κεηαγελεζηέξα πφιηο.
(β.)
Δληεχζελ ίζσο νξκψκελνο ν Μειέηηνο εζέιεζε δήζελ επί ην Διιεληθψηεξνλ
λα θαιέζε ηελ πφιηλ Μεζνιφγηνλ.
(γ.)
Πιεθηάο θαιχβαο νλνκάδεη ηαο ησλ αιηέσλ ν Θεφθξηηνο (φξα εηδχιιηνλ
«αιηείο»), ηαο πεξηγξάθεη δε νχησο·
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« Λχκφοσ αγρευτιρεσ ομϊσ δφο κείντο γζροντεσ,
ςτρωςάμενοι βρφον αφον υπό πλεκταίσ καλφβαιςι,
κεκλιμζνοι τοίχω τω φυλλίνω . . . .»
(δ.)
Αη ηνπθεθνιφγραη αχηαη ήζαλ αη ησλ ηνπθεθίσλ, άηηλα έθεξελ εηο
Μεζνιφγγη ν Μαπξνθνξδάηνο επί ηνπ εθεί εθ ηεο αιινδαπήο θαηάπινπ ηνπ·
έθεηλην δε σο άρξεζηνη, απνπνηνπκέλσλ ησλ κε ηαθηηθψλ ηελ θαηά ηνηο
ηαθηηθνίο ζπλήζε ρξήζηλ απηψλ· ηνλ απηφλ θαηξφλ απεβηβάζζεζαλ εηο
Μεζνιφγγη θαη ηα πεξί σλ ν ιφγνο επξσπατθά ηχκπαλα.
(ε.)
Σν πινίνλ ηνχην είλαη ην αλαθεξφκελνλ ελ ηαηο ζεκεηψζεζη ηνπ ΛΕ
θεθαιαίνπ ππφ ζηνηρείνλ β'.
(δ.)
Ο Λφληνο, επί ζθνπψ λα θηππήζε έμσζελ ηνπο πνιηνξθνχληαο ην
Μεζνιφγγη, δηεβίβαζελ ηθαλάο δπλάκεηο εθ Βνζηίηζεο εηο Σξηδψληα θαη
επξνρψξεζε κέρξη ηεο Γαβαινχο· αιιά δηά ηαο επηθξαηνχζαο ηφηε
δηαηξέζεηο θαη δεινηππίαο ησλ νπιαξρεγψλ εθείλνπ ηνπ κέξνπο, επαλήιζελ
άπξαθηνο εηο Πεινπφλλεζνλ, θαη εηζήιζελ εθείζελ εηο Μεζνιφγγη.
(ε.)
Ο ηφηε άγλσζηνο άλζξσπνο εγλψζζε κεηά ηαχηα. Ήηνλ Ησαλλίηεο θαη
σλνκάδεην Γηάλλεο Γνχλαξεο· εθνινχζεη δε ηνλ Βξπψλελ σο θπλεγφο ηνπ
θαη ζπλείζηδε λα θπλεγά αλππφπησο πξνο ηα άθξα ηεο ιίκλεο
ζαιαζζνπνχιηα. Ο Βξπψλεο έκαζελ φηη νχηνο αλεθάιπςε ην κπζηηθφλ, θαη
κε δπλεζείο λα ηνλ ζπιιάβε θνβεζέληα θαη κείλαληα ελ Μεζνινγγίσ κεηά
ηελ απνηπρίαλ ησλ Σνχξθσλ, έζθαμελ επί ηεο εηο Άξηαλ επαλφδνπ ηνπ, επί
ηε επηκφλσ απαηηήζεη ησλ ζπλεθζηξαηεπζάλησλ θαη παζφλησλ, ηελ εθεί
γπλαίθα θαη ηα παηδία ηνπ. Ο άλζξσπνο νχηνο έγεηλε, κεηά ηελ ζθαγήλ ησλ
θηιηάησλ ηνπ, κνλαρφο, θαη δηά ηεο ειεεκνζχλεο ησλ Υξηζηηαλψλ
αλεθαίληζε ηελ επί ηεο κεηαμχ Μεζνινγγίνπ θαη Βξαρσξίνπ Κιεηζνχξαο
εθθιεζίαλ ηεο Θενηφθνπ ηεο Διενχζεο, θαη εθεί εηειείσζε ηαο εκέξαο ηνπ,
δίδσλ λεξφλ ηνηο δηαβάηαηο θαη δηά ησλ κηθξψλ δσξεκάησλ απηψλ
πνξηδφκελνο ηα πξνο ην δελ.
ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΣΟΜΟΤ.
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