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Καηά ηα άιια έρεη δηαηεξεζεί ε νξζνγξαθία ηνπ βηβιίνπ. Λέμεηο κε 
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ΔΚΓΟΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΑΝΖ 

ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ 

ΔΚ ΣΟΤ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΖ «ΧΡΑ» 

1888 

Παλ αληίηππνλ, κε θέξνλ ηελ ηδηφρεηξνλ ππνγξαθήλ θαη ζθξαγίδα ηνπ 

εθδφηνπ, ζεσξείηαη θινπηκαίνλ θαη σο ηνηνχηνλ θαηαδηψθεηαη θαηά ηνλ 

λφκνλ. 

 

Ο ανίδηκνο ηζηνξηνγξάθνο ηεο Διιεληθήο επαλαζηάζεσο ππξίδσλ 

Σξηθνχπεο εηά ηελ δεπηέξαλ έθδνζηλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξνέβε εηο 

επηδηφξζσζηλ θαη ζπκπιήξσζηλ απηήο, πξνηηζέκελνο λα δεκνζηεχζε ηξίηελ 

έθδνζηλ. 

Δπηπρήζαληεο λ' απνθηήζσκελ ην επηδηνξζσκέλνλ θαη ζπκπεπιεξσκέλνλ 

ππφ ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ θείκελνλ, δεκνζηεχνκελ λέαλ έθδνζηλ ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ηνπ εμφρνπ αλδξφο. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΑΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΤΛΖ 

ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑΝ ΣΑΤΣΖΝ 

ΑΝΑΣΗΘΖΗΝ 

 

Ο ΤΓΓΡΑΦΔΤ 
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ΔΚ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΚΓΟΔΧ 

ΜΔΣΑ ηελ πξψηελ έθδνζηλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο 

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

δηαηξηβαί θαη ππνκλήκαηα πεξί εο δηεπξαγκαηεχζελ χιεο, θαη πεξί ηηλσλ 

ρσξίσλ ή σο ειιεηπψλ ή σο εζθαικέλσλ. 

Πεξί πνιινχ πνηνχκελνο ηελ επί ην αθξηβέζηεξνλ θαη πιεξέζηεξνλ δηήγεζηλ 

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

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

φζνλ πξνο ηνλ ζθνπφλ θπξίσο ηνχηνλ εμέδσθα ην ζχγγξακκά κνπ δψζεο 

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

νίθνζελ φπσο δεχηεξαη κειέηαη θαη λέαη έξεπλαη ππεγφξεπζαλ. 

Δπηκειψο θαη επζπλεηδήησο επηιαβφκελνο ηνπ έξγνπ κνπ εμ απηήο ηεο 

αξρήο, απξεπέο ελφκηζα ράξηλ παξαλελνεκέλεο θηινγελείαο λ' απνθξχςσ ή 

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

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

παληνίσλ δεηλψλ πνιπέλδνμνο θαη κνλαδηθφο αγψλ κεγαιχλεη ηνλ 

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

ηνπ εηζέηη αηεινχο κεγάινπ έξγνπ. 

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

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

ζεκεξηλνίο θαηξνίο ζπγγξάθσλ ηελ ηζηνξίαλ ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο 

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

νξγψληαο πξνο ηελ ειεπζεξίαλ νκνγελείο θαη νκνπίζηνπο πνία ηα αηξεηά θαη 

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

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

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

. ΣΡΗΚΟΤΠΖ 

Δλ Λνλδίλσ, 1860. 
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

ΠΙΝΑΞ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΑ'. 

Θάλαηνο ηνπ Γξάκαιε θαη ηειεπηαία παζήκαηα ησλ ελ ηε Κνξηλζία 

απνκεηλαξίσλ ηνπ ππ' απηφλ ζηξαηνχ. — Πνιηηηθή θαηάζηαζηο ηεο Διιάδνο 

θαη ηεο Σνπξθίαο. — ηάζηο ησλ γεληηζάξσλ θαη πηψζηο ηνπ Υαιέη-εθέληε 

θαη ησλ νκνθξφλσλ ηνπ. — Σα πεξί ηνπ ηνπξθνπεξζηθνχ πνιέκνπ. — Σα 

κεηαμχ Ρσζζίαο θαη Σνπξθίαο θαη ε πεξί απηψλ γλψκε ησλ άιισλ απιψλ. 

— Γηάζεζηο ησλ εηο Βεξψλελ ζπλειζφλησλ πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Σνπξθίαλ θαη απνζηνιή πξνο απηνχο θαη ηνλ Πάπαλ ειιεληθήο πξεζβείαο. 

— Μεηαβνιή επί ην επκελέζηεξνλ ηεο αγγιηθήο πνιηηηθήο, ππνπξγήζαληνο 

ηνπ Γεσξγίνπ Κάλληγγνο, θαη πνιηηηθή ησλ άιισλ απιψλ. — Δπηζεψξεζηο 

ηεο πξψηεο θπβεξλεηηθήο πεξηφδνπ . . 1 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΒ'. 

πγθξφηεζηο ηεο δεπηέξαο ησλ Διιήλσλ εζληθήο ζπλειεχζεσο. — 

Μεηάβαζηο ηνπ λένπ βνπιεπηηθνχ εηο Σξηπνιηηζάλ — Νέαη δηαηξέζεηο. — 

Έθπινπο ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ. — Καηνξζψκαηα ησλ Φαξηαλψλ θαηά 

ηελ κηθξάλ Αζίαλ. — Δηζβνιή εηο ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα ππφ ηνλ 

Ηζνχθπαζαλ Μπεξθφθηζαιελ. — Καηαζηξνθή ηνπ θαηά ηελ Δχβνηαλ θαη 

θαζ' φιελ ηελ Θεηηαινκαγλεζίαλ ειιεληθνχ αγψλνο . . 26 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΓ'. 

Μεηάβαζηο ησλ κειψλ ηνπ λνκνηειεζηηθνχ, ησλ κελ εηο αιακίλα ησλ δε εηο 

Πάηξαο. — Σα πεξί πξνεδξίαο ηνπ βνπιεπηηθνχ θαη κεηάβαζηο απηνχ εηο 

αιακίλα. — Δηζδξνκή ησλ ερζξψλ εηο Αηηηθήλ θαη αλαρψξεζηο απηψλ. — 

Δπάλνδνο ηνπ λνκνηειεζηηθνχ θαη ηνπ βνπιεπηηθνχ εηο Πεινπφλλεζνλ . . 38 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΓ'. 

Δθζηξαηεία ππφ ηνλ παζάλ ηεο θφδξαο Μνπζηαήλ εηο Γπηηθήλ Διιάδα. — 

Άθημηο Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά εηο Μεζνιφγγη σο γεληθνχ επάξρνπ. — 

Καηάζηαζηο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηα πεξί ζπλνηθηζκνχ νπιησηψλ ελ 

Εαπαληίσ. — Ο Μάξθνο Μπφηζαξεο ζρίδεη ην δίπισκα ηεο ζηξαηεγίαο ηνπ. 

— Απφβαζηο ερζξψλ εηο Γαιαηάλ θαη απνηπρία απηψλ. — Δθφξκεζηο 

λπθηεξηλή νπιησηψλ εηο ην ελ Καξπελεζίνπ ερζξηθφλ ζηξαηφπεδνλ θαη 

ζάλαηνο Μάξθνπ Μπφηζαξε. — Μάρε Καιηαθνχδαο θαη ζάλαηνο Εεγνχξε 

Σζαβέιια θαη Νηθνινχ Κνληνγηάλλε. — Πνιηνξθία Αλαηνιηθνχ θαη ιχζηο 

απηήο. — Άθημηο Μαπξνθνξδάηνπ εηο Μεζνιφγγη σο γεληθνχ δηεπζπληνχ. — 

Παξάδνζηο Κνξίλζνπ. Δθζηξαηεία εηο Δχβνηαλ ππφ ηνλ Οδπζζέα . . 44 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΔ'. 

ηξαηφπεδνλ Παηξψλ — Ρήμηο λνκνηειεζηηθνχ θαη βνπιεπηηθνχ. — 

Καζαίξεζηο ηνπ ππνπξγνχ Πεξνχθα θαη ηνπ λνκνηειεζηνχ Μεηαμά. — 

Δκθχιηνη ηαξαραί θαη ζπγθξνχζεηο. — Σν βνπιεπηήξηνλ παηείηαη ππφ 

ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο ελ Άξγεη θαη νη βνπιεπηαί κεηαβαίλνπλ εηο Κξαλίδη. 

— Νένλ λνκνηειεζηηθφλ. — Σα κεηαμχ Ρσζζίαο θαη Σνπξθίαο θαζ' φινλ ην 

έηνο . . 56 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΣ'. 

Αλάπινπο ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ. — Έθπινπο ηνπ 

ειιεληθνχ. — Ναπκαρία. — Σα πεξί Κξήηεο θαζ' φιελ ηελ αξκνζηείαλ ηνπ 

Σνκπάδε . . 64 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΕ'. 

Δμσηεξηθφλ δάλεηνλ. — Γεξκαληθφο ιεγεψλ εηο αληίιεςηλ ηεο Διιάδνο. — 

Φηιειιεληθαί εηαηξίαη. — πλζήθε εηο αλφξζσζηλ ηνπ ηάγκαηνο ηνπ αγίνπ 

Ησάλλνπ ηεο Ηεξνπζαιήκ. — Άθημηο ηνπ ιφξδνπ Βχξσλνο θαη ηνπ 

ζπληαγκαηάξρνπ ηάλσπνο εηο Διιάδα. — Απφπεηξα εηο άισζηλ Κνξψλεο. 

— Γηάιπζηο ηνπ ελ Δπβνία ειιεληθνχ ζηξαηνπέδνπ . . 76 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΖ'. 

Σα δχν λνκνηειεζηηθά. — Δκθχιηνο πφιεκνο. — Γηαγσγή ηνπ Βχξσλνο ελ 

Μεζνινγγίσ θαη απνβίσζηο απηνχ. — Καηαδίθε ηνπ Καξατζθάθε σο 

επηβνχινπ. — Σα θαηά ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα. — Παξάδνζηο Ναππιίνπ 

θαη είζνδνο ηεο λέαο θπβεξλήζεσο . . 83 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΘ'. 

Απνζηνιή κέξνπο ησλ δαλείσλ εηο Διιάδα. — Έθπινπο ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηφινπ. — ρέδηα ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ηνπ ζαηξάπνπ ηεο Αηγχπηνπ Μερκέη-

Αιή εηο αλαδνχισζηλ φιεο ηεο Διιάδνο. — Καηαζηξνθή Κάζζνπ θαη 

Φαξψλ. — Νίθαη θαηά ζάιαζζαλ ησλ Διιήλσλ παξά ηελ άκνλ θαη 

καηαίσζηο ησλ θαη' απηήο θηλεκάησλ. — Δθζηξαηείαη θαηά ηελ ζηεξεάλ 

Διιάδα θαη κάρε ηεο Άκπιηαλεο. — Πνιεκηθά θηλήκαηα ελ Πεινπνλλήζσ . 

. 99 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ν'. 

Αηγχπηηνο εθζηξαηεία ππφ ηνλ Ηβξαήκπαζαλ θαη επφδσζηο απηήο εηο 

Κξήηελ. — Αη επί ηεο εθζηξαηείαο ηαχηεο λαπκαρίαη. Φξνληίο ηεο 

ειιεληθήο θπβεξλήζεσο πεξί ηαθηνπνηήζεσο ηεο θαηά μεξάλ θαη θαηά 
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ζάιαζζαλ ππεξεζίαο. — Έλαξμηο ηεο γ' θπβεξλεηηθήο πεξηφδνπ. — 

Γσξήκαηα Βαξβάθε. — Φηιαλζξσπηθή Δηαηξία ελ Διιάδη . . 120 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΑ'. 

Γεχηεξνο εκθχιηνο πφιεκνο. — Υαξαθηήξ απηνχ θαη ηνπ πξψηνπ. — 

πλέιεπζηο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο ελ Αλαηνιηθψ . . 131 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΒ'. 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ Διιάδα — πλδηαιέμεηο ελ Πεηξνππφιεη 

ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ πέληε Γπλάκεσλ πεξί ηνπ ειιεληθνχ δεηήκαηνο, θαη 

ζρίζκα Αγγιίαο θαη Ρσζζίαο . . 140 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΓ'. 

ρέδηα ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο θαηά ησλ ερζξψλ. — Απφβαζηο ηνπ 

Ηβξαήκπαζα εηο Μνζψλελ. — Δθζηξαηεία ηνπ Κνπληνπξηψηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ λνκνηειεζηηθνχ. — Πνιεκηθά θαηά μεξάλ θαη ζάιαζζαλ ζπκβάληα θαη 

παξάδνζηο ησλ Παιαηψλ Ναβαξίλσλ θαη ηνπ Νενθάζηξνπ. — Δκπξεζκφο 

ερζξηθψλ πινίσλ ελ Μνζψλε. — Ναπκαρία παξά ηνλ Καθεξέα . . 145 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΓ'. 

Απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο Κνπληνπξηψηνπ. — Ακλεζηία αληαξηψλ. — 

Μάρε θαηά ηελ ζέζηλ Μαληάθη. — Κηλήκαηα Ηβξαήκε εηο ηα ελδφηεξα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ζπγθξνχζεηο. — Ο Υακηιηψλ ελ Ναππιίσ. — 

Παζήκαηα Διιήλσλ θαη επάλνδνο Ηβξαήκε εηο Μεζζελίαλ. — Ο Φαβηέξνο 

αξρεγφο ηνπ ηαθηηθνχ. — Καηνξζψκαηα Διιήλσλ. — Αηπρήο απφπεηξα εηο 

άισζηλ Σξηπνιηηζάο. — Αληαιιαγή αηρκαιψησλ. — Απφπεηξα δνινθνλίαο 

Ηβξαήκε . . 160 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΔ'. 

Πξνδνζία Οδπζζέσο. — Απηνκφιεζηο πξνο ηνπο Έιιελαο θαη ζάλαηνο 

απηνχ. — Σν ζπήιαηφλ ηνπ. — Κηλήκαηα Σνχξθσλ θαηά ηελ Αλαηνιηθήλ 

Διιάδα. — Αλαδσπχξεζηο ηνπ αγψλνο θαηά ηελ Κξήηελ. — Απφπεηξα 
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

 
1822-1823 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΑ' 

 

Θάλαηνο ηνπ Γξάκαιε θαη ηειεπηαία παζήκαηα ησλ ελ ηε Κνξηλζία 

απνκεηλαξίσλ ηνπ ππ' απηόλ ζηξαηνύ — Πνιηηηθή θαηάζηαζηλ ηεο 

Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο. — ηάζηο ησλ γεληηζάξσλ θαη πηώζηο ηνπ 

Υαιέη-εθέληε θαη ησλ νκνθξόλσλ ηνπ. — Σα πεξί ηνπξθνπεξζηθνύ 

πνιέκνπ. — Σα κεηαμύ Ρσζζίαο θαη Σνπξθίαο θαη ε πεξί απηώλ γλώκε 

ησλ άιισλ απιώλ — Γηάζεζηο ησλ εηο Βεξώλελ ζπλειζόλησλ πξνο ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Σνπξθίαλ θαη απνζηνιή πξνο απηνύο θαη ηνλ Πάπαλ 

ειιεληθήο πξεζβείαο — Μεηαβνιή επί ην επκελέζηεξνλ ηεο Αγγιηθήο 

πνιηηηθήο ππνπξγήζαληνο ηνπ Γεσξγίνπ Κάληγγνο, θαη πνιηηηθή ησλ 

άιισλ απιώλ — Δπηζεώξεζηο ηεο πξώηεο θπβεξλεηηθήο πεξηόδνπ. 

 

ΛΥΚΕΛΣΘΣ δε τθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου, τα ελλθνικά πλοία παρεωφλατταν τον 

κορινκιακόν κόλπον, ϊςτε τα εν τθ Κορινκία εχκρικά ςτρατεφματα πάλιν ελίμωτταν· ο δε 

επικρατϊν λοιμόσ εκζριηε δζκα και είκοςι κακ' θμζραν. Κφμα του λοιμοφ και τθσ 

βαρυκυμίασ του ίςωσ ζπεςε περί τα τζλθ νοεμβρίου (α) ο ατυχισ Δράμαλθσ ακμαηοφςθσ 

τθσ θλικίασ του. Μετά δε τθν πτϊςιν του Ναυπλίου θ εν Κορινκία περαιτζρω διαμονι του 

εχκρικοφ ςτρατοφ ιτον ανωωελισ, και εισ αποωυγιν τθσ παντελοφσ κατ' ολίγον ωκοράσ 

του διά τον ενςκιψαντα προ πολλοφ λοιμόν και τθν επιςυμβάςαν εςχάτωσ πείναν 

απεωαςίςκθ να μεταβι εισ Ράτρασ προσ αλλαγιν αζροσ και εφρεςιν τροωϊν· και οι μεν 

επιηιςαντεσ παςάδεσ, αωιςαντεσ τθν αναγκαίαν ωρουράν εν τθ ακροκορίνκω, μετζβθςαν 

μετά 1000 διά καλάςςθσ εισ Ράτρασ, 

Λανουάριοσ οι δε λοιποί, ωσ 3500, κατζλαβαν αωόβωσ και ανυπόπτωσ τθν 4 Λανουαρίου τθν 

προσ τασ Ράτρασ οδόν, όπου δεν ιςαν Ζλλθνεσ εισ εμπόδιον τθσ πορείασ των ωσ 

άλλοτε· αλλ' ζπακαν εκ περιςτάςεωσ όςα δεν ζπακαν εκ προνοίασ των εχκρϊν. 

 

Αντεωζροντο πρό τινοσ καιροφ ο Χαραλάμπθσ και οι ςυνεπαρχιϊται του οπλαρχθγοί 

Ρετμεηάδεσ περί επαρχιακϊν ςυμωερόντων και κατιντθςαν εισ ωανεράν ριξιν. Εκείναισ 

ταισ θμζραισ ο Χαραλάμπθσ εςτράτευςε μετά 500 επί τουσ Ρετμεηάδασ 

εςτρατοπεδευμζνουσ κατά το τμιμα των Χαςϊν. Μακϊν τοφτο ο Αςθμάκθσ Ηαιμθσ 

παρζλαβεν όςουσ εδυνικθ εκ του προχείρου και ζτρεξεν όπωσ προλάβθ, μεςολαβϊν 

ενόπλωσ, τθν αλλθλομαχίαν. Διά τον αυτόν αξιζπαινον ςκοπόν εκινικθςαν και ο 

Κεοχαρόπουλοσ και ο Σολιϊτθσ. Κακ' ιν δε θμζραν ςυνιλκαν τα υπ' αυτοφσ ςτρατεφματα 

εισ το υπερκείμενον των Καλυβίων τθσ Ακράτασ οροπζδιον, ςυνζπεςε να προχωρϊςι προσ 

τα κάτω οι ρθκζντεσ Τοφρκοι, οίτινεσ, ωκάςαντεσ εισ τον ποταμόν, οι μεν επζραςαν οι δε 

απζμειναν, μιτ' αυτοί υποπτεφοντεσ ότι εωίςταντο Ζλλθνεσ, μιτ' εκείνοι ότι υωίςταντο 

Τοφρκοι. Ρζραν του ποταμοφ προσ τθν Βοςτίτςαν εν τθ κάτω οδϊ οι Ζλλθνεσ είχαν κτίςει 

κατά τθν εισ Ρελοπόννθςον ειςβολιν του Δράμαλθ τοίχον, ον οι προχωριςαντεσ ζωσ εκεί 

Τοφρκοι δεν ζκριναν αναγκαίον να καταλάβωςιν αγνοοφντεσ ότι παρεπορεφβοντο εχκροί. 

Αλλ' οι Ζλλθνεσ, ιδόντεσ απροςδοκιτωσ αυτοφσ, απεκοίμιςαν τα πάκθ των, θνϊκθςαν, 
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ζτρεξαν ευκφσ και κατζλαβαν τον τοίχον· κατζλαβαν ςυγχρόνωσ και τθν επί τθσ πλευράσ 

του παρακειμζνου όρουσ ςτενιν δίοδον και τθν ζωραξαν. Οι Τοφρκοι ϊρμθςαν τθν 6 

Λανουαρίου ίνα τθν ανοίξωςιν, αλλ' απεκροφςκθςαν καί τινεσ αυτϊν εωονεφκθςαν· 

ϊρμθςαν και εκ δευτζρου, αλλ' ζπακαν και κατά τθν δευτζραν ορμιν ό,τι και κατά τθν 

πρϊτθν. Πχι δε ολιγϊτερον των οπλαρχθγϊν εωάνθςαν προκινδυνεφοντεσ οι πολιτικοί, ο 

γθραιόσ Ηαιμθσ και ο Χαραλάμπθσ. Οι Τοφρκοι δισ αποτυχόντεσ ωπιςκοδρόμθςαν και 

εκλείςκθςαν εν τθ περιοχι του ξενοδοχείου τθσ Ακράτασ μιτε πολεμοφντεσ μιτε 

πολεμοφμενοι. Μετά δφο δε θμζρασ ζωκαςεν εκεί άλλθ ελλθνικι δφναμισ υπό τον 

Ανδρζαν Ηαιμθν, τον Λόντον και τον Οδυςςζα μεταβάντασ εκ Μεςολογγίου μετά τθν λφςιν 

τθσ πολιορκίασ τθσ πόλεωσ εκείνθσ εισ Ρελοπόννθςον και μακόντασ τα κατά τθν Ακράταν 

εν ϊ ϊδευαν προσ το Άςτροσ· κατζλαβε δε θ δφναμισ αφτθ τα νϊτα. Οι δε τριςάκλιοι 

Τοφρκοι μιτε να πολεμιςωςι πλζον ετόλμων, μιτε υπόςπονδοι να παραδοκϊςιν αςωαλζσ 

ενόμιηαν· επζμεναν δε λιμοκτονοφντεσ και ςωάηοντεσ τουσ ίππουσ εισ τροωιν αλλά και αι 

ςάρκεσ των ίππων κατιντθςαν μετ' ολίγον και αφται άχρθςτοι δι' ζλλειψιν ξφλων εισ 

ζψθςιν· τόςω δε επείνων, ϊςτε οι εωιςτάμενοι Ζλλθνεσ ζβλεπαν τουσ μεν πίπτοντασ κατά 

γθσ εν ϊ επεριπάτουν, τουσ δε ανοίγοντασ τα κρανία των και ροωϊντασ τον μυελόν. 

Τοιαφτθ ελεεινι κατάςταςισ τουσ θνάγκαςε να ζλκωςιν εισ λόγουσ ςυμβιβαςμοφ επί 

παραδόςει όπλων και παντόσ άλλου πράγματοσ, και επί αςωαλεία μόνθσ τθσ ηωισ (β). Αω' 

οφ δ' ζγεινε γνωςτι τοισ εν Ράτραισ θ ακλία κατάςταςίσ των, απζπλευςεν ο υπό τον 

Λςοφωθν ςτολίςκοσ εισ παραλαβιν των, αλλά δεν εδυνικθ να προςεγγίςθ τθν 

δυςπροςόρμιςτον εκείνθν παραλίαν διά τθν επικρατοφςαν κακοκαιρίαν και επανζπλευςεν 

εισ Ράτρασ άπρακτοσ· απζπλευςε και δεφτερον ευδίασ γενομζνθσ, ςυγκείμενοσ εκ 15 

πλοίων μικρϊν μεγάλων εν οίσ και 3 ευρωπαϊκά εμπορικά· υπό τθν ςωοδράν δε 

κανονοβολιν του και υπό το αδιάκοπον πυρ των Ελλινων παρζλαβε τουσ επιηιςαντασ κακ' 

θν ϊραν εςυνκθκολόγουν και τουσ μετζωερεν εισ Ράτρασ. 

 

Τοιοφτον το τζλοσ τθσ υπό τον Δράμαλθν πολυκρότου εκςτρατείασ, ικανισ προ ολίγου 

υπολθωκείςθσ εισ αναδοφλωςιν τθσ Ρελοποννιςου. 

 

Αλλ' όςον ζνδοξα και ευτυχι ιςαν τα κατορκϊματα των Ελλινων και κατά γθν και κατά 

κάλαςςαν, τόςον ακλία ιτον θ πολιτικι κατάςταςίσ των. Ρολλαχοφ τθσ Ρελοποννιςου 

αντεωζροντο και αλλθλομάχουν πολιτικοί και πολεμικοί περί εξουςίασ. Κατά τθν 

Ανατολικιν Ελλάδα ο Οδυςςεφσ κατζτρεχε μζχρι κανάτου τινά των μελϊν του Αρείου-

πάγου και εκάρρυνε, ωσ είδαμεν, τουσ αντιπάλουσ τθσ Αρχισ εκείνθσ να τθν καταργιςωςι 

και αντικαταςτιςωςιν άλλθν παρά τασ διατάξεισ τθσ εν Επιδαφρω ςυνελεφςεωσ και παρά 

γνϊμθν τθσ κυβερνιςεωσ· ϊςτε το ωκινόπωρον υπιρξαν εν τθ Ανατολικι Ελλάδι δφο 

Αρχαί, ι μάλλον ειπείν ουδεμία, κατατρζχουςαι αλλιλασ και προςπακοφςαι να 

ςτθριχκϊςιν θ μία επί των ερειπίων τθσ άλλθσ. Ο δε αδυςϊπθτοσ εχκρόσ του Αρείου- 

πάγου Οδυςςεφσ όχι μόνον ιτο ωανερά εναντίοσ τθσ προςτατευοφςθσ τθν Αρχιν εκείνθν 

κυβερνιςεωσ, αλλ' θγωνίηετο και εισ τελείαν ανατροπιν τθσ. Θ γερουςία τθσ Δυτικισ 

Ελλάδοσ διελφκθ και αφτθ μετά τθν ειςβολιν του Βρυϊνθ, και αι επικρατοφςαι διαιρζςεισ 

και ηθλοτυπίαι μεταξφ των κατ' εκείνο το μζροσ ιςχυόντων ιςαν τόςον δειναί, ϊςτε είχαν 

ςϊςει, ωσ είδαμεν, αυταί μόναι τον εχκρικόν ςτρατόν από του παντελοφσ ολζκρου. Τα δε 

μεταξφ τθσ πελοποννθςιακισ γερουςίασ και τθσ κυβερνιςεωσ ιςαν ακλιϊτερα. Θ μεν 

κυβζρνθςισ εωοβείτο τουσ αντιπάλουσ τθσ επί τθσ ξθράσ και κατζωυγεν εισ τα πλοία· θ δε 
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γερουςία ίςχυε και ενιργει δραςτθρίωσ εν ταισ επαρχίαισ τθσ Ρελοποννιςου. Θ 

κυβζρνθςισ, ςυναιςκανομζνθ τθν εξθυτελιςμζνθν φπαρξίν τθσ, επροςπάκθςε να τθν 

καλυτερεφςει διά τινοσ ςυμβιβαςμοφ μετά των αντιπάλων τθσ, ων αρχθγόσ ιτον ο 

Κολοκοτρϊνθσ· αλλ' οι δυνατοί αντίπαλοι εηιτουν ωσ αντίτιμον του ςυμβιβαςμοφ τθν 

αυτοχειρίαν τθσ, διότι απιτουν τθν ζξωςιν μελϊν τινων του νομοτελεςτικοφ καί τινων 

υπουργϊν. Ζγειναν δε και απόπειραι ςυμβιβαςμοφ τθσ κυβερνιςεωσ και τθσ 

πελοποννθςιακισ γερουςίασ και επροβλικθ εξ αιτίασ τθσ παντοτεινισ και δεινισ 

ςυγκροφςεωσ των δφο τοφτων Αρχϊν να καταργθκι θ γερουςία, και ςυμπαραλθωκϊςι τα 

μζλθ αυτισ εν τθ βουλι· και θ μεν κυβζρνθςισ, ωσ αδφνατοσ, ςυνινεςεν, αλλ' θ γερουςία, 

ωσ δυνατι, απεποιικθ υποςτθρίηουςα τθν αποποίθςίν τθσ δι' όλων των λόγων τθσ 

νομιμότθτοσ, ουσ παρείχαν όςα περί αυτισ ενομοκζτθςεν θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ. Ο δε 

Κολοκοτρϊνθσ, αντιπολιτευόμενοσ τθν κυβζρνθςιν εξ αρχισ τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ, ζλαβεν 

εςχάτωσ αιτίαν ςωοδράσ αποςτροωισ ζνεκα τθσ αρχιςτρατθγίασ, θν τω απζνειμε μεν θ 

γερουςία, αλλά δεν επεκφρωςεν θ κυβζρνθςισ, ίνα μθ προξενιςθ νζασ ταραχάσ 

δυςαρεςτοφςα τον Ρετρόμπεθν λαβόντα άλλοτε τθν αξίαν ταφτθν και προκαλζςαντα ιδθ 

διαμαρτυριςεισ τθσ Μάνθσ κατά του διοριςμοφ του Κολοκοτρϊνθ. Εν τοςοφτω, ο 

Κολοκοτρϊνθσ και εκαλείτο και υπεγράωετο αρχιςτράτθγοσ· μνθςικακϊν δε προσ τθν 

κυβζρνθςιν τθν εκεϊρθςεν επί τθσ πτϊςεωσ του Ναυπλίου ωσ μθ υπάρχουςαν, ενεργιςασ 

αω' εαυτοφ τα πάντα και διορίςασ ωροφραρχον τον Ρλαποφταν ςυναινζςει μόνθσ τθσ 

γερουςίασ. 

 

Θ δε βουλι αντεωζρετο και αφτθ δεινϊσ προσ τον πρόεδρόν τθσ Υψθλάντθν. Εκείνθ τον 

εκάλει εισ τα πλοία, και οφτοσ τθν εκάλει εισ τθν ξθράν· θπείκει ο Υψθλάντθσ εισ τασ 

διαταγάσ τθσ βουλισ, αλλ' ωωζλει μεγάλωσ εν τθ απεικεία του τθν πατρίδα 

προκινδυνεφων. 

 

Θ δε κυβζρνθςισ διζμεινεν εν τοισ πλοίοισ από 6 Λουλίου μζχρι 12 αυγοφςτου· ζκτοτε 

ιρχιςε να εξζρχεται εισ τουσ Μφλουσ, και μετά 8 θμζρασ μετζβθ εισ τα εν τω αργολικϊ 

κόλπω Αγιαννιτικα Καλφβια, όπου ςυνιχκθςαν καί τινα άλλα μζλθ τθσ βουλισ απόντα· 

ανεχϊρθςε δε και εκείκεν τθν 1 Οκτωβρίου και μετζβθ εισ Ερμιόνθν (Καςτρί) επί τθσ 

πελοποννθςιακισ παραλίασ αντικρφ τθσ Φδρασ. Δεν ζπαυςε δε θ βουλευτικι επιτροπι 

προςκαλοφςα τα απόντα τθσ βουλισ μζλθ και τον πρόεδρόν τθσ· μθ ειςακουομζνθ δε παρ' 

αυτοφ κατιντθςεν εισ ωανεράν ριξιν και διεμαρτυρικθ. Επλθςίαηε και το τζλοσ τθσ 

ενιαυςίου κυβερνθτικισ περιόδου, και όλοι επεκφμουν μεταβολιν. Επεκφμει μεταβολιν 

και αυτι θ κυβζρνθςισ διά τον εξευτελιςμόν εισ ον υπζπεςεν. Επ' αυτϊ τοφτω εξεδόκθ 

νόμοσ τθν 9 νοεμβρίου περί εκλογισ αντιπροςϊπων και ςυγκαλζςεωσ αυτϊν περί τα τζλθ 

του δεκεμβρίου όπου διζτριβεν θ κυβζρνθςισ εισ ζναρξιν νζασ βουλευτικισ περιόδου και 

εισ εγκατάςταςιν νζου νομοτελεςτικοφ. Επζςτθ θ προκεςμία, αλλ' οι αντιπρόςωποι δεν 

ςυνιλκαν· εξεδόκθ άλλοσ νόμοσ τθν 12 Λανουαρίου νομιμοποιϊν τθν εξ ανάγκθσ 

παράταςιν τθσ υπαρχοφςθσ Αρχισ μζχρι 15 Φεβρουαρίου και επιταχφνων τθν ςυνάκροιςιν 

των αντιπροςϊπων. 

Λανουάριοσ Τθν δε 14 ο αντιπρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ, ο ωιλόπατρισ και αωιλοκερδισ 

Κάνοσ Κανακάρθσ, ο πρϊθν αβροδιαίτωσ και πολυτελϊσ ηων, μετζβθ εισ τθν 

άλλθν ηωιν επι ψάκθσ αποκανϊν χάριν τθσ πατρίδοσ του· τον διεδζχκθ δε ωσ 
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αντιπρόεδροσ αυκθμερόν ο Ορλάνδοσ. Τθν δε 18 απεωάςιςεν θ κυβζρνθςισ να 

μεταβι εισ Ναφπλιον και ςτιςθ εκεί προςωρινϊσ τθν ζδραν τθσ, και εξεδόκθ 

περί τοφτου νόμοσ. Τθν δε 22 ο Άρειοσ-πάγοσ, οφτινοσ αι τελευταίαι θμζραι 

ιςαν θμζραι οδφνθσ και ςπαραγμοφ, ζςτειλε προσ τθν κυβζρνθςιν εκ 

Ξθροχωρίου, όπου διζτριβε, τθν παραίτθςίν του. Ρριν δε αναχωριςθ θ 

κυβζρνθςισ εισ Ναφπλιον, εξζδωκεν θ βουλευτικι επιτροπι δφο ευχαριςτιρια, 

το μεν προσ τον πρόεδρον του νομοτελεςτικοφ, Μαυροκορδάτον, επαινοφςα 

τον πατριωτιςμόν του, τασ αρετάσ του, τασ προσ τθν πατρίδα υπθρεςίασ του και 

ιδίωσ τθν κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα διαγωγιν του, το δε προσ τον 

αρχιγραμματζα, Νζγρθν, επαινοφςα αυτόν ωσ πολλά μοχκιςαντα, ωσ δείξαντα 

διακαι ηιλον υπζρ του κοινοφ ςυμωζροντοσ, και ωσ αναδειχκζντα διά των 

υπθρεςιϊν του άξιον τθσ ευνοίασ και υπολιψεωσ του ζκνουσ· τον εκιρυξε δε 

και «άξιον του καρποφςκαι πάντων των δικαιωμάτων των τθσ ελευκζρασ 

Ελλάδοσ Ελλινων». Επειδι δε ουδζ κατά τθν δευτζραν προκεςμίαν ςυνιλκαν 

οι αντιπρόςωποι, παρετάκθ και αφκισ εξ ανάγκθσ διά νόμου ι διάρκεια τθσ 

κυβερνιςεωσ. 

Φεβρουάριοσ Τθν δε 6 ωεβρουαρίου τα μζλθ του νομοτελεςτικοφ και τθσ βουλευτικισ 

επιτροπισ επζβθςαν εισ το πλοίον, Ράραλον, και κατζπλευςαν τθν 9 εισ τον 

λιμζνα Ναυπλίου. Αλλ' ο Ρλαποφτασ δεν τα εδζχκθ εν τθ πόλει λζγων, ότι θ 

εξουςία των ζπαυςε, διότι ζλθξεν ιδθ θ κατά τον νόμον τθσ Επιδαφρου 

ενιαφςιοσ κυβερνθτικι περίοδοσ. Θ κυβζρνθςισ διζμεινεν εν τω πλοίω 

διαπραγματευομζνθ τθν εισ τθν πόλιν είςοδόν τθσ· αλλ', αω' οφ όλαι αι 

διαπραγματεφςεισ τθσ απζβθςαν ανωωελείσ, εμελζτθςε να μεταβι εισ 

Αίγιναν, εκάλεςεν εκεί τουσ νζουσ αντιπροςϊπουσ εισ ζναρξιν τθσ β' 

περιόδου και ειδοποίθςε και τουσ απόντασ βουλευτάσ να ςυνζλκωςι και 

αυτοί εκεί. Αλλά, μεταβαλοφςα γνϊμθν, μετζβθ τθν 28 εισ τα Αγιαννιτικα 

Καλφβια, όπου ζςτθςε τθν ζδραν τθσ εκ νζου. 

Μάρτιοσ Συνελκόντων επί τζλουσ των απόντων μελϊν τθσ βουλισ, παρζδωκε τθν 17 

μαρτίου θ επιτροπι τα πρακτικά τθσ κατά τον εν Άργει εκδοκζντα τθν 5 Λουνίου 

νόμον, και επανζλαβεν όλον το βουλευτικόν τασ εργαςίασ του· τθν δε επιοφςαν 

διεκιρυξε πανδιμωσ τθν άκραν του ευαρζςκειαν δι' θν τα μζλθ τθσ βουλευτικισ 

επιτροπισ και τθσ νομοτελεςτικισ Αρχισ ζδειξαν ωρόνθςιν και καρτερίαν κατά τασ 

δεινάσ περιςτάςεισ τθσ πατρίδοσ, διαςϊςαντα τθν κυβζρνθςιν από του πολιτικοφ 

κλφδωνοσ, εμποδίςαντα τθν αναρχίαν, ωροντίςαντα περί κατευναςμοφ των 

εςωτερικϊν κορφβων, διατθριςαντα αξιοπρεπϊσ τον εκνικόν χαρακτιρα προσ 

τουσ ζξω, ωυλάξαντα τθν παρακατακικθν των νόμων ωσ κόρθν οωκαλμοφ, και 

πιςτά ωανζντα προσ τασ ωιλελευκζρουσ αρχάσ του ςυντάγματοσ. Τθν δε 24 

διϊριςεν επιτροπιν εκ βουλευτϊν προσ εξζλεγξιν των πλθρεξουςίων εγγράωων 

των νζων αντιπροςϊπων. Τθ αυτι θμζρα εγζνετο και πράξισ, δι' θσ εδίδετο άδεια 

να ςτείλωςιν αι ζξ μεγάλαι επαρχίαι Καρυταίνθσ, Μιςτρά, Κορίνκου, Καλαβρφτων, 

Γαςτοφνθσ και Αρκαδίασ ανά δφο αντιπροςϊπουσ ανκ' ενόσ, ωσ ζςτελλαν μζχρι 

τοφδε· πάςα δε ωροντίσ κατεβάλλετο προσ ταχείαν ζναρξιν των εργαςιϊν των 
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αντιπροςϊπων. 

 

Και πολλιν υπόλθψιν εντόσ του τόπου είχαν, και τθν απαιτουμζνθν ικανότθτα ζδειξαν τα 

πλείςτα των ςυνιςτϊντων τθν κυβζρνθςιν τθσ α' περιόδου μελϊν. Αλλ' ό,τι τθν ζρριψεν 

είναι ό,τι ρίπτει πάςαν κυβζρνθςιν, όςον αξία και αν ιναι, θ απορία. Άμιςκοι και 

ςτρατιωτικοί και ναυτικοί και πολιτικοί θπείκουν και δεν τθν εςζβοντο· θ δε κυβζρνθςισ, 

μθ ανεχομζνθ τασ εκ τθσ τοιαφτθσ καταςτάςεωσ ςτρατιωτικάσ καταχριςεισ, παρϊργιηε 

τουσ καταχρωμζνουσ· εωάνθ όμωσ παντόσ επαίνου αξία διά τον κερμόν πατριωτιςμόν τθσ 

και τον ειλικρινι υπζρ του γενικοφ ςυμωζροντοσ ηιλον τθσ. Εγκαταλελειμμζνθ εν μζςω 

κριςίμων περιςτάςεων αντζταξεν άκραν καρτερίαν, διετιρθςε τθν φπαρξίν τθσ μζχρι 

τζλουσ, αν και επί ψιλϊ ονόματι, και υπό τθν αςκενι αςπίδα τθσ απζκρυψεν οπωςοφν τθν 

επικρατοφςαν αναρχίαν. Και ταφτα μεν τα κατά τθν Ελλάδα τω καιρϊ εκείνω. 

 
Θ δε Τουρκία εκτόσ των εξωτερικϊν πακθμάτων τθσ ζπακε μεγάλα και εςωτερικϊσ. 

 

Εμελζτα από τινοσ καιροφ ο ςουλτάνοσ να διαλφςθ τα τάγματα των γενιτςάρων και 

ςυςτιςθ τακτικά ςτρατεφματα. Θ ανακάλυψισ του ςκοποφ τοφτου κατετάραξε τουσ 

γενιτςάρουσ, ων τάγματά τινα εςταςίαςαν περί τα τζλθ του ραμαηανίου και ζωεραν άνω 

κάτω τθν βαςιλεφουςαν, επάτθςαν οίκουσ και εργαςτιρια, ιρπαςαν γυναίκασ και 

περιουςίασ, ζςωαξαν Χριςτιανοφσ και Εβραίουσ, ζςωαξαν και Τοφρκουσ, ουσ υπϊπτευαν 

εναντίουσ των, και εωόβιηαν και αυτάσ τασ υψθλάσ Αρχάσ. Αν και τα άλλα τάγματα των 

γενιτςάρων διζμειναν ιςυχα, ο τότε αρχιβεηίρθσ δεν ζκρινε ςυνετόν να τα μεταχειριςκι 

κατά των ςταςιαςτϊν, διότι υπϊπτευεν, ότι όλοι είχαν τα αυτά ωρονιματα, αλλά 

μετζωερεν εισ Κωνςταντινοφπολιν τα υπό τον Λβραιμπαςαν κατά τον Βουγιουκδερζν 

αςιανά ςτρατεφματα. Άναψε τότε δεινι αλλθλομαχία υπό τουσ οωκαλμοφσ του ςουλτάνου 

τρζμοντοσ μθ υπεριςχφςωςιν οι αποςτάται και πάκθ και αυτόσ· αλλ' επί τζλουσ 

υπερίςχυςαν οι αςιανοί, και ζπνιξαν τθν ςτάςιν εν τω αίματι των ςταςιαςτϊν. Διακόςιοι 

γενίτςαροι εωονεφκθςαν κατά τθν αλλθλομαχίαν εκείνθν, πολλοί απεκεωαλίςκθςαν μετά 

τθν μάχθν, πάμπολλοι ερρίωκθςαν εισ τθν κάλαςςαν, άλλοι εξωρίςκθςαν εισ Αςίαν, και αι 

ωυλακαί όλαι τθσ βαςιλευοφςθσ εγζμιςαν. Ζκτοτε το ςϊμα όλον των γενιτςάρων, το 

ατάραχον διαμείναν, ζπνεεν εκδίκθςιν κατά των υψθλϊν Αρχϊν, δι' θν ζδειξαν τοισ 

ςυναδζλωοισ των υπζρμετρον ςκλθρότθτα και διά τθν προσ τουσ ιδίουσ αυτοφσ δυςπιςτίαν 

και τθν χριςιν άλλων ςτρατευμάτων κατά των ςταςιαςάντων. Επειδι δε όςα ςυνζβθςαν 

απεδίδοντο εισ τον υπεραγαπθτόν του ςουλτάνου Χαλζτ-εωζντθν, εψικφριηαν πολλά εν 

πρϊτοισ κατ' αυτοφ οι γενίτςαροι, και μετ' ολίγον κατεβόων και αωόβωσ. Μεςοφντοσ δε 

του Οκτωβρίου, υπζγραψαν οι εγκριτϊτεροι αυτϊν αναωοράν προσ τον ςουλτάνον 

λζγουςαν, ότι ο Χαλζτ-εωζντθσ και οι οπαδοί του ιςαν οι αίτιοι όλων των απειλοφντων τθν 

αυτοκρατορίαν κακϊν, και επεκαλοφντο τθν πτϊςιν αυτϊν. Φοβθκείσ ο ςουλτάνοσ 

ειςικουςε τθν αίτθςίν των, και τθν 28 εκάκθρε τον αρχιβεηίρθν και τον μουωτιν, 

ομόωρονασ του Χαλζτ- εωζντθ και τουσ αντικατζςτθςεν υπό ωιλογενιτςάρων· εςτάλθ δε 

τθν επαφριον εξόριςτοσ και ο Χαλζτθσ εισ Ρροφςαν ο δε αρχικουρεφσ του ςουλτάνου και 

άλλοι αξιωματικοί του παλατιοφ εξωρίςκθςαν εισ Αςίαν ωσ χαλετίηοντεσ. Ευτυχιςαντεσ οι 

γενίτςαροι εν τθ πρϊτθ των αιτιςει, εκραςφνκθςαν ζτι μάλλον, και απιτθςαν να 

παραδεχκι ο ςουλτάνοσ αντιπροςϊπουσ αυτϊν εν τω ςυμβουλίω του· ειςακουςκζντεσ και 

ωσ προσ τοφτο απιτθςαν να κανατωκϊςιν οι πρωταίτιοι τθσ μελετωμζνθσ καταςτροωισ 
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του ςϊματόσ των· ζγεινε και τοφτο, και εισ εξιλζωςίν των εςτθλϊκθςαν επί των πυλϊνων 

του παλατίου αι κεωαλαί του Χαλζτ- εωζντθ, του αρχιβεηίρθ, του αρχιτελϊνου και άλλων. 

Θ απλι και ςφντομοσ αφτθ διιγθςισ των ςυμβάντων αρκεί να δείξθ ότι θ εςωτερικι 

κατάςταςισ τθσ Τουρκίασ ιτον επίςθσ ακλία ωσ και θ τθσ Ελλάδοσ, αν όχι και ακλιωτζρα. 

 

Διιρκει εν τοφτοισ ο τουρκοπερςικόσ πόλεμοσ, και θ Ρφλθ είχεν αποςτείλει τθν 

παρελκοφςαν άνοιξιν προσ τα όρια ςτρατεφματα· αλλ' οι Ρζρςαι επρόλαβαν τθν 

εκςτρατείαν τθσ, επάτθςαν εκ δευτζρου τα όριά τθσ και εκυρίευςαν το Κάρςιον· ο δε 

διάδοχοσ του κρόνου εξεςτράτευςεν εκ Ταυρίδοσ τθν 19 Λουνίου, προςζβαλε κακ' οδόν τα 

προσ τα όρια οδεφοντα τουρκικά ςτρατεφματα, τα ζτρεψεν, επιρε τασ ςκθνάσ των και όλθν 

ςχεδόν τθν αποςκευιν των και τα απϊκθςε προσ τθν Εςερόν· εξ αιτίασ δε του επιπεςόντοσ 

εισ το ςτρατόπεδον κανατικοφ επανιλκεν εισ Ταυρίδα. Αλλ' ο πόλεμοσ οφτοσ ιτον, ωσ 

προείπαμεν, μικρόσ, διότι μόλισ απθςχόλει δζκα ι δϊδεκα χιλιάδων τουρκικόν ςτράτευμα. 

 

Εκτόσ δε των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν τοφτων δυςτυχθμάτων τθσ Ρφλθσ, επζςκθψαν 

και άλλα. Συνζβθ τθν 17 ωεβρουαρίου ωρικτι πυρκαϊά εν Κωνςταντινουπόλει· 

δωδεκακιςχίλιαι οικίαι, οι ςτρατϊνεσ, τα κανονοχυτεία και πολλά ηαμία εκάθςαν και 

χιλιάδεσ οικογενειϊν εδυςτφχθςαν και επειδι θ πυρκαϊά περιωρίςκθ εντόσ τθσ ςυνοικίασ 

των Τοφρκων, οι Τοφρκοι εξζλαβαν το ςυμβάν ωσ κεομθνίαν. Ανιγγειλε δε καί τισ ςζχθσ, 

ότι, προςευχόμενοσ επί του τάωου του Μωάμεκ, είδε τον προωιτθν, και ζλαβεν εντολιν 

να ελζγξθ πικρϊσ εξ ονόματόσ του τουσ πιςτοφσ ωσ παραβάτασ των κείων παραγγελμάτων 

του κορανίου, και ωσ εκ τοφτου δυςτυχοφντασ. Το όραμα τοφτο ζωερε μεγάλθν ακυμίαν, 

και επειδι ωωζλει πολιτικϊσ θ γνϊςισ αυτοφ, θ Ρφλθ εωρόντιςε να διαδοκι κακ' όλθν τθν 

επικράτειάν τθσ. Και ταφτα μεν τα κατά τθν Τουρκίαν. 

 

Κατ' εκείνον δε τον καιρόν δφο ςυςτιματα αντεμάχοντο εν τθ αυλι τθσ ωςςίασ· και τα 

δφο ικελαν τθν διάλυςιν τθσ τουρκικισ αυτοκρατορίασ, αλλά το μεν τθν ικελε ταχείαν διά 

του πολζμου, το δε βραδείαν διά τθσ ωυςικισ τθσ αγωνίασ· και το μεν ωιλοπόλεμον 

αντεπροςϊπευεν εν τω ςυμβουλίω ο Καποδίςτριασ, το δε ωιλειρθνικόν ο Νεςελρόδοσ. Επί 

τθσ ενάρξεωσ των ρωςςοτουρκικϊν διενζξεων άδθλον ιτο ποίον κα επεκράτει, διότι ο 

αυτοκράτωρ εταλαντεφετο· αλλ' ο ωόβοσ μθ διαλυκι θ ιερά ςυμμαχία και κριαμβεφςθ το 

επαναςτατικόν πνεφμα υπερίςχυςεν επί τζλουσ· και ο μεν ωιλοπόλεμοσ Καποδίςτριασ, 

εντίμωσ πολιτευόμενοσ, απεμακρφνκθ των αυτοκρατορικϊν ςυμβουλίων λόγω παςχοφςθσ 

υγείασ, απαξιϊν να υπθρετι προσ ενίςχυςιν πολιτικισ, θν απεδοκίμαηεν· ο δε αυτοκράτωρ 

εηιτει διά τθσ ςυνδρομισ των ςυμμάχων του ειρθνικιν εξίςαςιν των προσ τθν Ρφλθν 

διαωορϊν του. Επί τω ςκοπϊ τοφτω εςχεδίαςε πρωτόκολλον όπωσ απαιτιςωςιν αι 

Δυνάμεισ εκ ςυμωϊνου παρά τθσ Ρφλθσ τθν παντελι κζνωςιν των θγεμονειϊν, τθν 

επανόρκωςιν των εκεί πραγμάτων, τθν ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ και τθν είσ τινα ρωςςικιν 

πόλιν αποςτολιν πλθρεξουςίου Τοφρκου προσ ςυνδιάςκεψιν μετά των πλθρεξουςίων των 

Δυνάμεων. Επρόκειτο δε κατά το πρωτόκολλον το μεν βλαχομολδαυικόν ηιτθμα να 

κεωρθκι ωσ ρωςςοτουρκικόν, το δε ελλθνικόν ωσ ευρωπαϊκόν· ό,τι δε ωρίηετο περί του 

ελλθνικοφ ν' αςωαλιςκι υπό τθν εγγφθςιν των μεγάλων Δυνάμεων· να διακόψωςι δε αφται 

τασ προσ τθν Ρφλθν ςχζςεισ των, αν παρθκοφοντο, ι να κθρφξωςιν ότι δίκαιον είχεν θ 

ωςςία ν' απαιτιςθ ενόπλωσ τθν παραδοχιν των προτάςεϊν τθσ. Και θ μεν Ρρωςςία 

υπζγραψε το πρωτόκολλον τοφτο ανεπιωυλάκτωσ, το υπζγραψε και θ Γαλλία αλλ' υπό τον 
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όρον τθσ προςυπογραωισ και των άλλων· θ δε Αυςτρία και θ Αγγλία δεν προςυπζγραψαν· 

διζταξαν όμωσ τουσ εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ των να ςυςτιςωςι τασ ρωςςικάσ 

προτάςεισ. Άπαςαι δε αι αυλαί ανεξαιρζτωσ εωάνθςαν πρόκυμοι να ςτείλωςι 

πλθρεξουςίουσ είσ τινα ρωςςικιν πόλιν προσ ςυνδιάςκεψιν, και ν' αςχολθκϊςι και εισ τθσ 

Ελλάδοσ τθν ειρινευςιν, περί θσ εκοινοποίθςε ςχζδιόν τι ο Μεττερνίχοσ, προκζμενοσ δι' 

αυτοφ να καταςιγάςθ τθν ωςςίαν και παρατείνθ διά των διαπραγματεφςεων τον 

οδυνθρόν αγϊνα τθσ Ελλάδοσ εισ αναδοφλωςίν τθσ. Ζςτερξεν ο Αλζξανδροσ ό,τι ζπραξαν 

και εβουλεφκθςαν οι ςφμμαχοι επί των προτάςεϊν του και ενζδωκε να ςυνζλκωςιν οι 

πλθρεξοφςιοι εισ Βιζννθν, και ςυμπαραλαβόντεσ και τον τθσ Ρφλθσ, να μεταβϊςιν εισ τθν 

ρωςςικιν πόλιν Kommentez-Podolsky. 

 

Εν τοφτοισ, οι εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ θγωνίηοντο κατά τασ διαταγάσ των αυλϊν να 

ωζρωςι τθν Ρφλθν εισ αίςκθςιν του μεγάλου κινδφνου τθσ· αλλ' αφτθ όχι μόνον δεν ικελε 

να κενϊςθ τθν Βλαχομολδαυίαν, ι να διορίςθ τουσ αυκζντασ των θγεμονειϊν εκείνων, ι 

να μθ ενοχλι το ρωςςικόν εμπόριον και να ενεργι κατά τουσ όρουσ των ςυνκθκϊν, αλλ' 

απιτει ανενδότωσ τθν παράδοςιν των εισ τθν ωςςίαν προςωφγων και τθν εκπλιρωςιν του 

ςτ' άρκρου τθσ ςυνκικθσ του Βουκουρεςτίου, κακ' ο ϊωειλεν θ ωςςία ν' αποδϊςθ 

ωροφριά τινα επί τθσ εν Αςία οροκετικισ γραμμισ καταςχεκζντα επί του πολζμου και 

κρατοφμενα· δεν εςυςτζλλετο δε και να επαινι τθν προσ τθν ωςςίαν μακροκυμίαν τθσ. 

Μόλισ δε τθν 4 ιουλίου ανιγγειλεν επιςιμωσ ότι, επειδι ιλκεν θ ϊρα, διϊριςε τουσ 

αυκζντασ τθσ Βλαχίασ και Μολδαυίασ, όχι όμωσ Ζλλθνασ ωσ άλλοτε, αλλ' εντοπίουσ, τον 

Λωάννθν Στοφρηαν τθσ Μολδαυίασ, και τον Γρθγόριον Γκίκαν τθσ Βλαχίασ. Θ ενεςτϊςα 

πολιτικι ανάγκθ αρκοφντωσ εδικαιολόγει τον τοιοφτον νεωτεριςμόν· αλλ' ο νεωτεριςμόσ 

αντζβαινε προσ τασ μετά τθσ ωςςίασ ςυνκικασ, και ϊωειλεν θ Ρφλθ να ηθτιςθ τθν 

ςυγκατάκεςίν τθσ. Αλλά μθδζ καν να τθν προειδοποιιςθ θξίωςεν· απιτει δε, δι' ου 

ανιγγελε τον διοριςμόν εγγράωου τθσ προσ τουσ πρζςβεισ, ωσ και άλλοτε, τθν παράδοςιν 

των προςωυγόντων εισ τθν ωςςίαν Ελλινων και τθν απόδοςιν των περί ων ανεωζραμεν 

ωρουρίων. Αν δε και ζγραψεν, ότι διζταξε τθν κζνωςιν των θγεμονειϊν, μζροσ μόνον των 

ςτρατευμάτων τθσ ανεκάλεςεν, ϊςτε ο τόποσ δεν ζπαυςεν υποωζρων τα πάνδεινα· και οι 

μεν αυκζνται ιςαν διόλου ανίςχυροι εν ταισ θγεμονείαισ των, οι δε ενδιατρίβοντεσ 

Τοφρκοι και οι διοικοφντεσ το Γιοφργεβον, τθν Σιλιςτρίαν και τθν Βραΐλαν παςάδεσ 

εξουςίαηαν πραγματικϊσ αυτάσ. Ραρϊργιςε δε θ Ρφλθ τθν ωςςίαν και διά τθσ εξισ 

πράξεωσ, εν ϊ αι Δυνάμεισ κατεγίνοντο να τθν καταπραψνωςι. 

 

Ρρο τθσ επαναςτάςεωσ δεν επετρζπετο ο μεταξφ τθσ Μαφρθσ και τθσ Άςπρθσ καλάςςθσ 

διάπλουσ παντόσ πλοίου· διζπλεαν όμωσ ανεξετάςτωσ υπό τινασ προνομιοφχουσ ςθμαίασ 

όλων των επικρατειϊν τα πλοία. Μετά δε τθν επανάςταςιν υποπτεφςαςα θ Ρφλθ ότι 

εναυτοπόρουν υπό τασ προνομιοφχουσ ςθμαίασ και ελλθνικά, διζταξε γενικιν νθοψίαν εισ 

διάκριςιν των εχόντων και μθ το προνόμιον του διάπλου. Επειδι καιρία ιτον θ εντεφκεν 

βλάβθ του εμπορίου τθσ Μαφρθσ καλάςςθσ, απιτθςαν εντόνωσ οι πρζςβεισ ελεφκερον τον 

διάπλουν ωσ και πρότερον, αλλά δεν ειςθκοφςκθςαν· δεν ειςθκοφςκθςαν μθδ' αιτιςαντεσ 

τθν αποςτολιν πλθρεξουςίου εισ ςυνδιάςκεψιν. «Δεν καταδζχομαι», είπεν ο αγζρωχοσ 

ςουλτάνοσ, «να υποβάλλω τα μεταξφ εμοφ και των ραγιάδων μου εισ ςυηιτθςιν και 

απόωαςιν άλλων, αλλ' ουδζ δίδω πλθρεξουςιότθτα να ςυμβιβάςθ άλλοσ τασ μεταξφ εμοφ 

και του αυτοκράτοροσ τθσ ωςςίασ διαωοράσ». Τοιαφτθ ιτον θ διαγωγι τθσ Ρφλθσ προσ 
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τθν ωςςίαν και τασ άλλασ αυλάσ ταισ θμζραισ εκείναισ. 

 

Κακ' ον δε καιρόν οι εν Λαχβάχθ ςυνελκόντεσ ςφμμαχοι διεχωρίςκθςαν, απεωάςιςαν να 

ςυνζλκωςι το ακόλουκον ζτοσ και κεωριςωςιν οποία θ κατάςταςισ τθσ Λταλίασ, και αν 

ιτον αναγκαία θ περαιτζρω ενδιαμονι ξζνων ςτρατευμάτων προσ κατάκλιψιν του 

επαναςτατικοφ πνεφματοσ. Αλλ' εν τω μεταξφ τοφτω άλλα πολιτικά ςυμβάντα 

παρεμπεςόντα ιςαν άξια επίςθσ τθσ προςοχισ των. Τα πράγματα τθσ Λςπανίασ 

κατετάρατταν τθν γείτονά τθσ Γαλλίαν, ιτισ, ωοβουμζνθ μθ το επικρατοφν εκεί πνεφμα 

διαδοκι και εισ αυτιν, είχε διάκεςιν να το ςβζςθ διά των όπλων εντόσ τθσ Λςπανίασ. 

Κατετάρατταν τασ αυλάσ και τα τθσ Ελλάδοσ, όχι τόςον αυτά κακ' εαυτά, όςον διά τον 

πάντοτε εξ αιτίασ αυτϊν επικείμενον τουρκορρωςικόν πόλεμον· διά τοφτο επρόκειτο να 

ςυςκεωκϊςι και περί αυτϊν. Αλλ', εν ϊ άνακτεσ και υπουργοί απιρχοντο εισ τον τόπον τθσ 

ςυνελεφςεωσ, ο επί των εξωτερικϊν υπουργόσ τθσ Αγγλίασ, Λονδονδερρισ, γνωςτότεροσ 

υπό το όνομα Καςτλεριχοσ, ο μζλλων ν' αντιπροςωπεφςθ τθν αυλιν του εν τθ ςυνελεφςει, 

ζγεινεν απροςδοκιτωσ αυτόχειρ, και το ςυμβάν τοφτο ανζβαλε τθν ζναρξιν των εργαςιϊν 

τθσ ςυνελεφςεωσ εισ τθν 8 οκτωβρίου. 

 

Ουδζποτε κινιματα ζκνουσ παρεξθγικθςαν τόςον όςον τα τθσ Ελλάδοσ. Εκελοκακοφντεσ ι 

εκελοτυωλϊττοντεσ δεν ζπαυαν κθρφττοντεσ οι ςφμμαχοι παρρθςία, ότι αι ωλόγεσ τθσ 

ελλθνικισ επαναςτάςεωσ εκ τθσ αυτισ εχφκθςαν εςτίασ, ιτισ εωλόγιςε και τασ άλλασ δφο 

ευρωπαϊκάσ χερςονιςουσ· θ δε ανακάλυψισ ότι θ ωιλικι εταιρία δεν είχε τι κοινόν προσ 

τον καρβοναριςμόν, οφτινοσ και αυτό το όνομα θγνοείτο εν Ελλάδι, τα δεινά και πολυειδι 

ςυμβάντα μζχρι τοφδε, θ ζκταςισ των ικετθρίων χειρϊν τθσ Ελλάδοσ προσ αυτοφσ, εν ϊ αι 

δφο άλλαι επαναςτατιςαςαι χερςόνθςοι τουσ απεςτρζωοντο, θ βεβαιότθσ ότι θ Ελλάσ 

ζδραξε τα όπλα υπζρ χριςτιανικισ και ανεξαρτιτου μόνον υπάρξεωσ, και ότι, αν και 

δθμοκρατουμζνθ, ζςτεργε να οργανιςκι μοναρχικϊσ, δεν ιλλαξαν ποςϊσ τθν προσ αυτιν 

αμείλικτον διάκεςιν τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ. Κωωι αφτθ εισ τασ ελεεινάσ ωωνάσ τθσ ενϊπιον 

των πρζςβεων τθσ εξυβριηομζνθσ εκκλθςίασ του Χριςτοφ και τθσ παςχοφςθσ 

ανκρωπότθτοσ, αωιλότιμοσ ωσ προσ τθν παρρθςία καταπατουμζνθν τιμιν των ςθμαιϊν 

τθσ, ανεκτικι ωσ προσ τα βλαπτόμενα ςυμωζροντα των υπθκόων τθσ, τυωλι και απακισ ωσ 

προσ τθν καταςτροωιν τόςων ακϊων χριςτιανικϊν λαϊν δεν ζπαυςε να κεωρι τθν 

επανάςταςιν τθσ Ελλάδοσ ωσ τόλμθμα αςφνετον και αξιόποινον. Θ δυςτυχισ Ελλάσ, 

αιςκανομζνθ πόςον ψευδισ ιτον θ περί τθσ επαναςτάςεϊσ τθσ ιδζα τθσ Λεράσ ςυμμαχίασ, 

και κζλουςα θ αλικεια να υπεριςχφςθ του ψεφδουσ, ζκρινεν ωωζλιμον, μακοφςα τθν 

ςυνζλευςιν των ανάκτων, να ςτείλθ πρεςβείαν, ι, κακϊσ ταπεινοωρονοφςα τθν ωνόμαηεν, 

ικεςίαν· παριγγειλαν δε τθν αποςτολιν τθσ πρεςβείασ ταφτθσ και διάςθμοι ομογενείσ 

εκτόσ τθσ Ελλάδοσ. Θ αποςτολι απεωαςίςκθ, και μετά πολλάσ ςυηθτιςεισ και λογομαχίασ 

ζπεςεν θ ψιωοσ επί τον Ανδρζαν Μεταξάν, όςτισ και απζπλευςεν εισ Αγκϊνα τθν 18 

ςεπτεμβρίου ωζρων δφο επιςτολάσ τθσ κυβερνιςεωσ ςυντεκείςασ παρά του εν υπθρεςία 

τθσ ωςςίασ ωιλζλλθνοσ Στοφρηα, και επιγεγραμμζνασ τθν μεν προσ όλουσ τουσ 

ςυνελκόντασ άνακτασ, τθν δε προσ τον αυτοκράτορα Αλζξανδρον· και θ μεν προσ τουσ 

άνακτασ ζλεγε τάδε. 

 

«Δεκαοκτϊ μινεσ παριλκαν αω' οφ θ Ελλάσ μάχεται κατά των εχκρϊν του χριςτιανικοφ 

ονόματοσ· όλαι αι δυνάμεισ των Μωαμεκανϊν κατευκφνκθςαν εναντίον τθσ, και θ 
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ευρωπαϊκι Τουρκία, θ Αςία και θ Αωρικι εξοπλίηονται αμιλλϊμεναι προσ αλλιλασ διά να 

υποςτθρίξωςι τθν ςιδθράν χείρα τθν καταπιζςαςαν τοςοφτον χρόνον το ελλθνικόν ζκνοσ 

και τείνουςαν όλωσ εισ το να το εξολοκρεφςθ. Αω' θσ ιρχιςεν ο πόλεμοσ, φψωςε τθν 

ωωνιν θ Ελλάσ διά των νομίμων αντιπροςϊπων τθσ εξαιτουμζνθ τθν βοικειαν, ι 

τουλάχιςτον τθν ουδετερότθτα των χριςτιανικϊν Δυνάμεων. Τθν ςιμερον δε ότε 

ςυνζρχονται εισ τθν Λταλικιν χερςόνθςον οι δυνατοί διά να βάλωςιν εισ τάξιν τα τθσ 

Ευρϊπθσ και ςυμβουλευκϊςι παςιωανϊσ διά τα μεγάλα ςυμωζροντα τθσ ανκρωπότθτοσ, 

και ότε όλα τα ζκνθ προςμζνουςιν απ' αυτοφσ τθν διατιρθςιν τθσ ειρινθσ, τθν εγγφθςιν 

του δικαίου των εκνϊν, και τθν διανομιν τθσ δικαιοςφνθσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςισ ικελε 

παραβι το χρζοσ τθσ, αν δεν εξζκετε και αφκισ εισ τουσ αυγοφςτουσ ςυμμάχουσ μονάρχασ 

τθν κατάςταςιν τθσ Ελλάδοσ, τα δίκαιά τθσ και τασ νομίμουσ επικυμίασ τθσ, κακϊσ και τθν 

ςτακεράν απόωαςιν όλων των πολιτϊν τθσ του να τφχωςι δικαιοςφνθσ από τασ 

ανκρωπίνουσ Δυνάμεισ, κακϊσ εφρον χάριν ενϊπιον του ουρανίου Βαςιλζωσ του 

διζποντοσ τα βαςίλεια του κόςμου, ι ν' αποκάνωςιν όλοι χριςτιανοί και ελεφκεροι. Ιδθ 

εχφκθςαν ποταμοί αιμάτων αλλ' θ ςθμαία του ςταυροφ νικιτρια πανταχοφ κυματίηει εισ 

τθν Ρελοπόννθςον, εισ τθν Αττικιν, εισ τθν Εφβοιαν, εισ τθν Βοιωτίαν, εισ τθν Ακαρνανίαν, 

εισ τθν Αιτωλίαν, εισ το μεγαλιτερον μζροσ τθσ Κεςςαλίασ και τθσ Θπείρου, εισ τθν Κριτθν 

και εισ τασ νιςουσ του Αιγαίου πελάγουσ. Τοιαφτασ προόδουσ ζκαμε το ελλθνικόν ζκνοσ, 

και αφτθ είναι θ κατάςταςίσ του, ϊςτε είναι παςίδθλον εισ όλουσ τουσ ζχοντασ γνϊςιν τθσ 

Τουρκίασ, ότι οι Ζλλθνεσ δεν θμποροφςι ν' αωιςωςι τα όπλα πριν κατακτιςωςιν ι πριν 

απολαφςωςι τασ εγγυιςεισ υπάρξεωσ χωριςτισ, ανεξαρτιτου και εκνικισ, εισ τθν οποίαν 

και μόνθν κα εφρωςι τθν αςωάλειαν τθσ λατρείασ, τθσ ηωισ, τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ τιμισ 

των· και αν θ Ευρϊπθ διά να ωυλάξθ τθν ειρινθν ςυγκατατεκι να διαπραγματευκι με τθν 

οκωμανικιν Ρόρταν επί ςκοπϊ του να ςυμπαραλάβθ και το ελλθνικόν ζκνοσ εισ το αυτό 

ςφςτθμα τθσ γενικισ ειρθνοποιιςεωσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςισ ςπεφδει να δθλοποιιςθ 

επιςιμωσ διά τθσ παροφςθσ, ότι δεν κζλει ςτζρξει καμμίαν ςυνκικθν, όςον και αν ικελεν 

είναι ωωζλιμοσ κατ' επιωάνειαν, ει μθ αω' οφ γείνωςι δεκτοί αντιπρόςωποι παρ' αυτοφ 

απεςταλμζνοι διά να υπεραςπιςκϊςι τθν υπόκεςίν του, να εκκζςωςι τα δικαιολογιματά 

του, και να καταδθλϊςωςι τα δίκαιά του, τασ ανάγκασ του και τα προςωιλζςτερα 

ςυμωζροντά του· αν δε παρά πάςαν ελπίδα ικελεν απορριωκι θ αίτθςίσ του, θ παροφςα 

δθλοποίθςισ κζλει επζχει τόπον τακτικισ διαμαρτυριςεωσ, τθν οποίαν θ Ελλάσ ικετεφουςα 

υποβάλλει ςιμερον εισ τουσ πόδασ του κρόνου τθσ ουρανίου δικαιοςφνθσ, και τθν οποίαν 

χριςτιανικόσ λαόσ διευκφνει καρροφντωσ εισ τθν Ευρϊπθν και εισ τθν μεγάλθν οικογζνειαν 

τθσ χριςτιανωςφνθσ. Αν δ' εγκαταλειωκϊςιν οι Ζλλθνεσ, όντεσ μεν αδφνατοι κα ελπίςωςιν 

εισ τον Κεόν των δυνάμεων, αλλά καταρτιηόμενοι από τθν παντοδφναμον χείρα του δεν 

κζλουςι κλίνει τον αυχζνα ενϊπιον τθσ τυραννίασ όντεσ χριςτιανοί και καταδιωκόμενοι, 

διότι εμείναμεν πιςτοί εισ τον Σωτιρα μασ τον Βαςιλζα και Κφριόν μασ· κζλομεν δε 

υπεραςπίςει ζωσ ενόσ τθν εκκλθςίαν του, τασ εςτίασ μασ και τουσ τάωουσ μασ· είναι δε 

ευτυχία μασ ι να καταβϊμεν εισ αυτοφσ ελεφκεροι και χριςτιανοί, ι να νικιςωμεν κακϊσ 

άχρι τοφδε ενικιςαμεν διά μόνθσ τθσ κείασ δυνάμεωσ του Κυρίου θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ, και 

διά τθσ κείασ του βοθκείασ». 

 
«Εν Άργει τθν 29 αυγοφςτου ζτουσ 1822, και β' τθσ ανεξαρτθςίασ». 
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Θ δε προσ τον αυτοκράτορα Αλζξανδρον επιςτολι είχεν οφτωσ. 

 

«Τολμά θ ελλθνικι κυβζρνθςισ να πλθςιάςθ εισ τον κρόνον τθσ υμετζρασ αυτοκρατορικισ 

μεγαλειότθτοσ διά να προςωζρθ εισ αυτιν τθν ευγνωμοςφνθν του ελλθνικοφ ζκνουσ διά 

τασ ευεργεςίασ τθσ· Βαςιλεφ· εδϊκατε άςυλον εισ το κράτοσ ςασ προσ τουσ δυςτυχείσ 

αδελωοφσ μασ απειλουμζνουσ από τθν εξολοκρευτικιν μάχαιραν του αςεβοφσ· θ 

ανεξάντλθτοσ αγακότθσ τθσ υμετζρασ μεγαλειότθτοσ, αω' οφ τουσ ζςωςεν από τον 

κάνατον, παρατείνει και διατθρεί τθν φπαρξίν των· το ζνδοξον τοφτο παράδειγμα 

εμιμικθςαν οι υπικοοί τθσ, τουσ οποίουσ ουράνιοσ δεςμόσ ςυνάπτει με θμάσ. Πντεσ τζκνα 

τθσ αυτισ εκκλθςίασ ζςπευςαν να βοθκιςωςι με ηιλον αδελωικόν τουσ ςυμπατριϊτασ 

μασ, οίτινεσ εδεκατίςκθςαν από τθν μάχαιραν, περιπλανϊνται, καταδιϊκονται από 

ωοβεράσ αναμνιςεισ, και εωαίνοντο εγκαταλελειμμζνοι ωσ και απ' αυτιν τθν ελπίδα. Αλλ' 

εκάματε και άλλο Βαςιλεφ· απερρίψατε μεγαλοψφχωσ καταωρονιςαντεσ τασ αξιϊςεισ των 

εχκρϊν μασ, οίτινεσ, αω' οφ εμζκυςαν από ελλθνικόν αίμα, ετόλμθςαν ν' απαιτιςωςιν όςα 

κφματα διζωυγαν τον κάνατον. Αι ευλογίαι ενόσ ολοκλιρου ζκνουσ, το οποίον είναι μεν 

ζμπροςκεν του κανάτου πάντοτε, αλλ' είναι πιςτόν εισ τθν αλθκινιν κρθςκείαν, 

προςωζρονται εισ τθν υμετζραν μεγαλειότθτα από τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν εξ ονόματόσ 

του. Τα αιςκιματα, τα οποία ενζςπειραν εισ τουσ Ζλλθνασ αι ευεργεςίαι των αυγοφςτων 

προκατόχων ςασ, και τα οποία διεδόκθςαν από γενεάσ εισ γενεάν κατά κλθρονομίαν, 

ζγειναν ηωθρότερα και μασ εμψυχόνουςιν όλουσ υπζρ του ιεροφ προςϊπου τθσ υμετζρασ 

μεγαλειότθτοσ· θ ευγνωμοςφνθ του ελλθνικοφ ζκνουσ δεν κα παφςει ει μθ μετ' αυτοφ. 

Καταδζχκθτε, Βαςιλεφ, να το ενκυμθκιτε εισ τοιαφτθν δεινιν περίςταςιν· και εν ϊ 

ςκζπτεςκε διά τθν τφχθν τόςων εκνϊν μετά των ςυμμάχων ςασ, ζχετε και τθν Ελλάδα και 

τθν Εκκλθςίαν, τθσ οποίασ είςκε το ςτιριγμα, υπ' όψιν. Θ Ελλάσ οπλιςκείςα υπό τθν 

ςθμαίαν του ςταυροφ ζχει δικαίωμα να ελπίςθ ότι ο απόγονοσ τόςων ορκοδόξων 

μοναρχϊν, ο ελευκερωτισ των κατά πολφν καιρόν κατακλιβομζνων δεν κα κελιςει ποτζ 

τθν εξόντωςιν και τθν ατιμίαν τθσ. Ραρακαλοφμεν τον Κεόν, Βαςιλεφ, να ωυλάττθ τθν 

υμετζραν μεγαλειότθτα υπό τθν αγίαν του ςκζπθν διά τθν ευτυχίαν τθσ Ευρϊπθσ και διά 

τθν δόξαν τθσ αγίασ θμϊν πίςτεωσ». 

 
«Εν Άργει τθ 29 αυγοφςτου 1822, και β' τθσ ανεξαρτθςίασ». 

 

Και ταφτα μεν ζγραωεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ προσ τουσ μονάρχασ, ο δε ωζρων τασ 

επιςτολάσ Μεταξάσ κατευωδϊκθ εισ Αγκϊνα τθν 12 οκτωβρίου· και επειδι ζμελλε να 

κακαριςκι θμζρασ ικανάσ και αναμείνθ εκεί τασ των ανάκτων διαταγάσ περί τθσ 

περαιτζρω πορείασ του, απζςτειλε τθν μεν προσ τον Αλζξανδρον δι' ιδιαιτζρασ οδοφ, τθν 

δε προσ όλουσ τουσ ανάκτασ διά τθσ αυλισ τθσ ϊμθσ. Ζςπευςεν ο αξιοςζβαςτοσ Ρίοσ, ο 

ςυμπακισ και προσ τον χριςτιανικόν αγϊνα και προσ τουσ καταωυγόντασ εισ τθν 

επικράτειάν του δυςτυχείσ Ζλλθνασ, να δϊςθ χείρα βοθκείασ εισ ευόδωςιν των ςκοπϊν τθσ 

ελλθνικισ πρεςβείασ, ςυςτιςασ τθν επιςτολιν τω παρά τθ ςυνελεφςει αντιπροςϊπω του 

καρδινάλθ Σπίνα και ηθτιςασ δι' αυτοφ άδειαν τθσ απελεφςεωσ του Μεταξά εισ τον τόπον 

τθσ ςυνελεφςεωσ. Αλλ', αν ο Ρίοσ είχε τον χριςτιανικόν ηιλον των επί των ςταυροωοριϊν 

προκατόχων του, δεν είχεν επί των θγεμόνων του καιροφ του, θν οι προκάτοχοί του είχαν 

ιςχφν επί των ςυγχρόνων αυτϊν· διό θ μεςιτεία του ουδαμϊσ ειςθκοφςκθ, και ο Μεταξάσ 

ειδοποιικθ εν Αγκϊνι μετ' ολίγασ θμζρασ παρά τθσ αυλισ τθσ ϊμθσ ότι απθγορεφετο θ 
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περαιτζρω πορεία του. 

 

Κατόπιν του Μεταξά ζωκαςαν εισ Αγκϊνα ο Ρ. Ρατρϊν Γερμανόσ και ο Γεωργάκθσ 

Μαυρομιχάλθσ κομιςταί προσ τον Ράπαν τθσ ακολοφκου επιςτολισ. 

 

«Θ ελλθνικι κυβζρνθςισ μαρτυρεί προσ τθν υμετζραν αγιότθτα τθν ευγνωμοςφνθν τθσ διά 

τθν οποίαν εδείξατε αγάπθν εισ τα τζκνα τθσ Ελλάδοσ. Ρολλοί ςυμπατριϊται μασ 

καταδιωγμζνοι υπό των αςεβϊν και καταωυγόντεσ εισ τθν επικράτειαν τθσ υμετζρασ 

αγιότθτοσ μασ εβεβαίωςαν ότι θξιϊςατε να τουσ υποδεχκιτε μ' ευαγγελικιν ευςπλαγχνίαν 

και προςταςίαν όλωσ πατρικιν· αι αρεταί αφται τθσ υμετζρασ αγιότθτοσ είναι ςυνικεισ· ο 

αποςτολικόσ χαρακτιρ, τον οποίον εδείξατε εισ τοιαφτθν δεινιν περίςταςιν, είναι γνωςτόσ 

εισ όλον τον χριςτιανικόν κόςμον· και μ' όλον ότι τα ζκνθ τθσ Ευρϊπθσ διαιροφνται κατά 

διαωόρουσ λατρείασ, όλα θνϊκθςαν διά να καυμάςωςι και εκκειάςωςι τασ αρετάσ ταφτασ, 

αι οποίαι προξενοφςι δόξαν εισ τθν κρθςκείαν και εισ τον κείον αυτισ κεμελιωτιν. Εκ 

τοφτων δε καρρυνόμεκα να διευκφνωμεν προσ τθν υμετζραν αγιότθτα τθν ταπεινιν μασ 

ταφτθν παράκλθςιν. Εμάκαμεν ότι οι χριςτιανοί μονάρχαι, εξ ϊν οι πλειότεροι υπάγονται 

εισ τθν εκκλθςίαν τθσ οποίασ θ υμετζρα αγιότθσ είναι ο αρχθγόσ, κα ςυνζλκωςι διά να 

αποωαςίςωςι περί των ςυμωερόντων τθσ Ευρϊπθσ. Αξιϊςατε, αγιϊτατε πάτερ, να 

μεςολαβιςθτε υπζρ θμϊν διά ν' απαλλαγϊμεν τζλοσ πάντων από τθν ακλίαν κατάςταςιν 

εισ τθν οποίαν μασ κατεβφκθςαν οι εχκροί του χριςτιανικοφ ονόματοσ, βοθκοφμενοι από 

τουσ βαςιλείσ τθσ χριςτιανωςφνθσ ότε αγωνιηόμεκα ν' αποςείςωμεν τον βάρβαρον και 

αιςχρόν ηυγόν του αςεβοφσ· υπθνζγκαμεν ιδθ πολφν καιρόν το μαρτφριον διά τθν πίςτιν 

του Λθςοφ Χριςτοφ. Τζςςαρασ ιδθ αιϊνασ εβαπτίςκθμεν εισ δάκρυα και εισ αδικίασ. Ασ 

επιλάμψθ τζλοσ και εισ θμάσ θ θμζρα τθσ ευτυχίασ υπό τθν προςταςίαν τθσ υμετζρασ 

αγιότθτοσ. Θ θμζρα αφτθ κα χαραποιιςει όλουσ τουσ πιςτοφσ και κα επιςωραγίςει τθν 

δόξαν του Ρίου. Θ ευαίςκθτοσ και γενναία ψυχι ςασ, αγιϊτατε πάτερ, κα ςασ εμπνεφςει 

ωωνάσ πολφ παραπονετικάσ υπζρ θμϊν, αι οποίαι κα κατανφξωςι τασ καρδίασ των 

χριςτιανϊν βαςιλζων, οίτινεσ άλλωσ τε είναι διατεκειμζνοι ν' ανακουωίςωςι τα δεινά μασ. 

 

«Καρροφντεσ εισ τθν αγακότθτα και εισ τα ωϊτα τθσ υμετζρασ αγιότθτοσ ςασ 

παρακαλοφμεν, αγιϊτατε πάτερ, να δεχκιτε το ςζβασ μασ και τθν ευγνωμοςφνθν μασ και 

να μασ χαρίςθτε τασ ευλογίασ ςασ». 

 

«Εν Άργει τθ 29 αυγοφςτου 1822, και β' τθσ ανεξαρτθςίασ». Αναγνϊςασ ο Ράπασ τθν 

επιςτολιν ταφτθν, απεποιικθ να δεχκι εν τθ κακζδρα του τουσ απεςταλμζνουσ, όχι εκ 

κελιςεωσ, αλλ' εξ αιτίασ τθσ αυςτριακισ επιρροισ, εισ θν υπζκειτο. Εςκόπευε δε ο Ρ. 

Ρατρϊν να παρενείρθ, κατ' ειςιγθςίν τινων των εν τοισ πράγμαςι, προσ ευόδωςιν του 

πολιτικοφ ςκοποφ, τθν ζνωςιν των εκκλθςιϊν· αλλ' απαγορευκείςθσ τθσ εισ ϊμθν 

αναβάςεϊσ του, ουδζν είπε τοιοφτον ουδ' ενιργθςεν. 

 

Εξ αιτίασ δε τθσ κακισ διαγωγισ τθσ Ρφλθσ προσ τθν ωςςίαν θ υποψία του μεταξφ των 

δφο τοφτων Δυνάμεων πολζμου ανθςφχαηε πάντοτε τασ άλλασ. Επροςπάκουν αφται να 

εμβατεφςωςι τουσ διαλογιςμοφσ του Αλεξάνδρου προ τθσ ενάρξεωσ των ςυνεδριάςεων τθσ 

ςυνελεφςεωσ. Ο Αλζξανδροσ, όςτισ εκεϊρει τθν διατιρθςιν των αρχϊν τθσ ιεράσ 

ςυμμαχίασ αξίαν πάςθσ πολιτικισ κυςίασ, και ιξευρεν ότι επί των ελλθνικϊν πραγμάτων 
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πολλοί δεν τον επίςτευαν ειλικρινι προσ αυτάσ, δεν ζκρυπτε τουσ διαλογιςμοφσ του· και 

διατριβϊν εν Βιζννθ επί τθσ εισ Βερϊνθν μεταβάςεϊσ του προσ ςυγκρότθςιν τθσ 

ςυνελεφςεωσ, είπε τω πρϊτω πλθρεξουςίω τθσ Γαλλίασ Μοντμορενςι τα εξισ· «Οφτ' άλλο 

ωωελιμϊτερον, οφτ' άλλο κακ' όλθν τθν ωςςίαν επικυμθτότερον είναι παρά τον κατά τθσ 

Τουρκίασ κρθςκευτικόν πόλεμον. Ραρζχει τθν ευκαιρίαν θ επανάςταςισ τθσ Ελλάδοσ· αλλ' 

ενόμιςα ότι εν μζςω των ταραχϊν τθσ Ρελοποννιςου εωαίνετο το ανατρεπτικόν των 

κοινωνιϊν ςθμείον, και διά τοφτο παρθτικθν· τι δεν ενιργθςάν τινεσ προσ διάλυςιν τθσ 

ςυμμαχίασ; επροςπάκθςαν να πειράξωςι τθν ωιλοτιμίαν μου· με φβριςαν παρρθςία· δεν μ' 

εγνϊριηαν βεβαίωσ αν υπζκεταν ότι κινοφμαι υπό κενοδοξίασ ι πάκουσ· όχι· ποτζ δεν κ' 

αποχωριςκϊ των ανάκτων μεκ' ων ςυνεδζκθν. Ασ ζχωςι και οι άνακτεσ τθν άδειαν να 

ςυμμαχϊςι ωανερά υπεραςπίηοντεσ εαυτοφσ κατά των μυςτικϊν εταιριϊν». 

 

Ταφτα είπεν ο Αλζξανδροσ εν Βιζννθ. Αλλ', αν και ακριβι ωφλακα των όρων τθσ ιεράσ 

ςυμμαχίασ τον απεδείκνυαν οι λόγοι του, γνϊμθ επεκράτει, ότι επροτίκετο ν' απαιτιςθ επί 

τθσ προκειμζνθσ ςυνελεφςεωσ τθν ςυνδρομιν των ςυμμάχων παρά τθ Ρφλθ εισ 

θμιαυτόνομον αποκατάςταςιν τθσ Ελλάδοσ. Θ δε Αγγλία, κζλουςα να προλάβθ τθν 

πρόκεςιν τθσ ωςςίασ, διζταξε τον εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβυν τθσ λόρδον 

Στραγγωόρδον ν' αςχολθκι εκ νζου εισ ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ προσ κακθςφχαςιν τθσ 

ωςςίασ. Ειρινευςιν δε ενόουν τω καιρϊ εκείνω και θ Αγγλία και αι άλλαι αυλαί απλιν 

αμνθςτείαν υπό τθν εγγφθςιν ι επίβλεψιν αυτϊν. Απιντθςεν θ Ρφλθ επί τθ προτάςει 

ταφτθ, ότι δεν ζπαυςε διατάττουςα τουσ υπαλλιλουσ τθσ να πολιτεφονται ωιλανκρϊπωσ 

προσ τουσ Ζλλθνασ, και ότι εν διαςτιματι τριϊν μθνϊν χιλιάδασ των εν Κωνςταντινουπόλει 

Τοφρκων, παρθκόων τθσ διαταγισ ταφτθσ, εξϊριςε και πεντακοςίουσ εκανάτωςεν, αλλά 

κατ' ουδζνα τρόπον και υπ' ουδζνα τφπον εδζχετο ξζνθν παρζμβαςιν μεταξφ αυτισ και των 

υπθκόων τθσ· κατζκρινε δε εισ επικοον του πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ τθν ρωςςικιν 

κυβζρνθςιν ωσ πρωταίτιον των ταραχϊν. Θγανάκτθςεν ο Αλζξανδροσ μακϊν ότι δεν 

ζπαυεν θ Ρφλθ ενοχοποιοφςα τθν κυβζρνθςίν του δϊςαςαν τόςασ εναργείσ αποδείξεισ τθσ 

από του ελλθνικοφ αγϊνοσ αποςτροωισ τθσ· εμζμωκθ δε πικρϊσ και τον πρζςβυν τθσ 

Αγγλίασ, μεταβάντα εκ Κωνςταντινουπόλεωσ εισ τθν ςυνζλευςιν, ωσ μθ αποκροφςαντα τθν 

ωανεράν ταφτθν ςυκοωαντίαν· αλλά και εν τθ περιςτάςει ταφτθ θ μακροκυμία του 

Αλεξάνδρου ενίκθςε τθν αγανάκτθςίν του. 

 

Μεταβάντων δε των ανάκτων και των πλθρεξουςίων εκ Βιζννθσ, όπου πρϊτον 

ςυνιχκθςαν, εισ Βερϊνθν, και αρξαμζνων εκεί των ςυνεδριάςεων, εγζνετο λόγοσ και περί 

των μεταξφ τθσ Ρφλθσ και τθσ ωςςίασ διαωορϊν, και τθν 9 νοεμβρίου ωρίςκθ διά 

πρωτοκόλλου θ παντελισ και ανυπζρκετοσ από των τουρκικϊν ςτρατευμάτων κζνωςισ των 

θγεμονειϊν, θ κατ' ευκείαν κοινοποίθςισ τθσ Ρφλθσ προσ τθν ωςςίαν του διοριςμοφ των 

θγεμόνων, ο μεταξφ των δφο κυβερνιςεων ςυμβιβαςμόσ πάςθσ εμπορικισ διαωοράσ, ο 

ακϊλυτοσ πλουσ παντόσ υπό πάςαν εμπορικιν ςθμαίαν πλοίου διά του Βοςπόρου, και θ 

διά τθσ ωιλικισ μεςολαβιςεωσ και υπό τθν εγγφθςιν των αυλϊν απλι ειρινευςισ τθσ 

Ελλάδοσ· ςυναπεωαςίςκθ δε να ςυνδεκϊςιν εκ νζου αι μεταξφ ωςςίασ και Τουρκίασ 

διπλωματικαί ςχζςεισ πλθρωκζντων των όρων τοφτων· παραβλζψασ δε και ο Αλζξανδροσ 

το προσ αυτόν πλθμμζλθμα του λόρδου Στραγγωόρδου, τον εδζχκθ ευμενϊσ και τω 

ενεπιςτεφκθ τθν εν Κωνςταντινουπόλει διαπραγμάτευςιν των διαωορϊν του ειπϊν αυτϊ, 
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ότι τον εκεϊρει ωσ ζνα των υπουργϊν του. 

 

Αλλ' αρκοφντα δεν εκεϊρει ο Αλζξανδροσ όςα ωρίςκθςαν περί τθσ ελλθνοτουρκικισ 

διαωοράσ, και εν τοισ εξισ λόγοισ του προσ τον λόρδον Στραγγωόρδον, επανερχόμενον εισ 

Κωνςταντινοφπολιν, ανεκάλυψε τι διελογίηετο κακ' εαυτόν. «Είμαι πεπειςμζνοσ»(είπεν) 

«ότι θ κοινι γνϊμθ τθσ Αγγλίασ κ' αναγκάςει τθν κυβζρνθςίν τθσ ν' αςχολθκι ςπουδαίωσ 

εισ τα τθσ Ελλάδοσ, και ότι το ελλθνικόν ηιτθμα κα κεωρθκι παρά του αγγλικοφ λαοφ 

όπωσ και το τθσ ανκρωποεμπορίασ· ζνεκα τοφτου, αντί να προβάλω εγϊ τοισ ςυμμάχοισ 

μου ςχζδιον εισ βελτίωςιν τθσ πολιτικισ καταςτάςεωσ τθσ Ελλάδοσ, προτιμϊ ν' αναμείνω 

το τθσ αγγλικισ αυλισ. Χιμαιρικι είναι θ περί ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδοσ ιδζα· ο ζςχατοσ 

όροσ τθσ επικυμίασ μου είναι ν' απολαφςθ ο τόποσ εκείνοσ κυβερνθτικόν ςφςτθμα όποιον 

επικρατεί εν Σερβία θ εν Μολδοβλαχία». 

 

Θ δε ςυνζλευςισ τελειϊςαςα τασ εργαςίασ τθσ εξζδωκε τθν 2 δεκεμβρίου εγκφκλιον περί 

ων εβουλεφκθ, και εισ μόνασ τασ αρχάσ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ αποβλζπουςα 

παρεμόρωωςεν ωσ προσ τον ελλθνικόν αγϊνα τθν αλθκι ωφςιν των πραγμάτων κθρφξαςα 

τα εξισ. 

 

«Μζγα πολιτικόν ςυμβάν εξερράγθ περί τα τζλθ τθσ τελευταίασ ςυνελεφςεωσ *τθσ εν 

Λαχβάχθ+. Π,τι το ανατρεπτικόν των κοινωνιϊν πνεφμα ιρχιςεν εν τθ δυτικι χερςονιςω, 

ό,τι εδοκίμαςε να πράξθ εν Λταλία το κατϊρκωςεν εν ταισ ανατολικαίσ εςχατιαίσ τθσ 

Ευρϊπθσ. Κακ' ον καιρόν κατευνάςκθςαν αι εν τοισ βαςιλείοισ τθσ Νεαπόλεωσ και τθσ 

Σαρδθνίασ ςτρατιωτικάί επαναςτάςεισ διά τθσ δυνάμεωσ, ερρίωκθ ο επαναςτατικόσ 

δαυλόσ εν μζςω τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Θ ςφμπτωςισ των ςυμβάντων απζδειξεν 

ότι μία και θ αυτι ιτον θ αρχι των. Το αυτό κακόν, αναωαινόμενον πολλαχοφ, άλλα 

πάντοτε υπό τουσ αυτοφσ τφπουσ, αν και υπό διάωορα προςχιματα, επρόδιδε τθν κοινιν 

εςτίαν όκεν προιχκθ. Οι διευκφνοντεσ τα περί ων ο λόγοσ ιλπιηαν να εφρωςι τθν 

ευκαιρίαν να διαςπείρωςι τθν διχόνοιαν εισ τα ςυμβοφλια των Δυνάμεων και 

ουδετερϊςωςιν αυτάσ, ασ νζοι κίνδυνοι εκάλουν προσ άλλα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ, αλλ' 

θπατικθςαν. Οι άνακτεσ, ζχοντεσ ςτακεράν απόωαςιν ν' απωκιςωςι τθν αρχιν τθσ 

επαναςτάςεωσ κακ' οποίον μζροσ και εν οποία μορωι και αν εωαίνετο, ζςπευςαν να τθν 

καταδικάςωςιν εκ ςυμωϊνου· αςχολοφμενοι δε αμετακζτωσ εισ το ζργον τθσ κοινισ 

ωροντίδοσ των αντζκρουςαν παν ό,τι εδφνατο να τουσ παρεκτρζψθ τθσ οδοφ των· αλλ' 

ακοφοντεσ εν ταυτϊ και τθν ωωνιν τθσ ςυνειδιςεωσ και του ιεροφ χρζουσ ςυνθγόρθςαν 

υπζρ των κυμάτων αςυνζτου και εγκλθματικοφ επιχειριματοσ. Αι πολλαί και ωιλικαί των 

πζντε αυλϊν προσ αλλιλασ διακοινϊςεισ διαρκοφςθσ τθσ εποχισ ταφτθσ, μιασ των 

ςθμαντικοτζρων τθσ ςυμμαχίασ των, ζωεραν εισ ςφμπνοιαν όλασ ωσ προσ το ηιτθμα τθσ 

Ανατολισ· απζκειτο δε εισ τθν εν Βερϊνθ ςυνζλευςιν να κακιερϊςθ και επιβεβαιϊςθ τα 

οριςκζντα. Αι δε ςφμμαχοι τθσ ωςςίασ αυλαί ελπίηουν ότι διά των κοινϊν προςπακειϊν 

κα εξομαλυνκοφν τα μζχρι τοφδε εμπόδια εισ ευόδωςιν των ευχϊν αυτϊν». 

 

Επικρατοφςθσ δε τθσ δυςμενεςτάτθσ ταφτθσ προσ τον ελλθνικόν αγϊνα διακζςεωσ των 

ςυμμάχων, μζγιςτον ευτφχθμα εωάνθ θ μετά τθν αυτοχειρίαν του Λονδονδερρι 

απροςδόκθτοσ ανφψωςισ του Γεωργίου Κάννιγγοσ εισ τθν υπουργικιν ζδραν των 

εξωτερικϊν υποκζςεων τθσ Αγγλίασ. Θ Αγγλία δεν ιτο μζλοσ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ ουδ' 
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θςπάηετο τασ αρχάσ τθσ· αλλά το υπουργείον τθσ, και ιδίωσ ο Λονδονδερρισ, εν πολλοίσ 

ςυνεταυτίηετο διά τθσ πολιτικισ του. Βροντϊδθ ωωνιν αωικεν επί του υπουργείου τοφτου 

ο λόρδοσ Ερςκίνοσ ζν τινι προσ τον πρωκυπουργόν Λιβερποφλθν επιςτολι του υπζρ των 

δεινοπακοφντων Ελλινων· κεςμοί ςυνιγοροί των εωάνθςαν ταυτοχρόνωσ καί τινεσ των 

βουλευτϊν· πολλαί των εωθμερίδων εωιλελλινιηαν, αλλ' ουδείσ ουδζν κατϊρκωςε 

κωωευόντων των υπουργϊν. Ο δε Κάνιγγ, οφτινοσ το πολιτικόν δόγμα ιτο «πολιτικι και 

κρθςκευτικι όλων των λαϊν ελευκερία», εδιλωςε κατ' αυτιν τθν θμζραν του διοριςμοφ 

του, ότι επροτίκετο να τροπολογιςθ τθν εξωτερικιν πολιτικιν τθσ πατρίδοσ του, διότι 

ερωτθκείσ παρά του βαςιλζωσ επί τθσ πρϊτθσ ςυνεντεφξεϊσ των, αν εςκόπευε να βαδίςθ 

τθν οδόν του προκατόχου του, απεκρίκθ, «ο προκάτοχοσ μου αυτοχειρίςκθ». Μόλισ 

ζωθβοσ και μακθτισ του λυκείου εμυρολόγθςε τθν δοφλθν Ελλάδα· θ ωδι αφτθ 

επιγραωομζνθ «θ δουλεία τθσ Ελλάδοσ» ζδειξεν ζκτοτε τον ωιλελλθνιςμόν του. «Ω εξαιςία 

μεταβολι» (ζλεγαν οι τελευταίοι ςτίχοι τθσ)· «τα τζκνα ςου, ω Ελλάσ, ςτενάηουν ςιμερον 

υπό επονείδιςτον ηυγόν· ουδείσ τα παρθγορεί μοχκοφντα, ουδείσ τα κλαίει αποκνιςκοντα· 

καταναλίςκεται θ ακλία ηωι των υπό τα ζλκθ τθσ βαρείασ κωπθλαςίασ, ι εν τοισ ςκοτεινοίσ 

λατομείοισ· θ καταπλθκτικι τυραννία των Μωαμεκανϊν και θ ωρικϊδθσ πομπι θ 

περιςτοιχοφςα τον κρόνον αυτϊν κατζκλιψαν διά τθσ ωρίκθσ τα πνεφματά των· τα τζκνα 

ςου, ω Ελλάσ, γονυπετοφν τρζμοντα ενϊπιον των πτερνιηόντων αυτά· οι κόποι τθσ θμζρασ, 

αι πικραί και άυπνοι ϊραι τθσ νυκτόσ, θ βαρεία μάςτιξ αυκαιρζτου εξουςίασ, θ αιμοχαρισ 

ωρίκθ τθσ οξείασ μαχαίρασ, το βδελυρόν ςουβλίον, ο καταςπαράττων τασ ςάρκασ τροχόσ, ο 

βρόχοσ, το δθλθτιριον, όλα εξαςκενοφν τον νουν των και χαυνόνουν τθν καρδίαν των· 

ωρικτι ειμαρμζνθ! Οι οωκαλμοί θμϊν, ω Ελλάσ, είναι πάντοτε πλιρεισ δακρφων· πικροί 

ςτεναγμοί αναβαίνουν πάντοτε εκ βάκουσ των καρδιϊν, όταν ανακαλϊμεν τθν αρχαίαν 

ςου δόξαν και βλζπωμεν τθν ςθμερινιν ςου αδοξίαν· ομοιάηεισ, ω Ελλάσ, τον υπεριωανον 

βράχον, οφτινοσ θ γυμνι κορυωι, υπερυψουμζνθ τθσ γθσ, μυκτθρίηει τασ καταιγίδασ· τα 

ςκυκρωπά νζωθ χφνουν επί τθσ μεγάλθσ κορυωισ του τα ραγδαία ρεφματά των· βρζμεται 

προ των ποδϊν του ο παταγϊδθσ ωκεανόσ· ο γιγαντιαίοσ και ογκϊδθσ οφτοσ κολοςςόσ 

ρίπτει γφρω εν τθ δικαία υπεροψία του θγεμονικόν βλζμμα και ολιγωρεί πάςαν καταιγίδα· 

αλλά ωκείρεται υπό του χρόνου, το δόλιον κφμα υποτρίβει τθν βάςιν του, και τότε πίπτει 

και πίπτων διαρρθγνφει τθν κλονουμζνθν γθν και διαχζει πζριξ κφελλαν καταςτροωισ». 

 

Τοιαφτα ωρονιματα εωανζρωςεν ο Κάννιγγ περί Ελλάδοσ επί τθσ νεαράσ του θλικίασ· επί 

δε τθσ υπουργίασ του είδεν ό,τι δεν ικελαν να ίδωςιν οι πολιτικοί τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ· 

είδεν ότι το παρακμάηον οκωμανικόν κράτοσ ανίκανον ιτον εξ αυτισ του τθσ ωφςεωσ ν' 

ανορκωκι, και ότι ζτρεχεν ανεπιςτρεπτί εισ τθν απϊλειάν του επ' ωωελεία άλλθσ κραταιάσ 

Δυνάμεωσ και επί βλάβθ τθσ ευρωπαϊκισ ιςορροπίασ· είδεν ότι εισ κεραπείαν των δεινϊν 

τοφτων ανεωφετο προνοθτικϊσ πωσ εκ των κόλπων του πίπτοντοσ τοφτου κράτουσ νζον 

κράτοσ, άξιον να το διαδεχκι εν καιρϊ διά τασ προγονικάσ του αναμνιςεισ, διά τθν 

ευωυίαν του, διά τθν ωιλομάκειάν του και διά τθν προσ τον ευρωπαϊςμόν ροπιν του. 

Ευτφχθμα ενόμιςε το ςυμβάν τοφτο, και θκζλθςε, παρά τθν επικρατοφςαν πολιτικιν και 

τασ κοινάσ προλιψεισ των αυλϊν, να επιβλζψθ ιλαρϊσ επί τον από του μθ όντοσ εισ το 

είναι παραγόμενον τοφτον λαόν και να τον καρρφνθ. Διά τοφτο, κακ' όν καιρόν θ ιερά 

ςυμμαχία κατθράτο τον ελλθνικόν αγϊνα, ανεγνϊριςε τουσ παρά τθσ Ελλάδοσ 

αποκλειςμοφσ των υπό τουρκικιν ςθμαίαν τόπων· ό εςτιν ανεγνϊριςε τθν Ελλάδα Δ φ ν α μ 
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ι ν - ε μ π ό λ ε μ ο ν. Θ ελλθνικι κυβζρνθςισ είχε κθρφξει τθν 13 μαρτίου του ζτουσ τοφτου, 

ότι απζκλειεν όλουσ τουσ τουρκικοφσ λιμζνασ του Αιγαίου, τθσ Κριτθσ και τουσ μεταξφ 

Επιδάμνου και Κεςςαλονίκθσ· αλλά το κιρυγμά τθσ εισ ουδζν ελογίςκθ υπό των 

Δυνάμεων, ϊςτε μζχρι τθσ ςιμερον όςα πλοία υω' οποιανδιποτε χριςτιανικιν ςθμαίαν, 

ωζροντα τροωάσ και πολεμεωόδια εισ τα αποκλειόμενα ωροφρια, ςυνελαμβάνοντο υπό 

των Ελλινων, απελφοντο· οςάκισ δε οι Ζλλθνεσ ελάμβαναν τα ωορτία εισ χριςιν των, 

απεηθμίοναν πάντοτε τουσ ιδιοκτιτασ επί τθ απαιτιςει και πολλάκισ επί τθ απειλι των 

διοικοφντων τασ εν τω Αιγαίω ναυτικάσ μοίρασ. Τοιαφτα πλοία ςυνελιωκθςαν εν τω 

κορινκιακϊ κόλπω, ζμπροςκεν τθσ Χαλκίδοσ, του Ναυπλίου, και άλλων αποκλειομζνων 

ωρουρίων και εξεωορτϊκθςαν, αλλά μζχρι λεπτοφ απεηθμιϊκθςαν, ενίοτε δε και οι 

ςυλλαβόντεσ ετιμωρικθςαν. Από του νυν δε, χάρισ εισ τθν πολιτικιν του Κάννιγγοσ, 

ζμελλαν να καταδικάηονται και να δθμεφωνται τα υπό αγγλικιν ςθμαίαν ςυλλαμβανόμενα 

και τοιοφτον εμπόριον μετερχόμενα πλοία οιουδιποτε και αν ιςαν τα εμπορεφματα 

ιδιοκτθςία. Αλλ' θ ελλθνικι κυβζρνθςισ εισ δείγμα ευγνωμοςφνθσ διζταξε να μθ 

δθμεφωνται τα τοιαφτα πλοία, αλλά μόνον θ εν αυτοίσ εχκρικι ιδιοκτθςία. Λδοφ δε πϊσ ο 

Κάννιγγ εδικαιολόγει τθν προσ τθν Ελλάδα πολιτικιν του. «Θ αγγλικι κυβζρνθςισ» (ζλεγεν) 

«ϊωειλε να κεωριςθ τουσ εξοπλίςαντασ τα πλοιά των Ζλλθνασ ι ωσ πειρατάσ ι ωσ 

εμπολζμουσ· και επειδι ολόκλθρον ζκνοσ, εξανιςτάμενον κατά τθσ Αρχισ του, δεν θμπορεί 

να κεωρθκι ωσ πειρατικόν, ανάγκθ πάςα να κεωρθκι ωσ εμπόλεμον εω' όςον ωυλάττει 

τουσ κανόνασ, και ενεργεί εντόσ των εν τοιαφτθ περιςτάςει παραδεδεγμζνων όρων». 

 

Ρολιτευόμενοσ δε τοιουτοτρόπωσ ο Κάνιγγ προσ τθν Ελλάδα θγωνίηετο ταυτοχρόνωσ τθν 

μεν εισ τον πόλεμον ρζπουςαν ωςςίαν να καταπραψνει, τθν δε αςφνετον Ρφλθν εισ τθν 

οδόν τθσ μετριότθτοσ να επαναωζρθ, αλλ' εν πνεφματι πάντοτε ωιλειρθνικϊ και άνευ 

ενόπλου παρεμβάςεωσ. Τρία δε ιςαν κατ' αυτόν αναγκαία εισ δικαιολογίαν ενόπλου 

παρεμβάςεωσ· «να ιναι ο πόλεμοσ δίκαιοσ· να δφναται θ Αγγλία ν' αναμιχκι εισ τον 

δίκαιον τοφτον πόλεμον δικαίωσ· να μθ βλάπτθ ο δίκαιοσ οφτοσ και δικαίωσ γινόμενοσ 

πόλεμοσ τα ςυμωζροντα τθσ πατρίδοσ του»· ονειροπόλον δε απεκάλει τον πολιτικόν τον 

παραβλζποντα τον τελευταίον τοφτον όρον. Θρζςκετο δε ο Κάννιγγ εισ τθν ευόδωςιν του 

αγϊνοσ τθσ Ελλάδοσ, αν ο αγϊν αυτισ ευωδοφτο διά των όπλων τθσ, και πρόκυμοσ ιτο να 

προςενζγκθ πάςαν ειρθνικιν ςυνδρομιν εισ ευόδωςίν του· αλλά δεν ικελεν ουδ' θ πατρίσ 

του ουδ' άλλθ τισ Δφναμισ ν' αναμιχκι υπζρ αυτοφ ενόπλωσ επ' ουδενί λόγω. Τοιαφτθ ιτον 

θ πολιτικι τθσ Αγγλίασ ωσ προσ τον ελλθνικόν αγϊνα υπουργοφντοσ του Κάννιγγοσ. 

 

Θ δε τθσ ωςςίασ ιτον τον αυτόν καιρόν οποία και πρότερον· οφτε τον παντελι κρίαμβον 

του ελλθνικοφ αγϊνοσ επεκφμει, οφτε τθν παντελι ανείχετο υποδοφλωςιν των Ελλινων. 

Τθν πολιτικιν δε ταφτθν τθσ ωςςίασ παρεδζχοντο και θ Γαλλία και θ Ρρωςςία· αλλ' όςον 

μετρία και αν ιτον θ πολιτικι αυτϊν, απραγματοποίθτοσ εωαίνετο και αφτθ ειρθνικϊ τω 

τρόπω. 

 

Θ δε Αυςτρία ικελε τθν παντελι αναδοφλωςιν τθσ Ελλάδοσ· ςυντελεςτικιν δε προσ 

επίτευξιν του ποκουμζνου εκεϊρει τθν παράταςιν του ελλθνοτουρκικοφ αγϊνοσ· διότι και 

οι ολίγοι πόροι των Ελλινων διά τθσ παρατάςεωσ εξθντλοφντο, και αι μικραί των δυνάμεισ 

εν μζςω μεγάλων πακθμάτων εμθδενίηοντο, και οι ςκοποί τθσ Τουρκίασ επί τζλουσ 

επλθροφντο. Αλλ', αναγκαηομζνθ να οικονομι τθν ωςςίαν, δεν εωαίνετο αποποιουμζνθ 
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ό,τι επροτείνετο παρ' αυτισ υπζρ τθσ Ελλάδοσ, αν, δυνάμενον να ωζρθ αναβολιν, δεν 

εδφνατο να ωζρθ αποτζλεςμα. Τοιαφτα ιςαν τα τθσ Ελλάδοσ εςωτερικϊσ και εξωτερικϊσ 

κακ' όν καιρόν ςυνιρχοντο οι αντιπρόςωποι των Ελλινων εισ Άςτροσ κατά τθν 

επαναλθωκείςαν πρόςκλθςιν τθσ κυβερνιςεωσ. 

 

Φκάςαντεσ ιδθ εισ το τζλοσ τθσ πρϊτθσ κυβερνθτικισ περιόδου, ερχόμεκα να 

επικεωριςωμεν τροχάδθν όςα διιλκομεν μζχρι τοφδε εν εκτάςει. 

 

Οφτε ςτρατεφματα, οφτε ςτόλουσ, οφτε πολεμικάσ ι οικονομικάσ προετοιμαςίασ είχεν θ 

Ελλάσ ότε ιρχιςε τον αγϊνα τθσ· μία δε μεγάλθ αυτοκρατορία, ωσ θ οκωμανικι, 

κατζχουςα όλα τα ωροφρια τθσ Ελλάδοσ εκίνθςε κατ' αυτισ αναλόγουσ του μεγαλείου τθσ 

δυνάμεισ και διά ξθράσ και διά καλάςςθσ· και ωσ αν δεν ιρκουν αι δυνάμεισ αφται εισ 

αωανιςμόν των Ελλινων, ζςπευςαν οι ςφμμαχοι να δϊςωςιν ομοκυμαδόν τθ 

αυτοκρατορία ταφτθ πάςαν θκικιν αντίλθψιν καταρϊμενοι και ανακεματίηοντεσ τον 

ελλθνικόν αγϊνα· τινζσ δε αυτϊν δεν εδίςταςαν να τθ δϊςωςι και πραγματικάσ βοθκείασ· 

και όμωσ ο αδφνατοσ, ο εγκαταλελειμμζνοσ, ο μικρόσ οφτοσ λαόσ, διελκϊν διά πυρόσ και 

αίματοσ, ενίοτε δε και διά παντελοφσ καταςτροωισ κακ' όλθν τθν παρελκοφςαν διετίαν, 

και ςτόλουσ χιλιαρμζνουσ παρά πάςαν προςδοκίαν κατιςχυνε, και ςτρατεφματα 

πολυάρικμα κατζςτρεψε, και ωροφρια απόρκθτα εκυρίευςε, και άτρωτοσ υπό των 

κατατοξευκζντων ιοβόλων βελϊν τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ διζμεινε, και τασ βουλάσ αυτισ 

διεςκζδαςε· και ταφτα πάντα εν μζςω παντελοφσ απορίασ, αμθχανίασ, αταξίασ, διαιρζςεωσ 

και αναρχίασ. 

 
1823 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΒ' 

 

πγθξόηεζηο ηεο δεπηέξαο ησλ Διιήλσλ εζληθήο ζπλειεύζεσο. — 

Μεηάβαζηο ηνπ λένπ βνπιεπηηθνύ εηο Σξηπνιηηζάλ. — Νέαη δηαηξέζεηο. 

— Έθπινπο ηνπ Οζσκαληθνύ ζηόινπ. — Καηνξζώκαηα ησλ Φαξηαλώλ 

θαηά ηελ κηθξάλ Αζίαλ. — Δηζβνιή εηο ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα ππό 

ηνλ Ηζνύθπαζαλ Μπεξθόθηζαιελ. — Καηαζηξνθή ηνπ θαηά ηελ 

Δύβνηαλ θαη θαζ' όιελ ηελ Θεηηαινκαγλεζίαλ ειιεληθνύ αγώλνο. 

 

ΚΑΤΑ τα εν Επιδαφρω νομοκετθκζντα και τθν πολλάκισ επαναλθωκείςαν τθσ κυβερνιςεωσ 

κλιςιν, επρόκειτο να ςυνζλκωςιν οι βουλευταί των επαρχιϊν εισ ζναρξιν τθσ β' 

κυβερνθτικισ περιόδου· απεωαςίςκθ δε κοινι γνϊμθ να ςυγκροτθκι προ τθσ ενάρξεωσ 

τθσ β' περιόδου δευτζρα εκνικι ςυνζλευςισ προσ επικεϊρθςιν του ςυντάγματοσ και των εν 

ενεργεία νόμων. 

 

Ανϊμαλα, άτακτα και επίωοβα ιςαν τα πάντα εν τθ παροφςθ ςυνελεφςει. Ρριν 

ςυγκρουςκϊςι τα κόμματα εντόσ αυτισ, είχαν ςυγκρουςκι εν ταισ επαρχίαισ επί των 

εκλογϊν, μθ διατθρθκζντοσ του εκλογικοφ νόμου. Διπλοφσ βουλευτάσ ζςτειλαν τα 

αντιωερόμενα κόμματα· παρευρζκθςαν καί τινεσ των δυνατϊν εν τθ ςυνελεφςει 

αντιπρόςωποι αυτοχειροτόνθτοι και αυτονομιμοποίθτοι· παριςαν και απεςταλμζνοι 

επαρχιϊν δι' άλλασ υποκζςεισ· πολλοί αντιπροςϊπευαν όχι λαοφσ αλλ' οπλοωοροφντασ 
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(«τα άρματα»)· δεκτοί εγζνοντο και οι παφςαντεσ βουλευταί, δεκτοί και οι παφςαντεσ 

νομοτελεςταί· ϊςτε οι εκ των διαωόρων τοφτων τάξεων ςυγκροτιςαντεσ τθν δευτζραν 

ςυνζλευςιν ιςαν τριπλάςιοι των ςυγκροτθςάντων τθν πρϊτθν· αλλά ψιωον είχαν μόνοι οι 

βουλευταί και οι απεςταλμζνοι των επαρχιϊν, όςαι τυχόν δεν ζςτειλαν βουλευτάσ, ωσ 

αντικακιςτϊντεσ αυτοφσ. Πςον δε ιςυχοσ ιτον θ πρϊτθ ςυνζλευςισ, τόςον κορυβϊδθσ 

εγζνετο θ δευτζρα. Ράντθ ανίςχυρον ιτον εν τθ πρϊτθ των πολεμικϊν το κόμμα· τα μεταξφ 

όμωσ εκείνθσ και ταφτθσ κατορκϊματα αυτϊν κατά των εχκρϊν το ιςχυροποίθςαν. Αλλ' οι 

πολεμικοί δεν ιςαν επί τθσ παροφςθσ θνωμζνοι ωσ οφτ' επί τθσ πρϊτθσ, διότι οι τθσ 

Δυτικισ Ελλάδοσ, οι υπό τθν επιρροιν εν γζνει του Μαυροκορδάτου, ζκλιναν, ωσ και τότε, 

προσ τουσ πολιτικοφσ· πρόσ τινασ δε αυτϊν, ωσ τον Ηαιμθν και Λόντον, είχαν οι 

επιςθμότεροι και ςτενάσ ςχζςεισ. Του κόμματοσ των πολιτικϊν ιςαν καί τινεσ πολεμικοί 

τθσ Ρελοποννιςου, ωσ ο Ρετμεηάσ, ο Αναγνωςταράσ και οι Γιατράκοι. Εξάρχοντεσ δε του 

κόμματοσ των πολεμικϊν ιςαν εν μεν τθ Ρελοποννιςω ο Κολοκοτρϊνθσ, εν δε τθ 

Ανατολικι Ελλάδι ο Οδυςςεφσ· του κόμματοσ τοφτου ιτο πάντοτε και ο Υψθλάντθσ. 

 

Και οφτοι μεν αωίχκθςαν εν πρϊτοισ εισ Ναφπλιον οι δε του κόμματοσ των πολιτικϊν εισ 

Άςτροσ κατά τθν κλιςιν τθσ κυβερνιςεωσ. Ρολλϊν δε λογοτριβϊν γενομζνων περί του 

τόπου των ςυνεδριάςεων, ςυνιλκαν επί τζλουσ όλοι εισ Άςτροσ διά τθσ ιςχυράσ 

μεςολαβιςεωσ των αντιπροςϊπων των ναυτικϊν νιςων κλινόντων, ωσ και επί τθσ πρϊτθσ 

ςυνελεφςεωσ, προσ τουσ πολιτικοφσ· αλλά ςυνιλκαν ωσ δφο ςτρατόπεδα επί λόγω 

αςωαλείασ, διότι εκρυλλοφντο επιβουλαί και ςυνωμοςίαι του ενόσ κόμματοσ κατά του 

άλλου. Αω' οφ δε ςυνιλκαν όλοι εισ Άςτροσ, οι μεν πολιτικοί προωυλάξεωσ χάριν 

κατζλαβαν τα Αγιαννιτικα καλφβια, οι δε πολεμικοί τα Μελιγγιϊτικα· διεχωρίηοντο δε αι 

κζςεισ αφται διά τινοσ ρφακοσ. Επειδι οι πολιτικοί ιςαν και πολυαρικμότεροι και 

ιςχυρότεροι, αι εργαςίαι τθσ ςυνελεφςεωσ εγίνοντο προσ το μζροσ όπου διζτριβαν, 

εκοινοποιοφντο δε τοισ άλλοισ δι' επιτρόπων. Λόγοσ περί πολιτικϊν αρχϊν δεν εγζνετο επί 

τθσ ςυνελεφςεωσ ταφτθσ ωσ ουδ' επί τθσ εν Επιδαφρω· λόγοσ πολφσ εγζνετο περί 

προςωπικϊν ι μάλλον ειπείν κομματικϊν ςυμωερόντων. Οι πολιτικοί, οι ζχοντεσ επιρροιν 

εν ταισ επαρχίαισ των, εςτρατολόγουν και εηϊννυαν το ξίωοσ· τοφτο, ωσ προείρθται, 

δυςθρζςτει τουσ οπλαρχθγοφσ κεωροφντασ αυτοφσ άρπαγασ των δικαιωμάτων αυτϊν και 

πλεονζκτασ· επεκφμουν δε οι οπλαρχθγοί, ωσ και επί τθσ εν Επιδαφρω ςυνελεφςεωσ, να 

τουσ περιορίςωςιν εισ τα πολιτικά κακικοντά των, και κυρίωσ εισ το να τροωοδοτϊςι τα 

ςτρατεφματα διά των ειςοδθμάτων των επαρχιϊν· επειδι δε επί των επαναςτάςεων, 

τουτζςτιν εν καιροίσ κακ' ουσ δεν ιςχφει ο νόμοσ, το ξίωοσ διαλζγεται άριςτα περί πάντων, 

ικελαν οι πολεμικοί, ιδιοποιοφμενοι μόνοι το ξίωοσ, να ζχωςι τουσ πολιτικοφσ υποχειρίουσ 

των. 

 

Αω' οφ δε άπαντεσ παρεδζχκθςαν επί των προκαταρκτικϊν ςυνεδριάςεων ωσ οργανικόν 

νόμον τον τθσ Επιδαφρου υπό τινασ μόνον όρουσ ωσ προσ τθν πολεμικιν υπθρεςίαν, και 

αω' οφ εκανόνιςαν τα περί των ςυνεδριάςεων ωσ και εν Επιδαφρω, ωρκίςκθςαν τθν 30 

μαρτίου ενϊπιον του επί των εκκλθςιαςτικϊν αρχιερζωσ, και αναλαβόντεσ τασ τακτικάσ 

των εργαςίασ των κυρϊν κεκλειςμζνων κατζςτθςαν πρόεδρον τον Ρετρόμπεθν, 

αντιπρόεδρον τον επίςκοπον Βρεςκζνθσ Κεοδϊρθτον, αρχιγραμματζα τον Νζγρθν, και 

ωροφραρχον τον Γιατράκον, και τουσ τζςςαρασ εκ του κόμματοσ των πολιτικϊν· ϊςτε εξ 

αυτϊν των προοιμίων εωάνθ θ υπεροχι του κόμματοσ τοφτου. Τοφτων δε γενομζνων, 
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κατιργθςεν θ ςυνζλευςισ τασ κεντρικάσ Αρχάσ τθσ Ρελοποννιςου, τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ 

και τθσ Δυτικισ· κατιργθςε τον του αρχιςτρατιγου τίτλον ον ζωερεν ο Κολοκοτρϊνθσ, 

διϊριςεν επιτροπάσ προσ επικεϊρθςιν του ςυντάγματοσ και των άλλων νομϊν, προσ 

ςφνταξιν ποινικϊν και κατάςτρωςιν του ετθςίου προχπολογιςμοφ, και διζταξε τον 

Κολοκοτρϊνθν να παραδϊςθ το Ναφπλιον καί τινα ζγγραωα ςταλζντα ζξωκεν προσ τασ 

ελλθνικάσ Αρχάσ και κρατοφμενα παρ' αυτοφ. Ο Κολοκοτρϊνθσ παρζδωκε τα ζγγραωα, 

αλλ' απεποιικθ τθν παράδοςιν του ωρουρίου επί λόγω, ότι θ ςυνζλευςισ δεν ιτο 

κυβζρνθςισ, και ότι επί τθ προςεχεί ςυςτάςει ταφτθσ το παρζδιδε. 

Απρίλιοσ Τθν 11 απριλίου ειςιχκθ ο προχπολογιςμόσ. Τθν 13 επεκυρϊκθ το επικεωρθκζν 

ςφνταγμα τθσ Επιδαφρου γενομζνων μικρϊν τινων μεταβολϊν, και εψθωίςκθ 

ατόπωσ να εγκακιςτϊνται οι ζπαρχοι ι ν' αποβάλλονται κοινι γνϊμθ του 

βουλευτικοφ και του νομοτελεςτικοφ. Τθν 14 εξεδόκθ ψιωιςμα περί εκποιιοεωσ 

των εκνικϊν κτιρίων· εγζνετο λόγοσ και περί εκποιιςεωσ γθσ, αλλά δεν ενεκρίκθ, 

κατακορυβθκζντων των ςτρατιωτϊν πιςτευόντων ότι κα εγίνετο επ' ωωελεία των 

πολιτικϊν και των δυνατϊν· εισ παςιωανζσ δε δείγμα δυςαρεςκείασ, τινζσ αυτϊν 

ετουωζκιςαν επί παρουςία των αντιπροςϊπων τεμάχιον χαρτίου, όπου ιτο 

γεγραμμζνον, «εκποίθςισ γθσ». Τθν δε 17 εκανονίςκθ το περί αποηθμιϊςεων των 

ναυτικϊν νιςων, υπεβλικθ απάνκιςμα ποινικϊν νόμων και ανετζκθ εισ τθν 

επικεϊρθςιν τθσ βουλισ· προςανετζκθ δε και θ επικεϊρθςισ του περί 

δικαςτθρίων νόμου· και οφτωσ θ ςυνζλευςισ ζπαυςε τασ εργαςίασ τθσ τθν 18, 

ορίςαςα να ςυγκαλεςκι τρίτθ μετά διετίαν εισ ανακεϊρθςιν του ςυντάγματοσ, 

ευωθμιςαςα τα επί τριετίασ κατορκϊματα των Ελλινων, διαςαλπίςαςα κατ' 

επανάλθψιν τθν πολιτικιν του ζκνουσ φπαρξιν και ανεξαρτθςίαν και τθν ςτακεράν 

του απόωαςιν να χακι ελεφκερον παρά να ηιςθ δοφλον, και ευχαριςτιςαςα 

πανδιμωσ το ςτρατιωτικόν, το ναυτικόν και τα μζλθ τθσ παυςάςθσ κυβερνιςεωσ, 

των δφο γερουςιϊν, και του πλανιτου αρείου πάγου· ζπαυςε δε, όπωσ ιρχιςεν, ό 

εςτι υπό τθν επιρροιν του κόμματοσ των πολιτικϊν, διά τοφτο και τα μζλθ του 

νζου νομοτελεςτικοφ εξελζχκθςαν εκ του κόμματοσ τοφτου, ιγουν, ο 

Χαραλάμπθσ, ο Ηαιμθσ και ο Μεταξάσ υπό τθν προεδρίαν του Ρετρόμπεθ, 

αρχιγραμματεφοντοσ του Μαυροκορδάτου, ον τιμϊςα θ ςυνζλευςισ διά τθν εν 

Μεςολογγίω διαγωγιν του υπιντθςε προςερχόμενον· θ δε εκλογι του 

ελλείποντοσ μζλουσ εισ ςυμπλιρωςιν του πενταμελοφσ νομοτελεςτικοφ αωζκθ εισ 

τασ τρεισ ναυτικάσ νιςουσ. Τοφτου γενομζνου, μετζβθ θ νζα κυβζρνθςισ εισ 

Τριπολιτςάν κατ' απόωαςιν τθσ ςυνελεφςεωσ. 

 

Δοκείςθσ όλθσ τθσ εξουςίασ εισ τουσ πολιτικοφσ, θγανάκτθςαν οι αποτυχόντεσ 

ςτρατιωτικοί και εμελζτθςαν τθν ανατροπιν των ψθωιςκζντων διά κεμιτϊν και ακεμίτων 

τρόπων. Ο χαρακτιρ τοιαφτθσ ςυνελεφςεωσ παρείχεν οίκοκεν ικανάσ λαβάσ διενζξεων, και 

εντεφκεν ορμϊμενοι οι αποτυχόντεσ εβόων, ότι οι υπεριςχφοντεσ εδζχκθςαν ωσ μζλθ 

όςουσ δεν ζπρεπε να δεχκϊςι, και απζβαλαν όςουσ δεν ζπρεπε ν' αποβάλωςιν. Ζμεινε δε 

εκτόσ των πραγμάτων παρά πάςαν ελπίδα και ο Νζγρθσ, αν και ωσ αρχιγραμματεφσ τθσ 

ςυνελεφςεωσ ςυνζπραξε μετά των υπεριςχυςάντων πολιτικϊν. Δεν υπζωερεν ο 

ωιλοπράγμων και ωιλότιμοσ οφτοσ ανιρ τθν απραγμοςφνθν και ολιγϊρθςιν εισ ασ 

κατεδικάςκθ υπό των ωίλων του, θνϊκθ μετά των αντιπολιτευομζνων, ωργάνιςε 
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τακτικϊτερον τθν αντιπολίτευςιν ωσ ςοωϊτεροσ αυτϊν και δεν εςυςτάλθ να κθρφξθ 

άτακτα και άνομα όςα χκεσ οικειοκελϊσ ζγραψε και υπζγραψεν ωσ τακτικά και ζννομα. 

Υπό τθν διδαςκαλίαν δε αυτοφ, προςδοκϊντοσ ευμενεςτζραν τφχθν παρά των χκεσ 

αντιπάλων του, και υπό τθν οδθγίαν του Κολοκοτρϊνθ, ςυνιλκαν οι αντιπολιτευόμενοι εισ 

το χωρίον Καρυταίνθσ, Σελιμναν, προσ ςυγκρότθςιν άλλθσ ςυνελεφςεωσ· 

παρθκολοφκθςαν δε και πάμπολλοι των ςυγκροτθςάντων τθν εν Άςτρει ψευςκζντεσ και 

οφτοι των ελπίδων των. Αλλ' θ νζα κυβζρνθςισ, επιδεξίωσ πολιτευκείςα, διεςκζδαςε το εν 

Σιλιμνθ νζωοσ πριν ωκάςθ να εκραγι. Κενι ιτον ειςζτι θ πζμπτθ κζςισ του 

νομοτελεςτικοφ· τθν κζςιν ταφτθν επλιρωςεν αναδείξαςα τον Κολοκοτρϊνθν μζλοσ και 

αντιπρόεδρον αυτοφ, και οφτωσ αωιρπαςεν εκ μζςου των εναντίων τθσ τον κομματάρχθν 

των. 

 

Ολίγαισ δε θμζραισ πρότερον εωιλιϊκθςαν και οι μζχρι τοφδε διαωερόμενοι Δθλθγιάνναι 

και Κολοκοτρϊναι, και εισ βεβαίωςιν τθσ ωιλιϊςεϊσ των εςυγγζνευςαν αρραβωνίςαντοσ 

του μόλισ εννεαετοφσ υιοφ του Κολοκοτρϊνθ, Κωνςταντίνου, τθν ομιλικόν του μονογενι 

κυγατζρα του Κανζλλου Δθλθγιάννθ. Διά του πολιτικοφ τοφτου ςυνοικεςίου, διαλυκζντοσ 

μετά ταφτα, ο μεν Κολοκοτρϊνθσ εςκόπευε να διαρριξθ το αρχοντολόγιον τθσ 

Ρελοποννιςου, οι δε Δθλθγιάνναι να ενδυναμωκϊςιν επαμωοτερίηοντεσ. 

 

Εν τοφτοισ θ Ρφλθ παρεςκευάηετο εισ καταςτροωιν των Ελλινων. Ανεπιτιδεια εισ μάχθν 

διά τον ςτενόχωρον πλουν εντόσ τθσ ελλθνικισ καλάςςθσ απζδειξεν θ πείρα τα 

υπερμεγζκθ πλοία· διά τοφτο θ Ρφλθ θτοίμαςεν εισ ζκπλουν όχι πλζον δίκροτα αλλά 

ωρεγάτασ και άλλα μικροτζρου μεγζκουσ· κακαιρζςαςα δε και από τθσ αρχιναυαρχίασ τον 

ανάξιον Μεχμζτπαςαν αντικατζςτθςε τον Χουςρζω- Μεχμζτπαςαν τον και Τοπάλθν 

(χωλόν)· διζταξε δε και πάμπολλα ςτρατεφματα να ειςβάλωςιν εισ Ρελοπόννθςον τα μεν 

διά τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ υπό τον Λςοφωπαςαν Ρερκόωτςαλθν, τον άλλοτε παςάν τθσ 

Βραΐλασ τον κυριεφςαντα το πρϊτον ζτοσ τθσ επαναςτάςεωσ το Γαλάτςι και το Λάςι, τα δε 

διά τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ υπό τον Μουςταιμπαςαν, θγεμόνα τθσ Σκόδρασ· παριγγειλε και 

τον εν Ράτραισ Λςοφωπαςαν να ςτρατολογιςθ και οφτοσ εν τθ Αλβανία και μεταωζρθ τουσ 

ςτρατολογθκζντασ, διά καλάςςθσ εισ Ρελοπόννθςον· τα δε τθσ Κριτθσ ανζκεςεν εισ τον 

θγεμόνα τθσ Αιγφπτου Μεχμζτ-Αλιν. 

 

Θ δε ελλθνικι κυβζρνθςισ απεωάςιςε προσ ματαίωςιν των εκςτρατειϊν τοφτων να 

ςυςτιςθ δφο ςτρατόπεδα, το μεν εν Μεγαρίδι προσ απόκρουςιν τθσ εχκρικισ ειςβολισ εισ 

Ανατολικιν Ελλάδα, το δε περί τασ Ράτρασ εισ πολιορκίαν αυτϊν, εισ προωφλαξιν των 

αρκτικϊν παραλίων τθσ Ρελοποννιςου και εισ αποςτολιν ςτρατιωτικισ βοθκείασ χρείασ 

τυχοφςθσ κατά τθν δυτικιν Ελλάδα· προσ ευόδωςιν δε του ςχεδίου απεωάςιςε ν' ανακζςθ 

τθν αρχθγίαν των ςτρατοπζδων εισ τουσ νομοτελεςτάσ, του μεν κατά τθν Μεγαρίδα εισ τον 

πρόεδρον, τον αντιπρόεδρον και τον Χαραλάμπθν ςυμπαραλαμβάνοντασ και τον γενικόν 

γραμματζα εισ τακτικιν ενζργειαν τθσ νομοτελεςτικισ δυνάμεωσ, του δε περί τασ Ράτρασ 

εισ τον Ηαιμθν και τον Μεταξάν· να διαμείνωςι δε εν Τριπολιτςά παρά τω βουλευτικϊ τα 

υπουργεία· δφο δε μζλθ μόνον του επί των πολεμικϊν τριμελοφσ υπουργείου να 

παρακολουκιςωςι το μεν τθν μίαν εκςτρατείαν, το δε τθν άλλθν. Εψθωίςκθ δε και ζρανοσ 

κακ' όλθν τθν επικράτειαν ενόσ εκατομμυρίου γροςίων εισ ςυντιρθςιν των ςτρατοπζδων 
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και εισ κίνθςιν πλοίων. 

Μάιοσ Εν ϊ δε θ ελλθνικι κυβζρνθςισ κατεγίνετο ςχεδιάηουςα τα τθσ εκςτρατείασ, ο 

εχκρικόσ ςτόλοσ εκ 15 ωρεγατϊν, 13 κορβεττϊν, 12 βρικίων και 40 ωορτθγϊν, 

εξζπλευςε του Ελλθςπόντου υπό τον Χουςρζωθν τθν 11 μαΐου, και παραλαβϊν κατά 

τα Μοςχονιςια και τον Τςεςμζν δεκακιςχιλίουσ αςιανοφσ, και ακολουκοφμενοσ υπό 

του αλγερινοφ ςτολίςκου, ον ςυνιντθςεν ζξωκεν Χίου και Μιτυλινθσ, ζρριψε τθν 23 

άγκυραν ζμπροςκεν τθσ Καρφςτου. 

 

Οι κάτοικοι τθσ Ευβοίασ χριςτιανοί, αω' οφ ανεχϊρθςαν εκείκεν οι Αρειοπαγίται, 

εςφςτθςαν τοπικιν διοίκθςιν και διετιρουν και δφο ςτρατόπεδα, οι μεν του βορείου 

μζρουσ υπό τον Διαμαντιν εισ πολιορκίαν τθσ Χαλκίδοσ, οι δε του ανατολικοφ υπό τον 

Κριεηϊτθν εισ πολιορκίαν τθσ Καρφςτου. Ο οπλαρχθγόσ οφτοσ εμπόδιςε τασ ςυχνάσ και 

ακωλφτουσ των εν τω ωρουρίω τθσ Καρφςτου εξόδουσ, ςυνιψε τθν 5 μαΐου μάχθν τρεισ 

ϊρασ μακράν αυτισ κατά το Βατίςι, ενίκθςε, και ζςτειλε 50 κεωαλάσ εισ Ακινασ και 3 

αιχμαλϊτουσ, ουσ οι Ακθναίοι λικοβολοφντεσ εκανάτωςαν. Ζκτοτε οι εχκροί εκλείςκθςαν 

εν τω ωρουρίω, και πάςχοντεσ ςιτοδείαν εκινδφνευαν να παραδοκϊςιν. Αλλ' ο ωανείσ 

ςτόλοσ απιλλαξεν αυτοφσ των δεινϊν και εματαίωςε τουσ αγϊνασ του Κριεηϊτθ· διότι 

τετρακιςχίλιοι αποβιβαςκζντεσ διζλυςαν διά τθσ ςυνδρομισ των εν τω ωρουρίω το 

ελλθνικόν ςτρατόπεδον, ζδωκαν τοισ εν αυτϊ τροωάσ, και οι μεν διεςπάρθςαν διά ξθράσ 

εισ τα χωρία, οι δε περιζπλεαν τα παράλια καίοντεσ, ωονεφοντεσ και αιχμαλωτίηοντεσ. 

Εςτάλθςαν δε και επί 14 ωορτθγϊν προσ τουσ εν τθ Χαλκίδι τροωαί και πολεμεωόδια, αλλά 

το υπό τον Διαμαντιν ςτρατόπεδον διζμεινεν αδιάλυτον. 

 

Ο δε ςτόλοσ, εκτελζςασ ό,τι εςκόπευε, διζπλευςεν θςφχωσ τον μεταξφ Φδρασ και 

Ρελοποννιςου πορκμόν, ανεκϊχευςεν ζξωκεν τθσ Κορϊνθσ και Μοκϊνθσ, επεςίτιςε τα 

ωροφρια εκείνα, και αω' οφ απεκόπθ μία μοίρα και ζπλευςε προσ τθν Κριτθν, 

Λοφνιοσ ο λοιπόσ εκ 46 πολεμικϊν και πολλϊν ωορτθγϊν θγκυροβόλθςε τθν 6 Λουνίου 

ζμπροςκεν των Ρατρϊν· κακ' όλον δε τον πλουν δεν ςυνιντθςε τον ελλθνικόν, διότι 

οφτοσ επί υποκζςει ότι ο τουρκικόσ εςκόπευε να προςβάλθ τθν Σάμον ι τα Ψαρά, 

ζπλεε προσ εκείνα τα μζρθ· μακϊν δε ότι αωίχκθ εισ Ρελοπόννθςον, επανζπλευςεν 

εισ τα ίδια. 

 

Οι δε εν Ράτραισ Τοφρκοι, λυκείςθσ τθσ υπό τον Κολοκοτρϊνθν πολιορκίασ, περιζτρεχαν 

όλθν τθν επαρχίαν αωόβωσ και επάτουν και τασ γειτνιαηοφςασ Καλαβρφτων και Γαςτοφνθσ· 

ανενόχλθτοι δε ιςαν και διά καλάςςθσ και ελάμβαναν ανεμποδίςτωσ ζξωκεν όςα 

εχρειάηοντο· διά τοφτο ο καταπλεφςασ εκεί ςτόλοσ δεν εωαίνετο ελκϊν εισ βοικειαν 

αυτϊν ωσ μθδεμίαν χρείαν εχόντων βοθκείασ, αλλ' εισ διαβίβαςιν ςτρατευμάτων εισ 

Ρελοπόννθςον, των μεν από τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ των δε από τθσ Ανατολικισ. 

 

Κακ' όν δε καιρόν κατζπλευςεν ο ςτόλοσ οφτοσ εισ Ράτρασ, 3800 ναφται και ςτρατιϊται 

επιβάντεσ εισ 110 πλοία ψαριανά, μικρά μεγάλα, εξ ϊν 15 ζνοπλα, απζβθςαν εισ τα 

αντικρφ τθσ Σάμου παράλια τθσ Λωνίασ, επάτθςαν το Αράπθ-τςεωτλικι, και το Αλιμπεθ-

τςεωτλικι, παρακαλάςςια χωρία, ζχοντα και τα δφο 2000 κατοίκουσ και 1000 ςτρατιϊτασ, 
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τα διιρπαςαν, ζπλευςαν ζπειτα προσ τθν παραλίαν τθν αντικρφ τθσ δυτικισ άκρασ τθσ 

Μιτυλινθσ, όπου κείται θ πόλισ του Σανταρλι 4500 περιζχουςα ψυχάσ και 2000 ωρουροφσ, 

επάτθςαν και αυτιν, τθν ζκαυςαν, εςκότωςαν, αιχμαλϊτιςαν, ελαωυραγϊγθςαν, 

εκυρίευςαν τον εν αυτι πφργον όπου ςυνζλαβαν τθν γυναίκα του διοικθτοφ 

Καραοςμάνογλου, θν εξθγόραςαν μετά ταφτα οι ςυγγενείσ τθσ διά γροςίων 90,000, επιραν 

εννζα κανόνια, μετζβθςαν εισ Μοςχονιςια, επιραν και εκείκεν δφο, παρζπλευςαν τα 

παράλια τθσ Μιτυλινθσ, εκυρίευςαν πζντε τουρκικάσ ςακολζβασ, θγκυροβόλθςαν 

ζμπροςκεν τθσ Εριςοφ, ανείλκυςαν αγκφρασ και άλλα τινά του καυκζντοσ εκεί το πρϊτον 

ζτοσ τθσ επαναςτάςεωσ δικρότου και μετά ταφτα επανιλκαν εισ τα ίδια. Τόςον δε ωόβον 

διζςπειραν εισ όλα εκείνα τα παράλια, ϊςτε οι εν Σμφρνθ πρόξενοι τουσ παρεκάλεςαν ν' 

απζχωςι πάςθσ εχκροπραξίασ εν τω κόλπω εκείνω χάριν αυτϊν, του εμπορίου και των 

ενοικοφντων χριςτιανϊν. «Αωίνομεν τον τόπον ιςυχον αλλ' υπόωορον» απεκρίκθςαν 

υπερθωάνωσ οι Ψαριανοί· 17 Ζλλθνεσ επί τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ εωονεφκθςαν και 70 

επλθγϊκθςαν· οι δε Τοφρκοι, ανίκανοι να παιδεφςωςι τουσ βλάψαντασ αυτοφσ, 

εξεκφμαναν κατά των ακϊων χριςτιανϊν κατοίκων τθσ Μαγνθςίασ και τθσ Ρεργάμου, 

ανδραποδίηοντεσ και ωονεφοντεσ. 

 

Κακ' όν δε καιρόν εκινείτο κατά τθσ ελευκζρασ Ελλάδοσ ο ςτόλοσ του ςουλτάνου, 

εκινοφντο κατ' αυτισ και τα διά ξθράσ ςτρατεφματά του. Ρροχπιρχεν ο 

ψευδοςυμβιβαςμόσ του Μεχμζτπαςα και του Οδυςςζωσ, και επί τω ςυμβιβαςμϊ τοφτω 

ανακωχι. Ελκοφςθσ δε τθσ προκεςμίασ και μθ εκπλθρϊςαντοσ του Οδυςςζωσ όςα 

υπεςχζκθ, εξεςτράτευςαν 6000 Τοφρκοι υπό τον Ρερκόωτςαλθν, πριν ωκάςωςιν οι 

Ζλλθνεσ να οργανίςωςι τα ςτρατεφματά των εξ αιτίασ τθσ εν Άςτρει ςυνελεφςεωσ, ιτισ 

είλκυςεν εισ τα πολιτικά τθν εισ τα ςτρατιωτικά οωειλομζνθν προςοχιν αυτϊν. 

Ραρθκολοφκθςε δε τον Ρερκόωτςαλθν και ο Σελιχπαςασ, θγεμϊν τθσ Αδριανουπόλεωσ, 

μετά 4000. Τα ςτρατεφματα ταφτα, ευρόντα τασ επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ δυςδιαβάτουσ 

κζςεισ απροωυλάκτουσ, επροχϊρθςαν τα μεν προσ τασ Κιβασ τα δε προσ τα Σάλωνα. Τα 

προσ τα Σάλωνα εςκινωςαν κατά το παρά τασ όχκασ του Κθωιςςοφ χωρίον Μάνεςι· τθν δε 

7 Λουνίου εκίνθςαν προσ το κατά τουσ πρόποδασ του Ραρναςςοφ μοναςτιριον τθσ 

Λερουςαλιμ· εκεί ιςαν 150 ςτρατιϊται του Οδυςςζωσ υπό τον Γιάννθν Κομποταδίτθν, ουσ 

αντιςτακζντασ κατ' αρχάσ ζτρεψαν επί τζλουσ, εκυρίευςαν το μοναςτιριον, το ζκαυςαν και 

επανιλκαν εισ Μάνεςι. Τθν δε 10 εςτράτευςαν κατά τθσ Αράχωβασ όπου θφραν 

αντίςταςιν, αλλ' υπερίςχυςαν, εξουςίαςαν το χωρίον και το ζκαυςαν. Τθν επαφριον 

ζκαυςαν το Καςτρί και τα καλφβια τθσ Αράχωβασ, ζπεςαν και εισ το Χρυςόν, αλλ' 

απεκροφςκθςαν, και μόνον δφο τρεισ οικίασ ζκαυςαν· τθν δε 12 κατζβθςαν εισ Δεςωίναν 

επί του παραλίου του κορινκιακοφ κόλπου, και εκείκεν επανιλκαν εισ Μάνεςι και 

θςφχαςαν. 

 

Το δε άλλο τουρκικόν ςτράτευμα, το εισ Βοιωτίαν πεςόν, ουδ' αυτό απιντθςεν εχκρόν. Τα 

τιδε κακείςε ελλθνικά τάγματα, ανίκανα διά τθν ολιγότθτά των ν' αντιςτακϊςιν, 

υπεχϊρθςαν· τινά μόνον αυτϊν υπό τον Ραπά Ανδρζαν και άλλουσ κατζλαβαν τα ςτενά 

τθσ Φοντάνασ εισ εμπόδιον τθσ των εν Ηθτουνίω και Λεβαδεία εχκρϊν ςυγκοινωνίασ. Εν 

τοςοφτω, όλοσ ο τόποσ, δι' ου διζβαιναν οι Τοφρκοι, ερθμοφτο, οι κάτοικοι κατζωευγαν οι 

μεν εισ Ρελοπόννθςον, οι δε εισ τασ νιςουσ του Αιγαίου, και άλλοι εισ τασ κορυωάσ των 

ορζων. Φόβοσ κατζλαβε και αυτοφσ τουσ κατοίκουσ των Ακθνϊν. Υποπτεφοντεσ οφτοι, ότι 
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ιρχετο το ςτράτευμα εισ πολιορκίαν τθσ πόλεωσ, μετεκόμιςαν τασ οικογενείασ και τα 

πράγματά των εισ Σαλαμίνα και Αίγιναν. Ο δε Οδυςςεφσ, εισ ον ιλπιηεν θ Ανατολικι Ελλάσ, 

ευριςκόμενοσ επί τθσ ειςβολισ ταφτθσ εν Ακιναισ, εξεςτράτευςεν εισ Βοιωτίαν τθν 11 

Λουνίου, αω' οφ θνάγκαςε τουσ Ακθναίουσ να τω πλθρϊςωςι χάριν τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ 

ενόσ μθνόσ πεντακοςίουσ μιςκοφσ· αλλ' ουδζν κατϊρκωςεν ουδ' αυτόσ. Ρολυάρικμα 

ςτρατεφματα πελοποννθςιακά διετάχκθςαν να ςτρατεφςωςιν εκτόσ του ιςκμοφ· αλλά 

μόνοσ ο πάντοτε πρόκυμοσ εισ τασ επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ εκςτρατείασ Νικιτασ εωάνθ 

προσ τα Μζγαρα, ανίκανοσ και οφτοσ διά τθν ολιγότθτα των οπαδϊν του να τρζξθ κατά των 

εχκρϊν. 

 

Μετά τθν εριμωςιν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, τα τουρκικά ςτρατεφματα ςκοπόν είχαν να 

πζςωςι διά του κορινκιακοφ κόλπου εισ Ρελοπόννθςον ςυνεργεία του ςτόλου, 

παραπλζοντοσ επ' αυτϊ τοφτω τα αρκτικά παράλια τθσ· αλλ' επί τθ προτάςει του 

Καρυςτίου Ομζρμπεθ, μεταβάντοσ εκ τθσ πατρίδοσ του αντίπεραν, ανζβαλεν ο 

Ρερκόωτςαλθσ ό,τι εςκόπευε, 

Λοφλιοσ και παραλαβϊν το πλείςτον μζροσ του ςτρατεφματοσ και ςυνοδευόμενοσ υπό του 

Ομζρμπεθ μετζβθ εισ Εφβοιαν μεςοφντοσ του Λουλίου προσ τελείαν κακυπόταξιν 

τθσ νιςου· άωθςε δε το υπόλοιπον του ςτρατεφματόσ του περί τασ Κιβασ υπό τον 

Σελιχπαςαν. 

 

Μετά τθν διάλυςιν του εισ πολιορκίαν τθσ Καρφςτου ςτρατοπζδου, διζμεινεν, ωσ είπαμεν, 

αδιάλυτον το εισ πολιορκίαν τθσ Χαλκίδοσ εν Βρυςακίοισ υπό τον Διαμαντιν εξ οκταςίων 

εκλεκτϊν· αλλά το ςτρατόπεδον τοφτο ιτο ςχεδόν παραλελυμζνον. Οι πρϊθν ζωοροι 

κατζτρεχαν τθν τοπικιν διοίκθςιν υω' θν διετζλει· ο δε Οδυςςεφσ, αντιωερόμενοσ προσ τον 

Διαμαντιν και υποβλζπων τθν αρχθγίαν του, υπεκίνει μακρόκεν κατ' αυτοφ τουσ εντοπίουσ 

οπλαρχθγοφσ, τον Τομαράν, τον Χαλκιάν και τον Βεροφςθν. Τόςον δε ευδοκίμθςεν εν ταισ 

ραδιουργίαισ του, ϊςτε οι οπλαρχθγοί οφτοι ζπραξαν ό,τι μόνοι οι Τοφρκοι εδφναντο να 

πράξωςιν· επάτθςαν εχκρικϊσ το Ξθροχϊρι επί ςκοπϊ ν' αρπάςωςι τθν εκεί γυναίκα του 

Διαμαντι, θν προλαβϊν οφτοσ ζςωςεν. 

 

Εν τοςοφτω, οι αποβάντεσ Τοφρκοι, αω' οφ θνϊκθςαν μετά των εντοπίων, άραντεσ τθν επί 

του πορκμοφ γζωυραν μετζωεραν προσ τα Βρυςάκια επτά τουρκικά πλοία. Επί τθ κζα 

ταφτθ ζωυγαν τα πολιορκοφντα τθν Χαλκίδα τρία ελλθνικά, και επί τθ ωυγι αυτϊν άωθςε 

το ςτρατόπεδον τθν κζςιν των Βρυςακίων και απεχϊρθςε προσ το άνωκεν όροσ, Ραγϊντα. 

Οι Τοφρκοι βλζποντεσ τουσ Ζλλθνασ ωεφγοντασ μθδενόσ αυτοφσ καταδιϊκοντοσ, ζκαυςαν 

τα καλφβια των Βρυςακίων, ϊρμθςαν τθν 22 πανςτρατιά κατά των εισ το όροσ 

αποχωρθςάντων, και ςυνιψαν πολφωρον μάχθν. Οι Ζλλθνεσ, κατζχοντεσ οχυράν κζςιν, 

ενίκθςαν λαμπράν νίκθν και θνάγκαςαν τουσ εχκροφσ να καταβϊςιν εισ Βρυςάκια 

κατθςχυμζνοι. Αλλά τθν νφκτα, αν και νικθταί, ελειποτάκτθςαν εξ αιτίασ τθσ επικρατοφςθσ 

μεταξφ του αρχθγοφ αυτϊν και των εντοπίων υποπλαρχθγϊν διχονοίασ, και ωεφγοντεσ 

ςυνιλκαν τθν επαφριον εισ το μεταξφ Ραγϊντα και Μαντουδίου μεγάλον Δερβζνι· 

αποωαςίςαντεσ δε ν' ανκζξωςιν ετοποκετικθςαν οι μεν εντόσ των ςτενϊν, οι δε δεξιά, καί 

τινεσ αριςτερά· αλλά, βλζποντεσ τουσ Τοφρκουσ επερχομζνουσ, διεςκορπίςκθςαν· μόνοι οι 

δεξιά των ςτενϊν αντζςτθςαν· ωονευκζντοσ δε του αρχθγοφ αυτϊν Λιάκου υπεχϊρθςαν 
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και οφτοι. 

 

Οι δε Τοφρκοι, διαβάντεσ τα ςτενά τθν εςπζραν τθσ 23, διενυκτζρευςαν εν Μαντουδίω, και 

επροχϊρθςαν εισ Ξθροχϊρι, μθδενόσ εναντιουμζνου· ο δε τριςάκλιοσ λαόσ, οι ςτρατιϊται, 

ο αρχθγόσ των, όλοι απελπιςκζντεσ και κινδυνεφοντεσ να πζςωςιν εισ χείρασ των εχκρϊν, 

κατζωυγαν εισ Σκιάκον και εισ άλλα πλθςιόχωρα μζρθ. Εισ Σκιάκον κατζωυγε και ο προ 

τριϊν θμερϊν ωκάςασ εισ Εφβοιαν νζοσ ζπαρχοσ Κωλζττθσ· ζωυγε και ο επί τθ τροπι ταφτθ 

ωσ επιβοθκόσ διαβάσ εισ τθν νιςον Οδυςςεφσ, και ανζμνθςε μετ' ολίγον το εν τθ 

Δρακοςπθλιά κακοφργθμά του δι' άλλου κακουργιματοσ· εωόνευςε τον Αλζξανδρον 

Μιχάλθν προεςτϊτα του Ταλαντίου. Διαςκορπιςκζντοσ τοιουτοτρόπωσ του ελλθνικοφ 

ςτρατοπζδου, εδουλϊκθ θ νιςοσ όλθ. Το δυςτφχθμα τοφτο επζωερεν άλλο. 

 

Διθγοφμενοι τα κατά τθν Κετταλομαγνθςίαν είπαμεν, ότι θ λαμπάσ τθσ επαναςτάςεωσ 

ζκαιεν εν μόνθ τθ ανατολικι άκρα τθσ χερςονιςου εκείνθσ. Ιςυχοι και ανεπθρζαςτοι 

διζμειναν οι ωζροντεσ εκεί όπλα Κετταλομάγνθτεσ ζν ςχεδόν ζτοσ· αλλά πειςκζντεσ οι 

Τοφρκοι, ότι ατελεςωόρθτοι ιςαν οι αγϊνεσ των εν όςω δεν απεςβζετο θ λαμπάσ εκείνθ, 

εςτράτευςαν υπό τον Κιουταχιν, 

Μάιοσ και τθν 1 μαΐου προςζβαλαν τθν διαμζνουςαν εν τω χωρίω των Λεχωνίων 

προωυλακιν των Ελλινων και τθν θνάγκαςαν να καταωφγθ εισ Αλατάν, ξθρονιςιον 

προσ τον μυχόν τθσ Μλίνθσ· κατζςτρεψαν δε μετά τθν μάχθν ταφτθν τα Λεχϊνια, τον 

άγιον Λαυρζντιον, τον άγιον Γεϊργιον, τασ Ρινακάτασ, τθν Βυηίτςαν και 

επροχϊρθςαν και προσ το Τρίκερθ. Ρρό τινοσ καιροφ οι Τρικεριϊται είχαν μεταωζρει 

επί μιςκϊ εισ υπεράςπιςιν τθσ πατρίδοσ των διςχιλίουσ Ολυμπίουσ, Καςςανδρείσ, 

και άλλουσ άλλων τόπων υπό τον Καρατάςον, τον Γάτςον, τον Μπαςδζκθν, τον 

Λιακόπουλον και τον Μπίνον, και εδυνάμωςαν τθν κζςιν τθσ Ραναγίασ διά τοφτων 

και διά τινων εντοπίων μεταβάντων εκεί από Αλατά, όπου είχαν καταωφγει προ 

μικροφ. Επζπεςεν ο Κιουταχισ τθν 14· και επειδι εκείκεν εκρζματο θ άλωςισ ι θ 

ςωτθρία των Τρικζρων, θ μάχθ εγίνετο ςωοδροτάτθ. Οι Τοφρκοι ζπακαν πολλιν 

ωκοράν, ωσ ορμϊντεσ απροωφλακτοι επί τουσ Ζλλθνασ μαχομζνουσ εντόσ 

προμαχϊνων, και ανεχϊρθςαν· ζπεςαν και εκ δευτζρου μετά τινασ θμζρασ επί τθσ 

αυτισ κζςεωσ, αλλά και εκ δευτζρου ζωυγαν θττθμζνοι. Τθν αυτιν θμζραν οι 

Τοφρκοι ζπακαν άλλο δυςτφχθμα. Οι Ζλλθνεσ εγκατζλειψαν τον Αλατάν, και οι 

Τοφρκοι κυριεφςαντεσ αυτόν ζβαλαν 250 ωρουροφσ· αλλ' οι υπό τον Γάτςον τον 

επάτθςαν και θνάγκαςαν τουσ ωρουροφσ πρϊτον μεν να κλειςκϊςιν εν τω 

μοναςτθρίω, ζπειτα δε να παραδοκϊςι δι' ζλλειψιν τροωισ επ' αςωαλεία ηωισ, 

αλλά παραςπονδιςαντεσ τουσ εωόνευςαν όλουσ, τουσ μεν επί τθσ ξθράσ, τουσ δε 

πεςόντασ εισ τθν κάλαςςαν. Τρεισ μόνουσ τουσ επιςθμοτζρουσ διετιρθςαν, ουσ 

ζςτειλαν εισ Σκιάκον επ' ελπίδι εξαγοράσ. Νικϊντεσ οι Ζλλθνεσ και καρρυνκζντεσ 

ζπεςαν μετ' ολίγασ θμζρασ προσ το αντικρφ μζροσ των Τρικζρων, εισ κζςιν Γατςίαν, 

κατεχομζνθν υπό των εχκρϊν, και ζωεραν και εκείκεν δζκα κεωαλάσ, δφο 

αιχμαλϊτουσ και ζν κανόνι· αλλ', αν και παντοφ ευδοκίμουν, ζπαςχαν παντόσ είδουσ 

ςτεριςεισ. Ο τόποσ, όπου επολζμουν, και αβοικθτοσ ιτον άλλοκεν, και δεν επιρκει 

εισ τασ κακθμερινάσ ανάγκασ των· δζκα μίλια μακρόκεν μετεκόμιηαν τα πλοία το εισ 

χριςιν του ςτρατοπζδου νερόν· μφλουσ δεν είχαν· υπομίςκιοι ιςαν οι αξιϊτεροι και 
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οι πλείςτοι των μαχθτϊν, και ο τόποσ δεν είχε πϊσ να τουσ μιςκοδοτιςθ. Ράντα 

ταφτα υπεωζροντο, εν όςω αντείχεν θ Εφβοια· αλλά, πεςοφςθσ αυτισ, εξζλιπε πάςα 

ελπίσ υπεραςπίςεωσ των Τρικζρων. Επρόβαλε και ο Κιουταχισ ςυμβιβαςμόν και 

υπζςχετο προσ τοισ άλλοισ τθν απελευκζρωςιν εντόσ τριϊν εβδομάδων τινϊν 

ςυγγενϊν του Καρατάςου. Εδζχκθςαν τα υπομίςκια ςτρατεφματα τον ςυμβιβαςμόν 

και ανεχϊρθςαν. Οι δε τριςάκλιοι Τρικεριϊται, ωορολογθκζντεσ παρ' αυτϊν επί 

λόγω κακυςτεροφντων μιςκϊν και μείναντεσ ανυπεράςπιςτοι, επροςκφνθςαν. 

Ζκτοτε όλθ θ χερςόνθςοσ του Ρθλίου όρουσ διζμεινεν υπό τθν οκωμανικιν 

δεςποτείαν. 

 
1823 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΓ' 

 

Μεηάβαζηο ησλ κειώλ ηνπ λνκνηειεζηηθνύ, ησλ κελ εηο αιακίλα ησλ 

δε εηο Πάηξαο. — Σα πεξί πξνεδξίαο ηνπ βνπιεπηηθνύ θαη κεηάβαζηο 

απηνύ εηο αιακίλα — Δηζδξνκή ησλ ερζξώλ εηο Αηηηθήλ θαη 

αλαρώξεζηο απηώλ. — Δπάλνδνο ηνπ λνκνηειεζηηθνύ θαη ηνπ 

βνπιεπηηθνύ εηο Πεινπόλλεζνλ. 

 

ΡΕΛ δε τθν 20 Λουνίου ανεχϊρθςαν από Τριπολιτςάν οι νομοτελεςταί, ωσ 

προαπεωαςίςκθ, οι μεν εισ Μζγαρα οι δε εισ Ράτρασ· αλλ' ο Μεταξάσ, ωκάςασ εισ 

Καλάβρυτα, θκολοφκθςε τουσ εισ Μζγαρα απερχομζνουσ. Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ 

ανεωφθςαν ζριδεσ δειναί μεταξφ των προςοδωνϊν τθσ επαρχίασ Κορίνκου και των 

επαρχιωτϊν, και ζνεκα τοφτου οδεφοντεσ προσ τα Μζγαρα οι νομοτελεςταί υπιγαν εισ 

Κλθμεντοκαίςςαρι όπου διζμειναν θμζρασ τινάσ, και επανορκϊςαντεσ τα κακϊσ ζχοντα 

μετζβθςαν εισ Σοωικόν, διζτριψαν και εκεί μζχρι τινόσ, και λιγοντοσ του Λουλίου 

κατιντθςαν εισ Σαλαμίνα και εκάκθςαν εν τθ μονι τθσ Φανερωμζνθσ. 

 

Αν και πολλοί Ρελοποννιςιοι διετάχκθςαν να ςτρατεφςωςιν εισ Μεγαρίδα, διςχίλιοι μόνον 

ιςαν οι εκεί ςυνελκόντεσ επί τθσ εκςτρατείασ του νομοτελεςτικοφ· θκροβολίηοντο δ' ενίοτε 

μετά των απομεινάντων εν τθ Βοιωτία υπό τον Σελιχπαςαν, αλλ' ουδζν λόγου άξιον διά 

τθν ολιγότθτά των ζπρατταν. 

 

Εν τοφτοισ τριςάκλια ιςαν τα κυβερνθτικά. Θ ςφνκεςισ του νομοτελεςτικοφ ζδιδε λαβιν 

εισ κατακραυγιν ωσ ςυγκροτουμζνου εκ τεςςάρων Ρελοποννθςίων και ενόσ Επταννθςίου, 

ϊςτε εντόσ αυτοφ οφτε αι νιςοι οφτε θ ςτερεά Ελλάσ αντεπροςωπεφοντο. Εκτόσ δε τθσ 

γενικισ ταφτθσ κατακραυγισ, αι τρεισ ναυτικαί νιςοι παρεπονοφντο ιδιαιτζρωσ, διότι θ εν 

τω νομοτελεςτικϊ διατθρθκείςα εισ πλιρωςιν παρά νθςιϊτου κατά πρόταςιν αυτϊν κενι 

κζςισ επλθρϊκθ παρά του Κολοκοτρϊνθ εν αγνοία και παρά γνϊμθν αυτϊν. Αλλ' θ 

ακλιότθσ των κυβερνθτικϊν πραγμάτων εκορυωϊκθ επί τθσ εκλογισ του προζδρου τθσ 

βουλισ. Εισ τιμιν των ναυτικϊν νιςων και ςυναινζςει αυτϊν ενεκρίκθ ν' αναδειχκι 

πρόεδροσ τθσ βουλισ ο Γεϊργιοσ Κουντουριϊτθσ, αποποιθκζντοσ τθν κζςιν ταφτθν του 

πρεςβυτζρου αδελωοφ αυτοφ, Λαηάρου· αλλά, μθδζ του Γεωργίου τθν προςωοράν 

δεχκζντοσ, ανεδείχκθ πρόεδροσ ο γαμβρόσ των Κουντουριωτϊν Ορλάνδοσ. Θ ανάδειξισ 

αφτθ δυςθρζςτθςε τασ Σπζτςασ και τα Ψαρά, δυςθρζςτθςε και το αντιπολιτευόμενον τουσ 
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Κουντουριϊτασ κόμμα των Υδραίων μθ διαωιλονεικοφν τα πρωτεία μόνων των 

Κουντουριωτϊν· τόςον δε θφξθςεν θ δυςαρζςκεια, ϊςτε θναγκάςκθ ο Ορλάνδοσ να 

παραιτθκι. Αλλ', αν οι αντίπαλοί του κατϊρκωςαν τθν πτϊςιν του, δεν κατϊρκωςαν και 

τθν αντικατάςταςίν του ωσ ικελαν· εισ αποωυγιν δε πάςθσ αντιηθλίασ ςυγκατετζκθςαν 

άκοντεσ να μθ πλθρϊςθ τθν κενωκείςαν κζςιν νθςιϊτθσ· αλλ' εντεφκεν προιλκεν άλλο 

κακόν χείρον του πρϊτου. Εκιρευε τθν κζςιν ταφτθν ο επί τθσ πρϊτθσ περιόδου 

νομοτελεςτισ, και επί τθσ ιδθ αρξαμζνθσ βουλευτισ, Αναγνϊςτθσ Δελθγιάννθσ· είχε δε 

ςυνεργόν και τον νζον ςυμπζνκερόν του, Κολοκοτρϊνθν, επανελκόντα πρό τινων θμερϊν 

από Σαλαμίνοσ εισ Τριπολιτςάν προσ επίςπευςιν τθσ προαποωαςιςκείςθσ εκςτρατείασ των 

επαρχιϊν και προσ είςπραξιν του εράνου και παφςιν δεινϊν τινων και ωονικϊν ταραχϊν 

μεταξφ Μιςτριωτϊν και Αρκαδίων εν Τριπολιτςά επί τθσ εκείκεν εισ τα ςτρατόπεδα 

μεταβάςεϊσ των. Αλλ' θ βουλι ζςτρεψε τουσ οωκαλμοφσ τθσ εισ τον Μαυροκορδάτον 

διατρίβοντα ειςζτι εν Τριπολιτςά και ετοιμαηόμενον να μεταβι εισ Σαλαμίνα. Ρολλοφ δε 

λόγου περί τθσ εκλογισ ταφτθσ γενομζνου, εψθωοωορικθςαν τθν 10 Λουλίου οι δφο οφτοι 

υποψιωιοι, και εξελζχκθ διά ψιωων 41 προσ μίαν και μόνθν ο Μαυροκορδάτοσ. Ωργίςκθ 

ο Δθλθγιάννθσ επί τθ αποτυχία του, εξϊκειλεν εισ απρεπείσ λόγουσ εντόσ τθσ βουλισ, 

επεπλιχκθ αυςτθρϊσ παρ' αυτισ, ανεχϊρθςε διαρκοφςθσ τθσ ςυνεδριάςεωσ 

παρακολουκοφμενοσ παρ' ενόσ βουλευτοφ, του ςυνεπαρχιϊτου του, του μόνου υπζρ 

αυτοφ ψθωίςαντοσ, κατεκορφβθςε τθν πόλιν και θπείλθςε να κινιςθ χείρα ζνοπλον εισ 

ακφρωςιν τθσ εκλογισ· ςυνζωαςκε δε κακ' όλα και ςυνζπραττε και ο Κολοκοτρϊνθσ, 

μεμωόμενοσ αναωανδόν εν ονόματι του νομοτελεςτικοφ τον Μαυροκορδάτον ωσ 

ραδιουργιςαντα επί τθσ εκλογισ, και ωσ μελετϊντα τθν καταδίωξιν του νομοτελεςτικοφ 

διά τθσ βουλισ χάριν τθσ ωιλαρχίασ του. Θρζςκετο αναμωιβόλωσ ο Μαυροκορδάτοσ επί τθ 

εκλογι του, διότι απεμακρφνετο του νομοτελεςτικοφ, οφτινοσ τθν πολιτικιν οφτ' ενζκρινεν 

οφτε ιλπιηε να μεταβάλθ, και διότι, ανίςχυροσ ωσ γραμματεφσ του νομοτελεςτικοφ, 

κακίςτατο ιςχυρόσ ωσ πρόεδροσ τθσ βουλισ· αλλά προείδεν εν ταυτϊ ότι θ εκλογι του και 

τθν βουλιν και το νομοτελεςτικόν εισ ωανεράν ριξιν κα ζωερε, και αυτόν εισ μζγαν 

κίνδυνον κα εξζκετε· διά τοφτο τθν απεποιικθ επί λόγω, ότι εβλάπτετο μάλλον ι ωωελείτο 

θ πατρίσ. Αλλ' θ βουλι, αιςκανομζνθ τθν αξιοπρζπειάν τθσ και κζλουςα να δείξθ ότι εισ 

ουδενόσ υπζκειτο ορζξεισ, επζμενεν εισ ό,τι εψιωιςεν· επζμενε και ο Μαυροκορδάτοσ εισ 

τθν αποποίθςίν του και δεν υπικουςεν ει μθ αω' οφ θ βουλι διεμαρτυρικθ εν ονόματι του 

ζκνουσ κατ' αυτοφ ωσ παρθκόου. 

 

Εν τοςοφτω, θ πολιτικι κφελλα, θν προείδε και προανιγγειλεν ο Μαυροκορδάτοσ, θγζρκθ. 

Ο Κολοκοτρϊνθσ, και οίκοκεν κινοφμενοσ και υπό του αποτυχόντοσ ςυγγενοφσ του 

ερεκιηόμενοσ, και ωσ αντιπρόςωποσ του απόντοσ νομοτελεςτικοφ αποδοκιμάηοντοσ τθν 

εκλογιν ταφτθν ενεργϊν, εβόα κατά του Μαυροκορδάτου. Θ βουλι, ιτισ ικελε να 

ταπεινϊςθ τθν οωρφν του βοϊντοσ, μυκτθρίηουςα τασ απειλάσ του, τω ανιγγειλεν ότι θ 

ψιωοσ τθσ, ό,τι και αν επιρχετο, ιτον αμετάτρεπτοσ. Αλλ' ο Μαυροκορδάτοσ, ωοβοφμενοσ 

μθ πάκθ, παρθτικθ ακοφςθσ τθσ βουλισ μετά δφο θμζρασ αω' οφ προζδρευςε, και 

κατζωυγε νυκτοπορϊν εισ Φδραν. 

 

Θ δε βουλι, επιμζνουςα εισ όςα εψιωιςεν, εκεϊρει τον Μαυροκορδάτον, και 

παραιτθκζντα, ωσ πρόεδρόν τθσ και δεν τον αντικατζςτθςεν· αλλ', επειδι επί τθ 

παραιτιςει αυτοφ ζτυχε να λείπθ ο αντιπρόεδροσ, εκάκιςεν επί τθσ προεδρικισ ζδρασ ε π ι 
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τ ρ ο π ι κ ϊ σ μζχρι τθσ επανόδου του αντιπροζδρου τον Ρανοφτςον Νοταράν, 

πρεςβφτερον των βουλευτϊν. Αλλά το κακόν και επί τθ παραιτιςει του Μαυροκορδάτου 

ζμεινεν ακεράπευτον, και τα δφο κυβερνθτικά ςϊματα αναωανδόν ζκτοτε διθρζκθςαν. 

Αβουλία, εμπάκεια και ιδιοτελείσ ςκοποί παρζωεραν το εν Σαλαμίνι νομοτελεςτικόν και 

τουσ εν Τριπολιτςά ομόωρονζσ του εισ τα περί ων ο λόγοσ άτοπα. Το δικαίωμα τθσ βουλισ 

να εκλζξθ όποιον ικελε πρόεδρόν τθσ ιτο βεβαίωσ ιερόν, απαραβίαςτον και 

αδιαωιλονείκθτον, οι δε νομοτελεςταί αςυςτόλωσ το κατεπάτουν επί λόγω ότι εξετρζπετο 

θ βουλι των κακθκόντων τθσ, κζλουςα ν' αωαρπάςθ εκ των κόλπων του νομοτελεςτικοφ 

τον υπάλλθλόν του, ωσ αν δεν ιτον ελεφκεροσ ο υπάλλθλόσ του να μείνθ ι να μθ μείνθ εισ 

θν εκλικθ υπαλλθλίαν. Τοιαφτθ διαγωγι, προςβάλλουςα τθν ανεξαρτθςίαν τθσ βουλισ και 

καταςτρζωουςα τθν ελευκερίαν του πολίτου, παρϊργιςε το κοινόν· αι δε αγανακτοφςαι 

κατά του νομοτελεςτικοφ ναυτικαί νιςοι εξθγριϊκθςαν επί τθ διενζξει ταφτθ, εδζχκθςαν 

ευμενζςτατα τον Μαυροκορδάτον, απζςτρεψαν το πρόςωπόν των από του 

νομοτελεςτικοφ, και εκεϊρθςαν ζκτοτε μόνον το βουλευτικόν άξιον εμπιςτοςφνθσ. 

Επιλκαν δε και άλλα κακά εξ αιτίασ του ςυνοικεςίου Κολοκοτρϊνθ και Δθλθγιάννθ· οι 

πλειότεροι και γνωςτότεροι των πολιτικϊν ωίλων και ςυγγενϊν του Κολοκοτρϊνθ, οι 

μιςοφντεσ τουσ Δθλθγιάννασ, απεςπάςκθςαν αυτοφ· αντεπολιτεφκθςαν αυτόν και πολλοί 

των ςυνεπαρχιωτϊν του Καρυτινϊν των υπό τθν επιρροιν του Ρλαποφτα, του υπζρ πάντα 

άλλον επί τω ςυνοικεςίω οργιςκζντοσ, και ιγειραν όπλα κατ' αυτοφ προςελκόντοσ εισ 

κακθςφχαςίν των· όπλα ιγειραν κατά του Δικαίου, υπουργοφ των εςωτερικϊν και 

ομόωρονοσ του Κολοκοτρϊνθ, και οι ςυνεπαρχιϊται εκείνου Λεονταρίται· δεινά θπείλουν 

και αυτιν τθν Τριπολιτςάν διά τθν ωονικιν αλλθλομαχίαν των Μιςτριωτϊν και των 

Αρκαδίων· θ δε εδρεφουςα εν αυτι βουλι εκινδφνευε και αφτθ να πάκθ, διότι οι επί τθ 

εκλογι του Μαυροκορδάτου κατ' αυτισ οργιςκζντεσ υπενιργουν τθν διάλυςίν τθσ. 

Εκτεκειμζνθ δε τοιουτοτρόπωσ εισ τασ ωανεράσ και μυςτικάσ προςβολάσ των εναντίων τθσ, 

ποτζ μεν εηιτει εισ αςωάλειάν τθσ αφξθςιν τθσ ωρουράσ τθσ, ποτζ δε εςκζπτετο να 

μετατοπιςθ εισ Ναφπλιον, και επί τζλουσ απεωάςιςε να μεταβι εισ Σαλαμίνα παρά τω 

νομοτελεςτικϊ, διζκοψε τθν 28 τασ εν Τριπολιτςά εργαςίασ τθσ και τασ επανζλαβεν εν 

Σαλαμίνι τθν 24 αυγοφςτου. Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ των γενικϊν και επαρχιακϊν 

πραγμάτων τθσ πατρίδοσ τω καιρϊ εκείνω. Το νομοτελεςτικόν διά τθσ άωρονοσ διαγωγισ 

του τα ϊκει κακ' θμζραν εισ το χείρον. 

 
Κακ' όν δε καιρόν μετζβθ το νομοτελεςτικόν εισ Σαλαμίνα, τα των Ακθνϊν είχαν οφτωσ. 

 

Εωρουράρχει απόντοσ του Οδυςςζωσ ο Γκοφρασ. Ηθλότυποσ οφτοσ τθσ Αρχισ του, θν 

ζβλεπεν ότι τινζσ εντόπιοι αντεποίουντο, εκίνθςε χείρα βαρείαν κατ' αυτϊν, λαβϊν 

πρόωαςιν ςυμβάςαν τινα ταραχιν ωσ δικεν υποκινθκείςαν κακ' αυτοφ, και εκακοποίθςε 

πολλοφσ· τουσ δε δθμογζροντασ εκάκθρε. Κακ' ασ δε θμζρασ εβιαιοπράγει, ιλκεν είδθςισ 

ότι ο εν Ευβοία Ρερκόωτςαλθσ και ο Καρφςτιοσ Ομζρθσ, εςχάτωσ αναδειχκείσ παςάσ, 

εςτράτευςαν εισ Ακινασ. Επί τθ ειδιςει ταφτθ οι μεν γζροντεσ, αι γυναίκεσ και τα παιδία 

κατζωυγαν, ωσ και άλλοτε, εισ Σαλαμίνα και Αίγιναν, οι δε δυνάμενοι να οπλοωορϊςιν, ωσ 

800, εναπζμειναν· εςτάλθςαν διά των ενεργειϊν τθσ κυβερνιςεωσ και 200 εκ Σαλαμίνοσ· 

ιςαν και εντόσ τθσ ακροπόλεωσ 400 μιςκωτοί· ϊςτε όλοι οι υπεραςπιςταί των Ακθνϊν επί 

τθσ εχκρικισ ταφτθσ επιςτρατείασ ιςαν 1400. 
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Τθν δε 30 Λουνίου εξεςτράτευςεν ο Γκοφρασ προσ τα όρια τθσ Αττικισ, αωιςασ 

αντιωροφραρχον τον εξάδελωόν του Μαμοφρθν, και τθν 7 Λουλίου επανιλκεν εισ Ακινασ 

και διζταξε τουσ χωρικοφσ να εγκαταλείψωςι τασ οικίασ των και καταωφγωςιν εισ τα όρθ. 

 

Τθν δε 25 αυγοφςτου διεχφκθςαν οι Τοφρκοι εισ τθν Αττικιν καρπολογοφντεσ, 

λεθλατοφντεσ και αιχμαλωτίηοντεσ. Ρεντακόςιοι δε ιππείσ ιλκαν τθν αυτιν θμζραν 

πλθςίον και αυτισ τθσ πόλεωσ και ςυνζλαβαν 40 γεωπόνουσ, αλλ' απεκροφςκθςαν και 

ωπιςκοδρόμθςαν· επανιλκαν και τασ δφο ακολοφκουσ θμζρασ, καί τινεσ αυτϊν 

διεςπάρθςαν εισ τον ελαιϊνα και εωόνευςαν 12 Ζλλθνασ· αλλ' ζπακαν επί τθσ επανόδου 

των απαντιςαντεσ τουσ περί τον Δθμιτρθν Λζκκαν. Άγνωςτοσ ιτον ο ςκοπόσ τθσ 

εκςτρατείασ ταφτθσ, και ο Γκοφρασ υπϊπτευςεν, ότι απζβλεπεν εισ πολιορκίαν των 

Ακθνϊν· διά τοφτο ανεκόμιςεν εισ τθν ακρόπολιν τασ εν τθ πόλει τροωάσ. Οι Τοφρκοι, μθ 

ζχοντεσ, ωσ εωάνθ, τοιοφτον ςκοπόν, επανιλκαν πανςτρατιά τθν 1 ςεπτεμβρίου εισ 

Κάλαμον δουλαγωγοφντεσ πλικοσ γυναικϊν· διελφκθ δε και το ςτρατόπεδόν των διά τθν 

επικρατοφςαν επιδθμίαν· και οι μεν υπό τον Ομζρπαςαν ειςιλκαν εισ Εφβοιαν, οι δε υπό 

τον Ρερκόωτςαλθν αςκενοφντα βαρζωσ ανεχϊρθςαν εισ Ηθτοφνι. Ανεχϊρθςαν κατόπιν 

αυτϊν και οι εν τθ Βοιωτία ςτρατοπεδεφοντεσ υπό τον Σελιχπαςαν. Αναχωρθςάντων δε 

των εχκρϊν, επανιλκαν οι εισ τασ νιςουσ καταωυγόντεσ Ακθναίοι και οι λοιποί 

Στερεοελλαδίται εισ τα ίδια. Τοιοφτον το πζρασ τθσ εισ Ανατολικιν Ελλάδα εωετεινισ 

εκςτρατείασ. 

 

Μετά δε τθν αναχϊρθςιν των εχκρϊν θ κυβζρνθςισ διζταξεν εκςτρατείαν εισ Εφβοιαν υπό 

τον Οδυςςζα ελκόντα εισ Σαλαμίνα προσ ζντευξιν των μελϊν του νομοτελεςτικοφ· 

ςυλλζξαςα δε διά ςυνειςωορϊν χριματα τινα εισ ζκπλουν του ςτόλου απεωάςιςε να 

επανζλκθ εισ Ρελοπόννθςον, διότι ο ςκοπόσ τθσ μεταβάςεωσ τθσ επλθρϊκθ επί τθ εισ τα 

ίδια επανόδω των εχκρϊν· και το μεν νομοτελεςτικόν ανεχϊρθςεν εισ Ναφπλιον τθν 25 

ςεπτεμβρίου, το δε βουλευτικόν διζκοψε τασ εργαςίασ του τθν 17 Οκτωβρίου, και μετζβθ 

εισ Άργοσ. 

 
1823 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΔ' 

 

Δθζηξαηεία ππό ηνλ παζάλ ηεο θόδξαο Μνπζηαήλ εηο Γπηηθήλ 

Διιάδα. — Άθημηο Κσλζηαληίλνπ Μεηαμά εηο Μεζνιόγγη σο γεληθνύ 

επάξρνπ. — Καηάζηαζηο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηα πεξί ζπλνηθηζκνύ 

νπιησηώλ ελ Εαπαληίσ — Ο Μάξθνο Μπόηζαξεο ζρίδεη ην δίπισκα 

ηεο ζηξαηεγίαο ηνπ. — Απόβαζηο ερζξώλ εηο Γαιαηάλ θαη απνηπρία 

απηώλ. — Δθόξκεζηο λπρηεξηλή νπιησηώλ εηο ην ελ Καξπελεζίσ 

ερζξηθόλ ζηξαηόπεδνλ θαη ζάλαηνο Μάξθνπ Μπόηζαξε. — Μάρε 

Καιηαθνύδαο θαη ζάλαηνο Εεγνύξε Σζαβέιια θαη Νηθνινύ 

Κνληνγηάλλε. — Πνιηνξθία Αλαηνιηθνύ θαη ιύζηο απηήο — Άθημηο 

Μαπξνθνξδάηνπ εηο Μεζνιόγγη σο γεληθνύ δηεπζπληνύ. — Παξάδνζηο 

Κνξίλζνπ. — Δθζηξαηεία εηο Δύβνηαλ ππό ηνλ Οδπζζέα. 

 
Δι' ον ςκοπόν κατζπλευςε το παρελκόν ζτοσ ο οκωμανικόσ ςτόλοσ εισ τον κόλπον των 
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Ρατρϊν, διά τον αυτόν κατζπλευςε και το ενεςτϊσ, ό εςτι, διά τθν εκ τθσ Ανατολικισ και 

τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ μεταβίβαςιν εισ Ρελοπόννθςον ςτρατευμάτων. 

 

Είδαμεν, ότι τα πατιςαντα τθν Ανατολικιν Ελλάδα ςτρατεφματα υπό τον Ρερκόωτςαλθν 

επανιλκαν άπρακτα εισ τα ίδια· δεν ευδοκίμθςεν ουδ' ο εν Ράτραισ Λςοφωθσ εν τθ κατά 

τθν Ιπειρον ςτρατολογία του, διότι οι ςτρατολογθκζντεσ, αω' οφ ςυνιχκθςαν εισ 

Βόνιτςαν, και εν ϊ ανεμζνοντο τα πλοία προσ μετακόμιςίν των εισ Ρελοπόννθςον, 

αωθνίαςαν διά των ραδιουργιϊν του Βρυϊνθ ωκονοφντοσ τθν επιτυχίαν του κινιματοσ 

τοφτου, επάτθςαν τθν ςκθνιν του αρχθγοφ των καταβοϊντεσ, επροπλθρϊκθςαν τρίμθνον 

μιςκόν δι' απειλϊν και φβρεων, ελειποτάκτθςαν όλοι και επανιλκαν διά του 

Μακρυνόρουσ εισ τα ίδια μθδαμϊσ ενοχλθκζντεσ επί τθσ διαβάςεωσ των υπό των Ελλινων. 

Ματαιωκείςθσ τθσ ςτρατολογίασ ταφτθσ, επζκειτο μόνθ θ υπό τον παςάν τθσ Σκόδρασ 

Μουςταιν εκςτρατεία πολυπλθκεςτζρα και ωοβερωτζρα των άλλων, ωσ ςυγκειμζνθ εκ 

16,000, εξ ϊν 13,000 Σκοδριανοί, Γκζγκαι και Μερεδίται υπό τθν οδθγίαν του ςτρατάρχου, 

οι δε λοιποί Αλβανοί υπό τθν του Βρυϊνθ, ό εςτιν όλοι εμπειροπόλεμοι. Εςκόπευαν δε να 

ειςβάλωςιν εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα, οι μεν ακολουκοφντεσ τον ςτρατάρχθν διά των 

Αγράωων, οι δε τον Βρυϊνθν διά του Καρβαςαρά, και να ενωκϊςιν ζμπροςκεν του 

Μεςολογγίου πολιορκουμζνου διά καλάςςθσ αω' ότου κατζπλευςεν ο ςτόλοσ εισ τον 

κόλπον των Ρατρϊν. 

 

Θ Δυτικι Ελλάσ μετά τθν αναχϊρθςιν του Μαυροκορδάτου ετζλει υπό τριμελι επιτροπιν, 

θν οφτοσ εςφςτθςε και θ κυβζρνθςισ επεκφρωςεν. Αλλά το νζον νομοτελεςτικόν, διά τθν 

προσ τουσ ωίλουσ του Μαυροκορδάτου δυςπιςτίαν, ζπαυςε τθν επιτροπιν και διϊριςε τθν 

5 Λουνίου γενικόν ζπαρχον Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ τον τότε αρχθγόν του τάγματοσ των 

Κεωαλλινων, Κωνςταντίνον Μεταξάν· διά διατάγματοσ δε τθσ 13 τω ζδωκε και 

ςτρατιωτικιν εξουςίαν κακ' όλθν τθν Δυτικιν Ελλάδα. Διζτριβεν οφτοσ τασ θμζρασ εκείνασ 

εν τθ επαρχία των Ρατρϊν μετά των υπ' αυτόν ςτρατιωτϊν, και θ μετάβαςίσ του εισ 

Μεςολόγγι εωαίνετο επικίνδυνοσ διά τον επικρατοφντα καλάςςιον αποκλειςμόν τθσ 

πόλεωσ. Αλλά δφο ζνοπλα πλοιάρια του Μεςολογγίου διζπλευςαν αβλαβϊσ εισ τθν 

αντικρφ πελοποννθςιακιν παραλίαν και αβλαβϊσ επανζπλευςαν ωζροντα αυτόν υπό το 

πυρ των εχκρϊν. 

 

Ακλία ιτον θ κατάςταςισ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ κακ' όν καιρόν επζκειτο τοιοφτοσ κίνδυνοσ. 

Τα πλείςτα των ταγμάτων τθσ, περιωερόμενα τιδε κακείςε, ζηων εξ αρπαγισ· τινά δε υπό 

τον Μάρκον Μπότςαρθν, τουσ Τςαβζλλασ, τον Μακριν και τον Τςόγκαν διζτριβαν εντόσ 

του Μεςολογγίου και του Ανατολικοφ τρεωόμενα, διά τθν παντελι ζνδειαν του ταμείου, 

υπό των πολιτϊν, και εκ τοφτου προιρχετο μζγασ γογγυςμόσ, και ςυνζβαιναν ςυχναί και 

βαρείαι ςυγκροφςεισ. Επεκράτει δε και διχόνοια των οπλαρχθγϊν και των πολιτικϊν όλθσ 

ςχεδόν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ· διεωϊνουν και οι οπλαρχθγοί προσ αλλιλουσ. Οι Σουλιϊται 

εηιτθςαν να ςυνοικιςκϊςιν εν Ηαπαντίω, κϊμθ εκνικι πλθςίον του Βραχωρίου· θ δε 

κυβζρνθςισ καλϊσ ποίουςα διζταξε να τοισ χαριςκϊςιν όλαι τθσ κϊμθσ εκείνθσ αι γαίαι· 

αλλ' οι πλείςτοι των πολιτικϊν και πολεμικϊν των μερϊν εκείνων και οι κάτοικοι των εν 

γζνει δυςθρεςτικθςαν και παρικουςαν τθν διαταγιν τθσ κυβερνιςεωσ, κζλοντεσ να 

οικειοποιθκϊςι τασ περί ων ο λόγοσ γαίασ. Μζγα δε εμπόδιον εισ πάςαν κατά του εχκροφ 

εκςτρατείαν εωαίνετο θ περί τθσ υποκζςεωσ ταφτθσ λογομαχία. Εισ διόρκωςιν του κακοφ 
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τοφτου και εισ κίνθςιν των ςτρατευμάτων ςυνεκάλεςεν ο γενικόσ ζπαρχοσ, άμα ωκάςασ, 

πολιτικιν και ςτρατιωτικιν ςυνζλευςιν εισ τα Κεραςοβίτικα καλφβια, όπου γενομζνου 

πολλοφ λόγου περί τθσ επικινδφνου καταςτάςεωσ του τόπου, περί των επικρατουςϊν 

διχονοιϊν, και περί τθσ ανάγκθσ τθσ κοινισ ενϊςεωσ, επείςκθςαν όλοι ν' αγωνιςκϊςι 

πρϊτον εισ το να διατθρθκι ελεφκεροσ ο τόποσ ον θπείλει θ επικειμζνθ εχκρικι ειςβολι, 

και ζπειτα να λφςωςιν εν αδελωικι αγάπθ τα περί ςυνοικιςμοφ ηιτθμα (α). Τοφτου δε 

γενομζνου, εςυςτικθςαν δφο ςυμβοφλια παρά τω γενικϊ επάρχω, το μεν πολεμικόν το δε 

πολιτικόν, και κοινι γνϊμθ απεωαςίςκθ οι μεν Σουλιϊται και οι υπό τον Καραϊςκάκθν, τον 

Γιολδάςθν, τον Σαδιμαν, τον Κίτςον και άλλουσ οπλαρχθγοφσ να ςυγκεντρωκϊςι κατά το 

Καρπενιςι προσ αντίκρουςιν των δι' εκείνθσ τθσ οδοφ ερχομζνων εχκρϊν, οι δε υπό τον 

Τςόγκαν, τον Μακριν και άλλουσ κατά τθν Λάςπθν προσ αντίκρουςιν των υπό τον Βρυϊνθν 

ερχομζνων διά Καρβαςαρά. 

 

Αω' οφ επροςκφνθςεν ο Βαρνακιϊτθσ, διωρίςκθ αντ' εκείνου ςτρατθγόσ κατά τθν Δυτικιν 

Ελλάδα ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ. Ο διοριςμόσ οφτοσ επλιγωςε τθν ωιλοτιμίαν των 

οπλαρχθγϊν του μζρουσ εκείνου. Ουδείσ αυτϊν διεωιλονείκει τα πολεμικά προτεριματα 

του Μάρκου, αλλ' ουδείσ ικελε να τω δϊςθ και τα πρωτεία· θ δε κυβζρνθςισ, είτε εισ 

ταπείνωςιν του Μάρκου, ον υπζβλεπεν ωσ ωίλον του Μαυροκορδάτου, είτε εισ 

κακθςφχαςιν των ταραττομζνων και ταραττόντων οπλαρχθγϊν και αντιποιουμζνων τθν 

αυτιν τιμιν, ζςτειλε πρόσ τινασ αυτϊν διπλϊματα ςτρατθγίασ. Ο Μάρκοσ εξζλαβε τθν 

αποςτολιν των διπλωμάτων τοφτων ωσ φβριν και καταβιβαςμόν, και μθ καταδεχόμενοσ να 

ιναι ίςοσ των άλλων, ζςχιςεν, οργιν πνζων, ενϊπιον πολλϊν οπλαρχθγϊν το δίπλωμά του 

ειπϊν, «όποιοσ είναι άξιοσ λαμβάνει δίπλωμα μεκαφριον ζμπροςκεν του εχκροφ». Ταφτα 

είπε, και τθν επαφριον εξεςτράτευςε μετά των περί αυτόν. Εξεςτράτευςαν κατόπιν αυτοφ 

και τα λοιπά ςτρατεφματα. 

 

Ο δε εν Ράτραισ Χουςρζωθσ, βλζπων ότι θ επαρχία Μεςολογγίου και Ανατολικοφ ζμεινε 

κενι ςτρατευμάτων, εξζτεινε μετ' ολίγασ θμζρασ τθν ναυτικιν του γραμμιν από 

Ναυπάκτου εισ Κανδφλαν, ζκαυςε το Νεοχϊρι και τον Γαλατάν, και απεβίβαςεν επί τθσ 

παρά τον Γαλατάν παραλίασ ικανοφσ ςτρατιϊτασ και ναφτασ και ζςτθςεν εκεί ςτρατόπεδον 

αλλ' οι εντόπιοι, Μεςολογγίται και Ανατολικιϊται, επεξιλκαν υπό τον ζπαρχον, και μάχθσ 

γενομζνθσ υπερίςχυςαν και θνάγκαςαν τουσ αποβιβαςκζντασ να αναβιβαςκϊςιν εισ τα 

πλοία των. 

 

Οι δε υπό τον παςάν τθσ Σκόδρασ εκςτρατεφςαντεσ επροχϊρθςαν λιγοντοσ του Λουλίου 

διά των Αγράωων προσ το Καρπενιςι κατερθμοφντεσ τον τόπον. Ουδείσ δε των Ελλινων 

οπλαρχθγϊν του Αςπροποτάμου ι των Αγράωων τοισ θναντιϊκθ, αλλ' οι μεν ζωευγαν 

απζμπροςκεν αυτϊν, οι δε εψευδοπροςκφνουν (β). 

 

Τθν 5 αυγοφςτου θ προωυλακι των εχκρϊν, ωσ 5000, υπό τον Τςελελενδιμπεθν, ζωκαςεν 

εισ τθν κωμόπολιν του Καρπενθςίου· και οφτοσ μεν θυλίςκθ κατά το Κεωαλόβρυςον, το δε 

ςτράτευμα κατζλαβε τα ζξωκεν τθσ κωμοπόλεωσ λειβάδια και άλλα πεδινά μζρθ. Ζξ 

θμζρασ δε πριν ςτρατοπεδεφςθ εκεί ο εχκρόσ, οι εκςτρατεφςαντεσ εκ Μεςολογγίου και 

άλλοι υπό τον Γιολδάςθν και τον Σαδιμαν, ςυνενωκζντεσ κακ' οδόν, ζωκαςαν εισ 

Σοβολάκου. Εκεί ςυνιντθςαν τον Καραϊςκάκθν, πάςχοντα βαρζωσ και απερχόμενον προσ 
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κεραπείαν εισ Ρρουςόν· μακόντεσ δε ποφ εςτρατοπζδευςεν θ εχκρικι προωυλακι, 

παρεςτρατοπζδευςαν και οφτοι, 1200, οι μεν περί τον Μάρκον εν τω Μικρϊ Χωρίω, οι δε 

περί τουσ Τςαβζλλασ και λοιποφσ οπλαρχθγοφσ, εν οίσ και ο Βζικοσ και ο Κίτςοσ 

Τςαβζλλασ, εν τω Μεγάλω Χωρίω. 

 

Αδφνατον εκεϊρθςαν ο Μάρκοσ και οι λοιποί να πολεμιςωςιν ευτυχϊσ τόςον ολίγοι προσ 

τόςον πολλοφσ εκ του ςυςτάδθν και παρρθςία. Τολμθρά τισ νυκτερινι επίκεςισ εωαίνετο θ 

μόνθ ελπίσ των. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ειςζδυςαν τθν νφκτα τθσ 7 αυγοφςτου εισ το εχκρικόν 

ςτρατόπεδον επί καταςκοπι ο Ντοφςασ, ο Μπαϊρακτάρθσ, ο Κουτςονίκασ και άλλοι, και 

ενδεδυμζνοι ωσ οι εχκροί, και λαλοφντεσ τθν αυτιν γλϊςςαν, περιεωζροντο ακινδφνωσ, 

και παρατθριςαντεσ τα πάντα επανιλκαν εισ το Μικρόν Χωρίον τθν αυτιν νφκτα και 

ανζωεραν όςα είδαν. Συμβουλίου δε γενομζνου τθν επαφριον, απεωαςίςκθ να πζςωςιν εισ 

το εχκρικόν ςτρατόπεδον τθν επιοφςαν νφκτα, ε' ϊραν μετά τθν δφςιν του θλίου, οι μεν 

υπό τον Μάρκον διά του πεδινοφ μζρουσ, οι δε λοιποί διά του ορεινοφ, του κατά τον Άγιον 

Ακανάςιον και οι μεν περί τον Μάρκον, 350, όλοι Σουλιϊται, δοκζντοσ διά τθσ ςάλπιγγοσ 

του ςυνκιματοσ τθσ επικζςεωσ, επάτθςαν πρϊτοι το εχκρικόν ςτρατόπεδον ζν τζταρτον 

μετά τθν οριςκείςαν ϊραν, και ευρόντεσ τουσ εχκροφσ κοιμωμζνουσ περιεωζροντο 

ωονεφοντεσ· αλλά μόνον ολίγοι υπό τον Κίτςον Τςαβζλλαν επζπεςαν εκ του ετζρου 

μζρουσ, των πολλϊν απεικθςάντων. Εξεπλάγθςαν και εςκοτίςκθςαν κατ' αρχάσ οι 

προςβλθκζντεσ διά το απροςδόκθτον πάκθμά των, πολλοί δε άωθςαν τασ κζςεισ των και 

ετράπθςαν εισ ωυγιν ηθτοφντεσ αςωάλειαν· αν δε τισ εκίνει το όπλον του, θγνόει αν κατ' 

εχκροφ ι κατά ωίλου το εκίνει. Εν μζςω δε τθσ αλλθλομαχίασ ταφτθσ ο Μάρκοσ επλθγϊκθ 

κατά τον δεξιόν βουβϊνα, αλλ' θ πλθγι ιτον ελαωρά, τθν ωλιγϊρθςε, και προχωρϊν μετά 

τινων των περί αυτόν ζωκαςεν είσ τι χωράωιον τοιχόκλειςτον, όπου ιςαν πολλοί εχκροί 

εςκθνωμζνοι· ιτο δε ο τοίχοσ ανδρομικθσ. Ο Μάρκοσ φψωςε τθν κεωαλιν του υπεράνω 

του τοίχου προσ παρατιρθςιν, και ςωαιροβλθκείσ εν τω άμα επί του μετϊπου κατά τον 

δεξιόν οωκαλμόν ζπεςε νεκρόσ. Απζκρυψαν κατ' αρχάσ οι περί αυτόν τον κάνατόν του και 

επζμεναν πολεμοφντεσ· αλλ' επειδι ο ςαλπιγκτισ του τάγματοσ επλθγϊκθ και αυτόσ 

βαρζωσ, ιγγιηε και θ θμζρα, απεωάςιςαν να υποχωριςωςιν εν τάξει. Τότε νωτοωοροφντοσ 

του Ντοφςα το ςϊμα του Μάρκου, νωτοωοροφντων και των άλλων τουσ βαρζωσ 

πλθγωμζνουσ, απεχϊριςαν όλοι του πεδίου τθσ μάχθσ θςφχωσ, και μθδαμϊσ διωκόμενοι 

δι' όλθσ τθσ πορείασ των ζωκαςαν εισ το Μικρόν Χωρίον λαωυραγωγιςαντεσ 690 

τουωζκια, 1000 πιςτόλασ, δφο ςθμαίασ, πολλοφσ ίππουσ και θμιόνουσ, και άλλα είδθ. 

Εφλθπτοσ εντεφκεν θ μεγάλθ ωκορά των εχκρϊν, εκ δε των Ελλινων 36 εωονεφκθςαν, και 

20 επλθγϊκθςαν. Τθν δε 10 αυγοφςτου μετεκομίςκθ ο νεκρόσ του Μάρκου εισ Μεςολόγγι 

όπου εκθδεφκθ λαμπρϊσ· μζγα δε πζνκοσ κακ' όλθν τθν Ελλάδα διιγειρεν ο κάνατόσ του, 

κεωρθκείσ δικαίωσ εκνικόν δυςτφχθμα. 

 

Αποκανόντοσ του Μάρκου, οι υπ' αυτόν Σουλιϊται ετζκθςαν αυκόρμθτοι υπό τον αδελωόν 

του Κϊςταν, και εξ αιτίασ όςων υπζωεραν επί τθσ μάχθσ κατζβθςαν εισ Βλωχόν και 

εςκινωςαν κατά τα γεωφρια του Αλαιμπεθ. Οι δε άλλοι, οι υπό τουσ Τςαβζλλασ, τον 

Γιολδάςθν και τον Σαδιμαν, διζμειναν εν τθ επαρχία του Καρπενθςίου και κατζλαβαν τθν 

κζςιν τθσ Καλιακοφδασ. Εν τοφτοισ ςυνιλκεν όλον το οκωμανικόν ςτρατόπεδον εισ 

Καρπενιςι, και εκρίκθ εφλογον να μθ προχωριςθ πριν διαλφςθ το κατά τθν Καλιακοφδαν. 

Είχαν ιδθ ωκάςει εισ το ςτρατόπεδον τοφτο και άλλοι 300 υπό τον οδόπουλον ςταλζντεσ 
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παρά του Λόντου· είχε ωκάςει και ο Νικολόσ Κοντογιάννθσ μετά 1000, ϊςτε ιςαν όλοι οι 

εν Καλιακοφδα 2000. Δυςπρόςιτον και κρθμνϊδεσ είναι το νότιον μζροσ τθσ κζςεωσ 

εκείνθσ· διά τοφτο ετοποκετικθςαν όλοι κατά το βόρειον, το και ομαλϊτερον, απζναντι 

του εχκροφ· μόνον δε 100 κατζλαβαν τα νότιον υπό τον Σαδιμαν. 

 

Τθν 28 αυγοφςτου τετράκισ επζπεςεν ο εχκρόσ πανςτρατιά, αλλ' απεκροφςκθ και 

εβλάωκθ· εν ουδεμία δε των προςβολϊν εδυνικθ ουδ' ζνα Ζλλθνα να μετατοπίςθ· αλλά, 

διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ, εξεκόπθςαν 400 εχκροί, και πλιρεισ τόλμθσ κατζλαβαν διά του 

νοτίου μζρουσ τα οπίςκια των Ελλινων, ζτρεψαν ωανζντεσ αίωνθσ τουσ εκεί και 

εκυρίευςαν τθν κζςιν των. Ζμπροςκεν και όπιςκεν οι Ζλλθνεσ τότε πολεμοφμενοι 

ερρίωκθςαν εισ το μζςον του εχκρικοφ ςτρατοφ επ' ελπίδι ωυγισ, διότι δεν υπιρχεν άλλθ 

διζξοδοσ· 150 εωονεφκθςαν, εν οίσ και οι οπλαρχθγοί Ηθγοφρθσ Τςαβζλλασ και Νικολόσ 

Κοντογιάννθσ διακρικζντεσ διά τασ ανδραγακίασ των. Μετά δε τθν ωκοράν ταφτθν 

διεςκορπίςκθςαν οι θττθκζντεσ· ωόβοσ και τρόμοσ κατζλαβεν όλουσ τουσ άλλουσ· 

ουδαμοφ ζκτοτε ςτρατόπεδον εςυςτικθ, και το υπό τον παςάν τθσ Σκφδρασ ςτράτευμα 

κατζβαινε προσ το Μεςολόγγι ανεμπόδιςτον. 

 

Εν τοφτοισ ειςεχϊρθςε και το υπό τον Βρυϊνθν διά τθσ Λάςπθσ και ετοποκετικθ κατά τθν 

Λεπενοφν, μθδενόσ αντιςτακζντοσ, αν και ολιγάρικμον· οι δε κάτοικοι των μερϊν, όκεν 

διιρχοντο οι εχκροί, οι μεν ανζβαιναν τα όρθ, οι δε διεςκορπίηοντο, και άλλοι, κυρίωσ δε 

γυναίκεσ και παιδία, κατζωευγαν εισ τα εν ταισ λίμναισ του Βραχωρίου και του Λεςινίου 

νθςίδια· οι πλείςτοι δε εισ Ανατολικόν και Μεςολόγγι. 

 

Ενωκζντεσ δε όλοι οι υπό τον παςάν τθσ Σκφδρασ και τον Βρυϊνθν κακ' οδόν, κατζβθςαν 

προσ τα παράλια τθσ Αιτωλίασ, μθδενόσ εναντιουμζνου, και κατζλαβαν τθν 20 

ςεπτεμβρίου τθν τρεισ ϊρασ μακράν του Ανατολικοφ Ραλθοςάλτςεναν, όπου και 

εςτρατοπζδευςαν. Θ ςτρατοπζδευςισ αφτθ ζδωκεν αωορμιν να υποπτεφςωςιν οι Ζλλθνεσ, 

ότι ο εχκρόσ εςκόπευε να πολιορκιςθ το Ανατολικόν. Τω όντι εξ αιτίασ τθσ αποτυχίασ τθσ 

περυςινισ κατά του Μεςολογγίου εκςτρατείασ, και τθσ ιδθ ενυπαρχοφςθσ πολυαρίκμου 

ωρουράσ, διότι τα πλείςτα των ωυγόντων απζμπροςκεν του εχκροφ ταγμάτων 

ςυνζρρευςαν εκεί, θ πόλισ αφτθ εκεωρείτο απόρκθτοσ. 

 

Θ μικρά πόλισ του Ανατολικοφ κείται επί νθςιδίου εντόσ τθσ λίμνθσ του Μεςολογγίου (γ) 

Αλιτενζσ είναι το νθςίδιον τοφτο και απζχει τθσ γθσ, μεκ' θσ εκοινϊνει τότε διά των 

λεγομζνων περαταριϊν, κατά μεν ανατολάσ ζν τζταρτον του μιλίου, κατά δε δυςμάσ 

ιμιςυ, απζχει δε και του Μεςολογγίου ζξ. Διςχίλιοι ιςαν οι εν τθ πόλει, εξ ϊν 500 ζνοπλοι, 

εν οίσ και 150 ςτρατιϊται υπό τον Κίτςον Κϊςταν και τον Αποςτόλθν Κουςουριν ιτο δε 

ανόχυροσ και πάντθ ανζτοιμοσ εισ πολιορκίαν, και οφτε πθγιν είχεν οφτε δεξαμενιν, αλλ' 

ελάμβανεν όλον το εισ χριςιν των κατοίκων νερόν ζξωκεν. 

 

Οι Τοφρκοι, αω' οφ εςτρατοπζδευςαν κατά τθν Ραλθοςάλτςεναν, κατζλαβαν διά νυκτόσ τα 

χωρία Μποχϊρι και Γαλατάν, τα απζναντι των Ρατρϊν, προσ μεταωοράν εκ τθσ πόλεωσ 

ταφτθσ υπό ςτρατιωτικιν ςυνοδίαν των εισ το ςτρατόπεδον αναγκαίων. Εν όςω διζμεναν οι 

Τοφρκοι όπου εςτρατοπζδευςαν, αβζβαιοι ιςαν οι Ζλλθνεσ ποίαν των δφο πόλεων 

εμελζτων να πολιορκιςωςιν επικυμοφντεσ δε να μάκωςιν ακριβϊσ τα μελετϊμενα, και 
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ιδόντεσ ότι ιρχοντο εχκροί κακ' θμζραν αντικρφ του Ανατολικοφ και παρετιρουν τασ 

κζςεισ, 

Οκτϊβριοσ απζβθςάν τινεσ των εν αυτϊ τθν νφκτα τθσ 2 Οκτωβρίου εισ τθν αντικρφ 

παραλίαν και ενζδρευςαν. Τθν επαφριον ελκόντεσ 200 ιππείσ, εν οίσ καί τινεσ 

μθχανικοί, ζπεςαν ανυπόπτωσ εισ τθν ενζδραν, εςκοτϊκθςαν και επλθγϊκθςάν 

τινεσ αυτϊν, επλθγϊκθ και ο αρχθγόσ Αβδουλάχμπεθσ και θχμαλωτίςκθςαν 7· 

επλθγϊκθςαν και 3 Ζλλθνεσ και εςκοτϊκθ και ο αξιωματικόσ Βαςίλθσ 

Σουλιϊτθσ. Οι Ζλλθνεσ, βεβαιωκζντεσ παρά των αιχμαλωτιςκζντων ότι οι εχκροί 

εμελζτων να πολιορκιςωςι το Ανατολικόν, ζςπευςαν ν' ανεγείρωςιν εν αυτϊ 

κανονοςτάςια επιςταςία του μθχανικοφ Ζλλθνοσ Κοκκίνθ και τινοσ Άγγλου 

πυροβολιτοφ, Μαρτίνου, και να επικζςωςιν ζξ κανόνια εκ Μεςολογγίου 

μετακομιςκζντα. Ανιγειρε και ο πολιορκθτισ επί τθσ παραλίασ τρία 

πυροβολοςτάςια κζςασ επί μεν του ενόσ δφο βομβοβόλουσ, επί δε των δφο 

άλλων τζςςαρα κανόνια, και τθν 5 ιρχιςε να κανονοβολι και βομβοβολι, τθν 

πόλιν· επειδι δε ανάγκθ ιτο να κόψθ και τθν διά καλάςςθσ κοινωνίαν του 

Ανατολικοφ, ανιγειρεν επί αρμοδίασ κζςεωσ τζταρτον κανονοςτάςιον επικζςασ 

δφο κανόνια. Αλλ' οι Ζλλθνεσ, κανοναβολοφντεσ ευςτοχϊτερον των Τοφρκων, 

τοισ θνάγκαςαν μετά τρεισ θμζρασ να το εγκαταλείψωςι, και οφτωσ θ διά 

καλάςςθσ κοινωνία δεν διεκόπθ. Μικροφ μεγζκουσ ιςαν αρξαμζνθσ τθσ 

πολιορκίασ τα κανόνια των Ελλινων, δι' ο και ολιγοβλαβι· αλλ' ζλαβαν μετ' 

ολίγον ζν 48 λιτρϊν ςταλζν παρά τον εν Ρίςθ, αρχιερζωσ Λγνατίου, και δι' αυτοφ 

απεμάκρυναν τουσ εχκροφσ του παρακαλαςςίου. 

 

Μετά τινασ δε θμζρασ επρόβαλαν οι πολιορκθταί ςυμβιβαςμόν, αλλ' οι πολιορκοφμενοι 

τον απζρριψαν. Βλζποντεσ οι εχκροί ότι αδφνατον ιτο να κυριεφςωςι τθν πόλιν άνευ 

καλαςςίου δυνάμεωσ, εηιτθςαν τθν ςυνδρομιν των εν Ράτραισ οκωμανικϊν πλοίων· αλλ' 

εξ αιτίασ των ρθχϊν νερϊν ζλαβαν εκείκεν μόνον φλθν εισ καταςκευιν πλοιαρίων· μόλισ δε 

κατεςκεφαςαν δφο, και ιδοφ δζκα ζνοπλα ελλθνικά κατζμπροςκζν των. Εωοβικθςαν οι 

Αλβανοί ιδόντεσ τον απροςδόκθτον ελλθνικόν ςτολίςκον, ζκαυςαν τθν νφκτα τα 

καταςκευαςκζντα πλοιάριά των, και οφτωσ εματαιϊκθ θ τοιαφτθ επιχείρθςισ. 

 

Εν τοςοφτω θ πολιορκία διιρκει, και οι πολιορκοφμενοι, αν δεν ζπαςχαν ζλλειψιν τροωϊν, 

διότι τοισ εςτζλλοντο διά καλάςςθσ, ζπαςχαν λειψυδρίαν, διότι μετακομιηόμενον το νερόν 

ζξωκεν ιτο πάντοτε ολίγον· αλλ' εν μια των θμερϊν ζπεςεν εχκρικι βόμβα επί τθσ 

εκκλθςίασ του αρχαγγζλου Μιχαιλ, ζςπαςε τθν ςκζπθν τθσ, εκτφπθςε το πλακόςτρωτον 

ζδαωόσ τθσ και ανζβλυςε πόςιμον νερόν εισ ζκπλθξιν και χαράν των πολιορκουμζνων και 

εισ ςτθριγμόν των πιςτϊν εκλαβόντων τθν ανάβλυςιν ωσ κεοςθμείαν. Εν τοφτοισ, 

παρατθριςεωσ γενομζνθσ ότι αι εισ χριςιν του εχκρικοφ ςτρατοπζδου τροωαί και παν 

άλλο αναγκαίον εςτζλλοντο κυρίωσ εκ Ρατρϊν εισ Μποχϊρι και εκείκεν μετεκομίηοντο εισ 

το ςτρατόπεδον, 

Νοζμβριοσ 300 ςτρατιϊται και 50 εντόπιοι εξιλκαν του Μεςολογγίου υπό τον Κίτςον 

Τςαβζλλαν τθν νφκτα τθσ 17 νοεμβρίου και κατζλαβαν το Σκαλί εισ αρπαγιν των 

μετακομιςκθςομζνων τθν επαφριον τροωϊν, διότι μεταξφ του λόωου τοφτου και 
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τόπου τινόσ ελϊδουσ διζρχεται θ άγουςα εκ Μποχωρίου εισ Ανατολικόν· αλλ' 

ειδοποιθκζντεσ παρά των εωιςταμζνων ςκοπϊν, ότι πλικοσ ιππζων και πεηϊν 

ιρχετο όχι από του Μποχωρίου, αλλ' από του εκτόσ του Ανατολικοφ 

ςτρατοπζδου, εςτράωθςαν προσ τα εκεί, διζμειναν αωανείσ, και ωκάςαντεσ 

τουσ εχκροφσ ανυπόπτουσ και απροςζκτουσ εισ τθν υποκειμζνθν οδόν τουσ 

εκτφπθςαν αίωνθσ, εωόνευςαν πολλοφσ, και διαςκορπίςαντεσ τουσ λοιποφσ, εξ 

ϊν τινεσ ζπεςαν εισ το ζλοσ, επανιλκαν αυκιμερον εισ τθν πόλιν ωζροντεσ 

ίππουσ, λάωυρα, μίαν ςθμαίαν και τασ κεωαλάσ των ωονευκζντων. 

 

Βλζπων δε ο παςάσ, ότι απιντα πολλά προςκόμματα εισ εκτζλεςιν του ςκοποφ του, και ότι 

επροχϊρει και ο χειμϊν, απεωάςιςε να λφςθ τθν πολιορκίαν, και καφςασ τασ ςκθνάσ του 

και αποςτείλασ τα κανόνια και τασ βομβοβόλουσ εισ τα αποκλείοντα τον λιμζνα του 

Μεςολογγίου πλοία, όκεν εςτάλθςαν επί τθσ ενάρξεωσ τθσ πολιορκίασ, ζωυγεν εν βία 

πανςτρατιά τθν νφκτα τθσ 30, νφκτα βροχεράν και ανεμϊδθ ωσ αν εωοβείτο καταδίωξιν· 

και οι μεν διά τθσ οδοφ τθσ Βονίτςθσ οι δε διά των ςτενϊν του Μακρυνόρουσ επανιλκαν 

εισ τα ίδια και οφτωσ θλευκερϊκθ και το ενεςτϊσ ζτοσ θ Δυτικι Ελλάσ. 2000 εχκροί 

απωλζςκθςαν κακ' όλθν τθν εκςτρατείαν ταφτθν, αλλ' οι πλείςτοι εξ αςκενειϊν, 

θχμαλωτίςκθςαν δε 190· απωλζςκθςαν και 200 Ζλλθνεσ, εξ ϊν οι 23 εκανατϊκθςαν επί 

τθσ πολιορκίασ, θχμαλωτίςκθςαν δε 9· το δε Ανατολικόν ολίγον εβλάωκθ, αν και 

επερρίωκθςαν 2000 βόμβαι. 

 

Ρρο τθσ λφςεωσ δε τθσ πολιορκίασ εηιτθςαν οι Αιτωλοακαρνάνεσ τον Μαυροκορδάτον ωσ 

διευκυντιν και καλάςςιον δφναμιν εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ. Ο Μαυροκορδάτοσ εδζχκθ 

τθν αίτθςίν των, και θ κυβζρνθςισ ςυνινεςεν· αλλ' εδυςκολεφετο ο ζκπλουσ τθσ δυνάμεωσ, 

διότι εδυςκολεφετο θ ςφναξισ των αναγκαίων χρθμάτων. Επί τζλουσ απζπλευςαν 14 πλοία 

Φδρασ και Σπετςϊν· αλλά δεν ζωκαςαν εισ τον λιμζνα του Μεςολογγίου ει μθ τθν 30, ό εςτι 

μετά τον κίνδυνον. Τα πλοία ταφτα ζωεραν εισ Μεςολόγγι τον νζον διευκυντιν. Επί δε τω 

διάπλω ςυνζβθ το εξισ. 

 

Μεταξφ Σκροωϊν και Λκάκθσ απιντθςαν τα πλοία ταφτα εχκρικόν δικάταρτον πολεμικόν 

αναπλζον από Ρρεβζηθσ εισ Ράτρασ και κομίηον χριματα εισ μιςκοδοςίαν. Τινά εξ αυτϊν 

το επολζμθςαν και το ζβλαψαν, αλλ' οφτε να το βυκίςωςιν οφτε να το ςυλλάβωςιν 

εδυνικθςαν· ο δε κυβερνιτθσ του απελπιςκείσ το ζρριψεν είσ τινα βράχον τθσ Λκάκθσ, και 

όςοι του πλθρϊματοσ επρόωκαςαν, εξερρίωκθςαν. Επζδραμαν τότε και οι Ζλλθνεσ εισ 

κυρίευςίν του· αλλά τινζσ των επί τθσ γθσ διαςωκζντων ετουωζκιςαν τουσ αναβαίνοντασ 

εισ το πλοίον, εςκότωςαν ζνα και επλιγωςαν δφο. Τότε επάτθςαν οι Ζλλθνεσ τθν 

ουδετζραν γθν, μθ ειςακουςκζντων των πλοιάρχων, και κατζκοψαν όςουσ των εχκρϊν 

επρόωκαςαν ωεφγοντασ, ζωσ ου, ελκοφςθσ επιτοπίου δυνάμεωσ, επανιλκαν εισ τα πλοία 

των, αρπάςαντεσ τα εν τω ςυντριβζντι πλοίω χριματα· και επειδι δεν εςυμβιβάηοντο περί 

τθσ διανομισ, ζωυγαν αιωνιδίωσ τα ζχοντα τα χριματα υδραϊκά και κατόπιν και τα άλλα, 

ϊςτε ο λιμιν του Μεςολογγίου ζμεινε πάλιν απροςτάτευτοσ. 

 

Δφο δε θμζρασ πριν πατθκι θ ουδετζρα γθ τθσ Λκάκθσ, επατικθ και θ ουδετζρα γθ τθσ 

Λευκάδοσ. 
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Ρλοίον υπό ςθμαίαν ελλθνικιν, ςυναντιςαν παρά τθν Λευκάδα εχκρικόν, ωζρον επιβάτασ, 

το κατεδίωξε και θνάγκαςε τουσ εν αυτϊ να καταωφγωςι προσ αςωάλειάν των εισ τθν 

ξθράν, όπου απζβθςαν και οι καταδιϊκοντεσ, και τουσ μεν εωόνευςαν τουσ δε 

θχμαλϊτευςαν. 

 

Μετά δε τθν εν Άςτρει ςυνζλευςιν εδόκθ θ αρχθγία τθσ επαρχίασ Κορίνκου και θ ωροντίσ 

τθσ πολιορκίασ τθσ ακροκορίνκου τω Λωάννθ Νοταρά. Αλλ' θ δι' εχκρικϊν πλοίων τθσ 

Ακροκορίνκου και των Ρατρϊν ςυγκοινωνία δεν διεκόπθ· διά τοφτο οι εν τθ ακροπόλει δεν 

ζπαςχαν ζλλειψιν τροωϊν. Μεςοφντοσ του Λουνίου ζςτειλεν θ κυβζρνθςισ εισ ενίςχυςιν τθσ 

πολιορκίασ τον Στάικον Σταϊκόπουλον. 

Λοφλιοσ Αρχομζνου δε του ιουλίου μακοφςα ότι ο εν Ράτραισ διατριβϊν Χουςρζωθσ 

εμελζτα να ςτείλθ υπό τθν προςταςίαν πολεμικϊν πλοίων πολλά τροωοωόρα εισ 

προμικειαν τθσ ακροκορίνκου, προςαπζςτειλεν εισ Κόρινκον προσ ματαίωςιν του 

ςχεδίου τοφτου 450 ςτρατιϊτασ υπό τον Γενναίον, τον Χελιϊτθν και τον Χατςι-

Γιάννθν, οίτινεσ κατζλαβαν τασ εν τω παρακαλαςςίω αποκικασ και ωχυρϊκθςαν 

εισ εμπόδιον τθσ αποβιβάςεωσ των τροωϊν. Οι δε υπό τον Στάικον και Νοταράν, ωσ 

800, κατζςχαν τασ κζςεισ, άχιαν και Λόγκον, εισ εμπόδιον και οφτοι τθσ εξόδου 

των εχκρϊν από του ωρουρίου. Τθν 11 ιλκαν τα προςδοκϊμενα πλοία, θφραν το 

παράλιον κατεχόμενον και ιρχιςαν να κανονοβολϊςιν, αλλά δεν εδυνικθςαν να 

μετατοπίςωςι τουσ ωυλάςςοντασ αυτό· επεξιλκαν ςυγχρόνωσ και οι εν τω 

ωρουρίω Τοφρκοι, αλλά και οφτοι απζτυχαν αποκρουςκζντεσ. Μετά διθμζρουσ δε 

ανωωελείσ δοκιμάσ τα πλοία απζπλευςαν επαναωζροντα τα ωορτία. 

Ματαιωκζντων των εχκρικϊν ςχεδίων, οι πολιορκθταί ζλαβαν τόςον κάρροσ, ϊςτε 

ουδείσ των πολιορκουμζνων ετόλμα να προκφψθ τθσ πφλθσ. Τοιουτοτρόπωσ οι 

ζγκλειςτοι ςτενοχωρθκζντεσ, και από πάςθσ ζξωκεν βοθκείασ απελπιςκζντεσ 

επρόβαλαν ςυμβιβαςμόν. Ειδοποιθκείςα θ κυβζρνθςισ ζςπευςε να ςτείλθ 

επιτρόπουσ εν οίσ και τον Κολοκοτρϊνθν, εςυμβιβάςκθ δι' αυτϊν και παρζλαβε το 

ωροφριον τθν 20 Οκτωβρίου επί μετακομίςει των πολιορκουμζνων εισ 

Κεςςαλονίκθν ωερόντων τα ιδιαίτερα των όπλα και ενδφματα· οι όροι δε οφτοι 

πιςτϊσ ετθρικθςαν χάρισ εισ τθν επαγρφπνθςιν των αρχθγϊν και του 

παρευρεκζντοσ Νικιτα ςυνοδεφςαντοσ εισ Καλαμάκι αβλαβείσ τουσ παραδοκζντασ, 

300 άνδρασ και 60 γυναίκασ, οίτινεσ επιβιβαςκζντεσ εισ δφο υπό αυςτριακιν και εισ 

ζν υπό ιονικιν ςθμαίαν πλοία απεβιβάςκθςαν εισ Κεςςαλονίκθν (δ). Διωρίςκθ δε 

προςωρινόσ ωροφραρχοσ ακροκορίνκου ο Χελιϊτθσ. 

 

Θ δε εν Σαλαμίνι διαταχκείςα εισ Εφβοιαν εκςτρατεία υπό τον Οδυςςζα εχρειάηετο 

καλάςςιον δφναμιν. Θ υπθρεςία αφτθ ανετζκθ εισ τουσ Ψαριανοφσ επί ςυμωωνία ν' 

αποηθμιωκϊςιν από των ειςοδθμάτων τθσ αυτισ νιςου, και να τοισ χαριςκι και θ περί τθν 

Ερζτριαν εκνικι γθ εισ ςυνοικιςμόν. Ζπαρχοσ τθσ Ευβοίασ επί τθσ περί θσ ο λόγοσ 

εκςτρατείασ ιτον ο Κωλζττθσ. Οφτοσ ςυνάξασ ζνκεν κακείκεν 500 ςτρατιϊτασ, τουσ ζωερεν 

εισ Ακινασ, και παραδϊςασ αυτοφσ εισ τον Οδυςςζα μετζβθ εισ Κζαν επί νζα ςτρατολογία, 

και εκείκεν εισ Ψαρά προσ επίςπευςιν του ζκπλου του ςτολίςκου. Ζξ πλοία ψαριανά 

ωζροντα αυτόν και όςουσ εδυνικθ να ςτρατολογιςθ κατζπλευςαν αρχομζνου του 

νοεμβρίου εισ τον λιμζνα των Ρραςιϊν (Ρόρτο άωτθ), όπου ανεμζνετο ο Οδυςςεφσ, διότι 
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εκεί ζμελλε να ςυγκεντρωκι θ ςτρατιωτικι και θ ναυτικι δφναμισ τθσ περί θσ ο λόγοσ 

εκςτρατείασ. Τθν 7 νοεμβρίου κατζπλευςε και ο Οδυςςεφσ εκ Ρειραιϊσ εισ τον αυτόν 

λιμζνα ωζρων επί 20 ενόπλων πλοιαρίων 1000 ςτρατιϊτασ· ιλκαν μετά ταφτα και άλλοι 

ςτρατιϊται εξ Ακθνϊν διά ξθράσ· εςτάλθςαν και εκ Ναυπλίου 8 κανόνια, μία βομβοβόλοσ, 

150 βόμβαι και κανονόςωαιραι, και ικανι ποςότθσ μολφβδου και πυρίτιδοσ. Τθν δε 16 

ανιχκθ ο ςτολίςκοσ και απεβίβαςεν υπό τθν οδθγίαν του αρχθγοφ τθσ εκςτρατείασ 3000 

ςτρατιϊτασ εισ Αλιβζρι· εκεί ιλκαν και 600 Ευβοείσ υπό τον περιωερόμενον εισ τα όρθ 

Κριεηϊτθν. Ο ςτρατόσ οφτοσ διθρζκθ, και οι μεν κατζλαβαν τα προάςτεια και τουσ κιπουσ 

τθσ Καρφςτου, οι δε τθν μεταξφ βράχων και καλάςςθσ Κακιν Σκάλαν. Τθν 23 ζπεςαν επί 

τουσ κατζχοντασ τθν κζςιν ταφτθν 700 Τοφρκοι εκ των εν τθ Χαλκίδι και απεκροφςκθςαν 

κανονοβολοφμενοι και υπό των πλοίων· επζπεςαν 500 υπό τον Ομζρπαςαν και τθν 25, αλλ' 

απεκροφςκθςαν και οφτοι μετά ςωοδράν και πολφωρον μάχθν· εςκοτϊκθςαν δε 40 εχκροί 

και θχμαλωτίςκθςαν 5· εςκοτϊκθςαν και 5 Ζλλθνεσ και επλθγϊκθςαν 2. Μετά δε τθν περί 

θσ ο λόγοσ μάχθν οι κατζχοντεσ τθν κζςιν εκείνθν Ζλλθνεσ μετζβθςαν εισ Βρυςάκια, όπου 

και εςτρατοπζδευςαν· οι δε πολιορκοφντεσ τθν Κάρυςτον απεκροφςκθςαν οςάκισ 

εωϊρμθςαν. Μετζωεραν εξ Ακθνϊν ο Οδυςςεφσ 20 υπονομείσ, αλλά και δι' αυτϊν 

κατϊρκωςεν ουδζν και θναγκάςκθ να περιοριςκι εισ ςτενιν πολιορκίαν του ωρουρίου. 

 
1823 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΕ' 

 

ηξαηόπεδνλ Παηξώλ. — Ρήμηο λνκνηειεζηηθνύ θαη βνπιεπηηθνύ. — 

Καζαίξεζηο ηνπ ππνπξγνύ Πεξνύθα θαη ηνπ λνκνηειεζηνύ Μεηαμά. — 

Δκθύιηνη ηαξαραί θαη ζπγθξνύζεηο. — Σν βνπιεπηήξηνλ παηείηαη ππό 

ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο ελ Άξγεη θαη νη βνπιεπηαί κεηαβαίλνπλ εηο 

Κξαλίδη, — Νένλ λνκνηειεζηηθόλ. — Σα κεηαμύ Ρσζζίαο θαη Σνπξθίαο 

θαζ' όινλ ην έηνο. 

 

ΑΧΘΓΟΣ τθσ εισ Ράτρασ εκςτρατείασ υπό τθν ανωτάτθν διεφκυνςιν του Ηαιμθ διωρίςκθ ο 

Γιατράκοσ, όςτισ εςτρατοπζδευςεν εν τω μοναςτθρίω του Ομπλοφ. Μικροφ λόγου αξία 

απζβθ θ εκςτρατεία αφτθ περί τα πολεμικά, αλλά πολλοφ δι' ασ ζδωκεν αωορμάσ εισ 

πολιτικάσ διαιρζςεισ. Αν και πολλϊν επαρχιϊν τθσ Ρελοποννιςου ςτρατιωτικά ςϊματα 

διετάχκθςαν να ςυνζλκωςιν εισ το ςτρατόπεδον τοφτο, μόνα τα υπό τθν επιρροιν του 

Ηαιμθ, του Λόντου, του Γιατράκου, του Αναγνωςταρά καί τινων άλλων ςυνιλκαν· τα δε 

υπό τθν του Κολοκοτρϊνθ, του Δθλθγιάννθ, του Σιςίνθ και των ομοωρόνων αυτϊν δεν 

εωάνθςαν. Ο Κολοκοτρϊνθσ ικελεν, ωσ και άλλοτε, να διοριςκι αρχθγόσ πλθρεξοφςιοσ 

τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ ωσ αντιπολιτευόμενοσ τον Ηαιμθν και τον Λόντον· και επειδι δεν 

ειςθκοφετο, αντζπραττε ωανερά εισ διάλυςιν του ςτρατοπζδου. Εντεφκεν εκορυωϊκθςαν 

τα πάκθ των δφο πελοποννθςιακϊν κομμάτων, και αι διαιρζςεισ κατιντθςαν εντόσ τινων 

επαρχιϊν και εισ ςτρατιωτικάσ ςυγκροφςεισ· εξ αιτίασ δε τθσ ολιγότθτοσ του περί τασ 

Ράτρασ ςτρατοφ, οι κατ' εκείνο το μζροσ εχκροί ζμειναν ανενόχλθτοι βλάπτοντεσ μάλλον ι 

βλαπτόμενοι, και θ επί τθσ ειςβολισ του παςά τθσ Σκόδρασ πακοφςα Δυτικι Ελλάσ, και αι 

κινδυνεφςαςαι πόλεισ Ανατολικοφ και Μεςολογγίου υπζςτθςαν όλον τον αγϊνα 

αβοικθτοι. Διιρκει μάλιςτα θ πολιορκία του Ανατολικοφ ότε το περί ου ο λόγοσ 

ςτρατόπεδον, το εισ βοικειαν των μερϊν εκείνων ςυςτθκζν, διελφκθ διά των ραδιουργιϊν 
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των αντιπολιτευομζνων, και ο Γιατράκοσ ανεχϊρθςεν εισ τα ίδια. Αλλά, αν ευτφχθςεν ο 

Κολοκοτρϊνθσ να βλάψθ τουσ εναντίουσ του, δεν ευτφχθςε και να ωωελθκι αυτόσ. Άλλα 

επροςδόκα επί τθσ αντιπροεδρίασ του και άλλα θφρεν· ωλιγόςτευςεν θ επιρροι του αντί ν' 

αυξιςθ, διότι επί τθ μετακζςει του από τθσ ςτρατιωτικισ εισ τθν πολιτικιν υπθρεςίαν και 

οι ςυγγενείσ του εδυςωόρθςαν, και οι πλείςτοι των ωίλων του τον εγκατζλιπαν. Μςχυεν θ 

γνϊμθ του παρά τω νομοτελεςτικϊ, αλλ' ουδαμϊσ παρά τω βουλευτικϊ· και όςον εκείνο 

τον ετίμα, τόςον τοφτο τον απεςτρζωετο. Ταφτα και τα τοιαφτα τον θνάγκαςαν να 

παραιτθκι τθσ αντιπροεδρίασ. 

 

Αλλ' αποχωριηόμενοσ ο Κολοκοτρϊνθσ του νομοτελεςτικοφ προςωπικϊσ, δεν απεχωρίηετο 

και πολιτικϊσ. Ομόωρων και ςυμπράκτωρ αυτοφ τον επί τθσ αντιπροεδρίασ του, τοιοφτοσ 

διζμεινε και αω' οφ παρθτικθ· προσ μόνον δε τον ςυναδελωόν του Ηαιμθν, προσ ον 

αντεωζρετο και πρότερον, αντεωζρετο και παραιτθκείσ, αλλ' οφτωσ είχαν προσ τον Ηαιμθν 

και οι λοιποί ςυνάδελωοί του νομοτελεςταί. 

 

Θ δε βουλι μόνον τον Ηαιμθν εκ των νομοτελεςτϊν ετίμα και υπεςτιριηε. Τουσ δε 

ςυνάρχοντάσ του εκεϊρει ωσ ωατριαςτάσ, και ωσ τοιοφτουσ τουσ απεςτρζωετο και τουσ 

υπϊπτευε· διά τοφτο και επί τθ επανόδω τθσ εκ Σαλαμίνοσ δεν ζςτερξε να εδρεφςθ παρ' 

αυτοίσ εν Ναυπλίω, διότι θ πόλισ εκείνθ ιτον υπό τθν επιρροιν των, αλλ' ζςτθςε τθν ζδραν 

τθσ εν Άργει εισ πλιρθ διατιρθςιν τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ. 

 

Εν ϊ δε τοιαφτθ ιτον θ πολιτικι κατάςταςισ των πραγμάτων, ςυνζπεςαν τα εξισ, 

ωκιςαντα τα δφο κυβερνθτικά ςϊματα εισ ωανεράν ριξιν και προετοιμάςαντα δυςτυχϊσ 

τον εμωφλιον πόλεμον. 

Σεπτζμβριοσ Υποφργει επί των οικονομικϊν ο Χαραλάμπθσ Ρεροφκασ. Οφτοσ, εν ϊ ο η' 

παράγραωοσ του οργανικοφ νόμου δεν επζτρεπεν επίκεςιν ι είςπραξιν ωόρων 

άνευ νόμου, επζβαλεν εν Ρελοποννιςω δι' απλισ διαταγισ του, εκδοκείςθσ 

τθν 4 ςεπτεμβρίου, μονοπωλείον άλατοσ. Επί τθ ωανερά ταφτθ αυκαιρεςία 

οργιςκείςα θ βουλι ενιργθςε τα κατά νόμον, και τθν 24 νοεμβρίου εκάκθρε 

τον υπουργόν. Ειδοποιθκζν επιςιμωσ το νομοτελεςτικόν εκεϊρθςε 

παράνομον τθν κακαίρεςιν επί λόγω, ότι θ βουλι δεν ιτο πλιρθσ· δεν 

επζγραψε δε ωσ μζχρι τοφδε τα διαγγζλματά του «προσ το βουλευτικόν», 

αλλά προσ «τουσ εν Άργει βουλευτάσ». Τω όντι οι ςυνεδριάηοντεσ επί τθ 

περιςτάςει ταφτθ βουλευταί δεν απετζλουν τα δφο τρίτα των μελϊν του 

βουλευτικοφ όπωσ απιτει ο κκ' παράγραωοσ του ςυντάγματοσ προσ 

νομιμοποίθςιν ςυνεδριάςεωσ· ιτο δε ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ελλειπισ διά 

τθν επ' αδεία απουςίαν τινϊν, και τθν κατά προτροπιν του νομοτελεςτικοφ 

αποςκίρτθςιν ζνδεκα, οδθγόν εχόντων τον επί τθσ εκλογισ προζδρου τθσ 

βουλισ αποτυχόντα Δθλθγιάννθν, πολλάκισ εισ μάτθν ανακλθκζντων και επί 

τζλουσ κακαιρεκζντων. Αλλ' όςοι βουλευταί ιςαν επί τθσ καταδίκθσ του 

υπουργοφ, τόςοι ιςαν και αω' ότου επανζλαβεν θ βουλι τασ εργαςίασ τθσ εν 

Άργει, ασ το νομοτελεςτικόν εκεϊρθςε νομίμουσ· όπωσ δε και αν ζχθ το περί 

ου ο λόγοσ ηιτθμα, θ πράξισ του υπουργοφ ιτο και παράνομοσ και 
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αδικαιολόγθτοσ. 

 

Εν ϊ δε τοιαφτα επράττοντο όπου ζδρευεν θ κυβζρνθςισ, τα εμωφλια κακά εκορυωοφντο 

εν ταισ επαρχίαισ. 

 

Ο Σιςίνθσ όχι μόνον θπείκει εισ τασ διαταγάσ του Ηαιμθ, αλλά και ωανερά αντζπραττε. Διά 

τοφτο θτοιμάςκθςαν διςχίλιοι αρχθγοφσ ζχοντεσ τον Ηαιμθν και τον Λόντον εισ 

επιςτράτευςιν. Ειδοποιθκζν το νομοτελεςτικόν απζςτειλε δυνάμεισ υπό τον 

Κολοκοτρϊνθν, τον Ρλαποφταν και άλλουσ προσ αντίκρουςιν, ϊςτε ο εμωφλιοσ πόλεμοσ 

εωαίνετο επικείμενοσ· αλλά πριν ωκάςωςιν αι δυνάμεισ αφται εισ Γαςτοφνθν, ανεχϊρθςαν 

εκείκεν οι κατά του Σιςίνθ κινθκζντεσ δόντεσ τόπον τθ οργι, ο μεν Ηαιμθσ εισ Καλάβρυτα, 

ο δε Λόντοσ εισ Βοςτίτςαν. 

 

Κακ' όν δε καιρόν ϊδευεν ο Ρλαποφτασ εισ υπεράςπιςιν του Σιςίνθ, ςυνιλκαν πολλοί 

επαρχιϊται τθσ Καρυταίνθσ εισ Δθμθτςάνθν, προσ αγοράν των δθμοπρατουμζνων τθσ 

προςόδων· λογομαχίασ δε γενομζνθσ, επιςτόλιςεν οπαδόσ τισ του Ρλαποφτα τον Ανάςτον 

Δθλθγιάννθν και τον επλιγωςεν. Επί δε τω πακιματι τοφτω οι Δθλθγιάνναι εςκότωςαν τον 

ζνοχον, ζκοψαν τθν κόμθν τθσ γυναικόσ του και εν αγνοία τθσ κυβερνιςεωσ επολιόρκιςαν 

το χωρίον του Ραλοφμπα, όπου διζμενεν θ οικογζνεια του Ρλαποφτα, όςτισ μακϊν ταφτα 

επζςτρεψεν εισ υπεράςπιςιν των παςχόντων ςυγγενϊν του και ςυνιψε μάχθν μετά των 

περί τουσ Δθλθγιάννασ εν Ακόβοισ. Εν τω μεταξφ τοφτω ιλκε εισ το πεδίον τθσ μάχθσ και ο 

Κολοκοτρϊνθσ, όςτισ ςυγγενισ και ωίλοσ παλαιόσ του Ρλαποφτα, ςυμπζνκεροσ και ωίλοσ 

νζοσ των άλλων, εμεςολάβθςεν εισ κακθςφχαςίν των. Κατεταράχκθ το νομοτελεςτικόν 

μακόν το εν Ακόβοισ ςυμβάν, διότι ιλκαν εισ χείρασ δφο οικογζνειαι του κόμματόσ του, και 

ζςπευςε προσ διόρκωςιν του κακοφ ν' αποςτείλθ τον Μεταξάν· αλλ' επί τθ αποςτολι 

ταφτθ ιμαρτε πολλαχϊσ· δεν εηιτθςε τθν απαιτουμζνθν άδειαν τθσ βουλισ· μετά δε τθν 

αποςτολιν απζμειναν εν Ναυπλίω δφο μόνον μζλθ του νομοτελεςτικοφ, εν ϊ ο νόμοσ 

απιτει τουλάχιςτον τρία πάντοτε παρόντα· τα δ' απομείναντα δφο μζλθ ενιργουν ωσ και 

πρότερον, εν ϊ πάςα ενζργεια αυτϊν ιτο παράνομοσ. Εντεφκεν λαβοφςα δικαίαν αιτίαν θ 

βουλι ενιργθςε τα του νόμου ωσ και επί τθσ παρανομιςεωσ του υπουργοφ Ρεροφκα, 

εκιρυξε τθν 25 τον Μεταξάν εγκλθματίαν και ανατροπζα του οργανικοφ νόμου και τον 

κακιρεςεν αντικαταςτιςαςα τον Κωλζττθν. Ζνοχοι επίςθσ ιςαν και άξιοι τθσ αυτισ ποινισ 

και οι δφο άλλοι ςυνάδελωοι του Μεταξά· αλλ' θ βουλι δεν τουσ ςυνεκάκθρεν. Θ 

μετριοπάκειά τθσ όμωσ αφτθ δεν ωωζλθςεν. Οι μθ κακαιρεκζντεσ νομοτελεςταί οφτε τον 

Κωλζττθν εδζχκθςαν, οφτε τον Μεταξάν ζκπτωτον εκεϊρθςαν. Φοβοφμενοι δε και τθν 

εαυτϊν ζκπτωςιν εκιρυτταν, ότι οι εν Άργει βουλευταί ενιργουν εκτόσ του νόμου, 

ελλείποντοσ του απαιτουμζνου αρικμοφ· απζςτειλαν δε τθν επαφριον εισ Άργοσ τον 

ωροφραρχον του Ναυπλίου Ράνον Κολοκοτρϊνθν, τον Νικιταν και τον Τςόκρθν ίνα 

διαλφςωςι τθν βουλιν και ςυλλάβωςι τουσ πρωταιτίουσ ωσ ερεκίηοντασ κατά του 

νομοτελεςτικοφ τουσ άλλουσ βουλευτάσ. Ωσ πρωταίτιοι δε εκεωροφντο ο αντιπρόεδροσ 

Γρεςκζνθσ, ο Αςθμάκθσ Φωτίλασ και ο Αναςτάςιοσ Λόντοσ. Οι ςταλζντεσ υπιγαν εισ Άργοσ 

εν ςυνοδία 200 ςτρατιωτϊν, επάτθςαν το βουλευτιριον διαρκοφςθσ τθσ ςυνεδριάςεωσ, 

ιρπαςαν τα αρχεία (α) και διεςκόρπιςαν τουσ βουλευτάσ υβρίηοντεσ, απειλοφντεσ και 

αίροντεσ χείρα επί τινασ αυτϊν· επάτθςαν δε διά νυκτόσ και οικίασ βουλευτϊν, και μθ 

ευρόντεσ τουσ ενοικοφντασ τασ εγφμνωςαν. Αλλ' οι τόςον αςυςτόλωσ αςεβιςαντεσ εισ τον 
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νόμον ϊωειλαν να εμποδίςωςι πάςαν ςυγκζντρωςιν των διαςκορπιςκζντων βουλευτϊν, εξ 

θσ κα προιρχετο θ πτϊςισ των· αλλ' ουδζν ενιργθςαν, και οι πακόντεσ βουλευταί 

ανεχϊρθςαν κρυωίωσ και αςωαλϊσ οι μεν διά ξθράσ οι δε διά καλάςςθσ εισ Κρανίδι· 

επροτίμθςαν δε τον τόπον εκείνον ωσ επί τθσ Ρελοποννιςου και υπό τθν επίςκεψιν τθσ 

Φδρασ και των Σπετςϊν, ων οι κάτοικοι ιςαν του ωρονιματοσ αυτϊν. Αω' οφ δε ςυνιλκαν 

ζνκεν κακείκεν εισ τθν κωμόπολιν εκείνθν, διεκιρυξαν επιςιμωσ τθν 3 δεκεμβρίου τα εν 

Άργει ςυμβάντα και τα αίτια δι' α μετζβθςαν εκεί. Αςμζνωσ εδζχκθςαν τθν διακιρυξίν των 

αι ναυτικαί νιςοι (β), και τουσ εκάρρυναν να μθ αωιςωςι το ζργον των ατελζσ, αλλά να 

κακαιρζςωςι και τα λοιπά μζλθ του νομοτελεςτικοφ ωσ παρανόμωσ εργαηόμενα και να 

εκλζξωςι νζα. Εμψυχωκζντεσ οι βουλευταί υπό τθσ πανδιμωσ εκωραςκείςασ ταφτθσ 

γνϊμθσ των ιςχυρϊν νθςιωτϊν, και βλζποντεσ ότι πάςα απόπειρα ςυμβιβαςμοφ ιτο 

ματαία (γ), και ότι πάςα ελπίσ επιςτροωισ των νομοτελεςτϊν εισ τα κακικοντά των 

εξζλιπεν, εκάκθραν τθν 6 Λανουαρίου 1821 και τον πρόεδρον του νομοτελεςτικοφ 

Μαυρομιχάλθν και το μζλοσ αυτοφ Χαραλάμπθν. 

 

Κακαιρζςαςα θ βουλι τουσ νομοτελεςτάσ και προκεμζνθ να ςυςτιςθ κυβζρνθςιν ιςχυράν 

εκάλεςεν εισ τα πράγματα τουσ νθςιϊτασ και ανζδειξε πρόεδρον μεν του νομοτελεςτικοφ 

τον Γεϊργιον Κουντουριϊτθν, αποποιθκζντοσ του πρεςβυτζρου αδελωοφ Λαηάρου, μζλθ 

δε τον Ραναγιϊτθν Μπόταςθν και τον Νικόλαον Λόντον, διετιρθςε δε και τα δφο 

ομόωρονά τθσ τον Ηαιμθν και τον Κωλζττθν, και οφτω ςυμπλθρϊςαςα το πενταμελζσ 

νομοτελεςτικόν εξ ανδρϊν του αυτοφ ωρονιματοσ εκάλεςε τασ επαρχίασ, ων οι βουλευταί 

απεχωρίςκθςαν και κακθρζκθςαν, εισ εκλογιν και αποςτολιν άλλων βουλευτϊν. Οι δε εν 

Ναυπλίω νομοτελεςταί, μακόντεσ τθν κακαίρεςίν των, ςυμπαρζλαβαν τουσ εκεί 

ομόωρονάσ των βουλευτάσ, μετζβθςαν εισ Τριπολιτςάν και εκάλεςαν και οφτοι τασ 

επαρχίασ των εν Κρανιδίω βουλευτϊν εισ εκλογιν και αποςτολιν άλλων αντ' εκείνων επί 

ςυγκροτιςει νζου βουλευτικοφ· ϊςτε εςυςτικθςαν δφο κυβερνιςεισ εδρεφουςαι θ μεν εν 

Κρανιδίω θ δε εν Τριπολιτςά, και αποκαλοφμεναι αμοιβαίωσ παράνομοι. Τοιαφτθ ιτον θ 

τότε κατάςταςισ του τόπου. 

 

Επανελκϊν δε εισ Κωνςταντινοφπολιν ο εισ Βερϊνθν εκείκεν προ ολίγου μεταβάσ λόρδοσ 

Στραγγωόρδοσ, εισ ον ανζκεςεν, ωσ είδαμεν, ο αυτοκράτωρ Αλζξανδροσ τον εξιςαςμόν των 

διαωορϊν του, θςχολικθ μετά πολλοφ ηιλου εισ τα τθσ εντολισ του, αλλ' θφρε τθν Ρφλθν 

κωωεφουςαν και μάλλον απαιτοφςαν ι παραχωροφςαν. Θ μακροκυμία του Αλεξάνδρου, θ 

απόρριψισ των προσ τασ Δυνάμεισ ικεςιϊν τθσ Ελλάδοσ και θ αποχι τοφτων από πάςθσ 

ςοβαράσ ςκζψεωσ περί αυτισ υπερφψωςαν τθν επθρμζνθν τθσ Ρφλθσ οωρφν αλλά, 

λζγοντοσ και επαναλζγοντοσ του πρζςβεωσ εξ ονόματοσ τθσ ευνοϊκισ προσ αυτιν 

διακειμζνθσ κυβερνιςεϊσ του, ότι θ μακροκυμία του αυτοκράτοροσ δεν ιτον 

ανεξάντλθτοσ, ότι κίνδυνοσ πολζμου επζκειτο αιτίασ τθσ αναβολισ και παρακοισ τθσ, ότι 

καιρόσ ιτο ν' ανοίξθ τουσ οωκαλμοφσ τθσ, και ότι οι ςφμμαχοι διά των ςυμβουλϊν των δεν 

είχαν άλλο ςυμωζρον ειμι να τθν οδθγιςωςιν εισ τθν οδόν τθσ ςωτθρίασ τθσ, ιρχιςεν θ 

Ρφλθ να κλίνθ το ουσ εισ τουσ λόγουσ του, και ανιγγειλε κατ' ευκείαν τθν 23 ωεβρουαρίου 

τθ κυβερνιςει τθσ ωςςίασ τθν αποςτολιν των θγεμόνων, εξζωραςε τθν εισ επανάλθψιν 

των διπλωματικϊν ςχζςεων των δφο αυτοκρατοριϊν επικυμίαν τθσ, και υπεςχζκθ τθν 

άνευ περαιτζρω αναβολισ παντελι ανάκλθςιν των εν ταισ θγεμονείαισ ςτρατευμάτων τθσ. 

Ρροσ λφςιν δε του ρωςςοτουρκικοφ ηθτιματοσ και ταχείαν επανάλθψιν των προκειμζνων 
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διπλωματικϊν ςχζςεων παρελείωκθ επί του παρόντοσ το εν τω πρωτοκόλλω τθσ 9 

νοεμβρίου περί ειρθνεφςεωσ τθσ Ελλάδοσ άρκρον επί τθ προτάςει τθσ Αυςτρίασ, 

ςυναινοφντοσ και του Αλεξάνδρου. Φιλικϊτατον ιτο το φωοσ τθσ επιςτολισ τθσ Ρφλθσ 

προσ τθν κυβζρνθςιν τθσ ωςςίασ· αλλ' ό,τι καλόν εδφνατο να προζλκθ εντεφκεν, το 

εματαίωςεν αυτι θ Ρφλθ, γράψαςα ςυγχρόνωσ τοισ εν Κωνςταντινουπόλει αντιπροςϊποισ 

Αγγλίασ και Αυςτρίασ, ότι απιτει ανενδότωσ παρά τθσ ωςςίασ τθν παράδοςιν των 

προςωφγων και τθν απόδοςιν των επί τθσ εν Αςία οροκετικισ γραμμισ ωρουρίων κατά τθν 

ςυνκικθν του Βουκουρεςτίου. Τόςον δε απότομον και αφκαδεσ ιτο το φωοσ τθσ προσ τουσ 

αντιπροςϊπουσ τοφτουσ επιςτολισ, ϊςτε ο τθσ Αγγλίασ ανιγγειλε τθ Ρφλθ ότι εκεϊρει τθν 

επιςτολιν ωσ μθ ςταλείςαν· αλλ' θ αυλι τθσ ωςςίασ ζλαβε γνϊςιν τθσ διά τθσ αυςτριακισ 

πρεςβείασ, και οργιςκείςα ανζβαλε τθν απάντθςίν τθσ. Θ Ρφλθ δεν εςωωρονίςκθ· αλλά 

μετά τθν ανωτζρω ωιλικιν προσ τθν ωςςίαν επιςτολιν, αωιρπαςεν εκ Βουκουρεςτίου ωσ 

καταχραςτιν, δι' ενεργείασ του παςά τθσ Συλιςτρίασ και εν αγνοία του αυκζντου του 

τόπου, ζνα των εντοπίων ευγενϊν, τον Βθλλαράν, επανελκόντα εισ τθν πατρίδα του 

προτροπι τθσ Αυςτρίασ, όπου είχε προςωφγει· εχάριςε δε και τω ιδίω αυτισ εμπορικϊ 

ναυτικϊ εξαιρετικά επί τθσ εν Κωνςταντινουπόλει μεταωορτϊςεωσ προνόμια εισ ηθμίαν 

των άλλων ςθμαιϊν και εισ καιρίαν βλάβθν του ρωςςικοφ εμπορίου· εκράτθςε και 

τζςςαρα πλοία υπό ςθμαίαν ρωςςικιν, ωσ ιδιοκτθςίαν ελλθνικιν, μθ κελιςαςα καν να 

εξετάςθ μετά τθσ Δυνάμεωσ, θσ θ ςθμαία τα εςκζπαηεν, αν ιςαν αλθκείσ αι υποψίαι τθσ. 

Τόςον δε βαρείαν εξζλαβε τθν προσ τθν ρωςςικιν ςθμαίαν φβριν ο ωιλειρθνικόσ πρζςβυσ 

τθσ Αγγλίασ, ϊςτε ζγραψε τθ Ρφλθ, τθν 13 μαΐου ότι, «αν οι υπουργοί του ςουλτάνου είχαν 

περί πολλοφ τα ςυμωζροντα των εχκρϊν τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, δεν κα εδφναντο 

να πράξωςι ςυντελεςτικϊτερόν τι προσ τον ςκοπόν τοφτον παρ' ό,τι ζπραξαν κατά τθσ 

ρωςςικισ ναυτιλίασ. 40 πλοία προςτικζμενα εισ τον ςτόλον των αποςτατϊν κα ζβλαπταν 

ολιγϊτερον τα αλθκινά ςυμωζροντα του οκωμανικοφ κράτουσ παρά τθν κράτθςιν 4 

πλοίων υπό ρωςςικιν ςθμαίαν». 

 

Τοιαφτα ετόλμα θ Ρφλθ κατά τθσ ωςςίασ, εν ϊ αι Δυνάμεισ κατεγίνοντο να τθν 

αποτρζψωςι τθσ οδοφ τθσ απωλείασ τθσ. Μόλισ δε μεςοφντοσ του Λουλίου ζωκαςεν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν θ απάντθςισ τθσ ρωςςικισ αυλισ γραωείςα εν πνεφματι οργισ· απιτει 

δε ωσ όρουσ τθσ επαναλιψεωσ των ςχζςεων τον ελεφκερον πλουν τθσ Μαφρθσ καλάςςθσ, 

τθν κατάργθςιν παντόσ επ' ωωελεία τθσ οκωμανικισ ςθμαίασ εξαιρετικοφ προνομίου, τθν 

απόλυςιν του Βθλλαρά και τθν παντελι κζνωςιν των θγεμονειϊν από των τουρκικϊν 

ςτρατευμάτων· ειδοποίει δε εν ταυτϊ, ότι ϊωειλεν θ Ρφλθ να ςτιςθ τθν προςοχιν τθσ και 

εισ τθν ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ. 

 

Επί τθ παραλαβι δε τθσ απαντιςεωσ ταφτθσ και τθ επανειλθμμζνθ προτροπι του 

πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ, θ Ρφλθ δι' επιςιμου πράξεϊσ τθσ, θν ςυνυπζγραψε και ο ρθκείσ 

πρζςβυσ εξ ονόματοσ τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ, παρεχϊρθςε μεν όςα απιτει θ ωςςία υπζρ 

τθσ ναυτιλίασ και του εμπορίου αλλ' άωθςεν εκκρεμι τα τρία άλλα ηθτιματα, το του 

παντελοφσ κενϊςεωσ των θγεμονειϊν, το τθσ απολφςεωσ του Βθλλαρά και το τθσ 

ειρθνεφςεωσ τθσ Ελλάδοσ. Το ουςιωδζςτερον των εκκρεμϊν ηθτθμάτων επί τθσ 

ςυνελεφςεωσ τθσ Βερϊνθσ ιτον το του διάπλου· επιλκε και το επίςθσ ουςιϊδεσ τθσ 

μεταωορτϊςεωσ. Λυκζντων των δφο τοφτων ευτυχϊσ, ζςπευςαν οι ςφμμαχοι να 

παρακινιςωςι τον Αλζξανδρον ωσ ικανοποιθκζντα να ςτείλθ πρζςβυν εισ 
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Κωνςταντινοφπολθ, υποςχόμενοι τθν κερμιν ςφμπραξίν των εισ λφςιν και των άλλων. Αλλ' 

ο Αλζξανδροσ, όςτισ διζτριβε τότε εν Κερνοβικίω, όπου και ο αυτοκράτωρ Φραγκίςκοσ, 

ςυνδιαλεγόμενοι περί των αυτϊν διαωορϊν και περί ευρζςεωσ καταλλιλου τρόπου εισ 

ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ, δεν ενζκρινε να ςτείλθ πρζςβυν, επί λόγω ότι δεν εξιςάςκθςαν 

ειςζτι πάςαι αι μετά του ςουλτάνου διαωοραί του· ζςτειλεν όμωσ τον ςφμβουλον τθσ 

επικρατείασ, Μιντςιάκθν ωσ ζωορον των εμπορικϊν και ναυτικϊν υποκζςεων· αλλ' θ 

αποςτολι αφτθ, οποιονδιποτε χαρακτιρα και αν ζωερεν, ιρκει να εξαλείψθ τουσ 

επικρατοφντασ περί πολζμου ωόβουσ. 

 

Ο δε πρζςβυσ τθσ Αγγλίασ, ο περί των οκωμανικϊν ςυμωερόντων ακαμάτωσ ωροντίηων, 

πριν εξιςάςθ τα ρωςςοτουρκικά, εξίςαςε τα τουρκοπερςικά, και τθν 16 Λουλίου υπεγράωθ 

τθ ςυνεργεία του ςυνκικθ ειρινθσ εν Εςερϊ· ϊςτε θ Ρφλθ άωοβοσ εισ το εξισ ωσ προσ τθν 

ωςςίαν και άωροντισ ωσ προσ τθν Ρερςίαν, είχε πάςαν ευκαιρίαν να ρίψθ όλασ τασ 

δυνάμεισ τθσ κατά τθσ εγκαταλελειμμζνθσ Ελλάδοσ. 

 
1823-1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΣ' 

 

Αλάπινπο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ εηο Κσλζηαληηλνύπνιηλ. — Έθπινπο 

ηνπ ειιεληθνύ. — Ναπκαρία. — Σα πεξί Κξήηεο θαζ' όιελ ηελ 

αξκνζηείαλ ηνπ Σνκπάδε. 

 

ΟΥΤΕ μαχιμϊτεροσ, οφτε επιχειρθματικϊτεροσ εωάνθ ο νζοσ καπετάμπαςασ του 

προκατόχου του. Καταπλεφςασ ο υπ' αυτόν ςτόλοσ εισ Ράτρασ εδυναμϊκθ και παρά των 

μετ' ολίγον καταπλευςάντων εκεί ςτολίςκων τθσ Αλγερίασ και του Τουνεηίου, αλλ' ουδζν 

γενναίον οφτε κατϊρκωςεν οφτ' επεχείρθςεν. Απζτυχεν, ωσ είδαμεν, θ παρά τον Γαλατάν 

απόβαςισ, απζτυχεν θ εισ Κόρινκον αποβίβαςισ των τροωϊν, δισ εκινικθ κατά τθσ 

Βοςτίτςθσ και δισ απζτυχεν, ουδεμίαν βοικειαν εδυνικθ να δϊςθ τω υπό τον παςάν τθσ 

Σκόδρασ πολιορκοφντι το Ανατολικόν ςτρατοπζδω, και αυτόσ ο καλάςςιοσ αποκλειςμόσ 

του Μεςολογγίου ιτο τοιοφτοσ, ϊςτε οφτε θ ςυγκοινωνία τθσ πόλεωσ εκείνθσ και των 

άλλων μερϊν διεκόπθ, οφτε θ ειςκομιδι των τροωίμων εμποδίςκθ. Π,τι δε κατά τα 

ωαινόμενα είχε κυρίωσ υπ' όψιν ο καπετάμπαςασ κακιμενοσ εν Ράτραισ ιτο, να δίδθ επί 

αδρά τιμι αδείασ διάπλου υπό ουδετζραν ςθμαίαν εισ εξαγωγιν των προϊόντων του 

κορινκιακοφ κόλπου. Μετά δφο ιμιςυ δε μθνϊν άχρθςτον διατριβιν εν Ράτραισ, κακ' θν 

ιλκαν εισ επίςκεψίν του ο κατά τθν μεςόγειον ναφαρχοσ Άγγλοσ και ο ανκαρμοςτισ των 

ιονίων νιςων, απζπλευςε τθν 25 αυγοφςτου αωιςασ υπό τον Λςοφωπαςαν, αρχθγόν ιδθ 

των κατά τασ Ράτρασ, τθν Ναφπακτον, το ίον και το Αντίρριον κατά ξθράν και κάλαςςαν 

οκωμανικϊν δυνάμεων, τρεισ ωρεγάτασ και δϊδεκα άλλα μικρότερα ζνοπλα πλοία. 

 

Τα δ' ελλθνικά πλοία διζμεναν κακ' όλον το ζαρ και κζροσ του παρόντοσ ζτουσ άπλοα δι' 

ζλλειψιν χρθμάτων. Απζκαμαν οι πρόκριτοι των ναυτικϊν νιςων ςυνειςωζροντεσ εξ ιδίων, 

το δε εκνικόν ταμείον ιτο πάντθ κενόν. Θ ςτερεά Ελλάσ, καταπατουμζνθ υπό των εχκρϊν, 

δεν είχε τι να ςυνειςωζρθ· τα ειςοδιματα τθσ Ρελοποννιςου τα μεν εχρθςίμευαν εισ 

διατιρθςιν των ςτρατευμάτων τθσ, τα δε κατεςπαταλϊντο υπό τινων των τοπαρχϊν τθσ· τα 

του Αιγαίου ιςαν μικρά· ο ψθωιςκείσ εισ χριςιν του ςτόλου ζρανοσ ιτο δυςςφνακτοσ· 
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θφξθςαν οι επί τθσ εξαγωγισ και ειςαγωγισ των ειδϊν δαςμοί, εξ αιτίασ όμωσ τθσ 

αβεβαιότθτοσ και τθσ επικρατοφςθσ αταξίασ ολίγθ θ ωωζλεια και εντεφκεν. Αλλ' οποία και 

αν ιτον θ οικονομικι κατάςταςθ του τόπου, όλοι θςκάνοντο ότι θ ακινθςία των πλοίων 

επροξζνει καιρίαν βλάβθν. Εςτάλθςαν βραδζωσ χριματά τινα παρά τθσ κυβερνιςεωσ εισ 

κίνθςιν αυτϊν, και απεωαςίςκθ να μθ αναβλθκι περαιτζρω ο ζκπλουσ. Τθν 10 αυγοφςτου 

ιλκαν εισ τα νερά τθσ Φδρασ 13 ψαριανά, και μθ ευρόντα τα άλλα ζτοιμα, ζπλευςαν μόνα 

κατόπιν του οκωμανικοφ ςτόλου περιωερομζνου εισ το Αιγαίον. Αδφνατοι και 

απροςτάτευτοι αι νιςοι επροςκφνουν όπου και αν εωαίνετο ο εχκρικόσ ςτόλοσ και 

εωιλοδϊρουν τον αρχθγόν του. Μόνθ θ Τινοσ, όπου εξ αιτίασ του εναντίου ανζμου 

εμετεϊριςεν ο ςτόλοσ ολόκλθρον θμζραν, όχι μόνον ουδζν τοιοφτον ζπραξεν, αλλ', υπό 

τον ιχον των εκκλθςιαςτικϊν κωδϊνων, υπό τθν ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ και υπό τθν 

πυροβολιν κανονίων και τουωεκίων, τον εκάλεςεν εισ μάχθν. Ατάραχοσ ο Χουςρζωθσ επί 

τθ αυκαδεία των Τθνίων, «παιδία είναι και ασ παίηωςιν» είπε γελϊν προσ τουσ 

αξιωματικοφσ του ηθτοφντασ άδειαν να τουσ τιμωριςωςιν. Ο ςτόλοσ οφτοσ ειςζπλευςε τθν 

23 εισ Δρυόν, λιμζνα τθσ Ράρου, αλλ' ανιχκθ τθν 26, ωανζντων ζξωκεν των 15 ψαριανϊν 

πλοίων, και κατζπλευςεν εισ Μιτυλινθν. Συγχρόνωσ κατζπλευςαν και τα ψαριανά εισ 

Ψαρά, όπου ιλκαν μετ' ολίγασ θμζρασ και τα των άλλων νιςων, και τότε όλα ομοφ, 40 

ζνοπλα και 6 πυρπολικά, εξζπλευςαν υπό τον Μιαοφλθν και τθν 8 ςεπτεμβρίου θφραν τα 

εχκρικά εκτόσ τθσ Μιτυλινθσ αναβαίνοντα προσ τον Ελλιςποντον και παρθκολοφκθςαν. 

Τθν 14, ςυμβάςθσ τρικυμίασ, διεςκορπίςκθςαν τα ελλθνικά μεταξφ Λίμνου και αγίου 

Προυσ και τθν επιοφςαν ευρεκζντα τα του Μιαοφλθ, Σαχτοφρθ, Σκοφρτθ, Καλαωάτθ και ζν 

πυρπολικόν εν μζςω τεςςάρων εχκρικϊν ωρεγατϊν, δφο κορβεττϊν και ενόσ βρικίου, 

επολζμθςαν και εβλάωκθςαν, τα δε του Σκοφρτθ και εκινδφνευςεν· αλλ' απθλλάγθςαν και 

τα τζςςαρα, καζντοσ του πυρπολικοφ εισ εκωόβθςιν του εχκροφ. Ρερί δε τθν μεςθμβρίαν 

τθσ αυτισ θμζρασ ευρζκθςαν τα πλοία ταφτα εν μζςω όλου του εχκρικοφ ςτόλου· αλλά 

βοθκοφντοσ του ανζμου διιλκαν αβλαβι· το δε εςπζρασ ςυνιλκαν όλα τα ελλθνικά εισ τα 

νερά τθσ Λίμνου και, μθ ωανζντων τθν επαφριον των εχκρικϊν, επανιλκαν εισ Ψαρά προσ 

φδρευςιν και επιςκευιν. 

 

Ο δε οκωμανικόσ ςτόλοσ, αω' οφ επανζπλευςεν εισ Μιτυλινθν και εκείκεν προσ τον κόλπον 

του Βϊλου, παρζςτθ τθν 9 Οκτωβρίου ζμπροςκεν τθσ Σκιάκου. Οι κάτοικοι τθσ νιςου 

ταφτθσ, οίτινεσ, ωοβοφμενοι τουσ ςυρρεφςαντασ εν αυτι Ολυμπίουσ μετά τθν πτϊςιν τθσ 

Ευβοίασ και των Τρικζρων, είχαν μετακομιςκι όλοι ςυν γυναιξί και τζκνοισ εισ το 

ωροφριον, ζςτειλαν αντιπροςϊπουσ εισ προςκφνθςιν του καπθτάμπαςα αιτοφμενοι τθν 

ςυνδρομιν του και πολεμεωόδια προσ απόπεμψιν των Ολυμπίων. Ο καπθτάμπαςασ και 

πολεμεωόδια προκφμωσ τοισ ζδωκε, και τον ςτόλον του αυκθμερόν εισ τον λιμζνα των 

ζωερε· τθν δε επιοφςαν ιρχιςε ςωοδρόν κανονοβολιςμόν. Ρολλοί των επί τθσ νιςου 

Ολυμπίων ζτρεξαν επί τω εμωανιςμϊ του ςτόλου εισ τθν μονιν τθσ Ευαγγελίςτρασ μίαν 

ιμιςυ ϊραν μακράν του ωρουρίου προσ εξαςωάλιςιν των αδυνάτων, ϊςτε 400 μόνον ιςαν 

οι επί του παραλίου μαχθταί εν ϊ εκανονοβόλει ο ςτόλοσ. Μετά μιασ δε ϊρασ άςβεςτον 

πυρ επειράκθ ο καπθτάμπαςασ ν' αποβιβάςθ ςτρατεφματα εισ τασ κζςεισ, μζγαν Άμμον 

και Ανεμομφλουσ· επειδι δ' επεκράτει άκρα νθνεμία, και δεν διεςκεδάηετο ο πολφσ και 

παχφσ καπνόσ, οι εχκροί επλθςίαςαν αωανείσ και αβλαβείσ όπου εςκόπευαν ν' αποβϊςιν· 

αλλά ωανζντεσ επυροβολικθςαν ςωοδρϊσ, ολίγοι επρόωκαςαν και απζβθςαν, και όλοι οι 
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αποβάντεσ κατεκόπθςαν, οι δε λοιποί επανιλκαν εισ τα πλοία άπρακτοι. Ματαιωκζντοσ 

του περί αποβάςεωσ ςχεδίου, ανιχκθ ο ςτόλοσ μετά μεςθμβρίαν όλοσ και ειςζπλευςε τον 

κόλπον του Βϊλου. Εωάνθ τθν ακόλουκον θμζραν αίωνθσ και ο ελλθνικόσ εντόσ του 

κόλπου, προςζβαλε τθν προωυλακιν του εχκρικοφ προσ το Αρτεμίςιον, και επζρριψε δφο 

πυρπολικά, αλλ' εισ μάτθν. Μετά τθν αβλαβι δε ταφτθν ςφγκρουςιν εξζπλευςε του 

κόλπου, ζρριψεν άγκυραν εισ τον λιμζνα τθσ Σκιάκου, και θςχολικθ εισ ετοιμαςίαν εκ του 

προχείρου δφο πυρπολικϊν. Εξζπλευςε και ο οκωμανικόσ τθν επαφριον, και επανζπλευςεν 

εισ τον Ελλιςποντον, όπου διαμείνασ ολόκλθρον μινα ειςζπλευςε τον κεράτιον κόλπον μθ 

αιςχυνόμενοσ να ρυμουλκι ωσ δείγματα των κατά κάλαςςαν κατορκωμάτων του 15 μικρά 

πλοία, όλα ωορταγωγά, τιδε κακείςε ςυλλθωκζντα. Ζμειναν δε καί τινα των πολεμικϊν 

παρά τον Ελλιςποντον. Κατόπιν του οκωμανικοφ απζπλευςε τθσ Σκιάκου και ο ελλθνικόσ, 

όςτισ απιντθςε προσ τουσ Ωραιοφσ εξερχόμενα του κόλπου δζκα ζνοπλα πλοία 

διατελοφντα υπό τον παςάν τθσ Κεςςαλονίκθσ, ιτοι, ζν τρικάταρτον, οκτϊ δικάταρτα και 

μίαν γολζτταν, ωζροντα όλα αιχμαλϊτουσ εκ των ςυλλθωκζντων επί τθ πτϊςει τθσ 

Ευβοίασ. Οι Τοφρκοι εξζλαβαν μακρόκεν τα ελλθνικά ωσ τουρκικά και ζπλεαν προσ αυτά· 

αλλά πλθςιάςαντα είδαν τθν απάτθν των και εςτράωθςαν προσ τθν ξθράν εισ διάςωςίν 

των. Οι Ζλλθνεσ εκυρίευςαν αμαχθτί το τρικάταρτον και τζςςαρα δικάταρτα, εν οίσ θφραν 

150 αιχμαλϊτουσ· θ γολζττα εκάθ αφτανδροσ μθ κζλουςα να παραδοκι· τα δε άλλα 

τζςςαρα ερρίωκθςαν εισ τθν ξθράν παρά τθν Στθλίδα. 

 

Κατ' εκείνον τον καιρόν ςυνζβθ τα εξισ περίεργον. Ο αυςτριακόσ μοίραρχοσ ςυνζλαβεν 22 

Ζλλθνασ ωσ πειρατάσ και τουσ παρζδωκεν εισ τον διοικθτιν τθσ Σμφρνθσ, όςτισ τουσ 

απζςτειλε διά ξθράσ υπό ωρουράν εισ Μουντανιά όπωσ διαβιβαςκϊςιν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν. Δεδεμζνοι οι άνκρωποι οφτοι από των ουρϊν των εω' ων εκάκθντο οι 

απάγοντεσ αυτοφσ ίππων και ελκόμενοι, ζωκαςαν εισ Μουντανιά, όπου εμβιβαςκζντεσ είσ 

τι πλοίον ζχον 17 Τοφρκουσ ναφτασ ερρίωκθςαν δζςμιοι εισ τθν κοίλθν· αλλ' εν ϊ φπνωτταν 

οι πλείςτοι του πλθρϊματοσ, ανζβθςαν οι δζςμιοι αίωνθσ επί του καταςτρϊματοσ 

αλλθλολυκζντεσ, ιρπαςαν όπλα, και τουσ μεν ωονεφςαντεσ τουσ δε ρίψαντεσ εισ τθν 

κάλαςςαν και ωορζςαντεσ τα ενδφματά των, διεξζπλευςαν ακωλφτωσ τον Ελλιςποντον, 

διεξζωυγαν επιτθδείωσ τα παραλιμενίηοντα εχκρικά πλοία και κατευωδϊκθςαν αβλαβείσ 

εισ Ψαρά. 

 

Αωοφ δε εψεφςκθςαν, ωσ προείρθται, αι ελπίδεσ ασ ςυνζλαβεν ο εν Κριτθ Χαςάμπαςασ 

εισ υποταγιν των λαϊν διά τθσ πεικοφσ, επεχείρθςε να κατορκϊςθ το ςκοποφμενον διά 

τθσ βίασ, παντοφ κφων, ανδραποδίηων, κατερθμόνων και ιχνθλατϊν και αυτοφσ τουσ εν 

ςπθλαίοισ και ταισ οπαίσ τθσ γθσ. Διςχίλιοι ψυχαί, εν αισ και 300 ζνοπλοι, κατζωυγαν είσ τι 

ςπιλαιον παρά το χωρίον Μιλάτον τθσ επαρχίασ Μυραμπζλου, και δεκαπζντε νυχκιμερα 

δεν ζπαυςαν αμυνόμενοι. Ρολλοί ζδραμαν ζξωκεν εισ ςωτθρίαν των, αλλά και οφτοι 

διεςκορπίςκθςαν και οι ζγκλειςτοι απελπιςκζντεσ επί τζλουσ και διψϊντεσ παρεδόκθςαν, 

και ουδείσ ςχεδόν αυτϊν θφρεν ζλεοσ. Μθ δυνάμενοι δε πλζον οι κατ' εκείνα τα μζρθ 

Χριςτιανοί ν' αντιςτακϊςιν, ζκλιναν γόνυ ενϊπιον του νικθτοφ· ολίγοι μόνον περιεωζροντο 

εισ τα όρθ ζνοπλοι. 

 

Ο δε Χαςάμπαςασ, αω' οφ κατεπάτθςε και υπζταξεν όλασ τασ ανατολικάσ επαρχίασ, 

επανιλκε, προσ ανάπαυςιν των ςτρατιωτϊν του προχωροφντοσ ιδθ του χειμϊνοσ, εισ 
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Ρεδιάδα, όπου εκτραχθλιςκείσ του ίππου απζκανε. 

 

Αλλ' όςον εχειροτζρευςαν τα των επαρχιϊν εκείνων μετά τθν εκεί μετάβαςιν των περί τον 

Χαςάμπαςαν, τόςον εβελτιϊκθςαν τα κατά τα ωροφρια των Χανιϊν και τθσ εκφμνθσ 

απομακρυνκζντων των εχκρϊν· διότι καταλαβόντεσ εκ νζου οι Χριςτιανοί ασ άλλοτε 

κατείχαν κζςεισ, ςυχνάκισ θνόχλουν και ζβλαπταν τουσ εξορμϊντασ εχκροφσ ενεδρεφοντεσ 

και καταδιϊκοντεσ αυτοφσ ςυνικωσ μζχρι των πυλϊν των ωρουρίων. Ενζπεςαν όμωσ και 

οφτοι ζν τινι ενζδρα κατά τουσ Αρμζνουσ και απϊλεςαν τον εν πολλαίσ μάχαισ διακρικζντα 

και καλϊσ πάντοτε πολιτευςάμενον Γεϊργθν Δελθγιαννάκθν. 

 

Αρχομζνου δε του Οκτωβρίου, κακ' όν καιρόν κατζπλευςεν εισ Σοφδαν ο εν τω αργολικϊ 

κόλπω πακϊν οκωμανικόσ ςτόλοσ, επεβιβάςκθςαν διςχίλιοι εκ των πλθρωμάτων εισ 

Καλφβασ προσ λεθλαςίαν τθσ επαρχίασ των Αποκορϊνων, αλλ' απεκροφςκθςαν, ζπακαν, 

πολλοί ζπεςαν εισ τθν κάλαςςαν προσ ςωτθρίαν των, και ο ςτόλοσ απιρε μετά τινασ 

θμζρασ άπρακτοσ. Εν τοφτοισ θφξανεν θ διχόνοια των Κρθτϊν και του Αωεντοφλθ. Οφτοσ, 

εν όςω απελάμβανε τθν εφνοιαν των Σωακιανϊν, διετιρει τθν εξουςίαν· αλλ' αω' οφ 

εμιςικθ παρ' αυτϊν, εγκατελείωκθ παρά πάντων, εξυβρίςκθ, απεκθρφχκθ, κακθρζκθ, 

εωυλακίςκθ, και απζπλευςεν αβλαβισ εισ Μάλταν. Τοφτου δε κακαιρεκζντοσ και του 

γενικοφ γραμματζωσ Νικολάου Οικονόμου τθν διοίκθςιν του τόπου προςωρινϊσ τασ αρχάσ 

δεκεμβρίου αναλαβόντοσ, ςυνθνϊκθςαν πεντακιςχίλιοι Χριςτιανοί, και αρχομζνου του 

ωεβρουαρίου ζπεςαν εισ τασ επαρχίασ Κιςάμου και Σελίνου, κατετρόπωςαν τουσ εν αυταίσ 

Τοφρκουσ, ανζτρεψαν διά πυρόσ πφργουσ, ιρπαςαν κτινθ και τασ πολεμικάσ αποςκευάσ 

των, εριμωςαν τθν γθν των, και τουσ μεν εν τθ επαρχία τθσ Κιςάμου απζκλειςαν όλουσ εν 

τω ωρουρίω τθσ, τουσ δε εν τθ του Σελίνου περιϊριςαν εντόσ του Κανδάνου πολιορκοφντεσ 

και τοφτουσ και εκείνουσ. Επί δε των ςυμβάντων τοφτων απζκανεν εξ αςκενείασ ο πλιρθσ 

πατριωτικοφ ηιλου, ο κάλλιςτοσ και ωιλοκίνδυνοσ, Λωςιω Κωνςταντουδάκθσ, ο κοινϊσ 

καλοφμενοσ Σιωακασ ι Σιωθσ. 

 

Μετά δε τθν εν Άςτρει εκνικιν ςυνζλευςιν διωρίςκθ παρά τθσ κυβερνιςεωσ αρμοςτισ τθσ 

Κριτθσ επί τθ αιτιςει των εντοπίων ο Μανϊλθσ Τομπάηθσ, ανιρ δυνάμενοσ διά τθσ 

υπολιψεωσ, τθσ αξιότθτοσ και τθσ ναυτικισ επιρροισ του να ενιςχφςθ τον αγϊνα· 

Μάιοσ και επειδι δεν είχεν θ κυβζρνθςισ πϊσ να επαρκζςθ εισ τα τθσ εκςτρατείασ, 

ςυνειςζωεράν τινεσ των εν Ρελοποννιςω Κρθτϊν, εδάνειςε και ο αρμοςτισ, 

εςτρατολογικθςαν διά των χρθμάτων τοφτων εν Ναυπλίω 1200 οπλοωόροι 

ςφμμικτοι, ςυνεςτρατολογικθςαν καί τινεσ Κρανιδιϊται ωσ πυροβολιςταί υπό τον 

Χάςτιγκα, και απάραντεσ όλοι μετά του αρμοςτοφ επί οκτϊ πλοίων πολεμικϊν και 

ωορτθγϊν μετεβιβάςκθςαν τθν 22 μαΐου εισ τον λιμζνα τθσ Κιςάμου, Δραπανιάν, 

πλθςίον του πολιορκουμζνου ωρουρίου. Και πολιορκθταί και πολιορκοφμενοι 

εξζλαβαν τα ελκόντα πλοία ωσ οκωμανικά, και οι πολιορκοφμενοι εμψυχωκζντεσ 

εξϊρμθςαν, ζπεςαν κατά των πολιορκοφντων και τουσ απεμάκρυναν· αλλά 

ωανείςθσ τθσ ςθμαίασ, επανιλκαν οι πολιορκοφμενοι εισ το ωροφριον, επανιλκαν 

και οι πολιορκθταί εισ τθν κζςιν των και απζκλειςαν τουσ εχκροφσ ωσ και πρότερον. 

Εν τοφτοισ απζβθςαν οι περί τον Τομπάηθν και απεβίβαςαν αυκθμερόν και το 

πυροβολικόν εκ 15 κανονίων, εξ ϊν τα 8 εςτάλθςαν παρά του εν ωςςία Καλλζργθ. 
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Εμελζτα δε ο αρμοςτισ να πζςθ ευκφσ εισ τα Χανιά· αλλά ςκεωκείσ ότι το ωροφριον 

τθσ Κιςάμου ιτο διά ςυμβιβαςμοφ αλωτόν, ζμεινε και επρότεινε τοισ εν αυτϊ να 

παραδοκϊςιν. Ειςθκοφςκθ θ πρόταςίσ του, και δϊςασ και λαβϊν ομιρουσ 

παρζλαβε το ωροφριον τθν τετάρτθν θμζραν τθσ αποωάςεϊσ του, ό εςτι τθν 25, και 

απζςτειλεν εισ Χανιά τουσ εν αυτϊ 1500 επί δφο υπό ιόνιον ςθμαίαν πλοίων 

αβλαβείσ, αλαωυραγωγιτουσ και οπλοωοροφντασ· τόςουσ δε εκζριηε κακ' θμζραν ο 

εν τω ωρουρίω λοιμόσ, ϊςτε 50 απζκαναν διαρκοφςθσ τθσ επιβιβάςεωσ. 

Συνωμολογικθ δε επί τθσ παραδόςεωσ του ωρουρίου να απολφςωςι και οι Χανιϊται 

οικογενείασ τινάσ χριςτιανικάσ· και επειδι δεν τασ απζλυςαν, απεποιικθςαν και οι 

περί τον Τομπάηθν, ν' απολφςωςι τουσ ομθρεφοντασ παρ' αυτοίσ Τοφρκουσ. 

Ρολφτιμοσ ιτον θ κτιςισ του λιμζνοσ τθσ Δραπανιάσ, διότι ινοιγε νζαν κοινωνίαν 

μετά τθσ λοιπισ Ελλάδοσ, μόνου του λιμζνοσ των Σωακιϊν χρθςιμεφοντοσ μζχρι 

τοφδε εισ κοινωνίαν. 

 

Διακζςασ δε ο αρμοςτισ τα τθσ Κιςάμου ειςζβαλε τθν 30 εισ τθν επαρχίαν του Σελίνου 

πατρίδα των μαχιμωτζρων Τοφρκων τθσ Κριτθσ επί ςκοπϊ να πζςθ απροςδοκιτωσ εισ 

Κάνδανον, όπου είχαν ςυρρεφςει όλοι οι κάτοικοι τθσ επαρχίασ εκείνθσ, εξ ϊν 1500 

οπλοωοροφντεσ, ειςωζροντεσ τα κτινθ των και πάςαν τθν κινθτιν περιουςίαν των αλλ' οι 

εν Κανδάνω Τοφρκοι προειδοποιικθςαν, ωχυρϊκθςαν εντόσ τινοσ πφργου κειμζνου προσ 

δυςμάσ, και δφο κτιςτϊν προμαχϊνων, του μεν προσ το κζντρον, του δε προσ τθν αρκτικιν 

πλευράν του χωρίου, και ςτιςαντεσ ενζδραν κακ' οδόν εωόνευςαν και ςυνζλαβαν 30 

Στερεοελλαδίτασ μθ ειδότασ τον τόπον. 

 

Ο δε αρμοςτισ, ςτρατοπεδεφςασ ζξωκεν του χωρίου μετά 5500 εντοπίων και αλλοδαπϊν, 

και ςτιςασ 4 κανόνια, διζταξε μετά τινα ακροβολιςμόν, κακ' όν εωονεφκθςαν ολίγοι 

εκατζρωκεν, τθν δι' εωόδου άλωςιν των δφο προμαχϊνων. Χίλιοι πεντακόςιοι υπικουςαν· 

αλλ', αω' οφ ζωκαςαν εντόσ βολισ πιςτόλασ, εξϊρμθςαν οι Τοφρκοι πριν εωορμιςωςιν 

οφτοι, τουσ ζτρεψαν, εωόνευςαν 110 και επλιγωςαν ςχεδόν άλλουσ τόςουσ· εχάκθςαν και 

εκ των νικθτϊν 30. Νικθταί εωάνθςαν οι Σελινιϊται και κατ' άλλασ τινάσ εξορμιςεισ· αλλά 

νικϊντεσ είχαν εντόσ του χωρίου εχκρόν ανίκθτον, τθν πανϊλθν, κερίηουςαν ανθλεϊσ. Θ 

μάςτιξ αφτθ εταπείνωςε τθν οωρφν των, θν φψωςαν αι ευτυχείσ εκδρομαί των· 

κινδυνεφοντεσ δε όλοι και καρρυνόμενοι υπό τθσ αξιεπαίνου διαγωγισ του αρμοςτοφ επί 

τθσ παραδόςεωσ τθσ Κιςάμου, ζςτερξαν επί τθ προτάςει αυτοφ ν' αναχωριςωςιν εισ Χανιά 

αβλαβείσ ωζροντεσ όλα τα πράγματά των· αλλ' απιτθςαν εισ αςωάλειάν των ανταλλαγιν 

ομιρων, διότι, και αν δεν υπϊπτευαν τον αρμοςτιν, υπϊπτευαν πάντοτε το εντόπιον 

ςτράτευμα. Τω όντι και επί τθσ παραδόςεωσ τθσ Κιςάμου και επί τθσ ενεςτϊςθσ 

διαπραγματεφςεωσ τινζσ των εντοπίων ικελαν τον ςυμβιβαςμόν ωσ παγίδα μάλλον, ι ωσ 

αςωάλειαν των εχκρϊν· και επειδι δεν ειςθκοφςκθςαν επί τθσ παραδόςεωσ του ωρουρίου 

εκείνου, απιτουν ιδθ επιμόνωσ να ςυμβιβαςκϊςι κατ' επιωάνειαν μόνον μετά των εν 

Κανδάνω, ςκοπεφοντεσ να τουσ επιβουλευκϊςι διαβαίνοντασ τα ςτενά· επροωαςίηοντο δε 

ότι το ςυμωζρον του εκνικοφ αγϊνοσ απιτει τθν κυςίαν των περί ων ο λόγοσ Τοφρκων διά 

κεμιτϊν και ακεμίτων τρόπων, διότι ιςαν οι μαχιμϊτεροι και οι ςκλθρότεροι όλων των 

άλλων. Απζρριψεν εν αγανακτιςει ο αρμοςτισ τθν ςτυγεράν ταφτθν απαίτθςιν, ουδείσ των 

Ελλινων ανακαλυωκζντοσ του δολίου τοφτου ςκοποφ ικελε να ομθρεφςθ, και ο 

ςυμβιβαςμόσ εδυςκολεφετο. Συνζβθ εν τοφτοισ τυχαίον τι εξομαλφναν τθν ενυπάρχουςαν 
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δυςκολίαν. Διαρκοφςθσ τθσ περί θσ ο λόγοσ διαπραγματεφςεωσ επεκράτει ανακωχι, και 

επί τθσ ανακωχισ είσ των Σελινιωτϊν εςκότωςε ςτρατιϊτθν Ζλλθνα πειρακζντα ν' αρπάςθ 

από τθσ ηϊνθσ του τθν αργυριλατον πιςτόλαν του. Συλλθωκείσ ο ωονεφσ εςτάλθ προσ τον 

αρμοςτιν ίνα τιμωρθκι, αλλ' απελφκθ εν τω άμα ατιμϊρθτοσ επί λόγω ότι ο Τοφρκοσ 

δικαίωσ εςκότωςε τον Ζλλθνα. Θ πράξισ αφτθ του αρμοςτοφ τόςον, τον εςφςτθςε παρά 

τοισ εχκροίσ του, ϊςτε, επαναλθωκειςϊν των εχκροπραξιϊν τθν επαφριον διά τθν 

υπερανακϊχευςιν, εδζχκθςαν οι Τοφρκοι τον ςυμβιβαςμόν άνευ ομιρων επί τθ απλι 

υπογραωι του αρμοςτοφ ελπίηοντεσ εισ τθν τιμιότθτά του (α). Αλλ' οι δολιευόμενοι τον 

ςυμβιβαςμόν εντόπιοι, μακόντεσ το γεγονόσ, προκατζλαβαν, μθ ειςακουομζνου του 

αρμοςτοφ, τα ςτενά προσ εκτζλεςιν του βδελυροφ ςχεδίου των. 

Λοφνιοσ Τθν γ' ϊραν μετά μεςθμβρίαν τθσ 2 Λουνίου εξεκίνθςαν οι Τοφρκοι ςυνεπιωζροντεσ 

τα πράγματά των και τα κτινθ των. Ζκ τινων ςθμείων υπϊπτευςαν κακ' οδόν δόλον 

αλλά δεν εδφναντο να επανζλκωςιν εισ το χωρίον των, διότι, εν ϊ τινζσ των κακά 

βουλευομζνων ζτρεξαν να προκαταλάβωςι τα ςτενά, άλλοι ιρχοντο κατόπιν των. 

Ρεςόντεσ δε εισ τα ςτενά ζπακαν τα πάνδεινα. Καλι τφχθ προειδοποίθςαν οι 

Χανιϊται περί τθσ μελετωμζνθσ μεταβάςεωσ και ιλκαν εισ ςυνάντθςιν και 

υπεράςπιςιν. Εξαιτίασ ταφτθσ τα πακιματα των Σελινιωτϊν οπωςοφν 

εμετριάςκθςαν, αλλά πολλοί αυτϊν εωονεφκθςαν, πάμπολλαι γυναίκεσ και παιδία 

εηωγρικθςαν και πολλά κτινθ και πράγματα των θρπάγθςαν. Δεν θρκζςκθςαν οι 

κακοπράγμονεσ επί τθ ακεμίτω ταφτθ πράξει αλλ' εξϊκειλαν και εισ άλλθν 

απανκρωποτζραν· επί λόγω να μθ μολυνκϊςιν, ζκαυςαν 200 πανωλοβλιτουσ 

κοιτωμζνουσ εντόσ του ωσ νοςοκομείου χρθςιμεφοντοσ ηαμίου του Κανδάνου. Θ 

διαγωγι αφτθ κατζςτρεψε θν ςυνζλαβαν οι Τοφρκοι κατ' αρχάσ καλιν ιδζαν περί 

του αρμοςτοφ. 

 

Εκείναισ ταισ θμζραισ εδυναμϊκθςαν οι μζχρι τοφδε αδφνατοι εχκροί, διότι θ μεν μοίρα 

του οκωμανικοφ ςτόλου, θ ζξωκεν των Μοκωκορϊνων αποκοπείςα, ζωερεν εισ Χανιά 

τροωάσ και 300 πυροβολιςτάσ. 43 δε πλοία υπό τον υποναφαρχον του Μεχμζτ-Αλι 

Γιβραλτάρθν απεβίβαςαν μετ' ολίγον εισ το Μεγάλον Κάςτρον 5000 μαχθτάσ. 

 

Κατ' αυτόν δε τον καιρόν παρ' ολίγον ν' ανάψθ εμωφλιοσ πόλεμοσ, ωονευκζντων εν 

Μυλοποτάμω δφο Σωακιανϊν ατακτθςάντων. Ο αρμοςτισ κακθςφχαςε τουσ 

αντιωερομζνουσ, αλλά δεν τουσ εωιλίωςεν. 

 

Αω' οφ δε αι δφο επαρχίαι Κιςάμου και Σελίνου θλευκερϊκθςαν, εκρίκθ εφλογον να 

οργανιςκι θ νιςοσ εκ νζου πολιτικϊσ και ςτρατιωτικϊσ, και να τακτοποιθκι θ υπθρεςία. 

Επί τω ςκοπϊ τοφτω ςυνιλκαν αρχομζνου του Λουνίου οι πλθρεξοφςιοι των διαωόρων 

επαρχιϊν επί τθ προςκλιςει του αρμοςτοφ εισ Αρκοφδαιναν, χωρίον τθσ επαρχίασ 

εκφμνθσ· αλλ' οι Σωακιανοί, αντί να ςτείλωςιν ωσ και οι άλλοι λαοί τθσ Κριτθσ 

πλθρεξουςίουσ, κατζβθςαν ζνοπλοι πλθκθδόν επί λόγω ότι αντιωερόμενοι προσ τουσ 

Μυλοποταμίτασ δεν επιςτεφοντο να ςτείλωςι μόνον πλθρεξουςίουσ. 

 

Ωπλαρχιγουν μζχρι τοφδε όλων των επαρχιϊν τθσ Κριτθσ Σωακιανοί. Ρεριωρόνθςιν 

εκεϊρουν τθν προτίμθςιν ταφτθν οι των άλλων επαρχιϊν και απιτουν εν τθ ςυνελεφςει να 
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εκςτρατεφωςι του λοιποφ υπό ςυνεπαρχιϊτασ αρχθγοφσ. Θ γνϊμθ αφτθ υπερίςχυςε, και οι 

Σωακιανοί απεχωρίςκθςαν εγκοτοφντεσ· αλλ' επί τθ προςκλιςει του αρμοςτοφ, 

υποςχεκζντοσ να τουσ ικανοποιιςθ και εξορίςαντοσ προσ χάριν των τινάσ των αντιπάλων 

αυτϊν επανιλκαν, ςυνειργάςκθςαν, και ςυνυπζγραψαν τον νζον οργανιςμόν, ον 

επεκφρωςε τθν 15 και ο αρμοςτισ (β). 

 

Εν ϊ δε κατεγίνοντο οι Κριτεσ ρυκμίηοντεσ τα τοπικά των κατά τον νζον οργανιςμόν, οι 

ςυνοδεφςαντεσ τον αρμοςτιν οπλοωόροι διζμεναν ζμπροςκεν των Χανιϊν 

ακροβολιηόμενοι. Τθν δε 12 Λουλίου, μεςοφςθσ τθσ θμζρασ, κακ' θν ϊραν εκοιμϊντο οι 

Τοφρκοι, ζπεςαν αίωνθσ επί τον Ταράτςον, χωρίον ζν τζταρτον τθσ ϊρασ απζχον του 

Μεγάλου Κάςτρου, και τον εκυρίευςαν. Θγωνίςκθςαν οι Τοφρκοι εισ ανάκτθςίν του, 

ζπεςαν εκατζρωκεν ικανοί, και οι Χριςτιανοί μθ δυνάμενοι να τον διατθριςωςι τον 

ζκαυςαν επί τζλουσ και ανεχϊρθςαν. 

 

Επί δε τθσ ςυνευλεφςεωσ εκρίκθ αναγκαίον ν' αναηωπυρωκι ο αγϊν εν ταισ 

ανατολικωτζραισ τθσ νιςου επαρχίαισ, όπου θ παρουςία των εχκρϊν τον απζςβεςεν. Επί 

τω ςκοπϊ τοφτω διετάχκθςαν διάωοροι οπλαρχθγοί να ςτρατολογιςωςιν εν ταισ 

επαρχίαισ των και ςυνζλκωςιν όλοι εισ Αμουργζλασ κατά τασ υπωρείασ τθσ Μδθσ, πζντε 

ϊρασ μακράν του Μεγάλου Κάςτρου. 

 

Εν ϊ δε κατεγίνετο ο αρμοςτισ εισ τα τθσ εκςτρατείασ, κατζπλευςεν εκ νζου εισ Κριτθν 

υπό τον Γιβραλτάρθν ο αιγφπτιοσ ςτόλοσ ςυνοδεφων 50 ωορτθγά μετακομίηοντα 

ςτρατεφματα, τροωάσ, πολεμεωόδια και τον Χουςειμπεθν γαμβρόν του Μεχμζτ-Αλι και 

διάδοχον του Χαςάμπαςα. 

 

Αν και θ εισ θν κατεγίνοντο οι Χριςτιανοί ςτρατολογία θλπίηετο και ταχεία και 

πολυάρικμοσ, μόλισ ςυνιλκαν υπερμεςοφντοσ του αυγοφςτου εισ Αμουργζλασ διςχίλιοι 

και ετάχκθςαν υπό τον οφςον προσ ικανοποίθςιν τθσ ωιλοτιμίασ των Σωακιανϊν· αωίχκθ 

εκεί και ο Τομπάηθσ μετά χιλίων. Δεκακιςχίλιοι Τοφρκοι, πεηοί και ιππείσ, επζπεςαν 

πανςτρατιά, και πολλάκισ εωορμιςαντεσ και πολλά πακόντεσ απεκροφςκθςαν αλλ' 

υπερίςχυςαν επί τζλουσ. Θ μάχθ αφτθ, κακ' θν 300 Ζλλθνεσ εχάκθςαν, κατζςτρεψε τον 

αγϊνα και εματαίωςεν όλασ τασ υπζρ νζασ ςτρατολογίασ προςπακείασ του αρμοςτοφ. 

 

Εν μζςω δε τθσ αποτυχίασ και τθσ ακυμίασ ταφτθσ προςιλωςαν οι Ζλλθνεσ τθν προςοχιν 

των εισ τθν άλωςιν του ωρουρίου τθσ Γραμβοφςθσ επί πετρϊδουσ τινόσ νθςιδίου κατά τθν 

δυτικιν άκραν τθσ νιςου κειμζνου, ολιγάρικμον ζχοντοσ ωρουράν και αυτιν απρόςεκτον. 

Τθν 11 δεκεμβρίου, νυκτόσ γενομζνθσ, εκινικθςαν διςχίλιοι υπό τθν αρχθγίαν του 

Δθμιτρθ Δράμαλθ, ανζβθςαν τα τείχθ του ωρουρίου επ' ελπίδι να το αωαρπάςωςιν, 

ειςιλκαν ανεμπόδιςτοι και εωόνευςαν τον ςκοπόν κοιμϊμενον αλλά γενομζνθσ ταραχισ 

επί τθσ εντόσ διαςποράσ αυτϊν, τουσ ενόθςαν οι Τοφρκοι, ζδραξαν τα όπλα, κατζλαβαν 

τασ οχυράσ κζςεισ, και αντεμάχοντο αγνοοφντεσ διά το επικρατοφν ςκότοσ τίνεσ οι ωίλοι 

και τίνεσ οι εχκροί. Επί τθσ νυκτερινισ δε ςυμπλοκισ επλθγϊκθςαν ο αωαλιάσ πλοίαρχοσ 

τθσ γολζττασ Τερψιχϊρθσ καί τινεσ άλλοι, οίτινεσ και εξεβιβάςκθςαν του ωρουρίου. 

Διαδοκζντοσ δε ψευδοφσ λόγου ότι οι προπορευκζντεσ κατεςτράωθςαν όλοι, 

υπερεωοβικθςαν οι λοιποί, και οι πλείςτοι αυτϊν εξεπιδθςαν προσ ςωτθρίαν των. 40 
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ευρζκθςαν εν τω ωρουρίω αω' οφ ζωεξε, και δφο μόνον εξ αυτϊν, ο Αναγνϊςτθσ 

Ραναγιϊτου και ο Χατςι- Γιάννθσ Βαρδικάκθσ, εκπθδιςαντεσ εςϊκθςαν. Ο δε ρεκφμνιοσ 

Γεϊργθσ Ραπαδάκθσ, ςπάςασ τουσ πόδασ του επί τθσ νυκτερινισ του καταβάςεωσ και μθ 

δυνάμενοσ να τρζξθ, εωονεφκθ τθν επαφριον υπό των εξελκόντων του ωρουρίου Τοφρκων. 

 

Κφων εν τοφτοισ ο Χουςειμπεθσ και απολφων ειςιλαςε τον οκτϊβριον εισ Αυλοπόταμον. 

Ρεντακόςιοι Χριςτιανοί, γυναίκεσ το πλείςτον και παιδία, εκρφβθςαν ζν τινι ςπθλαίω επί 

τθσ μεςθμβρινισ πλευράσ πετρϊδουσ βουνοφ προσ το δυτικοβόρειον μζροσ του 

Μελιδωνίου, χωρίου τθσ επαρχίασ Αυλοποτάμου. Τρεισ μινασ αντζςτθςαν πολιορκοφμενοι 

και αμυνόμενοι. Μθ δυνθκείσ δε ο Χουςειμπεθσ κατ' ουδζνα τρόπον να τουσ υποτάξθ, 

ινοιξεν οπιν άνωκεν του ςπθλαίου, επεςϊρευςεν ευωλζκτουσ φλασ, τασ εωλόγιςε 

πνεφςαντοσ επιτθδείου ανζμου, και ο ειςκρϊςκων καπνόσ ζπνιξε ςχεδόν όλουσ. 

 

Ρροκζμενοσ ο ανιρ οφτοσ να καταςτρζψθ ολοτελϊσ τον αγϊνα επάτθςε τελευτϊντοσ του 

ωεβρουαρίου και τον Αποκόρωνα, επάτθςεν αρχομζνου του μαρτίου και υπζταξε και αυτά 

τα Σωακιά και εκάλει καταβάσ εκείκεν τουσ λαοφσ εισ αωοπλιςμόν και εισ μετάνοιαν επί 

πλιρει και τελεία αωζςει παντόσ πολιτικοφ αμαρτιματοσ και επί κατοχι τθσ ιδιοκτθςίασ 

των· θφρε δε και όργανον των βουλϊν του τον εκεί αυςτριακόν υποπρόξενον Δερκοφλθν, 

όςτισ, περιωερόμενοσ από χωρίου εισ χωρίον, εκάλει τουσ πάντασ εισ υποταγιν επί 

αμνθςτεία, και εξζδωκε τθν 12 απριλίου εγκφκλιον προσ τουσ Ζλλθνασ, δι' θσ τοισ ζλεγε 

κομπάηων ότι «αν οι Τοφρκοι τον θπάτουν, κα τουσ εςτθλίτευε και κα μετεχειρίηετο όλθν 

τθν ιςχφν του εισ ικανοποίθςιν των πακόντων». Εν όςω οι Σωακιανοί αντείχαν, θλπίηετο ωσ 

και άλλοτε θ ανόρκωςισ του αγϊνοσ· αλλ' οι ιςχυρότεροι των πλαρχθγϊν αυτϊν 

απθρνικθςαν επί τθ περιςτάςει ταφτθ τον αγϊνα. Τοφτου γνωςκζντοσ, απθλπίςκθςαν 

όλοι, και προκειμζνθσ τθσ ωυγισ ι τθσ υποταγισ, επροτίμθςαν τθν ωυγιν οι δυνάμενοι να 

ωφγωςι· πάμπολλοι δε, μιτε να ωφγωςι δυνάμενοι μιτε να προςκυνιςωςι κζλοντεσ, 

ανζβθςαν τα όρκια μζρθ τθσ Μδθσ επ' ελπίδι αςωαλοφσ καταωυγισ· δεν ζπαυςαν δε και 

πολλοί κλεπτοπολεμοφντεσ· ιςαν καί τινεσ επικυμοφντεσ εν τθ γενικι ταφτθ απελπιςία να 

κζςωςι τθν πατρίδα των υπό τθν αγγλικιν προςταςίαν. Ο δε ατυχισ αρμοςτισ, 

καταδιωκόμενοσ ζνκεν κακείκεν, και ωοβοφμενοσ μθ πιαςκι και παραδοκι εισ τουσ 

εχκροφσ παρά των επιβουλευκζντων τον εκνικόν αγϊνα, κατζωυγεν εισ τον λιμζνα των 

Σωακιϊν, ζκαυςε τασ εκεί αποκικασ τροωϊν και πολεμεωοδίων, εςυμβοφλευςε τουσ 

Κριτασ διά προκθρφξεωσ του τθσ 6 απριλίου να εγκαρτερϊςιν ζνοπλοι, και διατάξασ τα εισ 

υποςτιριξιν των πολεμικϊν κινθμάτων καταπλεφςαντα εκείναισ ταισ θμζραισ υδραϊκά 

πλοία να παραλάβωςιν όςουσ εχϊρουν και μετακομίςωςιν εισ Μονεμβαςίαν, ανεχϊρθςε 

και αυτόσ τθν 12 επί τθσ Τερψιχϊρθσ. 

 

Αω' οφ οι Κριτεσ κατζκεςαν τα όπλα, αντθμείωκθςαν μετά τινα καιρόν οι προςκυνιςαντεσ 

οπλαρχθγοί όπωσ τοισ ζπρεπε. Συνιλκαν ανυπόπτωσ επί τθ προςκλιςει τθσ τουρκικισ 

Αρχισ εισ τα Χανιά και ερρίωκθςαν εισ ςκοτεινιν ωυλακιν. 

 
1823-24 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΖ' 
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Δμσηεξηθόλ δάλεηνλ. — Γεξκαληθόο ιεγεώλ εηο αληίιεςηλ ηεο Διιάδνο. 

— Φηιειιεληθαί εηαηξίαη. — πλζήθε εηο αλόξζσζηλ ηνπ ηάγκαηνο ηνπ 

αγίνπ Ησάλλνπ ηεο Ηεξνπζαιήκ. — Άθημηο ηνπ ιόξδνπ Βύξσλνο θαη ηνπ 

ζπληαγκαηάξρνπ ηάλσπνο εηο Διιάδα. — Απόπεηξα εηο άισζηλ 

Κνξώλεο. — Γηάιπζηο ηνπ ελ Δπβνία ειιεληθνύ ζηξαηνπέδνπ. 

 

ΤΛΕΤΛΑ ςχεδόν παριλκεν αω' οφ θ Ελλάσ ωπλίςκθ κατά τθσ κατακλιβοφςθσ αυτιν ξζνθσ 

εξουςίασ, και όλοσ ο τριετισ οφτοσ αγϊν διετθρείτο και κατά γθν και κατά κάλαςςαν διά 

των ολίγων προςόδων τθσ και διά των ςυνειςωορϊν των πολιτϊν τθσ. Τα ςτρατεφματα, ωσ 

επαρχιακά και ολιγοδάπανα, δυνατόν ιτο να διατθρϊνται και εισ τo εξισ κατά τον αυτόν 

τρόπον, αλλ' όχι και ο ςτόλοσ. Εξ αυτισ τθσ αρχισ του αγϊνοσ θςκάνοντο οι Ζλλθνεσ τθν 

ανάγκθν ευρζςεωσ εξωτερικοφ δανείου, και το παρελκόν ζτοσ εξεδόκθ εν Κορίνκω νόμοσ 

περί αυτοφ· αλλ' εισ εφρεςίν του εχρειάηετο απαραιτιτωσ να υπάρχθ αν όχι βεβαιότθσ 

τουλάχιςτον βάςιμοσ ελπίσ αποδόςεωσ· εισ φπαρξιν δε τοιαφτθσ ελπίδοσ εχρειάηετο 

απαραιτιτωσ θ πολιτικι φπαρξισ τθσ Ελλάδοσ· αλλ' όχι μόνον αβζβαιοσ αλλά και απίκανοσ 

εωαίνετο τα πρϊτα ζτθ θ επιτυχία τθσ ελλθνικισ επαναςτάςεωσ· μετά τρία όμωσ ζτθ 

δεινϊν και ευτυχϊν αγϊνων, αι ελπίδεσ του μζλλοντοσ τθσ Ελλάδοσ εωαίνοντο οπωςοφν 

βάςιμοι, και θ εφρεςισ του δανείου πικανι. Επί τθ πικανότθτι ταφτθ εξεδόκθ τον μάιον του 

παρόντοσ ζτουσ άλλοσ νόμοσ εισ εφρεςιν τεςςάρων εκατομμυρίων διςτιλων. 

 

Πςον δε ιςαν δυςμενείσ προσ τον ελλθνικόν αγϊνα αι αυλαί, τόςον εωάνθςαν ευμενείσ οι 

λαοί. Εξ αυτισ τθσ αρχισ του μζχρι τζλουσ δεν είδαν οι λαοί εν αυτϊ, ωσ αι αυλαί, το 

καταςτρεπτικόν αλλά το επανορκωτικόν ςθμείον των κοινωνιϊν, και ζςπευςαν να τον 

βοθκιςωςι κακ' όςουσ εδφναντο τρόπουσ. 

 

Ρρϊτοι ιλκαν εισ αντίλθψίν του οι ςοωοί τθσ Γερμανίασ αςχολθκζντεσ, εξάρχοντοσ του 

Κθρςίου, εισ ςφςταςιν και αποςτολιν εισ Ελλάδα γερμανικοφ λεγεϊνοσ. Καταςτακείσ δε ο 

Άρειοσ πάγοσ απζςτειλεν εισ Γερμανίαν τον Κ. Κεωαλάν δϊςασ αυτϊ εξουςίαν εισ εφρεςιν 

δανείου προσ ταχείαν αποςτολιν του λεγεϊνοσ τοφτου και αγοράν των αναγκαίων· 

υπεγράωθ δε εν Ηυρίχω και ςφμβαςισ περί μεταβάςεωσ εξακοςίων· μετζβθςαν διά τθσ 

Μαςςαλίασ εισ τθν Ελλάδα καί τινεσ αυτϊν· αλλ' θ κατάςταςισ του τόπου δεν επζτρεπε τθν 

εκπλιρωςιν των όρων τθσ ςυμβάςεωσ, διά τοφτο θ μετάβαςισ των πολλϊν δεν 

επραγματοποιικθ, και οι μεταβάντεσ διεςκορπίςκθςαν. 

 

Ρροϊόντοσ δε του καιροφ θ αγιότθσ του αγϊνοσ, θ ανιςότθσ τθσ πάλθσ, θ ωμότθσ των 

Τοφρκων, θ εν τοισ δεινοίσ πακιμαςι καρτερία των Ελλινων και αι προγονικαί αυτϊν 

αναμνιςεισ επινεγκαν τθν ςφςταςιν ωιλελλθνικϊν εταιριϊν εξ ονομαςτϊν ανδρϊν, 

αντιωερομζνων μεν επί του πολιτικοφ βιματοσ, αλλ' θνωμζνων διά ωιλοτελικοφ δεςμοφ 

υπζρ Ελλινων. Τοιαφται εταιρίαι εςυςτικθςαν πρϊτον μεν εν Ηυρίχω και Γενεφθ, μετ' 

ολίγον δε και εν Γερμανία. Εγκυμονείτο τοιαφτθ και εν τθ μεγάλθ Βρεττανία αω' ότου 

κατεςτράωθ θ Χίοσ, και πρϊτοσ ο Εδίμπυργοσ, ςυνθγορεφςαντοσ επί ομθγφρεωσ του 

περιωιμου Μακκρίου, επρόςωερε τον οβολόν του. Ουδζν ιττον τθσ Ευρϊπθσ ςυνεκινικθ 

και θ Αμερικι ςχεδόν ςυγχρόνωσ. Ρρϊτοσ ο και ωσ πολιτευτισ και ωσ ελλθνιςτισ 

διαπρζπων Ευερζττοσ φψωςε ωωνιν υπζρ τθσ αγωνιηομζνθσ Ελλάδοσ, και θ ωωνι αφτθ 

αντιχθςεν εισ τα ϊτα των ελευκζρων λαϊν τθσ γθσ εκείνθσ. Θ δε αδελωότθσ των Φίλων, θ 
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αείποτε αωιςταμζνθ παντόσ πολιτικοφ ςκοποφ και αείποτε προϊςταμζνθ παντόσ 

ωιλανκρωπικοφ, δεν ζπαυςε και εν Αγγλία και εν Αμερικι, αω' ότου εγνϊςκθ θ 

καταςτροωι τθσ Χίου, περικάλπουςα διά γενναίων ςυνδρομϊν τθν εξ αιτίασ τθσ τουρκικισ 

κθριωδίασ δεινοπακοφςαν ανκρωπότθτα. Λιγοντοσ δε του μαρτίου του 1823 εςυςτικθ εν 

Λονδίνω θ πρό τινοσ προςδοκωμζνθ ωιλελλθνικι εταιρία, εν ι ενεγράωθςαν επίςθμοι 

άνδρεσ. Θ εταιρία αφτθ μεγάλωσ ωωζλθςε διά τθσ επιρροισ τθσ επί τθσ κοινισ γνϊμθσ, και 

διά τθσ επιρροισ τθσ κοινισ γνϊμθσ επί του αγγλικοφ υπουργείου· ςυνιργθςε δε τα 

μζγιςτα και εισ εφρεςιν των ηθτουμζνων δανείων. 

 

Ρεριϊδευε πρό τινοσ καιροφ ο Ανδρζασ Λουριϊτθσ τθν Ευρϊπθν προσ τον ςκοπόν τοφτον· 

επιςκεωκείσ και τθν Αγγλίαν επανιλκεν εισ Ελλάδα ςυνοδευόμενοσ υπό του Εδουάρδου 

Βλακιζρου. Ο Άγγλοσ οφτοσ, παρατθριςασ τα τθσ Ελλάδοσ, επζςτρεψεν εισ τθν πατρίδα του 

επί ελλθνικοφ πλοίου, οφτινοσ θ πρωτοωανισ ςθμαία ενκουςίαςε τουσ ωιλελευκζρουσ. 

Ζωερε και δζκα ελλθνόπαιδασ, ουσ διάωοροι Άγγλοι παρζλαβαν εισ ανατροωιν δι' ιδίασ 

αυτϊν δαπάνθσ. Ευρϊν δε ςυςτθμζνθν τθν ωιλελλθνικιν εταιρίαν, προθτοίμαςε δι' ων 

ζδωκεν αυτι πλθροωοριϊν τθν οδόν εισ εφρεςιν των ηθτουμζνων δανείων, και κατζβθ εκ 

δευτζρου εισ Ελλάδα προσ επίςπευςιν αποςτολισ ανδρϊν εχόντων τθν προσ τοφτο 

απαιτουμζνθν πλθρεξουςιότθτα. Ωσ τοιοφτοι εξελζχκθςαν ο Ορλάνδοσ, ο Λουριϊτθσ και ο 

Λωάννθσ Ηαιμθσ. Και οι μεν δφο πρϊτοι ανεχϊρθςαν τον νοζμβριον, ο δε τρίτοσ 

βραδφτερον. Επί δε τθσ αποςτολισ ταφτθσ παρενζπεςαν τα ακόλουκα. 

 

Ο Γάλλοσ Λορδάνθσ ςυνϊδευςε τον Μεταξάν επί τθσ εισ Βερϊνθν αποςτολισ του· 

αποτυχοφςθσ δε ταφτθσ διζβθ κατ' εντολιν αυτοφ εισ Ραριςίουσ επ' ελπίδι ευρζςεωσ 

δανείων διά τθσ ςυνδρομισ τθσ εκεί εδρευοφςθσ επιτροπισ του τάγματοσ του αγίου 

Λωάννου τθσ Λερουςαλιμ. Επειδι δε και οι εν Ραριςίοισ προϊςτάμενοι του τάγματοσ 

τοφτου, και αυτόσ ο Λορδάνθσ, μζλοσ αυτοφ, κφριον ςκοπόν είχαν τθν ανόρκωςιν του 

τάγματοσ διά του ελλθνικοφ αγϊνοσ, και όχι τθν ευόδωςιν του ελλθνικοφ αγϊνοσ διά του 

τάγματοσ, υπεκρίκθςαν ότι ζτοιμοι ιςαν να χορθγιςωςιν επί λόγω βοθκθμάτων τθ 

ελλθνικι κυβερνιςει ωράγκα 4,000,000· αλλ' απιτθςαν αντάλλαγμα τθν κυριαρχίαν των 

άλλοτε εν τθ κατοχι του τάγματοσ νιςων, όδου, Σκαρπάκου και Αςτυπαλαίασ, μζχρι δε 

τθσ κυριεφςεωσ και παραχωριςεωσ αυτϊν, τθν προςωρινιν κατοχιν Σφρασ καί τινων των 

επί τθσ μεςθμβρινοδυτικισ πλευράσ τθσ Ρελοποννιςου ερθμονιςων· και επειδι το τάγμα 

οφτε δφναμιν ςτρατιωτικιν είχεν, οφτε δάνεια εφριςκεν εν ονόματί του, θ Ελλάσ ϊωειλε 

και ςτράτευμα να δϊςθ εκ του προχείρου εισ υπεράςπιςιν των ανωτζρω νιςων, και να 

ςτζρξθ ϊςτε εν ονόματι αυτισ να δανειςκι το τάγμα όχι μόνον το ανωτζρω ποςόν εισ 

χριςιν τθσ Ελλάδοσ, αλλά και ζξ άλλα εκατομμφρια εισ χριςιν αυτοφ του τάγματοσ· εν ενί 

λόγω, αντί να βοθκθκι θ Ελλάσ υπό του τάγματοσ ωσ ιλπιηεν, ζπρεπεν αφτθ να το 

βοθκιςθ και να το παράξθ εκ του μθ όντοσ εισ το είναι. Κατά τουσ ατόπουσ δε τοφτουσ 

όρουσ ο αυτοχειροτόνθτοσ πλθρεξοφςιοσ τθσ Ελλάδοσ Λορδάνθσ και οι πλθρεξοφςιοι του 

τάγματοσ, οι ςυνάδελωοί του, ςυνυπζγραψαν εν Ραριςίοισ τθν 18 Λουνίου ςυνκικθν, και 

αωίχκθ καί τισ ωσ πρζςβυσ του τάγματοσ εισ Ελλάδα· αλλ' οι Ζλλθνεσ, χλευάηοντεσ τα 

γενόμενα, και τθν ςυνκικθν απζρριψαν, και τον πρζςβυν απζπεμψαν. 

 

Κακ' όν δε καιρόν επροςπάκει να εγερκι εκ νεκρϊν διά τθσ Ελλάδοσ το τάγμα τοφτο, ο 

αγϊν αυτισ θφρε μζγαν υπζρμαχον. Διεκρίνετο διά τον ωιλελλθνιςμόν του ο λόρδοσ 
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Βφρων (α). Ο μεγαλοωυισ οφτοσ ποιθτισ, όςτισ ζψαλε πακθτικϊτατα τθν Ελλάδα δοφλθν, 

εβουλικθ αω' θσ ϊρασ ζλαβε τα όπλα να τθ δϊςθ και χείρα βοθκείασ εισ ανόρκωςιν, και 

να βάλθ εισ κίνδυνον υπζρ αυτισ και αυτιν τθν ηωιν του. Ενίςχυςε τον ςκοπόν του λόρδου 

και θ εν Λονδίνω ςφςταςισ τθσ ωιλελλθνικισ εταιρίασ, ιτισ, μακοφςα ότι εμελζτα ν' απζλκθ 

εισ Ελλάδα, τον ανζδειξεν αντιπρόςωπόν τθσ. Επί τθσ ςυςτάςεωσ τθσ εταιρίασ ταφτθσ 

διζτριβεν ο λόρδοσ εν Γενοφθ· εκείκεν απζπλευςε τθν 1 ιουλίου και κατευωδϊκθ 

αρχομζνου του αυγοφςτου εισ Αργοςτόλι· τον ςυνθκολοφκουν δε ο κόμθσ Γάμβασ και ο 

ιατρόσ Βροφνοσ Λταλοί, και ο Τρελϊνθσ και ο Βράων Άγγλοι. Ανωμαλίαι και εμωφλιοι 

ταραχαί επεκράτουν εν Ελλάδι κακ' όν καιρόν ζωκαςεν ο λόρδοσ εισ Κεωαλλθνίαν· διά 

τοφτο απζςτειλε τουσ δφο ςυνοδοιπόρουσ του Άγγλουσ εισ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν 

αναγγζλλων διά των προσ αυτιν γραμμάτων του τουσ ωιλελλθνικοφσ ςκοποφσ του και τουσ 

τθσ αγγλικισ εταιρίασ (β)· παριγγειλε δε αυτοίσ να περιοδεφςωςι και τθν λοιπιν Ελλάδα 

ίνα ίδωςι τθν κατάςταςίν τθσ· απομείνασ δε αυτόσ εν Κεωαλλθνία διζτριψεν ζξ εβδομάδασ 

επί του πλοίου· μετά ταφτα απζβθ εισ Μεταξάτα επτά μίλια μακράν του Αργοςτολίου, επί 

ςκοπϊ να ενδιαμείνθ ζωσ ου εμάνκανεν ακριβϊσ τα τθσ Ελλάδοσ και ζβλεπε ποφ και πϊσ 

να διευκφνθ τα βιματά του. 

 

Θ ζλευςισ δε του Βφρωνοσ και τα εντεφκεν προςδοκϊμενα ζβαλαν εισ κίνθςιν όλθν τθν 

Ελλάδα. Εν ϊ θ κυβζρνθςισ τον εκάλει όπου ζδρευεν, οι αντίπαλοι αυτισ και άλλοι 

επίςθμοι ζλλθνεσ επροςπάκουν διά γραμμάτων και δι' αποςτόλων να τον προςελκφςωςι 

και να τον διακζςωςι κακϊσ προσ τουσ εναντίουσ των· αλλ' ο λόρδοσ δεν ζπαυε καλϊν 

όλουσ εισ κατεφναςιν των πακϊν και εισ ομόνοιαν. Ταλαντευόμενοσ δε μζχρι τινόσ ποφ ν' 

απζλκθ, απεωάςιςε να μεταβι εισ Μεςολόγγι, μεταβάντοσ εκεί του Μαυροκορδάτου, 

Δεκζμβριοσ και αποπλεφςασ τθν 15 δεκεμβρίου επί τινοσ πλοίου υπό ςθμαίαν ιονικιν, 

επεςκζωκθ τθν Ηάκυνκον εισ ποριςμόν χρθμάτων παρά του εκεί τραπεηίτου 

του, ανιχκθ εκείκεν τθν 17, και τθν επαφριον όρκρου βακζωσ ευρζκθ πλθςίον 

οκωμανικισ τινοσ ωρεγάτασ και εκινδφνευςε να ςυλλθωκι· βοθκθκείσ δε υπό 

του ανζμου απζωυγε τον κίνδυνον διαςωκείσ εισ Σκρόωασ· αλλ' ζπεςε μετά 

ταφτα εισ άλλον κίνδυνον. Εξ αιτίασ επιςυμβάςθσ τρικυμίασ τρία θμερονφκτια 

εκαλαςςομάχει μεταξφ Εχινάδων και Δραγαμζςτου, ζωσ ου, γνωςκζντων των 

πακθμάτων του εν Μεςολογγίω, εςτάλθςαν εισ αντίλθψίν του ζνοπλά τινα 

πλοιάρια και το δικάταρτον ο Λεωνίδασ, και διά τθσ ςυνδρομισ αυτϊν 

κατευωδϊκθ τθν 24 εισ Μεςολόγγι, όπου όλοι τον υπεδζχκθςαν πλιρεισ 

αγαλλιάςεωσ, ενκουςιαςμοφ και ελπίδων. 

 

Ζπλεε ςυγχρόνωσ επί τινοσ πλοίου υπό ιόνιον ςθμαίαν και ο κόμθσ Γάμβασ και άλλοι τινζσ 

ακόλουκοι του λόρδου. Το πλοίον τοφτο ευρζκθ τα χαράγματα τθσ 18 πλθςίον τθσ αυτισ 

ωρεγάτασ, και εκλαβόν αυτιν ωσ αυςτριακιν δεν απεμακρφνκθ και ςυνελιωκθ· 

κατεποντίηετο δε και αφτανδρον, διότι οι Τοφρκοι το υπζκεςαν πυρπολικόν, αν δεν 

επλθροωορείτο εν καιρϊ ο Οκωμανόσ πλοίαρχοσ ότι ο κυβερνιτθσ αυτοφ Βαλςαμάκθσ 

ιτον ο διαςϊςασ ποτζ αυτόν κατά τθν Μαφρθν Κάλαςςαν και ξεναγωγιςασ. 

Μετακομιςκζν το πλοίον εισ Ράτρασ, και εξεταςκζντων των αποδθμθτθρίων και των 

εμπλεόντων, απελφκθ επί λόγω ότι ο ναυλϊςασ αυτό Γάμβασ απιρχετο εισ Κάλαμον προσ 

ζντευξιν τινϊν Άγγλων μεκ' ων εςκόπευε να περιζλκθ τθν ευρωπαϊκιν Τουρκίαν. Εκτόσ 
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άλλων πραγμάτων το πλοίον τοφτο ζωερε και 8000 δίςτθλα. 

 

Συςτθκείςα θ ωιλελλθνικι αγγλικι εταιρία, και πριν γνωρίςθ τουσ περί Ελλάδοσ ςκοποφσ 

του Βφρωνοσ, είχεν αποςτείλει ωσ αντιπρόςωπόν τθσ εισ τθν Ελλάδα τον ςυνταγματάρχθν 

Στάνωπον επί τθ ιδία αυτοφ αιτιςει εισ ενίςχυςιν του αγϊνοσ και εισ ακριβι γνϊςιν των 

πραγμάτων. Ο ευγενισ οφτοσ και καλοκάγακοσ ανιρ, επιςκεωκείσ τασ ωιλελλθνικάσ 

εταιρίασ τθσ Γερμανίασ και τθσ Ελουθττίασ, εισ μείηονα επιτυχίαν τθσ ωιλελλθνικισ 

αποςτολισ του, επεςκζωκθ και τον εν Κεωαλλθνία λόρδον ωσ αντιπροςωπεφοντα και 

αυτόν τθν αγγλικιν εταιρίαν, και εκείκεν διεβιβάςκθ τθν 30 νοεμβρίου εισ Μεςολόγγι, 

όπου επεμελικθ να ςυνάξθ τα διεςπαρμζνα εισ Ρελοπόννθςον λείψανα του γερμανικοφ 

λεγεϊνοσ προσ ςφςταςιν μθχανουργείου και αφξθςιν των πολεμικϊν γνϊςεων των 

Ελλινων αλλ' εξ αιτίασ των κακοπακειϊν και των αςκενειϊν των ανδρϊν του λεγεϊνοσ, 

ολιγϊτατοι ευρζκθςαν ικανοί να εργαςκϊςι· προςιλκαν καί τινεσ Ζλλθνεσ, και ετζκθςαν 

όλοι υπό τον μθχανουργόν Άγγλον Ράρθν, ον απζςτειλε προσ τον ςκοπόν τοφτον θ εταιρία 

εισ Ελλάδα ςυναποςτείλαςα και δϊρα, πυρίτιδα, ςωαίρασ, μίαν βομβοβόλον, ζνδεκα 

ελαωρά κανόνια μετά των εισ κίνθςιν και χριςιν αυτϊν αναγκαίων, ζν ευκόμιςτον 

ςιδθρουργείον και τουσ αναγκαίουσ τεχνίτασ εκ ςυνειςωορϊν των μελϊν τθσ, εν αισ και 

χίλιαι λίραι τθσ δθμαρχίασ του Λονδίνου. Ο Στάνωπ θςχολικθ και εισ ςφςταςιν 

γραμματαγωγείου, και διά τθσ επιμελείασ και ςυνδρομισ αυτοφ εξεδόκθςαν κατά πρϊτθν 

ωοράν επί του αγϊνοσ (γ) εωθμερίδεσ· αλλ' εξ αιτίασ τθσ εκδόςεωσ αυτϊν εγεννικθςαν 

ζριδεσ μεταξφ αυτοφ και του Βφρωνοσ, διότι ο μεν ςυςτθτισ αυτϊν εκεϊρει τασ πολιτικάσ 

αρχάσ του Βενκάμου ορκάσ, και ταφτασ επροκυμείτο διά των εωθμερίδων να διαδϊςθ· ο 

δε λόρδοσ, ςκοπιμϊτατον λογιηόμενοσ τθν ευόδωςιν του αγϊνοσ και όχι είςαξιν κεωριϊν, 

εχλεφαηε τασ αρχάσ ταφτασ ωσ ακατάλλθλουσ. Αντιωερόμενοσ δε ο Στάνωπ προσ τον 

λόρδον εμζμωετο ωσ αντιδθμοκρατικόν και τον Μαυροκορδάτον, και ανεχϊρθςε τθν 9 

Φεβρουαρίου δυςθρεςτθμζνοσ εισ Ακινασ, αλλά πλιρθσ, πάντοτε ειλικρινοφσ ηιλου υπζρ 

τθσ ανεγζρςεωσ του ελλθνικοφ ζκνουσ· Ο δε λόρδοσ ζμεινεν εν Μεςολογγίω, όπου 

ςυνζρρευςαν υπό τθν ςκζπθν του διάωοροι ωιλζλλθνεσ τιδε κακείςε τθσ Ελλάδοσ 

περιωερόμενοι. 

 

Κατεγίνοντο πρό τινοσ καιροφ οι Ζλλθνεσ ςπουδαίωσ εισ άλωςιν τθσ Κορϊνθσ. Εντόπιοί 

τινεσ και διακόςιοι υπομίςκιοι Βοφλγαροι και Στερεοελλαδίται υπό τον Σζρβον και Γρίβαν, 

όλοι υπό τθν γενικιν αρχθγίαν των Μαυρομιχαλϊν, Αντϊνθ και Κωνςταντίνου, 

επεχείρθςαν τθν εξ εωόδου άλωςιν τθν νφκτα τθσ 28 ωεβρουαρίου, νφκτα ςκοτεινιν και 

κυελλϊδθ· 52 εντόπιοι επροπορεφκθςαν, ανζβθςαν το τείχοσ διά κλιμάκων, δεν θφραν επί 

των επάλξεων εχκρόν διά τθν κακοκαιρίαν, και ερρίωκθςαν ζςω· αλλ' οι υπό τον Σζρβον 

και Γρίβαν εηιτουν επί τθσ κριςίμου εκείνθσ ϊρασ μιςκοφσ. Εγκαταλειωκζντεσ οι 52 και 

ανίκανοι διά τθν ολιγότθτά των να εκτελζςωςιν ό,τι εςχεδιάςκθ, επεχείρθςαν να 

εξζλκωςιν· αλλ' οι Τοφρκοι τουσ ενόθςαν και ζπεςαν επ' αυτοφσ, εξ ϊν τινζσ κατζβθςαν διά 

των κλιμάκων αβλαβείσ, τινζσ δε κατεκρθμνίςκθςαν· 16 δε, κλειςκζντεσ εντόσ οχυράσ 

οικίασ και μθ κζλοντεσ να παραδοκϊςιν, εκάθςαν. 

 

Ο δε εν Ευβοία Οδυςςεφσ μακϊν τθν εισ Ακινασ προςδοκωμζνθν μετάβαςιν του Στάνωποσ 

και μθ προςδοκϊν εκ τθσ εκςτρατείασ του ό,τι επροςδόκα κατ' αρχάσ, ανεχϊρθςεν επί 

υποςχζςει να επανζλκθ μετ' ολίγον· εναπζμειναν δε τα ςτρατεφματα και τα πλοία· αλλά 
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τθν 24 απριλίου κατζπλευςαν απροςδοκιτωσ εισ Χαλκίδα 25 οκωμανικά ωζροντα 

διςχιλίουσ γενιτςάρουσ και τροωάσ· τότε απζπλευςαν τα ψαριανά, και διελφκθ κακϊσ ζχον 

το ςτρατόπεδον. Ζν δε των πολιορκοφντων πλοίων, το του Κουτάβου, μθ δυνθκζν να ωφγθ, 

εβυκίςκθ. 

 
1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΗ' 

 

Σα δύν λνκνηειεζηηθά. — Δκθύιηνο πόιεκνο. — Γηαγσγή ηνπ Βύξσλνο 

ελ Μεζνινγγίσ θαη απνβίσζηο απηνύ. — Καηαδίθε ηνπ Καξατζθάθε 

σο επηβνύινπ. — Σα θαηά ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα. — Παξάδνζηο 

Ναππιίνπ θαη είζνδνο ηεο λέαο θπβεξλήζεσο. 

 

Θ εγκακίδρυςισ του νζου νομοτελεςτικοφ, ςυνυπάρχοντοσ και του κακαιρεκζντοσ, ιτο 

προαγγελία εμωυλίου πολζμου. Θ νομιμότθσ ιτον αναμωιβόλωσ παρά τω βουλευτικϊ· 

αλλ' θ μζλλουςα να κατιςχφςθ και αυτοφ του νόμου δφναμισ εωαίνετο αμωιρρεπισ. Θ 

ςτερεά Ελλάσ αδιαωόρει όλθ· αι ναυτικαί νιςοι υπεςτιριηαν τθν νζαν κυβζρνθςιν· θ δε 

Ρελοπόννθςοσ, το πεδίον του εμωυλίου πολζμου, οφςα διθρθμζνθ, εωαίνετο μάλλον υπό 

τθν επιρροιν του κολοκοτρωνικοφ κόμματοσ, και τα ωροφρια αυτισ ιςαν υποχείρια των 

οπαδϊν του αποκθρυχκζντοσ νομοτελεςτικοφ. 

 

Απόπειραι ςυμβιβαςμοφ των δφο κομμάτων ζγειναν και πριν ςυμβι και αω' οφ ςυνζβθ το 

ςχίςμα, αλλά δεν εκαρποωόρθςαν. Ιλκεν εισ το μζςον και ο Υψθλάντθσ, ο πάντοτε 

αποςτρεωόμενοσ τασ εμωυλίουσ ςυγκροφςεισ, και μετζβθ από Τριπολιτςάσ, όπου εκάκθτο 

πρό τινοσ καιροφ μακράν των αραγμάτων, εισ Κρανίδι επ' ελπίδι να ςυμβιβάςθ τα δφο 

κόμματα ζτοιμα εισ πόλεμον, αλλά και οφτοσ απζτυχεν. 

 

Οι πρϊτιςτοι δε υπεραςπιςταί τθσ νζασ κυβερνιςεωσ εκ των Ρελοποννθςίων ιςαν ο 

Ηαιμθσ, ο Λόντοσ, ο Νοταράσ, ο Γιατράκοσ, ο Μοφρτςινοσ και ο Τςανετάκθσ. Ο Ηαιμθσ, θ 

κεωαλι του κόμματοσ τοφτου τθσ Ρελοποννιςου, παρθτικθ του νομοτελεςτικοφ, 

ςυςτθκείςθσ τθσ νζασ κυβερνιςεωσ, αν και ομόωρων αυτισ, επί λόγω ότι ωωζλει μάλλον 

εκτόσ ι εντόσ· τον αντικατζςτθςε δε ο Αναγνϊςτθσ Σπθλιωτάκθσ. Συγχρόνωσ διωρίςκθ 

αντιπρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ το μζλοσ αυτοφ ο Ραναγιϊτθσ Μπόταςθσ. 

 

Θ δε αποκθρυχκείςα κυβζρνθςισ ζςτθςε τθν ζδραν τθσ εν Τριπολιτςά, και εκείκεν εξζδιδε 

τασ διαταγάσ τθσ· τθν παρθκολοφκθςαν και οι υπουργοί τθσ· αλλ' ο γνωςτότεροσ, ο 

ικανϊτεροσ και ο παλιμβουλότεροσ αυτϊν, ο Δικαίοσ, ο επί των εςωτερικϊν, απεμακρφνκθ 

μετ' ολίγασ θμζρασ διά νυκτόσ και θνϊκθ μετά των εν Κρανιδίω. Θ αυτομόλθςισ αυτι 

ζβλαψε μεγάλωσ τθν εν Τριπολιτςά κυβζρνθςιν. Ουδ' οι κάτοικοι τθσ Τριπολιτςάσ ιςαν 

όλοι πιςτοί εισ αυτιν, τινζσ δε και ενόπλωσ τθν επεβουλεφκθςαν. 

 

Εςυςτικθ εν τθ πόλει ταφτθ μυςτικι εταιρία εισ αμοιβαίαν δικεν υπεράςπιςιν από των 

ςτρατιωτικϊν κακϊςεων, αλλά κυρίωσ κατά τθσ εν αφτθ εδρευοφςθσ κυβερνιςεωσ· 

ωνομάηετο δε Α δ ε λ ω ό τ θ σ. Τετρακόςιοι ιςαν οι ςυγκροτοφντεσ αυτιν αρχομζνου του 

Φεβρουαρίου, ότε ο αρχθγόσ αυτϊν Μποταΐτθσ απεωάςιςε να τουσ κινιςθ υπό το 
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ακόλουκον ςφνκθμα. Δφο πιςτοί του, περιωερόμενοι τα εργαςτιρια, και βαςτϊντεσ 

κάνιςτρον εν ϊ ιτον θ εικϊν του αγίου Δθμθτρίου, ζλεγαν· «βοικειά ςου ο άγιοσ 

Δθμιτριοσ». Ο λόγοσ οφτοσ εδιλου παρά τοισ εταίροισ, «κλείςε το εργαςτιριόν ςου και 

οπλίςου». Τοιουτοτρόπωσ οι εταίροι ειδοποιθκζντεσ ωπλίςκθςαν και ζτρεξαν να 

καταλάβωςι το μεγάλον κανονοςτάςιον και τασ παρακειμζνασ οικίασ. Κακ' οδόν 

απιντθςαν τθν ωρουράν, τθν προςζβαλαν, τθν διεςκόρπιςαν, εκυρίευςαν το 

κανονοςτάςιον και διενυκτζρευςαν ιςυχοι εν ταισ παρακειμζναισ οικίαισ μθ ωροντίηοντεσ 

να καταλάβωςι και τασ πφλασ τθσ πόλεωσ. Εν ϊ δε οφτοι ερρακφμουν, οι άλλοι ζωεραν, 

μόλισ ζωεξεν, εισ τθν πόλιν πλικοσ χωρικϊν Τριπολιτςιωτϊν και Καρυτινϊν. Τοφτουσ 

ιδόντεσ οι υπό τον Μποταΐτθν, ων οι πλείςτοι ιςαν τεχνίται και απειροπόλεμοι, 

εωοβικθςαν, 150 διά μιασ εδραπζτευςαν, οι δε λοιποί ρίψαντεσ τα όπλα επανιλκαν 

ανενόχλθτοι εισ τασ ςυνικεισ εργαςίασ των. 

 

Εν ϊ δε ταφτα ςυνζβαιναν, οι εν Κρανιδίω, ετοιμαςκζντεσ ν' αωιςωςι τθν εςχατιάν εκείνθν 

τθσ Ρελοποννιςου και επανζλκωςιν εισ Αργολίδα, εκιρυξαν ζδραν τθσ νζασ κυβερνιςεωσ 

το Ναφπλιον, και εμβάντεσ εισ δφο υπό τον Μιαοφλθν πλοία κατζπλευςαν εισ τουσ αντικρφ 

του Ναυπλίου Μφλουσ τθν 6 μαρτίου, διεςκόρπιςαν κανονοβολοφντεσ τουσ εκεί, και τθν 

επαφριον διζταξαν τον ωροφραρχον Ναυπλίου Ράνον, υιόν του Κολοκοτρϊνθ, να ετοιμάςθ 

τα αναγκαία καταλφματά των. Θπείκθςεν ο ωροφραρχοσ, ωσ ουδείσ αμωζβαλε, και θ 

κυβζρνθςισ τον απεκιρυξεν ωσ αποςτάτθν και ωσ εχκρόν του ζκνουσ· διζταξε δε και τθν 

κατά ξθράν και κάλαςςαν πολιορκίαν του Ναυπλίου. Συγχρόνωσ εκίνθςε δυνάμεισ και κατ' 

άλλων μερϊν, Και κυρίωσ τθσ Τριπολιτςάσ και τθσ Ακροκορίνκου. 

 

Εωροφρει τθν Ακροκόρινκον ταισ θμζραισ εκείναισ ο Χελιϊτθσ, ομόωρων του Κολοκοτρϊνθ. 

Οφτοσ, μθ κζλων ν' απιςτιςθ προσ τουσ ομόωρονάσ του, και μθ δυνάμενοσ ν' αντιςτακι 

προσ τουσ εναντίουσ του, ζωυγε κρυωίωσ μετά τινων πιςτϊν του, διότι οι εν τθ ακροπόλει 

απιτουν κακυςτεροφντασ μιςκοφσ και θπείλουν να παραδϊςωςι και αυτόν και το 

ωροφριον εισ χείρασ των εναντίων, οι δε εναπομείναντεσ το παρζδωκαν τθν 21 Μαρτίου. 

 

Ιςαν εν Τριπολιτςά κακ' θσ εκίνθςε δυνάμεισ θ νζα κυβζρνθςισ όχι μόνον τα μζλθ τθσ 

αποκθρυχκείςθσ κυβερνιςεωσ, αλλά και ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Γενναίοσ, ο Γρίβασ, ο Νικιτασ 

και ο Κανζλλοσ Δθλθγιάννθσ· όλθ δε θ δφναμισ αυτϊν ιςαν χίλιοι. Οφτοι κατείχαν κζςεισ 

εντόσ τθσ πόλεωσ. Μόνοι οι περί τον Γρίβαν και μία εκατοςτφσ άλλων ςτρατιωτϊν κατείχαν 

οικίασ τινάσ ζξωκεν του τείχουσ προσ τθν πφλθν του Ναυπλίου. Θ δε επελκοφςα δφναμισ 

ςυνθρικμείτο εισ τριςχιλίουσ υπό τον Λόντον, τον Γιατράκον, τον Νοταράν και τον 

Κεωάλαν. Θ δφναμισ αφτθ κατζλαβε διαωόρουσ κζςεισ εκτόσ τθσ πόλεωσ και τθν 

επολιόρκει. 

Απρίλιοσ Τθν δε νφκτα τθσ 1 απριλίου ιλκαν τινεσ πλθςιζςτερον και κατζλαβαν τα 

προάςτεια Μπαςάκου και Σζχου, και τθν επαφριον ιρχιςεν ο τουωεκιςμόσ αυτϊν 

και των περί τον Γρίβαν. Επλθςίαςαν μετ' ολίγον και τα άλλα ςτρατεφματα, 

εξιλκαν τθσ πόλεωσ και ο Γενναίοσ και ο Νικιτασ διά τθσ πφλθσ του Λεονταρίου, 

και άναψεν ο τουωεκιςμόσ· ςυνζπεςε να ωκάςωςιν εκείνθν τθν ϊραν και χίλιοι 

Αρκάδιοι και Καρυτινοί βοθκοί των εν Τριπολιτςά υπό τον Ραπατςϊνθν, τον 

Ρζτροβαν και τον Ρλαποφταν. Δικαίωσ εωοβοφντο πολλοί, ότι επί τθσ μάχθσ 
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εκείνθσ κα ζπιπτε μία εκατοςτφσ πολεμιςτϊν· αλλ' θ πολφκροτοσ εκείνθ θμζρα 

είδε μόνον ζνα πεςόντα, μθδεμίαν διάκεςιν εχόντων των πολεμοφντων να 

χφςωςιν αδελωικόν αίμα. Δισ εξιλκαν οι εντόσ και ςυνεκροφςκθςαν μετά των 

εκτόσ· αλλά και αι ζξοδοι αυτϊν και αι ςυγκροφςεισ επί ματαίω. Επί τζλουσ ιλκαν 

εισ λόγουσ, και εισ απαλλαγιν του εν τθ πόλει πάςχοντοσ ακϊου λαοφ 

εςυμβιβάςκθςαν ν' αναχωριςωςιν οι εν τθ πόλει, οι κοινϊσ λεγόμενοι α ν τ ά ρ τ 

α ι, και ανεχϊρθςαν τθν 5 ανενόχλθτοι. Αλλά κατά δυςτυχίαν ανεχϊρθςαν επί 

ςκοπϊ να ταράξωςιν εκ νζου τθν επικράτειαν δι' άλλου αναρχικοφ πολζμου, διότι 

Αρχιν δεν ςυνίςτων πλζον τα μζλθ του κακαιρεκζντοσ νομοτελεςτικοφ, αω' οφ 

εξελκόντα τθσ Τριπολιτςάσ διεςκορπίςκθςαν επί ςτρατολογία. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ, ό εςτιν αω' οφ εςτρατολόγθςαν, οι μεν επανιλκαν υπό τον 

Κολοκοτρϊνθν ζξωκεν τθσ Τριπολιτςάσ εισ αποκλειςμόν των χκεσ αποκλειςάντων αυτοφσ, 

οι δε υπό τον Ρλαποφταν και τον Γενναίον εςτράτευςαν εισ βοικειαν του διά ςπάνιν 

τροωϊν και διά τθν κακ' θμζραν λειποταξίαν των εν αυτϊ ςτρατιωτϊν κινδυνεφοντοσ 

Ναυπλίου. Οφτοι ωκάςαντεσ εισ Κανδφλαν μετά 300 θφραν 120 ςτρατιϊτασ του Λωάννου 

Νοταρά και τουσ ςυνζλαβαν όλουσ αίωνθσ επιπεςόντεσ. Ρροχωριςαντεσ δε εισ Μπουγιάτι 

δφο ϊρασ μακράν τθσ Κανδφλασ θφραν τον Νικιταν ωυλάττοντα τθν κζςιν εκείνθν, 

παρζλαβαν και αυτόν, και το εςπζρασ τθσ αυτισ θμζρασ, 8 μαΐου, ζωκαςαν εισ 

Κουτςοπόδι· τθν δε επαφριον εκίνθςαν οι πλείςτοι προσ το Ναφπλιον. Ζξωκεν του 

Ναυπλίου εςτρατοπζδευε κατά διαταγιν του νζου νομοτελεςτικοφ ο Χατςι-Χριςτοσ, ο 

προ μικροφ εγκαταλείψασ τουσ αντάρτασ μετά του εκ Βουλγάρων ιππικοφ του. Οφτοσ, 

βλζπων τουσ περί τον Ρλαποφταν οδεφοντασ προσ το Ναφπλιον, ζτρεξεν εισ ςυνάντθςίν 

των. Εξιλκαν τότε και παρθκολοφκθςαν τοφτουσ και οι εν Ναυπλίω υπό τον Ράνον και 

Τςόκρθν επ' ελπίδι να διαλφςωςι τθν πολιορκίαν βάλλοντεσ τουσ πολιορκθτάσ των εισ το 

μζςον· ςυνεκροφςκθςαν κατά τθν Δελαμανάραν και το Κοφτςι αυκθμερόν· 

ςυνεκροφςκθςαν και κατά τθν Τφρινκα· τθν επαφριον, κακ' θν διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ 

ιλκαν εισ επικουρίαν προσ μεν τουσ κυβερνθτικοφσ οι περί τον Μακρυγιάννθν τον προ 

ολίγου αυτομολιςαντα και αυτόν, προσ δε τουσ αντάρτασ οι περί τον Νικιταν· 20 των 

ανταρτϊν και 8 των κυβερνθτικϊν εωονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν κατά τασ δφο ταφτασ 

ςυγκροφςεισ, επλθγϊκθ κατά τθν τελευταίαν και ο Τςόκρθσ. Μετά τασ ςυγκροφςεισ ταφτασ 

τα ςτρατεφματα διεχωρίςκθςαν. Το δε εςπζρασ τθσ 11 εξιλκεν εκ δευτζρου ο Ράνοσ και 

ειςιγαγεν εισ το ωροφριον τον αδελωόν του Γενναίον και τουσ περί αυτόν. Τθν ακόλουκον 

δε θμζραν 250 Τςάκωνεσ του κόμματοσ των ανταρτϊν, και ο Βοφλγαροσ Χατςι-Στεωανισ 

μετ' ολίγων, ερχόμενοι εκ τθσ επαρχίασ του αγίου Ρζτρου, εξθμερϊκθςαν ζξωκεν των 

αντικρφ του Ναυπλίου Μφλων επί ςκοπϊ να καταλάβωςιν αυτοφσ αιωνιδίωσ αωρουριτουσ 

όντασ. Ρροειδοποιθμζνοι περί του ερχομοφ αυτϊν οι ομόωρονεσ των Ρλαποφτασ και 

Νικιτασ, οι μείναντεσ μετά τασ ανωτζρω ςυγκροφςεισ κατά το Κουτςοπόδι, εκινικθςαν και 

οφτοι ςυγχρόνωσ επί ςκοπϊ να πατιςωςι το Άργοσ εισ ςφλλθψιν των βουλευτϊν, 

αποβάντων εισ Κυβζρι επί τω εισ τον Αργολικόν κόλπον κατάπλω των πλοίων, και 

μεταβάντων εισ Άργοσ αω' οφ ζμακαν ότι εκενϊκθ των ανταρτϊν θ Τριπολιτςά· αλλά το 

διττόν τοφτο κίνθμα απζβθ εισ καταιςχφνθν των κινθκζντων. Οι Τςάκωνεσ και οι περί τον 

Χατςι-Στεωανιν κανονοβολοφμενοι υπό των ζμπροςκεν των Μφλων πλοίων, 

απεμακρφνκθςαν άπρακτοι του παρακαλαςςίου, ανζβθςαν εισ τθν κορυωιν του πλθςίον 
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όρουσ και εκλείςκθςαν εν τω εκεί ςωηομζνω ερθμοτοίχω. 

 

Τοφτο μακόντεσ οι εν Άργει ευρεκζντεσ Βοφλγαροι καί τινεσ Κρανιδιϊται υπό τον Σκοφρτθν 

επεςτράτευςαν και τουσ θνάγκαςαν να κατακζςωςι τα όπλα· και τον μεν Χατςι-Στεωανιν 

και τουσ περί αυτόν ςυμπαρζλαβαν, τουσ δε Τςάκωνασ απζςτειλαν εισ τα ίδια. Ρολλά 

ζπακαν και οι κινθκζντεσ προσ το Άργοσ· όλοι οφτοι ωφρδθν μίγδθν ςτρατολογθκζντεσ, 

ιςαν απόλεμοι· επ' αυτοφσ ερχομζνουσ ϊρμθςαν οι εν τθ πόλει διατρίβοντεσ 

Στερεοελλαδίται υπό τον Λωάννθν Νοταράν και τον Μακρυγιάννθν, τουσ ζτρεψαν εισ 

ωυγιν αυτοβοεί, ζτρεξαν κατόπιν των, επιραν τα υποηφγια ωζροντα τουσ επενδφτασ των, 

επιραν και τθν αλλθλογραωίαν του Νικιτα. Και τα μεν ανταρτικά ςϊματα διελφκθςαν 

μετά τθν τροπιν ταφτθν, τα δε κυβερνθτικά ανζβθςαν εισ Τριπολιτςάν. Συγκροφςεισ 

εγζνοντο εν τω διαςτιματι τοφτω και εν Μεςςθνία των περί τον Ρετρόμπεθν, οφτινοσ 

επατικθ θ εν Μαρακωνθςίω οικία, και των κυβερνθτικϊν υπό τον Μοφρτςινον, αλλ' 

ολιγοβλαβείσ. Ρροείδεν ο Κολοκοτρϊνθσ ότι τα υπό τθν οδθγίαν του ςϊματα κα 

επάκαιναν ότι ζπακαν και τα άλλα κατά τθν Αργολίδα, και τθν 22 διζταξεν εγγράωωσ τον 

υιόν του Ράνον να παραδϊςθ εισ τον Ηαιμθν και τον Λόντον, ςυναναβάντασ πρό τινων 

θμερϊν εισ Τριπολιτςάν, το Ναφπλιον υπό τον όρον να πλθρϊςθ επί τθ παραδόςει θ 

κυβζρνθςισ δια μιςκοφσ των εν τω ωρουρίω ςτρατιωτϊν γρόςια 25,000, και αυτόσ μεν 

ανεχϊρθςεν εισ Καρφταιναν, οι δε Ανδρζαι (οφτωσ εκαλοφντο κοινϊσ ο Ηαιμθσ και ο 

Λόντοσ) κατζβαςαν εισ Άργοσ προσ πραγματοποίθςιν των ςυνομολογθκζντων. 

 

Κακ' όν δε καιρόν επεκράτει κατά τθν Ρελοπόννθςον ο εμωφλιοσ πόλεμοσ, ο 

Μαυροκορδάτοσ κατεγίνετο εισ τακτοποίθςιν των τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ. 

 

Ατακτεί ο ςτρατιϊτθσ οςάκισ δεν τρζωεται τακτικϊσ και δεν μιςκοδοτείται. Οι ςτρατιϊται 

τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ οι μεν ετζλουν υπό τουσ οπλαρχθγοφσ των διαωόρων επαρχιϊν 

εξοικονομοφμενοι διά των προςόδων αυτϊν, οι δε εςτράτευαν υπό ςθμαίαν οπλαρχθγϊν 

μθ εχόντων επαρχίασ· τοιοφτοι ιςαν οι Σουλιϊται. Ιςαν δε οφτοι και οι πτωχότεροι όλων, 

διότι και τθν πατρίδα των ζχαςαν και ό,τι είχαν εξϊδευςαν εν τθ Επταννιςω όπου 

κατζωυγαν. Μετά δε τασ μάχασ του Καρπενθςίου και τθσ Καλιακοφδασ ιλκαν άπαντεσ εισ 

Μεςολόγγι, ετρζωοντο παρά του λαοφ και εηιτουν κακυςτεροφντασ μιςκοφσ. Εντεφκεν 

εγεννικθςαν δυςαρζςκειαι, αντιπάκειαι, ενίοτε δε και ςυγκροφςεισ αυτϊν και των 

πολιτϊν· κατοικία μάλλον εχκρϊν ι ομογενϊν εωαίνετο θ πόλισ του Μεςολογγίου επί τθσ 

εκεί αωίξεωσ του Μαυροκορδάτου. Άνω κάτω ιτο και όλθ θ Δυτικι Ελλάσ δι' άλλασ άλλων 

ςτρατιωτικϊν καταχριςεισ και διά βαρείασ διενζξεισ και διαιρζςεισ οπλαρχθγϊν και 

προκρίτων. Τα αίτια ταφτα θνάγκαςαν τον Μαυροκορδάτον να ςυγκαλζςθ και τοφτουσ και 

εκείνουσ εισ Μεςολόγγι και να τοισ είπθ κατ' αυτιν τθν ζναρξιν τθσ ςυνελεφςεωσ (23 

δεκεμβρίου) όςα το κοινόν ςυμωζρον όλθσ τθσ Ελλάδοσ και ιδίωσ τθσ Δυτικισ απιτει. 

Επτάκισ ςυνεδρίαςαν οι ςυγκροτιςαντεσ τθν ςυνζλευςιν, και όλοι ωμολόγθςαν ότι θ κατ' 

ζτοσ ειςβολι των εχκρϊν, ο εντεφκεν διαςκορπιςμόσ και γφμνωςισ των κατοίκων, και το 

ανοικονόμθτον τθσ μιςκοδοςίασ του ςτρατιωτικοφ ιςαν θ κακ' αυτό αιτία των αταξιϊν και 

των καταχριςεων· επρόβαλαν δε εκ ςυμωϊνου εισ διόρκωςιν αυτϊν διαωόρουσ τρόπουσ, 

και τουσ ςυνυπζγραψαν όλοι οι οπλαρχθγοί. Ζςτειλαν και οι πολιτικοί αναωοράν προσ τθν 

κυβζρνθςιν εισ υποςτιριξιν των εν τθ ςυνελεφςει οριςκζντων, ων ο κυριϊτεροσ ςκοπόσ 

ιτον θ μίςκωςισ τριςχιλίων Σουλιωτϊν και άλλων εκ των πάντοτε οπλοωοροφντων· ταφτα 
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δε εγράωθςαν ωσ και άλλοτε, αλλά δεν ενθργικθςαν. Εν τοςοφτω διά τασ πολεμικάσ 

ανάγκασ του τόπου και κυρίωσ διά τθν θςυχίαν του εξ αιτίασ των αταξιϊν κινδυνεφοντασ 

Μεςολογγίου αναγκαίον ιτο να εκςτρατεφςωςιν οι εν αυτϊ Σουλιϊται. Αλλ' οφτοι 

απιτουν ωσ όρον απαράβατον τθσ εξόδου εννζα μθνϊν κακυςτεροφντα μιςκόν, το δε 

ταμείον τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ ιτο πάντθ κενόν, και τα όμματα εςτράωθςαν όλων προσ τον 

Βφρωνα. Ο γενναίοσ οφτοσ ανιρ, ο ελκϊν εισ Ελλάδα επί ςκοπϊ να εξοδεφθ, υπζρ του 

αγϊνοσ όλα τα ετιςια ειςοδιματά του, ζδωκεν επί λόγω δανείων δίςτθλα 20,000 εισ 

πλθρωμιν μζρουσ των περί ων ο λόγοσ μιςκϊν και εισ εξοικονόμθςιν άλλων πολεμικϊν 

αναγκϊν· παρζλαβε δε και ωσ υπομιςκίουσ του 500 Σουλιϊτασ, ουσ εμελζτα να οδθγιςθ 

εισ τθν μάχθν αυτόσ, μαινόμενοσ διά πολεμικιν δόξαν· αλλά μετ' ολίγον τουσ ωργίςκθ διά 

τασ πολλάσ και βαρείασ αταξίασ των, τουσ απζλυςε τθσ υπθρεςίασ του, παρζλαβεν άλλουσ 

ςυμμίκτουσ Ζλλθνεσ και προθτοιμάηετο εισ τθν εξισ εκςτρατείαν. 

 

Θ ωρουρά τθσ Ναυπάκτου ςυνίςτατο κυρίωσ εξ Αλβανϊν. Απεικείσ οφτοι, ωιλοτάραχοι και 

μθ μιςκοδοτοφμενοι εμελζτθςαν πρό τινοσ καιροφ να παραδϊςωςι το ωροφριον εισ τουσ 

Ζλλθνασ επί απολαφςει των κακυςτεροφντων μιςκϊν. Συνενοοφντο δε οι αρχθγοί αυτϊν 

μετά τινων των εν Μεςολογγίω περί τοφτου μυςτικϊσ. Αλλ' οφτοι δεν ιςαν πλουςιϊτεροι 

εκείνων, και ανεβλικθ θ υπόκεςισ εισ τον ερχομόν του λόρδου αναδεχκζντοσ και τθν περί 

θσ ο λόγοσ αντιμιςκίαν να πλθρϊςθ και τθν εκςτρατείαν να διευκφνθ. Αλλ' εν ϊ εγίνετο 

ωροντίσ περί τθσ ζξωκεν μεταωοράσ των χρθμάτων και των αναγκαίων πολεμικϊν 

προετοιμαςιϊν, ο εν Ράτραισ Λςοφωπαςασ ανεκάλυψε τα μελετϊμενα και τα διεςκζδαςε 

μεταωζρων ευςχιμωσ εισ ίον τουσ ενόχουσ αρχθγοφσ των Αλβανϊν, και ςτείλασ εισ το 

κινδυνεφον ωροφριον άλλουσ πιςτοφσ ωφλακασ. 

 

Αποτυχόντοσ του ςχεδίου τοφτου, ςυνζλαβαν οι Ζλλθνεσ τον ςκοπόν να προλάβωςι και 

ανοίξωςι τον εωετεινόν πόλεμον πζραν τθσ Αιτωλοακαρνανίασ εισ ανζγερςιν των 

πλθςιοχϊρων Χριςτιανικϊν λαϊν. Πςον ο ςκοπόσ οφτοσ ιταν επωωελισ, τόςον εκ πρϊτθσ 

όψεωσ εωαίνετο και ευκατόρκωτοσ, διότι οφτε εντεφκεν υπιρχεν εχκρόσ, οφτ' εκείκεν 

προθτοιμάηετο εκςτρατεία. Αλλ', εν ϊ πάντεσ ςυνθγωνίηοντο εισ ευόδωςιν του ςκοποφ, και 

υπζρ πάντα άλλον ενίςχυεν αυτόν ο λόρδοσ, επιλκεν αίωνθσ αυτϊ τθν 3 ωεβρουαρίου 

επιλθψία και μικρά τισ νόςοσ. Αναλαβϊν επζμενεν εργαηόμενοσ εισ τα τθσ εκςτρατείασ· 

αλλ' αι αταξίαι των ειςζτι εν Μεςολογγίω διατριβόντων Σουλιωτϊν, εγκοτοφντων διά τθν 

από τθσ υπθρεςίασ αυτοφ απόλυςίν των και απαιτοφντων τουσ υπολειπομζνουσ μιςκοφσ, 

ετάρατταν ακαταπαφςτωσ τθν πόλιν και ανθςφχαηαν και τον νουν και τθν καρδίαν του 

πακόντοσ λόρδου (α). 

 

Θκζλθςζ τισ των Σουλιωτϊν να ζμβθ εισ το οπλοςτάςιον, όπου ιτο το ςιδθρουργείον· και 

επειδι δεν είχεν ειςιτιριον, ο ςκοπόσ τον εμπόδιςεν· αλλ' εκείνοσ επζμενε και φβριηεν. 

Ιλκεν εισ το μζςον ο αξιωματικόσ Σάςςοσ, και, λογομαχίασ γενομζνθσ, ο μεν αξιωματικόσ 

μθ ειςακουόμενοσ εγρόνκιςε τον Σουλιϊτθν, ο δε Σουλιϊτθσ πιςτολίςασ εςκότωςε τον 

αξιωματικόν και εκρατικθ ωσ ωονεφσ. Κατεταράχκθ όλθ θ πόλισ διά το ςυμβάν τοφτο· οι 

Σουλιϊται ζδραξαν τα όπλα και απιτουν ν' απολυκι ο ςυμπατριϊτθσ των, απειλοφντεσ, αν 

δεν ειςθκοφοντο, να πατιςωςι και το οικοδόμθμα όπου ιτο το ςιδθρουργείον, και αυτιν 

τθν κατοικίαν του λόρδου προςτάτου του καταςτιματοσ. Ωπλίςκθςαν και οι εναντίοι των 

εισ υπεράςπιςιν του οπλοςταςίου και τθσ κατοικίασ του λόρδου και ζςτθςαν επί τθσ 
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ειςόδου αυτϊν κανόνια. Επί τζλουσ απελφκθ ο ωονεφσ και επανιλκεν θ θςυχία· αλλ' ο 

λόρδοσ τόςον θγανάκτθςεν, ϊςτε είπε παρρθςία ότι, αν δεν ανεχϊρουν οι Σουλιϊται, 

ανεχϊρει αυτόσ εισ Επτάννθςον. Αμετάπειςτοι οι Σουλιϊται απιτουν πάντοτε τουσ 

μιςκοφσ. Ζντρομοι τότε οι προεςτϊτεσ διά τα επαπειλοφντα τθν πόλιν κακά εδανείςκθςαν 

παρά του λόρδου τριςχίλια δίςτθλα, τοισ τα ζδωκαν και τουσ απεμάκρυναν. 

Εξεςτράτευςαν μετ' αυτοφσ και οι λοιποί εν Μεςολογγίω ςτρατιωτικοί και ςυνθνϊκθςαν 

όλοι εισ Ξθρόμερον μζχρι δευτζρασ διαταγισ· αλλ' θ περί θσ ο λόγοσ ριξισ ζωερε και άλλο 

κακόν. Εωοβικθςαν οι υπό τον Ράρθν εργαηόμενοι ςιδθρουργοί, ανεχϊρθςαν, και το 

ςιδθρουργείον ζμεινεν ζκτοτε άχρθςτον. Τα κακά ταφτα επεςωράγιςε το μζγιςτον πάντων. 

Εν μζςω τόςων ωροντίδων και δυςαρεςκειϊν ο λόρδοσ είχε μίαν και μόνθν διαςκζδαςιν, 

τθν κακ' θμζραν ιππαςίαν. Εν ϊ ίππευε τθν 28 μαρτίου, κατεβράχθ επελκοφςθσ ραγδαίασ 

βροχισ, κατελιωκθ μετ' ολίγον υπό ςωοδροφ πυρετοφ, ζπεςεν εισ τθν κλίνθν, δεν θκζλθςε 

να ωλεβοτομθκι εν καιρϊ, Απρίλιοσ και κορυωωκείςθσ τθσ ωλογϊςεωσ εξζπνευςε το 

εςπζρασ τθσ 7 απριλίου, ιτοι τθσ δευτζρασ του πάςχα. «Ρίνω», είπε τω ιατρϊ του 

επιμζνοντι να τον ωλεβοτομιςθ και κατ' αρχάσ μθ ειςακουμζνω, «πίνω όλα τα ιατρικά 

ςου, αλλ' ουδζ μίαν ρανίδα αίματοσ χφνω κείμενοσ επί κλίνθσ· πρόκυμοσ είμαι να το χφςω 

όλον εν τω πεδίω τθσ μάχθσ». 

 

Το μζγα όνομα του ανδρόσ, θ εισ ενίςχυςιν του αγϊνοσ εν μζςω άκρασ απορίασ 

μεγαλοδωρία του, τα κακά, άτινα υπζωερε δι' αγάπθν τθσ Ελλάδοσ, αι λαμπραί ελπίδεσ ασ 

εωαίνετο εγγφσ να πραγματοποιιςθ, αρκοφν να δείξωςι τι ζχαςαν οι Ζλλθνεσ και τι 

θςκάνκθςαν επί τω κανάτω του· ζκαςτοσ των Ελλινων δυςτφχθμα ίδιον εκεϊρθςε το 

δυςτφχθμα τοφτο τθσ πατρίδοσ του και ζκλαυςε κλαυκμόν μζγαν· «πζνκουσ θμζραι», είπεν 

ο διευκυντισ διατάττων τασ επικανατίουσ τιμάσ του, «πζνκουσ θμζραι ζγειναν δι' όλουσ 

θμάσ αι παροφςαι χαρμόςυνοι θμζραι του πάςχα», και είπε τθν αλικειαν· όλοι 

ελθςμόνθςαν το πάςχα ζχοντεσ ζμπροςκεν των τον κάνατον τοιοφτου ανδρόσ. 

 

Τθν επαφριον δε του κανάτου, ανατείλαντοσ του θλίου, 37 κανονίαι, ιςάρικμοι των ετϊν 

του αποκανόντοσ, ανιγγειλαν το μζγα δυςτφχθμα. Συγχρόνωσ εδόκθ διαταγι να κλείςωςι 

τρεισ θμζρασ όλα τθσ δθμοςίασ υπθρεςίασ τα καταςτιματα και όλα τα εργαςτιρια, να 

λείψωςιν αι διά μουςικισ, χορϊν και πότων ςυνικεισ κατά τασ τοιαφτασ θμζρασ ευκυμίαι, 

να γίνωςι κακ' όλασ τασ εκκλθςίασ τθσ πόλεωσ επικιδειοι δειςεισ και να πενκθωοριςωςιν 

όλοι τρεισ εβδομάδασ. Αω' οφ δε εταριχεφκθ το ςϊμα, ζγεινεν θ εκωορά τθν 10, κακ' θν 

όλοσ ο κλιροσ τθσ πόλεωσ και των χωρίων, θγουμζνου του αρχιεπιςκόπου Ρορωυρίου, 

όλαι αι Αρχαί, όλα τα ςτρατεφματα και όλοσ ο λαόσ ςυνϊδευςαν διά μζςου τθσ πόλεωσ το 

λείψανον βαςταηόμενον υπό Ελλινων ςτρατθγϊν και των οικείων του λόρδου, και το 

ζωεραν εισ τθν επί του τείχουσ τθσ πόλεωσ εκκλθςίαν του αγίου Νικολάου, όπου εψάλθ θ 

ςυνικθσ νεκρϊςιμοσ ακολουκία, εξεωωνικθ επικιδειοσ λόγοσ και εδόκθ ο τελευταίοσ 

αςπαςμόσ. Επρόκειτο να ταωι όπου ετάωθςαν ο Μάρκοσ, ο Κυριακοφλθσ και ο 

Νορμάννοσ· αλλ' αω' οφ εγνϊςκθ ότι κζλθςίσ του ιτο να μετακομιςκι το λείψανόν του εισ 

τθν πατρίδα του και ταωι εν τω κοιμθτθρίω των προγόνων του, διετθρικθ ο νεκρόσ εν τω 

ναϊ θμζρασ τινάσ, κακ' ασ ιρχοντο ζξωκεν οι χωρικοί και τον θςπάηοντο· μετά δε ταφτα 

μετεκομίςκθ εισ Ηάκυνκον και εκείκεν εισ Αγγλίαν. Αι δε αποδοκείςαι όπου απζκανεν 

επικιδειοι τιμαί επανελιωκθςαν κατά διαταγιν τθσ κυβερνιςεωσ και τθν κζλθςιν του 

κοινοφ κακ' όλθν τθν Ελλάδα. Είχαν υπ' όψιν οι λαοί τθσ τον διάπυρον του ανδρόσ 
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ωιλελλθνιςμόν και τθν εντεφκεν πραγματικιν και θκικιν προσ τθν πατρίδα των ωωζλειαν, 

και δεν ιξευραν πϊσ να δείξωςι τθν ευγνωμοςφνθν των. Ο λόρδοσ, αω' θσ ςτιγμισ επάτθςε 

τθν γθν τθσ Κεωαλλθνίασ, δεν ζπαυςεν ευεργετϊν τουσ Ζλλθνασ· πεινϊντασ Ρατρείσ και εισ 

τθν νιςον εκείνθν καταωυγόντασ επί τθσ καταςτροωισ τθσ πατρίδοσ των εχόρταςε, 

γυμνοφσ ενζδυςε, και τουσ εκεί αργοφντασ Σουλιϊτασ μιςκϊςασ απζςτειλεν ζκτοτε εισ 

αντίλθψιν του Μεςολογγίου επί τθ ειςβολι του παςά τθσ Σκόδρασ. Φιλάνκρωποσ δε προσ 

πάντασ επροςτάτευςεν, επεριποιικθ και απζςτειλεν εισ Ρρζβεηαν και Ράτρασ τασ εν 

Μεςολογγίω υπ' αιχμαλωςίαν γυναίκασ και τα τζκνα των Οκωμανϊν, κινιςασ διά τθσ 

πράξεωσ ταφτθσ τον καυμαςμόν και αυτϊν ουσ ιλκε να πολεμιςθ. Θ δε πόλισ του 

Μεςολογγίου, ιτισ εισ ζνδειξιν τθσ ευγνωμοςφνθσ τθσ διά τασ προσ αυτιν αγακοεργίασ του 

τον είχεν ιδθ πολιτογραωιςει, εκράτθςεν επί τθσ εισ Αγγλίαν μετακομιδισ του λειψάνου 

του τα ςπλάγχνα του και τα απζκεςεν εν τθ εκκλθςία του αγίου Σπυρίδωνοσ. Ενκουςιϊδθσ 

ιτον ο Βφρων ωσ ποιθτισ, αλλ' ο ενκουςιαςμόσ του ιτο βακφσ ωσ θ ποίθςίσ του· βακεία 

και ςυνετι ιτο και θ εν Ελλάδι πολιτικι του· δεν αεροβάτει ωσ πολλοί ωιλζλλθνεσ· δεν 

ωνειροπόλει δθμοκρατικά ι αντιδθμοκρατικά ςυςτιματα· παράκαιρον εκεϊρει και αυτιν 

τθν εωθμεριδογραωίαν· ουςιωδζςτατον δε πάντων τθν απολφτρωςιν τθσ Ελλάδοσ· διά 

τοφτο ομόνοιαν εκιρυττε προσ αλλιλουσ και ςζβασ προσ τασ ξζνασ αυλάσ. Θ τακτοποίθςισ 

των ςτρατευμάτων και θ εφρεςισ πόρων εισ διατιρθςίν των ιςαν θ πρωτίςτθ ωροντίσ του· 

ωιλόδοξοσ ιτον, αλλ' όχι κενόδοξοσ· απεποιικθ τθν γενικιν πολεμικιν αρχιν τθσ ςτερεάσ 

Ελλάδοσ, θν και θ κυβζρνθςισ και οι κάτοικοι τω επρόςωεραν· απεςτρζωετο γενικϊσ τα 

πολιτικά, και απζωευγε τασ βουλευτικάσ ςυηθτιςεισ και αυτισ τθσ πατρίδοσ του· αι 

Μοφςαι, ο Ζρωσ, και ο Άρθσ ιςαν πάντοτε τα είδωλά του· εντρφωθμα δε πολλάκισ τθσ 

ποιθτικισ του μοφςθσ θ Ελλάσ (β). 

 

Ηϊντοσ ζτι του Βφρωνοσ, θ τοπικι διοίκθςισ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ ςυνζλαβε κατά του 

Καραϊςκάκθ ςωοδράσ υπονοίασ επιβουλισ. 

 

Ραρευρίςκετο εν τθ ςυνελεφςει του Μεςολογγίου ο οπλαρχθγόσ οφτοσ, όςτισ μετά τθν 

διάλυςιν αυτισ μετζβθ εισ Ανατολικόν αςκενϊν, και διζμεινεν εκεί χάριν κεραπείασ και 

αω' οφ εξεςτράτευςαν οι άλλοι οπλαρχθγοί· εωαίνετο δε δυςθρεςτθμζνοσ, διότι και ο 

προςδιοριςκείσ αρικμόσ των υπομιςκίων ςτρατιωτϊν του ιτον ολίγοσ, και ςυχνάκισ 

επεπλιττετο διά τασ κακθμερινάσ αταξίασ των υπ' αυτόν. Τθν 19 μαρτίου δφο 

μονοξυλιάραι Μεςολογγίται, αω' οφ ελογομάχθςαν μετά του ανεψιοφ του επανερχομζνου 

εκ Μεςολογγίου εισ Ανατολικόν, τον ερράπιςαν και ζγειναν άωαντοι. Τθν επαφριον 

ζςτειλεν ο Καραϊςκάκθσ ςτρατιϊτασ εισ Μεςολόγγι προσ εφρεςιν και ςφλλθψιν αυτϊν· μθ 

ευρόντεσ δε αυτοφσ οι ςτρατιϊται ιρπαςαν δφο των προκρίτων και τουσ ζωεραν εισ 

Ανατολικόν. Ζςτειλε ςυγχρόνωσ ο Καραϊςκάκθσ και άλλουσ των ςτρατιωτϊν του και 

κατζλαβαν απροςδοκιτωσ τθν νφκτα το Βαςιλάδι, όπου ελλιμζνιηαν επτά εχκρικά πλοία 

προ ολίγων θμερϊν εκπλεφςαντα των Ρατρϊν. Συγχρόνωσ εξιλκαν τθσ Ναυπάκτου και 

τριακόςιοι Τοφρκοι και επροχϊρθςαν, εισ τθν κακιν Σκάλαν· ιξευρε δε θ αςτυνομία ότι ο 

Κωνςταντίνοσ Βουλπιϊτθσ είχεν υπάγει εισ Λωάννινα, ςυναινζςει του Καραϊςκάκθ, προσ τον 

Βρυϊνθν και επζςτρεψε προ ολίγων θμερϊν. Ταφτα ζδωκαν ςωοδράσ υπονοίασ 

επιβουλισ, και εισ αποτροπιν παντόσ απευκταίου διζταξεν θ διοίκθςισ και κατελιωκθςαν 

αμζςωσ τα κανονοςτάςια τθσ πόλεωσ ωσ εν ϊρα πολζμου, εδυναμϊκθ θ ωρουρά τθσ, 

εκρατικθςαν οι εν Μεςολογγίω άνκρωποι του υπόπτου οπλαρχθγοφ, εςτάλθςαν ζνοπλα 
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πλοιάρια εισ πολιορκίαν του Βαςιλαδίου, το εν Ξθρομζρω ςτράτευμα ανεκλικθ, και 

διετάχκθ ο Καραϊςκάκθσ ν' απολφςθ τουσ ςυλλθωκζντασ προκρίτουσ· τουσ απζλυςε και 

ανεκάλεςε και τουσ καταλαβόντασ εν ονόματι του το Βαςιλάδι· απελφκθςαν και οι εν 

Μεςολογγίω κρατθκζντεσ άνκρωποί του. Τοφτων δε γενομζνων, ςυνελιωκθ ο Βουλπιϊτθσ, 

μετζβθςαν ο Μαυροκορδάτοσ και οι εν Μεςολογγίω οπλαρχθγοί εισ Ανατολικόν, και μετά 

δφο θμζρασ ειςιλκεν εισ τθν αυτιν πόλιν όλον το κατά το Ξθρόμερον ςτράτευμα εκ 1500. 

Ο δε Καραϊςκάκθσ ετζκθ υπό το κράτοσ του νόμου, και διωρίςκθ επιτροπι, τόπον 

επζχουςα ςτρατοδικείου, εισ δίκαςιν αυτοφ κατθγορουμζνου επί προδοςία. Θ επιτροπι 

αφτθ εξετάςαςα εξζδωκε τθν 2 απριλίου πράξιν καταδικάηουςαν τον Καραϊςκάκθν ωσ 

επίβουλον τθσ πατρίδοσ και προδότθν (γ). Μετά τθν ζκδοςιν δε τθσ πράξεωσ οι μεν 

Τςαβζλλαι, οι μόνοι των οπλαρχθγϊν οι υπεραςπίηοντεσ τον κατθγοροφμενον, τον 

εγκατζλιπαν· οφτοσ δε ανεχϊρθςεν εξ Ανατολικοφ αςκενϊν, ειςζβαλεν εισ το 

Αςπροπόταμον και ελεθλάτθςζ τινα χωρία. Εκείκεν ζςτειλζ τινα προσ τουσ Τοφρκουσ ηθτϊν 

καπθτανάτον, αλλ' απζτυχεν εκλθωκείσ μυςτικόσ εχκρόσ αυτϊν· αποδιωχκείσ δε υπό των 

οπλαρχθγϊν εκείνου του μζρουσ κατά διαταγιν τθσ τουρκικισ Αρχισ μετζβθ εισ Άγραωα· 

αποδιωχκείσ και εκείκεν κατζωυγεν εισ Καρπενιςι και εκλείςκθ εν τθ εκκλθςία του αγίου 

Ακαναςίου, δφο ϊρασ μακράν τθσ πρωτευοφςθσ τθσ επαρχίασ, αλλά και εκεί απεκλείςκθ· 

απαλλαγείσ δε κακείκεν, και πάντοκεν πολεμοφμενοσ, ζγραψε τω Μαυροκορδάτω 

απολογοφμενοσ δι' όςα ζπραξε και αιτοφμενοσ ςυγγνϊμθν. «Δεν εξεφρω», ζγραωεν, «αν 

ιναι από τα κρφα τα πολλά όπου αρρϊςτθςα πάλιν, ι από τόςουσ αωοριςμοφσ όπου μου 

εκάματε· και ςε παρακαλϊ να με ςυγχωριςθ θ διοίκθςισ και όλοι οι χριςτιανοί, και να μου 

ςταλι και μία ςυγχωρθτικι ευχι από τον αρχιερζα». Αλλ' θ αίτθςίσ του δεν ειςθκοφςκθ· 

αποπεμωκείσ δε και εκ τθσ επαρχίασ εκείνθσ επρόςτρεξεν εισ τον οπλαρχθγόν του Βάλτου 

Μςκον, και επί τζλουσ και προσ αυτιν τθν κυβζρνθςιν, ιτισ ζχουςα χρείαν τθσ υπθρεςίασ 

του διά τασ τότε εμωυλίουσ ταραχάσ, τον εςυγχϊρθςε και τον επεριποιικθ. Αω' οφ δε 

απεμακρφνκθ του Ανατολικοφ ο Καραϊςκάκθσ, εξιλκαν και τα εισ αυτό εξ αιτίασ του 

ειςελκόντα τάγματα των Δυτικοελλαδιτϊν· ανεχϊρθςαν μετά ταφτα και τα των Σουλιωτϊν, 

πλθρωκζντων των κακυςτεροφντων μιςκϊν, τα μεν εισ Γαςτοφνθν τα δε εισ Σάλωνα. 

 

Κακ' όν δε καιρόν τα κατά τον Καραϊςκάκθν απθςχόλουν τθν Δυτικιν Ελλάδα, θ Ανατολικι 

ιτο και αφτθ όλθ εισ πολιτικιν κίνθςιν. Ο Νζγρθσ, αω' οφ ζπεςεν επί του ςχθματιςμοφ τθσ 

κυβερνιςεωσ τθσ β' περιόδου, και δεν ανθγζρκθ επί των εν Σιλιμνθ ςυμβάντων, 

ανεχϊρθςεν εκ Ρελοποννιςου, επρόςπεςεν εισ τον μζχρι κανάτου αποςτρεωόμενον αυτόν 

Οδυςςζα, ζλαβε τθν άωεςίν του και προςθλϊκθ ωσ ιδιαίτεροσ ςφμβουλόσ του μεκ' όλου 

του ηιλου ανδρόσ μετανοοφντοσ. Κζλων δε ν' ανορκωκι και αυξιςθ και τθν δφναμιν και 

τθν επιρροιν του προςτάτου του, τω επρότεινεν, επί τθσ διαιρζςεωσ τθσ Ρελοποννιςου 

και του νομοτελεςτικοφ και βουλευτικοφ, να εργαςκϊςιν εισ ζνωςιν όλθσ τθσ ςτερεάσ 

Ελλάδοσ διά ςυγκαλζςεωσ πλθρεξουςίων αυτισ, να ενιςχυκϊςι διά του τρόπου τοφτου, 

και επί λόγω πάντοτε ςυνδιαλλαγισ και εκνικϊν ςυμωερόντων να κατορκϊςωςι τουσ 

ςκοποφσ των, γενόμενοι αναγκαίοι προσ το ζν ι το άλλο των αντιωερομζνων κομμάτων. 

Ρροκφμωσ θςπάςκθ ο Οδυςςεφσ τθν γνϊμθν του Νζγρθ και θςχολικθ εισ 

πραγματοποίθςίν τθσ. Και οι δφο οφτοι εμίςουν τουσ πολιτικοφσ τθσ Ρελοποννιςου, ουσ 

απεκάλουν ολιγαρχικοφσ, και θγάπων τουσ αντιπάλουσ των· αλλά δεν ικελαν να δείξωςι τι 

επρζςβευαν πριν γνωςκι το αποτζλεςμα του εμωυλίου πολζμου. Εν ϊ δε ταφτα εμελζτων, 
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ςυνζπεςεν θ εισ Ελλάδα άωιξισ του Βφρωνοσ και του Στάνωποσ. Ζβαλαν τότε κατά νουν να 

εωελκφςωςιν αμωοτζρουσ. Κατ' εκείνον τον καιρόν περιϊδευε τθν Ελλάδα κατά 

παραγγελίαν του λόρδου, ωσ είρθται, ο Τρελϊνθσ. Ακλθτοφ ςϊμα και καρδίαν είχεν ο 

Άγγλοσ οφτοσ και ζχαιρεν ενδυόμενοσ και διαιτϊμενοσ ωσ τα παλλθκάρια τθσ Ελλάδοσ. Ο 

Οδυςςεφσ, όςτισ είχε τον ςκοπόν του, τον ζκελξε και τον ενκουςίαςε διά του βίου και του 

τρόπου του. Μετά τινα δε καιρόν εδζχκθ ο Οδυςςεφσ και τον Στάνωπα εν Ακιναισ. Ο ανιρ 

οφτοσ θγάπα, ωσ είπαμεν, τθν ευταξίαν, τθν τακτοποίθςιν τθσ υπθρεςίασ, τθν ςφςταςιν 

εκπαιδευτικϊν και ωιλανκρωπικϊν καταςτθμάτων, τθν ςτερζωςιν εν Ελλάδι δθμοκρατικϊν 

κεςμϊν, και τθν φπαρξιν πανελευκζρου εωθμεριδογραωίασ. Ο οξυδερκισ και 

πολυμιχανοσ Οδυςςεφσ, ιδϊν τασ κλίςεισ αυτοφ, τον εωείλκυςεν υποκρινόμενοσ τον 

ωιλόμουςον, τον υπεραςπιςτιν των δικαίων του λαοφ, τον ωίλον τθσ ελευκεροτυπίασ, τον 

άςπονδον εχκρόν των μοναρχιϊν, τον ωιλεφτακτον και τον αωιλοκερδι· ο δε Στάνωπ, 

αγνοϊν και τον χαρακτιρα και τουσ αλθκείσ ςκοποφσ του ανδρόσ, και ζτοιμοσ να ςυντείνθ 

εισ ό,τι εκεωρείτο εκνοωελζσ, ζπειςε τον Βφρωνα να παρευρεκι εισ τθν ςυνζλευςιν, όπου 

εκλικθςαν και ο Μαυροκορδάτοσ και οι Δυτικοελλαδίται· αλλ' ο Μαυροκορδάτοσ, ειδϊσ 

τα του Οδυςςζωσ και του Νζγρθ, προσ ουσ δεινϊσ αντεωζρετο, και υω' ων τθν επιρροιν 

ςυνεκροτείτο θ ςυνζλευςισ, ανζβαλε τθν προκειμζνθν μετάβαςιν επί διαωόροισ λόγοισ. 

Απρίλιοσ Εν τοςοφτω τθν 8 απριλίου εγζνετο θ ζναρξισ τθσ ςυνελεφςεωσ, τθν δε επιοφςαν 

απεςτάλθςαν τρεισ εισ Μεςολόγγι, εν οίσ και ο Τρελϊνθσ, ωζροντεσ γράμματα 

προσ τον Βφρωνα και τον Μαυροκορδάτον εισ επιτάχυνςιν τθσ μεταβάςεϊσ των· 

αλλ' ο μεν Βφρων ζκειτο νεκρόσ, ο δε Μαυροκορδάτοσ απεποιικθ να μετατοπίςθ 

ωσ προςθλωμζνοσ εισ διόρκωςιν ων επζωεραν αίωνθσ κακϊν ο κάνατοσ του 

λόρδου, τα κατά τον Καραϊςκάκθν, και θ εισ Ανατολικόν είςοδοσ των 

ςτρατευμάτων. Εν τοφτοισ, θ κυβζρνθςισ παντοφ υπερίςχυεν· θ βεβαία δε αφτθ 

και εγγφσ κρίςισ των κυβερνθτικϊν πραγμάτων εματαίωςε τον υποκρυπτόμενον 

ςκοπόν τθσ εν Σαλϊνοισ ςυνελεφςεωσ, ιτισ, ςυνεδριαηόντων και δφο τριϊν 

αντιπροςϊπων τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, απεπεράτωςεν θςφχωσ τασ εργαςίασ τθσ τθν 

28, παραδεχκείςα ςχζδιά τινα πολεμικά εισ προωφλαξιν κατά το ενεςτϊσ ζτοσ τθσ 

ςτερεάσ Ελλάδοσ από ειςβολϊν, τακτοποιιςαςα ε π ί - χ ά ρ τ ο υ τα εςωτερικά 

του τόπου και κυρίωσ τα οικονομικά και δικαςτικά, ορίςαςα τα κακικοντα των 

πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν, εκωραςκείςα κατά των ανταρτϊν και των 

τουρκιηόντων, και κθρυχκείςα υπζρ τθσ κυβερνιςεωσ και τθσ ςτερεϊςεωσ των 

νόμων. Και ταφτα μεν τα εν Σαλϊνοισ. 

 

Τθν δε 24 ειςζπλευςαν τον αργολικόν κόλπον υπό γαλλικιν ςθμαίαν δφο πολεμικά πλοία, 

το μεν κορβζττα το δε δικάταρτον· και θ μεν κορβζττα θγκυροβόλθςεν ζμπροςκεν των 

Μφλων, το δε δικάταρτον ζπλεε προσ τθν ακροναυπλίαν. Το πλοίον τοφτο ζωερε τον εν 

Μφλω υποπρόξενον τθσ Γαλλίασ καί τινα τραπεηίτθν Αρμζνιον. Θ εν Μφλοισ κυβζρνθςισ 

υπϊπτευςε, και θ υποψία τθσ ιτο αλθκισ, ότι επρόκειτο να εξαγοραςκϊςιν εν αγνοία 

αυτισ οι δφο εν Ναυπλίω αιχμάλωτοι παςάδεσ. Ζξ κανονίασ ζρριψεν, ειςπλζοντοσ του 

πλοίου τοφτου, θ ζμπροςκεν των Μφλων ελλθνικι ναυαρχίσ επί ςκοπϊ να το αποτρζψθ το 

να παραβιάςθ τον αποκλειςμόν, αλλά το πλοίον δεν υπικουςε και θγκυροβόλθςεν υπό 

τθν ακροναυπλίαν· ο δε πλοίαρχοσ τθσ κορβζττασ, παρ' οφ θ κυβζρνθςισ εηιτθςε λόγον τθσ 

παρακοισ ταφτθσ, θκζλθςε να δικαιϊςθ τον είςπλουν επί λόγω ότι ςκοπόν είχεν ο 
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πλοίαρχοσ ν' απαιτιςθ τι πρόσ τινα Γάλλον χρζοσ του πεςόντοσ νομοτελεςτικοφ 

αντιπροςωπευομζνου εν Ναυπλίω παρά του ωρουράρχου Ράνου. Θ κυβζρνθςισ 

απεδοκίμαςεν εγγράωωσ πάςαν ςυγκοινωνίαν των πολιορκουμζνων και των υπόπτων 

πλοίων, απαγόρευςε τθν επί οιωδιποτε λόγω παραλαβιν των παςάδων και 

διεμαρτυρικθ, αλλ' οφτε απάντθςισ εδόκθ, οφτε το φποπτον πλοίον μετετόπιςεν. Θ 

κυβζρνθςισ, ιτισ δεν ιλπιηεν εκ τθσ επιςτολισ τθσ το ποκοφμενον, ζςπευςε να ςτείλθ εισ 

Ναφπλιον προσ παρεμπόδιςιν τθσ απολφςεωσ των αιχμαλϊτων τον ωκάςαντα εισ Άργοσ 

κατ' αυτάσ Οδυςςζα· αλλά το ηιτθμα τοφτο ελφκθ απροςδοκιτωσ άλλωσ πωσ. 

Απεςτάτθςαν τθν επελκοφςαν νφκτα οι ωυλάςςοντεσ τον καλαςςόπυργον 

Κολοκοτρωνικοί, απζβαλαν τον ωροφραρχον Καβαδίαν, παρζδωκαν το ωροφριον εισ τθν 

κυβζρνθςιν, και διαταγι αυτισ το παρζλαβεν ο όδιοσ, όςτισ παριγγειλεν ευκφσ τω Γάλλω 

πλοιάρχω εν ονόματι τθσ κυβερνιςεωσ ν' αποπλεφςθ αμζςωσ, ει δε μθ, κα 

εκανονοβολείτο. Απζπλευςε το δικάταρτον και μετ' ολίγον και θ κορβζττα χωρίσ να 

εκτελζςωςι τα ςκοποφμενον· αλλά και ο Ράνοσ ουδαμϊσ ςυνινεςεν εισ τθν παράδοςιν των 

αιχμαλϊτων. 

 

Μακϊν δε ο ωροφραρχοσ οφτοσ όςα ζπραξεν ο πατιρ του περί του ωρουρίου τα εδζχκθ 

προκφμωσ και τα επραγματοποίθςεν, ειδϊσ ότι πάςα αντίςταςισ κατά τθσ κυβερνιςεωσ 

ζξωκεν ζπαυςε, και ευριςκόμενοσ και αυτόσ εν πολλι ςτενοχωρία ζνεκα τθσ κατά ξθράν 

και κατά κάλαςςαν πολιορκίασ τθσ πόλεωσ και τθσ παραδόςεωσ του καλαςςοπφργου· 

Λοφνιοσ και τθν μεν 4 ιουνίου εξιλκαν αδεία τθσ κυβερνιςεωσ οι επί τθσ πολιορκίασ τθσ 

πόλεωσ εν αυτι διαμείναντεσ ομόωρονεσ και ςυμπράκτορζσ του, Ανδρζασ Μεταξάσ 

και Χαραλάμπθσ Ρεροφκασ· τθν δε 7 και αυτόσ ο Ράνοσ και ο αδελωόσ του. Ειςιλκε 

δε αυκθμερόν επιτροπι τθσ κυβερνιςεωσ και δφναμισ ςτρατιωτικι και παρζλαβαν 

τα ωροφρια. Μετζβθςαν εκεί μετά τρεισ θμζρασ και οι εν Άργει διατρίβοντεσ 

βουλευταί. Οι δε νομοτελεςταί, οι κακ' όλον τοφτο το διάςτθμα διατρίψαντεσ εν 

τοισ πλοίοισ, ειςιλκαν τθν 12 εν ςυνοδία 350 υπό τον πολφκροτον κανονοβολιςμόν 

των ωρουρίων και τθσ ναυαρχίδοσ· τθν δε επαφριον ανιγγειλαν παντοφ επιςιμωσ 

τα ςυμβάντα, δοξάηοντεσ τθν εξ φψουσ Ρρόνοιαν, και κθρφττοντεσ ότι αι ταραχαί 

ζπαυςαν, ότι τα εςωτερικά εξωμαλφνκθςαν, και ότι τα εκνικά ςυμωζροντα 

ετζκθςαν υπό τθν υπεράςπιςιν των νόμων και τθν προςταςίαν τθσ κυβερνιςεωσ. 

Εν τοφτοισ, όλοι οι αντάρται κατζκεςαν τα όπλα και αναωοραί των ιρχοντο κακ' 

θμζραν αιτοφντων τθν άωεςίν των. Θ δε κυβζρνθςισ ζδειξεν άκραν ανοχιν και 

ευμζνειαν, εκιρυξε τθν 2 Λουλίου γενικιν αμνθςτείαν, και τα πάντα εωαίνοντο 

ιςυχα και, κατά το λζγειν του νομοτελεςτικοφ, υπό το κράτοσ του νόμου· αλλ' οφτε 

οι νόμοι εκραταιϊκθςαν, οφτε θ Ρελοπόννθςοσ ειρινευςεν. 

 
1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΜΘ' 

 

Απνζηνιή κέξνπο ησλ δαλείσλ εηο Διιάδα. — Έθπινπο ηνπ 

Οζσκαληθνύ ζηόινπ. — ρέδηα ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ηνπ ζαηξάπνπ ηεο 

Αηγύπηνπ Μερκέη-Αιή εηο αλαδνύισζηλ όιεο ηεο Διιάδνο. — 
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Καηαζηξνθή Κάζζνπ θαη Φαξώλ. — Νίθαη θαηά ζάιαζζαλ ησλ 

Διιήλσλ παξά ηελ άκνλ θαη καηαίσζηο ησλ θαη' απηήο θηλεκάησλ. 

— Δθζηξαηείαη θαηά ηελ ζηεξεάλ Διιάδα θαη κάρε ηεο Άκπιηαλεο. — 

Πνιεκηθά θηλήκαηα ελ Πεινπνλλήζσ. 

 

Θ ΔΕ εισ Λονδίνον ςταλείςα επιτροπι προσ εφρεςιν δανείων ευδοκίμθςεν. Ο Ορλάνδοσ και 

ο Λουριϊτθσ κατευοδωκζντεσ τθν 14 ιανουαρίου υπζγραψαν τθν 9 ωεβρουαρίου μετά των 

τραπεηιτϊν Λωωνάνου και Οβριζνου ςυμωωνθτικόν περί δανείου λιρϊν ςτερλινϊν 800,000 

επί πραγματικι πλθρωμι 59 εκατοςτϊν, επί τόκω 5 τοισ % λογιηομζνω από 1 ιανουαρίου 

επί του ονομαςτικοφ κεωαλαίου, και επί υποκικθ όλων των εκνικϊν γαιϊν και κυρίωσ τθσ 

προςόδου των τελωνείων, των ιχκυοτροωείων και των αλικϊν. Επειδι δε διεδόκθςαν μετ' 

ολίγον κακαί ειδιςεισ περί των τθσ Ελλάδοσ, προςετζκθ ο όροσ να ςτζλλωνται τα χριματα 

προσ τον εν Ηακφνκω Καίςαρα Λογοκζτθν εντόπιον και τον εκεί ζμπορον Άγγλον Σαμουιλ 

Βάρωον, και να μθ δίδωνται παρ' αυτϊν τθ ελλθνικι κυβερνιςει ειμι ςυναινζςει του 

Βφρωνοσ, του Στάνωποσ και του Λαηάρου Κουντουριϊτου. Το δάνειον δε τοφτο, αω' οφ 

εκρατικθςαν διετείσ τόκοι και οκτακιςχίλιοι λίραι ενόσ ζτουσ χρεωλφςιον, και 

επλθρϊκθςαν και τα άλλα ζξοδα, εξεκακάριςε λίρασ 280,000· θ πρϊτθ δε δόςισ εκ 40,000 

ζωκαςεν εισ Ηάκυνκον, υπό τθν επιςταςίαν του Βλακιζρου αωιχκζντοσ το τρίτον εισ 

Ελλάδα, τθν 12 απριλίου. Επί τθ προςκλιςει τοφτου μετζβθ εισ Ηάκινκον ο Στάνωπ, και 

κατόπιν αυτοφ και ο Εμμανουιλ Ξζνοσ και ο Νικόλαοσ Καλλζργθσ, ωζροντεσ οι δφο οφτοι 

τθν απαιτουμζνθν ςυναίνεςιν του Λαηάρου Κουντουριϊτου εισ παραλαβιν των χρθμάτων 

εν ονόματι τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ. Αλλ' αντζςτθ ο Στάνωπ επί λόγω, ότι ο Βφρων, 

οφτινοσ θ ςυναίνεςισ ιτον αναγκαία, δεν ζηθ· διά τοφτο ο Λογοκζτθσ και ο Βάρωοσ δεν 

ζδωκαν τα χριματα και εηιτθςαν δευτζρασ διαταγάσ. Ζωκαςε μετ' ολίγασ θμζρασ εισ 

Ηάκυνκον και θ δευτζρα δόςισ ίςθσ ποςότθτοσ, αλλά και αφτθ διετθρικθ διά τουσ αυτοφσ 

λόγουσ ανζπαωοσ. Εν τοφτοισ ο μζγασ αρμοςτισ, Φριδερίκοσ Αδάμ, ο διαδεχκείσ τον 

Μαιτλάνδον, αποκανόντα, επειδι θ ιόνιοσ κυβζρνθςισ επρζςβευεν ουδετερότθτα, 

αντιβαίνουςαν εξζλαβε προσ τασ αρχάσ ταφτθσ τθν κατάκεςιν χρθμάτων εντόσ τθσ ιονίου 

πολιτείασ επί χριςει ενόσ των διαμαχομζνων, και εξζδωκε τθν 7 Λουνίου δόγμα 

απαγόρευον αυςτθρϊσ τοφτο επί απειλι εξοριςμοφ των παρθκόων και δθμεφςεωσ των 

υπαρχόντων αυτϊν. Αλλ' αω' οφ ιλκαν εκ Λονδίνου περί τθν 20 Λουλίου αι ηθτθκείςαι 

διαταγαί, εςτάλθςαν εισ Ναφπλιον όλα τα εν Ηακφνκω κατατεκζντα χριματα μθδενόσ 

εξοριςκζντοσ, μθδζ κτιματόσ τινοσ δθμευκζντοσ. 

 

Θ δε Ρφλθ διδαχκείςα υπό τθσ τριετοφσ πείρασ ότι ανίκανοσ ιτο μόνθ να καταςτρζψει τον 

ελλθνικόν αγϊνα, απεωάςιςε να ταπεινωκι ενϊπιον του δυνατοφ ςατράπου τθσ Μεχμζτ-

Αλι, επικαλουμζνθ τθν ςφμπραξίν του όχι πλζον εισ υποταγιν τθσ Κριτθσ αλλ' όλθσ τθσ 

Ελλάδοσ. 

 

Ο ςατράπθσ οφτοσ, ο διά μόνθσ τθσ ικανότθτόσ του παραχκείσ από του μθ όντοσ εισ το 

είναι, ο μορωϊςασ άμορωον τόπον, ο πλάςασ τακτικά ςτρατεφματα και ναυπθγιςασ 

ςτόλουσ, ο ευρϊν πόρουσ εισ διατιρθςιν και αφξθςιν αυτϊν υπεςχζκθ να κινιςθ τασ 

δυνάμεισ του κατά τθν επικυμίαν του κυριάρχου του εισ υποςτιριξιν του κλονιηομζνου 

ςκιπτρου του, και να ςτείλθ αρχθγόν αυτϊν τον υιόν του Λβραιμπαςαν, αναδειχκζντα 

θγεμόνα τθσ Ρελοποννιςου. Ελζγετο δε και επιςτεφετο, ότι ςυνωμολογικθ να κρατιςθ 
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υπό τθν εξουςίαν του όςουσ εν αποςταςία τόπουσ υποτάξθ· και τουσ μεν κατοίκουσ 

χριςτιανοφσ ν' απαγάγθ αιχμαλϊτουσ εισ Αίγυπτον ι αλλοφ, αυτοφσ δε τουσ τόπουσ να 

κατοικίςθ υπό Αιγυπτίων και άλλων Μωαμεκανϊν. Εςχεδιάςκθ δε τα μεν αιγφπτια 

ςτρατεφματα, ςυνεργοφντοσ του αιγυπτίου ςτόλου, να πζςωςιν εισ Ρελοπόννθςον, αι δε 

ναυτικαί δυνάμεισ τθσ Ρφλθσ και τα αςιανά ςτρατεφματά τθσ εισ το Αιγαίον· να διαχυκϊςι 

δε και τα ρουμελιωτικά εισ τα επί τθσ ςτερεάσ εν αποςταςία μζρθ, ϊςτε να ευρεκι θ Ελλάσ 

παντοφ ταυτοχρόνωσ πολεμουμζνθ και διά ξθράσ και διά καλάςςθσ. Εν τοφτοισ ζπακεν ο 

Μεχμζτ-Αλισ δεινόν πάκθμα· ωλόγεσ ανεωάνθςαν αίωνθσ τθν 10 μαρτίου εν τθ ακροπόλει 

τθσ πρωτευοφςθσ του, αίτινεσ διαδοκείςαι είσ τινασ πυριτοκικασ κατζςτρεψαν τθν 

οπλοκικθν, τουσ δε πλείςτουσ των πυροτεχνϊν, πολλοφσ των ςωματοωυλάκων, και 

υπερτριςχιλίουσ ενοικοφντασ, τουσ μεν ζβλαψαν, τουσ δ' εκανάτωςαν· παρ' ολίγον δε 

κατζςτρεψαν και αυτιν τθν πόλιν· αλλά το πάκθμα τοφτο επενεγκόν, ωσ ελζγετο, δζκα 

εκατομμυρίων ταλιρων ηθμίαν, ουδόλωσ επθρζαςε τθν εκςτρατείαν. 

 

Ραραςκευαηόμενοσ δε ο Μεχμζτ-Αλισ κατά τθσ Ελλάδοσ, αναγκαίον ζκρινε να διατθριςθ 

αδιάςειςτον τθν επί τθσ Κριτθσ εξουςίαν του, διότι εκεϊρει δικαίω τω λόγω τθν νιςον 

εκείνθν γζωυραν μετάγουςαν τασ δυνάμεισ του από Αλεξανδρείασ εισ Ρελοπόννθςον. Αλλ' 

ωσ επίβουλον τθσ Κριτθσ εκεϊρει τθν υπό τθν ελλθνικιν ςθμαίαν γείτονα τθσ Κάςςον, και 

απεωάςιςε να τθν υποτάξθ, διότι θ νιςοσ εκείνθ, θ ωοβίςαςα διά του ναυτικοφ τθσ, αν και 

μικροφ, και βλάψαςα τουσ κατζχοντασ τα ωροφρια τθσ Κριτθσ Τοφρκουσ, εδφνατο πάλιν, 

καρρφνουςα τουσ αγωνιηομζνουσ Ζλλθνασ, να κινιςθ νζασ εν αυτι ταραχάσ. Εν ϊ δε 

διζμενεν εν τω λιμζνι τθσ Σοφδασ ο υπό τον Γιβραλτάρθν ςτολίςκοσ, ιλκαν και άλλα 

πολεμικά πλοία τον μάιον εξ Αλεξανδρείασ, και δισ εωάνθςάν τινα τον μινα τοφτον 

ζμπροςκεν τθσ Κάςςου, επολζμθςαν, επολεμικθςαν και επανζπλευςαν εισ Κριτθν 

άπρακτα· 

Λοφλιοσ αλλά τθν 6 Λουλίου εωάνθςαν ζμπροςκεν τθσ Κάςςου 45 ωζροντα τετρακιςχιλίουσ 

υπό τον Χουςειμπεθν. 

 

Θ νιςοσ αφτθ απζχει 37 μίλια τθσ Κριτθσ· ζχει τζςςαρα χωρία, τθν αγίαν Μαρίναν το και 

ςθμαντικϊτερον, το Αρβανιτοχϊρι, τθν Ραναγίαν και τθν Ρόλιν. Τα χωρία ταφτα, κείμενα 

προσ το ανατολικόν μζροσ τθσ νιςου, ολίγον απζχουν απ' αλλιλων. Θ νιςοσ όλθ είχε 

κατοίκουσ 5,000, εξ ϊν 500 ναφται· παριςαν και 300 οπλοωόροι Κριτεσ. Εξ αιτίασ δε τθσ 

κρθμνϊδουσ ωφςεϊσ τθσ είναι μόνον εφβατοσ κατά το προσ τθν Ελλάδα βλζπον μζροσ 

τριϊν μιλίων μικουσ· επί τθσ γραμμισ ταφτθσ ζκειντο 30 κανόνια· ιςαν και αλλοφ ςκοποί. 

Αλίμενοσ είναι θ νιςοσ, και τα πλοία τθσ προςωρμίηοντο ςυνικωσ εισ Σκάρπακον· αλλ' 

εκείναισ ταισ θμζραισ ιςαν ςυςςωρευμζνα εξ αιτίασ του καλοκαιρίου εισ Αυλάκι. Ελκόντα 

τα οκωμανικά θγκυροβόλθςαν ζμπροςκεν του παρακειμζνου νθςιδίου τθσ Μακρυάσ και 

εκανονοβόλουν δυο θμζρασ ανωωελϊσ τθν αγίαν Μαρίναν, αντεκανονοβολοφντο δε παρά 

των επί τθσ ξθράσ. Τθν δε νφκτα τθσ 7 είκοςι τζςςαρεσ ολκάδεσ, ωζρουςαι ςτρατεφματα εισ 

απόβαςιν, ζπλευςαν πζραν τθσ αγίασ Μαρίνασ προσ τθν δφςβατον και κρθμνϊδθ άκραν 

τθσ νιςου τθν βλζπουςαν προσ τθν Κριτθν. Ταυτοχρόνωσ πλοία τινα του ςτόλου και άλλαι 

ολκάδεσ ωζρουςαι ςτρατεφματα εκανονοβόλουν και ετουωζκιηαν προσ τθν άλλθν άκραν 

τθσ νιςου εισ ζλκυςιν τθσ προςοχισ των εναντίων, και εισ επιτυχίαν διά του τρόπου τοφτου 

τθσ επί τθσ άλλθσ άκρασ μελετωμζνθσ αποβάςεωσ. Επτά μόνον ιςαν οι ωυλάςςοντεσ τθν 
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κζςιν ταφτθν· θ απότομοσ ωφςισ τθσ εωαίνετο αυτοωφλακτοσ· αλλά και οι ολίγοι οφτοι 

ιςαν αμελζςτατοι. Τα δ' εχκρικά ςτρατεφματα, οφςθσ άκρασ νθνεμίασ, απζβθςαν τθν 

νφκτα αωανι και κατζλαβαν και τα τζςςαρα χωρία αμαχθτί, διότι οι πολεμιςταί τθσ νιςου, 

όντεσ επί τθσ παραλίασ, όπου υπϊπτευαν απόβαςιν, δεν ζλαβαν γνϊςιν του ςυμβάντοσ, 

ειμι αω' οφ εξθμζρωςεν. 

 

Είσ των πλοιάρχων τθσ Κάςςου, ο Μάρκοσ, διζπρεπε διά τθν ανδρίαν του και εδικαίωςε 

κατά τθν κρίςιμον ταφτθν περίςταςιν θν είχεν υπόλθψιν. Οφτοσ εν μζςω τθσ γενικισ 

απελπιςίασ διά το απροςδόκθτον του ςυμβάντοσ ςυνζλεξζ τινασ ακοφςαντασ τθν 

πατριωτικιν ωωνιν του, παρζςτθ ζνοπλοσ υπεραςπιςτισ τθσ πατρίδοσ και μεγάλωσ 

θνδραγάκθςε· λζγεται ότι 30 εχκροφσ εςκότωςε μόνοσ αυτόσ· ηωγρθκείσ δε και 

οπιςκαγκωνιςκείσ απιχκθ προσ τον Χουςειμπεθν· αλλά και ενϊπιον αυτοφ επεςωράγιςεν 

ενδόξωσ τασ ανδραγακίασ του· ζςπαςε τα δεςμά του, ιρπαςεν από τθσ ηϊνθσ ενόσ των 

περιιςταμζνων τθν μάχαιράν του, εςκότωςε δφο των ωυλάκων και ζπεςε και αυτόσ υπό τα 

τραφματα των άλλων. 

 

Μετά τθν άλωςιν των χωρίων κατεςτράωθ ο αγϊν· πολλοί εωονεφκθςαν, παιδία και 

γυναίκεσ θχμαλωτίςκθςαν, τινζσ κατζωυγαν εισ τα όρθ, οι δε λοιποί επροςκφνθςαν. Εκ των 

εντοπίων δε πλοίων μόνον ζν επρόωκαςε και ανιχκθ, και διελκόν τον εχκρικόν ςτόλον 

διζςωςζ τινασ εξ όςων δεινϊν υπζωεραν οι λοιποί. Οι Τοφρκοι ελεθλάτθςαν τα χωρία, 

επεβίβαςαν τα επί τθσ ξθράσ κανόνια και φψωςαν επί τθσ νιςου τθν ςθμαίαν των. Ο δε 

Χουςειμπεθσ εγκαταςτιςασ κατ' αίτθςιν των ψευδοπροςκυνθςάντων διοικθτιν τθσ νιςου 

Τοφρκον, απζπλευςεν εισ Αλεξάνδρειαν, όπου ζωερε τα ςυλλθωκζντα πλοία και τουσ 

αιχμαλωτιςκζντασ· παρζλαβε καί τινασ ναφτασ εισ υπθρεςίαν του ςτόλου, προςελκόντασ 

αυκορμιτωσ επ' ελπίδι λυτρϊςεωσ των αιχμαλωτιςκζντων ςυγγενϊν των· διεδζχκθ δε 

αυτόν εν Κριτθ ο ανεψιόσ του Μουςταωάμπεθσ. 

 

Μόλισ τθν 17 εξζπλευςεν θ υδραϊκι μοίρα υπό τον Σαχτοφρθν εισ βοικειαν τθσ Κάςςου και 

δεν ζμακε τθν καταςτροωιν τθσ ειμι τθν 21, κακ' θν ζρριψεν άγκυραν ζμπροςκεν αυτισ. 

Φανζντων των ελλθνικϊν πλοίων, ο αγάσ κατζωυγεν εισ Κάρπακον, οι δε 

ψευδοπροςκυνιςαντεσ Κάςςιοι ζτρεξαν εισ το παρακαλάςςιον, και αςπαηόμενοι τουσ 

Υδραίουσ, και διθγοφμενοι περιπακϊσ τθν ςυμωοράν των, και χζοντεσ κερμά δάκρυα 

ανιγειραν επί τθσ νιςου των τθν πεςοφςαν ελλθνικιν ςθμαίαν, αλλά δεν ανιγειραν και 

τθν πεςοφςαν πατρίδα των. 

 

Λιγοντοσ δε του απριλίου, απζπλευςεν εκ Κωνςταντινουπόλεωσ πολυάρμενοσ ςτόλοσ υπό 

τον Χουςρζωθν, επιβιβάςασ λόχουσ τινάσ γενιτςάρων· προςεπεβίβαςε και εν τω κερμαϊκϊ 

κόλπω άλλα ςτρατεφματα ςυρρεφςαντα πολλαχόκεν, και αρχομζνου του Λουνίου 

κατζπλευςεν εισ Μιτυλινθν, όπου παρζλαβε και άλλα. 

 

Ρολλά κακά ζπακαν, ωσ είδαμεν, παρά των Ψαριανϊν και των Σαμίων το πρϊτον και 

δεφτερον ζτοσ του αγϊνοσ τα παράλια τθσ Αςίασ· το δε τρίτον ζπακαν και αι νιςοι τθσ 

Μιτυλινθσ, Λίμνου και τθσ Κάςςου, όπου αποβαίνοντεσ οι Ραριανοί ιρπαηαν, ζκαιαν, 

εδουλαγϊγουν και εωόνευαν. Εγόγγυηαν επί τοισ δεινοίσ τοφτοισ οι κάτοικοι των μερϊν 

εκείνων, ωσ απροςτάτευτοι, και θ Ρφλθ εμελζτθςε τθν καταςτροωιν των Ψαρϊν και τθσ 
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Σάμου, κακ' θσ και άλλοτε εκίνθςε δυνάμεισ και απζτυχεν. 

 

Θ πόλισ των Ψαρϊν κείται προσ το νοτειοανατολικόν μζροσ τθσ νιςου. Ζμπροςκεν αυτισ 

είναι ο λιμιν· άνωκεν δε εςϊηετο παλαιόν τείχοσ, και εν αυτϊ ναόσ επ' ονόματι του αγίου 

Λωάννου. 7500 ιςαν οι εντόπιοι, αλλ' οι εισ τθν νιςον πολλαχόκεν καταωυγόντεσ 

υπελογίηοντο 25,000, εξ ϊν οι πλείςτοι ιςαν Κυδωνιείσ και Χίοι. Ιςαν και 1000 

Κετταλομακεδόνεσ μιςκωτοί. Είχε δε θ νιςοσ όλθ εισ υπεράςπιςίν τθσ 150 κανόνια, εν οίσ 

καί τινα ςταλζντα παρά του εν ωςςία Βαρβάκθ. Εκ των 150 δε 24 ζκειντο επί του τείχουσ. 

Λοφνιοσ Τθν 18 Λουνίου εωάνθςαν ζξωκεν του λιμζνοσ πλοία τουρκικά, και αυκθμερόν 

επανζπλευςαν εισ Μιτυλινθν, όπου διζμενεν όλοσ ο ςτόλοσ. Οι Ψαριανοί 

εςυμπζραναν ότι τα πλοία ταφτα ιλκαν εισ καταςκοπιν, και ότι ιγγιηεν θ ϊρα του 

κατά τθσ πατρίδοσ των μελετωμζνου κινιματοσ. Συνελκόντεσ δε εισ ςυμβοφλιον, οι 

μεν εγνωμοδότθςαν να εκπλεφςωςιν εισ ςυνάντθςιν του εχκροφ μακράν τθσ νιςου, 

οι δε να τον περιμείνωςιν επ' αυτισ. Υπερίςχυςεν θ τελευταία γνϊμθ· απζβθςαν οι 

ναφται και κατζλαβαν διαωόρουσ κζςεισ· άωθςαν δε μόνα τα πυρπολικά των εισ 

περίπλουν ζμπροςκεν του λιμζνοσ ωανταηόμενοι, ότι ικανοί ιςαν να 

υπεραςπίςωςιν όλθν τθν νιςον, ό εςτι 18 μιλίων περιωζρειαν, τριςχίλιοι 

οπλοωόροι. Τθν 19 ανιχκθ ο εχκρικόσ ςτόλοσ, ιλκε προ τθσ μεςθμβρίασ όπιςκεν 

τθσ πόλεωσ κατζμπροςκεν τθσ μονισ του αγίου Νικολάου και του Ξθροκάμπου, και 

ιρχιςε να κανονοβολι ςωοδρϊσ. Ιςαν δε τα ελκόντα πλοία, μικρά μεγάλα 

πολεμικά και ωορτθγά, 176, εν οίσ 1 τρίκροτον, 2 δίκροτα, 6 ωρεγάται και 10 

κορβζτται· ζωεραν δε δωδεκακιςχιλίουσ εισ απόβαςιν. Οι Ζλλθνεσ, ζχοντεσ καλϊσ 

ωχυρωμζνον το παρακαλάςςιον εκείνο, αντείχαν και αντεκανονοβόλουν γενναίωσ· 

δι' όλθσ δε τθσ θμζρασ και τθσ επελκοφςθσ νυκτόσ επεκράτθςεν αμοιβαίοσ 

κανονοβολιςμόσ, και οι μαχόμενοι διζμειναν όπου ετοποκετικθςαν αςάλευτοι. 

Ρερί δε τθν δ' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου εν μζςω του κανονοβολιςμοφ και 

υπό το επικρατοφν εξ αιτίασ τθσ νθνεμίασ νζωοσ του καπνοφ απζβθςαν αόρατοι 

πεντακόςιοι εχκροί κατ' αρχάσ, και κατόπιν και άλλοι εισ κζςιν Ρριόνι, όπου 

παρζκειτο κανονοςτάςιον ωζρον τρία κανόνια υπό τθν επιςταςίαν του Ολυμπίου 

οπλαρχθγοφ, Κϊτα, και 50 οπαδϊν του. Κωωοί οι ωυλάττοντεσ το κανονοςτάςιον 

εισ τθν ωωνιν του αρχθγοφ των ετράπθςαν ιδόντεσ τουσ εχκροφσ επερχομζνουσ, 

και επί τθσ τροπισ ςυλλθωκείσ ο Κϊτασ εωονεφκθ. 

 

Συγχρόνωσ απζβθςαν και άλλοι εχκροί εισ Φτελιόν. Εκεί θφραν ςωοδράν αντίςταςιν και 

εχφκθ πολφ αίμα· αλλ' όντεσ πολυαρικμότεροι υπερίςχυςαν και εκυρίευςαν τθν κζςιν. 

Εκείκεν επροχϊρθςαν προσ τθν πόλιν ανεμπόδιςτοι, και αναβάντεσ εισ τα υπερκείμενα 

βουνά ζςτθςαν τασ ςθμαίασ των. Λδόντεσ δε ταφτασ οι επί τθσ νιςου και τουσ εχκροφσ 

καταβαίνοντασ πλθκθδόν προσ τθν πόλιν, ζτρεξαν προσ τα πλοία. Άνδρεσ και γυναίκεσ 

ερρίπτοντο εισ τθν κάλαςςαν προσ διάςωςιν εισ αυτά· αλλά τα πλοία όχι μόνον ιςαν 

θγκυρωμζνα αλλά δεν είχαν, εκτόσ ολίγων, ουδζ τα πθδάλιά των, διότι επί τθ αιτιςει των 

υπομιςκίων Κετταλομακεδόνων τα απεβίβαςαν τθν προτεραίαν ίνα μθ ωφγωςιν οι 

εντόπιοι ελκόντοσ του εχκροφ, και εγκαταλειωκϊςιν οι πολεμοφντεσ υπζρ αυτϊν 

ετερόχκονεσ. Το περιςτατικόν τοφτο εξζκεςε τουσ πλείςτουσ εισ ςωαγιν και εισ 

αιχμαλωςίαν, μόνοι όςοι επρόωκαναν και κατζωευγαν εισ πθδαλίουχα, ι εισ πλοιάρια, 
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απζωευγαν τασ χείρασ των εχκρϊν, διότι ο εχκρικόσ ςτόλοσ εβράδυνε να ζλκθ ζμπροςκεν 

του λιμζνοσ, και τα πλοία ταφτα απεμακρφνοντο αςωαλϊσ του τόπου τθσ ςωαγισ και τθσ 

αιχμαλωςίασ· οι δε λοιποί επνίγοντο ι θχμαλωτίηοντο· 19 μόνον πλοία επρόωκαςαν και 

ζωυγαν, όλα δε τα άλλα, ωσ 100 μικρά μεγάλα, ελκόντοσ του ςτόλου, ςυνελιωκθςαν. Ζν 

δε αυτϊν, το του Δθμιτρθ τθσ Αςθμινασ, ωζρον γυναίκασ και παιδία εκάθ αφτανδρον προσ 

αποωυγιν των πακθμάτων τθσ τουρκικισ αιχμαλωςίασ· το δε του Χατςι-Αγγελι ελυτρϊκθ 

εκλθωκζν ωσ πυρπολικόν αναωκείςθσ επί του καταςτρϊματοσ πυρίτιδοσ. Οι εχκροί 

ζκαυςαν τθν πόλιν, και κυριεφςαντεσ τθν νιςον όλθν απζκλειςαν· προςζβαλαν το τείχοσ, 

τθν μόνθν κζςιν θν διετιρθςαν οι Ζλλθνεσ μετά τθν ευτυχι απόβαςιν των εχκρϊν. Ρολλοί 

ιςαν οι ζγκλειςτοι, εν οίσ και 600 Κετταλομάγνθτεσ υπό τον Λάμπρον Καςςανδρζα, τον 

Γοφλαν και άλλουσ· ςυνεκλείςκθ και ο Σλάβοσ άδοσ, ο άλλοτε εν Ευβοία αριςτεφςασ. Δφο 

θμερονφκτια αντζςτθςαν οφτοι γενναίωσ, αλλ' εκ του ςωοδροφ κανονοβολιςμοφ διερράγθ 

θ μόνθ εντόσ του τείχουσ δεξαμενι, και εξ αιτίασ τθσ ςτεριςεωσ του νεροφ και τθσ 

απελπιςίασ από πάςθσ ζξωκεν βοθκείασ απεωάςιςαν οι ζγκλειςτοι τθν τρίτθν θμζραν ν' 

αποκάνωςιν ενδόξωσ. Τθν αυτιν θμζραν απεωάςιςαν και οι εχκροί ν' αναβϊςι ξιωιρεισ το 

τείχοσ. Εντόσ αυτοφ ιτο ςπιλαιον, θ ωοντάνα, χρθςιμεφον ωσ πυριτοκικθ και καταωφγιον 

οικογενειϊν. Οι ζγκλειςτοι εξετζλεςαν εν πρϊτοισ όςα θ κρθςκεία παραγγζλλει προ του 

κανάτου, και δράξαντεσ τθν ςτιγμιν κακ' θν οι εχκροί ανζβαιναν πλθκθδόν πανταχόκεν 

κατεβίβαςαν τθν επί του τείχουσ ελλθνικιν ςθμαίαν, φψωςαν λευκιν εω' θσ ιςαν 

εγκεχαραγμζναι αι λζξεισ «Ελευκερία ι κάνατοσ», και ζβαλαν πυρ εισ τθν πυριτοκικθν. 

Εςείςκθ θ νιςοσ επί τθ εκριξει, ανετράπθςαν τα τείχθ, και υπό τα ερείπια όλοι οι εντόσ, 

εκτόσ δφο, ετάωθςαν, και ςυνετάωθςαν και οι εωορμιςαντεσ εχκροί των υπερδιςχίλιοι. 

Μικρόσ ο αρικμόσ των αιχμαλωτιςκζντων επί τθσ καταςτροωισ τθσ νιςου, αλλά 

υπζρμεγασ ο των ωονευκζντων. Εκ των 7500 εντοπίων, 3500 διεςϊκθςαν, εν οίσ και 150 

κρυβζντεσ κατά το μζροσ όπου εγζνετο θ απόβαςισ, ουσ παρζλαβε τθν επαφριον θ 

παρευρεκείςα επί τθ καταςτροωι των Ψαρϊν γαλλικι ωρεγάτα Μςισ· ϊςτε, αν κατά τθν 

αναλογίαν ταφτθν λογιςκϊςι και οι εκ των 25,000 προςωφγων διαςωκζντεσ μθ εχόντων 

προσ ςωτθρίαν όςουσ τρόπουσ είχαν οι εντόπιοι, ο αρικμόσ όλων των ωονευκζντων και 

αιχμαλωτιςκζντων υπερβαίνει τουσ δεκαεπτακιςχιλίουσ. 

 

Καταςτρεωομζνθσ δε τθσ νιςου, οι αιμοχαρείσ πορκθταί τθσ ζκοπταν και μετεκόμιηαν εισ 

τθν ναυαρχίδα τασ κεωαλάσ των ακλίων Χριςτιανϊν. Ο δε καπθτάμπαςασ, κακιμενοσ επί 

τθσ λεοντισ του, τασ εδζχετο περιχαρισ ςυςςωρευομζνασ υπό τουσ οωκαλμοφσ του, και 

εωιλοδϊρει τουσ αποκεωαλιςτάσ κατά τθν βδελυράν τουρκικιν ςυνικειαν. Ελλιμζνιηε ταισ 

θμζραισ εκείναισ ζμπροςκεν των Ψαρϊν το αγγλικόν δικάταρτον Alacrity. Ο πλοίαρχοσ 

Υωρκ (α), μακϊν ότι απιγαγαν εισ τθν οκωμανικιν ναυαρχίδα ωσ αιχμάλωτον 

αρχιμανδρίτθν τινά ωίλον του, αωίχκθ εισ λφτρωςίν του, και υποκρικείσ ότι επεκφμει να 

τον αποχαιρετιςθ, παρεκάλεςε τον παςάν να διατάξθ τθν προςζλευςίν του· επί τθ 

παρακλιςει ταφτθ ελάλθςεν ο παςάσ πρόσ τινα των παρεςτϊτων κατ' ιδίαν, και μετ' ολίγον 

προςθνζχκθ κεωαλι γενειϊςα, τθν ςτιγμιν εκείνθν αποκοπείςα και αίμα ειςζτι ςτάηουςα. 

Σατανικϊσ δε υπομειδιάςασ ο παςάσ επί τω κεάματι, είπε τω πλοιάρχω δακτυλοδεικτϊν 

τθν κεωαλιν, «ιδοφ ο ωίλοσ ςου». Ο παςάσ οφτοσ ιτον είσ των ςυνετωτζρων και 

θμερωτζρων ανδρϊν τθσ αυτοκρατορίασ. 

 
Θ καταςτροωι των Ψαρϊν υπό τθν πολεμικιν ζποψιν δεν ομοιάηει τθν των Κυδωνιϊν, τθσ 
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Ναοφςθσ, τθσ Καςςάνδρασ ι τθσ Χίου· ιτο καταςτροωι μεγάλου μζρουσ τθσ ναυτικισ 

δυνάμεωσ τθσ Ελλάδοσ και εξαωάνιςισ τθσ προωυλακισ αυτισ· ιτον απόςβεςισ ωλογόσ 

καιοφςθσ κατ' ζτοσ τα εχκρικά παράλια τθσ Αςίασ και πολλάκισ λυοφςθσ τασ εκςτρατείασ 

τθσ. Ηωιν ενόμιςαν οι πλθςιόχωροι λαοί τθσ Αςίασ τον κάνατον των Ψαρϊν, και 

εδοξολόγθςαν τον Κεόν ιδόντεσ πωλουμζνασ εν ταισ αγοραίσ των τασ γυναίκασ και τα 

τζκνα ανδρϊν, ων ακοφοντεσ χκεσ μόνα τα ονόματα ζτρεμαν. Ερρζκθ, ότι θ νιςοσ θλϊκθ 

εξ επιβουλισ, και ότι το κανονοςτάςιον επροδόκθ υπό του Κϊτα· αλλ' θ κατθγορία αφτθ 

είναι πάντθ ανυπόςτατοσ, και ο Κϊτασ ςυλλθωκείσ υπό των εχκρϊν εωονεφκθ. 

 

Εν ϊ δε κατεςτρζωοντο τα Ψαρά, αι ναυτικαί μοίραι Φδρασ και Σπετςϊν θπράκτουν δι' 

ζλλειψιν των εισ ζκπλουν. Ρρο πολλοφ είχε ωκάςει, ωσ είπαμεν, και θ πρϊτθ και θ δευτζρα 

δόςισ των δανείων εισ Ηάκυνκον, και αν δεν παρενζπιπταν τα περί ων διελάβαμεν εμπόδια 

εισ τθν προσ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν αποςτολιν αυτϊν, επρολαμβάνετο ίςωσ διά του εν 

καιρϊ ζκπλου του ςτόλου θ πτϊςισ και τθσ Κάςςου και των Ψαρϊν. Εν τοςοφτω, θ περί θσ 

ο λόγοσ καταςτροωι κατετάραξε τουσ Ζλλθνασ ωοβθκζντασ μθ πάκθ και θ Φδρα ό,τι 

ζπακαν τα Ψαρά, και τότε κατεςτρζωετο όλοσ ο αγϊν· διά τοφτο και ςτρατεφματα ζξωκεν 

εισ τθν νιςον ταφτθν μετεβιβάςκθςαν, και πλοία μετά μεγάλθσ ςπουδισ και εκ του 

προχείρου θτοιμάςκθςαν και ενωκζντα μετά των διαςωκζντων ψαριανϊν απζπλευςαν 

υπό τον Μιαοφλθν προσ τα Ψαρά επ' ελπίδι να προλάβωςι τθν πτϊςιν του τείχουσ 

αντζχοντοσ ωσ εωθμίηετο· διετάχκθ δε και θ υπό τον Σαχτοφρθν πλεφςαςα εισ βοικειαν 

τθσ Κάςςου μοίρα και μθ ωκάςαςα εκεί εν καιρϊ να πλεφςθ και αφτθ προσ εκείνο το 

μζροσ· προσ το αυτό μζροσ ζπλευςε και θ των Σπετςϊν. 

 

Μετά δε τθν ανατροπιν του τείχουσ επανζπλευςαν ο ςτόλοσ και τα ςτρατεφματα του 

εχκροφ εισ Μιτυλινθν. Διςχίλιοι μόνον ςτρατιϊται και 35 πλοία ζνοπλα δευτζρασ και 

τρίτθσ τάξεωσ, τα πλείςτα ςαλοφπαι, εναπζμειναν εισ μετακόμιςιν των επί τθσ νιςου 

κανονίων· εναπζμειναν και χίλιοι εκελονταί εισ λαωυραγωγίαν· εςτάλθςαν και εισ 

Κωνςταντινοφπολιν ωσ τρόπαια και εξετζκθςαν επί των πυλϊνων του παλατίου τθν 12 

ιουλίου 500 κεωαλαί, 1200 ωτία, 35 ελλθνικαί ςθμαίαι και 200 αιχμάλωτοι. 

Λοφλιοσ Τθν δε 3 εξθμερϊκθ θ υπό τον Μιαοφλθν μοίρα ζξωκεν των Ψαρϊν υπό το 

ακρωτιριον του Λιμεναρίου· ζωκαςε ςυγχρόνωσ και θ υπό τον Σαχτοφρθν και θ των 

Σπετςϊν· όλα δε τα πλοία ςυνθρικμοφντο 56, εξ ϊν 34 υδραϊκά, 13 ςπετςιωτικά, 

και 9 ψαριανά, και απεβίβαςαν αυκθμερόν ικανοφσ ναφτασ. Λδόντεσ οι επί τθσ 

νιςου τουσ εχκροφσ των αποβάντασ, άωθςαν όλα τα μζρθ τθσ νιςου και ζτρεξαν 

εισ τα εν τω λιμζνι πλοία των τόςον ζντρομοι, ϊςτε τινζσ αυτϊν επνίγθςαν· 

διακόςιοι μόνον μθ προωκάςαντεσ να ωφγωςιν εκλείςκθςαν εντόσ τεςςάρων 

οικιϊν. Επίςθσ ζντρομα και τα πλθρϊματα των εν τω λιμζνι εχκρικϊν πλοίων 

ζκοψαν τασ αγκφρασ και ανιχκθςαν· ανιχκθςαν και τα ελλθνικά εισ καταδίωξιν 

αυτϊν και τα εκανονοβόλθςαν· μία γολζττα παρεδόκθ και ζν άλλο πλοίον εκάθ· 

επόδιςαν τότε τα εχκρικά προσ τθν Χίον καταδιωκόμενα· οι δε εν αυτοίσ 

απελπιςκζντεσ τα ζρριψαν εισ τθν ξθράν και τα ζκαυςαν· τζςςαρα μόνον 

διεςϊκθςαν και ταφτα κακϊσ ζχοντα. Τθν δ' επαφριον απζκλειςαν οι Ζλλθνεσ τουσ 

εν ταισ οικίαισ και επυροβόλουν διά ξθράσ και καλάςςθσ, αλλ' εισ μάτθν. Τζςςαρεσ 

ναφται και ο ανδρείοσ πλοίαρχοσ Λάηαροσ Ραναγιϊτασ επλθγϊκθςαν πολεμοφντεσ 
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επί τθσ ξθράσ, και εν ελλείψει χειροφργου μετεκομίςκθςαν εισ Φδραν. 

 

Μετά δε τθν ωκοράν του εχκρικοφ ςτολίςκου και τον πολφν όλεκρον των εν αυτϊ, 

επανζπλευςαν τα ελλθνικά πλοία εισ Ψαρά και επιραν πολλά των υπό των εχκρϊν εισ τον 

αιγιαλόν καταβιβαςκζντων και μθ ειςζτι επιβιβαςκζντων κανονίων. Τθν δε 7, 

ανατείλαντοσ του θλίου, εωάνθ εχκρικόν πλοίον κατά τθν Χίον· απζπλευςαν ευκφσ εκ 

Ψαρϊν τρία ελλθνικά εισ καταδίωξιν του, αλλά μετ' ολίγον ειδοποίθςαν διά ςθμείων, ότι 

όλοσ ο εχκρικόσ ςτόλοσ εωαίνετο· τότε διετάχκθςαν οι επί τθσ ξθράσ ναφται να 

επιβιβαςκϊςι, και τοφτου γενομζνου, ανιχκθςαν όλα τα πλοία· αλλά μόνον 14 υδραϊκά 

ζπλευςαν προσ τθν Χίον, τα δε άλλα επόδιςαν προσ τον Καωθρζα. Επειδι δε τόςον ολίγα 

δεν ιςαν αξιόμαχα προσ τοιοφτον ςτόλον, δεν εναυμάχθςαν, αλλ' ελλιμζνιςαν τθν 11 υπό 

το ακρωτιριον τθσ Σάμου, και εκείκεν επανζπλευςαν εισ τα ίδια. Επ' ουδεμιάσ δε άλλθσ 

μζχρι τοφδε εκςτρατείασ ευρζκθςαν τα ελλθνικά τόςον απρομικευτα των αναγκαίων. Εν 

τοφτοισ ο εχκρικόσ ςτόλοσ κατζπλευςεν εισ Ψαρά, παρζλαβε τουσ εγκλείςτουσ και τα 

εναπομείναντα κανόνια, κατθδάωιςε τασ ςωηομζνασ οικίασ, και χϊςασ τον λιμζνα 

επανζπλευςεν εισ Μιτυλινθν. 

 

Τοιουτοτρόπωσ απετελείωςεν θ καταςτροωι των Ψαρϊν. Θ δε κυβζρνθςισ περιζκαλψεν 

όπωσ εδφνατο τουσ διαςωκζντασ Ψαριανοφσ και τοισ ζδωκεν επί τθ αιτιςει αυτϊν εισ 

προςωρινιν κατοικίαν τθν Μονεμβαςίαν και εισ μόνιμον διά ψθωίςματοσ τον Ρειραιά, 

αλλά το ψιωιςμα δεν επραγματοποιικθ, ςυνοικιςκζντων των πλείςτων εισ Αίγιναν. 

 

Τθν καταςτροωιν των Ψαρϊν επρόκειτο κατά το ςχζδιον τθσ Ρφλθσ να παρακολοφκθςθ θ 

τθσ Σάμου· αλλ' ο αωιλοπόλεμοσ Χουςρζωθσ, αντί να τθν προςβάλθ αμζςωσ ανζτοιμον, 

απροςτάτευτον υπό του ελλθνικοφ ςτόλου και απελπιςκείςαν επί τθ καταςτροωι των 

Ψαρϊν, εκάκθςεν ολόκλθρον μινα αργόσ εν Μιτυλινθ. Ακλιϊτατα ιςαν τα εςωτερικά τθσ 

Σάμου τον μινα εκείνον. Τζςςαρεσ ιςαν αι ωατρίαι· θ μεν ικελε ωυγιν, θ δε επίκλθςιν 

αγγλικισ προςταςίασ, θ τρίτθ ςυμβιβαςμόν, θ δε τετάρτθ αντίςταςιν μζχρι κανάτου. Καλι 

τφχθ υπερίςχυςεν θ τελευταία ελκοφςθσ εν καιρϊ τθσ ειδιςεωσ ότι τα εν Ηακφνκω 

κατατεκζντα χριματα εδόκθςαν, και ότι εξ αυτϊν εχορθγικθςαν προσ ζκπλουν του 

ςτόλου εισ βοικειαν τθσ νιςου των δίςτθλα 90,000. 

 

Τθν δε 24 εξζπλευςαν 15 πολεμικά ςπετςιωτικά και ζν πυρπολικόν υπό τον 

Κολανδροφτςον, θγκυροβόλθςαν τθν 27 εισ Κολϊνασ και ανιχκθςαν μετά τρεισ θμζρασ· 

θυξικθ δε ο αρικμόσ αυτϊν μετ' ολίγον εισ 28. Τθν δε 27 εξζπλευςαν 27 υδραϊκά πολεμικά 

και πυρπολικά αποτελοφντα τθν πρϊτθν μοίραν υπό τον Σαχτοφρθν· θτοιμάηετο δε μετά 

πολλισ ςπουδισ να εκπλεφςθ και θ δευτζρα υπό τον Μιαοφλθν. Τθν 30 εξθμερϊκθ θ υπό 

τον Σαχτοφρθν ζξωκεν τθσ Λκαρίασ και είδε 40 μικρά πλοία, εν οίσ και 20 ςακολζβασ, 

πλζοντα υπό τουρκικιν ςθμαίαν προσ τθν Σάμον και ωζροντα διςχιλίουσ εισ αποβίβαςιν 

προσ το μζροσ του Καρλοβαςίου. Ρροπλζοντα δε τρία πλοία τθσ μοίρασ ταφτθσ και δφο 

ςπετςιωτικά ζπεςαν επί τα ωανζντα εχκρικά, δφο ςακολζβασ κατεπόντιςαν και δφο άλλασ 

ςυνζλαβαν, τουσ δε εν αυταίσ ζςωαξαν. Εν τω μεταξφ δε τοφτω επλθςίαςαν και τα λοιπά, 

και τότε όλα τα εχκρικά πλοιάρια καταδιωκόμενα θναγκάςκθςαν τα μεν να πζςωςιν εισ 

τθν πλθςιεςτζραν ξθράν, τα δε να καταωφγωςιν εισ άλλα παράλια. Επί τθσ ςυγκροφςεωσ 

δε ταφτθσ εωονεφκθςαν εκ των Ελλινων 5 και επλθγϊκθςαν 9. Τθν δε επαφριον ζπλευςεν 
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θ μοίρα υπό εφδιον άνεμον προσ τθν παραλίαν, όπου, ωσ ειδοποιικθ, διάωορα πλοιάρια 

παρελάμβαναν ςτρατεφματα· αλλ' θ είδθςισ δεν ιτον αλθκισ· εκείκεν ζπλευςε παρά το 

ςτόμιον του πορκμοφ κατά τθν Μυκάλθν, όπου και θγκυροβόλθςεν· αλλ' ανιχκθ μετ' 

ολίγον ιδοφςα επί των αντικρφ βουνϊν και των παραλίων πλικθ ςτρατευμάτων, εντόσ δε 

δφο λιμενίςκων ςωροφσ πλοιαρίων ετοίμων να μεταβιβάςωςι τα ςτρατεφματα ταφτα εισ 

Σάμον· ιςαν εν αυτοίσ και δφο βρίκια, άτινα άμα είδαν τα ελλθνικά πλοία επερχόμενα, 

ζκοψαν τασ αγκφρασ και ζτρεξαν υπό τθν ςκζπθν του μεγάλου ςτόλου ελλιμενίηοντοσ 

όπιςκεν του κατά το ακρωτιριον τθσ αγίασ Μαρίνασ ερθμονθςίου. Ρροχωριςαςα 

βακφτερον θ μοίρα είδεν άλλα πλοιάρια προςωρμιςμζνα, και άλλα ςτρατεφματα 

ςυςςωρευμζνα επί των παραλίων και των πλθςίον λόωων ζτοιμα εισ μεταβίβαςιν. 

Επλθςίαςαν τότε τρία των πλοίων προσ τθν ξθράν, ζν αυτϊν ζρριψε μίαν κανονίαν, και εν 

τω άμα ετράπθςαν οι επί τθσ παραλίασ εχκροί και ανζβθςαν εισ τουσ λόωουσ. Επόδιςε 

μετά τοφτο θ μοίρα και ζρριψεν άγκυραν αυκθμερόν όπου και πρότερον. Αω' οφ δε 

παρετιρθςεν ο εχκρόσ ότι, εν όςω τα ελλθνικά πλοία κατείχαν τθν κζςιν εκείνθν, θ 

μετάβαςισ των ςτρατευμάτων εδυςκολεφετο, 18 πλοία τθσ πρϊτθσ τάξεωσ ζπλευςαν, περί 

τθν δ' ϊραν επί τα ελλθνικά. Ο Σαχτοφρθσ διζταξε να ναυμαχιςωςιν οι περί αυτόν επ' 

αγκφρασ· εναυμάχθςαν μετά μεςθμβρίαν κακ' όν τρόπον διζταξε· πολλοί εκατζρωκεν 

κανονοβολιςμοί αλλ' αποτζλεςμα ουδζν· προσ δε το εςπζρασ, αω' οφ ϊρμθςαν δφο 

πυρπολικά, το του ομπότςθ και το του Τςάπελθ, το μεν εισ μίαν ωρεγάταν το δε εισ μίαν 

κορβζτταν, εωοβικθςαν οι εχκροί και απεμακρφνκθςαν· επανιλκαν και τθν επαφριον. Οι 

Ζλλθνεσ τουσ εδζχκθςαν επ' αγκφρασ ωσ και τθν προτεραίαν. Τρεισ ϊρασ εναυμάχθςαν, και 

πάλιν πολφσ κανονοβολιςμόσ και αποτζλεςμα ουδζν, ζωσ ου ανιχκθςαν τζςςαρα 

πυρπολικά, άτινα μόλισ είδαν οι εχκροί επιπλζοντα απεμακρφνκθςαν και οφτωσ ζπαυςεν θ 

δευτζρα ναυμαχία. 

Αφγουςτοσ Τθν δε 2 αυγοφςτου ιλκαν εισ χαιρετιςμόν του αντιναυάρχου ο αρχιερεφσ τθσ 

Σάμου, ο Λυκοφργοσ και άλλοι πρόκριτοι· τουσ αντεπεςκζωκθ και ο 

αντιναφαρχοσ επί τθσ ξθράσ, όπου υπεδζχκθ μετά μεγίςτθσ τιμισ. Αυκεςπερί δε 

ιλκαν όπου τα υδραϊκά πλοία και τα 28 ςπετςιωτικά και ζν ψαριανόν. Τθν 4 

ζπλευςε και τρίτθν ωοράν ο εχκρικόσ ςτόλοσ επί τον ελλθνικόν· κανονοβολϊν 

δε αυτόν εκανονοβόλει ςυγχρόνωσ και τα επί τθσ νιςου κανονοςτάςια και 

αντεκανονοβολείτο. Εν τοφτοισ ανιχκθςαν 17 των ελλθνικϊν πολεμικϊν και 

διετάχκθςαν και τα πυρπολικά να κινθκϊςιν, αλλ' ουδζν εκινικθ· και οι μεν 

πλοίαρχοι θτιϊντο τα πλθρϊματα, τα δε πλθρϊματα τουσ πλοιάρχουσ. Εισ 

μάτθν δε ο αντιναφαρχοσ ζτρεχεν από πυρπολικοφ εισ πυρπολικόν και εκάλει 

τουσ εν αυτοίσ εισ εξόρμθςιν. Καλι τφχθ ζωκαςε κατ' αυτιν τθν ϊραν ο 

Κανάρθσ, υπικουςε μετά χαράσ, και τότε το πυρπολικόν αυτοφ και τα 17 

πολεμικά υδραϊκά και ςπετςιωτικά ϊρμθςαν εισ το μζςον των εχκρικϊν και δεν 

επόδιςαν ειμι αω' οφ θναγκάςκθςαν τα εχκρικά όλα ν' απομακρυνκϊςιν. 

 

Θ τρίτθ αφτθ ναυμαχία διιρκεςε πζντε ϊρασ. Εν τοφτοισ τα επί τθσ ξθράσ πολυπλθκι 

ςτρατεφματα ζβλεπαν αυτοψεί τθν καταιςχφνθν του μεγάλου ςτόλου των 

καταδιωκομζνου και ωεφγοντοσ και ωλιγοψφχουν. Ο ατυχισ ςτόλοσ εκινικθ και τετάρτθν 

ωοράν κατά του ελλθνικοφ τθν επαφριον, και τα μεν των πλοίων αυτοφ επροςπάκουν, 

πνζοντοσ ολίγου ανατολικοφ ανζμου, να επιπζςωςι διά του μεταξφ του ανατολικοφ 
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ακρωτθρίου τθσ Σάμου (Κολϊνεσ) (β) και τθσ αγίασ Μαρίνασ πορκμοφ ωυλαττομζνου υπό 

των Σπετςιωτϊν, τα δε διά του αριςτεροφ μζρουσ ωυλαττομζνου υπό των Υδραίων. Καλι 

τφχθ εωιλοτιμικθςαν και οι πυρπολθταί όλοι θμζραν εκείνθν και εκινικθςαν πρόκυμοι. 

Ρρϊτοσ ο Τςάπελθσ ϊρμθςεν εισ μίαν μεγάλθν ωρεγάταν πλζουςαν μεταξφ του 

ακρωτθρίου τθσ Σάμου και τθσ αγίασ Μαρίνασ. Ο πυρπολθτισ οφτοσ προςζπλευςεν εντόσ 

βολισ πιςτόλασ, αν και βροχθδόν ζπιπταν εντόσ του πυρπολικοφ του οι μφδροι και τα 

βόλια τθσ ωρεγάτασ. Αλλ' εν ϊ επρόκειτο να το κολλιςθ, τινζσ των ναυτϊν του, ιδόντεσ 

τουσ εχκροφσ ετοιμάηοντασ τασ λζμβουσ των εισ ρυμουλκίαν τθσ ωρεγάτασ, και 

υπολαβόντεσ ότι ιρχοντο εισ αωαρπαγιν του εωολκίου, εδειλίαςαν, και εμβάντεσ 

δρομαίοι εισ αυτά άωθςαν επί του πυρπολικοφ τον πλοίαρχον πθδαλιουχοφντα, 

απειλοφντεσ ότι κα ζκαιαν και το πλοίον και αυτόν, αν δεν τουσ θκολοφκει. Τόςθ δε δειλία 

παρά ςυνικειαν κατζλαβε τουσ ναφτασ, ϊςτε κα ζπιπτε το πλοίον εισ χείρασ των εχκρϊν, 

αν δεν επρόωκανε να το καφςθ ο πλοίαρχοσ καφςασ εκ τθσ πολλισ βίασ και τα πρόςωπόν 

του και τθν χείρα του· αλλ' ό,τι δεν κατϊρκωςεν ο γενναίοσ αλλ' ατυχισ Τςάπελθσ, το 

κατϊρκωςε μετά μίαν ϊραν ο επιδεξιϊτατοσ Κανάρθσ. Οφτοσ, κακ' θν ϊραν θγωνίηετο θ 

ωρεγάτα να κάμψθ το ακρωτιριον, ζςτθςε το πυρπολικόν του ζμπροςκζν τθσ, ϊςτε, αν θ 

ωρεγάτα επροχϊρει, αδφνατον ιτο να διαωφγθ τασ ωλόγασ του· εισ αποωυγιν δε του 

δεινοφ ζςτρεψε τθν πρϊραν προσ τα παράλια τθσ Αςίασ, και καταδιωκομζνθ υπό του 

πυρπολικοφ θναγκάςκθ να πλεφςθ προσ τον πλθςιζςτερον κρθμνόν· αλλά πριν πζςθ ζξω, 

τθν επρόωκαςε το πυρπολικόν και περιεπλζχκθ· θ ωρεγάτα κατιντθςεν ακυβζρνθτοσ, και 

οι πλείςτοι των εν αυτι, πεςόντεσ εισ τθν κάλαςςαν, εξεκολφμβουν. Εν τοςοφτω αι ωλόγεσ 

διεδόκθςαν εισ αυτιν, άναψε μετ' ολίγον και θ πυριτοκικθ, και τότε κανόνια, κατάρτια, 

κεραίαι, ςωαίραι, ξφλα, ςίδθρα ετινάχκθςαν όλα εισ τον αζρα, και πολλά αυτϊν ζπεςαν εν 

μζςω των επί τθσ ξθράσ ςτρατευμάτων και άλλουσ μεν εωόνευςαν, άλλουσ δε επλιγωςαν. 

Εωονεφκθςαν και δφο ναφται του πυρπολικοφ υπό των τουωεκιϊν των επί τθσ ξθράσ· οι δε 

απομείναντεσ εν τθ ωρεγάτα οι μεν ςυνεκάθςαν, οι δε επί των κυμάτων ωερόμενοι 

εηωγρικθςαν και εςωάγθςαν. Ο εχκρόσ, αν και εξεκαμβικθ επί τοισ πακιμαςί του, δεν 

απθλπίςκθ και ανεςτράωθ· αλλ' αντζςτθ ςωοδρϊσ θ εκ ςπετςιωτικϊν πλοίων αριςτερά 

πτζρυξ, εν οίσ διεκρίκθ το υπό τον Ανάργυρον Λεμπζςθν. Το δειλινόν περιζπλεξεν ο 

Βατικιϊτθσ το πυρπολικόν του εισ δικάταρτον τουνεηινικόν 20 κανονίων και το ζκαυςεν· 

ςυνελιωκθ δε καί τισ εν αυτϊ παςάσ Τουνεηίνοσ προωκάςασ και ριωκείσ εισ τθν κάλαςςαν. 

Μετά δφο ϊρασ άλλοι πυρπολθταί, ο Δθμιτρθσ αωαλιάσ και ο Λζκασ Ματρόηθσ 

περιζπλεξαν τα πυρπολικά των είσ τινα ωρεγάταν και τθν ζκαυςαν. Ερρίωκθςαν και δφο 

άλλα μετά ταφτα, αλλ' εκάθςαν μθ καφςαντα. Απελπιςκείσ επί τζλουσ ο εχκρικόσ ςτόλοσ 

απεμακρφνκθ περί τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ κατά το Αγακονιςι· θ δε ωκορά, θν ζπακε τθν 

θμζραν εκείνθν, και θ εντεφκεν καταιςχφνθ εωαίνοντο ματαιϊςαςαι τθν εισ Σάμον 

απόβαςιν· και τα μεν ςτρατεφματα διεςκορπίςκθςαν, ο δε ςτόλοσ κατζπλευςεν εισ Ράτμον 

και Καρζναν, και μετ' ολίγασ θμζρασ μεκϊρμθςεν εισ Κων όπου ανεμζνετο ο αιγφπτιοσ (γ). 

 

Θ λαμπρά αφτθ και ςωτθριϊδθσ ναυμαχία ενζπλθςε κάρρουσ τασ καρδίασ των Ελλινων 

και τουσ παρθγόρθςε διά τθν καταςτροωιν τθσ Κάςςου και των Ψαρϊν. Εξ όςων δε 

κατϊρκωςεν ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εισ προωφλαξιν τθσ Σάμου εξάγεται, ότι δεν 

κατεςτρζωοντο ίςωσ ουδζ τα Ψαρά, αν υπεραςπίηοντο επί τθσ καλάςςθσ (δ). 

 
Κακ' όν δε καιρόν εκινείτο ο ςτόλοσ κατά των Ψαρϊν και τθσ Σάμου, εκινοφντο και 
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ςτρατεφματα προσ τθν Ανατολικιν Ελλάδα. Ο ωοβερόσ ωσ θγεμϊν τθσ Μακεδονίασ 

Αβδουλαβοφτθσ δεν ευδοκίμθςεν ωσ οφμελθ-βαλεςισ και διεκρίκθ μόνον διά τθν 

ωμότθτά του. Ο ςουλτάνοσ τον εκάκθρεν, αρχομζνου του ζαροσ του ζτουσ τοφτου, και 

αντικατζςτθςε τον Δερβις -παςαν. Διετάχκθ οφτοσ να ςτρατολογιςθ 30,000, αλλ' οφτε το 

ιμιςυ εδυνικθ να ςυνάξθ· είχε δε υπό τθν οδθγίαν του τον Λςοφωπαςαν Μπερκόωτςαλθν 

και τον εκ Δίμπρασ Αμπάτπαςαν. Μεςοφντοσ δε του Λουνίου, εςτρατοπζδευςε πανςτρατιά 

εισ Λιανοκλάδι υπό κακοφσ οιωνοφσ. Δφο τρεισ θμζρασ πρότερον είχε ςτείλει εκεί υπό 

ωφλαξιν ενόπλων πολλά κιβϊτια ωυςεκίων εισ χριςιν του ςτρατοφ, αλλά τθν νφκτα ζπεςε 

κεραυνόσ εισ τον πφργον, όπου τα πολεμεωόδια εωυλάττοντο, τα ζκαυςεν όλα, και 

ςυνζκαυςε καί τινασ των ωυλαςςόντων αυτά. 

 

Στρατοπεδεφςασ δε ο Δερβιςπαςασ εισ Λιανοκλάδι ζςτειλε μετά τινασ θμζρασ εισ Γραβιάν 

υπό τουσ δφο άλλουσ παςάδασ εξακιςχιλίουσ πεηοφσ και χιλίουσ ιππείσ, ίνα ειςβάλωςι δι' 

εκείνθσ τθσ οδοφ εισ Σάλωνα· διζταξε και τον Καρφςτιον Ομζρπαςαν και τον εν Ρρεβζηθ 

Βρυϊνθν να ειςβάλωςι και οφτοι ςυγχρόνωσ ο μεν εισ Αττικιν ο δε εισ Ακαρνανίαν, 

ςυνελκόντα δε όλα τα ςτρατεφματα εισ Ναφπακτον να μεταβϊςιν όπου τα πράγματα τα 

ωδιγουν. Αλλά τα ςχζδια των Τοφρκων ιςαν ωσ και τα των Ελλινων, γραπτά μάλλον ι 

πρακτά. 

 

Τασ αυτάσ δε θμζρασ ςυνενωκζντεσ οι εν ίω, Αντιρρίω και Ναυπάκτω Τοφρκοι, ωσ 

πεντακόςιοι, ϊρμθςαν εισ τθν επαρχίαν Λιδωρικίου, και ευρόντεσ μζροσ του ςτρατεφματοσ 

τθσ επαρχίασ ταφτθσ εν τω χωρίω Ομζρ-εωζντθ υπό τον οπλαρχθγόν του Καλτςά, 

Τριαντάωυλλον, ςυνεκροφςκθςαν, και μθ δυνθκζντεσ να προχωριςωςιν 

ωπιςκοδρόμθςαν. Εκ των Ελλινων 6 εωονεφκθςαν και 11 επλθγϊκθςαν. 

 

Γνωςκείςθσ δε τθσ μελετωμζνθσ εισ Σάλωνα ειςβολισ, ανθγζρκθςαν, διαταγι του 

Ρανουργιά, κατά τθν μεταξφ Σαλϊνων και Άμπλιανθν 10 δυνατοί προμαχϊνεσ· αλλ' 

ολιγάρικμον ιτον ωσ προσ τθν ανάγκθν το τάγμα του Ρανουργιά. Καλι τφχθ ςυνιλκαν εισ 

τθν κζςιν εκείνθν και άλλα τάγματα υπό τον Γεωργάκθν Δράκον, τον Γιϊτθν Δαγκλιν, τον 

Διαμάντθν Ηζρβαν και τον Ρερραιβόν. Ζςτειλε και ο Λόντοσ υπό τον Ραναγιϊτθν Νοταράν 

200 ςτρατιϊτασ, και επί μιςκοδοςία δζκα χιλιάδων γροςίων ζπειςε και τουσ περί τον 

Κίτςον Τςαβζλλαν, εκ Μεςολογίου εισ Ρελοπόννθςον ερχομζνουσ και διαβαίνοντασ τθν 

Σεργοφλαν, να μεταβϊςι και οφτοι εισ τθν κζςιν εκείνθν· ιςαν δε όλοι οι υπεραςπιςταί τθσ 

εννεακόςιοι. 

Λοφλιοσ Τθν 8 ιουλίου μζροσ του εχκρικοφ ςτρατοφ εξ Αλβανϊν και υπό τθν οδθγίαν του 

Αμπάηπαςα επάτθςε τθν επαρχίαν του Λιδωρικίου, ιρπαςεν οκτακιςχίλια πρόβατα 

και μίαν εκατοςτφν ίππων, θκροβολίςκθ μετά του εν Μουςινίτςα υπό τον Σκαλτςάν 

τάγματοσ ενδυναμωκζντοσ και παρά τινων Κραββαριτϊν υπό τον Σαωάκαν και 

επανιλκεν εισ το ςτρατόπεδόν του. Τθν νφκτα δε τθσ 13 εξεςτράτευςαν όλοι οι εν 

Γραβιά ςφροντεσ και δφο κανόνια, και εξθμερϊκθςαν εισ του Σανδάλθ το μνιμα, 

μίαν ϊραν μακράν τθσ Άμπλιανθσ, και τθν γ' ϊραν τθσ θμζρασ ζπεςαν επί τουσ 

κατζχοντασ τθν κζςιν εκείνθν Ζλλθνασ· και κατ' αρχάσ μεν πυροβολοφντεσ, μετ' 

ολίγον δε ξιωιρεισ, θγωνίηοντο ν' ανοίξωςιν θν επρόλαβαν οι Ζλλθνεσ και ζωραξαν 

οδόν, ενρίψαντεσ κορμοφσ δζνδρων. Γενναίωσ υπεράςπιςαν τασ κζςεισ των οι 
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Ζλλθνεσ, αντζκρουςαν τουσ εχκροφσ και πολλάκισ εωορμιςαντασ τουσ απϊκθςαν· 

αλλ' ανζνδοτοι ιςαν οι εχκροί και αμωιρρεπισ θ μάχθ μζχρι τθσ εςπζρασ, κακ' θν 

ελκοφςα επικουρία υπό τον Χαλμοφκθν ζπεςεν επί τθν αριςτεράν πτζρυγα του 

εχκροφ, τθν ζβαλεν εισ αταξίαν, και διά τθσ κερμισ ςυνεργείασ των Σουλιωτϊν 

πολεμοφντων προσ εκείνο το μζροσ τθν ζτρεψεν. Θ τροπι τθσ αριςτεράσ πτζρυγοσ 

επζωερε τθν του κζντρου· μόνθ θ δεξιά αντείχε και ςτενϊσ επολιόρκει τον 

προμαχϊνα, εν ϊ ιτον ο Νάκοσ Ρανουργιάσ· αλλ' αω’ οφ ενφκτωςεν, ετράπθ και 

αφτθ μθ δυναμζνθ μόνθ ν' ανκζξθ. Οι Ζλλθνεσ ζτρεξαν κατόπιν των εχκρϊν, επιραν 

τα δφο κανόνια, πολλά όπλα, πολεμεωόδια, ίππουσ, ςθμαίασ, και τθν ςκθνιν του 

Μπερκόωτςαλθ. 37 Ζλλθνεσ και πάμπολλοι Τοφρκοι εςκοτϊκθςαν και 

επλθγϊκθςαν, πολλοί δε κατεκρθμνίςκθςαν επί τθσ διά των ςτενοτοπιϊν ωυγισ 

των ωκοφντεσ και ωκοφμενοι, και προτιμϊντεσ τον κάνατοσ τθσ αιχμαλωςίασ· 

απόδειξισ δε τθσ μεγάλθσ ωκοράσ των εχκρϊν είναι, ότι τα ςτρατεφματα, 

επανελκόντα εισ Γραβιάν, δεν επεχείρθςαν νζαν ειςβολιν. Εωονεφκθ τθν θμζραν 

εκείνθν και ο γνωςτόσ Μπζθσ τθσ Κράκθσ, Σουλεϊμάνθσ. 

 

Κακϊσ δε προεςχεδιάςκθ, απζβθ κατ' αυτάσ και ο Καρφςτιοσ Ομζρθσ εισ Ωρωπόν μετά των 

εν Ευβοία διςχιλίων γενιτςάρων και χιλίων άλλων και ελεθλάτει τα πζριξ. Ο δε Γκοφρασ, ο 

προ ενόσ μθνόσ διοριςκείσ παρά τθσ κυβερνιςεωσ ωροφραρχοσ Ακθνϊν, 

Λοφλιοσ εξεςτράτευςε τθν 3 Λουλίου μετά 600, και τθν επαφριον κατζλαβε το άνωκεν τθσ 

πεδιάδοσ του Μαρακϊνοσ παλαιότειχον. Τθν 5 επιλκαν οι εχκροί και 

θκροβολίςκθςαν, επανελιωκθ θ μάχθ και τθν 6, και οι Τοφρκοι ζρριψαν 50 

κανονίασ, και δισ και τρισ εωϊρμθςαν, αλλ' απεκροφςκθςαν. Ιλκεν εν τω μεταξφ 

τοφτω επικουρία υπό τον Ευμορωόπουλον και άλλουσ, και τότε ζπεςαν όλοι επί 

τουσ εχκροφσ, τουσ ζτρεψαν και εισ ςθμείον τθσ νίκθσ ζςτειλαν εισ Ακινασ 30 

κεωαλάσ και 2 ςθμαίασ. Μετά δε τθν μάχθν ταφτθν οι μεν Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ 

τθν πόλιν, οι δε Τοφρκοι μετζβθςαν εισ Καπανδρίτι περιωερόμενοι επί αρπαγι και 

αιχμαλωςία. Τθν δε 20 ιλκαν εγγφσ τθσ πόλεωσ 600 ιππείσ· αλλ' εξορμιςαντεσ οι 

Ζλλθνεσ υπό τον κανονοβολιςμόν τθσ ακροπόλεωσ τουσ θνάγκαςαν να 

οπιςκοδρομιςωςι διά τθσ Κυωθςίασ. Τθν 3 αυγοφςτου προςιγγιςαν αφκισ οι 

ιππείσ, εξιλκαν τότε και οι Ζλλθνεσ οι μεν ζωιπποι οι δε πεηοί, ςυνιψαν μάχθν περί 

τασ ςτιλασ του Ολυμπίου Διόσ, και απεδίωξαν πάλιν τουσ εχκροφσ. Μετά τρεισ δε 

θμζρασ εξεςτράτευςαν οι Ζλλθνεσ, και απαντιςαντεσ τουσ εχκροφσ μεταβαίνοντασ 

εισ Κάλαμον ζβαλαν εισ αταξίαν τουσ πεηοφσ και εηϊγρθςαν καί τινα ςκευοωόρα 

ηϊα, αλλ', επιςτραωζντων των ιππζων, ετράπθςαν οι Ζλλθνεσ, και παρ' ολίγον 

εηωγρικθ και ο Γκοφρασ. Τθν αυτιν νφκτα ανεχϊρθςαν οι Τοφρκοι εισ Εφβοιαν 

κακϊσ ζχοντεσ διά τθν επιςκιψαςαν εισ το ςτρατόπεδον δεινιν δυςεντερίαν εκ τθσ 

βρϊςεωσ των αϊρων καρπϊν. 30 Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν επί τθσ 

εκςτρατείασ ταφτθσ, ιτισ διιρκεςε πζντε εβδομάδασ. Ο δε Ομζρθσ, επανελκϊν εισ 

τα ίδια, απζπεμψε τουσ ωιλοταράχουσ γενιτςάρουσ εισ Βϊλον. 

 
Εν ϊ δε θ Ανατολικι Ελλάσ ιτον εισ κζςιν αμυντικιν, θ Δυτικι ζλαβεν επικετικιν. 

 
Ρερί τα τζλθ μαΐου ςυνιλκαν οι πλείςτοι των οπλαρχθγϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ εισ τθν 
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επαρχίαν του Βάλτου κατά τθν μεγάλθν Φτζρθν, όπου ςυγκροτιςαντεσ ςυμβοφλιον περί 

εκςτρατείασ εισ Άρταν, απεωάςιςαν να ειςβάλωςιν εν πρϊτοισ εισ αδοβίτςι προσ 

διζγερςιν των πλθςιοχϊρων χριςτιανικϊν λαϊν. Μετά τθν απόωαςιν ταφτθν χίλιοι εκλεκτοί 

ςτρατιϊται υπό τουσ ςτρατθγοφσ Τςόγκαν και άγκον και τουσ χιλιάρχουσ Αναγνϊςτθν 

Καραγιάννθν και Διμαν Τςζλιον ιλκαν τθν 

Λοφνιοσ 1 ιουνίου επί των ορίων τθσ επαρχίασ εκείνθσ. Ο δε οπλαρχθγόσ αυτισ Δθμιτρθσ 

Μπακόλασ, υιόσ και διάδοχοσ του περιωιμου Γϊγου αποκανόντοσ, ανζτοιμοσ ν' 

αντιςτακι και απρόκυμοσ να ενωκι, ζςπευςε να παρακαλζςθ τον Τςόγκαν να μθ 

προχωριςθ ζωσ ου απιλλαττε των χειρϊν των εν Ρρεβζηθ Τοφρκων τον αδελωόν 

του· υπζςχετο δε να ςυμπράξθ τότε. Ειςικουςεν ο Τςόγκασ τθν δζθςίν του 

υποκζςασ αυτιν ειλικρινι· αλλ' οφτοσ, αντί να λυτρϊςθ τον αδελωόν του, ζωερε 

Τοφρκουσ και κατζλαβαν αίωνθσ τθν Σκουλικαριάν. Λδόντεσ οι περί τον Τςόγκαν και 

άγκον ότι θπατικθςαν, ερρίωκθςαν επ' αυτοφσ τθν 3, απεδίωξαν τουσ Τοφρκουσ 

και τον Μπακόλαν, και διϊριςαν οπλαρχθγόν τον Κϊςταν Οικονόμου. Διαιρεκζντεσ 

δε εισ δφο ςϊματα επροχϊρουν προσ τα υπό τθν οπλαρχθγίαν του Κουτελίδα 

Τςουμζρικα, ςκοπεφοντεσ να επαναςτατιςωςι τθν επαρχίαν εκείνθν· αλλ', εν ϊ 

οφτοι επροχϊρουν, οι Τοφρκοι εκυρίευςαν τθν Σκουλικαριάν, ζηωςαν τον νζον 

οπλαρχθγόν Κϊςταν, και τθν 9 εκίνθςαν κατά του Τςόγκα εισ Ξωδάκτυλον, 

κατζλαβαν τον αντικρφ του ςτρατοπζδου εκείνου λόωον, ςυνιψαν μάχθν και 

θνάγκαςαν τουσ Ζλλθνασ να επανζλκωςιν όλοι εισ Βάλτον άπρακτοι, μιτε του 

αδοβιτςίου μιτε των Τςουμερίκων τουσ κατοίκουσ ευρόντεσ ςυμπράκτορασ. 

Λοφλιοσ Μεςοφντοσ δε του ιουλίου ιλκεν είδθςισ, ότι οι Τοφρκοι ςυνιρχοντο εισ Κομπότι 

επί ειςβολι εισ τθν Ακαρνανίαν υπό τον Βρυϊνθν, κακϊσ προδιζταξεν ο Δερβιςθσ. 

Εισ αποωυγιν δε των εντεφκεν δεινϊν οι περί τον Μαυροκορδάτον εβουλεφκθςαν 

να ςυγκροτιςωςι γενικόν ςτρατόπεδον, να επιςκευάςωςι και ενδυναμϊςωςι το 

οχφρωμα του Μεςολογγίου, να προετοιμάςωςι τόπον εισ αςωάλειαν γυναικϊν και 

παιδίων, και να προλάβωςι και πατιςωςι τα χϊματα των εχκρϊν. Και κατάλλθλοσ 

μεν τόπον εισ ςτρατοπζδευςιν εκεϊρθςαν το Λιγοβίτςι· τα δε εισ οχφρωςιν του 

Μεςολογγίου ανζκεςαν εισ τον Κοκκίνθν χορθγιςαντζσ τω τα αναγκαία· ωσ τόπον 

δε αςωαλείασ θτοίμαςαν, υπό ωρουράν Ρρουςιωτϊν θγουμζνου του Γουβζλθ, τθν 

μεταξφ του Αποκοφρου, των Κραββάρων και του Καρπενθςίου Αποκλείςτραν 

δεκακιςχιλίασ ψυχάσ εν καιρϊ ανάγκθσ χωροφςαν, δι' αποτόμων εξαςωαλιηομζνθν 

βράχων και μόνθν βατιν ζχουςαν τθν ανατολικοβόρειον πλευράν, θν ωχφρωςαν 

πυλϊςαντεσ τθν εξάποδον είςοδόν τθσ. 

 

Ρερί δε τθν 20 πεντακιςχίλιοι Αλβανοί, ιππείσ και πεηοί, απζβθςαν εισ Καρβαςαράν υπό 

τθν οδθγίαν του Βρυϊνθ και μετζωεραν και δφο κανόνια· αλλ' ο μθδζποτε διαλείπων 

οφτοσ και αείποτε ατυχισ εν ταισ ετθςίαισ εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα εκςτρατείαισ του παςά, 

οφτε δφναμιν οφτε κζλθςιν είχε να προχωριςθ· εταράττετο δε και διά τα εν τθ πατρίδι του, 

Αλβανία, επικρατοφντα εμωφλια κακά, και υπϊπτευε μθ πάκθ επί τθσ απουςίασ του θ 

θγεμονεία του· εν ϊ δεν εςτρατολόγθςε δε και δεν εξεςτράτευςεν ειμι ότ' 

επανειλθμμζνωσ και αυςτθρϊσ διετάχκθ ωοβοφμενοσ μθ κατατρεχκι ωσ απεικισ. 



www.schooltime.gr Σελίδα 85 
 

 

Οι δε Ζλλθνεσ, ςυνεικίςαντεσ ν' αντιπαρατάττωνται προσ ςτρατόπεδα εχκρϊν 

πολυαρικμότερα ζδραμαν πρόκυμοι όπου διετάχκθςαν, και οι μεν κατζλαβαν το 

Λιγοβίτςι, όπου ιλκε τθν 31 και ο Μαυροκορδάτοσ, οι δε το Βζρςοβον, και άλλοι ζπεςαν 

εκ νζου εισ αδοβίτςι και Τςουμζρικα προσ αντιπεριςπαςμόν. Ουδζν άξιον λόγου ςυνζβθ 

μεταξφ των δφο ςτρατοπζδων μζχρι τθσ 26 αυγοφςτου, κακ' θν οι Τοφρκοι 

νυκτοποριςαντεσ ζπεςαν αίωνθσ εισ Βραχϊρι, ιρπαςαν ηϊα, θχμαλϊτευςαν 25 γυναίκασ, 

απεκεωάλιςαν 40 αόπλουσ άνδρασ, και επανελκόντεσ εισ τα ίδια ζςτειλαν τασ κοπείςασ 

κεωαλάσ προσ τον Δερβιςθν ωσ κεωαλάσ ενόπλων εχκρϊν. Τθν δε 23 ςεπτεμβρίου οι 

εκςτρατεφςαντεσ προσ το αδοβίτςι και Τςουμζρικα, ωσ χίλιοι, προςζβαλαν τουσ εχκροφσ 

πλθςίον του Βουλγαρελίου, και τρζψαντεσ αυτοφσ τουσ κατεδίωξαν μζχρι του χωρίου 

ωονεφςαντεσ 20· εκ δε των Ελλινων δφο εωονεφκθςαν και δφο επλθγϊκθςαν. Εν τοςοφτω, 

επειδι τα κινιματα του Δερβιςθ και του Καρυςτίου Ομζρθ δεν ευδοκίμθςαν, τα δε εν 

Αλβανία εμωφλια κακά υπερεπερίςςευςαν και μετεδόκθςαν και εισ το εν Καρβαςαρά 

ςτρατόπεδον, όπου κακ' θμζραν ςυνζβαιναν αλλθλομαχίαι και λειποταξίαι, επζκειτο δε 

και ο χειμϊν, διελφκθ τθν 6 νοεμβρίου το υπό τον Βρυϊνθν ςτρατόπεδον, και οι 

ςυγκροτοφντεσ αυτό επανιλκαν διά του Μακρυνόρουσ εισ τα ίδια, μθδενόσ εναντιωκζντοσ 

επί τθσ διά των ςτενϊν πορείασ των. Ουδζποτε εχκροί παραςτρατοπεδεφοντεσ εωάνθςαν 

τόςον αωιλοπόλεμοι και τόςον αδρανείσ. 

 

Μθν ολόκλθροσ παριλκε μετά τθν μάχθν τθσ Άμπλιανθσ, και ουδεμία ςφγκρουςισ των κατ' 

εκείνο το μζροσ δφο ςτρατοπζδων εγζνετο. Εκ τθσ τοιαφτθσ απραξίασ των εχκρϊν 

καρρυνκζντεσ διακόςοι Θπειρϊται υπό τον Λάμπρον Βζικον και άλλουσ εκίνθςαν τθν 12 

αυγοφςτου επί ςκοπϊ να πζςωςιν αίωνθσ εισ τα εν Γραβιά χαρακϊματα αυτϊν· αλλά 

ωκάςαντασ τουσ ενόθςαν οι Τοφρκοι. Φυγόντεσ άπρακτοι και νυκτοποροφντεσ 

εξθμερϊκθςαν ζξωκεν του Ηθτουνίου προσ τα Καλφβια, όπου ιτο πφργοσ και εν αυτϊ μία 

εκατοςτφσ οπλοωόρων Τοφρκων υπεραςπιηόντων τουσ εκεί κεραπευομζνουσ αςκενείσ και 

πλθγωμζνουσ· ιτο δε εντόσ του χωρίου εκείνου και πολυάρικμον βουκόλιον. Εκρφβθςαν οι 

Ζλλθνεσ τθν θμζραν· ελκοφςθσ δε τθσ νυκτόσ, ο μεν Βζικοσ καί τινεσ των περί αυτόν 

εκφκλωςαν τον πφργον, οι δε λοιποί ελαωυραγϊγουν το χωρίον. Εδοκίμαςαν οι εν τω 

πφργω να εξζλκωςιν, αλλ' απεκροφςκθςαν και ζπεςαν καί τινεσ αυτϊν. Αω' οφ δε οι 

λαωυραγωγοί απεμακρφνκθςαν του χωρίου βοθλατοφντεσ, ανεχϊρθςαν πολεμοφντεσ και 

οι πολιορκθταί του πφργου εξ ϊν εωονεφκθςαν 3 και επλθγϊκθςαν 11· εχφκθ αίμα 

εχκρικόν και εντόσ του χωρίου. 

Σεπτζμβριοσ Τθν δε 14 ςεπτεμβρίου ςυνιωκθ μάχθ κατά τθν Ρανάςαρθν όχι μακράν του 

εχκρικοφ ςτρατοπζδου. Το χωρίον τοφτο κακϊσ και άλλασ τινάσ κζςεισ μζχρι 

τθσ Σκάλασ τθσ Βάργιανθσ κατζλαβαν οι Ζλλθνεσ επί ςκοπϊ να προκαλζςωςι 

τουσ εχκροφσ εισ μάχθν. Επιλκαν οι προκλθκζντεσ, και πολεμοφντεσ ζβαλαν 

ανελπίςτωσ τουσ Ζλλθνασ εισ μζγιςτον κίνδυνον, εξ ου τουσ απιλλαξεν ο 

Βαςίλθσ Δαγκλισ ωονεφςασ επί τθσ μάχθσ τον αρχθγόν των εναντίων, διότι 

μετά το ςυμβάν τοφτο οι πρότερον νικθταί ετράπθςαν και κατεδιϊχκθςαν. 

Ρζντε εκ των Ελλινων εςκοτϊκθςαν και επτά επλθγϊκθςαν· απζκανε 

πλθγωκείσ και ο χιλίαρχοσ Γκιϊκασ Χορμοβίτθσ. Τθν δε 30 το εχκρικόν 

ςτρατόπεδον μετετόπθςεν εισ Κερμοπφλασ και μετ' ολίγασ θμζρασ διελφκθ. 

Τθν δε αποτυχίαν τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ αποδόςασ ο ςουλτάνοσ εισ τθν 
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αναξιότθτα του Δερβιςθ τον εκάκθρε και μετά ταφτα τον εκανάτωςε. Και 

ταφτα μεν τα κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα μζχρι του τζλουσ του παρόντοσ ζτουσ. 

Τα δε τθσ Ρελοποννιςου είχαν οφτωσ. 

 

Οι Μοκωναίοι Τοφρκοι επάτουν ςυχνάκισ τα πζριξ εισ ςυγκομιδιν καρπϊν. Σπαρτιάται 

τινεσ και Μεςςινιοι ενζδρευςαν τθν 26 αυγοφςτου. Εξιλκαν οι Τοφρκοι τθν επαφριον ωσ 

ςυνικιηαν ανφποπτοι. Οι Ζλλθνεσ επζπεςαν εξ απρόοπτου· πτοθκζντεσ οι Τοφρκοι 

εκλείςκθςαν εντόσ τινοσ οικίςκου· ιλκαν αυκθμερόν εισ απαλλαγιν αυτϊν οι λοιποί 

ςυνάδελωοί των, επολζμθςαν, αλλ' επανιλκαν εισ το ωροφριον νυκτόσ γενομζνθσ 

άπρακτοι. Εξιλκαν και τθν επαφριον ωζροντεσ δφο κανόνια και επολζμθςαν, αλλ' ουδζ 

τότε κατϊρκωςαν ό,τι εςκόπευαν, και επανιλκαν ωσ και τθν προτεραίαν εισ το ωροφριον. 

Τθν εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ ζβαλαν οι Ζλλθνεσ πυρ εισ τον οικίςκον, και ςπάςαντεσ 

μζρθ τινά επολζμουν τουσ εν αυτϊ, οίτινεσ μθ βλζποντεσ πλζον βοικειαν ζξωκεν και 

απελπιςκζντεσ εξϊρμθςαν υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και κατζωυγαν εισ το ωροφριον. 

Εωονεφκθςαν δε 5 Ζλλθνεσ και τριπλάςιοι εχκροί, εξ ϊν εηωγρικθςαν και τρεισ. 

 

Οι δε εν Ράτραισ Τοφρκοι εξιρχοντο άωοβοι υπό τον παρά τω Λςοφωπαςα διαμζνοντα Δελι 

Αχμζτπαςαν, και ελεθλάτουν όχι μόνον τθν επαρχίαν εκείνθν αλλά και τα πλθςιόχωρα 

χωρία τθσ Γαςτοφνθσ. Τθν δε 12 Λουλίου τετρακόςιοι ιππείσ επάτθςαν αίωνθσ τα Λεχενά, 

όπου εωόνευςαν και θχμαλϊτευςαν πολλοφσ· επιπεςόντων δε διακοςίων Σουλιωτϊν υπό 

τον Κϊςταν Μπότςαρθν και διακοςίων εντοπίων υπό τον Χρφςανκον Σιςίνθν, ανεχϊρθςαν 

απάγοντεσ τουσ αιχμαλϊτουσ των· επάτθςαν τθν 20 ςεπτεμβρίου και το Μαρκόπουλον, 

ζτρεψαν τουσ επελκόντασ, ολίγον ζλειψε να ωονεφςωςι και τον Σιςίνθν και επανιλκαν εισ 

Ράτρασ δουλαγωγοφντεσ γυναίκασ και παιδία. Τον δε νοζμβριον επροχϊρθςαν και εισ 

αυτιν τθν πόλιν τθσ Γαςτοφνθσ όπου ζκυςαν, θχμαλϊτευςαν και ελεθλάτθςαν. Εν ϊ δε 

ςυνζβαιναν ταφτα, υπιρχε ςτρατόπεδον ελλθνικόν εισ πολιορκίαν των Ρατρϊν υπό τον 

Λόντον, και εδαπανϊντο εισ χριςιν αυτοφ τα ειςοδιματα των γειτονικϊν επαρχιϊν, αλλά 

το ςτρατόπεδον φπνωττεν· εκθρφχκθ δε τθν 14 οκτωβρίου και αποκλειςμόσ των Ρατρϊν, 

και εςτάλθςαν και πλοία προσ διατιρθςιν αυτοφ. 

 
1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ν' 

 

Αηγύπηηνο εθζηξαηεία ππό ηνλ Ηβξαήκπαζαλ θαη επόδσζηο απηήο εηο 

Κξήηελ. — Αη επί ηεο εθζηξαηείαο ηαύηεο λαπκαρίαο. — Φξνληίο ηεο 

ειιεληθήο θπβεξλήζεσο πεξί ηαθηνπνηήζεσο ηεο θαηά μεξάλ θαη θαηά 

ζάιαζζαλ ππεξεζίαο. — Έλαξμηο ηεο γ' θπβεξλεηηθήο πεξηόδνπ. — 

Γσξήκαηα Βαξβάθε. — Φηιαλζξσπηθή Δηαηξία ελ Διιάδη. 

 

ΑΝ κατζςτρεψε το ζτοσ τοφτο ο ςουλτάνοσ τθν Κάςςον και τα Ψαρά, απζτυχαν όμωσ όλα 

τα άλλα κινιματά του και κατά γθν και κατά κάλαςςαν. Αλλ' ιρχετο ιδθ εισ το μζςον 

πρωτοωανισ δφναμισ κατά τθσ Ελλάδοσ, θ του Μεχμζτ-Αλι, επιωοβωτζρα τθσ 

ςουλτανικισ· ιρχετο δε υπό τθν οδθγίαν του υιοφ του Λβραιμπάςα, ςτρατθγικοφ, 

ωιλοπολζμου και μεγαλοτόλμου ανδρόσ. 54 πλοία πολεμικά, μικρά μεγάλα, και 

υπερτριακόςια ωορτθγά, εξ ϊν 86 υπό ουδετζραν ςθμαίαν ιςαν ζτοιμα λιγοντοσ του 
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ιουνίου εν τω λιμζνι τθσ Αλεξανδρείασ εισ τθν περί θσ ο λόγοσ εκςτρατείαν. 

Επεβιβάςκθςαν δε δωδεκακιςχίλιοι τακτικοί πεηοί, διςχίλιοι ιππείσ, διςχίλιοι Αλβανοί, 

πεντακόςιοι πυροβολιςταί, διακόςιοι πελεκοωόροι, 150 πεδινά κανόνια και άωκονα 

πολεμεωόδια και τροωαί. Οι τακτικοί ςτρατιϊται, όλοι γεννιματα τθσ ςατραπείασ του 

Μεχμζτ- Αλι, ιςαν άνκρωποι μικρόςωμοι και ανεπίδεικτοι, οι πλείςτοι δε και 

οωκαλμιϊντεσ· αλλά καρτερικοί, υπό αυςτθράν πεικαρχίαν και καλϊσ εξθςκθμζνοι εισ τθν 

χριςιν του όπλου και εισ απλοφσ ελιγμοφσ. Οι αξιωματικοί ιςαν όλοι ςχεδόν Τοφρκοι, οι δε 

γυμναςταί και οι ιατροί Ευρωπαίοι· διζπρεπε δε εν τω ςτρατϊ ο αρνθςίκρθςκοσ Γάλλοσ 

Séve, μετονομαςκείσ Σουλεθμάμπεθσ, άλλοτε υπαςπιςτισ του ςτρατάρχου Νζθ, και νυν 

αρχθγόσ ενόσ των τριϊν ςυνταγμάτων, εξ ϊν ςυνίςτατο ο ςτρατόσ. Τθν 7 Λουλίου όλα τα 

περί ων ο λόγοσ πλοία, πολεμικά και ωορτθγά, απζπλευςαν εξ Αλεξανδρείασ, και μόλισ 

ζωκαςαν εισ Κων μεςοφντοσ του αυγοφςτου διά τουσ επικρατοφντασ ςωοδροφσ ετθςίουσ 

ανζμουσ. Ζμακεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ εν καιρϊ και ακριβϊσ τα τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ· 

ζμακε και ότι επί αδροίσ ναφλοισ εμπορικά πλοία υπό ουδετζραν ςθμαίαν εναυλϊκθςαν 

εισ χριςιν αυτισ, και εξζδωκε τθν 27 μαΐου κιρυγμα λζγον, ότι όςα ευρωπαϊκά πλοία 

εναυλόνοντο εισ χριςιν τθσ εκςτρατείασ κατά τθσ Ελλάδοσ δεν κα εκεωροφντο ωσ 

ουδζτερα αλλ' ωσ εχκρικά, και ωσ τοιαφτα κα κατεδιϊκοντο, κα εκαίοντο και κα 

εβυκίηοντο αφτανδρα. Ζςωαλεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ κεωριςαςα ταφτα εκτόσ πάςθσ 

προςταςίασ του νόμου, και δικαίωσ αι Δυνάμεισ τθσ Ευρϊπθσ εταράχκθςαν· θ δε Αγγλία 

απιτθςε ρθτϊσ διά του μεγάλου αρμοςτοφ τθν ακφρωςιν του κθρφγματοσ, και μθ 

ειςακουςκείςα διζταξε τασ εν τθ Μεςογείω ναυτικάσ δυνάμεισ τθσ να ςυλλαμβάνωςιν 

οιονδιποτε ζνοπλον ελλθνικόν πλοίον, όπου και αν το εφριςκαν. Τοιαφτθ διαταγι 

πραγματοποιουμζνθ κα παρζλυε διά μιασ όλθν τθν πλζουςαν ναυτικιν δφναμιν τθσ 

Ελλάδοσ· διά τοφτο θ ελλθνικι κυβζρνθςισ, κζλουςα και μθ κζλουςα, θκφρωςε το πζραν 

του δζοντοσ αυςτθρόν τθσ κιρυγμα. 

 

Είπαμεν, ότι ο βυηαντινόσ ςτόλοσ, καταιςχυνκείσ ζμπροςκεν τθσ Σάμου, ζπλευςεν εισ Κων· 

θ δε υπό τον Σαχτοφρθν μοίρα ζπλεε προσ τα παράλια τθσ Ανατολισ εισ επιτιρθςιν των 

κινθμάτων αυτοφ. 

Αφγουςτοσ Εν τω μεταξφ τοφτω θτοιμάςκθ και θ υπό τον Μιαοφλθν μοίρα, και απάραςα 

τθν 10 αυγοφςτου εξ Φδρασ θγκυροβόλθςεν αυκθμερόν· υπό το Σοφνιον 

ςυνθνϊκθςαν τθν 14 και τα πλοία των Σπετςϊν (α), και όλα ομοφ 

θγκυροβόλθςαν τθν 21 υπό τθν Λειψόν παρά τθν Ράτμον. Τθν δε 23 ςυνιλκαν 

προσ εκείνα τα νερά όλα τα πλοία, ό εςτιν αι δφο υδραϊκαί μοίραι, θ υπό τον 

Κολανδροφτςον των Σπετςϊν, και θ υπό τον Αποςτόλθ των Ψαρϊν. Τθν δε 24 

ζπλευςεν ολόςωμοσ ο ςτόλοσ υπό τθν αρχθγίαν του Μιαοφλθ προσ τθν Κων και 

το Μπουδροφμι (Αλικαρναςςόν), όπου ελλιμζνιηαν οι ςτόλοι, ο βυηαντινόσ και ο 

αιγφπτιοσ, ςυγκείμενοι εξ ενόσ δικρότου, 25 ωρεγατϊν, άλλων τόςων κορβεττϊν 

και ωσ 50 βρικίων και γολεττϊν· παρθκολοφκουν τουσ ςτόλουσ και πάμπολλα 

ωορταγωγά ζνοπλα και άοπλα· ςυνθρικμοφντο δε όλα, πολεμικά και ωορτθγά, 

μικρά και μεγάλα, ζνοπλα και μθ, ωσ πεντακόςια· ελζγετο δε ότι ζωεραν 80,000 

ναφτασ και ςτρατιϊτασ, και είχαν υπζρ τα 2500 κανόνια· 70 δε πλοία μόνον 

ιςαν τα ελλθνικά ωζροντα ωσ 5000 ναφτασ και 850 κανόνια. 
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Αωιχκζντοσ δε του ελλθνικοφ ςτόλου όπου εςκόπευεν, διζταξεν ο Μιαοφλθσ 24 πλοία, εν 

οίσ και 6 πυρπολικά, να προχωριςωςιν ωσ προωυλακίδεσ· τα δε λοιπά ζπλεαν κατόπιν. 

Μίαν ϊραν δε προ μεςθμβρίασ προςζβαλεν θ προωυλακι μίαν ωρεγάταν ζμπροςκεν του 

Μπουδρουμίου και τθν ζτρεψεν εισ ωυγιν· ανιχκθςαν τότε οι δφο εχκρικοί ςτόλοι, 

επλθςίαςεν όπου θκοφςκθ ο ακροβολιςμόσ και όλοσ ο ελλθνικόσ και ιρχιςε γενικι 

ναυμαχία μεταξφ Κω και Μπουδρουμίου. Στενι ιτον θ παλαίςτρα και ςωοδρόσ ο πνζων 

άνεμοσ· διά τοφτο ςφγχυςισ πολλι επιλκεν, ατάκτωσ κινουμζνων όχι μόνον των εχκρικϊν 

πλοίων αλλά και αυτϊν των ελλθνικϊν, και ςυγκροφςεισ πλοίων ενόσ και του αυτοφ 

ςτόλου εγζνοντο. Ανίκανοσ εωάνθ ο βυηαντινόσ, και τόςθ ιτον θ απειρία των εν αυτϊ, 

ϊςτε προςείχαν μάλλον να μθ βλάπτωςι τουσ οικείουσ ι να βλάπτωςι τουσ εχκροφσ. Και 

αυτι θ ναυαρχίσ του, θ ζχουςα αναμωιβόλωσ τουσ επιτθδειοτζρουσ ναφτασ, ζπακεν εν ϊ 

ελοξοδρόμει διά τθν απειρίαν αυτϊν· ουδενόσ δε πλοίου το πλιρωμα εδείχκθ 

ωιλοπόλεμον εκτόσ μιασ ωρεγάτασ, θσ εωονεφκθςαν επί τθσ ναυμαχίασ ο πλοίαρχοσ και 

πολλοί ναφται· αλλ' ο αιγφπτιοσ ςτόλοσ διεκρίκθ και διά τθν τόλμθν και διά τθν 

επιτθδειότθτα του ναυτικοφ του. Δισ ο Γιβραλτάρθσ διιλκεν όλθν τθν γραμμιν των 

ελλθνικϊν πλοίων επί τθσ ωρεγάτασ του κανονοβολϊν και κανονοβολοφμενοσ· και αυτόσ ο 

Λβραιμθσ εξετζκθ υπζρ πάντα άλλον· αλλά τόςθ ιτον θ ςτενοχωρία, ϊςτε ζν πλοίον 

υδραϊκόν λοξοδρομοφν ζπεςεν είσ τι πυρπολικόν ψαριανόν, ζςπαςε το κατάρτιόν του και 

θνάγκαςε τον πλοίαρχον να το καφςθ κινδυνεφον να ςυλλθωκι υπό του εχκροφ. Ρερί δε 

τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ, εν ϊ διεχωρίηοντο οι ςτόλοι, μία κανονία, πεςοφςα από του 

ωρουρίου τθσ Κω εισ άλλο πυρπολικόν, ζρριψε το κατάρτιόν του, οι δε εν αυτϊ ναφται, μθ 

δυνάμενοι πλζον να το κυβερνιςωςιν, ζβαλαν πυρ και ζωυγαν· αλλά το ωυτίλιον εςβζςκθ, 

και οι εχκροί το ςυνζλαβαν άκαυςτον. Απομακρυνκείσ δε ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εξθμερϊκθ 

υπό τα Τςάταλα, και περί τθν δφςιν του θλίου θγκυροβόλθςεν υπό τον Γζροντα. 

 

Τθν δε 26 εςτάλθςάν τινα πλοία εισ καταςκοπιν των εχκρικϊν, και τθν 28 θκοφςκθςαν 

κατά τθν Κων κρότοι κανονίων, διότι εχκρικά τινα πλοία προςζβαλαν τα εισ καταςκοπιν 

ςταλζντα, και εξ αιτίασ του ακοφςματοσ ανιχκθςαν όλα τα ελλθνικά. Αυκεςπερί δε 

εωάνθςαν επιπλζοντα και τα τουρκοαιγφπτια 97 τον αρικμόν. Τθν δε επαφριον 

εξθμερϊκθςαν και οι τρεισ ςτόλοι προσ τα Τςάταλα και ο μεν ελλθνικόσ ζπεςεν εισ άκραν 

γαλινθν, οι δε άλλοι αρμζνιηαν υπ' ολιγανεμίαν επί τον ελλθνικόν. Ιρχιςεν θ δευτζρα 

ναυμαχία. Εννζα ελλθνικά πλοία, εν οίσ και θ ναυαρχίσ και δφο πυρπολικά, ευρζκθςαν 

υπινεμα και ζπλεαν προσ τον Γζροντα. Θ κζςισ των ιτο δεινι. Εισ βοικειαν αυτϊν 

ϊρμθςαν άλλα ελλθνικά ευρεκζντα υπερινεμα, εν οίσ και το πυρπολικόν του Δθμιτρθ 

Ραπανικολι. Ο πυρπολθτισ οφτοσ, περιωζρων το ςκάωοσ του ποτζ κατά τθσ μιασ ποτζ 

κατά τθσ άλλθσ ωρεγάτασ, ανζςτελλε τθν ορμιν των ωοβίηων αυτάσ· αι ςωαίραι εν 

τοςοφτω και οι μφδροι ζπιπταν ωσ χάλαηα εισ το ςκάωοσ του, το ετρφπθςαν, και 

επροξζνθςαν άλλασ ηθμίασ, αλλ' οφτοσ και τόςα πακϊν δεν επόδιςεν ζωσ ου το 

πυρπολικόν του κατιντθςεν ακυβζρνθτον, και τότε το ζκαυςε. Ρεριζπλεαν δε ςυγχρόνωσ 

και άλλα πυρπολικά εν μζςω των εχκρικϊν ςτόλων βοθκοφμενα υπό των πολεμικϊν 

απαφςτωσ κανονοβολοφντων. Ο πυρπολθτισ Ματρόηθσ ζρριψεν εισ ζν δικάταρτον το 

πυρπολικόν του, όπερ περιπλεχκζν μετζδωκε τασ ωλόγασ· αλλ' οι ναφται του δικατάρτου 

και το πυρπολικόν εξεκόλλθςαν και τασ ωλόγασ ζςβεςαν. Εν ϊ δε το ςκάωοσ τοφτο εκαίετο, 

και το κινδυνεφςαν δικάταρτον ζωευγεν, ίκυνεν εισ αυτό ο Ριπίνοσ το πυρπολικόν του, 
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αλλά, πλθγωκζντοσ αυτοφ επικινδφνωσ, εδειλίαςαν οι ναφται, το άναψαν προτοφ κολλιςθ, 

και ζωυγαν. Ϊρμθςεν εισ το αυτό δικάταρτον τρίτον πυρπολικόν, αλλ' εκάθ και αυτό εισ 

μάτθν. Θ δε αποτυχία τριϊν πυρπολικϊν εκάρρυνε τα ωεφγοντα εχκρικά πλοία να 

ςτραωϊςι προσ τα ελλθνικά. Εξ αυτϊν δφο ωρεγάται, τρεισ κορβζτται και πζντε βρίκια 

εκφκλωςαν τα πλοίον του Σαχτοφρθ, του ζςπαςαν κεραίασ, του ζςχιςαν πανία, και 

ετρφπθςαν καταμεςισ το μεγάλον του κατάρτιον, αλλά δεν το ζρριψαν, το πλοίον επόδιςε 

και οφτωσ απθλλάχκθ του μεγάλου κινδφνου. Τα αυτά εχκρικά πλοία εναυμάχθςαν μετ' 

ολίγον και μετά των παραπλεόντων εννζα ελλθνικϊν υπ' άνεμον ευρεκζντων. Επί τθσ 

ναυμαχίασ δε ταφτθσ ζρριψεν ο Ραππαντϊνθσ το πυρπολικόν του εισ μίαν των ωρεγατϊν 

44 κανονίων, το περιζπλεξεν εισ τα δεξιά εξάρτια του εμπροςκινοφ καταρτίου τθσ και 

μετζδωκε τασ ωλόγασ· αλλ' επειδι το πυρ ζβοςκε βραδζωσ και ενδεχόμενον ιτο να 

ςβεςκι, εκόλλθςε και ο Βατικιϊτθσ το πυρπολικόν του αριςτερόκεν αυτισ, και μετά 

θμιϊριον θ ωρεγάτα εκάθ· δφο ναφται του πυρπολικοφ του Ραππαντϊνθ εςκοτϊκθςαν και 

τζςςαρεσ επλθγϊκθςαν, εν οίσ και αυτόσ ο Ραππαντϊνθσ· πολλοί δε των εν τθ καιομζννθ 

ωρεγάτα ζπεςαν εισ τθν κάλαςςαν, εξ ϊν οι μεν εν τω πλοίω του Τςαμαδοφ εηϊγρθςαν 22 

τακτικοφσ, οι δε εν τω του Αντϊνθ Κριεηι 15· εγνϊςκθ δε ότι θ καείςα ωρεγάτα ιτον θ του 

Τουνεηίνου μοιράρχου (β), ότι δφο των ηωγρθκζντων ιςαν αυτόσ καί τισ χιλίαρχοσ του 

Μεχμζτ-Αλι, ότι είχεν θ ωρεγάτα 500 ναφτασ και 800 τακτικοφσ, και ότι ο ςκοπόσ των 

εχκρϊν επί του παρόντοσ ιτο θ καταςτροωι τθσ Σάμου. Μετά το ςυμβάν τοφτο οι μεν 

εχκρικοί ςτόλοι επανζπλευςαν εισ Κων, οι δε Ζλλθνεσ, διανυκτερεφςαντεσ όπου εγζνετο θ 

ναυμαχία, ελλιμζνιςαν το πρωί υπό τον Γζροντα. 

Σεπτζμβριοσ Διά τινασ δε θμζρασ οι ςτόλοι δεν ςυνεκροφςκθςαν ουδ' αντιπαρετάχκθςαν. 

Τθν δε 6 ςεπτεμβρίου εωάνθςαν οι εχκρικοί ζμπροςκεν των Τςατάλων 

πλζοντεσ προσ τθν Σάμον. Ανιχκθ και ο ελλθνικόσ προσ το αυτό μζροσ, και 

προλαβϊν τουσ εχκρικοφσ παρετάχκθ κατζμπροςκεν τθσ νιςου από του 

Μαρακοκάμπου μζχρι του Ακρωτθρίου τθσ Αγίασ Μαρίνασ ζτοιμοσ εισ μάχθν· 

επλθςίαςαν οι εχκρικοί, αλλ' αρχομζνθσ τθσ νυκτόσ απεμακρφνκθςαν προσ 

τουσ Αρκίουσ. Ρερί δε τθν β' ϊραν τθσ νυκτόσ θκοφςκθςαν προσ εκείνο το 

μζροσ κανονίαι και μετ' ολίγον εκρεμάςκθςαν ωανοί επί των καταρτίων των 

εχκρικϊν πλοίων· θγκυροβόλθςαν δε και πολλά των ελλθνικϊν μετά το 

μεςονφκτιον υπό το ακρωτιριον τθσ Σάμου. Κακ' όλθν δε τθν νφκτα θκοφοντο 

ωωναί επί διαωόρων μερϊν τθσ νιςου εισ εγριγορςιν. Εωαίνοντο και επί των 

ορζων πυρά διά ωόβον νυκτερινισ αποβάςεωσ. Μόλισ δε ιρχιηε να χαράηθ και 

επιλκε ραγδαία βροχι και ανατολικόσ άνεμοσ ςωοδρόσ. Οι εχκρικοί ςτόλοι 

διζμειναν περί τουσ Αρκίουσ μζχρι τθσ 9, κακ' θν ζπλευςαν προσ τθν Λκαρίαν. 

Εκεί τουσ παρθκολοφκθςεν θ υπό τον Μιαοφλθν μοίρα, όπου και εξθμερϊκθ. 

Ρζντε πλοία και θ ναυαρχίσ επροπορεφοντο· εωϊρμθςαν πάμπολλα εχκρικά, 

δφο ϊρασ ςωοδρϊσ τα επολζμθςαν, αλλ' οφτε τα ζτρεψαν οφτε τα ζβλαψαν. 

Εν τοςοφτω επλθςίαςαν και τα λοιπά ελλθνικά, και ιδόντεσ αυτά οι προ ολίγου 

ορμιςαντεσ ωσ λζοντεσ εχκροί ζωυγαν ωσ λαγωοί. Τθν δε επιοφςαν 

επανζπλευςαν τα ελλθνικά εισ Μαρακόκαμπον, όπου διζμενεν θ υπό τον 

Σαχτοφρθν μοίρα εισ προωφλαξιν τθσ Σάμου. Θ δε υπό τον Μιαοφλθν 

ειδοποιθκείςα, ότι ο βυηαντινόσ ςτόλοσ, αποχωριςκείσ του αιγυπτίου, ζπλεε 
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μεταξφ Νάξου και Μυκϊνου, απζπλευςε τθν 14, και ζμακε κακ' οδόν, ότι ο 

καπθτάμπαςθσ υπιγεν εισ Μφκωνον, όπου εηιτθςε ναφτασ και δεν θφρεν, ότι 

οι προεςτϊτεσ υπιγαν και τον επροςκφνθςαν, ότι 150 εχκροί αποβιβαςκζντεσ 

εισ Νάξον επί λεθλαςία κατεκόπθςαν όλοι, και ότι μία κορβζττα 26 κανονίων 

ζπεςεν εισ τθν ξθράν μεταξφ Χίου και Τςεςμζ και εναυάγθςεν. Εν τοφτοισ 

θνϊκθςαν ο βυηαντινόσ ςτόλοσ και ο αιγφπτιοσ ζμπροςκεν τθσ Μιτυλινθσ· 

θνϊκθ τθν 21 και όλοσ ο ελλθνικόσ ζμπροςκεν τθσ Βολιςςοφ. Ο δε 

καπθτάμπάςασ, μθ κατορκϊςασ ουδζ διά τθσ αντιλιψεωσ του αιγυπτίου 

ςτόλου ό,τι εςχεδίαηε κατά τθσ Σάμου, ανεχϊρθςε μετ' ολίγον εισ 

Κωνςταντινοφπολιν, αωιςασ υπό τασ διαταγάσ του Λβραιμθ 14 ωρεγάτασ και 

άλλα πλοία· απεχαιρζτθςε και ο Λβραιμθσ τθν Σάμον διά παντόσ, και δεν 

εωρόντιςεν ζκτοτε ειμι πϊσ ν' αποωφγθ τασ ωλόγασ των Ελλινων και 

κατευοδωκι αςωαλϊσ εισ Κριτθν. 

 

Τθν δ' εςπζραν τθσ 22 απζπλευςεν ο ελλθνικόσ ςτόλοσ προσ αναηιτθςιν του εχκρικοφ, τον 

είδε τθν 24 προ μεςθμβρίασ πλζοντα κατά τθν Μιτυλινθν, τον επλθςίαςε τθν β' ϊραν τθσ 

νυκτόσ και ιλκεν εισ μάχθν μεταξφ Χίου, Καραμπουρνά και Μιτυλινθσ. Ρροπορευόμενα δε 

τα πυρπολικά επλθςίαςαν ζν δικάταρτον· δφο εξ αυτϊν το ζβαλαν εισ το μζςον, το μεν 

δεξιόκεν, το του Κεοωάνθ, το δε αριςτερόκεν, το του Καλογιάννθ και επζπεςαν το ζν 

κατόπιν του άλλου· και το μεν πρϊτον απζτυχε και εκάθ εισ μάτθν, το δε δεφτερον 

επζτυχε, και το δικάταρτον άναψε και διεςκορπίςκθ όλον, διαδοκείςθσ τθσ ωλογόσ εισ τθν 

πυριτοκικθν. Συγχρόνωσ εκάθ ανωωελϊσ και το πυρπολικόν του Φιλιππζγκου κινδυνεφον 

να ςυλλθωκι. Τθν δε γ' ϊραν μετά το μεςονφκτιον ϊρμθςεν ο πυρπολθτισ Νικόδθμοσ (γ) 

είσ τινα κορβζτταν, περιζπλεξεν ευςτόχωσ το πυρπολικόν του και τθν κατζκαυςεν. Ζρριψε 

και ο ομπότςθσ το πυρπολικόν του τα χαράγματα εισ άλλθν κορβζτταν δεξιόκεν, αλλ' ο 

άνεμοσ πνζων αριςτερόκεν εμπόδιςε τασ ωλόγασ να μεταδοκϊςι. Ρολλοί δε των 

πλθρωμάτων των κατακαζντων δφο εχκρικϊν πλοίων ςυνελιωκθςαν πλζοντεσ. Το καζν 

δικάταρτον ιτον 12 κανονίων, θ δε κορβζττα 20· εκτόσ δε των ναυτϊν είχαν το μεν 75, θ δε 

180 τακτικοφσ. Είσ των ςυλλθωκζντων ιτο καί τισ Κίρτςαλθσ, άνκρωποσ ατρόμθτοσ, ωζρων 

δφο αιμοςταγι τραφματα επί κεωαλισ και ουλάσ παλαιάσ· αν δε και αιχμάλωτοσ οφτ' 

εδειλίαςεν οφτ' εκολάκευςεν. Εκαφμαςαν οι Ζλλθνεσ τθν γενναιότθτά του και τθν 

παρρθςίαν του, αλλά διά τθν πολλιν του προσ αυτοφσ υπεροψίαν κυμωκζντεσ τον 

εκρζμαςαν τθν επαφριον. 

 

Μετά τα ςυμβάντα ταφτα κατιρεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ εισ Μιτυλινθν, και μετά τινασ θμζρασ 

μετζπλευςεν εισ Κων επί παραλαβι των εισ Μπουδροφμι προσ αναψυχιν αποβάντων 

ςτρατευμάτων αω' θσ θμζρασ κατευοδϊκθ εκεί ο Αιγφπτιοσ. 

 

Εν τω μεταξφ δε τοφτω διεςπάρθ ο ελλθνικόσ και θπράκτει δι' ζλλειψιν πυρπολικϊν, ενόσ 

μικροφ εναπομείναντοσ. 

Οκτϊβριοσ Μόλισ δε 24 πολεμικά ςυνθρικμοφντο τθν 13 Οκτωβρίου τα υπό τον Μιαοφλθν 

και Σαχτοφρθν, αλλ' αωίχκθςαν τθν επαφριον και άλλα 5 πολεμικά υδραϊκά και 

2 πυρπολικά· αωίχκθςαν τθν 19 και 2 άλλα πυρπολικά, εν οίσ και το υπό τον 

Κανάρθν· θνϊκθςαν τθν 20 και τα ςπετςιωτικά και 5 ψαριανά, και ζπλευςαν τθν 
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επιοφςαν τα μεν εισ Λζρον τα δε εισ Λειψϊ, όπου ιλκαν τθν επαφριον επί 

τουρκικισ λζμβου 13 Κάςςιοι, ωυγόντεσ από του εν Κω εχκρικοφ ςτόλου, μεκ' 

ων καί τισ Τοφρκοσ Κρθσ· διζμεινε δε ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εντόσ των ρθκζντων 

δφο λιμζνων μζχρι τθσ 28. Εν τω διαςτιματι δε τοφτω ανιχκθςαν όλα τα 

πολεμικά και ωορτθγά πλοία του εχκροφ από του Μπουδρουμίου και τθσ Κω 

ωζροντα τα ςτρατεφματα και πλζοντα προσ τθν Κριτθν. Εν μζςω δε των 

πολεμικϊν ζπλεαν τα ωορτθγά. 

 

Ο δε ελλθνικόσ ςτόλοσ ςυγκείμενοσ εκ 52 πλοίων ζμακεν εν καιρϊ τον εισ Κριτθν πλουν 

του εχκροφ και παρά των προςωυγόντων Καςςίων, και διά γραμμάτων ςτελλομζνων υπό 

ουδετζραν ςθμαίαν παρά του Λβραιμθ εισ τθν νιςον ταφτθν και πεςόντων εισ χείρασ του 

Μιαοφλθ· εξζπλευςε δε τθν αυτιν θμζραν κακ' θν και ο εχκρικόσ. Συνθντικθςαν δε οι δφο 

ςτόλοι μεταξφ Αςτυπαλαίασ και Κεωάλου τθν 29, κακ' θν οι Ζλλθνεσ ςυνζλαβαν ζν 

ωορτθγόν υπό ςθμαίαν ιςπανικιν ωζρον 24 ίππουσ και 38 ςτρατιϊτασ· δι' όλθσ δ' εκείνθσ 

τθσ θμζρασ και των δφο εωεξισ οι ςτόλοι εβλζποντο μεν αλλά δεν εκανονοβολοφντο διά 

τθν επικρατοφςαν άκραν γαλινθν. Μόνον μετά το μεςονφκτιον τθσ 30 οι εχκροί 

εκανονοβόλθςαν τα πυρπολικά προπορευόμενα των πολεμικϊν επί ςκοπϊ να τα 

βυκίςωςιν, αλλά διά τθν πολλιν απόςταςιν ουδζ καν τα ζβλαψαν. 

Νοζμβριοσ Το πρωί δε τθσ 1 νοεμβρίου εξθμερϊκθςαν οι ςτόλοι όπου και τθν προτεραίαν· 

μετ' ολίγον εωφςθςε νότιοσ άνεμοσ· οι ςτόλοι θτοιμάςκθςαν εισ μάχθν και 

θγωνίηοντο τίσ να υπερθνεμιςθ· υπερθνζμθςεν ο ελλθνικόσ και ϊρμθςεν εισ τθν 

δεξιάν πτζρυγα κανονοβολϊν και κανονοβολοφμενοσ δζκα μίλια μακράν του 

Μεγάλου Κάςτρου τθσ Κριτθσ. Ρερί δε τθν μεςθμβρίαν ίκυνεν ο Κεοδωράκθσ 

Βϊκοσ το πυρπολικόν του είσ τινα αιγυπτίαν ωρεγάταν, αλλά, τουωεκίηοντεσ και 

κανονοβολοφντεσ οι εν αυτι, το ζβλαψαν μεγάλωσ. Ατρόμθτοι οι περί τον 

Βϊκον όχι μόνον δεν επόδιςαν, αλλ' επλθςίαςαν τόςον προσ τθν πρφμνθν τθσ, 

ϊςτε κατζβθςαν εισ τθν λζμβον των προσ ζναυςιν και επίρριψιν του πυρπολικοφ 

των, αλλ' ειςζπεςαν απροςδοκιτωσ πολλοί Τοφρκοι των επί τθσ ωρεγάτασ, 

ςκοπεφοντεσ να το κυριεφςωςιν άκαυςτον· ζτρεξε ςυγχρόνωσ και εχκρικι τισ 

λζμβοσ εισ κυρίευςιν του εωολκίου του. Ταφτα ιδόντεσ οι περί τον Βϊκον 

ανζβθςαν εισ το ςκάωοσ των, και τουσ μεν των εμβάντων εκανάτωςαν, τουσ δε 

ζρριψαν εισ τθν κάλαςςαν· προςβαλόντεσ δε και τουσ εν τθ εχκρικι λζμβω, τα 

αυτά κακά και αυτοίσ επινεγκαν, τθν δε λζμβον εκυρίευςαν. Μετά τα 

πακιματα ταφτα θ ωρεγάτα απεμακρφνκθ και το πυρπολικόν ζμεινεν άκαυςτον. 

Μκυνε μετά δφο ϊρασ και ο ομπότςθσ το πυρπολικόν του εισ άλλθν, αλλ' 

εχκρικι ςωαίρα πεςοφςα εισ τθν πυριτοκικθν του το ζκαυςε πριν περιπλεχκι. 

Μετ' ολίγον ϊρμθςεν ο Κανάρθσ εισ άλλθν, αλλά δεν τθν επρόωκαςε 

ωεφγουςαν. Εν τοφτοισ απεμακρφνκθ θ δεξιά πτζρυξ του εχκρικοφ ςτόλου και 

διεκόπθ θ ναυμαχία· περί δε τθν δφςιν του θλίου ζωκαςεν θ άλλθ πτζρυξ, εν ι 

και ο Λβραιμθσ· ιρχιςεν αφκισ ναυμαχία, και αι ςυγκροτοφςαι τθν πτζρυγα 

ταφτθν δϊδεκα ωρεγάται ζπεςαν εισ τα ελλθνικά πλοία τόςον ορμθτικϊσ, ωσ αν 

επρόκειτο να τα καταποντίςωςι διά μιασ αφτανδρα. Ατρόμθτοι οι Ζλλθνεσ 

αντιπαρετάχκθςαν, και κανονοβολοφμενοι αντεκανονοβόλουν κατζχοντεσ 

πάντοτε τα υπεράνω του εχκρικοφ ςτόλου. Εν τοφτοισ επιλκεν θ νυξ, και τα μεν 
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τουρκοαιγφπτια πλοία φψωςαν ωανοφσ, τα δε ελλθνικά περιιρχοντο υπό το 

ςκότοσ. Μόνον θ ελλθνικι ναυαρχίσ είχε ωωσ. Τόςοσ δε ωόβοσ κατζλαβε τουσ 

εχκροφσ μθ εμπζςωςιν αίωνθσ εισ τα πυρπολικά των Ελλινων, ϊςτε θ ωζρουςα 

τον Λβραιμθν ωρεγάτα κατεβίβαςε μετ' ολίγον τουσ ωανοφσ τθσ. Μίαν δε ϊραν 

προ του μεςονυκτίου ζπεςεν ζν πυρπολικόν εισ εχκρικόν δικάταρτον, αλλά δεν 

περιεπλζχκθ και εκάθ ανωωελϊσ· ερρίωκθ και άλλο πυρπολικόν εισ το αυτό, 

εκόλλθςεν, αλλ' εξεκόλλθςε και εκάθ και αυτό ανωωελϊσ. Εν τοςοφτω, αι 

ωλόγεσ των δφο καιομζνων και περιωερομζνων υπό ςωοδρόν βορράν εν μζςω 

τθσ νυκτόσ πυρπολικϊν, αν δεν ζβλαψαν, εωόβιςαν τουσ εχκροφσ, και εξ αιτίασ 

του ωόβου θ γραμμι των διερράγθ, και ο Λβραιμθσ φψωςε ςθμείον λζγον, ωσ 

εγνϊςκθ τθν επαφριον, τοισ περί αυτόν να ςωκϊςιν όπου και όπωσ εδφναντο· 

τότε ζτρεξαν τα πλοία τιδε κακείςε, και τα μεν ζπλευςαν προσ τθν όδον, τα δε 

προσ τθν Κάρπακον, άλλα δε προσ τθν Αλεξάνδρειαν, και άλλα προσ τθν 

Σπιναλόγκαν. 

 

Αω' οφ δε τοιουτοτρόπωσ ο πολυάρικμοσ οφτοσ ςτόλοσ διεςκορπίςκθ, ζπλευςε και ο 

ελλθνικόσ προσ τθν Κάςςον. Θμζρασ δε γενομζνθσ, το ωαινόμενον τθν προτεραίαν δάςοσ 

των πλοίων, ζγεινεν όλον άωαντον· 5 εχκρικά εωάνθςαν μόνον αρμενίηοντα κατά τθν 

Κάρπακον, άτινα οι Ζλλθνεσ κατεδίωξαν επικρατοφντοσ δεινοφ κλφδωνοσ, και ςυνζλαβαν 

εξ αυτϊν τζςςαρα ωζροντα ίππουσ, ςτρατιϊτασ και πολεμικάσ αποςκευάσ. Αλλ' αν ζπακαν 

τόςα δεινά τα εχκρικά, δεν ζμειναν αβλαβι ουδζ τα ελλθνικά· μάλιςτα τα υπό τον 

Λεμπζςθν και τον Σαχτοφρθν ςυνεκροφςκθςαν επί τθσ τρικυμίασ και εβλάωκθςαν 

μεγάλωσ· παρετάκθ δε και θ εκςτρατεία των Ελλινων πζραν του ςυνικουσ, ιςαν και αι 

τροωαί εν τω τελειοφςκαι· διά τουσ λόγουσ τοφτουσ τα ελλθνικά πλοία επανζπλευςαν εισ 

τα ίδια, τα δ' εχκρικά ςυνιχκθςαν ολίγα κατ' ολίγα εισ όδον και Μαρμάρι, απζπλευςαν 

τθν 23, και μθ ςυναντιςαντα εμπόδιον εξ αιτίασ του ανάπλου των ελλθνικϊν ειςιλκαν 

αςωαλϊσ εισ τον λιμζνα τθσ Σοφδασ και απεβίβαςαν τα ςτρατεφματα, αω' οφ ο πόλεμοσ 

και θ επιπολάηουςα αςκζνεια ζωκειραν το τεταρτθμόριον. Κατά δε τθν περί θσ ο λόγοσ 

ναυμαχίαν, κακ' θν τα πυρπολικά των Ελλινων, θ αλθκισ δφναμίσ των, εκάθςαν όλα εισ 

μάτθν, διεκρίκθ υπζρ άλλοτε θ ευτολμία και θ επιδεξιότθσ αυτϊν καταιςχυνάντων 

τοιοφτον ςτόλον υπό τοιοφτον άνδρα. 

 

Είχε προςθλϊςει πρό τινοσ καιροφ θ κυβζρνθςισ τθν προςοχιν τθσ εισ τθν εκ νζου 

ςφςταςιν τακτικοφ ςτρατοφ, εξζδωκε τον Λοφλιον διάταγμα καλοφςα υπό τασ ςθμαίασ τουσ 

ςτρατιϊτασ του διαλυκζντοσ, απζλυςε κακϊσ ποίουςα τθσ υπθρεςίασ τον εμπειροπόλεμον 

Λταλόν Γουβερνάτθν (δ) αντικαταςτιςαςα τον όδιον αρχθγόν, απζςτειλεν επί νεοςυλλεξία 

αξιωματικοφσ εισ διάωορα μζρθ τθσ Ελλάδοσ και ιδίωσ εισ τασ νιςουσ, παρεδζχκθ τον 

ελλθνικόν ιματιςμόν αντί του ευρωπαϊκοφ και ειςιξε τάξιν τινά εισ τθν υπθρεςίαν των 

ατάκτων ςτρατευμάτων. Επειδι δε πολλι κατακραυγι εγίνετο εω' οισ υπζωεραν τα υπό 

ουδετζραν ςθμαίαν πλοία καταδιωκόμενα και ςυλλαμβανόμενα υπό των ελλθνικϊν, θ 

κυβζρνθςισ εισ περιςτολιν των κατά κάλαςςαν καταχριςεων ερρφκμιςε κακ' όςον 

εδφνατο και τα τθσ υπθρεςίασ ταφτθσ. 

 

Ρροςεγγίηοντοσ δε του τζλουσ τθσ β' κυβερνθτικισ περιόδου, εκλικθςαν οι λαοί 

επανειλθμμζνωσ εισ αποςτολιν αντιπροςϊπων προσ ζναρξιν τθσ γ'. Αλλ' αν και το 
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κυβερνθτικόν ζτοσ ζλθγε τον απρίλιον, ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ των αντιπροςϊπων δεν 

ςυνιλκεν εισ Ναφπλιον ειμι τον ςεπτζμβριον, 

Οκτϊβριοσ και δεν ιρχιςεν θ νζα βουλι τασ προκαταρκτικάσ εργαςίασ τθσ ειμι τθν 1 

Οκτωβρίου. Τθν παραμονιν δε τθσ ενάρξεωσ θ βουλι τθσ β' περιόδου ανιγγειλε 

τθν λιξιν αυτισ επιςιμωσ, και, παρενείρουςα ςυμβάντα τινά κατά τθν 

διάρκειαν αυτισ εςωτερικά και εξωτερικά, επινεςε το ωιλόνομον και 

ωιλανεξάρτθτον πνεφμα των Ελλινων, ανζπεμψεν φμνουσ εισ τον Φψιςτον, 

ευχαρίςτθςε τουσ κυβερνιςαντασ και τουσ γενναίωσ κατά γθν και κάλαςςαν 

αγωνιςκζντασ, και ευχικθ υπζρ τθσ ευοδϊςεωσ του ιεροφ και δικαίου αγϊνοσ. 

Ρριν δ' εκλεχκϊςι παρά τθσ βουλισ τθσ γ' περιόδου ο πρόεδροσ, ο 

αντιπρόεδροσ και οι γραμματείσ αυτισ, εψθωίςκθςαν τθν 3 υπό τθν 

προςωρινιν προεδρίαν του γεροντοτζρου των βουλευτϊν τα πζντε μζλθ του 

νομοτελεςτικοφ, παμψθωί μεν ο Γεϊργιοσ Κουντουριϊτθσ ο και πρόεδροσ, και ο 

Ραναγιϊτθσ Μπόταςθσ ο και αντιπρόεδροσ· κατά πλειονοψθωίαν δε ο 

Αςθμάκθσ Φωτίλασ, ο Αναγνϊςτθσ Σπθλιωτάκθσ και ο Κωλζττθσ· εξελζχκθ δε 

τθν 9 πρόεδροσ τθσ βουλισ ο Ρανοφτςοσ Νοταράσ και αντιπρόεδροσ ο 

επίτροποσ Βρεςκζνθσ. Τοφτων δε γενομζνων, εξζδωκεν θ παφςαςα βουλι τθν 

10 διακιρυξιν γζμουςαν υγιϊν αρχϊν και πατρικϊν παραινζςεων, 

 

Ρρο τθσ λιξεωσ δε τθσ β' περιόδου κατζβθ εκ ωςςίασ εισ Ελλάδα ο Λωάννθσ Βαρβάκθσ, 

ογδοθκοντοφτθσ, εν τθ νιςω των Ψαρϊν γεννθκείσ, και εν τθ ωςςία μετά τον μεταξφ 

αυτισ και τθσ Τουρκίασ πόλεμον του 1796 ωσ ζμποροσ εγκαταςτακείσ και υπερπλουτιςασ. 

Ρολφ μζροσ τθσ καταςτάςεϊσ του εδαπάνθςε προ τθσ επαναςτάςεωσ εισ διατιρθςιν του 

ςχολείου τθσ Χίου, εισ αντίλθψιν πολλϊν ενδεϊν ομογενϊν και εισ ωωζλειαν τθσ ιδίασ 

πατρίδοσ του. Επί δε τθσ επαναςτάςεωσ και τον αγϊνα αυτισ δι' αποςτολισ κανονίων, ωσ 

είδαμεν, και πολλισ άλλθσ πολεμικισ φλθσ υπεςτιριξε, και πλοφςια τα ελζθ του εισ τουσ 

ςυμπατριϊτασ του, ότε κατεςτράωθ θ πατρίσ των, επεδαψίλευςε, και μεγαλόδωροσ προσ 

όλον το ζκνοσ ανεδείχκθ δωριςασ εισ ςφςταςιν κοινωωελϊν καταςτθμάτων ζν 

εκατομμφριον και εκατόν χιλιάδασ ρουβλίων. Ο ανιρ οφτοσ, είτε αυκορμιτωσ εξ αιτίασ τθσ 

καταςτάςεωσ των πραγμάτων, είτε κατά παραγγελίαν, ϊσ τινεσ υπζκεςαν, επρόβαλεν εν 

Ναυπλίω τον Λωάννθν Καποδίςτριαν ωσ εκνάρχθν, αλλά δεν ειςθκοφςκθ, αγγλιηοφςθσ 

μάλλον ι ρωςςιηοφςθσ κατ' εκείνον τον καιρόν τθσ Ελλάδοσ· αλλ' θ ιδζα αφτθ 

εκυοωορείτο· μεταβάσ δε εισ Ηάκυνκον ετελεφτθςε τθν 12 Λανουαρίου 1825, διαρκοφςθσ 

τθσ κακάρςεϊσ του· θ δε πατρίσ ευγνωμονοφςα ανζπεμψε πανδιμουσ υπζρ αυτοφ προσ 

Κεόν ευχάσ. 

 

Εν μζςω δε των κορφβων και των πολιτικϊν περιςπαςμϊν είχε ςυςτθκι αρχομζνου του 

αυγοφςτου δι' αυτοπροαιρζτου των πολιτϊν ςυνειςωοράσ ωιλανκρωπικι εταιρία εισ 

περίκαλψιν πτωχϊν, αςκενϊν, χθρϊν και ορωανϊν. Θ εταιρία αφτθ προϊδευςεν, 

εςφςτθςεν εν Ναυπλίω νοςοκομείον, το μετεςχθμάτιςεν ζπειτα εισ αλλθλοδιδακτικόν 

ςχολείον προσ εκπαίδευςιν ορωανϊν και απόρων, και ςκοπόν είχε να διαδϊςθ, τα καλά 

ταφτα και εισ άλλασ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ. Αντζκειντο αι δειναί περιςτάςεισ τθσ πατρίδοσ, 

αλλά και εν μζςω αυτϊν διετθρικθ θ εταιρία αφτθ ωωελοφςα υπζρ τα δφο ιμιςυ ζτθ. 
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1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝA' 

 
Γεύηεξνο εκθύιηνο πόιεκνο — Υαξαθηήξ απηνύ θαη ηνπ πξώηνπ. — 

πλέιεπζηο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο ελ Αλαηνιηθώ. 

 

Ο ΡΩΤΟΣ εμωφλιοσ πόλεμοσ ζρριψεν επί τθσ παφςεωσ του τα ςπζρματα του δευτζρου. Οι 

Ανδρζαι και ο Κολοκοτρϊνθσ, οι μαχόμενοι προσ αλλιλουσ, εωιλιϊκθςαν κακ' θν ϊραν ο 

πόλεμοσ ιτον εν τω τελειοφςκαι, και ςυνενοικθςαν να παραδοκι μεν το Ναφπλιον εισ τθν 

κυβζρνθςιν, αλλ' θ ωρουρά να ςυγκροτθκι εκ Ρελοποννθςίων. Θ ζνωςισ των 

αλλθλομαχοφντων ζωερε τθν διαίρεςιν των ςυμμαχοφντων. Το νομοτελεςτικόν δεν 

ςυγκατετίκετο εισ πελοποννθςιακιν ωρουραρχίαν· δυςθρεςτείτο και διότι οι Ανδρζαι δεν 

εωάνθςαν προσ τον Κολοκοτρϊνθν όςον ζπρεπεν αυςτθροί· τουσ εμζμωετο και ωσ 

καταχραςτάσ τθσ δοκείςθσ αυτοίσ εξουςίασ, αν και καταχραςταί δεν ιςαν. Οι δε Ανδρζαι, 

νικιςαντεσ τουσ αντιπάλουσ τθσ κυβερνιςεωσ, εκεϊρουν εαυτοφσ αξίουσ τθσ 

ευγνωμοςφνθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ, και εδυςωόρουν επί τθ τοιαφτθ προσ αυτοφσ 

διαγωγι τθσ· άκοντεσ δε και εγκοτοφντεσ άωθςαν το ωροφριον εισ χείρασ του 

νομοτελεςτικοφ. Υπζςτθςαν και άλλασ δυςαρεςκείασ. Ραρεκάλεςεν τουσ νομοτελεςτάσ να 

μθ αποβάλωςι τθν ςυγγενι του Κολοκοτρϊνθ Μπουμπουλίναν από τινοσ εν Ναυπλίω 

εκνικισ οικίασ εν ι κατϊκει, αλλ' ουδ' εισ τοφτο ειςθθκοφςκθςαν· εηιτθςαν μικράν τινα 

αποηθμίωςιν επί λόγω δαπάνθσ επί του εμωυλίου πολζμου, αλλ' ουδ' οβολόν ζλαβαν· 

ζπακαν και άλλο. Το νομοτελεςτικόν, προκζμενον να τουσ εξαςκενιςθ, απζςπαςεν από 

μεν του ςυγγενοφσ και ςυμμάχου αυτϊν Λωάννου Νοταρά τον υποπλαρχθγόν αυτοφ 

Μακρυγιάννθν, από δε του Λόντου τον Νάςον Φωτομάραν, Σουλιϊτθν, ον και ανζδειξε 

ωροφραρχον του Ραλαμθδίου. Ζνεκα τοφτων ανεχϊρθςαν οι Ανδρζαι εκ Ναυπλίου πλιρεισ 

οργισ κατά του νομοτελεςτικοφ. Αλλ' εν ϊ το νομοτελεςτικόν εωζρετο προσ αυτοφσ 

αγνωμόνωσ, θ βουλι τουσ ικανοποίει κεωροφςα αυτοφσ ωσ αρίςτουσ πατριϊτασ, ωσ καλϊσ 

και ευτυχϊσ υπζρ τθσ ςτερεϊςεωσ των νόμων αγωνιςκζντασ και αξίουσ τθσ ευγνωμοςφνθσ 

του ζκνουσ· τόςον δε ετίμα τον Ηαιμθν, ϊςτε, αποκανόντοσ του Νικολάου Λόντου, μζλουσ 

του νομοτελεςτικοφ, διϊριςεν αυτόν διάδοχόν του· αλλ' οφτοσ παρθτικθ, ωσ και άλλοτε, 

και θ βουλι αντικατζςτθςε τθν 14 Λουλίου τον ομόωρονα αυτοφ Ρανοφτςον Νοταράν. 

 

Βαδίηον το νομοτελεςτικόν τθν οδόν του, αω' οφ είδε τουσ περί τον Κολοκοτρϊνθν 

ταπεινωκζντασ διά του Ηαιμθ και Λόντου, ικελε να ταπεινϊςθ και τοφτουσ δι' εκείνου· 

εωείλκυςε δε ι μάλλον ειπείν ουδετζρωςε τον Ρλαποφταν. Εμάνκαναν οι Ανδρζαι όςα 

υπενεργοφντο κατ' αυτϊν, και ζτι μάλλον ωργίηοντο και θτοιμάηοντα εισ νζασ εμωυλίουσ 

ταραχάσ. Θ πολλι ςτρατιωτικι δφναμισ αυτϊν ιτο περί τασ Ράτρασ όπου εςτρατοπεδάρχει 

ο Λόντοσ και ςυνεςτρατοπζδευαν οι ωίλοι και ομόωρονεσ αυτοφ και του Ηαιμθ, ο Λωάννθσ 

Νοταράσ, οι υιοί του Κολοκοτρϊνθ Ράνοσ και Γενναίοσ, οι Δθλθγιάνναι και οι Ρετμεηάδεσ· 

όλοι δε οφτοι είχαν διςχιλίουσ. Ο δε Κολοκοτρϊνθσ και ο Ηαιμθσ εκάκθντο εν ταισ 

επαρχίαισ των ιςυχοι κατά το ωαινόμενον, αλλ' υποπροδιακζτοντεσ τασ υπό τθν επιρροιν 

των επαρχίασ κατά του νομοτελεςτικοφ. Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, αωορμι μόνον 

εχρειάηετο εισ ωανεράν ριξιν, και οι Αρκάδιοι ζδωκαν αυτιν πρϊτοι, εναντιωκζντεσ εισ τθν 

είςπραξιν των προςόδων των και υβρίςαντεσ τον διοικθτιν. Επί τθ διαγωγι ταφτθ το 

νομοτελεςτικόν απζςτειλε κατ' αυτϊν τθν 22 Οκτωβρίου 500 Στερεοελλαδίτασ υπό τον 
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Δικαίον, τον και υπουργόν των εςωτερικϊν. Τοφτο μακόντεσ οι περί τασ Ράτρασ διζλυςαν 

το ςτρατόπεδον αυκαιρζτωσ επί προωάςει ελλείψεωσ τροωϊν, και οι μεν 

διεςκορπίςκθςαν εισ άλλασ επαρχίασ προσ υποκίνθςιν ταραχϊν, οι δε περί τουσ 

Δθλθγιάννασ και τον Κολοκοτρϊνθν εξεςτράτευςαν ωανερά εισ υπεράςπιςιν των 

ομοωρόνων αυτϊν Αρκαδίων. Εν τοςοφτω, επειδι εχρειάηετο να δικαιολογθκι το κίνθμά 

των υπό πρόςχθμα νομιμότθτοσ, αςεβοφντεσ εισ τουσ νόμουσ κατθγόρουν τθν κυβζρνθςιν 

ωσ αςεβιςαςαν· και παρεξθγοφντεσ τον σ' παράγραωον του ιη' νόμου, διετείνοντο ότι δεν 

επετρζπετο εκ νζου εκλογι των αυτϊν μελϊν του νομοτελεςτικοφ· επεκαλοφντο δε τθν 

ταχείαν ςυγκρότθςιν εκνικισ ςυνελεφςεωσ κατά τα εν Άςτρει οριςκζντα. Θ βουλι, αν και 

ενείχετο εισ τθν αποδιδομζνθν εισ τθν κυβζρνθςιν παρανομίαν ωσ εκλζξαςα τα μζλθ του 

νομοτελεςτικοφ, επολιτεφκθ ανεξικάκωσ κατ' αρχάσ προσ τουσ κατθγόρουσ τθσ, και 

προςπακοφςα να καταπραψνθ το νομοτελεςτικόν, τότε μόνον τουσ εγκατζλιπεν ότε τουσ 

είδεν άραντασ όπλα. 

 

Εν τοφτοισ, ζωκαςαν οι περί τον Δικαίον εισ τουσ Λάκκουσ τθσ Μεςςθνίασ, κατζλαβαν και 

οι Αρκάδιοι τουσ Κωνςταντίουσ και εμάχοντο δφο θμζρασ· ελκόντων δε των περί τουσ 

Δθλθγιάννασ και τον Κολοκοτρϊνθν, ετράπθςαν τα ςτρατεφματα τθσ κυβερνιςεωσ εισ 

ωυγιν, και ο αρχθγόσ αυτϊν Δικαίοσ επανιλκεν άπρακτοσ εισ Ναφπλιον. 

 

Κακ' ασ δε θμζρασ εμάχοντο οι Ζλλθνεσ κατά τθν Μεςςθνίαν, απζκανεν εν Ναυπλίω ο 

αντιπρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ και αγακόσ πολίτθσ Ραναγιϊτθσ Μπόταςθσ, κφμα 

πεςϊν τθσ προ πολλοφ επικρατοφςθσ βαρείασ επιδθμίασ. Κφμα τθσ αυτισ επιδθμίασ ζπεςε 

τθν 22 νοεμβρίου και ο Νζγρθσ ιδιωτεφων εν Ναυπλίω και ολιγωροφμενοσ. Διζτριβεν εν 

Φδρα επί τω κανάτω του αντιπροζδρου ο πρόεδροσ Κουντουριϊτθσ αςκενϊν· διά τοφτο το 

τρίτον μζλοσ του νομοτελεςτικοφ, ο Φωτίλασ, εκλικθ εισ τθν προεδρίαν του ςϊματοσ 

επιτροπικϊσ· αλλ' ωσ ομόωρων των εναντίων τθσ κυβερνιςεωσ απθρζςκετο εισ όςα 

επράττοντο κατ' αυτϊν· 

Νοζμβριοσ μθ δυνάμενοσ δε να τα εμποδίςθ, εδραπζτευςε τθν 8 νοεμβρίου, και τθν 

επαφριον ανεγνϊςκθ εν τθ βουλι ζγγραωόν του λζγον, ότι παρθτείτο, διότι 

πολλάκισ επρότεινε να μθ γίνωςι κινιματα παρά τθσ κυβερνιςεωσ τείνοντα, εισ 

εμωφλιον πόλεμον και δεν ειςθκοφςκθ. Θ δραπζτευςισ τοφτου άωθςε το ςϊμα 

ατελζσ και ανίκανον να εργάηεται. Εισ ςυμπλιρωςιν δε του απαιτουμζνου 

αρικμοφ εχρειάηετο εκλογι νζου μζλουσ, και το νομοτελεςτικόν εισ ενίςχυςίν 

του ικελε να ςυμπαραλάβθ τινά Μαυρομιχάλθν. Αλλ' ο αρχθγόσ τθσ 

οικογενείασ ταφτθσ, Ρετρόμπεθσ, ετζλει πρό τινοσ καιροφ υπό βαρείαν 

κατθγορίαν ωσ ζχων αλλθλογραωίαν μυςτικιν μετά του Μεχμζτ-Αλι· διά τοφτο 

και θ κυβζρνθςισ και οι εναντίοι αυτισ τον απζωευγαν· αλλ' θ κατθγορία 

εξεταςκείςα απεδείχκθ ψευδισ, και το νομοτελεςτικόν υπεριςχφςαν εν τθ 

βουλι επί τθσ εκλογισ του νζου μζλουσ παρζλαβε τον Κωνςταντίνον 

Μαυρομιχάλθν ςφναρχον. 

 

Αν και ιρχιςεν ιδθ ο εμωφλιοσ πόλεμοσ, εςτάλθςαν ειρθνοποιοί μεςοφντοσ του μθνόσ 

προσ τον Ηαιμθν επί τθ προτάςει τθσ βουλισ κινουμζνθσ πάντοτε υπό πνεφματοσ 

ςυμβιβαςτικοφ, αλλ' επανιλκαν άπρακτοι. Μετά τα μεςςθνιακά, το μιλον τθσ ζριδοσ τθσ 
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κυβερνιςεωσ και των ανταρτϊν ιτον θ Τριπολιτςά. Τθν πόλιν ταφτθν κατείχεν θ 

κυβζρνθςισ, οι δε εναντίοι τθσ επροςπάκθςαν να εωελκφςωςι τουσ κατοίκουσ αυτισ και να 

ουδετερϊςωςι τουσ ωρουροφσ τθσ και τουσ πζριξ Στερεοελλαδίτασ, προσ ουσ ζγραψαν 

επιςτολιν, εν ι κεωροφντεσ τθν μεν Ρελοπόννθςον ιδίαν γθν και όχι κοινιν όλων των 

Ελλινων, ι τουλάχιςτον των αγωνιηομζνων Ελλινων, τον δε εμωφλιον πόλεμον ωσ μόνον 

τα ιδιαίτερα ςυμωζροντα αυτϊν και τα των μελϊν τθσ κυβερνιςεωσ αωορϊντα, τουσ 

εκεϊρουν ξζνουσ, τουσ εςυμβοφλευαν ν' απζχωςι των πελοποννθςιακϊν πραγμάτων και 

θπείλουν ότι επί τθ παρακοι των κα τουσ ετιμϊρουν (α). Ολιγωροφμενοι δε υπό των 

εντοπίων και χλευαηόμενοι υπό των Στερεοελλαδιτϊν απζςτειλαν τον Νικιταν εισ 

Κουτςοπόδι, αυτοί δε πλιρεισ κυμοφ εκίνθςαν ζνοπλοι εισ κυρίευςιν τθσ Τριπολιτςάσ, 

εγφμνωςαν εμπόρουσ ζξωκεν τθσ πόλεωσ, και κατζλαβαν παρακειμζνασ τινάσ κζςεισ· αλλ' 

οι ωρουροφντεσ τθν πόλιν Στερεοελλαδίται επεξελκόντεσ ςυνιψαν μάχθν κατά τον άγιον 

Σϊςτθν και Καμάρι· και τουσ μεν κατά τον άγιον Σϊςτθν ενίκθςαν κατά κράτοσ 

ςυλλαβόντεσ 60, εν οίσ και τον Στάικον, ουσ ανζςτειλαν εισ Ναφπλιον, ζτρεψαν δε και τον 

Ράνον Κολοκοτρϊνθν ελκόντα εισ βοικειαν του Σταΐκου, και τον εωόνευςαν ωεφγοντα 

προσ το χωρίον του Κάνα, τουσ δε κατά το Καμάρι διεςκόρπιςαν· διεςκόρπιςαν τθν 22 και 

τουσ περί τον Νικιταν κατά το Κουτςοπόδι. Τθν δε 28 ανζβθςαν εισ Τριπολιτςάν προσ 

βοικειαν των κυβερνθτικϊν ο Χατςι Χριςτοσ και ο Βάςςοσ, προςζβαλαν τθν επιοφςαν 

κατά το Βρυςάκι τουσ εναντίουσ, τουσ ζτρεψαν, τουσ κατεδίωξαν μζχρι του Ραρκενίου, και 

δεν τουσ άωθςαν να ςυναχκϊςι πλζον προσ εκείνο το μζροσ. Λζγεται δε ότι επζκεινα των 

εκατόν εωονεφκθςαν εν ταισ ακλίαισ ταφταισ αδελωομαχίαισ. 

 

Αλλ' θ κυβζρνθςισ, αν και υπερίςχυςεν, υπϊπτευεν, ότι περιοριηομζνθ εισ μόνασ τασ εν 

Ρελοποννιςω δυνάμεισ τθσ εκινδφνευεν. Ο δεφτεροσ οφτοσ εμωφλιοσ πόλεμοσ δεν 

ωμοίαηε τον πρϊτον, κακ' όν Ρελοποννιςιοι επολζμουν Ρελοποννθςίουσ. Επί του 

παρόντοσ θ Ρελοπόννθςοσ ιτον όλθ ςχεδόν του αυτοφ ωρονιματοσ, και θ κυβζρνθςισ δεν 

εδφνατο να ταπεινϊςθ τουσ εναντίουσ τθσ ειμι διά ςτρατιωτϊν άλλου μζρουσ· ζχουςα δε 

χριματα εκ του δανείου είχεν όςουσ υπομιςκίουσ Στερεοελλαδίτασ ικελεν· οι δε 

αντίπαλοί τθσ μθ ζχοντεσ κ' απεςτεροφντο και αυτϊν των υπό τθν οδθγίαν των. Είναι δε 

άπορον πϊσ άνκρωποι, ωσ οι Ανδρζαι και ο Κολοκοτρϊνθσ, ανεδζχκθςαν τον αγϊνα 

τοφτον εν μζςω τοιοφτων περιςτάςεων. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ, μθ επαναπαυομζνθ θ 

κυβζρνθςισ εισ τθν κατ' επιωάνειαν υπεροχιν τθσ εςτοχάςκθ αναγκαίον να ωζρθ εισ 

Ρελοπόννθςον ζξωκεν ςτρατεφματα επί μιςκϊ και εκάλεςε τα εν τθ Ανατολικι Ελλάδι. 

Πλοι υπικουςαν, και διςχίλιοι υπό τον Γκοφραν και τον Καρατάςον απζβθςαν προ των 

άλλων τθν 22 εισ τον ιςκμόν. Ζκτοτε ιρχιςαν τα μεγάλα δυςτυχιματα των ανταρτϊν και 

τθσ Ρελοποννιςου. 

 

Ρρό τινων θμερϊν επολιόρκουν τθν Ακροκόρινκον ο Λόντοσ και ο Λωάννθσ Νοταράσ 

ζχοντεσ 800 εκλεκτοφσ Στερεοελλαδίτασ· αλλ' επί τθ αποβάςει των ανωτζρω ζωυγαν και 

ανζβθςαν εισ Κουτςομάδι, όπου θφραν τον ομόωρονά των Νικιταν. Εν τοφτοισ ιλκεν εισ 

Κόρινκον ο Κωλζττθσ, μζλοσ του νομοτελεςτικοφ, ωσ γενικόσ διευκυντισ, και τουσ 

παρθκολοφκθςεν αναβαίναντασ εισ Κουτςομάδι. Εκεί επολζμθςαν οι αντιωερόμενοι, 

εχφκθ αίμα, υπερίςχυςαν οι κυβερνθτικοί, οι δε αντικυβερνθτικοί ζωυγαν κακϊσ ζχοντεσ· 

και ο μεν Λόντοσ απιλκεν εισ Αχαΐαν, ο δε Νοταράσ και ο Νικιτασ κατζλαβαν τον άγιον 

Γεϊργιον. Επεςτράτευςαν και εισ εκείνο το χωρίον οι κυβερνθτικοί· αλλ' επειδι ο τόποσ 
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είναι δυνατόσ, απεκροφςκθςαν και 50 εωονεφκθςαν. Ρακόντεσ και αποτυχόντεσ, 

μετζωεραν εκ Ναυπλίου τρία κανόνια· τότε απθλπίςκθςαν οι αντικυβερνθτικοί και ζωυγαν 

διά νυκτόσ. Ζτρεξαν οι κυβερνθτικοί κατόπιν αυτϊν, μετζβθςαν εισ Τρίκαλα, όπου 

κατζωυγεν ο Λωάννθσ Νοταράσ, τα εκυρίευςαν αναιμωτί, εγκατελείωκθ και αυτόσ υπό των 

μιςκωτϊν του αυτομολθςάντων υπό τθσ κυβερνιςεωσ τασ ςθμαίασ, παρεδόκθ, εςτάλθ 

υπό ωφλαξιν εισ Ναφπλιον, και επί τθ αιτιςει του κείου του, προζδρου τθσ βουλισ, μθ 

μεκζξαντοσ τθσ ανταρςίασ, ζμεινε παρ' αυτϊ υπό τθν εγγφθςίν του. 

Δεκζμβριοσ Εν ϊ δε υπερίςχυαν κατά τθν Κορινκίαν τα υπό τον Γκοφραν και τον Καρατάςον 

ςτρατεφματα, διζβθςαν αρχομζνου του δεκεμβρίου εισ Βοςτίτςαν και τα εν 

Σαλϊνοισ υπό τον Καραϊςκάκθν, τον Τςαβζλλαν και άλλουσ, και ανζβθςαν εισ 

Καλάβρυτα, όπου ιλκε και ο Κωλζττθσ. Τθν δε 13 εκινικθςαν εισ Κερπινιν 

όπου ιςαν ο Ηαιμθσ, ο πατιρ του, ο Λόντοσ, ο Νικιτασ, και πολζμου 

γενομζνου υπερίςχυςαν, εκυρίευςαν το χωρίον, το ελεθλάτθςαν και πολλά 

άλλα κακά ζπραξαν· οι δε εν αυτϊ κακιν κακϊσ ζωυγαν. Τα αυτά κακά ζπακαν 

και οι λοιποί αντικυβερνθτικοί παντοφ, και όλοι, μθδενόσ εξαιρουμζνου, 

κατζκεςαν τα όπλα, επεκαλζςκθςαν τθν μακροκυμίαν τθσ κυβερνιςεωσ, οι μεν 

δι' ενόσ τρόπου οι δε δι' άλλου, και οι πλείςτοι παρεδόκθςαν αυκορμιτωσ εισ 

χείρασ τθσ αυτομολιςαντεσ εισ Ναφπλιον, διότι οφτε αςωαλείσ ιςαν εν ταισ 

επαρχίαισ των, ασ κατεπάτθςαν όλασ τα κυβερνθτικά ςτρατεφματα, οφτε δεκτοί 

εισ τθν Επτάννθςον, όκεν ο Σιςίνθσ και ο υιόσ του Χρφςανκοσ, εκεί 

καταωυγόντεσ, απεπζμωκθςαν. Τοιουτοτρόπωσ ςυνιχκθςαν εισ Ναφπλιον ο 

Κολοκοτρϊνθσ, οι Δθλθγιάνναι Αναγνϊςτθσ, Κανζλλοσ, Δθμθτράκθσ και 

Νικόλαοσ, οι Νοταράδεσ Λωάννθσ και Ραναγιϊτθσ, ο Γρίβασ, ο 

Αναςταςόπουλοσ, ο Μθτροπζτροβασ, ο Ραπατςϊνθσ, ο Κρίτςαλθσ και ο 

Κατςαρόσ, περιμζνοντεσ τθν τφχθν των παρά των εχκρϊν των. Θ δε κυβζρνθςισ 

τουσ απζςτειλεν όλουσ τθν 6 ωεβρουαρίου εισ Φδραν και διζταξε να τουσ 

περιορίςωςιν εν τω μοναςτθρίω του προωιτου Θλίου του επί τθσ κορυωισ του 

όρουσ μζχρισ ου δικαςκϊςι. Μετά τεςςάρασ δε θμζρασ απζςτειλεν εκεί και τον 

Σιςίνθν και τον υιόν του Χρφςανκον ελκόντασ και αυτοφσ κατόπιν των άλλων 

εισ Ναφπλιον και προςπεςόντασ. Οι δε Ανδρζαι και οι άλλοι, οι ωυγόντεσ εκ τθσ 

Κερπινισ, κατζωυγαν εν πρϊτοισ εισ Δίβρθν, αλλά, μακόντεσ ότι ιρχοντο εισ 

καταδίωξίν των οι υπό τον Γκοφραν, ζωυγαν και εκείκεν (β) και μθ βλζποντεσ 

εντόσ τθσ Ρελοποννιςου τόπον καταωυγισ αςωαλι κατζβθςαν εισ Κουνουπζλι 

και εντυχόντεσ τρία πλοιάρια υπό ςθμαίαν ιονικιν ζπλευςαν εισ τθν Δυτικιν 

Ελλάδα. 

 

Μικρόσ ιτον ο πρϊτοσ εμωφλιοσ πόλεμοσ, μικρά και τα κινιςαντα αυτόν αίτια, μικροφ 

λόγου και οι ςκοποί του. Θ Αρχι, το μιλον τθσ ζριδοσ, ιτον εωιμεροσ, διότι εωιμερα, ό 

εςτιν ενιαφςια, ιςαν και τα βουλευτικά και τα νομοτελεςτικά· το δε νομοτελεςτικόν τθσ 

περιόδου ταφτθσ, ωσ αναπλθρωτικόν του άλλου, ουδζ τετράμθνον διάρκειαν είχεν· 

ουδενόσ δε των διαμαχομζνων θ ωίλαρχοσ επικυμία επζκεινα του τζρματοσ ι των όρων 

τθσ κακεςτϊςθσ εξουςίασ παρεξετείνετο· διθρείτο δε θ εξουςία και εισ πολλοφσ, και υπό 

τον χαλινόν και τθν αυςτθράν επίβλεψιν τθσ βουλισ πάντοτε ζκειτο. Ρελοποννιςιοι προσ 

Ρελοποννθςίουσ διεμάχοντο επί του πρϊτου εμωυλίου πολζμου. Σχζςεισ ζχοντεσ οφτοι 
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προσ αλλιλουσ επολιτεφοντο και εν πολζμω μετρίωσ. Ολίγθ, ωσ είδαμεν, θ αιματοχυςία, 

ουδεμία διάκεςισ καταςτροωισ ι διαρπαγισ, ευκατεφναςτα τα πάκθ, οι ςιμερον πολζμιοι 

ζγειναν τθν επαφριον ωίλοι, και θ περί θσ ο λόγοσ αλλθλομαχία εωαίνετο μάλλον ςτάςισ ι 

πόλεμοσ. Αλλά λίαν δεινόσ και λίαν ωκοροποιόσ κατιντθςεν ο δεφτεροσ εμωφλιοσ πόλεμοσ 

προκειμζνθσ όχι εωθμζρου εξουςίασ ωσ άλλοτε, αλλά καταςτροωισ και εξοντϊςεωσ των 

ιςχυρϊν τθσ Ρελοποννιςου· εξϊκειλε δε ζνεκα τοφτου και εισ τόςθν κακοικειαν, ϊςτε θ 

εισ τθν Ρελοπόννθςον ειςβολι των πζραν του ιςκμοφ ςτρατευμάτων δοκζντων εισ 

αρπαγιν και εισ ακολαςίαν, ανεκάλεςεν εισ τθν μνιμθν των πακόντων όςα κακά ζπακαν 

επί τθσ ειςβολισ των Αλβανϊν οι πατζρεσ αυτϊν· θ δε ζκβαςισ του πολζμου τοφτου 

ανφψωςε τον Κουντουριϊτθν και ςυνανφψωςε και τον ςυνάρχοντα και ςυμπράκτορα 

αυτοφ Κωλζττθν. 

 

Διαρκοφςθσ δε τθσ εκςτρατείασ κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα, θςκζνθςεν ο Μαυροκορδάτοσ 

και μετεκομίςκθ εισ Ανατολικόν· είχε κλθκι πρό τινοσ καιροφ εισ αναδοχιν των 

κακθκόντων του γενικοφ γραμματζωσ του νομοτελεςτικοφ· αλλ' θ κατάςταςισ τθσ Δυτικισ 

Ελλάδοσ και θ αςκζνειά του τον θνάγκαςαν ν' αναβάλθ τθν εισ Ναφπλιον μετάβαςίν του. 

Αω' οφ δε ανζλαβε και διελφκθ και το εχκρικόν ςτρατόπεδον, απεωάςιςε ν' αναχωριςθ, 

και εκάλεςε τουσ πλθρεξουςίουσ και τουσ οπλαρχθγοφσ των επαρχιϊν εισ τοπικιν 

ςυνζλευςιν επί ςκοπϊ να βάλθ τάξιν όπου επεκράτει πλιρθσ αταξία, τουτζςτιν εισ τθν 

ςτρατιωτικιν υπθρεςίαν. 

Δεκζμβριοσ Συνιλκαν οι πλθρεξοφςιοι εισ Ανατολικόν και τθν 17 δεκεμβρίου ιρχιςαν τασ 

εργαςίασ των υπό τθν προεδρίαν του ςτρατθγοφ Τςόγκα, του ιςχυροτζρου 

οπλαρχθγοφ των μερϊν εκείνων· ζλαβαν δε υπ' όψιν όςα και επί τθσ 

προλαβοφςθσ τοπικισ ςυνελεφςεωσ και διζταξαν εισ διόρκωςιν των αταξιϊν 

όςα και τότε, αλλά πραγματικϊσ ζπραξαν ουδζν. Επειδι δε επεκράτει εν 

Ρελοποννιςω ο δεφτεροσ εμωφλιοσ πόλεμοσ, δζον ζκριναν να εκωράςωςι 

πανδιμωσ τα ωρονιματά των περί των γενικϊν πραγμάτων, κατακρίνοντεσ και 

καταρϊμενοι παν ζνοπλον κίνθμα κατά τθσ κυβερνιςεωσ, οιαδιποτε και αν 

ιτο του κινιματοσ θ αωορμι, και οιοςδιποτε ο κινοφμενοσ, κθρφττοντεσ τθν 

αωοςίωςίν των εισ τα κακεςτϊτα και προςωζροντεσ τον βραχίονά των εισ 

υποςτιριξιν αυτϊν· εξζωραςαν δε επί τθσ ςυνελεφςεωσ και τθν βακείαν 

ευγνωμοςφνθν των προσ τον γενικόν διευκυντιν, και τθν λφπθν των διά τθν 

αποχϊρθςίν του, και επολιτογράωθςαν αυτόν και τουσ ςυν αυτϊ Ρραΐδθν και 

Ρολυηωίδθν. 

 

Επρόκειτο προ παντόσ άλλου επί τθσ ςυνελεφςεωσ να προςωζρωςί τινεσ των οπλαρχθγϊν, 

και κυρίωσ ο του Ηυγοφ Μακρισ, προσ κοινιν χριςιν τα γεννιματα των επαρχιϊν των 

εςοδιαηόμενα εισ ιδίαν των περί αυτοφσ χριςιν, αλλ' οφτοι δεν επείκοντο. Εν ϊ δε 

κατεγίνοντο εισ τθν εξζλεγξιν των προςόδων των επαρχιϊν και ελογομάχουν περί τοφτου 

εν τω ναϊ τθσ Ραναγίασ, όπου ςυνεδρίαηαν, ςυνζβθ ςειςμόσ τόςον δεινόσ ϊςτε ζπεςαν 

καί τινεσ οικίαι. Γνωςτόν είναι πόςον επιρρεάηονται τα πνεφματα των απλουςτζρων υπό 

των τοιοφτων τθσ ωφςεωσ ωαινομζνων. Δραξάμενόσ τισ των πλθρεξουςίων τθν ευκαιρίαν 

ταφτθν ανζςτθ παφςαντοσ του ςειςμοφ, και αω' οφ ελάλθςε περί άλλων υποκζςεων, είπε 
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τα εξισ. 

 

«Αλλ' εβαςίλευςε τάχα παρ' θμίν θ δικαιοςφνθ; Εωάνθμεν άξιοι τθσ κείασ βοθκείασ, θν 

τόςον ωανερά απολαμβάνομεν; Πχι! βεβαίωσ· δεν ςασ το λζγω εγϊ· ςασ το είπε προ 

ολίγου ο Κεόσ διά του ςειςμοφ του. Τα ςθμεία ταφτα είναι θ ωωνι τθσ οργισ του· θ οργι 

του βλζπετε εςάλευςε και αυτά τα κεμζλια τθσ γθσ. Μάκετε, λζγει θ ωωνι τθσ οργισ του, 

ότι ο Κεόσ απεωάςιςε να ελευκερϊςθ τον λαόν του όχι μόνον εκ χειρόσ των Τοφρκων, 

αλλά και εκ χειρόσ των αγαπϊντων τθν ανομίαν και τθν αδικίαν Χριςτιανϊν. Ο Κεόσ 

οργίηεται επίςθσ όλουσ τουσ ανόμουσ και αδίκουσ οποία και αν ιναι θ πίςτισ των. Τρζμετε 

όςοι είςκε άνομοι και ωιλάδικοι· ο Κεόσ των Χριςτιανϊν είναι κεόσ νόμου και 

δικαιοςφνθσ· είναι Κεόσ εκδικιςεων. Τρζμετε οι άνομοι και ωιλάδικοι!» Κλονιςκζντεσ οι 

οπλαρχθγοί υπό του ςειςμοφ, ακοφςαντεσ και τθν ερμθνείαν αυτοφ επροκυμικθςαν, 

προεξάρχοντοσ του Μακρι, να προςωζρωςιν όςα μζχρι τοφδε δεν ζπαυςαν 

ιδιοποιοφμενοι. 

 

Οι δε Ανδρζαι και οι περί αυτοφσ κατευωδϊκθςαν εισ Ρροκοπάνιςτον, νθςίδιον τρεισ ϊρασ 

και τζταρτον απζχον του Μεςολογγίου, τθν 23, διαρκοφςθσ τθσ ςυνελεφςεωσ και ζγραψεν 

ο Ηαιμθσ αυκθμερόν προσ τουσ ςυγκροτοφντασ αυτιν επιςτολιν (γ) λζγουςαν, ότι, αν και 

κατετρζχετο μζχρι κανάτου, ωρκίςκθ ν' αποκάνθ επί τθσ ωίλθσ πατρίδοσ μαχόμενοσ υπζρ 

αυτισ, και ότι εηιτει άςυλον μζχρι τθσ ςυγκροτιςεωσ τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ, εισ θν 

ζτοιμοσ ιτο να δϊςθ λόγον των πράξεϊν του. 

 

Οι Ανδρζαι θγαπϊντο παρά των Δυτικοελλαδιτϊν. Ουδζποτε επεκαλζςκθςαν οφτοι εισ 

μάτθν τθν αντίλθψιν εκείνων οςάκισ εκινδφνευεν θ πατρίσ των· πολλοί δε των 

επιςθμοτζρων και αυτόσ ο γενικόσ διευκυντισ Μαυροκορδάτοσ ιςαν ωίλοι των· δια τοφτο 

ςυμπακείσ εωάνθςαν προσ τα δεινά των όλοι, αλλά μθ κζλοντεσ να ενοχοποιθκϊςιν 

ενϊπιον τθσ υπεριςχυοφςθσ κυβερνιςεωσ απιντθςαν (δ), ότι πρόκυμοι ιςαν και να τουσ 

δεχκϊςι και να μεςιτεφςωςιν υπζρ αυτϊν προσ τθν κυβζρνθςιν, αλλ' ότι τουσ εκεϊρουν 

πάντοτε υπό το κράτοσ του νόμου. Επί τθ απαντιςει ταφτθ ιλκαν οι Ανδρζαι και λοιποί εισ 

Ανατολικόν, εωιλοωρονικθςαν, και μετζβθςαν εισ Κατοχιν, χωρίον του Ξθρομζρου, υπό 

τθν εγγφθςιν μεν των ςτρατθγϊν Τςόγκα, Μακρι, άγκου και Βλαχοποφλου, αλλ' υπό τθν 

ιδιαιτζραν επαγρφπνθςιν και περιποίθςιν του Τςόγκα, υω' ον ετζλει θ Κατοχι. 

 
1824 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΒ' 

 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ Διιάδα. πλδηαιέμεηο ελ Πεηξνππόιεη 

ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ πέληε δπλάκεσλ πεξί ηνπ ειιεληθνύ 

δεηήκαηνο, θαη ζρίζκα Αγγιίαο θαη Ρσζζίαο. 

 

ΑΝ και θ Ρφλθ απθξίωςε ν' απαντιςθ εισ τθν περί Ελλάδοσ πρόταςιν τθσ ωςςίασ, θ 

ωςςία όχι μόνον δεν παρθτείτο του ειρθνοποιοφ ςκοποφ τθσ, αλλ' επροςπάκει να 

προςθλϊςθ ςπουδαιότερον εισ ευόδωςιν αυτοφ τθν προςοχιν των περί πολλοφ 

ποιουμζνων τθν διατιρθςιν τθσ ειρινθσ αυλϊν, και να κερδίςθ τθν αναγκαίαν ςφμπραξίν 

των· δεν ζπαυε δε λζγουςα ότι, και αν εςυμβιβάηοντο τα μεταξφ ωςςίασ και Τουρκίασ, εν 
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όςω διιρκει ο αγϊν τθσ Ελλάδοσ, θ ειρινθ τθσ Ευρϊπθσ διά τον χαρακτιρα αυτοφ 

εκινδφνευεν. Αρχομζνου δε του ενεςτϊτοσ ζτουσ, εκοινοποίθςεν εμπιςτευτικϊσ ταισ 

αυλαίσ εισ υποςτιριξιν τθσ προτάςεϊσ τθσ υπόμνθμα, εν ϊ εξζκετε ςαωϊσ τουσ όρουσ, ουσ 

εκεϊρει και ορκοφσ και αναγκαίουσ εισ ειρινευςιν τθσ μαχομζνθσ Ελλάδοσ, προβάλλουςα 

να ςυςτθκϊςι τρεισ υποτελείσ τω ςουλτάνω θγεμονείαι, θ μεν εκ Κεςςαλίασ, Βοιωτίασ και 

Αττικισ, ιτοι τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, θ δε εξ Θπείρου και Ακαρνανίασ, ιτοι τθσ Δυτικισ 

Ελλάδοσ, θ δε εκ Ρελοποννιςου και Κριτθσ, ιτοι τθσ μεςθμβρινισ Ελλάδοσ· αι δε νιςοι να 

διοικϊνται δθμογεροντικϊσ ωσ και μζχρι τοφδε, και ο πατριάρχθσ, εδρεφων πάντοτε εν 

Κωνςταντινουπόλει, να κεωριται ωσ αντιπροςωπεφων το ελλθνικόν ζκνοσ (α). 

 

Είπαμεν, ότι θ πολιτικι τθσ ωςςίασ ζτεινεν ανζκακεν εισ εξαςκζνωςιν του οκωμανικοφ 

κράτουσ και εισ τθν κατ' ολίγον αποςφνκεςίν του· δι' ον δε λόγον επολιτεφετο οφτωσ θ 

Δφναμισ αφτθ, διά τον αυτόν δεν ανείχετο τθν προ των πυλϊν τθσ επί των ερειπίων αυτοφ 

ανζγερςιν βυηαντινοφ, ιτοι ιςχυροφ κράτουσ κατζχοντοσ τασ κλεισ τθσ Μαφρθσ καλάςςθσ· 

ενίςχυε δε μόνον τθν ανζγερςιν μικρϊν επικρατειϊν, υποτελϊν μεν τθ Ρφλθ αλλ' υπό τθν 

επιρροιν και προςταςίαν εκείνθσ. Τοιαφτθσ πολιτικισ αποκφθμα ιτο το περί ου ο λόγοσ 

ςχζδιον, ανάξιον του εκνιςμοφ των Ελλινων, ωσ διαρρθγνφον τθν ενότθτά των, εω' θσ 

πάςα υγιισ πολιτικι επάναγκεσ να ςαλεφθ, και ωσ ανατρζπον τθν ανεξαρτθςίαν των, υπζρ 

θσ θγζρκθ ο δεινότατοσ αυτϊν αγϊν. 

 

Κοινοποιιςαςα το υπόμνθμα τοφτο ταισ αυλαίσ θ ωςςία, τασ εκάλεςεν εισ Ρετροφπολιν 

προσ ςφςκεψιν και πραγματοποίθςίν του. Ορκοφσ εκεϊρθςαν αι τθσ Γαλλίασ, Αυςτρίασ και 

Ρρωςςίασ αυλαί τουσ όρουσ του υπομνιματοσ ωσ μεταξφ τθσ τελείασ ανεξαρτθςίασ κατά 

τθν απαίτθςιν του ενόσ των διαμαχομζνων, και τθσ τελείασ υποταγισ κατά τθν του άλλου 

κειμζνουσ, και τουσ παρεδζχκθςαν προκφμωσ, αλλ' εν πνεφματι πάντοτε ειρθνικϊ. Τθν 

αυτιν γνϊμθν εξζωραςε και θ αυλι τθσ Αγγλίασ, αλλ' απιτθςεν ωσ εκ των ων ουκ άνευ να 

προθγθκι θ εισ Κωνςταντινοφπολιν αποςτολι πρζςβεωσ ϊςςου, ωσ δείγμα ωιλειρθνικόν 

προσ τθν Ρφλθν, και να οριςκι τόποσ των ςυνεδριάςεων όχι θ Ρετροφπολισ αλλ' θ Βιζννθ. 

Θ δε αυλι τθσ ωςςίασ, θ κεωριςαςα και αφτθ εξ αρχισ ωσ εκ των ων ουκ άνευ να 

προθγθκι τθσ εισ Κωνςταντινοφπολιν αποςτολισ πρζςβεϊσ τθσ θ παντελισ κζνωςισ των 

θγεμονειϊν, αντείπεν. Εν τοφτοισ διά των εν Κωνςταντινουπόλει επανειλθμμζνων 

αξιϊςεων των αυλϊν εωάνθ λφςαςα αφτθ θ Ρφλθ το ηιτθμα υποςχεκείςα επιςιμωσ 

λιγοντοσ του απριλίου τθν παντελι κζνωςιν των θγεμονειϊν (β)· απζλυςε δε και τον 

Βθλαράν επί τθ παρακλιςει του παρ' αυτι πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ. 

 

Αρκζντων των προςκομμάτων τοφτων, διϊριςεν θ ωςςία πρζςβυν τθσ παρά τω ςουλτάνω 

τον ιβωπιζρρον, αλλά δεν τον εξαπζςτειλεν ευκφσ και ανζδειξεν επιτετραμμζνον τα τθσ 

πρεςβείασ τον ωσ ζωορον των εμπορικϊν και ναυτικϊν υποκζςεων εδρεφοντα ιδθ εν 

Κωνςταντινουπόλει Μιντςιάκθν· 

Λοφνιοσ μθ επιμενοφςθσ δε και τθσ Αγγλίασ εισ ον επρότεινε τόπον των ςυςκζψεων, 

ςυνεδρίαςαν εν Ρετρουπόλει οι εκεί αντιπρόςωποι των αυλϊν τθν 5 Λουνίου κατά 

πρϊτον· και οι μεν τθσ Αυςτρίασ, Γαλλίασ και Ρρωςςίασ ενζκριναν εξ ονόματοσ των 

αυλϊν αυτϊν τα εν τω υπομνιματι, αναγγείλαντεσ· ότι ζτοιμοι ιςαν να ςυςτιςωςι 

τοισ εν Κωνςταντινουπόλει ςυναδζλωοισ των ό,τι εισ πραγματοποίθςιν αυτϊν 
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ωρίηετο· ο δε τθσ Αγγλίασ ανιγγειλεν, ότι και θ αυλι του, αν και διεωϊνει κατά τι, 

ενζκρινε τασ βάςεισ του υπομνιματοσ, αλλά δεν τω απζςτειλεν ειςζτι οδθγίασ περί 

των περαιτζρω. Τω όντι ο πρζςβυσ οφτοσ, Κάρολοσ Βαγϊττοσ, ειδοποιθκείσ παρά 

μεν του εν Κωνςταντινουπόλει ςυναδζλωου του ότι υπεςχζκθ επιςιμωσ θ Ρφλθ τθν 

παντελι κζνωςιν των θγεμονειϊν, παρά δε τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ ότι διϊριςε 

πρζςβυν τθσ παρά τω ςουλτάνω, εκεϊρθςεν ότι επλθρϊκθςαν οι απαιτοφμενοι 

όροι και ςυνεδρίαςεν άνευ ρθτισ διαταγισ τθσ αυλισ του. 

 

Δευτζρασ δε ςυνεδριάςεωσ γενομζνθσ τθν 24, επρόβαλεν ο πλθρεξοφςιοσ τθσ ωςςίασ να 

διαταχκϊςιν οι παρά τω ςουλτάνω πρζςβεισ των ςυμμάχων όπωσ δι' ενόσ και του αυτοφ 

εγγράωου, ςυνυπογράωοντοσ και του επιτετραμμζνου τα τθσ ωςςίασ, προτείνωςι επί των 

όρων του υπομνιματοσ τθν μεςιτείαν των αυλϊν και τθν διακοπιν των εν Ελλάδι 

εχκροπραξιϊν, ν' αναγγελκϊςι δε τα αυτά και προσ τουσ Ζλλθνασ· επί δε τθ ανακωχι να 

ςυνζλκωςιν οι πρζςβεισ των ςυμμάχων και οι πλθρεξοφςιοι των διαμαχομζνων εισ 

Κωνςταντινοφπολιν προσ ςυνδιάςκεψιν περί οριςτικοφ ςυμβιβαςμοφ· αλλ' οι 

ςυνδιαλεγόμενοι εηιτθςαν καιρόν εισ αίτθςιν νζων οδθγιϊν. 

 

Εν τοφτοισ, διεταράχκθςαν απροςδοκιτωσ αι εξ αρχισ μζχρι τοφδε επικρατιςαςαι ςτεναί 

ςχζςεισ Αγγλίασ και Τουρκίασ. Θ εν Λονδίνω ςφςταςισ ωιλελλθνικισ εταιρίασ, θ χιλιόλιροσ 

ςυνδρομι τθσ δθμαρχίασ τθσ μεγαλοπόλεωσ ταφτθσ υπζρ τθσ πολεμοφςθσ Ελλάδοσ, το 

δάνειον, θ εισ Ελλάδα αποςτολι πολεμεωοδίων και άλλων βοθκθμάτων, θ εισ ςυμμζκεξιν 

του ελλθνικοφ αγϊνοσ άωιξισ Άγγλων και κατ' εξοχιν θ του Βφρωνοσ αντθχιςαςα διά το 

λαμπρόν όνομά του από περάτων ζωσ περάτων, και θ εξ αιτίασ τθσ δικαιοτζρασ και 

ωιλελλθνικωτζρασ πολιτικισ του Κάννιγγοσ επί το δικαιότερον και ωιλελλθνικότερον 

μεταβολι τθσ διαγωγισ των Αρχϊν του ιονίου κράτουσ παρϊργιςαν εισ άκρον τθν Ρφλθν 

κατά τθσ Αγγλίασ. Ο δε εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβυσ αυτισ, ο τόςθν πίςτιν και υπόλθψιν 

άλλοτε απολαμβάνων, υπεβλζπετο. Εισ μάτθν ζλεγεν οποία τα όρια τθσ εξουςίασ τθσ 

αγγλικισ κυβερνιςεωσ επί των Άγγλων. Αγνοοφςα και ολιγωροφςα θ Ρφλθ τον τρόπον του 

πολιτεφεςκαι των ελευκζρων εκνϊν, δεν ιξευρε να διακρίνθ τα των αρχόντων και των 

αρχομζνων, και ενοχοποίει εκείνουσ διά τα προσ αυτιν πταίςματα τοφτων. Τοιαφτα 

ωρονοφςα και αδικουμζνθν εαυτιν κεωροφςα, πικροτάτουσ απζτεινε προσ τον πρζςβυν 

τθσ Αγγλίασ λόγουσ περί τθσ διαγωγισ τθσ (γ). 

Αφγουςτοσ Μόλισ δε αρχομζνου του αυγοφςτου ζλαβεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ γνϊςιν του 

εισ λφςιν τθσ ελλθνοτουρκικισ διαωοράσ ρωςςικοφ ςχεδίου και κατεταράχκθ. 

Ουδζν ιττον κατεταράχκθ και θ Ρφλθ· ωργίςκθ δε ζτι μάλλον αφτθ διά τθν εν 

αυτϊ προτεινομζνθν αυκόρμθτον παρζμβαςιν των αυλϊν εν ταισ διαωοραίσ 

αυτισ και των επαναςτάντων ραγιάδων. Υπό τοιοφτουσ οιωνοφσ εξεδόκθ το 

ρωςςικόν ςχζδιον και εςυςτικθ εν Ρετρουπόλει το ςυμβιβαςτικόν ςυμβοφλιον, 

μθδενόσ των διαμαχομζνων ηθτοφντοσ ι δεχομζνου οποίον επρότεινε το 

ςχζδιον ςυμβιβαςμόν· ϊςτε ειργάηοντο αι Δυνάμεισ προσ ειρινευςιν Ελλινων 

και Τοφρκων επί τθ προτάςει τθσ ωςςίασ παρά τθν κζλθςιν και των Ελλινων 

και των Τοφρκων. 

 
Ρροκεμζνθ δε θ ελλθνικι κυβζρνθςισ να ματαιϊςθ το ςχζδιον τοφτο, αναγκαίον ενόμιςε 
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να διαμαρτυρθκι επιςιμωσ· και εισ ενίςχυςιν τθσ διαμαρτυριςεϊσ τθσ δζον ζκρινε να 

επικαλεςκι τθν ςυνδρομιν τινοσ των αυλϊν. Ευνοϊκωτζρα παςϊν προσ τθν Ελλάδα ιτο 

τότε βεβαίωσ θ τθσ Αγγλίασ, δι' ο και προσ αυτιν απζςτειλε τθν 12 διαμαρτφρθςιν (δ) 

ςτθλιτεφουςα ωσ αιςχρόν τον προτεινόμενον ςυμβιβαςμόν, επικαλουμζνθ τθν αντίλθψίν 

τθσ εισ ανάκτθςιν τθσ ανεξαρτθςίασ των Ελλινων, παραλλθλίηουςα τα δικαιϊματα αυτϊν 

και τα των εςχάτωσ αποχωριςκζντων τθσ μθτροπόλεωσ των εν τθ μεςθμβρινι Αμερικι 

λαϊν, και διατεινομζνθ ότι το ςυμωζρον τθσ Ευρϊπθσ, και κυρίωσ τθσ Αγγλίασ, απιτει τθν 

πολιτικιν φπαρξιν τθσ Ελλάδοσ. 

 

Μόλισ ζλαβε τθν επιςτολιν ταφτθν ο υπουργόσ τθσ Αγγλίασ τθν 11 οκτωβρίου και 

απιντθςε τθν 7 νοεμβρίου λζγων (ε) ότι εκεϊρει τθν πολιτικιν τθσ ωςςίασ ωιλελλθνικιν 

και το περί ου ο λόγοσ ςχζδιον περιζχον ορκοφσ όρουσ· ότι δεν κα εναντιοφτο θ Αγγλία εισ 

τθν πραγματοποίθςιν αυτοφ, αν επροτείνετο εν καιρϊ, αλλ' ουδζν κ' απεωαςίηετο άνευ τθσ 

ςυναινζςεωσ των διαμαχομζνων, ότι άν ποτε ενόμιηε ςυμωζρον θ Ελλάσ να ηθτιςθ τθν 

μεςιτείαν τθσ Αγγλίασ, και αν τθν εδζχετο θ Ρφλθ, ουδζν κα παρθμελείτο εισ καρποωορίαν 

τθσ, και ότι εν τθ δεινι Τουρκίασ και Ελλάδοσ πάλθ επολιτεφκθ θ Αγγλία όπωσ και εν τθ τθσ 

Λςπανίασ και των εν τθ μεςθμβρινι Αμερικι αποικιϊν τθσ, διατθροφςα άκραν 

ουδετερότθτα. Ρερί δε τθσ αντιλιψεωσ, θν επεκαλείτο θ Ελλάσ, ζλεγε τα εξισ. «Οφτε 

εμμζςωσ οφτε αμζςωσ θρζκιςαν οι υπουργοί τθσ Αγγλίασ τουσ Ζλλθνασ εισ τθν ζναρξιν του 

αγϊνοσ των, αλλ' οφτε διά τινοσ τρόπου παρενζβαλαν εμπόδια εισ τθν πρόοδόν του. 

Ουδείσ ζχει δίκαιον να υπολάβθ ότι θ Αγγλία, κεωροφςα τασ υπαρχοφςασ ωιλικάσ ςχζςεισ 

και τασ διατθρουμζνασ παλαιάσ ςυνκικασ αυτισ και τθσ Ρφλθσ, θμπορεί ν' αναδεχκι 

πάλθν θν δεν υπεκίνθςε και να οικειοποιθκι διαωοράν αλλοτρίαν». 

 

Αφτθ είναι θ μεταξφ τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ και τθσ αγγλικισ περί τοφτων 

αλλθλογραωία· εν ταφτθ, θ αγγλικι, πρϊτθ πάςθσ άλλθσ κυβερνιςεωσ και κατά πρϊτον, 

προςθγόρευςε τθν ελλθνικιν, «προςωρινιν κυβζρνθςιν». 

 

Εν τοφτοισ διεταράχκθ παρά πάςαν προςδοκίαν και αυτι των αυλϊν θ αρμονία. Θ Αγγλία, 

είτε προσ κακθςφχαςιν τθσ Ρφλθσ δεινολογουμζνθσ εω' ων εβουλεφοντο αι αυλαί εν 

Ρετρουπόλει, είτε ηθλοτφπωσ ωερομζνθ προσ τθν ωςςίαν κινοφςαν όπωσ ικελεν επί του 

προκειμζνου ηθτιματοσ τθν ςυμμαχίαν, εν ϊ Τοφρκοι και Ζλλθνεσ απζβλεπαν εισ μόνθν τθν 

Αγγλίαν, είτε επιρρεαςκείςα υπό τθσ διαμαρτυριςεωσ τθσ Ελλάδοσ, απεδοκίμαςεν αίωνθσ 

τθν εν Ρετρουπόλει διαγωγιν του πρζςβεϊσ τθσ, Βαγϊττου, ωσ άνευ αδείασ τθσ 

ςυνεδριάςαντοσ και ςυμπράξαντοσ· μετακζςαςα δε αυτόν εισ άλλθν πρεςβείαν και 

αναδείξαςα διάδοχόν του τον Στρατωόρδον Κάννιγγα, διεκοίνωςε ταισ αυλαίσ, ότι, 

προκεμζνθ εξ αρχισ εκοφςιον ςυμβιβαςμόν των αλλθλομαχοφντων, κακικον τθσ, ωσ 

ουδετζρα Δφναμισ, εκεϊρει να μθ παρζμβθ εν όςω απεποιοφντο οι αντιωερόμενοι πάντα 

ςυμβιβαςμόν· απεποιείτο δε και θν υπεςχζκθ παρζμβαςιν, και αν ζςτελλεν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν θ ωςςία πρζςβυν. Θπόρθςε και ωργίςκθ θ ωςςία επί τθ 

απροςδοκιτω ταφτθ παλινωδία τθσ αγγλικισ κυβερνιςεωσ, και αντιδιεκοίνωςεν, ότι 

ζπαυε του λοιποφ πάςα ςυνδιάςκεψισ αυτισ και τθσ αυλισ εκείνθσ και ωσ προσ τα 

τουρκορρωςςικά και ωσ προσ τα ελλθνοτουρκικά. Εμζμωκθςαν δε και αι άλλαι Δυνάμεισ, 

και αφτθ θ υπζρ τασ άλλασ ωιλοτουρκίηουςα Αυςτρία, τθν παλινωδίαν τθσ Αγγλίασ. 
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1825 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΓ' 

 

ρέδηα ηεο Διιεληθήο θπβεξλήζεσο θαηά ησλ ερζξώλ. — Απόβαζηο 

ηνπ Ηβξαήκπαζα εηο Μνζώλελ. — Δθζηξαηεία ηνπ Κνπληνπξηώηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ λνκνηειεζηηθνύ. — Πνιεκηθά θαηά μεξάλ θαη ζάιαζζαλ 

ζπκβάληα θαη παξάδνζηο ησλ Παιαηώλ Ναβαξίλσλ θαη ηνπ 

Νενθάζηξνπ. — Δκπξεζκόο ερζξηθώλ πινίσλ ελ Μνζώλε. — 

Ναπκαρία παξά ηνλ Καθεξέα. 

 

ΕΝ ϊ ο δθμόςιοσ πλοφτοσ εωκείρετο χάριν εμωυλίων πακϊν και προςωπικϊν 

μικροωιλοτιμιϊν εισ βλάβθν του λαοφ, και εγγφσ ιτον θ μετάβαςισ του ωοβεροφ εχκροφ 

τθσ Ελλάδοσ, Λβραιμπαςα, από Κριτθσ εισ Ρελοπόννθςον, ουδεμία εγίνετο ωροντίσ περί 

τθσ αναγκαίασ προμθκείασ και αςωαλείασ των μερϊν εκείνων. Ωσ και αυτό το ωροφριον 

του Νεοκάςτρου απρομικευτον των αναγκαίων ιτο και απρομικευτον διζμεινε μζχρι 

τζλουσ, ωσ αν προθτοιμάηετο να πζςθ μάλλον ι ν' αντιςτακι. 

 

Ακίνδυνον ςτρατιωτικιν δόξαν εκιρευεν ο πρόεδροσ του νομοτελεςτικοφ. Τοιαφτθν 

εωαίνετο παρζχουςα θ κατάςταςισ των Ρατρϊν. 

 

Θ πόλισ εκείνθ επολιορκείτο ςτενϊσ πρό τινοσ καιροφ διά καλάςςθσ, και θ πτϊςισ τθσ 

εωαίνετο εγγίηουςα· δεν εκίνει δε τον Κουντουριϊτθν εισ κτιςιν αυτισ αωιλοκίνδυνοσ 

μόνον ωιλοδοξία, αλλά και θ προσ τουσ Ανδρζασ αντιηθλία. Εξαιρουμζνθσ τθσ ολιγοχρονίου 

αρχθγίασ του Κολοκοτρϊνθ, εισ τοφτουσ ανετζκθ εξ αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ μζχρι του 

καιροφ εκείνου θ διατιρθςισ τθσ πολιορκίασ και θ τφχθ αυτισ· δεν τοισ ζλειψαν δε και 

αίςιοι περιςτάςεισ εισ άλωςιν· αλλ' ουδζν γενναίον ζπραξαν, και αωορμιν πολλάκισ 

ζδωκαν εισ κατθγορίαν ωσ μθ ςπουδάηοντεσ μάλλον ι ωσ μθ δυνάμενοι να τθν 

κυριεφςωςιν· ϊςτε, αν ο Κουντουριϊτθσ ευδοκίμει, δικαίωσ κα κατθςχφνοντο οι δφο οφτοι 

αντίηθλοί του. Ρεινϊντεσ και πάςχοντεσ οι εν Ράτραισ Τοφρκοι διά τθν ςτενιν πολιορκίαν 

ευδιάκετοι εωαίνοντο να απζλκωςι, και απιτουν τθν παρουςίαν του προζδρου επί τθ 

πεποικιςει, ότι και κζλθςιν και δφναμιν είχε να διατθριςθ τουσ υπζρ τθσ αςωαλείασ 

αυτϊν όρουσ τθσ ςυνκικθσ. Ταφτα τα αίτια εκάρρυναν τον Κουντουριϊτθν και ςτενότερον 

αποκλειςμόν διά καλάςςθσ να διατάξθ, και πολυάρικμον εκςτρατείαν να ψθωίςθ, και 

αυτόσ τθν αρχθγίαν τθσ εκςτρατείασ ν' αναλάβθ. Αλλ', εν ϊ θ ευτυχισ ζκβαςισ του 

επιχειριματοσ εκρζματο από τθσ ταχείασ ενεργείασ, διότι ο εχκρόσ ιτον επί κφρασ, θ 

πρζπουςα ςπουδι δεν κατεβάλλετο. 

 

Εν τοφτοισ ο άοκνοσ Λβραιμθσ, ωκάςασ εισ τον λιμζνα τθσ Σοφδασ, ουδζ καν να πατιςθ τθν 

ξθράν θκζλθςεν, αλλά μετά δεκαπενκιμερον διατριβιν εντόσ των πλοίων απζπλευςε μετά 

του ςτόλου του εισ όδον και Μαρμάρι, παρζλαβεν άλλουσ πεντακιςχιλίουσ ςταλζντασ 

παρά του πατρόσ του, παρζλαβε και ωορτία ολόκλθρα πολεμεωοδίων και τροωϊν 

ςταλζντα εισ χριςιν του ςτρατοφ, επανιλκεν εισ Κριτθν, εμίςκωςεν ικανοφσ εντοπίουσ και 

απζπλευςεν ακμάηοντοσ του χειμϊνοσ. 

 
Κατεγίνετο θ ελλθνικι κυβζρνθςισ εισ τασ προετοιμαςίασ τθσ εκςτρατείασ του προζδρου 
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τθσ, ότε ζμακεν ότι 50 εχκρικά πλοία, τα μεν πολεμικά τα δε ωορτθγά, ειςζπλευςαν τθν 11 

και 12 του ωεβρουαρίου τον λιμζνα τθσ Μοκϊνθσ, και απεβίβαςαν τετρακιςχιλίουσ 

πεηοφσ, τετρακοςίουσ ιππείσ και τον Λβραιμθν, και ότι εςκινωςαν τα ςτρατεφματα ταφτα 

εν τθ παρά τθν Μοκϊνθν πεδιάδι. Θ εκςτρατεία αφτθ ουδεμίαν θφρεν αντίςταςιν κακ' 

όλον τον πλουν, διότι τα ελλθνικά πλοία, πακόντα εν ταισ τελευταίαισ μάχαισ, 

επεςκευάηοντο. Τζςςαρα μόνον θτοιμάςκθςαν και ζπλευςαν εισ τα νερά των Ρατρϊν προσ 

ενίςχυςιν τθσ πολιορκίασ. 

Μάρτιοσ Ο δε αιγφπτιοσ ςτόλοσ, αποβιβάςασ τα ςτρατεφματα, επανζπλευςεν εισ Σοφδαν, 

και τθν 5 μαρτίου επανιλκεν εισ Μοκϊνθν ανεπθρζαςτοσ, ωζρων άλλουσ 

επτακιςχιλίουσ, εν οίσ και τετρακοςίουσ ιππείσ. Γνωςκείςθσ δε τθσ δεινισ 

καταςτάςεωσ των Ρατρϊν διά τθν καλάςςιον πολιορκίαν, απζςτειλεν ο Λβραιμθσ 

εισ λφςιν αυτισ τρεισ ωρεγάτασ, δφο κορβζττασ, και ζξ βρίκια. Θ μοίρα αφτθ θφρεν 

εν Ηακφνκω δζκα πλοία τροωοωόρα υπό ουδετζραν ςθμαίαν, ζτοιμα να 

πλεφςωςιν εισ Ράτρασ, τα ςυνϊδευςεν αςωαλϊσ, ζτρεψεν εισ ωυγιν τα 

ωυλάττοντα εκεί ελλθνικά, και τοιουτοτρόπωσ, απαλλαγζντων των εν τθ πόλει 

εκείνθ από των δεινϊν του αποκλειςμοφ και τθσ πείνασ, εματαιϊκθςαν τα λαμπρά 

ςχζδια τθσ ετοιμαηομζνθσ ελλθνικισ εκςτρατείασ. Μετά τα ςυμβάντα ταφτα ο 

Κουντουριϊτθσ απεωάςιςε να εκςτρατεφςθ προσ τθν Μεςςθνίαν. 

 

Διζτριβαν ειςζτι εντόσ τθσ Ρελοποννιςου τα κατά των ανταρτϊν ςτρατεφματα τθσ ςτερεάσ 

Ελλάδοσ, και διετάχκθςαν να ςυνενωκϊςιν εισ Μεςςθνίαν· διετάχκθςαν να ςυνενωκϊςιν 

εκεί καί τινα πελοποννθςιακά, και τθν 16 εξεςτράτευςεν ο πρόεδροσ εν μεγάλθ πομπι και 

υπό τον κανονοβολιςμόν των ωρουρίων, ωζρων τον τίτλον «αρχθγοφ τθσ πολιορκίασ των 

Ρατρϊν και των από του μεςςθνιακοφ κόλπου μζχρι των δυτικϊν παραλίων τθσ 

Ρελοποννιςου ςτρατοπζδων». Συνωδεφετο δε υπό του προ ολίγου εκ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ 

εισ Ναφπλιον μεταβάντοσ και τα του γενικοφ γραμματζωσ του νομοτελεςτικοφ κακικοντα 

αναλαβόντοσ Μαυροκορδάτου. Άπειροσ του ιππεφειν, τριιμεροσ αωίχκθ εισ Τριπολιτςάν, 

εν ϊ χρεία ιτο μεγάλθσ ςπουδισ μζγα δε ατόπθμα ζπραξεν εξ αυτϊν των προοιμίων τθσ 

εκςτρατείασ του. Τεςςάρων ι πζντε χιλιάδων πραγματικόσ ςτρατόσ ςυνθνϊκθ κατά τθν 

διαταγιν του εν τθ Μεςςθνία και κατζλαβε το χωρίον Κρεμμφδι δφο ϊρασ μακράν τθσ 

Μοκϊνθσ. Ο Καρατάςοσ, ο Καραϊςκάκθσ, ο Δράκοσ, ο Κϊςτασ Μπότςαρθσ, ο Τςαβζλλασ, 

τουτζςτιν οπλαρχθγοί εκ των επιςθμοτζρων τθσ Ελλάδοσ, ιςαν οι αρχθγοί του ςτρατοφ 

τοφτου· αλλ' ο πρόεδροσ ζταξεν επ' αυτϊν τον ωίλον του και ςυμπολίτθν Δθμιτρθν 

Σκοφρτθν, αξιότιμον άνδρα και ζμπειρον ναφτθν, αλλ' άπειρον των κατά ξθράν πολζμων. Ο 

διοριςμόσ οφτοσ δυςθρζςτθςεν εισ άκρον και τουσ οπλαρχθγοφσ και τουσ ςτρατιϊτασ και 

ζκεςεν εισ κίνδυνον όλθν τθν εκςτρατείαν. Ο δε Καρατάςοσ τόςον ωργίςκθ, ϊςτε 

απεποιικθ να ςτρατοπεδεφςθ όπου ο Σκοφρτθσ και κατζλαβεν αυτογνωμόνωσ μετά των 

περί αυτόν το χωρίον Σχοινόλακα. 

 

Φκάςασ ο Κουντουριϊτθσ εισ Τριπολιτςάν θςκζνθςε και δεν ανεχϊρθςεν ειμι τθν 5 

απριλίου, εωελκφςασ τθν μομωιν και τθσ βουλισ και του κοινοφ διά τθν τόςθν 

βραδυπορίαν· αλλά και τότε, αντί να υπάγθ εισ το εν Κρεμμυδίω ςτρατόπεδον προσ 

εμψφχωςιν αυτοφ κατά τθν επίμονον αίτθςιν των οπλαρχθγϊν και τθν ανάγκθν τθσ 

υπθρεςίασ, υπιγεν εισ Σκάλαν χωρίον παρά τον Ράμιςον, 10 ϊρασ μακράν του 



www.schooltime.gr Σελίδα 105 
 

Κρεμμυδίου, και ζςτθςεν εκεί το αρχιςτρατθγείον· ζςτειλε δε τον Μαυροκορδάτον εισ το 

ςτρατόπεδον προσ κακθςφχαςιν των οπλαρχθγϊν γογγυηόντων διά τον μθ εμωανιςμόν 

του. 

 

Οι δε Αιγφπτιοι, αποβάντεσ εισ Ρελοπόννθςον, επάτθςαν εν πρϊτοισ τθν επαρχίαν 

Κορϊνθσ· τα δ' ζμπροςκεν του ωρουρίου εκείνου ελλθνικά ςτρατεφματα απεχϊρθςαν εισ 

Βουνάρια και Καςτζλια, όπου ζδρευεν ο ζπαρχοσ, ζωυγαν μετ' ολίγον και εκείκεν, 

μετζβθςαν εισ Καλαμάταν και εκείκεν οι πλείςτοι εισ Μάνθν. Οι εχκροί εκυρίευςαν τα δφο 

ταφτα χωρία ζρθμα μείναντα, τα ζκαυςαν, διεςπάρθςαν κακ' όλθν τθν επαρχίαν 

λεθλατοφντεσ και καίοντεσ, και μετά ταφτα επανιλκαν εισ Μοκϊνθν· ανοίξαντεσ δε 

τοιουτοτρόπωσ τθν κοινωνίαν Μοκϊνθσ και Κορϊνθσ ετοποκετικθςαν τθν 9 ζμπροςκεν 

του Νεοκάςτρου και θκροβολίςκθςαν κατά πρϊτθν ωοράν μετά των εντόσ. Ρρο μικροφ 

είχαν ειςζλκει διάωοροι προσ υπεράςπιςιν, εν οίσ και ο Λωάννθσ Μαυρομιχάλθσ, υιόσ του 

Ρετρόμπεθ. Ο ωιλότιμοσ και ωιλοπόλεμοσ οφτοσ νζοσ, περιωερόμενοσ τθν 14 επί των 

επάλξεων προσ εμψφχωςιν των Ελλινων, κακ' θν ϊραν θκροβολίηοντο, επλθγϊκθ εισ τον 

δεξιόν βραχίονα· μετακομιςκείσ δε χάριν κεραπείασ εισ Αρκαδίαν απζκανε μετ' ολίγασ 

θμζρασ δι' ζλλειψιν αξίου χειροφργου. Τθν δε 16 ζν τάγμα Αιγυπτίων ζπεςεν επί τουσ υπό 

τθν οδθγίαν του Καρατάςου. Εκλεκτοί και εμπειροπόλεμοι ιςαν οι υπό τον αρχθγόν 

τοφτον Μακεδόνεσ και άξιοι αυτοφ κακϊσ και οφτοσ άξιοσ αυτϊν· διό, γενομζνθσ ςωοδράσ 

μάχθσ, αν και δεν ιλκαν εισ βοικειάν των οι εν Κρεμμυδίω, ενίκθςαν οι ολίγοι οφτοι 

πολεμιςαντεσ μόνοι, ζτρεψαν τουσ εχκροφσ και επιραν υπζρ τα 100 λογχοωόρα όπλα 

ερριμζνα επί του πεδίου τθσ μάχθσ και τα ζςτειλαν εισ Τριπολιτςάν. Τθν δε 6 απριλίου 

ζωκαςεν ο Μαυροκορδάτοσ κατά τθν εντολιν του προζδρου εισ Κρεμμφδι, όπου 

ςυμβουλίου γενομζνου, απεωαςίςκθ να μετατοπιςωςι τα ςτρατεφματα τθν αυτιν νφκτα 

εισ άλλθν κζςιν προσ διακοπιν τθσ κοινωνίασ Νεοκάςτρου και Μοκϊνθσ· αλλ' οι εχκροί 

επρόλαβαν και επζπεςαν τα εξθμερϊματα, ωσ τριςχίλιοι πεηοί και τετρακόςιοι ιππείσ, 

ωζροντεσ και κανόνια. Τρεισ κζςεισ εν είδει θμικυκλίου κατείχε το ελλθνικόν ςτρατόπεδον· 

και το μεν αριςτερόν κζρασ, ό εςτι τουσ πζριξ του χωρίου λόωουσ, εκράτουν οι Σουλιϊται 

και ο Χατςι-Χριςτοσ· το δε δεξιόν, ιτοι το χωρίον, οι περί τον Καραϊςκάκθν και 

Τςαβζλλαν· το δε κζντρον, ό εςτι μικράν τινα κοιλάδα, ο αρχθγόσ Σκοφρτθσ· και οι μεν εν 

τω χωρίω και επί των λόωων είχαν τα ςυνικθ οχυρϊματά των, οι δε εν τθ κοιλάδι ιςαν 

ανϊχυροι, ζχοντεσ, κατά το λζγειν του αρχθγοφ, οχυρϊματα τα ςτικθ των. Εκτόσ των 2500 

Στερεοελλαδιτϊν ιςαν και 500 Υδραίοι, Σπετςιϊται και Κρανιδιϊται, ιςαν και 250 

Αγιοπετρίται υπό τον Ραναγιϊτθν Ηαωειρόπουλον· ϊςτε όλον το ςτρατόπεδον του 

Κρεμμυδίου, κακ' ιν θμζραν επεςτράτευςαν οι 3400 εχκροί, ςυνίςτατο εισ 3250. Οι δε 

Αιγφπτιοι, παρατθριςαντεσ τασ κζςεισ, είδαν πόςον αδφνατοσ ιτον θ των περί τον 

Σκοφρτθν και εςτράτευςαν προσ εκείνο το μζροσ. Κζλοντεσ δε να εμποδίςωςι τουσ εν τω 

χωρίω του να βοθκιςωςιν εκείνουσ επί τθσ μάχθσ, ζςτειλάν τινασ κατ' αυτϊν, ζςτθςαν και 

τα κανόνια και τουσ επολζμουν. Αν και βραδζωσ, είδαν οι περί τον Σκοφρτθν τον κίνδυνον 

και εηιτθςαν βοικειαν παρά των κακθμζνων επί των λόωων. Κατζβθ ο Μπότςαρθσ 

ακολουκοφμενοσ υπό 150 Σουλιωτϊν, και ετοποκετικθ κατζμπροςκεν των ερχομζνων 

εχκρϊν οχυρωκείσ εκ του προχείρου. Ιρχιςε τθν μάχθν το πεηικόν, και οι Σουλιϊται 

αντζκρουαν τουσ εχκροφσ γενναίωσ. Αλλά, διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ, το ιππικόν του εχκροφ 

ανζβθ δφςιππά τινα μζρθ παραμελθκζντα υπό των Ελλινων κεωρθςάντων αυτά άβατα, 
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επζπεςεν όπιςκεν αυτϊν και τουσ ζβαλεν εν μζςω διττοφ πυρόσ. Ζμπροςκεν και όπιςκεν 

πολεμοφμενοι οι Ζλλθνεσ δεν είχαν άλλθν ελπίδα ςωτθρίασ ειμι τθν ωυγιν. Αλλά και θ 

ωυγι δεν ιτο κατορκωτι ειμι διά μζςου του εχκρικοφ ιππικοφ. Ζχοντεσ λοιπόν τον 

κάνατον ενϊπιόν των ϊρμθςαν ανάμεςον του ιππικοφ και ζπακαν δεινιν κραφςιν· 

υπερπεντακόςιοι εωονεφκθςαν, εν οίσ και ο Μιτροσ Μποταΐτθσ, ο Κφμιοσ Ξφδθσ, ο 

Βαςίλθσ Χορμόβασ και ο Κϊςτασ Ρετρόπουλοσ, πολλοί δε θχμαλωτίςκθςαν, εν οίσ και ο 

Ηαωειρόπουλοσ· ο δε Μπότςαρθσ εκινδφνευςε να πιαςκι ωσ βραδφπουσ, και εςϊκθ διά 

τθσ εισ αυτόν αωοςιϊςεϊσ τινων των ςυντρόωων του, απομακρυνάντων αυτόν 

χειροβάςτακτον. 

 

Μετά τθν ωκοράν ταφτθν τα εναπολειωκζντα ςτρατεφματα τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, 

γογγφηοντα κατά του προζδρου ωσ κζςαντοσ αυτά υπό καλάςςιον αρχθγόν, δεν θκζλθςαν 

να διαμείνωςιν εν Ρελοποννιςω, ωσ επεκφμει θ κυβζρνθςισ, και ανεχϊρθςαν εισ τθν 

ςτερεάν Ελλάδα. 

 

Είχεν ιδθ εκπλεφςει θ υπό τον Μιαοφλθν πρϊτθ μοίρα, και ηθτιςαςα εισ μάτθν τον εχκρόν 

κατά τα παράλια τθσ Ρελοποννιςου είχε πλεφςει προσ τθν Κριτθν. Δεινι τρικυμία επιλκε 

κατά τον πλουν, εβλάωκθςαν πολλά των πλοίων, και το πυρπολικόν του Κανάρθ 

ςυγκρουςκζν μετά τθσ ναυαρχίδοσ εβυκίςκθ, αλλ' όλοι οι εμπλζοντεσ παρά ζνα 

διεςϊκθςαν. Τθν δε 30 μαρτίου ςυνζλαβεν θ μοίρα αφτθ δφο αυςτριακά ωζροντα τροωάσ 

εισ Ρρζβεηαν και τα ζςτειλεν εισ Ναφπλιον· 

Απρίλιοσ τθν 2 απριλίου προςωρμίςκθ εν Νεοκάςτρω, ενδιζμεινε τρεισ θμζρασ και τθν 5 

απζπλευςε καταλιποφςα εν τω λιμζνι 5 πλοία, εν οίσ και τον Άρθν τον υπό τον 

Αναςτάςθν Τςαμαδόν αρχθγόν τθσ πεντάδοσ ταφτθσ. Τθν δε 7 ειςζπλευςεν εισ 

Βάτικα, και τθν ακόλουκον θμζραν μακοφςα ότι ο εχκρικόσ ςτόλοσ ζτοιμοσ ιτο ν' 

αποπλεφςθ, ανιχκθ εισ ςυνάντθςίν του, κατζπλευςε τθν 9 εξ αιτίασ εναντίων 

ανζμων εισ τον αυλζμονα των Κυκιρων, απζπλευςε τθν αυτιν νφκτα προσ τθν 

Σοφδαν, και τθν 11 προ μεςθμβρίασ ζωκαςεν ζμπροςκεν αυτισ και θφρεν όλον 

τον αιγφπτιον ςτόλον εντόσ του λιμζνοσ· ζν μόνον βρίκι επρόωκαςεν ζξω και το 

ϊκθςεν εισ τθν ξθράν. Εντόσ δε μιασ ϊρασ αω' οφ ζωκαςεν θ ελλθνικι μοίρα, 

εξιλκε και ο εχκρικόσ ςτόλοσ του λιμζνοσ ζτοιμοσ εισ μάχθν. Αλλ' ο επικρατϊν 

άνεμοσ τόςον θφξθςεν, ϊςτε ζςπαςε το μεγάλον κατάρτιον μιασ ωρεγάτασ, και 

θνάγκαςε τα μεν εχκρικά πλοία να επαναπλεφςωςιν εισ Σοφδαν, τα δε ελλθνικά 

να ςτραωϊςι προσ άρκτον. Τα πλοία ταφτα απιντθςαν πλθςίον τθσ Καμζνθσ δφο, 

το μεν υπό ρωςςικιν το δε υπό αυςτριακιν ςθμαίαν· ωσ ωζροντα δε τροωάσ από 

Κωνςταντινουπόλεωσ εισ Κορυωοφσ υπό πλαςτά ζγγραωα κατά τθν μαρτυρίαν των 

πλοιάρχων τα απζςτειλαν εισ Ναφπλιον. Τθν δε 14 θγκυροβόλθςαν εισ Βάτικα, 

απζπλευςαν τθν επιοφςαν, και τθν εωεξισ εξθμερϊκθςαν αντικρφ του 

ακρωτθρίου Σπακίου· ιςαν δε 11 πολεμικά και 5 πυρπολικά· μετά δε τθν 

μεςθμβρίαν είδαν 95 εχκρικά, τα μεν πολεμικά τα δε ωορτθγά, πλζοντα προσ τθν 

Ρελοπόννθςον, εξ ϊν 2 δίκροτα, 12 ωρεγάται και 9 κορβζτται. Το πρωί τθσ 17 

θκροβολίςκθςαν, ερρίωκθςαν και 3 πυρπολικά, αλλ' εκάθςαν εισ μάτθν. Τθν δε 19 

κατευοδϊκθ ο εχκρικόσ ςτόλοσ εισ Μοκϊνθν· θ δε ελλθνικι μοίρα μθ δυνθκείςα 
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διά τθν μικρότθτά τθσ να βλάψθ τον εχκρόν, παρζπλεε τα μεςςθνιακά ωροφρια. 

 

Ο δε Μαυροκορδάτοσ μετά τθν εισ το διαλυκζν ςτρατόπεδον αποςτολιν του επανιλκεν 

όπου ιτον ο πρόεδροσ, και ανεχϊρθςεν εκ νζου τθν 24 επί ςκοπϊ να ειςζλκθ εισ 

Νεόκαςτρον προσ επικεϊρθςιν των εν αυτϊ· τον παρθκολοφκουν δε ο Γεωργάκθσ 

Καρατςάσ, ο Σταμάτθσ Λεβίδθσ και ο Γάλλοσ Εδουάρδοσ Γραςζτθσ. Τθν επαφριον ζωκαςεν 

εισ Γαργαλιάνουσ, και τθν μεκαφριον παραλαβϊν διακοςίουσ Αρκαδίουσ ϊδευε προσ τουσ 

παλαιοφσ Ναβαρίνουσ. Εν μζςω δε τθσ οδοφ, κακ' θν ϊραν εμακρφνκθςαν από των 

προπόδων του παρακειμζνου όρουσ εωάνθ αίωνθσ θ προωυλακι ατάκτωσ 

οπιςκοδρομοφςα και θκοφςκθ ωωνι λζγουςα, «οπίςω, οπίςω, ιππικόν εντόσ του 

ελαιϊνοσ». Εςτράωθςαν τότε όλοι οπίςω και ζτρεξεν ζκαςτοσ εισ το όροσ όπωσ εδφνατο εισ 

προωφλαξιν από του εν τω ελαιϊνι ιππικοφ. Αλλά το ιππικόν μετεμορωϊκθ μετ' ολίγον εισ 

νζωοσ κοράκων και απζπτθ. Χλευάηοντεσ και χλευαηόμενοι οι καταωυγόντεσ εισ το όροσ 

διά τθν αωορμιν του πανικοφ ωόβου επανιλκαν εισ τθν οδόν, και προσ το εςπζρασ 

ζωκαςαν εισ τουσ παλαιοφσ Ναβαρίνουσ τουσ υπό τον επίςκοπον Μοκϊνθσ Γρθγόριον, τον 

Χατςι- Χριςτον, τον Τςόκρθν, τον Τςανζτον Χρθςτόπουλον και τον Σωτιρθν Χοτςαμάνθν. 

 

Εν τοφτοισ ο Λβραιμθσ προςιλωςε ςπουδαίωσ τθν προςοχιν του εισ τθν άλωςιν του 

Νεοκάςτρου. 

 

Το ωροφριον τοφτο κείται επί τθσ νοτίου άκρασ ευρυχωροτάτου λιμζνοσ· επί δε τθσ αντικρφ 

θ Ρφλοσ, θ διά τθν άλλοτε κατοικιςαςαν τα μζρθ εκείνα ςλαβικιν ωυλιν των Αβάρων ι 

Αβαρίνων κοινϊσ καλουμζνθ «οι παλαιοί Ναβαρίνοι». Είναι δε οι παλαιοί Ναβαρίνοι 

ωροφριον ανϊχυρον και ακατοίκθτον· τα δε παραρρζοντα τθσ καλάςςθσ νερά ρθχά. Επί δε 

του ςτομίου του λιμζνοσ παρατείνεται το μακρόν και ςτενόν νθςίδιον, Σωακτθρία. Ο λιμιν 

ζχει δφο είςπλουσ, τον μεν ςτενότερον προσ τουσ παλαιοφσ Ναβαρίνουσ, τον δε 

πλατφτερον προσ το Νεόκαςτρον· ζχει δε το Νεόκαςτρον και ακρόπολιν. 40 κανόνια 

ζκειντο επί των τειχϊν αυτοφ, αλλ' ζν μόνον είχεν υποςτάτθν· ολίγαι ιςαν και αι 

κανονόςωαιραι, ολίγαι και αι τροωαί, και εισ προμικειαν αυτϊν ζςτειλε κατ' εκείνασ τασ 

θμζρασ θ κυβζρνθςισ τον Κωνςταντίνον Μεταξάν εισ Ηάκυνκον· ολίγον ιτο και το εντόσ τθσ 

δεξαμενισ του ωρουρίου νερόν, και δφο πλοιάρια ειςεκόμιηαν αδιακόπωσ· χίλιοι δε 

πεντακόςιοι ιςαν οι ωρουροί του υπό τον Γιατράκον, τον Γεωργάκθν Μαυρομιχάλθν, τον 

Μακρυγιάννθν, τον Σταφρον Σαχίνθν και τον Δθμιτρθν Σαχτοφρθν τον και ωροφραρχον· 

ιςαν και 80 τακτικοί πυροβολιςταί υπό τον Μανϊλθν Καλλζργθν· ιςαν καί τινεσ 

Κεωαλλινεσ υπό τον Σπφρον Ρανάν τον αριςτεφςαντα εν τθ μάχθ του Ρζτα· ςυνθγωνίηετο 

και ο Λταλόσ Κολλζνιοσ. Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ και θ δφναμισ του ωρουρίου. 

 

Εισ άλωςιν δε αυτοφ ο Λβραιμθσ ζκοψεν εν πρϊτοισ το υδραγωγείον, ζςτθςε δφο 

τθλεβολοςτάςια, επζκθκε βομβοβόλουσ και κανόνια και προςβαλϊν ςωοδρϊσ το τείχοσ, 

το διζρρθξεν· αλλ' οι ζγκλειςτοι παρεγζμιςαν τθν διαρρωγιν εν τω άμα. Ο εχκρόσ 

παρετιρθςεν ότι θ άλωςισ του ωρουρίου εκρζματο από τθσ αλϊςεωσ τθσ Σωακτθρίασ· 

αφτθ δε απιτει ςφμπραξιν ναυτικισ δυνάμεωσ· αλλ' εντόσ του λιμζνοσ ιςαν τα ελλθνικά 

πλοία, όκεν θναγκάςκθ να αναβάλθ τα εισ άλωςιν αυτισ εισ τον επανάπλουν του ςτόλου. 

Ο ςτόλοσ, αω' οφ απεβίβαςεν εισ Μοκϊνθν τετρακιςχιλίουσ ςτρατιϊτασ και ικανά 

πολεμεωόδια, εξζπλευςε και τα μεν ογκωδζςτερα πλοία αυτοφ παρετάχκθςαν τθν 26 
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κατζναντι των ελλθνικϊν, τα δε μικρότερα ζπλεαν προσ το ςτόμα του λιμζνοσ του 

Νεοκάςτρου επί ςκοπϊ ν' αποβιβάςωςι ςτρατεφματά τινα επί τθσ Σωακτθρίασ. Τθν αυτιν 

δε θμζραν ζν τάγμα εχκρικόν ιλκε πλθςίον των παλαιϊν Ναβαρίνων διά ξθράσ, κατζλαβε 

το Ρετροχϊρι και επολζμθςε. Ρερί δε τθν 9 ϊραν τθσ αυτισ θμζρασ ο εν Ναβαρίνοισ 

Μαυροκορδάτοσ επζβθ εισ το εν τω λιμζνι του Νεοκάςτρου πλοίον του Τςαμαδοφ επί 

ςκοπϊ να μεταβι εισ Σωακτθρίαν προσ επικεϊρθςιν, και να ειςζλκθ ζπειτα εισ το 

ωροφριον του Νεοκάςτρου προσ εκπλιρωςιν τθσ αποςτολισ του. Ο Τςαμαδόσ, 

πεπειςμζνοσ ότι, εν όςω επεκράτει ο πνζων ςωοδρόσ άνεμοσ, ο εχκρόσ δεν ετόλμα να 

επιχειριςθ θν εμελζτα απόβαςιν επί του νθςιδίου, ζπειςε τον Μαυροκορδάτον να μείνθ 

και ςυμπρογευματίςθ· αλλ' αναγγελκείςθσ, εν ϊ ςυμπροεγευμάτιηαν, τθσ προσ το νθςίδιον 

προςεγγίςεωσ των εμπροςκινϊν πλοίων του εχκρικοφ ςτόλου, απζβθςαν εισ αυτό προσ 

επικεϊρθςιν· ςυναπζβθςαν προσ υπεράςπιςιν αυτοφ και πολλοί ναφται· και οφτοι μεν 

ετοποκετικθςαν προσ τθν νότιον άκραν, όπου ιςαν προ αυτϊν οι ςυμπατριϊται των, 

Σαχίνθσ και Σαχτοφρθσ, μετά των περί αυτοφσ· τθν δε προσ τουσ παλαιοφσ Ναβαρίνουσ 

εωφλατταν Βοφλγαροι εκ των περί τον Χατςι-Χριςτον· οι δε Φαναρίται και Ανδρουςανοί 

ιςαν εν τω μζςω· όλοι δε οι οπλοωόροι ςυνθρικμοφντο μόλισ 800, εν ϊ, αν οι αρχθγοί των 

είχαν όςουσ θ κυβζρνθςισ υπελόγιηε, κα ιςαν τετραπλάςιοι· μόνοσ ο Αναγνωςταράσ, ζχων 

18 ςυν αυτϊ χωρικοφσ, είχε διαταγιν να ςτρατολογιςθ 700· ιςαν δε επί του νθςιδίου και 

τρία τθλεβολοςτάςια ωζροντα 8 κανόνια και μίαν βομβοβόλον. 

 

Ο δε Τςαμαδόσ και ο Μαυροκορδάτοσ, αποβάντεσ υπιγαν εκείνοσ μεν προσ τα νότια, 

οφτοσ δε προσ τα βόρεια. Εν ϊ δε παρετιρουν τασ κζςεισ, τασ παρετιρει καί τισ εχκρικι 

γολζττα παραπλζουςα και κανονοβολοφςα εκ διαλειμμάτων. Θ γολζττα αφτθ ζπλευςε 

μετά ταφτα προσ τθν ναυαρχίδα· θ δε ναυαρχίσ φψωςζ τι ςθμείον, και αμζςωσ 

πολυάρικμοι λζμβοι ερρίωκθςαν εισ τθν κάλαςςαν, επλθρϊκθςαν εν τω άμα ςτρατιωτϊν, 

και παρακολουκοφντων αυτάσ και κανονοβολοφντων και των πλοίων ζπλευςαν περί τθν 

μεςθμβρίαν προσ τθν Σωακτθρίαν αι μεν κατά τασ εκ δεξιϊν, αι δε κατά τασ εν τω μζςω 

κζςεισ· επειδι δε αι φωαλοι εμπόδιηαν τθν προςόρμιςιν των λζμβων, ζπεςαν οι Άραβεσ εισ 

τθν κάλαςςαν. Βλζποντεσ τότε οι κατζχοντεσ τασ εν μζςω κζςεισ, ότι εμπεςόντεσ ιρχοντο 

προσ αυτοφσ, τουσ ετουωζκιςαν όλοι διά μιασ και ετράπθςαν εν τω άμα εισ ωυγιν. Αω' οφ 

τοιουτοτρόπωσ αι κζςεισ αφται εκυριεφκθςαν παρά του εχκροφ, κατζλαβε τουσ λοιποφσ 

ωόβοσ, εκενϊκθςαν όλαι αι άλλαι, και δεν επρόκειτο πλζον πϊσ να νικιςωςιν, αλλά πϊσ 

να ςωκϊςι· και όςοι μεν των ναυτϊν επρόλαβαν, επανιλκαν εισ τα πλοία των, τινζσ επί 

των λζμβων, τινζσ δε κολυμβϊντεσ· οι δε λοιποί οι μεν ζπεςαν εισ τα ρθχά προσ 

διαπεραίωςιν εισ τθν αντικρφ ξθράν, οι δε εκρφβθςαν εν ταισ τρϊγλαισ τθσ νιςου. Ο δε 

Μαυροκορδάτοσ ζτρεχε προσ τθν κάλαςςαν, όπου θ λζμβοσ του Άρεωσ ανζμενεν αυτόν 

και τον Τςαμαδόν. Ο τόποσ είναι απότομοσ, και ο Μαυροκορδάτοσ εκινδφνευεν ωσ 

βραδφπουσ να πζςθ εισ χείρασ των εχκρϊν ερχομζνων κατόπιν αυτοφ. Καλι τφχθ απιντθςε 

δφο ςτρατιϊτασ του κακ' οδόν, και χειροκρατθκείσ ζωκαςε ςϊοσ εισ το παράλιον, και 

μετεκομίςκθ αςωαλϊσ εισ το πλοίον· θ δε λζμβοσ επανιλκεν εισ το παράλιον προσ 

μεταβίβαςιν του Τςαμαδοφ· αλλ' ο Τςαμαδόσ δεν εωαίνετο. Εν τοςοφτω οι Άραβεσ 

περιωερόμενοι επλθςίαςαν και όπου θ λζμβοσ τουωεκίηοντεσ. Επικειμζνου τότε τοιοφτου 

κινδφνου, και ακουςκείςθσ ωωνισ ότι ο Τςαμαδόσ εωονεφκθ, παρζλαβεν θ λζμβοσ εκ των 

ςυςςωρευκζντων επί του παραλίου όςουσ εχϊρει και τουσ ζωερεν εισ το πλοίον. Επί τθσ 



www.schooltime.gr Σελίδα 109 
 

τροπισ δε ταφτθσ εωονεφκθςαν εκτόσ πολλϊν άλλων ο Τςαμαδόσ, ο τιμϊμενοσ δικαίωσ 

διά τον πατριωτιςμόν, τθν εμβρίκειαν και τθν ανδρίαν του· ο χρθςτόσ και ωιλότιμοσ 

Σαχίνθσ· ο Αναγνωςταράσ, είσ των εγκριτωτζρων οπλαρχθγϊν τθσ Ρελοποννιςου, ο και 

πολλά μοχκιςασ και κινδυνεφςασ ωσ απόςτολοσ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, και ο ιταλόσ κόμθσ 

Σανταρόηασ, εξοριςκείσ μετά τθν αποτυχίαν των τελευταίων περί πολιτικισ μεταβολισ τθσ 

πατρίδοσ του κινθμάτων και μεταβάσ εισ Ελλάδα, αξιότιμοσ ανιρ, οφτινοσ τα υπζρ 

ελευκερίασ δεινά πακιματα εξιψαν ζτι μάλλον τον υπζρ αυτισ διακαι ηιλον (α)· 

θχμαλωτίςκθςαν δε ο αρχθγόσ τθσ ςωματοωυλακισ του Μαυροκορδάτου Κατςαρόσ 

ςταλείσ εισ αναηιτθςιν του Τςαμαδοφ, και ο Κωνςταντίνοσ Ηαωειρόπουλοσ 

παρακολουκιςασ τον Μαυροκορδάτον, ίνα διαπραγματευκι δι' αυτοφ τθν απελευκζρωςιν 

του εν τθ μάχθ του Κρεμμυδίου αιχμαλωτιςκζντοσ αδελωοφ του. 

 

Και τα μεν άλλα ελλθνικά πλοία, αω’ οφ παρζλαβαν τουσ ναφτασ των, ζκοψαν τασ αγκφρασ 

και εξζπλευςαν αβλαβι πριν κλειςκι ςτενϊσ ο λιμιν· ο δε Άρθσ επ' ελπίδι ςωτθρίασ του 

Τςαμαδοφ εβράδυνε, και εν τοφτοισ τα εχκρικά πλοία ζκλειςαν τον λιμζνα διά τθσ 

ςυμπυκνϊςεϊσ των. Διθρθμζναι ιςαν αι γνϊμαι των εν τω Άρει ωσ προσ τον τρόπον του 

διζκπλου· οι μεν εγνωμοδότουν να διεκπλεφςωςι παραπλζοντεσ το παράλιον προσ 

αποωυγιν του πυρόσ πολλϊν εχκρικϊν πλοίων μθ δυναμζνων διά τον όγκον να 

πλθςιάςωςιν όπου τα νερά ιςαν ρθχά· οι δε, εν οίσ και ο αναλαβϊν τθν διοίκθςιν του 

πλοίου Δθμιτρθσ Βϊκοσ και ο δευτερεφων Σαχτοφρθσ, ικελαν ν' απομακρυνκϊςιν από 

του παραλίου και ικφνωςι τα πλοίον προσ το ςτόμα μθ τφχθ και παφςθ ο πνζων καλόσ 

άνεμοσ, και τότε πεςόντεσ εισ γαλινθν πζςωςιν εισ χείρασ των επί του παραλίου 

πολυαρίκμων εχκρϊν. Σωοδράσ δε ςυηθτιςεωσ γενομζνθσ, ενίκθςεν θ τελευταία γνϊμθ, 

αποδειχκείςα και θ μόνθ ςωτιριοσ, διότι ο καλόσ άνεμοσ μετ' ολίγον εξζπνευςε. 

 

Κακ' ιν δε ϊραν ζκοψαν τθν άγκυραν οι ναφται του πλοίου και ινοιξαν τα πανία εισ 

ζκπλουν ανάμεςον του εχκρικοφ ςτόλου, ανεβίβαςαν επί του καταςτρϊματοσ ψάλλοντεσ 

τθν εικόνα τθσ Κεοτόκου και τθν ζκεςεν επί του εργάτου· ιερεφσ δζ τισ εκ των επί τθσ 

ξθράσ, διαςωκείσ επί του πλοίου, ζψαλλε τθν παράκλθςιν επικοον όλων· οι δε ναφται 

εκφκλωςαν τθν εικόνα, τθν θςπάςκθςαν και κατζκεςαν ζκαςτοσ ό,τι προθρείτο επί ςκοπϊ 

να τθν χρυςϊςωςιν απαλλαττόμενοι του προωανοφσ κινδφνου. Είσ δε των ναυτϊν, 

προςωζρων και αυτόσ τον οβολόν του, προςιλωςε τουσ οωκαλμοφσ εισ τθν εικόνα και είπε 

μεγαλοωϊνωσ «Ραναγία μου, αν δε μασ ςϊςθσ, κα χακισ και ςυ». Μετά δε τθν 

παράκλθςιν ο μεν ιερεφσ δεν ζπαυςε προςευχόμενοσ κακ' όλον το διάςτθμα του κινδφνου, 

οι δε ναφται, αςπαςκζντεσ αλλιλουσ τον τελευταίον αςπαςμόν, «καλι εντάμωςισ εισ τον 

άδθν» είπαν, και κατζλαβαν τασ κζςεισ των πλιρεισ κάρρουσ υπό τθν ςυνετιν οδθγίαν του 

Βϊκου ιςταμζνου αωόβωσ επί τθσ ςτζγθσ του πλοίου εισ εμψφχωςιν του πλθρϊματοσ, και 

υπό τθν υωοδθγίαν του γενναίου Σαχτοφρθ. Αλλ' ό,τι εωοβοφντο μθ πάκωςιν υπό εχκροφ, 

εκινδφνευςαν να πάκωςιν υπό ωίλου. Το παιδίον του πλοίου, απαρθγόρθτον διά τον 

κάνατον του πλοιάρχου, κατζβθ όπου ιτο το εικονοςτάςιον, ιρπαςε τθν ζμπροςκεν των 

εικόνων κανδυλίκραν και βαςτάηον αυτιν αναμμζνθν και ωωνάηον, «τι τθν κζλομεν τθν 

ηωιν, αω' οφ εχάκθ ο πλοίαρχόσ μασ», ζτρεξε δρομαίον να τθν ρίψθ εισ τθν πυριτοκικθν· 

αλλ' οι ναφται το ςυνζλαβαν και το ζδεςαν ωσ παράωρον. Εν τοφτοισ, προχωρϊν ο Άρθσ 

ζωκαςεν εισ το ςτόμα του λιμζνοσ, ςτόμα δι' αυτόν του άδου, και αμζςωσ εκυκλϊκθ υπό 

μιασ ωρεγάτασ, μιασ κορβζττασ και τριϊν βρικίων και εκανονοβολείτο ζμπροςκεν, όπιςκεν, 
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δεξιόκεν και αριςτερόκεν· αντεκανονοβόλει και αυτόσ ακαταπαφςτωσ, υπεραςπίηετο, 

επροχϊρει, και πολλά πακϊν απζωυγε τον εκ των πλοίων τοφτων κίνδυνον, αλλ' ζπεςε μετ' 

ολίγον εισ το μζςον πολλϊν άλλων. Τρεισ ϊρασ επάλαιςεν εν μζςω ςμινουσ, και θ τρομερά 

αφτθ πάλθ του αωιρεςεν ολόκλθρον τον επίδρομον, κατετρφπθςε τα πανία του 

κατεςφντριψε το πθδάλιόν του και κατζκοψε τα ςχοινία του, οι δε ναφται, περιωερόμενοι 

επί του καταςτρϊματοσ, επάτουν επί των πεπυρωμζνων μφδρων και βολίων των 

αδιακόπωσ εκ των εχκρικϊν πλοίων βροχθδόν ριπτομζνων και εισ όλον το κατάςτρωμα του 

Άρεοσ διεςπαρμζνων. Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςίσ των, ότε ζν δικάταρτον, ζχον 

ευρωπαίουσ ναφτασ και Αιγυπτίουσ ςτρατιϊτασ, επλθςίαςε τον Άρθν εντόσ βολισ 

πιςτόλασ, και οι εν αυτϊ θτοιμάηοντο να τον πατιςωςιν. Λδόντεσ τον νζον τοφτον κίνδυνον 

οι εν τω Άρει, και αναλογιηόμενοι ότι οι εχκροί, απαυδιςμζνων αυτϊν, εφκολον ιτο και να 

τον πατιςωςι και να τον κυριεφςωςι, διζταξαν δφο γζροντασ ζχοντασ ετοίμουσ πιςτόλασ 

να πυροβολιςωςιν εισ τθν πυριτοκικθν άμα επατείτο το πλοίον. Εμάντευςαν ίςωσ οι εν τω 

εχκρικϊ τθν απόωαςιν των Ελλινων, ιδόντεσ τθν κίνθςίν των, και επειδι, τοφτου 

γινομζνου, κα ςυνεκαίοντο και εκείνοι, απεμακρφνκθςαν, και οφτωσ απθλλάγθ ο Άρθσ. Εν 

τοςοφτω επλθςίαηεν θ νυξ, και κατά περίςταςιν κατεωλζχκθ ζν εχκρικόν πλοίον. Το 

ςυμβάν τοφτο ζβαλεν εισ ταραχιν τα λοιπά εχκρικά, και βοθκοφμενοσ εντεφκεν ο Άρθσ 

διεξζπλευςε και υπεξζωυγεν ωσ εκ καφματοσ τον κίνδυνον. Δφο των ναυτϊν του μόνον 

εςκοτϊκθςαν και επτά επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο Σαχτοφρθσ. 

 

Τθν άλωςιν τθσ Σωακτθρίασ παρθκολοφκθςεν θ πτϊςισ των παλαιϊν Ναβαρίνων. Τθν 29 

εωϊρμθςαν οι εχκροί διά ξθράσ και καλάςςθσ και ςυνιψαν μάχθν. Οι Ζλλθνεσ δεν ιλπιηαν 

άλλοκεν βοικειαν, και πολλοί αυτϊν απεωάςιςαν να ωφγωςι τθν επιοφςαν νφκτα διά 

μζςου των εχκρϊν, διότι άλλοσ τρόποσ ωυγισ δεν ιτο, και προειδοποίθςαν τουσ εν 

Λιγουδίςτθ Ζλλθνασ παραγγείλαντζσ τοισ να τουωεκίηωςιν επ' ελπίδι αντιπεριςπαςμοφ. 

Ελκοφςθσ τθσ νυκτόσ εξιλκαν, αλλ' εισ ουδζν ωωελικθςαν επί τθσ εξόδου των υπό των εν 

Λιγουδίςτθ μθ τουωεκιςάντων, και πεςόντεσ εν τω μζςω του εχκρικοφ ιππικοφ απζτυχαν· 

και οι μεν ωπιςκοδρόμθςαν, οι δε εωονεφκθςαν, και άλλοι θχμαλωτίςκθςαν, εν οίσ και ο 

επίςκοποσ Μοκϊνθσ (β), ο αδελωόσ του, ο Χατςι-Χριςτοσ, ο Αναγνϊςτθσ Κανελόπουλοσ, ο 

Αναςτάςθσ Δαριϊτθσ και ο Βάρβογλθσ. Τθν δ' επαφριον παρεδόκθςαν υπό ςυνκικθν και οι 

διαμείναντεσ εν τω παλαιοωρουρίω και απελφκθςαν όλοι αβλαβείσ, αλλ' άοπλοι και 

αχριματοι· ιςαν δε 786· μόνοι εκρατικθςαν οι επί τθσ εξόδου αιχμαλωτιςκζντεσ ωσ μθ 

υπό τουσ όρουσ τθσ ςυνκικθσ· οι δε υπό τθν οδθγίαν του Σωτιρθ Χοτςαμάνθ, μθ 

καταδεχόμενοι να παραδοκϊςιν, ζωυγαν ξιωιρεισ διά μζςου των εχκρϊν και οι πλείςτοι 

εςϊκθςαν. 

 

Κακ' ιν δε θμζραν παρεδόκθςαν οι παλαιοί Ναβαρίνοι, θ περιωερομζνθ ζξωκεν των 

Μοκωκορϊνων υπό τον Μιαοφλθν μοίρα, μθ δυναμζνθ να βλάψθ τον μζγαν εχκρικόν 

ςτόλον, ειςζπλευςε προσ το εςπζρασ τον λιμζνα τθσ Μοκϊνθσ, όπου διζμενάν τινα των 

εχκρικϊν πλοίων πολεμικά και ωορτθγά, επζρριψε πζντε πυρπολικά το ζν κατόπιν του 

άλλου, και ζκαυςε μίαν μεγάλθν ωρεγάταν, τρεισ κορβζττασ, τρία άλλα πολεμικά, και τρία 

ωορτθγά. Εκάθ δε και μία τροωαποκικθ. 

 

Μετά δε τθν κυρίευςιν τθσ Σωακτθρίασ και των παλαιϊν Ναβαρίνων, ο Λβραιμθσ 

παριγγειλε τοισ εν Νεοκάςτρω διά του επιςκόπου Μοκϊνθσ και του Χατςι-Χριςτου να 
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παραδοκϊςιν, αλλά δεν ειςθκοφςκθ· ζςτειλεν επ' ελπίδι ςυμβιβαςμοφ μετά δφο θμζρασ 

τρεισ αξιωματικοφσ του Τοφρκουσ, αλλ' ουδζ και τότε ειςθκοφςκθ· επί τζλουσ ιγειρε δφο 

άλλα τθλεβολοςτάςια κατά του ωρουρίου, ζωερε πλθςίον αυτοφ 11 ωρεγάτασ και 

κορβζττασ και 5 βρίκια, 

Μάιοσ και τθν 3 μαΐου επολζμει το ωροφριον διά ξθράσ και καλάςςθσ. Τρεισ θμζρασ 

ακαταπαφςτωσ πολεμοφμενοι οι Ζλλθνεσ εδζχκθςαν ό,τι απζρριψαν πρότερον, και 

τθν 6 υπζγραψαν υπό τθν ςκθνιν του Λβραιμθ ςυνκικθν επί παραδόςει των όπλων, 

εξαιρουμζνων τθσ τοιαφτθσ υποχρεϊςεωσ 30 αξιωματικϊν, και επί μετακομίςει 

πάντων ανεξόδωσ υπό ουδετζραν ςθμαίαν εισ Καλαμάταν· αλλά, και αω' οφ 

υπζγραψαν τθν ςυνκικθν, υποπτεφςαντεσ επιβουλιν δεν παρεδίδοντο. Εν ϊ δε 

διεπραγματεφετο θ παράδοςισ του ωρουρίου, εφτολμόσ τισ των εν αυτϊ Κφπριοσ, 

διακολυμβιςασ υπό το πυρ των Αιγυπτίων είσ τινα αγγλικιν ωρεγάταν ζξωκεν του 

λιμζνοσ ωανείςαν, επζδωκε τω πλοιάρχω γράμμα των πολιορκουμζνων αιτουμζνων 

τον κατάπλουν πολεμικοφ πλοίου και ξζνθν παρζμβαςιν εισ αςωαλι απομάκρυνςίν 

των· επί τθ αιτιςει δε ταφτθ, διαβιβαςκείςθ εισ Σμφρνθν παρά του πλοιάρχου, 

κατζπλευςαν θ γαλλικι γολζττα Αμάραντοσ, και θ αυςτριακι Αρεκοφςα, και υπό τθν 

παρζμβαςιν αυτϊν ενθργικθ θ ςυνκικθ, και μετεκομίςκθςαν όλοι αςωαλϊσ εισ 

Καλαμάταν, τον αρικμόν 1180. Δφο μόνουσ εξ αυτϊν εκράτθςεν ο Λβραιμθσ παρά 

τθν ςυνκικθν τον Γεωργάκθν Μαυρομιχάλθν και τον Γιατράκον επί λόγω ότι 

παρζβθςαν οι Ζλλθνεσ τθν επί τθσ πτϊςεωσ του Ναυπλίου ςυνκικθν κρατιςαντεσ 

αυκαιρζτωσ τουσ δφο παςάδασ. Αλλ' εκρατικθςαν οι παςάδεσ ωσ μθ ζνςπονδοι, μθ 

κελιςαντεσ να ςυνυπογράψωςι τθν ςυνκικθν. Δζκα θμερϊν βρϊςισ και τεςςάρων 

πόςισ ευρζκθ εν τω παραδοκζντι ωρουρίω. Θ δε κυρίευςισ αυτοφ ωωζλθςε τα 

μζγιςτα τον εχκρόν διά τθν ςυγκυρίευςιν του ευρυχωροτάτου και αςωαλεςτάτου 

λιμζνοσ, τόςον χρθςίμου εισ κατάπλουν ςτόλου και εισ μεταωοράν ςτρατευμάτων 

και παντόσ αναγκαίου εξ Αιγφπτου και Κριτθσ. Ρεςόντοσ του Νεοκάςτρου, ο 

εχκρικόσ ςτόλοσ επανζπλευςεν αβλαβισ και ανενόχλθτοσ εισ Σοφδαν. 

 

Το δε ναυτικόν τθσ Ελλάδοσ εδοξάςκθ μετ' ολίγον παρά τον Καωθρζα, ακρωτιριον τθσ 

Ευβοίασ αντικρφ τθσ Άνδρου. 

 

Ζμακεν εν καιρϊ θ κυβζρνθςισ ότι θτοιμάηετο εισ ζκπλουν εκ Κωνςταντινουπόλεωσ υπό 

τον καπθτάμπαςαν θ βυηαντινι μοίρα, και εισ αντίκρουςιν εξζπλευςεν θ δευτζρα ελλθνικι 

εξ 20 πολεμικϊν και 8 πυρπολικϊν υπό τον Σαχτοφρθν, τον Κολανδροφτςον και τον 

Αποςτόλθ. Αι δφο αφται μοίραι ςυνθντικθςαν τθν 16 μεταξφ Τενζδου και Λίμνου και 

θκροβολίςκθςαν· ςυνίςτατο δε θ βυηαντινι εκ 3 ωρεγατϊν, 10 κορβεττϊν και 38 βρικίων 

και γολεττϊν ενόπλων· παρθκολοφκουν δε καί τινα ωορτθγά. Μετά τον μεταξφ Τενζδου 

και Λίμνου ακροβολιςμόν, αμωότεραι αι μοίραι ζπλεαν προσ δυςμάσ αντιπαρατθροφμεναι· 

τθν δε 20 εξθμερϊκθςαν ζξωκεν τθσ Άνδρου, και τθν γ' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου 

εναυμάχθςαν μεταξφ τθσ νιςου ταφτθσ και του Καωθρζωσ. Αμωιρρεπισ εωαίνετο θ μάχθ 

μζχρι πολλοφ, αλλ' οι Ζλλθνεσ ζβαλαν επί τζλουσ εισ αταξίαν τθν εχκρικιν μοίραν, 

διαρριξαντεσ τθν δεξιάν πτζρυγά τθσ. Επί τθσ αταξίασ δε ταφτθσ, παρατθριςασ ο 

Σαχτοφρθσ ότι μία ωρεγάτα ζπλεεν υπινεμοσ και μακράν των λοιπϊν πλοίων, και ότι 

εωαίνοντο εςπαςμζνα τα κατάρτιά τθσ, επζπλευςε ςυνοδευόμενοσ υπό δφο πυρπολικϊν, 
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του Ματρόηου και του Μουςιοφ. Εμπόδια θφραν τα τρία ταφτα πλοία κατά τον πλουν, 

απαντιςαντα μίαν ωρεγάταν και μίαν κορβζτταν· αλλά τα υπερζβθςαν, επλθςίαςαν τθν 

πακοφςαν ωρεγάταν, επζπεςαν τα δφο πυρπολικά και τθν εωλόγιςαν. Θ ωρεγάτα αφτθ, 66 

κανονίων και θ ογκωδεςτζρα τθσ μοίρασ, ιτον θ ναυαρχίσ, αλλ' επί του πακιματόσ τθσ 

ευρζκθ ο ναφαρχοσ εν άλλω πλοίω· ζωερε δε ςχεδίασ εισ άλωςιν του Μεςολογγίου, 

πάμπολλα πολεμεωόδια και το γλωςςόκομον. Μετά 10 λεπτά αω' οφ εωλογίςκθ, 

διεςκορπίςκθ, και οι εμπλζοντεσ 800, εν οίσ 150 πυροβολιςταί, απωλζςκθςαν όλοι· 

απωλζςκθςαν και 3 πυρπολθταί και επλθγϊκθςαν 4. Τα ελλθνικά πλοία διζρρθξαν μετ' 

ολίγον και τθν άλλθν πτζρυγα τθσ εχκρικισ μοίρασ, και ο πυρπολθτισ Μποφτθσ, ικφνασ και 

αυτόσ ευςτόχωσ το πυρπολικόν του εισ μίαν κορβζτταν 34 κανονίων, τθν ζκαυςεν 

αφτανδρον· τότε και τα τθσ μιασ και τα τθσ άλλθσ πτζρυγοσ πλοία του εχκροφ 

διεςκορπίςκθςαν, καί τινα μεν αυτϊν, εν οίσ και το ωζρον τον καπθτάμπαςαν διεςϊκθςαν 

τθν 27 εισ Σοφδαν, 20 δε άλλα κατζωυγαν υπό τθν Κάρυςτον, μία δε κορβζττα 

καταδιωκομζνθ υπό δυο ελλθνικϊν βρικίων, ζπεςαν εισ τουσ βράχουσ τθσ Σφρασ και εκάθ 

παρά των εν αυτι, ο δε πλοίαρχοσ και το πλιρωμα, ωσ 200, εν οίσ και 25 Ευρωπαίοι, 

παρεδόκθςαν εισ τουσ κατοίκουσ τθσ Σφρασ, οίτινεσ, ωοβοφμενοι μάλλον ι ωοβοφντεσ τουσ 

επ' ελπίδι ςωτθρίασ καταωυγόντασ, εξιλκαν εισ προχπάντθςίν των υπό λευκιν ςθμαίαν. Ο 

όχλοσ εκακοποίθςε τουσ Ευρωπαίουσ και εςκότωςζ τινασ των Τοφρκων οι δε λοιποί 

μετεκομίςκθςαν εισ Φδραν. Συνελιωκθςαν δ' επί τθσ ναυμαχίασ ταφτθσ 5 ωορτθγά υπό 

αυςτριακιν ςθμαίαν ωζροντα πυρίτιδα, κανόνια και άλλα πολεμικά είδθ εισ χριςιν των 

πολιορκθτϊν του Μεςολογγίου. Τα ελλθνικά πλοία, παρακολουκοφντα τα εχκρικά, 

απιντθςαν τθν 23 κάτωκεν τθσ Μιλου τα υπό τον Μιαοφλθν, εχαιρετικθςαν, θνϊκθςαν 

όλα, και ειςζπλευςαν αυκθμερόν τον λιμζνα τθσ Μιλου, 70 τον αρικμόν. Θ κατά 

κάλαςςαν αφτθ νίκθ επανθγυρίςκθ λαμπρϊσ τθν 24 εν Ναυπλίω. 

 
1825 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΔ'. 

 

Απνηπρία ηεο εθζηξαηείαο Κνπληνπξηώηνπ. — Ακλεζηία αληαξηώλ. — 

Μάρε θαηά ηελ ζέζηλ Μαληάθη — Κηλήκαηα Ηβξαήκε εηο ηα ελδόηεξα 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ζπγθξνύζεηο — Ο Υακηιηώλ ελ Ναππιίσ — 

Παζήκαηα Διιήλσλ θαη επάλνδνο Ηβξαήκε εηο Μεζζελίαλ. — Ο 

Φαβηέξνο αξρεγόο ηνπ ηαθηηθνύ. — Καηνξζώκαηα Διιήλσλ. — 

Αηπρήο απόπεηξα εηο άισζηλ Σξηπνιηηζάο. — Αληαιιαγή αηρκαιώησλ 

— Απόπεηξα δνινθνλίαο Ηβξαήκε. 

 

ΤΑ αλλεπάλλθλα κατορκϊματα του Λβραιμθ εωόβθςαν μεγάλωσ τουσ Ζλλθνασ. Τα 

ςτρατεφματα τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ ανεχϊρθςαν όλα εκ Ρελοποννιςου· θ Ρελοπόννθςοσ 

δεν εκινείτο· αι επαρχίαι τθσ εηιτουν τουσ εν Φδρα ωυλακιςκζντασ αρχθγοφσ των, και οι 

ςχετικϊτεροι αυτϊν, κεωροφντεσ τθν πρόοδον του εχκροφ ωσ ςυντελοφςαν εισ τθν 

απολφτρωςίν των, δεν εδυςχζραιναν. Ο εχκρόσ αυτϊν Κουντουριϊτθσ δεν ευδοκίμθςεν επί 

τθσ εκςτρατείασ του, και όχι μόνον δεν ιτον, ωσ άλλοτε, επίωοβοσ προσ τουσ αντιπάλουσ 

του, αλλ' οφτε καν αςωαλισ. Κακιμενοσ εν Σκάλα ανεκάλυψεν ότι ςυγγενείσ των ανταρτϊν 

εμελζτων να τον αωαρπάςωςι και να μθ τον απολφςωςιν ειμι επί τθ απολφςει των 

ςυγγενϊν των· διζωκειραν δε καί τινασ τθσ ωρουράσ του. Τόςον δε εωοβικθ ανακαλφψασ 
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τα μελετϊμενα, αψευδι μεν αλλ' ευδιαςκζδαςτα, ϊςτε μετζβθ αίωνθσ εισ Καλαμάταν, και 

εμβάσ εισ πλοίον κατζωυγεν εισ Ναφπλιον αωιςασ τα πάντα εισ ταραχιν και εισ 

απελπιςίαν. 

 

Αλλ' όςον ο λαόσ τθσ Ρελοποννιςου εδυςωόρει διά τθν απουςίαν και τθν καταδρομιν των 

αρχθγϊν του, τόςον το νομοτελεςτικόν κατεγίνετο πϊσ να τουσ εξοντϊςθ. Διζωυγαν τασ 

χείρασ του οι δφο κινδυνωδζςτεροι εχκροί του, οι Ανδρζαι, και περί πολλοφ ζχον τθν 

χείρωςίν των πριν τιμωριςθ τουσ άλλουσ, διζταξε τον Τςόγκαν, να τουσ ςτείλθ υπό 

αςωαλι ςυνοδείαν εισ Ναφπλιον. Αλλ' ο διαταχκείσ δεν υπικουςε διά τασ προσ αυτοφσ 

ςχζςεισ του και τουσ εωυγάδευςεν εισ Κάλαμον προωαςιςκείσ, ότι δεν εδφνατο να τρζωθ 

πλζον αυτοφσ και τουσ εκατόν ακολοφκουσ των. Ο λόγοσ οφτοσ, και αλθκισ αν ιτο, δεν 

απιλλαττε τθσ ευκφνθσ τον Τςόγκαν, διότι, παραλαβϊν αυτοφσ υπό τω όρω να τουσ 

ωυλάξθ και ςτείλθ εισ τθν κυβζρνθςιν, αν εηθτοφντο, ϊωειλεν, αν δεν εδφνατο να τουσ 

τρζωθ, να ειδοποιιςθ τθν Αρχιν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, ι να τουσ παραδϊςθ· αλλ' αυτόσ, 

πεποικϊσ επί τθν μάχαιράν του, ζβαλεν εισ πράξιν ό,τι θ καρδία του τω υπθγόρευςε, 

παραβάσ τα προσ τθν κυβζρνθςιν κακικοντά του. Θ κυβζρνθςισ, μακοφςα το γεγονόσ, 

ζςπευςε να παρακαλζςθ τθν ιόνιον κυβζρνθςιν ν' αποπζμψθ τουσ εισ τθν γθν αυτισ 

καταωυγόντασ· απεπζμωκθςαν, αλλά πλιρεισ κάρρουσ ιλκαν αυτοπροαίρετοι εισ 

Ρελοπόννθςον, και μθ δθλϊςαντεσ τον τόπον τθσ διατριβισ των ζγραψαν τθ βουλι ότι 

ζτοιμοι ιςαν να ςυναγωνιςκϊςι κατά του δεινοφ και ευτυχοφσ εχκροφ τθσ πατρίδοσ· 

παρεμζριςαν δε προσ καιρόν ζν τινι χωρίω πλθςίον του Λάλα. Εκεί, γενομζνου λόγου περί 

τθσ προ δφο μθνϊν αποβάςεωσ του Λβραιμθ και περί του επικειμζνου κινδφνου, 

επανζλαβεν ο Ηαιμθσ εισ δικαιολογίαν του ερχομοφ του ό,τι εκιρυξεν άλλοτε διά τθσ προσ 

τθν ςυνζλευςιν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ επιςτολισ του, δθλαδι, ότι «ωρκίςκθ ν' αποκάνθ επί 

τθσ ωίλθσ πατρίδοσ μαχόμενοσ υπζρ αυτισ». Κατεταράχκθ θ κυβζρνθςισ ακοφςαςα, ότι οι 

μζχρι κανάτου καταδιωκόμενοι εχκροί τθσ ετόλμθςαν να πατιςωςι το ζδαωοσ τθσ 

Ρελοποννιςου, και διζταξε τουσ εν ταισ επαρχίαισ υπαλλιλουσ τθσ να τουσ ςυλλάβωςιν, 

όπου και αν ευρίςκοντο, και ςτείλωςιν αςωαλϊσ εισ τθν κυβζρνθςιν· αλλά τα πολεμικά 

ςυμβάντα υπερίςχυςαν τθσ διαταγισ τθσ, και όχι μόνον οι διαταχκζντεσ δεν τουσ 

ςυνζλαβαν, αλλ' όλοι επί των αλλεπαλλιλων αποτυχιϊν των Ελλινων εμζμωοντο τουσ 

κυβερνϊντασ ωσ αναξίουσ, εκεϊρουν τουσ καταδιωγμζνουσ ωσ ςωτιρασ, και αυξανομζνου 

του κακοφ, υψϊκθ ωωνι υπζρ αυτϊν από άκρου ζωσ άκρου τθσ Ρελοποννιςου. Μςχυςεν θ 

ωωνι του λαοφ παρά τθ βουλι τθ πάντοτε επιεικϊσ πολιτευομζνθ προσ τουσ Ανδρζασ, 

ίςχυςεν επί τζλουσ θ υπζρ αυτϊν ωωνι τθσ βουλισ παρά τω νομοτελεςτικϊ, και τθν 18 

μαΐου υπεγράωθ γενικι και πλιρθσ αμνθςτία, απελφκθκαν οι εν Φδρα, και παρόντων 

αυτϊν και όλων των μελϊν τθσ κυβερνιςεωσ και πλικουσ λαοφ εψάλθ τθν 19 δοξολογία 

εν Ναυπλίω, εξεωωνικθ λόγοσ υπζρ ομονοίασ, ανεγνϊςκθ το κιρυγμα τθσ αμνθςτίασ, 

ανεδείχκθ αυκθμερόν ο Κολοκοτρϊνθσ γενικόσ αρχθγόσ τθσ Ρελοποννιςου, παρζλαβεν 

όςουσ θφρεν εν Ναυπλίω προκφμουσ να τον ακολουκιςωςι και εξιλκε τθν επαφριον επί 

ςτρατολογία εισ τασ επαρχίασ. Τοιουτοτρόπωσ οι μεν προ ολίγου αποκθρυχκζντεσ και 

μζχρι κανάτου καταδιωχκζντεσ ωσ ολετιρεσ τθσ πατρίδοσ εκωρικθςαν ωσ ςωτιρεσ αυτισ· 

οι δε καταδιϊκται αυτϊν νομοτελεςταί, οι διά τθσ ςπατάλθσ του δθμοςίου πλοφτου 

υπεριςχφςαντεσ, κατθςχφνκθςαν. 

 
Εν τοφτοισ, ο Λβραιμθσ, πριν προχωριςθ εισ τα ενδότερα τθσ Ρελοποννιςου μετά τθν 
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πτϊςιν του Νεοκάςτρου, ζκρινεν αναγκαίον να μθ αωιςθ όπιςκεν του εχκροφσ· και μακϊν 

ότι κατά τθν μεταξφ Αρκαδίασ και Νεοκάςτρου προσ ανατολάσ κζςιν Μανιάκι ιςαν πολλοί 

Ζλλθνεσ, επεςτράτευςε. Ρολλοί τω όντι εκ διαωόρων μερϊν τθσ Ρελοποννιςου 

ςυνιχκθςαν εισ τθν κζςιν εκείνθν διά προτροπισ του Δικαίου· αλλ' εγγίηοντασ του 

κινδφνου εξακόςιοι μόλισ απζμειναν υπ' αυτόν, τον Κεωάλαν, τον Καπθτανάκθν και τον 

Βοϊδιν. Τθν 19 τριςχίλιοι Αιγφπτιοι ιππείσ και πεηοί υπό τον Λβραιμθν κατζλαβαν τθν 

Σκάρμιγκαν, χωρίον πλθςίον του Μανιακίου, τθν δε επαφριον ϊρμθςαν εισ τα οχυρϊματα 

των Ελλινων. Ωσ λζοντεσ επολζμθςαν οι ολίγοι Ζλλθνεσ, υπερτριακοςίουσ εχκροφσ κατά 

γθσ ζρριψαν, αλλ' θωανίςκθςαν κατά κράτοσ και αυτοί, και απζκαναν και οι τζςςαρεσ 

αρχθγοί των. Εκαφμαςε τθν ανδρίαν των τεςςάρων αρχθγϊν και κατ' εξοχιν του Δικαίου ο 

Λβραιμθσ, ειπϊν ότε ζωεραν τθν κεωαλιν ενϊπιόν του, «αμαρτία να χακι τοιοφτοσ 

πολζμαρχοσ». Εν πολλοίσ υπενκφμιηεν ο πολζμαρχοσ οφτοσ τον αςυνεπι χαρακτιρα του 

Αλκιβιάδου, άλλοτε εν τρυωαίσ και άλλοτε εν κακουχίαισ θμερονυκτίηων, και πάντα μεν τα 

άλλα δεφτερα τθσ ωιλαυτίασ του ωσ ο Αλκιβιάδθσ λογιηόμενοσ, αλλ' υπζρ εκείνον αγαπϊν 

τθν πατρίδα. 

 

Τθν δε επαφριον τθσ μάχθσ, άλλο τάγμα Αιγυπτίων επάτθςε τθν Αρκαδίαν και τθν 

ελεθλάτθςεν, αλλ' ολιγϊτατοι των κατοίκων τθσ ςυνελιωκθςαν ι εωονεφκθςαν, διότι 

μακόντεσ τον αωανιςμόν των εν Μανιακίω ζωυγαν όλοι ςυν γυναιξί και τζκνοισ, οι μεν διά 

ξθράσ οι δε διά καλάςςθσ. Και ο μεν εχκρικόσ ςτρατόσ επανιλκεν εισ τα ωροφρια, ιππείσ 

δζ τινεσ διεςπάρθςαν εισ Μεςςθνίαν, και κατιντθςαν καίοντεσ και λεθλατοφντεσ και εισ 

Μικρομάνθν. Μετ' ολίγασ δε θμζρασ εξεςτράτευςεν ο Λβραιμθσ εισ Καλαμάταν. Διςχίλιοι 

οπλοωόροι, οι πλείςτοι Μανιάται, ιςαν εν αυτι και όλοι τθν εγκατζλειπαν και ζωυγαν. 

Κυριεφςασ ο Λβραιμθσ αμαχθτί τθν πόλιν τθν 28, τθν ζκαυςεν, εκυρίευςε και ζκαυςε και το 

Νθςί, και τασ Κυτριάσ, και τον Αρμυρόν, και επανιλκεν εισ Μοκϊνθν. 

 

Εν τοφτοισ, κακ' ασ ο Κολοκοτρϊνθσ εξζδωκε διαταγάσ, ςυνιχκθςαν λιγοντοσ του μαΐου 

εισ το Μακρυπλάγι τριςχίλιοι οπλοωόροι· ςυνιχκθςαν και χίλιοι εισ Τςαμί, κζςιν μίαν 

ϊραν απζχουςαν των ςτενϊν του Λεονταρίου· ςκοπόσ δε αυτϊν ιτο να εμποδίςωςι τουσ 

Αιγυπτίουσ του να προχωριςωςιν εισ Τριπολιτςάν. Αω' οφ δε τοιουτοτρόπωσ 

εδυναμϊκθςαν αι κζςεισ αφται, εκινικθ ο Κολοκοτρϊνθσ προσ τθν Ρολιανιν εισ 

προκαταλαβιν τθσ δυςβάτου και κρθμνϊδουσ οδοφ τθσ Σορόκασ· 

Λοφνιοσ αλλά προλαβόντεσ οι Αιγφπτιοι διιλκαν τθν 1 Λουνίου, και εκυρίευςαν τθν 

Ρολιανιν. Τοφτου δε γενομζνου, ςυνιλκαν επί προςκλιςει του Κολοκοτρϊνθ τα 

κατά το Μακρυπλάγι ςτρατεφματα εισ Άκωβον μίαν ϊραν από τθσ Ρολιανισ και 

κατζλαβαν και τθν οχυράν κζςιν τθσ Δραμπάλασ και το Διρράχι. Τθν δε 6 

εςτράτευςαν οι Αιγφπτιοι επί τουσ εν Δραμπάλα, ιλκαν επιβοθκοί τοφτων οι εν 

Διρραχίω και επολζμθςαν όλθν τθν θμζραν, κακ' θν ετράπθςαν οι Λακεδαιμόνιοι 

εισ ωυγιν, πλθγωκζντοσ εισ το πρόςωπον του γενναίου αυτϊν αρχθγοφ Γεωργάκθ 

Γιατράκου· δεν ζπαυςαν δε πολεμοφντεσ όλθν τθν νφκτα. Τθν δε επαφριον ζςτθςαν 

οι εχκροί κανόνια, υπερίςχυςαν, εκυρίευςαν τθν πθγιν, όκεν υδρεφοντο οι 

Ζλλθνεσ, και τουσ θνάγκαςαν να υποχωριςωςι τθν νφκτα οι μεν εισ Τουρκολζκα, οι 

δε εισ Καρφταιναν. Κατά τθν διιμερον δε ταφτθν μάχθν 30 Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν 

και 70 επλθγϊκθςαν· πλειότεροι δε ιςαν οι πακόντεσ Τοφρκοι ωσ πολεμοφντεσ 
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τουσ εντόσ οχυρωμάτων ανϊχυροι. Τθν δ' επιοφςαν επροχϊρθςαν οι Αιγφπτιοι 

ανεμποδίςτωσ καίοντεσ κακ' οδόν, και τθν 10 ειςιλκαν εισ Τριπολιτςάν, όπου δεν 

θφραν ψυχιν. Επρόκειτο να καφςωςιν οι Ζλλθνεσ τθν πόλιν, αλλ' θ αιωνίδιοσ 

ειςβολι δεν τοισ ζδωκε καιρόν μθ δε τα αναγκαιότερα πράγματά των να 

εξαγάγωςιν. 

 

Αω' οφ δε ανεπαφκθςαν τα ςτρατεφματα, εξεςτράτευςεν ο Λβραιμθσ προσ το Ναφπλιον 

αωιςασ ικανιν ωρουράν εν Τριπολιτςά. Κατετάραξεν θ εκςτρατεία αφτθ τθν ελλθνικιν 

κυβζρνθςιν. Ρρό τινων θμερϊν εωθμίηετο ότι το Ναφπλιον κα παρεδίδετο δι' επιβουλισ· 

ςυνελιωκθ δε καί τισ Τοφρκοσ, υποκρινόμενοσ τον Ζλλθνα, εν ϊ ειςιρχετο εισ Ναφπλιον, 

και ευρζκθ ανεπίγραωοσ και ανυπόγραωοσ επιςτολι παρ' αυτϊ, δι' θσ εηθτοφντο 

πλθροωορίαι περί τθσ καταςτάςεωσ του ωρουρίου· υπελιωκθςαν δε ωσ κατάςκοποι του 

Μεχμζτ- Αλι τινζσ των εν Σφρα εμπόρων και κυρίωσ ο εν Ναυπλίω Γεϊργιοσ Ορωανίδθσ και 

εωυλακίςκθςαν· αλλά δικαςκζντεσ και αναδικαςκζντεσ θκωϊκθςαν. Ζνοχοσ αδίκωσ 

υπελιωκθ και ο Κωλζττθσ, μζλοσ του νομοτελεςτικοφ, διά τασ προσ τον Ορωανίδθν ςτενάσ 

ςχζςεισ του. Ρλιρθσ δε υποψιϊν θ βουλι ανεδζχκθ τα περί τθσ αςωαλείασ του ωρουρίου 

και διθρζκθ εισ διάωορα τμιματα· και τα μεν των μελϊν τθσ ετάχκθςαν εισ προμικειαν 

των αναγκαίων του πολζμου και εισ επιςκευιν των εν κακίςτθ καταςτάςει υποςτατϊν, τα 

δε εισ εφρεςιν τροωϊν, και άλλα εισ ωφλαξιν των πυλϊν τθσ πόλεωσ και επαγρφπνθςιν των 

κανονοςταςίων· διωρίςκθςαν δε και τρεισ βουλευταί ίνα παρευρίςκωνται παρά τω 

νομοτελεςτικϊ εισ αυςτθράν εωορίαν και διεφκυνςιν κατά το δοκοφν των εργαςιϊν του. 

Ανεξικάκωσ υπζςτθ το νομοτελεςτικόν το δείγμα τοφτο τθσ προσ αυτό δυςπιςτίασ τθσ 

βουλισ, και επί τθ προτάςει των επί τθσ κοινισ αςωαλείασ τριϊν βουλευτϊν, προκεμζνων 

προ παντόσ άλλου τθν εξαςωάλιςιν του Ραλαμθδίου, ανεβιβάςκθςαν αυκθμερόν 200 

τακτικοί υπό τον όδιον. Αςωαλιςκζντων τοιουτοτρόπωσ οπωςοφν των ωρουρίων και 

γενομζνθσ ςκζψεωσ και περί τθσ εξαςωαλίςεωσ των αντικρφ του Ναυπλίου Μφλων, 

ζτρεξαν αυκόρμθτοι εισ υπεράςπιςιν αυτϊν ο Κωνςταντίνοσ Μαυρομιχάλθσ, ο 

Μακρυγιάννθσ, και ο ιδιωτεφων προ πολλοφ και πρόκυμοσ πάντοτε εν κινδφνοισ 

Υψθλάντθσ. Οφτοι, παραλαβόντεσ εκ του προχείρου 300, ετοποκζτθςαν τουσ μεν εν ταισ 

αποκικαισ, τουσ δε εν τω τοιχοκλείςτω παρακειμζνω κιπω. Θ κζςισ των Μφλων ιτον 

αναγκαία εισ διατιρθςιν του Ναυπλίου, διότι και πάμπολλαι ιςαν εκεί τροωαί, και τα εισ 

χριςιν τθσ πόλεωσ γεννιματα εκεί θλζκοντο, και εκείκεν κα μετεκομίηετο το νερόν, αν 

εκόπτοντο τα υδραγωγεία τθσ. 

 

Ελλιμζνιηε ταισ θμζραισ εκείναισ ζμπροςκεν των Μφλων θ γαλλικι ναυαρχίσ· ο ναφαρχοσ 

Δεριγνισ καί τινεσ των αξιωματικϊν ιλκαν εισ λόγουσ μετά του Υψθλάντου περί των 

ενεςτϊτων πραγμάτων. Ειπόντοσ δζ τινοσ ότι ο επικείμενοσ αγϊν ιτον επικίνδυνοσ, «ι κα 

νικιςωμεν ςιμερον», απεκρίκθ ο γενναίοσ Υψθλάντθσ, «ι κ' αποκάνωμεν». Αλλά τόςον 

επικίνδυνοσ ο αγϊν δεν ιτο, διότι οι Μφλοι ιςαν παράλιοι, και παριςαν ελλθνικαί 

κανονοωόροι, ϊςτε και βοικειαν παρ' αυτϊν θδφναντο πολεμοφντεσ οι Ζλλθνεσ να 

λάβωςι, και νικϊμενοι είχαν πϊσ και ποφ να ςωκϊςιν. Εν τοφτοισ οι εχκροί καταβαίνοντεσ 

από τθσ Τριπολιτςάσ, ιλκαν ζμπροςκεν των Μφλων τθν 13 περί τθν μεςθμβρίαν, και οι μεν 

επροχϊρθςαν αυκθμερόν προσ το Άργοσ, οι δε απζμειναν εισ άλωςιν αυτϊν· και πρϊτον 

μεν ιππείσ, κατόπιν δε πεηοί ϊρμθςαν εισ τουσ ωυλάςςοντασ αυτοφσ, προκινδυνεφοντοσ 

του Λβραιμθ, αλλ' απεκροφςκθςαν· ιςαν δε ολίγοι οι εωορμιςαντεσ, διότι τα παρακείμενα 
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άβατα ζλθ εμπόδιηαν τθν εωόρμθςιν πολλϊν. Διαρκοφςθσ δε τθσ μάχθσ, ζρριψαν οι εχκροί 

μζροσ του τοίχου του κιπου και ειςιλκαν καί τινεσ εισ αυτόν· αλλ', εν ϊ θτοιμάηοντο να 

ειςζλκωςι διά του ριγματοσ και άλλοι, δεκαπζντε Ζλλθνεσ και ωιλζλλθνεσ υπό τον 

Μακρυγιάννθν, ρίψαντεσ κατά γθσ τα τουωζκια και γυμνϊςαντεσ τα ξίωθ, ϊρμθςαν 

ιαχοφντεσ επί τουσ προειςελκόντασ, τουσ απεδίωξαν, και διετιρθςαν τθν κζςιν εκείνθν. 

Διαρκοφςθσ δε τθσ μάχθσ, ιλκαν εκ Ναυπλίου επιβοθκοί ο λόχοσ των ευηϊνων υπό τον 

Κάρπον και άλλοι μθ τακτικοί, και οφτωσ ζγεινεν θ κρίςισ του μζχρι τθσ ϊρασ εκείνθσ 

αμωιρρεποφσ αγϊνοσ· περί δε τθν δφςιν του θλίου ζπαυςεν θ μάχθ, και οι εχκροί ϊδευςαν 

προσ το Άργοσ κατθςχυμζνοι, 50 ελογίςκθςαν οι ωονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ· 

εωονεφκθςαν δε και εκ των Ελλινων 4, εξ ϊν ο είσ ωιλζλλθν, και 4 ι 5 επλθγϊκθςαν, εν οίσ 

και ο Μακρυγιάννθσ εισ τθν δεξιάν χείρα, όςτισ μετακομιςκείσ εισ τθν γαλλικιν ναυαρχίδα 

θφρε πάςαν περιποίθςιν. Οι εχκροί διενυκτζρευςαν εν Άργει, το ζκαυςαν τθν επαφριον, 

ζκαυςαν και τα πλθςίον χωρία, και τθν επιοφςαν τινζσ του ιππικοφ επροχϊρθςαν εντόσ 

βολισ κανονίου προσ το Ναφπλιον. Απερίγραπτοσ ιτον θ ταραχι και θ αμθχανία των εν 

αυτϊ. Τόςα πλικθ προςωφγων ιςαν ςυςςωρευμζνα και τόςθ ςπάνισ τροωισ και ποτοφ 

επεκράτει, ϊςτε κα εκυριεφετο θ πόλισ, αν οι εχκροί τθν επολιόρκουν ολίγασ θμζρασ διά 

ξθράσ και καλάςςθσ. Φανζντοσ του εχκροφ ζξωκεν των τειχϊν, εξιλκαν εισ ςυνάντθςίν του 

70 ιππείσ αναβάντεσ τουσ εντόσ του Ναυπλίου ιδιωτικοφσ ίππουσ. Συνεξιλκαν καί τινεσ 

Κριτεσ πεηοί, και ςυναντιςαντεσ τουσ εχκροφσ εισ Τφρινκα θκροβολίςκθςαν· αλλ' οι 

Αιγφπτιοι, μθ όντεσ προετοιμαςμζνοι εισ πολιορκίαν, και καταβάντεσ ίςωσ επ' ελπίδι, ωσ 

ελζγετο και επιςτεφετο, επιβουλισ και αποτυχόντεσ επανιλκαν εισ Άργοσ αυκεςπερί. 

 

Κακ' ιν δε θμζραν κατζβαινεν ο Λβραιμθσ εισ τθν Αργολίδα, εδόκθ γράμμα τω γενικϊ 

γραμματεί του νομοτελεςτικοφ Μαυροκορδάτω ανεπίγραωον, ωζρον τθν υπογραωιν του 

Χαμιλτϊνοσ, και λζγον «je viens (ζρχομαι)»· ο δε εγχειρίςασ το γράμμα Αντϊνθσ Μιλιοσ, 

ποδότθσ του υπό τον Χαμιλτϊνα πλοίου, είπεν, ότι πλζων ο μοίραρχοσ Άγγλοσ ζμπροςκεν 

των Σπετςϊν ζμακε τα κατά τθν Αργολίδα, και επειδι δια τθν επικρατοφςαν νθνεμίαν δεν 

θμπόρει να ωκάςθ ταχζωσ θ ωρεγάτα, ζςτειλε το γράμμα ωσ πρόδρομόν του. Τω όντι μετ' 

ολίγασ ϊρασ ζωκαςε και αυτόσ επί τθσ Καμβρίασ ζχων εν τθ ςυνοδία του μίαν άλλθν 

ωρεγάταν και μίαν κορβζτταν. 

 

Ο ανιρ οφτοσ εκζρδιςεν εξ αρχισ του αγϊνοσ τασ καρδίασ των Ελλινων διά τθσ 

ωιλελλθνικισ διαγωγισ του· ολίγοι αλλ' εμβρικείσ ιςαν οι λόγοι του· βαρφ αλλά 

καλοκάγακον το ικοσ του· πλιρθσ ανοχισ θ προσ τουσ Ζλλθνασ διαγωγι του, και ςωτιριοι 

αι ςυμβουλαί του. Τοιοφτον ωίλον ιδόντεσ οι Ζλλθνεσ εν μζςω αυτϊν τθν κρίςιμον εκείνθν 

ϊραν εχάρθςαν. Επεκράτει δε και ιδζα, ςωαλερά μεν, αλλ' ωωζλιμοσ, ότι είχε παραγγελίαν 

να υψϊςθ επί του Ραλαμθδίου τθν αγγλικιν ςθμαίαν εν ϊρα κινδφνου. Ο Χαμιλτϊν ζωερε 

τα πλοία του εισ τον ενδότερον λιμζνα του Ναυπλίου προσ υπεράςπιςιν δικεν τθσ πόλεωσ, 

εξιλκεν εν ςυνοδία πολλϊν αξιωματικϊν, είπε λόγουσ καρρυντικοφσ και μυςτθριϊδεισ, και 

εβεβαίωςε τθν κυβζρνθςιν ότι δεν ανεχϊρει εν όςω εκινδφνευεν θ πόλισ· μετά ταφτα 

υπιγεν εισ ζντευξιν του ζξωκεν του Ναυπλίου Λβραιμθ και επανιλκεν εισ τον λιμζνα. Θ 

διαγωγι του αφτθ παρθγόρθςε μεγάλωσ τουσ Ζλλθνασ. 

 

Διανυκτερεφςασ δε ο Λβραιμθσ εν Άργει, ανεχϊρθςε τθν επαφριον πανςτρατιά εισ 

Τριπολιτςάν. Ρροκατζλαβαν οι περί τον Κολοκοτρϊνθν το Ραρκζνι και τον Γφρον εισ 
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αντίςταςιν, αλλ' ιδόντεσ πλθςιάηοντα τον εχκρόν, ανεχϊρθςαν, οι δε Αιγφπτιοι ειςιλκαν 

τθν 17 αυγοφςτου εισ Τριπολιτςάν ατουωζκιςτοι. 

 

Διαρκοφςθσ δε τθσ εχκρικισ ταφτθσ επιδρομισ, παρατθριςαντεσ οι εν Ράτραισ Τοφρκοι ότι 

θ εισ Βοςτίτςαν άγουςα αωζκθ αωφλακτοσ, απζςτειλαν 250 ιππείσ προσ τθν πόλιν ταφτθν· 

εωάνθςαν ταυτοχρόνωσ προσ τα παράλια εκείνα καί τινα πλοία τουρκικά. 

Κατακορυβθκζντεσ οι κάτοικοι τθσ και οι εν αυτι ολίγοι ςτρατιϊται, ωσ μθ 

προειδοποιθκζντεσ υπό των παρά τθ οδϊ ςκοπϊν, ετράπθςαν όςοι επρόωκαςαν εισ 

ωυγιν. Οι Τοφρκοι ειςιλκαν αμαχθτί, εωόνευςάν τινασ, ζκαυςαν οικίασ, και κλίναντοσ του 

θλίου ανεχϊρθςαν απάγοντεσ αιχμαλϊτουσ και λάωυρα. 

 

Εν τοςοφτω, αω' οφ οι Αιγφπτιοι επανιλκαν εισ Τριπολιτςάν, οι Ζλλθνεσ ςυνιλκαν 

πανταχόκεν τθσ Ρελοποννιςου εισ τα πζριξ τθσ πόλεωσ εκείνθσ προσ αποκλειςμόν. Οι 

Καρυτινοί κατζλαβαν το Χρυςοβίτςι και τθν Ριάναν, οι Αργείοι και οι Τριπολιτςιϊται τα 

Τςιπιανά, δι Καλαβρυτινοί, οι Βοςτιτςάνοι, οι Κορίνκιοι και οι περί τον Νικιταν το Λεβίδι, 

οι Ανδρουςανοί τα Μακρυπλάγι, οι δε Αγιοπετρίται, οι Μονεμβαςίται και οι Λάκωνεσ 

διζμειναν εν Βερβζνοισ, όπου και ο Υψθλάντθσ· ιςαν δε όλοι περίπου δεκακιςχίλιοι. Εν ϊ 

δε κατείχαν τασ κζςεισ ταφτασ εισ πολιορκίαν τθσ Τριπολιτςάσ, ζμακαν ότι νζα εχκρικι 

δφναμισ ιτοιμάηετο ν' αναβι εκ των μεςςθνιακϊν ωρουρίων εισ τθν πόλιν ταφτθν, και 

απεωάςιςαν επί τθ προτάςει του Κολοκοτρϊνθ να προςβάλωςι τθν ενεςτϊςαν πριν ωκάςθ 

εκείνθ· και οι μεν περί τον Ηαιμθν, τον Λόντον, τον Νικιταν, και τον Νοταράν 

παρθγγζλκθςαν να τοποκετθκϊςι προσ τθν επάνω Χρζπαν, όπου και ο Κολοκοτρϊνθσ, οι 

δε περί τον Γενναίον, Δθλθγιάννθν και Ραπατςϊνθν όπου τα παλαιά οχυρϊματα των 

Τρικόρωων, οι δε περί τον Ρλαποφταν και τον Κρίτςαλθν εν Βαλτετςίω· ειδοποιικθςαν και 

οι εν Βερβζνοισ περί του ςχεδίου· τθν δε νφκτα τθσ 23 εκινικθςαν όλοι προσ τασ κζςεισ 

των. Ο Λβραιμθσ, ιδϊν τθν αυτιν νφκτα πολλά πυρ προσ τθν επάνω Χρζπαν, υπϊπτευςε 

και ζςπευςε να ςτείλθ ζν τάγμα, πρωίασ γενομζνθσ, ίνα καταλάβθ τα οχυρϊματα των 

Τρικόρωων, αλλ' ζν και μόνον κατζλαβε, διότι οι περί τον Γενναίον και Ραπατςϊνθν 

επρόωκαςαν και κατζλαβαν τα δφο ςτιςαντεσ και άλλα επί τινων υψωμάτων εκ του 

προχείρου· και αριςτερά μεν κατετάχκθςαν οι περί τον Νοταράν, όπιςκεν δε αυτϊν οι περί 

τουσ Ρετμεηάδασ, τον Λεχουρίτθν και τον Σολιϊτθν. 

 

Αρξαμζνθσ δε τθσ μάχθσ επί των Τρικόρωων, εξεςτράτευςε πανςτρατιά ο Λβραιμθσ προσ 

εκείνο το μζροσ, ζςτθςε μίαν βομβοβόλον και δφο κανόνια, και προςζβαλλεν αδιακόπωσ 

τα δφο μεγάλα οχυρϊματα. Γενναίωσ αντείχαν οι εν αυτοίσ Ζλλθνεσ αναμζνοντεσ 

βοικειαν. Ιλκαν αντιλιπτορεσ αυτϊν οι εν Βαλτετςίω, αλλ' αντεκροφςκθςαν υπό του 

ιππικοφ και ετράπθςαν. Εν τοςοφτω, οι εντόσ των δφο οχυρωμάτων, αν και αβοικθτοι, 

επζμεναν πολεμοφντεσ και ευτυχϊσ απζκρουαν τουσ εωορμϊντασ εχκροφσ ωονεφοντεσ 

πολλοφσ αυτϊν. Λδϊν δε ο Λβραιμθσ, ότι αδφνατον να κυριεφςθ τα οχυρϊματα εξ εωόδου, 

παρζλαβε το πλείςτον μζροσ του ςτρατοφ, ανζβθ όπιςκεν αυτϊν, και εξετζκθ αωόβωσ εν 

μζςω του πυρόσ των περί ων ο λόγοσ οχυρωμάτων κάτωκεν, και των άλλων των 

Καλαβρυτινϊν άνωκεν. Το τολμθρόν τοφτο κίνθμα των εχκρϊν επζτυχεν. Οπλαρχθγόσ τισ 

των ογϊν τθσ επαρχίασ Καλαβρφτων, Γιάννθσ οΐδθσ, ετράπθ πρϊτοσ ωοβθκείσ. 

Ετράπθςαν μετ' αυτόν και οι λοιποί Καλαβρυτινοί. Τουσ Καλαβρυτινοφσ εμιμικθςαν οι υπό 

τον Νοταράν και οι λοιποί οι κατζχοντεσ τα υψθλότερα οχυρϊματα, άτινα εκυρίευςαν οι 
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εχκροί. Βλζποντεσ τότε οι υπό τον Γενναίον και Ραπατςϊνθν ότι, κυριευκζντων των 

επάνωκεν αυτϊν οχυρωμάτων, εκινδφνευαν όλοι απεωάςιςαν να ωφγωςιν· αλλ' θ ωυγι 

δεν ιτον αςωαλισ, διότι εκυκλϊκθςαν υπό των εχκρϊν. Ρρϊτοσ ϊρμθςεν εισ ωυγιν ο 

Ραπαςτακόπουλοσ Λαγκαδινόσ, αλλ' εωονεφκθ· κατόπιν αυτοφ ζωυγαν οι λοιποί όλοι. Οι 

Αιγφπτιοι τουσ κατεδίωξαν ωεφγοντασ· 200 Ζλλθνασ εωόνευςαν κατά τθν μάχθν ταφτθν, εν 

οίσ και τον Ραπατςϊνθν, τον και προ τθσ ωυγισ πλθγωκζντα εντόσ του οχυρϊματοσ, τον 

Γεϊργιον Δθμθτρακόπουλον, τον Νικολόν Ταμβακόπουλον καί τινασ άλλουσ 

υποπλαρχθγοφσ. Μόλισ δε διεςϊκθ ο Κολοκοτρϊνθσ κακιςασ επί τινοσ αχκοωόρου 

θμιόνου ευρεκζντοσ κακ' οδόν επί τθσ ωυγισ του. 

 

Μετά δε τθν ωκοροποιάν ταφτθν τροπιν οι μεν Αιγφπτιοι διεχφκθςαν εισ τα πζριξ τθσ 

πόλεωσ, ωχφρωςαν τουσ μφλουσ Δαβιάσ, Ριάνασ και Ηαράκοβασ, και ετοποκζτθςαν 

ςτρατεφματα όπου αλλοφ ζπρεπε προσ διατιρθςιν των μφλων και τθσ ελευκζρασ 

κοινωνίασ αυτϊν και τθσ πόλεωσ. Οι δε εχκροί των ςυνιλκαν εισ Αλωνίςταιναν, και 

αωιςαντεσ εκεί 500 ωσ προωυλακιν, διζβθςαν εισ Διμιτςάναν, και εκείκεν εισ 

Μαγοφλιανα όπου και ωχυρϊκθςαν. 

Λοφλιοσ Εν τω μεταξφ δε τοφτω, οι περί τον Υψθλάντθν, παρατθριςαντεσ, ότι οι εχκροί 

περιιρχοντο τθν πεδιάδα αωόβωσ, κατζλαβαν τθν νφκτα τθσ 7 Λουλίου τασ ίηασ και 

τθν Ριαλιν και παρεωφλατταν. Εξιλκαν οι εχκροί κατά τθν ςυνικειάν των τθν 

επιοφςαν και πεςόντεσ απροωφλαχτοι εισ τουσ ενεδρεφοντασ ζπακαν. 30 

εηωγρικθςαν και ιςάρικμοι ςχεδόν εωονεφκθςαν· εωονεφκθςαν δε και εκ των 

Ελλινων οι οπλαρχθγοί Γκζγκασ και Ρολυχρόνθσ. Μετά δφο δε θμζρασ 200 

Αιγφπτιοι, περιωερόμενοι επί λεθλαςία, επροχϊρθςαν εισ Αλωνίςταιναν 

αγνοοφντεσ ότι εκεί ιςαν Ζλλθνεσ, ζπεςαν αιωνιδίωσ εισ το μζςον αυτϊν, 

εωονεφκθςάν τινεσ και εηωγρικθςαν τζςςαρεσ. Τθν δε 15 εξεςτράτευςεν ο 

Λβραιμθσ επί τουσ κατζχοντασ τθν Αλωνίςταιναν και τα Μαγοφλιανα Ζλλθνασ, και 

τουσ ζτρεψεν όλουσ μόνον ακουςκείσ· εκινδφνευςε δε να ςυλλθωκεί και ο 

Γενναίοσ. Ο Λβραιμθσ ζβαλε πυρ εισ τα χωρία εκείνα και είσ τινα άλλα, εν οίσ και τα 

Λαγκάδια, διιρπαςεν αγζλασ, θχμαλϊτευςε χιλίασ ψυχάσ, επανιλκεν εισ 

Τριπολιτςάν, και απζςτειλε πολυάρικμον άλλο ςϊμα εισ ςυγκομιδιν των 

γεννθμάτων τθσ επαρχίασ Καρυταίνθσ και εισ αιχμαλωςίαν. Το ςϊμα τοφτο 

επροχϊρθςεν εισ τα ορεινά χωρία Δραγομάνου, Καρυϊν και Κρομποβοφ, αλλ' 

απεκροφςκθ και ζπακεν· επάτθςε και το Μςαρι· εκατόν των εν αυτϊ, κλειςκζντεσ εν 

τθ εκκλθςία, επολζμθςαν όλθν τθν θμζραν, και εξορμιςαντεσ ξιωιρεισ μεςοφςθσ 

τθσ νυκτόσ διεςϊκθςαν, εκτόσ ενόσ ωονευκζντοσ και ενόσ πλθγωκζντοσ. Οι εχκροί 

ζκαυςαν το χωρίον τθν επαφριον, και επανιλκαν εισ τθν πεδιάδα τθσ Καρυταίνθσ, 

αρπάηοντεσ και ωκείροντεσ. 

 

Τθν δε 27 εξεςτράτευςεν ο Λβραιμθσ επί τουσ εν Βερβζνοισ, διζλυςε και αυτοφσ διά του 

ιχου μόνου των ςαλπίγγων, επανιλκεν αυκθμερόν εισ Τριπολιτςάν, και αωιςασ εκεί 

ικανιν ωρουράν υπό τον Χουςειμπεθν, τον από Κριτθσ προ ολίγου μετακομίςαντα εισ τα 

μεςςθνιακά ωροφρια και εκείκεν εισ Τριπολιτςάν νζα ςτρατεφματα, ανεχϊρθςε τθν 1 

αυγοφςτου εισ Μεςςθνίαν λεθλατϊν κακ' οδόν και καταςτρζωων διερχόμενοσ δε τθν 
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επαρχίαν του Λεονταρίου, άωθςε τριςχιλίουσ ωσ ςκοπιάν κατά το Μςαρι. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ τθσ εισ Μεςςθνίαν καταβάςεϊσ του, επιςτάντασ του τρφγου των 

ςφκων, υπερτριςχίλιοι Ζλλθνεσ, ωφρδθν μίγδθν ςυναχκζντεσ, ζπεςαν εισ Νθςί, όπου 

εςτάκμευαν τρεισ λόχοι εχκρϊν, εωόνευςαν όλουσ ςχεδόν, ωονευκζντων και 50 εξ αυτϊν, 

και ςυγκομίςαντεσ τα ςφκα επανιλκαν εισ τα ίδια. 

 

Αι επανειλθμμζναι αποτυχίαι των ατάκτων ςτρατιωτϊν αντιπαραταττομζνων προσ 

τακτικοφσ απζδειξαν παςιωανϊσ, ότι αδφνατον να ευδοκιμιςωςιν οι Ζλλθνεσ όχι μόνον διά 

τθν υπεροχιν των λογχοωοροφντων, αλλά και διά τθν ευπείκειαν, τθν ευταξίαν και τθν 

οικονομίαν των. Τόςον δε θ απείκεια, θ αταξία και θ κατάχρθςισ του ελλθνικοφ 

ςτρατιωτικοφ εκορυωϊκθςαν εκείναισ ταισ θμζραισ εξ αιτίασ των εμωυλίων πολζμων 

παραςυρόντων τουσ ενεχομζνουσ εισ παν είδοσ ακολαςίασ, ϊςτε το νομοτελεςτικόν το 

απεκάλει λυμεϊνα τθσ πατρίδοσ (α). 

 

Τοιαφτθσ οφςθσ τθσ καταςτάςεωσ του ςτρατιωτικοφ τθσ Ελλάδοσ, ζςτρεψε ςπουδαίωσ θ 

κυβζρνθςισ τθν προςοχιν τθσ εισ ειςαγωγιν ξζνου υπομιςκίου τακτικοφ και ζδωκε τθ εν 

Λονδίνω επιτροπι διαταγάσ προσ εφρεςιν ειδικοφ δανείου πεντακοςίων χιλιάδων λιρϊν εισ 

ταχείαν αποςτολιν τετρακιςχιλίων αλλοδαπϊν τακτικϊν, εισ προμικειαν των αναγκαίων, 

και εισ μίςκωςιν και διατιρθςίν των. Αλλ' ο κίνδυνοσ ιτον επί κφρασ, θ δε βοικεια αφτθ 

και βραδεία και αβζβαιοσ· διό επεμελικθ υπεράλλοτε ν' αυξιςθ το εν Ελλάδι τακτικόν τθσ, 

μιτε προοδεφον διά τασ αντενεργείασ τινϊν των ατάκτων μιτε διατθροφμενον ωσ 

ζπρεπεν· αλλά τα πακιματα ζγειναν μακιματα, και οι αποςτρεωόμενοι άλλοτε αυτό 

εωάνθςαν ιδθ υπεραςπιςταί του. 

 

Διζτριβε προ πολλοφ εν Ελλάδι ο Γάλλοσ ςυνταγματάρχθσ Κάρολοσ Φαβιζροσ, επί 

Ναπολζοντοσ υπό τον ςτρατθγόν Μαρμόντθν εντίμωσ υπθρετιςασ. Άγνωςτοσ και υπό άλλο 

όνομα επεςκζπτετο κατ' αρχάσ τα ελλθνικά ςτρατόπεδα, αναμιγνυόμενοσ ωσ ιδιϊτθσ και 

εκελοντισ προσ γνϊςιν των θκϊν και του χαρακτιροσ των ανκρϊπων, μεκ' ων διενοείτο να 

ταλαιπωρθκι και κινδυνεφςθ αωιλοκερδϊσ μζχρι τζλουσ· επεχείρθςε δε, πολιορκουμζνθσ 

τθσ Κορϊνθσ, αλλ' ανεπιτυχϊσ, να βλάψθ το τείχοσ εν ελλείψει πυροβολικοφ διά 

πυροτεχνθμάτων τθσ επινοίασ του. Τον άνδρα τοφτον ανζδειξεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ, 

λιγοντοσ του Λουνίου, αρχθγόν του τακτικοφ, και εκανόνιςε τα τθσ υπθρεςίασ κατά τθν 

πρόταςιν αυτοφ, αναδείξαςα ίππαρχον μεν τον Regnault de St Jean d' Angely, διαπρζποντα 

διά τασ ςτρατιωτικάσ αρετάσ του, γενικόν δε επιμελθτιν τον εκ Μεδιολάνων κόμθτα 

Ρόρρον, αξιότιμον διά τασ γνϊςεισ και τα υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ ξενοκρατουμζνθσ 

πατρίδοσ του πακιματά του· ζδωκε δε τω αρχθγϊ και εξουςίαν να προβιβάηθ τουσ αξίουσ, 

να μεταρρυκμίςθ το ςϊμα κατά τθν ιδίαν αυτοφ κρίςιν, και να το μεταωζρθ εισ εξάςκθςιν 

όπου εβοφλετο· εξζδωκε δε τθν 11 ςεπτεμβρίου και περί απογραωισ νόμον· ζκτοτε το 

τακτικόν επρόκοψεν. 

 

Αναχωριςαντοσ δε του Λβραιμθ εκ Τριπολιτςάσ, οι Ρελοπόννθςιοι βουλιν ζβαλαν να 

περιορίςωςι τουσ εναπολειωκζντασ Αιγυπτίουσ εντόσ τθσ πόλεωσ. Επ' αυτϊ ςυνιλκαν εκ 

νζου οι μεν εισ Βζρβενα, όπου ζςτειλεν θ κυβζρνθςισ τριμελι επιτροπιν επί προμθκεία 

των αναγκαίων, και πλθρωμι των μιςκωτϊν ςτρατιωτϊν, οι δε εισ Αλωνίςταιναν, και άλλοι 
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εισ τθν επάνω Χρζπαν. 

Αφγουςτοσ Τθν εςπζραν τθσ 12 αυγοφςτου, εκ ςυνκιματοσ του εν Αλωνιςταίνθ 

Κολοκοτρϊνθ, εκίνθςαν οι μεν εν Βερβζνοισ, εν οίσ και 30 ιππείσ υπό τον Χατςι-

Μιχάλθν Ταλιάνον, προσ τα Τρίκορωα, κατεχόμενα και αυτά υπό των Τοφρκων, 

αω' οφ απεδίωξαν τουσ Ζλλθνασ, οι δε εν Αλωνιςταίνθ προσ τθν Ριάναν. Οφτοι 

πεςόντεσ αίωνθσ εισ τα οχυρϊματα των εχκρϊν εωόνευςάν τινασ, ζκαυςαν ζνα 

μφλον και επανιλκαν εισ Αλωνίςταιναν. Οι δε άλλοι, προπορευομζνου του 

ολιγαρίκμου ιππικοφ του Χατςι-Μιχάλθ εκλθωκζντοσ ωσ τουρκικοφ, 

προοιμίαςαν μάχθν ςυλλαβόντεσ και ωονεφςαντεσ 5 εχκροφσ· ζςτθςαν δε εκ 

του προχείρου τρία οχυρϊματα πλθςίον αλλιλων εν μζςω των εχκρικϊν και 

τουσ επολζμουν· Αρξαμζνθσ δε τθσ μάχθσ, ιλκαν εισ βοικειαν των 

πολεμοφντων Αιγυπτίων τινζσ των εν Τριπολιτςά, κατζβθςαν και οι κατζχοντεσ 

τθν επάνω Χρζπαν ζλλθνεσ εισ βοικειαν των ςυςτρατιωτϊν, και τθν β' ϊραν 

μετά μεςθμβρίαν άναψεν ο πόλεμοσ πανταχόκεν. Οι Ζλλθνεσ υπερίςχυςαν, 

ζτρεψαν τουσ εχκροφσ, εςκότωςαν και εηϊγρθςαν ικανοφσ, και, εςπζρασ 

γενομζνθσ, οι μεν υπιγαν εισ Βαλτζτςι, οι δε επανιλκαν εισ Βζρβενα. Τθν δ' 

επαφριον υπιγαν εισ Ηαράχωβαν και ζκαυςαν τουσ εκεί μφλουσ. Άνωκεν των 

μφλων ςϊηεται παλαιόν τείχοσ· εν αυτϊ εκλείςκθςαν οι Αιγφπτιοι μετά τθν 

καταςτροωιν των μφλων και αντεμάχοντο. Ζτρεξεν εισ βοικειαν αυτϊν το 

ιππικόν διά τθσ Ριάνασ, και βλζπον ότι οι Ζλλθνεσ απεμακρφνκθςαν τθσ 

πεδιάδοσ, ϊρμθςε καρραλεϊτερον, αλλ' επιπεςόντων των περί τον Χατςι- 

Μιχάλθν, θγουμζνου αυτοφ ξιωιρουσ, ετράπθςαν· εκινδφνευςε δε να 

ςυλλθωκι και αυτόσ ο Χατςι-Μιχάλθσ, πεςόντοσ του ίππου του, εν ϊ εμάχετο. 

Τραπζντοσ δε του εχκρικοφ ιππικοφ, απεδίωξαν οι Ζλλθνεσ τουσ κατζχοντασ το 

παλαιόν τείχοσ, εωόνευςαν ικανοφσ, επιραν 8 τφμπανα, και κυριεφςαντεσ το 

τείχοσ θφραν εν αυτϊ πολλά ηϊα και διάωορα πράγματα, εγκαταλειωκζντα υπό 

των Αιγυπτίων. Εν ϊ δε εμάχοντο προσ εκείνο το μζροσ, εμάχοντο και κατά τθν 

Ριάναν και Δαβιάν, όπου θρίςτευςαν επίςθσ οι Ζλλθνεσ, καφςαντεσ όλουσ τουσ 

μφλουσ τθσ Δαδιάσ και τουσ απολειωκζντασ τθσ Ριάνασ. Οι δε ωυλάςςοντεσ 

αυτοφσ εκλείςκθςαν εντόσ άλλου παλαιοφ ωρουρίου απζναντι των μφλων τθσ 

Δαβιάσ και δεν ζπακαν ωσ οι άλλοι, διότι, κλίναντοσ του θλίου, ιλκεν είδθςισ 

ότι ο Λβραιμθσ επανερχόμενοσ εισ Τριπολιτςάν ζωκαςεν εισ Σινάνου 5 ϊρασ 

μακράν τθσ Δαβιάσ, και επί τθ ειδιςει ταφτθ ζπαυςαν οι Ζλλθνεσ πολεμοφντεσ, 

εξθμερϊκθςαν εισ Βζρβενα, και μετζβθςαν εισ Άγιον Ρζτρον ωσ εισ κζςιν 

οχυρωτζραν, δφο ϊρασ απζχουςαν των Βερβζνων. Τθν θμζραν δ' εκείνθν, κακ' 

θν εωονεφκθςαν ικανοί εχκροί, εωονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν 15 Ζλλθνεσ 

πεηοί και 4 ιππείσ. Μεγάλωσ δε θρίςτευςε το μικρόν ελλθνικόν ιππικόν, και 

καυμαςμοφ άξιοσ εδείχκθ ο Χατςι-Μιχάλθσ διά τθν ευτολμίαν του. 

 

Επανερχόμενοσ δε ο Λβραιμθσ εισ Τριπολιτςάν απζκλειςεν εντόσ τινοσ πφργου των 

Τρινάςων 70 υπό τον Κϊςταν Σουλιϊτθν, εκυρίευςε τον πφργον διά ςυνκικθσ και απζλυςε 

τουσ εν αυτϊ αωοπλίςασ και λαωυραγωγιςασ αυτοφσ παρά τθν ςυνκικθν. Συγχρόνωσ 

απζκλειςε και τουσ εισ το ςπιλαιον του χωρίου Βρονταμά καταωυγόντασ· μθ κζλοντασ δε 

να παραδοκϊςιν, ανοίξασ επί τθσ κορυωισ του ςπθλαίου οπιν, και ενρίψασ πυρίτιδα και 
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άλλασ καυςτικάσ φλασ ζκαυςε ςχεδόν όλουσ. 

 

Τθν δε 15 ειςιλκεν εισ Τριπολιτςάν, και μετ' ολίγασ θμζρασ εξεςτράτευςεν εισ τθν 

επαρχίαν του Μιςτρά, επάτθςε τθν του Ζλουσ καίων κακ' οδόν, λεθλατϊν και 

αιχμαλωτίηων, και επροχϊρθςε προσ το Μαρακονιςι· εγζνοντο δε κακ' οδόν καί τινεσ 

μικροί ακροβολιςμοί. Τθν δε 23 ειςζβαλεν εισ τθν επαρχίαν τθσ Μονεμβαςίασ, 

θχμαλϊτευςεν εν Κυπαριςίω 800 ψυχάσ εντόσ ςπθλαίου, και εωόνευςζ τινασ των ανδρϊν. 

Οι δε κατά τον άγιον Ρζτρον Ζλλθνεσ, μθ τολμϊντεσ να πολεμιςωςι τουσ εχκροφσ κατά 

πρόςωπον, και διαιρεκζντεσ εισ διάωορα αποςπάςματα τουσ παρθκολοφκουν και τουσ 

ζβλαπταν κλεπτοπολεμοφντεσ. 

 

Κακ' ασ δε θμζρασ περιϊδευεν ο Λβραιμθσ, επειδι θ εν Τριπολιτςά απολειωκείςα ωρουρά 

ιτον ολίγθ, ζκριναν οι επί των Τρικόρωων ςτρατοπεδεφοντεσ τότε περί τον Λόντον 

αρμοδίαν τθν περίςταςιν εισ άλωςιν τθσ πόλεωσ δι' εωόδου, και εηιτθςαν επ' αυτϊ τθν 

ςυνδρομιν του εν Ναυπλίω διθμερεφοντοσ τακτικοφ. Τθν 5 ςεπτεμβρίου παραλαβϊν ο 

Φαβιζροσ 400 λογχοωόρουσ και δφο ορεινά κανόνια ζωκαςε τθν νφκτα εισ Τρίκορωα, 

ςυνενοικθ μετά των εκεί περί του μελετωμζνου κινιματοσ, και τθν ακόλουκον νφκτα 

υπιγεν αωανϊσ υπό τα τείχθ τθσ πόλεωσ προσ το αρκτικόν μζροσ αναμζνων τθν 

οριςκείςαν ϊραν, κακ' θν προζκεντο οι περί τον Λόντον να προςποιθκϊςιν ζωοδον προσ 

το μεςθμβρινόν επί ςκοπϊ να εωελκφςωςι τθν προςοχιν των εχκρϊν, ϊςτε να εφρωςιν 

ευκαιρίαν οι τακτικοί και ριωκϊςιν ζςω. Αλλ' ελκοφςθσ και παρελκοφςθσ τθσ ωριςμζνθσ 

ϊρασ, οφτ' εωάνθςαν οφτε θκοφςκθςαν, απεικιςαντεσ εισ τασ διαταγάσ του αρχθγοφ, 

ϊςτε οι τακτικοί θναγκάςκθςαν ν' αναχωριςωςιν άπρακτοι. Τθν δε 10 επανιλκεν ο 

Λβραιμθσ εισ Τριπολιτςάν από τθσ καταςτρεπτικισ περιοδείασ του και μετά δφο θμζρασ 

εξεςτράτευςεν εκ νζου προσ τθν Μεςςθνίαν, και βλάπτων κακ' οδόν και μθ βλαπτόμενοσ 

ειςιλκε τθν 14 εισ τθν πόλιν τθσ Αρκαδίασ, ζκαυςε τθν εκκλθςίαν καί τινασ οικίασ, 

θχμαλϊτευςε τον Αναςτάςθν Κατςαρόν, ζβαλε πυρ εισ τα Φιλιατρά, τουσ Γαργαλιάνουσ 

και τθν Λυγουδίςτθν, και επανιλκεν εισ τα μεςςθνιακά ωροφρια. Αρχομζνου δε του 

οκτωβρίου, απζςτειλεν εισ Τριπολιτςάν υπό πολυάρικμον ωρουράν 800 ωορτϊματα 

πολεμεωοδίων και τροωϊν· ίλαι δζ τινεσ επάτθςαν τθν επαρχίαν του Ρφργου καί τινα 

χωρία τθσ Γαςτοφνθσ, εωόνευςαν και θνδραπόδιςάν τινασ και επανιλκαν απρόςβλθτοι εισ 

το γενικόν ςτρατόπεδον. Ζκτοτε ζπαυςαν αι περαιτζρω επιδρομαί και εκςτρατείαι των 

περί τον Λβραιμθν. 

 

Λιγοντοσ δε του αυτοφ μθνόσ, αντθλλάχκθςαν μεςιτεία του Χαμιλτϊνοσ οι δφο εν 

Ναυπλίω αιχμαλωτιςκζντεσ παςάδεσ, και ο Μαυρομιχάλθσ και ο Γιατράκοσ οι επί τθσ 

παραδόςεωσ του Νεοκάςτρου κρατθκζντεσ· αντθλλάχκθςαν και άλλοι αιχμάλωτοι· 

απζλυςε και ο Κολοκοτρϊνθσ τουσ παρ' αυτϊ δφο υιοφσ του Σιζχ-Νεντςιπθ και άλλουσ 

τινάσ ςυγγενείσ του επί τιμι πενιντα χιλιάδων γροςίων. 

 

Μεγάλασ ελπίδασ υποταγισ τθσ Μάνθσ και όλθσ τθσ Ρελοποννιςου ζδωκεν ο 

Μαυρομιχάλθσ τω Λβραιμθ επί τθσ αιχμαλωςίασ του εξαγοραηόμενοσ τον καιρόν και 

επιςτεφκθ. Επί δε τθσ απολυτρϊςεϊσ του, ανακαλφψασ προσ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν 

τασ εντεφκεν προσ τον Λβραιμθν ςχζςεισ του, και λαβϊν τθν άδειαν να μθ τασ διακόψθ επ' 

ωωελεία τθσ κινδυνευοφςθσ πατρίδοσ, εμελζτθςε τον εξ επιβουλισ ωόνον του και 
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ιδιολογικθ προσ εκτζλεςίν του μετά του Ραναγιϊτθ Χρυςανκοποφλου του και 

Κακλαμάνου· ευρϊν δε αυτόν πρόκυμον επί μόνθ διατροωι τθσ οικογενείασ του μετά τον 

κάνατόν του εκ του δθμοςίου, τον εωωδίαςε διά γράμματοσ προσ τον Λβραιμθν 

αναγγζλλων τθν υποταγιν τθσ Μάνθσ και τθν όςον οφπω όλθσ τθσ Ρελοποννιςου, και τον 

απζςτειλεν εισ Μοκϊνθν. Διενοείτο δε ο Κακλαμάνοσ να ωονεφςθ τον Λβραιμθν εγχειρίηων 

το γράμμα· αλλά, μθ λαβϊν άδειαν να ωζρθ όπλα ενϊπιόν του, τω ενεχείριςεν απλϊσ το 

γράμμα και επανιλκεν άπρακτοσ. Αυτό τοφτο εμελζτθςαν και άλλοι, πλθν και αυτϊν τα 

ςχζδια εματαιϊκθςαν. Αλλ' επιτρζπεται θ δολοωονία του εχκροφ τθσ πατρίδοσ; Ραρά τοισ 

παλαιοίσ επετρζπετο και θ του εχκροφ τθσ πατρίδοσ και θ του παρά τουσ κειμζνουσ νόμουσ 

κυβερνϊντοσ τθν πατρίδα, ιτοι του τυράννου. Αλλά δικαίωσ κεωρείται ςιμερον οιαδιποτε 

τοιαφτθ πράξισ ανοςιουργία. 

 
1825 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΕ'. 

 

Πξνδνζία Οδπζζέσο. — Απηνκόιεζηο πξνο ηνπο Έιιελαο θαη ζάλαηνο 

απηνύ. — Σν ζπήιαηόλ ηνπ. — Κηλήκαηα Σνύξθσλ θαηά ηελ 

Αλαηνιηθήλ Διιάδα. — Αλαδσπύξεζηο ηνπ αγώλνο θαηά ηελ Κξήηελ. 

— Απόπεηξα εκπξεζκνύ ηνπ ελ Αιεμαλδξεία ερζξηθνύ ζηόινπ. 

 

Θ ΕΦΕΤΕΛΝΘ εκςτρατεία των Τοφρκων εισ Ανατολικιν Ελλάδα παριςτάνει νεοωανι 

χαρακτιρα. Ζχει κερμόν υπεραςπιςτιν και οδθγόν τθσ τον άλλοτε δεινόν αντίπαλόν τθσ 

Οδυςςζα. Μικροφ λόγου άξια ιςαν τα μεταποιιςαντα τον λαμπρόν ακλθτιν τθσ Γραβιάσ 

αίτια εισ παραβάτθν του όρκου του και εισ απαρνθτιν του εκνιςμοφ του· αλλά και ταφτα 

ιςαν αποτελζςματα τθσ διαγωγισ του. Πςτισ ανζγνωςε προςεκτικϊσ όςα περί του ανδρόσ 

διθγικθμεν, παρετιρθςεν ότι κανόνα τθσ πολιτικισ του είχε πάντοτε τα ςυμωζροντά του. 

Εςτερικθ του ωρουρίου των Ακθνϊν, αωαρπαςκζντοσ παρά του οικείου του Γκοφρα· δεν 

ευδοκίμθςαν τα πολεμικά ςχζδιά του εν Ευβοία, όπου ιλπιηε να θγεμονεφςθ· δεν 

εμιςκοδοτοφντο από τινοσ καιροφ οι υπ' αυτόν ωσ οι υπό άλλουσ οπλαρχθγοφσ 

ςτρατιϊται· δεν εκλικθ ωσ οι άλλοι κατά των ανταρτϊν, διότι θ Κυβζρνθςισ τον υπϊπτευεν 

ωσ ςυνζνοχον· ιδοφ οι λόγοι δι' ουσ εμελζτθςε να προδϊςθ τθν μθ πταίςαςαν πατρίδα του· 

αλλ' ιξευρεν ότι κθρυττόμενοσ κατ' αυτισ, ολίγουσ κα είχεν οπαδοφσ, διά τοφτο ορκιςκείσ 

μυςτικϊσ πίςτιν τω ςουλτάνω επί υποςχζςει να τω δοκι εν καιρϊ θ γενικι οπλαρχθγία τθσ 

ανατολικισ Ελλάδοσ, υπεκρίνετο προσ τουσ Ζλλθνασ τον Ζλλθνα εν γνϊςει των Τοφρκων, 

προσ ουσ ζλεγεν ότι διά του τρόπου τοφτου κα ευδοκίμουν τα υπζρ αυτϊν ςχζδιά του· εισ 

ενζργειαν δε αυτϊν αρμόδιον ενόμιςε τον καιρόν κακ' όν οι οπλαρχθγοί τθσ Ανατολικισ 

Ελλάδοσ ιςαν εν Ρελοποννιςω κατά των ανταρτϊν, πρόωαςιν δε του επιβοφλου 

κινιματόσ του θφρε το ακόλουκον περιςτατικόν. Απιτθςεν από του κοινοφ των Ακθνϊν ωσ 

και άλλοτε γρόςια 15,000 επί λόγω, ότι τα εξϊδευςεν εισ προμικειαν των αναγκαίων του 

ωρουρίου· απιτθςε και τθν απόλυςιν εμπειρικοφ τινοσ χειροφργου Τοφρκου ευριςκομζνου 

εν Ακιναισ και θπείλθςε να καφςθ τασ ελαίασ και τα ςπαρτά των Ακθναίων, αν δεν 

ειςθκοφετο. Οι Ακθναίοι τω είπαν και άλλοτε και μετά τθν παραλαβιν τθσ επιςτολισ 

ταφτθσ να ηθτιςθ παρά τθσ κυβερνιςεωσ ό,τι εηιτει παρ' αυτϊν, διότι και το ωροφριον ιτο 

τθσ κυβερνιςεωσ, και ο ηθτοφμενοσ Τοφρκοσ ιατρόσ τθσ ωρουράσ. Τοιαφτθν απόκριςιν 

λαβϊν ο Οδυςςεφσ απεωάςιςε να πατιςθ ωσ εχκρόσ τθν Αττικιν· και τοισ μεν 
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Δερβενοχωρίταισ, ουσ ικελε να ουδετερϊςθ, ζγραψεν ότι εκίνει κατά των Ακθνϊν, τοισ δε 

οπαδοίσ του είπεν ότι εκίνει κατά δφο ι τριϊν κατοίκων των Ακθνϊν· 

Μάρτιοσ και οφτω προετοιμάςασ τα πνεφματα ζςτειλε τθν νφκτα τθσ 2 μαρτίου ςφμμικτον 

τάγμα εκ 300 Χριςτιανϊν και Τοφρκων, και ζβλαψε τα επί των ορίων τθσ Αττικισ 

και Βοιωτίασ χωρία. Ο δε Γκοφρασ, όςτισ ευρίςκετο ειςζτι εν τθ Ρελοποννιςω, 

μακϊν ταφτα, ζτρεξε δρομαίοσ εισ Ακινασ επί επανειλθμμζνθ προςκλιςει των 

Ακθναίων, εξεςτράτευςε τθν 11 κατά του Οδυςςζωσ, και τθν 14 ζωκαςεν εισ 

Λεβαδίαν ανεδείχκθ δε υπό τθσ κυβερνιςεωσ επί τθσ εξόδου του γενικόσ 

οπλαρχθγόσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ. Ο Οδυςςεφσ εςτρατοπζδευε τθν θμζραν 

εκείνθν εν Χαιρωνεία, ζχων υπό τθν οδθγίαν του 600 Χριςτιανοφσ και 400 

ςυμμάχουσ Τοφρκουσ· τθν δε ακόλουκον, κακ' θν κα ιρχοντο οι αντιωερόμενοι εισ 

μάχθν, ζωυγε διά νυκτόσ μετά των περί αυτόν και κατζλαβε τασ Λιβανάτασ, 

παρακαλάςςιον χωρίον τθσ επαρχίασ του Ταλαντίου και τον τόπον τθσ γεννιςεϊσ 

του. 

 

Εν τοφτοισ ςυνζρρευςαν και άλλα ςτρατεφματα τθσ κυβερνιςεωσ υπό τον Κριεηϊτθν, τον 

οφκθν και άλλουσ οπλαρχθγοφσ, και εςτράτευςαν όλα τθν 27 επί τουσ περί τον Οδυςςζα· 

και οι μεν κατζλαβαν τθν κζςιν του προωιτου Θλίου, οι δε τον υπερκείμενον του 

μοναςτθρίου Βελιβοφ λόωον θμιϊριον απζχοντα του εχκρικοφ ςτρατοπζδου. 

Απρίλιοσ Εν τω μοναςτθρίω τοφτω εκλείςκθςαν ικανοί Τοφρκοι και ο Οδυςςεφσ, και τθν 1 

απριλίου προςεβλικθςαν. Λδόντεσ δε οι εν Λιβανάταισ εχκροί ότι οι εν τω 

μοναςτθρίω εκινδφνευαν, ϊρμθςαν επί τουσ προςβάλλοντασ, τουσ απεδίωξαν και 

εξιγαγον τον Οδυςςζα· βλζποντεσ δε τουσ περί τον Κριεηϊτθν επερχομζνουσ 

επανιλκαν εισ το χωρίον, ακολουκοφντοσ και του Οδυςςζωσ. Αω' οφ δε 

εμακρφνκθςαν οι εχκροί από του μοναςτθρίου, το απζκλειςαν οι Ζλλθνεσ εκ 

δευτζρου· εναπζμειναν δε επί τθσ εξόδου των άλλων ο αδελωόσ του Οδυςςζωσ 

Γιαννάκθσ και 70 ςτρατιϊται, οίτινεσ δι' ζλλειψιν τροωϊν παρεδόκθςαν τθν 

επαφριον, ο δε Γιαννάκθσ απεςτάλθ εισ το τουρκικόν ςτρατόπεδον επ' ελπίδι να 

ωζρθ τον αδελωόν του εισ μετάνοιαν. Οι Ζλλθνεσ, κυριεφςαντεσ το μοναςτιριον, 

επολιόρκθςαν τασ Λιβανάτασ. 

 

Ρρο τθσ εν τω μοναςτθρίω δε μάχθσ, ο Οδυςςεφσ είχε γράψει τοισ εν Ηθτουνίω εχκροίσ, 

Αμπάηπαςα και Μουςτάμπεθ, ότι ιτο καιρόσ να ειςβάλωςιν εισ τθν Ανατολικιν Ελλάδα, 

αλλά μετά τθν μάχθν εμελζτθςε ν' αποχωριςκι, είτε διότι τουσ υπϊπτευεν, είτε διότι οι 

γνωςτότεροι και οικειότεροί του, ιδόντεσ αυτόν άραντα όπλα κατά τθσ πατρίδοσ τον 

εγκατζλιπαν· ιλπιηε δε αναμωιβόλωσ και εισ τθν προςταςίαν του Γκοφρα πεποικϊσ επί τασ 

παλαιάσ ςχζςεισ των και εω' ά τω είπεν εν ονόματι αυτοφ ο προσ αυτόν ςταλείσ αδελωόσ 

του. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ παρζλαβε τθν 7 τουσ περί αυτόν Χριςτιανοφσ, και 

προςποιθκείσ ότι ςκοπόν είχε να παρατθριςθ κζςεισ τινάσ απεχωρίςκθ και παρεδόκθ εισ 

τον Γκοφραν. Οι δε εν Λιβανάταισ Τοφρκοι, βεβαιωκζντεσ περί τθσ προσ αυτοφσ απιςτίασ 

του Οδυςςζωσ, εκανάτωςαν τουσ παρ' αυτοίσ ολίγουσ Χριςτιανοφσ. 

 
Φποπτοσ ο Οδυςςεφσ, ωσ ουδείσ άλλοσ, εωρόντιςεν, εν ϊ εξουςίαηε το ωροφριον των 
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Ακθνϊν, περί τινοσ αςωαλοφσ καταωυγίου εν καιρϊ ανάγκθσ, και εξελζξατο το επί του 

Ραρναςοφ Κωρφκιον (α), κοινϊσ Σωραντςφλι, ςπιλαιον ευρυχωρότατον και 

καταλλθλότατον, ζςτθςεν άνωκεν αυτοφ κανόνια, ειςζωερε τροωάσ, πολεμεωόδια και παν 

άλλο αναγκαίον, κατζκεςε τα πράγματά του, εναπζκεςεν εξ ότου εμελζτθςε τθν 

προδοςίαν τθν οικογζνειάν του και το παρζδωκεν επί τθσ απουςίασ του εισ τον Τρελϊνθν 

νυμωευκζντα τθν νεωτζραν αδελωιν του. Επικυμϊν δε ο διάδοχοσ του Οδυςςζωσ Γκοφρασ 

να διαδεχκι και το ςπιλαιον του, ζωερεν αυτόν εκεί ίνα δϊςθ τθν περί τθσ παραδόςεωσ 

αυτοφ διαταγιν του· αλλ' ο Τρελϊνθσ δεν θκζλθςε να υπακοφςθ προωαςιηόμενοσ ότι 

ϊωειλε να το παραδϊςθ εισ όντινα διζταττεν θ κυβζρνθςισ, και διανοοφμενοσ να το 

κρατιςθ αυτόσ. Ο δε Οδυςςεφσ, αω' οφ διζμεινε μζχρι τινόσ εν τω ςτρατοπζδω του Γκοφρα 

ανενόχλθτοσ, εςτάλθ εισ το επί του Ελικϊνοσ μοναςτιριον του Δομποφ, μετεκομίςκθ 

εκείκεν εισ τθν ακρόπολιν των Ακθνϊν, εωυλακίςκθ εν τω εκεί πφργω, εβαςανίςκθ προσ 

ανακάλυψιν τθσ περιουςίασ του, και τθν νφκτα τθσ 4 Λουλίου επνίγθ και ερρίωκθ νεκρόσ 

άνωκεν του πφργου· ευρζκθ δε το πτϊμα του τθν επιοφςαν επί του λικοςτρϊτου εδάωουσ 

του ναοφ τθσ Απτζρου Νίκθσ. Αλλ' εχρειάηετο θ μιαιωονία να περικαλυωκι· διό, 

παραμορωϊςαντεσ οι ζνοχοι τθν αλικειαν, διζδωκαν ότι εκόπθ το ςχοινίον δι' ου εδζκθ 

αυκόρμθτοσ ο Οδυςςεφσ επί ςκοπϊ να δραπετεφςθ κοιμωμζνων των ωυλαςςόντων αυτόν, 

και ότι πεςϊν κατά γθσ απζκανεν· θκζλθςαν δε να δικαιϊςωςι τουσ λόγουσ των και δι' 

ιατρικισ νεκροψίασ, αλλά και εντεφκεν ουδζν εξιχκθ εισ περικάλυψιν τθσ μιαιωονίασ. 

 

Ηϊντοσ του Οδυςςζωσ επροςπάκθςεν θ κυβζρνθςισ να λάβθ υπεξοφςιον το ςπιλαιόν του· 

αλλ' ιδιαιτζραν κατζβαλεν εισ τοφτο ωροντίδα εν τθ περιςτάςει ταφτθ, διότι ο κάτοχοσ 

αυτοφ Τρελϊνθσ όχι μόνον θπείκθςε κλθκείσ να το παραδϊςθ, αλλά κατθγορείτο και ωσ 

επιβοφλουσ ςχζςεισ ζχων προσ τουσ Τοφρκουσ. Διζτριβεν εν Ελλάδι Σκϊτοσ τισ Φζντων, 

όςτισ υπεςχζκθ να το αωαρπάςθ και να το παραδϊςθ εισ τθν κυβζρνθςιν επί χρθματικι 

αμοιβι διά παντόσ κεμιτοφ ι ακεμίτου τρόπου· ζκλινεν αξιοκατακρίτωσ θ κυβζρνθςισ το 

ουσ, και ο πονθρά βουλευόμενοσ παρζςυρεν εισ τουσ δολοωόνουσ ςκοποφσ του 

ευαπάτθτόν τινα νζον Άγγλον Βιτκόμβον εξ αγακϊν γονζων, και ειςελκϊν εισ το ςπιλαιον 

ωσ ιδθ ωίλοσ του Τρελϊνθ, ςυνειςιγαγε και τον ςυνωμότθν του. Εν μια δε των θμερϊν, 

κακ' θν και οι τρεισ ωπλαςκοφντο ςκοποβολοφντεσ, μεκφςασ ο Βιτκόμβοσ επυροβόλθςε, 

κατά προτροπιν του Φζντωνοσ, τον Τρελϊνθν όπιςκεν αυτοφ ιςτάμενοσ, και τον ζρριψε 

κατά γθσ. Είσ τότε των παρόντων αλλογενϊν ςτρατιωτϊν του Τρελϊνθ, μθ ιδϊν τον 

πυροβολιςαντα, αντεπυροβόλθςε τον Φζντωνα υποκζςασ αυτόν ωονζα και τον 

εκανάτωςεν. Ο Βιτκόμβοσ ζωυγεν, αλλά ςυλλθωκείσ εκτόσ του ςπθλαίου ειςεκομίςκθ, 

εδεςμεφκθ και ωμολόγθςε τα πάντα. Ο Τρελϊνθσ παρά πάςαν προςδοκίαν ιάκθ και 

γενναιότθτι ωερόμενοσ απζλυςε τον δζςμιόν του ωσ γενόμενον απλοφν όργανον τθσ 

επιβουλισ άλλου· παραλαβϊν δε τθν γυναίκα του εξιλκε του ςπθλαίου ανενόχλθτοσ 

μεςιτεία του Χαμιλτϊνοσ και απεδιμθςεν εισ Κεωαλλθνίαν. 

 

Μετά τα ςυμβάντα ταφτα παρζλαβεν θ κυβζρνθςισ το ςπιλαιον και απζλυςεν 

ανεπθρζαςτουσ τοφσ εν αυτϊ οικείουσ του Οδυςςζωσ. 

Απρίλιοσ Εν τοφτοισ, οι περί τον Αμπάηπαςαν και Μουςτάμπεθν εν Ηθτουνίω Τοφρκοι 

ικουςαν πρόκυμοι τθν προ τθσ προσ τουσ Ζλλθνασ αυτομολιςεωσ του Οδυςςζωσ 

πρόςκλθςίν του, και επζραςαν τθν 5 απριλίου τον Σπερχειόν. Ιςαν δε διςχίλιοι 
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πεηοί και ιππείσ ςφροντεσ και δφο κανόνια. Μακόντεσ δε τον ερχομόν αυτϊν οι και 

μετά τθν αυτομόλθςιν του Οδυςςζωσ πολιορκοφντεσ τασ Λιβανάτασ Ζλλθνεσ, 

άωθςαν ολίγουσ επί τθσ πολιορκίασ, και οι πολλοί επεςτράτευςαν υπό τον 

Γκοφραν και ςυνιψαν δφο μάχασ, τθν μεν κατά τθν Δαφλιαν τθν 7, τθν δε κατά το 

Τουρκοχϊρι τθν 11, κακ' ασ υπερίςχυςαν, και τουσ εμπόδιςαν να προχωριςωςιν, 

ωσ εμελζτων, εισ Σάλωνα, προκαταλαβόντεσ τθν Άμπλιανθν, και αναγκάςαντζσ 

τουσ να οχυρϊςωςιν εν τω Ραλθοχωρίω, όπου και διζμειναν μζχρι πολλοφ. Εν τω 

διαςτιματι δε τοφτω ελφκθ θ πολιορκία των Λιβανάτων, διότι οι εκεί Τοφρκοι, 

ιδόντεσ, ότι οι εναπολειωκζντεσ εισ πολιορκίαν Ζλλθνεσ ιςαν ολίγοι και αδφνατοι, 

εξϊρμθςαν διά μζςου αυτϊν αβλαβείσ. 

 

Εν ϊ δε ςυνζβαιναν ταφτα προσ εκείνο το μζροσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, άλλοι Τοφρκοι, 

αρχθγόν ζχοντεσ τον κεχαγιάμπεθν του οφμελθ-βαλεςι, ζπεςαν αιωνιδίωσ από τθσ 

Δυτικισ Ελλάδοσ εισ τθν Σεργοφλαν, χωρίον του Μαλανδρίνου, μθδενόσ υποπτεφοντοσ 

τοιαφτθν επιδρομιν. Ρροεςτϊσ τθσ εξαρχίασ εκείνθσ ιτον ο Ραπά Γεϊργιοσ Ρολίτθσ. Εξ 

αιτίασ δε τθσ ςυχνισ καλαςςινισ πολιορκίασ του Μεςολογγίου, πολλάκισ αι Αρχαί τθσ 

Δυτικισ Ελλάδοσ και θ κυβζρνθςισ δι' αυτοφ ανταπεκρίνοντο, και δι' αυτοφ εςτζλλοντο εισ 

τθν Δυτικιν Ελλάδα πολεμεωόδια και άλλα αναγκαία. Εισ αρπαγιν τοιοφτων ειδϊν και εισ 

γνϊςιν των εγγράωων ζπεςαν ωσ εξ ουρανοφ εισ το χωρίον εκείνο οι εχκροί τθν 17, 

επάτθςαν τον Ρφργον του Ραπαπολίτθ, τον εγφμνωςαν, τον ζκαυςαν, θχμαλϊτευςάν 

τινασ, εν οίσ και τρεισ εγγονοφσ του, ανζβθςαν ζπειτα κατά τα Κράββαρα, προςεβλικθςαν 

τθν 22 υπό των περί τον Σαωάκαν κατά τθν Ραπαδιάν, υπερίςχυςαν, επανιλκαν εισ του 

Μαλανδρίνου και ζκαυςαν τθν Βιτρινίτςαν. Εν τοφτοισ ιλκαν προσ αυτοφσ και οι πλείςτοι 

τθσ ωρουράσ τθσ Ναυπάκτου, και όλοι, Μάιοσ πεηοί και ιππείσ, ωσ τριςχίλιοι, 

εξεςτράτευςαν τθν 4 μαΐου εισ κυρίευςιν των Σαλϊνων. Μακόντεσ οι εν τθ πόλει ταφτθ 

οπλοωόροι τθν αιωνίδιον επάνοδον του εχκροφ εισ Βιτρινίτςαν, και υποπτεφςαντεσ τθν 

μελετωμζνθν εισ Σάλωνα ανάβαςίν του ζτρεξαν να προκαταλάβωςι το επί τθσ οδοφ χωρίον 

τθσ Ρεντϊρθσ τρεισ ϊρασ απζχον των Σαλϊνων, αλλά, πριν τοποκετθκϊςι και οχυρωκϊςιν 

ωσ ζπρεπεν, επζπεςαν οι Τοφρκοι, τουσ ζτρεψαν και καιρίωσ τουσ ζβλαψαν. 160 

εωονεφκθςαν, επλθγϊκθςαν, και θχμαλωτίςκθςαν. Μετά τα πακιματα ταφτα των 

Ελλινων, οι Τοφρκοι επροχϊρθςαν ανεμπόδιςτοι, και ειςιλκαν εισ Σάλωνα. Οι δε 

δυςτυχείσ κάτοικοι, μθδζν τοιοφτον υποπτεφοντεσ και καταγινόμενοι εισ τασ ςυνικεισ 

εργαςίασ των, εξεπλάγθςαν ιδόντεσ τουσ εχκροφσ· και οι μεν γονείσ ηθτοφντεσ τα τζκνα, τα 

δε τζκνα τουσ γονείσ, και όλοι καταλείποντεσ τα πράγματά των ζτρεχαν δρομαίοι οι μεν 

προσ τα όρθ, οι δε προσ τα παρακαλάςςια εισ αποωυγιν τθσ ςωαγισ ι τθσ αιχμαλωςίασ, οι 

πλείςτοι δε αυτϊν προσ το Λουτράκι, όπου κατζωυγε και θ πρό τινοσ καιροφ ςταλείςα 

παρά τθσ κυβερνιςεωσ εισ διοίκθςιν τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ και εδρεφουςα εν Σαλϊνοισ 

επιτροπι. 150 εςκοτϊκθςαν, 300 γυναίκεσ και παιδία θχμαλωτίςκθςαν, και τα εν τθ πόλει 

διθρπάγθςαν. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ τθσ κυριεφςεωσ των Σαλϊνων, οι Τοφρκοι εξεςτράτευςαν εισ τθν 

επαρχίαν του Λιδωρικίου· εκίνθςαν ςυγχρόνωσ και οι εν τω Ραλθοχωρίω υπό τον 

Αμπάηπαςαν και Μουςτάμπεθν προσ το αυτό μζροσ, θχμαλϊτευςαν κακ' οδόν 150 

γυναίκασ και παιδία των Μαυρολικαριτϊν, ζκαυςαν τθν πρωτεφουςαν τθσ επαρχίασ, και, 

τοφτων γενομζνων, οι μεν από τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ και τθσ Ναυπάκτου πεςόντεσ εισ τθν 
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Ανατολικιν Ελλάδα ανεχϊρθςαν εισ τα ίδια, οι δε υπό τον Αμπάηπαςαν και Μουςτάμπεθν 

πατιςαντεσ το χωρίον Λευκαδίτι, προσ αιχμαλϊτιςιν των εκεί καταωυγόντων και ευρόντεσ 

ςωοδράν αντίςταςιν και πακόντεσ, επανιλκαν τθν 17 εισ Σάλωνα, όπου και διζμειναν. 

 

Θ δε κυρίευςισ των Σαλϊνων κατετρόμαξε τουσ κατοίκουσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ εξ ϊν οι 

μεν κατζωευγαν εισ όρθ, εισ ςπιλαια και εισ οπάσ τθσ γθσ, οι δε εισ τασ παρακειμζνασ 

νιςουσ. Εν μζςω δε του διαςπαρζντοσ πανικοφ τοφτου ωόβου, θ ζξοδοσ ολίγων Τοφρκων 

εκ τθσ Ευβοίασ εισ τα αντικρφ παράλια τθσ Αττικισ επί λεθλαςία ζβαλε τουσ Ακθναίουσ 

άνω κάτω. Αι γυναίκεσ, τα τζκνα και οι απόλεμοι των ανδρϊν κατζωυγαν εισ Σαλαμίνα· θ 

δε κυβζρνθςισ, εναςχολουμζνου του Γκοφρα κατά των εν Σαλϊνοισ Τοφρκων, διζταξε 

χιλίουσ ςτρατιϊτασ υπό τον Βάςςον εισ ωφλαξιν τθσ πόλεωσ. 

 

Κακ' ιν δε θμζραν εκαίετο θ Βιτρινίτςα, οι εν τθ Ρελοποννιςω Στερεοελλαδίται, οι μετά 

τθν τροπιν των εν Κρεμμυδίω επανερχόμενοι εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα, ζωκαςαν εισ 

Βοςτίτςαν, και μθ ευρόντεσ πλοιάρια εισ διαπόρκμευςιν ϊδευςαν τθν εισ Κόρινκον 

παραλίαν οδόν, και ωκάςαντεσ εισ Λουτράκι διεπορκμεφκθςαν εισ Δίςτομον τθν 9 προ 

μεςθμβρίασ. Τθν αυτιν θμζραν χίλιοι των εν Σαλϊνοισ Τοφρκων εξιλκαν εισ καταςτροωιν 

των πλθςιοχϊρων μερϊν και εισ λεθλαςίαν· ζκαυςαν τθν Κεςωίναν, και επροχϊρθςαν εισ 

Δίςτομον, όπου ιδόντεσ παρά πάςαν ελπίδα τα ςτερεοελλαδιτικά ςτρατεφματα, άτινα 

υπζκεταν ειςζτι εν Ρελοπόννθςον, εξεπλάγθςαν. Ουδζν ιττον εξεπλάγθςαν και εκείνα 

ιδόντα άνευ παραμικράσ προειδοποιιςεωσ εχκροφσ ενϊπιόν των. Ακίνθτοι ζμειναν μζχρι 

τινοσ και οι Ζλλθνεσ και οι Τοφρκοι ςκεπτόμενοι περί του πρακτζου. Οι Ζλλθνεσ βλζποντεσ 

μετ' ολίγον τουσ Τοφρκουσ ετοιμαηομζνουσ να οχυρωκϊςιν, επζπεςαν και τουσ θνάγκαςαν 

να οπιςκοδρομιςωςι προσ τθν Κεςωίναν· αλλά, παρακολουκοφντων των Ελλινων, ουδ' 

εκεί διζμειναν και επανιλκαν εισ Σάλωνα. Εςκοτϊκθςαν 7 Ζλλθνεσ επί τθσ καταδιϊξεωσ 

και 2 επλθγϊκθςαν. Αω' οφ δε οι νεωςτί ελκόντεσ οπλαρχθγοί και οι τθσ Ανατολικισ 

Ελλάδοσ ςυνιλκαν και εςκζωκθςαν περί του πρακτζου, μετζβθςαν οι μεν περί τον 

Κριεηϊτθν και τον Βάςςον εισ Αττικιν προσ ωφλαξιν τθσ επαρχίασ εκείνθσ από επιδρομισ 

των εν Ευβοία Τοφρκων, οι δε περί τον Καραϊςκάκθν και τον Τςαβζλλαν εισ Δυτικιν 

Ελλάδα· απζμειναν δε οι λοιποί όλοι περί τα Σάλωνα, όπου ιςαν οι εχκροί· και οι μεν περί 

τον Γκοφραν ετοποκετικθςαν εν τθ επάνωκεν τθσ πόλεωσ μονι του προωιτου Θλίου, οι δε 

Σουλιϊται εν τω μετοχίω τθσ μονισ και επί του υπερκειμζνου τθσ μονισ όρουσ προσ 

επιτιρθςιν και οπωςοφν περιοριςμόν του εχκροφ. 

 

Υπερδίμθνον παριλκε μετά τα κατά το Δίςτομον ςυμβάντα, κακϋ ό Χριςτιανοί και Τοφρκοι 

δεν ςυνεκροφςκθςαν· αλλ' αω' οφ εγνϊςκθ ότι ο αρικμόσ των Χριςτιανϊν θλαττϊκθ, 

αποςπαςκζντων των περί Καραϊςκάκθν, Τςαβζλλαν, Βάςςον και Κριεηϊτθν, και ότι πολλοί 

των απομεινάντων περιεωζροντο απροωφλαχτοι εισ τα πλθςίον χωρία επί ςυλλογι 

τροωίμων, οι εν Σαλϊνοισ Τοφρκοι εβουλεφκθςαν να πζςωςιν εισ τα οχυρϊματα των 

Χριςτιανϊν αίωνθσ πανςτρατιά, και διαιρεκζντεσ εισ τρία ςϊματα, διότι τρεισ ιςαν και αι 

υπό των εναντίων κατεχόμεναι κζςεισ, 

Λοφλιοσ εςτράτευςαν πριν εξθμερϊςθ θ 17 Λουλίου οι μεν επί τουσ εν τθ μονι, οι δε επί 

τουσ υπεράνω τθσ μονισ, καί τινεσ επί τουσ εν τω μετοχίω. Εκ των τελευταίων δε 

τοφτων εξεκόπθςάν τινεσ κακ' οδόν και υπιγαν τθν νφκτα εισ Κωλοβάτασ επί 
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ςυλλογι καρπϊν· διά τον αυτόν ςκοπόν υπιγαν τθν αυτιν νφκτα εισ το αυτό χωρίον 

και οι πλείςτοι των κατεχόντων το μετόχιον και τα υπεράνω τθσ μονισ οχυρϊματα 

μθδαμϊσ υποπτεφοντεσ τθν εκδρομιν των Τοφρκων. Εξ αιτίασ ταφτθσ 

ςυνθντικθςαν απροςδοκιτωσ Ζλλθνεσ και Τοφρκοι εισ το χωρίον και 

ςυνεκροφςκθςαν· ο δε πυροβολιςμόσ ειδοποίθςε τουσ άλλουσ Ζλλθνασ, ότι οι 

Τοφρκοι ιςαν εγγφσ, και τουσ άλλουσ Τοφρκουσ ότι θ μυςτικι των επιδρομι 

ανεκαλφωκθ. 

 

Εν τοφτοισ, οι απόντεσ του μετοχίου Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ αυτό εν καιρϊ, και, πριν 

εωορμιςωςιν οι Τοφρκοι, εωϊρμθςαν, τουσ επολζμθςαν και τουσ απεμάκρυναν. 

Τριακόςιοι ιςαν οι ωυλάττοντεσ ςυνικωσ τα επάνωκεν τθσ μονισ οχυρϊματα, αλλά, κακ' 

θν ϊραν επζπεςαν οι Τοφρκοι, ιςαν μόνον 70, διότι οι προεξελκόντεσ εισ οπωριςμόν δεν 

επρόωκαςαν να επανζλκωςι· διά τοφτο εκυριεφκθςαν ταφτα ευκόλωσ υπό των Τοφρκων, 

εωονεφκθςαν 11 Ζλλθνεσ και εηωγρικθςαν 3, εν οίσ και ο Γεϊργθσ Κοςμάσ, οι δε λοιποί 

εςϊκθςαν υπό τθν ςκζπθν του πυρόσ των εν τθ μονι ςυνακλθτϊν. Αδιάκοποσ δε και 

βαρφσ ιτον ο πόλεμοσ και προσ τθν κζςιν τθσ μονισ, όπου επζπεςαν οι πλειότεροι των 

Τοφρκων, και τόςον επλθςίαςαν, ϊςτε εκυρίευςαν τθν ζμπροςκζν τθσ τοιχόκλειςτον 

άμπελον, και επολζμουν τουσ εχκροφσ των εκείκεν ςτιςαντεσ ζμπροςκεν αυτϊν τασ 

ςθμαίασ των αλλ' επελκοφςθσ τθσ νυκτόσ, εξεκόπθςαν 170 Σουλιϊται εκ των εν τω 

μετοχίω, ζτρεξαν εισ βοικειαν των παςχόντων εν τθ μονι, και ωκάςαντεσ πλθςίον των 

εχκρϊν κακθμζνων εντόσ των εν τθ αμπζλω οχυρωμάτων, εωϊναξαν «Σθκωκιτε ςεισ να 

κακιςωμεν θμείσ». Οι Τοφρκοι τουσ φβριςαν, οι Σουλιϊται θρεκίςκθςαν, επυροβόλθςαν, 

και επζπεςαν, προθγουμζνου του αξίου τοιοφτων πολεμιςτϊν Δράκου· απεκρφπτετο δε θ 

μικρότθσ του αρικμοφ των υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και υπό τουσ περί το νυκτοπολεμείν 

επιδεξίουσ τρόπουσ των Σουλιωτϊν. Εκωοβθκζντεσ οι Τοφρκοι επί τθ απροςδοκιτω ταφτθ 

και ακακζκτω ορμι, ιρπαςαν τασ ςθμαίασ των, ανεχϊρθςαν, αν και αςυγκρίτωσ 

πολυαρικμότεροι, και ανζβθςαν προσ τα άνωκεν τθσ μονισ οχυρϊματα. Οι δε Σουλιϊται 

ινοιξαν τοιουτοτρόπωσ τθν αποκλειςκείςαν μονιν και απιλλαξαν τουσ ςυναδζλωουσ των 

του επικειμζνου κινδφνου. Τοφτου δε γενομζνου, 40 των Σουλιωτϊν υπό τον Δράκον 

επρόβαλαν να πζςωςι τθν αυτιν νφκτα επί τινα άλλα εχκρικά οχυρϊματα κάτωκεν τθσ 

μονισ, αν ικελαν και άλλοι να ςυναγωνιςκϊςιν 150 των εντόσ τθσ μονισ, εν οίσ και ο 

αρχθγόσ αυτϊν Γκοφρασ, αωιλοτιμικθςαν να τουσ ςυνοδεφςωςιν· αλλ' ιδόντεσ το μζγεκοσ 

του κινδφνου εκ του πλθςίον παρθτικθςαν. Μόνοι δε οι υπό τον Δράκον 40, πλιρεισ 

τόλμθσ, επζπεςαν, πζντε εχκρικά οχυρϊματα το ζν κατόπιν του άλλου επάτθςαν, και τουσ 

εν αυτοίσ ζτρεψαν· αλλ' οι εν τω ζκτω παρατθριςαντεσ, ότι οι επελκόντεσ ιςαν τόςον 

ολίγοι, αντζςτθςαν, και πολεμοφντεσ και ελζγχοντεσ μεγαλοωϊνωσ τουσ ςυναδζλωουσ των 

ωεφγοντασ απζμπροςκεν τόςων ολίγων, τουσ εκάρρυναν, επανζωεραν πολλοφσ αυτϊν εισ 

τασ κζςεισ των, και οι Ζλλθνεσ επί τθ επαναςτροωι των ανεςτάλθςαν. Τθν αυτιν νφκτα οι 

Τοφρκοι επανιλκαν εισ Σάλωνα· και οι μεν εν τθ μονι Ζλλθνεσ άωθςαν τθν κζςιν εκείνθν, 

ωσ επικίνδυνον, οι δε Σουλιϊται καί τινεσ άλλοι, ςυναρικμοφμενοι 1200, διετιρθςαν τθν 

του μετοχίου. Πλοι δε οι πεςόντεσ Ζλλθνεσ επί των ςυμπλοκϊν τθσ 17 ιςαν 35, οι δε 

ηωγρθκζντεσ 3, οίτινεσ εδραπζτευςαν μετ' ολίγασ θμζρασ και διεςϊκθςαν εισ το εν τω 

μετοχίω ςτρατόπεδον. Μετά τα ςυμβάντα ταφτα οι Τοφρκοι δεν εκινικθςαν κατά των 

Ελλινων· αλλ' οι Ζλλθνεσ δεν εκάκθςαν αργοί, και ενεδρεφοντεσ ζβλαπταν τουσ εχκροφσ. 
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Αποςιωπϊντεσ ςυντομίασ χάριν τασ ολιγωτζρου λόγου αξίασ άλλασ ενζδρασ των 

αναωζρομεν τθν εξισ. Οι Τοφρκοι διετιρουν και άλλασ κζςεισ και τθν τθσ Τοπόλιασ. 

Επιωωςκοφςθσ τθσ θμζρασ του μπαϊραμίου, κακ' θν ζμελλεν ο αρχθγόσ τθσ ωρουράσ 

εκείνθσ να υπάγθ εισ Σάλωνα προσ χαιρετιςμόν του παςά, ο Κανάςθσ Ντοφςασ, 

παραλαβϊν ολίγουσ ςυμπατριϊτασ του, κατζβθ εισ τθν μεταξφ Τοπόλιασ και Σαλϊνων 

πεδιάδα προσ το μζροσ όπου υψοφνται επί τθσ οδοφ δφο βράχοι, και κατζλαβε το εκεί 

ςωηόμενον ερείπιον του μφλου και ζν άλλο αντικρφ αυτοφ προσ τθν Τοπόλιαν. Το πρωί 

όλοσ αργυροςτόλιςτοσ ο αρχθγόσ τθσ ρθκείςθσ ωρουράσ και εν λαμπρά ςυνοδία 

διαβαίνων ζπεςεν εισ τθν ενζδραν, εωονεφκθ και εςκυλεφκθ. Μακοφςα θ εν τθ χωρίω τθσ 

Τοπόλιασ ωρουρά το γεγονόσ εκινικθ κατά των ωονζων του αρχθγοφ τθσ· αλλ' οφτοι, πριν 

ωκάςωςιν εκείνοι, επανιλκαν αβλαβείσ εισ το μετόχιον. 

Οκτϊβριοσ Μεςοφντοσ δε του Οκτωβρίου, μακόντεσ οι εν μετοχίω, ότι οι εν Σαλϊνοισ 

επροςδόκουν τροωάσ εκ Ηθτουνίου, προκατζλαβαν τθν Σκάλαν· αλλ' αντί 

ωορτθγϊν ηϊων εωάνθςαν ερχόμενοι τθν 23 διακόςιοι Τοφρκοι εκ των 

ωυλαττόντων τθν Άμπλιανθν επί ςκοπϊ να διαβϊςιν εισ Σάλωνα, και πεςόντεσ 

αίωνθσ επί τθν προωυλακιν των Ελλινων εωόνευςαν τον αξιωματικόν 

Κολοκφκαν και ζτρεψαν τουσ άλλουσ· αλλά προχωροφντεσ απιντθςαν 

ανυπζρβλθτον αντίςταςιν και ωπιςκοδρόμθςαν εισ Άμπλιανθν· επανιλκαν δε 

μετά τθν ςυνάντθςιν ταφτθν εισ το μετόχιον και οι προκαταλαβόντεσ τθν 

Σκάλαν. Οι Τοφρκοι κακ' όλασ τασ μζχρι τοφδε εκςτρατείασ των ςυνείκιηαν ν' 

αναχωρϊςιν εισ τα ίδια επί τθσ εορτισ του αγίου Δθμθτρίου, και το απολυτίκιον 

του αγίου «Μζγαν εφρατο εν τοισ κινδφνοισ» εψάλλετο κακ' όλθν τθν Ελλάδα εν 

αγαλλιάςει επί τθσ επαναςτάςεωσ, ωσ το αποδθμθτιριον των εχκρϊν, κακϊσ 

εψάλλετο εν κατθωεία το του αγίου Γεωργίου, διότι τω καιρϊ εκείνω εκινοφντο 

αι κατά γθν και κάλαςςαν δυνάμεισ του εχκροφ κατά τθσ Ελλάδοσ. Κατά τθν 

επικρατοφςαν δε ταφτθν ςυνικειαν ανεχϊρθςαν και οι εν τθ Ανατολικι Ελλάδι 

Τοφρκοι και το ζτοσ τοφτο τθν 25, αλλ' εν τοιαφτθ βία εξ αιτίασ ψευδϊν τινων 

επιωόβων ειδιςεων, ϊςτε άωθςαν εν Σαλϊνοισ επί τω αναχωριςμϊ δφο 

κανόνια και μζροσ αποςκευϊν· δεν επρόωκαςαν δε να προειδοποιιςωςιν εν 

καιρϊ μθδζ τουσ άλλουσ ςυναδζλωουσ των· διά τοφτο 56 αποπλεφςαντεσ τθσ 

Ναυπάκτου απζβθςαν πάντθ ανφποπτοι τθν αυτιν θμζραν τθσ 25 εισ τον λιμζνα 

των Σαλϊνων, εξ ϊν 4 εωονεφκθςαν, οι δε λοιποί εηωγρικθςαν υπό των εκεί 

Ελλινων. 

 

Ουδαμϊσ εδικαίωςεν ο Γκοφρασ τασ προςδοκίασ του κοινοφ επί τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ. 

Ωσ αρχθγόσ των όπλων τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ ανεδζχκθ να ςτρατολογιςθ εξακιςχιλίουσ 

και προωυλάξθ δι' αυτϊν τθν Ανατολικιν Ελλάδα από πάςθσ προςβολισ των εχκρϊν· αλλ' 

θ ευτυχισ ζκβαςισ τθσ εκςτρατείασ οωείλεται τοισ Σουλιϊταισ. 

 

Εν ϊ δε ζπαςχεν θ Ανατολικι Ελλάσ ζχουςα εν κόλποισ τον εχκρόν, οι Κριτεσ επεχείρθςαν 

ν' αναηωπυριςωςι τθν προ διετίασ κακ' όλθν τθν Κριτθν ςβεςκείςαν επανάςταςιν, Λοφλιοσ 

και λιγοντοσ του ιουλίου ςτρατολογθκζντεσ ωσ 600 υπό τθν γενικιν αρχθγίαν του 

Καλλζργθ διεβιβάςκθςαν εκ Ναυπλίου εισ Μονεμβαςίαν, όπου ςυμπλθρωκζντεσ εισ 1300 

ςυναπζπλευςαν εωωδιαςμζνοι των αναγκαίων επί 18 πλοιαρίων και τθσ Τερψιχϊρθσ, 
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γολζττασ του Τομπάηθ, ίνα αποβϊςιν αίωνθσ εισ τα νοτιοδυτικά παράλια τθσ Κριτθσ προσ 

άλωςιν των ωρουρίων Γραμβοφςθσ και Κιςάμου· αλλ' επελκοφςθσ κυζλλθσ, 

διεςκορπιςκιςαν τα πλοιάρια, και δφο θμερονφκτια εκαλαςςομάχουν. 

 

Μιχαιλ τισ Αρετάσ Κρθσ μετεκόμιηε ςυνικωσ εισ τα παράλια ταφτα εκ Ρελοποννιςου 

τρόωιμα προσ πϊλθςιν, και ωσ εκ τοφτου ιτο γνϊριμοσ τω ωρουράρχω τθσ Γραμβοφςθσ. 

Μακόντεσ τινζσ των εισ Κφκθρα καταωυγόντων Κρθτϊν τασ ςχζςεισ ταφτασ του 

ςυμπατριϊτου των, τον ζπειςαν να τοισ χρθςιμεφςθ επ' αγακϊ τθσ πατρίδοσ ωσ 

κατάςκοποσ, και τοιουτοτρόπωσ εμάνκαναν τα τθσ Γραμβοφςθσ. Κατζπλευςεν ο Αρετάσ 

μια των θμερϊν εισ τα παράλια εκείνα κακϊσ ζχων, επελκοφςθσ επί του διάπλου του 

τρικυμίασ, και διενυκτζρευςε παρά τω γνωςτϊ του ωρουράρχω. Ραρατθριςασ δε ότι 

ολιγϊτατοι ιςαν οι ωρουροί, θρϊτθςε τθν αιτίαν· ιτο δε θ τελευταία θμζρα του μθνόσ. 

Ανφποπτοσ ο ωροφραρχοσ τω είπεν, ότι 60 ιςαν όλοι οι ωρουροί και αντθλλάςςοντο κατά 

μινα, αλλ' οφτε ιρχοντο εισ το ωροφριον οφτε ανεχϊρουν όλοι ομοφ· ότι κακ όςον μεν 

επλικυνεν θ ςελινθ, επλικυνε και ο αρικμόσ των ωρουρϊν· κακ' όςον δε ωλιγόςτευεν 

αφτθ, ωλιγόςτευε και ο αρικμόσ αυτϊν και κατιντα εισ 5 ι 6 προ τθσ νεομθνίασ. 

 

Μακόντεσ ταφτα οι εν Κυκιροισ και ιδόντεσ τθν 31 τα ελλθνικά πλοιάρια 

καλαςςοποροφντα προσ τθν Κριτθν, απζπλευςαν αυκθμερόν, όλοι 17, θγουμζνου του 

Αναγνϊςτθ Ραναγιϊτου (β), εξθμερϊκθςαν είσ τι παράλιον τθσ Κριτθσ, και διζμειναν εκεί 

αωανείσ όλθν τθν θμζραν. Βαςιλεφοντοσ δε του θλίου ανιχκθςαν, και μίαν ϊραν πριν ωζξθ 

κατευοδϊκθςαν εισ άγιον Σοφηον αντικρφ τθσ Γραμβοφςθσ· θμζρασ δε γενομζνθσ, 

αποβάντεσ είδαν ζμπροςκζν των άνκρωπον και παρζκει ςκθνιν. «Τισ ςυ», θρϊτθςαν, «και 

τισ θ ςκθνι;» «εγϊ είμαι», απεκρίκθ ο άνκρωποσ, «Χριςτιανόσ, υπθρζτθσ του ωρουράρχου, 

και επειδι εωάνθςαν χκεσ πλοιάρια, και το ωροφριον δεν ζχει ωφλακασ, εωοβικθ ο 

ωροφραρχοσ, απεβίβαςε τθν γυναίκα του υπό τθν ςκθνιν εκείνθν και διζταξε κ' εμζ να 

μζνω παρ' αυτι εισ υπθρεςίαν τθσ». «Και διατί δεν ζχει ωφλακα το ωροφριον;» θρϊτθςαν 

εκ νζου οι αποβάντεσ· «διότι», απιντθςεν ο υπθρζτθσ, «λιξαντοσ του μθνόσ, οι εν τω 

ωρουρίω ανεχϊρθςαν κατά τθν ςυνικειαν, και οι διάδοχοι των ϊρα τθ ϊρα 

περιμζνονται». Ακοφςαντεσ ταφτα υπιγαν εισ τθν ςκθνιν, και ςτακζντεσ ζξωκεν 

εκαλθμζριςαν τθν εν αυτι γυναίκα και αντεκαλθμερίςκθςαν. «Ροφ είναι ο μπζθσ;» τθν 

θρϊτθςαν. «Αντίπεραν», απιντθςεν, «εν Γραμβοφςθ, και μοι παριγγειλεν, άμα ζλκετε» 

(τουσ εξζλαβε δε ωσ τουσ περιμενομζνουσ ωρουροφσ) «να ςασ είπω να πυροβολιςετε δισ, 

και ζρχεται και ςασ παραλαμβάνει». Επυροβόλθςαν δισ, και ο ωροφραρχοσ εμβάσ εισ το 

πλοιάριόν του και πθδαλιουχϊν ιρχετο να τουσ παραλάβθ. Ρλθςιάςασ δε και 

παρατθριςασ ουδζνα εγνϊριςε των ελκόντων και ιρχιςε να υποπτεφθ και να τουσ ερωτά 

ποιοι ιςαν. «Δεν μασ γνωρίηεισ;» απεκρίκθςαν οι ερωτθκζντεσ· «θξεφρεισ ότι ο παςάσ 

ςτζλλει νζουσ ωρουροφσ κατά μινα, τι ερωτάσ;» ο ωροφραρχοσ ιλκε πλθςιζςτερον, και 

πάλιν διςτάηων είπε, «μιπωσ είςκε ωμαίοι;» «Ω τθσ βλαςωθμίασ! εωϊναξάν τινεσ αυτϊν 

τουρκιςτί και ωργιςμζνοι, «μασ ζκαμεσ και ωμαίουσ· ωζρε το πλοιάριον ςιμά»· οι Κριτεσ 

οφτοι ιςαν ενδεδυμζνοι και εξωπλιςμζνοι ωσ Τοφρκοι, και εκαλοφντο ο μεν Αλισ, ο δε 

Χαςάνθσ εισ επικοον του ωρουράρχου. Ο ωροφραρχοσ ελκϊν πλθςιζςτερον είπε, «δεν ςασ 

γνωρίηω και δεν ςασ πιςτεφω· προςευχθκιτε ωσ Τοφρκοι και τότε ςασ πιςτεφω». Τότε είσ 

εξ αυτϊν, ο Ανδροφλθσ Ραχφσ, ειδιμων οπωςοφν τθσ τουρκικισ γλϊςςθσ και ετοιμόλογοσ, 

ιρχιςε να τουρκολογι κυμοφ πλιρθσ ωσ ολιγωρουμζνθσ τθσ μωαμεκανισ πίςτεϊσ του. 
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Απατθκείσ ο ωροφραρχοσ απεωάςιςε να τουσ παραλάβθ· εν ϊ δε ζμβαιναν εισ το 

πλοιάριον, είσ εξ αυτϊν παρεπάτθςε, και το πλοιάριον ζκλινε· «Καχμζνε Γιάννθ ςα βόδι 

επάτθςεσ»· τω είπε τότε άλλοσ εξ απροςεξίασ. Ακοφςασ είσ των εν τω πλοιαρίω 

κωπθλατοφντων δφο Τοφρκων τον νομιηόμενον Χαςάνθν καλοφμενον Γιάννθν, ζδραξε τθν 

πιςτόλαν του. Αλλά προλαβϊν ο Γιάννθσ οφκουνασ τον εμαχαίρωςεν. Ετρόμαξεν ο δειλόσ 

ωροφραρχοσ ιδϊν το γεγονόσ. «Κάκου ιςυχοσ μπζθ», τω είπαν οι Χριςτιανοί, «κυβζρνα και 

μθ ωοβιςαι»· αω' οφ δε ζωκαςε το πλοιάριον εισ το νθςίον τθσ Γραμβοφςθσ, κατζβθςαν οι 

απομείναντεσ εν τω ωρουρίω ζξ Τοφρκοι εισ το παράλιον προσ αποδοχιν των ςυναδζλωων· 

αλλ' αποβάντεσ οφτοι τουσ ςυνζλαβαν αίωνθσ όλουσ. Εωϊναξε τότε ο ωροφραρχοσ· 

«Χριςτιανοί, μθ μασ κανατόνετε και ςασ παραδίδομεν τα κλειδία». Οι Χριςτιανοί 

αωϊπλιςαν τουσ Τοφρκουσ, παρζδωκεν ο ωροφραρχοσ τα κλειδία του ωρουρίου, και εν τθ 

μουςουλμανικι του απακεία και αωοςιϊςει εισ τθν ειμαρμζνθν «χαριτε το», είπεν 

αταράχωσ, αποτεινόμενοσ προσ τουσ Χριςτιανοφσ, «τοφτο είναι το κζλθμα του κεοφ». Οι 

Ζλλθνεσ παρζλαβαν το ωροφριον και ουδζνα των ωρουρϊν εκανάτωςαν. Ζωκαςαν εν 

τοφτοισ αυκθμερόν καί τινα πλοιάρια τθσ εκςτρατείασ και τθν επαφριον τα λοιπά. 

 

Το δράμα τοφτο διεδραματίςκθ τθν 2 αυγοφςτου. Τθν αυτιν θμζραν εκυρίευςαν οι 

Ζλλθνεσ και το όλωσ παρθμελθμζνον και ανεωοδίαςτον των αναγκαίων ωροφριον τθσ 

Κιςάμου, δραπετευςάντων των ωυλαςςόντων αυτό· ζκτοτε ανζηθςεν επί τθσ Κριτθσ ο 

αγϊν. Μακϊν δε ο πρϊθν Μουςταωάμπεθσ και νυν Μουςταωάπαςασ τα γενόμενα, και 

ωοβθκείσ μθ αποςτατιςωςιν εκ νζου τα Σωακιά, εξεςτράτευςε, ςυνιψε μάχθν κατά το 

Καλυβάκι, και ανζκτθςε το ωροφριον τθσ Κιςάμου καταλειωκζν υπό των προ μικροφ 

καταλαβόντων αυτό· επιςτάντοσ δε του χειμϊνοσ, επανιλκεν εισ Χανιά. 

Λοφλιοσ Κακ' ον δε καιρόν ςυνζβαιναν ταφτα εν Κριτθ, επεχείρθςαν οι καλαςςινοί μζγα και 

τολμθρόν επιχείρθμα· τθν πυρπόλθςιν εν τω λιμζνι τθσ Αλεξανδρείασ ςτόλου του 

Μεχμζτ-Αλι. Τθν 23 ιουλίου απζπλευςαν εξ Φδρασ δφο πολεμικά, το μεν υπό τον 

Μανϊλθν Τομπάηθν, το δε υπό τον Αντϊνθν Κριεηιν, και τρία πυρπολικά υπό τον 

Κανάρθν, τον Αντϊνθν Κ. Βϊκου και τον Μανϊλθν Μποφτθν· τθν δε 29 περί τθν 5 

ϊραν μετά μεςθμβρίαν ζωκαςαν ζξω του λιμζνοσ τθσ Αλεξανδρείασ· και τα μεν 

πυρπολικά ειςζπλευςαν υπό ουδετζραν ςθμαίαν προπλζοντοσ του υπό τον 

Κανάρθν ωσ ταχυπλοωτζρου, επί παραγγελία να προςζξωςι μθ βλάψωςι πλοίον 

υπό ουδετζραν ςθμαίαν, τα δε πολεμικά περιζπλεαν ζξωκεν, ίνα προλάβωςιν εν 

καιρϊ τουσ ναφτασ των πυρπολικϊν. Ο Κανάρθσ εκράτθςεν επί του πλοίου του τον 

από τθσ ξθράσ ελκόντα ωσ ποδότθν, και ιςτιοδρόμει υπό καλόν άνεμον προσ το 

παλάτιον του ςατράπου, όπου ελλιμζνιηαν τζςςαρεσ ωρεγάται και θ ναυαρχίσ· αλλ' 

αω' οφ επλθςίαςεν, ιρχιςε να πνζθ εναντίοσ άνεμοσ. Ο Κανάρθσ θναγκάςκθ τότε να 

ςτρζψθ το πυρπολικόν του προσ άλλον ςωρόν πλοίων, το άναψε τθν 6 1/2 ϊραν και 

απεμακρφνκθ μετά των ςυν αυτϊ ναυτϊν επί του εωολκίου του· αλλά το 

πυρπολικόν, αωεκζν εισ τθν διάκριςιν του ανζμου, εκάθ εισ μάτθν· τα δφο δε άλλα 

δεν εκάθςαν, αλλ' υψϊςαντα τθν ελλθνικιν ςθμαίαν εξζπλευςαν· εξζπλευςαν και 

οι περί τον Κανάρθν επί του εωολκίου των κανονοβολοφμενοι και άλλοκεν και 

παρά τινοσ πολεμικοφ γαλλικοφ βρικίου (γ) ευρεκζντοσ εν τω λιμζνι και 

διεςϊκθςαν επί των δφο πολεμικϊν ελλθνικϊν πλοίων. Άλλοσ εξ άλλου ζγεινεν ο 

Μεχμζτ-Αλισ ιδϊν το γεγονόσ και απζςτειλεν εν τω άμα ωρεγάτασ τινάσ εισ 
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καταδίωξιν των Ελλινων. Οι Ζλλθνεσ, πλζοντεσ προσ τθν Φδραν, απιντθςαν τθν 

επαφριον 5 εχκρικά πολεμικά ςυνοδεφοντα εξ Αταλείασ εισ Αλεξάνδρειαν 45 

ωορτθγά, ζκαυςαν κανονοβολοφντεσ ζν των πολεμικϊν 16 κανονίων, διότι άναψεν 

θ πυριτοκικθ του, και ςυνζλαβαν επί των κυμάτων ωερομζνουσ 45 ναφτασ, και 36 

ςτρατιϊτασ. Εξεμάνθ ο Μεχμζτ-Αλισ ωσ υβριςκείσ και εκ δευτζρου, και εκπλεφςασ 

αυτόσ επί μιασ κορβζττασ προσ τιμωρίαν των υβριςτϊν του θφρε περιωερομζνασ 

ζξωκεν τθσ Αλεξανδρείασ τασ ωρεγάτασ του, αλλά δεν ςυνιντθςε τουσ Ζλλθνασ και 

επανιλκεν εισ τθν κακζδραν του τθν μεκαφριον. Εν τοφτοισ πλζοντα τα ελλθνικά 

προσ τθν Φδραν απιντθςαν ζξωκεν τθσ Αταλείασ εχκρικιν λεφκαν ωζρουςαν ξφλα 

και ζχουςαν 190 ναφτασ και ςτρατιϊτασ· γενναίωσ αντζςτθςαν οι άνδρεσ οφτοι 

ωονεφςαντεσ δφο και πλθγϊςαντεσ εννζα Ζλλθνασ· επλιγωςαν ελαωρϊσ και τον 

Κριεηιν· αλλ' επί τζλουσ κατεβίβαςαν τθν ςθμαίαν. Κυριεφςαντεσ οι Ζλλθνεσ τθν 

λεφκαν απεβίβαςαν ςϊουσ εισ Κακαβά όχι μόνον τουσ εν αυτι, αλλά και τουσ 

διαςωκζντασ από του καζντοσ πλοίου και τον ςυλλθωκζντα ποδότθν και τθν 13 

αυγοφςτου κατευωδϊκθςαν εισ Φδραν. Εξ όςων δε διθγικθμεν αποδεικνφεται ότι, 

αν απζτυχε το μζγα τοφτο τόλμθμα των Ελλινων, οφτε δι' αδεξιότθτα οφτε δι' 

ατολμίαν απζτυχεν· 

 
1825 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΣ'. 

 

Πεξί ηνπ δεπηέξνπ δαλείνπ θαη ηνπ ιόξδνπ Κνρξάλνπ. — Αύμνπζα 

επκέλεηα ησλ ιαώλ πξνο ηνλ ειιεληθόλ αγώλα. — Πεξί αλαγνξεύζεσο 

βαζηιέσο — Γηάζεζηο ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ πξνο ηελ Διιάδα θαη 

ζύζηαζηο θνκκάησλ ππό μέλελ νλνκαζίαλ. — ρίζκα ησλ κειώλ ηεο 

ηεξάο ζπκκαρίαο επί ησλ ελ Πεηξνππόιεη ζπλδηαιέμεσλ θαη ιύζηο ηεο 

ζπκκαρίαο. — Πεξί ηεο αγγιηθήο πξνζηαζίαο. — Σα κεηαμύ Ρσζζίαο 

θαη Σνπξθίαο. — Απνβίσζηο ηνπ απηνθξάηνξνο Αιεμάλδξνπ. — ρέζηο 

ησλ απιώλ πξνο αιιήιαο επί ηεο απνβηώζεώο ηνπ. 

 

Θ ΕΡΛΤΥΧΛΑ του πρϊτου δανείου εκάρρυνε τθν εν Λονδίνω επιτροπιν να ηθτιςθ άδειαν 

προσ διαπραγμάτευςιν και δευτζρου· είδε και θ κυβζρνθςισ, ότι θ διαπραγματευκείςα 

ποςότθσ ιτο μικρά, αι δε ανάγκαι τθσ πατρίδοσ μεγάλαι, και εψθωίςκθ τθν 31 Λουλίου 

1824 νζον δάνειον δεκαπζντε εκατομμυρίων διςτιλων επί υποκικθ των εκνικϊν 

κτθμάτων, και τόκω 5 τοισ 100· προςδιωρίςκθ δε θ διαπραγμάτευςισ του μεν όλου προσ 60 

εκατοςτά, των δε δφο τρίτων προσ 55, ι του τρίτου προσ 50. Θ επιτροπι κζλουςα να ωζρθ 

εισ ςυναγωνιςμόν τουσ τραπεηίτασ των δφο μεγαλοπόλεων Λονδίνου και Ραριςίων, 

εωρόντιςεν εν αμωοτζραισ περί ευρζςεωσ του δανείου· επί τζλουσ εςυμωϊνθςε τθν 26 

Λανουαρίου 1825 μετά των εν Λονδίνω ικάρδων επί τω οριςκζντι τόκω περί δφο 

εκατομμυρίων λιρϊν προσ 55 πλθρωτζων εισ δϊδεκα ίςασ μθνιαίασ δόςεισ. Επετρζπετο δε 

τοισ δανειςταίσ να λφςωςι το ςυμωωνθτικόν μετά τθν τρίτθν δόςιν ηθμιοφμενοι όςα 

προκατζβαλαν. Τινζσ των ελλινων καρρυνόμενοι επί τθ ευρζςει των εκνικϊν τοφτων 

δανείων, εηιτθςαν τοπικά δάνεια εισ επανάςταςιν οι μεν τθσ Θπείρου, οι δε τθσ Κφπρου 

επί υποκικθ γθσ κειμζνθσ όλθσ υπό τθν πλιρθ κυριότθτα του ςουλτάνου, παρ' ολίγον δε 

εφριςκαν. Τόςον επιρρεπείσ προσ το δανείηειν ιςαν οι τραπεηίται τω καιρϊ εκείνω, και 
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τόςον επιςωαλι εκεωροφντο τα του οκωμανικοφ κράτουσ. 

 

Δϊςαςα θ κυβζρνθςισ άδειαν τθ επιτροπι εισ εφρεςιν δευτζρου δανείου, διζταξε 

ςυγχρόνωσ τθν αγοράν και ταχείαν εισ Ελλάδα αποςτολιν ωρεγατϊν μετρίου μεγζκουσ· 

επανζλαβε δε και τθν άλλοτε δοκείςαν διαταγιν περί ειδικοφ δανείου και αποςτολισ 

ξζνου ςτρατοφ. Ρολλά προςκόμματα απιντθςεν θ επιτροπι εισ πραγματοποίθςιν τθσ 

τοιαφτθσ ςτρατείασ και επί τζλουσ παρθτικθ. 

 

Θςχολικθ δε ςυγχρόνωσ και εισ αγοράν ωρεγατϊν εν Αγγλία και αλλαχοφ τθσ Ευρϊπθσ, 

αλλά δεν θφρεν οποίασ ικελε· και επειδι διά τθν πολλιν τότε αςχολίαν των ναυπθγείων 

ουδείσ ανεδζχετο τθν καταςκευιν νζων εν βραχεί διαςτιματι, όπωσ απιτει θ επικίνδυνοσ 

ςτάςισ των πραγμάτων, απεωάςιςε να καταςκευάςθ ι αγοράςθ δφο ετοίμουσ εν τθ 

αρκτϊα Αμερικι, όπου, ωσ ζμακε, κατεςκευάηοντο ταχζωσ τοιαφτα πλοία προσ χριςιν των 

νζων επικρατειϊν τθσ νοτίου Αμερικισ. Καταλλθλότερον δε μζροσ εκρίκθ το Νεοβόρακον, 

και εςτάλθ επί αδρά αντιμιςκία εισ αγοράν ι καταςκευιν αυτϊν ο ςτρατθγόσ 

Λαλλεμάνδοσ, ωσ άλλοτε εκεί χρθματίςασ και ωίλοσ πολλϊν των εν τοισ πράγμαςι, αλλ' 

ανεπιτιδειοσ προσ το ζργον· εδόκθςαν δε προσ κτιςιν αυτϊν λίραι 155,000 εκ του 

δευτζρου δανείου. 

 

Το δε ωκινόπωρον του 1824 ανεχϊρθςεν εισ Αγγλίαν μετά διετι αξιζπαινον εν Ελλάδι 

υπθρεςίαν ο Χάςτιγξ, και επί τθ ςυςτάςει αυτοφ διζταξεν θ κυβζρνθςισ τθν καταςκευιν 

ενόσ πολεμικοφ ατμόπλου. Συνομολογθκζντοσ δε του δευτζρου δανείου, ζςπευςεν θ 

επιτροπι να εκτελζςθ όςα περί τοφτου διετάχκθ, προπλθρϊςαςα δεκακιςχιλίασ λίρασ υπό 

τον όρον να ετοιμαςκϊςι τα πάντα εντόσ τριϊν εβδομάδων. 

 

Τον δε Λοφλιον του 1825 επανιλκεν εισ Αγγλίαν εκ τθσ μεςθμβρινισ Αμερικισ ο λόρδοσ 

Κοχράνθσ, ανιρ ζχων υπόλθψιν τολμθροφ και ςτρατθγθματικοφ καλαςςομάχου, και 

διαπρζψασ εν ταισ υπζρ Βραςιλίασ και άλλων νζων επικρατειϊν ναυμαχίαισ. Οι ικάρδοι 

καί τινεσ ωιλζλλθνεσ ενόμιςαν ςωτθριϊδεσ διά τθν Ελλάδα και επρόβαλαν προσ τθν 

επιτροπιν να κλθκι ο ανιρ οφτοσ εισ υπθρεςίαν, ν' αυξθκι διά δαπάνθσ μζρουσ του 

δανείου θ καλάςςιοσ δφναμισ, και να τεκι υπό τασ διαταγάσ αυτοφ. Ρροκφμωσ 

ςυγκατετζκθ θ επιτροπι, παρζλαβε τον λόρδον εν τθ υπθρεςία τθσ Ελλάδοσ μζχρι τζλουσ 

του αγϊνοσ επί αντιμιςκία λιρϊν 57,000, εξ ϊν προκατζβαλε 37,000, και παρακατζκεςε 

113,000 εισ αγοράν ι καταςκευιν πζντε άλλων ατμοπλόων επί ρθτι ςυμωωνία ν' 

αποπλεφςθ ο λόρδοσ εντόσ δφο ιμιςυ μθνϊν μετά του ςτολίςκου τοφτου. Αλλ' εν ϊ 

εγίνετο ωροντίσ περί ευρζςεωσ ετοίμων ατμοπλόων εισ ταχυτζραν χριςιν αυτϊν, αίωνθσ 

ειδοποιικθ θ επιτροπι, ότι οι ικάρδοι διζταξαν εν αγνοία αυτισ τθν καταςκευιν νζων· 

κατεταράχκθ δε ζτι μάλλον μακοφςα, ότι θ καταςκευι των ατμομθχανϊν ανετζκθ εισ τον 

Γαλοβαίθν, όςτισ, αναδεχκείσ τθν καταςκευιν τθσ ατμομθχανισ του πρϊτου ατμόπλου, τθσ 

Καρτερίασ, ουδ' αυτιν θτοίμαςεν εντόσ τθσ προκεςμίασ· πολλι εγζνετο λογομαχία μεταξφ 

τθσ επιτροπισ και των ικάρδων περί ων οφτοι αυκαιρζτωσ ζπραξαν, αλλ' επί τζλουσ 

απεωαςίςκθ να μθ εμποδιςκι θ αρξαμζνθ ιδθ καταςκευι επί επανειλθμμζνθ υποςχζςει 

ταχείασ αποπερατϊςεωσ. Αλλ' ο Γαλνοβαίθσ, ο αναδεχκείσ να εργαςκι διά τθν Ελλάδα, 

ειργάηετο και διά τον Μεχμζτ-Αλιν· και αυτόσ ο υιόσ του διζτριβε τον καιρόν εκείνον εν 

Αιγφπτω. Εντεφκεν ανεωφοντο κακ' θμζραν δυςκολίαι και υπόνοιαι, και επί μια ι άλλθ 
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προωάςει τα ζργα ανεβάλλοντο από εβδομάδοσ εισ εβδομάδα, και από μθνόσ εισ μινα· οι 

δε ικάρδοι ουδζ πρόςτιμον καν εωρόντιςαν να ορίςωςιν επί τθ παραβάςει των όρων· και 

εν ϊ κατά τθν ενυπάρχουςαν ςυμωωνίαν ζπρεπεν όλοσ ο εν Αγγλία ετοιμαηόμενοσ 

ςτολίςκοσ να ωκάςθ εισ Ελλάδα προ του τζλουσ 1825, μόλισ το πρϊτον ατμόπλουν ζωκαςε 

τον ςεπτζμβριον του 1826, το δεφτερον μετά ζν ζτοσ αω' οφ ζωκαςε το πρϊτον, το τρίτον 

μετά ζν ζτοσ αω' οφ ζωκαςε το δεφτερον· τα δε λοιπά τρία εωκάρθςαν εν τοισ νεωρίοισ του 

Λονδίνου δι' ζλλειψιν των εισ απαρτιςμόν χρθμάτων. 

 

Εν τοφτοισ οι Ζλλθνεσ εςτιριηαν όλασ τασ ελπίδασ των εισ τθν καλαςςίαν ταφτθν δφναμιν 

και τθν επροςδόκουν ωσ καυματουργόν· ωσ καυματουργόν τθν παρίςτα και ο Κοχράνθσ, 

διότι ζγραωεν, ότι, και αν δεν απζμενεν επί τθσ εισ Ελλάδα αωίξεϊσ του άλλο τι υπό τθν 

ελλθνικιν κυβζρνθςιν ειμι θ γθ εω' θσ κα επάτει, ιτον ικανόσ ν' ανακτιςθ τθν υπό τουσ 

εχκροφσ ελλθνικιν χϊραν· καυματουργόν τθν εξελάμβαναν και μζλθ τινά τθσ ελλθνικισ 

εταιρίασ βεβαιοφντα, ότι εντόσ ολίγων εβδομάδων ο αρχθγόσ αυτισ και τουσ τουρκικοφσ 

ςτόλουσ εντόσ του λιμζνοσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ κα ζκαιε, και τθν Ελλάδα όλθν των 

εχκρϊν τθσ κ' απιλλαττεν. Υπό τοιαφτασ απατθλάσ διαβεβαιϊςεισ και αναιδείσ 

κομπορρθμοςφνασ κατεςπαταλεφκθ εν Αγγλία τόςθ ποςότθσ χρθμάτων. Εκορυβικθ το 

κοινόν τθσ Αγγλίασ επί τθ κακι χριςει, αντιχθςαν αι εωθμερίδεσ τθσ, και ςυνελκόντεσ οι 

δανειςταί διζταξαν τθν εξζταςιν των λογαριαςμϊν και των αιτιϊν τθσ αργοπορίασ των 

ατμοπλόων· αλλ' οφτε θ Ελλάσ οφτε οι ακϊοι δανειςταί τθσ ικανοποιικθςαν. 

 

Ουδζν ιττον ςκανδαλϊδθ απζβθςαν και τα τθσ εν Αμερικι καταςκευισ των δφο ωρεγατϊν. 

155,000 λίραι εςτάλθςαν, ωσ είπαμεν, εισ καταςκευιν και απαρτιςμόν αυτϊν· αλλά δεν 

εξιρκεςαν, και εηθτικθςαν ζτι 50,000. Θ δε επιτροπι, ςτερουμζνθ παντόσ πόρου, και 

βλζπουςα το υπζρογκον τθσ δαπάνθσ, ζςπευςε να ςτείλθ τον Αλζξανδρον Κοντόςταυλον 

εισ Αμερικιν ανακζτουςα αυτϊ τα πάντα. Φκάςασ οφτοσ εισ Νεοβόρακον και ιδϊν ότι 

αμωότεραι αι ωρεγάται εκινδφνευαν να χακϊςι διά τθν κακιν διαχείριςιν των 

εντολοδόχων και δι' ζλλειψιν χρθμάτων προσ απαρτιςμόν, μετζβθ εισ τθν πρωτεφουςαν, 

και υπερβάσ πολλάσ δυςκολίασ κατϊρκωςε διά των παρά τοισ εν ιςχφϊ και εν τοισ 

πράγμαςι κερμϊν προςπακειϊν του να ςϊςθ εκ χειρόσ αρπάγων και απαρτίςθ τθν μίαν 

διά τθσ εξαργυρϊςεωσ τθσ άλλθσ, θν θγόραςεν θ κυβζρνθςισ των ομοςπόνδων πολιτειϊν 

διά ψθωίςματοσ τθσ βουλισ και τθσ γερουςίασ περί πολλοφ ποιουμζνων τα τθσ 

αγωνιηομζνθσ και αδικουμζνθσ Ελλάδοσ. 

 

Εν τοφτοισ, όςον επερίςςευαν τα δεινά των Ελλινων, τόςον επεξετείνετο και θ υπζρ αυτϊν 

ςυμπάκεια των λαϊν· ωιλελλθνικαί εταιρίαι, παρ' όςασ ανεωζραμεν, εςυςτικθςαν εν τω 

μεταξφ τοφτω και αλλοφ· ζρανοι εγζνοντο υπζρ των Ελλινων και εν αυταίσ ταισ Λνδίαισ· καί 

τινεσ παρευριςκόμενοι εν Καλκοφττθ Σίναι ςυνειςζωεραν και αυτοί κινθκζντεσ εισ 

ςυμπάκειαν εξ όςων ικουαν· εκάλεςε και ο εν Βεςτωαλία αβίνοσ Ελβίγγοσ τουσ 

ομοκριςκουσ του εισ ςυνειςωοράν. Αρχομζνου δε του 1825, εςυςτικθ ωιλελλθνικι 

εταιρία εν Ραριςίοισ· μζλθ δε αυτισ ιςαν πολλοί των επιςθμοτζρων ανδρϊν τθσ 

μεγαλοπόλεωσ εκείνθσ, εν οίσ και ο δουξ τθσ Αυρθλίασ, και ο μεγαλόωρων και 

χρυςορριμων Σατωβριάνθσ. Το ευγενζσ παράδειγμα τθσ μθτροπόλεωσ εμιμικθςαν 

αριηιλωσ αι επαρχίαι, γενναίωσ ςυνειςωζρουςαι υπζρ των Ελλινων. Εισ ωωελιμωτζραν δε 

χριςιν των βοθκθμάτων ςυνεδζκθςαν όλαι τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ αι εταιρίαι, και 
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κατακζςαςαι τασ γενναίασ ςυνειςωοράσ των εισ ζν και το αυτό ταμείον ανζκεςαν τθν 

χριςιν αυτϊν εισ τον ζνκερμον και ακάματον ηθλωτιν των ελλθνικϊν ςυμωερόντων, τον εξ 

Ελουθττίασ Εχνάρδον. Θ δε εταιρία των Ραριςίων, θ πρωτοςτάτισ των εν τθ θπειρωτικι 

Ευρϊπθ, επικυμοφςα να γίνθ όςον εδφνατο ωωελιμωτζρα, ζςτειλε μετά τθν ςφςταςίν τθσ 

τον ςτρατθγόν όςχθν εισ Ελλάδα και τον διζταξε να παρατθριςθ εκ του πλθςίον τασ 

ανάγκασ του τόπου, ν' αναωζρθ περί αυτϊν, να ςυνδράμθ τθν κυβζρνθςιν διά των ωϊτων, 

τθσ πείρασ και του βραχίονόσ του, ν' αποςτείλθ εισ Ραριςίουσ οκτϊ νζουσ, υιοφσ 

πρωταγωνιςτϊν τθσ Ελλάδοσ, όπωσ εκπαιδευκϊςι δαπάνθ τθσ εταιρίασ, και προ πάντων ν' 

απζχθ των π ο λ ι τ ι κ ϊ ν· αλλ' ο άνκρωποσ οφτοσ, όςτισ ζωκαςεν εισ Ναφπλιον μεςοφντοσ 

του απριλίου, εβάδιςεν οδόν εναντίαν τθσ τελευταίασ ταφτθσ εντολισ. 

 

Εξ αρχισ του αγϊνοσ θ Ελλάσ, ωσ είρθται, εβαςίλιηεν όλθ, και πολλάκισ θςχολικθ εισ 

εκλογιν βαςιλζωσ· ωσ τοιοφτοι εςυςτικθςαν εν πρϊτοισ ο αδελωόσ του βαςιλζωσ τθσ 

Ρορτουγαλλίασ Μιχαιλ και ο Λερϊνυμοσ Βοναπάρτθσ· εγζνετο δε λόγοσ να ςταλϊςι καί 

τινεσ εισ Ευρϊπθν προσ τον ςκοπόν τοφτον, και εςχεδιάςκθ και ςφνταγμα εισ υπογραωιν 

του βαςιλζωσ· αλλ' ουδζν ενθργικθ. Μεςοφντοσ δε του 1824 (α) ιλκεν εισ Μεςολόγγι, 

όπου διζτριβε τότε ο Μαυροκορδάτοσ ωσ διευκυντισ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, ο Γεϊργιοσ 

Βιτάλθσ ωζρων προσ αυτόν γράμματα του βουλευτοφ τθσ Γαλλίασ Βιλλεβζκου και του 

ςυνταγματάρχου ουμινι, υπαςπιςτοφ και εξ απορριτων του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ, 

αποδεικνφοντα τθν ανάγκθν να βαςιλευκι θ Ελλάσ, προβάλλοντα ωσ βαςιλζα τον 

δευτερότοκον υιόν του δουκόσ, και αιτιολογοφντα ωσ ςωτιριον και μεγάλων αγακϊν 

παραίτιον τθν εκλογιν ταφτθν. 

 

Ομολογιςασ ο Μαυροκορδάτοσ εν τθ απαντιςει του και τθν ανάγκθν και τθν επικυμίαν 

του ελλθνικοφ λαοφ να βαςιλευκι, είπεν ότι, αν δεν ζβλεπε δυςκολίασ εςωτερικάσ ωσ 

προσ τθν προτεινομζνθν εκλογιν, ζβλεπεν εξωτερικάσ και κυρίωσ γαλλικάσ διά τθν 

γνωςτιν απζχκειαν του βαςιλεφοντοσ κλάδου των Βουρβόνων προσ τουσ Αυρθλιανοφσ, και 

ότι ενόμιηεν επάναγκεσ ν' αρκι θ δυςκολία αφτθ. Ο ουμινισ ανταπιντθςεν, ότι τοιαφτθ 

δυςκολία δεν υπιρχε, και εισ απόδειξιν των λόγων του διεβίβαςε προσ τον 

Μαυροκορδάτον πρωτόκολλον ςυνεντεφξεωσ του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ και του 

πρωκυπουργοφ Βιλλζλου περί τοφτου. Ο Μαυροκορδάτοσ ζςτειλε τθν ανταπόκριςίν του 

προσ τον τότε πρόεδρον τθσ κυβερνιςεωσ Κουντουριϊτθν, όςτισ τθν εγνωςτοποίθςε πρόσ 

τινασ των επιςθμοτζρων τθσ Ελλάδοσ μθδζν άλλο μθδ' αυτόσ ενεργιςασ. Ελκϊν δε ο 

όςχθσ εισ Ελλάδα, είπεν υπό εμπιςτοςφνθν προσ τον Κουντουριϊτθν, τον 

Μαυροκορδάτον και δφο τρεισ ωίλουσ αυτϊν ότι είχε μυςτικιν εντολιν να ενιςχφςθ το 

περί ου ο λόγοσ ςχζδιον, και ότι εισ πραγματοποίθςιν αυτοφ ζβλεπε κατάλλθλον τθν ϊραν, 

κακ' θν αι ευτυχείσ πρόοδοι του Λβραιμθ μετά τθν ιτταν των εν Κρεμμυδίω και τθν πτϊςιν 

Ναβαρίνων, Σωακτθρίασ και Νεοκάςτρου, ζρριψαν τουσ Ζλλθνασ εισ πλιρθ ακυμίαν και 

απελπιςίαν· επειδι δε ο προβαλλόμενοσ ωσ βαςιλεφσ, οφτινοσ ζωερε τθν εικόνα εν 

ιματιςμϊ ελλθνικϊ, ιτον ανιλιξ, εβεβαίονεν ότι ο πατιρ αυτοφ πρόκυμοσ ιτο να τον 

επιτροπεφςθ, αν ικελαν οι Ζλλθνεσ, υπζςχετο δε και ςτρατιωτικιν επικουρίαν και 

ανάλογον των αναγκϊν τθσ Ελλάδοσ χρθματικιν χορθγίαν. Τα πνεφματα των Ελλινων ιςαν 

προδιατεκειμζνα εισ μεταβολιν τθσ δθμοκρατικισ κυβερνιςεωσ εισ βαςιλικιν, και επειδι 

το εν ενεργεία ςφνταγμα απθγόρευεν υπό αυςτθροτάτθν ποινιν τθν κατάργθςιν ταυ 

ενυπάρχοντοσ ςυςτιματοσ, οι βουλευταί και οι νομοτελεςταί προσ διεκωυγιν δικεν τθσ 
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ευκφνθσ ςυνιρχοντο ιδιαιτζρωσ και ςυνεςκζπτοντο περί τοφτου, ενίοτε δε και εν τω 

βουλευτθρίω των κυρϊν κεκλειςμζνων, όχι ωσ βουλευταί αλλ' ωσ απλοί πολίται· ζωερε δ' 

ζκαςτοσ αυτϊν πλθρεξουςιότθτα των επαρχιωτϊν του ίνα ενεργιςθ εν καιρϊ τα δζοντα. 

Αλλ', αν και κερμι και ειλικρινισ ιτον θ επικυμία όλων υπζρ αναγορεφςεωσ βαςιλζωσ, 

εδυςκολεφοντο πολλοί να δεχκϊςι τθν πρόταςιν του Γάλλου ςτρατθγοφ διά τθν 

αβεβαιότθτα τθσ υπεραςπίςεωσ τθσ γαλλικισ κυβερνιςεωσ και διά τον επικρατοφντα 

πάντοτε ωόβον μιπωσ παροργίςωςι τθν αγγλικιν· ο δε ιςχφων τότε Κουντουριϊτθσ 

παρθγγζλκθ ρθτϊσ παρά του υπεριςχφοντοσ αδελωοφ του Λαηάρου να προςζξθ μθ 

απατθκι και ενδϊςθ εισ τοιοφτον ςχζδιον. Ο όςχθσ, ιδϊν ότι ο Κουντουριϊτθσ, ο 

Μαυροκορδάτοσ και οι ωίλοι αυτϊν δεν παρεδζχοντο τθν πρόταςίν του, αν δεν 

εβεβαιοφντο περί τθσ ςυγκατακζςεωσ τθσ Αγγλίασ ι περί τθσ ωανεράσ και πραγματικισ 

υπεραςπίςεωσ τθσ Γαλλίασ, ζςτρεψε τα βλζμματά του προσ άλλουσ Ζλλθνασ προτρζπων 

αυτοφσ να ςυνζλκωςιν εισ τθν εν Ναυπλίω πλατείαν του Ρλατάνου προσ αναγόρευςιν του 

βαςιλζωσ· ζωερε δε και πολυειδι δϊρα, εξ ϊν διζνειμε και είσ τινασ. Εξ αιτίασ τθσ κακισ 

καταςτάςεωσ τθσ πατρίδοσ το πράγμα κατιντθςε ςπουδαίον και επικίνδυνον, ζωερε 

διαίρεςιν εισ τουσ εν τοισ πράγμαςι και ανεωφθ κατά πρϊτθν ωοράν κόμμα γαλλικόν εν 

Ελλάδι. Ρολλϊν δε ςυνεντεφξεων περί τοφτου γενομζνων, παρευριςκομζνου και του όςχθ 

και βεβαιοφντοσ αλλά μθ πείκοντοσ ότι, κακ' ασ είχε πλθροωορίασ, ο Κάννιγγ ενζκρινε τθν 

εκλογιν ταφτθν, απεωαςίςκθ να ςταλι τισ προσ τθν αγγλικιν κυβζρνθςιν εισ εξζταςιν. 

 

Είδαμεν ότι κατ' αρχάσ όλαι αι ευρωπαϊκαί Δυνάμεισ ανεξαιρζτωσ κατζτρεχαν τον 

ελλθνικόν αγϊνα, αι μεν ανακεματίηουςαι αυτόν, αι δε αντιπράττουςαι. Θ ρωςςικι αυλι 

θγάπα και επεριποιείτο τουσ εισ τθν επικράτειάν τθσ καταωυγόντασ Ζλλθνασ, αλλ' 

απεςτρζωετο και κατζκρινε τον αγϊνα των, ωσ απεδείξαμεν· εντόσ δε τθσ Ελλάδοσ ετιρει 

παρρθςία και μυςτικϊσ ειλικρινι ουδετερότθτα· και εν ϊ μοίραι γαλλικαί, αγγλικαί και 

αυςτριακαί περιζπλεαν τθν ελλθνικιν κάλαςςαν, και οι αρχθγοί αυτϊν εωρόντιηαν να 

επιρρεάηωςι τουσ Ζλλθνασ και τθν κυβζρνθςιν αυτϊν, οφτε ρωςςικι ςθμαία εωάνθ δι' 

όλθσ εξαετίασ, οφτε επερρζαηζ τισ υπζρ τθσ πολιτικισ τθσ· διά τοφτο ουδζ κόμμα ρωςςικόν 

υπιρχε τότε εν τθ Ελλάδι. 

 

Διαωόρων ωυλϊν και γλωςςϊν λαοφσ ζχει υποχειρίουσ θ Αυςτρία κυβερνϊςα, αυτοφσ 

δεςποτικϊσ· ολζκριον δε παράδειγμα προσ αυτοφσ κεωρεί τθν ανόρκωςιν παντόσ άλλου 

υπό ξζνθν πεπτωκότοσ εξουςίαν λαοφ. Τοιαφτθν πρεςβεφουςα αρχιν μιςζλλθν ανζκακεν 

ανεδείχκθ, και παρζδωκεν εισ χείρασ δθμίων και δθμίων Τοφρκων, τον υπζρ τθσ 

ελευκερίασ τθσ πατρίδοσ ενκουςιϊντα και διά των εκνεγερτθρίων του αςμάτων τουσ 

ομογενείσ του ενκουςιάηοντα περιϊνυμον ιγαν. Εισ τουσ αυτοφσ παρζδωκε δθμίουσ και 

όςουσ ςυνζλαβεν οπαδοφσ του. Τθν αυτιν μιςελλθνικιν πολιτικιν περί πολλοφ είχε και επί 

του τωρινοφ αγϊνοσ. αγιάδασ και αποςτάτασ απεκάλει τουσ Ζλλθνασ, τον δε ςουλτάνον 

εκεϊρει νόμιμον κφριόν των. Τοιουτοτρόπωσ πολιτευομζνθ, κεμιτόν εκεϊρει παν ό,τι υπό 

το κράτοσ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ουδετερότθτοσ, τθσ εν Χριςτϊ αδελωότθτοσ και τθσ 

ωιλανκρωπίασ ιτον ακζμιτον· οι Ζλλθνεσ υβρίηοντο, θ ςθμαία των εξουκενείτο, οι 

αποκλειςμοί των παρεβιάηοντο, και ο αγϊν πολυειδϊσ και πολφτροποσ επεβουλεφετο και 

κατεδιϊκετο. Τον Λοφνιον του 1822 ο Βουρατοβίκθσ, κυβερνιτθσ πολεμικοφ αυςτριακοφ 

πλοίου, ςυνϊδευςεν εμπορικόν αυςτριακόν ωζρον ηωοτροωίασ εισ τον κορινκιακόν κόλπον 

πολιορκοφμενον υπό οκτϊ ελλθνικϊν πλοίων. Ρερί τα τζλθ του αυτοφ ζτουσ ο Αρμζνθσ, 
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κυβερνιτθσ αυςτριακισ ωρεγάτασ, ςυνϊδευςεν εισ τον αυτόν κόλπον τρικάταρτον 

αυςτριακόν ωζρον ναυτικάσ αποςκευάσ εισ χριςιν των εν αυτϊ ευριςκομζνων τουρκικϊν 

πλοίων· το τρικάταρτον τοφτο ςυνζλαβε και ζωερεν εισ τον λιμζνα του Μεςολογγίου θ 

αποκλείουςα τον κόλπον εκείνον ελλθνικι μοίρα· αλλ' επί τθ διαταγι του διευκφνοντοσ 

τότε τα τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ Μαυροκορδάτου το παρζδωκεν εισ τον Αρμζνθν δϊςαντα 

λόγον τιμισ να το απομακρφνθ του κόλπου· αλλ' όχι μόνον δεν το απεμάκρυνεν, αλλά και 

το παρειςιγε· τόςον δε θ αναιδισ αφτθ και αναξία διαγωγι παρϊργιςε τον 

Μαυροκορδάτον, ϊςτε τον θνάγκαςε να τον ςτιγματίςθ εγγράωωσ ωσ παραβάτθν του 

λόγου τθσ τιμισ του. Ο αυτόσ Αρμζνθσ ζλυςε βία τον αποκλειςμόν τθσ Χαλκίδοσ το αυτό 

ζτοσ και ειςιγαγεν εισ τον λιμζνα τθσ τροωοωόρα πλοία κακ' ασ θμζρασ το ωροφριον 

ζμελλε να παραδοκι δι' ζλλειψιν τροωϊν· δεν ζπαυαν δε και πλοία πολεμικά υπό τθν 

αυτιν ςθμαίαν μετακομίηαντα εκ Σμφρνθσ και άλλοκεν διάωορα είδθ εισ χριςιν των εν τοισ 

μεςςθνιακοίσ ωρουρίοισ εχκρϊν τθσ Ελλάδοσ. Ρερί δε τα τζλθ του 1824, ό εςτιν αω' οφ θ 

καλαςςοκρατοφςα Αγγλία ανεγνϊριςε τουσ ελλθνικοφσ αποκλειςμοφσ, διζταξε και θ 

Αυςτρία άκουςα τα αυτά υπό βαρείσ όμωσ όρουσ· αλλ' θ διαγωγι του κατά τθν Ελλάδα 

ναυτικοφ τθσ εωάνθ και τότε ψευδισ και αιςχρά· διά τουσ λόγουσ τοφτουσ ο λαόσ τθσ 

Ελλάδοσ όλοσ εμίςει τθν Αυςτρίαν. 

 

Άλλα εωρόνει ο λαόσ τθσ Γαλλίασ περί του ελλθνικοφ αγϊνοσ και άλλα θ κυβζρνθςίσ του. 

Ευμενισ και βοθκόσ εδείχκθ ο λαόσ εξ αρχισ τθσ ελλθνικισ πάλθσ, ενκουςιάςκθ δε μετά 

τθν ςφςταςιν τθσ εν Ραριςίοισ ωιλελλθνικισ εταιρίασ· αλλ' θ κυβζρνθςίσ τθσ ιτο μεν 

ωιλάνκρωποσ διά των προξζνων τθσ και των κατά κάλαςςαν αξιωματικϊν τθσ προσ τουσ 

πάςχοντασ και καταδιωκομζνουσ Ζλλθνασ, αλλά τόςον δυςμενισ προσ τον αγϊνα των, 

ϊςτε βουλευταί τθσ Γαλλίασ πολλάκισ τθν επζπλθξαν παρρθςία διά τον ωιλοτουρκιςμόν 

τθσ, και δεν τον θρνικθ. Ο ςτρατθγόσ Σεβαςτιάνθσ, ο και μζλοσ τθσ ωιλελλθνικισ εταιρίασ, 

κεραυνόν ευγλωττίασ ζρριψεν επί το υπουργείον Βιλλζλου εν μια των βουλευτικϊν 

ςυνεδριάςεων. «Ο Κεόσ», είπεν, «ικουςε τασ κραυγάσ μυριάδων Χριςτιανϊν ςωαηομζνων 

εν τθ ανατολι, και οι λογιςμοί αςεβοφσ πολιτικισ μυκτθρίηονται ενϊπιον ατρομιτου λαοφ 

ωλεγομζνου υπό του διττοφ ενκουςιαςμοφ του γεννϊντοσ τουσ μάρτυρασ και τουσ ιρωασ. 

Οι Ζλλθνεσ δεν είχαν πατρίδα και αγωνίηονται να τθν ανακτιςωςι, διότι πατρίσ δεν είναι ο 

τόποσ όπου θ κυβζρνθςισ δεν εξαςωαλίηει ελευκερίαν ςυνειδιςεωσ, τιμιν και ιδιοκτθςίαν. 

Τινζσ των Δυνάμεων τθσ Ευρϊπθσ, ωοβοφμεναι επζκταςιν τθσ ωςςίασ και τθν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν άωιξίν τθσ, προσ θν ανοίγει τασ πφλασ θ ακατάλθπτοσ εγκατάλειψισ 

των Ελλινων, ματαίωσ ενοφνται εισ υποςτιριξιν του κλονιηομζνου και καταρρζοντοσ ιδθ 

οκωμανικοφ κράτουσ. Εάν μεγαλοωυείσ άνδρεσ εκυβζρνων τθν πολιτικιν των μεγάλων 

Δυνάμεων, μεγάλθ και ανεξάρτθτοσ επικράτεια κα κατθρτίηετο κατά τθν ευρωπαϊκιν 

Τουρκίαν όχι υπό παρακμαςάντων Μωαμεκανϊν, αλλά υπό νεάηοντοσ χριςτιανικοφ λαοφ, 

και τοιουτοτρόπωσ κα ετίκεντο όρια και κατά τθσ βαρβαρότθτοσ και κατά του ρωςςικοφ 

κολοςςοφ, και κα θςωαλίηετο διά παντόσ θ νυν κινδυνεφουςα θςυχία τθσ Ευρϊπθσ. Αλλ' 

αντί των μεγάλων τοφτων ςχεδίων, ποία είναι τα των υπουργϊν τθσ Γαλλίασ; ποταπαί 

ςχζςεισ προσ ζνα παςάν, οφτινοσ θ εωιμεροσ φπαρξισ ομοιάηει τθν περικυκλοφςαν αυτόν 

άςτατον άμμον τθσ εριμου». 

 

Εν άλλθ δε ςυνεδριάςει ερωτιςαντοσ του αυτοφ ριτοροσ, αν αλικευεν ότι πλοίον 

πολεμικόν υπό γαλλικιν ςθμαίαν μετζωερεν εξ Αλεξανδρείασ εισ Νεόκαςτρον το ταμείον 
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του αιγυπτίου ςτρατοφ, και αν εν τω λιμζνι τθσ Μαςςαλίασ εναυπθγοφντο ωρεγάται και 

κορβζτται εισ χριςιν του Μεχμζτ -Αλι, ο Βιλλζλοσ ουδζν τοφτων θρνικθ. Τοιαφτθσ οφςθσ 

επί του Βιλλζλου τθσ διαγωγισ τθσ γαλλικισ κυβερνιςεωσ, διαγωγισ εναντίασ τθσ κοινισ 

επικυμίασ των Γάλλων, οι Ζλλθνεσ απεςτρεωαν δικαίωσ το πρόςωπόν των. 

 

Φιλελευκερϊτεροσ και αυτϊν των ωιλελευκζρων πολιτευτϊν του αείποτε εδείχκθ ο 

βρεταννικόσ λαόσ, ςυμπακζςτατοσ δε προσ τον ελλθνικόν αγϊνα. Δυςμενισ προσ τον 

αγϊνα τοφτον ιτον επί Καςτλεριχου θ κυβζρνθςίσ του, δυςμενεςτάτθ δε θ διαγωγι του 

αρμοςτοφ των Λονίων νιςων Μαιτλάνδου και προσ αυτόν και προσ αυτοφσ τουσ 

αγωνιηομζνουσ· αλλ' υπουργιςαντοσ του Κάννιγγοσ, θ πολιτικι μετετράπθ επί το 

ευμενζςτερον, προοιμιάςαςα διά τθσ αναγνωρίςεωσ των ελλθνικϊν αποκλειςμϊν. Ζκτοτε 

θ ελλθνικι κυβζρνθςισ, πλιρθσ κάρρουσ και πίςτεωσ εισ τθν πολιτικιν ταφτθν, ζςπευςε, 

μεςοφντοσ του 1823, να καλζςθ τθν εν Λονδίνω επί του δανείου επιτροπιν εισ ςφνδεςιν 

πολιτικϊν και εμπορικϊν ςχζςεων μετά τθσ Αγγλίασ· ςυνζτρεξαν δ' ζτι μάλλον εισ τοφτο θ 

εν τθ μθτροπόλει αυτισ πρϊιμοσ ςφςταςισ τθσ ωιλελλθνικισ εταιρίασ, θ ζμωρων και 

ευμενισ διαγωγι του Χαμιλτϊνοσ, θ εισ τον αγϊνα γενναία αωοςίωςισ του Βφρωνοσ και θ 

προσ τουσ Ζλλθνασ δυςμζνεια των άλλων κυβερνιςεων. Τοφτων οφτωσ εχόντων, θ Ελλάσ, 

μζχρισ ου ανεωφθ κατά πρϊτον γαλλικόν κόμμα επί όςχθ, άγγλιηεν όλθ. Ρροκειμζνθσ δε 

ιδθ εκλογισ βαςιλζωσ, ζςτρεωεν, ωσ και άλλοτε, προσ τθν αυτιν κυβζρνθςιν τα όμματά 

τθσ, και τθν 11 Λουνίου 1825 απζςτειλεν εισ Λονδίνον τον Σπανιωλάκθν ωσ μζλοσ μεν 

ςυμπλθρωτικόν τθσ επιτροπισ, ανακλθκζντοσ του μζλουσ αυτισ Λωάννου Ηαιμθ διά τθν εισ 

τον εμωφλιον πόλεμον ενοχιν του αδελωοφ του, αλλά κυρίωσ ίνα εκκζςθ προσ τον 

Κάννιγγα τθν κατάςταςιν του τόπου, τθν άωευκτον ανάγκθν να μοναρχθκι ςυνταγματικϊσ 

και τθν προκυμίαν του να δεχκι όν τινα επρότεινεν θ Αγγλία ωσ μονάρχθν· παρθγγζλκθ δε 

ιδιαιτζρωσ να παρενείρθ ωσ τοιοφτον τον Λεοπόλδον δοφκα του Σαξεκοπφργου, αλλά δεν 

ειςθκοφςκθ, επιμζνοντοσ του Κάννιγγοσ, ότι θ πολιτικι τθσ Αγγλίασ εν τθ ελλθνοτουρκικι 

πάλθ ιτον θ ουδετερότθσ, ότι κα επζωερε δεινά θ άλλωσ πωσ παρζμβαςίσ τθσ, και ότι 

ελλθνωωελι νομίηουςα ειρθνικόν τινα ςυμβιβαςμόν, ετοίμθ ιτο να ςυνεργιςθ, αν θ Ελλάσ 

επεκαλείτο τθν κατά τοφτο ςυνζργειάν τθσ. Και ταφτα μεν απιντθςε προσ τθν Ελλάδα θ 

Αγγλία. 

 

Αποχωριςκείςα δε θ Δφναμισ αυτι του εν Ρετρουπόλει επί ειρθνοποιιςει τθσ Ελλάδοσ 

διπλωματικοφ ςυμβουλίου, κακ' όν τρόπον και δι' όν λόγον εξεκζςαμεν αλλοφ, επειράκθ 

να το διαλφςθ αποςπϊςα τθν Αυςτρίαν, αλλ' απζτυχε· διότι, ωσ άλλοτε παρετθριςαμεν, θ 

Αυςτρία διά τουσ ωιλοτουρκικοφσ ςκοποφσ τθσ περί πολλοφ είχε ςυνδιαλζξεισ 

ατελεςωοριτουσ και απεδοκίμαςε τθν αποχϊρθςιν τθσ Αγγλίασ. Απομονωκείςθσ δε ταφτθσ 

και δυςωοροφςθσ, ςυνιλκαν εκ νζου τον ωεβρουάριον οι αντιπρόςωποι των λοιπϊν 

ςυμμάχων εισ ςυνδιάςκεψιν, κακ' όν θτιςατο θ ωςςία να προτείνωςιν οι τζςςαρεσ 

ςφμμαχοι εκ ςυμωϊνου τοισ διαμαχομζνοισ τετράμθνον ανακωχιν εισ διάπραξιν ειρινθσ 

επί τθ βάςει εςωτερικισ αυτονομίασ τθσ Ελλάδοσ και υποτελείασ προσ τον ςουλτάνον· 

επειδι δε πικανιν επίςτευεν, εξ ϊν ελάμβανεν εκ Κωνςταντινουπόλεωσ ειδιςεων, τθν 

απόρριψιν τθσ προτάςεωσ των ςυμμάχων, επρόβαλε να προειδοποιθκι θ Ρφλθ ότι οι 

ςφμμαχοι εμελζτων, αν απερρίπτετο θ ειρθνικι πρόταςίσ των, και τουσ παρ' αυτι πρζςβεισ 

των ν' ανακαλζςωςι, και δι' άλλων πεικαναγκαςτικϊν τρόπων τθν πρόταςίν των να 

υποςτθρίξωςιν. Εισ πόλεμον τείνουςαν τθν γνϊμθν ταφτθν εκεϊρθςαν τα μζλθ του 
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ςυμβουλίου, δεν τθν παρεδζχκθςαν και επζμεναν να ενεργθκϊςι μόνον όςα άλλοτε 

ωρίςκθςαν, αλλά και ταφτα άνευ απειλισ. Άκων και δυςωορϊν ςυγκατετζκθ ο 

Αλζξανδροσ, εγζνετο θ πρόταςισ ωσ θκζλθςαν οι αντιπρόςωποι των ςυμμάχων του, και θ 

Τουρκία, ωσ προείπεν ο αυτοκράτωρ, τθν απζρριψε περιωρονθτικϊ τω τρόπω. Φβριν 

δυςωόρθτον εκεϊρθςε τθν απόρριψιν ο Αλζξανδροσ, ωνείδιςε τουσ ςυμμάχουσ του ωσ μθ 

ειςακουςκείσ, και τουσ εμζμωκθ διά τθν προσ αυτόν διαγωγιν των ωσ μθ υποςτθρίηοντασ 

αυτόν ιςχυρϊσ εν ταισ μετά τθσ Ρφλθσ διαωοραίσ του, και μθ επιτρζποντασ να πράξθ υπζρ 

εαυτοφ εν Τουρκία ό,τι αυτόσ επζτρεψεν αυτοίσ να πράξωςιν υπζρ εαυτϊν εν Νεαπόλει 

και Λςπανία· προτείνασ δε εκ νζου ν' αναγκάςωςι τθν παρικοον Ρφλθν, και μθδζ τότε 

ειςακουςκείσ, διζλυςε το ςυμβοφλιον και ανιγγειλε δυςαναςχετϊν, ότι ϊωειλαν οι 

ςυγκροτοφντεσ αυτό να ςυλλογιςκϊςιν ότι δεν διιρει μόνον το ελλθνικόν ηιτθμα τθν 

ωςςίαν και τθν Τουρκίαν· και αν το ρωςςικόν μζχρι τοφδε παρθμελικθ, θ αποτυχία του 

ελλθνικοφ ζδιδε νζαν αωορμιν να επιμείνθ ζτι ςωοδρότερον θ ωςςία εισ τθν λφςιν 

εκείνου διά παντόσ τρόπου· τοισ είπε δ' επί τζλουσ, ότι εισ το εξισ δεν κα εςυμβουλεφετο 

εν ταισ μετά τθσ Ρφλθσ διαωοραίσ του ειμι τα ιδιαίτερα ςυμωζροντα τθσ αυτοκρατορίασ 

του και τθν τιμιν του ςτζμματόσ του· τα αυτά διεκοίνωςε διά των πρζςβεϊν του και προσ 

τασ αυλάσ των. Οι βαρείσ οφτοι λόγοι, αν και απετείνοντο προσ όλασ, απζβλεπαν κυρίωσ 

εισ τθν τθσ Αυςτρίασ ωσ τθν υπζρ πάςαν άλλθν αγωνιηομζνθν δι' ων εδφνατο τρόπων προσ 

ανατροπιν των ρωςςικϊν ςχεδίων. Ραρωργίςκθ δ' ζτι μάλλον ο Αλζξανδροσ κατ' αυτισ, 

μακϊν εκείναισ ταισ θμζραισ, ότι δεν εςυςτζλλετο ο Μεττερνίχοσ καυχϊμενοσ ότι 

διεπαιδαγϊγει τον Αλζξανδρον διά τθσ επιτθδείασ πολιτικισ του. 

 

Εν ϊ δε ςυνδιελζγοντο οι πλθρεξοφςιοι των τεςςάρων αυλϊν εν Ρετρουπόλει, αωίχκθ ό 

Στρατωόρδοσ Κάννιγγ ωσ πρζςβυσ παρά τω Αλεξάνδρω· αλλ' ουδεμιάσ ζτυχεν ακροάςεωσ 

περί του ελλθνοτουρκικοφ ηθτιματοσ, ειπόντοσ του Νεςελρόδου ότι τω απθγορεφετο πάςα 

περί τοφτου ςυνδιάλεξισ. Ενδϊςαντοσ δε μετά ταφτα του αυτοκράτοροσ, εξζκεςεν ο 

πρζςβυσ τουσ λόγουσ δι' ουσ δεν ενζκρινεν θ κυβζρνθςίσ του να μεκζξθ επί του παρόντοσ 

των προκειμζνων ςυνδιαλζξεων κεωροφςα αυτάσ ανωωελείσ, ωσ μιτε των Ελλινων μιτε 

των Τοφρκων ςυνευδοκοφντων· ανιγγειλε δε ότι πρόκυμοσ ιτο και αφτθ να ςυνεργιςθ εισ 

τθν ειρινευςιν αν οι διαμαχόμενοι εηιτουν ι εδζχοντο τθν μεςιτείαν τινόσ των αυλϊν· αλλ' 

απαράβατον όρον εκεϊρει τθν αποχιν πάςθσ βίασ. Μθ παραδεχομζνου δε του 

Νεςελρόδου τον τελευταίον τοφτον όρον, ανεχϊρθςεν ο Κάννιγγ ςυμβιβάςασ άλλασ τινάσ 

περί τθσ αρκτοδυτικισ παραλίασ τθσ Αμερικισ διαωοράσ των δφο κυβερνιςεων. 

 

Μακοφςα δε θ Αυςτρία τουσ προσ τουσ πλθρεξουςίουσ απειλθτικοφσ και ωιλοπολζμουσ 

λόγουσ του Αλεξάνδρου, και κζλουςα να τον δυςωπιςθ, επρότεινε ν' αναγνωριςκεί θ 

ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδοσ, και μθ κελοφςθσ τθσ Τουρκίασ, κακϊσ πρό τινων μθνϊν 

ανεγνωρίςκθ υπό τθσ Αγγλίασ, μθ κελοφςθσ τθσ Λςπανίασ, θ των Λςπανικϊν εν Αμερικι 

αποικιϊν. Δολία και ςτρατθγθματικι επίνοια εκρίκθ θ απροςδόκθτοσ αφτθ πρόταςισ τθσ 

Αυςτρίασ. Θ Αυςτρία ιξευρεν, ότι ο Αλζξανδροσ χίμαιραν απεκάλει τθν ανεξαρτθςίαν τθσ 

Ελλάδοσ, και ότι δεν τθν εδζχετο ωσ ανατρζπουςαν τασ βάςεισ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, ωσ 

καταψεφδουςαν όλθν τθν από τθσ ςυςτάςεωσ αυτισ μζχρι τοφδε διαγωγιν του, και ωσ 

καταςτρζωουςαν τθν πολιτικιν τθσ ωςςίασ, αποβλζπουςαν αείποτε εισ ανζγερςιν εν τθ 

αυτοκρατορία τθσ Τουρκίασ υποωόρων και αςκενϊν, αλλ' όχι και ανεξαρτιτων 

επικρατειϊν· παςίγνωςτοσ δε και θ προσ τουσ Ζλλθνασ απ' αρχισ μζχρι τζλουσ διαγωγι τθσ 
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Αυςτρίασ αγωνιηομζνθσ αδιαλείπτωσ ν' ανατρζψθ εκ βάκρων τθν νζαν πολιτείαν. Π,τι 

επεκφμει και ό,τι επροςπάκει θ αυλι εκείνθ εξ αρχισ μζχρι τζλουσ ιτον θ κατάκλιψισ τθσ 

ελλθνικισ επαναςτάςεωσ διά παντόσ κεμιτοφ και ακεμίτου τρόπου· επί δε αιγυπτίασ 

εκςτρατείασ εισ Ελλάδα ιλπιηε τθν κακυπόταξίν τθσ υπεράλλοτε, και ανιςυχοσ ο 

Μεττερνίχοσ διά το κακ' εκάςτθν κρατυνόμενον ωιλελλθνικόν πνεφμα εν Γαλλία απιλκεν 

εισ Ραριςίουσ προσ ενίςχυςιν τθσ κακεςτϊςθσ αδρανοφσ πολιτικισ (β). Π,τι δε εδφνατο να 

ςϊςθ τθν Ελλάδα εν τθ δεινι εκείνθ περιςτάςει ιτο μόνοσ ο ρωςςικόσ πόλεμοσ· τον 

πόλεμον δε τοφτον προκεμζνθ θ Αυςτρία διά πάςθσ κυςίασ και διά παντόσ τρόπου να 

εμποδίςθ, όπωσ δϊςθ καιρόν τω Λβραθμπαςά εισ κατόρκωςιν του μεγάλου ςκοποφ, δεν 

εδυςκολεφετο ν' αναγνωρίςθ τθν ανεξαρτθςίαν τθσ Ελλάδοσ, ςυλλογιηομζνθ, ότι δεν κα 

ζςωηε τθν εν ακμι κινδφνου απροςτάτευτον ελλθνικιν πολιτείαν θ κενι και κοφωθ 

αναγνϊριςισ, εν ϊ κα τθν ζςωηε βεβαίωσ ο ρωςςικόσ πόλεμοσ· δεν εςυςτάλθ δε να ωζρθ 

εισ παράδειγμα τα τθσ νοτίου Αμερικισ, εν ϊ ζναυλοσ ιτον ειςζτι θ βαρεία ωωνι τθσ κατά 

τθσ πολιτικισ τθσ Αγγλίασ, ιν εμζμωετο προ ολίγου παρρθςία και κατεμινυε προσ τασ 

άλλασ Δυνάμεισ ωσ καταπατιςαςαν διά τθσ αναγνωρίςεωσ τθσ ανεξαρτθςίασ των νζων 

εκείνων πολιτειϊν τασ ςωτθρίουσ αρχάσ του κείου δικαίου και τθσ νομιμότθτοσ, και ωσ 

καρρφνουςαν το επαναςτατικόν πνεφμα, το διά τόςων κυςιϊν και κινδφνων κατακλιβζν 

υπό τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ· διά τουσ λόγουσ τοφτουσ ουδεμιάσ ςκζψεωσ αξία εκεωρικθ θ 

μθδζν υγιζσ κατά τουσ καιροφσ εκείνουσ ζχουςα πρόταςισ του Μεττερνίχου, όςτισ ουδζ 

τότε ζπαυε λζγων τοισ πάςιν, ότι εκεϊρει τουσ Ζλλθνασ αξίουσ παντελοφσ καταςτροωισ εισ 

ςωτθρίαν τθσ Ευρϊπθσ και εισ ςτερζωςιν των αρχϊν τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, Αλλά το 

αναωανζν τοφτο ςχίςμα Αυςτρίασ και ωςςίασ επζωερε μζγιςτον αποτζλεςμα· διζρρθξε 

τον επί καταπιζςει των λαϊν χαλκευκζντα ηυγόν τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ· θ ςκθνι δε, εισ θν 

παριςτάμεκα, είναι θ τελευταία του βίου τθσ ςυμμαχίασ ταφτθσ. 

 

Εν τοφτοισ ζπεςεν απροςδοκιτωσ εν μζςω των Ελλινων ζγγραωον λζγον, μετά τινασ 

διεξοδικάσ παρατθριςεισ, τα εξισ· «Το ελλθνικόν ζκνοσ δυνάμει τθσ παροφςθσ πράξεωσ 

κζτει εκουςίωσ τθν ιεράν παρακατακικθν τθσ εαυτοφ ελευκερίασ, εκνικισ ανεξαρτθςίασ, 

και πολιτικισ υπάρξεωσ υπό τθν μοναδικιν υπεράςπιςιν τθσ μεγάλθσ Βρεττανίασ (γ). 

 

Το αναωανζν τοφτο ζγγραωον, το εν ξζνθ γλϊςςθ ςυνταχκζν και κακϊσ εξελλθνιςκζν, 

εξζπλθξε τουσ πλείςτουσ των εν τοισ πράγμαςι, αγνοοφντασ πόκεν και προσ τίνα ςκοπόν 

ανεωάνθ. 

 

Αω' οφ μετεβλικθ επί το ωιλελλθνικϊτερον θ αγγλικι πολιτικι, οι ωιλογενείσ Ηακφνκιοι, 

ϊμασ, Στζωανοσ και Δραγόνασ εςφςτθςαν εν Ηακφνκω επιτροπιν και ειργάηοντο όπωσ 

εδφναντο εισ ωωζλειαν τθσ κινδυνευοφςθσ Ελλάδοσ. Πςτισ γνωρίηει πϊσ διοικείται θ 

Επτάννθςοσ, δεν ζχει ανάγκθν να πειςκι ότι τοιαφτθ επιτροπι δεν ιτο δυνατόν να 

ςυςτθκι άνευ τθσ πλιρουσ ςυγκατακζςεωσ του μεγάλου αρμοςτοφ, ουδ' θμπορεί ν' 

αμωιβάλθ ότι ο μζγασ αρμοςτισ και επζβλεπε πάντοτε, και διεφκυνε πολλάκισ τασ πράξεισ 

αυτισ. Θ επιτροπι εωαίνετο ωσ οίκοκεν ςυντάξαςα το περί ου ο λόγοσ ζγγραωον, και 

λιγοντοσ του ιουνίου του 1825 εξαπζςτειλε δφο παρόμοια, το μεν εισ Ρελοπόννθςον διά 

του Χριςτου Ηαχαριάδου, το δε εισ Φδραν διά του Ραναγιϊτθ Λεωνταρίτθ επί ρθτι εντολι 

να τα υπογράψωςιν οι Ζλλθνεσ υπό τθν προεδρίαν το μεν του Μιαοφλθ το δε του 

Κολοκοτρϊνθ άνευ παραμικράσ προςκαωαιρζςεωσ ωσ τα μόνα ςωτιρια· δεν εκρίκθ δ' 
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εφλογον να ςταλϊςι κατ' ευκείαν προσ τθν κυβζρνθςιν, διότι ωσ κυβζρνθςισ δεν εδφνατο, 

δι' ουσ είπαμεν ςυνταγματικοφσ λόγουσ, να τα δεχκι. Δεν ςυνίςτα δε τα ζγγραωα ταφτα 

τόςον θ ρθτι παραγγελία τθσ εν Ηακφνκω επιτροπισ, όςον ο επικείμενοσ κίνδυνοσ τθσ 

πατρίδοσ. Αλλ', αν και πολφσ ιτον ο κίνδυνοσ, οι μεν των προκρίτων τθσ Ρελοποννιςου, 

ουσ θφρεν ο Ηαχαριάδθσ κατά τθν Άλωνίτςαιναν, ικελαν, οι δε δεν ικελαν να υπογράψωςι 

τθν πράξιν όπωσ ιτο ςυντεταγμζνθ· αω' οφ όμωσ ο Λβραιμθσ τουσ διεςκόρπιςε και κατά 

τθν Αλωνίτςαιναν και κατά τα Μαγοφλιανα, όλοι απθλπίςκθςαν, και ςυνελκόντεσ οι 

πλείςτοι αυτϊν εισ Λαγκάδια μετά τθν τροπιν εδζχκθςαν τθν πράξιν ωσ αναγκαίον κακόν, 

τθν υπζγραψαν, και προςυπζγραψαν και ονόματα απόντων. Ομόωωνοι υπζγραψαν τθν 

πράξιν ταφτθν και οι Υδραίοι, και οι λοιποί Νθςιϊται, και οι Στερεοελλαδίται, και τα μζλθ 

του βουλευτικοφ και του νομοτελεςτικοφ, και όλοσ ο ανϊτατοσ κλιροσ, και απαξάπαντεσ οι 

γνωςτοί Ζλλθνεσ εκτόσ του Υψθλάντου, του Κωλζττου (δ), του Κουντουριϊτου, του Γκοφρα 

και δφο τριϊν βουλευτϊν. Τα ζγγραωα ταφτα, ωζροντα ζτοσ 24 Λουλίου 1825, εςτάλθςαν 

κατά τθν παραγγελίαν τθσ εν Ηακφνκω επιτροπισ εισ Λονδίνον διά του πλοίου, Κίμωνοσ, 

του υπό τον Δθμιτρθν Μιαοφλθν, υιόν του ναυάρχου. Τόςθ δε ιτο κατ' εκείνον τον καιρόν 

θ αμθχανία των Ελλινων, και τόςθ και αυτοφ του ςτρατιωτικοφ θ ακυμία, ϊςτε εηιτθςε 

ςυγχρόνωσ θ κυβζρνθςισ, αν και επί ματαίω, τθν άδειαν των Αρχϊν τθσ Μάλτασ και τθσ 

Επταννιςου εισ ςτρατολογίαν εκ του προχείρου εντόσ των τόπων εκείνων, και τθν εισ 

Ελλάδα ζξοδον του εμπειροπολζμου Άγγλου Ναπιζρου, διοικθτοφ τθσ Κεωαλλθνίασ, εισ 

εμψφχωςιν του ςτρατιωτικοφ τθσ. Τα ζγγραωα ταφτα παρϊργιςαν τον όςχθν, διότι 

εματαίωςαν όλα τα ςχζδια του. Οφτοσ και Αμερικανόσ τισ, Τουνςζνδοσ Βάςιγκτων, 

αυτοχειροτόνθτοσ επίτροποσ των ωιλελλθνικϊν εταιριϊν τθσ Αμερικισ, τόςον 

εκραςφνκθςαν, ϊςτε ζςτειλαν τθν 16 ιουλίου προσ τα μζλθ του νομοτελεςτικοφ απρεπι 

και μωράν διαμαρτφρθςιν· αλλ' θ ωιλελλθνικι εταιρία των Ραριςίων κατζκρινεν επιςιμωσ 

τθν διαγωγιν του επιτρόπου τθσ όςχθ, παραβάντοσ τασ οδθγίασ τθσ. Αξιοπαρατιρθτον δε 

είναι, ότι ο επίτροποσ οφτοσ, εν ϊ θγωνίηετο εισ ανατροπιν του ενυπάρχοντοσ πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδοσ διά τθσ αναγορεφςεωσ βαςιλζωσ, ιλεγχε τουσ άλλουσ ωσ 

παραβάτασ αυτοφ. Ωργίςκθςαν επί τθ πράξει τθσ αγγλικισ προςταςίασ και οι το 

αυρθλιανόν ςχζδιον αςπαηόμενοι Ζλλθνεσ, και επροςπάκθςαν δι' αποςτολϊν και 

αναωορϊν εισ Ραριςίουσ εν μζςω καταδιϊξεων, ωυλακίςεων και εξοριϊν το μεν ςχζδιόν 

των να πραγματοποιιςωςι, τθν δε πράξιν τθσ προςταςίασ να ματαιϊςωςιν. 

 

Θ δε αγγλικι κυβζρνθςισ, άμα λαβοφςα τθν περί θσ ο λόγοσ πράξιν, τθν απζρριψε παρά 

πάςαν προςδοκίαν των Ελλινων, γράψαςα προσ τουσ αποςτείλαντασ αυτιν Μιαοφλθν και 

Κολοκοτρϊνθν ότι θ παραδοχι τθσ κα επζωερε πόλεμον αυτισ και τθσ Τουρκίασ πάντθ 

αδικαιολόγθτον· επρόςωερε δε ωσ και άλλοτε τθν ωιλικιν τθσ μεςολάβθςιν εισ 

ςυμβιβαςμόν. Εισ τι άρα θ υποκίνθςισ πράξεωσ απορριωκείςθσ; 

 

Διττιν προζκετο θ αγγλικι κυβζρνθςισ πρόκεςιν ρίψαςα εισ το μζςον των Ελλινων διά του 

μεγάλου αρμοςτοφ τθν πράξιν ταφτθν· τθν ανατροπιν του ςχεδίου υπζρ τθσ 

αναγορεφςεωσ του υιοφ του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ, και τθν αποτροπιν παντόσ παρά 

γνϊμθν αυτισ κινιματοσ τθσ ωςςίασ επί του ελλθνικοφ ηθτιματοσ. Είδαμεν, ότι εξ αρχισ 

του αγϊνοσ θ Αγγλία εωοβείτο τθν μοναδικιν και ζνοπλον παρζμβαςιν τθσ ρωςςικισ 

αυλισ εισ τθν ελλθνοτουρκικιν πάλθν· αν δε και εωαίνετο ζχουςα πεποίκθςιν εισ τουσ 

ειρθνικοφσ ςκοποφσ του Αλεξάνδρου, εωοβείτο πάντοτε τθν εισ τον κατά των Τοφρκων 
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πόλεμον ροπιν όλθσ τθσ ωςςίασ υπζρ των παςχόντων ομοκριςκων τθσ· ανθςφχαηε δε και 

διά τθν προ ολίγου επελκοφςαν δεινιν διαωωνίαν αυτισ και του αυτοκράτοροσ επί των εν 

Ρετρουπόλει ςυνδιαλζξεων, και διά τθν διακοπιν πάςθσ εισ το εξισ των δφο κυβερνιςεων 

ςυνδιαςκζψεωσ περί του τουρκοελλθνικοφ ηθτιματοσ. Είναι αλθκζσ ότι οι Ζλλθνεσ δεν 

εδζχκθςαν τθν υπζρ του υιοφ του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ πρόταςιν και εηιτθςαν τασ 

ςυμβουλάσ του Κάννιγγοσ, αλλ' ότε υπεκινείτο θ πράξισ αφτθ, θγνόει θ αγγλικι κυβζρνθςισ 

τθν απόρριψιν τθσ προτάςεωσ και τθν αποςτολιν του Σπανιωλάκθ· θγνόει και ο μοίραρχοσ 

Άγγλοσ ο υπενεργιςασ τθν αποςτολιν του Σπανιωλάκθ, τθν πράξιν τθσ προςταςίασ. 

 

Αλλ' ζπραξε καλϊσ ι κακϊσ αιτθςαμζνθ θ Ελλάσ τθν αγγλικιν προςταςίαν; Τα πράγματα 

απζδειξαν ότι ζπραξε καλϊσ. Φόβοσ κατζλαβε πολλοφσ των Ελλινων μιπωσ θ Αγγλία 

εκυρίευε δυνάμει τθσ πράξεωσ ταφτθσ τθν Ελλάδα, και κατεςτρζωετο τοιουτοτρόπωσ θ 

ανεξαρτθςία τθσ· αλλ' ο άλογοσ οφτοσ ωόβοσ ουδαμϊσ κατζλαβε τουσ οξυδερκεςτζρουσ 

των Ελλινων, βλζποντασ ότι, αν ζπραττε τοιοφτον τι θ Αγγλία, επροκάλει κακ' εαυτισ 

δικαίωσ τθν αγανάκτθςιν, ίςωσ και τον πόλεμον των Δυνάμεων τθσ Ευρϊπθσ, και το μίςοσ 

όλων των λαϊν· εμζμωκθςάν τινεσ τουσ Ζλλθνασ, ότι, αναγκαςκζντεσ να επικαλεςκϊςι 

ξζνθν υπεράςπιςιν, δεν επεκαλζςκθςαν τθν τθσ Ευρϊπθσ όλθσ· μιπωσ δεν ζςτειλαν προσ 

τουσ εισ Βερϊνθν ςυνελκόντασ άνακτασ ικζτασ, ουσ ουδζ τθσ παρουςίασ των θξίωςαν; 

μιπωσ δεν επεκαλζςκθςαν τθν μεςολάβθςιν τθσ αυλισ τθσ ϊμθσ προσ τασ άλλασ 

χριςτιανικάσ αυλάσ και ειςθκοφςκθςαν; ανάγκθ άρα πολιτικι ιτο να προτιμιςωςι τθν 

ευμενζςτερον προσ αυτοφσ διακειμζνθν· και τοιαφτθ ιτον, ωσ απεδείξαμεν, θ αγγλικι 

κυβζρνθςισ. Κινιςαντεσ οι Ζλλθνεσ το ωιλότιμον τθσ κυβερνιςεωσ ταφτθσ εκίνθςαν 

ςυγχρόνωσ και τθν ηυλοτυπίαν των αντιηιλων τθσ, και οφτωσ θ Ελλάσ όχι μόνον δεν ζπακεν 

αιτθςαμζνθ τθν υπεράςπιςιν μιασ και μόνθσ, αλλά ωωελικθ τα μζγιςτα διά των ενεργειϊν 

και αυτισ και των άλλων. 

 

Θ δε Αγγλία, κζλουςα να καταπραψνθ τθν εω' θσ ενθργοφντο υπεροργιςκείςαν κατ' αυτισ 

Ρφλθν, εξζδωκε τθν 18 ςεπτεμβρίου, εισ νζαν ζνδειξιν τθσ ουδετερότθτόσ τθσ, διάταγμα 

απαγορεφον πάςαν επί ξζνθ υπθρεςία ςτρατολογίαν (τθν του Κοχράνου) και πάςαν επί 

εξαμθνίαν εξαγωγιν πολεμικισ φλθσ εισ χριςιν των διαμαχομζνων (των Ελλινων)· αλλά το 

διάταγμα τοφτο οφτε τουσ Ζλλθνασ ωσ μθ ενεργθκζν ζβλαψεν, οφτε τθν Ρφλθν, βλζπουςαν 

ότι όςα επράττοντο δεν ιςαν όςα ελζγοντο, κατεπράυνεν. 

 

Ραφςαςα δε θ Ρφλθ επί τθ εισ Κωνςταντινοφπολιν αωίξει του Μιντςιάκθ να ωοβιται τθν 

ωςςίαν ωσ ωιλοπόλεμον, ιρχιςε να τθν καταωρονι ωσ ωιλειρθνικιν· τόςον δε 

εκραςφνκθ, ϊςτε, λαβοφςα ςωοδρόν ζγγραωον του επιτετραμμζνου τοφτου εισ ταχφν 

ςυμβιβαςμόν των ειςζτι αςυμβιβάςτων ρωςςοτουρκικϊν διαωορϊν ουδζ καν ν' απαντιςθ 

θξίωςεν. Εδυςωόρθςεν ο αυτοκράτωρ επί τθ ςιωπι ταφτθ, εμζμωκθ αυτόσ εαυτόν διά τθν 

πολλιν του μακροκυμίαν, ζδειξε διάκεςιν να μεταβάλθ τθν πολιτικιν του επί το 

πολεμικϊτερον. Ραριγγειλε τοισ εν Λονδίνω, Ραριςίοισ, Βιζννθ και Βερολίνω 

αντιπροςϊποισ του να εξετάςωςι τασ προσ τοφτο διακζςεισ των αυλϊν παρ' αισ ζδρευαν, 

και διζταξε τον Μιντςιάκθν να διαμαρτυρθκι κατά τθσ διαγωγισ τθσ Ρφλθσ. Διεμαρτυρικθ 

ο Μιντςιάκθσ αλλά και θ διαμαρτφρθςισ αφτθ ζμεινεν αναπάντθτοσ. Ο δε αυτοκράτωρ, 

οργιςκείσ επί τθ περιωρονιςει ταφτθ και κατά τθσ ςυμμαχίασ, ιτισ δεν τον υπεςτιριηε, και 

κατά τθσ Ρφλθσ, ιτισ τον παρικουε, και πειςκείσ εξ αυτισ του τθσ πείρασ, ότι ανωωελϊσ 
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θγωνίηετο διαπραγματευόμενοσ, εξιλκε τθσ Ρετρουπόλεωσ προσ επικεϊρθςιν του 

υπερεπικυμοφντοσ τον κατά τθσ Τουρκίασ πόλεμον πολυαρίκμου ςτρατοφ του, και προσ 

επίςκεψιν των μεςθμβρινϊν επαρχιϊν του, αίτινεσ ζνεκα τθσ προσ τθν ναυτιλίαν και το 

εμπόριόν των δυςμενοφσ διαγωγισ τθσ Ρφλθσ ζπακαν υπζρ τασ άλλασ τθσ αυτοκρατορίασ 

του· εξζλαβαν δε τθν περιοδείαν ταφτθν και αυλαί και λαοί δικαίωσ ωσ προαγγζλλουςαν 

τον πόλεμον. Αλλ' αςκενιςασ ο αυτοκράτωρ επί τθσ περιοδείασ απεβίωςεν εν Ταγανρόκω 

τθν 19 νοεμβρίου. 

 

Ουδζποτε ίςωσ άλλοτε αι των αυλϊν προσ αλλιλασ ςχζςεισ ιςαν τόςον ανϊμαλοι όςον επί 

των παραμονϊν του μεγάλου τοφτου ςυμβάντοσ· ωσ πομωόλυγεσ τα τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, 

ωσ είδαμεν, διερράγθςαν, και τα μζλθ αυτισ δεν ςυνεννοοφντο ωσ άλλοτε· ο ωιλειρθνικόσ 

Αλζξανδροσ, παρωργιςμζνοσ διά τθν προσ ά εβουλεφετο δυςμενι διάκεςιν των άλλων 

ανάκτων, εωιλοπολζμει και διζταττε τουσ πρζςβεισ του να μθ πολιτικολογϊςιν εν ταισ 

διπλωματικαίσ ςυντυχίαισ των· ανιςυχοσ θ Αυςτρία εμεκοδεφετο πϊσ να καταπραψνθ τον 

Αλζξανδρον, και πϊσ να παρατείνθ προσ βλάβθν των Ελλινων τον αγϊνα των, ον ικελεν ο 

Αλζξανδροσ να παφςθ· επί τω ςκοπϊ δε τοφτω επρότεινε νζασ, ανωωελείσ, και 

απαραδζκτουσ ςυνδιαπραγματεφςεισ· θ Γαλλία κατεγίνετο να ςυνάψθ τα διεςτϊτα· θ 

Ρρωςςία μόνθ ερρϊςςιηε και εμζμωετο τασ άλλασ αυλάσ ωσ προκαλοφςασ μάλλον διά τθσ 

προσ τθν ωςςίαν διαγωγισ των ι εμποδιηοφςασ τον πόλεμον, αλλά και αφτθ δεν 

ςυνεμάχει· θ δε Αγγλία εδυςωόρει απομεμονωμζνθ· εταράττετο δε υπζρποτε, διότι ζβλεπε 

τθν ωςςίαν ετοίμθν εισ πόλεμον, ον ικελε να εμποδίςθ παντοίοισ τρόποισ, και επεκφμει 

αξιοπρεπι απαλλαγιν από τθσ μεμονωμζνθσ κζςεϊσ τθσ διά τινοσ ςυνεννοιςεωσ μετ' 

αυτισ, μεκ' θσ και μόνθσ διενοείτο να εργαςκι του λοιποφ εισ λφςιν του ελλθνοτουρκικοφ 

ηθτιματοσ, πεπειςμζνθ ότι αι άλλαι αυλαί ι κα παρθκολοφκουν, ι δεν κ' αντζπρατταν. 

Ρροκφμωσ ζκλινεν ο εν Λονδίνω πρζςβυσ τθσ ωςςίασ το ουσ εισ τουσ διαλλακτικοφσ 

λόγουσ του Κάννιγγοσ, αι δφο αυλαί διθλλάγθςαν, και ο εν υπολιψει παρά τω Αλεξάνδρω 

λόρδοσ Στραγωόρδοσ, ο επ' αδεία μεταβάσ πρό τινοσ καιροφ εκ Κωνςταντινουπόλεωσ εισ 

Λονδίνον, απεςτάλθ πρζςβυσ παρ' αυτϊ εισ παςιωανζσ δείγμα διαλλαγισ. 

 
1825 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΖ'. 

 
Γεπηέξα πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ. — Πεξίνδνο πξώηε. 

 

ΑΡΟΔΛΔΟΥΣΑ θ Ρφλθ τασ μζχρι τοφδε επανειλθμμζνασ αποτυχίασ τθσ εισ τθν ανικανότθτα 

των πολεμάρχων τθσ ανζδειξε το ζτοσ τοφτο οφμελθ-βαλεςιν τον εςιτ- Μεχμζτπαςαν, 

τον και Κιουταχιν. Διεκρίκθ, ωσ είδαμεν, ο ανιρ οφτοσ ωσ δραςτιριοσ και ωιλοκίνδυνοσ 

και επί τθσ μάχθσ του Ρζτα, και επί τθσ πρϊτθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου, κακ' θν, αν 

ειςθκοφετο, θ πόλισ ζπιπτεν. Θ Ρφλθ τω ζδωκεν επί τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ πάςαν 

εξουςίαν και αωκόνουσ πόρουσ, μετζκεςε τον αντίηθλόν του Βρυϊνθν από τθσ ςατραπείασ 

του Μπερατίου εισ τθν τθσ Κεςςαλονίκθσ, και τω είπεν επί τω διοριςμϊ του, «ι - τ ο - Μ ε 

ς ο λ ό γ γ ι - ι - τ θ ν - κ ε ω α λ ι ν - ς ο υ». Ο νζοσ δε οφτοσ αρχιςτράτθγοσ κατζβθ εισ 

Λάριςςαν τον ιανουάριον και εκείκεν μετζβθ εισ Λωάννινα, όπου κατεγίνετο να παφςθ τασ 

ταραχάσ τθσ Αλβανίασ και ςτρατολογιςθ επί αδρϊ και τακτϊ μιςκϊ. 
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Διθγοφμενοι τα τθσ πρϊτθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου περιεγράψαμεν το τείχοσ του (α). 

Ζκτοτε εδυναμϊκθ και ζλαβε νζαν μορωιν υπό τθν ακάματον ωροντίδα του Κοκκίνθ· 

εκακαρίςκθ δε, επλατφνκθ, και εβακφνκθ και θ τάωροσ. Επαιρόμενοσ ο τειχοποιόσ οφτοσ 

ειδοποίει επιςιμωσ τον διευκυντιν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Μαυροκορδάτον, ότι «ικανόν ιτο 

το ζργον του ν' ανκζξθ εισ πάςαν εχκρικιν προςβολιν, και ότι επιςκεωκζντεσ αυτό Άγγλοι 

το εκαφμαςαν και εξεπλάγθςαν». Ουδζν είχε βεβαίωσ το ζργον τοφτο ικανόν να κινιςθ εισ 

καυμαςμόν ι να ωζρθ εισ ζκπλθξιν τον επιςκεπτόμενον ειδιμονα· ουδ' αυτό το τείχοσ ιτον 

εφκτιςτον και αν μεκ' όλθσ τθσ ατελείασ του θ πόλισ δεν θλϊκθ υπό των πολεμίων ειμι 

κακ' ιν θμζραν εγκατελείωκθ υπό των υπερμάχων, ςυνζβθ τοφτο, διότι «άνδρεσ θ πόλισ, 

ου τείχθ». 

 

Το τείχοσ είχεν επί τθσ ενάρξεωσ τθσ πολιορκίασ ταφτθσ ςχιμα επτάγωνον. Ρροσ το 

κζντρον, το προσ άρκτον, ζκειτο το προτείχιςμα του Μπότςαρθ· προσ δυςμάσ δε του 

κζντρου κατά ςειράν το πφργωμα του Κοραι, το προτείχιςμα του Φραγκλίνου, το 

κανονοςτάςιον του Βφρωνοσ, τα πυργϊματα του Γουλιζλμου Τζλλου και του Κοτςιοφκου 

και το κανονοςτάςιον του Κυριακοφλθ. Ζκειτο επί τθσ αυτισ ςειράσ αλλ' επί του 

παρακειμζνου νθςιδίου τθσ Μαρμαροφσ και το κανονοςτάςιον του Σαχτοφρθ· προσ 

ανατολάσ δε του κζντρου ζκειντο το προτείχιςμα του Μακρι, το μθνοειδζσ πρόωραγμα του 

Γουλιζλμου τθσ Οραγγίασ (β), τα κανονοςτάςια του ιγα και του Αντωνίου Κοκκίνθ, τα 

καρκινοειδζσ πρόωραγμα του Μονταλεμβζρτου και τα κανονοςτάςια του Σιεωζλδου, του 

Κανάρθ και του Σκενδζρμπεθ. Εω' όλου δε του τείχουσ ζκειντο 48 κανόνια ςιδθρά, 

διαωόρου ολκισ μζχρι 48 λιτρϊν, και 4 βομβοβόλοι, εξ ϊν αι δφο είχαν διάμετρον 10 

δακτφλων, αι δε άλλαι θ μεν 5 θ δε 4 2/5. 

 

Ακουςκείςθσ τθσ εχκρικισ ταφτθσ εκςτρατείασ, ζςπευςεν θ κυβζρνθςισ να ςτείλθ εισ 

διοίκθςιν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ τριμελι επιτροπιν εκ των βουλευτϊν, Λωάννου 

Ραπαδιαμαντοποφλου, Γεωργίου Καναβοφ και Δθμθτρίου Κζμελθ. Θ επιτροπι αφτθ 

αωίχκθ εισ Μεςςολόγγι τθν 12 απριλίου και θςχολικθ ςπουδαίωσ εισ τακτοποίθςιν τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

Είχεν ιδθ διατάξει θ τοπικι διοίκθςισ εν καιρϊ ςτρατεφματα υπό τον Νότθν Μπότςαρθν, 

τον Τςόγκαν και άλλουσ προσ ωροφρθςιν του Καρβαςαρά, τθσ Βονίτςθσ και των ςτενϊν του 

Μακρυνόρουσ, και τα ςτρατεφματα ταφτα υπικουςαν. Αλλά, ςτρατευςάντων των εχκρϊν 

προσ το Μακρυνόροσ, ελειποτάκτθςαν οι ωυλάςςοντεσ τασ κζςεισ εκείνασ, εγκατζλειψαν 

και οι άλλοι τασ επί τθσ δεξιάσ όχκθσ του Αχελϊου, ϊςτε οι εχκροί διζβθςαν τθν 23 

μαρτίου ανεμπόδιςτοι το Μακρυνόροσ, και ζπεςαν, μθδενόσ εναντιουμζνου, εισ Γάλτον και 

Ξθρόμερον· οι δε τριςάκλιοι κάτοικοι διεςκορπίςκθςαν ωσ και άλλοτε· αλλ' θφραν ιδθ 

καταωφγιον ζτοιμον και αςωαλζσ, το υπό τθν Επτάννθςον πολιτείαν νθςίον του Καλάμου. 

Οι εχκροί οφτε επί τθσ ποταμοπορείασ του Αχελϊου οφτε πζραν αυτοφ θφραν αντίςταςιν, 

διότι όςον οφτοι επροχϊρουν, τόςον οι Ζλλθνεσ υπεχϊρουν προσ τασ πόλεισ Μεςολογγίου 

και Ανατολικοφ, 

Απρίλιοσ και τοιουτοτρόπωσ ζωκαςε τθν 11 απριλίου ατουωζκιςτοσ πολυάρικμοσ 

προωυλακι απζναντι του Ανατολικοφ· τθν δε 15, εωάνθ μζροσ αυτισ και ζξωκεν 

του Μεςολογγίου· επί δε τθ εμωανίςει εξιλκαν τινεσ των εντόσ, θκροβολίςκθςαν 
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και επανιλκαν εισ τθν πόλιν· εξιλκαν και τθν επιοφςαν και θκροβολίςκθςαν ωσ 

και τθν προτεραίαν. Εωονεφκθςαν δε τασ δφο ταφτασ θμζρασ δφο ςθμαιοωόροι, ο 

μεν Ζλλθν, ο δε Τοφρκοσ· επλθγϊκθςαν και οκτϊ Ζλλθνεσ και άλλοι τόςοι εχκροί. 

Ενεδρεφςαντεσ οι Ζλλθνεσ κατά το Κεωαλόβρυςον εςκότωςαν τθν ακόλουκον 

θμζραν ζξ εκ των διαπορευομζνων εχκρϊν. 

 

Διθγοφμενοι τα τθσ πολιορκίασ του Ανατολικοφ επί του 1823, είπαμεν ότι το νθςίον εκείνο 

δεν είχε γλυκφ νερόν, και ότι οι κάτοικοι θρφοντο το εισ χριςιν των από τινοσ πθγισ επί τθσ 

ξθράσ. Θ πθγι αφτθ εωρουρείτο επί τθσ ειςβολισ των εχκρϊν υπό των Ελλινων· αλλά τθν 

17 εγκατελείωκθ και εκυριεφκθ υπό των εχκρϊν, και ζκτοτε θ ζλλειψισ του νεροφ εγζνετο 

λίαν επαιςκθτι εν τθ πόλει. Τθν δε 15 είσ των ςτρατιωτϊν, κατοικϊν παράλιον οικίαν, 

ζπεςεν εισ τθν ζμπροςκεν αυτισ κάλαςςαν, ίνα κολυμβιςθ· κατά τφχθν ζπιεν ολίγον νερόν 

και το θφρε παρά πάςαν προςδοκίαν γλυκφ· ανιγγειλε τοφτο τοισ εν τθ πόλει, ζτρεξαν τα 

πλικθ εισ τον αιγιαλόν, το εγεφκθςαν, και ευρόντεσ το και αυτοί γλυκφ, εγζμιςαν όλα τα 

αγγεία των· γλυκφ διζμεινε και τασ δφο ακολοφκουσ θμζρασ· και οι μεν εξθγοφντεσ το 

πράγμα ωυςικϊσ είπαν ότι κατζρρευςεν εκ των πλθςίον υψωμάτων και εωζρετο επί του 

αλμυροφ ωσ ελαωρότερον, οι δε ευλαβζςτεροι επίςτευςαν ότι ιτον αλλοίωςισ τθσ δεξιάσ 

του Υψίςτου, του μεταποιιςαντοσ επί Μωυςζωσ το πικρόν φδωρ εισ γλυκφ και κορζςαντοσ 

τον λαόν αυτοφ διψϊντα. 

 

Τθν δε 23 απεκλείςκθ ςτενϊσ θ πόλισ του Μεςολογγίου. Άδθλοσ ο ακριβισ αρικμόσ των 

ειςβαλόντων εχκρϊν αλλά διανεμομζνων 50,000 ςιτθρεςίων εισ υπομιςκίουσ, 

υπελογίηοντο 35,000 οι οπλοωόροι· παρθκολοφκουν δε και 3000 ςκάπται και εργάται 

Χριςτιανοί. Εκ των οπλοωόρων δε τοφτων 2000 κατζλαβαν το Μακρυνόροσ· 3000 τθν 

Λάςπθν, τον Μαχαλάν και τον Καρβαςαράν· 3500 τθν Γουριάν, όπου αι αποκικαι· 4000 τα 

κατ' ανατολάσ και κατά δυςμάσ του Ανατολικοφ· 2500 τα Σάλωνα και το Ρετροχϊρι, και 

20,000 επολιόρκουν τθν πόλιν του Μεςολογγίου, όπου διζμενε και ο αρχιςτράτθγοσ· 

μετεωζροντο δε εν καιρϊ ανάγκθσ και άλλοι άλλοκεν πολεμιςταί εισ ενίςχυςιν τθσ 

πολιορκίασ και ςυχνάκισ μετεκινοφντο εκ των διαωόρων κζςεων. Οι ςυγκροτοφντεσ δε τον 

ςτρατόν τοφτον ιςαν Αςιανοί, ουμελιϊται, Αλβανοί και Γκζγκαι. Τοςαφτθ και τοιαφτθ 

ιτον θ δφναμισ των εχκρϊν. 

 

Θ δε των Ελλινων εντόσ των δφο πόλεων, αρξαμζνθσ τθσ πολιορκίασ, ιτο περίπου 

τριςχίλιοι οπλοωόροι υπό τουσ αρχθγοφσ Στουρνάρθν, Μακριν, Νότθν Μπότςαρθν, 

Τςόγκαν, Δθλθγεωργόπουλον, Γιαννάκθν αηοκότςικαν, Μςκον, Λιακατάν, Σοφκαν και 

άλλουσ. Ευρζκθ επί τθσ ενάρξεωσ τθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου και διζμεινεν εν αυτϊ 

μζχρι τζλουσ ιουλίου και ο Νικιτασ. Θ πόλισ ιτον υπεραςπίςιμοσ, και τρόωιμα και 

πολεμεωόδια ικανά είχε, και τα ςτρατεφματα ιςαν και εμπειροπόλεμα και πλιρθ ηιλου· 

είχε και τθν κάλαςςαν ανοικτιν και δι' αυτισ ελάμβανεν ζξωκεν ό,τι εχρειάηετο· ανοικτιν 

είχε τθν κοινωνίαν και ο Κιουταχισ μετά τθσ Ναυπάκτου και Ρατρϊν και ελάμβανε και 

αυτόσ εκείκεν ό,τι εχρειάηετο. 

 

Άμα δε ςτρατοπεδεφςαντεσ οι εχκροί ιρχιςαν να εργάηωνται ζμπροςκεν του 

προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ· επί ςκοπϊ δε να προωυλάττωνται από των προςβολϊν 

των εντόσ του τείχουσ ινοιξαν τάωρον αρχομζνθν από του καρκινοειδοφσ προωράγματοσ, 
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τελευτϊςαν εισ το κανονοςτάςιον του Κυριακοφλθ και απζχουςαν του τείχουσ 300 

οργυιάσ, και τθν 25 εμβικαν εισ αυτιν και ζςτθςαν άνωκεν ςθμαίασ. Αλλ' θ τάωροσ δεν 

εςκάωθ όςον ζπρεπε βακεία, διά τοφτο τινζσ αυτϊν εωονεφκθςαν, κανονοβολθςάντων 

των εντόσ, και πολλοί απεμακρφνκθςαν. Τθν εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ 36 των εν τω 

Ανατολικϊ Σουλιωτϊν υπό τον Κίτςον Ράςχον και Γιάννθν Μπζκαν εξιλκαν προσ το μζροσ 

του προωιτου Θλίου ζχοντεσ βοθκόν και μίαν κανονοωόρον, και ενεδρεφςαντεσ 

εωόνευςαν και επλιγωςαν ζξ, και απζςτειλαν εισ Μεςολόγγι μίαν κεωαλιν. Τθν δε 20 

καταςκεφαςαν οι Τοφρκοι διά νυκτόσ δφο τετραγωνικάσ τάωρουσ 250 οργυιάσ μακράν του 

τείχουσ προσ το μζροσ τθσ κατθδαωιςμζνθσ εκκλθςίασ του αγίου Δθμθτρίου, επί ςκοπϊ να 

προςβάλωςιν εκείκεν το προτείχιςμα του Φραγκλίνου, τα πυργϊματα του Γουλιζλμου 

Τζλλου και του Κοτςιοφκου και το κανονοςτάςιον του Κυριακοφλθ. Τθν αυτιν νφκτα 

κατεςκεφαςαν και κανονοςτάςιον πολλά πλατείασ ζχον κανονοκυρίδασ επί του εδάωουσ 

τθσ άλλθσ κατθδαωιςμζνθσ εκκλθςίασ του αγίου Ακαναςίου, και ζν αντιχαράκωμα κατά 

μζτωπον του καρκινοειδοφσ προωράγματοσ. Τθν ακόλουκον νφκτα ιγειραν καταντικρφ του 

κανονοςταςίου του ιγα πρόχωμα όπιςκεν τθσ τάωρου. Τθν 28 μετά μεςθμβρίαν ζςτθςαν 

αντικρφ του μθνοειδοφσ προωράγματοσ βομβοβόλον, και ζρριψαν κατά πρϊτθν ωοράν 

πζντε βόμβασ, αλλ' ουδεμίαν επροξζνθςαν ηθμίαν. Τθν νφκτα ιρχιςεν εςωτερικόσ και 

εξωτερικόσ κανονοβολιςμόσ διαρκζςασ από τθσ β' ϊρασ μζχρι τθσ θ', αλλά και τότε 

ουδεμίαν βλάβθν ζπακαν οι εν τθ πόλει. Ο κανονοπόλεμοσ επανελιωκθ και τθν επιοφςαν 

νφκτα από τθσ β' ϊρασ μζχρι τθσ ςτ', αλλ' επίςθσ και τότε αβλαβισ· επανελιωκθ και τθν 30 

προ τθσ ανατολισ του θλίου, κακ' θν εχφκθ κατά πρϊτθν ωοράν αίμα εντόσ τθσ πόλεωσ, 

ςκοτωκζντοσ ενόσ και πλθγωκζντων πζντε· το εςπζρασ ερρίωκθςαν ζςωκεν και ζξωκεν 

πζντε βόμβαι· εκείνθν δε τθν θμζραν θυτομόλθςεν ο παρά τω εχκρικϊ ςτρατϊ Μιτροσ 

Βάγιασ και οκτϊ ςτρατιϊται. 

Μάιοσ Κανονοβολοφντεσ οι εχκροί τθν 1 μαΐου ζβλαψαν τα πυργϊματα του Γουλιζλμου 

Τζλλου και του Κοτςιοφκου. Τθν αυτιν θμζραν κατεςκεφαςαν μεταξφ του 

προτειχίςματοσ του Μακρι και του κανονοςταςίου του ιγα άλλθν τετραγωνικιν 

τάωρον ζχουςαν και αυτιν κανονοκυρίδασ, τθν δε νφκτα ζρριψαν τζςςαρασ βόμβασ 

εισ τθν πόλιν, αντζρριψαν και οι εν τθ πόλει πλειοτζρασ· μζχρι δε τθσ θμζρασ εκείνθσ 

οι εχκροί είχαν εισ χριςιν τρία μόνον κανόνια και μίαν 6 δακτφλων βομβοβόλον, 

ϊςτε θ πυρομαχία ιτον ελαωρά· δεν ζπαυαν δε εργαηόμενοι πάςαν νφκτα, και 

εξθμερόνοντο ζμπροςκεν του τείχουσ ποτζ μεν τάωροι, ποτζ δε αντιχαρακϊματα, ι 

προμαχϊνεσ. Εντεφκεν εωαίνετο ότι οι εχκροί θτοιμάηοντο εισ ςτενιν πολιορκίαν, οι 

δε μετά πολλισ ωειδοφσ βομβοβολιςμοί και κανονοβολιςμοί των εδείκνυαν 

ζλλειψιν ειςζτι των εισ πυροβολιν αναγκαίων. Τθν 3 ιρχιςαν οι Ζλλθνεσ να 

καταςκευάηωςι μεςότειχα εισ προωφλαξιν από των επιρριπτομζνων βομβίδων 

(γρεναδϊν). Οι δε ςθμαντικϊτεροι των εχκρϊν μετζωεραν τασ ςκθνάσ των πζραν 

των ελαιϊν προσ τουσ πρόποδασ των βουνϊν εισ αποωυγιν του ελλθνικοφ πυρόσ. 

Εργαηόμενοι οι εχκροί αδιακόπωσ επροχϊρθςαν τθν επαφριον 40 οργυιάσ πλθςίον 

του μθνοειδοφσ προωράγματοσ διά μζςου τριγϊνου τάωρου τθν νφκτα 

καταςκευαςκείςθσ· μετά δε τθν μεςθμβρίαν ιρχιςε πάλιν ο κανονοβολιςμόσ, κακ' 

όν εωονεφκθ μία γυνι. 

 
Ανοικτόσ ιτον ο λιμιν του Μεςολογγίου, αλλά ςυχνάκισ εξζπλεαν των Ρατρϊν δφο βρίκια, 
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ζν ςαμπζκον και ζν μίςτικoν υπό τον Μαχμοφτθν και θνόχλουν τα πλοιάρια των 

Μεςολογγιτϊν. Τα πλοία ταφτα εξζπλευςαν και προ ολίγου, υπιγαν μζχρι του Καλάμου εισ 

καταδίωξιν των υπό ελλθνικιν ςθμαίαν πλοιαρίων και επανελκόντα ελλιμζνιςαν τθν 4 

ζμπροςκεν του Μεςολογγίου· αλλά μετ' ολίγασ ϊρασ απεμακρφνκθςαν. Τθν 5 ζωερεν ο 

εχκρόσ άλλθν βομβοβόλον μικροτζραν τθσ πρϊτθσ και άλλο μεγάλον κανόνι· κατεςκεφαςε 

δε και άλλασ τριγϊνουσ τάωρουσ και ιλκε πλθςιζςτερον του τείχουσ· κανονοβολϊν δε τθν 

νφκτα τθσ 7 ευςτοχϊτερον διζρρθξε μζροσ του μεγάλου προτειχίςματοσ· ανιγειρε τθν 

αυτιν νφκτα και άλλουσ προμαχϊνασ και προχϊματα. Τθν αυτιν νφκτα εξιλκαν ολίγοι 

Ζλλθνεσ εισ καταςκόπευςιν του εχκρικοφ ςτρατοπζδου, εν οίσ και ο Μεςολογγίτθσ 

οφτςοσ, όςτισ εηωγρικθ. Τθν ακόλουκον θμζραν ζβαλαν οι Ζλλθνεσ εισ χριςιν άλλο 

κανονοςτάςιον καταςκευαςκζν μεταξφ του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου και του 

πυργϊματοσ του Γουλιζλμου Τζλλου, ονομάςαντζσ το Τοκζλ. Τθν 11 εξθμερϊκθςαν νζα 

περιταωρεφματα και προμαχϊνεσ πλθςιζςτερον του τείχουσ, και οι εχκροί, 

κανονοβολοφντεσ επιδεξίωσ το προτείχιςμα του Φραγκλίνου, ζρριψαν μζροσ τθσ 

κανονοκυρίδοσ και επλθςίαςαν εισ το τείχοσ κατ' εκείνο το μζροσ εντόσ 80 οργυιϊν· 

κατεςκεφαςαν εν τοφτοισ και οι Ζλλθνεσ άλλο κανονοςτάςιον επ' ονόματι Νορμάνου 

μεταξφ του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου και του πυργϊματοσ του Κοραι. Τθν νφκτα τθσ 

16 οι εχκροί επάτθςαν τθν Ρλϊςταιναν, νθςίδιον μεταξφ Μεςολογγίου και Ανατολικοφ, και 

επιραν ίππουσ. Τθν αυτιν νφκτα κατεςκευάςκθ άλλο περιτάωρευμα εχκρικόν αντικρφ του 

προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου, όπου διενοείτο ο εχκρόσ να τοποκετιςθ τουσ ςκοποφσ 

του. Τθν 19 προςωρμίςκθ εν τω λιμζνι του Μεςολογγίου το ελλθνικόν πλοίον, ο Λεωνίδασ, 

ωζρον τροωάσ και πολεμεωόδια. Τθν επιοφςαν νφκτα επάτθςαν οι εχκροί ερθμονιςιόν τι, 

και επιραν τα εκεί βόςκοντα πρόβατα ωονεφςαντεσ τουσ ωυλάςςοντασ αυτά δφο 

ποιμζνασ, επροχϊρθςαν δ' εκείκεν και προσ τθν Κλείςοβαν· άλλα δφο ελλθνικά πλοιάρια 

παρευρεκζντα τουσ απεδίωξαν. Τθν δε 21 κανονοβολοφντεσ ζρριψαν κάτω μζροσ του 

προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ· αλλ' οι Ζλλθνεσ κατεςκεφαςαν διά νυκτόσ ζςωκεν άλλο 

περίωραγμα και παρεγζμιςαν και το πεςόν μζροσ. Κατ' εκείνθν τθν περίςταςιν εχκρικι 

ςωαίρα κατζκραυςε τθν κεωαλιν του αρχιπυροβολιςτοφ του προτειχίςματοσ και χρθςτοφ 

πολίτου Δθμιτρθ Σιδερι. Τθν αυτιν θμζραν εξζπλευςαν πάλιν των Ρατρϊν τα τζςςαρα 

εχκρικά πλοία και εωάνθςαν προσ τα παράλια του Μεςολογγίου. Ανιχκθ και ο Λεωνίδασ, 

αλλά δεν εναυμάχθςαν επικρατοφςθσ γαλινθσ. Τθν 23 κατεςκεφαςεν ο εχκρόσ αντικρφ του 

προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου ζτερον περιτάωρευμα 15 οργυιάσ μόλισ απζχον του 

τείχουσ. Τθν αυτιν θμζραν εξθμερϊκθςαν πάλιν πλθςίον του λιμζνοσ τα εχκρικά πλοία. 

Επζπλευςεν ο Λεωνίδασ, και τα θνάγκαςε να μεταπλεφςωςι προσ τθν αντικρφ 

πελοποννθςιακιν παραλίαν· εναυμάχθςαν και τθν επαφριον, και τόςον εβλάωκθςαν τα 

εχκρικά, ϊςτε θναγκάςκθςαν να επαναπλεφςωςιν εισ Ράτρασ και να μθ εκπλεφςωςι 

πλζον. Τθν δε 25 τα κανόνια των εχκρϊν επετροβόλουν δι' ζλλειψιν ςωαιρϊν· μζχρι δε τθσ 

θμζρασ εκείνθσ οι εχκροί είχαν εν χριςει οκτϊ κανόνια και πζντε βομβοβόλουσ. Τθν δε 28 

κατεςκευάςκθ νζον εχκρικόν κανονοςτάςιον αντικρφ του κανονοςταςίου του Νορμάννου 

απζχον 80 οργυιάσ. Τθν αυτιν θμζραν ελλιμζνιςεν ζξωκεν του Μεςολογγίου θ αγγλικι 

κορβζττα, όδον. Τθν δε επαφριον εχάρθςαν χαράν μεγάλθν οι εν τθ πόλει ιδόντεσ επτά 

ελλθνικά πλοία υπό τον Γεϊργθν Νζγκαν εντολιν ζχοντα να επαναλάβθ τθν πολιορκίαν 

του κορινκιακοφ κόλπου. Τθν αυτιν θμζραν επεςκζωκθ ο πλοίαρχοσ τθσ αγγλικισ 

κορβζττασ Άββοτοσ το τείχοσ και υπεδζχκθ ωιλικϊσ και εντίμωσ. Τθν 31 εξιλκαν 20 
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ζλλθνεσ εισ ςφλλθψιν ταφρων πλθςίον του ανατολικοφ μζρουσ του τείχουσ, αλλ' 

επανιλκαν άπρακτοι. 

Λοφνιοσ Τθν δε 3 Λουνίου εϊρταςαν τθν ναυμαχίαν του Καωθρζωσ, και τθν επαφριον 

απετελείωςαν νζον κανονοςτάςιον επί τθσ δυτικισ πλευράσ του τείχουσ επ' ονόματι 

του Μιαοφλθ· τθν αυτιν θμζραν απετελείωςαν και οι εχκροί άλλο, 200 οργυιάσ 

απζχον του κανονοςταςίου του ιγα. 

 

Τθν νφκτα δε τθσ 6 ανεκάλυψαν το υδραγωγείον και το ζκοψαν· αλλ' οι εν τθ πόλει 

ανεπλιρωςαν τθν ζλλειψιν του ρζοντοσ νεροφ ανοίξαντεσ πολλά πθγάδια ολιγοβακι 

αναβλφηοντα πόςιμον νερόν. Τθν δε 7 περί τθν δφςιν του θλίου ζπεςεν εχκρικι βομβίσ εισ 

το κανονοςτάςιον του Νορμάννου, διιλκε τθν κανονοκυρίδα, εξιψε το επικείμενον 

κανόνι, και ζπεςαν τα πζριξ τθσ κανονοκυρίδοσ. Τθν 8 δφο ϊρασ μετά το μεςονφκτιον 

θκοφςκθςαν πατιματα επί του ρθχοφ παρακαλαςςίου προσ το δυτικόν μζροσ του τείχουσ, 

και οι ωυλάςςοντεσ τα κανονοςτάςια του Κυριακοφλθ και του Σαχτοφρθ ζδραξαν τα όπλα· 

300 Τοφρκοι πεηοί, πεςόντεσ εισ τθν κάλαςςαν, ιρχοντο προσ τα ρθκζντα κανονοςτάςια, 

αλλά ωκάςαντεσ εντόσ βολισ τουωεκίου ανενόχλθτοι, τόςον επιδεξίωσ προςεβλικθςαν 

και υπό των κανονοςταςίων και υπό τθσ επί του νθςιδίου τθσ Μαρμαροφσ ωρουράσ, ϊςτε 

ζςτρεψαν τα νϊτα κακϊσ ζχοντεσ. Ρρωίασ δε γενομζνθσ, εξιλκαν τινεσ των επί των 

κανονοςταςίων του Κυριακοφλθ και του Σαχτοφρθ εισ τθν αντικρφ του νθςιδίου ξθράν, και 

θφραν όπλα και άλλα είδθ ριωκζντα κατά γθσ υπό των εχκρϊν επί τθσ ωυγισ των. Τθν 

θμζραν εκείνθν ιλκαν εισ τθν πόλιν ο αρχιπυροβολιςτισ Στιλτςιμβζργθσ καί τινεσ άλλοι 

ωιλζλλθνεσ· ιλκαν ςυγχρόνωσ μετά τινων οπαδϊν και ο Αλεξάκθσ Βλαχόπουλοσ, ο Μιτςοσ 

Κοντογιάννθσ και ο Γιαννάκθσ άγκοσ· ιλκε τθν επαφριον και ο Λάμπροσ Βζικοσ. Οι δε 

εχκροί, ςκοπεφοντεσ να εμποδίςωςιν εισ το εξισ πάςαν εκδρομιν των ωυλαςςόντων τθν 

Μαρμαροφν και το κανονοςτάςιον του Κυριακοφλθ, ανιγειραν τθν 17 αντικρφ αυτϊν 

κανονοςτάςιον. 

 

Ενιςχυκζντεσ δε οι τθσ ωρουράσ υπό των ζξωκεν ειςελκόντων μαχθτϊν, απεωάςιςαν να 

πζςωςιν εισ το εχκρικόν ςτρατόπεδον· και ανάψαντεσ υπόνομον, πρό τινων θμερϊν 

υποςκαωείςαν μζχρι των εμπροςκινϊν του εχκροφ οχυρωμάτων, εξϊρμθςαν τθν 20 και εκ 

του κζντρου και εκ των δφο πλευρϊν ταυτοχρόνωσ, μυδροβολοφντων αδιακόπωσ των 

κανονίων· εκατόν εκ των ωυλαςςόντων τα χαρακϊματα εκείνα εχκρϊν εωονεφκθςαν, 

πζντε εηωγρικθςαν, οι λοιποί διεςκορπίςκθςαν, επτά ςθμαίαι θρπάγθςαν και πολλά όπλα 

και ςκεφθ ελαωυραγωγικθςαν· εωονεφκθςαν και τρεισ Ζλλθνεσ και επλθγϊκθςαν 

ακινδφνωσ τζςςαρεσ. 

 

Και μζχρι μεν τθσ ϊρασ εκείνθσ το ελικοειδζσ και λαβυρινκϊδεσ ςχιμα των εργαςιϊν 

απζκρυπτε προσ ποίον μζροσ του τείχουσ εμελζτων να ορμιςωςιν οι εχκροί εν καιρϊ· αλλ' 

ζκτοτε εωάνθςαν διευκφνοντεσ κυρίωσ τασ εργαςίασ των προσ το μζτωπον, το μεταξφ του 

κανονοςταςίου του ιγα και του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου· διά τοφτο θςχολοφντο 

και οι Ζλλθνεσ εισ ενδυνάμωςιν αυτοφ. Οι εχκροί ςυςςωρεφςαντεσ εν διαςτιματι πολλϊν 

θμερϊν προσ εκείνο το μζροσ χϊματα, τα εκφλιςαν τόςον πλθςίον του χείλουσ τθσ τάωρου, 

ϊςτε και εντεφκεν ζτι μάλλον εωάνθ, και ζκ τινων αυτομόλων εβεβαιϊκθ, ότι ο εχκρόσ 

εμελζτα να χϊςθ δι' αυτϊν το μζροσ εκείνο τθσ τάωρου επί ςκοπϊ εωόδου. Τθν ακόλουκον 
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θμζραν ιλκαν εισ ενδυνάμωςιν τθσ ωρουράσ εκ Ρελοποννιςου ο Κίτςοσ και ο Γεϊργθσ 

Βάγιασ· ςυνεπλθρϊκθ δε ο αρικμόσ των εντόσ τθσ πόλεωσ οπλοωόρων, λιγοντοσ του 

ιουνίου, εισ 4500. Ο δε Κιουταχισ εκανονοβόλει και εβομβοβόλει κακ' θμζραν εκ 

διάλειμμάτων, αλλ' ουδζν άξιον λόγου εδφνατο να επιχειριςθ διά τθν ςπάνιν των εισ 

πολιορκίαν και ζωοδον αναγκαίων· κα ευπόρει δε τοφτων μετά τθν άωιξιν του βυηαντινοφ 

ςτόλου. Ολίγθν βλάβθν επροξζνθςαν αι εξ αρχισ τθσ πολιορκίασ μζχρι τζλουσ του Λουνίου 

ριωκείςαι εισ τθν πόλιν ςωαίραι και βόμβαι· 40 μόλισ ιςαν οι ωονευκζντεσ και άλλοι τόςοι 

ςχεδόν οι πλθγωκζντεσ· ζπακαν δε τόςον ολίγοι, διότι αι βόμβαι, πίπτουςαι επί τθσ 

απαλισ γθσ τθσ πόλεωσ, ςπανίωσ ζςπων· βαρυτζραν ηθμίαν υπζωεραν οι Τοφρκοι, και 

μόνθ θ ελλθνικι εωόρμθςισ τθσ 20 ζωκειρε και ζβλαψεν υπερδιπλαςίουσ. Αλλ' οι πακόντεσ 

υπζρ τουσ άλλουσ ιςαν οι δυςτυχείσ ταωρωρφχοι Χριςτιανοί ωσ μάλλον των άλλων 

εκτεκειμζνοι, αν και οι πολιοωφλακεσ επροςπάκουν όςον εδφναντο διά το ομογενζσ και 

ομόκρθςκον να μθ τοφσ βλάπτωςιν. 

 

Ο δε βυηαντινόσ ςτόλοσ κατζπλευςεν, ωσ προείπαμεν, εισ Σοφδαν, όπου προκατζπλευςε 

και ο αιγφπτιοσ. Μακόντεσ δε οι αρχθγοί των εν τω λιμζνι τθσ Μιλου ελλθνικϊν μοιρϊν 

παρά του εισ καταςκοπιν ςταλζντοσ Ηάκα, ότι όλα τα εχκρικά πλοία ζκειντο 

ςυςςωρευμζνα όπιςκεν του ωρουρίου τθσ Σοφδασ ατάκτωσ και απροωυλάκτωσ, βουλιν 

ζβαλαν να τα καφςωςιν εντόσ του λιμζνοσ, και επί τω ςκοπϊ τοφτω απζπλευςαν τθν 29 

μαΐου αι δφο ελλθνικαί μοίραι. Συνζπλεε δε και ο ςυναγωνιςτισ των Ελλινων Άγγλοσ, 

Λάκωβοσ Εμερςϊν. Τθν εςπζραν τθσ 31 ζωκαςαν αι δφο μοίραι ζξωκεν τθσ Σοφδασ, όπου 

απιντθςαν, δεκαπζντε εχκρικάσ προωυλακίδασ, τασ προςζβαλαν και τασ θνάγκαςαν να 

καταωφγωςιν εισ τον λιμζνα· αλλ' θφραν τα εχκρικά πλοία εν τάξει εισ τεςςάρασ μοίρασ 

διθρθμζνα, εξ ϊν θ μία εςάλευεν επί τθσ άκρασ του λιμζνοσ του ζςωκεν του ωρουρίου, αι 

δφο επί τθσ άκρασ και τθσ άλλθσ ειςόδου του νθςιδίου δεξιόκεν και αριςτερόκεν, θ δε 

τετάρτθ εν τω ζξωκεν του νθςιδίου λιμζνι. Θπόρθςαν οι Ζλλθνεσ ιδόντεσ απροςδοκιτωσ 

τθν τάξιν και μετατόπιςιν των εχκρικϊν πλοίων, και τθν απζδωκαν εισ τθν εξισ 

μυςτθριϊδθ αιτίαν. 

 

Κακ' όν καιρόν κατζπλευςεν ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εισ Μιλον ευρζκθ εκεί θ γαλλικι γολζττα, 

Αμάραντοσ. Ο πλοίαρχοσ αυτισ, επιςκεωκείσ τον ναφαρχον Μιαοφλθν, τω είπεν ότι 

θγκυροβόλθςεν εισ φδρευςιν και ότι εςκόπευε να πλεφςθ εισ Φδραν ι Ναφπλιον. Ανιχκθ, 

τω όντι, θ γολζττα κακ' ιν θμζραν ανιχκθ και ο ελλθνικόσ ςτόλοσ, αλλ' ευρζκθ παρά 

πάςαν προςδοκίαν, εντόσ του λιμζνοσ τθσ Σοφδασ ότε ζωκαςαν εκεί οι Ζλλθνεσ. Εντεφκεν 

εδόκθ αωορμι ςωοδράσ υποψίασ, ότι ο πλοίαρχόσ τθσ, ανακαλφψασ τα ςχζδια του 

ελλθνικοφ ςτόλου, ζςπευςε να τα κοινϊςθ τω καπθτάμπαςα. Ζγεινε δε περί τοφτου πολφσ 

λόγοσ εν Ελλάδι· ζνοχον εκεϊρθςε τον πλοίαρχον και θ κυβζρνθςισ, ιτισ, ομολογοφςα 

πάντοτε τθν προσ το γαλλικόν ζκνοσ ευγνωμοςφνθν τθσ, παρεκάλεςε τθν ουδετζραν 

κυβζρνθςιν του να εμποδίςθ εισ το εξισ τασ τοιαφτασ παρεκτροπάσ (γ). 

 

Οι δ' Ζλλθνεσ, αν και θφραν τον εχκρόν παρεςκευαςμζνον, ειςιλκαν, τθν 2 Λουνίου εισ τον 

ζξω λιμζνα τθσ Σοφδασ, όπου ιςαν 40 πλοία και, εναυμάχθςαν· διαρκοφςθσ δε, τθσ 

ναυμαχίασ, ζρριψαν τρία πυρπολικά το ζν κατόπιν του άλλου, εισ μίαν και τθν αυτιν 

κορβζτταν, και το μεν πρϊτον απζτυχε, τα δε άλλα δφο εκόλλθςαν και τθν ζκχυςαν· ζρριψε 

μετ' ολίγον και ο Ρολίτθσ το πυρπολικόν του, εισ άλλθν υπό το ωροφριον κειμζνθν και 
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απζτυχεν. Εν ϊ δε οι εισ το εωόλκιον εμβάντεσ πυρπολθταί θγωνίηοντο να εκπλεφςωςι, 30 

εχκρικαί λζμβοι επζπεςαν και το εκφκλωςαν. Αλλά χάρισ εισ τθν ανδρίαν και εμπειρίαν του 

Ρολίτθ μία αυτϊν εβυκίςκθ, αι άλλαι απεμακρφνκθςαν, και όλοι οι ςυν αυτϊ απζωυγαν 

τον κίνδυνον και εςϊκθςαν υπό των εν τω πλοίω του Σαχίνθ, εκτεκζντων χάριν αυτϊν υπό 

το άςβεςτον πυρ του ωρουρίου. Μετά δε το ςυμβάν τοφτο τα μεν εχκρικά πλοία ζπλευςαν 

εισ τον ενδότερον λιμζνα, τα δε ελλθνικά προσ το ακρωτιριον Μελάχι, όπου διζμειναν 

όλθν τθν νφκτα. Θ δε καείςα κορβζττα είχεν 24 κανόνια και 200 ναφτασ, εξ ϊν τρεισ μόνοι 

εςϊκθςαν, οι δε λοιποί, οι μεν επνίγθςαν ι εκάθςαν, οι δε επί των κυμάτων εωονεφκθςαν. 

Εωονεφκθςαν και Ζλλθνεσ, και άλλοι τόςοι ςχεδόν επλθγϊκθςαν. Τθν επαφριον 

επανιλκαν τα εχκρικά εισ τον ζξω τθσ Σοφδασ λιμζνα· αλλ' ιδόντα τα ελλθνικά πάλιν 

εωορμοφντα ειςζπλευςαν μετά μικρόν κανονοβολιςμόν, κακ' όν ζπεςεν εισ τθν ξθράν ζν 

εχκρικόν βρίκι. Τθν ακόλουκον θμζραν και τθν εωεξισ ζπνευςεν άνεμοσ τόςω ςωοδρόσ, 

ϊςτε τα ελλθνικά διεςκορπίςκθςαν, και μόλισ τθν 9 ςυνιλκαν, 18 εισ Βάτικα υπό τον 

Μιαοφλθν. Τθν δε 12 άναψεν αίωνθσ θ πυριτοκικθ του υπό τον Κανάςθν Κριεηιν Υδραίον 

πλοίου, εκάθ το πλοίον, και απωλζςκθςαν ο πλοίαρχοσ, ο αδελωόσ του και 62 ναφται, ό 

εςτιν όλοι οι εν αυτϊ παρά δφο πεςόντασ εισ τθν κάλαςςαν. Είσ δε των διαςωκζντων 

τοφτων ανζωερεν, ότι ο πλοίαρχοσ είχεν ωσ υπθρζτθν του νεανίαν τινα Τοφρκον, όςτισ, 

αγανακτιςασ διότι ερραπίςκθ τθν θμζραν εκείνθν ωσ παρικοοσ, ζρριψε πυρ εισ τθν 

πυριτοκικθν. Θ είδθςισ του ςυμβάντοσ τοφτου ζωκαςεν εισ Φδραν τθν 13. Εξεμάνθ το 

πλικοσ, διότι πολλοί απϊλεςαν ςυγγενείσ και ωίλουσ, ινοιξαν τασ εν τω μοναςτθρίω 

ωυλακάσ όπου εωυλάττοντο οι νεωςτί εν Σφρα ςυλλθωκζντεσ Τοφρκοι, και ωσ αν ιςαν 

εκείνοι ζνοχοι, εςωάγθςαν όλοι, μθ δυνθκζντων των προκρίτων και των ωρονίμων να 

εμποδίςωςι τθν απάνκρωπον και ανόςιον ταφτθν πράξιν. Ανεπαρκοφσ δε ωανζντοσ του 

αρικμοφ των εν ωυλακαίσ, ςυνικροιςεν ο λαόσ εισ τον τόπον τθσ ςωαγισ όςουσ άλλουσ 

αιχμαλϊτουσ θφρεν εισ υπθρεςίαν οικιϊν ι πλοίων· διακοςίουσ δυςτυχείσ ζςωαξεν εν 

αυτι τθ περιπτϊςει, δθλαδι όλουσ όςουσ είχεν υποχειρίουσ του· ζκρυψε δε ολίγουσ θ 

ωιλανκρωπία τινϊν και τουσ παρζδωκε μετ' ολίγον εισ αγγλικόν πλοίον ςταλζν επί ςωτθρία 

αυτϊν υπό του Χαμιλτϊνοσ. Φοβθκζντεσ και οι πρόκριτοι των Σπετςϊν μθ ςυμβι τοιοφτον 

τι και εν τθ νιςω των, παρζδωκαν και οφτοι αυκόρμθτοι εισ το αυτό πλοίον όλουσ τουσ εν 

αυτι αιχμαλϊτουσ. Κατακρίνοντεσ, εν δικαία αγανακτιςει τασ οχλικάσ ακεμιτουργίασ, 

οωείλομεν να ςθμειϊςωμεν, ότι επαλγοφςα θ ελλθνικι κυβζρνθςισ επροςπάκει πάντοτε 

να διακζςθ το κοινόν επί ωιλανκρωπϊτερον προσ τουσ αιχμαλϊτουσ όχι μόνον διά 

διαταγϊν και νουκεςιϊν, αλλά και δι' αξιοηιλων παραδειγμάτων, διότι τουσ μεν των 

αιχμαλϊτων Αράβων ζδιδεν ωσ υπθρζτασ, τουσ δε θςχόλει εισ εργαςίασ ανζτουσ, 

επιτρζπουςα να καταγίνωνται και εισ ςτρατιωτικάσ εξαςκιςεισ προσ διάχυςιν του κοινοφ· 

αλλ' οι εν τοισ μεςςθνιακοίσ ωρουρίοισ Αιγφπτιοι, επιδοκιμάηοντασ του Λβραιμθ, άλλωσ 

πωσ επολιτεφοντο προσ τουσ αιχμαλϊτουσ, και τουσ μεν ωνθτοφσ νζουσ και νζασ 

εδθμοπράτουν πλθκοφςθσ αγοράσ ωσ κτινθ, τουσ δε λοιποφσ, εξαιρουμζνων των επί 

ανταλλαγι ι εξαγορά κρατουμζνων, κατείχαν ςιδθροδεςμίουσ, κακ' θμζραν υπό μάςτιγα 

εργοδιωκτϊν κοπιϊντασ και εν ςκοτεινοίσ και κακφγροισ υπογείοισ νυκτικιν άνεςιν 

ηθτοφντασ, ζωσ ου, αποκομιηόμενοι εισ Αίγυπτον, ερρίπτοντο επί ηωισ εισ τα κάτεργα. 

 

Ο δε εν Κριτθ εχκρικόσ ςτόλοσ παρζλαβε τετρακιςχιλίουσ πεηοφσ, εξακοςίουσ ιππείσ και 

χιλίουσ διακόςιουσ ςκάπτασ και εργάτασ, και ανιχκθ τθν 13 προσ αποβίβαςιν αυτϊν εισ 
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Νεόκαςτρον· ςυνίςτατο δε εισ 80 πλοία διαωόρου μεγζκουσ βυηαντινά, αιγφπτια και 

αλγερινά. Ανιχκθςαν τθν αυτιν θμζραν και τα 18 ελλθνικά και εξθμερϊκθςαν τθν 

επιοφςαν ζξωκεν του Μαλζα· ιδόντα δε τον εχκρόν προχωροφντα θτοιμάςκθςαν εισ 

πόλεμον, αν και τόςον ολίγα, προσ τόςον πολλά, εναυμάχθςαν το δειλινόν, και 

εβλάωκθςαν. Ϊρμθςεν ο πυρπολθτισ Μπουντοφρθσ εισ μίαν εχκρικιν κορβζτταν, αλλ' 

άναψεν αίωνθσ θ εν τω εωολκίω του πυρίτισ, και εκάθςαν όλοι οι ναφται· ζωερε και ο 

Ματρόηοσ το πυρπολικόν του πλθςίον άλλου εχκρικοφ πλοίου· αλλ', εν ϊ εβάςτα το 

ωυτίλιον παραωυλάττων τθν αρμοδίαν ϊραν να το ανάψθ, ετουωεκίςκθ επί του μετϊπου 

και ζπεςεν επί του καταςτρϊματοσ νεκρόσ, ζπεςε και το ωυτίλιον από των νεκρωκειςϊν 

χειρϊν του εισ τθν επί του καταςτρϊματοσ πυρίτιδα, και εκάθ εισ μάτθν το πυρπολικόν. 

Εβλάωκθςαν και πολεμικά πλοία των Ελλινων, και υπζρ παν άλλο το του Σαχίνθ, και 

ολίγον ζλειψε να πζςθ και το μεςαίον κατάρτιόν του. Το εςπζρασ ζπαυςεν θ ναυμαχία, και 

τα μεν ελλθνικά, μθ ζχοντα άλλα πυρπολικά, κυρίαν δφναμιν του ελλθνικοφ ςτόλου, 

ζπλευςαν εισ Κφκθρα, ο δε εχκρικόσ ςτόλοσ κατευωδϊκθ αβλαβισ εισ Νεόκαςτρον και 

απεβίβαςε τα ςτρατεφματα. Μετά δε τθν απόβαςιν, 55 πλοία, εν οίσ και 8 ωρεγάται, 

ανιχκθςαν, και τθν 28 εωάνθςαν ζξωκεν του Μεςολογγίου και θνάγκαςαν τα αποκλείοντα 

τον κόλπον των Ρατρϊν ελλθνικά να πλεφςωςιν εισ τα ίδια. Ο εχκρικόσ ςτόλοσ ενίςχυςε 

τθν πολιορκίαν, αποβιβάςασ εισ το τουρκικόν ςτρατόπεδον αωκόνουσ τροωάσ, παντόσ 

είδουσ πολεμεωόδια και τριακοςίουσ άξιουσ ναυμάχουσ μαυροκαλαςςίτασ. Οι 

πολιορκοφμενοι δεν απεκαρρφνκθςαν, αλλά, κακ' ιν θμζραν εωάνθ ο ςτόλοσ ζξωκεν του 

Μεςολογγίου, ζβαλαν πυρ εισ μικράν υπόνομον, και παραωυλάττοντεσ τθν ςτιγμιν κακ' ιν 

οι Τοφρκοι, ακοφςαντεσ τθν ζκρθξιν, ετινάςςοντο εκτόσ των οχυρωμάτων, τουσ 

ετουωζκιςαν, τουσ εμυδροβόλθςαν και εςκότωςαν ικανοφσ. Ο δε Κιουταχισ, λυςςϊν διά 

το πάκθμα τοφτο, εκανονοβόλθςε και αυτόσ και εβομβοβόλθςε τθν πόλιν υπζρ το ςφνθκεσ 

αω' εςπζρασ μζχρι του μεςονυκτίου. 

 

Μετά δε τον κατάπλουν του εχκρικοφ ςτόλου, θ πολιορκία ζλαβε ςοβαρϊτερον 

χαρακτιρα. Ρολιορκθταί και πολιορκοφμενοι εδιπλαςίαςαν τασ ςυνικεισ εργαςίασ των, οι 

μεν εισ ζωοδον οι δε εισ ματαίωςιν αυτισ. Φψωςεν ο εχκρόσ απζναντι τθσ ανατολικισ 

πλευράσ του τείχουσ κανονοςτάςιον, το ϊπλιςε διά κανονίων 80 λιτρϊν, και μετ' ολίγασ 

θμζρασ επροχϊρθςε πλθςιζςτερον του τείχουσ όπου ζκειτο τα προτείχιςμα του 

Φραγκλίνου· ο δε ανυψοφμενοσ όχκοσ των χωμάτων εκυλίςκθ εντόσ δζκα οργυιϊν, και 

ιρχιςεν ο εχκρόσ να ρίπτθ χϊμα και κλάδουσ ελαιϊν εισ τθν πρόταωρον αριςτερόκεν του 

όχκου· δεν ειργάςκθςαν δε ολιγϊτερον και οι εντόσ του τείχουσ εισ υπεράςπιςιν, 

εγείραντεσ νζον κανονοςτάςιον, όκεν ρίπτοντεσ εισ το παραπζταςμα των πλθςιεςτζρων 

εχκρικϊν χαρακωμάτων τθσ εμπροςκινισ γραμμισ πεπυρωμζνασ ςωαίρασ και μφδρουσ 

κατζςτρεψαν αυτό, διεςκόρπιςαν και ζκαυςαν τουσ ωρακτιρασ, και θνάγκαςαν τον εχκρόν 

να οπιςκοδρομιςθ εισ τθν δευτζραν των χαρακωμάτων του παράλλθλον. Το 

κανονοςτάςιον τοφτο δι' α κατωρκϊκθςαν δι' αυτοφ επωνομάςκθ «ο - Κ ε ρ α υ ν ο ω ό ρ ο 

σ». 

Λοφλιοσ Οι δε εχκροί, ετοιμαηόμενοι εισ τθν ζωοδον και προκζμενοι να χϊςωςι προσ τοισ 

άλλοισ και τθν ζμπροςκεν του προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ τάωρον, ανζτρεψαν 

το δειλινόν τθσ 2 ιουλίου δι' υπονόμου το αντικρφ του προτειχίςματοσ ζδαωοσ, και 

ζπεςεν εισ τθν τάωρον εξ αιτίασ τθσ ανατροπισ ταφτθσ πολλι φλθ. Τθν ζκρθξιν 
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ταφτθν παρθκολοφκθςαν πολεμικαί κραυγαί και βαρφσ πυροβολιςμόσ ζςωκεν και 

ζξωκεν ωσ αν επρόκειτο ζωοδοσ, και μετά τον πυροβολιςμόν ιρχιςε πετροπόλεμοσ, 

πετροβολοφντων και αυτϊν των εν τθ πόλει παιδίων. 

 

Ρολεμοφντεσ οι Τοφρκοι τθν πόλιν διά ξθράσ, επεχείρθςαν, ελκόντοσ του ςτόλου, να τθν 

πολεμιςωςι και διά καλάςςθσ. Εκτόσ του εισ τθν λίμνθν του Μεςολογγίου ςυνικουσ 

είςπλου διά του Βαςιλαδίου, υπάρχει ρθχότερόσ τισ και αςυνικθσ κατά τον Ρροςπάνιςτον, 

νθςίδιον δυτικϊτερον κείμενον του Βαςιλαδίου. Οι Τοφρκοι, αω' οφ δισ και τρισ 

επειράκθςαν να κυριεφςωςι το Βαςιλάδι και απζτυχαν, αω' οφ απεκροφςκθςαν επίςθσ 

κινθκζντεσ εισ κυρίευςιν του Ρροκοπανίςτου, όπου εςτάκμευεν ελλθνικι ωρουρά, 

απεβίβαςαν εργάτασ και φλασ χρθςίμουσ εισ καταςκευιν κανονοςταςίου επί του νθςιδίου 

Αϊ-ςϊςτθ (αγίου Σϊηοντοσ) μεταξφ Βαςιλαδίου και Ρροκοπανίςτου, και δφο ϊρασ και 

τζταρτον απζχοντοσ τθσ πόλεωσ· άραντεσ δ' επί των ϊμων τθν 8 ελαωρά πλοιάρια και 

καλαςςοβατοφντεσ, τα μετζωεραν διά του κ ό μ μ α τ ο σ του Βαςιλαδίου εισ τθν λίμνθν. 

Ανόχυροι και απρομικευτοι οι επί του Ρροκοπανίςτου και ωοβθκζντεσ μθ διά τθσ 

ειςκομιδισ των εχκρικϊν τοφτων πλοιαρίων διακοπι θ κοινωνία αυτϊν και των εν τθ 

πόλει, όκεν ελάμβαναν τα προσ το ηθν, ζωυγαν αυκθμερόν, και οι εχκροί κυριεφςαντεσ τθν 

κζςιν ειςεβίβαςαν διά του κατ' εκείνο το μζροσ είςπλου άλλα ογκωδζςτερα πλοιάρια, εν 

οίσ και ςαλοφπασ και μίςτικα. Θρικμοφντο δε όλα τα εντόσ τθσ λίμνθσ εχκρικά πλοιάρια 36 

ζνοπλα, εν οίσ καί τινα ωζροντα βομβοβόλουσ· ιςαν δε υπό τθν οδθγίαν του Μαχμοφτθ. 

Λδόντεσ οι εν τθ πόλει, ότι θ λίμνθ επατικθ, κατεςκεφαςαν εν τάχει επί διαωόρων μερϊν 

τθσ πόλεωσ προσ τθν κάλαςςαν 7 κανονοςτάςια, και ζβαλαν εισ κίνθςιν και 6 κανονοωόρα 

πλοιάρια, άτινα δισ και τρισ εναυμάχθςαν, αν και δυςανάλογοσ ο αρικμόσ των. Αω' οφ δε 

ζηωςαν οι Τοφρκοι τθν πόλιν διά ξθράσ και καλάςςθσ, ζςτειλαν προσ τουσ 

πολιορκουμζνουσ πρεςβευτάσ, εν οίσ και τον Ταχιρ-Αμπάηθν, λζγοντασ, ότι επειδι τα 

πάντα ιςαν ζτοιμα εισ ζωοδον, και θ άλωςισ τθσ πόλεωσ και θ καταςτροωι των εν αυτι 

βεβαία, ωρμικθςαν υπό τθσ παλαιάσ προσ αυτοφσ ωιλίασ και ζπειςαν τον αρχιςτράτθγον 

να κλίνθ εισ ςυμβιβαςμόν, ελπίηοντεσ ότι και οφτοι, λυποφμενοι τουλάχιςτον τα εν τθ 

πόλει, αδφνατα μζλθ, δεν κα εκϊωευαν· τοισ επρόβαλαν, δε αιςχροφσ όρουσ· αλλ' οι 

πολιουρκοφμενοι απορρίψαντζσ τουσ εξ ενόσ ςτόματοσ άνευ ουδεμιάσ ςυηθτιςεωσ 

αντεπρόβαλαν «πόλεμον». Μετά δφο θμζρασ επανζλαβεν ο αρχθγόσ του εχκρικοφ 

ςτολίςκου τθν περί ςυμβιβαςμοφ πρόταςιν· «Ο μεταξφ Ελλινων και Τοφρκων 

ςυμβιβαςμόσ», απεκρίκθ και τότε θ ωρουρά, «είναι τα όπλα». 

 

Οι Τοφρκοι, αω' οφ δισ απζτυχαν, απεωάςιςαν να εωορμιςωςιν. Είχαν ιδθ χϊςει τθν 

ζμπροςκεν του προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ τάωρον, υω' ιν προετοιμάςαντεσ υπόνομον 

τθν άναψαν τθν 16 μετά μεςθμβρίαν. Εςείςκθ το ζδαωοσ, εξιλκε καταχκόνιοσ βοι, και 

διερράγθ το προτείχιςμα του Μπότςαρθ. Τοφτου γενομζνου, ϊρμθςαν οι Τοφρκοι 

πολλαχόκεν εισ το τείχοσ αλαλάηοντεσ, ειςεπιδθςαν διά τθσ διαρραγισ και ζςτθςαν επί 

του τείχουσ ςθμαίασ. Ακλόνθτοι οι ωυλάςςοντεσ τθν κζςιν εκείνθν Ζλλθνεσ αντεςτάκθςαν 

γενναίωσ, τουσ αντζκρουςαν, ζρριψαν τασ ςθμαίασ των, εςυςςϊρευςαν πολλοφσ εξ αυτϊν 

νεκροφσ, και ζκλειςαν εκ του προχείρου τθν διαρραγιν διά ςτρωμάτων και 

προςκεωαλαίων. Διακόςιοι εχκροί εωονεφκθςαν επί τθσ εωόδου ταφτθσ, και όχι 

ολιγϊτεροι επλθγϊκθςαν. Εωονεφκθςαν και 5 Ζλλθνεσ, εξ ϊν οι 3 ιςαν εργάται 

ςκάπτοντεσ εισ εφρεςιν τθσ εχκρικισ υπονόμου και πλακωκζντεσ επί τθσ ανατροπισ. 
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Επλθγϊκθςαν δε και ο Γιϊτθσ Γκιϊνθσ και ο Διμοσ ινιάςασ, όςτισ και απζκανε μετ' ολίγασ 

θμζρασ. Οι Τοφρκοι, μθ δειλιάςαντεσ διά τθν αποτυχίαν και ωκοράν των, εωϊρμθςαν τθν 

επιοφςαν επί το αυτό μζροσ, και ζςτθςαν ωσ και τθν προτεραίαν ςθμαίασ, αλλά και τότε 

αντεκροφςκθςαν και ζπακαν· ζβαλαν πυρ εισ τα ςτρϊματα και προςκεωάλαια κζλοντεσ να 

ανοίξωςι τθν δι' αυτϊν εκ του προχείρου κλειςκείςαν διαρραγιν, αλλ' ουδζ και κατά τοφτο 

ευδοκίμθςαν, διότι οι Ζλλθνεσ ζςβεςαν αμζςωσ τθν ωλόγα ρίψαντεσ χϊμα και νερόν. 

Εωονεφκθ δε τθν θμζραν εκείνθν ο ςτρατθγόσ Γιάννθσ Σοφκασ. Θττθκείσ ο Κιουταχισ, δισ 

επρόβαλε τθν 18 εκ νζου ςυνκικθν υπό μετριωτζρουσ όρουσ. Επανάλαβε τθν πρόταςίν του 

και τθν εωεξισ περιορίςασ τασ απαιτιςεισ του εισ μόνθν τθν παράδοςιν τθσ πόλεωσ· και 

επειδι οι Ζλλθνεσ ανζβαλαν τθν απάντθςιν εισ τθν αφριον, υπζλαβεν ότι ςυγκατετίκεντο, 

και τοισ ζγραψε περί το μεςονφκτιον να τω παραδϊςωςιν επί του παρόντοσ δφο 

κανονοςτάςια και μίαν των πυλϊν, ζωσ ου υπογραωϊςιν αι ςυνκικαι· αλλ' εισ απάντθςιν 

ικουςεν ότι οφτε το Μεςολόγγι διά ςυνκικθσ απεκτάτο, οφτε κανονοςτάςια και πφλαι 

αναιμωτί εκυριεφοντο· τθ ςυγκατακζςει δε τθσ ωρουράσ απζςτειλε και ο Λάμπροσ Βζικοσ 

προσ τον Ταχιρ-Αμπάηθν, ςυμβουλεφοντα ωιλικϊσ τθν παράδοςίν των, επιςτολιν 

λζγουςαν, ότι και ο Κεόσ κα τουσ ωργίηετο, και ο κόςμοσ όλοσ κα τουσ κατζκρινε, και 

αυτόσ ωσ ωίλοσ των κα τουσ εμζμωετο, αν παρζδιδαν ωροφριον εωωδιαςμζνον παντόσ 

αναγκαίου· τον παρεκίνει δε να είπθ προσ τον αρχιςτράτθγόν του, ότι το Μεςολόγγι δεν 

εκυριεφετο ειμι διά ξίωουσ, και τω ζςτειλε και ποτά εισ χριςιν των ςθμαιοωόρων επί τθσ 

εωορμισ. Ωργίςκθςαν οι Τοφρκοι λαβόντεσ τθν απάντθςιν τθσ ωρουράσ και τθν επιςτολιν 

του Λάμπρου· αλλ' αω’ οφ είδαν και τα εισ ζωοδον ποτά, εξεμάνθςαν ωσ χλευαηόμενοι, και 

επυροβόλθςαν διά ξθράσ και διά καλάςςθσ όςον ουδζποτε. Ρερί δε το δειλινόν ιρχιςαν να 

ωζρωςι πολλάσ κλίμακασ εισ τασ προωυλακάσ των και εωαίνοντο προετοιμαηόμενοι εισ 

ζωοδον. Εγρθγόρθςεν εφκυμοσ όλθν τθν νφκτα θ ωρουρά· κακ' ιν δε ϊραν ιρχιςε να 

ωζγγθ, οι επί των προτειχιςμάτων του Φραγκλίνου, του Μπότςαρθ και του Μακρι, και οι 

επί του καρκινοειδοφσ προωράγματοσ είδαν τουσ εχκροφσ κινουμζνουσ και εισ ζωοδον 

προπαραςκευαηομζνουσ, και θτοιμάςκθςαν, θχοφςθσ τθσ ςάλπιγγοσ το πολεμιςτιριον. 

Αω' οφ δε εξθμζρωςεν, οι υπό το προτείχιςμα του Φραγκλίνου εχκροί ζβαλαν πυρ εισ 

προετοιμαςκείςαν υπόνομον, και μετά τθν εκπυρςοκρότθςιν ανζβθςαν αλαλάηοντεσ οι 

ςθμαιοωόροι, οι μεν επί του προτειχίςματοσ εκείνου, οι δε επί των του Μπότςαρθ και του 

Μακρι και του καρκινοειδοφσ προωράγματοσ και ζςτθςαν τασ ςθμαίασ των. Θ κζα τόςων 

εχκρικϊν ςθμαιϊν επί του τείχουσ εδείκνυεν ότι θ πόλισ εκυριεφκθ, και δεν θκοφετο κακ' 

όλθν τθν γραμμιν του περιτειχίςματοσ ζςωκεν και ζξωκεν ειμι βαρφσ κανονοβολιςμόσ, 

βομβοβολιςμόσ και τουωεκιςμόσ. 

 

Μετά δε τθν ανφψωςιν των ςθμαιϊν θγωνίηοντο οι εχκροί να κρατιςωςι τασ κζςεισ εω' ϊν 

τασ ανφψωςαν. Αλλ' οι Ζλλθνεσ, οι υποπτεφοντεσ το γεγονόσ και ανεγείραντεσ ζςωκεν 

άλλουσ αντιπρομαχϊνασ, επολζμθςαν καρτερικϊτατα όπιςκεν αυτϊν και άνωκεν του 

τείχουσ εκ των πλαγίων των κινδυνευόντων μερϊν· δφο ιμιςυ ϊρασ θ μάχθ εωαίνετο 

αμωιρρεπισ, αλλ' επί τζλουσ οι εχκροί ενζδωκαν, και αι επί του τείχουσ υψωκείςαι 

ςθμαίαι θωανίςκθςαν. Ρεντακόςια εχκρικά πτϊματα ερρίωκθςαν εισ τθν τάωρον και 

αλλοφ, γόοι των πλθγωκζντων και αποκνθςκόντων εν τω εχκρικϊ ςτρατοπζδω θκοφοντο, 

και άωωνα ζμειναν δι' όλθσ εκείνθσ τθσ θμζρασ όλα τα κανονοςτάςια του εχκροφ και 

ακίνθτα όλα τα ςτρατεφματά του. Ο δε Κιουταχισ, γενόμενοσ ζξω ωρενϊν διά τθν 
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αποτυχίαν του, απεκεωάλιςε τθν αυτιν θμζραν τον οφτςον καί τινασ άλλουσ αιχμαλϊτουσ 

μθδζν πταίςαντασ. 

 

Εν ϊ δε διιρκει θ κατά ξθράν μάχθ, ϊρμθςεν ο εχκρικόσ ςτολίςκοσ κατά τθσ πόλεωσ· 

προπορεφετο δε αυτοφ πλοιάριον καιόμενον και καπνίηον ίνα προχωρι ο ςτολίςκοσ προσ 

τθν πόλιν υπό τον καπνόν αόρατοσ. Αλλ' ο καπνόσ ιτον ολίγοσ, τα δε πλοιάρια πολλά, ϊςτε 

δεν απεκρφβθςαν και θναγκάςκθςαν υπό του πυροβολιςμοφ των παρακαλαςςίων 

κανονοςταςίων ν' απομακρυνκϊςι τθσ πόλεωσ, αω' οφ επλθςίαςαν εντόσ δζκα οργυιϊν. 

Είκοςιν εωονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν εκ τθσ ωρουράσ τθν θμζραν εκείνθν. 

 

Και κατ' αυτιν και κατ' άλλασ προτζρασ περιςτάςεισ απζδειξεν θ ωρουρά ότι οφτε τον 

αρικμόν οφτε τθν ανδρίαν των εχκρϊν εωοβείτο· εωοβείτο μόνον τθν ζλλειψιν των 

αναγκαίων· θ ζλλειψισ δε υπιρχε και δεν εκεραπεφετο ειμι διά καλάςςθσ. Καλι τφχθ τθν 

τρίτθν θμζραν τθσ περί θσ ο λόγοσ νίκθσ 40 πλοία υπό τον Μιαοφλθν, τον Σαχτοφρθν, τον 

Κόλανδροφτςον και τον Αποςτόλθ εωάνθςαν ζξωκεν του Μεςολογγίου· τζςςαρα δε μικρά 

τουρκικά εν τω λιμζνι, άμα ιδόντα τθν ελλθνικιν προωυλακιν, ανιχκθςαν και ζτρεξαν 

προσ τον Κορινκιακόν κόλπον· ζτρεξε κατόπιν των και θ ελλθνικι προωυλακι· δφο εκ των 

τεςςάρων επρόωκαςαν και εωυλάχκθςαν υπό τθν Ναφπακτον, το τρίτον απζωυγε και αυτό 

τον κίνδυνον, αλλά το τζταρτον, εγγφσ να πζςθ εισ χείρασ των εχκρϊν του, ερρίωκθ επί τθσ 

ξθράσ· οι δε εν αυτϊ, εμβάντεσ εισ τασ λζμβουσ των, κατζωυγαν εισ το μθ κινδυνεφον 

τρίτον πλοίον. Ζνδεκα μόνοι ζμειναν επί του ριωκζντοσ εισ τθν ξθράν, διότι αι λζμβοι δεν 

εχϊρθςαν όλουσ. Οφτοι, αω' οφ επλθςίαςαν οι Ζλλθνεσ, κατεβίβαςαν τθν οκωμανικιν 

ςθμαίαν, παρεδόκθςαν και δεν ζπακαν. Κυριεφςαντεσ δε οι Ζλλθνεσ το πλοίον, το 

εγφμνωςαν ωσ μθ δυνάμενοι να το ανελκφςωςι, το ζκαυςαν και επανιλκαν εισ τα νερά του 

Μεςολογγίου, όπου θφραν και τα άλλα ελλθνικά πλοία. Τθν θμζραν δ' εκείνθν ζπλεεν όλοσ 

ο εχκρικόσ ςτόλοσ ζξωκεν τθσ Κεωαλλθνίασ, τθν δε επιοφςαν εκινικθ κατά του ελλθνικοφ, 

και θλίου μεςουρανοφντοσ επλθςίαςε προετοιμαςμζνοσ εισ μάχθν. Δϊδεκα κορβζτται υπό 

τον ιαλζμπεθν ςυνίςτων τθν δεξιάν πτζρυγά του, τα δικάταρτα τθν αριςτεράν, εννζα δε 

ωρεγάται καί τινεσ γολζτται το κζντρον, όπου ιτο και ο καπθτάμπαςασ. Οι Ζλλθνεσ, 

βλζποντεσ τουσ εχκροφσ επερχομζνουσ, εωϊρμθςαν πλιρεισ τόλμθσ, εναυμάχθςαν μεταξφ 

Μεςολογγίου και Ράπα και ζρριψαν κατά τθσ τουρκικισ ναυαρχίδασ τρία πυρπολικά. 

Εδειλίαςεν ο Τοπάλθσ, εςτράωθ προσ νότον και ετράπθ όλοσ ο ςτόλοσ εισ αιςχράν ωυγιν 

κεωρϊν τον αρχθγόν του ωεφγοντα. Μία κορβζττα, τζςςαρα βρίκια, τζςςαρεσ γολζτται και 

πζντε ωορτθγά κατζωυγαν εισ τον κόλπον· όλα δε τα άλλα ακλοφκθςαν τον ωυγόμαχον 

καπθτάμπαςαν, καταδιωκόμενα αιςχρϊσ μζχρι τθσ Κεωαλλθνίασ. Ουδζποτε, κατά τθν 

μαρτυρίαν των Ελλινων, οι διά παντόσ δειλοί και ανίκανοι κατά κάλαςςαν Τοφρκοι 

εωάνθςαν ενϊπιον των εχκρϊν των τόςον ανίκανοι και τόςον δειλοί. 

 

Διαρκοφςθσ δε τθσ καταδιϊξεωσ, πζντε πλοία ςπετςιωτικά υπό τον Κυριακόν απεκόπθςαν 

του λοιποφ ςτόλου, θγκυροβόλθςαν προσ το εςπζρασ ζμπροςκεν τθσ πολιορκουμζνθσ 

πόλεωσ και απεβίβαςαν όςα ζωεραν εισ χριςιν τθσ ωρουράσ τρόωιμα και πολεμεωόδια· 

τθν δε επαφριον επανιλκεν όλοσ ο ςτόλοσ εισ τον λιμζνα, και ειςιγαγεν 20 πλοιάρια 

ζνοπλα εισ τθν λίμνθν διά του Βαςιλαδίου προσ καταςτροωιν του εχκρικοφ ςτολίςκου 

ςυνεργεία και των εντοπίων πλοιαρίων. Ο ςτολίςκοσ οφτοσ, αω' θσ θμζρασ εωάνθ ο 

ελλθνικόσ ςτόλοσ, επλθςίαςεν εισ τθν ξθράν κατά το μζροσ όπου ιςαν οι εχκροί 
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εςτρατοπεδευμζνοι· τθν θμζραν δε του κινδφνου ιλκαν επί του παραλίου εκείνου χίλιοι 

ιππείσ και πεηοί προσ υπεράςπιςίν του· αλλά τα ελλθνικά πλοιάρια, επζπεςαν τόςον 

ορμθτικϊσ, ϊςτε εντόσ ενόσ τετάρτου ϊρασ εκυρίευςαν επτά, τα δε λοιπά απζωυγαν τον 

κίνδυνον, καταωυγόντα υπό τθν ςκζπθν του επί τθσ αντικρφ ξθράσ εχκρικοφ 

κανοναςταςίου. Κατά τθν πλοιαριομαχίαν ταφτθν εωονεφκθςαν επτά Ζλλθνεσ και 

επλθγϊκθςαν τζςςαρεσ. Επλθγϊκθ κανατθωόρωσ, κλαςκζντοσ του ποδόσ υπό 

κανονοβολισ και απζκανε τθν επαφριον και ο δεκαοκτωετισ Μάνκοσ Τρικοφπθσ, 

ςυναγωνιςτιν ζχων επί του αυτοφ πλοιαρίου τον ζτι νεϊτερον αυτοφ αδελωόν 

Κεμιςτοκλι. Μετά δφο θμζρασ επεςκζωκθ ο Μιαοφλθσ τθν ωρουράν, και τθν επαφριον 

απζπλευςεν, αωιςασ 8 πλοία εισ διατιρθςιν τθσ πολιορκίασ του κορινκιακοφ κόλπου, του 

αμβρακικοφ, και τθσ κεςπρωτικισ παραλίασ μζχρι των Συβϊτων. 

 

Θ επανειλθμμζνθ αποτυχία των εωορμϊν του εχκροφ εκάρρυνε τουσ πολιορκουμζνουσ να 

αντεωορμιςωςι. Ρρό τινων θμερϊν περιεωζροντο ζξωκεν του Μεςολογγίου εισ ενόχλθςιν 

του εχκροφ οι μετά τθν εν Διςτόμω μάχθν κατά τθν 9 Λουνίου αποςπαςκζντεσ του 

ςτρατοπζδου τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, και μεταβάντεσ εισ τθν Δυτικιν οπλαρχθγοί, 

Καραϊςκάκθσ, Τςαβζλλασ και άλλοι. Μετ' αυτϊν ςυνενοικθςαν οι εν τθ πόλει πότε να 

πζςωςιν οι μεν ζςωκεν οι δε ζξωκεν επί τουσ πολιορκθτάσ, και κακ' ιν θμζραν 

κατεςτράωθ ο εχκρικόσ ςτολίςκοσ, περί τθν γ' ϊραν τθσ νυκτόσ, δοκζντοσ του ςθμείου, 

ζπεςαν 500 επί τουσ εν ταισ υπωρείαισ του Ηυγοφ εςκθνωμζνουσ εχκροφσ, εξϊρμθςαν μετ' 

ολίγον και 1000 εκλεκτοί τθσ ωρουράσ οι μεν εκ τθσ ανατολικισ πλευράσ οι δε εκ του 

κζντρου, και θ προωυλακι αυτϊν, μθ ζχουςα άλλο όπλον ειμι το ξίωοσ, ζπεςεν αιωνιδίωσ 

εισ τα εχκρικά χαρακϊματα· οι δε όπιςκεν τθσ προωυλακισ ερχόμενοι, δισ κενϊςαντεσ τα 

τουωζκια, ϊρμθςαν και εκείνοι ξιωιρεισ, εκυρίευςαν τζςςαρα κανονοςτάςια καί τινα των 

επί τθσ αυτισ γραμμισ χαρακωμάτων. Ρτοθκζντεσ οι εχκροί εγκατζλειψαν τουσ 

προμαχϊνασ τθσ ανατολικισ πλευράσ και ςυνεςωματϊκθςαν προσ τθν δυτικιν και τθν 

βόρειον· οι δε Ζλλθνεσ περιωερόμενοι εν μζςω του εχκρικοφ ςτρατοπζδου εξιωοκτόνουν, 

επιραν πολλάσ ςθμαίασ και πολλά όπλα και επανιλκαν εισ τθν πόλιν απάγοντεσ καί τινασ 

των εργαηομζνων παρά τοισ Τοφρκοισ Χριςτιανϊν. Υπερτριακόςιοι ελογίςκθςαν οι 

ωονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ εχκροί· εωονεφκθςαν και εκ των θμετζρων 17 και 

επλθγϊκθςαν 13. Μετά τθν μάχθν ταφτθν μετζωεραν οι Τοφρκοι τασ εν ταισ υπωρείαισ 

ςκθνάσ των επί τθσ πεδιάδοσ πλθςιζςτερον του τείχουσ και τασ ζςτθςαν γφρωκεν τθσ 

ςκθνισ του Κιουταχι, ιτισ διεκρίνετο των άλλων ωσ θ μόνθ πραςινόχρουσ. 

 

Αι αλλεπάλλθλοι ιτται και ηθμίαι δεν κατεδάμαςαν το καρτερόψυχον τοφτον άνδρα, αν και 

ο αρικμόσ του ςτρατοφ του και κατ' εξοχιν των εργατϊν ωλιγόςτευςε μεγάλωσ. Αποτυχϊν 

κακ' όλα τα επιχειριματά του προςιλωςεν όλθν τθν προςοχιν του και περιϊριςε ςχεδόν 

όλασ τασ πολεμικάσ του εργαςίασ εισ ανφψωςιν του όχκου υπεράνω του προτειχίςματοσ 

του Φραγκλίνου. Εισ μάτθν θγωνίςκθςαν οι Ζλλθνεσ, ςωαιροβολοφντεσ και 

μυδροβολοφντεσ τουσ εργαηομζνουσ, να καταςτρζψωςι το καινοωανζσ τοφτο και 

χειροποίθτον όροσ, το εν είδει προχϊματοσ μθκυνόμενον, πλατυνόμενον και δι' επικζςεωσ 

χωματοωόρων ςακκίων και καλακίων αδιακόπωσ ανυψοφμενον· εισ μάτθν ϊρμθςαν τθν 27 

επ' ελπίδι να τρζψωςιν αυτοφσ εισ ωυγιν οι ωυλάςςοντεσ το προτείχιςμα του Φραγκλίνου, 

εξ ϊν εωονεφκθςαν 7 και επλθγϊκθςαν 9· θ επιμονι του Κιουταχι υπερίςχυςεν όλων των 

προςκομμάτων, και τθν 29 υπερυψϊκθ του προτειχίςματοσ το τεχνθτόν τοφτο όροσ 
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αναμιμνιςκον το του Αρχιδάμου επί τθσ πολιορκίασ των Ρλαταιϊν, και το εισ άλωςιν τθσ 

Τφρου επί Αλεξάνδρου. 

Αφγουςτοσ Υψϊκθςαν δ' επί του μετϊπου και επί των πλευρϊν αυτοφ παραπετάςματα, δι' 

ων κυριεφςασ ο εχκρόσ τθν 11 αυγοφςτου το προτείχιςμα του Φραγκλίνου, 

ιλπιηε να πατιςθ τθν πόλιν, αλλ' εψεφςκθ των ελπίδων του. Οι Ζλλθνεσ, αω' θσ 

ϊρασ υπϊπτευςαν ότι προσ τοιοφτον ςκοπόν ανθγείρετο το όροσ τοφτο, όπερ 

καλοφμεν και θμείσ εισ το εξισ κατά τον τειχοποιόν Φ ψ ω μ α - τ θ σ - ε ν ϊ ς ε ω 

σ, απζκοψαν το κινδφνευον εκείνο μζροσ εξορφξαντεσ άλλθν τάωρον υπζρ τα 

200 βιματα ενδότερον, αρχομζνθν από τθσ καλάςςθσ, εκτεινομζνθν 

παραλλιλωσ προσ τθν παλαιάν τάωρον και ςυνενουμζνθν πλθςίον του 

μθνοειδοφσ προωράγματοσ. Ππιςκεν δε τθσ νζασ ταφτθσ τάωρου κατεςκεφαςαν 

αντιτείχιςμα, και ζςτθςαν επ' αυτοφ άλλα κανονοςτάςια, ϊςτε ο εχκρόσ, αντί να 

ευρεκι μετά τθν άλωςιν του περί ου ο λόγοσ προτειχίςματοσ εντόσ τθσ πόλεωσ, 

ωσ ιλπιηεν, ευρζκθ εκτόσ αυτισ, ωσ και πρότερον, και πολιορκοφμενοσ μάλλον 

ι παλιορκϊν, ωσ τεκείσ εν μζςω του πυρόσ των επί του αντιτειχίςματοσ και των 

άλλων των εκ πλαγίου του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου κανονίων. Πςον δε 

ανυψοφτο υπό των εχκρϊν το επί τθσ κορυωισ του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ 

παραπζταςμα, τόςον αντανυψοφτο και υπό των Ελλινων το του 

αντιτειχίςματοσ. Αλλ' ο επίμονοσ και ακάματοσ Κιουταχισ, ιδϊν ότι δεν 

κατϊρκωςεν ό,τι ιλπιηεν, επεχείρθςε ν' ανεγείρθ και ζςωκεν του 

προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου άλλο φψωμα ενϊςεωσ όμοιόν του ζξω εισ 

κυρίευςιν του αντιτειχίςματοσ, και ινοιξεν υπό το προτείχιςμα τρεισ λάκκουσ 

και τρεισ κυρίδασ, και δι' αυτϊν ειςεκόμιηε χϊματα· εκφλιε δε τα χϊματα προσ 

τθν δεξιάν πλευράν του εςωτερικοφ περιταωρεφματοσ, διότι ταφτθν εςκόπευε 

να χϊςθ· καταγινόμενοσ δε εισ τασ εργαςίασ ταφτασ κατεςκεφαςε και επί τθσ 

αριςτεράσ πλευράσ του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ κανονοςτάςιον, επικζςασ δφο 

κανόνια εισ προςβολιν του πυργϊματοσ του Κοραι του εισ άκρον ενοχλοφντοσ 

και βλάπτοντοσ τουσ εισ μετακομιδιν χωμάτων εργαηομζνουσ· αλλ' αι 

εςωτερικαί του εργαςίαι δεν προϊδευαν ωσ άλλοτε αι εξωτερικαί, διότι οι εισ 

ανφψωςιν του νζου προχϊματοσ εργαηόμενοι ζκειντο υπό το πυρ των εκ 

πλαγίου ελλθνικϊν κανονοςταςίων. Εισ καταςτροωιν δε των εργαςιϊν του 

ϊρμθςαν 30 τθσ ωρουράσ του αντιτειχίςματοσ επί τουσ προμαχϊνασ του 

υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ, ανζτρεψαν μζροσ αυτϊν, εςκόρπιςαν τον ςωρόν των 

ειςκομιηομζνων χωμάτων, και καταπλιξαντεσ τουσ ωφλακασ διά τθσ τόλμθσ των 

τουσ θνάγκαςαν να οπιςκοδρομιςωςιν· αλλά δεν εδυνικθςαν να κρατιςωςι 

τθν εγκαταλειωκείςαν κζςιν, και μετά θμίωρον πετροπόλεμον επανιλκαν εισ 

τασ κζςεισ των, οι δε Τοφρκοι ανζκτθςαν τουσ προμαχϊνασ των, και ιρχιςαν 

πάλιν να κυλίωςι χϊματα. Κατά τθν μάχθν ταφτθν εωονεφκθςαν 4 εκ των 

εξορμθςάντων, εν οίσ και ο Σπφροσ Κοντογιάννθσ και ο ωιλζλλθν οςνζροσ· 

επλθγϊκθςαν δε 6. 

 

Ουδζν ιττον των Τοφρκων ειργάηοντο και οι Ζλλθνεσ εισ τελειοποίθςιν των εςωτερικϊν 

χαρακωμάτων, και ζςτθςαν κανονοςτάςιον αωανζσ προσ τα Κουτςονζικα, επικζςαντεσ 

τρία κανόνια και μίαν βομβοβόλον· ειργάηοντο δε και οι ζςωκεν και οι ζξωκεν υπό 
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αδιάκοπον πυροβολιςμόν, κακ' όν εωονεφκθ ο Ραντολζων Ρλατφκασ. Λδόντεσ δε οι 

Ζλλθνεσ, ότι κυλίοντεσ οι εχκροί χϊματα ζωκαςαν εισ το χείλοσ τθσ τάωρου, εωεφραν 

τρόπον εισ υωελκυςμόν αυτϊν, ϊςτε οι εχκροί, όςον και αν ειργάηοντο, ιντλουν εισ 

τετριμμζνον πίκον· υωζλκοντεσ οι Ζλλθνεσ το χϊμα θτοίμαςαν εν ταυτϊ και υπόνομον υπό 

τθν οδθγίαν του περί τα τοιαφτα επιτθδειοτάτου Ραναγιϊτθ Σωτθροποφλου και ενζκεςαν 

τρεισ ογκϊδεισ βόμβασ· άναψαν δε τθν υπόνομον περί τθν μεςθμβρίαν τθσ 19, και εν ροπι 

οωκαλμοφ κατεςτράωθςαν αι πολυιμεροι εκείναι εργαςίαι, απεμακρφνκθςαν οι εχκροί 

ζντρομοι, και καταωυγόντεσ εισ τα απωτζρω χαρακϊματά των ζρριπταν εκείκεν ωσ 

χάλαηαν επί τουσ Ζλλθνασ εξορμιςαντασ μετά τθν εκραγιν τθσ υπονόμου ςιδθράσ και 

υαλίνουσ βομβίδασ. Οι Ζλλθνεσ εν τοςοφτω εγζνοντο κφριοι όλων των ζςω του 

προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου εχκρικϊν χαρακωμάτων και θγωνίηοντο να κυριεφςωςι 

και αυτό το προτείχιςμα. Τοφτο ιδϊν ο Κιουταχισ και ωοβθκείσ μιπωσ ευδοκιμιςαντεσ 

ματαιϊςωςι διά μιασ όλα τα πολφμοχκα ζργα του, ζτρεξεν επί του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ 

εισ εμψφχωςιν των μαχθτϊν του, και εισ ζνδειξιν τθσ παρουςίασ του ζςτθςεν επ' αυτοφ τθν 

ςτατραπικιν του ςθμαίαν, αλλ' υπό κακοφσ οιωνοφσ· διότι μόλισ υψϊκθ, και ελλθνικι 

τουωεκοβολι ζρριψε τθν επί του ςωαιριδίου εξζχουςαν του ςθμαιοωόρου ξφλου ακωκιν. 

Τόςον δε εγγφσ αλλιλων ιςαν Ζλλθνεσ και Τοφρκοι, ϊςτε εμάχοντο και διά πετρϊν και 

ξφλων, οι δε Τοφρκοι εχειροβόλουν και υαλίνουσ βομβίδασ ασ ιρπαηαν οι Ζλλθνεσ και 

ζςπων κατά γθσ προ τθσ εκραγισ των. Εν τοςοφτω απϊκθςαν οι Ζλλθνεσ τουσ εχκροφσ και 

από του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου, και καταςτρζψαντεσ τασ επ' αυτοφ εργαςίασ των 

και επιπεδϊςαντζσ το, ϊρμθςαν και επάτθςαν το άκρον και αυτοφ του υψϊματοσ τθσ 

ενϊςεωσ. Οι Τοφρκοι εκλείςκθςαν τότε εντόσ των επ' αυτοφ απωτζρω προμαχϊνων, και 

κρφπτοντεσ τασ κεωαλάσ των εκίνουν υπεράνω αυτϊν γυμνάσ τασ μαχαίρασ των 

απειλοφντεσ αλλά μθ βλάπτοντεσ. Οι δε Ζλλθνεσ, μθ βλζποντζσ τουσ, επζρριπταν πζτρασ 

και ξφλα· τουσ επετροβόλουν δε και αυτά τα παιδία. Διιρκεςεν θ μάχθ μζχρι του 

μεςονυκτίου, κακ' ιν ϊραν οι μεν Τοφρκοι θναγκάςκθςαν να καταωφγωςιν όπιςκεν του 

υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ, οι δε Ζλλθνεσ ζμειναν κφριοι αδιαωιλονείκθτοι του 

προτειχίςματοσ και τθσ άκρασ του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ τθσ ςυνδεοφςθσ αυτό μετά του 

προτειχίςματοσ· 20 Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν, και 45 επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο Γεϊργθσ 

Τςαβζλλασ, ο Ντάγκασ, και ο Γιαννάκθσ αηοκότςικασ, 8 δ' εκ των ωονευκζντων και 14 εκ 

των πλθγωκζντων ιςαν Μεςολογγίται· 100 δε ηϊα εωόρτωςαν οι Τοφρκοι πτωμάτων και 

μετεκόμιςαν και άλλα πτϊματα επί των ϊμων. 

 

Ρλθγιν κανάςιμον εκεϊρθςεν ο Κιουταχισ τθν ςτζρθςιν του προτειχίςματοσ, υπζρ ου 

τόςον εμόχκθςεν. Θ κατιωεια εκάλυψε το πρόςωπόν του, και ο κυμόσ εξθγρίωςε τθν 

καρδίαν του· εωοβείτο δε και τθν αγανάκτθςιν του ςουλτάνου, προσ ον υπεςχζκθ να 

υποτάξει το Μεςολόγγι προ του μπαϊραμίου, τουτζςτι προ του καιροφ εκείνου. Ζναυλοσ 

ιτον εν ταισ άκραισ του και ο λόγοσ του ςουλτάνου επί τω διοριςμϊ του· «το Μεςολόγγι ι 

τθν κεωαλιν ςου»· εςυλλογίηετο προσ τοισ άλλοισ ότι και τα πολεμεωόδιά του 

ωλιγόςτευςαν, και ο χειμϊν επλθςίαηεν· ανθςφχει δε μανκάνων ότι αποςπάςματα 

Ελλινων, περιωερόμενα εισ Αιτωλίαν και Ακαρνανίαν, ιρπαηαν ςυχνάκισ τασ ςτελλομζνασ 

εισ χριςιν του ςτρατοφ του τροωάσ, και εωοβείτο μθ απεκλείετο διά ξθράσ και καλάςςθσ· 

δεν ζπαυαν δε και οι ςτρατιϊται του κακ' θμζραν λειποτακτοφντεσ και γογγφηοντεσ, ότι και 

μιςκοφσ δεν ελάμβαναν, και κρίκινον ψωμίον αντί ςιτίνου ζτρωγαν· εν ενί λόγω τα πάντα 
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προεμινυαν ότι και το ςτρατόπεδον ιτον εν τω διαλφεςκαι, και θ κεωαλι του αρχθγοφ 

εκινδφνευεν. Εν ϊ δε τα τοιαφτα ετάρατταν και τον νουν και τθν καρδίαν του Κιουταχι, 

ζπεςαν δφο βόμβαι πλθςίον τθσ ςκθνισ του· και θ μεν, εκραγείςα, ζρριψε το ακροςκινιον 

και ζςχιςε και τον επενδφτθν ενόσ των περί αυτόν· θ δε δεν εξερράγθ, και ιδϊν ο 

Κιουταχισ ότι ιτον εκ του χυτείου τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ «χάρισ», εκραφγαςεν, «εισ τον 

Τοπάλθν, με πολεμοφν οι άπιςτοι διά των ςταλζντων μοι πυροβόλων παρά τθσ υψθλισ 

Ρφλθσ ίνα πολεμιςω εγϊ αυτοφσ». Θ βόμβα ιτον εξ όςων επιραν οι Ζλλθνεσ επί τθσ 

ναυμαχίασ του Καωθρζωσ, εξ ϊν πολλαί εςτάλθςαν εισ τουσ πολιορκοφντασ τθν πόλιν. 

 

Μετά δε τθν μάχθν ταφτθν ο μεν Κιουταχισ θγωνίηετο να οχυρωκι πάλιν εν τω μζςω του 

υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ 40 οργυιάσ μακράν του υπό των Ελλινων κρατουμζνου μζρουσ, 

και να εγείρθ και κανονοςτάςιον 150 οργυιάσ απζχον του αντιτειχίςματοσ κατζμπροςκεν 

του ωράγματοσ του μεταξφ του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου και του πυργϊματοσ του 

Κοραι, οι δε Ζλλθνεσ, πολεμοφντεσ και εργαηόμενοι οι αυτοί, θτοίμαςαν υπό το φψωμα 

τθσ ενϊςεωσ άλλθν υπόνομον, τθν άναψαν τθν νφκτα τθσ 22, κατζςτρεψαν τα εμπροςκινά 

χαρακϊματα των εχκρϊν και τουσ θνάγκαςαν εκτεκζντασ υπό το πυρ αυτϊν να 

οχυρωκϊςιν απϊτερον· διακόςιοι ελογίςκθςαν οι ωονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ επί τθσ 

εκριξεωσ τθσ υπονόμου· ιςαν δε οφτοι εξ ϊν ο Κιουταχισ εξζλεξεν εισ ανάκτθςιν του 

προτειχίςματοσ. 

 

Μεγάλθν βλάβθν επροξζνει το υπό τον εφςτοχον πυροβολιςτιν, τον και πολλάσ άλλασ 

υπθρεςίασ προςενεγκόντα, Κωνςταντίνον Τςιριγϊτθν, κατά τα Κουτςονζικα αωανζσ 

κανονοςτάςιον διά των επ' αυτϊ τριϊν κανονίων και τθσ βομβοβόλου. Το παν ζβαλεν ο 

Κιουταχισ εισ χριςιν ίνα το καταςιγάςθ, και αω' οφ είδεν ότι εισ μάτθν εκοπίαηε, και ότι αι 

εκείκεν ριπτόμεναι βόμβαι ζπιπταν πολλάκισ και εισ αυτό το ςτρατόπεδον, μετζωερε πάλιν 

τασ πλείςτασ των ςκθνϊν του εισ τασ υπωρείασ. 

 

Οι δε περιωερόμενοι οπλαρχθγοί τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, αω' οφ θνάγκαςαν τουσ εν 

Ρετροχωρίω υπό τον Άγον Βαςιάρθν εχκροφσ, μόνον ωανζντεσ, να καταωφγωςιν εισ το 

γενικόν των ςτρατόπεδον, μετζβθςαν εισ Ακαρνανίαν. 

Σεπτζμβριοσ Τθν δε 2 ςεπτεμβρίου ζλαβεν θ διευκφνουςα τα τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ 

επιτροπι επιςτολιν αυτϊν λζγουςαν, ότι τθν 28 αυγοφςτου ζωκαςαν εισ 

Μαχαλάν, προςζβαλαν τουσ εκεί εχκροφσ, εωόνευςαν και εηϊγρθςαν 

πολλοφσ, επιραν πολλά λάωυρα, και ότι οι εναπομείναντεσ επί τθσ εχκρικισ 

ειςβολισ κάτοικοι τθσ Ακαρνανίασ και του Βάλτου ςυνθνϊκθςαν. Λαβοφςα 

τθν χαροποιάν ταφτθν είδθςιν θ επιτροπι, και προκεμζνθ να ενιςχφςθ και 

αυξιςθ το αρτιγενζσ τοφτο ςτρατόπεδον, ζςτειλεν εισ Δραγαμζςτον τροωάσ, 

πολεμεωόδια και καλάςςιον δφναμιν, και εξζδωκεν εγκφκλιον προσ όλουσ 

τουσ Δυτικοελλαδίτασ τουσ εισ ξζνθν γθν καταωυγόντασ, προτρζπουςα αυτοφσ 

να επανζλκωςιν εισ τθν πατρίδα και ςυναγωνιςκϊςι κατά του κοινοφ εχκροφ, 

ωσ και πρότερον. 

 

Εκείναισ ταισ θμζραισ διϊριςεν θ κυβζρνθςισ αρχθγόν των κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα 

δυνάμεων τον Καραϊςκάκθν· τοφτο μακοφςα θ εν Μεςολογγίω επιτροπι ζςπευςε να το 
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αναγγείλθ τοισ Δυτικοελλαδίταισ, αναμιμνιςκουςα τα προσ τθν πατρίδα κακικοντά των, 

καλοφςα εισ τον εκνικόν αγϊνα τουσ απόντασ, καρρφνουςα τουσ περί τον Καραϊςκάκθν εισ 

νζουσ κινδφνουσ, και αποδίδουςα τον οωειλόμενον ζπαινον εισ τθν ωρουράν τθσ πόλεωσ. 

 

Ο δε Κιουταχισ, αιςκανόμενοσ ότι των μεν Ελλινων θ κατάςταςισ κακ' θμζραν εβελτιοφτο, 

των δε Τοφρκων εχειροτζρευεν, ζβαλε κατά νουν να δοκιμάςθ νζαν ζωοδον. Αλλά τόςον 

απρόκυμοσ ιτον ο ςτρατόσ, ϊςτε μόλισ ευρζκθςαν ευδιάκετοι διςχίλιοι. Ειδοποιικθςαν εν 

καιρϊ οι Ζλλθνεσ περί των μελετωμζνων, και πλιρεισ χαράσ ανζμεναν τθν 

πραγματοποίθςιν βλζποντεσ δε ότι παριρχοντο αι θμζραι, και πάντοτε μεν θτοιμάηοντο οι 

εχκροί εισ ζωοδον, αλλά δεν εκινοφντο, τοισ είπαν χλευαςτικι τθ ωωνι άνωκεν των 

επάλξεων να παφςωςιν εργαηόμενοι ανωωελϊσ και να εωορμιςωςιν όςον τάχιον· 

κωωευόντων δε των Τοφρκων, απεωάςιςαν οι Ζλλθνεσ να επιςπεφςωςιν άλλωσ πωσ τθν 

μελετωμζνθν ζωοδον. 

 

Ρρό τινων θμερϊν είχαν ςκάψει μεγάλθν υπόνομον υπό το πρόχωμα του προτειχίςματοσ 

του Φραγκλίνου παρατεινομζνθν υπό το φψωμα τθσ ενϊςεωσ· ζςκαψαν προ ολίγου και 

άλλθν μικροτζραν, δι' θσ εςκόπευαν να προοιμιάςωςι τθν μάχθν αναγκάηοντεσ τουσ 

Τοφρκουσ να ςυςςωρευκϊςιν επί του προχϊματοσ. Τα δειλινόν τθσ 9 εξερράγθ θ μικρά 

υπόνομοσ· βαρφσ κανονοβολιςμόσ και τουωεκιςμόσ ιρχιςεν εν τω άμα κακ' όλθν τθν 

μεταξφ του πυργϊματοσ του Κοτςιοφκου και του προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ γραμμιν 

του τείχουσ· ανταπεκρίκθςαν μανιωδϊσ δι Τοφρκοι ζξωκεν ςμινθ Αλβανϊν και Αςιανϊν 

εξιλκαν διά μιασ εκ των εν ταισ υπωρείαισ ςκθνωμάτων, και ωκοφντο προσ τα κάτω υπό 

τθν μάςτιγα των ιππζων· και αυτόσ ο Κιουταχισ, αωιςασ τθν ςκθνιν του, και 

παρακολουκοφμενοσ υπό τθσ ωρουράσ του, κατζβθ είσ τι των πλθςιεςτζρων του τείχουσ 

κανονοςταςίων. Εξιωκθ θ μάχθ υπό τουσ ιδίουσ οωκαλμοφσ του, και εν τθ ακμι τθσ μάχθσ 

εωϊρμθςαν οι εκλεχκζντεσ Αλβανοί και Γκζγκαι επί το τείχοσ, αλλά πολλά πακόντεσ 

απεκροφςκθςαν. Μετά τθν απόκρουςιν ζπαυςεν ζςωκεν ο πυροβολιςμόσ επί του μετϊπου 

του τείχουσ, πλθν του επί του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου, και ουδείσ εωαίνετο ουδ' 

θκοφετο κατ' εκείνο το μζροσ. Ο Κιουταχισ, υποκζςασ ότι όλθ θ ωρουρά ςυνζρρευςεν εισ 

το προτείχιςμα εκείνο και άωθςε τασ άλλασ κζςεισ κενάσ, διζταξε τουσ ζμπροςκεν του 

προτειχίςματοσ του Μακρι, του κανονοςταςίου του ιγα και του καρκινοειδοφσ 

προωράγματοσ ν' αναβϊςι τα τείχθ. Υπικουςαν. Αλλ' οι Ζλλθνεσ, οι εξ επίτθδεσ κακιμενοι 

αωανείσ και ςιωπθλοί όπιςκεν του τείχουσ εκείνου του μζρουσ, αω' οφ τουσ άωθςαν και 

επλθςίαςαν, ανθγζρκθςαν διά μιασ όλοι, τουσ κατεπλθξαν ωανζντεσ αιωνιδίωσ, τουσ 

αντζκρουςαν τολμθρϊσ, και τουσ θνάγκαςαν να οπιςκοδρομιςωςι και καταωφγωςιν εισ τα 

χαρακϊματά των. Εν τω μεταξφ δε τοφτω ακατάπαυςτοσ διετθρείτο ο πυροβολιςμόσ 

ζςωκεν και ζξωκεν του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου, και πάμπολλοι Τοφρκοι, 

ιςτάμενοι επί του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ, υω' ο παρετείνετο θ μεγάλθ υπόνομοσ, 

εμάχοντο. Ανάπτει εν τοφτοισ θ μεγάλθ αυτι υπόνομοσ, ςείεται αίωνθσ το ζδαωοσ, 

διαρριγνυται θ γθ, εκκρϊςκει ηοωϊδεσ νζωοσ εκ των κόλπων αυτισ καταςκοτίηον τθν 

ατμοςωαίραν, πίπτουν μετ' ολίγον άνωκεν πζτραι, χϊματα, κεωαλαί, ςκζλθ, χείρεσ, πόδεσ, 

καταβαίνει το ηοωϊδεσ εκείνο νζωοσ, ςκεπάηει και πνίγει όςουσ θ υπόνομοσ επί τθσ 

εκριξεωσ δεν διεμζλιςεν, οι μφδροι, αι κανονόςωαιραι και αι τουωεκόςωαιραι διαχζονται 

τιδε κακείςε, διαςκορπίηονται οι Τοφρκοι κακιν κακϊσ, το ξίωοσ των Ελλινων τουσ 

καταδιϊκει και εισ αυτά τα ανατετραμμζνα χαρακϊματά των, και μόνα όςα χάςματα 
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ινοιξεν θ εκπυρςοκρότθςισ, και μόνα όςα χϊματα αφτθ ςυνεςϊρευςεν αναχαιτίηουν τθν 

επί τα πρόςω ορμιν των Ελλινων. Οι Τοφρκοι, πολλά πακόντεσ, επανιλκαν εισ τα ερείπια 

του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ εγκαταλειωκζντα υπό των Ελλινων, και εκίνουν γυμνά τα 

ξίωθ, κομπορρθμονοφντεσ και απειλοφντεσ τουσ μακράν ιςταμζνουσ νικθτάσ. Εγζλων οφτοι 

επί τθ κομπορρθμοςφνθ και τθ απειλι των, και μθ κζλοντεσ να τουσ τουωεκίηωςιν 

ελεοφντεσ δικεν αυτοφσ ωσ δειλοφσ και απειροπολζμουσ, επζρριπταν μόνον ξφλα, πζτρασ, 

βϊλουσ, και κατεγίνοντο λαωυραγωγοφντεσ. Αω' οφ δε ζπαυςεν θ λαωυραγωγία, 

κατζβθςαν οι εργάται εισ τθν υπόνομον και κυλίοντεσ χϊματα προσ επιπζδωςιν χαςμάτων 

και υψωμάτων, εξϊρυξαν μεταξφ πολλϊν νεκρϊν δφο ηϊντασ Χριςτιανοφσ εργάτασ. 

Ρεντακόςιοι και επζκεινα εκανατϊκθςαν τθν θμζραν εκείνθν, εν οίσ και πολλοί 

αξιωματικοί ωσ εικάηετο εκ των λαωυραγωγθκζντων όπλων και ωορεμάτων· άδθλοσ δε ο 

αρικμόσ των πλθγωκζντων, εν οίσ και ο Σζβρανθσ και ο Αςλάμπεθσ· εκανατϊκθςαν και 15 

εκ τθσ ωρουράσ και επλθγϊκθςαν 35, εν οίσ και ο Κωςταντισ Τςαβζλλασ, ο Κανάςθσ 

Ηζρβασ και ο δεκαεξαετισ ανδρόπαισ Αντϊνθσ Μπάκασ, αριςτεφςασ και κατά τθν ζωοδον 

τθσ 21 ιουλίου, κακ' ιν αωιρπαςε δφο τουωζκια εκ των χειρϊν των εχκρϊν. 

 

Τα μεγάλα πακιματα των Τοφρκων κατ' εκείνθν τθν θμζραν εκεωρικθςαν ωσ θ 

καταςτροωι όλθσ τθσ εκςτρατείασ, διά τοφτο ζπαυςαν οι ςυνικεισ αλαλαγμοί, 

υπερεπερίςςευςεν θ λειποταξία και θ ακυμία του ςτρατοπζδου, οι πλείςτοι των κατά το 

Ανατολικόν και τασ όχκασ του Αχελϊου καί τινεσ των εκτόσ του Μεςολογγίου ζκαυςαν τασ 

καλφβασ των καί ανεχϊρθςαν, οι δε εναπομείναντεσ οφτε προχϊματα εωρόντιηαν να 

υψϊςωςιν, οφτε κανονοςτάςια να εγείρωςιν· αποςτρεωόμενοι δε παντόσ είδουσ κίνθμα 

κατά του τείχουσ κατζπαυςαν διά μιασ όλασ τασ προσ βλάβθν αυτοφ εργαςίασ, και 

καταγινόμενοι μόνον εισ τασ προσ ιδίαν υπεράςπιςιν, επεχείρθςαν να μεταςχθματίςωςιν 

εισ μικρόν ωροφριον το επί τθσ εκκλθςίασ του αγίου Ακαναςίου κανονοςτάςιον· ιςαν δε 

και αι τροωαί και τα πολεμοωόδια αυτϊν εν τω τελειοφςκαι· αι Ράτραι και θ Ναφπακτοσ, 

όκεν άλλοτε επρομθκεφοντο, ζπαςχαν ζλλειψιν αυτϊν διά τθν επικρατοφςαν καλάςςιον 

πολιορκίαν· αι επί τθσ ξθράσ δίοδοι, δι' ων τοισ εςτζλλοντο εκ Ρρεβζηθσ και άλλοκεν, ουδ' 

αυταί ιςαν αςωαλείσ· εςτιριηαν δε οι πολιορκθταί όλασ τασ ελπίδασ των επί τθ ςυνδρομι 

του ςτόλου, αλλ' ο ςτόλοσ δεν εωαίνετο· τθν δε εκ των επανειλθμμζνων αποτυχιϊν και τθσ 

ολίγθσ και κακισ τροωισ ακυμίαν του ςτρατοπζδου θφξανεν ζτι μάλλον θ επικρατοφςα 

νόςοσ και θ ταλαιπωρία. 

 

Εν ϊ δε τα των Τοφρκων ιςαν τοιαφτα, τα τθσ ελλθνικισ ωρουράσ είχαν κάλλιςτα. Τθν 7 

αυγοφςτου είχαν μεταβιβαςκι εκ Κρυονερίου διά καλάςςθσ εισ τθν πολιορκουμζνθν πόλιν 

ο Κίτςοσ Τςαβζλλασ, ο Γεωργάκθσ Βαλτινόσ και ο Κϊςτασ Φωτομάρασ μετά των περί 

αυτοφσ προσ ενδυνάμωςιν τθσ ωρουράσ· ιλκαν τθν 13 ςεπτεμβρίου και οι περί τον 

Σαδιμαν, Ράτςθν, Χατςι Ρζτρον και Γιαννάκθν Στράτον, ϊςτε θ εξ αιτίασ των ωόνων, των 

αςκενειϊν, των ταλαιπωριϊν και των ωυςικϊν κανάτων εντόσ τθσ πόλεωσ λειψανδρία 

ανεπλθρϊκθ. Θ δε κάλαςςα θνεωγμζνθ επρομικευε τθν ωρουράν παντόσ αναγκαίου. Τθν 

21 αυγοφςτου είχε ωκάςει εισ τον λιμζνα του Μεςολογγίου το πλοίον του Μπροφςκου· τθν 

25 ςεπτεμβρίου ζωκαςε το του Λαλεχοφ, και μετ' ολίγασ θμζρασ το του Μιςεγιάννθ, 

ωζροντα και τα τρία τρόωιμα και πολεμεωόδια· θ δε ενϊπιον τθσ ωρουράσ τροπι του 

οκωμανικοφ ςτόλου επί τω εμωανιςμϊ του ελλθνικοφ ελπιδοποίει ότι, και αν εωαίνετο εκ 
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δευτζρου ο εχκρικόσ ςτόλοσ, και εκ δευτζρου κ' απεπζμπετο άπρακτοσ. 

 

Αλλ' όςον κακι και αν ιτον θ κζςισ τον τουρκικοφ ςτρατοπζδου, ο αρχθγόσ αυτοφ, ο 

μθδαμϊσ τον προκάτοχόν του Βρυϊνθν, τον άλλοτε πολιορκιςαντα το Μεςολόγγι 

ομοιάηων, θγωνίηετο πολυειδϊσ και πολυτρόπωσ να εμποδίςθ τθν διάλυςίν του, και 

επειδι όχι μόνον ανωωελι αλλά και επικίνδυνον εκεϊρει τθν διατιρθςιν των πλθςίον του 

τείχουσ κζςεϊν του, διενοικθ να αναςτρατοπεδεφςθ προσ τασ υπωρείασ και επαναλάβθ 

τουσ εισ βλάβθν τθσ ωρουράσ αγϊνασ του, ωανζντοσ του ςτόλου. 

Σεπτζμβριοσ Οι Ζλλθνεσ ζμακαν ό,τι εμελζτα ο εχκρόσ, και τθν 10 Σεπτεμβρίου ςυνιλκαν 

πολιτικοί και πολεμικοί εισ τθν εκκλθςίαν του αγίου Ραντελειμονοσ προσ 

ςφςκεψιν περί του πρακτζου, αν επζμενεν ο Κιουταχισ εισ τθν πολιορκίαν, 

διαρκοφντοσ του χειμϊνοσ· όλοι δε ομοκυμαδόν απεωάςιςαν να επιμείνωςι 

μζχρι τζλουσ. Τα πράγματα απζδειξαν ότι δεν είχαν να ωοβθκϊςιν ειμι τθν 

πείναν· αλλ' ο επίωοβοσ οφτοσ εχκρόσ θπείλει τθν ϊραν εκείνθν τουσ εχκροφσ 

μάλλον ι αυτοφσ. 

 

Τθν δε 21 ερρίωκθ ζξωκεν επιςτολι εισ το καρκινοειδζσ πρόωραγμα, δι' θσ εηιτουν οι 

Τοφρκοι ςυνομιλίαν. Θ επιςτολι αφτθ αντερρίωκθ εισ τα εχκρικά χαρακϊματα και ερρζκθ 

εισ απάντθςιν ότι «οι Ζλλθνεσ δεν είχαν άλλθν ςυνομιλίαν μετά των Τοφρκων, ειμι τθν διά 

των όπλων». Τθν τρίτθν δε θμζραν μετά τθν απάντθςιν ταφτθν άναψαν οι Ζλλθνεσ 

υπόνομον υπό του Σωτθροποφλου παραςκευαςκείςαν, αρχομζνθν από τθσ διαρρωγισ του 

προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ και παρατεινομζνθν μζχρι των εχκρικϊν χαρακωμάτων, και 

κατζςτρεψαν δι' αυτισ τα εωιςτάμενα χαρακϊματα και πολλοφσ των ωυλαττόντων αυτά· 

εωόνευςαν δε καί τινασ των εντόσ των παρά τθν υπόνομον χαρακωμάτων μετά τθν ζκρθξιν 

αυτισ μυδροβολοφντεσ και τουωεκίηοντεσ. Οι δε Τοφρκοι, ζχοντεσ υπ' όψιν το επί τθσ 

προτζρασ μάχθσ τζχναςμα των Ελλινων και ωοβοφμενοι μθ πάκωςιν ό,τι τότε ζπακαν, 

ωπιςκοδρόμθςαν ωονεφςαντεσ δφο Ζλλθνασ και πλθγϊςαντεσ τρεισ. 

 

Τα κατορκϊματα τθσ ωρουράσ του Μεςολογγίου εωιλοτιμικθ να μιμθκι εν μζρει το 

νεοςφςτατον και θμζρα τθ θμζρα αυξάνον ςτρατόπεδον εν Ακαρνανία. Εκτόσ μικρϊν τινων 

άλλων ευτυχϊν επιδρομϊν, ζπεςαν οι ςυγκροτοφντεσ αυτό τθν 28 αίωνθσ επί τουσ εν 

Καρβαςαρά εςτρατοπεδευμζνουσ Τοφρκουσ. Τριακόςιοι εχκροί, κατά τθν προσ τθν 

ωρουράν του Μεςολογγίου επιςτολιν των, εωονεφκθςαν, οι δε διαςωκζντεσ ερρίωκθςαν 

εισ τθν κάλαςςαν, εξ ϊν καί τινεσ επνίγθςαν· 200 κάμθλοι ιςαν εν τω εχκρικϊ εκείνω 

ςτρατοπζδω εισ μεταβίβαςιν των εκ Ρρεβζηθσ και Άρτθσ ςτελλομζνων τροωϊν· εξ αυτϊν 

70 εςκοτϊκθςαν, αι δε λοιπαί και 80 ςκευοωόροι θμίονοι και ίπποι και 30 κζλθτεσ ζπεςαν 

εισ χείρασ των νικθτϊν. 

 

Θ δε ακάματοσ ωρουρά θτοίμαςεν άλλθν υπόνομον υπό το εναπομείναν μζροσ του 

περιωιμου υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ διά των εντζχνων εργαςιϊν του γνωςτοφ 

υπονομοποιοφ Κϊςτα ελκόντοσ πρό τινων θμερϊν εισ τθν πόλιν. 

Οκτϊβριοσ Επιωωςκοφςθσ τθσ 1 οκτωβρίου, ιρχιςεν θ ωρουρά να τουωεκίηθ και 

κανονοβολι κακ' όλθν τθν δεξιάν πτζρυγα του τείχουσ· απζβλεπε δε ο 
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πυροβολιςμόσ εισ το να επαναωζρθ τουσ εχκροφσ εισ τασ κζςεισ των. Μετ' 

ολίγον ζπαυςεν ο πυροβολιςμόσ και, ανατείλαντοσ του θλίου, άναψαν οι 

Ζλλθνεσ τθν υπόνομον· μικρόν κρότον επροξζνθςεν θ ζκρθξίσ τθσ όντων των 

επικειμζνων χωμάτων ωερτϊν· αλλ' επζωερε μεγάλθν βλάβθν, διότι το ςχιμα 

τθσ ιτον επίμθκεσ, και παρετείνετο μζχρι τουρκικοφ τινοσ καωωενείου, όπου 

ιςαν πολλοί εχκροί. Ανετράπθ δε και το ιμιςυ τθσ εξ αριςτερϊν πλευράσ του 

υψϊματοσ, τθσ μόνθσ ιτισ εςϊηετο, διεμελίςκθςαν οι επ' αυτισ, και πολλοί 

εκαλφωκθςαν υπό τθν ανυψωκείςαν και καταπεςοφςαν του πθλοφ νεωζλθν. 

Μετά δε τθν ζκρθξιν οι Ζλλθνεσ ιρχιςαν να κανονοβολϊςι, να βομβοβολϊςι, 

και να τουωεκίηωςιν· ιδόντεσ δε ότι οι Τοφρκοι εγκατζλιπαν τα χαρακϊματά των 

και ζτρεχαν εισ τα άνω, εξεπιδθςαν του τείχουσ, τουσ κατεδίωξαν μζχρι 300 

οργυιϊν και επανιλκαν ωζροντεσ κεωαλάσ, όπλα, ωορζματα και ςθμαίασ· 3 

Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν και 16 επλθγϊκθςαν· εωονεφκθςαν και 4 γυναίκεσ εν τθ 

πόλει, εμπεςοφςθσ ςωαίρασ 60 λιτρϊν. Τθν δε νφκτα τθσ 5, κακ' ιν ραγδαία 

βροχι ζπιπτε και βακεία ςιωπι επεκράτει κακ' όλον το εχκρικόν ςτρατόπεδον, 

ερρίωκθςαν ζςωκεν επί τουσ εχκρικοφσ προμαχϊνασ βομβίδεσ· και κατά μεν 

τθν ζκρθξιν τθσ πρϊτθσ θκοφςκθςαν κραυγαί, αλλά κατά τθν τθσ δευτζρασ και 

τθσ τρίτθσ ουδεμία. Αποροφντεσ οι Ζλλθνεσ διά τθν αςυνικθ ςιγιν επιδθςαν 

ζξω, θφραν τα εχκρικά οχυρϊματα παρά πάςαν προςδοκίαν κενά, ζκαυςαν τα 

ξφλινα παραπετάςματα, κατζςτρεψαν τουσ προμαχϊνασ και ειςζωεραν τθν 

ευρεκείςαν ξφλινον φλθν. 

 

Φαίνεται ότι εξ αιτίασ των κατά τθν 1 ςυμβάντων απθλπίςκθςαν οι εχκροί, και κατζλιπαν 

τουσ προμαχϊνασ, τα χαρακϊματα, τα απζναντι των δφο άκρων του προτειχίςματοσ δφο 

κανονοςτάςια και ανεςτρατοπζδευςαν εισ τασ υπωρείασ· ολίγοι δε, προωυλακι του 

ςτρατοπζδου, ζμειναν ωρουροί των αωιςταμζνων 300 ζωσ 400 οργυιάσ του τείχουσ 

κανονοςταςίων. Τοιουτοτρόπωσ ιρκθ θ ςτενι εξάμθνοσ πολιορκία, και οι Ζλλθνεσ, 

περιωερόμενοι ζκτοτε ελευκζρωσ ζξω του τείχουσ, ζβοςκαν τα κτινθ των υπό τουσ 

οωκαλμοφσ του αλαηόνοσ Κιουταχι, κατθδάωιηαν τα ζργα του, ανϊρυτταν τθν τάωρον και 

επεςκεφαηαν το τείχοσ. Ακλία ιτον θ κατάςταςισ του τείχουσ επί τθσ απομακρφνςεωσ του 

εχκροφ. Λδοφ τι ανζωερεν ο τειχοποιόσ Κοκκίνθσ περί αυτοφ προσ τθν διευκφνουςαν τα τθσ 

Δυτικισ Ελλάδοσ επιτροπιν τθν ακόλουκον θμζραν τθσ αναςτρατοπεδείασ. 

 

«Εξιλκον ςιμερον κατά το απαραίτθτον χρζοσ μου διά να εξετάςω τθν κατάςταςιν του 

προτειχίςματοσ και να δϊςω ορκιν και ακριβι ιδζαν των μθχανθμάτων, διά των οποίων ο 

εχκρόσ καταωρονϊν πάςαν αντίςταςιν ζκαμε τοςάκισ απόπειραν του να κυριεφςθ δι 

εωόδου το τείχοσ μασ. Εισ το περιτείχιςμα λοιπόν του Μπότςαρθ επροξζνθςεν ο εχκρόσ 

χαλάςτραν βατιν (brèche practicable). Εισ τθν αυτιν ευρίςκονται κατθγορίαν και τα 

περιενδεδυμζνα κανονοςτάςια του Κοραι, του Λγνατίου, του Κοκκίνθ και του Μακρι· το 

μεταξφ των κανονοςταςίων ωράγμα (courtine) υπζωερεν ωςαφτωσ άκραν ωκοράν, εξ ου 

εναργϊσ ωαίνεται ότι το μζτωπον του περιτειχίςματοσ ζπακε τθν μεγαλειτζραν βλάβθν· 

από δε τθσ δυτικισ πλευράσ όλα των εχκρϊν τα κινιματα διευκφνκθςαν κατά του 

κανονοςταςίου του Φραγκλίνου, επονομαηομζνου κεραυνοβόλοσ, διά του κολοςςαίου 

εκείνου ζργου του υψϊματοσ τθσ ενϊςεωσ. Ομοίωσ και από τθσ ανατολικισ πλευράσ θ 

δίοδοσ τθσ γενικισ εωόδου (la descente) κατεςκευάςκθ διά του πλθρϊματοσ των τάωρων 
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ζμπροςκεν των κανονοςταςίων του Μακρι, ιγα και Μονταλεμπζρτου». 

 

Λδοφ και όςα ο ίδιοσ οχυροποιόσ ανζωερε περί των ζργων των Τοφρκων, αω’ οφ τα 

επεςκζωκθ. 

 

«Κακ' όςον θμπορεί κάκε ειδιμων να παρατθριςθ, τα χαρακϊματα των Τοφρκων δεν 

ζχουν ουδεμίαν κανονικιν τάξιν (εννοϊ πάντοτε τθν τάξιν του προςβάλλειν τα τείχθ κατά 

τασ νεωτζρασ εωευρζςεισ των μθχανικϊν). Είναι αλθκζσ ότι ο εχκρόσ μετεχειρίςκθ τασ 

ελικοειδείσ γραμμάσ, τασ παραλλιλουσ, τασ πλευρικάσ των κανονοςταςίων, αλλά τα πάντα 

ιςαν ςχεδιαςμζνα χωρίσ τθν παραμικράν αναλογίαν· δεν είναι άλλο τι το ςφμπαν των 

γιγαντιαίων ζργων ειμι ζνασ λαβφρινκοσ τουρκικόσ, εργαςίαι πολυχρόνιοι, προςκικαι, 

παραπροςκικαι, προχαρακϊματα, αντιχαρακϊματα, πράξεισ χωρίσ αρμονίαν, καταςκευαί 

χωρίσ λόγον, και εν ςυντόμω τα πάντα είναι μία ςφγχυςισ και ζνασ κυκεϊν κακ' όλουσ τουσ 

λόγουσ. 

 

« Πςον περί του υψϊματοσ του οχυρϊματοσ (la digue d' union) βλζπει τισ εκ του ζςωκεν 

αω' ενόσ μζρουσ τριϊν οργυιϊν πλάτοσ και αω' ετζρου τεςςάρων και πζντε ιμιςυ. Εισ 

ογδοικοντα οργυιϊν απόςταςιν διακόπτεται εν τω μζςω από μίαν γωνίαν 120 περίπου 

βακμϊν και προσ το πρόχωμα (saillant) του κανονοςταςίου είναι οχυρωμζνθ θ δεξιά 

γραμμι και από μεςότειχα (traverses). Τοφτο δε μόνον το ζργον είναι άξιον προςοχισ 

τινοσ, κακότι διά τθν καταςκευιν του άλλο δεν ζκαμαν παρά ζςκαψαν τρεισ περίπου 

πόδασ, και όλα τα αναγκαία χϊματα διά τθν καταςκευιν του τοιοφτου είδουσ υπογείων 

παραπεταςμζνων μετεωζρκθςαν αλλαχόκεν. Είναι τωόντι παράδοξον το ζργον τοφτο, είναι 

όμωσ Τοφρκων». 

 

Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ των οχυρωμάτων και των πολιορκθτϊν και των 

πολιορκουμζνων κακ' όν καιρόν ετελείωςεν θ πρϊτθ περίοδοσ τθσ πολιορκίασ. 

 
1825-26 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΗ'. 

 
Γεπηέξα πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ. — Πεξίνδνο δεπηέξα. 

 

Ο δε οκωμανικόσ ςτόλοσ, αω' οφ ζγεινεν άωαντοσ τον ιοφλιον απζμπροςκεν του 

Μεςολογγίου, ζπλευςε κατ' ευκείαν εισ Αλεξάνδρειαν, όπου ο Μεχμζτ-Αλισ θτοίμαηε νζαν 

εκςτρατείαν κατά τθσ Ελλάδοσ και ωργάνιηε πρό τινοσ καιροφ και άλλα τακτικά 

ςτρατεφματα υπό τθν οδθγίαν των Γάλλων ςτρατθγϊν Βογζρου και Λιβρόνου. Λόγοσ δε 

διεδόκθ ότι θ νζα αφτθ εκςτρατεία θτοιμάηετο κατά Σπετςϊν και Φδρασ· διά τοφτο οι 

πρόκριτοι των δφο νιςων κατζβαλαν πάςαν ωροντίδα προσ εξαςωάλιςιν αυτϊν 

μεταωζροντεσ ζξωκεν ςτρατεφματα. 

 

Αω' οφ δε τα πάντα παρεςκευάςκθςαν εν Αλεξανδρεία, απζπλευςαν τθν 5, 6 και 7 

οκτωβρίου 145 πλοία υπό τον καπθτάμπαςαν. Εξ αυτϊν τα 79 ιςαν πολεμικά· βυηαντινά 

μεν εννζα ωρεγάται, εννζα κορβζτται, δζκα βρίκια, και τρεισ γολζτται· αλγερινά δε δφο 

ωρεγάται, δφο κορβζτται και μία γολζττα· μία δε κορβζττα, ζν βρίκι, και δυο γολζτται 
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τριπολινά· ιςαν και αιγφπτια δφο ωρεγάται, μία κορβζττα, δεκαζξ βρίκια, εννζα γολζτται, 

ζν ατμόπλουν ωζρον τρία κανόνια, και δζκα πυρπολικά· τα δε λοιπά ιςαν ωορτθγά, 36 

αιγφπτια και 30 υπό ςθμαίασ χριςτιανικάσ. Τα πλοία ταφτα παρζλαβαν δεκακιςχιλίουσ 

ςτρατιϊτασ, εξ ϊν οκτακιςχίλιοι ιςαν νεοςφλλεκτοι τακτικοί Άραβεσ, οκτακόςιοι άτακτοι 

Τοφρκοι και χίλιοι διακόςιοι ιππείσ. Ζωεραν δε πολλάσ τροωάσ και πολλά πολεμεωόδια. Θ 

εκςτρατεία αφτθ κατευωδϊκθ ανενόχλθτοσ τθν 24 οκτωβρίου εισ τον λιμζνα του 

Νεοκάςτρου. 

 

Θ ζλευςισ τθσ νζασ ταφτθσ εχκρικισ δυνάμεωσ εκάρρυνε το ωιλόδοξον, τον πολεμομανι, 

και τον επί τθ ευτυχεί εκβάςει των κατά τθν Ρελοπόννθςον επιχειρθμάτων του 

επαιρόμενον Λβραιμθν εισ το να επιχειριςθ εν τθ ακμι του χειμϊνοσ ό,τι δεν εδυνικθ να 

κατορκϊςθ επί του καλοκαιρίου ο αξιϊτεροσ αρχιςτράτθγοσ του ςουλτάνου, τθν άλωςιν 

του Μεςολογγίου· αωιςασ δε ωρουράν ικανιν εν Τριπολιτςά και εν τοισ μεςςθνιακοίσ 

ωρουρίοισ ζβαλεν εισ κίνθςιν τα λοιπά ςτρατεφματα προσ τον ςκοπόν τοφτον, και άλλα μεν 

αυτϊν κακϊσ και το πυροβολικόν ζςτειλε διά καλάςςθσ υπό τθν ςυνοδίαν του ςτόλου, 

άλλα δε ςυμπαρζλαβεν αυτόσ διά ξθράσ· 

Νοζμβριοσ και ο μεν ςτόλοσ απάρασ τθν 3 και 4 νοεμβρίου εκ Νεοκάςτρου εωάνθ τθν 6 

ζξωκεν του Μεςολογγίου· αυτόσ δε διζβθ ανενόχλθτοσ το Κλειδί, και τθν 8 

ζωκαςεν εισ Αγουλινίτςαν, όπου μακϊν ότι κατζωυγαν εισ τα εν τθ λίμνθ αυτισ 

νθςίδια πάμπολλοι κάτοικοι των πλθςιοχϊρων μερϊν, διζταξε τθν κυρίευςιν 

αυτϊν· και πρϊτοσ αυτόσ ζωιπποσ και παρακολουκοφμενοσ υπό του ιππικοφ 

ειςιλαςεν εισ τθν λίμνθν εξ ενόσ μζρουσ, το δε πεηικόν του εξ άλλου, βλζποντεσ 

δε οι επί των νθςιδίων τα γινόμενα, εμβάντεσ εισ πολλά μονόξυλα, αντζκρουςαν 

και τουσ ιππείσ και τουσ πεηοφσ γενναίωσ, και πολλοφσ αυτϊν εκανάτωςαν· 

διιρκεςεν θ μάχθ ςχεδόν πανιμεροσ· οι ιππείσ υπζωεραν υπζρ τουσ λοιποφσ, 

διότι εκόλλθςαν οι ίπποι των εισ τθν βορβορϊδθ λίμνθν και εβιάςκθςαν να 

καταβϊςιν· εξετραχθλίςκθ και ο Λβραιμθσ και διεςϊκθ διά τθσ ςυνδρομισ των 

δορυωόρων του· 127 εχκρικά πτϊματα και 80 ίπποι ευρζκθςαν μετά τθν μάχθν 

εν τθ λίμνθ· ζλειψαν δε και 140 Ζλλθνεσ, εξ ϊν οι μεν εωονεφκθςαν 

πολεμοφντεσ, οι δε θχμαλωτίςκθςαν, και πολλαί γυναίκεσ και παιδία ζπεςαν εισ 

τθν λίμνθν αυκόρμθτοι και επνίγθςαν εισ αποωυγιν ατιμίασ και αλλαξοπιςτίασ. 

Τθν δε υςτεραίαν επζραςαν οι εχκροί τον Αλωειόν και ζκαυςαν τον Ρφργον. 

Εξεςτράτευςαν ςυγχρόνωσ και οι περί τον εν Ράτραισ Λςοφωθν, ζπεςαν 

αυκθμερόν οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν εισ τθν πόλιν τθσ Γαςτοφνθσ, τθν 

θφραν ζρθμον, τθν ζκαυςαν και διεςπάρθςαν εισ τθν λοιπιν επαρχίαν καίοντεσ, 

λεθλατοφντεσ, ωονεφοντεσ και αιχμαλωτίηοντεσ· θφραν όμωσ κάπου αντίςταςιν, 

προ πάντων δε εν Βαρκολομιϊ, όπου επιπεςόντεσ ολίγοι απεκροφςκθςαν υπό 

των εγχωρίων. Οφτοι, δράξαντεσ επί τθσ αποκροφςεωσ τθν ευκαιρίαν, 

μετεκόμιςαν τασ γυναίκασ και τα τζκνα των εισ Χλουμοφτςι, καί τινεσ μεν αυτϊν 

ενδιζμειναν, άλλοι δε, πλιρεισ κάρρουσ διά τθν επιτυχίαν των, επζςτρεψαν 

αυκεςπερί εισ προωφλαξιν του χωρίου, αν επανιρχοντο οι εχκροί. Τθν επαφριον 

επανιλκαν οι εχκροί πολυπλθκζςτεροι, εναπζκλειςαν τουσ επανελκόντασ και 

τουσ επολζμουν. Μακόντεσ οι εν Χλουμουτςίω τα γινόμενα ζςτειλαν αμζςωσ 

150 εκλεκτοφσ εισ αντίλθψιν των κινδυνευόντων· αλλ' οφτοι ωκάςαντεσ εισ τουσ 
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αμπελϊνασ του χωρίου εκυκλϊκθςαν υπό των εχκρϊν, και πολεμοφντεσ 

γενναίωσ όλοι ςχεδόν απωλζςκθςαν, ςυναπωλζςκθςαν και 56 εκ των εντόσ του 

χωρίου δι' όλθσ τθσ θμζρασ πολεμθςάντων· ζπακαν και οι εχκροί βαρείαν 

ηθμίαν. 

 

Ρροχωροφντεσ δε οι περί τον Λβραιμθν ζωκαςαν τθν 17 παρά το μεταξφ ίου και Αντιρρίου 

ςτόμιον του κορινκιακοφ κόλπου, όπου και εςκινωςαν· και οφτοσ μεν επζραςεν εισ 

Ναφπακτον προσ ζντευξιν του καπθτάμπαςα και του Κιουταχι, περιμενόντων αυτόν εκεί, 

και διζταξε τον Χουςειμπεθν να επανζλκθ εισ τθν επαρχίαν τθσ Γαςτοφνθσ, να καλζςθ 

τουσ κατοίκουσ εισ υποταγιν και να κυριεφςθ διά τθσ πεικοφσ ι τθσ βίασ τασ επί τθσ 

παραλίασ κρατουμζνασ υπ' αυτϊν ειςζτι κζςεισ. Ο δε εν Ράτραισ Λςοφωθσ, ο δι' όλθσ 

τετραετίασ ευτυχϊσ αγωνιςκείσ, απεχαιρζτθςε ταισ θμζραισ εκείναισ τθν Ρελοπόννθςον 

κλθκείσ εισ τθν ςατραπείαν τθσ Μαγνθςίασ· τον διεδζχκθ δε ο Δελι Αχμζτπαςασ. 

 

Μεκ' θμζρασ δ' επτά τθσ εμωανίςεωσ του εχκρικοφ ςτόλου ζξωκεν του Μεςολογγίου, 

εωάνθ και ο ελλθνικόσ υπό τον Μιαοφλθν πλζοντα επί του Κεμιςτοκλζουσ, διότι το πλοίον 

του, ςυγκρουςκζν μετά τινοσ άλλου και βλαωκζν, εςτάλθ εισ Φδραν προσ επιςκευιν. Αλλ', 

εν ϊ τα οκωμανικά πολεμικά πλοία ιςαν 90, εν οίσ πολλαί ωρεγάται και κορβζτται, τα 

ελλθνικά ιςαν 2 τρικάταρτα και 25 βρίκια και γολζτται· ιςαν δε όλα υδραϊκά, και 

ανεμζνοντο θμζρα τθ θμζρα και τα των άλλων νιςων. Αλλ', αν και τόςον δυςανάλογοσ ο 

αρικμόσ, τα ελλθνικά ϊρμθςαν τθν 13 επί τα οκωμανικά πλζοντα υπό το ακρωτιριον του 

Ράπα και εναυμάχθςαν. Κατά τθν ναυμαχίαν ταφτθν ζςπαςεν ζν των κανονίων του 

Κεμιςτοκλζουσ και εςκότωςε και επλιγωςεν 11 ναφτασ. Τθν δε εωεξισ νφκτα εκάκθςε 

προσ τασ Σκρόωασ το πλοίον του Ηάκα, αλλά διά τθσ αντιλιψεωσ των λζμβων του ςτόλου 

ανζπλευςε. Επανελιωκθ θ ναυμαχία και τθν επαφριον, κακ' ιν ο Μποφτθσ ίκυνε το 

πυρπολικόν του είσ τινα κορβζτταν, αλλά πριν το ανάψθ, οι εχκροί κανονοβολοφντεσ του 

ζρριψαν κάτω τα κατάρτια. Τθν δε 15 μακϊν ο Μιαοφλθσ ότι οι καταωυγόντεσ εισ 

Χλουμοφτςι επί τθσ διαβάςεωσ του Λβραιμθ κατεςτενοχωροφντο, ζςτειλε πλοίον προσ 

μετακόμιςιν αυτϊν εισ Κάλαμον. Ζμακε δε τθν αυτιν θμζραν ότι θ ωρουρά του 

Μεςολογγίου εςτερείτο τροωϊν· και αγοράςασ διά ςυνειςωοράσ ιδίασ και των πλοιάρχων 

θγωνίηετο να τασ αποςτείλθ εισ τθν πόλιν· αλλ' θγωνίηοντο και οι εχκροί εισ ματαίωςιν του 

ςκοποφ του κατζχοντεσ τουσ είςπλουσ τθσ λίμνθσ· ϊρμθςαν δε τθν 17 επί τουσ Ζλλθνασ 

πλζοντασ υπό τασ Σκρόωασ, εναυμάχθςαν υπό καλόν άνεμον, αλλ' απεμακρφνκθςαν 

άπρακτοι· εναυμάχθςαν και τθν επιοφςαν προσ το αυτό μζροσ, και μετά τθν δφςιν του 

θλίου απεμακρφνκθςαν επίςθσ άπρακτοι· εκάθ δε κατά λάκοσ ανωωελϊσ τθν αυτιν νφκτα 

το πυρπολικόν του Δθμαμά. 

 

Τθν δε 20 ειςεβιβάςκθςαν αι αγοραςκείςαι τροωαί εισ Μεςολόγγι επί των λζμβων των 

διαωόρων πλοίων διά του Ρεταλά. Το πρωί τθσ 21 ζπλεαν τα ελλθνικά πλοία παρά τα 

νθςίδια του Δραγαμζςτου. Ευρϊν ο εχκρικόσ ςτόλοσ καλόν άνεμον επζπλευςε μετά 

μεςθμβρίαν, προπορευομζνων των πυρπολικϊν του· ιρχιςεν θ ναυμαχία· θ κζςισ ιτο 

ςτενι και διάωορα πλοία ελλθνικά θναγκάςκθςαν να διαπλεφςωςι τα νθςίδια εισ 

αντιπαράταξιν. Ζν δε των εχκρικϊν πυρπολικϊν ζπλεεν επί το πλοίον του Λαλεχοφ· ζτρεξαν 

αι λζμβοι των ελλθνικϊν πλοίων εισ άλωςιν ι ωκοράν του πυρπολικοφ, δε δειλοί και 

ανεπιτιδειοι ναφται του ιδόντεσ τον κίνδυνον, το εγκατζλειψαν άκαυςτον και ζωυγαν 
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εμβάντεσ εισ τθν λζμβον, αυτό δε ζπεςεν είσ τι νθςίδιον, όπου οι Ζλλθνεσ το ζκαυςαν· ο δε 

εχκρόσ μετά τθν αποτυχίαν του πυρπολικοφ του απεμακρφνκθ. Εν τθ ναυμαχία ταφτθ 

εςκοτϊκθςαν δφο πλοίαρχοι του εχκρικοφ ςτόλου, επλθγϊκθςαν και διάωοροι Ζλλθνεσ 

ναφται και ο πλοίαρχοσ Λάηαροσ Ρινότςθσ εισ τον μθρόν. Τθν 23 ειςεβιβάςκθςαν πάλιν 

ολίγαι τροωαί εισ Μεςολόγγι διά του Ρεταλά. Τθν δε 25 θκοφςκθςαν πολλοί τουωεκιςμοί 

κατά Γλαρζντςαν. Επλθςίαςεν ο Μιαοφλθσ, και μακϊν ότι πολλοί των επί τθσ παραλίασ 

κατοίκων τθσ επαρχίασ Γαςτοφνθσ, κζλοντεσ να περάςωςι χάριν αςωαλείασ εισ Ηάκυνκον, 

εκινδφνευαν να αιχμαλωτιςκϊςιν, ζςτειλε τασ λζμβουσ και ζςωςε πολλοφσ αυτϊν. Εν ϊ δε 

οι ναφται θτοιμάηοντο ν' αποβϊςι προσ καταδίωξιν των καταδιωκόντων, εωάνθ ο εχκρικόσ 

ςτόλοσ· ανεκλικθςαν τότε οι ναφται και ιρχιςε περί τθν εςπζραν ναυμαχία κακ' ιν είσ των 

πυρπολθτϊν, ο Κεοδωράκθσ Βϊκου, βαςτϊν τθν πυρωόρον εςχάραν εντόσ του εωολκίου 

του υπό τθν πρφμνθν του πυρπολικοφ του πλθςίον εχκρικισ ωρεγάτασ, ζπεςεν εισ τθν 

κάλαςςαν και επνίγθ, αποκοπειςϊν των δφο χειρϊν του υπό κανονοβολισ· ζπεςε δε εισ 

χείρασ των εχκρϊν ςυγχρόνωσ και το πυρπολικόν του, κοπζντοσ δι' άλλθσ κανονοβολισ του 

ςχοινίου δι' ου ερρυμουλκείτο, αλλ' οι ναφται όλοι εςϊκθςαν. Τθν νφκτα διεχωρίςκθςαν οι 

ςτόλοι επελκοφςθσ τρικυμίασ. Πςον δε μικρόσ και αν ιτον ο αρικμόσ των ελλθνικϊν 

πλοίων, όςον ολίγθ και αν ιτον θ δφναμίσ των, θ ευτολμία των εν αυτοίσ κατά τθν 

εκςτρατείαν ταφτθν εωάνθ αξιοκαφμαςτοσ. Πχι μόνον τα πλοία αλλά και αυτά τα πλοιάρια 

τόςον κατεωρόνουν τον επί τω πλικει και τω μεγζκει των πλοίων του αλαηονευόμενον 

εχκρόν, ϊςτε επί τθσ κατά των 22 ναυμαχίασ το παρευρεκζν πλοιάριον του μοιράρχου 

Κωνςταντίνου Τρικοφπθ (α) πλθςιάςαν τθν εχκρικιν ναυαρχίδα ιρχιςε και εκείνο να 

κανονοβολι τθν πρφμνθν αυτισ. Εν τοφτοισ, οφτε τροωάσ οφτε πολεμεωόδια θ υδραϊκι 

αφτθ μοίρα διά τασ επικρατοφςασ κακοκαιρίασ ελάμβανεν, αν και εν καιρϊ εξ Φδρασ 

εςτάλθςαν, ουδζ τα των Σπετςϊν πλοία διά τον αυτόν λόγον εωαίνοντο, αν και 

εξζπλευςαν· ϊςτε ο Μιαοφλθσ θναγκάςκθ, να επαναπλεφςθ εισ τα ίδια και ν' αωιςθ τθν 

πόλιν του Μεςολογγίου υπό ςτενότατον αποκλειςμόν. Μετ' ολίγασ δε θμζρασ απζπλευςεν 

εισ τα ίδια και θ εν Ράτραισ υπό τον καπθτάμπαςαν αλγερινι μοίρα και παρ' ολίγον 

κατεποντίςκθςαν ζμπροςκεν του Ράπα δφο κορβζτται, επελκοφςθσ δεινισ τρικυμίασ. 

 

Εν τοφτοισ, ο Χουςειμπεθσ βαςτϊν, κακ' ασ ζλαβε διαταγάσ παρά του Λβραιμθ, διά τθσ 

μιασ χειρόσ το ξίωοσ και διά τθσ άλλθσ τα αμνθςτιρια, περιζτρεχε τθν επαρχίαν τθσ 

Γαςτοφνθσ· αλλά τα αμνθςτιρια δεν ίςχυαν, και το ξίωοσ του εωαίνετο θ μόνθ ιςχφσ του. 

Εκτόσ των επί τθσ διαβάςεωσ του Λβραιμθ καταωυγόντων εισ Χλουμοφτςι, τινζσ κατζλαβαν 

και τθν Σκαωιδιάν υπό τον Γεϊργθν Μίτςου. Οι εχκροί επολζμθςαν τθν 3 δεκεμβρίου, αλλ' 

εςτράωθςαν εισ τα οπίςω βλαωκζντεσ μάλλον ι βλάψαντεσ. Άλλοι δζ τινεσ εςτράτευςαν, 

οι μεν εισ το Φραγκοπιδθμα και ζτρεψαν τουσ εκεί Ζλλθνασ εισ ωυγιν, οι δε εισ το Ρυργί, 

όπου ζκαυςαν ζν ηακφνκιον πλοιάριον και εωόνευςαν και τουσ ναφτασ ωσ ςυμπολεμιςτάσ 

των Ελλινων. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, ςυλλαλιςασ μετά του καπθτάμπαςα και του Κιουταχι εν Ναυπάκτω, 

ειςζπλευςε τον κορινκιακόν κόλπον μζχρι Γαλαξειδίου και Σαλϊνων ςυνοδευόμενοσ υπό 

μιασ μοίρασ του ςτόλου, κατζςτρεψε 30 πλοιάρια, απζβθ εισ τθν ξθράν, δεν επροχϊρθςεν 

εισ τα ενδότερα, επανιλκεν εισ Ράτρασ τθν 27 νοεμβρίου και ζςτειλε το πλείςτον του 

πεηικοφ εισ Κρυονζρι· τα δε πλείςτον του ιππικοφ εξεχείμαηεν εν Ράτραισ και Γαςτοφνθ, 

υπό τασ διαταγάσ του Δελι Αχμζτθ, αωανίςαντοσ επί του χειμϊνοσ τασ επαρχίασ 
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Γαςτοφνθσ και Ρφργου και πατιςαντοσ και τθν Καρφταιναν. 

Δεκζμβριοσ Τθν δε 12 δεκεμβρίου διεβιβάςκθ ο Λβραιμθσ εισ Κρυονζρι, όπου ζςτθςε το 

ςτρατοπεδαρχείον του· και τθν επιοφςαν προσ το εςπζρασ εωάνθςαν οι Άραβεσ 

κατά πρϊτον ζξωκεν του Μεςολογγίου υπό τον ιχον τθσ μουςικισ και των 

τυμπάνων, προπορευομζνου του πυροβολικοφ, ακολουκοφντοσ του πεηικοφ, 

και ουραγοφντοσ του ιππικοφ· εςκινωςαν δε χωριςτά των άλλων, και 

κατεγίνοντο δφο εβδομάδασ εισ οπλαςκίασ. 

 

Ουδζν άξιον ιςτορικοφ λόγου ςυνζβθ κακ' όλον το μεταξφ τθσ μεταςτρατοπεδείασ του 

Κιουταχι και τθσ αωίξεωσ των Αράβων. Κρότοι κανονίων θκοφοντο ςυχνάκισ, και 

ακροβολιςμόσ τισ εγζνετο κατά τον άγιον Ακανάςιον, εξορμθςάντων τινϊν των εν τθ πόλει 

υπό τον Βζικον· αλλ' εωωράκθ εν τω διαςτιματι, τοφτω υπεράλλοτε θ ωμότθσ του 

κθριϊδουσ Κιουταχι. Συλλαβϊν οφτοσ Χριςτιανοφσ τινασ αόπλουσ κατά το Βενζτικον 

εςοφβλιςε τθν 8 και ανεςτιλωςεν ζμπροςκεν των κανονοςταςίων του εισ το κεακιναι ζνα 

ιερζα και δφο γυναίκασ, εςοφβλιςε και ανιλικά τινα παιδία προσ τιμωρίαν των πατζρων. 

 

Τθν δε 20 αωίχκθ ο Λβραιμθσ ζξωκεν του Μεςολογγίου και ζςτθςε τθν ςκθνιν του πλθςίον 

τθσ του Κιουταχι, αωιςασ μζροσ του ςτρατοφ κατά το Κρυονζρι υπό τον γενικόν 

ωροντιςτιν Βιλάλαγαν εισ ωφλαξιν των τροωϊν. Δυςθρζςτθςεν εισ άκρον θ ζλευςισ τθσ 

νζασ ταφτθσ δυνάμεωσ τον Κιουταχιν και δικαίωσ, διότι όλθ θ δόξα κ' απεδίδετο εισ τον 

Λβραιμθν, αν ευδοκίμει θ πολιορκία· αυτόσ δε κα κατεκρίνετο ωσ ανάξιοσ. Τον δυςθρζςτει 

δε και ο προσ αυτόν αγζρωχοσ εκείνου τρόποσ, διότι γαυριϊν διά τα κατά τθν 

Ρελοπόννθςον πρόςωατα κατορκϊματά του, τω είπεν επί τθσ πρϊτθσ ςυνεντεφξεωσ, ότι 

θπόρει πϊσ διά τόςων ςτρατευμάτων, και εν οκταμινω διαςτιματι δεν εδυνικθ να 

κυριεφςθ τθν ω ρ ά κ τ θ ν - ε κ ε ί ν θ ν, δεικνφων το Μεςολόγγι, εν ϊ οφτοσ εκυρίευςε 

ωροφριον οχυρόν, το του Νεοκάςτρου, εν ολίγαισ θμζραισ. Λογοτριβισ δε μεταξφ αυτϊν 

ςωοδράσ γενομζνθσ, τω επρόβαλεν ο Λβραιμθσ να εκλζξθ ζν των δφο, ι ν' αναδεχκι τθν 

άλωςιν τθσ πόλεωσ άνευ τθσ ςυνδρομισ του εντόσ ενόσ μθνόσ, ι να παραιτθκι, και τθν 

ανεδζχετο αυτόσ εντόσ 15 θμερϊν. Εξεμάνθ ο ωιλότιμοσ Κιουταχισ επί τθ κραςυςτομία 

του αντιηιλου του, εηιτθςε καιρόν να ςκεωκι, και ςυγκαλζςασ τουσ γνωςτοτζρουσ των 

οπλαρχθγϊν του εισ ςυμβοφλιον, τοισ εκοινοποίθςε βαρυκυμϊν όςα ικουςε, και τουσ 

εξϊρκιςε να μθ καταιςχυνκϊςι και καταιςχφνωςι, και αυτόν επιτρζποντεσ ν' αωαρπάςθ 

άλλοσ τθν δόξαν των. «Ο αρχθγόσ των Αράβων», απεκρίκθ ο Ταχιρ-Αμπάηθσ εκ ςτόματοσ 

όλων, «ωρονεί ότι πολεμοφμεν ανκρϊπουσ ομοίουσ εκείνων ουσ επολζμθςεν εν 

Ρελοποννιςω. Θμείσ εδοκιμάςαμεν τουσ εν Μεςολογγίω, εγνωρίςαμεν τθν αξίαν των, και 

δεν επικυμοφμεν να τουσ δοκιμάςωμεν εκ νζου· ασ τουσ δοκιμάςθ αν αγαπά, θ Υψθλότθσ 

του, και τότε κα κρίνει περί αυτϊν ορκότερον». Τθν γνϊμθν ταφτθν ακοφςασ ο Λβραιμθσ, 

ανεδζχκθ προκφμωσ αυτόσ μόνοσ τον αγϊνα, αλλ' απιτθςε ν' απομακρυνκϊςι και τα υπό 

τον Κιουταχιν ςτρατεφματα και αυτόσ ο Κιουταχισ. Συγκατετζκθ οφτοσ υπό τον όρον να 

απαλλαγι πάςθσ προσ τον ςουλτάνον ευκφνθσ· ζςτερξεν ο Λβραιμθσ, και απζςτειλε τασ 

περί τοφτου αναγκαίασ αναωοράσ εισ Κωνςταντινοφπολιν. 

 

Μετά δε τθν αποχϊρθςιν του Κιουταχι, κατεβίβαςεν ο Λβραιμθσ δφο λόχουσ όπου ιςαν τα 

κανονοςτάςια και ζλαβεν υπό τθν εξουςίαν του αυκθμερόν τα τθσ ανατολικισ πλευράσ· 
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αλλ' εδοκίμαςεν ευκφσ τθν τόλμθν των ωρουροφντων τθν ω ρ ά κ τ θ ν, διότι, εν ϊ 

εξεωόρτοναν οι Άραβεσ τα ςκεφθ των, εξελκόντεσ τθσ πόλεωσ τινεσ ιρπάςαν 8 καμιλουσ 

υπό τουσ οωκαλμοφσ και υπό τον τουωεκιςμόν αυτϊν. Τθν 29 παρζλαβαν οι Άραβεσ όλα 

τα άλλα κανονοςτάςια. 

 

Ρρο τθσ ενάρξεωσ δε των εχκροπραξιϊν, ιτοι τθν 1 ιανουαρίου, επρότεινεν ο Λβραιμθσ τθ 

ωρουρά να ςτείλθ τινάσ προσ αυτόν επί ςυμβιβαςμϊ λαλοφντασ και άλλασ γλϊςςασ παρά 

τθν ελλθνικιν· υπζςχετο δε ανταποςτολιν οικείων του προσ αςωάλειαν των ηθτουμζνων 

«Θμείσ», απιντθςεν θ ωρουρά, «είμεκα αγράμματοι, γλϊςςασ δεν εμάκαμεν, εμάκαμεν 

μόνον να πολεμϊμεν». Μετά τθν απάντθςιν ταφτθν ιρχιςεν ο πρϊτοσ κανονοβολιςμόσ. 

 

Ο δε καπθτάμπαςασ, ο και τον παρελκόντα ιοφλιον προτείνασ ςυμβιβαςμόν τθ ωρουρά 

του Μεςολογγίου διά του διοικθτοφ τθσ αυςτριακισ ωρεγάτασ Ιβθσ, θκζλθςε να 

επαναλάβθ τα αυτά και μετά τον εμωανιςμόν των Αράβων. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ο 

διοικθτισ τθσ βρεττανικισ κορβζττασ, όδου, ζςτειλε τθν 15 προσ τθν ωρουράν επιςτολιν 

λζγουςαν, ότι ο καπθτάμπαςασ τω επρόβαλε να ειδοποιιςθ τασ εν Μεςολογγίω Αρχάσ, ότι 

όλαι αι προπαραςκευαί εισ ζωοδον ετελείοναν εν διαςτιματι 8 θμερϊν· αλλ' ότι επεκφμει 

εισ αποωυγιν αιματοχυςίασ να μάκθ αν θ ωρουρά ςυγκατετίκετο να ςυνκθκολογιςθ και 

υπό ποίουσ όρουσ· προςειδοποίει δε ο πλοίαρχοσ, ότι γνϊμθν αυτόσ περί τοφτου δεν 

ζδιδεν, ουδ' εγγυθτισ τθσ προβαλλομζνθσ ςυνκικθσ εγίνετο. Λαβοφςα θ ωρουρά τθν 

επιςτολιν απιντθςεν, ότι οι Ζλλθνεσ ακαταλογίςτουσ ηθμίασ υπζωεραν, αίμα αωειδϊσ 

ζχυςαν, οι τόποι των ερθμϊκθςαν, και ουδζν άλλο τουσ ικανοποιεί παρά τθν ελευκερίαν 

και ανεξαρτθςίαν των· είχαν δε κυβζρνθςιν, εισ θν και μόνθν απζκειτο να διαπραγματευκι 

ειρινθν ι πόλεμον, και εισ θν υπακοφοντεσ χρζοσ είχαν να πολεμιςωςι και αποκάνωςιν. 

 

Εν ϊ δε θ υδραϊκι μοίρα επανζπλεεν εισ τα ίδια, θ των Σπετςϊν ζπλεε προσ το Μεςολόγγι, 

και ωκάςαςα κατά τασ Σκρόωασ περιζπλεε περιμζνουςα τασ άλλασ, θναγκαςμζνθ εξ αιτίασ 

τθσ ολίγθσ δυνάμεϊσ τθσ ν' αωιςθ τουσ διάπλουσ τθσ λίμνθσ του Μεςολογγίου εισ τθν 

διάκριςιν του εχκρικοφ ςτόλου. Ανυπόμονοσ ιτον ο Μιαοφλθσ να επανζλκθ εισ τον αγϊνα· 

οι ναφται δεν εηιτουν μιςκοφσ, αλλά τοισ ζλειπαν τροωαί και πολεμεωόδια· το δε ταμείον 

ιτο κενόν, και μόνθ ελπίσ εωαίνετο θ προαιρετικι ςυνειςωορά· θ ελπίσ αφτθ επλθρϊκθ. 

Ρρϊτοι οι βουλευταί, οι νομοτελεςταί και οι υπουργοί ζδωκαν το αξιζπαινον παράδειγμα 

ςυνειςωζροντεσ γρόςια 144,000. Το παράδειγμα τοφτων εμιμικθςαν και οι εν Σφρα 

ζμποροι ςυνειςωζροντεσ και αυτοί 30,000, ςυνειςζωεραν και άλλοι πολίται, και 

τοιουτοτρόπωσ θ υδραϊκι μοίρα εξ 20 πλοίων εξζπλευςεν υπό τον Μιαοφλθν τθν 19 

δεκεμβρίου. Συνεξζπλευςαν και 4 ψαριανά· θλπίηετο δε να ευρεκϊςι παρά τθν 

πολιορκουμζνθ πόλιν και τα ςπετςιωτικά, αλλά ταφτα είχαν αναχωριςει. 

 
Τρία μόνον εξ αυτϊν απαντιςαντα τα υπό τον Μιαοφλθν επζςτρεψαν προκφμωσ. 

Λανουάριοσ Μεγάλθ τρικυμία επιλκε τθν νφκτα τθσ 5 Λανουαρίου, πλζοντοσ του ελλθνικοφ 

ςτόλου ζξωκεν τθσ Ηακφνκου, και εβυκίςκθ το πυρπολικόν του Ριπίνου, αλλ' 

όλοι οι εν αυτϊ διεςϊκθςαν. Εχάρθ χαράν μεγάλθν θ ωρουρά του 

Μεςολογγίου λαβοφςα γράμμα του Μιαοφλθ λζγον, ότι ο ελλθνικόσ ςτόλοσ 

ζωκαςεν εισ Σκρόωασ, και ότι ζωερε τροωάσ και πολεμεωόδια προσ χριςιν 
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αυτισ. Ζπαςχαν δε οι τθσ ωρουράσ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ τόςθν ζλλειψιν 

τροωϊν, ϊςτε, αω' οφ ζωαγαν όλα τα εντόσ τθσ πόλεωσ ηϊα, εμοίραηαν το 

κακθμερινόν ψωμίον προσ 50· και μετά ταφτα προσ 30 δράμια τον άνκρωπον. 

Τθν 9 θγκυροβόλθςεν ο ελλθνικόσ ςτόλοσ εν τω λιμζνι του Μεςολογγίου· αλλ', 

εν ϊ κατεγίνετο εισ αποβίβαςιν των τροωϊν και των πολεμεωοδίων, και τα 

πλοία εςάλευαν επί δφο αγκυρϊν εξ αιτίασ τθσ διαρκοφςθσ δεινισ τρικυμίασ, 

εωάνθςαν εξερχόμεναι του κόλπου και ιςτιοδρομοφςαι επί τα εν τω λιμζνι του 

Μεςολογγίου πλοία υπό οφριον άνεμον 14 ωρεγάται και κορβζτται και 2 βρίκια. 

 

Ο Μιαοφλθσ, ςυλλογιςκείσ ότι ο εχκρόσ επροςπάκει ν' απομακρφνθ τα ελλθνικά πλοία και 

εμποδίςθ τθν ειςαγωγιν των τροωϊν, απεωάςιςε να ναυμαχιςθ επ' αγκφρασ. Δφο 

εχκρικαί ωρεγάται επλθςίαςαν περί τθν μεςθμβρίαν τθσ 10 τθν μικράν ελλθνικιν 

ναυαρχίδα μζχρι βολισ πιςτόλασ, επζρριψαν τουσ κεραυνοφσ των, και οι ναφται τθσ 

ωοβθκζντεσ ζκοψαν εν αγνοία του ναυάρχου τασ δφο αγκφρασ· κατά το παράδειγμα τοφτο 

ζκοψαν και των άλλων πλοίων τασ αγκφρασ οι ναφται αυτϊν, και οφτωσ ο ελλθνικόσ ςτόλοσ 

ανιχκθ όλοσ, διζρρθξε τθν εχκρικιν γραμμιν υπό τον ςωοδρόν αυτισ κανονοβολιςμόν και 

ζπλευςε προσ τασ Σκρόωασ ωεφγων· διάωορα ελλθνικά πλοία εβλάωκθςαν, ενόσ δε 

ζςπαςε και το κατάρτιον. Αω' οφ δε απεμακρφνκθςαν, ζμακεν ο Μιαοφλθσ ότι εκάκθςεν 

εισ τα ρθχά του Ρροκοπανίςτου μία βυηαντινι κορβζττα 26 κανονίων, ζπλευςε προσ εκείνα 

τα νερά, και τθν νφκτα τθσ 15 ο πυρπολθτισ Ρολίτθσ τθν ζκαυςεν, οι δε εν αυτι 300 

Τοφρκοι, και 30 ναυτολογθκζντεσ κατά το ςφνθκεσ διά τθσ βίασ Χριςτιανοί, οι μεν εκάθςαν 

οι δε επνίγθςαν, τινζσ δε εμβάντεσ εισ τασ λζμβουσ των διεπζραςαν ωσ απθλπιςμζνοι 

ανάμεςον του ελλθνικοφ ςτόλου, και εξ αυτϊν ολίγοι διεςϊκθςαν. Θ κζα εν τοςοφτω τθσ 

πυρκαϊάσ και θ βροντι τθσ εκραγισ τόςον εωόβθςαν τον εχκρόν, ϊςτε 20 πλοία, υπό το 

ακρωτιριον του Ράπα πλζοντα, αντί να δράμωςι κατά των Ελλινων, ετράπθςαν εισ 

αιςχράν ωυγιν εντόσ του κόλπου. Τθν δε 16 το πρωί 60 εχκρικά πλοία απζπλευςαν εκ νζου 

εκ Ρατρϊν και Κρυονερίου. Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ, πλζων ζξωκεν του Μεςολογγίου επ' ελπίδι 

να εφρθ ευκαιρίαν εισ ειςαγωγιν των τροωϊν, ζδραμεν εισ ςυνάντθςίν των, και 

μεςουρανοφντοσ του θλίου ιρχιςεν ο κανονοβολιςμόσ· δυο εχκρικά πυρπολικά 

επλθςίαςαν τον ελλθνικόν ςτόλον· απζδραμαν οι Ζλλθνεσ εμβάντεσ εισ τασ λζμβουσ· 

ζντρομοι οι ναφται του ενόσ το παριτθςαν εισ χείρασ των Ελλινων ςϊον και ζωυγαν, το δε 

άλλο ελυτρϊκθ ωεφγον. Το δειλινόν διεχωρίςκθςαν οι ςτόλοι, και ο μεν τουρκικόσ 

επανζπλευςεν εισ τον λιμζνα των Ρατρϊν, ο δε ελλθνικόσ εισ τον του Μεςολογγίου, 

ανείλκυςε τασ αγκφρασ του και ζςτειλεν εισ τθν πόλιν όςα ζωερεν εισ χριςιν τθσ ωρουράσ 

τρόωιμα και πολεμεωόδια και επτακιςχίλια κοιλά αραβοςίτου, άτινα παρζλαβεν εν τω 

νθςιδίω του Ρεταλά. Τοιουτοτρόπωσ προμθκεφκθ θ ωρουρά μόλισ διμινου τροωισ. Κακ' 

ιν δε θμζραν ζτοιμοσ ιτον ο ελλθνικόσ ςτόλοσ να επαναπλεφςθ, εισ τα ίδια ωσ 

αποπερατϊςασ ευτυχϊσ το ζργον τθσ αποςτολισ του, ό εςτι τθν 23, εξζπλευςεν ο 

εχκρικόσ. Ανιχκθ και ο ελλθνικόσ και αντιπαρετάχκθ. Ολίγον διιρκεςεν θ ναυμαχία, οι 

ςτόλοι διεχωρίςκθςαν, και ο ελλθνικόσ επανζπλευςεν εισ Φδραν, ωσ εςκόπευε, ωζρων τουσ 

οπλαρχθγοφσ Μςκον, Βζικον, Ηζρβαν, Μιλιον και Κουςουριν, αποςτελλομζνουσ προσ τθν 

κυβζρνθςιν παρά τθσ ωρουράσ του Μεςολογγίου διά τασ χρείασ αυτισ και του τόπου. 

Ρζντε Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν και δεκατζςςαρεσ επλθγϊκθςαν εν ταισ επί τθσ ναυτικισ 

ταφτθσ εκςτρατείασ μάχαισ. Οι τζςςαρεσ δε εκ των ωονευκζντων και οι εννζα εκ των 
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πλθγωκζντων ιςαν εκ του πλθρϊματοσ τθσ κορβζττασ Κεμιςτοκλζουσ πακόντεσ εκ τθσ εκ 

δευτζρου εκραγισ ενόσ των κανονίων τθσ, διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ. Τθν δε 30 ανεχϊρθςαν 

εκ Ρατρϊν 45 εχκρικά πλοία εισ Μοκϊνθν και απεβίβαςαν αςκενείσ και πλθγωμζνουσ. 

 

Ο δε Λβραιμθσ θςχολείτο εισ ανζγερςιν πυροβολοςταςίων εισ επιςκευιν και καταςκευιν 

πλοιαρίων και εισ μετακόμιςιν πολεμεωοδίων· εν ελλείψει δε αμαξϊν και αμαξιτϊν οδϊν, 

οι Άραβεσ μετεκόμιηαν εκ Κρυονερίου επί των χειρϊν τασ ςωαίρασ· και επειδι διεπζρων 

τον Φίδαρθν και ϊδευαν οδόν αλλοφ μεν πετρϊδθ άλλου δε βαλτϊδθ, ιτο δε και ο καιρόσ 

βροχερόσ και θ απόςταςισ 12 μιλίων, οι δυςτυχείσ μετακομιςταί κοπιϊντεσ και 

κακοπακοφντεσ θρρϊςτουν καί τινεσ απζκνθςκαν· εγίνοντο δε και αίτιοι ακουςίωσ ςυχνϊν 

πυρκαϊϊν εν τω ςτρατοπζδω ανάπτοντεσ εισ κζρμανςιν πολλά και μεγάλα πυρά. 

Φεβρουάριοσ Εν τοφτοισ, εργαηόμενοι οι περί τον Λβραιμθν αδιακόπωσ φψωςαν τθν 6 

ωεβρουαρίου εντόσ 400 βθμάτων από του τείχουσ τρία κανονοςτάςια 

αντικρφ το μεν τθσ δεξιάσ πλευράσ, το δε τθσ αριςτεράσ, το δε ζμπροςκεν του 

μετϊπου του τείχουσ. Επτά κανονοκυρίδασ είχεν ζκαςτον κανονοςτάςιον· 

μεταξφ δε αυτϊν ανθγζρκθςαν προμαχϊνεσ. Τοφτων δε τελειωκζντων, 

κατεςκευάςκθ κυκλοειδζσ οχφρωμα εκ χωμάτων όπιςκεν του κανονοςταςίου 

του επί του μετϊπου 600 οργυιάσ μακράν του προτειχίςματοσ του Μπότςαρθ 

εισ επίκεςιν βομβοβόλων· και επειδι διά των νζων τοφτων 

πυροβολοςταςίων και προμαχϊνων οι εχκροί ιλκαν πολλά πλθςίον του 

τείχουσ, ςυνζβαιναν ςυχνοί αλλά μικροφ λόγου ακροβολιςμοί. Οι εχκροί 

κατεςκεφαςαν μετά ταφτα και άλλο κανονοςτάςιον προσ τα παράλια τθσ 

Άςπρθσ Αλικισ αντικρφ του νθςιδίου τθσ Σκφλασ· κατεςκεφαςαν δε τα 

κανονοςτάςια ταφτα ογκϊδθ, ϊςτε να μθ τα διαπερϊςιν αι μικραί ςωαίραι 

των Ελλινων. Αω' οφ δε τα ϊπλιςαν, ιρχιςεν, ανατείλαντοσ του θλίου τθσ 13, 

βαρφσ πυροβολιςμόσ κατά του τείχουσ και τθσ πόλεωσ, και διιρκεςε μζχρι 

τθσ 15 ακατάπαυςτοσ και ςωοδρότατοσ θμζραν και νφκτα. 40 κανόνια και 

βομβοβόλοι ιςαν εν χριςει τθν 14 και 8000 ςωαίραι, βόμβαι, και βομβίδεσ 

ερρίωκθςαν· 60 λιτρϊν ιςαν αι ςωαίραι και υπερμεγζκεισ αι βόμβαι και αι 

βομβίδεσ· προςεβάλλετο δε ςυγχρόνωσ και το επί του νθςιδίου τθσ 

Μαρμαροφσ κανονοςτάςιον. Απτόθτοι και καρτερικοί οι τθσ ωρουράσ 

απζδειξαν, κανονοβολοφντεσ και τουωεκίηοντεσ αδιακόπωσ, ότι δεν 

εωοβοφντο τουσ νζουσ πολιορκθτάσ, αν και οι κανονοβολιςταί των ιςαν 

επιδεξιϊτεροι των άλλων και επροξζνουν μεγάλθν ωκοράν, όχι όμωσ και 

μεγάλθν αιματοχυςίαν, διότι οι ζγκλειςτοι ζμακαν εξ ϊν ζπακαν πϊσ να 

προωυλάττωνται. Τθν δε 15 εμετρίαςαν οι εχκροί τον πυροβολιςμόν και 

θςχολικθςαν εισ ανζγερςιν προμαχϊνων πλθςιζςτερον του τείχουσ μεταξφ 

του προτειχίςματοσ του Φραγκλίνου και του μθνοειδοφσ προωράγματοσ. 

Τόςον δε επλθςίαςαν, ϊςτε πρόσ τινα μζρθ ζςτθςάν τινασ 20 μόνον βιματα 

μακράν του τείχουσ· αω' οφ δε τοιουτοτρόπωσ θτοιμάςκθςαν, επεχείρθςαν 

θν εμελζτων ζωοδον. 

 

Δευτζραν ϊραν μετά το μεςονφκτιον τθσ 16, διαρκοφντοσ ςωοδροφ κανονοβολιςμοφ και 

τουωεκιςμοφ, και αςελινου οφςθσ τθσ νυκτόσ, οι πλθςιζςτεροι εχκροί ϊρμθςαν επί το 
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προτείχιςμα του Μπότςαρθ, ρίπτοντεσ βομβίδασ διά χειρόσ ζςω του τείχουσ· κατζλαβαν 

και το ωσ προωυλακτιριον αυτοφ υψωκζν πρόχωμα, και ιρχιςαν εκείκεν μανιωδϊσ να 

τουωεκίηωςιν· ιτο δε και το πυρ των πυροβολοςταςίων ακοίμθτον. Ιρχιςε τότε ζςωκεν 

επίςθσ ςωοδρόσ κανονοβολιςμόσ και τουωεκιςμόσ, και υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και το 

μζγα και παχφ νζωοσ του καπνοφ τθσ πυρίτιδοσ δεν διεκρίνετο ειμι λάμψισ αςβζςτου 

πυροβολισ και εκρθγνυομζνων βομβϊν και βομβίδων· ςυνεςτϊςθσ δε τθσ μάχθσ, οκτϊ 

λόχοι Αράβων ιλκαν εισ βοικειαν των επί του προχϊματοσ μαχομζνων, και ο πόλεμοσ 

διιρκεςεν όλθν τθν νφκτα· ανατείλαντοσ δε του θλίου, ιλλαξεν θ κζςισ των μαχομζνων. 

Ενκουςιϊςα θ ωρουρά εξιλκε του ωρουρίου, ζπεςε ξιωίρθσ επί τουσ εχκρικοφσ 

προμαχϊνασ και τουσ όπιςκεν του προχϊματοσ ςυςςωρευμζνουσ εχκροφσ, εςκζπαςε το 

μζροσ εκείνο εχκρικϊν πτωμάτων, εηϊγρθςζ τινασ, επιρε ςθμαίασ, άπειρα οχυρωτικά 

εργαλεία, πάμπολλα όπλα και άλλα είδθ, απεμάκρυνεν όλουσ τουσ εχκροφσ, εκυρίευςε το 

πρόχωμα και επζςτρεψε τροπαιοφχοσ και λαωυροωόροσ. Ο δε Λβραιμθσ, ιδϊν τα 

γινόμενα, άωθςε τθν προσ τασ υπωρείασ ςκθνιν του και κατζβθ εισ το πεδίον τθσ μάχθσ 

καρρφνων τα δειλιάςαντα ςτρατεφματά του να εωορμιςωςι και εκ δευτζρου· εωϊρμθςαν 

και κατζλαβαν το πρόχωμα· αλλ' οι Ζλλθνεσ άναψαν μικράν υπόνομον 

προπαραςκευαςμζνθν, και ζωκειραν πολλοφσ, οι δε διαςωκζντεσ επτοικθςαν και 

ετράπθςαν. Αλλ' θ ωρουρά του ςατράπου, όχι μόνον τουσ ωεφγοντασ θνάγκαςε διά τθσ 

μάςτιγοσ να επιςτρζψωςιν αλλά και άλλουσ άλλοκεν εισ το πεδίον τθσ μάχθσ ζωερε. 

Τοιουτοτρόπωσ επεςωρεφκθςαν και εκ τρίτου οι εχκροί επί το πρόχωμα· αλλά, δφςαντοσ 

του θλίου, εξϊρμθςαν πάλιν οι Ζλλθνεσ και ζπεςαν εισ τον ςωρόν κφοντεσ, 

διαςκορπίηοντεσ και καταδιϊκοντεσ τουσ εχκροφσ μζχρι των χαρακωμάτων αυτϊν· και 

άλλοι μεν υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ ςυνιλκαν επί τθσ δευτζρασ παραλλιλου 

τουωεκίηοντεσ, άλλοι δε ανζτρεπαν τα πλθςιζςτερα του ωρουρίου ζργα των εχκρϊν 

ςυνάξαντεσ δε πάλιν πολλά λογχοωόρα όπλα και πολεμεωόδια και άλλα πολυειδι λάωυρα 

επανιλκαν εισ τθν πόλιν. Ζντρομοσ ο εχκρόσ δι' όςα ζπακεν, ζπαυςε κανονοβολϊν, εν ϊ 

απ' εναντίασ τα ελλθνικά πυροβολοςτάςια εκανονοβόλουν παννφχια. Οι Άραβεσ, ωσ 

δοφλοι και ωσ τακτικοί, ζδειξαν άκραν υπακοιν εισ τουσ αρχθγοφσ των, αλλά πολεμοφντεσ 

εωάνθςαν ανανδρότατοι· πολλάκισ πτοοφμενοι εκ μόνων των κραυγϊν των Ελλινων 

επιπιπτόντων παρζδιδαν τα λογχοωόρα όπλα των ωωνάηοντεσ Α μ ά ν - κ α π θ τ ά ν. 

Άδθλοσ αλλά πολφσ ο αρικμόσ των πακόντων εχκρϊν. Εκ δε των Ελλινων 17 εωονεφκθςαν 

και 11 επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο οπλαρχθγόσ Σουλτάνθσ. 

 

Τελειωκείςθσ δε τθσ μάχθσ, ο Κιουταχισ, όςτισ μακρόκεν ιςτάμενοσ εκεϊρει εν αγαλλιάςει 

τα γενόμενα, επεςκζωκθ τον Λβραιμθν· «ωρονείσ», τω είπε, «και ςιμερον ό,τι χκεσ 

εωρόνεισ περί τθσ ωράκτθσ;» «Σιμερον ζμακα», απεκρίκθ ο Λβραιμθσ, «ότι όςα είπεσ ιςαν 

αλθκι, και εφχομαι να δυνθκϊμεν θνωμζνοι να κατορκϊςωμεν ό,τι οφτε ςυ χωρίσ εμοφ, 

οφτ' εγϊ χωρίσ ςου δυνάμεκα». «Ζτοιμοσ είμαι να ςυμπράξω», επανζλαβεν ο Κιουταχισ, 

«αν γράψθσ εισ Κωνςταντινοφπολιν ότι ανάγκθν ζχεισ τθσ ςυμπράξεϊσ μου». Υπικουςε 

προκφμωσ ο Λβραιμθσ, και ζκτοτε τα δφο ςτρατόπεδα ςυνζπραξαν εισ άλωςιν τθσ πόλεωσ. 

Συνζτρεξαν δε εισ τθν ςυνδιαλλαγιν και δφο επίςθμοι άνδρεσ, ςταλζντεσ επί τοφτω εκ 

Κωνςταντινουπόλεωσ, γνωςκείςθσ τθσ διαωωνίασ. 

 

Εν τοςοφτω, θ αποτυχία των κατά ξθράν πολεμικϊν κινθμάτων θνάγκαςε τον Λβραιμθν να 

ςτρζψθ τθν προςοχιν του όλθν εισ τθν λίμνθν, και επί τω ςκοπϊ τοφτω ερρίωκθςαν τθν 17 
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εν αφτθ 32 πολφκωπα και ανίςτια πλοιάρια ελαωράσ όλα καταςκευισ ζνεκα των αβακϊν 

νερϊν τθσ λίμνθσ, και ο ςτολίςκοσ οφτοσ ωρμίςκθ παρά το νθςίδιον Σκφλαν 

προςτατευόμενοσ υπό του επί τθσ αντικρφ ξθράσ κανονοςταςίου. Τθν αυτιν δε θμζραν τα 

εισ Μοκϊνθν αποπλεφςαντα προ ολίγων θμερϊν πλοία επανζπλευςαν εισ Ράτρασ ωζροντα 

ςτρατεφματα και τροωάσ. Τθν δε 19 ζπλευςεν ο εν τθ λίμνθ ςτολίςκοσ κατά τον 

Ρροκοπάνιςτον και επανιλκεν αυκθμερόν εισ Σκφλαν. Τθν δ' επαφριον τα μεν των 

πλοιαρίων εκανονοβόλθςαν το Βαςιλάδι, τα δε εβόλιςαν τα νερά τθσ Κλείςοβασ. Τθν δε 22 

εξζπλευςε του κόλπου των Ρατρϊν το ατμόπλουν του εχκροφ, ςφρον ςχεδίασ και 

λανςόνια, και τθν εςπζραν τθσ αυτισ θμζρασ εμβικαν διά του Κ ό μ μ α τ ο σ του 

Ρροκοπκνίςτου πζντε ςχεδίαι και εννζα λανςόνια. Ειςζπλευςαν τθν επιοφςαν και άλλαι 

τρεισ ςχεδίαι και εννζα λανςόνια και δι' αυτϊν απεκλείςκθςαν ςτενϊσ όλα τα περάματα 

τθσ λίμνθσ, εν ι διζμενε και ο εχκρικόσ ςτολίςκοσ. 

 

Αω' οφ δε ο Λβραιμθσ διζκεςε τοιουτοτρόπωσ τα κατά καλαςςαν διζταξε τον προ ολίγου 

ελκόντα εισ το εκτόσ του Μεςολογγίου εχκρικόν ςτρατόπεδον εκ τθσ επαρχίασ τθσ 

Γαςτοφνθσ Χουςειμπεθν να κινθκι εισ άλωςιν του Βαςιλαδίου. Επ' αυτοφ ζκειντο 14 

κανόνια, εξ ϊν τα 2 των 18 λιτρϊν, τα δε λοιπά των 12· ιςαν δε οι υπεραςπιςταί του 80, οι 

μεν 60 τουωεκοωόροι υπό τον Σπφρον Ρεταλοφδθν, οι δε 20 κανονοβολιςταί υπό τον 

Αναςτάςθν Ραπαλουκάν και τον Λταλόν Γιακουμοφτςθν. 40 πλοιάρια παρζλαβαν διά 

νυκτόσ τθν 25 κατά τθν Άςπρθν Αλικιν ςτρατεφματα και εξθμερϊκθςαν ζμπροςκεν του 

Βαςιλαδίου ςυνοδευόμενα υπό δφο ςχεδιϊν· και ζκαςτον μεν των πλοιαρίων ζωερεν ζν 

κανόνι ελαωρόν και 30 μαχθτάσ Άραβασ, εκάςτθ δε των ςχεδιϊν μίαν βομβοβόλον· 

ςυγχρόνωσ ζπλευςαν προσ το Βαςιλάδι και ζξωκεν τθσ λίμνθσ 18 λζμβοι του ςτόλου καί τισ 

ςαλοφπα ωζρουςα μίαν βομβοβόλον. Ιρχιςεν θ μάχθ και διιρκεςε μζχρι τθσ εςπζρασ, 

κακ' ιν πεςοφςθσ μιασ βόμβασ επί του Βαςιλαδίου, άναψεν ο ςάκκοσ των 

κανονοωυςεκίων· κατεταράχκθ θ ωρουρά, και οι Άραβεσ ευρόντεσ καιρόν, και ωκοφμενοι 

υπό των αξιωματικϊν, επάτθςαν ςωρθδόν το νθςίδιον, και οι ωρουροφντεσ αυτό οι μεν 

εωονεφκθςαν εν οίσ και ο Ρεταλοφδθσ, ο Σπφροσ αηισ και ο Αςθμάκθσ Ηορπάσ, οι δε 

ερρίωκθςαν εισ τθν κάλαςςαν, τζςςαρεσ δε θχμαλωτίςκθςαν· εωονεφκθςαν και πολλοί 

Τοφρκοι. 

 

Μετά τθν κυρίευςιν του Βαςιλαδίου ο εχκρόσ ζςτρεψε τθν προςοχιν του εισ το 

Ανατολικόν. 

 

Θ πόλισ αφτθ επολεμείτο ςυχνάκισ, διαρκοφςθσ τθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου. Αω' οφ 

δε απεωάςιςεν ο εχκρόσ να κυριεφςθ τθν λίμνθν, ο πόλεμοσ κατά του Ανατολικοφ εγζνετο 

ςωοδρότεροσ, και ςτρατεφματα εχκρικά κατζλαβαν διαωόρουσ κζςεισ παρ' αυτό. Τθν δε 

28 εκίνθςεν ο εχκρόσ διά ξθράσ και καλάςςθσ εισ κυρίευςιν του μίαν ϊραν απζχοντοσ του 

Ανατολικοφ και θμιϊριον τθσ Φοινικιάσ νθςιδίου Ντολμά, περιωερείασ ενόσ μιλίου. 

Αντικρφ αυτοφ κατ' ανατολάσ προσ τθν κζςιν τθσ Φοινικιάσ φψωςαν οι εχκροί τρία 

κανονοςτάςια και επζκεςαν 18 κανόνια και βομβοβόλουσ, δι' ων εκανονοβολείτο και 

εβομβοβολείτο ο Ντολμάσ. Συνιλκαν επί τθσ κζςεωσ εκείνθσ διςχίλιοι εισ απόβαςιν επί 

του νθςιδίου, διότι και θ απόςταςισ είναι μόλισ είκοςι βθμάτων, και τα νερά ρθχά. Επί δε 

του Ντολμά ιτο μόνον ζν κανονοςτάςιον και 200 μαχθταί υπό τον Λιακατάν, Εν ϊ δ' 

επολεμείτο το νθςίδιον υπό των εν Φοινικιά, εκανονοβολείτο και υπό των εχκρικϊν 
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πλοιαρίων. Μεγάλθν καρτερίαν και γενναιότθτα ζδειξαν οι υπεραςπιςταί πολεμοφντεσ 

πανιμεροι, και αποκροφοντεσ τασ κατά κάλαςςαν και ξθράν προςβολάσ των εχκρϊν· 

τριακόςιοι ελογίςκθςαν οι ωονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ εχκροί· εωονεφκθ και ο γνωςτόσ 

Σζβρανθσ. Αλλ' οι Ζλλθνεσ όλοι ςχεδόν εωονεφκθςαν πολεμοφντεσ, και οι εχκροί 

εκυρίευςαν το νθςίδιον τθν νφκτα. Κακ' ιν δε θμζραν επολεμείτο ο Ντολμάσ, εξϊρμθςαν 

εισ αντιπεριςπαςμόν 500 τθσ ωρουράσ του Μεςολογγίου, υπό τον Τςαβζλλαν, αλλ' 

απεκροφςκθςαν και επανιλκαν εισ τθν πόλιν ωζροντεσ τασ κεωαλάσ ενόσ Ευρωπαίου 

αρχιπυροβολιςτοφ και ενόσ χιλιάρχου Τοφρκου. 

 

Ρεςόντοσ του Ντολμά, δεν απελείπετο ελπίσ ςωτθρίασ του Ανατολικοφ. Καλι τφχθ, οι 

εχκροί ενόμιηαν ότι θ πόλισ αφτθ είχεν ωσ άλλοτε ικανιν ωρουράν, εν ϊ είχεν ολίγθν. 

Εμβάντων δε των πλοιαρίων ζςωκεν του Ντολμά, οι εχκροί εκινικθςαν τθν επαφριον προσ 

το Ανατολικόν, οι μεν διά ξθράσ οι δε διά καλάςςθσ. Εν ϊ δε επλθςίαηαν, είδαν πλζοντάσ 

τινασ εκ τθσ πόλεωσ και ωζροντασ λευκιν ςθμαίαν· μακόντεσ δε ότι ιρχοντο επί 

ςυμβιβαςμϊ τουσ ωδιγθςαν εισ τον Λβραιμθν και δεν επροχϊρθςαν. Ο Λβραιμθσ κατ' 

αρχάσ υπεςχζκθ μόνον αςωάλειαν ηωισ και τιμισ εκάςτου εκτόσ ενόσ, χωρίσ να τον 

ονομάςθ, αλλ' επί τζλουσ ςυγκατετζκθ να διατθριςθ ζκαςτοσ εκ τθσ περιουςίασ του 100 

γρόςια και τθν πολυτιμοτζραν ενδυμαςίαν του. Επεκφρωςε και ο Κιουταχισ τουσ όρουσ 

τοφτουσ ςυναινζςασ να μεταβϊςιν οι εν τω Ανατολικϊ εισ Άρταν, και υποςχεκείσ να τουσ 

κρζψθ ζνα μινα. Υπό τουσ όρουσ τοφτουσ τουσ και διατθρθκζντασ, παρεδόκθ το 

Ανατολικόν. Επί δε τθσ εξόδου των υποςπόνδων, οι εχκροί, κατζχοντεσ τθν αποβάκραν, 

εψθλάωουν τουσ διαβιβαηομζνουσ και τουσ αωιρουν ό,τι επζκεινα των ςυμωωνθκζντων 

ζωεραν. Εν ϊ δε εξιρχοντο άνδρεσ και γυναίκεσ ανεπθρζαςτοι, όλοι τριςχίλιοι, 

περιεκαλφωκθ αίωνθσ ωραία τισ νεάνισ, κακ' ιν ςτιγμιν ζμελλε να εξζλκθ, και 

μετεκομίςκθ εισ τθν ςκθνιν του Λβραιμθ. Θ νεάνισ αφτθ ιτον ο εξαιρεκείσ του 

ςυμβιβαςμοφ άνκρωποσ. Εκράτθςε δε παρ' αυτϊ και ο Κιουταχισ τινασ των προεςτϊτων 

των μερϊν εκείνων περιποιοφμενοσ αυτοφσ. 

 

Θ πτϊςισ του Βαςιλαδίου, του δι' όλθσ τθσ επαναςτάςεωσ ευτυχϊσ ανκζξαντοσ, προεμινυε 

το κλιβερόν μζλλον του Μεςολογγίου. Ο καπθτάμπαςασ εηιτθςεν άλλοτε, ωσ είδαμεν, τθν 

μεςιτείαν πλοιάρχου Άγγλου προσ τθν ωρουράν του Μεςολογγίου επί ςυμβιβαςμϊ. 

Υποκζτων ο μζγασ αρμοςτισ των Λονίων νιςων Αδάμ, ότι ο καπθτάμπαςασ είχε και τότε 

τθν αυτιν διάκεςιν, και βζβαιοσ ότι πάςα ελπίσ ευτυχοφσ αντιωάςεωσ τθσ ωρουράσ ιτον 

εισ το εξισ ματαία, και ότι ζντιμόσ τισ ςυμβιβαςμόσ ιτον ο μόνοσ τρόποσ τθσ ςωτθρίασ τθσ, 

κατζπλευςεν αυκόρμθτοσ εισ Κρυονζρι μετά τθν πτϊςιν του Ανατολικοφ, αλλά δεν θφρε 

τον καπθτάμπαςαν ωσ άλλοτε ευδιάκετον, βλζποντα ότι, διακοπείςθσ πάςθσ κοινωνίασ τθσ 

λίμνθσ και τθσ καλάςςθσ, θ πτϊςισ τθσ πόλεωσ ιτον εγγφσ. Αναχωριςαντοσ δε απράκτου 

του μεγάλου αρμοςτοφ, ο Κιουταχισ και ο Λβραιμθσ, οι πάςαν ςυνζντευξιν μετ' αυτοφ 

αποωυγόντεσ, ζςτειλαν άνκρωπον προσ τουσ πολιορκουμζνουσ προτρζπονντεσ αυτοφσ διά 

λόγου να προςκυνιςωςιν. «Αποκνιςκομεν, αλλά δεν προςκυνοφμεν», απιντθςαν οφτοι. 

Μάρτιοσ Λαβόντεσ οι παςάδεσ προωορικιν τθν απάντθςιν ταφτθν, τοισ επρότειναν εκ νζου 

εγγράωωσ τθν 21 μαρτίου να παραδϊςωςι το ωροφριον, και ι ν' αναχωριςωςιν 

όλοι άοπλοι, ι να μείνωςιν οι εντόπιοι, αν ικελαν, κατζχοντεσ και τθν περιουςίαν 

των. «Οκτακιςχίλια αιματωμζνα όπλα δεν παραδίδονται» απεκρίκθςαν και τότε 
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εγγράωωσ οι πολιορκοφμενοι (β). 

 
Ρεςόντοσ του Ανατολικοφ, ζςτρεψαν οι εχκροί τασ δυνάμεισ των κατά τθσ Κλείςοβασ. 

 

Το νθςίδιον τοφτο, 300 βθμάτων περιωερείασ, απζχει θμιϊριον του Μεςολογγίου 

μεςθμβρινϊσ· ζχει εκκλθςίαν επ' ονόματι τθσ Αγίασ Τριάδοσ, γφρωκεν δε τθσ οροωισ 

αυτισ ανιγειραν οι Ζλλθνεσ προμαχϊνασ, φψωςαν επί του νθςιδίου πρόχωμα και 

επζκθκαν τζςςαρα κανόνια. Εκατόν τουωεκοβολιςταί και είκοςι κανονοβολιςταί ιςαν οι 

υπεραςπιςταί του και κακικοντα ωρουράρχου ετζλει ο Ραναγιϊτθσ Σωτθρόπουλοσ· 

υπεράςπιηε δε το νθςίδιον καί τισ πάςαρα υπό τον Κωνςταντίνον Τρικοφπθν. Αω' οφ δε 

ςυνωμίλθςαν οι δφο παςάδεσ περί του μελετωμζνου κινιματοσ κατά τθσ Κλείςοβασ, 

ανεδζχκθ τον αγϊνα ο Κιουταχισ, και τθν 25 μαρτίου πρωί ζωερεν αυτοπροςϊπωσ επί 

λζμβων ζμπροςκεν του νθςιδίου διςχιλίουσ Οςμανλίδασ και Αλβανοφσ. Ρριν δε ωκάςωςιν 

οφτοι επρόωκαςεν ο Κίτςοσ Τςαβζλλασ μετά 11 ςτρατιωτϊν· ϊςτε όλοι οι επί τθσ ξθράσ 

υπεραςπιςταί τθσ Κλείςοβασ ιςαν 131, οι δε διά καλάςςθσ το πλιρωμα τθσ πάςαρασ του 

Τρικοφπθ. Μετά τθν άωιξιν του Τςαβζλλα εκόπθ πάςα κοινωνία τθσ πόλεωσ και του 

νθςιδίου· αλλ' θ τόλμθ των ολίγων υπεραςπιςτϊν αυτοφ ανεπλιρονε τθν ολιγότθτα του 

αρικμοφ. Οι εχκροί, αω' οφ επλθςίαςαν όπου τα ρθχά δεν ιςαν πλωτά, ζπεςαν εισ τθν 

κάλαςςαν, και προωυλαττόμενοι όπιςκεν των πλοιαρίων τα ϊκουν εισ τα ζμπροςκεν 

κανονοβολοφμενοι και τουωεκιηόμενοι. Τοιουτοτρόπωσ επάτθςαν το νθςίδιον και 

μαχόμενοι θνάγκαςαν τουσ επί του προχϊματοσ να το εγκαταλείψωςι και ςυγκεντρωκϊςι 

και οφτοι εντόσ και επί τθσ οροωισ τθσ εκκλθςίασ· αλλ' ο τουωεκιςμόσ εκείκεν κατά του 

εχκροφ ιτο τόςον ωκοροποιόσ, ϊςτε εβιάςκθςαν οι αποβάντεσ και το υπό το πυρ τθσ 

οροωισ τθσ εκκλθςίασ πρόχωμα να εγκαταλείψωςι, και εισ τθν κάλαςςαν να πζςωςιν. Εισ 

μάτθν επροςπάκουν οι αξιωματικοί να πεικαναγκάςωςι τουσ ςτρατιϊτασ εισ εγκαρτζρθςιν 

και επάνοδον επί του νθςιδίου· ριψοκινδυνεφων και ο ωιλότιμοσ Κιουταχισ προσ 

εμψφχωςιν αυτϊν επλθγϊκθ εισ τον πόδα· αλλ' οι ςτρατιϊται του, κωωοί εισ τθν ωωνιν 

και τυωλοί εισ το παράδειγμά του, εμβικαν εισ τα πλοιάριά των, απεμακρφνκθςαν και 

επανιλκαν εισ το ςτρατόπεδον. 

 

Ρλιρθσ χαράσ ο Λβραιμθσ διά τθν αποτυχίαν του αντιηιλου του, ανζλαβεν αυτόσ τον 

αγϊνα, διζταξε και επζβθςαν αμζςωσ εισ πλοιάρια τριςχίλιοι Άραβεσ, και καλζςασ τον 

αλωτιν του Βαςιλαδίου Χουςειμπεθν, «ιδοφ», τω είπεν, «θ ϊρα να δείξωμεν πόςον θμείσ 

υπερζχομεν των άλλων», και ταφτα ειπϊν, τον ενθγκαλίςκθ και τον επροβόδθςεν. Ο 

Χουςειμπεθσ εκφκλωςε μετά των υπ' αυτόν όλον το νθςίδιον, οι δε υπεραςπιςταί αυτοφ 

θναγκάςκθςαν ν' αωιςωςι πάλιν το πρόχωμα και ςυναςπιςκϊςιν όλοι εντόσ τθσ εκκλθςίασ 

και επί τθσ οροωισ τθσ. Εκινδφνευαν δε να γζνωςιν όλοι ανάρπαςτοι διά τθν ολιγότθτά 

των· αλλά εφςτοχοσ τουωεκοβολι του Σωτθροποφλου τουσ ζςωςεν. Οφτοσ παρατθριςασ 

ότι οι εχκροί υπικουαν και εωοβοφντο κατ' εξοχιν ζνα των αξιωματικϊν, ετουωζκιςεν 

αυτόν δισ και τον εωόνευςεν· ο δε ωονευκείσ ιτον ο Χουςειμπεθσ, και τοφτου πεςόντοσ, 

οι εχκροί κατεταράχκθςαν, και οι μεν κατζωευγαν εισ τα πλοιάρια, οι δε τα ϊκουν εισ τα 

ζξω και τα εξεκάκιηαν ςτρζωοντεσ τα νϊτα προσ τθν Κλείςοβαν· εξϊρμθςαν τότε οι εν τθ 

εκκλθςία και οι επί τθσ οροωισ, και προπορευομζνου του Τςαβζλλα, οφτινοσ τθν ςπάκθν 

ζκοψεν εισ δφο μετ' ολίγον εχκρικι βολι (γ), κατζλαβαν το κανονοςτάςιον· και οι μεν 

κανονοβολοφντεσ, οι δε τουωεκίηοντεσ εισ τον ςωρόν κατζςτρεωαν τουσ εχκροφσ. Χίλια 
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περίπου πτϊματα εωζροντο επί των κυμάτων. 

 

Ιρωσ αυτόχρθμα ανεδείχκθ πασ πολεμιςτισ τθσ Κλείςοβασ· θ δε πάςαρα του Τρικοφπθ, 

ωζρουςα ζν και μόνον κανόνι τριϊν λιτρϊν και πολεμοφςα εν μζςω τόςων εχκρικϊν 

κανονοωόρων, εβυκίςκθ κανονοβολουμζνθ, αλλ' οι εν αυτι πεςόντεσ εισ τθν κάλαςςαν 

υπό τθν χάλαηαν των εχκρικϊν βολίων, διεκολφμβθςαν εισ το νθςίδιον. Διαρκοφςθσ δε τθσ 

δεινισ ταφτθσ πάλθσ, πολλοί των εν Μεςολογγίω εωιλοτιμικθςαν να δράμωςιν εισ 

αντίλθψιν τθσ ολίγθσ ωρουράσ τθσ Κλείςοβασ, αλλ' εξ αιτίασ του κυκλοφντοσ το νθςίδιον 

εχκρικοφ ςτολίςκου, δφο μόνον μονόξυλα, το του άπεςθ και το του Ρζτρου Γαλιϊτου, 

ωζροντα τροωάσ και πολεμεωόδια, εδυνικθςαν να διαπλεφςωςι· και το μεν του Τάπεςθ 

κατευωδϊκθ, το δε του Γαλιϊτου εδιχοκόπθ πλθςίον του νθςιδίου υπό κανονοβολισ, αλλ' 

οι εν αυτϊ, εν οισ και ο Κϊςτασ Δροςίνθσ και ο Γεϊργθσ Κωνςταντίου Βαλτινόσ, πεςόντεσ 

εισ τθν κάλαςςαν διεςϊκθςαν· μόνοσ ο Γαλιϊτοσ εωονεφκθ επί του διάπλου. 

 

Και επί τθσ περί θσ ο λόγοσ μάχθσ και επί πολλϊν, ωσ είδαμεν, άλλων, ακαταδάμαςτοσ 

εδείχκθ θ ανδρία και θ καρτερία τθσ ωρουράσ του Μεςολογγίου, αλλ' θ πείνα, θ 

δαμάηουςα τθν ανδρίαν και τθν καρτερίαν, ιρχιςε να δεικνφθ όλα τα ωόβθτρά τθσ. 

Ενατενίηοντεσ οι ζγκλειςτοι εισ τθν κάλαςςαν, δι' θσ ανζμεναν, ωσ και άλλοτε, τθν 

κεραπείαν του κακοφ, δεν ζβλεπαν ειμι εχκρικάσ ςθμαίασ και διά μόνθσ τθσ προςδοκίασ 

τθσ ταχείασ ελεφςεωσ του ελλθνικοφ ςτόλου εηωογονοφντο· αλλά τα εισ κίνθςιν του ςτόλου 

και εισ αγοράν και αποςτολιν τροωϊν και πολεμεωοδίων χριματα ζλειπαν· διά τθν 

κατεπείγουςαν δε ταφτθν ανάγκθν και επί τθ αιτιςει των παρά τθσ ωρουράσ του 

Μεςολογγίου αποςταλζντων οπλαρχθγϊν εξεδόκθ νόμοσ τθν 10 ωεβρουαρίου εισ 

εκποίθςιν εκνικϊν κτθμάτων, δθλαδι γθσ καλλιεργθςίμου και μθ, ςταωιδϊνων, 

αμπελϊνων, ελαιϊνων, κιπων και παντόσ είδουσ δζνδρων, αξίασ ιςπανικϊν ταλλιρων 

800,000· αλλ' εχρειάηετο καιρόσ εισ πραγματοποίθςιν του νόμου τοφτου, εν ϊ ο κίνδυνοσ 

επζκειτο· δεν ευρίςκοντο δε πρόκυμοι αγοραςταί διά τον γενικόν κίνδυνον τθσ πατρίδοσ 

και το μθ νόμιμον τθσ πωλιςεωσ· δι' όλα ταφτα ολίγοι οι εντεφκεν πόροι, και εισ 

προαιρετικιν ςυνειςωοράν κυβερνϊντεσ και κυβερνϊμενοι εκλικθςαν· ειςθκοφςκθ θ 

ωωνι του κινδφνου, ζδωκε και το εκνικόν ταμείον όςα είχε, και οφτωσ εξζπλευςαν τθν 10 

μαρτίου υδραϊκά τινα πλοία υπό τον Μιαοφλθν και κατόπιν αυτϊν καί τινα ςπετςιωτικά 

και ψαριανά. Θ μοίρα αφτθ εκ 30 πλοίων ζωερε και τουσ απεςταλμζνουσ τθσ ωρουράσ, 

προσ ουσ εδόκθςαν διά τασ ανάγκασ αυτισ γρόςια 230,000. Αλλ' ουδζποτε ελλθνικι μοίρα 

εξζπλευςε τόςον απαραςκεφαςτοσ· πολλά πλοία δεν είχαν πλειοτζρουσ των 20 ναυτϊν. Εν 

τοφτοισ, ο εχκρικόσ ςτόλοσ, ειδοποιθκείσ παρά των κατά τθν Ηάκυνκον προωυλακίδων του, 

ότι θ ελλθνικι μοίρα εωάνθ τθν 31 μαρτίου προσ εκείνα τα μζρθ, εξζπλευςε του κόλπου· 

και ζπλεε μεταξφ των Εχινάδων και του Ράπα· θ δε ελλθνικι ζπλευςε τθν εωεξισ θμζραν 

προσ τον Ρεταλάν. 

 

Αν και οι εχκροί κατείχαν όλουσ τουσ γνωςτοφσ διάπλουσ τθσ λίμνθσ επαγρυπνοφντεσ 

θμζραν και νφκτα, υπιρχε καί τισ αωφλακτοσ, ςτενόσ και αωανισ, δι' ου ειςζπλεαν ενίοτε 

εκ του Ρεταλά μικρά πλοιάρια· 

Απρίλιοσ δι' αυτοφ διεβιβάςκθ τθν 1 απριλίου εκ τθσ πόλεωσ εισ τθν ναυαρχίδα ο πρϊθν 

ωροφραρχοσ του Βαςιλαδίου Ραπαλουκάσ, ζωερε προσ τον Μιαοφλθν γράμματα, 
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δι' ων εξιςτόρει θ διοικθτικι επιτροπι τθν δεινιν κζςιν των πολιορκουμζνων διά 

τθν ζλλειψιν των τροωϊν, και τω επρόβαλε να ςτείλθ όςασ ζωερε διά του διάπλου 

τοφτου υπό τθν οδθγίαν του Ραπαλουκά. Εωορτϊκθςαν ευκφσ αι τροωαί, και αι 

τροχοωόροι λζμβοι εκίνθςαν τθν εξισ νφκτα· εκίνθςαν και τα εν Ρεταλά πλοία, τα 

μεν προσ τον Ράπαν τα δε προσ το Μεςολόγγι· αλλά, κακι τφχθ, αι λζμβοι 

ςενιντθςαν επί του διάπλου απροςδοκιτωσ εχκρικιν ωυλακιν, επολζμθςαν, 

απζτυχαν, και επανιλκαν εισ τα πλοία των επαναωζρουςαι τασ τροωάσ. Τθν δε 3, 

20 των ελλθνικϊν πλοίων υπό τον Μιαοφλθν, και 65 εχκρικά, εξ ϊν 15 ωρεγάται 

και κορβζτται, εναυμάχθςαν· εωονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν 30 Ζλλθνεσ, και 

εκάθ και ζν πυρπολικόν· αλλά και θ ναυμαχία και οι ωονευκζντεσ Ζλλθνεσ και το 

πυρπολικόν εισ μάτθν. Ο Μιαοφλθσ, ζχων προ οωκαλμϊν τθν κρίςιμον περίςταςιν 

τθσ ωρουράσ, οφτ' εδειλίαςε διά τθν ολιγότθτα, τθν αδυναμίαν και τθν αποτυχίαν 

του ςτολίςκου του, οφτ' εμακρφνκθ από του πεδίου τθσ μάχθσ· αλλ' αι 

προςπάκειαί του δεν ετελεςωόρθςαν· αν δε ινοιγε και τον λιμζνα, χρείαν είχε 

πολλϊν πλοιαρίων κανονοωόρων προσ διαςκορπιςμόν των εν τθ λίμνθ 

περιωερομζνων και παραωυλαττόντων 70 εχκρικϊν, εν ϊ δεν είχεν ειμι τασ 

λζμβουσ του ςτολίςκου του· ϊςτε ςτενά πανταχόκεν. Αλλά πϊσ να μθ 

ελεεινολογιςθ ο ιςτορικόσ τθν αξιοκατάκριτον απρονοθςίαν των κυβερνϊντων 

τθν Ελλάδα τον καιρόν εκείνον; δεν ιτον ζλλειψισ πόρων, ιτισ ζωερε τθν ωρουράν 

του Μεςολογγίου εισ τθν εςχάτθν ταφτθν απελπιςίαν, αλλ' ζλλειψισ κυβερνθτικισ 

προνοίασ. Διαρκοφςθσ τθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου, τρεισ καλάςςιοι 

εκςτρατείαι εγζνοντο εισ βοικειαν αυτοφ, εν ϊ μία ιρκει, και αφτθ μόνον προσ 

ειςκομιδιν των αναγκαίων. Είδαμεν, ότι και θνοίχκθ και ανοικτόσ διζμεινε μζχρι 

πολλοφ ο λιμιν του Μεςολογγίου, ϊςτε όςα επί ματαίω εξωδεφκθςαν επί τθσ 

δευτζρασ και τθσ τρίτθσ ναυτικισ εκςτρατείασ κα εξιρκουν ταφτα μόνα εισ 

πολυχρόνιον προμικειαν των αναγκαίων, αν εςτζλλοντο επί τθσ πρϊτθσ, και όλθ 

θ κατά τθσ Ελλάδοσ δφναμισ κα εςυντρίβετο προ των πυλϊν τθσ πόλεωσ, διότι θ 

ωρουρά τθσ, χάρισ εισ τθν ακαταμάχθτον καρτερίαν τθσ, μόνθν τθν πείναν 

εωοβείτο, και κα εγίνετο επί μόνου του αγϊνοσ τθσ πόλεωσ εκείνθσ θ κρίςισ όλου 

του εκνικοφ αγϊνοσ, και κα κατεςτρζωετο και αυτόσ ο καταςτρζψασ τθν 

Ρελοπόννθςον Λβραιμθσ. Θξεφρομεν ότι ο μεγαλότολμοσ οφτοσ ςατράπθσ είπεν 

επί τθσ μετά τθν πτϊςιν του Μοςολογγίου επανόδου του εισ Νεόκαςτρον τω 

Δεριγνι ελκόντι εισ επίςκεψιν του και ερωτιςαντι αυτόν περί τθσ εκςτρατείασ 

του· «βλζπεισ πϊσ λφεται θ χιϊν εκείνθ;» δακτυλοδεικτϊν χιονοςκεπι τινά 

ακρϊρειαν, «κατά τον αυτόν τρόπον κα ελυόμεκα και θμείσ όλοι, αν είχεν θ 

ωρουρά του Μεςολογγίου τροωάσ τρεισ ζτι εβδομάδασ». Τόςον κακόν ζπακαν οι 

εχκροί εν τθ μάχθ τθσ Κλείςοβασ, και τόςον απθλπίςκθςαν του να κυριεφςωςιν 

άλλωσ ειμι διά τθσ πείνασ τθν πόλιν. 

 
Ασ ίδωμεν τϊρα και τθν τελευταίαν ςκθνιν του μεγάλου τοφτου δράματοσ. 

 

Θ ςυνικθσ τροωι προ θμερϊν ζξζλειψε, και ευτυχείσ ελογίηοντο όςοι των εν τθ πόλει 

εφριςκαν κρζατα ακακάρτων ηϊων. Οι καρκίνοι και αι ωυόμεναι εν τθ λίμνθ αλμφραι 

θγοράηοντο πολλάκισ δι' αίματοσ εξ αιτίασ των περιωερομζνων παρά τθν πόλιν εχκρικϊν 

πλοιαρίων. Οι πολιορκοφμενοι, ρακοωοροφντεσ, τετραχθλιςμζνοι, αυχμθροί και υπό τθσ 
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πείνασ και κακουχίασ κατεςκελετευμζνοι, ιςαν δυςδιάγνωςτοι και πολλοί ωαςματϊδεισ· 

ςυχνάκισ διά τθν ακακαρςίαν τθσ τροωισ ι τθν παντελι ςτζρθςιν αυτισ ζπιπτάν τινεσ 

λειποκυμοφντεσ κατά γθσ· αςκενείσ και τραυματίαι εςτεροφντο πάςθσ κεραπείασ· 

πτϊματα ζκειντο εν ταισ οδοίσ, και οι ηϊντεσ ανζπνεαν τθν αποωοράν των. Αλλά και 

τοιαφτα πάςχοντεσ ανεκαρτζρουν, ελπίηοντεσ εισ τθν αντίλθψιν του ελλθνικοφ ςτόλου 

ανοίξαντοσ και άλλοτε τον και ιδθ κεκλειςμζνον τθσ πόλεωσ λιμζνα. Αλλ', αω' οφ 

εβεβαιϊκθςαν, ότι όλοι οι αγϊνεσ του εματαιϊκθςαν, και ότι και ο αωανισ διάπλουσ τθσ 

λίμνθσ, καταλθωκείσ και αυτόσ παρά των εχκρϊν, δεν θνοίχκθ, απθλπίςκθςαν, και 

αποωαςίςαντεσ να διεξζλκωςι ξιωιρεισ ζςτειλαν δφο ςτρατιϊτασ αλβανοωοροφντασ και 

αλβανολαλοφντασ διά νυκτόσ προσ τουσ ζξω οπλαρχθγοφσ, τουσ διατρίβοντασ τότε εν 

Ρλατάνω των Κραββάρων, ειδοποιοφντεσ αυτοφσ, ότι εμελζτων να διεξζλκωςι τθν νφκτα 

τθσ 10, και τουσ εκάλουν εισ αντίλθψιν επί τθσ διεξόδου. Ρρόκυμοι οι εν Ρλατάνω 

οπλαρχθγοί εισ τθν αίτθςιν των ςυναδζλωων των απεκρίκθςαν, ότι εισ ευόδωςιν του 

ςκοποφ αυτϊν πεντακόςιοι ιςαν ζτοιμοι να πζςωςι τθν οριςκείςαν νφκτα εισ το 

ςτρατόπεδον του Κιουταχι το προσ τουσ Μφλουσ, πεντακόςιοι εισ το του Λβραιμθ το προσ 

τα Τριλάγκαδα, και πεντακόςιοι να ευρεκϊςι κατά τα Χίλια ςπιτια ωζροντεσ πολλά ηϊα εισ 

χριςιν των αςκενϊν, των τραυματιϊν, και των αδυνάτων· παριγγειλαν δε να μθ εξζλκθ θ 

ωρουρά ειμι αω' οφ προςβάλωςιν εκείνοι πρϊτοι τα δφο εχκρικά ςτρατόπεδα. Λαβοφςα θ 

ωρουρά τθν απάντθςιν ταφτθν προθτοιμάηετο εισ τθν διζξοδον, και καταςκευάςαςα τρεισ 

ξυλίνουσ και πλατείασ γεωφρασ ετρφπθςε το τείχοσ και τασ ζκεςεν επί τθσ τάωρου 

ζμπροςκεν του καρκινοειδοφσ προωράγματοσ και των προτειχιςμάτων του Μπότςαρθ και 

του Μακρι· δεν τασ ζβλεπε δε ο εχκρόσ, διότι τασ εκάλυπτεν θ πρόταωροσ. 

Υπερεννεακιςχίλιαι ψυχαί ιςαν ταισ θμζραισ εκείναισ εν τθ πόλει, διότι μετά τθν 

απομάκρυνςιν του Κιουταχι εκεωρικθ θ πολιορκία ωσ λελυμζνθ, και πολλαί 

καταωυγοφςαι, αρξαμζνθσ τθσ πολιορκίασ, εισ Κάλαμον οικογζνειαι επανιλκαν εισ τθν 

πόλιν, και εκ τθσ αιτίασ ταφτθσ εωκάρθςαν ταχφτερον αι εν αυτι τροωαί. Εξ όςων δε 

ευρίςκοντο εν τθ πόλει, διςχίλιοι πεντακόςιοι ιςαν οι οπλοωόροι, εν οισ και πολλοί 

πάςχοντεσ· οι δε λοιποί εργάται, γυναίκεσ, παιδία, γζροντεσ και αςκενείσ· όλοι δε, 

οπλοωόροι και μθ, ζχοντεσ προ οωκαλμϊν τον κάνατον εξεπλιρωςαν όςα θ κρθςκεία προ 

τθσ τελευτισ κελεφει, και ζκαυςαν και πολλά πράγματα εξ όςων δεν εδφναντο να 

μεταωζρωςιν. 

 

Εν τοφτοισ ιλκεν θ δεκάτθ απριλίου· πάμπολλοι ιςαν οι κατάκοιτοι· εξ αυτϊν, οι μεν μθ 

δυνάμενοι να κινθκϊςιν θναγκάηοντο να περιμείνωςι τον διά ςωαγισ κάνατον επί κλίνθσ, 

οι δε οπωςοφν ευρωςτότεροι μετετζκθςαν εντόσ τινων των δυνατοτζρων οικιϊν, όπου 

ιςαν πολεμεωόδια, επί ςκοπϊ να πολεμιςωςι μζχρι τελευταίασ πνοισ και ζπειτα να 

καϊςιν· ζμειναν δε παρ' αυτοίσ και πολλοί ςτενοί ςυγγενείσ των μθ υποωζροντεσ ν' 

αποχωριςκϊςι και προτιμιςαντεσ να ςυναποκάνωςι πολεμοφντεσ· ιςαν δε καί τινεσ των 

εναπομεινάντων οίτινεσ, καρρυνόμενοι υπό των επί τθσ πολιορκίασ ςυνικων νικϊν, 

ιλπιηαν, ότι εξορμϊςα όλθ διά μιασ θ ατρόμθτοσ εκείνθ ωρουρά κα διεςκόρπιηε τουσ 

πολιορκοφντασ και κ' απιλλαττε τθν πόλιν των επικειμζνων δεινϊν. 

 

Δφοντοσ του θλίου, θκοφςκθ τουωεκιςμόσ προσ τθν κορυωιν του Ηυγοφ κατά το μζροσ του 

αγίου Συμεϊνοσ. Ο τουωεκιςμόσ οφτοσ, όςτισ εςιμαινεν ότι ιλκεν εκεί θ ζξωκεν βοικεια, 

ζβαλε μεν εισ κίνθςιν τθν ωρουράν ωσ προσ τθν ζξοδον, αλλ' ζβαλεν εν ταυτϊ εισ υποψίαν 
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και τον εχκρόν μακόντα ςυγχρόνωσ διά τινοσ λειποτάκτου αλλοδαποφ όςα εμελετϊντο. 

Ρερί δε τθν β' ϊραν τθσ νυκτόσ ςυνιχκθςαν θ ωρουρά και το πλικοσ, όςον ιτο δυνατόν 

αταράχωσ, δοκζντοσ του ςθμείου, όπου ετζκθςαν αι γζωυραι προ ολίγου· αι πλείςται των 

γυναικϊν ενεδφκθςαν και ωπλίςκθςαν ωσ άνδρεσ· ωπλίςκθςαν και όςα παιδία εδφναντο 

να οπλοωορϊςι· λαμπρϊσ δ' εωϊτιηε τθν νφκτα εκείνθν θ ςελινθ τον ορίηοντα. Οι δε 

ςυναχκζντεσ διθρζκθςαν εισ τρία ςϊματα υπό τθν οδθγίαν το μεν του Νότθ Μπότςαρθ, το 

δε του Κίτςου Τςαβζλλα, το δε του Μακρι· εν τοςοφτω εγίνετο και θ υπθρεςία του 

ωρουρίου ωσ ςφνθκεσ προσ απάτθν του εχκροφ. Και εν πρϊτοισ εξιλκαν χίλιοι τθσ 

ωρουράσ και εκάκθςαν ςιωπθλοί υπό τθν πρόταωρον· εξιλκαν κατόπιν και τα αδφνατα 

μζλθ, αλλά τόςον ατάκτωσ ωκοφντα και ωκοφμενα επί των γεωυρϊν, ϊςτε πολλά ζπεςαν 

εντόσ τθσ τάωρου· εξιλκαν επί τζλουσ και οι λοιποί οπλοωόροι· αλλά πολλοί των 

Μεςολογγιτϊν εξ αιτίασ των διά τασ βαρείασ αςκενείασ εναπομεινάντων ςυγγενϊν των 

εβράδυναν να εξζλκωςιν, αποχαιρετοφντεσ οι πολυπακείσ του κανάτου τον 

αποχαιρετιςμόν και αποχαιρετοφμενοι· τινζσ δε αυτϊν ουδ' επρόωκαςαν να εξζλκωςιν· 

θςφχαηαν δε οι εκτόσ του τείχουσ ςυνενωκζντεσ, και ανζμεναν τθν ζναρξιν τθσ ζξωκεν 

προςβολισ, ωσ προεςχεδιάςκθ. Μετά τον επί τθσ δφςεωσ του θλίου τουωεκιςμόν ουδεμία 

άλλθ τουωεκία ζπεςεν ζξωκεν, και οι Τοφρκοι υποπτεφοντεσ, ότι οι Ζλλθνεσ εξιλκαν ιδθ 

και θςφχαηαν όπιςκεν τθσ προτάωρου, ιρχιςαν να κανονοβολϊςι και τουωεκίηωςι. 

Ρρθνείσ ζκειντο οι πυροβολοφμενοι εισ αποωυγιν του επιρριπτομζνου πυρόσ· αλλ' αω' οφ, 

αναμείναντεσ ικανιν ϊραν, είδαν ότι δεν επραγματοποίουντο όςα επροςδόκουν ζξωκεν, 

και ότι επυροβολοφντο κανατθωόρωσ, ανεγερκζντεσ όλοι, ε μ π ρ ό σ, ανζκραξαν, ε μ π ρ ό 

σ, και αλαλάηοντεσ, και καρρφνοντεσ αλλιλουσ επροχϊρουν· και το μεν υπό τον 

Μπότςαρθν ςϊμα κατζλαβε τθν οδόν του Μποχωρίου, το δε υπό τον Μακριν τθν του 

Ανατολικοφ, το δε υπό τον Τςαβζλλαν τθν μζςθν· ςκοπόν δε είχαν να ενωκϊςι τα τρία 

ταφτα ςϊματα προσ τουσ πρόποδασ του Ηυγοφ κατά τθν άμπελον του αηοκότςικα τθν επί 

τθσ οδοφ τθσ επί του όρουσ μονισ του αγίου Συμεϊνοσ δφο ϊρασ μακράν του 

Μεςολογγίου. 

 

Αλλά μόλισ επροχϊρθςαν, και αίωνθσ θκοφςκθ ωωνι λζγουςα «ο π ί ς ω, ο π ί ς ω», και 

επί τθ ωωνι ταφτθ οι όπιςκεν ερχόμενοι Μεςολογγίται, άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδία καί τινεσ 

μθ εντόπιοι, εν οισ και ο Γεϊργοσ Τςαβζλλασ, ανεςτράωθςαν· αλλ' οι λοιποί επροχϊρουν 

ωσ και προτζρον, και οφτε τα διπλά και τριπλά χαρακϊματα και ταωρεφματα των εχκρϊν, 

οφτε το ακοίμθτον κατ' αυτϊν πυρ ίςχυςαν ν' αναςτείλωςι τθν ορμιν των. Θναγκάηοντο δε 

οι Τοφρκοι να υποχωρϊςιν επί τθ ορμι και ωρυγι των. Θμιϊριον δε απομακρυνκζντεσ του 

ωρουρίου, ζπεςαν εν μζςω του ιππικοφ του εχκροφ, οι μεν υπό τον Μακριν και τον 

Τςαβζλλαν του υπό τον Κιουταχιν όπιςκεν ιςταμζνου του ςτρατοπζδου αυτοφ, οι δε υπό 

τον Μπότςαρθν του υπό τον Λβραιμθν ελκόντοσ επίτθδεσ από του Μποχωρίου· και οι μεν 

υπό τον Μπότςαρθν και Τςαβζλλαν ολίγθν βλάβθν ζπακαν, οι δε υπό τον Μακριν 

μεγίςτθν. Αω' οφ δε διεπορεφκθςαν, ζωκαςαν, οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν εισ τουσ 

πρόποδασ του Ηυγοφ, ό εςτιν εισ θν εκεϊρουν ωσ το τζρμα των κινδφνων των κζςιν και 

υπό το πυρ των ζξωκεν εισ αντίλθψιν αναμενομζνων Ελλινων· αλλ' αντί ωίλων θφραν 

πολυαρίκμουσ Αλβανοφσ υπό τον Μουςτάμπεθν και ζπακαν τα πάνδεινα καταδιωχκζντεσ 

και επ' αυτοφ του όρουσ. Ρεντακόςιοι απωλζςκθςαν εκ τθσ ωρουράσ επί τθσ διεξόδου· 

όλαι δε αι ςυνακολουκοφςαι γυναίκεσ, εκτόσ επτά, και όλοι οι παίδεσ, εκτόσ τριϊν ι 
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τεςςάρων, εωονεφκθςαν ι θχμαλωτίςκθςαν, τινζσ μεν επί τθσ διά των εχκρικϊν 

χαρακωμάτων και τθσ ανάμεςον του ιππικοφ πορείασ των, οι δε πλειότεροι εν ταισ 

υπωρείαισ· διαρκοφντοσ δε του κινδφνου ουδεμίαν θφραν ζξωκεν βοικειαν· 50 μόνον 

ςτρατιϊται υπό τον Δράκον και τον Ρανομάραν τοισ ζωεραν το μεςονφκτιον ολίγθν 

τροωιν. Νυκτοποροφντεσ οι περί τον Μπότςαρθν, τον Τςαβζλλαν και τον Μακριν 

εξθμερϊκθςαν επί τθσ κορυωισ του όρουσ κακιν κακϊσ εξ αιτίασ τθσ ταλαιπωρίασ, τθσ 

πείνασ και του κόπου. Τθν δε επαφριον ζωκαςαν οι πλείςτοι εισ Δερβζκιςταν, χωρίον του 

Αποκοφρου, όπου ουδζνα θφραν των κατοίκων, προσ μικράν περίκαλψιν, αλλά μόνον 

ολιγάρικμά τινα ςϊματα του Κϊςτα Μπότςαρθ και άλλων οπλαρχθγϊν δικαιολογουμζνων, 

ότι διά τθν ολιγότθτα των περί αυτοφσ και τθν μθ εμωάνιςιν των πολλϊν δεν εδυνικθςαν 

να τρζξωςιν εισ βοικειάν των. Ζμειναν δε οι διαςωκζντεσ εν τω χωρίω όλθν τθν θμζραν· 

τθν δε επαφριον μετζβθςαν εισ Ρλάτανον των Κραββάρων, όπου διζμειναν 8 θμζρασ 

αναμζνοντεσ τουσ τιδε κακείςε διαςπαρζντασ· εκείκεν υπιγαν εισ Σάλωνα. Κακϊσ ζχοντεσ 

προ τθσ εξόδου τόςον εταλαιπωρικθςαν μετά τθν ζξοδον, και τόςοι απζκαναν κακ' οδόν 

πεινϊντεσ και κακουχοφμενοι, ϊςτε απαρικμθκζντεσ, αω' οφ ζωκαςαν ει τα Σάλωνα, 

ευρζκθςαν όλοι οι διαςωκζντεσ 1300, εν ϊ οι τθσ ωρουράσ μόνοι ιςαν επί τθσ εξόδου των 

2500. 

 

Δεινότερα δε και ολεκριϊτερα ιςαν τα πακιματα των εν τθ πόλει απομεινάντων και των 

επανελκόντων. Εν ϊ θ ωρουρά και οι παρακολουκοφντεσ εξιρχοντο τθσ πόλεωσ, οι εχκροί 

ειςιρχοντο· ειςερχόμενοι δε απιντθςαν τουσ ςυγχρόνωσ επανερχομζνουσ επί τθ 

ακουςκείςθ ωωνι «ο π ί ς ω, ο π ί ς ω» και τουσ μεν άνδρασ εκανάτωςαν, τασ δε γυναίκασ 

και τα παιδία θχμαλϊτιςαν· μόνοι οι υπό τον Γεϊργον Τςαβζλλαν επρόλαβαν και εξιλκαν 

εκ δευτζρου διά τθσ παραλίασ οδοφ, και πεςόντεσ εν μζςω του εχκρικοφ ιππικοφ 

επιςτρζωοντοσ εισ Μποχϊρι, οι μεν απωλζςκθςαν, οι δε διεςϊκθςαν. Αλλ' θ κανατθωόροσ 

εκείνθ προσ τουσ ςτραωζντασ εισ τα οπίςω ωωνι δεν ιτο ωωνι επιβοφλων χειλζων. Τινζσ 

των προπορευομζνων επί τθσ διεξόδου εκεϊρθςαν ωσ ανυπζρβλθτα εμπόδια τθσ προόδου 

τα ελικοειδι χαρακϊματα και ταωρεφματα των εχκρϊν και ωσ τόςουσ τάωουσ 

ανεωγμζνουσ· διά τοφτο προτιμϊντεσ τον επί των πυροβολοςταςίων του τείχουσ κάνατον 

ωσ ενδοξότερον, ζκραξαν «ο π ί ς ω, ο π ί ς ω», και εςτράωθςαν και αυτοί οπίςω. 

 

Ρατιςαντεσ δε οι εχκροί τθν πόλιν ζςτρεψαν εν πρϊτοισ το πυρ του τείχουσ κατά των 

οικιϊν, και ζπειτα διεςπάρθςαν εισ λεθλαςίαν, εισ ςωαγιν, και εισ αιχμαλωςίαν. 

Ρυροβολιςμοί, κραυγαί, ολολυγμοί, μαχαιροκτυπιματα και εκπυρςοκροτιςεισ θκοφοντο 

όλθν τθν νφκτα. Θ υπό το προτείχιςμα του Μπότςαρθ μεγάλθ πυριτοκικθ, εξαωκείςα 

πρϊτθ διά χειρόσ Ελλινων, διζρρθξε το προτείχιςμα και κατζςτρεψε πολλοφσ εχκροφσ· 

εξιωκθ ωςαφτωσ και θ προσ το δυτικόν παράλιον και ανζτρεψεν εκ βάκρων τθν 

παρακειμζνθν οικίαν, όπου εξζπνευςεν ο Βφρων· διερράγθςαν υπό πυρόσ επίςθσ Ελλινων 

και αι οικίαι, εν αισ ςυνεςωρεφκθςαν οι πάςχοντεσ· επί δε τθ διαρραγι εξετινάςςοντο 

ςυμμίγδθν εισ τον αζρα οι εν αυταίσ Ζλλθνεσ και οι πατοφντεσ αυτάσ εχκροί. Πλθ θ πόλισ 

εκυριεφκθ τθν νφκτα εκείνθν πλθν ο εν τω παρακειμζνω νθςιδίω Ανεμόμυλοσ, όπου 

εωυλάττετο πολλι πυρίτισ· διζμεινε δε ςϊοσ ο Ανεμόμυλοσ μζχρι τθσ 12, κακ' ιν διερράγθ 

και αυτόσ υπό πυρόσ Ελλινων. Ρακόντεσ οι περί τον Κιουταχιν και τον Λβραιμθν υπό των 

Ελλινων, αν και ψυχορραγοφντων, ζπακαν και αω' εαυτϊν αλλθλοωονευόμενοι χάριν των 

λαωφρων, ζωσ ου υπεριςχφςαντεσ οι περί τον Λβραιμθν εκράτθςαν αυτοί μόνοι τθν πόλιν 
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και απεδίωξαν τουσ περί τον Κιουταχιν. Οι γνωςτότεροι δε των επί τθσ εξόδου 

κανατωκζντων ιςαν εκ μεν των εντοπίων ο Αναςτάςιοσ Ραλαμάσ, ο Ράνοσ Ραπαλουκάσ, ο 

Ρζτροσ Γουλθμισ, ο Γεϊργιοσ Ψαράντοσ, ο Κωνςταντίνοσ Καρποφνθσ, ο Κωνςταντίνοσ 

Τρικοφπθσ, και ο Ακανάςιοσ αηοκίτςικασ, γενικόσ αρχθγόσ των ςυμπολιτϊν του, και τα 

μζγιςτα διαπρζψασ διά τθν πολλιν ικανότθτά του, τθν ακλόνθτον καρτερίαν του και τον 

ακάματον ηιλον του· εκ δε των λοιπϊν οι οπλαρχθγοί Στουρνάρθσ και Σαδιμασ, ο 

τειχοποιόσ Κοκκίνθσ, ο ςυντάκτθσ των ελλθνικϊν χρονικϊν Ελβετόσ Μζγεροσ, οι ωιλζλλθνεσ 

Γερμανοί, Στιτςεμβζργθσ, Διττμάρθσ, Δελωνζθσ, Λουτςόωωθσ, Κλζμπθσ, Σίπανοσ, Ρολωνόσ 

τισ, και ο επίςκοποσ ογϊν Λωςιω. Ο αρχιερεφσ οφτοσ, ο κακ' όλθν τθν πολιορκίαν 

διακρικείσ διά τον ζνκερμον πατριωτιςμόν του, δεν επρόωκαςε να εξζλκθ, και ωκάςασ επί 

του τείχουσ κακ' ιν ϊραν ειςιρχοντο οι εχκροί ζρριψε δαυλόν είσ τινα παρακείμενον 

ωυςεκοωόρον πίκον, ερρίωκθ εισ αυτόν καιόμενον, θμιεκάθ, και θμίκαυςτοσ 

απεκεωαλίςκθ. Εωονεφκθ επί τθσ εξόδου και ο Ραπαδιαμαντόπουλοσ (δ). Κακ' όν καιρόν 

εκινδφνευεν θ πόλισ, διεβιβάςκθ οφτοσ εισ Ηάκυνκον επί προμθκεία τροωϊν· ο κίνδυνοσ 

εκορυωϊκθ μετ' ολίγον και οι ωίλοι του τον εςυμβοφλευςαν να μθ επανζλκθ· αλλ' οφτοσ 

επανιλκεν εν μζςω των ςυναγωνιςτϊν του, ειπϊν προσ τουσ αποτρζποντασ αυτόν, «ι κα 

ςωκϊ ι κ' αποκάνω μετ' αυτϊν». Αξιοκαφμαςτοσ είναι και θ επί τθσ εξόδου διαγωγι και 

τελευτι του Χριςτου Καψάλθ, ενόσ των προκρίτων τθσ πόλεωσ. Είδε το πρωί τθσ θμζρασ 

εκείνθσ τθν προ πολλοφ πάςχουςαν ςφμβιόν του εκπνεφςαςαν, τθν θςπάςκθ ακλαυςτεί, 

και ςτραωείσ προσ τον υιόν του Αποςτόλθν παρόντα και κλαίοντα, «Μθ κλαίε, υιζ μου», 

είπε· «μάλλον χαίρε, διότι απζκανεν θ μιτθρ ςου και δεν ζπακε τα δεινά τθσ τουρκικισ 

αιχμαλωςίασ· άκουςε τϊρα τουσ τελευταίουσ λόγουσ του πατρόσ ςου· διζξελκε μετά των 

λοιπϊν τθν εςπζραν ταφτθν, προςπάκθςε να ςωκισ, και μθ ωροντίςθσ περί εμοφ· εγϊ 

είμαι αςκενισ και προβεβθκϊσ, ουδεμίαν ελπίδα ζχω ςυνδιεξερχόμενοσ να ςωκϊ, και 

προτιμϊ ν' αποκάνω εντόσ τθσ πόλεωσ ι να αιχμαλωτιςκϊ επί τθσ διεξόδου». Ταφτα είπε, 

τον ενθγκαλίςκθ και τον απεχαιρζτθςε. Και ο μεν υιόσ απεχωρίςκθ του πατρόσ κλαίων, και 

διεξελκϊν εςϊκθ· ο δε πατιρ, ςτθριηόμενοσ επί τθσ βακτθρίασ του, περιιλκε τασ οδοφσ 

καλϊν αςκενείσ και γζροντασ να τον ςυνακολουκιςωςι· πολλοί υπικουςαν, και 

ςυνελκόντεσ εισ το ωυςεκοδετείον εκλείςκθςαν, και ψάλλοντεσ οι μεν εξοδίουσ, οι δε 

πατριωτικοφσ φμνουσ, προςινεγκαν εαυτοφσ ολοκαυτϊματα επί τθ ειςβολι των εχκρϊν. 

 

Αλλ' θ πόλισ του Μεςολογγίου, θ δοξάςαςα τθν Ελλάδα ηϊςα, ζμελλε να τθν αναςτιςθ και 

πεςοφςα· διότι αποδείξαςα παςιωανϊσ, ότι Ζλλθνεσ και Τοφρκοι ιςαν εισ το εξισ 

αςυμβίωτοι και αδιάλλακτοι, επετάχυνε διά τθσ ςωτθριϊδουσ παρεμβάςεωσ των τριϊν 

Δυνάμεων το ευτυχζσ τζρμα τθσ επαναςτάςεωσ. 

 

Χίλιοι εννεακόςιοι θρικμικθςαν οι κατά διαωόρουσ τρόπουσ αποκανόντεσ επί τθσ 

πολιορκίασ Ζλλθνεσ· άδθλον πόςοι οι αποκανόντεσ εκ των υπό τον Κιουταχιν, διότι ωσ και 

άλλοτε είπαμεν, δεν διατθροφνται παρά τοισ ατάκτοισ ςτρατολογία, και άλλοι μεν 

αυτογνωμόνωσ ζρχονται, άλλοι δε άνευ αδείασ απζρχονται· αλλ' οι υπό τον Λβραιμθν 

οπλοωοροφντεσ τακτικοί, απαρικμθκζντεσ μετά τθν άλωςιν τθσ πόλεωσ, ευρζκθςαν 3500, 

εν ϊ οι υπ' αυτόν ελκόντεσ εισ πολιορκίαν ιςαν κατά μζν τινασ 8000, κατ' άλλουσ δε 

10,000. Εντεφκεν καταωαίνεται επί ποία τιμι θγοράςκθςαν τα ερείπια τθσ πόλεωσ και 

οποίοι εωάνθςαν οι υπζρμαχοί τθσ. 
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Ερχόμεκα τϊρα να ςυγκεωαλαιϊςωμεν τα γεγονότα. 

 

Ειςβαλόντοσ του Κιουταχι εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα, το παν ζκλινε γόνυ ενϊπιόν του· μόνοι 

οι εν Μεςολογγίω ιραν ακλινι τθν κεωαλιν των υπεράνω αςκενοφσ τείχουσ, 

προκαλοφντεσ μάλλον ι ωοβοφμενοι τον εχκρόν. Ραμπλθκι και εμπειροπόλεμα 

ςτρατεφματα ςυνζρρευςαν πανταχόκεν ζξω τθσ πόλεωσ· πολυειδείσ και πολυμόχκουσ 

επιχειριςεισ εισ άλωςίν τθσ επεχείρθςαν· όροσ υψθλόν προσ τον ςκοπόν τοφτον 

εχειροποίθςαν· απτόθτοι το τείχοσ πολλάκισ πανορμεί προςζβαλαν, και εισ αυτιν τθν 

κορυωιν του ξιωοωοροφντεσ ανζβθςαν· αλλ' ευρίςκοντεσ πάντοτε ακαταμάχθτον τθν 

ωρουράν ουδζν κατϊρκωςαν, και μετά μακροφσ και δεινοφσ αγϊνασ και αωειδείσ 

αιματοχυςίασ κατθςχυμζνοι ανεςτρατοπζδευςαν. Απελπιςκείςα θ Ρφλθ να εκτελζςθ διά 

μόνων των υπό τον Κιουταχιν δυνάμεϊν τθσ το ςκοποφμενον, εκάλεςε τον Λβραιμθν εισ 

αντίλθψιν. Επαιρόμενοσ οφτοσ εω' οισ εν Ρελοποννιςου διά του τακτικοφ ςτρατοφ του 

διεπράξατο και επί τθ οχυρωτικι επιςτιμθ των περί αυτόν ερειδόμενοσ, ζτρεξε πρόκυμοσ 

μετά πολλισ δυνάμεωσ όπου εκλικθ, και ολιγωρϊν εν τθ υπεροψία του και 

πολιορκοφντασ και πολιορκουμζνουσ και ωράκτθν χλευαςτικϊσ επονομάηων το τείχοσ, το 

ευτυχϊσ εισ τασ επανειλθμμζνασ προςβολάσ του αντιηιλου του Κιουταχι ανκζξαν, 

ανεδζχκθ να το κυριεφςθ μόνοσ δεκαπενκιμεροσ· αλλά και αυτόσ, πολλά πειρακείσ, πολλά 

τολμιςασ και πολλά πακϊν, θφρε τθν υπό τοιοφτουσ ωρουροφσ ωράκτθν απόρκθτον. 

Συνθνϊκθςαν τότε οι δφο ςτρατάρχαι, και ςυνινωςαν και τουσ ςτρατοφσ των, αωιςαντεσ 

ενϊπιον του κοινοφ εχκροφ τασ αντιηθλίασ των· απελπιςκζντεσ δε του να κατιςχφςωςι των 

ωρουροφντων το τείχοσ και ςυνθνωμζνοι, ζςτρεψαν όλθν τθν προςοχιν των εισ κυρίευςιν 

τθσ λίμνθσ και εν πολλοίσ ευδοκίμθςαν, ςτόλον πολυάρμενον ζχοντεσ και ςτολίςκον 

αυτάρκθ εξ ελαωρϊν πλοιαρίων καταςκευάςαντεσ. Αλλά 140 άνδρεσ, κατζχοντεσ νθςίδιόν 

τι εν τθ λίμνθ, ατείχιςτον, ανϊχυρον και ανεωοδίαςτον, κατιςχυναν όλασ τασ επιπεςοφςασ 

δυνάμεισ, και τα παράλιά του πτωμάτων εςκζπαςαν. Υπεραίρεται ο Ζλλθν διανοοφμενοσ, 

ότι οςάκισ θ δεινοπακοφςα ωρουρά εκλικθ να παραδϊςθ τα όπλα απιντθςεν, 

«αποκνιςκω, αλλά δεν παραδίδω τα αιματωμζνα όπλα μου», και απζδειξε, δι' ων επί 

τζλουσ ζπραξεν, ότι ιςκάνετο ό,τι ζλεγεν. Επιλκεν, εν τοφτοισ, άλλοσ δεινότατοσ εχκρόσ, θ 

πανδαμάτειρα πείνα· αλλ ουδ' αυτι ίςχυςε να ταπεινϊςθ το ωρόνθμά των και να τουσ 

ωζρθ εισ υποταγιν. Ρροσ αποωυγιν δε του προωανοφσ εντεφκεν ολζκρου και αμόλυντον 

διατιρθςιν τθσ τιμισ των, επεχείρθςαν επιχείρθμα κινδυνωδζςτατον και ενδοξότατον· 

άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδία διιλκαν ξιωιρεισ υπό το πανςζλθνον ωωσ και εν μζςω ακοιμιτου 

πυρόσ ταωρεφματα, χαρακϊματα, πυροβολοςτάςια, τακτικά και άτακτα ςτρατεφματα 

ειδότα τθν ζξοδόν των και γρθγοροφντα εισ καταςτροωιν των. 

 

Θ κακ' όλθν τθν δωδεκάμθνον πολιορκίαν ακλόνθτοσ εν τοισ δεινοίσ καρτερία των ανδρϊν 

τοφτων, θ ακάκεκτοσ εν ταισ εκδρομαίσ ορμι, θ εν ταισ μάχαισ ανυπζρβλθτοσ ανδρία, και θ 

απόωαςισ του ν' αποκάνωςι μάλλον ι να παραδοκϊςιν, εξεκάμβθςαν και εωόβθςαν και 

αυτοφσ τουσ εχκροφσ των ομολογιςαντασ, ότι κα διελφοντο κακϊσ ζχοντεσ οι ςτρατοί των, 

αν παρετείνετο τρεισ ζτι εβδομάδασ θ πολιορκία. Τοιοφτοι ιςαν οι άνδρεσ, ων τουσ 

άκλουσ, τουσ κακ' όλον τον ελλθνικόν αγϊνα παντόσ άκλου λαμπροτζρουσ, και ουδενόσ 

των εν ταισ αρχαίαισ και μεταγενεςτζραισ πολιορκίαισ ωθμιηομζνων υποδεεςτζρουσ (ε), 

ετίμθςαν επαξίωσ θ ωδι των ποιθτϊν, θ ευγλωττία των ρθτόρων, και θ ευωθμία των λαϊν. 
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1825-26 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΝΘ' 

 

Απνηπρία ησλ εηο άισζηλ ηεο Σξηπνιηηζάο θαη ηεο Καξύζηνπ θαη 

ιεειαζίαλ ηεο Βεξπηνύ θηλεκάησλ Διιήλσλ. — Δθζηξαηεία ησλ ππό 

ηνλ Φαβηέξνλ ηαθηηθώλ εηο Δύβνηαλ θαη απνηπρία απηήο. Καηαζηξνθή 

ησλ γεληηζάξσλ θαη πξάμηο ηεο επξσπατθήο ηαθηηθήο εηο ηελ 

ζηξαηησηηθήλ ππεξεζίαλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο. 

 

ΕΝ ϊ ο Λβραιμθσ θγωνίηετο εισ άλωςιν του Μεςολογγίου, θγωνίηετο και ο Κολοκοτρϊνθσ 

εισ τθν τθσ Τριπολιτςάσ, όπου απζμεινεν ολίγθ ωρουρά. Εισ καταςκοπιν δε τθσ αλθκοφσ 

καταςτάςεωσ τθσ πόλεωσ ταφτθσ ειςιλκε, ριψοκινδφνωσ, λιγοντοσ του νοεμβρίου του 

1825, ο Λωάννθσ Φιλιμων υπό πρόςχθμα υποταγισ, εωιλοωρονικθ, ενδιζμεινε δφο 

θμζρασ, και επί λόγω προτροπισ και άλλων εισ υποταγιν εξιλκεν αβλαβισ και ανζωερεν 

ό,τι παρετιρθςε. Μεγάλθ δε ςτρατιωτικι κίνθςισ κατζλαβεν όλθν τθν Ρελοπόννθςον προσ 

ευόδωςιν του ςκοποφ τοφτου, και λιγοντοσ του ζτουσ ςυνιχκθςαν ζξωκεν τθσ Τριπολιτςάσ 

πεντακιςχίλιοι Ρελοποννιςιοι, και διαιρεκζντεσ εισ τρία ςϊματα ϊδευςαν περί το 

μεςονφκτιον τθσ 27 δεκεμβρίου προσ τθν πόλιν, ωζροντεσ κλίμακασ εισ ανάβαςιν· ιλπιηαν 

δε να επιπζςωςιν απροςδόκθτοι, αλλ' θπατικθςαν, διότι οι Τοφρκοι προειδοποιθκζντεσ 

ευρζκθςαν πζριξ των επάλξεων άγρυπνοι, εν ϊ προςθγγίηετο υπό τον Ρλαποφταν και τον 

Νικιταν πρϊτον ςϊμα, και κραυγάςαντεσ, «ςασ είδαμεν, ωμαίοι», τουσ απεμάκρυναν 

απράκτουσ αυτοβοεί. Μόνοι οι Τριπολιτςιϊται, ωσ 250 επζμειναν και εξθμερϊκθςαν 

πλθςίον τθσ πόλεωσ· αλλ' επεξιλκαν 300 ιππείσ και πεηοί και τουσ ζτρεψαν ωονεφςαντεσ 

28 και ηωγριςαντεσ 3. Οι ευτυχείσ καταδιϊκται επροχϊρθςαν μζχρι του χωρίου 

Μαντςαρά, όπου ιςαν τινεσ του δευτζρου ςϊματοσ υπό τον Γενναίον και τον Τςόκρθν, και 

ζτρεψαν και αυτοφσ· παρ' ολίγον δε ςυνζλαβαν ηϊντα και τον ςυν αυτοίσ Αγαλόπουλον 

πεςόντα εκ του ίππου του. Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν διςχίλιοι Ρελοποννιςιοι, υπό τον 

Νικιταν και άλλουσ, κατζλαβαν το Μακρυπλάγι εισ παρεμπόδιςιν των μετακομιηομζνων εκ 

των μεςςθνιακϊν ωρουρίων εισ Τριπολιτςάν τροωϊν. 

 

Ρρό τινοσ καιροφ ιλκε τισ απεςταλμζνοσ εισ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν παρά του κατά το 

Λιβάνιον όροσ Εμιρ-Μπεςίρθ εισ ςφνδεςιν ςχζςεων μετά τθσ Ελλάδοσ, αλλά δεν είχε πϊσ 

ν' αποδείξθ τθν αποςτολιν του, διότι πολλά πακϊν κακ' οδόν απϊλεςεν, ωσ ζλεγε, τα 

εωοδιαςτικά του. Λαβοφςα εντεφκεν αωορμιν θ κυβζρνθςισ απζςτειλε προσ τον εμιρθν 

τον αρχιερζα Ευδοκιάδοσ Γρθγόριον, ίνα πλθροωορθκι περί τθσ αποςτολισ ταφτθσ, και τον 

καρρφνθ εισ αποςταςίαν κατά του κυριάρχου του. Ο εμιρθσ εδζχκθ ωιλικϊσ τον πρζςβυν 

και υπεςχζκθ να εκςτρατεφςθ, αν ζςτελλεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ ναυτικιν δφναμιν προσ 

τα παράλια τθσ Συρίασ· αλλ', εξ αιτίασ των δεινϊν περιςτάςεων τθσ Ελλάδοσ, δφναμισ δεν 

εςτάλθ, και το ςχζδιον δεν ενθργικθ. 

 

Αρχομζνου δε του μαρτίου του 1820, εναφλωςεν ο Χατςι- Μιχάλθσ πλοία τινα εξ ιδίων, 

ςυμπαρζλαβεν ωσ ςυναγωνιςτάσ τον Βάςςον και τον Κριεηϊτθν, και ςυναποπλεφςαντεσ οι 

τρεισ μετά 800 προσ τα παράλια τθσ Συρίασ, όχι επί ςυμμαχία αλλ' επί λεθλαςία, επάτθςαν 

απροςδοκιτωσ τθν Βθρυτόν· αλλ' απεκροφςκθςαν και θναγκάςκθςαν να εξζλκωςιν 

άπρακτοι και κακϊσ ζχοντεσ. Εν ϊ δε ιςαν εκτόσ τθσ πόλεωσ εςτρατοπεδευμζνοι και 
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εςχεδίαηαν να δοκιμάςωςιν αλλοφ τθν τφχθν των, κατζβθ αίωνθσ πολλι δφναμισ του 

εμιρθ επί ςκοπϊ ι να τουσ απομακρφνθ, αν ιλκαν ωσ άρπαγεσ, ι να τουσ δεξιωκι, αν 

ιλκαν ωσ ςφμμαχοι κατά το άλλοτε ςχζδιον. Οι περί τον Χατςι-Μιχάλθν υπεκρίκθςαν ότι 

ιλκαν ωσ ςφμμαχοι, αλλ', εξ όςων ζπραξαν, δεν επιςτεφκθςαν, και θναγκάςκθςαν να 

αποπλεφςωςιν ωσ κακά μελετϊντεσ· κατιραν δε εισ Κφπρον, και βλάψαντεσ τον τόπον 

εκείνον επανιλκαν εισ Σφραν. 

 

Εν τοφτοισ, το τακτικόν τθσ Ελλάδοσ θφξανε και εβελτιοφτο χάρισ εισ τθν ςυνδρομιν τθσ 

κυβερνιςεωσ και εισ τον ακάματον ηιλον του νζου αρχθγοφ Φαβιζρου. Ο ωιλζλλθν οφτοσ 

και δι' άλλουσ λόγουσ και διά τθν επικρατοφςαν εν Ναυπλίω αςκζνειαν μετζωερε το ςϊμα 

τοφτο εισ Ακινασ τθν 5 οκτωβρίου του 1825 προσ εξάςκθςιν, αωιςασ ζν τάγμα εν Ναυπλίω 

ωσ ωρουράν τθσ κυβερνιςεωσ. 

 

Καλλίςτθν υποδοχιν θφρεν ο Φαβιζροσ και παρά τοισ Ακθναίοισ και παρά τω αρχθγϊ 

Γκοφρα, και πολλοί των εντοπίων κατετάχκθςαν ωσ νεοςφλλεκτοι· και αυτόσ ο Γκοφρασ 

ζλαβε προγυμναςτιν, και ενεδφκθ ζνδυμα απλοφ τακτικοφ. Το παράδειγμα αυτοφ 

εμιμικθςαν και άλλοι ευριςκόμενοι εκεί οπλαρχθγοί, ωσ ο Μακρυγιάννθσ, ο Μαμοφρθσ 

και ο οφκθσ· κακ' θμζραν δε ςυνζρρεαν και άλλοκεν νεοςφλλεκτοι και κυρίωσ εκ των 

νιςων του Αιγαίου, ουσ επροτίμα ο Φαβιζροσ των ωερόντων ιδθ όπλα λζγων, ότι 

επικυμθτότερον να γράωθ τισ επί κακαροφ ι μελανωμζνου χάρτου· αλλά δεν παριλκαν 

τρεισ εβδομάδεσ μετά τθν μετάβαςίν του εισ Ακινασ, και κατ' ζντονον διαταγιν τθσ 

κυβερνιςεωσ μετζβθ εισ Σπζτςασ, όπου ελζγετο ότι ο Λβραιμθσ εμελζτα απόβαςιν. Εκεί 40 

θμζρασ διζτριψεν και αω' οφ εξζλειψε πάςα υποψία αποβάςεωσ, επανιλκεν εισ Ακινασ. 

Τόςον δε θυξικθ ο ςτρατόσ του, ϊςτε, λιγοντοσ του 1825, ςυνίςτατο εισ 3700. Εκτόσ του 

τακτικοφ ςϊματοσ, ωργάνιςεν ο Φαβιζροσ υπό τθν οδθγίαν του Μαμοφρθ, του Δθμιτρθ 

Λζκκα και του Στζωου Σζρβου ελαωρά τινα ςϊματα, λεγόμενα ςταυροωορικά, διότι 

ζωεραν οι ςτρατιϊται επί του ςτικουσ πάνινον ςταυρόν· ϊωειλαν δε να παρευρίςκωνται 

μόνον εισ τθν γενικιν επικεϊρθςιν του τακτικοφ. Εν όςω εςϊηοντο λείψανα του αγγλικοφ 

δανείου, θ κυβζρνθςισ εχοριγει προκφμωσ τα εισ φπαρξιν και διατιρθςίν των υπό τον 

Φαβιζρον· αλλ', αω' οφ εξθντλικθςαν, ο ςτρατόσ οφτοσ εκινδφνευε να διαλυκι, ι ν' 

ατακτιςθ. Εισ αποωυγιν του κακοφ και εισ ωωζλειαν τθσ πατρίδοσ απεωάςιςεν ο αρχθγόσ 

του να εκςτρατεφςθ ποριηόμενοσ άλλοκεν τα προσ το ηθν· 

Φεβρουάριοσ και μετά μακράν ςκζψιν περί του καταλλθλοτζρου μζρουσ εξεςτράτευςε τθν 

12 Φεβρουαρίου εισ Εφβοιαν, διατεινομζνων πολλϊν ότι και τα προσ 

διατροωιν ιςαν εκεί ευπόριςτα, και θ νιςοσ ευάλωτοσ· ςυνεκροτείτο δε θ 

ακολουκοφςα αυτόν δφναμισ εκ του πρϊτου τάγματοσ, δφο ιλϊν του ιππικοφ, 

80 ιππζων ανίππων, μιασ κανονοςτοιχίασ εχοφςθσ τζςςαρα ορεινά κανόνια 

και 120 κανονοβολιςτάσ, και 700 ςταυροωόρων, ϊςτε όλοι οι 

ςυνεκςτρατεφοντεσ ιςαν 2750. Το ςτράτευμα τοφτο θυλίςκθ τθν 14 εισ 

Ανθωορίτθν· ο δε αρχθγόσ του υπιγε το εςπζρασ εισ καταςκοπιν του 

Καραμπαμπά επ' ελπίδι να τον κυριεφςθ εξ απροόπτου· αλλά πειςκείσ ότι 

δεν επραγματοποιείτο ό,τι ιλπιηε, παρθτικθ του ςχεδίου του, μετζωερε τθν 

επαφριον το ςτράτευμά του εισ Ωρωπόν, τθν μεκαφριον εισ Καπανδρίτι, και 

τθν εωεξισ εισ Μαρακϊνα και Βρανάν, όπου διζμεινε 15 θμζρασ αναμζνων 



www.schooltime.gr Σελίδα 183 
 

τα εισ μεταβίβαςιν του ςτρατεφματοσ του πλοία. Εκεί διατριβϊν, εξζδωκε τθν 

20 κιρυγμα εισ αποκλειςμόν των παραλίων Ευβοίασ και Βϊλου, και ζςτειλε 

προσ ενίςχυςιν αυτοφ τθν εν υπθρεςία του τακτικοφ γολζτταν, ιτισ ζωερε 

μετ' ολίγον πλουςίαν λείαν. Διαρκοφςθσ δε τθσ δεκαπενκθμζρου ταφτθσ 

διατριβισ του, το ςτράτευμα ζπακε και ωυςικϊσ και θκικϊσ δι' ζλλειψιν 

καταλυμάτων και άλλων αναγκαίων εν καιρϊ χειμϊνοσ και διά το νοςϊδεσ 

του μζρουσ εκείνου· πολλοί θρρϊςτθςαν, τινζσ απζκαναν και ικανοί 

ελειποτάκτθςαν. Ο δε Φαβιζροσ μετζωερεν άλλουσ προσ αναπλιρωςιν εξ 

Ακθνϊν· και επειδι τα αναμενόμενα πλοία δεν εωαίνοντο, και πάςα 

περαιτζρω χρονοτριβι ζβλαπτεν, επεβίβαςε το ςτράτευμά του εισ όςα θφρε 

παραπλζοντα τα παράλια τθσ Αττικισ πλοιάρια, 

Μάρτιοσ και τα απεβίβαςε τθν 2 μαρτίου εισ Στοφρα, όπου και διενυκτζρευςεν, αλλά δεν 

θφρεν θν ιλπιηεν υποδοχιν. Ρολλά πακόντεσ οι χωρικοί εκείνων των μερϊν επί 

των μζχρι τοφδε εκςτρατειϊν, και ωοβοφμενοι μθ πάκωςι τα αυτά, 

διεςκορπίςκθςαν. Τθν δε επαφριον, αωιςασ εκεί δφο λόχουσ, εξεςτράτευςεν εισ 

Κάρυςτον ωρουρουμζνθν υπό 600 Τοφρκων, και κατζλαβε τουσ κιπουσ ζν 

τζταρτον τθσ ϊρασ απζχοντασ του ωρουρίου· και το μεν πρϊτον τάγμα 

ετοποκετικθ προσ το μεςθμβρινόν μζροσ του ωρουρίου, το δε υπόλοιπον 

ςτράτευμα προσ το δυτικόν του προαςτείου· Τθν 5 τζςςαρεσ λόχοι του πεηικοφ και 

τα ελαωρά ςϊματα επλθςίαςαν τθν πφλθν του ωρουρίου και τθν εκανονοβόλουν· 

αλλ' ζςπαςαν μετ' ολίγον οι άξονεσ των υποςτατϊν, και ο αρχθγόσ διζταξε τθν 

υποχϊρθςιν. Εκ τοφτου καρρυνκζντεσ οι εχκροί ϊρμθςαν εισ κυρίευςιν των 

κανονίων και ζβαλαν εισ αταξίαν τουσ ςτρατιϊτασ· αλλά χάρισ εισ τθν ετοιμότθτα 

του λοχαγοφ Βερεντιζρου απζτυχαν και ζπακαν. Εν τοςοφτω, ο Φαβιζροσ, 

παρατθριςασ ότι το ωροφριον δεν ιτον, ωσ ιλπιηεν, ευάλωτον, και ότι χρεία ιτο 

τακτικισ πολιορκίασ, ανιγειρεν αντικρφ του επί τινοσ ακρολοωίασ προσ το 

μεςθμβρινόν μζροσ κανονοςτάςιον, και μθ ζχων κανόνια πολιορκίασ, ζςτθςε δφο 

ανικοντα είσ τι πλοίον ανεπιτιδεια προσ τον ςκοπόν του· και το μεν πρϊτον τάγμα 

ζμεινεν όπου ιτο, το δε λοιπόν του ςτράτευμα ωχυρϊκθ πλθςιζςτερον του 

προαςτείου· δφο δε λόχοι ετοποκετικθςαν προσ το αρκτικόν μζροσ του ωρουρίου, 

ϊςτε το ωροφριον επολιορκείτο πανταχόκεν· εκόπθ και το ειςρζον νερόν· εισ 

ςτενοτζραν δε πολιορκίαν, ο Φαβιζροσ διζταξε τθν εξ εωόδου κυρίευςιν του 

προαςτείου, και τθν 12, όρκρου βακζωσ, ο δ' λόχοσ υπό τον Ανδριζτθν, ο σ' υπό 

τον Βερεντιζρον, και ο των ευηϊνων υπό τον Κάρπον, προςβαλόντεσ το 

προάςτειον, εκυρίευςαν τασ εν αυτϊ οικίασ εκτόσ των πλθςίον του ωρουρίου· 

θμζρασ δε γενομζνθσ, ζςτειλεν ο Φαβιζροσ και τα λοιπά ςϊματα εισ κυρίευςιν 

όλου του προαςτείου· αλλά δίωροι αλλεπάλλθλοι προςβολαί κατά των υπό των 

εχκρϊν κρατουμζνων οικιϊν και υπό τθν προςταςίαν του πυρόσ του ωρουρίου 

κειμζνων όχι μόνον απζβθςαν εισ μάτθν, αλλ' επζωεραν και βαρείαν βλάβθν. Οι 

δφο πρϊτοι λόχοι απϊλεςαν το ιμιςυ τθσ δυνάμεϊσ των και ςχεδόν όλουσ τουσ 

αξιωματικοφσ και υπαξιωματικοφσ των· επλθγϊκθςαν οι λοχαγοί Ανδριζτθσ, 

Βερεντιζροσ και ο ανκυπολοχαγόσ Καρατςάσ, και εςκοτϊκθ ο λοχαγόσ Ρίςςασ· 

βαρείαν βλάβθν υπζωεραν και τα ςϊματα των ςταυροωόρων και επλθγϊκθ ο 
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αρχθγόσ αυτϊν Στζωοσ· πολλά υπζωεραν και οι ωσ επίκουροι ελκόντεσ λόχοι. 

Μετά τα πακιματα ταφτα οι μεν αςκενείσ και τραυματίαι εςτάλθςαν εισ τασ 

νιςουσ προσ ίαςιν, οι δε λοιποί μετζβθςαν εισ Λυκόρρεμα, παραλίαν κζςιν 

αντικρφ των νθςιδίων Ρεταλιϊν, όπου ιςαν παλαιά χαρακϊματα, κοινϊσ 

λεγόμενα ταμποφρια του Κριεηϊτθ, χρθςιμεφςαντα πολλάκισ ωσ καταωφγιον. 

 

Αλλ' θ επίπονοσ πορεία εν μζςω δυςβάτων τόπων και θ ςτζρθςισ των αναγκαίων θφξθςαν 

τα κατά τθν 12 παραλφςαντα τον ςτρατόν δεινά αςυνείκιςτον εισ τα τοιαφτα διά τθν 

νεοςυλλεξίαν του. Φκάςαν δε περί το μεςονφκτιον το ςτράτευμα εισ Λυκόρρεμα ιρχιςε να 

επιςκευάηθ τα παλαιά εκείνα χαρακϊματα· ο δε ακάματοσ αρχθγόσ του, τοποκετιςασ 

διαωόρουσ ωυλακάσ, περιιρχετο ωαιδρόσ εν μζςω των ςκυκρωπαηϊντων ςτρατιωτϊν 

καρρφνων αυτοφσ και ςυνεργαηόμενοσ· αλλά μόλισ ανζτειλεν ο ιλιοσ τθσ 13, εωάνθ αίωνθσ 

το εχκρικό ιππικόν, και προςβαλόν τθν προωυλακιν κοιμωμζνθν κατζκοψεν επτά λογχίτασ 

και τον υπαξιωματικόν, και επροχϊρθςε προσ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον βοθκόν ζχον και 

ολίγον πεηικόν. Ο Φαβιζροσ, παρατθριςασ τθν ολιγότθτα του εχκρικοφ τοφτου ςϊματοσ, 

διζταξε τρεισ λόχουσ και τα ελαωρά ςϊματα να εωορμιςωςι και να προςποιθκϊςι μετά 

μικρόν πυροβολιςμόν ότι υπεχϊρουν· διζταξε δε και το ιππικόν να ενεδρεφθ όπιςκεν 

λοωίςκου τινόσ και να μθ επιπζςθ προτοφ ωκάςωςιν οι εχκροί είσ τινα μικράν κοιλάδα 

διϊκοντεσ τουσ υποχωροφντασ. Και το μεν πεηικόν ενιργθςεν ακριβϊσ τα διαταχκζντα, 

αλλά τινεσ του ιππικοφ επζπεςαν, πριν καταβϊςιν οι εχκροί εισ τθν κοιλάδα. Το 

παράκαιρον τοφτο κίνθμα ανεκάλυψε το ςτρατιγθμα, και οι εχκροί δεν επροχϊρθςαν, 

αλλά, μείναντεσ επί υψϊματόσ τινοσ λόωου εγκαταλειωκζντοσ υπό των Ελλινων, 

ωχυρϊκθςαν· μετ' ολίγον ζωκαςε και ο Ομζρπαςασ πανςτρατιά. Διςχίλιοι ιςαν οι πεηοί 

και τετρακόςιοι οι ιππείσ. Οι πεηοί εςτρατοπζδευςαν αντικρφ των ελλθνικϊν χαρακωμάτων 

και μετ' ολίγον εωϊρμθςαν, αλλ' εβλάωκθςαν και απεκροφςκθςαν υπό των πεηικϊν 

ςωμάτων εξελκόντων, κατά διαταγιν του αρχθγοφ, των χαρακωμάτων, και προςβαλόντων 

γενναίωσ και ευτυχϊσ τον εχκρόν· το δε ιππικόν, ωσ μθ αξιόμαχον διά τθν ολιγότθτά του, 

διετάχκθ να μθ κινθκι· αλλ' αυτό, ιδόν ότι οι εχκροί απεκροφςκθςαν και υπεχϊρουν, 

επζπεςεν ατάκτωσ, και οδθγοφμενον υπό του αξιωματικοφ Λμπροχϊρθ, απόντοσ τθν ϊραν 

εκείνθν του ιππάρχου, δεν ζπαυε καταδιϊκον αυτοφσ. Οι Τοφρκοι, παρατθριςαντεσ ότι οι 

καταδιϊκοντεσ ιππείσ ιςαν μόλισ 100, εςτράωθςαν και τουσ εκφκλωςαν. Τότε ςυνιωκθ 

κρατερά ιππομαχία. Επανελκϊν δ' εν τοφτοισ ο ίππαρχοσ, και ιδϊν ότι οι υπ' αυτόν 

εκινδφνευαν, διζςχιςεν ορμιςασ το εχκρικόν ιππικόν και ιλκεν όπου θ μάχθ προσ 

εμψφχωςιν των ολίγων ιππζων του· και επειδι το εχκρικόν ιππικόν ιτο κατά πάντα 

ανϊτερον, διζταξε τθν υποχϊρθςίν των, και διά τθσ ςτρατθγικισ επιδεξιότθτοσ και 

αωοβίασ του τθν ζωερεν εισ ευτυχζσ πζρασ εν μζςω του επιλειμζνου κινδφνου. Είκοςιν 

ιππείσ Ζλλθνεσ ζπεςαν, και ζπεςεν εισ χείρασ των εχκρϊν και λαμπρά τισ ςθμαία, θν 

κεντιςαςαι Ραρίςιαι νεανίδεσ επρόςωεραν εισ χριςιν του ιππικοφ τθσ Ελλάδοσ. Εν τοφτοισ, 

το εχκρικόν πεηικόν, το μθ ςυμμεκζξαν τθσ ιππομαχίασ ειμι δι' ακροβολιςμϊν, κατεγίνετο 

να κυκλϊςθ διά χαρακωμάτων το ελλθνικόν ςτρατόπεδον· τοφτο ιδϊν ο Φαβιζροσ διζταξε 

να επανζλκωςιν όλα τα ςϊματα εισ τα οχυρϊματά των προσ ενδυνάμωςιν. 

 

Εν όςω θ διά καλάςςθσ κοινωνία ιτον ελευκζρα, ο ςτρατόσ, αν και πολιορκοφμενοσ διά 

ξθράσ, δεν εςτερείτο τροωϊν· αλλά τθν 20 εωάνθςαν ζμπροςκεν του Λυκορρζματοσ 11 

ζνοπλα πλοία τουρκικά εκ Χαλκίδοσ και θνάγκαςαν ελλθνικά τινα πλοιάρια ελλιμενίηοντα 
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εκεί και ζχοντα τροωάσ ν' αναχωριςωςι πριν τασ αποβιβάςωςι· προςορμιςαντα δε τα 

εχκρικά απεβίβαςαν κανόνια, άτινα ετζκθςαν επί διαωόρων υψθλϊν και καταλλιλων 

κζςεων. Τοιουτοτρόπωσ το τακτικόν, ςτεροφμενον τροωϊν, πολιορκοφμενον και 

κανονοβολοφμενον διά ξθράσ και καλάςςθσ, ζπεςεν εισ άκραν ακυμίαν και απελπιςίαν· οι 

ςτρατιϊται δεν υπικουαν τουσ αξιωματικοφσ, και οι αξιωματικοί εξετζλουν τα κοινά ζργα 

των ςτρατιωτϊν· μόνθ θ παρουςία του αρχθγοφ τουσ εκάρρυνεν οπωςοφν εν μζςω των 

περιςτοιχιηόντων αυτοφσ δεινϊν· αλλ' θ ζλλειψισ τθσ τροωισ εγίνετο θμζρα τθ θμζρα 

μάλλον επαιςκθτι· αι ςάρκεσ των ίππων και τα λάχανα ιςαν θ τροωι των, και ελάμβαναν 

και αυτό το νερόν πολλάκισ ϊνιον αίματοσ. Καλι τφχθ, γενομζνου γνωςτοφ του 

επικειμζνου κινδφνου, ζςπευςεν θ εν Αιγίνθ επιτροπι των Ψαριανϊν να ςτείλθ τζςςαρα 

πλοία εισ ςωτθρίαν των κινδυνευόντων· ιλκαν κατόπιν και δφο υδραϊκά, επροκυμικθςαν 

και ζςτειλαν οι εν Σφρα ζμποροι τροωάσ, και οφτωσ απεμακρφνκθςαν τα εχκρικά πλοία, 

και εδόκθςαν αι τροωαί. Ζωκαςαν μετ' ολίγον και άλλα τρία πλοία ωζροντα 500 

ςτρατιϊτασ υπό τον Κριεηϊτθν και τον Βάςςον μακόντασ εν Σφρα επί τθ επανόδω των εκ 

Βθρυτοφ τθν δεινιν κζςιν των τακτικϊν, και τότε απεμακρφνκθςαν ολοτελϊσ του 

παρακαλαςςίου οι εχκροί, ινοιξεν θ του ελλθνικοφ ςτρατοφ και των πλοίων κοινωνία, και 

τθν νφκτα τθσ 21 εμβικαν οι περί τον Φαβιζρον εισ τα πλοία, και τα μεν ελαωρά ςϊματα 

απεβιβάςκθςαν εισ Αττικιν, τα δε τακτικά εισ Κζαν, Άνδρον και Τινον δεινϊσ πάςχοντα. Οι 

δε εν Ναυπλίω απομείναντεσ τακτικοί, πλθροωορθκζντεσ τα δεινά των ςυςτρατιωτϊν και 

του αρχθγοφ των, ζτρεξαν αυκόρμθτοι εισ τον ςτρατϊνα, και δράξαντεσ τα όπλα 

παρετάχκθςαν εν τθ ζξωκεν αυτοφ πλατεία αξιοφντεσ μεγάλθ τθ ωωνι να τουσ 

οδθγιςωςιν οι αξιωματικοί εισ Ρεταλίουσ προσ λφτρωςιν των ςυναδζλωων των· και επειδι 

δεν ειςθκοφςκθςαν, εξιλκαν του Ναυπλίου υπό τθν διοίκθςιν δεκανζωσ· αλλά, μακόντεσ 

αυκθμερόν τθν διάςωςιν των κινδυνευόντων ςυςτρατιωτϊν, επανιλκαν εισ τον εν 

Ναυπλίω ςτρατϊνα. 

 
Το ζτοσ τοφτο (1826) θλλοιϊκθ θ ςτρατιωτικι κατάςταςισ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. 

 

Ρρο πολλοφ υπερεπεκφμει ο ςουλτάν Μαχμοφτθσ, ωσ άλλοτε διελάβαμεν, να 

μεταρρυκμίςθ τα τθσ επικρατείασ του επί το ευρωπαϊκϊτερον, και προ πάντων να ειςάξθ 

τθν τακτικιν εισ τθν ςτρατιωτικιν υπθρεςίαν του, κειλατον μάςτιγα κεωρϊν εκ νεότθτόσ 

του τον γενιτςαριςμόν, και ζχων ζκτοτε κατά νουν τθν καταςτροωιν του· αλλά τα 

πακιματα του προκατόχου του Σελιμθ, και αι προλιψεισ του ζκνουσ του, τον θνάγκαηαν 

να κρφπτθ μζχρι πολλοφ τα ωρονιματά του και να προςποιιται τον ωιλογενίτςαρθν. 

Αποωαςίςασ δε να βάλθ εισ πράξιν το κινδυνϊδεσ ςχζδιόν του το ζτοσ τοφτο εκζρδιςεν εν 

πρϊτοισ το τάγμα των πυροβολιςτϊν, και μετά ταφτα ζωερεν ζξωκεν και ετοποκζτθςεν επί 

τθσ μιασ και τθσ άλλθσ όχκθσ του Βοςπόρου πάμπολλα επαρχιακά ςτρατεφματα, τα μεν 

υπό τον Χουςειμπαςαν τα δε υπό τον Μεχμζτπαςαν, προσ αςωάλειαν δικεν τθσ 

βαςιλευοφςθσ και αποςτολιν αυτϊν κατά των αποςτατϊν· και ταφτα πράξασ εκάλεςε 

παρά τω Σεχουλθςλάμθ τουσ μεγιςτάνασ εισ ςυμβοφλιον (α), όπου εκεωρικθ αναγκαία θ 

ειςαγωγι τθσ εν χριςει παρά τοισ Ευρωπαίοισ ςτρατιωτικισ τάξεωσ, ωσ τθσ μόνθσ ικανισ 

εισ υπεράςπιςιν τθσ κινδυνευοφςθσ αυτοκρατορίασ. Τοφτου δε γενομζνου, ανεγνϊςκθ 

βαςιλικόν διάταγμα νομιμοποιοφν τθν ςτρατιωτικιν μεταρρφκμιςιν, και μακρά διάταξισ 

εξθγοφςα τασ εκ τθσ ευρωπαϊκισ τάξεωσ ωωελείασ, κανονίηουςα τα περαιτζρω, 

οικονομοφςα ευμενϊσ τα ςυμωζροντα των γενιτςάρων, και διατάττουςα να εγγραωϊςιν 



www.schooltime.gr Σελίδα 186 
 

ωσ τακτικοί 7500 γενίτςαροι, ανά 150 εξ εκάςτου των εν Κωνςταντινουπόλει λόχων· εισ 

δικαιολογίαν δε και ενίςχυςιν τθσ ειςαγωγισ τθσ τακτικισ και κρθςκευτικϊσ, ανζγνωςεν ο 

μουωτισ ωετωάν λζγοντα, ότι θ μελζτθ τθσ ςτρατιωτικισ επιςτιμθσ ιτο χρζοσ ιερόν παρά 

τοισ πιςτοίσ. Επευωθμθςάντων δε των παρεςτϊτων, κακυπεβλικθςαν εισ βαρείασ ποινάσ 

οι απεικείσ και ωιλοτάραχοι και εδθμοςιεφκθςαν τα οριςκζντα. Αγογγφςτωσ ενθργικθ θ 

εγγραωι· αλλά μζγασ γογγυςμόσ θγζρκθ κακ' ιν ϊραν ιρχιςεν θ άςκθςισ του τακτικοφ 

βιματοσ και θ χριςισ του λογχοωόρου όπλου. 

Λοφνιοσ Τθν εςπζραν τθσ 2 ιουνίου ςυνιλκαν πολλοί γενίτςαροι εισ τουσ ςτρατϊνασ 

καταβοϊντεσ παρρθςία, και καλοφντεσ τθν ςτρατιωτικιν μεταρρφκμιςιν παράβαςιν 

των κείων εντολϊν· κατθγόρουν δε ωσ πρωταιτίουσ αυτισ τον αρχιβεηίρθν, τον 

γενιτςάραγαν, τον Νεςδτςίτ-ωζντθν, επίτροπον του Μεχμζτ-Αλι, καί τινασ άλλουσ· 

περί δε το μεςονφκτιον ϊρμθςαν εισ τασ κατοικίασ των, και μθδζνα ευρόντεσ τασ 

διιρπαςαν· και ο μεν αρχιβεηίρθσ, ο γενιτςάραγασ και ο Νεςδτςίπθσ κατζωυγαν εισ 

το Γιαλί- κιόςκι, όπου ςυνιλκαν, πρωίασ γενομζνθσ, και άλλοι μεγιςτάνεσ του 

κράτουσ, και εκείκεν μετζβθςαν όλοι εισ Αρςλάν-Χανζν. Οι δε γενίτςαροι, αωζντεσ 

τουσ ςτρατϊνασ, ςυνζρρευςαν, ωσ είκοςι χιλιάδεσ, εισ το ιπποδρόμιον, μετζωεραν 

εκεί κατά τθν επί των ςτάςεων ςυνικειαν τα κακκάβιά των, και εξθρεφγοντο 

ςταςιϊδεισ λόγουσ και κατ' αυτοφ του ςουλτάνου, όςτισ μακϊν τα ςυμβάντα 

επανιλκεν εκ Μπεςίκ-ταςίου εισ τα ανάκτορα. Εν ϊ δε οι γενίτςαροι κατεβόων, θ 

Ρφλθ ζωερεν εκ του κανονοςτάκμου τουσ πιςτοφσ κανονοβολιςτάσ, απεβίβαςε και 

τουσ ναυμάχουσ, ζωερεν εισ τθν πόλιν και τα επί του Βοςπόρου ςτρατεφματα, 

μετεκόμιςε και τθν ιεράν ςθμαίαν εισ το ηαμίον του ςουλτάν-Αχμζτθ, και εκάλεςε 

περί αυτιν όλουσ τουσ πιςτοφσ, ωσ αν εκινδφνευεν θ αυτοκρατορία· 

παρθκολοφκθςαν δε τθν ιεράν ςθμαίαν εισ το ρθκζν ηαμίον ο αρχιβεηίρθσ και οι 

λοιποί μεγιςτάνεσ, όπου και διζμειναν. Τρισ εκλικθςαν οι ςταςιαςταί κατά 

διαταγιν του ςουλτάνου υπό τθν ιεράν ςθμαίαν και τον αρχθγόν των, και τρισ 

παρικουςαν απαιτοφντεσ μεγάλθ ωωνι τθν κατάργθςιν του τακτικοφ ςυςτιματοσ 

και τασ κεωαλάσ του γενιτςάραγα, του αρχιβεηίρθ, του Καπθτάμπαςα, του 

Νεςδτςίπθ, και άλλων. Ρλιρθσ τότε αγανακτιςεωσ ο ςουλτάνοσ ωσ 

περιωρονοφμενοσ ανζκραξεν «ε ξ ο λ ο κ ρ ε φ ς α τ ε - τ ο υ σ - α ς ε β ε ί σ», και 

ευκφσ ϊρμθςαν επί τουσ εν τω ιπποδρομίω αςεβείσ οι μεν κανονοβολιςταί και 

ναυμάχοι από τον καπθτάμπαςαν, τα δε λοιπά ςτρατεφματα υπό τουσ αρχθγοφσ 

των Χουςειμπαςαν και Μεχμζτπαςαν· ςυνζρρευςεν επί τθ κζα τθσ ιεράσ ςθμαίασ 

και μζγα πλικοσ κατά των γενιτςάρων, και το αίμα επλθμμφρθςε, και οι γενίτςαροι 

θττθκζντεσ εγκατζλειψαν το ιπποδρόμιον και κατζωυγαν εισ τουσ ςτρατϊνασ· αλλά 

και εκεί κατεδιϊχκθςαν, πάμπολλοι εωονεφκθςαν, και οι ςτρατϊνεσ εκάθςαν. 

 

Τθν δε επαφριον, θμζραν παραςκευιν, ο αρχιβεηίρθσ, ο μουωτισ και άλλοι μεγιςτάνεσ, 

κακιμενοι εν τθ μεγάλθ αικοφςθ τθσ αριςτεράσ πτζρυγοσ του ρθκζντοσ ηαμίου, εξζδιδαν 

εντάλματα ςυλλιψεωσ δικάηοντεσ και καταδικάηοντεσ. Τθν αυτιν θμζραν υπιγεν ο 

ςουλτάνοσ εισ το ηαμίον ςυνοδευόμενοσ όχι, ωσ πάντοτε, υπό γενιτςάρων, αλλ' υπό των 

κανυνοβολιςτϊν, και ωορϊν κατά πρϊτθν ωοράν ευρωπαΐηοντα ιματιςμόν. Εξζδωκε δε τθν 

επιοφςαν και διάταγμα καταργοφν το ςϊμα, το όνομα, και τθν ςτολιν των γενιτςάρων, 

αςωαλίηον όμωσ τον μιςκόν όςων θ διαγωγι και εντόσ και εκτόσ τθσ βαςιλευοφςθσ δεν 
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ιτον επιλιψιμοσ· διζταξε δε ςυγχρόνωσ και τθν εκ βάκρων ανατροπιν των ςτρατϊνων και 

τθν ςυντριβιν των κακκαβίων. Τοφτων γενομζνων, μετζβθςαν ο αρχιβεηίρθσ και οι λοιποί 

το δειλινόν τθσ αυτισ θμζρασ εισ τα ανάκτορα, και εςκινωςαν εν τθ μεταξφ του Μπάμπι-

χουμαγιοφν και του Ορτά-καποφ αυλι, αμείλικτοι πάντοτε προσ τουσ καταδιωκομζνουσ 

γενιτςάρουσ· ανεςτιλωςαν δ' εκεί τθν ιεράν ςθμαίαν και διζταξαν τον ζντρομον και επί 

τρεισ θμζρασ αωανι τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ λαόν να επαναλάβθ άωοβοσ τα ζργα του. 

Αφγουςτοσ Αλλ', εν ϊ εωαίνετο ότι επανιλκεν θ θςυχία, αίωνθσ ανεωάνθ τθν 19 αυγοφςτου 

πυρκαϊά κατά το Μπαγτςζ- καπουςοφ, διιρκεςε 36 ϊρασ, και τόςον διεδόκθ εξ 

αιτίασ του πνζοντοσ ςωοδροφ βορζου, ϊςτε κατεωλζχκθςαν, ωσ ελζγετο, 

εξακιςχίλιαι οικίαι. Θ πυρκαϊά αφτθ, ιτισ κατά πρϊτον ανεωάνθ ζν τινι 

ψωμοπωλείω, αποδοκείςα εισ τουσ γενιτςάρουσ και εκλθωκείςα ωσ ςθμείον 

ταραχϊν, εκίνθςεν εκ νζου τθν ωονικιν οργιν του ςουλτάνου, και αι 

καταδιϊξεισ και αι εξορίαι και οι πνιγμοί και αι ςωαγαί διιρκεςαν μζχρι τθσ 20, 

κακ' ιν, μθ υπάρχοντοσ κινδφνου, απετζκθ θ ιερά ςθμαία εν τω ςκευοωυλακίω 

και το εν τθ αυλι των ανακτόρων ςτρατοπεδαρχείον διελφκθ. Ο ςουλτάνοσ 

υπϊπτευςε και τον οκτϊβριον ότι εμθχανουργείτο αποςταςία εισ κατάργθςιν 

του νζου ςυςτιματόσ του, και ότι πάμπολλοι γενίτςαροι ειςζωρθςαν άγνωςτοι 

εισ τα ςϊματα των ςυντεχνιϊν υποκινοφμενοι υπό των ουλεμάδων και 

ςοωτάδων μετανοθςάντων διά τθν εισ κατάργθςιν του γενιτςαριςμοφ 

ςυνζργειάν των. Θ υποψία αφτθ, αλθκισ ι ψευδισ, ζγεινεν αωορμι νζασ και 

αωειδοφσ αιματοχυςίασ· ςυνεμίγθ δε τθν ωοράν ταφτθν και το αίμα των 

υπθρετϊν του νόμου. 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΑ'. 

(α.) 

ηπγεξφλ θαθνχξγεκα επξάρζε ηελ 16 ηνπ απηνχ κελφο ελ Πεινπνλλήζσ. 

Ο Κξαββαηάο, πξνεζηψο ηνπ Μηζηξά, απεξρφκελνο εηο Καζηξί, 

εδνινθνλήζε θαηά ηελ Καθήλ θάιαλ ηεο επαξρίαο ηνπ. Γχν θνηλνί 

άλζξσπνη, εμ ψλ ν είο ππεξέηεο ηνπ, εθσξάζεζαλ θνλείο θαη ππειήθζεζαλ 

σο άιινζελ ππνθηλεζέληεο. Αιι' νπδέλ ηνηνχηνλ αλαθξηζέληεο 

σκνιφγεζαλ· είο δε απηψλ θαηεδηθάζζε εηο ζάλαηνλ. 

(β.) 

Ο Οδπζζεχο ήιζελ εηο ιφγνπο ηδηαηηέξσο κεηά ησλ ερζξψλ αδεία ησλ 

ζπλνδηηψλ ηνπ θαη θαηεγνξήζε σο ππελεξγήζαο επί ηεο ζπλεληεχμεψο ηνπ 

δηά δεινηππίαλ πξνο ηνπο Πεινπνλλεζίνπο ηελ κε παξάδνζηλ απηψλ· 

παξέιαβε δε δηά λπθηφο δχν εμ απηψλ θαη ηνπο κεηέθεξελ απηεμνπζίσο εηο 

Λεβαδίαλ· θαη ηνλ κελ απέιπζελ επί εμαγνξά, ηνλ δε εθφλεπζελ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΓ'. 

(α.) 

Καηά ηελ θξίζηκνλ εθείλελ πεξίζηαζηλ εραξίζζε ησ Μάξθσ ην ιεγφκελνλ 

ζαξάη ηνπ Μεζνινγγίνπ, φπνπ θαηέιπαλ πξνο ηεο επαλαζηάζεσο νη θαηά 

θαηξνχο δηνηθεηαί. 

(β.) 

 εζηηλ έβαιαλ θαηά ηελ ζπλήζε θξάζηλ θ α π ά θ η· ηνχην εγίλεην ζπρλάθηο 

επί ηεο επαλαζηάζεσο. 

(γ.) 

Πεξί ηεο ιίκλεο φξα θεθάιαηνλ Μ'. 

Μεησλφκαζέ ηηο ησλ εκάο ην Αλαηνιηθφλ Αηησιηθφλ θαη νη πιείζηνη 

αζθέπησο παξεθνινχζεζαλ. Αγλνείηαη πφζελ σξκήζε εηο ηελ κεησλπκίαλ 

ηαχηελ· πάληε αλίζρπξνο θαίλεηαη ν ππνηηζέκελνο ιφγνο φηη θείηαη ελ ηε 

Αηησιία, δηφηη θαη ηα ινηπά κέξε ηεο επαξρίαο ηαχηεο θείληαη ππφ ηελ απηήλ 

θαηεγνξίαλ· νχηε πφιηο νχηε θψκε ππήξμε ην πάιαη ππ' απηήλ ηελ 

νλνκαζίαλ, αιι' νχηε γίλεηαη πνχπνηε κλεία ηνπ λεζηδίνπ ηνχηνπ. Ο 

Μειέηηνο ελ ηε θαηά ην 1728 έηνο ελ Βελεηία εθδνζείζε Γεσγξαθία ηνπ 

θαιεί ην λεζίδηνλ Αηησιηθφλ ή θνηλφηεξνλ Αλαηνιηθφλ. Αδηθαηνιφγεηνο θαη 

αδέζπνηνο ε θιήζηο αχηε· ν απηφο ζέιεη θαη ην Μεζνιφγγη Μεζνιφγηνλ· νη 

ζπγγξάςαληεο πξν απηνχ Βεληακίλ ν εθ Σνιέδεο θαη ν Πέηξνο Γαξδψλεο, 

εθείλνο κελ ην 1153 νχηνο δε ην 1684, σο αλεθέξακελ ελ ηε πεξηγξαθή ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, θαινχλ Ναηνιηθφλ ελ ηε ηδία απηψλ δηαιέθησ ην λεζίδηνλ 

ηνχην· παζίγλσζηνλ δε φηη θαη επί Σνπξθνθξαηίαο θαη επί ηνπ αγψλνο 

Αλαηνιηθφλ αείπνηε εθαιείην· ρπδατζηί δε θαη ηφηε θαη λπλ Αλαηνιηθφλ. 

Ίζσο σλνκάζζε Αλαηνιηθφλ σο θείκελνλ αλαηνιηθψο σο πξνο ηνλ 

Αρειψνλ, ηνλ δηαρσξίδνληα ηελ Αηησιίαλ θαη ηελ Αθαξλαλίαλ. Ο Μειέηηνο 

ιέγεη παξάδνμφλ ηη δει. φηη πξν νιίγνπ ρξφλνπ εμήξρεην εθ ηεο γεο 

αλαθνριάδνλ αίκα, θαη εγεηξφκελνλ πνιιή βία πιείνλ ελφο πήρεσο. 

Σηο ζεβφκελνο ηνλ κέγαλ θαη ηεξφλ αγψλα θαη ηελ ηζηνξηθήλ αθξίβεηαλ λα 

κε γνγγχζε βιέπσλ ηζηνξηθά νλφκαηα κεηαπνηνχκελα νίνλ ην Καξπελήζη 

εηο Ναιιεδφκελ, ην Βξαρψξη εηο Αγξίληνλ, ηα άισλα εηο Άκθηζζαλ· ην 

Παηξαηζίθη εηο Τπάηελ· ην Εεηνχλη εηο Λακίαλ· ηελ Βνζηίηζαλ εηο Αίγηνλ· 

ηελ Σξηπνιηηζάλ εηο Σξίπνιηλ· ηελ Καιακάηαλ εηο Καιάκαο· ηελ Σζίκνβαλ 

εηο Αξεφπνιηλ, ην Μαξαζσλήζη εηο Γχζεηνλ θαη άιια παξφκνηα; Χο θαη ηελ 

χξαλ, ελ ηε κεηνλνκαζία ησλ, κεησλφκαζαλ χξνλ σο αλ δελ ήζαλ 

ακθφηεξα ηα νλφκαηα επίζεο αξραία· θαη κήπσο αλ δελ αληέιεγαλ νη 

θηιφηηκνη πεηζηψηαη δελ εγίλεην ζχκα θαη ην ιακπξφλ φλνκα ηεο παηξίδνο 
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ησλ; θαιφλ αλ ε θπβέξλεζηο ή ε Βνπιή επί ηε πξνηάζεη ελφο ησλ κειψλ ηεο 

έδηδε ηελ πξνζνρήλ ηεο εηο ην κέγα ηνχην αηφπεκα θαη εθηινηηκείην λα 

ηθαλνπνηήζε ηνλ εμπβξηζζέληα αγψλα επαλαθέξνπζα εηο ηελ θνηλήλ ρξήζηλ 

ηα νλφκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, άιισο απηνί νη παζφληεο ηφπνη αο ηα 

αλαδσνπνηήζσζηλ απζφξκεηνη. Μεηνλνκαζία ηφπσλ δηαθξηζέλησλ επί ηνπ 

αγψλνο είλαη αζέβεηα. Παηδαξηψδεο δε θαη ν λνπο ησλ κεηνλνκαζηψλ θαη 

ιηζίλε ε θαξδία ησλ. 

(δ.) 

Ηδνχ ε ζπλζήθε απηνιεμεί. 

«Οη Σνχξθνη, φζνη επξέζεζαλ εηο ην θάζηξνλ ηεο Κφξζνο, βηαζκέλνη απφ 

ηελ έιιεηςηλ ηεο δσνηξνθίαο θαη απφ ηελ πείλα, θαη απειπηζκέλνη απφ 

ηκηληάηη θαηαλαγθάδνληαη λα παξαδψζνπλ ην άλσζελ θάζηξν εηο ηελ 

εμνπζίαλ ηεο ειιεληθήο δηνηθήζεσο· δηά ηνχην νη άλσζελ θαη νη 

πιεξεμνχζηνη ηεο ειιεληθήο δηνηθήζεσο νκνχ εζπκθψλεζαλ σο αθνινχζσο. 

«Ανλ. Ζ ειιεληθή δηνίθεζηο ππφζρεηαη εηο απηνχο λα θπιάμε ηελ δσήλ θαη 

ηηκήλ φισλ ησλ Σνχξθσλ, θαη λα ηνπο ζηείιε ζίγνπξα κε θαξάβη εηο ηελ 

Θεζζαινλίθελ. 

«Βνλ. Οη Σνχξθνη ππφζρνληαη λα αθήζνπλ ην θάζηξν κε φια ηα άξκαηα θαη 

κε φινπο ηνπο ηδηπραλέδεο ηνπ, λα αθήζνπλ θαη φια ηνπο ηα πξάγκαηα θαη 

ηνπο παξάδεο ηνπο, έμσ απφ ηα θνξέκαηά ηνπο, θαη λα εχγνπλ κε ηα άξκαηά 

ηνπο λα δψζνπλ ξεέκηα θαη λα πάξνπλ ξεέκηα δηά ηελ ζηγνπξηά ηνπο, θαη 

επγαίλνληεο λα ςαρζνχλ, θαη φπνηνο πηαζζή φηη έθξπςε ηίπνηε λα παηδεχεηαη 

ρσξίο λα δηαπζεληεχεηαη απφ ηνπο άιινπο, 

«Γνλ. Σα ξεέκηα λα αιιαρζνχλ, φηαλ νη Σνχξθνη εκβαξθαξηζζνχλ εηο ην 

θαξάβη. 

«Γνλ. Ο λαχινο ηνπ θαξαβηνχ θαη ν δαεξέο ηνπ δξφκνπ λα είλαη εηο βάξνο 

ηεο ειιεληθήο δηνηθήζεσο. 

«Δνλ. ζνη ρξηζηηαλνί επξεζνχλ εηο ην θάζηξνλ, είηε άλδξεο, είηε γπλαίθεο, 

λα είλαη ειεχζεξνη θαη λα εκπνδηζζνχλ. 

«Σνλ. Τπφζρνληαη νη Σνχξθνη λα δψζνπλ εηο ηνλ θαπηηάλνλ ηνπ θαξαβίνπ 

έλα απνδεηθηηθφλ (ηιάκη) απφ ηελ ηνπηθήλ εμνπζίαλ θαη θξίζηλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο δηά ην θαηεπφδηφλ ηνπο δηά λα ην θέξε εηο απφδεημηλ. 

«Καη δηά βέβαηνλ ηεο ζπκθσλίαο απηήο έγεηλαλ δχν φκνηα, θαη 

ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν ζπκθσλνχληα κέξε δηά λα ιάβε θάζε κέξνο 
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απφ έλ, θαη δηά λα έρνπλ ην θχξνο θαη ηελ ηζρχλ ελ παληί θξηηεξίσ 

δηθαηνζχλεο». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΔ'. 

(α.) 

Ο Θεφδσξνο Εαραξφπνπινο, πνιηηάξρεο ηνπ Άξγνπο θαη γπλαηθάδειθνο 

ηνπ Νηθήηα, αθήξπαζελ επηηεδείσο ησλ ρεηξψλ απηνχ ηα αξρεία θαη ηα 

απέδσθελ εηο ηελ βνπιήλ, ήηηο επγλσκνλνχζα ησ πξνζήλεγθε κίαλ ζπάζελ. 

(β.) 

«πλεξγνχο ζέιεηε έρεη» (έγξαθαλ πξνο ηνπο βνπιεπηάο νη πξφθξηηνη ηεο 

Όδξαο) «εηο ην επηρείξεκά ζαο ηνχην πξψηνλ ηνλ Θεφλ, δεχηεξνλ ηνλ ιαφλ 

ηεο Διιάδνο, θαη ηξίηνλ εκάο απηνχο, νίηηλεο ζπζηάζαληεο ηελ θαηάζηαζίλ 

καο ππέξ ηεο θίιεο παηξίδνο θαηά ηνπ ερζξνχ ζέινκελ ππεξαζπίζεη δηά ηεο 

ρχζεσο θαη απηήο ηεο ηειεπηαίαο ξαλίδνο ηνπ αίκαηφο καο ην απαξαβίαζηνλ 

ηεο βνπιήο, εηο ηελ νπνίαλ ελεπηζηεχζε ε παηξίο ηα ηεξά δηθαηψκαηά ηεο. 

Αιι' αλάγθε λα θηλήζσκελ θαηά ηνπ ερζξνχ δπλάκεηο θαηά μεξάλ θαη θαηά 

ζάιαζζαλ, θαη δπλάκεηο δελ θηλνχληαη ελ φζσ αη πξφζνδνη ηεο παηξίδνο 

είλαη εηο ρείξαο αρνξηάζησλ πιενλεθηψλ, ελ φζσ νη άξπαγεο νχηνη 

θαηέρνπζη ηα εζληθά θξνχξηα, θαη ελ φζνη δελ έρνκελ λφκηκνλ 

εθηειεζηηθφλ». 

«Αλδξίδνπ σ κήηεξ» (έγξαθαλ πξνο ηελ βνπιήλ νη πξφθξηηνη ησλ πεηζψλ), 

«κε πξνθαηαιαβέησ ζε δηζηαγκφο θαη δεηιία, δηφηη ζέιεηο ίδεη πεξί ζε 

ζπλεγκέλα η' αγαπεηά ζνπ ηέθλα ελ απνθάζεη ακεηαζέησ λα δήζσζηλ ή λ' 

απνζάλσζηλ. Δλ ηε νιηγνκειεία ζνπ είζαη ην θαζ' απηφ έζλνο· αη ρείξεο 

εκψλ είλαη ρείξεο ζνπ». 

(γ.) 

Πξν ηεο θαηαπαηήζεσο ηνπ βνπιεπηεξίνπ εγίλεην απφπεηξα ζπκβηβαζκνχ, 

ζπλειζφλησλ ησλ αληηθεξξνκέλσλ εηο Μέξπαθα, αιι' αλσθειήο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΣ'. 

(α.) 

Άιισο πσο δηεγείηαη ν θχξηνο Κξεηνβνπιίδεο ελ ηνηο ππνκλήκαζί ηνπ ην 

ζπκβάλ ηνχην, θαη θαζάπηεηαη θαί ηηλσλ άιισλ, εμ ψλ αλαθέξσ ελ ηε 

ηζηνξία πεξί Κξήηεο. Δηο θσηηζκφλ δε ησλ αλαγλσζηψλ κνπ θαη ηξάλσζηλ 

ηεο αιεζείαο, δένλ έθξηλα λα πξνζαξηήζσ εληαχζα ελ εμέδσθελ ε 

Παλδψξα ελ ησ αξηζκψ 218 πξνο ηνλ εθδφηελ απηήο επηζηνιήλ κνπ, θαη λα 

πξνζζέζσ επί ηέινπο θαί ηηλαο άιιαο δηαζαθήζεηο. 
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«Μ' εξσηάηε αλ αλέγλσζα ηα λεσζηί εθδνζέληα ππνκλήκαηα ηνπ θ. 

Κξεηνβνπιίδνπ, θαη πψο ηα ζεσξψ θαζ' φζνλ θαζάπηνληαί ηηλσλ ησλ ελ ηε 

Ηζηνξία κνπ πεξί Κξήηεο. 

«Απνθξίλνκαη, φηη αλέγλσζα απηά ελ κέξεη, θαη ηδνχ πψο ζεσξψ φζα ησλ ελ 

απηνίο κ' εθάλεζαλ ιφγνπ ηηλφο άμηα. 

«Πεξηπαζψο δηεγεζείο ελ ησ ΗΒ' ηεο Ηζηνξίαο κνπ θεθαιαίσ, εηο ν ζαο 

παξαπέκπσ· φζα ππέθεξαλ πξν ηεο επαλαζηάζεσο δεηλά νη Κξήηεο 

ρξηζηηαλνί σο πνιχ δεηλφηεξα φζσλ ππέθεξαλ νη αιιαρνχ ηεο Διιάδνο, θαη 

πεξηπαζέζηεξνλ ηζηνξήζαο ηα, αξρνκέλεο ηεο επαλαζηάζεσο, κεγάια 

παζήκαηά ησλ, απνξψ πψο ν θ. Κξεηνβνπιίδεο παξελφεζε ηαο πξνο ηνπο 

δεηλνπαζνχληαο ηνχηνπο νκνγελείο ζεξκάο θαη πξνθαλείο ζπκπαζείαο κνπ, 

θαη αιι' αλη' άιισλ παξαλαγλψζαο έγξαςελ αγσληδφκελνο, αγλνψ δηαηί, λα 

κεηαηξέςε επί θαθνχ φζα είπα επί θαινχ, θαζψο ελαξγψο απνδεηθλχεηαη εμ 

ψλ αλαθέξσ ελ ησ ξεζέληη θεθαιαίσ θαη εθ ησλ εμήο. 

«Άδηθνο, ιέγεη ν θ. Κξεηνβνπιίδεο, ε πξνο ηνπο Κξήηαο κνκθή κνπ 

ιέγνληνο, φηη «αλ θαη εμεθνινχζεη ε επαλάζηαζηο θαζ' φιελ ηελ 

Πεινπφλλεζνλ, θαη δηεδφζε θαη εηο ην Αηγαίνλ, αλ θαη πινία ππφ ζεκαίαλ 

ειιεληθήλ εθαίλνλην θαηά ηα παξάιηα ηεο Κξήηεο, νη θάηνηθνη απηήο 

ρξηζηηαλνί δελ εζείζζεζαλ παληάπαζη». Γελ αξλείηαη ν θ. Κξεηνβνπιίδεο 

ηελ αθηλεζίαλ ησλ Κξεηψλ, αιιά ηελ δηθαηφλεη ιέγσλ, φηη «ε Κξήηε 

πεξηείιελ αλδξείνπο Σνχξθνπο θαη αξεηηφικνπο πνιεκηζηάο». Αιιά κήπσο 

θαη εγψ δελ δηθαηφλσ ηελ αθηλεζίαλ ηαχηελ, ιέγσλ ελ ησ ΗΒ' ηεο ηζηνξίαο 

κνπ θεθαιαίσ, φηη νη αξρηεξείο θαηέβαιαλ πάζαλ θξνληίδα εηο δηαηήξεζηλ 

ηεο εζπρίαο θαζ' φιελ ηελ λήζνλ εθδφζαληεο εγθπθιίνπο, δηφηη έβιεπαλ φ η 

η - π α λ - θ ί λ ε κ α - ε π α λ α ζ η ά ζ ε σ ο - έ η ε η λ ε λ - ε η ο - ε μ ν ι φ ζ ξ 

ε π ζ η λ - η σ λ - ρ ξ η ζ η η α λ ψ λ; * 

«Γηεγνχκελνο φζα θαθά ππέζηε ε Κξήηε ππφ ηελ καθξάλ αξαθελήλ 

εμνπζίαλ, ιέγσ ηελ ηζηνξηθήλ αιήζεηαλ, φηη «πάκπνιινη ησλ εγθαηνίθσλ 

ειιαμνπίζηεζαλ, αιι' επαλήιζαλ εηο ηελ ζξεζθείαλ ησλ παηέξσλ ησλ, αθ' 

νχ επαλήιζελ ε παηξίο ησλ εηο ηελ βπδαληηλήλ απηνθξαηνξίαλ». Ο θ. 

Κξεηνβνπιίδεο νκνινγεί φηη ειιαμνπίζηεζάλ ηηλεο, «αιι' άδηθνλ», 

πξνζζέηεη, «λα θαηαθξίλεηαη δηά ηνπο νιίγνπο ην φινλ». Αιι' εγψ δελ είπα 

φινη, είπα πάκπνιινη· επξφζζεζα κάιηζηα, φηη πνιινί επίζηεπαλ εηο 

Υξηζηφλ ελ ησ θξππηψ, απνδεηθλχσλ, φηη εξξηδσκέλε ελ ηαηο θαξδίαηο ησλ 

ήηνλ ε παηξψα πίζηηο ησλ. 

«Παξαιιειίδσλ ηελ δηαγσγήλ ησλ θαηά ηαο βνξείνπο πνξάδαο Οιπκπίσλ 

θαη ηελ ησλ ελ Γξακβνχζε επί ηεο εμαιείςεσο ηεο πεηξαηείαο ελ έηεη 1838, 

ιέγεη, φηη δηέζηξεςα ηελ αιήζεηαλ εηπψλ φηη· «ν θαηά ηαο βνξείνπο λήζνπο 

απνζηαιείο Μηανχιεο εηο εμάιεηςηλ ηεο εθεί πεηξαηείαο δελ εδνθίκαζελ φζα 

νη θαηά ηελ Γξακβνχζαλ πεηξαηνδηψθηαη, δηφηη νη παξεπηδεκνχληεο θαηά 
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ηαο λήζνπο εθείλαο Οιχκπηνη, νη θχξηνη φισλ ζρεδφλ ησλ επί πεηξαηεία 

πινίσλ, ηα παξέδσθελ νηθεηνζειψο, 80 ηνλ αξηζκφλ». Πνίαλ δε ελαληηφηεηα, 

εξσηά, επέθεξαλ νη Κξήηεο; Οπδεκίαλ, απνθξίλνκαη. Λέγσ κάιηζηα ελ ησ 

ΟΒ' θεθαιαίσ, φηη νη ελ Γξακβνχζε ππεζρέζεζαλ λα παξαδψζσζηλ εηο ηνλ 

Άγγινλ κνίξαξρνλ θαη ην θξνχξηνλ θαη ηα πινία ησλ, αιι' απεπνηνχλην ηελ 

παξάδνζηλ ησλ δψδεθα, νπο εδήηεη ν κνίξαξρνο σο ελφρνπο, επί ιφγσ φηη 

νπδείο απηψλ επξίζθεην ελ ησ θξνπξίσ. Γελ αξθνχκαη εηο ηνχην, αιιά 

κέκθνκαη θαη ηνλ Άγγινλ κνίξαξρνλ, σο κε δερζέληα ηελ πξφηαζηλ ηαχηελ, 

νχζαλ θαηά ην πλεχκα ησλ νδεγηψλ ηεο πκκαρίαο, θαη απνθαιψ απηφλ, δηά 

ηελ θαη' εκέ ζθαιεξάλ ηαχηελ εξκελείαλ, άλζξσπνλ ηνπ γξάκκαηνο κάιινλ 

ή ηνπ πλεχκαηνο ησλ νδεγηψλ ηνπ. 

«Ο θ. Κξεηνβνπιίδεο ιέγεη φηη, θαη' εκέ, νη ελ Γξακβνχζε Αγγινγάιινη 

εθηλδχλεπαλ λα εμνινζξεπζψζηλ ελ ξεηή λπθηί δη' ππνλνκήο. Δγψ ιέγσ ελ 

ησ απηψ θεθαιαίσ, φηη ν - κ ν ί ξ α ξ ρ ν ο - Ά γ γ ι ν ο - ε η δ ν π ν η ή ζ ε 

φηη νη επί ηεο μεξάο Αγγινγάιινη εθηλδχλεπαλ λα εμνινζξεπζψζηλ ελ ξεηή 

λπθηί δη' ππνλνκήο, θαη φηη ε π ί - η ε - ε η δ ν π ν η ή ζ ε η - η α χ η ε έηξεμελ 

ν αξρεγφο απηψλ ηξαγθνπαίεο εηο ηνλ ππνδεηρζέληα ηφπνλ ηεο ππνλφκνπ. 

Απηά ηαχηα ιέγεη σο έγγηζηα θαη ν θ. Κξεηνβνπιίδεο ελ ηνηο εμήο· «ν δε 

θξνχξαξρνο ηξαγθνπαίεο δηέδσθελ απφ δπζκέλεηαλ, φηη νη Έιιελεο 

εκειέησλ λα βάισζη ππξ δηά λα θαχζσζη ηνπο αμησκαηηθνχο Γάιινπο ηνπο 

ελνηθνχληαο εηο ην νίθεκα». 

«Γηεγνχκαη ελ ησ ΜΣ' θεθαιαίσ φηη νη πεξί ην Κάλδαθνλ, παξαβάληεο ηαο 

ζπνλδάο εδνινθφλεζαλ ηνπο ειεληψηαο Σνχξθνπο, πξνθαηαιαβφληεο ηα 

ζηελά επί ηεο εηο Υαληά δηαβάζεψο ησλ· αιι' ν θ. Κξεηνβνπιίδεο αξλείηαη, 

φηη νη Σνχξθνη παξεδφζεζαλ ζπκβηβαζζέληεο, σο εγψ δηεγνχκαη, θαη ιέγεη 

φηη «κφλνο εγψ αλαθέξσ ηνχην, θαη νπδείο ησλ Κξεηψλ ην γλσξίδεη». 

(*) Γηαηί ν θαηήγνξνο απέθξπςε ηελ πεξίνδνλ ηαχηελ ηεο Ηζηνξίαο; 

«Αλ αλνίμεηε ηελ Ηζηνξίαλ ηνπ Γφξδσλνο, ζα εχξεηε φηη αλαθέξεη απηφο ην 

γεγνλφο ιεπηνκεξέζηεξνλ, ιέγσλ πξνο ηνηο άιινηο, φηη νη παξά ησ αξκνζηή 

Σνκπάδε θηιέιιελεο, Υάζηηγμ θαη Υαλ, θαηεηαξάρζεζαλ επί ηε απηζηία 

ηαχηε, θαη δελ ζπλεθνινχζεζαλ· ζπλελνρνπνηεί δε θαη απηφλ ηνλ Σνκπάδελ 

σο ελδφζαληα, ελ ψ εγψ επί ηε καξηπξία ηνπ παξ' απηψ παλησιάθε, ηνλ 

αζσφλσ σο κε ελδφζαληα. Ηδνχ φηη δελ αλαθέξσ κφλνο εγψ ηνχην. 

Λαλζάλεηαη επίζεο ν θ. Κξεηνβνπιίδεο ιέγσλ φηη νπδείο ησλ Κξεηψλ 

γλσξίδεη φηη νη ελ Καλδάθσ Σνχξθνη παξεδφζεζαλ ζπκβηβαζζέληεο. Έρσ 

πξν πνιινχ εηο ρείξαο κνπ ππφκλεκα ηνπ θπξίνπ Αλαγλψζηε Παλαγηψηνπ, 

ελφο ησλ πξσηίζησλ ηεο Κξήηεο νπιαξρεγψλ, νλ πνιιάθηο θαη ν θ. 

Κξεηνβνπιίδεο αλαθέξεη ελ επθεκίαηο· ιέγεη δε ν δηαθεθξηκέλνο νχηνο 

αλήξ ελ ησ ππνκλήκαηί ηνπ ηα εμήο απηνιεμεί.» 
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«Ο δε αξκνζηήο, δηνξίζαο επηζηάηελ ηνπ Καζηειίνπ (ηεο Κηζάκνπ), κεηέβε 

εηο Κάλδαθνλ, φπνπ θαη απηνχ επξίζθνλην ζπγθεληξσκέλνη Σνχξθνη. Π α ξ 

ε δ φ ζ ε ζ α λ - δ ε - θ α η - ν χ η ν η - σ ο - θ α η - ν η - η ε ο - Κ η ζ ά κ ν π, 

θαη επέξαζαλ δηά μεξάο θαη ήιζαλ εηο ην θξνχξηνλ ησλ Υαληψλ». «Ηδνχ θαη 

αμηoπίζηνπ Κξεηφο καξηπξία φηη παξεδφζεζαλ νη ηνπ Καλδάθνπ, σο θαη νη 

ηεο Κηζάκνπ. ηη δε νη ηεο Κηζάκνπ παξεδφζεζαλ ζπκβηβαζζέληεο, θαη 

απήιζαλ αβιαβείο εηο Υαληά, δελ ην αξλείηαη ν θ. Κξεηνβνπιίδεο. Καη 

εζράησο εξσηεζείο παξ' πκψλ, επί ηε αηηήζεη κνπ, ν παξά ησ Σνκπάδε ηνλ 

θαηξφλ εθείλνλ θ. Νηθφιανο Καιιέξγεο πεξί ηεο θαηά ηνλ Γφξδσλα 

δηαγσγήο απηνχ επί ηεο παξαδφζεσο ησλ ελ Καλδάθσ, απήληεζε δηά ηεο 

πξνο πκάο εθ χξαο γαιιηζηί επηζηνιήο ηνπ ηεο 18 ηαλνπαξίνπ 1859, ελ κνη 

δηεβηβάζαηε, ηα εμήο. 

«Χ ο - π ξ ν ο - η ε λ - π α ξ ά δ ν ζ η λ δε (reddition) ηνπ Καλδάθνπ, ήηηο 

παξεθνινχζεζε ηελ ηεο Κηζάκνπ, εγέλεην ησ φληη ιφγνο πεξί ηηλνο 

παξελλνήζεσο, θαζ' ήλ ην φλνκα ηνπ Σνκπάδε παξεηζήρζε ππφ ησλ ερζξψλ 

ηνπ, αιι' νθείισ ελ ζπλεηδήζεη λα ζαο βεβαηψζσ φηη νχη' εγψ, νχη' άιινη 

πνιινί, επίζεο ακεξφιεπηνη, δπλάκεζα λ' απνδψζσκελ ησ Σνκπάδε ηελ 

παξακηθξάλ ελνρήλ εηο η ν η α χ η ε λ - ζ θ α λ δ α ι ψ δ ε πξάμηλ». 

«Θεσξήζαο ηελ ελ Κξήηε δφμαλ ηνπ αγψλνο ειιεληθήλ δφμαλ, απνδίδσ 

πνιιάθηο ελ ηε Ηζηνξία κνπ ηνλ νθεηιφκελνλ έπαηλνλ εηο ηνλ παηξησηηζκφλ, 

ηελ αλδξίαλ, θαη ηελ ελ ηνηο δεηλνίο θαξηεξίαλ ησλ ελ Κξήηε Υξηζηηαλψλ, 

ηφζνλ αλίζσο πξνο ηνπο ερζξνχο αγσληδνκέλσλ, θαη ζπρλάθηο αλαθέξσ ελ 

επθεκίαηο ηνπο νπιαξρεγνχο Σζειέπελ, Αλαγλψζηελ, ήθαθαλ, 

Μειηδψλελ, Πξσηνπαπαδάθελ θαη άιινπο· αιι' επαηλψλ ηα αμηέπαηλα, 

θαηέθξηλα θαη ηα αμηνθαηάθξηηα, φπσο θαη φπνπ ηεο Διιάδνο ηα απήληεζα. 

«Ηθαλά λνκίδσ ηαχηα εηο θαλέξσζηλ ηεο αιεζείαο, ελ απαηηεί πξν παληφο 

άιινπ ε ηζηνξία, θαη εηο απφδεημηλ ηεο αμίαο ησλ πεξί σλ ν ιφγνο 

ππνκλεκάησλ. πλάγεηαη δε εθ ηνχησλ, φηη ν θ. Κξεηνβνπιίδεο, 

πξνζέκελνο ηελ αλαίξεζηλ φζσλ αλσηέξσ κλείαλ πνηψ, ηα επηθπξνί δη' σλ 

δηεγείηαη, εθηφο ελφο θαη κφλνπ πεξηζηαηηθνχ, ηεο εθ Καλδάθνπ εηο Υαληά 

κεηαβάζεσο ησλ ειελησηψλ· αιι' επεζχκνπλ λα είρε θαηά ηνχην απηφο 

κάιινλ δίθαηνλ ή εγψ. 

«Εν Λονδίνω 13/25 μαρτίου 1859». 

Μεηά ηελ έθδνζηλ ησλ ππνκλεκάησλ ηνπ θπξίνπ Κξεηνβνπιίδνπ θαη ηεο ελ 

ηε Παλδψξα επηζηνιήο κνπ, εμεδφζε ην ζπγγξακκάηηνλ ηνπ θπξίνπ 

ππξίδσλνο Αλησληάδνπ, «Ο ειιεληθφο αγψλ». Ηδνχ πψο ν ζπγγξαθεχο 

απηνχ, Κξεο ηελ παηξίδα, δηεγείηαη ην πεξί νπ ν ιφγνο ζπκβάλ. 

«Οη ειηληψηαη Σνχξθνη κεηαβαίλνπζηλ π π φ ζ π ν λ δ ν η κεηά ησλ 

νηθνγελεηψλ, δψσλ θαη πξαγκάησλ απηψλ εηο ην θξνχξηνλ ησλ Υαλίσλ· θαζ' 
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νδφλ δε θνλεχνληαη πνιινί εμ απηψλ παξά ησλ Διιήλσλ πξνο εθδίθεζηλ δηά 

ηελ ζθιεξφηεηά ησλ». 

(β.) 

Πεξί ηνπ δηνξγαληζκνχ ηεο Κξήηεο φξα θπιιάδηνλ γ' ζπιινγήο ειιεληθψλ 

πνιηηεπκάησλ θαη λφκσλ ππφ Μάκνπθα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΕ'. 

(α.) 

Μέγηζηνο θαη ηξηζκέγηζηνο θηιέιιελ αλεδείρζε θαη ν ζπκπνιίηεο ηνπ 

ελδφμνπ ηνχηνπ πνηεηνχ Φξεδεξίθνο Ννξζ, Κφκεο Γπηιθφξδνο· πνιιά ησλ 

εηεζίσλ εηζνδεκάησλ ηνπ εδαπάλα πξνο εθπαίδεπζηλ Διιήλσλ, σλ νη 

πιείζηνη, θαζεγεηαί γελφκελνη ελ ησ ηνλίσ παλεπηζηεκίσ, ησ επ' αγαζψ ηεο 

Διιάδνο δηά ηεο αφθλνπ απηνχ επηκειείαο ζπζηεζέληη θαη δηαηεξεζέληη, 

δηέδσθαλ επί ησλ παξακνλψλ ηνπ εζληθνχ αγψλνο ηαο σθειίκνπο γλψζεηο 

ησλ. 

Ο αλήξ νχηνο, νλ ε Διιάο επγλσκνλνχζα ηάηηεη πξνζεθφλησο ελ ησ ρνξψ 

ησλ επεξγεηψλ ηεο, δηέπξεπε θαη δηά ηελ πξνο ηνπο μέλνπο θηινθξνζχλελ 

ηνπ, θαη εηηκάην παξά πάλησλ δηά ηαο θνηλσληθάο αξεηάο ηνπ. 

(β.) 

Ηδνχ ην πξνο ηελ θπβέξλεζηλ γξάκκα ηνπ Βχξσλνο. 

«Έθζαζαλ εδψ δηάθνξνη ελαληίαη θήκαη λέσλ ηαξαρψλ θαη δηρνλνηψλ εηο 

ηελ ειιεληθήλ δηνίθεζηλ, κάιηζηα αξρήο ηηλνο εκθπιίνπ πνιέκνπ. Δπηζπκψ 

εμ φιεο θαξδίαο λα ήλαη ςεπδείο, ή ηνπιάρηζηνλ νιίγνλ αιεζείο, επεηδή δελ 

εκπνξψ λα θαληαζζψ άιιελ δπζηπρίαλ θνβεξσηέξαλ δηά ηελ Διιάδα παξ' 

απηήλ. Πξέπεη λα ζαο είπσ εηιηθξηλψο ηελ γλψκελ κνπ φηη εάλ κία 

νπνηαδήπνηε επηαμία θαη έλσζηο δελ ζηεξεσζή, φιαη πεξί δαλείνπ ειπίδεο 

ζέινπλ καηαησζή, θαη φιαη αη βνήζεηαη, ηαο νπνίαο εκπνξνχζελ ε Διιάο λα 

ειπίζε απφ ηνπο αιινγελείο, θαη αη νπνίαη ησφληη δελ ήζεινλ είζζαη νχηε 

νιίγαη, νχηε επθαηαθξφλεηνη, ζέινπλ αλαβιεζή θαη ίζσο ζέινπλ εκπνδηζζή 

δηφινπ· ην δε ρεηξφηεξνλ είλαη, φηη αη κεγάιαη Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, απφ 

ηαο νπνίαο θακκία δελ είλαη ερζξά ηεο Διιάδνο εηο ηελ ζηεξέσζηλ κηαο 

αλεμαξηήηνπ απνθαηαζηάζεσο απηήο, ζέινπλ πιεξνθνξεζή φηη νη Έιιελεο 

δελ είλαη ηθαλνί λα δηνηθεζψζηλ αθ' εαπηψλ, θαη ζέινπλ επξεί ζπκθψλσο 

θαλέλ κέζνλ δηά λα δψζνπλ ηέινο εηο ηαο αηαμίαο ζαο, ην νπνίνλ ζέιεη 

θφςεη φιαο ηαο πιένλ ρξεζηάο ειπίδαο ηαο νπνίαο έρεηε ζεηο θαη νη θίινη 

ηεο Διιάδνο. 



www.schooltime.gr Σελίδα 195 
 

«πγρσξήζαηέ κε λα ζαο πξνζζέζσ κίαλ θνξάλ δηά πάληα, φηη εγψ δελ 

επηζπκψ άιιν εηκή ην θαιφλ ηεο Διιάδνο, θαη ζέισ πξνζπαζήζεη κε θάζε 

δπλαηφλ κέζνλ λα ην βεβαηψζσ. Αιιά δελ ζηέξγσ νχηε ζέισ ζηέξμεη πνηέ, 

ψζηε ην δεκφζηνλ θαη ην κεξηθφλ ησλ Άγγισλ λα ήλαη εηο άγλνηαλ ηεο 

αιεζνχο θαηαζηάζεσο ησλ ειιεληθψλ πξαγκάησλ. Σν επίινηπνλ, θχξηνη, 

εμαξηάηαη απφ πκάο. εηο επνιεκήζαηε ελδφμσο, θεξζήηε θαη κε ηηκήλ πξνο 

ηνπο ζπκπαηξηψηαο ζαο θαη πξνο ηνλ θφζκνλ, θαη ηφηε δελ ζέιεη πιένλ 

εκπνξεί ηηο λα ιέγε, θαζψο εηο δχν ρηιηάδσλ ρξφλσλ δηάζηεκα πνιιάθηο 

εξξέζε κε ηνπο Ρσκαίνπο ηζηνξηθνχο, φηη «Ο Φηινπνίκελ εζηάζε ν 

ηειεπηαίνο ησλ Διιήλσλ». 

«Με ζειήζεηε λα ζπγρσξήζεηε κεδέ απηήλ ηελ ζπθνθαληίαλ (θαη πνίνο 

εκπνξεί λα ηελ απνθχγε κάιηζηα εηο ηνηνχηνλ δεηλφλ αγψλα) λα εκπνξέζε 

ηηο λα ζπγθξίλε ηνλ Οζσκαλφλ ζαηξάπελ κε ηνλ Έιιελα παηξηψηελ ελ 

εηξήλε, αθ' νχ απηφο ηνλ θαηέζηξεςελ ελ πνιέκσ. 

«Παξαθαιψ λα δερζήηε ηελ εηιηθξηλή κνπ ηαχηελ γλψκελ σο ζεκείνλ ηεο 

πξνζειψζεψο κνπ εηο ηα αιεζή ζαο ζπκθέξνληα». 

(γ.) 

Γχν ή ηξία θχιια κφλνλ εθεκεξίδνο ππφ ην φλνκα ε ι ι ε λ η θ ή ο - ζ ά ι π 

η γ θ ν ο είραλ εθδνζή ελ Καιακάηα ην πξψηνλ έηνο ηνπ αγψλνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΖ'. 

(α.) 

Δπηά κίιηα καθξάλ ηνπ Μεζνινγγίνπ έπεζε ηελ 5 ηνπ απηνχ κελφο εηο ηα 

ξερά δηθάηαξηνλ ηνπξθηθφλ πνιεκηθφλ αιιά πξνηνχ θηλεζψζηλ εηο 

θπξίεπζηλ απηνχ νη Έιιελεο, ήιζαλ δχν ερζξηθά πινία εθ Παηξψλ, ην 

αθψπιηζαλ, θαη ην έθαπζαλ. 

(β.) 

Σξεηο κήλαο πξν ηεο ηειεπηήο ηνπ, ήηνη ηελ 10/22 Ηαλνπαξίνπ εκέξαλ ησλ 

γελεζιίσλ ηνπ, απεραηξέηεζε ηελ Μνχζαλ γξάςαο ελ Μεζνινγγίσ ην 

ηειεπηαίνλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ· είπε δε πξνο νπο ην απήγγεηιελ απζεκεξφλ 

φηη ην εζεψξεη σο έλ ησλ δνθηκσηέξσλ ηνπ. Δμειιελίζαληεο εκείο απηφ ησ 

θαηξψ εθείλσ ην εμεδψθακελ δηά ησλ Διιεληθψλ Υξνληθψλ, αιιά δένλ 

θξίλνκελ ζθηαγξαθνχληεο ήδε ηνλ ελ Διιάδη βίνλ ηνπ λα ην εθδψζσκελ εθ 

λένπ, επηζεσξεζέλ εηο παζηθαλή απφδεημηλ πξνο ηνπο Έιιελαο εηιηθξηλνχο 

αγάπεο ηνπ θαη ηεο εηο ηνλ αγψλα παληεινχο αθνζηψζεψο ηνπ, θαη ησ φληη 

ελ ψ δηά ηνπ επηζαλαηίνπ ηνχηνπ θαη ελζνπζηψδνπο άζκαηνο εμεηθνλίδεη ηελ 

γεξάζθνπζαλ, θαηά ην ιέγεηλ ηνπ, ελ ηε αθκή ηεο λεφηεηφο ηνπ θαη ζρεδφλ 
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λεθξσζείζαλ αιι' εηζέηη αηρκάισηνλ ησλ παζψλ θαξδίαλ ηνπ, αλαθεξχηηεη 

θαη ηνλ δηαθαή πφζνλ ηνπ λ' απνζάλε καρφκελνο ππέξ ηεο Διιάδνο. 

     Ζ θαξδηά κνπ θαηξφο είλαη αλεξψηεπηε λα δε·  

     αθνχ έπαπζε λ' αλάθηε 'ο' άιινπο θιφγα εξσηηθή.  

     Πιελ θη' αλ έπαπζε λ' αλάθηε 'ο άιινπο θιφγα εξσηηθή  

     ε θαξδηά κνπ πάληα ζέιεη κε ηνλ έξσηα λα δε.  

     Μνπ εκαξάζεθαλ ηα λεηάηα πάλε η' άλζε θη' νη θαξπνί  

     ησλ εξψησλ ην ζαξάθη θη' ν θαυκφο κε θαξηεξεί  

     θινγνβφιν λεζί κνηάδεη απηή ε καχξε κνπ ε θαξδηά  

     θιέγεηαη θαη δελ θινγίδεη είλε λεθξηθή ππξά.  

     Φφβνη, ειπίδεο, δήιηαηο, πφλνη ηελ θαξδηά κνπ δελ θηλνχλ  

     νπδ' ν έξσο ηελ θηλάεη ζηνλ δπγφλ πιελ κε θξαηνχλ.  

     Μαθξπά ηψξα απ' ηελ ςπρήλ κνπ καθξπά ηέηνηνη ζηνραζκνί  

     εηο ηνλ ηάθνλ ηψξα ε δφμα ηνλ αλδξείνλ πξνβνδεί  

     θαη ηνπ θιεη ηα κάηηα αλ πέζε ζχκα ηεο ειεπζεξηάο,  

     θχηηα γχξσ καο ηνπθέθηα, ιάβαξα, δφμα, Διιάο.  

     Ο παξηηάηεο βαζηαζκέλνο ζηελ αζπίδα έλαλ θαηξφλ  

     πιεην ειεχζεξνο δελ ήηνλ απ' ηνλ ησξηλφλ Γξαηθφλ.  

     Ξχπλεζε ςπρή κνπ, μχπλα ηελ Διιάδα δελ μππλψ  

     έμππλ' είλαη, λα, ε Διιάο κνπ, ςπρή μχπλα απ' ηνλ βπζφ  

     πφζελ έξξεπζε ην αίκα εηο ηαηο θιέβαηο ζνπ ελζπκνχ  

     γφλε ελδφμσλ πξνπαηφξσλ γφλνο έλδνμνο θαλνχ.  

     Πάζε φπνπ μαλαλεηφλνπλ θαηαπάηαηα ςπρή  

     άρξεζην γηα ζε ην γέινην είλ' ηνπ θάιινπο θαη ε νξγή.  

     Αλ ηα λεηάηα ζνπ ιππάζαη γηαηί ζέιεηο πιεην λα δεο  

     ηεο ηηκήο εδψ 'λαη ν ηφπνο άμηνο δείμνπ καρεηήο·  

     δήηα θ' εχξε αλδξείνπ κλήκα θη' αλ δεηήζεο ζα η' επξήο,  

     θχηηα γχξσ, πηάζε ζέζη, ζηάζ' εθεί λ' αλαπαπζήο, 

(γ) 

Ηδνχ ε απφθαζηο ηεο επηηξνπήο. 

«Ο Γεψξγηνο Καξατζθάθεο επεηδή απ' αξρήο επξέζε ζχληξνθνο ησλ 

αξκάησλ εηο ηνλ ηεξφλ φπεξ ηεο ειεπζεξίαο αγψλα, ε παηξίο ηνλ εηίκεζε κε 

αμηψκαηα· πψο εθέξζε έσο ηελ εθζηξαηείαλ ηνπ θφλδξα είλαη γλσζηφλ εηο 

φινπο. Μ' φινλ ηνχην ε παηξίο παξέβιεςε ηα ζθάικαηά ηνπ δηά λα ηνλ 

ηξαβήμε εηο κεηακέιεηαλ. Ήιζελ εηο ηαο δχν ρψξαο επί πξνθάζεη ηεο 

αζζελείαο ηνπ θαη ηνλ ππεδέρζεζαλ θηινθξφλσο· αιι' απηφο δελ εθέξζε σο 

παηξηψηεο θαη σο ρξηζηηαλφο· απζαδίαζε λα πηάζε άξκαηα ελαληίνλ ηεο 

παηξίδνο· έθακελ εθζηξαηείαλ ελαληίνλ ηνπ Μεζνινγγίνπ· έπηαζε ην 

θξνχξηνλ ηνπ Βαζηιαδίνπ δηψμαο εθείζελ ηελ θξνπξάλ· νη ζηξαηηψηαη ηνπ 

έιαβαλ δχν εθ ησλ πξνθξίησλ ηεο πφιεσο σο αηρκαιψηνπο ππφ ηνπο 

νθζαικνχο ηεο δηνηθήζεσο, θαη έθεξαλ ηνχηνπο πξνο απηφλ ηελ λχθηα 
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επξηζθφκελνλ εηο ην Αλαηνιηθφλ· εμεγήζε δε θαη εηο πνιινχο φηη ζέιεη 

εκβάζεη Σνχξθνπο εηο ηελ παηξίδα. 

«Γηά ηαχηα ππνπηεπζείζα ε δηνίθεζηο έιαβε ηα αλήθνληα κέηξα θαη 

δηψξηζελ επηηξνπήλ ηφπνλ επέρνπζαλ ζηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ, 

ζπλζεκέλελ απφ ζηξαηεγνχο θαη ρηιηάξρνπο, νίηηλεο εμεηάζαληεο απηφλ ηε 

θαη φια ηα αίηηα, ηα φπνηα θαζ' εκέξαλ εχμαλαλ ηαο ππνςίαο ελαληίνλ ηνπ 

επξήθαλ, φηη ν Καξατζθάθεο είρε θξπθήλ αληαπφθξηζηλ κε ηνπο ερζξνχο ηεο 

πίζηεσο θαη ηεο παηξίδνο· φηη απφ ηνλ Οκέξπαζαλ εδήηεζε κπνπγηνπξηί δηά 

λα γίλε θαπηηάλνο ησλ Αγξάθσλ· φηη ππέζρεην εηο ηνλ ερζξφλ λα πηάζε ηελ 

Σαηάξαηλαλ κε ρηιίνπο ζηξαηηψηαο, θαη εζπκβνχιεπε λα εχγε ν απνζηάηεο 

Βαξλαθηψηεο κε ρηιίνπο εηο ην Ξεξφκεξνλ· φηη ππέζρεην εηο ηνλ ερζξφλ λα 

ηξαβήμε πξνο εαπηφλ ζηξαηεγνχο θαη ρηιηάξρνπο Έιιελαο ελαληίνλ ηεο 

παηξίδνο· φηη, ελ ψ εγέλνλην απηά εηο Μεζνιφγγηνλ, ζπγρξφλσο επγήθελ ν 

ερζξηθφο ζηφινο απφ Π. Πάηξαο θαη άξαμελ εηο ην Βαζηιάδη, θαη έγηλε 

κπζηηθή εθζηξαηεία Σνχξθσλ απφ Καζηέιηα θαη Ναχπαθηνλ ελαληίνλ ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, ε νπνία δελ επδνθίκεζε, δηφηη νιίγνη ζηαζεξνί Έιιελεο ηνπο 

εθηχπεζαλ εηο ηελ Καθήλ θάιαλ θαη ηνπο εγχξηζαλ νπίζσ. Ζ επηηξνπή 

έιαβε ηέινο πάλησλ πνιιά δηδφκελα δηά λα γλσξίζε απηφλ επίβνπινλ ηεο 

παηξίδνο θαη πξνδφηελ. 

«Δπεηδή φκσο ε παηξίο αγαπά ηα ηέθλα ηεο θαη καθξνζπκεί δηά λα ηα 

ειεπζεξψζε απφ ηελ απάηελ, θαη λα ηα θέξε εηο κεηάλνηαλ λα γλσξίζνπλ ηα 

ρξηζηηαληθά ρξέε ησλ, απεθαζίζζε παξά ηεο δηνξηζζείζεο επηηξνπήο ηε 

ζπλαηλέζεη φισλ ησλ παξεπξεζέλησλ αξρεγψλ ησλ αξκάησλ θαη πνιηηηθψλ, 

θαη εδφζε πξνζηαγή πξνο ηνλ απηφλ Καξατζθάθε λα αλαρσξήζε ακέζσο 

απ' εδψ, κ' φινλ φπνπ είλαη θαη αζζελήο, φζηηο θαη αλερψξεζε ζήκεξνλ. 

«Αλ κεηαλνήζε αιεζψο θαη αλ επηζηξέςε εηο ηα ρξηζηηαληθά θαη ειιεληθά 

ρξέε ηνπ, ε παηξίο ζέιεη ιάβεη ηελ επραξίζηεζηλ φηη ηνλ εθέξδηζελ· εηδέ 

επηκείλε εηο ηελ θαθίαλ ηνπ, αο φςεηαη. 

«εηο δε, αδειθνί, εηδνπνηείζζε δηά ηνπ παζφληνο, φηη ν Καξατζθάθεο είλαη 

δησγκέλνο απφ ηελ παηξίδα, θαη δελ έρεη θακκίαλ εμνπζίαλ παξά ηεο 

δηνηθήζεσο, κάιηζηα εζηεξήζε φισλ ησλ βαζκψλ θαη αμησκάησλ σο 

ακαξηήζαο. ζνη δε απαηεζέληεο εθνινχζεζαλ απηφλ πξνζθαινχληαη λα 

γπξίζνπλ εηο ηα νπίζσ θαη λα ελσζνχλ κε ηνπο αξρεγνχο ηνπο ππεξαζπηζηάο 

ηεο παηξίδνο· πάληεο δε νη ινηπνί Έιιελεο λα απνκαθξπλζνχλ ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο ηνπ θαη λα ηνλ ζηνραζζνχλ σο ερζξφλ ελφζσ λα κεηαλνήζε 

θαη λα πξνζπέζε εηο ην έιενο ηνπ έζλνπο θαη λα δεηήζε ζπγρψξεζηλ. 

ηξαηεγνί Υηιίαξρνη. Ν. Μπφηζαξεο Γ. Ληαθαηάο. Μ. ηνπξλάξεο Α. 

Καξαγηάλλεο. Γ. Σζφγθαο. Καηζαξφο. Α. θαιηζάο Α. Βιαρφπνπινο 

Καπεηάλνη. Γ. Μαθξήο Κ. Βιαρφπνπινο Γ. Γηνιδάζεο Γ. νπιηάλεο». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΜΘ΄. 
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(α.) 

Ο λπλ θφκεο Hardwicke, παξ' νχ ήθνπζα ην θξηθηφλ ηνχην δηήγεκα. 

(β.) 

Λέγεηαη Καβν-Κνιφλλαηο δηά ηαο ζσδoκέλαο εθεί ζηήιαο ηνπ λανχ ηεο 

Ήξαο. 

(γ.) 

Μεζνχληνο ηνπ κελφο ηνχηνπ, νη Τδξαίνη εβχζηζαλ πεξάκαηά ηηλα ελ ησ 

πνξζκψ ηεο Δπβνίαο. 

(δ.) 

Δπεηδή ν θχξηνο Αλάξγπξνο Αλδξένπ Υ. Αλαξγχξνπ ιέγεη ελ ηνηο 

πεηζησηηθνίο, φηη εζθαικέλσο ηζηφξεζα ηα ησλ εηο ζσηεξίαλ ηεο άκνπ 

λαπκαρηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηά ηνλ Γέξνληα, εηδνπνηψ ηνλ 

αλαγλψζηελ, φηη εξχζζελ ηελ χιελ θαη άιινζελ κελ αιι' ηδίσο εθ ησλ 

ζσδνκέλσλ εκεξνινγίσλ ηνπ αρηνχξε θαη ηνπ αρίλε, ακθνηέξσλ 

παξφλησλ ελ ηαηο λαπκαρίαηο ηαχηαηο. Δίλαη αιεζέο, θαηά ην ιέγεηλ ηνπ 

θπξίνπ Αλαξγχξνπ, φηη ηα έκπξνζζελ ηεο άκνπ ζπεηζησηηθά πινία ήζαλ 

28· αιι' ελ ηε ηππψζεη ηνπ κέξνπο ηνχηνπ ηνπ ζπγγξάκκαηφο κνπ 

παξειείθζε θαη' απξνζεμίαλ ν πξψηνο ησλ δχν αξηζκψλ, θαη απέκεηλελ ν 

αξηζκφο 8· ηνηαχηε παξάιεηςηο είλαη επθαηάιεπηνο, αλεπιεξψζε δε ελ ηε β' 

εθδφζεη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ν' 

(α.) 

Ο θχξηνο Αλάξγπξνο, ζπγγξαθεχο ησλ πεηζησηηθψλ, δπζθνξεί φηη 

πεξηνξίδσ ηνλ αξηζκφλ ησλ θαηά ηελ Αιηθαξλαζφλ πινίσλ ηεο παηξίδνο ηνπ 

εηο 14· ιαλζάλεηαη. Ηδνχ ηη ιέγσ· «ζπλελψζεζαλ ηελ 14 θαη ηα πινία ησλ 

πεηζψλ, θαη φια νκνχ εγθπξνβφιεζαλ ηελ 21 ππφ ηελ Λεηςφλ» (φξα 

Σφκνλ Γ' ζειίδα 121), ψζηε ν θχξηνο Αλάξγπξνο εμέιαβε ηελ απιήλ 

εκεξνκελίαλ αξηζκφλ ησλ πινίσλ. 

(β.) 

Σνλ κνίξαξρνλ ηνχηνλ θαη' αξράο νη Έιιελεο επεξηπνηήζεζαλ· αιιά κεηά 

ηαχηα ηνλ εζθφησζαλ, ππνπηεχζαληεο φηη ππελήξγεη ηελ δξαπέηεπζίλ ηνπ 

(γ.) 
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Σα ζπκπιένληα ςαξηαλά πινία είραλ ήδε απνρσξήζεη ηνπ ζηφινπ· κφλνλ 

απειείθζε ην ηνπ Νηθνδήκνπ. Δξσηεζείο δε νχηνο δηαηί, απήληεζελ, φηη 

ππήθνπελ εηο ηελ θσλήλ ηεο παηξίδνο ηνπ κάιινλ ή ηνπ λαπάξρνπ ηνπ. 

(δ.) 

Γηθαίσο δπζθνξψλ ν Γνπβεξλάηεο απήιζελ εηο Αίγππηνλ, φπνπ αλεδέρζε 

ππεξεζίαλ, αιι' ππφ ηνλ φξνλ λα κε πνιεκήζε ηνπο Έιιελαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΑ'. 

(α.) 

Ηδνχ ε απξεπήο αχηε επηζηνιή ηαπηνιεμεί. 

«Γελλαηφηαηνη Καπεηαλαίνη Ρνπκειηψηαη· 

Ζκείο κε ην λα έρσκελ δηθαίσκα θαη ηληεξέζα ηεο παηξίδνο καο 

Πεινπνλλήζνπ εθηλήζεκελ ελαληίνλ ηεο ηπξαλλίαο κεξηθψλ αηφκσλ· θαη 

επεηδή είκεζα παηξηψηαη δελ επηζπκνχκελ λα θηλεζψκελ κεηαμχ καο εηο 

εκθχιηνλ πφιεκνλ. ζελ αλ ήζζε Έιιελεο θαη παηξηψηαη δελ πξέπεη λ' 

αλαθαησζήηε εηο ηα ηεο Πεινπνλλήζνπ πξάγκαηα, αιιά λα ζηαζήηε 

αδηάθνξνη θαη αλ έρεηε θαλέλα δίθαηνλ ζέιεη ην ιάβεηε ελ θαηξψ ησ δένληη· 

εηδέ θαη ζειήζεηε λα αλαθαησζήηε εηο ηα ηεο Πεινπνλλήζνπ πξάγκαηά καο, 

φ,ηη ζαο αθνινπζήζεη φςεζζε, θαη εκείο κέλνκελ αλεχζπλνη. 

«Αναγνϊςτθσ Δθλθγιάννθσ· Κ. Κολοκοτρϊνθσ.» 

(β.) 

Ο Φσηίιαο θαηέθπγελ εηο ηα φξε ηεο Γίβξεο επί ηεο εηο ηα Καιάβξπηα 

εηζβνιήο ησλ νπιησηψλ, επξφζπεζελ έπεηηα εηο ηελ θπβέξλεζηλ θαη έιαβε 

ηελ άδεηαλ λα κείλε ελ ηε νηθία ηνπ αλελφριεηνο· ζπλειήθζεζαλ θαη 

γξάκκαηα ελνρνπνηνχληα εηο ηα ηεο αληαξζίαο ηνλ βνπιεπηήλ Αλαζηάζηνλ 

Λφληνλ, φζηηο θαη απεθιείζζε ηεο βνπιήο. πλειήθζε θαη ν Π. Παηξψλ 

Γεξκαλφο, νκφθξσλ ησλ Αλδξεψλ, θαηεδηψρζε, εγπκλψζε, εμεπηειίζζε, 

έπαζε ηα πάλδεηλα ππφ ησλ πεξί ηνλ Γθνχξαλ, θαη έιαβε ηελ άδεηαλ λα 

δηακείλε κεηά ηα παζήκαηά ηνπ ελ Γαζηνχλε αθπιάθηζηνο. 

(γ·) 

Ηδνχ ε γξαθή. 

«Αδειθνί· 
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«Καηαηξέρνκαη κέρξη δσήο δη' αηηίαο ηαο νπνίαο ζέιεη δηθάζεη ε αδέθαζηνο 

ηζηνξία, θαη εγψ ζέισ ζαο εθζέζεη δηά ιφγνπ φηαλ ζαο εληακψζσ· 

θαηαθεχγσ ινηπφλ πξνο πκάο δεηψλ άζπινλ, θαη ηνχην επεηδή σξθίζζελ λα 

απνζάλσ επάλσ εηο ηελ θίιελ κνπ παηξίδα καρφκελνο ππέξ απηήο, θαη 

επεηδή έρσ θίινπο ηνπο πεξηζζνηέξνπο ησλ ζεκαληηθσηέξσλ πνιηηηθψλ θαη 

πνιεκηθψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδνο γλσξίδνληαο θάιιηζηα ηνλ ραξαθηήξα κνπ. 

Γελ έξρνκαη κε ζθνπφλ άιινλ παξά λα κείλσ παξ' πκίλ σο ελέρπξνλ δηά λα 

δψζσ ιφγνλ ησλ πξάμεψλ κνπ εηο ην αδέθαζηνλ θξηηήξηνλ, ηελ εζληθήλ 

ζπλέιεπζηλ, αλ ην έζλνο ζειήζε λα ηελ θάκε, εηο ηελ απφβαζηλ ηνπ νπνίνπ 

ζέισ θιίλεη άθσλνο ηνλ απρέλα. Δπραξηζηεζήηε ινηπφλ λα κε απνθξηζήηε 

δηά λα θχγσ πξνο εληάκσζίλ ζαο. Ήζεια έιζε κφλνο κνπ, αιι' νη ζχληξνθνί 

κνπ δελ κ' απνρσξίδνληαη. Σνπο επήξα καδή κνπ. Δίλαη δε πεξίπνπ ησλ 

εθαηφλ. 

«Από του πλοίου τθν 21 δεκεμβρίου 1824,  

Μζνω, ο Αδελωόσ ςασ,  

Ανδρζασ Ηαιμθσ. 

«Καη εγψ ζαο αζπάδνκαη αδειθηθψο θαη έξρνκαη θαη εγψ νκνίσο πξνο 

εληάκσζίλ ζαο, 

«Νικιτασ Σταματελόπουλοσ». 

Ηδνχ ε απάληεζηο. 

«Κχξηε! 

«Διάβακελ ην απφ 21 ηξέρνληνο γξάκκα ζαο ζεκεησκέλνλ εθ ηνπ πινίνπ, 

ην νπνίνλ, επεηδή επξέζεκελ εηο ηνπηθήλ ζπλέιεπζηλ, επαξνπζηάζζε εηο 

απηήλ. Λππνχκεζα δηά ηαο δπζηπρίαο ζαο, θαη επεηδή δελ ειεζκνλήζακελ 

ηαο πξνηεηεξηλάο ζαο εθδνπιεχζεηο ηδηαηηέξσο πξνο ηελ παηξίδα καο, 

πηζηεχεηε βέβαηα πφζνλ επηζπκνχκελ λα κεηξηάζσκελ ηαο ζιίςεηο ζαο θαηά 

ην δπλαηφλ· αιιά ην δπλαηφλ ηνχην πεξηνξίδεηαη κεγάισο απφ ην 

απαξαίηεηνλ ρξένο θάζε πνιίηνπ λα πείζεηαη εηο ηνλ λφκνλ θαη λα 

ππνηάζζεηαη εηο ηελ δηνίθεζηλ, ηελ νπνίαλ ελέθξηλελ ε ζέιεζηο ηνπ έζλνπο· 

θαη επεηδή εθ πξψηεο αξρήο ηεο ζπλειεχζεψο ζαο θαηεθξίλακελ θαη 

θαηεξάζζεκελ θάζε έλνπινλ θίλεκα θαηά ηεο δηνηθήζεσο, δελ εκπνξνχκελ 

λα δηαπζεληεχζσκελ θακκίαλ απφ ηαο αξράο, ηαο νπνίαο δεκνζία 

θαηεδηθάζακελ. Δθ ηνχησλ ινηπφλ ζπκπεξαίλεηε φηη δελ εκπνξνχκελ λα ζαο 

δψζσκελ ππφζρεζηλ άιιελ παξά λα κεζηηεχζσκελ ππέξ πκψλ εηο ηελ 

ζεβαζηήλ δηνίθεζηλ.  

 

«Ζ εζληθή ζπλέιεπζηο δελ εμεχξνκελ πφηε γίλεηαη, θαη δηά ηνχην εάλ 

απνθαζίζεηε αθ' φπνπ επξίζθεζζε λα έιζεηε εδψ, εκπνξείηε κελ λα έιζεηε, 
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αιιά πάληνηε γλσξίδνληεο φηη εάλ δεηεζήηε απφ ηελ δηνίθεζηλ, πξέπεη λα 

ππαθνχζεηε θαη λα ππάγεηε. Δάλ δελ ακθηβάιιεηε εηο ηελ επγλψκνλα 

δηάζεζηλ ησλ δπηηθνειιαδηηψλ θαη εηο ηελ πξνζπκίαλ ησλ ηνπ λα πξάμνπλ 

φ,ηη είλαη δπλαηφλ εηο απηνχο, ζπγρσξεηένλ φκσο απφ ηνπο λφκνπο, δηά λα 

παξεγνξήζνπλ ηαο ζιίςεηο ζαο, δελ ζέιεηε δπζαξεζηεζή απφ ηελ εηιηθξηλή 

εμήγεζίλ ησλ, ε νπνία κφλε ηνπο ζπγρσξείηαη απφ ηα ηεξά ρξέε, εηο ηα 

νπνία ν λφκνο ππνβάιιεη θάζε θαιφλ πνιίηελ. 

«Δάλ απνθαζίζεηε λα έιζεηε θαηά ηνλ ηξφπνλ ηνχηνλ, πξέπεη λα καο 

απνθξηζήηε πξφηεξνλ εγγξάθσο. 

«Τθν 21 δεκεμβρίου 1824, εν Ανατολικϊ». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΒ'. 

(α.) 

Ηδνχ ην ππφκλεκα. 

«Μεηά ηελ θαηάπαπζηλ ησλ θαηά ηελ κεζεκβξηλήλ Δπξψπελ ηαξαρψλ, 

αίηηλεο ηφζνλ επηθηλδχλσο πξνψδεπζαλ, ν απηνθξάησξ θξνλεί φηη ήιζελ ε 

ψξα θαη ηεο εηξελεχζεσο ηεο Διιάδνο· ε παχζηο ησλ ηαξαρψλ απηήο είλαη 

αλαγθαηνηάηε, δηφηη εμ αηηίαο απηψλ βιάπηεηαη θαηξίσο ην θαη' εθείλν ην 

κέξνο εκπφξηνλ ηεο Ρσζζίαο θαη παξαιχεηαη ε βηνκεραλία κεγάινπ κέξνπο 

ησλ επαξρηψλ ηνπ ξσζζηθνχ θξάηνπο. 

«Υάξηο εηο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφξδνπ ηξαγγθφξδνπ, ε Πχιε παξεδέρζε ηα 

αηηήκαηα ηεο Ρσζζίαο, θαη επί ηε παξαδνρή απηψλ έζηεηιελ ν απηνθξάησξ 

εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ ηνλ ζχκβνπινλ ηεο επηθξαηείαο Μηληζηάθελ· αλ δελ 

έζηεηιε πξέζβπλ, είρε ιφγνπο ηζρπξνχο· ηελ παξνπζίαλ ηνπ πξέζβεσο ζα 

εμειάκβαλαλ νη Σνχξθνη ζξίακβνλ θαηά ησλ Διιήλσλ· αλ ελίθσλ νη 

Έιιελεο, ε Πχιε Θα ππψπηεπε ηνλ πξέζβπλ, ζα ππέζεηε ζρέζεηο απηνχ 

πξνο ηνπο απνζηάηαο, θαη ε ζέζηο ηνπ ζα σκνίαδε ηελ επί ηνπ 

αμηνθαηαθξίηνπ θηλήκαηνο ηνπ πξίγθεπνο Τςειάληνπ ζέζηλ ηνπ βαξψλνπ 

ηξνγνλφθνπ αλαγθαζζέληνο λ' αλαρσξήζε εθ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

δηφηη δελ εηζεθνχζζεζαλ νη ιφγνη ηνπ· αλ δε εμ ελαληίαο ελίθσλ νη Σνχξθνη, 

πψο εδχλαην ν πξέζβπο ηεο Ρσζζίαο λα κέλε ζεαηήο ησλ αλαπνθεχθησλ 

θαθνπξγεκάησλ βαξβάξνπ ιανχ; ζα έδηδελ ε παξνπζία ηνπ αθνξκήλ εηο 

ζπθνθαληίαο θαηά ηνπ απηνθξάηνξνο, σο ζθνπεχνληνο λα ζέζε ηνπο 

Έιιελαο ππφ εμνπζίαλ αλαξρηθήλ θαη βάξβαξνλ, θαη σο ζεσξνχληνο εμίζνπ 

ηνπο Μσακεζαλνχο θαη ηνπο Υξηζηηαλνχο. Αλαγθαίνλ είλαη πξνο ηνχηνηο λα 

θξνληίζσζηλ αη θαηαπαχζαζαη ηαο ηαξαράο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο 

Γπλάκεηο ίλα κε ππνζηεξίδεηαη ν ειιεληθφο αγψλ ππφ ηεο επηξξνήο ησλ 

ηαξαρνπνηψλ ησλ ηφπσλ φπνπ επαλήιζελ ε επηαμία· δηά κφλεο δε ηεο 

εηνίκνπ ζπκπξάμεσο ησλ ζπκκάρσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζψζηλ λέα 
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δπζηπρήκαηα, θαη λα παχζε ε δη' φιεο ηξηεηίαο επηθξαηήζαζα αηκαηνρπζία. 

Καζ' φιαο ηαο εηθαζίαο θαη ε επί ηνπ δ' ηνχηνπ έηνπο εθζηξαηεία δελ ζα 

παχζεη ηνλ αγψλα. Ζ Πχιε αιαδνλεπνκέλε δηά ηαο άιινηε λίθαο ηεο ζέιεη 

λα επαλνξζψζε ηελ πεζνχζαλ απφιπηνλ επί ησλ Διιήλσλ εμνπζίαλ ηεο. Δλ 

ησ κέζσ ησλ δχν άθξσλ επξίζθεηαη ε ιχζηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

«Ζ απιή ηεο Ρσζζίαο πξνβάιιεη σο κέζνλ φξνλ ηνλ αθφινπζνλ ηξφπνλ ηεο 

εηξελεχζεσο παξέρνληα ηνηο κελ ηαο αλαγθαίαο εγγπήζεηο, ηε δε σθειείαο 

πξαγκαηηθάο αληί θπξηαξρίαο ζαιεπνχζεο. Φξνλεί ινηπφλ, φηη θαηά ηα 

παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζπκθέξεη λα ζπζηεζψζη ηξεηο 

ππνηειείο ηε Πχιε εγεκνλείαη επί ηεο ζηεξεάο Διιάδνο, ε κελ εθ 

Θεζζαιίαο, Βνησηίαο θαη Αηηηθήο, φ εζηη ηεο αλαηνιηθήο Διιάδνο, ε δε εμ 

Ζπείξνπ θαη Αθαξλαλίαο, φ εζηη ηεο δπηηθήο Διιάδνο, ηεο άιινηε ελεηηθήο 

παξαιίαο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ππφ ην ζθήπηξνλ ηεο Απζηξίαο κέξνπο· ε δε εθ 

Πεινπνλλήζνπ θαη Κξήηεο, φ εζηηλ εθ ηεο κεζεκβξηλήο Διιάδνο· αη δε 

λήζνη λα δηνηθψληαη δεκνγεξνληηθψο, θαζψο θαη κέρξη ηνχδε. Δλ έηεη 1405 

νη Σνχξθνη, θπξηεχζαληεο ηελ Βιαρίαλ, ηελ θαηέζηεζαλ εγεκνλείαλ ππφ ηελ 

θπξηαξρίαλ ησλ, θαη απεγφξεπζαλ ηελ είζνδνλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ. 

Δλ έηεη 1536 νπιεεκάλεο ν α', ληθήζαο ηνπο Μνιδαπνχο, ηνηο εράξηζε ηα 

απηά πξνλφκηα. Σα πξνλφκηα ηαχηα εηξνπνπνηήζεζαλ, ηνπ θαηξνχ 

πξντφληνο, επμήζεζαλ θαη εηέζεζαλ ππφ ηελ εγγχεζηλ ηεο Ρσζζίαο. Δλ έηεη 

1774 Μνπζηαθάο ν γ' εζέιεζε λα θαηαζηήζε ηελ Πεινπφλλεζνλ 

εγεκνλείαλ· απέζαλε θαηά δπζηπρίαλ ην απηφ έηνο, θαη ην ζρέδηφλ ηνπ δελ 

επξαγκαηνπνηήζε. Ίζσο αληείπνπλ αη Γπλάκεηο φηη ε Πχιε εδείρζε πάληνηε 

ελαληία πξνο πάζαλ μέλελ κεζνιάβεζηλ επί ησλ ηειεπηαίσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά, θαηά ηα ρξνληθά ησλ παξειζφλησλ θαηξψλ, 

εδέρζε άιινηε ηελ μέλελ κεζνιάβεζηλ, θαη ελ έηεη 1774 επί ηεο εηξήλεο ηνπ 

Κατλαξηζίνπ, θαη ελ έηεη 1779 θαη 1802. Φξνλεί δε ε Ρσζζία, φηη θαη αη 

ειπίδεο ησλ Διιήλσλ πεξηνξίδνληαη επιφγσο εληφο ηνχησλ ησλ φξσλ, δηφηη 

ππ' απηνχο ειεχζεξνη ζα είλαη θαη απηνί θαη ειεχζεξνλ δηφινπ θαη ην 

εκπφξηφλ ησλ ππφ ηελ εζληθήλ ζεκαίαλ ησλ· ν δε Παηξηάξρεο ησλ Διιήλσλ, 

φζηηο ζα εδξεχεη εηο ην εμήο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη, ζ' αληηπξνζσπεχεη θαηά 

ηηλα ηξφπνλ ην έζλνο. Φξνπξαί ηνπξθηθαί ζα θάζεληαη κφλνλ εληφο ηηλσλ 

θξνπξίσλ ελ σξηζκέλε πεξηθεξεία, αιι' νχηε παζάο νχηε δηνηθεηήο 

Σνχξθνο ζα ζηέιιεηαη· πάζα δε εγεκνλεία ζα δίδεη θφξνλ αλάινγνλ σο 

πξνο ηελ έθηαζίλ ηεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο· δεπηέξα δε ζχζθεςηο ησλ 

Γπλάκεσλ ζα θαλνλίζεη ηα ηνπ εζσηεξηθνχ δηνξγαληζκνχ ησλ εγεκνλεηψλ. 

Αιεζή σθέιεηαλ παξέρεη ν ζπκβηβαζκφο νχηνο· ε επί ηνπ δ' ηνχηνπ έηνπο 

εθζηξαηεία δελ ζα είλαη πηζαλψο επηπρεζηέξα ησλ παξειζνπζψλ, ελ ψ ν 

πξνβαιιφκελνο ζπκβηβαζκφο αζθαιίδεη ηελ εηξήλελ, ηελ εζπρίαλ θαη ηα 

ηαθηηθά εηζνδήκαηα ηεο Πχιεο δηά ηεο πιεξσκήο ησλ θφξσλ ησλ δηαθφξσλ 

εγεκνλεηψλ. Μέρξη ηεο ζήκεξνλ νη απεηζείο παζάδεο εηάξαηηαλ αδηαθφπσο 

ηελ εζπρίαλ ηεο Πχιεο, θαη ηδηνπνηνχλην ηα ζπλαδφκελα πινχηε· αη 

αληαξζίαη αχηαη θαη αη παξεηζπξάμεηο ησλ απιήζησλ θαη θηιάξρσλ 

παζάδσλ ζα παχζνπλ. 
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Μσάκεζ ν β' αλέδεημε ηαο λήζνπο απιψο ππνθφξνπο· ην ζρέδηνλ ηνχην είλαη 

ηφζσ κάιινλ άμηνλ ηεο παξαδνρήο ησλ ζπκκάρσλ, θαζ' φζνλ, εγγπψκελνλ 

ηελ ιχηξσζηλ ησλ Διιήλσλ εκκέλεη εληφο ησλ φξσλ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ζπκκάρσλ, θαη δελ θαίλεηαη εληζρχνλ ηαο πεξί πιήξνπο αλεμαξηεζίαο 

αμηψζεηο ησλ Διιήλσλ. 

Πξνβάιιεη ινηπφλ ε Ρσζζία, α', λα παξαδερζψζηλ αη Γπλάκεηο ηα ελ ησ 

ππνκλήκαηη ηνχησ ελδηαιακβαλφκελα· β', λα δνζψζηλ αλάινγνη νδεγίαη ηνηο 

ελ Κσλζηαληηλνππφιεη αληηπξνζψπνηο ησλ· γ', λα δνζή απηνίο ε πεξί ηεο 

πξαγκαηνπνηήζεψο ησλ ελ απηψ φξσλ απαηηνπκέλε εμνπζία· δ', λα 

θνηλνπνηήζσζηλ εθ ζπκθψλνπ ησ ζνπιηάλσ αιιεινδηαδφρσο φινπο ηνπο 

πεξί εηξελεχζεσο ηνπ ζρεδίνπ ηνχηνπ φξνπο· ε', λα εηδνπνηήζσζηλ αη απιαί 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ, φηη πεξί πνιινχ πνηνχληαη ηελ παξά ηνπ 

ζνπιηάλνπ παξαδνρήλ ηεο κεζνιαβήζεσο ησλ απιψλ· ζη', λα παξαζηήζσζη 

ησ ζνπιηάλσ, φηη ε ζχζηαζηο ηξηψλ εγεκνλεηψλ δηαηξεί ηαο δπλάκεηο ηεο 

Διιάδνο, θαη επεηδή ζ' αλαηεζή εηο απηφλ ν δηνξηζκφο ησλ εγεκφλσλ, ζ' 

απνβιέπνπλ εηο απηφλ αη επηζεκφηεξαη νηθνγέλεηαη ησλ Διιήλσλ». 

(β.) 

Ζ Ρσζζία επίζηεπελ, φηη ε Μνιδνβιαρία ζ' απειιάηηεην επζχο ησλ 

ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ, θαζ' αο έδσθελ επαλεηιεκκέλαο ππνζρέζεηο ν 

ζνπιηάλνο. Σα πιείζηα ησλ ζηξαηεπκάησλ αλερψξεζαλ έθηνηε· αιι' ε 

θέλσζηο δελ επξαγκαηνπνηήζε εηκή ηεο κελ Βιαρίαο ηνλ ηνχιηνλ, ηεο δε 

Μνιδαπίαο ην ηέινο ηνπ έηνπο ηνχηνπ, αιι' νπδέ θαη ηφηε νινηειήο. 

(γ.) 

«Ο πξέζβπο ν εκέηεξνο θίινο» (έγξαςελ ε Πχιε πξνο ηνλ πξέζβπλ ηεο 

Αγγιίαο ηελ 28 καξηίνπ) «δελ παχεη επαλαιακβάλσλ πξνο ηελ πςειήλ 

Πχιελ, φηη νη λφκνη ηνπ ηφπνπ ηνπ απαγνξεχνπλ λα εκπνδίζε ε απιή ηνπ 

ηνπο Άγγινπο ηνπ λα βνεζήζσζη ηνπο απνζηάηαο Έιιελαο θαη πνιεκήζσζη 

ηνπο Μνπζνπικάλνπο, θαη φηη δελ έρεη ηελ άδεηαλ λα παηδεχζε ηφζνλ 

αδίθνπο πξάμεηο. Αλ άιινο ηηο, φρη ηφζνλ ζπλεηφο φζνλ ν πξέζβπο ν 

εκέηεξνο θίινο, έιεγε ηνηαχηα, ζα ελνκίδακελ φηη ήζειε λα κάζε πφζνλ 

είκεζα εχπηζηνη. Αηνπψηαηνλ λα ιέγε ηηο, φηη κία θπβέξλεζηο, νπνίνη θαη αλ 

ήλαη νη πεξί ηεο εζσηεξηθήο δηνηθήζεσο λφκνη ηεο, δελ έρεη άδεηαλ λα 

εκπνδίζε ηνπο ππεθφνπο ηεο ηνπ λα πξάηησζηλ έξγα πνιέκνπ θαηά ηελ 

αξέζθεηάλ ησλ, θαη παξαβαίλσζη ηαο κεηαμχ ηεο θπβεξλήζεψο ησλ θαη 

άιιεο Γπλάκεσο ζπλζήθαο. Οη εζσηεξηθνί λφκνη ηεο Αγγιίαο αθνξνχλ 

κφλνπο ηνπο Άγγινπο, θαη δελ δχλαηαί ηηο, επί ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ 

δηαηάμεψλ ηηλνο θξάηνπο, λα δηθαηψζε ηελ δηαγσγήλ ησλ ππεθφσλ κηαο 

Γπλάκεσο πξνο άιιελ. Ζ δηαγσγή αχηε πξέπεη λα θαλνληζζή θαηά ην 

δεκφζηνλ δίθαηνλ, βάζηλ φισλ ησλ ζρέζεσλ θπβεξλήζεσο πξνο θπβέξλεζηλ 

θαη έζλνπο πξνο έζλνο, θαη φρη θαηά ηνπο ηδηαηηέξνπο λφκνπο θαη ηα έζηκα 
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ελφο ηφπνπ. Αο ππνζέζσκελ, ν κε γέλνηην, φηη ππήθννί ηηλεο ηεο κεγάιεο 

βξεηηαλίαο επαλίζηαληαη θαηά ηνπ βαζηιέσο ησλ, θαη φηη ππήθννη άιινπ 

βαζηιέσο έρνληνο εηξεληθάο θαη θηιηθάο ζρέζεηο πξνο ηελ Αγγιίαλ, σο νη 

ηεο πςειήο, θέξ' εηπείλ, Πχιεο, έζηειιαλ αλαθαλδφλ πξνο εθείλνπο παληφο 

είδνπο βνεζήκαηα, ήγνπλ πνιεκεθφδηα, ηξνθάο, ρξήκαηα, πξνζέηη θαη 

αμησκαηηθνχο ελ ππεξεζία ηεο Πχιεο· ηθαλνπνηείην άξα ε Αγγιία, αλ ε 

Πχιε ηε έιεγελ, φηη δελ είρελ εμνπζίαλ λα επαγξππλή ηαο αμηνθαηαθξίηνπο 

ηαχηαο πξάμεηο ησλ ππεθφσλ ηεο, δηφηη θαηά ηνπο λφκνπο ηνπ ηφπνπ παο 

Μνπζνπικάλνο εδχλαην δηθαησκαηηθψο λα θηλήζε πφιεκνλ θαζ' νχηηλνο ε 

ζξεζθεία δελ ήηνλ ε απηή; 

«Αλ ελεθξίλνλην ηα ηνηαχηα, πνία ζα ήηνλ ε ζέζηο ησλ εζλψλ πξνο άιιεια; 

Ζ γεληθή εηξήλε, πεξί εο ε Αγγιία, θαηά ην ιέγεηλ ηεο, ηφζνλ θξνληίδεη, δελ 

ζα εθξέκαην πιένλ απφ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, αιιά ζ' αθίεην φισο δηφινπ εηο ηαο νξέμεηο θαη ηα πάζε ησλ ιαψλ. 

Πάζα θπβέξλεζηο ζα ελφκηδε ηφηε, φηη έπξαμε παλ φ,ηη εθξέκαην απ' απηήο, 

αλ δηεηήξεη ηελ θηιίαλ θαηά ην θαηλφκελνλ, θαη φηη έπξαμε παλ φ,ηη εθ ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο, αλ έιεγε πξνο ηελ γείηνλά ηεο, «είκαη αθηινθεξδήο θίινο 

ζνπ, είκαη φιε εηο ζε αθνζησκέλε, επαξεζηήζνπ εηο ηαχηελ κνπ ηελ 

νκνινγίαλ θαη κε κε κεκθζήο αλ αθίλσ ηνπο ππεθφνπο κνπ λα θφπησζη ηνλ 

ιάξπγγα ησλ ππεθφσλ ζνπ». Μαο λνκίδεη ηάρα ν πξέζβπο ν εκέηεξνο θίινο 

ηφζνλ κσξνχο ψζηε λα πηζηεχσκελ φηη ε θπβέξλεζίο ηνπ δελ έρεη εμνπζίαλ 

λα επαγξππλή ηελ δηαγσγήλ ησλ ππεθφσλ ηεο; Δίρε βεβαίσο ε αγγιηθή 

θπβέξλεζηο ηελ δχλακηλ θαη επξνζπκήζε εηο ρξήζηλ απηήο, φη' επξφθεηην λα 

εκπνδίζε ηα αγγιηθά πινία ηνπ λα θέξσζηλ νιίγα άιεπξα εηο ηξνθήλ ησλ 

νζσκαληθψλ θξνπξψλ, αίηηλεο απέζλεζθαλ ηεο πείλαο θαη είρελ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πεηπνίζεζίλ ησλ εηο ηελ θηιαλζξσπίαλ παιαηνχ θίινπ. 

Σνηαχηελ δχλακηλ είρε ηφηε ε αγγιηθή θπβέξλεζηο, θαη ν νδπλεξφο ζάλαηνο 

ηφζσλ Μνπζνπικάλσλ είλαη ηξαλή απφδεημηο ηεο αδηαθνξίαο ηεο. Αλ 

έρσκελ εηξήλελ κεηά ηεο Αγγιίαο, έρνκελ αλακθηβφισο θαη ην δηθαίσκα λα 

απαηηήζσκελ παξά ηεο απιήο ηεο λα κε αθίλε ηνπο ππεθφνπο ηεο λα καο 

πνιεκψζηλ. Αλ απνδνθηκάδε ηελ πξνο εκάο ερζξάλ δηαγσγήλ ησλ ππεθφσλ 

ηεο, δηαηί δελ ηνηο ιέγεη άπαμ δηά πάληα. «Ζ Πχιε είλαη θίιε καο πξν 

αηψλσλ, δελ έρνκελ παξάπνλα θαη' απηήο, είλαη ινηπφλ δίθαηνλ λα κε ηε 

δψζσκελ αηηίαλ λα έρε θαη αχηε παξάπνλα θαζ' εκψλ. Δθηειεί ηαο κεζ' 

εκψλ ζπλζήθαο, δίθαηνλ είλαη λα ηαο εθηειψκελ θαη εκείο». Γηαηί λα κε 

ιαιήζε πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο ηελ γιψζζαλ ηαχηελ; δηαηί δελ ηνηο είπε 

πνηέ ιφγνλ θηιηθφλ ππέξ εκψλ; Ο πξέζβπο, ν εκέηεξνο θίινο, απνξεί δηφηη 

δελ αθνχνκελ ηαο ζπκβνπιάο ηνπ; δηαηί απνξεί; πάληνηε καο ιαιεί 

θηιηθψηαηα, αιιά λνκίδεη ηάρα φηη δελ εμεχξνκελ πφζνλ νη ζπκπαηξηψηαη 

ηνπ αγσλίδνληαη λα καο βιάςσζη; πψο ζπκβηβάδνληαη νη ιφγνη ηνχηνπ πξνο 

ηελ δηαγσγήλ εθείλσλ; ζεσξνχληεο ηαο ηνηαχηαο αληηθάζεηο δελ 

θαηαιακβάλνκελ ηε αιεζεία ηη ηξέρεη. Ζ πςειή Πχιε απαηηεί φ,ηη έρεη 

δίθαηνλ λ' απαηηή, θαη φ,ηη ε Αγγιία δελ έρεη δίθαηνλ λα αξλήηαη· ήγνπλ ηελ 

απαγφξεπζηλ ηνπ λα πξάηησζηλ νη Άγγινη θαηά ησλ Μνπζνπικάλσλ έξγα 
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πνιέκηα είηε δηά ηεο πξνζσπηθήο ζπλδξνκήο ησλ, είηε δη' απνζηνιήο 

ρξεκάησλ θαη πνιεκεθνδίσλ, σο επί ηνπ παξφληνο, θαη ηνπ λα 

επηβνπιεχσληαη ηα ζπκθέξνληα απηψλ ππφ ηνπο νθζαικνχο ηεο ηνληθήο 

θπβεξλήζεσο. Φαλεξφλ είλαη, φηη ε αγγιηθή θπβέξλεζηο δχλαηαη λα 

εκπνδίζε φια ηαχηα αλ ζειήζε, θαη είλαη θαηξφο λα ζειήζε». 

(δ.) 

Δπηζηνιή ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο πξνο ηελ αγγιηθήλ. 

«Οη Έιιελεο πξν ηεζζάξσλ εηψλ, ζαξξνχληεο αδηαζείζησο εηο ηελ ζείαλ 

πξφλνηαλ, ππεξαζπίδνληαη κε θαιήλ έθβαζηλ ην έδαθνο ησλ πξνπαηφξσλ 

ησλ, ιέγσ φηη ππεξαζπίδνληαη ην έδαθνο, επεηδή νιίγνλ θξνληίδνπλ δηά ηαο 

πφιεηο θαη ρσξία, δηά ηαο νηθίαο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ· ηνχην ηθαλψο 

απεδείρζε εηο ηαο δηαθφξνπο ιεειαζίαο ησλ ερζξψλ ησλ, θαζ' αο νη Έιιελεο 

εζπζίαζαλ κε κεγάιελ γελλαηφηεηα θαη κεγαινςπρίαλ φζα είραλ 

αθξηβψηεξα θαη πνιπηηκφηεξα, επξνηίκεζαλ ηελ ειεπζεξίαλ ππφ ηαο ζθελάο 

ησλ, εηο ηαο θνηιάδαο ησλ, θαη επί ησλ θνξπθψλ ησλ νξέσλ ησλ παξά ηαο 

ιακπξάο θαηνηθίαο ηεο δνπιείαο· αχηε ε αμηνζεκείσηνο πεξίζηαζηο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ επηκαρηθνχ πνιέκνπ ησλ Διιήλσλ δελ πξέπεη λα γελλήζε εηο 

φιαο ηαο ρξηζηηαληθάο ςπράο ηελ πεπνίζεζηλ φηη νη Έιιελεο αξρίδνληεο ηελ 

πάιελ δηά λα απνθηήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ησλ, απνζείνληεο αθφξεηνλ δπγφλ 

απηψλ είραλ πξν νθζαικψλ ηνλ ηεξφλ ζθνπφλ ηνπ λα ζψζνπλ ηελ πίζηηλ 

ησλ, ηελ παηξίδα ησλ, ηνπο ηεξνχο λανχο ησλ, ηα κλεκεία ησλ πξνγφλσλ 

ησλ, ηαο γπλαίθαο θαη ηα παηδία ησλ, θαη φρη εθείλα ηα πνιηηηθά ηέιε, ηα 

νπνία εηάξαηηνλ ηφηε ηελ Δπξψπελ, απέρνληεο πνιιά απ' απηά; 

Οδεγνχκελνη ινηπφλ απφ ηνηαχηαο αξράο εηο ηελ νπνίαλ ελαγθάζζεζαλ 

πάιελ, δελ έιιεηςαλ επηθαινχκελνη ηελ ζπκπάζεηαλ ησλ ρξηζηηαλψλ 

αδειθψλ ησλ. Αιι' ε πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο ζπιιαβνχζα άιιαο ηδέαο πεξί 

ησλ αξρψλ ηεο ζπκθνξάο καο απεθάζηζε λα πεξηνξηζζή εηο ηελ 

νπδεηεξφηεηα. Οη Έιιελεο δε κε βιέπνληεο ηειεησκέλελ ηελ επηζπκίαλ ησλ 

εβηάζζεζαλ λα αθνζησζψζη κφλνη ησλ κε ακνηβαίαλ πίζηηλ εηο ηελ 

ππεξάζπηζηλ ησλ ηεξψλ δηθαησκάησλ ησλ, αθίλνληεο εηο ηνλ θαηξφλ λα 

θαλεξψζε ηαο αξράο θαη ηαο αηηίαο ησλ. 

«Μνινληνχην ην ειιεληθφλ έζλνο, σο θαη ε δηνίθεζίο ηνπ, ηεο νπνίαο 

ιακβάλσ ηελ ηηκήλ λα γίλσ ην φξγαλνλ, παξξεζίαδνλ ηελ ππφθιηζηλ ηνπ 

πξνο ηελ βξεηηαληθήλ κεγαιεηφηεηά ηνπ ζέβαο ησλ κέζνλ ηεο εμνρφηεηφο 

ζαο, δηαθεξχηηεη παλδήκσο φηη πξνηηκά ζάλαηνλ έλδνμνλ παξά ηνλ 

αίζρηζηνλ δπγφλ εηο ηνλ νπνίνλ ζέινπλ λα ην θάκνπλ λα ππνθχςε. Δίλαη 

απίζαλνλ φηη ε βξεηηαληθή κεγαιεηφηεο ηνπ, ε νπνία έδεημε 

θηιαλζξσπνηάηελ δηάζεζηλ πξνο ηνπο ιανχο ηεο λνηίνπ Ακεξηθήο, ζέιεη 

επηηξέςεη ψζηε νη Έιιελεο λα εμαιεηθζνχλ απφ ηνλ θαηάινγνλ ησλ 

πεπνιηηηζκέλσλ εζλψλ, σο ήζαλ αλάμηνη δηά λα εγθαηαξηζκεζνχλ πξνηνχ λα 

ζπζηεζνχλ σο έζλνο. Οη Έιιελεο φκσο ππφ ηελ αλαθνξάλ ησλ δηθαησκάησλ 
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ησλ επξίζθνληαη εηο ζέζηλ επλντθσηέξαλ παξ' εθείλελ ησλ ιαψλ ηεο 

κεζεκβξηλήο Ακεξηθήο. Απηνί εηίκαζαλ θαη εηαπείλσζαλ ηελ αδπλακίαλ 

ηεο ηνπξθηθήο δηνηθήζεσο, απέδεημαλ φηη ήζαλ άμηνη ηεο ειεπζεξίαο· δελ 

πνιεκνχλ ηελ κεηέξα παηξίδα ησλ, αιι' έλ έζλνο, ην νπνίνλ ήξπαζε θαη 

εμνπζίαζε ηνπο ηφπνπο ησλ, κεηαρεηξηδφκελνλ ηα ηέθλα ησλ σο δνχινπο. Οη 

Έιιελεο απεηίλαμαλ ηνλ βαξβαξηθφλ δπγφλ κε κεγάιελ έθπιεμηλ ηεο 

Δπξψπεο θαη φισλ ησλ εζλψλ· επερεηξίζζεζαλ ηνλ πφιεκνλ, ρσξίο λα έρνπλ 

ηνπο ηξφπνπο δηά λα ηνλ θάκνπλ, φληεο πεπεηζκέλνη φηη άιισο δελ εδχλαλην 

λα απνιαχζνπλ ηελ αλεμαξηεζίαλ ησλ παξά κε πνιπαξίζκνπο ζπζίαο· 

απέθηεζαλ θξνχξηα, πφιεηο θαη κέγαλ αξηζκφλ ζέζεσλ, αίηηλεο επξίζθνλην 

εηο ρείξαο βαξβάξσλ δεζπνηψλ απηψλ· εηο δηαθφξνπο κάραο θαηέζηξεςαλ 

κε κεξηθά εκπνξηθά πινία ηνλ πνιπάξηζκνλ θαη θνβεξφλ ζηφινλ ησλ 

Σνχξθσλ· εζχζηεζαλ λφκνπο νκνίνπο κε ηνπο ησλ πνιηηηζκέλσλ εζλψλ, 

εζρεκάηηζαλ δηνίθεζηλ ππφ ηαο δηαηαγάο ηεο νπνίαο εηάρζεζαλ. Δκπνξεί ηηο 

πιένλ λα ακθηβάιιε ηελ ζήκεξνλ εάλ νη Έιιελεο είλαη άμηνη ηεο 

ειεπζεξίαο; Ίζσο ε Βξεηηαληθή κεγαιεηφηεο ηνπ παξεηήξεζελ φηη ε Διιάο 

ειεπζεξσζείζα, δηά ην ηνλ ιαφλ αχηεο εκςπρνχλ πλεχκα θαη δηά ηελ 

γεσγξαθηθήλ ηεο ζέζηλ, εκπνξεί λα γίλε σθέιηκνο εηο ηα ζπκθέξνληα ηεο 

κεγάιεο Βξεηηαλίαο. Σν εκπφξηνλ είλαη ε δσνδνηηθή αξρή ησλ 

πεπνιηηηζκέλσλ εζλψλ· θαη πνχ αιινχ εκπνξεί λα ιάβε κεγαιεηέξαλ 

αζθάιεηαλ, παξά εηο ηελ δεμηάλ ρείξα ηεο Δπξψπεο, ήηηο θαηά ηηλα ηξφπνλ 

ζρεκαηίδεηαη ππφ ηεο Διιάδνο; Πνίνλ άιιν ζεκείνλ σθειηκσηέξαο 

ππνζηεξίμεσο δηά ηελ δηαηήξεζηλ ηεο επξσπατθήο ηζνζηαζκίαο εκπνξεί ε 

Αγγιία λα εχξε παξά ηα θπζηθά νρπξψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάο 

είλαη ζεκέλε; αχηαη είλαη αιήζεηαη αλαληίξξεηνη, ηαο νπνίαο ν θαηξφο ζέιεη 

αλαθαιχςεη. 

Ζ Διιάο ινηπφλ δη' απηάο ηαο αηηίαο έρεη, λνκίδσ, εζηθψο θαη πνιηηηθψο ην 

δηθαίσκα ηνπ λα ειπίζε παλ είδνο βνεζείαο θαη ππνζηεξίμεσο απφ ην 

αγγιηθφλ έζλνο ην ηφζνλ θηινχλ ηελ αλζξσπφηεηα, θαη εμαηξέησο απφ ηελ 

βξεηηαληθήλ κεγαιεηφηεηά ηνπ, ηεο νπνίαο ν θφζκνο φινο γλσξίδεη ηα 

αμηνζέβαζηα θξνλήκαηα. Δθ ηνχηνπ δελ είλαη ακθηβνιία, εάλ ε 

αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο είλαη ζχκθσλνο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

επξσπατθψλ εζλψλ, αχηε ε πεξίζηαζηο είλαη κία ηζρπξά αθνξκή δηά λα κε 

ζηεξεζή ην ειιεληθφλ έζλνο ηα ηεξά ηνπ δηθαηψκαηα· ην δε αγγιηθφλ, 

νχηηλνο ε πξνο ηελ ηεο Δπξψπεο πνιηηηθήλ ηζνζηαζκίαλ επηξξνή είλαη 

ηφζνλ γεληθψο εγλσζκέλε, λα κε ζηαζή αδηάθνξνλ εηο ην νηθηξφλ ζέακα ηεο 

ηφζνλ αλαμίσο θαη αδίθσο ππφ ησλ πνδψλ θαηαπαηνπκέλεο αλζξσπφηεηνο». 

(ε.) 

Απάληεζηο ηεο αγγιηθήο θπβεξλήζεσο πξνο ηελ ειιεληθήλ. 

«Ζ πξνο εκέ πκεηέξα επηζηνιή ηεο 24 απγνχζηνπ δελ έθζαζελ εηο ρείξαο 

κνπ εηκή ηελ 23 νθησβξίνπ· πεξηέρεη αχηε παξαηεξήζεηο ηεο πξνζσξηλήο 
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θπβεξλήζεσο ηεο Διιάδνο πεξί ηηλνο εγγξάθνπ δεκνζηεπζέληνο δηά ησλ 

επξσπατθψλ εθεκεξίδσλ σο ζρεδίνπ ηεο απιήο ηεο Ρσζζίαο πεξί 

εηξελεχζεσο ηεο Διιάδνο. Αλακθίβνινλ είλαη φηη ε δεκνζίεπζηο αχηε 

έγεηλελ άλεπ αδείαο, θαη αγλνψ αλ έρε ηηλά επηζεκφηεηα. Αιι' ε αγγιηθή 

θπβέξλεζηο θξνλεί, φηη παλ ζρέδηνλ ηεο ξσζζηθήο θπβεξλήζεσο, ηείλνλ εηο 

εηξήλεπζηλ ηεο αλαηνιήο, δελ εκπφξεη λα κε ήλαη επλντθφλ πξνο ηνπο 

Έιιελαο, νπδ' επξνηίζεην ε θπβέξλεζηο εθείλε λα δψζε ηνλ λφκνλ απηνίο ή 

ηε νζσκαληθή θπβεξλήζεη· ν δε κεγαιεηφηαηνο απηνθξάησξ παζψλ ησλ 

Ρσζζηψλ, φπσο θαη αλ εζεψξεη ην πεξί νπ ν ιφγνο ζρέδηνλ, ζα έθξηλε 

πξέπνλ λα ην θνηλνπνηήζε ηνηο ζπκκάρνηο ηνπ πξηλ ην πξνβάιε ηνηο 

δηακαρνκέλνηο. Ο απηνθξάησξ ηνηο εθνηλνπνίεζε ησ φληη ζρέδηφλ ηη, δη' νπ 

επξφθεηην λα πξνηαζή ζπγρξφλσο αλαθσρή θαη ηε νζσκαληθή πχιε θαη ηε 

πξνζσξηλή θπβεξλήζεη ηεο Διιάδνο, επί ζθνπψ λα δνζή θαηξφο εηο 

κεζνιάβεζίλ ηηλα θηιηθήλ, ε δε αγγιηθή θπβέξλεζηο δελ ζα ελαληηνχην, αλ 

ην ηνηνχηνλ ζρέδηνλ επξνηείλεην ελ θαηξψ δένληη· δελ πξέπεη δε λα 

απνθξχςσ, φηη ην έγγξαθνλ, ην θηλήζαλ εηο ηφζελ αγαλάθηεζηλ ηελ 

ειιεληθήλ θπβέξλεζηλ, εθίλεζελ εηο άιιελ ηφζελ θαη ηελ νζσκαληθήλ. Δλ ψ 

νη Έιιελεο θαίλνληαη αλέλδνηνη πξνο πάληα ζπκβηβαζκφλ κε ζηεξηδφκελνλ 

επί ηεο εζληθήο ησλ αλεμαξηεζίαο, ε Πχιε απνξξίπηεη επίζεο πάληα ηξφπνλ 

ζπλδηαιιαγήο κε ραξαθηεξίδνληα ηνλ Έιιελα σο ξαγηάλ. Οχησ 

δηαηεζεηκέλσλ ησλ πλεπκάησλ, νιίγε ειπίο αλακθηβφισο ππάγεη 

κεζνιαβήζεσο δεθηήο θαη επηπρνχο. Αλ ε Ρσζζία επξφηεηλε ηνηνχηνλ 

ζπκβηβαζκφλ πξηλ θαηαληήζσζηλ αη απαηηήζεηο ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ 

φπνπ θαηήληεζαλ ηελ ζήκεξνλ, αλ ηνλ επξφηεηλε θαζ' φλ θαηξφλ αη 

πεξηπέηεηαη ηνπ πνιέκνπ εθαίλνλην παξέρνπζαη ηζρπξάο αθνξκάο 

ζπκβηβαζκνχ, θηιηθψ ησ ηξφπσ, νχηε ε Ρσζζία νχηε άιιε ηηο Γχλακηο, 

ζεσξνχζα ην ζρέδηνλ ηνχην άμηνλ ηεο ζθέςεψο ηεο, ζα εθαίλεην κεκπηή. Σν 

έγγξαθνλ ηνχην, ζεσξνχκελνλ σο ππφκλεκα ξσζζηθφλ, πεξηέρεη ζηνηρεία 

εηξελεχζεσο, αλ θαη ηα ζηνηρεία ηαχηα δελ θέξνπλ ηνπο αξκνδίνπο ίλα 

ηεζψζηλ ππφ ηαο φςεηο ησλ δηακαρνκέλσλ ηχπνπο. Αλ ε θπξηαξρία ηεο 

Πχιεο επί ηεο Διιάδνο δελ πξέπε αθεχθησο λα επαλέιζε, αλ ε 

αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ δελ πξέπε αθεχθησο λα αλαγλσξηζζή (θαη ηα 

δχν ηαχηα αληίθεηληαη πξνο ηνλ ζπκβηβαζκφλ), αλ νη κεζίηαη δελ δχλαηαη λ' 

απνθαζίζσζηλ άλεπ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ησλ αληηθεξνκέλσλ, δελ κέλεη 

παξά λα ηξνπνινγεζή θαη ε θπξηαξρία ηεο Πφιεο θαη ε αλεμαξηεζία ηεο 

Διιάδνο, θαη ηφηε λα ζπδεηεζψζηλ ν ηχπνο θαη ν βαζκφο ησλ ηξνπνινγηψλ· 

νη δηακαρφκελνη δηακαξηπξφκελνη εδχλαλην αλαληηξξήησο λα καηαηψησζη 

παλ ζρέδηνλ ζπκβηβαζκνχ, φζνλ εχινγνλ θαη αλ ήηνλ σο πξνο ηαο αξράο 

ηνπ, θαη νίνλ ακεξφιεπηνλ σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ. Αιι' εκείο εμεχξνκελ 

φηη νη δηακαρφκελνη είλαη επίζεο ηεο γλψκεο λα απνξξίςσζηλ νπνηνλδήπνηε 

ζπκβηβαζκφλ, θαη καηαία θαίλεηαη επί ηνπ παξφληνο ε ειπίο πάζεο 

επηπρνχο κεζνιαβήζεσο. 

«Πεξί δε ηεο αγγιηθήο αληηιήςεσο, ελ επηθαιείζζε ππέξ ησλ Διιήλσλ εηο 

αλάθηεζηλ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ παξαιιειίδνληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ πξνο 
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ηα ησλ πνιηηεηψλ ηεο λνηίνπ Ακεξηθήο, αίηηλεο ερσξίζζεζαλ απφ ηεο 

κεηξνπφιεψο ησλ, νθείισ λα ζαο παξαηεξήζσ, φηη ελ ηε κεηαμχ ησλ 

πνιηηεηψλ ηνχησλ θαη ηεο Ηζπαλίαο πάιε ε Αγγιία εθήξπμε θαη εηήξεζελ 

απζηεξάλ νπδεηεξφηεηα. Σα απηά έπξαμε θαη σο πξνο ηνλ θαηαζηξεπηηθφλ 

πφιεκνλ ηεο Διιάδνο, θαη πάληνηε εζεβάζζε ηα πνιεκηθά δίθαηα ησλ 

Διιήλσλ. Αλ δε ελαγθάζζε πξν νιίγνπ λα εκπνδίζε ηαο θαηαρξήζεηο ηνπ 

δηθαίνπ ηνχηνπ, ειπίδσ φηη δελ ζα επξεζή πιένλ εηο ηελ απηήλ αλάγθελ. Ζ 

πξνζσξηλή θπβέξλεζηο ηεο Διιάδνο αο είλαη βεβαία, φηη ε αγγιηθή ζα 

δηαηεξήζεη θαη εηο ην εμήο ηελ απηήλ νπδεηεξφηεηα, θαη δελ ζ' απνπεηξαζή 

λα βηάζε ηνπο Έιιελαο επί ιφγσ εηξελεχζεσο εηο παξαδνρήλ ζρεδίνπ 

ζπκβηβαζκνχ παξά ηαο επράο ησλ, αλ πνηέ γελή ιφγνο πεξί ηνηνχηνπ. Αιι', 

αλ νη Έιιελεο, ή επί ηνπ παξφληνο ή κεηά ηαχηα, λνκίζσζη πξέπνλ λα 

δεηήζσζη ηελ κεζηηείαλ καο, ηελ πξνζθέξνκελ ησ ζνπιηάλσ, θαη αλ ηελ 

δερζή, νπδέλ ζα παξακειήζσκελ εηο θαξπνθνξίαλ ηεο δηά ηεο ζπλεξγείαο 

θαη ησλ άιισλ Γπλάκεσλ, σλ ε ζπλδξνκή θαη ηνλ ζπκβηβαζκφλ ζα 

επθνιχλεη θαη ηελ δηαηήξεζηλ απηνχ ζα αζθαιίζεη. Ηδνχ φ,ηη δχλαηαη ε 

Διιάο, θαζψο εκείο θξίλνκελ, λα δεηήζε παξά ησλ Άγγισλ ππνπξγψλ. 

Οχηε εκκέζσο νχηε ακέζσο εξέζηζαλ νχηνη ηνπο Έιιελαο εηο ηελ έλαξμηλ 

ηνπ αγψλνο ησλ, αιι' νχηε δηά ηηλνο ηξφπνπ παξελέβαιαλ εκπφδηα εηο ηελ 

πξφνδφλ ηνπ· νπδείο έρεη δίθαηνλ λα ππνιάβε φηη ε Αγγιία, έρνπζα ππ' φςηλ 

ηαο κεηαμχ απηήο θαη ηεο Πχιεο ελππαξρνχζαο θηιηθάο ζρέζεηο θαη ηαο 

παιαηάο ζπλζήθαο, αο ε Πχιε δελ παξέβε, εκπνξεί λ' αλαδερζή πάιελ 

κεδφισο παξ' απηήο πξνθαιεζζείζαλ, θαη λα νηθεηνπνηεζή δηαθνξάλ 

αιινηξίαλ. Διπίδσ φηη νη ιφγνη κνπ ζα δηαζθεδάζνπλ πάζαλ εμ αγλνίαο ή εθ 

πλεχκαηνο ξαδηνπξγίαο ππφλνηαλ, θαη πάζαλ θαηεγνξίαλ φηη δπζκελψο 

δηέθεηην ε αγγιηθή θπβέξλεζηο πξνο ηνπο Έιιελαο θαη ζα ίδσζηλ νχηνη ελ 

ηνηο ιφγνηο κνπ ηνχηνηο ηελ θαζαξφηεηα ησλ θξνλεκάησλ καο, άηηλα δελ 

δηζηάδνκελ λα εθθξάζσκελ θαη παξξεζία». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΓ'. 

(α.) 

Δλ ψ θαηεγηλφκελ εηο ηελ ηχπσζηλ ηνπ γ' ηνχηνπ ηφκνπ, εμεδφζε δίηνκνο 

ηζηνξία ηνπ θπξίνπ Φηλιάε πεξί ηεο Διιεληθήο επαλαζηάζεσο. 

Με κέκθεηαη ν ζπγγξαθεχο νχηνο ελ ζειίδη 69 ηνπ β' ηφκνπ σο κεδεκίαλ 

πνηήζαληα κλείαλ ηνπ θφκεηνο αληαξφδα ελ ησ επ' εθθιεζίαο επηθεδείσ 

κνπ ιφγσ εηο ηνπο ελ θαθηεξία πεζφληαο· σξκήζε δε εηο ηελ κνκθήλ 

ηαχηελ έθ ηηλσλ ησλ ελ ησ εκεξνινγίσ ηνπ Ηηαινχ θπξίνπ Κνιιελίνπ 

ιφγσλ. 

Οπδέπνηε απήγγεηια επηθήδεηνλ ιφγνλ εηο ηνπο ελ θαθηεξία πεζφληαο. Ο 

ιφγνο, νλ αηλίηηνληαη θαη ν θχξηνο Κνιιέληνο θαη ν θχξηνο Φηλιάεο, είλαη νλ 

απήγγεηια ηελ 10 καΐνπ 1825, θαζ' ήλ εκέξαλ εθεξχρζε γεληθή ακλεζηεία· 
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είρε δε ν ιφγνο ζέκα ηελ νκφλνηαλ· παξελείξεηαη δε ην ελ θαθηεξία 

πάζεκα ελ παξφδσ, αιι' νπδείο ησλ εθεί πεζφλησλ Διιήλσλ ε θηιειιήλσλ 

κλεκνλεχεηαη νλνκαζηί· εχθεκνλ φκσο θαη δηθαίαλ κλήκελ επνίεζα ηνπ 

αξίζηνπ αλδξφο θαη ζεξκνχ θηιέιιελνο αληαξφδα ελ ησ θεηκέλσ ηνπ αλά 

ρείξαο θεθαιαίνπ ηεο Ηζηνξίαο κνπ πξν πνιιψλ εηψλ. 

Λέγεη ν θχξηνο Φηλιάεο ελ ζειίδη 180 ηνπ α' ηφκνπ φηη, επεηδή ζπαλίσο 

αλαθέξσ ηαο πεγάο, φζελ αξχνκαη, ιακβάλσ ηελ ειεπζεξίαλ λ' αληηγξάθσ 

ηνπο ζπγγξαθείο, νζάθηο είλαη Έιιελεο, θαη λα ηνπο κεηαθξάδσ θαηά 

γξάκκα, νζάθηο είλαη μέλνη· θέξεη δε θαη παξάδεηγκα θξάζηλ ηηλά δίζηηρνλ 

εθ ησλ ππνκλεκάησλ ηνπ ανηδίκνπ Γεξκαλνχ ιέγνπζαλ· «πγρξφλσο άιινη 

Καιαβξπηηλνί εθφλεπζαλ δχν ζπαρήδαο Σξηπνιηηζψηαο εηο ην ρσξίνλ ηνπ 

Ληβαξηζίνπ, θαη πάιηλ άιινη εηο ηνλ Φελεφλ ηνπο γπθηνραξαηζήδαο». 

Οη πξν εκνχ ζπγγξάςαληεο δηεγήζεζαλ ηα ελ ηε θξάζεη ηαχηε ζπκβάληα· 

γλσζηά δε ηνηο πάζη θαη αλακθηζβήηεηα, θαη νπδεκία ρξεία καξηπξίαο εηο 

επηβεβαίσζηλ παζηγλψζησλ θαη παλζνκνινγήησλ ζπκβάλησλ. εκεησηένλ 

δε, φηη ν θχξηνο Φηλιάεο παξελφεζε ηελ ζεκαζίαλ ηεο ιέμεσο γ π θ η ν ρ α 

ξ α η ζ ή δ α ο. Γελ ελλνεί ε ελ ηε αλσηέξσ θξάζεη ιέμηο αχηε, σο απηφο θαη 

ελ ησ ρσξίσ ηνχησ θαη ελ ην πξνιφγσ ηνπ ζπγγξάκκαηφο ηνπ εκαξηεκέλσο 

ππνιακβάλεη, φηη νη ραξαηζήδεο εθαινχλην νχησ πξνο ριεπαζκφλ, αιι' φηη 

εραξάηζνλαλ ηνπο ηήδε θαθείζε πεξηθεξνκέλνπο θεξενίθνπο γχθηνπο· εθ 

ηεο ηάμεσο δε ηαχηεο ήζαλ νη θνλεπζέληεο· ραξαηζήδεο δε απιψο 

εθαινχλην νη ραξαηζφλνληεο ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη ρσξίσλ. 

Πνηψλ ιφγνλ ν θχξηνο Φηλιάεο ελ ζειίδη 335 ηνπ α' ηφκνπ πεξί ησλ θαηά 

ηνλ Βαξλαθηψηελ, θαη δηςψλ λα εχξε αηηίαλ κνκθήο θαηά ηνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ θαη θαη' εκνχ, ιέγεη· «Δγλψξηδαλ θαη ν Μαπξνθνξδάηνο 

θαη ν Σξηθνχπεο (αλάγλσζη Ησάλλεο Σξηθνχπεο, ν παηήξ κνπ, σο απηφο ν 

θχξηνο Φηλιάεο επηδηνξζφλεη ηνχην ελ ησ ηέιεη ηνπ ηφκνπ σο εκαξηεκέλνλ) 

«ηαο ξαδηνπξγίαο ηνπ Βαξλαθηψηνπ θαη ηαο ελεζάξξπλαλ επί καηαία ειπίδη 

σθειείαο εμ επηπιάζηνπ πξνδνζίαο, αιι' εηηήζεζαλ ελ ησ αηίκσ 

ηερλάζκαηί ησλ. 

Παξάδνμνλ πψο ν θχξηνο Φηλιάεο δελ ζπζηέιιεηαη απνθαιψλ άηηκνλ 

ηέρλαζκα ην εηο αλαβνιήλ ηεο εηο ηελ Αηησιναθαξλαλίαλ επηθεηκέλεο 

ερζξηθήο εηζβνιήο ελ ηε δεηλή εθείλε ψξα ζηξαηήγεκα ηνχην. Αλ νχησο 

έρε, άηηκνλ ηέρλαζκα είλαη θαη ην ηνπ Μάξθνπ Μπφηζαξε επί ηεο πξψηεο 

πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ πξνο ηνλ Άγνλ Βαζηάξελ θαη κπξία άιια· 

αηηκφηεξνλ δε ηνχησλ, θαηά ηνλ θχξηνλ Φηλιάελ, είλαη θαη ην ηνπ 

Θεκηζηνθιένπο πξνο ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο επί ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

Μαθξψλ ηεηρψλ. 

Δμ φζσλ απεληήζακελ επί ησλ αλσηέξσλ επηθξίζεσλ ηνπ θπξίνπ Φηλιάε 

απνδεηθλχεηαη ζαθέζηαηα, φηη θαη ηα ηνπ ιφγνπ κνπ πεξί ησλ ελ θαθηεξία 
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πεζφλησλ, σλ ηελ απνζηψπεζηλ θαιεί ν θχξηνο Φηλιάεο ηξαλφλ δείγκα ηεο 

εζληθήο ησλ Διιήλσλ πξνο ηνπο μέλνπο αραξηζηίαο είλαη ηξαλφλ ςεχδνο, θαη 

ε επαλφξζσζίο ηνπ πεξί ησλ γπθηνραξαηζήδσλ θαλεξά παξαδηφξζσζηο, θαη 

νη πεξί ησλ επί Βαξλαθηψηνπ ιφγνη ηνπ απηφρξεκα παξαινγηζκνί. 

Ζξαλίζζελ βεβαίσο ή, αλ ζέιε ν θχξηνο Φηλιάεο, κεηέθξαζα θαηά γξάκκα 

ηεκάρηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γφξδσλνο· δελ εζέιεζα δε λα ηα παξαθξάζσ, σο 

άιινη ηηλέο ηζηνξηνγξάθνη, δηφηη εζεψξεζα ηνχην παηδαξηψδεο. Ηδνχ δε ν 

ιφγνο, δη' νλ απεζηψπεζα εθ πξνκειέηεο πφζελ ηα παξέιαβα. 

Άιιν ην ζπγγξάθεηλ ηα πξνγελέζηεξα ζπκβάληα, θαη άιιν ην ζπγγξάθεηλ 

ηα ζχγρξνλα. Δλ εθείλνηο ε καξηπξία φζελ πνξίδεηαη ε χιε είλαη 

απαξαίηεηνο, αιι' ελ ηνχηνηο είλαη αδχλαηνο, δηφηη πνξίδεηαη εθ πνιιψλ 

ζηνκάησλ, θαη ε αμηνπηζηία θαηαληά αλεμέιεγθηνο, δηφηη νη ιφγνη είλαη 

πηεξφεληεο· εγγχεζηο δε ηεο αθξηβείαο ησλ ηζηνξνπκέλσλ είλαη θπξίσο ν 

ραξαθηήξ ηνπ ηζηνξηθνχ. Αιι' νζάθηο ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο παξαιακβάλεη 

ηη παξά ζπγρξφλνπ ηζηνξηθνχ, νθείιεη λα κε ην παξαιακβάλε εηκή ππφ ηελ 

εμέιεγμηλ απηνπηψλ θαη απηεθφσλ, θαζ' φζνλ είλαη ηνχην εθηθηφλ, ή ππφ ην 

θχξνο αλεθδφησλ εκεξνινγίσλ ή αμηνπίζησλ εγγξάθσλ· ηνχην εγψ έπξαμα 

ζπλήζσο· εξχζζελ δε ζπρλάθηο θαη εθ ησλ απηψλ πεγψλ φζελ εθνχζζεζαλ 

θαη νη ζχγρξνλνί κνπ ζπγγξαθείο. 

Αξθνχληα λνκίδσ ηαχηα εηο νξζήλ εθηίκεζηλ θαη ηηλσλ άιισλ κηθξνινγηψλ 

ηνπ θπξίνπ Φηλιάε πεξί ηεο ηζηνξίαο κνπ· ιέγσ κηθξνινγηψλ, δηφηη νπδέλ 

νπσζνχλ νπζηψδεο ησλ ελ ηε ηζηνξία κνπ πξνζβάιιεη, αλ θαη θαίλεηαη 

κηθξνζθνπηθψο θαηαγηλφκελνο εηο αλεχξεζηλ εκαξηεκέλσλ. Σνχην κφλνλ 

ιππνχκελνο πξνζζέησ, φηη ν δηεξρφκελνο ηελ βίβινλ ηνπ αδχλαηνλ λα κε 

ηελ ζεσξήζε απνθχεκα αθξηζίαο, δπζηξνπίαο θαη αγελνχο πάζνπο πξνο 

ηνπο άλδξαο ηνπ Αγψλνο. 

(β.) 

Ο επίζθνπνο Μνζψλεο, θαηακελπζείο σο ππνθηλήζαο ηαο αδίθνπο ζθαγάο 

ησλ ελ Νενθάζηξσ επί ηεο πηψζεψο ηνπ εβαζαλίζζε θαη εηειείσζε ηαο 

εκέξαο ηνπ ελ ζθνηεηλή θπιαθή παλσιφβιεηνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΓ'. 

(α·) 

«Σν ζηξαηησηηθφλ καο (έγξαθε ην λνκνηειεζηηθφλ ηε ελ Λνλδίλσ επηηξνπή 

ηελ 11 ηνπλίνπ) θαηήληεζελ φρη πιένλ αλνηθνλφκεηνλ, αιιά θαη ν ιπκεψλ 

ηεο παηξίδνο· αη θαηαρξήζεηο ηνπ είλαη απεξίγξαπηνη· δηά λα ιάβεηε κίαλ 

ηδέαλ απηψλ αξθεί λα ζαο είπσκελ φηη πνιιάθηο ράλνκελ ηελ λίθελ θαη 

θηλδπλεχεη ε παηξίο, δηφηη ελ ψ ε δηνίθεζηο λνκίδεη φηη έρεη εηο κίαλ ζέζηλ 
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πέληε ρηιηάδαο ζηξαηησηψλ, φηαλ πξέπε λ' αληηπαξαηαρζψζη, δελ 

επξίζθνληαη νχηε ρίιηνη, θαη απηνί ζπαληψηαηα επξίζθνληαη ζχκθσλνη θαη 

πνιιάθηο ραξίδνπλ δηά ηεο δηαηξέζεσο ησλ ηελ λίθελ εηο ηνλ ερζξφλ. Αιιά 

ηαο θαηαλνήζεηο απηάο πνίνο λα ηαο εκπνδίζε; νπνίνπο θαη αλ κεηαρεηξηζζή 

ε θπβέξλεζηο είλαη ηεο απηήο δχκεο, θαη αλ θάκνπλ θακκίαλ δνχιεπζηλ εηο 

απηήλ, αθ' νχ δηά κέζνπ ησλ ηαπεηλψζε ε δηνίθεζηο ηνπο ελαληίνπο ηεο, 

απηνί γίλνληαη ρεηξφηεξνη θαη ζέινπλ λα δψζνπλ λφκνπο, ε δε δηνίθεζηο 

αλαγθάδεηαη λα ηνπο νηθνλνκή. Απηνχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ ε θαθνήζεηα 

εμήληιεζε ην κεγαιήηεξνλ κέξνο ηνπ δαλείνπ ρσξίο λα σθειεζή παληειψο 

ε παηξίο, θαη εηο ηνλ παξφληα θίλδπλνλ δελ έρεη νχηε κέζα νχηε ζηξαηηψηαο 

λα αληηηάμε». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΔ'. 

(α.) 

«Σν δε άληξνλ ην Κσξχθηνλ κεγέζεη ηε ππεξβάιιεη ηα εηξεκέλα, θαη έζηηλ 

επί πιείζηνλ νδεχζαη δη' απηνχ θαη άλεπ ιακπηήξσλ· φ ηε φξνθνο εο 

αχηαξθεο απφ ηνπ εδάθνπο αλέζηεθε, θαη χδσξ ην κελ αλεξρφκελνλ εθ 

πεγψλ, πιένλ δε έηη απφ ηνπ νξφθνπ ζηάδεη, ψζηε θαη δήια ελ ησ εδάθεη 

ζηαιαγκψλ ηα ίρλε δηά παληφο εζηη ηνπ άληξνπ . . . . . . Απφ δε ηνπ 

Κσξπθίνπ ραιεπφλ ήδε θαη αλδξί επδψλσ πξνο ηα άθξα αθηθέζζαη ηνπ 

Παξλαζνχ . . . . . .πειαίσλ δε σλ είδνλ ζέαο άμηνλ κάιηζηα εθαίλεην είλαη 

κνη». — Δθ ησλ ηνπ Παπζαλίνπ. 

«Ηεξνπξεπήο δ' εζηί παο ν Παξλαζφο, έρσλ άληξα ηε θαη άιια ρσξία 

ηηκψκελά ηε θαη αγηζηεπφκελα, σλ εζηη γλσξηκψηαηφλ ηε θαη θάιιηζηνλ ην 

Κσξχθηνλ, λπκθψλ άληξνλ». — Δθ ησλ ηνπ ηξάβσλνο. 

««Σζβω δε νφμωασ, ζνκα Κωρυκίσ πζτρα  

κοίλθ, ωίλορνισ, δαιμόνων αναςτροωι». 

— Εκ των του Αιςχφλου. 

(β.) 

Δπεηδή ν θχξηνο Κξεηνβνπιίδεο ιέγεη ελ ζειίδη 331 ησλ ππνκλεκάησλ ηνπ, 

φηη παξεκφξθσζα ηα πεξί εο ν ιφγνο θαηαιήςεσο ηεο Γξακβνχζεο, 

δεινπνηψ εηο πίζησζηλ σλ δηεγήζελ, φηη είρα πξνο ηνηο άιινηο ππ' φςηλ, 

γξάθσλ ηαχηα, θαη ην πεξί νπ πξναλέθεξα θαη εηζέηη αλά ρείξαο κνπ 

ηδηφγξαθνλ ππφκλεκα ηνπ θπξίνπ Αλαγλψζηε Παλαγηψηνπ, φρη θαηά ηνλ 

θχξηνλ Κξεηνβνπιίδελ απφληνο αιιά παξφληνο επί ηε θαηαιήςεη ηνπ 

θξνπξίνπ ηνχηνπ θαη πξσηαγσληζζέληνο. Σν ππφκλεκα ηνχην δηεγείηαη θαη 

ηα ηεο επί Σνκπάδε απνηπρνχζεο εθφδνπ ηεο Γξακβνχζεο θαη αιιά 

ζπκβάληα. Σσλ δχν ηνχησλ ζπκπνιηηψλ θαη ππνκλεκαηηζηψλ ε δηήγεζηο ελ 
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πνιινίο δηαθέξεη· πξνηηκνηέξα δε βεβαίσο ε ηνπ απηφπηνπ, ηνπ θαη σο 

πνιηηηθνχ θαη σο πνιεκηθνχ δηαθξηζέληνο. 

(γ.) 

Θέισλ ν αληηλαχαξρνο Γεξηγλήο λα βεβαησζή πεξί ηεο ζθαλδαιψδνπο 

δηαγσγήο ηνπ πινηάξρνπ ηνχηνπ, έζηεηιε ηελ θνξβέηηαλ Victorieuse εηο 

Όδξαλ, θαη ηελ γνιέηηαλ Estafette εηο Αίγηλαλ, θαη έκαζε παξά ηνπ 

Σνκπάδε, ηνπ Κξηεδή θαη ηνπ Καλάξε, φηη ην πεξί νπ ν ιφγνο γαιιηθφλ 

βξίθη έξξηςε ησ φληη επί ηελ ιέκβνλ ηνπ Καλάξε ηέζζαξαο θαλνλίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΣ'. 

(α.) 

Σν απηφ έηνο απεζηάιε παξά ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ ηδηαηηέξσο εηο Βαπαξίαλ 

θαη ν Ρετλέθνο επί παξαγγειία λα κάζε παξά ηνπ εθεί δηαηξίβνληνο θαη 

αμίσο δηά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηαο αξεηάο ηνπ ηηκσκέλνπ Δπγελίνπ 

Βσαξλαίζνπ, αλ εδέρεην ηνλ ζξφλνλ ηεο Διιάδνο· αιι' ν αλήξ νχηνο 

απέζαλε πξν ηεο αθίμεσο ηνπ απεζηαικέλνπ. 

(β.) 

Καζ' φλ θαηξφλ επεξηκέλεην ν Μεηηεξλίρνο εηο Παξηζίνπο, εξψηεζελ ν εθεί 

πξέζβπο ηεο Αγγιίαο, Γξακβίιινο, ηνλ επί ησλ εμσηεξηθψλ ππνπξγφλ 

Κάληγγα ηη λα ησ είπε. «Μάζε πξψηνλ», απήληεζελ ν Κάλληγγ, φηη ζεσξψ 

ηνλ Μεηηεξλίρνλ σο ηνλ αρξεηέζηαηνλ θαη ηνλ ςεπδέζηαηνλ ησλ ελ Δπξψπε 

θαη θαζ' φινλ ίζσο ηνλ πνιηηηζκέλνλ θφζκνλ αλζξψπσλ. — George 

Canning and his Times. 

(γ.) 

Ηδνχ ην έγγξαθνλ νιφθιεξνλ. 

«Ο θιήξνο, νη παξαζηάηαη, νη αξρεγνί πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί μεξάο θαη 

ζαιάζζεο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο Ανλ· παξαηεξνχληεο φηη, δηά ηα 

αλεμάιεηπηα δηθαηψκαηα, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη θπξηφηεηνο, δηά ηαο 

επηθξαηνχζαο αξράο ηεο ζξεζθείαο θαη ειεπζεξίαο θαη δηά ην εθ θχζεσο 

έκθπηνλ ηνπ λα δηαηεξή θαη δηαζθαιίδε έθαζηνο ηελ ηδίαλ χπαξμηλ, νη 

Έιιελεο ελσπιίζζεζαλ κε ηα φπια ηεο δηθαηνζχλεο, θαη εηο δηάζηεκα πιένλ 

ηεζζάξσλ εηψλ ππέζηεζαλ απνθαζηζηηθψο θαη ζηαζεξψο θαηά ησλ 

δπλάκεσλ ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αηγχπηνπ πεδψλ ηε θαη λαπηηθψλ, 

θαη εηο φινπο ηνχηνπο ηνπο θηλδχλνπο· ηψξα, εθάλεζαλ θαη ηψξα άκπσζαλ 

ηαο θνινζζαίαο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ, θαη ηειεπηαίνη ζηεξεκέλνη παληφο 

κέζνπ αλήθνληνο εηο ηνηνχηνλ πςειφλ εγρείξεκα θαζηέξσζαλ νχηνη δηά ηνπ 
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αίκαηφο ησλ ηα πνιχηηκα απηψλ δηθαηψκαηα, θαη έδσθαλ εηο ηνλ 

εθπεπιεγκέλνλ θφζκνλ φρη ηφζνλ θνηλάο απνδείμεηο δη' φζνλ είλαη ηθαλφο 

έλαο ιαφο εθ θχζεσο γελλεκέλνο δηά λα δε ειεχζεξνο, θαη φζηηο ήδε 

εδπλήζε λα δηαζπάζε ηνπο βξφρνπο κηαο ηθαλψο πνιπρξνλίνπ 

θαηαζιηπηηθήο δνπιείαο· Βνλ· παξαηεξνχληεο φηη εθ ησλ απνηειεζκάησλ 

κηαο πάιεο νχησο αλνκνίνπ απέθηεζαλ νη Έιιελεο ηελ απαξάκηιινλ 

απφθαζηλ ηεο πνιηηηθήο απηψλ θαηαζηάζεσο· Γνλ· ζθεπηφκελνη φηη 

πξάθηνξέο ηηλσλ επεηξσηηθψλ Γπλάκεσλ, αλ θαη ρξηζηηαλψλ, δελ 

δηεθχιαμαλ νδεγίαλ ζπλερνκέλελ κε ηαο αξράο ηαο νπνίαο απηνί 

εζηεξέσζαλ, αιι' απφ κέξνπο ησλ απηψλ δελ έιεηςαλ λα εθβψζη ζπλερψο 

αληηξξήζεηο πνιηηηθαί πνιπκφξθνπ νπζίαο θαη ραξαθηήξνο· Γνλ· 

παξαηεξνχληεο φηη ηηλέο ησλ πξαθηφξσλ ηνχησλ παίδνπλ δηά ησλ 

απεζηαικέλσλ ησλ εληφο ηεο Διιάδνο, ψζηε λα εηζρσξήζε είο ηηλαο 

Έιιελαο ε θιίζηο ηνπ λα ζπζηήζνπλ λένπο ζρεκαηηζκνχο πνιηηηθνχο 

αξκνδίνπο πξνο ην πλεχκα θαη ηα ηέιε ησλ ηνηνχησλ παξαθηλεηψλ· Δνλ· 

παξαηεξνχληεο φηη φρη νιίγνπο θαηαηξεγκνχο θαη παξαβάζεηο ππνθέξεη ε 

λφκηκνο θαη ηαθηηθή θίλεζηο ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ ζαιαζζίσλ δπλάκεσλ ηηλσλ βαζηιεηψλ, νίηηλεο θαηά πάληα ηξφπνλ 

πεηξάδνπλ ηα θαζήθνληα ηεο δηαθεξπρζείζεο νπδεηεξφηεηνο απφ ηαο απιάο 

ησλ εηο ηαο ζπλειεχζεηο ηνπ Λαυβάρ θαη ηεο Βεξψλεο· 

Σνλ· παξαηεξνχληεο κε κεγάιελ ζιίςηλ απηνχο ηνπο ρξηζηηαλνχο 

νπιηδνκέλνπο ελαληίνλ ησλ νπαδψλ ηνπ Δπαγγειίνπ θαη εηο βνήζεηαλ 

εθείλσλ ηνπ Κνξαλίνπ, εηο ηξφπνλ ψζηε ζηξαηηψηαη Δπξσπαίνη, ελαληίνλ 

πάζεο αξρήο αιεζνχο πνιηηηθήο θαη εζηθήο, ζπεχδνπλ λα δηδάμνπλ 

δηνξίζνπλ θαη νδεγήζνπλ ηα ζηίθε ησλ βαξβάξσλ δηεπξπλφκελα λα 

ιεειαηήζνπλ ηελ ηεξάλ εθείλελ γελ, ήηηο ζθεπάδεη αλάκηθηα θαη 

ζπγθερπκέλα ηα αζάλαηα θφθθαια ησλ Κηκψλσλ, ησλ Σζακαδψλ, ησλ 

Λεσληδψλ, ησλ Μπνηζάξσλ, ησλ Φηινπνηκέλσλ, ησλ Νηθεηαξαίσλ θαη 

Κνιηαίσλ, φπεξ εκπνδίδεη ηαο πξνφδνπο ηεο ηεξάο ππνζέζεσο ηεο Διιάδνο· 

Ενλ· παναηεξνχληεο φηη ε δηνίθεζηο ηεο κεγάιεο Βξεηηαλίαο, επηπρήο εηο ην 

λα δηεπζχλε ιαφλ ειεχζεξνλ, είλαη ε κφλε ήηηο δηεηήξεζε κέρξη ιεπηνχ 

θαζαξάλ ηελ νπδεηεξφηεηα πεξηθξνλνχζα λα κηκεζή ηαο αλαθαλδφλ βίαο ή 

ηαο λεθψδεηο δηαρεηξήζεηο αη νπνίαη απφ άιινπο αδηαθφπσο επξάρζεζαλ θαη 

πξάηηνληαη εηο ηελ Διιάδα, Κσλζηαληηλνχπνιηλ θαη Αίγππηνλ· Ζνλ· 

ζθεπηφκελνη φηη ε Βξεηηαληθή αδηαθνξία δελ αξθεί λ' αληηξξνπήζε ηνλ ήδε 

επεπμεκέλνλ εμσηεξηθφλ θαηαηξεγκφλ πξνο βιάβελ ηεο Διιάδνο. Θνλ· 

παξαηεξνχληεο φηη ε Διιάο φρη απφ ραχλσζηλ δπλάκεσλ νχηε απφ 

αδπλαηηζκέλελ απφθαζηλ δελ εδπλήζε κέρξη ηνχδε λα πξνεπηρεηξή, αιιά δηά 

ηα πξνξξεζέληα αίηηα θαη κάιηζηα ηελ πεγάδνπζαλ απφ ηνπ λα κελ έιαβε 

πνηέ δηνίθεζηλ ππεξηέξαλ ησλ παζψλ θαη ζρέζεσλ· Ηνλ· παξαηεξνχληεο φηη 

νη Έιιελεο εηο ηνηαχηελ γελλαίαλ κάρελ ή πξέπεη λα εθβψζηλ απφ ηαχηελ 

ληθεηαί, ή ζέινπλ είζζαη ηειείσο αθαληζκέλνη, επεηδή νπδέλ κέζνλ είλαη ην 

νπνίνλ λα δχλαηαη λα ηνπο απνζπάζε απφ ηαχηελ ηελ απφθαζηλ ήηηο ήδε 

θαηήληεζελ απφ ηελ θνξάλ ηνλ πνιέκνπ θαη ηνπ ρξφλνπ άθεπθηνο· ΗΑνλ· 
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παξαηεξνχληεο ηέινο πάλησλ φηη, αλ απφ ππεξηάηελ ράξηλ ηεο Πξνλνίαο 

επξίζθνληαη ζηεξεσκέλαη πιεζίνλ καο αη Βξεηηαληθαί Γπλάκεηο, ρξεσζηεί ε 

Διιάο εηο ηελ παξνχζαλ απηήο θαηάζηαζηλ λα σθειεζή απφ ηνχην εγθαίξσο 

σο θαη λα ειπίζε απφ ηελ επζχηεηα θαη θηιαλζξσπίαλ ηεο ηζρπξάο απηήο 

δηνηθήζεσο· φζελ πξνο αζθάιεηαλ ησλ ηεξψλ δηθαησκάησλ ηεο ηνπ θξάηνπο 

ειεπζεξίαο θαη ηθαλψο ζηεξεάο πνιηηηθήο ππάξμεσο ε Διιάο δηά ηεο 

παξνχζεο δεκνζίνπ πξάμεσο πξνζδηνξίδεη, απνθαζίδεη, ζεζπίδεη, θαη 

βνχιεηαη ηνλ επφκελνλ Νφκνλ. 

«Ανλ. Σν ειιεληθφλ έζλνο, δπλάκεη ηεο παξνχζεο πξάμεσο, ζέηεη εθνπζίσο 

ηελ ηεξάλ παξαθαηαζήθελ ηεο απηνχ ειεπζεξίαο, εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηεο πνιηηηθήο απηνχ ππάξμεσο ππφ ηελ κνλαδηθήλ ππεξάζπηζηλ ηεο 

Μεγάιεο Βξεηηαλίαο. 

«Βνλ. Ζ παξνχζα απηή νξγαληθή πξάμηο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζπλνδεχεηαη 

κε επί ηνχηνπ δηπινχλ ππφκλεκα πξνο ηελ ζεβαζκίαλ δηνίθεζηλ ηεο απηνχ 

Βξεηηαληθήο κεγαιεηφηεηνο θαη' επζείαλ εηο Λνλδίλνλ, θαη ζπγρξφλσο 

απνζηέιιεηαη εκκέζσο δηά ηεο απηνχ εμνρφηεηνο ηνπ ιφξδνπ κεγάινπ 

Αξκνζηνχ ηεο Α. Μ. εηο ηαο ελσκέλαο επαξρίαο ησλ Ηνληθψλ λήζσλ. 

«Γνλ. Οη πξφεδξνη ησλ εθηάθησλ βνπιεπηεξίσλ ηνπ θξάηνπο μεξάο θαη 

ζαιάζζεο ζέινπλ εηνίκσο εθπιεξψζεη ηνλ παξφληα λφκνλ. Δλ . . . . ηελ ι' 

ασθε'». 

(δ.) 

Ο Κσιέηηεο ιέγεη ηα αίηηα, δη' α δελ ζπλππέγξαςε ην έγγξαθνλ, ελ κηα ησλ 

πξνο ηνλ ζείνλ ηνπ, Σνπξηνχξελ, επηζηνιψλ ηνπ θαηαρσξηζζείζε ελ ησ πεξί 

ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο ζπγγξάκκαηη ηνπ πξσηνζπγγέινπ Φξαληζή. Ο 

δε Κνπληνπξηψηεο δελ ζπλππέγξαςε, δηφηη ππεγξάθε ην έγγξαθνλ ππφ ηελ 

πξνεδξίαλ ηνπ Μηανχιε θαη ηνπ Κνινθνηξψλε θαη φρη απηνχ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΕ'. 

(α.) 

ξνη Κεθαιαίνπ Μ' 

(β.) 

Σν κελνεηδέο ηνχην πξφθξαγκα θαηεζθεπάζζε δαπάλε ηνπ ιφξδνπ 

Καξφινπ Μνπξάε, πηνχ ηνπ δνπθφο ηνπ Αζφιινπ, αμηνηίκνπ λένπ, ειζφληνο 

εηο Διιάδα ίλ' αγσληζζή, θαη απνζαλφληνο ελ Γαζηνχλε ηελ 30 ηνπιίνπ 

1824. 
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Ο ηεηρνπνηφο Κνθθίλεο σλφκαζε θαη' αξέζθεηαλ ηα δηάθνξα νρπξά κέξε 

ηνπ ηείρνπο· εηο αθξηβή δε θαηάιεςηλ ησλ νλνκαζηψλ, άο παξεδέρζελ εθ ηεο 

εθεκεξίδνο ησλ ειιεληθψλ ρξνληθψλ ηνπ Μεζνινγγίνπ, ζεκεηψ εληαχζα 

ηαο αληηζηνίρνπο γαιιηθάο. 

Τετραγωνικι τάωροσ Redoute 

Κανονοκυρίσ Embrasure 

Ρρομαχϊν Rempart 

Ευκφβολοσ ωωτία Feu rasant 

Καρκινοειδζσ πρόωραγμα Tenaille 

Ρρόχωμα Cavalier 

Κανονοςτάςιον Batterie 

Ρροτείχιςμα Bastion 

Αντιχαράκωμα Contrevallation 

Μθνοειδζσ πρόωραγμα Lunette 

Μεςότειχον Traverse 

Ρρόταωροσ Avant fossé. 

(γ.) 

ξα εθεκεξίδνο ηνλ Φίινπ ηνπ Νφκνπ Αξηζ. 121, 122, 125, 126. 

ΚΔΦΑΛΑΗOΝ ΝΖ'. 

(α.) 

Παξφκνηνλ αλδξαγάζεκα δηεγείηαη ε εθεκεξίο ηνπ Μεζνινγγίνπ ππ' αξηζ. 

88. 

«Σα απφ ηνλ θφιπνλ ησλ Π. Παηξψλ ρζεο (31 νθησβξίνπ) εθπιεχζαληα 

επηά ερζξηθά θαξάβηα απεληήζεζαλ ζήκεξνλ απέλαληη ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ 

Πάπα κε ηξία κηθξά έλνπια εδηθά καο πινία, δηνηθνχκελα παξά ησλ 

θπβεξλεηψλ Κσλζηαληή Σξηθνχπε, Υξπζάλζνπ Μσξατηάθε θαη Γεκεηξίνπ 

Παλαγηψηε. Ήιζαλ ινηπφλ εηο λαπκαρίαλ, ήηηο επεθξάηεζε δχν πεξίπνπ 

ψξαο. Απίζαλνλ ήζειε θαλή ίζσο λα δηαθεξχμσκελ φηη ε λίθε ηεο αλίζνπ 
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ηαχηεο λαπκαρίαο έθιηλελ εηο ηνλ νιηγάξηζκνλ ζηνιίζθνλ καο, θαη φηη ηα 

ερζξηθά θαξάβηα ζπληζηάκελα απφ κίαλ θνξβέηαλ, δχν βξίθηα θαη ηέζζαξαο 

γνιέηηαο δηέιπζαλ ηελ γξακκήλ ησλ θαη ελαγθάζζεζαλ κε θαηαηζρχλελ 

ησλ λα εηζέιζσζη πάιηλ ππφ ηελ ζθέπελ ησλ θξνπξίσλ ησλ Π. Παηξψλ 

ππξνβνινχληα απφ ηελ πξχκλελ». 

(β.) 

Ηδνχ ε ηειεπηαία αχηε αληαπφθξηζηο απαξάιιαθηνο. 

«Λμπραιμ Ράςασ Βαλισ Τςεδά | «Μεχμζτ εςιτ Ραςάσ Βαλισ  

και Μωρζωσ και Σεραςκζρθσ | τθσ οφμελθσ και Σεραςκζρθσ  

(Τ. Σ.)» | (Τ. Σ.)» 

«ε ζαο φπνπ βξηζθφζαζζε ζηελ πνιηνξθίαλ ηνπ Μεζνινγγίνπ κηθξνί 

κεγάινη ζαο θαλεξφλνκελ δηά νκηιίαο ηνπ ξάγη νπνχ δεηήζαηε άλζξσπνλ 

απφ κέξνπο καο εζηάιζε, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ σκηιήζεζαλ κεξηθά θαη 

ζε απηφ απάλσ απέξαζαλ κεξηθαίο εκέξαηο. κσο ην ξάγη φπνπ δεηείηε 

ζέιεη άιινλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ φπνπ ζαο θαλεξφλνκελ άλσζελ· πξψηνλ 

λα δψζηε ηα άξκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ νπνχ λα κελ έρε θαλέλαο κηθξφ 

καραίξη· δεχηεξνλ απφ κέξνο ηεο Σνπξθηάο ζε φ,ηη ηφπνλ ζέιεηε λα 

θαηνηθήζεηε· θαη νη θαζαπηνί Μεζνινγγίηαηο αλ ζέινπλ λα κηζεχζνπλ ζε 

άιιν κέξνο ζαλ θαη ζαο ηνπο δίλνκελ ηελ άδεηαλ· φρη θαη αλ ζέινπλ λα 

θαζίζνπλ ζηνλ ηφπνλ ηνπο, γελήηε κνζάδεο λα θαζίζνπλ ζηα ζπήηηα ηνπο 

θαη ζηα ππνζηαηηθά ηνπο, θαη φινλ ζαο ην έρεη θαη ίξδη θαη δσήλ ζαο σο ηνλ 

παξακηθξφλ δελ ζέιεη πεηξαρζήηε· ζε απηφ ζαο βεβαηφλνκελ· θαη αλ θιίλεηε 

ζε απηά, ζαο δίλνκελ ην ξάγη, θαη αχηε είλαη ε ηειεία απφθξηζίο καο θαη 

ηφζνλ· ηε 21 καξηίνπ 1826 απφ ην ζηξαηφπεδνλ». 

Ζ επηζηνιή αχηε ππνζέηεη φηη νη έγθιεηζηνη εδήηεζαλ πξψηνη ζπκβηβαζκφλ, 

αιι' ε ππφζεζηο αχηε απνδεηθλχεηαη ςεπδήο εθ ηεο εμήο απαληήζεσο. 

«Πξνο ηνπο πςεινηάηνπο Βεδεξάδεο Μψξα Βαιεζήλ θαη Ρνχκειε 

Βαιεζήλ. 

«Έρεηε ιάζνο· εκείο δελ ζαο εδεηήζακελ πξνηήηεξα θνπβέληα, ηνπ ιφγνπ 

ζαο καο εδεηήζαηε. 

«Δίδακελ ην έγγξαθνλ ηζεβάπη ζαο θαη επραξηζηνχκελ φπνπ καο γξάθεηε 

ηελ αιήζεηαλ γπκλήλ, δηφηη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζαο δελ εκπνξέζακελ λα 

πιεξνθνξεζνχκελ έσο ηψξα, δηφηη καο ηα έιεγαλ κπεξδεπκέλα. Γελ 

ειπίδακελ πνηέ λα ζαο απεξάζε κηα ηέηνηα θαληαζία νπνχ νθηψ ρηιηάδεο 

άξκαηα αηκαησκέλα λα ηα δεηήζεηε θαη λα ζαο ηα δψζσκελ κε ηα ρέξηα 

καο, ηα νπνία άξκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ δσήλ. ζελ, θαζψο βιέπνκελ ηνλ 

ζθνπφλ ζαο θαη ηελ απφζηαζηλ νπνχ έρνκελ εκείο, ζα γίλεη εθείλν φ,ηη 
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απεθάζηζελ ν Θεφο, ην νπνίνλ δελ ην εμεχξεηε νχηε ε πςειφηεο ζαο, νχηε 

εκείο, θαη αο γίλε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 

«1826, μαρτίου 21, Μεςολόγγι». | «Οι αρχθγοί του Μεςολογγίου». 

(γ.) 

Ζ θνπείζα εηο δχν αχηε ζπάζε αλεηέζε κεηά ηελ απειεπζέξσζηλ ηνπ 

Μεζνινγγίνπ εηο ηνλ θαηά ηελ Κιείζνβαλ λαφλ. 

(δ.) 

Δθ ησλ δχν άιισλ κειψλ ηεο δηεπζπλνχζεο ηα ηεο δπηηθήο Διιάδνο 

επηηξνπήο, ν κελ Θέκειεο απέζαλελ ελ Μεζνινγγίσ επί ηεο πνιηνξθίαο, ν 

δε Καλαβφο δελ ζπλεπνιηνξθήζε. 

(ε.) 

Ο ιφξδνο Παικεξζηψλ αγνξεχσλ ελ ηε βνπιή ηελ 4 Ηνπλίνπ/20 Μαΐνπ 1829 

πεξί ηεο ηφηε ππφ ζπδήηεζηλ νξνζεζίαο ηνπ λένπ Διιεληθνχ θξάηνπο 

αλχςσζε ηελ πφιηλ ηνπ Μεζνινγγίνπ εηο ηνλ ππέξηαηνλ ζηαζκφλ ηεο 

πξνγνληθήο καο δφμεο σο πξνο ηνπο ππέξ παηξίδνο αγψλαο απνδνθηκάδσλ 

πάζαλ νξνζεηηθήλ γξακκήλ κε πεξηιακβάλνπζαλ δη' νπνηνλδήπνηε ιφγνλ 

ηαο Αζήλαο, ηαο Θήβαο, ηνλ Μαξαζψλα, ηελ αιακίλα, ηαο Πιαηαηάο, ηαο 

Θεξκνπχιαο ζπλάκα δε θαη ην Μεζνιφγγη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΝΘ'. 

(α.) 

Ηδνχ ελ πεξηιήςεη ν ιφγνο νλ ν αξρηβεδίξεο απήγγεηιελ ελ ηε ζπλειεχζεη 

ηαχηε ησλ κεγηζηάλσλ. Δθδίδσ δε απηφλ σο δεηθλχνληα πφζνλ θαηεηάξαηηε 

θαη εηαπείλνλε ηελ αιαδφλα Πχιελ ν αγψλ ησλ Διιήλσλ. 

«Υάξηο εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ Τςίζηνπ θαη εηο ηελ αλδξίαλ ησλ εκεηέξσλ 

ζηξαηησηψλ ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία αλεδείρζε ελ ηνηο αξραίνηο ρξφλνηο 

παληνχ ληθήηξηα θαη θαηέπιεμε ηνπο ερζξνχο ηεο· αιι' νη θαηξνί δελ είλαη 

πιένλ νη απηνί· νη ζηξαηηψηαη εμεηξάπεζαλ ηνπ θαζήθνληφο ησλ, 

εμεθαπιίζζεζαλ, θαη νδεγνχκελνη ππφ αλαμίσλ ή αλάλδξσλ 

δηαζθνξπίδνληαη ελψπηνλ ησλ ερζξψλ. Οπνίσλ ιππεξψλ ζθέςεσλ παξαίηηνλ 

είλαη ην ζέακα ησλ ζεκεξηλψλ Διιήλσλ! Οη αληάξηαη νχηνη, νη σο θάιακνη 

αζζελείο, εκαηαίσζαλ ηνπο κέρξη ηνχδε αγψλαο καο· ελ αθαξεί έπξεπελ ε 

αθάζεθηνο νξκή ησλ αλδξείσλ Μνπζνπικάλσλ λα ηνπο θαηαζηξέςε, θαη 

φκσο δελ εδπλήζεκελ εηζέηη λα ζβέζσκελ ηελ θιφγα ηεο αληαξζίαο ησλ! Ζ 

ηζηνξία δηεγείηαη ηίλη ηξφπσ θαηεθξφλνπλ άιινηε νη Μνπζνπικάλνη θαη 
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δσήλ θαη πεξηνπζίαλ δηά ηελ πίζηηλ, θαη πφζνλ δηέπξεπαλ ελ ησ πεδίσ ηεο 

κάρεο, θαη' εμνρήλ δε νη γελίηζαξνη· αιιά ηα ηάγκαηα ηνχησλ δελ είλαη 

πιένλ φ,ηη ήζαλ· παξεηζέδπζαλ αλεπαηζζήησο ηπρνδηψθηαη θαη 

θαηέζηξεςαλ ην νηθνδφκεκά ησλ· πιήζνπλ ηα ζηξαηνιφγηα νλνκάησλ 

ππνκηζζίσλ γεληηζάξσλ, αιιά δεηεί ηηο ελ απηνίο καρεηάο θαη ζρεδφλ δελ 

επξίζθεη· αλ δηαηαρζή ηάγκα ηη λα εθζηξαηεχζε, θαζάξκαηα 

ζηξαηνινγνχληαη θαη θαηάζθνπνη ησλ ερζξψλ παξεηζδχνπλ θαη κάιηζηα 

Έιιελεο κίζνο άζπνλδνλ ηξέθνληεο θαηά ηνπ ηζιακηζκνχ, θαη δηαθφξσο 

κεηαζρεκαηηδφκελνη αλακηγλχνληαη εμάπηνληεο ηα πάζε εηο παξάιπζηλ ηνπ 

ζηξαηνχ. Αλεπηηήδεηνη δε νη γελίηζαξνη λα δηαθξίλσζη ην ςεχδνο ηεο 

αιεζείαο, θαη εθηξεπφκελνη ηνπ νξζνχ ιφγνπ δηαηείλνληαη φηη ν θαηά ησλ 

Διιήλσλ πφιεκνο δελ ήηνλ αλαγθαίνο, φηη ζθνπφλ είρε ηελ θαηαζηξνθήλ 

ησλ γεληηζάξσλ, θαη φηη δσξνδνθνχκελνη νη ππνπξγνί ηνπ ζνπιηάλνπ 

παξέδηδαλ ηαο επαξρίαο ηνπ θξάηνπο εηο ηνπο ερζξνχο. Πφζνλ άηνπνλ λα 

ππνζέζε ηηο φηη θπβέξλεζηο αλαδέρεηαη πφιεκνλ επί ζθνπψ θαηαζηξνθήο 

ηνπ ηδίνπ ζηξαηνχ ηεο, ήηνη ησλ κειψλ ηνπ ηδίνπ ζψκαηφο ηεο, θαη φηη 

δηαζθνξπίδεη ηνπο ζεζαπξνχο ηεο επί ζθνπψ λα παξαδψζε ηαο επαξρίαο ηεο 

εηο ηνπο ερζξνχο ηεο! Ζ ηνηαχηε ζπθνθαληία είλαη αιεζήο παξαθξνζχλε. Ζ 

ειάηησζηο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δήινπ θαη ε παξάβαζηο ησλ ζηξαηησηηθψλ 

θαλνληζκψλ είλαη ηα θχξηα αίηηα ηεο παξαθκήο ηνπ ζηξαηνχ· δελ αηζζάλεηαη 

ζήκεξνλ ν ζηξαηηψηεο ηα ζξεζθεπηηθά θαζήθνληά ηνπ, αγλνεί φηη είλαη 

αζιεηήο ηεο πίζηεσο, θαη φηη νθείιεη θαηά ηνλ ζείνλ λφκνλ ηειείαλ ππαθνήλ 

εηο ηελ θσλήλ ησλ αξρεγψλ ηνπ. Αο παξαηεξήζε φζηηο ζέιεη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ ζηξαηνχ ησλ γεληηζάξσλ ππφ ηνπο πξψηνπο ζνπιηάλνπο 

θαη ζα ηδή φηη ηελ ζήκεξνλ δελ ηεξνχληαη. Δμεζθνχλην νη γελίηζαξνη επί 

ηνπ ζνπιηάλνπ νπιεεκάλε ηνπ α' εηο παλ είδνο φπινπ ελ ρξήζεη ηφηε, θαη 

ηα ηάγκαηά ησλ δελ ζπλεπιεξνχλην ππφ ηπρφλησλ. Πφζελ ε ηνηαχηε 

κεηαβνιή αλ ν κηζζφο θαη ην ζηηεξέζηφλ ησλ δελ επαξθψζηλ, ε Πχιε 

αθζφλνπο έρνπζα πφξνπο εηνίκε είλαη λα επηρνξεγήζε. Ζμεχξεηε πφζε ε 

δχλακηο θαη πνίνο ν ζθνπφο ησλ ερζξψλ ηνπ ηζιακηζκνχ· εμεχξεηε νπνία ε 

επηθξαηνχζα ελ ησ ζηξαηψ ησλ γεληηζάξσλ αηαμία, ελ ηιηγγηά ηηο πηζηψο λα 

πεξηγξάςε· εηο ζαο ινηπφλ απφθεηηαη λ' απνθαζίζεηε ζήκεξνλ ηη πνηεηένλ 

εηο δηάξζσζηλ ηνπ θαθνχ. Πξφθεηηαη λα ηαπεηλψζσκελ ηελ νθξχλ ησλ 

ερζξψλ, λ' απνλίςσκελ ην φλεηδνο ησλ ελ πνιέκσ ζπκθνξψλ καο· ιαιήζαηε 

παξξεζία, δείμαηε ηελ νδφλ, θαη έηνηκνη είκεζα λα ηελ νδεχζσκελ· ζηελψο 

ζπλδεδεκέλνη δηά ηνπ δεζκνχ ηνπ ηεξνχ λφκνπ φινη αο ζπλεξγαζζψκελ εθ 

ζπκθψλνπ δηά ηελ δφμαλ θαη ηελ επεκεξίαλ ηεο απηνθξαηνξίαο». 

Δθ ησλ ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο Αζαάδ Δθέλδε. 
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