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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 ηδηόρεηξνλ ππνγξαθήλ θαη ζθξαγίδα ηνπ 

εθδόηνπ, ζεσξείηαη θινπηκαίνλ θαη σο ηνηνύηνλ θαηαδηώθεηαη θαηά ηνλ 

λόκνλ. 

 

Ο ανίδηκνο ηζηνξηνγξάθνο ηεο Διιεληθήο επαλαζηάζεσο ππξίδσλ 

Σξηθνύπεο εηά ηελ δεπηέξαλ έθδνζηλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξνέβε εηο 

επηδηόξζσζηλ θαη ζπκπιήξσζηλ απηήο, πξνηηζέκελνο λα δεκνζηεύζε ηξίηελ 

έθδνζηλ. 

Δπηπρήζαληεο λ' απνθηήζσκελ ην επηδηνξζσκέλνλ θαη ζπκπεπιεξσκέλνλ 

ππό ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνύ θείκελνλ, δεκνζηεύνκελ λέαλ έθδνζηλ ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ηνπ εμόρνπ αλδξόο. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΑΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΤΛΖ 

ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑΝ ΣΑΤΣΖΝ 

ΑΝΑΣΗΘΖΗΝ 

 

Ο ΤΓΓΡΑΦΔΤ 

 

 

  

 

 

 



www.schooltime.gr Σελίδα 7 
 

 

ΔΚ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΚΓΟΔΧ 

ΜΔΣΑ ηελ πξώηελ έθδνζηλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο 

εμεδόζεζαλ δηα ηνπ ηύπνπ, θαη εθνηλνπνηήζεζαλ θαη πξνο εκέ ηδηαηηέξσο, 

δηαηξηβαί θαη ππνκλήκαηα πεξί εο δηεπξαγκαηεύζελ ύιεο, θαη πεξί ηηλσλ 

ρσξίσλ ή σο ειιεηπώλ ή σο εζθαικέλσλ. 

Πεξί πνιινύ πνηνύκελνο ηελ επί ην αθξηβέζηεξνλ θαη πιεξέζηεξνλ δηήγεζηλ 

ησλ γεγνλόησλ πξνζύκσο παξεδέρζελ ελ ηε δεπηέξα ηαύηε εθδόζεη ό,ηη εμ 

σλ εγξάθεζαλ εύξα νξζόλ θαη άμηνλ γεληθήο ηζηνξίαο, ηόζσ κάιινλ θαζ' 

όζνλ πξνο ηνλ ζθνπόλ θπξίσο ηνύηνλ εμέδσθα ην ζύγγξακκά κνπ δώζεο 

εηζέηη ηεο γελεάο ησλ αγσληζηώλ· επεκειήζελ δε λα βειηηώζσ θαί ηηλα 

νίθνζελ όπσο δεύηεξαη κειέηαη θαη λέαη έξεπλαη ππεγόξεπζαλ. 

Δπηκειώο θαη επζπλεηδήησο επηιαβόκελνο ηνπ έξγνπ κνπ εμ απηήο ηεο 

αξρήο, απξεπέο ελόκηζα ράξηλ παξαλελνεκέλεο θηινγελείαο λ' απνθξύςσ ή 

λα παξακνξθώζσ ελ ηε δηεγήζεη ησλ ζπκβάλησλ ηα θαθώο έρνληα. Ζ κε 

αιεζήο θαη κε ακεξόιεπηνο ηζηνξία είλαη αλαμία έζλνπο, νύηηλνο ν ελ κέζσ 

παληνίσλ δεηλώλ πνιπέλδνμνο θαη κνλαδηθόο αγώλ κεγαιύλεη ηνλ 

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

ηνπ εηζέηη αηεινύο κεγάινπ έξγνπ. 

Αλ παληόο έζλνπο ηζηνξηθόο ρξεσζηή λα είπε ελ παληί θαηξώ 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' απηώλ ησλ πξαγκάησλ πξνο ηνπο παζηθαλώο 

νξγώληαο 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 ύ ζ η ο - 

η α - ό 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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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ(*) 
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Πεπί ηυν επί ηος αγώνορ κακών ππάξευν Δλλήνυν και Σούπκυν. — 

Πεπί ηηρ ζημεπινήρ γλώζζηρ. 

Γπζρεξέζηαηνλ θαηά ηηλαο, αλ όρη θαη αδύλαηνλ, ην έξγνλ ηνπ 

επηρεηξνύληνο λα ζπγγξάςε απαζώο ηελ ηζηνξίαλ ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ, θαη 

κάιηζηα ησλ πξνο νπο έηπρε, δη' ελ έιαρε κεηαμύ απηώλ ζέζηλ, λα ζρεηηζζή 

ή λ' αληηπνιηηεπζή. Ο ιόγνο νύηνο δελ κ' εθάλε ηθαλόο εηο απνηξνπήλ ηνπ 

έξγνπ κνπ. Παξεηήξεζα, όηη ν Θνπθπδίδεο, πεξηηηόλ λ' αλαθέξσ άιινπο, 

ζπλέγξαςελ όρη κόλνλ ηελ ηζηνξίαλ ηνπ θαηξνύ ηνπ, αιιά θαη ησλ 

αλζξώπσλ κεζ' σλ επνιηηεύζε θαη επνιέκεζε, θαη πθ' σλ έπαζε θαη εηηήζε· 

θαη όκσο όινη νκνθώλσο ησ απέδσθαλ ηελ επσλπκίαλ ηνπ θηινδηθαίνπ 

ηζηνξηθνύ, σο πξνηηκώληη ηελ αιήζεηαλ ησλ ζπκπαζεηώλ θαη αληηπαζεηώλ 

ηνπ. Γελ είλαη άξα ν ζπγρξνληζκόο ν βιάπησλ ηελ νπζίαλ ηεο ηζηνξίαο, ό 

έζηη ηελ αιήζεηαλ. Αιιά, θαη αλ ππνζέζσκελ όηη πξνέξρεηαη εληεύζελ δεκία 

εηο ηελ εύξεζηλ ή ηελ δηήγεζηλ ηεο αιεζείαο, δελ αλαπιεξνί ηαύηελ ε 

σθέιεηα ε εθ ηεο θαζαξάο πξνεξρνκέλε γλώζεσο, ελ ν ζύγρξνλνο 

ηζηνξηθόο έρεη θαη ησλ αλζξώπσλ, κεζ' σλ έδεζε θαη εηξγάζζε, θαη ησλ 

πξαγκάησλ, όζα είδελ απηνςί, ή έκαζε παξ' απηόπηνπ; Δμαηξεηηθόλ θαη 

κέγηζηνλ πιενλέθηεκα ηνπ ζπγρξόλνπ ηζηνξηθνύ, θαη κάιηζηα νκνεζλνύο 

θαη ζπλεξγαζζέληνο ελ νηο ηζηνξεί, είλαη ε νύησο εηπείλ ζπλελζάξθσζίο ηνπ, 

δηόηη εμ απηήο απνξξέεη δώζα θαη αθκαία ε αθήγεζηο ησλ γεγνλόησλ. Ζ 

ζύγρξνλνο ηζηνξία έρεη θαη άιιν κέγα θαιόλ· αλαγηλώζθεηαη θαη 

επηθξίλεηαη παξά ησλ εθδνηώλ όζα αλαθέξεη, θαη κάιηζηα παξ' απηώλ ησλ 

πξνζώπσλ ηνπ ηζηνξηθνύ δξάκαηνο, κέγηζηνλ ζπκθέξνλ ερόλησλ λ' 

αλαθαιύπησζη ηα ιάζε ηεο, θαη όισλ ησλ εηο δηόξζσζηλ εππνξνύλησλ εμ σλ 

νη ίδηνη θαη είδαλ θαη ήθνπζαλ θαη έπξαμαλ θαη έπαζαλ. Ζ ζθαιεξά άξα 

έθζεζηο ησλ ζπκβάλησλ πεγάδεη εθ ηεο θαθήο δηαζέζεσο θαη κεξνιεςίαο 

ηνπ γξάθνληνο, εμ σλ απαληά δπζθνιηώλ εηο εύξεζηλ ηεο αιεζείαο, θαη εθ 

ηεο αληθαλόηεηόο ηνπ ή ηεο ζθαιεξάο ηνπ θαη αδπλάηνπ θξίζεσο. Αιι' ν 

θίλδπλνο νύηνο, θίλδπλνο ησ όληη πξαγκαηηθόο, δελ είλαη κόλνλ ηεο 

ζπγρξόλνπ αιιά θαη παληόο άιινπ θαηξνύ ηζηνξίαο, σο πξνεξρόκελνο εθ 

ηεο θύζεσο ηνπ ραξαθηήξνο θαη ηεο αδπλακίαο ησλ αλζξώπσλ όισλ ησλ 

θαηξώλ. 

* * * * 

*) Παξέπεκςα εηο ην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο, σο εηο νηθεηόηεξνλ ηόπνλ, ηα 

επί ηεο πξώηεο εθδόζεσο ελ ηνηο πξνιεγνκέλνηο ηνύηνηο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Διιεληθήο επαλαζηάζεσο, θαζώο θαη ηελ ελ ησ θεθαιαίσ γεληθήλ 

επηζεώξεζηλ ηεο πξνο ηνλ Διιεληθόλ πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ, 

δηόηη κεηά ηελ αλάγλσζηλ ηνπ ζπγγξάκκαηνο δύλαηαη λα θξίλε ν 

αλαγλώζηεο πεξί ηεο αθξηβείαο ησλ παξαηεξήζεσλ απηώλ. 
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* * * * 

Δπίθεηηαη θαη άιινο θίλδπλνο σο πξνο ηελ έθζεζηλ ηεο αιεζείαο. Παο 

άλζξσπνο έρεη ηαο πνιηηηθάο ηνπ δνμαζίαο, ώζηε δύζθνινλ γξάθσλ λα κε 

επεξεάδεηαη εληεύζελ αλεπαηζζήησο. Αιιά θαη ν θίλδπλνο νύηνο πξνέξρεηαη 

εθ ησλ θξνλεκάησλ ησλ αλζξώπσλ παληόο θαηξνύ, θαη όρη εθ ησλ 

πεξηζηάζεσλ κόλνλ θαζ' αο ηα ηζηνξνύκελα ζπλέβεζαλ. 

Αλ αθήζσκελ κόλνπο ηνπο κεηαγελεζηέξνπο λα ζπγγξάςσζη ηελ ζεκεξηλήλ 

ηζηνξίαλ, δελ δύλαληαη λα ηελ ζπγγξάςσζη βεβαίσο εθ πξνζσπηθώλ 

γλώζεσλ, σο κε ζύγρξνλνη, αιι' εθ παξαδόζεσο θαη απιήο αθνήο· νη δε 

κέιινληεο λα επηθξίλσζη ηελ ζπγγξαθήλ ηαύηελ, ή ζύγρξνλνη ζα είλαη ηνπ 

κεηαγελεζηέξνπ ηνύηνπ ζπγγξαθέσο, ή κεηαγελέζηεξνη απηνύ· ό έζηηλ 

νπδείο εθ ησλ απηνπηώλ. Γύλαληαη λα ζπγγξάςσζηλ νη κεηαγελέζηεξνη ηελ 

ηζηνξίαλ, θαη εθ ησλ ζσδνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ θαηξνύ ηνύηνπ. Αιιά ηηο 

αγλνεί όηη ηα έγγξαθα ηαύηα, εμ αηηίαο ησλ πεξηζηάζεσλ, δηεγνύληαη σο επί 

ην πιείζηνλ άιι' αλη' άιισλ, πνηέ κελ ελ γλώζεη, πνηέ δε ελ αγλνία ηεο 

αιεζείαο; Πνίαο ινηπόλ πίζηεσο αμία εηκπνξεί λα ζεσξεζή ηζηνξία 

γξαθείζα ηνηνπηνηξόπσο, ό εζηηλ αλεμέιεγθηνο, αλαπόδεηθηνο θαη ύπνπηνο; 

Σαύηα πάληα ιαβώλ ππ' όςηλ, δελ εδίζηαζα λα επηρεηξήζσ ηελ ζπγγξαθήλ 

ηεο ζπγρξόλνπ κνπ επαλαζηάζεσο, θαη ηόζσ κάιινλ, θαζ' όζνλ είθνζη θαη 

ηξηάληα εηώλ παξέιεπζηο αθ' όηνπ ηα ηζηνξνύκελα ζπλέβεζαλ αξθεί θαη ηνλ 

ζάινλ ησλ παζώλ, όζα δηήγεηξαλ νη θαηξνί εθείλνη, λα θαηεπλάζε, θαη ηελ 

επί ησλ ζπκβάλησλ ηνύησλ παζνύζαλ, ίζσο θαη λνζήζαζαλ, ηνπ αλζξώπνπ 

θξίζηλ ζώαλ θαη πγηά λ' απνθαηαζηήζε. Αλ έζθαια, δελ έζθαια σο 

ζύγρξνλνο, αιι' σο παληόο θαηξνύ άλζξσπνο, θαζ' όζνλ κάιηζηα ε ηζηνξηθή 

αύηε ύιε ήην θαη είλαη εηζέηη αζύλαθηνο θαη αθαζάξηζηνο. 

Έξρνκαη ηώξα λα είπσ θαη πνίαο αξράο εθνινύζεζα σο πξνο ηελ εύξεζηλ 

θαη έθζεζηλ ηεο αιεζείαο. 

Όζνλ κεκπηόλ είλαη λα παξαβάιισληαη νη κηθξνί πξνο ηνπο κεγάινπο, 

ηόζνλ επαηλεηόλ λα ηνπο κηκώληαη. Ο κέγαο ηζηνξηθόο, νλ αλέθεξα πξν 

νιίγνπ, δηεγνύκελνο ελ ησ αμηνζαπκάζησ πξννηκίσ ηνπ πόζελ θαη πώο 

ζπλέιεμε ηελ ύιελ ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ιέγεη· 

«Σα δε έξγα ησλ πξαρζέλησλ ελ ησ πνιέκσ νπθ εθ ηνπ παξαηπρόληνο 

ππλζαλόκελνο εμίσζα γξάθεηλ, νπδ' σο εκνί εδόθεη, αιι' νηο ηε απηόο παξήλ 

θαη παξά ησλ άιισλ όζνλ δπλαηόλ αθξηβεία πεξί εθάζηνπ επεμειζώλ· 

επηπόλσο δε επξίζθεην, δ η ό η η - ν η - π α ξ ό λ η ε ο - η ν η ο - έ ξ γ ν η ο - ε θ 

ά ζ η ν η ο - ν π - η α ύ η α - π ε ξ ί - η σ λ - α π η ώ λ - έ ι ε γ ν λ, α ι ι' - σ ο 

- ε θ α η έ ξ σ λ - η η ο - ε π λ ν ί α ο - ή - κ λ ή κ ε ο - έ ρ ν η». 
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Σνπο ιόγνπο ηνύηνπο ηνπ ηζηνξηθνύ είρα θαη εγώ παληνηεηλόλ νδεγόλ κνπ 

ζπγγξάθσλ· ηνηνύηνπο παξαθαιώ θαη ηνλ αλαγλώζηελ λα έρε ππ' όςηλ, 

νζάθηο ηύρε λ' αθνύζε απηόπηαο σλ δηεγείηαη ε παξνύζα ηζηνξία έξγσλ κ ε 

- ι έ γ ν λ η α ο - η α - α π η ά - π ε ξ ί - η σ λ - α π η ώ λ. 

Παο ν θαιά πξάηησλ είλαη αμηέπαηλνο, θαη παο ν θαθά πξάηησλ 

αμηόκεκπηνο· θαη ρξένο δηθαίνπ ηζηνξηθνύ είλαη ηαο κελ θαιάο πξάμεηο λα 

επαηλή, ηαο δε θαθάο λα θαηαθξίλε, είηε θίινο είηε ερζξόο είλαη ν πξάμαο. 

Δληεύζελ νξκώκελνο επέθξηλα ακεξνιήπησο ηαο πξάμεηο Διιήλσλ θαη 

Σνύξθσλ. Αιιά, αλ ήλαη δίθαηνλ λα επηθξίλσληαη νη άλζξσπνη θαζ' ελ 

έιαβαλ αλαηξνθήλ, θαζ' αο απέθηεζαλ γλώζεηο, θαζ' νπο έδεζαλ θαηξνύο, 

θαηά ηνπο ζθνπνύο πξνο νπο σξκήζεζαλ, θαη θαζ' αο πεξηζηάζεηο 

επξέζεζαλ, αλ ήλαη αιεζέο, όηη ηα αζεκηηνπξγήκαηα ησλ θαηαζηξεθνπζώλ 

ηαο θπβεξλήζεηο επαλαζηάζεσλ είλαη θαξπνί ησλ θαηαζηξεθνκέλσλ 

θπβεξλήζεσλ, νθείινκελ λα κε κεηξώκελ δηά ηνπ απηνύ κέηξνπ ηαο θαθάο 

πξάμεηο ησλ θαηαζιηβόλησλ αξρόλησλ θαη ησλ εμαληζηακέλσλ ππεμνπζίσλ, 

κεδέ λα δεηώκελ παξά ηνηο δνύινηο ησλ δνύισλ ηνπ θνξαλίνπ ηαο αξεηάο 

δη' σλ εδνμάζζεζαλ νη γελλεζέληεο, ηξαθέληεο θαη απνζαλόληεο ππό ηελ 

λνκνζεζίαλ ησλ Λπθνύξγσλ θαη ησλ νιώλσλ. Σα αζεκηηνπξγήκαηα ησλ 

Διιήλσλ είλαη καζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο ζρνιήο θαη απνθπήκαηα ηεο 

δνπιείαο· ηα δε ησλ Σνύξθσλ είλαη έξγα ηεο ζειήζεσο θαη ηεο εμνπζίαο 

ησλ, θαη σο ηνηαύηα αζπγθξίησ ησ ιόγσ αμηνκεκπηόηεξα· δηά ηνύην δίθαηνλ 

λα θαηαθξίλσληαη επί ησλ απηώλ αζεκηηνπξγεκάησλ νη δηδάζθαινη θαη νη 

θύξηνη κάιινλ ή νη δηδαζθόκελνη θαη νη δνύινη. Αλ ρξένο απαξαίηεηνλ 

πάζεο θπβεξλήζεσο είλαη λα θαζνδεγή ηνλ ιαόλ ηεο εηο ηα εζηθά 

θαζήθνληά ηνπ, αλ αμηνθαηάθξηηνο είλαη πάζα θπβέξλεζηο ακεινύζα ην 

πξώηηζηνλ ηνύην πξνο ηνλ ιαόλ ηεο ρξένο, δελ είλαη άξα πνιιώ κάιινλ 

αμηνθαηάθξηηνο ε δίδνπζα εθ ζπζηήκαηνο ε ηδία δηά ησλ βδειπξώλ θαη 

απαλζξώπσλ πξάμεώλ ηεο ην αίζρηζηνλ παξάδεηγκα πάζεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αθνιαζίαο; Σνηαύηε ήηνλ νκνινγνπκέλσο επί ηεο ειιεληθήο 

επαλαζηάζεσο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζηο κήηε ζεία ηηκώζα κήηε αλζξώπηλα, 

θαη σο ηνηαύηε αμία πάζεο θαηαθξίζεσο· δηόηη, αληί λα εμεκεξώλε, 

εμεγξίνλελ απηνζειήησο ηνλ θαλαηηθόλ ιαόλ ηεο, θαίηνη δώζα ελ κέζσ ηνπ 

επξσπατθνύ θηιαλζξσπηζκνύ. 

Ννκίδσ αλαγθαίνλ λα είπσ νιίγα ηηλά θαη πεξί ηεο ζεκεξηλήο γιώζζεο, θαζ' 

όζνλ κάιηζηα έιαβα αθνξκήλ εθ ηεο αλά ρείξαο ζπγγξαθήο λα κειεηήζσ ηα 

θαη' απηήλ βαζέσο. 

Σελ κέζελ νδόλ, ηελ κεηαμύ, ιέγσ, ησλ ρπδατδόλησλ θαη ησλ ειιεληδόλησλ, 

εβνπιήζελ ζπγγξάθσλ λα βαδίζσ, δηόηη εζεώξεζα θαη ζεσξώ όηη ελ ηε 

κέζε νδώ θείληαη ηα εηζέηη αθαλή όξηα ηεο γιώζζεο, αλ ζέισκελ νπδ' 

εκπνξνύκελ λα κε ζέισκελ, λα θαηαληήζε ε ιαινπκέλε θαη ε γξαθνκέλε 

γιώζζα κία θαη ε απηή (α). 
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Πνιιάο ράξηηαο έρεη ε θνηλή γιώζζα, θαη αθηιόθαινο είλαη όζηηο δελ ηαο 

αηζζάλεηαη θαη δελ επθξαίλεηαη αλαγηλώζθσλ ηα ελ απηή θαζαξώο 

γξαθόκελα. Ζ γιώζζα αύηε δελ είλαη ζπγάηεξ ηεο παιαηάο ειιεληθήο, σο ε 

ηηαιηθή ηεο ιαηηληθήο· είλαη απηή ε παιαηά, εο ην απαξάκηιινλ θάιινο 

παξήιιαμελ νιίγνλ ν πνιύο ρξόλνο· έιαβε δ' επί ηνπ αγώλνο θαη ιακβάλεη 

θαζ' εθάζηελ ηόζελ αλάπηπμηλ έλεθα ησλ πνιπεηδώλ θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηθώλ αλαγθώλ, αο εγέλλεζελ ε λέα ηάμηο ησλ πξαγκάησλ ελ ηε 

ειεπζεξσζείζε Διιάδη, θαη έλεθα ηεο αθζνλνπαξόρσο δηαδηδνκέλεο 

γλώζεσο ηεο παιαηάο ειιεληθήο θαη ηεο κειέηεο ησλ επηζηεκώλ, ώζηε 

θαηέζηε ήδε ηθαλή θαη όια ηα δηαλνήκαηα ηνπ αλζξώπνπ λα δηεξκελεύε, 

θαη όια ηα πάζε ηνπ λα εθθξάδε, όπσο θαη αη ησλ άιισλ εζλώλ ζνθαί 

γιώζζαη· αιιά ρξεηάδεηαη, λνκίδσ, εηο ην εμήο πνιιή πξνζνρή κελ 

απνκαθξπλζώκελ ηεο θνηλήο γιώζζεο πέξαλ ηνπ δένληνο, 

ππεξειιελίδνληεο, θαη κε θαηαληήζσκελ αλεπαηζζήησο λα έρσκελ δηηηήλ 

γιώζζαλ, ηελ κελ ηνπ ιανύ, ηελ δε ησλ ινγίσλ, σο είραλ νη αξραίνη 

Αηγύπηηνη δηηηά γξάκκαηα, ηα κελ ηεξά, ηα δε δεκνηηθά. θάιιεη όζηηο 

θξνλεί, όηη αξθεί κόλνλ λα θαηαιακβάλε ν ιαόο ό,ηη ιαιεί θαη ό,ηη γξάθεη ν 

πεπαηδεπκέλνο. Ο ιαόο αλάγθε πάζα λα ιαιή θαη λα γξάθε, όπσο ιαιεί θαη 

όπσο γξάθεη ν πεπαηδεπκέλνο. Γελ ιέγσ σο πξνο ηνλ ηξόπνλ, θαζ' νλ νύηνο 

εθθξάδεηαη, δηόηη ηνύην είλαη έξγνλ ηεο ηξηβήο ηνπ, ηεο παηδείαο ηνπ θαη ηεο 

κειέηεο ηνπ, νπδ' σο πξνο αο ιέμεηο κεηαρεηξίδεηαη, δηόηη δελ έιαβελ εθείλνο 

ηελ αλαηξνθήλ ηνύηνπ· αιι' σο πξνο ηνλ ζρεκαηηζκόλ θαη ηαο θιίζεηο ησλ 

κεξώλ ηνπ ιόγνπ. Αο παξαηεξήζσκελ όηη, αλ θαη δηαθνξνηξόπσο 

εθθξάδσληαη νη πεπαηδεπκέλνη θαη νη απαίδεπηνη ησλ θαζ' εκάο ζνθώλ 

εζλώλ, κίαλ όκσο θαη ηελ απηήλ έρνπλ γξακκαηηθήλ, νη κελ ζεσξεηηθώο, νη 

δε πξαθηηθώο, ζπληάηηνληεο, θιίλνληεο θαη ζρεκαηίδνληεο θαζ' έλα θαη ηνλ 

απηόλ ηξόπνλ όινη θαη νλόκαηα θαη βήκαηα. Δίλαη δε γλσζηόλ, όηη νιίγνλ 

σθειεί ηνλ ιαόλ αλαγηλσζθνκέλε ή αθνπνκέλε γιώζζα, ήηηο δελ ηνλ 

ζέιγεη· θαη δελ ηνλ ζέιγεη βεβαίσο ε εηο ηελ αθνήλ ηνπ αζπλήζεο. 

Λππεξόλ όηη νη πιείζηνη ησλ εκεηέξσλ ινγίσλ, γνεηεπόκελνη ππό ηεο 

αλαγλώζεσο ησλ αηηηθώλ ζπγγξαθέσλ, θαη παξαγλσξίδνληεο ή 

νιηγσξνύληεο ηνλ ραξαθηήξα ηεο γιώζζεο ησλ, εμέθιηλαλ ηεο νδνύ ηαύηεο, 

κεηαζρεκαηίδνληεο επί ην αηηηθώηεξνλ ηελ αηνινδσξίδνπζαλ γιώζζαλ ησλ, 

σο αλ δελ ήζαλ νη αηνινδσξηζκνί ηεο ειιεληζκνί. Ζ άζθεπηνο αύηε ξνπή 

εηο ην αηηηθίδεηλ είλαη έηη κάιινλ ιππεξά, δηόηη απνκαθξύλεη ππέξ ηη άιιν 

ηεο θαζνκηινπκέλεο ηελ γξαπηήλ γιώζζαλ, κήηε πινπηίδνπζα, κήηε 

θαζαξίδνπζα απηήλ, σο κεδεκίαλ ρξείαλ έρνπζαλ ηνηνύηνπ θαζαξηζκνύ. 

Σνηαύηε ξνπή, κεδέλ σθεινύζα θαη πνιύ βιάπηνπζα, έρεη θαη' εκέ αλάγθελ 

αλαζηνιήο, σο αδίθσο θαη παξαιόγσο ηνπο ελ θνηλή ρξήζεη ηδησηηζκνύο 

ειιεληθήο θαη δώζεο δηαιέθηνπ εηο ηνπο κε ελ θνηλή ρξήζεη ηδησηηζκνύο 

άιιεο ειιεληθήο θαη κε δώζεο δηαιέθηνπ κεηαηξέπνπζα. Αιι' ν ηξόπνο 

νύηνο ηνπ αηηηθίδεηλ ηόζνλ επιεόλαζελ, ώζηε θαη εγώ, αλ θαη ηνλ 

απνδνθηκάδσ, ελαγθάζζελ, σο επηθξαηήζαληα παξά ηνηο ινγίνηο, λα ηνλ 

αθνινπζήζσ πνιιάθηο παξά ηαο αξράο, αο ζεσξώ κόλαο πγηείο: Αιιά πάιηλ 
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ην ιέγσ, ην «κ ε - π ε ξ α η η έ ξ σ»· θαίλεηαη νξζόλ θαη ζσηήξηνλ 

παξάγγεικα, όρη βεβαίσο σο πξνο ηνλ πινπηηζκόλ ηεο θνηλήο γιώζζαο, ήηηο 

θαιόλ λα πινπηίδεηαη αθζόλσο εθ ησλ ζεζαπξώλ ηεο παιαηάο, αιι' σο πξνο 

ηνλ κεραληζκόλ θαη ηνλ ηδησηηζκόλ ηεο. Γπζθνιεύεηαη ν ιαόο λ' αιιάμε ηνλ 

ζρεκαηηζκόλ θαη ηελ ζύληαμηλ ηνπ ιόγνπ ηνπ, αιιά δελ δπζθνιεύεηαη λα 

καλζάλε ιέμεηο ηεο πξνγνληθήο ηνπ γιώζζεο κε ηελ ζήκεξνλ ελ ρξήζεη. Δπί 

ηε παξαηεξήζεη ηαύηε ζπλεηζέθεξα θαη εγώ πινπζηνπαξόρσο δηά ηεο αλά 

ρείξαο ζπγγξαθήο εηο ηνλ πιηθόλ ηνύηνλ ηεο ζεκεξηλήο γιώζζεο 

πινπηηζκόλ· αιιά εηήξεζα, όζνλ έπξεπε, ηνλ ηξόπνλ ηνπ ζρεκαηίδεηλ θαη 

ζπληάηηεηλ ηα κέξε ηνπ ιόγνπ θαηά ηελ θνηλώο επηθξαηνύζαλ ηάμηλ. Ζ 

γιώζζα είλαη θηήκα όινπ ηνπ έζλνπο, θαη όζνλ αμηέπαηλνο είλαη ν 

πινπηίδσλ ην εζληθόλ ηνύην θηήκα, ηόζνλ αμηόκεκπηνο ζθεηεξηζηήο είλαη ν 

κεηαπνηώλ θαη δηαρεηξηδόκελνο απηό θαηά ηελ όξεμίλ ηνπ· ν ηνηνύηνο, αληί 

λα επηηαρύλε, παξεκπνδίδεη ηελ ηειεηνπνίεζηλ ηεο γιώζζεο ηνπ, θαη 

αλαζηέιιεη, αληί λα εληζρύε, ηελ δηαλνεηηθήλ πξόνδνλ ηνπ έζλνπο ηνπ. Αο 

ελζπκεζώκελ, όηη ν Γάληεο θαη νη ζνθνί ηνπ θαηξνύ ηνπ, νη παηέξεο ηεο 

ηηαιηθήο θηινινγίαο, επξεζέληεο σο πξνο ηελ γιώζζαλ ησλ εηο αο 

επξηζθόκεζα θαη εκείο πεξηζηάζεηο ζήκεξνλ σο πξνο ηελ εκεηέξαλ, 

επινύηηζαλ, ειάκπξπλαλ, εθθαζάξηζαλ θαη εθαλόληζαλ ηελ ηόζνλ 

κεηξώδνπζαλ γιώζζαλ ησλ· αιι' αθξηβώο εηήξεζαλ ηνλ ηδηάδνληα 

ραξαθηήξα ηεο, θαη δελ απεπιαλήζεζαλ επί ιόγσ ηεο πξνο ηελ κεηέξα ηεο 

ζηελήο ζπγγελείαο ηεο. Απηά ηαύηα έπξαμαλ θαη νη ζνθνί ησλ άιισλ εζλώλ, 

σλ ε γιώζζα έρεη ηελ απηήλ ηεο ηηαιηθήο παξαγσγήλ. Καη απηόο ν 

αείκλεζηνο Κνξαήο, ν θηινινγώηεξνο θαη θξηηηθώηεξνο ησλ ζεκεξηλώλ 

Διιήλσλ, ν ηα πεξί γιώζζεο ππέξ ηηλα άιινλ θαη κειεηήζαο θαη δηδάμαο, 

ηελ απηήλ εβάδηζελ νδόλ θαη ηελ απηήλ νδόλ λα βαδίζσκελ θαη εκείο 

κεγάιε ηε θσλή κάο εζπκβνύιεπζελ. 

Δπί ηε βάζεη ινηπόλ ησλ αξρώλ ηνύησλ, άο ζεσξώ κόλαο πγηείο, ζπλέηαμα θ' 

εγώ ην ζύγγξακκά κνπ, θαη πάζαλ θαηέβαια θξνληίδα, ώζηε ν ιόγνο κνπ 

λα ήλαη θαζαξόο, εύιεπηνο, νκαιόο, νκνηόκνξθνο θαη θαλνληθόο, κε 

απνρσξηδόκελνο ηεο θνηλήο ζπλεζείαο, εηκή θαζ' όζελ έιαβελ ήδε 

αλάπηπμηλ ε γιώζζα, θαη δερόκελνο κεηά πνιιήο ζπζηνιήο ηνπο παιαηνύο 

ειιεληζκνύο, όζσλ εζεώξεζα ηελ γιώζζαλ δεθηηθήλ. 

Μέκθνληαί ηηλεο ησλ θαζαξηζηώλ ηελ θνηλήλ γιώζζαλ σο γαιιίδνπζαλ ελ 

πνιινίο ή ηηαιίδνπζαλ. Υάξηο ησ Θεώ, ε γιώζζα εθαζαξίζζε ήδε όισλ ησλ 

μέλσλ ιέμεσλ αιιά πνία γιώζζα είλαη άκηθηνο μέλσλ ηδησηηζκώλ; κήπσο 

θαη απηή ε αηηηθή θαζαξεύεη; ηδνύ ηη ιέγεη πεξί απηήο ν αηηηθώηαηνο 

Ξελνθώλ. «Φσλήλ δε ηελ πάζαλ αθνύνληεο νη Αζελαίνη εμειέμαλην ηνύην 

κελ εθ ηεο, ηνύην δε εθ ηεο· θαη νη κελ Έιιελεο ηδία κάιινλ θαη θσλή θαη 

δηαίηε θαη ζρήκαηη ρξώληαη· Αζελαίνη δε θεθξακέλε εμ απάλησλ ησλ 

Διιήλσλ θαη βαξβάξσλ». Σν πεξίεξγνλ δε, όηη ιέγεη ηαύηα ν Ξελνθώλ πξνο 

έπαηλνλ ηεο αηηηθήο θσλήο ηνπ· αιι' εκείο νη κε αηηηθνί ζέινκελ λα 

θαλώκελ θαη ησλ αηηηθώλ απηώλ αηηηθώηεξνη. (β) 
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Κάπνπ, αλέγλσζα θαη πνιιάθηο ήθνπζα, όηη νη εηζαγόκελνη ζήκεξνλ εηο ηελ 

γιώζζαλ αζπλήζεηο ειιεληζκνί ζα θαηαληήζνπλ κεηά πεληεθνληαεηίαλ 

ρπδατζκνί. Αιινίκνλνλ, αλ, ειεύζεξνη όληεο θαη ειεπζέξσο θηινινγνύληεο, 

θηινζνθνύληεο θαη πνιηηεπόκελνη ελ ηνηο θόιπνηο ηνπ ζεκεξηλνύ θσηόο ηνπ 

θσηίδνληνο ηνλ θόζκνλ όινλ, δελ αμησζώκελ λ' απνθηήζσκελ πξν ηεο 

ιήμεσο ηεο ζαπκαηνπξγνύ ηαύηεο εθαηνληαεηεξίδνο ζπγγξαθείο αμίνπο λα 

καο είπσζηλ απνθζεγκαηηθώο, «η δ ν ύ - ε - ν δ ό ο», θαη ηελ νδόλ απηώλ 

απαξεγθιίησο όινη λα βαδίζσκελ. Ηδνύ, θηιίζηνξ αλαγλώζηα, όζα ελόκηζα 

ζθόπηκνλ λα είπσ, πξννηκηάδσλ, πεξί ηνπ αλά ρείξαο ζπγγξάκκαηνο· 

δηεξρόκελνο δε ζπ απηό, θαλνύ επηεηθήο πξνο ηαο αηειείαο ηνπ ζπγγξαθέσο, 

ζπιινγηδόκελνο, όηη κεηαμύ ηόζσλ ζνθσηέξσλ θαη ηθαλσηέξσλ κνπ, αιι' 

όρη, ηνικώ εηπείλ, θαη απξνζσπνιεπηνηέξσλ κνπ, κόλνο εγώ αλεδέρζελ θαη 

έθεξα εηο πέξαο ηελ γεληθήλ εμηζηόξεζηλ ησλ επί ηνπ ηεξνύ αγώλνο κεγάισλ 

ζπκθνξώλ θαη κεγάισλ αλδξαγαζεκάησλ ησλ ζπγρξόλσλ νκνγελώλ, σλ ε 

κλήκε, δη' όζα ππέξ ηεο αλαζηάζεσο ηεο παηξίδνο θαξηεξνςύρσο ππέκεηλαλ 

ή θηινθηλδύλσο θαηώξζσζαλ, δηακέλεη ελ γελεαίο, θαη ην όλνκα δε ελ 

επινγίαηο. 
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

 
Αίηια ηηρ ελληνικήρ επαναζηάζευρ (α) 

 

ΑΔΥΝΑΤΟΝ να διατθρθκι αμετάβλθτοσ θ πολιτικι κζςισ δφο εκνϊν, κατοικοφντων ζνα και 

τον αυτόν τόπον, όταν το μεν δεςπόηον διαμζνθ ςτάςιμον, το δε δεςποηόμενον προοδεφθ. 

Θ πολιτικι των εκνϊν τοφτων μεταβολι κακίςταται ζτι μάλλον βεβαία, αν τα ζκνθ ταφτα 

ζχωςι διάωορον καταγωγιν, πρεςβεφωςι διάωορον κρθςκείαν, λαλϊςι διάωορον 

γλϊςςαν, ηϊςι μακράν πάςθσ ςυγγενικισ επιμιξίασ, κεωρϊνται αμοιβαίωσ ωσ βζβθλα, και 

μιςϊνται. 

 

Τοιαφτθ ιτον θ κζςισ των Τοφρκων και των Ελλινων προσ αλλιλουσ· θ δε ταχεία ι βραδεία 

ωορά τθσ μεταβολισ απζκειτο εισ τον καιρόν και εισ τασ περιςτάςεισ. Σθμειϊςεωσ άξιον, 

ότι θ Ελλάσ, πεςοφςα υπό τουσ Τοφρκουσ, δεν υπζςτθ ό,τι υπζςτθςαν τα υπό ξζνθν αρχιν 

πεςόντα επί τθσ ειςβολισ των βαρβάρων ευρωπαϊκά ζκνθ, όπου δορυκτιτορεσ και 

δορφκτθτοι ςυνεμίγθςαν υπό τθν αυτιν κρθςκείαν και τθν αυτιν γλϊςςαν, και 

αποκατζςτθςαν, του καιροφ προϊόντοσ, ζν και το αυτό ζκνοσ υπό μίαν και τθν αυτιν 

κλιςιν. Ικμαηεν ο ιςλαμιςμόσ μζχρι ωανατιςμοφ, ότε θ Ελλάσ ζπεςεν εισ χείρασ των 

πρεςβευόντων τα του κορανίου, εν ϊ θ ειδωλολατρεία των εκνϊν, όςα διεχφκθςαν εισ τθν 

Ευρϊπθν, ιτον εισ τθν παρακμιν τθσ, ότε τθν υπζταξαν· διά τοφτο, επί μεν τοφτων 

υπερίςχυςεν ο χριςτιανιςμόσ και ςυνζχεε κρατοφντασ και κρατουμζνουσ, επί δ' εκείνων 

δεν υπερίςχυςε, και Μωαμεκανοί και Ζλλθνεσ διζμειναν εντόσ τθσ Ελλάδοσ άμικτοι διά 

παντόσ, ουδζ τθν αυτιν εβάδιςαν οδόν ωσ προσ τθν κοινωνικιν ανάπτυξίν των. Τω όντι οι 

Τοφρκοι ουδζν ζμακαν και ουδζν απζμακαν αω' οφ εκυρίευςαν τθν Ελλάδα· αωιλζμποροι, 

αβιομιχανοι, αμακείσ, οιθματίαι και καταωρονθταί πάςθσ ευρωπαϊκισ βελτιϊςεωσ και 

ιςαν και διζμειναν, διότι θ αντικοινωνικι κρθςκεία των εκεωρείτο πρόςκομμα πάςθσ 

κοινωνίασ προσ τα ετερόκρθςκα ζκνθ τα μιςοφμενα παρ' αυτϊν και καταωρονοφμενα. Διά 

τοφτο διζβθςαν δι' αυτοφσ ωσ τζςςαρεσ θμζραι οι από τθσ αλϊςεωσ τθσ 

Κωνςταντινουπόλεωσ τζςςαρεσ καυματουργοί αιϊνεσ, οι διά τθσ αναγεννιςεωσ των 

γραμμάτων και διά τθσ προόδου των ανκρωπίνων γνϊςεων μετενεγκόντεσ, τθν Ευρϊπθν 

εκ τθσ βαρβαρότθτοσ εισ τον πολιτιςμόν, οι βελτιϊςαντεσ τα πολιτικά ςυςτιματά τθσ, οι 

ειςαγαγόντεσ τθν τακτικιν εισ τα ςτρατεφματα και εισ το ναυτικόν τθσ, και οι 

καταςτιςαντεσ τον πόλεμον τζχνθν, κακ' θν θ καλλιζργεια του νοόσ νικά τθν ιςχφν του 

ςϊματοσ. 

 

Αλλ' οι Ζλλθνεσ, κφψαντεσ ωσ νενικθμζνοι τον αυχζνα υπό τουσ Τοφρκουσ ωσ νικθτάσ, δεν 

υπεδοφλωςαν ολοτελϊσ και τον νουν των· πρεςβεφοντεσ κρθςκείαν διδάςκουςαν τθν 

υψθλιν αρχιν και το υψθλότερον τζλοσ τθσ ωφςεωσ του ανκρϊπου και ςυντελοφςαν 

καυμαςίωσ εισ τελειοποίθςιν του ανκρωπίνου νοόσ, δεν ζπαυςαν πλατφνοντεσ, όςον 

επζτρεπεν θ δουλικι των κατάςταςισ, τον κφκλον των ιδεϊν των· καταγόμενοι δε και εκ 

μεγάλων προπατόρων, ων τα ςυγγράμματα και τα ζργα ουδζποτε τοισ ιςαν ολοτελϊσ 

άγνωςτα, δεν ιτο δυνατόν να ωανϊςι διόλου ανάξιοι τθσ λαμπράσ καταγωγισ των. 

Κινοφμενοι εκ των δφο τοφτων υψθλϊν αρχϊν, τθσ κρθςκευτικισ, λζγω, και τθσ 
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γενεαλογικισ, ωωελοφμενοι και εκ τθσ νωκρότθτοσ, τθσ αβελτθρίασ και τθσ απρονοθςίασ 

των κρατοφντων, εςχετίηοντο προσ τα ςοωά και βιομιχανα ζκνθ διά τθσ ναυτιλίασ τθσ 

τόςον καταλλιλου εισ τθν γεωγραωικιν κζςιν τθσ Ελλάδοσ, και διά του εμπορίου, 

πλουτοφντεσ υλικϊσ και ωωτιηόμενοι νοερϊσ. Σοωϊτεροι οι κρατοφμενοι Ζλλθνεσ των 

κρατοφντων Τοφρκων ωσ εκ τθσ ςχζςεϊσ των προσ τουσ Ευρωπαίουσ και τθσ προσ τα 

γράμματα κλίςεϊσ των, εφκαμπτοι και φπουλοι ωσ εκ τθσ πολιτικισ κζςεϊσ των, 

προςεκτικοί και επιτιδειοι να ωωελϊνται εκ των ςυμπιπτουςϊν περιςτάςεων, και άγοντεσ 

ςυνιγορον θν αιςκάνεται ανάγκθν ο θκικϊσ κατϊτεροσ άνκρωποσ τθσ ςυνδρομισ του 

θκικϊσ ανωτζρου, παρειςζδυςαν κατ' ολίγον και εισ αυτά τα πολιτικά ςυμβοφλια των 

κρατοφντων υπό διαωόρουσ υπθρεςίασ, αν και πάντοτε υποβλεπόμενοι και κινδυνεφοντεσ. 

 

Θ αγάπθ τθσ ελευκερίασ είναι ζμωυτοσ εν ταισ καρδίαισ των ανκρϊπων· και οςάκισ θ 

κοινωνία δεν παρζχει αποχρϊςασ υπζρ αυτισ εγγυιςεισ, ο κοινωνικόσ βίοσ καταντά ηυγόσ 

βαρφσ. Ρολλοί τότε, προτιμϊντεσ παντόσ άλλου καλοφ τθν απόλαυςιν τθσ ελευκερίασ, αν 

και αγρίασ και ακανονίςτου, απαρνοφνται οικειοκελϊσ πάςαν ςυμβίωςιν μετά των ομοίων, 

και πλανϊμενοι θμζραν και νφκτα εισ αγρίουσ τόπουσ, καταντοφν, διά τθν ςυντιρθςιν τθσ 

προςωπικισ ελευκερίασ και τθσ ωυςικισ υπάρξεωσ, λυμεϊνεσ και όλθσ τθσ κοινωνίασ. 

Τοιαφτθ κατάςταςισ τθσ κοινωνικισ ελευκερίασ, επικρατιςαςα εν Ελλάδι, αω' οφ θ Ελλάσ 

υπεδουλϊκθ, παριγαγε τάξιν ανκρϊπων γνωριηομζνων υπό το όνομα κλεπτϊν. Θ τάξισ 

αφτθ διεκρίνετο των άλλων τάξεων των Ελλινων διά τον ιδιαίτερον πολεμικόν χαρακτιρα, 

ωσ ζχουςα μόνον το όπλον και πόρον και δόξαν και αςωάλειαν. Αλλά το όνομα και το 

ζργον του κ λ ζ π τ ο υ παρά τοισ νεωτζροισ, κακϊσ το όνομα και το ζργον του λ θ ς τ ο φ 

παρά τοισ αρχαίοισ, όχι μόνον δεν εκεωρείτο αιςχρόν (β), αλλ' ενομίηετο και ζνδοξον, και 

τα ονόματα των διαπρεψάντων μεταξφ των ανδρϊν τοφτων μετεδίδοντο ευςεβάςτωσ από 

γενεάσ εισ γενεάν, και τα άκλα των ιςαν θ γλυκεία ωδι των νεωτζρων Ελλινων, 

κεωροφντων πάντοτε τθν τάξιν ταφτθν των ομογενϊν ωσ άγκυραν ελπίδων προσ τθν 

μζλλουςαν πολιτικιν αναγζννθςίν των. 

 

Θ τάξισ των κλεπτϊν, ό ζςτιν, ενόπλων Χριςτιανϊν βλαπτόντων τουσ τόπουσ, ουσ 

περιζτρεχαν, και ενοχλοφντων και τουσ εγκατοίκουσ, παριγαγεν άλλθν ομοίαν, τθν των α ρ 

μ ατ ω λ ϊ ν, ό εςτιν, ενόπλων και αυτϊν Χριςτιανϊν ταττομζνων υπό των ιδίων τουρκικϊν 

αρχϊν εισ προωφλαξιν των τόπων και των εγκατοίκων από τθσ κακϊςεωσ των κλεπτϊν. 

Τοιουτοτρόπωσ επολλαπλαςιάηοντο οι ζνοπλοι Χριςτιανοί, εγυμνάηοντο τα του πολζμου, 

και υψοφτο ο νουσ των υπεράνω τθσ δουλικισ καταςτάςεϊσ των. 

 

Υψοφτο ο νουσ και πολλϊν μθ ενόπλων Χριςτιανϊν υπεράνω τθσ δουλικισ καταςτάςεϊσ 

των εξ αιτίασ του δθμογεροντικοφ ςυςτιματοσ, διαμείναντοσ εν ιςχφι κακ' όλθν τθν 

Ελλάδα, εκτόσ τθσ Κριτθσ, επί τουρκοκρατίασ, χάρισ εισ τθν αμάκειαν, τθν οκνθρίαν και τθν 

υπεροψίαν των κρατοφντων. Το ςφςτθμα τοφτο, όπερ δφναταί τισ ευλόγωσ να ονομάςθ θ μ 

ι α υ τ ο ν ο μ ί α ν, ιςχυροποίει τουσ ειρθνικοφσ προφχοντασ των πόλεων και χωρίων 

ενϊπιον τθσ τουρκικισ εξουςίασ και εηωοποίει οπωςοφν τον τόπον εν μζςω του πολιτικοφ 

κανάτου (γ). 

 

Ατενίηων ο παρατθρθτισ εισ τθν υλικιν και νοεράν βελτίωςιν του αδικουμζνου και 

προοδεφοντοσ ζκνουσ απζναντι του αδικοφντοσ και μθ προοδεφοντοσ, προζβλεπε προ 



www.schooltime.gr Σελίδα 19 
 

πολλοφ και προζλεγε τθν πολιτικιν ςφγκρουςίν των, και τθν μεταβολιν τθσ τφχθσ των. 

Εδόκθςαν δε και περιςτάςεισ, κακ' ασ ζγειναν και απόπειραι και κινιματα ζνοπλα των 

αδικουμζνων κατά των αδικοφντων επί μεταβολι τθσ πολιτικισ κζςεωσ των· αλλ' όχι μόνον 

δεν ευδοκίμθςαν, αλλά και μυρία δεινά επροξζνθςαν, διότι οφτε θ πρόοδοσ εκείνων, οφτε 

θ ςταςιμότθσ τοφτων ιςαν τοιαφται, ϊςτε να ωζρωςι τθν εκ τθσ νοεράσ και υλικισ 

καταςτάςεωσ εκατζρων πολιτικιν μεταβολιν. Αλλ' αω' οφ ιλκε το πλιρωμα του χρόνου, ό 

ζςτιν, ο απαιτοφμενοσ βακμόσ τθσ προόδου του ενόσ και τθσ ςταςιμότθτοσ του άλλου των 

δφο ςυηϊντων, αλλά μθ ςυμμιγνυομζνων εκνϊν, τότε οφτε θ τελεία αποτυχία του 

επαναςτατικοφ κινιματοσ κατά τασ παραδουναβίουσ θγεμονίασ (δ), οφτε θ αποκιρυξισ τθσ 

ωςςίασ, οφτε θ κατάκριςισ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, οφτε οι επί τθσ αγίασ τραπζηθσ 

αωοριςμοί και αι κατάραι τθσ μεγάλθσ εκκλθςίασ, οφτε οι επί τθσ επαναςτάςεωσ μζγιςτοι 

κίνδυνοι, οφτε αι παντόσ είδουσ ςτεριςεισ ανζςτειλαν τθν πρόοδον τθσ ελλθνικισ 

επαναςτάςεωσ· διότι οςάκισ θ πάςχουςα ανκρωπότθσ, αιςκανομζνθ τθν κάκωςίν τθσ 

ςυναιςκάνεται και τθν δφναμίν τθσ, θ ορμι τθσ εισ βελτίωςιν τθσ καταςτάςεϊσ τθσ 

καταντά ακράτθτοσ. Αλλ' θ πολιτικι μεταβολι τθσ Ελλάδοσ επιγαςε μάλλον εκ τθσ 

ςταςιμότθτοσ των Τοφρκων ι εκ τθσ προόδου των Ελλινων. Θ παρατιρθςισ αφτθ είναι 

πολλοφ λόγου αξία, ωσ μόνθ δυναμζνθ να μασ εξθγιςθ πολλά επί τθσ επαναςτάςεωσ 

ςυμβάντα, μθ εξθγοφμενα ι παρεξθγοφμενα αν άλλωσ πωσ κεωρθκϊςιν. 

 

Αω' οφ δε ο πολφσ καιρόσ και αι αλλεπάλλθλοι αρμόδιαι περιςτάςεισ προετοιμάςωςι τθν 

πολιτικιν μεταβολιν τινοσ ζκνουσ, χρειάηεται και αωορμι τισ εισ τθν πρϊτθν κίνθςιν. Τθν 

αωορμιν ταφτθν, ωσ προσ τθν πολιτικιν μεταβολιν τθσ Ελλάδοσ, ζδωκεν θ ςφςταςισ τθσ 

Φιλικισ Εταιρίασ, θσ ερχόμεκα τϊρα να εξετάςωμεν και τθν αρχιν και τθν πρόοδον (ε). Διά 

τθσ εξετάςεωσ δε ταφτθσ, δι' θσ ανακαλφπτεται θ μυςτθριϊδθσ αλικεια και τθσ ευτελοφσ 

τθσ αρχισ και των ευτελεςτζρων τθσ τρόπων, δι' ων προιχκθςαν αποτελζςματα τόςον 

γιγαντιαία, ο μεν ευλαβισ κα ψθλαωιςθ τον δάκτυλον του Κεοφ, ου θ δφναμισ εν 

αςκενεία τελειοφται· ο δε πολιτικόσ κα παρατθριςθ, ότι μικρά αωορμι αρκεί να ανατρζψθ 

εκ κεμελίων πολυχρόνιον Αρχιν μθ ζχουςαν βάςιν τθν δικαιοςφνθσ, αλλ' εξουκενοφςαν 

και κατακλίβουςαν το υπικοον. 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α' 

 
Δηαιπία ηυν Φιλικών και διάδοζιρ αςηήρ. — Αποκήπςξιρ ηος Αλήπαζα 

Σεπελενλή. 

 

ΡΕΛ το 1813 ικμαηεν θ εν Ακιναισ ωιλόμουςοσ Εταιρία, θσ ο κφριοσ ςκοπόσ ιτον θ 

διατιρθςισ των ωκειρομζνων υπό τθν τότε άμουςον κυβζρνθςιν αρχαιοτιτων, και θ νοερά 

και θκικι βελτίωςισ τθσ ελλθνικισ νεολαίασ διά τθσ εν τθ πόλει ταφτθ ςυςτάςεωσ 

ςχολείων. Ο ωιλομακισ και ουδόλωσ πολιτικόσ ςκοπόσ τθσ και το λαμπρόν όνομα τθσ γθσ 

όπου ζλαβε το είναι, τθν διζδοςαν ταχζωσ και εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ, εν μζςω και 

των ελευκζρων και των δεςποτικϊν επικρατειϊν. Τω όντι, ευγενείσ και ςοωοί, υπουργοί 

και βουλευταί, θγεμόνεσ και θγεμονόπαιδεσ, όλοι εςεμνφνοντο ωοροφντεσ το χαλκοφν ι το 

χρυςοφν δακτυλίδιον, το γνϊριςμα των ςυνθγόρων ι των ευεργετϊν τθσ Φιλομοφςου 

Εταιρίασ. 
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Ρερί δε τα τζλθ του 1814 Νικόλαόσ τισ Σκουωάσ, εξ Άρτθσ, άνκρωποσ τιμίου χαρακτιροσ, 

πολφπειροσ, αλλ' ολίγθσ παιδείασ και μικράσ ςθμαςίασ, υπάλλθλοσ άλλοτε εμπορικοφ 

οίκου, ςυνζλαβε πρϊτοσ εν Οδθςςϊ τθν ιδζαν ςυςτάςεωσ πολιτικισ εταιρίασ, θν 

ωνόμαςεν «Ε τ α ι ρ ί α ν - τ ω ν - Φ ι λ ι κ ϊ ν»· αρκεί δε μόνθ θ ονομαςία αφτθ ίνα δείξθ θν 

είχε μικράν γνϊςιν και αυτισ τθσ μθτρικισ γλϊςςθσ του. Ο αςιμαντοσ οφτοσ κεμελιωτισ 

αςθμάντουσ παρζλαβε ςυμπράκτορασ κατ' αρχάσ (α), και αω' οφ τοισ ανεκάλυψε τον 

ςκοπόν του ςυνενοικθ περί του τρόπου τθσ προόδου του. Θ φποπτοσ δε αφτθ και 

επικίνδυνοσ Εταιρία ςυνεχζετο επιτθδείωσ ενϊπιον πολλϊν μετά τθσ ανυπόπτου και 

ακινδφνου των Φιλομοφςων· ο δε Λωάννθσ Καποδίςτριασ, υπουργόσ του αυτοκράτοροσ 

Αλεξάνδρου και παςίγνωςτοσ προςτάτθσ τθσ Φιλομοφςου Εταιρίασ, εψικυρίηετο 

επιτθδείωσ ωσ μυςτικόσ και ταφτθσ προςτάτθσ. Αν και θ Φιλόμουςοσ Εταιρία ουδζνα 

ζτρεωε κρυπτόν ςκοπόν, οι ωροντίηοντεσ τθν διάδοςιν τθσ Φιλικισ διζδιδαν, ότι ζτρεωεν ον 

επεχείρθςε να πραγματοποιιςθ αφτθ· ϊςτε υπό τθν ςκιάν τθσ πρϊτθσ ανεωαίνετο θ 

δευτζρα και θφξανεν ωσ παραωυάσ. Τοιουτοτρόπωσ θ ςφμπτωςισ αφτθ και θ μυςτθγορία 

ςυνζτρεξαν όχι ολίγον κατ' αρχάσ εισ τθν παραδοχιν τθσ μυςτικισ ταφτθσ Εταιρίασ. Αλλ' 

ό,τι προ παντόσ άλλου εκράτυνε τθν υπόλθψίν τθσ και ςυνετζλεςεν εισ τον ςκοπόν τθσ ιτο 

το εξισ. 

 

Κρθςκευτικι ομοδοξία και άςπονδον μίςοσ προσ τουσ Τοφρκουσ ςυνζδεαν πάντοτε 

Ζλλθνασ και ϊςςουσ. Θ εκκλθςία των Ελλινων εκεϊρει δικαίωσ προςτάτριάν τθσ τθν 

ρωςςικιν αυλιν. Υπό τθν ρωςςικιν ςθμαίαν οι ναφται Ζλλθνεσ, διαρκοφςθσ τθσ δουλείασ 

των, θφριςκαν πολλάσ ωωελείασ, και οι ζμποροι εντόσ τθσ πατρίδοσ των ιςχυράν 

προςταςίαν, οι δε μεταναςτεφοντεσ εισ ωςςίαν πάντοτε άςυλον και παραμυκίαν, 

πολλάκισ δε τιμάσ και πλοφτθ. Ραραδόςεισ, Αποκαλφψεισ και Αγακάγγελοι προζλεγαν 

ςωτιρα τθσ Ελλάδοσ των Ξανκϊν το γζνοσ, και οι ςυχνοί και ευτυχείσ πόλεμοι των ϊςςων 

κατά των Τοφρκων ανεπτζρουν πάντοτε τασ υπζρ απελευκερϊςεϊσ τθσ ελπίδασ. Αν και 

ςυνζπεςεν εκ περιςτάςεωσ να λάβθ τθν φπαρξίν τθσ θ Φιλικι Εταιρία εντόσ τθσ ωςςίασ, 

ςυνζτρεξε τοφτο μεγάλωσ εισ διάδοςίν τθσ· οι δε πρϊτοι ςυςτθταί τθσ όντεσ οποίοι ιςαν, 

θςκάνκθςαν ότι δεν ενζπνεαν παραμικράν πίςτιν, και ζκεςαν τθν Εταιρίαν υπό το 

μυςτθριϊδεσ όνομα αγνϊςτου και ανυπάρκτου υ π ε ρ τ ά τ θ σ - Α ρ χ ι σ, υπαινιττόμενοι 

τθν αυλιν τθσ ωςςίασ. Άνευ του ςυνετοφ τοφτου ςτρατθγιματοσ, θ Φιλικι Εταιρία κα 

διζμενεν ό,τι ιτο, μθδζν. Συνζτρεξαν δε και πολλά εισ πικανολογίαν τθσ υποτικεμζνθσ 

υψθλισ καταγωγισ τθσ. Ρρϊτον, θ επικρατοφςα παλαιόκεν, γενικι ιδζα, ότι θ ωςςία 

ζμελλε ν' απελευκερϊςθ μίαν θμζραν τθν Ελλάδα· δεφτερον, θ ςφςταςισ τθσ Εταιρίασ 

εντόσ τθσ ωςςίασ· τρίτον, ο ςυνεταιριςμόσ των κατά τθν Ελλάδα προξζνων ϊςςων· 

τζταρτον, θ εν ωςςία υψθλι πολιτικι κζςισ του Λωάννου Καποδιςτρίου, κεωρουμζνου ωσ 

ςυνδζςμου ταφτθσ και τθσ Ελλάδοσ, και τελευταίον, θ επί των επαναςτατικϊν κινθμάτων 

αρχθγία ςτρατθγοφ και υπαςπιςτοφ του αυτοκράτοροσ Αλεξάνδρου. 

 

Αλλ' όπωσ και αν κεωριςθ τισ τθν Φιλικιν Εταιρείαν, οιαδιποτε και αν υπολάβθ τα αίτια 

εξ ων κινοφμενοι οι ςυςτθταί τθσ ςυνζλαβαν και επραγματοποίθςαν τθν ιδζαν τθσ 

ςυςτάςεϊσ τθσ, και οποία τεχνάςματα εισ διάδοςιν αυτισ και αν μετεχειρίςκθςαν, οωείλει 

να ομολογιςθ, ότι ςυνζδεςεν αφτθ όλθν τθν Ελλάδα διά του προςθλυτιςμοφ τθσ, και 

προθτοίμαςε και ινοιξε τον αγϊνα διά τθσ μυςτθριϊδουσ ςυνεργείασ τθσ. 
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Θ Εταιρία αυτι κακ' εαυτιν ουδζν είχεν αξιοςφςτατον. Ο οργανιςμόσ τθσ ιτον αςφνετοσ 

και ανεπιτιδειοσ. Είχεν επτά βακμοφσ (β)· των β λ ά μ ι δ ω ν (ωσ αν δεν είχεν θ γλϊςςα 

τθν λζξιν «αδελωοποιθτϊν»), των ς υ ς τ θ μ ζ ν ω ν, των ι ε ρ ζ ω ν, των π ο ι μ ζ ν ω ν, των 

α ρ χ ι π ο ι μ ζ ν ω ν, των α ω ι ε ρ ω μ ζ ν ω ν και των α ρ χ θ γ ϊ ν των α ω ι ε ρ ω μ ζ ν ω ν. 

Των επτά δε τοφτων βακμϊν οι δφο τελευταίοι εκεωροφντο ωσ ςτρατιωτικοί και 

εςυςτικθςαν μετά ταφτα. 

 

Αν θ βακμολογία ειςιχκθ διά τθν κατά τουσ βακμοφσ ανακάλυψιν του μυςτθρίου, δεν 

ωαίνεται ότι διά ταφτθσ επλθροφτο ο ςκοπόσ τθσ Εταιρίασ. Οι των κατωτζρων τάξεων 

Φιλικοί εγνϊριηαν όςα οι των ανωτζρων· διότι ο μεν β λ ά μ θ σ κατθχοφμενοσ 

παρθγγζλλετο να ζχθ ζτοιμα τα όπλα του και 50 ωυςζκια εν τω κιβωτίω του εισ χριςιν, 

όταν προςτάξθ ο αρχθγόσ του· ο δε ς υ ς τ θ μ ζ ν ο σ ικουε «μ ά χ ο υ - υ π ζ ρ - π ί ς τ ε ω 

σ - κ α ι - υ π ζ ρ - π α τ ρ ί δ ο σ, ν α - μ ι ς ι ς θ σ - ν α - κ α τ α δ ι ϊ ξ θ σ, κ α ι - ν α - ε ξ ο λ 

ο κ ρ ε φ ς θ σ - τ ο υ σ - ε χ κ ρ ο φ σ - τ θ σ – κ ρ θ ς κ ε ί α σ, τ ο υ - ζ κ ν ο υ σ, κ α ι - τ θ σ – 

π α τ ρ ί δ ο σ - ς ο υ»· ο δε ι ε ρ ε φ σ εμάνκανεν, ότι ο ςκοπόσ τθσ Εταιρίασ ιτον θ 

ελευκερία του ζκνουσ· τα αυτά εμάνκαναν και οι των ανωτζρων τάξεων μζχρι του αρχθγοφ 

των α ω ι ε ρ ω μ ζ ν ω ν. Κακ' θν δε ϊραν κατθχείτο οφτοσ, τω ενεχείριηεν ο κατθχθτισ 

ςπάκθν και τω ζλεγεν, «θ - π α τ ρ ί σ - ς ο υ - ς ο ι - τ θ ν - δ ί δ ε ι - δ ι ά - ν α - τ θ ν - μ ε τ α 

χ ε ι ρ ι ς κ ι σ - δ ι' – α υ τ ι ν»· το δε δίπλωμα ζωερεν επί κορυωισ ςταυρόν εωιςτάμενον 

θμιςελινου κάτω κυπτοφςθσ. 

 

Θ τάξισ των ιερζων ιτο πολυπλθκισ. Ο ιερεφσ είχεν εξουςίαν να ειςποιι αδελωοφσ και 

απονζμθ και αυτόν τον βακμόν του ιερζωσ· και επειδι οι μυςταγωγοφμενοι ϊωειλαν να 

παρακατακζτωςι χριματα εισ χείρασ του κατθχθτοφ, πολλοί ελάμβαναν τον βακμόν του 

ιερζωσ επί αργυρολογία, και εντεφκεν προιλκε κυρίωσ θ τόςθ πλθμμφρα κατθχοφντων και 

κατθχουμζνων. Αν αςφνετοσ ιτον θ κατιχθςισ κεωρουμζνθ πολιτικϊσ, τερατϊδεσ μίγμα 

αλθκείασ και ψεφδουσ, ευςεβείασ και αςεβείασ, ιτο κεωρουμζνθ κρθςκευτικϊσ· διότι, εν 

ϊ ο αγϊν ιτον υπζρ τθσ ιεράσ θμϊν πίςτεωσ και υπζρ πατρίδοσ, και οι όρκοι εγίνοντο επί 

του αγίου ευαγγελίου ι επί των αγίων εικόνων, ο κατθχϊν ιερεφσ ζλεγε τω κατθχουμζνω, 

ότι τον παρεδζχετο κακ' θν τω ζδωκαν δφναμιν οι μεγάλοι ιερείσ των Ε λ ε υ ς ι ν ί ω ν. Θ 

Εταιρία των Φιλικϊν, κακϊσ και όλαι αι μυςτικαί εταιρίαι, είχε ςθμεία και λζξεισ εισ 

αναγνϊριςιν των ςυναπαντωμζνων μελϊν· είχε δε και μυςτικά γράμματα εισ χριςιν των 

απόντων· αλλά μόνοι οι ιερείσ και οι των ανωτζρων τάξεων τα εγνϊριηαν· εισ αποωυγιν δε 

προςωπικϊν κινδφνων υπεγράωοντο υπό πλαςτά ονόματα και υπό τινα ςφμβολα. Τόςαι δε 

ιςαν αι επιςτθμονικαί γνϊςεισ των ςυςτθτϊν και οργανιςτϊν τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, ϊςτε 

οι κατθχοφμενοι θρωτϊντο παρά του κατθχθτοφ αν ε γ ν ϊ ρ ι η α ν - ε ω ε φ ρ ε ς ί ν – τ ι ν 

α - α κ ο ι ν ο λ ό γ θ τ ο ν. Θρωτϊντο δε τθν αλλόκοτον ταφτθν ερϊτθςιν, διότι οι ςυςτθταί 

τθσ Εταιρίασ επίςτευαν τθν φπαρξιν του ωιλοςοωικοφ λίκου και κατεγίνοντο εισ τθν 

αλλοίωςιν των ποταπϊν μετάλλων εισ πολφτιμα. 

 

Θ Εταιρία, αω' ότου εςυςτικθ μζχρι του 1817, ζμεινεν ολοτελϊσ άγνωςτοσ εντόσ τθσ 

Ελλάδοσ· εκτόσ δε αυτισ ολίγον προϊδευςε, και εκινδφνευςεν εν τθ προόδω τθσ διά τθν 

εξισ αιτίαν. 

 
Νικόλαοσ τισ Γαλάτθσ, Λκακιςιοσ, νζοσ πνευματϊδθσ αλλ' άςωτοσ και κομπαςτισ, 
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απερχόμενοσ εισ Ρετροφπολιν προσ εφρεςιν τφχθσ, διζβθ το 1816 διά τθσ Οδθςςοφ, όπου ο 

κεμελιωτισ τθσ Εταιρίασ Σκουωάσ, όςτισ, αναβάσ εισ Μόςχαν επί τθ ςυςτάςει τθσ Εταιρίασ 

προσ διάδοςιν αυτισ, είχεν επανζλκει εισ Οδθςςόν το ζτοσ τοφτο, επροκυμικθ να τον 

μυςταγωγιςθ όχι μόνον τα τθσ Εταιρίασ, αλλά και τα τθσ Αρχισ, ό εςτι τον παρζλαβε μζλοσ 

τθσ Αρχισ. Ο Γαλάτθσ, όλωσ ενκουςιϊν, και κεωρϊν ότι τω ανεκαλφωκθ ωσ ςυντελεςτικόν 

εισ εφρεςιν τθσ τφχθσ θν εκιρευεν, ενιργει εντόσ τθσ Ρετρουπόλεωσ απεριςκζπτωσ υπζρ 

τθσ διαδόςεωσ τθσ Εταιρίασ, ζωσ ου θ ρωςςικι κυβζρνθςισ, λαβοφςα γνϊςιν των 

ενεργουμζνων, τον εξϊριςε, και διζταξε τον εν Βλαχία πρόξενόν τθσ, όπου μετζβαινε, να 

επιτθρι τθν διαγωγιν του. 

 

Αρχομζνου δε του απριλίου του 1818, μετζβθ ο Σκουωάσ εισ Κωνςταντινοφπολιν, όπου 

αυτόσ και οι εκεί ςυμμφςται του ιρχιςαν ςπουδαιότερον και ευτυχζςτερον να εργάηωνται 

υπ' αυτιν τθν οκωμανικιν εξουςίαν, τυωλϊττουςαν περί τα τοιαφτα, ωσ μθ ζχουςαν 

αςτυνομίαν προσ ανακάλυψιν. Εν ϊ δε διζτριβεν ο Σκουωάσ εν Οδθςςϊ, ζτυχε να διαβϊςιν 

εκείκεν, απερχόμενοι εισ Ρετροφπολιν επί αντιμιςκία των κατά τθν Επτάννθςον 

ςτρατιωτικϊν υπθρεςιϊν των, κακ' ον καιρόν ετζλει αφτθ υπό τουσ ϊςςουσ, ο 

Αναγνωςταράσ, ο Ρερραιβόσ, ο ΧρυςοςπάΚθσ, ο Δθμθτρόπουλοσ και ο Φαρμάκθσ, οίτινεσ 

κατθχικθςαν υπό του Σκουωά· επί δε τθσ εισ Κωνςταντινοφπολιν επανόδου των 

ενεπιςτεφκθςαν και το αποςτολικόν ζργον εντόσ τθσ Ελλάδοσ. Εχειροτονικθςαν μετά 

ταφτα απόςτολοι καί ο Καμαρινόσ, ο Ρελοπίδασ, και άλλοι. Διαςπαρζντεσ οφτοι, οι μεν 

εντόσ τθσ Ελλάδοσ, οι δε εκτόσ όπου ιςαν Ζλλθνεσ, και κατθχοφντεσ όλοι υπό το 

μυςτθριϊδεσ όνομα τθσ υπερτάτθσ Αρχισ, διζδιδαν κατά πρϊτον προςεκτικϊσ και 

ςυνεςταλμζνωσ το μυςτικόν· αλλ' ευτυχιςαντεσ κατά τασ πρϊτασ δοκιμάσ, ζγειναν 

καρραλεϊτεροι, ενιργουν απεριςκζπτωσ, εχειροτόνουν και διζςπειραν άλλουσ 

αποςτόλουσ και οφτοι άλλουσ, ϊςτε εντόσ ολίγου θ Εταιρία ιτο το κοινόν κζμα των λόγων 

και των ςκζψεων των Ελλινων, πιςτευόντων ότι δάκτυλοσ ρωςςικόσ διάταττε τα πάντα 

αοράτωσ. 

 

Εξ αιτίασ του ωόβου του δυνάςτου των Λωαννίνων Αλι, θ Εταιρία ολίγον προϊδευςεν εν τθ 

ςτερεά Ελλάδι· αλλ' θ Ρελοπόννθςοσ, όπου δεν επίεηε τόςον το υπικοον θ ςιδθρά χειρ του 

δεςποτιςμοφ, και αι νιςοι, όπου οφτε αρχαί οφτε κάτοικοι Τοφρκοι ιςαν, εγζμιςαν 

Φιλικϊν· ϊςτε ο ενκουςιαςμόσ πολλϊν, θ ακριςία και θ ακυροςτομία των πλείςτων, και θ 

ατιμωρθςία όλων, ζβαλαν πολλάκισ εισ κίνδυνον τθν αδελωότθτα. Εν τοςοφτω οφτε αρχι 

ουδαμοφ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, τθσ Ρελοποννιςου ι των νιςων εισ ςυςτολιν των 

υπερπλεοναςάντων καταχραςτϊν εωαίνετο, οφτε κανονιςμόσ τισ υπιρχεν εισ τακτικιν του 

ζργου πρόοδον· διά τοφτο οι ωρονιμϊτεροι και ελυποφντο και ανθςφχαηαν. Ιρχιςαν δε καί 

τινεσ, εξ ων ζβλεπαν, να διςτάηωςι και περί τθσ Αρχισ, αν ιτο τωόντι οποία υπετίκετο. 

 

Κατθχθκείσ κατά το 1819 ο θγεμϊν τθσ Μάνθσ Ρετρόμπεθσ Μαυρομιχάλθσ τθσ Εταιρίασ 

υπό του γνωρίμου του Καμαρινοφ, καταβάντοσ εξ Οδθςςοφ και Κωνςταντινουπόλεωσ, 

απζςτειλε τον αυτόν κατθχθτιν εισ Ρετροφπολιν προσ τον Καποδίςτριαν, ον επίςτευςαν 

αμωότεροι Αρχιν τθσ Εταιρίασ, και προσ τον Αυτοκράτορα Αλζξανδρον, ον υπζκεταν 

υποκινοφντα τον αγϊνα· δι' ων δε γραμμάτων εωωδίαςε τον αποςτελλόμενον εμαρτφρει 

τθν αωοςίωςίν του εισ τον μελετϊμενον αγϊνα και εηιτει τα εισ εξόπλιςιν και εκςτρατείαν 

των Μανιατϊν αναγκαία. Ο Καποδίςτριασ, αναγνϊςασ τα γράμματα, δεν εδίςταςε και τον 
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Καμαρινόν να ειδοποιιςθ, και τον Μαυρομιχάλθν δι' αυτοφ εγγράωωσ να βεβαιϊςθ, ότι 

οφτε ο αυτοκράτωρ οφτε αυτόσ ενείχοντο εισ τα επαναςτατικά ςχζδια, ουδζ τα ενζκριναν. 

Εξ όςων δε ικουςεν ο Καμαρινόσ ενόθςε τθν απάτθν, εισ θν και αυτόσ ζπεςε και τον 

Μαυρομιχάλθν παρζςυρε και ζςπευςε να επανζλκθ εισ τθν Ελλάδα προσ ωωτιςμόν των 

άλλων, λζγων ανυποκρίτωσ κακ' οδόν όλθν τθν αλικειαν και επιςωραγίηων τουσ λόγουσ δι' 

ων ζωερεν απαντιςεων του Καποδιςτρίου. Τοφτο μακόντεσ οι μθ κζλοντεσ τθν 

ανακάλυψιν τθσ αλθκείασ αρχθγοί τθσ Εταιρίασ, ωσ ανατρεπτικιν των ςχεδίων των, και 

αναλογιςκζντεσ, ότι, αν θκοφοντο εν Ελλάδι οι λόγοι του ωιλαλικουσ Καμαρινοφ, και 

ανεγινϊςκοντο αι απαντιςεισ του Καποδιςτρίου, κα εκεατρίηετο το ψεφδοσ και κα 

εματαιοφντο οι ςκοποί τθσ Εταιρίασ, εδολοωόνθςαν τον Καμαρινόν κακ' οδόν, θωάνιςαν 

και τα γράμματα και οφτω διζμειναν οι περί τον Μαυρομιχάλθν εν ςκότει και απάτθ, ωσ 

και πρότερον. 

 

Αρχομζνου δε του 1820, ςυνιλκαν εισ Τριπολιτςάν πολλοί των προκρίτων τθσ 

Ρελοποννιςου δια κοινάσ υποκζςεισ, μεμνθμζνοι τα τθσ Εταρίασ. Θ ςυνζντευξισ αφτθ τοισ 

ζδωκεν αωορμιν να ςυςκεωκϊςι και περί τθσ υπενεργουμζνθσ πολιτικισ μεταβολισ. 

Ρατριωτιςμόσ και αδελωικι αγάπθ διζκριναν τθν πρϊτθν ςυνζντευξίν των. Επειδι οι 

προφχοντεσ Τοφρκοι ιςαν εισ δφο κόμματα διθρθμζνοι, διθρθμζνοι εισ δφο κόμματα ιςαν 

και οι αρχιερείσ και οι προφχοντεσ Χριςτιανοί. Αλλ' ο δεςμόσ τθσ Εταιρίασ και ο ςκοπόσ του 

μεγάλου αγϊνοσ απιτουν τθν ζνωςιν όλων των εισ Χριςτόν πιςτευόντων και τθν από των 

Τοφρκων απόςπαςίν των. Θςκάνκθςαν οι ςυνελκόντεσ τθν ανάγκθν ταφτθν, και αωιςαντεσ 

τα τοπικά και προςωπικά, θνϊκθςαν όλοι διά τθν εν Χριςτϊ αςπαςμοφ, και ωρκίςκθςαν 

κρυωίωσ και τασ διχονοίασ των να λθςμονιςωςι και από των αλλοπίςτων ν' 

αποςπαςκϊςιν, ςυμβοθκοφμενοι εισ το εξισ ωσ αδελωοί. Τοφτου δε γενομζνου, 

απεωάςιςαν να ςτείλωςιν εισ ωςςίαν άνδρα τθσ εμπιςτοςφνθσ των εισ ανίχνευςιν τθσ 

υψθλισ και αγνϊςτου Αρχισ, εισ κοινοποίθςιν προσ αυτιν των ιδεϊν των περί του 

μελετωμζνου αγϊνοσ, και εισ αίτθςιν των διαταγϊν και οδθγιϊν τθσ· θφραν δε ωσ τοιοφτον 

τον Λωάννθν Ραπαρθγόπουλον, και τω ενεπίςτευςαν και δφο ζγγραωα, άτινα, αω' οφ 

υπζγραψαν, απζςτειλαν μυςτικϊ τω τρόπω εισ τασ επαρχίασ και τα ςυνυπζγραψαν και οι 

λοιποί προεςτϊτεσ και οι αρχιερείσ, και το μεν ςυνίςτα παρά τθ υπερτάτθ Αρχι τον 

αποςτελλόμενον και εξιγει αλλθγορικϊσ τον ςκοπόν τθσ αποςτολισ του, το δε ιτον 

άγραωον, ίνα εγγράψθ ο αποςτελλόμενοσ επί τθ ευκφνθ ων ζωερε τθν υπογραωιν ό,τι θ 

περίςταςισ τον ωδιγει, αω' οφ ανεκάλυπτε τθν αλθκινιν Αρχιν, τα ςχζδιά τθσ και τουσ 

πόρουσ τθσ. 

 

Ρρό τινοσ δε καιροφ, πριν αποωαςιςκι θ παροφςα αποςτολι, ο Αλιπαςασ, υποπτεφων 

καταδρομιν, επεκφμει να ςχετιςκι προσ τθν ωςςίαν ωσ τθν αδιάλλακτον πάντοτε εχκράν 

τθσ Ρφλθσ· και επειδι εγνϊριηεν άλλοτε τον Ραπαρρθγόπουλον, τελοφντα ζργα 

διερμθνζωσ παρά τω εν Ράτραισ ϊςςω προξζνω, διενοικθ να κοινοποιιςθ δι' αυτοφ τουσ 

ςτοχαςμοφσ του προσ τθν αυλιν τθσ ωςςίασ, και τον εκάλεςεν εισ Ρρζβεηαν, όπου 

διζτριβεν. Ο Ραπαρρθγόπουλοσ υπιγε και ςυνδιελζχκθ, αλλά δεν εδζχκθ τθν πρόταςιν επί 

λόγω ότι εισ μάτθν ιλπιηε τθν προςταςίαν τθσ ωςςίασ, κινοφμενοσ κατά του κυριάρχου 

του· επανελκϊν δε εισ Ράτρασ, ειδοποίθςε τον αρχιεπίςκοπον Γερμανόν, ςυνεταίρον, περί 

τοφτων. Ο Γερμανόσ εκεϊρθςεν, ότι δεν ζπρεπε να απελπιςκι ο Αλισ, και παρεκίνθςε τον 

Ραπαρρθγόπουλον ν' αναδεχκι τθν αποςτολιν. Ο Ραπαρρθγόπουλοσ επείςκθ και 
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ειδοποίθςε τον Αλιν, ότι, κακ' ασ επανελκϊν εισ Ράτρασ ζλαβεν ειδιςεισ, εωρόνει ότι θ 

ρωςςικι αυλι, αν ζβλεπε ςτακεράν τθν επιμονιν του κατά του ςουλτάνου, ιτο πολφ 

πικανόν να τον βοθκιςθ, και ότι ζτρεωε τόςον χρθςτάσ ελπίδασ περί τοφτου, ϊςτε ζτοιμοσ 

ιτο ν' αναδεχκι θν απεποιικθ προ ολίγου αποςτολιν. Εχάρθ ο Αλισ επί τθ αγγελία ταφτθ 

και πλιρθσ ελπίδων τω ζςτειλεν οδθγίασ περί τθσ εισ Ρετροφπολιν απελεφςεϊσ του· ϊςτε 

ο απόςτολοσ οφτοσ των Ρελοπονθνθςίων προσ τθν Αρχιν, ιτο και απόςτολοσ τον Αλι προσ 

τθν ρωςςικιν αυλιν, αγνοοφντοσ τθν άλλθν αποςτολιν. Αι δε προτάςεισ τθσ 

πελοποννθςιακισ ομθγφρεωσ διά του αποςτόλου τοφτου ιςαν εν περιλιψει αι εξισ· 

 

Α'. Θ Αρχι να διορίςθ εωορίαν εκ των εν Ρελοποννιςω αδελωϊν ενεργοφςαν υπζρ του 

ςκοποφ υπό τασ διαταγάσ τθσ Αρχισ, και πλθροωοροφςαν αυτιν περί πάντων. 

 

Β'. Να διατάξθ όλουσ τουσ αδελωοφσ να πείκωνται και αναωζρωνται εισ τθν εωορίαν περί 

παντόσ, και να μθ ενεργϊςι τι άνευ αδείασ αυτισ επί ποινι αποβολισ εκ τθσ Εταιρίασ. 

 

Γ'. Να δϊςθ διαταγιν να ςυναχκϊςιν εισ κοινόν ταμείον εν Ρελοποννιςω, υπό τθν 

ωροντίδα τιμίων ανδρϊν, όλαι αι ςυνειςωοραί των εν Ρελοποννιςω αδελωϊν και αυτϊν 

των εν ταισ ιονίοισ νιςοισ ει δυνατόν, και να μθ δαπανάται τι άνευ τθσ γνϊμθσ των 

προκρίτων αδελωϊν και άνευ αδείασ τθσ Αρχισ. 

 

Δ'. Να διαταχκι τισ των εν Φδρα αδελωϊν όπωσ ωροντίηθ περί τθσ αςωαλοφσ 

αλλθλογραωίασ τθσ Αρχισ και τθσ ςυςτθκθςομζνθσ πελοποννθςιακισ εωορίασ. 

 

Τοιουτοτρόπωσ εωωδιαςμζνοσ ο Ραπαρρθγόπουλοσ, και παραγγελίαν ζχων ιδιαιτζρωσ να 

ωροντίςθ και περί ανακαλφψεωσ τθσ μυςτθριϊδουσ Αρχισ απεδιμθςεν. 

 

Εν τοςοφτω θ ανάγκθ ςυςτάςεωσ εωοριϊν εισ ςυςτολιν και επιτιρθςιν τθσ διαγωγισ των 

αδελωϊν, θν θςκάνκθςαν οι Ρελοποννιςιοι, ζγεινε διά τουσ αυτοφσ λόγουσ επαιςκθτι και 

παρά τοισ άλλοισ· και οι αρχθγοί τθσ Εταιρίασ, πριν λάβωςι τασ περί ων ο λόγοσ 

προςκλιςεισ, ζςπευςαν να τασ ςυςτιςωςι κατά τόπουσ μυςτικϊσ. 

 

Αλλ' όςον προϊδευεν θ Εταιρία και επλθςίαηεν θ ϊρα τθσ ενάρξεωσ του αγϊνοσ, τόςον 

θςκάνοντο οι πατζρεσ αυτισ τθν ανάγκθν ν' ανατεκι θ αρχθγία εισ άνκρωπον ικανόν να 

εμπνεφςθ κάρροσ και ςζβασ, και ζςτειλαν ζνα εξ αυτϊν, τον Εμμανουιλ Ξάνκον, εισ 

Ρετροφπολιν διατάξαντζσ τον να δοκιμάςθ τθν περί τοφτου γνϊμθν του Λωάννου 

Καποδιςτρίου, και να τω προςωζρθ τθν αρχθγίαν, αν τον εφριςκεν ευδιάκετον, εκκζτων 

αυτϊ τασ μεγάλασ προόδουσ τθσ Εταιρίασ εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ. Κακ' ον δε καιρόν 

εςκζπτοντο και ενιργουν περί τοφτου, παρενζπεςε το ακόλουκον μζγα πολιτικόν ςυμβάν 

επιταχφναν τον μελετϊμενον αγϊνα. 

 

Συντελεςτικόν εισ ςτερζωςιν του κλονιηομζνου οκωμανικοφ κράτουσ εκεϊρθςεν ο 

ςουλτάνοσ τθν εξόντωςιν των δυνατϊν τοπαρχϊν του· επερρεάηετο προσ τοφτο όχι μόνον 

υπό τθσ πολιτικισ του, αλλά και υπό τθσ ςωοδράσ επικυμίασ του να ςωετεριςκι τουσ 

κθςαυροφσ των. 
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Π Αλισ ιτο και δυνατόσ και πλοφςιοσ· πλιρθσ δε και τόλμθσ, θν εμπνζει θ ευτυχία, και 

ςφςτθμα ζχων ν' απαλλάττεται εχκρϊν και αντιηιλων διά παντόσ κεμιτοφ ι ακεμίτου 

τρόπου, δεν εβράδυνε να δϊςθ τω καιροωυλακτοφντι κυριάρχθ του δικαίαν αωορμιν τθσ 

μζχρι κανάτου καταδρομισ του διά του εξισ τολμιματοσ. 

 

Ζπεςεν εισ τθν οργιν του ςατράπου τοφτου και κατεδιϊκετο μζχρι κανάτου ο ςυγγενισ 

του και άλλοτε επιςτικιοσ ωίλοσ του και ςυνεργόσ των ςκοπϊν του Λςμαιλμπεθσ, ο και 

Ραςόμπεθσ. Κατζωυγεν ο μπζθσ οφτοσ προσ αποωυγιν των δεινϊν του εισ πολλά μζρθ, 

αλλά παντοφ εκινδφνευςε· μετζβθ επί τζλουσ εισ Κωνςταντινοφπολιν διψϊν εκδίκθςιν 

κατά του καναςίμου εχκροφ του, και ευτφχθςε να ειςχωριςθ εισ τα ςυμβοφλια τθσ Ρφλθσ 

ωσ καπουτςιμπαςθσ, να κερδίςθ τθν εφνοιαν και να κινιςθ κατά του Αλι τθν οργιν του 

τότε παντοδυνάμου Χαλζτ - εωζντθ. Ο Αλισ κατεταράχκθ μακϊν τθν φψωςιν του εχκροφ 

του, και ζτι μάλλον αω' οφ είδε μετ' ολίγον, ότι ο δευτερότοκοσ υιόσ του Βελιπαςασ, 

θγεμϊν τθσ Λαρίςςθσ, μετετζκθ εκ τθσ λαμπράσ εκείνθσ θγεμονείασ εισ τθν ποταπιν τθσ 

Ναυπάκτου διά τθσ παρά τω ςουλτάνω ενεργείασ του Χαλζτθ. Ακολουκϊν δε τθν 

επίβουλον και αςυνείδθτον πολιτικιν του απεωάςιςε να δολοωονιςθ τον Ραςόμπεθν 

εντόσ τθσ βαςιλευοφςθσ, και εμίςκωςεν επί τοφτω τρεισ Αλβανοφσ, οίτινεσ 

καιροωυλακτιςαντεσ τον επιςτόλιςαν, αλλά δεν τον ζβλαψαν, και ςυλλθωκζντεσ 

ωμολόγθςαν, ότι ιςαν όργανα τθσ κελιςεωσ του Αλι. Και οφτοι μεν ωσ κακοφργοι 

εκρεμάςκθςαν, ο δε Αλισ μετεπζμωκθ εντόσ ρθτισ προκεςμίασ εισ Κωνςταντινοφπολιν ίνα 

απολογθκι· παρικουςε, και θ Ρφλθ εκίνθςεν όπλα κατ' αυτοφ, ωσ απεικοφσ και 

αποςτάτου, και ανζδειξε τον Ραςόμπεθν αρχιςτράτθτον των κατ' αυτοφ δυνάμεων και 

θγεμόνα Λωαννίνων και Δελβίνου. 

 

Κατετάραξε τθν Ελλάδα το κατά του Αλι κίνθμα, και ϊπλιςε τουσ Ζλλθνασ, τουσ μεν υπζρ 

αυτοφ, τουσ δε κατ' αυτοφ. Οι δε διευκφνοντεσ τα τθσ Εταιρίασ εκεϊρθςαν τθν περίςταςιν 

τθσ τουρκικισ ταφτθσ αλλθλομαχίασ αρμοδίαν εισ ζναρξιν του ελλθνικοφ αγϊνοσ, και δεν 

εςυλλογίςκθςαν ότι τα πάντα ιςαν ανζτοιμα, ουδζ πόςον εναντίαι προσ τον μελετϊμενον 

ςκοπόν εωαίνοντο αι εξωτερικαί περιςτάςεισ, κακ' ον καιρόν θ ιερά ςυμμαχία, 

καταπτοθκείςα δι' όςα ενιργθςεν ο καρβοναριςμόσ εν τθ Λταλία εισ ανατροπιν των 

κακεςτϊτων, όχι μόνον εκινικθ ζνοπλοσ κατ' αυτοφ, αλλά εκθρφχκθ και επιςιμωσ κατά 

πάςθσ πολιτικισ καινοτομίασ γινομζνθσ παρά γνϊμθν των κρατοφντων, οιαδιποτε και αν 

ιςαν τα κινοφντα αίτια, και προσ οιονδιποτε ςκοπόν και αν απζβλεπαν. 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Β' 

 

Ο Αλέξανδπορ Ττηλάνηηρ καθίζηαηαι επίηποπορ ηηρ απσήρ ηηρ 

Δηαιπίαρ ηυν Φιλικών. — Δνέπγειαι αςηού και πποεηοιμαζίαι ειρ 

επανάζηαζιν ηηρ Δλλάδορ. 

 

Ο αποςταλείσ προσ τον Καποδίςτριαν Ξάνκοσ ίνα τω προςωζρθ τθν αρχθγίαν τθσ Εταιρίασ 

όχι μόνον δεν θφρεν ευμενι υποδοχιν παρ' αυτϊ, αλλά και κακϊσ απεπζμωκθ ωσ 

ςυνεργϊν εισ τθν καταςτροωιν του ζκνουσ του, και θναγκάςκθ να ςτρζψθ προσ άλλον τα 

βλζμματά του. 
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Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ ζηθ εν ωςςία· ιτο βλαςτόσ λαμπράσ οικογενείασ και υιόσ 

θγεμόνοσ καταδιωχκζντοσ υπό τθσ Ρφλθσ και πρόςωυγοσ εισ ωςςίαν· διζπρεψε 

μαχόμενοσ υπό τθν ρωςςικιν ςθμαίαν· εν δε τθ μάχθ τθσ Δρζςδθσ απεκόπθ και θ δεξιά 

του. Ζωερε τίτλον πρίγκθποσ και βακμόν ςτρατθγοφ, και υπαςπιςτοφ του αυτοκράτοροσ, 

και εδείκνυε πάντοτε πολλιν ωιλογζνειαν και μζγαν ενκουςιαςμόν υπζρ τθσ ελευκερίασ 

τθσ Ελλάδοσ. Τοιαφτα χαρακτθριςτικά εκεϊρθςεν ο Ξάνκοσ άξια τθσ γενικισ αρχθγίασ τθσ 

Εταιρίασ· ωσ μυςτικόσ δε και αυτόσ αρχθγόσ αυτισ δεν ζκρινεν αναγκαίον να ηθτιςθ τθν 

γνϊμθν των ςυναρχθγϊν του· ζωερεν υπογεγραμμζνθν παρ' αυτϊν ςφμβαςιν, θν ζπρεπε 

να προςυπογράψθ ο Καποδίςτριασ, αν εδζχετο τθν γενικιν αρχθγίαν· κατ' αυτιν ϊωειλεν 

ο γενικόσ αρχθγόσ να ςυμβουλεφθται και αυτοφσ περί πάντων (α). Ο αποςταλείσ, ευρϊν 

τον Υψθλάντθν πρόκυμον να τθν προςυπογράψθ, τον εχειροτόνθςεν επίτροπον τθσ Αρχισ· 

ο δε Υψθλάντθσ, λαβϊν εντεφκεν τθν απαιτουμζνθν εξουςίαν, και κατανοιςασ οποίοι 

ιςαν οι ςυνιςτϊντεσ τθν Αρχιν, εςωετερίςκθ όλθν τθν υπερτάτθν διοίκθςιν των 

πραγμάτων, ολιγωριςασ μεν τουσ αρχθγοφσ τθσ Εταιρίασ και δοτιρασ τθσ εξουςίασ του, 

και κεωριςασ τθν υπογραωείςαν πράξιν ωσ χαρτίον άγραωον, προςποιοφμενοσ δε 

πάντοτε, ότι ενιργει υπό διαταγάσ ανωτζρων εισ πλάνθν των μθ ειδότων το μυςτιριον τθσ 

ανυπάρκτου Αρχισ· ανζλαβε δε τθν γενικιν αρχθγίαν τθν εικοςτιν Λουνίου 1820, και 

ιρχιςεν ζκτοτε να ενεργι εντόσ τθσ ωςςίασ ό,τι ενόμιηεν ωωζλιμον προσ τον ςκοπόν του. 

 

Ο δε Γαλάτθσ μετά τινα διατριβιν εν Βλαχία, όπου πρϊτοσ ειςιξε τθν Εταιρίαν, αωίχκθ εισ 

Κωνςταντινοφπολθ. Υποπτεφςαντζσ τον οι εκεί ςυνάδελωοι του ωσ επίβουλον, ι ωσ 

προςπακοφντα να ςωετεριςκι τθν αρχιν, τον ζπειςαν ν' απζλκθ, επί προετοιμαςία δικεν 

του αγϊνοσ εισ Ρελοπόννθςον εν ςυνοδεία τινϊν ςυνεταίρων· αλλά ωκάςασ παρά τθν 

Ερμιόνθν (Καςτρί) αντικρφ των Σπετςϊν εδολοωονικθ παρ' αυτϊν, υπερμεςοφντοσ του 

ζτουσ. Τόςον δε ο ηιλοσ τθσ Εταιρίασ κατζτρωγε τουσ μφςτασ αυτισ, ϊςτε επλιγωςζ τισ 

αυτϊν καιρίωσ εν Κωνςταντινουπόλει τον Αναγνϊςτθν Δθλθγιάννθν ωσ αποδοκιμάηοντα τα 

τθσ Εταιρίασ. 

 

Εν τοφτοισ, ο Ραπαρρθγόπουλοσ αωιχκείσ εισ Κωνςταντινοφπολιν παρζςτθ ενϊπιον των 

εκεί εωόρων τθσ Εταιρίασ, και απεςτάλθ εισ Ρετροφπολιν προσ ςυνζντευξιν του Υψθλάντου 

όπωσ μυςταγωγθκι δικεν παρ' εκείνου τα τθσ Αρχισ και τω εγχειρίςθ τα προσ αυτιν 

γράμματα. Ωσ δε διπλοφσ απόςτολοσ, επεςκζωκθ και τον εν Κωνςταντινουπόλει επίτροπον 

του Αλι προσ ον ιτο ςυςτθμζνοσ, και δι' αυτοφ εκάρρυνεν αφκισ τον Αλιν να επιμείνθ εισ 

θν εμελζτα προσ τον ςουλτάνον αντίςταςιν, και να ελπίηθ πάντοτε εισ τθν ρωςςικιν 

υπεράςπιςιν· τα αυτά τω εγνωςτοποίθςε και αω' οφ ζωκαςεν εισ Ρετροφπολιν, και τω 

προανιγγειλεν ωσ άωευκτον τον προσ τθν Ρφλθν ρωςςικόν πόλεμον· μθ ευρϊν δε τον 

Υψθλάντθν εν Ρετρουπόλει, ζτρεξε κατόπιν του εισ Μόςχαν, κακείκεν εισ Οδθςςόν, όπου 

τον ςυνιντθςε και τω ανεκάλυψε τον ςκοπόν τθσ αποςτολισ του. Ερωτιςασ δε αυτόν και 

περί τθσ Αρχισ προσ θν εςτζλλετο, ικουςεν, ότι ιτον αωανισ, ότι αυτόσ ιτον ο 

πλθρεξοφςιοσ τθσ, και ότι αυτϊ ζπρεπε και τα προσ αυτιν γράμματα να εγχειρίςθ, και τουσ 

ςτοχαςμοφσ του ν' ανακοινϊςθ, και ότι διά του πλθρεξουςίου τθσ κα εμάνκανεν θ Αρχι τα 

πάντα και δι' αυτοφ κα ζδιδε τασ αναγκαίασ διαταγάσ. Ο Ραπαρρθγόπουλοσ τω ζδωκεν επί 

τοισ λόγοισ τοφτοισ το ςυςτατικόν των Ρελοποννθςίων, τω είπεν ότι οι Ζλλθνεσ ανζμεναν 

όλα τα του πολζμου παρά τθσ Αρχισ, και τον επλθροωόρθςεν ακριβϊσ περί τθσ 

καταςτάςεωσ, των πραγμάτων κακ' όλθν τθν Ελλάδα. Θπόρθςεν ο Υψθλάντθσ ακοφςασ, ότι 
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οφτε ςτρατεφματα ιςαν μυςτικϊσ προωργανιςμζνα, οφτε χριματα αποτεταμιευμζνα, οφτε 

πολεμεωόδια ουδαμοφ ςυςςωρευμζνα. Εισ τόςθν δε απάτθν τον ζρριψαν οι απόςτολοί 

του, ϊςτε εδίςταηε να πιςτεφςθ όςα αλθκϊσ τω ζλεγεν ο Ραπαρρθγόπουλοσ, όςτισ 

κεωριςασ εκνοωκόρον τον διςταγμόν του ζγραψε δι' άλλθσ χειρόσ επί του αγράωου και 

παρά των αρχιερζων και προκρίτων τθσ Ρελοποννιςου υπογεγραμμζνου χαρτίου όςα 

ενόμιςε ςυντελεςτικά εισ παφςιν του διςταγμοφ και εισ αναίρεςιν των ψευδολογιϊν εω' ων 

ο ατυχισ πλθρεξοφςιοσ εςάλευε τασ ελπίδασ του και ερριψοκινδφνευε τθν φπαρξιν του 

ζκνουσ του· αλλ' αυτό το ζγγραωον ίςχυςε να απαλλάξθ τον Υψθλάντθν τθσ απάτθσ του. 

 

Το ωκινόπωρον του 1820 επανιλκεν ο Ραπαρρθγόπουλοσ εισ Ράτρασ και ενεχείριςε τω 

Ρατρϊν (β) τα παρά του Υψθλάντου ωσ πλθρεξουςίου επιτρόπου τθσ Αρχισ αποκριτικά 

γράμματα πραγματοποιοφντα τασ αιτιςεισ τθσ Ρελοποννθςιακισ ομθγφρεωσ δι' αδείασ 

εγκαταςτάςεωσ γενικισ εωορίασ διοικοφςθσ εν Ρελοποννιςω τα τθσ Εταιρίασ υπό τθν 

Αρχιν και εχοφςθσ τθν απαιτουμζνθν ιςχφν εω' όλων των αδελωϊν, και διά ςυςτάςεωσ 

γενικοφ ταμείου των κατά τθν Ρελοπόννθςον, κακ' όλον το Αιγαίον και κατά τθν 

Επτάννθςον ςυνειςωορϊν αυτϊν. Τα αυτά γράμματα ανιγγελλαν ωσ εξ ονόματοσ τθσ 

Αρχισ και τθν αναγόρευςιν του Υψθλάντου ωσ πλθρεξουςίου αυτισ. Οι Ρελοποννιςιοι 

λαβόντεσ ταφτα, ακοφςαντεσ και τουσ καρρυντικοφσ λόγουσ του αποςτόλου των 

υποπτεφςαντοσ τα του Υψθλάντου ωσ ςακρά, αλλά μθ ςτθλιτεφςαντοσ αυτά, και 

αναγνϊςαντεσ μάλιςτα και ωράςιν των προσ αυτοφσ γραμμάτων λζγουςαν, «ε η θ τ ι κ θ - 

κ α ι - ό κ ε ν - ζ δ ε ι - θ - α ν ι κ ο υ ς α - β ο ι κ ε ι α - κ α ι - υ π ε ρ ά ς π ι ς ι σ - κ α ι - ε χ 

ο ρ θ γ ι κ θ - α ω κ ό ν ω σ», εκαρρφνκθςαν και εςφςτθςαν τθν εωορίαν, υπό τθν 

προεδρείαν του Λωάννου Βλαςοποφλου προξζνου τθσ ωςςςίασ, εκ των αρχιερζων Ρ 

Ρατρϊν Γερμανοφ, Μονεμβαςίασ Χρυςάνκου, Χριςτιανουπόλεωσ Γερμανοφ, και εκ των 

προκρίτων Αςθμάκθ Ηαιμθ, Σωτιρθ Χαραλάμπθ και Κεοδϊρου ζντθ· διϊριςαν δε και 

ταμίασ τον Λωάννθν Ραπαδιαμαντόπουλον και τον Ραναγιϊτθν Αρβάλθν. Θ εκλογι αφτθ 

εψφχρανζ τινασ μθ ςυμπαραλθωκζντασ εν τθ εωορία, και εντεφκεν ανεωφθ ζρισ και 

αντίπραξισ πριν αρχίςθ ο αγϊν, και θ εωορία ζμεινεν εξ αυτισ τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ νεκρά. 

 

Εν τω μεταξφ δε τοφτω ο εν ωςςία Υψθλάντθσ ιτθςε παρά τθσ ωςςικισ κυβερνιςεωσ 

άδειαν απουςίασ, και μετζβθ εισ Βεςςαραβίαν, όπου πολλάκισ διελζχκθ μετά διαωόρων 

μελϊν τθσ Εταιρίασ ελκόντων πολλαχόκεν εισ ζντευξίν του, προετοιμάηων τα πάντα προσ 

ζναρξιν του αγϊνοσ. Οι απόςτολοι τθσ Εταιρίασ, οι γενικϊσ τθν ταχείαν ζναρξιν του αγϊνοσ 

επικυμοφντεσ, τουσ μεν Ζλλθνασ, προσ ουσ εςτζλλοντο, εβεβαίουν ότι πάςα βοικεια κα 

ιρχετο ζξωκεν άμα ιρχιηεν εντόσ ο αγϊν, τον δε Υψθλάντθν εκάρρυναν λζγοντεσ, ότι τα 

πάντα ιςαν ζτοιμα εντόσ τθσ Ελλάδοσ, και ότι οι Ζλλθνεσ δεν εηιτουν ειμι αρχθγόν ζξωκεν 

εισ ζναρξιν. Ο Υψθλάντθσ επίςτευεν όςα τω ζλεγαν, διότι ιςαν όςα επεκφμει και ενόμιηεν 

ότι δεν επρόκειτο ν' ανεγείρθ κρόνον, αλλά να κακιςθ επί ιδθ ανεγερκζντοσ. Αν δε τισ τω 

ζλεγε τθν αλικειαν, δεν επιςτεφετο· τόςον εωάνθ ευαπάτθτοσ. Απεωάςιςε δε εν πρϊτοισ 

να κατζλκθ εισ Ελλάδα, και ζςτειλε καί τινασ ωζροντασ μυςτικά γράμματα εισ τθν 

Ρελοπόννθςον, εισ τασ νιςουσ και εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα, και ζχοντασ εντολιν να 

προκθρφξωςι τθν ταχείαν ζλευςίν του και προετοιμάςωςι τθν οδόν του· διενοείτο δε 

άγνωςτοσ να καταβι εισ Τεργζςτθν όπου κα τον περιζμενεν Ελλθνικόν πλοίον περί τθν 20 

νοεμβρίου, και άγνωςτοσ να καταπλεφςθ εισ τα παράλια τθσ Μάνθσ, όκεν εμελζτα ν' 

αρχίςθ τα ζνοπλα κινιματά του τθν 25 Μαρτίου, θμζραν του Ευαγγελιςμοφ, ωσ 
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ευαγγελιηομζνθν τθν πολιτικιν λφτρωςιν του ελλθνικοφ ζκνουσ· αλλ' εν ϊ κατεγίνετο 

παραςκευάηων τθν εισ Ελλάδα κατάβαςίν του, τινζσ των περί αυτόν υπερίςχυςαν 

ςυμβουλεφοντζσ τον να μεταβι εισ Μολδοβλαχίαν, και εκείκεν ν' αρχίςθ τον αγϊνα. Εισ 

υποςτιριξιν δε τθσ γνϊμθσ των τω ζλεγαν, ότι αι δφο αφται θγεμονείαι εκεωροφντο ωσ 

άλλθ Ελλάσ, διότι και θγεμόνεσ και αυλικοί ιςαν Ζλλθνεσ, και ο λαόσ ωσ ομόδοξοσ ιτο 

πρόκυμοσ να ςυναγωνιςκι τον υπζρ πίςτεωσ αγϊνα, ότι ο θγεμϊν τθσ Μολδαυίασ τον 

εδζχετο προκφμωσ, ότι θ θγεμονεία τθσ Βλαχίασ, χθρεφουςα διά τον μεςοφντοσ του 

Λανουαρίου κάνατον του θγεμόνοσ τθσ Αλεξάνδρου Σοφτςου, ετζλει υπό αδφνατον 

μεςθγεμονίαν ι μάλλον ειπείν αναρχίαν, ότι ευρίςκετο εν ταισ θγεμονείαισ μζγασ αρικμόσ 

Φιλικϊν, ότι Τοφρκοι δεν ενυπιρχαν, ότι ο τόποσ είχεν αωκόνουσ τροωάσ εισ διατιρθςιν 

πολυπλθκϊν ςτρατευμάτων, και ότι το ταμείον τθσ Φιλικισ Εταιρίασ δεν ιτο κενόν. Τον 

εβεβαίουν δε εξ ων είχαν πλθροωοριϊν, ότι ζτοιμοι ιςαν να ςυναγωνιςκϊςιν όλοι οι 

Αρβανίται. Αρβανίται δε ελζγοντο οι εν ταισ δφο θγεμονίαισ ςφμμικτοι Ζλλθνεσ, Βοφλγαροι 

και Σζρβοι ςυνδεόμενοι διά του αυτοφ δόγματοσ και ποριηόμενοι τα προσ το ηθν δι' 

οπλοωορίασ, τινζσ δε διά μιςκϊςεωσ προςόδων. Οι Φαναριϊται αυκζνται, εξ ότου θ 

θγεμονία μετζπεςεν εισ χείρασ των, τουσ μετεχειρίηοντο εισ ιδίαν ωρουράν και εισ 

δθμοςίαν υπθρεςίαν. Το παράδειγμα των αυκεντϊν μιμοφμενοι οι εντόπιοι άρχοντεσ είχαν 

και οφτοι Αρβανίτασ και εισ υπθρεςίαν των και εισ ωφλαξιν των γαιϊν των. Οι ςφμμικτοι δε 

οφτοι πολεμικϊτεροι των εντοπίων, ελογίηοντο τω καιρϊ εκείνω τετρακιςχίλιοι. Εκάρρυναν 

τον Υψθλάντθν ίνα μεταβι εισ τασ θγεμονείασ και οι εξισ λόγοι. 

 

Διζτριβαν εν Βλαχία δφο ςθμαντικοί οπλαρχθγοί Ζλλθνεσ, ο Γεωργάκθσ Ολφμπιοσ ι 

Ολυμπιϊτθσ υπθρετιςασ άλλοτε υπό τουσ ϊςςουσ, και ο Καμινάρθσ Σάββασ Φωκιανόσ 

Ράτμιοσ ζχοντεσ αμωότεροι ικανόν αρικμόν οπλοωόρων· και ο μεν Ολφμπιοσ, νυμωευκείσ 

τθν χιραν του περίωθμου Σζρβου Χαϊδοφκου Βζλκου και πολεμιςασ άλλοτε υπζρ αυτοφ εν 

Σερβία, είχεν εκεί μζγα κόμμα· ο δε Σάββασ είχε πολλιν επιρροιν εν Βουλγαρία· 

αμωότεροι δε οφτοι, μζλθ όντεσ τθσ Εταιρίασ των Φιλικϊν, ειδοποίθςαν τον Υψθλάντθν, 

ότι ιςαν και ζτοιμοι και ευζλπιδεσ να κινιςωςιν εισ επανάςταςιν τουσ τόπουσ εκείνουσ. 

Εκτόσ τοφτου απθγορεφετο κατά τασ ςυνκικασ Τουρκίασ και ωςςίασ πάςα ειςβολι 

τουρκικϊν ςτρατευμάτων εισ τασ θγεμονείασ άνευ προθγουμζνθσ ςυγκατακζςεωσ τθσ 

ωςςίασ, και ευλόγωσ εςυλλογίηετο ο Υψθλάντθσ ότι, αν ετάραττε τασ θγεμονείασ, θ Ρφλθ 

μανκάνουςα τασ ταραχάσ ι κα ζςτελλεν αμζςωσ διά το κατεπείγον τθσ περιςτάςεωσ κατά 

των αποςτατϊν δυνάμεισ άνευ προθγουμζνθσ ςυγκατακζςεωσ τθσ ωςςίασ, και τότε 

παρζβαινε τασ ςυνκικασ και ζδιδε δικαίαν αωορμιν πολζμου, ι κα εηιτει τθν 

ςυγκατάκεςίν τθσ εισ αποςτολιν ςτρατευμάτων, και τότε παριρχετο πολφσ καιρόσ· ϊςτε 

εδφνατο ο Υψθλάντθσ εν τω μεταξφ τοφτω, μζνων ανεπθρζαςτοσ, να οργανίςθ ικανάσ 

δυνάμεισ εν ταισ θγεμονείαισ και ευτυχϊσ να προοδεφςθ· επίςτευε δε ωσ κατορκωτόν και 

ςχζδιόν τι ςταλζν παρά τθσ εν Κωνςταντινουπόλει εωορίασ και επιδιορκωκζν και εγκρικζν 

παρ' αυτοφ, κακ' ό θ Κωνςταντινοφπολισ εν ρθτι θμζρα κα εκαίετο, ο Σουλτάνοσ κα 

εωονεφετο, ο ςτόλοσ κα εκυριεφετο ι κα κατεςτρζωετο, και οι βαςιλικοί κθςαυροί κα 

διθρπάηοντο. Τοιοφτοι λόγοι ζπειςαν τον Υψθλάντθν να προτιμιςθ τθν εισ τουσ 

παραδουναβίουσ τόπουσ μετάβαςιν επί ςκοπϊ πάντοτε να μθ διαμείνθ εν Μολδοβλαχία, 

Σερβία ι Βουλγαρία, αλλά να καταβι εισ Ελλάδα ανάπτων παντοφ κακ' οδόν τθν ωλόγα τθσ 

αποςταςίασ. Επετάχυναν δε τθν ζναρξιν του αγϊνοσ προ τθσ προςδιοριςκείςθσ θμζρασ 25 
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Μαρτίου αι εξισ αιτίαι. 

 

Μεταξφ των αποςτόλων, ουσ ο Υψθλάντθσ ζπεμψεν εισ διάωορα μζρθ ωζροντασ τασ περί 

τθσ αποςταςίασ εντολάσ του, ιςαν και ο Δθμιτριοσ Φππατροσ Μετςοβίτθσ, και ο 

Αριςτείδθσ Ραπάσ ι Ρωπ Κεςςαλόσ, και οι δφο άλλοτε κλθρικοί. Τοφτων ο μεν πρϊτοσ 

διζβθ εισ Κεςςαλονίκθν ωζρων γράμματα του Υψθλάντου, εν οισ και ιδιόχειρα αυτοφ, προσ 

πολιτικοφσ και πολεμικοφσ των μερϊν εκείνων, και ςκοπεφων ν' απζλκθ εισ Ιπειρον· ο δε 

δεφτεροσ εςτζλλετο εισ Σερβίαν ωζρων και αυτόσ γράμματα προσ επανάςταςιν τθσ 

θγεμονείασ εκείνθσ. Αμωότεροι δε, ςυλλθωκζντεσ κακ' οδόν, αρχομζνου του Λανουαρίου, 

εωονεφκθςαν, και τα γράμματα ζπεςαν εισ χείρασ τθσ οκωμανικισ εξουςίασ. Ο Υψθλάντθσ, 

εν αγνοία ειςζτι των κατά τον Αριςτείδθν, αλλ' εν πλιρει γνϊςει των κατά τον Φππατρον, 

κατεκορυβείτο αναλογιηόμενοσ ότι, αν θ Ρφλθ ζςτελλε τα γράμματα ταφτα προσ τον 

αυτοκράτορα Αλζξανδρον παραπονουμζνθ, ότι ςτρατθγόσ του ωργάνιηεν επανάςταςιν 

εντόσ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, και απαιτοφςα τθν ματαίωςιν του ςχεδίου του, κα 

θναγκάηετο ο αυτοκράτωρ να τον ανακαλζςθ εκ Βεςςαραβίασ και να τον καταςτιςθ 

διόλου άχρθςτον· αρκζντοσ δε αυτοφ εκ μζςου, εματαιοφντο όλα τα ςχζδια τθσ Εταιρίασ. 

Εκτόσ του δεινοφ τοφτου ςυμβάντοσ, εγνϊςκθ ότι καί τισ Αςθμάκθσ Κεοδϊρου 

Ρελοποννιςιοσ επρόδωκε τθν Εταιρίαν τω ςουλτάνω, και τισ Διόγοσ Επταννιςιοσ, μζλοσ 

τθσ Εταιρίασ, τθν επρόδωκε και αυτόσ τω Αλι, οφτοσ δε τθν ανεκάλυψε τω κυριάρχθ του 

επ' ελπίδι να εφρθ χάριν ενϊπιόν του· ζλαβε δε και εξ Ελλάδοσ ο Υψθλάντθσ κατ' εκείνασ 

τασ θμζρασ γράμματα λζγοντα, ότι θ Εταιρία, ιτο παςίγνωςτοσ, ότι το ζκνοσ ευρίςκετο επί 

του χείλουσ τθσ αβφςςου εξ αιτίασ τθσ ανακαλφψεϊσ τθσ, και ότι ϊωειλε να καλζςθ τουσ 

λαοφσ άνευ ουδεμιάσ αναβολισ εισ τα όπλα. 

 

Λιγοντοσ δε του δεκεμβρίου του αυτοφ ζτουσ, κατζβθ εισ Ρελοπόννθςον ωσ αντιπρόςωποσ 

του Υψθλάντου ο εκ τθσ επαρχίασ του Λεονταρίου αρχιμανδρίτθσ Γρθγόριοσ Δίκαιοσ 

Φλζςςασ, ο κατ' αρχάσ απόςτολοσ και μετά ταφτα μζλοσ τθσ υπερτάτθσ αρχισ, ιτοι ειδϊσ 

το μυςτιριον τθσ απάτθσ, άνκρωποσ νεωτεριςτισ, μεγαλότολμοσ και πνευματϊδθσ, αλλ' 

ανίκανοσ να εμπνεφςθ ςζβασ διά του χαρακτιροσ του ι τθσ διαγωγισ του· διά ταφτα, και 

διότι οι αρχιερείσ και οι προεςτϊτεσ τθσ Ρελοποννιςου, γινϊςκοντζσ τον προ ολίγου 

μικρόν, τον είδαν διά μιασ μζγαν, κακίςτθν επροξζνθςεν εντφπωςιν ο υψθλόσ διοριςμόσ 

του εξ αυτϊν των προοιμίων. 

 

Θ δε εν Ρελοποννιςω τουρκικι εξουςία είχε ςυλλάβει πρό τινοσ καιροφ μεγάλασ υποψίασ 

περί των μελετωμζνων. Ράςα άλλθ εξουςία κα εξιχνίαηεν ακόπωσ και ακριβϊσ όλθ τθν 

αλικειαν εξ όςων αςυςτόλωσ ελζγοντο και ενθργοφντο κακ' όλασ τασ επαρχίασ τθσ 

Ρελοποννιςου· αλλ' οι υπό τθν Ρφλθν θγεμόνεσ, καταγινόμενοι εισ το ν' αργυρολογϊςι 

μάλλον ι να διοικϊςιν, ζχοντεσ δε και ζξιν να ςωάηωςι και καταςτρζωωςιν οςάκισ 

ςυνελάμβαναν πολιτικάσ υποψίασ, ςυγχζοντεσ πταίςτασ υπόπτουσ και ακϊουσ, δεν 

εωρόντιηαν ςυνικωσ να προαςωαλίηωςι τθν επικράτειαν κακ' ουσ απαιτεί θ προνοθτικι 

πολιτικι τρόπουσ. Τθν ωφςει δε τυωλιν ωσ προσ τα τοιαφτα τουρκικιν εξουςίαν 

απετφωλωςε και θ αποςταςία του Αλι, θν δράξαντεσ ωσ αωορμιν οι Ζλλθνεσ διζςπειραν 

επιτθδείωσ παντοφ, ότι ο Αλισ, ον παρωνόμαηαν επονειδίςτωσ Καρά - Αλιν, θρζκιηε τθν 

Ρελοπόννθςον, και ότι αρχιερείσ και άρχοντεσ κατεγίνοντο εισ ματαίωςιν των ςχεδίων του. 

Αλλά μόλισ διεςκεδάηοντο αι επικρατοφςαι υποψίαι, και ανεωφοντο νζαι ιςχυρότεραι, 
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ϊςτε οι εντόπιοι Τοφρκοι, ζχοντεσ άλλα ςυμωζροντα παρά τα των θγεμονευόντων, ιςαν 

πάντοτε ζμωοβοι. Διά τασ αιτίασ ταφτασ, και προσ ακριβι γνϊςιν τθσ αποςτολισ του 

Δικαίου και ςπουδαίαν ςφςκεψιν περί του πρακτζου, ςυνιλκαν εισ Βοςτίτςαν, ωσ εισ 

απόκεντρον μζροσ, αρχιερείσ τινεσ και προεςτϊτεσ ςυναινζςει και των μθ παρόντων, εισ 

αποωυγιν υποψιϊν, κζλοντεσ δε να κρφψωςι και οι ολίγοι οφτοι τον αλθκι ςκοπόν τθσ 

ςυνελεφςεωσ, διζδοςαν, ότι ςυνιρχοντο κατά διαταγιν τθσ Μεγάλθσ εκκλθςίασ προσ 

επιτόπιον επικεϊρθςιν αγροφ τινοσ ςταυροπθγιακοφ διαωιλονεικουμζνου. Υπό το 

πρόςχθμα τοφτο ςυνεδρίαςαν κατά πρϊτθν ωοράν τθν 26 Λανουαρίου, και θκροάςκθςαν 

τον Δίκαιον διαδίδοντα αςκζπτωσ και αςυςτόλωσ επί τθσ εισ Ελλάδα καταβάςεϊσ του και 

τθσ εισ Βοςτίτςαν ελεφςεϊσ του, ότι ιγγιηεν θ ζναρξισ του αγϊνοσ, και ότι εςτζλλοντο 

ζξωκεν άωκονα και πολυειδι πολεμικά βοθκιματα· ζδειξε δε εν Βοςτίτςθ, και τασ οδθγίασ 

του και τα πιςτωτιριά του, δι' ων απεκαλείτο παρά του Υψθλάντου «άλλοσ εγϊ». Εισ 

απόδειξιν δε τθσ πολλισ απάτθσ του Υψθλάντου περί τα τθσ Ελλάδοσ, και τθσ ςωαλεράσ 

κρίςεϊσ του, ςθμειοφμεν εκ των περί ων ο λόγοσ οδθγιϊν τα ακόλουκα. 

 

«Άρκρ. β'. Οι αρχιερείσ, οι άρχοντεσ και οι δθμογζροντεσ τθσ Ρελοποννιςου να εκλζξωςιν 

από όλον το ςφςτθμα των προεςτϊτων δφω τουσ δοκιμωτζρουσ και υπολθπτικωτζρουσ, οι 

οποίοι κ α κ ι μ ε ν ο ι - ε ι σ - Τ ρ ι π ο λ ι τ ς ά ν να κεωρϊςι τασ ςυμπίπτουςασ κοινάσ τθσ 

πατρίδοσ υποκζςεισ με κακαράν ςυνείδθςιν, οι δε λοιποί να διοργανίςωςιν εισ τασ 

επαρχίασ το πράγμα ευτάκτωσ και ταχζωσ. 

 

Αρκρ. γ'. Το ςτρατιωτικόν να διοργανιςκι ευτάκτωσ· θ ευταξία ωζρουςα τθν ευδαιμονίαν 

των όπλων, τότε κζλει ωυλαχκι, όταν κακ' όλασ τασ επαρχίασ διοριςκϊςι χιλίαρχοι οι 

πλζον ωρόνιμοι και δόκιμοι εισ το να οπλοωορϊςι και να διοικιςωςι ςτρατόν. Ρρζπει να 

γενι κατά επαρχίαν θ εκλογι ενόσ χιλιάρχου ζχοντοσ τθν άδειαν να ςτρατολογιςθ και να 

επιςτιςθ κατά τθν τάξιν τθσ χιλιαρχίασ τουσ αξιωματικοφσ, ιτοι εκατοντάρχουσ, 

πεντθκοντάρχουσ και δεκάρχουσ. Εισ αυτοφσ κζλει υπόκειται νομίμωσ διοικοφμενοσ ο 

ςτρατόσ. 

 

Άρκρ. ςτ'. Ο γενικόσ ζωοροσ (Υψθλάντθσ) δεν κρίνει εφλογον, να αρματωκι ο τυχϊν διά 

τθν προξενουμζνθν ςφγχυςιν και ηθμίαν από τθν απειρίαν του όχλου. Να εκλεχκϊςι δε από 

τθν Ρελοπόννθςον όλθν ε ί κ ο ς ι - π ζ ν τ ε - μ ό ν ο ν - χ ι λ ι ά δ ε σ - ς τ ρ α τ ό σ - α π ό - ά 

ν δ ρ α σ - ε κ λ εκ τ ο υ σ - κ α ι - ε μ π ε ί ρ ο υ σ - ε ι σ - τ α - ό π λ α, διά να οδθγθκϊςι 

τακτικϊσ από τοφτον με τθν ανικουςαν υπακοι ευκφσ οποφ ωανι εισ τθν Ρελοπόννθςον. 

 

Αρκρ. θ'. Ανάγκθ πάςα να γίνθ κατάλογοσ κακαρόσ τθσ αδελωότθτοσ όλθσ διά να εξεταςκι 

θ κατάςταςισ του κακ' ενόσ και να υποχρεωκι να ςυνειςωζρθ αναλόγωσ, ϊςτε θ καταβολι 

να γενι επζκεινα του ενόσ μιλιουνίου. Αφτθ είναι γνϊμθ του γενικοφ εωόρου και τθσ 

ςεβαςτισ Αρχισ. 

 

Αρκρ. κ'. Οι χιλιάρχοι και αξιωματικοί ζχουν χρζοσ να ορκίςωςι τουσ ςτρατιϊτασ των εν 

ονόματι του Λθςοφ Χριςτοφ κ.τ.λ.». 

 

Κατά τασ οδθγίασ ταφτασ ο Υψθλάντθσ επίςτευεν ότι θ Τριπολιτςά, κακζδρα τθσ 

Ρελοποννιςου, όλθ ςχεδόν υπό Τοφρκων κατοικουμζνθ και υπζρ πάςαν πελοποννθςιακϊν 
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πόλιν ωρουρουμζνθ, ιτον ο καταλλθλότεροσ τόποσ εισ εγκατάςταςιν επαναςτατικισ αρχισ 

και εισ μυςτικιν διεξαγωγιν των ςυμπιπτουςϊν τθσ πατρίδοσ υποκζςεων, και ότι δυνατόν 

ιτο να εκλεχκϊςι μεταξφ των Ρελοποννθςίων, ανκρϊπων καταγινομζνων εισ ειρθνικάσ 

εργαςίασ, να οργανιςκϊςι μυςτικϊσ και ορκιςκϊςιν ενϊπιον τθσ ακμαηοφςθσ τουρκικισ 

εξουςίασ ςτρατεφματα είκοςι πζντε χιλιάδων εξ εμπειροπολζμων ανδρϊν. 

 

Και ταφτα μεν ζλεγαν αι οδθγίαι. Ο δε άλλοσ εγϊ Δικαίοσ επρόςκετεν, ότι θ ωςςία εκίνει 

τον Υψθλάντθν, ότι κα εκιρυττε πόλεμον κατά τθσ Ρφλθσ άμα ιρχιηεν ο αγϊν εν Ελλάδι, 

και ότι κα ζςτελλε τότε και ςτόλουσ και ςτρατεφματα και πολεμεωόδια και κθςαυροφσ. 

Λδϊν δε, ότι όςα εκομπορρθμόνει δεν επιςτεφοντο, δεν εςυςτάλθ να βεβαιϊςθ ότι 

ζωκαςεν ιδθ εισ Φδραν ικανι ποςότθσ και όπλων και χρθμάτων και πολεμεωοδίων εκ τθσ 

ωςςίασ, και ότι θτοιμάηοντο και πλοία τθσ νιςου εκείνθσ εισ ζκπλουν. Θγανάκτθςεν θ 

ςυνζλευςισ διά τασ αναιδείσ ψευδολογίασ του Δικαίου, τον επζπλθξεν αυςτθρϊσ και τον 

εωοβζριςεν, ότι κα τον εωυλάκιηεν, αν δεν ζπαυεν ερεκίηων τα πνεφματα, διαδίδων τόςω 

ψευδείσ ωιμασ και ριψοκινδυνεφων τθν φπαρξιν του ζκνουσ. Ράντα ταφτα ζδωκαν 

κακίςτθν ιδζαν και περί τον προςωπικοφ και περί των πόρων τθσ Αρχισ. Πχι ολιγϊτερον 

είχε κλονίςει τθν πεποίκθςιν των ςυνελκόντων και θ προ τινοσ καιροφ γενομζνθ και 

απορριωκείςα απαίτθςισ τθσ εν Κωνςταντινουπόλει γενικισ εωορίασ του ν' αποςτείλωςιν 

οι Ρελοποννιςιοι εκεί κατά διαταγιν τθσ Αρχισ όλασ τασ ςυνειςωοράσ των. Αλλά, και αν 

υπϊπτευςαν ότι αι μεγάλαι ελπίδεσ άσ ςυνζλαβαν ιςαν απατθλαί, δεν εδφναντο μιτε 

αυτοί να οπιςκοδρομιςωςι μιτε τθν ορμιν των πολλϊν ενκουςιϊντων ν' αναςτείλωςι· 

πεντάκισ δε ςυνεδριάςαντεσ διζλυςαν τθν ςυνζλευςιν αποωαςίςαντεσ τα εξισ. 

 
«Ο Δίκαιοσ ν' αναχωριςθ εισ τα ίδια και να θςυχάςθ. 

 

Να γείνθ ωροντίσ περί καταγραωισ και ςυλλογισ των ςυνειςωορϊν, και να κατατεκϊςι 

παρά τω εν Ράτραισ γενικϊ ταμία, Ραπαδιαμαντοποφλω. 

 

Θ Ρελοπόννθςοσ να μθ κινθκι, μθδζ αω' οφ ζλκθ ο προςδοκϊμενοσ πλθρεξοφςιοσ, αν δεν 

κινθκϊςι προθγουμζνωσ τα άλλα μζρθ τθσ Ελλάδοσ. 

 

Να εξιχνιαςκι διά νζασ αποςτολισ εισ ωςςίαν και Ρίςαν, όπου διζτριβεν ο μθτροπολίτθσ 

Λγνάτιοσ, οποία θ γνϊμθ του αυτοκράτοροσ Αλεξάνδρου ωσ προσ τον μελετϊμενον αγϊνα, 

και ποίαν βοικειαν εδφναντο οι Ζλλθνεσ να προςδοκϊςιν εκείκεν. 

 
Να εξεταςκι θ διάκεςισ των προκρίτων Φδρασ, Σπετςϊν και Ψαρϊν ωσ προσ τον αγϊνα. 

 

Να αποποιθκϊςιν ευςχιμωσ οι προεςτϊτεσ τθν εισ Τριπολιτςάν απζλευςίν των αν 

εκαλοφντο παρά τθσ εξουςίασ· και αν αφτθ επζμενε, να μεταβϊςιν εισ τασ Κυκλάδασ επί 

λόγω μεν ότι απιρχοντο εισ Κωνςταντινοφπολιν, επί ςκοπϊ δε να αναμείνωςιν εκεί τασ 

ζξωκεν απαντιςεισ και οδθγθκϊςι περί του πρακτζου». 

 

Ταφτα εβουλεφκθςαν, και παρθγγζλκθςαν καί τινεσ αυτϊν, επανερχόμενοι εισ τα ίδια, να 

τα κοινοποιιςωςι τοισ πλθςιετζροισ ςυναδζλωοισ των· διζταξαν δε και τον 

μεγαςπθλαιϊτθν Λερόκεον να περιζλκθ τθν Ρελοπόννθςον μυςτικϊσ επί καταγραωι και 
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ειςπράξει των ςυνειςωορϊν. 

 

Τοιαφται ιςαν αι περιςτάςεισ και αι διακζςεισ των εν Ελλάδι, ότε ο Υψθλάντθσ απεωάςιςε 

να κινιςθ τθν επανάςταςιν. Εν ϊ δε κατεγίνετο προετοιμάηων και προετοιμαηόμενοσ, 

ςυνζβθ το εξισ εισ επικάρρυνςίν του. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Γ' 

 

Αποζηαζία Θεοδώπος Βλαδιμιπέζκος. — Μεηάβαζιρ Ττηλάνηος ειρ 

Μολδοβλασίαν, καί ηα καη' εκείναρ ηαρ ηγεμονείαρ ζςμβάνηα μέσπι ηυν 

Απσών αππιλίος. 

 

ΚΕΟΔΩΟΣ τισ, γεννθκείσ ζν τινι χωρίω τθσ μικράσ Βλαχίασ, και εξ ου ζωερε παραςιμου 

του αγίου Βλαδιμίρου παρονομαηόμενοσ Βλαδιμιρζςκοσ, εςτράτευςεν υπό τουσ ϊςςουσ 

επί του εν ζτει 1812 παφςαντοσ εξαετοφσ Τουρκορρωςικοφ πολζμου· μετά δε τθν γενικιν 

αμνθςτείαν διωρίςκθ, επί τθσ θγεμονίασ Λωάννου Καρατςά, κατά ςφςταςιν του εν 

Βουκουρεςτίω γενικοφ προξζνου τθσ ωςςίασ του προςτατεφοντοσ αυτόν, Υποκεματάρχθσ, 

και ωσ τοιοφτοσ διετζλει και επί του διαδεχκζντοσ τον Καρατςάν Αλεξάνδρου Σοφτςου, 

γνωςτόσ διά τον ωιλαυτοχκονιςμόν του και τθν ανδρίαν του. 

 

Ο Κεόδωροσ οφτοσ μετζβθ δι' ιδιαιτζρασ του υποκζςεισ εισ Βουκουρζςτι κακ' όν καιρόν, εξ 

αιτίασ τθσ αναωυείςθσ αλλθλομαχίασ τθσ Ρφλθσ και του Αλι, εωαίνετο εγγίηουςα θ ζναρξισ 

του ελλθνικοφ αγϊνοσ, και οι εν Βουκουρεςτίω Φιλικοί κατεγίνοντο προετοιμάηοντεσ τον 

αγϊνα κατ' εκείνα τα μζρθ δι' εςωτερικϊν ταραχϊν υπ' άλλο πρόςχθμα. Ο καταλλθλότεροσ 

ταραξίασ τοισ εωάνθ ο Βλαδιμιρζςκοσ, και ο αρμοδιϊτεροσ των ταραχϊν καιρόσ θ 

ςυμπεςοφςα μεςθγεμονία. Μεταξφ των εν Βλαχία ςθμαντικϊν Φιλικϊν διζπρεπεν, ωσ 

είπαμεν, ο οπλαρχθγόσ Γεωργάκθσ Ολφμπιοσ διά τον πατριωτιςμόν, τθν ςφνεςιν, τθν 

ανδρίαν και τθν επιρροιν του. Ο οπλαρχθγόσ οφτοσ, ο υπό τον τίτλον γκιουλζρ - αγαςι 

υπθρετϊν παρά τω θγεμόνι Σοφτςω, κατιχθςε πρό τινων μθνϊν διά προτροπισ των 

Φιλικϊν τον Βλαδιμιρζςκον τα τθσ Εταιρίασ επί τθ βεβαιϊςει ωςςικισ ςυμπράξεωσ, και 

τον εβεβαίωςεν ωσ ωιλόπατριν ότι ο ςκοπόσ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ ιτο να επαναςτατιςθ 

και ελευκερϊςθ όλουσ τουσ υπό τον τουρκικόν ηυγόν χριςτιανικοφσ λαοφσ οποίασ και αν 

ιςαν ωυλισ. Συμβάντοσ δε του κανάτου του Σοφτςου, τον εςυμβοφλευςε ν' απζλκθ εισ 

μικράν Βλαχίαν, να κινιςθ τον λαόν τθσ εισ τα όπλα, και μθ ανακαλφπτων όλον τον αλθκι 

ςκοπόν του κινιματόσ του να κθρφξθ επί του παρόντοσ, ότι εκινείτο εισ απόςειςιν τθσ 

ωαναριωτικισ ξενοκρατίασ και ανάκτθςιν των αρχαίων προνομίων τθσ πατρίδοσ του υπό 

τθν κυριαρχίαν πάντοτε του ςουλτάνου. Ο Βλαδιμιρζςκοσ, ςεβόμενοσ εισ άκρον τον 

κατθχθτιν του, εδζχκθ προκφμωσ τασ ςυμβουλάσ του, ζλαβε παρ' αυτοφ όχι πλειοτζρουσ 

των 30 ςτρατιωτϊν καί τινα χριματα παρά τθσ εωορίασ, επανιλκεν εισ μικράν Βλαχίαν 

εκάλεςε τον λαόν εισ τα όπλα, και διζδωκεν ότι ιτο πιςτόσ υπικοοσ τθσ μεγάλθσ και 

κραταιάσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, ότι δεν ωπλίςκθ ειμι εισ παφςιν των καταχριςεων 

και εισ ανάκτθςιν των αρχαίων προνομίων τθσ πατρίδοσ του καταπατθκζντων ι εισ 

ωωζλειαν μόνον των αρχόντων αποβάντων, και ότι επάναγκεσ εκεϊρει να ςτείλωςιν αι 

επαρχίαι προσ αυτόν πλθρεξουςίουσ εισ ςφςκεψιν περί του κοινοφ καλοφ· εξζδωκε δε και 
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προκθρφξεισ και απζςτειλε και ικετιριον αναωοράν προσ τον Σουλτάνον τθσ αυτισ εννοίασ. 

 

Διάδοχοσ του αποκανόντοσ θγεμόνοσ τθσ Βλαχίασ διωρίςκθ ο Σκαρλάτοσ Καλλιμάχθσ. 

Οφτοσ ακοφςασ, εν Κωνςταντινουπόλει ζτι διατρίβων, τα κατά τον Βλαδιμιρζςκον, ζςτειλεν 

αμζςωσ ανκθγεμόνασ, τον Λωάννθν Σαμουρκάςθν, τον Κωνςταντίνον Νζγρθν και τον 

Στζωανον Βογορίδθν προσ κακθςφχαςιν τθσ ταραχκείςθσ θγεμονείασ του. Φκάςαντεσ οι 

ανκθγεμόνεσ εισ Βουκουρζςτι ζςτειλαν τον Γεωργάκθν και τον ωίλον του και ςυςτρατιϊτθν 

Γιαννάκθν Φαρμάκθν Μακεδόνα μετά 600 κατά του Βλαδιμιρζςκου, τον δε Σάββαν 

εκράτθςαν παρ' αυτοίσ ωσ αρχθγόν τθσ ωρουράσ τθσ πρωτευοφςθσ, αγνοοφντεσ ότι οι 

οπλαρχθγοί οφτοι ιςαν μζλθ τθσ Εταιρίασ. Εκςτρατεφςαντεσ οι περί τον Γεωργάκθν και τον 

Φαρμάκθν, αντί να κατατρζξωςι τον Βλαδιμιρζςκον, τον ςυνζτρεχαν κρυωίωσ δίδοντζσ τω 

πάςαν ευκαιρίαν υπό διαωόρουσ προωάςεισ να ενδυναμωκι ζτι μάλλον και προοδεφςθ. 

Φκάςαντεσ δε εισ Κραϊόβαν, πρωτεφουςαν τθσ μικράσ Βλαχίασ, θφραν ετοίμουσ να 

κινθκϊςιν επί τον Βλαδιμιρζςκον κατά διαταγιν των ανκθγεμόνων τον Λωάννθν Σολωμόν 

και τον Διαμαντιν Σιρδάρθν μετά πολλϊν ςτρατιωτϊν, αλλ' ο ωιλόπατρισ Γεωργάκθσ 

κατιχθςε και αυτοφσ τα τθσ Εταιρίασ και τουσ ουδετζρωςεν. Εν τοςοφτω ο Βλαδιμιρζςκοσ 

αςωαλιςκείσ τοιουτοτρόπωσ από πάςθσ προςβολισ, ζχων ικανόν αρικμόν Ρανδοφρων (α) 

και ςυλλζξασ κακ' οδόν πλικοσ άλλων οπλοωόρων και ροπαλοωόρων, ϊδευεν αωόβωσ εισ 

Βουκουρζςτι. Θ ευτυχισ και ακϊλυτοσ πρόοδόσ του και θ προςζγγιςίσ του εισ τθν 

πρωτεφουςαν θνάγκαςαν τουσ άρχοντασ να καταωφγωςιν εισ Τρανςιλβανίαν, τουσ δε 

ανκθγεμόνασ εισ ουτςοφκι, παραδουνάβιον πόλιν τθσ Τουρκίασ. Απομακρυνόμενοι δε 

οφτοι τθσ πρωτευοφςθσ, διζταξαν τον Σάββαν κεωροφμενον πιςτόν ν' αςωαλίςθ τθν πόλιν 

από του αποςτάτου. Εν τοςοφτω ο Βλαδιμιρζςκοσ ζωκαςε παρά το Βουκουρζςτι τθν 15 

Μαρτίου μζγασ και πολφσ, και κατζλυςεν εν Κοτροτςανίω, μοναςτθρίω του αγίου Προυσ, 

θμιϊριον προσ δυςμάσ από τθσ πόλεωσ. Φψωςε δε κατά πρϊτθν ωοράν και ςθμαίαν 

ωζρουςαν επί κυανοφ μεταξωτοφ υωάςματοσ τα ομοιϊματα τθσ αγίασ Τριάδοσ και των 

μεγαλομαρτφρων Γεωργίου και Δθμθτρίου και το «Ηιτω θ Ελευκερία» χρυςόγραπτον. Τθν 

δε 17 εξζδωκε κιρυγμα προσ τοφσ κατοίκουσ του Βουκουρεςτίου λζγων όςα ζλεγε και επί 

τθσ οδοιπορίασ του, και προςκζτων, ότι εισ ευόδωςιν του μεγάλου εκνικοφ ςκοποφ του 

ςυνιχκθςαν υπό τθν οδθγίαν του δεκαεξακιςχίλιοι οπλοωόροι, ότι θ υψθλι Ρφλθ 

εςκόπευε να ςτείλθ αντιπρόςωπόν τθσ εισ διόρκωςιν των κακϊσ εχόντων, και ότι 

αναγκαίον ιτο να ςτείλωςι και οι λαοί προσ αυτόν πλθρεξουςίουσ, να ενωκϊςιν ωσ 

Χριςτιανοί μετά του κινθκζντοσ πλικουσ υπζρ του γενικοφ καλοφ, και να ετοιμάςωςι και 

τα αναγκαία καταλφματα. Κατόπιν του Βλαδιμιρζςκου αωίχκθςαν εισ Βουκουρζςτι ο 

Γεωργάκθσ και ο Φαρμάκθσ, και κατζλυςαν εντόσ τθσ πόλεωσ όπου διζτριβε και ο αρχθγόσ 

τθσ ωρουράσ Σάββασ· όλοι δε οι εντόσ και οι εκτόσ ιρχοντο ςυχνάκισ εισ λόγουσ χωρίσ να 

ςυγκροφωνται. 

Φεβρουάριοσ Κακ' ον δε καιρόν διετάραττεν ο Βλαδιμιρζςκοσ τθν Βλαχίαν, ο Υψθλάντθσ, 

ζχων εν τθ ςυνοδία του τουσ δφο νεωτζρουσ αδελωοφσ του, Νικόλαον και 

Γεϊργιον, τον ςυνταγματάρχθν του ελαωροφ ρωςςικοφ ιππικοφ Γεϊργιον 

Καντακουηθνόν (β), τον ταμίαν του Γεϊργιον Μάνον, αξιωματικόν τινα 

Ρολωνόν, Γαρνόωςκθν, και δφο υπθρζτασ, επζραςεν εν ρωςςικι ςτολι τον 

Ρροφκον τθν 22 Φεβρουαρίου περί τθν ε' ϊραν μετά μεςθμβρίαν, και 

υποδεχκείσ επί τθσ αποβάςεϊσ του και ςυνοδευκείσ παρά τινων ςτρατιωτϊν 
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ευρεκζντων εκεί διά τθσ μυςτικισ ενεργείασ οπαδϊν του πρρςταλζντων επί 

τοφτω εισ Λάςι, ειςιλκε δφνοντοσ του θλίου εισ τθν πόλιν και ζςτθςε το 

ςτρατοπεδαρχείον του εν τθ οικία τθσ Καντακουηθνισ, αυτόσ δε κατζλυςεν εν 

τω μοναςτθρίω του Γαλατά επί λόωου κειμζνω είκοςι λεπτά μακράν τθσ 

πόλεωσ. Μόλισ δ' ζωκαςε, και όλοι οι εν τθ πόλει οπλοωόροι Αρβανίται, 

όντεσ μυςτικϊσ προωργανιςμζνοι, αωικαν πάςαν υπθρεςίαν κοινιν και 

ιδιωτικιν, και ετάχκθςαν διά μιασ υπό τασ διαταγάσ του. Ετάχκθςαν υπό τασ 

διαταγάσ του και άλλοι, και πολλοί των μακθτϊν αυτοπροαίρετοι και 

ενκουςιϊντεσ. 

 

Κατ' εκείνον τον καιρόν θγεμόνευεν εν Μολδαυία ο Μιχαιλ Σοφτςοσ προ ολίγων μόνον 

εβδομάδων κατθχθκείσ τα τθσ Εταιρίασ. Ο κατθχθτισ του, είτε κζλων να τον ελκφςθ, είτε 

αγνοϊν και αυτόσ τα ςχζδια τθσ Εταιρίασ, τον εβεβαίωςεν, ότι μιτε αι θγεμονείαι κα 

εταράττοντο μιτε θ επανάςταςισ κα εξερρθγνφετο εν Ελλάδι προ του 1825. Ο Σοφτςοσ, 

κεωρϊν το τζρμα τοφτο βραχφ, επρότεινε διά του κατθχθτοφ τον τθ υπερτάτθ Αρχι 

παράταςιν μζχρι του 1827,και ζγραψε τα αυτά κατ' ευκείαν τω Υψθλάντθ διατρίβοντι εν 

Βεςςαραβία. Ο Υψθλάντθσ, υποπτεφςασ ότι διά τθσ προτάςεωσ ταφτθσ ο Σοφτςοσ 

διενοείτο ν' αποκαρπωκι εν ανζςει τθν επταετι θγεμονίαν του, και ωοβοφμενοσ μθ τον 

εφρθ αντίπαλον αν θναντιοφτο, υπζκρυψε τουσ αλθκείσ ςκοποφσ του· ϊςτε ο Σοφτςοσ 

θπόρθςε και εταράχκθ ότε παρά πάςαν προςδοκίαν ζμακε τθν 21 κατά πρϊτον, ότι ο 

Υψθλάντθσ κα επζρα τον Ρροφκον τθν επαφριον· αλλ' οφτε αντείπεν οφτε αντζπραξεν· εξ 

εναντίασ ζδωκε πάςαν βοικειαν, πιςτεφων και αυτόσ αδιςτάκτωσ, ωσ και οι λοιποί, ότι θ 

ωςςία τον υπεκίνει. Θ διαγωγι αφτθ του θγεμόνοσ ζπειςε τουσ εντοπίουσ άρχοντασ, ότι 

το κίνθμα του Υψθλάντου δεν ιτον απροςτάτευτον ζξωκεν, και ότι προανιγγελλε ταχείαν 

είςοδον εισ τασ θγεμονείασ ρωςςικϊν δυνάμεων, και μεταβολιν τθσ πολιτικισ τφχθσ των· 

διά τοφτο και αυτοί οφτε αντείπαν οφτε αντζπραξαν. Αλλ' ζβλαψαν τον αγϊνα εξ αυτϊν 

των προοιμίων του αυτοί οι αγωνιςταί. Τα πλείςτα των επί των ορίων των θγεμονειϊν 

ωροφρια ιςαν και ανϊχυρα και απροωφλακτα και ανεωοδίαςτα εξ αιτίασ τθσ ςυνικουσ 

αμελείασ των Τοφρκων ενιςχυομζνθσ ζτι μάλλον υπό τθσ επικρατοφςθσ τότε βακείασ 

ειρινθσ· διά τοφτο ιςαν ευάλωτα προςβαλλόμενα αίωνθσ. Αλλ' αντί να προςβλθκι αίωνθσ 

και αλωκι θ Βραΐλα, ωσ ζχουςα μικράν και αδφνατον ωρουράν, ο διατελϊν υπό τασ 

διαταγάσ του Υψθλάντου Βαςίλθσ Καραβιάσ, οπλαρχθγόσ και αυτόσ των εν ταισ 

θγεμονείαισ μθ εντοπίων, εξφπνθςε τουσ Τοφρκουσ, πράξασ ζμπροςκεν οφτωσ ειπείν των 

πυλϊν του ωρουρίου τοφτου πράξιν απολίτευτον, απάνκρωπον και αδικαιολόγθτον. 

 

Κακ' όλασ τασ πόλεισ τθσ Μολδοβλαχίασ όπου εςφχναηαν Τοφρκοι, ωσ διαβάται ι ωσ 

ζμποροι, διζτριβεν αξιωματικόσ Τοφρκοσ, ζχων παρ' εαυτϊ καί τινασ ςτρατιϊτασ προσ 

ςυςτολιν των ατακτοφντων ομοπίςτων του μθ ςεβομζνων ςυνικωσ τθν χριςτιανικιν 

ωρουράν. Τοιοφτοσ τισ διζτριβε και εν Γαλατςίω παραδουναβίω εμπορικι πόλει τθσ 

Μολδαυίασ, όπου ιςαν καί τινεσ Τοφρκοι ωιλιςυχοι και ωιλζμποροι. Τον αξιωματικόν 

τοφτον, τουσ περί αυτόν και όςουσ εκ των εμπορευομζνων Τοφρκων εδυνικθ να ςυλλάβθ 

ο Καραβιάσ, ο ωσ αρχιχωροωφλαξ εκεί ςτακμεφων, εωόνευςε ςχεδόν όλουσ επιπεςϊν 

αίωνθσ άνευ διαταγισ του Υψθλάντου τθν προτεραίαν τθσ εισ Μολδαυίαν περαιϊςεϊσ 

του. Εναβρυνόμενοσ δε επί τω κατορκϊματί του εςόβει διά τθσ αγοράσ ωορϊν τθν 



www.schooltime.gr Σελίδα 35 
 

μθλωτιν του ωονευκζντοσ αξιωματικοφ ωσ τθν λεοντιν ο Θρακλισ. 

 

Θ είδθςισ τθσ αιμοςταγοφσ ταφτθσ πράξεωσ, τθσ πρϊτθσ πράξεωσ του υπζρ ελευκερίασ και 

ευνομίασ αγϊνοσ, ζωκαςεν εισ Λάςι κακ' θν εςπζραν ειςιλκεν ο Υψθλάντθσ, και τθν 

διεδζχκθ άλλθ ομοίασ ωφςεωσ υπό τουσ οωκαλμοφσ αυτοφ του Υψθλάντου. 40 Τοφρκοι 

υπό Οκωμανόν αρχιωροφραρχον τθσ θγεμονείασ διζτριβαν εν Λαςίω, δι' ουσ λόγουσ 

διζτριβαν τοιοφτοι και εν Γαλατςίω και αλλοφ. Ειςελκόντοσ του Υψθλάντου, οι Τοφρκοι 

οφτοι αωωπλίςκθςαν κατά διαταγιν του θγεμόνοσ και εωυλακίςκθςαν· εωυλακίςκθςαν 

και 30 ζμποροι Οκωμανοί ευριςκόμενοι εν τθ αυτι πόλει· αλλά τθν νφκτα οι πλείςτοι 

εωονεφκθςαν ανθλεϊσ και αναιτίωσ. Αι δφο δε αφται πράξεισ δείξαςαι εξ αυτισ τθσ αρχισ, 

ότι οφτε ςφνεςισ ωδιγει τουσ οπλαρχθγοφσ, οφτε πεικαρχία επεκράτει, δυςθρζςτθςαν εισ 

άκρον και τον θγεμόνα και τουσ αυλικοφσ και τουσ εντοπίουσ άρχοντασ. Αλλ' ο Υψθλάντθσ, 

αντί να εκωράςθ πανδιμωσ τθν δυςαρζςκειάν του και ελζγξθ αν όχι και παιδεφςθ τουσ 

αιτίουσ, περί μεν των υπό τουσ οωκαλμοφσ του ςυμβάντων εςιϊπθςε, περί δε των εν 

Γαλατςίω εξζδωκεν θμερθςίαν διαταγιν ευωθμϊν τθν ακζμιτον πράξιν του Καραβιά ωσ 

λαμπρόν κατόρκωμα. Ραρόμοιοι πράξεισ εξ αιτίασ τθσ τοιαφτθσ διαγωγισ του Υψθλάντου 

προσ τον Καραβιάν επαναλθωκείςαι και αλλαχοφ τθσ θγεμονείασ θφξθςαν ζτι μάλλον τθν 

γενικιν και δικαίαν δυςαρζςκειαν, και εςφςτθςαν κάκιςτα εξ αυτισ τθσ αρχισ τον αγϊνα. 

Εξ αυτισ τθσ αρχισ ο Υψθλάντθσ ζπεςε και εισ άλλο ατόπθμα. Ικουςεν ότι πολλά χριματα 

τθσ Εταιρίασ απετζκθςαν παρά τω εν Λαςίω τραπεηίτθ Ραφλω Ανδρζου. Διατεινομζνου δε 

τοφτου, ότι το άκουςμα ιτο ψευδζσ, διζταξεν ο Υψθλάντθσ οφτοσ μεν και ο παραυιόσ του 

να ωυλακιςκϊςι, τα δε βιβλία του να εξεταςκϊςι. Γενομζνθσ δε τθσ εξετάςεωσ απεδείχκθ 

το άκουςμα πάντθ ψευδζσ. Αλλ' ο Υψθλάντθσ δεν απεωυλάκιςε τουσ αδίκωσ 

ωυλακιςκζντασ ειμι επί πλθρωμι γροςίων 60000 εισ χριςιν του ςτρατοφ. Θ βία και θ 

αρπαγι αφτθ ζβαλαν εισ ανθςυχίαν τουσ πλουςίουσ τθσ θγεμονείασ και ςυνιρθςαν 

μεγάλωσ εισ τθν μετ' ολίγασ θμζρασ ςυμβάςαν αιωνίδιον ωυγιν του οςνοβάνου και του 

Στοφρτςα Σαντουλάκθ, δφο των πρωτίςτων αρχόντων τθσ Μολδαυίασ· ανεκάλυψαν δε και 

τθν μθδαμινότθτα των πόρων του Υψθλάντου και διιγειραν πολλάσ αμωιβολίασ περί τθσ 

πιςτευομζνθσ υποκινιςεωσ τθσ ωςςίασ, ιτισ, αν ενείχετο, δεν κ' άωινε τον Υψθλάντθν 

άπορον. 

 

Λδοφ και άλλο κακόν χείρον των πρϊτων. Ο Υψθλάντθσ ιλκε ν' ανοίξθ τον ελλθνικόν αγϊνα 

εντόσ ξζνων τόπων χωρίσ να ζχθ προεςχεδιαςμζνον τι να πράξθ ωσ προσ τουσ εγκατοίκουσ. 

Ραςίγνωςτον είναι, ότι εν ταισ θγεμονείαισ λαόσ δεν υπάρχει· υπάρχουν μόνον αυκζνται 

και δοφλοι· οι δε δοφλοι τόςον εξευτελίςκθςαν εκ τθσ δουλείασ, ϊςτε ζχαςαν και αυτόν 

τον πόκον τθσ ελευκερίασ. Ο Υψθλάντθσ, αντί να εγκολπωκι τθν ιςχυράν μερίδα, τθν των 

αρχόντων, και διά τθσ ςυνδρομισ αυτϊν να ενιςχφςθ τον αγϊνα, εμελζτθςε να καταργιςθ 

τα προνόμιά των και να κθρφξθ πολιτικιν ιςότθτα, ό εςτι, να εωελκφςθ τθν αγανάκτθςιν 

των δυνατϊν χωρίσ καν να ωωελιςθ ι να προςοικειωκι τουσ δοφλουσ όντασ οποίουσ τουσ 

εδείξαμεν· αλλά πειςκείσ περί τθσ δεινότθτοσ των αποτελεςμάτων τοιαφτθσ πράξεωσ 

παρθτικθ και δεν εξζδωκεν θν εμελζτα προκιρυξιν, αλλ' εξζδωκεν άλλθν τθν επιοφςαν τθσ 

αωίξεϊσ του, δι' θσ, αποτεινόμενοσ προσ τουσ Μολδαυοφσ, τοισ ζλεγεν, ότι διζβαινεν 

απλϊσ πορευόμενοσ εισ Ελλάδα, όπου τον εκάλει θ ωωνι του λαοφ δράξαντοσ τα όπλα 

κατά του τυράννου, και τουσ εκάρρυνε ν' αςχολϊνται αωόβωσ εισ τα ειρθνικά ζργα των και 

να υπακοφωςι τον θγεμόνα και τουσ νόμουσ των· επρόςκετε δε, ότι, άν τινεσ απελπιςμζνοι 
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Τοφρκοι ετόλμων να πατιςωςι το ζδαωόσ των, «Λ ς χ υ ρ ά - Δ φ ν α μ ι σ - ε υ ρ ί ς κ ε τ ο - ε 

τ ο ί μ θ - δ ι ά - ν α - τ ι μ ω ρ ι ς θ - τ θ ν - τ ό λ μ θ ν - τ ω ν». Τθν δε 24 εξζδωκε δφο άλλασ 

προκθρφξεισ τθν μεν προσ το Ρανελλινιον λζγουςαν προσ τοισ άλλοισ, «Κ ι ν θ κ ι τ ε, κ α ι 

- κ ζ λ ε τ ε - ι δ ε ί - μ ί α ν - κ ρ α τ α ι ά ν - Δ φ ν α μ ι ν - ν α - υ π ε ρ α ς π ι ς κ ι - τ α - δ ί κ 

α ι ά - μ α σ», αινιττόμενοσ τθν ωςςίαν, τθν δε προσ τουσ παρεπιδθμοφντασ Ζλλθνασ. Τθν 

αυτιν θμζραν κατά προτροπιν αυτοφ ο αυκζντθσ Σοφτςοσ, ςυγκαλζςασ το ςυμβοφλιον, 

ανθγγειλεν, ότι ο πρίγκθψ Υψθλάντθσ διζβαινε μόνον απερχόμενοσ εισ Ελλάδα, αλλ' ότι 

ενδεχόμενον θ Ρφλθ οργιςκείςα να ςτείλθ ςτρατεφματα και αωανίςθ τον τόπον· διά τοφτο 

ζκρινεν αναγκαίον να ικετεφςωςι τθν προςτάτριαν Δφναμιν ίνα μθ επιτρζψθ ειςβολιν. Το 

ςυμβοφλιον ζγραψε τθν προβλθκείςαν αναωοράν ςυςτθκείςαν και δι' ιδιαιτζρασ του 

θγεμόνοσ προσ τον διατρίβοντα τότε εν Λαχβάχθ αυτοκράτορα Αλζξανδρον, ζγραψε προσ 

αυτόν και ο Υψθλάντθσ υποςτθρίηων τθν αίτθςιν του κοινοφ, ομολογϊν, ότι τω όντι 

ανεδζχκθ τον υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ Ελλάδοσ αγϊνα και εκκζτων τουσ λόγουσ. Τθν δε 26 

εξζδωκε ςτρατιωτικόν οργανιςμόν, κακ' ον επλάττοντο ςτρατθγοί ςωματάρχαι, ωσ τουσ 

εκάλει ο οργανιςμόσ, ςτρατθγοί ωαλαγγάρχαι, ςτρατθγοί ταγματάρχαι, χιλίαρχοι, 

ςυνταγματάρχαι, εκατόνταρχοι και τοιοφτοι· ζταξε δε εισ τθν πρϊτθν τάξιν τουσ δφο 

αδελωοφσ του και τον Καντακουηθνόν, ουδζνα εισ τθν δευτζραν, εισ τθν τρίτθν τον 

Ορωανόν και τον Δοφκαν, και εισ τασ κατωτζρασ άλλουσ. Ετοιμαςκείσ δε να εκςτρατεφςθ 

εισ Βλαχίαν διζταξε και εψάλθ τθν 28 εν τω ναϊ των τριϊν ιεραρχϊν δοξολογία, εν ι 

παρζςτθ όλοσ ο ςτρατόσ και αυτόσ ωσ αρχιςτράτθγοσ. Κατά τθν τελετιν δε ταφτθν ο 

μθτροπολίτθσ τον ζηωςε ςπάκθν ειπϊν μεγαλοωϊνωσ το προωθτικόν λόγιον «Ρερίηωςε 

τθν ρομωαίαν ςου επί τον μθρόν ςου δυνατζ τθ ωραιότθτί ςου και τω κάλει ςου, και 

ζντεινε και κατευοδοφ και βαςίλευε». Ευλόγθςε δε και τθν ςθμαίαν του ωζρουςαν ζνκεν 

μεν το ςθμείον του ςταυροφ, τα ομοιϊματα του αγίου Κωνςταντίνου και τθσ αγίασ Ελζνθσ 

και το «εν τοφτω νίκα»· ζνκεν δε τον ωοίνικα και το «εκ τθσ κόνεϊσ μου αναγεννϊμαι». 

Πλοι δε ωρκίςκθςαν πανδιμωσ τον υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ πατρίδοσ όρκον. 

 

Ο δε Υψθλάντθσ, αω' οφ διζτριψεν ζξ θμζρασ εν Λαςίω, και διζνειμε χριματα εισ τουσ 

ςτρατιϊτασ, εξεςτράτευςεν εισ Βουκουρζςτι μετά 800 ιππζων προδιατάξασ να 

ετοιμαςκϊςι παντοφ τροωαί εισ χριςιν δεκακιςχιλίων ςτρατιωτϊν. Αλλ' θ εν Λαςίω 

εξαιμεροσ διατριβι του οφτε το επιχείρθμά του εςφςτθςεν, οφτε αυτόν φψωςεν εξ αιτίασ 

τθσ αναξίασ υπαλλθλίασ του και τθσ κακοθκείασ του ςυρωετϊδουσ ςτρατοφ, όςτισ 

αχαλίνωτοσ εισ τασ ορζξεισ του ζπραττε παντόσ είδουσ καταχριςεισ αςυςτόλωσ και 

αωόβωσ υπό τασ όψεισ του αρχιςτρατιγου και εκίνει μζγαν γογγυςμόν· μόνθ θ ιδζα τθσ 

ρωςςικισ υποκινιςεωσ διεςϊηετο και κατείχε τθν γενικιν και δικαίαν αγανάκτθςιν. Ρολλοί 

δε των κατοίκων τθσ Βλαχίασ, μακόντεσ ότι τα άτακτα ταφτα ςτρατεφματα μετζβαιναν εκεί, 

εωοβικθςαν μθ πάκωςιν όςα οι Μαλδαυοί και ζωυγαν. Τοφτο μακϊν ο Υψθλάντθσ κακ' 

οδόν, εξζωραςε προσ τον μθτροπολίτθν και τουσ ςυγκροτοφντασ τθν Αρχιν προκρίτουσ τθσ 

Βλαχίασ τθν απορίαν του, ωσ διατθρουμζνθσ, κατά το λζγειν του, αυςτθράσ ευταξίασ εν 

Μολδαυία· τοισ ζςτειλε δε, επ' ελπίδι να τουσ κακθςυχάςθ, και τασ προσ τουσ Βλάχουσ 

προκθρφξεισ του εισ δθμοςίευςιν, και τοισ ζλεγεν ότι θ προςτατεφουςα τασ θγεμονείασ 

μεγάλθ Δφναμισ κα εμπόδιηε τθν ειςβολιν των βαρβάρων· εισ πίςτωςιν δε τοφτου 

επρόςκετεν, ότι ο ςτρατθγόσ Βιτγενςτζθσ διετάχκθ να ωζρθ επί των ορίων τα εν 

Βεςςαραβία ςτρατεφματα, και ότι ουδ' αυτόσ κα διζμενεν εν τθ Βλαχία· τουσ διζταττε δε 
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ετοιμάςωςιν εισ χριςιν των μεγάλων δυνάμεϊν του τροωάσ και καταλφματα επί τθσ 

διαβάςεωσ. 

 

Μετά επταιμερον δε οδοιπορίαν ζωκαςεν εισ Φωξάνθν, πόλιν επί των ορίων Μολδαυίασ 

και Βλαχίασ, όπου θφρε τουσ οπλαρχθγοφσ Αναςτάςθν Αργυροκαςτρίτθν και Καραβιάν 

αναμζνοντάσ τον. Ο τελευταίοσ οφτοσ ζωερεν εκ Γαλατςίου δφο κανόνια και ζςυρε κατόπιν 

του και πολφν όχλον, ον οπλίςασ διά του παρατυχόντοσ, και παρατάξασ κακ' θν ϊραν 

ειςιρχετο ο Υψθλάντθσ εωείλκυςε τόςον τθν προςοχιν αυτοφ ωσ άνκρωποσ μεγάλθσ 

αξιότθτοσ, ϊςτε ανεδείχκθ ςτρατθγόσ ταγματάρχθσ (γ). Επτά θμζρασ διζμεινεν ο 

Υψθλάντθσ εν Φωηάνθ, κακ' ασ κατεγίνετο γυμνάηων κατά τθν ευρωπαϊκιν τάξιν πολλοφσ 

νζουσ, πεπαιδευμζνουσ ωσ επί το πλείςτον και αγακϊν γονζων, ςυρρζοντασ κακ' θμζραν 

πολλαχόκεν υπό τασ ςθμαίασ του, εξ ων ςυνεκροτικθ τάγμα επονομαςκζν «ιερόσ λόχοσ». 

Ελζγοντο δε οι ιερολοχίται οφτοι και μαυροωορίται, διότι εμελανοωόρουν· ζωεραν δε επί 

του πίλου κατά μζτωπον ομοίωμα κρανίου επί δφο κοκκάλων εν χιαςτϊ ςχιματι υω' ο 

επιγραωι «Ελευκερία ι κάνατοσ»· εωόρουν δε και εκνόςθμον τρίχρουν. 

Μάρτιοσ Εκςτρατεφςασ ο Υψθλάντθσ εκ Φωξάνθσ ζωκαςε τθν 16 μαρτίου εισ Βουηζον, 

πόλιν παρά τον ομϊνυμον ποταμόν, κακείκεν επροχϊρθςεν εισ Ρλοζςτι, όπου 

διζμεινεν ωσ δζκα θμζρασ. Τθν δε 28 εςτρατοπζδευςεν εν Κολεντίνθ θμιϊριον 

από Βουκουρεςτίου· ϊςτε εχρονότριψε κακ' οδόν από Λαςίου εισ Κολεντίναν 

τζςςαρασ εβδομάδασ. Θ τόςθ χρονοτριβι κακ' ουσ καιροφσ θ ταχφτθσ ςυντελεί τα 

μζγιςτα εισ πρόοδον τοιοφτων τολμθμάτων, επιγαςε κυρίωσ εξ όςων ελάμβανεν 

επί τθσ οδοιπορίασ του μυςτικϊν ειδιςεων, ότι ο μεν Βλαδιμιρζςκοσ εμελζτα κατ' 

αυτοφ επιβουλιν, ο δε Σάββασ εκλονίηετο· διά τοφτο οδοιπορϊν εταλαντεφετο αν 

ζπρεπε να υπάγθ εισ Βουκουρζςτι, όπου ιςαν ο Βλαδιμιρζςκοσ και ο Σάββασ 

ζχοντεσ ικανάσ δυνάμεισ ι να ςτρατοπεδεφςθ εν Τυργοβίςτω, αρχαία μθτροπόλει 

τθσ θγεμονείασ. 

 

Το Βουκουρζςτι ζκειτο υπό ςτρατιωτικιν μάςτιγα κακ' ον καιρόν προςιγγιςεν ο 

Υψθλάντθσ· διά τοφτο οι κάτοικοι εχάρθςαν επί τω ερχομϊ του ελπίηοντεσ ανακοφωιςιν 

των δεινϊν, οι δε ςθμαντικϊτεροι των εναπομεινάντων αρχόντων, εν οισ και ο 

μθτροπολίτθσ, υπιγαν εισ προχπάντθςίν του παρακαλοφντζσ τον να ζμβθ εισ τθν πόλιν, 

αλλά δεν ειςθκοφςκθςαν δι' ασ ςυνζλαβεν υποψίασ. Εκ δε των οπλαρχθγϊν ο μεν 

Γιωργάκθσ προχπιντθςε τον Υψθλάντθν κατά τθν Μενηίλθν, τον ςυνϊδευςεν εισ 

Κολεντίναν και διζμεινε παρ' αυτϊ και υπό τασ διαταγάσ του μετά των ςτρατιωτϊν του· ο 

δε Βλαδιμιρζςκο και ο Σάββασ δεν προςιλκαν ουδ' αω' οφ ζωκαςεν εισ Κολεντίναν. Τθν δε 

επαφριον εςτάλθ προσ τον Σάββαν ο εξ απορριτω του Υψθλάντου Λαςςάνθσ εισ γνϊςιν 

τθσ αιτίασ. Ο Σάββασ υπεκρίκθ κατ' αρχάσ τον άρρωςτον, αλλ' αναγκαςκείσ να εξθγθκι 

ςαωζςτερον ωμολόγθςεν, ότι το κίνθμα του πρίγκθποσ δεν ιτον οποίον εωθμίηετο, ότι επί 

τθ βεβαιϊςει ρωςςικισ ςυμπράξεωσ ανεδζχκθςαν όλοι τον αγϊνα, ότι παριλκαν πζντε 

εβδομάδεσ αω' οφ ο πρίγκθψ επζραςε τον Ρροφκον, και ρωςςικι ςφμπραξισ δεν εωάνθ, 

ότι ζβλεπεν άωευκτον τον αωανιςμόν των δφο θγεμονειϊν και τον παντελι όλεκρον των 

πρωταγωνιςτϊν, και ότι εδίςταηε περί του πρακτζου. Ο Λαςςάνθσ επροςπάκθςε να τον 

καρρφνθ ειπϊν, ότι αι ελπίδεσ τθσ ρωςςικισ ςυμπράξεωσ ιςαν βάςιμοι, αλλ' θ ϊρα δεν 

ιλκε, διότι δεν ειςζβαλαν εισ τασ θγεμονείασ τουρκικά ςτρατεφματα, ϊςτε να λάβωςιν 
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εντεφκεν αωορμιν να εςβάλωςι και ρωςςικά. Διά τοφτων και τοιοφτων λόγων ζωερε τον 

Σάββαν ο Λαςςάνθσ προσ τον Υψθλάντθν, όςτισ τον εδζχκθ ωιλοωρονζςτατα και 

υπεςτιριξε και αυτόσ τασ δοκείςασ αυτϊ ελπίδασ. Γενομζνου δε λόγου περί του 

Βλαδιμιρζςκου, ο Υψθλάντθσ εξεμυςτθρεφκθ όςασ υποψίασ ςυνζλαβε κατ' αυτοφ, 

προςκζςασ, ότι δισ υπιγεν ο Γεωργάκθσ να τον ωζρθ εισ Κολεντίναν και απζτυχε. Ο Σάββασ 

ανεδζχκθ να τον πείςθ, και τω όντι το κατϊρκωςε μείνασ εν τω ςτρατοπζδω του 

Βλαδιμιρζςκου εισ αςωάλειαν αυτοφ μζχρι τθσ επανόδου του. Ο δε Βλαδιμιρζςκοσ, 

παραςτάσ ενϊπιον του Υψθλάντου, υπεκρίκθ τελείαν αωοςίωςιν εισ αυτόν και ηιλον προσ 

τον αγϊνα· εξζωραςε δε επικυμίαν να μείνθ αυτόσ ωσ οπιςκοωυλακι εν Βλαχία, ο δε 

Υψθλάντθσ να μεταβι εισ Βουλγαρίαν, ωσ προεςχεδιάςκθ· επζμενε δε τόςω μάλλον εισ το 

να προχωριςθ ο Υψθλάντθσ όςον τάχιον, κακ' όςον είχεν ζλκει είδθςισ, ότι θ Βουλγαρία 

ετοίμθ ιτο να δράξθ τα όπλα επί τω εμωανιςμϊ αυτοφ, και ότι επί τω ςκοπϊ τοφτω εςτάλθ 

εκείκεν και ζωκαςεν ιδθ εισ τθν επί του Δουνάβεωσ αντικρφ του Σιςτόβου Ηζμνιτςαν ο 

Χρίςτοσ Ράγκασ, είσ των οπλαρχθγϊν τθσ Βουλγαρίασ μετά 400 ςτρατιωτϊν και των εισ 

περαίωςιν του ςτρατοφ αναγκαίων πλοιαρίων. Αλλ' οι λόγοι του Βλαδιμιρζςκου δεν 

ίςχυςαν· και αυτόσ μεν επανιλκεν αβλαβισ εισ τα ίδια, ο δε Σάββασ απελφκθ 

ευωθμοφμενοσ διά τον ηιλον του. 

 

Πςον δε το ςχζδιον του Υψθλάντου ιτον εξ αρχισ ςακρόν τόςον θ κζςισ του κακίςτατο 

κακ' θμζραν κινδυνωδεςτζρα. Συνζρρευςαν υπό τασ ςθμαίασ του και κακ' οδόν και εν 

Κολεντίνθ πολλοί ζνοπλοι, και ελογίηοντο όλοι τριςχίλιοι· αλλ' άτακτοι εν γζνει και 

καταχραςταί· και ζχοντεσ υπ' όψιν το ςκανδαλϊδεσ παράδειγμα των πλείςτων 

οπλαρχθγϊν, ων τα εν Βλαχία ακεμιτουργιματα υπερζβθςαν και αυτά τα εν Μολδαυία, 

εγίνοντο θμζρα τθ θμζρα ζτι μάλλον ακράτθτοι. Μεταξφ δε των τριϊν οπλαρχθγϊν, των 

εχόντων και επιρροιν και ικανότθτα και τα ανδρειότερα και πολυπλθκζςτερα ςϊματα, 

πιςτόσ ιτο και πιςτόσ διζμεινε μζχρι τζλουσ ο Γεωργάκθσ, αλλ' ο Σάββασ και ο 

Βλαδιμιρζςκοσ ιςαν επίβουλοι και προδόται. Οι εντόπιοι όλοι θχκρεφοντο τον Υψθλάντθν, 

διότι ο αγϊν ιτον επ' ωωελεία ξζνθσ γθσ και επί ωκορά τθσ πατρίδοσ των· πάςα δε θκικι 

δφναμισ, εξ όςων ζβλεπαν και ζπαςχαν, εξζλειψεν· ϊςτε θ τελεία καταςτροωι του αγϊνοσ 

εωαίνετο άωευκτοσ επερχομζνθσ εχκρικισ δυνάμεωσ. 

 

Τοιαφτα ιςαν τα κατά τθν Βλαχομολδαυίαν αρχομζνου του απριλίου. Ερχόμεκα τϊρα να 

κεωριςωμεν και τα κατά τθν Ελλάδα. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Δ' 

 

Έποτιρ ηηρ Πελοποννήζος και καηάζηαζιρ αςηήρ επί ηυν παπαμονών 

ηηρ επαναζηάζευρ. _Έλεςζιρ κι απέλεςζιρ ηος Υοςπζίδ Παζά και 

σαπακηηπιζμόρ αςηού. 

 

ΚΑΚ' όλα τα μζρθ τθσ ελλθνικισ γθσ ο αρικμόσ των εντοπίων Χριςτιανϊν ιτον ανϊτεροσ 

του αρικμοφ των εντοπίων Τοφρκων. Αλλ' θ Ρελοπόννθςοσ είχε και ιδιαίτερα 

πλεονεκτιματα· περιείχε χριςτιανικόν λαόν πολυπλθκζςτερον, ευπορϊτερον, 

εμπορικϊτερον και βιομθχανϊτερον αναλόγωσ των άλλων λαϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, 
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διότι και ο τουρκικόσ ηυγόσ ιτον ελαωρότεροσ. Οι ςτελλόμενοι εισ Ρελοπόννθςον θγεμόνεσ 

ςυχνάκισ αλλθλοδιεδζχοντο, και ωσ εκ τοφτου θ επί του τόπου ιςχφσ των πολλι δεν ιτον· 

εωορευόμενοι δε υπό των διατριβόντων εν τθ βαςιλευοφςθ αντιπροςϊπων τθσ 

Ρελοποννιςου, εςυςτζλλοντο ζτι μάλλον εν ταισ κακοεργίαισ των. Οι αρχιερείσ και οι 

προεςτϊτεσ είχαν μεγάλθν επιρροιν επί των ομοπίςτων αυτϊν· και ωσ εκ τοφτου ιςαν 

ιςχυροί παρά τθ εξουςία· ςυνιρχοντο δε περί κοινϊν υποκζςεων εισ τθν πρωτεφουςαν τθσ 

Ρελοποννιςου δισ του ζτουσ, ςυνενιςχυόμενοι ενϊπιον τθσ τουρκικισ εξουςίασ. Αν και 

γενικϊσ οι λαοί τθσ Ρελοποννιςου, καταγινόμενοι εισ ειρθνικά ζργα, δεν ιςαν μάχιμοι, 

διζπρεπαν όμωσ μεταξφ αυτϊν άνδρεσ εκ τθσ τάξεωσ των κλεπτϊν ωθμιηόμενοι επ' ανδρία 

και πολεμικι εμπειρία. Ζηθ και λαόσ προσ μεςθμβρινιν άκραν αυτισ διαςϊςασ πολλά 

λείψανα τθσ ςπαρτιατικισ καταγωγισ του. Επιτθδειοτάτθ εισ αμυντικόν πόλεμον είναι θ 

γεωγραωικι κζςισ τθσ. Καλαςςοτείχιςτοσ θ χϊρα αφτθ παρζχει μόνον τον ςτενόν Λςκμόν 

εισ ειςβολιν εχκρικϊν ςτρατευμάτων, αλλά και αυτόν βουνϊδθ προσ τθν Μεγαρίδα και 

δυςπρόςιτον. Βουνϊδθ και δυςπρόςιτα είναι και πάμπολλα εντόσ αυτισ μζρθ. Τα μεταξφ 

Κορίνκου και Άργουσ ςτενά τα κοινϊσ λεγόμενα Δερβενάκια και το Αγιονόρι, το μεταξφ 

Άργουσ και Τριπολιτςάσ Ραρκζνι, το μεταξφ Τριπολιτςάσ και Καλαμάτασ Μακρυπλάγι, το 

μεταξφ Αρκαδίασ και Ρφργου Κλειδί, τα μεταξφ Κορίνκου και Βοςτίτςθσ ςτενά τθσ Ακράτασ, 

τα μεταξφ Ρατρϊν και Βοςτίτςθσ Σελλά, ο διατζμνων τθν Μάνθν Ταψγετοσ και τόςαι άλλαι 

ορειναί και δφςβατοι κζςεισ είναι ευχπεράςπιςτοι, και δι' ολίγων επιτθδειόταται εισ 

παρεμπόδιςιν τθσ από τόπου εισ τόπον μεταβάςεωσ πολλϊν· ωρουρείται δε θ χερςόνθςοσ 

αφτθ υπό μεγάλων προμαχϊνων, ζνκεν μεν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, ζνκεν δε των ναυτικϊν 

νιςων και τθσ Κριτθσ· βοθκείται και υπό τθσ παραλίου περιωερείασ τθσ εισ ειςαγωγιν 

άλλοκεν των αναγκαίων. Πλα ταφτα ανεδείκνυαν τθν Ρελοπόννθςον, θν δικαίωσ κεωρεί ο 

Στράβων ακρόπολιν όλθσ τθσ Ελλάδοσ, τθν καταλλθλοτζραν και αςωαλεςτζραν βάςιν του 

μελετωμζνου επαναςτατικοφ κινιματοσ. 

 

Δφο ιςαν αι εν αυτι εςτίαι τθσ επαναςτάςεωσ, θ Αχαΐα και θ Μάνθ· εκείνθ μεν πολιτικι, 

αφτθ δε πολεμικι. 

 

Θ πόλισ των Ρατρϊν ικμαηεν υπζρ πάςαν άλλθν τθσ Ρελοποννιςου διά το εμπόριον και το 

πολφτιμον προϊόν τθσ ςταωίδοσ· ευρωπάιηε δε και υπζρ τασ άλλασ διά τθν ςυχνιν μετά 

τινων παρακαλαςςίων τθσ Ευρϊπθσ πόλεων εξ αιτίασ του εμπορίου επιμιξίαν, και διά τθν 

εν αυτι διαμονιν προξζνων ιςχυόντων παρά ταισ τουρκικαίσ Αρχαίσ και πολλάσ ςχζςεισ 

προσ τουσ εντοπίουσ εχόντων· είχε και ωιλομοφςουσ και ωιλοκάλουσ πολίτασ Χριςτιανοφσ 

και θμζρουσ πολίτασ Τοφρκουσ. Τρεισ πολιτικοί άνδρεσ τθσ Αχαΐασ, ο Ρ. Ρατρϊν Γερμανόσ, 

ο Ανδρζασ Ηαιμθσ προεςτϊσ των Καλαβρφτων, και ο Ανδρζασ Λόντοσ προεςτϊσ τθσ 

Βοςτίτςθσ, ιςαν ειλικρινϊσ ςυνδεδεμζνοι πριν ζτι γνωςκϊςιν εν Ρελοποννιςω τα τθσ 

Εταιρίασ. Οι ςυνετοί δε και ωιλοπάτριδεσ οφτοι άνδρεσ εν πολλι όντεσ υπολιψει, ίςχυαν εξ 

αιτίασ του δεςμοφ των και τθσ αξίασ των και παρά τοισ τοπικοίσ ςυμβουλίοισ και παρά τοισ 

γενικοίσ· ζμειναν δε μζχρι τζλουσ ηωισ, εν μζςω τόςων πολιτικϊν και πολεμικϊν 

περιπετειϊν του αγϊνοσ, πιςτοί προσ αλλιλουσ πολιτευόμενοι πάντοτε τθν αυτιν 

πολιτικιν. Θ υπόλθψισ των τριϊν τοφτων ανδρϊν ςυνζτεινεν όχι ολίγον εισ το να 

καταςτακι θ πόλισ των Ρατρϊν πολιτικόν κζντρον τθσ Ρελοποννιςου. 

 
Θ Μάνθ, εξ αιτίασ τθσ ορεινισ κζςεωσ και τθσ ακαρπίασ τθσ γθσ, δεν ζπεςεν εισ τασ αυτάσ 
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πολιτικάσ περιπετείασ, οφτε διιγειρε τθν ωιλοδοξίαν και τθν πλεονεξίαν των 

δορυκτθτόρων, ωσ θ λοιπι Ρελοπόννθςοσ. Ο λαόσ τθσ, πτωχόσ ωσ ο τόποσ ον κατοικεί, 

αωιλζμποροσ, αβιομιχανοσ, άκικτοσ, και ηων εν ςκλθραγωγίαισ και τθ χριςει των όπλων, 

εκιρευε πολλάκισ τα προσ το ηθν δι' αρπαγϊν κατά γθν και κατά κάλαςςαν. Οφτε Αρχιν 

τουρκικιν, οφτε κατοίκουσ Τοφρκουσ είχε ποτε θ Μάνθ· απελάμβανε δε πλιρθ αυτονομίαν 

υπό τθν κυριαρχίαν του κατά καιροφσ καπθτάμπαςα επί ετθςίω ωόρω, ςπανίωσ και αυτϊ 

αποδιδομζνω, τεςςάρων μεν χιλιάδων γροςίων κατ' αρχάσ, δεκαπζντε δε μετά ταφτα. 

Είχεν επτά αρχιερείσ· και αρχικεν μεν διθρείτο εισ οκτϊ καπθτανάτα, ζπειτα δε εισ ζνδεκα· 

πασ δε καπθτάνοσ ιτο ςχεδόν ανεξάρτθτοσ, και διεδζχετο ωσ επί το πλείςτον τθν αξίαν του 

ο κλθρονόμοσ του· ανεδεικνφετο δε είσ εξ αυτϊν ανϊτεροσ των άλλων, παρ' αυτϊν μεν 

κατ' αρχάσ, ωζρων τον τίτλον Μπασ - καπθτάνοσ, μετά δε το 1770 παρά του κατά καιροφσ 

καπθτάμπαςα υπό τον τίλον Μπασ - μπογοφσ, αλλ' ζκτοτε κοινϊσ προςαγορευόμενοσ 

«Μανιατμπζθσ»· δικαίωσ δε εκεωρείτο ο τόποσ διά τα πλεονεκτιματα του πολεμικόν 

κζντρον τθσ Ρελοποννιςου· επρόκειτο δε να κινθκϊςιν οι κάτοικοί του προ των άλλων, 

διότι εισ εκείνουσ απζβλεπαν κυρίωσ οι λοιποί λαοί τθσ Ρελοποννιςου διά τθν ωιμθν τθσ 

ανδρίασ των. Αλλ' θ Αρχι τθσ Εταιρίασ, καί τοι κεωροφςα και αφτθ τον τόπον τοφτον εςτίαν 

τθσ επαναςτάςεωσ, οφτε όπλα, οφτε τροωάσ, οφτε πολεμεωόδια, οφτε χριματα 

εναπεταμίευςεν, αλλ' ζςτειλε μόνον κατθχθτάσ και ζδωκεν υποςχζςεισ (α). 

 

Τον δε νοζμβριον του αυτοφ ζτουσ κατζβθ εισ τθν Ρελοπόννθςον ωσ θγεμϊν αυτισ ο 

Χουρςιδπαςασ, άνκρωποσ μεγαλοπρεπισ ωσ ςουλτάνοσ, ςκλθροκάρδιοσ, πολυδάπανοσ 

ωσ ουδείσ άλλοσ των θγεμόνων τθσ Ρελοποννιςου και τρόμον τοισ υπ' αυτόν εμπνζων (β)· 

διζπρεψε δε και επί των λαμπροτζρων υπουργιϊν του οκωμανικοφ κράτουσ και 

υπθρζτθςε και ωσ μζγασ βεηίρθσ· εςτάλθ δε εισ τθν Ρελοπόννθςον κυρίωσ προσ 

παρατιρθςιν τθσ πολιτικισ καταςτάςεωσ του τόπου και του πνεφματοσ των κατοίκων, και 

διετάχκθ, αν εφριςκεν αωορμιν να υποπτεφςθ ότι εμελετάτο τι κατά του κράτουσ, να 

ενεργιςθ τρία τινά· τθν αωόπλιςιν των Χριςτιανϊν, τθν μετάπεμψιν εισ Τριπολιτςάν των 

αρχιερζων και προεςτϊτων και τθν ειςαγωγιν εισ τθν Ρελοπόννθςον ςτρατευμάτων προσ 

ενίςχυςιν τθσ εξουςίασ. Ρολλά εκρυλλοφντο κατά των Χριςτιανϊν ότε ζωκαςεν ο 

Χουρςιδθσ εισ τθν Ρελοπόννθςον· αλλ' αυτόσ οφτε πίςτιν οφτε προςοχιν πολλιν ζδωκε· 

και εκ τοφτου ωαίνεται, ότι θ Ρφλθ είχε μζχρι τοφδε απλάσ μόνον υποψίασ, αποδίδουςα 

ίςωσ και αφτθ τθν ωαινομζνθν ανθςυχίαν και κίνθςιν των ελλθνικϊν πνευμάτων εισ τασ 

ραδιουργίασ του αποςτάτου Αλιπαςα. Αλλ' ο άγριοσ χαρακτιρ του νζου τοφτου θγεμόνοσ, 

θ αιμοβόροσ διάκεςίσ του και θ δραςτθριότθσ του διζςπειραν τόςον ωόβον, ϊςτε θ 

Ρελοπόννθςοσ ι δεν κα εκινείτο κακ' όλθν τθν διάρκειαν τθσ θγεμονίασ του, ι, αν εκινείτο, 

κ' απετφγχανεν αωεφκτωσ παρόντοσ αυτοφ. Αλλ' θ Ρφλθ, δυςαρεςτθκείςα επί τθ διαγωγι 

του αρχθγοφ τθσ κατά του Αλι εκςτρατείασ, ανζκεςε τθν αρχιςτρατθγίαν εκείνθν εισ τον 

Χουρςιδθν, όςτισ εξιλκε τθσ Ρελοποννιςου ολίγασ εβδομάδασ αω' οφ ειςιλκεν. Εκλικθ 

εισ τθν θγεμονίαν ο οικείοσ του Κιοςζ Μεχμζτπαςασ, αλλά και αυτόσ ςυνθκολοφκθςε τον 

Χουρςιδθν, ϊςτε θ θγεμονεία ζμεινεν υπό διοίκθςιν ανκθγεμόνοσ, του Μεχμζτ - 

Σαλιχαγα, μιτε πολλιν ικανότθτα ζχοντοσ, μιτε τθν προςικουςαν ςυςτολιν εμπνζοντοσ. 

Τόςον δε ανφποπτοι ιςαν προσ όςα ςυνζβθςαν μετ' ολίγον εν Ρελοποννιςω και ο 

Χουρςιδθσ και ο Μεχμζτθσ, ϊςτε αμωότεροι αωικαν εν Τριπολιτςά και τασ γυναίκασ και 

τα πλοφτθ των ωσ εν τόπω αςωαλεί και θςφχω· κζλοντεσ δε να κακθςυχάςωςι τα 
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πνεφματα των εντοπίων Τοφρκων, υποπτευόντων και ωοβουμζνων, απζςτειλαν εισ 

Ρελοπόννθςον μετά τθν ζξοδόν των χιλίουσ ςτρατιϊτασ προσ ενίςχυςιν τθσ εξουςίασ και 

ματαίωςιν ενδεχομζνου ανιαροφ ςυναντιματοσ. Τοιουτοτρόπωσ θ Ρελοπόννθςοσ 

θλευκερϊκθ του Χουρςιδθ, και οι Χριςτιανοί ανζπνευςαν. Αλλ' οι εντόπιοι Τοφρκοι ιςαν 

πάντοτε ζμωοβοι, ςχεδιάηοντεσ πϊσ να ματαιϊςωςι τασ βουλάσ των Ελλινων· εωοβοφντο 

δε προ παντόσ άλλου τουσ λεγομζνουσ κλζπτασ, ων εςϊηοντο λείψανα εν Ρελοποννιςω· 

διά τοφτο θξεφροντεσ, ότι ο ποτζ κλζπτθσ Αναγνωςταράσ είχεν ειςζλκει πρό τινοσ καιροφ 

κρυωίωσ εισ Ρελοπόννθςον, και ότι υπενιργει τι εν ταισ μεςςθνιακαίσ επαρχίαισ, βουλιν 

ζβαλαν ι να τον ςυλλάβωςιν ι να τον ωζρωςιν εισ Τριπολιτςάν διά ωιλικϊν τρόπων, αλλ' 

απζτυχαν. Βουλιν ζβαλαν να ςυλλάβωςι και τουσ τιδε κακείςε ολίγουσ άλλουσ 

καπθτάνουσ, ωσ τουσ Κουμανιϊτασ και τουσ Ρετμεηάδασ· και διαδόςαντεσ επιτθδείωσ και 

πανοφργωσ ότι τινζσ των αγάδων του Λάλα, απεικιςαντεσ εισ τασ διαταγάσ τθσ εξουςίασ, 

εξωπλίςκθςαν, διζταξαν τουσ ρθκζντασ να επιςτρατεφςωςιν επί μιςκϊ, ςκοπόν ζχοντεσ να 

τουσ ςυλλάβωςιν απροωυλάκτουσ ι να τουσ δολοωονιςωςιν. Αλλ' οι επιβουλευόμενοι δεν 

επαγιδεφκθςαν. Θ απείκεια και θ προωφλαξισ των Ελλινων ανθςφχαηαν ζτι μάλλον τουσ 

Τοφρκουσ· αλλ' ό,τι υπερθφξθςε τθν ανθςυχίαν των ιτο το εξισ. 

 

Ο μζχρι κανάτου καταδιωκόμενοσ υπό τθσ τουρκικισ εξουςίασ Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, 

και καταωυγϊν προ πολλϊν ετϊν εισ Επτάννθςον, ιλκε τθν 6 Λανουαρίου εισ τθν Μάνθν 

τθν γενναίωσ και ωιλοωρόνωσ τουσ καταδιωκομζνουσ ομογενείσ και ομοπίςτουσ αείποτε 

δεχομζνθν. Θ είδθςισ του ερχομοφ του κατά τασ περιςτάςεισ εκείνασ εωάνθ τρανόν 

προμινυμα ταραχϊν, και θ τουρκικι εξουςία θρϊτθςε τον Μαυρομιχάλθν περί αυτοφ και 

τον παρεκίνθςε να τον ςυλλάβθ ι αποδιϊξθ ωσ κακεντρεχι και επικίνδυνον, αλλ' ουδζν 

κατϊρκωςε, και ο Κολοκοτρϊνθσ κακιμενοσ εκεί άωοβοσ μζχρισ ου εξερράγθ θ 

επανάςταςισ δεν ζπαυεν ανταποκρινόμενοσ μετά των εν Ρελοποννιςω οικείων του, και 

προδιακζτων αυτοφσ εισ το να δράξωςι τα όπλα τθν 25 μαρτίου, κακ' θν, ωσ 

προεςχεδιάςκθ, κα εκινείτο θ Μάνθ προ των άλλων επαρχιϊν τθσ Ρελοποννιςου εισ 

εμψφχωςιν και παράδειγμα αυτϊν. Αλλ' όςον παριρχοντο αι θμζραι, τόςον το πράγμα 

εγίνετο ςπουδαιότερον· δεν ζλειπαν δε και περιςτάςεισ εισ αφξθςιν των υποψιϊν των 

Τοφρκων, και θ ακόλουκοσ όχι ολίγον τουσ ετάραξε. 

 

Διάωοροι νερόμυλοι ιςαν προ πολλϊν ετϊν κατθδαωιςμζνοι εν Δθμιτςάνθ, κωμοπόλει τθσ 

Καρυταίνθσ. Οι αδελωοί Σπθλιωτόπουλοι ανιγειράν τινασ, και ωζροντεσ άλλοκεν φλθν 

ιρχιςαν να καταςκευάηωςι κρυωίωσ πυρίτιδα. Ανεκάλυψε τοφτο θ τουρκικι Αρχι τθσ 

Καρυταίνθσ αρχομζνου του Φεβρουαρίου, κατεταράχκθ, επάτθςε τα φποπτα μζρθ, εν οισ, 

αν δεν θφρε πυρίτιδα, θφρε τα εισ καταςκευιν τθσ, και ανζωερε τα πάντα εισ τον εν 

Τριπολιτςά ανκθγεμόνα, όςτισ διζταξε και κατεδαωίςκθςαν οι ανεγερκζντεσ φποπτοι 

μφλοι. 

 

Θ τουρκικι Αρχι, οςάκισ ςυνελάμβανε πολιτικάσ υποψίασ ςυνείκιηε ν' αςωαλίηεται 

λαμβάνουςα ομιρουσ· εν τθ παροφςθ όμωσ περιςτάςει ωοβθκείςα τθν παρακοιν των 

Χριςτιανϊν θρκζςκθ εισ τθν υπ' άλλθν πρόωαςιν κλιςιν εισ Τριπολιτςάν εν πρϊτοισ μεν 

των προεςτϊτων, ζπειτα δε και των αρχιερζων προςκαλουμζνων ςυνικωσ οςάκισ ι 

πόλεμοσ εξωτερικόσ επζκειτο ι εςωτερικαί ταραχαί ανεωφοντο. Σκοπόσ δε τθσ εξουςίασ 

ιτο μθδενόσ να επιτρζψθ τθν ζξοδον και να ματαιϊςθ τοιουτοτρόπωσ ό,τι ετεκταίνετο. Θ 
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ςυγκάλεςισ αφτθ κατεκορφβθςεν όλουσ ςυνειδότασ τθν ενοχιν και εικάηοντασ τθν αιτίαν. 

Μζχρι τινόσ αμωίβαλλαν περί του πρακτζου· είχαν υπ' όψιν τθν απόωαςιν τθσ εν Βοςτίτςθ 

ςυνελεφςεωσ του να μθ υπάγωςιν εισ Τριπολιτςάν προωαςιηόμενοι άλλ' αντ' άλλων· αλλ' 

εςυλλογίηοντο εν ταυτϊ ότι, αν παρικουαν, ζςχιηαν το προςωπείον, και ϊωειλαν να 

οπλιςκϊςιν αμυνόμενοι, καί τοι ανζτοιμοι, ανεωοδίαςτοι, διεςκορπιςμζνοι εν ταισ 

επαρχίαισ και μιτε καν να ςυννοθκϊςι δυνάμενοι διά τουσ εισ ςφλλθψιν αποςτόλων ι 

γραμμάτων παραωυλάττοντασ Τοφρκουσ, διά τοφτο νομίςαντεσ αδφνατον ι ολεκρίαν τθν 

αντίςταςιν, απεωάςιςαν να υπακοφςωςιν, ελπίηοντεσ διά του εμωανιςμοφ των να 

εμπνεφςωςι κάρροσ και διαςκεδάςωςι τασ υποψίασ. Ιγγιηε δε και το Ράςχα, κακ' ό 

επανιρχοντο ςυνικωσ εισ τα ίδια, ϊςτε ιλπιηαν και διά ταφτθν τθν αιτίαν να μθ μείνωςιν 

εν Τριπολιτςά ειμι ολίγασ θμζρασ. Οι Τοφρκοι θκζλθςαν να λάβωςι τα πιςτά και παρά τθσ 

Μάνθσ, θν υπζρ πάςαν άλλθν επαρχίαν υπϊπτευαν αλλ' θ Μάνθ δεν εκρζματο από τθσ 

τουρκικισ Αρχισ τθσ Ρελοποννιςου· διά τοφτο ο Ρετρόμπεθσ παρθγγζλκθ περιποιθτικϊ 

τω τρόπω ν' αναβι και αυτόσ ωσ πιςτόσ υπικοοσ εισ Τριπολιτςάν προσ διαςκζδαςιν διά τθσ 

παρουςίασ του των προσ βλάβθν αυτοφ και του τόπου του ωθμιηομζνων. Ο Ρετρόμπεθσ 

απεποιικθ ευςχιμωσ ν' απζλκθ, αλλ' ζςτειλε λιγοντοσ του ωεβρουαρίου ζνα των υιϊν 

του, τον Αναςτάςθν, και ζνα των ανεψιϊν του, τον Ρανάγον Ρικουλάκθν (β), ων θ εν 

Τριπολιτςά παρουςία ενζπνευςε μζγα κάρροσ. Το κάρροσ τοφτο θφξθςεν ζτι μάλλον θ 

κατόπιν αλλθλοδιάδοχοσ είςοδοσ αρχιερζων και προεςτϊτων, υποκρινομζνων όλων ότι τα 

πάντα ιςαν ραδιουργίαι του Καρά - Αλι. 

 

Ουδεμία επαρχία ιτο τόςον τεταραγμζνθ όςον θ των Ρατρϊν. Τοφρκοι και Χριςτιανοί 

υπζβλεπαν και παρετιρουν αλλιλουσ. Λόγοι απειλθτικοί παρ' εκείνων και φποπτοι παρά 

τοφτων ελζγοντο ςυχνάκισ, και το παν προεμινυε ταχείαν και βαρείαν ριξιν· και άλλοι μεν 

των Ρατρίων Χριςτιανϊν μετζωεραν τα ωίλτατά των εισ τα χωρία, άλλοι δε τα διεβίβαηαν 

εισ τθν Επτάννθςον. Οι δε Τοφρκοι, περιωερόμενοι ζνοπλοι, τουσ εμπόδιηαν, και εντεφκεν 

ςυνζβαιναν λογοτριβαί και ςυγχφςεισ. Ανίκανοσ ο Ρ. Ρατρϊν να κακθςυχάςθ τουσ 

τεταραγμζνουσ Τοφρκουσ, και ωοβοφμενοσ ριξιν ανετοίμων των Ελλινων ζτι όντων, 

εκάλεςε τον εν Βοςτίτςθ ωίλον του Λόντον εισ ςφςκεψιν και τθν επαφριον τθσ αωίξεϊσ του 

επεςκζωκθςαν αμωότεροι τον διοικθτιν των Ρατρϊν Σεκιραγαν, εντόπιον, και θφραν παρ' 

αυτϊ πλιρθ ςυνζλευςιν των εντοπίων αγάδων ςκεπτομζνων περί των πραγμάτων. Ο 

Λόντοσ ενόθςεν ότι οι Τοφρκοι ιςαν μάλλον ωοβιςμζνοι ι ωργιςμζνοι· διά τοφτο τοισ 

ελάλθςε καρραλζωσ. «Αγάδεσ», τοισ είπεν, «επανάςταςισ των ραγιάδων δεν γίνεται χωρίσ 

να κζλωμεν θμείσ, οι πρόκριτοι· και θμείσ, χάρισ εισ τον μεγαλοδφναμον Κεόν και εισ τον 

πολυεφςπλαγχνον αυκζντθν μασ, είμεκα πλοφςιοι και κτθματίαι ωσ και ςεισ. Θμείσ 

ενκυμοφμεκα ότι ζμειναν γυμνοί και πεινϊντεσ οι αποςτατιςαντεσ πρό τινων ετϊν 

πατζρεσ μασ, και δεν επικυμοφμεν να πάκωμεν τα αυτά. Ζπειτα τότε ικμαηεν ο προσ τθν 

υψθλιν Ρφλθν ρωςςικόσ πόλεμοσ, ςιμερον εξ εναντίασ είναι παντοφ βακεία ειρινθ και 

καταδίωξισ των αποςτατοφντων. Ο αποςτάτθσ Αλισ, Αγάδεσ, κινεί τασ ταραχάσ, και ςεισ, 

χρεωςτϊ να είπω, τασ υποκερμαίνετε δι' ων πράττετε, αν και εν αγνοία. Λδοφ, εςκορπίςκθ 

ο ραγιάσ· πϊσ κα πραγματοποιθκι θ είςπραξισ των βαςιλικϊν ειςοδθμάτων; Αν δεν 

αλλάξετε διαγωγιν, θμείσ οι προεςτϊτεσ δεν εγγυϊμεκα τθν θςυχίαν του τόπου· και 

επειδι χρεωςτοφμεν και θμείσ λόγον τθ υψθλι Ρφλθ περί τοφτου, ίςωσ αναγκαςκϊμεν ν' 

απολογθκϊμεν κατ' ευκείαν και να ωανερϊςωμεν τουσ αιτίουσ». 
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Οι Τοφρκοι όχι μόνον δεν ωργίςκθςαν ακοφςαντεσ τουσ αποτόμουσ τοφτουσ λόγουσ εκ 

ςτόματοσ ραγιά, αλλά και εηιτθςαν ευμενϊσ τασ ςυμβουλάσ αυτοφ. «Αγάδεσ», 

επανζλαβεν ο Λόντοσ, «μθ περιωζρεςκε ζνοπλοι· αωιςατε τουσ ραγιάδασ ελευκζρουσ να 

μεταωζρωςι τασ οικογενείασ και τα πράγματά των όπου ευαρεςτοφνται, και θμείσ ςασ 

εγγυϊμεκα τθν θςυχίαν του τόπου, και ςασ προςωζρομεν και πάςαν ςυνδρομι εισ τθν 

είςπραξιν των βαςιλικϊν ειςοδθμάτων, κινδυνευόντων να χακϊςιν». Οι Τοφρκοι 

ειςικουςαν τουσ λόγουσ του Λόντου, και εωάνθςαν ανυποπτότεροι μακόντεσ μετ' ολίγον, 

ότι αρχιερείσ και προεςτϊτεσ άλλων μερϊν τθσ Ρελοποννιςου απιρχοντο πρόκυμοι εισ 

Τριπολιτςάν, και ότι και οι τθσ Αχαΐασ εμελζτων και αυτοί ν' απζλκωςι. Τω όντι και ο Ρ. 

Ρατρϊν και ο Λόντοσ εκίνθςαν προσ τθν Τριπολιτςάν, αω' οφ ζμακαν ότι απιρχοντο εκεί οι 

άλλοι, και ανζβθςαν και εισ Καλάβρυτα· αλλά ςυςκεωκζντεσ μετά του αρχιερζωσ και των 

προεςτϊτων τθσ επαρχίασ εκείνθσ, δεν θφραν εφλογον να υπακοφςωςι τθν πρόςκλθςιν τθσ 

εξουςίασ, διότι οι ςκοποί τθσ εωαίνοντο ολζκριοι. Εωρόνουν δε ότι θ παρακοι των κα 

ωωζλει μάλλον ι κα ζβλαπτε και τουσ ιδθ προαπελκόντασ, διότι κα εςυςτζλλοντο οι 

Τοφρκοι, εν όςω ζμεναν οφτοι ζξω, να κακοποιιςωςι τουσ ζςω, ωοβοφμενοι δικαίωσ μθ 

τουσ ερεκίςωςι, και ςυμβι ό,τι επροςπάκουν να εμποδίςωςιν. Επεκφμουν δε να λάβωςι 

και τασ ζξωκεν απαντιςεισ, ωσ προεςχεδιάςκθ, και να πράξωςιν ζπειτα ό,τι κα τοισ 

υπθγόρευεν θ περίςταςισ· αλλά δεν ικελαν και να ςχίςωςιν ειςζτι το προςωπείον· όκεν 

εμεκοδεφκθςαν το ακόλουκον τζχναςμα. Ζπλαςαν επιςτολιν ανϊνυμον ωσ ςτελλομζνθν 

προσ αυτοφσ παρά τινοσ των εν Τριπολιτςά Τοφρκων ωίλων των και λζγουςαν, ότι κάνατοσ 

τουσ ανζμενεν εν Τριπολιτςά, κακϊσ κάνατοσ ανζμενε και τουσ προειςελκόντασ· διζταξαν 

δε τον κομιςτιν να προπορευκι κρυωίωσ κατά τθν οδόν τθσ Τριπολιτςάσ, και επανζλκθ εισ 

απάντθςίν των ωσ ερχόμενοσ εκ τθσ πόλεωσ εκείνθσ. 

 

Ταφτα προετοιμάςαντεσ απεχαιρζτθςαν τον διοικθτιν των Καλαβρφτων, ςυμπαρζλαβαν 

δφο τρεισ Τοφρκουσ και ανεχϊρθςαν τθν 9 μαρτίου ωσ εισ Τριπολιτςάν· ιςαν δε ο Ρ. 

Ρατρϊν, ο επίςκοποσ Κερνίτςθσ Ρροκόπιοσ, ο Ηαιμθσ, ο Χαραλάμπθσ, ο Λόντοσ, ο Φωτίλασ 

και ο Κεοχαρόπουλοσ. Αω' οφ δε επλθςίαςαν ταισ Κατςάναισ απιντθςαν, ωσ 

προεςχεδιάςκθ, τον επιςτολιοωόρον και ζλαβαν τθν επιςτολιν παρόντων των 

ςυνακολουκοφντων Τοφρκων, θν αναγνϊςαντεσ εισ επικοον πάντων, υπεκρίκθςαν ότι 

θγανάκτθςαν και υπιγαν όλοι ομοφ εισ Καρνζςι· εκείκεν ανιγγειλαν τοισ εν Τριπολιτςά και 

τω διοικθτι των Καλαβρφτων όςα τοισ εκοινοποιικθςαν κακ' οδόν, παραπονοφμενοι διά 

τθν προσ αυτοφσ άδικον απιςτίαν των αγάδων, και ηθτοφντεσ άδειαν να μζνωςιν εν ταισ 

επαρχίαισ των ωσ ωοβοφμενοι, ζτοιμοι πάντοτε να εκτελζςωςιν όςα κοινι γνϊμθ των 

ςυνελκόντων κ' απεωαςίηοντο εν Τριπολιτςά. Τθν δ' επιοφςαν μετζβθςαν εισ τθν μονιν 

τθσ Αγίασ Λαφρασ (γ), και απζςτειλαν εισ Κωνςταντινοφπολιν καλόγθρον ωαίροντα προσ 

τον πατριάρχθν γράμματα εισ κακθςφχαςιν τθσ Ρφλθσ, αν τυχόν διεβάλλοντο παρά των εν 

Ρελοποννιςω τουρκικϊν Αρχϊν ωσ απεικείσ και κακά βουλευόμενοι. Διά του αυτοφ 

γραμματοκομιςτοφ εκοίνωςαν και τοισ εωόροισ τθσ Εταιρίασ τθν αλθκι κατάςταςιν των 

πραγμάτων αιτοφμενοι τασ οδθγίασ των. Λαβόντεσ οι εν Τριπολιτςά αγάδεσ τα προσ 

αυτοφσ γράμματα των Αχαιϊν δεν τα εξζλαβαν ωσ απατθλά, και κατεταράχκθςαν, 

ηθτοφντεσ να μάκωςι τισ εωόβθςε τουσ γράψαντεσ, υποκζτοντεσ ότι ιτο Τοφρκοσ. Εν 

τοφτοισ εςτάλθ προσ αυτοφσ διατρίβοντασ εν τθ αγία Λαφρα απάντθςισ των αγάδων, των 

αρχιερζων και των προεςτϊτων λζγουςα ότι ιςαν όλα ψευδι, και καρρφνουςα αυτοφσ να 



www.schooltime.gr Σελίδα 44 
 

ςπεφςωςιν εισ Τριπολιτςάν ανυπόπτωσ. Αυτά ταφτα τουσ ζγραψε και ο διοικθτισ 

Καλαβρφτων· απεςτάλθ δε προσ αυτοφσ επί τω αυτϊ ςκοπϊ παρά των εν Τριπολιτςά και ο 

Ανδρζασ Καλαμογδάρτθσ αναβάσ εισ τθν πόλιν εκείνθν κακ' ον καιρόν ανζβθςαν οι 

αρχιερείσ και οι προεςτϊτεσ. Αλλ' αυτοί και τον πρζςβυν μθ όντα εκ των Φιλικϊν, 

απζςτειλαν άπρακτον, και επανζλαβαν όςα και πρότερον, προςκζςαντεσ, ότι ενόμιηαν 

αναγκαίον κατά τθν παροφςαν ταραχιν των πνευμάτων ν' αποςταλϊςιν εισ τασ επαρχίασ 

των και οι εν Τριπολιτςά αρχιερείσ και προεςτϊτεσ προσ κακθςφχαςιν του λαοφ, προσ 

είςπραξιν των βαςιλικϊν ωόρων και προσ ευόδωςιν τθσ λοιπισ υπθρεςίασ· επζμειναν δε 

επί τθ προτζρα γνϊμθ, ο εςτι, μιτε να παραδοκϊςιν εισ τθν εξουςίαν, μιτε να επιτεκϊςιν 

ζωσ ου ζλκωςιν αι ζξωκεν αναμενόμεναι απαντιςεισ· υποπτεφοντεσ δ' ζνοπλον 

καταδίωξιν διά τθν παρακοιν, απεωάςιςαν να ςτρατολογιςωςι μυςτικϊσ εισ υπεράςπιςιν, 

αν θ χρεία το εκάλει. Επειδι δε αςφμωορον ενόμιςαν να ςυνδιατρίβωςιν όλοι, μθ τφχθ 

αίωνθσ και ςυλλθωκϊςι, διεχωρίςκθςαν· και ο μεν Ρ. Ρατρϊν και ο Ηαιμθσ απιλκαν εισ 

Νεηερά, ο δε Κερνίτςθσ και Φωτίλασ εισ Κερπινιν, ο δε Χαραλάμπθσ και Κεοχαρόπουλοσ 

εισ Ηαροφχλαν, ο δε Λόντοσ εισ Διακοωτόν. Ανεκλικθ παρ' αυτϊν κακ' οδόν και ο εισ 

Τριπολιτςάν απερχόμενοσ Γεϊργιοσ Σινίνθσ προεςτϊσ τθσ Γαςτοφνθσ. Οι δε εν Τριπολιτςά 

μετά τθν επάνοδον του Καλαμογδάρτου και τθν παραλαβιν ων ανεωζραμεν γραμμάτων 

ζςτειλαν προσ τουσ Αχαιοφσ δεφτερον πρζςβυν, τον Νικόλαον Μοκωνιόν, και δεφτερα 

γράμματα, δι' ων οι αρχιερείσ και οι προεςτϊτεσ τουσ εβεβαίουν περί τθσ αςωαλείασ των 

ωσ αν ιςαν οι δυςτυχείσ αςωαλείσ αυτοί· αλλ' οφτε και θ δευτζρα αφτθ αποςτολι 

ευτφχθςεν, οφτε οι προσ ουσ εγζνετο απιντθςαν, διότι δεν ςυνδιζτριβαν· και ο πρζςβυσ 

Μοκωνιόσ ιδϊν τθν κατάςταςιν των πραγμάτων ουδ' αυτόσ επανιλκεν εισ Τριπολιτςάν. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ε' 

 
Δπανάζηαζιρ ηηρ Πελοποννήζος. 

 

ΟΤΑΝ φλθ εφωλεκτοσ ςυςςωρευκι, ςπινκιρ αρκεί να πζςθ και τθν ανάπτει. Τοιοφτον τι 

ςυνζβθ εν Ρελοποννιςω παρά τθν κζλθςιν και απόωαςιν όλων. 

Μάρτιοσ Ο γζρων Αςθμάκθσ Ηαιμθσ, προεςτϊσ των Καλαβρφτων και πατιρ του Ανδρζου, 

είχε παρ' αυτϊ δφο παλαιοφσ κλζπτασ, τον Χονδρογιάννθν και τον Ρετιϊτθν, ουσ 

άλλοτε λυτρϊςασ του κανάτου θγάπα, επιςτεφετο, κατιχθςε τα τθσ Εταιρίασ και 

προπαρεςκεφαηεν εισ τον μελετϊμενον αγϊνα. Τθν 15 μαρτίου, εν ϊ εγευμάτιηε 

μόνοσ εν τω χωρίω του, τθ Κερπινι, υπθρετοφντων του Χονδρογιάννθ και του 

Ρετιϊτθ, τουσ θρϊτθςε «τι νζον;» Εκείνοι απεκρίκθςαν, ότι τθν επαφριον 

ανεχϊρει εισ Τριπολιτςάν, ωζρων χριματα του δθμοςίου, ο Σεθδισ Λαλιϊτθσ, 

ςπαισ, και ότι, αν τοισ ζδιδε τθν άδειαν, ζτοιμοι ιςαν να τον κτυπιςωςι κακ' 

οδόν, και αρπάςωςι και ωζρωςι τα χριματα προσ τον αυκζντθν των επ' ωωελεία 

του γζνουσ. Ο γζρων Ηαιμθσ, ολιγολογϊτεροσ και αυτϊν των παλαιϊν 

Σπαρτιατϊν, τουσ εκφτταξεν αςκαρδαμυκτί, τοισ ζνευςε να τον κεράςωςι, και αω' 

οφ ζπιεν εισ τθν ελευκερίαν τθσ πατρίδοσ, ζκαμε τον ςταυρόν του και τοισ είπε, «'σ 

τθν ευχιν μου παιδιά». (α) Οι δφο κλζπται, λαβόντεσ τθν ευχιν του άρχοντοσ και 

παραλαβόντεσ καί τινασ άλλουσ, παρεμόνευςαν επί τθσ εισ Τριπολιτςάν οδοφ κατά 
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τθν Χελονοςπθλιάν, και ετουωζκιςαν τον Σεθδιν διαβαίνοντα ανφποπτον και 

ζχοντα ςυνοδόν τον Ταμπακόπουλον αναβαίνοντα και αυτόν δι' υποκζςεισ του εισ 

Τριπολιτςάν. Ο Σεθδισ δεν εβλάωκθ, και ζωιπποσ ων ζωυγε και διεςϊκθ εισ 

Τριπολιτςάν διαςϊςασ και όςα ζωερε χριματα· διεςϊκθ αβλαβισ και ο 

ςυνοδοιπόροσ του Ταμπακόπουλοσ, αωαρπαςκζντοσ μόνον του ςκευοωόρου 

ίππου του. Ζτυχε δε τθν αυτιν θμζραν ν' αναχωριςθ εισ Τριπολιτςάν και ο 

διοικθτισ των Καλαβρφτων Λβραιμθσ Αρναοφτογλουσ. Ο δε καταλυματίασ του, 

προπορευόμενοσ εισ αριςτοποίθςιν, και πλθςιάςασ όπου ετουωεκίςκθ ο Σεθδισ, 

ζμακε το γεγονόσ, και ωοβθκείσ κατά του αυκζντου του ενζδραν επζςτρεψεν 

ζντρομοσ και διθγικθ όςα ςυνζβθςαν αυκθμερόν. Ο Αρναοφτογλουσ, πλιρθσ και 

πρότερον υποψιϊν, εκορυβικθ ακοφςασ το γεγονόσ, ωπιςκοδρόμθςεν εισ 

Καλάβρυτα, εωόβιςε τουσ εντοπίουσ Τοφρκουσ παραςτιςασ το τόλμθμα ωσ 

επαναςτατικόν μάλλον ι λθςτρικόν, και παραλαβϊν αυτοφσ εκλείςκθ και 

ωχυρϊκθ εντόσ τριϊν δυνατϊν πφργων των Καλαβρφτων, ωσ αν ιρχοντο κατόπιν 

του εχκροί. Συγχρόνωσ εωονεφκθςαν και δφο ςπαΐδεσ Τριπολιτςϊται κατά το 

Λιβάρτςι, χωρίον των Καλαβρφτων. Θγουμζνου δε του Νικολοφ Σολιϊτθ 

εωονεφκθςαν καί τινεσ γυωτοχαρατςίδεσ κατά το Αγρίδι, χωρίον τθσ αυτισ 

επαρχίασ, και τρεισ κομιςταί γραμμάτων του τοποτθρθτοφ τθσ Τριπολιτςάσ προσ 

τον Χουρςιδθν· ετουωεκίςκθςαν καί τινεσ άλλοι Τοφρκοι αποβιβαςκζντεσ εκ 

Σαλϊνων εισ Ακράταν, και απερχόμενοι εισ Τριπολιτςάν, εξ ων οι μεν 

εωονεφκθςαν, οι δε ςυνελιωκθςαν. Τα ςυμβάντα ταφτα, αν και μθ επαναςτατικά, 

θφξθςαν τασ δικαίασ υποψίασ των Οκωμανϊν. 

 

Κακ' θν δε θμζραν εκλείςκθςαν οι περί τον Αρναοφτογλουν εντόσ των πφργων, οι 

προεςτϊτεσ των Καλαβρφτων απουςίαηαν. Ρρϊτοσ των άλλων, ο Χαραλάμπθσ, μακϊν το 

γεγονόσ και αγνοϊν ότι ωοβθκζντεσ οι περί τον Αρναοφτογλουν εκλείςκθςαν εισ άμυναν 

μάλλον ι εισ βλάβθν, παρζλαβεν όςουσ εδυνικθ εκ του προχείρου ενόπλουσ υπό τουσ 

Ρετμεηάδασ, ειςιλκεν εισ τθν πόλιν και επολιόρκθςε τουσ εν τοισ πφργοισ κλειςκζντασ, 

οίτινεσ παρεδόκθςαν. Γενομζνου δε γνωςτοφ του ςυμβάντοσ τοφτου, όπερ και θ ωιμθ και 

οι επικρατοφντεσ ωόβοι εμεγάλυναν, οι μεν εν Βοςτίτςθ Τοφρκοι διεπορκμεφκθςαν όλοι 

αβλαβείσ και ανεμπόδιςτοι ςυν γυναιξί και τζκνοισ εισ Γαλαξείδι, και κατζωυγαν εισ 

Σάλωνα όπου ιςαν ικανοί Τοφρκοι· οι δε εν Ράτραισ, οίτινεσ και αω' ότου ζμακαν, ότι οι 

Αχαιοί απεποιικθςαν να μεταβϊςιν εισ Τριπολιτςάν, είχαν αρχίςει να μεταωζρωςι τασ 

γυναίκασ και τα τζκνα των εισ τθν ακρόπολιν, εγκατζλειψαν τθν πόλιν και ςυνεκλείςκθςαν 

τθν 21 μαρτίου, μιτε πολεμοφντεσ μιτε πολεμοφμενοι. Τθν αυτιν θμζραν ανζβθςαν 

ζνοπλοι ζωσ 100 Τοφρκοι εκ του ίου εισ τθν πόλιν τουωεκίηοντεσ· τινζσ δε αυτϊν εμβάντεσ 

είσ τι ρακοπωλείον κατά τθν ενορίαν τθσ αγίασ Τριάδοσ, αω' οφ εμζκυςαν, ζχυςαν ρακιν ζν 

τινι λεκάνθ και εμβάψαντεσ τα παρευρεκζντα παλαιόπανα, τα άναψαν, και δι' αυτϊν 

ζκαυςαν το ρακοπωλείον· εωόνευςαν και τον ρακοπϊλθν· εκείκεν υπιγαν να πατιςωςι 

τθν οικίαν του Ραπαδιαμαντοποφλου· αλλ' ευρόντεσ αντίςταςιν, αυτοί μεν τθν επολζμουν 

κάτωκεν, οι δε εν τθ ακροπόλει τθν εκανονοβόλουν άνωκεν. Εν τοςοφτω αι ωλόγεσ του 

ρακοπωλείου διεδόκθςαν και πολλαί οικίαι εκάθςαν. Ιςαν πάμπολλοι Επταννιςιοι εν τθ 

πόλει, εξ ων πολλοί Φιλικοί. Οφτοι ακοφςαντεσ τον τουωεκιςμόν και βλζποντεσ τασ ωλόγασ 

ωπλίςκθςαν και ζτρεξαν εισ διάωορα μζρθ· τινζσ δε αυτϊν, παραλαβόντεσ καί τινασ 
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Ρατρείσ, επροχϊρθςαν εισ το Τάςι όπου ςυνικωσ ςυνθκροίηοντο οι Τοφρκοι· εκεί 

ςυνεκροφςκθςαν κατά πρϊτθν ωοράν, και εςκοτϊκθ ο Κεωαλλιν Βαςίλθσ Ορκουλάτοσ. 

Εκείκεν απεςφρκθςαν οι Επταννιςιοι προσ τθν ενορίαν του αγίου Γεωργίου κατοικουμζνθν 

όλθν υπό Χριςτιανϊν κατά τα δυτικά άκρα τθσ πόλεωσ, όπου ιςαν τα προξενεία. Το δ' 

εςπζρασ τθσ αυτισ θμζρασ ο πρόξενοσ τθσ ωςςίασ Βλαςςόπουλοσ, και ο πρόξενοσ τθσ 

Σουθδίασ Στράνθσ, κατοικοφντεσ όχι μακράν τθσ ακροπόλεωσ και ωοβοφμενοι τθν οργιν 

των Τοφρκων υποπτευόντων αυτοφσ, και δικαίωσ, ωσ ςυνωμότασ, εγκατζλιπαν τασ οικίασ 

των και διεςϊκθςαν εισ τα πλοία· απζπλευςαν δε μετ' ολίγασ θμζρασ, και ςυναπζπλευςε 

και ο προξενοσ τθσ Ρρωςςίασ Κοντογοφρθσ, ωίλοσ και αυτόσ του αγϊνοσ. 

 

Τθν αυτιν θμζραν ιλκεν εισ το μζςον ζνοπλοσ ο εντόπιοσ Ραναγιϊτθσ Καρατςάσ, απλοφσ 

τεχνίτθσ ζωσ τότε, και πολλιν εξ αυτισ τθσ αρχισ του κινιματοσ υπόλθψιν αποκτιςασ διά 

τθν ανδρίαν και τον πατριωτιςμόν του. Οφτοσ κζλων να δϊςθ καιρόν να παραμερίςωςιν οι 

Ρατρείσ τα ωίλτατα και τα πράγματά των διά νυκτόσ, ςυννοθκείσ και μετά του Ν. Γερακάρθ 

ενόσ των αρχθγϊν των Επταννθςίων, διζςπειρεν ανκρϊπουσ εισ διάωορα μζρθ τθσ πόλεωσ 

ωωνάηοντασ δι' όλθσ τθσ νυκτόσ, «γρθγορείτε», επί ςκοπϊ να υποκζτωςιν οι Τοφρκοι, ότι 

Ζλλθνεσ ιςαν πολλοί και προςεκτικοί, και να μθ τολμιςωςι νυκτικιν επζξοδον. 

Τοιουτοτρόπωσ κατωρκϊκθ ο ωιλάνκρωποσ οφτοσ ςκοπόσ. Τθν δε επαφριον (22) οι 

Τοφρκοι ευρζκθςαν όλοι ςυνθγμζνοι εν τθ ακροπόλει, όπου διζμειναν κανονοβολοφντεσ 

τθν πόλιν. Εν τοςοφτω οι πζριξ ςθμαντικοί Αχαιοί, μακόντεσ τα εν Ράτραισ ςυμβάντα, 

ζςπευςαν να ειςζλκωςι ςυμπαραλαβόντεσ όςουσ εδυνικθςαν εκ του προχείρου 

οπλοωόρουσ· και πρϊτοσ μεν ειςιλκε περί τθν μεςθμβρίαν ο Ραπαδιαμαντόπουλοσ, μετ' 

αυτόν δε ο Λόντοσ υπό ερυκράν ςθμαίαν, θν κατεςκεφαςεν ωσ ζτυχε και ωσ ικελε τθν 

ϊραν εκείνθν, ζχουςαν εν τω μζςω μζλανα ςταυρόν εω' ενόσ μόνου προςϊπου. Εξ αιτίασ 

δε του χρϊματοσ τθσ ςθμαίασ οι εν τω ωρουρίω Τοφρκοι εξζλαβαν τουσ ειςερχομζνουσ ωσ 

Λαλιϊτασ Τοφρκουσ, διότι ο επί του ενόσ προςϊπου τθσ ςθμαίασ ςταυρόσ δεν εωαίνετο εκ 

τθσ ακροπόλεωσ· τουσ εχαιρζτθςαν δε και ωσ ςυναδζλωουσ των κανονοβολοφντεσ. 

Ειςιλκαν τθν αυτιν θμζραν και ο Ρ. Ρατρϊν, ο Κερνίτςθσ, ο Ηαιμθσ, και ο οφωοσ, 

επιςφροντεσ πλικθ οπλοωόρων και ροπαλοωόρων· επί δε τθσ ειςόδου οι Ρατρείσ και οι 

παρεπιδθμοφντεσ Ζλλθνεσ εκραφγαηαν ενκουςιϊντεσ, Η ι τω - θ - ελευκερία· η ι τ ω ς α ν - 

οι - α ρ χ θ γ ο ί· κ α ι - εισ - τ θ ν - Ρ ό λ ι ν - ν α - δ ϊ ς θ - ο - Κ ε ό σ. Είςελκόντεσ δε οι 

αρχθγοί κατζλαβαν το προσ τον άγιον Γεϊργιον μζροσ τθσ πόλεωσ, όπου ιςαν οι 

Επταννιςιοι. Ο δε Ρ. Ρατρϊν διζταξε και ζςτθςαν επί τθσ πλατείασ του αγίου Γεωργίου 

ςταυρόν, ον ζτρεχαν και θςπάηοντο οι παρευρεκζντεσ, ορκιηόμενοι τον υπζρ πίςτεωσ και 

πατρίδοσ όρκον. Εμοίραςαν δε οι αρχθγοί και εκνόςθμα εξ ερυκροφ υωάςματοσ ωζροντα 

ςταυρόν κυανόχρουν, διζταξαν και τουσ ιςτοποιοφσ να τυπϊςωςι ςθμαίασ προσ χριςιν 

των παρόντων οπλοωόρων, και αποςτολιν εισ άλλα μζρθ, εξζδωκαν παντοφ 

επαναςτατικάσ προκθρφξεισ, ζγραψαν τοισ εντόσ και εκτόσ τθσ Ρελοποννιςου να δράξωςι 

τα όπλα, και ζςτειλαν προσ τουσ εν Ράτραισ εδρεφοντασ προξζνουσ τθν ακόλουκον 

εγκφκλιον. 

 

«Θμείσ, το Ελλθνικόν ζκνοσ των Χριςτιανϊν, βλζποντεσ ότι μασ καταωρονεί το οκωμανικόν 

γζνοσ, και ςκοπεφει όλεκρον εναντίον μασ πότε μ' ζνα πότε μ' άλλον τρόπον, 

απεωαςίςαμεν ςτακερϊσ ι ν' αποκάνωμεν όλοι ι να ελευκερωκϊμεν, και τοφτου ζνεκα 

βαςτοφμεν τα όπλα εισ χείρασ ηθτοφντεσ τα δικαιϊματά μασ. Πντεσ λοιπόν βζβαιοι ότι όλα 
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τα χριςτιανικά βαςίλεια γνωρίηουν τα δίκαια μασ, και όχι μόνον δεν κζλουν μασ εναντιωκι, 

αλλά και κζλουν μασ ςυνδράμει, και ότι ζχουν εισ μνιμθν ότι οι ζνδοξοι πρόγονοί μασ 

εωάνθςάν ποτε ωωζλιμοι εισ τθν ανκρωπότθτα, διά τοφτο ειδοποιοφμεν τθν 

εκλαμπρότθτά ςασ, και ςασ παρακαλοφμεν να προςπακιςετε να ιμεκα υπό τθν εφνοιαν 

και προςταςίαν του μεγάλου κράτουσ τοφτου». 

 

Αν και οι εν Ράτραισ Τοφρκοι και προζβλεπαν και προζλεγαν τασ ταραχάσ, θμζλθςαν 

διόλου το ωροφριόν των· εξ αιτίασ τθσ ςυνικουσ απρονοθςίασ των, και μθδζ τασ 

δεξαμενάσ του καν εωρόντιςαν να κακαρίςωςι και γεμίςωςιν ϊςτε μετά δφο θμζρασ αω' 

οφ εκλείςκθςαν, εδίψαςαν, διότι οι Ζλλθνεσ ζκοψαν το υδραγωγείον, εκυρίευςαν και τασ 

παρά το ωροφριον τουρκικάσ οικίασ, και δεν τουσ άωιναν μιτε να προκφπτωςι μιτε τα 

κανόνια να γεμίηωςιν ειμι υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ. Διεκρίνετο ωσ τολμθρότεροσ των 

άλλων ο Καρατςάσ· τα μζγιςτα δε διζπρεψε και ο Σταμάτθσ Κουμανιϊτθσ, κφμα πεςϊν τθσ 

τόλμθσ του τθν θμζραν τθσ εισ τθν πόλιν ειςόδου. Τολμθροί οι Ζλλθνεσ τασ πρϊτασ θμζρασ 

και ενκουςιϊντεσ ζςτθςαν κατά του Φρουρίου ζξ κανόνια μετακομιςκζντα εκ των εν τω 

λιμζνι Λονίων πλοίων, και ιρχιςαν να υπονομεφωςι μετά πολλισ προκυμίασ και επιτυχίασ 

εισ ανατροπιν του· αλλά μακόντεσ οι ζμωρουροι εν καιρϊ προσ ποίον μζροσ δευκφνετο θ 

υπόνομοσ, τθν εματαίωςαν δι' ανκυπονόμου ολίγον απζχουςαν των βάκρων του 

ωρουρίου (β). Ρριν δε ματαιωκι το επιχείρθμα τοφτο, οι αρχθγοί ζλαβαν γράμματα του 

Ρανουργιά, ενόσ των οπλαρχθγϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ, λζγοντα, ότι εωόνευςε κακ' οδόν 

ταχυδρόμον του εκ Σερρϊν Λςοφωθ θγεμόνοσ τθσ Ευβοίασ επανερχομζνου εξ Λωαννίνων εισ 

τθν θγεμονείαν του, και ανζγνωςε τα προσ τασ τουρκικάσ Αρχάσ τθσ νιςου εκείνθσ 

γράμματά του διαλαμβάνοντα, ότι ωκάςασ εισ Βραχϊρι ζμακε τα εν Ράτραισ ςυμβάντα, 

και ότι διζκοπτε τθν οδοιπορίαν του και μετζβαινεν εκεί εισ υπεράςπιςιν των ομοπίςτων 

του. Κατεταράχκθςαν επί τθ ειδιςει ταφτθ οι προφχοντεσ Αχαιοί, τθν εωφλαξαν μυςτικιν, 

ίνα μθ ωοβίςωςι τουσ οπαδοφσ των, και ζςπευςαν να ειδοποιιςωςι τον εν τθ επαρχία του 

Ηυγοφ περιωερόμενον ωσ κλζπτθν Μακριν και να τον παρακινιςωςιν εν ο ν ό μ α τ ι - τ θ σ 

- Α ρ χ ι σ, να κτυπιςθ τον Λςοφωθν διαβαίνοντα τα προσ τθν Ναφπακτον ςτενά. Ο Μακρισ 

απεκρίκθ ότι δεν εδφνατο να πράξθ τι άνευ τθσ γνϊμθσ των προεςτϊτων του Μεςολογγίου 

και, των οπλαρχθγϊν τθσ Αιτωλοακαρνανίασ· αλλ' ο Λςοφωθσ κατιλκε μετά τριακοςίων 

οπλοωόρων εισ Μεςςολόγγι, και κατζπλευςεν εισ Αντίρριον, όκεν ζςτειλεν εισ Ράτρασ τον 

κεχαγιάν του υπ' άλλο όνομα πενιχρά ωοροφντα ίνα μθ κακοπάκθ γνωριςκείσ. Ζωερε δε 

οφτοσ πρόσ τινασ των προξζνων γράμματα του παςά αιτοφντοσ τθν ςφμπραξίν των εισ 

κατάπαυςιν των ταραχϊν, και είχεν εντολιν να κακθςυχάςθ τουσ Χριςτιανοφσ, επί 

υποςχζςει, ότι κα υπεςτιριηεν ο παςάσ εντόνωσ τα δίκαια παράπονά των κατά των 

εντοπίων Τοφρκων. 

 

Ο πρζςβυσ οφτοσ ανζβθ αβλαβισ υπό ςυνοδίαν Ελλινων εισ το επί τθσ εν τθ πόλει ανόδου 

πρωςςικόν προξενείον, όπου ανεγνϊςκθςαν τα γράμματά του· αλλ' απεπζμωκθ άπρακτοσ 

και ανενόχλθτοσ, αποκρικζντων των Ελλινων, ότι εχλεφαηαν τασ υποςχζςεισ, κατεωρόνουν 

και τασ απειλάσ του παςά του. Ο παςάσ ακοφςασ τθν απόκριςιν των Ρατρζων διεβιβάςκθ 

εισ ίον όπου διζμεινε δφο θμζρασ αγνοϊν τθν κατάςταςιν των πραγμάτων. Μακϊν δε τα 

πάντα και ότι το ωροφριον ζπιπτε διά λειψυδρίαν, αν δεν επρόωκανε να λφςθ τθν 

πολιορκίαν, εκίνθςε, τθν κυριακιν των Βαΐων πρωί (3 απριλίου), και ειςιλκεν 

ανεμπόδιςτοσ, διότι οι επί τθσ μεταξφ οδοφ τοποκετθκζντεσ υπό τον οδόπουλον 
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Βοςτιτςάνοι εισ εμπόδιον τθσ μεταβάςεωσ ζωυγαν αμαχθτί, οι δε λοιποί οι προσ το 

Βλατερόν, το κάτω μζροσ τθσ πόλεωσ, εγκατζλειψαν τασ κζςεισ των και ειςιλκαν επί 

λεθλαςία εισ τθν πόλιν, όπου οι εντόπιοι Τοφρκοι, κακ' θν θμζραν κατζωευγαν εν βία εισ το 

ωροφριον, αωικαν τα δυςκόμιςτα πράγματά των. Ειςελκϊν δ' ο παςάσ θφρε τουσ 

Τοφρκουσ εν άκρα αμθχανία, τουσ εκάρρυνε, και επειδι θ λφςισ τθσ πολιορκίασ ιτον θ 

μόνθ ςωτθρία των, τουσ παρζλαβεν όλουσ, και εξελκϊν ιρχιςε να καίθ πρϊτον τα προσ το 

ωροφριον άκρα τθσ πόλεωσ, και πολεμϊν να προχωρι και να καίθ και τα ενδότερα. Οι δε 

οπλοωόροι χωρικοί, όλοι απειροπόλεμοι, αωιλότιμοι και κωωεφοντεσ εισ τασ πατριωτικάσ 

ωωνάσ των αρχθγϊν, ζωυγαν αιςχρϊσ απζμπροςκεν του εχκροφ, αωιςαντεσ και τθν πόλιν 

και τα κανόνια και αυτά τα πολεμεωόδια εισ χείρασ του. Μόνον οι αδελωοί Κουμανιϊται 

και οι παρευρεκζντεσ Ξθρομερίται Χαςαπαίοι εκλείςκθςαν μετ' ολίγων εντόσ τινων οικιϊν 

προσ τθν Αλεξιϊτιςςαν και τθν Αγίαν Ραραςκευιν, και αω' οφ επολζμθςαν γενναίωσ και 

ευτυχϊσ ωονεφςαντζσ τινασ εχκροφσ, ζωυγαν αβλαβείσ. Οι δε αρχθγοί, βλζποντεσ τθν 

λειποταξίαν των οικείων και τθν πρόοδον των εχκρϊν, εγκατζλειψαν και αυτοί θν κατείχαν 

κζςιν κατά τον άγιον Γεϊργιον, και κατζλαβαν άλλθν κατά τθν Οδθγιτριαν, ματαίωσ 

προςπακοφντεσ να ςυγκεντρϊςωςί τινασ· αλλά μετ' ολίγον ζωυγαν και εκείκεν ζμωοβοι 

και περίλυποι διά τθν ατυχι ζναρξιν των αγϊνων των, και ζτι μάλλον διά τθν δειλίαν και 

πολεμικιν απειρίαν των χωρικϊν, διά τθν ωιλάρπαγα και αωιλότιμον διάκεςίν των, και διά 

τθν προσ τουσ αρχθγοφσ απείκειάν των. Το εςπζρασ δε τθσ αυτισ θμζρασ εωάνθ 

ζμπροςκεν του λιμζνοσ των Ρατρϊν πλοίον τουρκικϊν, εχαιρζτθςε το ωροφριον, 

αντεχαιρετικθ, και θφξθςεν εμωανιςκζν τον πανικόν ωόβον. Τοιουτοτρόπωσ θ 

εμπορικωτζρα και πλουςιωτζρα πόλισ τθσ Ρελοποννιςου, θ μία των δφο επαναςτατικϊν 

εςτιϊν, κακ' θν πρϊτον υψϊκθ το ςφμβολον τθσ ελευκερίασ, κατεςτράωθ εκ πρϊτθσ 

αωετθρίασ παραδοκείςα εισ πυρ και εισ λεθλαςίαν· και οι μεν δυςτυχείσ κάτοικοι, άλλοι 

θχμαλωτίςκθςαν, άλλοι εςωάγθςαν, και άλλοι διεςϊκθςαν ωεφγοντεσ γυμνοί και άποροι 

εισ Επτάννθςον. Οι δε ολίγοι Τοφρκοι, νικθταί τόςου πλικουσ, διεςκορπίςκθςαν εισ τα 

χωρία, ςυλλαμβάνοντεσ και ωονεφοντεσ τουσ ωεφγοντασ, και ωρίκθν διαςπείροντεσ (γ). 

 

Επί των δεινϊν δε τοφτων περιςτάςεων τινζσ των προξζνων, και κατ' εξοχιν ο τθσ Γαλλίασ, 

Ρουκεβίλλοσ, εωάνθςαν άξιοι παντόσ επαίνου, και ετίμθςαν τασ ςθμαίασ των ανοίξαντεσ 

τασ οικίασ των εισ καταωυγιν και ςωτθρίαν πλικουσ ανδρϊν και γυναικϊν 

καταδιωκομζνων και κινδυνευόντων, και εισ διάςωςιν τθσ περιουςίασ των. Αλλ' εν ϊ οφτοι 

εωζροντο τόςον γενναίωσ και ωιλανκρϊπωσ προσ τουσ πάςχοντασ, τινζσ, απορίμματα τθσ 

Λταλίασ και τθσ Επταννιςου, οπλιςκζντεσ δικεν υπζρ ελευκερίασ, κατιντθςαν εισ τόςθν 

κακοικειαν, ϊςτε εωζροντο προσ τουσ ακλίουσ Ρατρείσ ωσ Τοφρκοι. Άλλοι δε αν και υπό 

γαλλικιν προςταςίαν, θςζβθςαν και εισ αυτιν τθν προςτάτριαν ςθμαίαν, θγνωμόνθςαν 

και εισ αυτόν τον ευεργζτθν των Ρουςεβίλλον, ιρπαςαν παρρθςία τθν διαςωκείςαν εκ των 

χειρϊν των Τοφρκων και διατθρουμζνθν εν των προξενείω περιουςίαν των Ρατρίων, και 

θνάγκαςαν και αυτόν τον Ρουκεβίλλον να εγκαταλείψθ το προξενείον και καταωφγθ είσ τι 

αγγλικόν πλοίον ευρεκζν εν τω λιμζνι των Ρατρϊν, αίροντεσ μιαιωόνον χείρα και κατ' 

αυτοφ. 

Μάρτιοσ Αν και απζτυχε το εν Ράτραισ πρϊτον τοφτο επαναςτατικόν κίνθμα, θ επανάςταςισ 

διεδόκθ από άκρου εισ άκρον τθσ Ρελοποννιςου. Ρρϊτθ θ Μάνθ, μακοφςα τα 

ςυμβάντα ταφτα, εχφκθ τθν 23 μαρτίου εισ Καλαμάταν υπό τθν αρχθγίαν του 
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θγεμόνοσ τθσ Ρετρόμπεθ, ανδρόσ αξιοςζβαςτου διά τασ κοινωνικάσ αρετάσ του, 

και τθν επ' αγακϊ τθσ Ελλάδοσ χριςιν τθσ θγεμονίασ του. Εξεπλάγθςαν οι εν 

Καλαμάτα Τοφρκοι ιδόντεσ εν τθ πόλει τόςα πλικθ ενόπλων, και μακόντεσ τον 

ςκοπόν τθσ εκςτρατείασ, παρζδωκαν τα όπλα και τα πράγματά των, παρεδόκθςαν 

και αυτοί επί αςωαλεία ηωισ και τιμισ και δεν εκακόπακαν. Τοφτου δε γενομζνου, 

εψάλθ πάνδθμοσ δοξολογία επί τον παραρρζοντα ποταμόν, και ζγεινε δζθςισ 

προσ τον Κφριον των Δυνάμεων υπζρ ενιςχφςεωσ των υπζρ πίςτεωσ και πατρίδοσ 

αγωνιηομζνων. Διεςπάρθςαν δ' εκείκεν διάωοροι οπλαρχθγοί εισ διάωορα μζρθ. 

Ο δε Ρετρόμπεθσ, κεωροφμενοσ ωσ ο γενικόσ αρχθγόσ, εκάκθςεν εν τθ πόλει 

εκείνθ, όπου εςυςτικθ τοπικι διοίκθςισ (Γερουςία), ιτισ ςυνεδρίαςε κατά πρϊτθν 

ωοράν τθν 28, κακ' θν εξζδωκε κιρυγμα προσ τθν Ευρϊπθν, εν ϊ εξζκετε τα αίτια 

τθσ επαναςτάςεωσ και τασ επί τθν ςυνδρομιν τθσ Ευρϊπθσ ελπίδασ τθσ 

αναδεχκείςθσ τον υπζρ ελευκερίασ αγϊνα τθσ Ελλάδοσ (δ). 

 

Αω' οφ θ ωωνι τθσ ελευκερίασ ιχθςε κακ' όλθν τθν Ρελοπόννθςον, οι ενδιατρίβοντεσ 

Τοφρκοι, πτοθκζντεσ και υποπτεφοντεσ ξζνθν χείρα υποκινοφςαν τουσ Ζλλθνασ, 

εγκατζλειψαν τασ ατειχίςτουσ πόλεισ, και υπό μθδενόσ καταδιωκόμενοι ζτρεχαν εισ τα 

διάωορα ωροφρια ςυν γυναιξί και τζκνοισ προσ αςωάλειαν. 

 

Οι κατοικοφντεσ τα Μπαρδουνοχϊρια τθσ Λακεδαιμονίασ Τοφρκοι είχαν μεγάλθν και 

δικαίαν ωιμθν ανδρίασ, ετάρατταν ςυχνά τθν Ρελοπόννθςον, και εωόβιηαν και αυτάσ τασ 

τουρκικάσ Αρχάσ, άλλοτε ωσ αντιπολιτευόμενοι, άλλοτε ωσ αντάρται, ενίοτε δε και ωσ 

λθςταί. Αλλά κατά ταφτθν τθν περίςταςιν ωόβοσ πανικόσ κατζλαβεν αυτοφσ όλουσ. Είχαν 

πολλοφσ και δυνατοφσ πφργουσ και τροωάσ αωκόνουσ· αλλ' εισ ουδζν τα ελογίςκθςαν εξ 

αιτίασ του ακολοφκου περιςτατικοφ. 

 

Ραρευρζκθςαν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ πλοία τινα ελλθνικά εμπορίου χάριν εν 

Μαρακωνθςίω. Ο Κυριακοφλθσ Μαυρομιχάλθσ, όςτισ είχε ςχζςεισ προσ τουσ 

Μπαρδουνιϊτασ και δεν ζπαυε γράωων αυτοίσ, αρξαμζνθσ τθσ επαναςτάςεωσ, ότι ιρχετο 

θ Φ ρ α γ κ ι ά να κυριεφςθ τθν Ελλάδα, και ότι Φ ρ ά γ κ ο ι εκίνθςαν τθν επανάςταςιν, 

διζτριβεν εκείνασ τασ θμζρασ εν Μαρακωνθςίω, και κραιπάλων διζταξε τα πλοία να 

κανονοβολιςωςιν. Ακοφςαντεσ οι Μπαρδουνιϊται τον βρόντον, και ζμωοβοι δι' όςα 

εμάνκαναν περί επεμβάςεωσ τθσ Φ ρ α γ κ ι ά σ, θρϊτθςαν τουσ διαβαίνοντασ τι εςιμαιναν 

οι τόςοι κανονοβολιςμοί. Αγωγιάται τινεσ, ερχόμενοι εκ Μαρακωνθςίου, τοισ είπαν, ότι ο 

Φραγκιάσ εκανονοβόλει· Φραγκιάσ δ' ελζγετο ο διοικθτισ ενόσ των εν τω λιμζνι του 

Μαρακωνθςίου πλοίων, Μυκϊνιοσ. Οι Τοφρκοι, ι κακϊσ ακοφςαντεσ, ι παρεξθγιςαντεσ 

τθν απόκριςιν των αγωγιατϊν, και προδιατεκειμζνοι εισ ωόβον, και υποπτεφοντεσ ερχομόν 

Φράγκων, επίςτευςαν ακοφςαντεσ το όνομα του πλοιάρχου, ότι ιλκε τω όντι Φραγκιά εισ 

υποςτιριξιν του ελλθνικοφ αγϊνοσ, και όλοι, μικροί μεγάλοι, γυναίκεσ άνδρεσ, νζοι 

γζροντεσ, ωωνάηοντεσ «Φ ρ α γ κ ι ά - μ α σ - ε π λ ά κ ω ς ε», εγκατζλειψαν οικίασ και 

περιουςίαν και ζτρεχαν εισ Τριπολιτςάν μθ τουσ προωκάςωςιν οι Φράγκοι κακ' οδόν. 

Οδοιποροφντεσ δε όπωσ ζτυχεν, εκλείςκθςαν εν Τριπολιτςά τθν 27. Ρρο τθσ εκεί δε 

καταωυγισ των επρόλαβαν και κατζωυγαν εισ τθν αυτιν πόλιν και οι Λεονταρίται Τοφρκοι. 

Οι δε Καρυτινοί ωοβθκζντεσ μθ ςυλλθωκϊςι κακ' οδόν απερχόμενοι εισ Τριπολιτςάν, δεν 
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μετετόπθςαν. 

 

Οι δε Κορίνκιοι Τοφρκοι, ιδόντεσ ότι εκινικθςαν οι επί του ιςκμοφ Δερβενοχωρίται, οι εισ 

τθν οπλοωορίαν εξ αιτίασ τθσ τοποκεςίασ και τθσ υπθρεςίασ των θςκθμζνοι, 

ςυμπαρζλαβαν τθν μθτζρα του Κιαμιλμπεθ απόντοσ εισ Τριπολιτςάν και λοιποφσ οικείουσ 

του, και ανζβθςαν όλοι ζντρομοι εισ τθν Ακροκόρινκον (ε), όπου ελκόντεσ τθν επαφριον οι 

Δερβενοχωρίται και άλλοι υπζρ τουσ διςχιλίουσ τουσ επολιόρκθςαν θγουμζνου του 

Αναγνϊςτθ Ρετμεηά. Ζξ μόνον εκλείςκθςαν ζν τινι πφργω επί τθσ αναβάςεϊσ των και 

παρεδόκθςαν. 

 

Οι δε Αργείοι Τοφρκοι, ταλαντευόμενοι μζχρι τινόσ, εκυριεφκθςαν και αυτοί υπό πανικοφ 

ωόβου, πεςοφςθσ κατά περίςταςιν εν τθ πόλει μιασ και μόνθσ πιςτολίασ, και μετζωερον 

τασ οικογενείασ των εισ Ναφπλιον αυτοί δε διθμζρευαν ζνοπλοι εν Άργει, και 

διανυκτζρευαν εν Ναυπλίω. Εισ πλειοτζραν δε αςωάλειαν, ζβαλαν κατά νουν να 

μεταωζρωςιν ευςχιμωσ εισ Ναφπλιον τασ οικογενείασ των προκρίτων Χριςτιανϊν, και 

ιλκαν μια των θμερϊν 150 ιππείσ ζνοπλοι εισ Άργοσ εκ Ναυπλίου επί ςκοπϊ να τουσ 

βιάςωςιν, αν δεν τουσ ζπεικαν. Οι πρόκριτοι ευχαρίςτθςαν υποφλωσ τουσ Τοφρκουσ διά 

τθν περί αυτϊν ωροντίδα, και υπεςχζκθςαν προκφμωσ να ετοιμαςκϊςιν αυκθμερόν και 

μεταωζρωςι τα ωίλτατά των τθν επαφριον εισ Ναφπλιον. Οι Τοφρκοι πιςτεφςαντεσ τουσ 

λόγουσ των, επζςτρεψαν εισ Ναφπλιον, ςκοπεφοντεσ να επανζλκωςι τθν επαφριον εισ 

Άργοσ και να τουσ ςυνοδεφςωςιν· αλλ' οι πρόκριτοι εδραπζτευςαν τθν νφκτα ςυν γυναιξί 

και τζκνοισ, και διαςπαρζντεσ εισ τθν επαρχίαν ενϊπλιηαν τουσ επαρχιϊτασ. Κζλοντεσ δε 

να διακόψωςι πάςαν ςυγκοινωνίαν Άργουσ και Ναυπλίου ζςτειλαν τθν 2 απριλίου διά 

νυκτόσ ικανοφσ ενόπλουσ εισ το μεταξφ των δφο τοφτων πόλεων χωρίον, τθν Δελαμανάραν, 

όπου ωκάςαντεσ εκ Ναυπλίου οι Τοφρκοι τθν επαφριον, είδαν αίωνθσ πολλϊν τουωεκιϊν 

ςτόματα προσ αυτοφσ εςτραμμζνα, και ικουςαν και ωωνιν λζγουςαν, 'π ί ς ω - α γ ά δ ε σ, 

'π ί ς ω· Χ ρ ι ς τ ι α ν ο ί - κ α ι - Τ ο φ ρ κ ο ι - δ ε ν - ς υ η ο φ ν - π λ ζ ο ν. Οι Τοφρκοι 

εςτράωθςαν οπίςω και δεν εδοκίμαςαν ζκτοτε να μεταβϊςιν εισ Άργοσ. Επανιλκαν τότε 

και οι πρόκριτοι εισ τθν πόλιν, φψωςαν λευκιν ςθμαίαν, ωσ ςθμαίαν ελευκερίασ, και 

ιρχιςαν να ωροντίηωςι περί πολιορκίασ του Ναυπλίου. 

 

Οι δε Γαςτουναίοι Τοφρκοι ανεχϊρθςαν πανοικί τθν 27 ειδοποιθκζντεσ δε κακ' οδόν ότι 

δεν ιςαν δεκτοί εισ του Λάλα, διότι οι εκεί Τοφρκοι υπϊπτευαν μθ, αποκλειςκζντεσ τόςω 

πολλοί, αποκάνωςι τθσ πείνασ, εςτράωθςαν προσ το Χλουμοφτςι, παλαιόν ωροφριον παρά 

τθν Γλαρζντςαν, άωρουρον και διόλου ακατοίκθτον. Φκάςαντεσ δε εισ τα χωρία Σαβάτια 

και ουβιάτα μίαν ϊραν μακράν τθσ Γαςτοφνθσ εκτυπικθςαν υπό των Ελλινων, αλλ' 

υπερίςχυςαν και ζωκαςαν αβλαβείσ εισ το ωροφριον, όπου τουσ απζκλειςαν οι Ζλλθνεσ 

υπό τθν αρχθγίαν του Σιςίνθ και του Χαραλάμπθ Βιλαζτθ. Αλλ' οι Λαλιϊται Τοφρκοι 

προβλζποντεσ, ότι οι κλειςκζντεσ εν Χλουμουτςίω κα παρεδίδοντο μετ' ολίγον δι' ζλλειψιν 

των αναγκαίων, εξεςτράτευςαν εισ βοικειάν των, ωσ 400, υπό τον Κουτςοραίπαγαν και 

ζλυςαν διά μιασ τθν πολιορκίαν, καταδιϊξαντεσ κακιν κακϊσ τουσ Ζλλθνασ μζχρι 

καλάςςθσ, όπου τινζσ επνίγθςαν. Λυκείςθσ τοιουτοτρόπωσ τθσ πολιορκίασ του 

Χλουμουτςίου, οι εν αυτϊ Τοφρκοι μετζβθςαν όλοι εισ Ράτρασ, όπου ευρόντεσ καλιν 

υποδοχιν διζμεναν μζχρι τζλουσ. 
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Οι δε Αρκάδιοι Τοφρκοι (ςτ), ακοφςαντεσ ότι Ζλλθνεσ ζνοπλοι υπό ςταυροωόρουσ λεφκασ 

ςθμαίασ ςυνιχκθςαν εισ Κεωαλάρι του Σουλιμά, ότι διιρπαςαν τασ αποκικασ, ότι 

εκακοποίθςαν τουσ επιςτάτασ των χωρίων, και ότι εμελζτων να πζςωςι τθν νφκτα τθσ 25 (η) 

εισ τθν πόλιν, ανεβίβαςαν αυκεςπερί τασ οικογενείασ των εισ το παλαιοωροφριόν των· 

πρωίασ δε γενομζνθσ μετζωεραν αυτάσ εισ Μοκϊνθν και Νεόκαςτρον μιτε ενοχλοφμενοι 

επί τθσ μεταβάςεωσ, μιτε ενοχλοφντεσ τουσ Χριςτιανοφσ, ουσ και επαρθγόρουν 

υποκρινομζνουσ, ότι ελυποφντο εγκαταλειπόμενοι. Ωπλίςκθςαν τω όντι οι του τμιματοσ 

του Σουλιμά Χριςτιανοί, αλλ' εισ άμυναν· διότι, εξ όςων ζλεγαν παρρθςία οι Αρκάδιοι 

Τοφρκοι, εωοβικθςαν, ότι εμελζτων οφτοι να εξζλκωςιν εισ τα χωρία, να ςωάξωςι και να 

καταςτρζψωςιν. Εωοβικθςαν δε οι του τμιματοσ του Σουλιμά μάλλον ι οι των άλλων τθσ 

επαρχίασ τμθμάτων, διότι επ' αυτοφσ κυρίωσ, ωσ πολεμικωτζρουσ, ελζγετο ότι κα ζπιπτεν 

θ αιμοχαρισ οργι των Τοφρκων. 

 

Τθν δε 26 εκίνθςαν προσ τθν Τριπολιτςάν οι Φαναρίται Τοφρκοι, ςυν γυναιξί και τζκνοισ, 

μεκ' ων και οι του Ηοφρτςα τθσ επαρχίασ τθσ Αρκαδίασ ωσ γειτνιάηοντεσ· ιςαν δε όλοι 2600 

ψυχαί. 

 

Ο δε Κολοκοτρϊνθσ, ο κακιμενοσ και καιροωυλακτϊν εν τθ Μάνθ, εκεωρείτο δικαίωσ ωσ 

ζν των ςτοιχείων τθσ πελοποννθςιακισ επαναςτάςεωσ διά τθν πολεμικιν εμπειρίαν και 

ωιμθν του. Οφτοσ ςυνϊδευςε τουσ Μανιάτασ κατελκόντασ εισ Καλαμάταν· εκείκεν, λαβϊν 

υπό τθν οδθγίαν του 300 εξ αυτϊν, εςτράτευςε τθν 24 προσ τθν Σκάλαν, 4 ϊρασ 

απζχουςαν τθσ Καλαμάτασ. Ο ενκουςιαςμόσ των Χριςτιανϊν επί τθσ πορείασ αυτοφ ιτο 

μζγασ. Άνδρεσ και γυναίκεσ τον υπεδζχοντο διαβαίνοντα ευωθμοφντεσ· οι δε ιερείσ τον 

προχπιντων ωζροντεσ εικόνασ και κυμιάματα και ψάλλοντεσ το «Δ ό ξ α - ε ν - υ ψ ί ς τ ο ι 

σ - Κ ε ϊ». Ο Κολοκοτρϊνθσ ωκάςασ το εςπζρασ εισ Σκάλαν ζμακεν, ότι οι Καρυτινοί 

Τοφρκοι και ο διοικθτισ των Εμβλακίκων Μουςταωάσ ιηιϊτθσ εκλείςκθςαν εν τω 

παλαιοωρουρίω τθσ κϊμθσ εκείνθσ εκτόσ ολίγων απομεινάντων εν τθ κϊμθ. Ρροχωριςασ 

εκείκεν, διεγείρων παντοφ τον λαόν, βαρρφνων αυτόν κατά των Τοφρκων, και 

ςτρατολογϊν εκ των ςυμπατριωτϊν του Καρυτινϊν, ζωκαςε τθν επαφριον εισ Τετζμπεθ, 

χωρίον μεταξφ Λεονταρίου και Καρυταίνθσ, όπου τω εδόκθ γράμμα ευρεκζν παρά τινι 

πεηϊ ςτελλομζνω παρά των Φαναριτϊν Τοφρκων προσ τουσ Καρυτινοφσ και ςυλλθωκζντι. 

Το γράμμα τοφτο ζλεγεν, ότι οι Φαναρίται κα διζβαιναν τθν επαφριον διά τθσ Καρυταίνθσ, 

και ότι ιλπιηαν να εφρωςιν ζτοιμουσ και τουσ εκεί Τοφρκουσ προσ αςωαλι ςυμπορείαν εισ 

Τριπολιτςάν, διότι ο Κολοκοτρϊνθσ εςτράτευςε μετά πολλϊν χιλιάδων Μανιατϊν επί 

ςκοπϊ να τουσ κτυπιςθ, κακ' οδόν. Επί τθ ειδιςει ταφτθ ο Κολοκοτρϊνθσ κατζλαβε τθν 

επιοφςαν τθν δίοδον· αλλά, μθ ωανζντων των εχκρϊν, επορεφκθ προσ τθν Καρφταιναν, εξ 

θσ οι εναπομείναντεσ ολίγοι Τοφρκοι, ιδόντεσ αυτόν ερχόμενον, ζωυγαν θςφχωσ και 

εκλείςκθςαν και αυτοί εν τω παλαιοωρουρίω των. 

 

Τθν δε επαφριον ο Κολοκοτρϊνθσ, αωιςασ ολίγουσ ςυντρόωουσ του εν τθ κϊμθν, μετζβθ 

τα χαράγματα εισ το προσ τον άγιον Ακανάςιον ςτενόν, παραωυλάττων τουσ 

αναμενομζνουσ εχκροφσ. Οι εχκροί εωάνθςαν μετ' ολίγον ερχόμενοι και αποτελοφντεσ 

μακράν γραμμιν εξ αιτίασ του πλικουσ των ωορτωμάτων και τθσ ςτενοτοπίασ. Λδόντεσ δε 

μακρόκεν ότι οι Ζλλθνεσ προκατζλαβαν τθν δίοδον, ιλκαν ζμπροςκεν όλοι οι ζνοπλοι, και 

πλθςιάςαντεσ εμάχοντο ζξ ϊρασ. Αφτθ ιτον θ πρϊτθ εν τάξει μάχθ τθσ πελοποννθςιακισ 
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επαναςτάςεωσ μεταξφ Ελλινων και Τοφρκων, και ςυνεκροτικθ κατά τφχθν υπό τον 

πολζμαρχον τθσ Ρελοποννιςου, Κολοκοτρϊνθν. Οι Τοφρκοι επολζμθςαν γενναίωσ εισ 

ςωτθρίαν των γυναικϊν και τζκνων, και εισ διαωφλαξιν τθσ περιουςίασ των. Οι Μανιάται 

διζπρεψαν επίςθσ πολεμοφντεσ ολίγοι προσ πολλοφσ· μζχρι δε τθσ μεςθμβρίασ 

εςκοτϊκθςαν 15 Τοφρκοι και 6 Μανιάται· επλθγϊκθςαν και εκ των αρχθγϊν αυτϊν ο 

Βοϊδισ, και ο Δουράκθσ Οι Μανιάται καταναλϊςαντεσ περί τθν μεςθμβρίαν τα ωυςζκιά 

των, αωικαν θν ζωσ τότε κατείχαν κζςιν και απεςφρκθςαν είσ τι παρακείμενον πετρϊδεσ 

φψωμα παρά τθν γζωυραν του ποταμοφ· τινζσ δε αυτϊν ανεχϊρθςαν ςυνοδεφοντεσ τουσ 

πλθγωκζντασ εισ τα ίδια. Οι Τοφρκοι διζβθςαν τθν εγκαταλειωκείςαν κζςιν, και 

ςυναχκζντεσ όλοι εισ το Κ ο μ μ ζ ν ο ν - Τ ς α μ ί, επροχϊρουν εισ τθν γζωυραν· αλλ' οι επί 

του υψϊματοσ ολίγοι Ζλλθνεσ, προμθκευκζντεσ πολεμοωοδίων, δεν τουσ αωικαν να 

περάςωςι τουωεκίηοντζσ τουσ. Τότε οι Τοφρκοι ωπιςκοδρόμθςαν, επανιλκον εισ το Κ ο μ μ 

ζ ν ο ν - Τ ς α μ ί, επί ςκοπϊ να περάςωςι διά τον προσ του Χαλοφλαγα καλοκαιρινοφ 

πόρου· αλλ' ζωκαςαν οι αδελωοί Ρλαποφται, Γεωργάκθσ και Δθμιτρθσ, μετά 400 και τουσ 

εκτφπθςαν· τουσ εκτφπθςαν τότε ενωκζντεσ μετά των περί τουσ Ρλαποφτασ αναωανδόν και 

οι υπό τον Νικολόν Ηαριωόπουλον και Τςανζτον Χριςτόπουλον Φαναρίται, 

ςυνακολουκοφντεσ εξ αρχισ μακρόκεν τουσ ςυμπατριϊτασ των Τοφρκουσ υπό πρόςχθμα 

ωίλων κατ' αίτθςιν αυτϊν δι' αςωάλειάν των επί τθσ πορείασ. Επειδι δε μόνθ ςωτθρίασ 

οδόσ ιτο θ ποταμοπορία, ερρίωκθςαν εισ τον πόρον εν πρϊτοισ όλοι οι άοπλοι, αι 

γυναίκεσ και τα παιδία, άλλοι ζωιπποι και άλλοι πεηοί· ερρίωκθςαν και τα πλείςτα των 

ωορτθγϊν ηϊων, οι δε οπλοωόροι ζμειναν όπιςκεν μαχόμενοι και υπεραςπίηοντεσ τθν 

περαίωςιν. Εν ϊ δε εποταμοπόρουν τουωεκιηόμενοι και ωονευόμενοι, κατζβθςαν οι 

εντόπιοι Τοφρκοι άνωκεν του παλαιοωρουρίου, απεδίωξαν τουσ απομείναντασ εν τθ κϊμθ 

ολίγουσ Ζλλθνασ, και ιλκαν παρά τασ όχκασ του ποταμοφ προςτατεφοντεσ τουσ 

ςυναδζλωουσ των. Υπό τοιαφτασ περιςτάςεισ διεπζραςαν οι δυςτυχείσ Φαναρίται τον 

ουωιάν. Εκατόν ςχεδόν εςκοτϊκθςαν, πλειότεροι επνίγθςαν, μάλιςτα γυναίκεσ, παιδία 

και γζροντεσ, και πολλά ηϊα εηωγρικθςαν. Επειδι δε δεν τουσ εχϊρει όλουσ το 

παλαιοωροφριον, διζμειναν οι πλείςτοι ζξω ςυςςωρευτοί. 

 

Το δε εςπζρασ τθσ αυτισ θμζρασ ζωκαςεν ο Θλίασ Μαυρομιχάλθσ μετά διακοςίων· ζωκαςε 

τθν επαφριον και ο Κανζλλοσ Δθλθγιάννθσ μετ' άλλων τόςων· ζωκαςαν κατόπιν αυτϊν και 

άλλοι και πλικθ χωρικϊν· ϊςτε τθν 29 ιςαν ζξωκεν τθσ Καρυταίνθσ εξακιςχίλιοι 

οπλοωόροι εκ διαωόρων επαρχιϊν. Και οι μεν Τοφρκοι, ωοβοφμενοι να μείνωςι πλζον εν 

τθ κϊμθ, κατζωυγαν όλοι περί το παλαιοωροφριον, όπου οφτε τροωι οφτε πόςισ ςχεδόν 

ιτον· οι δε Ζλλθνεσ κυκλϊςαντεσ αυτοφσ ανζμεναν ϊρα τθ ϊρα τθν παράδοςίν των. Τόςον 

δε τουσ εςτενοχϊρθςαν και τουσ απιλπιςαν, ϊςτε τουσ θνάγκαςαν να ζλκωςιν εισ 

ςυνκθκολογίαν. 

 

Τοιουτοτρόπωσ οι κατοικοφντεσ τασ ατειχίςτουσ πόλεισ και τα χωρία τθσ Ρελοποννιςου 

Τοφρκοι, κυριευκζντεσ υπό πανικοφ ωόβου, εγκατζλειψαν τασ εςτίασ των και 

ςυνεςωρεφκθςαν εντόσ των ωρουρίων εν διαςτιματι τριϊν εβδομάδων, αω' οφ τρεισ 

τζςςαρεσ οπλοωόροι Καλαβρυτινοί ζςτθςαν ενζδραν. Μόνοι δε οι Λαλιϊται, μζγα 

ωρονοφντεσ επί τθ ανδρία των, διζμειναν τρεισ μινασ εν τθ κωμοπόλει των πλιρεισ 

κάρρουσ και ελπίδων, λεθλατοφντεσ και καταςτρζωοντεσ τα περίχωρα. 
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1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Σ' 

 
Σπαγικά ζςμβάνηα εν Κυνζηανηινοςπόλει και αλλασού ηηρ 

Οθυμανικήρ αςηοκπαηοπίαρ. 

Μάρτιοσ Θ ΡΥΛΘ είχεν από τινοσ καιροφ ατελείσ και ςυγκεχυμζνασ ιδζασ περί τθσ Εταιρίασ 

και απζδιδεν ίςωσ τθν ωαινομζνθν ανθςυχίαν των ελλθνικϊν πνευμάτων εισ τασ 

ραδιουργίασ του αποςτάτου Αλι· αλλά τα ςυλλθωκζντα γράμματα του 

Υψθλάντου, ων κομιςταί ιςαν ο Φππατροσ και ο Αριςτείδθσ, δεν αωικαν 

αμωιβολίαν περί τθσ υπάρξεωσ και του ςκοποφ τθσ Εταιρίασ και περί τθσ όςον 

οφπω ενάρξεωσ του επαναςτατικοφ κινιματοσ. Αλλά τόςθ ιτον θ απάκειά τθσ, 

ϊςτε, αν και τα περί ων ο λόγοσ γράμματα ςυνελιωκθςαν περί τασ αρχάσ του 

Λανουαρίου του 1821, δεν ζδωκε ςθμεία τθσ ςυνικουσ κθριϊδουσ πολιτικισ τθσ 

ειμι αρχομζνου του μαρτίου. Π,τι δε, ωσ ωαίνεται, τθν κατετάραξε και τθν 

θρζκιςεν υπζρμετρα ιτον θ ανακάλυψισ του ςχεδίου των Φιλικϊν εισ 

καταςτροωιν τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Εξ αιτίασ τθσ ανακαλφψεωσ ταφτθσ εδόκθ 

προςταγι να ωφγωςιν εκείκεν όςοι των Ελλινων δεν ιςαν εγκάτοικοι· ζγειναν δε 

και κατ' οίκουσ ζρευναι εισ εφρεςιν κρυπτομζνων, ωσ υπϊπτευεν θ Αρχι, όπλων 

και πολεμοωοδίων· παρετθρικθςαν και διάωορα μζρθ τθσ πόλεωσ, όπου 

εψικυρίηετο ότι υπεςκάωκθςαν υπόνομοι, εν οισ άνκρωποι εκρφπτοντο, και όπλα 

απεταμιεφκθςαν εισ χριςιν, δοκζντοσ του ςθμείου· τόςοσ ωόβοσ και τρόμοσ 

κατζλαβε τθν Ρφλθν και εντεφκεν, ωαίνεται, προιλκε κυρίωσ θ άπλθςτοσ αιμάτων 

παραωροςφνθ τθσ. 

 

Το πρωί τθσ 1 μαρτίου ζωκαςεν εκ Μολδαυίασ ζκτακτοσ ταχυδρόμοσ προσ τον εν 

Κωνςταντινουπόλει πρζςβυν τθσ ωςςίασ, όςτισ εκοινοποίθςε τθ Ρφλθ αυκθμερόν τα κατά 

τθν 22 ωεβρουαρίου εν τθ θγεμονεία εκείνθ ςυμβάντα· αυκεςπερί δε τθ εδόκθ διά των 

τακτικϊν ταχυδρόμων θ αυτι είδθςισ και κατ' ευκείαν. Τθν επαφριον ζωυγαν κρυωίωσ ςυν 

γυναιξί και τζκνοισ εισ Οδθςςόν οι επίτροποι του αυκζντου τθσ Μολδαυίασ, Νικόλαοσ 

Σοφτςοσ αδελωόσ του και Λωάννθσ Σχινάσ εξ αδελωισ γαμβρόσ του καί τινεσ άλλοι. Τθν 3 

ανζγνωςεν ο μζγασ διερμθνεφσ εν τω οικουμενικϊ πατριαρχείω ωιρμάνι διελαμβάνον, ότι 

θ υψθλι Ρφλθ, μακοφςα τθν κατά τθν Μολδαυίαν ςτάςιν τινϊν απονενοθμζνων τουσ 

ελυπείτο και παρεκίνει τθν Μεγάλθν εκκλθςίαν να ςυμβουλεφςθ τουσ υπό τθν 

ποιμαντορίαν τθσ πιςτοφσ υπθκόουσ τθσ κραταιάσ βαςιλείασ να μθ αποπλανθκϊςι και 

πζςωςιν εισ τθν δικαίαν και αδυςϊπθτον αγανάκτθςιν και αυτισ και των πιςτϊν 

Οκωμανϊν. Κατά τθν βαςιλικιν ταφτθν διαταγιν εξζδωκεν θ Μεγάλθ εκκλθςία ςυνοδικά 

και πατριαρχικά ζγγραωα (α) καταρωμζνθ και αωορίηουςα τον Υψθλάντθν και τον Σοφτςον 

ονομαςτί, και παραινοφςα πατρικϊσ τουσ λοιποφσ Χριςτιανοφσ όπωσ οι μεν πιςτοί 

εμμείνωςι και του λοιποφ εισ τθν προσ τον ςουλτάνον πίςτιν, οι δε αποπλανθκζντεσ 

επανζλκωςιν εισ τθν προτζραν υποταγιν· απζλυςε δε και τουσ Φιλικοφσ του προσ τθν 

Εταιρίαν όρκου ωσ αςεβοφσ και ολεκρίου. Τα κεραυνοωόρα δε ταφτα ζγγραωα 

υπεγράωθςαν εισ πλειοτζραν ωρίκθν επί τθσ αγίασ Τραπζηθσ και εςτάλθςαν δι' εξάρχων εισ 

τασ επαρχίασ· και εν μεν ταισ θγεμονείαισ ζωεραν αποτζλεςμα, αλλ' όχι και εν τθ Ελλάδι· 

τοιαφτα ζγγραωα εκίνθςαν άλλοτε τουσ ευλαβείσ λαοφσ τθσ Ελλάδοσ κατά των κ λ ε π τ ϊ ν· 
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αλλ' οι καιροί δεν ιςαν οι αυτοί, και ο ςθμερινόσ αγϊν ιτον υψθλισ ωφςεωσ· διά τοφτο 

οφτε αι εκκλθςιαςτικαί αφται παραινζςεισ θςφχαςαν ωσ άλλοτε τουσ Ζλλθνασ, οφτε αι 

απειλαί τουσ ετάραξαν, οφτε οι αωοριςμοί και αι κατάραι τουσ αωϊπλιςαν. Τινζσ δε των εν 

Κωνςταντινουπόλει βλζποντεσ τθν διαγωγιν τθσ Ρφλθσ προείδαν τι τοισ ζμελε· και ότι θ 

ωυγι ιτον θ ςωτθρία των. Τθν 5 ζωυγεν ο πρϊθν αυκζντθσ Αλζξανδροσ Χαντςερισ πανοικί 

και κατζωυγεν εισ Οδθςςόν. Ρανοικί ζωυγαν τθν 6 και κατζωυγαν εισ τον αυτόν τόπον και 

ο Γεϊργιοσ υιόσ του πρϊθν αυκζντου Καρατςά, ο ζμποροσ Γεϊργιοσ Χρθςτόπουλοσ και 

άλλοι. Τθν 8 ανεγνϊςκθ μυςτικόν ωιρμάνι κακ' όλα τα ηαμία τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, δι' 

ου παρθγγζλλοντο όλοι οι πιςτοί να ιναι διά παντόσ άγρυπνοι και ζτοιμοι προσ 

αντίκρουςιν των εν τοισ κόλποισ του κράτουσ εμωωλευόντων εχκρϊν, και οι μθ ζχοντεσ 

όπλα ν' αγοράςωςι πωλοφντεσ και αυτά τα ςκεπάςματά των, διότι ο κίνδυνοσ ιτο περί των 

όλων (β). Τθν 9 διετάχκθ ο οικουμενικόσ πατριάρχθσ διά ωιρμανίου να ςτείλθ εισ τθν 

Ρφλθν τινάσ των εγκρίτων αρχιερζων, χωρίσ να αιτιολογθκι θ διαταγι αφτθ· εςτάλθςαν δε 

ο Εωζςου Διονφςιοσ, ο Δζρκων Γρθγόριοσ, ο Νικομθδείασ Ακανάςιοσ, ο Κεςςαλονίκθσ 

Λωςιω, ο Τυρνόβου Λωαννίκιοσ, ο Αδριανουπόλεωσ Δωρόκεοσ ο και Ρρϊιοσ, και ο 

Αγχιάλου Ευγζνιοσ. Ραραςτακζντεσ οι αρχιερείσ οφτοι ενϊπιον του ρειη - εωζντθ 

απεςτάλθςαν εισ οκωμανικιν τινα οικίαν υπό ωφλαξιν, ζχοντεσ μεν τασ αναπαφςεισ των, 

αλλ' όχι και τθν άδειαν να βλζπωςιν άλλουσ ειμι τουσ διακόνουσ των ωσ υπθρζτασ. 

 

Συγχρόνωσ θ εξουςία ζωερεν εισ τθν βαςιλεφουςαν πλικοσ Αςιανϊν ςτρατιωτϊν και τθν 

14 διζταξε να οπλιςκϊςι και όλοι οι εν Κωνςταντινουπόλει Οκωμανοί. Αω' οφ δε ζςτθςε 

παντοφ ωυλακάσ, εκίνθςεν αμζςωσ χείρα βαρείαν καν μιαιοωόνον κακ' όλων των 

ςθμαντικϊν Ελλινων ανεξετάςτωσ και ακρίτωσ· αι οικίαι και οι γυναικωνίται των 

επατικθςαν, αι ωυλακαί εγζμιςαν υπόπτων, αιμοχαρείσ Αςιανοί ςείοντεσ γυμνάσ τασ 

ρομωαίασ και ωρυάττοντεσ περιζτρεχαν πλθκθδόν τασ οδοφσ και τασ αγοράσ κφοντεσ και 

απολφοντεσ όςουσ του κοινοφ λαοφ απιντων, άνευ αδείασ τθσ κυβερνιςεωσ, αλλά και 

άνευ κωλφματοσ· θ πολιτικι δε λφςςα ςυνϊμοςε μετά του κρθςκευτικοφ ωανατιςμοφ κατά 

των αποςτατϊν και των απίςτων. Άνευ αποδείξεων ι ενδείξεων αλλ' επί απλι υποψία 

είλκυαν κατά διαταγιν τθσ εξουςίασ τουσ γνωςτοφσ Χριςτιανοφσ εισ ςωαγιν και εισ 

αγχόνθν· άλλουσ ζςωαηαν επί των οδϊν, άλλουσ εκρζμων από των παρακφρων των οικιϊν 

των και ζμπροςκεν των ςυγγενϊν των, άλλουσ παρζδιδαν εισ τα βαςανιςτιρια· εκκλθςίασ 

εμίαιναν και εγφμνοναν, οικίασ κατθδάωιηαν, περιουςίασ εδιμευαν, γυναίκασ και κοράςια 

ιρπαηαν, πλοία υπό Ευρωπαϊκιν ςθμαίαν επεςκζπτοντο, και τουσ εισ αυτά καταωυγόντασ 

Ζλλθνασ ζςυραν εισ τθν ξθράν υπό τουσ οωκαλμοφσ των πρζςβεων. 

Απρίλιοσ Το ξίωοσ του ςουλτάνου ζπεςεν εν πρϊτοισ επί τθν κεωαλιν των εν 

Κωνςταντινουπόλει Ελλινων τθν 22, κακ' θν απεκεωαλίςκθςαν ο Νικόλαοσ 

Σκαναβισ, ο Μιχαιλ Μάνοσ πρϊθν διερμθνεφσ του ςτόλου και γαμβρόσ του 

Σκαναβι, ο Κεόδωροσ ίηοσ και ο Αλζκοσ υιόσ του Φωτεινοφ αρχιάτρου του 

αυκζντου τθσ Μολδαυίασ. Τα πρϊτα ταφτα ςωάγια τθσ ςουλτανικισ μανίασ 

διεδζχκθςαν άλλα τθν 26 και 27, ιγουν ο Λεβίδθσ ο και Τςαλίκθσ, ο Στεργιαννάκθσ 

Τςουρπατςόγλουσ, τρεισ καλόγθροι, τρεισ ταχυδρόμοι του αυκζντου τθσ 

Μολδαυίασ και οκτϊ άλλοι ολίγον γνωςτοί. Τθν 3 απριλίου ζωκαςε ταχυδρόμοσ εξ 

Ακθνϊν αναγγζλλων δι' ων ζωερε γραμμάτων, ότι απεςτάτθςεν όλθ θ 

Ρελοπόννθςοσ. Ραράωρων ζτι μάλλον ζγεινεν ο ςουλτάνοσ επί τθ ειδιςει ταφτθ, 
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και ιρχιςε να ωονεφθ απονϊτερον. 

 

Μζγασ διερμθνεφσ τω καιρϊ εκείνω ιτον ο Κωςτάκθσ Μουροφηθσ, οφτινοσ ο 

ωιλογενζςτατοσ οίκοσ διθνεκζσ και προςωιλζσ ζργον είχε τον ωωτιςμόν των ομογενϊν του. 

Ο ανιρ οφτοσ, αν και κατείχεν υψθλιν κζςιν και υπό τθν μάχαιραν ζκειτο του δθμίου, εισ 

ουδζν τα κακ' εαυτόν ελογίςκθ προκειμζνθσ τθσ αναςτάςεωσ τθσ πατρίδοσ. Εν ϊ δε 

ειςιρχετο μίαν των θμερϊν εισ τθν Ρφλθν κατά το ςφνθκεσ, τω εδόκθ παρά πάςαν 

προςδοκίαν γράμμα του Υψθλάντου λζγον τα κατά τασ θγεμονείασ ςυμβάντα, και 

καρρφνον αυτόν, ωσ μεμυθμζνον τα τθσ Εταιρίασ, εισ τον αγϊνα. Ο Μουροφηθσ λαβϊν τα 

γράμμα παρ' αγνϊςτου και ενϊπιον πολλϊν, και νομίςασ ότι δεν ζπρεπε να το αποκρφψθ 

μιπωσ κινιςθ υποψίασ, το εκοινοποίθςε τω ρειη - εωζντθ αποδίδων αυτό εισ ραδιουργίαν, 

και επανιλκεν εισ τθν οικίαν του ανενόχλθτοσ· αλλά τθν 4 μεταπεμωκείσ παρά τω ρειη - 

εωζντθ και αποςταλείσ παρ' αυτοφ εισ τον αρχιβεηφρθν απιχκθ εκείκεν εισ το Μπάμπι - 

Χουμαϊοφν, και εκεί απεκεωαλίςκθ ωορϊν τθν ςτολιν του. Τθν αυτιν θμζραν 

απεκεωάλιςεν θ Ρφλθ και τον Αντωνάκθν Τςιράν ζμπροςκεν τθσ οικίασ του· εκρζμαςε και 

άλλουσ οκτϊ εν οισ και τον τραπεηίτθν του πρϊθν αυκζντου Αλεξάνδρου Σοφτςου 

Δθμιτριον Ραπαρρθγόπουλον από του παρακφρου τθσ οικίασ του· τθν δε επαφριον 

απεκεωάλιςε τον γαμβρόν του Ραπαρρθγοποφλου (γ) Δθμιτριον Σκαναβιν, τον 

Ραναγιωτάκθν Τςιγκιν και τον πρϊθν διερμθνζα του ςτόλου Μιχαλάκθν Χαντςεριν· 

εκρζμαςε δε και τον Γεϊργιον Μαυροκορδάτον και αυτόν από του παρακφρου τθσ οικίασ 

του (δ). Τθν 8 απεκεωάλιςε τρεισ νεροκράτασ ωσ μελετϊντασ δικεν να ωαρμακεφςωςι τα 

νερά τθσ βαςιλευοφςθσ. Τθν δε 9, ιτοι το μζγα ςάββατον, απεκεωάλιςε δφο εωθμερίουσ 

τθσ Μεγάλθσ εκκλθςίασ ωφλακασ τθσ δομνίτςθσ Ευωροςφνθσ Μουροφηθ ωυγοφςθσ. 

 

Τθν δε εςπζραν τθσ αυτισ θμζρασ διεςκορπίςκθςαν κακ' όλθν τθν ενορίαν του 

πατριαρχείου, εντόσ και εκτόσ του Φαναρίου, πεντακιςχίλιοι ωπλιςμζνοι γενίτςαροι 

μθδενόσ ειδότοσ τθν αιτίαν. Οι γενίτςαροι περιεωζροντο όλθν τθν νφκτα εισ τασ οδοφσ του 

Φαναρίου μζχρι τθσ ενορίασ του αγίου Δθμθτρίου τθσ Ξυλόπορτασ και του Μπαλατά 

μθδζνα ενοχλοφντεσ. Ρρόσ δε το μεςονφκτιον ζκραξεν ο κράχτθσ τθσ εκκλθςίασ, και οι 

Χριςτιανοί, αν και ζμωοβοι, ςυνιλκαν ακωλφτωσ και ανενοχλιτωσ διά μζςου του πλικουσ 

των γενιτςάρων εισ τθν εκκλθςίαν του πατριαρχείου. Ελειτοφργθςεν ο πατριάρχθσ μετά 

των δϊδεκα αρχιερζων κατά τθν ςυνικειαν, και, απολφςεωσ γενομζνθσ, ανεχϊρθςαν όλοι 

εισ τα ίδια ωσ και άλλοτε ανενόχλθτοι. Ανζβθ και ο πατριάρχθσ εισ τα πατριαρχεία εν ϊ 

ιρχιηε να ωωτίηθ. Αλλά, μόλισ ανζβθ, και ειδοποιικθ ότι ο Σταυράκθσ Αριςτάρχθσ, ο 

διαδεχκείσ τθν προτεραίαν τον αποκεωαλιςκζντα μζγαν διερμθνζα Μουροφηθν, ιρχετο εισ 

το πατριαρχείον (ε). Ο πατριάρχθσ διζταξε να τον ειςάξωςιν εισ το ιδιαίτερον δωμάτιόν 

του· αλλ' ο Αριςτάρχθσ απεκρίκθ, ότι επροτίμα να ειςαχκι κατ' ευκείαν εισ το ςυνοδικόν, 

όπου και ειςιχκθ. Ειςιχκθ μετ' ολίγθν ϊραν εισ το ςυνοδικόν καί τισ οκωμανόσ 

γραμματεφσ του ρειη - εωζντθ, και μετ' αυτόν ειςιλκε και ο πατριάρχθσ εισ ζντευξίν των. 

Αω' οφ δ' εχαιρετικθςαν και εκάκθςαν και οι τρεισ, ο μζγασ διερμθνεφσ είπεν, ότι ο 

γραμματεφσ ζωερε ωιρμάνι και είχε διαταγιν να το αναγνϊςθ αυκωρεί επί παρουςία των 

αρχιερζων, των προυχόντων και των αρχθγϊν των ςυντεχνιϊν. Ο πατριάρχθσ διζταξε να 

ςυνζλκωςιν οι ρθκζντεσ και εισ επικοον των ςυνελκόντων ανεγνϊςκθ το ωιρμάνι λζγον, 

«Επειδι ο πατριάρχθσ Γρθγόριοσ εωάνθ ανάξιοσ του πατριαρχικοφ κρόνου, αχάριςτοσ και 

άπιςτοσ προσ τθν Ρφλθν και ραδιοφργοσ γίνεται ζκπτωτοσ τθσ κζςεϊσ του, και τω 
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προςδιορίηεται διαμονι το Καδδίκιοϊ μζχρι δευτζρασ διαταγισ». Μετά δε τθν ανάγνωςιν 

ςυνοδευόμενοσ ο πατριάρχθσ υπό του Νικθωόρου του πιςτοφ του αρχιδιακόνου, απιχκθ, 

παρά τθν ωράςιν του ωιρμανίου και κατά διαταγιν ωσ ωαίνεται μυςτικιν, εισ το 

δεςμωτιριον του Μποςταντςιμπαςθ. Εξελκόντοσ δε του πατριάρχου εκ του ςυνοδικοφ, 

ανεγνϊςκθ άλλο ωιρμάνι ζχον οφτωσ. «Επειδι θ υψθλι Ρφλθ δεν επικυμεί να ςτεριςθ 

τουσ πιςτοφσ τθσ υπθκόουσ τθσ πνευματικισ κθδεμονίασ του κοινοφ πατρόσ των, διατάττει 

να εκλζξωςι πατριάρχθν κατά τθν ανζκακεν ςυνικειαν». Επί τθ διαταγι ταφτθ ιρχιςεν θ 

ςυηιτθςισ περί εκλογισ πατριάρχου, ςιωπϊντων και του διερμθνζωσ και του γραμματζωσ, 

και απεωαςίςκθ ν' ανακλθκι εισ τον πατριαρχικόν κρόνον ο εν Αδριανουπόλει διαμζνων 

πρϊθν πατριάρχθσ Κφριλλοσ· αλλ' ο γραμματεφσ ακοφςασ τθν εκλογιν είπεν ότι δεν ιτο 

δεκτι απόντοσ του εκλεχκζντοσ, διότι θ υψθλι Ρφλθ δεν επεκφμει κατά τασ παροφςασ 

περιςτάςεισ μθδζ μίαν ϊραν να μζνθ ο πατριαρχικόσ κρόνοσ κενόσ, και απιτει να 

εκλζξωςιν εκ των παρόντων οποίον ικελαν. Διά τον λόγον τοφτον μετά δευτζραν μακράν 

και επίςθσ ανεπθρζαςτον ςυηιτθςιν ζπεςεν θ ψιωοσ επί τον Ρειςιδίασ Ευγζνιον, ον ο 

μζγασ διερμθνεφσ και ο γραμματεφσ απζςτειλαν αμζςωσ εισ τθν Ρφλθν κατά τθν 

ςυνικειαν· οφτοι δε απζμειναν εν τω πατριαρχείω κακϊσ και όλοι οι ςυνελκόντεσ 

αναμζνοντεσ τθν επάνοδόν του. Μετά παρζλευςιν δζ τινων ωρϊν επανιλκεν ο νζοσ 

πατριάρχθσ υπό λαμπροτζραν παρά τθν ςυνικθ πομπιν. 

 

Διιρκει θ περί θσ ο λόγοσ τελετι, ότε εξιχκθ τθσ ωυλακισ ο Γρθγόριοσ, όςτισ νοιςασ ζκ 

τινων ςθμείων ότι ιγγιηεν θ ϊρα του κανάτου του, προθτοιμάηετο αδιαλείπτωσ 

προςευχόμενοσ· εμβάσ δε εισ πλοιάριον απεβιβάςκθ εισ το παράλιον του Φαναρίου. Εκεί 

ατενίςασ εισ τον ουρανόν, όπου ζμελλε ν' αναβι μετ' ολίγον, ζκαμε τον ςταυρόν του, 

εγονάτιςε, και ζκλινε τθν μιξότριχα κεωαλιν του υπό τθν μάχαιραν του δθμίου· αλλ' ο 

διμιοσ τον ανιγειρεν ειπϊν αυτϊ να τον ακολουκιςθ, διότι δεν ιτον εκείνοσ ο τόποσ τθσ 

ποινισ του. Οδεφοντεσ εκείκεν ζωκαςαν εισ τα πατριαρχεία. Εκεί ο διμιοσ τον εκρζμαςε 

προςευχόμενον από του ανωωλίου τθσ μεγάλθσ πφλθσ μετά τθν μεςθμβρίαν τθσ Κυριακισ 

του Ράςχα· ϊςτε, κακ' θν ϊραν εωιμιηαν άνωκεν του πατριαρχείου και επολυχρόνουν τον 

νζον πατριάρχθν οι τριςάκλιοι Χριςτιανοί ψάλλοντεσ το ε ι σ - π ο λ λ ά - ζ τ θ - δ ζ ς π ο τ α, 

εκρεμάτο κάτωκεν ωσ λθςτισ και κακοφργοσ ο προκάτοχοσ αυτοφ, όςτισ προ ολίγων ωρϊν, 

προςωζρων τθν αναίμακτον κυςίαν υπζρ των του λαοφ αγνοθμάτων, ευλόγει τουσ πιςτοφσ 

αςπαηομζνουσ εν ευλαβεία και κατανφξει τθν εν τοισ αγίοισ των αγίων αγιαςκείςαν και 

αγιάηουςαν δεξιάν του. Αι τελευταίαι ςτιγμαί του Γρθγορίου εωάνθςαν ςτιγμαί 

ακραιωνοφσ πίςτεωσ και ανεξικακίασ, οποίασ προετοιμάηει ακθλίδωτοσ ςυνείδθςισ, 

αγακοποιόσ καρδία, παράβλεψισ τθσ προςκαίρου ηωισ και προςδοκία τθσ μελλοφςθσ. Το 

δε επί του λειψάνου ζγγραωον τθσ καταδίκθσ ζλεγε τασ αιτίασ δι' ασ εκρίκθ άξιοσ κανάτου. 

Λδοφ το ζγγραωον, το τουρκιςτί λεγόμενον «Γ ι α ω τ άσ». 

 

«Χρζοσ των αρχθγϊν των υπό τθν εξουςίαν μου διαωόρων λαϊν είναι να επαγρυπνϊςι 

νφκτα και θμζραν τουσ υπό τθν οδθγίαν των, να παρατθρϊςι τθν διαγωγιν των και ν' 

ανακαλφπτωςι και αναωζρωςιν εισ τθν κυβζρνθςίν μου τασ ακεμίτουσ πράξεισ των. Οι δε 

πατριάρχαι, ωσ αρχθγοί των ραγιάδων ηϊντων εν αςωαλεία υπό τθν ςκιάν τθσ 

αυτοκρατορικισ μου εξουςίασ, οωείλουν να ιναι υπζρ πάντα άλλον ανεπίλθπτοι, τίμιοι, 

πιςτοί και ειλικρινείσ. Ζχοντεσ δε τασ αρετάσ ταφτασ οωείλουν, οςάκισ παρατθριςουν 

κακάσ κλίςεισ του λαοφ των, να τασ εμποδίηωςι δι' απειλϊν και ςυμβουλϊν, ι, αν 
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αναγκαίον, και διά ποινϊν κατά τα ζκιμα τθσ κρθςκείασ των, και τοιουτοτρόπωσ να 

ωαίνωνται ευγνϊμονεσ εν μζρει προσ τθν υψθλιν Ρφλθν δι' ασ απολαμβάνουν χάριτασ και 

ελευκερίασ υπό τθν αγακοποιόν ςκιάν τθσ. 

 

Αλλ' ο άπιςτοσ πατριάρχθσ των Ελλινων, ο δϊςασ άλλοτε δείγματα τθσ εισ τθν υψθλιν 

Ρφλθν αωοςιϊςεϊσ του, αδφνατον να κεωρθκι αλλότριοσ των ςτάςεων του ζκνουσ του, 

ασ διάωοροι κακότροποι και αναίςκθτοι, παραςυρόμενοι υπό χιμερικϊν και διαβολικϊν 

ελπίδων, διιγειραν· και χρζοσ του ιτο να διδάξθ τουσ απλοφσ, ότι το τόλμθμα ιτο μάταιον 

και ατελεςωόρθτον· διότι τα κακά διαβοφλια δεν είναι δυνατόν ποτε να ευδοκιμιςωςι 

κατά τθσ μωαμεκανικισ εξουςίασ και κρθςκείασ, αίτινεσ ζλαβαν φπαρξιν κεόκεν προ 

υπερχιλίων ετϊν, και κα διατθρθκοφν μζχρι τθσ ςυντελείασ του αιϊνοσ κακϊσ μασ 

βεβαιοφν αι αποκαλφψεισ και τα καφματα· αλλ' εξ αιτίασ τθσ διαωκοράσ τθσ καρδίασ του, 

όχι μόνον δεν ειδοποίθςεν ουδ' επαίδευςε τουσ απατθκζντασ, αλλά κακ' όλα τα ω α ι ν ό μ 

ε ν α ιτο και αυτόσ, ωσ αρχθγόσ, μυςτικόσ ςυμμζτοχοσ τθσ επαναςτάςεωσ, και αδφνατον 

να μθ αωανιςκι και πζςθ εισ τθν οργιν του Κεοφ όλον ςχεδόν το ζκνοσ των Ελλινων, αν 

και εν αυτϊ είναι και πολλοί ακϊοι. 

 

Κακ' ον καιρόν εγνϊςκθ θ αποςταςία, θ υψθλι Ρφλθ, ςυμπάκειαν λαβοφςα προσ τουσ 

ακλίουσ ραγιάδασ τθσ, θςχολικθ να επαναωζρθ τουσ πλανθκζντασ διά τθσ γλυκφτθτοσ εισ 

τθν οδόν τθσ ςωτθρίασ, και επί τω ςκοπϊ τοφτω εξζδωκε πρόςταγμα διατάττουςα και 

ςυμβουλεφουςα τον πατριάρχθν τα δζοντα, και προςκαλοφςα αυτόν ν' αωορίςθ όλουσ 

τουσ αποςτατιςαντασ ραγιάδασ όπου και αν ιςαν αλλ', αντί να δαμάςθ τουσ αποςτάτασ 

και δϊςθ πρϊτοσ το παράδειγμα τθσ εισ τα κακικοντα επιςτροωισ των, ο άπιςτοσ οφτοσ 

ζγεινεν ο πρωταίτιοσ όλων των αναωυειςϊν ταραχϊν. Είμεκα πλθροωορθμζνοι ότι 

εγεννικθ εν Ρελοποννιςω, και ότι είναι ςυνζνοχοσ όλων των αταξιϊν όςασ οι 

αποπλανθκζντεσ ραγιάδεσ ζπραξαν κατά τθν επαρχίαν των Καλαβρφτων. Οφτοσ λοιπόν 

είναι ο αίτιοσ του κεία βοθκεία επικειμζνου παντελοφσ αωανιςμοφ των αποπλανθκζντων 

ραγιάδων. 

 

Επειδι πανταχόκεν εβεβαιϊκθμεν περί τθσ προδοςίασ του όχι μόνον εισ βλάβθν τθσ 

υψθλισ Ρφλθσ, αλλά και εισ όλεκρον αυτοφ του ζκνουσ του, ανάγκθ ιτο να λείψθ ο 

άνκρωποσ οφτοσ από του προςϊπου τθσ γθσ, και διά τοφτο εκρεμάςκθ προσ ςωωρονιςμόν 

των άλλων». 

 

Δφο αιτίαι τθσ καταδίκθσ του πατριάρχου αναωζρονται εν τω εγγράωω τοφτω· θ μεν «ότι 

δεν εκίνθςε τα πνευματικά του όπλα κατά των αποςτατϊν»· θ δε «ότι και αυτόσ ιτο 

ςυμμζτοχοσ τθσ αποςταςίασ». 

 

Ολίγον ανωτζρω διθγικθμεν, ότι επί τθ προτάςει τθσ Ρφλθσ και τουσ αρχιαποςτάτασ ο 

πατριάρχθσ αωϊριςε και ανεκεμάτιςε, και τουσ υπό τθν ποιμαντορίαν του λαοφσ εισ τθν 

προτζραν των προσ τον ςουλτάνον υποταγιν ανεκάλεςε, και τουσ Φιλικοφσ του προσ τθν 

Εταιρίαν όρκου ωσ αςεβοφσ και ολεκρίου απζλυςε. Σϊηονται δε και τα περί ων ο λόγοσ 

ςυνοδικά ζγγραωα, ϊςτε θ αιτία αφτθ ςτθλιτεφεται εξ αυτϊν των πραγμάτων πάντθ 

ψευδισ. Ράντθ αναπόδεικτοσ και ανυπόςτατοσ είναι και θ άλλθ αιτία, δθλαδι, ότι ο 

πατριάρχθσ ιτο ςυμμζτοχοσ τθσ αποςταςίασ. Τρία τινά επιωζρει το ζγγραωον εισ απόδειξιν 
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τθσ αιτίασ ταφτθσ, «ότι ο καταδικαςκείσ εισ κάνατον ιτο κακ' όλα τα ω α ι ν ό μ ε ν α 

μυςτικόσ ςυμμζτοχοσ τθσ αποςταςίασ, ότι θ Ρφλθ π ο λ λ α χ ό κ ε ν - ε β ε β α ι ϊ κ θ περί 

τθσ ενοχισ του, και ότι ε γ ε ν ν ι κ θ - εν - Ρ ε λ ο π ο ν ν ι ς ω όπου κατά πρϊτον εξερράγθ 

θ επανάςταςισ». 

 

Ρροσ Κεοφ! οι λόγοι οφτοι «κ α κ' ό λ α - τ α - ω α ι ν ό μ εν α, —π ο λ λ α χ ό κ ε ν - ε β ε β α 

ι ϊ κ θ,—ε γ ε ν ν ι κ θ - ε ν - Ρ ε λ ο π ο ν ν ι ς ω», είναι λόγοι ςπουδαίοι; είναι 

αποδείξεισ; δικαιοφν τοιοφτον τόλμθμα; Αν είχεν θ Ρφλθ αποδείξεισ τθσ ενοχισ του 

κφματόσ τθσ, ωσ διετείνετο, διατί δεν τασ εδθμοςίευε; διατί δεν τασ εκοινοποίει ταισ 

πρεςβείαισ κατά τθν ρθτιν αξίωςιν του παρ' αυτι πρζςβεωσ του αυτοκράτοροσ τθσ 

ωςςίασ εισ δικαιολογίαν τθσ και αποτροπιν τόςων δεινϊν εξ ων περιεςτοιχίηετο; Οι λόγοι 

οφτοι δεν αποδεικνφουν μάλλον το μζγα ανόμθμα του τιμωριςαντοσ ι το μζγα ζγκλθμα 

του τιμωρθκζντοσ; Ο πατριάρχθσ εγνϊριηεν αναμωιβόλωσ τα τθσ Εταιρίασ, ουδ' ιτο 

δυνατόν ν' αγνοι ο πνευματικόσ πατιρ όλων των Ελλινων ό,τι πλικθ πάςθσ τάξεωσ 

εγνϊριηαν· αλλ' εταίροσ, ό εςτι ςυνωμότθσ κατά τθσ τουρκικισ εξουςίασ, δεν ιτο· και όχι 

μόνον ουδόλωσ εκάρρυνε τθν ελλθνικιν εκνεγερςίαν, αλλά και πάντοτε απζτρεπε τουσ 

προσ ουσ διελζγετο ωιλεπαναςτάτασ, κεωρϊν εκνοωκόρον το τοιοφτον τόλμθμα, και τον 

προσ ον ζτεινε ςκοπόν ανεπίτευκτον. Μάρτυρεσ των λεγομζνων είναι οι αυτικοοι των 

λόγων του αγίου ανδρόσ, ων τθν αξιόπιςτον μαρτυρίαν παρελάβαμεν και θμείσ εκ του 

ςτόματοσ αυτϊν, και παραδίδομεν όπωσ τθν παρελάβαμεν εισ τθν ιςτορίαν· δεν 

κατεμινυςε δε όςα πνευματικϊ τω τρόπω εγνϊριηε, διότι εκεϊρθςεν αναμωιβόλωσ τθν 

καταμινυςιν και αναξίαν του χαρακτιροσ του, και εναντίαν του πνευματικοφ κακικοντόσ 

του, και ικανιν να προκαλζςθ τον όλεκρον των ομογενϊν του ενόχων και μθ. 

 

Επί ταφταισ ταισ αιτίαισ εξετελζςκθ θ καταπλιξαςα και καταταράξαςα τον χριςτιανικόν 

όλον κόςμον μιαιοωονία του αρχθγοφ τθσ Ανατολικισ Εκκλθςίασ το εβδομθκοςτόν ζτοσ 

διανφοντοσ. 

 

Τοφτου δε γενομζνου, ανεχϊρθςαν εκ των πατριαρχείων ο μζγασ διερμθνεφσ, ο 

γραμματεφσ και οι λοιποί. Το δε δειλινόν τθσ αυτισ θμζρασ ο Μπεντερλι - Αλιπαςασ, ο 

προ ολίγου διοριςκείσ αρχιβεηίρθσ (ςτ), διζβθ διά του Φαναρίου μεκ' ενόσ μόνου 

υπαςπιςτοφ, και εκάκθςε πζντ' ζξ λεπτά αντικρφ του κρεμαμζνου πατριάρχου, κεωρϊν 

αυτόν και λαλϊν προσ τον υπαςπιςτιν του. Διζβθ εκείκεν μετά μίαν ϊραν 

παρενδεδυμζνοσ και ο ςουλτάνοσ και ζρριψε και αυτόσ το βλζμμα επί τον πατριάρχθν. 

Τρεισ θμζρασ ζμεινε το λείψανον κρεμάμενον· τθν δε τετάρτθν το κακείλεν ο αγχονιςτισ 

επί ςκοπϊ να το ρίψθ εισ τθν κάλαςςαν, διότι οι κατά διαταγιν τθσ εξουςίασ κρεμάμενοι ι 

αποκεωαλιηόμενοι δεν αξιοφνται ταωισ. Ιλκαν τότε προσ τον αγχονιςτιν Εβραίοι και 

λαβόντεσ τθν άδειάν του, κατά τινασ δε και ωιλοδωριςαντεσ αυτόν, ζδεςαν τουσ πόδασ 

του λειψάνου, το ζςυραν από των πατριαρχείων μζχρι του αιγιαλοφ του Φαναρίου 

χλευάηοντεσ και βλαςωθμοφντεσ, και το ζρριψαν εισ τθν κάλαςςαν εγχειρίςαντεσ το 

ςχοινίον τω αγχονιςτι, αναμζνοντι εν πλοιαρίω. Απομακρυνκείσ οφτοσ τθσ ξθράσ ςφρων 

και το επί τθσ καλάςςθσ λείψανον, και ωκάςασ εν μζςω του κερατίου κόλπου μεταξφ 

Φαναρίου και ναυςτάκμου απιρτθςεν από του λειψάνου πζτραν εισ καταποντιςμόν του· 

αλλά το λείψανον δεν ςυγκατεποντίςκθ, διότι δεν ιτο θ πζτρα ικανϊσ βαρεία. Επζςτρεψε 

τότε ο αγχονιςτισ εισ τθν ξθράν, και λαβϊν άλλασ δφο πζτρασ επανιλκεν όπου 
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εκυματίηετο το λείψανον, προςεπιςυνζδεςε και αυτάσ, το ελόγχευςε δισ και τρισ εισ 

απορρόωθςιν νεροφ, και οφτω κατεβυκίςκθ. Μεκ' ικανάσ δε θμζρασ ανεωάνθ προσ τον 

Γαλατάν μεταξφ δφο πλοίων ελλιμενιηόντων ζμπροςκεν του Καρακιοΐου, του μεν 

ςλαβονικοφ του δε κεωαλλθναίου. Ρρϊτοσ ο Σλαβόνοσ πλοίαρχοσ είδε το λείψανον, και το 

εςκζπαςεν επιρρίψασ ψάκαν, επί ςκοπϊ, όταν νυκτϊςθ, να το ανελκφςθ και το κάψθ 

οφτινοσ και αν ιτον ωσ ωιλόχριςτοσ. Γενομζνθσ δε εςπζρασ, επρόλαβεν ο άλλοσ πλοίαρχοσ, 

ο Κεωαλλιν, Σκλάβοσ ονόματι, και το ανείλκυςεν· ιδϊν δε εκ τθσ γενειάδοσ και τθσ 

αξυρίςτου κεωαλισ, ότι ιτο λείψανον ιερωμζνου, ζωερε τθν επαφριον εισ το πλοίον τινασ 

ζξωκεν κρυωίωσ, και βεβαιωκείσ ότι ιτο του πατριάρχου, το εςαβάνωςε, το μετεκόμιςεν 

εισ Οδθςςόν, και το απζκεςεν εν τω λοιμοκακαρτθρίω. Εξεταςκζν δε αυτόκι και εκ 

δευτζρου κατά διαταγιν του διοικθτοφ απεδείχκθ και τότε ότι ιτο τω όντι το του 

πατριάρχου. 

 

Δοκείςθσ δε τθσ ειδιςεωσ εισ Ρετροφπολιν, εξεδόκθ διάταγμα ίνα αποδοκϊςιν εισ τον 

νεκρόν δθμοςίωσ όλαι αι προςικουςαι τιμαί. Συνζδραμε και θ ιερά ςφνοδοσ τθσ ωςςίασ 

εισ τθν εκκλθςιαςτικιν λαμπρότθτα τθσ κθδείασ, και τθν 17 Λουνίου ςυνιχκθςαν εισ το 

λοιμοκακαρτιριον αι πολιτικαί και ςτρατιωτικαί Αρχαί του τόπου, οι δφο μθτροπολίται ο 

Σιλιςτρίασ Κφριλλοσ και ο Λεροπόλεωσ Γρθγόριοσ, ο επίςκοποσ Μπεντερίου και Ακερμανίου 

Δθμιτριοσ, ο κλιροσ όλθσ τθσ επαρχίασ, οι δυςτυχείσ πρόςωυγεσ Ζλλθνεσ και μζγα πλικοσ 

λαοφ, και υπό τον νεκρϊςιμον ιχον των εκκλθςιαςτικϊν κωδϊνων, των ψαλμωδιϊν, των 

πυροβόλων, τθσ ςτρατιωτικισ μουςικισ, και υπό τασ αδιαλείπτουσ εισ τον Φψιςτον ευχάσ, 

ςυνϊδευςαν το ιερόν λείψανον αλϊβθτον και άοδμον εισ τθν μθτρόπολιν τθσ Οδθςςοφ, 

όπου διζμεινε τριιμερον μζχρι τθσ 19, κακ' θν, αω' οφ εψάλθ πάλιν θ νεκρϊςιμοσ 

ακολουκία, και εξεωωνικθ παρά του ιεροκιρυκοσ του οικουμενικοφ πατριαρχείου 

Κωνςταντίνου Οικονόμου κατανυκτικόσ λόγοσ, μετεκομίςκθ εν μεγάλθ και αφκισ πομπι 

και παρατάξει εισ τθν εκκλθςίαν των Ελλινων, και απετζκθ εν μ ν ι μ α τ ι - κ α ι ν ϊ εντόσ 

του αγίου βιματοσ προσ τθν αρκτικιν πλευράν τθσ αγίασ τραπζηθσ ωσ λείψανον 

ιερομάρτυροσ. 

 

«Τοιουτοτρόπωσ», λζγει θ θμιεπίςθμοσ εωθμερίσ τθσ Ρετρουπόλεωσ, «απεδόκθςαν, κατ' 

επιταγιν του ευλαβεςτάτου αυτοκράτοροσ παςϊν των ωςςιϊν Αλεξάνδρου του α', αι 

νενομιςμζναι τιμαί τθσ πίςτεωσ και τθσ χριςτιανικισ αγάπθσ εισ τον Γρθγόριον, τον άγιον 

πατριάρχθν τθσ ανατολικισ ορκοδόξου εκκλθςίασ των Ελλινων, τον υπομείναντα τον 

κάνατον του μαρτυρίου». 

Aπρίλιοσ Τθν αυτιν δε κυριακιν του Ράςχα εκρζμαςεν θ Ρφλθ και τρεισ των 

ωυλακιςκζντων αρχιερζων, τον Εωζςου, τον Αγχιάλου και τον Νικομθδείασ. Ο 

τελευταίοσ οφτοσ, υπζργθρωσ ων, πριν ωκάςθ εισ τον τόπον τθσ ποινισ, πεςϊν 

κατά γθσ εξεψφχθςεν, αλλά και νεκρόσ εκρεμάςκθ· τόςον δε ελφςςων οι Τοφρκοι, 

κατ' εκείνασ τασ θμζρασ, ϊςτε όχι μόνον εωόνευαν ςωρθδόν αυκαιρζτωσ και 

αωόβωσ όςουσ απιντων Ζλλθνασ, αλλά και, ωσ αν δεν ιρκουν εισ χορταςμόν τα 

αίματα των ηϊντων, επιςτόλιηαν, περιωερόμενοι αχαλινϊτωσ, και αυτοφσ τουσ 

κρεμαμζνουσ, και διεμζλιηαν και τουσ επί γθσ νεκροφσ. Ρεριιρχοντο δε τασ οδοφσ 

καί τινεσ ηθτοφντεσ αντιμιςκίαν εισ απαγωγιν των εν αυταίσ πτωμάτων. Ουδαμοφ 

δε τθσ πόλεωσ ετόλμα Χριςτιανόσ να ωανι, ι των παρακφρων να προκφψθ. Θ 
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Κωνςταντινοφπολισ εωαίνετο μάλλον καταγϊγιον λθςτϊν και αιμοβόρων κθρίων, 

ι κακζδρα βαςιλζωσ και διαμονι ευρωπαίων πρζςβεων. Ρολλοί των Ελλινων 

εδραπζτευαν και κατζωευγαν υπό τθν γενναίαν και ωιλόχριςτον περίκαλψιν τθσ 

ωςςίασ εισ ξζνθν γθν αωανείσ και γυμνοί οι πρϊθν επιωανείσ και βακφπλουτοι. 

 

Ο μανιϊδθσ όχλοσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ εξεμάνθ και κατ' αυτϊν των ιερϊν ναϊν των 

Χριςτιανϊν. Τθν 22 ςυνιχκθςαν προσ τα χαράγματα νεανίαι Τοφρκοι κατά το Εδρθνζκαπθ, 

θνϊκθςαν καί τινεσ θλικιωμζνοι, και ειςιλκαν όλοι εισ τθν εκεί εκκλθςίαν διά τθσ βίασ, 

εςφντριψαν τα ςταςίδια και ιρπαςαν τα αςθμικά, τα ςκεφθ τθσ και τα άμωια των 

εωθμερίων τθσ. Ραρεκάκθτο ωυλακι και τουσ είδεν, αλλ' οφτε τουσ επζπλθξεν, οφτε τουσ 

εμπόδιςεν. Καρρυνκζντεσ οι άτακτοι, ςυμπαραλαβόντεσ και άλλουσ ομοίουσ των, και 

ωζροντεσ επί δοκαρίων εν είδει ςθμαιϊν τα ωελϊνια, τα επιτραχιλια, και άλλα ιερά 

άμωια, αλαλάηοντεσ και χλευάηοντεσ υπιγαν εισ τθν εκκλθςίαν του Εγρίκαπθ, όπου 

εςφντριψαν τουσ πολυελαίουσ, ζρριψαν κατά γθσ τα εικονοςτάςια, ζςπαςαν τασ εικόνασ, 

εποδοπάτθςαν τα ιερά ςκεφθ, και ιρπαςαν τα αςθμικά· εκείκεν μετζβθςαν εισ τασ 

εκκλθςίασ τθσ Ραναγίασ του Μουχλιοφ, τθσ Ξυλόπορτασ, του πατριαρχείου του αγίου 

Τάωου και του αγίου Λωάννου του Μπαλατά ακεμιτουργοφντεσ· εκείκεν εκίνθςαν προσ τθν 

του οικουμενικοφ πατριαρχείου, όπου ωκάςαντεσ θφραν τασ πφλασ κλειςτάσ και δεν 

θδυνικθςαν να τασ ανοίξωςιν οφςασ ςιδθράσ· δφο δε εωθμερίουσ, παρευρεκζντασ εν τθ 

αυλι του πατριαρχείου, οι μανιϊδεισ οφτοι εςκότωςαν. Το ςυμβάν τοφτο ιδοφςαι γυναίκεσ 

εκ των πζριξ οικιϊν ιρχιςαν να ολολφηωςιν υποκζςαςαι, ότι θ Ρφλθ απεωάςιςε γενικιν 

ςωαγιν, ωσ εψικυρίηετο· γενικόσ δε ωόβοσ κατζλαβεν όλθν τθν ενορίαν του πατριαρχείου, 

εντόσ και εκτόσ του Φαναρίου, ϊςτε δεν θκοφοντο ειμι ολολυγμοί Χριςτιανϊν, και 

ςταςιϊδεισ και ωονικαί κραυγαί υπερδιακοςίων Τοφρκων. Οι Τοφρκοι, μθ δυνθκζντεσ να 

ειςζλκωςιν εισ τθν εκκλθςίαν, ϊρμθςαν εισ τα πατριαρχεία και τα εγφμνωςαν· οι δε 

ευρεκζντεσ εν αυτοίσ καλόγθροι διεςκορπίςκθςαν, και πολλοί ανζβθςαν επί τθσ ςτζγθσ 

καταωεφγοντεσ εισ τασ όπιςκεν οκωμανικάσ οικίασ. Ο δε νεοχειροτόνθτοσ πατριάρχθσ 

κατζωυγε προσ το μζροσ του κοινοφ του πατριαρχείου, όπου ευρόντεσ τον οι κακοφργοι, οι 

μεν τον φβριηαν και τον εωοβζριηαν, οι δε τον επροςτάτευαν λζγοντεσ, ότι ιτο πιςτόσ· τον 

ςυνϊδευςαν δε και εισ τθν αςτυνομίαν του Φαναρίου όπου θφρεν επί τζλουσ άςυλον. Αι 

ςκθναί αφται ιρχιςαν περί τον όρκρον, και μόλισ ζπαυςαν τθν δ' ϊραν μετά μεςθμβρίαν 

διά τθσ ενόπλου επεμβάςεωσ του γενιτςάραγα. Τθν δ' επιοφςαν θ εξουςία ζςτειλεν εισ το 

πατριαρχείον όςα των διαρπαγζντων εδυνικθ να διαςϊςθ. 

 

Μαινόμενοσ ο όχλοσ κατθδάωιςε και τθν εκκλθςίαν τθσ Ραναγίασ του Μπαλουκλι 

διαωερόντωσ τιμωμζνθν διά το εν αυτι αγίαςμα. 

Μάιοσ Θ λφςςα δε τθσ εξουςίασ δεν ιτο μετριωτζρα τθσ του όχλου. Αν και εωάνθ ότι 

απεδοκίμαηε τασ προϊςτορθκείςασ κατά των ιερϊν ναϊν του όχλου πράξεισ, οφτε 

τινά των ατάκτων επαίδευςεν, οφτε αφτθ ζπαυςε χζουςα, ωσ και πρότερον, το αίμα 

του κλιρου και των κοςμικϊν. Εν ϊ δε ζωριττεν όλθ θ Ευρϊπθ δι' όςασ 

προανεωζραμεν μιαιωόνουσ πράξεισ τθσ τουρκικισ εξουςίασ, ο ςουλτάνοσ εκάκθρε 

τον αρχιβεηφρθν Μπεντερλι - Αλιπαςαν διότι, ωσ διελάμβανε το ζγγραωον τθσ 

κακαιρζςεωσ (η), ε ω ε ί δ ε τ ο - τ ο υ - α ί μ α τ ο σ - τ ω ν - Ε λ λ ι ν ω ν, και 

αντικατζςτθςε τον Σαλιχπαςαν. Τθν τρίτθν δε του Μαΐου, ό εςτι, τθν θμζραν του 
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διοριςμοφ του νζου αρχιβεηφρθ, και τθν δωδεκάτθν αω' θσ εβεβθλϊκθςαν οι ναοί 

και εχλευάςκθςαν πανδιμωσ τα ιερά, απεκεωάλιςεν θ Ρφλθ τον υπερεκατονταετι 

επίςκοπον Μυριουπόλεωσ, και τον εννεακαιδεκαετι υιόν του πρϊτου άρχοντοσ τθσ 

οδοςτοφ. Τθν δε επαφριον διζταξε να κρεμαςκϊςι και οι λοιποί ωυλακιςκζντεσ 

αρχιερείσ, ο Δζρκων, ο Αδριανουπόλεωσ, ο Τυρνόβου και ο Κεςςαλονίκθσ. Οι 

ωιλόχριςτοι οφτοι αρχιερείσ, εν ϊ μετεκομίηοντο εισ τον τόπον τθσ ποινισ εντόσ ενόσ 

και του αυτοφ πλοιαρίου, προθτοιμάςκθςαν πλιρεισ πίςτεωσ και ευλαβείασ εισ 

αποβίωςιν, ζψαλαν οι ίδιοι τθν νεκρϊςιμον ακολουκίαν, ικζτευςαν τον Κεόν των 

πνευμάτων και πάςθσ ςαρκόσ υπζρ αναπαφςεωσ των ψυχϊν αυτϊν, και ευλόγθςαν 

αλλιλουσ ειπόντεσ το «Μακαρία θ οδόσ ι πορεφθ ςιμερον». Αωοφ δε προςϊρμιςε 

το ωζρον αυτοφσ πλοιάριον εισ το Αρναοφτκιοϊ, ο αγχονιςτισ, ςυμπλωτιρ και αυτόσ, 

διζταξε τον Τυρνόβου ν' αποβι και να τον παρακολουκιςθ. Ο Τυρνόβου κλίνασ τθν 

κεωαλιν απεχαιρζτιςε τουσ εν τω πλοιαρίω ςυναδζλωουσ και ςυλλειτουργοφσ, τουσ 

θςπάςκθ τον τελευταίον αςπαςμόν, τοισ είπεν εν ςυντριβι καρδίασ «κ α λ ι - α ν τ ά 

μ ω ς ι σ - α δ ε λ ω ο ί - ε ι σ - τ θ ν - ά λ λ θ ν - η ω ι ν», και παρακολουκιςασ τον 

αγχονιςτιν εκρεμάςκθ από του ανωωλίου τθσ οικίασ παρακειμζνου τινόσ κουρείου. 

Ο δε μζλασ τθν μορωιν κακϊσ και τθν καρδίαν αγχονιςτισ, επανελκϊν εισ το 

πλοιάριον, μετζωερε τα εν αυτϊ απολειωκζντα κφματα εισ Μζγα-ρεφμα όπου 

εκρζμαςε τον Αδριανουπόλεωσ· εκείκεν μετζβθ εισ Νεοχϊρι όπου εκρζμαςε τον 

Κεςςαλονίκθσ, κακείκεν εισ Κεραπεία προσ ποινιν του Δζρκων. Ο υπζργθρωσ οφτοσ 

αρχιερεφσ, ο υπζρ πάντα άλλον τιμϊμενοσ διά τθν εμβρίκειαν, τθν πολλιν 

ελευκεροςτομίαν και τθν γενναιοκαρδίαν του, ωκάςασ εισ τον πυλϊνα τθσ 

μθτροπόλεωσ του όπου ζμελλε να κρεμαςκι, εηιτθςεν άδειαν να προςευχθκι, 

προςευχικθ, παρεκάλεςε τον αγχονιςτιν να μθ του δζςθ τασ χείρασ, και λαβϊν θν 

εκράτει εκείνοσ κθλειάν, τθν ευλόγθςε τρισ ςταυροειδϊσ εκωωνιςασ το «ε ι σ - τ ο - 

ό ν ο μ α - τ ο υ - Ρ α τ ρ ό σ - κ α ι - τ ο υ - Υ ι ο φ - κ α ι - τ ο υ - α γ ί ο υ - Ρ ν ε φ μ α τ 

ο σ», και ςτραωείσ προσ τον αγχονιςτιν, είπε βαρεία τθ Φωνι, «ε κ τ ζ λ ε ς ε - τ θ ν - 

ε ν τ ο λ ι ν - τ ο υ - α ς ε β ο φ σ - κ υ ρ ί ο υ - ς ο υ». Είπε, και θ εντολι του αςεβοφσ 

εξετελζςκθ. 

 

Τθν αυτιν θμζραν εκρζμαςεν θ Ρφλθ και τον πιςτόν αρχιδιάκονον του πατριάρχου 

Γρθγορίου, Νικθωόρον, καί τινασ κοςμικοφσ· μακοφςα δε, ότι και οι εν τω ςτόλω 

υπθρετοφντεσ Υδραίοι εβουλεφοντο τον εμπρθςμόν του, τον μεν αρχθγόν αυτϊν 

Κωνςταντίνον Γκιοφςτον και τουσ ςυν αυτϊ αδελωοφσ και ςυγγενείσ του απεκεωάλιςεν επί 

τθσ δεξαμενισ του ναυςτάκμου, τουσ δε λοιποφσ τουσ μεν εκρζμαςε, τουσ δε ζπνιξε. 

Μελθδόν κατζκοψεν επί τθσ ακτισ του ναυςτάκμου μετά τινασ θμζρασ και τον διερμθνζα 

του ςτόλου, Νικόλαον Μουροφηθν, νεϊτερον αδελωόν του προαποκεωαλιςκζντοσ μεγάλου 

διερμθνζωσ. Εν μζςω δε των μεγίςτων τοφτων κακϊν, πολλοί εξωρίηοντο, αλλά και εν τθ 

εξορία κατζςτρεψεν θ Ρφλθ τινάσ των επιςθμοτζρων εν οισ και τον προ ολίγου αυκζντθν 

τθσ Βλαχίασ αναδειχκζντα Σκαρλάτον Καλλιμάχθν. Εγίνοντο δε και ωόνοι, άλλοι αντ' 

άλλων, παρά τθν διαταγιν και εισ εμπαιγμόν αυτισ τθσ Ρφλθσ. 

 

Εκ των εξοριςκζντων ιςαν και ο πρϊθν μζγασ διερμθνεφσ Γιάγκοσ Καλλιμάχθσ, ο 

Ευςτάκιοσ Αγάσ και ο Γεϊργιοσ Βογορίδθσ. Θ Ρφλθ διζταξε ν' αποκεωαλιςκϊςιν οι τρεισ 

οφτοι. Φκάςασ ο διμιοσ εισ Καιςάρειαν, απεκεωάλιςε τον Γιάγκον Καλλιμάχθν· αλλά μθ 
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ευρϊν τουσ δφο άλλουσ, και οωείλων να ωζρθ τρεισ κεωάλασ εισ Κωνςταντινοφπολιν, 

ςυναπεκεωάλιςε τουσ δφο υπθρζτασ του Γιάγχου Καλλιμάχθ, και ζωερεν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν τασ κεωαλάσ αυτϊν, ωσ κεωαλάσ του Άγα και του Βογορίδου. Και ο μεν 

Βογορίδθσ απζκανεν εν τθ εξορία μετά ταφτα· ο δε Άγασ, ο λογιηόμενοσ μεταξφ των 

νεκρϊν, εξεωανερϊκθ μετά τθν κάκοδον των εξορίςτων εν μζςω των ηϊντων, και 

εξετάςεωσ γενομζνθσ, ανεκαλφωκθ και απεδείχκθ το ανοςιοφργθμα του δθμίου. 

 

Εν ϊ δε οι ωόνοι ιςαν αδιάλειπτοι εντόσ τθσ βαςιλευοφςθσ, ουδζνα Ζλλθνα άωινεν θ 

εξουςία να ωφγθ εκείκεν. Επ' αυτϊ τοφτω ανεγνϊςκθ τθν 8 ωιρμάνι εν τω πατριαρχείω 

διατάττον τον πατριάρχθν να προςκαλζςθ πάντασ τουσ ομοπίςτουσ του ραγιάδασ, και να 

λάβθ εγγφθςιν τθσ μθ ωυγισ των εκ Κωνςταντινουπόλεωσ· να τουσ υποχρεϊςθ δε και να 

αλλθλεγγυϊνται πζντε ςυνάμα, ϊςτε, αν είσ εκ των πζντε ζωευγεν, οι λοιποί τζςςαρεσ να 

ιναι ζνοχοι κανάτου. Τοιουτοτρόπωσ οι εν τθ βαςιλευοφςθ δυςτυχείσ Ζλλθνεσ 

εκινδφνευαν πάντοτε· διότι ι εωονεφοντο αν δεν ζωευγαν, ι αν ζωευγεν είσ εκινδφνευαν 

να ωονευκϊςι τζςςαρεσ αντ' αυτοφ. 

 

Ραφοντεσ τθν αιμοςταγι διιγθςιν των τραγικϊν ςυμβάντων εν Κωνςταντινουπόλει, εν θ 

και μόνθ δεκαχιςχίλιοι Χριςτιανοί εκυςιάςκθςαν, δεν δυνάμεκα να μθ καυμάςωμεν τον 

μζγαν χαρακτιρα, ον ο κλιροσ, ο κείοσ τω όντι κλιροσ, και οι άρχοντεσ επί τθσ 

καταδιϊξεϊσ των ζδειξαν. Εν μζςω των δεςμϊν και των βαςάνων, κατζμπροςκεν τθσ 

επονειδίςτου αγχόνθσ και υπό τθν ανκρωποκτόνον αξίνθν, πολλοί εξ αυτϊν παρωρμϊντο 

ν' αρνθκϊςι τον Χριςτόν προσ διαωφλαξιν τθσ ηωισ και απόλαυςιν πολλϊν άλλων επιγείων 

αγακϊν, αλλ' όλοι μζχρισ ενόσ επροτίμθςαν τασ βαςάνουσ και τον κάνατον. 

 

Πτε εν τθ βαςιλικι κακζδρα εχζετο ποταμθδόν και ανθλεϊσ το αίμα του ιεροφ κλιρου, των 

αρχόντων, των εμπόρων, των τεχνιτϊν και αυτοφ του όχλου· ότε διά μόνθσ τθσ ωυγισ, και 

αυτισ επί κανατικι ποινι απθγορευμζνθσ, οι μεν άνδρεσ ιλπιηαν ν' αποωφγωςι τασ 

βαςάνουσ και τον κάνατον, αι δε γυναίκεσ τθν ατιμίαν· ότε τα άγια των αγίων εμιαίνοντο, 

και ό,τι εςζβετο και επροςκφνει ο Χριςτιανόσ εςυντρίβετο, εποδοπατείτο ι εχλευάηετο· ότε 

αι οικίαι επατοφντο και αι ιδιοκτθςίασ θρπάηοντο· ότε όλα ταφτα επράττοντο υπό τασ 

όψεισ των αντιπροςϊπων των ευρωπαϊκϊν αυλϊν και τα πλείςτα διά των διαταγϊν αυτοφ 

του ςουλτάνου, εφκολον είναι να ςυμπεράνθ τισ τασ αιματοχυςίασ και τα παντόσ είδουσ 

πακιματα των δυςτυχϊν Ελλινων κατά τα άλλα μζρθ τθσ τουρκικισ αυτοκρατορίασ. Ππου 

Τοφρκοι και Ζλλθνεσ, εκεί και ςωαγαί και αρπαγαί και ατιμίαι· εκορυωοφντο δε τα κακά 

ταφτα όπου τυχόν ςυνθκροίηοντο και ςτρατεφματα. 

 

Θ Σμφρνθ, θ δευτερεφουςα πόλισ του κράτουσ, εκινδφνευςε να χακι όλθ τον καιρόν 

εκείνον. Οι κάτοικοι τθσ πόλεωσ Τοφρκοι, οι διά τθν θςυχίαν και αςωάλειάν τθσ 

αωοπλιςκζντεσ προ πολλοφ, εξωπλίςκθςαν όλοι, ζτοιμοι αωορμισ δοκείςθσ να 

καταςτρζψωςι τουσ Χριςτιανοφσ. Π,τι δε ερριψοκινδφνευςεν ζτι μάλλον τθν πόλιν ιτον θ 

ςυρροι πλικουσ ενόπλων Τοφρκων εισ τα πζριξ, επί ςκοπϊ να πζςωςιν εκείκεν όπου 

εξερράγθ θ επανάςταςισ. Ο ζνοπλοσ οφτοσ όχλοσ, αίςχοσ πάςθσ κυβερνιςεωσ και 

κανάςιμοσ πλθγι πάςθσ κοινωνίασ, εηιτει αναωανδόν τθν γενικιν ςωαγιν των εν Σμφρνθ 

Χριςτιανϊν· αλλ' οι εντόπιοι Τοφρκοι, ζχοντεσ εν τθ πόλει τασ οικογενείασ των και μθ 

ωοβοφμενοι τουσ Χριςτιανοφσ, αόπλουσ όντασ, δεν επζτρεψαν τθν είςοδον αυτοφ εισ τθν 
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ειρθνικιν πόλιν. Αλλ' οφτοσ επί τθ απαγορεφςει ταφτθ εξθγριϊκθ και ζπεςεν εισ τα πζριξ 

τθσ πόλεωσ χωρία, όπου, μθδενόσ εναντιουμζνου, εςωάηοντο οι απροςτάτευτοι χωρικοί ωσ 

πρόβατα, θτιμάηοντο αι γυναίκεσ και θρπάηετο θ περιουςία. Εντόσ δε τθσ πόλεωσ, αν και 

ιτον ικανι εκτελεςτικι δφναμισ οκωμανικι, ωόνοι ςποράδθν και αταξίαι ςυνζβαιναν κακ' 

θμζραν, και κακ' θμζραν ωόβοσ ιτο γενικισ ςωαγισ. Ουδείσ Χριςτιανόσ ετόλμα ν' αντείπθ 

προσ Τοφρκον ό,τι και αν ικουεν, οφτε να εξζλκθ τθν νφκτα τθσ οικίασ ό,τι και αν 

εχρειάηετο. Οι Τοφρκοι κεωροφντεσ εαυτοφσ εμπολζμουσ (ςεωερλίδασ) ενόμιηαν ότι όλα 

ιςαν ςυγχωρθτά. Τόςον δε εκραςφνκθςαν, ϊςτε δεν εςυςτάλθςαν να εξυβρίςωςι και 

κρατιςωςιν υπό ωφλαξιν ολονυκτίωσ και αυτόν τον αρχθγόν τθσ γαλλικισ μοίρασ και δφο 

αξιωματικοφσ ςυναπαντθκζντασ κακ' οδόν υπό τθσ εκτελεςτικισ δυνάμεωσ τθν νφκτα 

παρά τθν διαταγιν, αν και εωόρουν τθν ςτολιν των· αλλ' θ κραςφτθσ αφτθ τοισ απζβθ εισ 

κακόν. Τολμθροί και αλαηόνεσ ενϊπιον αόπλων, εωάνθςαν δειλοί και ουτιδανοί ενϊπιον 

ολίγων ευρωπαίων ενόπλων. Ο αρχθγόσ τθσ γαλλικισ μοίρασ, απαιτϊν τθν επιοφςαν 

ικανοποίθςιν δι' όςα ζπακεν, ζωερε το πλοίον του απζναντι του διοικθτθρίου ζτοιμον εισ 

προςβολιν. Θ πολεμία αφτθ επίδειξισ ιρκεςε μόνθ και τουσ επ' ανδρία επαιρομζνουσ 

Τοφρκουσ να βάλθ όλουσ εισ ωόβον και πολλοφσ εισ ωυγιν, και θ ηθτθκείςα ικανοποίθςισ 

εν τω άμα να δοκι. Αλλ' ο κίνδυνοσ των δυςτυχϊν Χριςτιανϊν εωαίνετο κακ' θμζραν 

εγγφτεροσ. 

 

Οςάκισ τα πνεφματα είναι θρεκιςμζνα και επιρρεπι εισ ωόβον, μικρά αωορμι αρκεί να 

ωζρθ το παν άνω κάτω. 

 

Τθν νφκτα τθσ 30 μαρτίου ζπεςε κατά περίςταςιν εν τθ πόλει τουωεκία. Φωναί 

θκοφςκθςαν εν τω άμα λζγουςαι «ζ β α λ α ν - ς π α κ ί». Αι ωωναί αφται επανελιωκθςαν, 

επιςτεφκθςαν, και όλοι οι κάτοικοι Χριςτιανοί εχφκθςαν εισ το παρακαλάςςιον προσ 

διάςωςιν εισ τα πλοία· τινζσ δε εξ αιτίασ του κυριεφοντοσ αυτοφσ ωόβου ερρίωκθςαν εισ 

τθν κάλαςςαν και επνίγθςαν, ωσ αν τουσ κατεδίωκαν τω όντι ωονείσ· αλλ' θ πόλισ διεςϊκθ 

ωσ εκ καφματοσ κατ' εκείνθν τθν περίςταςιν. 

 

Δεινά πακιματα ζπακε και θ Αδριανοφπολισ. Διζτριβεν εν τθ πόλει εκείνθ ο πρϊθν 

οικουμενικόσ πατριάρχθσ Κφριλλοσ, μακράν των πολιτικϊν κορφβων, ωυλάττων τασ 

εντολάσ του Κεοφ και μελετϊν τασ ιεράσ γραωάσ· θ υπόλθψισ δε, θν απελάμβανε, τον 

ανζδειξεν, ωσ είδαμεν, και απόντα άξιον τθσ ομοωϊνου εκλογισ τθσ εν Κωνςταντινουπόλει 

εκκλθςιαςτικισ και κοςμικισ ομθγφρεωσ εισ τθν εκ δευτζρου πλιρωςιν του χθρεφςαντοσ 

πατριαρχικοφ κρόνου· αλλ' αυτι θ υπόλθψισ τον ανζδειξεν ενϊπιον εξουςίασ τιμωροφςθσ 

τθν αρετιν άξιον κανάτου, και αντί να τον αναβιβάςθ εισ τον οικουμενικόν κρόνον κατά 

τθν αυκόρμθτον κζλθςιν όλων, τον ανεβίβαςεν εισ το πιγμα τθσ αγχόνθσ κατά τθν 

αυκαίρετον προςταγιν τθσ εξουςίασ. Εηιτθςεν ο ιερόσ ανιρ ολίγασ ςτιγμάσ να 

προςευχθκι· προςευχικθ μυςτικϊσ, είπε μεγαλοωϊνωσ το «Μ ν θ ς κ θ τ ί - μ ο υ - Κ φ ρ ι 

ε - ε ν - τ θ - β α ς ι λ ε ί α - ς ο υ», και παρζδωκε το πνεφμα εισ χείρασ του Ρλάςτου. 

Συγχρόνωσ εκρεμάςκθςαν και οι προκριτϊτεροι Χριςτιανοί, και θ μεγαλόπολισ εκείνθ 

επζνκθςε πζνκοσ μζγα. 

 

Οι δε κάτοικοι τθσ Αίνου ζπακαν άλλου είδουσ πάκθμα. 800 Τοφρκοι οπλοωόροι, 

ςταλζντεσ εκεί εξ Αδριανουπόλεωσ, κατζλαβαν εν πρϊτοισ το ωροφριον και ζξωςαν τουσ 
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ζωσ τότε ενοικοφντασ Χριςτιανοφσ· μετά τοφτο αωϊπλιςαν όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ 

πόλεωσ, τουσ επιραν ό,τι και αν είχαν, και προσ εξευτελιςμόν διζταξαν τουσ 

προϊςταμζνουσ να ωορζςωςιν αντί καλπακίου μαφρθν προβίαν, και ςεγκοφνιον αντί του 

ςυνικουσ επανωωορίου· τοισ ζλεγαν δε, ότι τοιοφτον ιτο τα ωόρεμα των πιςτϊν 

ραγιάδων. 

 

Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ κατά το μάλλον και ιττον τασ θμζρασ εκείνασ όλων των μερϊν 

του οκωμανικοφ κράτουσ, όπου ςυνζηων αι δφο ετερόκρθςκοι και ετερογενείσ ωυλαί. Και 

ταφτα πάντα ζπαςχαν οι δυςτυχείσ Χριςτιανοί όχι διότι επεβουλεφκθςαν τον ςουλτάνον, ι 

τον παρικουςαν, ι τον επολζμθςαν, αλλά διότι άλλοι, κατοικοφντεσ άλλα μζρθ τθσ 

επικρατείασ του, τυχόντεσ να ιναι ομογενείσ των και ομόκρθςκοι, εκίνθςαν όπλα κατ' 

αυτοφ. 

 

Αλλά, κακϊσ άλλοτε θ χφςισ του αίματοσ των μαρτφρων εςτερζωςε τθν καταδιωκομζνθν 

του Χριςτοφ εκκλθςίαν, οφτω και τα δεινά πακιματα τόςων ακϊων ομογενϊν και 

ομοπίςτων εςτερζωςαν και ςιμερον τθν επανάςταςιν τθσ Ελλάδοσ, διότι εξιψαν ζτι 

μάλλον εν ταισ καρδίαισ των αγωνιηομζνων το προσ τουσ τυράννουσ μίςοσ, και τοισ είπαν, 

ότι θ μάχαιρα ιτον θ μόνθ ελπίσ και θ μόνθ καταωυγι· ϊςτε θ Ρφλθ λυςςϊςα και 

μαινομζνθ υπεςτιριξε τον κλονιηόμενον ελλθνικόν αγϊνα δι' ων τρόπων επεχείρθςε να τον 

πολεμιςθ, εκίνθςε τθν ςυμπάκειαν όλου του χριςτιανικοφ κόςμου υπζρ των 

καταδιωκομζνων, θνάγκαςε και αυτάσ τασ ωιλικάσ τθσ Δυνάμεισ να ομολογιςωςιν ότι 

Τοφρκοι και Ζλλθνεσ δεν ιτο δυνατόν εισ τα εξισ να ςυηιςωςι, και επικανολόγθςε και τον 

μεταξφ αυτισ και τθσ ωςςίασ πόλεμον, εω' ον οι αγωνιηόμενοι Ζλλθνεσ εςάλευαν τασ 

ελπίδασ των. Τοιουτοτρόπωσ θ Κεία Ρρόνοια διά των ανεξερευνιτων βουλϊν τθσ ρίπτει 

επί τθν κεωαλιν των απάνκρωπα πραττόντων τασ απανκρωπίασ των, και προετοιμάηει 

ακαταλιπτωσ πωσ το ευτυχζσ μζλλον τθσ αδίκωσ παςχοφςθσ ανκρωπότθτοσ εν μζςω 

αυτϊν των δυςτυχθμάτων τθσ. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ζ' 

 
Δξυηεπική πολιηική ππορ ηην Δλλάδα και διαγυγή ηηρ Ρυζζίαρ ππορ 

ηον Ττηλάνηην. 

 

ΣΥΝΕΔΛΑΗΕΝ θ ιερά ςυμμαχία εν Λαχβάχθ, ζχουςα προςθλωμζνθν όλθν τθν προςοχιν τθσ 

εισ τα εν τθ μεςθμβρινι Ευρϊπθ μεγάλα πολιτικά ςυμβάντα, ότε εξερράγθ θ επανάςταςισ 

τθσ Ελλάδοσ. Θ ςυμμαχία αφτθ ςυςτθκείςα εν Ραριςίοισ το 1815, αν και όλθ πολιτικι, είχε 

πρόςχθμα κρθςκευτικόν. Το δεφτερον άρκρον τθσ ςυνκικθσ τθσ ζλεγεν. 

 

«Οι άνακτεσ Αυςτρίασ, Ρρωςςίασ και ωςςίασ ομολογοφν, ότι ο χριςτιανικόσ κόςμοσ, 

οφτινοσ και αυτοί και οι λαοί των είναι μζλθ, δεν ζχει κυρίωσ βαςιλζα ειμι τον 

Ραντοκράτορα, τον Υιόν και Λόγον του Κεοφ, τον Σωτιρα θμϊν και Κεόν Λθςοφν Χριςτόν· 

διότι εν αυτϊ και μόνω αποταμιεφονται όλοι οι κθςαυροί τθσ αγάπθσ, τθσ γνϊςεωσ και τθσ 

ςοωίασ». 
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Το γράμμα τθσ ςυνκικθσ απζκλειε παςιωανϊσ τθσ ςυμμαχίασ τθν οκωμανικιν Αρχιν ωσ 

αλλόκρθςκον και αςεβι, και εκάρρυνε τουσ υπ' αυτιν πιςτεφοντασ εισ Χριςτόν λαοφσ· αλλ' 

αι πραγματικαί αρχαί τθσ εωάνθςαν επί των προρρθκζντων πολιτικϊν ςυμβάντων οφςαι θ 

αναλλοίωτοσ διατιρθςισ των κακεςτϊτων παντόσ κράτουσ ανεξαιρζτωσ υπό οιονδιποτε 

κρθςκευτικόν ςφμβολον και αν διετζλει, και θ εν αυτϊ παραδοχι πολιτικϊν μεταβολϊν 

τότε μόνον, ότε αφται ενθργοφντο διά τθσ αυκορμιτου κελιςεωσ του άνακτοσ. 

Ρραγματοποιιςαςα θ ςυμμαχία διά ςτρατιωτικισ επεμβάςεωσ τασ αρχάσ ταφτασ εν Λταλία, 

τασ εκιρυξε και εγγράωωσ εισ γνϊςιν όλου του κόςμου και τασ εωιρμοςε και κατ' αυτοφ 

του αγϊνοσ τθσ Ελλάδοσ. Τοιουτοτρόπωσ, ςεμνολογουμζνθ «Λ ε ρ ά», ωσ δικεν ενεργοφςα 

υπό το ςωτιριον κράτοσ τθσ αδελωικισ εν Χριςτϊ αγάπθσ και τθσ ευαγγελικισ χάριτοσ, 

εγκατζλειψε και κατζκρινεν ολόκλθρον χριςτιανικόν λαόν, ωσ επιχειριςαντα ν' αποτινάξθ 

αλλόπιςτον και μιςόχριςτον ηυγόν υω' θν προ αιϊνων εςτζναηε. 

 

«Χριςιμοι», εκιρυξεν θ ςυμμαχία εν Λαχβάχθ, τθν 30 απριλίου 1821, «Χριςιμοι ι 

αναγκαίαι μεταβολαί εν τθ νομοκεςία ι εν τθ διοικιςει των επικρατειϊν πρζπον είναι να 

πθγάηωςιν εκ τθσ ελευκζρασ κελιςεωσ και τθσ πλιρουσ πεποικιςεωσ των κεόκεν τθν 

εξουςίαν εμπεπιςτευμζνων. Ραν ό,τι παρεκτρζπεται τθσ αρχισ ταφτθσ ωζρει εξ ανάγκθσ 

τουσ λαοφσ εισ αταξίαν, εισ κλονιςμοφσ και εισ δεινά βαρφτερα παρ' όςα προτίκεται να 

κεραπεφςθ. Οι άνακτεσ, αιςκανόμενοι βακζωσ τθν αναλλοίωτον ταφτθν αλικειαν, δεν 

εδίςταςαν να κθρφξωςι παρρθςία, ότι ςεβόμενοι τα δίκαια και τθν ανεξαρτθςίαν όλων των 

νομίμων εξουςιϊν, εκεϊρθςαν ωσ νομίμωσ μθ υπάρχουςαν και ωσ μθ ςυνάδουςαν προσ 

τασ αρχάσ του δθμοςίου δικαίου τθσ Ευρϊπθσ πάςαν λεγομζνθν μεταρρφκμιςιν 

ενεργουμζνθν δι' αποςταςίασ και δι' όπλων. Ωσ τοιαφτθσ ωφςεωσ εκεϊρθςαν όχι μόνον 

όςα ςυνζβθςαν εν τοισ βαςιλείοισ τθσ Νεαπόλεωσ και τθσ Σαρδθνίασ, αλλά και όςα (ιτοι τα 

τθσ Ελλάδοσ) λ α β ό ν τ α - α ρ χ ι ν - ε κ - μ θ χ α ν ο ρ ρ α ω ί α σ - ε π ί ς θ σ - ε γ κ λ θ μ α τ 

ι κ ι σ, α ν - κ α ι - υ π ό - π ο λ λ ά σ - δ ι α ω ο ρ ε τ ι κ ά σ - π ε ρ ις τ ά ς ε ι σ, κ α τ ζ ς τ θ ς 

α ν - ε ς χ ά τ ω σ - τ ο - α ν α τ ο λ ι κ ό ν - μ ζ ρ ο σ - τ θ σ - Ε υ ρ ϊ π θ σ - κ ζ α τ ρ ο ν - α π ε 

ρ ά ν τ ων - κ α κ ϊ ν». 

 

Ασ ςυμβιβάςθ όςτισ θμπορεί τθν πολιτικιν ταφτθν και τασ χριςτιανικάσ αρχάσ, ασ θ ιερά 

ςυμμαχία εκιρυξε παρρθςία ότι επρζςβευεν. 

 

Τυωλι και αξιοκατάκριτοσ είναι θ πολιτικι οςάκισ δεν χειραγωγείται υπό τθσ θκικισ· αλλά 

κακίςταται και βδελυρά οςάκισ περιβάλλεται τθν ιεράν κρθςκείαν, ό εςτι, τθν υψίςτθν 

θκικιν, εισ καταπίεςιν τθσ παςχοφςθσ ανκρωπότθτοσ. Ομολογιςαντεσ οι τθσ ιεράσ 

ςυμμαχίασ εν τω επί τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ κθρφγματι, εν κατανφξει και ταπεινότθτι καρδίασ, 

ωσ παμβαςιλζα των τον Κφριον θμϊν Λθςοφν Χριςτόν, εχρεϊςτουν βεβαίωσ να 

υποτάςςωνται εισ τασ εντολάσ του παμβαςιλζωσ των, κακϊσ τουλάχιςτον απιτουν να 

υποτάςςωνται εισ τασ διαταγάσ αυτϊν των μθ παμβαςιλζων οι λαοί. 

 

Το ιερόν ευαγγζλιον δεν εκεωρικθ ποτζ ςχολείον δεςποτιςμοφ και δουλείασ, αλλά 

μάκθμα πραότθτοσ, αγάπθσ και παραμυκίασ των παςχόντων, και βιβλίον ελευκζρων 

ανδρϊν και ιςοτίμων. Ενιργουν άρα οι άνακτεσ παρά το πνεφμα και το γράμμα του ιεροφ 

ευαγγελίου, κανόνοσ κατ' αυτοφσ τθσ πολιτικισ των, κατακρίνοντεσ παρρθςία τουσ 

πιςτεφοντασ εισ Χριςτόν Ζλλθνασ ωσ μθ κζλοντασ να διαμζνωςι δοφλοι και υπό τθν 
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μάχαιραν μιςοχρίςτων δεςποτϊν. Ραςίγνωςτον είναι, ότι οι Τοφρκοι εκεϊρουν και 

μετεχειρίηοντο τουσ Ζλλθνασ ωσ δοφλουσ, όχι δι' άλλο ειμι διότι ιςαν Χριςτιανοί. 

Ραςίγνωςτον επίςθσ είναι, ότι οιανδιποτε ςτιγμιν απεωάςιηαν οι Ζλλθνεσ Χριςτιανοί να 

τουρκεφςωςιν, εγίνοντο εν τω άμα ελεφκεροι και κακ' όλα ιςότιμοι των Τοφρκων, κακϊσ 

ζγειναν ελεφκεροι και κακ' όλα ιςότιμοι αυτϊν οι άλλοτε Χριςτιανοί και ςιμερον 

Μωαμεκανοί Αλβανοί, οι τυραννοφντεσ θμάσ διαμείναντασ Χριςτιανοφσ. Διά τριϊν τρόπων 

εδφναντο οι Ζλλθνεσ Χριςτιανοί ν' απαλλαχκϊςι τθσ δουλείασ· ι δι' αυκορμιτου κελιςεωσ 

και πλιρουσ πεποικιςεωσ κατά τθν ωράςιν τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ του ςουλτάνου, ι δι' 

όπλων, ι δι' αρνθςικρθςκείασ. Ουδείσ βεβαίωσ, ςϊασ ζχων τασ ωρζνασ, ιλπιηζ ποτε τθν 

απελευκζρωςιν των Ελλινων Χριςτιανϊν από αυκορμιτου κελιςεωσ και πλιρουσ 

πεποικιςεωσ ςουλτάνου· θ χριςισ όπλων κατεκρίνετο και αφτθ και κατετρζχετο υπό τθσ 

ιεράσ ςυμμαχίασ· δεν ζμενεν άρα άλλοσ τρόποσ απελευκερϊςεωσ παρά τθν 

αρνθςικρθςκείαν. Τοιοφτοσ ιτον ο πολιτικόσ ωανατιςμόσ τθσ ςυμμαχίασ· ικελε τουσ 

ακλίουσ Ζλλθνασ ι Μωαμεκανοφσ ςυνδεςπόηοντασ ι Χριςτιανοφσ δουλεφοντασ! 

 

Εν ϊ δε οι ςυςτθταί τθσ εκιρυξαν ταφτα κατά των Ελλινων, διζταξαν και τουσ εν ταισ 

θγεμονείαισ εδρεφοντασ προξζνουσ των ν' αναχωριςωςιν εκ των μεμολυςμζνων εκείνων 

τόπων. 

 

Ο δε αυτοκράτωρ Αλζξανδροσ, ον πολλά δείγματα του ελλθνικοφ αγϊνοσ αποκακίςτων, αν 

και αδίκωσ, φποπτον προσ τουσ ςυμμάχουσ του, λαβϊν αωορμιν εκ των προσ αυτόν 

αναωορϊν του Υψθλάντου, του Σοφτςου και των Μολδαυϊν, εκιρυξεν, ότι εκεϊρει το 

κίνθμα του Υψθλάντου ωσ αποτζλεςμα του διακρίνοντοσ τον καιρόν εκείνον ωιλοταράχου 

πνεφματοσ και τθσ απειρίασ και κουωότθτοσ τθσ νεαηοφςθσ θλικίασ του· τον απζβαλε δε 

και τθσ υπθρεςίασ του και τον ειδοποίθςεν, ότι απεδοκίμαηε το επιχείρθμά του, ότι δεν 

ζπρεπε να προςδοκά παραμικράν βοικειαν παρά τθσ ωςςίασ, και ότι ϊωειλε να 

εγκαταλείψθ και τον αγϊνα και τουσ τόπουσ εκείνουσ (α)· διζταξε δε ςυγχρόνωσ τον μεν 

αρχθγόν των κατά τον Ρροφκον και τθν Βεςςαραβίαν δυνάμεων του Βιτγενςτζθν να 

διατθρι αυςτθράν ουδετερότθτα και να μθ βοθκι τον ελλθνικόν αγϊνα, τον δε εν 

Κωνςταντινουπόλει πρζςβυν του να κοινοποιιςθ ταφτα πάντα τω ςουλτάνω, και να 

προςωζρθ αυτϊ όχι μόνον πάςαν θκικιν ςυνδρομιν, αλλά και ςτρατιωτικιν βοικειαν 

προσ κατάπαυςιν των εν ταισ δφο θγεμονείαισ ταραχϊν. Π,τι δε προ πάντων παρϊργιςεν 

υπζρμετρα τον Αλζξανδρον κατά του Υψθλάντου, και δικαίωσ, και διιγειρε κατ' αυτοφ 

υποψίασ παρά τθ ιερά ςυμμαχία ιτον θ εν τθ προσ τουσ Ζλλθνασ προκθρφξει αυτοφ του 

Υψθλάντου ωράςισ λζγουςα, «κινθκιτε, και κζλετε ιδεί μίαν κραταιάν Δφναμιν να 

υπεραςπιςκι τα δίκαιά μασ» Τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθςαν όλαι αι εξωτερικαί ελπίδεσ 

του αγϊνοσ. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Η' 

 

Σα καηά ηον Ττηλάνηην διαηπίβονηα εν Κολενηίνη. — Φςγή ηος 

ηγεμόνορ ούηζος. — Σα καηά ηον Πενηεδέκαν. — Μεηάβαζιρ 

Ττηλάνηος ειρ Σςπγόβιζηον. — ςμβάνηα εν Μολδαςία. — Μάση 
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Γαλαηζίος. 

 

ΜΟΛΛΣ ζωκαςεν ο Υψθλάντθσ εισ Κολεντίναν περιςτοιχιηόμενοσ υπό καταχραςτϊν, 

απεικϊν και επιβοφλων, και ζπεςαν επί τθν κεωαλιν του οι τρεισ απροςδόκθτοι κεραυνοί· 

ο μεν πνευματικόσ, ό εςτιν, αι κατάραι και οι αωοριςμοί τθσ Μεγάλθσ εκκλθςίασ· οι δε δφο 

πολιτικοί, ιτοι θ κατάκριςισ του αγϊνοσ παρ' όλθσ τθσ ιεράσ ςυμμαχίασ, και θ αποκιρυξισ 

και κακαίρεςισ αυτοφ παρά του αυτοκράτοροσ τθσ ωςςίασ. Και θ μεν πνευματικι πράξισ 

απζςπαςε πολλάσ ευλαβείσ καρδίασ κεωροφςασ αυτόν εισ το εξισ αωωριςμζνον και 

κατθραμζνον· θ δε πολιτικι, θ τθσ ωςςίασ, θν εδθμοςίευςεν ο εν Λαςίω γενικόσ αυτισ 

πρόξενοσ κακ' θν θμζραν εςτρατοπζδευςεν ο Υψθλάντθσ εν Κολεντίνθ, εςτθλίτευςεν 

επιςιμωσ το ψεφδοσ, και ζκαςτοσ εωρόντιηεν ζκτοτε πϊσ να ςωκι. Οι άρχοντεσ των δφο 

θγεμονιϊν, οι μεν ζωευγαν, οι δε ςυνεννοοφντο μυςτικϊσ μετά των Τοφρκων. Φόβοσ 

μζγασ επεκράτει παντοφ, και εςωτερικϊσ εξ αιτίασ τθσ παντελοφσ αταξίασ και αναρχίασ, 

και εξωτερικϊσ εξ αιτίασ επαπειλουμζνθσ ειςβολισ οκωμανϊν. Ο δε Μιχαιλ Σοφτςοσ, ιδϊν 

εξ ων ζλαβεν απαντιςεων εισ τασ προσ τον Αλζξανδρον αναωοράσ του, ότι θ ελπίσ τθσ 

ρωςςικισ ςυμπράξεωσ, θ μόνθ απομζνουςα ελπίσ εω' θσ και αυτόσ ςτθριηόμενοσ εγζνετο 

ςυμμζτοχοσ του αγϊνοσ, εματαιϊκθ, υποπτεφων και τασ μυςτικάσ ςχζςεισ των εντοπίων 

προσ τουσ Τοφρκουσ, και βλζπων ότι ο τόποσ ιτο εισ τθν διάκριςιν εχκρϊν, προδοτϊν και 

επιβοφλων, και ότι ουδεμίαν είχε πλζον ιςχφν, απεωάςιςε, ωοβοφμενοσ μθ κρατθκι και 

παραδοκι, να ωφγθ κρυωίωσ και μεταβι εισ Βεςςαραβίαν, όπου, ωσ ειδοποιικθ, 

εδόκθςαν διαταγαί εισ υποδοχιν του· ζωυγε δε διά νυκτόσ τθν 30 μαρτίου εν αγνοία των 

αρχόντων του τόπου, προχπογράψασ και ςωραγίςασ διπλϊματα εισ ςφςταςιν 

ανκθγεμονίασ εκ των μελϊν του εντοπίου ςυμβουλίου, διαρκοφςθσ τθσ προςωρινισ, ωσ 

ζλεγεν, απουςίασ του, και εισ αντικατάςταςιν εν τθ υπθρεςία αυτοχκόνων αντί των 

Ελλινων αυλικϊν του παρακολουκθςάντων όλων· ζςτειλε δε τουσ διοριςμοφσ, αωοφ διζβθ 

τον Ρροφκον, προσ τον μθτροπολίτθν, όπωσ ενεργθκϊςιν. Εγνϊςκθ τθν επαφριον θ ωυγι 

του θγεμόνοσ, εγνϊςκθςαν και οι διοριςμοί, αλλ' ελογίςκθςαν διοριςμοί όχι θγεμόνοσ 

απόντοσ, αλλ' αποςτάτου και ωυγάδοσ· διά τοφτο ςυνελκόντεσ οι ζχοντεσ δικαίωμα ψιωου 

εςφςτθςαν ανκθγεμονίαν όπωσ ςυνεικίηετο οςάκισ εχιρευεν θ θγεμονεία. Συςτθκείςα θ 

νζα Αρχι ζςπευςε να προςωζρθ τθν υποταγιν τθσ τω ςουλτάνω, απεωυλάκιςε και 

ϊπλιςεν ολίγουσ Τοφρκουσ, ουσ εκράτει υπό ωφλαξιν ο Σοφτςοσ, ίνα μθ κακοπάκωςι και 

οφτοι ωσ οι άλλοι (α), και διζταξε να καταδιϊκονται ωσ εχκροί όςοι των περί τον 

Υψθλάντθν διζμεναν εντόσ τθσ θγεμονείασ επζκεινα ρθτισ προκεςμίασ. Αλλ' αν θ εντόπιοσ 

ανκθγεμονία παρζλαβε τθν Αρχιν εγκαταλειωκείςαν, δεν εωάνθ αξία και να τθν ωυλάξθ 

παραλθωκείςαν. 

 

Κακ' ασ θμζρασ εςυςτικθ αφτθ, ζωκαςεν εισ Λάςι ο Ρεντεδζκασ ςταλείσ παρά του 

Υψθλάντου, αγνοοφντοσ ειςζτι τθν ωυγιν του Σοφτςου, επί χρθματολογία και αποςτολι εισ 

το γενικόν ςτρατόπεδον των προςερχομζνων κακ' θμζραν ζξωκεν εκελοντϊν. Φκάςασ ο 

Ρεντεδζκασ εισ Λάςι, αντί ωιλικισ θφρε παρά πάςαν προςδοκίαν εχκρικιν κυβζρνθςιν· και 

αμζςωσ ςυνζλεξεν όςουσ Ζλλθνασ και άλλουσ εδυνικθ εν τθ πόλει, ωσ 200, και πλιρθσ 

τόλμθσ εκυρίευςε διά τθσ μικράσ ταφτθσ δυνάμεωσ μεςοφντοσ του απριλίου το ανάκτορον, 

και ζλαβε μόνοσ αυτόσ όλθν τθν πραγματικιν δφναμιν. 

 
Ο δε Υψθλάντθσ, ωοβοφμενοσ ειςβολιν εχκρϊν, επειράκθ να τθν εμποδίςθ, και 
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ειδοποίθςε τουσ ανκθγεμόνασ τθσ Βλαχίασ, ότι επλθροωόρθςε τον αυτοκράτορα τθσ 

ωςςίασ περί των κινθμάτων του, περί τθσ καταςτάςεωσ τθσ Ελλάδοσ, και περί του 

επαπειλοφντοσ τασ δφο θγεμονείασ κινδφνου, αν εγίνοντο κζντρον ενϊςεωσ εχκρικϊν 

ςτρατοπζδων και κζατρον πολζμου· ότι ο αυτοκράτωρ προσ διατιρθςιν τθσ γενικισ 

ειρινθσ και των ςχζςεϊν του τω παριγγειλε μεν διά γράμματοσ του Καποδιςτρίου όςα 

ζκρινεν εφλογον εισ παφςιν του κινιματοσ των Ελλινων, αλλά τω εγνωςτοποίθςε 

ςυγχρόνωσ ότι ευθρεςτικθ να προτείνθ τθ Ρφλθ ωιλελλθνικάσ προτάςεισ· ότι άνευ τθσ 

παραδοχισ των προτάςεων του αυτοκράτοροσ δεν κατζκετε τα όπλα· ότι ςκοπόν δεν είχε 

να προςβάλθ πρϊτοσ τουσ Τοφρκουσ, και ότι επεκφμει μθδ' αυτοί να προςβάλωςιν, ίνα μθ 

πάκθ ο ουδζτεροσ τόποσ. 

Απρίλιοσ Τοιαφτα ζγραψεν ο Υψθλάντθσ, αλλ' ουδζν ωωελικθ· διαμείνασ δε ωσ μίαν 

εβδομάδα εν Κολεντίνθ, ανεχϊρθςε πανςτρατιά τθν 4 απριλίου, και τθν επαφριον 

εςτρατοπζδευςεν εν Τυργοβίςτω, όπου και ωχυρϊκθ· κατζλαβε δε διά του 

αδελωοφ του Νικολάου και το Κυμπουλοφγγι, το επί των Καρπακίων ορζων, 

ετοποκζτθςε και τον Γεωργάκθν κατά το Ριτζςτι, το επί λοωϊδουσ κζςεωσ μεταξφ 

Τυργοβίςτου και του ποταμοφ Πλτου· τον δε Κωνςταντίνον Δοφκαν απζςτειλεν εισ 

Ρλοζςτι. Αλλ' αι τζςςαρεσ αφται κζςεισ ιςαν τόςω μακράν θ μία τθσ άλλθσ, ϊςτε 

και δυςκόλωσ ςυνεβοθκοφντο, και ευκόλωσ διεκόπτοντο. Ο Υψθλάντθσ διατρίβων 

εν Τυργοβίςτω θφξθςεν εισ 450 τον ιερόν λόχον, ωργάνιςε και μικρόν 

πυροβολικόν, και ιππικόν εκ διακοςίων, και ζταξε τθν δφναμιν ταφτθν υπό τον 

Καντακουηθνόν. Αλλά το ςτρατόπεδον ζπαςχεν ζλλειψιν πολεμεωοδίων, πριν ζτι 

αρχίςθ να πολεμι. Εξ αιτίασ τθσ αυςτθράσ απαγορεφςεωσ τθσ αυςτριακισ Αρχισ 

εισ μάτθν επροςπάκθςεν ο Υψθλάντθσ να μεταωζρθ πολεμεωόδια εκ 

Τρανςιλβανίασ· ευτφχθςεν όμωσ να ςυλλάβθ πυρίτιδα διςχιλίασ οκάδασ 

ςτελλομζνθν ζξωκεν προσ τον Βλαδιμιρζςκον κρυωίωσ παρά τινων ωίλων του, θν 

εκράτθςεν εισ χριςιν του ολιγωριςασ τα πικρά παράπονα του προσ ον εςτζλλετο· 

μετεποίθςε δε εισ βόλια και τθν μολυβδίνθν ςκζπθν του αρχιεπιςκοπικοφ ναοφ 

τθσ πόλεωσ. Δεν ζπαςχε δε το ςτρατόπεδόν του ολιγωτζραν ζλειψιν τροωϊν. Τω 

όντι, τόςθ ιτον θ αταξία, θ παράλυςισ, ο ςωετεριςμόσ και θ απρονοθςία, ϊςτε εν 

μζςω των ευωορωτζρων τόπων τθσ οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, όκεν ετρζωετο 

κυρίωσ θ Κωνςταντινοφπολισ, ο περί τον Υψθλάντθν μικρόσ αρικμόσ επείνα. Αλλ' 

ό,τι κατετάραττε προ παντόσ άλλου τον Υψθλάντθν ιτον θ προσ αυτόν επίβουλοσ 

διάκεςισ του Βλαδιμιρζςκου και του Σάββα, θμζρα τθ θμζρα αναπτυςςομζνθ και 

λαμβάνουςα επίωοβον χαρακτιρα. Ουδζνα λόγον ζχομεν να υποπτεφςωμεν τθν 

ειλικρίνειαν του Βλαδιμιρζςκου κατ' αρχάσ του κινιματόσ του. Δεν ζλαβεν 

αυκόρμθτοσ τα όπλα, αλλά κατά πρόταςιν και διά ςυνδρομισ του Γεωργάκθ, του 

πιςτοφ οπαδοφ τθσ Εταιρίασ, και του Υψθλάντου· μετζβαλεν όμωσ ςχζδια, ότε 

είδεν ότι ο Υψθλάντθσ είχε μάλλον να ελπίςθ και να ωοβθκι παρ' αυτοφ, ι αυτόσ 

παρ' εκείνου. Ζκτοτε κατεγίνετο ςπουδαίωσ να πραγματοποιιςθ ό,τι ωσ πρόςχθμα 

του αλθκοφσ ςκοποφ του άλλοτε παρεδζχκθ, ο εςτί, τθν αυτονομίαν τθσ πατρίδοσ 

του υπ' αυτόχκονασ αυκζντασ. Αω' οφ δε θςκάνκθ τασ δυνάμεισ του, και είδεν ο 

μικρόσ οφτοσ τθν υψθλιν αριςτοκρατίαν τθσ πατρίδοσ του ωεφγουςαν 

απζμπροςκζν του, ςυνζλαβε τθν ιδζαν και να αυκεντεφςθ, και θγάπα να λζγεται 
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Δ ο μ ν ο κ ε ό δ ω ρ ο σ ενεργϊν τα πάντα θγεμονικϊσ διά του μθτροπολίτου και 

των εναπομεινάντων αρχόντων ςυνεδριαηόντων παρά τω μθτροπολίτθ, ον 

ωοβθκζντα και αναχωριςαντα επανζωερε βία εισ τθν πόλιν. Αλλ' ό,τι τον 

καταδικάηει είναι θ υπουλότθσ και θ απιςτία του. Υπεκρίνετο τον οπαδόν του 

Υψθλάντου, και ςυνενοείτο κατ' αυτοφ κρυωίωσ μετά των Τοφρκων, οίτινεσ 

κολακεφοντεσ τθν ωιλαυτίαν του τον παρζςυραν εισ τα ςυμωζροντά των και εισ 

τον όλεκρόν του. Ουδεμία ζμεινεν αμωιβολία περί τθσ απιςτίασ του, αω' οφ οι 

περί τον Υψθλάντθν ςυνζλαβαν δφο ταχυδρόμουσ επί τθσ οδοφ τθσ μεταξφ 

Βουκουρεςτίου και Γυργζβου, πόλεωσ επί τθν αριςτεράν όχκθν του Δουνάβεωσ, 

εξ ων ο μεν εςτζλλετο παρά του Βλαδιμιρζςκου προσ τασ τουρκικάσ Αρχάσ, ο δε 

ιρχετο εκείκεν προσ αυτόν, ωζροντεσ αμωότεροι γράμματα μαρτυροφντα τθν 

προσ τον Υψθλάντθν απιςτίαν του και τθν επί λόγω αμοιβισ απαίτθςιν τθσ 

θγεμονίασ τθσ πατρίδοσ του. Συνζλαβαν και τον ιατρόν Κεοδόςιον επανερχόμενον 

εισ Βουκουρζςτι εκ τθσ εν Τρανςιλβανία Στρεωανουπόλεωσ, όπου εςτάλθ εισ 

προτροπιν των εκεί καταωυγόντων αρχόντων Βλάχων όπωσ γράψωςι τω 

ςουλτάνω κατά τθσ ωαναριωτοκρατίασ, και ηθτιςωςιν αυκζντθν τον 

Βλαδιμιρζςκον. 

 

Ο δε Σάββασ, επίςθσ και αυτόσ άπιςτοσ προσ τον Υψθλάντθν, εωάνθ υπουλότεροσ του 

Κεοδϊρου ωσ πνευματωδζςτεροσ και επιτθδειότεροσ. Εν ϊ ο Υψθλάντθσ διζτριβεν εν 

Βεςςαραβία, ο Σάββασ τον εκάρρυνεν, ωσ είδαμεν, να μεταβι εισ τασ θγεμονείασ, 

υποςχόμενοσ να κινιςθ εισ επανάςταςιν διά τθσ επιρροισ του και τθσ παρουςίασ του τθν 

Βουλγαρίαν· δεν είχε δε τότε υπθρεςίαν παρά τω αυκζντθ Αλεξάνδρω Σοφτςω, και 

εκιρευε τφχθν· αλλ' αποκανόντοσ τοφτου κατζςτθ αρχθγόσ τθσ ωρουράσ του 

Βουκουρεςτίου· είχε δε και παλαιάσ ςχζςεισ προσ τον νζον θγεμόνα Καλλιμάχθν και ιλπιηε 

βεβαίωσ βελτίωςιν τθσ τφχθσ του· και ουδεμία αμωιβολία, ότι εντεφκεν επιγαςεν θ πρϊτθ 

μεταβολι του ωρονιματόσ του· αλλ', αω' οφ θ αυτοκρατορικι αποκιρυξισ του Υψθλάντου 

εςτθλίτευςε τασ απατθλάσ υποςχζςεισ τθσ Εταιρίασ, εμελζτθςε και προδοςίαν επ' ελπίδι 

να εφρθ πλειοτζραν χάριν παρά τθ οκωμανικι εξουςία. 

 

Τοιοφτοι εωάνθςαν κατά δυςτυχίαν οι δφο εκ των τριϊν ιςχυροτζρων οπλαρχθγϊν του 

κατά τασ θγεμονείασ αγϊνοσ. Εν ϊ δε οι δφο οφτοι επεβουλεφοντο τον Υψθλάντθν εν 

αγνοία ο είσ του άλλου, επεβουλεφοντο και αλλιλουσ αντιωερόμενοι καναςίμωσ διά 

παλαιά πάκθ και ανκυπαβλεπόμενοι. 

 

Εν τοςοφτω θ Ρφλθ, μακοφςα τα κατά τασ θγεμονείασ, ιρχιςε να ςτζλλθ ικανάσ δυνάμεισ 

προσ τα παραδουνάβια ωροφρια διαπραγματευομζνθ εν ταυτϊ και παρά τω αυτοκράτορι 

τθσ ωςςίασ τθν μετάβαςιν αυτϊν εισ τασ θγεμονείασ. Ο αυτοκράτωρ, αγωνιηόμενοσ 

παντοιοτρόπωσ να βεβαιϊςθ τθν Ρφλθν και τασ Ευρωπαϊκάσ αυλάσ ότι δεν ενείχετο εισ τα 

επαναςτατικά κινιματα, ςυγκατζνευςε προκφμωσ εισ τθν περί τθσ ςτρατιωτικισ ειςβολισ 

αίτθςιν τθσ Ρφλθσ, και οφτωσ εκίνθςαν τα ςτρατεφματά τθσ. Και εν πρϊτοισ, μεςοφντοσ του 

απριλίου, επζραςαν διςχίλιοι ςτρατιϊται εκ Σιλιςτρίασ εισ Καλαράςι, προσ τθν αντικρφ τθσ 

Σιλιςτρίασ όχκθν του Δουνάβεωσ, και διά τον ολίγον αρικμόν των διζμειναν εντόσ του 

κζματοσ τθσ Γιαλομνίτασ, οφτινοσ το Καλαράςι είναι θ πρωτεφουςα, ςυνάηοντεσ τροωάσ 

αλλά μθδαμϊσ ενοχλοφντεσ τουσ κατοίκουσ· άλλο δε μικρόν ςϊμα εξ 150 ειςζβαλε μετ' 
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ολίγον από του οςτςουκίου επί λεθλαςία και επροχϊρθςε και εισ ουςεδεβζδθν επί του 

ποταμοφ Βζδθ, όπου 200 ςτρατιϊται εκ των του Γεωργάκθ επιπεςόντεσ αιωνιδίωσ τθν 23, 

τουσ μεν εωόνευςαν ουσ δε αιχμαλϊτευςαν. Τθν δε 30 ο ωροφραρχοσ τθσ Βραΐλασ, 

Λςοφωπαςασ Ρερκόωτςαλθσ, εξεςτράτευςεν εισ Γαλάτςι μετά 3000 ιππζων και 1500 πεηϊν. 

Μάιοσ Ζμπροςκεν του Γαλατςίου ιςαν τρεισ προμαχϊνεσ εγερκζντεσ παρά των ϊςςων επί 

του τελευταίου πολζμου, εξ ων προσ τθν οδόν τθσ Βραΐλασ ιτον ο οχυρϊτεροσ. Ρρο 

ολίγου είχεν αποςταλεί εκεί παρά του Υψθλάντου εισ ωροφρθςιν τθσ πόλεωσ ο 

Κανάςθσ Τουωεκτςισ Καρπενθςιϊτθσ, ανιρ γενναίοσ και μζχρι τοφδε προςοδϊνθσ. 

Οφτοσ, αναχωριςασ εκ Τυργοβίςτου, είχε μόνον 60 ςτρατιϊτασ· αλλά ωκάςασ εισ 

Γαλάτςι τουσ θφξθςεν εισ 600, εν οισ και πολλοί των πλθρωμάτων των εν τω λιμζνι 

15 πλοίων, άτινα υπό τουρκικιν όντα ςθμαίαν και τουρκικι ιδιοκτθςία εκράτθςεν ο 

Καραβιάσ επί τθσ κυριεφςεωσ του Γαλατςίου. Οι 600 οφτοι, αν και ολίγοι, 

απεωάςιςαν να αντιπαραταχκϊςι· και κακ' θν θμζραν εξιλκαν οι εχκροί τθσ 

Βραΐλασ, ο Κανάςθσ και ο Γεϊργθσ Ραπάσ υποπλαρχθγόσ του, ολίγουσ ζχοντεσ 

ιππείσ, υπιγαν μζχρι των πλθςίον του Γαλατςίου εισ τον Δοφναβιν εκβολϊν του 

ποταμοφ Σερζτθ προσ ςκόπευςιν του προςερχομζνου εχκρικοφ ςτρατεφματοσ, και 

ακροβολιςκζντεσ επανιλκαν αυκθμερόν εισ τουσ προμαχϊνασ. Τθν δε επιοφςαν (1 

μαΐου) επιλκαν οι εχκροί. Τοφτουσ ιδόντεσ μόνον επερχομζνουσ οι κατζχοντεσ τουσ 

δφο ανωχφρουσ προμαχϊνασ ελειποτάκτθςαν εν τω άμα και ςυνελειποτάκτθςαν και 

οι πλείςτοι των εν τω οχυρϊ· εναπζμειναν δε ο Κανάςθσ, ο Ραπάσ και 43 

ςτρατιϊται, και επολζμθςαν γενναίωσ όλθν τθν θμζραν απωκοφντεσ ευτυχϊσ τουσ 

πολλάκισ εωορμϊντασ ιππείσ. Επελκοφςθσ δε τθσ νυκτόσ, ζπαυςεν θ μάχθ· και 

επειδι οι ζγκλειςτοι δεν ζβλεπαν άλλον τρόπον ςωτθρίασ παρά τθν ωυγιν, δφο 

ϊρασ πριν ωζξθ ζρριψαν εν πρϊτοισ ζξω του προμαχϊνοσ τουσ επενδφτασ των, ουσ 

οι Τοφρκοι εκλαβόντεσ υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ ωσ αυτοφσ τοφτουσ, ετουωζκιςαν· 

πριν δε προωκάςωςι και γεμίςωςιν εκ δευτζρου τα τουωζκια, εξεπιδθςαν οι 

ζγκλειςτοι αω' οφ εγζμιςαν τα εντόσ δφο εφχρθςτα κανόνια και ζκεςαν επί τθσ οπισ 

αυτϊν μακρά ωυτίλια, ϊςτε ν' ανάψθ το ζν κατόπιν του άλλου μετά τθν ωυγιν των, 

και οφτω να υπολάβωςιν οι εχκροί ότι απζμειναν και άλλοι εν τω προμαχϊνι και να 

μθ επιπζςωςιν όλοι επ' αυτοφσ ωεφγοντασ. Το ςτρατιγθμα επζτυχεν, οι Τοφρκοι δεν 

κατεδίωξαν τουσ ωεφγοντασ, και οφτω διεςϊκθςαν όλοι παρά τρεισ επί μικράσ 

Χερςονιςου προσ τθν ςυμβολιν του Ρροφκου και του Δουνάβεωσ. Τθν δε επαφριον 

οι Τοφρκοι εκυρίευςαν τθν πόλιν, τθν ελεθλάτθςαν, τθν ζκαυςαν, εξακοςίουσ εν 

αυτι Μολδαυοφσ εωόνευςαν, και τα εν τω λιμζνι πλοία κατζςτρεψαν. 

Ενδιατρίψαντεσ δε τρεισ θμζρασ επανιλκαν εισ Βραΐλαν ωζροντεσ τα λάωυρα. Ολίγοι 

ιππείσ και πεηοί εξεκόπθςαν κακ' οδόν και επροχϊρθςαν εισ τα ενδότερα τθσ 

Βλαχίασ επί λεθλαςία, εξ ων τινεσ πεηοί αωίχκθςαν εισ φμνικον το μεταξφ Φωξάνθσ 

και Βουηζου, και ιδόντεσ Ζλλθνασ εωίππουσ επερχομζνουσ, εκλείςκθςαν χάριν 

αςωαλείασ ζν τινι οικία, ζωυγαν μετά δίωρον μάχθν, και κατζωυγαν είσ τινα μφλον 

ζξω τθσ κωμοπόλεωσ· αλλ' οι καταδιϊκοντεσ αυτοφσ ιππείσ και τον μφλον ζκαυςαν, 

και τουσ πλείςτουσ των εν αυτϊ εκανάτωςαν. 

 

Μετά δε τθν ωυγιν του Σοφτςου και τα μεταξφ τθσ ανκθγεμονίασ και του Ρεντεδζκα εν 

Λαςίω παρεμπεςόντα, και πριν ζτι γνωςκϊςιν εν Τυργοβίςτω τα πακιματα των εν 
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Γαλατςίω, ο Υψθλάντθσ διζταξε τον Καντακουηθνόν να μεταβι εισ Μολδαυίαν ωσ γενικόσ 

αντιπρόςωπόσ του, να ςτείλθ εκείκεν εισ το γενικόν ςτρατόπεδον ςτρατιϊτασ, 

πολεμεωόδια, χριματα και τα εν Γαλατςίω κανόνια, και να επανζλκθ μετά ταφτα και 

αυτόσ· εν απουςία δε αυτοφ κατζςτθςεν αρχθγόν του ιεροφ λόχου τον Καραβιάν. 

 

Τθν 9 ανεχϊρθςεν εκ Τυργοβίςτου ο Καντακουηθνόσ, ζχων 350 ςυμμίκτουσ οπλοωόρουσ. 

Ρλθςιάςασ εισ Φωξάνθν και ειδοποιθκείσ ότι ενδιζτριβαν 200 Τοφρκοι εκ των επί λεθλαςία 

ειςβαλόντων, διζταξε τουσ πλείςτουσ των περί αυτόν να πζςωςι τθν νφκτα επ' αυτοφσ 

κοιμωμζνουσ. Οι διαταχκζντεσ ειςιλκαν τθν νφκτα τθσ 14 εισ τθν πόλιν, και επροχϊρθςαν 

θςφχωσ μζχρι του μοναςτθρίου του αγίου Λωάννου όπου οι εχκροί διενυκτζρευαν 

ανφποπτοι· αλλ', ενϊ θ επιτυχία ιτο ςχεδόν βεβαία ζπεςαν εισ λογοτριβάσ, διθρζκθςαν, 

και ανεχϊρθςαν άπρακτοι. Τθν δε υςτεραίαν εςτράτευςε μετά των λοιπϊν και ο 

Καντακουηθνόσ εισ Φωξάνθν ενωκείσ μετά των άλλων κακ' οδόν, και τθν αυτιν θμζραν 

εξιλκαν του μοναςτθρίου 100 ιππείσ Τοφρκοι εισ προςβολιν αυτοφ, αλλ' εβιάςκθςαν μετ' 

ολίγον, αποκρουςκζντεσ, να επανακάμψωςι. Κατόπιν αυτϊν ειςιλκαν εισ τθν πόλιν και οι 

περί τον Καντακουηθνόν και κατζςχαν μζροσ αυτισ. Οι δε εχκροί ωοβθκζντεσ μθ προβϊςι 

και πλθςιζςτερον, ζκαυςαν τασ πζριξ των ειςελκόντων οικίασ, τουσ απεδίωξαν τθσ πόλεωσ 

διά του πυρόσ, και ωεφγοντασ τουσ εκυνιγθςαν· εωόνευςαν δε και επλιγωςαν καί τινασ 

βοθκθκζντεσ και παρ' άλλων ιππζων ευρεκζντων ζξω και ςυνοδευόντων τροωάσ και 

αποςκευάσ. Φυγόντεσ δ' εκείκεν οι περί τον Καντακουηθνόν ζωκαςαν αυκεςπερί εισ 

Μφρα, μοναςτιριον επί οχυράσ κζςεωσ, και ενδιενυκτζρευςαν. Τθν δε επιοφςαν 

πορευόμενοι διά των βουνϊν ζμακαν ότι 60 Τοφρκοι ευρίςκοντο εν άλλω τινί μοναςτθρίω 

ολίγασ ϊρασ απζχοντι, και επεςτράτευςαν. Αλλ' οι Τοφρκοι προειδοποιθκζντεσ υπό 

καταςκόπων ζωυγαν αωιςαντεσ τασ αποςκευάσ και τα ηϊα των. Τθν δε 22 ζωκαςεν ο 

Καντακουηθνόσ μετά των ςυν αυτϊ εισ Λάςι όπου τον υπεδζχκθςαν όλοι εντίμωσ, και τον 

ζωεραν κατ' ευκείαν εισ τθν εκκλθςίαν, εν ι εψάλθ ευχαριςτιριοσ δοξολογία, ωσ αν ιρχετο 

νικθτισ, εν ϊ ζωυγεν απζμπροςκεν των εχκρϊν. Αω' οφ δε εδθμοςίευςε τθν δοκείςαν 

αυτϊ παρά του Υψθλάντου πλθρεξουςιότθτα, εξζδωκε διαταγάσ περί ευταξίασ του τόπου 

και επανόδου των ωυγόντων εισ τασ εςτίασ των, περί ςτρατολογίασ και εκςτρατείασ, περί 

προμθκείασ τροωϊν και χρθματολογίασ, και περί κατοχισ κζςεϊν τινων εισ προωφλαξιν 

τθσ πρωτευοφςθσ· αλλ' ουδείσ ικουε τασ διαταγάσ του. Πλοι οι οπλοωοροφντεσ εδόκθςαν 

εισ αρπαγιν, εισ κραιπάλθν, και εισ αταξίαν. Πςα ηϊα ι προϊόντα εςυνάηοντο εν ονόματι 

τθσ κυβερνιςεωσ, όλα επωλοφντο προσ ιδιαιτζραν ωωζλειαν· πενταπλάςια ςτρατιωτικά 

ςιτθρζςια εδίδοντο παρ' όςα πραγματικϊσ εχρειάηοντο· τα ςτενά και οι δρόμοι ιςαν 

αωφλακτοι· και αν τισ εξεςτράτευεν, επανιρχετο μετ' ολίγον εισ Λάςι αω' οφ εγφμνονε τουσ 

δυςτυχείσ και απροςτατεφτουσ χωρικοφσ· ουδείσ δε εγνϊριηεν άλλον ανϊτερόν του· ιδοφ 

πϊσ υπεγράωετο οπλαρχθγόσ τισ μόνον 12 ςτρατιϊτασ ζχων υπό τθν οδθγίαν του. 

 

«Γιαννάκθσ Μπουκουβάλασ αρχιςτράτθγοσ του εν Χαρλοβία ελλθνικοφ ςτρατοπζδου, και 

ναηίρθσ των πζντε καδθλικίων διά τθν ευταξίαν και καλιν αποκατάςταςιν του τόπου». 

 

Βλζπων δε ο Καντακουηθνόσ ότι οφτε τον ικουζ τισ, οφτε τον εωοβείτο, οφτε τον εςζβετο, 

και μακϊν ότι και αυτόσ ο Ρεντεδζκασ ιρχιςε να τον αντιπολιτεφεται κρυωίωσ ηθτιςαντα 

λόγον των πράξεϊν του, ωοβθκείσ δε και επιβουλάσ κατά τθσ ηωισ του εντόσ τθσ πόλεωσ, 

μετζβθ μετά μίαν εβδομάδα εισ το επί του Ρροφκου χωρίον Στίγκαν, δφο ϊρασ μακράν τθσ 
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πόλεωσ, όπου και εςτάκμευςεν· 60 δε μόνον ςτρατιϊται τον θκολοφκθςαν. 

Ραρθκολοφκθςαν και 400 πεηοί και 50 ιππείσ εκ των εν Γαλατςίω πολεμθςάντων. Οι δε 

λοιποί ζμειναν όλοι εν Λαςίω εν οισ και ο Ρεντεδζκασ εντρυωϊντεσ. Δεν ζπαυε δε ο 

Καντακουηθνόσ παρακινϊν τουσ εν τθ πρωτευοφςθ ςτρατιϊτασ και αυτόν τον Ρεντεδζκαν 

να ςυνζλκωςιν όπου και αυτόσ· αλλά μθ κερδιςασ εξ αρχισ το ςζβασ των ςτρατιωτϊν, 

κατεωρονικθ ολοτελϊσ αω' οφ ανεχϊρθςεν εξ Λαςίου, διότι οι εκεί επίςτευαν και ζλεγαν, 

ότι προθτοιμάηετο να ωφγθ, και ότι διά τον ςκοπόν τοφτον επλθςίαηε ταισ όχκαισ του 

ποταμοφ· αλλ' ο Ρζντεδζκασ, μθ κζλων να ρίψθ το προςωπείον, ιλκε μετ' ολίγον παρ' 

αυτϊ και διετάχκθ να παραλάβθ τον παρευριςκόμενον ςτρατθγόν Σζρβον Μλάδθν και 

τουσ περί αυτόν, και να τοποκετθκι κατά το ϊμανον, πόλιν επί τθσ ςυμβολισ των 

ποταμϊν Μολδάβασ και Σερζτθ· αλλ' απεποιικθ επί λόγω, ότι οι ςτρατιϊται του δεν τον 

θκολοφκουν, και ανεχϊρθςε μετά των υπ' αυτόν ολίγων κατά προτροπιν και αυτοφ του 

Καντακουηθνοφ, όςτισ εωοβικθ ακοφςασ αυτοφσ λζγοντασ κατά πρόςωπόν του, ότι δεν τον 

εγνϊριηαν αρχθγόν και ότι τον εκεϊρουν προδότθν. Συνζβθ δε και άλλο τι εισ επαφξθςιν 

τθσ επικρατοφςθσ απειρίασ και αταξίασ. Ζτυχε να ευρεκι εν Λαςίω επταννιςιόσ τισ· οφτοσ 

μετονομαςκείσ κόμθσ Καποδίςτριασ εκιρυττεν ότι εςτζλλετο παρά των ςυμμάχων 

Δυνάμεων ίνα οργανίςθ πολιτικϊσ τθν Μολδαυίαν, και ότι ενζκρινε να μθ μετατοπιςθ ο εν 

τθ πρωτευοφςθ ελλθνικόσ ςτρατόσ· φβριηε δε αναωανδόν τον Καντακουηθνόν ωσ 

Μολδαυόν και ωσ προδότθν των ελλθνικϊν ςυμωερόντων· τόςω δε ίςχυςαν οι λόγοι του 

επιτθδείου τοφτου αγφρτου μζχρι τινόσ, ϊςτε όλον το ςτρατιωτικόν τον ικελεν αρχθγόν. 

Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ τθσ Μολδαυίασ κακ' θν ϊραν επζκειτο ειςβολι εχκρϊν και εισ 

αυτιν τθν πρωτεφουςαν. 
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— Φόνορ Βλαδιμεπέζκος υρ πποδόηος — Μάσαι Νοςηζέηος και 

Γπαγαζανίος. — Απέλεςζιρ Ττηλάνηος — Οι εναπομείνανηερ 

οπλαπσηγοί. — Σα καηά ηην Μολδαςίαν. — Θάναηορ Γευπγάκη 

Ολςμπίος. — Δπιθεώπηζιρ ηηρ διαγυγήρ ηος Ττηλάνηος. 

Μάιοσ Θ ΕΡΛΒΟΥΛΟΣ διάκεςισ του Σάββα και του Βλαδιμιρζςκου εκάρρυνε τουσ Τοφρκουσ 

να οδεφςωςιν αωόβωσ προσ το Βουκουρζςτι, όπου και οι δφο διζτριβαν ζχοντεσ 

μυςτικάσ ςχζςεισ προσ αυτοφσ, αλλ' υποβλζποντεσ αλλιλουσ. Ο παςάσ τθσ 

Σιλιςτρίασ Σελιμ - Μεχμζτθσ, ετοιμάςασ διά τθσ ςυνδρομισ του παςά του Γυργζβου 

οκτακιςχιλίουσ οπλοωόρουσ, εξαπζςτειλεν εισ Βουκουρζςτι, τουσ μεν 

τετρακιςχιλίουσ υπό τον κεχαγιάν του Χατςι - καρά - Αχμζτ - εωζντθν τον και 

αρχθγόν όλου του ςτρατοφ, τουσ δε λοιποφσ υπό τον κεχαγιάν του παςά του 

Γυργζβου· οφτε δε ο είσ οφτε ο άλλοσ απιντθςαν κακ' οδόν εχκρόν, και ειςιλκον εισ 

τθν πόλιν, ο μεν αρχθγόσ τθν 15 ο δε υπαρχθγόσ τθν 17 μαΐου. Ολίγασ δε ϊρασ πριν 

ειςζλκθ ο αρχθγόσ, εξιλκεν θςφχωσ ο εν τθ πόλει εςτρατοπεδευμζνοσ ωροφραρχοσ 

Σάββασ λζγων, ότι δεν είχεν αποχρϊςαν δφναμιν ν' αντιςτακι, και ότι ο 

Βλαδιμιρζςκοσ απεποιικθ τθν ςφμπραξίν του· υποκρινόμενοσ δε πάντοτε τον 

οπαδόν του Υψθλάντου ετοποκετικθ εν τω μοναςτθρίω του Βακαρεςτίου δφο ϊρασ 
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μακράν του Τυργοβίςτου, όπου ςκεπτόμενοσ πϊσ να εφρθ χάριν ενϊπιον των 

μυςτικϊν ωίλων του εμεκοδεφκθ να παγιδεφςθ τον Υψθλάντθν διά του ακολοφκου 

τεχνάςματοσ. 

 

Ο Υψθλάντθσ, αω' ότου ζωκαςεν εισ Κολεντίναν, δεν ζπαυςε προτρζπων τον Σάββαν να 

κθρφξθ εγγράωωσ, ότι ζλαβε τα όπλα υπζρ του ελλθνικοφ αγϊνοσ κατά τθσ τουρκοκρατίασ. 

Μθ κζλων δε να δείξθ, ότι υποπτεφων αυτόν εηιτει ζγγραωον τθν πολιτικιν του ταφτθν 

ομολογίαν, τω ζλεγεν ότι πολλάκισ εηιτθςε παρόμοιον ομολογίαν παρά του 

Βλαδιμιρζςκου, ον ο Σάββασ ζλεγε πάντοτε επίβουλον, και πάντοτε απζτυχε, διότι ο 

Βλαδιμιρζςκοσ απεκρίνετο ότι, εν όςω εςιϊπα ο εχκρόσ του Σάββασ, θναγκάηετο και αυτόσ 

να ςιωπά. Ο πονθρόσ Σάββασ ζβλεπεν, ότι τοιαφτθ πράξισ ανζτρεπε τασ αρτιγενείσ 

μυςτικάσ του ςχζςεισ προσ τουσ Τοφρκουσ, και τθν απεποιείτο υπό διαωόρουσ προωάςεισ· 

αλλ' αω' οφ οι Τοφρκοι ειςιλκαν εισ Βουκουρζςτι, αυτόσ δε ετοποκετικθ εν τω 

μοναςτθρίω του Βακαρεςτίου, και εςχετίςκθ προσ τουσ Τοφρκουσ ςτενότερον, και 

ςυνενοικθ αναμωιβόλωσ και περί ου εμελζτα να πράξθ, επαναλθωκείςθσ τθσ προτάςεωσ, 

υπζγραψε και εξζδωκε τθν πράξιν εσ χαράν και εμψφχωςιν του Υψθλάντου· τθν δε 

επαφριον επιγε προσ αυτόν αυτεπάγγελτοσ, ςυνζωαγε, και τον εκάλεςε και αυτόσ εισ 

γεφμα τθν ακόλουκον θμζραν και εισ επικεϊρθςιν του λαμπροφ τω όντι ιππικοφ του. 

Τόςον δε κάρροσ ενζπνευςε δι' ων είπε και ζπραξεν, ϊςτε ο Υψθλάντθσ υπεςχζκθ να 

μεταβι εισ το μοναςτιριον κατά τθν πρόςκλθςίν του· αλλά λαβϊν μετά ταφτα αιτίαν να 

υποπτεφςθ δολιότθτα, υπεκρίκθ τον αςκενι και ζςτειλε μόνον τινάσ των επιτελϊν του. 

 

Ο δε παρά το Βουκουρζςτι εςτρατοπεδευμζνοσ Βλαδιμιρζςκοσ διζμεινεν εν τω 

ςτρατοπζδω του όλθν τθν θμζραν κακ' θν οι Τοφρκοι ειςιλκαν εισ τθν πόλιν, μιτε 

ωανεράν ςυγκοινωνίαν λαβϊν, μιτε κθρυχκείσ υπζρ αυτϊν, τρζωων όμωσ επιβοφλουσ 

ςκοποφσ κατά του Υψθλάντου και προςπακϊν να τουσ πραγματοποιιςθ επιτθδείωσ εισ 

παντελι όλεκρόν του· τθν δε επιοφςαν εξεςτράτευςεν εισ τθν μικράν Βλαχίαν μθ 

προειδοποιιςασ τον Υψθλάντθν. 

 

Μεταξφ των οπλαρχθγϊν του Βλαδιμιρζςκου ιςαν τινεσ και τθν επίβουλον διαγωγιν του 

αρχθγοφ των κατακρίνοντεσ, και άλλθν οδόν παρά τθν του Γεωργάκθ να βαδίςωςι μθ 

κζλοντεσ. Δια τον διττόν τοφτον λόγον ιςαν φποπτοι παρά τω Βλαδιμιρζςκω, όςτισ, 

ςκλθρόσ και αιμοβόροσ και εξ ανατροωισ και εκ προαιρζςεωσ, επεχείρθςε ν' απαλλαχκι 

των οπλαρχθγϊν του όςουσ υπϊπτευε, και ιρχιςε κακ' οδόν να τουσ ωονεφθ αδίκωσ και 

ανεξετάςτωσ. Αι ωονικαί αφται πράξεισ δυςθρζςτθςαν και εωόβθςαν εισ άκρον τουσ 

επιηϊντασ κινδυνεφοντασ να πάκωςι τα αυτά εξ αιτίασ των υποψιϊν ασ εδφνατο να 

ςυλλάβθ και κατ' αυτϊν· διά τοφτο αποωαςίςαντεσ να πράξωςι πριν πάκωςιν, 

εξεμυςτθρεφκθςαν τω Γεωργάκθ τουσ ωόβουσ των και επεκαλζςκθςαν τθν ςφμπραξίν του 

εισ αςωάλειάν των χρείασ τυχοφςθσ. 

 

Εν τοφτοισ ο πανοφργοσ Σάββασ, ειδϊσ εξ ων είχε μυςτικϊν ςχζςεων προσ τουσ Τοφρκουσ 

τα ςχζδια του Βλαδιμιρζςκου, τα ανεκάλυψε τω Υψθλάντθ, ίνα μθ χαρι ο εχκρόσ του τασ 

πρϊτασ τιμάσ τθσ προδοςίασ, ασ αυτόσ επεκφμει. Τα ανακαλυωκζντα δε ςχζδια ιςαν, ότι ο 

Βλαδιμιρζςκοσ ϊδευε προσ τθν μικράν Βλαχίαν εισ προκατάλθψιν των ζμπροςκεν και 

εμπόδιον τθσ εκείκεν του Πλτου διαβάςεωσ του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου, και ότι οι 
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Τοφρκοι εμελζτων, αω' οφ ο Βλαδιμιρζςκοσ ετοποκετείτο όπου ζπρεπε, να κινιςωςι και 

αυτοί προσ το Τυργόβιςτον και να πζςωςιν επί τουσ περί τον Υψθλάντθν όπιςκεν, ϊςτε 

αυτόν μεν να ωονεφςωςιν ι να ςυλλάβωςι, το δε ςτρατόπεδον να αωανίςωςιν. Ο 

Υψθλάντθσ εκοινοποίθςε τω Γεωργάκθ διαμζνοντι εν Ριτεςτίω τουσ λόγουσ του Σάββα, και 

τω παριγγειλε να ματαιϊςθ τα ολζκρια ςχζδια του Βλαδιμιρζςκου κακ' οιουςδιποτε 

ενόμιηε καταλλθλοτζρουσ τρόπουσ· διζταξε δε και τον εν Κυμπουλουγγίω αδελωόν του, εξ 

αιτίασ του παρακολουκοφντοσ τον Βλαδιμιρζςκον πλικουσ, να καταβι και αυτόσ μετά των 

περί αυτόν εισ το ςτρατόπεδον του Γεωργάκθ προσ ενδυνάμωςίν του. Ο δε Σάββασ ζδραξε 

τθν αρμοδίαν ταφτθν ευκαιρίαν ίνα και τον Υψθλάντθν αποκοιμιςθ και τον εχκρόν του 

Βλαδιμιρζςκον βλάψθ, και ζςτειλε 400 ιππείσ υπό τασ διαταγάσ του Γεωργάκθ. Τθν 18 

ζωκαςεν ο Βλαδιμιρζςκοσ πανςτρατιά εισ Γολζςτι. Ραρά το Ριτζςτι και απζναντι του 

Γολεςτίου ρζει ο Άρηθςοσ· τασ όχκασ του ποταμοφ τοφτου ηευγνφει γζωυρα, θν 

προκατζλαβεν ο Γεωργάκθσ. Ειδοποιθκείσ ο Βλαδιμιρζςκοσ, παρεκάλεςε τον Γεωργάκθν ν' 

αωιςθ το πζραμα ελεφκερον. Ο Γεωργάκθσ ανζβαλε τθν απάντθςιν εισ τθν επαφριον, κακ' 

θν ςυνοδευόμενοσ υπό 400 εκλεκτϊν ιππζων και πεηϊν υπιγεν εισ Γολζςτι. Ο 

Βλαδιμιρζςκοσ τον υπεδζχκθ ενϊπιον των οπλαρχθγϊν του. Ο Γεωργάκθσ ιρχιςε να τον 

επιπλιττθ ωσ μθ αντιςτακζντα εν ϊ ειςιρχοντο οι Τοφρκοι εισ Βουκουρζςτι, ωσ 

ακετιςαντα τασ υποςχζςεισ του και ωσ παραβάντα τουσ όρκουσ του. Ο Βλαδιμιρζςκοσ 

θκζλθςε να ενοχοποιιςθ περί τθσ μθ αντιςτάςεϊσ του τον Σάββαν μθ κελιςαντα να 

ςυμπολεμιςθ· αλλ' ο Γεωργάκθσ επανζλαβεν, ότι ο πρίγκθψ (Υψθλάντθσ) είχεν εγγράωουσ 

αποδείξεισ των μυςτικϊν ςχζςεων αυτοφ προσ τουσ εχκροφσ τθσ πίςτεωσ, και ιξευρεν ότι 

αυτόσ τουσ εκάρρυνε να πατιςωςιν ζνοπλοι τθν θγεμονείαν, ότι διά τθσ πράξεϊσ του 

ταφτθσ θωάνιςε τον τόπον, και ότι είχε να δϊςθ λόγον ενϊπιον Κεοφ και ανκρϊπων· 

εςτθλίτευςεν ζπειτα τθν προσ τουσ οπλαρχθγοφσ επίβουλον διαγωγιν του διά του αδίκου 

κανάτου τινϊν εξ αυτϊν, και παρινειρεν, ότι πάςα αςωάλεια διά τουσ παρεςτϊτασ 

εξζλειψεν. Ανεγνϊςκθ δε εισ επικοον πάντων και μυςτικι ςφμβαςισ αυτοφ και του 

Βλαδιμιρζςκου, γραωείςα προ τθσ ενάρξεωσ του επαναςτατικοφ κινιματοσ, και 

αποδεικνφουςα ότι ο Βλαδιμιρζςκοσ ζπραξε παρά τα ςυνομολογθκζντα. Ο Βλαδιμιρζςκοσ, 

ο ζχων τθν διάκεςιν αλλ' όχι και τθν επιτθδειότθτα του επιβοφλου, εςκοτίςκθ επιπλθχκείσ. 

Ο δε Γιωργάκθσ βλζπων τοφτο, και ότι πολλοί των παρεςτϊτων ενζκριναν όςα αυτόσ 

ζλεγεν, εξεκρζμαςε τθν επάνωκεν του Βλαδιμιρζςκου τοιχοκρεμι ςπάκθν του ειπϊν, ότι 

δεν ιτον άξιοσ να τθν ωορι, και ότι ικελε να τθν ςτείλθ προσ τον αρχιςτράτθγον. Θ τόλμθ 

του Γεωργάκθ και τον Βλαδιμιρζςκον κατεπτόθςε και ουδζνα των παρεςτϊτων παρϊργιςε. 

Ο Γεωργάκθσ ετόλμθςεν ζτι μάλλον· ιρπαςεν από τθσ ηϊνθσ του Βλαδιμιρζςκου τασ 

πιςτόλασ του, και διζταξε να τον μεταωζρωςιν εισ Τυργόβιςτον ίνα απολογθκι ενϊπιον 

του πρίγκθποσ. Τότε τον ςυνζλαβαν τινεσ των παρόντων οπαδϊν του Γεωργάκθ παρά 

πάντων εγκαταλειωκζντα, τον ωπιςκαγκϊνιςαν, και τον απιγαγον υπό ωφλαξιν εισ Ριτζςτι· 

εκεί τον παρζλαβεν ο Νικόλαοσ Υψθλάντθσ και τον ζωερεν υπό ικανιν ωφλαξιν εισ 

Τυργόβιςτον, όπου επιπλθχκείσ πάλιν πικρϊσ παρά του Υψθλάντου, απιχκθ ζξω τθσ 

πόλεωσ και κατεκόπθ μελθδόν υπό των ςτρατιωτϊν ωσ προδότθσ και επίορκοσ τθν 23, 

μιτε δικαςκείσ κατά τουσ ςτρατιωτικοφσ νόμουσ μιτε καταδικαςκείσ εν τάξει, αλλά 

δυνάμει των ανά χείρασ του Υψθλάντου εγγράωων, εξ ων εωαίνετο τω όντι θ προδοςία και 

θ επιορκία του. 
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Τοιοφτοσ εωάνθ και τοιοφτον ζλαβε τζλοσ ο Κεόδωροσ Βλαδιμιρζςκοσ, άνκρωποσ όςτισ 

επεκφμει μεν το καλόν τθσ πατρίδοσ του, αλλ' εξ αιτίασ τθσ άκρασ απαιδευςίασ του, τθσ 

βαρβάρου ανατροωισ του και των κακϊν του ζξεων εκεϊρει κεμιτιν τθν χριςιν τθσ 

επιβουλισ, τθσ προδοςίασ, των αδίκων ωόνων και τθσ επιορκίασ, δι' ων διεκρίκθ θ 

τελευταία διαγωγι του. 

 

Μετά δε τον ωόνον τοφτου ο Υψθλάντθσ διϊριςεν αρχθγοφσ του ςτρατεφματόσ του τουσ 

δφο ςθμαντικωτζρουσ οπλαρχθγοφσ αυτοφ, τον Χατςι - Ρρόδαν, Σζρβον, και τον 

Μακεδόνςκθν, Βλάχον, ωζροντα το όνομα τθσ μακεδονικισ καταγωγισ του. Συνίςτατο δε 

τότε θ δφναμισ αφτθ εκ 250 ιππζων, Σζρβων και Βουλγάρων, 4000 Ρανδοφρων, και εκ 4 

κανονίων. Τουσ διζταξε δε να μεταβϊςιν εισ τθν μικράν Βλαχίαν, να ςτρατολογιςωςι και 

να καταλάβωςί τινασ κζςεισ και τθν κϊμθν του Δραγαςανίου, διότι θκοφςκθ ότι διςχίλιοι 

εχκροί εξιλκαν του Βιδινίου και διεςπάρθςαν εισ τθν μικράν Βλαχίαν. Ο δε Υψθλάντθσ 

ωοβοφμενοσ ότι οι εν Βουκουρεςτίω Τοφρκοι εμελζτων, ωσ προειδοποιικθ, να τον 

κτυπιςωςιν εν Τυργοβίςτω, απαλλαχκείσ και του κρυωίου εχκροφ του Βλαδιμιρζςκου, και 

βλζπων πανταχόκεν τασ μεν δυνάμεισ του εχκροφ εισ κίνθςιν, τασ δε υπ' αυτόν εισ τελείαν 

απραξίαν, απεωάςιςεν επί ςυμβουλίου τθν 27 να κινθκι και αυτόσ αυκθμερόν· και επειδι 

οι εξελκόντεσ του Βιδινίου ιςαν οι ολιγαρικμότεροι, θκζλθςε να επιπζςθ πορευόμενοσ διά 

του επί τθσ οδοφ προσ τθν μικράν Βλαχίαν Ριτεςτίου, όπου τον ανζμενεν ο Γεωργάκθσ· 

διζταξε δε να ςυγκεντρωκϊςιν εκεί διάωορα ςϊματα και εκάλεςε και τον Σάββαν, μθ 

ρίψαντα ειςζτι το προςωπείον, να ςυνακολουκιςθ· αλλ' οφτοσ, υποπτεφων μθ πάκθ ό,τι 

ζπακεν ο ςυνεπίβουλόσ του Βλαδιμιρζςκοσ, απεποιικθ ευςχιμωσ τθν πρόςκλθςιν, και 

ετοποκετικθ εν τω οχυρϊ μοναςτθρίω του Μαρτςενίου. Οι δε Τοφρκοι, ωσ 5000, 

εξεςτράτευςαν, κακϊσ προεςχεδιάςκθ, προσ το Τυργόβιςτον τθν 25, και το εςπζρασ τθσ 26 

ζωκαςαν πλθςίον αυτοφ και διενυκτζρευςαν εντόσ του παρακειμζνου δάςουσ, 

αγνοοφντων των ειςζτι εν Τυργοβίςτω Ελλινων, ότι οι εχκροί των ιςαν τόςω πλθςίον. Το 

πρωί δε τθσ 27, ό εςτι κακ' θν ϊραν ιρχιςαν οι περί τον Υψθλάντθν τθν προσ το Ριτζςτι 

πορείαν, 500 ιππείσ αποςπαςκζντεσ του κατόπιν αυτϊν οδεφοντοσ τουρκικοφ 

ςτρατεφματοσ εωάνθςαν πορευόμενοι εισ Νοτςζτον κατεχόμενον υπό των περί τον 

Γιαννάκθν Κολοκοτρϊνθν, εξάδελωον του Κεοδϊρου Κολοκοτρϊνθ. Φκάςαντεσ δε εισ τθν 

παρακειμζνθν μονιν του αγίου Γεωργίου και ευρόντεσ ελλθνικιν ωρουράν υπό τον 

Σαχίνθν και τον Σωίκαν, εωϊρμθςαν, αλλ' ωπιςκοδρόμθςαν άπρακτοι, δεινισ γενομζνθσ 

αντιςτάςεωσ. Ρερί δε το δειλινόν ςυμπλθρωκζντεσ οι εχκροί εισ 1500 ιππείσ, ιλκαν εισ 

Νοτςζτον, όπου είχαν ζλκει προ ολίγου εισ βοικειαν των εκεί ο Κωνςταντίνοσ Δοφκασ και ο 

Γεράςιμοσ Ορωανόσ, ςταλζντεσ παρά του Υψθλάντου μακόντοσ τα προσ το μζροσ εκείνο 

κινιματα των εχκρϊν. Και οι μεν περί τον Ορωανόν ετοποκετικθςαν παρά τθν μονιν, οι 

δε περί τον Δοφκαν απϊτερον επί τινοσ λόωου προσ τα αριςτερά. Οι εν Νοτςζτω, 

βοθκοφμενοι υπό των περί τον Ορωανόν, εμάχοντο γενναίωσ προϊοφςθσ και τθσ νυκτόσ. 

Σωοδρϊσ αντζςτθ και άλλο ςϊμα ελλθνικόν υπό τον Αναςτάςθν Αργυροκαςτρίτθν, κατζχον 

λοωίςκον προωυλαττόμενον ζμπροςκεν μεν υπό τινοσ εκ του προχείρου υψωκείςθσ 

λικιάσ, όπιςκεν δε και εκ των πλαγίων υπό του δάςουσ. Αλλ' ο Δοφκασ, ιδϊν απόςπαςμα 

εχκρϊν επερχόμενον, εγκατζλειψε τθν κζςιν του, και διά τθσ ωυγομαχίασ του εωόβιςε και 

θνάγκαςε τουσ άλλουσ, τουσ ευτυχϊσ ζωσ τότε πολεμιςαντασ, να τραπϊςιν εισ ωυγιν περί 

το μεςονφκτιον ωσ νενικθμζνοι. 
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Αν και θ πραγματικι βλάβθ των Ελλινων ιτο μικρά, θ θκικι, απζβθ μεγίςτθ· διότι ζωερεν 

εισ μεγάλθν αταξίαν το παραπορευόμενον υπό τον Υψθλάντθν ςτράτευμα μακόν το 

ςυμβάν, και εξ αιτίασ τοφτου αποςπάςματα τινα αυτοφ διεςκορπίςκθςαν και 

επλανικθςαν εν μζςω του νυκτικοφ ςκότουσ και του διαχυκζντοσ ωόβου· εχάκθςαν δε καί 

τινεσ αποςκευαί και ικαναί τροωαί επί τθσ διαβάςεωσ του ποταμοφ Διμπαβίτςασ. Ο δε 

Δοφκασ, επανελκϊν εισ το ςτρατόπεδον και επιπλθχκείσ αυςτθρϊσ διά τθν λειποταξίαν 

του, εγκατζλειψε τασ θγεμονείασ. 

 

Ρριν δε διαβϊςι τον Πλτον οι περί τον Μακεδόνςκθν και Χατςι - Ρρόδαν ωσ διετάχκθςαν, 

οι εν τθ μικρά Βλαχία εχκροί εκυρίευςαν τθν Κραϊόβαν· τινζσ δε αυτϊν απιντθςαν εκτόσ 

τθσ Κϊμθσ του Σαβιδινίου δφο ςϊματα, το μεν υπό τον Σολωμόν, το δε υπό τον Αναςτάςθν 

Μανάκθν τον και Μιχάλογλουν, ςτρατεφοντα προσ τον Υψθλάντθν, τα εκτφπθςαν και τα 

διεςκόρπιςαν. 800 δε άλλοι Τοφρκοι υπό τον υιόν του επ' ανδρία γνωςτοφ Καραωεϊηι 

ετοποκετικθςαν εν Δραγαςανίω. Οι δε περί τον Μακεδόνςκθν και Χατςι - Ρρόδαν ιλκαν 

και αυτοί πλθςίον του χωρίου τοφτου τθν νφκτα τθσ 29, και επζπεςαν αίωνθσ όπου οι 

Τοφρκοι ζβοςκαν τα ηϊα των, εξ ων ςυνζλαβον 70 εςκότωςαν δε και 5 Τοφρκουσ και 

εηϊγρθςαν δφο· θκροβολίςκθςαν και τασ δφο ακολοφκουσ θμζρασ μετά των εν 

Δραγαςανίω Τοφρκων εξελκόντων εισ καταδίωξίν των, και μετά ταφτα απεμακρφνκθςαν. 

Λοφνιοσ Φκάςασ δε ο Υψθλάντθσ εισ Ριτζςτι ζμακεν, ότι οι επερχόμενοι Τοφρκοι εκ 

Βουκουρεςτίου είχαν ωανερόν ςυναγωνιςτιν τον Σάββαν, και απζςτειλεν ευκφσ τον 

Φαρμάκθν μετά 300 εισ Αρηθςίαν (κόρτε δε Αρηζςι) επί του ομωνφμου ποταμοφ 

εντόσ υψθλϊν ορζων, προσ εξαςωάλιςιν τθσ κζςεωσ εκείνθσ· αυτόσ δε ζωκαςε τθν 

1 Λουνίου εισ φμνικον, πόλιν επί τθσ δεξιάσ όχκθσ του Πλτου, όπου ιλκαν και οι 

υπό τουσ οπλαρχθγοφσ Μακεδόνςκθν, Χατςι - Ρρόδαν, Διαμαντιν Σερδάρθν, 

Σολωμόν και Μανάκθν· ϊςτε αι υπό τασ διαταγάσ του Υψθλάντου δυνάμεισ τθν 

ϊραν εκείνθν ιςαν 2500 ιππείσ και 4500 πεηοί ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

ιεροφ λόχου, και 4 κανόνια. Ο Υψθλάντθσ διζταξε τα πλείςτα των ςωμάτων να 

προχωριςωςι προσ το Δραγαςάνι και καταλάβωςι κζςεισ τινάσ ζωσ ου ωκάςθ και 

αυτόσ. Τθν 3 εκίνθςαν τα ςϊματα όπωσ διετάχκθςαν· τθν δε 5 παρθκολοφκθςε και 

ο Υψθλάντθσ μετά τθσ οπιςκοωυλακισ. Οκτϊ ϊρασ απζχει το Δραγαςάνι του 

υμνίκου· αλλά τα ςϊματα ταφτα υπζρ το ςφνθκεσ θργοπόρθςαν, ουδ' ομοφ όλα 

ζωκαςαν, πεςοφςθσ κακ' οδόν ραγδαίασ και διαρκοφσ βροχισ· μόλισ δε ςυνιλκαν 

εισ τον προσ ον όρον αλλθλοδιάδοχοσ μζχρι τθσ αυγισ τθσ 7. Ο ςυςτρατεφων 

Γεωργάκθσ εςκόπευεν, εξ αιτίασ τθσ υπεροχισ του αρικμοφ των υπό τθν ελλθνικιν 

ςθμαίαν, ν' αποκλείςθ τουσ ολίγουσ εχκροφσ πανταχόκεν, και ζςτειλε διάωορα 

ςϊματα και κατζλαβαν τασ περί το χωρίον επιτθδείασ εισ τον ςκοπόν τοφτον κζςεισ. 

Ο δε Καραβιάσ μετά των περί αυτόν ιππζων και ο Νικόλαοσ Υψθλάντθσ, ο επί του 

ιεροφ λόχου και του πυροβολικοφ ταχκείσ εςχάτωσ, ετοποκετικθςαν εντεφκεν 

χαράδρασ αντικρφ του Δραγαςανίου, θσ τα δφο χείλθ ςυηευγνφει γζωυρα· 

ειδοποιικθςαν δε όλοι να ετοιμαςκϊςιν εισ μάχθν τθν επαφριον, κακ' θν εςκόπευε 

να παρευρεκι και ο αρχιςτράτθγοσ μετά τθσ οπιςκοωυλακισ εκ διςχιλίων. Ο δε 

Γεωργάκθσ, όςτισ διζκεςε τα πάντα, ετοποκετικθ απϊτερον επί τθσ οδοφ 

υμνίκου, όπωσ διαλεχκι προ των άλλων μετά του αυκθμερόν αναμενομζνου 
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αρχιςτρατιγου. 

 

Οι εν Δραγαςανίω Τοφρκοι, κατζχοντεσ και τθν παρακειμζνθν μονιν, θςκάνκθςαν πόςον 

δεινι ιτον θ κζςισ των και επεχείρθςαν, αλλ' εισ μάτθν, να διϊξωςι τουσ περί τον 

Αργυροκαςτρίτθν, μεταβάντασ εκεί μετά τα εν τω Νοτςζτω ςυμβάντα και καταλαβόντασ 

γιλοωον πλθςίον του χωρίου εν μζςω ωσ· προβλζποντεσ δε, ότι θ μάχθ ιτον άωευκτοσ και 

εγγφσ, ιρχιςαν να καίωςι τασ ευτελείσ του χωρίου οικίασ ωσ περιττάσ ι επιηθμίουσ. Αλλ' ο 

κερμουργόσ Καραβιάσ εκεϊρθςε τον εμπρθςμόν πρόδρομον ωυγισ, και ωοβοφμενοσ 

μιπωσ του ωφγθ θ βεβαία, ωσ εωαντάηετο, νίκθ εξ αιτίασ τθσ απραξίασ του, διζβθ μετά 

μεςθμβρίαν ςυν τοισ περί αυτόν πζραν τθσ χαράδρασ προσ το χωρίον, μθ προειδοποιιςασ 

τουσ άλλουσ οπλαρχθγοφσ, ωσ κζλων να ςωετεριςκι όλθν τθν δόξαν μόνοσ αυτόσ· 

παρθκολοφκθςαν δε επί τθ προτροπι αυτοφ ο ιερόσ λόχοσ και το πυροβολικόν. Οι Τοφρκοι 

εδειλίαςαν υπολαβόντεσ, ότι κα εωϊρμων οι Ζλλθνεσ εκ ςυνκιματοσ πανταχόκεν διά 

τοφτο, εν ϊ ιρχιςε το πυροβολικόν να τουσ κτυπά, δεν εξιλκαν και εςκζπτοντο διά ποίασ 

οδοφ να ωφγωςιν· αλλά βλζποντεσ, ότι άλλοι δεν εκινικθςαν, και ότι τα κανόνια δεν τουσ 

ζβλαπταν διά τθν απειρίαν των κανονοβολιςτϊν, εξιλκαν ζωιπποι και ζπεςαν ξιωιρεισ επί 

τουσ εχκροφσ· και οι μεν περί τον Καραβιάν ελειποτάκτθςαν, οι δε ιερολοχίται ζδειξαν ότι 

ωλόγεσ πατριωτιςμοφ ζκαιαν τθν καρδίαν των και επζμεναν μαχόμενοι· αλλ' ιςαν 

απειροπόλεμοι, και το ιππικόν του εχκροφ επιπεςόν πανορμεί διζρρθξε τασ τάξεισ, 

εκυρίευςε τα κανόνια, και τουσ κατζκοψεν. Ακουςκείςθσ τθσ βοισ του πολζμου, ζτρεξαν 

εισ το πεδίον τθσ μάχθσ ο Γεωργάκθσ καί τινεσ άλλοι οπλαρχθγοί μεκ' όςων εδυνικθςαν εκ 

του προχείρου, ετουωζκιςαν τουσ Τοφρκουσ καταδιϊκοντασ και κατακόπτοντασ ανθλεϊσ 

τουσ ιερολοχίτασ τραπζντασ επί τζλουσ εισ ωυγιν, και τοιουτοτρόπωσ ελφτρωςαν τθσ 

ςωαγισ και τθσ αιχμαλωςίασ πολλοφσ, εν οισ και τουσ αδελωοφσ του αρχιςτρατιγου 

κινδυνεφοντασ να ςυλλθωκϊςιν. Πλοι δε οι ιερολοχίται κα θωανίηοντο, αν δεν 

επρόωκαναν οι επιβοθκοί οφτοι, εν οισ διζπρεψεν ο Βλάχοσ οπλαρχθγόσ Λωαννίτςασ 

Χόρκασ. Οι Τοφρκοι, καταδιϊξαντεσ τουσ θττθκζντασ μζχρι τθσ χαράδρασ, επανιλκαν εισ το 

χωρίον νικθταί, αποροφντεσ και αυτοί δι' όςα παρ' ελπίδα κατϊρκωςαν. Υπερδιακόςιοι 

Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν, όλοι ςχεδόν ιερολοχίται, πεςόντεσ ωσ ευκαλείσ κλάδοι υπό τθν 

κοπτεράν αξίνθν ςτιβαροφ ξυλοκόπου· εωονεφκθςαν και οι επ' ανδρία μεταξφ των 

ανδρείων τοφτων διακρικζντεσ εκατόνταρχοι, Δθμιτριοσ Σοφτςοσ, και Σπυρίδων 

Δρακοφλθσ, 40 δε θχμαλωτίςκθςαν. Ρανικόσ ωόβοσ κατζλαβε τότε όλα τα ςϊματα, και τα 

πλείςτα εν τω άμα διελφκθςαν και κακιν κακϊσ διεςκορπίςκθςαν. Ο δε Υψθλάντθσ, ζμακε 

το γεγονόσ κακ' οδόν τρεισ ϊρασ μακράν τθσ κλιβεράσ ςκθνισ, και ιδϊν τον διαςκορπιςμόν 

των ςτρατιωτϊν επανερχομζνων εισ φμνικον ωπιςκοδρόμθςε, και διζμεινεν εκεί τθν 

νφκτα και τθν ακόλουκον θμζραν· τθν δε 9 μετζβθ εισ Κόηιαν, μοναςτιριον επί των 

Καρπακίων ορζων δφο ϊρασ απζχον του υμνίκου. 

 

Εξ ότου ο Υψθλάντθσ ζλαβε τασ απαντιςεισ τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ εισ τασ αναωοράσ του, 

ζχαςε πάςαν ελπίδα εξωτερικισ βοθκείασ ι εξωτερικϊν προςκομμάτων εισ τα κατ' αυτοφ 

ςτρατιωτικά κινιματα τθσ Ρφλθσ· θ δε εςχάτωσ ςυμβάςα εν Δραγαςανίω καταςτροωι 

κατζςτρεψε πάςαν προςδοκίαν εςωτερικισ ευτυχοφσ αντιςτάςεωσ· και το χείριςτον, ότι 

μετά τθν καταςτροωιν ταφτθν εωοβείτο όχι μόνον τουσ Τοφρκουσ αλλά και αυτοφσ τουσ 

ςτρατιϊτασ του, και οφτε να μείνθ θδφνατο, διότι εκινδφνευε να ςυλλθωκι υπό των 

εχκρϊν, οφτε να ωφγθ ετόλμα, διότι οι υπ' αυτόν ςτρατιϊται αντζτειναν· τινζσ δε αυτϊν, 
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μακόντεσ ότι ο κεχαγιάμπεθσ εξζδωκε κιρυγμα, δι' ου υπζςχετο αντιμιςκίαν προσ όποιον 

ζωερε τθν κεωαλιν του, εμελζτθςαν και επιβουλιν. Ζνεκα τοφτου ςυνζλαβεν ο Υψθλάντθσ 

δεινάσ υποψίασ· ϊςτε, τριθμερεφςασ εν τω μοναςτθρίω, ολίγουσ εδζχετο εντόσ τθσ αυλισ, 

και τθν νφκτα διζμενεν αυτόσ και οι περί αυτόν προςεκτικοί και άγρυπνοι, ωσ αν 

εωοβοφντο ζωοδον εχκρϊν. Τω όντι τθν δευτζραν νφκτα τθσ εκεί αωίξεϊσ των ανεωάνθ 

πυρκαϊά εν τω προαυλίω του μοναςτθρίου όπου διενυκτζρευαν ςτρατιϊται, οίτινεσ, 

υποκρικζντεσ ότι εωοβοφντο μθ καϊςιν, ανζβθςαν πολλαχόκεν τα τείχθ εισ αποωυγιν 

δικεν του κινδφνου. Αλλ' οι περί τον Υψθλάντθν, ειδότεσ προθγουμζνωσ ότι οι 

επιβουλεφοντεσ τθν ηωιν του εςχεδίαςαν το τζχναςμα τοφτο, τοισ απθγόρευςαν τθν 

είςοδον επί ποινι κανάτου. Εν μζςω τοιοφτων υποψιϊν και επιβουλϊν ο Υψθλάντθσ 

απεωάςιςε να εγκαταλείψθ τασ θγεμονείασ. Θ γνϊςισ, θν είχε του χαρακτιροσ και τθσ 

αξίασ του Γεωργάκθ, τον εκάρρυνε να τω ανακαλφψθ τον ςκοπόν του και ηθτιςθ τθν 

ειλικρινι ςυνδρομιν του. Ο Γεωργάκθσ οφτε τθσ εμπιςτοςφνθσ του Υψθλάντου ανάξιοσ 

εωάνθ, οφτε κωωόσ εισ τθν αίτθςίν του, αν και τθν εκεϊρθςε λίαν επιβλαβι, και προσ τον 

κοινόν αγϊνα και προσ εαυτόν· απζπεμψε δζ τινασ των εκεί υπόπτων οπλαρχθγϊν εισ 

κατάλθψιν δικεν κζςεϊν τινων πολεμικϊν, κυρίωσ δε ίνα μθ ενοχλιςωςι τον Υψθλάντθν 

επί τθσ απελεφςεϊσ του. 

 

Αλλ' ό,τι ο Υψθλάντθσ εμελζτα να πράξθ υποκεκρυμμζνωσ, πάμπολλοι των υπ' αυτόν 

ζπρατταν παρρθςία τρζχοντεσ μετά τθν εν Δραγαςανίω τροπιν προσ τα όρια, όπωσ 

διαςωκϊςιν εισ τθν Τρανςιλβανίαν. Επειδι δε πάςα αιδϊσ και πασ ωόβοσ εξζλειψαν, ο 

δυνατόσ κατζκλιβε τον αδφνατον, μιτε ωσ ςυναγωνιςτι ςυμπακϊν μιτε ωσ ομοιοπακεί· 

τινζσ δε τόςον εωάνθςαν αςυνείδθτοι και απάνκρωποι, ϊςτε, καταλαβόντεσ τα επί τθσ 

προσ τθν Τρανςιλβανίαν πορείασ ςτενά, ςυνελάμβαναν, ωσ άλλοι Ρεριωιται και 

Κερκφωνεσ, τουσ διαβαίνοντασ και κυρίωσ τουσ αξίουσ πάςθσ αγάπθσ και περικάλψεωσ 

ιερολοχίτασ, και αν δεν τουσ εωόνευαν ωσ οι παλαιοί ςυντεχνίται των, τουσ εγφμνοναν. Εν 

τοςοφτω ο Υψθλάντθσ, προδιακζτων τα εισ επζλευςίν του, πρϊτον μεν διζδωκεν, ότι θ 

Αυςτρία εκιρυξε πόλεμον κατά τθσ Τουρκίασ, ζπειτα δε υπεκρίκθ, ότι ζλαβε γράμματα 

δθλωτικά τθσ αωίξεωσ επί των ορίων και τθσ εισ Βλαχίαν ανυπερκζτου μεταβάςεωσ 

αυςτριακϊν τινων ταγμάτων· προσ πίςτωςιν δε των λεγομζνων ζδωκε πάνδθμα δείγματα 

χαράσ διατάξασ να τουωεκίςωςι, να ωωτίςωςι το μοναςτιριον και να ευκυμιςωςι 

πίνοντεσ εισ υγείαν του αυτοκράτοροσ τθσ Αυςτρίασ. Ταφτα ζπραξε τθν εςπζραν· τθν δε 

επαφριον εξεςτράτευςε προσ τα όρια ειπϊν, ότι ζλαβε πρόςκλθςιν να μεταβι εκεί εισ 

ζντευξιν αξιωματικοφ ςταλζντοσ παρά του αυτοκράτοροσ Φραγκίςκου προσ διευκζτθςιν 

των αωορϊντων τθν είςοδον των αυςτριακϊν ςτρατευμάτων. Εγγφσ δε γενόμενοσ των 

ορίων θναγκάςκθ, απειλοφμενοσ, να δϊςθ εκ του υςτεριματοσ τω Αργυροκαςτρίτθ 

χριματα επί λόγω κακυςτεροφντων μιςκϊν των οπαδϊν του, και οφτω ν' απαλλαχκι των 

χειρϊν αυτοφ· θμιϊριον δε πριν ωκάςθ εισ οτερτοφρμθν, όπου εςτάκμευεν θ επί των 

ορίων αυςτριακι Αρχι, εςτάκθ, και απζςτειλε τον Λαςςάνθν, ίνα μάκθ αν ιτο δεκτόσ επί 

τθσ αυςτριακισ γθσ· μακϊν δε ότι ιτο δεκτόσ αλλ' υπ' άλλω ονόματι, μετωνομάςκθ 

Αλζξανδροσ Κομνθνόσ, και τθν 14 παρεδόκθ εισ τασ αυςτριακάσ Αρχάσ, και παρεδόκθςαν 

και οι περί αυτόν, ιγουν οι δφο αδελωοί του, ο Ορωανόσ, ο Λαςςάνθσ, ο Γορνόωςκθσ και ο 

Κωνςταντίνοσ Καβελλαρόπουλοσ, μετονομαςκζντεσ και οφτοι, και εκείκεν μετεκομίςκθςαν 

όλοι εισ Αράδθν, πόλιν τθσ Ουγγαρίασ επί του ποταμοφ Μαρόςχου, όπου διζμειναν οκτϊ 
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θμζρασ προςμζνοντεσ τασ διαταγάσ τθσ αυςτριακισ αυλισ, και μθδόλωσ υποπτεφοντεσ 

όςα τοισ ζμελλαν, αλλ' εξ εναντίασ ελπίηοντεσ εν πλιρει πεποικιςει τθν εκ τθσ αυςτριακισ 

εισ άλλθν ελευκζραν γθν μετάβαςίν των, και τθν εισ Ελλάδα ταχείαν κάκοδόν των. Εν 

Αράδθ διατριβϊν ο Υψθλάντθσ εξζδωκε τθν ακόλουκον θμερθςίαν διαταγιν γραωείςαν εν 

υμνίκω τθν 8 Λουνίου. 

 

«Στρατιϊται! Πχι! δεν μολφνω πλζον το ιερόν, το τίμιον τοφτο όνομα εισ τα υποκείμενά 

ςασ. Άνανδροι αγζλαι λαϊν. Αι προδοςίαι ςασ, αι επιβουλαί ςασ με βιάηουςι να ςασ 

αποχωριςκϊ. Εισ το εξισ κάκε δεςμόσ μεταξφ υμϊν και εμοφ κόπτεται· βακείαν μόνον εισ 

τθν ψυχιν μου κα ωζρω τθν εντροπιν ότι ςασ εδιοικοφςα. Επατιςατε τουσ όρκουσ ςασ, 

επροδόςατε κεόν και πατρίδα, επροδόςατε και εμζ τθν ςτιγμιν κακ' θν ιλπιηα ι να νικιςω 

ι να ςυναποκάνω μαηι ςασ ενδόξωσ. Σασ αποχωρίηομαι λοιπόν· τρζξατε εισ τουσ Τοφρκουσ 

τουσ μόνουσ αξίουσ των ωρονθμάτων ςασ, εξζλκετε από τα δάςθ, καταβιτε από τα βουνά 

τα άςυλα τθσ ανανδρίασ ςασ, και τρζξατε εισ τουσ Τοφρκουσ, καταωιλιςατε τασ χείρασ των, 

από τασ οποίασ ςτάηει ακόμθ το ιερόν αίμα των καταςωαγζντων απανκρϊπωσ, των 

κορυωαίων υπουργϊν τθσ κρθςκείασ, πατριαρχϊν, αρχιερζων, και μυρίων άλλων ακϊων 

αδελωϊν ςασ. Ναι! τρζξατε, αγοράςατε τθν ςκλαβίαν ςασ με τθν ηωιν ςασ, με τθν τιμιν 

των γυναικϊν και παιδιϊν ςασ· 

 

Σεισ δε ςκιαί των γνθςίων Ελλινων εκ του ιεροφ λόχου, Πςοι προδοκζντεσ επζςατε κφματα 

διά τθν ευδαιμονίαν τθσ πατρίδοσ, δεχκιτε δι' εμοφ τασ ευχαριςτίασ των ομογενϊν ςασ. 

Ολίγοσ καιρόσ, και ςτιλθ κ' ανεγερκι να διαιωνίςθ τα ονόματά ςασ. 

 

Με χαρακτιρασ ωλογεροφσ είναι εγχαραγμζνα εισ τα ωίλτρα τθσ καρδίασ μου τα ονόματα 

των ωίλων όςοι μζχρι τζλουσ μ' ζδειξαν πίςτιν και ειλικρίνειαν. Θ ενκφμθςίσ των κα είναι 

πάντοτε το μόνον δροςιςτικόν ποτόν τθσ ψυχισ μου. 

 

Ραραδίδω δε εισ τθν απζχκειαν τθσ ανκρωπότθτοσ, εισ τθν δίκθν των νόμων, και εισ τθν 

κατάραν των ομογενϊν τον επίορκον και προδότθν καμινάρθν Σάββαν, τουσ λειποτάκτασ 

και πρωταιτίουσ τθσ κοινισ λειποταξίασ και ωυγισ Κωνςταντίνον Δοφκαν, Βαςίλειον 

Μπαρλάν, Γεϊργιον Μάνον Φαναριϊτθν, Γρθγόριον Σοφτςον Φαναριϊτθν και τον 

ωαυλόβιον Νικόλαον Σκοφωον. 

 

Κακαιρϊ και τον Βαςίλειον Καραβιάν από τθν τάξιν των ςυςτρατιωτϊν μου διά τθν 

απείκειάν του και διά το απρεπζσ πολίτευμά του». 

 

Αω' οφ δε ιλκαν αι διαταγαί τθσ αυςτριακισ αυλισ, ιλλαξαν όνομα οι περί τον Υψθλάντθν 

και εκ δευτζρου· απαιτείται δε θ μετονομαςία των επί πολιτικαίσ αιτίαισ ωυλακιηομζνων εν 

Αυςτρία, ίνα μθδ' αυτοί οι ωυλάττοντεσ γνωρίηωςι ποίοι οι ωυλαςςόμενοι· και ο μεν 

Υψθλάντθσ μετωνομάςκθ Βαρόνοσ Σχονβάρδοσ, οι δε άλλοι άλλωσ, και απεκομίςκθςαν 

νυχκαμαξοποροφντεσ εισ Μουνκάτςθν, πόλιν τθσ Ουγγαρίασ, όπου εωυλακίςκθςαν και 

ζπακαν όςα δεινόν και λζγειν. Εν ζτει δε 1823 μετεκομίςκθςαν εκείκεν διά το νοςϊδεσ του 

τόπου εισ Κερεςιενςτάδθν, πόλιν τθσ Βοεμίασ, όπου, εκτόσ του Καβελλαροποφλου και του 

Γορνόωςκθ ελευκερωκζντων το 1826, του μεν πρϊτου ωσ Λονίου, του δε δευτζρου ωσ 

Ρολωνοφ, διζμειναν εν ωυλακι μζχρι τζλουσ του 1827, και θλευκερϊκθςαν όλοι διά τθσ 
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μεςιτείασ του αυτοκράτοροσ Νικολάου επί λόγω τιμισ του να διαμείνωςιν, ζωσ ου 

απεπερατοφντο τα τθσ Ελλάδοσ, εν οποία των τριϊν πόλεων, τθσ Βιζννθσ, τθσ Βενετίασ, ι 

τθσ Βερϊνθσ, ευθρεςτοφντο· διζμειναν δε εν Βιζννθ, όπου ο Υψθλάντθσ, πάςχων εξ όςων 

υπζςτθ εν τθ δεινι του ωυλακίςει, απζκανε τθν 20 Λουλίου του 1828 περί το τριακοςτόν 

όγδοον ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

 

Θ δε απζλευςισ του Υψθλάντου εκ τθσ Βλαχίασ διζλυςε τον προσ ζνα και τον αυτόν ςκοπόν 

των οπλαρχθγϊν αγϊνα, και ζκτοτε ζκαςτοσ ιγετο και εωζρετο υπό τθσ ωυςικισ ροπισ του 

και των ςυμωερόντων του· και οι μεν ζωευγαν πζραν των ορίων, οι δε εκλείοντο εντόσ 

οχυρϊν κζςεων, και άλλοι περιιρχοντο εισ ορεινά μζρθ αποωεφγοντεσ τθν ςυνάντθςιν των 

δυνατϊν και ευτυχϊν εχκρϊν, οίτινεσ διαςπαρζντεσ κατεδίωκαν τουσ εναπολειωκζντασ. 

 

Ο δε Γεωργάκθσ, αω' οφ απεχαιρζτθςε τον Υψθλάντθν, μετζβθ εισ Αρηθςίαν όπου θνϊκθ 

μετά του κατζχοντοσ τθν κζςιν εκείνθν Φαρμάκθ. Μακόντεσ δε οι δφο οφτοι αρχθγοί, ότι 

και οι Τοφρκοι και οι περί τον Σάββαν επιρχοντο, ανεχϊρθςαν ζχοντεσ 800 επιλζκτουσ 

ιππείσ, και διαβάντεσ τα μεκόρια ζπεςαν εισ Τρανςιλβανίαν, και ζωκαςαν εισ το 

μολδαυικόν όροσ, Βρεάτςαν, όπου κείνται δφςβατά τινα χωρία, και εςτρατοπζδευςαν. Ο 

δε Γεωργάκθσ, αρρωςτιςασ κακ' οδόν, ςυνϊδευε το ςτράτευμα βαςταηόμενοσ εν ωορείω 

πολλάσ θμζρασ. 

 

Οι δε Τοφρκοι και οι περί τον Σάββαν, αποδιϊξαντεσ πζραν των ορίων τον δεινότερον 

τοφτον εχκρόν, εκίνθςαν κατά του εν τθ μονι τθσ Βιςτρίτςθσ, ι κατ' άλλουσ τθσ Κόηιασ, 

οχυρωκζντοσ Διαμαντι Σερδάρθ. Οφτοσ αντζςτθ γενναίωσ δφο θμζρασ· τθν δε τρίτθν 

πιςτεφςασ τουσ λόγουσ του Σάββα παρεδόκθ επ' αςωαλεία ηωισ και διατθριςει του 

βακμοφ του· αλλ' οι Τοφρκοι, παραςπονδιςαντεσ, αυτόν μεν απζςτειλαν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν, όπου απεκεωαλίςκθ, πολλοφσ δε των ςυν αυτϊ εκανάτωςαν εν τθ 

μονι. Ο Σάββασ εταράχκθ επί τθ απιςτία των Τοφρκων, και παρεπονζκθ υποπτεφων μθ 

πάκθ και αυτόσ τα αυτά· αλλ' ο Κεχαγιάμπεθσ τον κακθςφχαςε λζγων, ότι ο Διαμαντισ και 

οι ςυν αυτϊ ζπακαν ωσ πολεμιςαντεσ τουσ Τοφρκουσ, εν ϊ αυτόσ εωάνθ πιςτόσ και 

ςυνεργόσ αυτϊν κερμότατοσ. 

 

Οι Τοφρκοι εξιλαςαν πανταχόκεν τθσ Βλαχίασ τουσ εναντίουσ ευκόλωσ, αλλ' θφραν κάπου 

αντίςταςιν· 400 απζκλειςαν 70 εν τθ κατά τθν Σλάτιναν μονι, τουσ επολζμθςαν τρία 

θμερονφκτια, και αω' οφ πολλοί εν οισ και ο αρχθγόσ εωονεφκθςαν, ζβαλαν πυρ εισ τθν 

μονιν και ζωυγαν, και οφτωσ ελυτρϊκθςαν οι ζγκλειςτοι. Τρεισ θμζρασ απζκρουςαν 

ευτυχϊσ και οι περί τον Μανάκθν τουσ Τοφρκουσ εκ τθσ μονισ των πεντεκαδιλικίων, και 

τθν τετάρτθν εξιλκαν διά νυκτόσ και διεςϊκθςαν εισ Τρανςιλβανίαν. 

 

Λερεφσ δζ τισ, κοινϊσ καλοφμενοσ Ραπα - Σζρβοσ, γνωςτόσ διά τθν ανδρίαν του, 

αυκόρμθτοσ ελκϊν εκ Σερβίασ ίνα αγωνιςκι μετά του Υψθλάντου διατρίβοντοσ ειςζτι εν 

Τυργοβίςτω, ςυνζλεξεν ικανοφσ ςτρατιϊτασ, ετοποκετικθ επί των Καρπακίων άνωκεν του 

Κυμπουλουγγίου, απζκρουςε τουσ επελκόντασ, κατζκοψε το ιππικόν των διά το δφςιππον 

του τόπου, και ζωυγεν αβλαβισ (α). Οι δε οπλαρχθγοί Μακεδόνςκθσ, Χατςι - Ρρόδασ, 

Σολωμόσ, Καραβιάσ και άλλοι διεςϊκθςαν ωεφγοντεσ εισ Τρανςιλβανίαν. 
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Ο δε κεχαγιάμπεθσ, αω' οφ είδεν όλθν τθν Βλαχίαν απθλλαγμζνθν των εχκρϊν του, 

εκάλεςεν εισ Βουκουρζςτι τον Σάββαν επί λόγω να τον ανταμείψθ διά τθν προσ τον 

ςουλτάνον πιςτιν και πολυωωελι υπθρεςίαν του. Ο Σάββασ αωίχκθ όπου εκλικθ εν 

πολλι δυνάμει, και παραλαβϊν εκλεκτοφσ τινασ ςτρατιϊτασ και τουσ δφο του 

υποπλαρχθγοφσ, Μιχάλθν και Γζντςθν, υπιγε τθν 7 αυγοφςτου εισ τθν κατοικίαν του 

κεχαγιάμπεθ, και τουσ μεν ςτρατιϊτασ αωικεν εν τω προαυλίω, αυτόσ δε και οι δφο 

υποπλαρχθγοί, προχωριςαντεσ ενδότερον, εδολοωονικθςαν πριν ωκάςωςιν ενϊπιον του 

κεχαγιάμπεθ. Τοιαφτθν αμοιβιν ζλαβεν ο Σάββασ διά τθν επιορκίαν του προσ τθν Εταιρίαν 

και διά τθν επίβουλον διαγωγιν του προσ τον Υψθλάντθν. Θ δολοωονία αφτθ ζδωκεν 

αωορμιν εισ αλλθλομαχίαν των εν τω προαυλίω ςτρατιωτϊν του Σάββα και των Τοφρκων, 

και εισ χφςιν πολλοφ αίματοσ. Εν ϊ δε θκεμιτουργοφντο ταφτα, απειράρικμοι Τοφρκοι, οι 

μεν ζωιπποι οι δε πεηοί διανυκζντεσ αδεία τθσ εξουςίασ εισ όλθν τθν πόλιν και πατιςαντεσ 

πολλάσ οικίασ ζπεςαν ξιωιρεισ επί τουσ προςτυχόντασ Αρβανίτασ, απροωυλάκτουσ διά το 

απροςδόκθτον, και κόπτοντεσ τασ κεωαλάσ των, κακϊσ και παμπόλλων ακλίων Χριςτιανϊν 

μθ ανθκόντων εισ τθν τάξιν ταφτθν, τασ επεςϊρευαν εν τθ αυλι του κεχαγιάμπεθ χάριν τθσ 

παρά τοισ Τοφρκοισ ςυνικουσ τριςβαρβάρου και βδελυράσ αντιμιςκίασ. Τόςαι δε κεωαλαί 

επεςωρεφκθςαν, ϊςτε ο κεχαγιάμπεθσ ωειδωλευόμενοσ απεποιικθ τθν αντιμιςκίαν, και 

οφτωσ ζπαυςεν θ ανθλεισ εκείνθ αιματοχυςία διαρκζςαςα τρεισ ςχεδόν ϊρασ. Τόςθ δε 

κατάχρθςισ ζγεινε τθσ ωονικισ ταφτθσ αδείασ, ϊςτε ο αρικμόσ των αποκοπειςϊν κεωαλϊν 

υπερζβαινε τον γνωςτόν αρικμόν όλων των εν Βουκουρεςτίω Α ρ β α ν ι τ ϊ ν. Επθνζκθ ο 

κεχαγιάμπεθσ παρά τθσ Ρφλθσ ωσ απαλλάξασ τον τόπον των ολετιρων, και επροβιβάςκθ 

εισ βακμόν παςά. Διαρκοφςθσ δε τθσ μιαιοωονίασ ταφτθσ, Κανάςθσ τισ Χειμαριϊτθσ, είσ 

και αυτόσ των περί τον Σάββαν, και 26 ςτρατιϊται κατζωυγαν εισ τθν εν τθ πόλει εκκλθςίαν 

του Ολτενίου· εκεί απεκλείςκθςαν πολεμοφντεσ και πολεμοφμενοι τρία θμερονφκτια, ζωσ 

ωκείραντεσ τα πολεμεωόδια, ινοιξαν τθν κφραν και εξϊρμθςαν ξιωιρεισ εν μζςω των 

εχκρϊν ωονεφοντεσ και ωονευόμενοι· τρεισ δε μόνον διεςϊκθςαν ωεφγοντεσ. Και ταφτα 

μεν τα εν Βλαχία. 

Λοφνιοσ Ο δε εν Μολδαυία Καντακουηθνόσ, ςυγκαλζςασ αρχομζνου του Λουνίου εν τω 

χωρίω Στίγκα τουσ οπλαρχθγοφσ και υποπλαρχθγοφσ, και είτε αγανακτϊν δι' όςα 

κατ' αυτοφ ελζγοντο, είτε και απόωαςιν ζχων ζκτοτε να ωφγθ, τοισ επρόβαλε να 

εκλζξωςιν άλλον αρχθγόν· αλλ' εκείνοι απεκρίκθςαν ομοωϊνωσ ότι αυτόν ικελαν. 

Τοισ εκοινοποίθςεν εν εκτάςει τότε ο Καντακουηθνόσ τον ςκοπόν τθσ αποςτολισ 

του, τοισ είπεν όςα τον εμπόδιςαν να τον πραγματοποιιςθ, και επρόςκεςεν ότι 

κατά τασ παροφςασ περιςτάςεισ ελπίσ δεν ιτο να ενωκϊςι πλζον μετά του 

Υψθλάντου διά τθσ ςυνικουσ οδοφ ωσ προεςχεδιάςκθ, και ότι ζκρινεν εφλογον να 

μεταβϊςιν εισ Βεςςαραβίαν, να παραλάβωςι τουσ εκεί ετοίμουσ εισ 

ςυνεκςτρατείαν, και εμβάντεσ όλοι εισ τα εν Λςμαϊλίω πλοία να πλεφςωςιν εισ τθν 

μαφρθν κάλαςςαν, ν' αποβιβαςκϊςιν όπου κα τουσ ωδιγει θ περίςταςισ εισ 

ζντευξιν αυτοφ, και οφτω να ςυςτθκι διά τθσ ενϊςεωσ όλων ςτρατόπεδον 

αξιόμαχον· ζλεγε δε ότι ζκρινεν αναγκαίον να μθ περάςωςιν ευκφσ τον Ρροφκον εισ 

εκτζλεςιν του ςχεδίου τοφτου ωσ ωυγόμαχοι, αλλά να οχυρωκϊςι παρά το Σκουλζνι 

το επί τθσ δεξιάσ όχκθσ του ποταμοφ απζναντι του ρωςςικοφ λοιμοκακαρτθρίου, 

όπου εφκολον ιτο να λαμβάνωςι τα αναγκαία εκ τθσ αντικρφ ρωςςικισ γθσ· οφτω 
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δε ωχυρωμζνοι, να ςτζλλωςι μικρά ςϊματα εισ καταςκοπιν του εχκροφ, και εάν 

επιρχετο δφναμισ ανάλογοσ τθσ δυνάμεϊσ των, να τθν πολεμιςωςιν, ει δε και 

επιρχετο μεγάλθ, ωσ εωθμίηετο, να μείνωςιν 100 πολεμιςταί εν τω οχυρϊματι και 

να μθ αωιςωςι τον εχκρόν να πλθςιάςθ ζωσ ου λάβωςι καιρόν οι πολλοί να 

περάςωςιν εισ τθν άντικρυσ όχκθν μεταωζροντεσ όλασ τασ πολεμικάσ αποςκευάσ 

ακινδφνωσ· μετ' αυτοφσ δε να διαςωκϊςιν εκεί και οι λοιποί 100, και οφτω να 

ενεργθκι το περί ου ο λόγοσ ςχζδιον. Θ γνϊμθ αφτθ, ςακρά και κοφωθ, ωσ 

ςτθρθηομζνθ επί αλλοκότου ςχεδίου, και υποκζτουςα τθν ρωςςικιν γθν ςφμμαχον 

των υπό τον Υψθλάντθν παρά τασ γνωςτάσ και ρθτάσ διαταγάσ του αυτοκράτοροσ, 

ενεκρίκθ παρ' όλων των παρευρεκζντων, πιςτευόντων όςα ικουαν ωσ 

ευκατόρκωτα· εςτάλθςαν δε και οι υπό τον Μλάδθν και Βαςίλθν Κεοδϊρου, 

προςελκόντα μετά τινων και αυτόν, εισ καταςκοπιν το εχκροφ και ιρχιςαν πολλοί 

να εργάηωνται εισ οχφρωςίν των εν Σκουλενίω· αλλά μόλισ άρχιςαν, και ζμακαν τθν 

εισ Λάςι κατά τθν 13 περί τθν μεςθμβρίαν είςοδον των εχκρϊν μθδενόσ 

εναντιωκζντοσ. Επί τθ ειδιςει ταφτθ ο Καντακουηθνόσ διζταξε τουσ επί καταςκοπι 

προαποςταλζντασ να επανζλκωςιν εισ Σκουλζνι, όπου μετζβθ και αυτόσ τθν αυτιν 

νφκτα· τθν δε ακόλουκον θμζραν επζραςε τον Ρροφκον επί λόγω να ίδθ τθν εκεί 

διατρίβουςαν μθτζρα του, να τθν αςπαςκι τον τελευταίον αςπαςμόν και να 

επανζλκθ εισ τον τόπον τθσ τιμισ και του κινδφνου· αλλά κακ' θν θμζραν επζραςεν 

εισ το ρωςςικόν λοιμοκακαρτιριον, προςκαλζςασ τουσ εν τω Σκουλενίω αρχθγοφσ, 

τον Κανάςθν, τον Κοντογόνθν, τον Σοωιανόν και τον Σωαζλλον, τοισ είπεν ότι δεν 

ζκρινεν εφλογον ν' αντιςτακϊςι τόςον ολίγοι και ανζτοιμοι εντόσ του αδυνάτου 

οχυρϊματοσ του Σκουλενίου, αλλά να περάςωςιν όλοι εισ Βεςςαραβίαν· αυτά 

ταφτα τοισ παριγγειλαν και πολλοί άλλοι ομογενείσ βλζποντεσ τον επικείμενον 

κίνδυνον. Αλλ' οι οπλαρχθγοί απζρριψαν ομογνωμόνωσ τασ τοιαφτασ προτάςεισ, ωσ 

αναξίασ ανδρϊν ωιλελευκζρων και ωιλοτίμων, επανιλκαν εισ το οχφρωμα 

υβρίηοντεσ τον Καντακουηθνόν ωσ δειλόν, λειποτάκτθν και προδότθν, ωρκίςκθςαν 

ν' αποκάνωςι πόλεμοφντεσ, και πλιρεισ πατριωτιςμοφ και χριςτιανικισ ευλαβείασ 

ζωαγαν άγιον άρτον, ωσ προετοιμαςίαν εισ κάνατον, ειπόντεσ, «α φ τ θ - ε ί ν α ι - θ 

- υ ς τ ε ρ ι ν ι - τ ρ ο ω ι - μ α σ (β). 

 

Σπανίωσ το παράδειγμα των αρχθγϊν δεν ευρίςκει μιμθτάσ μεταξφ των οπαδϊν των· 400 

απεωάςιςαν να ςυναποκάνωςιν, αω' οφ οι αρχθγοί ανιγγειλαν τθν απόωαςίν των. Το 

οχφρωμα ιτον αςκενζςτατον· μόλισ αι δφο πλευραί του ιςαν οπωςοφν ευχπεράςπιςτοι, 

τθν δε τρίτθν ζςπευςαν να ωράξωςιν επιςωρεφοντεσ ξφλα· επζκεςαν δε και οκτϊ κανόνια 

ουδ' αυτά λίαν εφχρθςτα. 

 

Γνωςτισ δε γενομζνθσ τθσ ωιλομάχου αποωάςεωσ, ςυνζρρευςαν πλικθ κεατϊν εισ τθν 

αντικρφ όχκθν του Ρροφκου, εν οισ και αυτόσ ο διοικθτισ τθσ Βεςςαραβίασ, παρετάχκθςαν 

και ςτρατεφματα ρωςςικά επί τθσ αυτισ γραμμισ προσ διατιρθςιν τθσ ουδετερότθτοσ, 

όλοι αιςκανόμενοι και δεικνφοντεσ ςυμπάκειαν υπζρ των ολίγων αντιπαραταττομζνων 

προσ πολλοφσ, υπζρ των χάριν πίςτεωσ, πατρίδοσ και εξευγενιςμοφ μαχομζνων προσ 

μιςοχρίςτουσ, αλλοωφλλουσ, βαρβάρουσ και τυράννουσ. Θ απόωαςισ των εν Σκουλενίω 

ολίγων Ελλινων εωάνθ εξ αυτϊν των πραγμάτων ςτακερά, και θ πολεμικι των ηζςισ 

μεγάλθ· αλλά γενικόν αρχθγόν δεν είχαν· ζκαςτοσ εκινείτο όπωσ ικελε, και τοφτο τουσ 
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ζβλαψε κανάςιμα. 

 

Τω όντι, τθν 15 εκίνθςάν τινεσ εκ Σκουλενίου προσ το Λάςι μθ ηθτιςαντεσ τθν γνϊμθν των 

άλλων, αλλ' επανιλκαν άπρακτοι μετ' ολίγον· εκίνθςαν και άλλοι επίςθσ τθν ακόλουκον 

θμζραν, και εν ϊ επζςτρεωαν και αυτοί άπρακτοι, απιντθςαν εχκροφσ παρά τον ποταμόν 

Ηίηαν προσ το εςπζρασ, ςυνεκροφςκθςαν, εχφκθ αίμα εκατζρωκεν, και νυκτόσ γενομζνθσ 

επανιλκαν εισ το οχφρωμα. Τθν δε 17 περί τθν α' ϊραν εωάνθ ζξωκεν αυτοφ μικρά τισ 

εχκρικι δφναμισ, και επεξιλκαν τινζσ των Ελλινων· αλλ' ιδόντεσ, ότι ιτον θ προωυλακι 

του τουρκικοφ ςτρατοπζδου κινθκζντοσ όλου επί τουσ εν Σκουλενίω, επανιλκαν 

τουωεκιηόμενοι, και θτοιμάςκθςαν όλοι εισ μάχθν καρρφνοντεσ αλλιλουσ· ζκαυςαν δε και 

παροικοδομιματά τινα, ίνα μθ τα κυριεφςωςιν οι εχκροί και τουσ πολεμϊςιν εκείκεν. Οι 

Τοφρκοι ιςαν ωσ τετρακιςχίλιοι ιππείσ και διςχίλιοι πεηοί· ζςυραν δε και ζξ κανόνια. 

Ραςίγνωςτον πόςον είναι ςωοδρά θ πρϊτθ ορμι του τουρκικοφ ιππικοφ. Οι Ζλλθνεσ 

εδειλίαςαν αλλ' ανακαρριςαντεσ κατά το παράδειγμα των αρχθγϊν των αντζςτθςαν 

γενναίωσ και απζκρουςαν τθν πρϊτθν ζωοδον. Οι Τοφρκοι επεχείρθςαν δευτζραν, τρίτθν 

και τετάρτθν ζωοδον, αλλ' απεκροφςκθςαν κακ' όλασ, υπζωεραν πολλιν ωκοράν, και 

απεςφρκθςαν μακράν του οχυρϊματοσ εξ αιτίασ του ςυχνοφ και ευτυχοφσ 

κανονοβολιςμοφ των εγκλείςτων, οίτινεσ, βλζποντεσ τουσ εχκροφσ αποςυρομζνουσ, 

εξιλκαν εισ καταδίωξίν των αλαλάηοντεσ και ωωνάηοντεσ, ε τ ς ά κ ι ς α ν - τ α - β ρ ω μ ό ς 

κ υ λ α - ε τ ς ά κ ι ς α ν· π ά ρ τ ε - το υ σ, π α ι δ ι ά, π ά ρ τ ε - τ ο υ σ. Αλλά μετ' ολίγον ζν 

εχκρικόν ςϊμα 500 ιππζων και πεηϊν εωορμιςαν, κατζλαβε κζςιν τινά πλθςίον του 

οχυρϊματοσ, επζκθκεν ζξ κανόνια και ιρχιςε να κανονοβολι ευτυχϊσ, και να κατεδαωίηθ 

το οχφρωμα. Τοφτο ιδόντεσ οι αποςυρκζντεσ εχκροί επανιλκαν όλοι, απϊκθςαν εισ το 

οχφρωμα τουσ εξελκόντασ, εωϊρμθςαν πανταχόκεν, και το εκυρίευςαν τθν θ' ϊραν αω' οφ 

ιρχιςεν θ μάχθ. Οι αρχθγοί των Ελλινων και πολλοί των αξιωματικϊν, πιςτοί εισ τουσ 

όρκουσ των, ενεκαρτζρθςαν όλοι, υπεραςπίηοντεσ τθν κζςιν των και απζκαναν κινοφντεσ 

εισ ζκπλθξιν και αυτοφσ τουσ εχκροφσ διά των ανδραγακιϊν των (γ). Συναπζκαναν ενδόξωσ 

καί τινεσ των ςτρατιωτϊν· οι δε πλείςτοι αυτϊν ερρίωκθςαν εισ τον ποταμόν και άλλοι μεν 

επνίγθςαν, άλλοι δε εν οισ και οι οπλαρχθγοί Γεϊργθσ Ραπάσ και Δαλόςτροσ 

καταπλθγωμζνοι, διεςϊκθςαν εισ τθν αντίπεραν όχκθν, όπου αι ρωςςικαί Αρχαί τουσ 

υπεδζχκθςαν ωιλανκρϊπωσ. Χίλιοι Τοφρκοι ζπεςαν, και τριακόςιοι Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν 

και επνίγθςαν· ουδείσ δε αυτϊν θχμαλωτίςκθ. 

 

Μετά θμιϊριον ζωκαςαν παρά το πεδίον τθσ μάχθσ οι επί καταςκοπι προαποςταλζντεσ 

υπό τον Μλάδθν και τον Β. Κεοδϊρου 450 ιππείσ, και άλλοι τόςοι υπό τον Θπειρϊτθν 

Γκίκαν και τον Σζρβον Σωάτκον ςυνενωκζντεσ κακ' οδόν· αγνοοφντεσ δε το γεγονόσ ζπεςαν 

εν μζςω των εχκρϊν, επτοικθςαν, και οι μεν ετράπθςαν, οι δε επνίγθςαν, τινζσ δε 

ετοποκετικθςαν επί τινα γλϊςςαν προζχουςαν εισ τον ποταμόν, και πολεμιςαντεσ μζχρι 

τθσ β' ϊρασ τθσ νυκτόσ ανδρικϊτατα, διεςϊκθςαν εισ τθν ρωςςικιν γθν επί τινων 

πλοιαρίων ςταλζντων εκείκεν. Εχάκθςαν και κατά τθν μάχθν ταφτθν 90 Χριςτιανοί, και 

άλλοι τόςοι Τοφρκοι. Μόνοσ των αρχθγϊν ο Μλάδθσ διιλκε μετ' ολίγων ιππζων διά μζςου 

των νικθτϊν αβλαβισ· περιπλανθκείσ δε θμζρασ τινάσ εισ ςυνάντθςιν του Γεωργάκθ και 

αποτυχϊν, απιλκεν εισ τθν Σερβίαν. 

 
Μετά δε τα ςυμβάντα ταφτα θ Τουρκικι εξουςία δεν είχεν εντόσ των δφο Θγεμονειϊν 
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άλλον αντίπαλον ειμι τον Γεωργάκθν, όςτισ διζμεινε μετά του αχωρίςτου ωίλου του 

Φαρμάκθ επί του όρουσ Βρεάτςασ μζχρι τζλουσ αυγοφςτου εισ ανάρρωςιν, διότι θ κζςισ 

ιτον οχυρά. Δεν ζμεινεν όμωσ άεργοσ εν τω μεταξφ τοφτω ωσ προσ τα του πολζμου, διότι 

ζςτελλεν αποςπάςματα κατά των εχκρϊν οςάκισ τουσ ικουε περιωερομζνουσ πλθςίον 

του, και τοιουτοτρόπωσ και το πυρ του πολζμου διετιρει, και τουσ Τοφρκουσ ανθςφχαηε. 

Σεπτζμβριοσ Τασ αρχάσ δε του ςεπτεμβρίου αναλαβϊν τθν υγείαν του εξεςτράτευςε μετά 

του Φαρμάκθ επί ςκοπϊ να πλθςιάςθ προσ τθν Βεςςαραβίαν, όκεν ιλπιηε να 

προμθκεφεται ευκολϊτερον τα εισ διατιρθςιν του πολζμου· αλλά πολλοί των 

υπ' αυτόν κεωροφντεσ θν προζκετο πορείαν μακράν και κινδυνϊδθ 

ελειποτάκτθςαν κακ' οδόν, ϊςτε ζμειναν παρ' αυτϊ 350 οπλοωόροι κακ' θν 

θμζραν ζωκαςεν εισ Σζκον, μοναςτιριον εν τω τμιματι του Νιάμτςου, εντόσ 

ςτενισ κοιλάδοσ εςτεωανωμζνθσ. υπό ςυνδζνδρων ορζων και ειςιτόν διά μιασ 

και μόνθσ τρίβου, θν ο Γεωργάκθσ, προκζμενοσ να διαμείνθ εν τω μοναςτθρίω 

τινάσ θμζρασ, απζκλειςε ταωρεφςασ και ανεγείρασ τουσ ςυνικεισ προμαχϊνασ 

εν οισ ζταξε τουσ πλείςτουσ των ςτρατιωτϊν του· αυτόσ δε και οι λοιποί 

ετοποκετικθςαν εν τω μοναςτθρίω. Τθν 5 επιλκαν 1500 Τοφρκοι, και 

ευρόντεσ ιςχυράν αντίςταςιν επί τθσ τάωρου οπιςκοδρόμθςαν. 

Αιχμαλωτιςκζντοσ δζ τινοσ εχκροφ, ζμακαν οι Ζλλθνεσ ότι πολυάρικμοι 

Τοφρκοι επιρχοντο. Ο Γεωργάκθσ εταλαντεφετο αν ζπρεπε ν' αναμείνθ τον 

εχκρόν εν θ κατείχε κζςει, ι ν' αναβι διά το αςωαλζςτερον πάλιν εισ 

Βρεάτςαν· αλλά μθ πιςτεφων τουσ λόγουσ του αιχμαλϊτου, και λαβϊν τθν 

επιοφςαν γράμμα του επιςκόπου ωμάνου προτρζποντασ αυτόν, μετά τασ 

ςυνικεισ ευχάσ και ευλογίασ, επί δολίω, ωσ λζγεται, ςκοπϊ να μθ αωιςθ το 

μοναςτιριον ζχον πάμπολλα κοςμικά και ιερά κεμιλια και άγια λείψανα να 

λεθλατθκι και βεβθλωκι, απεωάςιςε να μθ μετατοπίςθ. Τθν δε 8 

ςυνεςωρεφκθςαν πάμπολλοι εχκροί επί των άνωκεν τθσ κοιλάδασ ορζων, και 

αωιςαντεσ τθν κοινιν τρίβον, κατζβθςαν διά δυςβάτων μονοπατίων εισ τθν 

κοιλάδα υπό τθν οδθγίαν εντοπίων ωραςτιρων. Τοφτο ιδόντεσ οι εντόσ των 

προμαχϊνων τουσ εγκατζλειψαν, και οι μεν ζγιναν άωαντοι, οι δε ιλκαν εντόσ 

του μοναςτθρίου, εν οισ και ο Φαρμάκθσ, και κατζλαβαν διαωόρουσ κζςεισ. Ο 

δε Γεωργάκθσ μετά ζνδεκα πιςτϊν οπαδϊν του εκλείςκθ εν τω 

κωδωνοςταςίω. Επιλκαν οι Τοφρκοι και ιρχιςαν να μάχωνται και να καίωςι 

τα ξφλινα παροικοδομιματα. Ο δε Γεωργάκθσ, ιδϊν τθν απθλπιςμζνθν κζςιν 

του, και ωοβθκείσ μθ πζςθ ηων εισ χείρασ των εχκρϊν, Ε γ ϊ - κ α - κ α ϊ, είπεν 

εισ επικοον των ςυμπολεμιςτϊν του, ς ε ι σ - δ ε, α ν - κ ζ λ ε τ ε, ω φ γ ε τ ε· ι δ 

ο φ, ς α σ - α ν ο ί γ ω - ε γ ϊ - τ θ ν - κ φ ρ αν. Οι Τοφρκοι, ιδόντεσ ότι ινοιξεν θ 

κφρα, και αγνοοφντεσ τθν αλθκι αιτίαν, διεχφκθςαν εισ το κωδωνοςτάςιον, 

και αίωνθσ καπνοί και ωλόγεσ ανεωάνθςαν ζνδοκεν, το κωδωνοςτάςιον ωσ 

ξφλινον ζγεινεν όλον διά μιασ ςωρόσ, και οι εν αυτϊ, εν οισ και ο Γεωργάκθσ, 

κατεςτράωθςαν εν μζςω των ωλογϊν εκτόσ ενόσ μαρτυροφντοσ τα γεγονότα· 

ςυγκατεςτράωθςαν δε και εχκροί όχι ολίγοι. 

 

Μετά το ςυμβάν τοφτο ζςπευςαν οι Τοφρκοι να προβάλωςι τοισ περί τον Φαρμάκθν να 

προςκυνιςωςιν εντόσ τριθμζρου ανακωχισ υποςχόμενοι αςωάλειαν· εγζνετο δεκτι θ 
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ανακωχι· αλλά, παρελκουςϊν των τριϊν θμερϊν, ιρχιςεν εκ νζου ο πόλεμοσ, και παφων 

εκ διαλειμμάτων επανελαμβάνετο εν διαςτιματι εννζα θμερϊν· ζγινε και πάλιν 

μονοιμεροσ ανακωχι· αλλά και μετ' αυτιν εξιωκθ μάχθ ωονικωτζρα. Τθν δε 22 ιλκε 

τςαοφςμπαςθσ προτείνων όρουσ ςυνκικθσ ευπροςδεκτοτζρουσ· ςυνϊδευε δε αυτόν εν 

ςτολι και ο γραμματεφσ του αυςτριακοφ προξενείου Ουδρίςκθσ, εχκρόσ άςπονδοσ του 

ελλθνικοφ αγϊνοσ, και εγγυικθ τθν διατιρθςιν των όρων εξ ονόματοσ τθσ αυλισ του. Υπό 

ταφτθν τθν απάτθν εδζχκθςαν οι ζγκλειςτοι τθν ςυνκικθν και υπεςχζκθςαν να 

παραδοκϊςι τθν επαφριον· ιςαν δε τότε ζωσ 200, εξ ων 33 μθ κελιςαντεσ να δϊςωςι 

πίςτιν ζωυγαν ξιωιρεισ τθν αυτιν νφκτα και διεςϊκθςαν επί τθσ αυςτριακισ γθσ όλοι 

αβλαβείσ παρά ζνα πλθγωκζντα· οι δε εναπομείναντεσ παρεδόκθςαν τθν επαφριον, και 

όλοι παρά τθν ςυνκικθν εςωάγθςαν εν τω μοναςτθρίω εκτόσ των υποπλαρχθγϊν 

ςταλζντων εισ Σιλιςτρίαν, όπου εκανατϊκθςαν, και του οπλαρχθγοφ Φαρμάκθ, όςτισ 

ςταλείσ εισ Κωνταντινοφπολιν ςιδθροδζςμιοσ απεκεωαλίςκθ αω' οφ ςκλθρϊσ εβαςανίςκθ. 

 

Θ μάχθ του Σζκου είναι θ τελευταία ςκθνι του κατά τασ Δακικάσ θγεμονείασ πολεμικοφ 

δράματοσ αρξαμζνου τθν 22 ωεβρουαρίου και τελευτιςαντοσ τθν 22 ςεπτεμβρίου, ό εςτι, 

διαρκζςαντοσ όλουσ μινασ επτά· επεςωραγίςκθ δε διά του κανάτου του Γιωργάκθ, του 

ενδοξοτζρου πολεμάρχου, του τιμιωτζρου ανδρόσ, και του διακαεςτζρου και πιςτοτζρου 

ωίλου του επταμθνιαίου αγϊνοσ. Αξιοςθμείωτοσ είναι θ μζχρι κανάτου πάλθ του ανδρόσ 

τοφτου· εδφνατο να καταωφγθ εισ ξζνθν γθν και να ςωκι, ωσ και οι λοιποί ςυναγωνιςταί 

του, χωρίσ να λογιςκι ωυγόμαχοσ· αλλ' ζμεινεν αυτοπροαιρζτωσ, αν και τετρυπωμζνοσ 

υπό βαρείασ και μακράσ αςκενείασ, επί τθσ εγκαταλειωκείςθσ παρ' όλων των άλλων και 

παρ' αυτοφ του αρχθγοφ γθσ· δεν ζμεινε δε ουδ' επολζμθςεν ουδ' απζκανεν επ' ελπίδι 

νίκθσ, διότι ελπίσ νίκθσ δεν υπιρχε πλζον, ουδ' θγωνίςκθ τον αγϊνα του κανάτου εισ 

υποςτιριξιν του υπζρ ελευκερίασ αγϊνοσ, διότι ο αγϊν κατεςτράωθ· αλλ' ζμεινεν, 

επολζμθςε και απζκανε διά τθν ςτρατιωτικιν τιμιν του, διά τον όρκον του, και διά τον 

πατριωτιςμόν του. Υπό τοιαφτασ περιςτάςεισ θ ανκρωπότθσ υπερβαίνει τθν αςκενι ωφςιν 

τθσ. 

 

Αω' οφ εξεκζςαμεν όςα ςυνζβθςαν λόγου άξια εν ταισ δφο θγεμονείαισ κακ' όλθν τθν 

διάρκειαν τθσ εκςτρατείασ του Υψθλάντου, ερχόμεκα ιδθ ν' ανακεωαλαιϊςωμεν εν 

ςυντόμω τα τθσ διαγωγισ αυτοφ κεωρουμζνου ωσ αρχθγοφ τθσ επαναςτάςεωσ, και να 

δείξωμεν τα κφρια αίτια τθσ αποτυχίασ του. 

 

Πςον αςιμαντοσ ιτο θ μυςτθριϊδθσ Αρχι τθσ Εταιρίασ των Φιλικϊν, τόςω πλειότεροσ 

μιςκόσ οωείλεται τω Αλεξάνδρω Υψθλάντθ προκυμθκζντι να περικαλφψθ τα ταπεινά 

ςπάργανά τθσ υπό τθν επιςθμότθτα του γζνουσ του και τθν λαμπρότθτα τθσ κζςεϊσ του· 

κερμόσ πατριωτιςμόσ αναμωιβόλωσ και υψθλι ωιλοδοξία τον ζπειςαν ν' αναδεχκι τον 

κινδυνωδζςτατον αγϊνα, υπζρ ου και λαμπράν κζςιν παρά τω αυτοκράτορι πρόκυμοσ 

εκυςίαςε και τα εν Τουρκία υπό ρωςςικιν προςταςίαν ςυμωζροντά του ωλιγϊρθςε, και 

μζγα μζροσ τθσ πατρικισ περιουςίασ γενναίωσ εδαπάνθςεν. Αλλ' ιττων εδείχκθ του 

δυςχεροφσ ζργου του· ευαπάτθτοσ και πρόκυμοσ να πιςτεφθ ό,τι επεκφμει, ζγεινε παίγνιον 

εξ αυτισ τθσ αρχισ ιδιοτελϊν, ραδιοφργων, κακοβοφλων και προδοτϊν, και θναγκάςκθ 

μετ' ολίγον να ωροντίηθ και υπζρ αυτισ τθσ ςωτθρίασ του (δ)· αναποωάςιςτοσ και 

ανεπίμονοσ εδείχκθ κακ' όλα τα κινιματά του· ζξωκεν μάλλον ι ζςωκεν ιλπιηε· 
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παρεγνϊριςε δε και τθν ωφςιν των επαναςτάςεων ςυντθρουμζνων εκ προοιμίων και 

κρατυνομζνων δι' επικζςεωσ, αναςτελλομζνων δε και ωκειρομζνων δι' αμφνθσ. Αιςιϊτερα 

θφρε τα πράγματα εν ταισ θγεμονείαισ παρ' ό,τι εδφνατο ευλόγωσ να ελπίςθ, διότι και θ 

Μολδαυία και θ Βλαχία προκφμωσ τον εδζχκθςαν, και υπζρ διμθνίαν ουδαμοφ Τοφρκοι 

εωάνθςαν. Αλλά και αι τόςον αίςιαι περιςτάςεισ, και ο τόςω πολφτιμοσ τθσ ανζςεωσ 

καιρόσ δεν τον ωωζλθςαν. Πλθ θ δφναμίσ του ιτον θ επικρατοφςα ιδζα ότι, αναδεχκείσ 

παρρθςία τον αγϊνα, αντεπροςϊπευε μυςτικϊσ τθν ωςςίαν και όμωσ εματαίωςεν αυτόσ 

τθν ςωτιριον ταφτθν πλάνθν, κθρφξασ ότι μεγάλθ τισ Δφναμισ επροςτάτευε τον αγϊνα, και 

αναγκάςασ τθν ωςςίαν και το κίνθμά του πανδιμωσ να κατακρίνθ, και τθν ςυναίνεςίν τθσ 

προσ αποςτολιν οκωμανικϊν δυνάμεων εισ τασ θγεμονείασ προκφμωσ να δϊςθ. Αι μάχαι 

του Δραγαςανίου, του Σκουλενίου και του Σζκου, και θ γενναία αντίςταςισ τόςων άλλων 

πολεμιςτϊν μετά τθν απζλευςίν του απζδειξαν, ότι είχεν υπό τθν οδθγίαν του άνδρασ 

ετοίμουσ και να τον δοξάςωςι, και ν' αποκάνωςι χάριν του αγϊνοσ· αλλ' εισ ουδζν 

ωωελικθ. Αω' οφ δε κατζςτθ θ κζςισ του τόςω δεινι, παρεδόκθ επί ματαία ελπίδι εισ 

ξζνθν και δυςμενι εξουςίαν υω' θν και ετελείωςε πικρϊσ τασ θμζρασ του. Το κατά τασ 

θγεμονείασ όμωσ ατυχζσ κίνθμά του ωωζλθςε τα μζγιςτα τθν κινθκείςαν Ελλάδα, διότι 

ζωερε μζγαν ςτρατιωτικόν αντιπεριςπαςμόν και βαρείασ πολιτικάσ ςυγκροφςεισ ωςςίασ 

και Τουρκίασ, παρ' ολίγον δε και εχκροπραξίασ. Θ δε μνιμθ του Υψθλάντου, όπωσ και αν 

τον κεωριςθ τισ, κα διαμζνθ παρ' θμίν αγιρατοσ και πολυφμνθτοσ δι' όςα μεγαλοωρόνωσ 

και ωιλοκινδφνωσ επεχείρθςε, δι' όςα χάριν τθσ πατρίδοσ ζπακε, και διά τθν επί τζλουσ 

ευτυχι ζκβαςιν του αγϊνοσ, ον πρϊτοσ εκίνθςεν. Αναπλθροί δε ο διακαισ και ειλικρινισ 

αυτοφ ηιλοσ όλασ τασ πολιτικάσ και πολεμικάσ ελλείψεισ του. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ι' 

 

Καηάζηαζιρ ηυν νήζυν, Ύδπαρ, πεηζών και Φαπών. — Αίηια ηηρ 

εςηςσίαρ ηυν — Ζ καηά θάλαζζαν δύναμιρ Δλλήνυν και Σούπκυν. — 

Αποζηαζία ηυν ηπιών Νήζυν. — Έκπλοςρ ηος ελληνικού ζηόλος. — 

Αποζηαζία ηος Αιγαίος πελάγοςρ και ηηρ άμος. 

 

ΤΛΑ αςιμαντα νθςίδια αντιπαρετάχκθςαν ευτυχϊσ υπζρ τθσ ελευκερίασ όλθσ τθσ Ελλάδοσ 

προσ μεγάλθν και παλαιάν αυτοκρατορίαν, και κατιςχυναν ςτόλουσ χιλιάκισ και μυριάκισ 

ανωτζρασ δυνάμεωσ διά μόνων εμπορικϊν πλοίων, και διά μόνων των χρθμάτων τινϊν των 

κατοίκων. Ρϊσ ζωκαςαν τα νθςίδια ταφτα εισ τόςθν ιςχφν και ευπορίαν; 

 

Οφτε Τοφρκουσ κατοίκουσ είχαν, οφτε Τοφρκουσ διοικθτάσ· αλλ' ζηων αυτόνομα και 

αυτοδιοίκθτα υπό τθν ανωτάτθν δικαιοδοςίαν του κατά καιρόν καπθτάμπαςα επί τινι κατ' 

ζτοσ ωόρω και επί αποςτολι αρικμοφ τινοσ ναυτϊν εισ υπθρεςίαν του βαςιλικοφ ςτόλου. 

Τοιουτοτρόπωσ διοικοφμενοι οι κάτοικοι ςυμωζρον δεν είχαν να ςπουδαρχϊςι, και μακράν 

ζηων τθσ κακοθκείασ και τθσ διαωκοράσ των κρατοφντων. Οφτε γεωργοί ιςαν οφτε 

τεχνίται, αλλ' όλοι ναφται και ζμποροι. Ολιγϊτατα γράμματα ιξευραν και αυτοί οι 

πρόκριτοι. Τα ικθ των ιςαν απλά και ςεμνά, και θ προσ τα κρθςκευτικά ευλάβειά των 

κερμοτάτθ. Λιτϊτατοι ιςαν περί τθν δίαιταν και τιμιϊτατοι περί τασ ςυναλλαγάσ. Είχε 

ςπαρτιατικόν τι ο χαρακτιρ των προκρίτων τθσ Φδρασ· ιτον αγζρωχοσ και εμβρικισ. Θ 
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νιςοσ των ιτον θ ςθμαντικωτζρα των τριϊν· θ διοίκθςίσ τθσ ιτο παλαιόκεν αριςτοκρατικι, 

και οι αριςτοκράται τθσ εγνωρίηοντο υπό το όνομα ν ο ι κ ο κ υ ρ α ί ο ι· ανικαν δε εισ τθν 

τάξιν ταφτθν όςοι ιςαν εφποροι και δεν εκαλαςςοπόρουν. Αόριςτοσ ιτον ο αρικμόσ 

αυτϊν, και ςυχνάκισ πλοίαρχοι είτε διά γθρατειά, είτε δι' αςκζνειαν, ι και διότι 

ευτφχθςαν, παφοντεσ του να ταξειδεφωςι, ςυγκατετάττοντο. Θ τάξισ αφτθ ςυνίςτα το 

ανϊτατον ςυμβοφλιον, όπου πάςα υπόκεςισ κοινι ανεωζρετο και απεωαςίηετο άνευ 

ςυμπράξεωσ του λαοφ· κακίςτα δε και τουσ δθμογζροντασ του τόπου εκ των μελϊν τθσ, 

ουσ ζπαυεν οςάκισ ικελεν. Οι πόροι του κοινοφ ιςαν οι του τελωνίου 2 1/2 τοισ 0/0, και 

τρία γρόςια κατ' οικογζνειαν ετθςίωσ· τα δε ελλείποντα εισ ςυμπλιρωςιν τθσ δθμοςίασ 

δαπάνθσ κατζκεταν μόνοι οι νοικοκυραίοι αναλόγωσ. Αρχομζνου δε του 1803 κατζςτθςεν 

ο καπθτάμπαςασ διοικθτιν του τόπου κατ' αίτθςιν των νοικοκυραίων, επικυμοφντων 

διοίκθςιν ιςχυροτζραν εισ διατιρθςιν τθσ κοινισ θςυχίασ ταραττομζνθσ τότε υπεράλλοτε, 

τον ςυντοπίτθν των Γεϊργθν Βοφλγαρθν, όςτισ διά τθσ ικανότθτοσ και δραςτθριότθτόσ του 

επανιγαγε τθν θςυχίαν εισ τθν πατρίδα του και τθν διετιρθςε· ςυναινζςει δε και 

ςυμπράξει των νοικοκυραίων, ων παρά γνϊμθν ουδζν ζπραττεν, μετερρφκμιςε τα του 

τελωνίου, ζπαυςε τασ ςυνειςωοράσ προκαλοφςασ ςυχνάσ και βαρείασ διενζξεισ, και εισ 

κεραπείαν των αναγκϊν τθσ πατρίδοσ ζκεςε ωόρον 5 τοισ 0/0 εω' όλου του κζρδουσ 

παντόσ πλοίου, εμπεριεχομζνων και αυτϊν των μεριδίων των ναυτϊν· εκανόνιςε και τον 

τόκον των κεωαλαίων κατά τασ αποςτάςεισ των τόπων μεκ' ων εμπορεφοντο, και ϊριςε τον 

αρικμόν των νοικοκυραίων εισ είκοςι τζςςαρασ, εξ ων δϊδεκα ενιργουν κατ' ζτοσ. Επειδι 

δε εκρίκθ και περιττόν και επιηιμιον ωσ προσ τασ ιδιαιτζρασ υποκζςεισ των να 

ςυνζρχωνται κακ' θμζραν και οι δϊδεκα, υποδιθροφντο εισ τρία, ϊςτε τζςςαρεσ μόνον 

ειργάηοντο μετά του διοικθτοφ ωσ δθμογζροντεσ κατά τετραμθνίαν διά τασ ςυνικεισ 

υποκζςεισ· οςάκισ δε ςυνζπιπταν ςπουδαιότεραι, εκαλοφντο και οι δϊδεκα, πολλάκισ και 

οι είκοςι τζςςαρεσ, εν περιπτϊςει, δε δεινισ τινοσ περιςτάςεωσ, και οι πλοίαρχοι, ουσ 

ςυνερχομζνουσ κατ' ιδίαν ειδοποίουν οι νοικοκυρζοι περί ων εβουλεφοντο και εηιτουν τθν 

γνϊμθν των. Τα πλοία τα υπό των ςυγκαλουμζνων πλοιάρχων κυβερνϊμενα ιςαν κτιματα 

των νοικοκυραίων, επομζνωσ και θ ψιωοσ αυτϊν ψιωοσ εκείνων. Νόμουσ είχε το κοινόν 

τα ζκιμα, τον ορκόν λόγον, και τθν γνϊμθν των νοικοκυραίων· είχε και ςωραγίδα 

τετραμερι, θσ το τεταρτθμόριον εκράτει ζκαςτοσ των εν ενεργεία νοικοκυραίων, οίτινεσ 

ςυνερχόμενοι εςωράγιηαν τα βουλεφματά των επιςωραγιηόμενα και υπό του διοικθτοφ. 

 

Τασ αυτάσ αριςτοκρατικάσ βάςεισ και τουσ αυτοφσ ςχεδόν κανονιςμοφσ είχε και το 

διοικθτικόν ςφςτθμα των Σπετςϊν. 

 

Το δε των Ψαρϊν ιτο δθμοκρατικόν. Συνιρχετο ο λαόσ κατ' ζτοσ όλοσ και εξζλεγε 

πανδθμεί 40 εκλζκτορασ εκ των διαωόρων τάξεων των πολιτϊν· οφτοι δε εξζλεγαν τρεισ 

δθμογζροντασ, και ι όλοι ομοφ, ι τινεσ αυτϊν, ενίοτε δε και μόνοι οι δθμογζροντεσ, κατ' 

εντολιν των εκλεξάντων αυτοφσ, εκεϊρουν τθν λθψοδοςίαν των παυόντων 

δθμογερόντων. Θ ςωραγίσ του κοινοφ ιτο τριμερισ· ζκαςτοσ των δθμογερόντων εκράτει το 

τριτθμόριον, και ςυνερχόμενοι και οι τρεισ εςωράγιηαν· επί τινων δε περιςτάςεων εκάλουν 

και τουσ προκρίτουσ εισ ςφςκεψιν. Ειςοδιματα του κοινοφ ιςαν τα του τελωνίου, 50 

γρόςια κατ' οικογζνειαν ετθςίωσ, και 2 παράδεσ το κοιλόν επί τω ανάπλω και επί τω 

κατάπλω εκάςτου πλοίου. 
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Τοιοφτον ιτο το διοικθτικόν ςφςτθμα των νιςων· μετιρχοντο δε τθν ναυτιλίαν και το 

εμπόριον ωσ εξισ. 

 

Οφτε ναφτασ εμίςκοναν, οφτε τα πλοία των ςυνικωσ εναφλοναν (α), αλλ' εναυτίλοντο και 

δι' ιδίων χρθμάτων εμπορεφοντο επ' ωωελεία ι ηθμία κοινι των κυρίων των πλοίων, των 

κεωαλαιοφχων και του πλθρϊματοσ όλου· εμοίραηαν δε τα κζρδθ των κατά τον εξισ 

τρόπον. Αωιρουν εν πρϊτοισ τα κεωάλαια, τον κανονιςμζνον τόκον, τα τθσ τροωισ και ό,τι 

άλλο εδαπάνουν αωιρουν ζπειτα τον δθμοτικόν ωόρον· αωιρουν και 1 τοισ 0/0 εισ χριςιν 

του μοναςτθρίου των· μετά ταφτα όςοι ιςαν οι ναφται άνευ διακρίςεωσ θλικίασ, βακμοφ, 

ι ικανότθτοσ, τόςα ελογίηοντο και τα μερίδια, όλα ίςα· άλλα τόςα μερίδια ελογίηοντο και 

τα του πλοίου, εισ α επροςτίκεντο δζκα, άτινα εδίδοντο τω πλοιάρχω προσ αντιμιςκίαν των 

ανωτζρων και ικανωτζρων του πλθρϊματοσ κατά τθν κρίςιν αυτοφ. Οφτε τα εν τω πλοίω 

κεωάλαια ενείχοντο εισ τασ ηθμίασ του πλοίου, οφτε το πλοίον εισ τασ των κεωαλαίων. Θ 

διανομι δε εγίνετο κακ' ον είπαμεν τρόπον οςάκισ το μερίδιον του ναφτου ζπιπτε 

τουλάχιςτον είκοςι δίςτθλα· αλλ', αν ολιγϊτερον, εμετριάηετο ο κανονικόσ επί των 

κεωαλαίων τόκοσ. Τόςον δε ευκείσ και άμεμπτοι ιςαν οι άνδρεσ οφτοι εισ τασ ςυναλλαγάσ 

των, ϊςτε αμζτρθτα επί τθσ αναγωγισ των πλοίων παρζδιδαν οι κεωαλαιοφχοι τα εισ 

κίνθςιν αυτϊν χριματα, και αμζτρθτα τα παρελάμβαναν επί τθσ καταγωγισ των· 

αποδεικτικά δε παραλαβισ, ι εξοωλθτικά αποδόςεωσ δεν ζδιδαν, κεωροφντεσ τοιαφτα τον 

απλοφν λόγον, και αςωάλειαν των δανειςτϊν τθν τιμιν των δανειηομζνων. 

 

Κατά το ςφςτθμα δε τοφτο τθσ κινιςεωσ των πλοίων, ο απλοφσ ναφτθσ, ζχων αναλόγωσ το 

αυτό ςυμωζρον του πλοιάρχου και του κεωαλαιοφχου ωσ προσ τθν ευτυχι ζκβαςιν του 

ταξειδίου του, ωσ ςυμμζτοχοσ και αυτόσ του κζρδουσ, εκοπίαηε προκφμωσ, 

ερριψοκινδφνευεν αυτοπροαιρζτωσ, και εκαλαςςομάχει πλιρθσ ελπίδων· διά τοφτο και τα 

ταξείδιά των ιςαν και ςυντομϊτερα και οικονομικϊτερα και ςυχνότερα των άλλων, και τα 

πλοία των ειςζπλεαν ευτυχϊσ τουσ απαγορευμζνουσ εν πολζμω λιμζνασ ωζροντα τροωάσ 

επί υπερόγκω τιμι, και λαμβάνοντα εκείκεν επί μετρία τα δυςκόλωσ εξαγόμενα εντόπια 

προϊόντα. Αν και ναυπθγοί και πλοίαρχοι και ναφκλθροι ιςαν όλοι ανεπιςτιμονεσ και όλοι 

ςχεδόν αναλωάβθτοι, θ μακρά όμωσ πείρα, θ κακθμερινι ζξισ και θ αδιάλειπτοσ προςοχι 

ανεπλιρουν επιτυχϊσ πάςαν ζλλειψιν επιςτιμθσ και τθν αγραμματίαν. 

 

Θ επανάςταςισ τθσ Γαλλίασ και οι μετά ταφτα ευρωπαϊκοί πόλεμοι εξιψαν τθν 

ωιλοκζρδειαν των νθςιωτϊν, και τοισ ζδωκαν αωορμιν και τον αρικμόν των πλοίων ν' 

αυξιςωςι, και τθν καταςκευιν επί το ταχυπλοϊτερον να καλθτερεφςωςι, και διά 

πολυαρικμοτζρων παρά το ςφνθκεσ πλθρωμάτων να ταξειδεφωςιν· ενοχλοφμενοι δε υπό 

των κατ' εκείνουσ τουσ χρόνουσ μολυνόντων τθν μεςόγειον Αλγερινϊν, Τουνεηίνων και 

Τριπολίνων, θναγκάηοντο να οπλίηωςι τα πλοία προσ ιδίαν υπεράςπιςιν, ϊςτε 

μετερχόμενοι το εμπόριον εν λιτότθτι, προκυμία και τόλμθ, και πλοφτον πολφν ζωεραν εισ 

τθν πατρίδα, και εισ τα του πολζμου εγυμνάηοντο, και πλιρεισ κάρρουσ και αυτομακείσ 

πολεμικοί ευρζκθςαν επί τθσ επαναςτάςεωσ απζναντι αγυμνάςτου και απειροπολζμου 

ναυτικοφ. 

 

Κακ' ον δε καιρόν εξερράγθ θ επανάςταςισ, αι τρεισ νιςοι είχαν 176 πλοία (καράβια) 

ωορταγωγά, άτινα μετεχειρίςκθςαν ωσ πολεμικά επ' αγακϊ τθσ κοινισ πατρίδοσ. Τα 
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πλείςτα δε και μεγαλιτερα ιςαν τα τθσ Φδρασ, 92 τον αρικμόν· 44 ιςαν τα των Σπετςϊν, 

και 40 τα των Ψαρϊν. Τα μεγαλιτερα δε των πλοίων τθσ Φδρασ ιςαν τρία, το τρικάταρτον 

του Τομπάηθ 20 κανονίων των 12 λιτρϊν, το τρικάταρτον του Λελεχοφ 18 κανονίων των μεν 

των 18 των δε των 15 λιτρϊν, και το δικάταρτον του Μιαοφλθ 18 κανονίων των 12 λιτρϊν 

τα δε άλλα πλοία είχαν ανά 10 ζωσ 14 κανόνια ςυνικωσ των 9 λιτρϊν. Εκτόσ των ανωτζρω 

τριϊν ναυτικϊν νιςων είχαν και άλλαι ςυναποςτατιςαςαι ολίγα πλοία, ωσ θ Κάςςοσ και θ 

Μφκωνοσ, χρθςιμεφςαντα και αυτά εισ τον αγϊνα. Ρλειότερα είχε το εν τω Κορινκιακϊ 

κόλπω Γαλαξείδι. Ο δε αρικμόσ των Ελλινων ναυτϊν ιτο πολλά ανϊτεροσ παρ' όςον 

εχρειάηετο θ κίνθςισ των πλοίων τοφτων, διότι όλαι αι νιςοι και όλα τα παράλια τθσ 

Ελλάδοσ εδθμιοφργουν διά τθσ ακτοπλοΐασ ακαταπαφςτωσ ναφτασ. Αρκεί δε να ρίψθ τισ το 

βλζμμα επί τον γεωγραωικόν χάρτθν τθσ Ελλάδοσ ίνα πειςκι, ότι οι επί τθσ ξθράσ αγϊνεσ 

των Ελλινων, όςον λαμπροί και αν ιςαν, αδφνατον ιτο να ευδοκιμιςωςιν άνευ τθσ 

ευτυχοφσ ςυμπράξεωσ του γενναίου τοφτου ναυτικοφ. Αλλ' θ υπθρεςία των ναυτικϊν 

τοφτων νιςων τιμά αυτάσ διαωερόντωσ, διότι ιςαν ςχεδόν αυτόνομοι και αυτοδιοίκθτοι 

προ τθσ επαναςτάςεωσ και οφτε θςκάνοντο τα κακά τθσ τυραννίασ ωσ τα άλλα μζρθ τθσ 

Ελλάδοσ, οφτε, ευδοκιμοφντοσ του αγϊνοσ, επροςδόκουν τθν απόλαυςιν ων κ' 

απελάμβαναν καλϊν εκείνα· εβάςταςαν δε και όλον τον ναυτικόν αγϊνα διά των 

ιδιοκτιτων πλοίων, και κατά τα πρϊτα ζτθ διά του ιδίου πλοφτου. Τινζσ των πλουςίων 

κατοίκων αυτϊν εξ αιτίασ των υπζρ πατρίδοσ χρθματικϊν κυςιϊν επτϊχευςαν, και όλοι 

ανεξαιρζτωσ εμίκρυναν τασ ουςίασ των. Αι τρεισ ναυτικαί νιςοι απζκτθςαν δικαίω τω λόγω 

μεγίςτθν επιρροιν εισ τα πολιτικά ςυμβοφλια τθσ Ελλάδοσ, και τθν μετεχειρίςκθςαν εισ 

ωωζλειαν τθσ κοινισ πατρίδοσ. 

 

Θ δε καλάςςιοσ δφναμισ τθσ Ρφλθσ ςυνίςτατο, αρχομζνου του αγϊνοσ, εκ 4 Τρικρότων, 13 

Δικρότων, 20 Φρεγατϊν, 22 Κορβετϊν και άλλων μικροτζρων πλοίων, ςυνυπθρζτουν δε 

καί τινα των εν Αωρικι θγεμονιϊν, αλλ' άδθλον το ποςόν και το ποιόν αυτϊν· διεκρίνοντο 

δε τα πλθρϊματά των ωσ μάλλον των άλλων εξθςκθμζνα εισ τθν ναυτιλίαν και ωσ 

μαχιμότερα. 

 

Ρρϊτθ των νιςων απεςτάτθςεν θ των Σπετςϊν· και μθδόλωσ αναμείναςα τθν απόωαςιν 

τθσ γείτονοσ και ςυναδζλωου τθσ Φδρασ, εςτόλιςε τθν 26 μαρτίου κοινι γνϊμθ των 

εντοπίων όλων τα πλοία τθσ διά τθσ νζασ ςθμαίασ. Ιτο δε αφτθ κυανόχρουσ και ο γφροσ 

αυτισ ερυκρόσ· εν μζςω είχεν θμιςζλθνον προσ τα κάτω βλζπουςαν και άνωκεν αυτισ 

ςταυρόν· δεξιόκεν του ςταυροφ λόγχθν, αριςτερόκεν άγκυραν ωζρουςαν όωιν 

περιτετυλιγμζνον, και γφπα μεταξφ του ςταυροφ και τθσ αγκφρασ τρϊγοντα τθν γλϊςςαν 

του όωεωσ· δεξιόκεν δε και αριςτερόκεν τθσ θμιςελινου ιςαν εγκεχαραγμζναι αι λζξεισ «Ε 

λ ε υ κ ε ρ ί α - ι - κ ά ν α τ ο σ». Ιςαν δε όλα τα ςφμβολα και τα γράμματα ερυκρόχροα. 

Υπό τοιαφτθν ςθμαίαν ζπλευςαν των Σπετςϊν τα πλοία τα μεν εισ πολιορκίαν τθσ 

Μονεμβαςίασ πολιορκουμζνθσ ιδθ διά ξθράσ, τα δε εισ τον αργολικόν κόλπον, και άλλα 

προσ καταδίωξιν ι ςφλλθψίν των χάριν εμπορίου περιωερομζνων εχκρικϊν πλοίων. Τα 

πλείςτα δε των εισ Μονεμβαςίαν καταπλευςάντων μετζπλευςαν εισ Μιλον και Κίμωλον 

όπου ελλιμζνιηον δφο τουρκικά πολεμικά· μία κορβζτα και ζν δικάταρτον, ςυνοδεφοντα ζν 

ωορτθγόν, ωζρον πολεμεωόδια εισ χριςιν του κατά τθν Ιπειρον ςτρατοφ· ςυνζλαβαν δε τα 

τρία ταφτα αίωνθσ αφτανδρα, και τα μετζωεραν εισ τθν πατρίδα των, όπου ο λαόσ τα μεν 

πλθρϊματα κατζςτρεψε, τα δε πλοία ζκαυςεν αυτόωορτα επί λόγω ότι οι ςυλλαβόντεσ 
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αυτά, ικελαν να τα κεωρϊςιν ωσ ίδια. 

 

Κατόπιν των Σπετςϊν φψωςαν τθν επαναςτατικιν ςθμαίαν τα Ψαρά κοινι γνϊμθ και αυτά 

των κατοίκων, και επροϊμίαςαν ευτυχϊσ εισ ωωζλειαν τθσ κοινισ πατρίδοσ κατά τον 

ακόλουκον τρόπον. 

 

Άμα γνωςτισ γενομζνθσ τθσ αποςταςίασ τθσ Ρελοποννιςου, εξζδωκεν θ Ρφλθ προςταγάσ 

να ςυναχκϊςιν όςον τάχιον ςτρατεφματα εισ τα παράλια τθσ Αςίασ εκ των ενδοτζρων, και 

διαβιβαςκϊςιν εισ Ρελοπόννθςον. Συνιχκθςαν τριςχίλιοι εισ τα παράλια τθσ Σμφρνθσ, και 

θτοιμάηοντο να εκπλεφςωςιν υπό τθν προςταςίαν του αναμενομζνου οκωμανικοφ ςτόλου· 

αλλ' οι Ψαριανοί, μακόντεσ τοφτο, ζςτειλαν 7 πλοία εισ τα παράλια εκείνα υπό τον Νικολιν 

Αποςτόλθ, άτινα αιωνιδίωσ επιπεςόντα εβφκιςαν ζν τουρκικόν και ςυνζλαβον 4 ωζροντα 

πολεμικάσ αποςκευάσ και 450 ςτρατιϊτασ· μετζωεραν δε και τα πλοία και τουσ ςτρατιϊτασ 

αβλαβείσ εισ τθν νιςον των, και εκείκεν διεςκόρπιςάν τινασ αυτϊν εισ άλλασ νιςουσ. Οι δε 

επί τθσ ξθράσ, μακόντεσ τα πακιματα των ςυναδζλωων των, διεςκορπίςκθςαν, και 

τοιουτοτρόπωσ εματαιϊκθ θ κατά τθσ Ρελοποννιςου πρϊτθ εκςτρατεία. 

 

Εντόσ του κόλπου τθσ Αίνου επί νθςιδίου όχι μακράν του μυχοφ του κόλπου, κακϊσ και επί 

τθσ αντικρφ ξθράσ, εςϊηοντο κανονοςτάςια ανεγερκζντα άλλοτε και οπλιςκζντα εισ 

προωφλαξιν των ωρουρίων του Ελλθςπόντου από ενδεχομζνου εχκρικοφ κινιματοσ. Οι 

Ψαριανοί, πλιρεισ τόλμθσ και ενκουςιαςμοφ, και κζλοντεσ να οχυρϊςωςι τθν πατρίδα 

των, ζςτειλαν 4 πλοία υπό τον Ανδρζαν Γιαννίτςθν, εξ ων απεβιβάςκθςαν τθν 2 μαΐου επί 

τθσ ξθράσ και επί του νθςιδίου τινζσ οπλοωόροι· οι δε ωυλάττοντεσ τα κανονοςτάςια 

Τοφρκοι, ωσ 70, ζωυγαν μετά μικράν αντίςταςιν, και οφτωσ οι Ψαριανόι μετζωεραν εισ τθν 

πατρίδα των 23 κανόνια, τα μεν των 15, τα δε των 30 λιτρϊν, 2 βομβοβόλουσ και ικανά 

πολεμεωόδια. Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ δφο άλλα πλοία των κατεδίωξαν δφο εχκρικά κατά 

τθν Κεςςαλονίκθν, άτινα ζρριψαν οι εμπλζοντεσ εισ τα παράλια του αγίου Προυσ και τα 

ζκαυςαν· αυτοί δε διεςϊκθςαν ωεφγοντεσ. Οι Ψαριανοί μετζωεραν τα κανόνια και των 

πλοίων τοφτων εισ τθν νιςον των και περιζπλεαν τα παράλια τθσ πλθςίον Αςίασ και 

Ευρϊπθσ, ωσ αν ιςαν κφριοι των μερϊν εκείνων, ωοβίηοντεσ τουσ κατοίκουσ των Τοφρκουσ 

και καρρφνοντεσ τουσ Χριςτιανοφσ. 

 

Θ Φδρα φψωςεν θ τελευταία τθν επαναςτατικιν ςθμαίαν υπό περιςτάςεισ 

αξιοςθμειϊτουσ, κινθκζντοσ του λαοφ παρά γνϊμθν των προκρίτων. 

 

Είσ των δευτερευόντων τθσ Φδρασ πλοιάρχων, ο Αντϊνθσ Οικονόμου, ναυαγιςασ παρά τα 

Γάδειρα, επανιλκεν εισ τθν πατρίδα του, και μθ δυνάμενοσ να εφρθ χριματα επί κτιςει 

άλλου πλοίου, μετζβθ προσ εφρεςιν αυτϊν εισ Κωνςταντινοφπολιν, όπου μυςταγωγθκείσ 

τα τθσ Εταιρίασ και ςχετιςκείσ προσ τουσ ενδιατρίβοντασ επιτρόπουσ αυτισ επανζςτρεψεν 

εισ Φδραν άπρακτοσ μεν ωσ προσ τον ςκοπόν του, αλλά όλοσ ενκουςιϊν υπζρ τθσ 

μελετωμζνθσ πολιτικισ μεταβολισ. Ολίγοι ιςαν οι εν Φδρα ωιλικοί, και αυτοί εκ τθσ τάξεωσ 

των πλοιάρχων· ιςαν καί τινεσ νζοι εκ των ανωτζρων οικογενειϊν· αν δε επεκφμουν και 

εμελζτων τθν αποςταςίαν τθσ πατρίδοσ, ικελαν εισ ευόδωςιν του κινδυνϊδουσ τοφτου 

τολμιματοσ να ενεργθκϊςι τα δζοντα γνϊμθ και ςυμπράξει των ιςχυρϊν προκρίτων του 

τόπου· αλλ' οφτοι τόςον απείχαν του ςκοποφ τοφτου, ϊςτε και μετά τθν επανάςταςιν τθσ 
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Ρελοποννιςου και των Σπετςϊν ζςτειλαν εισ Κωνςταντινοφπολιν τουσ επί βαςιλικι 

υπθρεςία πεμπομζνουσ κατ' ζτοσ νφκτασ, ουσ προωκάςαντεσ καλι τφχθ εισ Μιλον εν 

καιρϊ εμπόδιςαν, διότι άλλωσ κα εγίνοντο όλοι κφματα, ωσ εγζνοντο οι εν τθ αυτι, 

υπθρεςία ςυνάδελωοι των. Ο δε Οικονόμοσ υποςτθριηόμενοσ παρά του Γκίκα, ενεργοφντοσ 

εν αγνοία του πατρόσ του, Κεοδϊρου Γκίκα, ενόσ των προκρίτων, και ζχων κερμοφσ 

ςυνεργοφσ τον ςυμπολίτθν του Ρζτρον Μαρκζηθν και τον Γεϊργθν Αγαλλόπουλον 

Ρελοποννιςιον κατοικοφντα εν Φδρα, επροςπάκει να διαταράξθ τον τόπον και παρά τθν 

κζλθςιν των προκρίτων. Νεκρόν ιτο τον καιρόν εκείνον το εμπόριον τθσ Φδρασ κακϊσ και 

το των άλλων ναυτικϊν νιςων, και τα πλοία των διζμεναν εν τω λιμζνι αργά· όκεν και 

πλοίαρχοι και ναφται ςυνεςωρεφκθςαν εισ τασ νιςουσ των καταςτενοχωροφμενοι. Θ 

περίςταςισ αφτθ ςυνζτρεξε μεγάλωσ εισ το να ακοφςωςιν οι πλοίαρχοι και άλλοι κατϊτεροι 

ευμενϊσ τουσ λόγουσ του Οικονόμου, δελεαηόμενοι εν μζςω τθσ δυςτυχίασ υπό χρθςτϊν 

ελπίδων. 

Μάρτιοσ Τα πνεφματα ιςαν τοιουτοτρόπωσ προθτοιμαςμζνα ότε το δειλινόν τθσ 27 

μαρτίου ζωκαςεν εισ Φδραν πλοιάριον αναγγζλλον, ότι οι Κορίνκιοι και οι 

Μεγαρείσ απζκλειςαν τουσ Τοφρκουσ εν Ακροκορίνκω. Ο Οικονόμοσ εςτρατολόγει 

πρό τινων θμερϊν εν Φδρα επί ςκοπϊ να εκςτρατεφςθ εισ Ρελοπόννθςον, θσ τα 

κινιματα ιςαν γνωςτά· αλλ' θ περί θσ ο λόγοσ αγγελία εμεγάλυνε ταφτα, 

ενεκουςίαςε τον λαόν και τον κατζςτθςεν ακράτθτον. Ο Οικονόμοσ, όςτισ 

εκαιροωυλάκτει, ιδϊν τθν διάκεςιν του λαοφ παριτθςε τα ςχζδιον τθσ 

εκςτρατείασ του, και απεωάςιςε να διεγείρθ αυκθμερόν τουσ ςυμπολίτασ του εισ 

επανάςταςιν· και άμα ενφκτωςεν, ιχθςεν ο κϊδων τθσ πόλεωσ κατά διαταγιν 

αυτοφ, και κιρυκεσ περιζτρεχον τασ οδοφσ ωωνάηοντεσ «ς τ' - ά ρ μ α τ α - ό λ ο ι, 

ς τ' - ά ρ μ α τ α· και οι μεν πρόκριτοι εωοβικθςαν επί τω ιχω του κϊδωνοσ και 

επί τθ κραυγι των κθρφκων και δεν εξιλκαν των οικιϊν δι' όλθσ τθσ νυκτόσ· ο δε 

λαόσ ςυνιχκθ όπου εκλικθ, και ακοφςασ εισ τι θ κλιςισ, ϊρμθςεν επί τθ προτάςει 

του Οικονόμου και επάτθςε τα εν τω λιμζνι πλοία, ζδραξε τα εν αυτοίσ όπλα, και ο 

επιχειρθματίασ και μεγαλότολμοσ Οικονόμοσ, ευρεκείσ τθν επαφριον αρχθγόσ 

παμπόλλων οπλοωόρων, κατζβθ εισ το διοικθτιριον και εξεκρόνιςε τον Νικολόν 

Κοκοβίλαν διοικθτιν του τόπου, αλαλάηοντοσ του λαοφ. Οι δε πρόκριτοι τθσ 

νιςου, Λάηαροσ Κουντουριϊτθσ, Δθμιτρθσ Τςαμαδόσ, Βαςίλθσ Μπουντοφρθσ και 

Γκίκασ Γκιϊνθσ, οίτινεσ ςυνιλκαν ωσ δθμογζροντεσ τθσ περιόδου εκείνθσ θμζρασ 

γενομζνθσ εισ το μοναςτιριον, όπωσ ςυςκεωκϊςι περί των πραγμάτων, 

ακοφςαντεσ ζξωκεν πολλιν οχλοβοιν, και μακόντεσ και τον εκκρονιςμόν του 

διοικθτοφ, ερρίωκθςαν ζξω του μοναςτθρίου διά των κυρίδων ζντρομοι και 

διεςκορπίςκθςαν· ϊςτε πάςα εξουςία πολιτικι ςτρατιωτικι και ναυτικι αωζκθ 

εισ τον Οικονόμον. Οφτοσ υπϊπτευςεν εξ όςων είδε, μιπωσ οι πρόκριτοι, ων εν 

αγνοία και ακουςία εκινικθ θ επανάςταςισ, ωφγωςι και ςτεριςωςι τον τόπον τθσ 

χρθματικισ ςυνδρομισ των· διά τοφτο τουσ παρεωφλαττεν· ιξευρεν ότι οφτε 

αυτόν ωσ όμοιον κατεδζχοντο, οφτε προσ το επαναςτατικόν κίνθμα ιςαν 

ευδιάκετοι, και εισ επιτυχίαν ανζκεςε τασ ελπίδασ του εισ τον λαόν, ον 

ςυνικροιςεν ζνοπλον εκ νζου, και μζγα ςυμωζρον ζχων να οικειοποιθκι, απιτει 

δι' αυτοφ από των προκρίτων εν ταισ οικίαισ κρυπτομζνων χριματα εισ διανομιν 
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εντόσ τθσ θμζρασ. Οι πρόκριτοι ζςτειλαν αυκωρεί πολλά· «δ ε ν - μ α σ - ω κ ά ν ο υ 

ν» εωϊναηαν οι οπλοωόροι ςείοντεσ τασ ρομωαίασ, «κ ζ λ ο μ ε ν - κ α ι - ά λ λ α»· 

ζςτειλαν και άλλα, και πάλιν άλλα, ζωσ ου ςυνεπλθρϊκθςαν εντόσ τριϊν θμερϊν 

δίςτθλα 130 χιλιάδεσ, και οφτωσ θςφχαςε το πλικοσ ευωθμοφν τουσ καλοφσ και 

γενναίουσ προκρίτουσ. Εν μζςω δε του αλαλαγμοφ και τθσ δθμεγερςίασ εωάνθςαν 

ζξωκεν τθσ Φδρασ δφο πλοία ςπετςιωτικά υπό τθν επαναςτατικιν ςθμαίαν, εξ ων 

το ζν ιρχετο να παραλάβθ τον Γιάννθν Μζξθν πρόκριτον των Σπετςϊν, ευρεκζντα 

τασ θμζρασ εκείνασ εν Φδρα περί των αυτϊν πραγμάτων. Ο κυματιςμόσ τθσ 

νεοωανοφσ ςθμαίασ κακ' θν ϊραν τα πνεφματα ιςαν τόςον εξθμμζνα 

ενεκουςίαςεν ζτι μάλλον τον ατρόμθτον τοφτον λαόν, όςτισ απιτει να οπλιςκϊςι 

και τα πλοία τθσ πατρίδοσ του και εκπλεφςωςιν υπό τθν ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ. 

 

Τθν 31 ενομιμοποιικθ δι' επιςιμου πράξεωσ θ πλθρεξουςιότθσ, θν ιρπαςε ο Οικονόμοσ 

διά τθσ μαχαίρασ του (β)· αλλ' θ ειλικρινισ ςφμπραξισ των προκρίτων ιτο πάντοτε 

αναγκαία, και ο Οικονόμοσ τθν απιτει επιμόνωσ· οι δε πρόκριτοι απεκρίνοντο, ότι ζτοιμοι 

ιςαν και να ςυμπράξωςι και να ςυγκινδυνεφςωςι και να κυςιάςωςι τασ καταςτάςεισ των 

διά τθν ελευκερίαν του ζκνουσ, αν ικελεν ο επαναςτάτθσ να βαδίςθ τακτικϊτερον και 

ςυςτθματικϊτερον. Ο Οικονόμοσ, όςτισ ζβλεπεν ότι οι πρόκριτοι δεν ιςαν οι ωυςικοί 

ςφμμαχοί του, ζβλεπεν επίςθσ, ότι δεν εδφνατο να τουσ παραγγωνίςθ, διότι υπεςτθρίηοντο 

παρά των εισ αυτοφσ αωοςιωμζνων κυβερνθτϊν των πλοίων των, ανδρείων ωσ αυτόν, 

επιρροιν μεγάλθν εχόντων επί των ναυτϊν, και ετοίμων να πράξωςιν υπζρ των προκρίτων 

ό,τι διά το αιωνίδιον δεν ζπραξαν τασ πρϊτασ θμζρασ. Διά τα αίτια ταφτα εδζχκθ τουσ 

λόγουσ των προκρίτων, ςυνθνϊκθ διατθρϊν πάντοτε τθν υπεροχιν του, και τθν 

παραςκευιν τθσ διακαινθςίμου, ό εςτι τθν 15 απριλίου, ςυνιχκθςαν οι πρόκριτοι και ο 

λαόσ εισ τθν εκκλθςίαν, εψάλθ παράκλθςισ και δοξολογία υπζρ του αρξαμζνου εκνικοφ 

αγϊνοσ, και υψϊκθ κατά πρϊτθν ωοράν θ ςθμαία τθσ ελευκερίασ εν μεγάλθ πομπι υπό 

τον κανονοβολιςμόν των εν τω λιμζνι πλοίων. 

 

Συνενωκείςαι αι τρεισ καλαςςακράτορεσ νιςοι υπό τθν αυτιν ςθμαίαν, απεωάςιςαν να 

κινιςωςιν εκ ςυμωϊνου τασ δυνάμεισ των εισ διάδοςιν του αγϊνοσ, και οργανίςωςι και το 

ναυτικόν πρεπόντωσ· και ωσ προσ τον τελευταίον τοφτον ςκοπόν εωωδίαςαν τα πλοία διά 

διπλωμάτων υπογεγραμμζνων παρά των τοπικϊν Αρχϊν (γ), εν οισ εξζκεταν τα αίτια και 

τον ςκοπόν του κινιματοσ, αιτοφμενοι και τθν ςυνδρομιν των ουδετζρων Δυνάμεων· 

υπζγραψαν εν ταυτϊ και διάταξιν περί διανομισ των λειϊν επ' ωωελεία των πλοίων, των 

ναυτϊν και του κοινοφ (δ), εξζδωκαν και εγκυκλίουσ οδθγίασ παραγγζλλοντεσ τοισ 

πλοιάρχοισ να προςτατεφωςι παντοφ τουσ Ζλλθνασ και να ςζβωνται τθν ουδετζραν 

ςθμαίαν ωσ ςκεπάηουςαν και αυτάσ τασ εχκρικάσ πραγματείασ, να εμποδίηωςι δε τα υπό 

τοιαφτθν ςθμαίαν πλοία μόνον όταν μεταωζρωςι ςτρατεφματα ι πολεμικάσ αποςκευάσ, 

αλλά και τότε να λαμβάνωςι μεν τασ πολεμικάσ αποςκευάσ αποδίδοντεσ τον ναφλον, ν' 

αποπζμπωςι δε τα εχκρικά ςτρατεφματα ανενόχλθτα επί των αυτϊν ουδετζρων πλοίων εισ 

τουσ λιμζνασ όπου επεβιβάςκθςαν (ε). 

 

Ωσ προσ τθν διάδοςιν δε του αγϊνοσ εξζδωκαν επαναςτατικάσ προκθρφξεισ προσ όλουσ 

τουσ κατοίκουσ του Αιγαίου και των παραλίων, προσ τον κλιρον και προσ όλον το ζκνοσ 

(ςτ) λζγοντεσ ό,τι επίςτευαν και αυτοί, δθλαδι, ότι ο πόλεμοσ ωργανίςκθ υπό επιςιμων 
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ανδρϊν, ότι δεν ιτο λθςτρικόσ, αλλ' εκνικόσ και κρθςκευτικόσ κατά τυράννων και αςεβϊν, 

και ότι χιλιάδεσ και μυριάδεσ κατζβαιναν εκ Δουνάβεωσ εισ Κωνςταντινοφπολιν υπό τον 

αρχιςτράτθγον πρίγκθπα Υψθλάντθν προσ καταςτροωιν του κρόνου του ςουλτάνου· 

εκάλουν δε όλουσ εισ τα όπλα ενκυμίηοντζσ τουσ όςα υπζωεραν υπό τον αλλοεκνι και 

αλλόπιςτον ηυγόν, και τα προσ τθν πατρίδα και τθν πίςτιν ιερά κακικοντα, και 

ςτιγματίηοντεσ τον προσ τον κοινόν τοφτον πόλεμον αδιάωορον ωσ εκνοκατάρατον και ωσ 

βδζλυγμα ανκρϊπων και εξουκζνθμα λαοφ. «Ενδφςαςκε», ζλεγαν τοισ κλθρικοίσ, 

«ενδφςαςκε τθν πανοπλίαν του ουρανίου βαςιλζωσ, ευλογείτε, ενκαρρφνετε τον λαόν, 

μάχεςκε οι ίδιοι κατά των βλαςωθμοφντων το όνομα του Υψίςτου, κατά των βεβθλοφντων 

τουσ κείουσ ναοφσ του, κατά των αρπαξάντων τον κρόνον, τον οποίον ζςτθςεν ο μζγασ και 

ευςεβζςτατοσ αυτοκράτωρ των Χριςτιανϊν Κωνςταντίνοσ, μιμικθτε τον Μωυςιν τον 

καταβαλόντα τον Αιγφπτιον, τον Λθςοφν του Ναυι τον καταπολεμιςαντα τουσ Αμαλικιτασ, 

τον Κεςβίτθν Θλίαν τον εν ςτόματι μαχαίρασ εξαωανίςαντα τουσ ιερείσ τθσ Αιςχφνθσ»· δεν 

ζπαυαν δε ςυμβουλεφοντεσ και τουσ κοςμικοφσ να ενϊςωςιν ανδρίαν και τιμιν, δι' ων 

διακρίνονται οι αλθκείσ ωίλοι τθσ ελευκερίασ, να μθ ενοχλϊςι τουσ ομοπίςτουσ και 

ομογενείσ και να ςζβωνται των ξζνων Δυνάμεων τασ ςθμαίασ και τουσ υπθκόουσ επί ποινι 

του να λογίηεται εχκρόσ του ζκνουσ και τιμωριται όςτισ τολμιςθ να καταδιϊξθ αδίκωσ και 

λθςτρικϊσ πλοίον ελλθνικόν ι υπ' ουδετζραν ςθμαίαν ι να πειράξθ χριςτιανόν. Ταφτα 

ζλεγαν και ταφτα εωρόνουν αι Αρχαί των ναυτικϊν νιςων αρξαμζνου του αγϊνοσ. 

 

Θ δε υπζρ τθσ ελευκερίασ ωωνι των αντιχθςε κακ' όλασ τασ Κυκλάδασ και πολλάσ των 

Σποράδων. Μόναι αι καρδίαι των του δυτικοφ δόγματοσ Ελλινων εκϊωευςαν. Εωάνθ κατά 

τθν περίπτωςιν ταφτθν υπό τθν μορωιν του δόγματοσ τοφτου όλθ θ αςχθμοςφνθ του 

ωανατιςμοφ προτιμιςαντοσ τθν θμιςζλθνον του ςταυροφ και τθν δουλείαν τθσ ελευκερίασ. 

 

Ουδείσ των εν Ρελοποννιςω και τθ ςτερεά Ελλάδι Ελλινων πρεςβεφει το δυτικόν δόγμα. 

Ενδεκακιςχιλίουσ του δόγματοσ τοφτου περιείχαν αι τζςςαρεσ νιςοι του Αιγαίου, Σφρα, 

Τινοσ, Νάξοσ και Σαντορινθ. Εξαιρουμζνων δε πολλά ολίγων ωανζντων αλθκϊν Ελλινων 

επί του αγϊνοσ, οι λοιποί και αντείπαν και αντζπραξαν ωανερά και κρυωίωσ, και ςχζςεισ 

ζλαβαν μυςτικάσ προσ τουσ εχκροφσ του ζκνουσ, και χαράν μεγάλθν αςυςτόλωσ ζδειξαν 

επί ταισ αποτυχίαισ των ομογενϊν. Αλλ' οποία και αν ιτον θ διάκεςισ και τυωλότθσ των 

προσ τθν εκνικιν τιμιν και τα κοινωνικά αυτϊν ςυμωζροντα, ζκλιναν και οφτοι τον αυχζνα 

υπό τθν γενικιν κζλθςιν όλων των ομογενϊν, των μζχρι κανάτου αγωνιηομζνων προσ 

απόλαυςιν τθσ εκνικισ ιςονομίασ και ιςοτιμίασ άνευ διακρίςεωσ δόγματοσ και μακράν 

πάςθσ κατακλίψεωσ ςυνειδότοσ. Τόςθν δε κλίςιν ζδειξαν προσ τουσ Τοφρκουσ οι 

δυτικόωρονεσ εν γζνει και κατ' εξοχιν οι τθσ Σφρασ, ουσ ευτφχθςεν θ επανάςταςισ, και 

τόςον ολίγθν πεποίκθςιν είχαν επί τθ ευοδϊςει του εκνικοφ αγϊνοσ, ϊςτε ςυνειςζωεραν 

διπλοφσ ωόρουσ, τουσ μεν εξ ανάγκθσ χάριν των Ελλινων, τουσ δε εκ προαιρζςεωσ χάριν 

των Τοφρκων. Τόςον το μίςοσ των αιρζςεων, ςωοδρότερον πολλάκισ του μίςουσ τθσ 

ετεροκρθςκείασ (η), ςκοτίηει τον νουν και πνίγει παν αίςκθμα ευγενζσ! Μακάριον το ζκνοσ 

το πρεςβεφον όλον ζν και το αυτό δόγμα. Κάτοχοι, χάρισ τω Κεϊ, είμεκα τοιοφτου 

ευτυχιματοσ, και εκνοκατάρατοσ ζςτω όςτισ δι' οιανδιποτε αιτίαν κελιςει δι' 

ετεροδιδαςκαλίασ ι δι' άλλου τρόπου να επιβουλευκι τθν ενότθτα τθσ πίςτεωσ των 

Ελλινων. 
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Εν ϊ δε ακόμθ αντεωζροντο οι πρόκριτοι τθσ Φδρασ προσ τον Οικονόμον, οι ςτολίςκοι των 

Σπετςϊν και των Ψαρϊν, ετοιμαςκζντεσ μετά πολλισ ςπουδισ, θγκυροβόλθςαν αντικρφ 

τθσ Φδρασ αναμζνοντεσ και τον υδραϊκόν, όςτισ ςυνθνϊκθ αω' οφ εωρτάςκθ θ ςφμπνοια 

των προκρίτων και του Οικονόμου. Θ κοινότθσ τθσ Φδρασ δεν διϊριςεν αρχθγόν του 

ςτολίςκου τθσ, αλλ' αωικε τθν εκλογιν τοισ πλοιάρχοισ του. Εξ αυτϊν ιτο και ο 

Γιακουμάκθσ Τομπάηθσ, είσ των προκρίτων. Τοφτον αυκόρμθτοι οι πλοίαρχοι του 

ςτολίςκου ανζδειξαν αρχθγόν. Είχε δε και ζκαςτοσ των δφο άλλων ςτολίςκων αρχθγόν αλλ' 

επειδι θ Φδρα είχεν αδιαωειλονείκθτα τα πρωτεία, ο δε Τομπάηθσ ετιμάτο παρά πάντων 

και δικαίωσ, εδόκθ αυτϊ θ γενικι αρχθγία τθσ ναυτικισ ταφτθσ δυνάμεωσ και παρά των 

αρχθγϊν των δφο άλλων ςτολίςκων. 

 

Ελλιμζνιηεν εκείναισ ταισ θμζραισ ζμπροςκεν του Μοφρτου αντικρφ τθσ νιςου των 

Κορυωϊν ναυτικι τισ μοίρα ςταλείςα προσ εκείνα τα μζρθ παρά τθσ Ρφλθσ επί τθσ 

αποςταςίασ του Αλι. Θ μοίρα αφτθ, εξ ισ είχεν αποςπαςκι το πρό τινων θμερϊν 

καταπλεφςαν εισ Ράτρασ πλοίον, εωαίνετο ευπρόςβλθτοσ, και θ ςυνενωκείςα ελλθνικι 

δφναμισ εςκόπευε να τθν προςβάλθ. Αλλ' εν ϊ εςχεδιάηετο ο επίπλουσ, ιλκεν εισ Φδραν ο 

διδάςκαλοσ Νεόωυτοσ Βάμβασ προβάλλων ν' αναβλθκι επί τον παρόντοσ θ εκτζλεςισ του 

ςχεδίου, και να πλεφςθ θ ναυτικι εκείνθ δφναμισ εισ ελευκζρωςιν τθσ Χίου, επί λόγω, ότι 

αν αι τρεισ πλθςιόχωροι και ςθμαντικαί νιςοι, Ψαρά, Σάμοσ και Χίοσ, ετάττοντο υπό τθν 

ελλθνικιν ςθμαίαν, κα εχρθςίμευαν διά τθν κζςιν, τασ δυνάμεισ και τουσ πόρουσ των ωσ 

ιςχυρά καλάςςιοσ προωυλακι όλθσ τθσ Ελλάδοσ. Θ γνϊμθ του Βάμβα ενεκρίκθ και διά 

τουσ λόγουσ τοφτουσ, και διότι οι πρόκριτοι και οι κφριοι των πλοίων τθσ Φδρασ, 

διατθροφντεσ εξ ιδίων τον ςτόλον υπζρ του κοινοφ αγϊνοσ, επεκφμουν να 

ςυμπαραλάβωςι και τθν πλουςίαν Χίον προσ ανακοφωιςιν. 

Απρίλιοσ Απζπλευςε δε θ περί θσ ο λόγοσ ναυτικι δφναμισ προσ τθν νιςον εκείνθν τθν 22 

απριλίου, και αυκεςπερί θγκυροβόλθςεν ζμπροςκεν τθσ Τινου, όπου, δοκείςθσ 

αωορμισ, επραγματοποίθςε διά τθσ ακολοφκου διαγωγισ τθσ όςα υπζρ τθσ 

ουδετζρασ ςθμαίασ είπαν αι νιςοι δι' θσ ανεωζραμεν προκθρφξεωσ. 

 

Ζν των περιπλεόντων πλοίων των Σπετςϊν ευρεκζν εν Τινω επάτθςεν αυςτριακιν 

γολζτταν ωζρουςαν επιβάτασ Τοφρκουσ, ων και θ ηωι εκινδφνευε και πολλά πράγματα 

θρπάγθςαν· αλλά κατ' ζντονον διαταγιν του ςτόλου και οι κινδυνεφοντεσ επιβάται 

επροςτατεφκθςαν και απεπζμωκθςαν ςϊοι όλοι και αβλαβείσ επί τθσ αυτισ αυςτριακισ 

γολζττασ, και τα αρπαγζντα πράγματα απεδόκθςαν, και ο παραβάσ τασ εντολάσ του 

πλοίαρχοσ εςτάλθ εισ τθν πατρίδα του ωσ αξιόποινοσ. Θ πράξισ αφτθ του ςτόλου δεικνφει 

τθν διάκεςιν των προκρίτων των ναυτικϊν νιςων και ωσ προσ τθν καλάςςιον τάξιν και ωσ 

προσ το εισ τασ ουδετζρασ ςθμαίασ ςζβασ. «Β ά ς ι μ ο σ - ς κ ο π ό σ - μ α σ - ε ί ν α ι», 

ζγραωαν οι Σπετςιϊται εν τθ περιπτϊςει ταφτθ, «ν α - δ ι α ω υ λ ά ξ ω μ ε ν - τ α - δ ί κ α ι α 

- τ ω ν - ε κ ν ϊ ν (θ). Θ διάκεςισ αφτθ διζμενε και μετά ταφτα θ αυτι, αλλ' όχι και επίςθσ 

ευτυχισ εξ αιτίασ των δεινϊν περιςτάςεων, αίτινεσ και τθν αταξίαν παρά τθν κζλθςιν των 

προκρίτων ενεκάρρυναν, και τθν ατιμωρθςίαν των ατάκτων επζωεραν. 

 

Διορκϊςασ ο ςτόλοσ το ατόπθμα τοφτο, ανιχκθ τθν 23. Κατά δε τθν αναγωγιν ζμακε τα εν 

Κωνςταντινουπόλει τραγικά ςυμβάντα και τθν αγχόνθν του πατριάρχου και εξθγριϊκθ. Τθν 
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αυτιν θμζραν απιντθςε μεταξφ Τινου και Μυκϊνου τρία ελλθνικά πλοία ςυλλαβόντα ζν 

κρθτικόν υπό ςθμαίαν τουρκικιν κατεβαίνον εκ Κωνςταντινουπόλεωσ, μεταωζρον ξυλείαν, 

και ζχων 13 ναφτασ, εξ ων 7 Χριςτιανοί και 6 Τοφρκοι· και οι μεν Χριςτιανοί 

ςυμπαρελιωκθςαν εισ τα πλθρϊματα των ελλθνικϊν πλοίων, οι δε δυςτυχείσ Τοφρκοι 

εωονεφκθςαν. Τθν ακόλουκον θμζραν ζωκαςεν ο ςτόλοσ εισ Ψαρά, όπου διζτριψε μζχρι 

τθσ 26. Ταισ δφο δε ταφταισ θμζραισ οι μεν αρχθγοί του ςτόλου και οι πρόκριτοι των 

Ψαρϊν ςυνεςκζπτοντο περί του πρακτζου· πολλά δε πλοία περιζπλεαν εισ καταδίωξιν των 

υπό εχκρικιν ςθμαίαν· και τα μεν υδραϊκά εβφκιςαν ζν ζμπροςκεν του Φρουρίου τθσ 

Χίου, όπου είχε καταωφγει ωζρον πολεμεωόδια, τα δε ψαριανά ςυνζλαβαν άλλο ωζρον 

250 επιβάτασ Τοφρκουσ άνδρασ και γυναίκασ, εν οισ και 140 προςκυνθτάσ· και το μεν 

πλοίον εκράτθςαν, τουσ δε επιβάτασ απεβίβαςαν όλουσ ςχεδόν αβλαβείσ εισ τα παράλια 

τθσ Αςίασ. Τθν 27 ο ςτόλοσ κατζπλευςεν εισ του Ραςά τθν βρφςιν προσ το βόρειον μζροσ 

τθσ Χίου, και τθν επιοφςαν ο ναφαρχοσ Τομπάηθσ ωρκίςκθ ενϊπιον των πλοιάρχων τθσ 

πατρίδοσ του τον ακόλουκον όρκον. 

 

«Ορκίηομαι εισ τον αλθκινόν κεόν, τον υπεραςπιηόμενον τον δίκαιον, τον εκδικοφμενον τον 

κακόν και παραβάτθν των θκικϊν του Ευαγγελίου αρετϊν· ορκίηομαι εισ το κείον και ιερόν 

Ευαγγζλιον· ορκίηομαι εισ τθν ελευκερίαν και εισ τθν μζλλουςαν του ζκνουσ ανζγερςιν, 

παρόντων των αξιοτίμων καπθταναίων τθσ πατρίδοσ μου Φδρασ, να ωυλάξω όςα 

ακολουκοφν. 

 

αον. Να αναδεχκϊ τθν προςωρινιν αξίαν του ναυάρχου του ναυτικοφ Φδρασ ζωσ ου να 

τελειϊςθ θ εκςτρατεία μασ εισ τθν οποίαν θ πατρίσ μασ ζςτειλε, κατά τθν κοινιν ψιωον 

των ςυμπατριωτϊν μου καπθταναίων, τθν οποίαν αναδζχομαι προκφμωσ και με τθν 

αναγκαίαν ωιλογζνειαν. 

 
βον. Να ακοφω τασ διαταγάσ τθσ βουλισ τθσ Φδρασ οποφ ικελε τφχει να μασ πζμψθ. 

 

γον. Να κινιςω το ναυτικόν τθσ Φδρασ κατά του βαρβάρου τυράννου τθσ πατρίδοσ και των 

οπαδϊν του χωρίσ να βλάψω άλλον όπου εφλογον από το κοινόν ςυμβοφλιον· 

 

δον. Εισ αναποκτιτουσ τόπουσ ι εισ εχκρικόν πλοίον να ςζβωμαι τθν ιδιοκτθςίαν των 

ακϊων ομογενϊν μασ, των ευρωπαϊκϊν υπθκόων και α υ τ ϊ ν - τ ω ν - Τ ο φ ρ κ ω ν, όταν 

παραδίδωςι τα όπλα χωρίσ πόλεμον. 

 

εον. Επειδι το ναυτικόν μασ είναι ενωμζνον με τα πλοία των άλλων δφο νθςίων, να 

ςυνεργϊ μετ' αυτϊν εισ τον κοινόν ςκοπόν κατά τθν απόωαςιν, ιτισ κζλει γίνεται εισ τα 

πολεμικά μασ ςυμβοφλια κατά καιροφσ. 

 

ςτον. Να ωζρω ι να ςτείλω εισ Φδραν το μζροσ των λαωφρων οποφ ο παρϊν ςτόλοσ ικελε 

κάμει διά να το μοιράςθ θ πατρίσ κατά τουσ διοριςκζντασ νόμουσ. 

 

ηον. Αν δε παραβϊ τον άνω εκτεκζντα όρκον μου, κθρφττομαι ανάξιοσ του εμπιςτευκζντοσ 

μοι υπουργιματοσ και υπόχρεωσ να δϊςω λόγον εισ τον Κεόν, εισ τθν πατρίδα μου και εισ 
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όλουσ τουσ αρχθγοφσ του γζνουσ.» 

 

Αντεγράψαμεν ολόκλθρον τον όρκον ωσ δεικνφοντα πόκεν και υπό ποίουσ όρουσ ζλαβεν ο 

ναφαρχοσ τθν Αρχιν, ποία τα κακικοντά του, ποία θ εξουςία του και ποία θ διάκεςίσ του 

όχι μόνον προσ τουσ ουδετζρουσ, αλλά και προσ αυτοφσ τουσ παραδίδοντασ τα όπλα 

εχκροφσ· αλλά, αν θ διάκεςισ ιτο πρόκυμοσ εισ ςυςτολιν των καταχριςεων, θ χειρ ιτον 

αςκενισ. 

 

Το ςκοποφμενον δε ςχζδιον μετά τθν άωιξιν τθσ ναυτικισ δυνάμεωσ εισ Χίον ιτο να 

επαναςτατιςωςι τα χωρία, και να κινιςωςιν οι χωρικοί διά ξθράσ προσ τθν πόλιν, 

ςυγχρόνωσ δε να προςβάλθ αυτιν και ο ςτόλοσ. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ζςτειλεν ο ναφαρχοσ 

άνκρωπον εισ τα χωρία ωζροντα προκιρυξιν τθσ Φδρασ λζγουςαν, ότι όλον το ζκνοσ ιτον 

εισ τα όπλα υπζρ τθσ ελευκερίασ του· ότι οι Ρελοποννιςιοι απζκλειςαν εν τοισ ωρουρίοισ 

όλουσ τουσ Τοφρκουσ, αδυνάτουσ, ανετοίμουσ και περιωόβουσ· ότι πολλά τουρκικά 

ωροφρια ιςαν εγγφσ να παραδοκϊςιν· ότι ο ελλθνικόσ ςτόλοσ διεςπάρθ εισ πολλά μζρθ 

και εμελζτα να κλείςθ τα Δαρδανζλια, ϊςτε να μθ δυνθκι να εξζλκθ εχκρικι δφναμισ· ότι 

αι τρεισ ναυτικαί νιςοι δεν εδφναντο να βαςτάηωςι μόναι όλον το βάροσ του ςτόλου, και 

ανάγκθ να ςυντρζξθ ο είσ τον άλλον κατά τον ιερόν τοφτον αγϊνα, και ότι θ Χίοσ, ωσ θ 

πλουςιωτζρα των άλλων νιςων, εχρεϊςτει να δείξθ τόςθν προκυμίαν υπζρ τθσ ελευκερίασ 

του ζκνουσ, όςθν ζδειξε ωιλογζνειαν υπζρ του ωωτιςμοφ του. Ταφτα ζγραωαν οι Υδραίοι 

προσ τουσ Χίουσ ςυγκερνϊντεσ μετά των προτροπϊν απειλάσ. Αλλ' εν ϊ ο ςτόλοσ ανζμενε 

το αποτζλεςμα τθσ προκθρφξεωσ, ιλκεν είδθςισ, ότι οι Τοφρκοι, ιδόντεσ ερχόμενα τα 

πλοία, κατεταράχκθςαν και ζωεραν ενϊπιόν των τουσ δθμογζροντασ· ότι οι δθμογζροντεσ 

απεκρίκθςαν ερωτθκζντεσ, ότι ουδεμίαν είδθςιν περί του ερχομοφ των πλοίων είχαν, οφτε 

ενοχιν ουδεμίαν υπϊπτευαν των εντοπίων χριςτιανϊν· ότι ο μοντεςελίμθσ τοισ 

παρζςτθςεν ωσ αναγκαίον να προςκλθκϊςι και άλλοι πρόκριτοι εισ ςφςκεψιν περί τθσ 

αςωαλείασ του τόπου· ότι ανφποπτοι οφτοι περί ων εμελζτα ο μουτεςελίμθσ και πρόκυμοι 

να εξαλείψωςι πάςαν υποψίαν εκάλεςαν όςουσ και οποίουσ υπζδειξεν ο μουτεςελίμθσ επί 

τθ προτάςει των εντοπίων Τοφρκων· ότι αω' οφ όλοι οι κλθτοί, εν οισ και ο αρχιερεφσ 

Ρλάτων, ςυνιλκαν ανυπόπτωσ, αντί να ςυςκεωκϊςι περί ων εκλικθςαν, μετεκομίςκθταν 

εισ το Φροφριον υπό ωφλαξιν ωσ όμθροι κατά τθν επί των τοιοφτων περιςτάςεων 

τουρκικιν ςυνικειαν, και ότι άλλοι μεν των Τοφρκων θγρφπνουν νφκτα και θμζραν εισ 

ωφλαξιν του ωρουρίου, άλλοι δε διεςπάρθςαν εισ τα χωρία προσ αωοπλιςμόν των 

κατοίκων. Τθν δε 29 επανιλκεν εισ τον ςτόλον ο αποςταλείσ εισ τα χωρία και ανζωερε και 

αυτόσ ότι μεταξφ των χωρικϊν ολίγθν προκυμίαν θφρε προσ όςα εμελετϊντο. Διά τασ 

αιτίασ ταφτασ ο ςτόλοσ, ενδιατρίψασ ζνδεκα θμζρασ και ωοβθκείσ μθ διακινδυνεφςθ τθν 

ηωιν των ομθρευόντων, απζπλευςεν άπρακτοσ τθν 7 μαΐου. Τοιουτοτρόπωσ θ πρϊτθ 

ναυτικι εκςτρατεία απζβθ ανωωελισ, παρεκτραπείςα του αρχικοφ ςκοποφ κατά του εν 

Μοφρτω εχκρικοφ ςτολίςκου, όςτισ ανζτοιμοσ και άωροντισ δυςκόλωσ κα διζωευγε τθν 

άλωςιν ι τον εμπρθςμόν. 

 

Εν ϊ δε το πλείςτον του ςτόλου ελλιμζνιηεν ζμπροςκεν τθσ Χίου, διάωορα πλοία του 

περιζπλεαν εισ βλάβθν των καλαςςοποροφντων εχκρϊν. Τθν 28 απριλίου οι υπό τουσ 

πλοιάρχουσ Λάηαρον Ρινότςθν και Σαχτοφρθν πρόπλοι ςυνζλαβαν εχκρικόν πλοίον ωζρον 

πολφτιμα δϊρα του Σουλτάνου προσ τον Μεχμζτ - Αλιν, και μεταβίβαηον εισ Αίγυπτον 



www.schooltime.gr Σελίδα 97 
 

πανζςτιον τον προ ολίγου ζκπτωτον γενόμενον και αποπεμπόμενον ςεχουλιςλάμθν, ωσ 

αποποιθκζντα, κατά τα λεγόμενα, τθν ζκδοςιν ωετωά εισ γενικιν ςωαγιν των Ελλινων· και 

τα μεν εν τω πλοίω πλοφτθ εν οισ και τα του ςεχουλιςλάμθ, διιρπαςαν οι ςυλλαβότεσ το 

πλοίον και τα εμοιράςκθςαν μθ παραλαβόντεσ ςυμμετόχουσ τουσ απόντασ κατά τθν 

ςφλλθψιν αυτοφ άλλουσ ςυναγωνιςτάσ των, μθδζ χωρίςαντεσ το κανονικόν μερίδιον εισ 

χριςιν του κοινοφ· τουσ δε επιβάτασ Τοφρκουσ, εν οισ και τον άξιον ευγνωμοςφνθσ 

ςεχουλιςλάμθν, όλουσ ανθλεϊσ κατζςωαξαν δικαιολογοφμενοι εω' οισ ζπακαν οι ακϊοι 

ομογενείσ των και ο πατριάρχθσ εν Κωνςταντινουπόλει, ωσ αν δικαιολογι απάνκρωποσ 

πράξισ κατά μθ πταίςαντοσ άλλθν απάνκρωπον πράξιν κατ' άλλου επίςθσ μθ πταίςαντοσ· 

ςθμειωτζον όμωσ, ότι προ τθσ αγχόνθσ του πατριάρχου οι Ζλλθνεσ και επί τθσ ξθράσ και επί 

τθσ καλάςςθσ εωζροντο ωιλανκρωπότερον προσ όλουσ τουσ ςυλλαμβανομζνουσ 

Τοφρκουσ. Θ δε άνω ρθκείςα πλουςία λεία ςωετεριςκείςα τοιουτοτρόπωσ εκίνθςε δίκαια 

παράπονα και διετάραξε τα πλθρϊματα των άλλων πλοίων. 

Μάιοσ Οι Ζλλθνεσ προςζβαλαν τθν 1 μαΐου εχκρικιν τινα γολζτταν εν τω πορκμϊ τθσ Χίου 

πλζουςαν εκ Σμφρνθσ εισ Κριτθν οι δε εν αυτι Τοφρκοι ζχοντεσ υπ' όψιν όςα κα 

επάκαιναν παραδιδόμενοι, επολζμθςαν γενναίωσ και βυκιςκζντοσ του πλοίου 

επνίγθςαν. Τθν δε 4 κατεδίωξαν οι Ζλλθνεσ άλλο μικρόν πλοίον, οι δ' εν αυτϊ 

Τοφρκοι το ζρριψαν εισ τθν ξθράν και απζωυγαν διά τθσ εισ τα όρθ ωυγισ τασ 

ωονικάσ των καταδιωκόντων χείρασ. Τθν ακόλουκον θμζραν ςυνζλαβαν δφο άλλα 

πλοία, το μεν ωζρον πίςςαν, το δε επιβάτασ, ουσ εκανάτωςαν εισ ε ξ ι λ ζ ω ς ι ν, ωσ 

ζλεγαν, τ ο υ - π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ. Αναχωριςαντοσ δε του ςτόλου εκ Χίου, 

επανζπλευςεν εκάςτθ μοίρα εισ τον λιμζνα τθσ. 

 

Θ νιςοσ θ μετά τασ τρεισ ναυτικάσ κατά τον υπζρ ελευκερίασ αγϊνα διαπρζψαςα, και υπζρ 

πάςαν άλλθν διά τθν προ των πυλϊν τθσ μικράσ Αςίασ κζςιν ωσ προωυλακι όλθσ τθσ 

αποςτατθςάςθσ Ελλάδοσ ριψοκινδυνεφςαςα είναι θ Σάμοσ. 

 

Θ νιςοσ αφτθ χωρίηεται από τθσ Αςίασ διά πορκμοφ ενόσ μιλίου ωσ ζγγιςτα το πλάτοσ· 

είχεν 25 χωρία μικρά μεγάλα και εξακιςχιλίασ χριςτιανικάσ οικογενείασ· διετζλει υπό τον 

ςεχουλιςλάμθν και απελάμβανεν άλλοτε πολλά προνόμια διοικουμζνθ αυτονόμωσ παρά 

των αυτοχκόνων επί μικροίσ ωόροισ. Από τινοσ δε καιροφ εςτζλλετο αγάσ και καδισ και 

θυξικθςαν και οι ωόροι του χαρατςίου, του οίνου και του τελωνίου. Επεκράτουν δε εν τθ 

νιςω δφο ωατρίαι υπό το όνομα θ μεν των κ α λ ι κ α ν τ ς ά ρ ω ν ι των ολιγαρχικϊν, θ δε 

των κ α ρ μ α ν ι ό λ ω ν ι των δθμοτικϊν· θ επικρατεςτζρα δε ωατρία αρχομζνθσ τθσ 

επαναςτάςεωσ ιτον θ των κ α λ ι κ α ν τ ς ά ρ ω ν. 

 

Τθν 17 απριλίου ζρριψαν άγκυραν εισ το ςτενόν τθσ Μυκάλθσ δφο ςπετςιωτικά πλοία. Θ 

εμωάνιςισ αυτϊν υπό τθν νεοωανι ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ ζβαλεν άνω κάτω τθν Σάμον 

όλθν, και ζγινεν αωορμι ν' αποςτατιςθ τθν αυτιν θμζραν το Βακφ. Τθν δε επελκοφςαν 

νφκτα ϊρμθςάν τινεσ των κατοίκων τθσ κωμοπόλεωσ εκείνθσ και ζςωαξαν τουσ 

ενδιατρίβοντασ χάριν εμπορίου ωιλθςφχουσ Τοφρκουσ αντί να τουσ αποβιβάςωςιν 

αβλαβείσ εισ τθν αντικρφ ξθράν, ωσ μιτε αντιτείναντασ μιτε επιωόβουσ όντασ. Μετά δε τθν 

ςκλθράν ταφτθν και αδικαιολόγθτον πράξιν θτοιμάςκθςαν να μεταβϊςιν εισ τθν Χ ϊ ρ α ν, 

πρωτεφουςαν τθσ Σάμου, κατοικουμζνθν υπό 1500 ψυχϊν επί ςκοπϊ να ωονεφςωςι τουσ 
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ενδιατρίβοντασ Τοφρκουσ και τον αγάν και τον καδιν. Αλλ' οι προεςτϊτεσ τθσ Χϊρασ, μθ 

κζλοντεσ τθν επανάςταςιν, και ςυςτιςαντεσ ωρουράν εξ 100 οπλοωόρων, εματαίωςαν τθν 

επαπειλουμζνθν ειςβολιν και τθν μελετωμζνθν ωκοράν των Τοφρκων· παρεκάλεςαν δε 

και τον εν Κουςανταςίω Ελζηογλουν και τον μπζθν τθσ όδου να ςτείλωςιν, ο μεν πρϊτοσ 

χιλίουσ ςτρατιϊτασ, ο δε δεφτεροσ πλοίον εισ παφςιν των εν τθ νιςω αναωυειςϊν ταραχϊν 

και εισ ςφλλθψιν των αποςτατϊν· ιδόντεσ όμωσ μετ' ολίγον, ότι το επαναςτατικόν πνεφμα 

διεχζετο κακ' όλθν τθν νιςον, δεν ανζμειναν τθν ηθτθκείςαν δφναμιν, αλλ' απζπεμψαν 

τουσ παρ' αυτοίσ Τοφρκουσ κρυωίωσ επί τθν άντικρυσ Αςίαν εισ λφτρωςιν από αωεφκτου 

και αδίκου κανάτου. Τοφτου γενομζνου, όλθ θ νιςοσ και αυτι θ Χ ϊ ρ α, ιςαν εντόσ 

ολίγων θμερϊν εισ πλιρθ επανάςταςιν παρά τθν γνϊμθν των προεςτϊτων. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' 

 
Καηάζηαζιρ ηηρ ζηεπεάρ Δλλάδορ. 

 

Θ ΣΤΕΕΑ Ελλάσ κατεπιζηετο και εξθντλείτο πολλά ζτθ υπό τον Αλιν. Υπό διαωόρουσ 

προωάςεισ ο πλοφςιοσ, είτε Τοφρκοσ είτε Χριςτιανόσ, εγυμνοφτο, και ο δυνατόσ πάντοτε 

εμθδενίηετο, ςυχνάκισ δε και εωονεφετο. Ο αςυνείδθτοσ οφτοσ ςατράπθσ εκίνει τουσ 

Τοφρκουσ κατά των Χριςτιανϊν, τουσ Χριςτιανοφσ κατά των Τοφρκων και τουσ οικείουσ 

κατά των οικείων· εβράβευε τθν κακίαν, επαίδευε τθν αρετιν, διζωκειρε τον λαόν όλον, 

και εκεϊρει και αυτιν τθν οικιακιν τιμιν των ακλίων ραγιάδων κακθμερινόν παίγνιον των 

αιςχρϊν και απλιςτων επικυμιϊν του· εν ενί λόγω ουδζν όςιον εςζβετο, και ουδζν 

ανόςιον απεςτρζωετο· αγωνιηόμενοσ δε πάντοτε να εκτείνθ τα όρια και τθσ αυκαιρζτου 

εξουςίασ του και τθσ τοπαρχίασ του, και να βάλλθ υπό τασ κελιςεισ του τουσ απεικείσ ι 

αντιπάλουσ του, είχε πάντοτε περί εαυτόν μεγάλασ δυνάμεισ ωσ όργανα των ωιλάρχων και 

πλεονεκτικϊν ςκοπϊν του. Επειδι εξ αιτίασ τθσ τυραννίασ επλεόναηεν θ λθςτεία, ο Αλισ 

εισ εξόντωςιν αυτισ είχε χρείαν μεταβατικϊν οπλοωόρων και θ χρεία αφτθ διετιρει τα 

πολυκρφλλθτα καπθτανάτα των μερϊν εκείνων. Οι κάτοικοι, καταπιεηόμενοι εν ταισ 

ειρθνικαίσ των εργαςίαισ, θςπάηοντο τον ςτρατιωτικόν βίον, ευρίςκοντεσ εν αυτϊ 

αςωάλειαν, άνεςιν, τιμιν και κζρδοσ· ϊςτε αυτόσ ο δεςποτιςμόσ και αυτι θ τυραννία του 

Αλι εγφμναηαν πολφ μζροσ των κατοίκων εισ τθν χριςιν των όπλων, και προθτοίμαηον 

αγνϊςτωσ τθν ευτυχι ανζγερςιν τθσ Ελλάδοσ. Θ καταδρομι του ςυνετζλεςε τα μζγιςτα εισ 

γενικιν εωόπλιςιν τω βουλομζνων και δυναμζνων Ελλινων να ωζρωςιν όπλα, των μεν 

υπζρ αυτοφ, των δε κατ' αυτοφ· ϊςτε θ Στερεά Ελλάσ εωαίνετο κατ' εκείνασ τασ θμζρασ όλθ 

ςτρατόπεδον. Οι δε Εταίροι, δράξαντεσ επιδεξίωσ τθν ευκαιρίαν τθσ καταδρομισ του, και 

κεωροφντεσ τουσ ςκοποφσ των ςυμβιβαηομζνουσ προσ τουσ ςκοποφσ αυτοφ, τω 

ανεκάλυψαν το μυςτιριον τθσ Εταιρίασ, και τον εκάρρυναν λζγοντζσ τω, ότι δάκτυλοσ 

ρωςςικόσ υπεκίνει τα πάντα. Ο πανοφργοσ ςατράπθσ υπεκρίκθ προκυμίαν και ειλικρίνειαν 

εξ αιτίασ τθσ δεινισ κζςεϊσ του· αλλ' επικυμϊν παντοίοισ τρόποισ να εξιλεϊςθ τον 

κυριάρχθν του, προσ ον και άλλοτε είχεν ανακοινϊςει όςα ζμακε περί τθσ Εταιρίασ, τω 

εγνωςτοποίθςε τα πάντα, υποςχόμενοσ, αν αμνθςτεφετο, να ςβζςθ εντόσ ολίγων θμερϊν 

τθν ανάψαςαν εν Ρελοποννιςω ωλόγα τθσ επαναςτάςεωσ. Αλλ' θ Ρφλθ απζρριψε τασ 

προτάςεισ του αλαηονευομζνθ επί τθ υπεροχι τθσ και απιςτοφςα εισ τον ψευδι 

χαρακτιρα του. Αν κατεδζχετο θ Ρφλθ να πολιτευκι τον Αλιν, θ ελλθνικι επανάςταςισ κα 
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επνίγετο εν τοισ ςπαργάνοισ τθσ, διότι είχεν ο ανιρ οφτοσ τόςθν ωιμθν, τόςθν επιρροιν, 

τόςθν πραγματικιν ιςχφν, τόςθν προςωπικιν γνϊςιν και των ανκρϊπων και των τόπων, το 

όνομά του διζςπειρε τόςον τρόμον κακ' όλθν τθν Ελλάδα, ϊςτε το παν κα υπζκυπτεν, αν 

εκινείτο. Θ κατ' ευτυχίαν απόρριψισ τθσ προτάςεϊσ του ζωερε το εναντίον αποτζλεςμα· 

αντί πολεμίου τον ανζδειξε ςφμμαχον τθσ Ελλάδοσ· και θ εξ ανάγκθσ ανταρςία του τθν 

ωωζλθςε τα μζγιςτα, διότι κατ' αυτιν τθν ζκρθξιν τθσ επαναςτάςεωσ εν Ρελοποννιςω, 

κακ' θν ο Ρελοποννιςιοσ Ζλλθν ιτον ειςζτι και άτολμοσ και απειροπόλεμοσ και 

ανεωοδίαςτοσ και αβζβαιοσ, θ αντίςταςίσ του ανεχαίτιςε πολλάσ των εν τθ ςτερεά Ελλάδι 

ςουλτανικϊν δυνάμεων ετοίμουσ να πζςωςιν εισ Ρελοπόννθςον και ικανάσ να τθν 

υποτάξωςιν. 

 

Θ Εταιρία, ωσ είπαμεν, είχεν ολίγουσ οπαδοφσ κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα διά τον ωόβον του 

Αλι· αλλά τα υπ' όψιν των ςτερεοελλαδιτϊν μεγάλα κατά τθν Ρελοπόννθςον, τθν γείτονά 

των, ςυμβάντα εωείλκυαν όλθν τθν προςοχιν των, και τουσ ερζκιηαν ζτι μάλλον αι 

ακατάπαυςτοι των Ρελοποννθςίων προτροπαί εισ ςυμμζκεξιν του υπζρ πατρίδοσ αγϊνοσ. 

Θ κζςισ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ δεν ιτον οποία θ τθσ Ρελοποννιςου. Αν και εισ ζνοπλον 

κίνθςιν εξ αιτίασ τθσ αλλθλομαχίασ του ςουλτάνου και του Αλι, θ αβεβαιότθσ τθσ 

εκβάςεωσ του εμωυλίου τοφτου πολζμου, ο εφλογοσ ωόβοσ και θ επικρατοφςα υποψία 

ςυμβιβαςμοφ των αλλθλομαχοφντων, ικανοφ να επιωζρθ αωεφκτωσ τθν αποτυχίαν παντόσ 

επαναςτατικοφ κινιματοσ, ζτι δε και θ εν αυτι παρουςία τόςων ςτρατευμάτων ιςαν 

ιςχυρά αίτια ν' αναςτείλωςι τθν εισ τθν επανάςταςιν ροπιν τθσ. 

 

Ο Αλισ εκυρίευςεν επί των λαμπρϊν θμερϊν του το Σοφλι, και θνάγκαςε τουσ Σουλιϊτασ 

να καταωφγωςιν εισ ξζνθν γθν και να ψωμοηθτϊςιν. Υποχείριόν του ιτο κακ' ον καιρόν 

απεκθρφχκθ· μεγάλωσ δε κα εχρθςίμευε τθ Ρφλθ θ ςφμπραξισ του τολμθροφ και 

εμπειροπολζμου τοφτου λαοφ, διψϊντοσ τθν ανάκτθςιν τθσ γθσ του, και πνζοντοσ 

εκδίκθςιν κατά του καναςίμου εχκροφ του Αλι. Αλλ' ο αρχιςτράτθγοσ αυτισ Λςμαιλ - 

παςασ ο άλλοτε Λςμαιλμπεθσ, ο και Ραςόμπεθσ, κάκιςτα επολιτεφκθ τουσ νζουσ τοφτουσ 

ωίλουσ τθσ· εωωράκθ δε και επιβουλευόμενοσ αυτοφσ, είτε διότι οι αντίηθλοί των Αλβανοί 

ερραδιοφργθςαν, ϊςτε να δυςπιςτι προσ αυτοφσ, είτε διότι ζκρινε τθν κατά τασ παροφςασ 

περιςτάςεισ ωωζλειαν τθσ υπθρεςίασ των πολφ κατωτζραν τθσ προσ τα τουρκικά 

ςυμωζροντα μετά ταφτα βλάβθσ, εκ τθσ επανόδου χριςτιανικοφ και ανδρείου λαοφ εισ 

τόπον τόςον οχυρόν. Ο άοκνοσ και προςεκτικόσ Αλισ ωωελθκείσ εκ τθσ προσ τουσ 

Σουλιϊτασ κακισ διακζςεωσ του αντιπάλου του, και εγκολπωκείσ αυτοφσ, τοισ απζδωκε 

τθν πατρίδα των, τουσ εμίςκωςεν ωσ ςυναγωνιςτάσ του και αντιλλαηεν εισ αμοιβαίαν 

αςωάλειαν και ομιρουσ. Εν ϊ δε ταφτα ενθργοφντο, οφτε θ ελλθνικι επανάςταςισ είχεν 

εκραγι, οφτε οι Σουλιϊται εγνϊριηαν τα τθσ Εταιρίασ· διά τοφτο ανεδζχκθςαν απλϊσ και 

ειλικρινϊσ επί λόγω τοπικϊν και ιδιαιτζρων ςυμωερόντων τον υπζρ του Αλι, αγϊνα· και 

αω' οφ εξερράγθ θ επανάςταςισ, και εμυικθςαν τα τθσ Εταιρίασ, ουδζ και τότε εωάνθςαν 

εξ αιτίασ των περιςτάςεων αλλάξαντεσ ςκοπόν, ουδζ ςθμαίαν εκνικιν φψωςαν, αν και 

εςωτερικϊσ εωρόνουν όςα και οι λοιποί Ζλλθνεσ υπζρ τθσ γενικισ ελευκερίασ του ζκνουσ. 

Ο υπό τοιαφτθν όμωσ μορωιν ενεργοφμενοσ πόλεμοσ υπζωαινε τον αλθκινόν του 

χαρακτιρα προσ τουσ άλλουσ Ζλλθνασ, οίτινεσ ατενίηοντεσ μακρόκεν εισ τθν ακρότομον 

Κιάωαν πολεμοφςαν και πολεμουμζνθν, τθν ζβλεπαν διά του λογιςμοφ των ωσ λαμπάδα 

καιομζνθν αω' υψθλισ περιωπισ εισ ωωτιςμόν των εν τω ςκότει τθσ δουλείασ κακθμζνων 
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και εισ χειραγωγίαν των. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' 

 

Αποζηαζία Φυκίδορ και Βοιυηίαρ. - Δκζηπαηεία ειρ Παηπαηζίκι - 

Αποζηαζία Αηηικήρ. - Πεπιγπαθή και αποζηαζία Θεηηαλομαγνηζίαρ 

και Δςβοίαρ. - Αποζηαζία Μακεδονίαρ και Κπήηηρ. 

 

ΑΝ και απζναντι των εν Ρελοποννιςω μεγάλων ςυμβάντων διεγειρόντων εν ταισ καρδίαισ 

των ςτερεοελλαδιτϊν ενκουςιαςμόν, άμιλλαν και ωιλοτιμίαν, θ Αιτωλοακαρνανία δεν 

θςπάςκθ διά μιασ τον εκνικόν αγϊνα, εξ αιτίασ τθσ επί των πυλϊν τθσ Θπείρου όπου ιςαν 

τα μεγάλα εχκρικά ςτρατόπεδα κζςεϊσ τθσ, άλλα όμωσ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ μζρθ, 

απϊτερον κείμενα, τον θςπάςκθςαν καρραλζωσ· αλλ' ουδ' αυτά εκ κοινοφ ςυνκιματοσ ι 

εκ κοινισ προμελζτθσ, ωσ προερρζκθ, αν και λόγοσ εγίνετο πολφσ περί τοφτου μυςτικϊσ 

παρά τοισ οπλαρχθγοίσ και τοισ προκρίτοισ. 

Μάρτιοσ Οπλαρχθγόσ τθσ επαρχίασ Σαλϊνων ιτον ο Ρανουργιάσ, όςτισ, άμα επολιορκικθ 

υπό των βαςιλικϊν ο Αλισ, ζωυγεν εξ Λωαννίνων και ιλκεν εισ Σάλωνα. Τθν 24 

μαρτίου, ό εςτιν αω' οφ ζμακεν ότι εκινικθ θ Αχαΐα, διζτριβε μετά των υπό τθν 

οδθγίαν του 60 αρματωλϊν εν τθ μονι του προωιτου Θλίου μίαν ιμιςυ ϊραν 

μακράν των Σαλϊνων, όπου εκάλεςε τουσ προεςτϊτασ τθσ πόλεωσ και των χωρίων 

εισ γενικιν ςυνζλευςιν, κακ' θν απεωαςίςκθ ομοωϊνωσ να προςβάλωςι τουσ εν 

τθ επαρχία Τοφρκουσ. Διζταξε δε ςυγχρόνωσ τον μεν γαμβρόν του και 

υποπλαρχθγόν του Κανάςθν Μανίκαν να ςτρατολογιςθ κατά το τμιμα των 

Βλαχοχωρίων τουσ ικανοφσ να ωζρωςιν όπλα, τον δε εξάδελωόν του Γιάννθν 

Γκοφραν, όςτισ αωανισ τότε διζπρεψε μετά ταφτα, ν' απζλκθ εισ τον άγιον 

Γεϊργιον επί ςτρατολογία, και να ςυννοθκι μετά των κατοίκων του Γαλαξειδίου, 

οίτινεσ μθδζνα ζχοντεσ ςυγκάτοικον Τοφρκου και ερεκιηόμενοι κακ' εκάςτθν υπό 

των Ρατρίων, πολλιν επιρροιν παρ' αυτοίσ εχόντων διά τασ πολλάσ εμπορικάσ 

ςχζςεισ, ανυπόμονοι ιςαν ν' αποτινάξωςι τον ηυγόν. Αω' οφ δε ςυνενοικθςαν, 

εκίνθςαν τθν νφκτα τθσ 26, οι μεν εξ ενόσ οι δε εξ άλλου μζρουσ, εξθμερϊκθςαν 

εισ Σάλωνα και επολιόρκθςαν υπό τθν αρχθγίαν του Ρανουργιά το ωροφριον, 

όπου υποπτεφοντεσ οι Τοφρκοι επρόλαβαν και εκλείςκθςαν όλοι ςυν γυναιξί και 

τζκνοισ, και ςυνεκλείςκθςαν και όλαι αι εκεί μετά τθν ανζγερςιν τθσ Αχαΐασ 

μεταβάςαι τουρκικαί οικογζνειαι τθσ Βοςτίτςθσ· ιςαν δε μεταξφ όλων αυτϊν 600 

ζνοπλοι. Ο ενκουςιαςμόσ των κατ' εκείνα τα μζρθ Ελλινων ιτο μζγασ, κυρίωσ δε ο 

των Γαλαξειδιωτϊν, μεταωερόντων εισ ευόδωςιν του κοινοφ αγϊνοσ ψιλά όπλα, 

πολεμεωόδια και κανόνια εκ των πλοίων. Αν και οι Τοφρκοι ιςαν δυνατοί, οι 

Ζλλθνεσ επζπεςαν τόςον ορμθτικϊσ, ϊςτε εκυρίευςαν τθν πρϊτθν θμζραν το προσ 

τθν ρίηαν του ωρουρίου νερόν. 

Απρίλιοσ Οι δε ζμωρουροι, απρομικευτοι των αναγκαίων και διψϊντεσ, εξϊρμθςαν τθν 8 

απριλίου επ' ελπίδι να κυριεφςωςι καν τθν παραρρζουςαν πθγιν, αλλ' απζτυχαν 

και εωονεφκθςαν 13, εν οισ και ο επ' ανδρία γνωςτόσ Χάιδασ. Ρεινϊντεσ οι 
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δυςτυχείσ και διψϊντεσ παρεδόκθςαν ενιμερα του Ράςχα (10 απριλίου), επ' 

αςωαλεία ηωισ και τιμισ, και παρζδωκαν και τα όπλα τω Ρανουργιά, ζμπροςκεν 

τθσ πφλθσ κακθμζνω, και παραλαμβάνοντι αυτά· και οι μεν ζμειναν εν ταισ οικίαισ 

των ανεπθρζαςτοι, οι δε εισ πλειοτζραν αςωάλειαν θκζλθςαν να κατοικιςωςι 

μεκ' ων είχαν ςχζςεισ Χριςτιανϊν. Το ωροφριον δε των Σαλϊνων ιτο το πρϊτον 

των κυριευκζντων υπό των Ελλινων. 

Μάρτιοσ Γνωςκείςθσ τθσ πολιορκίασ των Σαλϊνων, ο Διμοσ Σκαλτςάσ, οπλαρχθγόσ 

Λιδωρικίου και Μαλανδρίνου, ςυννοθκείσ μετά του Αναγνϊςτθ Λιδωρίκθ, του 

Ραπά Γεωργίου Ρολίτθ, και λοιπϊν προεςτϊτων των δφο επαρχιϊν, ζχων και 

αυτόσ 60 αρματωλοφσ και ςυμπαραλαβϊν τουσ δυναμζνουσ να ωζρωςιν όπλα 

χωρικοφσ, φψωςε τθν ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ τθν 28 μαρτίου· και αυτόσ μεν 

ειςιλκε τθν αυτιν θμζραν υπό τον ιχον των τυμπάνων εισ Λιδωρίκι, απζςτειλε δε 

τον υποπλαρχθγόν του Κεοδωριν Χαλβατςιν εισ Μαλανδρίνον. Οι Τοφρκοι και οι 

εν Λιδωρικίω και οι εν Μαλανδρίνω εκλείςκθςαν εντόσ τινων οικιϊν, και 

αντζςτθςαν· αλλά μετά δφο θμζρασ, αω' οφ εωονεφκθςάν τινεσ αυτϊν, κατζκεςαν 

τα όπλα και παρεδόκθςον ωσ και οι εν Σαλϊνοισ. 

 

Κατόπιν των επαρχιϊν τοφτων φψωςε τθν ελλθνικιν ςθμαίαν θ τθσ Λεβαδείασ υπό τθν 

επιρροιν του οπλαρχθγοφ τθσ Κανάςθ Διάκου, ςκοπεφοντασ να τθν υψϊςθ προ των 

άλλων ςυναδζλωων του, αλλ' εμποδιςκζντοσ διά τασ των προκρίτων τθσ πρωτευοφςθσ τθσ 

επαρχίασ εκείνθσ διχονοίασ. Οφτοσ, ζχων 100 ςυντρόωουσ και ςτρατολογιςασ και πολλοφσ 

Αραχωβίτασ και άλλουσ εξ άλλων χωρίων τθσ επαρχίασ, κατζλαβε διά νυκτόσ τασ κζςεισ 

του Ηαγαρά και του προωιτου Θλίου άνωκεν τισ πόλεωσ Λεβαδείασ, και εκείκεν ζςτειλε 

πρϊτον και απζκλειςε διόδουσ τινάσ εισ διακοπιν πάςθσ κοινωνίασ των εντεφκεν και 

εκείκεν Τοφρκων ζπειτα ωιλιϊςασ τουσ διαωωνοφντασ προεςτϊτασ τθσ Λεβαδείασ ειςιλκε 

τθν 30 εισ τθν πόλιν υπό τασ ςθμαίασ τθσ ελευκερίασ. Λδόντεσ δε τθν ζνοπλον ειςβολιν 

ταφτθν οι εν τθ πόλει Τοφρκοι, οι μεν ανζβθςαν ςυν γυναιξί και τζκνοισ εισ το ωροφριον, οι 

δε εκλείςκθςαν εν ταισ δυνατωτζραισ οικίαισ τθσ πόλεωσ· ςυνεκλείςκθςαν δε και οι εκεί 

ευρεκζντεσ πολλοί Αλβανοί· ο αρικμόσ δε των δυναμζνων να βρϊςιν όπλα εγκατοίκων 

Τοφρκων και των Αλβανϊν ανζβαινεν εισ 800. Τθν 31 ςυνιωκθ μάχθ και διιρκεςε πζντε 

θμζρασ. Ο οφκθσ καί τινεσ άλλοι ανζβθςαν διά νυκτόσ εισ το ωροφριον, ελπίηοντεσ να το 

κυριεφςωςιν· οι Τοφρκοι τουσ ενόθςαν, τουσ αντζκρουςαν, επλιγωςάν τινασ και τουσ 

απεδίωξαν· αλλ' θ ζλλειψισ τθσ τροωισ και του νεροφ τουσ θνάγκαςε μετ' ολίγον ν' 

απλϊςωςι λευκιν ςθμαίαν, να κατακζςωςι τα όπλα και να παραδοκϊςιν ωσ και οι εν 

Σαλϊνοισ. Ο δε Διάκοσ εωάνθ εξ αυτισ τθσ αρχισ πνζων κερμόν πατριωτιςμόν, και 

ανϊτεροσ παντόσ υλικοφ ςυμωζροντοσ· ςυνάξασ τα παραδοκζντα όπλα και λάωυρα τα 

παρζδωκεν όλα εισ χείρασ των προκρίτων προσ αγοράν τροωϊν και πολεμεωοδίων του 

ςτρατοφ, αυτόσ δε εξεςτράτευςε μετά 600 κατά τθν Βοδωνίτςαν και Κερμοπφλασ, διότι 

εψικυρίηετο, ότι ςτρατεφματα εχκρικά ςυνθκροίηοντο εν Ηθτουνίω. 

 

Κακ' θν δε θμζραν ινοιξεν ο πόλεμοσ εν Λεβαδεία, διζταξεν ο Διάκοσ και τον εν τθ υπό τθν 

οπλαρχθγίαν του επαρχία του Ταλαντίου Αντϊνθν Κοντουςόπουλον, εξάδελωόν του, να 

πράξθ και αυτόσ εκεί τα αυτά ςυννοθκείσ μετά των προκρίτων του τόπου. Τθν 31 υψϊκθ 
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και εκεί θ ςθμαία τθσ ελευκερίασ. 

Απρίλιοσ Τθν δε 1 απριλίου ο οπλαρχθγόσ Μποφςγοσ μετζβθ κατά διαταγιν του διάκου εισ 

Κιβασ, και ζςτθςε και αυτόσ εκεί τθν ελλθνικιν ςθμαίαν αμαχθτί, διότι οι Κθβαίοι 

Τοφρκοι προβλζποντεσ ό,τι ςυνζβθ, παρζλαβαν προ του ερχομοφ του τασ 

γυναίκασ, τα τζκνα και τα πράγματά των και μετζβθςαν θςφχωσ εισ Εφβοιαν. 

 

Μακϊν και ο οπλαρχθγόσ των επαρχιϊν Ηθτουνίου, Βοδωνίτςθσ και Τουρκοχωρίου, 

Γιάννθσ Δυοβινιϊτθσ, όςα επράχκθςαν κατά τασ άλλασ επαρχίασ και ζχων 80 ςυντρόωουσ 

εςτρατολόγθςεν άλλουσ 500 εκ των κατοίκων των υπό τα όπλα του επαρχιϊν, φψωςε τθσ 

επαναςτάςεωσ τθν ςθμαίαν, αν και ο υιόσ του ιτον υποχείριοσ του Αλι, και τθν 8 

επολιόρκθςε το ωροφριον τθσ Βοδωνίτςθσ, όπου εκλείςκθςαν αι εν αυτι 70 τουρκικαί 

οικογζνειαι. Τθν αυτιν θμζραν ιλκεν εισ επικουρίαν και ο Κομνάσ Τράκασ, ςταλείσ παρά 

του Ρανουργιά μετά 200, και ο Διάκοσ μετά των περί αυτόν, και ϊρμθςαν όλοι επί το 

ωροφριον, όπερ, αν και μικρόν, δεν ιτο αλϊςιμον ειμι διά τθσ πείνασ ι τθσ δίψασ ωσ 

κείμενον επί δυνατισ κζςεωσ· διά τοφτο οι ρθκζντεσ οπλαρχθγοί, αωιςαντεσ δφναμίν τινα 

εισ διατιρθςιν τθσ πολιορκίασ, ανεχϊρθςαν εισ Ηθτοφνι, και τθν 10 ζωκαςαν εισ τθν επί 

του Σπερχιοφ γζωυραν, όπου, δευτζρασ ςκζψεωσ γενομζνθσ, απεωάςιςαν να μθ 

προχωριςωςι, πριν ςυννοθκϊςι και μετά του οπλαρχθγοφ τθσ επαρχίασ του Ρατρατςικίου 

Μίτςου Κοντογιάννθ, ζχοντοσ και δφναμιν ικανιν και επιρροιν· μετζβθςαν δε εκείκεν εισ 

Κομποτάδασ πλθςίον του Ρατρατςικίου, όπου και εςτρατοπζδευςαν. Ιλκεν εκεί και ο 

Ρανουργιάσ μετά 500, ϊςτε, ςυρρευςάντων και άλλων, όλοσ ο ςτρατόσ ςυνθρικμείτο εισ 

2000. Οι οπλαρχθγοί εκάλεςαν τότε τον Κοντογιάννθν εισ ςυνεκςτρατείαν· δεν τουσ 

ικουςε· τον εκάλεςαν και εκ δευτζρου· ουδζ και τότε τουσ ικουςεν. Θ παρακοι του, 

αωορμιν ζχουςα το κινδυνϊδεσ του επιχειριματοσ, δεν ιτον άλογοσ, αλλ' ιτο παράκαιροσ 

και βλαπτικι προσ τουσ αποςτατιςαντασ λαοφσ και προσ τουσ ςυναδζλωουσ του 

οπλαρχθγοφσ· τον εκάλεςαν και εκ τρίτου, ζςτειλαν και παραινζτασ τον Γεϊργθν 

Δεςποτόπουλον και τουσ αξιωματικοφσ του Διάκου, Καλφβαν και Μπακογιάννθν, οίτινεσ 

τον απιντθςαν κατά τον Κοφκον, ϊρασ μακράν του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου· αλλ' οφτε 

αυτοί τον ζπειςαν· ϊςτε το ελλθνικόν ςτρατόπεδον εκάκθτο αργόν οκτϊ θμζρασ. Αλλ' ό,τι 

δεν κατϊρκωςαν αι προςκλιςεισ και παραινζςεισ, κατϊρκωςαν ο ηιλοσ και ο 

ενκουςιαςμόσ των ανεψιϊν του και υποπλαρχθγϊν του, και θ γνωςκείςα απόωαςισ των 

λοιπϊν οπλαρχθγϊν να προςβάλωςι το Ρατρατςίκι και παρά τθν γνϊμθν αυτοφ. Αω' οφ δε 

θνϊκθ και ο Κοντογιάννθσ, ουδείσ οπλαρχθγόσ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ (α) ζμενεν εκτόσ 

του αγϊνοσ, και εκ ςυμωϊνου απεωαςίςκθ να κινθκϊςιν εισ άλωςιν του Ρατρατςικίου· και 

ο μεν Κοντογιάννθσ να προςβάλθ διά του δυτικοφ μζρουσ, οι δε λοιποί διά του 

ανατολικοφ. Εν τοφτοισ παρεδόκθ το ωροφριον τθσ Βοδωνίτςθσ. 

 

Αω' θσ θμζρασ οι εν Ρατρατςικίω Τοφρκοι, εν οισ ιςαν 800 οπλοωόροι, εντόπιοι, Αλβανοί 

και άλλων επαρχιϊν, ζμακαν τα εν Σαλϊνοισ, θτοιμάςκθςαν εισ μάχθν, ωχφρωςαν τασ 

δυνατωτζρασ οικίασ, τα ωρολογιοςτάςιον, το ηαμίον, τθν εκκλθςίαν, τουσ πφργουσ και 

άλλα μζρθ, ζωραξαν τασ οδοφσ και τασ ςτενωποφσ, και εξιλκαν πλείςτοι προσ τον ρφακα 

του προαςτείου των Μπογομφλων προςμζνοντεσ τουσ εχκροφσ εντόσ των εκεί 

οχυρωμάτων. Οι δε κατά τουσ Κομποτάδεσ Ζλλθνεσ επζπεςαν τθν 18 τόςον ορμθτικοί, 

ϊςτε διά του πρϊτου τουωεκιςμοφ τουσ θνάγκαςαν να αωιςωςι τουσ Μπογομφλουσ, και 
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να περιοριςκϊςιν, εν τθ πόλει· ζκαυςαν δε και τασ οικίασ των Μπογομφλων και ειςιλκαν 

εισ τθν πόλιν πολεμοφντεσ και καίοντεσ. Κακ' ον δε καιρόν εκινικθςαν οι ανωτζρω εκ του 

ανατολικοφ μζρουσ, εκινικθςαν και οι εν τω μοναςτθρίω τθσ Αγάκωνασ υπό τον 

Κοντογιάννθν, και διαβάντεσ τον Ξθριάν ζπεςαν εισ Μιςαλάν, απεδίωξαν τουσ εκεί 

οχυρωκζντασ Τοφρκουσ και ειςιλκαν και οφτοι εισ τθν πόλιν πόλεμοφντεσ και καίοντεσ· 

αλλ' οι κλειςκζντεσ εν τοισ οχυροίσ κτιρίοισ Τοφρκοι αντείχαν γενναίωσ. Ρερί δε το 

μεςονφκτιον, κακ' θν ϊραν εξθςκζνθςεν ο πόλεμοσ, είδαν οι Ζλλθνεσ επί τθσ πεδιάδοσ 

κατά το Λιανοκλάδι παμπλθκι πυρά των εχκρϊν ελκόντων εκεί διά νυκτόσ, και 

ωοβθκζντεσ μθ αποκλειςκϊςιν υπό του ςυνακολουκοφντοσ ιππικοφ ανεχϊρθςαν τθν 

επαφριον, ο μεν Κοντογιάννθσ εισ τα ίδια, οι δε λοιποί οπλαρχθγοί εισ Κομποτάδασ 

αωιςαντεσ τθν πόλιν θμίκαυςτον. Επί τθσ επιδρομισ δε ταφτθσ εςκοτϊκθςαν 6 Ζλλθνεσ 

και επλθγϊκθςαν 5 εν οισ και ο οφκθσ. Εςκοτϊκθςαν και 40 Τοφρκοι και επλθγϊκθςαν 

άλλοι τόςοι. 

 

Οφτε θ αποτυχία τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ, οφτε θ εμωάνιςισ των εχκρϊν κατά το 

Λιανοκλάδι ζςτθςαν τθν πρόοδον τθσ επαναςτάςεωσ κατά τθν Ανατολικιν Ελλάδα. 

 

Θ Αττικι ιτον θ μόνθ επαρχία εκείνου του μζρουσ, θ ζωσ τότε μθ αποςτατιςαςα. Είδαμεν 

ότι αι επαρχίαι τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ ανθγζρκθςαν διά τθσ ενεργείασ των οπλαρχθγϊν 

των· άλλθ Αττικι ιτον θ μόνθ των επαρχιϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ θ μθ ζχουςα ζκπαλαι 

οπλαρχθγόν, διότι οφτε θ κζςισ τθσ οφτε τα βουνά τθσ εκεωροφντο κατάλλθλοσ ωωλεά 

κλεπτϊν κακ' ων εςυςτικθςαν τα αρματωλίκια· διά τοφτο αι Ακιναι, εν ϊ απεςτάτθςαν τα 

γειτονικά μζρθ, διζμειναν μζχρι τινόσ υπό τθν πλιρθ κυριότθτα των Τοφρκων 

κυμαινόμεναι μεταξφ επικυμιϊν και ωόβων. 

 

Ο Μελζτθσ Βαςιλείου, κάτοικοσ των Χαςιϊν, χωρίου τθσ Αττικισ κειμζνου, κατά τθν 

ονομαςίαν του, εντόσ τθσ περιοχισ του παλαιοφ διμου των Χαςτιζων και πλθςίον τθσ 

Φυλισ, θν άλλοτε κατζλαβαν οι καταλφςαντεσ τθν τυραννίαν των Τριάκοντα, άνκρωποσ 

ωιλόπατρισ, γενναίοσ και πολλιν ζχων εκεί επιρροιν, κζλων ν' απαλλάξθ το χωρίον του 

των κακϊν όςα υπζωερεν όλθ θ Αττικι και παρά του διοικθτοφ τθσ και παρά του θγεμόνοσ 

τθσ Ευβοίασ, οφτινοσ θ δικαιοδοςία εξετείνετο και εισ αυτιν, κατϊρκωςεν άλλοτε και 

απζκοψεν αυτό τθσ λοιπισ επαρχίασ επί λόγω ότι ιτο δ ε ρ β ζ ν ι εξ αιτίασ τθσ επί τθσ 

ανόδου του Ράρνθκοσ κζςεϊσ του, και το επροίκιςε δι' ων προνομίων επροικίηοντο τα των 

τοιοφτων κζςεων χωρία, ων τθν ωφλαξιν ιςαν εμπεπιςτευμζνοι εντόπιοι, ζχοντεσ τθν 

άδειαν του οπλοωορείν. Θ περίςταςισ αφτθ υπζκρυψεν ευςχιμωσ, ότε ιλκεν θ ϊρα τθσ 

γενικισ επαναςτάςεωσ, τουσ αλθκείσ ςκοποφσ του Μελζτθ, όςτισ, μζλοσ τθσ Φιλικισ 

Εταιρίασ, αω' οφ είδεν όςα ςυνζβθςαν εν ταισ πλθςιοχϊροισ επαρχίαισ, ϊπλιςε τθν 1 

απριλίου τουσ χωρικοφσ του επί λόγω, ότι κα υπεράςπιηε τον τόπον του από πάςθσ 

ενδεχομζνθσ επιδρομισ κλεπτϊν, ζςτθςε το μικρόν του ςτρατόπεδον εν Μενιδίω, 

ςυμπαρζλαβε ςυναγωνιςτάσ του τουσ Μενιδιϊτασ υπό τον Χατςι - Αναγνϊςτθν 

Τςουρκατιϊτθν, καί τινασ Σαλαμινίουσ ελκόντασ προσ αυτόν αυκορμιτωσ, και τθν 18 

εκτφπθςεν εν τω αντικρφ τθσ Ευβοίασ χωρίω τθσ Αττικισ, Καλάμω, τουσ περί τον Καρφςτιον 

Ομζρμπεθν μεταβάντασ εκεί εξ Ευβοίασ εισ παρατιρθςιν των κατ' εκείνα τα μζρθ νεωςτί 

ςυμβάντων. Κζλοντεσ δε ο Μελζτθσ και οι λοιποί να ενωκϊςιν υπό ζνα και τον αυτόν 

αρχθγόν, αντιπροςωπεφοντα τθν Εταιρίαν, παρεκάλεςαν τουσ άρχοντασ τθσ Λεβαδείασ να 
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τοισ ςτείλωςι τοιοφτον. Οι άρχοντεσ ευρόντεσ κατάλλθλον τον Διμον Αντωνίου, κατθχθτιν 

προ ολίγου τθσ Εταιρίασ, ευρωπαϊκά ενδεδυμζνον, τω ζβαλαν επωμίδασ και 

περικεωαλαίαν και τον ζςτειλαν εισ Μενίδι, όπου τον υπεδζχκθςαν, οι Αττικοί ωσ άνδρα 

υπερζχοντα εξαιτίασ τθσ αςυνικουσ ςτολισ του, και ετζκθςαν υπ' αυτόν μεκ' όςθσ άλλοτε 

αωοςιϊςεωσ ετζκθςαν οι Σπαρτιάται υπό τον χωλόν ςυμπατριϊτθν του Μελζτθ Τυρταίον. 

 

Οι κάτοικοι Τοφρκοι των Ακθνϊν ιςαν 400 οικογζνειαι· παρευρίςκοντο και 60 Αλβανοί ωσ 

αςτυνομικι δφναμισ· ανθςφχαηαν δε δικαίω τω λόγω βλζποντεσ τα κινιματα των 

πλθςιοχϊρων επαρχιϊν· αλλ' ιδόντεσ και τα χωρία αυτισ τθσ επαρχίασ των εισ ζνοπλον 

κίνθςιν, και τουσ χωρικοφσ αρπάηοντασ ποίμνια υπό τα τείχθ τθσ πόλεωσ, κατεταράχκθςαν 

και ωργίςκθςαν· και κατ' αρχάσ μεν ςυνζλαβαν τθν κοινιν ιδζαν να ςωάξωςιν όλουσ τουσ 

εν Ακιναισ δυναμζνουσ να οπλοωορϊςι Χριςτιανοφσ· αλλά βλζποντεσ, ότι τοφτο οφτε 

πολιτικόν ιτον, οφτε ευκατόρκωτον, και ότι εδφνατο να επιωζρθ ό,τι ικελαν ν' 

αποωφγωςι, παρθτικθςαν· ιρχιςαν όμωσ να προετοιμάηωνται ανακομίηοντεσ τροωάσ και 

τα πράγματά των εισ τθν ακρόπολιν, κακαρίηοντεσ μίαν των δφο ευχριςτων αλλά προ 

καιροφ μθ εν χριςει δεξαμενϊν και μετακομίηοντεσ εκ τθσ πόλεωσ νερόν. Ρειςκζντεσ δε εξ 

όςων ικουαν και ζβλεπαν, ότι οι ζξωκεν κ λ ζ π τ α ι κα εωϊρμων, ςυνζλαβαν αίωνθσ τθν 

11 τουσ τρεισ προεςτϊτασ και 10 άλλουσ περιωερομζνουσ εισ τασ οδοφσ τθσ πόλεωσ, τουσ 

ανεβίβαςαν εισ τθν ακρόπολιν και τουσ εωυλάκιςαν. Θ ςφλλθψισ αφτθ εωόβιςε τουσ 

άλλουσ προφχοντασ και τουσ θνάγκαςε να κρυβϊςιν· αλλά τουσ θνάγκαςεν εν ταυτϊ και να 

ςυννοθκϊςι κρυωίωσ μετά των ζξω και τουσ προτρζψωςι να ζμβωςιν ζνοπλοι εισ τθν 

πόλιν· ϊςτε ό,τι ζπραξαν οι Τοφρκοι εισ προωφλαξίν των απζβθ εισ βλάβθν των. 

 

Απρονόθτοι δε και αςυνεπείσ, ωυλακίςαντεσ εν τθ ακροπόλει τουσ προεςτϊτασ και 

λοιποφσ, δεν εωρόντιςαν να ζχωςιν ικανοφσ ωφλακασ εν τθ πόλει, εν ϊ ζβλεπαν τόςουσ 

οπλοωόρουσ Χριςτιανοφσ εκτόσ αυτισ· αλλ' ό,τι διακρίνει υπζρ παν άλλο τθν μωρίαν των 

είναι, ότι, εξαιρουμζνων των πυλϊν του τείχουσ ωυλαττομζνων υπό Τοφρκων, εωροφρουν 

τα λοιπά μζρθ αυτοφ κατά διαταγιν αυτϊν Χριςτιανοί. 

 

Τθν νφκτα τθσ 25 ςυςςωματωκζντεσ οι ζξωκεν Χριςτιανοί εν Μενιδίω, ωσ 600, άλλοι 

ωζροντεσ όπλα, άλλοι λόγχασ, και άλλοι ρόπαλα, εςτράτευςαν προσ τθν πόλιν δφο ϊρασ 

πριν εξθμερϊςθ, ανζβθςαν θςφχωσ το μεταξφ των πυλϊν των αγίων Αποςτόλων και τθσ 

Μπουμπουνίςτρασ τείχοσ, ειςεπιδθςαν ανεμποδίςτωσ, εωόνευςαν τουσ επί των δφο 

πυλϊν ολίγουσ Τοφρκουσ, και διεςπάρθςαν εισ τθν πόλιν τουωεκίηοντεσ και αλαλάηοντεσ. 

Επειδι δε οι Τοφρκοι ανζβαιναν πάςαν εςπζραν εισ τθν ακρόπολιν, ολίγοι ευρζκθςαν εν τθ 

πόλει, δι' ο και ολίγοι εχάκθςαν· 36 δε, άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδία, εκ των ενευρεκζντων 

κατζωυγαν εισ τα προξενεία και διεςϊκθςαν. Οι Αττικοί, κυριεφςαντεσ τθν πόλιν, ζςτθςαν 

τθν 28 τθν ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ επί του διοικθτθρίου, όπου εκάκθςαν και οι 

οπλαρχθγοί, εν οισ και ο πρωτακλθτισ τθσ Αττικισ Μελζτθσ. 

 

Μόλισ διεδόκθ εισ τα πζριξ θ είδθςισ των ςυμβάντων τοφτων, και ςυνζρρευςεν εισ Ακινασ 

ικανόσ αρικμόσ Αιγινθτϊν, Κείων, Κερμιωτϊν και Υδραίων οπλοωόρων. Κατόπιν αυτϊν 

ιλκαν καί τινεσ Κεωαλλινεσ (5 μαΐου) ωζροντεσ και κανόνια· ϊςτε εντόσ δζκα θμερϊν ο 

αρικμόσ των εν Ακιναισ οπλοωόρων ςυνθρικμείτο εισ τριςχιλίουσ. 
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Οι ζγκλειςτοι Τοφρκοι, βλζποντεσ μεταξφ των πολιορκθτϊν πολλοφσ ωραγκοενδεδυμζνουσ, 

τινάσ δε ωοροφντασ και ςτολάσ, θπόρθςαν και θρϊτθςαν διά γράμματοσ τουσ προξζνουσ, 

αν οι Φράγκοι βαςιλείσ εκιρυξαν πόλεμον κατά του ςουλτάνου. Οι πρόξενοι τοισ ζγραψαν 

τθν αλικειαν· αλλ' οι Ζλλθνεσ, μακόντεσ τασ υποψίασ και τουσ ωόβουσ των, ςυνζλεξαν 

όςουσ ίππουσ, όνουσ και θμιόνουσ θφραν, και άλλοι κακιςαντεσ επ' αυτϊν, των μεν 

εχόντων των δε μθ εχόντων εωίππια, άλλοι δε πεηοί, και οι πλείςτοι ωραγκοωοροφντεσ και 

ςκιαδοωοροφντεσ, περιιλκαν μια των θμερϊν τθν ακρόπολιν υπό τον κρότον ευρωπαϊκϊν 

τυμπάνων και ςαλπίγγων επιδεικνφμενοι δικεν τον ευρωπαϊςμόν των· αλλά μία κανονία, 

πεςοφςα εκ τθσ ακροπόλεωσ εν μζςω αυτϊν και ωονεφςαςα ζνα, διζλυςεν εν τω άμα τθν 

γελοίαν ταφτθν ςκθνιν. 

 

Δράξαντεσ οι Ακθναίοι τα όπλα επεμελικθςαν να τακτοποιθκϊςι πολιτικϊσ και 

ςτρατιωτικϊσ όςον επζτρεπεν θ περίςταςισ· και επειδι εςτεροφντο πολεμικισ φλθσ, 

απζςπαςαν τον επί των κόλων των εν τθ πόλει ηαμίων μόλυβδον, ζχυςαν βόλια, και 

ζβαλαν εισ κίνθςιν και τουσ ςωηομζνουσ πυριτομφλουσ· ζςτθςαν δε κατά των εν τθ 

ακροπόλει διά τθσ κερμισ ςυνδρομισ και των άλλοκεν ελκόντων Ελλινων επτά κανόνια 

επί διαωόρων κζςεων, τθσ Ρνυκόσ, του Μουςείου όπου το μνθμείον του Φιλοπάππου, 

πλθςίον των κεάτρων του Βάκχου και του Θρϊδου, και προσ τον ναόν του Ολυμπίου Διόσ. 

Κατ' αίτθςιν δε των Ακθναίων ιλκε τασ πρϊτασ θμζρασ τθσ ενοπλίςεϊσ των εισ τον Ρειραιά 

και υδραϊκόν πλοίον 11 κανονίων, ςταλζν παρά των αδελωϊν Κουντουριωτϊν υπό τον 

Γεϊργθν Νζγκαν. 

 

Εκτόσ δε του κάτωκεν εισ μίαν των δεξαμενϊν μετακομιςκζντοσ νεροφ, είχαν εισ χριςιν οι 

Τοφρκοι και το μόλισ πόςιμον ενόσ των τριϊν πθγαδιϊν των εν τω παρατειχίςματι 

(ςερπεντςζ)· και επειδι το τθσ δεξαμενισ κα κατθναλίςκετο εντόσ ολίγου, οι πολιορκθταί 

προςεπάκουν κατ' αρχάσ να ςπάςωςι διά κανονιϊν το παρατείχιςμα επ' ελπίδι να το 

κυριεφςωςι και ςτεριςωςι τουσ εχκροφσ των του εν αυτϊ νεροφ, διότι διά μόνθσ τθσ 

δίψασ ι τθσ πείνασ θλπίηετο θ κυρίευςισ τθσ ακροπόλεωσ. Εν τοςοφτω πολιορκθταί και 

πολιορκοφμενοι εκανονοβόλουν και εκανονοβολοφντο, μιτε βλάπτοντεσ μιτε 

βλαπτόμενοι. Ζρριπταν δ' ενίοτε οι εν τθ ακροπόλει και βόμβασ εισ πόλιν, αλλά πάντοτε 

αβλαβείσ διά τθν ανεπιτθδειότθτα των ριπτόντων. 

 

Εν τοςοφτω θ επανάςταςισ ζβοςκε κατά τθν ανατολικιν Ελλάδα ωσ πυρκαϊά και διεχφκθ 

και εισ Μαγνθςίαν. 

 

Θ νυν Μαγνθςία, θ το πάλαι μζχρι των εκβολϊν του Ρθνειοφ κοινϊσ Σαλαμπριάσ 

εκτεινομζνθ και περιλαμβάνουςα τθν Πςςαν ιτοι τον Κίςςαβον, περιλαμβάνει μόνον το 

Ριλιον όροσ ιτοι το βουνόν τθσ Ηαγοράσ, και ςχθματίηει γλϊςςαν προζχουςαν εισ τθν 

κάλαςςαν μεταξφ του Κερμαϊκοφ, ιτοι του Κεςςαλονικοφ κόλπου, και του Ραγαςθτικοφ, 

ιτοι του κόλπου του Βϊλου· ζχει δε προσ μεν άρκτον επί τθσ ξθράσ όρια τθν μεταξφ του 

Ρθλίου και τθσ Πςςθσ κοιλάδα, ιτοι τον κάμπον τθσ Αγυιάσ, προσ δε δφςιν τθν Βοιβθίδα 

λίμνθν, τθν κοινϊσ Κάρλαν, και μικρά τίνα ριηοβοφνια του Ρθλίου, δι' ων χωρίηεται από τθσ 

περιοχισ του Βελεςτίνου και του Αρμυροφ· διαιρείται δε εκ ωφςεωσ εισ ανατολικοβόρειον 

και δυτικονότειον· εκείνθ μεν είναι ορεινοτζρα, κρθμνωδεςτζρα, κατάωυτοσ καςτανθϊν 

και ολίγον καρποωόροσ· αφτθ δε ομαλωτζρα και ευωορωτζρα. Ζχει δε όλθ θ Μαγνθςία 47 
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χωρία περιζχοντα κατοίκουσ 50 χιλιάδασ, εξ ων 1750 Τοφρκοι· όλα δε τα χωρία είναι 

χριςτιανικά πλθν του Βϊλου και των Λεχωνιϊν κατοικουμζνων του μεν υπό μόνων 

Τοφρκων, των δε υπό Τοφρκων και Χριςτιανϊν. Το πλικοσ δε των κατοίκων δεικνφει πόςον 

πολυάνκρωπα ιςαν πολλά των χωρίων· το πολυανκρωπότερον δε ιτον θ Μακρυνίτςα. 

Ραρά τθν είςοδον δε του κόλπου του Βϊλου και επί τθσ παραλίασ μικράσ χερςονιςου, 

ςυνδεομζνθσ εν ςχιματι αγκϊνοσ μετά τθσ νοτειοδυτικισ άκρασ τθσ λοιπισ Μαγνθςίασ διά 

πετρϊδουσ και δυςπροςίτου ιςκμοφ μιασ ϊρασ ςχεδόν μικοσ ζχοντοσ, κείνται τα Τρίκερα ι 

Τρίκερθ. 

Μάιοσ Τθν 5 μαΐου εωάνθςαν προσ τα παράλια των Τρικζρων και του Αρμυροφ πλοία Φδρασ 

και Σπετςϊν. 

 

Ρρό τινων ετϊν διζτριβεν εν Μαγνθςία, ςχολαρχϊν εν Μθλιαίσ, ο Ανκιμοσ Γαηισ, μζλοσ τθσ 

Αρχισ των Φιλικϊν, και προετοιμαςτισ κατ' εκείνα τα μζρθ τθσ επαναςτάςεωσ. Οφτοσ 

καιροωυλακτϊν εκίνθςεν εισ επανάςταςιν επί τω εμωανιςμϊ των ρθκζντων πλοίων, ιτοι 

τθν 7, τουσ κατοικοφντασ τθν Μαγνθςίαν Χριςτιανοφσ, εξ ων οι μεν επροοιμίαςαν 

ςκοτϊςαντεσ τον διοικθτιν τινων χωρίων επανερχόμενον ζκ τινοσ επί ςυλλιψει υπόπτων 

προεςτϊτων περιοδίασ, οι δε εκινικθςαν υπό τον Κυριακόν Μπαςτζκθν κατά των 

κατοικοφντων τα Λεχϊνια Τοφρκων, και όλουσ ςχεδόν, ωσ 600, εξωλόκρευςαν. 

Ρλθγωκζντοσ δε του Μπαςτζκθ, ανεδείχκθ διάδοχοσ το πρωτοπαλλικαρόν του ο 

Κοντονίκοσ. Εκείκεν εςτράτευςαν οι Ζλλθνεσ εισ πολιορκίαν του Βϊλου, βοθκοφμενοι υπό 

των ρθκζντων πλοίων καί τινων τρικεριωτικϊν· και οι μεν εςτρατοπζδευςαν παρά το 

ωροφριον, οι δε επί τινοσ λόωου πυραμοειδοφσ, κοινϊσ καλουμζνου εξ αιτίασ του 

ςχιματόσ του «Ριλάω - Τεπζ», ςκοπεφοντεσ να κόψωςι διά τθσ κατοχισ εκείνθσ τθσ κζςεωσ 

πάςαν ςυγκοινωνίαν του πολιορκουμζνου Βϊλου και του Βελεςτίνου και Αρμυροφ· 

εςφςτθςαν δε ςυγχρόνωσ και τοπικιν διοίκθςιν, Β ο υ λ ι ν - Κ ε τ τ α λ ο μ α γ ν θ ς ί α σ, 

εδρεφουςαν όπου το δεφτερον ςτρατόπεδον· μετ' ολίγον δε ζςτθςαν και τρίτον 

πλθςιζςτερον του Βελεςτίνου, εν τω αγίω Γεωργίω, και πλιρεισ κάρρουσ και ελπίδων 

ϊρμθςαν άλλοι διά τθσ πεδιάδοσ και άλλοι διά των βουνϊν εισ Βελεςτίνον, τον επάτθςαν, 

τον ζκαυςαν, θνάγκαςαν τουσ εν αυτϊ Τοφρκουσ να κλειςκϊςιν εντόσ τεςςάρων πφργων, 

κειμζνων εν μζςω ευρυχϊρων αυλογφρων, και μθδενόσ εναντιουμζνου εδόκθςαν όλοι εισ 

αρπαγιν και εισ κραιπάλθν. Κατά τθν ζωοδον δε ταφτθν επλθγϊκθ ο Κοντονίκοσ, ον 

διεδζχκθ ο Ραναγιϊτθσ Μπαςτζκθσ. Αλλ' οι ζγκλειςτοι, βλζποντεσ τθν παράλυςιν των 

Ελλινων, εκαρρφνκθςαν τόςον, ϊςτε 60 μόνον ζωιπποι εξιλκαν, και διαβάντεσ διά μζςου 

των Ελλινων χιλίων όντων όλοι αβλαβείσ ζγειναν άωαντοι· μετά δζ τινασ ϊρασ θ κακθμζνθ 

επί τινοσ υψϊματοσ ελλθνικι ςκοπιά ανιγγειλεν, ότι ςτράτευμα πολφ εωαίνετο επί τθσ 

οδοφ τθσ Λαρίςςθσ ερχόμενον προσ τον Βελεςτίνον. Ρανικόσ τότε ωόβοσ κατζλαβε τουσ 

Ζλλθνασ· όλοι εγκατζλειψαν τθν κωμόπολιν και ζτρεχαν προσ το εν τω αγίω Γεωργίω 

ςτρατόπεδον· βλζποντεσ δε και οι εν τοισ πφργοισ Τοφρκοι τουσ εχκροφσ των ωεφγοντασ 

επζπεςαν, τουσ κατεδίωξαν μζχρι του ςτρατοπζδου και εςκότωςαν 60· οι δε λοιποί, 

υποπτεφοντεσ ότι και εν τω ςτρατοπζδω δεν ιςαν αςωαλείσ, διεςκορπίςκθςαν κακιν 

κακϊσ. Μετά τζςςαρασ δε ι πζντε θμζρασ εχφκθςαν εντόσ τθσ Χερςονιςου πολυάρικμα 

τουρκικά ςτρατεφματα υπό τον Μαχμοφτπαςαν Δράμαλθν, διζλυςαν τθν πολιορκίαν του 

Εϊλου, κατζςτρεψαν τα χωρία Κανάλια και Κφπουρνα, ζπεςαν εισ Μακρυνίτςαν, 

εκυρίευςαν το επάνω μζροσ αυτισ ωυγόντων των κατοίκων, εκυρίευςαν μετά ταφτα και το 



www.schooltime.gr Σελίδα 107 
 

κάτω, επάτθςαν και άλλα χωρία, ζκαυςαν, ιρπαςαν, εωόνευςαν, θχμαλϊτευςαν, και οι 

δυςτυχείσ Χριςτιανοί κατζωευγαν πανταχόκεν προσ το Τρίκερθ. Ο δε Δράμαλθσ, αωιςασ 

ςτράτευμα εισ ωφλαξιν του Βϊλου, επανιλκεν εισ Λάριςςαν· αλλά, μακϊν ότι εςυςτικθ εκ 

νζου ελλθνικόν ςτρατόπεδον κατά το Μαλάχι πλθςίον των Λεχωνίων, ωπιςκοδρόμθςε, 

ςυνιψε μάχθν, ενίκθςε και κατεδίωξε τουσ εχκροφσ του μζχρι του ιςκμοφ των Τρικζρων, 

όπου ευρϊν αντίςταςιν επανιλκεν εισ Λάριςςαν. Μόλισ δε απθλλάχκθςαν οι Ζλλθνεσ του 

δεινοφ τοφτου εχκροφ, και εςφςτθςαν πάλιν άλλο ςτρατόπεδον εν Λικοκάςτρω, πλθςίον 

του μεγάλου χωρίου τθσ Αργαλεςτισ, και ζμειναν ζκτοτε ανεπθρζαςτοι, διότι ο Δράμαλθσ 

εκεϊρει το μεν νεοςφςτατον ςτρατόπεδον μικροφ λόγου άξιον, τθν δε Μαγνθςίαν 

υπεξοφςιον· και τω όντι τζςςαρα μόνον χωρία, ο Λαφκοσ, το Ρρομίρι· θ Αργαλεςτι και τα 

Τρίκερθ δεν είχαν προςκυνιςει· περιείχαν δε ψυχάσ οκτακιςχιλίασ. 

 

Από του πορκμοφ των Τρικζρων και του ςτομίου του μαλιακοφ κόλπου, αντικρφ τθσ 

Λοκρίδοσ, τθσ Βοιωτίασ και τθσ Αττικισ μζχρι των Ρραςιϊν (πόρτο άωτθ) παρατείνεται 

νοτειοανατολικϊσ θ μακρά και ςτενι νιςοσ Εφβοια, κοινότερον Εφριποσ, μικοσ ζχουςα 

160 μιλίων από του ακρωτθρίου Κθναίου (Λικάδασ) μζχρι Γεραιςτοφ (Ρλατανιςτοφ), 

μζγιςτον δε πλάτοσ 40 από Χαλκίδοσ μζχρι Κοφμθσ. Θ νιςοσ αφτθ χωρίηεται τθσ ξθράσ διά 

πορκμοφ, πλάτοσ ζχοντοσ επί μεν του προσ τον Γεραιςτόν ςτόματοσ 34 μιλίων, επί δε του 

προσ το Κιναιον τριϊν. Ο τερπνότατοσ οφτοσ και μακρφσ πορκμόσ, ποφ μεν πλατφσ, ποφ δε 

ςτενόσ, κάπου δε ωαινόμενοσ κλειςτόσ και ςχθματίηων λίμνθν, κακίςταται ςτενότατοσ 

προσ τθν Χαλκίδα. Επί δε τθσ πλθςίον Βοιωτικισ γθσ ζκειτο θ Αυλίσ, όκεν απζπλευςε τα 

πάλαι εισ Τρωάδα ο πολυάρικμοσ και πανελλινιοσ εκείνοσ ςτόλοσ. Εν μζςω δε του 

ςτενοτάτου μζρουσ του πορκμοφ αναδφει βράχοσ διχοτομϊν τον πορκμόν, εω' ου εκτίςκθ 

πυργοειδζσ οχφρωμα· και το μεν προσ τθν Βοιωτίαν είναι πλατφτερον και ρθχότερον, το δε 

προσ τθν Χαλκίδα ςτενότερον και βακφτερον, δι' ο και ευπλευςτότερον· ηευγνφεται δε ο 

βράχοσ μετ' εκείνθσ μεν διά λικίνθσ γεωφρασ, ωσ 70 ποδϊν το μικοσ, μετά ταφτθσ δε διά 

ξυλίνθσ και κινθτισ κατά το ιμιςυ μόνον μακράσ· θ υποκάτωκεν δε ρφμθ τθσ περιωιμου 

παλιρροίασ κατατζρπει τθν όραςιν και τθν ακοιν. Κείται δε θ πόλισ αφτθ, θ κεωρουμζνθ 

παρά τοισ αρχαίοισ και παρ' θμίν οφςα μθτρόπολισ τθσ νιςου, επί τθσ άκρασ πλατείασ 

γλϊςςθσ, όλθ περιτετειχιςμζνθ, και ωζρουςα ειςζτι τα ςφμβολα του αγίου Μάρκου επί 

του τείχουσ· και θ μεν ανατολικι πλευρά τθσ χωρίηεται τθσ ξθράσ διά τινοσ χαρακϊματοσ, 

αι δε τρεισ άλλαι είναι καλαςςόβρεκτοι· εκείκεν δε του προαςτείου υπό Χριςτιανϊν 

κατοικουμζνου περιεχαράκωςαν οι Τοφρκοι επί τθσ επαναςτάςεωσ ικανιν γθν χριςιμον 

εισ βοςκιν. Τόςω δε ςθμαντικι εκεωρείτο πάντοτε θ περί θσ ο λόγοσ πόλισ διά τθν κζςιν 

τθσ, ϊςτε π ζ δ α σ - τ θ σ - Ε λ λ ά δ ο σ εκάλει ταφτθν και τθν Κόρινκον Φίλιπποσ ο 

Μακεδϊν, ε π ι δ ζ ς μ ο υ σ δε ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Δθμθτριάδοσ, ωσ κυρίασ των 

προσ τα Τζμπθ παρόδων, οι μεταγενζςτεροι του Φιλίππου. Αντικρφ δε τθ Χαλκίδοσ επί τθσ 

Βοιωτικισ ξθράσ και επί λόωου 130 ποδϊν φψοσ ζχοντοσ κείται το ωροφριον του 

Καραμπαμπά, επζχον τόπον ακροπόλεωσ ωσ υπερκείμενον τθσ Χαλκίδοσ. Τω όντι ο κφριοσ 

αυτοφ είναι και κφριοσ αυτισ. Καυμάςιοσ είναι ο ζμπροςκεν τθσ Χαλκίδοσ κυκλοειδισ και 

όλοσ ωαινόμενοσ ανείςοδοσ λιμιν. Δφο ωροφρια είχε προ τθσ επαναςτάςεωσ θ νιςοσ, το 

τθσ Χαλκίδοσ, και το τθσ Καρφςτου τα προσ τον Γεραιςτόν, υπό τα όροσ τθσ Πχθσ, το κοινϊσ 

άγιον Θλίαν, διά τθν επί τθσ κορυωισ του εκκλθςίαν του προωιτου· εν ουδετζρω δε των 

ωρουρίων επετρζπετο επί τουρκοκρατίασ διαμονι Χριςτιανϊν. 
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Ζν των ςθμαντικωτζρων χωρίων τθσ Ευβοίασ είναι θ Λίμνθ, αντικρφ του οπουντίου κόλπου, 

ιτοι του κόλπου του Ταλαντίου. Οι πρόκριτοι του χωρίου τοφτου ζχοντοσ καί τινα πλοία, 

και άλλων τινϊν χωρίων, μακόντεσ τα κατά τθν Ανατολικιν Ελλάδα, απεωάςιςαν να 

υψϊςωςι τθν επαναςτατικθν ςθμαίαν, και ςυνενοικθςαν μετά των Τρικεριωτϊν. Τασ 

αρχάσ δε του μαΐου οι καλοί οφτοι γείτονεσ ιλκαν εισ βοικειάν των, ωζροντεσ τζςςαρα 

πλοία, πολεμεωόδια καί τινασ ςτρατιϊτασ υπό τον Βαροφςαν Ανδρίτςου. Βλζποντεσ οι εν 

Ευβοία Τοφρκοι όςα ςυνζβθςαν πλθςίον αυτϊν, υπϊπτευαν μεν απόβαςιν εισ τθν νιςον 

των, αλλά τόςον δεν υπϊπτευαν τουσ εντοπίουσ Χριςτιανοφσ, ϊςτε κζλοντεσ να ωυλάξωςι 

παραλίουσ τινάσ κζςεισ, ωσ τα Κανάτια και τον άγιον Νικόλαον, παρζλαβαν ςυναγωνιςτάσ 

πολλοφσ Χριςτιανοφσ. Λδόντεσ δε ερχόμενα τα τρικεριωτικά πλοία προσ εκείνα τα παράλια 

ιρχιςαν να τα τουωεκίηωςιν· αντετουωζκιςαν τότε και οι καιροωυλακτοφντεσ Λίμνιοι και οι 

των γειτονικϊν χωρίων, και οφτωσ ιρχιςε και εκεί ο αγϊν. Οι Ζλλθνεσ υπερίςχυςαν κατά 

τθν πρϊτθν ταφτθν ςφγκρουςιν, απζβθςαν και οι επί των πλοίων, ςυγκατεδίωξαν τουσ 

εχκροφσ, εωόνευςαν ολίγουσ, και θνάγκαςαν τουσ λοιποφσ να ωφγωςιν. Μετά δε τθν 

ωυγιν των ςυνιλκαν οι πρόκριτοι πολλϊν χωρίων εισ Ξθροχϊρι, διϊριςαν τρεισ 

οπλαρχθγοφσ, τον Βεροφςθν Μουςτανάν, τον Νικολόν Ηαγωριανόν και τον Γιαννιόν 

Χαλκιάν, ςυνζλεξαν 2000 εντοπίουσ ενόπλουσ, και τουσ απζςτειλαν τουσ μεν διά ξθράσ 

τουσ δε διά καλάςςθσ εισ αποκλειςμόν τθσ Χαλκίδοσ διά τθσ ςυμπράξεωσ και των πλοίων 

των Τρικζρων και τθσ Λίμνθσ· αλλ' οι εν τω ωρουρίω τοφτω Τοφρκοι εξιλκαν και ςυνιψαν 

μάχθν κατά τον Τροχόν διαρκζςαςαν πανιμερον. Οι Ζλλθνεσ ετράπθςαν· και πρϊτον μεν 

κατζλαβαν το Δερβζνι, εκείκεν δε μετζβθςαν εισ τθν παρακαλάςςιον κζςιν Βρυςάκια, 

όπου και ωχυρϊκθςαν· ζμειναν δε εισ αποκλειςμόν τα εντόπια πλοία τθσ Λίμνθσ· αλλ' 

επειδι ιςαν μικρά και αδφνατα, επεκράτει δε εν τω ςτρατοπζδω δυςαρζςκεια κατά του 

Βεροφςθ, τοφτον μεν απζβαλαν και τον αντικατζςτθςαν προςωρινϊσ υπό του Σταφρου 

Βαςιλείου Τομαρά, μετά ταφτα δε υπό του ςυμπολίτου των Αγγελι Νικολάου Γοβρίνα, 

ανδρόσ γενναίου, εμπειροπολζμου και ωιλοπάτριδοσ· εμίςκωςαν δε και μετζωεραν εκ του 

λιμζνοσ τθσ αγίασ Μαρίνασ ωσ δυνατϊτερον και καταλλθλότερον διά τον αποκλειςμόν τθσ 

Χαλκίδοσ, τo πλοίον του Αλεξανδρι Κριεηι υδραίου. Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ, ό εςτι τον 

μάιον, ιλκεν εισ Εφβοιαν και ετζκθ υπό τασ διαταγάσ του Αγγελι και ο Νικόλαοσ Κριεηϊτθσ 

Ευβοεφσ, μετερχόμενοσ εν Αςία το ποιμενικόν ζργον. 

 

Αν και το κατά τθσ Χαλκίδοσ ςχζδιον δεν ευδοκίμθςεν, θ προ μικροφ όμωσ αναωκείςα 

λαμπάσ τθσ επαναςτάςεωσ εν Ευβοία δεν εςβζςκθ διά τθν αποτυχίαν ταφτθν ι τθν 

δφναμιν του εχκροφ· ολίγον όμωσ ζλειψε να ςβεςκι διά τθν διχόνοιαν των Ελλινων, 

ελκόντων κατ' αυτάσ τασ πρϊτασ θμζρασ εισ αλλθλομαχίαν, διότι ο προ ολίγου αποβλθκείσ 

τθσ αρχθγίασ Βεροφςθσ, ξενολογιςασ τετρακοςίουσ, ιλκεν εισ Λίμνθν επί ςκοπϊ να τθν 

καφςθ προσ εκδίκθςιν· αλλ' απζτυχε και ζωυγε χάρισ εισ τον αρχθγόν Αγγελιν και εισ τον 

ςυναγωνιςτιν του Κριεηϊτθν. Μετά τα ςυμβάντα ταφτα, ό εςτι κατά τον ιοφνιον, οι εν 

Χαλκίδι Τοφρκοι εςτράτευςαν πάλιν κατά των εν Βρυςακίοισ Ελλινων, ςφροντεσ κανόνια, 

τουσ ςυνιντθςαν εισ Μάνικα, παράλιον κζςιν μίαν ϊραν μακράν του ωρουρίου, και 

επολζμθςαν όλθν τθν θμζραν. Οι Ζλλθνεσ, βοθκοφμενοι υπό των πλοίων, ζκραυςαν τουσ 

εχκροφσ ωονεφςαντεσ και πλθγϊςαντεσ ςχεδόν 100· εξ αυτϊν δε εωονεφκθςαν 11 και 

επλθγϊκθςαν 15. Μετά δε τθν μάχθν ταφτθν οι μεν Τοφρκοι επανιλκαν εισ Χαλκίδα, οι δε 

Ζλλθνεσ εισ το ςτρατόπεδον. 
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Μετά τθν επανάςταςιν τθσ Ευβοίασ όλθ θ Ανατολικι Ελλάσ ιτον εισ πλιρθ επανάςταςιν 

και εισ τθν κατοχιν των Ελλινων εκτόσ τινων εν αυτι ωρουρίων και των πόλεων 

Ρατρατςικίου και Ηθτουνίου. 

 

Τα ςπζρματα τθσ Φιλικισ Εταιρίασ πεςόντα εν καιρϊ εισ τθν γθν τθσ Μακεδονίασ, 

εκαρποωόρθςαν. Κακ' ον χρόνον εξερράγθ θ ελλθνικι επανάςταςισ θ Κεςςαλονίκθ ετζλει 

εν ελλείψει παςά υπό μουτεςελιμθν, τον Λςοφωμπεθν, άνκρωπον καχεντρεχι και 

αιμοβόρον. Οφτοσ λαβϊν αωορμιν να υποπτεφςθ, ότι ιςαν ςυνωμόται και εντόσ και εκτόσ 

τθσ Κεςςαλονίκθσ, και εν αυτϊ τω αγίω Πρει, εκάλεςε τουσ προεςτϊτασ των υπό τθν 

δικαιοδοςίαν του επαρχιϊν, ςκοπεφων να ηθτιςθ κατά τθν τουρκικιν ςυνικειαν ομιρουσ 

εισ αςωάλειαν, ίςωσ δε και να κρατιςθ αυτοφσ· αλλ' οι προεςτϊτεσ, εν γνϊςει όςων 

εμελετϊντο, δεν υπιγαν· απζςτειλαν δε δευτερεφοντάσ τινασ, και εκ τθσ τάξεωσ αυτϊν 

εδόκθςαν οι ηθτθκζντεσ όμθροι. Τοφτο επθφξθςε τασ υποψίασ τθσ τουρκικισ Αρχισ. Το 

μζροσ δε το υπζρ παν άλλο ανθςυχάηον τον Λςοφωμπεθν ιτο το άγιον Προσ, όπου ο 

Εμμανουιλ Ραπάσ, προεςτϊσ των Σερρϊν και κερμόσ οπαδόσ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ, είχε 

πολλοφσ και ιςχυροφσ προςθλφτουσ· αλλ' επειδι δυνάμει αρχαίων προνομίων 

απθγορεφετο θ είςοδοσ οκωμανικϊν ςτρατευμάτων, ο Λςοφωμπεθσ ζςτειλε κατ' αρχάσ 

ςτρατεφματα μόνον προσ τον ιςκμόν του αγίου Προυσ, μεγάλωσ ενοχλοφντα τουσ 

κατοίκουσ των μερϊν εκείνων· θκζλθςε μετά ταφτα να πιάςθ και τουσ προεςτϊτασ του 

Ρολυγφρου, πρωτευοφςθσ των Χαςίκων χωρίων, ωσ υποκινοφντασ ταραχάσ, και διζταξε να 

ςτρατεφςωςι προσ τθν ρθκείςαν κωμόπολιν ο μεν αρχθγόσ τθσ πολιτοωυλακισ τθσ 

Ραηαροφδασ, Τςιρίμπαςθσ, μετά 500 διά των ορζων, ο δε ταμίασ του Λςοφωπαςα των 

Σερρϊν Χαςάναγασ, ο διοικϊν τα Χάςικα χωρία, μετ' άλλων 500 διά τθσ πεδιάδοσ, και 

Μάιοσ ειςελκόντεσ τθν 17 μαΐου να ςυλλάβωςι τουσ προεςτϊτασ, ν' αωοπλίςωςι τουσ 

κατοίκουσ, και να ενδιαμείνωςιν· αλλ' οι προεςτϊτεσ, μακόντεσ όςα ετεκταίνοντο, 

εξιλκαν τθν 16 ανακζςαντεσ εισ άλλουσ τθν προμικειαν των αναγκαίων τροωϊν και 

καταλυμάτων του ερχομζνου ςτρατοφ. Τθν εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ 

ςτρατιϊται του διοικθτοφ τθσ κωμοπόλεωσ περιωερόμενοι φβριηαν τουσ 

προςτυχόντασ, και ετουωζκιςαν καί τινασ νζουσ. Το περιςτατικόν τοφτο και οι 

απειλθτικοί των Τοφρκων λόγοι, ζτι δε και ωόνοι ςυμβάντεσ ςποράδθν εντόσ του 

παςαλθκίου, ζδωκαν αωορμιν να πιςτεφςωςιν οι κάτοικοι, ότι όλοι κ' απζκνθςκαν 

εν ςτόματι μαχαίρασ επί τθσ ειςόδου των ςτρατευμάτων. Εισ πρόλθψιν δε του κακοφ 

ζδραξαν τα όπλα, επάτθςαν το διοικθτιριον τθν επαφριον, εωόνευςαν τον διοικθτιν 

και τουσ περί αυτόν 18 ςτρατιϊτασ και εςτράτευςαν αυκθμερόν εισ προωφλαξιν τθσ 

κωμοπόλεωσ, οι μεν κατά του Τςιρίμπαςθ, οι δε κατά του Χαςάναγα, και οφτωσ 

θνάγκαςαν αμωοτζρουσ να οπιςκοδρομιςωςι. Ταφτα μακϊν ο μουτεςελίμθσ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ ζγεινε κθρίον· εςοφβλιςε τουσ δυςτυχείσ ομιρουσ των επαρχιϊν, και 

απεκεωάλιςε τον επίςκοπον Κυτρϊν, τον Χριςτόδουλον Μπαλάνον, τον Χριςτον 

Μενεξζν και τον Κυδωνιάτθν· διςχιλίουσ δε άλλουσ Χριςτιανοφσ εωυλάκιςεν εν τω 

ναϊ και τθ αυλι τθσ μθτροπόλεωσ και εγφμνωςε πολλάσ οικίασ. Είχαν δε οι Τοφρκοι 

ςυμπράκτορασ κερμοφσ εν ταισ ακεμιτουργίαισ τουσ κατοικοφντασ τθν πόλιν 

πολυαρίκμουσ Εβραίουσ οπλοωοριςαντασ και αυτοφσ κατά των Χριςτιανϊν. Αλλά τα 

κακά ταφτα εξιψαν αντί να ςβζςωςι τθν αποςταςίαν· διότι κατά το παράδειγμα του 

Ρολυγφρου όλα τα χωρία τθσ επαρχίασ και άλλα κατόπιν αυτϊν ζδραξαν τα όπλα, 
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και πανταχόκεν ςυνζρρευςαν ςτρατεφματα, εξ ων εςυςτικθςαν δφο ςτρατόπεδα, το 

μεν εκ Μαδεμοχωρι?? και Μοναχϊν εξελκόντων του αγίου Προυσ υπό τασ διαταγάσ 

του Ραπά, όςτισ ανθγορεφκθ α ρ χ θ γ ό σ - κ α ι - π ρ ο ς τ ά τ θ σ - τ θ σ - Μ α κ ε δ ο 

ν ί α σ, το δε εκ Χαςικοχωρθτϊν και Καςςανδρζων υπό τον οπλαρχθγόν Χάψαν 

Καςςανδρζα. Τα δφο δε ταφτα ςτρατόπεδα πολλάκισ αψιμαχιςαντα προσ τουσ 

εχκροφσ υπερίςχυςαν· το υπό τον Χάψαν μάλιςτα επροχϊρθςε μζχρι τθσ 

Καλαμαρίασ και κατεδίωξε τουσ Τοφρκουσ δφο ϊρασ μακράν τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

Μεςοφντοσ δε του Λουνίου ο Μπαθράμπαςασ, ετοιμαηόμενοσ να ςτρατεφςθ εισ 

Ανατολικιν Ελλάδα και Ρελοπόννθςον, ζπεςεν εν πρϊτοισ πανςτρατιά επί τον 

Ραπάν, εςτρατοπεδευμζνον προσ το βάκοσ του Στρυμονικοφ κόλπου (τθσ 

Κοντζςςασ), και τον εβίαςε να υποχωριςθ προσ τα όρθ· ςτραωείσ δε μετά ταφτα και 

κατά του άλλου ςτρατοπζδου, θνάγκαςε και αυτό να υποχωριςθ προσ τα όρθ. 

Εντεφκεν εμψυχωκζντεσ οι εν Κεςςαλονίκθ Τοφρκοι, παραλαβόντεσ και τουσ 

Εβραίουσ, επροχϊρθςαν μζχρι των Βαςιλικϊν, 4 ϊρασ μακράν τθσ Κεςςαλονίκθσ, 

όπου θφραν 200 Ζλλθνασ οπλοωόρουσ υπό τον Χάψαν. Γενναίωσ επολζμθςαν κατ' 

αρχάσ οι ολίγοι οφτοι, αλλ' ενικικθςαν διά τον μικρόν αρικμόν των, και επί τζλουσ 

ετράπθςαν· εωονεφκθςαν δε 60 εν οισ και ο πολλοφ επαίνου άξιοσ αρχθγόσ· οι δε 

Τοφρκοι και οι Εβραίοι, εμβάντεσ εισ τθν κϊμθν, τθν ζκαυςαν ωονεφςαντεσ και 

ανδραποδίςαντεσ τουσ κατοίκουσ. Άλλθ μάχθ, επίςθσ δυςτυχισ, ςυνζβθ μετά τινασ 

θμζρασ κατά τθν Γαλάτιςταν, 2 ϊρασ απζχουςαν των Βαςιλικϊν ανατολικϊσ. Οι 

Τοφρκοι ζκαυςαν και τθν κϊμθν εκείνθν, τουσ δε εν αυτι Χριςτιανοφσ, τουσ μεν 

εωόνευςαν, τουσ δε θνδραπόδιςαν. Οι Ζλλθνεσ μετά τα δυςτυχιματα ταφτα 

απεςφρκθςαν, οι μεν εισ Καςςάνδραν, οι δε εισ άγιον Προσ, καί τινεσ εισ τα επί τθσ 

Σιδωνίασ χωρία, Ραρκενϊνα και Συκιάν. 

 

Θ χερςόνθςοσ Καςςάνδρα ι ελλθνικϊτερον Καςςάνδρεια, είναι θ το πάλαι γνωςτι 

Ρελλινθ και παλαιότερον Φλζγρα· προζχει εισ τθν κάλαςςαν μεταξφ του Κερμαϊκοφ και 

Κορωναίου κόλπου ωσ 40 μίλια μζχρι του ακρωτθρίου Κανάςτρου, κοινϊσ λεγομζνου 

Ραλιοφρι. Επί του ιςκμοφ δε τθσ χερςονιςου ταφτθσ κείται το χωρίον Ρινάκα, όπου ζκειτο 

άλλοτε θ Ροτίδαια, θ τόςων λογομαχιϊν και κακϊν πρόξενοσ μεταξφ Ακθναίων και 

Μακεδόνων· το δε πλάτοσ του ιςκμοφ είναι περίπου 450 οργυιϊν. Οι Ζλλθνεσ, αω' οφ 

ςυνθκροίςκθςαν εντόσ τθσ χερςονιςου, ζκοψαν τον ιςκμόν τοφτον· εντεφκεν δε τθσ τομισ 

ωχυρϊκθςαν κατ' αρχάσ 2700 οπλοωόροι εντόπιοι ςτιςαντεσ και Κανόνια εκ Ψαρϊν 

μετακομιςκζντα· εβοθκοφντο δε και υπό δφο Λιμνίων πλοίων· ειςιλκαν μετά ταφτα εισ τθν 

χερςόνθςον και 400 Ολφμπιοι υπό τουσ οπλαρχθγοφσ Λιακόπουλον και Μπίνον. Επί δε του 

αγίου Μάμαντοσ αντεςτρατοπζδευςαν και ωχυρϊκθςαν τριπλάςιοι Τοφρκοι, οίτινεσ αωοφ 

άπαξ επί αποπείρα εωόδου επλθςίαςαν μζχρι τθσ τομισ και απεκροφςκθςαν, 

περιωρίςκθςαν εισ ακροβολιςμοφσ αποβαίνοντασ ςυνικωσ προσ βλάβθν των. Οι δε εντόσ 

τθσ χερςονιςου Ζλλθνεσ, ζχοντεσ τα ανωτζρω πλοία και ικανά πλοιάρια, απζβαιναν 

ςυχνάκισ εισ διάωορα μζρθ διά νυκτόσ και θνόχλουν τουσ εχκροφσ. Και ταφτα μεν τα κατά 

τθν Μακεδονίαν τω καιρϊ εκείνω. 

 

Μεταβαίνοντεσ δε ιδθ εισ τα τθσ Κριτθσ, κρίνομεν αναγκαίον να κεωριςωμεν πρϊτον τθν 

εςωτερικιν κατάςταςιν αυτισ. 
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Ουδαμοφ τθσ αποςτατθςάςθσ Ελλάδοσ ο αρικμόσ των Τοφρκων ωσ προσ τον των 

Χριςτιανϊν ιτο τόςον πολφσ, ι ο χαρακτιρ αυτϊν τόςον κακοποιόσ, ι το ςφςτθμά των 

τόςον ολζκριον, όςον εν Κριτθ· 290,000 ελογίηοντο όλοι οι κάτοικοι τθσ νιςου, εξ ων οι 

μεν 160,000 ιςαν Χριςτιανοί, οι δε 130,000 Τοφρκοι (β). Αλλ' οι Χριςτιανοί ουδεμίαν είχαν 

των δθμοτικϊν ελευκεριϊν, ων απελάμβαναν οι των άλλων μερϊν τθσ Ελλάδοσ ομόπιςτοί 

των· ωσ είλωτεσ εκεωροφντο, και είλωτεσ ιςαν· τα τζκνα των θρπάηοντο κακ' θμζραν ι εισ 

υπθρεςίαν των Τοφρκων ι εισ κεραπείαν των αιςχρϊν ορζξεϊν των, και οι ιδρϊτεσ των 

εχρθςίμευαν εισ τροωιν και θδυπάκειάν των. Υπό τρεισ παςάδασ ετζλει θ νιςοσ. Το 

Μεγάλον Κάςτρον (Θράκλειον), θ εκφμνθ, και τα Χανιά (Κυδωνία) ιςαν αι πόλεισ όπου 

ζδρευαν· αλλ' ουδείσ των τριϊν, εξ ων ο του Μεγάλου Κάςτρου ζωερε τίτλον βεηίρθ, 

εξουςίαηε τθν Κριτθν· τθν εξουςίαηεν θ μάχαιρα των εντοπίων Τοφρκων ωοβίηουςα 

πολλάκισ και αυτοφσ τουσ παςάδασ· ο τυχϊν Τοφρκοσ, διότι ιτο Τοφρκοσ, φβριηεν, εξφλιηεν, 

επιςτόλιηεν, εγφμνονε τον τυχόντα Χριςτιανόν, διότι ιτο Χριςτιανόσ, και ποτζ δεν 

επαιδεφετο όςον αξιόποινοσ και αν ιτο θ διαγωγι του· οι αγάδεσ θγόραηαν διά βίου τασ 

προςόδουσ των χωρίων, και τοιουτοτρόπωσ μετιρχοντο, μθδενόσ εναντιουμζνου, πάςαν 

εξουςίαν επί των Χριςτιανϊν, ωσ αυκζνται επί δοφλων (γ)· επί τω κανάτω δε των πατζρων 

διεδζχοντο ςυνικωσ τθν εξουςίαν οι υιοί, ϊςτε θ δουλεία απζβαινε κλθρονομικι. 

Εντεφκεν ευκόλωσ δφναταί τισ να ςυμπεράνθ πόςον ζπαςχεν ο χριςτιανικόσ λαόσ. Μόνοι οι 

ορεςίτροωοι απζωευγαν τα κακά ταφτα· μεταξφ δε τοφτων διζπρεπαν οι Σωακιανοί 

κατοικοφντεσ τραχείαν και βουνϊδθ γθν υπό τασ κορυωάσ των Λευκϊν ορζων. Ο ολίγοσ 

οφτοσ λαόσ είναι ανδρείοσ και εμπειροπόλεμοσ, αλλ' άτακτοσ και ωιλάρπαξ, κακϊσ όλοι οι 

μθ ηϊντεσ υπό νόμον, και μάλλον αδιοίκθτοσ ι αυτοδιοίκθτοσ. 

 

Θ Κριτθ ζπακε κρθςκευτικϊσ ό,τι δεν ζπακεν άλλο μζροσ τθσ αποςτατθςάςθσ Ελλάδοσ, 

διότι ουδζν άλλο υπζςτθ όςα πολιτικά κακά υπζςτθ θ νιςοσ εκείνθ. 

 

Ρολλοφσ αιϊνασ προ τθσ πτϊςεωσ τθσ λοιπισ Ελλάδοσ υπό τον οκωμανικόν ηυγόν, εν ζτει 

653 μετά Χριςτόν, επατικθ θ Κριτθ υπό των περί τον Μοάβιον ςτρατθγόν του Οςμάν - 

καλίωθ Αράβων· κατεξουςιάςκθ δε υπό των εξ Λςπανίασ κατάδιωχκζντων και 

καταςτακζντων μζχρι τινόσ εν Αλεξάνδρεια ομοωφλων αυτϊν μεςοφντοσ του ι' αιϊνοσ, και 

διζμεινεν υπεξοφςιοσ ζωσ ου τουσ εξιλαςε Νικθωόροσ ο Φωκάσ επί του αυτοκράτοροσ 

ωμανοφ, εγγόνου Βαςιλείου του Μακεδόνοσ. Υπό τθν μακράν δε ταφτθν αραβικιν ι 

ςαρακινιν εξουςίαν πάμπολλοι των εγκατοίκων θλλαξοπίςτθςαν, αλλ' επανιλκαν εισ τθν 

κρθςκείαν των πατζρων των επανελκοφςθσ τθσ πατρίδοσ των υπό τθν βυηαντινιν 

αυτοκρατορίαν· θλλαξοπίςτθςαν δε πάλιν πεςοφςθσ τθσ πατρίδοσ των υπό τον 

οκωμανικόν ηυγόν. 

 

Σκλθροί και αιμοβόροι πάντοτε οι Κριτεσ Τοφρκοι, κακϊσ τουσ παρεςτιςαμεν, εφκολον 

είναι να ςυμπεράνθ τισ πόςον εξεμάνθςαν κατά των Χριςτιανϊν, μακόντεσ τασ εν 

Ρελοποννιςω ταραχάσ. Υποπτεφοντεσ όμωσ ότι δάκτυλοσ ρωςςικόσ τασ υπεκίνει, δεν 

εκακοποίθςαν τουσ Χριςτιανοφσ κατ' αρχάσ ειμι ςποράδθν, και ζβαλαν κατά νουν να 

προωυλαχκϊςι μάλλον ι να βλάψωςι· διά τοφτο αωϊπλιςαν τουσ κατά τασ πόλεισ και τα 

πζριξ χωρία, τουσ κατεδίκαςαν να εργάηωνται κακ' θμζραν υπό εργοδιϊκτασ εισ επιςκευιν 

και εωοδιαςμόν των ωρουρίων, και μετεκάλεςαν εισ το Μεγάλον Κάςτρον τουσ αρχιερείσ 
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των ανατολικϊν επαρχιϊν. 

 

Αν και θ επανάςταςισ εξθπλϊκθ κακ' όλθν τθν Ρελοπόννθςον και διεδόκθ και εισ το 

Αιγαίον, αν και πλοία υπό ςθμαίαν ελλθνικιν εωαίνοντο κατά τα παράλια τθσ Κριτθσ, οι 

κάτοικοι αυτισ Χριςτιανοί και οι επί των πεδινϊν και οι επί των ορεινϊν τόπων δεν 

εςείςκθςαν παντάπαςιν· οι δε αρχιερείσ κατζβαλαν πάςαν ωροντίδα εισ διατιρθςιν τθσ 

θςυχίασ κακ' όλθν τθν νιςον εκδϊςαντεσ εγκυκλίουσ προσ τουσ υπό τθν ποιμαντορίαν των, 

δι' ων εξφμνουν τασ απείρουσ προσ αυτοφσ αγακοεργίασ τθσ υψθλισ Ρφλθσ, και τουσ 

εςυμβοφλευαν να προςζχωςιν αυςτθρϊσ μθ τφχθ και διά κακοβοφλων και απατθλϊν 

ειςθγιςεων αποπλανθκϊςιν, ωσ οι αχάριςτοι Ρελοποννιςιοι, από τθσ ςωτθρίου οδοφ τθσ 

προσ τθν Ρφλθν υποταγισ των· ενιργουν δε εν ειλικρινεία, διότι ζβλεπαν παν κίνθμα 

επαναςτατικόν τείνον εισ εξολόκρευςιν των Χριςτιανϊν, και ζςπευδαν να μαλάξωςι τθν 

ςκλθράν και αιμοχαρι καρδίαν των εντοπίων Τοφρκων διά πλουςίων δωρεϊν· αλλά τα 

κθρία δεν ανκρωπίηονται. 

 

Ρρό τινοσ καιροφ είχαν ςυςτθκι εν ταισ πρωτευοφςαισ των Χανιϊν και τθσ εκφμνθσ δφο 

αλλθλοδιδακτικά ςχολεία. Αν και θ περί τθσ ςυςτάςεωσ αυτϊν άδεια θγοράςκθ δι' αδράσ 

δαπάνθσ, και θ διδαςκαλία ιτον θ ςυνικθσ, τα ςχολεία ταφτα εκεωρικθςαν ςχολεία 

αποςταςίασ και πολζμου, εκλείςκθςαν μεςοφντοσ του μαρτίου, και οι διδάςκαλοι 

εωυλακίςκθςαν. 

Μάιοσ Κατ' αίτθςιν δε του όχλου εωυλάκιςεν ο παςάσ των Χανιϊν Λατίωθσ, αρχομζνου του 

μαΐου, και τον επίςκοπον Κιςάμου, ωσ δικεν υποκινοφντα εισ επανάςταςιν τουσ 

Χριςτιανοφσ· μετά δζ τινασ θμζρασ, οχλαγωγίασ δευτζρασ γενομζνθσ, ωοβθκείσ 

παρζδωκε τον δυςτυχι επίςκοπον εισ τον όχλον επ' ελπίδι να τον κακθςυχάςθ μθ 

αναλογιςκείσ ότι ο ενδίδων εισ παράωορον και μανιϊδθ όχλον τον κραςφνει και τον 

ωζρει εισ δεινότερα. Ραραλαβϊν ο όχλοσ τον επίςκοπον, τον εβαςάνιςε, τον 

επόμπευςεν θμίγυμνον διά των οδϊν και τθν 19 τον εκρζμαςεν ζξω τθσ πόλεωσ· 

εκρζμαςε ςυγχρόνωσ και τον διδάςκαλον του αλλθλοδιδακτικοφ. Τοφτου δε 

γενομζνου εηιτει ο κθριϊδθσ όχλοσ τθν άδειαν να ςωάξθ και όλουσ τουσ εν τθ πόλει 

Χριςτιανοφσ· επελκόντοσ όμωσ του ραμαηανίου, ανεβλικθ θ γενικι ςωαγι. 

Λοφνιοσ Αλλά τθν 17 ιουνίου θνοίχκθςαν αι οπλοκικαι εισ εωοπλιςμόν των Τοφρκων, 

υψϊκθςαν και περιεωζροντο εισ όλθν τθν πόλιν ςθμαίαι πολζμου, και επροοιμίαςε 

τθν μζλλουςαν καταςτροωιν ο ωόνοσ δυςτυχοφσ τινοσ ςιδθρουργοφ εν ϊ 

ειργάηετο. Τθν δε ακόλουκον θμζραν, ό εςτι τθν τελευταίαν του ραμαηανίου, 

εξεδόκθ ο προ πολλοφ ηθτοφμενοσ οριςμόσ του παςά και ανεγνϊςκθ και ωετωάσ 

εισ εξολόκρευςιν των Χριςτιανϊν. 30 εξ αυτϊν (διότι οι άλλοι επρόλαβαν και 

ζωυγαν) είχαν απομείνει εν τθ πόλει υπό τθν προςταςίαν αγάδων τινϊν, και τουσ 

30 ο όχλοσ εκανάτωςεν αυκθμερόν, εν οισ και τον διερμθνζα του παςά, εγφμνωςε 

δε και τθν μθτρόπολιν αρπάςασ τα ιερά ςκεφθ και τα άμωια· τθν δε επιοφςαν νφκτα 

εξιλκε τθσ πόλεωσ, 20 χωρία και πολλά μοναςτιρια ζκαυςε, όςουσ Χριςτιανοφσ 

θφρεν όλουσ εξολόκρευςε πνίξασ ςωάξασ καφςασ και κρεμάςασ, και δι' όλθσ 

δεκαπενκθμερίασ επϊλει εν τθ αγορά των Χανιϊν γυναίκασ· εν ενί λόγω πάςα 

θμζρα ολοκλιρου μθνόσ ιτον θμζρα ωρίκθσ, και θ εξοχι των Χανιϊν κζατρον 
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καταςτροωισ και ερθμϊςεωσ (δ). 

 

Θ δεινι αφτθ κζςισ των τριςακλίων Χριςτιανϊν θνάγκαςε πολλοφσ κατοικοφντασ τα πεδινά 

ν' αναβϊςι χάριν αςωαλείασ εισ τα όρθ, και να καταωφγωςι κυρίωσ εισ Σωακιά. Εωάνθ δε 

κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εν τθ νιςω τθσ Κριτθσ ό,τι ουδαμοφ εωάνθ τθσ Ελλάδοσ. Κακ' ον 

καιρόν οι ειδωλολάτραι αυτοκράτορεσ κατεδίωκαν τουσ Χριςτιανοφσ, πολλοί εισ αποωυγιν 

βαςάνων ελάτρευαν παρρθςία τα είδωλα, αλλ' εν κρυπτϊ τον Χριςτόν· τοιοφτον τι ςυνζβθ 

εν τθ Κριτθ, επί τθσ τελευταίασ υποδουλϊςεϊσ τθσ. Τινζσ των πλουςιωτζρων οικογενειϊν 

του μεγάλου Κάςτρου και των γειτονικϊν αυτοφ μερϊν εδζχκθςαν μεν αναωανδόν τον 

ιςλαμιςμόν εισ αςωάλειαν ηωισ, τιμισ και περιουςίασ, επρζςβευαν όμωσ μυςτικϊσ τα του 

ευαγγελίου, και ανζτρεωαν κατά τον αυτόν τρόπον τα τζκνα των. Τοιοφτοι ανεωάνθςαν, 

αρχομζνθσ τθσ επαναςτάςεωσ, εισ ζκςταςιν Τοφρκων και Χριςτιανϊν, μεταξφ άλλων και οι 

ιςχφοντεσ Κουρμοφλαι, οίτινεσ ομολογιςαντεσ παρρθςία τθν εν κρυπτϊ χριςτιανικιν 

κρθςκείαν των, και δράξαντεσ τα όπλα, μετζβθςαν από του επί τθσ ευκάρπου πεδιάδοσ τθσ 

Μεςκράσ χωρίου των Κουςζ εισ Σωακιά, εγκαταλείψαντεσ όλθν τθν πλουςίαν περιουςίαν 

των, και ζτοιμοι να χφςωςι το αίμα των υπό τθν ςθμαίαν του ςταυροφ· μετζωεραν δε εισ 

Σωακιά και όλουσ τουσ χωρικοφσ των Χριςτιανοφσ. Ιςαν δε οι μεταναςτάντεσ ψυχαί 1200. 

 

Μόλισ τον τελευταίον μάρτιον ζλαβαν οι Σωακιανοί αμυδράν τινα ιδζαν τθσ Εταιρίασ, 

ελκόντοσ προσ αυτοφσ Νικολάου τινόσ Βαρεληόγλου ι κατ' άλλουσ Καρατςά, αποςτόλου 

τθσ Εταιρίασ. Τοισ είπεν ο απόςτολοσ ό,τι ζλεγαν οι λοιποί, δθλαδι ότι όλα τα βοθκιματα 

κα ιρχοντο εντόσ ολίγου εκ τθσ ωςςίασ· διά τοφτο ουδεμία ετοιμαςία προχπιρχεν. Είχε 

καταπλεφςει εισ Λοφρον, λιμζνα των Σωακιϊν, μεςοφντοσ του απριλίου, πλοίον ωζρον 

προσ αυτοφσ δωρεάν, αλλ' επί πλαςτι πωλιςει διά το ανφποπτον, ικανιν ποςότθτα 

πυρίτιδοσ και μολφβδου· αλλά το πλείςτον μζροσ τθσ πολεμικισ ταφτθσ φλθσ διεςκόρπιςαν 

οι Σωακιανοί, πιςτεφοντεσ όςα τοισ ζλεγεν ο απόςτολοσ. Εν τοςοφτω είτε ζτοιμοι είτε 

ανζτοιμοι δεν θμπόρουν να μείνωςιν ακίνθτοι. Τα πακιματα των λοιπϊν Χριςτιανϊν τθσ 

Κριτθσ τοισ ζλεγαν κακαρά τι κα επάκαιναν και αυτοί· ιξευραν ότι οι Τοφρκοι εμελζτων να 

πατιςωςιν επί του μπαϊραμίου τα βουνά των, αν δεν παρζδιδαν ωσ οι άλλοι τα όπλα· 

θφραν δε προκφμουσ ςυναγωνιςτάσ και τουσ ιηίτασ, ό εςτι τουσ επί τθσ αρκτικισ 

υπωρείασ των αυτϊν βουνϊν Χριςτιανοφσ, εν οισ διζπρεπαν οι κατοικοφντεσ τα 

ςθμαντικότερα δφο χωρία, Λάκκουσ και Κζριςον· ςυνθνϊκθςαν και οι Μεςαρίται, 

Αποκωρονίται, Αγιοβαςιλίται και άλλοι, διθρζκθςαν εισ διάωορα ςϊματα και πρϊτοι οι 

περί τον Γιάννθν Χάλθν, τον Ραπαδανδρζαν και τον Μουςτογιάννθν προςζβαλαν τθν 14 

εχκροφσ εξελκόντασ επί λεθλαςία κατά το εν τθ επαρχία των Χανιϊν Λοφλον, τουσ 

ζβλαψαν και τουσ ζτρεψαν. Τοφτου γενομζνου, ο μεν Γεϊργθσ Δαςκαλάκθσ ο και 

Τςελεπισ, ο Σιωακασ Κωνςταντουδάκθσ, ο Ανδρζασ Φαςουλισ, οι κατά το Λοφλον 

αριςτεφςαντεσ και άλλοι εςτράτευςαν εισ Κεραμεία, εν τθ επαρχία και αυτά των Χανιϊν, 

εκτφπθςαν τουσ εκεί εχκροφσ και τουσ διεςκόρπιςαν· κατζλαβαν δε και διαωόρουσ 

πλθςιοχϊρουσ κζςεισ εν αισ και το ορεινόν χωρίον Μαλάξαν, όπου πολλάκισ 

εωορμιςαντασ τουσ εχκροφσ απζκρουςαν ςυνεργεία και του παραςκθνοφντοσ Αναγνϊςτθ 

Ραναγιϊτου. Οι δε υπό τον οφςον Μπουρδουμπάν, τον Αναγνϊςτθν Ραπαδάκθν, τον 

Αντϊνθν Μελιδϊνθν, τουσ Δελθγιαννάκασ, τουσ Σουδεροφσ και άλλουσ, εν οισ και ο είσ των 

δφο αδελωϊν Κουρμοφλων, ο άλλοτε Χουςεΐναγασ, και νυν Μιχάλθσ και οι δφο του υιοί, 

επάτθςαν τασ επαρχίασ Αποκορϊνου, εκφμνθσ και αγίου Βαςιλείου, ζπεςαν επί το 
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οχφρωμα του Αρμυροφ και το εκυρίευςαν, απζκλειςαν εντόσ δυνατοφ πφργου κειμζνου εν 

τω Ρροςνζρω εκατόν Τοφρκουσ υπό τον Αλθδάκθν μετακομίςαντεσ εκ του Αρμυροφ και 

κανόνια, ςυνιψαν δεινιν μάχθν παρά τασ Καλφβασ, όπου εςτάκμευαν εχκροί εξελκόντεσ 

των Χανιϊν, ζπακαν και εκινδφνευςαν κατ' αρχάσ, αλλ' επιτεκζντων όπιςκεν των περί τον 

Δαςκαλάκθν και Σιωακαν, εκραταιϊκθςαν και υπερίςχυςαν. Οι αυτοί απιντθςαν μετ' 

ολίγον διακοςίουσ εχκροφσ υπό τουσ επί κακουργία γνωςτοφσ Λςμαιλ Κουντοφρθν και 

Γλυμίδθν κατά τον Αϊγιάννθν (Καχμζνον), τουσ περιεκφκλωςαν, επιραν δφο ςθμαίασ και 

εςκότωςαν αμωοτζρουσ τουσ αρχθγοφσ ανδρείωσ μαχομζνουσ. Και άλλαι άλλων Τοφρκων 

και Χριςτιανϊν ςυγκροφςεισ πολλαχοφ κατά τουσ αυτοφσ καιροφσ ςυνζβθςαν, εν αισ οι 

Χριςτιανοί ωσ επί το πλείςτον υπερίςχυςαν. Μετά δε τθν κατά τον Αϊγιάννθν μάχθν 

επροχϊρθςαν οι νικθταί εισ Αμπαδιάν εν τθ επαρχία Αμαρίου, ζτρεψαν τουσ αγρίουσ 

κατοίκουσ των χωρίων αυτισ, ςυνζλαβαν ηϊντα τον επ' ανδρία ονομαςτόν Ντελι - 

Μουςταωάν, τον εωόνευςαν μθ κελιςαντα να βαπτιςκι και ζκαυςαν τινά των χωρίων. 

Εκείκεν ζπεςαν εισ τθν Επιςκοπιν εκ τριακοςίων ςχεδόν οικιϊν ςυγκειμζνθν, των πλείςτων 

τουρκικϊν, ζκαυςαν πολλάσ αυτϊν, ζκαυςαν το εν αυτι ηαμίον και τθν πλουςίαν 

τουρκικιν βιβλιοκικθν και εωόνευςαν καί τινασ· ωκάςαντεσ δε εισ Ατςιπόπουλον 

εκυκλϊκθςαν αίωνθσ υπό διςχιλίων Τοφρκων εωορμθςάντων εκείκεν, επολεμικθςαν και 

θναγκάςκθςαν να εξζλκωςι του χωρίου, αλλ' οφτε απεμακρφνκθςαν, οφτε ζπαυςαν 

ενοχλοφντεσ τουσ πλθςίον εχκροφσ. Ραρζπλεαν δε καί τινα Κάςςια πλοία υπό τον 

Κεοδωριν Κανταρτςιν εισ ενίςχυςιν του αγϊνοσ. 

 

Ανίκανοι δε οι Χανιϊται και οι εκφμνιοι Τοφρκοι να βλάψωςιν αυτοί μόνοι τουσ εχκροφσ 

των, οφσ εωρφατταν βλζποντεσ ζξωκεν ςχεδόν των πυλϊν των ωρουρίων, επεκαλζςκθςαν 

τθν ςφμπραξιν των Καςτρινϊν και άλλων εισ καταδίωξίν των. 

 

Ζμελλεν εν τοφτοισ, αω' οφ τόςον ακϊον χριςτιανικόν αίμα εχφκθ τιδε κακείςε εντόσ τθσ 

Κριτθσ, να χυκι και το ιερϊτερον και πολυτιμότερον επ' αυτοφ του αγίου κυςιαςτθρίου, 

κακ' θν ϊραν εδοξολογείτο ο Φψιςτοσ. 

 

Ζδρευαν εν τω Μεγάλω Κάςτρω ο αρχιεπίςκοποσ τθσ νιςου Γεράςιμοσ και ο επί ψιλϊ 

ονόματι επίςκοποσ Διουπόλεωσ· είχαν προςζλκει επί τθ προςκλιςει τθσ τουρκικισ Αρχισ 

και οι επίςκοποι των ανατολικϊν επαρχιϊν, ο Κνωςςοφ, ο Χερονιςου, ο Λάμπθσ και ο 

Σιτείασ. Πλοι δε οι εν τω ωρουρίω Χριςτιανοί, κλθρικοί και λαϊκοί, μθδ' αυτϊν των 

αρχιερζων εξαιρουμζνων, ειργάηοντο εισ τα του ωρουρίου όχι μόνον τασ κακθμερινάσ, 

αλλά και τασ εορτάσ μετά τθν απόλυςιν τθσ εκκλθςίασ. Τθν 23 προ τθσ ανατολάσ του θλίου 

εκλείςκθςαν αίωνθσ αι πφλαι, ϊρμθςε πλικοσ αιμοχαρϊν Τοφρκων ωρυαττόντων και 

ξιωθωοροφντων εισ τθν μθτρόπολιν, και απαντιςαντεσ κακ' οδόν δφο Χριςτιανοφσ, 

Χαλκωματάδασ επονομαηομζνουσ, πορευομζνουσ και αυτοφσ εισ το αυτό μζροσ, τουσ 

εωόνευςαν. Εντεφκεν προοιμιάςαντεσ εχφκθςαν εντόσ τθσ μθτροπόλεωσ· και κλείςαντεσ 

τον πυλϊνα ζπεςαν κατά των εν αυτι χριςτιανϊν ωσ λζοντεσ ορυόμενοι· και πρϊτον μεν 

εωόνευςαν 75 κοςμικοφσ, προςμζνοντασ εν τθ αυλι τουσ αρχιερείσ, ίνα ςυναπζλκωςιν εισ 

τασ ςυνικεισ εργαςίασ των· μετά ταφτα δε ανζβθςαν άλλοι μεν εισ τα επάνω, άλλοι δε εισ 

το κάτω ςυνοδικόν, και εωόνευςαν τον αρχιεπίςκοπον και τουσ πζντε επιςκόπουσ. 

Μεκφςαντεσ από του αίματοσ αυτϊν, επατιςαν και αυτιν τθν εκκλθςίαν, εν ϊ εψάλλετο θ 

ακολουκία, και ο τόποσ των κείων δοξολογιϊν, των οικτιρμϊν και τθσ αγιότθτοσ ζγεινε 
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τόποσ βλαςωθμιϊν, αιμάτων και πάςθσ βδελυρίασ· ειςιλκαν μετά ταφτα εισ τα άγια των 

αγίων και αιματόβαψαν το αναίμακτον κυςιαςτιριον, μαχαιροκόψαντεσ τον 

ιερουργοφντα· και τα μεν ςϊματα των αρχιερζων και κλθρικϊν ειςζτι ςπαράττοντα 

ζρριψαν εισ τασ οδοφσ, ζκοψαν δε τθν γθραιάν κεωαλιν του αρχιεπιςκόπου, και άλλοι μεν 

εμπιξαντεσ αυτιν επί ξφλου τθν επόμπευςαν διά τθσ πόλεωσ και τθν ζωεραν ενϊπιον του 

βεηίρθ Σεριωπαςα, άλλοι δε εχφκθςαν εισ τασ οδοφσ τθσ πόλεωσ ςπϊντεσ τασ κφρασ των 

χριςτιανικϊν οικιϊν και των εργαςτθρίων, και τουσ μεν άνδρασ ωονεφοντεσ, εν οισ και τουσ 

δφο αδελωοφσ του αρχιεπιςκόπου, τασ δε νζασ γυναίκασ καταιςχφνοντεσ, πολλά δε παιδία 

περιτζμνοντεσ. Θ πόλισ εν ενί λόγω ωμοίαηε τρεισ ϊρασ πόλιν δορυάλωτον. Μετά ταφτα 

θνοίχκθςαν αι πφλαι και διεςπάρθςαν οι ανκρωποκτόνοι εισ τα χωρία, ωονεφοντεσ όλουσ 

τουσ άνδρασ όςοι δεν επρόωκαςαν ν' αναβϊςιν εισ τα όρθ. Σκοπόσ δε αυτϊν ιτον ουδ' ζνα 

άνδρα Χριςτιανόν ηϊντα ν' αωιςωςι· διά τοφτο καταωκάςαντεσ 27 εν τω χωρίω Βενεράτω, 

και τουσ 27 εκανάτωςαν. Μόλισ το δειλινόν εξζδωκεν ο βεηίρθσ οριςμόν να παφςθ θ 

ανκρωποκτονία, και να ωυλακιςκϊςιν οι εναπομείναντεσ Χριςτιανοί, ωσ αναγκαίοι να 

εργάηωνται· ζκτοτε ζπαυςαν οι εν τθ πόλει ωόνοι· αλλ' θ διαρπαγι των οικιϊν και των 

εργαςτθρίων διιρκεςεν όλθν τθν νφκτα και όλθν τθν επιοφςαν θμζραν. 730 ελογίςκθςαν 

οι εν τω Μεγάλω Κάςτρω κανατωκζντεσ κατ' εκείνθν τθν θμζραν. Ραυςάςθσ δε τθσ 

ςωαγισ, ιρχιςεν θ ωυλάκιςισ· οι κρυπτόμενοι Χριςτιανοί ανευριςκόμενοι εςφροντο εισ τασ 

ωυλακάσ, και τόςον απανκρϊπωσ ερραβδίηοντο, ϊςτε τινζσ απζκαναν πριν ωυλακιςκϊςι· 

πολλοί δε των ωυλακιςκζντων εξεψφχθςαν βαςανιηόμενοι. 

 

Τα ςυμβάντα ταφτα μακϊν αγάσ τισ, ζχων υπό τθν εξουςίαν του χωρία τινά εν τθ 

ανατολικι επαρχία τθσ Κριτθσ, Σιτεία, ο Χατςι - αωεντάκθσ, εμάνδρευςεν εντόσ τθσ αυλισ 

του τουσ χωρικοφσ του Χριςτιανοφσ ωσ διακοςίουσ, επί λόγω ότι ικελε να τοισ λαλιςθ, και 

κλείςασ τθν αυλόκυραν τουσ εωόνευςεν, ζχων ςυνεργοφσ τουσ ςυγγενείσ του, τουσ 

επιςτάτασ των χωρίων του και άλλουσ Τοφρκουσ· ο δε παςάσ, μακϊν το γεγονόσ, 

υπερεπινεςε τον πολφν ηιλον και τθν αωιλοκζρδειαν του χριςτιανοβόρου αγά. Μετά τινασ 

δε θμζρασ ο εν εκφμνθ Οςμάμπαςασ εκάλεςε και αυτόσ τουσ θγουμζνουσ διαωόρων 

μοναςτθρίων και διαωόρουσ ιερείσ των εν τοισ χωρίοισ των επαρχιϊν Μυλοποτάμου και 

Αμαρίου επί λόγω να διανείμθ δι' αυτϊν τοισ ομοπίςτοισ των ζγγραωά του εισ αςωάλειάν 

των· ςυνελκόντασ δε τουσ εκανάτωςεν όλουσ· εν ενί λόγω, εκτόσ των άλλων μεγάλων 

ςυμωορϊν των εν Κριτθ Χριςτιανϊν, χίλιοι τουλάχιςτον ακϊοι, εν οισ και επτά αρχιερείσ, 

εκανατϊκθςαν ταισ κλιβεραίσ εκείναισ θμζραισ. 

 

Οι δε εκφμνιοι και Χανιϊται Τοφρκοι, πάςχοντεσ διά ξθράσ, ουδζ τθν διά καλάςςθσ 

ςυγκοινωνίαν είχαν ελευκζραν, διότι τθν διζκοπταν παραπλζοντα μεταξφ των δφο 

ωρουρίων τα πλοία τθσ Κάςςου. Αλλ' ευρόντεσ προκφμουσ αντιλιπτορασ τουσ Καςτρινοφσ, 

τουσ Κιςαμίουσ και τουσ Σελινιϊτασ, ων τθν ςφμπραξιν επεκαλζςκθςαν, απεωάςιςαν να 

πατιςωςι τα Σωακιά οι μεν εντεφκεν οι δε εκείκεν. Ολίγοι ιςαν οι ενδιαμζνοντεσ 

οπλοωόροι Χριςτιανοί, διότι οι πολλοί ιςαν ιδθ διεςπαρμζνοι εισ άλλασ κζςεισ· διζμεναν 

δε οι πλείςτοι εν τω χωρίω Αςκφωω, κατείχαν τινζσ και τον Καλλικράτθν. 

Λοφλιοσ Αρχομζνου του Λουλίου εξεςτράτευςαν πρϊτοι οι Καςτρινοί και οι εκφμνιοι, 

ςυνθνωμζνοι, ουσ ιδόντεσ εωορμϊντασ οι κατζχοντεσ τον Καλλικράτθν, τον 

εγκατζλειψαν, οι δε Τοφρκοι τον ζκαυςαν, και καταλαβόντεσ τθν επαφριον τον 
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Αςκφωον κατζςτρεωαν τα πζριξ. Αλλ' οι καταλιπόντεσ τα δφο χωρία οπλοωόροι 

Χριςτιανοί, ενιςχυκζντεσ μετ' ολίγον υπό τινων άλλων πολλαχόκεν προςελκόντων, 

τουσ προςζβαλαν αίωνθσ εν αωοβία διάγοντασ και αμερινία, και τουσ απεδίωξαν. 

Επιλκαν άλλοκεν και οι Κιςάμιοι και οι Σελινιϊται, αλλ' ευρόντεσ αντιπάλουσ κατά 

τα Ροροςάλια ετράπθςαν και αυτοί. Τθν δε 4 εξεςτράτευςαν οι Χανιϊται υπό τον 

Οςμάμπαςαν ωζροντεσ και 4 κανόνια· πορευόμενοι εισ Λάκκουσ και Κζριςον 

απιντθςαν τθν επαφριον λίαν πρωί κατά το χωρίον Φουρνζσ, τουσ περί τον 

Δαςκαλάκθν, τον Βαςίλθν Χάλθν και τον Φαςοφλθν, και προχωροφντεσ εισ το δάςοσ 

προσ το χωρίον Μεςκλά, επολζμουν αμωιρρεπι και δεινόν πόλεμον μζχρι του 

δειλινοφ· αλλ' επελκόντων άλλοκεν κατ' εκείνθν τθν ϊραν των περί τον Αναγνϊςτθν 

Ραναγιϊτου, τον Ανδρζαν Ραπαπωλάκθν και τον Σταμάτθν Ανωγειανόν, 

θναγκάςκθςαν να τραπϊςιν, εγκαταλείψαντεσ ηϊα, πολεμεωόδια, ςθμαίασ και τα 4 

κανόνια. Υπερτριακόςιοι εξ αυτϊν εωονεφκθςαν και 40 θχμαλωτίςκθςαν· όλοι δε 

οι αιχμαλωτιςκζντεσ απζκαναν εν ςτόματι μαχαίρασ· εωονεφκθςαν και εκ των 

Ελλινων 20, και επλθγϊκθςαν 40· διεκρίκθςαν δε επ' ανδρία οι Λακκιϊται, και 

εξόχωσ ο Σαρθδαντϊνθσ και ο Νικολουδάκθσ· ιςαν δε όλοι οι ςυγκρουςκζντεσ, 

Χριςτιανοί μεν εννεακόςιοι, Μωαμεκανοί δε υπερδιςχίλιοι. Και οφτοι μεν 

επανιλκαν πανταχόκεν κατθςχυμζνοι εισ τα ίδια, οι δε Χριςτιανοί κατζλαβαν και 

αφκισ τασ προτζρασ κζςεισ αγαλλόμενοι. Επεχείρθςαν πολλοί Καςτρινοί καί τινεσ 

εκφμνιοι νζαν εκςτρατείαν μεςοφντοσ του αυτοφ μθνόσ εισ Σωακιά υπό τον επ' 

ανδρία τιμϊμενον Καοφςθν· και κατ' αρχάσ μεν ευδοκίμθςαν και κατζλαβαν τθν 16 

και τον Αςκφωον· αλλά δεινϊσ προςβλθκζντεσ υπό του Ρρωτοπαπαδάκθ, του 

οφςου, του Ρωλογιωργάκθ, του Ραπαδάκθ και του Δαςκαλάκθ, θναγκάςκθςαν να 

ςτρζψωςι τα νϊτα, και διερχόμενοι το ςτενόν του Κατρζωσ πολλά ζπακαν· 

παραλαβόντεσ δε τουσ εν τω πφργω του Αλθδάκθ, ον οι Ζλλθνεσ μετά ταφτα 

ανζτρεψαν, επανιλκαν εισ τα ίδια. Ραρακολοφκθςαν τοφτουσ, αγνοοφντεσ τθν 

τροπιν των, άλλοι άλλοκεν Καςτρινοί υπό τον Γερλι - κεχαγιάν, αλλά και αυτοί 

θττθκζντεσ κατά τθν Άμπελον, και αιχμαλωτιςκζντοσ και ωονευκζντοσ του 

αρχθγοφ, επαλινδρόμθςαν εισ τα ωροφρια. Εξϊρμθςαν τθν 25 τινζσ των εν τω 

ωρουρίω των Χανιϊν επί τουσ παραςκθνοφντασ Ζλλθνασ, αλλ' ουδζν ουδ' αυτοί 

κατϊρκωςαν. 

 
Τοιαφτθ ιτον θ πολεμικι κζςισ των Κρθτϊν λιγοντοσ του Λουλίου. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' 

 

Γιαζκοππιζμόρ ηυν πεπί ηην Καπύηαιναν Δλλήνυν - ςγκπούζειρ 

Σούπκυν και Δλλήνυν πεπί ηην Σπιπολιηζάν - Απόβαζιρ ηος κεσαγιά 

ηος ηγεμόνορ ηηρ Πελοποννήζος ειρ Πάηπαρ και εςηςσήρ αςηού άνοδορ 

ειρ Σπιπολιηζάν. - Μάσαι Βαληεηζίος και Γολιανών. 

 

ΕΝ ϊ οι Ζλλθνεσ ανζμεναν, ωσ είπαμεν, ϊρα τθ ϊρα τθν πτϊςιν του παλαιοωρουρίου τθσ 

Καρυταίνθσ και διεπραγματεφοντο περί τοφτου, ζμακαν οι εν Τριπολιτςά Τοφρκοι τθν 

δεινιν κζςιν των εν αυτϊ παρά δφο χωρικά ενδυκζντων και διά νυκτόσ εξελκόντων 
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εκείκεν, εξεςτράτευςαν 700 ιππείσ και 2000 πεηοί το πρωί τθσ 30 μαρτίου, και 

προχωροφντεσ ζκαυςαν το επί τθσ οδοφ χωρίον Σάλεςι, δφο ϊρασ μακράν τθσ Καρυταίνθσ. 

Ο Κολοκοτρϊνθσ, ιδϊν τουσ καπνοφσ του καιομζνου χωρίου, ανζβθ εισ Φλωριόν, και 

παρατιρθςασ διά του τθλεςκοπίου, ότι ιρχοντο εχκροί, το εγνωςτοποίθςε διά 

ςυνκιματοσ, και εν τω άμα οι περί τθν Καρφταιναν Ζλλθνεσ, αν και εξακιςχίλιοι, όλοι 

ςχεδόν διεςκορπίςκθςαν τρζχοντεσ εισ τα βουνά και εισ τα ςπιλαια· ϊςτε ο Κολοκοτρϊνθσ 

καταβάσ από του Φλωριοφ θφρε μόνουσ εγκαρτεροφντασ και πολεμοφντασ εντεφκεν μεν 

του ωρουρίου τουσ περί τον Θλίαν Μαυρομιχάλθν, εκείκεν δε τουσ αδελωοφσ Ρλαποφτασ, 

αλλά και οφτοι μετ' ολίγον ανεχϊρθςαν. Ανεχϊρθςαν τελευταίοι και οι περί τον 

Κολοκοτρϊνθν, οίτινεσ και ςυνεπλθρϊκθςαν κακ' οδόν εισ διακοςίουσ· απζωυγαν δε τον 

κίνδυνον κρυπτόμενοι και νυκτοποροφντεσ διά τινων αποκριμνων και αγνϊςτων 

μονοπατίων, ανευριςκομζνων παρά του Κολοκοτρϊνθ υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ εισ 

ζκςταςιν των ςυνοδοιπόρων του, αν και δεκαεπτά παριλκαν ζτθ αω' ότου είχε διαβι 

εκείκεν, ό εςτιν αω' ότου ζπαυςε να περιωζρεται εισ Ρελοπόννθςον ωσ κλζπτθσ. Οι δε 

Τοφρκοι, ωκάςαντεσ εισ Καρφταιναν, παρζλαβαν εν θςυχία όλουσ τουσ εγκλείςτουσ και 

τουσ ςυνϊδευςαν εισ Τριπολιτςάν· επανερχόμενοι δε απιντθςαν προσ το Καλογεροβοφνι 

τουσ υπό τον Κυριακοφλθν Μαυρομιχάλθν, τον αδελωόν του Κωνςταντίνον και τον Νικιταν 

Σταματελόπουλον, και ζτρεψαν και αυτοφσ ωονεφςαντεσ και τον γυναικάδελωον του 

Γιατράκου. Τόςον δε παράλογοσ τρόμοσ κατζλαβε τουσ Ζλλθνασ εξ αιτίασ τθσ εξόδου 

ταφτθσ των εχκρϊν, ϊςτε 17 μόνον ζνοπλοι Τοφρκοι ςυνϊδευςαν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ 

εισ Τριπολιτςάν 200 τροωοωόρα ηϊα διά δυςβάτων και επιωόβων οδϊν από τόπου 

απζχοντοσ ζξ ϊρασ μθδζνα ζνοπλον απαντιςαντεσ Ζλλθνα. 

 

Αω' οφ δε θ τόςθ πλθκφσ των περί τθν Καρφταιναν διεςκορπίςκθ τόςον αιςχρϊσ, οι 

οπλαρχθγοί απομείναντεσ ςχεδόν όλοι άνευ οπαδϊν ςυνιλκαν οι πλείςτοι διά διαωόρων 

οδϊν εισ Στεμνίτςαν, όπου ςυνιχκθςαν ζνκεν κακείκεν καί τινεσ των οπαδϊν των, και 

ϊδευςαν εισ Χρυςοβίτςι όλοι τριακόςιοι, επ' ελπίδι να καταλάβωςι τθν κζςιν Λαγκάδαν 

και κτυπιςωςι Τοφρκουσ τινάσ επανερχομζνουσ διά του μζρουσ εκείνου εισ Τριλιτςάν αλλ' 

οι εκατόν ελειποτάκτθςαν κακ' οδόν. Φκάςαντεσ δε οι λοιποί εισ Χρυςοβίτςι ζμακαν, ότι οι 

Τοφρκοι είχαν ιδθ διαβι. Τότε πολλοί των οπλαρχθγϊν απεωάςιςαν να μεταβϊςιν εισ 

Λεοντάρι, και εκείκεν να καταβϊςιν εισ Μεςςθνίαν επί ςτρατολογία· παρεκίνουν δε και 

τον Κολοκοτρϊνθν να ςυνακολουκιςθ. «Δ ε ν - ζ ρ χ ο μ α ι», τοισ είπεν οφτοσ όλοσ 

περίλυποσ, «κ ζ λ ω - ν α - μ ε - ω ά γ ο υ ν - τ α - π ο υ λ ι ά - π ο υ - μ ε - γ ν ω ρ ί η ο υ ν». 

Εν τοςοφτω οφτε άνκρωπον είχε παρ' αυτϊ οφτε καν το τουωζκι του, διότι ζχαςε και αυτό 

επί τθσ ωυγισ. Είπε τότε ο Δίκαιοσ πρόσ τινα των Μανιατϊν «Μ ε ί ν ε - μ α η ι - τ ο υ - μ θ - 

τ ο ν - ω ά γ θ - ο - λ φ κ ο σ». 

 

Αω' οφ δε ανεχϊρθςαν οι οπλαρχθγοί, ο Κολοκοτρϊνθσ εμβικεν εισ τθν εκκλθςίαν, ζκαμε 

τον ςταυρόν του και ζμεινε πολλιν ϊραν ςφννουσ. Ζπειτα αςπαςκείσ τθν εικόνα τθσ 

Κεοτόκου, «Ρ α ν α γ ί α - μ ο υ», είπε, «β ο ι κ θ ς ε - τ ο υ σ - Χ ρ ι ς τ ι α ν ο φ σ· τ ο υ σ - ε 

π ι ρ α μ ε - 'ς τ ο - λ α ι μ ό - μ α σ· και ταφτα ειπϊν εκίνθςε προσ τθν Ριάναν όλοσ 

απθλπιςμζνοσ ςυνοδίτθν ζχων μόνον τον Μανιάτθν του. 

 

Ο δε Κανζλλοσ Δθλθγιάννθσ, ωεφγων και αυτόσ εκ Καρυταίνθσ ωσ και οι λοιποί, μετζβθ εισ 

τθν πατρίδα του, τα Λαγκάδια, και θφρεν όλον το χωρίον ζρθμον, και αυτιν του τθν 
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οικογζνειαν ωυγοφςαν κατά τθν επαρχίαν των Καλαβρφτων· ζδραμε δε κατόπιν αυτισ 

πεηόσ και ανυπόδθτοσ, τθν επρόωκαςεν εισ το Σωποτόν, και τθν ςυνϊδευςεν εισ μζγα - 

Σπιλαιον. Εκεί μακϊν, ότι οι επαρχιϊται του απελπιςκζντεσ απεωάςιςαν να 

προςκυνιςωςιν, απζςτειλεν εισ πρόλθψιν του κακοφ τον αδελωόν του Δθμθτράκθν εισ 

Λαγκάδια μεκ' όςων εδυνικθ να ςυλλζξθ ςτρατιωτϊν. Φκάςασ εκεί οφτοσ θφρε τουσ 

εντοπίουσ Τοφρκουσ ςυνακροιςμζνουσ όλουσ αόπλουσ εν τθ αγορά, διότι τθν θμζραν τθσ 

επαναςτάςεωσ τοισ αωιρεςαν τα όπλα οι περί τον Κανζλλον, και τουσ επεδίκλωςαν, αλλά 

δεν τουσ εωυλάκιςαν· θφρε δε ςυν αυτοίσ και πολλοφσ χωρικοφσ Χριςτιανοφσ ετοίμουσ, επί 

τθ προτροπι των Τοφρκων, να προςωζρωςι, διά πρεςβείασ προσ τουσ εν Τριπολιτςά, τθν 

υποταγιν του λαοφ. Ο Δθμθτράκθσ και οι ςυν αυτϊ, διότι πολλοί των διεςκορπιςμζνων 

ςυνεπαρχιωτϊν του τον θκολοφκθςαν κακ' οδόν, περιεκφκλωςαν τουσ εν τθ αγορά 

Τοφρκουσ, τουσ ετουωζκιςαν και τουσ εωόνευςαν όλουσ, αναγκάςαντεσ τουσ 

ςυνεπαρχιϊτασ των να γζνωςι και αυτοί ςυμμζτοχοι του ωόνου, ϊςτε να μθ τολμιςωςι 

πλζον και προςκυνιςωςι ωοβοφμενοι τθν αγανάκτθςιν και εκδίκθςιν των τουρκικϊν 

Αρχϊν. Τοιαφτα ιςαν τα αποτελζςματα του διαςκορπιςμοφ των περί Καρφταιναν και ωσ 

προσ το ςτρατιωτικόν και ωσ προσ τον λαόν. 

 

Εν τοςοφτω, όςον θ κζςισ των Ελλινων ιτο δεινι, τόςω προκυμότερον θγωνίηοντο οι 

αρχθγοί να τθν καλθτερεφςωςι ςτρατολογοφντεσ ακαμάτωσ, ωαινόμενοι γενναίοι εν μζςω 

του πανικοφ ωόβου και προκινδυνεφοντεσ. Τω όντι διά των αξιεπαίνων προςπακειϊν και 

υπό τθν οδθγίαν του επιςκόπου Βρεμζνθσ Κεοδωριτου, του Σαριγιάννθ, του Ραναγιϊτθ 

Ηαωειροποφλου, του Κωνςταντίνου Μαυρομιχάλθ, του Κοντάκθ και άλλων, ςυνιχκθςαν 

κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ζωσ 1500 ζνοπλοι, Μιςτριϊται, Αγιοπετρίται, Τριπολιτςιϊται και 

Μανιάται εισ Βζρβενα, κζςιν βουνϊδθ και δυνατιν εν τθ επαρχία του αγίου Ρζτρου, όπου 

και ωχυρϊκθςαν, κτίςαντεσ τζςςαρασ πφργουσ· ςυνιχκθςαν και υπό τον Κολοκοτρϊνθν 

ικανοί εισ Ριάναν, 3 ϊρασ απζχουςαν τθσ Τριπολιτςάσ· αλλά κάρροσ δεν λάμβαναν οι 

ςυναηόμενοι· Τοφρκουσ ικουαν και πάραυτα ζωευγαν. 

Απρίλιοσ Τθν 5 απριλίου οι Τριπολιτςιϊται Τοφρκοι εξεςτράτευςαν κατά των εν Ριάνα, τουσ 

διεςκόρπιςαν μόλισ ωανζντεσ, και ζκαυςαν το χωρίον· ο δε Κολοκοτρϊνθσ, 

απολειωκείσ μόνοσ, μετζβθ εισ το μεταξφ Αλωνίςταινασ και Βυτίνασ διάςελον· αλλ' 

οι εχκροί υπιγαν και εκεί, εςκόρπιςαν τουσ ςυνελκόντασ, ζτρεψαν και αφκισ τον 

Κολοκοτρϊνθν, ζκαυςαν το χωρίον και μετζωεραν τασ εκεί αποτεταμιευμζνασ των 

Ελλινων τροωάσ εισ Τριπολιτςάν. Ενιμερα δε του Ράςχα εςτράτευςαν εισ 

Βλαχοκεραςιάν, χωρίον 4 ϊρασ μακράν τθσ Τριπολιτςάσ, όπερ κατείχαν ο 

Κυριακοφλθσ Μαυρομιχάλθσ, και ο Αντϊνθσ Νικολόπουλοσ Λακεδαιμόνιοσ μετά 

800 ςυντρόωων· αλλά μόλισ επλθςίαςαν, ελειποτάκτθςαν όλοι οι υπό τον 

Κυριακοφλθν· οι δε υπό τον Νικολόπουλον αντζςτθςαν κατ' αρχάσ, αλλά 

ωονευκζντοσ αυτοφ ετράπθςαν και οφτοι και ανζβθςαν τα όρθ· εωονεφκθςαν δε 

διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ και ο Ραναγισ Βενετςιανάκοσ, και άλλοι. Οι δε Τοφρκοι 

καφςαντεσ το χωρίον, επανιλκαν εισ Τριπολιτςάν. 

 

Εξ αιτίασ δε των δεινϊν τοφτων περιςτάςεων ςυνιλκαν κατά πρόςκλθςιν του 

Κολοκοτρϊνθ και του Κανζλλου Δθλθγιάννθ, ευριςκομζνων τότε εν Μαρμαριά, διάωοροι 

οπλαρχθγοί εισ Ράπαρι, 4 ϊρασ απζχον τθσ Τριπολιτςάσ, και κοινισ ςκζψεωσ γενομζνθσ, 
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ςυνωμολόγθςαν, ότι δφςκολοσ ιτον θ ςτρατολογία, και ζτι δυςκολωτζρα θ μθ λειποταξία 

των ςτρατολογουμζνων, εισ διόρκωςιν δε του κακοφ ανθγόρευςαν όλοι ομογνωμόνωσ τον 

εν Καλαμάτα διατρίβοντα Ρετρόμπεθν αρχιςτράτθγον τθσ Ρελοποννιςου, και τον 

παρεκάλεςαν να ςυνάξθ όςουσ εδφνατο Μανιάτασ, υποςχόμενοι αυτοίσ τροωάσ και 

μιςκοφσ, και να ςυναναβι και αυτόσ κατ' εκείνα τα μζρθ, ϊςτε να βιάςωςι τουσ χωρικοφσ 

διά των Μανιατϊν να οπλοωοριςωςι, να εκςτρατεφςωςι και να διατθριςωςι τασ κζςεισ 

των. Τοφτου γενομζνου διελφκθ θ ςυνζλευςισ· και ο μεν Δθλθγιάννθσ και ο Τςαλαωατίνοσ 

ετοποκετικθςαν κατά το διάςελον τθσ Αλωνίςταινασ, όπου υπιγε μετ' ολίγον και ο 

Ρλαποφτασ επ' ελπίδι να εμποδίςωςι τον εχκρόν, αν εδοκίμαηε να πζςθ εκείκεν εισ άλλασ 

επαρχίασ, οι δε λοιποί μετζβθςαν εισ Βαλτζτςι, χωρίον ορεινόν, 2 ϊρασ απζχον τθσ 

Τριπολιτςάσ. 

 

Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ 800 Καλαβρυτινοί υπό τον Χαραλάμπθν, καί τινεσ Τριπολιτςιϊται 

υπό τον Αρβάλθν, μακόντεσ τα εν Καρυταίνθ δυςτυχιματα, εςταρατοπζδευςαν εν 

Λεβιδίω, 5 ϊρασ μακράν τθσ Τριπολιτςάσ, εισ εγκαρδίωςιν των ολιγοψυχθςάντων 

ςυναδζλωων, και εισ εμπόδιον του εχκροφ, αν επεχείρει να διαβι εκείκεν προσ τα 

Καλάβρυτα· αλλ' οι Τριπολιτςιϊται Τοφρκοι, μακόντεσ τον ερχομόν αυτϊν, εξεςτράτευςαν 

τθν 13 διά νυκτόσ και τοισ επλθςίαςαν ανατείλαντοσ του θλίου. Επτοικθςαν οι Ζλλθνεσ 

πριν ωκάςωςιν οι εχκροί, και ανζβθςαν εισ τασ πλθςίον ορεινάσ κζςεισ· μόνοι δε 60 υπό 

τουσ οπλαρχθγοφσ Νικολόν Σολιϊτθν, Αναγνϊςτθν Στριωτόμπολαν, Γεϊργθν Κουλοχζρθν 

και Γιαννάκθν Ρετμεηάν, εκλείςκθςαν εντόσ τινων οικιϊν του χωρίου και επολζμθςαν 

αντζχοντεσ γενναίωσ εισ τασ αλλεπαλλιλουσ προςβολάσ των πολλϊν εχκρϊν 7 ϊρασ. Εν ϊ 

δε εκινδφνευαν, ιλκαν ζξωκεν εισ βοικειάν των ο Ρλαποφτασ, ο Τςαλαωατίνοσ, ο Νικολόσ 

Ρετμεηάσ και άλλοι, κατζβθςαν και ολίγοι εκ των καταωυγόντων εισ τα όρθ, και οφτωσ 

ελυτρϊκθςαν οι ζγκλειςτοι προςβλθκζντων όπιςκεν των εχκρϊν και αναγκαςκζντων να 

ωφγωςιν. Εωονεφκθςαν εν τθ μάχθ ταφτθ ο Στριωτόμπολασ, ο υποπλαρχθγόσ Σωτιρθσ 

Σολμενίκοσ και τρεισ ςτρατιϊται. Θ αντίςταςισ των ολίγων τοφτων και θ γενναιότθσ των 

ζξωκεν επιβοθκθςάντων κακ' ον καιρόν θ δειλία κατζλαβε τασ ψυχάσ όλων είναι αξία 

παντόσ επαίνου. 

 

Μετά δε τθν μάχθν του Λεβιδίου ο Ρλαποφτασ και ο Τςαλαωατίνοσ, ςυνενωκζντοσ και του 

Δθλθγιάννθ, μετζβθςαν εισ το διάςελον τθσ Αλωνίςταινασ και εκείκεν εισ Ριάναν, όπου 

θφραν εςτρατοπεδευμζνον τον Αντϊνθν Κολοκοτρϊνθν. Οι δε λοιποί διζμεναν εν 

Βαλτετςίω. 

 

Οι Τριπολιτςιϊται Τοφρκοι υπιγαιναν ςυνικωσ εισ τουσ μφλουσ τθσ Δαβιάσ και άλεκαν. 

Τοφτο παρατθριςαντεσ οι εν Ριάνα και Βαλτετςίω Ζλλθνεσ ζςτειλαν τον Αντϊνθν 

Κολοκοτρϊνθν μετά 80 εισ ζνεδραν· ο Αντϊνθσ ενιργθςε όςα διετάχκθ, και τθν 18 

εκτφπθςε τουσ Τοφρκουσ ερχομζνουσ προσ τουσ μφλουσ, εωόνευςε 10 και ςυνζλαβεν ολίγα 

ηϊα. Εξιλκαν οι εν Τριπολιτςά εισ τιμωρίαν των ολίγων εκείνων Ελλινων. Βλζποντεσ 

αυτοφσ εξερχομζνουσ εξιλκαν και οι εν Ριάνα και Βαλτετςίω Ζλλθνεσ εισ υπεράςπιςιν των 

περί τον Αντϊνθν και οφτωσ ςυνεκροφςκθςαν Ζλλθνεσ και Τοφρκοι προσ τθν Σιλίμναν. Οι 

Ζλλθνεσ υπερίςχυςαν και εςκότωςαν 20 Τοφρκουσ, εν οισ και τον επ' ανδρία ωθμιηόμενον 

Ομζραγαν Τριπολιτςιϊτθν· δφο Ζλλθνεσ εςκοτϊκθςαν και δφο επλθγϊκθςαν. Μετά τθν 

ςφγκρουςιν ταφτθν οι μεν Τοφρκοι επανιλκαν εισ Τριπολιτςάν οι δε Ζλλθνεσ εισ Ριάναν και 
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Βαλτζτςι οπωςοφν καρραλεϊτεροι. Εκαρρφνκθςαν ζτι μάλλον μετ' ολίγον και διά του εξισ 

αριςτεφματοσ. Ο Νικιτασ καί τινεσ των οπαδϊν του είδαν επί τθσ πεδιάδοσ μίαν ϊραν και 

τζταρτον μακράν τθσ Τριπολιτςάσ 20 Τοφρκουσ, και καταβάντεσ τουσ εκτφπθςαν και 

εωόνευςαν ζξ, τουσ δε λοιποφσ απϊκθςαν εισ τθν πόλιν ωωνάηοντασ ότι προ των πυλϊν 

τθσ εωονεφοντο Τοφρκοι. Εξιλκαν ιππείσ προσ καταδίωξιν των περί τον Νικιταν, αλλ' οφτοι 

ςκυλεφςαντεσ τουσ ωονευκζντασ ανζβθςαν αβλαβείσ εισ Βζρβενα, όπου τουσ εωιμιςε το 

ςτρατόπεδον, ωσ τολμιςαντασ να ωανϊςι κατά τον δεινόν εκείνον καιρόν τόςον πλθςίον 

τθσ Τριπολιτςάσ. 

 

Τθν δε 24 εξεςτράτευςαν οι Τοφρκοι κατά των εν Βαλτετςίω, τουσ διεςκόρπιςαν και 

διεςπάρθςαν ςυνάηοντεσ ηϊα· αλλ' ωπιςκοδρόμθςαν μετ' ολίγον αωιςαντεσ κακ' οδόν τα 

ηϊα, διότι επιλκαν οι εν Βερβζνοισ και Ριάνα. Επανελκόντων δε των Τοφρκων εισ 

Τριπολιτςάν, ο μεν Κολοκοτρϊνθσ εςφςτθςεν άλλο ςτρατόπεδον εισ Χρυςοβίτςι, ο δε 

Γιατράκοσ, οπλαρχθγόσ τθσ επαρχίασ του Μιςτρά, εισ Βζρβενα, όπου εψθωίςκθ 

ομογνωμόνωσ τθν 5 μαΐου αρχθγόσ του ςτρατοπζδου εκείνου επί τθ προτάςει του 

επιςκόπου Βρεςκζνθσ· άλλοι δε εκ των οπλαρχθγϊν μετζβθςαν εισ Λεοντάρι και ζςτειλάν 

τινασ εισ τασ επαρχίασ, όπου ζκαςτοσ είχεν επιρροιν, επί ςτρατολογία. Οι δε Τοφρκοι, 

διαςκορπίςαντεσ το ςτρατόπεδον του Βαλτετςίου, περιιρχοντο ανφποπτοι και ανενόχλθτοι 

πζριξ τθσ Τριπολιτςάσ ςυνάηοντεσ ηϊα, και εμπαίηοντεσ μακρόκεν τουσ ωυγομάχουσ 

Ζλλθνασ. 

 

Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ των περί τθν Τριπολιτςάν Ελλινων, ότε τοισ ιλκεν είδθςισ, ότι 

ο Μουςταωάμπεθσ, κεχαγιάσ του θγεμόνοσ τθσ Ρελοποννιςου, μετά 3500 εκλεκτϊν 

ςτρατιωτϊν, όλων ςχεδόν Αλβανϊν, απζβθ εισ Ράτρασ. 

Απρίλιοσ Ο Χουρςιδθσ, ωσ προείπαμεν, κατεγίνετο εισ τον κατά του Αλι πόλεμον κακ' ον 

καιρόν εξερράγθ εν Ρελοποννιςω θ επανάςταςισ. Εκτόσ του προσ τον ςουλτάνον 

χρζουσ του αναγκάηοντοσ αυτόν να κινιςθ δυνάμεισ κατά των επαναςτατϊν, είχε 

και ιδιαίτερον αίτιον· αωικεν εν Τριπολιτςά αναχωρϊν τασ γυναίκασ του και τουσ 

κθςαυροφσ του. Ο αγζρωχοσ χαρακτιρ του, ον εξιςτοριςαμεν, αρκεί να δείξθ τθν 

αγανάκτθςιν τθσ ψυχισ του μακόντοσ, ότι και αι γυναίκεσ και οι κθςαυροί του 

εκινδφνευαν να πζςωςιν εισ τθν διάκριςιν των απίςτων· μόλισ δε ζμακε τα 

ςυμβάντα ταφτα, και ζςτειλεν αμζςωσ τασ ανωτζρω δυνάμεισ υπό τον κεχαγιάν 

του θγεμόνοσ τθσ Ρελοποννιςου, πολλισ ικανότθτοσ άνδρα και εμπειροπόλεμον, 

όςτισ απζβθ εισ Ράτρασ μεςοφντοσ του απριλίου, εκάρρυνε τουσ εκεί ομοπίςτουσ 

του ειπϊν, ότι παρακολοφκουν και άλλαι δυνάμεισ, και μετζβθ εισ Βοςτίτςαν, 

όπου οφτε ςτρατιϊτασ θφρεν, οφτε κατοίκουσ, αλλά πολλάσ τροωάσ 

ετοιμαςκείςασ προ τθσ αποςταςίασ, επί ςκοπϊ να ςταλϊςιν εισ το εν Λωανίννοισ 

υπό τον Χουρςιδθν ςτρατόπεδον. Διζμεινε δε εκεί μίαν εβδομάδα εκδίδων 

αμνθςτιρια (ςυγχωροχάρτια) προσ τουσ Καλαβρυτινοφσ και Βοςτιτςάνουσ, αλλά 

μθ ειςακουόμενοσ· μακϊν δε ότι ζν ςϊμα Καλαβρυτινϊν υπό τον Ηαιμθν 

εςτάκμευε παρά τθν μονιν των Ταξιαρχϊν, ζςτειλε 500, το διεςκόρπιςε, και παρά 

μικρόν θχμαλϊτιςε και τον Ηαιμθν εναπομείναντα μετ' ολίγων, διότι οι πολλοί 

ελειποτάκτθςαν· ζκαυςεν ζπειτα τθν Βοςτίτςαν μθ ελκόντων των κατοίκων τθσ εισ 

προςκφνθςίν του, ελεθλάτθςε τα πζριξ, ιρπαςε πολλά ηϊα και ϊδευςε προσ τθν 
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Κόρινκον. Εκεί είχε μεταβι πρό τινων θμερϊν ο Δικαίοσ, ίνα ςυμπράξθ εισ τθν 

πτϊςιν τθσ Ακροκορίνκου· επί δε τω ερχομϊ του κεχαγιά επροςπάκθςε να 

εμψυχϊςθ τουσ ςτρατιϊτασ εισ αντίςταςιν, αλλ' ουδζν κατϊρκωςεν· όλοι αωικαν 

και τθν πολιορκίαν και τθν πόλιν και ανεχϊρθςαν αιςχρϊσ. Τότε ο Δικαίοσ 

απελπιςκείσ ζκαυςε τθν μεγαλοπρεπι οικίαν του Κιαμιλμπεθ, και ανεχϊρθςεν εισ 

Σωωικόν. Θ δε εντόσ τθσ Ακροκορίνκου μιτθρ του Κιαμιλμπεθ, ιδοφςα τον 

εμπρθςμόν τθσ οικίασ, εωρφαξε, και διζταξε ν' αποκεωαλίςωςι τον διόλου μθ 

πταίςαντα Ανδρίκον Νοταράν, ον είχε ςυμπαραλάβει εν τθ ακροπόλει κακ' ον 

καιρόν εκλείςκθ εν αυτι. Τόςον δ' αιωνιδίωσ ειςζβαλεν εισ Κόρινκον ο κεχαγιάσ, 

ϊςτε ο εν αυτι ευρεκείσ επίςκοποσ Δαμαλϊν, Λωνάσ, εκινδφνευςε ωεφγων να 

πιαςκι, αποτινάξαντοσ αυτόν του ηϊου εω' ου εκάκθτο. Συνελιωκθςαν ο ζξω τθσ 

πόλεωσ και εωονεφκθςαν ο διάκονόσ του καί τισ θγοφμενοσ. Διατρίψασ δε ο 

κεχαγιάσ εν Κορίνκω μίαν θμζραν, αωικεν εισ ενδυνάμωςιν τθσ ακροπόλεϊσ τινασ 

των ςυνακολουκοφντων αυτόν Αλβανϊν, και εςτράτευςε προσ το Άργοσ τθν 24, 

προπορευομζνων των προσ τουσ προεςτϊτασ και κατοίκουσ τθσ πόλεωσ εκείνθσ 

αμνθςτθρίων. 

 

Αω' οφ οι Αργείοι Τοφρκοι περιωρίςκθςαν εν Ναυπλίω, ιλκαν ικανοί Κρανιδιϊται και 

Καςτριϊται και το επολιόρκθςαν μετά των εν Αργολίδι χριςτιανϊν. Οι Τοφρκοι, 

εμποδιηόμενοι να εξζλκωςιν εισ τθν ξθράν, επεχείρθςαν ενιμερα του Ράςχα απόβαςιν εισ 

τουσ αντικρφ του Ναυπλίου μφλουσ επί ςυλλογι τροωίμων· αλλ' ευρόντεσ τθν κζςιν 

εκείνθν κατεχομζνθν επζςτρεψαν εισ Ναφπλιον άπρακτοι. Εξ αιτίασ δε των θμερϊν του 

Ράςχα οι διά ξθράσ πολιορκοφντεσ εδόκθςαν εισ τθν κραιπάλθν. Τοφτο παρατθριςαντεσ οι 

Τοφρκοι επζπεςαν αίωνθσ, εςκότωςάν τινασ, διεςκόρπιςαν τουσ άλλουσ, και ςυλλαβόντεσ 

τον Κρανιδιϊτθν Γεϊργθν Λεμπζςθν, τον εςοφβλιςαν. 

 

Εν των επί πολιορκία του Ναυπλίου καταπλευςάντων πλοίων ιτο και το τθσ χιρασ 

Μπουμπουλίνασ, εω' ου επζβθ και θ ανδρόωρων αφτθ και αρειμάνιοσ γυνι οπλοωοροφςα 

και ενκουςιϊςα υπζρ του αγϊνοσ· ςυνοδευομζνθ δε υπό του αξίου τοιαφτθσ μθτρόσ υιοφ 

τθσ και άλλων ςυμπολιτϊν τθσ ανζβθ τθν τετράδθν τθσ διακαινθςίμου εισ Άργοσ, όπου 

υπεδζχκθ ωσ βαςίλιςςα· ανζβθ κατόπιν εισ τθν αυτιν πόλιν ευωθμοφντοσ του λαοφ και ο 

πρόκριτοσ των Σπετςϊν, Γκίκασ Μπόταςθσ, ςυμπολιορκθτισ και αυτόσ του Ναυπλίου. Θ 

ανάβαςισ αυτοφ και ζτι μάλλον θ πρωτοωανισ παρουςία γυναικόσ εν τω ςταδίω του 

πολζμου, κακ' ον καιρόν οι άνδρεσ ζωευγαν απζμπροςκεν των εχκρϊν, ανεκάρρυναν τουσ 

Αργείουσ προσ επανάλθψιν τθσ λυκείςθσ πολιορκίασ του Ναυπλίου· τθν δε 23 μακόντεσ 

τθν κριαμβευτικιν είςοδον του κεχαγιά εισ Κόρινκον θτοιμάςκθςαν να τον αντικροφςωςιν 

αναβαίνοντα εισ Άργοσ (α). 

 

Ολίγα βιματα ζξωκεν τθσ πόλεωσ προσ τθν οδόν τθσ Κορίνκου ςϊηεται τείχοσ επί τθσ 

κοίτθσ του χειμαρρϊδουσ Χαράδρου, του κοινϊσ Ξθριά, εισ προωφλαξιν τθσ πόλεωσ από 

τθσ εν καιρϊ χειμϊνοσ καταωοράσ των ρευμάτων. Οι Ζλλθνεσ, άπειροι ειςζτι, 

ετοποκετικθςαν όπιςκεν του τείχουσ αωιςαντεσ ανοικτά τα πλάγια· τόςω δε ιςαν 

βζβαιοι, ότι κα ενίκων, ϊςτε όλοι οι εν τθ πόλει άνδρεσ και γυναίκεσ εχφκθςαν εισ τα 

πλθςίον υψϊματα κεωροί τθσ νίκθσ. Οι Τοφρκοι, ιδόντεσ μακρόκεν τόςον λαόν επί των 

υψωμάτων, υπζκεςαν, ότι ιςαν τόςοι οπλοωόροι και εωοβικθςαν. Φκάςαντεσ δε μετά 
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πάςθσ προωυλάξεωσ εισ τθν παρά το τείχοσ εκκλθςίαν του αγίου Νικολάου, εγνϊριςαν τθν 

αλικειαν, και θπόρθςαν ιδόντεσ το κάρροσ των εναντίων· διθρζκθςαν τότε εισ τρία· και οι 

μεν πεηοί ετάχκθςαν εν τω κζντρω, οι δε ιππείσ άλλοι δεξιόκεν και άλλοι αριςτερόκεν, και 

οφτωσ εκίνθςαν επί τουσ κατζχοντασ το τείχοσ όλοι ταυτοχρόνωσ. Οι Ζλλθνεσ, ανυπόμονοι 

να πολεμιςωςι, τουσ ετουωζκιςαν πριν ζλκωςιν εντόσ βολισ. Τότε οι ιππείσ τθσ δεξιάσ και 

τθσ αριςτεράσ πτζρυγοσ, κεντιςαντεσ τουσ ίππουσ και ευρόντεσ τα πλάγια αωφλακτα, 

εκφκλωςαν τουσ πρωτοπείρουσ Ζλλθνασ και τουσ διεςκόρπιςαν ωονεφςαντεσ πολλοφσ, εν 

οισ και τον υιόν τθσ Μπουμπουλίνασ. Ο νζοσ οφτοσ ζρριψε κατά γθσ ζωιππον Αλβανόν, τον 

Βελιμπεθν· αλλά κακ' θν ςτιγμιν εξζτεινε τθν δεξιάν εισ ςωαγιν του, ζπεςε νεκρόσ επ' 

αυτοφ ωονευκείσ παρ' άλλου. Θ ιττα αφτθ επζωερε τον διαςκορπιςμόν των 

επαναλαβόντων τθν πολιορκίαν του Ναυπλίου, και τθν τροπιν των επί των υψωμάτων 

κεατϊν, εξ ων άλλοι θχμαλωτίςκθςαν, άλλοι εισ τουσ μφλουσ διεςϊκθςαν, πολλαί δε 

οικογζνειαι καί τινεσ οπλοωόροι εκλείςκθςαν εν τθ υπό τθν ακρόπολιν μονι τθσ 

Κεκρυμμζνθσ. Οι δε Τοφρκοι, ειςελκόντεσ εισ τθν πόλιν τθν 25, επολιόρκθςαν τουσ εν τθ 

μονι, προςπακοφντεσ να τουσ πείςωςι να παραδοκϊςιν επί πλιρει και τελεία αμνθςτεία· 

αλλ' εκείνοι εμψυχοφμενοι παρά των εν αυτι ολίγων οπλοωόρων απζρριψαν τασ πρϊτασ 

προτάςεισ, και αντεςτάκθςαν ευτυχϊσ τρεισ θμζρασ· θ ζλλειψισ όμωσ του νεροφ τουσ 

θνάγκαηε να προςκυνιςωςιν. Είσ των εγκλείςτων ιτο και ο Κρανιδιϊτθσ Ραπά - Αρςζνιοσ, 

ανιρ πλιρθσ ηιλου και τόλμθσ, όςτισ, παρευρεκείσ εν τθ προλαβοφςθ μάχθ κατά το τείχοσ, 

τόςον διζπρεψεν, ϊςτε ο κεχαγιάσ επαναλαβϊν τασ προτάςεισ του, επζμενε να εξαιρεκι 

μόνοσ αυτόσ τθσ γενικισ αμνθςτείασ. Ο Αρςζνιοσ, ιδϊν ότι εξ αιτίασ τθσ δίψασ αδφνατον 

ιτον οι ζγκλειςτοι ν' ανκζξωςι, τοισ είπε να δεχκϊςιν αυτάσ ανοίξωςι τασ πφλασ τθν 

επαφριον· αυτόσ δε κα εωρόντιηε περί τθσ ιδίασ αςωαλείασ του. Τω όντι τθν νφκτα εξιλκε 

τθσ μονισ ξιωιρθσ, διζςχιςε τουσ πζριξ εχκροφσ και διεςϊκθ αβλαβισ εισ τουσ μφλουσ. Ο 

δε κεχαγιάσ εδζχκθ ωιλοωρόνωσ τουσ προςκυνιςαντασ, και εξ αυτϊν, αποδιδόντων τα 

αίτια τθσ αποςταςίασ εισ τουσ απόντασ προκρίτουσ, κατζςτθςε δφο προεςτϊτασ και τουσ 

εωόρεςε τα ςυνικθ καββάδια· απθλευκζρωςε δε και όλουσ τουσ κατεχομζνουσ 

Χριςτιανοφσ από των ςυλλαβότων αυτοφσ Τοφρκων εκτόσ πζντε νεανίδων, διακρινομζνων 

διά το κάλλοσ, μθ δυνθκείσ να τασ αποςπάςθ εκ των χειρϊν των κατεχόντων αυτάσ 

Αλβανϊν. 

 

Εν ϊ δε ο κεχαγιάσ κατεγίνετο να ευτακτιςθ τα του Άργουσ, οι εν Λεβιδίω τότε 

ςτακμεφοντεσ οπλαρχθγοί, Σκαλτςάσ, Τςαλαωατίνοσ και Μπελίδασ, μακόντεσ τθν εκ 

Κορίνκου εισ Άργοσ ανάβαςίν του, εκίνθςαν μετά 500, παρζλαβαν κακ' οδόν τον Νταγρζν 

και ζωκαςαν τθν 27 ζξω του Άργουσ εν αγνοία των εχκρϊν. Αω' οφ δε ενφκτωςεν, 

απεωάςιςαν να ειςζλκωςιν εισ τθν πανζρθμον ακρόπολιν, όπου οφτε τουρκικι οφτε 

ελλθνικι ιτο ωρουρά. Εκ των 500, μόλισ 90 επροκυμικθςαν να ςυνακολουκιςωςιν· αλλ' 

εμβάντεσ άνευ αντιςτάςεωσ ι ςυγκροφςεωσ εξιλκαν πάλιν θςφχωσ πριν ωζξθ, όντεσ 

ολίγοι, και θνϊκθςαν μετά των ζξω απομεινάντων. Τθν δε θμζραν εκείνθν, ό εςτι τθν 28, 

ιλκεν όπου ιςαν οι προειρθμζνοι ο Στάικοσ Σταϊκόπουλοσ, ανεψιόσ του Κολοκοτρϊνθ. 

Γενναίοσ ο ανιρ οφτοσ και ενκουςιϊδθσ (β), απζκτθςεν, αν και ξζνοσ τθσ επαρχίασ του 

Άργουσ, τόςθν επιρροιν διά μιασ, ϊςτε ετάχκθςαν υπό τθν οδθγίαν του 600 Αργείοι. Θ νζα 

αφτθ δφναμισ εκάρρυνε τουσ απροκφμουσ άλλουσ ςτρατιϊτασ· ϊςτε, πριν βραδυάςθ, 

ανζβθςαν όλοι εισ τθν ακρόπολιν τουωεκίηοντεσ εν ϊ ειςιρχοντο. Οι εχκροί εωοβικθςαν, 
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και υποπτεφςαντεσ νυκτικιν ζωοδον ωχυρϊκθςαν εντόσ των οικιϊν και ζκαυςαν τθν 

μθτρόπολιν. Τθν δε 30 θκοφςκθ πολφσ τουωεκιςμόσ κατά το Κουτςοπόδι· ιςαν δε οι 

Ρετμεηάδεσ και ο Δικαίοσ ερχόμενοι κατά των εχκρϊν και ζχοντεσ 400 οπλοωόρουσ. 

Ανυπόμονοσ ο μεγαλότολμοσ Δικαίοσ ν' ανδραγακιςθ παρζλαβε 15 ςτρατιϊτασ και 

εκίνθςε το καταμεςιμερον προσ τθν ακρόπολιν, όπου ανζβθ αβλαβισ εν μζςω κινδφνων 

και τουωεκιςμϊν. Αλλ' θ ακρόπολισ ιτον απρομικευτοσ τροωϊν· διά τοφτο οι εν αυτι, εν 

οισ και ο Δικαίοσ, ζωυγαν εκείκεν τθν ακόλουκον νφκτα. 

Μάιοσ Εν τοςοφτω οι εν Τριπολιτςά Τοφρκοι, μακόντεσ τον ερχομόν του κεχαγιά, ζςτειλαν 

800 ιππείσ εισ προχπάντθςίν του· ζωκαςαν δε εισ Άργοσ οι ςταλζντεσ ανενόχλθτοι 

διά του Ραρκενίου, και τθν 1 μαΐου ανζβθςαν όλοι ομοφ εισ Τριπολιτςάν διά του 

Τουρνικίου επίςθσ ανενόχλθτοι. Τόςοσ δε ωόβοσ κατζλαβε τουσ ζξωκεν τθσ πόλεωσ 

εκείνθσ εςτρατοπεδευμζνουσ, ϊςτε ουδείσ ετόλμθςε καν να ωανι επί τθσ 

αναβάςεωσ του κεχαγιά κατά το Ραρκζνι ι το Τουρνίκι. Μόνοσ ο Νικιτασ, ευρεκείσ 

εν Λεονταρίω κακ' θν ϊραν θκοφςκθ θ όςον οφπω ανάβαςισ αυτοφ εισ Τριπολιτςάν, 

επροκυμικθ αυκόρμθτοσ να υπάγθ εισ κατάλθψιν του Ραρκενίου· τω εδόκθςαν δε 

εκ των ςτρατοπζδων και 300 βοθκοί, αλλά μόνον 150 τον θκολοφκθςαν, και εξ 

αυτϊν οι 130 κακ' οδόν ελειποτάκτθςαν. Τοιαφτθ ιτον θ πολεμικι διάκεςισ των 

Ρελοποννθςίων τασ θμζρασ εκείνασ. 

 

Τα πρϊτα δοκίμια λαϊν από βαρζωσ και πολυχρονίου ηυγοφ αυκορμιτωσ ανεγειρομζνων 

είναι άξια πολλισ προςοχισ· διά τοφτο ιςτοριςαμεν λεπτομερϊσ τουσ περιςτοιχίςαντασ 

τον ελλθνικόν αγϊνα επί τθσ ενάρξεωσ του μεγάλουσ κινδφνουσ ωσ διδάςκοντασ διά των 

πραγμάτων τουσ επιχειροφντασ τα αυτά, ότι δεν πρζπει μαχόμενοι υπζρ πατρίδοσ ν' 

απελπίηωνται αποτυγχάνοντεσ. Ενδεκαπλάςιοι των Τοφρκων ιςαν οι Χριςτιανοί (γ) εν 

Ρελοποννιςω· αλλ' οι Τοφρκοι εξουςίαηαν όλα τα ωροφρια παρζχοντα και όπλα και 

πολεμεωόδια και αςωάλειαν· ιςαν παιδιόκεν εισ το οπλοωορείν ςυνεικιςμζνοι· εκεϊρουν 

τον Ζλλθνα ωσ ουτιδανόν ραγιάν και είχαν θν δίδει θ εξουςία επί των εξουςιαηομζνων 

υπεροχιν. Εξ εναντίασ οι Ζλλθνεσ ιςαν εςτερθμζνοι και όπλων και πολεμεωοδίων· 

κατείχαν ατείχιςτα και ευπρόςβλθτα μζρθ· ιςαν αςυνείκιςτοι εισ οπλοωορίαν· ιππικόν δεν 

είχαν ωσ οι εναντίοι· εκεϊρουν τουσ εχκροφσ των ωσ ανωτζρουσ των· Τοφρκον ικουαν και 

ζτρεμαν· τρανϊτατα δε μαρτυροφν τθν αλικειαν των λεγομζνων αι δφο αδφνατοι ειςβολαί 

των εχκρϊν εισ τθν Ρελοπόννθςον, θ μεν υπό τον Λςοφωπαςαν, θ δε υπό τον κεχαγιάν, και 

τα περί τθν Καρφταιναν ςυμβάντα. 300 Τοφρκοι υπό τον Λςοφωπαςαν μετζβθςαν, ωσ 

είδαμεν, από ίου εισ Ράτρασ ανενόχλθτοι εν μζςω χιλιάδων Ελλινων, και 3500 υπό τον 

κεχαγιάν ανζβθςαν εκ τθσ εςχατιάσ τθσ Ρελοποννιςου εισ τον ομωαλόν τθσ νικθταί και 

τριςευτυχείσ· 6000 δε οπλοωόροι Ζλλθνεσ περί τθν Καρφταιναν, ιδόντεσ μόνον τον καπνόν 

μακρόκεν τινϊν καιομζνων καλυβϊν καί τινασ εχκροφσ επερχομζνουσ διεςκορπίςκθςαν 

εισ τα όρθ όλοι, μθδενόσ καταδιϊκοντοσ αυτοφσ· και ςθμειωτζον, ότι οι ωυγόντεσ ιςαν 

Καρυτινοί, Λεονταρίται, Μανιάται και Κουτςουκμανιϊται, ιγουν εκ των ανδρειοτζρων 

λαϊν τθσ Ρελοποννιςου. Τόςον επτοικθςαν οι Ρελοποννιςιοι κατ' αρχάσ· αλλά νικϊμενοι 

ζμακαν να νικϊςι χάρισ εισ τουσ ακαμάτουσ και καρτερικοφσ αρχθγοφσ των. 

 

Οι δε μεταβάντεσ εισ Λεοντάρι και Μεςςθνίαν οπλαρχθγοί, ςτρατολογιςαντεσ εν ταισ 

επαρχίαισ, όπου ζκαςτοσ ίςχυεν, ςυνενοικθςαν μετά του Κολοκοτρϊνθ, και 



www.schooltime.gr Σελίδα 124 
 

εςτρατοπζδευςαν εκ νζου υπό τθν αρχθγίαν του Κυριακοφλθ Μαυρομιχάλθ εν Βαλτετςίω, 

όπου, ωοβοφμενοι μθ πάκωςιν όςα άλλοτε ωχυρϊκθςαν εντόσ τεςςάρων λικοκτίςτων 

προμαχϊνων υπεράνω του χωρίου και επί τθσ εκκλθςίασ· και εντόσ μεν του ενόσ 

εκλείςκθςαν ο αρχθγόσ Μαυρομιχάλθσ μετά 120, εντόσ δε του ετζρου ο ανεψιόσ του 

Θλίασ, οι αδελωοί Φλζςαι, ο Σιόρθσ και ο Ευμορωόπουλοσ μετά 250, κατζλαβαν δε τουσ 

δφο άλλουσ τον μεν ο Λωάννθσ Μαυρομιχάλθσ, ο Ραπατςϊνθσ, ο Ραναγιϊτθσ Κεωάλασ και 

ο Μθτροπζτροβασ μετά 350, τον δε ο Τςαλαωατίνοσ μετά 80, ωχυρϊκθ και επί τθσ 

εκκλθςίασ ο Κατςανόσ και οι δυο αδελωοί Μπουραίοι μετά 80· ϊςτε οι εν Βαλτετςίω ιςαν 

όλοι 880. Εκτόσ δε του ςτρατοπζδου τοφτου υπιρχαν, ωσ είρθται, όχι μακράν τθσ 

Τριπολιτςάσ και τρία άλλα μικρά, το μεν εν Χρυςοβιτςίω υπό τον Ανδρζαν 

Ραπαδιαμαντόπουλον, το δε εν Ριάνα υπό τον Ρλαποφταν, και το τρίτον εν Βερβζνοισ υπό 

τον Γιατράκον· ιςαν δε και τα τζςςαρα πλθςίον το ζν του άλλου εισ ςυμβοικειαν εν καιρϊ 

ανάγκθσ· είχαν δε μεταβι κατ' εκείνασ τασ θμζρασ και 350 υπό τον Νικιταν, τον Γιάννθν 

Κολοκοτρϊνθν και τον Κωνςταντίνον Μαυρομιχάλθν εισ Άργοσ, όπου εςϊηοντο δφο 

δθμόςια κτίρια μολυβδοςκεπι επί μεταωορά εισ το ςτρατόπεδον των Βερβζνων μζρουσ 

τθσ πολεμικισ εκείνθσ φλθσ, θσ το ςτρατόπεδον ζπαςχε μεγάλθν ζλλειψιν. 

 

Ο δε κεχαγιάσ, ωκάςασ εισ Τριπολιτςάν, διζςπειρε διαωόρουσ αποςτόλουσ του 

Χριςτιανοφσ εισ τασ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου, κθρφττοντασ μετάνοιαν και ωζροντασ 

αμνθςτιρια και προτρεπτικά εισ υποταγιν γράμματα των εγκλείςτων αρχιερζων και 

προεςτϊτων· παριγγειλε δε και ταισ τουρκικαίσ Αρχαίσ τθσ Ρελοποννιςου, όπου 

ειςθκοφοντο αι διαταγαί του, ανοχιν και ωιλανκρωπίαν προσ τον ραγιάν· αλλά δεν 

εκζρδιςε διά του τρόπου τοφτου ειμι τουσ κατοίκουσ τινϊν των πζριξ τθσ Τριπολιτςάσ 

χωρίων. Τθν δε 12 ανιγγειλαν αι επί των υψωμάτων ελλθνικαί ςκοπιαί διά ςθμείων, ότι οι 

εχκροί εκινοφντο προσ το Βαλτζτςι. 

 

Οφτε τόςον πλικοσ εχκρϊν ςυνεξεςτράτευςεν εν Ρελοποννιςω εξ αρχισ του αγϊνοσ μζχρι 

τοφδε, οφτε τοιοφτον πολεμικόν ςχζδιον εςχεδιάςκθ. Ο κεχαγιάσ διιρεςε τον ςτρατόν του 

εισ τζςςαρα· χιλίουσ ζςτειλεν εισ το Καλογεροβοφνι, ίνα εμποδίςθ δι' αυτϊν το 

ςτρατόπεδον των Βερβζνων του να βοθκιςθ το του Βαλτετςίου μετά τθν ζναρξιν τθσ 

μάχθσ· εξακοςίουσ ζςτειλεν όπιςκεν του Βαλτετςίου εισ αιχμαλωςίαν ι όλεκρον των 

Ελλινων ωευγόντων, βζβαιοσ ων εκ των προθγουμζνων περί τθσ ωυγισ των ωανζντοσ του 

εχκροφ· ζςτειλε και τον γνωςτόν επ' ανδρία και πολεμικι εμπειρία ουμπιν 

Μπαρδουνιϊτθν μετά τριςχιλίων πεντακοςίων επί τουσ εν Βαλτετςίω· αυτόσ δε ζχων 

χιλίουσ πεντακοςίουσ ιππείσ προςεωζδρευεν. Ο ουμπισ ϊρμθςεν ωσ μαινόμενοσ επί τουσ 

Ζλλθνασ τθν β' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου, οι δε ςθμαιοωόροι εχφκθςαν πρϊτοι, 

αλλά 14 ζπεςαν διά μιασ. Οι Ζλλθνεσ παρά τθν ςυνικειάν των και τθν προςδοκίαν των 

εχκρϊν όχι μόνον δεν ελειποτάκτθςαν, αλλά και γενναίωσ αντζςτθςαν, αποκροφοντεσ 

ευτυχϊσ τασ αλλεπαλλιλουσ εωόδουσ των εχκρϊν και ςυνενιςχυόμενοι. Μετά μίαν ιμιςυ 

ϊραν ζωκαςαν επίκουροι ο Κολοκοτρϊνθσ, μετ' ολίγον δε και ο Ρλαποφτασ ζχοντεσ 

αμωότεροι 1200, και ετοποκετικθςαν όπιςκεν των εχκρϊν κόψαντεσ τθν ςυγκοινωνίαν 

αυτϊν. Ο κεχαγιάσ, βλζπων τθν απροςδόκθτον αντίςταςιν των εν Βαλτετςίω και τθν 

επελκοφςαν επικουρίαν, επλθςίαςεν όπου θ μάχθ ζλκων δφο κανόνια, και ιρχιςε να 

κανονοβολι· αλλ' ο κανονοβολιςμόσ εξ αιτίασ τθσ κζςεωσ των κανονίων και τθσ απειρίασ 
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των κανονοβολοφντων δεν ζβλαπτε τουσ Ζλλθνασ. 

 

Ιλκε μετά ταφτα εισ το πεδίον τθσ μάχθσ όλον το εισ αιχμαλωςίαν ι όλεκρον των Ελλινων 

επί τθσ προςδοκουμζνθσ ωυγισ των ςταλζν εχκρικόν ςϊμα· ιλκε και το ςϊμα το 

προκαταλαβόν το Καλογεροβοφνι, και ο πόλεμοσ διιρκει ςωοδρόσ όλθν τθν θμζραν. 

Επελκοφςθσ δε τθσ νυκτόσ ειςιλκαν εισ το χωρίον ο Κολοκοτρϊνθσ και ο Ρλαποφτασ εισ 

εμψφχωςιν των μαχομζνων, αλλ' επανιλκαν όπου και πρότερον και οι μεν Ζλλθνεσ ιλπιηαν 

ότι οι Τοφρκοι αποτυχόντεσ κ' ανεχϊρουν, οι δε Τοφρκοι ότι οι Ζλλθνεσ μθ ζχοντεσ άλλον 

τρόπον ςωτθρίασ κα ζωευγαν· αλλά διετιρθςαν αμωότεροι τασ κζςεισ των πολεμοφντεσ 

και τθν νφκτα ωσ επολζμθςαν τθν θμζραν. Ρερί δε το μεςονφκτιον επεβοικθςαν τουσ 

Ζλλθνασ περίπου εξακόςιοι εκ του ςτρατοπζδου των Βερβζνων υπό τον Αντωνάκθν 

Μαυρομιχάλθν, τον Ρζτρον Μπαρμπιτςιϊτθν και τον Σακελλάριον Καλογωνιϊτθν, και 

εωόβιςαν τουσ εχκροφσ τουωεκίηοντζσ τουσ απροςδοκιτωσ όπιςκεν· ο δε 

Μπαρμπιτςιϊτθσ, αναλογιηόμενοσ ότι οι εν τω Βαλτετςίω ςυνάδελωοί του ιςαν 

απθυδθμζνοι πολεμοφντεσ ακαταπαφςτωσ 16 ϊρασ, θφρε 17 ςτρατιϊτασ ανδρείουσ ωσ 

αυτόν, διζςχιςε ξιωιρθσ τουσ μεταξφ ςωροφσ των εχκρϊν, ειςιλκεν αβλαβισ μετά των 

περί αυτόν εισ το χωρίον υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και ενδιζμεινε μαχόμενοσ. Ρερί δε τα 

χαράγματα ιλκεν άλλθ επικουρία εκ Βερβζνων υπό τον Γιατράκον, και θ μάχθ εξιωκθ ζτι 

μάλλον. Αω' οφ δε εξθμζρωςεν, ο κεχαγιάσ παρετιρθςεν, ότι ο ουμπισ ιτο πανταχόκεν 

κατεςτενοχωρθμζνοσ, και ότι ουδεμίαν ελπίδα νίκθσ είχε· διά τοφτο εςιμανε περί τθν α' 

ϊραν τθσ θμζρασ τθν ανάκλθςιν, και ο ουμπισ και οι ςυν αυτϊ ϊρμθςαν να ωφγωςι διά 

μζςου των Ελλινων. Τοφτο βλζποντεσ οι ζγκλειςτοι ερρίωκθςαν όλοι ζξω των 

προμαχϊνων επί τουσ ωεφγοντασ κτυποφντεσ αυτοφσ όπιςκεν, εν ϊ τουσ εκτφπουν οι άλλοι 

ζμπροςκεν. Ο εχκροί ζπιπταν ςωρθδόν· και, επ' ελπίδι να μθ καταδιϊκωνται ωεφγοντεσ, 

ζρριπταν ζμπροςκεν των Ελλινων τα χρυςά και αργυρά των όπλα εισ αρπαγιν. Το 

τζχναςμα τοφτο ευδοκίμθςεν εν μζρει, και ωσ εκ τοφτου δεν ζπακαν οι ωεφγοντεσ όςθν 

ωκοράν άλλωσ κα επάκαιναν. Αω' οφ δε οι εχκροί κατζβθςαν εισ τθν πεδιάδα, εωάνθςαν 

ερχόμενοι προσ το πεδίον τθσ μάχθσ οι επί μετακομίςει του μολφβδου προκαταβάντεσ εισ 

Άργοσ Ζλλθνεσ, οίτινεσ, ωκάςαντεσ τθν προτεραίαν περί τθν δφςιν του θλίου εισ Δολιανά, 

ζμακαν και ικουςαν τθν εν Βαλτετςίω μάχθν, καί μθδόλωσ αναπαυκζντεσ ζτρεξαν εκεί 

νυκτοποροφντεσ, αλλ' υςτζρθςαν. Θ μάχθ διιρκεςεν 23 ϊρασ· εξακόςιοι υπελογίςκθςαν οι 

ςκοτωκζντεσ και πλθγωκζντεσ Τοφρκοι, τζςςαρεσ δε οι ςκοτωκζντεσ και δεκαεπτά οι 

πλθγωκζντεσ Ζλλθνεσ· ζπεςαν εισ χείρασ των νικθτϊν και πζντε ςθμαίαι. Κακ' θν δε θμζραν 

ζωυγαν οι Τοφρκοι, ζωκαςαν εισ τθν Ριάναν ο Ηαιμθσ, ο Κανακάρθσ, ο Χαραλάμπθσ και οι 

Ρετμεηάδεσ μετά χιλίων εκ Λεβιδίου, όπου εςτρατοπζδευαν εισ ωφλαξιν τθσ κζςεωσ 

εκείνθσ· και αν δεν ανεχϊρουν οι εχκροί, ο παντελισ αωανιςμόσ των ιτον άωευκτοσ. 

Ρερατωκείςθσ τθσ μάχθσ εδθμθγόρθςεν ο Κολοκοτρϊνθσ και παριγγειλε να νθςτεφςωςιν 

όλοι τθν θμζραν εκείνθν παραςκευιν, δοξολογοφντεσ και ευχαριςτοφντεσ τον δοτιρα τθσ 

νίκθσ Κεόν. 

 

Είδαμεν τουσ Ζλλθνασ ζωσ χκεσ διαςκορπιηομζνουσ και ωεφγοντασ απζμπροςκεν των 

εχκρϊν οςάκισ και όπου τουσ ςυνιντων· επί δε τθσ περί θσ ο λόγοσ μάχθσ βλζπομεν 

αυτοφσ τοφτουσ νικϊντασ διά τθσ επιμονισ των και γενναιότθτοσ· και το παραδοξότερον, 

τουσ βλζπομεν νικϊντασ αω' οφ τριςχίλιοι εκλεκτοί Αλβανοί επεδυνάμωςαν τουσ εχκροφσ, 

και εν ϊ πρϊτθν ωοράν εγζνετο πόλεμοσ υπό τθν γενικιν οδθγίαν αρχθγοφ εμπείρου και 



www.schooltime.gr Σελίδα 126 
 

δυναμζνου ωσ εκ τθσ υψθλισ κζςεωσ του να βραβεφςθ τουσ νικθτάσ. Θ παράδοξοσ αφτθ 

μεταβολι δεν προιλκεν εξ ελλείψεωσ των Τοφρκων, ων και το πολεμικόν ςχζδιον ιτον 

ορκόν, και θ γενναιότθσ μεγάλθ· αλλ' οωείλεται όλθ εισ τθν γενναίαν απόωαςιν των εν τω 

χωρίω ολίγων Ελλινων να νικιςωςιν ι ν' αποκάνωςιν, εισ τθν κερμιν ςυνδρομιν των 

ζξωκεν επιβοθκθςάντων, και εισ το εκ τθσ ςυχνισ ςυναντιςεωσ των εχκρϊν γεννϊμενον 

κατ' ολίγον κάρροσ. Θ νίκθ αφτθ ενίςχυςε τον κλονιηόμενον αγϊνα. 

 

Κατθςχυμζνοσ ο κεχαγιάσ δι' όςα ζπακεν, ζςπευςε να ςυνάψθ νζαν μάχθν επ' ελπίδι ν' 

απονίψθ το αίςχοσ του. 

 

Οκτϊ θμζρασ μετά τα εν Βαλτετςίω πακιματά του, ό εςτι τθν 23 μαΐου, εξεςτράτευςαν 

τετρακιςχίλιοι Τοφρκοι επί το εν Βερβζνοισ ςτρατόπεδον ςφροντεσ και κανόνια. Τθν δε 

προτεραίαν ο Κολοκοτρϊνθσ, προ ολίγου κλθκείσ υπό των εν Άργει να ςτείλθ ςτρατιωτικιν 

βοικειαν και αρχθγόν τθσ πολιορκίασ του Ναυπλίου, διϊριςεν ωσ τοιοφτον τον Νικιταν, 

τω ζδωκε 50 ςτρατιϊτασ εκ του ςτρατοπζδου του Βαλτετςίου, και τον διζταξε να 

παραλάβθ και άλλουσ τόςουσ εκ του των Βερβζνων και καταβι εισ το Άργοσ. Ο Νικιτασ 

ςυμπλθρϊςασ εν Βερβζνοισ τθν ακολουκίαν του εισ 120, ευρζκθ εκείκεν του χωρίου των 

Δολιανϊν, μίαν ιμιςυ ϊραν απζχοντοσ των Βερβζνων, ότε ικουςε, Τ ο φ ρ κ ο ι, Τ ο φ ρ κ ο 

ι· επζςτρεψε τότε μετά των ολίγων οπαδϊν του εισ Δολιανά, και εκλείςκθ εντόσ των 

δυνατωτζρων οικιϊν ζτοιμοσ εισ μάχθν. Οι Τοφρκοι διαβάντεσ εκείκεν, τινζσ μεν 

ενδιζμειναν και επολζμουν τουσ εγκλείςτουσ, οι δε πολλοί εξθκολοφκθςαν τθν εισ Βζρβενα 

πορείαν των. Το ςτρατόπεδον των Βερβζνων ςυνίςτατο τότε εκ διςχιλίων πεντακοςίων· 

οφτοι ακοφςαντεσ τθν εν Δολιανοίσ μάχθν, ζτρεξαν ςχεδόν όλοι προσ εκείνο το μζροσ· αλλ' 

αίωνθσ ευρζκθςαν εν μζςω των ζμπροςκεν ερχομζνων εχκρϊν και πολλϊν ιππζων 

προκαταλαβόντων εν αγνοία αυτϊν τα όπιςκεν και παρακολουκοφντων. Οι Ζλλθνεσ 

ωοβθκζντεσ ζςπευςαν να επανζλκωςιν εισ τθν κζςιν των, και πολεμοφντεσ τουσ όπιςκεν 

ιππείσ, μθ δυναμζνουσ να τουσ βλάψωςι διά το δφςβατον, ζωκαςαν εισ Βζρβενα αβλαβϊσ· 

οι δε Τοφρκοι ελκόντεσ κατόπιν τουσ απζκλειςαν, και ο ανδρειότεροσ των ςθμαιοωόρων 

ορμιςασ ζςτθςε τθν ςθμαίαν του επί τινοσ των οχυρωμάτων των Ελλινων, και τοισ 

επροξζνθςε ωόβον μζγαν· αλλά δφο τολμθροί Ζλλθνεσ εξιλκαν ζρποντεσ, ζρριψαν τθν 

ςθμαίαν, και εςκότωςαν τον ςθμαιοωόρον. Άλλοσ ςθμαιοωόροσ ζςτθςεν άλλθν ςθμαίαν· 

αλλά και αυτόσ και θ ςθμαία του ζπακαν τα αυτά. Τότε οι δειλιϊντεσ Ζλλθνεσ ζλαβαν 

κάρροσ, και οι καρραλζοι Τοφρκοι εδειλίαςαν, και εξζλαβαν τα των ςθμαιϊν οι μεν ωσ 

καλόν οι δε ωσ κακόν οιωνόν. Οι Τοφρκοι δεν ικελαν να παρατακι θ μάχθ ωοβθκζντεσ μθ 

διά τυχοφςθσ επικζςεωσ άλλων Ελλινων εκ των πλθςίον ςτρατοπζδων πάκωςιν όςα εν 

Βαλτετςίω, και ιρχιςαν ν' αναχωρϊςι. Τότε επζπεςαν οι εν Βερβζνοισ Ζλλθνεσ 

καταδιϊκοντζσ τουσ μζχρι των Δολιανϊν· θνϊκθςαν μετά των ωευγόντων και οι 

πολεμοφντεσ τουσ περί τον Νικιταν εχκροί, ζωυγαν όλοι, εγκατζλειψαν τα κανόνια, ζχαςαν 

τρεισ ςθμαίασ, καί τινεσ ωεφγοντεσ ζρριπταν, ωσ και εν Βαλτετςίω, ζμπροςκεν των 

καταδιωκόντων αυτοφσ Ελλινων τα πολφτιμα όπλα των. Εωονεφκθςαν δε 70 Τοφρκοι, 2 δε 

μόνον Ζλλθνεσ, ο Αναγνϊςτθσ όρθσ δολιανίτθσ και ο Γεωργάκθσ Διγενισ Τςάκων, και 

επλθγϊκθςαν 12· ο δε Νικιτασ ζδωκε τρανά δείγματα ανδρίασ. Τοιουτοτρόπωσ οι μεν 

Τοφρκοι κατεςχυμζνοι διεςϊκθςαν υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ εισ Τριπολιτςάν, οι δε 

Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ Βζρβενα ψάλλοντεσ εκ δευτζρου τα νικθτιρια. 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΔ' 

 
Μάσαι Θεπμοπςλών και Γπαβιάρ. 

 

Ο ΔΕ ΧΟΥΣΘΔΘΣ, μακϊν τα κατά τθν Ανατολικιν Ελλάδα επαναςτατικά κινιματα, διζταξε 

τον Ομζρπαςαν Βρυϊνθν, θγεμόνα του Μπερατίου, και τον Κιοςζ - Μεχμζτπαςαν θγεμόνα 

τθσ Ρελοποννιςου, να ςυνάξωςιν εν Ηθτουνίω όςον πολυαρικμότερον ςτράτευμα 

εδφναντο, και να ειςβάλωςιν εισ τθν επαναςτατιςαςαν Ελλάδα· 

Απρίλιοσ θτοιμάςκθςαν δε μεςοφντοσ του απριλίου επτακιςχίλιοι εισ εκςτρατείαν. Οι 

οπλαρχθγοί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, μακόντεσ τθν μελετωμζνθν ειςβολιν, 

διζταξαν παρά τασ ςπονδάσ να ωονεφςωςιν όλουσ τουσ επί αςωαλεία ηωισ 

παραδοκζντασ και διαςπαρζντασ εισ τασ επαρχίασ Τοφρκουσ, τουσ δυναμζνουσ να 

οπλοωορϊςι, προωαςιηόμενοι, ωσ αν ζλειψάν ποτε προωάςεισ εν αμαρτίαισ, ότι 

επιβλαβζσ ιτο να ζχωςιν επί τθσ ειςβολισ των ζξωκεν εχκρϊν και άλλουσ εχκροφσ 

εντόσ. Κατά τθν απάνκρωπον ταφτθν διαταγιν ολίγοι των δυςτυχϊν εκείνων 

απζωυγαν τον κάνατον, ευρόντεσ παρά τοισ δυνατοίσ προςτάτασ. Οι δε 

οπλαρχθγοί, οι μετά τθν κατά το Ρατρατςίκι αποτυχίαν υποχωριςαντεσ εισ 

Κομποτάδασ, κζλοντεσ να μάκωςιν ακριβζςτερον τον αρικμόν των ετοίμων να 

ειςβάλωςιν εχκρϊν, υπζπεμψαν τθν εςπζραν τθσ 19, κακ' θν ζωκαςαν εισ το περί 

ου ο λόγοσ χωρίον, τινάσ των τολμθροτζρων ςτρατιωτϊν επί καταςκοπι, 

παραγγείλαντζσ τοισ αυςτθρϊσ μθ τφχθ και παροργίςωςι τουσ εχκροφσ 

τουωεκίηοντεσ ι άλλωσ πωσ ενοχλοφντεσ αυτοφσ, διότι ικελαν να λάβωςι καιρόν 

και τασ δυνάμεισ των ν' αυξιςωςι, και κζςεισ οχυράσ να προκαταλάβωςιν. Αλλ' οι 

ςταλζντεσ, πλθςιάςαντεσ διά νυκτόσ εισ τα άκρα του ςτρατοπζδου αωανείσ, 

εηϊγρθςαν δφο εχκροφσ και 8 ίππουσ, και προσ τα χαράγματα ετουωζκιςαν και 

επανιλκαν εισ το ςτρατόπεδον καυχϊμενοι επί τοισ ζργοισ των. Οι οπλαρχθγοί 

λυπθκζντεσ διά το γεγονόσ, μετζβθςαν εν βία όλοι ομοφ τθν 20 εισ Χαλκωμάταν, 

τθν επί τθσ οδοφ των Σαλϊνων, όπου διθρζκθςαν ςυνυποςχεκζντεσ να 

βοθκιςωςιν όποιον και αν προςζβαλεν ο εχκρόσ· και ο μεν Ρανουργιάσ ζμεινεν 

εκεί, και κατζςχε και το χωρίον Μουςταωάμπεθ μεκ' όλων των υπό τθν οδθγίαν 

του Σαλωνιτϊν, ωσ 600, ζχων ςυναγωνιςτιν και τον αξιοςζβαςτον επίςκοπον 

Σαλϊνων Λςαΐαν, όςτισ πλιρθσ ηιλου θκολοφκει το ςτράτευμα ευλογϊν και 

καρρφνων αυτό εισ τον προκείμενον αγϊνα· ο δε Δυοβουνιϊτθσ μετά 400 

κατζλαβε τθν γζωυραν του Γοργοποτάμου, ο δε Διάκοσ μετά 500 τθν του 

Σπερχειοφ, το κοινϊσ γεωφρι τθσ Αλαμάνασ, και τθν άγουςαν εισ Κερμοπφλασ 

οδόν απζναντι τθσ γεωφρασ ταφτθσ προσ τα Ρ ο ρ ι ά. Ρρο τοφ δε προωκάςωςι και 

οχυρωκϊςιν οφτοι εκινικθ τθν 22 το κατά το Λιανοκλάδι ςτρατόπεδον από 

πρωίασ, προπορευομζνων των πεηϊν και ακολουκοφντων των ιππζων, υπό τασ 

αμζςουσ διαταγάσ του Βρυϊνθ· εκινικθ και το εν Ηθτουνίω κατά τθν αυτιν τάξιν 

υπό τθν άμεςον οδθγίαν του Μεχμζτθ. Το ςϊμα του Δυοβουνιϊτθ, ιδόν τουσ υπό 

τον Βρυϊνθν επερχομζνουσ, και ανίκανον ν' αντιπαραταχκι προσ τόςον πεηικόν 

και ιππικόν, υπεχϊρθςε και κατζλαβε τθν ςτενιν κζςιν, Δζμα. 
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Ο Βρυϊνθσ καταδιϊξασ το ςϊμα τοφτο ζωσ ου δεν εδφνατο να προχωριςθ περαιτζρω το 

ιππικόν του διά τθν κακοτοπίαν, ωπιςκοδρόμθςε· πλθςιάςασ δε εισ το χωρίον 

Μουςταωάμπεθ το υπό του Ραπά Ανδρζα Κοκοβιςτιανοφ και του Κομνά Τράκα, 

αξιωματικϊν του Ρανουργιά, κατεχόμενον, και ευρϊν τουσ εν αυτϊ καλϊσ οχυρωμζνουσ 

εντόσ των οικιϊν, τθσ εκκλθςίασ και του μφλου, και αωόβουσ, δεν τουσ εκτφπθςεν αλλά 

ζμεινεν ολίγον επί τθσ πεδιάδοσ, όπου, αω' οφ ςυνιλκεν όλον το ςτράτευμά του, 

ανεγνϊςκθ θ ςυνικθσ προπόλεμοσ ευχι, και διθρζκθ το ςτράτευμα εισ τρία· και το μεν 

ζπεςεν επί το εν Χαλκωμάτα ςϊμα όπου ιτο και ο Ρανουργιάσ, το δε επί το υπό τον 

Διάκον· ϊςτε δεν εδφνατο να δϊςθ βοικειαν το ζν τω άλλω· το δε τρίτον ζτρεξε και 

κατζλαβε τα ορεινά μζρθ. Κατ' αυτιν τθν ϊραν ζωκαςε παρά το ξενοδοχείον του 

Σπερχειοφ και το υπό τον Μεχμζτθν πζραν του ποταμοφ εχκρικόν ςτρατόπεδον, και ιρχιςε 

να προςβάλθ και αυτό τουσ ωυλάττοντασ τθν γζωυραν· ϊςτε ζπεςαν οι εχκροί ακρόοι επί 

τα ελλθνικά ταφτα ςϊματα. Κατ' αυτιν τθν πρϊτθν ζωοδον οι εν Χαλκωμάτα ετράπθςαν 

και εκινδφνευςε και αυτόσ ο Ρανουργιάσ· ςυνελιωκθςαν δε και πολλοί και εςωάγθςαν· 

εςωάγθςαν ςυλλθωκζντεσ και ο Σαλϊνων Λςαΐασ, ο αδελωόσ του και ο ανεψιόσ του. Ο δε 

Διάκοσ, εν ϊ επολζμει προσ τα Ροριά, παρετιρει και τα επί τθσ γεωφρασ κινιματα των 

ςυντρόωων του· και ιδϊν ότι άρχιςαν και οφτοι να ωεφγωςι, διζταξε τον Καλφβαν και τον 

Μπακογιάννθν ν' απζλκωςιν εκεί προσ εμψφχωςιν. Ζτρεξαν ατρόμθτοι οι δφο οφτοι 

αξιωματικοί, και θφραν πολλά ολίγουσ ειςζτι μαχομζνουσ· αλλά και οι ολίγοι οφτοι 

ζωυγαν. Τότε ο Καλφβασ, ο Μπακογιάννθσ και δφο απλοί ςτρατιϊται ειςεπιδθςαν εισ το 

αντικρφ τθσ γεωφρασ ξενοδοχείον, ζκλειςαν τθν κφραν και ετουωζκιηαν τουσ εχκροφσ επί 

τθ ματαία ελπίδι να μθ αωιςωςι τόςθν δφναμιν να περάςθ τθν γζωυραν και πζςθ και αφτθ 

επί τον Διάκον. 

 

Εν τοςοφτω απεδειλίαςαν και αυτοί οι πολεμοφντεσ κατά τα Ροριά, και εηιτθςαν εν τθ 

ωυγι τθν ςωτθρίαν των. Μόνοσ ο Διάκοσ και ολίγοι των οπαδϊν του, μιμοφμενοι το 

παράδειγμά του, θςκάνκθςαν ότι εκεί απζκανεν ο Λεωνίδασ. Τω όντι, ότε ο ψυχουιόσ του, 

βλζπων λειποτακτοφντασ τουσ άλλουσ, τον παρεκίνει, εγκαταλειπόμενον να ωφγθ και 

αυτόσ εισ ωωζλειαν εν άλλθ περιςτάςει τθσ πατρίδοσ, και τω ζωερε τον ίππον, εκείνοσ 

απεκρίκθ, ο - Δ ι ά κ ο σ - δ ε ν - ω ε φ γ ε ι. Εν τοςοφτω επιπίπτουν οι εχκροί, ωονεφεται 

ζμπροςκζν του ο αδελωόσ του, εμπλζκεται αυτόσ εν μζςω των εχκρϊν και μόλισ μετά 10 

ςτρατιωτϊν μεταβαίνει είσ τινασ τραχείασ πζτρασ, τα Μανδροςτάματα τθσ μονισ τθσ 

Δαμάςτασ, όπου τοποκετείται και μάχεται ολόκλθρον ϊραν. Φονεφονται οι ακόλουκοι του 

εκτόσ του ψυχουιοφ του, τραυματίηεται και αυτόσ εισ τον δεξιόν ϊμον, πίπτει το τουωζκι 

του, ανκίςταται βαςτϊν διά τθσ αριςτεράσ χειρόσ τθν πιςτόλαν, γνωρίηεται, 

περικυκλοφται, και ςυλλαμβάνεται ηων και καταιματωμζνοσ. 

 

Οι δε κλειςκζντεσ τζςςαρεσ εν τω ξενοδοχείω και τουωεκίηοντεσ τουσ διαβαίνοντασ τθν 

εγκαταλειωκείςαν γζωυραν, ιδόντεσ μετ' ολίγον διά των κυρίδων ότι οφτε ο Διάκοσ, οφτε 

άλλοσ τισ εωαίνετο, ινοιξαν τθν κφραν και ϊρμθςαν ξιωιρεισ διά μζςου των εχκρϊν 

καυμαηόντων τθν ανδρίαν των· ευρζκθςαν δε τθν ακόλουκον θμζραν νεκροί πλθςίον τθσ 

κζςεωσ, όπου επιάςκθ ο Διάκοσ. Τριακόςιοι Ζλλθνεσ εςκοτϊκθςαν τθν θμζραν εκείνθν και 

πολλοί άλλοι επλθγϊκθςαν· ολιγϊτατοι δε Τοφρκοι εχάκθςαν. 

 
Τελειωκείςθσ τθσ μάχθσ, οι παςάδεσ ϊδευςαν προσ το Ηθτοφνι, ςυνεπάγοντεσ μετά του 
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ψυχουιοφ και τον Διάκον, ον διζταξαν να οδεφθ πεηόσ ζμπροςκζν των χάριν τθσ 

κενοδοξίασ των. Αλλά ωοβοφμενοι μθ κρυβι ι ωφγθ, τον εκάκθςαν μετ' ολίγον εω' 

θμιόνου πεδικλωμζνον· τθν δε νφκτα αω' οφ ζωκαςαν εισ Ηθτοφνι, τον ζωεραν ζμπροςκζν 

των, παρόντοσ και του εντοπίου Χαλιλμπεθ, και εηιτουν να μάκωςι τα περί τθσ 

επαναςτάςεωσ. Ο Διάκοσ τοισ είπεν αωόβωσ, ότι το ζκνοσ όλον των Ελλινων απεωάςιςε να 

χακι ι να ελευκερωκι. Καυμάςασ ο Μεχμζτθσ του ανδρόσ τθν παρρθςίαν, τω είπεν, ότι 

πρόκυμοσ ιτο να τον ιατρεφςθ, αν ικελε πιςτϊσ να τον υπθρετιςθ. «Δ ε ν - ς ε - υ π θ ρ ε τ 

ϊ», απεκρίκθ ο Διάκοσ. «Α λ λ ά - κ α ι - α ν ς ε - υ π θ ρ ζ το υ ν, δ ε ν - κ α - ς ε - ω ω ζ λ ο 

υ ν». «Κ α - ςε - ς κ ο τ ϊ ς ω», επανζλαβεν ο παςάσ, «α ν - δ ε ν - μ ε - υ π θ ρ ε τ ι ς θ σ». 

«Θ - Ε λ λ ά σ», απιντθςεν εκείνοσ, «ζ χ ε ι - π ο λ λ ο φ σ - Δ ι ά κ ο υ σ». Τθν ακόλουκον δε 

θμζραν (24 απριλίου) εξεδόκθ απόωαςισ να ςουβλιςκι (α)· ο δε κοινοποιιςασ αυτϊ τθν 

ςκλθράν απόωαςιν, τω ζδωκεν εισ χείρασ και το άτιμον και οδυνθρόν εργαλείον του 

κανάτου, και τω είπε να τον ακολουκιςθ βαςτϊν αυτό. Ο Διάκοσ το ζρριψε κατά γθσ 

αγανακτϊν, και ςτραωείσ προσ τουσ περιεςτϊτασ Αλβανοφσ, «δ ε ν - ε υ ρ ί ς κ ε τ α ί - τ ι 

σ», είπε, «ν α - μ ε - ς κ ο τ ϊ ς θ; δ ι α τ ί - α ω ί ν ε τ ε - τ ο υ σ - Α ν α τ ο λ ί τ α σ - ν α - μ ε - 

π α ι δ ε φ ω ς ι ν; ε γ ϊ - κ α κ ο φ ρ γ ο σ - δ ε ν - ε ί μ α ι». Ακοφςασ δε ότι αν ετοφρκευεν 

εςϊηετο, «Χ ρ ι ς τ ι α ν ό σ», απεκρίκθ, «ε γ ε ν ν ι κ θ κ α, κ α ι - Χ ρ ι ς τ ι α ν ό σ - κ' - α π 

ο κ ά ν ω». Οδεφων δε εισ τον τόπον τθσ ποινισ εςτάκθ, και ρίψασ το βλζμμα επί τθν 

γελϊςαν ωφςιν κατά τθν εαρινιν εκείνθν ϊραν· είπε το εξισ δίςτιχον. 

 

«Για ιδζ καιρό που διάλεξεν ο Χάροσ να με πάρθ, Τϊρα π' ανκίηουν τα κλαδιά και βγάν' θ 

γθ χορτάρι». 

 

Θκολοφκθςε δε μετά ταφτα τθν πορείαν του και υπζςτθ καρτεροψφχωσ πολυϊδυνον 

κάνατον τρεισ ϊρασ βαςανιηόμενοσ. 

Μάιοσ Και τα μεν εχκρικά ςτρατεφματα αω' οφ ανεπαφκθςαν ολίγασ θμζρασ εν Ηθτουνίω, 

εξεςτράτευςαν τθν 7 μαΐου επί ςκοπϊ να ειςβάλωςιν εισ Σάλωνα. 

 

Οι δε οπλαρχθγοί, Ρανουργιάσ και Δυοβουνιϊτθσ, αω' οφ ζχαςαν τον ςυνάδελωον Διάκον, 

ςυνιλκαν μετά των ςτρατευμάτων αυτϊν εισ το ξενοδοχείον τθσ Γραβιάσ, το επί τθσ προσ 

τα Σάλωνα δθμοςίασ οδοφ, και 4 ϊρασ εκείκεν απζχον, όλον πλινκόκτιςτον· ςκοπόν δε 

ςυνελκόντεσ είχαν να ςκεωκϊςι πϊσ να ςτιςωςι τθν ορμιν του εχκροφ, και εμψυχϊςωςι 

το δειλιάςαν ςτρατιωτικόν. Εν ϊ δε ςυνεςκζπτοντο, ζωκαςαν απροςδοκιτωσ πλιρεισ 

ηιλου υπζρ του αγϊνοσ ο Οδυςςεφσ Ανδροφτςου και ο Χριςτοσ Καςμάσ, ζχοντεσ 

αμωότεροι 120. Ο Ρανουργιάσ και ο Δυοβουνιϊτθσ εγνωμοδότθςαν τότε, ο μεν Οδυςςεφσ 

να κλειςκι εν τω ξενοδοχείω άμα ωανι ο εχκρόσ, και να ςυμπαραλάβθ και τουσ 

αξιωτζρουσ ςτρατιϊτασ, αυτοί δε μείναντεσ ζξω να καταλάβωςιν εκατζρωκεν τα ςτενά τθσ 

οδοφ εισ προωφλαξιν αυτοφ. Τθν δε 8 περί τθν δ' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου, 

εωάνθςαν ο Μεχμζτθσ και ο Βρυϊνθσ οδεφοντεσ μετά οκτακιςχιλίων προσ το ξενοδοχείον· 

εν ϊ δε επλθςίαηαν, ςυνιλκαν οι οπλαρχθγοί Ζλλθνεσ εκ δευτζρου και απεωάςιςαν ο μεν 

Οδυςςεφσ να ειςζλκθ ευκφσ εισ το ξενοδοχείον, ο δε Ρανουργιάσ και ο Δυοβουνιϊτθσ να 

καταλάβωςι τα αριςτερά τθσ οδοφ, ο δε Καςμάσ τα δεξιά, βοθκοφντεσ τοιουτοτρόπωσ τουσ 

εγκλείςτουσ. 
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Είπε τότε πλιρθσ τόλμθσ ο Οδυςςεφσ, «όποιοσ κζλει να μ' ακολουκιςθ ασ πιαςκι κατόπιν 

μου εισ τον χορόν»· και ιρχιςε να πυρριχίηθ. Επιάςκθςαν κατόπιν αυτοφ εκατόν, εν οισ και 

ο Γκοφρασ, ο Ραπα - Ανδρζασ, ο Τράκασ, ο Αναςτάςθσ Μάροσ, ο Αγγελισ Γοβγίνασ, και ο Ρ. 

Μπουτοφνθσ, όλοι αξιωματικοί, οι μεν του Ρανουργιά, οι δε του Δυοβουνιϊτθ· 

επιάςκθςαν και πολλοί Γαλαξειδιϊται, και οφτω χειροκρατοφμενοι οι εκατόν και 

ςυγχορεφοντεσ ειςιλκαν εισ το ξενοδοχείον, προπορευομζνου του Οδυςςζωσ, και εν ροπι 

οωκαλμοφ επζτρωςαν ζςωκεν κφρασ και κυρίδασ, ινοιξαν ολόγυρα τασ ςυνικεισ 

πολεμίςτρασ και ανζμεναν τον εχκρόν ζτοιμοι εισ μάχθν. Κατζλαβαν δε και οι ζξω 

οπλαρχθγοί τασ κζςεισ των και ωχυρϊκθςαν. Εν τοφτοισ επλθςίαςαν οι εχκροί 

θναγκαςμζνοι να διαβϊςι παρά το ξενοδοχείον επί τθσ εισ Σάλωνα πορείασ των. 

Εςτάκθςαν εν πρϊτοισ ολίγον, αω' οφ δε ανεγνϊςκθ θ προπόλεμοσ ευχι, διθρζκθςαν εισ 

τρία, και το μεν εκινικθ προσ τα αριςτερά τθσ οδοφ επί τον Ρανουργιάν και τον 

Δυοβουνιϊτθν, το δε προσ τα δεξιά επί τον Καςμάν το δε τρίτον προσ το κζντρον, ό εςτιν 

επί το ξενοδοχείον. Μόλισ ιρχιςεν θ προςβολι και διεςκορπίςκθςαν οι περί τον 

Ρανουργιάν, τον Δυοβουνιϊτθν και τον Καςμάν· απζμειναν δε μόνοι ενϊπιον όλθσ ταφτθσ 

τθσ δυνάμεωσ οι κλειςκζντεσ εν τω ξενοδοχείω εκατόν. Ο Οδυςςεφσ, όςτισ διζταξε να μθ 

τουωεκίςθ τισ πριν τουωεκίςθ αυτόσ, είδε διά τινοσ οπισ προπορευόμενον του 

επερχομζνου ςτρατοφ γθραιόν Δερβίςθν ζωιππον. Τον εχαιρζτθςεν αλβανιςτί και 

αντεχαιρετικθ, τον εχλεφαςε και αντεχλευάςκθ, τον φβριςε και ανκυβρίςκθ, τον 

ετουωζκιςε και τον εςκότωςεν (β). Οι διθρθμζνοι Τοφρκοι ςυνθνϊκθςαν τότε και ϊρμθςαν 

πανςτρατιά επί το ξενοδοχείον μαινόμενοι διά τον ωόνον του αγίου ανδρόσ. Ωσ αν ικελαν 

δε ν' αναρπάςωςιν όλουσ τουσ εγκλείςτουσ, ϊκουν τα τοιχία διά των χειρϊν και των ϊμων 

και τα ετρφπων και διά των μαχαιρϊν. Άωοβοι οι εντόσ ετουωζκιηαν ακαταπαφςτωσ 

πανταχόκεν επί τον ςωρόν και εωόνευαν πολλοφσ, ϊςτε οι Τοφρκοι ιδόντεσ τθν ωκοράν 

των απεςφρκθςαν. Εωϊρμθςαν και δευτζραν και τρίτθν ωοράν· θ δε τρίτθ εωορμι ζγεινε 

τόςον ςωοδρά, ϊςτε κατϊρκωςαν να εμπιξωςι ςθμαίασ επί των τοιχίων. Μετά δε τθν 

μεςθμβρίαν ιδϊν ο Βρυϊνθσ τθν τόςθν αποτυχίαν, ςυγκαλζςασ τουσ οπλαρχθγοφσ του, 

τουσ επζπλθξε, τουσ εκάρρυνε και τουσ εκίνθςεν όλουσ ιππείσ και πεηοφσ εισ νζαν ζωοδον. 

Αλλά και κατά ταφτθν οι εχκροί κατθςχφνκθςαν, και τα γφρωκεν του ξενοδοχείου πτϊματα 

ςυςςωρευόμενα εγίνοντο και αυτά προςκόμματα τθσ εωορμιςεϊσ των. Δφςαντοσ δε του 

θλίου διζταξαν οι παςάδεσ τον αποκλειςμόν του ξενοδοχείου, και ζςτειλαν καί τινασ εισ 

Ηθτοφνι επί μετακομίςει κανονίων προσ κατεδαωιςμόν του. Εν τοςοφτω θςφχαςαν και οι 

εντόσ και οι εκτόσ διαρκοφςθσ τθσ νυκτόσ· όρκρου δε βακζωσ εν ϊ οι εχκροί απθυδθμζνοι 

εκοιμϊντο, οι εντόσ εξεπζτρωςαν θςφχωσ τθν κάτω κφραν και διιλκαν αταράχωσ όλοι 

αβλαβείσ. Δφο μόνον εωονεφκθςαν εντόσ επί των προςβολϊν, οι αξιωματικοί Κανάςθσ 

Καςτάνθσ και Κανάςθσ Σεωζρθσ, και δφο επλθγϊκθςαν. Οι εχκροί διζμειναν μετά τθν 

μάχθν εν τω ξενοδοχείω 8 θμζρασ προσ αναψυχιν, κάπτοντεσ εν ταφτω τουσ νεκροφσ και 

ςτζλλοντεσ εισ Ηθτοφνι τουσ τραυματίασ. Θ τόςον ευτυχισ αφτθ και απροςδόκθτοσ 

αντίςταςισ εκατόν ωιλοκινδφνων ανδρϊν προσ τόςον ιππικόν και πεηικόν κατ' αυτά τα 

προοίμια τθσ επαναςτάςεωσ, ςυνετζλεςε τα μζγιςτα εισ εμψφχωςιν του αγϊνοσ και 

εμεγάλυνε δικαίωσ τον Οδυςςζα. 

 
1821 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΕ' 

 

Πηώζιρ Ανηώνη Οικονόμος. — Πλοςρ ελληνικήρ μοίπαρ ππορ ηον 

Δλλήζπονηον, και άλληρ ειρ ηον κοπινθιακόν κόλπον — Δμππηζμόρ 

ηοςπκικού δικπόηος εν Δπιζώ. — Καηαζηποθή Κςδυνιών. 

 

Θ ΡΩΤΘ ναυτικι εκςτρατεία αωικεν εν Φδρα τον Οικονόμον μζγαν και πολφν, αλλ' επί τθσ 

επιςτροωισ τθσ δεν τον θφρε τοιοφτον. Ευδοκιμοφν δθμεγζρται κατά των ιςχυρϊν 

αριςτοκρατϊν, οςάκισ καλοφν τον λαόν εισ ανάκτθςιν τθσ πολιτικισ του ιςονομίασ, θν θ 

αριςτοκρατία αωιρπαςεν, ι εισ διανομιν τθσ κοινισ γθσ, θν εςωετερίςκθ· αλλ' θ 

αριςτοκρατία τθσ Φδρασ ιτον αγακοποιόσ προσ τον λαόν, διότι όχι μόνον ουδζν του 

αωιρπαςεν, όχι μόνον δεν ετρζωετο παρ' αυτοφ, αλλά διά τθσ κινιςεωσ των ιδιοκτιτων 

πλοίων τθσ και διά τθσ χριςεωσ των διά του εμπορίου αποκτθκζντων χρθμάτων τθσ 

ζτρεωεν όλον το πλικοσ, πολλοφσ δε και ευτφχει. Επζτυχεν ο Οικονόμοσ, διότι το κίνθμά 

του ιτον απροςδόκθτον, και ο λαόσ ικελε τθν επανάςταςιν, και εηιτει να εφρθ εν καιρϊ 

αργίασ πόρον υπάρξεωσ. Αλλ', αω' οφ και θ επανάςταςισ εξερράγθ, και οι πρόκριτοι 

ειλικρινϊσ τθν θςπάςκθςαν, και ο πόροσ ευρζκθ διά τθσ γενναίασ αυτϊν καταβολισ και 

διά τθσ κινιςεωσ των πλοίων, θ πάλθ του λαοφ και των αριςτοκρατϊν ζπαυςε ωυςικϊ τω 

λόγω, και θ εξουςία κα επανιρχετο όπου και πρϊτον και όκεν προσ καιρόν αωθρζκθ. Διά 

τον λόγον τοφτον τθν φψωςιν του Οικονόμου παρθκολοφκθςεν θ πτϊςισ του. Τα όργανα 

τθσ επιρροισ των προκρίτων παρά τω λαϊ ιςαν οι πλοίαρχοί των. Οφτοι ιςαν ευπεικείσ 

προσ αυτοφσ και είχαν και πιςτοφσ τινασ οπαδοφσ, ωσ οι τθσ ξθράσ οπλαρχθγοί. Ο 

Οικονόμοσ επεχείρθςε να βάλθ επί των πλοίων ωίλουσ και ομόωρονάσ του πλοιάρχουσ, και 

δι' αυτϊν να άγθ και να ωζρθ τουσ ναφτασ. Αλλ' οφτε τα πλοία ιςαν εκνικά, οφτε οι κατά το 

ςχζδιον του Οικονόμου εξωκοφμενοι νόμιμοι πλοίαρχοι ζςτεργαν, διότι ζχαναν και τιμιν 

και επιρροιν και πόρον. Διά τοφτο απζτυχεν θ αντικατάςταςισ αφτθ, και οι κινοφντεσ εν 

μζρει τον λαόν πλοίαρχοι, ουσ εμελζτα ο Οικονόμοσ να παφςθ, ζγειναν όλοι εχκροί του. 

Μεμπτόσ δεν ιτον ο Οικονόμοσ ωσ προσ τοφτο, διότι το απιτει θ κζςισ του· αλλ' 

αςτόχαςτοσ εδείχκθ ωσ προσ το εξισ. Διαρκοφςθσ τθσ πρϊτθσ ναυτικισ εκςτρατείασ 

ζωεράν τινεσ εισ Φδραν λείασ, ασ θκζλθςαν να οικειοποιθκϊςιν ακετοφντεσ τον περί τθσ 

διανομισ κανονιςμόν. Οι πρόκριτοι παρεκίνθςαν τον Οικονόμον, ωσ ειςακουόμενον, ν' 

απαιτιςθ τθν εκτζλεςιν του κανονιςμοφ. Τθν απιτθςεν· αλλ' οι ναφται όχι μόνον τον 

παρικουςαν, αλλά και τον φβριςαν και τον θπείλθςαν. Το μόνον υποςτιριγμά του ιτον ο 

λαόσ. Αναμωιβόλωσ θ απαίτθςισ τθσ εκτελζςεωσ του κανονιςμοφ ιτο δικαία και επαινετι· 

αλλά δεν εςυλλογίςκθ ο Οικονόμοσ ορκϊσ, απαιτιςασ αυτόσ τθν εκτζλεςίν του και 

ψυχράνασ τοιουτοτρόπωσ τον λαόν. Από τθσ ϊρασ εκείνθσ ζπεςε, διότι ζμεινεν άνευ 

υποςτθρίγματοσ εν μζςω τόςω δυνατϊν εχκρϊν. 

 

Ελαττωκείςθσ τθσ δθμοτικότθτάσ του, δφο μεγαλότολμοι πλοίαρχοι Υδραίοι, ο Λάηαροσ 

Ραναγιϊτασ και ο Κεόωιλοσ Δρζνιασ, μθ ανεχόμενοι να βλζπωςι τουσ προκρίτουσ, ουσ 

εςζβοντο, περιωρονουμζνουσ, ωορολογουμζνουσ και κινδυνεφοντασ, ουδζ τθν πατρίδα 

των εισ χείρασ δθμεγζρτου, απεωάςιςαν να τον ςκοτϊςωςι, 

Μάιοσ και μθδενί ανακαλφψαντεσ τθν απόωαςίν των εκίνθςαν τθν 12 μαΐου προσ το 

διοικθτιριον όπου ιτον ο Οικονόμοσ. Κακ' οδόν απιντθςαν τον Αντϊνθν Κριεηιν, 
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και τον εμυςταγϊγθςαν. Οπλιςκείσ εν τω άμα και αυτόσ, και οπλίςασ και δζκα 

ςυγγενείσ του ζτρεξε κατόπιν. Αναβαίνοντεσ δε οι δφο πρϊτοι εισ το διοικθτιριον 

απιντθςαν τον Οικονόμον ιςτάμενον άνωκεν τθσ κλίμακοσ εν μζςω δϊδεκα 

οπλοωόρων, εν οισ και ο υιόσ του και ο τολμθρόσ Κολοδιμασ. Ο Οικονόμοσ 

απείκαςεν εισ τι ο ερχομόσ των και αμζςωσ επυροβόλθςε τον Δρζνιαν, αλλά δεν τον 

επιρε. Μετά τον πυροβολιςαντα πατζρα επυροβόλθςε τον αυτόν και ο υιόσ και τον 

ζρριψε νεκρόν. Επυροβόλθςαν και οι άλλοι και επλιγωςαν τον Ραναγιϊταν 

πυροβολιςαντα και αυτόν και πλθγϊςαντα τον Κολοδιμαν. Ζωκαςεν εν τοφτοισ και 

ο Κριεηισ μετά των περί αυτόν και ζμεινεν υπό το διοικθτιριον πυροβολϊν και 

πυροβολοφμενοσ, αλλά μιτε βλάπτων μιτε βλαπτόμενοσ. Το κατά του Οικονόμου 

κίνθμα ανδρϊν εχόντων υπόλθψιν απζςπαςε πολλοφσ των οπαδϊν του. Βλζπων δ' 

εκείνοσ τθν δεινιν κζςιν του, εωϊναξε μεγαλοωϊνωσ ζςωκεν του διοικθτθρίου, «β 

ο ι κ ε ι α, π α ι δ ι ά, β ο ι κ ε ι α». Ζτρεξάν τινεσ ζξωκεν εισ βοικειαν, αλλ' 

απεκροφςκθςαν υπό των περί τον Κριεηιν· ζτρεξαν και εκ δευτζρου ακοφςαντεσ τθν 

αυτιν ωωνιν, αλλά και εκ δευτζρου απεκροφςκθςαν. Τότε οι περί τον Κριεηιν 

υποπτεφςαντεσ μθ γίνωςιν οι ζξω ολίγοι πολλοί και ορμιςωςιν επ' αυτοφσ ολίγουσ 

όντασ, ανζβθςαν εισ τθν παρακειμζνθν οικίαν του Βοφλγαρθ και εκείκεν 

ετουωζκιηαν το διοικθτιριον. Συγχρόνωσ το ετουωζκιηαν και ο Μανϊλθσ Τομπάηθσ 

και ο Αναςτάςθσ Κριεηισ και ο Τερςανάσ εκ των οικιϊν αυτϊν. Εμβάσ και ο Γεϊργθσ 

Σαχτοφρθσ εισ το πλοίον του Κριεηι, προςωρμιςμζνον εισ επιςκευιν, ιρχιςε να 

κανονοβολι και αυτόσ το διοικθτιριον, και ςυνεκανονοβόλουν και δφο άλλα πλοία. 

Ο Οικονόμοσ, δεινϊσ πολεμοφμενοσ και κινδυνεφων, εξιλκε του διοικθτθρίου διά 

τινοσ ςτενωποφ· αλλ' οι περί τον Κριεηιν ερρίωκθςαν κατόπιν και τον κατζωκαςαν 

υπό τθν οικίαν του Γεϊργθ Γκιϊνθ, όπου εντόσ 10 βθμάτων τον επιςτόλιςεν ο 

Κριεηισ ςυνοδευόμενον υπό πζντε, αλλά δεν τον εκτφπθςε. Τοφτου γενομζνου, 

διεςκορπίςκθςαν οι ακολουκοφντεσ τον Κριεηιν. Ο δε Γκιϊνθσ, ακοφςασ άνωκεν τθσ 

οικίασ τον πιςτολιςμόν, και ιδϊν τον Κριεηιν ςχεδόν απομεμονωμζνον και 

κινδυνεφοντα, κατζβθ και τον ανζβαςεν εισ τθν οικίαν του. Τρζχοντεσ δε οι περί τον 

Οικονόμον ζμωοβοι, διότι επιρχοντο πολλοί, κατζλαβαν οικίαν τινά επί του άνω 

μζρουσ τθσ πόλεωσ, και οφτωσ οι μαχόμενοι διεχωρίςκθςαν, και ο Κριεηισ κατζβθ 

εισ τθν αγοράν, όπου θφρε 500 ετοίμουσ να κινθκϊςι κατά του Οικονόμου, εν οισ και 

τον Αναςτάςθν Τςαμαδόν, τον Μανϊλθν Τομπάηθν και τον Γεϊργθν Σαχτοφρθν. Ο 

Οικονόμοσ μακϊν τθν κατ' αυτοφ εκςτρατείαν και βλζπων ότι δεν είχεν ελπίδα 

ςωτθρίασ εντόσ τθσ νιςου, μετζβθ εισ το Καμίνι, και εμβάσ εισ αλιάδα επζβθ επί τθσ 

εκεί ευρεκείςθσ άνευ ναυτϊν γολζττασ του Τομπάηθ και απζπλευςε. Τοφτο ιδόντεσ 

οι κατάδιϊκοντεσ αυτόν ζςτειλαν εισ ςφλλθψιν τθσ γολζττασ πλοίον, εω' ου επζβθ 

και ο Μανϊλθσ Τομπάηθσ. Κινδυνεφων τότε ο Οικονόμοσ επόδιςε κατά τον 

Ραλαμιδάν προσ το δυτικόν μζροσ τθσ νιςου, εγκατζλειψε τθν γολζτταν πλζουςαν, 

απζβθ εισ τθν ξθράν και ανζβθ εισ το βουνόν. Αλλά τον εκφκλωςαν εκεί οι αντίπαλοί 

του και τον προςεκάλεςαν επί ποινι κανάτου να παραδοκι· παρεδόκθ, επεβιβάςκθ 

επί τινοσ των εν τω πορκμϊ τθσ Φδρασ πλοίων, και εκείκεν εισ λζμβον ζχουςαν 10 

ναφτασ διαταχκζντασ να τον μεταωζρωςιν εισ τθν αντίπορκμον τθσ Ρελοποννιςου 

γθν και να τον κανατϊςωςιν. Αλλά μεταξφ των 10 ναυτϊν ζτυχαν και ςυγγενείσ του 

Οικονόμου, οίτινεσ υπεριςχφςαντεσ τον απζλυςαν επί τθσ πελοποννθςιακισ ξθράσ 
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αβλαβι. Τοιουτοτρόπωσ ςωκείσ ο Οικονόμοσ κατζωυγεν εισ Κρανίδι, όπου θφρεν 

ευμενι υποδοχιν· εωοβζριηε δε να επανζλκθ εισ Φδραν, και να κφςθ και απολζςθ. 

 

Ζτυχε να ωκάςθ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εισ Φδραν ο Σωτιρθσ Κεοχαρόπουλοσ, 

επικαλοφμενοσ εξ ονόματοσ των Αχαιϊν αποςτολιν ναυτικισ δυνάμεωσ εισ τον 

κορινκιακόν κόλπον. Οι πρόκριτοι απεκρίκθςαν, ότι εν όςω ο Οικονόμοσ διζτριβεν αντικρφ 

τθσ νιςου των επί τθσ Ρελοποννιςου, οχλαγωγϊν και απειλϊν, δεν ενζκριναν ν' 

απομακρυνκϊςι τα πλοία των. Ο Κεοχαρόπουλοσ, ανιρ δραςτιριοσ, λαβϊν γράμματα των 

αρχόντων τθσ Φδρασ προσ τουσ Κρανιδιϊτασ αποποιοφμενουσ ζωσ τότε και να 

παραδϊςωςι τον Οικονόμον και να τον αποπζμψωςι, μετζβθ εισ Κρανίδι, τον παρζλαβε 

και τον εωυλάκιςεν εν τω μοναςτθρίω του Φονιά, όπου διζμεινε μονάηων εν μζςω των 

καλογιρων, και προςποιοφμενοσ μεν τον μετανοοφντα, παραωυλάττων δε τθν ευκαιρίαν ν' 

αναωανι επί τθσ πολιτικισ ςκθνισ. Τοιουτοτρόπωσ θςφχαςεν θ Φδρα, κινδυνεφςαςα να 

πζςθ κατ' αυτιν τθν αρχιν τθσ επαναςτάςεωσ εισ δεινιν αλλθλομαχίαν. Θ πτϊςισ και θ 

απουςία του Οικονόμου απζδωκαν εκ νζου όλθν τθν εξουςίαν εισ τουσ ςυνετοφσ και 

ωιλοπάτριδασ προκρίτουσ τθσ Φδρασ μετελκόντασ αυτιν εισ πρόοδον και ευόδωςιν του 

εκνικοφ αγϊνοσ. 

 

Μεταξφ μυρίων άλλων ομοίων περιςτάςεων ςυντείνει και θ του εγκαταλειωκζντοσ 

Οικονόμου ν' αποδείξθ πόςον άςτατοσ είναι θ εφνοια του λαοφ, τθν μίαν θμζραν 

κυμιάηοντοσ το είδωλόν του, και τθν άλλθν καταρρίπτοντοσ και ςυντρίβοντοσ αυτό. 

 

Ο δε ελλθνικόσ ςτόλοσ, αω' οφ επανιλκεν εισ τα ίδια μετά τθν πρϊτθν εκςτρατείαν, 

θτοιμάςκθ μετά τθσ αυτισ προκυμίασ και εισ δευτζραν, και εξζπλευςε τθν 18, διαιρεκείσ 

εισ δφο μοίρασ. Συνίςτατο δε θ μία εκ 18 πλοίων υδραϊκϊν υπό τον Γιακουμάκθν Τομπάηθν 

(α), 7 ςπετςιωτικϊν υπό τον Γκίκαν Τςοφπαν, 27 ψαριανϊν, καί τινων μιςτίκων υπό τον 

Αποςτόλθν, ενόσ Λιμνίου και ενόσ τθσ Αίνου. Σκοπόν δεν είχεν θ μοίρα αφτθ να 

επαναςτατιςθ ωσ άλλοτε τόπουσ, αλλά να εμποδίςθ τον ζκπλουν ι να ματαιϊςθ τα ςχζδια 

του εχκρικοφ ςτόλου, όςτισ ετοιμαςκείσ εν Κωνςταντινουπόλει εςτζλλετο, ίνα επαναγάγθ 

εισ τθν υποταγιν του ςουλτάνου το Αιγαίον, και προςτατεφςθ τθν μετάβαςιν τουρκικϊν 

ςτρατευμάτων εξ Αςίασ εισ τα αποςτατιςαντα τθσ Ελλάδοσ μζρθ. Ο τουρκικόσ ςτόλοσ, 

άπειροσ ειςζτι τθσ τόλμθσ των Ελλινων, επερείδετο δικαίωσ επί τθ υλικι υπεροχι του· οι 

δε Ζλλθνεσ, αν και είχαν τόλμθν, ιςαν εν άκρα αμθχανία πϊσ να τον βλάψωςιν. 

 

Τθν 26 θ ελλθνικι μοίρα απιντθςεν εχκρικόν δίκροτον, προωυλακίδα του οκωμανικοφ 

ςτόλου πλζοντοσ προσ τα παράλια τθσ Αςίασ. Τινά των ελλθνικϊν πλοίων το επλθςίαςαν 

και εκανονοβόλθςαν, αλλ' ανίκανα ιςαν να το βλάψωςι. Τθν εςπζραν τθσ αυτισ θμζρασ το 

δίκροτον κατζπλευςεν εισ Εριςόν, παρακολουκοφμενον υπό των ελλθνικϊν πλοίων. Ο 

πλοίαρχοσ αυτοφ, ωοβοφμενοσ νυκτερινιν ζωοδον, παρζλαβεν από τθσ ξθράσ ικανοφσ 

Τοφρκουσ εισ υπεράςπιςίν του. Οι δε πλοίαρχοι Ζλλθνεσ ςυνιλκαν επί τθσ ναυαρχίδοσ εισ 

ςυμβοφλιον πεπειςμζνοι, ότι όχι μόνον δεν εδφναντο να βλάψωςι τον εχκρόν, αλλ' οφτε 

καν να τον ωοβίςωςι διά των αδυνάτων κανονίων των. Διάωορα τεχνάςματα 

υπεβλικθςαν, αλλ' όλα απερρίωκθςαν, ι ωσ ανίςχυρα ι ωσ παράτολμα. Ο δε ναφαρχοσ 

Τομπάηθσ είπε τότε, ότι ο διοικθτισ πολεμικοφ αγγλικοφ πλοίου, όπερ απιντθςεν θ 

ελλθνικι μοίρα προσ τον Καωθρζα, τον θρϊτθςεν εισ τι θ ναυτικι αφτθ εκςτρατεία· και 
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ακοφςασ ότι ανζβαινε τον Ελλιςποντον εισ αντιπαράταξιν προσ τον τουρκικόν ςτόλον, 

ματαίωσ, είπε, κα κοπιάςθτε, αναμωιβόλωσ δε και κα βλαωκιτε εξ αιτίασ τθσ μεγάλθσ 

ανιςότθτοσ των δυνάμεων· ναφτασ αξίουσ και τολμθροφσ ζχετε, μεταχειρίςκθτε δι' αυτϊν 

κατά των αναξίων, απειροκαλάςςων και δειλϊν εχκρϊν ςασ τα πυρπολικά, και βεβαίωσ κα 

υπεριςχφςετε. Ταφτα, είπεν ο Τομπάηθσ, ικουςα, και ταφτα λζγω, λυποφμενοσ, ότι δεν 

θρϊτθςα τον Άγγλον πλοίαρχον πϊσ παραςκευάηονται τα περί ων ανζωερε πυρπολικά. Επί 

τοφτοισ ο Αποςτόλθσ είπεν, ότι και εν τθ νιςω των Ψαρϊν εγίνετο λόγοσ περί πυρπολικϊν, 

διότι ζηων διάωοροι ναφται, παρευρεκζντεσ κακ' ον καιρόν οι ϊςςοι ζκαυςαν εν τω 

λιμζνι του Τςεςμζ τον τουρκικόν ςτόλον δι' αυτϊν· αλλ' ουδείσ ιξευρε πϊσ 

παρεςκευάηοντο. Εν τοφτοισ θ λζξισ Μ π ο υ ρ λ ό τ ο ν ζτρεχεν εξ ενόσ εισ άλλο ςτόμα εν 

τω ςυμβουλίω μθδενόσ των παρευριςκομζνων πλοιάρχων ειδότοσ τα περί παραςκευισ 

αυτοφ, και ζωκαςε και εισ τθν ακοιν των μθ εν τω ςυμβουλίω αξιωματικϊν. Μεταξφ 

τοφτων ιτο και τισ Γιάννθσ Ράργιοσ, επονομαηόμενοσ Ρατατοφκοσ, κάτοικοσ Ψαρϊν, όπου 

επθγγζλετο τον διδάςκαλον τθσ πρακτικισ ναυτικισ. Οφτοσ είπεν, ότι ιξευρε πϊσ 

παρεςκευάηετο το πυρπολικόν, και παρεςκεφαςεν εν τω άμα ζν των πλοίων τθσ 

εκςτρατείασ, όπερ ερρίωκθ επί το δίκροτον τθν νφκτα, αλλά δεν εκόλλθςε και εκάθ εισ 

μάτθν. 

 

Ο Ρατατοφκοσ παρεςκεφαςεν άλλο ςταλζν επί τοιαφτθ χριςει εκ Ψαρϊν, μετεποίθςε και ο 

Καλαωάτθσ Ψαριανόσ το πλοίον του εισ πυρπολικόν, και τθν 27 ερρίωκθςαν αμωότερα επί 

το δίκροτον τρίτθν ϊραν προ μεςθμβρίασ, ςυνοδευόμενα υπό τθσ ελλθνικισ μοίρασ 

κανονοβολοφςθσ αυτό εκατζρωκεν. Και το μεν του Καλαωάτθ, ανεπιτθδείωσ 

παραςκευαςκζν, εκάθ ανωωελϊσ, τα δε άλλο υπό τον Δθμιτρθν Ραπά - Νικολι, Ψαριανόν 

και αυτόν, ζπεςεν επί τθν πρϊραν του δικρότου, εκόλλθςε και μετζδωκεν εν τω άμα τασ 

ωλόγασ (β). Μετά τρία τζταρτα τθσ ϊρασ επυρςοκρότθςεν θ πυριτοκικθ, το δίκροτον 

διερράγθ, και οι εν αυτϊ επνίγθςαν εκτόσ ολίγων διακολυμβθςάντων ι εμβάντων εισ τασ 

λζμβουσ. Ιςαν δε επί του δικρότου και ναφται Χριςτιανοί, ουσ πεςόντασ εισ τθν κάλαςςαν 

διζςωςαν αι λζμβοι των Ελλινων. Το νεοωανζσ τοφτο και όλωσ απροςδόκθτων κατόρκωμα 

κατεωόβιςε τουσ Τοφρκουσ, εξίππαςε και αυτοφσ τουσ Ζλλθνασ και επλιρωςε χρθςτϊν 

ελπίδων τασ καρδίασ των. 

 

Τθν δε ακόλουκον θμζραν εωάνθ προσ εκείνο το μζροσ ο λοιπόσ εχκρικόσ ςτόλοσ εξ ενόσ 

δικρότου, τριϊν ωρεγατϊν, μιασ κορβζτασ και δφο δικατάρτων. Επζπεςεν θ ελλθνικι μοίρα 

εμψυχωκείςα υπό τθσ προςωάτου επιτυχίασ· ο δε ςτόλοσ, ζντρομοσ δι' όςα ζπακε το 

δίκροτον, ζωυγε πλθςίςτιοσ προσ τον Ελλιςποντον και τθν επαφριον προςωρμίςκθ υπό 

τθν προςταςίαν των εκεί ωρουρίων. Τθν αυτιν θμζραν θ ελλθνικι μοίρα προςωρμίςκθ και 

αυτι εν τω λιμζνι τθσ Μμβρου εισ φδρευςιν. 

 

Μδιον των αδυνάτων, των δειλϊν και των τυραννικϊν κυβερνιςεων είναι, οςάκισ δεν 

δφνανται να εκδικϊνται τουσ πταίςτασ, να παιδεφωςι τουσ ακϊουσ. Οςάκισ ενίκων οι 

ζνοπλοι Ζλλθνεσ, οι υπό τουσ Τοφρκουσ άοπλοι και αβλαβείσ ομογενείσ των ζπαςχαν. Τα 

αυτά ανομιματα, αξιοκατάκριτα βεβαίωσ όπωσ και αν κεωρθκϊςιν, ζπραξαν και οι 

Ζλλθνεσ· αλλ' οφτοι ιςαν εισ πλιρθ επανάςταςιν και εισ αναρχίαν. Ρότε 

καταδυναςτευόμενον ζκνοσ, λαβόν όπλα κατά του καταδυναςτεφοντοσ, δεν θνόμθςεν, ι 

δεν ζχυςεν αίματα πταιςτϊν και ακϊων ανεξετάςτωσ; Σπανίωσ κατά δυςτυχίαν υπείκει εισ 
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τα εντάλματα τθσ μετριότθτοσ θ αιχμάλωτοσ του πάκουσ τθσ εκδικιςεωσ ανκρϊπινοσ 

ψυχι. Αλλ' υπό το ςκιπτρον του ςουλτάνου, αφται αι Αρχαί ιςαν αι χείρεσ τθσ ανομίασ και 

των αιμάτων. Οι Μιτυλθναίοι Χριςτιανοί και οι κατά τα πλθςιόχωρα παράλια τθσ Αςίασ όχι 

διότι ιςαν ςυμμζτοχοι του εμπρθςμοφ του δικρότου, αλλά διότι ζτυχε να κατοικϊςι γθν, 

παρ' θν το δίκροτον εκάθ, ζγειναν οι τριςάκλιοι κφματα τθσ μανίασ των τουρκικϊν Αρχϊν, 

ςωαηόμενοι ανθλεϊσ, γυμνοφμενοι και πωλοφμενοι ωσ ανδράποδα. Αλλ' θ γειτονία εκείνθ 

ζμελλε να γζνθ ςυγχρόνωσ κζατρον άλλων δεινοτζρων ςυμωορϊν. Ρόλισ, περιζχουςα 

ψυχάσ 30 χιλιάδασ, ζμελλε ν' αωανιςκι όλθ, όχι διότι ζλαβεν όπλα κατά τθσ υπόπτου 

εξουςίασ, οφτε διότι εωάνθ άλλωσ πωσ αξία καταςτροωισ, αλλά διότι ιτον όλθ χριςτιανικι 

και ικανι και τθν αιμοχαρι δίψαν τθσ εξουςίασ να ςβζςθ, και τθν εξ αδίκων πλουτείν 

επικυμίαν τθσ να πλθρϊςθ. Θ πόλισ αφτθ είναι αι Κυδωνιαί, γνωςταί διά τθν αυτονομίαν 

και ευνομίαν, διά τα ωιλάνκρωπα καταςτιματα, διά το ωιλοςοωικόν ςχολείον και τθν 

ωιλοκαλίαν και ευηωίαν των κατοίκων. 

 

Οι Κυδωνιείσ εξ αιτίασ τθσ επί τθσ Αςίασ κζςεϊσ των ενϊπιον τόςων μυριάδων Τοφρκων, 

όχι μόνον δεν επεχείρθςαν ν' απελευκερωκϊςιν, αλλ' εωρόντιςαν και να κακθςυχάςωςι 

τασ υποψίασ των Τοφρκων διά τθσ διαγωγισ των. Αω' θσ θμζρασ απεςτάτθςαν τα Ψαρά, θ 

τουρκικι Αρχι τθσ Ρεργάμου, εισ θν υπζκειντο αι Κυδωνιαί, υποπτεφουςα πόλιν τόςον 

πολυάνκρωπον, και όλθν χριςτιανικιν, ζςτειλεν εισ προωφλαξιν τετρακιςχιλίουσ 

οπλοωόρουσ, ςκθνϊςαντασ κατ' αρχάσ εκτόσ αυτισ, αλλά πολλοφσ μετά ταφτα 

παρειςελκόντασ. Ππου ςυρροι τουρκικϊν ςτρατευμάτων, εκεί και αταξίαι ατιμϊρθτοι εν 

καιρϊ πολζμου· θνοχλοφντο λοιπόν κακ' θμζραν οι Χριςτιανοί, και εκινδφνευαν παρά τθν 

κζλθςίν των να ταραχκϊςιν εξ αιτίασ τθσ διαγωγισ των εισ προωφλαξιν ελκόντων. Ο 

προεςτϊσ τθσ πόλεωσ Χατςι - Κανάςθσ υπιγεν εισ Ρζργαμον επ' ελπίδι να πείςθ τθν 

Αρχιν εισ ανάκλθςιν των ατάκτων ςτρατευμάτων, αλλά δεν ειςθκοφςκθ. 

Λοφνιοσ Τθν 2 Λουνίου θ ελλθνικι μοίρα ζπλευςεν εισ τα ζμπροςκεν των Κυδωνιϊν 

Μοςχονιςια. Ο λαόσ του μόνου κατοικουμζνου νθςιδίου, όλοσ χριςτιανικόσ, ωσ και 

ο των Κυδωνιϊν, είχεν ζνα μόνον Τοφρκου, τον αγάν, ον απεδίωξεν επί τθ 

παρουςία των ελλθνικϊν πλοίων, φψωςε τθν ςθμαίαν τθσ ελευκερίασ και κατζλαβε 

το Κλειδί, ό εςτι τθν ςυηευγνφουςαν το νθςίδιον και τθν ξθράν γζωυραν, εισ 

εμπόδιον ειςβολισ Τοφρκων. Το ςυμβάν τοφτο εξθγρίωςεν ζτι μάλλον τα 

ςτρατεφματα και ζδωκεν αωορμιν εισ νζουσ ωόβουσ και κινδφνουσ. Οι δε 

Κυδωνιείσ βλζποντεσ ότι κα επάκαιναν τα πάνδεινα, είτε θςυχάηοντεσ είτε 

επαναςτατοφντεσ, απεωάςιςαν να ωφγωςι, και ζςτειλαν εισ τα Μοςχονιςια τον 

διδάςκαλον Βενιαμίν, παρακαλοφντεσ τον ναφαρχον να ωροντίςθ περί μεταωοράσ 

του κινδυνεφοντοσ λαοφ εισ Ψαρά· και επειδι πλοία δεν δφνανται να ειςπλεφςωςι 

διότι τα νερά είναι ρθχά παρά το λιμενοςτόμιον, εςτάλθςαν λζμβοι εισ το 

ακροκαλάςςιον τθν 4, και οι Κυδωνιείσ ιρχιςαν να καταβιβάηωςι τασ γυναίκασ και 

τα τζκνα των. Ταφτα βλζποντεσ οι Τοφρκοι και εκλαμβάνοντζσ τα ίςωσ ωσ πολεμικάσ 

προετοιμαςίασ, εμπόδιηαν βιαίωσ τουσ ωεφγοντασ. Οι κάτοικοι θναγκάςκθςαν ν' 

αποκροφςωςι τθν βίαν διά τθσ βίασ· αι δε λζμβοι όςαι είχαν κανόνια, τα 

μετεχειρίςκθςαν και αφται κατά των ενοχλοφντων τουσ Χριςτιανοφσ Τοφρκων, και 

οφτωσ ιρχιςαν εντόσ τθσ πόλεωσ τθν 4 ςωαγαί, αρπαγαί, αιχμαλωςίαι και πυρκαϊαί· 

το παρακαλάςςιον εςκεπάςκθ προςωφγων, πολλαί γυναίκεσ ζπιπταν εισ τθν 
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κάλαςςαν, ίνα μθ πζςωςιν εισ χείρασ Τοφρκων, θ πόλισ εκαίετο, και όλαι αι λζμβοι 

και όλα τα μικρά πλοιάρια των Μοοχονθςιωτϊν μετζωεραν αδιακόπωσ και 

επεςϊρευαν εισ τα πλοία τουσ δυςτυχείσ Κυδωνιείσ, βλζποντασ ωλεγομζνασ τασ 

οικίασ των και κρθνοφντασ τθν μεγάλθν ςυμωοράν των. Τοιουτοτρόπωσ 

κατεςτράωθ θ λαμπρά των Κυδωνιϊν πόλισ, και οι κάτοικοί τθσ, όςοι κατζωυγαν εισ 

τα πλοία, μετεκομίςκθςαν και διεςπάρθςαν εισ διαωόρουσ νιςουσ, βιοφντεσ βίον 

αβίωτον. Κυβζρνθςισ, όχι μόνον μθ παρζχουςα αλλά και αωαιροφςα τα εισ 

προωφλαξιν και διάςωςιν κινδυνεφοντοσ λαοφ και καταςτρζωουςα επί απλαίσ 

υποψίαισ αυτόν, είναι αξία τθσ κατάρασ και του ανακζματοσ όλων των εκνϊν και 

όλων των αιϊνων. 

 

Επί δε τθ ςυμωορά των Κυδωνιϊν κατεωοβικθςαν όλοι οι κατοικοφντεσ τα ενδότερα τθσ 

Αςίασ Χριςτιανοί και κατζβαιναν ςωρθδόν εισ τα παρακαλάςςια, ίνα διαςωκϊςι δι' ων 

εδφναντο τρόπων είσ τινασ των υπό τθν ελλθνικιν ςθμαίαν νιςων. Εγκατζλειψαν και οι 

Μοςχονθςιϊται τθν πατρίδα των, και κατζωυγαν και αυτοί όπου θμπόρεςαν· ϊςτε όλθ 

εκείνθ θ ζωσ χκεσ ανκθρά ακτι ζγεινε τόποσ ερθμϊςεωσ. Τοιαφτθ είναι θ ωφςισ των 

δεςποτικϊν, των τυραννικϊν και των βαρβάρων κυβερνιςεων. 

 

Τα δ' ελλθνικά πλοία, αωοφ ελφτρωςαν τόςον πλικοσ, ζπλευςαν τθν 7 προσ τθν Τζνεδον, 

και επανζπλευςαν εκείκεν εισ τα ίδια· κατιραν δε τθν 12 τα υδραϊκά εισ τον λιμζνα των. 

 

Οι κραςείσ ενϊπιον των αδυνάτων είναι δειλοί ενϊπιον των δυνατϊν. Εν ϊ τόςα κακά 

υπζωεραν οι άοπλοι Χριςτιανοί, αι τουρκικαί Αρχαί τθσ Μιτυλινθσ τόςον εωοβικθςαν 

τουσ γείτονασ των Ψαριανοφσ εξ αιτίασ του εμπρθςμοφ του δικρότου, ϊςτε τοισ 

υπεςχζκθςαν ωόρον, υπό τον όρον να μθ ενοχλϊςι τθν Μιτυλινθν και το μικρόν ναυτικόν 

τθσ. 

 
Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ των μερϊν εκείνων μεςοφντοσ του ιουνίου. 

 

Θ δε άλλθ μοίρα του ελλθνικοφ ςτόλου ςυγκειμζνθ εκ 12 πλοίων, ιτοι 6 υδραϊκϊν υπό τον 

Δθμιτρθν Βϊκον Μιαοφλθν, και 6 ςπετςιωτικϊν υπό τον Νικολόν Μπόταςθν, εξζπλευςεν 

επί τθ επιμόνω αιτιςει των Ρελοποννθςίων κατά τον κορινκιακόν κόλπον προσ καταδίωξιν 

ολίγων τουρκικϊν πλοίων αποςπαςκζντων τθσ εν Μοφρτω ναυτικισ δυνάμεωσ και 

μεταπλευςάντων εισ τον λιμζνα των Ρατρϊν, και προσ άλωςιν τθσ Ναυπάκτου και του 

Αντιρρίου διά τθσ ςυμπράξεωσ και των κατά ξθράν δυνάμεων. Εκ των 12 δε τοφτων 

πλοίων, 2, τα του Αναςτάςθ Καλανδροφτςου και τα του Αναγνϊςτθ Κουλάτςθ, ζμειναν 

κατά τον διάπλουν ζμπροςκεν του Νεοκάςτρου και τθσ Κορϊνθσ προσ αποκλειςμόν των 

ωρουρίων εκείνων· 

Μάιοσ τα δε άλλα, προχωριςαντα κατά τασ Ράτρασ, είδαν τθν 20 μαΐου πλζοντα 

ζμπροςκεν του ακρωτθρίου του Ράπα εισ αποκλειςμόν των Ρατρϊν υπό ςθμαίαν 

ελλθνικιν 6 δικάταρτα, εξ ων τα 5 γαλαξειδιωτικά και το ζν κεωαλλθναίον (γ), και 

δφο κανονοωόρουσ· είδαν και μίαν κορβζταν τουρκικιν πλζουςαν προσ τα ζξω και 

επζπλευςαν· αλλ' αφτθ ωοβθκείςα εςτράωθ πλθςίςτιοσ προσ τθν Ναφπακτον. 

Ανιχκθςαν εν τω άμα και τα εν τω λιμζνι των Ρατρϊν 4 τουρκικά δικάταρτα επί τθ 
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διά ςθμείων προςκλιςει τθσ κορβζτασ, και κατζωυγαν και αυτά υπό τθν Ναφπακτον. 

Τόςον δε επί τθ εμωανίςει τθσ ελλθνικισ ταφτθσ μοίρασ εωοβικθ ο εν Ράτραισ 

Λςοφωθσ, ϊςτε ανιγγειλε τοισ ειςζτι ενδιαμζνουςι προξζνοισ, ότι δεν θγγυάτο εισ το 

εξισ τθν αςωάλειάν των και επεκφμει ν' αναχωριςωςιν αυκθμερόν, διότι 

θναγκάηετο να καφςθ τασ κατοικίασ των, μθ τασ κατάςχωςιν οι εχκροί του. Επί τθ 

προςκλιςει ταφτθ και τθ απειλι οι πρόξενοι ανεχϊρθςαν όλοι αυκθμερόν εμβάντεσ 

εισ τθν εν τω λιμζνι γαλλικιν ωρεγάταν Arriège. Τα δε ελλθνικά πλοία, άτινα 

εχαιρζτθςαν οι Ζλλθνεσ άνωκεν των βουνϊν ανάψαντεσ πυρά, διεπζραςαν αβλαβϊσ 

το ςτενόν ςτόμιον του κόλπου υπό το εχκρικόν πυρ των ωρουρίων, τα μεν κακ' θν 

ζωκαςαν ζμπροςκεν των Ρατρϊν εςπζραν, τα δε τθν επαφριον· επειράκθςαν οι εν 

αυτοίσ να βλάψωςι τα εχκρικά, αλλά δεν εδυνικθςαν εξ αιτίασ τθσ υπό το πυρ του 

ωρουρίου τθσ Ναυπάκτου κζςεϊσ των, και αγκυροβολιςαντεσ πλθςίον ζςτθςαν επί 

τθσ ξθράσ τρία κανόνια, δι' ων εκτφπουν, αν και αβλαβϊσ, και τθν Ναφπακτον και τα 

πλοία. 

 

Είχαν ιδθ καταβι προσ εκείνα τα παρακαλάςςια ικανά ςτρατεφματα εισ πολιορκίαν τθσ 

Ναυπάκτου και του Αντιρρίου. Στεροφμενα παντόσ επιτθδείου εισ προςβολιν ωρουρίων 

και πρόκυμα να επιχειριςωςί τι, ζδραξαν τθν ευκαιρίαν τθσ εμωανίςεωσ των ελλθνικϊν 

πλοίων, ιλκαν πλθςιζςτερον τθσ Ναυπάκτου τθν 24 και τθν επαφριον ιρχιςε ςωοδρότατοσ 

τουωεκιςμόσ και κανονοβολιςμόσ διά ξθράσ και καλάςςθσ· τόςον δε εωοβικθςαν οι 

Τοφρκοι, ϊςτε ζβαλαν πυρ εισ τθν πόλιν και ανζβθςαν εισ τθν ακρόπολιν. Τθν δε 26 

υπιγαν οι αρχθγοί του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου εισ τον ςτόλον, και, ςυςκζψεωσ γενομζνθσ, 

απεωαςίςκθ θ εξ εωόδου άλωςισ του Αντιρρίου. Επί τω ςκοπϊ τοφτω θτοιμάςκθςαν επί 

των πλοίων 10 κλίμακεσ, 10 πθχϊν εκάςτθ, ασ παραλαβόντεσ οι αρχθγοί του ςτρατοπζδου 

απζβθςαν εισ τθν ξθράν. 

Λοφνιοσ Δευτζρου δε ςυμβουλίου γενομζνου, ωρίςκθ θμζρα εωόδου θ 6 Λουνίου. 

Ρροτείναντοσ δε του Διαμαντι Χορμϊβα, ενόσ των αρχθγϊν, ν' αναβι πρϊτοσ το 

τείχοσ, και αιτιςαντοσ να τον ακολουκιςωςιν όςοι προθροφντο, υπεςχζκθςαν 400 

να ςυγκινδυνεφςωςιν. Αλλ' αω' οφ ιλκεν θ ϊρα τθσ εωόδου και του κινδφνου και 

επλθςίαςαν το τείχοσ, ο μεν Διαμαντισ ανζβθ κακ' ά επρότεινεν, αλλ' ολιγϊτατοι 

τον ακολοφκθςαν, και εωονεφκθςαν αυτόσ καί τινεσ των οπαδϊν του. Μετά δε τθν 

αποτυχίαν ταφτθν οι ναφται, μιμοφμενοι τουσ εν τθ Εριςϊ, απζκεςαν ζν τινι 

γαλαξειδιωτικϊ πλοίω ανεπιτθδείωσ φλασ καυςτικάσ, και ανάψαντεσ αυτάσ το 

ζρριψαν τθν 10 επί τα τουρκικά υπό τθν οδθγίαν ενόσ και μόνου ανδρόσ, του 

Γεωργίου Ραξινοφ βαςτϊντοσ το πθδάλιον· αλλά πριν κολλιςθ το πλοίον, 

περιεωλογίςκθ ο πθδαλιοφχοσ και ζπεςεν εισ τθν κάλαςςαν, οι δε εχκροί, 

ςυλλαβόντεσ αυτόν, τον ζψθςαν ηϊντα ματαιϊςαντεσ και το επιχείρθμά του. Μετά 

πζντε δε θμζρασ εξζπλευςεν θ ελλθνικι μοίρα, αναπλζουςα εισ τα ίδια, και ζμειναν 

εντόσ του κόλπου το κεωαλλθναίον, τα 5 γαλαξειδιωτικά, ζν ςπετςιωτικόν και αι 

κανονοωόροι· διεπζρων δε τα πλοία ταφτα ςυχνϊσ και αωόβωσ το ςτόμιον του 

κόλπου ενιςχφοντα ποτζ μεν τα εντόσ, ποτζ δε τα εκτόσ κινιματα των κατά ξθράν 

Ελλινων, εκπλζοντα μζχρι του ακρωτθρίου του Ράπα και εμποδίηοντα πολλάκισ τα 

ζξωκεν ερχόμενα προσ τουσ εν Ράτραισ Τοφρκουσ βοθκιματα, και τθν διάβαςιν 

μάλιςτα των Τοφρκων εισ τασ ιονίουσ νιςουσ και εισ τθν παραλίαν τθσ Θπείρου, 
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αλλά μθδόλωσ ςεβόμενα τθν ιόνιον ςθμαίαν· εω' ϊ οργιςκείςα θ αρμοςτεία 

εξαπζςτειλε ναυτικιν δφναμιν, ιτισ, ευροφςα τθν νφκτα κατά τθν Γλαρζντςαν μίαν 

των δφο κανονοωόρων και αίωνθσ επιπεςοφςα εωόνευςε δφο ναφτασ, ςυνζλαβε 

δφο άλλουσ και μετζωερεν εισ Ηάκυνκον και αυτοφσ και τθν κανονοωόρον 

εγκαταλειωκείςαν υπό των λοιπϊν ναυτϊν τθσ, εισ τθν ξθράν διαςωκζντων. Μετά 

τρίμθνον δε ωυλάκιςιν απελφκθςαν οι ςυλλθωκζντεσ. 

 

Αν θ εισ τον κορινκιακόσ κόλπον ναυτικι εκςτρατεία δεν ζωερε το προςδοκϊμενον 

αποτζλεςμα, εχρθςίμενςεν όμωσ μεγάλωσ εισ εμψφχωςιν των Ελλινων και τρόμον των 

Τοφρκων εκείνου του μζρουσ, εξ αιτίασ τθσ διά πορκμοφ, ενόσ και ιμιςυ μιλίου πλάτοσ 

ζχοντοσ, τολμθράσ και ευτυχοφσ διαπεραιϊςεωσ των πλοίων μεταξφ δφο ωρουρίων 

ακαταπαφςτωσ κανονοβολοφντων· ςυνζτρεξε δε τα μζγιςτα και εισ τθν επανάςταςιν τθσ 

Αιτωλοακαρνανίασ. Εν τοφτοισ, μακόντεσ τα τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ οι εν τθ κατά τον 

Μοφρτον τουρκικι μοίρα, ςυνζλαβαν αίωνθσ τινάσ εμπλζοντασ Υδραίουσ και τουσ 

εκανάτωςαν, εν οισ και τον Μανϊλθν Γκιοφςτον, τον μόνον επιηϊντα αδελωόν των εν τω 

ναυςτάκμω τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ άλλοτε αποκεωαλιςκζντων. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΣ' 

 
Παθήμαηα ηυν μςπναίυν, Κςππίυν και Κώυν Υπιζηιανών. 

Μάιοσ ΚΑΚ' ον δε καιρόν αι τριςάκλιαι Κυδωνιαί ζγειναν τόποσ ερθμϊςεωσ, δεινά 

δυςτυχιματα ζπακεν θ Σμφρνθ. Εωάνθςαν τον μάιον εν εκείνθ τθ πόλει δφο 

δερβίςαι, οίτινεσ περιωερόμενοι τασ οδοφσ και τα καωενεία και παριςτάμενοι ωσ 

κεόπνευςτοι, θρζκιηαν τουσ Τοφρκουσ εισ καταςτροωιν των Χριςτιανϊν, ωσ εχκρϊν 

τθσ πίςτεϊσ των και του ςκιπτρου των. Καλι τφχθ ο μουτεςελιμθσ τθσ Σμφρνθσ 

απεμάκρυνε τουσ ταραξίασ ευςχιμωσ. Τον αυτόν μινα ςυνθκροίςκθςαν επί τθσ 

πλθςίον του επικαλαςςίου ωρουρίου πεδιάδοσ πάμπολλοι αςιανοί Τοφρκοι, οι μεν 

επί προωυλάξει του μζρουσ εκείνου από ενδεχομζνου επαναςτατικοφ κινιματοσ, οι 

δε επί μεταβάςει εισ άλλα αποςτατιςαντα μζρθ. Ο αρχθγόσ του ςτρατεφματοσ 

τοφτου, κακιμενοσ εντόσ τθσ πόλεωσ, το διζταξε να διαμείνθ εκτόσ. Αλλ' εν ϊ ουτοσ 

απελάμβανε τασ τρυωάσ τθσ μεγαλοπόλεωσ εκείνθσ, και εισ προμικειαν τροωϊν 

επζβαλλε ςυχνάκισ βαρείσ ωόρουσ, το ςτράτευμα του ελίμωττε, και εκ ταφτθσ τθσ 

αιτίασ διεςπάρθ εισ όλα τα περίχωρα, εχφκθ και εισ αυτιν τθν πόλιν τθν 23 παρά τασ 

διαταγάσ του ανωτζρου του, ζτρεξεν εισ τασ αποκικασ των αρτοποιϊν και λοιπϊν 

τροωοπωλϊν, ζπραξε παντόσ είδουσ αταξίασ, εωόνευςε δφο Χριςτιανοφσ και θπείλει 

αυκθμερόν γενικιν καταςτροωιν. Οι Χριςτιανοί, ζμωοβοι και απροςτάτευτοι, 

αωικαν όλοι τα ζργα των, άλλοι εκλείςκθςαν εν ταισ οικίαισ των, άλλοι ζτρεξαν εισ 

το παρακαλάςςιον, και θ μεγάλθ εκείνθ πόλισ εωαίνετο μεγάλθ ερθμία. Τθν 

εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ είσ των περιωερομζνων γενιτςάρων, διψϊν 

Χριςτιανικόν αίμα και μθ ευρίςκων Χριςτιανόν εν ταισ οδοίσ, ζρριψε μίαν πιςτολίαν 

απροςζκτωσ και αςκόπωσ και εκτφπθςε κατά τφχθν διαβαίνοντά τινα μωαμεκανόν 

Κριτα. Ο γενίτςαροσ, ωοβοφμενοσ μθ πάκθ ωσ ωονεφσ, ι προκζμενοσ ίςωσ τθν 

καταςτροωιν τθσ πόλεωσ, ερωτθκείσ περί του ςυμβάντοσ, είπεν, ότι θ πιςτολία 
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ζπεςεν ζκ τινοσ χριςτιανικισ οικίασ. Θ ψευδισ αφτθ μαρτυρία του ενόχου ιρκεςε να 

εκκζςθ εν τω άμα εισ τον ζςχατον κίνδυνον τθν εν θ εγζνετο ο ωόνοσ ςυνοικίαν, και 

τόςοσ ιτον ο επικρατϊν τρόμοσ, ϊςτε οικογζνειά τισ του δυτικοφ δόγματοσ, ό εςτιν, 

ο ανιρ, θ γυνι, ο υιόσ, τζςςαρεσ κυγατζρεσ και ζν βρζωοσ κθλάηον, ωοβοφμενοι μθ 

πζςωςιν εισ τασ χείρασ των κακοφργων, ςπϊντων τασ κφρασ των γειτονικϊν οικιϊν, 

ανζβθςαν επί τθσ οροωισ τθσ οικίασ των όλοι, και πθδϊντεσ από παρωροωίδοσ εισ 

παρωροωίδα ζωκαςαν είσ τινα απολιγουςαν εισ ςτενωπόν· ςυνζδεςε τότε ο 

δυςτυχισ πατιρ τθν παρωροωίδα ταφτθν και τθν απζναντι επιρρίψασ ςανίδα, και 

τοιουτοτρόπωσ τρζμοντεσ μθ πζςωςι κάτω και ςυντριβϊςιν, επζραςαν όλοι 

πατοφντεσ επί του ςειομζνου εκείνου ςυςτεγάςματοσ, και τουωεκιηόμενοι κάτωκεν 

υπό των Τοφρκων ωσ πτθνά πετϊντα, κατιντθςαν είσ τινα ευρωπαϊκιν οικίαν, όπου 

διεςϊκθςαν. 

 

Ο δε διοικθτισ, αω' οφ είδεν ότι αι προςταγαί και αι απειλαί του δεν ίςχυςαν, εξιλκε μεκ' 

όλθσ τθσ ωρουράσ εισ παφςιν των δεινϊν, και μόλισ κατϊρκωςε να περιοριςκϊςιν οι 

άτακτοι εντόσ τθσ τουρκικισ ςυνοικίασ, αω' οφ τρεισ ϊρασ διιρκεςαν αι αταξίαι, είκοςιν 

οικίαι επατικθςαν και εγυμνϊκθςαν και είκοςιν άκλιοι Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν. Μετά τα 

πακιματα ταφτα πολλοί των Χριςτιανϊν ιρχιςαν να επανζρχωνται εισ τασ οικίασ των, 

καρρυνκζντεσ υπό τθσ καλισ διακζςεωσ τθσ τοπικισ Αρχισ, αλλ' ζπακαν μετ' ολίγον 

χειρότερα (α). 

 

Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ διεδόκθ ωιμθ, ότι θ ωςςία εκιρυξε πόλεμον κατά τθσ Τουρκίασ. 

Θ ψευδισ αφτθ ωιμθ ζβαλε πάλιν άνω κάτω τθν πόλιν· και οι υπό τθν ρωςςικιν 

προςταςίαν, ωοβθκζντεσ, κατζωυγαν οι μεν εισ άλλα προξενεία, οι δε εισ πλοία· ουδ' 

αυτόσ δε ο πρόξενοσ τθσ ωςςίασ ιτον αςωαλισ επί τθσ ξθράσ. Οι δε δυςτυχείσ Ζλλθνεσ, 

ουσ εκεϊρουν οι Τοφρκοι όλουσ ϊςςουσ, εκρφπτοντο όπου θμπόρουν. Διςχίλιαι ψυχαί 

κατζωυγαν εισ μόνον το υπό τον γενναίον και ωιλάνκρωπον Δαυίδ γαλλικόν προξενείον. 

Μόλισ εψεφςκθ θ περί του πολζμου ωιμθ, και ςυνζπεςαν κακι τφχθ άλλα περιςτατικά, 

εξαγριϊςαντα πάλιν τουσ διψϊντασ τθν καταςτροωιν των Χριςτιανϊν. 

Λοφνιοσ Ρρο πολλϊν θμερϊν ευρίςκετο εν τω λιμζνι τθσ Σμφρνθσ ρωςςικόν πλοίον 

εμπορικόν. Τθν 3 Λουνίου, ό εςτι τασ θμζρασ των ταραχϊν, το πλοίον θτοιμάςκθ εισ 

απόπλουν. Επί τθ ειδιςει ταφτθ ςυνιχκθςαν οι Τοφρκοι εισ τον αιγιαλόν, το 

εμπόδιςαν λζγοντεσ, ότι μετεκόμιηε πολεμεωόδια εισ τθν Ελλάδα, και εηιτθςαν τθν 

άδειαν να το επιςκεωκϊςι· το επεςκζωκθςαν δισ και τρισ· και μθ ευρόντεσ ό,τι 

υπϊπτευαν, το απζλυςαν. Αλλά τθν αυτιν θμζραν εγνϊςκθ ο εν Εριςϊ εμπρθςμόσ 

του δικρότου. Οι Τοφρκοι εξεμάνθςαν επί τοφτω, εχφκθςαν εισ διάωορα μζρθ τθσ 

πόλεωσ και εωόνευαν αδιακρίτωσ τουσ προςτυχόντασ Χριςτιανοφσ, ανυπόπτωσ εν 

τθ πόλει περιωερομζνουσ. Τθν νφκτα ιλκεν θ είδθςισ τθσ καταςτροωισ των 

Κυδωνιϊν. Θ είδθςισ αφτθ ιλκε παρθλλαγμζνθ ι εξ αγνοίασ ι εκ κακοβουλίασ· 

ελζγετο, ότι οι Κυδωνιείσ, βοθκοφμενοι υπό του ελλθνικοφ ναυτικοφ, ζδωκαν τθν 

πρϊτθν αωορμιν ςωάξαντεσ τουσ εν τθ πόλει Τοφρκουσ και προκαλζςαντεσ τθν 

ειςβολιν των ζξω τουρκικϊν ςτρατευμάτων. Μόλισ εξθμζρωςε, και ιρχιςε νζα 

ςωαγι εξ αιτίασ τθσ ειδιςεωσ ταφτθσ, και τόςον αίμα ακϊον εχφκθ, ϊςτε οι επί των 

άλλων θμερϊν ωόνοι εωαίνοντο μικροφ λόγου. Επειδι δε δεν εφριςκαν πλζον οι 



www.schooltime.gr Σελίδα 140 
 

διμιοι Χριςτιανοφσ εν ταισ οδοίσ εισ ςωαγιν, υπιγαν τινεσ αυτϊν να πατιςωςι το 

ωςςικόν προξενείον. Οι δε εισ ωφλαξιν αυτοφ γενίτςαροι εωοβικθςαν και ζωυγαν 

αωιςαντζσ το απροςτάτευτον. Καλι τφχθ ιλκαν λζμβοι ζνοπλοι διαωόρων 

ευρωπαϊκϊν πλοίων εισ υπεράςπιςίν του, ζπεςε και μία κανονία ζκ τινοσ πολεμικοφ 

ευρωπαϊκοφ πλοίου εισ απλοφν ωόβον, και τοιουτοτρόπωσ οι μεν απειλοφντεσ το 

προξενείον διεςκορπίςκθςαν, ο δε πρόξενοσ και οι περί αυτόν διεςϊκθςαν εισ τα 

πλοία κακϊσ ζχοντεσ. Οι κακοφργοι υπιγαν μετ' ολίγον εισ το γαλλικόν προξενείον 

ηθτοφντεσ να τοισ παραδοκϊςιν οι εισ αυτό καταωυγόντεσ διςχίλιοι Χριςτιανοί. 

Αντζςτθ ο πρόξενοσ γενναίωσ· ιλκαν και ζνοπλοι λζμβοι βαςιλικοφ τινοσ γαλλικοφ 

πλοίου ευρεκζντοσ εν τω λιμζνι, και οφτω διεςϊκθςαν οι κινδυνεφοντεσ. Μθ 

ευχαριςτοφμενοι δε οι άνκρωποι των αιμάτων να ωονεφωςι ςποράδθν, ςυνζλαβαν 

τθν τρομεράν ιδζαν γενικισ ςωαγισ· αλλ' εισ πραγματοποίθςιν τοιοφτου 

τολμιματοσ ζκριναν αναγκαίον να προκαλζςωςι πράξιν νομιμοποιοφςαν το 

μελετϊμενον και υπιγαν προσ τον μουλάν ηθτοφντεσ τον αναγκαίον ωετωάν· 

ανετριχίαςεν ο ευςυνείδθτοσ μουλάσ ακοφςασ τοιαφτθν αίτθςιν, τθν απζρριψε, και 

τουσ επζπλθξεν. Εωρφαξαν οι επιπλθχκζντεσ διά τθν παρακοιν του μουλά· και, εν ϊ 

αυτόσ ο ςουλτάνοσ ςζβεται το τάγμα των ανκρϊπων τοφτων ωσ τάγμα υπθρετϊν 

του νόμου και τθσ κρθςκείασ, οφτοι τον εςκότωςαν. Μετά το μζγα τοφτο 

ανοςιοφργθμα εςκότωςαν και τον αγιάνθν και άλλουσ Τοφρκουσ κατακρίνοντασ τασ 

πράξεισ των· αβλαβείσ δε αωικαν τον μουτεςελιμθν και τον αρχθγόν των· διότι ο 

μεν πρϊτοσ, ωοβοφμενοσ τθν οργιν των, δεν εωζρετο ωσ πρότερον, ο δε άλλοσ 

εκεωρείτο ωσ υποκινθτισ των πραττομζνων. Εξ όςων δε ςυνζβθςαν, ενόμιηεν 

ζκαςτοσ των εν Σμφρνθ, ότι ζωκαςεν θ τελευταία ϊρα όλων των εκεί Χριςτιανϊν· 

αλλά ζπαυςαν παρά πάςαν προςδοκίαν οι ωόνοι περί τθν εςπζραν, και θ πόλισ 

απζωυγεν ωσ εκ καφματοσ τα επαπειλοφμενα δεινά. 

 

Τθν δε επιοφςαν θκζλθςαν οι αλιτιριοι να επιςκεωκϊςι και τετάρτθν ωοράν το υπό 

ρωςςικιν ςθμαίαν πλοίον, ανακομιςκζν εισ τον λιμζνα τθν παρελκοφςαν νφκτα· αλλ' ουδζ 

τότε θφραν πολεμεωόδια· θφραν όμωσ κατά δυςτυχίαν 50 επιβάτασ Ζλλθνασ, εν οισ καί 

τινασ Μονασ· και τοφτουσ μεν παρζδωκαν αβλαβείσ τω προξζνω τθσ Αγγλίασ, τουσ δε 

λοιποφσ απεβίβαςαν, και τουσ μεν ζςωαξαν, τουσ δε εδθμοπράτθςαν. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ, επειδι απθγορεφετο πασ είςπλουσ και ζκπλουσ, ζρριψεν άγκυραν 

εκτόσ του λιμζνοσ πλθςίον του ωρουρίου ςαρδθνικόν πλοίον, και ιρχιςε να επιβιβάηθ 

κρυωίωσ επί αδρά τιμι Ζλλθνασ, ίνα τουσ μετακομίςθ είσ τινασ των ελευκζρων νιςων προσ 

αςωάλειαν. Εμπόδιςεν θ Ρφλθ πρό τινων θμερϊν διά ωιρμανίου τθν ωυγιν των Ελλινων, 

και απθγόρευςε να δζχωνται τουσ ωυγάδασ ευρωπαϊκά πλοία· διζταξε δε και νθοψίαν και 

επζβαλε ποινιν τθν διμευςιν των δεχομζνων τοιοφτουσ επιβάτασ· διζταξε δε ταφτα πάντα 

ςυναινζςει των εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεων, οίτινεσ απζςτειλαν τοιαφτασ οδθγίασ 

προσ όλουσ τουσ κατά τθν οκωμανικιν επικράτειαν προξζνουσ· μόνοσ δε ο τθσ ωςςίασ 

δεν ςυνινεςεν. Αι τουρκικαί Αρχαί όλων των μερϊν τθσ επικρατείασ εγίνωςκον και τθν 

διαταγι τθσ Ρφλθσ και τασ περί τοφτου δοκείςασ τοισ προξζνοισ οδθγίασ· Δι' ο μακοφςαι αι 

τθσ Σμφρνθσ, ότι το ςαρδθνικόν πλοίον μετιρχετο το απθγορευμζνον τοφτο ζργον, 

ζςτειλαν δικάταρτον αλγερινόν ευρεκζν εν τω λιμζνι εισ ςφλλθψίν του. Το ςαρδθνικόν 

είχεν ανελκφςει τθν άγκυραν προ μιασ ϊρασ, αλλά δεν εδυνικθ ν' απομακρυνκι διά τθν 
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επικρατοφςαν νθνεμίαν· βλζπον δε τον επικείμενον κίνδυνον κατζωυγεν υπό τθν 

προςταςίαν τθσ γαλλικισ ωρεγάτασ Jeanne d' Arc. Ο Αλγερινόσ απιτει το πλοίον· αλλ' ο 

διοικθτισ τθσ ωρεγάτασ ανζνευεν· επί τζλουσ ενεκρίκθ ν' αποωαςιςκι τι μζλλει γενζςκαι 

παρά του προξζνου τθσ Γαλλίασ και των επί τθσ ξθράσ τουρκικϊν Αρχϊν. Εν ϊ δε ταφτα 

διεπραγματεφοντο, οι επί του ςαρδθνικοφ πλοίου διακόςιοι επιβάται Ζλλθνεσ 

μετεκομίςκθςαν αςωαλείασ χάριν εισ τθν ωρεγάταν, αλλά μετ' ολίγον εςτάλθςαν εισ το 

γαλλικόν προξενείον προσ αποωυγιν τθσ εισ τον πλοίαρχον επικειμζνθσ ευκφνθσ. Ο δε 

πρόξενοσ, μθ δυνάμενοσ ν' αντείπθ εισ τασ οδθγίασ τουσ και πιςτεφςασ εισ τασ απατθλάσ 

υποςχζςεισ των τουρκικϊν Αρχϊν περί τθσ αςωαλείασ των ανκρϊπων ωοβθκείσ δε μθ 

πατθκι και το προξενείον και δοκι αωορμι να και ίςωσ και θ πόλισ, κακϊσ ελζγετο, αν 

επροςτάτευε τουσ δυςτυχείσ εκείνουσ, ενζδωκεν εν άκρα κλίψει, και παρζλαβαν οι 

Τοφρκοι τουσ επιβάτασ και το πλιρωμα του ςαρδθνικοφ πλοίου· και οι μεν επιβάται, άλλοι 

εωονεφκθςαν και άλλοι εξθγοράςκθςαν· εκ δε των του πλθρϊματοσ, επτά μετά του 

πλοιάρχου, υπθκόων όλων ξζνθσ Δυνάμεωσ, τρεισ απεκεωαλίςκθςαν, δφο 

κατεςπαράχκθςαν, ο δε πλοίαρχοσ και είσ ναφτθσ εκρεμάςκθςαν· εισ χλευαςμόν δε τθσ 

Ευρϊπθσ ζβαλαν εν τω ςτόματι αυτϊν οι αγχονιςταί ς ι γ ά ρ ο ν (β). Τοιοφτον ζωερεν 

αποτζλεςμα θ αιςχρά και αδικαιολόγθτοσ ςυναίνεςισ εισ τασ ορζξεισ τθσ Ρφλθσ των εν 

Κωνςταντινουπόλει πρζςβεων, καταιςχυνάντων τασ ςθμαίασ των βαςιλζων αυτϊν επ' 

ολζκρω τθσ καταδιωκομζνθσ και παςχοφςθσ ανκρωπότθτοσ. Θμάρτθςαν οι πρζςβεισ 

ωιλανκρϊπων και Χριςτιανϊν βαςιλζων αμάρτθμα μζγα ςυντρζξαντεσ χάριν τθσ Ρφλθσ εισ 

τα δεινά των ομοπίςτων αυτϊν διά των προσ τουσ προξζνουσ χριςιν του δικαιϊματοσ τθσ 

νθοψίασ οδθγιϊν, διότι ιξευραν, εξ ων ικουαν και ζβλεπαν, ότι το δικαίωμα τθσ νθοψίασ 

ιτο παρά τοισ Τοφρκοισ δικαίωμα ςωαγισ. Χρζοσ είχαν να προςτατεφωςιν αδιακρίτωσ 

ακϊουσ και αόπλουσ είτε Τοφρκουσ είτε Χριςτιανοφσ, μθ καταδικαηομζνουσ υπό τινοσ 

νόμου, προςτρζχοντασ υπό τθν ςκζπθν των ςθμαιϊν των εισ αποωυγιν τθσ ωανεράσ και 

αδίκου ςωαγισ ι του ανδραποδιςμοφ. 

 

Εκ των εν Σμφρνθ οδυνθρϊν ςυμβάντων μεταωζρομεν τον λόγον εισ τα εν Κφπρω και Κω 

οδυνθρότερα· παρατρζχομεν δε άλλα άλλων μερϊν εισ αποωυγιν επαναλιψεωσ των 

αυτϊν δεινϊν, και διότι όςα διθγοφμεκα είναι ικανά αυτά μόνα να δείξωςιν υπό ποίασ 

τίγρεισ ετζλουν οι άκλιοι Χριςτιανοί. 

 

Θ Κφπροσ είχεν επί τθσ επαναςτάςεωσ κατοίκουσ εκατόν χιλιάδασ, εξ ων εικοςακιςχίλιοι 

ιςαν Τοφρκοι, οι δε λοιποί, εκτόσ ολίγων Εβραίων, Χριςτιανοί. Δεκακιςχιλίουσ Τοφρκουσ 

και πεντακιςχιλίουσ Χριςτιανοφσ είχεν θ Λευκωςία, θ πρωτεφουςα τθσ νιςου· ζδρευε δ' εν 

αυτι ο μουτεςελιμθσ τθσ νιςου, ο αλαιμπεθσ, ο γενιτςάραγασ, ο μουωτισ, οι γενικοί 

δθμογζροντεσ και ο αρχιεπίςκοποσ ο και μ α κ α ρ ι ϊ τ α τ ο σ. Θ νιςοσ είχε και άλλουσ 

τρεισ αρχιερείσ, τον Ράωου, τον Κιτίου, και τον Κερθνίασ εδρεφοντασ εν ταισ επαρχίαισ των. 

 

Θ Ρφλθ επί τθσ εκριξεωσ τθσ επαναςτάςεωσ διζταξε τον παςάν του Ακρίου να μεταβιβάςθ 

εισ Κφπρρν ςτρατεφματα και ζδωκε ςυγχρόνωσ πλιρθ άδειαν τω μουτεςελιμθ να ςωάξθ 

όςουσ των Χριςτιανϊν ζκρινεν αξίουσ ςωαγισ. 

 

Λαβϊν ο τότε μουτεςελιμθσ Κουτςοφκ - Μεχμζτθσ τοιαφτασ διαταγάσ, τασ εκοινοποίθςε 

τοισ εντοπίοισ Τοφρκοισ επί μυςτικοφ ςυμβουλίου. Ρρόκυμοι οφτοι να κεραπεφςωςι τθν 
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κατά των Χριςτιανϊν λφςςαν των και ν' αςωαλίςωςιν ίςωσ, ωσ ενόμιηαν, και τα 

ςυμωζροντα και τθν φπαρξίν των, επινεςαν ωσ ςωτιριον τθν πρόνοιαν τθσ κυβερνιςεωσ 

και εγνωμοδότθςαν να κυςιαςκϊςιν εισ πλιρθ διατιρθςιν τθσ αςωαλείασ τθσ νιςου όχι 

μόνον οι τζςςαρεσ αρχιερείσ και ολίγοι τινζσ των εγκρίτων Χριςτιανϊν κατά τθν πρόταςιν 

του μουτεςελιμθ, αλλ' όλοι όςοι, είτε διά περιουςίαν είτε διά παιδείαν είτε δι' άλλθν 

αιτίαν, είχαν επιρροιν επί των ομοεκνϊν των και εδφναντο να τουσ ωκιςωςιν εισ 

επανάςταςιν. Επί τοφτοισ ςυνζταξαν μακρόν κατάλογον προγραωισ ςυμπαραλαμβάνοντεσ 

αναμωιβόλωσ και όςουσ ζκαςτοσ εμίςει ι όςων επεκφμει να οικειοποιθκι επί μικρά τιμι 

τθν περιουςίαν. Ο μουτεςελιμθσ θφρεν υπζρμεγαν τον αρικμόν των εν τω καταλόγω και 

ανωωελι τθν κυςίαν πολλϊν εξ αυτϊν ωσ αςθμάντων· αλλ' οι εντόπιοι Τοφρκοι, ιδόντεσ 

ότι εδίςταηε, τον θπείλθςαν λζγοντεσ, ότι ιτον υπεφκυνοσ, αν ζνεκα τθσ τοιαφτθσ 

επιεικείασ απεςτάτει θ νιςοσ. Διαρκοφςθσ δε τθσ λογοτριβισ περί του ποςοφ και του 

ποιοφ των κυμάτων, κατιχκθ εισ τθν νιςον ο αρχιμανδρίτθσ Κεοωφλακτοσ Κθςεφσ 

Κφπριοσ, και μείνασ επί του πλοίου διζδωκεν επιςτολάσ και προκθρφξεισ προτρεπτικάσ εισ 

επανάςταςιν. Αι προκθρφξεισ ζπεςαν εισ χείρασ του μουτεςελιμθ και ςυνετζλεςαν εισ το 

να τον πείςωςι να εκτελζςθ τασ διαταγάσ τθσ κυβερνιςεϊσ του και τασ επικυμίασ των 

εντοπίων αγάδων· αλλά, ωοβθκείσ μιποτε θ κυςία τοςοφτων και τοιοφτων επιωζρθ 

ταραχιν, ανζβαλε τθν εκτζλεςιν μζχρι τθσ αωίξεωσ τθσ αναμενομζνθσ ςτρατιωτικισ 

δυνάμεωσ. 

 

Τθν 3 μαΐου ζωκαςαν τετρακιςχίλιοι, και μετά τθν άωιξιν αυτϊν ο μουτεςελιμθσ εκάλεςεν 

εισ Λευκωςίαν τουσ αρχιερείσ και λοιποφσ προφχοντασ επί λόγω ότι, επαναςτατθςάντων 

αλλοφ των ομοκριςκων των, επάναγκεσ ιτο προσ ςωτθρίαν αυτϊν, πιςτϊν όντων, να 

ςτείλωςι κοινιν αναωοράν εισ τθν Ρφλθν βεβαιοφντεσ τθν ακλόνθτον εισ τον κρόνον του 

ςουλτάνου πίςτιν και αωοςίωςίν των· υπζςχετο δε να επικυρϊςθ τα γραωόμενα δι' 

ιδιαιτζρασ του αναωοράσ. Ρολλοί επίςτευςαν τουσ λόγουσ του και υπιγαν εισ Λευκωςίαν· 

τινζσ δε ςυνετϊτεροι υπϊπτευςαν και κατζωυγαν εισ Λάρνακα, πόλιν ζχουςαν 

εξακιςχιλίουσ κατοίκουσ, τουσ πλείςτουσ ομοκριςκουσ, και εκρφβθςαν εν τοισ εκεί 

προξενείοισ. Πςοι δε προφχοντεσ τθσ Λάρνακοσ και τθσ Λεμεςοφ δεν ζλαβαν τθν πρόνοιαν 

να κρυωκϊςιν, ςυνελιωκθςαν εξερχόμενοι των εκκλθςιϊν και εςτάλθςαν δζςμιοι εισ 

Λευκωςίαν. Ο δε μουτεςελιμθσ, αω' οφ ςυνικροιςεν εν τθ πρωτευοφςθ όςουσ θμπόρεςεν, 

ζρριψε το προςωπείον και εωανζρωςε τουσ ωονικοφσ ςκοποφσ του, αν και οι δυςτυχείσ 

Χριςτιανοί ουδεμίαν ζδωκαν αιτίαν. 

 

Τθν 9 Λουλίου ζωεραν οι υπθρζται τθσ εξουςίασ εισ τθν ζμπροςκεν του διοικθτθρίου 

πλατείαν τον αρχιεπίςκοπον Κυπριανόν και τουσ τρεισ άλλουσ αρχιερείσ· και τον μεν 

εκρζμαςαν από τινοσ δζνδρου απζναντι τθσ πφλθσ του διοικθτθρίου, τουσ δε 

απεκεωάλιςαν. Συναπεκεωάλιςαν καί τινασ των προκρίτων Χριςτιανϊν και αωικαν κατά 

γθσ ερριμζνα τα πτϊματα όλων θμζρασ τινάσ· δεν ζπαυςαν δ' ζκτοτε εν διαςτιματι 30 

θμερϊν ςωάηοντεσ και πολλοφσ κόπτοντεσ μελθδόν ηϊντασ. Διακόςιοι προφχοντεσ πόλεων 

και χωρίων εκυςιάςκθςαν, και μόνοι ςχεδόν οι ωυγόντεσ διεςϊκθςαν· τα δε υπάρχοντα 

όλων και κανατωκζντων και ωυγόντων εδθμεφκθςαν και επωλικθςαν. Φιλανκρωπότατοι 

εωάνθςαν ταισ κλιβεραίσ εκείναισ θμζραισ οι πρόξενοι, και κατ' εξοχιν ο τθσ Γαλλίασ 

Μεναίνθσ, παρζχοντεσ εν πρϊτοισ τα προξενεία άςυλα τοισ καταδιωκομζνοισ, και 
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αποπζμποντεσ αυτοφσ μετά ταφτα δι' ευρωπαϊκϊν πλοίων. 

 
Ράνδεινα ζπακαν ςυγχρόνωσ και οι δυςτυχείσ Κϊοι. 

 

Δωδεκιςχίλιοι Τοφρκοι και εξακιςχίλιοι Χριςτιανοί ιςαν επί τθσ επαναςτάςεωσ οι κάτοικοι 

τθσ νιςου ταφτθσ, διεςπαρμζνοι εισ ζξ μζρθ, τθν κυρίωσ λεγομζνθν Χϊραν, και τα χωρία 

Κζωαλον, Αντιμάχειαν, Ρθλείον, Αςωενδιον και Κερμετιν. 

 

Οι εντόπιοι Τοφρκοι, αν και υπερίςχυαν και κατά τον αρικμόν και κατ' άλλα, μετζωεραν τον 

απρίλιον εισ τθν νιςον εκ των τθσ Αςίασ μερϊν κατά διαταγιν τθσ Ρφλθσ διά ωόβον 

ενδεχομζνθσ εξωτερικισ επιδρομισ Ελλινων εξακοςίουσ οπλοωόρουσ. Αταξίαι, αρπαγαί 

και ωόνοι ςποράδθν ςυνζβαιναν ζκτοτε κακ' θμζραν· αλλά τα κακά εκορυωϊκθςαν τθν 11 

Λουλίου. Εκ μόνων των κατοίκων τθσ Χϊρασ εςωάγθςαν 98, όλαι δε αι οικίαι εγυμνϊκθςαν, 

οι ναοί κατεπατικθςαν και εβεβθλϊκθςαν, τα ιερά εχλευάςκθςαν, αι νζαι γυναίκεσ, όςαι 

δεν κατζωυγαν εισ τα όρθ, εκρατικθςαν και μετά τρεισ θμζρασ απελφκθςαν· πάςα αιδϊσ 

εν ενί λόγω εξζλειψε, και πασ ςπινκιρ ελζουσ εςβζςκθ· και ταφτα πάντα επράχκθςαν εισ 

βλάβθν λαοφ, όχι μόνον ακϊου και μθ δϊςαντοσ ςθμείον επαναςτατικισ διακζςεωσ, αλλά 

μιτε ακοφςαντοσ αν υπιρχε Φιλικι Εταιρία, μιτε ζχοντοσ καν όπλα, διότι απθγορεφετο 

ανζκακεν τοισ εν τθ νιςω εκείνθ Χριςτιανοίσ θ κτιςισ και χριςισ αυτϊν. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΖ' 

 

Δπανάζηαζιρ Αιηυλοακαπνανίαρ. — Διζβολή Δλλήνυν ειρ Βπασώπι 

και κςπίεςζιρ αςηού, Σεκέ, Πλαγιάρ και Εαπανηίος. — Μάσαι 

Μακπςνόποςρ και Πέηα. — Καηαζηποθή Καλαππύηυν και ςπάκκος 

— Σα καηά ηο Καππενήζι και ηο Αζπποπόηαμον. — Αποηςσία ηηρ ππορ 

ελεςθέπυζιν ηηρ Πάπγαρ εκζηπαηείαρ. 

 

ΕΛΡΑΜΕΝ τασ αιτίασ δι' ασ εβράδυνε να κινθκι θ Αιτωλοακαρνανία, ωσ πλθςιεςτζρα των 

μεγάλων εχκρικϊν δυνάμεων. Το πρϊτον ςφμπτωμα των ταραχϊν εκείνου του μζρουσ 

εωάνθ αρχομζνου του μαρτίου. Εςτζλλετο εκ Μεςολογγίου εισ Ναφπακτον επί μετακομίςει 

εισ Κωνςταντινοφπολιν ο ςυνικθσ ετιςιοσ ωόροσ. Ο Μακρισ, καταλαβϊν τθν Σκάλαν του 

Μαυρομμάτθ, ςτενιν δίοδον προσ τθν Ναφπακτον, εκτφπθςε τθν 5 μαρτίου τουσ 

ςυνοδεφοντασ τα χριματα, και αυτοφσ μεν εωόνευςεν εκτόσ ενόσ, όςτισ ςτραωείσ εισ το 

Μεςολόγγι ανιγγειλε το γεγονόσ, τα δε χριματα ιρπαςεν. Θ τουρκικι Αρχι τθσ πόλεωσ 

εκεϊρθςε το κοινόν του Μεςολογγίου ζνοχον τθσ πράξεωσ και υπεφκυνον τθσ αρπαγισ και 

ελογομάχει μετά των προεςτϊτων αρνουμζνων πάςαν ενοχιν και αποποιουμζνων πάςαν 

απόδοςιν. Διιρκει θ απαίτθςισ τθσ Αρχισ και θ αποποίθςισ των προεςτϊτων, ότε ιλκεν 

είδθςισ ότι υδραιοςπετςιωτικά πλοία κατζπλεαν όςον οφπω εισ τον κορινκιακόν κόλπον. Θ 

είδθςισ αφτθ θρζκιςεν εισ άκρον τθν ωιλοτιμίαν των ειςζτι υπό τον ηυγόν Μεςολογγιτϊν 

και ζδωκεν αωορμιν να ςυνζλκωςι μυςτικϊσ οι προεςτϊτεσ και ςυςκεωκϊςι περί του 

πρακτζου. Ο διοικθτισ θκζλθςε να ςυλλάβθ αυτοφσ εν τω διοικθτθρίω, όπου τον 

επεςκζπτοντο ςυνικωσ τθν πρωίαν εκάςτθσ θμζρασ· αλλ' οφτοι υποπτεφςαντεσ, δεν τον 
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επεςκζπτοντο ζκτοτε όλοι ομοφ. 

 

Εν τοισ μεταξφ Μεςολογγίου και Ναυπάκτου χωρίοισ, Γαλατά και Μποχωρίω, εςτάκμευε 

τουρκικι ωρουρά. Διεδόκθ λόγοσ εκείναισ ταισ θμζραισ ότι ιρχετο κατ' αυτισ ο Κϊςτασ 

Χορμόβασ μεκ' ικανϊν παλλθκαρίων· επί δε τω λόγω τοφτω κατζωυγεν αφτθ εισ 

Μεςολόγγι. Τθν επιοφςαν διεωθμίςκθ πάλιν ότι τα βουνά του Ηυγοφ εςκεπάςκθςαν υπό κ 

λ ε π τ ϊ ν καταβαινόντων εισ κυρίευςιν του Μεςολογγίου. Πςτισ ωοβθκι, πιςτεφει 

ευκόλωσ ό,τι επίωοβον ακοφςθ· οι δε εν Μεςολογγίω ολίγοι Τοφρκοι ευλόγωσ εωοβοφντο, 

διότι είχαν υπ' όψιν τα εν Ρελοποννιςω και εν τθ Ανατολικι Ελλάδι ςυμβάντα. 

Τοιουτοτρόπωσ προδιατεκειμζνοι, ακοφςαντεσ και πιςτεφςαντεσ τα λεγόμενα, παρζλαβαν 

εν ειρινθ και οι εντόπιοι και οι πάροικοι Τοφρκοι τασ γυναίκασ και τα τζκνα των, 

διεβιβάςκθςαν διά τθσ λίμνθσ αντικρφ του Ανατολικοφ και μετζβθςαν εισ Βραχϊρι μιτ' 

ενοχλοφντεσ μιτ' ενοχλοφμενοι (α). 

Μάιοσ Κατόπιν αυτϊν μετζβθςαν εισ το αυτό μζροσ και ο διοικθτισ και θ ωρουρά του 

Μεςολογγίου θςφχωσ, και τθν 20 μαΐου, κακ' θν εωάνθςαν ειςπλζοντα τον κόλπον 

τα ελλθνικά πλοία, κατζλαβαν οι Χριςτιανοί το εγκαταλειωκζν διοικθτιριον, 

ανεςτιλωςαν τθν επαναςτατικιν ςθμαίαν χαίροντεσ και αλαλάηοντεσ, εκάλεςαν τον 

ζξω περιωερόμενον Μακριν εισ τθν πόλιν και ανιγγειλαν τοισ προκρίτοισ και 

οπλαρχθγοίσ των άλλων μερϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ τα ςυμβάντα, προςκαλοφντεσ 

αυτοφσ να κινθκϊςι και προκαταλάβωςι τα ςτενά του Μακρυνόρουσ εισ αντίκρουςιν 

πάςθσ δι' εκείνου του μζρουσ εχκρικισ ειςβολισ. Θ πρόςκλθςισ ειςθκοφςκθ, και ο 

μεν Μακρισ ειςιλκεν εισ τθν πόλιν το μεςονφκτιον, και τθν επαφριον μετζβθ εισ 

Ανατολικόν, όπου ελκόντεσ προσ αυτόν οι εντόπιοι Τοφρκοι παρζδωκαν τα όπλα και 

ανεχϊρθςαν και αυτοί εισ Βραχϊρι ςυν γυναιξί και τζκνοισ ανενόχλθτοι. Οι δε 

οπλαρχθγοί και προεςτϊτεσ των άλλων μερϊν θτοιμάςκθςαν, οι μεν να καταλάβωςι 

τα ςτενά του Μακρυνόρουσ, οι δε να πζςωςιν επί τθν Βόνιτςαν, και άλλοι να 

εκςτρατεφςωςιν εισ Βραχϊρι και Ηαπάντι κατοικοφμενα υπό πολλϊν Τοφρκων. 

 

Το Βραχϊρι, Εβραιοχϊρι, ι Βλωχοχϊρι, κείμενον εν τθ επαρχία του Βλωχοφ εν μζςω 

πεδιάδοσ, ιτον θ πρωτεφουςα του Καρλελίου, ιτοι του πλείςτου μζρουσ τθσ 

Αιτωλοακαρνανίασ, και κατοικία πλουςίων και ιςχυρϊν Τοφρκων, ων αι μεγαλοπρεπείσ 

οικίαι περιείχοντο ωσ επί το πλείςτον εντόσ διπλοφ, ενίοτε δε και τριπλοφ, περιωράγματοσ· 

κατζωυγαν δ' εκεί, κακϊσ είπαμεν, ωσ εισ αςωαλζσ μζροσ, οι εκ Μεςολογγίου και 

Ανατολικοφ αναχωριςαντεσ Τοφρκοι και άλλοι εξ άλλων γειτονικϊν μερϊν. Ευρίςκετο κατ' 

εκείνον τον καιρόν εν τθ πόλει ταφτθν, ωσ μουτεςελιμθσ και δερβζναγασ των Επαρχιϊν 

του Καρλελίου, ο Αλβανόσ Νοφρκασ Σζρβανθσ, ζχων υπό τθν οδθγίαν του πολλιν και 

εκλεκτιν ωρουράν εξ Αλβανϊν· κατά πρόςκλθςιν δε αυτοφ αωίχκθ εκεί και ο ομογενισ του 

Ταχιρ - Ραποφλιασ, δερβζναγασ και αυτόσ των Κραββάρων και του Αποκοφρου· ϊςτε ιςαν 

εν τθ πόλει, εντόπιοι και μθ, χίλιοι Τοφρκοι μάχιμοι, προςεκτικοί μεν και περιποιθτικοί, 

προσ τουσ ζξω Ζλλθνασ, ουσ εωοβοφντο, βαρείσ δε και απειλθτικοί προσ τουσ εντόσ, ουσ 

κατεωρόνουν. Οπλαρχθγόσ τθσ επαρχίασ του Βλωχοφ ιτον ο Αλεξάκθσ Βλαχόπουλοσ, όςτισ 

δεν ζπαυεν, εξ ότου εξερράγθ θ επανάςταςισ εν Ρελοποννιςω, ερεκίηων μυςτικϊσ τουσ 

οπλαρχθγοφσ και προεςτϊτασ των μερϊν εκείνων εισ το να ςχίςωςι το προςωπείον. Μετά 

δε τα εν Μεςολογγίω ςυμβάντα και τασ εκείκεν προτροπάσ απεωαςίςκθ θμζρα 
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εκςτρατείασ εισ Βραχϊρι θ 28. Κατά τθν απόωαςιν δε ταφτθν επλθςίαςαν τθν 26 και 27 οι 

μζλλοντεσ να εωορμιςωςιν οπλαρχθγοί και ετοποκετικθςαν ο μεν Μακρισ μετά 700 

Μεςολογγιτϊν, Ανατολικιωτϊν και Ηυγιωτϊν παρά τα γεωφρια του Αλαιμπεθ προσ τθν 

πόλιν· ο δε Σαδιμασ, οπλαρχθγόσ του Αποκοφρου, μετά 500 ςυνεπαρχιωτων του, και ο 

Γρίβασ μετά 200, κατά το Δογρί· ο δε Βλαχόπουλοσ εν τω παλαιοωρουρίω άνωκεν τθσ 

πόλεωσ μετά 500 εκ τθσ επαρχίασ του καί τινων άλλων εκ των υπό τον Τςόγκαν, 

οπλαρχθγόν τθσ Βονίτςθσ. Τθν δε 28, πριν ωζξθ, ειςιλκαν πρϊτοι οι υπό τον Μακριν και 

Βλαχόπουλον εκ διαωόρων μερϊν κραυγάηοντεσ και τουωεκίηοντεσ. Ιτο ραμαηάνι, και οι 

Τοφρκοι ιςαν όλοι ζξυπνοι και ζτρωγαν· ϊςτε, αω' οφ θκοφςκθςαν αι κραυγαί και οι 

τουωεκιςμοί, οι κατοικοφντεσ τα άκρα τθσ πόλεωσ Τοφρκοι ιρπαςαν τασ γυναίκασ και τα 

τζκνα των και υπεχϊρθςαν εισ τα ενδότερα αωιςαντεσ εςτρωμζνασ και αυτάσ τασ 

τραπζηασ· οι δε Ζλλθνεσ θφραν κενάσ τασ πρϊτασ οικίασ, τασ ελαωυραγϊγθςαν και τασ 

ζκαυςαν· προχωροφντεσ δε και πάντοτε καίοντεσ απιντθςαν οι εντεφκεν τουσ εκείκεν μετ' 

ολίγον ειςβαλόντασ ςυναδζλωουσ των· απιντθςαν και τουσ κατοίκουσ του Βραχωρίου 

Χριςτιανοφσ ενόπλουσ κατά το μζροσ όπου προεςχεδιάςκθ να ευρεκϊςι, και όλοι ομοφ 

ζτρεξαν προσ το κζντρον όπου ιςαν αι δυνατϊτεραι οικίαι, και όπου ο Νοφρκασ, ο Ταχιρ - 

Ραποφλιασ και οι μπζθδεσ τουσ ανζμεναν ζγκλειςτοι. Εκεί ιρχιςε ςωοδρόσ και 

πειςματϊδθσ αμοιβαίοσ τουωεκιςμόσ· και αω' οφ εξθμζρωςεν, ευρζκθςαν τζςςαρεσ 

Ζλλθνεσ νεκροί και πολλοί τραυματίαι. Οι δε Τοφρκοι τόςον ιςαν πλιρεισ κάρρουσ, ϊςτε 

θτοιμάςκθςαν να επεξζλκωςι ερεκιηόμενοι δι' αμοιβαίων φβρεων. «Κ α ρ τ ε ρ ε ί τ ε - μ α σ 

- π α λ θ ο ρ α γ ι ά δ ε σ», ζλεγαν οι Τοφρκοι. «Ε λ ά τ ε - β ρ ω μ ό ς κ υ λ α, α ν - ε ί ς κ ε - π 

α λ θ κ ά ρ ι α», τοισ απεκρίνοντο οι Ζλλθνεσ. 

 

Εν ϊ δε ελογομάχουν ομθρικϊσ προκαλοφντεσ και προκαλοφμενοι, θκοφςκθςαν μακρόκεν 

πολλοί τουωεκιςμοί περί τθν α' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου. Ιςαν δε οι περί τον 

Σαδιμαν και τον Γρίβαν ωκάςαντεσ τθν ϊραν εκείνθν και τουωεκίηοντεσ επί τθσ 

ειςελεφςεϊσ των. Οι Τοφρκοι εδειλίαςαν, και αποροφντεσ θρϊτων τουσ Ζλλθνασ πόκεν 

τοισ ιλκε τόςθ νζα δφναμισ· «ά λ λ θ - τ ό ς θ - κ α - μ α σ - ζ λ κ θ - α φ ρ ι ον», 

απεκρίκθςαν οι Ζλλθνεσ «κ α ι - α ν - δ ε ν - π ρ ο ς κ υ ν ι ς θ τ ε - ς ι μ ε ρ ο ν, ό λ ο υ σ - κ 

α - ς α σ - κ ό ψ ω μ ε ν - α φ ρ ι ο ν». Οι Τοφρκοι εηιτθςαν περί τθν μεςθμβρίαν να ζλκωςιν 

εισ λόγουσ μετά των Ελλινων, και ειςακουςκζντεσ ζςτειλαν αξιωματικόν, ον οι Ζλλθνεσ 

εδζχκθςαν ωιλοωρόνωσ, και ακοφςαντεσ αυτόν λζγοντα εξ ονόματοσ των δερβεναγάδων 

και των μπζθδων ν' απομακρυνκϊςι και θςυχάςωςιν, «ειπζ», απεκρίκθςαν, «τω 

δερβζναγα ότι θμείσ ιλκαμεν ν' αποδιϊξωμεν τουσ Τοφρκουσ, και επειδι ζχομεν παλαιάσ 

ςχζςεισ προσ αυτόν, είμεκα πρόκυμοι να τω δϊςωμεν ςυνοδίαν ζωσ εισ το Μακρυνόροσ 

εισ αςωάλειάν του, αν κζλθ ωιλικϊσ να ωφγθ». Αποτυχοφςθσ τθσ επικθρυκείασ, θ μάχθ 

εξιωκθ ςωοδρότερα. Ο δε Νοφρκασ και οι εν τω διοικθτθρίω εγκριτϊτεροι μπζθδεσ τόςον 

εωοβικθςαν επί τθ εωορμιςει, ϊςτε ζωυγαν όλοι διά του όπιςκεν μζρουσ και 

εκλείςκθςαν εντόσ τινων γειτονικϊν οικιϊν· το δε εγκαταλειωκζν διοικθτιριον εκυριεφκθ 

υπό των Ελλινων, ελαωυραγωγικθ και επυρπολικθ. Εγκατελείωκθ μετ' ολίγον και όλθ θ 

πόλισ, και οι Τοφρκοι περιωρίςκθςαν εισ πζντε ι ζξ οικίασ αωιςαντεσ και αυτάσ τασ 

τροωαποκικασ των. Εν τοςοφτω ςυνζρρεαν κακθμερινϊσ εισ πολιορκίαν του Βραχωρίου 

Βαλτινοί και Ξθρομερίται. Τθν 30 ιλκεν ο Γιϊτθσ αδελωόσ του οπλαρχθγοφ του Ξθρομζρου 

Γεωργάκθ Βαρνακιϊτου, του ςθμαντικωτζρου των οπλαρχθγϊν όλθσ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ· 
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μετά τρεισ θμζρασ ιλκε και αυτόσ ο Βαρνακιϊτθσ· 

Λοφνιοσ ϊςτε τθν 3 Λουνίου ςυνθρικμοφντο 4000 οι αυτόκι οπλοωόροι Ζλλθνεσ· αλλ' 

ζπαςχαν ζλλειψιν πολεμεωοδίων· εςτενοχωροφντο δε και οι Τοφρκοι ζτι μάλλον 

κακ' θμζραν, πάςχοντεσ και οφτοι ζλλειψιν τροωϊν. 

 

Ζπλεε κατ' εκείνασ τασ θμζρασ προσ τον λιμζνα των Ρατρϊν αγγλικόν πλοίον εμπορικόν, 

ωζρον υπό τθν αςωαλι ςκζπθν τθσ ουδετζρασ του ςθμαίασ πολεμεωόδια εισ πϊλθςιν. 

Κατά τφχθν ζμακεν ο πλοίαρχοσ ζξω του λιμζνοσ του Μεςολογγίου τα του Βραχωρίου, και 

θν ζπαςχαν οι Ζλλθνεσ ζλλειψιν πολεμοωοδίων, ζρριψεν άγκυραν, απεβίβαςε τα 

πολεμεωόδιά του και ζν ελαωρόν κανόνι, και τα ςυνϊδευςεν εισ Βραχϊρι όπου τα 

επϊλθςεν. Εωοδιαςκζντεσ τοιουτοτρόπωσ οι Ζλλθνεσ εμάχοντο ςωοδρότερον. Οι δε 

Τοφρκοι, μθ προςδοκϊντεσ ταχείαν ζξωκεν βοικειαν εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ, διότι 

ικουςαν ότι οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν τα ςτενά του Μακρυνόρουσ, καταναλϊςαντεσ και όλασ 

ςχεδόν τασ τροωάσ απεωάςιςαν να ςυμβιβαςκϊςι και εηιτθςαν δευτζραν ςυνζντευξιν. Ο 

Νοφρκασ, ωσ άνκρωποσ γνωςτόσ, τινϊν δε των οπλαρχθγϊν και ωίλοσ, υπιγε προσ αυτοφσ 

και εςυμβιβάςκθ, αυτόσ μεν και οι ςυν αυτϊ Αλβανοί να εξζλκωςι τθν επαφριον αβλαβείσ 

και ζνοπλοι υπό τθν ςυνοδίαν και εγγφθςιν των Ελλινων ωζροντεσ και τα πράγματά των, οι 

δε λοιποί Τοφρκοι να ςυνκθκολογιςωςιν ιδίωσ μετά των Ελλινων, αν ικελαν· τοισ 

παρζδωκε δε ωσ όμθρον και τον υιόν του. Τοιουτοτρόπωσ ο αιςχρόσ αντιπρόςωποσ του 

ςουλτάνου, παραβάσ το προσ αυτόν χρζοσ του και καταπατιςασ τθν τιμιν του, 

εγκατζλειψε τουσ ςυμπάςχοντασ ομοπίςτουσ του επ' αςωαλεία και ωωελεία μόνον εαυτοφ 

και των οικείων του. Αναιδισ εισ τουσ λόγουσ του και άτιμοσ εισ τασ πράξεισ του, 

ειδοποίθςε τουσ μπζθδασ, επιςτρζψασ, ότι αυτόσ και οι Αλβανοί του κ' ανεχϊρουν τθν 

επαφριον επί ςυνκικθ. «Α μ' - θ μ ά σ - π ο φ - μ α σ - α ω ί ν ε ι σ;» τον θρϊτθςαν οι 

μπζθδεσ· «Κάμετε», τοισ απεκρίκθ ψυχρά, «ό, τ ι - ς α σ - ω ω τ ί ς θ - ο - κ ε ό σ», και 

διζταξεν αυτοφσ και τουσ πλουςίουσ Εβραίουσ να τω ωζρωςι τα πολφτιμά των πράγματα 

και τα χριματα, ειπϊν ότι αρεςτότερον τοισ ιτο να τα επάρθ αυτόσ ο ωίλοσ των ςιμερον, ι 

να τα επάρωςιν οι εχκροί των αφριον. Οι μπζθδεσ και οι Εβραίοι, ακοφςαντεσ τουσ λόγουσ 

τοφτουσ, απθλπίςκθςαν, διότι ζβλεπαν ότι επρόκειτο να γυμνωκϊςι ςιμερον υπό των 

ωίλων των, και να πζςωςιν αφριον γυμνοί εισ χείρασ των εχκρϊν των· υπείκοντεσ δε εισ τθν 

ανάγκθν ζδωκαν μεν πολλά των πολυτίμων πραγμάτων τω Νοφρκα, αλλ' ειδοποίθςαν 

κρυωίωσ τουσ γνωρίμουσ των οπλαρχθγοφσ Ζλλθνασ διά τινοσ Εβραίου, ότι ο Νοφρκασ τουσ 

επιρεν όςα ςκοπόν είχαν να τοισ δϊςωςιν εισ λφτρωςίν των. Οι οπλαρχθγοί ειδοποίθςαν 

τον Νοφρκαν, ότι ζμακαν τασ πράξεισ του, και διελάλθςαν εν τθ πόλει, ότι όςτισ Αλβανόσ, 

μικρόσ ι μεγάλοσ, εωωράτο επί τθσ εξόδου απάγων οποιουδιποτε είδουσ πράγματα των 

εντοπίων Τοφρκων ι Εβραίων κα εωονεφετο ωσ παραβάτθσ του ςυμβιβαςμοφ. Ο Νοφρκασ 

απεκρίκθ, ότι ζτοιμοσ ιτο ν' αποδϊςθ αυτόσ πρϊτοσ όςα επιρε, και να υποβλθκι και 

υποβάλθ και όλουσ τουσ ςυντρόωουσ του, τθν επαφριον επί τθσ εξόδου εισ ψθλάωθςιν· 

περί δε τα μεςονφκτιον εδραπετζυςε μεκ' όλθσ τθσ ςυνοδίασ του απάγων όςα ιρπαςεν. Οι 

μπζθδεσ εγνωςτοποίθςαν αμζςωσ τθν δραπζτευςίν του, και οι Ζλλθνεσ ζςτειλαν εισ 

καταδίωξιν τον Κϊςταν Βλαχόπουλον κατά το Μακρυνόροσ. Ο Νοφρκασ ανζβθ δρομαίωσ 

τθν επαρχίαν του Καρπενθςίου, προκζμενοσ να μεταβι εισ Ρατρατςίκι· αλλ' ζπεςε και 

αυτόσ, ζπεςαν και όςα ιρπαςεν εισ χείρασ των αδελωϊν Γιολδαςαίων, οπλαρχθγϊν του 

Καρπενθςίου, ειδοποιθκζντων εν καιρϊ περί τθσ δραπετεφςεϊσ του και προκαταλαβόντων 
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τασ διόδουσ. Οφτωσ θ κεία δίκθ επαίδευςε τον παραβάτθν των κακθκόντων του και τον 

προδότθν των ομοκριςκων του. Οι δε εν Βραχωρίω Τοφρκοι και Εβραίοι παρεδόκθςαν τθν 

9 επί αςωαλεία ηωισ και τιμισ· και οι μεν μπζθδεσ δεν εκακόπακαν, ωσ υπό τθν 

προςταςίαν των δυνατϊν οπλαρχθγϊν, και ουδείσ των άλλων Τοφρκων εωονεφκθ· οι δε 

Εβραίοι υπζωεραν τα πάνδεινα, και οι πλείςτοι εωονεφκθςαν ανθλεϊσ επί προωάςει, ότι 

οι ομόπιςτοί των ζςυραν εισ τασ οδοφσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ το ςϊμα του πατριάρχου, 

και κατεμινυαν τουσ κρυπτομζνουσ Χριςτιανοφσ. Τοιουτοτρόπωσ Χριςτιανοί και Τοφρκοι 

εωάνθςαν επί τθσ επαναςτάςεωσ πολλάκισ μακθταί ενόσ και του αυτοφ ςχολείου, αλλά 

ςχολείου τουρκικοφ διδάςκοντοσ να παιδεφωνται διά πταίςματα άλλων οι μθ πταίςαντεσ. 

 

Κακ' θν δε θμζραν επάτθςαν οι Ζλλθνεσ το Βραχϊρι, ζπεςε και ο Τςόγκασ αίωνθσ επί τουσ 

ολίγουσ Τοφρκουσ τουσ κατζχοντασ τα επί τθσ δυτικισ εςχατιάσ τθσ Ακαρνανίασ αντικρφ τθσ 

αγίασ Μαφρασ τειχίδια του Τεκζ και τθσ Ρλαγιάσ, και ταφτα μεν εκυρίευςε, τουσ δε εν 

αυτοίσ άλλουσ εςκότωςε, και άλλουσ απζςτειλεν εισ Άρταν επί ανταλλαγι· προςζβαλε 

μετά ταφτα και τθν πόλιν τθσ Βονίτςθσ και τθν επάτθςεν ζρθμον μείναςαν, διότι οι μεν 

κάτοικοι αυτισ Χριςτιανοί ζωυγαν προ τθσ ειςβολισ του, οι δε Τοφρκοι εκλείςκθςαν εν τω 

ωρουρίω τθσ. Μθ δυνθκείσ δε να τθν διατθριςθ, ωσ πολεμοφμενοσ άνωκεν, τθν 

εγκατζλειψεν. 

 

Οι Ζλλθνεσ αω' οφ εκυρίευςαν το Βραχϊρι, εγκατζςτθςαν προςωρινιν Αρχιν και 

εςτράτευςαν προσ το Ηαπάντι, μικράν κωμόπολιν, όλθν υπό Τοφρκων κατοικουμζνθν και 

τρία τζταρτα τθσ ϊρασ απζχουςαν του Βραχωρίου. Βλζποντεσ οι εν αυτι Τοφρκοι τα κατά 

το Βραχϊρι προείδαν τι τοισ ζμελλεν· αλλά προςδοκϊντεσ πάντοτε βοικειαν παρά του εν 

Άρτθ οκωμανικοφ ςτρατοφ περιετειχίςκθςαν εκ του προχείρου και θτοιμάςκθςαν εισ 

αντίςταςιν· ωχφρωςαν και δφο ηαμία και τζςςαρασ δυνατοφσ πφργουσ και τουσ 

περιετάωρευςαν. Τριακόςιοι ιςαν οι πολεμιςταί, εν οισ καί τινεσ Αλβανοί, και δισ 

απζρριψαν τασ περί παραδόςεωσ προτάςεισ των Ελλινων. Τθν δε 16 εωορμιςαντεσ οι 

Ζλλθνεσ απεκροφςκθςαν και μεγάλωσ εβλάωκθςαν· μετζωεραν τότε δφο κανόνια εκ 

Μεςολογγίου, αλλ' ουδ' εξ αυτϊν ωωελικθςαν διά τθν απειρίαν των κανονοβολιςτϊν και 

τθν ζλλειψιν καταλλιλων ςωαιρϊν· μετά ταφτα κατεςκεφαςαν πφργον υψθλόν και εκείκεν 

εκτφπουν τουσ εχκροφσ· αλλά και οφτωσ οφτε τουσ ζβλαπταν οφτε τουσ εωόβιηαν· ινοιξαν 

υπόνομον, τθν άναψαν τθν 18, κατθδάωιςαν μζροσ του περιτειχίςματοσ και εωϊρμθςαν 

ςυγχρόνωσ πολλαχόκεν, αλλ' αντεκροφςκθςαν και τότε υπό των ολίγων αντιπάλων, 

ωανζντων τόςον ανδρείων, ϊςτε μετά τθν ζωοδον και τθν αποτυχίαν των Ελλινων εξιλκαν 

πολλαχόκεν ξιωιρεισ και ζτρεψαν οι ολίγοι τουσ πολλοφσ εισ ωυγιν. Κατά δε τθν ζξοδον ο 

Βλαχόπουλοσ, απομείνασ μετά τινων εν τθ κζςει του, είχεν ζμπροςκζν του ζν μικρόν 

κανόνι, και οι Τοφρκοι ϊρμθςαν υπό τον αρχθγόν των Λςοφωθν Σουλευκάραγαν να το 

αρπάςωςιν· ιλκαν δε τόςον πλθςίον, ϊςτε εωόνευςαν ζνα εκ των ωυλαςςόντων αυτό· 

αλλ' εν ϊ κατεγίνοντο να ςκυλεφςωςι τον ωονευκζντα, ο Βλαχόπουλοσ ετουωζκιςεν 

ζνδοκεν του προμαχϊνοσ του ευςτόχωσ και ζρριψε νεκρόν τον Σουλευκάραγαν, 

διακρινόμενον διά τθσ χρυςισ ενδυμαςίασ του. Τότε οι προσ εκείνο το μζροσ Τοφρκοι 

εκφκλωςαν τον νεκρόν, αγωνιηόμενοι να τον ςθκϊςωςιν υπό το πυρ των εχκρϊν, αλλά δεν 

το κατϊρκωςαν, διότι μετά το ςυμβάν τοφτο επανιλκαν τινεσ των ωυγόντων Ελλινων εισ 

θν κατείχαν οι περί τον Βλαχόπουλον κζςιν και ςωοδρϊσ κτυποφντεσ τουσ εωορμϊντασ 

Τοφρκουσ και ωονεφοντεσ τουσ θνάγκαςαν να επανζλκωςιν εντόσ του περιτειχίςματόσ των 
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άπρακτοι· υπεχϊρθςαν δε ςυγχρόνωσ εντόσ αυτοφ και οι λοιποί εκ των άλλων μερϊν εξ 

αιτίασ του ςυμβάντοσ τοφτου. Ρζντε Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν τθν θμζραν εκείνθν, και 

δεκατρείσ επλθγϊκθςαν· εωονεφκθςαν και δεκαοκτϊ Τοφρκοι. Οι Ζλλθνεσ κατά τα 

διδάγματα των αυκεντϊν και διδαςκάλων των ζκοψαν τασ κεωαλάσ των ωονευκζντων και 

τασ εκρζμαςαν ζξωκεν του πφργου των κατζναντι των πολιορκουμζνων δυςτυχϊν 

ςυγγενϊν των. Οι δε Τοφρκοι, ςτερθκζντεσ του αρχθγοφ και μθδεμίαν βλζποντεσ ζξωκεν 

βοικειαν, ζχαςαν και τασ ελπίδασ και το κάρροσ και παρεδόκθςαν τθν επαφριον επί 

αςωαλεία τιμισ και ηωισ, παρζδωκαν και τα όπλα και δεν εκακόπακαν· και οι μεν εντόπιοι 

διεςπάρθςαν όπου θκζλθςαν, οι δε Αλβανοί εςτάλθςαν διά του Μακρυνόρουσ εισ Άρταν 

αςωαλείσ, αλλ' άοπλοι. 

 

Ο δε Χουρςιδθσ, λαβϊν γνϊςιν των εν Μεςολογγίω κατά τθν 20 μαΐου ςυμβάντων, 

διζταξε τον Λςμαιλπαςαν Ρλιάςαν να ειςβάλθ μετά 1800 εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα διά του 

Μακρυνόρουσ προσ αντίλθψιν των παςχόντων ομοπίςτων του. Ρφλθ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ 

προσ τθν Ιπειρον είναι το Μακρυνόροσ· ζχει δε δφο διόδουσ, τθν μεν διά τθσ 

Ραλθοκοφλιασ, τθν δε διά τθσ Λαγκάδασ, διαχωριηομζνασ προσ τουσ πρόποδασ παρά τινα 

ρφακα διά τθσ μεταξφ του όρουσ και του Κομποτίου κοιλάδοσ ρζοντα· κείται δε θ 

Ραλθοκοφλια πλθςιζςτερον τθσ καλάςςθσ. 

 

Μακϊν ο Ανδρζασ Μςκοσ, οπλαρχθγόσ του Βάλτου, τθν μελετωμζνθν ειςβολιν και 

ανζτοιμοσ ειςζτι, ζτρεξε μετά μόνων 43 προσ το Μακρυνόροσ επ' ελπίδι, ότι κα 

παρθκολοφκουν ο Βαρνακιϊτθσ και άλλοι οπλαρχθγοί. Τθν 27 θ προωυλακι του Λςμαιλθ 

εκ 200 ανζβθ τα ςτενά του Μακρυνόρουσ. Ο Μςκοσ προκαταλαβϊν τθν επί τθσ οδοφ τθσ 

Λαγκάδασ δυνατιν κζςιν, Γυωτοπιδθμα, αντζςτθ και απζκρουςεν ευτυχϊσ τθν 

προωυλακιν· μετά ταφτα μετζβθ εισ Ραλθοκοφλιαν, αντζςτθ και εκεί και εμπόδιςε τθν 

αυτιν προωυλακιν δοκιμάςαςαν να διαβι εκείκεν μετά τθν αποτυχίαν τθσ. 

 

Τοφρκοι και Ζλλθνεσ ςυνείκιηαν, εν ϊ εμάχοντο, να ςυνομιλϊςι. «Ρ ο φ - π α σ - π α ς ά; 

εωϊναξεν ο Μςκοσ εκ τθσ κζςεϊσ του μετά τθν ανωτζρω αντίςταςιν, «κ α - χ α κ ι σ· ό λ ο ν 

- τ ο - Κ ά ρ λ ε λ ι - ζ π ι α ς ε - τ' - ά ρ μ α τ α». «Α λ ι κ ε ι α - κ α π θ τ ά ν - Α ν δ ρ ζ α;» τον 

θρϊτθςεν ο παςάσ, «α λ ι κ ε ι α - π α ς ά», απεκρίκθ ο Μςκοσ, «ε ι σ - τ θ ν - π ί ς τ ι ν - ς ο 

υ;» «ε ι σ - τ θ ν - π ί ς τ ι ν - μ ο υ.». Ο Λςμαιλθσ, πιςτεφςασ τουσ αλθκείσ λόγουσ του Μςκου, 

δεν ζκρινε πρζπον να ριψοκινδυνεφςθ ειςβάλλων εισ τα ενδότερα, και αν διζβαινε και τα 

ςτενά του Μακρυνόρουσ, διά τοφτο ωπιςκοδρόμθςε πανςτρατιά αυκθμερόν και 

εςτρατοπζδευςεν εν Κομποτίω ςκοπεφων να ειςβάλθ μετά ταφτα εν πολλι δυνάμει. 

 

Αωοφ δε ανεχϊρθςαν οι Τοφρκοι, μετζβθ και ο Μςκοσ εισ Λαγκάδαν, όπου ιλκαν μετ' 

ολίγον ο Καραϊςκάκθσ και ο Γϊγοσ Μπακϊλασ. Συνιλκαν εκεί και άλλοι άλλοκεν. 

 

Θ ωιμθ, θ πολλάκισ μεγαλφνουςα τα ςυμβάντα, διζδωκεν, ότι οι Ζλλθνεσ, αω' οφ 

απϊκθςαν τουσ Τοφρκουσ, εχφκθςαν κατόπιν αυτϊν και κατζλαβαν το Κομπότι. Επί τθ 

αγγελία ταφτθ Ζλλθνζσ τινεσ και ο Αλβανόσ Σουλεϊμάνθσ Μζτοσ, εχκρόσ τθσ Ρφλθσ ωσ 

αλθπαςίηων, ιρχοντο προσ το Κομπότι ανφποπτοι, ίνα ενωκϊςι μετά των εκεί Ελλινων. Οι 

εν Λαγκάδα τουσ είδαν μακρόκεν ερχομζνουσ, υπζκεςαν ότι ελανκάςκθςαν, και 

προϊδόντεσ τον απροςδόκθτον κίνδυνόν των ζδραμαν εισ βοικειάν των· επζδραμαν και οι 
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εν Κομποτίω Τοφρκοι, και οφτω ςυνεκροφςκθςαν Ζλλθνεσ και Τοφρκοι κατά τον Ά ν ι ν ο ν. 

Εςκοτϊκθςάν τινεσ αμωοτζρωκεν κατά τθν ςφγκρουςιν, επλθγϊκθ και ο Καραϊςκάκθσ και 

μετζβθ εισ Λουτράκι προσ ίαςιν. 

 

Τθν τρίτθν δε θμζραν αω' θσ οι Ζλλθνεσ εκτφπθςαν τουσ εν Βραχωρίω Τοφρκουσ, οι 

Γιολδαςαίοι και ο οπλαρχθγόσ του Σοβολάκου Γιάννθσ Μπράςκασ εςτράτευςαν επί τουσ εν 

Καρπενθςίω Τοφρκουσ. Οφτοι, ωσ 70 οικογζνειαι, εκλείςκθςαν εντόσ των δυνατωτζρων 

οικιϊν τθσ κωμοπόλεωσ και ανκίςταντο γενναίωσ, ειδοποιιςαντεσ κρυωίωσ το εν 

Λωαννίνοισ ςτρατόπεδον περί τθσ καταςτάςεϊσ των. Οι δε πολιορκοφντεσ Ζλλθνεσ τόςον 

ιςαν απλοί και ανείδεοι, ϊςτε μετεχειρίςκθςαν τα εξισ πολεμιςτιρια· ζςχιςαν το 

ςτζλεχοσ μιασ αγριαπθδιάσ και το εκοίλαναν πλθν του κάτω μζρουσ· ςυνιρμοςαν ζπειτα 

τασ δφο ςχίηασ και τασ εςιδιρωςαν εν είδει κανονίου εισ εκπόρκθςιν των οικιϊν· 

βλζποντεσ δε ότι το πυροβόλον τοφτο εκαίετο μάλλον ι ζκαιε, κατεςκεφαςαν ςιδθράσ 

διχάλασ, ασ εωαρμόηοντεσ πεπυρωμζνασ εισ το ςτόμα των τουωεκιϊν ζρριπταν επί τασ 

εχκρικάσ οικίασ, αλλ' οι Τοφρκοι ζςβεαν τα ωλογερά ταφτα βζλθ προςάπτοντεσ όπου 

εκόλλων βρεκτά ξυλοςπόγγια (β). 

 

Τθν δε 19 μακόντεσ οι πολιορκθταί, ότι ιρχοντο ςτρατεφματα υπό τον Βελιμπεθν 

Ρρεμετινόν εισ βοικειαν των πολιορκουμζνων διθρζκθςαν· και οι μεν ζμειναν όπου ιςαν, 

οι δε κατζλαβαν τα Καγγζλια, βουνά δφο ϊρασ μακράν τθσ κωμοπόλεωσ, αλλ' επελκόντεσ 

οι Τοφρκοι τουσ ζτρεψαν ωονεφςαντεσ και τον Κατςικογιάννθν· επορεφκθςαν και εισ τθν 

κωμόπολιν και τθν ζκαυςαν εν μζρει· οι δε εν αυτι Ζλλθνεσ ζωυγαν διά νυκτόσ και 

ςυνιλκαν εισ το χωρίον, άγιον Ανδρζαν, τρεισ ϊρασ μακράν του Καρπενθςίου, 

δθμοπρατοφντεσ όςα ιρπαςαν του Νοφρκα, ωσ αν ιςαν εν πλιρει ειρινθ· αλλά μακόντεσ 

ότι παρθκολοφκουν οι Τοφρκοι, κατζλαβαν το επί τθσ οδοφ του Καρπενθςίου χωρίον 

Μπιάραν, όπου προςβαλόντεσ αυτοφσ γενναίωσ τουσ διεςκόρπιςαν· διεςκόρπιςαν μετ' 

ολίγον και τουσ καταςχόντασ τα Καγγζλια. Εν ϊ δε επολζμουν, οι πολιορκοφμενοι μθ 

κεωροφντεσ εαυτοφσ του λοιποφ αςωαλείσ, ζωυγαν τθν νφκτα διά δυςβάτων οδϊν εισ 

Ιπειρον. 

 

Συγχρόνωσ ςχεδόν απεδίωξαν και οι Αγραωιϊται τουσ εν τθ επαρχία αυτϊν ολίγουσ 

Τοφρκουσ αβλαβείσ, και ςυςςωματωκζντεσ υπό τθν οδθγίαν του οπλαρχθγοφ των 

Σταμοφλθ Γάτςου ζπεςαν εισ Κεςςαλίαν και ζκαυςαν τα επί των μεκορίων δφο 

κονιαροχϊρια, Φράγκον και Λοξάδαν. Εν ϊ δε θτοιμάηοντο να προχωριςωςι και εισ τα 

ενδότερα, επιλκαν οι εν Λαρίςςθ Τοφρκοι και τουσ θνάγκαςαν να οπιςκοδρομιςωςι και 

αναβϊςιν εισ τα χωρία Μπλάηον και Κανάλια· αλλά και εκεί τουσ προςζβαλαν και τουσ 

ενίκθςαν· τουσ κατεδίωξαν και εισ τα χωρία Κεραςιάν και Στοφγκον όπου απεςφρκθςαν, 

τουσ επολζμθςαν και εκεί, τουσ απϊκθςαν εισ τα ορεινότερα μζρθ και κατζλαβαν τθν 

εντίναν. Μετά τινασ δε θμζρασ κατζβθςαν οι Ζλλθνεσ από των ορζων, επολιόρκθςαν υπό 

τθν οδθγίαν του λογοκζτου Ηϊτου τουσ καταλαβόντασ τθν εντίναν Τοφρκουσ, και ζκαυςαν 

μζροσ αυτισ· αλλ' οι Τοφρκοι υπερίςχυςαν επί τζλουσ, διεςκόρπιςαν και αφκισ τουσ 

εχκροφσ των, θχμαλϊτευςαν μεταξφ άλλων και τον Κϊςταν Βελιν, ον απζςτειλαν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν, όπου εκανατϊκθ, και διζμειναν ζκτοτε εν εντίννι ανενόχλθτοι. 

 
Ο δε κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ςτρατοπεδεφων εν Κομποτίω τουρκικόσ ςτρατόσ, 
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ςυμπλθρωκείσ εισ τετρακιςχιλίουσ υπό τον Λςμαιλπαςαν Ρλιάςαν, τον Αχμζτπαςαν 

Βρυϊνθν, τον Χαςάμπεθν, τον Μπεκιραγαν Τςογαδόρον και τον αρχιταμίαν του 

Χουρςιδθ, εςτράτευςε τθν 17 προσ τα ςτενά του Μακρυνόρουσ. 

 

Οι Ζλλθνεσ εγκαρδιωκζντεσ εκ των προτζρων κατορκωμάτων, λαβόντεσ και ικανά 

πολεμεωόδια ςταλζντα προσ αυτοφσ εκ Μεςολογγίου διά του Γεωργάκθ Βαλτινοφ, 

θτοιμάςκθςαν εισ αντίςταςιν. Δφο ιςαν τότε οι αρχθγοί των Ελλινων κατά το 

Μακρυνόροσ, ο Γϊγοσ και ο Μςκοσ. Οφτοι δεν ιξευραν κατ' αρχάσ αν οι Τοφρκοι εςκόπευαν 

να ειςβάλωςι διά τθσ Ραλθοκοφλιασ ι διά τθσ Λαγκάδασ· αλλ' ιδόντεσ αυτοφσ οδεφοντασ 

προσ τθν Ραλθοκοφλιαν, ετοποκζτθςαν τουσ πλείςτουσ των ςτρατιωτϊν εκεί, τουσ δε 

λοιποφσ κατά τθν Λαγκάδαν. Οι Τοφρκοι προχωριςαντεσ προσ τθν Ραλθοκοφλιαν, 

εςτράωθςαν αίωνθσ εισ το άλλο ςτενόν, και ζπεςεν θ προωυλακι επί τουσ Ζλλθνασ όχι 

πλειοτζρουσ των εκατόν υπό τον Γϊγον κατά τθν αγίαν Ραραςκευιν. Θ κζςισ αφτθ είναι 

πολλά ςτενι, και δεν ιτο δυνατόν πολλοί Τοφρκοι να πολεμιςωςι διά μιασ. Ο Γϊγοσ 

αρξαμζνθσ τθσ μάχθσ, εωάνθ άξιοσ τθσ πολεμικισ του ωιμθσ και ενζπνευςε τοισ οπαδοφσ 

του κάρροσ ωσ πρόμαχοσ. Εν ϊ διιρκει θ μάχθ και οι προχωροφντεσ αλλθλοδιαδόχωσ 

Τοφρκοι ζπιπταν υπό το πυρ των Ελλινων, ζπεςε καναςίμωσ πλθγωκείσ και ο αρχθγόσ τθσ 

τουρκικισ προωυλακισ. Οι Τοφρκοι, ιδόντεσ αυτόν πεςόντα και ψυχομαχοφντα, ζτρεξαν να 

τον ςθκϊςωςι, και πολλοί αυτϊν εκανατϊκθςαν. Κατ' εκείνθν τθν ϊραν θκοφςκθςαν 

τουωεκιςμοί μακρόκεν. Οι δε τουωεκίηοντεσ ιςαν οι κατζχοντεσ τασ άλλασ κζςεισ Ζλλθνεσ, 

οίτινεσ βλζποντεσ, ότι όλοι οι Τοφρκοι ζπεςαν προσ εκείνο το μζροσ, ζτρεξαν και αυτοί 

εκεί. Οι Τοφρκοι, αψυχιςαντεσ δι' θν ζπακαν ωκοράν και υποκζςαντεσ εκ του πολλοφ 

τουωεκιςμοφ, ότι επιρχετο πολλι δφναμισ, εγκατζλειψαν τον ψυχομαχοφντα αρχθγόν και 

τα δφο κανόνια και ωπιςκοδρόμθςαν τόςοι πολλοί απζμπροςκεν τόςων ολίγων. Οι 

Ζλλθνεσ εςκφλευςαν τουσ ωονευκζντασ και επιραν πάμπολλα ωορτθγά ηϊα ωζροντα 

τροωάσ εισ χριςιν του εχκροφ. Οι δε τραπζντεσ εισ ωυγιν Τοφρκοι τόςον ωόβον, 

επανελκόντεσ εισ τα ίδια, διζςπειραν ωσ προσ τθν δίοδον του Μακρυνόρουσ, ϊςτε κακ' 

όλον το διάςτθμα των δεκαπζντε ακολοφκων μθνϊν Τοφρκοσ μθδζ καν να ωανι ετόλμθςε 

προσ το όροσ εκείνο. 

 

Είπαμεν, ότι οι Ζλλθνεσ προ τθσ επαναςτάςεωσ, κζλοντεσ να αποκοιμίηωςι τουσ Τοφρκουσ 

περί ων εμελζτων επαναςτατικϊν κινθμάτων, διζδιδαν επιτθδείωσ, ότι ο αποςτάτθσ Αλισ 

υπεκίνει τασ ταραχάσ διά τα ςυμωζροντά του. Ο λόγοσ οφτοσ, αν και ψευδισ, επιςτεφετο 

εν γζνει και κυρίωσ υπό των πολεμοφντων κατά τθν Ιπειρον υπζρ του Αλι Αλβανϊν, και 

μάλιςτα αω οφ οι Σουλιϊται επολζμουν αναωανδόν υπζρ αυτοφ· τόςον δε επιςτεφετο, 

ϊςτε άμα ζμακαν οι προφχοντεσ τα ανδραγακιματα των Αιτωλϊν και Ακαρνάνων, 

εςυγχάρθςαν τουσ Σουλιϊτασ. Μόνοσ ο Αλισ, εν γνϊςει των τθσ Εταιρίασ, εγίνωςκε τον 

αλθκι χαρακτιρα των ελλθνικϊν κινθμάτων· αλλά δεν ζκρινε πρζπον να τον ανακαλφψθ· 

ϊςτε οι αλθπαςίηοντεσ Αλβανοί ζμεναν υπό τθν απάτθν, κεωροφντεσ ωσ ςυμμάχουσ των 

τουσ υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ ιδίασ πατρίδοσ πολεμοφντασ Ζλλθνασ. 

 

Δεινά ζπακαν μετά τθν λαμπράν μάχθν του Μακρυνόρουσ καί τινεσ άλλοι Τοφρκοι κατά το 

χωρίον Αυτί, όπου ο ςυν αυτοίσ ςτρατεφων οπλαρχθγόσ Ρουλισ εηωγρικθ υπό των περί 

τον Γιαννάκθν άγκον και εκανατϊκθ. Ρερί τον αυτόν δε καιρόν 200 Ζλλθνεσ υπό τον 

Φλϊρον Γρίβαν και τον Τραγουδάραν κατζλαβαν τα χωρίον του Ρζτα· αλλ' 
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επιςτρατευςάντων των εν Άρτθ Τοφρκων, δεν εδυνικθςαν να διατθριςωςι τθν κζςιν των, 

θν μιτε καν να οχυρϊςωςιν εωρόντιςαν, και κατζωυγαν κακϊσ ζχοντεσ εισ Μακρυνόροσ. 

Εωονεφκθςαν δε καί τινεσ αυτϊν, εν οισ και ο Τραγουδάρασ γενναίωσ μαχόμενοσ. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ ο Γϊγοσ ετοποκετικθ μετά 250 εν τω αυτϊ χωρίω του Ρζτα. Τθν δε 

15 Λουλίου επεςτράτευςαν πάμπολλοι εχκροί εξ Άρτθσ και επεχείρθςαν επανειλθμμζνασ 

κατ' αυτοφ εωόδουσ, κατζχοντοσ υψθλιν κζςιν κατζμπροςκεν του χωρίου, αλλά κακ' όλασ 

απζτυχαν. Θ τόλμθ του οπλαρχθγοφ τοφτου τθν θμζραν εκείνθν ζωερεν εισ κάμβοσ και 

αυτοφσ τουσ εχκροφσ του, ουσ, επταπλαςίουσ όντασ, ζτρεψεν εισ ωυγιν προπορευόμενοσ 

ξιωιρθσ. Εξαιτίασ δε των τόςω λαμπρϊν ανδραγακθμάτων του ζλεγαν ζκτοτε και ωίλοι και 

εχκροί, ότι - ό π ο υ - ο - Γ ϊ γ ο σ, ε κ ε ί - κ α ι - θ - ν ί κ θ. 

 

Εν τοςοφτω θ επανάςταςισ διεδόκθ και περαιτζρω. Ρροσ διατιρθςιν τθσ ελευκζρασ 

κοινωνίασ των εν Λωαννίνοισ και Κεςςαλία ςτρατοπζδων είχαν ςταλι παρά του Χουρςιδθ 

750 Τοφρκοι υπό τον Λβραιμ Ρρεμζτθν εισ τασ επί του Ρίνδου δφο μεγάλασ 

Βλαχοκωμοπόλεισ, τθν των Καλαρρφτων και τθν του Συράκου, τρία μίλια απ' αλλιλων 

απεχοφςασ, ων θ μεν πρϊτθ περιείχε 680, θ δε δευτζρα 750 οικογενείασ, όλασ 

χριςτιανικάσ. Οι κάτοικοι αυτϊν, κατακλιβόμενοι, ωορολογοφμενοι και υβριηόμενοι παρά 

των Τοφρκων, υποκινοφμενοι δε και υπό των κελόντων τθν διάχυςιν τθσ επαναςτάςεωσ 

προκρίτων, Κωνςταντίνου Τουρτοφρθ, Ρρωτοπαπά Σγουροφ, Λωάννου Κωλζττθ και 

Νικολάου Γιαννίκου, βουλιν ζβαλαν ν' αποςτατιςωςι και προςκαλζςαντεσ κρυωίωσ εισ 

βοικειάν των τον οπλαρχθγόν Γιαννάκθν άγκον απζκλειςαν δφο περίπου εβδομάδασ προ 

τθσ μάχθσ του Ρζτα τουσ υπό τον Ρρεμζτθν εντόσ τινων οικιϊν και τουσ θνάγκαςαν μετά 

δζκα θμζρασ ν' αναχωριςωςιν αβλαβείσ υπό ςυνκικασ (γ). Αλλ' οφτοι απερχόμενοι 

απιντθςαν κακ' οδόν ςτρατεφματα ερχόμενα εισ τασ δφο κωμοπόλεισ επί τθ διαταγι του 

Χουρςιδθ, μακόντοσ τα ςυμβάντα, και εςτράωθςαν εισ τα οπίςω. Οι Συρακιϊται 

εωφλατταν τθν προσ τα Λωάννινα οδόν εισ απϊκθςιν των επερχομζνων· αλλ' οφτοι 

ευρόντεσ προκφμουσ οδθγοφσ τουσ κατοικοφντασ το χωρίον Γότιςταν, 4 ϊρασ απζχον του 

Συράκου, και νυκτοποριςαντεσ διά τινοσ ςτενοφ και ανυπόπτου μζρουσ εβάρεςαν αίωνθσ 

όπιςκεν τουσ ωυλάττοντασ τθν οδόν Συρακιϊτασ και τουσ ζτρεψαν· εν τω μεταξφ δε τοφτω 

οι λοιποί κάτοικοι των δφο κωμοπόλεων ζςπευςαν να μεταωζρωςιν εισ αςωαλζσ μζροσ τα 

πολυάρικμα ποίμνιά των και ζωυγαν και αυτοί ωσ και ο οπλαρχθγόσ άγκοσ, 

καταωοβθκζντεσ, απελπιςκζντεσ και κακϊσ ζχοντεσ· μόνοσ ο οπλαρχθγόσ 

Γερομπαλωμζνοσ, Συντεκνιϊτθσ, επζμενε πολεμϊν γενναίωσ ικανιν ϊραν, ζχων μόνον 8 

παλλθκάρια. Τοιουτοτρόπωσ οι εχκροί εκυρίευςαν τασ δφο κωμοπόλεισ αναιμωτί, τασ 

ζκαυςαν και ιρπαςαν τα εναπομείναντα πράγματα των ωευγόντων, εξ ων ςυνζλαβαν 

μόνον δζκα. 

 

Τον αυτόν καιρόν ζδράξε τα όπλα και το Αςπροπόταμον. Θ επαρχία αφτθ ζχει 67 χωρία 

μικρά μεγάλα, όλα χριςτιανικά. Γενικόσ αρχθγόσ των όπλων τθσ επαρχίασ ιτον ο Νικολόσ 

Στουρνάρθσ και είχεν υπό τθν οδθγίαν του τουσ οπλαρχθγοφσ των χωρίων Χριςτόδουλον 

Χατςι Ρζτρου, Νάςον Μάνταλον, τουσ αδελωοφσ αυτοφ, Στζριον, Γεϊργον, Κϊςταν και 

Μιτρον, και τον γαμβρόν του Γρθγϊρθν Λιακατάν, οπλαρχθγόν του Κλενοβοφ. 
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Λοφλιοσ Άπαντεσ δε οφτοι εςτράτευςαν αρχομζνου του Λουλίου μετά τριςχιλίων επί τουσ εν 

τθ επαρχία βαςιλικοφσ ςτρατιϊτασ όχι ωανερά υπό το ςφμβολον του ελλθνικοφ 

αγϊνοσ, αλλ' επί λόγω αλθπαςιςμοφ. Και πρϊτον μεν εωόνευςαν αναιτίωσ 66 

Τοφρκουσ διεςπαρμζνουσ εισ τα χωρία, ζπειτα δε θτοιμάςκθςαν να πζςωςι 

πολλαχόκεν εισ τα Τρίκκαλα και εηιτθςαν ωσ προσ τθν μελετωμζνθν εκςτρατείαν 

και τθν ςφμπραξιν του Σταμοφλθ Γάτςου· αλλ' εκείνοσ απαρνθκείσ τον εκνικόν 

αγϊνα μετά τα κατά τα Άγραωα ςυμβάντα, αντζπραξε παρρθςία και ζωερε 

Τοφρκουσ εισ προςβολιν των Αςπροποταμιτϊν. Διά τον λόγον τοφτον το ςχζδιον 

εματαιϊκθ, και οι οπλαρχθγοί του Αςπροποτάμου κατζλαβαν επί των ορίων τθσ 

επαρχίασ διαωόρουσ κζςεισ προσ αςωάλειαν. Αλλ' οι εν Τρικκάλοισ Τοφρκοι, 

μακόντεσ τα γενόμενα, εκινικθςαν οι μεν κατά του Λιακατά, ωυλάττοντοσ τα επί 

του Κλενοβοφ ςτενά, οι δε κατά του Χατςι Ρζτρου, κατζχοντοσ τον Ρρόδρομον, και 

άλλοι κατ' αυτοφ του Στουρνάρθ, ςτρατοπεδεφοντοσ εν τω χωρίω Ρόρτα· αλλά κακ' 

όλασ τασ προςβολάσ των αποκρουςκζντεσ εςτράωθςαν κακϊσ ζχοντεσ. 

 

Εν τοςοφτω οι εξ Λωαννίνων ςτρατεφςαντεσ, αω' οφ κατζςτρεψαν τασ κωμοπόλεισ 

Καλαρρφτων και Συράκου, επορεφκθςαν προσ το Αςπροπόταμον και ζωκαςαν επί των 

ορίων τθν 29 ιουλίου. Τθν δε υςτεραίαν εξθμερϊκθςαν αίωνθσ κατά τθν Ρόρταν άλλοι 

2000 Τοφρκοι εκ Τρικκάλων ιππείσ και πεηοί ζλκοντεσ και δφο κανόνια, επολζμθςαν το εκεί 

ελλθνικόν ςτρατόπεδον δι' όλθσ τθσ θμζρασ και το ζβλαψαν· τθν δε νφκτα πάμπολλοι 

Ζλλθνεσ ελειποτάκτθςαν. Τοφτο ιδϊν ο Στουρνάρθσ ωπιςκοδρόμθςε προσ τα ενδότερα του 

Αςπροποτάμου, και κατζλαβε τασ δυνατάσ κζςεισ τθσ Μαφρθσ Ροφλιασ και του Κόρμπου, 8 

ϊρασ μακράν τθσ Ρόρτασ. Αλλ' οι Τοφρκοι, πλιρεισ κάρρουσ διά τθν λειποταξίαν και 

οπιςκοδρόμθςιν των Ελλινων, ζδραμαν κατόπιν, και καφςαντεσ τα μεταξφ χωρία ζωκαςαν 

εισ Κόρμπον, όπου τουσ εκτφπθςαν πάλιν· νυκτόσ δε γενομζνθσ ανεχϊρθςαν εκείκεν κατά 

τθν Ρόρταν, ωοβοφμενοι να ενδιανυκτερεφςωςιν εξ αιτίασ των ςτενοτοπιϊν. 

 

Εν τοςοφτω, αω' οφ κατεςτράωθςαν αι κωμοπόλεισ Καλαρρφτων και Συράκου, αω' οφ 

υπερίςχυςαν οι εχκροί κατά τα Άγραωα, και αω' οφ το Αςπροπόταμον ευρζκθ εν μζςω δφο 

εχκρικϊν ςτρατοπζδων, και εξ αιτίασ του διαχυκζντοσ ωόβου επί τθ καταςτροωι των δφο 

κωμοπόλεων δεν είχε δφναμιν αξιόμαχον ν' αντιτάξθ, οι Αςπροποταμίται, εξαγοραηόμενοι 

τον καιρόν, εςυμβιβάςκθςαν μετά των Τοφρκων, αυτοί μεν να θςυχάςωςι και να ςτζλλωςι 

τουσ ςυνικεισ ωόρουσ, Τοφρκοσ δε να μθ πατιςθ τα χϊματά των. 

 

Κακ' ον δε καιρόν απετφγχαναν τα επί του Ρίνδου κινιματα των Ελλινων, θτοιμάηετο 

εκςτρατεία εισ ανάκτθςιν τθσ Ράργασ, θσ τουσ δυςτυχείσ κατοίκουσ είχε προ ολίγου 

αποδιϊξει πανεςτίουσ θ υπεριςχφςαςα πολιτικι του Αλι. 

 

Εωροφρουν τθν πόλιν ταφτθν ταισ θμζραισ εκείναισ 100 Αλβανοί υπό τον Χουςειμπεθν 

Δελβινιϊτθν, υιόν του Μουςταωάπαςα· 170 δε Ράργιοι, εξ ων οι πλείςτοι ζωυγαν κρυωίωσ 

εκ Κορυωϊν, και 50 Σουλιϊται υπό τον ωροφραρχον τθσ ενιάςθσ Ρερραιβόν 

μετεβιβάςκθςαν όλοι τθν νφκτα τθσ 24 εισ Ραγωνιάν, λιμζνα πλθςίον τθσ Ράργασ, και 

ανζβθςαν εισ το ζν τζταρτον τθσ ϊρασ απζχον τθσ Ράργασ όροσ, αγίαν Ελζνθν, όπου 

εκάκθςαν αωανείσ όλθν τθν θμζραν. Αω' οφ δε ενφκτωςεν, ειςιλκαν θςφχωσ εισ το 

προάςτειον και, ευρεκζντων των Τοφρκων όλων εν τθ πόλει ωσ μθδζν υποπτευόντων, το 
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εκυρίευςαν αναιμωτί και ενδιζμειναν πόλεμοφντεσ και πολεμοφμενοι. Τθν δε 27 εωάνθςαν 

ζξωκεν τθσ Ράργασ εχκρικά πλοία εκ τθσ κατά τον Μοφρτον μοίρασ και ςυνζλαβαν 4 μικρά 

ελλθνικά εκ των μεταβιβαςάντων εισ τθν Ραγωνιάν τουσ προκεμζνουσ τθν ελευκζρωςιν 

τθσ Ράργασ· ςυνζλαβαν δε εν αυτοίσ καί τινασ Ραργίουσ. Τθν εςπζραν δε τθσ αυτισ θμζρασ 

απζβθςαν εισ τον άγιον Λωάννθν 500 Αλβανοί εκ Ρρεβζηθσ, και μετζβθςαν εισ Μαργαρίτι, 

όπου προςιλκαν αυκθμερόν και χίλιοι Τςάμιδεσ όλοι δε οφτοι εςτράτευςαν τθν υςτεραίαν 

προσ τθν Ράργαν. Οι δε Ζλλθνεσ μθ δυνάμενοι να διατθρθκϊςιν εν τω προαςτείω και 

προςδοκϊντεσ πάντοτε νζαν βοικειαν εκ Σουλίου, μετζβθςαν εισ ορεινάσ κζςεισ. Αλλ' οι 

εχκροί επιπεςόντεσ τουσ ζβαλαν εισ μζγαν κίνδυνον ολίγουσ όντασ και μιτε ν' ανκζξωςιν 

ευτυχϊσ μιτε να ωφγωςιν ευκόλωσ δυναμζνουσ. Καλι τφχθ ζωκαςαν διαρκοφςθσ τθσ 

μάχθσ όπιςκεν των εχκρϊν διακόςιοι Σουλιϊται υπό τον Γιϊτθν Δαγκλιν, τον Διαμαντιν 

Ηζρβαν και τον Νάςον Φωτομάραν και τουσ ελφτρωςαν. Τοιουτοτρόπωσ το ςχζδιον τθσ 

εκςτρατείασ απζτυχε παντάπαςιν. Οι δε εκςτρατεφςαντεσ Ράργιοι επανελκόντεσ εισ 

Κορυωοφσ, όπου ιςαν αι γυναίκεσ και τα τζκνα των, απεπζμωκθςαν κατά διαταγιν του 

μεγάλου αρμοςτοφ εκδοκείςαν τθν 27 ςεπτεμβρίου και λζγουςαν· 

 

«Οι Ράργιοι, οι παραβάντεσ τουσ κακ' όλασ τασ ευνομουμζνασ επικρατείασ εν χριςει 

νόμουσ και παρακοφςαντεσ τθν κυβζρνθςιν υω' θν ζηων, αποβάλλονται τθσ Επταννιςου· 

αω' θσ δε θμζρασ εκδοκι θ παροφςα, τοισ δίδεται δεκαιμεροσ προκεςμία όπωσ 

ςυμπαραλάβωςι τα πράγματά των και τασ οικογενείασ των, αν αφται κζλωςι να 

ςυνακολουκιςωςιν· αν δε τισ εξ αυτϊν τολμιςθ να επανζλκθ εισ τασ νιςουσ ταφτασ, 

υπόκειται εισ ασ ορίηει ο νόμοσ ποινάσ». Τοιουτοτρόπωσ οι περί ων ο λόγοσ ατυχείσ 

Ράργιοι οφτε τθν πατρίδα των ανζκτθςαν, και του τόπου τθσ καταωυγισ των εςτερικθςαν. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΗ' 

 

Οι Λαλιώηαι. - Απόβαζιρ Δπηαννηζίυν ειρ Γαζηούνην. - Μάσαι. - 

Μεηάβαζιρ Λαλιυηών ειρ Πάηπαρ. - Πολιηική ηηρ αγγλοφονικήρ 

Κςβεπνήζευρ ππορ ηην Δλλάδα. 

 

ΔΛΘΓΘΚΘΜΕΝ ιδθ, ότι μεταξφ όλων των κατά τθν Ρελοπόννθςον Τοφρκων των μθ 

κατοικοφντων ωροφρια μόνοι οι Λαλιϊται διζμειναν εν τθ κωμοπόλει των βλάπτοντεσ τουσ 

περιοικοφντασ Ζλλθνασ, και ότι, αν διά τθν ενδεχομζνθν ζλλειψιν των αναγκαίων δεν 

εδζχκθςαν παρ' αυτοίσ τουσ Γαςτουναίουσ Τοφρκουσ, ζτρεξαν όμωσ εισ βοικειάν των, τουσ 

ελφτρωςαν πολιορκουμζνουσ εν Χλουμουτςίω και τοισ ινοιξαν τθν εισ Ράτρασ οδόν· 

επειδι δε διεκρίκθςαν των λοιπϊν εν Ρελοποννιςω Τοφρκων, κρίνομεν δίκαιον να 

είπωμζν τινα περί τθσ καταγωγισ και τθσ καταςτάςεωσ αυτϊν, αρχομζνθσ τθσ 

επαναςτάςεωσ. 

 

Επί τερπνισ και υψθλισ κζςεωσ του εν τθ επαρχία τθσ Γαςτοφνθσ όρουσ τθσ Φολόθσ κείται 

θ κωμόπολισ του Λάλα, κατοικθκείςα υπό Αλβανϊν από των Βυηαντινϊν χρόνων κακϊσ και 

τα Μπαρδουνοχϊρια και άλλα μζρθ τθσ Ρελοποννιςου. Ολίγοι ιςαν οι πρϊτοι κάτοικοι· 

αλλ' επί του εν ζτει 1769 Τουρκορρωςικοφ πολζμου, κακ' ον εχφκθςαν εισ τθν 

Ρελοπόννθςον πλικθ Αλβανϊν, και κυρίωσ επί τθσ μετά το τζλοσ του πολζμου τοφτου 
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καταςτροωισ των, ο αρικμόσ των κατοίκων του Λάλα επερίςςευςε, διότι κατζωυγαν εκεί 

ικανοί των κατατρεχκζντων. 

 

Αω' ότου θ Ρελοπόννθςοσ εκυριεφκθ υπό των Τοφρκων, θ επαρχία τθσ Γαςτοφνθσ 

εκλθρουχικθ εισ τουσ εκ τθσ ςουλτανικισ γενεάσ Οκωμανίδασ. Οι δε ενοικοφντεσ ανδρείοι 

και εμπειροπόλεμοι Λαλιϊται ζηων κατ' αρχάσ ι ωσ λθςταί ι ωσ υπομίςκιοι αυτϊν. Αλλ' ο 

ιςχυρόσ υπομίςκιοσ δεν αργεί να γίνθ πρϊτον εφνουσ, μετ' ολίγον ωίλοσ, ζπειτα ιςότιμοσ, 

και τελευταίον, ανϊτεροσ του ανιςχφρου μιςκοδότου. Τοιουτοτρόπωσ οι ανζςτιοι οφτοι 

άνδρεσ, ων θ τφχθ θμζρα τθ θμζρα εβελτιοφτο εξ αιτίασ τθσ ανδρίασ και ωιλοπονίασ αυτϊν, 

και τθσ θδυπακείασ και ακθδίασ των Οκωμανιδϊν, κατιντθςαν και να ςυγγενεφςωςι και 

να τουσ αντικαταςτιςωςι μεταπεςοφςθσ και τθσ επί τασ επαρχίασ Γαςτοφνθσ και Ρφργου 

εξουςίασ, μετά τθν εξάλειψιν των αρρζνων τθσ ςουλτανικισ γενεάσ, εισ τουσ διαπρζψαντασ 

αδελωοφσ Μουςταωάγαν και Σειδαγαν και τον περίωθμον ςυγγενι των Αλι - Φαρμάκθν, 

ωσ κλθρονόμουσ εξ αιτίασ των εκ του γζνουσ εκείνου γυναικϊν των και ωσ δυνατοφσ· 

ανθγζρκθςαν δ' ζκτοτε λαμπραί και δφναται οικοδομαί εν τθ κωμοπόλει εν μζςω 

ευρυχϊρων περιοχϊν· ϊςτε αι 800 οικίαι του Λάλα περιείχαν πολλιν γθν, και τθν γθν 

ταφτθν εςκζπαηαν καρποωόρα δζνδρα. Ευκραζςτατοσ είναι ο αιρ του τόπου τοφτου, 

υγιζςτατα τα νερά, και εφρωςτοι και μακρόβιοι οι κάτοικοι. Ολίγοσ καιρόσ ιτον αω' οφ 

εδόκθςαν εισ τασ τρυωάσ και τασ αναπαφςεισ εξ αιτίασ του επιρρεφςαντοσ πλοφτου· διά 

τοφτο εωφλατταν ειςζτι επί τθσ επαναςτάςεωσ διά τθσ αδιακόπου χριςεωσ των όπλων τον 

πρϊτον πολεμικόν χαρακτιρα και εωάνθςαν άξιοι τθσ ανδρικισ καταγωγισ των. 

 

Θ ευτυχισ εκςτρατεία αυτϊν εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ του Χλουμουτςίου τουσ εκάρρυνε να 

επιχειριςωςι και άλλασ πλείονοσ λόγου αξίασ· και επειδι ιςαν δυνατοί, επλάκωςαν όλα 

τα πζριξ του Λάλα χριςτιανικά χωρία, παρζλαβαν βία 200 εκ των εγκατοίκων ωσ 

ςυναγωνιςτάσ, και ςυςςωματωκζντεσ, όλοι υπερχίλιοι, εςτράτευςαν εισ Ρφργον τθν 2 

απριλίου. 

 

Εντόσ του Ρφργου ιςαν 550 Ζλλθνεσ υπό διαωόρουσ αρχθγοφσ, εν οισ διζπρεπαν ο 

Χαραλάμπθσ Βιλαζτθσ εντόπιοσ, και ο Αλζξθσ Μοςχοφλασ εξ Αγουλινίτςθσ· παρευρίςκοντο 

δε και οι Ηακφνκιοι αδελωοί Καμπαςαίοι Ραναγιϊτθσ και Δθμιτρθσ, και οι δφο υιοί του 

Κολοκοτρϊνθ Ράνοσ και Γιάννθσ, διαβιβαςκζντεσ εκ Ηακφνκου εισ το Ρυργί τθν 25 μαρτίου 

και απερχόμενοι προσ τον πατζρα των ιςαν δε και χίλιαι αδφνατοι ψυχαί. 

 

Οι Ζλλθνεσ απεωάςιςαν να δείξωςι ςτικοσ προσ τουσ επερχομζνουσ και θκζλθςαν ν' 

αντιςτακϊςιν εκτόσ τθσ πόλεωσ· και οι μεν Λαλιϊται ετοποκετικθςαν, κακ' θν θμζραν 

εξεςτράτευςαν, μίαν ϊραν μακράν αυτισ και εκάλεςαν διά γράμματοσ τουσ Ρυργίουσ να 

προςκυνιςωςιν· οι δε Ρφργιοι απεκρίκθςαν, ότι ιλκεν ο καιρόσ να προςκυνιςθ ο Τοφρκοσ 

τον Χριςτιανόν. Διά τθσ αλλθλογραωίασ ταφτθσ διιλκεν θ θμζρα. Τθν δε επαφριον 

διθρζκθςαν οι Λαλιϊται εισ τρία ςϊματα, ζπεςαν επί τα ζξω οχυρϊματα, και μετά μικράν 

αντίςταςιν, 300 Ζλλθνεσ και διάωοροι αρχθγοί των εδραπζτευςαν και κατζωυγαν εισ 

Σκαωιδιάν και εισ άλλουσ πλθςίον λιμζνασ κακϊσ ζχοντεσ, οι δε λοιποί 250 υπό τον 

Βιλαζτθν, τον Μοςχοφλαν, τουσ υιοφσ του Κολοκοτρϊνθ και τουσ Καμπαςαίουσ 

απεςφρκθςαν εισ τθν πόλιν και εκλείςκθςαν εντόσ διαωόρων δυνατϊν οικιϊν, όπου τουσ 

παρακολοφκθςαν οι Λαλιϊται και ζβαλαν πυρ εισ διάωορα μζρθ ωονεφοντεσ και 
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αιχμαλωτίηοντεσ· αλλ' οι ολίγοι Ζλλθνεσ διετιρθςαν μζχρι τζλουσ τθν κζςιν των γενναίωσ 

εν μζςω τθσ πυρκαϊάσ. Επτά ϊρασ διιρκεςεν θ μάχθ· και οι μεν Λαλιϊται, μικράν πακόντεσ 

και πολλιν προξενιςαντεσ ηθμίαν, επανιλκαν εισ τα ίδια δουλαγωγοφντεσ υπζρ τουσ 100 

και απελαφνοντεσ ηϊα· οι δε Ρφργιοι ζμειναν εν μζςω των ερειπίων των. 

 

Τα ευτυχι κινιματα των Λαλιωτϊν απζδειξαν οωκαλμοωανϊσ πόςον ζςωαλαν οι εν 

Ρελοποννιςω λοιποί Τοφρκοι, και μάλιςτα οι Μπαρδουνοχωρίται, αωιςαντεσ δι' απλοφν 

ωόβον τουσ τόπουσ των, όκεν εδφναντο να βλάπτωςι καιρίωσ τουσ εχκροφσ των. 

Κλειςκζντεσ εν τοισ ωρουρίοισ όχι μόνον δεν εβελτίωςαν τθν πολεμικιν κατάςταςιν αυτϊν, 

αλλ' επετάχυναν και τθν πτϊςιν των διά τθσ ταχείασ καταναλϊςεωσ των εν αυτοίσ τροωϊν. 

 

Ολίγαισ δε θμζραισ μετά τθν μάχθν ταφτθν εγνϊςκθ, ότι τα μεςθμβρινά ωροφρια Μοκϊνθσ 

και Νεοκάςτρου, ςτενά πολιορκοφμενα υπό των Ελλινων, εκινδφνευαν να πζςωςιν. Οι 

Λαλιϊται, επθρμζνοι επί τθ ανδρία και ταισ επιτυχίαισ των, και ωσ αν ιςαν οι γενικοί 

αντιλιπτορεσ των παςχόντων ομοκριςκων των, απεωάςιςαν να εκςτρατεφςωςιν εισ λφςιν 

των πολιορκιϊν εκείνων, και διαβάντεσ τον Αλωειόν μεςοφντοσ του απριλίου εκινικθςαν 

προσ τθν επί τθσ αριςτεράσ όχκθσ του ποταμοφ Αγουλινίτςαν. Ζμακαν οι εκεί Ζλλθνεσ εν 

καιρϊ το ςχζδιον, και ωχυρϊκθςαν υπό τον Μοςχοφλαν, ιλκαν και ολίγοι Αρκάδιοι υπό 

τον πρωτοςφγγελον Αμβρόςιον Φραντςιν και κατζλαβαν τθν δυςδιάβατον κζςιν του Κ λ ε ι 

δ ί ου, δι' θσ κα επζρων οι εχκροί απερχόμενοι προσ τα ωροφρια. Οι Λαλιϊται εκτφπθςαν 

τουσ εν τθ Αγουλινίτςθ, αλλ' θφραν πολλιν αντίςταςιν, και απολζςαντεσ 9, επζςτρεψαν 

αυκθμερόν εισ τα ίδια, διαδοκζντοσ ψευδοφσ λόγου, ότι επιρχετο πλικοσ Αρκαδίων. 

 

Ο Ρφργοσ είχεν, ωσ είδαμεν, ζνα γενναίον άνδρα, τον Χαραλάμπθν Βιλαζτθν, 

ςτρατεφςαντα άλλοτε υπό τουσ εν τθ Επταννιςω Γάλλουσ και Άγγλουσ. Φραγμόν επεκφμει 

οφτοσ να ςτιςθ εισ τθν κατά τθσ Γαςτοφνθσ και του Ρφργου ορμιν των Λαλιωτϊν· αλλ' 

επειδι δεν τον εβοικει θ μεταξφ τοποκεςία, οφςα όλθ επίπεδοσ, εςτρατοπζδευςε μετά 

500 κατά το επί ακρολοωίασ κείμενον και 4 ϊρασ απζχον του Λάλα Στρζωι, και κατζςχεν ωσ 

προωυλακιν και το πλθςιζςτερον του Λάλα Λαντςόι εγκατατάξασ άλλουσ 100. Ρεδινόν 

είναι το χωρίον τοφτο· πεδινι και θ διαχωρίηουςα αυτό και το Στρζωι γθ· παρά δε το 

Λαντςόι προσ μεςθμβρίαν ρζει εντόσ χάςματοσ χείμαρροσ· μετ' αυτόν είναι άμπελοι και 

προσ το ανατολικόν μζροσ ςειρά ςυνδζνδρων λόωων· ο διαιρϊν δε τθν ςειράν ταφτθν και 

το Στρζωι τόποσ, δφο μίλια πλατφσ, είναι και αυτόσ ομαλόσ. Τοιαφτθ ιτον θ τοποκεςία του 

μικροφ ςτρατοπζδου του Βιλαζτθ. 

 

Χίλιοι Λαλιϊται εξεςτράτευςαν τθν 2 μαΐου εισ Λαντςόι, όπου ωκάςαντεσ λίαν πρωί και 

καταλαβόντεσ οικίασ τινάσ επολζμουν τουσ άλλασ οικίασ του αυτοφ χωρίου κατζχοντασ 

Ζλλθνασ καίοντεσ και τασ μεταξφ. Ακουςκζντοσ του τουωεκιςμοφ, είπεν ο Βιλαζτθσ τοισ 

περί αυτόν, «όποιοσ είναι Χριςτιανόσ και παλλθκάρι ασ μ' ακολουκιςθ», και ζδραμε διά 

τθσ πεδιάδοσ εισ βοικειαν των πολεμουμζνων προσ το μζροσ των λόωων, όπου ιτο μφλοσ 

δζκα λεπτά του Λαντςοΐου απζχων. Οι Τοφρκοι ιδόντεσ αυτόν ερχόμενον εξζδραμαν και 

αυτοί προσ εκείνο το μζροσ και τον ςυνιντθςαν προσ τον μφλον. Εκατόν μόνον 

ακολοφκουσ είχεν ο Βιλαζτθσ και γενναίωσ αντζςτθ προσ υπερπεντακοςίουσ ουσ και 

απζκρουςεν, αλλ' επλθγϊκθ ο ςθμαιοωόροσ του και εωονεφκθ και ο Σπφροσ Σαρενίτθσ, είσ 

των οπλαρχθγϊν των ςυμπολεμοφντων Αρκαδίων αυτόσ δε προχωρϊν και καταδιϊκων 
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ζωκαςε παρά τον χείμαρρον, αλλά μετ' ολίγων οπλοωόρων, αποκόψαντοσ του εχκρικοφ 

ιππικοφ τουσ πλείςτουσ, αναγκαςκζντασ εκ ταφτθσ τθσ αιτίασ ν' αναβϊςιν είσ τινασ λόωουσ 

εκείκεν του χάςματοσ· ιδϊν δε ότι οι περί αυτόν ιςαν ολίγοι, ιλλαξε ςχζδιον και ζτρεξε να 

καταλάβθ άμπελόν τινα ζχουςαν προσ το δυτικόν μζροσ το χάςμα· αλλ' επειδι το μεταξφ 

ιτο πεδινόν και ωσ εκ τοφτου πολλά επικίνδυνον, μόνον 26 τον θκολοφκθςαν, οι δε λοιποί 

ελειποτάκτθςαν, και άλλοι μεν αυτϊν διεςϊκθςαν, άλλοι δε εωονεφκθςαν. Ο δε Βιλαζτθσ 

και οι 26 κατζλαβαν μεν τθν άμπελον αλλά διά τθν ολιγότθτά των αωικαν τα νϊτα 

αωφλακτα ελπίηοντεσ ίςωσ καταβϊςιν οι επί των λόωων Ζλλθνεσ εισ ωφλαξιν. Αλλ' 

επρόλαβαν οι Τοφρκοι, τα κατζλαβαν και επολζμουν τουσ ολίγουσ Ζλλθνασ ζμπροςκεν και 

όπιςκεν. Ο Βιλαζτθσ επλθγϊκθ κατ' αρχάσ εισ τθν κεωαλιν, αλλά και πλθγωκείσ εμάχετο 

καρρφνων τουσ ολίγουσ ςυμμαχθτάσ του ζωσ ου εωονεφκθςαν αυτόσ και οι ςυν αυτϊ όλοι 

εκτόσ ενόσ τρωκζντοσ εισ τον πόδα και κρυβζντοσ εντόσ κουωϊματοσ δζνδρου. Οι Τοφρκοι 

ζκοψαν κατά τθν ςυνικειαν τασ κεωαλάσ των ωονευκζντων, και ςτιςαντεσ επί ξφλου τθν 

του Βιλαζτου ανεχϊρθςαν χαίροντεσ, διότι ελυτρϊκθςαν τοιοφτου εχκροφ, γνωςτοφ διά 

τθν εν πολζμω αωοβίαν και εμπειρίαν. 

 

Αω' οφ ο ζλειψεν ο εχκρόσ οφτοσ, οι Λαλιϊται ζγειναν τολμθρότεροι, κατζτρεχαν όλα τα 

πζριξ του Λάλα, τα ελεθλάτουν, και ζκαιαν τα χωρία τθσ επαρχίασ. Τόςον δε ιςαν άωοβοι, 

ϊςτε επροχϊρουν κφοντεσ και απολλφοντεσ και εισ αυτά τα όρια τθσ επαρχίασ των 

Ρατρϊν, όπου ιςαν διάωορα ςϊματα Ελλινων. Μεταξφ των αρχθγϊν τοφτων ιτο και ο 

Γεϊργθσ Γιαννόπουλοσ Ρροςτοβιτςιϊτθσ, διακρινόμενοσ διά τθν τόλμθν του. Οφτοσ, 

ςυμπλακείσ ζν τινι επιδρομι των Λαλιωτϊν προσ τθν Κατςαροφν, εωονεφκθ, και 

ςυνεωονεφκθςαν και 8 ςφντροωοί του. 

 

Θ Επτάννθςοσ (α), αν και πολιτικϊσ αποχωριςμζνθ τθσ αδελωισ τθσ Ελλάδοσ, επροκυμικθ 

να βοθκιςθ τθν εκραγείςαν επανάςταςιν και διά των γενναίων ςυνειςωορϊν τθσ και διά 

των ανδρείων βραχιόνων τθσ. Θ κυβζρνθςίσ τθσ, θ μετ' ολίγον εξαγριωκείςα, εξεκαμβικθ 

μόνον κατ' αρχάσ, και δεν ζδειξε προσ τον αγϊνα κακιν διάκεςιν. Αυκόρμθτοι οι Ηακφνκιοι 

και οι Κεωαλλινεσ αντιλιπτορεσ των αραμζνων όπλα ομογενϊν και ομοπίςτων, 

παρωρμικθςαν ζτι μάλλον και δι' ων επιςτολϊν επεκαλοφντο οι Ρελοποννιςιοι τθν 

ωιλογενι αντίλθψίν των. Οι Ηακφνκιοι ζτρεξαν πρϊτοι των Επταννθςίων εισ τθν ωωνιν τθσ 

πίςτεωσ και τθσ πατρίδοσ, και οι μεν απζβθςαν εισ τθν Μεςςθνίαν υπό τον Μερκάτθν, οι 

δε εισ τα αντικρφ τθσ τερπνισ και χαριτωμζνθσ πατρίδοσ των παράλια. Εξ αυτϊν ζωσ 150, 

υπό τον Δθμιτρθν Ρεκαμζνον και τον Ραφλον Αντςετίρθν Κεωαλθνόν, μετζβθςαν εισ το 

ςτρατόπεδον των Ρατρϊν, άλλοι δε 100 υπό τον Γεϊργιον Σολωμόν, Διονφςιον Σεμπρικόν, 

Αναςτάςθν Γιαννικζςθν και Ραναγιϊτθν Στοφρτςαν, απζμειναν εν τθ επαρχία τθσ 

Γαςτοφνθσ. Ρερί δε τα τζλθ του απριλίου απζβθ πρϊτοσ εκ Κεωαλλθνίασ εισ Γλαρζντςαν ο 

Ευαγγζλθσ Ρανάσ μετά 100 οπλοωόρων, 

Μάιοσ και τθν 9 μαΐου ζωκαςαν εκείκεν εισ τον αυτόν λιμζνα ο Ανδρζασ Μεταξάσ, ο 

Κωνςταντίνοσ Μεταξάσ, και ο Γεράςιμοσ Βίκτωροσ Φωκάσ επί του εντοπίου των 

ενόπλου πλοίου του Ανάςταςθ Φωκά υπό τουρκικιν ςθμαίαν, ωζροντοσ ικανά 

πολεμεωόδια και 350 οπλοωόρουσ. Αω' οφ δε ελλιμζνιςε το πλοίον, κατζβαςαν οι εν 

αυτϊ τθν τουρκικιν ςθμαίαν, φψωςαν τθν επαναςτατικιν, εκανονοβόλθςαν, 

παρετάχκθςαν οι οπλοωόροι επί του καταςτρϊματοσ, εψάλθ επί του πλοίου 
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δοξολογία υπό δφο ιερζων ακολουκοφντων το ςτράτευμα, και απζβθςαν οι 

ρθκζντεσ επί τθσ ξθράσ υποδεχκζντεσ υπό των εντοπίων ωιλοωρονζςτατα. Τθν δε 

επιοφςαν διατάξαντεσ το πλοίον να παραπλζθ τασ ακτάσ των Ρατρϊν, και 

αωιςαντεσ εν αυτϊ 70 οπλοωόρουσ διά παν ενδεχόμενον, ανεχϊρθςαν μετά των 

λοιπϊν 280, και ζωκαςαν το εςπζρασ εισ Μανολάδαν, όπου θφραν τον Σιςίνθν και 

τον Ευαγγζλθν Ρανάν. Θ υπεραυξιςαςα δε τον αρικμόν αυτϊν ωιμθ διζδωκεν, ότι 

ιλκαν οι επιςθμότεροι άνδρεσ τθσ Κεωαλλθνίασ ωζροντεσ πολλά βοθκιματα 

χρθματικά και πολεμικά, και ζβαλεν εισ νζαν κίνθςιν τουσ κατοίκουσ των πζριξ 

επαρχιϊν, ουσ κατεωόβιςαν αι ζωσ τότε αλλεπάλλθλοι ευτυχείσ επιδρομαί των 

Λαλιωτϊν. Υπεςτιριξε τθν ωιμθν ταφτθν καί τισ πομπϊδθσ προκιρυξισ, θν 

υπζγραψαν οι προϊςτάμενοι επονομαηόμενοι α ρ χ θ γ ο ί - κ α ι - ς τ ρ α τ θ γ ο ί - τ ω 

ν - θ ν ω μ ζ ν ω ν - δ υ ν ά μ ε ω ν - τ θ σ - Ε π τ α ν ν ι ς ο υ. Διεκρίνετο δε το ςϊμα 

τοφτο των άλλων δι' θν ετιρει εν ταισ ςτρατοπεδείαισ του τάξιν, ιτισ, κακ' ουσ 

καιροφσ μία επωμίσ, ι μία περικεωαλαία εκίνει καυμαςμόν, δεν ιτο ματαία 

επίδειξισ. Λδοφ δε θ τάξισ. Τθν γ' ϊραν μετά τθν δφςιν του θλίου εψάλλετο θ 

παράκλθςισ, εκροφοντο τα τφμπανα, ετάττοντο ωυλακαί κράηουςαι εκ διαλειμμάτων 

«γρθγορείτε», ζπιπτε μία κανονία, και οι ςτρατιϊται απεχϊρουν εισ τασ κζςεισ των· 

το πρωί εψάλλετο πάλιν θ παράκλθςισ, εκροφοντο τα τφμπανα, ιχουν αι ςάλπιγγεσ 

και ζπιπτεν άλλθ κανονία. 

 

Μεταβαίνον δε το ςϊμα τοφτο από χωρίου εισ χωρίον, ζωκαςε τθν 26 εισ Στρζωι και 

Κοφκουρα και διζτριψεν εκεί μζχρι τθσ 30 ετοιμαηόμενον, ωσ πλθςίον του εχκροφ. Εκεί 

θφξθςεν ο αρικμόσ αυτοφ, ενωκζντων και των Ηακυνκίων και πολλϊν εντοπίων. Τθν δε 31 

ϊδευςαν όλοι προσ τθν Καπζλθν και ζωκαςαν το εςπζρασ εισ Γοφμερον· επειδι δε 

εςκόπευαν να πατιςωςι τθν επιοφςαν τθν μεγάλθν πεδιάδα, ζςτειλαν αυτονυκτί εισ 

διαωόρουσ κζςεισ ςκοπιάσ, και πρωίασ γενομζνθσ εξεςτράτευςαν ζχοντεσ εν τω κζντρω 4 

κανόνια, τα πολεμεωόδια και τασ αποςκευάσ των. 

 

Ρροσ τθν κζςιν, Μποδίνι, κείται λόωοσ. Εν ϊ ζωκαςαν εισ αυτόν ανφποπτοι, ωσ πεποικότεσ 

επί τασ ςκοπιάσ των, θκοφςκθςαν αίωνθσ πολλαί τουωεκίαι και κραυγαί λζγουςαι, Λ α λ ι 

ϊ τ α ι, Λ α λ ι ϊ τ α ι· επί μόνθ τθ κραυγι ταφτθ χωρικοί τινεσ εκ των ςυνακολουκοφντων 

Γαςτουναίων ετράπθςαν εισ ωυγιν, οι δε λοιποί και οι Επταννιςιοι ζτρεξαν εισ τθν 

κορυωιν του λόωου, και ιδόντεσ τουσ Λαλιϊτασ ελκόντασ εισ τουσ πρόποδασ, τουσ 

εκανονοβόλουν προξενοφντεσ ωόβον μάλλον ι βλάβθν. Ιρχιςε δε μετ' ολίγον και ο 

τουωεκιςμόσ, και οι μεν Επταννιςιοι και οι εντόπιοι, τουωεκίηοντεσ τουσ Λαλιϊτασ 

άνωκεν, τουσ ζβλαπταν· οφτοι δε αντείχαν γενναίωσ, αν και θ κζςισ των ιτο κακίςτθ, ζωσ 

ου είδαν τουσ εχκροφσ των κινουμζνουσ προσ τα κάτω, και τότε επζςτρεψαν διά του 

Ρυρναρίου εισ Λάλα ωεφγοντεσ, οι δε Επταννιςιοι τουσ επεδίωξαν, ζπεςαν και εισ τθν 

πεδιάδα ζωσ ου εωάνθ πλικοσ οπλοωόρων τουωεκιηόντων μακρόκεν, και τότε 

υποπτεφςαντεσ, ότι ιςαν ενεδρεφοντεσ εχκροί, εςτάκθςαν και κατζλαβαν τα πλθςίον 

δζνδρα προσ ςυναςπιςμόν· αλλ' οι τουωεκίηοντεσ οπλοωόροι προχωροφντεσ εγνϊςκθςαν, 

ότι ιςαν Καλαβρυτινοί ερχόμενοι κατά του κοινοφ εχκροφ· ιςαν δε ωσ χίλιοι υπό τον 

Αςθμάκθν Φωτίλαν, προεςτϊτα των Καλαβρφτων, τον Λεχουρίτθν, και άλλουσ. Το ευτυχζσ 

ςυμβάν κατά τθν θμζραν εκείνθν εγζμιςε χαράσ τασ κάρδίασ των Ελλινων και ετίμθςε 

δικαίωσ τουσ Επταννθςίουσ, διότι ιτον θ πρϊτθ ωορά κακ' θν εξ αιτίασ αυτϊν 
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κατθςχφνκθςαν οι ωόβον και τρόμον παντοφ και πάντοτε ενςπείροντεσ Λαλιϊται. 

 

Αω' ότου ιρχιςεν θ επανάςταςισ τθσ Ρελοποννιςου πολλοί Καρυτινοί είχαν καταλάβει τα 

χωρία, Μπζτςι και ζνεςι, υπό τουσ εμπειροπολζμουσ αδελωοφσ Ρλαποφτασ. Σκοπόσ τθσ 

κατοχισ ιτον θ προωφλαξισ τθσ επαρχίασ των από ενδεχομζνων επιδρομϊν των γειτόνων 

Λαλιωτϊν· αλλ' αω' οφ διεςκορπίςκθςαν οι πολιορκθταί του ωρουρίου τθσ Καρυταίνθσ, 

διεςκορπίςκθςαν και οι κατζχοντεσ τα δφο ταφτα χωρία. Ρερί τθν 20 ομωσ απριλίου 

εςφςτθςεν ο Γεϊργθσ Ρλαποφτασ πάλιν ςτρατόπεδον κατά τθν Συκιάν, δφο ϊρασ μακράν 

του Λάλα, εκ Καρυτινϊν, Φαναριτϊν και Αρκαδίων υπό τθν αρχθγίαν του Δθμθτράκθ 

Δθλθγιάννθ· λιγοντοσ δε του μαΐου μετεςτρατοπζδευςεν εκείκεν εισ Ροφςι, θμιϊριον 

μακράν του Λάλα, όπου αωίχκθςαν, 

Λοφνιοσ κατά πρόςκλθςιν αυτοφ, τθν νφκτα τθσ 1 Λουνίου οι Επταννιςιοι, οι Καλαβρυτινοί 

και οι Γαςτουναίοι. Συςτρατοπεδεφςαντεσ δε όλοι οφτοι ιρχιςαν τθν επαφριον να 

οχυρόνωςι τασ κζςεισ των, και ζςτθςαν εκ του προχείρου τόςασ καλφβασ, ϊςτε το 

εςπζρασ θ ράχισ εκείνθ εωαίνετο κϊμθ. Οι Λαλιϊται ωχυρϊκθςαν και αυτοί εκτόσ 

αλλά πολλά πλθςίον του Λάλα. Τθν δε επιοφςαν οι Ζλλθνεσ πλιρεισ κάρρουσ 

κατζβθςαν εισ τθν πεδιάδα εισ χορτολογίαν και ςκόπευςιν. Οι Λαλιϊται δεν 

εκινικθςαν τθν θμζραν εκείνθν· τινζσ μόνον ιπποκόμοι και ποιμζνεσ εωάνθςαν 

προσ το πζραν μζροσ του Λάλα βόςκοντεσ κρζμματα. 

 

Οι Ζλλθνεσ, αςυνικιςτοι ζωσ τότε να νικϊςιν, εξετίμθςαν τθν ανδραγακίαν των υπζρ τθν 

αξίαν τθσ, και επίςτευςαν τω όντι, ότι κατεπόνεςαν τα κθρία του Λάλα· επί δε τθ πίςτει 

ταφτθ ςυνζλαβαν ελπίδα, ότι οι Λαλιϊται κα επροςκφνουν, και απζςτειλαν τθν 4 προσ 

αυτοφσ τον Ραναγιϊτθν Μεςςάρθν Κεωαλλινα. Οι Λαλιϊται βλζποντεσ τον αποςταλζντα 

ερχόμενον υπό λευκιν ςθμαίαν τον υπεδζχκθςαν και τον θρϊτθςαν είσ τι ο ερχομόσ του. Ο 

Μεςςάρθσ τοισ ενεχείριςε γράμμα των αρχθγϊν των Κεωαλλινων και των Ηακυνκίων 

λζγον αυτολεξί τα εξισ. «Διατεταγμζνοι από το ελλθνικόν ζκνοσ και από τον γενικόν 

επίτροπον, πρίγκθπα Αλζξανδρον Υψθλάντθν, ιλκαμεν ενταφκα να ςασ πολεμιςωμεν ωσ 

εχκροφσ τθσ πίςτεωσ και τθσ πατρίδοσ· αλλ' ωσ ανζκακεν καλοί ωίλοι ςασ και γείτονεσ, ςασ 

προβάλλομεν, ότι, αν κελιςθτε να παραδοκιτε χωρίσ πόλεμον εισ θμάσ, ςασ υποςχόμεκα 

αςωάλειαν ηωισ, τιμισ και ιδιοκτθςίασ· άλλωσ, αω' οφ εκάμαμεν το χρζοσ μασ, το κρίμα ασ 

ιναι εισ τον λαιμόν ςασ.» 

 

Ρεριποιθκζντεσ οι Λαλιϊται τον γραμματοωόρον, τον εξεπροβόδθςαν δϊςαντζσ τω τθν 

ακόλουκον απάντθςιν. 

 

«Ρροσ ςασ κυρ Μεταξά και λοιποί ωίλοι μασ καπεταναίοι Κεωαλονιτεσ και Ηακφνκιοι. 

Ελάβαμεν το γράμμα ςασ και είδαμεν όςα μασ γράωετε· αλλ' επειδι και οι μπζθδεσ και οι 

αγάδεσ είναι τριγφρω ςτου Λάλα με τα αςκζρια, δεν θμποροφμεν να ςασ αποκρικοφμεν 

ςιμερον με τον εδικόν ςασ κυρ - Ραναγιϊτθν, αλλ' αφριον με εδικόν μασ ξεμοτόχου 

ελτςιν. Λάβετε ωσ τόςον ολίγα κεράςια του Λάλα και δφο ρεβανιά διά αγάπθν, και 

μζνομεν.» 



www.schooltime.gr Σελίδα 159 
 

 
Το γράμμα τοφτο είχε τα ςωραγίςματα υποκάτω προσ τιμιν των προσ ουσ εςτζλλετο. 

 

Τθν δε επαφριον εωάνθ ιππεφσ ερχόμενοσ από του Λάλα προσ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον, 

βαςτϊν πραςίνθν ςθμαίαν, και ωδθγικθ όπου ιςαν οι Επταννιςιοι αρχθγοί, προσ ουσ 

επζδωκε τθν ακόλουκον επιςτολιν. 

 

«Ρροσ τουσ ωίλουσ μασ καπεταναίουσ Κεωαλονίτασ και Ηακυνκίουσ. Κακϊσ χκεσ ςασ 

εγράψαμεν με τον εδικόν ςασ Ραναγιϊτθν, ιδοφ εξαποςτζλλομεν τον εδικόν μασ Μπζικον 

Κεχαγιάν, άνκρωπον όςτισ χαίρει όλθν τθν εμπιςτοςφνθν μασ διά να ςασ ομιλιςθ και 

ςτοματικϊσ όςα δεν ζχομεν τον καιρόν να γράψωμεν πλατφτερα. Είναι αλικεια, κακϊσ 

λζγετε, ότι εςτακικαμεν ωίλοι και καλοί γείτονεσ, αλλ' ίςια ίςια διά τοφτο δεν ελπίηαμεν 

ποτε, ότι πιςτεφοντεσ τα ψεφματα των Μωραϊτϊν και ξεχωριςτά αυτοφ του ψευτο - 

Γεϊργθ (ενόουν τον Γεϊργθν Σιςίνθν) να ζλκετε να μασ ωορτωκείτε μζςα εισ τα ςπιτια 

μασ. Π,τι ζγεινεν, ζγεινεν· όςα μασ λζγετε είναι χάλτια, τα οποία δεν ςτοχαηόμεκα πωσ και 

εςείσ πιςτεφετε· διά τοφτο λοιπόν ςασ λζγομεν να ζλκετε εισ του Λάλα, όπου κζλει ςασ 

δεχκοφμεν ωσ καλοφσ ωίλουσ, και κζλει ςασ ςυνοδεφςομεν ζωσ το Κατάκωλον ι τθν 

Γλαρζντςαν διά να πάτε ςτα ςπιτια ςασ και να μζνωμεν πάντα ωίλοι· αλλζωσ και δεν 

ακοφςετε αυταίσ ταισ ωιλικαίσ ςυμβουλαίσ μασ, το κρίμα ασ ιναι ςτον λαιμόν ςασ. Λάλα, 5 

Λουνίου, 1821». 

 

Θ επιςτολι αφτθ, θ μθ ομοιάηουςα τθν προςταλείςαν κατά το φωοσ, δεν τθν ωμοίαηεν οφτε 

και κατά τθν κζςιν των ςωραγιςμάτων ωσ ωζρουςα αυτά επί κεωαλισ εισ ζνδειξιν, ότι 

εγράωετο παρ' ανωτζρων προσ κατωτζρουσ. Αω' οφ δε ανεγνϊςκθ, ζλαβε τον λόγον ο 

απεςταλμζνοσ και επανζλαβε τα αυτά εντόνωσ, προςκζςασ ότι, αν οι Επταννιςιοι 

υπιγαιναν εισ του Λάλα, οι μπζθδεσ και αγάδεσ ιςαν πρόκυμοι να τουσ δεχκϊςι και να 

τουσ ωιλοδωριςωςιν· είδε και είχαν απόωαςιν να μείνωςι και να πολεμιςωςιν, ζπρεπε να 

ωζρωςι 40,000 κ α π ζ λ λ α εισ ευόδωςιν του ςκοποφ των. Ταφτα ακοφςαντεσ οι 

Επταννιςιοι απεκρίκθςαν διά ςτόματοσ του Ανδρζου Μεταξά τα εξισ· «Ωσ ωίλοι 

εςτοχάςκθμεν να ςασ προβάλλωμεν να παραδοκιτε χωρίσ πόλεμον, διά να θμπορζςωμεν 

να ςασ προωυλάξωμεν από τθν δικαίαν οργιν και αγανάκτθςιν του ελλθνικοφ λαοφ. 

Επειδι όμωσ οι μπζθδεσ και οι αγάδεσ μάσ εςτοχάςκθςαν ποταποφσ και ανοιτουσ, το 

κρίμα ασ ιναι εισ τον λαιμόν των. Αυτι είναι θ απάντθςίσ μασ και αφριον ζχομεν πόλεμον». 

Μετά τουσ λόγουσ τοφτουσ απζπεμψαν οι Επταννιςιοι τον κιρυκα, δϊςαντζσ τω εισ 

αμοιβιν των προςταλζντων αυτοίσ ωαγωςίμων γλυκίςματά τινα και ποτά τθσ πατρίδοσ 

των. 

 

Αποτυχοφςθσ τθσ διακθρυκείασ, οι αρχθγοί των διαωόρων ελλθνικϊν ςωμάτων, ιδόντεσ ότι 

ςυνθκροίςκθςαν εκ διαωόρων επαρχιϊν πεντακιςχίλιοι ςχεδόν οπλοωόροι πζριξ του 

Λάλα, απεωάςιςαν να προκαλζςωςι τον εχκρόν εισ μάχθν, και τθν 6 κατζβθςαν εισ τθν 

πεδιάδα εκ διαωόρων μερϊν ζωσ 300, θκροβολίςκθςαν μετ' ολίγων ιππζων και πεηϊν 

επελκόντων, και τθν εςπζραν επανιλκαν εισ το ςτρατόπεδον. Οι Ζλλθνεσ ζδωκαν δευτζραν 

αωορμιν τθν επιοφςαν, αλλ' εισ μάτθν. Καρρυνκζντεσ δε εκ τθσ απραξίασ των εχκρϊν 

απεωάςιςαν να προςβάλωςιν αυτιν τθν κωμόπολιν του Λάλα· και ο μεν Γεϊργθσ 

Ρλαποφτασ μετά των Καρυτινϊν και Φαναριτϊν να πζςθ από του μζρουσ του Μπαςταρά, 

οι δε Καλαβρυτινοί καί τινεσ Γαςτουναίοι και οι Αρκάδιοι να προχωριςωςι προσ το μικρόν 
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χωρίον Δοφκα, οι δε Επταννιςιοι μετά των Ρυργίων και λοιπϊν Γαςτουναίων να ορμιςωςι 

προσ το κζντρον. Ταφτα αποωαςίςαντεσ εκινικθςαν τθν 9 υπό τον ιχον των τυμπάνων και 

ςαλπίγγων επί τουσ ζξω τθσ κωμοπόλεωσ προμαχϊνασ του εχκροφ· ο εχκρόσ απεςφρκθ εισ 

τθν κωμόπολιν, και θ οπιςκοδρόμθςισ αφτθ, αν και ςτρατθγθματικι, υπελιωκθ 

αποτζλεςμα δειλίασ, και εκάρρυνε τουσ Ζλλθνασ να προχωριςωςιν. Αλλ' αω' οφ 

επλθςίαςαν, ϊρμθςαν 200 ιππείσ επί τουσ Καρυτινοφσ και Φαναρίτασ, και παρά πάςαν 

προςδοκίαν τουσ ζτρεψαν όλουσ εισ ωυγιν. Θ τροπι αφτθ εματαίωςε το ςχζδιον τθσ 

εωόδου, ζβαλεν εισ ςφγχυςιν όλα τα ςϊματα και θνάγκαςε τουσ Επταννθςίουσ να 

ςθμάνωςι τθν υποχϊρθςιν του κζντρου και τθσ προσ το χωρίον Δοφκα πτζρυγοσ, και οφτωσ 

απεμακρφνκθςαν όλοι οι Ζλλθνεσ αβλαβείσ, αλλ' άπρακτοι και κατθςχυμζνοι. Ο δε 

ωιλότιμοσ Ρλαποφτασ, απομείνασ τελευταίοσ και κινδυνεφων να πζςθ εισ χείρασ των 

εχκρϊν, τόςον ζτρεξε και τόςον ελυπικθ διά τθν απροςδόκθτον ταφτθν τροπιν, ϊςτε 

ζωκαςεν θμικανισ εισ το ςτρατόπεδον και μετ' ολίγον εξεψφχθςεν. 

 

Ο κάνατοσ αρχθγοφ ατάκτων γίνεται ςυνικωσ πρόξενοσ τροπισ όλου του ςϊματοσ αυτϊν. 

Εν τθ περιςτάςει δε ταφτθ ςυνζβθ ςυγχρόνωσ και θ αποτυχία του κινιματοσ, αν και εξ 

ουδεμιάσ ευλογοωανοφσ αιτίασ· διά τοφτο τθν ακόλουκον νφκτα τα δφο τρίτα του 

ςτρατοπζδου ελειποτάκτθςαν. 

 

Τον άξιον αρχθγόν Γεϊργθν Ρλαποφταν διεδζχκθ ο αξιϊτερόσ του αδελωόσ Δθμιτρθσ 

ωκάςασ εισ το ςτρατόπεδον τθν 12· αλλ' οφτε θ παρουςία του γενναίου τοφτου ανδρόσ 

εκάρρυνε τουσ δειλιάςαντασ, τρζμοντασ και εντόσ των οχυρωμάτων· εκουράςκθςαν και οι 

Λαλιϊται πολεμοφντεσ και νικϊντεσ, διά τοφτο θςφχαηαν· βεβαιωκζντεσ δε ότι όχι μόνον 

όλθ θ Ρελοπόννθςοσ, αλλά και θ ςτερεά Ελλάσ και αι ναυτικαί νιςοι και άλλα μζρθ 

εκινικθςαν, και πλθροωορθκζντεσ ότι ελλθνικόσ ςτόλοσ εωάνθ ζμπροςκεν των Ρατρϊν και 

διζπλευςεν αβλαβισ τον δυςείςβολον κορινκιακόν κόλπον, απεωάςιςαν να μθ 

κινδυνεφωςιν ανωωελϊσ αυτοί μόνοι, εν ϊ όλοι οι ςυνάδελωοι των εκλείςκθςαν εξ αυτισ 

τθσ αρχισ του αγϊνοσ εν τοισ ωρουρίοισ· διά τοφτο ανεχϊρθςε τθν 12 ο Κουτςοραΐπαγασ 

από του Λάλα μετά 4 μόνον ιππζων, και ωκάςασ εισ Ράτρασ ανεπθρζαςτοσ κακ' όλθν τθν 

μακράν πορείαν του, ανεκοίνωςε τω Λςοφωθ τθν βουλιν των αποςτειλάντων αυτόν του να 

μεταβϊςιν εκεί και εηιτθςε βοικειαν διά τθν αςωαλι μετακόμιςιν των οικογενειϊν και 

τθσ περιουςίασ των. Ο παςάσ διζταξεν αμζςωσ να ςυςκευαςκϊςι 700 ιππείσ εισ ςυνοδίαν 

των Λαλιωτϊν. Θ είδθςισ αφτθ διεδόκθ εισ τουσ περί τασ Ράτρασ Ζλλθνασ· αλλ' αντί να 

ετοιμαςκϊςιν εισ αντίςταςιν, απεςφρκθςαν, και αναγγείλαντεσ τοισ ζξω του Λάλα 

ςυναγωνιςταίσ των όςα ζμακαν τοισ παριγγειλαν να καταλάβωςιν επί τθσ οδοφ οχυράσ 

κζςεισ και κτυπιςωςι τον εχκρόν ζμπροςκεν, υποςχόμενοι να τον κτυπιςωςι και αυτοί 

όπιςκεν. 

 

Εν τοςοφτω ο Λςοφωθσ εξεςτράτευςε μετά των 700 ιππζων τθν 20 και ειςζβθ εισ του Λάλα 

δφοντοσ του θλίου, μθδενόσ Ζλλθνοσ κακ' οδόν μιτ' ζμπροςκεν μιτ' όπιςκεν ωανζντοσ. 

Ρροείδαν οι Ζλλθνεσ, ότι οι Λαλιϊται ενιςχυκζντεσ διά τθσ νζασ βοθκείασ κα τουσ 

εκτφπουν, και απζςτειλαν διά νυκτόσ τον Κωνςταντίνον Μεταξάν και τον Γεϊργθν Σολομόν 

εισ Τριπολιτςάν αιτοφμενοι επικουρίαν. 

 
Τθν δε 24 το πρωί ιρχιςαν να εξζρχωνται από του Λάλα ιππείσ και πεηοί. Οι Ζλλθνεσ 
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υπζκεςαν, ότι οι εξελκόντεσ ιρχοντο κατεπάνω των, και θτοιμάςκθςαν εισ μάχθν· αλλ' 

είδαν μετ' ολίγον, ότι, αντί να ζλκωςι προσ το Ροφςι, υπιγαιναν προσ, τθν Κάπελθν διά των 

απζναντι λόωων, και ωσ εκ τοφτου υπζλαβαν, ότι ϊδευαν προσ τασ Ράτρασ ςυν γυναιξί και 

τζκνοισ ωζροντεσ και τα ψιλά πράγματά των. Επί τθ υποκζςει ταφτθ ο Ανδρζασ Μεταξάσ 

και ο Γεράςιμοσ Φωκάσ, παραλαβόντεσ ζωσ 100 επιλζκτουσ Επταννθςίουσ και ικανοφσ 

Ρελοποννθςίουσ, ζδραμαν εισ τθν κορυωιν τινοσ των πλθςίον του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου 

λόωων προσ παρατιρθςιν των κινθμάτων των εχκρϊν· και ιδόντεσ εςτθμζνθν όχι μακράν 

μεγάλθν ςθμαίαν και ολίγουσ Τοφρκουσ πζριξ επλθςίαςαν και ιρχιςαν να τουωεκίηωςιν. Οι 

εχκροί δεν αντετουωζκιςαν κατ' αρχάσ, αλλά μετ' ολίγον θκοφςκθ πολφσ αλαλαγμόσ, 

εκινικθ θ μεγάλθ ςθμαία, και ανεωάνθ πλικοσ ιππζων και πεηϊν ορμϊντων επί τουσ 

τουωεκίηοντασ. Οι Ζλλθνεσ ετράπθςαν εισ ωυγιν, και άλλοι μεν, εν οισ και ο Μεταξάσ και ο 

Φωκάσ, ζδραμαν εισ το οχφρωμά των, άλλοι δε διεςκορπίςκθςαν τιδε κακείςε εισ τθν 

πεδιάδα, ζνκα τινζσ αυτϊν ζμειναν δφο θμζρασ άςιτοι. Οι Τοφρκοι επεδίωξαν τουσ 

ωεφγοντασ μζχρι του ςτρατοπζδου των ανεμπόδιςτοι, και εκεί ςυνεκροτικθ γενικι μάχθ, 

ελκόντων και των λοιπϊν Τοφρκων διά τθσ πεδιάδοσ του Λάλα, και εντεφκεν εωάνθ, ότι οι 

προσ τθν Κάπελθν οδεφοντεσ Τοφρκοι εμελζτων να επιπζςωςι δι' εκείνου του μζρουσ, εν ϊ 

οι άλλοι ιρχοντο διά του εμπροςκινοφ. Αρξαμζνθσ δε τθσ μάχθσ εξϊρμθςε του 

οχυρϊματόσ του ο Λεχουρίτθσ, αλλ' απεκροφςκθ, και μθ δυνθκείσ να επανζλκθ ειςιλκεν 

εισ το του Ρλαποφτα· εγκατζλειψαν άμα προςβλθκζντεσ το oχφρωμά του και οι Φαναρίται· 

εν ϊ δε ζωευγαν διά τινοσ κοιλάδοσ προσ τθν Κάπελθν, 40 εξ αυτϊν ςυνελιωκθςαν παρά 

των εχκρϊν και εςωάγθοαν όλοι εν τω άμα. Κυριεφςαντεσ οι εχκροί τα δφο οχυρϊματα, 

ϊρμθςαν πολλάκισ υπό τθν οδθγίαν αυτοφ του Λςοφωθ εισ κυρίευςιν και των υπό τον 

Ρλαποφταν και τουσ Επταννθςίουσ, αλλά κατθςχυμζνοι ωπιςκοδρόμθςαν· επειδι δε 

ζκλινεν θ θμζρα, αωικαν εν τω πεδίω τθσ μάχθσ ακροβολιςτάσ τινασ, το δε πλικοσ κατζβθ 

κατ' ολίγον εισ τθν πεδιάδα, και περί τθν 5 ϊραν μετά μεςθμβρίαν εδόκθ το ςθμείον τθσ 

υποχωριςεωσ, και ειςιλκαν όλοι εισ τθν κωμόπολιν. 70 Ζλλθνεσ εωονεφκθςαν και 

επλθγϊκθςαν, και πενταπλάςιοι εχκροί, ωσ ορμϊντεσ ανϊχυροι επί ωχυρομζνουσ. 

Εωονεφκθ προσ τοισ άλλοισ και ο Σιλιχτάρθσ του Λςοφωθ. Μεταξφ δε των πλθγωκζντων 

Ελλινων ιςαν διάωοροι αξιωματικοί, εν οισ και ο Ανδρζασ Μεταξάσ πλθγωκείσ εισ τασ 

χείρασ, και ο Διονφςιοσ Σεμπρικόσ. Οι Τοφρκοι ιςαν τόςον βζβαιοι ότι κα ενίκων, ϊςτε 

ζωεραν και ςχοινία εισ δζςμευςιν των αιχμαλϊτων. 

 

Τελειωκείςθσ τθσ μάχθσ, οι Ζλλθνεσ είδαν, ότι δεν εδφναντο πλζον να διατθριςωςι τθν 

κζςιν των· είχαν δε ανάγκθν και ιατρικισ επιςκζψεωσ οι τραυματίαι· όκεν, κάψαντεσ τθν 

νφκτα τουσ νεκροφσ, ανεχϊρθςαν τθν α' ϊραν μετά το μεςονφκτιον εγκαταλείψαντεσ και 

τα κανόνια· και οι μεν περί τον Ρλαποφταν υπιγαν εισ Μπζτςι, οι δε λοιποί εισ τθν μεγάλθν 

Δίβρθν, όπου ζμειναν μζχρι τθσ 27 και εκείκεν διεχωρίςκθςαν. Τθν αυτιν δε νφκτα, κακ' 

θν ζωυγαν οι Ζλλθνεσ, ζκαυςαν και οι Λαλιϊται τα δυςκόμιςτα πράγματά των, και τα 

εξθμερϊματα ςουβλίςαντεσ αιχμαλϊτουσ τινάσ ανεχϊρθςαν όλοι ςυν γυναιξί και τζκνοισ 

εισ Ράτρασ υπό τον Λςοφωθν κατά το ςχζδιόν των, καίοντεσ τα κακ' οδόν χωρία· 

γνωςκείςθσ δε τθσ ωυγισ των, ειςιλκαν οι πζριξ Ζλλθνεσ εισ τθν κωμόπολιν, τθν 

ελεθλάτθςαν και τθν ζκαυςαν. Ανεκτικι εωάνθ θ αγγλοϊονικι πολιτικι ωσ προείπαμεν 

αρξαμζνου του αγϊνοσ, αλλά δυςμενισ μετ' ολίγον. Εκτόσ τθσ γενικισ τω καιρϊ εκείνω 

αποςτροωισ όλων των αυλϊν προσ παν επαναςτατικόν κίνθμα, επθρζαςαν ιδίωσ τθν 
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αγγλοϊονικιν πολιτικιν κατά του ελλθνικοφ αγϊνοσ όχι μόνον θ παντοτεινι επικυμία τθσ 

Αγγλίασ να διατθρθκι θ ακεραιότθσ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, αλλά και ο μζγασ 

ενκουςιαςμόσ και θ κερμι ςυμπάκεια των Λόνων προσ τουσ αποςτατιςαντασ, ζτι δε και θ 

επικρατοφςα ςωοδρά υποψία ότι δάκτυλοσ ρωςςικόσ υπεκίνθςε τθν Ελλάδα, και επί 

τζλουσ το άςπονδον μίςοσ του μεγάλου αρμοςτοφ προσ τον Καποδίςτριαν, ον υποκζτων 

κρυωίον αρχθγόν τθσ επαναςτάςεωσ ικελε διά τθσ αποτυχίασ αυτισ να καταιςχφνθ. Εμίςει 

δε ο μζγασ αρμοςτισ τον Καποδίςτριαν, διότι κατεμινυεν οφτοσ εκείνον ενϊπιον των 

αυλϊν ωσ διοργανίςαντα επί το δεςποτικϊτερον τθν Επτάννθςον παρά το γράμμα και το 

πνεφμα τθσ ςυνκικθσ, δι' θσ ετζκθ υπό τθν αγγλικιν προςταςίαν. Ομοία θ αγγλοϊονικι 

πολιτικι πάςθσ άλλθσ, κρυπτοφςθσ τουσ αλθκείσ ςκοποφσ τθσ υπό ζν ι άλλο εφςχθμον 

κάλυμμα, εκθρφχκθ ουδετζρα προσ τουσ αλλθλομαχοφντασ Ζλλθνασ και Τοφρκουσ, 

εκραγείςθσ τθσ επαναςτάςεωσ· και θ πρϊτθ περί ουδετερότθτοσ πράξισ τθσ εξεδόκθ τθν 9 

απριλίου. Θ πράξισ αφτθ, αποτεινομζνθ προσ τουσ διατρίβοντασ όπου εξερράγθ θ 

επανάςταςισ Μονασ, ζλεγεν, ότι όςτισ εξ αυτϊν ςυνθγωνίηετο, εςτερείτο τθσ αγγλοϊονικισ 

προςταςίασ και πάςθσ υπζρ αυτοφ μεςολαβιςεωσ τθσ κυβερνιςεϊσ του προσ τασ 

τουρκικάσ Αρχάσ, αν θχμαλωτίηετο. Τθν δε 18 Λουλίου, εξ αιτίασ τθσ μεταβάςεωσ εισ 

Ρελοπόννθςον των Ηακυνκίων και των Κεωαλλινων, εξεδόκθ άλλθ πράξισ λζγουςα, ότι 

πολλοί Μονεσ εξζδωκαν προκιρυξιν τθν 1 Λουνίου, δι' θσ αυτονομάηονται οδθγοί των 

Κεωαλλινων και των Ηακυνκίων και εκτελεςταί διαταγϊν τινοσ ξζνου· ότι υπό τον ψευδι 

τοφτον και εγκλθματικόν χαρακτιρα ετόλμθςαν μετά πολλϊν ενόπλων Λόνων να 

ςυμμεκζξωςι του πολζμου τθσ Ρελοποννιςου, ενεργοφντεσ τοιουτοτρόπωσ παρά το 

κοινόν δίκαιον των εκνϊν, και παραβαίνοντεσ τθν αρχιν τθσ ουδετερότθτοσ τθσ ιονίου 

κυβερνιςεωσ· ότι, αν οι οδθγοί οφτοι δεν επανιρχοντο εισ τα ίδια εντόσ 15 θμερϊν ίνα 

δικαςκϊςι, κα κατεδικάηοντο εισ αειωυγίαν, και τα κτιματά των κα εδθμεφοντο· αν δζ 

ποτε ζπιπταν εισ χείρασ τθσ κυβερνιςεωσ, κα ετιμωροφντο όπωσ ϊριηαν οι νόμοι· όςοι δε 

θκολοφκθςαν τουσ οδθγοφσ τοφτουσ, και όςοι γενικϊσ ζγειναν ςυμμζτοχοι του ελλθνικοφ 

αγϊνοσ, παρθγγζλλοντο να επιςτρζψωςιν εισ τα ίδια, διότι άλλωσ κα επαιδεφοντο μετά 

ταφτα ωσ παραβάται τθσ ουδετερότθτοσ. 

 

Θ πρϊτθ των ανωτζρω δφο πράξεων είναι πράξισ εντόσ των όρων τθσ ουδετερότθτοσ. 

Σθμειωτζον, ότι θ αγγλοϊονικι κυβζρνθςισ δεν διζταττε δι' αυτισ τουσ Μονασ να μθ 

μεκζξωςι του ελλθνικοφ αγϊνοσ, αλλά τουσ προειδοποίει, ότι διά τοιαφτθσ διαγωγισ 

εςτεροφντο τθσ προςταςίασ τθσ, ϊςτε τουσ εκεϊρει ελευκζρουσ να πολιτευκϊςιν όπωσ 

ικελαν επί του προκειμζνου αγϊνοσ επί τθ ιδία αυτϊν ευκφνθ· ζκετε δε τασ αυτάσ υγιείσ 

βάςεισ, ασ επί τθσ τελευταίασ αποςταςίασ του Καναδά κατά τθσ αγγλικισ κυριαρχίασ 

ετιρθςαν απαραλλάκτωσ και αι ομόςπονδοι επαρχίαι τθσ αρκτϊασ Αμερικισ. Κατά τθν 

αποςταςίαν ταφτθν μζγασ αρικμόσ πολιτϊν των πλθςίον του Καναδά αμερικανικϊν 

επαρχιϊν ζτρεχαν και θγωνίηοντο μετά των λαβόντων κατά τθσ αγγλικισ κυριαρχίασ τα 

όπλα, εν ϊ θ κυβζρνθςίσ των εκθρφχκθ ουδετζρα. Ραρεπονζκθ θ Αγγλία· αλλ' οφτε αφτθ 

απιτθςεν, οφτε θ ουδετζρα κυβζρνθςισ τθσ Αμερικισ ζπραξεν άλλο, ειμι να κθρφξθ, ότι 

όςτισ των πολιτϊν τθσ θγωνίηετο υπζρ του Καναδά εςτερείτο τθσ προςταςίασ τθσ, αν 

ζπιπτεν εισ χείρασ των Άγγλων. Θ δε δευτζρα πράξισ υπερζβαινε τουσ όρουσ τθσ 

ουδετερότθτοσ και εδείκνυε ωανεράν μερολθψίαν υπζρ των Τοφρκων, διότι κατεδίωκε και 

ετιμϊρει βαρζωσ τουσ αγωνιηομζνουσ μετά των Ελλινων Μονασ. Αναμωιβόλωσ τα 
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κακικοντα τθσ ουδετερότθτοσ αναγκάηουν τθν κυβζρνθςιν ι να μθ δίδθ παντάπαςιν, ι να 

δίδθ τα αυτά βοθκιματα προσ τουσ αλλθλομαχοφντασ. Αλλ' ο υπικοοσ τθσ ουδετζρασ 

Δυνάμεωσ δεν κείται υπό τον αυτόν κανονιςμόν, και δφναται να βοθκιςθ επί τθ ιδία 

αυτοφ ευκφνθ και διά ξίωουσ και διά παντόσ άλλου τρόπου τον αγϊνα του ενόσ ι του 

άλλου των διαμαχομζνων αλλά, κακϊσ οφτοσ δεν ζχει δίκαιον ν' απαιτιςθ τθν προςταςίαν 

τθσ κυβερνιςεϊσ του εν τοιαφτθ περιςτάςει, διότι πολιτεφεται παρά τθν πολιτικιν αυτισ, 

οφτω και θ κυβζρνθςίσ του δεν ζχει άλλο τι κατ' αυτοφ να πράξθ ειμι να τον εγκαταλείψθ, 

ι και να τον παφςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ, αν τφχθ υπάλλθλόσ τθσ. Διά τον λόγον τοφτον 

είδαμεν επί του ελλθνικοφ αγϊνοσ ςυςτθκείςασ αναωανδόν εν πολλαίσ επικρατείαισ 

εταιρίασ εξ ιδιωτϊν εισ υποςτιριξιν του αγϊνοσ δι' αποςτολισ εισ Ελλάδα τροωϊν, 

χρθμάτων, όπλων, πολεμεωοδίων και πολεμιςτϊν, εν ϊ αι επικράτειαι εκείναι επρζςβευαν 

και ετιρουν μεταξφ Τουρκίασ και Ελλάδοσ ουδετερότθτα· είδαμεν και πολλοφσ 

ευρωπαίουσ υπό το όνομα Φ ι λ ε λ λ ι ν ω ν ελκόντασ εισ Ελλάδα και πολεμιςαντασ, αλλά 

μθδαμϊσ κατατρεχκζντασ παρά των ουδετζρων κυβερνιςεϊν των. Θ παραβαίνουςα δε 

τασ αρχάσ και τουσ όρουσ τθσ ουδετερότθτασ δευτζρα αφτθ πράξισ ιτο και υπζρ το δζον 

ςκλθρά και αςφνετοσ, διότι μθ αμνθςτεφουςα τουσ ενόχουσ μιτε και αν μετανοοφντεσ 

επανιρχοντο εισ τα ίδια, αλλά βάλλουςα και τότε αυτοφσ υπό δίκθν δεν εκάρρυνε τθν 

επάνοδόν των, ιτισ ιτον ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ. Ο λόρδοσ Βφρων και τόςοι άλλοι Άγγλοι 

θςπάςκθςαν τον ελλθνικόν αγϊνα παρά τθν ουδετερότθτα τθσ κυβερνιςεωσ των, αλλ' 

οφτε εισ αειωυγίαν κατεδικάςκθςαν, οφτε εισ δίκθν ειςιχκθςαν, οφτε των κτθμάτων 

εςτερικθςαν. Θ ουδετζρα αυλι τθσ ωςςίασ εκάκθρε τον Υψθλάντθν ωσ υπάλλθλόν τθσ 

και τον εγκατζλειψεν ωσ υπικοόν τθσ, αλλ' ουδζν άλλο κατ' αυτοφ, αν και αρχιαποςτάτου, 

ζπραξεν. Ζπταιςαν αναμωιβόλωσ οι υπογράψαντεσ τθν προκιρυξιν Μονεσ επονομαςκζντεσ 

«αρχθγοί και ςτρατθγοί των θνωμζνων δυνάμεων τθσ Επταννιςου», και εισ ωανζρωςιν τθσ 

αλθκείασ και ικανοποίθςιν τθσ Ρφλθσ, κακικον ουδετζρασ Δυνάμεωσ ζπραξεν θ 

κυβζρνθςίσ των ςτθλιτεφςαςα τον ψευδι τοφτον τίτλον· αλλ' ο μζγασ αρμοςτισ 

θκολοφκθςεν εν ταφτθ τθ περιπτϊςει τασ αρχάσ τθσ οργισ του, και εωιρμοςε τον κϊδθκα 

των πακϊν του· και όμωσ ουδ' αφτθ θ πράξισ, ουδ' άλλαι μεταγενζςτεραι τθσ αυτισ 

εννοίασ ίςχυςαν να μεταβάλωςι το υπζρ των Ελλινων ωρόνθμα και πολίτευμα των Λόνων, 

ων ο ωιλογενισ ηιλοσ ζμεινε διακαισ μζχρι τζλουσ του αγϊνοσ εν μζςω απειλϊν, 

δθμεφςεων, καταδιϊξεων και τιμωριϊν. 

 
1821 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΘ' 

 

ςνέλεςζιρ εν Καληεηζιαίρ και ζύζηαζιρ πελοποννηζιακήρ γεποςζίαρ. 

— Έλεςζιρ ηος Γημηηπίος Ττηλάνηος ειρ Δλλάδα και διενέξειρ αςηού 

και ηηρ γεποςζίαρ. 

 

ΚΟΛΝΘ επικυμία ςυςτάςεωσ γενικισ Αρχισ εισ τακτοποίθςιν των κατεπειγουςϊν 

υποκζςεων επεκράτει εξ αρχισ του αγϊνοσ· αλλ' οφτε δυνατι οφτε ωωζλιμοσ ιτο κακ' θν 

ϊραν ζλαβαν οι Ζλλθνεσ τα όπλα τοιαφτθ τακτοποίθςισ, ωσ τείνουςα εισ το να ελκφςθ προσ 

τα πολιτικά τθν προςοχιν των δυνατϊν τθσ Ελλάδοσ, θν απιτει όλθν ο πόλεμοσ. Συνικωσ 

επί των επαναςτάςεων ανατρζπονται τα ενυπάρχοντα πολιτικά ςυςτιματα, αλλά 

διατθροφνται τα τθσ δθμοςίασ υπθρεςίασ, τα ςυντθροφντα τθν κοινωνίαν. Αλλ' εν τθ 
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Ελλάδι, κακ' θν ϊραν κατεςτράωθ θ εξουςία του ςουλτάνου, ςυγκατεςτράωθ και όλθ θ 

δθμοςία υπθρεςία· ϊςτε διά μόνθσ τθσ επιρροισ των προκρίτων των επαρχιϊν 

ανεπλθροφντο τα ελλείποντα. Είναι δε παρατθριςεωσ άξιον, ότι θ ευταξία διετθρείτο εν 

ταισ επαρχίαισ, τα ςυμωζροντα των πολιτϊν δεν ζπαςχαν και θ υπθρεςία ενθργείτο. 

Επειδι δε εισ ςφςταςιν τθσ περί θσ ο λόγοσ Αρχισ οφτε εκνικιν ςυνζλευςιν οφτε τακτικιν 

εκλογιν πλθρεξουςίων επζτρεπεν θ κατάςταςισ των πραγμάτων, απεωάςιςαν οι 

προκριτότεροι τθσ Ρελοποννιςου, εκκλθςιαςτικοί, πολιτικοί και πολεμικοί, να ςυςτιςωςι 

προςωρινϊσ πελοποννθςιακιν μόνον Αρχιν, αλλά και ταφτθν όχι διά ςυνδρομισ του λαοφ, 

αλλ' εν τθ ιδία εξουςία. Είχε ςυςτθκι εν Καλαμάτα τθν 25 μαρτίου «μεςςθνιακι 

γερουςία»· αλλ' ιτο μόνον τοπικι του μζρουσ εκείνου Αρχι, και εςυςτικθ και αφτθ διά 

του προϊςταμζνου τθσ Μάνθσ. Εισ ευόδωςιν δε του προκειμζνου ιδθ ςκοποφ ςυνιλκαν 

διάωοροι πρόκριτοι των πλείςτων τθσ Ρελοποννιςου επαρχιϊν εισ τθν επί των ορίων τθσ 

Λακεδαίμονοσ μονιν των Καλτετςιϊν, ωσ πλθςίον των περί τθν Τριπολιτςάν ςτρατοπζδων, 

Μάιοσ και ζχοντεσ τθν γνϊμθν και των εξ αιτίασ του πολζμου απόντων προκρίτων 

υπζγραψαν τθν 26 μαΐου πράξιν, θν εκδίδομεν ολόκλθρον, διότι όλα τα πρακτικά τθσ 

ςυνελεφςεωσ είναι αφτθ και μόνθ, δεικνφουςα προσ τίνα ςκοπόν ςυνιλκαν οι 

ςυγκροτιςαντεσ αυτιν, εκ τίνων εςφςτθςαν τθν Αρχιν, θν εκάλεςαν 

πελοποννθςιακιν γερουςίαν, ποίαν εξουςίαν τθ ζδωκαν και ποίαν διάρκειαν αυτισ 

ϊριςαν. 

 
«Ρατρίσ· 

 

Θ γενικι ευταξία των υποκζςεων τθσ πατρίδοσ μασ Ρελοποννιςου, και θ αίςια ζκβαςισ του 

προκειμζνου ιεροφ αγϊνοσ περί τθσ ςεβαςτισ ελευκερίασ του γζνουσ μασ, επειδι και 

αναγκαίωσ απιτουν τθν γενικιν ςυνζλευςιν και ςκζψιν, ςυνακροίςκθμεν επί τοφτου οι 

υπογεγραμμζνοι από μζροσ των επαρχιϊν μασ, ζχοντεσ και τθν γνϊμθν και όλων των 

λοιπϊν απόντων μελϊν κατά τθν ςεβαςτιν μονιν των Καλτεηιϊν, κατ' εφλογον κοινιν 

θμϊν γνϊμθν και απόωαςιν και όλων των απόντων, εκλζξαντεσ τουσ ωιλογενεςτάτουσ 

κυρίουσ τον τε άγιον Βρεςκζνθσ Κεοδϊρθτον, Σωτιριον Χαραλάμπθν, Ακανάςιον 

Κανακάρθν, Αναγνϊςτθν Ραπαγιαννόπουλον, Κεοχαράκθν ζντθν και Νικόλαον 

Ρονθρόπουλον (α), κακ' υπακοιν και ςυγκατζνευςιν και αυτϊν εισ τθν κοινιν θμϊν ταφτθν 

πρόταςιν, τουσ διορίηομεν διά να παρευρίςκωνται μετά του ενδοξοτάτου κοινοφ 

αρχιςτρατιγου μασ Ρετρόμπεθ Μαυρομιχάλθ, και πάντεσ οι άνωκεν επζχοντεσ τθν 

γερουςίαν όλου του διμου των επαρχιϊν τθσ Ρελοποννιςου, προθγουμζνου τθσ 

ενδοξότθτόσ του, να ςυςκζπτωνται, προβλζπωςι και διοικϊςι και κατά το μερικόν και κατά 

το γενικόν απάςασ τασ υποκζςεισ, διαωοράσ, και παν ό,τι ςυντείνει εισ τθν κοινιν 

ευταξίαν, αρμονίαν, εξοικονομίαν τε και ευκολίαν του ιεροφ αγϊνοσ μασ κακ' όποιον 

τρόπον θ Κεία πρόνοια τουσ ωωτίςει και γνωρίςωςιν ωωζλιμον, ζχοντεσ κατά τοφτο κάκε 

πλθρεξουςιότθτα, χωρίσ να ειμπορι τινασ να αντιτείνθ ι να παρακοφςθ εισ τα νεφματα και 

διαταγάσ των. Και τοφτο το υποφργθμά των και θ θμετζρα εκλογι κζλει διατρζξει και κζλει 

ζχει το κφροσ μζχρι τθσ αλϊςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ και δευτζρασ κοινισ ςκζψεωσ. Και περί 

μεν τθσ από το μζροσ των ειλικρινοφσ, απακοφσ και μετά τθσ δυνατισ επιμελείασ και 

ςκζψεωσ εισ το άνωκεν υποφργθμά των εξακολουκίασ, κακϊσ και τθσ από το μζροσ θμϊν 

τε και όλων των απόντων υπακοισ και άνευ τινόσ αντιςτάςεωσ, προωαςιολογίασ και 
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αναβολισ τθσ εξακολουκίασ και ενεργείασ των νευμάτων και διαταγϊν των, ελάβομεν 

αμωότερα τα μζρθ τον πρζποντα όρκον ενϊπιον του υψίςτου Κεοφ εν βάρει ςυνειδότοσ 

και τθσ τιμισ μασ, και οφτωσ επεδόκθ αυτοίσ το παρόν ενυπόγραωον αποδεικτικόν και 

κυρωτικόν γράμμα μασ». 

 

Ρλατυτάτθ και πάντθ ανεφκυνοσ ιτον θ δοκείςα τθ πελοποννθςιακι γερουςία παρά τθσ 

αρχαιρεςιαηοφςθσ ςυνελεφςεωσ εξουςία, διότι οφτε υπό περιοριςμόν τινα εδόκθ, οφτε υπ' 

ευκφνθν περί τθσ χριςεωσ αυτισ ετζκθςαν οι ταφτθν εμπιςτευκζντεσ. «Δ ι ο ι κ ι ς α τ ε», 

τοισ είπαν οι εντολείσ των, «κ α κ' - ό π ο ι ο ν - τ ρ ό π ο ν - θ - Κ ε ί α - π ρ ό ν ο ι α - ς α σ - 

ω ω τ ί ς ει - κ α ι - γ ν ω ρ ί ς ε τ ε - ω ω ζ λ ι μ ο ν»· εγγφθςιν δε οφτε εηιτθςαν οφτε 

ζλαβαν άλλθν παρά τον εισ Κεόν εν βάρει ςυνειδιςεωσ και τιμισ όρκον· και το 

περιεργότερον, ωρκίςκθςαν ταυτοχρόνωσ και οι λαβόντεσ και οι δϊςαντεσ τθν εξουςίαν, 

εκείνοι μεν ίνα υπθρετϊςιν ειλικρινϊσ, απακϊσ και επιμελϊσ, οφτοι δε ίνα εκτελϊςιν 

ανεξετάςτωσ τασ διαταγάσ των και υπακοφωςιν εισ τα νεφματά των. Θ προσ αλλιλουσ αφτθ 

ορκοδοςία χαρακτθρίηει τουσ καιροφσ, και δεικνφει τθν τότε προσ αλλιλουσ πίςτιν. Αλλ' 

όςον πλατεία και ανεφκυνοσ ιτον θ δοκείςα εξουςία, τόςον περιωριςμζνθ και ςυνετι 

εγζνετο αυτισ χριςισ, λαβόντων κυρίωσ υπ' όψιν των αναδεχκζντων ταφτθν όςα 

ςυνζτειναν εισ υποςτιριξιν του αγϊνοσ. 

 

Αω' οφ δε υπεγράωθ θ ανωτζρω ςυςτατικι τθσ πελοποννθςιακισ γερουςίασ πράξισ, εψάλθ 

πάνδθμοσ δοξολογία επ' εκκλθςίασ· και, απολφςεωσ γενομζνθσ, ο ενάρετοσ, ο 

ταπεινόωρων, ο ωιλόπατρισ επίςκοποσ Ζλουσ, Ανκιμοσ, επιρεν εκ τθσ ηϊνθσ του 

Χαραλάμπθ τασ δφο πιςτόλασ του, ζκαμε δι' αυτϊν το ςθμείον του ςταυροφ επί τθσ 

εικόνοσ του Χριςτοφ, και προτείνασ αυτάσ προσ τουσ παρεςτϊτασ είπεν ζνκουσ και 

μεγαλοωϊνωσ· «Ζ λ λ θ ν ε σ, ο - Κ φ ρ ι ο σ - ε υ λ ό γ θ ς ε - κ α ι - α γ ί α ς ε - τ α - ό π λ α - 

ς α σ». Οι ωιλοπόλεμοι λόγοι του αγίου ανδρόσ θλζκτριςαν όλον το ακροατιριον. Μετά 

ταφτα θ ςυνζλευςισ διελφκθ, θ δε γερουςία μετετόπιςεν εισ Στεμνίτςαν, όπου ςυνεδρίαςε 

και εξζδωκε τθν 30 εισ όλασ τασ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου εγκφκλιον, δι' θσ διζταττε τθν 

ςφςταςιν γενικϊν εωοριϊν εν τθ πρωτευοφςθ πάςθσ επαρχίασ και υπεωοριϊν εν τοισ 

χωρίοισ, προςδιϊριηε τα διοικθτικά κακικοντα των δθμοτικϊν τοφτων Αρχϊν, και είλκυε 

κυρίωσ τθν προςοχιν των εισ τθν προμικειαν των αναγκαίων του ςτρατεφματοσ εκάςτθσ 

επαρχίασ. Θ τουρκικι Αρχι προ τθσ επαναςτάςεωσ απεδεκάτονεν όλα τα προϊόντα τθσ γθσ· 

οι δε Τοφρκοι, οι μιςκοφντεσ τα κτιματά των απελάμβαναν το πζμπτον των προϊόντων. Τα 

κανονικά δε ταφτα δζκατα και γαιόμορα και τα παντόσ είδουσ ηϊα των Τοφρκων διζταξεν θ 

γερουςία να λαμβάνωνται εισ χριςιν του κοινοφ κακϊσ και οι καρποί όλων των τουρκικϊν 

χωραωίων των είτε ωσ παραςπορίων, είτε παρ' αυτϊν των Τοφρκων εςπαρμζνων, αω' οφ 

εξεπίπτοντο τα ζξοδα τθσ ςυγκομιδισ. Πλα δε τα τρόωιμα ταφτα εχρθςίμευαν προσ 

διατιρθςιν του ςτρατεφματοσ τθσ επαρχίασ, διότι πάςα επαρχία ζτρεωε εκ των ιδίων 

προςόδων το ςτράτευμά τθσ, αλλά δεν το εμιςκοδότει. Μόνοι οι Μανιάται ετρζωοντο υπό 

των άλλων επαρχιϊν και εμιςκοωόρουν. Θ γερουςία απθγόρευςε και τθν εξαγωγιν όλων 

των τροωίμων και λοιπϊν προϊόντων τθσ Ελλάδοσ, (β), και διζταξε να τρζωωνται παρά του 

κοινοφ αι γυναίκεσ και τα τζκνα των αποκνθςκόντων εν πολζμω, και να καταγράωωνται τα 

ονόματα αυτϊν εν τω κϊδθκι τθσ επαρχίασ· παριγγειλε και επαγρφπνθςιν αςτυνομικιν, 

και τθν μθ επζμβαςιν τθσ Αρχισ μιασ επαρχίασ εισ τα τθσ άλλθσ, και ζδωκεν εξουςίαν ταισ 

εωορίαισ να τιμωρϊςι τουσ πταίςτασ κατά τα πταίςματά των, απαγορεφςαςα μόνον τον 
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ωόνον και τθν διμευςιν. 

 

Είτε διά το κατεπείγον των περιςτάςεων, είτε διά τθν κατ' εκείνθν τθν ϊραν ευτυχι 

άγνοιαν πολιτικϊν κεωριϊν, τα μζλθ τθσ εν Καλτετςιαίσ ςυνελεφςεωσ και τθσ γερουςίασ 

περιωρίςκθςαν δι' ων ζπραξαν εισ όςα απιτει το αλθκζσ ςυμωζρον τθσ πατρίδοσ, ιγουν 

εισ τθν πρόοδον του πολζμου, και τα πάντα εωαίνοντο ιςυχα· αλλ' θ κατάςταςισ αφτθ 

διιρκεςε μόνον δφο εβδομάδασ. 

Λοφνιοσ Τθν 7 Λουνίου ο Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ πλθρεξοφςιοσ του αυταδζλωου του 

Αλεξάνδρου, ζωκαςεν εισ Φδραν εκ Τεργζςτθσ. Χαράσ και ελπίδων επλιρωςε τασ 

καρδίασ όλων των Ελλινων το άκουςμα προςδοκϊντων και τα τθσ αγνϊςτου Αρχισ 

παρ' αυτοφ να μάκωςι, και τα περί ςυμπράξεωσ τθσ ωςςίασ να βεβαιωκϊςι, και 

βοθκιματα να λάβωςιν. Επειδι δε διαβάσ διά Σπετςϊν κ' απεβιβάηετο εισ Άςτροσ, 

κατζβαςαν εκεί όλοι οι γερουςιαςταί και οι περί τθν Τριπολιτςάν ευρεκζντεσ 

ςθμαντικϊτεροι, εκκλθςιαςτικοί, πολιτικοί και πολεμικοί, τον υπεδζχκθςαν ωσ 

άλλον Μεςςίαν τθν 9, τον απεβίβαςαν εισ τον άγιον Λωάννθν, τον ςυνϊδευςαν εισ 

το εν Βερβζνοισ ςτρατόπεδον τθν 10, και τω ζδωκαν τθν επαφριον επί τθ αιτιςει 

του 200 ωρουροφσ· τθν δε 12 ςυνιλκαν όλοι εισ τα αλϊνια των Βερβζνων, όπου 

εδοξολόγθςαν τον Κεόν, ωσ αποςτείλαντα τον λυτρωτιν των. Μετά δε τθν 

δοξολογίαν ανεγνϊςκθςαν εισ επικοον όλων γράμματα, τα μεν του Αλεξάνδρου 

Υψθλάντου, τα δε ωσ ςτελλόμενα παρά τθσ υπερτάτθσ Αρχισ, δι' ων εδίδετο τω 

Δθμθτρίω Υψθλάντθ πάςα εξουςία. Εν μζςω δε των εισ τιμιν του πυροβολιςμϊν 

και των υπζρ πατρίδοσ και ελευκερίασ ηθτωκραυγϊν θκοφςκθςαν και ωωναί 

λζγουςαι «να μασ ηιςθ ο αωζντθσ του τόπου». Αλλ' ευκφσ ιρχιςαν αι λογοτριβαί 

και αι διαιρζςεισ. 

 

Ο Υψθλάντθσ ιξευρεν ότι ζωσ τότε θγνόουν οι Ρελοποννιςιοι, δθλαδι, ότι θ 

πολυκρφλλθτοσ Αρχι ιτον απάτθ· και όμωσ εν ονόματι τθσ απάτθσ απιτθςεν ευκφσ τθν 

κατάργθςιν τθσ γερουςίασ και τθν εισ χείρασ του ςυγκζντρωςιν όλθσ τθσ πολιτικισ και 

ςτρατιωτικισ εξουςίασ. Ουδεμία αμωιβολία, ότι όςον ωωζλιμοσ και αν ιτο κατ' εκείνασ τασ 

περιςτάςεισ θ γερουςία, θ ςυγκζντρωςισ όλθσ τθσ εξουςίασ εισ χείρασ ενόσ και μόνου ιτον 

ωωελιμωτζρα, διότι όπου απαιτείται δραςτθριότθσ, θ πολυαρχία είναι πρόςκομμα. Αλλ' οι 

άρχοντεσ τθσ Ρελοποννιςου απζκρουςαν τθν απαίτθςιν ταφτθν ωσ υποδουλοφςαν και 

εξευτελίηουςαν αυτοφσ· επροκυμικθςαν όμωσ και ςυμπράκτορά των εν τθ γερουςία να 

τον παραλάβωςι, και πρόεδρον αυτισ να τον αναγορεφςωςι, και μθδζν ζργον να τθ 

επιτρζψωςι άνευ τθσ γνϊμθσ αυτοφ· και αυτόσ ο Μαυρομιχάλθσ, όςτισ επρϊτευεν, 

ζςπευςε να τον τιμιςθ ωσ ανϊτερόν του· αλλ' ουδεμία τοιοφτου είδουσ παραχϊρθςισ 

ευχαρίςτει τον Υψθλάντθν· ικελε να ιναι μόνοσ αυτόσ θ υπερτάτθ εξουςία, και όλοι οι 

άλλοι υπό τασ διαταγάσ του· ικελε να ιναι εν τθ Ελλάδι ότι ιτον ο αδελωόσ του εν 

Βλαχομολδαυία· αω' οφ δε είδεν ότι ο ςκοπόσ οφτοσ δεν ευωδοφτο, και ότι οι 

γερουςιαςταί ελογομάχουν μετ' αυτοφ πικρϊσ, τόςον θπόρθςε και δυςθρεςτικθ ϊςτε 

ανεχϊρθςεν εισ Καλαμάταν. 

 

Μεγάλθ ιτον θ προδιάκεςισ του κοινοφ υπζρ τθσ Αρχισ τθσ ωιλικισ Εταιρίασ, και μεγάλαι 

αι εκείκεν προςδοκίαι. Το κοινόν εκεϊρθςε τον Υψθλάντθν ελκόντα ωσ πλιρωμα των 
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προςδοκιϊν του, οι δε ςτρατιϊται ωσ δοτιρα μιςκϊν, τιμϊν και βακμϊν· διά τοφτο θ 

αναχϊρθςίσ του εξθγρίωςε το εν Βερβζνοισ ςτρατόπεδον, και τόςω μάλλον κακ' όςον 

διεδόκθ λόγοσ, ότι διά τθν δυςτροπίαν των προκρίτων τθσ Ρελοποννιςου διενοείτο να 

εγκαταλείψθ ολοτελϊσ τθν Ελλάδα. Θρζκιηαν το ςτρατιωτικόν ζτι μάλλον καί τινεσ των 

περί τον Υψθλάντθν· ϊςτε κακ' θν ϊραν ιςαν οι πλείςτοι των γερουςιαςτϊν και άλλοι 

πρόκριτοι ςυνθγμζνοι παρά τω Μαυρομιχάλθ, και εςκζπτοντο περί τθσ ριξεωσ, και 

κατεγίνοντο να ειδοποιιςωςι περί τοφτου τουσ γείτονάσ των προκρίτουσ Φδρασ και 

Σπετςϊν, ιλκαν ζξωκεν πάμπολλοι ςτρατιϊται βοϊντεσ τα μφρια κατά των προκρίτων, και 

απειλοφντεσ να τουσ ςωάξωςιν ωσ αποδιϊξαντασ τον ςωτιρα τθσ Ελλάδοσ. Ευρζκθςαν 

καλι τφχθ ζξω τθσ οικίασ διάωόροι Μανιάται και άλλοι ςτρατιϊται ακόλουκοι των 

προκρίτων και εμπόδιςαν τθν πρϊτθν ορμιν των ωιλοταράχων. Εξιλκε μετά ταφτα και ο 

παρευρεκείσ Κολοκοτρϊνθσ, τουσ κακθςφχαςε, και τουσ απζςτειλεν εισ τα ίδια, 

υποςχόμενοσ τθν ταχείαν επιςτροωιν του Υψθλάντου εισ το ςτρατόπεδον. Τω όντι 

εςτάλθςαν προσ αυτόν ανυπερκζτωσ οι οπαδοί του, Αναγνωςταράσ και Δικαίοσ, οι και 

υποκινιςαντεσ τθν ςτρατιωτικιν ταραχιν, τον επρόωκαςαν εισ Λεοντάρι, τον μετζπειςαν 

και τον ςυνϊδευςαν εισ το ςτρατόπεδον των Τρικόρωων. 

 

Αν ο Υψθλάντθσ είχε τόςθν πολιτικιν τόλμθν όςθν ζδειξε πάντοτε ανδρίαν εν πολζμω, θ 

περίςταςισ εκείνθ ιτον αρμοδιωτάτθ να τον περιβάλθ θν επεκφμει εξουςίαν· τον ετίμων 

και τον υπικουαν αι ναυτικαί νιςοι και όλθ θ ςτερεά Ελλάσ· τα εν Τρικόρωοισ και εν 

Βερβζνοισ ςτρατόπεδα τον εχαιρζτιςαν επανελκόντα αγαλλόμενα και ιςαν υπό τα 

νεφματά του· ο λαόσ τθσ Ρελοποννιςου τον θγάπα, και αυτοί οι πρόκριτοι ικελαν μόνον 

να περιςτείλωςι τθν απόλυτον εξουςίαν του, αλλ' όχι και να τθν καταργιςωςι, διότι 

εωοβοφντο τθν Αρχιν τθσ Εταιρίασ αγνοοφντεσ ότι ιτο μφκοσ· εν ςυντόμω πολιτικοί και 

πολεμικοί, οι τθσ καλάςςθσ και οι τθσ ξθράσ, μικροί και μεγάλοι, όλοι εισ τον Υψθλάντθν 

ιλπιηαν αλλ' όλα ταφτα δεν τον ωωζλθςαν. Εκάκθτο επί των Τρικόρωων και ανταπεκρίνετο 

μετά των αντιπάλων του ςυντθγμζνων εισ Ηαράκωβαν· ςχζδια οργανιςμοφ ςυχνάκισ 

αντεπεςτζλλοντο, και ουδζν απεωαςίηετο· εν ενί λόγω ό,τι ζπρεπεν ωσ επαναςτάτθσ και 

εδφνατο εν μζςω τόςων ευτυχϊν περιςτάςεων ωσ τολμθρόσ να κατορκϊςθ εν μια ςτιγμι, 

ςείων μόνον τθν ςπάκθν του και μθδζ ρανίδα χφνων αίματοσ, ωσ μθδενόσ τολμϊντοσ ν' 

αντιςτακι ενόπλωσ, το διεπραγματεφετο ωσ αδφνατοσ ςυμβιβαςτισ δι' ειρθνικϊν 

πρεςβειϊν και δι' ανωωελϊν ςυηθτιςεων. Μθ δυνθκείσ δε να δράξθ τθν εξουςίαν κατ' 

αυτιν τθν αρχιν του ςταδίου του, μθδζ εισ το εξισ το κατϊρκωςε κακ' όλον τον εκνικόν 

αγϊνα, πάντοτε αντιπολιτευόμενοσ τασ κυβερνιςεισ, ασ εκεϊρει ςωετεριςτάσ τθσ 

ανθκοφςθσ αυτϊ εξουςίασ, και πάντοτε ςχετιηόμενοσ προσ τουσ ςτρατιωτικοφσ κατά των 

αντιηιλων του πολιτικϊν· αλλά και πάντοτε τρζχων αυκόρμθτοσ εισ τουσ κινδφνουσ, και 

διαπρζπων εν πολζμω, και μθδαμϊσ ωειδόμενοσ τθσ ηωισ του διά τθν ςωτθρίαν και τθν 

ελευκερίαν τθσ πατρίδοσ του. Κατ' εκείνασ τασ περιςτάςεισ υπϊπτευςαν πολλοί τον 

Υψθλάντθν ωσ υπενεργοφντα τον ωόνον των αντιπάλων του, διότι εωωράκθςαν τω όντι 

τινζσ των περί αυτόν υποκινοφντεσ χείρασ μιαιωόνουσ κατ' εκείνων. Αλλ' ο Υψθλάντθσ 

αμζτοχοσ ιτο και αμζτοχοσ παντόσ εγκλιματοσ διζμεινε μζχρι τζλουσ τθσ ηωισ του και εν 

ζργω και εν λόγω. 

 

Αω' οφ δε και αυτόσ και οι προεςτϊτεσ τθσ Ρελοποννιςου εκουράςκθςαν, ανωωελϊσ 

διαπραγματευόμενοι, ανζβαλαν τασ περί Αρχισ λογοτριβάσ και γραωομαχίασ εισ τθν 
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πτϊςιν τθσ Τριπολιτςάσ, κακ' ιν ζπαυε και θ δφναμισ τθσ γερουςίασ κατά τθν απόωαςιν 

αυτισ τθσ εν Καλτετςιαίσ ςυνελεφςεωσ. Εν τοςοφτω ο Υψθλάντθσ ζπθξε τθν καλφβθν του 

επί των Τρικόρωων και ζςτθςεν εκεί και τθν αρχιγραμματίαν του υπό τον διδάςκαλον 

Βάμβαν, ενεργϊν μεν αδιαωιλονεικιτωσ κακ' όλθν τθν εκτόσ του ιςκμοφ Ελλάδα ωσ 

πλθρεξοφςιοσ του γενικοφ επιτρόπου τθσ Αρχισ τθσ ωιλικισ Εταιρίασ, αντιωερόμενοσ δε 

πάντοτε εντόσ του ιςκμοφ προσ τθν γερουςίαν και αντικρουόμενοσ εν τθ χριςει τθσ 

εξουςίασ του. 

 

Τοιουτοτρόπωσ παρίςτατο εν Ρελοποννιςω το ωαινόμενον δφο αόπλων και 

αντικαταδιωκομζνων, αλλά και μθ ενόπλωσ ςυγκρουομζνων κυβερνιςεων, τθσ μεν 

μονοκρατορικισ, τθσ δε ολιγαρχικισ, αλλ' ουδεμίασ αυτϊν δθμογενοφσ. 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

ΠΡΟΛΔΓΟΜΔΝΑ 

(α.) 

Ηδνύ πώο εθαζάξηζα θαη εξύζκηζα ην ιεθηηθόλ κνπ. Απεζθνξάθηζα ηα «Μ ν 

ι ν λ - η ν ύ η ν, κ ν ι α η α ύ η α, ε θ - κ έ ξ ν π ο, α θ' - ε λ ό ο, α θ' - ε η έ ξ 

ν π, ε π ή ξ α - κ έ η ξ α, δ ε λ - έ ρ σ - η α - κ έ ζ α». 

Μεηερεηξίζζελ ηα παξ' εκίλ ελ θνηλή ρξήζεη σο αόξηζηα επί ηεο απηήο 

ανξίζηνπ ρξήζεσο, ε ί ο, ε λ ό ο, ε λ ί, έ λ α· κ ί α, κ η α ο, κ η α, κ ί α λ σο 

ηνηαύηα ηα κεηερεηξίδνλην ελίνηε θαη νη αξραίνη· αιι' επίζεο κεηερεηξίζζελ 

επί ηεο απηήο ζεκαζίαο θαη ηα ελ θνηλή ρξήζεη παξά ηνηο αξραίνηο «η η ο, η η 

λ ν ο, η η λ η, η η λ α», νδεγνύκελνο ππό ηεο επθσλίαο. Δπθσλίαλ δε ελλνώ 

ηελ εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο ησλ ιέμεσλ εύερνλ θσλήλ. 

Σσλ παιαηώλ αξηζκεηηθώλ νλνκάησλ «η ξ η ά θ ν λ η α, η ε ζ ζ α ξ ά θ ν λ η 

α», θηι. επξνηίκεζα ηα ζπγθεθνκκέλα ηεο θνηλήο γιώζζεο «η ξ η ά λ η α, ζ 

α ξ ά λ η α», θηι. θαη σο βξαρπζπιιαβόηεξα θαη ηα κόλα ελ ρξήζεη. 

Παξεδέρζελ ηνλ ζρεκαηηζκόλ ηεο παιαηάο δνηηθήο. Ο ιαόο ιέγεη «έ δ σ θ α 

- η ν π - Π έ η ξ ν π»· νη δε ιόγηνη, νη κελ γξάθνπλ «έ δ σ θ α - η ν λ - Π έ η ξ 

ν λ» νη δε «έ δ σ θ α - ε η ο - η ν λ - Π έ η ξ ν λ», νιίγνη δε «έ δ σ θ α - η σ - 

Π έ η ξ σ». Πιεζηέζηεξνλ ηεο επηθξαηνύζεο ζπλεζείαο είλαη ην θαη 

νξζόηεξνλ «έ δ σ θ α - η σ - Π έ η ξ σ», δη' απηόλ ηνλ ιόγνλ επξνηίκεζα ηνλ 

κηθξόλ ηνύηνλ κεηαζρεκαηηζκόλ. 

Υάξηλ επθσλίαο, δελ έθιηλα «ε - π ε ί λ α - η ε ο - π ε ί λ ε ο θαη ε δ ί ς α - η 

ε ο - δ ί ς ε ο», αιι' ε π ε ί λ α - η ε ο - π ε ί λ α ο θαη ε δ ί ς α - η ε ο - δ ί ς 

αο δσξηθώο σο ελ ηε θνηλή ρξήζεη. 
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Υάξηλ επίζεο επθσλίαο θαη βξαρπζπιιαβίαο παξεδέρζελ ηελ απνθνπήλ ηεο 

ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ηεο νλνκαζηηθήο θαη ηεο αηηηαηηθήο πνιιώλ νλνκάησλ 

θαηά ηελ επηθξαηνύζαλ θνηλήλ ρξήζηλ, γξάςαο «Μεζνιόγγη, ηνπθέθη, 

θαλόλη», θηι. θαη όρη «Μ ε ζ ν ι ό γ γ η ν λ, η ν π θ έ θ η ν λ, θ α λ ό λ η ν λ» 

θηι. 

Δθηόο νιίγσλ εμαηξέζεσλ σλόκαζα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο ηόπνπο, νπο 

αλαθέξσ, όπσο σλνκάδνλην ησ θαηξώ εθείλσ. Σνπηέζηη «Μ ή η ξ ν λ, Κ ώ ζ 

η α λ», θηι. δελ έγξαςα δε «Λακίαλ ή Άκθηζζαλ» αιιά «Εεηνύλη θαη 

άισλα». 

Δπξνηίκεζα ηνπ «δ η ά - λ α» ην «ί λ α». Καη ηνπ κεηά ηεο αηηηαηηθήο «κε» 

ηελ κεηά ηεο γεληθήο πξόζεζηλ «κ ε η ά». 

Έγξαςα «ήηνλ» επνκέλνπ θσλήεληνο· «ήην» δε επνκέλνπ ζπκθώλνπ. 

Πνιιάθηο εηο απνθπγήλ ραζκσδίαο έγξαςα «κελ» επνκέλνπ θσλήεληνο επί 

ξεκάησλ, πάληνηε δε «κε» επνκέλνπ ζπκθώλνπ. 

Σελ πξόζεζηλ «από», ηελ ζπλήζσο ζπληαηηνκέλελ κεηά αηηηαηηθήο, 

ζπλέηαμα κεηά γεληθήο «α π ό - η σ λ - π ν ι ι ώ λ - θ ξ ν λ η ί δ σ λ» θαη όρη 

«α π ό - η α ο - π ν ι ι ά ο - θ ξ ν λ η ί δ α ο». 

Έγξαςα «λ α - δ έ ρ ε η α η - λα γξάςεηε», θηι. νξηζηηθνθαλώο, θαη όρη «λ α - 

δ έ ρ ε η α η - λα γξάςεηε», θηι. ππνηαθηηθώο, δηά ην επθσλόηεξνλ. 

Ζθνινύζεζα δε ηόζσ κάιινλ ηελ ελ θνηλή θαη απαξαβάησ ζπλήζεηα ηαύηελ 

ρξήζηλ, θαζ' όζνλ ε νξηζηηθνθαλήο γξαθή αύηε επί ηεο ππνηαθηηθήο 

επξίζθεηαη ζπρλάθηο θαη παξ' Οκήξσ, θαη γεινίνλ κ' εθάλε 

απνκαθξπλόκελνη ηεο θνηλήο ζπλεζείαο λ' απνκαθξπλώκεζα θαη απηνύ ηνπ 

Οκήξνπ. 

Ζ θνηλή γιώζζα απήιιαμε ηνπο παξαθεηκέλνπο ηνπ αλαδηπιαζηαζκνύ θαη 

ηεο απμήζεσο ησλ· αιι' νη ιόγηνη επαλέθεξαλ θαη ηνπο αλαδηπιαζηαζκνύο 

θαη ηαο απμήζεηο. Δγώ νδεγόλ έρσλ ηελ επθσλίαλ πνηέ κελ κεηερεηξίζζελ 

ηνλ έλα ηξόπνλ πνηέ δε ηνλ άιινλ. 

Παξέιεηςα ηα άξζξα «ην» θαη «ηνπ» σο ππνλννύκελα επί ησλ εμήο 

θξάζεσλ «νξζόλ λνκίδσ ην λα ζπλέιζσκελ»· «θξνληίδσ ηνπ λα θαηνξζσζή 

ην πνζνύκελνλ», θ.η.ι. 

Γελ έγξαςα θαηά ηελ αξραίαλ γιώζζαλ «ππέξ ηνπο δηζρηιίνπο 

εμεζηξάηεπζαλ», αιι' ελενιόγεζα επί ην γιαθπξόηεξνλ, γξάςαο ζπλζέησο 

«ππεξδηζρίιηνη εμεζηξάηεπζαλ» θαη ησλ παξνκνίσλ σζαύησο. 
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Δπξνηίκεζα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ παξαηαηηθώλ ηεο παιαηάο γιώζζεο ηνλ 

ζρεκαηηζκόλ ησλ παξαηαηηθώλ ηεο ζεκεξηλήο, σο θαη ινγηθώηεξνλ, δηόηη 

δελ ζπγρέεη ε θσλή ελ ηνύηνηο σο ελ εθείλνηο ηνπο αξηζκνύο θαη ηα 

πξόζσπα θαη έγξαςα «έ η ξ σ γ α» αληί ηνπ «έ η ξ σ γ ν λ» ηνπ πξώηνπ 

πξνζώπνπ ηνπ εληθνύ αξηζκνύ· θαη «έ η ξ σ γ α λ» αληί ηνπ «έ η ξ σ γ ν λ» 

ηνπ ηξίηνπ πξνζώπνπ ηνπ πιεζπληηθνύ. Ο ζρεκαηηζκόο νύηνο νλ δελ 

παξαδέρνληαη νη πιείζηνη ησλ εκεηέξσλ ινγίσλ, ήηνλ ελ ρξήζεη πξν 

δηζρηιίσλ εηώλ. Ηδνύ ηη παξαηεξεί ν παξαδερόκελνο θαη ζπληζηώλ απηόλ 

Κνξαήο ελ κηα ησλ επηζηνιώλ ηνπ· «Ο Ζξαθιείδεο ιέγεη, όηη νη 

Διιελίδνληεο ελ Κηιηθία απνβάιινληεο ην λ θαη κεηαηηζέληεο ην ν εηο βξαρύ 

α, πξνθέξνληαη, έιαβα ιέγνληεο θαη έθαγα· θαη ηξίηα ηνύησλ πιεζπληηθά 

εηο αλ ιήγνληα ιέγνπζη. Δπξίζθνληαη δε θαη ελ ηε ησλ εβδνκήθνληα 

κεηαθξάζεη ζπρλάθηο, έ θ π γ α λ, έ ι α β α λ, ε γ θ αη έ ι ε η π α λ, ή ι ζ α λ 

θαη άιια ηνηαύηα». 

Δπξνηίκεζα επίζεο ηνπ παξά ηνηο αξραίνηο ζρεκαηηζκνύ ηνπ ηξίηνπ 

πξνζώπνπ ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηνπ ελεζηώηνο θαη ηνπ κέιινληνο 

ρξόλνπ ηεο νξηζηηθήο ηνλ παξ' εκίλ θαηά ζπγθνπήλ ζρεκαηηζκόλ σο 

νιηγνζπιιαβόηεξνλ, θαη αληί ηνπ «π ε ξ η π α η ν ύ ζ η θαη π ε ξ η π α η ή ζ ν 

π ζ η λ» έγξαςα «π ε ξ η π α η ν ύ λ θαη π ε ξ η π α η ή ζ ν π λ», αιι' επί ηεο 

ππνηαθηηθήο δηεηήξεζα ηνλ ζρεκαηηζκόλ ηεο παιαηάο θαη έγξαςα «λα - π ε 

ξ η π α η ή ζ σ ζ η» θαη όρη «λ α - π ε ξ η π α η ή ζ ν π λ» εηο απνθπγήλ ηεο 

ηαπηόηεηνο θαη ζπγρύζεσο ηεο θσλήο επί ησλ απηώλ ρξόλσλ ηεο νξηζηηθήο 

εγθιίζεσο θαη ηεο ππνηαθηηθήο. 

Μεηερεηξίζζελ αδηαθόξσο θαηά ην επθσλόηεξνλ άιινηε ηελ ζπλεξεκέλελ 

θαη άιινηε ηελ βαξύηνλνλ θιίζηλ ησλ ξεκάησλ ηεο ηξίηεο ζπδπγίαο, ήηνη 

ησλ εηο «νσ» θαηά ηνπο αξραίνπο, θαη εηο «νλσ» θαζ' εκάο ζρεκαηηδόλησλ 

ην πξώηνλ πξόζσπνλ ηνπ νξηζηηθνύ ελεζηώηνο· «Υξπζόσ ρξπζώ ρξπζόλσ» 

«αλαπιεξόσ αλαπιεξώ αλαπιεξόλσ». Απέθπγα δε ηελ εηο κη θαηάιεμηλ 

ησλ ξεκάησλ σο πάληε παξ' εκίλ αζπλήζε. 

Ζ θύζηο ηεο ζεκεξηλήο γιώζζεο απαηηεί πάληνηε ηελ επί ησλ παξσρεκέλσλ 

ζπιιαβηθήλ αύμεζηλ έμσζελ ησλ πξνζέζεσλ. Αιι' νη εκέηεξνη ιόγηνη ηελ 

έζεζαλ έζσζελ, ελ ώ θαη παξ' απηνίο ηνηο αξραίνηο ήηνλ ελ ρξήζεη όπσο θαη 

παξ' εκίλ· σο ην «Καζεύδσ εθάζεπδνλ· Κάζεκαη εθαζήκελ, Καζαίξσ 

εθάζεξα», εγώ παξεδέρζελ πνηέ ηνλ έλα ηξόπνλ θαη πνηέ ηνλ άιινλ θαηά ην 

επθσλόηεξνλ. Ο Όκεξνο (δελ αλαθέξσ άιινπο πνηεηάο) πνιιάθηο 

παξαιείπεη νινηειώο ηελ αύμεζηλ όπσο ηελ παξαιείπεη νινηειώο θαη ε 

ζπλήζεηα ιέγνπζα «καο πξόζηαμε» «καο ζπγρώξεζε» αληί ηνπ «καο 

επξόζηαμε, καο εζπγρώξεζε». 

Οκεξίδνπζα ε θνηλή γιώζζα εθύιαμελ άηξεπηνλ ην αξθηηθόλ θσλήελ ησλ 

ξεκάησλ επί ησλ παξσρεκέλσλ, ιέγνπζα «άξρηζελ, εξώηεζελ, 

αλαγθαζκέλνο». Αιι' νη ιόγηνη παξνξώληεο ηνλ Όκεξνλ παξαθνύνληεο θαη 
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ηνλ ιαόλ, έηξεςαλ ην θσλήελ θαηά ηνπο Αηηηθνύο γξάθνληεο «ήξρηζαλ, 

εξώηεζαλ, ελαγθαζκέλνο». Δπεηδή ν ηξόπνο νύηνο ηνπ γξάθεηλ ηνπο 

παξσρεκέλνπο εγεληθεύζε, ελαγθάζζελ λα ηνλ παξαδερζώ θαη εγώ ππό 

κηθξάο ηηλαο εμαηξέζεηο πξνο απνθπγήλ θαθνθσλίαο. 

Πξν δηζρηιίσλ ζρεδόλ εηώλ δελ κεηέηξεπαλ νη ζπγγξαθείο ηελ ε π 

δίθζνγγνλ εηο ε π επί ησλ παξσρεκέλσλ ρξόλσλ, θαη έγξαθαλ σο θαη παξ' 

Οκήξσ θαη Ζξνδόησ, επδόθεζα, επηύρεζα, θαη όρη επδόθεζα, επηύρεζα· 

ηνλ θαη παξ' εκίλ ζπλήζε ηνύηνλ ηξόπνλ ηνπ ζρεκαηίδεηλ ηνπο 

παξσρεκέλνπο παξεδέρζελ θαη εγώ. 

(β.) 

Όξα Ξελνθώληνο Πνιηηείαλ Αζελαίσλ. Δηήξεζα ην ελ θνηλνηάηε ρξήζεη 

«ζα», θαη απεζθνξάθηζα ην «ζ έ ι σ», απνξώλ πώο θαη απηόο ν Κνξαήο 

επξνηίκεζε ηνπ «ζα» ην άραξη θαη ραιαξόλ «ζέισ», ελ ώ νύηε ε παιαηά 

γιώζζα επί ηεο πεξί εο ν ιόγνο ρξήζεσο ην ζπληζηά, νύηε ιόγνο ηηο δηθαηνί, 

νύηε ε θνηλή ζπλήζεηα παξαδέρεηαη. Δζεώξεζα δε ηνλ κεηά ηνπ «ζα» 

ρξόλνλ σο κέιινληα ηεο νξηζηηθήο εγθιίζεσο δηά ηνύην θαη δελ ηνλ 

ππέγξαςα. 

ΠΡΟΟΗΜΗΟΝ 

(α.) 

Ο πόιεκνο ηεο Διιάδνο είρε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά επαλαζηάζεσο σο 

αλαηξέςαο ηα θαζεζηώηα, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απνζηαζίαο σο 

απνζηήζαο ηελ Διιάδα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, εηο ελ ππέθεηην· 

δηά ηνύην κεηαρεηξίδνκαη αδηαθόξσο ηαο δύν ηαύηαο ιέμεηο, ζπγρενκέλαο 

παξ' εκίλ αλ θαη δηεθξίλνλην παξά ηνηο αξραίνηο. (Όξα Θνπθπδίδελ, βηβιίνλ 

γ', παξάγξαθνο ιζ'.) 

(β.) 

Άμηα πξνζνρήο θαη εθαξκνδόκελα εηο ηαο πεξί σλ ν ιόγνο πεξηζηάζεηο ησλ 

ζεκεξηλώλ Διιήλσλ είλαη όζα αλαθέξεη ν Θνπθπδίδεο ελ ησ αθνινύζσ 

παξαγξάθσ πεξί ηεο θαηά γελ θαη ζάιαζζαλ ιεζηείαο επί ησλ αξραίσλ 

ρξόλσλ ηεο Διιάδνο. 

«Οη γαξ Έιιελεο ην πάιαη θαη ησλ βαξβάξσλ νη ηε ελ ηε επείξσ 

παξαζαιάζζηνη θαη όζνη λήζνπο είρνλ, επεηδή ήξμαλην κάιινλ πεξαηνύζζαη 

λαπζίλ επ' αιιήινπο, εηξάπνλην πξνο ιεζηείαλ, εγνπκέλσλ αλδξώλ νπ ησλ 

αδπλαησηάησλ θέξδνπο ηνπ ζθεηέξνπ απηώλ έλεθα θαη ηνηο αζζελέζη 

ηξνθήο, θαη πξνζπίπηνληεο πόιεζηλ αηεηρίζηνηο θαη θαηά θώκαο νηθνπκέλαηο 

ήξπαδνλ θαη ηνλ πιείζηνλ ηνπ βίνπ εληεύζελ επνηνύλην, νπθ έρνληόο πσ 
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αηζρύλελ ηνύηνπ ηνπ έξγνπ, θέξνληνο δε ηη θαη δόμεο κάιινλ· δεινύζη δε 

ησλ ηε επεηξσηώλ ηηλεο έηη θαη λπλ, νηο θόζκνο θαιώο ηνύην δξαλ, θαη νη 

παιαηνί ησλ πνηεηώλ, ηαο πύζηεηο ησλ θαηαπιεόλησλ παληαρνύ νκνίσο 

εξσηώληεο εη ιεζηαί εηζηλ, σο νύηε, σλ ππλζάλνληαη απαμηνύλησλ ην έξγνλ, 

νηο η' επηκειέο είε εηδέλαη νπθ νλεηδηδόλησλ. Διπίδνλην δε θαη θαη' ήπεηξνλ 

αιιήινπο· θαη κέρξη ηνύδε πνιιά ηεο Διιάδνο ησ παιαηώ ηξόπσ λέκεηαη 

πεξί ηε Λνθξνύο ηνπο Οδόιαο θαη Αηησινύο θαη Αθαξλάλαο θαη ηελ ηαύηε 

ήπεηξνλ. Σν ηε ζηδεξνθνξείζζαη ηνύηνηο ηνηο επεηξώηαηο από ηεο παιαηάο 

ιεζηείαο εκκεκέλεθελ». 

(γ.) 

Δηο πιήξε γλώζηλ ηνπ δεκνγεξνληηθνύ ηνύηνπ ζπζηήκαηνο παξαπέκπσ ηνλ 

αλαγλώζηελ εηο ην ΚΔ' Κεθάιαηνλ ηεο ηζηνξίαο ηαύηεο. 

(δ.) 

Ζγεκνλίαλ γξάθσ ηνλ ππό ηνλ εγεκόλα ηόπνλ, εγεκνλίαλ δε ην αμίσκα ηνπ 

εγεκόλνο πξνο δηάθξηζηλ. 

(ε.) 

Ζξώηεζάλ ηηλεο, δηαηί δελ ζπκπαξέιαβα ελ ηε αλά ρείξαο ηζηνξία θαη ηα 

θαηά ηνλ Ρήγαλ. Ηδνύ ε απάληεζίο κνπ. 

πγγξάθσλ ηα ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο, ώθεηια λα εμεηάζσ θαηά 

πξώηνλ ηηο ν νξγαλίζαο θαη ηηο ν θηλήζαο απηήλ. Σνύηνπ ράξηλ, ελδηέηξηςα 

εηο ηα ηεο θηιηθήο Δηαηξίαο, ήηηο ηελ σξγάληζε θαη ηελ εθίλεζελ· νπδείο δε 

ζύλδεζκνο ππάξρεη απηήο θαη ησλ θαηά ηνλ Ρήγαλ, νπδέ ιόγνο πεξί ηνύησλ 

γίλεηαη ελ ηνηο νξγαληζκνίο ή ελ ηνηο όξθνηο εθείλεο· καξηπξεί δε ηα 

ιεγόκελα θαη ν ζπλεηαίξνο ηνπ Ρήγα θαη απόζηνινο ηεο Δηαηξίαο 

Πεξξαηβόο ελ ηνηο Απνκλεκνλεύκαζί ηνπ. ρέζηλ ηηλά είρελ ε θηιηθή 

Δηαηξία κόλνλ πξνο ηελ ελ έηεη 1813 ζπζηεζείζαλ ελ Αζήλαηο θηιόκνπζνλ 

Δηαηξίαλ, θαη ηελ ζρέζηλ ηαύηελ δελ απεζηώπεζα. Οπδείο ακθηζβεηεί, όηη ηα 

ζεκεξηλά ζπκβάληα είλαη γελλήκαηα ησλ ρζεζηλώλ, θαη όηη εηο αθξηβή 

γλώζηλ εθείλσλ αλαγθαία ε δηήγεζηο ηνύησλ· αιιά, αλ έλεθα ηνύηνπ ρξένο 

είρα λα ζπκπαξαιάβσ ηα θαηά ηνλ Ρήγαλ, ρξένο δηά ηνλ απηόλ ιόγνλ ζα 

είρα λα ζπκπαξαιάβσ θαη ηα θαηά ηνλ Παπα - ζύκηνλ, ηνπο πνιέκνπο 

νπιίνπ θαη Αιήπαζα, ηα επί ηεο εγεκνλίαο ηνύηνπ, ηα θαηά ηνλ Λάκπξνλ 

Καηζώλελ θαη ηα επί ηεο Αηθαηεξίλεο, λα ξίςσ ην βιέκκα εηο ηα δηάθνξα 

πνιηηεύκαηα ηεο Δπηαλλήζνπ, λα επεμέιζσ ηνπο πνιέκνπο Δλεηώλ θαη 

Σνύξθσλ, λα δηαηξέμσ ηα θαηά ηνλ θελδέξκπεελ, θαη άιινπο ηνπάξραο, λ' 

αλαβώ εηο απηνύο ηνπο θαηξνύο ηεο αιώζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο αλ 

όρη απώηεξνλ θαη λα εμεηάζσ νπνία ε ελ ησ κεηαμύ ηνύησ θαηάζηαζηο ηνπ 

ειιεληθνύ έζλνπο, νπνία ε ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη πόζελ ε πξόνδνο 
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εθείλνπ θαη ε παξαθκή ηνύηνπ. Σνηαύηε δελ ήηνλ ε πξόζεζίο κνπ· 

ππαηλίηηνκαη όκσο ελ πξννηκίσ ηα ζθνπηκώηεrα. Σόζνλ απήηεη ε νηθνλνκία 

ηνπ ζπγγξάκκαηνο λα είπσ, θαζ' νπο έζεζα όξνπο, θαη ηόζνλ είπα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. 

(α.) 

Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Αξρήο δελ σξίζζε, σο θνηλώο επηζηεύεην εηο 

δεθαέμ. Ζ ηδέα αύηε επεθξάηεζε, δηόηη ην εθνδηαζηηθόλ ησλ ηεξέσλ είρε 16 

ζηήιαο θαη ηνλ δεθαέμ αξηζκόλ δεμηόζελ θαη αξηζηεξόζελ ηνπ ελ απηώ 

ζεκείνπ ηνπ ζηαπξνύ, θαη δηόηη εξσηώκελνο ν ζπζηεκέλνο ή ν ηεξεύο ππό 

ηηλνο ησλ ζπλαδέιθσλ, «πόζ' έρεη»· απεθξίλεην, «δεθαέμ», εμ αηηίαο ησλ 16 

ζηειώλ ηνπ εθνδηαζηηθνύ ησλ ηεξέσλ. Έθαζηνλ δε κέινο ηεο Αξρήο 

ειάκβαλελ σο γλώξηζκά ηνπ ην νλ Α θαη έλ άιιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αιθαβήηνπ, ην πξώηνλ ησλ κε εηζέηη παξαιεθζέλησλ. Ο Αιέμαλδξνο 

Τςειάληεο, έλ ησλ ηειεπηαίσλ, ίζσο θαη ην ηειεπηαίνλ κέινο ηεο Αξρήο, 

εγλσξίδεην δηά ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ αιθαβήηνπ Ρ, θαη εληεύζελ ζπλάγεηαη 

πόζνο ήηνλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο αγλώζηνπ Αξρήο, ό εζηηλ όζσλ 

ήμεπξαλ, όηη ε ππνηηζεκέλε Αξρή ήηνλ απάηε. 

(β.) 

Καη' άιινπο κόλνλ έμ, κε ζπκπαξαιακβαλνκέλνπ ηνπ ησλ α ξ ρ η π ν η κ έλ 

σ λ. Δγώ εδέρζελ ηελ βαζκνινγίαλ ηαύηελ σο θαλνληθήλ· αιιά εμεύξσ όηη 

ην δίπισκα ηνπ Γξεγνξίνπ Γηθαίνπ, έθεξε ζθξάγηζκα ιέγνλ επί ηεο 

πεξηθεξείαο ηνπ «α ξ ρη ε ξ ε ύ ο - δ η θ α η ν ζ ύ λ ε ο». Σνύην απνδεηθλύεη, 

όηη δελ εθπιάηηεην αθξηβώο ε ξεζείζα βαζκνινγία, ή ηνπιάρηζηνλ ε 

ξεζείζα νλνκαηνζεζία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

(α.) 

Ηδνύ ην έγγξαθνλ. 

«Αγαζή ηύρε. 

«Οη ππνγξάθνληεο θηλνύληεο όιελ ηελ κεραλήλ ηεο θηιηθήο Δηαηξίαο θαη 

κέιινληεο λα ρσξηζζώζη, θαζώο ζπκθώλσο ηνπο εθάλε εύινγνλ, ιακβάλσλ 

θαζείο εηέξαλ δηεύζπλζηλ δηά ηαο ππνζέζεηο ηεο ηδίαο θξίλνπζη θαη 

απνθαζίδνπζα ηα αθόινπζα, ηα νπνία ζέιεη ηνπο ρξεζηκεύζνπζη θαλόλεο 

ησλ ηδίσλ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ κε ηνπο άιινπο. 

αηνλ. Οπδείο από ηνπο θηλνύληαο εηο ην εμήο δελ ζέιεη ελεξγεί ή πξάηηεη 

πξνο ηδηαίηεξνλ ηέινο· αιι' όιαη αη πξάμεηο ηνπ ζέινπλ είλαη όισο δηόινπ 
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δηά ηελ Δηαηξίαλ. Δηο απηήλ ηελ ππνρξέσζηλ ππόθεηληαη θαη νη απόληεο 

γλσξίδνληεο θαη ιακβάλνληεο κέξνο νπσζνύλ εηο ηελ θίλεζηλ θαηά ην 

παξόλ. Πιελ πξνο ηειείσζηλ θαη παύζηλ ησλ κεξηθώλ ππνζέζεώλ ησλ 

δίδεηαη δηνξία ησλ κελ Αλησλίνπ Κνκηδόπνπινπ θαη Αζαλαζίνπ έθεξε 

κήλεο έμ, ηνπ δε Αλζίκνπ Γαδή κήλεο ηξεηο από ηεο ζήκεξνλ, νη νπνίνη 

αλίζσο, δελ θάκσζη θαηά ηαύηελ ηελ απόθαζηλ ζέιεη ζεσξνύληαη εηο ην 

εμήο σο απιά κόλα κέιε· κόλνλ ηνπ Παλαγηώηε έθεξε, επεηδή θαη ε 

παξνπζία ηνπ είλαη θαιή εηο Κσλζηαληηλνύπνιηλ, ζπγρσξείηαη λα 

εμαθνινπζή ην εκπόξηόλ ηνπ όπσο ν ίδηνο ην θξίλεη εύινγνλ. 

βνλ. Τπνρξενύληαη νη θηλνύληεο λα εηδνπνηώληαη αλακεηαμύ ησλ δηά ηαο 

πξάμεηο ησλ, δηαζέηνληεο εθ ζπκθώλνπ δηά ηα ρξήκαηά ηεο Δηαηξίαο πξνο 

σθέιεηαλ απηήο, θαζώο θαη δηά ηα γξάκκαηα ρσξίο λα έρε νπδείο ην 

δηθαίσκα λα ηα θαηαθξαηή ή λα ηα κεηαρεηξίδεηαη θαη' αξέζθεηάλ ηνπ. 

γνλ. Οπδείο δελ ζέιεη θαλεξώζεη ηελ θηλεηηθήλ Αξρήλ κήηε θαλέλα από 

ηνπο θηλνύληαο, κήηε ηνλ εαπηόλ ηνπ σο θηλνύληα, κήηε όηη εμεύξεη ηη πεξί 

ηεο Αξρήο· δελ ζέιεη δερζή ή θάκεη ζπλζήθελ κε αιινεζλείο· δελ ζέιεη 

επηρεηξηζζή ηη ζρεηηθόλ απνζηαζίαο γεληθήο ή κεξηθήο ρσξίο ηελ ζπλαίλεζηλ 

θαη ησλ άιισλ θηλνύλησλ αδειθώλ εηο πεξίζηαζηλ δηαθσλίαο αη 

πεξηζζόηεξνη γλώκαη ππεξηζρύνπζηλ. 

Γίλεηαη εμαίξεζηο σο πξνο ηελ θαλέξσζηλ κόλνλ ηεο θηλεηηθήο Αξρήο ηνπ 

Δκκαλνπήι Ξάλζνπ, ππάγνληνο εηο αληάκσζηλ ηνπ θόκεηνο Ησάλλε, έρσλ 

ηελ άδεηαλ λα θαλεξώζε ηελ Αξρήλ εηο απηόλ κόλνλ, όζηηο εκβαίλσλ εηο ηνλ 

αξηζκόλ ησλ θηλνύλησλ ζέιεη ππνγξάςεη ηνύην ην ππνρξεσηηθόλ, 

ππνρξενύκελνο όκσο ν Ξάλζνο λα δώζε επζύο είδεζηλ εηο ηα πιείζηα κέιε 

ησλ θηλνύλησλ όισλ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θαη αλαθνξώλ ηνπ κε ηνλ Κόκεηα. 

Δλ Κσλζηαληηλνππόιεη ηε 22 βξίνπ 1818. 

Άλζηκνο Γαδήο. 

Δκκαλνπήι Ξάλζνο. 

Αζαλάζηνο Ν. Σζαθάισθ. 

Παλαγηώηεο Α. Αλαγλσζηόπνπινο. 

Παλαγηώηεο έθεξεο. 

Νηθόιανο Μ. Παηδηκάδεο. 

Γεώξγηνο Λεβέληεο. 

Αληώληνο Κνκηδόπνπινο». 

Σν έγγξαθνλ ηνύην, ελ ώ θαίλνληαη νθηώ νη πξνΐζηάκελνη ηεο Δηαηξίαο, 

αλαθέξεη ηηλάο ησλ ππνγεγξακκέλσλ σο απόληαο. Σσόληη, θαζ' νλ θαηξόλ 

ζπλεηάρζε ελ Κσλζηαληηλνππόιεη, ν Γαδήο, ν Παηδηκάδεο, ν Λεβέληεο θαη 

ν Κνκηδόπνπινο δελ παξήζαλ ελ ηε πόιεη εθείλε, θαη ην ππέγξαςαλ όπνπ 

ηόηε έθαζηνο δηέηξηβε. 
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(β.) 

Πνιινί επόξεζαλ πώο άλζξσπνη λνπλερείο θαη πςειήο ζέζεσο ελ Διιάδη, 

νπνίνη ν Π. Παηξώλ, ν Αλδξέαο Εαήκεο, ν Παλνύηζνο Ννηαξάο, ν Αλδξέαο 

Λόληνο θαη άιινη ηνηνύηνη παξεδέρζεζαλ ηελ Δηαηξίαλ αλεμεηάζησο. Ηδνύ ηη 

ήθνπζα. Ο Αληώλεο Πεινπίδαο Καξπηηλόο εζηάιε ην 1818 παξά ησλ ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη Δηαίξσλ εηο Πεινπόλλεζνλ σο θαηερεηήο. Δπεηδή ηηλεο 

απηώλ εγλώξηδαλ ηνλ Π. Παηξώλ θαη ηνλ Αλδξίαλ Καιακνγδάξηελ, 

πξόθξηηνλ ηεο πόιεσο εθείλεο, εζύζηεζαλ απηνίο ηνλ θαηερεηήλ. Ο 

Πεινπίδαο ππέδεημε πξώηνλ ηνλ ζθνπόλ ηεο απνζηνιήο ηνπ ησ 

Καιακνγδάξηε, αιιά κε επξώλ απηόλ επδηάζεηνλ εδνθίκαζε ηελ δηάζεζηλ 

ηνπ Π. Παηξώλ, όζηηο, αλ θαη λνπλερήο θαη πνιππξάγκσλ, εδέρζε πξνζύκσο 

ηελ πξόηαζηλ δηά ηελ εμήο αηηίαλ. 

Πξό ηηλσλ εκεξώλ είρε ιάβεη γξάκκα ηνπ ελ Πίζε ηεο Σνζθάλεο 

Αιεμάλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ πνιιά πεξηπνηεηηθόλ. Γηά ηνπ γξάκκαηνο 

ηνύηνπ ν Μαπξνθνξδάηνο ησ έιεγελ, όηη ήιπηδε κ ί α λ - ε κ έ ξ α λ - λ' - α 

μη σ ζ ή - λ α - α ζ π α ζ ζ ή - η ε λ - η ε ξ ά λ - δ ε μ η ά λ - η ν π - ε π' - α γ α 

ζ ώ - η ε ο - Δ ι ι ά δ ν ο. Ο Μαπξνθνξδάηνο ζπλώδεπζε ηνλ απζέληελ 

Καξαηζάλ θπγόληα εθ Βιαρίαο· ν δε Π. Παηξώλ νύηε πξνζσπηθήλ, νύηε εμ 

αιιεινγξαθίαο είρε πξνο απηόλ ζρέζηλ· δηά ηνύην ην πεξί νπ ν ιόγνο 

απξνζδόθεηνλ θαη αηληγκαησδώο γξάκκα ηνλ έθεξελ εηο πνιινύο 

δηαινγηζκνύο απνξνύληα πώο ν Μαπξνθνξδάηνο, θπγάο, ήιπηδε λ' αζπαζζή 

ηελ δεμηάλ ηνπ, ελ ώ ήηνλ επίζεο πάληε απίζαλνο ε κεηάβαζηο ηνπ Π. 

Παηξώλ, σο αξρηεξέσο, εηο ηελ Ηηαιίαλ επί ηεο ηνπξθνθξαηίαο· ε δε θξάζηο 

«ε π' - α γ α ζ ώ - η ε ο - Δ ι ι ά δ ν ο» ησ εθαίλεην έηη κάιινλ 

κπζηεξηώδεο. Γηά ηνύην κόιηο ήθνπζε ηελ πξόηαζηλ ηνπ Πεινπίδα, 

ελόκηζελ, όηη εύξε ηελ ιύζηλ ηνπ αηληγκαηώδνπο ηνύηνπ γξάκκαηνο. 

Τπνζέζαο ν εληεύζελ όηη αη ζεκαληηθώηεξνη θαη νη ζπλεηώηεξνη ηνπ έζλνπο 

ήζαλ κέιε ηεο Δηαηξίαο, εδέρζε πξνζύκσο ηελ αλαθάιπςηλ ηνπ κπζηεξίνπ 

θαη θαηεηάρζε σο ηεξεύο ελ ησ ρνξώ ησλ Φηιηθώλ· δηέηαμε δε θαη ηνλ 

Πεινπίδαλ λα κε θαηερήζε άιινλ ελ Πάηξαηο ζθνπώλ απηόο λα θαηερήζε 

ηνπο αμίνπο· αιιά λα κεηαβή εηο Βνζηίηζαλ θαη λα θαηερήζε ηνλ εθεί 

πξνεζηώηα Αλδξέαλ Λόληνλ. Ούησο έγεηλελ. Ο Λόληνο θαηερήζε επί ηε 

ζπζηάζεη ηνπ Π. Παηξώλ, θαη επί ηε ζπζηάζεη ακθνηέξσλ θαηερήζεζαλ νη 

Ννηαξάδεο, νη Εαήκαη θαη άιινη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

(α.) 

Οη ιεγόκελνη Παλδνύξνη είλαη ρσξηθνί ηεο κηθξάο Βιαρίαο, νπινθόξνη 

παηδηόζελ, θηιόζεξνη κάιινλ θαη νθλεξνί, ή θηιόπνλνη θαη γεσξγνί· 

ζηξαηνινγνύληαη δε επί κηζζώ εηο ππεξεζίαλ θαη επηαμίαλ ηνπ ηόπνπ· είλαη 

ελ ελί ιόγσ ηα παιιεθάξηα ηεο Βιαρίαο. 
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(β.) 

Καη' άιινπο ν Γεώξγηνο Καληαθνπδηλόο ήιζελ εηο ην Ηάζη ηελ αθόινπζνλ 

εκέξαλ ηνπ εξρνκνύ ηνπ Τςειάληνπ. 

(γ.) 

Ο λένο ζηξαηεγόο εύξελ ελ Φσμάλε ηξεηο δπζηπρείο κεηαπξάηαο Σνύξθνπο· 

«ή - β α π η ί δ ε ζ ζ ε», ηνηο είπελ, «ή - ζαο ζ θ ν η ώ λ σ»· νη δύν 

εβαπηίζζεζαλ, ν δε ηξίηνο εζθνηώζε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

(α.) 

Πνιινί πνιιάθηο είπαλ, όηη ν Πεηξόκπεεο έιαβε ζεκαληηθάο πνζόηεηαο 

ρξεκάησλ εηο πξνεηνηκαζίαλ ηνπ αγώλνο. Δξσηήζαο απηόλ πεξί ηνύηνπ 

ήθνπζα, όηη εθαηόλ καρκνπδηέδαο έιαβελ άπαμ δηά ρεηξόο ηνπ Πεξξαηβνύ 

θαη πιένλ νπδέλ. 

(β.) 

Δηο αθξηβεζηέξαλ γλώζηλ ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ Υνπξζήδπαζα ζεκεηνύκελ ηα 

αθόινπζα αλέθδνηα. 

Γηνξηζζείο εγεκώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ ήιζε δηά ζαιάζζεο εηο Ναύπιηνλ 

επεηδή δε έθεξε θαη ακάμαο, έγεηλε θξνληίο λα εμνκαιπλζή ε άγνπζα εηο 

Σξηπνιηηζάλ νδόο. Αιιά ηελ λύθηα πξν ηεο εκέξαο θαζ' ελ αλέβαηλελ, 

έπεζε ηόζνλ ξαγδαία βξνρή, ώζηε κία ησλ ακαμώλ ηνπ εθόιιεζε θαη 

εκπόδηζε ηελ πξόνδνλ όιεο ηεο ζπλνδίαο. Ο Υνπξζήδεο ππνιαβώλ έλνρνλ 

ηνλ εληόρνλ ηνλ επηζηόιηζελ απηνρεηξί αλεμεηάζησο· δηαλπθηεξεύζαο θαηά 

ηνλ Αριαδόθακπνλ έκαζε ηελ επαύξηνλ, όηη εμ αηηίαο πεζνύζεο θαη αύζηο 

ηελ λύθηα ξαγδαίαο βξνρήο θαη ηνπ λπθηεξηλνύ ςύρνπο ηηλέο αγσγηάηαη 

έθπγαλ θξπθίσο εγθαηαιείςαληεο ηα δώα ηεο επαξρίαο ησλ, θαη 

κεηαπεκςάκελνο απζσξεί ηνλ ελ Σξηπνιηηζά αλζεγεκόλα Μνπζηαθάκπεελ 

ηνλ δηέηαμε λ' απνθεθαιίζε επζύο ηνλ πξνεζηώηα ηνπ αγίνπ Πέηξνπ, 

Γηαλλνύιελ Καξακάλνλ, δηά ηελ θπγήλ ησλ αγσγηαηώλ ηεο επαξρίαο ηνπ. 

Αιι' ν αγαζόο Μνπζηαθάκπεεο αλέβαιελ επηηεδείσο ηελ εθηέιεζηλ ηεο 

δηαηαγήο, έσο νπ νη πξνεζηώηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ιαβόληεο θαηξόλ, 

εμηιέσζαλ ηνλ άγξηνλ παζάλ δη' αδξάο δσξνδνθίαο. Καζ' ελ δε εκέξαλ 

εηζήξρεην εηο Σξηπνιηηζάλ εθέξεην επί ιακπξάο ακάμεο ειθνκέλεο ππό έμ 

ιεπθώλ ίππσλ. Σξία ζρεδόλ ηέηαξηα ηεο ώξαο καθξάλ ηεο πόιεσο έλ ησλ 

δώσλ ηνύησλ απεδεύρζε, απέπηπζε ηνπο ραιηλνύο θαη έθπγελ. Ο 

Υνπξζήδεο, εθιαβώλ ην ζπκβάλ ηνύην σο θαθόλ νησλόλ, έζπαζε ζπκνύ 

πιήξεο ηελ παιίλελ ζπξίδα ηεο ακάμεο θαη δηέηαμε ηελ ζπλνδίαλ λα 
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ζηξαθή. «Α η π ρ ή ο», εθώλαμελ, «ε ί λ α η - ε - ε γ ε κ ν λ ί α - κ ν π· δ ε λ - 

ζ έ ι σ - λ α - ε η ζ έ ι ζ σ - ε η ο - η ε λ - π ξ σ η ε ύ ν π ζ ά λ - κ ν π». Αιι' 

ν ελλεηζίπεο, ν ηηκώκελνο δηά ηελ αγηόηεηά ηνπ, γνλαηήζαο ελώπηόλ ηνπ 

ηνλ έπεηζε λα παξαβιέςε ηνλ θαθόλ νησλόλ. Δηζειζώλ δε ν Υνπξζίδεο εηο 

ην παιάηηόλ ηνπ εζέιεζε λα επηζθεθζή ηνπο εηο ρξήζηλ ησλ απιηθώλ ηνπ 

ζαιάκνπο· κε παξεπξεζέληνο δε θαηά ηύρελ ηνπ θιεηδνύρνπ θαη κεη' νιίγνλ 

ειζόληνο δηέηαμε λα ηνπ ζπάζσζη ηνπο εκπξνζζηλνύο νδόληαο. Παξαηάμεσο 

δε κεγαινπξεπνύο γελνκέλεο ηελ επαύξηνλ, αθ' νύ αλεγλώζζεζαλ ηα 

έγγξαθα ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ εηο επήθννλ ησλ αγάδσλ θαη ησλ πξνεζηώησλ, 

εγεξζείο ηνπ ζξνλίνπ ηνπ έξξηςε θύθισ βινζπξόλ βιέκκα θαη δηέιπζε ηελ 

ζπλέιεπζηλ εηπώλ βαξεία ηε θσλή, «ν - Θ ε ό ο - λ α - ι π η ξ ώ ζ ε - η ν λ - 

δ ί θ α η ν λ - ε θ - η ε ο - ζ π ά ζ ε ο - κνπ! Σνηαύηα εζηέιινλην λα 

δηνηθήζσζη ηνπο αζιίνπο Έιιελαο! 

(γ.) 

Δπέζηξεςελ νύηνο κεη' νιίγνλ εηο Μάλελ αδεία ηεο εμνπζίαο εηο εμόπιηζηλ 

δήζελ ησλ Μαληαηώλ θαηά ησλ θαθά βνπιεπνκέλσλ. 

(δ.) 

Φεπδήο είλαη ε ελ Διιάδη επηθξαηνύζα ηδέα, όηη ελ ηε κνλή ηεο αγίαο 

Λαύξαο πςώζε θαηά πξώηνλ ε ζεκαία ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο. Σελ 

ηδίαλ ηαύηελ εμέθξαζα θαη εγώ ελ ησ επηθεδείσ κνπ ιόγσ εηο Αλδξέαλ 

Εαήκελ πξηλ εμαθξηβώζσ ηελ αιήζεηαλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

(α.) 

Γελ εγλώξηζα άλζξσπνλ ηόζνλ νιηγόινγνλ σο ηνλ Αζεκάθελ Εαήκελ· ηνλ 

είδα πνιιάθηο ελ ζπλαλαζηξνθή πνιιώλ θαπλίδνληα θαη ζησπώληα ζησπήλ 

βαζείαλ θαζ' όιελ ηελ νκηιίαλ. 

(β.) 

Ο δηεξκελεύο ηνπ Αγγιηθνύ πξνμελείνπ, Βαξζόιδεο ηαπξνδξνκίηεο, 

θαηεγνξήζε σο πξνδόζαο ηελ ππόλνκνλ. Σνλ δε ελ ηε πόιεη ησλ Παηξώλ 

πξόμελνλ ηεο Αγγιίαο νη πνιηνξθνύληεο θαη πνιεκνύληεο ηνπο εθεί 

Σνύξθνπο Έιιελεο εζεώξεζαλ πάληνηε σο ερζξόλ ηνπ ειιεληθνύ αγώλνο 

θαη σο βνεζνύληα ππό ην πξόζρεκα ηεο νπδεηεξόηεηνο ηνπο Σνύξθνπο δη' 

όζσλ εδύλαην ηξόπσλ· δηεκαξηπξήζεζαλ δε θαη θαηά ηεο δηαγσγήο ηνπ. 

Αιι' ν πξόμελνο απεξλήζε πάζαλ ελνρήλ. Όξα Green's Sketches on the 

War in Greece. 
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(γ.) 

Πιεζίνλ ηνπ ρσξίνπ ηεο Μαλνιάδαο θαηέθζαζαλ νη ερζξνί ηνλ δπζηπρή 

Αλαζηάζελ Υακακηζόπνπινλ θεύγνληα, ηνλ έθεξαλ εηο ηελ αθξόπνιηλ θαη 

ηνλ ειηάληζαλ. 

(δ.) 

Πξνθήξπμηο. 

«Πξνο ηαο επξσπατθάο απιάο εθ κέξνπο ηνπ θηινγελνύο αξρηζηξαηήγνπ ησλ 

ζπαξηηαηηθώλ ζηξαηεπκάησλ Πέηξνπ Μαπξνκηράιε, θαη ηεο κεζζεληαθήο 

γεξνπζίαο ηεο ελ Καιακάηε. 

Ο αλππόθνξνο δπγόο ηεο νζσκαληθήο ηπξαλλίαο εηο ην δηάζηεκα ελόο 

επέθεηλα αηώλνο θαηήληεζελ εηο κίαλ αθκήλ, ώζηε λα κε κείλε άιιν εηο 

ηνπο δπζηπρείο Πεινπνλλεζίνπο Έιιελαο εηκή κόλνλ πλνή, θαη απηή δηά λα 

σζή θπξίσο ηνπο εγθαξδίνπο αλαζηελαγκνύο ησλ. Δηο ηνηαύηελ όληεο αζιίαλ 

θαηάζηαζηλ, ζηεξεκέλνη από όια ηα δίθαηά καο κε κίαλ γλώκελ νκνθώλσο 

απεθαζίζακελ λα ιάβσκελ ηα άξκαηα θαη λα νξκήζσκελ θαηά ησλ 

ηπξάλλσλ. Πάζα πξνο αιιήινπο θαηξία θαη δηρόλνηα, θαξπνί ηεο ηπξαλλίαο, 

απεξξίθζεζαλ εηο ηνλ βπζόλ ηεο ιήζεο, θαη άπαληεο πλένκελ πλνήλ 

ειεπζεξίαο. Αη ρείξεο καο, όπνπ ήζαλ δεδεκέλαη κέρξη ηνπ λπλ από ηαο 

ζηδεξάο αιύζνπο ηεο βαξβαξηθήο ηπξαλλίαο, ειύζεζαλ θαη έιαβνλ ηα όπια 

θαηά ησλ ηπξάλλσλ. Οη πόδεο καο, νη πεξηπαηνύληεο ελ λπθηί θαη εκέξα εηο 

ηαο αγγαξεύζεηο ηεο αζπιαγρλίαο, ηξέρνπλ εηο απόθηεζηλ ησλ δηθαησκάησλ 

καο. Ζ θεθαιή καο, ε θιίλνπζα ηνλ απρέλα ππό ηνλ δπγόλ, ηνλ απεηείλαμε 

θαη άιιν δελ θξνλεί εηκή ηελ ειεπζεξίαλ. Ζ γιώζζα καο, ε αδπλαηνύζα εηο 

ην λα πξνθέξε ιόγνλ, εθηόο ησλ αλσθειώλ παξαθιήζεσλ πξνο εμηιέσζηλ 

ησλ ηπξάλλσλ, ηώξα κεγαινθώλσο θσλάδεη θαη θάκλεη λα αληερή ην 

γιπθύηαηνλ όλνκα ηεο ειεπζεξίαο. Δλ ελί ιόγσ απεθαζίζακελ, ή λα 

ειεπζεξσζώκελ ή λα απνζάλσκελ. Γηό θαη παξαθαινύκελ ηελ ζπλδξνκήλ 

όισλ ησλ εμεπγεληζκέλσλ επξσπατθώλ εζλώλ, ώζηε λα δπλεζώκελ λα 

θζάζσκελ εηο ηνλ ηεξόλ θαη δίθαηνλ ζθνπόλ καο θαη λα ιάβσκελ ηα δίθαηά 

καο θαη λα αλαζηήζσκελ ην ηεηαιαηπσξεκέλνλ ειιεληθόλ γέλνο καο. 

Γηθαίσ ησ ιόγσ ε κήηεξ καο Διιάο, εθ ηεο νπνίαο θαη ζεηο, εθσηίζζεηε, 

απαηηεί όζνλ ηάρηζηα ηελ θηιάλζξσπνλ ζπλδξνκήλ ζαο, δηά ηελ νπνίαλ θαη 

εκείο ζέινκελ δείμεη ελ θαηξώ πξαγκαηηθώο ηελ επγλσκνζύλελ καο. 

Δλ ησ ζπαξηηαηηθώ ζηξαηνπέδσ ηεο Καιακάηαο ηε 25 καξηίνπ, 1821. 

Πέηξνο Μαπξνκηράιεο, εγεκώλ θαη αξρηζηξάηεγνο, θαη ε κεζζεληαθή 

Γεξνπζία ε ελ Καιακάηε». 

(ε.) 
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Οη αξραίνη έιεγαλ ν αθξνθόξηλζνο, θαη όρη, σο άπαληεο εκείο νη λεώηεξνη, ε 

αθξνθόξηλζνο, ε παξάγξαθνο θαη όρη ν παξάγξαθνο, ε ελέδξα θαη όρη ε 

έλεδΡα, απζήκεξνλ θαη όρη απζεκεξόλ, ρεηξνπξγόο θαη όρη ρεηξνύξγνο. 

(ζη.) 

Οη θάηνηθνη ηεο παιαηάο Αξθαδίαο ειέγνλην Άξθαδεο· αιιά ε θαζ' εκάο 

Αξθαδία δελ είλαη ε παιαηά, θαη Αξθάδηνη ή Αξθαδηλνί ιέγνληαη νη θάηνηθνη 

απηήο· δηά ηνύην επξνηηκήζε ηεο παιαηάο ε λέα νλνκαζία· «Αξθάδηνη». 

(δ.) 

Αη λύθηεο κελνινγνύληαη ελ ησ ζπγγξάκκαηη ηνύησ όπσο αη πξνεγνύκελαη 

απηώλ εκέξαη θαηά ηελ παξ' εκίλ ζπλήζεηαλ θέξ' εηπείλ, λύθηα 25 Μαξηίνπ 

ινγίδνκαη ηελ λύθηα ηελ κεηά ηελ εκέξαλ ηεο 25. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Σ'. 

(α.) 

Έπνληαη ηα έγγξαθα. 

«Γξεγόξηνο ειέσ Θενύ αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, λέαο Ρώκεο, 

θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο. 

Οη ησ θαζ' εκάο αγησηάησ, παηξηαξρηθώ, απνζηνιηθώ θαη νηθνπκεληθώ 

ζξόλσ ππνθείκελνη ηεξώηαηνη κεηξνπνιίηαη θαη ππέξηηκνη θαη 

ζενθηιέζηαηνη αξρηεπίζθνπνί ηε θαη επίζθνπνη, ελ αγίσ Πλεύκαηη αγαπεηνί 

αδειθνί θαη ζπιιεηηνπξγνί, θαη εληηκόηαηνη θιεξηθνί ηεο θαζ' εκάο ηνπ 

Υξηζηνύ κεγάιεο εθθιεζίαο θαη εθάζηεο επαξρίαο· επιαβέζηαηνη ηεξείο θαη 

νζηόηαηνη ηεξνκόλαρνη, νη ςάιινληεο ελ ηαηο εθθιεζίαηο ηεο Πόιεσο, ηνπ 

Γαιαηά θαη όινπ ηνπ Καηαζηέλνπ θαη απαληαρνύ, θαη ινηπνί απαμάπαληεο 

επινγεκέλνη Υξηζηηαλνί, ηέθλα ελ Κπξίσ εκώλ αγαπεηά, ράξηο είε πκίλ θαη 

εηξήλε παξά Θενύ, παξ' εκώλ δε επρή, επινγία θαη ζπγρώξεζηο! Ζ πξώηε 

βάζηο ηεο εζηθήο, όηη είλαη ε πξνο ηνπο επεξγεηνύληαο επγλσκνζύλε είλαη 

ειίνπ ιακπξόηεξνλ· θαη όζηηο επεξγεηνύκελνο αραξηζηεί είλαη ν θάθηζηνο 

ησλ αλζξώπσλ. Απηήλ ηελ θαθίαλ βιέπνκελ πνιιαρνύ ζηειηηεπνκέλελ θαη 

παξά ησλ ηεξώλ γξαθώλ θαη παξ' απηνύ ηνπ Κπξίνπ εκώλ Ηεζνύ Υξίζηνπ 

αζπγρώξεηνλ, θαζώο έρνκελ ην παξάδεηγκα ηνπ Ηνύδα. Όηαλ δε ε αραξηζηία 

ήλαη ζπλσδεπκέλε θαη κε πλεύκα θαθνπνηόλ θαη απνζηαηηθόλ ελαληίνλ ηεο 

θνηλήο εκώλ επεξγέηηδνο θαη ηξνθνύ, θξαηαηάο θαη αεηηήηνπ βαζηιείαο, 

ηόηε εκθαίλεη θαη ηξόπνλ αληίζενλ, επεηδή νπθ έζηη, θεζί, βαζηιεία θαη 

εμνπζία εηκή ππό «Θενύ ηεηαγκέλε»· όζελ θαη παο ν αληηηαηηόκελνο απηή 

ηε ζεόζελ εθ' εκάο ηεηαγκέλε θξαηαηά βαζηιεία, ηε ηνπ Θενύ δηαηαγή 

αλζέζηεθε. Καη ηα δύν ηαύηα νπζηώδε θαη βάζηκα εζηθά θαη ζξεζθεπηηθά 
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ρξέε θαηεπάηεζαλ κε απαξαδεηγκάηηζηνλ ζξαζύηεηα θαη αιαδνλείαλ ό, ηε 

πξνζδηνξηζζείο ηεο Μνιδαπίαο εγεκώλ, σο κε ώθεηιε, Μηραήι, θαη ν ηνπ 

γλσζηνύ αγλώκνλνο θαη θπγάδνο Τςειάληνπ αγλώκσλ πηόο Αιέμαλδξνο 

Τςειάληεο. Δηο όινπο ηνπο νκνγελείο καο είλαη γλσζηά ηα άπεηξα ειέε, 

όζα ε αέλλανο ηεο εθ' εκάο ηεηαγκέλεο θξαηαηάο βαζηιείαο πεγή εμέρεελ 

εηο ηνλ θαθόβνπινλ απηόλ Μηραήι· από κηθξνύ θαη επηεινύο ηνλ αλύςσζελ 

εηο βαζκνύο θαη κεγαιεία· από αδόμνπ θαη αζήκνπ ηνλ πξνήγαγελ εηο δόμαο 

θαη ηηκάο· ηνλ επινύηηζε, ηνλ πεξηέζαιςε, ηέινο πάλησλ ηνλ εηίκεζε θαη κε 

ηνλ ιακπξόηαηνλ ηεο εγεκνλίαο απηήο ζξόλνλ θαη ηνλ θαηέζηεζελ άξρνληα 

ιαώλ. Απηόο όκσο, θύζεη θαθόβνπινο σλ, εθάλε ηέξαο έκςπρνλ αραξηζηίαο 

θαη ζπλεθώλεζε κεηά ηνπ Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ, πηνύ ηνπ δξαπέηνπ θαη 

θπγάδνο εθείλνπ Τςειάληνπ, όζηηο παξαιαβώλ κεξηθνύο νκνίνπο ηνπ 

βνεζνύο εηόικεζε λα έιζε αίθλεο εηο ηελ Μνιδαπίαλ θαη ακθόηεξνη 

απνλελνεκέλνη επίζεο, αιαδόλεο θαη δνμνκαλείο, ή κάιινλ εηπείλ, 

καηαηόθξνλεο, εθήξπμαλ ηνπ γέλνπο ειεπζεξίαλ θαη κε ηελ θσλήλ απηήλ 

εθείιθπζαλ πνιινύο ησλ εθεί θαθνήζεηο θαη αλνήηνπο, δηαζπείξαληεο θαη 

απνζηόινπο εηο δηάθνξα κέξε δηά λα εμαπαηήζσζη θαη λα εθειθύζσζηλ εηο 

ηνλ ίδηνλ ηεο απσιείαο θξεκλόλ θαη άιινπο πνιινύο ησλ νκνγελώλ καο. 

Γηά λα δπλεζώζη δε ηξόπνλ ηηλά λα ελζαξξύλσζη ηνπο αθνύνληαο 

κεηερεηξίζζεζαλ θαη ην όλνκα ηεο ξσζζηθήο Γπλάκεσο, πξνβαιιόκελνη, όηη 

θαη απηή είλαη ζύκθσλνο κε ηνπο ζηνραζκνύο θαη ηα θηλήκαηά ησλ· 

πξόβιεκα δηόινπ ςεπδέο θαη αλύπαξθηνλ, θαη κόλνλ ηεο ηδηθήο ησλ 

θαθνβνπιίαο θαη καηαηνθξνζύλεο γέλλεκά ηε θαη απνθύεκα· επεηδή, ελ ώ 

ην ηνηνύηνλ είλαη αδύλαηνλ εζηθώο θαη πνιιήο πξόμελνλ κνκθήο εηο ηελ 

ξσζζηθήλ απηνθξαηνξίαλ, θαη ν ίδηνο εληαύζα εμνρσηαηνο πξέζβπο απηήο 

έδσθελ έγγξαθνλ πιεξνθνξίαλ, όηη νπδεκίαλ ή είδεζηλ ή κεηνρήλ έρεη ην 

ξσζζηθόλ θξάηνο εηο απηήλ ηελ ππόζεζηλ, θαηακεκθόκελνλ κάιηζηα θαη 

απνηξνπηαδόκελνλ ηνπ πξάγκαηνο ηελ βδειπξίαλ· θαη πξνζεπηπιένλ ε 

απηνύ εμνρόηεο εηδνπνίεζελ εμ επαγγέικαηνο ηα δηαηξέρνληα, ππνκλήζαο 

ην Βαζίιεηνλ θξάηνο, όηη αλάγθε πάζα λα θξνληίζε επζύο εμ αξρήο ηνλ 

απνζθνξαθηζκόλ θαη ηελ δηάιπζηλ ησλ ηνηνύησλ θαθώλ· θαη ηόζνλ εθ ηεο 

εηδνπνηήζεσο ηαύηεο όζνλ θαη από ηα έγγξαθα, ηα νπνία επηάζζεζαλ από 

κέξνπο ησλ κνπραθίζηδσλ ησλ βαζηιηθώλ ζεξραηίσλ, θαη από άιινπο 

πηζηνύο νκνγελείο επαξξεζηάζζεζαλ, έγεηλε γλσζηή εηο ην πνιπρξόληνλ 

θξάηνο ε ξίδα θαη ε βάζηο όινπ απηνύ ηνπ θαθνήζνπο ζρεδίνπ. 

Με ηνηαύηαο ξαδηνπξγίαο εζρεκάηηζαλ ηελ νιεζξίαλ ζθελήλ νη δύν νύηνη 

θαη νη ηνύησλ ζπκπξάθηνξεο θηιειεύζεξνη, κάιινλ δε κηζειεύζεξνη, θαη 

επερείξεζαλ εηο έξγνλ κηαξόλ, ζενζηπγέο θαη αζύλεηνλ, ζέινληεο λα 

δηαηαξάμσζη ηελ άλεζηλ θαη εζπρίαλ ησλ νκνγελώλ καο πηζηώλ ξαγηάδσλ 

ηεο θξαηαηάο Βαζηιείαο, ηελ νπνίαλ απνιακβάλνπζηλ ππό ηελ ακθηιαθή 

απηήο ζθηάλ κε ηόζα ειεπζεξίαο πξνλόκηα, όζα δελ απνιακβάλεη άιιν 

έζλνο ππνηειέο θαη ππνθείκελνλ, δώληεο αλελόριεηνη κε ηαο γπλαίθαο θαη 

ηα ηέθλα ησλ, κε ηαο πεξηνπζίαο θαη θαηαζηάζεηο, θαη κε ηελ ύπαξμηλ ηεο 

ηηκήο ησλ, θαη θαη' εμνρήλ κε ηα πξνλόκηα ηεο ζξεζθείαο, ήηηο δηεθπιάρζε 
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θαη δηαηεξείηαη αζθαλδάιηζηνο κέρξη ηεο ζήκεξνλ επί ςπρηθή εκώλ 

ζσηεξία. Αληί ινηπόλ θηιειεπζέξσλ εθάλεζαλ κηζειεύζεξνη, θαη αληί 

θηινγελώλ θαη θηινζξήζθσλ εθάλεζαλ κηζνγελείο, κηζόζξεζθνη θαη 

αληίζενη, δηνξγαλίδνληεο, θεπ, νη αζπλείδεηνη κε ηα απνλελνεκέλα θηλήκαηά 

ησλ ηελ αγαλάθηεζηλ ηεο επκελνύο θξαηαηάο Βαζηιείαο ελαληίνλ ησλ 

νκνγελώλ καο ππεθόσλ ηεο, θαη ζπεύδνληεο λα επηθέξσζη θνηλόλ θαη 

γεληθόλ ηνλ όιεζξνλ ελαληίνλ παληόο ηνπ γέλνπο. Καη αγθαιά είλαη 

γλσζηόλ, όηη, όζνη είλαη θαηεξηηζκέλνη ησ όληη εηο ηελ επζέβεηαλ, όζνη 

λνπλερείο θαη ηίκηνη θαη ησλ ηεξώλ θαλόλσλ θαη ζείσλ λόκσλ αθξηβείο 

θύιαθεο δελ ζέινπλ δώζεη επεθνΐαλ εηο ηαο ςεπδνινγίαο ησλ αρξείσλ 

εθείλσλ θαη θαθνβνύισλ, επεηδή όκσο είλ' ελδερόκελνλ λα ζπλεξπάζζεζάλ 

ηηλεο θαη παξαζπξζώζη θαη άιινη, δηά ηνύην πξνθαηαιακβάλνηεο εθ 

πξνλνίαο εθθιεζηαζηηθήο ππαγνξεύνκελ πάζηλ πκίλ ηα ζσηήξηα, θαη 

γξάθνληεο κεηά ησλ πεξί εκάο ηεξσηάησλ ζπλαδειθώλ, ηνπ καθαξησηάηνπ 

παηξηάξΥνπ ησλ Ηεξνζνιύκσλ, ησλ εθιακπξνηάησλ θαη πεξηθαλεζηάησλ 

πξνπρόλησλ ηνπ γέλνπο, ησλ ηηκησηάησλ πξαγκαηεπηώλ, ησλ αθ' εθάζηνπ 

ξνπθεηίνπ πξνθξηησηέξσλ θαη όισλ ησλ ελ ηε βαζηιεπνύζε νξζνδόμσλ 

κειώλ εθάζηεο ηάμεσο θαη εθάζηνπ βαζκνύ, ζπκβνπιεύνκελ θαη 

παξαηλνύκελ θαη εληειιόκεζα θαη παξαγγέιινκελ πάζηλ πκίλ ηνηο θαηά 

ηόπνλ αξρηεξεύζη, ηνηο εγνπκέλνηο ησλ ηεξώλ κνλαζηεξίσλ, ηνηο ηεξεύζη ησλ 

εθθιεζηώλ, ηνηο πλεπκαηηθνίο παηξάζη ησλ ελνξηώλ, ηνηο πξνεζηώζη θαη 

επθαηαζηάηνηο ησλ θσκνπόιεσλ θαη ρσξίσλ, θαη πάζηλ απιώο ηνηο θαηά 

ηόπνλ πξνθξίηνηο λα δηαθεξύμεηε ηελ απάηελ ησλ εηξεκέλσλ θαθνπνηώλ θαη 

θαθνβνύισλ αλζξώπσλ, θαη λα ηνπο απνδείμεηε θαη λα ηνπο ζηειηηεύζεηε 

παληαρνύ σο θνηλνύο ιπκεώλαο θαη καηαηόθξνλαο, θαη λα πξνζέρεηε όζνλ 

ην δπλαηόλ εηο ηαο απάηαο απηώλ θαη ξαδηνπξγίαο, γηλώζθνληεο, όηη ε κόλε 

απόδεημηο ηεο αζσόηεηόο ησλ είλαη λα εκθαλίζσζηλ όζα γξάκκαηα ιάβσζη 

ηπρόλ εηο ρείξαο πεξί ηεο απηήο ππνζέζεσο, ή εηδήζεηο κάζσζη, θαη λα 

παξξεζηάζσζηλ νη κελ εληαύζα ελ βαζηιεπνύζε πξνο εκάο, νη δ' ελ ηνηο έμσ 

κέξεζηλ εηο ηνπο θαηά ηόπνλ αξρηεξείο θαη ηνπο δηνξηδνκέλνπο παξ' εκώλ 

εθθιεζηαζηηθνύο εμάξρνπο θαη ηνπο βαζηιηθνύο εμνπζηαζηάο θαη δηνηθεηάο, 

δεινπνηνύληεο θαη παξαδίδνληεο θαη εθείλνπο ηνπο απινπζηέξνπο, όζνη 

ήζεινλ θσξαζή όηη ελεξγνύλ αλνίθεηα ηνπ ξεαγηαδηαθνύ ραξαθηήξνο· 

θαζόηη νη ηνηνύηνη δηαηαξάηηνπζη ηελ γεληθήλ εζπρίαλ, θαη 

θαηαθξεκλίδνπζη ηνπο αδπλάηνπο θαη αζώνπο νκνγελείο καο εηο ηεο 

απσιείαο ην βάξαζξνλ. Καη ηόζνλ πκείο νη αξρηεξείο, νη κνλαζηεξηαθνί, νη 

ηεξσκέλνη, θαη νη πξνεζηώηεο θαη επθαηάζηαηνη θαη πξόθξηηνη εθάζηνπ 

ηόπνπ κε ηελ άγξππλνλ πξνζνρήλ ζαο, όζνλ θαη νη ινηπνί εθάζηεο ηάμεσο 

θαη βαζκνύ άλζξσπνη κε ηαο εθ κέξνπο ζαο αδηαιείπηνπο ζπκβνπιάο θαη 

λνπζεζίαο, θαη θαηά ηαο παηξηθάο θαη πξνλνεηηθάο εθθιεζηαζηηθάο εκώλ 

νδεγίαο θαη παξαηλέζεηο λα γελήηε εδξαίνη θαη ακεηαθίλεηνη επί ηνπ 

θέληξνπ ηνπ ξεαγηαιηθίνπ, θαη εμ όιεο ςπρήο θαη θαξδίαο ζαο λα 

δηαθπιάηηεηε ηελ πίζηηλ θαη θάζε ππνηαγήλ, θαη εππείζεηαλ εηο απηήλ ηελ 

ζεόζελ εθ' εκάο ηεηαγκέλελ θξαηαηάλ θαη αήηηεηνλ βαζηιείαλ, θαη λα 
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απνδεηθλύεηε εληειώο κε όια ηα πξαγκαηηθά ηεο εηιηθξηλείαο ζεκεία· 

θαζόηη ε κεη' επραξηζηίαο θαη εηιηθξηλείαο ππνηαγή ραξαθηεξίδεη θαη ηελ 

πξνο Θεόλ αγάπελ θαη πίζηηλ, θαη ηελ πξνο ηαο ζείαο απηνύ εληνιάο θαη ηαο 

ππαγνξεύζεηο ησλ ζείσλ λόκσλ θαη ηεξώλ θαλόλσλ ππαθνήλ, θαη ηελ 

επγλσκνζύλελ ηεο θαξδίαο εκώλ δηά η' άπεηξα ειέε, όπνπ απνιακβάλνκελ 

παξά ηεο βαζηιηθήο θηιαλζξσπίαο. 

Δπεηδή δε πξνο ηνηο άιινηο εγέλεην γλσζηόλ, όηη νη ην ζαηαληθόλ ηεο 

δεκεγεξζίαο θξόλεκα επηλνήζαληεο, θαη εηαηξίαλ ηνηαύηελ ζπζηεζάκελνη 

πξνο αιιήινπο, ζπλεδέζεζαλ θαη κε ηνλ δεζκόλ ηνπ όξθνπ, γηλώζθεησζαλ, 

όηη ν όξθνο απηόο είλαη όξθνο απάηεο, είλαη αδηάθξηηνο, θαη όκνηνο κε ηνλ 

όξθνλ ηνπ Ζξώδνπ, όζηηο, δηά λα κε θαλή παξαβάηεο ηνπ όξθνπ ηνπ, 

απεθεθάιηζελ Ησάλλελ ηνλ βαπηηζηήλ. Αλ ήζειελ αζεηήζεη ηνλ παξάινγνλ 

όξθνλ ηνπ, ηνλ νπνίνλ επελόεζελ ε άινγνο επηζπκία ηνπ, έδε βέβαηα ηόηε ν 

ζείνο πξόδξνκνο· ώζηε ελόο απινύ όξθνπ επηκνλή έθεξε ηνλ ζάλαηνλ ηνπ 

πξνδξόκνπ. Ζ επηκνλή άξα ηνπ όξθνπ εηο δηαηήξεζηλ ησλ ππνζρεζέλησλ 

παξά ηεο θαηξίαο απηήο, πξαγκαηεπνκέλεο νπζησδώο ηελ απώιεηαλ ελόο 

νινθιήξνπ γέλνπο, πόζνλ είλαη νιεζξία θαη ζενκίζεηνο είλαη θαλεξόλ· εμ 

ελαληίαο, ε αζέηεζηο ηνπ όξθνπ απηνύ, απαιιάηηνπζα ην γέλνο εθ ησλ 

επεξρνκέλσλ απαξακπζήησλ δεηλώλ, είλαη ζενθηιήο θαη ζσηεξηώδεο. Γηά 

ηνύην ηε ράξηηη ηνπ παλαγίνπ Πλεύκαηνο έρεη ε εθθιεζία απηόλ 

δηαιειπκέλνλ, θαη απνδέρεηαη θαη ζπγρσξεί εθ θαξδίαο ηνπο κεηαλννύληαο 

θαη επηζηξέθνληαο, θαη ηελ πξνηέξαλ απάηελ νκνινγνύληαο. θαη ην πηζηόλ 

ξεαγηαιίθη απηώλ ελαγθαιηδνκέλνλο εηιηθξηλώο. Σαύηα ακέζσο λα 

θνηλνινγήζεηε εηο όινπο ηνπο γλσζηνύο ζαο, θαη λα θαηαζηαζήηε όινη 

πξνζεθηηθώηεξνη, αλαηξέπνληεο θαη δηαιύνληεο σο αξαρληώδε πθάζκαηα, 

όζα ε απάηε θαη ε θαθνβνπιία ησλ πξσηαηηίσλ εθείλσλ θαζ' νηνλδήηηλα 

ηξόπνλ ζπλέπιεμε. Δπεηδή, εάλ, ν κε γέλνηην, δελ ήζειε θαζαξηζζή ε 

ζαλαηεθόξνο αύηε ιύκε, θαη θσξαζώζη ηηλέο ηνικώληεο εηο επηρεηξήκαηα 

ελαληία ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ξεαγηαιηθίνπ, θνληά όπνπ νη ηνηνύηνη έρνπζη 

λα παηδεπζώζη ρσξίο ειένπο θαη νηθηηξκώλ, (κε γέλνηην, Υξηζηέ Βαζηιεύ!) 

ακέζσο ζέιεη εμαθζή ε δηθαία νξγή ηνπ θξάηνπο ηνπ θαζ' εκώλ, θαη ν 

ζπκόο ηεο εθδηθήζεσο γεληθόο ησλ εριητζιάκηδσλ, θαη ζέινπλ εθρπζή 

ηόζσλ αζώσλ αίκαηα αδίθσο θαη παξαιόγσο, θαζώο απνθξηκαηίζησο ηαύηα 

πάληα δηεζάιπηζελ ε θξαηαηά θαη αήηηεηνο βαζηιεία δηά ηνπ εθδνζέληνο θαη 

επ' αθξνάζεη θνηλή εκώλ αλαγλσζζέληνο πςεινύ βαζηιηθνύ πξνζθπλεηνύ 

νξηζκνύ. Δθείλνπο δε ηνπο αζεβείο πξσηαηηίνπο θαη απνλελνεκέλνπο 

θπγάδαο θαη απνζηάηαο νιεζξίνπο λα ηνπο κηζήηε θαη λα ηνπο 

απνζηξέθεζζε θαη δηαλνία θαη ιόγσ, θαζόηη θαη ε εθθιεζία θαη ην γέλνο 

ηνπο έρεη κεκηζεκέλνπο, θαη επηζσξεύεη θαη' απηώλ ηαο παιακλαηνηάηαο θαη 

θξηθσδεζηάηαο αξάο· σο κέιε ζεζεπόηα, ηνπο έρεη απνθεθνκκέλνπο ηεο 

θαζαξάο θαη πγηαηλνύζαο ρξηζηηαληθήο νινκειείαο· σο παξαβάηαη δε ησλ 

ζείσλ λόκσλ θαη θαλνληθώλ δηαηάμεσλ, σο θαηαθξνλεηαί ηνπ ηεξνύ 

ρξήκαηνο ηεο πξνο ηνπο επεξγέηαο επγλσκνζύλεο θαη επραξηζηίαο, σο 

ελαληίνη εζηθώλ θαη πνιηηηθώλ όξσλ, σο ηελ απώιεηαλ ησλ αζώσλ θαη 
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αλεύζπλσλ νκνγελώλ καο αζπλεηδήησο ηεθηαηλόκελνη, αθσξηζκέλνη 

ππάξρεηελ θαη θαηεξακέλνη θαη αζπγρώξεηνη, θαη κεηά ζάλαηνλ άιπηνη, θαη 

ησ αησλίσ ππόδηθνη αλαζέκαηη, θαη απηνί, θαη όζνη ηνηο ίρλεζηλ απηώλ 

θαηεθνινύζεζαλ ή θαηαθνινπζήζσζη ηνπ ινηπνύ, αλ κε ζειήζσζηλ 

ελλνήζαη ηελ αξπαγήλ θαη απάηελ, θαη επηζηξαθήλαη ηε θαη βαδίζαη ηελ 

επζείαλ ηεο ζσηεξίαο νδόλ, αλ δελ αλαιάβσζηλ ό εζηη, ηνλ εληειή 

ραξαθηήξα ηνπ ξεαγηαδηθνύ απηώλ επαγγέικαηνο. 

Σα απηά δε θαη θαηά ηεο αξρηεξσζύλεο ζαο θαη ηεξσζύλεο ζαο 

επαλαλαηείλνκελ, εάλ κε βαδίζεηε, εηο όζα ελ Πλεύκαηη αγίσ απνθαηλόκεζα 

δηά ηνπ παξόληνο εθθιεζηαζηηθώο, εάλ δελ δείμεηε ελ έξγσ ηελ επηκέιεηάλ 

ζαο θαη πξνζπκίαλ εηο ηελ δηάιπζηλ ησλ ζθεπσξηώλ, εηο ηελ αλαζηνιήλ ησλ 

θαηαρξήζεσλ θαη αηαμηώλ, εηο ηελ επηζηξνθήλ ησλ πιαλεζέλησλ, εηο ηελ 

άκεζνλ θαη έκκεζνλ θαηαδξνκήλ θαη εθδίθεζηλ ησλ επηκελόλησλ εηο ηα 

απνζηαηηθά θξνλήκαηα, εάλ δελ ζπκθσλήζεηε ηε εθθιεζία ηνπ Θενύ, θαη, 

ελ ελί ιόγσ, εάλ θαζ' νηνλδήηηλα ηξόπνλ δνιηεπζήηε θαη θαηελερζήηε θαηά 

ηεο θνηλήο εκώλ επεξγέηηδνο θξαηαηάο βαζηιείαο, έρνκελ πκάο αξγνύο 

πάζεο ηεξνπξαμίαο, θαη ηε δπλάκεη ηνπ παλαγίνπ Πλεύκαηνο εθπηώηνπο ηνπ 

βαζκνύ ηεο αξρηεξσζύλεο θαη ηεξσζύλεο θαη ησ ππξί ηεο γεέλλεο ελόρνπο, 

σο ηελ θνηλήλ ηνπ γέλνπο απώιεηαλ πξνηηκήζαληαο. Ούησ ηνίλπλ 

γηλώζθνληεο, αλαλήςαηε πξνο Θενύ θαη πνηήζαηε θαζώο γξάθνκελ 

εθθιεζηαζηηθώο θαη γεληθώο παξαθειεπόκεζα, θαη κε άιισο εμ απνθάζεσο, 

όηη πεξηκέλνκελ θαηά ηάρνο ηελ αηζίαλ ησλ γξαθνκέλσλ απνπεξάησζηλ, ίλα 

θαη ε ηνπ Θενύ ράξηο θαη ην άπεηξνλ έιενο είε κεηά πάλησλ πκώλ. 

αωκά εν μθνί μαρτίω. 

Τπεγξάθε ζπλνδηθώο επάλσζελ ηνπ ηεξνύ ζπζηαζηεξίνπ παξά ηεο εκώλ 

κεηξηόηεηνο θαη ηεο καθαξηόηεηόο ηνπ θαη πάλησλ ησλ ζπλαδειθώλ αγίσλ 

αξρηεξέσλ. 

  

Ο π α η ξ η ά ρ ε ο Κσλζηαληηλνππόιεσο απνθαίλεηαη. 

Ο Ηεξνζνιύκσλ Π ν ι ύ θ α ξ π ν ο ζπλαπνθαίλεηαη.  

Ο Καηζαξίαο Η σ α λ λ ί θ η ν ο.  

Ο Νηθνκεδείαο Α ζ α λ ά ζ η ν ο.  

Ο Γέξθσλ Γ ξ ε γ ό ξ η ν ο.  

O Αδξηαλνππόιεσο Γ σ ξ ό ζ ε ν ο.  

O Βηδύεο Η ε ξ ε κ ί α ο.  

O ίθλνπ Κ α ι ι ί λ η θ ν ο.  

O Ζξαθιείαο Μ ε ι έ η η ν ο.  

O Νηθαίαο Μ α θ ά ξ η ν ο.  

O Θεζζαινλίθεο Η σ ζ ή θ.  
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O Βεξξνίαο Ε α ρ α ξ ί α ο.  

O Γπδηκνηνίρνπ Κ α ι ι ί λ η θ ν ο.  

O Βάξλεο Φ η ι ό ζ ε ν ο.  

O Ρένληνο Γ η ν λ ύ ζ η ν ο.  

O Κπδίθνπ Κ σ λ ζ η ά λ η η ν ο.  

O Υαιθεδόλνο Γ ξ ε γ ό ξ η ν ο.  

O Σνπξλόβνπ Η σ α λ λ ί θ η ν ο.  

O Πηζεηδίαο Δ π γ έ λ η ν ο.  

O Γξύζηαο Ά λ ζ η κ ν ο.  

O σδνπόιεσο Π α ΐ ζ η ν ο  

O Φαλαξίνπ θαη Φεξζάισλ Γ α κ α ζ θ ελ ό ο. 

O Ναππάθηνπ θαη Άξηεο Ά λ ζ η κ ν ο». 

* * * * * 

«Γξεγόξηνο ειέσ Θενύ αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, λέαο Ρώκεο, 

θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο. 

Ηεξώηαηε κεηξνπνιίηα . . . . . . .ππέξηηκε θαη έμαξρε πιαγελώλ, ελ αγίσ 

Πλεύκαηη αγαπεηέ αδειθέ, θαη ζπιιεηηνπξγέ ηεο εκώλ κεηξηόηεηνο, Κύξηε 

(ν δείλα) ράξηο είε ζνπ ηε ηεξόηεηη θαη εηξήλε παξά Θενύ. 

Πόζνλ δηεηάξαμε ηαο θαξδίαο νπ κόλνλ ησλ εθθιεζηαζηηθώλ, αιιά θαη 

πάλησλ ησλ ελ ηε βαζηιεπνύζε θαηνίθσλ νκνγελώλ από κηθξνύ έσο 

κεγάινπ ην απξνζδόθεηνλ απνζηαηηθόλ απηόζη θίλεκα, αδπλαηνύκελ γξαθή 

παξαδνύλαη· όινη πελζνύληεο θαη ζθπζξσπάδνληεο κέλνκελ εθζηαηεθόηεο, 

όηη θαη ηεο εθθιεζίαο θαη ηεο ζεόζελ εθ' εκάο ηεηαγκέλεο θξαηαηάο θαη 

αεηηήηνπ βαζηιείαο έθζαζελ επί ηνζνύηνλ αγλώκσλ θαη αράξηζηνο λα θαλή 

ν επί ηελ εγεκνλείαλ απηήλ, σο κε ώθεηιε, πξναρζείο Μηραήι, θαη κε ην 

πξόζρεκα ηεο ειεπζεξίαο λα θεξπρζή ησ πξάγκαηη θαη ηε αιεζεία ερζξόο 

ηνπ γέλνπο επίζεκνο, ζπκθσλήζαο ησ θπγάδη εθείλσ θαη επίζεο αγλώκνλη 

Αιεμάλδξσ ησ Τςειάληε. Απηνί κήηε ηα πξνο Θεόλ όζηα, κήηε ηα πξνο 

αλζξώπνπο δίθαηα δηαηεξήζαληεο, θαηαπαηήζαληεο θαη ζξεζθεπηηθά θαη 

εζηθά, νπ κόλνλ εμεπάηεζαλ ηνπο απηόζη νπηηδαλνύο θαη αθειεζηέξνπο, 

αιιά θαη ην γέλνο όινλ αζπλεηδόησο εζπθνθάληεζαλ, πξνβαιιόκελνη ην 

θαθνεζέζηαηνλ ζρέδηνλ απηό σο εζληθόλ. Αιι' ε ζεία πξόλνηα θαη ε 

επαγξύπλεζηο ηεο θξαηαηάο θαη αεηηήηνπ βαζηιείαο, δηά ησλ θαηά ηόπνπο 

θσξαζέλησλ γξακκάησλ, θαη εμ απηήο ηεο επαγγεικαηηθώο δνζείζεο 

εηδνπνηήζεσο ηνπ εμνρσηάηνπ πξέζβεσο ηεο Ρσζζίαο, αλεθάιπςε ηελ 

ζθελήλ, θαη εγλώζζε ε βάζηο θαη ε αξρή πόζελ θαη εθσξάζε ην ςεύδνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ε απάηε, ηελ νπνίαλ αλαηζρύλησο κεηαρεηξίδνληαη, σο 

έρνληεο δήζελ ζπλεξγόλ εηο ηνηνύηνπο ζθνπνύο νιεζξίνπο ηελ ξσζζηθήλ 

Γύλακηλ, θαζώο ηαύηα πάληα δηεθεξύρζεζαλ θαη δηά ηνπ επίηεδεο επ' απηή 

ηε ππνζέζεη εθδνζέληνο, θαη ζήκεξνλ επ' αθξνάζεη θνηλή πάλησλ εκώλ 

αλαγλσζζέληνο, πςεινύ βαζηιηθνύ πξνζθπλεηνύ νξηζκνύ. 
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Σν βαζηιηθόλ θξάηνο επερείξεζελ επηάθησο ηελ αλαηξνπήλ ηνπ 

θαθαθνήζνπο ζρεδίνπ, θαη ε αγία ηνπ Υξηζηνύ εθθιεζία θαηά ρξένο 

απαξαίηεηνλ επαγξππλνύζα ππέξ ησλ απαληαρνύ νκνγελώλ, εμέδσθε 

γξάκκαηα θαη δηέλεηκε δη' εμάξρσλ, ππαγνξεύνπζα ηνηο νκνγελέζη θνηλώο ηε 

θαη θαηά κέξνο ηα ζσηήξηα θαη ζηεξίδνπζα πάληαο εηο ην πηζηόλ ηνπ 

ξαγηαιηθίνπ θαη ηα ρξέε ηεο εηιηθξηλνύο εππεηζείαο θαη ππνηαγήο· εθείλνπο 

δε ηνπο πξσηνπξγνύο θαη ηνπο ακεηακειήησο απηνίο θαηαθνινπζνύληαο θαη 

ζπκθσλνύληαο αξαίο αιύηνηο θαζππνβάιιεη θαη αλαζέκαζηλ, σο πξνθαλώο 

νιεηήξαο θαη ηελ έθρπζηλ ηόζσλ θαη ηόζσλ αζώσλ αηκάησλ νκνγελώλ 

αζπιάρλσο θαη απαλζξώπσο επηζπκήζαληαο. Σνηαύηα γξάκκαηα ζηέιινληαη 

πξνζθόξσο θαη εηο ηελ επαξρίαλ ηεο ηεξόηεηόο ζνπ, θαη ησλ ζενθηιεζηάησλ 

επηζθόπσλ ζνπ, εθ ησλ νπνίσλ γξακκάησλ θαη αθξηβέζηεξνλ 

πιεξνθνξείζαη· ηδίσο δε γξάθνληεο θαη δηά ηεο παξνύζεο εληειιόκεζά ζνη 

εθθιεζηαζηηθώο λα δηαζαιπίζεο εηο όινπο ηνπο ππό ηελ πλεπκαηηθήλ ζνπ 

πξνζηαζίαλ Υξηζηηαλνύο ηαο ελλνίαο ησλ εθθιεζηαζηηθώλ καο γξακκάησλ, 

λα αγσληζζήο εθ παληόο ηξόπνπ εηο ην λ' απνδείμεο ηελ πιάλελ, εηο ηελ 

νπνίαλ επξίζθνληαη, λα δηαιύζεο ηνπο καηαίνπο ζηνραζκνύο ησλ, θαη ηέινο 

πάλησλ λ' απνδείμεο, όηη κε ηελ επηκνλήλ απηώλ εηο ην απνλελνεκέλσλ 

ηνύην θίλεκα δηνξγαλίδνπζη ηνλ όιεζξνλ όινπ ηνπ γέλνπο, λα 

πιεξνθνξήζεο απηνύο, όηη, αλ δελ δηνξζώζσζη ην ζθάικα κε κίαλ ηειείαλ 

θαη εηιηθξηλή κεηακέιεηαλ, ε εθθιεζία ηνπο έρεη απνθεθνκκέλνπο ηεο ησλ 

πηζηώλ νινκειείαο θαη απνβιήηνπο θαη ελόρνπο ησ αησλίσ αλαζέκαηη. 

Πξν πάλησλ δε πξνζεθηηθώηαηνο έζν ε ηεξόηεο ζνπ, αγαπεηέ αδειθέ! 

ελλόεζνλ όηη έρεηο λα δσο απνινγίαλ επί ηνπ αδεθάζηνπ βήκαηνο ηνπ 

Κπξίνπ εκώλ ελ ηε θνβεξά εθείλε εκέξα ηεο εηάζεσο πεξί όισλ ησλ απηόζη 

νκνγελώλ θαη ησλ αιιαρνύ επξηζθνκέλσλ θαη εμ αηηίαο απηώλ θαθόλ ηη 

ππνζηεζνκέλσλ. Δθ ηεο ρεηξόο ζνπ εθδεηεζήζεηαη ην αίκα απηώλ, αλ κε 

θαη ιόγσ θαη έξγσ δελ πξνθζάζεο ηελ αλαγθαίαλ ζεξαπείαλ θαη δηόξζσζηλ, 

αλ δελ εθηειέζεο ηα αξρηεξαηηθά ρξέε ζνπ, κεηαπείζσλ ηνπο 

εμαπαηεζέληαο, απνδερόκελνο θαη ζπγρσξώλ ηνπο κεηαλννύληαο, θαη ησλ 

όξθσλ εθείλσλ ησλ ζαηαληθώλ απαιιάηησλ, κηζώλ, απνζηξεθόκελνο, 

θαηαδηώθσλ θαη θαηαηξέρσλ ηνπο ιεηπνηαθηήζαληαο, θαη θαηά πάληα 

ζπκθξνλώλ ηε ηνπ Θενύ εθθιεζία θαη ηε εθ' εκάο ζενδόησ θξαηαηή 

βαζηιεία· θαζόηη, εάλ, ό κε γέλνηην, αληηδηαηεζείο θαη άιια παξά ηα 

εθθιήζηαζηηθώο γξαθόκελα επηρεηξήζεο, ή ιόγσ, ή έξγσ ή δηαλνία, ζε 

έρνκελ εμ εθείλεο ηεο ώξαο έθπησηνλ ηνπ αξρηεξαηηθνύ βαζκνύ, 

απηνθαηάθξηηνλ, θαη κέινο αιιόηξηνλ θαη μέλνλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Θενύ, 

θαη θαζαηξέζεη ακεηαθιήησ έλνρνλ. Γηό, πεξηπόζεηε αδειθέ! αγσλίζζεηη 

όζνλ ην δπλαηόλ, δηά λ' απνθύγεο ηνλ ςπρηθόλ θίλδπλνλ, όηη ελ νρεηνίο 

δαθξύσλ θαη ην ζηειιόκελόλ ζνη ζπλνδηθόλ γξάκκα επί ηνπ ζείνπ 

ππεγξάθε ζπζηαζηεξίνπ· νύησο εμεθαύζε ε δηθαία ηεο εθθιεζίαο 

αγαλάθηεζηο θαηά ησλ θνηλώλ θζνξέσλ θαη ιπκεώλσλ. Πεξηκέλνκελ λα 

ραξνπνηεζώκελ κε ηαο ηαρείαο απνθξίζεηο ζνπ, δεισηηθάο ηεο αηζίαο ησλ 

γξαθνκέλσλ απνπεξαηώζεσο δηά λα ζε θαηαζηέςσκελ θαη κε ηαο θνηλάο 
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εκώλ επράο θαη επθεκίαο· ε δε ηνπ Θενύ ράξηο είε κεηά ηεο αξρηεξσζύλεο 

ζνπ. 

O Κωνςταντινουπόλεωσ εν Χριςτϊ Αδελωόσ, 

αωκά μαρτίου ιά». 

* * * * * 

«Γξεγόξηνο ειέσ Θενύ, αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο, λέαο Ρώκεο 

θαη νηθνπκεληθόο παηξηάξρεο. 

Ηεξώηαηε κεηξνπνιίηα . . . ππέξηηκε θαη έμαξρε πιαγελώλ, ελ αγίσ 

Πλεύκαηη αγαπεηέ αδειθέ θαη ζπιιεηηνπξγέ, θαη επγελέζηαηνη άξρνληεο νη 

ελ ηε επαξρία ηαύηε, απηόρζνλεο ηε θαη εκεδαπνί, ηηκηώηαηνη πξαγκαηεπηαί, 

ρξεζηκώηαηνη πξόθξηηνη ησλ απηόζη επινγεκέλσλ ξνπθεηίσλ (ζπληερληώλ), 

θαη ινηπνί απαμάπαληεο επινγεκέλνη Υξηζηηαλνί εθάζηεο ηάμεσο θαη 

βαζκνύ, ηέθλα ελ Κπξίσ εκώλ αγαπεηά, ράξηο είε πκίλ θαη εηξήλε παξά 

Θενύ. Ζ πξώηε βάζηο ηεο εζηθήο όηη είλαη ε πξνο ηνπο επεξγεηνύληαο 

επγλσκνζύλε, είλαη ειίνπ ιακπξόηεξνλ, θαη, όζηηο επεξγεηνύκελνο 

αραξηζηεί, είλαη ν θάθηζηνο πάλησλ αλζξώπσλ. Απηήλ ηελ θαθίαλ βιέπνκελ 

πνιιαρνύ ζηειηηεπνκέλελ παξά ησλ ηεξώλ γξαθώλ θαη παξ' απηνύ ηνπ 

θπξίνπ εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ αζπγρώξεηνλ, θαιώο έρνκελ ην παξάδεηγκα 

ηνπ Ηνύδα. Όηαλ ε αραξηζηία ήλαη ζπλσδεπκελε θαη κε πλεύκα θαθνπνηόλ 

θαη απνζηαηηθόλ ελαληίνλ ηεο θνηλήο εκώλ επεξγέηηδνο θαη ηξνθνύ 

θξαηαηάο θαη αεηηήηνπ βαζηιείαο, ηόηε εκθαίλεη θαη ηξόπνλ αληίζενλ, 

επεηδή νπθ έζηη, θεζί, βαζηιεία θαη εμνπζία εη κε ππό Θενύ ηεηαγκέλε, θαη 

παο ν αληηηαζζόκελνο απηή, ηε ζεόζελ εθ' εκάο ηεηαγκέλε θξαηαηή 

βαζηιεία ηε ηνπ Θενύ δηαηαγή αλζέζηεθε. Απηά ηα δύν νπζηώδε θαη βάζηκα 

εζηθά θαη ζξεζθεπηηθά ρξέε θαηεπάηεζαλ κε απαξαδεηγκάηηζηνλ 

ζξαζύηεηα θαη αιαδνλείαλ ό,ηε πξνδηνξηζζείο ηεο Μνιδαπίαο εγεκώλ, σο 

κε ώθεηιε, Μηραήι θαη ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο. Δηο όινπο ηνπο 

νκνγελείο καο είλαη γλσζηά ηα άπεηξα ειέε, όζα ε αέλλανο ηεο εθ' εκάο 

ηεηαγκέλεο θξαηαηάο βαζηιείαο πεγή εμέρεελ εηο ηνλ θαθόβνπινλ Μηραήι. 

Από κηθξνύ θαη επηεινύο ηνλ αλύςσζελ εηο βαζκνύο θαη κεγαιεία· από 

αδόμνπ θαη αζήκνπ ηνλ πξνήγαγελ εηο δόμαο θαη ηηκάο· ηνλ επινύηηζε· ηνλ 

πεξηέζαιςε· ηέινο πάλησλ ηνλ εηίκεζε θαη κε ηνλ ιακπξόηαηνλ ηεο 

εγεκνλείαο απηήο ζξόλνλ θαη ηνλ θαηέζηεζελ άξρνληα ιαώλ. Απηόο όκσο, 

θύζεη θαθόβνπινο σλ, εθάλε ηέξαο έκςπρνλ αραξηζηίαο, θαη ζπκθσλήζαο 

κεηά ηνπ δξαπέηνπ θαη θπγάδνο Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ, ακθόηεξνη 

απνλελνεκέλνη, επίζεο αιαδόλεο, δνμνκαλείο, ή κάιινλ εηπείλ 

καηαηόθξνλεο, εθήξπμαλ ειεπζεξίαλ ηνπ γέλνπο, θαη κε ηελ θσλήλ απηήλ 

πθείιθπζαλ θαη πνιινύο ησλ απηόζη, δηαζπείξαληεο θαη απνζηόινπο εηο 

δηάθνξα κέξε δηά λα εμαπαηήζσζη θαη λα εθειθύζσζηλ εηο ηνλ ίδηνλ ηεο 

απσιείαο θξεκλόλ θαη άιινπο πνιινύο ησλ νκνγελώλ καο. Γηά λα 
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δπλεζώζη δε ηξόπνλ ηηλά λα ελζαξξύλσζη ηνπο αθνύνληαο, κεηερεηξίζζεζαλ 

θαη ην όλνκα ηεο ξσζζηθήο Γπλάκεσο, πξνβαιιόκελνη, όηη θαη απηή είλαη 

ζύκθσλνο κε ηνπο ζηνραζκνύο θαη ηα θηλήκαηά ησλ, πξόβιεκα δηόινπ 

ςεπδέο θαη αλύπαξθηνλ, θαη κόλεο ηεο ηδηθήο ησλ καηαηνθξνζύλεο 

απνθύεκα· επεηδή, ελώ ην ηνηνύηνλ είλαη αδύλαηνλ εζηθώο, θαη πνιιήο 

πξόμελνλ κνκθήο εηο ηελ ξσζζηθήλ απηνθξαηνξίαλ, θαη ν ίδηνο εληαύζα 

εμνρώηαηνο πξέζβπο απηήο έδσθελ έγγξαθνλ πιεξνθνξίαλ, όηη νπδεκίαλ ή 

είδεζηλ, ή κεηνρήλ έρεη ην ξσζζηθόλ θξάηνο εηο απηήλ ηελ ππόζεζηλ, 

θαηακεκθόκελνο κάιηζηα θαη απνηξνπηαδόκελνο ηνπ πξάγκαηνο ηελ 

βδειπκίαλ. Με ηνηαύηαο ξαδηνπξγίαο εζρεκάηηζαλ ηελ νιεζξίαλ ζθελήλ νη 

νύηνη, θαη νη ηνύησλ ζπκπξάθηνξεο θηιειεύζεξνη, ή κάιινλ εηπείλ 

κηζειεύζεξνη, θαη επερείξεζαλ εηο έξγνλ κηαξόλ, ζενζηπγέο θαη αζύλεηνλ, 

ζέινληεο λα δηαηαξάμσζη ηελ άλεζηλ θαη εζπρίαλ ησλ νκνγελώλ καο, πηζηώλ 

ξαγηάδσλ ηεο θξαηαηάο βαζηιείαο, ηελ νπνίαλ απνιακβάλνπζηλ ππό ηελ 

ακθηιαθή ζθηάλ απηήο κε ηόζα πξνλόκηα ειεπζεξίαο, όζα δελ απνιακβάλεη 

άιιν έζλνο ππνηειέο θαη ππνθείκελνλ, ηα ηε άιια θαη εηο ηα ηεο ζξεζθείαο 

καο θαη' εμνρήλ, ήηηο δηεθπιάρζε θαη δηαηεξείηαη αζθαλδάιηζηνο κέρξη ηεο 

ζήκεξνλ επί ςπρηθή εκώλ ζσηεξία. Αληί ινηπόλ θηιειεύζεξνη εθάλεζαλ 

κηζειεύζεξνη· αληί θηινγελείο θαη θηιόζξεζθνη εθάλεζαλ κηζνγελείο, 

κηζόζξεζθνη θαη αληίζενη, δηνξγαλίδνληεο, θεπ, νη αζπλείδεηνη κε ηα 

απνλελνεκέλα θηλήκαηά ησλ ηελ αγαλάθηεζηλ ηεο επκελνύο θξαηαηάο 

βαζηιείαο ελαληίνλ ησλ ππεθόσλ ηεο νκνγελώλ καο, θαη ζπεύδνληεο λα 

επηθέξσζη θνηλόλ θαη γεληθόλ ηνλ όιεζξνλ ελαληίνλ παληόο ηνπ γέλνπο. 

Σνηαύηα ηνίλπλ αθνύζαληεο εκείο ηε θαη πάζα ε πεξί εκάο ηεξά αδειθόηεο, 

θαη όια ηα εληαύζα κέιε ηνπ επζεβνύο εκώλ γέλνπο εθάζηεο ηάμεσο, 

θαηεθείαο επιήζζεκελ πνιιήο θαη θαηξίαο νδύλεο, θαη πξνήρζεκελ ππό 

θηινζηνξγίαο παηξηθήο θαη πξνλνίαο εθθιεζηαζηηθήο ακέζσο εηο ην λα 

εκπλεύζσκελ πκίλ ηα ζσηήξηα. Καη δε γξάθνληεο εληειιόκεζα θαη 

παξαγγέιινκελ ηε αξρηεξσζύλε ζνπ, θαη ν ίδηνο ακέζσο θαη δηά ησλ 

ππαιιήισλ ζνη εγνπκέλσλ, ηεξνκνλάρσλ θαη πλεπκαηηθώλ παηέξσλ λα 

δηαθεξύμεο ηελ απάηελ ησλ εηξεκέλσλ θαθνβνύισλ αλζξώπσλ, θαη λα 

θαηαξηίζεο ηνπο ππό ηελ πλεπκαηηθήλ πξνζηαζίαλ ζνπ Υξηζηηαλνύο 

εθάζηεο ηάμεσο εηο ηελ δηαηήξεζηλ ηνπ πηζηνύ ξαγηαιηθίνπ, θαη ηεο άθξαο 

ππνηαγήο θαη δνπιηθήο εππεηζείαο πξνο απηήλ ηελ ζεόζελ εθ' εκάο 

ηεηαγκέλελ θξαηαηάλ βαζηιείαλ· λα δηαιύζεο κε ηαο πξαγκαηηθάο 

απνδείμεηο ηεο αιεζείαο ηαο πιεθηάλαο ησλ νιεζξίσλ εθείλσλ αλζξώπσλ 

θαη λα ηνπο απνδείμεο θνηλνύο ιπκεώλαο θαη καηαηόθξνλαο, ρσξίο κήηε ε 

αξρηεξσζύλε ζνπ, κήηε ην ινγηθόλ ζνπ απηό πνίκληνλ λα δώζεηε εηο ηνπο 

ιόγνπο ησλ θαη εηο ηα θηλήκαηά ησλ θακκίαλ πξνζνρήλ· κάιηζηα δε λα ηνπο 

κηζήηε θαη λα ηνπο απνζηξέθεζζε, θαζόηη θαη ε εθθιεζία θαη ην γέλνο ηνπο 

έρεη κεκηζεκέλνπο, θαη επηζσξεύεη θαη' απηώλ ηαο παιακλαηνηάηαο αξάο, σο 

κέιε ζεζεπόηα ηνπο έρεη απνθεθνκκέλνπο ηεο θαζαξάο θαη πγηαηλνύζεο 

ρξηζηηαληθήο νινκειείαο. Χο παξαβάηαη ησλ ζείσλ λόκσλ θαη απνζηνιηθώλ 

δηαηάμεσλ, σο θαηαθξνλεηαί ηνπ ηεξνύ ρξήκαηνο ηεο πξνο ηνπο 
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επεξγεηήζαληαο επγλσκνζύλεο θαη επραξηζηίαο, σο ελάληηνη ησλ εζηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ όξσλ, σο ηελ απώιεηαλ ησλ αζώσλ θαη αλεπζύλσλ νκνγελώλ καο 

αζπλεηδόησο ηεθηαηλόκελνη, αθσξηζκέλνη ππάξρνπζη θαη θαηεξακέλνη θαη 

αζπγρώξεηνη θαη άιπηνη κεηά ζάλαηνλ, θαη ησ αησλίσ ππόδηθνη αλαζέκαηη 

θαη ηπκπαληαίνη· αη πέηξαη, ηα μύια, θαη ν ζίδεξνο ιπζείεζαλ, απηνί δε 

κεδακώο· ζρηζζείζα ε γε θαηαπίνη απηνύο, νπρ' σο ηνλ Γαζάλ θαη Αβεηξώλ, 

αιιά ηξόπσ δε ηηλη παξαδόμσ, εηο ζαύκα θαη παξάδεηγκα· παηάμαη Κύξηνο 

απηνύο ησ ςύρεη, ησ ππξεηώ, ηε αλεκνθζνξία θαη ηε ώρξα· γελεζήησ ν 

νπξαλόο, ν ππέξ ηελ θεθαιήλ απηώλ, ραιθνύο, θαη ε γε, ε ππό ηνπο πόδαο 

απηώλ, ζηδεξά· εθθνπείεζαλ αώξσο ηεο παξνύζεο δσήο θαη 

πξνζδεκησζείεζαλ θαη ηελ κέιινπζαλ· επηπεζάησζαλ επί ηαο θεθαιάο 

απηώλ θεξαπλνί ηεο ζείαο αγαλαθηήζεσο· είεζαλ ηα θηήκαηα απηώλ εηο 

παληειή αθαληζκόλ θαη εηο εμνιόζξεπζηλ· γελεζήησζαλ ηα ηέθλα αύησλ 

νξθαλά θαη αη γπλαίθεο απηώλ ρήξαη· ελ γελεά κηα εμαιεηθζείε ην όλνκα 

απηώλ κεη' ήρνπ, θαη νπ κε κέλε απηνίο ιίζνο επί ιίζνπ· άγγεινο Κπξίνπ 

θαηαδηώμαη απηνύο ελ ππξίλε ξνκθαία, έρνληεο θαη ηαο αξάο πάλησλ ησλ απ' 

αηώλνο αγίσλ θαη ησλ νζίσλ θαη ζενθόξσλ παηέξσλ, θαη απηνί θαη όζνη ηνηο 

ίρλεζηλ απηνίο θαηεθνινύζεζαλ ακεηακειήησο, ή θαηαθνινπζήζσζη ηνπ 

ινηπνύ. Σνηαύηα απαξώκεζα θαη' απηώλ, θξνπλνύο δαθξύσλ εθ ησλ 

νθζαικώλ εκώλ αθίεληεο θαη πιήξεηο αγαλαθηήζεσο δηθαίαο ππάξρνληεο. 

Δπεηδή δε πξνο ηνηο άιινηο εγλώζζε, όηη νη ην ζαηαληθόλ ηεο δεκεγεξζίαο 

θξόλεκα λνήζαληεο θαη εηαηξίαλ ηνηαύηελ ζπζηεζάκελνη πξνο αιιήινπο 

ζπλεδέζεζαλ θαη κε ηνλ δεζκόλ ηνπ όξθνπ, γηλσζθέησζαλ, όηη ν όξθνο 

απηόο είλαη όξθνο απάηεο, είλαη αδηάθξηηνο θαη αζεβήο, όκνηνο κε ηνλ όξθνλ 

ηνπ Ζξώδνπ, όζηηο, δηά λα κε θαλή παξαβάηεο ηνπ όξθνπ ηνπ, 

απεθεθάιηζελ Ησάλλελ ηνλ βαπηηζηήλ· αλ ήζειελ αζεηήζεη ηνλ παξάινγνλ 

όξθνλ, ηνλ νπνίνλ επελόεζελ ε άιγνο επηζπκία ηνπ, έδε ηόηε βέβαηα ν ζείνο 

πξόδξνκνο, ώζηε ελόο παξαιόγνπ όξθνπ επηκνλή έθεξε ηνλ ζάλαηνλ ηνπ 

πξνδξόκνπ· ε επηκνλή άξα ηνπ όξθνπ εηο δηαηήξεζηλ ησλ ππνζρεζέλησλ 

παξά ηεο θαηξίαο απηήο, πξαγκαηεπνκέλεο νπζησδώο ηελ απώιεηαλ ελόο 

νινθιήξνπ γέλνπο, πόζνλ είλαη νιεζξία θαη ζενκίζεηνο, είλαη θαλεξόλ· εμ 

ελαληίαο ε αζέηεζηο ηνπ όξθνπ απηνύ απαιιάηηνπζα ην γέλνο εθ ησλ 

επεξρνκέλσλ απαξακπζήησλ δεηλώλ, είλαη ζενθηιήο θαη ζσηεξηώδεο. Γηά 

ηνύην ηε ράξηηη ηνπ παλαγίνπ Πλεύκαηνο ελ εη ε εθθιεζία δηαιειπκέλνλ ηνλ 

όξθνλ απηώλ θαη απνδέρεηαη θαη ζπγρσξεί εθ θαξδίαο ηνπο κεηαλννύληαο 

θαη επηζηξέθνληαο θαη ηελ πξνηέξαλ απάηελ νκνινγνύληαο θαη ην πηζηόλ 

ηνπ ξαγηαιηθίνπ απηώλ ελαγθαιηδνκέλνπο εηιηθξηλώο· απνηείλνληεο δε ηνλ 

ιόγνλ ηδίσο θαη πξνο ηελ αξρηεξσζύλελ ζνπ απνθαηλόκεζα, εάλ κε βαδίζεο 

εηο όζα ελ πλεύκαηη αγίσ παξαηλνύκελ δηά ηνπ παξόληνο εθθιεζηαζηηθώο, 

εάλ δελ δείμεο ελ έξγσ ηελ επηκέιεηάλ ζνπ θαη πξνζπκίαλ εηο ηελ δηάιπζηλ 

ησλ ζθεπσξηώλ, εηο ηελ αλαζηνιήλ ησλ θαηαρξήζεσλ θαη αηαμηώλ, εηο ηελ 

επηζηξνθήλ ησλ πιαλεζέλησλ, εηο ηελ άκεζνλ θαη έκκεζνλ θαηαδξνκήλ θαη 

εθδίθεζηλ ησλ επηκελόλησλ εηο ηα απνζηαηηθά θξνλήκαηα, εάλ δελ 

ζπκθξνλήζεο ηε εθθιεζία, θαη ελί ιόγσ, εάλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπνλ 
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θαηελερζήο θαηά ηεο θνηλήο εκώλ επεξγέηηδνο θξαηαηάο βαζηιείαο, ζε 

έρνκελ αξγόλ πάζεο αξρηεξνπξαμίαο, θαη ηε δπλάκεη ηνπ άγηνπ Πλεύκαηνο 

έθπησηνλ ηνπ βαζκνύ ηεο αξρηεξσζύλεο θαη ησλ ηεξώλ πεξηβόισλ 

απόβιεηνλ θαη ηεο ζείαο ράξηηνο γεγπκλσκέλνλ θαη ησ ππξί ηεο γεέλλεο 

έλνρνλ, σο ηε απώιεηαλ ηνπ γέλνπο εκώλ αηξεηεζάκελνλ θαη πξνηηκήζαληα. 

Ούησ ηνίλπλ, αγαπεηνί αδειθνί, αλαλήςαηε πξνο Θενύ θαη πνηήζαηε θαζώο 

εθθιεζηαζηηθώο πκίλ γξάθνληεο θειεπόκεζα, όηη πεξηκέλνκελ θαηά ηάρνο 

ηελ αηζίαλ ησλ γξαθνκέλσλ εθηέιεζηλ, ίλα θαη ε ηνπ Θενύ ράξηο θαη ην 

άπεηξνλ έιενο είε κεηά πάλησλ πκώλ. 

αωκά εν μθνί μαρτίω. 

Τπεγξάθε ζπλνδηθώο επί ηεο αγίαο Σξαπέδεο παξά ηεο εκώλ κεηξηόηεηνο, 

θαη ηεο καθαξηόηεηόο ηνπ θαη πάλησλ ησλ αγίσλ αξρηεξέσλ. 

ν Κσλζηαληηλνππόιεσο ΓΡΖΓΟΡΗΟ απνθαίλεηαη.  

ν Ηεξνζνιύκσλ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ζπλαπνθαίλεηαη.  

ν Καηζαξείαο ΗΧΑΝΝΗΚΗΟ.  

ν Ζξαθιείαο ΜΔΛΔΣΗΟ.  

ν Κπδίθνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΟ.  

ν Νηθνκεδείαο ΑΘΑΝΑΗΟ.  

ν Νηθαίαο ΜΔΛΔΣΗΟ.  

ν Υαιθεδόλνο ΓΡΖΓΟΡΗΟ.  

ν Γέξθσλ ΓΡΖΓΟΡΗΟ.  

ν Θεζζαινλίθεο ΗΧΖΦ.  

ν Σπξλάβνπ ΗΧΑΝΝΗΚΗΟ.  

ν Αδξηαλνππόιεσο ΓΧΡΟΘΔΟ.  

ν Πξνύζζεο ΜΔΛΔΣΗΟ.  

ν Γπδηκνηνίρνπ ΚΑΛΛΗΝΗΚΟ.  

ν Αγθύξαο ΑΘΑΝΑΗΟ.  

ν Ναμίαο ΓΡΖΓΟΡΗΟ.  

ν ίθλνπ ΚΑΛΛΗΝΗΚΟ.  

ν Φαλαξίνπ θαη Φεξζάισλ ΓΑΜΑΚΖΝΟ θηι. θηι.». 

(β.) 

Ηδνύ δύν άιια λεώηεξα έγγξαθα ηνπ ζνπιηάλνπ πεξί ησλ απηώλ, ην κελ 

πξνο ηνλ θεραγηάκπεελ, ην δε πξνο όινλ ην έζλνο ησλ Μνπζνπικάλσλ. Σν 

πξνο ηνλ θεραγηάκπεελ έιεγελ· 

«Οπδείο αγλνεί ηα θαηά ηαο επαξρίαο ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαπίαο 

εζράησο ζπκβάληα, θαη ηελ παληνηεηλήλ ηνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ απηζηίαλ. 

Αο ειπίζσκελ εηο ηνλ ζεόλ όηη ε εζπρία ζα επαλέιζεη. Δίλαη όκσο 

αλαγθαίνλ λα θέξεηαη εηο ην εμήο έθαζηνο Μνπζνπικάλνο αμίσο ησλ 
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ζεκεξηλώλ πεξηζηάζεσλ, αίηηλεο απαηηνύλ ηελ απάξλεζηλ πάζεο ηξνθήο, 

ήηηο ηνπο ερκαιώηεπζε, ηελ επάλνδνλ εηο ηελ ελ ηνηο ζηξαηνπέδνηο δσήλ σο 

αλέθαζελ θαη ηελ θαη' νιίγνλ κίκεζηλ ησλ εζώλ ησλ πξνγόλσλ καο. Δίλαη 

επίζεο αλαγθαίνλ θαη νη ππνπξγνί ηνπ θξάηνπο θαη νη ππάιιεινη θαη νη 

γξαθείο λ' απαξλεζώζη πάζαλ εδππάζεηαλ θαη λα εηνηκαζζώζηλ εηο ηελ πεξί 

εο ν ιόγνο κεηαβνιήλ ησλ εζώλ αγνξάδνληεο όπια θαη ίππνπο». 

Ηδνύ ην πξνο ην έζλνο ησλ Μνπζνπικάλσλ. 

«Οη άπηζηνη, κάξηπξεο ησλ αθνιαζηώλ ησλ ππνπξγώλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ θξάηνπο κνπ, θαη πξνβιέπνληεο όηη νύηνη δελ ήζαλ ηθαλνί λ' 

αληηζηαζώζηλ, εηόικεζαλ λα θηλήζσζηλ έλνπινλ ρείξα. Ζμεύξνπλ ηνύην 

όινη νη κεγηζηάλεο, νη ππνπξγνί θαη νη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο κνπ· θαη 

όκσο νπδείο δεηθλύεη ηνλ πξέπνληα δήινλ· κόιηο νη γξαθείο έξρνληαη εηο ηα 

έξγα ησλ ηελ γ' ώξαλ· αη ππνζέζεηο δελ δηεμάγνληαη πξεπόλησο θαηά ηνλ 

ηξόπνλ ηνύηνλ· όιαη αη ώξαη δελ είλαη ώξαη ηξπθήο. Ηδνύ ηα ειεεηλά 

απνηειέζκαηα ηεο ηνηαύηεο δσήο. Δςπρξάλζεζαλ νη Μνπζνπικάλνη. Σηλέο 

θαθεληξερείο δελ παύνπλ ριεπάδνληεο θαη θαηεγνξνύληεο ηνπο άιινπο· δηά 

ηνύην δελ ζα ζπκβνπιεύσ εηο ην εμήο, αιιά ζα παξαδίδσ εηο ηαο ρείξαο ηνπ 

δεκίνπ ηνπο δώληαο ηαύηελ ηελ δσήλ, ηνπο νιηγσξνύληαο ηελ εληνιήλ ηνπ 

λα ζεσξώζηλ σο αδειθνύο ηνπο άιινπο, ηνπο ηξέθνληαο κίζνο θαη' απηώλ, 

ηνπο κε θξνληίδνληαο δηά ηελ εθπιήξσζηλ ησλ θαζεθόλησλ, ηνπο 

εξρνκέλνπο παξ' ώξαλ εηο ηα έξγα ησλ θαη ηνπο θαθνινγνύληαο αιιήινπο. 

Αο αλνίμσζηλ νη ηνηνύηνη θαιά ηα όκκαηά ησλ. Αη ζεκεξηλαί πεξηζηάζεηο 

δελ είλαη σο αη παξειζνύζαη. Πξόθεηηαη πεξί ζξεζθείαο. Ο απηνθξαηνξηθόο 

ζθνπόο κνπ είλαη λα θεξδίζσ ηαο θαξδίαο ησλ αιεζώλ πηζηώλ θαη λα 

εληζρύζσ ηνλ λόκνλ ηνπ Μσάκεζ. Δίζε λα θαλήηε όινη άγξππλνη! Ακήλ!» 

εκεησηένλ, όηη όζα ηνπξθηθά έγγξαθα εθδίδσ κεηεθξάζζεζαλ όια εθ 

γαιιηθώλ κεηαθξάζεσλ. 

(γ.) 

Μεηά ηηλαο εκέξαο απεθεθάιηζελ ε Πύιε θαη έλα ησλ πηώλ θαη ηνλ αδειθόλ 

ηνπ Παπαξξεγνπνύινπ. 

(δ.) 

Όηη αθξίησο θαη αλεμεηάζησο θαη επί απιή ππνςία εθόλεπαλ νη Σνύξθνη 

ηνπο Υξηζηηαλνύο, αξθεί λ' αλαθέξσ, όηη ην έγγξαθνλ ηεο θαηαδίθεο ηνπ 

Γεσξγίνπ Μαπξνθνξδάηνπ έιεγελ, όηη «θαηεδηθάζζε εηο ζάλαηνλ, δηόηη 

κεηέθεξελ έμσζελ θαλόληα έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ εηο αλαηξνπήλ ηεο 

ηνπξθηθήο Αξρήο». Ζ δε παξακνξθσζείζα αιήζεηα έρεη νύησο. Ζ νηθία ηνπ 

ήην παξαζαιάζζηνο, θαη έκπξνζζελ απηήο εγθπξνβόινπλ πινία 

απνβηβάδνληα ζπλήζσο ράξηλ επηζθεπήο ηα θαλόληά ησλ. 
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(ε.) 

Δμσξίζζε θαη ν κέγαο νύηνο δηεξκελεύο θαη θιεζείο εηο γεύκα επί ηεο 

εμνξίαο ηνπ παξά ησ δηαηξίβνληη ελ ηε εμνρή δηνηθεηή εδνινθνλήζε θαζ' 

νδόλ ππό ηηλσλ ησλ ππεξεηώλ απηνύ ηνπ δηνηθεηνύ ππνθξηζέλησλ όηη ήζαλ 

ιεζηαί. 

(ζη.) 

Ηδνύ αη νδεγίαη δη' σλ ν ζνπιηάλνο εθσδίαζε ηνλ λένλ αξρηβεδίξελ 

Μπεληεξιή - Αιήπαζαλ. 

««Αιήπαζα. 

π, ν επππόιεπηνο αξρηβεδίξεο κνπ θαη ν γεληθόο επίηξνπόο κνπ, κεηά ηνπο 

απηνθξαηνξηθνύο ραηξεηηζκνύο κνπ κάζε, όηη ν πξνθάηνρόο ζνπ αΐδ - 

Αιήπαζαο δελ έδεημε ηελ αλαγθαίαλ ζηαζεξόηεηα· εγάπα ηαο αλαπαύζεηο 

θαη ηαο ηξπθάο θαη δελ ήηνλ ν άλζξσπνο ησλ ζεκεξηλώλ πεξηζηάζεσλ, δηά 

ηνύην ηνλ έμσζα· ύςσζα δε εηο ηελ αμίαλ ηνπ επηηξόπνπ κνπ ζε, ηνλ 

δηαθξηλόκελνλ κεηαμύ ησλ βεδηξώλ κνπ δηά ηνλ δήινλ ζνπ, ηελ αλδξίαλ 

ζνπ, ηελ πξνο εκέ πίζηηλ ζνπ θαη ηελ επζύηεηά ζνπ, θαη ηνλ δόζαληα κέρξη 

ζήκεξνλ δείγκαηα θξνλήζεσο δηά ηεο δηαγσγήο ζνπ θαζ' αο ζνη 

ελεπηζηεύζελ ππνζέζεηο· αλακέλσ δε λα ίδσ θαη ηαο πξάμεηο ζνπ ελ ηε 

ζεκεξηλή ππεξεζία ζνπ. Ο ζεκεξηλόο θαηξόο δελ νκνηάδεη ηνπο άιινπο. 

Παξάζηεζε δηά ηνπ νξζνύ ιόγνπ ζνπ, δηά ηεο ηηκηόηεηόο ζνπ θαη δηά ηνπ 

πξνο ηελ ζξεζθείαλ δήινπ ζνπ, όηη είλαη επάλαγθεο όινη νη πηζηνί λα 

ελσζώζη θαηά ην αθόινπζνλ ηεξόλ ξεηόλ ηνπ θνξαλίνπ, «ν δε Θεόο βιέπεη 

ηιαξώο ηνπο πηζηνύο ηνπο πξνζθπλνύληαο απηόλ ππό ην δέλδξνλ θαη ηνπο 

αμίνπο ηεο ζείαο ράξηηνο». Γηάηαμε ηνπο αγαπεηνύο κνπ νπιεκάδαο, ηνπο 

βεδίξαο θαη ππνπξγνύο ηεο απηνθξαηνξίαο κνπ, ηνπο αξρεγνύο ησλ 

γεληηζάξσλ λα δώζηλ ελ νκνλνία, θαη λα κε θαηεγνξή ν είο ηνλ άιινλ· νη 

ππνπξγνί, νη κεγηζηάλεο, νη αγάδεο ησλ γεληηζάξσλ, νη ππεξέηαη κνπ ελ 

γέλεη νθείινπλ λ' αθήζσζηλ εηο ην εμήο πάζαλ εδππάζεηαλ θαη πνιπηέιεηαλ 

θαη ελ γέλεη ηνλ ζπλήζε ηξόπνλ ηνπ δελ, κόλνλ αλεθηόλ ελ θαηξώ εηξήλεο· 

κήηε δε λ' αζσηεύσζη πξέπεη ή λ' αξγώζηλ· αιιά, θαζώο δηαηάηηεη ν λόκνο 

ηνπ πξνθήηνπ, λα πξνζεύρσληαη νη κελ κεγηζηάλεο ηεο απηνθξαηνξίαο κνπ 

ηδία θαη δεκνζία, ν δε θνηλόο ιαόο ελ ηνηο δακίνηο θαη ηνηο επθηεξίνηο. 

Πξνκήζεπζε δε πξν πάλησλ ηελ βαζηιεύνπζαλ παληόο είδνπο ηξνθώλ θαη 

επαγξύπλεη κεζ' όισλ ησλ νξζώο θξνλνύλησλ θαζώο θαη κεηά ησλ 

ππνπξγώλ θαη ινηπώλ ππαιιήισλ ηελ αζθάιεηαλ ηεο βαζηιεπνύζεο θαη ησλ 

νξίσλ. Κνηλνπνίεη κνη πάζαλ ππόζεζηλ αμίαλ ιόγνπ, ώζηε νπδεκία λ' 

ακειήηαη ή λ' αλαβάιιεηαη. 

Δίζε ν Παληνδύλακνο λα επινγήζε θαη ελ ησ λπλ αηώλη θαη ελ ησ κέιινληη 

όινπο όζνη ζε ζπλδξάκνπλ θαη όζνη ππαθνύζνπλ ηελ ζείαλ θσλήλ ηελ 
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ιέγνπζαλ «έζσ ηαπεηλόο ελώπηνλ ηνπ Θενύ θαη εππεηζήο εηο ηνλ πξνθήηελ». 

Αύηε είλαη ε δνζείζα πξώηε εληνιή»». 

(δ.) 

Ηδνύ ην ράηη ζεξίθη πεξί ηεο θαζαηξέζεσο ηνπ Μπεληεξιή - Αιήπαζα θαη 

πεξί ηεο εγθαηαζηάζεσο ηνπ δηαδόρνπ ηνπ αιήρπαζα· 

«αιήρπαζα· 

Γέμνπ ηνπο απηνθξαηνξηθνύο ραηξεηηζκνύο κνπ θαη κάζε, όηη αθ' όηνπ 

έγεηλε θαλεξά ε απξνζδόθεηνο απνζηαζία ηνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ, όινη νη 

Βεδίξαη, όινη νη άλζξσπνη ηνπ λόκνπ, όινη νη αξρεγνί θαη ζεκαληηθνί ησλ 

ζηξαηεπκάησλ κνπ, γλσξίδνληεο όηη όινη νη Μνπζνπικάλνη είλαη αδειθνί, 

ελώζεζαλ ράξηηη ζεία θαη αγξππλνύλ έλνπινη λύθηα θαη εκέξαλ εηο 

απόζβεζηλ ηεο απνζηαζίαο παηδεύνληεο ηνπο πξσηαηηίνπο ηεο· αιι' ν 

πξνθάηνρνο ζνπ Μπεληεξιή - Αιή - παζαο, όζηηο εθάλε εμ απηήο ηεο αξρήο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπ κήηε ησλ λόκσλ ηεο απηνθξαηνξίαο κνπ, κήηε ησλ αηηηώλ 

ηεο απνζηαζίαο γλώζηλ έρσλ, εζέιεζε λα θ ε η ζ ζ ή - η ε ο - δ σ ή ο - η σ λ - 

Δ ι ι ή λ σ λ, σλ ε πξνδνζία είλαη παζίγλσζηνο, κε θαηαλνήζαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαθαιπθζείζεο απνζηαζίαο. Σνικεξόο εδείρζε εμ 

αηηίαο ηεο αγλνίαο ηνπ θαη επνιηηεύζε όπσο δελ έπξεπε· παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, εηόικεζε λα ελαληησζή εηο ηελ ηηκσξίαλ ηνπ αμηνθαηαθξνλήηνπ 

ηνύηνπ έζλνπο, λα ςπρξάλε ηνλ δήινλ ησλ Μνπζνπικάλσλ, λα δηαιύζε ηελ 

ππάξρνπζαλ αγάπελ θαη νκόλνηάλ ησλ θαη λα ζπείξε κεηαμύ όισλ ησλ 

θιάζεσλ ηα δηδάληα ηεο δηαθσλίαο. Δπεηδή ηνηαύηε δηαγσγή εδύλαην λα 

θέξε απνηειέζκαηα ειεεηλά, εθξίζε αλαγθαίνλ όρη κόλνλ λα κε αλαβιεζή ε 

πηώζηο ηνπ, αιιά θαη λ' απνκαθξπλζή θαη κείλε εθηόο πάζεο ππεξεζίαο. 

Δπεηδή ζπ είζαη εθ ησλ παιαηνηέξσλ ππνπξγώλ κνπ θαη γλσξίδεηο επίζεο 

θαιώο θαη ηαο αηηίαο θαη ηα απνηειέζκαηα παληόο έξγνπ, πξνζδνθώ παξά 

ζνπ ηηκηόηεηα θαη δήινλ· δη' ν θαη ζε αλέδεημα αξρηβεδίξελ. Φαλνύ ινηπόλ 

ηνηνύηνο νπνίνλ ζε λνκίδσ· πνιηηεύζνπ κεηά ηεο ζπλήζνπο ζνπ ηηκηόηεηνο 

θαη ηνπ δήινπ ζνπ· ελώζνπ κεηά ησλ βεδηξώλ κνπ, ησλ ππεξεηώλ ηνπ 

λόκνπ, ησλ ππνπξγώλ ηεο απηνθξαηνξίαο κνπ θαη ησλ αξρεγώλ ησλ 

ζηξαηεπκάησλ κνπ θαηά ηελ εληνιήλ ηνπ πξνθήηνπ, θαη πξόζερε κεδεκία 

ππόζεζηο λ' ακειήηαη, αλαθέξσλ πξνο εκέ ηαρέσο ηαο θαηεπεηγνύζαο· 

δηάηαμε δε όινπο ηνπο Μνπζνπικάλνπο λ' απαξλεζώζη ηελ εδππάζεηαλ, ηελ 

πνιπηέιεηαλ θαη ηελ αζσηίαλ, κεηαβάιινληεο ηελ θαηάζηαζηλ ηεο εηξήλεο 

εηο θαηάζηαζηλ πνιέκνπ θαη πξάηηνληεο θαηά ηνπο λόκνπο ηνπ πξνθήηνπ. 

Φξόληηζε λα ελεξγεζώζη ηα δηαηαηηόκελα. 

Δίζε ν Παληνδύλακνο λ' αληακείςε θαη ελ ησ λπλ αηώλη θαη ελ ησ κέιινληη 

όινπο ηνπο κε ηελ παξνύζαλ απνζηαζίαλ σο αζήκαληνλ εθιακβάλνληαο, 

ηνπο ζεσξνύληαο ην βαζίιεηόλ κνπ σο βαζίιεηνλ ηνπ Μσάκεζ, ηνπο 
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πεπεηζκέλνπο όηη ην ζπκθέξνλ όισλ ησλ Μνπζνπικάλσλ θξέκαηαη από ηεο 

εηιηθξηλνύο ελώζεσο όισλ θαη ηνπο ελεξγνύληαο εθ ζπκθώλνπ θαη 

ζεβνκέλνπο ηαο δηαηαγάο ζνπ. Αύηε είλαη ε επηζπκία κνπ!» 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

(α.) 

Ηδνύ ην απηνθξαηνξηθόλ θαηά ηνπ Τςειάληνπ δηάηαγκα. 

«1. Ο Πξίγθες Αιέμαλδξνο Τςειάληεο απνβάιιεηαη ηεο ππεξεζίαο ηεο 

Ρσζζίαο. 

2. Να ησ γλσζηνπνηεζή, όηη ν κεγαιεηόηαηνο απηνθξάησξ απνδνθηκάδεη 

επηζήκσο ην επηρείξεκά ηνπ θαη όηη εηο ππνζηήξημηλ απηνύ κεδεκίαλ έπξεπέ 

πνηε λα πξνζδνθά ζπλδξνκήλ παξά ηεο Ρσζζίαο. 

3. Να ζηαιώζη ξεηαί δηαηαγαί πξνο ηνλ θόκεηα Βηηγελζηέελ, γεληθόλ 

αξρεγόλ ησλ επί ηνπ Πξνύζνπ θαη ελ Βεζζαξαβία ξσζζηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ, όπσο δηαηεξή απζηεξνηάηελ νπδεηεξόηεηα θαη 

ακεξνιεςίαλ σο πξνο ηαο εθξαγείζαο εληόο ησλ εγεκνλεηώλ ηαξαράο. 

4. Να θνηλνπνηεζώζηλ αη απνθάζεηο αύηαη ησ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη 

πξέζβεη ηεο Ρσζζίαο, όπσο ηαο γλσζηνπνηήζε ηε Τςειή Πύιε 

επαλαιακβάλσλ ελ ηαπηώ ηαο εηιηθξηλείο θαη θαζαξάο δηαβεβαηώζεηο ηαο 

παξ' εκώλ επί ηεο απνζηαζίαο ησλ εγεκνλεηώλ δνζείζαο· λα αλαγγείιε δε 

απηή ξεηώο, όηη ε πνιηηηθή ηνπ κεγαιεηνηάηνπ απηνθξάηνξνο είλαη θαη ζα 

είλαη αιινηξία ησλ ξαδηνπξγηώλ, δη' σλ επαπεηιείηαη ε εζπρία νπνηνπδήπνηε 

ηόπνπ· όηη πάζα ηνηαύηεο θύζεσο ελνρή αληίθεηηαη εηο ηελ επζύηεηα ησλ 

ζθνπώλ ηνπ, θαη όηη πεξί ησλ πξνο ηελ Πύιελ ζρέζεώλ ηεο ε κεγαιεηόηεο 

ηνπ δελ ηξέθεη άιινλ ζθνπόλ νπδ' άιιελ επηζπκίαλ παξά ηελ δηαηήξεζηλ 

θαη ηελ αθξηβή εθηέιεζηλ ησλ ζπλζεθώλ ησλ δύν Γπλάκεσλ». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

(α.) 

Αθ' νύ ν Πεληεδέθαο ήξπαζε ηελ εμνπζίαλ, νη άξρνληεο ηεο Μνιδαπίαο 

δηέζσζαλ ηνπο ξεζέληαο Σνύξθνπο ζηείιαληέο ηνπο εηο Βεζζαξαβίαλ. 

(β.) 

Τπαηλίηηεηαη ν Τςειάληεο ην πξνο απηόλ εμ νλόκαηνο ηνπ απηνθξάηνξνο 

γξάκκα ηνπ Καπνδηζηξίνπ θαηαρσξηδόκελνλ εληαύζα όπσο εδεκνζηεύζε ησ 

θαηξώ εθείλσ ελ ηαηο εγεκνλείαηο. 
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«Εν Λαχβάχθ, τθν 14 μαρτίου του 1821 ζτουσ. 

«Κνκηζάκελνο ηελ από 24 θεβξνπαξίνπ επηζηνιήλ ζαο ν Απηνθξάησξ 

εδνθίκαζε ιύπελ ηνζνύηνλ κάιινλ βαζείαλ, όζνλ εηίκα ην επγελέο ησλ 

αηζζεκάησλ ζαο, ησλ νπνίσλ εδώθαηε πείξαλ ελ ππεξεζία ηεο 

κεγαιεηόηεηόο ηνπ. Ζ απηνθξαηνξηθή κεγαιεηόηεο ηνπ ήην ινηπόλ καθξάλ 

παληόο θόβνπ, όηη εδύλαζζέ πνηε αίθλεο λα παξαζπξζήηε ππ' απηνύ ηνπ 

πλεύκαηνο ηεο ζθνηνδηληάζεσο, όπεξ θέξεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ αηώλνο καο 

λα δεηήζσζηλ εηο ηελ ιήζελ ησλ πξώησλ ρξεώλ ησλ έλ αγαζόλ, ην νπνίνλ 

νπδέπνηε ηηο δύλαηαη λα ην ειπίζε εη κε κόλνλ από κηαο αθξηβνύο 

δηαηεξήζεσο ησλ θαλόλσλ ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο. Σν ιακπξόλ ηνπ 

γέλνπο ζαο, ε νδόο ηελ νπνίαλ εξρίζαηε, ε δηθαία ππόιεςηο ηελ νπνίαλ 

απεθηήζαηε, όια απηά ζαο ερνξήγνπλ ηελ πεξίζηαζηλ θαη ηα κέζα λα 

θσηίζεηε πξνο ηα ζπκθέξνληα απηώλ ηνπο ηα πξώηα θέξνληαο ησλ 

Γξαηθώλ, νη νπνίνη ζαο έδεηρλαλ κίαλ ηόζνλ δηθαίαλ εκπηζηνζύλελ. Βέβαηα 

αλζξώπηλνλ είλαη ε έθεζηο ηεο βειηηώζεσο ηεο ηύρεο ηνπ· βέβαηα παιαηαί 

πεξηζηάζεηο εκπλένπλ εηο ηνπο Γξαηθνύο ηελ επηζπκίαλ ηνπ λα κε κείλσζηλ 

αιιόηξηνη εηο ηελ ηδίαλ απηώλ ηύρελ. Αιιά δηά ηεο αληαξζίαο ηάρα θαη δη' 

εκθπιίνπ πνιέκνπ δύλαληαη λα ειπίζσζη ηελ άθημηλ ηνπ κεηεώξνπ ζθνπνύ 

ησλ; κήπσο δηά ζθνηεηλώλ ππνξύρσλ θαη δνθσδώλ ζθεπσξηώλ δύλαηαη έλ 

έζλνο λα ειπίζε αλαβίσζηλ θαη ύςσζηλ εηο ηνλ βαζκόλ ησλ αλεμαξηήησλ 

εζλώλ; ν Απηνθξάησξ δελ ην θξνλεί· έζπεπζε λ' αζθαιίζε εηο ηνπο 

Γξαηθνύο ηελ ππεξάζπηζίλ ηνπ δηά ησλ κεηαμύ ηεο Ρσζζίαο θαη Πόξηαο 

γελλεζεηζώλ ζπλζεθώλ. Σελ ζήκεξνλ αη εηξεληθαί αύηαη σθέιεηαη είλαη 

εζεηηεκέλαη, θαη λόκηκνη νδνί εγθαηαιειεηκκέλνη, θαη θαίλεηαη, όηη ζέιεηε 

λα πξνζειώζεηε η' όλνκά ζαο εηο ζπκβεβεθόηα, ηα νπνία αδύλαηνλ άιισο 

ή απαξάδεθηα λα ήλαη ηε κεγαιεηόηεηί ηνπ ησ απηνθξάηνξη παζώλ ησλ 

Ρσζζηώλ. Ζ Ρσζζία είλαη εηο εηξήλελ κεηά ηεο νζσκαληθήο κνλαξρίαο. Ζ 

εηο ηελ Μνιδαπίαλ δηαξξαγείζα δεκεγεξζία δελ δύλαηαη θαη' νπδέλα ιόγνλ 

λα δηθαηώζε δηάξξεμηλ κεηαμύ ησλ δύν Γπλάκεσλ. Όζελ ήζειελ είζζαη 

δηάξξεμηο κεηά ηεο νζσκαληθήο δηνηθήζεσο, ήζειελ είζζαη ηξόπνο ερζξηθόο 

πξνο απηήλ, ήζειελ είζζαη ελ ελί ιόγσ αζέηεζηο ηεο πίζηεσο ησλ ζπλζεθώλ, 

βνεζνύληεο θαίηνη δηά ζησπεινύ αηζζήκαηνο κίαλ απνζηαζίαλ, ηεο νπνίαο 

ην ζθνπνύκελνλ είλαη λα θαηαζηξέςε κίαλ Γύλακηλ, πξνο ηελ νπνίαλ ε 

Ρσζζία εθήξπμε θαη θεξύηηεη όηη έρεη ζηεξεάλ απόθαζηλ λα δηαθπιάηηε 

ζηαζεξάο ζρέζεηο εηξήλεο θαη θηιίαο. 

Άιισο, νπνίνλ θαηξόλ εμειέμαηε λα πνιεκήζεηε ηελ Πόξηαλ; απηήλ ηελ 

ηδίαλ ζηηγκήλ, θαζ' ελ αη πξαγκαηείαη θαζεκέξαλ επθνξώηεξαη κεη' επηπρώλ 

απνβάζεσλ επεξηηξηγύξηδνλ απηήλ ηελ εηξήλελ κε λέαο εγγπήζεηο· ηελ 

ζηηγκήλ, θαζ' ελ αη απαηηήζεηο ηεο νηθνγελείαο ζνπ έκειινλ λα 

ηθαλνπνηεζώζηλ. Ζ εθιακπξόηεο ζαο εμεύξεηε, όηη ν ζνπιηάλνο εζθόπεπε 

λα ζαο απνδώζε κίαλ πιήξε θαη εληειή δηθαηνζύλελ. Ηδόληεο ηαο 

πεξηζηάζεηο ηαύηαο, θαη γλσξίδνληεο ηαο αξράο, αη νπνίαη έρνπζη λα 
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επζύλσζη πάληνηε ηελ πνιηηηθήλ ηεο κνλαξρίαο, πώο εηνικήζαηε λα 

ππνζρεζήηε εηο ηνπο θαηνίθνπο ησλ εγεκνλεηώλ ηελ ππνζηήξημηλ κηαο 

κεγάιεο Γπλάκεσο; αλ πξνο ηελ Ρσζζίαλ εζειήζαηε λα ζηήζεηε ηαο όςεηο 

ησλ, νη ζπκπαηξηώηαη ζαο ζα ηελ ίδσζηλ αθίλεηνλ, θαη κεη' νιίγνλ ζα 

αηζζαλζήηε πίπηνπζαλ επάλσ ζαο κ' όινλ ηεο ην βάξνο ηελ απνινγίαλ κηαο 

επηρεηξήζεσο, ηελ νπνίαλ ηα ελ καλία πάζε κόλα εδύλαλην λα 

ππαγνξεύζσζη. Μνινληνύην δελ είλαη πνηέ πνιιά αξγά λ' απνδώζεηε ην 

αλήθνλ ζέβαο εηο ηνλ νξζόλ ιόγνλ θαη εηο ηελ αιήζεηαλ· εηζέηη εηο ρείξαο 

ζαο έρεηε ηελ ζσηεξίαλ ησλ πεξηζηνηρνύλησλ ζαο πεπιαλεκέλσλ 

αλζξώπσλ, δύλαζζε λα ηνπο θέξεηε εηο αλαγλώξηζηλ ησλ επαθνινπζεκάησλ 

ηνπ ζθνπνύ ησλ θαη ηνπ ηδηθνύ ζαο. Δπαλέιζεηε εθ ηαύηεο ηεο νιεζξίαο 

ηπθιόηεηνο· δύλαζζε λα ηνπο απνζύξεηε θαη λ' απνθύγεηε ν ίδηνο εθ ηεο 

εθδηθήζεσο κηαο δηνηθήζεσο, εηο ηελ νπνίαλ ηα πνιπηηκόηεξά ηεο 

ζπκθέξνληα ππαγνξεύνπζη λα εθζέζε θαηά ζνπ θαη θαη' απηώλ κίαλ 

δηθαηνηάηελ απζηεξόηεηα. Οπδεκία βνήζεηα άκεζνο ή έκκεζνο δελ ζέιεη 

ζαο ρνξεγεζή παξά ηνπ απηνθξάηνξνο επεηδή, επαλαιακβάλνκελ, όηη 

αλάμηνλ είλαη λα ππνζθάπησκελ ηα ζεκέιηα ηεο νζσκαληθήο κνλαξρίαο δηά 

ηεο αηζρίζηνπ θαη ππεπζύλνπ ελεξγείαο κηαο κπζηηθήο Δηαηξίαο. Αλ ε 

Ρσζζία είρε κέκςεηο ελλόκνπο θαηά ηεο Πόξηαο, θαη ε Πόξηα απέθεπγε λα 

δηθαηώζε απηάο, αλ ελ ελί ιόγσ ε ρξήζηο ηεο δπλάκεσο ησλ όπισλ θαηήληα 

άθεπθηνο, εηο απηήλ ηελ δύλακηλ έπξεπε λα θαηαθύγε· αιι' εμ ελαληίαο 

ζρέζεηο δηόινπ εηξεληθαί ζπλίζηαληαη κεηαμύ ησλ δύν Γπλάκεσλ, θαη αη 

πξαγκαηείαη ηαο νπνίαο νη ππνπξγνί ησλ ήξρηζαλ, επηβεβαηνύζη θαζεκέξαλ 

επί πιείσ ηελ ειπίδα ησλ επηπρεζηέξσλ απνηειεζκάησλ. 

ηαζκίζαηε, πξίγθες κνπ, ηαο ππό ηνπ απηνθξάηνξνο πξνηεζεηκέλαο ζνη 

παξαηεξήζεηο πξνο απόδνζηλ ηεο ηειεπηαίαο απνδείμεσο ηεο πξνο ηελ 

εθιακπξόηεηά ζαο θαινθαγαζίαο ηνπ, σθειήζεηε από κηαο ζσηεξίνπ 

ππνζήθεο, δηνξζώζαηε ην θαθόλ, όπεξ ήδε επξάμαηε, πξνιάβεηε ηελ 

θαηαζηξνθήλ, ηελ νπνίαλ κέιιεηε λα επηζύξεηε επί ηελ θαιήλ θαη δπζηπρή 

παηξίδα ζαο. Αλ καο ελδείμεηε ηα κέζα λα θαηαπαύζνπλ αη ηαξαραί ρσξίο 

λα ραιαζζώζηλ αη ππάξρνπζαη ζπλζήθαη κεηαμύ Ρσζζίαο θαη ηεο 

νζσκαληθήο Πόξηαο, ρσξίο λα επηθεξζή ε παξακηθξά παξέθβαζηο εηο νπδέλ 

ησλ ζπκθσλεζέλησλ, ν Απηνθξάησξ δελ απνθεύγεη λα κεζηηεύζε πξνο ηελ 

νζσκαληθήλ δηνίθεζηλ λα ηελ ππνρξεώζε λα ιάβε κέηξα ζπλεηά, ηα νπνία 

λα κεηαθέξσζηλ εηο ηελ Μνιδνβιαρίαλ ηελ γαιήλελ, ηεο νπνίαο αύηαη αη 

επαξρίαη έρνπζη ηόζελ αθεύθησο αλάγθελ· εηο πάζαλ δε άιιελ ππόζεζηλ, ε 

Ρσζζία ζέιεη είζζαη ζεαηήο ησλ ζπκβεβεθόησλ, θαη ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ 

απηνθξάηνξνο έζνληαη αζάιεπηα. 

Μήηε ε εθιακπξόηεο ζαο, κήηε νη αδειθνί ζαο είζζε πιένλ εηο ηελ 

ππεξεζίαλ ηεο απηνθξαηνξηθήο ηνπ κεγαιεηόηεηνο. Ζ πξηγθήπηζζα 

Τςειάληε ζέιεη είζζαη όκσο ππό ηελ ππεξάζπηζίλ ηνπ· αιι' εηο ό,ηη 

απνβιέπεη ην ππνθείκελόλ ζαο, ν απηνθξάησξ δελ ζπγρσξεί επ' νπδεκηά 

ππνζέζεη λα επαλέιζεηε εηο ηελ Ρσζζίαλ. 



www.schooltime.gr Σελίδα 196 
 

Αύηε ε επηζηνιή ζέιεη ζαο απνζηαιή δηά ηνπ βαξώλνπ θπξίνπ ηξνγαλόθ, 

όζηηο αθ' νύ ηελ θνηλνπνηήζεη εηο ηελ Πόξηαλ, είλαη πξνζηαγκέλνο λα ζαο 

ηελ εμαπνζηείιε· εηο απηήλ πξνζζέηεη ζπκβνπιάο, ηαο νπνίαο ν απηνθξάησξ 

ζαο παξαθηλεί θαη πάιηλ λα ηαο αθνινπζήζεηε. 

Μςον απαράλλακτον 

Αλζξανδροσ Ρίνθσ». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. (α.) 

Ο Παπάο νύηνο θαηέθπγελ εηο ην απζηξηαθόλ ινηκνθαζαξηήξηνλ, θαη 

απνβιεζείο επί ηε αηηήζεη ησλ Σνύξθσλ επαλήιζελ εηο Βιαρίαλ, εζπιιήθζε 

καρόκελνο θαη εζηάιε εηο ηιηζηξίαλ όπνπ θαη εθξεκάζζε. Ο αλδξείνο 

νύηνο αιιά θνπθόλνπο παπάο εγάπα λα θξεκά επί ηνπ ζηήζνπο ηνπ πνιινύο 

ζηαπξνύο σο παξάζεκα. 

(β.) 

Σα πεξηζηαηηθά ηαύηα καο ελζπκίδνπλ ηαο πξν ηνπ ζαλάηνπ ελ Θεξκνπύιαηο 

εηνηκαζίαο ησλ πεξί ηνλ Λεσλίδαλ. 

(γ.) 

Ήζαλ δε νύηνη ν Θαλάζεο Καξπελεζηώηεο, ν Κνληνγόλεο Πεινπνλλήζηνο, 

ν νθηαλόο Κείνο, νη δύν αδειθνί Μηγγιηάξαη Κεθαιιήλεο, ν ηαπξάθεο 

Αγηνκαπξίηεο, ν Ηληζέο, ν Σξύθσλ Κιήξεο θαη ν Πάηξνο Καξβνπλώθ. 

Γηεγνύκελνο ν Ρίδνο ηα ελ θνπιελίσ ζπκβάληα ιέγεη· Δίδα ηνλ 

ζηξαηησηηθόλ δηνηθεηήλ ηεο Βεζζαξαβίαο επηζηξέθνληα από ηνπ 

ινηκνθαζαξηεξίνπ, όπνπ ππήγε θαη απηόο εηο ζέαλ ηεο κάρεο, θαη ήθνπζα 

παξ' απηνύ, όηη αλ ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ήην ηόζσ ηπρεξόο ώζηε λα έρε 

ππό ηαο νδεγίαο ηνπ δεθαθηζρηιίνπο νκνίνπο ησλ καρεηώλ ηνπ θνπιελίνπ, 

εκπόξεη επθόισο λ' αλζέμε ελαληίνλ ηεηξαπιαζίσλ Σνύξθσλ». 

(δ.) 

Ο Τςειάληεο θαηεγνξήζε όηη ελ ηε θαηά ην Σεξγόβηζηνλ θαηνηθία ηνπ 

έζηεζελ ηδηαηηέξαλ θιίκαθα άγνπζαλ θαη' επζείαλ εηο ηα δσκάηηά ηνπ πξνο 

ρξήζηλ κόλνλ ησλ αδειθώλ ηνπ θαη ησλ ηηηινθόξσλ· αιι' εγώ εβεβαηώζελ, 

όηη ε θνηλή ρξήζηο ηεο θιίκαθνο ηαύηεο απεγνξεύεην επί κόλσ ησ ζθνπώ λα 

εκπνδίδεηαη ε δη' απηήο εηο ηα ηδηαίηεξα δσκάηηα αλάβαζηο ππόπησλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η'. 

(α.) 
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Σν πεξί ηεο θηλήζεσο ησλ πινίσλ δηαγξαθόκελνλ ζύζηεκα είλαη αθξηβώο ην 

ηεο Ύδξαο· ηνηνύηνλ ήην θαη ην ησλ πεηζώλ. Σν δε ησλ Φαξώλ δηέθεξε, 

θαη ηα πινία απηώλ σο επί ην πιείζηνλ ελαπιόλνλην. 

(β.) 

Ηδνύ ην έγγξαθνλ ηεο πιεξεμνπζηόηεηνο. 

«Γεινπνηείηαη δηά ηνπ παξόληνο θνηλνύ ελζθξαγίζηνπ ηε θαη ελππνγξάθνπ 

γξάκκαηνο όηη, ζπλειεύζεσο θνηλήο γελνκέλεο δηά ηελ θαιήλ ζύζηαζηλ ηεο 

παηξίδνο καο, εθξίλακελ άμηνλ δηά λα αλαδερζή ηελ θξνληίδα ηεο ηνπηθήο 

δηνηθήζεσο ηνλ ηηκηώηαηνλ παηξηώηελ καο θύξηνλ θαπεηάλ - Αληώληνλ 

Οηθνλόκνπ, ησ νπνίσ δίδνκελ πάζαλ πιεξεμνπζηόηεηα εηο ην λα δηνηθή 

κεηά ησλ θαηά θαηξόλ ζπκςεθηζζέλησλ πξνεζηώησλ πξνθξίησλ, θάησζελ 

ππνζεκεησκέλσλ, ηελ πνιηηείαλ ηαύηελ, θξίλσλ θαη αλαθξίλσλ πάζαλ 

επηηπρνύζαλ ππόζεζηλ πνιηηηθήλ ηε θαη εκπνξηθήλ. 

Ο αλαγνξεπζείο θνηλή ςήθσ δηνηθεηήο θύξηνο θαπεηάλ - Αληώληνο ζέιεη 

έρεη κεζ' εαπηνύ θαη δώδεθα ζπκβνύινπο εθιειεγκέλνπο ππ' απηνύ, νη κελ 

δύν ζέιεη έρνπζηλ εηο πάζαλ ζπλέιεπζηλ ειεπζέξαλ ηελ είζνδνλ θαη ηελ 

ςήθνλ ηζνδύλακνλ ηνηο θαηά θαηξόλ πξνεζηώζη πξνθξίηνηο, νη δε δύν κόλελ 

ηελ απηνπξόζσπνλ παξάζηαζηλ πξνο εζπρίαλ ηνπ ιανύ. 

Ο ξεζείο δηνηθεηήο θαπεηάλ - Αληώληνο έρεη απόιπηνλ εμνπζίαλ, ρξείαο 

ηπρνύζεο, λα εθζηξαηεύζε δηά μεξάο ηε θαη ζαιάζζεο θαη' αξέζθεηαλ 

πάζαλ αλαγθαηνύζαλ δύλακηλ επί θεθαιήο ηεο νπνίαο δύλαηαη λα απέιζε 

θαη ν ίδηνο νςέ πνηε βνπιεζή. Δκείο δε νη θάησζελ γεγξακκέλνη πξνεζηώηεο 

νη θέξνληεο ην πξόζσπνλ ηνπ θνηλνύ ηνύηνπ ππνζρόκεζα εηνίκσο θαη 

αλαληηξξήησο πξνκεζεύζαη ηελ ηνηαύηελ δύλακηλ θαη ηελ έμνδνλ ηνηαύηεο 

εθζηξαηείαο. 

Ζ αλαγθαία θνπζησδία ηεο παηξίδνο ζέιεη είλαη ππό ηελ εμνπζίαλ ηνπ 

δηνηθεηνύ θπξίνπ θαπεηάλ - Αλησλίνπ θαη ζέιεη είλαη εηο ρξένο δη' απηήο λα 

δηαηεξήηαη ε εηξήλε, δηθαηνζύλε θαη ε θαιή δηαγσγή πάλησλ ησλ θαηνίθσλ 

ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε παξακηθξά αηαμία. 

Οη θαηά θαηξόλ πξνεζηεύνληεο ζέινπλ είλαη αλεμάξηεηνη από ηνπ δηνηθεηνύ 

θπξίνπ θαπεηάλ - Αλησλίνπ. 

Ούησο επραξηζηήζεη εκώλ ηειεία ζπλεθσλήζε, δηό θαη εηο ηελ πεξί ηνύηνπ 

έλδεημηλ ππνγξαθόκεζα απηνρεηξί πάληεο. 

Φδρα 31 Μαρτίου 1821». 

(γ.) 
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«Δλ νλόκαηη ηνπ Θενύ Παληνθξάηνξνο. 

Σν Διιεληθόλ έζλνο βεβαξπκέλνλ πιένλ λα ζηελάδε ππό ηνλ ζθιεξόλ 

δπγόλ, ππό ηνλ νπνίνπ ηέζζαξαο πεξίπνπ αηώλαο θαηαζιίβεηαη 

επνλεηδηζηηθώο, ηξέρεη κε γεληθήλ θαη νκόθσλνλ νξκήλ εηο ηα όπια, δηά λα 

θαηαζπληξίςε ηαο βαξείαο αιύζνπο ηαο ππό ησλ βαξβάξσλ Μσακεζαλώλ 

πεξηηεζείζαο εηο απηό. Σν ηεξόλ όλνκα ηεο ειεπζεξίαο αληερεί εηο όια ηα 

κέξε ηεο Διιάδνο, θαη πάζα ειιεληθή θαξδία αλαθιέγεηαη από ηελ 

επηζπκίαλ ηνπ λα επαλαιάβε ην πνιύηηκνλ ηνύην δώξνλ ηνπ Θενύ, ή λ' 

απνιεζζή εηο ηνλ ππέξ ηνύηνπ αγώλα. 

Οη θάηνηθνη ηεο λήζνπ Ύδξαο δελ ζέινπλ κείλεη νιηγώηεξνλ πξόζπκνη εηο 

ηνλ επγελή ηνύηνλ αγώλα· αιιά θαηαθξνλνύληεο πάληα θίλδπλνλ δηά λα 

θαηαζηξέθσζη ηνπο ηπξάλλνπο ησλ, ζέινπλ κεηαρεηξηζζή ηνύην ην κόλνλ 

κέζνλ, ην νπνίνλ ε θύζηο ηεο ηνπηθήο απηώλ ζέζεσο δίδεη εηο απηνύο πξνο 

ηνλ ζθνπόλ ηνύηνλ. Ζκείο νη πξνύρνληεο, νη ζπγθξνηνύληεο ηελ δηνίθεζηλ 

ηεο λήζνπ ηαύηεο, επηηξέπνκελ εηο ηνλ θαπεηάλ - Γηαθνπκάθελ Νηθνιάνπ 

Σνπκπάδε, ηνπ πινίνπ ν Θεκηζηνθιήο, ην νπνίνλ έρεη θαλόληα δέθα έμ θαη 

άιια πνιεκηθά όπια ππό ηελ Διιεληθήλ ζεκαίαλ, λα ππάγε κεηά ηνπ 

πινίνπ ηνύηνπ όπνπ ήζειε θξίλεη σθέιηκνλ θαη αλαγθαίνλ εηο ηνλ θνηλόλ 

αγώλα, θαη λα ελεξγή θαηά ησλ νζσκαληθώλ δπλάκεσλ δηά μεξάο ηε θαη 

ζαιάζζεο παλ ό,ηη ζπγρσξείηαη εηο λόκηκνλ πόιεκνλ έσο νπ ε ειεπζεξία θαη 

αλεμαξηεζία ηνπ ειιεληθνύ γέλνπο λα απνθαηαζηαζή κε ζηεξέσζηλ. 

Παξαθαινύκελ ηνπο άξρνληαο ησλ ζαιαζζίσλ θαη επεηξσηηθώλ Γπλάκεσλ 

παζώλ ησλ επξσπατθώλ εμνπζηώλ, όρη κόλνλ λα κελ επηθέξσζη θαλέλα 

εκπόδηνλ εηο ην πινίνλ ηνύην θαη εηο ηαο ελεξγείαο ηεο απνζηνιήο απηνύ, 

αιιά θαη λα πξνζθέξσζη πάζαλ βνήζεηαλ θαη ππεξάζπηζηλ ζπγρσξεκέλελ 

από ηελ νπδεηεξόηεηα απηώλ. Σαύηα ειπίδνκελ εθ κέξνπο ηεο γελλαηόηεηνο 

ησλ πνιηηεπκέλσλ εζλώλ, θαη ήζειελ είζζαη ύβξηο πξνο απηνύο εάλ 

ακθηβάιιακελ θαλ κίαλ ζηηγκήλ πεξί ηεο πξνζύκνπ απηώλ επλνίαο εηο 

ηνύηνλ ηνλ αγώλα καο, όζηηο γίλεηαη ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

αλζξσπόηεηνο. 

Οη απόγνλνη ησλ ελδόμσλ εθείλσλ αλδξώλ, νίηηλεο εηίκεζαλ ην αλζξώπηλνλ 

γέλνο κε ηαο πςειάο απηώλ αξεηάο θαη εθώηηζαλ ηνλ θόζκνλ, κάρνληαη 

ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ελαληίνλ εηο ηνπο ηπξάλλνπο ησλ βαξβάξνπο απνγόλνπο 

ηνπ βαξβάξνπ Οζκάλνπ, ηνπο εμνινζξεπηάο ησλ επηζηεκώλ θαη ηερλώλ θαη 

ερζξνύο ηεο ηεξάο ζξεζθείαο ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ. Σηο ζέιεη είζζαη πνηε 

ηνζνύηνλ απάλζξσπνο ώζηε λα γέλε ζθιεξόο εηο ηελ θνβεξάλ ηαύηελ 

πεξίζηαζίλ καο, ή λα κε εύρεηαη ππέξ εκώλ; 

Δμεδόζε εηο ηελ θαγγειαξίαλ ηεο λήζνπ Ύδξαο, ηελ 16 απξηιίνπ 1821. 

Οι κάτοικοι τθσ νιςου Φδρασ.» 
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(δ.) 

«Γηάηαμηο πεξί δηαλνκήο ησλ ιεηώλ. 

Α'. Ζ δηαλνκή ησλ ζαιαζζίσλ ιεηώλ ζέιεη γίλεηαη σο αθνινύζσο. Σν έλ 

ηξίηνλ ηνύησλ ζέιεη κεξίδεηαη εηο ηα δηακαρόκελα πινία, ην έηεξνλ ηξίηνλ 

εηο ηνπο λαύηαο, θαη ην δηακέλνλ έλ ηξίηνλ ζέιεη απνηακηεύεηαη εηο ην θνηλόλ 

ηεο πνιηηείαο. Σα δε ιάθπξα, νπνύ ήζειε πνξηζζώζηλ νη λαύηαη καο εηο ηελ 

πξώηελ θαηά ηνπ ερζξνύ πξνζβνιήλ, σζάλ άξκαηα, ξνύρα θαη άιια 

ηνηαύηα κηθξά πξάγκαηα, ή ππεξβαίλνληα ηελ πνζόηεηα ησλ εθαηόλ 

γξνζίσλ, απηά αλαινγνύλ εηο εθείλα κόλνλ ηα θαξάβηα όπνπ ήζειαλ 

εθνξκήζεη θαηά ησλ ερζξηθώλ πιενπκέλσλ. 

Β'. Σα πινία, όπνπ παξαδίδνληαη ρσξίο πόιεκνλ, απηά ινγίδνληαη θνηλά, θαη 

νπδείο εθ ησλ καξηλάξσλ εθείλσλ ησλ θαξαβίσλ, νπνύ ζέιεη θάκνπλ ηελ 

ηνηαύηελ ιείαλ, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλε ην παξακηθξόλ πξάγκα, 

αιι' όια ζέιεη είλαη ηεο θνηλόηεηνο. 

Γ'. Γηά λα ππάξρε επηαμία θαη ζύκπλνηα εηο όια ηα θαξάβηα καο, νπνύ 

δνπιεύνπλ ηελ παηξίδα, απεθαζίζακελ σο δίθαηνλ θαη λόκηκνλ, όζαη ιείαη 

γίλνληαη, απηαί λα ήλαη θνηλαί εηο όια ηα εθσπιηζκέλα πινία δηά ηελ κάρελ, 

ηαο πνιηνξθίαο θαη θαηαδξνκάο, εμαηξνύκελα όζα κέλνπλ αθίλεηα εηο ηνλ 

ιηκέλα, ή εηο θαλέλα άιιν κέξνο. 

Γ'. Κξίλνκελ σζαύησο λόκηκνλ, όζα θαξάβηα πεξηθέξνληαη δηά 

θαηαδξνκήλ, κεηά παξέιεπζηλ ελόο κελόο λα επηζηξέθνπλ εηο ηελ παηξίδα 

δηά λα αιιάζζνπλ ην δηαβαηήξηόλ ησλ, δηεπζπλόκελα εθ λένπ όπνπ ηα 

πξνζδηνξίζνπλ νη έθνξνη. Αλ δε θαη δελ επηζηξέθνπλ εηο ηελ απηήλ 

πξνζεζκίαλ άλεπ ιόγνπ, ζέιεη ινγίδνληαη νη πινίαξρνη ηνύησλ ππεύζπλνη. 

Δ'. Οθείινπζα ε παηξίο λα αληηβξαβεύε ηνλ ζπκπνιίηελ, όζηηο ήζειε πάζεη 

καρόκελνο εηο ην ηεξόλ ηνύην ζηάδηνλ, θξίλνκελ δίθαηνλ λα δσνηξέθεηαη δηά 

βίνπ από ην θνηλόλ ηακείνλ, θαη αλ ζαλαησζή, λα ηξέθεηαη δηά θνηλώλ 

εμόδσλ ε νξθαλή νηθνγέλεηά ηνπ, θαηαγξάθνληεο εηο ηνλ θώδεθα ηεο 

πνιηηείαο ην όλνκα ελόο εθάζηνπ δηά λα καθαξίδεηαη από ηαο επεξρνκέλαο 

γελεάο, θαη λα ηηκώληαη νη ηνύησλ απόγνλνη. 

Σ. Δπεηδή θαη νκνθώλσο νη θαπεηάλνη επξήθαλ εύινγνλ λα κεξίδσληαη εθ 

ηξίηνπ κε ηνπο λαύηαο ησλ ηαο ιείαο ησλ όζα πινία εμέπιεπζαλ πξνο 

ππεξάζπηζηλ ηεο παηξίδνο, νη ίδηνη θαπεηαλαίνη θξίλνπλ νξζόλ θαη δίθαηνλ 

λα δνπιεύσζηλ νη απηνί λαύηαη ρσξίο λένλ κηζζόλ έσο λα ηειεηώζνπλ ηα δύν 

κεληαία νπνύ επιεξώζεζαλ, θαη εηο ην ηέινο απηώλ ησλ δύν κελώλ ηόηε 

επηζηξέθνληα εδώ ηα θαξάβηα λα κεξίδσληαη αη ιείαη, θαη λα γίλεηαη 

δεπηέξα ζθέςηο παξά ησλ εθόξσλ δηά ηελ λέαλ έμνδνλ ησλ απηώλ θαξαβίσλ 

θαη πεξί ηνπ ηξόπνπ όπνπ κέιινπλ λα επραξηζηήζνπλ ηνπο λαύηαο ησλ. 
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Σπζτςαισ τθ 22 απριλίου 1821». 

(ε.) 

«Δληηκόηαηνη θύξηνη θαπεηάλνη ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ. 

Ζ έγεξζηο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο θαηά ησλ ηπξάλλσλ ηνπ θαη ε απνζηνιή 

ηνπ ζηόινπ καο γίλεηαη κόλνλ επί ζθνπώ λα βιάςσκελ ηνλ θνηλόλ ερζξόλ. 

Έσο νπ λα απνθηήζσκελ ηα δίθαηά καο θαη ηελ ειεπζεξίαλ καο όιαη αη 

θξνληίδεο καο πξέπεη λα ήλαη πξνζεισκέλνη εηο ηνύην ην ηέινο, ηνπ νπνίνπ 

ηελ έθβαζηλ επηζπκνύκελ θαη βέβαηα ζέινκελ απνιαύζεη, εάλ νδεγεζώκελ 

κε θξνλήκαηα άμηα ειεπζέξσλ αλδξώλ. 

Σα πνιηηηζκέλα έζλε ηεο Δπξώπεο ζέινπλ βέβαηα επθεκήζεη ηελ απόθαζίλ 

καο· πξέπεη όκσο θαη εκείο λα πνξεπζώκελ πξνο απηά κε όιελ ηελ 

ππόθιηζηλ, ζεβόκελνη ηα δηθαηώκαηά ησλ θαη πξνζθέξνληεο αλήθνπζαλ 

επιάβεηαλ εηο ηελ νπδεηεξόηεηά ησλ. 

Αλάγθε ινηπόλ είλαη λα ζαο ελζπκίζσκελ, όηη ε νπδεηέξα ζεκαία ζθεπάδεη 

θαη δηαθπιάηηεη ηαο ερζξηθάο πξαγκαηείαο· κάιηζηα δε ζαο δηνξίδνκελ λα 

απέρεηε από θάζε πξάμηλ, ε νπνία ήζειελ επηθέξεη ζύγρπζηλ ή 

δπζαξέζθεηαλ εηο ηνπο θαπεηαλαίνπο ησλ εκπνξηθώλ θαξαβίσλ θεξόλησλ 

ζεκαίαλ ηηλόο ησλ επξσπατθώλ Γπλάκεσλ· λα κε ζπγρσξήζεηε λα ηνπο 

γίλεηαη βίδηηα βηαζηηθώο, νύηε λα ηνπο δεηήηε ηα ραξηία ησλ δηά λα ηα 

εμεηάζεηε· ε κόλε πξνζνρή ζαο ζέιεη πεξηνξίδεηαη λα βεβαησζήηε εάλ 

ηνηαύηα θαξάβηα κεηαθνκίδνπλ πνιεκηθά εθόδηα θαη ζηξαηεύκαηα ερζξηθά, 

θαη εηο απηήλ κόλελ ηελ πεξίζηαζηλ ζέιεηε εκπνδίζεη ηελ πξόνδόλ ησλ θαη 

ζέιεηε παξαιάβεη ηα εθόδηα, πιεξώλνληεο ηνλ λαύινλ, ή εάλ θέξνπλ 

ζηξαηεύκαηα, λα δηνξίζεηε λα επηζηξαθνύλ εηο ηνλ ηόπνλ από ηνλ νπνίνλ ηα 

επαξάιαβαλ. Τγηαίλεηε. 

Φδρα 19 απριλίου 1821. 

Οι κάτοικοι τθσ νιςου Φδρασ». 

(ζη.) 

«Παλνζηώηαηνη ηεξείο θαη νζηώηαηνη κνλαρνί ησλ επζεβώλ θαη νξζνδόμσλ 

Υξηζηηαλώλ. 

Ζ θηινγελεζηάηε παηξίο καο βιέπνπζα ηελ γεληθήλ θίλεζηλ ησλ νκνπίζησλ 

θαη νκνγελώλ εηο ην λα απνζείζε ηνλ αζεβή θαη ηπξαλληθόλ δπγόλ, εθηλήζε 

θαη αύηε κε όιαο ηεο ηαο δπλάκεηο, ύςσζε κε ηεξάλ θαη δεκνζίαλ ηειεηήλ 

ηελ παλεπθξόζπλνλ ζεκαίαλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ γέλνπο ησλ επζεβώλ θαη 

νξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ, θαη πξνζθαιεί κεηά ηεο θνηλήο παηξίδνο όινπο εηο 

ηνλ ππέξ απηήο ηεξόλ πόιεκνλ. Άλδξεο ζείνη, κεζίηαη Θενύ θαη αλζξώπσλ, 
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γέλεηε ηώξα ζπλειεπζεξσηαί· ελδύζαζζε ηελ παλνπιίαλ ηνπ νπξαλίνπ 

Βαζηιέσο θαη ηα επίγεηα όπια νκνύ θαηά ησλ βιαζθεκνύλησλ ην παλάγηνλ 

όλνκα ηνπ Τςίζηνπ, θαηά ησλ βεβεινύλησλ ηνπο ζείνπο ηνπ λανύο, θαηά 

ησλ αζεβεζηάησλ θαη ηπξαλληθσηάησλ Οζσκαλώλ. Αη ηεξαί ρείξεο ζαο, αη 

επινγνύζαη ηνπο νξζνδόμνπο Υξηζηηαλνύο, αο ιάβσζη ηώξα κάραηξαλ θαη 

ππξ θαηά ησλ ηπξαλλνύλησλ ηνπο νξζνδόμνπο. Μηκεζήηε ηνλ Μσπζήλ, ηνλ 

θαηαβαιόληα ηνλ Αηγύπηηνλ. Σνλ Ηεζνύλ ηνπ Ναπή ηνλ θαηαπνιεκήζαληα 

ηνπο Ακαιηθήηαο. Σνλ Θεζβίηελ Ζιίαλ ηνλ ελ ζηόκαηη καραίξαο 

εμαθαλίζαληα ηνπο ηεξείο ηεο Αηζρύλεο· εγέξζεηε Υξηζηηαλνί ήξσεο. Ο 

Κύξηνο ησλ Γπλάκεσλ είλαη κεζ' πκώλ· ππέξ ειεπζεξίαο ηνπ γέλνπο ν αγώλ· 

ππέξ ειεπζεξίαο ηεο πίζηεσο κάρεζζε, επινγείηε, ελζαξξύλεζζε, θαλείο αο 

κε κείλε αξγόο εηο ηνλ ηεξόλ ηνύηνλ πόιεκνλ. Παξαθαινύκελ λα καο 

εηδνπνηήηε πεξί ησλ ληθεηηθώλ πξνόδσλ ζαο. 

Δμεδόζε από ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ, ζπλαηλέζεη ησλ πξνπρόλησλ ησλ ηξηώλ 

λήζσλ Ύδξαο, πεηζώλ θαη Φαξώλ». 

* * * * * 

«Πξνθήξπγκα εζληθόλ. 

Γελλαίνη αδειθνί, θηιειεύζεξνη Έιιελεο, έθζαζε ην ηέινο ησλ ζηελαγκώλ 

ζαο δηά ηαο αδηθίαο, ηαο ύβξεηο, ηαο αηηκίαο θαη η' άιια άπεηξα θαθά όπνπ 

επάζρεηε. Δπεζθέςαην εκάο εμ ύςνπο ν σηήξ εκώλ. Δηο όινπο ελέπλεπζελ 

ν Θεόο ακεηάηξεπηνλ ελζνπζηαζκόλ ηνπ λα απνηεηλάμσκελ ηνλ 

ζθιεξόηαηνλ θαη αλππόθνξνλ δπγόλ ησλ βαξβάξσλ θαη αζεβώλ ηπξάλλσλ 

καο. Υηιηάδεο αλδξείνη αδειθνί καο κε ηνλ αξρηζηξάηεγνλ πξίγθεπα 

Αιέμαλδξνλ Τςειάληελ πξνρσξνύλ θαη θαηαβαίλνπλ κε γηγαληηαία βήκαηα 

από ηνλ Γνύλαβηλ εηο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιηλ δηά λα θαηαβάισζηλ εθ 

ζεκειίσλ ηνλ ηύξαλλνλ, νπνύ ήδε θινλείηαη. Ζ Πεινπόλλεζνο θαη όιε ε 

Διιάο εζήθσζαλ ηελ ζεκαίαλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ν ζηαπξόο ηώξα 

βαζηιεύεη. Δπζεβείο απόγνλνη αλδξεηνηάησλ πξνγόλσλ, θάηνηθνη ησλ λήζσλ 

θαη ηεο μεξάο, όζνη κέλεηε αθόκε εηο ηνλ ηνπξθηθόλ δπγόλ, ζεθσζήηε, 

πηάζεηε ηα όπια δηά ηελ θνηλήλ ειεπζεξίαλ· όζνη έρεηε θαξάβηα κηθξά θαη 

κεγάια αξκαηώζεηέ ηα θαη ελσζήηε κε ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ, νπνύ 

ζπγθξνηείηαη από ηαο λαπηηθάο δπλάκεηο ησλ Τδξησηώλ, πεηζησηώλ θαη 

Φαξηαλώλ, θαη ζαο ππόζρεηαη ηελ ειεπζεξίαλ όινπ ηνπ Αξρηπειάγνπο. Με 

δεηιηάζεηε απόγνλνη ηνπ Μηιηηάδνπ θαη Θεκηζηνθιένπο· κε θαλήηε αλάμηνη 

ηεο ειεπζεξίαο ζαο. Ο πόιεκνο γίλεηαη δηά ηελ πίζηηλ θαη ηελ παηξίδα. 

πιινγηζζήηε πόζα θαθά, πόζαο ηπξαλλίαο ππνθέξεηε από ηνπο Σνύξθνπο. 

πιινγηζζήηε πόζα θαθά ζέινπλ θάκεη, εάλ (όπεξ κε γέλνηην) μαλαπηάζσζη 

ηα άξκαηα. Γελ πξέπεη λα ιππεζήηε κήηε άζπξα κήηε θνξκία, κήηε θαλέλ 

άιιν πξάγκα, δηά λα θεξδίζεηε θαη δσήλ θαη ειεπζεξίαλ. Σώξα είλαη θαηξόο 

εηο ηνλ νπνίνλ νπνίνο ζέιεη λα ζώζε ηελ ςπρήλ ηνπ, πξέπεη λα ηελ απνιέζε. 

Όπνηνο εκπνξώλ λα ζπλαγσληζζή θαη λα ζπληξέμε κε όπνηνλ ηξόπνλ 
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εκπνξεί, ήζειελ είλαη αδηάθνξνο εηο ηνλ θνηλόλ πόιεκνλ ηνπ έζλνπο, ν 

ηνηνύηνο είλαη εζλνθαηάξαηνο, βδέιπγκα αλζξώπσλ θαί εμνπζέλεκα ιανύ. 

Αιιά κε γέλνηην λα θαλή θαλείο ηνηνύηνο· αλδξίδεζζε ινηπόλ αδειθνί· 

ζεθσζήηε εμ όιεο ςπρήο θαί θαξδίαο· πηάζεηε ηα όπια θαί θαηαθόςεηε 

ηνπο ηπξάλλνπο, δηά λα ιάβεηε ηελ ειεπζεξίαλ όπνπ όινη θνηλώο 

επηζπκνύκελ. 

Γηαδίδεηαη δηά κέζνπ ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ.» 

* * * * * 

«Πξνθήξπγκα ηνπ Διιεληθνύ ζηόινπ. 

Φίινη νκνγελείο πξνεζηώηεο ησλ ειιεληθώλ λήζσλ θαη παξαιίσλ, θαη 

ινηπνί θάηνηθνη απηώλ. 

Οκνγελείο, νη πξνεζηεύνληεο ησλ ειιεληθώλ λήζσλ θαη όινη νη θάηνηθνη 

απηώλ. Ο πόιεκνο, ηνλ νπνίνλ θάκλνκελ θαηά ησλ αζεβώλ ηπξάλλσλ δελ 

είλαη θιέπηηθνο, αιι' όινπ ηνπ έζλνπο καο, απνθαζηζκέλνο ζεόζελ θαη 

σξγαληζκέλνο από κεγάινπο άλδξαο. Εεηνύκελ ηελ αλεμαξηεζίαλ ηνπ 

γέλνπο καο, θαη δη' απηήλ ζπλεηζθέξνκελ όινη θαη όπια θαη πινία θαη 

ζώκαηα. Πξέπεη ινηπόλ λα πξνζέρσκελ εηο όια καο ηα θηλήκαηα· λα έρσκελ 

ελσκέλελ ηελ αλδξίαλ κε ηελ ηηκήλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

αιεζηλνύο θίινπο ηεο ειεπζεξίαο· λα κελ ελνριώκελ ηνπο νκνπίζηνπο θαη 

νκνγελείο καο· εμ ελαληίαο κάιηζηα πξέπεη θαη λα βνεζώκελ ηελ ππέξ ηνπ 

γέλνπο αγαζήλ πξνζπκίαλ ησλ· νκνίσο πξέπεη λα ζέβεζζε θαη ησλ άιισλ 

Γπλάκεσλ ηα πινία θαη ηνπο ππεθόνπο. Ζκείο δελ πνιεκνύκελ παξά κόλνπο 

ηνπο ηπξάλλνπο καο Οζσκαλνύο, ηαο δε άιιαο Γπλάκεηο ζεβόκεζα θαη 

ηηκώκελ. Πξνζέρεηε ινηπόλ, αδειθνί, λα κε πεηξάμε θαλείο νύηε άλδξα 

νκνγελή νύηε πινίνλ ειιεληθόλ, αιιά λα θέξεζζε όινη πξνο αιιήινπο κε 

αγάπελ θαη θηιαλζξσπίαλ· θαηά δε ηνπ ηπξάλλνπ κε ακεηάηξεπηνλ 

ελζνπζηαζκόλ. Όζηηο ήζειε ηνικήζεη λα πεηξάμε αδίθσο θαη ιεζηξηθώο 

πινίνλ ειιεληθόλ, ή άλδξα Υξηζηηαλόλ, ή άιιεο Γπλάκεσο νπδεηέξαο, ν 

ηνηνύηνο ζέιεη θξίλεηαη ερζξόο ηνπ γέλνπο θαη σο ηνηνύηνο ζέιεη 

θαηαηξέρεηαη. 

Τγηαίλνηηε επηπρνύληεο ελ αδειθηθή αγάπε θαη νκνλνία θαηά ηνπ θνηλνύ 

ερζξνύ. 

Δμεδόζε από ηνλ ειιεληθόλ ζηόινλ ζπλαηλέζεη ησλ ηξηώλ λήζσλ Ύδξαο, 

πεηζώλ θαη Φαξώλ». 

(δ.) 
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Σπθιόηεξνλ θαη θνληθώηεξνλ είλαη ην πξνο αιιήινπο κίζνο ησλ 

νκνζξήζθσλ θαη κε νκνδόμσλ παξά ην κεηαμύ αιινζξήζθσλ. Απόδεημηο 

ηξαλή ησλ ιεγνκέλσλ είλαη όζα θαθά ππέθεξαλ νη Λνπζεξνθαιβίλνη όπνπ 

επεθξάηεη ην δόγκα ηεο εθθιεζίαο ηεο Ρώκεο. Ηδνύ ελ θξηθηόλ άθνπζκα. 

Ο Βαζηιεύο ηεο Ηζπαλίαο Φίιηππνο ν β' εγγπήζε ηνηο Μσακεζαλνίο ηεο 

Γξελάδεο θαη ηεο ζξεζθείαο ησλ, αθνύ έγεηλαλ ππήθννη ηνπ· αιιά ηνπο 

Λνπζεξνθαιβίλνπο Υξηζηηαλνύο ησλ Κάησ - Υσξώλ, ηνπο πξν πνιινύ 

πηζηνύο θαη σθειίκνπο ππεθόνπο ηνπ, ηόζνλ θαηεηπξάλλεζε, δηόηη δελ 

επξέζβεπαλ ην δόγκα ηεο ξσκατθήο εθθιεζίαο όπεξ επξέζβεπελ απηόο, 

ώζηε ηνπο εβίαζε λα θηλεζώζη θαη εηο θαλεξάλ απνζηαζίαλ. Ο 

ρξηζηηαληθώηαηνο νύηνο βαζηιεύο εζύζηεζελ ελ ηε Ηζπαλία δεθανθηώ 

δηθαζηήξηα θαηαγηλόκελα αθαηαπαύζησο λα θαηαδηθάδσζηλ εηο ηνλ δηά 

ππξόο ζαλαηνλ όινπο ηνπο κε δερνκέλνπο ην ξσκατθόλ δόγκα Υξηζηηαλνύο. 

Γεθαηξείο εθάεζαλ κίαλ εκέξαλ ελώπηόλ ηνπ, θαη όρη κόλνλ δελ εθηλήζε εηο 

ζπκπάζεηαλ, αιι' είπε παξξεζία πξόο ηηλα ησλ επγελώλ ειθόκελνλ εηο ηελ 

ππξάλ θαη επηθαινύκελνλ ην έιεόο ηνπ, όηη έηνηκνο ήην λα θαύζε δηά ησλ 

ηδίσλ ρεηξώλ θαη απηόλ ηνλ πηόλ ηνπ, αλ ήηνλ αηξεηηθόο. Σόζνλ αη αηξέζεηο 

ππό ηαο αληηρξίζηνπο κάιηζηα εηζεγήζεηο θαλαηηθώλ θιεξηθώλ λνζεύνπλ ην 

επηεηθέο πλεύκα ηνπ ζείνπ ρξηζηηαληζκνύ! 

(ε.) 

Ηδνύ ηη έγξαθαλ ζπγρξόλσο θαη νη Τδξαίνη πξνο ηνλ ζηόινλ. 

«Πξνζέμαηε, αδειθνί, πάληεο αθξηβώο, θαη ηνηο Φαξηαλνίο θαη ινηπνίο 

Έιιεζη παξαγγείιαηε, λα κελ ελνριεζή νπδείο εθ ησλ επξσπατθώλ εζλώλ, 

δηόηη αληηπξάηηνληεο ζέιεηε ππνπέζεη εηο ηελ αγαλάθηεζηλ θαη εθείλσλ θαη 

ηνπ γέλνπο καο. 

Φδρα 20 απριλίου 1821. 

Οι κάτοικοι τθσ νιςου Φδρασ.» 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

(α.) 

Εήηεη ηελ ζεκαζίαλ ησλ νλνκαζηώλ Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Διιάδνο ελ ησ 

ΚΔ' θεθαιαίσ. 

(β.) 

Καηά ηηλαο ησλ εληνπίσλ νη θάηνηθνη ηεο λήζνπ εινγίδνλην, ρξηζηηαλνί κελ 

200,000, ηνύξθνη δε 150,000. 
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(γ.) 

Όζηηο ακθηβάιιεη πεξί σλ δηεγνύκαη, αο αλαγλώζε ην πεξί Κξήηεο ελ έηεη 

1837 εθδνζέλ ζύγγξακκα ηνπ Άγγινπ πεξηεγεηνύ Παζιέε (Pashley), όπνπ 

επξίζθεηαη ε επηθύξσζηο ησλ ιεγνκέλσλ όρη κόλνλ εθ ηεο καξηπξίαο απηνύ, 

αιιά θαη εμ απνζπαζκάησλ επηζήκσλ γξακκάησλ ησλ ηόηε ελ Κξήηε 

πξνμέλσλ Γαιιίαο θαη Απζηξίαο. 

(δ.) 

Όξα ηα ελ ησ ζπγγξάκκαηη ηνπ Παζιέε επίζεκα έγγξαθα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

(α.) 

Αθνύζαληεο νη ελ Άξγεη ηα πεξί ηεο εηζβνιήο ηνπ θεραγηάκπεε θαη ζέινληεο 

λα βεβαησζώζηλ αλ νύησο είραλ, έζηεηιάλ ηηλα ζπκπαηξηώηελ ησλ έθηππνλ 

εηο θαηαζθνπήλ δόζαληέο ησ θαη γξάκκα πξνο ηνλ Γηθαίνλ, αλ ηνλ απήληα. 

Ο ζηαιείο έηπρε λα ήλαη νηλνπόηεο θαη δελ έπαπζε πίλσλ, ελ ώ ώδεπε πξνο 

ηελ Κόξηλζνλ, έσο νπ εκέζπζε· θζάζαο δε ηελ λύθηα έπεζελ εηο ηελ 

ερζξηθήλ θπιαθήλ. «Πνίνο είζαη» ηνλ εξώηεζελ ν θύιαμ· «εγώ είκαη, 

αδέιθηα». απεθξίζε, λνκίδσλ όηη ήην κεηαμύ θίισλ. «Υξηζηόο αλέζηε θαη 

ηνπ ρξόλνπ ηα θόθθηλα απγά». Σόηε ν θύιαμ ηνλ εμεπέδεπζε θαη ηνλ έθεξελ 

ελώπηνλ ηνπ θεραγηάκπεε ηξαπιίδνληα θαζ' νδόλ εθ ηεο κέζεο ηα εμήο. 

«Γόμα ζνη ν Θεόο! ην θεξδίζακε, αδέιθηα, ην ξσκαίηθν, ην θεξδίζακε». 

Ηδώλ δε ηελ γελεηάδα ηνπ θεραγηάκπεε ηνλ ππέιαβελ σο αξρηεξέα θαη ησ 

είπε «πξνζθπλνύκελ αθέληε δεζπόηε». Αιι' ν θεραγηάκπεεο, ιαβώλ γλώζηλ 

ηνπ γξάκκαηνο, ηνλ εμέιαβελ σο ππνθξηλόκελνλ ηνλ κεζπζκέλνλ θαη 

δηέηαμε λα ζνπβιηζζή θαη λα ςεζή. 

Σν θσκηθνηξαγηθόλ ηνύην αλέθδνηνλ δηεγήζεθαλ κεηά ηελ πηώζηλ ηεο 

Σξηπνιηηζάο Αιβαλνί εθ ησλ εθζηξαηεπζάλησλ κεηά ηνπ θεραγηάκπεε. 

(β.) 

Σόζε ήηνλ ε πνιεκηθή θήκε ηνπ Κνινθνηξώλε αξρνκέλνπ ηνπ αγώλνο 

ώζηε ν ηάηθνο εηο ζύζηαζηλ ηεο ππνιήςεώο ηνπ ππεγξάθεην 

Κνινθνηξώλεο. 

(γ.) 

εκεηώλσ εληαύζα ηνλ επί ηεο επαλαζηάζεσο θαη' επαξρίαλ αξηζκόλ ησλ 

Σνύξθσλ θαη ησλ Διιήλσλ θαζ' νλ θαηάινγνλ νη πξόθξηηνη ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαηέζηξσζαλ επί ηνπ θπβεξλήηνπ Καπνδηζηξίνπ θαη' 
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αίηεζηλ ησλ εηο Πόξνλ ζπλειζόλησλ πξέζβεσλ ησλ ηξηώλ ζπκκάρσλ 

Απιώλ. 

Επαρχίαι κάτοικοι κάτοικοι 

 
Χριςτιανοί Τούρκοι 

Κόρινκοσ και Δερβενοχϊρια 38,000 2,000 

Βοςτίτςα 10,000 300 

Καλάβρυτα 40,000 450 

Ράτραι και ίον 30,000 3,500 

Γαςτοφνθ, Ρφργοσ και Λάλα 40,000 5,000 

Φανάρι 13,000 2,500 

Αρκαδία 26,000 3,000 

Νεόκαςτρον 3,000 1,000 

Μοκϊνθ 6,000 2,500 

Κορϊνθ 12,000 1,000 

Καλαμάτα 12,000 50 

Εμπλάκικα 15,000 - 

Ανδροφςα και Νθςί 10,000 750 

Μικρομάνθ 2,000 - 

Λεοντάρθ 13,000 1,500 

Καρφταινα 40,000 200 

Μιςτράσ και Ρραςτόσ 60,000 6,000 

Τριπολιτςά 25,000 7,000 

Μονεμβαςία 8,000 1,500 

Άγιοσ Ρζτροσ 10,000 - 
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Άργοσ 18,000 1,000 

Ναφπλιον και Κάτω-Ναχαγιζσ 10,000 3,500 

Μάνθ 30,000 - 

- 471,000 42,750 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

(α.) 

Σν ξήκα «ζνπβιίδσ» είλαη, σο εηθάδσ, ην παξά ηνηο αξραίνηο «νβειίδσ» 

νιίγνλ παξειιαγκέλνλ· ην επξνηίκεζα δε ηνπ πάληε αζπλήζνπο 

ηαπηνζήκνπ ξήκαηνο «αλαζθνινπίδσ» σο ζπλεζέζηαηνλ παξ' εκίλ. 

(β.) 

Καη' άιινπο ν θνλεύζαο ηνλ δεξβίζελ ήηνλ ν παξαθνινπζώλ πάληνηε ηνλ 

Οδπζζέα κσακεζαλόο Μνπζηαθάο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

(α.) 

Δπί ηεο πξώηεο εθζηξαηείαο, σο είδακελ, ν Γηαθνπκάθεο Σνκπάδεο θαηέζηε 

αξρεγόο ηνπ πδξατθνύ ζηόινπ ππό ησλ πινηάξρσλ ηνπ ζηόινπ· επί δε ηεο 

δεπηέξαο ηαύηεο ππό ηνπ θνηλνύ ηεο Ύδξαο. 

(β.) 

Δίραλ θαη νη παιαηνί Έιιελεο ηα ππξπνιηθά ησλ. Ο Θνπθπδίδεο ελ ηε Ε'. 

ζπγγξαθή, όπνπ αλαθέξεη, όηη νη πξαθνύζηνη θαη νη ζύκκαρνί ησλ 

ελίθεζαλ θαηά ζάιαζζαλ ηνπο Αζελαίνπο θαη εθπξίεπζαλ 18 πινία ησλ, 

πξνζζέηεη· «Καη επί ηαο ινηπάο (λαπο), εκπξήζαη βνπιόκελνη νιθάδα 

παιαηάλ θιεκαηίδσλ θαη δαδόο γεκίζαληεο (ελ γαξ επί ηνπο Αζελαίνπο ν 

άλεκνο νύξηνο) αθείζαλ ηελ λαπλ ππξ εκβαιάληεο. Καη νη Αζελαίνη 

δείζαληεο πεξί ηαηο λαπζίλ αληεκεραλήζαληό ηε ζβεζηήξηα θσιύκαηα, θαη 

παύζαληεο ηελ θιόγα θαη ην κε πξνζειζείλ εγγύο ηελ νιθάδα ηνπ θηλδύλνπ 

απειιάγεζαλ». 

Καηεζθεύαζαλ ηνηνύηνλ ηη πινίνλ θαη νη Σύξηνη επί ηεο πνιηνξθίαο ησλ· 

ηδνύ πώο πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπήλ απηνύ ν Αξξηαλόο. 



www.schooltime.gr Σελίδα 207 
 

«Οη δε Σύξηνη πξνο ηαύηα αληηκεραλώληαη ηνηόλδε. Ναπλ ηππαγσγόλ 

θιεκάησλ ηε μεξώλ θαη άιιεο ύιεο επθιέθηνπ εκπιήζαληεο, δύν ηζηνύο επί 

ηε πξώξα θαηαπεγλύνπζη, θαη ελ θύθισ πεξηθξάζζνπζηλ εο όζνλ 

καθξόηαηνλ, σο θνξπηόλ ηε ηαύηε θαη δάδαο όζαο πιείζηαο δέμαζζαη. Πξνο 

δε πίζζαλ ηε θαη ζείνλ θαη όζα άιια εο ην παξαθαιέζαη κεγάιελ θιόγα επί 

ηαύηε επεθόξεζαλ. Παξέηεηλαλ δε θαη θεξαίαλ δηπιήλ επί ηνηο ηζηνίο 

ακθνηέξνηο, θαη από ηαύηεο εμήξηεζαλ ελ ιέβεζηλ όζα επηρπζέληα ή 

επηβιεζέληα επί κέγα ηελ θιόγα έμαςεηλ έκειιελ. Έξκαηά ηε εο ηελ 

πξύκλαλ ελέζεζαλ ηνπ εμάξαη εηο ύςνο ηελ πξώξαλ πηεδνκέλεο θαηά 

πξύκλαλ ηεο λεώο· έπεηηα άλεκνλ ηεξήζαληεο σο επί ην θώκα επηθέξνληα, 

εμάςαληεο ηξηήξεζη ηελ λαπλ θαη' νπξάλ είιθνλ. Χο δε επέιαδνλ ήδε ησ ηε 

θώκαηη θαη ηνηο πύξγνηο, ππξ εκβαιόληεο εηο ηελ ύιελ, θαη σο βηαηόηαηα 

άκα ηαηο ηξηήξεζηλ επαλειθύζαληεο ηελ λαπλ ελζείνπζηλ άθξσ ησ ρώκαηη. 

Απηνί δε νη ελ ηε λεί θαηνκέλε ήδε εμελήμαλην νπ ραιεπώο· θαη ελ ηνύησ ε 

ηε θινμ πνιιή ελέπηπηε ηνηο πύξγνηο θαη αη θεξαίαη πεξηθιαζζείζαη εμέρεαλ 

εηο ην ππξ όζα εο έμαςηλ ηεο θινγόο παξαζθεπαζκέλα ελ. Οη δε από ησλ 

ηξηεξώλ πιεζίνλ ηνπ ρώκαηνο αλαθσρεύνληεο, εηόμεπνλ εο ηνπο πύξγνπο σο 

κε αζθαιέο είλαη πειάζαη όζνη ζβεζηήξηόλ ηη ηε θινγί επέθεξνλ. Καη ελ 

ηνύησ θαηερνκέλσλ ήδε εθ ηνπ ππξόο ησλ πύξγσλ, εθδξακόληεο εθ ηεο 

πόιεσο πνιινί θαη εο θειήηηα εκβάληεο άιιε θαη άιιε επνθείιαληεο ηνπ 

ρώκαηνο, ηνλ ηε ράξαθα νπ ραιεπώο δηέζπαζαλ ηνλ πξν απηνύ 

πξνβεβιεκέλνλ θαη ηαο κεραλάο μπκπάζαο θαηέθιεμαλ όζαο κε ην από ηεο 

λεώο ππξ επέζρελ». 

Καη ηαύηα κελ πεξί ησλ παξά ηνηο αξραίνηο ππξπνιηθώλ. Πεξί δε ησλ θαζ' 

εκάο εθζέησ εληαύζα ράξηλ ησλ πεξηέξγσλ όζα επνξίζζελ έθ ηηλσλ 

αλεθδόησλ ππνκλεκάησλ ηνπ ππξπνιεηνύ Κσλζηαληίλνπ Νηθνδήκνπ πξνο 

γλώζηλ ηεο παξαζθεπήο, ηεο εθνπιίζεσο θαη ηεο ρξήζεσο απηώλ. 

Σν κεηαπνηνύκελνλ εηο ππξπνιηθόλ πινίνλ έπξεπε λα έρε δύν παηώκαηα· ην 

επάλσ, ήγνπλ ην θαηάζηξσκα ή θαηάθξαγκα, θαη ην θάησ ή ππόθξαγκα, ην 

θνηλώο ιεγόκελνλ θνξαδνύξνλ· νζάθηο δε ην πινίνλ εμ αηηίαο ηεο 

κηθξόηεηόο ηνπ είρε κόλνλ ην επάλσ, θαηεζθεπάδεην ην θάησ εθ ηνπ 

πξνρείξνπ, δηόηη επ' απηνύ παξεζθεπάδνλην ηα εηο εκπξεζκόλ αλαγθαία. 

Γύξσζελ ησλ άθξσλ ηνπ επάλσ παηώκαηνο θαη ελ ησ κέζσ απηνύ θαηά 

κήθνο ελνίγνλην θαηά ζεηξάλ ζηόκηα, θνηλώο ιεγόκελα ξ ν ύ π ν η. Ο 

αξηζκόο ησλ ήηνλ αλάινγνο ηνπ κήθνπο ηνπ πινίνπ, ην ζρήκα ηεηξάγσλνλ, 

αη δε πιεπξαί δύν γαιιηθώλ πνδώλ. Ζλνίγνλην δε θαη ηέζζαξα ζηόκηα 

δεμηόζελ θαη αξηζηεξόζελ ηνπ θαηαξηίνπ ηεο πξώξαο· θαη ππνθάησ κελ 

απηώλ θαη δύν ηξηώλ άιισλ εθ ησλ επί ηεο κέζεο ηνπ πινίνπ εηίζελην πίζνη 

(βαξέιηα) πξνζεισκέλνη, θιίλνληεο πξνο ηα έκπξνζζελ, θαη αλνηθηόλ κελ 

έρνληεο ην επάλσ κέξνο, ηξππεκέλνλ δε ην θάησ· ππνθάησ δε ελόο εθάζηνπ 

ησλ ινηπώλ ζηνκίσλ εηίζεην εζράξα ππό ηεζζάξσλ δνθώλ βαζηαδνκέλε επί 

ησλ ηεζζάξσλ γσληώλ ηνπ ζηνκίνπ πξνζεισκέλσλ θαη επί ηνπ θάησ 

παηώκαηνο ζηεξηδνκέλσλ· εηίζελην δε θαη επηζηόκηα εηο πξνθύιαμηλ από 



www.schooltime.gr Σελίδα 208 
 

ηεο βξνρήο θαη ηεο ζαιάζζεο κε αθαηξνύκελα εηκή θαζ' ελ ώξαλ επξόθεηην 

λα θαή ην πινίνλ· επί δε ηνπ θάησ παηώκαηνο πξνζεινύην γύξσζελ όινπ 

ηνπ πινίνπ από ηεο κηαο ζπξίδνο ηεο πξύκλεο κέρξη ηεο άιιεο αζθεπήο 

ηεηξάπιεπξνο ζσιήλ εθ ζαλίδσλ, δύν δαθηύισλ έρσλ ύςνο θαη πιάηνο δύν 

ήκηζπ· από ηνπ ζσιήλνο δε ηνύηνπ εμεπνξεύνλην άιια ηαπηόζρεκα 

ζσιελάξηα απνιήγνληα ππό ηαο εζράξαο θαη πίζνπο· ην δε εθόιθηνλ 

(εθόιθηνλ δε θαιώ ελ ησ ζπγγξάκκαηη ηνύησ ηελ ιέκβνλ ηνπ ππξπνιηθνύ) 

εζύξεην πάληνηε επί ηεο ζαιάζζεο, θαη εηο πξνθύιαμηλ απηνύ από πάζεο 

ερζξηθήο βνιήο ελνίγνλην ζπλήζσο εθαηέξσζελ ηεο πξύκλεο δύν ζπξίδεο, 

θαη δη' απηώλ εζύξεην ην εθόιθηνλ θαηά ηαο πεξηζηάζεηο πνηέ δεμηά θαη 

πνηέ αξηζηεξά δηά ζθνηληώλ δεδεκέλσλ πξνο ηελ πξώξαλ ηνπ πινίνπ· 

ελνίγνλην δε θαη άιιαη ζπξίδεο επί ησλ πιεπξώλ ηνπ πινίνπ εηο 

επηηπρεζηέξαλ θιόγηζηλ απηνύ ελ θαηξώ δη' εηζαγσγήο αέξνο, θαη εηο 

ηαρπηέξαλ δηάδνζηλ ησλ θινγώλ πξνο ηα έμσ. Αη εηο ρξήζηλ δε ύιαη ήζαλ ε 

ππξίηηο, ην νηλόπλεπκα βαζκώλ 36 κέρξη 42, ε λάθζα, ην ζείνλ, νη 

θιεκαηάλζξαθεο, ε πίζζα, ε ξεηίλε, αη δάδεο θαη ηα ερηλνπόδηα (είδνο 

θξπγάλσλ). Δθ ησλ πέληε δε πξώησλ εηδώλ θαηεζθεπάδνλην θινγηζηηθαί 

ζθαίξαη θαηά ηνλ αθόινπζνλ ηξόπνλ· εξξίπηεην ελ μπιίλσ αγγείσ πνζόηεο 

ηηο ππξίηηδνο, επερένλην νηλόπλεπκα θαη λάθζα, θαη αθ' νύ έπηλελ ε ππξίηηο 

ηα ξεπζηά ηαύηα, εξξίπηνλην ελ ησ αγγείσ ζείνλ θαη θιεκαηάλζξαθεο 

ηξηπηνί, ζπλεκηγλύνλην όια ηαύηα ηα είδε, εξξίπηνλην θαη αύζηο εηο δύκσζηλ 

νηλόπλεπκα θαη λάθζα, θαη εθ ηεο ζπκπεθπξκέλεο ηαύηεο θινγώδνπο ύιεο 

εζρεκαηίδνλην αη πεξί σλ ν ιόγνο ζθαίξαη θαη εμεξαίλνλην ειηαδόκελαη. Σν 

δε εζσηεξηθόλ ηνπ πινίνπ, δειαδή ην θάησ πάησκα θαη ην πξνο απηό 

βιέπνλ πξόζσπνλ ηνπ επάλσ παηώκαηνο θαη αη πιεπξαί απηνύ, ειείθνλην 

δηά πίζζεο, ξεηίλεο, νηλνπλεύκαηνο, ζείνπ θαη λάθζεο. Καη αύηαη κελ ήζαλ 

αη πξν ηεο αλαγσγήο ηνπ ππξπνιηθνύ πξνπαξαζθεπαί. 

Μεηά δε ηελ αλαγσγήλ εβάιιεην θαηά πξώηνλ ελ εθάζηε ησλ πξνο ηελ 

πξώξαλ εζηηώλ 15 έσο 20 νθάδσλ ππξίηηο εληόο ησλ ηξππεκέλσλ πίζσλ ή 

θαη πιεηνηέξα θαηά ηελ δύλακηλ ηνπ πινίνπ, ειαηηνύην δε βαζκεδόλ ε 

ξηπηνκέλε πνζόηεο ελ εθάζηε ησλ ελ ησ κέζσ ηνπ επάλσ παηώκαηνο άιισλ 

εζηηώλ αλαιόγσο ηεο απνζηάζεσο απηώλ από ηεο πξώξαο, θαη απεηίζελην 

πθ' εθάζηελ ησλ ινηπώλ δύν ή ηξεηο θινγηζηηθαί ζθαίξαη θαη επ' απηώλ 

κέρξη ηεο εζράξαο κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ δνθώλ ερηλνπόδηα, επί δε ηεο 

εζράξαο δάδεο· εξξαληίδνλην δε αύηαη θαη ηα ερηλνπόδηα δηά λάθζεο ή 

νηλνπλεύκαηνο. Δλ ώ δε ν ειιεληθόο ζηόινο επιεζίαδε ηνλ ερζξηθόλ, 

έξξηπηαλ ππξίηηδα εηο ηνλ κεγάινλ ζσιήλα από ηεο κηαο κέρξη ηεο άιιεο 

άθξαο, πξνζέρνληεο κε ηύρε θαη κείλε θελόλ ηη κέξνο απηνύ· έξξηπηαλ 

ππξίηηδα θαη εηο ηα ζσιελάξηα, εμεζθέπαδαλ ηα επί ηνπ επάλσ παηώκαηνο 

ζηόκηα, θαη επέζεηαλ πίζνπο, ηξππεηνύο ππνθάησζελ, αλνηθηνύο επάλσζελ, 

θαη πεξηέρνληαο αλά 40 ή 50 ζθαίξαο θαη νιίγελ ππξίηηδα· εθξέκσλ δε επί 

ηνπ δόισλνο (κπνκπξέζνπ), θαη πίζνλ θέξνληα ηνηαύηαο ύιαο· έβαιιαλ θαη 

επί δηαθόξσλ κεξώλ ηνπ επάλσ παηώκαηνο αζθνύο πιήξεηο πίζζεο θαη 

ξεηίλεο θαη αγγεία πιήξε νηλνπλεύκαηνο θαη λάθζεο· εηύιηδαλ όπηζζελ ηνπ 
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πεδαιηνύρνπ ηνπο θάισαο εηο πξνθύιαμηλ απηνύ· κεηεβίβαδαλ εηο ην 

πιεζηέζηεξνλ πνιεκηθόλ πινίνλ ηαο ηξνθάο, ηα θνξέκαηα, θαη ό,ηη πεξηηηόλ, 

θαη εξώηα ν πινίαξρνο ηνπο λαύηαο, αλ ηηο εμ απηώλ κηθξνςπρήζαο ελώπηνλ 

ηνπ θηλδύλνπ επεζύκεη λα κεηαβηβαζζή εηο άιιν πινίνλ. 

Τςνπκέλνπ δε ηνπ ζεκείνπ ηεο κάρεο παξά ηνπ λαπάξρνπ, εθξέκσλ νη 

ππξπνιεηαί επί ησλ αθξνθεξαίσλ άξπαγαο (ηζηγθέιηα) πξνο αληηιαβήλ, θαη 

εηζήξρνληό ηίλεο ησλ λαπηώλ εηο ην εθόιθηνλ έρνλ σο επί ην πιείζηνλ δύν 

θαλόληα, ην κελ επί ηεο πξύκλεο ην δε επί ηεο πξώξαο, θαη εηνηκάδνληεο ελ 

απηώ ηα πάληα εηο πινπλ θαη εηο θσπειαζίαλ άλαπηαλ ππξ ελ ζηδεξά ζθάθε 

επί ηεο πξώξαο απηνύ θεηκέλε θαη ην κεηέθεξαλ από ηνπ ελόο εηο ην άιιν 

κέξνο ηνπ πινίνπ θαηά ηαο πεξηζηάζεηο κε πάζε ηη ππξνβνινύκελνλ, δηόηη 

δη' απηνύ ήιπηδαλ ηελ ζσηεξίαλ ησλ. 

Σνύησλ νύησο ερόλησλ, ώξκα ην ππξπνιηθόλ ελ κέζσ ηνπ ερζξηθνύ ζηόινπ 

ππό ηελ αδηάθνπνλ σο επί ην πιείζηνλ θαλνλνβνιήλ θαη ηνπθεθνβνιήλ ηνπ 

ερζξνύ. Δπνιέκνπλ δε θαη νη ελ ησ ππξπνιηθώ έρνληεο ζπλήζσο δύν 

θαλόληα πξνο ηελ πξύκλελ. πλέβαηλελ ελίνηε γαιήλε, θαη ηα ηνπξθηθά 

πινία έζηειιαλ ηνπο δξόκσλαο (θαηζακπάζηα) εηο ζύιιεςηλ απηνύ, αιι' 

επέζηξεθαλ ζπλήζσο άπξαθηνη εμ αηηίαο ηεο ηόικεο θαη ηεο επηδεμηόηεηνο 

ησλ Διιήλσλ. 

Καζ' ελ δε ζηηγκήλ επξόθεηην λα ξηθζή ην ππξπνιηθόλ επί ην ερζξηθόλ 

πινίνλ, επεζεσξνύλην ηα πάληα αλ ήζαλ ελ ηάμεη, ελδηέκελελ ν πινίαξρνο 

θαη ηξεηο ή ηέζζαξεο λαύηαη, θαη νη ινηπνί θαηέβαηλαλ εηο ην εθόιθηνλ νη δε 

κείλαληεο, αθ' νύ εθόιισλ ην ππξπνιηθόλ, έδελαλ ην πεδάιηνλ όπνπ έπξεπε 

θαη εξξίπηνλην θαη νύηνη εηο ην εθόιθηνλ, ύζηεξνο δε πάλησλ ν πινίαξρνο, 

θαη ηόηε ν ηζηάκελνο παξά ηελ θαηνκέλελ αλζξαθηάλ εληόο ηνπ εθνιθίνπ 

έξξηπηελ απηήλ δηά ραιθίλεο θπςέιεο έζσ ησλ επί ηεο πξύκλεο ή ησλ 

πιεπξώλ ηνπ ππξπνιηθνύ ζπξίδσλ, δειαδή όζελ ν θίλδπλνο ήηνλ 

νιηγώηεξνο, θαη ακέζσο απεκαθξύλεην ην εθόιθηνλ θαη δηεζώδνλην νη ελ 

απηώ επί ηνπ πνιεκηθνύ πινίνπ παξαθνινπζνύληνο επί ησ ζθνπώ ηνύησ 

όζνλ εδύλαην πιεζηέζηεξνλ ην ππξπνιηθόλ. Ο θπξηεύσλ δε θόβνο ηνπο 

Σνύξθνπο επί ηε ζέα ηνπ πιεζηάδνληνο ππξπνιηθνύ θαη ε εληεύζελ ζύγρπζηο 

θαη ηαξαρή ήζαλ αλέθθξαζηα. 

(γ.) 

Πεξί ηνπ πινίνπ ηνύηνπ όξα θεθάιαηνλ ΗΖ'. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΣ'. 

(α.) 
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Δηο απόδεημηλ ηνπ κεγάινπ θόβνπ, νλ ζπλέιαβαλ νη πξόμελνη ησλ 

επξσπατθώλ απιώλ θαη πξηλ ζπκβώζη ηα δπζηπρήκαηα ηαύηα, εθδίδσ ην 

αθόινπζνλ γξάκκα ζηαιέλ παξ' όισλ νκνζπκαδόλ κεζνύληνο ηνπ καΐνπ 

πξνο ηνλ δηνηθεηήλ ηνπ ηόπνπ. Δληεύζελ θαίλεηαη ε δεηλή ζέζηο ηεο 

κύξλεο. 

Δπηζηεύακελ όινη αδηζηάθησο ηελ πιήξσζηλ ησλ ππνζρέζεσλ ζαο· αιιά 

παξά ηαο δηαβεβαηώζεηο ζαο ηα θαθά όρη κόλνλ δελ έπαπζαλ, αιιά θαη 

εύμεζαλ· ζπλεύμεζαλ δηά ηνύην θαη νη θόβνη ησλ γπλαηθώλ καο θαη ησλ 

ηέθλσλ καο. Πηζηεύνκελ, όηη ελεξγήζαηε ό,ηη εδπλήζεηε. Αιιά δελ 

επξίζθεηαη ηάρα ηξόπνο ζπληειεζηηθώηεξνο πξνο πιήξσζηλ ησλ 

ππνζρέζεσλ ζαο; ύβξεηο θαη απεηιαί εμεξεύγνληαη θαζ' εκέξαλ από ηνπ 

ζπλαζξνηδνκέλνπ όρινπ δηαζπείξνπζαη ηόζνλ ηξόκνλ εηο ηελ ελνξίαλ ησλ 

Φξάγθσλ, ώζηε ην κάιινλ θηλδπλεύνλ απηήο κέξνο θαηέθπγελ εηο ην άιιν. 

Σνηαύηε θαηάζηαζηο πξαγκάησλ δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαξθέζε. Οη Φξάγθνη 

επξίζθνληαη εληαύζα ππό ηελ ζθέπελ ησλ ζπλζεθώλ· ν ζνπιηάλνο ηνπο 

έζεζε πάληνηε ππό ηελ πξνζηαζίαλ ησλ αλδξείσλ ηνπ γεληηζάξσλ· αη 

ζπλζήθαη ηνηο ππόζρνληαη αζθάιεηαλ· αλ ελαληίνλ ησλ ηεξώλ ηνύησλ 

δηθαίσλ δελ παύζσζηλ αη θαη' απηώλ ύβξεηο θαη νη κέρξη ζαλάηνπ 

θνβεξηζκνί εμ αηηίαο πάιεο αιινηξίαο ζ' αλαγθαζζνύλ λα κεηαρεηξηζζώζηλ 

εηο αζθάιεηαλ ησλ ην λαπηηθόλ ησλ θαη λα θύγσζη δηά παληόο εθ πόιεσο, 

ήηηο ηόζνλ ήθκαδε πξν νιίγνπ εμ αηηίαο ηεο νκνλνίαο ησλ εγθαηνίθσλ, θαη 

ηελ ζήκεξνλ θαηαπαηά όια ηα θαζήθνληα ηεο θηινμελίαο. Ση ζα θαηαληήζεη 

ε πόιηο αύηε, αλ πέζε ην επί ηόζνπο αηώλαο πινπηίζαλ απηήλ εκπόξηνλ; ηη 

ζα θαηαληήζνπλ αη πέξημ πεδηάδεο ηεο, αλ νπδείο αγνξάζε πιένλ ηα 

πξντόληα ηεο; κε ιεζκνλήζεηε, όηη δηά ηνηαύηαο αηηίαο παιαηαί θαη πινύζηαη 

πόιεηο έπεζαλ. Δμαηηίαο ηεο παύζεσο ηνπ εκπνξίνπ ηεο κύξλεο έπαπζαλ 

από ηνύδε ηα εηζνδήκαηα ηνπ ηεισλείνπ. Πνιιαί ρηιηάδεο θαηνίθσλ είλαη 

αξγνί. Ζ θήκε ησλ ησξηλώλ θαθώζεσλ ζα δηαδνζή εηο όιελ ηελ Δπξώπελ 

θαη ζα θζάζε θαη εηο ηελ Ακεξηθήλ. Όζνη έκειιαλ λα θέξσζηλ εδώ πινύηε 

δελ έξρνληαη πιένλ, θαη ηα έμσζελ είδε ζ' αθξηβύλνπλ δηπιάζηνλ ή θαη 

ηεηξαπιάζηνλ. Αλδξείνη γελίηζαξνη, θξόληκνη γέξνληεο, αξρεγνί 

ζηξαηησηηθνί νη έρνληεο ηα όπια, κεηαρεηξηζζήηε ηα εηο παύζηλ ηεο γεληθήο 

δπζπηζηίαο· επαγξππλείηε ηνπο ξαγηάδαο ζαο, αθνπιίζαηέ ηνπο, αιιά κε 

ζηεξείζζε ησλ δηά ζαο εξγαδνκέλσλ ρεηξώλ θαη πξν πάλησλ κε ζπγρέεηε 

εκάο θαη εθείλνπο· εζηέ βέβαηνη, όηη αλ είραλ νη εκέηεξνη θαθνύο ζθνπνύο, 

εκείο πξώηνη ζα ηνπο εκπνδίδακελ. Γελ έρνκελ νιηγώηεξνλ ζπκθέξνλ. Σν 

ζπκθέξνλ ησλ Φξάγθσλ είλαη ην ζπκθέξνλ ησλ Μνπζνπικάλσλ. Με 

επηηξέπεηε ινηπόλ λα ζπκπεξηιακβάλσζη θαη εκάο νη κε εηδόηεο ηα 

πξάγκαηα εηο ηα εθδηθεηηθά ησλ ζρέδηα· εκπνδίζαηε ηνπο επίζεο λα 

παηδεύσζη ηνπο αζώνπο δηά ηα πηαίζκαηα ησλ απνζηαηώλ. Οη απνζηάηαη 

κόλνη είλαη άμηνη ηηκσξίαο, θαη ε ηηκσξία ησλ δελ ζα αξγήζε· δηδάμαηε ηνπο 

ακαζείο, θσηίζαηε ηνπο ηπθινύο ηνπο βάιινληάο ζαο εηο θίλδπλνλ, είπαηέ 

ηνηο λα κε πηζηεύσζηλ, όηη έρεηε θηξκάλη δηαηάηηνλ ηνλ εμνινζξεπκόλ όισλ 

ησλ Υξηζηηαλώλ. Αλ καο αζθαιίζεηε ηελ δσήλ, δελ ζα παύζσκελ θέξνληεο 
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εηο ηελ πόιηλ ζαο πινύηνλ θαη αθζνλίαλ· αιι' αλ δελ παύζσζηλ αη ύβξεηο 

θαη αη απεηιαί, ζαο ιέγνκελ, όηη αλαρσξνύκελ εηο ηα ίδηα». 

(β.) 

Αλ ππνζέζε ηηο όηη ελνρνπνηώ ηνπο Σνύξθνπο ππέξ ην δένλ, ηνλ παξαπέκπσ 

εηο ην XI θεθάιαηνλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο ηνπ 

Ραθελέινπ, ζπγγξαθέσο αιινεζλνύο θαη θαζνιηθνύ, αιι' απηόπηνπ όζσλ 

δηεγείηαη πεξί κύξλεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΕ'. 

(α.) 

Δλαπέκεηλάλ ηηλεο γπλαίθεο κεηά ησλ ηέθλσλ, σο απόλησλ ησλ αλδξώλ. 

(β.) 

Παξόκνηόλ ηη έπξαμαλ θαη νη Πέξζαη όη' επνιηόξθνπλ ηαο Αζήλαο. Ηδνύ ηη 

δηεγείηαη ν Ζξόδνηνο Βηβι. Ζ'. 

«Οη δε Πέξζαη ηδόκελνη επί ηνλ θαηαληίνλ ηεο αθξνπόιηνο όρζνλ, ηνλ 

Αζελαίνη θαιένπζη Αξήηνλ πάγνλ, επνιηόξθενλ ηξόπνλ ηνηόλδε· όθσο 

ζηππείνλ πεξί ηνπο ντζηνύο πεξηζέληεο άςεηαλ, εηόμεπαλ εο ην θξάγκα». 

(γ.) 

Αμίαλ ζεκεηώζεσο θξίλσ ηελ πξνο ηνλ πξόθξηηνλ ησλ Καιαξξύησλ, 

Κσλζηαληίλνλ Σνπξηνύξελ αθόινπζνλ επηζηνιήλ απαηδεύηνπ ηηλόο 

Αιβαλνύ, ηνπ Ηβξαήκ - Πξεκέηε, δηά ηα ελ απηή πγηή θαη γελλαία 

θξνλήκαηα. Ζ επηζηνιή αύηε, ελ αληέγξαςα εθ ηνπ πξσηνηύπνπ ηαπηνιεμεί 

ρξεζηκεύεη θαη σο παξάδεηγκα ηνπ ελ θνηλή ρξήζεη ύθνπο ηνπ γξάθεηλ παξά 

ηνηο πιείζηνηο ησλ ελ ηνηο πξάγκαζηλ εκηπαηδεύησλ επηζηνινγξάθσλ επί ηεο 

εγεκνλίαο ηνπ Αιήπαζα Σεπειελιή. 

«Καηά πνιιά εγαπεκέλε κνπ θπξ Κσζηαληή ζε ραηξεηώ αδειθηθά θαη ζνπ 

θηιώ ηα κάηηα. 

1821, Λουλίου 4, Καλαρφτεσ 

«Έιαβα ην αγαπεηόλ κνπ γξάκκα ζνπ θαη επραξηζηώ ηελ αδειθηθήλ αγάπελ 

ζνπ θαη θηιίαλ· είδα θαη ηα όζα θηιηθά κνπ ιέγεηο θαη ηα εθαηάιαβα, δηά 

ηνύην ζνπ απνθξίλνκαη. Δγώ, θίιε κνπ, θαιά εημεύξεηο, όηη εζηάιζεθα εδώ 

από ηνπο πνιπρξνλεκέλνπο βεδηξάδεο κνπ δηά θύιαμηλ ζαο, καληάκ νπνύ ηα 

ηαμεξάηηα ηνπ πνιέκνπ έηζη είλαη, θίιε κνπ, εγώ δελ έιαβα ηελ ρώξαλ ζαο 

νύηε ειηηδάκη, νύηε βνεβνδαιίθε, κε όινλ νπνύ ήιζα θαζώο εδώ θαη έθαγα 
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ςσκί εηο ηελ ρώξαλ ζαο, δελ ζαο αγάπεζα ην δαξάξη, ακή έβαλα ην θεθάιε 

ηνπ δηά ην δηάθνξόλ ζαο θαη δηά ηελ αγάπελ ζαο. Όκσο ην επήξεηε ιάζνο 

θαη έπξεπε λα καο ην εηπήηε εζθεξέ, όηη εκείο άμηνη δηά πόιεκνλ δελ 

είκαζζαλ, θαη ε απζεληία ζαο λα πάξεηε ηα κέηξα ζαο· ηόηε εκείο αιεζηλά 

επέξλακελ ηα κέηξα καο θαη δελ αθνινπζνύζαλ απηά όπνπ αθνινύζεζαλ· 

ηα ηαμηξάηηα ηνπ πνιέκνπ έηζη είλαη· δηά δε ην λα κνπ γξάθεο όηη είκεζζαλ 

πέληε αδέιθηα θαη όια εηο ηνλ πόιεκνλ, είλαη αιήζεηα, θαη εγώ νπνύ δσ κε 

έδσζελ ν Θεόο θαη βην θαη ηζεπηηιίθηα θαη εκπνξώ λα δήζσ απζεληηθά· 

καληάκ ν άλζξσπνο εηο ηνύηνλ ηνλ ςεύηηθνλ ηνλ ηνπληά κίαλ θνξάλ ζα 

απνζάλε, θαζώο κίαλ θνξάλ γελλάηαη, όκσο πξέπεη, θίιε κνπ, λα απνζάλε 

κε πίζηηλ, κε ηηκήλ θαη κε ππόιεςηλ, θαη ηηαέηη εηο ηαο βαζηιηθάο 

πξνζηαγάο· θαη νπνίνο απεζέλεη έηζη, απηόο είλαη ηηκεκέλνο εηο ηνύηνλ ηνλ 

ηνπληά. Δγώ, θίιε κνπ, ζηνράδνκαη πώο έρσ πίζηηλ, ηηκήλ, ππόιεςηλ θαη 

ηηαέηη εηο ην δεβιέηη, θαη δελ θάκλσ απηό, όηη εγγίδσ ηελ πίζηηλ κνπ θαη 

ηηκήλ κνπ, θαη έρσ απόθαζηλ καδύ κε ηνλ Υνπζεΐλαγα θαη Μαηνύζηαγα λα 

ζηαζνύκελ θαηά ηελ ηηκήλ καο θαη λα απνζάλσκελ κε απηήλ. Ζκείο δηά 

απηήλ ηελ ηηκήλ απνθαζίδνκελ λα πνιεκήζσκελ αλδξεησκέλα έσο όπνπ 

έρσκελ δαεξέλ, θαη έπεηηα όπσο καο ην έρεη ν Θεόο ηαμεξάηη. Γελ έπξεπε λα 

θάκεηε απηό ην ιάζνο, κάιηζηα ν αδειθόο ζνπ, όηαλ εθηλήζακελ από ηα 

Γηάλληλα, κνπ έδσζελ όιελ ηελ πίζηηλ ηνπ θαη έδνζα όιελ ηελ πίζηηλ κνπ, 

νπνύ έμσ από κίαλ πίζηηλ ηνλ έθακα αδειθόλ, θαη δηά ηνύην δελ έπξεπε 

απηόο λα θάκε απηό ην ιάζνο θαη λα εγγίμε ηελ ηηκήλ ηνπ εηο εκέλα θαη λα 

αθνινπζήζνπλ απηά νπνύ αθνινύζεζαλ· θαη κάιηζηα είζαη βέβαηνο σο κνπ 

ην γξάθεηο νπνύ εηο έλαλ ρξόλνλ κνπ εθνινύζεζαλ ηόζα ηαμεξάηηα. 

Ληαθήκ, θίιε κνπ, αλ απνθαζίζεηε λα ραιάζεηε επηαθόζνπο Αξβαλίηαο, κε 

ζηνραζζήηε λα ζώζεηε ηελ Αξβαληηηάλ, θαη όπνηνο ήζειελ απηά ηα 

αλαθαηώκαηα θαη απηά ηα θαθά, αο ην έβξε από ηνλ Θεόλ. Δγώ θάλσ ηέινο 

εηο ην γξάκκα κνπ κε ηνύην, όηη κε ζηνραζηήηε όπνπ εθιεηζζήθακελ εκείο· 

δηαηί όπνηνο εμεύξεη από ηνπθέθη, ην ζηνράδεηε όηη θιείνληαη θαη ξεγάηα 

δηά ηελ ηηκήλ ηνπο θαη βεξέδεο γίλνληαη θαη εηο ηνπο βαζηιηάδεο, θαη 

εληξνπή δελ είλαη. Φίιε κνπ, ελώ ζέισ αληακώζσ θαη ηνλ Υνπζεΐλαγα θαη 

ηνλ Μαηνύζηαγα λα ηνπο εηπώ ηνπο ραηξεηηζκνύο ζνπ λα κνπ δώζνπλ ηελ 

γλώκελ ηνπο, θαη λα έρσ ην ηζεβάπη ζνπ, θαη πγίαηλε. 

Ο ωίλοσ Σασ 

Λμπραιμ Ρρεμζτθσ».  

(Τ. Σ.) 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΖ'. 

(α.) 

Ζ ιέμηο «Δπηάλλεζνο» εγξάθεην έσο ρζεο δηά δύν λ· θαη νη πεξηώλπκνη 

Δπγέληνο, Θενηόθεο, θαη Κνξαήο δηά δύν λ ηελ έγξαθνλ θαη απηνί. Οη 
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πιείζηνη ζήκεξνλ ηελ γξάθνπλ δη' ελόο ζεσξνύληεο ίζσο αδηθαηνιόγεηα ηα 

δύν· αιι' ηδνύ ηη ιέγεη ν ηξάβσλ ελ βηβιίσ ΗΓ' πεξί ηνπ πιενλάδνληνο λ. 

«Καηά δε ηνλ πνξζκόλ, ηνλ κεηαμύ ηεο Αζίαο θαη ηεο Λέζβνπ, λεζία εζηί 

πεξί είθνζηλ . . . . Καινύληαη δ' Δθαηόλλεζνη ζπλζέησο, σο Πεινπόλλεζνο, 

θαηά έζνο ηη ηνπ λ γξάκκαηνο πιενλάδνληνο ελ ηνηο ηνηνύηνηο, σο 

Μπόλλεζνο θαη Πξνθόλλεζνο ιέγεηαη θαη Αιόλλεζνο, ώζηε Δθαηόλλεζνη 

εηζηλ, νίνλ Απνιισλόλλεζνη». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΘ'. 

(α.) 

Αλεγνξεύζεζαλ κεηά ηαύηα κέιε ηεο γεξνπζίαο ν Π. Παηξώλ Γεξκαλόο θαη 

ν Αζεκάθεο Εαήκεο. 

(β.) Ζ γεξνπζία απεγόξεπζε ηελ εμαγσγήλ ησλ κελ ηξνθίκσλ, ίλα κε 

πεηλάζε ν ηόπνο· ησλ δε ινηπώλ πξντόλησλ ίλα κε νηθεηνπνηώληαη νη ηδηώηαη 

ηα δεκόζηα, ό εζηη ηα Σνπξθηθά, θαη ηα πσιώζηλ σο ίδηα. 

ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΣΟΜΟΤ 
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