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ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η κατάσταση πριν από το

1821

Εfναι ωραfο να λέγεται ότι ένας λαός κατέκτησε την ελευθερfα του με τις
δικές του δυνάμεις, ωστόσο όμως η προσεκτική ιστορική έρευνα δεν επικυ
ρώνει συνήθως όσα διακηρύττουν οι υπαfθριοι ρήτορες και οι ενθουσιώδεις
διαδηλωτές. Αντfθετα, στις προπαρασκευαστικές ζυμώσεις κάθε αγώνα για
την ελευθερfα η έρευνα ξεχωρfζει με αυστηρότητα κάθε τι που πηγάζει από
εκούσια ενέργεια, από την ξένη επίδραση ή από τα αποτελέσματα της ιοιας
εθνικής δυνάμεως. Ετσι, ο ελληνικός αγώνας υπέρ της εθνικής ανεξαρτη
σfας δεν έχει τη μορφή ενός ποταμού που ανέβλυσε ξαφνικά με δύναμη και
διαύγεια από τις πηγές του, αλλά μοιάζει περισσότερο σαν κρυστάλλινο ρυά
κι, που σιγά σιγά και με κόπο απαλλάχτηκε από τα θολά και ακάθαρτα νερά
των βούρκων.
Στους Ελληνες τονfστηκε από φιλελληνική υπερβολή ο ύμνος ότι μόνο
στον εαυτό τους οφει'λουν την πολιτική τους ανεξαρτησfα. Αλλά ο ύμνος εf
ναι κάλπικος και πάει να επιβάλει σαν γεγονός κάτι που δεν έχει αποδειχτεf.
Για τους Ελληνες ήταν αρκετό να απαλλαγούν από τα κακά της ξένης δε
σποτεfας και να δεfξουν πως εfναι άξιοι να αποτελέσουν έθνος. Ωστόσο, εfναι
αξιόλογο κατόρθωμά τους ότι διατηρήθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Αυ
τό όμως δεν έφτανε για να κατορθώσουν μόνοι τους, με τ ις ιοιες τους τ ις δυ
νάμεις, τη μεγάλη πολιτική μεταβολή που συγκόνισε στις αρχές του 19ου αι
ώνα όλη τη βαλκανική χερσόνησο. Εκ τακ τες περιστάσεις τούς βοήθησαν γι'
αυτό.
Οι Ελληνες οφεfλουν την ελευθερfα τους πριν απ' όλα στην αδυναμfα και
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την αδιαφορ:ία των τυράνων τους. Οσο ξέπεφτε η τουρκική διο:ίκηση τόσο
ανδρώνονταν στους υποδούλους η προσδοκ:ία κι ο πόθος της ελευθερ:ίας.
Πραγματικά, πολύ γρήγορα άρχισε να παραλύει η δύναμη, που ζωογονούσε
το τουρκικό κράτος. Στρατιωτικός οργανισμός που δεν διοικούσε αλλά πο
δοπατούσε τους υποδούλους, μια έκρυθμη δηλαδή κατάσταση που στηριζό
ταν μόνο στο ξ:ίφος, δεν μπορούσε να διαρκέσει παρά μόνο όσον καιρό κρα
τούσαν το θρόνο των Οσμανλήδων κρατερο:ί ηγεμόνες, που ε:ίχαν δυνατό
βραχ:ίονα και ισχυρή θέληση και απόφαση. Από τον ΙΣΤ' αιώνα, τους χρό
νους δηλαδή της δόξας των Τούρκων, άρχισε να ξεπέφτει η δύναμη που θε
μελ:ίωνε και συντηρούσε το κράτος. Ετω, στους κατοπινούς αιώνες, ο και
ρός της επιδράσεως της τουρκικής δυνάμεως σ' όλο τον κόσμο και η απειλή
να μεταβληθε:ί το σύστημα των ευρωπαϊκών κρατών ε:ίχε παρέλθει και ε:ίχε
γ:ίνει καθαρός μύθος. Τώρα πια οι Οσμαν λήδες έπρεπε να σκέπτονται_ για τη
δική τους άμυνα και να οργανώνουν την αντ:ίστασή τους πιθανότατα και
μπροστά στα τε:ίχη της Κωνσταντινουπόλεως.
Η ταν τότε η ένδοξη περ:ίοδος της aυστριακής ιστορ:ίας, που με πρωτοπορ:ία
το ξ:ίφος του ευγενικού ιππότη πρ:ίγκιπα Ευγένιου, ανο:ίχτηκε για την πα
τριοα του ο δρόμος της ν:ίκης και της δόξας. Αλλά η αυστριακή πολιτική δεν
ήταν γραφτό να θερ:ίσει αργότερα τους καρπούς των νικών εκε:ίνων. Αντ:ί ε
πιθέσεως περιορ:ίστηκε σε άμυνα και μάλιστα ανέχτηκε, στα τέλη του ΙΖ' και
τις αρχές του IH' αιώνα, να περιέλθουν και πάλι στα χέρια των Τούρκων τα
προχωρημένα ερε:ίσματα της ελληνικής εθνότητας, η Κρήτη και ο Μοριάς.
Ετσι ξέφυγε από τα χέρια της Αυστρ:ίας το θετικό μέρος της αποστολής της
στην Ανατολή. Με την αυγή του IH' αιώνα στην ανατολική διαμάχη μπήκε
αποφασιστικά η Ρωσ:ία και με το θρησκευτικό και εθνικό της γόητρο επηρέ
ασε τους υποδούλους χριστιανούς της Βαλκανικής. Στη διάρκεια του ρωσο
σουηδικού πολέμου ε:ίχε φανε:ί καθαρά η αδυναμ:ία και η διάλυση της Τουρ
κικής Αυτοκρατορ:ίας. Ο Μεγάλος Πέτρος ήταν το πιο κατάλληλο πρόσωπο
για να εντάξει την τουρκική αυτονομ:ία στην υπηρεσ:ία των κολοσσια:ίων
ρωσικών σχεδ:ίων. Πλούσια δώρα μεταφέρονταν από τη Μόσχα στα ελληνι
κά μοναστήρια και η επιοραση του ρωσικού χρυσού διαπιστωνόταν τόσο
στον Αθωνα όσο και στην Πατριαρχική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως. Οταν
ο τσάρος εξεστράτευσε κατά της Τουρκ:ίας, διέταξε να ανυψωθε:ί στο μητρο
πολιτικό ναό της Μόσχας μια σημα:ία με σταυρό και με την επιγραφή «εν τού
τω νίκα» . Βέβαιος για τη ν:ίκη εναντ:ίον των απ:ίστων, εξέφρασε την επιθυμ:ία
να ταφε:ί στην Κωνσταντινούπολη. Κι όταν βρισκόταν στη Ρ:ίγα, εξεφώνησε
λόγο και τόνισε ότι οι τέχνες και οι επιστήμες διαδόθηκαν στο παρελθόν α-
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πό τους Ελληνες κω ότ ι μεταλαμπαδεύονταΙ κατά καφούς, όπως ακριβώς
κυκλοφορεί το αίμα. Θα κάνουν, συνέχωε, κω τη θητεία τους στη Ρωσία γω
κάμποσους ωώνες κω μετά θα ξαναγυρίσουν στην αρχαία κοηiοα τους, την
Ελλάδα.
Αν κω ο Πέτρος δεν υπέδειξε στη διαθήκη του προς τους δωδόχους του το
δρόμο προς την Ανατολή, ωστόσο με τις πράξεις του κω το παράδειγμά του
υπογράμμωε την ανάγκη να εκμεταλλευθούν την παρακμή των Τούρκων
κω τις εθνικές ελπiοες των Ελλήνων.
Ετσι σκέφτηκαν οι Ρώσοι στον πόλεμο του 1736-39 κω έτσι αντιμετώπωε
τα πράγματα η Σεμίραμις του Βορρά, η Αικατερίνα η Β', αληθινή κληρονό
μος του πνεύματος του Μ. Πέτρου. Κοντά στους Ορλόφ, εκτελεστές της πο
λιτικής της γω την Ανατολή, εμφανίστηκε τότε ο Ελληνας Παπαδόπουλος.
Φλογερός και γεμάτος από υποσχέσεις κω ωραία λόγια, παρέστησε λαμπρή
μπροστά στα μάτια των Ρώσων την ελπιοα της απελευθέρωσης της Ελλά
δας, τονίζοντας ότι μόνο τα σώματα και όχι οι ψυχές των Ελλήνων ήταν υ
ποταγμένες στο Ισλάμ.
Πραγματικά, μόνον η βία κω ο τρόμος συγκρατούσαν το λαό, που δεχόταν
άπληστα κάθε ελπίδα σωτηρίας του από τους ξένους. Από το τέλος του ΙΖ' αΙ
ώνα και τις αρχές του ΙΗ' είχε εκλείψει η ενετική σημαία από τις ακτές της
Κρήτης κω του Μοριά. Με πίστη λοιπόν κω με ελπιοα απέβλεπαν οι υπό
δουλοι προς την Αγία Ρωσία, με την οποία από αιώνων βρίσκονταν σε στε
νές σχέσεις. Στο λαό ζούσε η παλιά προφητεία του Αγαθάγγελου: Ενα ξανθό
γένος, 01 Ρως, ήταν γραφτό να κατεβούν από το Βορρά κω να καταλύσουν
την κυρωρχία των Τούρκων, υψώνοντας το σταυρό πάνω από την ημωέ
ληνο. Ο Παπαδόπουλος διέσπεφε όμορφα λόγια στους ορεινούς κατοίκους
της Μάνης, αλλά μη μπορώντας να κατορθώσει τίποτα, κατέφυγε στον Μεσ
σήνιο καπετάν Βενέκη, που του υποσχέθηκε ότι μόλις εμφανιστούν 01 Ρώ
σοι, 100. 000 Ελληνες θα βρίσκονταν ένοπλοι αμέσως. Ο τυχοδιώκτης αυτός
γνώριζε πολύ λίγο την πατριοα του κω δυστυχώς η αγυρτεία και η απεφία
αυτή επρόκειτο να επαναληφθούν ολέθριες κατά τους αγώνες του 1 82 1 . Οι
προστάτες του Παπαδόπουλου, οι Ορλόφ, είχαν πάει στη Βενετιά κι από εκεί
καταπλημμύριζαν τη Βαλκανική με προκηρύξεις και χρυσά μετάλλια που εί
χαν την εικόνα της Αικατερίνης. Και η Στερεά κω τα νησιά ξεσηκώθηκαν ό
ταν ο ρωσικός στόλος που εξοπλfστηκε στη Βαλτική υπό τον ναύαρχο Σπι
ριντόφ φάνηκε στις ελληνικές θάλασσες, ενώ προκήρυξη του Αλέξη Ορλόφ
καλούσε τους ομόπωτους Ελληνες να υπερασπίσουν την πατρίδα τους κω
να απελευθερωθούν.
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Το ΔΙβάνΙ βαυκαλΙζόταν στο παρελθόν γΙα τη δήθεν ασφάλεΙά του. Το χεΙ
μώνα του 1769-70 είχε εφωνευτεί ης συμβουλές του Γάλλου πρεσβευτή καΙ
είχε δΙακηρύξεΙ σαν αδύνατη την εμφάνΙση των Ρώσων στη ΜεσόγεΙο. Στους
τουρκΙκούς χάρτες μάλΙστα της εποχής δεν σημεΙωνόταν καμία θαλάσσΙα
δΙάβαση από τον ΑτλαντΙκό στη ΜεσόγεΙο. Ο Τούρκος δερβίσης-χαρτογρά
φος είχε ενώσεΙ στερεά την Ευρώπη με την ΑφρΙκή στο ΓΙβραλτάρ. Οταν ό
μως μετά δύο μήνες αποβΙβάστηκαν ΟΙ ΡώσοΙ στον ΜορΙά, γΙα την Πύλη δεν
έμενε άλλη δΙέξοδος παρά να χαρακτηρίσεΙ το γεγονός θαύμα καΙ μαγεία, χω
ρίς ωστόσο να παραλείψεΙ να πάρεΙ καΙ τα μέτρα της. Εκδόθηκαν aυστηρό
τατες δΙαταγές που απαγόρευαν την οπλοφορία των ραγΙάδων καΙ τΙς δημό
σΙες προσευχές των χριστΙανών. ΟΙ εκκλησίες κλείστηκαν. Ταυτόχρονα προ
σκλήθηκε σε βοήθεΙα η μαχητΙκότερη στρατΙά της ΒαλκανΙκής ΚΙ ΟΙ αλβα
νΙκές ορδές κατέκλυσαν, με σουλτανΙκή δΙαταγή, την Ελλάδα. Ούτε ο αδύ
νατος ενθουσΙασμός των κατοίκων του ΜορΙά, ο θρεμμένος με ρωσΙκό χρυ
σό, ούτε η επΙκουρΙκή εκστρατεία του Ορλόφ κατόρθωσαν να φέρουν αντΙ
περΙσπασμό στην ορμή των φοβερών εκείνων ορδών. Ο Θεόδωρος Ορλόφ,
που αποβΙβάστηκε σης 17 Φεβρουαρίου 1 770 στο Οίτυλο, έσπευσε να σχη
ματίσεΙ δύο σώματα από Μωραίτες καΙ ΜανΙάτες. Ορκισε τους άντρες στο ό
νομα της τσαρίνας καΙ ονόμασε το σώμα ΣπαρηατΙκή Λεγεώνα.
Το μΙκρό σώμα εξαντλήθηκε πολΙορκώντας την Κορώνη ΚΙ όταν ο ΑλέξΙος
με τΙς δυνάμεΙς του ενώθηκε μαζί του, δεν κατόρθωσαν να αντισταθούν α
ποτελεσμαηκά στους Τούρκους. Τον ΜάΙο του 1770 φάνηκε στη ΜεσόγεΙο
καΙ νέα μοίρα ρωσΙκού στόλου υπό το ναύαρχο ΕλφΙνστον. Ο τουρκΙκός στό
λος υπέστη τη φοβερή εκείνη ήττα στον Τσεσμέ απέναντΙ από τη Μυηλήνη,
που επέζησε στη μνήμη του ελληνΙκού λαού ΚαΙ στα τραγούδΙα του σαν χαρ
μόσυνος πυρσός ελευθερίας. Ωστόσο, ο πόλεμος στον ΜορΙά είχε το aτυχέ
στερο τέλος που μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η χερσόνησος υπέστη τΙς
τρομερές λεηλασίες των Αλβανών, τα τάγματα του Θεοδώρου Ορλόφ σκορ
πίστηκαν σαν σκόνη ΚΙ ο ΑλέξΙος κατέφυγε νΙκημένος στο Ναβαρίνο ΚΙ από
τα τείχη του έβλεπε ανίσχυρος να χύνεταΙ το αίμα των δυστυχΙσμένων συμ
μάχων του. Ε τ σΙ κατέρρευσαν ΚΙ έγΙναν στάχτη τα μεγάλα απελευθερωτΙκά
σχέδΙα των δύο Ρώσων ΚαΙ στΙς καρδΙές των aπατημένων καΙ δυστυχΙσμέ
νων Ελλήνων έμεΙνε το μαύρο σπέρμα της δυσπιστίας γΙα τους βόρεΙους ε
λευθερωτές της. Τότε ακρΙβώς η Πύλη συνέλαβε το σχέδΙο να εξοντώσεΙ ε
ντελώς τους Ελληνες ρίχνοντας κατά πάνω τους τα αλβανΙκά στίφη, αλλά η
ανάγκη της είσπραξης του χαρατσΙού ματαίωσε το σχέδΙο.
ΟΙ χωρΙκοί που επέζησαν από το ρωσοτουρκΙκό πόλεμο καΙ από τΙς λεηλα-
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σfες κ ω σφαγές των Αλβανών στέναζαν κάτω από αφόρητα βάρη. Επρεπε
τώρα να εργάζονται και να πληρώνουν φόρους και γι' αυτούς που έπεσαν
στον πόλεμο. Τότε τα μοναστήρια και οι μοναχοf βοήθησαν τη γεωργfα, ευ
λογώντας το αυλάκι του αλετριού και εμψυχώνοντας τους εργάτες με την
ενθάρρυνση και το παράδειγμά τους. Καλύτερη από την τύχη των κατοfκων
της Στερεάς ήταν η μοfρα των νησιωτών, γιατf η Πύλη, όντας αδύνατη στη
θάλασσα, δεν εfχε τη δύναμη να τους τιμωρήσει για τις συμπάθειές τους υ
πέρ των Ρώσων και ακόμα γιατf ωφελήθηκαν οι νησιώτες από την υπογρα
φεfσα στα 1774 συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζf. Η συνθήκη αυτή, «αρι
στούργημα ρωσικής επιδεξιότητας κω τουρκικής ανοησfας» , αποτελεf στην
Ιστορfα σταθμό οριστικής τροπής της εξελι'ξεως του Ανατολικού Ζητήματος,
πολύ πιο σπουδαfο από τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, που εfχε υπογραφεf πριν
75 χρόνια μεταξύ Τουρκfας και Αυστρfας, και που κατά τη φράση του ιστο
ρικού της Οθωμανικής Αυτοκρατορfας Χάμερ «για πρώτη φορά έγινε φανε
ρή σ' όλο τον κόσμο η παρακμή του οθωμανικού κράτους>>.
Αν τότε η Τουρκfα εγκατέλειψε την επιθετική στάση της απέναντι στην
Αυστρfα, χωρfς όμως και να βλαφτεf αισθητά η ακεραιότητά της, η Ρωσfα,
στην τελευταfα περfπτωση, κέρδισε το προνόμιο να αναμιγνύεται ενεργώς
πλέον στα πράγματα της Τουρκfας και μπορούσε στο εξής ν ' απειλεί το κα
θεστώς των ευρωπαϊκών εδαφών όπου κυριαρχούσαν οι Τούρκοι. Η αδυνα
μfα του τουρκικού κράτους φάνηκε επfσημα στο Κιουτσούκ-Καϊναρτζf. Η
Ρωσία, στηριγμένη στα άρθρα 7, 16 κω 17 της συνθήκης, διεκδικούσε το δι
καfωμα της προστασfας των χριστιανών που ζούσαν κάτω από το τουρκικό
σκήπτρο. Ο σουλτάνος είχε γενικά υποσχεθεf την προστασία της χριστιανι
κής θρησκείας και των εκκλησιών της με το άρθρο 7 της συνθήκης. Ακόμα
εfχε εξασφαλιστεί η αμνηστfα για τους κατοfκους των ηγεμονιών, η απόδο
ση των κτημάτων τους, η αποκατάσταση της προπολεμικής τάξης πραγμά
των, η ελεύθερη λατρεfα και η επιεικής φορολογfα. Τέλος, εfχε επιτραπεf
στον πρεσβευτή της Ρωσfας να μεσιτεύει στην Πύλη υπέρ των ηγεμονιών
κω να εισακούεται με την τιμή που του ανήκε (άρθρο 16 της συνθήκης).
Στα νησιά του Αιγαίου που επιεστράφηκαν από τους Ρώσους στην Τουρκfα,
δόθηκαν υποσχέσεις αμνηστίας και αιώνιας λήθης για όλα τα εγκλήματα και
τις ζημιές, όπως επfσης και τέλεια ελευθερfα της χριστιανικής θρησκείας, ε
λευθερfα ανέγερσης, ανοικοδόμησης και επισκευής εκκλησιών, την μη εί
σπραξη των οφειλομένων κατά τη διάρκεια του πολέμου φόρων ώς και ατέ
λεια για τα δύο αμέσως προσεχή χρόνια, καθώς και πλήρη ελευθερία μετα
νάστευσης επf ένα χρόνο (άρθρ. 1 7 ) .
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Οσο κι αν ήταν όμως περιορισμένοι και ασήμαντοι οι όροι της συνθήκης,
για τη Ρωσία, που ονειρευόταν διαρκείς επεμβάσεις, δεν ή ταν δύσκολο να ε
πεκτείνει την έννοια των όρων εκείνων και να θεωρεί κάθε αδικία που γι
νόταν από τους Τούρκους σε βάρος των ραγιάδων σαν αφορμή διπλωματι
κών παραστάσεων για παράβαση της συνθήκης. Η Πύλη, μπροστά στην τρο
πή αυτή της κατάστασης, άρχισε να μεταμειλείται ταχύτατα για παραχωρή
σεις της στη ρωσική διπλωματία. Ετσι, αν και ένα μεγάλο μέρος της Ελλά
δος είχε ακόμα ανοιχτές πληγές από το ρωσικό πόλεμο, φαινόταν πια καθα
ρά πόσο επιδέξια εκμεταλλευόταν ο ελληνικός λαός προς όφελός του την έν
νοια της συνθήκης.
Από την εποχή της ειρήνης του ΚΙΟυτσούκ-Καϊναρτζί αναπτύχθηκε πολύ
το ελληνικό εμπόριο και η ναυτιλία. Οι κάτοικοι του Αιγαίου, κάτω από την
προστασία της ρωσικής σημαίας, άρχισαν να γίνονται οι μεσίτες στις εμπο
ρικές συναλλαγές της Τουρκίας και τα μικρά ελληνικά πλοία με ρωσικά έγ
γραφα ναυσιπλοiας έπλεαν από την Κριμαία ώς το Γιβραλτάρ. Η εξαγωγή
των ρωσικών σιτηρών πολύ γρήγορα περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων και
ελληνικές εμπορικές aποικίες άνθησαν, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα,
στα παράλια του Ευξείνου και του Αιγαίου. Ετσι, την ακμή της Οδησσού θε
μελίωσαν η ελληνική δραστηριότητα και φιλοπονία και οι Ελληνες γίνηκαν
επικίνδυνοι ανταγωνιστές των Αγγλων, που ώς την εποχή εκείνη εκμεταλ
λεύονταν με εμπορικό κέρδος την οθωμανική αδράνεια και αδιαφορία, εξά
γοντας τα τουρκικά προϊόντα ατελώς ή πολύ φθηνά και εισάγοντας τα δικά
τους ακριβότατα. Στην Ιταλία, την Ισπανία, και σ' αυτήν ακόμα τη Γαλλία,
οι Ελληνες άρχισαν να καθορίζουν τις τιμές των σιτηρών, ενώ τα πλοία τους
ριψοκινδύνευαν πια και πέρα από το Γιβραλτάρ στο δρόμο του Ατλαντικού.
Ο κίνδυνος εξάλλου των Μπερμπερίνων και των Αλγερίνων πειρατών έκα
νε τη ναυτιλία των Ελλήνων πολεμική· ανάγκαζε τους Ελληνες εμπόρους να
είναι προνοητικοί και να ναυπηγούν μεγάλα και καλά εξοπλισμένα πλοία.
Πραγματικά, η ελληνική ναυτιλία ήταν πολύ δραστήρια και ακμαία. Οι μη
τέρες στα νησιά του Αιγαίου έστελναν τα παιδιά τους στη θάλασσα σχεδόν α
πό τη νηπιακή ηλικία τους και τα μάθαιναν να κολυμπάνε, όπως ακριβώς η
πάπια τα παπάκια της. Μετά ο πατέρας παραλάμβανε το παιδί στο πλοίο, και
κρατώντας το στην αγκαλιά του δiπλα στο κατάρτι, του έδειχνε το μελλο
ντικό πεδίο της δραστηριότητάς του, το πλατύ και μαύρο πέλαγος, κάνοντάς
του ταυτόχρονα γνωστό κάθε νησί και κάθε ξερόβραχο. Ο γερο-πατέρας έδι
νε το παράδειγμα του θάρρους, της aταραξίας και της χαράς μέσα στην τρι
κυμία. Με κάποια αυταρέσκεια, ο ναύτης εξομοιώνει με τα εύθυμα ναυτικά
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του τραγούδια τον εαυτό του με το δελφίνι, που πηδάει πάνω από τα κύμα
τα. Το τραγούδι κι ο χορός πωκι'λλουν τη μονοτονία του ταξιδιού.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές διαμορφωνόταν μια ζωηρή, γενναία, δυνα
τή και εύπορη τάξη. Δεν είνω δυνατό ν' αρνηθεί κανείς ότι η χαρά της από
κτησης υλικών αγαθών δημιουργούσε νέες πολιτικές και πνευματικές ανά
γκες. Και πράγματι, πώς ήταν δυνατό οι Ελληνες αυτοί που γνώρισαν τη
Δύση και τον πολιτισμό της να μη διαπιστώσουν, ξαναγυρίζοντας στην πα
τριοα, την απελπιστική στασιμότητα του οθωμανικού συστήματος; Η αρχό
μενη εθνική τάση, την αυγή του ΙΗ' αιώνα, στην ελληνική φιλολογία για
την ιορυση πολυάριθμων σχολείων και η προαγωγή των τεχνών κω των ε
πιστημών συνδέεταΙ στενότατα με τη μεταβολή που έφερε η συνθήκη του
Κιουτσούκ-Καϊναρτζί. Οσο πιο εύπορος γινόταν ο ελληνικός λαός, όσο πε
ρισσότερο μορφωνόταν κω ξεπερνούσε υλικά και πνευματικά τους Τούρ
κους δυνάστες του, τόσο και πιο αισθητή γινόταν η καταπίεση του οθωμα
νικού καθεστώτος κω η ανάγκη επανάστασης. Ωστόσο μπορούσε κανείς να
γελαστεί αν παραδεχότανε, όπως παραδέχονται μερικοί Ελληνες ιστορικοί,
ότι κύρια και μοναδική αφορμή του ελληνικού κινήματος υπήρξε το νέο ε
κείνο ρεύμα του κοινωνικού κω πολιτικού βίου των Ελλήνων. Βέβωα, υ
πήρχε και αναπτυσσόταν κάθε χρόνο και πιο πολύ η μεταξύ κυρίαρχων και
δούλων, Τούρκων και Ελλήνων, αντίθεση, η μεταξύ τής aπαθούς κω στη
ριζόμενης στο πεπρωμένο αδράνειας κω της πνευματικής δραστηριότητας
διαφορά. Αλλά ήταν υπόθεση χρόνου η μετάβαση από την αντίθεση αυτή
στην πολιτική πράξη. Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης έμελλε να ε
πέλθει μόνο ύστερα από μια σειρά νέων συγκρούσεων ανάμεσα στην Πύλη
κω τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, μέσα στο κλίμα της εσωτερικής αποσύνσεσης
της Τουρκίας.
Η τσαρίνα διατηρούσε πάντα μέσα στο νου της το εllηνιι'ό σχέδιο. Οσα
της συμβούλευε ο Βολτέρος, το μαντείο αυτό της εποχής του, γύρω από το
ζήτημα της απελευθέρωσης των προσφιλών Ε.Uήνων, είχαν αποβεί μάτωα.
«Χτυπήστε τους Τούρκους στο όνομα του Θεού και στο πείσμα του εξάρχου
τού πάπα στην Πολωνία, που έχει τόσες φιλίες με τους Οθωμανούς. Θριαμ
βεύσατε κατά του Αγίου Πατρός κω του μουφτή ταυτόχρονα. Θα είνω ω
ραίο θέαμα να δούμε δύο aυτοκράτειρες να τραβάνε τ' αυτιά του Μουσταφά
στην Ασία».
Μεγαλύτερο όμως ρόλο από τις έξυπνες προτροπές του μεγάλου Γάλλου
στοχαστή έπωξαν τα συμφέροντα της γαλλικής πολιτικής και τα βίαια πά
θη του νέου ευνοουμένου της τσαρίνας Ποτέμκιν. Η Αικατερίνα διαλογιζό-
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ταν ν' ανορθώσει προς χάρη του εγγονού της Κωνσταντίνου τον αυτοκρα
τορικό θρόνο του Βυζαντίου κω να ιδρύσει για τον Ποτέμκιν στις ηγεμονίες
βασίλειο της Δακίας. Οπως στο ζήτημα της Πολωνίας είχε προσπαθήσει να
ωφεληθεί παραμερίζοντας την Πρωσία, έτσι σκεφτόταν κω τώρα να εκτελέ
σει το ανατολικό της σχέδιο, με βοήθεια κω δαπάνη της Αυστρίας. Μετά
πολλές διαπραγματεύσεις κω αντιδράσεις, κατορθώθηκε τέλος το 1781 η με
ταξύ των δύο αυτοκρατορικών αυλών συμμαχία, αποφασίστηκε ο δωμελι
σμός της Τουρκίας κι ο aυτοκράτορας της Αυστρίας Ιωσήφ συνωνεί στην α
νόρθωση μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, απαπώντας υπέρ της Αυστρίας τη
Σερβία, τη Βοσνία κω τη Βενετία. Κω των δύο όμως τα σχέδια έμελλε ν' α
νατρέψει ο ποληικός κω κΟΙνωνικός μετασχηματισμός της Δύσης.
Πραγμαηκά, η λύση του Ανατολικού Ζητήματος είχε αποβεί ανώτερη α
πό ης δυνάμεις των δύο αυτοκρατορικών συμμάχων κω στον πολπικό κω
στο στρατιωτικό τομέα. Στο στρατιωηκό τομέα η μαχηηκότητα των Τούρ
κων κω ο φανατισμός του λαού στάθηκαν φυσικοί σύμμαχοι της Πύλης, ε
νώ από την άλλη μεριά καταδείχτηκε η ανεπάρκεια των ρωσοαυστριακών ε
ξοπλισμών. Στον πολπικό τομέα 01 δύο αυλές βρέθηκαν aντιμέτωπες της
τριπλής συμμαχίας Αγγλίας, Ολλανδίας κω Πρωσίας και ειοαν να ματαιώ
νονται με την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης όλΟΙ ΟΙ υπολογισμοί τους
για ενδεχόμενη βοήθεια εκ μέρους της Γαλλίας και για τη συγκράτηση -μέ
σω της Γαλλίας- της Αγγλίας. Εγινε τότε φανερό ότι είχαν να πολεμήσουν
εναντίον νέων δυνάμεων, που δεν ης είχαν υπολογίσει, και ότΙ αντί της Ανα
τολής έπρεπε η κάθε προπαρασκευή τους να στραφεί προς τη Δύση.
Εδώ πρέπει το δίχως άλλο ν' αναγνωριστεί η πανευρωπαϊκή σημασία της
ΓαλλΙκής Επανάστασης καΙ η πλαηά επίδρασή της. Αν η κυρΙαρχία των
Τούρκων στην Ευρώπη ρίζωσε χάρη σης διαμάχες της θρησκευτΙκής με
ταρρύθμισης και του Σχίσματος της χρισηανοσύνης στη Δύση, ανατΙνά
χτηκε κυριολεκηκά εξαπίας της Επανάστασης. Η μοιραία δύναμη των γαλ
λΙκών Ιδεών άρχισε να υπονομεύει την Ανατολή.

Οι Ελληνες και η Αικατερίνη
Η Ρωσία και η Αυστρία δεν εγκατέλειψαν βέβαια το ελληνικό σχέδΙΟ και η
Αυστρία ήταν έτοιμη, αντί ενετικών, βοσνιακών και σερβικών εδαφικών
προσαυξήσεων, να υποστηρίξει ης ρωσικές ορέξεις για την Κωνσταντινού
πολη. Οι μυστικές αυτές διπλωματικές συμφωνίες έμειναν ωστόσο μόνο στα
χαρηά και πρέπει να ομολογήσουμε, εξετάζοντας τα γεγονότα, ότι την τουρ-
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κικr} αποσύνθεση έκανε γοργότερη η γαλλική επιρροή κ ι ότι ο ι δυτικές ιδέ
ες και η δόξα των ανδραγαθημάτων της Επανάστασης επέδρασαν στους ρα
γιάδες περισσότερο κι απ' αυτές τις προφητείες του Αγαθάγγελου.
Το 1 788, ο Μυκονιάτης Ψαρρός, που υποκίνησε σε επανάσταση τους κα
τοίκους της δυτικής Ελλάδος, σε τίποτε δεν διέφερε από τον τυχοδιώκτη ε
κείνο Παπάζογλου, που οδήγησε στην κατατροφή όσους τον πίστεψαν πριν
από περίπου είκοσι χρόνια. Ο Ψαρρός κατακράτησε τα ρωσικά χρήματα και
κατηγορήθηκε ότι στέρησε τους μαχητές από όπλα και τροφές μόνο και μό
νο για να κάνει χρήματα σε βάρος της πατρίδος.
Τη ρωσική φιλοδοξία, ωστόσο, υπηρέτησαν και τίμιοι άντρες σαν τον Κα
τσώνη και τον Αντρούτσο, αλλά πολύ γρήγορα οι ξένοι υποκινητές τούς ε
γκατέλειψαν. Τα ρωσικά επικουρικά στρατεύματα υπήρχαν μόνο στα χαρ
τιά.
Οταν ο Λάμπρος Κατσώνης απέπλευσε στα 1790 από την Τεργέστη με το
μικρό στόλο του, εξοπλισμένο με ελληνικούς εράνους και ρωσική σημαία και
άρχισε να περιπλέει το Αιγαίο, η Πύλη συνταράχτηκε από το γεγονός και μέ
ρος του τουρκικού στόλου του Ευξείνου διατάχτηκε να πλεύσει κατά του
καταδρομέως. Ο Κατσώνης άρχισε τις επιχειρήσεις του, καταλαμβάνοντας
την Κέα. Την έκανε ορμητήριό του και ξεκινώντας από κει έκανε τις κατα
δρομές του στο Αιγαίο. Κοντά στο νησί προσβλήθηκε από επτά πειρατικά αλ
γερίνικα πλοία, που είχαν ενωθεί με τον τουρκικό στόλο. Η μάχη στάθηκε
σκληρή κι ο Κατσώνης, ύστερα από απελπισμένο αγώνα, κατόρθωσε να δια
σωθεί μαζί με δύο συντρόφους του, ενώ όλα τα πλοία του βυθίστηκαν από
τους πειρατές.
Την κρίσιμη αυτή στιγμή, οι Ρώσοι πράκτορες αρνήθηκαν στον Κατσώνη
κάθε βοήθεια. Ετσι, σφιγμένος από τ ήν ανάγκη, άρχισε να περιφέρεται σαν
ελεύθερος σκοπευτής, από νησί σε νησί, φορολογώντας τους ειρηνικούς νη
σιώτες και αμαυρώνοντας με πειρατικές ενέργειες το εθνικό του έργο. Το
1793 καταστράφηκε και το τελευταίο πλοίο του κι αναγκάστηκε να κατα
φύγει στην Αλβανία κι από κει στη Ρωσία, όπου αρκέστηκε σε μια θέση στον
τσαρικό στρατό. Πόσο ευτελής ήταν η αμοιβή του! Ο Αντρούτσος ο κλεφτο
καπετάνιος και πατέρας του Οδυσσέα, εγκαταλειμμένος στην ξηρά από τους
Ρώσους, κατόρθωσε να σωθεί μόνο χάρη στην τολμηρή του υποχώρηση. Τα
κατορθώματα των δύο αυτών αντρών -αν και κατορθώματα κλέφτικα και
πειρατικά- έζησαν στη μνήμη των Ελλήνων κι η δόξα τους ήταν μεγαλύτε
ρη, όσο χειρότερη υπήρξε η προδοσία της τσαρίνας σε βάρος τους. Η ειρήνη
ωυ Ιασίου και η αδιαφορία με την οποία η Αικατερίνα εγκατέλειψε τους

22

ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ - ΜΠΑΡΤΌΛΝτΙ

Ελληνες συμμάχους τους, ευθύς ως της το επέβαλε η ευρωπαϊκή πολιτική,
ψύχραναν εντελώς τις συμπάθειες των Ελλήνων υπέρ της Ρωσίας. Αντί της
pωσικής εnικpάτησε τότε η rα.Uική εnιppοή.

Αντίκτυπος της ΓαλλΙκής Επανάστασης
Οσο θαυμαστότερες φτάναν πληροφορίες για τη Δύση, τόσο οι Ελληνες έ
στρεφαν κατά κει τα μάτια τους με μεγαλύτερη απληστία. Κι ο ιο ιος ο Κο
λοκοτρώνης ομολόγησε αργότερα ότι η Γαλλική Επανάσταση του άνοιξε τα
μάτια, σημαίνοντας, σαν τη σάλπιγγα της Δεύτερης Παρουσίας, ότι φτάνει
η ώρα της ελευθερίας. Πραγματικά, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, το νέο αυτό ευαγγέλιο που κήρυξε η γαλλική συντακτ ική συνέ
λευση στα 1 789, απευθυνόταν και προς τους Ελληνες υπόδουλους. Την τε
λευταία δεκαετία του IH' αιώνα, οι σχέσεις Ελλήνων και Γάλλων έγιναν στε
νότερες. Η σιτοδεία που προκλήθηκε στη Γαλλία εξαιτίας του καθορισμού
στην περίοδο της Τρομοκρατίας ανώτατης τιμής των σιτηρών, τράβηξε στα
γαλλικά λιμάνια τα φθηνά σιτάρια της νότιας Ρωσίας. Οι Ελληνες που τα
μετέφεραν με τα πλοία τους, όταν επέστρεφαν στην πατριοα, κουβαλούσαν
μαζί τους το γαλλικό πολιτισμό και τα γαλλικά ειοη aνταλλάσσοντας σιτάρι
και άλλα δημητριακά με τις έννοιες και τ ' αξιώματα της νέας γαλλικής ε
λευθερίας. Η Επανάσταση ήταν γενικός πόθος όλων των τάξεων του ελλη
νικού λαού, του ιερέως και του εμπόρου, του βοσκού και του ναύτη ακόμα
και του πλούσιου Φαναριώτη πρίγκιπα, που aπειλούνταν μέσα στο παλάτι
του με ραβδισμούς και πνιγμό, και που την πρακτική της εφαρμογή επιζη
τούσαν για τα πράγματα της Ανατολής. Ο αναβρασμός κορυφώθηκε κυρίως
κατά την εποχή της γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο.
Την ώρα που ο Βοναπάρτης σκεπτόταν τη λαμπρή εκείνη και τολμηρή εκ
στρατεία, οι Ελληνες του φάνηκαν σαν ένα καλό μέσο, σαν ένα προζύμι για
να πραγματωθούν ζυμώσεις στην Ανατολή. Καλλιέργησε, λοιπόν, τις εθνι
κές τους ελπιοες, όπως είχε κάνει παλαιότερα με τους Πολωνούς. Γαλλικό
χρυσάφι και γαλλικές υποσχέσεις διαδέχτηκαν τις ρωσικές. Δύο Κορσικα
νοί αδελφοί, καταγόμενοι από τη Μάνη, ο Δήμος και ο Ν ικολός Στεφανό
πουλοι, πήγαν στον Μοριά και άρχισαν να διασπείρουν ωραίες φράσεις περί
Αθηνών και Αακεδαίμονος κηρύσσοντας τους Γάλλους ελευθερωτές της
Ανατολής. Εγραφαν στον Γάλλο στρατηλάτη ότι αρκούσε η παρουσία του
και μόνη για να επεκταθούν μέχρι τον Βόσπορο τα όρια της γαλλοελληνικής
ελευθερίας.
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Ο Ρήyας
Οταν άρχισε η εκστρατεία στην Αίγυπτο, ο Κολοκοτρώνης έβλεπε εκστα
τικός τον Βοναπάρτη σαν θεό του πολέμου, κι ο μπέης της Μάνης τού 'στελ
νε συγχαρητήρια για τις νίκες του. Ωστόσο η απόσ"Cαση ανάμεσα στα λόγια
και τα έργα ήταν ακόμα τεράστια, κι η εξέγερση του Ρήγα απέδειξε ότι η μέ
ρα της ελευθερίας δεν είχε προσεγγίσει, όπως φαντάζονταν πολλοί τολμηροί
Ελληνες οπλαρχηγοί. Η φλογερή ψυχή του Ρήγα είχε από πολύ νωρίς συλ
λάβει το σχέδιο της ένωσης όλων των Ελλήνων σε μια μεγάλη συμμαχία κα
τά των Τούρκων. Τους διαλογισμούς του αυτούς τους είχε αρχικά ανακοι
νώσει σε μερικούς έμπιστους φίλους του στο Βουκουρέστι, που πίστευαν
στα λόγια του και ήταν διατεθειμένοι να θυσιάσουν τα πάντα υπέρ του με
γάλου έργου. Εκεί διαμορφώθηκε ο πυρήνας της μυστικής πολιτικής εται
ρίας που έμελλε να συντρίψει τις αλυσίδες της τυρανίας. Πολύ γρήγορα συ
ντάχτηκαν με τον ενθουσιώδη Θεσσαλό οι περισσότερο σημαντικοί άντρες
του έθνους. Οι εξοχότεροι κληρικοί και κοσμικοί, έμποροι και γενναίοι κα
πετάνιοι, έγιναν μέλη της εταιρίας του Ρήγα. Στη Βιέννη, σύμφωνα με την
ιδεολογία της εποχής, η εταιρία πήρε γαλλική χροιά. Οι εταιριστές λογάρια
ζαν μαζί τους και τον Βοναπάρτη, κι οι απόστολοί τους διέδιδαν ότι ήταν
Ελληνας, καταγόμενος από τον Μοριά, όπως άλλωστε έδειχνε και το όνομα
Βοναπάρτης, που το μετέφραζαν Καλημέρης! Ο Γάλλος πρεσβευτής στη
Βιέννη, Βερναρδόττης, που πρόθυμα άρπαζε κάθε ευκαφία για ταραχή και
θόρυβο, άρχισε προσωπικές με τον Ρήγα διαπραγματεύσεις. Το ισχυρό αυτό
στήριγμα στη Δύση ενέπνευσε στους εταιριστές αυτάρκεια και επιθυμία ε
νάρξεως εχθροπραξιών, που έφταναν μέχρι το θράσος. Συζητούσαν θορυ
βωδώς μέσα στα καφενεία της Βιέννη(; για την επικείμενη πτώση της τουρ
κικής εξουσίας και η διαγωγή τους τράβηξε την προσοχή της aυστριακής α
στυνομίας. Η Αυστρία ήταν φιλύποπτη για κάθε τι που μπορούσε να υποκι
νήσει ταραχές στα ανατολικά της σύνορα.
Αν αναλογιστούμε την ομοιότητα του εσωτερικού καθεστώτος της Αυ
στρίας και της Τουρκίας την εποχή αυτή, και την κοινότητα επομένως των
συμφερόντων τους, θα καταλάβουμε εύκολα γιατί η πολιτική του αυστρια
κού στέμματος προσπαθούσε να διατηρήσει το καθεστώς της χερσονήσου
ωυ Αίμου. Επειτα, με τη μυστική έχθρα που επικρατούσε μεταξύ της αυτο
κρατορίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, η γαλλική απόχρωση της εται
ρίας του Ρήγα δεν μπορούσε να 'ναι συστατικό γι ' αυτήν.
Ο Ρήγας, το φθινόπωρο του 1798, πήγε στην Τεργέστη, για να δει τη σκη-
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νή του μελλοντΙκού δράματος από πιο κοντά κω να δρέψεΙ τους καρπούς,
που προοριζόταν να ωρφάσει υπέρ των Ελλήνων η εκστρατεία του Βονα
πάρτη στην Ανατολή. Είχε στείλει πρωτύτερα δώδεκα κιβώηα γεμάτα πΟΙ
ήματα, βιβλία, χάρτες και προκηρύξεις στον φίλο του Κορωνιό, επίσης κω
φακέλους με επωτολές προς τον Βοναπάρτη. Ο Κορωνιός όμως απουσίαζε
κω τα κιβώηα ανοίχτηκαν από το συνέταιρό του Δημήτριο Οικονόμου, ο ο
ποίος έσπευσε να ανακοινώσει το περιεχόμενό τους στον Αυστριακό δωικη
τή. Ακόμα, μόλις έφτασε στην Τεργέστη, από απρονοησία του ο Ρήγας εκτέ
θηκε στους εχθρούς του. Κατέλυσε μαζί με τον φι'λο του Περρωβό σε ένα ξε
νοδοχείο της προκυμαίας κω δήλωσε ότι ήταν αρχωτράτηγος των Ελλήνων.
Γύριζε στους δρόμους φορώντας το εθνικό ένδυμα κω αρχαίο κράνος στο
κεφάλι. Η Αστυνομία όμως τον παρακολουθούσε. Μια νύχτα λοιπόν τον συ
νέλαβε κω τον φυλάκωε στην Τεργέστη, απ ' όπου επρόκειτο να μεταφερθεί
αργότερα μαζί με τον Κορωνιό στη Βιέννη για ανάκρωη. Βλέποντας πως δεν
υπήρχε γι' αυτόν σωτηρία κω διαλογιζόμενος ότι το εθνικό έργο μπορούσε
να κινδυνεύσει αν του ξέφευγε κω μία μόνη λέξη, αποπειράθηκε να αυτο
κτονήσει, καρφώνοντας τρεις φορές στο σώμα του ένα εγχειριοιο . Του αφαί
ρεσαν ωστόσο το όπλο κι 01 πληγές του, όχι θανατηφόρες, θεραπεύτηκαν
γρήγορα με τη βοήθεια ιατρικής επέμβασης. Μεταφέρθηκε λοιπόν στη Βιέν
νη, ανακρίθηκε κω παραδόθηκε τέλος μαζί με άλλους πέντε εταιρωτές στον
πασά του Βελιγραδίου από τους Αυστριακού<;, που επιθυμούσαν να εξασφα
λίσουν τη φιλική διάθεση του Τούρκου γείτονά τους. Ο πασάς, όμως, αδυ
νατούσε να στει'λει τον δεσμώτη στην Κωνσταντινούπολη, όπως άλλωστε ε
πιθυμούσε, γιατί ο δρόμος προς τα εκεί δεν ήταν ασφαλής. Ο Πασβάνογλου,
πασάς του Βιδινίου κω φι'λος του Ρήγα, δέσποζε στον Δούναβη κω τις δια
βάσεις του Αίμου. Για να σωθεί ο δεσμώτης, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια.
Ενας πράκτορας του Αλέξανδρου Υψηλάντη προσπάθησε να δωροδοκήσει
την Πύλη κω ο Αλής, ο πασάς των Ιωαννίνων, έστειλε επίτηδες ταχυδρόμο
στο Βελιγράδι για να ενεργήσει υπέρ του Ρήγα, ενώ ταυτόχρονα έδωσε την
υπόσχεση ότι θα μεσίτευε για τη σωτηρία του στον σουλτάνο. Οι απόπειρες
αυτές δεν έφεραν άλλο αποτέλεσμα παρά να παροτρύνουν τον πασά του Βε
λιγραδίου να επισπεύσει το τέλος των δεσμωτών. Στον Αλή απάντησε ειρω
νικά πως θα του 'κανε το χατίρι, αν ζούσαν ακόμα 01 δεσμώτες. Ταυτόχρονα
κάλεσε χωρωτά τον καθένα τους κω τους ανακοίνωσε ότι δήθεν επρόκειτο
να σταλούν στην ΚωνσταντΙνούπολη με πλοίο. Αντί όμως να τους μεταφέ
ρουν, τους έπνιξαν στον Δούναβη. Οταν ήρθε η σειρά του Ρήγα, τότε αυτός,
σης τελευταίες στιγμές του, οπλίστηκε με άφθαστο μεγαλείο κω φοβερή δύ-
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ναμη, σπάζοντας τα δεσμά του κω ρίχνοντας κάτω με μια γροθιά τον πρώτο
φρουρό, που τον πλησίασε. Ο πασάς διέταξε να τον τουφεκίσουν και ευθύς
δύο Τούρκοι τον σημάδεψαν.
<<-Ετσι πεθαίνουν τα παλικάρια! >> φώναξε ο Ρήγας πριν 01 σφαίρες τρυπή
σουν το στήθος του. <<Αφθονο σπόρο έσπειρα>> είπε. <<Θα 'ρθει ώρα που το έ
θνος μου θα τρυγήσει τους γλυκούς καρπούς του».
Μετά το θάνατο του Ρήγα, καταπνίγηκε προς στιγμήν το κίνημα που ε
κείνος ήταν το πρωτουργός του. Η Εταιρία διασκορπίστηκε κω παρέμειναν
μόνο το όνομά της κω η ανάμνησή της. Ωστόσο, είχε δοθεί σπουδαία ώθηση
για το μέλλον κω υπήρξε σημαντικότατο γεγονός η συνένωση όλων των
Ελλήνων ραγιάδων κάτω από έναν πολιτικό δεσμό κω κατά του Διβανίου.
Ο Ρήγας μυστικά είχε αποταθεί σε όλες τις υπόδουλες φυλές της Βαλκανι
κής, ακόμα και στα φιλελεύθερα τουρκικά στωχεία. Είχε κατορθώσει να
προσελκύσει στο μυστικό του όλους τους δυσαρεστημένους και ανεξάρτη
τους άντρες, όπως τον μεγαλόπρεπο Αλή πασά κω τον τολμηρό Πασβάνο
γλου, που μπορούσε να αντιταχθεί στο Βιδίνι εναντίον κάθε στρατιωτικής
δυνάμεως της Πύλης.
Πραγματικά, είνω παράδοξο το σύμπτωμα που χαρακτηρίζει την ανατα
ραχή τότε των Βαλκανίων. Η ένωση Τούρκων κω Ελλήνων για την ανα
τροπή του καθεστώτος της Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε δυνατή.
Κω αυτή ακόμα η τουρκική κυβέρνηση δεν είχε γλιτώσει από την ανα
μορφωτική επιδημία που επικρατούσε, κω η οποία είχε προσβάλει στον IH'
αιώνα όλους τους φιλοσόφους της Ευρώπης, τους πολιτικούς άντρες κω
τους ηγεμόνες ακόμη. Οπως στην πολιτισμένη Δύση, τις επιχειρούμενες α
πό τα πάνω πολιτικές μεταρρυθμίσεις έπνιγε το πολιτικό ρεύμα από τα κά
τω βρίσκοντας την έκφρασή του στη <<Μασσαλιώτιδα>> και τη λαιμητόμο, έ
τσι κω το οθωμανικό κράτος κάθε απόπειρα για τη διόρθωση των κΟΙνών α
πό τα πάνω δεν είχε άλλο αποτέλεσμα παρά το ξύπνημα των ναρκωμένων ε
θνικών δυνάμεων των υπόδουλων φυλών και την επιτάχυνση της παρακ
μής της κυρίαρχης τουρκικής εξουσίας.

Ο ΑλήΠασάς
Μέσα απ ' αυτό το χάος πρόβαλαν τολμηροί τυχάρπαστοι που εκμεταλλεύ
τηκαν την αδυναμία τ ης Πύλης για τα φιλόδοξα σχέδιά τους, όπως ο Πα
σβάνογλου πασάς του Βιδινίου, ο Μεχμέτ Αλής της Αιγύπτου και ο Αλή πα
σάς των Ιωαννίνων. Κι 01 τρεις ήταν γεννήματα του χάους των πολυτάρα-
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χων καιρών, γεμάτοι δαιμονική δύναμη, άκαμπτη συνέπεια και αδυσώπητη
ωμότητα.
Εκείνος όμως που θύμιζε περισσότερο τον Τύραννο του Μακιαβέλι, τόσο
στους σκοπούς όσο και στα μέσα, ήταν ο Αλή πασάς. Μια τέτοια μορφή ίσως
ενδιαφέρει πολύ λίγο τον άνθρωπο που αγαπά τον ήρεμο και ειρηνικό βίο
καθώς και την ειδυλλιακή πλευρά της ιστορίας· για τον πολιτικό νου όμως,
που σκέπτεται βαθύτερα, ο Αλή θα είναι πάντοτε αντικείμενο μελέτης, για
τί ο τύραννος αυτός είναι εκείνος που όπλισε το χέρι των Ελλήνων που μό
λις ξυπνούσαν από τη δουλεία.
Αν και εργαζόταν προς όφελος της τυραννίας του, ωστόσο είναι αυτός που
έσπρωξε την Ελληνική Επανάσταση ώς την έκρηξή της. Η αποστασία του ε
ναντίον του σουλτάνου "αι η μvστι"ή ορyάνωση των Ελλήνων, η Φιλι"ή Εται
ρία, παρασι,εύασαν "ατά πρώτο λόyο την Επανάσταση του 1821.
Ο Αλής γεννήθηκε σ' έναν τόπο που, αν και χωρίζεται από την Ιταλία με
μια στενή θαλάσσια λωριοα, είναι πιο άγνωστος σε μας ακόμα κι από τα ανε
ξερεύνητα βάθη της Αμερικής. Στις απόκρημνες πλαγιές της Πίνδου, που οι
αρχαίοι Ελληνες τις θεωρούσαν την εσχατιά της γης και περιοχή αιωνίου
ζόφου, κατοικεί ένας λαός, οι Αλβανοί, που έχει βασικό χαρακτηριστικό τα
όπλα και τον πόλεμο, θεωρώντας ύψιστη τιμή την αποφυγή κάθε ειρηνικής
βιωτικής απασχόλησης, ένας λαός μαχητών και αγρίων. Είναι απόγονοι της
αρίας εκείνης φυλής που κατά τους προϊστορικούς χρόνους κατέλαβε τη
χερσόνησο του Αίμου και αποτέλεσε κοινή ομοφυλία, με τα ονόματα Ιλλυ
ριοί, Ηπειρώτες, Σκιπετάροι. Οι Αλβανοί είχαν ανέκαθεν στενές σχέσεις με
τους γειτονικούς τους Ελληνες. Πριν και μετά την τουρκική κατάκτηση κα
τέβηκαν στην Ελλάδα και ένα μεγάλο μέρος του σημερινού βασιλείου είναι
αλβανικής καταγωγής. Στην Αττική, στη Μεγαριοα, στην Καρυστία, στη
Βοιωτία, στα νησιά Σαλαμίνα, Υδρα, Σπέτσες, στην Κορινθία και στην Αργο
λιοα, στο βόρειο τμήμα της Αρκαδίας και το ανατολικό της Αχαϊ:ας, στη Λα
κωνία, κοντά στη Μονεμβασία, στα Βάτικα, Λάλα, Καρύταινα, ανάμεσα στο
Ναβαρίνο και στην Κορώνη συναντώνται πολλά ίχνη αλβανικών εγκατα
στάσεων. Και σήμερα ακόμη ( * ) ακούει κανείς αλβανικές λέξεις στους δρό
μους της Αθήνας ακόμα κι από παιδιά που παίζουν στους Στύλους του Ολυ
μπίου Διός, αλλά ούτε στιγμή δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι το αλβανικό

( *) Ο αναγνώσ της πρέπεΙ να 'χεΙ υπόψη τ ου όη ο Μέντ ελσον γράψεΙ το 1870.
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στΟΙχεfο που κατέβηκε στην Ελλάδα αναπόφευκτα θα εξελληνωθεf αργά ή
γρήγορα.
Αλλιώς όμως έχουν τα πράγματα μέσα στην ιο ια την Αλβανfα. Η εθνικό
τητα των Αλβανών διατηρήθηκε επfμονα και ΟΙ ίδιοι μένουν προσκολλημέ
νοι στη γη τους και τα πατριαρχικά ήθη τους. Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι
στον κΟΙνωνικό τους βfο διατήρησαν τη χειροδικία, τη βεντέτα και τους φυ
λετικούς δεσμούς.
Ο διανοητικός κόσμος των Αλβανών περιορfζεται στο πλαfσιο του οικια
κού βίου και όλη η αγάπη τους συγκεντρώνεται στην οικογένεια και το γέ
νος (φάρα). Οσες φορές δεν υπήρχε εξωτερικός εχθρός για να τον πολεμή
σουν, οι φάρες πετσοκόβονταν αναμεταξύ τους. «Χουμ φις; » , δηλαδή «σε
ποια φάρα ανήκεις; >>, εfναι μια συνηθισμένη ερώτηση που απευθύνουν ανα
μεταξύ τους οι Αλβανοf δύο διαφορετικών γενών όταν συναντιούνται, κρα
τώντας συγχρόνως το δάχτυλο στο λύκο του όπλου, γιατί είναι πιθανότατο
να υπάρχει τσέτα, δηλαδή παλιά έριδα ανάμεσα στα δύο γένη και το ένα να
χρωστάει αfμα στο άλλο.
Η εκδfκηση για φόνο είναι στην Αλβανία, όπως στην Κορσική και στη Μά
νη, ιερό έθιμο που συνδέεται αδιάσπαστα με την πfστη. Ολόκληρη η ηθική
των πρωτόγονων αυτών λαών θεμελιώνεται στο φοβερό αξfωμα ότι όπΟΙος
δεν εκδικεfται δεν έχει λόγο υπάρξεως.
Εκείνος που συγχωράει την αδικfα, δικαιώνει, κατά την αλβανική νοο
τροπfα, τη βιαιοπραγία του ξένου. Ο φόνος εfναι γι' αυτούς αντικεfμενο τα
κτικής συναλλαγής και στην επιθανάτιο κλfνη του ο οικογενειάρχης απα
ριθμεf τα κεφάλια που πέσανε από το γένος και παραδfνει με ευλάβεια την
παρακαταθήκη της εκδικήσεως στις καρδιές των γιών του.
Ο Αλής γεννήθηκε το 174 1 στο Τεπελένι. Το μικρό αυτό χωριό βρfσκεται
στις όχθες της Βογιούσας, του ποταμού των στεναγμών, που περιβάλλεται
από ψηλά και τ ιτανικά όρη. Το φαράγγι του Τεπελενιού αλωνfζεται από
τους ανέμους και τις καταιγιοες και στις κλιτύς της Βογιούσας δεν φυτρώ
νει ούτε δέντρο ούτε θάμνος.
Μέσα σε μια τέτοια φύση μεγάλωσε ο Αλής, άγριο και ρωμαλέο τέκνο της
ερημιάς και των βουνών. Από τα νιάτα του φαfνεται σαν να τον προκαλού
σε η μοfρα να εκδικηθεf τη σκληρή ύβρη κατά της ΟΙκογένειάς του με το
διωγμό και την εκτόπιση του πατέρα του. Παιδf ακόμα έδειχνε έξυπνος και
διέφερε πολύ από τους Τούρκους συνομηλfκους του, το δε λυπηρό τέλος του
πατέρα του εfχε δυνατή επίδραση στην ψυχή του.
Στα 1 782 μπήκε στην υπηρεσfα του Κουρτ πασά του Βερατfου, που κυ-
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ριαρχούσε στην κεντρική κω νότια Αλβανία. Ο πασάς τον συμπάθησε τόσο
πολύ ώστε τον aρραβώνιασε με τη θυγατέρα του, αλλά πολύ γρήγορα 01 ρα
δΙΟυργίες ισχυρών αντιπάλων, που προσπάθησαν να δυσφημήσουν το χα
ρακτήρα και τη φάρα του Αλή, κατάφεραν να διαλύσουν τον αρραβώνα και
να δώσει ο Κουρτ την κόρη του στον Ιμπραήμ μπέη, πλούσιο χωροδεσπότη
από τη φάρα του Σινάν πασά.
Ο Αλής τότε δραπέτευσε κρυφά από το Βεράτι και μπήκε επικεφαλής μως
συμμορίας τυχοδιωκτών, που είχαν μαζευτεί από την επιθυμία να αρπάξουν
καΙ να λεηλατήσουν. Στην εκστρατεία αυτή τον ακολουθούσαν η μητέρα
καΙ η αδελφή του.
Η Χάμκω ήταν γυναίκα τολμηρή ΚαΙ με απέραντη φιλοδοξία. Η εμφάνΙσή
της κι ο χαρακτήρας της μαρτυρούσαν σκληρότητα και ανδροπρέπεΙα ΚαΙ
φανταζόταν πως ήταν μια δεύτερη Ολυμπιάς. Πετώντας το γιασμάκι ΚαΙ τη
ρόκα άρπαξε το όπλο γω να πολεμήσει για το συμφέρον του γ10υ της.
Κοντά στο Ζαγόρι ξέσπασε η μάχη ανάμεσα στον Αλή ΚαΙ το στρατό του
Κουρτ, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Γρήγορα οι πόροι του Αλή άρχισαν να εξαντλούνται. Εγκαταλειμμένος α
πό τους συντρόφους του, πιάστηκε στο τέλος αιχμάλωτος μαζί με τη μητέ
ρα ΚαΙ την αδελφή του από τους κατοίκους του Χορμόβου και του Γαρδικι
ού.
Η Χάμκω και η Χαϊνίτσα υπέστησαν φοβερές κακώσεις, απ' αυτές που η
λεπτόλογη μοχθηρία μπορεί να μηχανευτεί εναντίον γυνωκών. Ρίχτηκαν
σε ένα υγρό μπουντρούμι ΚαΙ δεν έβγαΙναν παρά μόνον για να παραδοθούν
στην κτηνωδία των προκρίτων του Γαρδικιού καΙ του Χορμόβου. Τα παθή
ματα των γυναικών συγκίνησαν πολλές καρδιές- έγιναν διαπραγματεύσεις
για την εξαγορά τους κω τέλος ένας Ελληνας πρόσφερε το αναγκαίο ποσό,
22.800 γρόσια κι έτσι οι Γαρδικιώτες τις απέλυσαν. Εννοείται ότι 01 δύο γυ
ναίκες, που ένιωθαν βαριά την προσβολή, κέντρισαν αμέσως στον Αλή τον
πόθο της εκδίκησης. Η Χάμκω τον εξόρκισε να μην ησυχάσει αν δεν ισοπέ
δωνε το Γαρδίκι κι η Χαϊνίτσα τον παρακαλούσε να ξεπλύνει με το αίμα την
προσβολή κατά της οικογένειας.
- Τότε μόνο θα πεθάνω ήσυχος, έλεγε ο Αλής, όταν γεμίσω το μαξιλάρι μου
με τα μαλλιά των γυναικών του Γαρδικιού!
Η δύναμη του Αλή αύξωνε συνεχώς. Στα 1 787, όταν ξέσπασε ο πόλεμος α
νάμεσα στην Τουρκία και τους Αυστρορώσους, ανατέθηκε στον Αλή σπου
δαίο στρατιωτικό πόστο κάτω από την αρχηγία του μεγάλου βεζύρη Γιου
σούφ. Εξαιτίας των υπηρεσιών του αυτών η Πύλη τού παραχώρησε το πα-
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σαλίκι των Τρικάλων με δύο αλογοουρές και τον τίτλο του ντερβενεζή, του
γενικού δηλαδή επόπτη των δρόμων της Ρούμελης.
Ενα από τα κυριότερα καθήκοντα του νέου αξιώματός του ήταν η εξα
σφάλιση της ελεύθερης κίνησης στο δρόμο Ιωαννίνων - Κωνσταντινούπο
λης και η εξάλειψη της ληστείας στην κοιλάδα του Πηνειού. Ο Αλής άρπα
ξε την ευκαιρία και διατηρούσε πια ανοιχτά ιδιαίτερο μισθοφορικό σώμα α
πό 4.000 άνδρες, ενώ ταχύτατα απόδειξε τι μπορούσαν να κάνουν κάτω από
την ηγεσία του. Οπου συνάντησε τους ληστές μέσα στην περιοχή του τούς
χτύπησε αποφασιστικά και τους απώθησε στα βουνά. Το όνομά του ενέπνεε
τέτοιον τρόμο, ώστε η τάξη και η ασφάλεια επικράτησαν από την Πίνδο ώς
τις Θερμοπύλες. Τότε άρχισε να σκέπτεται το πασαλίκι των Ιωαννίνων, θέ
λοντας να κυριαρχήσει στην Ηπειρο και την Αλβανία. Η μητέρα του είχε πε
θάνει κι η τελευταία της θέληση ήταν να εκδικηθεί ο γιος της τους Χορμο
βίτες και τους Γαρδικιώτες.
Από την εποχή της τουρκικής κατάκτησης οι Γιαννιώτες είχαν διατηρή
σει ένα καθεστώς ημιελευθερίας και μπορούσαν να πετυχαίνουν την ανά
κληση των ανεπιθύμητων πασάδων τους. Το 1 7 16 υπέκυψαν στον κεφαλι
κό φόρο (χαράτσι) και το 1740 στην εξουσία πασά με δύο αλογοουρές που ε
ξαρτιόταν από τον βεζύρη των Τρικάλων. Σ' αυτά τα προνόμια ο Αλής βάσι
σε όλες του τις επιδιώξεις. Εφτ ιαξε δική του κλίκα μέσα στους Ελληνες των
Ιωαννίνων και διατηρούσε πράκτορες που συνδαύλιζαν τη διχόνοια ανάμε
σα στους μπέηδες. Ο θάνατος του πασά των Ιωαννίνων υπήρξε αφορμή βί
αιων συγκρούσεων και δολοφονίες γίνονταν στους δρόμους μέρα μεσημέρι.
Ο Αλής μάζεψε το στρατό του, και περνώντας την Πίνδο, φάνηκε μπροστά
στα Γιάννινα το φθινόπωρο του 1788. Μόλις έφτασε εκεί οι μπέηδες ξέχασαν
τις διαφορές τους και μαζεύοντας τις δυνάμεις τους συγκρούστηκαν μαζί
του στην περιοχή πάνω από τη λίμνη των Ιωαννίνων.
Ωστόσο νικήθηκαν κι ο Αλής προχώρησε έξω από τα τείχη της πόλης. Μη
διαθέτοντας αρκετό στρατό ώστε να τολμήσει έφοδο, άρχισε να προσεταιρί
ζεται τους κατοίκους, υποσχόμενος πολλά και πείθοντάς τους τέλος να στεί
λουν πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσουν το διορισμό του ως
πασά. Εννοείται ότι η έκβαση της αποστολής δεν ανταποκρίθηκε στις προσ
δοκίες του, γιατί η Πύλη έδιωξε την πρεσβεία, διατάσσοντας να διαλύσει ο
Αλής το στρατό του και να ξαναγυρίσει στην περιοχή της δικαιοδοσίας του,
τα Τρίκαλα. Ο Αλής, όμως, μαθαίνοντας από έναν πιστό υπηρέτη του την α
ποτυχία της πρεσβείας, αποφασίζει να δράσει πραξικοπηματικά. Συνεννοεί
ται με την επιτροπή που έφερνε το σουλτανικό φιρμάνι και το αντικαθιστά
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μ' ένα άλλο πλαστό, που διέτασσε τους μπέηδες ν' αναγνωρfσουν το διορισμό
του ως πασά των Ιωαννfνων! Μέσα στη σύγχυση και την ταραχή που επι
κράτησε, ο Αλής επωφελεfται και μπαfνει θριαμβευτικά, στα Γιάννινα τον
Οκτώβριο του 1788, εγκαθιστά ισχυρή φρουρά, στέλνει στην Πύλη και
νούργια πρεσβεfα με αφθονότερα δώρα και κατορθώνει, δωροδοκώντας τα
μέλη του Διβανfου, την αναγνώριση των τετελεσμένων γεγονότων. Ο λαός
των Ιωαννfνων ευχαριστήθηκε από την τροπή των γεγονότων, γιατf διέ
βλεπε το τέρμα των aτελεύτητων διχονοιών.
Ο Αλής κέρδισε με τα fδια μέσα το πασαλfκι της Αρτας. Υπέταξε κατόπιν
την Ακαρνανfα και μπορούσε τώρα με την ησυχία του να σκέπτεται την εκ
δfκησή του κατά του Χορμόβου. Ετσι, αφού κατέλαβε το χωριό με δόλο, το
ισοπέδωσε κυριολεκτικά και πέρασε από μαχαίρι τους κατοfκους του. Ενας
Χορμοβfτης που κατηγορούνταν σαν βιαστής της Χάμκως τοποθετήθηκε σε
μια σχάρα, βασανfστηκε με πυρωμένα σfδερα και ψήθηκε σε σιγανή φωτιά.

Αλής και Σουλιώτες
Η προσοχή του Αλή στράφηκε κατόπιν στην κατάλυση της ανεξαρτησfας
των μικρών πατριαρχικών αλβανικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των Σου
λιωτών. Απόγονοι Αλβανών χριστιανών από τη φάρα των Τσάμηδων, οι
Σουλιώτες εfχαν αποσυρθεί τον Ιzι αιώνα στα άγρια βουνά που διαγράφο
νταν σαν φωλιές γυπών πάνω από τις χαράδρες του Αχέροντα. Στη δεξιά ό
χθη, κοντά στην Κλεισούρα, βρfσκονταν τα πρώτα χωριά Αβαρfκο, Κιάφα
και Σαμονέβα, σε απόσταση δε βολής η έδρα της κοινότητας, το Κακοσούλι.
Εκεf που ο ορεινός δρόμος εγκαταλεfπει την όχθη του ποταμού και τραβάει
ψηλά στους γκρεμούς κρεμόταν ένας μοναχικός βράχος, που ονομαζόταν
Κούγκι, όπου υπήρχε το φρούριο-μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής, ιδρυμέ
νο από τον μοναχό Σαμουήλ.
Το φρόνημα και η παλικαριά των κατοfκων του προάσπιζαν το Σούλι πε
ρισσότερο από τα φυσικά ή τεχνητά οχυρά του. Φύσεις πολεμοχαρεfς, περι
φρονούσαν το εμπόριο ή τις τέχνες και μόνο η κτηνοτροφfα και η αρπαγή θε
ωρούνταν άξιες ασχολfες για άντρες. Από δέκα χρόνων πιάνανε τα όπλα και
δεν τ ' αποχωρfζονταν σ' όλη τους τη ζωή. Ο βfος του Σουλιώτη ήταν δωρ
κής αγώνας γεμάτος περιπέτειες και στερήσεις. Ακόμα και οι γυναΙκες στην
ανάγκη πετούσαν τη ρόκα και τον αργαλειό και άρπαζαν τα όπλα.
Κάθε χωριό διαφούνταν σε φάρες ή οικογενειακές ομάδες, που επικεφα
λής τους ήταν ένας πρωτόγερος. Αντf γραπτών νόμων κρατούσαν το έθιμο,
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δοκψασμένο από το χρόνο, και στις δύσκολες περιστάσεις του δημόσιου βί
ου συγκροτούνταν συμβούλια από τους προεστούς των τεσσάρων χωριών.
Το σύνολο του πληθυσμού υπολογιζόταν το 1 730 σε εκατό μόνο οικογένει
ες που είχαν όλες το δικαίωμα να φέρουν όπλα. Την προτελευταία δεκαετία
του ΙΗ' αιώνα ο πληθυσμός ήταν χίλιοι ντόπιοι και 1.500 έποικοι που κα
τοικούσαν στις επτά κοινότητες (Εφταχώρι) που είχαν ιδρυθεί γύρω από τον
πυρήνα των τεσσάρων σουλιώτικων δήμων. Οι Σουλιώτες, αυξάνοντας σε α
ριθμό με επιγαμίες με νέους χρωτιανούς Τσάμηδες, έγιναν γρήγορα ο φόβος
και ο τρόμος των τουρκικών κοινοτήτων Μαργαρίτι και Παραμυθιάς, με τις
οποίες είχαν αδιάκοπο πόλεμο, ενώ έβρισκαν φιλικό στήριγμα στους Ενε
τούς διοικητές Πάργας κω Πρέβεζας.
Πολλές φορές οι Σουλιώτες κινήθηκαν από πολιτικά αίτια. Ετσι πήραν μέ
ρος στα ρωσοκίνητα κινήματα του 1770 και του 1790. Τον Απρίλιο του 1790
σουλιώτικη αντιπροσωπεία πήγε στην Πετρούπολη κω επέδωσε στην τσα
ρίνα υπόμνημα στο οποίο κατακρινόταν β ίαια η διαγωγή του Μυκονιάτη
Ψαρού και υπογραμμίζονταν οι συνέπειες που η δράση του μπορούσε να
γεννήσει ανάμεσα στους εξαπατημένους ραγιάδες. «Δεν θέλουμε τους θη
σαυρούς σας», έγραφαν, <<αλλά μπαρούτι για τα φουσέκια μας. Καταθέτουμε
το στέμμα του παλωού μας βασιλείου στα πόδια σου και σε παρακαλούμε να
μας δόσεις ηγεμόνα, αφού πια έχει εκλείψει το δικό μας βασιλικό γένος>>.
Η Αικατερίνη τους υποδέχτηκε ευμενέστατα κω, εισακούοντας κάθε επι
θυμία τους, τους υποσχέθηκε γρήγορη βοήθεια. Κατόπιν τους οδήγησε στα
διαμερίσματα του εγγονού της Κωνσταντίνου που χάρηκε ακούγοντας τους
Σουλιώτες να τον προσαγορεύουν βασιλέα της Ε.Uάδος. Οι Σουλιώτες κα
τάρτισαν ένα πολεμικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ελληνορωσικός στρατός
θα εισέβαλλε στη Μακεδονία, ενώ άλλες δυνάμεις θα εξορμούσαν από την
Πελοπόννησο, θα ενώνονταν με τον Κατσώνη στη Λιβαδειά κω κατόπιν θα
συσσωματώνονταν με τις πρώτες μπροστά στη Θεσσαλονίκη.

Πόλεμοι κατά των Σουλιωτών
Οταν οι υποσχέσεις της τσαρίνας αποδείχτηκαν σαπουνόφουσκες, ο Κα
τσώνης νικήθηκε εγκαταλεψμένος από τους Ρώσους κι ο ελληνικός αγώνας
προδόθηκε με τη συνθήκη του Ιασίου. Τότε ο μικρός ορεινός λαός που κα
τοικούσε στον Αχέροντα μεταμελήθηκε πικρά γιατί αναμείχθηκε στην πο
λιτική. Ομως από τη συμμαχία των Σουλιωτών με τους Ρώσους επωφελή
θηκε ο Αλής για να παραστήσει στην Πύλη το Σούλι σαν φωλιά προδοτών
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και aρπάγων και να πάρει σουλτανικό φιρμάνι για την καταπολέμησή τους.
Η πρώτη κρούση του την άνοιξη του 1 790 απέτυχε παταγωδώς. Οι Αλβανοf
του δεν τόλμησαν να εισδύσουν στην άγρια ορεινή χώρα και διασκορπfστη
καν διαρπάζοντας την πεδιάδα της Παραμυθιάς. Ξαφνικά τότε οι Σουλιώτες
εξόρμησαν από τη φυσική τους ακρόπολη, aποδεκάτισαν τον εχθρό που αιφ
νιδιάστηκε, τον κυνήγησαν ώς τα Γιάννενα και κατερήμωσαν πέρα για πέ
ρα την τουρκική ύπαιθρο.
Ο Αλής έκανε το παν για να ξεπλύνει την ύβριν της ήττας αυτής, φτάνο
ντας ώς το σημεfο να διαβιβάσει προτάσεις ειρήνης στον αντfζηλό του
Ιμπραήμ, για να εμποδfσει έτσι τη μυστική βοήθεια προς τους Σουλιώτες.
Το κοινό μfσος των μουσουλμάνων κατά των χριστιανών επέδρασε τόσο δυ
νατά ώστε ο Ιμπραήμ εγκατέλειψε τους Σουλιώτες και συνθηκολόγησε με
τον Αλή. Ο Αλής συγκεντρώνοντας τότε όλους τους εχθρούς των Σουλιω
τών εξεστράτευσε εναντfον τους με 10.000 στρατό από τα Γιάννινα την 1η
Ιουλfου 1792. Για να παραπλανήσει τους Σουλιώτες απέφυγε φαινομενικά
την επίθεση εναντfον τους και προφασfστηκε σαν αφορμή της εκστρατεfας
του την τιμωρfα των ατfθασων κατοfκων του Αργυροκάστρου, που τότε εf
χαν αρνηθεf να δεχτούν κάπΟΙο μπέη που τους εfχε στεfλει.
Εγραψε λοιπόν στους δύο Σουλιώτες οπλαρχηγούς Μπότσαρη και Τζαβέ
λα λέγοντας ότι τους «χαιρετά και τους φιλεί στα μάτια» , παινεύοντας την
ανδρεfα τους και ζητώντας τη σύμπραξή τους. Και ο μεν φρόνιμος Μπότσα
ρης δεν έπεσε στην παγιοα αλλά ο Τζαβέλας γοητεύτηκε και ήρθε στον Αλή
με σώμα από εβδομήντα επιλέκτους.
Ο Αλής έδειχνε πως πραγματικά ήθελε να εκστρατεύσει κατά του Αργυ
ροκάστρου. Μετά μικρή πορεfα όμως διέταξε να σταθούν και να στρατοπε
δεύσουν. Μόλις οι Σουλιώτες άφησαν τα όπλα τους, ο Αλής τους πολιόρκη
σε, τους έδεσε με αλυσιοες και τους τράβηξε στα Γιάννινα. Δύο απ' αυτούς
αμύνθηκαν απεγνωσμένα και έπεσαν, ενώ τρfτος κατόρθωσε να διαφύγει και
να διαπλεύσει τον Καλαμά υπό χάλαζαν σφαιρών, φέρνοντας το άγγελμα της
προδοσfας στους συμπατριώτες του.
Ετσι, όταν ο Αλής εξεστράτευσε κατά του Σουλfου, βρήκε τα πάντα σε συ
ναγερμό και τις δυνάμεις των Σουλιωτών έτοιμες να τον περιμένουν. Απελ
πισμένος ότι θα καταφέρει να κυριεύσει το Σούλι με τη βfα, κατέφυγε σε
στρατήγημα. Διέταξε να φέρουν μπροστά του τον Τζαβέλα και του πρότεινε
λαμπρές αμΟΙβές αν τον βοηθούσε στην κατάκτηση του Σουλfου, μεταξύ δε
άλλων του υποσχέθηκε τη διοfκηση της Αλβανfας, απειλώντας σε περfπτω
ση αρνήσεως να τον ψήσει ζωντανό.
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Ο Τζαβέλας απάντησε όη μόνος του δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις κι
ότι έπρεπε να συνεννοηθεί με τους συμπατριώτες του. Ο Αλής τον απέλυσε
κρατώντας για όμηρο το 12ετή γιο του Φώτο Τζαβέλα.
Ο καπετάν Λάμπρος μόλις γύρισε στο Σούλι εξέθεσε στους άλλους αρχη
γούς τα σχέδια του Αλή και τους προέτρεψε ν' αντισταθούν μ' όλες τ ις δυ
νάμεις τους. Οταν τέλειωσαν οι προετοιμασίες έγραψε το παρακάτω γράμμα
στον πασά:
<<Χαίρομαι όπου εγέλασα ένα δόλιον· είμ' εδώ να διαφεντέψω την πατριοα
μου εναντ ίον εις ένα κλέφτη σαν κι εσένα. Ο υιός μου θέλει αποθάνει, εγώ ό
μως θέλω τον εκδικήσει πριν αποθάνω. Κάποιοι Τούρκοι σαν και σένα θα
πουν πως είμαι άσπλαχνος πατέρας με το να θυσιάσω τον υιόν μου με τον ε
δικόν μου λυτρωμόν. Αποκρίνομαι ότι αν εσύ πάρεις το βουνόν θέλεις σκο
τώσει με το επίλοιπον της φαμελιάς μου και τους συμπατριώτας μου. Τότε
δεν θα μπορέσω να εκδικήσω τον θάνατόν τους· αμή αν νικώμεν θέλει έχω
και άλλα παιδιά, η γυναίκα μου είναι νέα. Εάν ο υιός μου νέος καθώς είναι
δεν μένει ευχαριστημένος ν' αποθάνει διά την πατριοα του, αυτός δεν είναι
άξιος να ζήσει και να γνωρίζεται ως υιός μου· έτζι. Προχώρησε λοιπόν, άπι
στε. Είμαι aνυπόμονος να εκδικηθώ, να πιω το αίμα σου.
Εγώ ο ωμοσμένος εχθρός σου
Καπετάν Λάμπρος Τζαβέλας>> .
Ο Φώτος κουβαλήθηκε μπροστά στον Βελή, γιο του Αλή, που του ανακοί
νωσε ότ ι κατά διαταγή του πασά θα ψηνόταν ζωντανός.
- Δεν σε φοβάμαι, του απάντησε. Ο πατέρας μου θα μ' εκδικηθεί.
Τέτοιος ηρωισμός μέσα σε μια τόσο νεαρή ψυχή συγκίνησε τον Βελή, ώστε
του χάρισε τη ζωή. Ο Φώτος λευτερώθηκε μετά τον πόλεμο και μεγαλώνο
ντας έγινε ο γνωστός ήρωας του πολέμου της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος.
Αγανακτισμένος για το δόλο ο Αλής άρχισε να προετοιμάζει μια φοβερή εκ
στρατεία κατά του Σουλίου. Σης 20 Ιουλίου 1792 ο στρατός του μπήκε στη
χαράδρα του Αχέροντα και προχώρηqε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φο
ρά. Ο αρχηγός των Σουλιωτών Μπότσαρης άφησε τον εχθρό μέχρι τον τρί
το πύργο που προστάτευε το στενό της Κλεισούρας και τότε έδωσε το σύν
θημα της γενικής επιθέσεως. Τετρακόσιοι άνδρες, με επικεφαλής τον γιο του
Μπότσαρη, έπεσαν απάνω στον εχθρό. Η Τζαβέλαινα με τις άλλες γυναίκες
κυλούσε από ψηλά μεγάλα λιθάρια εναντίον τους, ενώ ταυτόχρονα η έξοδος
της φρουράς του Τίχου απέκοψε την υποχώρηση των Αλβανών του Αλή. Η
σύγκρουση γενικεύτηκε κι από τους 2 .000 μισθοφόρους του πασά μόλις 140
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σώθηκαν ενώ οι απώλειες των Σουλιωτών μόλις έφτασαν τους 100 άντρες.
Με τα κεφάλια των νεκρών μουσουλμάνων οι Σουλιώτες έφτωξαν πυρα
μιοα, ενώ τα κουφάρΙα τους τα πέταξαν στον Αχέροντα. Ο Αλής, που παρα
κολουθούσε τη μάχη από ένα λόφο, έφυγε για τα Γιάννινα τρίζοντας τα δό
ντια του από λύσσα. Μπαίνοντας στην πόλη διέταξε να μείνουν κλειστά τα
παράθυρα και δεκαπέντε μέρες έμεινε απομονωμένος στο παλάτι του. Οι
στρατιώτες του κατάκοποι κυνηγήθηκαν ώς τα προάστια των Ιωαννίνων , ό
που ο επίσκοπος της πόλης πρότεινε στους Σουλιώτες ειρήνη εξ ονόματος
του Αλή. Κατά τους όρους της ειρήνης όφειλε ο Αλής να παραχωρήσει στους
Σουλιώτες όλη την περιοχή μέχρι τη Δερβίτσιανη έξι μίλια μακριά από τα
Γιάννινα, να επωτρέψει τους αιχμαλώτους και να πληρώσει 1.000 γρόσια
για κάθε Τούρκο αιχμάλωτο.
Εννοείται ότι δεν τήρησε τα άρθρα της συνθήκης. Οι μεγάλες πολιτικές
μεταβολές όμως που έγιναν στην Τουρκία τον εμπόδωαν να επιχειρήσει νέα
εκστρατεία κατά του Σουλίου. Αρχισε λοιπόν να φροντίζει για τα οικονομι
κά του, μαζεύοντας όσα χρήματα μπορούσε περωσότερα και επιβάρυνε τους
Αλβανούς με νέους φόρους.
Οταν ο Καρά Μουσταφάς της Σκόδρας κηρύχτηκε φιρμανλής (aποστά
της), ο Αλής φέρθηκε σαν πωτός υπήκοος της Πύλης και προσφέρθηκε για
την καταπολέμηση του προγραμμένου. Από την υπόθεση τούτη κέρδισε σαν
εκλεκτή λεία την Οχριοα, το σπουδαιότατο τούτο συνδετικό κέντρο ανάμε
σα στην Κωνσταντινούπολη και την Αλβανία.

Αλής και Γάλλο ι
Ο Αλής επωφελήθηκε επίσης από ης ταραχές και τον αναβρασμό που επι
κράτησαν επί Σελίμ, εξαιτ ίας της Γαλλικής Επανάστασης. Η συνθήκη του
Κάμπο Φόρμιο παραχώρησε στους Γάλλους τα Επτάνησα και στις 5 Ιουλίου
1797 (*) ο στρατηγός Ζαντιλί ύψωσε την τρίχρωμη σημαία στις επάλξεις του
φρουρίου της Κέρκυρας. Ετσι νέο πλατύ στάδιο ανοιγόταν στις ραδιουργίες
του Αλή και όλες οι προσπάθειές του στράφηκαν στην απόκτηση της εύνοι
ας του νέου κυρίαρχου. Ο Ναπολέων, κατανοώντας την ωφέλεια μιας επα
φής με τον Αλή, έγραφε στον Ζαντιλί στις 10 Νοεμβρίου 1797: «Πολίτη

( *) Ο αναγνώστ ης πρ έπ εΙ να έχεΙ γενΙκά υπόψη του όη ο Μέντελσον χρησψοπωεί το νέο
ημερολόyω ΚΙ όχΙ το παλΙό ΙουλΙανό π ου ίσχυε τότε στην Ελλάδα.
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στρατηγέ, εμποδίζοντας τον Αλή να ταράξει ης κτήσεις μας πρέπει, κατά τη
γνώμη μου, να του δει'ξετε εύνοια. Συμφέρει στη Δημοκρατία να ενισχυθεί
ο πασάς αυτός, να καταβάλει τους ανηζήλους του και να γίνει τόσο δυνατός
ηγεμόνας ώστε να αποβεί χρήσιμος στη Δημοκρατία. Οι κτήσεις μας είναι
τόσο κοντά στις δικές του, ώστε η φιλία μας δεν μπορεί παρά να τον ενδια
φέρει . Στείλτε του αξιωματικούς του μηχανικού και επιτελείς για να απο
κτήσουν γενικές εντυπώσεις για τη χώρα, τους κατοίκους και τα αλβανικά
έθιμα. Διατάξτε γενικές γεωγραφικές και τοπογραφικές περιγραφές ολό
κληρης της τόσο σπουδαίας για μας περιοχής αυτής, από την Αλβανία ώς τον
Μοριά, και προσπαθήστε να ξέρετε όλες τις ραδιουργίες που διαιρούν τους
λαούς αυτούς. Είναι ανάγκη, στρατηγέ, να κολακεύσετε όλες τις φυλές που
κατοικούν γύρω στην Πρέβεζα, όπως κι όλες όσες συνορεύουν με τις κτήσεις
μας, που για την ώρα φαίνονται να είναι διατεθειμένες υπέρ της Γαλλίας>> .
Ο Αλής ευχαριστήθηκε πολύ από τη νέα τροπή των πραγμάτων. Υποδέ
χτηκε με μεγάλες τιμές τον Ροζά, απεσταλμένο του Ζαντιλί, τον άφησε να
του φορέσει με τα ίδια του τα χέρια την τρίχρωμη επαναστατική κονκάρδα
και τον πάντρεψε μέσα στο παλάτι του με την ωραιότατη Ηπειρώτισσα Ζω
ίτσα. Ταυτόχρονα καλοκάρδιζε τους νέους φίλους του διαβεβαιώνοντάς τους
ότι είχε την ίδια ακριβώς ιδεολογία μ' αυτούς. Στον Γάλλο διοικητή Πρεβέ
ζης έλεγε πως είναι πιστός οπαδός του Γιακωβινισμού και τον παρακαλούσε
θερμά να τον μυήσει στη λατρεία της καρμανιόλας.
Μόνο πολιτικοί αρχάριοι μπορούσαν να σαγηνευτούν με τη φαινομενική
ειλικρίνεια και αφέλεια του τυράννου. Για τον Αλή οι ιδέες του 1789 ήταν α
πλό μέσο αύξησης της ισχύος του. Ε τ σι, αφού πήρε την άδεια να περάσει τον
πορθμό της Κέρκυρας, προετοίμασε κρυφά και γρήγορα στόλο στον κόλπο
της Αρτας, αγκυροβόλησε την παραμονή του Πάσχα στον όρμο του Λουκό
βου, επέπεσε με τους Αλβανούς του το μεσονύκτιο, κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του Πάσχα, κατά των χριστιανικών χωριών Αγιος Βασίλειος και
Νυφίτσα και τα ισοπέδωσε κυριολεκτικά, σφάζοντας και τους κατοίκους
τους. Οι πράκτορές του στην Κωνσταντινούπολη δεν αμέλησαν να παρου
σιάσουν με ευνοϊκά γι' αυτόν χρώματα το πραξικόπημα και η Πύλη ανα
γκάστηκε να ανταμείψει τα κατορθώματά του με τον τίτλο του «Αρολάν» .
Κατέκτησε εντελώς την εύνοια του Διβανίου με την πρότασή του ν α τεθεί
αρχηγός επικουρικού σώματος Αλβανών και με τη γενική aρχιστρατηγία
του μεγάλου βεζύρη Χουσεiν να εκστρατεύσει, μαζί με τα σουλτανικά στρα
τεύματα, κατά του αποστάτη Πασβάνογλου. Μαζεύτηκαν έτσι σαράντα πα
σάδες από την Ευρώπη και την Ασία κάτω από τα τείχη του Βιδινίου και
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πρώτη φορά ο σουλτάνος είχε υπό τις διαταγές του τόσο ευσταλή στρατό.
Ο Αλής ήρθε με 8.000 επιλέκτους και ταχύτατα επέβαλε σεβασμό σε φί
λους και εχθρούς. Αν δεν ήξερε από καιρό τα τουρκικά πράγματα κι όλη τη
σαπίλα, η εκστρατεία αυτή και μόνη θα του άνοιγε τα μάτια διδάσκοντάς τον
ότι πουθενά αλλού δεν θα ήταν ευκολότερο στους τοπάρχες να αποσπαστούν
από το σύνολο όσο στην Τουρκία, όπως επίσης πουθενά αλλού δεν μπορού
σε κανείς να ελπίζει στην απόκτηση ανεξαρτησίας από το κέντρο.
Διχόνοια και στάσεις ξέσπασαν στο τουρκικό στρατόπεδο. Ο Πασβάνο
yλου, σαν αντιπρόσωπος των παλαιοτουρκικών συμφερόντων, είχε μαζί του
τις συμπάθειες του μεγαλύτερου μέρους των πολιορκητών, κι η είδηση της
γαλλικής εκστρατείας στην Αίγυπτο αύξησε την αβουλία στο τουρκικό
στρατόπεδο. Ο Αλής, προβλέποντας ρήξη μεταξύ Γαλλίας και Πύλης, έδειξε
τότε στον Μ. Βεζύρη επιστολές του γιου του Μουχτάρ, που αναyyέλλανε με
γάλο αναβρασμό ανάμεσα στους Ελληνες και κίνδυνο επανάστασης που υ
ποκινούνταν από τους Γάλλους.
<<Οι χωρικοί>> , έγραφε ο Μουχτάρ, <<άρχισαν να τραγουδούν ένα τραγούδι
μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Ρήγα που το λένε Μασσαλιώτιδα>> .
Υστερα από τις ειδήσεις αυτές έλαβε ο Αλής από τον Τούρκο αρχιστράτηγο
την άδεια να ξαναγυρίσει στα Γιάννινα.
Φαινομενικά ήταν ακόμα φίλος των Γάλλων. Από τη Μάλτα τού είχε στεί
λει ο Ναπολέων έναν αξιωματικό του, τον Λαβαλέτ , παραyyέλλοντάς του ό
τι θα τον aντάμειβε ανάλογα προς την αφοσίωσή του στους Γάλλους, την
ανδρεία του και τη yενναιότητά του. <<Εντιμότατε φiλε μου>> , του 'yραφε στις
17 Ιουνίου 1798, <<σου στέλνω τις ευχές μου για την υγεία και την ευτυχία
σου και σε πληροφορώ ότι ξέρω από καιρό τη συμπάθειά σου για τη Γαλλι
κή Δημοκρατία. Το γεγονός τούτο μου ενέπνευσε την επιθυμία να σου εκ
φράσω την υπόληψή μου. Τον υπασπιστή μου επιφόρτισα να σου κάνει με
ρικές προτάσεις από μέρους μου και επειδή δεν ξέρει τη γλώσσα σας, σας πα
ρακαλώ να βάλετε έναν καλό και πιστό διερμηνέα για να σας διερμηνεύσει ό
σα θα συνομιλήσετε. Σας παρακαλώ να πιστεύσετε σε όσα θα σας πει εκ μέ
ρους μου και να μου τον στείλετε ταχύτατα πίσω με απάντηση, γραμμένη
τουρκικά με το χέρι σας>> .
Ο Αλής για κάμποσο καιρό υποκρίθηκε ό τ ι καταγοητεύτηκε από τ α λόγια
του Γάλλου στρατηγού και διακοίνωσε στις γαλλικές αρχές της Κέρκυρας ό
τι ήταν διατεθειμένος για τηρήσει αυστηρότατη ουδετερότητα. Διοργάνωσε
στους Φιλιάτες λαμπρή εορτή προς τιμήν του υπασπιστή του Ναπολέοντας,
Ροζά, αλλά ξαφνικά και ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φιλική, ο Γάλλος υπασπι-
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στής πιάστηκε και κουβαλήθηκε αλυσόδετος στα Γιάννενα. Εκεί με υπο
σχέσεις αμοιβών και με βασανιστήρια υποχρεώθηκε να ομολογήσει λεπτο
μερώς τον αριθμό των Γάλλων στρατιωτών και με την κατηγορία ότι ήταν
κατάσκοπος στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, αποβάλλοντας το
προσωπείο, ο Αλής εξεστράτευσε τον Οκτώβριο του 1798 κατά της Πρέβεζας
που την υπερασπίζονταν 400 κάτοικοι και 300 Γάλλοι. Ο αρχιεπίσκοπος
Αρτας Ιγνάτιος είχε σπείρει προς το συμφέρον του Αλή τη διχόνοια ανάμεσα
στους υπερασπιστές και όταν ο Αλής τη νύχτα της 23ης Οκτωβρίου πρό
σβαλε την πόλη με 5.000 Αλβανούς οι κάτοικοι άφησαν αβοήθητους τους
Γάλλους συμμάχους τους. Οι Γάλλοι, ύστερα από ηρωική άμυνα, αναγκά
στηκαν τέλος να υποκύψουν στον αριθμό και να συνθηκολογήσουν. Η πό
λη επί δύο μέρες ερημωνόταν και καιγόταν και οι κάτοικοι, πληρώνοντας
σκληρά την προδοσία τους, σφάχτηκαν ανυπεράσπιστοι. 200 φυγάδες που
πήγαν στη Βόνιτσα πείστηκαν από τον Ιγνάτιο να επιστρέψουν και σφά
χτηκαν επίσης με μεγάλη απάθεια.
Η σφαγή της Πρέβεζας τράβηξε τη γενική προσοχή στον πασά των Ιωαν
νίνων. Η Πύλη τού απένειμε και τρίτη αλογοουρά, ο δε ναύαρχος Νέλσον
τον συνεχάρη για τη νίκη του. Η άλωση της Πρέβεζας ήταν για τη φιλοδο
ξία του Αλή το πρώτο βήμα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Κατέλαβε τη Βό
νιτσα, υποστήριξε τους Ρώσους και τους Τούρκους στην πολιορκία της Κέρ
κυρας και προσπάθησε να πατήσει ο ιοιος ποδάρι στα Ιόνια νησιά. Ομως α
πέτυχε επιχειρώντας να περάσει τον πορθμό της Λευκάδας και να καταλάβει
το νησί γιατ ί έγκαιρα έπλευσε ο ρωσικός στόλος. Επίσης ο Ρώσος ναύαρχος
Ουσακόφ ματαίωσε τη μελετώμενη επιδρομή του Αλή κατά της Πάργας κι
έτσι περιορίστηκε να καταλάβει μόνο τη Βόνιτσα και το Βουθρωτό. Η συν
θήκη του Μαρτίου 1800, που ασφάλισε την ανεξαρτησία των Ιονίων υπό τη
ρωσοτουρκική προστασία, έβαλε τέρμα στην επέλαση του Αλή προς τα δυ
τικά. Ωστόσο ρίζωσε βαθιά μέσα του η απόφαση να υποτάξει τους Σουλιώτες
προτού εγκαινιάσει νέες επιχειρήσεις.

Τρίτη εκστρατεία και καταστροφή του Σουλίου
Στρατολογώντας 10.000 άντρες, διέδωσε ταυτόχρονα την ψεύτικη φήμη
ότι επρόκειτο δήθεν ν' αποσπαστεί από τους Ρώσους η Κέρκυρα και να διω
χθούν οι Γάλλοι από την Αίγυπτο. Ετσι, aποκοιμίζοντας τους Σουλιώτες,
στράφηκε ξαφνικά εναντίον τους τον Ιούλιο του 1800, δωροδοκώντας πρώ
τα τον αρχηγό των Σουλιωτών Γ. Μπότσαρη με 25.000 γρόσια, για ν' απο-
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κοιμfσει τους πατριώτες του κω να πάρει αυτός στα χέρια του τον εφοδιασμό
των Σουλιωτών. Κω αΙφνιδιάστηκαν μεν 01 Σουλιώτες, αλλά δεν έχασαν το
θάρρος τους· αρχηγός τους ήταν ο περfφημος Φώτος· οι πατριώτες του ορ
κfζονταν στο σπαθί του Τζαβέλα.
Οταν αποκρούστηκαν οι πρώτες επιθέσεις του, ο Αλής αποφάσΙσε να με
τατρέψει την πολ10ρκfα σε αποκλεισμό καΙ διέταξε την κατασκευή οχυρω
μένων πύργων στις εξόδους των φαραγγιών. Επf ολόκληρα μfλω η περ10χή
του Αχέροντα ερημώθηκε εντελώς για να καταστεf αδύνατος ο εφοδωσμός
των πολ10ρκουμένων. Προσκλήθηκαν επfσης οι γεfτονες πασάδες να ενι
σχύσουν τον αποκλεισμό του Σουλfου κω ο πρώην αντfζηλος του Αλή, πα
σάς του Βερατfου Ιμπραήμ ήρθε με 2.000 άντρες επικουρfα. Οι Σουλιώτες
τούς απέκρουσαν κω πάλι όταν επάνω στη μάχη πληγώθηκε ο Τζαβέλας. Οι
Τούρκοι, νομfζοντάς τον νεκρό, μαζεύτηκαν κω πάλι για νέα έφοδο. Η μά
χη βάσταξε ώς τη δύση του ηλfου και ο τραυματfας αρχηγός εξόρκιζε τους
δικούς του να του πάρουν το κεφάλι. Μόλις ήρθε η νύχτα οι Σουλιώτες μπό
ρεσαν να aπαγκΙστρωθούν κω να φέρουν τον καταματωμένο αρχηγό τους
στην Κιάφα.
Ο χειμώνας έμπαινε κω η φωλιά του Σουλfου ήταν ακόμη ανυπότακτη.
Πεfνα κω αρρώστια μάστιζαν το τουρκικό στρατόπεδο κω μόλις συγκρα
τούσε τους Αλβανούς υπό τις σημαfες η θρησκευτική υποχρέωση. Από τους
συμμάχους του επfσης τfποτα πλέον δεν μπορούσε να περιμένει ο Αλής. Οι
μπέηδες της Παραμυθιάς κω του Μαργαριτfου άρχωαν να συμπαθούν τους
Σουλιώτες καταλαβαfνοντας πως η καταστροφή τους θα σήμωνε τον όλε
θρο για όλες τις ανεξάρτητες φυλές της Αλβανfας. Ο Αλής βρέθηκε έτσι α
ναγκασμένος να στεfλει προτάσεις ειρήνης, που 01 Σουλιώτες τις δέχτηκαν
κω έστειλαν 24 ομήρους στα Γιάννινα.
Μόλις ειοε ο Αλής τόσο μεγάλο αριθμό από τους φοβερούς aντιπάλους του
να πέφτει στα χέρω του, ο πόθος της εκδfκησης κατανfκησε τη φρόνησή
του. Αρπαξε τα όπλα τους καΙ τους έριξε στη φυλακή, μηνώντας ταυτόχρο
να στους Σουλιώτες ότι αν δεν υποτάσσονταν θα σκότωνε κω τους εfκοσι
τέσσερις ομήρους. Η διαταγή του όμως αυτή αύξησε την αγανάκτηση των α
ντιπάλων του, που του απάντησαν ότι προτιμούν να χαθούν όλω στα βου
νά τους παρά να παραδοθούν σ' ένα τέρας σαν τον Αλή.
Επfσης απέτυχαν καΙ οι απόπειρες δωροδοκfας του Αλή προς μερικούς α
πό τους εξοχότερους οπλαρχηγούς. Ο Τζήμας Ζέρβας, στον οποfο πρόσφερε
οχτακόσια πουγκιά κω μεγάλη θέση στα Γιάννινα γω να προδώσει τους συ
μπατριώτες του, απάντησε:
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«Βεζύρη, Αλή πασά,
Σ' ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που έχεις για τ ' εμένα, μόν' τα πουγκιά
σου που μου γράφεις με το Μπέτσο να μου τα στείλεις να μη μου τα στεfλεις,
γιατf δεν ξέρω να τα μετρήσω κω δεν ξέρω τι να τα κάνω. Μόν' κι αν ήξερα,
πάλι δεν ήμουν ευχαριστημένος να σου δfνω ούτε ένα λιθάρι από τους βρά
χους της πατριοος μου κω όχι να φύγω από το Σούλι διά τα πουγκιά σου,
καθώς οπού φαντάζεσαι. Τιμές κω δόξες οπού μου υπόσχεσαΙ να μου δfνεις
δεν μου χρειάζονται γιατf σ' εμένα πλούτος, δόξες και τιμές εfναι τ ' άρματά
μου, οπού μ' εκεfνα φυλάω την πατριοα μου, την ελευθερfα μου και τα παΙ
διά μου και τιμώ και τ' όνομα του Σουλιώτου και απαθανατfζω και το δικό
μου όνομα.
Τζήμας Ζέρβας» .
Περf τ α τέλη του 1801 η τύχη χαμογέλασε στους Σουλιώτες: οι περισσό
τεροι μπέηδες της Ηπεfρου εγκατέλειψαν τον Αλή κω προμήθευσαν στους
πολιορκούμενους τροφές και πολεμοφόδια. Επfσης οι αρματολοf της Αιτω
λfας με επικεφαλής τον Παλωόπουλο κω τον Βλαχάβα συμμάχησαν με τους
Σουλιώτες, ενώ από τη Μεσσηνfα κfνησε σε βοήθειά τους ο Κολοκοτρώνης.
Ετσι η δύναμη του πασά των Ιωαννfνων φαινόταν να κλονfζεται από τη ρf
ζα της, αλλά ο Αλής ήξερε τους εχθρούς του. Οι πράκτορές του ξεσήκωσαν
επανάσταση στο Βεράτι που ανάγκασε τον Ιμπραήμ να ξαναγυρfσει γρήγο
ρα· στην Παραμυθιά και την Τζαμουριά έσπειρε τη διχόνοια με το χρυσάφι
κω ο φρούραρχος του Δέλβινου πρόδωσε τον αφέντη τον Μουσταφά και πα
ρέδωσε το φρούριο στον Αλή τον Απρfλη του 1802 μαζf με τους Σουλιώτες
ομήρους που βρfσκονταν εκεf. Ο Αλής σκότωσε τέσσερις από τους αιχμαλώ
τους και άφησε ζωντανούς μόνο τον γιο του Δήμου Δράκου κω τον αδελφό
του Τζαβέλα προς χάρη κω μόνο των συγγενών τους.
Η δραστήρια ενέργειά του έπνιξε έτσι στο λfκνο της τη συμμαχfα προς υ
ποστήριξη του Σουλfου. Η πολιορκfα ξανάρχισε με μεγαλύτερο ζήλο κω ό
λα τα δεινά της πεfνας κω της στερήσεως έπεσαν πάνω στους πολιορκουμέ
νους. Οι πολιορκητές κρατούσαν τις πηγές κω οι πολιορκούμενοι αναγκά
ζονταν να κρεμάνε από τα τεfχη της ακροπόλεως μακριά σχοινιά με σφουγ
γάρια στην άκρη κω μάζευαν το νερό που υπήρχε στις ρωγμές των βράχων.
Επfσης έβραζαν λιγοστό αλεύρι με χόρτα κω ρfζες για να κρατιούνται στη
ζωή. Εκτεθειμένοι στο ψύχος, το χιόνι και τη βροχή, μισοπεθαμένοι σχεδόν,
με βαθουλωμένα μάτια κω μαραμένη όψη, έμοιαζαν με κινούμενα πτώματα,
αγνώριστοι ακόμη κω ανάμεσά τους. Ομως, παρά τις στερήσεις, διηγεfται ο
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Περραιβός, το φρόνημά τους παρέμενε άκαμπτο και το μίσος τους κατά των
τυρράνων ενισχυόταν, την ώρα που η αδυναμία τσάκιζε τα κορμιά τους. Και
οι γυναίκες ακόμα κοιτάζοντας τς μορφές των σκελετωμένων αντρών τους
ψιθύριζαν: «Θάνατος και όχι υποταγή! » .
Μέσα σ ' αυτή την τραγική ώρα δεν έλειψε τ ο χιούμορ. Οταν ο Αλής επι
κήρυξε για 500 γρόσια το κεφάλι κάθε Σουλιώτη, οι πολιορκούμενοι επική
ρυξαν το κεφάλι κάθε Τούρκου για 10 φυσέκια. Κάποτε που ξέκοψε ένας γάι
δαρος και έπεσε στα χέρια των πολιορκητών, οι Σουλιώτες έστειλαν και τον
ζήτησαν υποσχόμενοι να επιστρέψουν σαν αντάλλαγμα έναν ισάξιο του γαϊ
δάρου Τούρκο αιχμάλωτο, τον οποίο και πράγματι έστειλαν!

Ο καλόγερος Σαμουήλ
Σε έκτακτες περιστάσεις οι δυνάμεις και οι ενέργειες των ανθρώπων ξε
περνάνε το συνηθισμένο. Στο γιγάντιο τούτο αγώνα εμφανίστηκε μια μορ
φή που περιβαλλόταν από το θαυμαστό και το υπεράνθρωπο, ο βασιλειανός
μοναχός Σαμουήλ, τολμηρός και δραστήριος θεόληπτος, που είχε βάλει σκο
πό του βίου του την αναζωπύρωση της σουλιώτικης αντιστάσεως και του α
γώνα εναντίον του Αλή. Ονόμαζε τον εαυτό του δεvτέpα napovσίa και με κή
ρυγμα φοβερό, που απέπνεε το θάνατο, παρότρυνε το λαό στο δρόμο εκείνο
όπου «Ο θάνατος και η φύση θα έβλεπαν κατάπληκτοι τον άνθρωπο περι
βλημένο με αθάνατη δόξα>> . Ο λαός τον θεωρούσε απεσταλμένο του Θεού.
Ο Σαμουήλ διέταξε την κατασκευή νέων οχυρωμάτων και την ανέγερση
νέου φρουρίου στην Αγία Παρασκευή, ανάμεσα στο Σούλι και την Κιάφα,
για να χρησιμεύσει σαν καταφύγιο ανάγκης. Πολλές φορές εξαφανιζόταν πη
γαίνοντας σε κοντινές αγορές και προμηθευόταν ζωοτροφίες πληρώνοντάς
τες με κομπολόγια, άγια λείψανα και εικόνες. Ξαναγυρίζοντας έπαιρνε τη
θέση του στις προφυλακές, όπου ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος.
Γύρω από τον μυστηριώδη αυτό μοναχό παίχτηκε η τύχη των γενναίων υ
περασπιστών του Σουλίου. Από την Κωνσταντινούπολη είχαν ειδοποιήσει
τον Αλή να επιδιώξει συμβιβασμό με τους aντιπάλους του και πρότεινε
στους Σουλιώτες ειρήνη με τον όρο της εξορίας του Φώτου Τζαβέλα. Επει
δή το άστρο του Σαμουήλ είχε επισκιάσει τα κατορθώματα του Τζαβέλα, οι
Σουλιώτες δέχτηκαν να θυσιάσουν τον γενναίο αρχηγό τους. Οι γεροντότε
ροι από τις φάρες τον εξόρκισαν σε μυστική συνεδρίαση να υποτάξει τις προ
σωπικές του επιθυμίες στο κοινό συμφέρον και να φύγει από τα βουνά τους.
Μάταια ο Φώτος τούς υπογράμμισε τους κινδύνους από την πλευρά του
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Αλή. Εμειναν αμετάπειστΟΙ. Κω τότε προμαντεύοντας τη βαριά συμφορά
που τους περfμενε, αποχαφέτησε όλους, έκαψε το πατρικό του σπfτι για να
μην το βεβηλώσουν οι εχθροf και εγκατέλειψε τα προγονικά βουνά με λf
γους πιστούς οπαδούς.
Κατορθώνοντας έτσι το σκοπό του ο Αλής σταμάτησε αμέσως τις διαπραγ
ματεύσεις με τους Σουλιώτες κω πρότεινε μεγάλες αμοιβές στον Φώτο. Κα
τάφερε να τον προσελκύσει έτσι στα Γιάννινα και τον πfεζε να προδώσει
τους πατριώτες του. Μάτωα ο Φώτος τού έλεγε ότι ένας μόνο άνθρωπος, κω
μάλιστα θύμα της λαϊκής ευπιστfας, ήταν αδύνατο να επιδράσει αποτελε
σματικά πάνω στους πατριώτες του. Τελικά, αναγκάστηκε ν' αναλάβει τη
μεσολάβηση που του πρότεινε ο Αλής κω υποσχέθηκε να προσπαθήσει να
πεfσει τους συμπατριώτες του να δεχτούν βαρύτατους όρους· σε περfπτωση
που δεν θα το κατόρθωνε έπρεπε να επιστρέψει στα Γιάννινα.
Ο Φώτος πήγε στην Κιάφα κω αμέσως έσπευσε ν' αποκαλύψει το δόλο του
Αλή εξορκfζοντας τους πατριώτες του να μη συνάψουν εφήνη μαζf του πα
ρά μόνο αν λάβουν ασφαλεfς εγγυήσεις για την ανεξαρτησfα του Σουλfου.
Μάταια οι μετανοημένοι φίλΟΙ του τον παρακαλούσαν να μεfνει κω ν' ανα
λάβει την αρχηγfα. Για μερικές στιγμές κλονfστηκε, αλλά η τιμή του ήταν
δοσμένη ενέχυρο στον πασά. Εφυγε λοιπόν κω πήγε στα Γιάννινα, όπου ο ε
ξοργισμένος Αλής τον έριξε στη φυλακή.
Τρfα χρόνια τώρα διαρκούσε ο άνισος αγώνας μεταξύ Αλή κω Σουλιωτών.
Το καλοκαfρι του 1803 οι πολιορκούμενΟΙ κέρδισαν άλλη μια λαμπρή νfκη
υπό την αρχηγfα του Σαμουήλ, ανατινάζοντας στον αέρα ένα από τα νεόδ
μητα αλβανικά φρούρια. Ο Αλής εfχε τέτοια μανfα κατά των Σουλιωτών ώ
στε τη γυναfκα του Εμινέ, που τόλμησe να εκφράσει μια λέξη συμπάθειας υ
πέρ των Σουλιωτών, την κακοποfησε τόσο βαριά, που πέθανε!
Τέλος, ο χρυσός κατάφερε ό,τι δεν εfχαν κατορθώσει τα όπλα του. Ανάμε
σα στους πολιορκημένους βρέθηκε ένας Ιούδας, ο Πήλιο-Γούσης, ένας άν
θρωπος που τον βάρωνε η μομφή της δειλfας, γιατf σε μια συμπλοκή εfχε
τραπεf σε φυγή. Η ταν κατά τα σουλιώτικα έθιμα aποκλεισμένος από την
κΟΙνωνική ζωή και η γυναfκα του έπαφνε νερό τελευταfα στη βρύση. Ετσι
ο Πήλιος μελετούσε εκδfκηση και τη νύχτα της 25ης προς 26ης Σεπτεμβρf
ου, αντf υποσχέσεως δέκα πουγκιών, οδήγησε από μονοπάτια άγνωστα 200
Τούρκους στο Σούλι και τους έκρυψε στο σπfτι του. Το πρωf της 26ης ο γιος
του Αλή, Βελής, διέταξε γενική έφοδο, ενώ ταυτόχρονα εξόρμησαν οι κρυμ
μένΟΙ κω χτύπησαν από τα νώτα τούς υπερασπιστές. Μετά βραχύ και πει
σματώδη αγώνα, οι Σουλιώτες αποσύρθηκαν στην Αγ. Παρασκευή, το φρού-
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ριο του Σαμουήλ. Εκεf αγωνfστηκαν ώσπου κάθε αντfσταση ήταν μάταιη.
Εκαναν προτάσεις συνθηκολόγησης και ο Βελής τις δέχτηκε. Στις 12 Δε
κεμβρfου 1803 οι Σουλιώτες εγκατέλειψαν την πατριοα τους. Ο κύριος ό
γκος με τους Τζαβέλα, Δράκο και Ζέρβα τράβηξαν για την Πάργα, άλλοι με
τον Κουτσονfκα και τον Μπότσαρη για το Ζάλογγο και τρfτη ομάδα για τη
Ρινιάσα.
Στην Αγ. Παρασκευή έμεινε ο Σαμουήλ με άλλους πέντε για να υπογράψει
τη συνθήκη και να παραλάβει το αντfτφο των πολεμοφοδfων, σύμφωνα με
τους όρους της συμφωνfας. Μόλις δύο Τούρκοι και ο γραμματικός του Αλή
πλήρωσαν τα χρήματα, του εfπαν:
- Και τώρα πΟΙα τιμωρfα νομfζεις ότι θα σου επιβάλει ο βεζύρης, καλόγερε;
- Καμfα, απάντησε ο Σαμουήλ. Μην ξεχνάτε ότι απαρνήθηκα τη ζωή και
περιφρόνησα το θάνατο!
Και πηδώντας ξαφνικά τράβηξε την κουμπούρα του και έριξε πάνω στο
μπαρούτι. Επακολούθησε φοβερή έκρηξη και Σαμουήλ και Τούρκοι τάφη
καν κάτω από τα ερεfπια. Γλfτωσε μόνο ένας Σουλιώτης που στεκόταν στην
πόρτα.
Η ηρωική πράξη του Σαμουήλ χρησίμευσε στον Αλή για πρόφαση να α
κυρώσει τη συνθήκη με τους Σουλιώτες. Καταδίωξε λοιπόν τους μετανά
στες και μόνο ο Τζαβέλας, που είχε λάβει τα μέτρα του, κατόρθωσε να φτά
σει στην Πάργα χωρfς απώλειες. Το δεύτερο σώμα, που είχε καταφύγει στο
Ζάλογγο, πάνω στον ψηλό βράχο που δέσποζε στον Αχέροντα, αντιστάθηκε
δύο ολόκληρες μέρες ώσπου σώθηκαν τα πολεμοφόδια και ο εχθρός κατέλα
βε την πηγή του νερού. Οι γυναίκες πρώτες, βλέποντας την απελπιστική
τους θέση, πήραν τα παιδιά τους στην αγκαλιά και εξήντα απ' αυτές, αφού
συσκέφτηκαν για λίγο, φίλησαν τα παιδιά τους και τα σφενδόνισαν στον
γκρεμό όπου κυλούσε το αφρισμένο ρέμα του Αχέροντα. Υστερα πιάστηκαν
από τα χέρια και άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύον συρτό πηδώντας η
μια μετά την άλλη στο βάραθρο από το φοβερό εκείνο ύψος. Οι υπόλοιποι α
ποδεκατfστηκαν και από 800 μόλις 150 έφτασαν στην Πάργα.
Από το Ζάλογγο ο Αλής τράβηξε στη Ρινιάσα, όπου είχαν καταφύγει 20
σουλιώτικες οικογένειες. Και οι άμαχες τούτες ομάδες έγιναν θύματα της εκ
δfκησης του Αλή. Η χήρα του Μπότση, Δέσπω, μη θέλοντας να πέσει στα χέ
ρια του εχθρού κλεfστηκε με τις θυγατέρες της και τα εγγόνια της στον Κου
λά (πύργο) και τον ανατfναξαν στον αέρα. Οι τελευταfοι χίλιΟΙ Σουλιώτες με
τον Κ. Μπότσαρη επικεφαλής κλεfστηκαν στο μοναστήρι του Σέλτζου και
aντιστάθηκαν ώς τον Απρίλη του 1804. Τέλος, υπέκυψαν και μόλις 45 γλί-
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τωσαν και κατέφυγαν στην Πάργα. Οι άλλοι σφάχτηκαν ή ρfχτηκαν στα νε
ρά του Αχελώου.

Ο Αλής χτυπάεΙ τους κλέφτες
Ο πόλεμος κατά του Σουλfου έδωσε καινούργια φήμη στον Αλή. Ο σουλ
τάνος Σελfμ τον ονόμασε Ρούμελη-βαλεσή και του ανέθεσε το σπουδαfο έργο
του ξεκαθαρfσματος της Μακεδονfας και της Θράκης από τους ιαpσαλήδες,
δηλαδή τους ληστές που αλώνιζαν την περιοχή από τη Φιλιππούπολη ώς
την Πελαγονία και νέκρωναν τα πάντα. Την άνωξη του 1804 ο Αλής εξε
στράτευσε με 10.000 Αλβανούς στα Βηώλια (Μοναστήρι) και έδιωξε τους
ληστές από τα καταφύγιά τους. Στην εκστρατεία του αυτή είχε την ευχαρί
στηση να δει συνενωμένους κάτω από τις σημαfες του τούς aξιωματούχους
του Δρίνου και της Σκόδρας, τους σπαχήδες της Θεσσαλfας και τα δύο τρί
τα των πασάδων της Ευρωπαϊκής Τουρκfας.
Επικεφαλής 80.000 μαχητών εμφανίστηκε μπροστά στις πύλες της Φι
λιππούπολης, τιμώρησε παραδειγματικά τους συλληφθέντες κιρσαλήδες
και aποκεφάλισε τους πασάδες του Ν ασκούπ και Σμοκόβου που είχαν υπο
θάλψει τη ληστεfα. Μια εξέγερση που είχαν μαγειρέψει μέσα στο στρατό του
τον ανάγκασε να περάσει πάλι τον Αξιό και να ξαναγυρfσει στα Γιάννινα,
κουβαλώντας πλούσια λάφυρα. Αν και είχε παράπονα εναντfον της Πύλης,
που εfχε ονομάσει βεζύρη της Ρούμελης έναν από τους εχθρούς του, τον πα
σά της Σκόδρας, ωστόσο υποκρfθηκε σεβασμό και υποταγή, γιατί η φρόνη
ση του υπαγόρευε να προσποιηθεf για κάμποσο τον πιστό θεράποντα του
Διβανίου. Και σαν πιστό όργανο της Πύλης διεξήγαγε τις επιχειρήσεις κα
τά των Ελλήνων κλεφτών, που από το θέρος του 1805 εfχαν οργανωθεf τα
κτικότερα.
Ο Αλής φυσικά δεν εfχε κανένα λόγο να συμπαθεί τις εθνικές τάσεις των
κλεφτών, ούτε συμφωνούσαν προς τα ποληικά του σχέδια 01 ιδέες των
Ελλήνων περf ανεξαρτησfας. Ηθελε βέβαια να αναζωογονήσει τις παραδό
σεις του Πύρρου και του Σκεντέρμπεη, όχι όμως και την αναβfωση του Πε
ρικλή ή του Επαμεινώνδα. Γι' αυτό και για πολύ καιρό προσπάθησε να δια
τηρήσει την ισχύ του κράτους του σουλτάνου απέναντι των Ελλήνων. Το
παράδειγμα του Σουλίου έδειχνε πόσο λfγο μπορούσε να σεβαστεf την ανε
ξαρτησία των μικρών ορεινών και κλέφτικων κοινοτήτων.
Το πολεμικό συμβούλιο των κλεφτών, που συνήλθε το καλοκαfρι του
1805 στο Καρπενήσι, πρέπει να θεωρηθεf σαν πρώτη αφετηρfα συστηματι-
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κής αντίστασης κατά του Αλή και των Τούρκων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις
του συμβουλίου, ο Νικοτσάρας, επικεφαλής ομάδας κλεφτών, κίνησε το χει
μώνα του 1805 προς τα βορεινά για να βοηθήσει τους Σέρβους, που με αρ
χηγό των Καραγεώργη πολεμούσαν κατά των Τούρκων. Φτάνονταc; στο
Στρυμόνα, ενώ ετοιμαζόταν να περάσει τη γέφυρα στο Πράβι, χτυπήθηκε α
πό 3.000 Τούρκους σταλμένουc; από τον Αλή να aποκόψουν το δρόμο των
κλεφτών. Οι κλέφτες δεν μπορούσαν ούτε να προχωρήσουν ούτε να υποχω
ρήσουν κι η ζωή τους στηριζόταν πια στη λεπι'δα του γιαταγανιού τους.
Αγωνίστηκαν άνισα επί τρεις μέρες ωσότου εξαντλήθηκαν εντελώς τα πο
λεμοφόδιά τους και δεν τους έμενε τίποτε άλλο παρά να διασπάσουν τις φά
λαγγες του εχθρού με το σπαθί στο χέρι. Με την ανατολή της τέταρτης ημέ
ρας αντιστάσεως ο Ν ικοτσάραc; διέταξε yιουpούσι κι οι κλέφτες, πετώντας τα
όπλα τους, τράβηξαν τα γιαταγάνια και όρμησαν να περάσουν το ποτάμι. Οι
Τούρκοι, αιφνιδιασμένοι, υποχώρησαν και προς στιγμήν άφησαν ελεύθερη
τη διάβαση. Οι Ελληνεc; επωφελήθησαν και πέρασαν το ποτάμι, έσπασαν τις
αλυσίδες της ξύλινης γέφυρας, την γκρέμισαν στο ποτάμι και διευθύνθηκαν
προς Βορράν.
Ωστόσο, ο ηρωισμός τους στάθηκε μάταιος γιατί στη Ροδόπη τούς έκοψε
και πάλι το δρόμο καινούργιο τουρκικό σώμα. Ε τ σι ο Νικοτσάρας, ύστερα α
πό πολύ επικίνδυνη υποχώρηση, κατόρθωσε να επιστρέψει στην πατρίδα
του Ελασσόνα.
Μακριά, από το Σεν-Κλου, ο Ναπολέων επαίνεσε την πολιτική του Ηπει
ρώτη συμμάχου του. ••Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, έγραφε μέσω του
Ταλεϋράνδου, προς τον Αλή, να δαμαστούν οι Σέρβοι και να συγκρατούνται
οι Ελληνες, που είναι οι πραγματικές εφεδρείες της Ρωσίας» .
Ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία του 1806 αύξησε περισ
σότερο την εμπιστοσύνη της Πύλης στον Αλή. Με τη σύσταση της γαλλικής
πρεσβείας δόθηκαν στους γιους του, Βελή και Μουχτάρ, τα πασαλίκια της
Πελοποννήσου και της Ναυπάκτου. Τον ανέχτηκε λοιπόν όταν έδιωξε από
την Πρέβεζα την τουρκική φρουρά και το θέρος του 1806 θα γινόταν κύριος
της Λευκάδας αν η Ιόνιος γερουσία δεν καλούσε σε βοήθεια τους κλέφτες της
Στερεάς. Ο Καποδίστριας, νεαρός τότε γραμματεύς του Ιονίου κράτους, δια
πραγματεύτηκε με τον Μπότσαρη και τον Κατσαντώνη και με την ενωμένη
ενέργεια των Ιονίων και των κλεφτών κατορθώθηκε η αίσια αποτροπή του
κινδύνου.
Η ειρήνη του Τίλσιτ απέδειξε απραγματοποίητα τα σχέδια του Αλή, που ο
νειρευόταν να κατακτήσει ολόκληρη τη χώρα της Ηπείρου. Πραγματικά, το
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σχέδιο της διανομής του κόσμου που κατάρτισαν στην Ερφούρτη ο Αλέξαν
δρος και ο Ναπολέων δεν πρόβλεπε την ίδρυση ηπειρωτικού βασιλείου. Ο
Αλής μάταια παρακαλούσε τον Ναπολέοντα με τους πράκτορές του να τον
δεχτεί σαν υποτελή της Γαλλικής Αυτοκρατορίας και να του παραχωρήσει
τα Ιόνια σαν κληρονομική ηγεμονία. Ο Γάλλος aυτοκράτορας του μήνυσε
ξερά ότι δεν ήθελε να ακούσει τίποτε γι' αυτόν και ότι αν τολμούσε στο μέλ
λον να καταπατή aει τις μεταξύ Γαλλίας και Πύλης συμφωνίες θα φρόντιζε
να τιμωρηθεί από τον σουλτάνο. Ο Αλής προσκάλεσε τον Πουκεβι'λ και προ
σπάθησε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του.
- Ο Βοναπάρτης, του είπε, είναι θυμωμένος εναντίον μου· σε παρακαλώ ό
μως να γράψεις στον υπουργό σου ότι αν ο Βοναπάρτης με διώξει από την
πόρτα, θα ξαναγυρίσω από το παράθυρο γιατί θέλω να πεθάνω στην υπηρε
σία του.
Γελασμένος στις ελπίδες του για τα Ιόνια νησιά, ο Αλής έριξε όλη του την
προσπάθεια στην εδραίωση και επέκταση της εξουσίας του στη Στερεά. Τους
μαχητικούς πόθους των κλεφτών είχε αναρριπίσει δυνατά ο ρωσοτουρκικός
πόλεμος. Είναι κατόρθωμα του Θεσσαλού Ευθυμίου Βλαχάβα το γεγονός ό
τι χάραξε βαθιά στη σκέψη των Ελλήνων την ιδέα της κλέφτικης αντίστα
σης κατά του Αλή πασά και έβαλε μπροστά στα μάτια τους τον εθνικό σκο
πό της απελευθέρωσης. Προορισμένος για μοναχός, εγκατέλειψε το σχήμα
μετά το θάνατο του πατέρα του και βγήκε με τους κλέφτες. Οταν το συμ
βούλιο των κλεφτών στο Καρπενήσι συνδιαλλάχτηκε με τον Αλή, ο Βλαχά
βας διαφώνησε και το θέρος του 1807 κατέφυγε στον Ολυμπο υψώνοντας τη
σημαία της ελευθερίας. Συγκέντρωσε. τους οπαδούς του στις ανατολικές
προσβάσεις της Πίνδου και σχεδίαζε επιδρομή κατά της Ν. Θεσσαλίας κι α
πό εκεί, μέσω των διαβάσεων της Πίνδου, κατά των Ιωαννίνων. Το άγρυπνο
όμως μάτι του Αλή τούς παρακολουθούσε κι όταν έφτασαν στο Καστρί της
Πίνδου, ο γιος του Αλή, Μουχτάρ, τούς κύκλωσε με 400 Αλβανούς και τους
aποδεκάτισε. Λίγο αργότερα ο Βλαχάβας γελάστηκε και παραδόθηκε στον
Αλή, ο οποίος, αφού τον βασάνισε για να προδώσει τους συνεργάτες του, τέ
λος τον θανάτωσε. «Στα Γιάννινα, διηγείται ο Πουκεβίλ, ξαναειοα τον Βλα
χάβα δεμένο σ' ένα πάσσαλο στην αυλή του σαραγιού. Οι ακτίνες του ήλιου
έπεφταν πάνω στο χαλκόχρωμο κεφάλι του, που περιφρονούσε το θάνατο, ε
νώ άφθονος ιδρώτας έβρεχε τη δασειά γενειάδα του. Η ξερε την τύχη του και
πιο ήρεμος από τον τύραννο που ήθελε να του πιει το αίμα, γύρισε σε μένα
το ξάστερο βλέμμα του, σαν να με καλούσε μάρτυρα των τελευταίων στιγ
μών του. Δέχτηκε το θάνατο χωρίς φόβο και χωρίς γογγυσμούς. Σε λίγο τα
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μέλη του σέρνονταν στους δρόμους της πόλης για παραδειγματισμό των πε
ρίτρομων Ελλήνων>> .
Ολοι οι πασάδες της Αλβανίας κι όλοι οι αρχηγοί των κλεφτών είχαν υπο
ταγεί πια στον Αλή. Εμειναν μόνΟΙ aνυπόταχτοι ο πασάς του Δελβίνου Μου
σταφάς κω οι πόλεις Αργυρόκαστρο κω Γαρδίκι, πλωσιωμένες από λιάπη
δες φυλάρχους. Ο Αλής κυρίευσε το Δέλβινο κι ανάγκασε τον Μουσταφά να
καταφύγει στο Γαρδίκι.
Στα 1812 ο Αλής κίνησε κατά του Αργυρόκαστρου. Κατέλαβε την πόλη, έ
διωξε τις σημαντικές οικογένειες παίρνοντας και τις περιουσίες τους. Κατό
πιν ήρθε η σειρά του Γαρδικίου, το οποίο έπεσε κάτω από τα χτυπήματα του
στρατού του Αλή υπό τον Θανάση Βάγια.

Σφαγή των Γαρδικιωτών
Τη νύχτα της 6ης προς 7η Μαρτίου 1812, 72 όμηροι Γαρδικιώτες σφάχτη
καν ανηλεώς στα Γιάννινα. Υστερα από τη σφαγή αυτή ο Αλής προσποιήθη
κε αλλαγή πολιτικής κω παραχώρησε αμνηστία στους Γαρδικιώτες. Πραγ
ματικά ήρθαν κω πέσανε στα πόδια του, ενώ ο Αλής φάνηκε συγκινημένος.
666 οδηγήθηκαν σ' ένα χάνι ώσπου να αποφασιστεί η τύχη τους. Πρωτοφα
νής τότε διαταγή δόθηκε να σφαγούν όλΟΙ, αλλά ΟΙ Αρβανίτες του Αλή αρ
νήθηκαν να βάψουν τα χέρια τους με αδελφικό αίμα. Τότε ο Θανάσης Βάγιας
με Ελληνες ενόπλους ανέλαβε το απαίσιο έργο και σε λίγο 700 πτώματα σκέ
παζαν την αυλή του χανίου .
Παίρνοντας εκδίκηση για τη μητέρα του κω την αδελφή του, ο Αλής εξό
ντωσε τελείως τους Γαρδικιώτες. Οι γυναίκες τους κυνηγήθηκαν στα βου
νά κω τα δάση, ενώ στα ερείπια του Γαρδικιού απαγορεύτηκε να ξανακα
τΟΙκήσουν άνθρωποι.

Η πώληση της Πάργας
Η ειρήνη του Βουκουρεστίου ( 1812) αύξησε περισσότερο την επιρροή του
Αλή στην Πύλη, χάρη στις παραστάσεις των Αγγλων. Τώρα ήρθε η σειρά της
Πάργας, που από το 1814 βρισκόταν στα χέρια των Αγγλων. Οι ΑγγλΟΙ, που
ανέκαθεν πιστεύουν στη δύναμη του χρυσού και υπολογίζουν μόνο στα χει
ροπιαστά κέρδη, συμφώνησαν να την πουλήσουν στον Αλή αντί 150.000 λι
ρών στερλινών χωρίς καν να ρωτήσουν τους Παργιανούς!
Οταν έφτασε η 10η Μαίου 1819, ημέρα της παράδοσης, οι κάτΟΙκοι απο
φάσισαν να αντισταθούν μέχρις εσχάτων. Ο Ayyλος στρατηγός Ανταμς τούς
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πεlθει να μην αντισταθούν. Αφού ξέθαψαν τα οστά των προγόνων τους κω
τα έκαψαν, μπήκαν σε πλοία κω πέρασαν στα Επτάνησα, ενώ οι Αλβανοί ορ
μούσαν και έβαζαν πόδι στην πόλη.

Το αναγεννητικό έργο του Αλή
Τότε πια ο Αλής έφτασε στο απόγειο της ακμής του. Είχε κράτος που ε
κτεινόταν από τη μια ώς την άλλη άκρη της θάλασσας σ' όλο το πλάτος της
Βαλκανικής, είχε στρατό κω χρήματα περισσότερα από το Διβάνι κω τα έγ
γραφά του ήταν σεβαστότερα κι από τα σουλτανικά φιρμάνια. Η πρωτεύου
σά του, τα Γιάννινα, έλαμπε από τον πλούτο κι από τη μόρφωση των κατοί
κων της -είχε εξαίρετα σχολεία κω αποτελούσε το κέντρο όλων όσΟΙ είχαν α
ξιώσεις πολιτισμού κω εκλεπτυσμένης ζωής. Μορφωμένοι αυλικοί απ ' όλα
τα έθνη μαζεύονταν στην αυλή του Αλή εξυμνώντας ώς τον ουρανό το όνο
μά του κω τα κατορθώματά του. Γαλλικά κω ελληνικά συγγράμματα aφιε
ρώνονταν σ' αυτόν τον «ενάρετο κω μεγάθυμον ηγεμόνα» και στη Βιέννη
τυπώθηκε κω ποίημα προς τιμήν του. Οι ΑγγλΟΙ που επισκέπτονταν την
Ανατολή, ο Βύρων, ο Χόμπχαουζ, ο Ουγκ, ο Ντάγκλας, ο Γουόρθ κω άλλΟΙ
δεν παραμελούσαν να προσφέρουν τα σέβη τους στον μεyάλο πασά της Ηπεί
ρου, τον παρέβαλλαν προς τους ενδοξότερους άντρες της αρχωότητας κω
τον αποκαλούσαν νέο Πύρρο.
Ο Αλής άκουγε με προσήνεια τις κολακείες και μιλούσε με αυταρέσκεια
για κάπΟΙο δΙάσημο τάχα πρόγονό του που είχε νΙκήσει τους Ρωμαίους. Ως
τις αρχές του ΙΘ' ω. επικρατούσε στην.Αλβανία το δίκωο της βίας καΙ ΟΙ μι
σοί κάτοΙΚΟΙ ζούσαν σε βάρος των άλλων μισών. Φορολογία καΙ καταπΙέσεΙς
ήταν το βιοποριστΙκό επάγγελμα των προυχόντων· η ληστεία και η ζωοκλο
πή έτρεφαν τις κατώτερες τάξεΙς, ενώ η μοίρα των ειρηνΙκών χρΙστ ιανών
χωρικών ήταν ελεεινή. Μεγάλο μέρος των νέων ξενιτευόταν κω όταν ξανα
γύριζαν έφερναν μαζί τους, εκτός από τη λεία, καΙ την ψυχολογία του μι
σθοφόρου. Ο Αλής ξέι-cοψε την κοινωνική πραyματικότητα από το Μεσαίωνα
ιcαι το φεουδαρχισμό ι<αι άνοιξε το δρόμο στον πολιτισμό με τη μορφή του νε
ότερου δεσποτισμού.
Καταλύοντας την ανεξαρτησία των διαφόρων επαρχΙακών αρχόντων, ξε
ρ ίζωσε τις κληρονομΙκές δυναστείες. «Κανένας δημαγωγός», δΙηγείταΙ ο
Πουκεβίλ, «δεν μπορούσε να χτυπήσεΙ δυνατότερα την τιμαρΙωτική ευγέ
νεια κω τα προνόμΙά της>> . Κω θυμάταΙ κανείς χωρίς να θέλεΙ τον αγώνα του
μοναρχΙκού στΟΙχείου στην Ευρώπη περί τα τέλη του Μεσαίωνα εναντίον
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του αριστοκρατικού. Ο Αλήc; πολέμησε τους ληστές κοτζαμπάσηδες όπως
και τους ληστές με τα ίδια τους όπλα και η αποτελεσματική του αυστηρότη
τα κατέστρεψε τη μάστιγα αυτή. Οι δρόμοι απέκτησαν ιδεώδη ασφάλεια, ώ
στε μπορούσε κανείς να τους διατρέξει με δεμένα τα μάτια. Οι ραγιάδες έ
βρισκαν αμερόληπτη δικαιοσύνη και ισότητα επικρατούσε πέρα για πέρα
μπροστά στο νόμο.
Ο Αλήc; πραγματοποίησε ακόμη ριζικές μεταβολές στις οικονομικές και ε
μπορικές σχέσεις της χώρας. Ενώ πρώτα επικρατούσε το κατά ξηράν εμπό
ριο και οι Αλβανοί έμποροι προμηθεύονταν είδη από τις βιοτεχνίες του Τυρ
νάβου και των Αμπελακίων, από τις αγορές των Σερρών, της Θεσσαλονίκης
και της Κωνσταντινούπολης (το θαλασσινό εμπόριο ήταν γαλλικό μονοπώ
λιο), τώρα με τον Αλή ανοίχτηκε ο δρόμος των ακτών του Ιονίου, άρχισε με
την ειρήνη του 1 8 15 η συναλλαγή με την Αγγλία και την Αυστρία και απο
κλείστηκε από την αγορά η Γαλλία.
Μια τέτοια όμως μεταβολή ήταν αδύνατη με το μέσο της ειρηνικής πει
θούς. Και στην Αλβανία και στην Ελλάδα ο διαφωτισμένος δεσποτισμός έ
μελλε να κατορθώσει τη μετάβαση από το Μεσαίωνα στους νέους χρόνους.
Η προπαρασκευαστική αυτή εκπολιτιστική ενέργεια του Αλή επισκίασε την
πολιτική και στρατιωτική του αξία. Ενώ η ιδέα της ιορυσηc; ενός μεγάλου ελ
ληνοαλβανικού βασιλείου πέθανε μαζί με τον Αλή, οι εμπορικοπολιτικέc; και
εκπολιτιστικές του δημιουργίες, όπως οι δρόμοι, τα υδραγωγεία του, τα σχο
λεία, έζησαν και μετά το θάνατό του.
Η ριζοσπαστικότητα της πολιτικής του φυσικό ήταν να ανησυχήσει την
Πύλη. Τούτο το καταλάβαινε και ο ίδιος όταν έλεγε στους γιους του ότι <<Ο
βεζύρηc; είναι ένας άνθρωπος που φοράει μια βαρύτιμη κάπα και κάθεται πά
νω σε μια πυριτιδαποθήκη που κι ένας μόνο σπινθήρας μπορεί να την ανα
τινάξει στον αέρα)). Κι ακριβώς όταν βρισκόταν στο απόγειο της ισχύος του,
αποδείχτηκε ότι η δύναμή του ήταν υπονομευμένη κι ότι στο τέλος θα ε
γκαταλείπονταν και θα προδινόταν απ' όλους.
Η Πύλη βλέποντας τις aποσχιστικές τάσεις του, αποφάσισε να τον εκτο
πίσει από την εξουσία και να παραχωρήσει το πασαλίκι στον Ισμαήλ Παχό
μπεη, σε μια εποχή που ωρίμαζε η Ελληνική Επανάσταση και που η ατμό
σφαιρα των Βαλκανίων ήταν βαριά και προετοιμαζόταν καταιγίδα. Τα υπό
δουλα γένη των ραγιάδων, οι Σέρβοι, αλλά προπαντός οι Ελληνες, συγκι
νούνταν. Ο Αλήc; ήξερε ότι οι Ελληνες καπεταναίοι και οι διανοούμενοι εί
χαν σχέσεις μυστικές μεταξύ τους και προς το εξωτερικό. Ο Αλής άρχισε μυ
στικές διαπραγματεύσεις με τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιουc; και σύνδε-
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σε σχέσεις με όλους τους δυσαρεστημένους. Στράφηκε ευμενέστατα προς
τους κλέφτες που λίγο καιρό πριν τους καταδίωκε, έπινε στην υγεία τ ης Πα
ναγίας και τους υποσχόταν να γίνει :χριστιανός.

Αποστασία και εξόντωσή του
Τον Μάιο του 1820 συγκάλεσε ένα είδος γενικού συμβουλίου στα Γιάννι
να από τους ισχυρότερους Τούρκους και :χριστιανούς οπλαρχηγούς της
Αλβανίας και τους ανακοίνωσε ότι ήταν εύκολο να νικήσει με τη βοήθειά
τους τούς στρατούς του σουλτάνου και να υπαγορεύσει την ειρήνη μπροστά
στις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Αν, αντίθετα, τον άφηναν να νικηθεί,
η ίδια μοίρα θα χτυπούσε κι αυτούς αργότερα και η Αλβανία θα έχανε για πά
ντα την ανεξαρτησία της. Παράλληλα, διακήρυξε ότι θα παραχωρούσε σύ
νταγμα στους Ηπειρώτες.
Τον Μάιο του 1820 εκδόθηκε το αναμενόμενο χάπι-σεpίφ που κήρυσσε
τον Αλή σε αποστασία, ένοχο εσχάτης προδοσίας και φιpμανλήν, δηλαδή προ
γραμμένο εχθρό του κράτους «αν μέσα σε σαράντα μέρες δεν παρουσιαζόταν
στην Πόλη για να απολογηθεί μπροστά στο :χρυσό κατώφλι της πύλης της
ευτυχίας» .
Ο Αλής παίρνοντας τ ο άγγελμα φώναξε:
- Ο γως της σκλάβας θέλει να με εξοντώσει. Ελπίζω όμως πως θα μπει σύ
νορο ανάμεσά μας κάπου στην Αδριανούπολη.
Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων ήταν τόσο ευνοϊκή γι' αυτόν, ώστε
έλπιζε στην υποστήριξή τους. Απευθύνθηκε προς τους φίλους του
Αyγλους, αλλά αυτοί φάνηκαν δάσκαλοι στην τέχνη του συμφέροντος και
της απιστίας και απάντησαν ότι δέχονται μεν να φυλάξουν τους θησαυρούς
τους, αλλά έχουν την αρχή να μην αναμιγνύονται στα εσωτερικά της Τουρ
κίας.
Μη ξέροντας τι να κάνει, στράφηκε προς τη Ρωσία, που τόσο τη μισούσε
παλιότερα. Κάλεσε λοιπόν τον Ελληνα Παπαρρηγόπουλο, φίλο του Ρώσου
προξένου στην Πάτρα, και ειδοποίησε την τσαρική κυβέρνηση μέσω αυτού
ότι σε περίπτωση ρωσοτουρκικού πολέμου θα βοηθούσε τη Ρωσία με σώμα
40.000 ανδρών. Ο Παπαρρηγόπουλος, κατά σύμπτωση, μετέφερε και τις προ
τάσεις των Ελλήνων κι έτσι στο πρόσωπό του συνυφάνθηκαν στενά οι σχέ
σεις του Αλή προς το ελληνικό έθνος.
Ο στρατός του Αλή, που αντιμετώπισε το σουλτανικό, αποτελούνταν κα
τά μέγα μέρος από Ελληνες και μεταξύ τους πολεμούσαν οι κατοπινοί ήρω-
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ες του αγώνα Διάκος, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης και Μάρκος Μπότσαρης.
Βλέποντας ότι γρήγορα θα τον εγκατέλειπαν οι φfλοι του πασάδες, ήρθε σε
συμφωνfα με τους Σουλιώτες και στις 19 Δεκεμβρfου 1820 τριακόσιοι Σου
λιώτες ήρθαν πάλι στην πατριοα τους.
Ο Αλής πολιορκημένος στα Γιάννινα αναθάρρησε κω στις 29 Ιανουαρfου
182 1 επιχεfρησε έξοδο που απέτυχε.
Ο σουλτάνος βλέποντας πως η τψωρfα του αποστάτη αργεf, αντικατέστη
σε τον Παχόμπεη με τον Χουρσfτ πασά. Μόλις ο τελευταfος έφτασε μπροστά
στα Γιάννινα πήρε το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης στον Μοριά.
Μπροστά σ' αυτή την παρατεινόμενη κατάσταση στην Ήπειρο, που ωφε
λούσε τους Ελληνες, η Πύλη αποφασfζει να πάρει δραστικά μέτρα. Τον
Οκτώβριο του 1821 πέφτει το φρούριο της Λιθαρίτσας, ένα από τα ερείσμα
τα του Αλή, κι ο fδιος κατέφυγε με τα χαρέμια του και τους θησαυρούς του
στο φρούριο της λfμνης των Ιωαννfνων.
Ο Χουρσfτ την τελευταfα τούτη στιγμή τού μηνά ότι ο σουλτάνος δεν πρό
κειται να τον τιμωρήσει αν παραδοθεf κι ότι θα του χορηγηθεf αμνηστfα. Ο
Αλής έπεσε στην παγιοα και στις 5 Φεβρουαρfου 1822 δέχτηκε στο καταφύ
γιό του τον υπασπιστή του, Χουρσfτ Μεχμέτ . Ο τελευταfος, ενώ τον απο
κοfμιζε με ψεύτικες υποσχέσεις, τράβηξε ξαφνικά το γΙαταγάνι του και το
'μπηξε στην καρδιά του Αλή. Ηρεμος κατέβηκε στη φρουρά του Αλή κω
τους ανήγγειλε:
- Ο Αλής Τεπελενλής πέθανε!
Μικρή στάση της φρουράς κατεστάλη εύκολα με υποσχέσεις μισθών.
Αλβανοf και Τούρκω φώναξαν:
- Πέθανε ο σκύλος Καρα-Αλής! Ζήτω ο σουλτάνος Μαχμούτ ! Ζήτω ο σε
ρασκέρης Χουρσfτ !
Στις 23 Φεβρουαρfου το κεφάλι του Αλή εκτέθηκε στην Κωνσταντινού
πολη, στη μεγάλη πύλη του σεραγιού.
Ετσι τελεfωσε τη ζωή του ο άνθρωπος που έβγαλε την Αλβανfα κω τη Β.
Ελλάδα από τα σκοτάδια του Μεσαfωνα κω τις οδήγησε σε μια νέα εποχή, ο
πολιτικός που με το σιδερένΙΟ χέρι του έβαλε τέρμα στην εποχή της μικρής
χεφοτεχνfας και του φεουδαρχισμού. Η απόπειρά του για fδρυση ηπειρωτι
κής ηγεμονfας απέτυχε, αλλά πέτυχε να εκδηλωθεf η λαμπρή επηυχfα του
άλλου εκεfνου εθνικού κινήματος, που τόσο μυστηριωδώς συνδέθηκε με το
βfο του Αλή: πάνω στα συντρfμμια της αλβανικής τυραννίας, αναστήθηκε
νικηφόρα η ελληνική ελευθερfα . . .
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Ο εταιρισμός
ΟΙ σχέσεΙς του Αλή προς την Ελληνική Επανάσταση μας φέρνουν στη μυ
στική πολιτΙκή Εταιρία, που στα τέλη της δεύτερης δεκαετηρίδας του ΙΘ' αΙ
ώνα είχε υπονομεύσεΙ ολόκληρη την Τουρκία. Η αποστασία του Αλή κω η
Εταιρία ήταν 01 δύο κύρΙΟΙ παράγοντες που προπαρασκεύασαν την Ελληνι
κή Επανάσταση.
Στην Αθήνα είχε σχημαηστεί κατά τα 1812 μω εταιρία με τον τίτλο «Εται
ρία των Φιλομούσων». Από την εποχή που ο λόρδος Ελγιν είχε αποκομίσει ο
λόκληρο φορτίο αρχαωτήτων, όλοι αωθάνονταν την ανάγκη να προστα
τεύσουν τους aρχαίους θησαυρούς. Σκοπός λΟΙπόν της «Εταιρίας των Φιλο
μούσων» ήταν η ίδρυση μουσείου, βιβλιοθήκης κω σχολείων. Τα μέλη της,
άνθρωποΙ συντηρητ ΙκότατοΙ στΙς Ιδέες, κρέμασαν όλες τις ελπίδες τους
στους αντιπροσώπους των νομίμων καθεστώτων, τους ηγεμόνες κω το συ
νέδριο της Βιέννης.
Στην αρχή αποτάθηκαν στον κόμη Καποδίστρια, τον άνθρωπο που είχε
την απόλυτη εμπωτοσύνη του τσάρου, κω τον ονόμασαν πρόεδρο της ΕταΙ
ρίας. Ο ΚαποδίστρΙας προσπάθησε να τραβήξει υπέρ της Εταιρίας την εύ
νοΙα των συνέδρων της ΒΙέννης. Το συνέδριο, που είχε αδειάσεΙ ώς τον πά
το το ποτήρι των ηδονών κω των απολαύσεων κω χασμουριόταν από την α
νία του, νόμωε όη είναΙ μια εξαίρετη πΟΙκιλία να δειζει τΙς γνώσεΙς του γύ
ρω από την αρχαία ελληνΙκή αίγλη στα διαλείμματα των διασκεδάσεων, των
χορών, των πλασηκών εικόνων καΙ των θεατρικών παραστάσεων. Υπουρ
γοί, πρίγκΙπες κω ηγεμόνες προθυμοπΟΙήθηκαν να φορέσουν το δαχτυλιοι,
χρυσό ή χάλκΙνο, που ήταν το σύμβολο της Εταιρίας, ο δε τσάρος και οι διά
δοχοι της Βαυαρίας κω Βυρτεμβέργης έγιναν μέλη της Εταιρίας κω πρό
σφεραν χρηματικές ενΙσχύσεις.
Εξετάζοντας την Εταιρία αυτή, τον άκακο τούτο σύλλογο των λογίων,
που υποθαλπόταν από ης ακτίνες του ήλιου της aυλΙκής εύνΟΙας κω που
τα μέλη της συνεδρίαζαν στην αρχή στη Βιέννη κι ύστερα στο Μόναχο,
βλέπουμε καθαρά όη ούτε τα μέσα ούτε 01 άνθρωποι ήταν ικανοί γΙα την
απελευθέρωση της Ελλάδας. Ελευθερωτές υπήρξαν όχΙ 01 σοφοί, οι ανα
θρεμμένΟΙ από την κλασική αρχαιότητα, αλλά άντρες που μόνο εξ ακοής
ήξεραν τους aρχαίους, μόλις μπορώντας να διαβάζουν κω να γράφουν.
Δεν ήταν φρόνψΟΙ και πλούσΙΟΙ μωκήνες, αλλά ζούσαν από χειρωνακτΙκά
έργα, ταρΙχεύοντας ορτύκΙα ή μαζεύοντας ελΙές, άνθρωπΟΙ όχΙ της πένας ή
ιης σκέψεως, αλλά της πράξεως. Εξάλλου τη μοίρα ενός έθνους την απο-
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φασfζει η μαχητικότητά του κω ο ισχυρός κω νευρώδης βραχfων. Η αντf
θεση αυτή φαfνετω στην ωτορfα της αναπτύξεως της Εταφfας. Μόνο η
άγνοια των γνήσιων πηγών κω η απερfσκεπτη επανάληψη ξένων δοξα
σιών μπορούν να παραλληλfσουν την «Εταιρία των Φιλομούσων» με τις
μυστικές εταφεfες της Ιταλfας κω της Ισπανfας ή με την πολιτική εταιρία
του Ρήιyα και ν' αποδώσουν σ' αυτή την απελευθέρωση του ελληνικού
έθνους.

Η Φιλική Εταιρία
Δύο χρόνια μετά την ίδρυση της «Εταιρίας των Φιλομούσων>> , ιδρύθηκε
μια οργάνωση καθαρά πολιτική, που εfχε σαν πρόγραμμα τη δράση κω επι
δfωκε θαρραλέες ενέργειες, η Φιλική Εταιρία ( 18 14), που είχε τόση σχέση με
την πρώτη όσο το ξfφος με την πένα. Η Φιλική διαμορφώθηκε πάνω σε ρω
σικό έδαφος, κι αυτό εfναι χαρακτηριστικό. Στην Οδησσό, το σπουδωότατο
εμπορικό κέντρο της Ν. Ρωσfας, όπου ανέκαθεν εφάπτονταν ελληνικά κω
ρωσικά συμφέροντα, ένας τfμιος αλλά αμόρφωτος κω άσημος έμπορος, ο Ν.
Σκουφάς από την Αρτα, συνδέθηκε με δύο άλλους επfσης τfμιους κω άση
μους άντρες, τον Αθ. Τσακάλωφ και τον μασόνο Εμμ. Ξάνθο από την Πάτμο
κω έφτιαξαν την Εταφfα με ξεκαθαρισμένο πολιτικό σκοπό από την πρώτη
στιγμή.
Ο Τσακάλωφ ήταν κιόλας εξοικειωμένος από το Παρfσι με τέτοιες σκέψεις
κω ενέργειες. Κάτω από την προστασfα του Γάλλου υπουργού Σουαζέλ
Γκουφιέ, εfχε συστήσει με άλλους νεαρούς Ελληνες μια οργάνωση για το
φωτισμό της ελληνικής νεότητας, που έκρυβε πολιτικό χαρακτήρα κω με
τον αλλόκοτο τ fτλο «Ελληνόyλωσσον ξενοδοχείον».
Οι τρεις ομοϊδεάτες συναντήθηκαν στην Οδησσό, καταδfκασαν με αγανά
κτηση την αδιαφορfα του συνεδρfου της Βιέννης, που απέφυγε επιμελώς το
ανατολικό ζήτημα, αντί να οργανώσει νέα σταυροφορfα κατά των Τούρκων,
και αποφάσΙσαν να δείξουν στους ισχυρούς της Βιέννης, που θεωρούσαν την
Ελλάδα απλό γεωγραφικό σημεfο, ότι υπήρχε πράγματι ελληνικός λαός. Πώς
θα χαμογελούσε ο πρfγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος <<χωρfς πάθη>>, αν άκου
γε ότι τρεις θερμόωμω νέω στην άλλη άκρη της Ανατολής συνώμοσαν να α
νατρέψουν το οικοδόμημα της Ευρώπης που αυτός εfχε θεμελιώσει στο Πα
ρfσι κω τη Βιέννη!
Και όμως, ης παράτολμες ενέργειες των αφανών εκεfνων ηρώων έμελλε να
στέψει με την επιτυχfα το πέρασμα των ετών. Ο Σκουφάς κω οι φfλω του α-
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ποφάσισαν να κατορθώσουν μόνΟΙ ό, τι μάταια περίμεναν οι Ελληνες από τη
φιλανθρωπία των ξένων Ευρωπαίων ηγεμόνων.
Η Εταιpία είχε σκοπό να ενώσει τους Ελληνες υπό τα όπλα για την ανύ
ψωση του σταυρού πάνω από την ημισέληνο. Τα πικρά παθήματα του Ρή
γα και του Βλαχάβα απαηούσαν απόλυτη μυστικότητα. Οσο για τους εξω
τερικούς τύπους, τον μεν Τσακάλωφ βοήθησαν ΟΙ παρισινές του αναμνή
σεις, τον δε Ξάνθο η πείρα του ελευθεροτεκτονισμού. Τα μέλη της Εταιρίας
διαιρέθηκαν σε επτά βαθμούς, τους βλάμηδες ή αδελφοτιοιτούς, τους συστη
μένους , τους ιεpείς , τους ποιμένες, τους αpχιτιοιμένες, τους αφιεpωμένοvς ,
κω τους αpχηΎούς των αφιεpωμένων. Οι δύο τελευταίοι βαθμοί είχαν στρα
τιωτικό χαρακτήρα και ήταν προορισμένοι για τον πόλεμο. Τόσο κατά τη
μύηση όσο κω την προπαρασκευή σ' όλους τους βαθμούς έμπωνε σαν πρώ
το καθήκον ο πόλεμος κατά του εχθρού. Οι κατηχούμενοι γονάτιζαν τη νύ
χτα σ' ένα δωμάτιο και, κάτω από ένα μυστηριώδες τυπικό, ορκίζονταν από
ιερέα μπροστά στην εικόνα της Αναστάσεως πίστη, επιμονή, σιωπή κω υπα
κοή απόλυτη. Ο σκοπός των βαθμών ήταν ψυχολογικός. Ο βλάμης κατη
χούνταν να έχει έτοιμο το όπλο του και τη φυσιγγιοθήκη του με 50 φυσέ
κια· ο αpχηΎός των αφιεpωμένων άκουγε από τον κατηχητή που του παρέ
διδε το ξίφος: «Σου το δίνει η πατρίδα για να το μεταχειριστείς υπηρετώ
ντας την».
Η Φιλιιαί Εταιpία πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες και παραγκώνισε την ε
ταιρία των λογίων και των αυλικών, όπως ήταν η Φιλόμουσος. Η ταχεία δρά
ση της κατέκλυσε τον ποληικό χώρο. Χωρίς κανένα δισταγμό και για την α
νύψωση του κύρους της η Φιλική υπερηφανευόταν πως έχει σχέσεις με τη
Ρωσία και αφηνόταν να υπονοηθεί ότι η ανώτατη κω αόρατη Αρχή ήταν ο
τσάρος. Αν και οι Ελληνες είχαν εξαπατηθεί πολλές φορές απ' αυτόν κατά τη
διάρκεια των προγενέστερων επαναστάσεών τους, ωστόσο δεν είχαν aποκά
μει να πιστεύουν στην προφητεία του Αγαθαyyέλου κω να ελπίζουν σωτη
ρία από «το ξανθό γένος του Βορρά>> . Μ' αυτήν την έννοια ερμηνεύθηκε το
γεγονός ότι η Φιλική είχε γεννηθεί πάνω σε ρωσικό έδαφος.
Η Εταιρία δεν απέβλεπε απ' την αρχή σε πλατιά διάδοση. Στη διοίκησή της
υπηρχαν λίγα πρόσωπα και στους ιδρυτές της κατατάχτηκαν μέχρι το 1 8 19
ο Γαλάτης, ο Κομιζόπουλος, ο Σέκερης, ο Α. Γαζής κω αργότερα ο Λεβέντης,
ο Δικαίος, ο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, ο Α. Μαυροκορδάτος και τέλος ο Πα
τζιμάδης κω ο Υψηλάντης, έτσι που ο αριθμός τους δεν ξεπέρασε τους δεκα
πέντε.
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Συνωμοτικές κινήσεις. Εκτελεση του Γαλάτη
Ωστόσο ασπροδόκητα γεγονότα απείλησαν προς στιγμή να πνιζουν την
Εταιρία στη γένεσή της. Ενας νέος από την Ιθάκη, ο Νικόλαος Γαλάτης,
κατηχημένος το 1816 από τον Σκουφά, ονομάστηκε μέλος της Αρχής. Η
ξαφνική του άνοδος τον τύφλωσε τόσο, ώστε εμφανίστηκε στη Μόσχα και
την Πετρούπολη σαν αντιπρόσωπος των Ελλήνων. Φερνόταν τόσο παρά
δοξα, ώστε η τσαρική αστυνομία τον έπιασε και μαζί με δύο άλλους τον
έκλεισε στη φυλακή. Τα έγγραφά του κατασχέθηκαν και η αστυνομία βρή
κε μέσα σ' αυτά όλα τα μυστικά της Εταιρίας. Με την επέμ βαση του Καπο
δίστρια απολύθηκε και απελάθηκε στη Μολδαβ ία, όπου ο Ρώσος πρόξενος
του κατέβαλε 500 τάλιρα σαν αποζημίωaη των παθημάτων του. Ο Γαλάτης
εξακολούθησε τη δουλειά του και αφού κατήχησε τον διερμηνέα των Ρώ
σων, Γεώργιο Λεβέντη, άρχισαν μαζί να κατηχούν τον Σέρβο πολέμαρχο
Καραγεώργη, προκειμένου Ελληνες και Σέρβοι να κινηθούν μαζί. Ο Καρα
γεώργης συμφώνησε και με ρωσικό διαβατήριο κίνησε για τη Σερβ ία. Οι κι
νήσεις του όμως δεν είχαν διαφύγει το βλέμμα της aυστριακής κατασκο
πίας και ο πασάς του Βελιγραδίου ειδοποιήθηκε για τη σύλληψή του.
Πραγματικά, στρατιωτικό απόσπασμα τον μπλοκάρισε στη Σεμένδρια και
τον σκότωσε.
Η δολοφονία του Καραγεώργη κατέπληξε την Εταιρία, που άρχισε πια να
παρακολουθεί τις ύποπτες και aνόητες κινήσεις του Γαλάτη. Αυτός ζητού
σε συνεχώς χρήματα, τα οποία οικειοποιούνταν, ενώ ταυτόχρονα κόμπαζε
για τις σχέσεις του με τον υπουργό Χαλέτ-εφέντη, ευνοούμενο του σου λτ ά
νου. Αποφάσισαν λοιπόν να τον ξεπαστρέψουν και στα τέλη του 1816 του έ
στειλαν διαταγή να ξαναγυρίσει στον Μοριά, με συνοδεία δύο πιστών Φιλι
κών. Ενα μεσημέρι ενώ ξεκουραζόταν κάτω από ένα δέντρο στην περιοχή
της Ερμιόνης, ένας από τους συνοδούς άδειασε το πιστόλι του απάνω στον
Γαλάτη. Από την πράξη τούτη καταφαίνεται ποια φοβερή αποφασιστικότη
τα είχε αποκτήσει η Εταιρία. Η ταχεία καταστροφή των άχρηστων και ύπο
πτων στοιχείων αποδεικνύει πολύ καθαρά ότι η θέληση των ανδρών εκεί
νων διεπόταν από τη νομοτέλεια της ανάγκης.
Σ' όλες τ ις επαρχίες της Τουρκίας και στο εξωτερικό ιδρύθηκαν εφορείες
που τα μέλη τους εξελέγονταν από τους εταίρους, με σχετική πλειοψηφία.
Κάθε εφορεία είχε δικό της ταμείο και πληρεξουσιότητα να ενεργεί μέσα
στον κύκλο της, παίρνοντας τα μέτρα που απαιτούσε ο εθνικός σκοπός της
Εταιρίας. Ωστόσο οι εφορείες είχαν υποχρέωση να κρατούν επαφή με την δι-
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ευθύνουσα Αρχή, που απ' αυτήν εξαρτιόταν η λύση των ζητημάτων, του
λάχιστον των σπουδαιότερων.
Απεσταλμένοι πήγαιναν κι έρχονταν συνεχώς. Ο Ανθιμος Γαζής ανέλαβε
να ξεσηκώσει τη Στερεά αρχίζοντας από το Πήλιο. Στ ις 9 Ιουλίου 1818 έ
γραφε στον Ξάνθο από την Κωνσταντινούπολη: «Μην παραμελήσετε να μας
βοηθήσετε στην ίδρυση του σχολείου μας>>. Στην Υδρα και τον Μοριά στάλ
θηκαν άνθρωποι με πολεμικές γνώσεις, που τότε ακριβώς γύριζαν από τη
Ρωσία, όπου είχαν αμειφθεί για τις υπηρεσίες τους στον πόλεμο κατά των
Τούρκων. Ανάμεσά τους υπερείχε ο Περραιβός, ο οποίος από το τέλος Ιουλί
ου 1818 εργαζόταν στην Πελοπόννησο. Τον υποστήριζε ο Αναγνωσταράς
και αργότερα ο αρχιμανδρίτης Δικαίος (Παπαφλέσσας) .
Ανάγκη πάσα ήταν να κερδηθεί το σπουδαιότερο στρατηγικά μέρος της
Πελοποννήσου, η Μάνη. Ενας από τους εξοχότερους οπλαρχηγούς της, ο
Μαυρομιχάλης, μυημένος στα της Εταιρίας, δέχτηκε ευχαρίστως τον Περ
ραιβό. Αλλά ο μπέης της Μάνης ήταν από τους ανθρώπους που δεν σκάμπα
ζαν από ιδέες, αλλά ήθελαν να καταλάβουν ουσιαστικότερα τα πράγματα
προκειμένου να ενθουσιαστούν. Στις 2 Φεβρουαρίου 1819 έγραψε μια aφε
λέστατη επιστολή στην ανώτατη αρχή και ζητούσε 500.000 γρόσια.
Στην κοιτιοα της Εταιρίας, τη Ν. Ρωσία, οι οπαδοί της αύξαιναν συνεχώς.
Το 1818 ο Γ. Κατακάζης προσηλύτισε τον Ν. Υψηλάντη στο Κίεβο. Ο νεο
φώτιστος ρώτησε αμέσως ποιος ήταν ο αρχηγός.
- Μην είσαι περίεργος! Τέτοιες ερωτήσεις απαγορεύονται!
- Ε , οι κανόνες έχουν και τις εξαιρέσεις τους, απάντησε ο πρίγκιπας.
- Βέβαια, είπε ο Κατακάζης, αλλά ούτε εγώ ξέρω τίποτε περισσότερο!
Ο Ν. Υψηλάντης κατήχησε αργότερα τους αδελφούς του Γεώργιο και Δη
μήτριο. Ο Αλέξανδρος όμως δεν ήθελε να γίνει μέλος και μάταιες στάθηκαν
οι προσπάθειες των αδελφών του. Ο Νικόλαος πήγε στην Οδησσό για να βρει
τα ίχνη της Αρχής, αλλά αυτή έμενε μυστήριο aξεδιάλυτο. Με τη δική του
μεσολάβηση έγιναν μέλη το 1820 Ο Ρίζος Νερουλός, ο Γ. Μάνος και ο Γρη
γόριος Σούτζος, aνιψιός του ηγεμόνα της Βλαχίας.

Το πρόβλημα της αρ:χηyiας
Η ανυπομονησία όμως των Ελλήνων ζητούσε μια βεβαιότητα για την
Ανώτατη Αρχή και τις μυστικές σχέσεις με τη Ρωσία. Οι διευθύνοντες λοιπόν
άρχισαν να βλέπουν ότι έπρεπε να τραβήξουν τον πέπλο που σκέπαζε την α
όρατη αρχή και να στηθεί ένα σπουδαίο πρόσωπο επικεφαλής που τα πλεο-
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νεκτήματά του να σκορπίσουν κάθε δυσπιστία και να πάρει το όλο σχέδιο
μια ρωσική απόχρωση.
Πολλοί βρέθηκαν μνηστήρες της aρχηγίας, αλλά κανείς δεν ήταν ομόφω
να παραδεκτός. Ρίχτηκαν τα ονόματα του πρίγκιπα Καρατζά, του Κωνστα
ντίνου Μουρούζη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, αλλά οι ευγενείς αυτοί
Φαναριώτες δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς και τα ονόματά τους δεν μπορού
σαν να ηλεκτρίσουν τα πλήθη, αντίθετα υπήρχε φόβος να ξυπνήσει η βαθιά
δυσπΙστία σε κάθε τι το φαναριώτικο. Δύο ήταν οι άνδρες που η Ελλάδα α
ντίκριζε με υπερηφάνεια: ο κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, ο επιδέξιος δι
πλωμάτης, και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο γενναίος και πατριώτης στρατιωτικός.
.
Υπήρχε υπέρ του Υψηλάντη μόνο μια μικρή μειοψηφία από το γεγονός, ό
πως είπαν, «ότι το ξίφος φέρνει κοντύτερα στο σκοπό, γιατί η Ελλάδα είχε α
νάγκη από έναν στρατιωτικό κι όχι πολιτικό» . Πρέπει να ομολογηθεί ότι η
γνώμη αυτή ήταν περΙσσότερο σύμφωνη με τις αρχές της Εταιρίας. Ετσι ο
Ξάνθος, για να διατηρήσει την ενότητα, είπε ότι θα πήγαινε στην Πετρού
πολη, θα χτυπούσε και των δυο τις πόρτες κι όποιος θα του άνοιγε αυτός θα
έπαιρνε τον τίτλο του γενικού αρχηγού.
Η ενέργεια αυτή ήταν μια πλάγια παραδοχή της απαίτησης της πλειοψη
φίας, γιατί κατά βάθος ήταν βέβαιο πως στον Καποδίστρια θ' απευθύνονταν
αρχικά, όπως βγαίνει τουλάχΙστον από το παρακάτω πρακτικό της 22 Σε
πτεμβρίου 1818:
«Οι υπογράφοντες, κινούντες όλην την μηχανήν της Φιλικής Εταιρίας
και μέλλοντες να χωρισθώσι, καθώς συμφώνως τους εφάνη εύλογον, λαμ
βάνων καθείς ετέραν διεύθυνσιν διά τας υποθέσεις της ιδίας, κρίνουσι και α
ποφασίζουσι τα ακόλουθα, τα οποία θέλει τους χρησιμεύσουσι κανόνες των
ιδίων των πράξεων και των σχέσεών του με τους άλλους: α) Ουδείς από τους
κινούντας εις το εξής δεν θέλει ενεργεί προς ιδιαίτερον τέλος· αλλ' όλαι αι
πράξεις θέλουν είναι όλως διόλου διά την Εταιρίαν. Εις αυτήν την υποχρέ
ωσιν υπόκεινται και οι απόντες γνωρίζοντες και λαμβάνοντες μέρος οπο
σούν εις την κίνησιν κατά το παρόν. Πλην προς τελείωσιν και παύσιν των
μερικών υποθέσεών του δίδεται διορία των μεν Αντωνίου Κομιζοπούλου και
Αθανασίου Σέκερη μήνας εξ, του δε Ανθίμου Γαζή μήνας τρεις από σήμερον,
οι οποίοι ανίσως δεν κάμωσιν κατά ταύτη ν την απόφασιν θέλει θεωρούνται
εις το εξής ως απλά μόνον μέλη· μόνον του Παναγιώτη Σέκερη, επειδή και η
παρουσία του είναι καλή εις Κωνσταντινούπολιν, συγχωρείται να εξακο
λουθεί το εμπόριόν του όπως ο ίδιος κρίνει εύλογον.
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β) Υποχρεούνται οι κινούντες να ειδοπΟΙούνται αναμεταξύ των διά τας
πράξεις των, διαθέτοντες εκ συμφώνου τα χρήματα της Εταιρίας καθώς και
τα γραμμάτια, χωρίς να έχη ουδείς το δικαίωμα να τα κατακρατή ή να τα με
ταχειρίζεται κατ' αρέσκειάν του.
γ) Ουδείς θέλει φανερώσει την κινητικήν Αρχή, μήτε κανένα από τους κι
νούντας, μήτε τον εαυτόν του ως κινούντα, μήτε ότι ηξεύρει τι περί Αρχής.
Δεν θέλει δεχθεί ή κάμει συνθήκην με αλλοεθνείς· δεν θέλει επιχειρισθεί τι
σχετικόν aποστασίας γενικής ή μερικής, χωρίς συναίνεσιν και των άλλων
κινούντων αδελφών· εις περίστασιν διαφωνίας αι περισσότεραι γνώμαι υπε
ρισχύουσιν.
Γίνεται εξαίρεσις, ως προς την φανέρωσιν μόνον της κινητής Αρχής του
Εμ. Ξάνθου, υπάγοντος εις αντάμωσιν του κόμιτος Ιωάννου (Καποδίστρια) ,
έχων την άδειαν να φανερώση την αρχήν εις αυτόν μόνον, όστις εμβαίνων
εις τον αριθμόν των κινούντων θέλει υπογράψει τούτο το υποχρεωτικόν, υ
ποχρεούμενος όμως ο Ξάνθος να δώση ευθύς ειοησιν εις τα πλείστα μέλη των
κινούντων όλων των σχέσεών του και αναφορών του με τον κόμιτα.
Εν Κων/πόλει 22 Σεπτεμβρίου 1818
Π. Σέκερης
Ανθιμος Γαζής
Εμ. Ξάνθος
Ν. Πατζιμάδης
Γεωρ. Λεβέντης
Αθ. Τσακάλωφ
Π. Α. Αναγνωστόπουλος
Α. Κομιζόπουλος>> .
Από το σπουδαιότατο αυτό έγγραφο βγαίνει ότι οκτώ μόνο μέλη αποτε
λούσαν τη διοίκηση της Εταιρίας και ότι κρυβόταν επιμελώς στο σκότος το
μυστικό της διοικητικής της μηχανής. Ενα μόνο μέλος της διοίκησης, ο έ
μπορος Σέκερης, θα έμενε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αναγνωστόπουλος έ
φυγε για τις ηγεμονίες, όπου διαφώνησε προς τους επικεφαλής της Εταιρίας
εκεί. Παίρνοντας στη διοίκηση τον φιλόδοξο και παθιασμένο αρχιμανδρίτη
Δικαίο Παπαφλέσσα, συνέτεινε αναντίρρητα στο να εκδηλωθούν ριζοσπα
στικότερες τάσεις μέσα στην Εταιρία. Ο Τσακάλωφ πήγε στην Πίζα για να
παραλάβει στη διοίκηση τον αρχιεπίσκοπο Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο και τον
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Ο Ξάνθος έφυγε για το Πήλιο για να συζητήσει
με τον Γαζή και τον Φεβρουάριο του 1819 ήρθε στην Κωνσταντινούπολη
και επιχείρησε να πάει στη Μόσχα, μέσω Βουκουρεστίου και Κιέβου. Εκεί α
σχολήθηκε με την ιορυση Εθνικής Τραπέζης που θα είχε κεφάλαιο 1.000.000
ρούβλια με τόκο 60%, θα χρησίμευε δε στους πολεμικούς σκοπούς της Εται
ρίας.
Ομως η μυστικότητα δεν τηρούνταν τόσο αυστηρά όσο ήθελε το πρωτό-

58

ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ - ΜΠΑΡΤΟΛΝτΙ

κολλο της 22 Σεπτεμβρίου και μόνο η παροιμιώδης απάθεια των Τούρκων
μπορούσε να θεωρεί σαν ανάξια προσοχής όσο από τους εχθρούς και φιΛους
καταγγέλλονταν, από τον Αλή δηλαδή ή τους συμμάχους τους Αγγλους. Συ
νάμα και η πυρετώδης κίνηση των Ελλήνων, που ζητούσαν πληροφορίες
για την ανώτατη Αρχή και τη ρωσική βοήθεω, πρόδινε μοιραία το μυστικό.
Ο Πετρόμπεης είχε στείλει στον Καποδίστρια τον Καμαρινό, ζητώντας χρη
ματική υποστήριξη του πατριωτισμού του και οι πολιτικοί και εκκλησια
στικοί προεστοί του Μοριά συγκρότησαν στις αρχές του 1820 συμβούλιο
στην Τρίπολη, αποφασίζοντας να στείλουν έναν έμπιστο που θα εξιχνίαζε τα
της μυστικής Αρχής. Διάλεξαν λοιπόν τον Ιω. Παπαρρηγόπουλο, τον ίδιο
που είχε στείλει και ο Αλή πασάς στη Ρωσία για βοήθεω. Πήρε μαζί του δύο
γράμματα, το ένα για την Αρχή και το άλλο λευκό, με μόνες τις υπογραφές
των προεστών, στο οποίο ο Παπαρρηγόπουλος είχε την άδεια να γράψει όσα
θα απαιτούσαν 01 περιστάσεις σε περίπτωση που θ' ανακάλυπτε την Αρχή,
τα σχέδια και τα μέσα της. Παράλληλα ζητούσαν να διοριστεί εφορεία της
Εταιρίας στον Μοριά, 01 συνεισφορές να κατατίθενται σε κωνό ταμείο, να μη
ξοδεύεται τίποτα χωρίς την άδεια των προεστών και της Αρχής και να ορι
στεί ένας Υδραίος σύνδεσμος ανάμεσα στην Αρχή και του Μοραϊ'τες.

Ο Καποδίστριας και η Φιλική Εταιρία
Με τέτοιες οδηγίες έφυγε για την Οδησσό ο Παπαρρηγόπουλος έχοντας
προορισμό να βρει την ανωτάτη Αρχή. Την 101α εποχή ένας άλλος Ελληνας
της Οδησσού, ο Βαρδαλάχος, έγραψε στον Καποδίστρια για να μάθει τη γνώ
μη του για την Εταιρία και τι σκεπτόταν ο τσάρος για την Ελληνική Επα
νάσταση. Ο Καποδίστριας όμως δεν ενέκρινε την εύλογη ανυπομονησία των
πατριωτών και από την εποχή ακόμα που 'μενε στην Κέρκυρα είχε προσπα
θήσει να καθησυχάσει τα πνεύματα και με το φυλλάδιό του «Παpατηpήαεις
nεpί των μέσων των δυναμένων να βελτιώαωαι την τύχην των Ε.Uήνων, 6/18
Αnpιλίου 1819» είχε κηρυχθεί υπέρ της ευταξίας συνιστώντας σαν αναγκαία
την αύξηση της ισχύος του κλήρου. Στην περίπτωση Βαρδαλάχου απάντη
σε δυσμενώς, λέγοντας ότι ο τσάρος δεν ήξερε τίποτα για την Εταιρία, αυτός
δε απέκρουε κάθε ευθύνη και εξόρκιζε τον Βαρδαλάχο να αποτρέψει με λό
για και έργα τους Ελληνες από τον ολέθρω επαναστατικό κατήφορο.
Με τον ίοιο τρόπο απάντησε και προς τον νεαρό διπλωμάτη Νέγρη, που
ζητούσε πληροφορίες για το <<ρωσικό δάκτυλο» μέσα στην Εταιρία. Πραγ
ματικά τρόμαζε ο Καποδίστριας από την ορμή της Εταιρίας γιατί έβλεπε ότ ι
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η συσσωρευμένη εύφλεκτη ύλη στα Βαλκάνια δεν ήθελε παρά ένα έναυσμα
για να πεταχτούν ουρανομήκεις φλόγες. Και δεν είχε καμιά όρεξη ν' ανάψει
ο iοιος την πυρκαγιά.
Οταν εμφανίστηκαν στην Πετρούπολη οι απεσταλμένοι του Αλή και των
Μοραϊτών Καμαρινός και Παπαρρηγόπουλος, και ζητούσαν χρήματα και πά
λι χρήματα, αυξήθηκε και η αντιπάθεια του Καποδίστρια στις πρωτοβουλίες
για την επίτευξη του μεγάλου έργου της απελευθερώσεως. Η διπλωματική
και αριστοκρατική του αγωγή δεν ανεχόταν το συγχρωτισμό με τα λαϊκά
στοιχεία. Φροντι'δα του ήταν να μην κλονιστεί η θέση του κοντά στον τσά
ρο, όπως συνέβη με την περίπτωση Γαλάτη. Γι' αυτό πρόσεχε ιδίως να μην
εκτεθεί απέναντι των τολμηρών αυτών απεσταλμένων και δεν εγκατέλειπε
την άρνησή του.
Ωστόσο ο καιροσκοπισμός και ο δισταγμός ήταν αδύνατοι πια όταν ο Ξάν
θος έφτασε στην Πετρούπολη και του έβαλε, κατά το λεγόμενο, το μαχαίρι
στο λαιμό. Ο Ξάνθος είχε φτάσει εκεί τον Φεβρουάριο του 1820, σε μια επο
χή ανάποδη. Ο τσάρος είχε ταχθεί εναντίον κάθε προοδευτικής τάσης και οι
ειδήσεις από τη νότια Ευρώπη τον εξερέθιζαν φοβερά.
Ο Ξάνθος τον επισκέφθηκε φέρνοντάς του συστατική επιστολή του Γαζή,
η οποία έλεγε:
<<Θυμηθείτε, κύριε κόμη, όσα συζητήσαμε στη Βιέννη για την ελεεινή κα
τάσταση του έθνους μας· θυμηθείτε ακόμα και τα λόγια σας: Δεν βρίσκεται
ανάμεσά σας ένας Θρασύβουλος; Κοιτάξτε πόσοι Θρασύβουλοι σας προσφέ
ρονται! » . Ωστόσο ο Καποδίστριας δεν έδωσε προσοχή στον υπαινιγμό των
μεγάλων μορφών της αρχαιότητος. Ετσι αποποιήθηκε μεν οριστικά την αρ
χηγία, αλλά αναγκάστηκε να εκδηλωθεί, λέγοντας στον Ξάνθο ότι ευχόταν
στον Θεό να βοηθήσει την επιτυχία του σκοπού τους.

Ο Αλ. Υψηλάντης γενικός αρχηγός
Ο Ξάνθος γύρισε πάλι στη Μόσχα και έστρεψε όλες τις προσπάθειές του
στον Υψηλάντη, που ως στρατιωτικός ήταν ευκολότερο να συνεπαρθεί από
τον πατριωτισμό και να εξαφθεί η φαντασία του. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
καταγόταν από μια διακεκριμένη φαναριώτικη οικογένεια που είχε τ ις ρίζες
της στο χωριό Υψηλή της Τραπεζούντας και στις φλέβες της αυτοκρατορι
κό αίμα, αφού ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης είχε νυμφευθεί το έτος 1390 τη
Ωυγατέρα του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού. Οι πρόγονοι του Αλεξάν
δρου είχαν υπηρετήσει ηγεμόνες της Βλαχίας και διερμηνείς της Πύλης. Ο
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πατέρας του Κωνσταντίνος είχε εμπλακεί στη μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική
ως διερμηνέας της Πύλης και αντψετώπωε τη βίαιη έχθρα του Ναπολέο
ντα.
Ο Αλέξανδρος από νωρίς τάχτηκε στη στρατιωτική υπηρεσία της Ρωσίας
κω διακρίθηκε στους ναπολεόντεΙΟυς πολέμους. Στη Δρέσδη έχασε το δεξί
του χέρι κω στο Κουλμ προβιβάστηκε σε ταγματάρχη. Ο Υψηλάντης είχε
σπάνια στρατιωηκά προσόντα, αλλά στερούνταν την αναγκαία στον πολι
τικό άνδρα θέληση. Είχε ενθουσιασμό, αλλά όχι κω διαύγεια κρίσεως. Και το
χειρότερο, του έλειπε η αναγκαία ηρεμία πνεύματος για να περιφρονεί στις
πολιτικές κρίσεις τις μεθόδους της υποκρισίας και της αγυρτείας.
Στην αρχή ο Ξάνθος τον βολιδοσκόπηpε μέσω του Μάνου. Βλέποντας πρό
σφορο το έδαφος, τον συνάντησε προσωπικά κω του διετύπωσε ης προτά
σεις της Εταιρίας. Ο πρίγκιπας συγκινήθηκε εξαιρετικά. Η δύναμη της Εται
ρίας ήταν άγνωστη κω στο εξωτερικό τη θεωρούσαν ισχυρότερη απ' ό, η ή
ταν. Ο Υψηλάντης υπέθεσε όη εκείνο που έλειπε ήταν η ισχυρή και ενιαία
διεύθυνση για να αρχίσει η πραγμάτωση του σκοπού των Φιλικών. Παρά το
γεγονός ότι διεκύβευε περιουσfα κω οικογένεια, δέχτηκε δηλώνοντας ότι ή
ταν έτοιμος ν' αναλάβει την αρχηγία της Εταιρίας.
Ο Υψηλάντης έλαβε το ψευδώνυμο Ευεp')'ετικός κω στις 12 Απριλίου 1820
ανακοινώθηκε ότι ο Ευεp')'ετικός ονομάστηκε Γενικός Εnίτpοnος της Αρχής.
Αμέσως εκδηλώθηκε η παρουσία ενός σηβαρού χεριού που κυβερνούσε. Ο
Υψηλάντης άρχισε να κινείται δραστήρια, απαιτούσε συνεισφορές, χρήματα,
όπλα. Ο ηγεμόνας της Βλαχίας, Μιχαήλ Σούτσος, υποσχέθηκε τη μυστική
του σύμπραξη κω έστειλε 1 .000 φλωριά ως συνεισφορά δήθεν <<υπέρ του
σχολείου της Χίου » .
Η ενιαία διοίκηση δυνάμωσε την οργάνωση κ ω βελτίωσε τους εσωτερι
κούς της δεσμούς. Ο Υψηλάντης κατάλαβε ότι ο δυσκίνητος μηχανισμός της
Εταιρίας δεν μπορούσε να κατορθώσει πολλά πράγματα σε κρίσψες στιγμές,
γι' αυτό κατάργησε τους δύο βαθμούς των βλάμηδων κω των συστημένων
και προσπάθησε να εμποδίσει τον προσηλυτισμό μελών από τις τάξεις του
λαού, γιατί είχε τη γνώμη ότι μπορούσαν εύκολα να γίνουν παρανάλωμα της
aνυπομονησίας τους και να οδηγήσουν σε μια πρόωρη έκρηξη της Επανά
στασης!
Στη νέα οργανωηκή διάρθρωση όρισε σαν πρώτο βαθμό του ιεpέως και
δεύτερο του nοιμένος. Κατάργησε το βαθμό του αpχιnοιμένος και αντί για
τουςαφιεpωμένους καθιέρωσε στρατιωτικούς βαθμούς. Στρατιωτικός οργα
νισμός από 15 άρθρα επέβαλε αυστηρή πειθαρχία στα μέλη. Το σύστημα των
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εφορειών διατηρήθηκε, αλλά ο Υψηλάντης φρόντισε ν α τρυπώσει μέσα σ'
αυτές Ρώσους προξένους ή προξενικούς πράκτορες. Ετσι ο οργανισμός της
Εταιρfας πήρε μια στρατιωτική και αριστοκρατική χροιά.
Αποχαιρέτησε στο Κfεβο τη μητέρα του, που σαν άλλη Εκάβη δεν μπόρε
σε να καταπνι'ξει τα αλγεινά της αισθήματα βλέποντας τα παιδιά της να ρί
χνονται σ' έναν σκληρόν αγώνα. Στο περιβάλλον του πρίγκιπα υπήρχαν διά
φορες γνώμες γύρω από την πρώτη ενέργεια της Εταιρίας. Αλλοι έλεγαν να
επιτεθούν κατά της Βραίλας κι άλλοι να επιτεθούν κατά της Κωνσταντι
νούπολης να πιάσουν τον σουλτάνο και να κάψουν τον τουρκικό στόλο!
Για να είναι κοντύτερα στη σκηνή του δράματος, ο Υψηλάντης πήγε στην
Οδησσό, αλλά εκεί αντιμετώπισε την περιδεή ιδεολογfα του μπεζαχτά του
εύπορου εμπορικού πληθυσμού. Οι πλούσιοι Ελληνες τραπεζίτες, οι ελεεινοf
φιλάργυροι, όπως τους ονόμαζε, προφασfστηκαν άπειρες δυσκολίες, μεγά
λωναν τους κινδύνους και δίσταζαν να θυσιάσουν αυτό που και ο πιο κοινός
άνθρωπος θα το θυσίαζε με χαρά. Ετσι ο Υψηλάντης αναγκάστηκε να προ
στρέξει σε ιδιωτικά δάνεια, για να θεραπεύσει τις πω επεfγουσες ανάγκες.
Στις 30 Ιουνίου διόρισε από το Κίεβο αρχιστράτηγο των δυνάμεων του Δου
νάβεως τον Γεωργάκη Ολύμπιο και στις 26 Αυγούστου τον Περραιβό αρχι
στράτηγο του ηπειρωτικού στρατού.

Πού έπρεπε ν' αρχίσει ο Αγώνας;
Στην αρχή ο πρίγκιπας είχε τη γνώμη ότι ο πόλεμος έπρεπε ν' αρχίσει με
απόβαση στην Πελοπόννησο γιατί του παρίσταναν την περιοχή σαν ένοπλο
στρατόπεδο. Ο αριθμός των Τούρκων στον Μοριά υπολογιζόταν σε 100.000,
ενώ των Ελλήνων σε 1 50.000. Ο aπεσταλμένος όμως του Αλή, Παπαρρηγό
πουλος, του παρέστησε τόσο μικρές τις δυνάμεις, ώστε ο πρfγκιπας κλονί
στηκε. Οι 100.000 Τούρκοι, του είπε, εfναι οπλισμένοι και πειθαρχημένοι, ε
νώ από τους χριστ ιανούς οι μισοΙ ήταν aξιόμαχοι και μόλις το ένα τρfτο εξο
πλισμένοι.
Μια άλλη πρόταση, διατυπωμένη από τον Πάτμιο Σάββα, τολμηρό αρχη
γό μισθοφόρων, γερασμένο στους πολέμους κατά των Τούρκων, υποστήρι
ζε ν' αρχίσει ο πόλεμος από το Βορρά με την κινητοποfηση των Σέρβων,
Βόσνιων και Μαυροβουνίων, έτσι ώστε οι Τούρκοι να φοβηθούν ρωσική ε
πέμβαση. Τα πάντα λοιπόν κατέληγαν στο δίλημμα: ν' αρχίσει ο πόλεμος α
πό τα νότια με καθαρά ελληνικές δυνάμεις ή από το Βορρά με ρωσική βοή
θεια; Για τη λύση του σπουδαfου αυτού ζητήματος, ο Υψηλάντης κάλεσε σύ-
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σκεψη των στελεχών της Εταφίας στο νεκροταφείο του Ισμαηλ10ύ την lη
Οκτωβρίου 1820.
Σ' αυτή διχάστηκαν οι γνώμες όσον αφορά τον Μοριά. Ο Παπαφλέσσας υ
πέβαλε έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα πάντα ή ταν έτοιμα και δεν έλειπε
παρά ο Υψηλάντης γω να εκραγεί η επανάσταση. Ο Περραιβός έφερε μεγά
λες αντφρήσεις λέγοντας ότι οι προπαρασκευές βρίσκονται μόνο στη φα
ντασία μερικών θερμοκέφαλων, που θα γίνονταν ασφαλώς αιτία ολέθρου. Ο
Υψηλάντης όμως συμφώνησε με τον Παπαφλέσσα για τον πρόσθετο λόγο ό
τι αν η επανάσταση άρχιζε από τον Μοριά η Ρωσία θα εξετίθετο λιγότερο.
Ετσι αποφασίστηκε να εκφραστεί αμέσως ο πόλεμος στον Μοριά και την ί
δια στιγμή στάλθηκαν παντού γράμματα και σύνδεσμοι. Ο Παπαφλέσσας
πήγε στην Υδρα και ο Περραιβός στ ή Λακωνία για να προπαρασκευάσει την
υποδοχή τού γενικού αρχηγού.
Αν η τακηκή που αποφασίστηκε τηρούνταν αδίστακτα, το μέλλον της
Εταφίας δεν θα προαναγγελλόταν δυσάρεστο. Ομως η αστάθεια της γνώμης
του αρχηγού εκμηδένισε όλες τις αποφάσεις. Μόλις έφτασε στο Κισνόβ ο
Υψηλάντης άλλαξε γνώμη. Η τύχη του Ρήγα τον φόβιζε και έτρεμε μήπως
περνώντας από την Τεργέστη συλληφθεί από την αυστριακή αστυνομία. Γι'
αυτό, αντίθετα με τα συμπεράσματα της συνελεύσεως του Ισμαηλίου, απο
φάσισε ν' αρχίσει την επανάσταση από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Προτίμησε την τελευταία λύση, γιατί η διάσταση ανάμεσα στον Σέρβο η
γεμόνα Μίλος και τον ΔιβάνΙΟ παρείχε ελπίδες σερβικής υποστήρηξης. Οι
συνθήκες ανάμεσα στη Ρωσία και την Πύλη απαγόρευαν την είσοδο των
στρατευμάτων τους στις ηγεμονίες. Αν λοιπόν η Τουρκία, κατόπιν της εξε
γέρσεως του Υψηλάντη, έστελνε στρατό κατά του Βουκουρεστίου, ο πρί
γκιπας περίμενε ρωσική επέμβαση υπέρ των Ελλήνων, σύμφωνα με τις συν
θήκες. Ετσι εξηγείται η τύφλωση που τον έπΙασε, όπως και η πολυσήμαντη
φράση της προκήρυξής του: «Μάθετε ότι μεΎάλη δύναμις μας υποστηρίζει».
Ημέρα έναρξης των εχθροπραξιών όρισε τη 14η Νοεμβρίου· προηγουμέ
νως, στις 24 Οκτωβρίου, διόρισε αρχιστράτηγους τον Σάββα και τον Γεωρ
γάκη Ολύμπιο, τον δε Καραβιά στρατηγό. Επειδή σης ηγεμονίες δεν ήταν
προετοιμασμένα τα πάντα καλά, ο Σάββας κι ο Ολύμπιος είχαν διαφωνήσει
κι ο Μίλος δεν φαινόταν να παίρνει το πράγμα σοβαρά, γι' αυτό ο Υψηλάντης
ανέβαλε την ημέρα της έκρηξης της Επανάστασης. Ωστόσο η απόφαση να
αρχίσει από το Βορρά έμεινε αδιάσειστη. Οι πράκτορες της Εταφίας δημι
ουργούσαν ζύμωση και μεγαλοποιούσαν τη δυστυχία της χώρας και τις κα
ταπιέσεις. Οι ηγεμονίες ήταν τότε οι σιταποθήκες της Κωνσταντινούπολης
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καΙ το προϊόντα τους διετίθεντο μονοπωλιακά για την πρωτεύουσα. Οι ηγε
μόνες είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν τη δεκάτη στην ακαθάριστη έγγειο
πρόσοδο, καθώς καΙ το δικαίωμα ν' αγοράζουν αυτοί τα σιτηρά καΙ τα ποί
μνια, πράγμα που άνοιγε την πόρτα σε παντοειδείς καταχρήσεις καΙ κατα
πιέσεις του εγχώριου πληθυσμού. Οι ηγεμόνες γίνονταν συνήθως σιτέμπο
ροι και ζωέμποροι καΙ κέρδιζαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κολοσσιαία
ποσά σφετεριζόμενοι μονοπωλιακά την παραγωγή. Οι τότε ηγεμόνες Μιχαήλ
και Αλέξανδρος Σούτσοι κατηγορούνταν ότι πλούτιζαν σε βάρος του λαού
καΙ είχαν ξεσηκώσει εναντίον τους όχι μόνο τον αγροτικό πληθυσμό, αλλά
και τους βογιάρους.

Ελληνες και Μολδοβλάχοι
Οι Φιλικοί αποφάσισαν να προσεταιριστούν τις δυσαρεστημένες μάζες με
κίνδυνο να χάσουν τη φιλία των Σούτσων. Μετά το θάνατο του ηγεμόνα της
Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου την 1η Φεβρουαρίου 182 1 , η εφορεία του
Βουκουρεστίου άρχισε να ενεργεί για τον προσεταιρισμό του Τουντόρ Βλα
διμιρέσκου. Ο ντόπιος αυτός αγροτικός ηγέτης ήταν δύσπιστος και πανέξυ
πνος και μισούσε τους Τούρκους όσο και τους Ελληνες που τους θεωρούσε
όργανα των Τούρκων για την καταδυνάστευση της πατρίδας του. Ωστόσο,
προσχώρησε στην Εταιρία γιατί του άρεσε η ρωσική της απόχρωση καΙ είχε
την ελπίδα ότι αυτή θα βοηθούσε στην εξέγερση των Ρουμάνων.
Οι Φιλικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του καλλιεργούν τη λανθασμέ
νη αυτή πεποίθησή του. Ο Γ. Ολύμπιος κατόρθωσε, κολακεύοντάς τον, να
τον κάνει όργανο των σκοπών του, υπό το πρόσχημα ρουμανικού κινήμα
τος, ΚαΙ τον έπεισε να στρατ ολογήσει τους συμπατριώτες του της Μικρής
Βλαχίας.
Ο Βλαδιμιρέσκου με λίγους οπαδούς του κατέλαβε την πόλη Τσερνέτσι καΙ
διακήρυξε ότι σκοπό είχε να σταματήσει τις καταχρήσεις κω τις καταπιέσεις
των οσποδάρων (ηγεμόνων) . Αυτό βέβαΙα δεν συμφωνούσε και πολύ με το
πρόγραμμα της Εταιρίας, αλλά οι Φιλικοί ήθελαν να προκαλέσουν οιοδήπο
τε γεγονός που θ' αποτελούσε πολιτικό κεφάλαΙο υπέρ της Επανάστασης καΙ
επιθυμούσαν να γίνει μια αρχή, έστω και σύγχυσης ή θορύβου.
Ανάμεσα στους Φιλικούς της Πόλης υπήρχε ένας Ιούδας ονόματι Ασημά
κης, φίλος του αδελφού του εκτελεσθέντος Γαλάτη, που ποθούσε να εκδι
κηθεί το θάνατο του αδελφού του.
Ο Ασημάκης αυτός κατήγγειλε τα πάντα λεπτομερώς στην τουρκική α-
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στυνομία. Ταυτόχρονα στο Ιάσιο ήξεραν και τα μικρά παΙδιά ότι ο ηγεμόνας
προδίδει το Διβάνιο. Ο ΑρΙστείδης Παπάς, aπεσταλμένος των Φιλικών στον
Σέρβο ηγεμόνα Μίλος, πιάστηκε κατόπιν των καταγγελιών ΚαΙ στάλθηκε
στο Βιδίν10. Στο δρόμο κατάφερε να καταστρέψει τα έγγραφά του και ν' αυ
τοκτονήσει. Ο Υπατρος, υπασπιστής του Υψηλάντη, πηγαίνοντας για τον
Αλή πασά, δολοφονήθηκε στη Μακεδονία. Οταν ο Καμαρινός, ο aπεσταλμέ
νος στην Πετρούπολη, ξαναγύρΙσε κι άρχΙσε να μιλάει για την ανυπαρξία
ρωσικής βοήθειας, 01 Φιλικοί αναγκάστηκαν να τον εκτελέσουν για να μη
σπάσει το ηθικό των επαναστατημένων μαζών. Ε τ σι, προδοσία και βία συσ
σωρεύονταν και η λύση του δράματος ήταν αναπόφευκτη.
Ο Υψηλάντης νόμισε ότι δεν έπρεπε να χάνει πια ούτε στιγμή και τη νύ
χτα της 6ης Μαρτίου εγκατέλειψε το Κισνόβ μαζί με τους αδελφούς του Ν ι
κόλαο και Γεώργιο, τον Ρώσο συνταγματάρχη Καντακουζηνό, τον Πολωνό
Γκαρνόφσκι και τον γραμματέα του Μάνο. Το πρωί της 7ης έφθασε στο
Σκουλένι, πέρασε τον παγωμένο Προύθο ΚαΙ μπήκε το βράδυ στο Ιάσιο όπου
κατέλυσε στο μέγαρο Καντακουζηνού. Το πρωί της 8ης Μαρτίου ήταν τοι
χοκολλημένη σ' όλους τους δρόμους του Ιασίου η παρακάτω προκήρυξη:
«Ελληνες!
Προ πολλού 01 λαοί της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ των ιδίων δικαιωμά
των και της ελευθερίας αυτών μάς προσκαλούν εις μίμησιν. Αυτοί, καίτΟΙ ο
πωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλα1ς δυνάμεσι να αυξήσωσιν την ελευ
θερίαν και δι' αυτής πάσαν αυτών ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί μας και φίλοι εί
ναι πανταχού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, 01 Σουλιώται ΚαΙ όλη η Ήπειρος οπλοφο
ρούντες μάς περιμένουσι. Η Ευρώπη προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της
εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας. Ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα μέρη
της Ελλάδος από τον ήχον της πολεμικής μας σάλπιγγος και αι κοιλάδες α
πό την τρομερήν κλαγγήν των αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τας
ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών, τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει
απέμπροσθέν μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την
aποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας
προς αυτούς των προγόνων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της
Ελλάδος. Κινηθείτε, ω φίλοι, ΚαΙ θέλετε ιδεί μίαν κραταιάν δύναμιν να υπε
ρασπΙσθή τα δίκαιά μας».
Επίσης πομπώδης ήταν μια προκήρυξη που ο γενικός αρχηγός απηύθυνε
προς τους κατοίκους της Μολδαβίας και που τους ονόμαζε aρχαιοπρεπώς
Δάκας.
Ο Ρουμάνος χωρικός θ' άκουσε το άγγελμα κουνώντας το κεφάλι του κω
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πολλή πfκρα θα πλημμύρΙσε την ψυχή του μαθαfνοντας ότι ένας Ελληνας
πρfγκιπας, περικυκλωμένος από Φαναριώτες, φανερώθηκε στις ηγεμονfες
σαν άγγελος ελευθερfας. Αλλά και οι Ελληνες δεν εfχαν αφορμή να χαρούν
για την έναρξη της Επανάστασης τους σε ξένη γη. Ο,τι εfχε αρχfσει στο Σού
λι και εξακολουθούσε στον Μοριά μαρτυρούσε την αυτοτελή ζωή, που εμ
ψύχωνε το νεοελληνικό έθνος. Κι ήταν πραγματικά ολέθριο λάθος η πρό
σκληση στα όπλα υπέρ της ελληνικής ελευθερfας ενός λαού που δεν ήθελε
ν' ακούσει τfποτα για την Ελλάδα κι απ' αυτόν ακριβώς το λόγο απέτυχε οι
κτρά η εξέγερση στο Βορρά, ενώ οι εθνικοf αγώνες στο Νότο έφεραν την α
νεξαρτησfα.
Οπως τον καιρό της ανάπτυξης της Εταφfας διαχωρfστηκαν η δύναμη
δράσης και η πατριωτική τόλμη από το δισταγμό και τη δειλfα, έτσι ακριβώς
αποχωρfστηκαν στη ροή των γεγονότων τα καθαρά εθνικά από τα παρεfσα
κτα στοιχεfα. Αληθινά, η θεfα πρόνοια χάραξε στην πύλη του νέου ελληνι
κού δημόσιου βfου την παραfνεση που ο Δημοσθένης πριν από χιλιάδες χρό
νια, απηύθυνε στους Αθηναfους:
<<Υμών αυτών έσιε!» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

182 1 , ΤΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η Ευρώπη και η Επανάσταση
Οταν το άγγελμα της εξέγερσης του Υψηλάντη έφτασε στο Λάιμπαχ όπου
οι ηγεμόνες της Ευρώπης και 01 διπλωμάτες συγκεντρωμένοι δίκαζαν την ε
πανάσταση της Νεάπολης, πολύ λiγη σημασία δόθηκε στο γεγονός. «Η ανα
στάτωση της Βλαχίας δεν με ταράζει>>, έγραφε ο Γκεντζ στις 12 Μαρτίου
182 1 . <<Σε άλλους καφούς δεν θα 'δινα καμία σημασία· σήμερα όμως κάθε
στασιαστΙκό κίνημα έχει μια κάποια σοβαρή όψη. Η Πύλη διόρισε αμέσως η
γεμόνα τον Καλλιμάχη στη Βλαχία και ελπίζω να τον στείλει εκεί χωρίς κα
θυστέρηση, ώστε το κακό να περιοριστεί γρήγορα. Αν ήταν επανάσταση των
βογιάρων κατά του ηγεμόνα και της Πύλης, τότε το πράγμα θα 'ταν σπου
δαιότερο. Εδώ όμως πρόκειται για επανάσταση του χυδαίου όχλου κατά των
βογιάρων, επομένως και κατά των ηγεμόνων και κατά της Πύλης, παρ' όλο
που ο όχλος υποκρίνεται σεβασμό και υπακοή σ' αυτήν. Ο,τι ειπωθεί στη
Βιέννη για τα μυστικά αfτια των γεγονότων είναι εντελώς αβάσιμο, όπως
μπορώ να σας βεβαιώσω» .
Ο Νέσελροντ, πρωθυπουργός του τσάρου, για να εξασθενήσει τις υποψfες
ι ιερί ρωσικής συνενοχής και για να τονώσει τη θρυλούμενη ομοφωνία των
μεγάλων ανακτοβουλίων, αμέσως μετά την αναγγελία των ταραχών στη
Βλαχία, έστειλε έγγραφο στον γενικό πρόξενο στο Βουκουρέστι στο οποίο
ιόνιζε τη συγγένεια της επανάστασης προς την ισπανική και της Νεάπολης
και την παριστούσε «σαν έργο μιας ομάδας επίορκων στρατιωτών, που ά
νοιγε τη θύρα για ταραχές στη Μαδρίτη, τη Βλαχία, τη Λισαβόνα και τη Νε
ι ι ι ιολη και τολμούσε τα πάντα για να καταστρέψει τα πάντα» .
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Ισως να έγινε πιστευτό στο Λάιμπαχ ότι αρκούσε μια τέτοια έντονη δια
κοίνωση για να σβήσει την ορμητική εκείνη αλλά βραχυχρόνια φωτιά που
πυρπολούσε Δύση και Ανατολή. Ομως τα μέτωπα συνοφρυώθηκαν περισ
σότερο όταν, ταυτόχρονα με το άγγελμα της έκρηξης της επανάστασης στο
Πεδεμόντιο, έφτασαν λεπτομερέστερες ειδήσεις για τη σπουδαιότητα και
την έκταση της ελληνικής, μαζί με επιστολές του Υψηλάντη και του Σού
τσου προς τον τσάρο, από τις οποίες έβγαινε ότι αναβρασμός επικρατούσε σε
ολόκληρη τη Βαλκανική.
Οι επιστολές αυτές έκαναν συντριπτική εντύπωση στο Λάιμπαχ, όμως
τελείως διαφορετική απ' ό,τι περίμεναν οι συντάκτες τους. Ολες οι aντι
δραστικές δυνάμεις ξεσηκώθηκαν. σ τσάρος, που δεν ήξερε τίποτε σχετικά
με τις ενέργειες των ανθρώπων του υπέρ της επανάστασης, δεν ήταν βέ
βαια δυνατό ν' απαρνηθεί τις aντεπαναστατικές του αρχές για χάρη των
Ελλήνων· γι' αυτό τράβηξε αδίστακτα το δρόμο της πολιτικής του Μέτερ
νιχ. Στις 14 Μαρτίου συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο, πα
ρουσία του Μέτερνιχ και του Μπέρνστορφ. Ο τσάρος διαβεβαίωσε επίσημα
ότι έμενε πιστός στις αρχές της Ιεράς Συμμαχίας, ότι είταν εχθρός της Επα
νάστασης και υποσχέθηκε στον Φραγκίσκο ρωσική βοήθεια από 95.000 άν
δρες.
Μι'λησε με τέτοια θέρμη, ώστε οι ακροατές του συγκινήθηκαν βαθύτατα·
όταν σηκώθηκε, οι άλλοι τού εξέφρασαν το θαυμασμό τους κι ο τσάρος απά
ντησε:
-Οχι σε μένα, κύριοι, αλλά στον Θεό πρέπει ν' απευθύνετε τις ευχαριστ ίες
σας. Αν σώσουμε την Ευρώπη, του Θεού το θέλημα πραγματοποιούμε!
Ετσι η εξέγερση του Υψηλάντη αποδοκιμάστηκε πανηγυρικά από τη Ρω
σία. Ο πρίγκιπας διαγράφηκε από την επετηριοα του ρωσικού στρατού· στον
διοικητή των ρωσικών δυνάμεων του Προύθου δόθηκε διαταγή να μην α
ναμιχθεί καθόλου στις επιχειρήσεις και στο Διβάνι δόθηκε η διαβεβαίωση με
τη διπλωματική οδό ότι η Ρωσία δεν είχε καμιά ανάμιξη στις σκευωρίες που
πάνε να διαταράξουν την ησυχία στις τουρκικές επαρχίες. Παράλληλα ο Κα
ποδίστριας, με διαταγή του τσάρου, είχε τη σκληρή μοίρα να συντάξει με το
χέρι του το έγγραφο της aποκήρυξης του Υψηλάντη.
Λίγες μέρες πριν από τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου του Λάιμπαχ ο
Μέτερνιχ διατύπωσε τις σκέψεις του τσάρου και του αυτοκράτορα της Αυ
στρίας στο «υπόμνημα περί της ε.Uηνικής καταστάσεως», στο οποίο δηλώνε-
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ται κατηγορηματικά ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν προήλθε από εθνική
ενέργεια ούτε πρέπει να θεωρηθεf συνέπεια των τουρκικών καταπιέσεων,
αλλά ήταν άμεσο αποτέλεσμα σχεδίου προετοιμασμένου από καιρό, με σκο
πό να χτυπηθεί η Ιερή Συμμαχfα. «Πώς εfναι δυνατό», γράφει, «να προήλθε
η Επανάσταση από το ελληνικό έθνος τη στιγμή που το έθνος αυτό έχει ξε
πέσει στις έσχατες βαθμίδες της εθνικής διαφθοράς; Οχι · εfνω σπόρος διχό
νΟΙας που ρίχνεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Αυστρfα για να συνδαυλιστεf
η aντιδυναστική πυρκαγιά και να περιέλθει σε δύσκολη θέση ο ανώτατος
αρχηγός της Ανατολικής Εκκλησfας (ο τσάρος) και να ερεθιστεί ο ρωσικός
λαός εναντfον της πολιτικής του ηγεμόνα του. Τέλος, εfναι μέσο για ν' ανα
γκαστεf ο τσάρος να απαγκριστρωθεf από τη Δύση και να στρέψει τα βλέμ
ματά του στην Ανατολή» .
Το ιο ιο πνεύμα διακρfνεται κω στη «διακήρυξη των συμμάχων δυνάμεων»,
όπως ΚαΙ στην αυστριακή εγκύκλιο από 12 Μαiου 182 1 . Ακόμα στο Λάιμπαχ
αποφασίστηκε να μην εγκαταλειφθεί η χαραχθεfσα με το υπόμνημα γραμμή,
ΚαΙ σε περίπτωση αναρχίας στην Τουρκfα, που θα μπορούσε να απειλήσει
την ησυχfα των δύο κρατών, έπρεπε να παρθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα,
ύστερα από συνεννόηση των δύο αυλών.
Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά έθνη συγκλονίστηκαν βαθύτατα με το άγγελμα της
ελληνικής Επανάστασης, κι ενώ οι διπλωμάτες γέμισαν από φόβους και βα
ριές φροντιοες, αντίθετα οι λαοf πλημμύρισαν από χαρούμενο ενθουσιασμό.
Ο Μαραθώνας και η Σαλαμίνα ήταν στο στόμα όλων. «ΤΙ θα ήταν η Ελλάδα
χωρfς ελευθερία και τι θα ήταν ο κόσμος χωρfς την Ελλάδα; » , τραγουδούσε
ο Γερμανός ποιητής. Από τις πανεπιστημιακές έδρες οι επιστήμονες και από
τον άμβωνα ΟΙ ιεροκήρυκες παρότρυναν στον αγώνα κατά της ημισελήνου.
«Αν τις ημέρες εκεfνες κηρυσσόταν νέα σταυροφορία>> , ομολογεf ο aντιδρα
στικός ιστορικός Πρόκες Οστεν, «θα ξαναζούσε η εποχή του Πέτρου του
Ερημfτη>> .

Στρατιωτικές επιχειρήσεις του Υψηλάντη
Ο Μέτερνιχ θεωρούσε την Ελληνική Επανάσταση κρfκο στη μεγάλη αλυ
σίδα των aνταρσιών και των στρατιωτικών πραξικοπημάτων που εfχαν συ
γκλονfσει την Ευρώπη μετά την πτώση του Ναπολέοντα κω οι υπέρ της
ελευθερfας τους μαχόμενΟΙ Ελληνες ήταν γι ' αυτόν εγκληματfες σαν τους
καρμπονάρους ή τ ις μυστικές πολιτικές οργανώσεις των σπουδαστών. Αν
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όμως η Ελληνική Επανάσταση ήταν αντίγραφο των ισπανικών και ηαλι
κών στρατιωτικών πραξικοπημάτων κω περιοριζόταν σης ηγεμονίες κω
σε πρόσωπα σαν τον Υψηλάντη κω τον Βλαδφφέσκου, θα ήταν αρκετές ΟΙ
ιερεμιάδες του Λάφπαχ γω να την καταπνίξουν, γιατί τα γεγονότα βέβαΙα
στο Ιάσιο κω το ΒουκουρέστΙ δεν ήταν πρόσφορα γω να εμπνεύσουν το σε
βασμό στους μαχητές της ελληνικής ελευθερίας.
Πραγματικά, οι ενέργειες του Υψηλάντη δεν τράβ ηξαν την κΟΙνή συμπά
θεΙα όλου του κόσμου, γωτί δεν κατάλαβε ούτε την ποληική ούτε τη στρα
ηωτική αποστολή του. Μόνη του σκέψη ήταν να βάλει στο χέρι τις ηγεμο
νίες κω να ης δΙΟικήσει ως τοποτηρητής του τσάρου, ώς την ημέρα που ο
βραχίονας του Ρώσου ηγεμόνα θα τ ον ανέβαζε στο θρόνο ενός ελληνικού
βασΙλείου. Δεν φρόντωε να κερδίσει το ρουμανικό λαό, ούτε να τον κατα
σφαλίσει έναντι των καταπιέσεων των βογιάρων. Αλλά και προς τους βο 
γιάρους συμπεριφερόταν σαν να ήταν υπηρέτες του, χωρίς όμως να καταρ
γήσει τα προνόμιά τους. Το μόνο λοιπόν που κατόρθωσε ήταν να τους δυ
σαρεστήσει, χωρίς και να ευχαρωτήσει παράλληλα τις αγροτικές λαϊκές μά
ζες.
Ο μόνος πατριωτικός πυρήνας της επιχείρησής του ήταν το σώμα των Ιε
ρολοχιτών, που οι άνδρες του φορούσαν μαύρη στολή με νεκροκεφαλή στο
καπέλο τους κι είχαν ορκωτεί να νικήσουν ή να πεθάνουν. Αλλά κι αυτών,
αντί να ζωογονήσει το ζήλο με τολμηρά έργα, αντίθετα φρόντισε να τον μα
ράνει με αναβολές κω βραδυπορία .
Σης 7 Απριλίου, τέσσερις ολόκληρες εβδομάδες μετά τη διάβαση του
Προύθου, ο Υψηλάντης μπήκε στο Βουκουρέστι. Οι κάτοικοι της πρωτεύ
ουσας ήταν ανήσυχοι εξαηίας της παρουσίας των δυνάμεων του Βλαδφι
ρέσκου, που ήταν στρατοπεδευμένες κοντά στην πόλη, στο μοναστήρι του
Κοτροτζένι. Ο μητροπολίτης κω οι βογιάρΟΙ που είχαν μείνει στο Βουκου
ρέστι είχαν την ελπιοα ότι θα έβρωκαν στον Υψηλάντη τη δύναμη εκείνη
που θα χτυπούσε το λαϊκό κίνημα. Πραγματικά ο Βλαδφφέσκου είχε δη
λώσει ότι είχε αισθήματα Ρουμάνου πατριώτη κω δεν είχε τη διάθεση να
κάνει την παραμικρή υποχώρηση έναντι των Ελλήνων ή των Φαναριωτών.
Οταν ο Βλαδφφέσκου ήρθε στο στρατόπεδο των Φιλικών, πρότεινε ένα
σχέδιο εκστρατείας κατά της Ηπείρου, μέσω Βουλγαρίας. Ο Υψηλάντης
όμως, φοβούμενος διαρκώς παγιοες, θεώρησε την πρόταση εύσχημο τρόπο
αποπομπής του από τις ηγεμονίες. Τράβηξε λοιπόν κατά το Τεργοβ ίστι κω
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ανέπτυξε το στρατό του στους πρόποδες των Καρπαθίων γω ν ' αντιμετωπί
σει τις τρεις τουρκικές στρατιές που είχαν εισβάλει στις ηγεμονίες.
Μπροστά στο Γαλάτσι έγινε στις 13 Μαiου η πρώτη αιματηρή συμπλοκή.
Οι επαναστάτες , περίπου 700, είχαν οχυρωθεί σε τρία παλιά χαρακώματα
από την εποχή του ρωσοτουρκικού πολέμου.
Το ένα από τα δύο οχυρά κράτησε ολόκληρη ημέρα, αλλά προς το βράδυ οι
υπερασπιστές του αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν κι ο πασάς της Βραiλας
μπήκε στο Γαλάτσι. Στα μέσα Ιουλίου οι Τούρκοι πλησίασαν στο Ιάσιο κι ο
Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο, συμβουλεύοντας και τους λοιπούς Ελλη
νες να καταφύγουν στη Βεσσαραβία. Αυτοί, όμως, αφού τον έβρισαν άθλιο
και δειλό, απάντησαν ότι είναι έτοιμοι να πέσουν ένδοξα ή να νικήσουν.
Διαθέτοντας 400 άνδρες και 8 πυροβόλα, aντιστάθηκαν επί οκτώ ολόκλη
ρες ώρες στο Σκουλένι. Στην αντfπερα όχθη του Προύθου στέκονταν ρωσι
κά στρατεύματα και, παρακολουθώντας τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων,
ξεσπούσαν κάθε τόσο σε βροντώδεις ζητωκραυγές. Χίλιοι Τούρκοι σκοτώ
θηκαν και 300 Ελληνες. Οι υπόλοιποι σώθηκαν στην aντικρινή όχθη του
Προύθου.
Ο Υψηλάντης έμενε πια στο Τεργοβίστι, ενώ ο πασάς της Σιλίστριας κα
τελάμβανε το Βουκουρέστι στ ις 29 Μαiου. Ο Βλαδιμιρέσκου ετοιμαζόταν
να βαδίσει κατά της Μικρής Βλαχfας και ο Υψηλάντης αποφάσισε να τον
εξοντώσει. Εστειλε λοιπόν τον Γιωργάκη Ολύμπιο στο στρατόπεδο των
Βλάχων στο Γαλάτσι, έπωσε το Βλαδιμιρέσκου, τον έφερε στο Τεργοβfστι
και διέταξε την εκτέλεσή του χωρίς καμία δίκη ή δικαστική απόφαση. Το
στρατό των Βλάχων τον έταξε, μετά τη θανάτωση του αρχηγού του, υπό τις
διαταγές του Σέρβου Χατζή-Πρόντα και του Βλάχου Μακεντόνσκι, με τη
δωταγή να πιάσουν το οχυρό χωριό Δραγατσάνι.
Παρ' όλες τις απώλειές του, ο Υψηλάντης διέθετε στο Δραγατσάνι 7.500
άνδρες και τέσσερα τηλεβόλα. Στις 19 Ιουνίου 5.000 επαναστάτες εξόντω
σαν την τουρκική προφυλακή. Οι Τούρκοι για να ασφαλίσουν την υποχώ
ρησή τους έβαλαν φωτιά στο χωριό. Βλέποντας όμως ότι την επίθεση ενα
ντίον τους κινούσαν μόνο οι Ιερολοχίτες και ο Καραβιάς, ανασυντάχτηκαν
και άρχισαν αντεπίθεση κατά των επαναστατών. Οι αβροί και λεπτοφυείς
νεανίες που μόλις πριν από λίγες βδομάδες εfχαν πιάσει τα όπλα, δεν μπόρε
σαν, παρά τον ενθουσιαμό τους, να αντισταθούν στους εμπειροπόλεμους
Τούρκους σπαχήδες και έπεσαν σαν τρυφερά κλωνάρια κάτω από το κοφτε-
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ρό τσεκούρι του ξυλοκόπου. Πεντακόσιοι ρίχτηκαν συντεταγμένοι σε πυ
κνή φάλαγγα κατά του εχθρού και με τον ηρωικό τους θάνατο ξέπλυναν
την ντροπή των τελευταίων ημερών.
Μετά την καταστροφή του Δραγατσανίου, ο Υψηλάντης κατέφυγε στην
Κόωα, κοντά στα αυστριακά σύνορα, έτοιμος να περάσει στο αυστριακό έδα
φος. Κάτω από τις κατάρες των εγκαταλειμμένων οπαδών του πέρασε στις
26 Ιουνίου μαζί με τ' αδέλφια του στο αυστριακό έδαφος, αποδίδοντας την
ευθύνη της αποτυχίας στον Καραβιά και τον Σάββα, που τους ονομάζει δει
λούς και άθλιους στην προκήρυξή του.
Οι Αυστριακοί συνέλαβαν τον Υψηλάντη και, σαν κοινό κακούργο, τον
οδήγησαν στο Μούκατς, όπου τον έκλεισαν σε μια ελεεινή τρώγλη. Επί έτη
έμεινε εκεί και επέζησε να δει τους οπαδούς του να σκοτώνονται και την οι
κογένειά του σε δεινή ένδεια. Μαθαίνοντας τις νίκες των επαναστατημένων
Ελλήνων πονούσε που δεν μπορούσε να πάρει μέρος στον Αγώνα. Λεπτο
φυής και aσθενικός δεν μπόρεσε να αντέξει στην αιχμαλωσία και πέθανε
καρδιακός τον Αύγουστο του 1828 στη Βιέννη, λίγο μετά την απελευθέρω
σή του ύστερα από μεσολάβηση του τσάρου Νικολάου.
Μετά τη φυγή του Υψηλάντη, η Επανάσταση μπορούσε να θεωρηθεί
καταπνιγμένη. Οι ΤούρκΟΙ, με την υποστήριξη των ντόπιων, μπόρεσαν
να εξαφανίσουν γρηγορότερα απ' ό,τι έλπιζαν τα διασκορπισμένα συντρίμ
μια του σώματος του Υψηλάντη. Κάθε αρχηγός που παραδινόταν ριχνόταν
στα χέρια του δημίου· ακόμα κι ο προδότης Σάββας, που παρέδωσε δεκάδες
Φιλικούς, δεν γλίτωσε. Ο Καρά-Αχμέτ διέταξε και τον σκότωσαν στο Βου
κουρέστι μαζί με όλους τους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τα
κεφάλια τους στάλθηκαν στην Πόλη. Οι δύο άλλο ι αρχηγοί της Επανά
στασης, ο Ολύμπιος και ο Φαρμάκης, τράπηκαν προς τα σύνορα της Τραν
σιλβανίας σκοπεύοντας να περάσουν στη Ρωσία. Ο Ολύμπιος μάλιστα
ήταν άρρωστος και τον κουβαλούσαν σε φορείο. Πριν όμως φθάσουν στα
σύνορα οι Τούρκοι τους κύκλωσαν και τους ανάγκασαν να καταφύγουν
στην οχυρή μονή του Σέκκου, μέσα σε μια στενή χαράδρα. Στις 17 Σεπτεμ
βρίου έφοδος των Τούρκων αποκρούστηκε επιτυχώς, αλλά στις 30 ήρθαν
καινούργιες τουρκικές δυνάμεις που επιτέθηκαν κατά των πολΙΟρκημέ
νων από τα νώτα. Ο Ολύμπιος, μπροστά στην πλημμύρα των επιτε
θεμένων, αναγκάστηκε να καταφύγει στο κωδωνοστάσιο της μονής και
βάζοντας φωτ ιά στην πυρίτιδα που είχε συσσωρευθεί εκεί τινάχτηκε στον
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αέρα θάβοντας κάτω από τα ερεfπια φίλους και εχθρούς.
Ο Ολύμπιος, μένοντας ώς την τελευταfα στιγμή πιστός στο καθήκον και
στις υπαγορεύσεις της τιμής, έπεσε ένδοξα και δfκαια. Ο Φιλήμων γράφει
πως η απόφασή του ήταν υτιεpάνθpωτιη και θεία , κι ο Τρικούπης κλεfνει
την εξιστόρησή του με τις λέξεις: «Υπό τοιαύτας περιστάσεις η aνθρωπότης
υπερβαfνει την ασθενή φύσιν της» .
Ο συμπολεμιστής του Φαρμάκης κράτησε ακόμα έντεκα μέρες στο κτfριο
της μονής μέχρις ότου εξαντλήθηκαν οι τροφές και τα πολεμοφόδια. Στις 4
Οκτωβρfου συνθηκολόγησε με την εγγύηση του πασά της Βραiλας και του
Αυστριακού προξένου της πόλης. Στους πολιορκημένους δόθηκε εγγύηση
ότι θα φεύγανε ανενόχλητΟΙ με τα όπλα τους. Ομως την προηγουμένη της
εξόδου τριάντα τρεις από τους διακόσιους έγκλειστους, μην εμπιστευόμε
νοι στις τουρκικές υποσχέσεις, διέφυγαν νύχτα και κατέφυγαν στο αυ
στριακό έδαφος. Οι υπόλοιποι γρήγορα μετανόησαν για την ευπιστfα τους.
Την επομένη οι μεν στρατιώτες σκοτώθηκαν, οι δε αξιωματικοf στάλθηκαν
στη Σιλfστρια όπου επfσης σκοτώθηκαν, και ο Φαρμάκης, αφού κουβαλή
θηκε σαν τρόπαιο στην Πόλη, βασανfστηκε φοβερά και τέλος αποκεφαλf
στηκε.
Με τη φυλακή του Μούκατς και την καταστροφή του Σέκκου τελεfωσε το
δράμα στις ηγεμονfες, που επf επτά ολόκληρους μήνες τράβηξε την προσο
χή της Πύλης και της Ευρώπης και επισκfασε τα γεγονότα της Ηπεfρου,
του Σουλfου και της κυρfως Ελλάδας, εξαιτfας της πιστευομένης ρωσικής
συνενοχής. Ωστόσο και στην Τουρκfα και στην Αυστρfα εfχαν απατηθεf πι
στεύοντας σε ρωσική υποστήριξη της εξέγερσης στις ηγεμονfες. Ομως μπο
ρεf κανεfς να πει, χωρίς κίνδυνο να σφάλει, ότι το τέλος της Επανάστασης
στο Βορρά στάθηκε το καλύτερο έναυσμα για το μεγάλο αγώνα υπέρ της ελ
ληνικής ελευθερίας στο Νότο. Ούτε το μαρτύριο του Υψηλάντη στο Μού
κατς ούτε το αίμα των ηρώων του Σκουλενfου, του Δραγατσανfου, και του
Σέκου στάθηκαν μάταια.

Η επανάσταση στον Μοριά
Ο Μοριάς, aποκλεισμένος σαν νησf με οχυρά όρη και ισχυρή άμυνα, ήταν
η κοιτίδα του εθνικού κινήματος. Οι κάτοικο! του εfχαν εμπιστοσύνη στους
αρχηγούς και τους προκρfτους. Τα γεγονότα στο Βορρά εfχαν επιδράσει
ισχυρά στο λαό. Στο τέλος του 1820 φάνηκε στον Μοριά σαν απόστολος του
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Υψηλάντη ο τολμηρός και δραστήριος εκείνος ΦΙλΙκός, ο αρχψανδρίτης
ΔΙκαίος, ο επονομαζόμενος Παπαφλέσσας, ο άνθρωπος που τόσο είχε επηρε
άσεΙ τη σύσκεψη στο ΙσμαήλΙ. Από την ΚωνσταντΙνούπολη ήρθε στην Υδρα
και το νΜορΙά φέρνοντας μαζί του πυρίηδα, πολεμοφόδΙα καΙ άγριο πόθο
πολέμου καΙ ασχολήθηκε κυρίως να ερεθίσεΙ με παραμύθΙα τη φαντασία
των χωρΙκών καΙ να κεντρίσεΙ έτσΙ την ανυπομονησία τους.
ΔΙηγΙόταν στο άπληστο να τον ακούεΙ ακροατήρΙό του όη ρωσΙκός στρα
τός βάδΙζε κΙόλας γΙα τη απελευθέρωση της Ελλάδας καΙ πρόσθεσε εμπΙ
στευτΙκά ότΙ επρόκεπο να δολοφονηθεί ο σουλτάνος και να πυρπολυθεί η
ΚωνσταντΙνούπολη. ΚΙ όπΟΙος τολμούσε ν' αμφΙβάλλεΙ ότΙ η στΙγμή ήταν
κατάλληλη γΙα την έκρηξη της Επανάστασης καταγγελλόταν σαν προδότης
από τον φλογερό κληρΙκό.
Νύχτες ολόκληρες δούλευαν οΙ χαλκΙάδες, οΙ σΙδηρουργοί καΙ ΟΙ ξυλουρ
γοί γΙα την κατασκευή όπλων και πολεμοφοδίων. Ούτε στΙς γυναίκες τους
έπρεπε να πουν γΙα το είδος της δουλεΙάς τους. Κάθε ραγΙάς δούλευε στο
σπίτΙ του ετοψάζοντας το όπλο του , καθαρίζοντας τΙς πωτόλες του και γυ
μναζόμενος στο δωμάηό του. ΟΙ συνωμότες αναγνωρίζονταν με συνθήματα
καΙ μόνο τότε εμπωτευόταν ο ένας τον άλλο όταν στην ερώτηση: «Πες μου
τΙ πωτεύω,,, έπαφνε την απάντηση: «στην αόρατη αρχή >> .
Καθένας που, χωρίς να ξέρεΙ το σύνθημα, προσπαθούσε να τρυπώσεΙ ανά
μεσα στους συνωμότες, δεν μάθαινε τίποτε. Μπροστά στους Τούρκους κάθε
ύποπτη πράξη αποδΙδόταν στον Αλή πασά και τους φίλους του· αν κανείς
πΙανόταν επ' aυτοφόρω ν' αγοράζεΙ μπαρούτΙ ή να πυροβολεί, δΙηγόταν δή
θεν ότΙ ΟΙ λύκοΙ θα 'ταν επΙκίνδυνΟΙ αυτόν το χεψώνα και ότΙ έπρεπε να
προφυλαχτούν τα κοπάδΙα.
ΟΙ τσομπάνηδες, γΙα να κάνουν πωτευτούς τους μύθους αυτούς, ξεσήκω
ναν ης νύχτες φασαρία μέσα στα δάση φωνάζοντας:
- Ο λύκος! ο λύκος!
Πολλοί ΤούρκΟΙ αγάδες, που είχαν κΟΙνά κοπάδΙα με Ελληνες έδΙναν κα
λόπωτα στους συνωμότες μπαρούτΙ καΙ σφαίρες yια τους λύ1ωυς. Επίσης πο
λύ συνετέλεσε στην προπαρασκευή του Αγώνα όη ΟΙ ΤούρκοΙ είχαν αφήσεΙ
ελεύθερη την κατασκευή και το εμπόρΙο του μπαρουηού στους Ελληνες.
Οταν η βΙοτεχνία της πυρίηδας θεωρήθηκε επανασταηκή καΙ ΟΙ ΤούρκΟΙ,
στΙς αρχές του '21, κατέστρεψαν τους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας,
την αναγκαία πυρίτΙδα προμήθευαν προθυμότατα ΟΙ Ελληνες έμποροΙ.
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Η ταν όμως τα πάντα έτοιμα για την Επανάσταση; Υπήρχε ο αρχηγός που
θα τη διηύθυνε; Οι Μοραiτες δεν στερούνταν από πεπειραμένους και σημα
v-πκούς προκρίτους, αλλά πολύ λίγοι είχαν διάθεση να ανταλλάξουν τον
άνετο βίο τους με τους κινδύνους της επαναστατικής ζωής και ν' αναλά
βουν την πρωτοβουλία μιας τόσο ανυπολόγωτης επιχείρησης.
Στο βόρειο Μοριά ακούγονταν τα ονόματα τριών στενών φίλων, του Λό
ντου από τη Βοστίτσα (Αίγιο), του Ζαiμη από τα Καλάβρυτα και του αρχιε
πΙσκόπου Πατρών Γερμανού. Ο Λόντος είχε περάσει μια έκλυτη νιότη. Ο
λόρδος Βύρων, που τον γνώρωε το 1810, διηγείται πως κάποτε που τρώγα
νε μαζί, ο Λόντος πήδησε πάνω στο τραπέζι κι άρχισε να τραγουδάει το Θού
ριο του Ρήγα. Ο καδής, που περνούσε τυχαία, ρώτησε τι συμβαίνει, οπότε
ένας ντόπιος Τούρκος του απάντησε:
- Ε ίναι το aρχοντόπουλο, ο Λόντος, που μέθυσε και τραγουδάει ύμνους
στη νέα Παναγία των Ρωμιών που τη λένε Ελευθερία!
Ο Ζαiμης ήταν ένας ψυχρός άρχοντας κι ο Γερμανός ένας αλαζών και
υπερφιλόδοξος ανώτερος κληρικός.
Ως στρατιωτικό έρεισμα της Επανάστασης θεωρούνταν όχι τα βόρεια, αλ
λά τα νότια της χερσονήσου. Οι διαθέσεις των Μανιατών θα 'παιζαν και τώ
ρα σπουδαίο ρόλο, όπως και το 1 770. Οι κάτοικοι του Ταϋγέτου είχαν την
ιοια πολεμική φήμη με τους Σουλιώτες κι αφού του Σούλι είχε ξεσηκωθεί,
υπήρχαν σοβαρές ελπίδες και για ξεσηκωμό των Μανιατών.
Η κοινωνική διάρθρωση των Μανιατών έμοιαζε πολύ με τη σουλιώτικη.
Τίτλος δόξας ήταν γι' αυτούς η διαρπαγή και η εκδίκηση (βεντέτα) το ανώ
τατο κοινωνικό καθήκον, όπως στην Κορσική και την Αλβανία. Εκείνος
που έπαιρνε γυναίκα που η οικογένειά της είχε εκκρεμή βεντέτα, αναλάμ
βανε και το φόνο, που σαν πράξη θεωρούνταν νόμιμη και απαιτητή. Γενικά
η ηθική τους συνοψιζόταν στο σεβασμό στους γέρους και τις γυναίκες,
στην περίθαλψη των γονιών, πίστη στο λόγο, εκδίκηση των προσβολών και
αγάπη της ελευθερίας μέχρι θανάτου. Ασκημένοι στις καθημερινές μικρο
συμπλοκές, στις aρπαγές και τους φόνους, είχαν κατορθώσει να είναι επί
φοβοι σε όλους.
Την άνοιξη του 182 1 κατέλαβε το αξίωμα του μπέη της Μάνης ο Πέτρος
Μαυρομιχάλης, ο γνωστός σαν Πετρόμπεης· Ανατολίτης σε όλα του, φιλή
δονος, σπάταλος, φιλοχρήματος, ήταν δύσπωτος στην υπόθεση της Επανά
στασης και χρειαζόταν εξωτερική ώθηση για να κατεβεί στον Αγώνα. Τον Γε-
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νάρη του 182 1 βρέθηκε στη Μάνη ένας άνθρωπος φτιαγμένος από άλλη πά
στα, κομμένος και ραμμένος για τη διεύθυνση του Αγώνα· ο Κολοκοτρώνης.
Οσο θυμούνται οι άνθρωποι, κανείς από τη γενιά την Κολοκοτρωνέικη
δεν είχε πεθάνει από φυσικό θάνατο. Αμαpτίες Κολοκοτpωνiικες, έλεγε ο λα
ός, ταυτίζοντας τη γενιά με το αίμα. Γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης στις 16
Απριλίου 1770 πάνω σ' ένα βουνό και κάτω από ένα δέντρο γιατί όλος ο κό
σμος πήρε τα βουνά με τα γεγονότα του 1770. Ο πατέρας του, ξακουστός
κλεφτοκαπετάνιος, είχε σφαγεί άγρια από τους Τούρκους στο Νησί και ο
νεαρός Θεόδωρος αντρώθηκε με τη δίψα της εκδίκησης.
Στον Κολοκοτρώνη ισοζυγιάζονταν η αγριότητα και το ατίθασο της φυ
λής με την καταπληκτική πανουργίά και τη γνώση την ανθρώπινη. Το κε
φάλι του ήταν τεράστιο, με μακριά μαύρα πυκνά μαλλιά. Φορούσε περικε
φαλαία, το δέρμα του ήταν μελαψό, τα μάτια του μικρά και κάπως αλλήθω
ρα με σκοτεινό βλέμμα και πυκνά φρύδια. Το μέτωπό του φαρδύ, η μύτη
του γαμψή και το μουστάκι παχύ. Η φωνή του βροντώδης, σαν κεραυνός
που εξέφραζε πότε το πάθος του και πότε την ευθυμία του. Ωστόσο ο άν
θρωπος αυτός με την εμφάνιση ληστή άσκησε τεράστια επιρροή στο λαό και
του μετέδωσε τη βαθιά του πεποίθηση στη νίκη. Οταν κάποτε ένας Ελληνας
του εξωτερικού του έγραφε: «ή να ελευθερωθούμε ή όλοι να πεθάνετε>>, ο
Κολοκοτρώνης ξέσπασε σε παταγώδη γέλια, ξέροντας ότι η δική του μοίρα
ήταν να πολεμά την ώρα που οι άλλοι κάθονταν κοντά στο τζάκι τους.
Αν και δεν ήξερε ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, είχε ωστόσο πλήρη γνώση
της αρχαίας ιστορίας. Συγκέντρωνε στο πρόσωπό του το μίσος των Τούρ
κων και το σεβασμό των κλεφτών και τ ' όνομά του είχε γίνει σύμβολο του
αδιάλλακτου και ακατάπαυστου αγώνα κατά της ημισελήνου.
Συνήθιζε να λέει πως ο Θεός υπόγραψε για την απελευθέρωση της Ελλά
δας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του. Εξαιτίας της ματαίωσης των
ελπίδων ρωσικής και γαλλικής βοήθειας, ο Κολοκοτρώνης διδάχτηκε ότι οι
Ελληνες έπρεπε μόνοι τους να φροντίσουν για την απελευθέρωσή τους.
Διωγμένος από τον Μοριά κατέφυγε στα Ιόνια νησιά το 1810 και μπήκε
στην αγγλική υπηρεσία. Σαν λοχαγός αγωνίστηκε στη Λευκάδα και έφτασε
ώς το βαθμό του ταγματάρχη στον αγγλικό στρατό. Ο Κολοκοτρώνης πί
στευε στο αξίωμα της αυτοδύναμης ελληνικής ενέργειας, στο μόνο δηλαδή
σωστό πρόγραμμα που έπρεπε ν' ακολουθήσουν οι Ελληνες στον Αγώνα
τους. Αργότερα όμως aπαρνήθηκε τη θέση τούτη της ανεξαρτησίας και
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στράφηκε προς τη Ρωσία, χάνοντας έτσι ένα μέρος της δημοτικότητάς του.
Βίαιος ώς την παραφορά, παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι είχε ρίξει τα πά
θη του στη θάλασσα, αδιάφορος για κάθε ξένη φήμη εκτός από τη δική του,
είχε ωστόσο καθαρό και πρακτικό πνεύμα, πηγαίο χιούμορ, ήξερε πώς να
συμπεριφέρεται προς τους ανθρώπους και πώς να κερδίζει και τους απλούς
ορεσείβιους όσο και τους αβρούς φραγκομαθημένους τύπους. Εχοντας φυ
σική ρητορεία, κατόρθωνε πάντα να εμπνέει τους στρατιώτες του με χο
ντρόστομα αστεία. Ο Γipος, όπως τον έλεγαν αυτοί', ήταν δεμένος με χίλιους
δεσμούς κοινής πίστης, δεΙσιδαιμονίας, αγάπης και μίσους, τρυφερότητας
και αγριότητας με τα παιδιά αυτά της φύσεως.
Οταν ακούστηκε ότ ι ο Γέρος είναι στη Μάνη, τρόμος κατέλαβε εχθρούς
και φίλους. Η τουρκική κυβέρνηση προσκάλεσε τον Πετρόμπεη να τον συλ
λάβει αμέσως και να τον παραδώσει σ' αυτήν.
Αν και ο Μαυρομιχάλης είχε την αδυναμία να ενδώσει, ωστόσο δεν θα
μπορούσε να το κάνει κι αν ήθελε, γιατί ο Κολοκοτρώνης, μετά την απόβα
σή του στη Μάνη, έτυχε της προστασίας των Μούρτζινων, της aντίζηλης
δηλαδή οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Γύρω από τον Γέρο συγκεντρώ
θηκαν πολλοί συμμαχητές του, κλέφτες παλιοί γεμάτοι πληγές, όπως ο Ανα
γνωσταράς, παπάδες που ήθελαν πόλεμο, όπως ο Παπαφλέσσας, γενναίοι νε
ανίες όπως ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο αργότερα αναδειγμένος ήρωας
Νικηταράς, ενώ ο λαός τον υποδεχόταν με αγαλλίαση όπου κι αν φανερω
νόταν.
Οι Μοραiτες τότε διαιρέθηκαν σε δύο στρατόπεδα. Οι μεν αναλογίζονταν
τι μπορούσε να χαθεί εξαιτίας της Επανάστασης και aποδοκίμαζαν κάθε
απερίσκεπτο τόλμημα, που κατά τη γνώμη τους θα χειροτέρευε τη θέση των
ραγιάδων, και θεωρούσαν σαν καλύτερη πολιτική την αναβολή· 01 δε σκέ
πτονταν μόνο το τι μπορούσε να κερδηθεί με την ανατροπή των κυριάρχων
τους, αποκαλούσαν κάθε καθυστέρηση δειλία και προδοσfα και μέσα στη φο
βερή σύγχυση των πραγμάτων στην Τουρκία θεωρούσαν τη στιγμή κατάλ
ληλη για να υψωθεί η επαναστατική σημαία.
Με τους πρώτους ήταν 01 πλούσιοι κοτζαμπάσηδες και μερικοί διανοού
μενοι· με τους δεύτερους οι φτωχοί και αμαθείς πατριώτες αρχηγοί. Με τους
πρώτους είταν ο Πετρόμπεης, ο Λόντος, ο Ζαiμης κι ο επίσκοπος Γερμανός.
Με τους δεύτερους ο Κολοκοτρώνης κι ο Παπαφλέσσας.
Ανάμεσα στις δύο μερίδες δεν άργησε να επέλθει σύγκρουση.

78

ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ - ΜΠΑΡΤΟΛΝτΙ

Σης αρχές Φεβρουαρfου έγινε συμβούλιο των πιο επιφανών προκρfτων
και κληρικών στη μονή Αγfου Γεωργfου κοντά στη Βοστfτσα. Στον Παπα
φλέσσα έγιναν πολλές ερωτήσεις για την Εταιρfα, για την ξένη υποστήριξη,
περf Καποδfστρια, περf Υψηλάντη. Σ' όλες ο φλογερός παπάς απάντησε αδf
στακτα με αρκετά ψέματα. Διακήρυξε ότι η 6η Απριλfου ήταν το τελευταfο
όριο για την έκρηξη της Επανάστασης κι ότι κάθε αργοπορfα θα ήταν ολέ
θρια. Οταν τον συμβούλευσαν περfσκεψη, κορόιδεψε τους φόβους των συ
σκεπτομένων και διαβεβαfωσε ότι σαν εντολοδόχος της Αρχής εfχε εντολή να
πάρει 1.000 Μανιάτες μισθοφόρους και ν' αρχfσει την Επανάσταση.
Τότε φόβισε τους aντιπάλους του ο Παπαφλέσσας, ώστε σκέφτηκαν σοβα
ρά να τον κλεfσουν στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαfου για να τον aχρη
στεύσουν. Ομως κανένας δεν τόλμησε ν' απλώσει χέρι πάνω στον τολμηρό
παπά, που χειριζόταν το ξfφος με την ιοια επιτηδειότητα που χειριζόταν και
το σταυρό· χάρηκαν όταν από δική του πρωτοβουλ.fα, οργισμένος εναντfον
των ανηπάλων του, αποχώρησε στο μοναστήρι Ρέτσικα. Απορρfφθηκε τότε
η 6η Απριλfου σαν ημερομηνfα έκρηξης της Επανάστασης και αποφασfστη
κε να σταλούν απελπισμένοι στον αρχιεπfσκοπο Ουγγροβλαχfας Ιγνάτιο,
που ζούσε στην Πfζα της Ι ταλfας, και στα νησιά Υδρα και Σπέτσες, για να βε
βαιωθούν αν υπήρχε εξωτερικό πολιτικό ή στρατιωτικό στήριγμα της Επα
νάστασης και ν' αναβληθεf κάθε ενέργεια ώς την επιστροφή των αντιπρο
σώπων.
Τη στιγμή που ο Κολοκοτρώνης φανερωνόταν σαν προάγγελος της καται
γfδας, τον Ιανουάριο του 182 1 στις ακτές της Μάνης, ο Χουρσfτ πασάς, ο μό
νος άνθρωπος του σουλτάνου που με το σιδερένιο χέρι του εfχε τη δυνατό
τητα να χτυπήσει την Επανάσταση, εγκατέλειπε την Τριπολιτσά πηγαfνο
ντας στην Ήπειρο να πολεμήσει τον Αλή. Στον Μοριά άφησε σαν καϊμακά
μη τον Σαλfκ αγά, έναν εγωιστή και ανfκανο νέο στρατιωτικό. Αυτός νόμι
σε ότι μπροστά στην κρfση που ερχόταν έπρεπε να κάνει κάτι και στα τέλη
Φεβρουαρfου συνεκάλεσε στην Τριπολιτσά σύσκεψη των Ελλήνων προκρf
των και επισκόπων με την πρόφαση να βρεθούν λύσεις εναντfον δήθεν των
σκευωριών του Αλή. Ομως ο σκοπός του ήταν ν' αποκτήσει ομήρους ασφα
λfζοντας έτσι την υποταγή της χώρας γιατf πfστευε πως άμα έβαζε στο χέρι
τούς αρχηγούς θα εfταν εύκολο κατόπι ν ' αφοπλfσει και να χαλιναγωγήσει
τον ακέφαλο λαό.
Στη δοκιμασfα αυτή φάνηκε πόσο λfγο ήταν δεμένο και οργανωμένο το κf-
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νημα στον ΜορΙά. Ενώ πολλοί από τους προσκεκλημένους ομήρους δεν ήρ
θαν στην ΤρΙπολπσά με το πρόσχημα της αρρώστΙας, η πλεΙοψηφία αποφά
σΙσε να υπακούσεΙ γΙα να ξεγελάσεΙ δήθεν τον καϊμακάμη με τη φαΙνομενΙ
κή ευπάθεΙα. Εννέα επίσκοποΙ καΙ δώδεκα πρόκρποΙ, που μεταξύ τους είταν
ο ΔεληγΙάννης της Καρύτωνας, ο Νοταράς της Κορίνθου, ο Περούκας του
Αργους, ήρθαν στη φωλΙά του θηρίου. ΚΙ αυτός ακόμα ο Πέτρος ΜαυρομΙ
χάλης, που είχε προσωπΙκά αποφύγεΙ την πρόσκληση, έστεΙλε τον γω του
Αναστάση.
ΚΙ αυτός ο Λόντος κΙ ο αρχΙεπίσκοπος Γερμανός κίνησαν γω την ΤρΙπολΙ
τσά, αλλά στα Καλάβρυτα σταμάτησαν κω άλλαξαν γνώμη. Εκεί συνάντη
σαν καΙ άλλους επΙσκόπους κω προκρίτους που ήταν πολύ λίγο δΙατεθεφέ
νοΙ να πέσουν στα χέρΙα των Τούρκων κω συναποφάσΙσαν να μην υπακού
σουν στην πρόσκληση. Κω γω να μην εκτεθούν, επΙνόησαν ένα ελληνοπρε
πέστατο στρατήγημα. Συνέταξαν ένα γράμμα εξ ονόματος ενός δήθεν φίλου
τους Τούρκου που έμενε τάχα στην ΤρΙπολησά, που τους απέτρεπε να πάνε
εκεί γωτί ο καϊμακάμης είχε απόφαση να τους αποκεφαλίσεΙ γω παραδεΙγ
μαησμό.
Οταν ΟΙ οδοΙπόροΙ είχαν φτάσεΙ στην κοΙλάδα του Λάδωνα, τους πρόφτασε
λαχανΙασμένος ο aπεσταλμένος που κουβαλούσε το συμφωνημένο μήνυμα.
ΟΙ οδοΙπόροΙ το άκουσαν με αγανάκτηση θαυμάσω προσπΟΙημένη κω γύρΙ
σαν πίσω παραπονούμενοΙ γω την απωτία των Τούρκων.
ΟΙ ΤούρκοΙ ταράχτηκαν από τη δΙαφυγή των ανθρώπων εκείνων που κυ
ρίως ήθελαν να βάλουν στο χέρΙ κω βασάνΙζαν το νου τους ν' ανακαλύψουν
τον Τούρκο που είχε γράψεΙ την επωτολή. Μήνυσαν ωστόσο στους εΠΙνοη
τές του στρατηγήματος, που είχαν καταφύγεΙ στην Αγία Λαύρα, ότΙ όλα ή
ταν ψευδή κω τους παρακαλούσαν να 'ρθουν στην ΤρΙπολΙτσά χωρίς φόβο.
Αυτοί όμως αρνήθηκαν κω επεΙδή φοβούνταν μην πωστούν όλΟΙ μαζί, χω
ρίστηκαν κω ο καθένας τράβηξε γω την πατρΙοα του γω να στρατολογήσεΙ
οπλοφόρους καΙ να υπερασπίσεΙ την ελευθερία του.

Πρώτες καταδρομές των Ελλήνων
ΕπΙδρομές κω μεμονωμένοΙ φόνΟΙ που προανάγγελλαν κατά τα τέλη Μαρ
τίου την έκρηξη της Επανάστασης ήταν ΟΙ σπΙνθήρες που έπεσαν πάνω στη
συσσωρευμένη εύφλεκτη ύλη. Ο φλογερός Παπαφλέσσας, ανησυχώντας
πάντα μήπως η ανηδρασηκή μερΙοα καθυστερήσεΙ περΙσσότερο, έπεΙσε
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έναν γενναίο και τολμηρό φίλο του, τον Ν. Σολιώτη, να αρχίσει αυτός με
μια καταδρομή. Ο γενναίος κλέφτης ενεδρεύοντας με τους συντρόφους του
κοντά στο Αγρίδι έπεσε επάνω σε οκτώ Τούρκους εισπράκτορες και τους
σκότωσε. Η πατριωτική αυτή ενέργεια τόσο πολύ επιδοκιμάστηκε από το
λαό, ώστε το σώμα του Σολιώτη αυξήθηκε σε 300 άντρες.
Μετά τρεις μέρες φάνηκε κοντά στου Βερσοβά απόσπασμα 60 Αλβανών
που πήγαιναν στην Τριπολιτσά. Ο Σολιώτης, ύστερα από μικρή αλλά πει
σματώδη μάχη, τους ανάγκασε να παραδοθούν. Ταυτόχρονα ο Ασημάκης
Ζαiμης αποφάσισε να διασπάσει με τετελεσμένα γεγονότα την οκνηρή τα
κτική των φίλων του και να δώσει στα Καλάβρυτα το σύνθημα των επιχει
ρήσεων.
Ο <<κυρ Ασημάκης>> ήταν ο τύπος του αριστοκράτη άρχοντα. Γαλανομά
της, με ωχρό πρόσωπο, πρόωρα άσπρα μαλλιά και στητό κορμί, ήταν αληθι
νά επιβλητική μορφή και τον σέβονταν εχθροί και φι'λοι. Η ταν τύπος εξαι
ρετικά λιγόλογος, αλλά κάτω από τη σιωπή του κρυβόταν σπάνια ενεργητι
κότητα.
Στις 27 Μαρτίου 1821 δειπνούσε με τον Ασημάκη Φωτήλα. Ενώ έπιναν
στην υγεία της πατρίδος και στον όλεθρο των Τούρκων, ο Ζαiμης έκανε το
σταυρό του και στράφηκε προς τον παριστάμενο κλέφτη Χοντρογιάννη λέ
γοντας μονολεκτικά:
- Βάρει!
Ο Χοντρογιάννης δεν περίμενε περισσότερο. Ξέροντας ότι ο σαράφης Τα
μπακόπουλος θα πήγαινε στην Τρίπολη μεταφέροντας χρήματα και ομόλο
γα οφειλετών του Καλαβρυτινών, συνοδευόμενος από τουρκικό απόσπασμα
με επικεφαλής έναν Αρβανίτη, θεώρησε πατριωτικό καθήκον του να ξαλα
φρώσει τον τοκογλύφο. Πήγε λοιπόν με τους συντρόφους του στις 30 Μαρ
τίου στην Καστάνα και έστησε ενέδρα. Ο Ταμπακόπουλος όμως έστειλε μό
νο τον υπηρέτη του και τις αποσκευές του από το δρόμο της Καστάνας, ενώ
αυτός με τους Τούρκους ακολούθησε άλλο ασφαλέστερο κι έτσι πιάστηκαν
μόνο ο υπηρέτης και τα πράγματα.
Επειδή είχαν γίνει κάμποσες επιθέσεις εν τω μεταξύ εναντίον των υπηρε
τών του διοικητή των Καλαβρύτων Αρναούτογλου, αυτός μάζεψε γρήγορα
γρήγορα τα γυναικόπαιδα και τα κινητά πράγματα των Τούρκων και κλεί
στηκε στους τρεις οχυρούς Πύργους των Καλαβρύτων. Ο τρόμος του αναρ
ρίπισε το θάρρος των Ελλήνων· συγκεντρώθηκαν λοιπόν γύρω από τους
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Πύργους κω πολιόρκησαν στενά τον Αρναούτογλου, αναγκάζοντάς τον να
συνθηκολογήσει μέσα σε πέντε μέρες.
Τότε πια η φυσική δύναμη του εθνικού κινήματος έσπασε όλα τα εμπόδια.
Στις 2 ΑπριλiΌυ όλος ο χριστιανικός πληθυσμός του Μοριά πήρε τα όπλα
κω έπεσε ακάθεκτος εναντfον των διασκορπισμένων και aπροφύλακτων
Τούρκων, σαν να επρόκειτο να πάρουν σε μια μόνο στιγμή εκδfκηση για πα
θήματα αιώνων. Ούτε φύλου ούτε ηλικfας έγινε διάκριση κω σε 15. 000
υπολογfζονται οι σκοτωμένοι Τούρκοι από το τέλος Μαρτfου έως την Κυ
ριακή του Πάσχα του 182 1 (22 Απριλfου) .
Μη μείνει Τούp1ως σrο Μοpιά ovδi σrον κόσμον όλο,
ήταν το σύνθημα που κυκλοφορούσε τότε στο στόμα όλων των Ελλήνων.
Τότε νόμισε κι ο Πετρόμπεης ότι δεν έπρεπε να διστάσει. Οι Μανιάτες του
κατέβηκαν τη δυτική πλαγιά του Ταϋγέτου, ενώθηκαν με τα σώματα του
Μούρτζινου, του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα και του Αναγνωσταρά και
απεfλησαν την Καλαμάτα. Νfκη ή Θάνατος ήταν το σύνθημά τους.

Ο σηκωμός σε Καλαμάτα και Πάτρα
Ο aνιψιός του Κολοκοτρώνη Νικήτας κω ο Παπαφλέσσας προσέβαλαν
στις 2 Απριλίου κω σκότωσαν έναν επιφανή Τούρκο από την Καλαμάτα, τον
Μουράτ, που με τις γυναίκες του κω τα πωδιά του πήγωνε για την Τριπο
λιτσά.
Στις 3 Απριλίου τα ξημερώματα 2.000 Έλληνες πολιόρκησαν την πόλη,
που την άλλη μέρα παραδόθηκε. Οι Τούρκοι είτε κρατήθηκαν σαν δούλοι εί
τε σφάχτηκαν. «Τους έφαγε το φεγγάρι» γράφει ο ιστορικός του Αγώνα Φρα
ντζής.
Την άλλη μέρα έγινε πανηγυρική λειτουργία για τον εορτασμό της νfκης
από 25 ιερείς. Πέντε χιλιάδες ένοπλοι, παραταγμένοι δfπλα στο χεfμαρρο Ν έ
δοντα που διασχfζει την Καλαμάτα, αισθάνθηκαν δυνατό ρfγος για τη νέα
λαμπρή μέρα που ανέτελλε πάνω από την πατρίδα.
Ο Πετρόμπεης με άλλους εξέχοντας Μεσσήνιους σχημάτισαν ένα τοπικό
συμβούλιο, τη Μεσσηνιακή Γεpοvσία, και στις 9 Απριλfου εξέδωσαν μια δια
κήρυξη στους ευρωπαϊκούς λαούς, στην οποία έγραφαν ότι οι Έλληνες εfνω
αποφασισμένοι να συντρfψουν τον τουρκικό ζυγό και επικαλούνταν τη βοή
θεια της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σε ανταμοιβή των εκδουλεύσεων που
οι προπάτορές τους είχαν προσφέρει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
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Την ίδια μέρα (4 Απριλfου) που ο Πετρόμπεης έμπωνε θρωμβευτικά στην
Καλαμάτα, ξεσηκώθηκε η πλούσΙα εμπορική πόλη της βορεfου Πελοποννή
σου, η Πάτρα. Η αναστάτωση των Καλαβρύτων εfχε μουδιάσει τους Τούρ
κους της Πάτρας, οι οποfοι κουβάλησαν αμέσως τις ΟΙκογένειές τους κω τα
υπάρχοντά τους στο φρούριο. Φυσικά δεν παρουσfαζε σπουδαfα ασφάλεια ό
πως ήταν χτισμένο σε ένα χαμηλό λόφο κω με ερειπωμένα μεσωωνικά τεf
χη.
Η πόλη της Πάτρας παρουσfαζε φοβερή εικόνα αναρχfας. Αγορά κω εργα
στήρια ήταν κλεωτά. Οι πρόξενοι εγκατέλειψαν τα σπfτω τους κω ζήτησαν
ασφάλεΙα από πολεμικά πλοfα. Από το φρούρΙΟ ΟΙ Τούρκοι πυροβολούσαν ε
ναντfον της πόλης. Μόλις το έμαθαν οι χωρικοf των περιχώρων, με επικε
φαλής τους παλιούς δωτακτικούς Γερμανό κω Λόντο, μπήκαν στην πόλη
στις 4 Απριλfου, ημέρα που γιορτάζεταΙ σαν εναρκτήρΙα της Ελληνικής
Επαναστάσεως ( * ) , κραυγάζοντας:
Ζήτω η ελευθερfα!
Ζήτω οι αρχηγοl!
Κω στην Πόλη, να δώσει ο Θεός!
Ο επfσκοπος Γερμανός έστησε τη σημαfα στην πλατεfα του Αγ. Γεωργfου,
απάγγειλε ευχή για όλους κω μοfρασε aντίδωρο από ένα βωμό σκεπασμένο
με δάφνες. Κατάργησε κατόπιν για τις προσεχείς ημέρες τη νηστεfα, γιατf
τώρα που aπειλούνταν ζωή και θρησκεfα, έπρεπει να έχουν όλοι δυνάμεις
γω την υπεράσπιση της πατριοας κω της εκκλησfας.
Οι Τούρκοι παρέλυσαν σχεδόν παντού στον Μοριά από το χτύπημα που
τους καταφέρθηκε. Από όλες τις περιοχές μεγάλες συνοδεfες Τούρκων τρα
βούσαν γω την Τριπολιτσά ή για τα παραλιακά φρούρια ζητώντας ασφάλεια.
Ο Κολοκοτρώνης έπιασε την Καρύταινα με 300 οπλοφόρους κω απέκοψε το
δρόμο προς την Τρfπολη, ενώ ταυτόχρονα αποδεκάτωε τόσο τους πολιορ
κημένους Τούρκους όσο και τ' αποσπάσματα που δοκfμασαν να τους ενι
σχύσουν. Οι επιτυχfες του Γέρου αύξησαν τον αριθμό των ανδρών του σε
6.000, ΟΙ περισσότερΟΙ όμως ήταν άοπλοι ή διέθεταν μαχαfρια κω δρεπάνια.
Οι σημαfες τους ήταν φτιαγμένες από τα κεφαλοπάνια των γυναικών και η
τροφοδοσfα τους γινόταν από τα γυνωκόπωδα των περιχώρων. Για πειθαρ
χfα, βέβωα, δεν μπορούσε να γfνει λόγος.

( * ) ΠάλΙ υ πενθυμίζουμε π ως ο συ γγραφέας χρονολογεί με το νέο ημερολό γιο: 4 ΑπρΙλ ί
ου = 25 Μαρ τ ίου.
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Οι Τούρκοι μόλις συνήλθαν από το πρώτο χτύπημα, άρχισαν να ξανα
παίρνουν θάρρος. Ο διοικητής της Καρύταινας κατόρθωσε να ειδοποιήσει
την Τριπολιτσά για τη δυσχερή θέση του και αποφασίστηκε να του σταλεί ε
νίσχυση 2. 700 ανδρών για τη διάλυση της πολιορκίας. Στις 12 Απριλίου ω
τουρκικές ενισχύσεις φάνηκαν μπροστά στο φρούριο και αμέσως οι aπειρο
πόλεμοι πολιορκητές σκόρπισαν με τέτοια ταχύτητα, ώστε πολιορκούμενοι
και ενισχυτές ενώθηκαν αμαχητί.
Αγανακτησμένος ο Κολοκοτρώνης τράβηξε για το Χρυσοβίτσι όπου μα
ζεύτηκαν και οι άλλοι οπλαρχηγοί. Ολοι είχαν τη γνώμη να υποχωρήσουν
στη Μεσσηνία, αλλά ο Κολοκοτρώνης δήλωσε ότι αυτός θα έμενε στα πα
τρογονικά του βουνά.
- Προτιμώ, είπε, να με φάνε τα όρνια του τόπου μου.
Τότε ο Παπαφλέσσας είπε σ' έναν Μανιάτη:
- Κάτσε και κάνε του συντροφιά όσο να 'βρει τους δικούς του για να μην
τον φάει κανένας λύκος.
Μόνος πια ο Κολοκοτρώνης, μπήκε σε μια εκκλησία της Παναγίας κι αφού
προσευχήθηκε, κίνησε για τη Μάνη. Στο δρόμο απάντησε τον εξάδελφό του
Αντώνη και μέσα σε τρεις μέρες μάζεψε 300 οπλοφόρους. Προσπάθησε τώρα
να οργανώσει στρατόπεδο και τους πιο ικανούς τούς ονόμασε βαθμοφόρους.
Ομως όταν στις 17 Απριλίου εμφανίστηκαν και πάλι Τούρκοι από την Τρί
πολη, όλος ο στρατός του διασκορπίστηκε. «Μας έμειναν και πάλι τα διπλώ
ματα,, , γράφει ο Φωτάκος. Ο Κολοκοτρώνης φώναζε:
- Πού πάτε; Σταθείτε να πολεμήσουμε!
Ομως δεν κατόρθωσε να κάνει τίποτα.

Η νίκη

στο

Βαλτέτm

Σε λίγες μέρες ο ακάματος αρχηγός συγκέντρωσε μικρό αριθμό ενόπλων
κοντά στο Πάπαρι, ένα ορεινό χωριό σε απόσταση τριών ωρών προς Νότον
της Τριπολιτσάς, όπου ενώθηκε μαζί του ο Μαυρομιχάλης και μερικοί Ζα
κυνθινοί εθελοντές. Πίστευε ότι πια είχε ωριμάσει η ανάγκη της επίθεσης
κατά της Τριπολιτσάς και μέσα στο κλίμα της ηττοπάθειας ονειρευόταν τη
νίκη. Σύμφωνα με το σχέδιό του, έπρεπε να σχηματιστεί ένα πλατύ ημικύ
κλιο γύρω από την πόλη, ενώ άλλες δυνάμεις θα έπιαναν τα βουνά που ήταν
γύρω από την Τρίπολη. Κατόπιν ο κλοιός θα σφιγγόταν σιγά σιγά μέχρι την
ιηώση της πρωτεύουσας του Μοριά.
Οπως σχεδιάστηκε, έτσι κι έγινε. Από τα δυτικά, το Βορρά και το Νότο πα-
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ρατάχτηκαν στενά τα ελληνικά τμήματα και κατέλαβαν τις στενωπούς του
οροπεδίου της Τριπολιτσάς. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης παρατάχθηκε στα νο
τιοδυτικά, κοντά στο Βαλτέτσι, στις κορφές του Μαίναλου, απ' όπου, σαν
αςτός, μπορούσε να ελέγχει τη λεία του. Αριστερά, κοντά στην Πιάνα και
την Αλωνίσταινα παρατάχθηκαν ο Πλαπούτας κι ο Δεληγιάννης. Στα βο
ρεινά πήρε θέση ο Χαραλάμπης με τος Καλαβρυτινούς.
Η παλιά και η νέα πείρα διοασκε ότι η Τριπολιτσά δεν μπορούσε ν' αντι
σταθεί πολύ εναντίον πολιορκητών που κρατούσαν τα γύρω βουνά. Η θέση
των Τούρκων μέσα στο στενό χώρο της πόλης έγινε ακόμη πιο δυσχερής α
πό τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, από την έλλειψη τροφών.
Ετσι μπορούσε κανείς να προβλέψει ότ ι η επιτυχία θα έστεφε το σχέδιο του
Κολοκοτρώνη.
Στις αρχές Μαiου ο Χουρσίτ πασάς, ανησυχώντας για την τύχη της ΟΙκο
γένειάς του που βρισκόταν στην Τρίπολη, έδωσε από τα Γιάννινα εντολή
στον Μουσταφάμπεη να λύσει την πολιορκία της πόλης. Αφού πέρασε από
την Πάτρα κι έκαψε τη Βοστίτσα, χτύπησε τον Παπαφλέσσα μπροστά στον
Ακροκόρινθο, πέρασε τα Δερβενάκια, έλυσε την πολιορκία του Ναυπλίου
και στις 12 Μαiου μπήκε τροπαιούχος στην Τριπολιτσά.
Η εμφάνισή του είχε σημαντικό αντίκτυπο στην πτώση του ηθικού των
πολιορκητών, γι' αυτό ο Μουσταφάς αποφάσισε να εκμεταλλευθεί την επι
τυχία του. Στις 25 Μαiου οι ελληνικές προφυλακές ανήγγειλαν ότι οι Τούρ
κοι βάδιζαν προς το Βαλτέτσι. Η ταν, κατά τους υπολογισμούς του Κολοκο
τρώνη, 13.000, ενώ 01 Ελληνες μόνο 3.000. Στο Βαλτέτσι οι υπερασπιστές
του είχαν φτιάξει ταμπούρια με πέτρες και κορμούς δέντρων, σε ημισεληνο
ειδή διάταξη και σε βάθος τεσσάρων σειρών.
Ο Μουσταφάς, καταλαβαίνοντας ότι το ιππικό του δεν μπορούσε να τον ε
ξυπηρετήσει εναντίον τέτοιων οχυρών, έριξε στη μάχη αλβανικό πεζικό.
Τρεις ώρες βαστούσε η μάχη χωρίς αποτέλεσμα, όταν ο Πλαπούτας έπεσε α
πό τα πλάγια εναντίον των Αλβανών και έκοψε την ορμή της επίθεσης τους.
Την άλλη μέρα οι αμυνόμενοι πέρασαν στην επίθεση και έτρεψαν Αλβανούς
και Τούρκους σε ασταμάτητη φυγή, ενώ στα χέρια των Ελλήνων έπεφτε
σχεδόν ολόκληρος ο τουρκικός εφοδιασμός.
Η μάχη του Βαλτετσίου, πρώτη του πολέμου της ελληνικής ανεξαρτησίας,
κόστισε στους Τούρκους 600 νεκρούς και στους Ελληνες 150 νερκούς κω
τραυματίες. Παράλληλα το ηθικό των επαναστατών ανέβηκε τόσο πολύ, ώ
στε ρωτούσαν:
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- Πού είναι οι Τούρκοι ;
Ενώ πρωτύτερα ακούγοντας «έρχονταΙ ο ι ΤούρκΟΙ» σκόρπιζαν αμέσως.
Μετά μια εβδομάδα ο Μουσταφάς προσπάθησε να aποπλύνει την προσβολή, χτυπώντας 200 Ελληνες υπό τον Νικηταρά στα Δολιανά. Εντεκα ώρες
οι 200 aντιστάθηκαν ηρωικά κι όταν έφτασε ελληνική επικουρία από τα
Βέρβενα, έτρεψαν σε φυγή τούς Τούρκους. Τότε ακριβώς ο Νικηταράς ονο
μάστηκε Τουpκοφά-yος.

Υδρα - Σπέτσες και Ψαρά στον Αγώνα
Εν τω μεταξύ ήρθε βοήθεια στην Επανάσταση από εκεί που κανείς δεν την
περίμενε, από τα νησιά δηλαδή του Αιγαίου. Στα τρία νησιά Υδρα, Σπέτσες
και Ψαρά ανήκει η τιμή ότι κέρδισαν τον κατά θάλασσα αγώνα υπέρ της ε
λευθερίας.
Γύρω στα μέσα του 18ου αι. τα πρώην άσημα αυτά νησιά απέκτησαν πολύ
πλούτο με το εμπόριο του σταριού, επωφελούμενα από τα προνόμια που τους
είχε παραχωρήσει η Πύλη και από τον αποκλεισμό των ευρωπαϊκών λιμέ
νων κατά τους πολέμους της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τη δραστηριότητα
των πληρωμάτων κέντριζε και το προσωπικό συμφέρον, γιατί από τον κα
πετάνιο ώς τον απλό μούτσο όλοι είχαν μερίδιο στο κέρδος.
Το εμπορικό ναυτικό των τριών νησιών αριθμούσε κατά το 182 1 τριακό
σια πλοία από 60-400 τόνους και πληρώματα 12.000 ναυτών. Πολύ λίγο αΙ
σθάνονταν οι νησιώτες σαν ραγιάδες· Τούρκοι δεν ζούσαν σχεδόν ανάμεσά
τους κω μόνες υποχρεώσεις είχαν να δίνουν κάθε χρόνο έναν αριθμό ναυτών
για το σουλτανικό στόλο κω να πληρώνουν ένα μικρό ποσό σαν σύμβολο
της υποτέλειάς τους.
Από το τέλος των ναπολεοντείων πολέμων είχαν λείψει για τα νησιά οι ευ
καιρίες για γρήγορα κέρδη και ένα είδος δυσφορίας κΟΙνωνικής επικρατού
σε. Στην Υδρα η άνεργη ναυτουριά γόγκυζε κατά των δώδεκα πλούσιων ε
φοπλιστών που βαστούσαν στα χέρια τους τη διοίκηση του νησιού· στις Σπέ
τσες επίσης κορυφωνόταν η δυσαρέσεκια κω μικροί πλΟΙοκτήτες κω ναύ
τες συμφωνούσαν πως δεν μπορούσε να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση.
Οι Μοραiτες στη συνέλευσή τους της Βοστίτσας είχαν αποφασίσει να α
πευθυνθούν στους Σπετσιώτες κι από την αρχή της Επανάστασης προσπα
θούσαν με επιστολές και aπεσταλμένους να τους πείσουν να πάρουν μέρος
στον Αγώνα. «Αν δεν ταχύνετε τον ερχομό σας-τους έγραφαν- και πηγαίνει
το πράγμα εις μάκρος, μπορεί να μας λείψει και μας το θάρρος και πλέον να
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νεκρώνει το πράγμα κω φαfνετω ότι εfσθε οι αfτιοι όλου του Γένους κω ό
ψεσθε>>.
Ομως ο δισταγμός για ης πατριωτικές διαθέσεις των Σπετσιωτών ήταν ά
δικος. Στις αρχές Απριλfου με πρωτοβουλfα του Γ. Πάνου, απεσταλμένου
του Παπαφλέσσα, έγινε στο νησf συνέλευση στην οποfα αποφασfστηκε να
βοηθηθούν σοβαρά ΟΙ ΠελοποννήσΙΟΙ. Η σημαfα της ελευθερfας υψώθηκε
κω εξοπλfστηκαν 52 πλοfα γΙα τον Αγώνα. Από τους πρώτους έσπευσε η α
μαζόνα Μπουμπουλfνα στον Αργολικό κόλπο κω απέκλεΙσε το Ναύπλιο, ε
νώ άλλα πλοfα σπετσιώτικα απέκλεΙσαν τη Μονεμβασfα, περιέπλεαν τις α
κτές του Μοριά κω συνέλαβαν δύο τουρκικά πλοfα κοντά στη Μήλο -την
πρώτη ναυτική ελληνική λεfα.
Αν κω τα Ψαρά βρfσκονταν κοντ ό στη μικρασΙατική ακτή κω ήταν εκτε
θεφένα στην τουρκική προσβολή, ωστόσο ΟΙ κάτΟΙκοΙ τους εκδήλωναν ζω
ηρή διάθεση να μετάσχουν στον Αγώνα. Ο ισχυρός δημοκρατικός άνεμος
που έπνεε στο νησf, κω η διΟΙκητική του διάρθρωση που επέτρεπε σε κάθε
απλό πολfτη κω ναύτη να παρfστατω στις λαϊκές συνελεύσεις κω να εκλέ
γει μόνος του τη δΙΟfκηση του νησιού, ήταν δραστηριότατο ελατήριο εθνι
κής aπελευθερωτικής κfνησης. Ακόμα τον Μάρτιο, όταν ακούστηκε η εξέ
γερση του Υψηλάντη, ΟΙ ΨαρΙανοf εfχαν πάρει την απόφαση να επαναστα
τήσουν. Καταλαβαfνοντας όη μόνοι δεν μπορούσαν να κάνουν σπουδαfα
πράγματα, αποφάσΙσαν να συνεννοηθούν πρώτα με τους κατοfκους των άλ
λων δύο αδελφών εμποροναυτικών νησιών Υδρας κω Σπετσών.
Στις 23 Απριλfου φάνηκε μπροστά στα Ψαρά σπετσιώηκο πλοfο με τη ση
μαfα της ελευθερfας, αναγγέλλοντας πως οι Σπέτσες επαναστάτησαν. Ο λα
ός μαζεύτηκε αμέσως στο δημογεροντεfο, έσχωε την τουρκική σημαfα κω α
ποφάσΙσε να μψηθεf το παράδειγμα των Σπετσών. Πολύ γρήγορα το ελαφρό
ναυτικό του νησιού έγινε ο τρόμος των Τούρκων. Επιασαν τέσσερα μεγάλα
τουρκικά φορτηγά που μετέφεραν πολεμοφόδΙα κω στρατό στο ΝαύπλΙΟ,
κω γενικά παρέλυσαν τις θαλάσσιες συγκοινωνfες των Τούρκων μεταξύ Μ.
Ασfας κω Μοριά αποκόπτοντας τον εφοδιασμό των πολιορκημένων φρου
ρfων.
Στην Υδρα τα πράγματα ακολούθησαν κάπως διαφορετικό δρόμο και επα
ναλήφθηκε η πάλη που εfχε σημειωθεf μέσα στους κόλπους της Φιλικής
Ετωρfας ανάμεσα στους δωτακτικούς νΟΙκοκυραfους κω τον επαναστατη
μένο λαό. Οι πλούσΙΟΙ εφοπλΙστές σκέπτονταν ότι δΙακυβεύουν τα πάντα σε
μια επιχεfρηση επικfνδυνη χωρfς ουσιαστικά κέρδη, ενώ η έμφυτη ορμή του
λαού ζητούσε άμεση εξέγερση. Στους πεινασμένους κω δυσαρεστημένους
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κάθε μεταβολή ήταν επιθυμητή, γι' αυτό στο τέλος η δημοκρατική ανυπο
μονησία τσάκωε την περίσκεψη της αρωτοκρατίας.
Ενας ξέμπαρκος καπετάνιος, ο Αντώνης Οικονόμου, συγκάλεσε συνέλευ
ση του λαού κω προέτρεψε τους ναύτες να εξοπλίσουν αμέσως όλα τα δεμέ
να καράβια στο λψάνι κω να κηρύξουν την επανάσταση . Οι πρόκρηοι δεί
λΙασαν κω σης 28 Απριλίου η Υδρα ακολούθησε στην Επανάσταση τα δύο
άλλα αδελφά νησΙά. Οι δωφορές ανάμεσα στις κΟΙνωνικές τάξεις, που στην
Υδρα ήταν μεγάλες, Ισοπεδώθηκαν αμέσως κω μπροστά στον κΟΙνό εχθρό
κω το πατριωηκό καθήκον συνδιαλλάχτηκαν ο ενδοιασμός με την ανυπο
μονησία, η φτώχεω κι ο πλούτος, οι κοτζαμπάσηδες κι ο λαός. Η αριστο
κρατία κω ΟΙ πλούσιοι υπάκουσαν κατ ' ανάγκην στην πίεση των συνθηκών
παρά στην ελεύθερη θέλησή τους.
- Τριάντα χρόνω, έλεγε ο πλούσιος κοτζαμπάσης Λ. Κουντουριώτης, μα
ζεύω θησαυρούς κω θα θεωρήσω ευτυχία να τους διαθέσω γω την πατριοα.
Ελπίζω κι οι άλλοι πλούσωι να με μψηθούν. Αν όμως δεν θελήσουν, μην α
νησυχείτε. Μόνος μου εγώ μπορώ να χρηματοδοτώ την Επανάσταση κατά
θάλασσα.
Πραγματικά, ο Κουντουριώτης με την ευημερία του οίκου του πλήρωσε
την επιτυχία του Αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας.

Σάμος και Κρήτη
Το παράδειγμα των τριών νησιών ακολούθησαν σε λίγο κω τ ' άλλα στο
Αιγαίο, εκτός των Θήρας, Ανδρου και Τήνου, όπου ΟΙ καθολικοί αρνήθηκαν
να συμπράξουν με τους άλλους αδελφούς τους του ορθόδοξου δόγματος.
Προτ ίμησαν να πληρώνουν διπλό φόρο στους Τούρκους κω στον ελληνικό
στόλο, παρά να κατανικήσουν το δογματικό φανατισμό τους.
Αντίθετα περί τα τέλη Απριλίου η μεγάλη νήσος Σάμος κω άλλες όπως η
Ρόδος, η Κύπρος, η Κρήτη, που είχαν πολλούς Τούρκους κατοίκους, ξεση
κώθηκαν. Τα μέσα των επαναστατών ήταν εντελώς ασήμαντα. Η Κρήτη π.χ.
είχε στη διάθεσή της κατά την έναρξη του αγώνα μόνο 360 οκάδες μπαρού
τι κι ο αριθμός των όπλων δεν ξεπερνούσε τα 1 .200, από τα οποία 800 ανή
καν στους Σφακιανούς, τους μαχητές των δυτικών ορέων του νησωύ. Η έλ
λειψη των πολεμοφοδίων επέβαλε περίσκεψη, αλλά την υπομονή των χρι
στιανών κατοίκων είχε πλέον εξαντλήσει η αυθαίρετη και καταπιεστική δι
οίκηση των τριών πασάδων της· γι' αυτό αποφάσισαν ή να aποτινάξουν το
ζυγό ή να πεθάνουν.
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Η Επανάσταση άρχισε από τα Χανιά και σε λfγο το πολεμικό ρfγος διαπέ
ρασε όλη τη χώρα.
Η πρώτη μεγάλη ναυτική εκστρατεfα των τριών νησιών Υδρας, Σπετσών
και Ψαρών δεν δικαfωσε τις προσδοκfες των Ελλήνων. Αντf να σπεύσουν
και να εφοδιάσουν την Κρήτη, τράβηξαν, με πρόταση του άπειρου και αγα
θού Νεοφύτου Βάμβα, για τη Xfo. Στις αρχές Μαiου έφτασαν εκεί και προ
κάλεσαν τους κατοfκους της να ξεσηκωθούν με έγγραφα και έντυπες προ
κηρύξεις. Οι Χιώτες όμως δεν εfχαν καμιά διάθεση να ξεσηκωθούν και οι
στόλοι των τριών νησιών γύρισαν πfσω άπρακτοι, φέρνοντας μαζί τους με
ρικά τουρκικά πλοfα σαν λεία.
Φοβερή ξέσπασε τότε η διχογνωμί� για τη διανομή της λεfας. Ο Οικονόμου
προσπάθησε να εφαρμόσει την απόφαση σύμφωνα με την οποία ένα μέρος
της έπρεπε να περιέλθει στο κοινό Ταμείο, αλλά το πλήθος, υποδαυλιζόμενο
από τους κοτζαμπάσηδες, αρνήθηκε και ξέσπασαν ταραχές. Ο Οικονόμου α
ναγκάστηκε να καταφύγει στο Κρανιοι, πιάστηκε από τα όργανα του υδραί
ικου κοτζαμπασισμού σ' ένα μοναστήρι κοντά στον Φενεό και εκτελέστηκε
στο δρόμο με εντολή των πολιτικών του αντιπάλων.
Παρά τις κηλιοες αυτές, που σκίασαν τον κατά θάλασσα αγώνα, δεν μπο
ρεί κανείς ν' αρνηθεί τη νησιωτική συμβολή στην Επανάσταση. Το ναυτικό
ήταν η θρυαλλιοα που έφερε τη φωτιά της εξέγερσης στην Εύβοια, το Πήλιο
και από εκεί στη Μακεδονία και το Αγιον Ορος.

Η Επανάσταση στη Στερεά
Χωρίς άλλο η Επανάσταση στη Στερεά κινήθηκε βραδύτατα, παρά το γε
γονός ότι ο πληθυσμός της ήταν ο πιο καταπιεσμένος από τον τουρκικό ζυ
γό. Οι Στερεοελλαδίτες αρχηγοί κωλυσιεργούσαν, αποβλέποντας στα Γιάν
νινα όπου η τύχη του Αλή πασά θα έκρινε, κατά τη γνώμη τους, και την τύ
χη της Ελλάδας. Ετσι το δυτικό μέρος της Στερεάς, η Αιτωλία και Ακαρνα
νία, έμειναν έξω από τον Αγώνα και μόνο τον Ιούνιο του 182 1 σήκωσαν τη
σημαία της Επανάστασης στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό.
Στην ανατολική Στερεά τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ο aρματολός Πα
νουργιάς, αναθρεμμένος στη στρατιωτική σχολή του Αλή πασά, ανέλαβε τη
διεύθυνση του επαναστατικού κινήματος στην Άμφισσα και ανάγκασε τους
Τούρκους να αποσυρθούν στην Ακρόπολη. Αφού τους έκοψε το νερό, τους
ανάγκασε στις 22 Απριλfου να παραδοθούν.
- Ποιος εfναι ο αφέντης σας να τον προσκυνήσουμε; ρώτησαν οι Τούρκοι.
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- Εγώ είμαι, απάντησε ο Πανουργιάς, και μένα θα προσκυνήσετε!
Οι όροι της συνθηκολόγησης δεν τηρήθηκαν και το μεγαλύτερο μέρος των
αιχμαλώτων κατακόπηκε με τα σπαθιά.
Μόλις μαθεύτηκαν τα γεγονότα της Άμφισσας στην πλούσια και πολυάν
θρωπη Λιβαδειά, ξεσηκώθηκαν αμέσως οι κάτοικοί της με επικεφαλής την
ευγενική μορφή του Θανάση Διάκου. Από τα παιδικά του χρόνια ήταν προ
ορισμένος για το εκκλησιαστικό στάδιο και είχε κλειστεί σε μοναστήρι, αλ
λά ο αέρας των βουνών ήταν γι' αυτόν πιο ευχάριστος. Βγήκε λοιπόν στο
κλαρί με τους κλέφτες και αργότερα τάχτηκε στην υπηρεσία του Αλή πασά.
Λίγο πριν από τον Αγώνα έμενε στη Λιβαδειά. Μυημένος στη Φιλική, άρπα
ξε αμέσως την ευκαιρία και στις 25 Απριλίου ανάγκασε τους πολιορκημέ
νους Τούρκους στο φρούριο της Λιβαδειάς να παραδοθούν.
Σε λίγο ολόκληρη η ανατολική Στερεά είχε ξεσηκωθεί. Ο Διάκος με τον
Πανουργιά και τον Δυοβουνιώτη με χίλιους άντρες έπιασαν τη γέφυρα του
Σπερχειού, απέναντι από τη Λαμία. Τη νύχτα της 30ής Απριλίου προς την
Πρωτομαγιά, οι ελληνικές προφυλακές ανάγγειλαν ότι 9.000 Τούρκοι με
την αρχηγία του Ομέρ Βρυώνη και του Κισσέ Μεχμέτ κατέβαιναν στην α
νατολική Ελλάδα.
Το πολεμικό συμβούλιο των Ελλήνων οπλαρχηγών αποφάσισε να κρατη
θούν οι Θερμοπύλες και ο δρόμος προς τη Φωκιοα. Ο Διάκος επιφορτίστηκε
να φρουρήσει τη γέφυρα του Σπερχειού, το γεφύρι της Αλαμάνας, όπως το
'λεγε ο λαός.
Στις 4 Μαiου ο ορμητικός Ομέρ Βρυώνης έπεσε απάνω στους Δυοβουνιώ
τη και Πανουργιά και τους διασκόρπισε. Ο Διάκος εγκαταλείφθηκε από τους
περισσότερους μαχητές του, απομένοντας μόνο με σαράντα παλικάρια. Οι
Αλβανοί του Ομέρ περικύκλωσαν το μικρό τμήμα και αρχίζει μάχη φοβερή.
Από τους σαράντα οι τριάντα πέφτουν και μένει ο Διάκος, πληγωμένος στον
ώμο, με δέκα. Ματωμένο τον σέρνουν αιχμάλωτο μπρος στον Ομέρ, που του
προσφέρει τουρκική υπηρεσία σ' αντάλλαγμα της ζωής του και της αλλαξο
πιστίας του, αλλά ο Διάκος aρνιέται. Του αναγγέλλουν τότε ότι θα υποστεί
την ποινή του ανασκολοπισμού, αλλά ο Διάκος μένει ακλόνητος. Οταν σύρ
θηκε στον τόπο της εκτέλεσης έριξε το βλέμμα του στα ανοιξιάτικα λιβάδια
και είπε το δίστιχο:
Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει
τώρα

π'

ανθίζουν

τα κλαριά κω βγάνει η γης χορτάρι.

Παρακάλεσε μετά τους δημίους του να τον εκτελέσουν με πυροβολισμό,
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αλλά του αρνήθηκαν κω η πΟΙνή του ανασκολοπισμού εκτελέστηκε. Ο ή
ρωας υπέστη καρτερικά το μαρτύριο και μέσα σε λίγες μέρες το αίμα του
καρποφόρησε υπέρ της νεαράς ελληνικής ελευθερίας.
Ο Ομέρ Βρυώνης σκόπευε να προχωρήσει στον κόλπο του Γαλαξιδιού. Για
να φτάσει όμως έπρεπε να περάσει από τη χαράδρα της Αμπλιανης, που στη
βορεινή πρόσβασή της βρισκόταν το πλίνθινο χάνι της Γραβιάς. Την οχυρή
εκείνη τοποθεσία έπιασε ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος και αποφάσισε να εμποδί
σει τη διάβαση των Τούρκων. Οταν η κεφαλή της τουρκικής φάλαγγας φά
νηκε στην είσοδο της χαράδρας, ο Ανδρούτσος φώναξε:
- Πωδιά, όποιος θέλει να μ' ακολουθήσει ας πιαστεί στο χορό!
Ανάμεσα στους 130 Ελληνες βρέθηκαν 120 γενναίοι που υπάκουσαν στο
κάλεσμά του. Ο Ανδρούτσος, σέρνόντας το χορό, μπήκε μαζί τους στο χάνι
σαν να τους οδηγούσε σε πανηγύρι. Ο Ομέρ, πιστεύοντας πως ο Ανδρούτσος
θα δεχόταν τις προτάσεις του για εξαγορά και την ανάδειξή του σε οπλαρχη
γό της Ανατολικής Στερεάς, βάδιζε με το σώμα του χωρίς προφυλάξεις. Μά
λιστα ο Ανδρούτσος βγήκε κω χαιρέτησε φιλικά τον προπορευόμενο δερβί
ση, αλλά μόλις αυτός απομακρύνθηκε λίγο, πυροβόλησε κω τον σκότωσε.
Λυσσασμένοι οι Αρβανίτες ρίχτηκαν να εκδικηθούν το θάνατο του ιερω
μένου. Σκεπάζοντας με το χέρι τα μάτια τους για να μη βλέπουν, όρμησαν
στην πόρτα του χανιού για να τη σπάσουν με τσεκούρια. Ομως η φωτιά των
υπερασπιστών τούς ανάγκασε σε άτακτη υποχώρηση και πολλές εκατοντά
δες απ' αυτούς έπεσαν.
Ο Ομέρ, μη διαθέτοντας πυροβολικό για να γκρεμίσει το χάνι, διέταξε πο
λιορκία κω έστειλε στη Λαμία για πυροβολικό. Δύο ώρες όμως πριν να φέ
ξει οι υπερασπιστές γλίστρησαν ένας ένας από μια πλαϊνή πόρτα. Ετσι μια
δράκα μαχητών κράτησαν επί μια ολόκληρη μέρα τον τουρκικό στρατό.
Τόσο καταβλήθηκαν ΟΙ Τούρκοι από την ήττα, ώστε δεν τόλμησαν πια, αν
κω άδειασε εντελώς το πανδοχείο, να προχωρήσουν προς την Άμφισσα, αλ
λά τράβηξαν κατά τη Λιβαδειά την οποία κατέλαβαν κω κατόπιν από τη Θή
βα τράβηξαν για τη Χαλκίδα, όπου ο όγκος του τουρκικού στρατού ανακό
πηκε από τους οχυρωμένους στη θέση Βρυσάκια Ελληνες.
Η Αττική ξεσηκώθηκε στις αρχές Μαϊ:ου. Στις 6 του μήνα τη νύχτα, οι
χωρικοί του Μενιδιού κω της Χασιάς πήδησαν τα τείχη της Αθήνας στην
ανατολική πλευρά κω έπεσαν απάνω στους Τούρκους, που μόλις πρόφτα
σαν να κρυφτούν στην Ακρόπολη. Τους πολιόρκησαν στενά κόβοντάς τους
το νερό και τον εφοδιασμό. Οι Τούρκοι υπέφεραν πολύ από την πείνα κω
τη δίψα, κω μόλις την 1η Αυγούστου κατόρθωσε ο Ομέρ Βρυώνης να λύ-
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σει την πολιορκfα ξεκινώντας με στρατό από τ η Χαλκίδα.
Ετσι σιγά σιγά προχωρούσε η Επανάσταση στη Στερεά, τη Μακεδονfα και
τη Θεσσαλfα. Στα νησιά και στον Μοριά προχωρούσε νικηφόρα και μόνο σε
μερικές παραλιακές πόλεις έβρισκε εμπόδια, όπως σε Πάτρα, Μεσσήνη, Κο
ρώνη, Κόρινθο, Ναύπλιο, Λάλα και Τριπολιτσά.

Ο aπαγχονΙσμός του Πατριάρχη
Με την έκρηξη της Επανάστασης η θέση του αρχηγού της Ορθόδοξης
Σκκλησfας έγινε φοβερά επικfνδυνη. Τον πατριαρχικό θρόνο κατεfχε τότε ο
Γεώργιος Αγγελόπουλος από τη Δημητσάνα, γνωστός ως Γρηγόριος Ε'. Το
1 784 εξελέγη μητροπολfτης Σμύρνης και το 1798 πατριάρχης. Εfχε δύο φο
ρές εξοριστεf στο Αγιον Ορος ( 1 800 και 1808) και το 1819 ξαναγύρισε για
τρfτη φορά στον πατριαρχικό θρόνο. Σαν χαρακτήρας ήταν μαλακός και ή
πιος και μπορούσε να κάνει τα πάντα προκειμένου ν' αποκτήσει την εύνοια
της τουρκικής κυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο του 1807, όταν οι Αγγλοι α
πεfλησαν την Κωνσταντινούπολη, μετέσχε προσωπικά στην κατασκευή ο
χυρωμάτων σκάβοντας με τα fδια του τα χέρια. Η πράξη του τούτη τράβηξε
την ευμενή προσοχή του σουλτάνου.
Με την έκρηξη της Επανάστασης, πειθαρχώντας στη σουλτανική διαταγή,
αναθεμάτισε τον Υψηλάντη, τον Σούτσο και τους άλλους Ελληνες μαχητές
για να παράσχει δεfγμα της καλής θελήσεώς του και της νομιμοφροσύνης
του. Ωστόσο ήταν γνωστό ότι στο βάθος της ψυχής του συμπαθούσε την
Επανάσταση, ότι εfχε δώσει συστατικά γράμματα στους Φιλικούς και πολ
λές κρυφές νουθεσfες.
Τέτοια αντfφαση ήταν δύσκολο να μεfνει aτιμώρητη σε καιρό ταραγμένο,
τη στιγμή μάλιστα που κατεfχε ένα τόσο επικfνδυνο αξfωμα. Ο, τι κατά βά
θος ήταν αδυναμfα και ανθρώπινη συμπάθεια, στους Τούρκους φάνηκε πα
νούργα ελληνική διπλοπροσωπfα και η Πύλη θεώρησε αναμφισβήτητη τη
συνενοχή του Μοραiτη πατριάρχη. Ετσι η μοfρα του αποφασfστηκε.
Ο Γρηγόριος αναλύθηκε σε δάκρυα όταν αναγκάστηκε να παραδώσει σαν
ομήρους στην Πύλη τους aρχιεπισκόπους Θεσσαλονfκης, Αδριανουπόλεως
και Τουρνόβου και στενάζοντας ρώτησε τους φίλους του μετά το θάνατο του
Μουρούζη:
- Ποιος θάνατος εfναι γλυκύτερος, ο aποκεφαλισμός ή η κρεμάλα;
Ηξερε τι τον περfμενε και ο τρόμος κι η δειλfα τον βασάνιζαν. Οταν όμως
η κρfσιμη ώρα έφτασε, την 22α Απριλfου 182 1, ευθύς μετά τη λειτουργfα
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του Πάσχα, και οι δήμιοι τον συνέλαβαν και τον έσυραν στον τόπο εκτελέ
σεως στο Φανάρι, πέθανε σαν χριστιανός και σαν ήρωας. Ο σεβάσμιος γέρος,
αφού περιυβρfστηκε πρώτα με λακτfσματα, ευθύς μετά την αναγγελfα ότι η
περfτρομη σύνοδος εξέλεξε νέο πατριάρχη, τον τουρκόφιλο Πισιδfας Ευγέ
νιο, ο Γρηγόριος απαγχονfστηκε στη μεσαfα θύρα του Πατριαρχεfου. Αfσχος,
αλήθεια, για όλο το χριστιανικό κόσμο! Ο αξιωματικός των γενιτσάρων, ο ε
ντεταλμένος για την εκτέλεση, κάρφωσε απάνω στο πτώμα ένα κομμάτι
χαρτf. Ηταν ο φετφάς, η καταδικαστική δηλαδή απόφαση, στην οποfα ση
μειωνόταν ότι ο Γρηγόριος ήταν κατά πάσαν πιθανότητα ένοχος, ότι η Πύ
λη τον θεωρούσε συνωμότη κι ότι η πατρfδα του ήταν η επαναστατημένη
Πελοπόννησος.
Λfγο μετά την εκτέλεση πήγε εκεf ο μ. βεζύρης, έκατσε σ' ένα σκαμνf κα
πνfζοντας το τσιμπούκι του και σκεφτικός κοfταξε μερικές στιγμές το πτώ
μα. Λέγεται ότι και ο σουλτάνος ανακατεύτηκε μεταμφιεσμένος με τους θε
ατές. Ο τουρκικός όχλος έβριζε το νεκρό ενώ οι Ελληνες έμεναν φρόνιμα μα
κριά από το θέαμα και οι καθολικοf του Γαλατά ζητωκραύγαζαν και έψαλ
λαν δοξολογfες.
Το σώμα του νεκρού πατριάρχη έμεινε τρεις μέρες εκτεθειμένο και μετά
παραδόθηκε στους Εβραfους, που το 'σερναν στους δρόμους και τέλος το 'ρι
ξαν στη θάλασσα. Από παράδοξη σύμπτωση το πτώμα πλεύρισε σ' ένα ελλη
νικό πλοfο που πήγαινε για την Οδησσό. Ο πλοfαρχος, αναγνωρfζοντάς το,
το πήρε στο καράβι και κηδεύτηκε επfσημα με διαταγή του τσάρου στην
Οδησσό.
Ο πρεσβευτής της Ρωσfας στην Πόλη προσπάθησε να κινήσει και τους άλ
λους διπλωμάτες σ' ένα κοινό διάβημα κατά του εγκλήματος, αλλά απέτυχε
εξαιτfας των ενεργειών του Αγγλου πρεσβευτή Στάγφορντ. Δήλωσε λοιπόν
ότι δεν ήταν ασφαλής στην Πόλη και ότι θα παρακαλούσε τον τσάρο να στεf
λει για ασφάλειά του ένα ρωσικό πολεμικό. Η Πύλη όμως ανταπέδωσε το ρά
πισμα και διέταξε αυστηρή έρευνα όλων των ρωσικών πλοfων, ενώ τον πλοf
αρχο του αποσταλέντος μικρού πολεμικού τον συνέλαβε και τον φυλάκισε
στις 7 Μαiου. Επfσης συνέλαβε και φυλάκισε τον Ελληνα τραπεζfτη της ρω
σικής πρεσβεfας Δανέζη και δεν τον απελευθέρωσε παρά τα έντονα διαβή
ματα του πρεσβευτή Στρογκόνοφ.
Και στις 26 Ιουνfου η Πύλη, ύστερα από συμβουλή του Στάγκφορντ , απε
φάσισε να απαλλαγεf από τον Στρογκόνοφ και με διακοfνωσή της προς τον
τσάρο ζήτησε την αντικατάστασή του. Η ρωσική κυβέρνηση απάντησε με
μια νότα διαμαρτυρfας στην οποfα κατηγορούσε την Τουρκfα ότι κήρυξε πό-
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λεμο εξολοθρεμού κατά της χρΙστΙανΙκής θρησκείας. ΟΙ πνευματΙκοί καΙ κο
σμΙκοί αρχηγοί των Ελλήνων, έλεγε το έγγραφο, θανατώθηκαν, ΟΙκογένεΙες
εξολοθρεύτηκαν, ναοί μΙάνθηκαν. Η Πύλη τότε μόνο θα μπορεί να συνυ
πάρξεΙ με τα χρΙστΙανΙκά κράτη, αν υποσχεθεί ανίδρυση των εκκλησΙών, αν
εγγυηθεί την ελευθερία της χρΙστΙανΙκής λατρείας ΚΙ αν κάνεΙ δΙάκρΙση α
νάμεσα σε ενόχους κω αθώους. Αν όλα αυτά δεν γίνονταν, τότε ο Ρώσος πρε
σβευτής θα εγκατέλεΙπε την ΚωνσταντΙνούπολη.
Πουθενά δεν έκανε τόση εντύπωση η νότα όσο στη ΒΙέννη. Ο ΜέτερνΙΧ
προσπάθησε να παρέμβεΙ κω να καταπραύνεΙ καΙ τα δύο μέρη, με βασΙκή
πρόθεση να κρατηθεί ο τσάρος σης αρχές του συνεδρίου του Λάψπαχ.
Ωστόσο ο Ρώσος πρεσβευτής, άκαμπτος παρά ποτέ, είχε τάξεΙ οκταήμερη
προθεσμία στην Πύλη γΙα να απαντήσεΙ στη νότα. ΣτΙς 27 του μηνός το
πρωί η τουρκΙκή κυβέρνηση έδωσε μΙα ξηρή απάντηση, χωρίς να καταπΙά
νεταΙ με τα θέματα της νότας. Την άλλη μέρα το πρωί ο Στρογκόνοφ ζήτη
σε τα δΙαβατήρΙά του, παρά την προσκομΙσθείσα βΙασηκά έγγραφο απάντη
ση. Ο Ρώσος πρεσβευτής, δηλώνοντας ότΙ ήταν αργά πλέον, εγκατέλεΙψε
την Πόλη.
Η αναχώρηση του Στρογκόνοφ, θεωρηθείσα σαν ασφαλές προμήνυμα ρή
ξης, επέτεΙνε το φαναησμό των Τούρκων. Σε όλο το οθωμανΙκό κράτος ξέ
σπασε φοβερή η λύσσα του όχλου. Σφαγές, ληστείες, ατψώσεΙς ήταν το κα
θημερΙνό θέαμα στην Πόλη, τη Σμύρνη, στΙς Κυδωνίες, την ΑδρΙανούπολη
κω αλλού. ΕτσΙ τα φοβερά αντίπΟΙνα που επακολούθησαν εκ μέρους των
Ελλήνων έδωσαν στην επανάσταση χαρακτήρα φυλετΙκού αγώνα που δεν
θα σταματούσε πρΙν η μία από ης δυο φυλές καταστραφεί ή ν' αποχωρΙστούν
γΙα πάντα.
Ο Φωτάκος, μάρτυρας αξΙόπΙστος, δΙηγείταΙ φρΙκώδεΙς λεπτομέρεΙες γΙα
τα αντίπΟΙνα των Ελλήνων που στράφηκαν εναντίον Τούρκων ωχμαλώ
των, λΙποτακτών, ακόμα κω εναντίον yυνωκών. Εκατόν ογδόντα ΤούρκοΙ
αΙχμάλωτοΙ που στάλθηκαν στη Νάξο σκοτώθηκαν μέχρΙς ενός. ΓΙα αντί
ποΙνα ο τουρκΙκός στόλος έπΙασε εβδομήντα κατοίκους της Σαμοθράκης κω
τους απαγχόν10σαν όλους. ΕτσΙ το πείσμα κω το μίσος αύξωναν ΚΙ από ης
δυο πλευρές.

Αθλος του Παπανικολή
Ο τουρκΙκός στόλος, που είχε σταλεί να καταστείλεΙ την Επανάσταση, α
ποτελούμενος από ένα πλοίο της γραμμής, τρεΙς φρεγάτες κω τρεΙς κορβέ-
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τες, στις 3 Ιουνίου βγήκε από τα Δαρδανέλια. Στις 4 Ιουνίου ο ενωμένος ελ
ληνικός στόλος άρχισε να τον καταδιώκει και στις 5 Ιουνίου, μιας και τρα
βούσε για τη Χίο, μόλις πήρε είδηση την ελληνική καταδίωξη κατέφυγε στο
λιμάνι της Ερεσού. Το βράδυ της 5ης Ιουνίου οι Ελληνες αποφάσισαν να την
πυρπολήσουν μεταχειριζόμενοι το πλοίο του Ψαριανού Θεοδόση, που είχαν
μεταβάλει σε πυρπολικό, έναντι αποζημίωσης. Η πρώτη απόπειρα που έγινε
από τον Θεοχάρη και τον Πάργιο Πατατούκο το πρωί της 6ης Ιουνίου απέ
τυχε και το πυρπολικό κάηκε aνώφελα. Εφτιαξαν άλλο, αλλά κανείς δεν α
ναλάμβανε να το διευθύνει γιατί οι Τούρκοι πυροβολούσαν ακατάπαυστα α
πό τη φρεγάτα και την ακτή. Τότε ένας τριαντάρης ναυτικός, ο Παπανικο
λής, φώναξε:
- Θέλετε τιμονιέρη; Πάω εγώ!
Διάλεξε 2 1 άντρες για πλήρωμα του πυρπολικού και στις 7 Ιουνίου το πυρ
πολικό του Παπανικολή, μαζί μ' άλλο ένα του Ψαριανού Καλαφάτη, κίνη
σαν κατά του τουρκικού κολοσσού.
Αν και τους πυροβολούσαν συνεχώς, οι γενναίοι θαλασσινοί κόλλησαν τα
πυρπολικά τους στην τουρκική φρεγάτα. Οι φλόγες την έζωσαν αμέσως. Σε
λίγο η φωτιά μεταδόθηκε στην πυριτιδαποθήκη της και τινάχτηκε στον αέ
ρα. Από τους 1 . 100 άντρες του πληρώματος της φρεγάτας μόλις 8 γλίτωσαν
το θάνατο.
Ο Παπανικολής έγινε ο ήρωας της ημέρας. Στα Ψαρά τελέστηκαν δοξολο
γίες ενώ η καταπτόηση του τουρκικού στόλου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ξα
ναγύρισε άδοξα στα Δαρδανέλια. Ο τουρκικός όχλος εκδικήθηκε την ήττα
στο πεδίο της μάχης με νέες σφαγές αμάχων στις πόλεις της Μ. Ασίας.
Η υπεροχή των Ελλήνων στη θάλασσα ήταν πια αδιαφιλονίκητη. Ο απο
κλεισμός της ευρωπαϊκής και της aσιατικής παραλίας από τον ελληνικό στό
λο έκανε πολύ επισφαλή τη θέση των Τούρκων που πολεμούσαν στο εσωτε
ρικό της Πελοποννήσου.

ΣυνεΛευση των Καλτεζών
Ενώ οι Τούρκοι έχαναν τις ελπίδες τους ν' αντιταχθούν στην Επανάστα
ση οι Ελληνες άρχισαν ν' ασχολούνται στη στερέωση των επιτυχιών τους.
Ως τότε η διοίκηση στις aπελευθερωμένες επαρχίες έμενε η ίδια, σαν να εξα
κολουθούσε η τουρκική δεσποτεία. Κάθε προύχοντας είχε αναλάβει για λο
γαριασμό του τα σουλτανικά προνόμια και συντελέστηκε ένα είδος αυτοδι
οίκησης που στηριζόταν στην ατομική αυθαιρεσία και στερούνταν από κά-
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θε ευθύνη. Ωστόσο κάθε μέρα γινόταν καΙ πιο αΙσθητή η ανάγκη μιας κε
ντρικής εξουσ:ίας, γι' αυτό στρατΙωτικοί, ποληικοί κω εκκλησιαστικοί πα
ράγοντες αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επηροπή. Είναι χαρακτηριστΙκότα
το όη δεν νόμισαν αναγκαίο να υπολογίσουν το λαό κω να τον ρωτήσουν τη
γνώμη του. Ετσι σης 7 Ιουλίου 182 1 συνήλθαν οι εξέχοντες παράγοντες του
Μοριά στο μοναστήρι των Καλτεζών και συνέταξαν εκεί την πράξη που
μπορεί να θεωρηθεί σαν το πρώτο έγγραφο δημοσίου δικαίου της Ελληνι
κής Επανάστασης.
Διόρισαν επίσης εξαμελή επιτροπή, που από κΟΙνού με τον αρχιστράτηγο
του Μοριά Πετρόμπεη έπρεπε να πάρει τα αναγκαία μέτρα για την απελευ
θέρωση της πατριοας κω να διαθέσει απεριόριστα τα υπάρχοντα μέσα ώς την
άλωση της Τριπολιτσάς κω τη σύγκληση νέας συνέλευσης.
Με την ίδρυση της κεντρικής αυτής επηροπής, της Γερουσίας των Καλ
τεζών, έγινε ένα σταθερό βήμα κω προετοιμαζόταν ένα απολυταρχικότερο
μέλλον. Ωστόσο όμως δημιουργούνταν μια απαρχή ενός κυβερνητΙκού ορ
γανισμού κι ο καθένας όφειλε να ομολογήσει ότι η επιτροπή περιοριζόταν
στη διεύθυνση των πολεμικών εργασιών καΙ την προμήθεια των αναγκαίων
εφοδίων για τον Αγώνα.
Σε λίγες μέρες επήλθε κάποια ταραχή στην οργάνωση των aποφασισθέ
ντων στις Καλτέζες. Με αίτηση των Φιλικών κω ιδίως του Παπαφλέσσα, εί
χε αποφασίσει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης να στείλει στην Πελοπόννησο τον
νεότερο αδελφό του Δημήτριο. Ο νέος Υψηλάντης, σπάζοντας την παρακο
λούθηση της aυστριακής αστυνομίας, μπαρκάρισε από την Τεργέστη κω έ
φτασε στις 20 Ιουνίου στην Υδρα. Από εκεί πήγε το Αστρος, όπου τον υπο
δέχτηκαν ΟΙ αρχηγοί της Πελοποννήσου με δοξολογίες και υπαίθρια αγροτι
κά συμπόσια. Ωστόσο, παρά την προσαρμογή του στα κλέφτικα θέσμια, δεν
μπόρεσε ν' αναπτυχθεί κανένας δεσμός συμπαθείας ανάμεσα σ' αυτόν κω το
λαό.
Πραγματικά ούτε εμφάνιση ούτε το δώρο του λόγου είχε ο πρίγκιπας, ού
τε κω πρωτοβουλία. Αντίθετα φαΙνόταν να πέφτει εύκολα στο ζυγό της επί
δρασης των άλλων. Ετσι πολλοί φιλόδοξοι καΙ ραδιούργΟΙ τού ενέπνευσαν
την ιδέα να καταλύσει τα αποφασισθέντα στις Καλτέζες κω να καταλάβει τη
θέση του Πετρόμπεη, επειδή σαν πληρεξούσιος του αδελφού του είχε το δι
καίωμα. Η εισήγηση πέτυχε και ο Υψηλάντης συνέταξε σχέδιο οργανισμού
της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο ολόκληρη η στρατιωτική διοίκη
ση έπρεπε να συγκεντρωθεί στα χέρια του, να διαλυθεί η Γερουσία των Καλ
τ;εζών κω ν' αντικατασταθεί με συμβούλιο υποτελές σ' αυτόν.
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Ενώ ο Παπαφλέσσας κι ο Αναγνωσταράς ήταν σύμφωνοι κι ο Κολοκοτρώ
νης φαινόταν να μην έχει αντιρρήσεις, η πλειοψηφία των προκρίτων του
Μοριά είχε απόφαση να εμμείνει σταθερά στα όσα συμφωνήθηκαν στις Καλ
τέζες που τα θεωρούσε σαν πολιτική κατάκτηση της Επανάστασης. Το πολύ
πολύ δεχόταν να διοριστούν τρία μέλη της Γερουσίας με τα ίδια δικαιώματα
κοντά στον Υψηλάντη που θα είχαν τις ευθύνες της εξουσίας.
Ο Υψηλάντης όμως δεν ανεχόταν τέτοιους περιορισμούς· μάλιστα ο Ι τ αλός
Καντιότι, aπεσταλμένος του Υψηλάντη, είπε στους προκρίτους:
- Ή υπογράφετε ή φεύγει αμέσως ο πρίγκιπας κι έρχονται 12.000 Ρώσοι.
Και τότε θα δείτε τι σας περιμένει!
- Ας έρθουν 01 Ρώσοι, απάντησε ο Ζα'fμης, κι ας με σκοτώσουν εμένα πρώ
το. Φτάνει να σωθεί η πατρίδα!
Ο Υψηλάντης έφυγε στις 9 Ιουλίου για την Καλαμάτα, όπου υπήρχε ένα
σώμα τακτικού στρατού κατά το πρότυπο του Ιερού Λόχου υπό τον Γάλλο
Βαλέστα. Μόλις έφυγε ο πρίγκιπας, οι οπαδοί του οργάνωσαν στο στρατόπε
δο των Βερβένων στρατιωτική στάση:
- Θέλουμε τον αφέντη μας τον Υψηλάντη, φώναζαν οι ξεσηκωμένοι αγω
νιστές. Ηρθε να σώσει την πατρίδα και οι κοτζαμπάσηδες θέλουν να τον διώ
ξουν! Θάνατος στους τυράννους!
Κι αμέσως κινήθηκαν να σκοτώσουν τον Πετρόμπεη, τον Ζα'fμη και τους
άλλους προκρίτους. Ο Κολοκοτρώνης έσωσε κι αυτή τη φορά την κατάστα
ση επεμβαίνοντας ταχύτατα. Ανέβηκε σ' ένα βράχο και φώναξε με τη βρο
ντώδη φωνή του:
- Ελληνες, θέλετε τον Υψηλάντη; Κι εγώ τον ζητώ και τον θέλω. Θα κα
ταφέρω να ξαναγυρίσει!
Και κατόπιν άρχισε να επιπλήττει τους ξεσηκωμένους ότι ζητούσαν να
σκοτώσουν τους αρχηγούς τους τη στιγμή που ο εχθρός ήταν αήττητος α
κόμα στην Τρίπολη. Οι βασιλείς της Ευρώπης, είπε, θα σχηματίσουν κακή
ιδέα για μας, θα μας θεωρήσουν καρμπονάρους και θα βοηθήσουν τους
Τούρκους. Τέλος έδωσε το λόγο του ότι θα έγραφε στον πρίγκιπα να επα
νέλθει.
Οπως υποσχέθηκε ο Κολοκοτρώνης, έτσι κι έγινε. Οι πρόκριτοι υπέκυψαν
εντελώς στη στιγμιαία πίεση της βίας και συνυπέγραψαν την επιστολή του
Κολοκοτρώνη με την οποία εξόρκιζαν τον πρίγκιπα να επανέλθει. Ο πρίγκι
πας ξαναγύρισε θριαμβευτικά στο στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Γερμανός πα
ρακάλεσε τον Υψηλάντη να συνεργαστεί με τη Γερουσία, αλλά 01 Φιλικοί
που τον περιστοίχιζαν δεν δέχτηκαν καμιά υποχώρηση κι έτσι το χάσμα α-
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νάμεσα στους αγωνιστές και τους κοτζαμπάσηδες βάθαινε όλο και πιο πολύ.

Τα γεγονότα της Τριπολιτσάς
Στις 5 και 2 1 Αυγούστου δύο τουρκικά κάστρα, της Μονεμβασιάς και του
Ναβαρίνου, έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων. Δεν έμενε πια παρά το κεντρι
κό οχυρό του Μοριά, η Τρίπολη, και προς τα εκεί άρχισαν να κατευθύνονται
όλες οι ελληνικές προσπάθειες.
Η πτώση της πρωτεύουσας του Μοριά, παρά τη στενή της πολιορκία, είχε
βραδύνει γιατί οι Ελληνες εκμεταλλεύονταν τ ις ανάγκες των πολωρκουμέ
νων και πουλούσαν σ' αυτούς ψωμί και καρπούς σε υπερβολικές τψές, πα
ρατείνοντάς τους έτσι τη ζωή. Η προσδοκία λείας είχε ξεσηκώσει χιλιάδες
Μοραiτες κι ο στρατός των πολιορκητών είχε φτάσει τις 12.000. Επίσης, εί
χαν φέρει περίπου 600 σκάλες για ν' ανεβούν στα τείχη.
Στο εσωτερικό των τειχών της πόλης, ανάμεσα στους πολιορκητές, τρεις
γνώμες επικρατούσαν. Οι μεν ντόπιοι Τούρκοι με την ηγεσία του Κιαμήλ
μπέη της Κορίνθου, πρότειναν γενική συνθηκολόγηση. Οι ξένοι ΤούρκΟΙ με
την ηγεσία του Μεχμέτ-αγά, επιτρόπου του Χουρσίτ , ήθελαν γενική ένοπλη
έξοδο. Τέλος, 01 Αλβανοί υπό τον Ελμάς-μπέη ήθελαν συνθηκολόγηση που
θα ευνοούσε μόνον αυτούς και με το πνεύμα αυτό διαπραγματεύονταν με
τον Κολοκοτρώνη, αφού μάλιστα ο Αλή πασάς από τα Γιάννινα είχε μεσι
τεύσει γι' αυτούς. Ετσι, ανάμεσα στα άλλα δεινά των πολιορκουμένων, προ
στέθηκε και η διχόνοια.
Τέλος, η γνώμη των ντόπιων Τούρκων υπερίσχυσε. Οι ξένοι αναγκάστη
καν να συμφωνήσουν, ενώ 01 Αρβανίτες χολώθηκαν. Στις 18 Σεπτεμβρίου 01
γυναίκες των Τούρκων συγκρότησαν διαδήλωση και κραύγαζαν μπρος στα
σπίτια των πασάδων ότι πεινάνε και διψάνε κι ότ ι η πόλη έπρεπε να παρα
δοθεί στους Ελληνες. Οι αρχές συμφώνησαν, αλλά για να μη φανεί ότι 01
Τούρκοι κάνουν το πρώτο βήμα, φώναξαν τους Ελληνες ομήρους και τους
ανέθεσαν να μεσολαβήσουν. Οι όμηροι, 18 τον αριθμό, έμεναν σε μια φοβε
ρή ειρκτή, δεμένη με χαλκά από το λαιμό και τρεφόμενοι ελεεινά. Οταν βγή
καν στο φως της ημέρας έμοιαζαν με σκελετούς.
Οι Τούρκοι τούς ανάγκασαν να γράψουν ένα απειλητικό γράμμα στους
πολιορκητές και να τους ρωτούν τι θέλουν τέλος πάντων. Το έγγραφο ρί
χτηκε έξω από τα τείχη και οι Ελληνες απάντησαν σ' αυτό ζητώντας προ
σωπική συνάντηση. «Θέλουμε -πρόσθεσαν στην απάντησή τους- να πάψει
η τυραννία των Τούρκων και να μας παραδοθεί η πόλη » .
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Στις 25 Σεπτεμβρίου έγινε η συνάντηση κάτω από τα τείχη της Τριπολι
τσάς.
Ο αντιπρόσωπος του Υψηλάντη, Αναγνωστόπουλος, διηγήθηκε στους
Τούρκους ότι τάχα οι βασιλείς της Ευρώπης είχαν αποφασίσει να βοηθήσουν
τους Ελληνες. Η ανακοίνωση έκανε τεράστια εντύπωση στους Τούρκους.
- Οι βασιλιάδες έπραξαν άδικα, είπε ο Τούρκος αντιπρόσωπος. Αν πήραν
τέτοια απόφαση, έπρεπε να μας ρωτήσουν.
Ωστόσο, σε τfποτα δεν κατέληξε η συνάντηση. Οι Τούρκοι απαίτησαν ε
λεύθερη, ένοπλη έξοδο, ασφαλή προπομπή μέχρι το πρώτο λιμάνι και μετα
φορά τους στις πατριοες τους με 40 πλοfα υπό αγγλική σημαία. Οι Ελληνες
όμως δεν ήθελαν ούτε ν' ακούσουν για έξοδο και ζήτησαν αποζημfωση για
τις πολεμικές τους δαπάνες 5.2ΟΟ.ΟΟΌ γρόσια. Οι πολιορκούμενοι αντf χρη
μάτων πρόσφεραν τις γαfες τους, τις οποίες θεωρούσαν χαμένες και απαίτη
σαν να μείνουν τουλάχιστον 500 Τούρκοι οπλισμένοι προς συνοδεfα των γυ
ναικών.
Η ματαίωση των συνεννοήσεων έφερε τρομερή αναρχfα μέσα στην πόλη.
Οι Τούρκοι πουλούσαν τα όπλα τους για σύκα και σταφύλια και κάτω από
τα τεfχη της εfχε στηθεf κανονική αγορά. Το κακό παράδειγμα το παρεfχαν
οι αρχηγοί, παρά τη διαταγή του Μαυρομιχάλη να πυροβολούνται οι μετα
πράτες. Καθε πλούσιος Τούρκος αγόραζε με πλούσια λύτρα την ασφάλεια
ζωής και τιμής από κάποιο φίλο του οπλαρχηγό. Ο Κολοκοτρώνης ο fδιος
δεν έχασε την ευκαιρfα και όταν εξασφάλισε την ελεύθερη έξοδο των Αρβα
νιτών πήρε σε 13 κιβώτια όλη την κινητή τους περιουσfα που τους τα επέ
στρεψε όταν αυτοί έφτασαν στον Μύτικα, όπως γράφει ο Φιλήμων.
Στις 2 και 3 Οκτωβρίου έγιναν σπαραχτικές σκηνές. Κάπου τέσσερις χι
λιάδες γυναικόπαιδα όρμησαν από τις πύλες της Τριπολιτσάς έξω από τα τεί
χη και τρέχοντας προς το ελληνικό στρατόπεδο φώναζαν:
- Ελεος!
- Λυπηθείτε μας!
Από το ελληνικό στρατόπεδο άρχισαν να πυροβολούν, το ιοιο έγινε και πά
νω από τα τείχη εκ μέρους των Τούρκων, που δεν ήθελαν πια να δεχτούν τα
γυναικόπαιδα μέσα στην πόλη.
Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου ο Κεχαγιά μπέης είχε συγκαλέσει γενική
συνέλευση των πολιορκημένων. Ενώ όλοι έτρεχαν στο σεράγι του Κεχαγιά,
ακούστηκαν κατά τις 9 το πρωί πυροβολισμοί προς το ανατολικό μέρος της
πόλης, που ήταν σχεδόν aφύλακτο, γιατί όλοι περίμεναν επίθεση από τα βο
ρειοδυτικά. Ελληνες στρατιώτες προσέγγισαν την πύλη του Ναυπλίου φέρ-
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νοντας ψωμf κω καρπούς στους Τούρκους. Ενας στρατιώτης, Δούνιας ονο
μαζόμενος, τη στιγμή που συνομιλούσε με έναν Τούρκο γνωστό του, παρα
τήρησε ότι η πύλη ήταν τελεfως aφύλακτη. Εκανε λοιπόν σινιάλο στους δι
κούς του κι αυτοf ανέβηκαν ο ένας στον ώμο του άλλου κω σκαρφάλωσαν
στο τεfχος, στήνοντας κω τη σημαfα. Κατόπι άνοιξαν την πύλη και αμέσως
έστρεψαν ένα πυροβόλο κατά της πόλης.
Αμέσως η ειοηση διαδόθηκε αστραπιαfα στο ελληνικό στρατόπεδο κω ευ
θύς εισόρμησε μέσα στην πόλη ένα τεράστιο ρεύμα πολιορκητών. Σε λfγο α
νοfχτηκαν κω οι άλλες πύλες και οι Τούρκοι βρέθηκαν πολιορκημένοι από
τους Ελληνες στα σπfτια πριν ακόμα διανοηθούν να αντισταθούν. Τότε άρ
χισε μια φοβερή σφαγή στα σπfτια, στους δρόμους, στα τζαμιά. Πολλοf Τούρ
κοι, βλέποντας πως ήταν αδύνατο να σωθούν, σκότωναν τις οικογένειές τους
και κατόπι aυτοκτονούσαν.
Από την Παρασκευή ώς την Κυριακή κράτησαν οι σφαγές κω οι λεηλα
σfες. Τα πτώματα εfχαν σωριαστεf τόσο πυκνά, ώστε το άλογο του Κολοκο
τρώνη δεν πάτησε καθόλου γη από τα τεfχη ώς το σεράγι, όπως διηγεfται ο
iδιος. Ο Κολοκοτρώνης με κfνδυνο της ζωής του κατόρθωσε να προστατεύ
σει τους Αρβανfτες κω επόπτευσε προσωπικά στην αναχώρησή τους. Με μύ
ριες δυσκολfες μπόρεσε να τους φυγαδεύσει στο Λεβiδι, τα Καλάβρυτα κω
τον Κορινθιακό κόλπο. Οταν έφτασαν, ασφαλεfς πια, στην Ηπεφο, έγραψαν
επιστολή ευχαριστήριο στον Κολοκοτρώνη κω τον Πλαπούτα και τους εξυ
μνούσαν για σωτήρες τους.
Εννοεfτω ότι η προστασfα που παρέσχε ο Κολοκοτρώνης στους Αρβανfτες
δυσαρέστησε τους κοτζαμπάσηδες κι ο Δεληγιάννης τον απειλούσε· όμως τ '
αυτf του Γέρου δεν ιορωνε:
- ΣτεναχωριούνταΙ που βλέπουν τους Τούρκους σκοτωμένους, έλεγε
στον Φωτάκο, με τους οποfους εfχαν μαζf την εξουσfα. Ελπιζαν να κληρο
νομήσουν τους Τούρκους κω να μεfνουν αυτοf στο ποδάρι τους. Ομως αργά
το συλλογfστηκαν . . .
Ο ι αξιόπιστες μαρτυρfες της εποχής ανεβάζουν σε 12.000 τον αριθμό των
σφαγμένων Τούρκων, ενώ ο Κολοκοτρώνης πρόχειρα τους ανεβάζει σε
32.000! Επειδή τόσοι νεκροf ήταν αδύνατο να ταφούν και σάπιζαν στο ύπω
θρο, έπεσε στην πόλη φοβερή επιδημfα τύφου.
Η άλωση της Τριπολιτσάς υπήρξε το στρατιωτικό θεμέλιο και η δύναμη
της Επανάστασης. Από τα πλούσια λάφυρα όπλισαν οι αρχηγοf τους αγωνι
στές κω οι άμαχοι χωρικοf της υπαfθρου, παρατώντας τα μαχαfρια, τα δρε
πάνια κω τα ραβδιά, πήραν στα χέρια τους όπλα.
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Οι κοτζαμπάσηδες κατά του Κολοκοτρώνη
Το εσωτερικό του Μοριά, εκτός από μερικά παράλια φρούρια, ήταν πια ε
λεύθερο. Ο Κολοκοτρώνης, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την πτώση του ηθι
κού των Τούρκων, πρότεινε να επιτεθούν αμέσως κατά της Πάτρας. Οι κο
τζαμπάσηδες όμως σκέφτηκαν ότι ο Κολοκοτρώνης είχε πολύ αναδειχθεί και
εξύφαναν σκευωρία για να ματαιώσουν τα σχέδιά του. Με επικεφαλής τον ε
πίσκοπο Γερμανό και τον Ανδρέα Ζαiμη έγραψαν στον Υψηλάντη, δηλώνο
ντας ότι παραιτούνται από τη βοήθεια του Γέρου κι ότι θα χτυπούσαν μόνοι
την Πάτρα. Εφτασαν μάλιστα να απειλήσουν ότι αν πήγαινε στην Πάτρα θα
τον χτυπούσαν και θ' άναβαν τον εμφύλιο πόλεμο.
Ετσι ματαιώθηκε το σχέδιο του Κόλοκοτρώνη για την Πάτρα και σε κοι
νή σύσκεψη με τον Υψηλάντη αποφάσισαν να τραβήξουν για το Ναύπλιο. Σε
λίγο όμως ω κοτζαμπάσηδες πλήρωσαν τα επίχειρα της κακίας τους και δια
σκορπίστηκαν από τους Λαλιώτες σαν κονιορτός μπροστά στην Πάτρα.
Αλλά και μπροστά στο Ναύπλιο άλλες ζημιές περίμεναν τους Ελληνες. Το
φρούριο είχε ανεφοδιαστεί στις αρχές Νοεμβρίου και δεν ήταν πιθανό να ε
ξαναγκαστεί σε παράδοση με την πείνα και τη δίψα. Οι Ελληνες αποφάσισαν
να το καταλάβουν με έφοδο:
- Προσκυνάτε, βρε Τούρκοι, τους φώναζαν, γιατί θα κάνουμε ρεσάλτο
σαν την Τριπολιτσά!
- Βρε Ρωμιοί, aποκρίνονταν οι Τούρκοι, σας εσήκωσε ο Θεός το νου και
δεν διαβάζετε του Παλαμηδιού τη φυλλάδα!
Με τα λόγια αυτά παρέπεμπαν τους Ελληνες στην ιστορία του Παλαμηδι
ού επί Ενετοκρατίας.
Στις 14 Δεκεμβρίου ο Υψηλάντης με τον Κολοκοτρώνη έφτασαν μπροστά
στο Ναύπλιο. Είχαν τη γνώμη ότι έπρεπε να δώσουν στους Ελληνες ένα
δείγμα ευρωπαϊκής πολεμικής τέχνης, γι' αυτό το δυσκολότερο μέρος του
σχεδίου της άλωσης ανατέθηκε στο τακτικό του Βαλέστα. Το τακτικό έπρε
πε να σκαρφαλώσει στα τείχη τη νύχτα της 15 προς 16 Δεκεμβρίου, ενώ ο
Κολοκοτρώνης θα έκανε επιχείρηση αντιπερισπασμού στο Παλαμήδι. Από
τη θάλασσα 13 υδραίικα πλοία είχαν αποστολή να κανονιοβολήσουν το
φρούριο.
Ο Υψηλάντης διέταξε έφοδο και το τακτικό υπό τον Γερμανό Λίνσιγκ προ
χώρησε σε τάξη μάχης. Τους υποδέχτηκε άγριο πυρ και πενήντα φιλέλληνες,
μαζί κι ο Λίνσιγκ, έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Οι επιτιθέμενοι, ύστερα από
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τη φθορά τούτη, υποχώρησαν άτακτα και οι Τούρκοι βγήκαν από τις πύλες
κω τους κυνήγησαν.
Καταβεβλημένος ο Υψηλάντης υποχώρησε στο Αργος, όπου πληροφορή
θηκε ότι η τουρκική φρουρά του Ακροκορίνθου κάλεσε τους πολιορκητές σε
συνθηκολόγηση. Η τουρκική φρουρά μεταφέρθηκε στο Λουτράκι, κω με ει
σήγηση των κοτ ζαμπάσηδων σφάχτηκε άγρια. Από τους θησαυρούς του
Ακροκορίνθου ένα μικρό μέρος ορίστηκε για το ταμείο του Αγώνα. Τα πο
λύτιμα κειμήλια τα πήραν οι νησιώτες για αποζημίωση των ώς τότε δαπα
νών τους, ενώ ένα άλλο μέρος πλιατσικολογήθηκε και χάθηκε.
Ετσι τελεfωσε το ευφρόσυνο έτος της Επανάστασης. Μέσα σε εννέα μήνες
κατορθώθηκαν πολύ περισσότερα απ' όσα κατορθώνουν τα υπόδουλα έθνη
στην πρώτη εξόρμησή τους. Η ιδέα της εθνικής ανεξαρτησfας ήταν ξεκαθα
ρισμένη στην ψυχή του κάθε Ελληνα από την αρχή της Ελληνικής Επανά
στασης. Τώρα 01 Ελληνες εfχαν πλησιάσει το σκοπό τους, αλλά η αποτfναξη
του ξένου ζυγού δεν εfχε φέρει το εfδος εκεfνο της ελευθερfας που aυτοε
λέγχεται και επιβάλλει τους νόμους της στον εγωισμό των ατόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ( 1 822 - 1824)

Κοτζαμπάσηδες και οπλαρ:χηyοί
Σε μικρό χρονικό διάστημα και με ασήμαντα μέσα οι Ελληνες είχαν κα
τορθώσει πολλά. Από ομάδα εξεγερμένων δούλων έγιναν ανεξάρτητο έθνος,
μάζεψαν στρατό, όπλισαν καράβια και διεξήγαγαν τακτικό αποκλεισμό από
την ξηρά και τη θάλασσα των τουρκικών φρουρίων. Η εσωτερική διχόνοια
που γεννήθηκε ανάμεσά τους λίγο μετά τη νίκη προήλθε αnό nροοωnι"ά
συμφέροντα παρά αnό nολιτι"ές διαφορές.
Οι μεγάλοι δημόσιΟΙ θησαυροί και πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων κτη
μάτων, που μετά την αποπομπή των Τούρκων έπεσαν στα ελληνικά χέρια,
πολύ λίγο διατέθηκαν για τις ανάγκες του αγώνα και σε όφελος του μελλο
ντικού κράτους. Τα μαργαριτάρια και τα κοσμήματα του Κιαμήλ και του
Χουρσίτ έπεσαν στα χέρια των χωρικών και συνέβη πολλές φορές να που
ληθούν με το ζύγι σαν να ήταν κουκιά! Αλλά κι ο Πετρόμπεης έστειλε από
την Τρίπολη στο σπίτι του δύο καμήλες και 20 μουλάρια βαρυφορτωμένα με
λάφυρα!
Οι Ελληνες πρόκριτοι είχαν για οδηγό τους το αξίωμα ότι όποως ζημιώνει
το έθνος δεν ζημιώνει κανένα. Η Επανάσταση ήταν γι' αυτούς επικερδής ε
πιχείρηση. Επαφναν από τους Ελληνες χωρικούς τους φόρους, που τώρα α
πλώς άλλαξαν κατεύθυνση και πήγαιναν στις τσέπες τους αντί για τις τσέ
πες των Τούρκων, όπως πρώτα, και από πάνω έπαιρναν και τα χρήματα και
τα σκεύη των Τούρκων. Οι γεμάτες από σιτάρι αποθήκες ανοίχτηκαν και το
περιεχόμενό τους εκποιήθηκε σε γελοίες τιμές. Μόλις έφυγε απ ' τη μέση ο
σουλτάνος, ο κοτζαμπάσης κάθε χωριού νόμισε τον εαυτό του για σουλτάνο
και άρχισε ν' αντιποιείται τα προνόμιά του.
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Αλλά στην εκμετάλλευση των δημόσιων κω ιδιωτικών συμφερόντων 01
πρόκρηΟΙ προσέκρουσαν σε μιαν αντίπαλη δύναμη που μ' αυτήν έπρεπε τώ
ρα να συμβιβαστούν. Τη σηyμή που πίστεψαν πια όη μπορούσαν να διΟΙ
κήσουν το λαό κατά βούληση κω να κρατούν αυτοί το πηδάλιο, είχε εν τω
μεταξύ διαμορφωθεί και δυναμώσει η στραηωτική εκείνη ολιγαρχία των κα
πεταναίων, που αντιπρόσωπός της ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ηταν λοιπόν α
πίθανο οι άντρες αυτοί να παραηηθούν ΟΙκειοθελώς από τα αγαθά της ανώ
τατης δημόσιας εξουσίας, βλέποντας σιωπηλοί να πλουταίνουν και να δυνα
μώνουν οι πρόκρηω από τα τουρκικά λάφυρα.
Το σχίσμα έγινε φανερό όταν ο Κολοκοτρώνης προστάτεψε τους Αρβανί
τες κατά τη φυγή τους από την Τριπολιτσά. Από πότε ο πανέξυπνος γέρος
του Μοριά είχε προαναγγεiλει ότι το eθνος θ' αντιτάσσονταν στις αξιώσεις
των χριστιανών πασάδων, δηλαδή των κοτζαμπάσηδων, και θεωρούσε χρέ
ος του να τους πολεμήσει. Τα προηγηθέντα των γεγονότων της Πάτρας, του
Ναυπλίου κω της Ακροκορίνθου έδωσαν νέα τροφή στην αμοιβαία αντιπά
θεια. Οι στρατιωτικοί ήθελαν να διοικούν μόνοι τους τα του πολέμου· οι
πρόκριτοι αντίθετα ήθελαν όχι μόνο να φροντίζουν για τη στρατολογία και
τον οπλισμό, αλλά να οδηγούν αυτοί το στρατό εναντίον του εχθρού.
Ο Υψηλάντης είχε πάρει θέση στη διαμάχη. Εγκαταλείποντας τους προ
κρίτους είχε προσεγγίσει τη στρατιωτική παράταξη και η δημοτικότητά του
μέσα στο λαό χρησιμοποιήθηκε για το συμφέρον των κλεφτών. Ο Υψηλά
ντης κι ο Κολοκοτρώνης αποφάσισαν να θέσουν το ζήτημα προς λύση απ' ευ
θείας στο έθνος. Με δύο εγκυκλίους του από 18 και 21 Οκτωβρίου 1821 ο
πρίγκιπας προσκάλεσε σε γενική συνέλευση τις επαρχίες της Στερεάς, των
Νήσων και τον Μοριά. Αποκαλώντας τον εαυτό του πατέρα του λαού, εμ
φανιζόταν σαν αντιπρόσωπος της Αpχής των Φιλικών κι όχι σαν πολιτικός
που επεδίωκε κάποιο υψηλό αξίωμα.
Αλλά κι η μερίδα των κοτζαμπάσηδων είχε βρει μερικούς άντρες με εύηχα
ονόματα για να τους αντιτάξει στον Υψηλάντη. Στις 2 Αυγούστου 182 1 είχε
αποβιβαστεί στο Μεσολόγγι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος μαζί με μερικούς
Φαναριώτες φiλους και φιλέλληνες αξιωματικούς. Η φήμη της μόρφωσής
του και της πολιτικής του πείρας είχε προηγηθεί. Μόλις ήρθε στην Ελλάδα
άρχισε αμέσως να βολιδοσκοπεί την κατάσταση. Εγραψε επιστολή στον
Υψηλάντη και προσφερόταν σαν εθνικός συμμαχητής κάτω από τις διαταγές
του πρίγκιπα. Και πρόσθετε ότι στο Μεσολόγγι έπρεπε να ιδρυθεί μια ανε
ξάρτητη τοπική διοίκηση, που την προεδρία της προσφερόταν ν' αναλάβει.
Μεταχειριζόμενος επιδέξια τα θερμά συστατικά γράμματα του φίλου του
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μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου, που ζούσε τότε στην Πίζα, κατόρ
θωσε να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τον εαυτό του. Συνδέθηκε με τον
Αλέξη Ν ούτζο, τον πανούργο και aχαρακτήριστο υπηρέτη του Αλή Πασά
που βρισκόταν τότε στο Μεσολόγγι εκλιπαρώντας τη βοήθεια των Ελλήνων
υπέρ του κυνδυνεύοντος αυθέντου του, και προσπαθούσε να διατηρήσει την
ανύπαρκτη ελληνοαλβανική συμμαχία. Απ' την άλλη μεριά καλλιεργούσε
επιμελέστατες σχέσεις με τους Στερεοελλαδίτες και Μορα'fτες κοτζαμπάση
δες. Από την Αχα'fα οι πρόκριτΟΙ στείλανε τον Ρηγόπουλο να τον υποδεχτεί
κι όταν έφτασε κοντά στην Πάτρα στο στρατόπεδο των κοτζαμπάσηδων, ο
Ζα'fμης του πρόσφερε δώρο ένα περίφημο άλογο.
Εκεί έφτασαν ταυτόχρονα στις 19 Αυγούστου δυο εξέχοντες Φαναριώτες,
ο Κωνσταντίνος Καρατζάς και ο Θεόδωρος Νέγρης, για να υποστηρίξουν την
πολιτική του Μαυροκορδάτου. Και 01 δυο ήταν εχθροί του Υψηλάντη. Ο Κα
ρατζάς αξιούσε να εκλεγεί ο πατέρας του ηγεμόνας της Ελλάδας. Ο Νέγρης
ήταν δυσαρεστημένος κατά του Υψηλάντη επειδή του 'χε αρνηθεί την αρ
χηγία της Κρήτης και είχε αναθέσει στον Ελληνορώσο Αφεντούλη τη διεύ
θυνση της Επανάστασης στη μεγαλόνησο.
Ο Αφεντούλης ωστόσο ήταν από τους πρώτους Φαναριώτες που αφιέρω
σαν τις δυνάμεις τους στον ελληνικό αγώνα. Γραμματέας της τουρκικής
πρεσβείας στο Παρίσι, παράτησε τα έγγραφά του μόλις έμαθε την έκρηξη της
Ελληνικής Επανάστασης και από τον Απρίλιο κιόλας έσπευσε στην Ελλάδα.
Οταν αποβιβάστηκε στις Σπέτσες παρά λίγο να τον λιντσάρουν παίρνοντας
το φραγκοφορεμένο κύριο με το ισχνό σουλούπι για κατάσκοπο.
Με ανυπομονησία περίμεναν όλοι να δουν την εξέλιξη των σχέσεων του
Υψηλάντη και των οπλαρχηγών με τον Μαυροκορδάτο. Στις 26 Αυγούστου
ο τελευταίος πήγε στο στρατόπεδο των Τρικόρφων, όπου βρήκε την ευκαι
ρία να σπουδάσει από κοντά τα ελαττώματα του Υψηλάντη καθώς και την
υποβόσκουσα διχόνοια ανάμεσα στους προκρίτους και τους καπεταναίους.
«Ηκουε, λέει ο Φιλήμων, έβλεπεν, εστάθμιζεν, ηδύ και μειλίχιον προσλαλεί
τους πάσι και περί πάντων>>.
Η προσηνής και αβρή αυτή πολιτική δεν ήταν βέβαια κατάλληλη να προ
σελκύσει τη συμπάθεια των κλεφτών και την υπόληψη του Κολοκοτρώνη.
Κάτω από τη διαλλακτική και μειδιώσα μορφή αυτοί οσφραίνονταν τη φα
ναριώτικη πανουργία. Ακόμα το φράκο και το γυαλιά που φορούσε τον έκα
ναν γελοίο στα μάτια της κλεφτουριάς κι ο Κολοκοτρώνης αισθανόταν ακα
τάσχετη όρεξη να πετάει λεμονόκουπες στη φράγκικη φορεσιά του Μαυρο
κορδάτου!
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Ευκολότερα μπόρεσε να πέσει θύμα του Μαυροκορδάτου ο Υψηλάντης.
Αναθέτοντάς του την ποληική οργάνωση της Στερεάς του έδειξε μεγάλη ε
μπωτοσύνη και του 'δωσε θερμά συσταηκά γράμματα γω τους προκρίτους
κω οπλαρχηγούς της Στερεάς. Ο Μαυροκορδάτος μόλις βρέθηκε στη Βυτί
να πέταξε τη μάσκα κω από κΟΙνού με τον Καρατζά κω τον Νέγρη έστειλαν
εγκύκλιο σ' όλους τους Στερεοελλαδίτες προσκαλώντας τους να στείλουν
πληρεξουσίους στο Μεσολόγγι κω την Αμφωσα, όπου έμελλαν να συνέλ
θουν στις 22 Σεπτεμβρίου δύο γενικές συνελεύσεις. Η φαναρ ιώηκη τρΙαν
δρία κράτησε στην αρχή μυσηκή την ενέργειά της, αλλά ο Υψηλάντης την
έμαθε γρήγορα και αγανάκτησε φοβερά. Διακήρυξε λοιπόν όη μόνο την α
ποστολή του Μαυροκορδάτου είχε εγ�ρίνει, δΙαμαρτυρήθηκε εναντίον των
δύο άλλων κω μήνυσε στους προκρίτους της Αμφωσας κω της Θήβας να
μην εμπιστεύονται τους απατεώνες Καρατζά και Νέγρη.
Οι Φαναριώτες τού απάντησαν με τετελεσμένα γεγονότα. Πήγαν στην
Άμφισσα και το Μεσολόγγι κω δΙαίρεσαν τη Στερεά σε Ανατολική και Δυη
κή. Την πρώτη ανέλαβε ο Νέγρης μαζί με τη Μακεδονία, ενώ ο Μαυροκορ
δάτος ανέλαβε τη Δυτική μαζί με την Ήπειρο. Σης ενέργειές τους συνάντη
σαν πολύ λίγες δυσκολίες γιατί ΟΙ πρόκρηΟΙ της Στερεάς ήταν με το μέρος
τους, ενώ οι Μοραiτες πρόκρηοι τους υποστήριζαν από μίσος προς τον Υψη
λάντη. Μόνο ο Οδυσσέας γόγγυζε κατά των φαναριώτικων αυτών ενεργει
ών, αλλά η φωνή του πνιγόταν κάτω από τη γενική επιδοκιμασία που συνα
ντούσαν παντού ο Νέγρης κι ο Μαυροκορδάτος.
Η συντακηκή συνέλευση που συνήλθε τα μέσα Νοεμβρίου στο Μεσολόγ
γι υπό την προεδρία του Μαυροκορδάτου διόρισε προσωρινό δεκαμελές συμ
βούλιο που εκλεγόταν από προκρίτους κω οπλαρχηγούς κω ήταν υπεύθυ
νο απέναντΙ στη συνέλευση. Η συντακτική συνέλευση της Ανατολικής
Ελλάδας, που συνήλθε με ενέργειες του Νέγρη στην Αμφωσα αρχές Δεκεμ
βρίου, εξέδωσε σειρά ψηφισμάτων με τα οποία η Ανατολική Ελλάδα τασσό
ταν σαν ανεξάρτητο κράτος απέναντι της λοιπής Ελλάδας! Επικεφαλής έτα
ξε δωδεκαμελή επηροπή με τον πομπώδη και ηχηρό τίτλο «Αρειος Πάγος>> ,
στην οποία ανετίθετο όλη η πολιτική και στρατιωηκή εξουσία ακόμα κω το
δικαίωμα αντίστασης στη γενική εθνική συνέλευση των Ελλήνων!
Η περίπτωση των δύο τοπικών διοικήσεων είχε, μεταξύ άλλων, και το νόη
μα ότ ι ποληικοί άνδρες αναλάμβαναν τη διεύθυνση των στρατιωηκών
πραγμάτων και προσβαλλόταν η αυθεντία του Υψηλάντη κω των καπετα
ναίων. Αμέσως λοιπόν η διαφωνία αυτή εκδηλώθηκε με πικρές κω προκλη
τικές επωτολές που ανταλλάχτηκαν ανάμεσα στις δυο παρατάξεις. Ο Μαυ-
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ροκορδάτος κατηγορούσε τον Υψηλάντη για αδυναμία ΚαΙ έλλειψη πρωτο
βουλίας, αλλά ο αγαθός πρίγκιπας, μωώντας βαθύτατα το φατριασμό ΚαΙ τις
ποληικές διαμάχες, παρακολουθούσε ήρεμα την κατάσταση. Το μόνο λΟΙπόν
που κατόρθωσε ήταν να εκλέξει το Αργος σαν έδρα της εθνικής των Ελλή
νων συνέλευσης.
Η Α'

Εθνική ΣυνεΛευση της Επιδαύρου

Παρ' όλες τις aπανωτές προσκλήσεις του πρίγκιπα οι Ελληνες πληρεξού
σιοι ήρθαν αργά καΙ χωρίς διάθεση. Οι κοτζαμπάσηδες της Αχαiας δεν προ
σήλθαν, περιμένοντας τον Μαυροκορδάτο και τον Νέγρη. Αυτοί όμως κα
θυστερούσαν περιμένοντας την εκλογή των πληρεξουσίων, που σύμφωνα
με τον οργανισμό έπρεπε να εκλεγούν από τη Γερουσία ΚαΙ τον Αρειο Πάγο.
Ταραχή μεγάλη έγινε ανάμεσα στους συναγμένους στο Αργος για την κα
θυστέρηση. Οι ΠελοποννήσιΟΙ και οι ΥδραίΟΙ πίεζαν τον Υψηλάντη να δια
τάξει στις 14 Δεκεμβρίου την έναρξη των εργασιών μ' ένα είδος τελετής
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Ετσι και έγινε. Ο Βάμβας εκφώνησε τον
εναρκτήριο λόγο καΙ οι πληρεξούσιΟΙ ορκίστηκαν κατόπιν πίστη στην πα
τριοα. Ευθύς αμέσως ήρθαν ο Μαυροκορδάτος κι ο Βάμβας με τους πληρε
ξουσίους της Στερεάς. Η σύγκρουση φαινόταν πια αναπόφευκτη.
Οι νησιώτες, που παλιότερα ήταν με το μέρος του Υψηλάντη, άρχισαν να
κλίνουν υπέρ των κοτ ζαμπάσηδων· ο Βενιαμίν ο Λέσβιος φώναζε ότι για να
ησυχάσει η πατριοα έπρεπε να εξορωτεί ο Υψηλάντης ΚαΙ να κρεμαστεί ο
Βάμβας! Ο Υψηλάντης, αηδιασμένος απ' αυτή την κατάσταση, έφυγε για το
στρατόπεδο της Κορίνθου, όπου τον ακολούθησε κι ο Κολοκοτρώνης. Ετσι
η ποληική μερίδα του κοτζαμπασισμού επικράτησε και αποφασίστηκε να ι
δρυθεί στο Μοριά Γερουσία κατά μίμηση της Ανατολικής και Δυτικής Στε
ρεάς. Στη Γερουσία δόθηκε η εξουσία να ελέγχει τα οικονομικά και στρα
τιωτικά μέσα του Μοριά και το δικαίωμα της εκλογής των πληρεξουσίων
για την Εθνοσυνέλευση.
Επειδή οι ένοπλοι που κυκλοφορούσαν στο Αργος ήταν εμπόδιο στην
εύτακτη ΚαΙ ειρηνική διεξαγωγή των συζητήσεων, η Συνέλευση μεταφέρ
θηκε την 1η Ιανουαρίου 1822 στο χωριό Πιάδα, ΒΔ της παλαιάς Επιδαύ
ρου. Στο μικρό καΙ στενάχωρο χωριό συνήλθε η Συνέλευση και αυτοτιτ
λοφορήθηκε «Συνέλευσις της Επιδαύρου••. Η σύνθεσή της ήταν πολυποί
κιλη, αλλά για εκπροσώπηση του λαού δεν μπορούσε να γίνει λόγος, γιατί
ΟΙ κοτζαμπάσηδες τον είχαν στερήσει από το εκλογικό δικαίωμα, σφετερι-

108

ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ - ΜΠΑΡΤΟΛΝτΙ

ζόμεν01 σαν φυσικό το δικαίωμα του διορισμού πληρεξουσίων.
Οι αριθμοί των πληρεξουσίων ήταν 01 παρακάτω κατά περιοχές: η Πελο
πόννησος και η Δυτική Ελλάδα είχαν από 20, 26 η Ανατολική Ελλάδα και α
πό τα νησιά μόνο η Υδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά, η Σκόπελος και η Κάσος εί
χαν στείλει αντιπροσώπους. Η διεύθυνση των συζητήσεων ανατέθηκε στον
Υψηλάντη. Οι μορφωμένοι υποστήριζαν τον Μαυροκορδάτο, ενώ ο Υψηλά
ντης κι οι Φιλικοί είχαν εκμηδενιστεί εντελώς κι έτσι δεν υπήρχε και αντι
πολίτευση. Μετά την ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού η Εθνοσυνέλευ
ση εξέδωκε στις 13 Ιανουαρίου πανηγυρική διακήρυξη για την ανεξαρτησία
του ελληνικού λαού και κατόπι, ομόφωνα, έγινε δεκτό το προσωρινό πολί
τευμα της Ελλάδας που είχε συντάξει η υπό την προεδρία του Μαυροκορδά
του συντακτική επιτροπή.
Σε 7 τμήματα, 10 κεφάλαια και 107 άρθρα το προσωρινό πολίτευμα της
Ελλάδας κήρυσσε επικρατούσα θρησκεία την Ανατολική Ορθόδοξη, συνάμα
όμως και την ανεξιθρησκία. Μωαμεθανοί και ΕβραίΟΙ αποκλείονταν από τα
δημόσια αξιώματα. Με ευχαρίστηση αναγνωρίζει κανείς την επιρροή της
φωτισμένης ιδεολογίας για την κατάργηση της δουλείας και των βασανι
σμών.
Στους Ελληνες ασφαλίζονταν η ισότητα μπροστά στο νόμο και το δικαίω
μα της aποφυλάκισης με εγγύηση. Κανείς δεν φυλακιζόταν χωρίς να του
γνωστοποιηθεί η αιτία μέσα σε 24 ώρες· έπρεπε δε να εισαχθεί σε δίκη μέσα
σε τρεις μέρες. Ως προς το εμπορικό δίκαιο κηρύχθηκε σε ισχύ ο γαλλικός ε
μπορικός κώδικας, κατά δε τα λοιπά η συλλογή του Αρμενόπουλου.
Η ελευθερία του Τύπου υποβαλλόταν σε μερικούς μόνο περιορισμούς.
Απαγορεύονταν 01 aσεβείς προσβολές κατά της χριστιανικής θρησκείας, τα
αντιβαίνοντα στη δημόσια ηθική και οι χυδαίες προσωπικές ύβρεις.
Κάθε Ελληνας χωρίς διάκριση τάξης ή περιουσίας κηρυσσόταν εκλέξιμος.
Στο πολιτειακό ζήτημα η πλειοψηφία της συντακτικής επιτροπής κηρύ
χτηκε υπέρ της μοναρχίας. Ωστόσο κατά τον έλεγχο των δημόσιων εξουσιών
φάνηκε να επικρατεί η δημοκρατ ική αντίληψη. Ο οργανικός νόμος ανα
γνώριζε δύο εξουσίες, τη νομοτελεστική και την εκτελεστική. Τη νομοτελε
στική αποτελούσαν 70 βουλευτές και την εκτελεστική 5 μέλη. Στο Εκτελε
στικό, όπως ονομαζόταν, παραχωρήθηκε η γενική διεύθυνση της εξουσίας,
ο διορισμός υπουργών, ο οργανισμός του στόλου και του στρατού, στο δε
Βουλευτικό το δικαίωμα της επεξεργασίας του προϋπολογισμού, της επιβο
λής των φόρων και της εισήγησης ή της απόρριψης των νόμων. Και οι δυο
εξουσίες είχαν διάρκεια μόνο ένα έτος.
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Ως προς το οικονομικό ζήτημα έγινε κακή αρχή· ψηφίστηκε από το πρώ
το έτος η απομάκρυνση από τον τακτικό προϋπολογισμό και ανατέθηκε στο
Βουλευτικό να βρει πόρους χωρίς προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό υπο
δεικνυόταν από τα πριν η ιδέα ξένου δανείου ή η δυνατότητα υποθήκευσης
των εθνικών κτημάτων.
Για την οικονομική ευθύνη των δημοτικών αρχών δεν γινόταν καθόλου
λόγος και αφηνόταν προς λύση σε μέλλουσα συνέλευση το φλέγον ζήτημα
της διοίκησης και καλλιέργειας των πολυπληθών τουρκικών δημόσιων και
ιδιωτικών κτημάτων που είχαν καταστεί εθνική ιδιοκτησία.
Γενικά, κατασκευάστηκε με τα λόγια ένα λαμπρό οικοδόμημα ενώ χρεια
ζόταν ένα μικρό πρακτικό οίκημα. Ο νόμος της Επιδαύρου είχε σκοπό πε
ρισσότερο να προξενήσει εντύπωση στην Ευρώπη παρά να φέρει κάποιο
πρακτικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα.
Οι τρεις τοπικές κυβερνήσεις της Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας και
της Πελοποννήσου είχαν προλάβει την ενέργεια των κεντρικών αρχών και
το δικαίωμα της αντίστασης κατά της κυβέρνησης, που το 'χε θεσπίσει ο Ν έ
γρης, εξασκήθηκε στο Μοριά μετά την ψήφιση του Συντάγματος της Επι
δαύρου. Η Γερουσία άρχισε να διοχετεύει στα ι'δια της τα βαλάντια τις χρη
ματικές εισπράξεις και ν' αντιστρατεύεται σε φορολογικά ζητήματα τις δια
τάξεις της νέας κυβέρνησης.
Πρόεδρος του Εκτελεστικού εξελέγη ο Μαυροκορδάτος κι αυτός διόρισε
υπουργείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλάμβανε το άνθος της τότε ελ
ληνικής νοημοσύνης. Ο Νέγρης ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, ο Κω
λέττης των Στρατιωτικών, ο Μεταξάς των Εσωτερικών, ο Θεοτόκης της Δι
καιοσύνης, ο Βούλγαρης των Ναυτικών και ο Νοταράς των Οικονομικών.
Στον Υψηλάντη δόθηκε σαν ελεημοσύνη η προεδρία του Βουλευτικού και
είχε την κακή τύχη να καταπιεί το πικρό ποτήρι της κατάργησης των χρω
μάτων και των εμβλημάτων των Φιλικών. Αντί του Φοίνικα και του μαύρου
χρώματος, η Εθνοσυνέλευση καθιέρωσε τη γλαύκα της Αθηνάς και την κυα
νόλευκη σημαία.
Στις 28 Ιανουαρίου ο Μαυροκορδάτος κήρυξε τη λήξη των συζητήσεων
και η κυβέρνηση μετέφερε την έδρα της στην Κόρινθο, που ώς την άλωση
των Αθηνών είχε εκλεγεί σαν ελληνική πρωτεύουσα. Την προηγουμένη της
διάλυσής της η Συνέλευση εξέδωσε, κατά το παράδειγμα της Β. Αμερικής,
προκήρυξη που δικαιολογούσε την Επανάσταση, που δήλωνε ότι η νέα κυ
βέρνηση ήταν η μόνη νόμιμη και εθνική και που κήρυσσε την ομόνοια. «Ο
κατά των Τούρκων πόλεμος ημών -έγραφε- μακράν του να στηρίζεται εις
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αρχάς τινας δημαγωγικάς και στασιώδεις ή ιδιωφελείς μέρους τινος του σύ
μπαντος ελληνικού έθνους σκοπούς, είναι πόλεμος εθνικός ( . . . ) του οποίου
μόνη αιτία είναι η ανάκτηση των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας,
της ιδιοκτησίας και της τιμής>>.

Η κινητοποίηση των Τούρκων. Καταστροφή της Χίου
Ενώ οι Ελληνες χρησιμοποιούσαν τη νεαρή ελευθερία τους για να ασκού
νται σε συνταγματικά θεματογραφήματα και ηχηρές ρητορικές ασκήσεις, η
Πύλη έπαιρνε δραστήρια μέτρα, εγκαινιάζοντας τη θριαμβευτική αντεπίθε
ση του νέου έτους 1822. Ενα γεγονός ήρθε να βοηθήσει πολύ τους Τούρ
κους, η πτώση των Ιωαννίνων στις αρχές Φεβρουαρίου και η εξόντωση του
γέρικου λιονταριού της Ηπείρου, του Αλή πασά. Το εκεί πολιορκητικό σώ
μα ήταν πια ελεύθερο και έμπειρος στρατός και εξαίρετος ηγέτης ήταν δια
θέσιμοι τώρα.
Στο νικητή του Αλή Χουρσίτ πασά ανατέθηκε η ανώτατη αρχηγία του
τουρκικού στρατού και ελπιζόταν ότι η δραστ ηριότητά του και η ακαμψία
του θα κατέβαλλαν και θα έπνιγαν στο αίμα την Επανάσταση. Ο Μαυρο
κορδάτος, λοιπόν, έπραξε άριστα χρησιμοποιώντας την ανάπαυλα για να
προικίσει τη Δυτική Ελλάδα με σύνταγμα, γιατί από τη στιγμή που ο Αλής
έπαψε ν' απασχολεί τις πολεμικές δυνάμεις των Τούρκων, το δυτικό τμήμα
της Στερεάς ήταν περισσότερο εκτεθειμένο στις επιθέσεις των Τούρκων.
Ολες λοιπόν οι συνταγματικές εργασίες και 01 συζητήσεις σταμάτησαν μόλις
ακούστηκε ο κρότος των όπλων.
Ο Χουρσίτ σκόπευε, σύμφωνα με το σχέδιό του, να επιδράμει στη Δυτική
Ελλάδα, προχωρώντας παραλιακά από τα φρούρια που κατείχε στον κόλπο
της Αρτας στην Αιτωλία, Ακαρνανία, από τα περάσματα του Μακρυνόρους,
να υποτάξει τη χώρα ώς τη Ναύπακτο και να περάσει στο Μοριά από το Ρίο,
ενώ ταυτόχρονα άλλος στρατός από επίλεκτους θα εισέβαλε από την Ανατο
λική Ελλάδα στο Μοριά μέσω του Ισθμού. Οι δυο στρατιές θα ενώνονταν για
να καταπνι'ξουν την Επανάσταση στην κοιτίδα της και να εκδικηθούν την
άλωση της Τριπολιτσάς.
Οι προφυλακές του τουρκικού στόλου από το Φεβρουάριο είχαν πλεύσει
στην Πελοπόννησο, εφοδίασαν τη Μεθώνη με τροφές και ενίσχυσαν τη
φρουρά της Πάτρας. Ομως στον κόλπο των Πατρών χτυπήθηκαν από τους
στόλους των τριών νησιών και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυν
θο και την Αλεξάνδρεια. Τότε κοντά στην Κωνσταντινούπολη δόθηκε στον

ΕΠΙτΟΜΉ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

111

αρχιναύαρχο Καρά Αλή η ευκαιρία ενός εύκολου θριάμβου. Ο Υψηλάντης,
παρά τα παθήματα του περασμένου χρόνου, είχε την αφροσύνη να παρο
τρύνει τους Σαμιώτες ν' aποβιβαστούν στη Χίο. Εδωσε λοιπόν στο Χιώτη έ
μπορο Ράλλη, από κοινού δε και στον αρχηγό των Σαμιωτών Λογοθέτη-Λυ
κούργο εντολή να επιχειρήσουν εκστρατεία στο νησί. Αργότερα, προβλέπο
ντας ότι η επιχείρηση αυτή δεν θα είχε την αμέριστη υποστήριξη της κυ
βέρνησης, έγραψε στις 2 Ιανουαρίου 1822 στον Λυκούργο ότι θα 'ταν καλύ
τερα ν' αναβληθεί η επιχείρηση. Ο Λυκούργος όμως, που η ριψοκίνδυνη ορ
μή του είχε ξυπνήσει, δεν συμφώνησε και στις 22 Μαρτίου αποβιβάστηκε με
2.500 άντρες στο Κούταρι και άρχισε να καλεί στα όπλα τους κατοίκους της
Χίου.
Και ο χρόνος και ο τόπος της επιχείρησης είχαν εκλεγεί πολύ καλά. Το χει
μώνα ίσως τα πράγματα να 'ταν ευκολότερα, αλλά την άνοιξη που ο τουρκι
κός στόλος επρόκειτο να βγει στ ' ανοιχτά, ήταν φανερό πως δεν θ' άφηνε να
πέσει αμαχητί η σπουδαία θέση όπως η Χίος, που δέσποζε στην ασιατική πα
ραλία και τη Σμύρνη.
Η Χίος ήταν ατομικό τσιφλίκι της Εσμέ, αδελφής του σουλτάνου. Κυβερ
νιόταν τόσο ήπια ώστε οι κάτοικοι δεν είχαν καθόλου διάθεση να επαναστα
τήσουν. Φορολογούνταν επίσης λιγότερο απ' όλους τους νησιώτες, η δε εί
σπραξη των φόρων και η διοίκηση των κοινοτικών πραγμάτων βρίσκονταν
στα χέρια των χριστιανών δημογερόντων. Οι Χιώτες ήταν, μ' ένα λόγο, ένας
μικρός, φίλεργος και ειρηνικός λαός, πράος και φίλος της καλοζωίας, με ζω
ηρή και εύθυμη απλότ ητα ώς το σημείο της λόξας. «Εiδες πράσιν' άλογο, εί
δες Χιώτη φρόνιμο» , λέει και μια χιώτικη παροιμία . . .
Ωστόσο η Χίος είχε μετάσχει επάξια στην πνευματική αναγέννηση της πα
τριοας και είχε γεννήσει άντρες σαν τον Κοραή, που το όνομά του λάμπρυ
νε τα νεοελληνικά γράμματα.
Ομως αληθινά δεν μπορούσε κανείς να μεμφθεί τους Χιώτες για αδιαφορία
προς τον εθνικό αγώνα και έπρεπε να μεταφερθεί στη θέση τους για να εξη
γήσει τη σιωπηρή συμπάθειά τους αλλά και την όχι ενεργό συμμετοχή τους
στον αγώνα.
Οι aποβιβασθέντες ελευθερωτές υπό τον Λυκούργο απέδειξαν ότι δεν κου
βαλούσαν μαζί τους σαν προίκα την ελευθερία, κι ότι είχαν πολλή διάθεση
να συνηθίσουν σε πατριωτικές στερήσεις τους εύπορους νησιώτες. Η τουρ
κική φρουρά, νομίζοντας στις πρώτες στιγμές του τρόμου της ότι aπειλού
νταν από πενταπλάσια δύναμη, αποσύρθηκε στο φρούριο και η νήσος ταχύ
τατα παραδόθηκε στους Σαμιώτες καταδρομείς. Μπαίνοντας αυτοί στην
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πρωτεύουσα κατέστρεψαν το τελωνείο, κάψανε μερικά τουρκικά καφενεία
κω τεμένη κω άρχωαν διαρπαγές και λεηλασίες σαν σε εχθρική χώρα. Ο Λυ
κούργος εγκαταστάθηκε στην Επωκοπή, κατέλυσε τους Χιώτες δημογέρο
ντες, διόρΙσε επαναστατΙκή επηροπή κω προπαρασκευάστηκε γΙα την πο
λιορκία του φρουρίου.
Προσκαλώντας με φοβερές απειλές τους Τούρκους να παραδοθούν, υπο
κρίθηκε ότι θα διέτασσε έφοδο, έκοψε δέντρα και γέμΙσε ης τάφρους του
φρουρίου κω άρχισε να βάλλει εναντίον του με μικρά πυροβόλα που είχε
φέρει μαζί του. Ομως δεν κατόρθωσε τίποτε άλλο παρά να αποκαλύψει τους
Τούρκους την ανεπάρκεια του εφοδιασμού του και να τους αναζωογονήσει
το θάρρος κω την απόφαση ν' αντωτq.θούν.
Στην Κωνσταντινούπολη το άγγελμα της εωβολής ξεσήκωσε μεγάλη ορ
γή. Διετάχθη αμέσως σαν αντίπΟΙνα η σύλληψη όλων των Χίων της Κων
σταντινούπολης κω η aποκεφάλΙση 63 εφηνικών εμπόρων που είχαν μετα
χθεί τελευταίως από τη Χίο. Ο στόλος διετάχθη ν' αποπλεύσει αμέσως κω
στρατός ετοιμοπόλεμος συναθροίστηκε σ' όλα τα λιμάνΙα της Μ. Ασίας.
Σης 1 1 Απριλίου φάνηκε ο Καρά Αλής με 46 πλοία στο βόρειο στενό της
νήσου κω την επομένη, ύστερα από σφοδρό βομβαρδισμό, αποβίβασε 7.000
άνδρες στη νότΙα ακτή της νήσου. Ταυτόχρονη έξοδος της φρουράς δια
σκόρπΙσε εντελώς το ελληνικό πολΙΟρκητικό σώμα. Η πόλη κω τα περίχω
ρα έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Ο Λυκούργος αντΙστάθηκε για λίγο στον
Αγιο Γεώργιο, αλλά αναγκάστηκε σε λίγο να υποχωρήσει κω να εγκαταλεί
ψει το νησί με το πλείστο των συντρόφων του.
Οι Χιώτες υπέστησαν τα πάνδεινα κω φοβερά αντ ίποινα εκδίκησης ξέ
σπασαν πάνω στο νησί. Ο aρχιναύαρχος εξέδωσε στην αρχή ψεύτικο διά
ταγμα αμνηστίας, εγγυήθηκαν δε οι πρόξενοι της Γαλλίας κω της Αυστρίας
Ντιζόν κω Νίκοβης για την πιστή εφαρμογή του. Οι κάτοικοι πείστηκαν
και κατέβηκαν από τα βουνά. Τότε τα λεφούσια των φανατικών Τούρκων
χύθηκαν απάνω τους κω η εβδομάδα του Πάσχα έγινε για τη Χίο πραγματι
κή εβδομάδα αίματος. Αντρες, γυναίκες κω πωδιά σφάχτηκαν, ακόμα κι 01
άρρωστοι στο νοσοκομείο καθώς κω οι τυφλοί κω οι κωφάλαλοι στα άσυλα.
Χιλιάδες φυγάδων Ελλήνων είχαν καταφύγει στο δυτικό ακρωτήριο του
νησιού, με τα βλέμματα στραμμένα προς τα Ψαρά, απ' όπου ήλπιζαν σωτη
ρία, αλλά τα ψαριανά πλοία δεν φάνηκαν πουθενά. Οι Τούρκοι σφαγείς έ
φθασαν γρήγορα ώς εκεί και άρχισε τρομερή σφαγή, τόσο που η θάλασσα
βάφτηκε κόκκινη από το αίμα!
Τέλος η σφαγή σταμάτησε γιατί οι δολοφόνοι κουράστηκαν στο απαίσιο
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έργο τους. Αλλά και όσοι σώθηκαν δεν χάρηκαν τη σωτηρία τους. Χιλιάδες
βρήκαν άσυλο στους ξένους προξένους, αλλά πολλά προξενεία πούλησαν την
προστασ:ία τους αντί αργυρίου. Ειπώθηκε μάλιστα ότι ο πρόξενος της Νεά
πολης προστάτευε τις γυναίκες αντί επονείδιστου τιμήματος. Η πόλη της
Χίου μετεβλήθη σε σωρό ερειπίων, οι δε πλούσιοι κάμποι της νήσου σε νε
κροταφείο. Το Φεβρουάριο του 1822 η Χίος είχε 100.000 κατοίκους, τον δε
Αύγουστο μόλις δύο! Ο αριθμός των σφαγιασθέντων υπολογίζεται σε 23.000,
των δε αιχμαλώτων σε 4 7.000. Ολόκληρα φορτία γυναικών και παιδιών κου
βαλήθηκαν στην Αίγυπτο και την Τύνιδα και πουλήθηκαν ως δούλοι. Τα
γεγονότα αυτά έκαναν αισθητό ότι στην Ευρώπη υπήρχαν αντιμέτωποι δυο
λαοί που δεν μπορούσαν πια να συνδιαλλαγούν ούτε με τη λογική ούτε με τη
βία. Η εντύπωση που έκανε στην Ευρώπη η καταστροφή της Χίου ενισχύ
θηκε ακόμα περισσότερο από τα λαμπρά κατορθώματα του ελληνικού ηρω
ισμού που συνδέονται με τα γεγονότα της Χίου.

Μιαούλης και Κανάρης
Ο ελληνικός στόλος από 56 πλοία που στάθμευε στα Ψαρά, μόλις πληρο
φορήθηκε τα γεγονότα, σήκωσε άγκυρα για τη Χίο προκειμένου ν' αντιμε
τωπίσει τον τουρκικό στόλο. Επικεφαλής των Ψαριανών ήταν ο Ν. Απο
στόλης, των Σπετσιωτών ο Ανδρούτσος και των Υδραίων ο Ανδρέας Μιαού
λης. Αν και η αντιζηλία των τριών νησιών δεν επέτρεπε να δοθεί τυπικά η
αρχηγία στον Μιαούλη, ωστόσο ουσιαστικά ήταν αναγνωρισμένος σαν aρ
χιναύαρχος. Το όνομά του κι η παλικαριά του εyyυόταν την αίσια έκβαση
της επιχείρησης. Γιγάντιος στο σώμα και με ηλιοκαή όψη είχε πολλές περι
πέτειες στο βίο του. Κάποτε ο Νέλσον τον είχε συλλάβει σαν πειρατή: Ήταν
έτοιμος να τον κρεμάσει, αλλά την τελευταία στιγμή τού χάρισε τη ζωή για
τί θαύμασε την aτρόμητη παλικαριά του. Ο, τι ήταν στην ξηρά ο Κολοκο
τρώνης, το ίδιο ήταν ο Μιαούλης στη θάλασσα.
Ο ελληνικός στόλος απέπλευσε από τα Ψαρά στις 9 Μαίου και επρόκειτο
να μπει στο στενό της Χίου τη νύχτα, αλλά εξαιτίας του σφοδρού βόρειου α
νέμου, μόλις λίγα πλοία κατόρθωσαν να διπλαρώσουν τον τουρκικό στόλο.
Οι Τούρκοι ειδοποιημένοι, έκοψαν γρήγορα τις άγκυρες και χτυπώντας με
τα κανόνια τους, ανάγκασαν τα ελληνικά πλοία να καταφύγουν στα Ψαρά.
Επακολούθησε και δεύτερη, αποτυχημένη, απόπειρα των Ελλήνων. Στα
Ψαρά έγινε ναυτικό συμβούλιο και αποφασίστηκε να χτυπηθούν οι Τούρκοι
από τις 22 Μαίου και μετά, οπότε άρχιζε το ραμαζάνι. Σκέψη έγινε να χρη-
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σψοπωηθούν πυρπολικά. Ο Μιαούλης ανέθεσε την επιχείρηση στον Υδραίο
Α Πιπίνο κι οι Ψαριανοί στον Κ. Κανάρη. Το όνομα του τελευταίου ήταν ε

λάχιστα γνωστό γιατ ί ο ιοιος απέφευγε τη δημοσιότητα. Αφού πήρε 42 ά
ντρες για πλήρωμα πήγαν όλοι μαζί στην εκκλησία και μετάλαβαν και κα
τόπι, ατρόμητΟΙ, έφυγαν για τη Χίο.
Τα πυρπολικά έφθασαν στη Χίο απαρατήρητα. Ηταν η τελευταία νύχτα
του ραμαζανιού 18 προς 19 Ιουλίου και σ' όλα τα τουρκικά πλοία επικρα
τούσε κραιπάλη. Ο aρχιναύαρχος είχε καλέσει σε τραπέζι στη ναυαρχιοα ό
λους τους κυβερνήτες και τους αξιωματικούς της ξηράς. Το πλοίο του ά
στραφτε από τα φώτα, ενώ στην πρύμνη του κρεμόταν το κεφάλι ενός Ελλη
να αγωνιστή. Το μαύρο πλοίο του Κανάρη γλίστρησε σιωπηλά και προ
σκολλήθηκε στέρεα στη ναυαρχιοα και κατόπιν το πλήρωμά του του 'δωσε
φωτιά, ενώ με τις βάρκες το εγκατέλειπε μεθοδικά.
Φοβερή ξέσπασε η καταστροφή στη ναυαρχιοα. Τα πυροβόλα της εκπυρ
σοκροτούσαν μόνα τους ενώ η φωτιά την τύλιξε ολόκληρη. Το πλήρωμά της
έξαλλο πηδούσε στη θάλασσα, ενώ ο aρχιναύαρχος προσπαθώντας να μπει σε
μια βάρκα, δέχτηκε στο κεφάλι ένα φλεγόμενο κατάρτι και ξεψύχησε σε λί
γο. Σε λίγο 01 φλόγες έφτασαν στην πυριτιδαποθήκη και τότε το πλοίο ανα
τινάχτηκε στον αέρα μαζί με τις χιλιάδες του πληρώματός του.
Ο Πιπίνος δεν στάθηκε τυχερός γιατί οι Τούρκοι αντελήφθησαν έγκαιρα
το πυρπολικό και έκοψαν τις aρπάγες του. Τις βάρκες των πυρπολητών μά
ζεψαν στ ' ανωχτά δύο ψαριανά πλοία και τους έφεραν σώους στα Ψαρά. Κι
ο λαός, που γονυκλινής προσευχόταν για την επιτυχία της καταδρομής,
τους υποδέχτηκε με φρενίτιδα ενθουσιασμού. Οι σεμνοί πυρπολητές δέχτη
καν με μετριοφροσύνη τις επευφημίες. Αφού έβγαλαν τα σανδάλια τους,
μπήκαν στην εκκλησία και ευχαρίστησαν το Θεό. Η εντύπωση από την πρά
ξη τους υπήρξε καταπληκτική. Ο τουρκικός στόλος, μη θεωρώντας πια α
σφαλή τη διαμονή του στη Χίο, ξαναγύρισε στον Ελλήσποντο αφού πρώτα
κατέστρεψε τα Μαστιχοχώρια.

Ο Κολοκοτρώνης και οι κοτζαμπάσηδες
Η φοβερή καταστροφή της Χίου ξύπνησε τους Ελληνες και παραμέρισε
προς στιγμήν τις εσωτερικές τους μικρολογίες που φαίνονταν να επικρα
τούν από τη Συνέλευση της Επιδαύρου. Οι πολιορκίες Ναυπλίου, Κορώνης,
Μεθώνης και Πατρών, εξαιτίας ακριβώς των εσωτερικών διχονωών, προ
χωρούσαν πολύ αργά, γι' αυτό και ο Κολοκοτρώνης, αρχηγός του πολιορ-
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κητικού στρατού της Πάτρας, αποφάσισε να δράσει. Στις 21 Μαρτίου έδωσε
μάχη κοντά στη μονή του Γηροκομείου. Την κρίσιμη στιγμή που το σώμα
του γιου του Γενναίου άρχισε να κάμπτεται, ο Γέρος φώναξε μ' όλη του τη
δύναμη:
- Εμπρός, Ελληνες! Οι Τούρκοι φεύγουν!
Η προτροπή είχε ευεργετική επίδραση. Οι πολεμιστές του αναθάρρησαν
και κυνήγησαν τους Τούρκους ώς την Πάτρα. Από την ημέρα εκείνη οι
Τούρκοι ξεμύτιζαν μόνο σε βροχερές ώρες, όταν τα πυροβόλα όπλα αχρη
στεύονταν. Τότε το τουρκικό ιππικό έκανε εξόρμηση στην πεδιάδα και οι
Ελληνες αποσύρονταν από τα ταμπούρια τους στα βουνά. Μόλις κόπαζε η
βροχή 01 Ελληνες αλαλάζοντας ορμούσαν στον κάμπο και καταλάμβαναν πά
λι τα ταμπούρια.
Το σχέδιο τούτο της πολιορκίας του Γέρου θα 'χε επιτυχία αν 01 κοτζα
μπάσηδες δεν κατόρθωναν με τις σκευωρίες τους να διαψεύσουν τις ελπιοες
του επίφοβου αντιπάλου τους. Η κυβέρνηση διακήρυξε πομπωδέστατα εκ
στρατεία στην Ανατολική και Δυτική Ελλάδα και παράγγειλε στους οπλαρ
χηγούς να στρατολογήσουν στις :ίδιες τις επαρχίες τους μόνο και μόνο για να
δώσει άλλη απασχόληση στα επικίνδυνα γι' αυτή στρατιωτικά στοιχεία και
να διαλύσει μ' αυτόν τον τ;ρόπο το στρατόπεδο των πολωρκητών της Πά
τρας.
Η κυβερνητική αυτή τακτική ξεσήκωσε την μήνιν του Κολοκοτρώνη.
Διέλυσε λοιπόν την πολωρκία και πήγε στην Τρίπολη, όπου κατατρομο
κράτησε τους κοτζαμπάσηδες που αποτελούσαν την Πελοποννησιακή Γε
ρουσία, διορίζονιας γερουσιαστές οπαδούς του στρατιωτικού κόμματος και
καταργώντας τους aντιπάλους του. Με τη νέα ξεκαθαρισμένη Γερουσία ε
τοιμάστηκε να φύγει για το Αργος για να προετοιμάσει νέα συνέλευση, να
περιφρουρήσει δραστήρια τα δικαιώματα των οπλαρχηγών και για να δια
μαρτυρηθεί για τη διάθεση στρατευμάτων του Μοριά έξω από τον τόπο τους.
Πριν όμως κατορθωθεί η εκτέλεση του σχεδίου του Κολοκοτρώνη ενέσκη
ψε μεγάλος κίνδυνος κατά της Στερεάς και του Μοριά που αναγκαστικά κα
τέπνιξε όλα τα μικρολόγα συμφέροντα.
Στη Στερεά τα πράγματα της Επανάστασης δεν πήγαιναν πολύ καλά. Ο
δραστήρως πασάς της Θεσσαλονίκης Αβδούλ - Αβούντ, Γεωργιανός εξωμό
της, είχε καταπνιζει εντελώς τον ξεσηκωμό της Μακεδονίας, του Ολύμπου
και του Αγίου Ορους. Επίσης στην Ανατολική Ελλάδα η Επανάσταση είχε
χαλαρωθεί ύστερα από το θάνατο του γιου του Πετρόμπεη, Ηλία Μαυρομι
χάλη. Ακόμα γρήγορα χάθηκε και η Εύβοια, ενώ η θέση του Οδυσσέα
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Ανδρούτσου δυσχεραινόταν έναντι του ΑρείΌυ Πάγου, ο οποίος τον ανά
γκασε να παραιτηθεί.
Η κεντρική κυβέρνηση έστειλε τότε στον Οδυσσέα δύο aπεσταλμένους
της, τον Ν ούτσο και τον Παλάσκα, για να τον καλέσουν να παρουσιαστεί
στην Κόρινθο. Και τους δύο όμως τους σκότωσαν οι εξαγριωμένΟΙ για την
παύση του αρχηγού στρατιώτες του στη Δρακοσπηλιά. Η κυβέρνηση επι
κήρυξε το κεφάλι του Οδυσσέα, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει παραπέ
ρα, aποκαλύπτοντας έτσι την αδυναμία της απέναντι στον αντίπαλο.
Στις 2 1 Ιουνίου παραδόθηκε στις ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις η
Ακρόπολη της Αθήνας από έλλειψη νερού. Η φρουρά της, που επρόκειτο να
μεταφερθεί στη Μ. Ασία, κατεσφάγη και σώθηκε μόνο μέρος των γυναικό
παιδων, χάρη στην παρέμβαση του Αύστριακού προξένου Γκρόοπ.
Στη Δυτική Ελλάδα ήρθε τώρα η σειρά να ξεκαθαριστεί ο προμαχώνας του
Σουλίου. Παρακινημένος από τους Τσάμηδες, ο Χουρσίτ πασάς έγραψε
στους Σουλιώτες ότι η Πύλη δεν είχε λόγους δυσαρέσκειας εναντίον τους κι
ότι αυτός ο ιοιος ήταν διατεθειμένος να τους παραχωρήσει τα παλιά τους δι
καιώματα. Οι Σουλιώτες τού απάντησαν ότι θα ακολουθήσουν τη γενική
στάση των Ελλήνων. Αν το σύνολο του ελληνικού λαού δεχόταν αμνηστία,
θα τη δέχονταν κι αυτοί· αν όχι, ήταν έτοιμοι να πεθάνουν παρά ν' aτιμά
σουν τ' όνομά τους και να χωριστούν από τους ομόπιστους αδελφούς τους.
Η απάντηση αυτή απέκλειε κάθε συνδιαλλαγή και ο Χουρσίτ αποφάσισε να
εξαφανίσει το Σούλι από προσώπου γης. Οταν όμως ω Αλβανοί οπλαρχηγοί
διατάχτηκαν να κινηθούν κατά του Σουλίου, προσπάθησαν να μεσιτεύσουν
ανάμεσα στα aντίμαχα μέρη. Στο χωριό Δερβίσιανη άνΟΙξαν οι διαπραγμα
τεύσεις με τους Σουλιώτες αρχηγούς. Οι Αλβανοί τούς είπαν ότι κινδυνεύ 
ουν να στερηθούν την πατριοα τους και να δουν σκλάβους τις γυναίκες τους
και τα παιδιά τους. Ο Σουλιώτης Δαγκλής τούς απάντησε περήφανα:
- Οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας δεν θα γίνουν ποτέ δούλοι. Αν κατα
ληφθεί το Σούλι, θα τους σκοτώσουμε!
Ε τ σι οι Αλβανοί έχασαν και την τελευταία ελπίδα συμβιβασμού και ο Χουρ
σίτ κίνησε με 14.000 στρατό εναντίον της ορεινής εκείνης ακρόπολης που
τόσες φορές είχε νικηφόρα αντιταχθεί κατά του Αλή. Οι Σουλιώτες είχαν μό
νο χίλιους άντρες κι αυτούς διασκορπισμένους σε τρία σημεία. Στις 28 Μαiου
ο Σουλιώτης Δράκος με 52 πολεμωτές κράτησε τον εχθρικό όγκο επί μια ο
λόκληρη μέρα στο μοναστήρι του Αγίου Δονάτου. Τη νύχτα εγκατέλειψαν
τη θέση και κατέφυγαν στην Κιάφα, όπου είχαν συγκεντρωθεί τα γυναικό
παιδα του Σουλίου. Στις 17 Ιουνίου ΟΙ Τούρκοι προσέβαλαν τα τρία τελευ-
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ταία οχυρά των Σουλιωτών Κιάφα, Αβαρίκο και Χώνια. Αντρες και γυναίκες
αμύνθηκαν λυσσασμένα με όπλα και λιθάρια και ανάγκασαν τους Τούρκους
να υποχωρήσουν. Ο Χουρσίτ aπογοητευμένος γύρισε στη Λάρισα και άφησε
τον Ομέρ Βρυώνη με εντολή να πολιορκήσει στενά τους Σουλιώτες.
Η

καταστροφή του Πέτα

Ο Μαυροκορδάτος, βλέποντας τη δύσκολη θέση των Σουλιωτών, αποφά
σισε να ενεργήσει αντιπερισπασμό για χάρη τους. Στην Κόρινθο υπήρχε το
μικρό σώμα του Τακτικού, που είχε συγκροτηθεί από τον Βαλέστα και τώ
ρα διοικούνταν από τον Ιταλό Ταρέλα. Επίσης υπήρχε ένα σώμα Επτανη
σίων υπό τον Πανά και αριθμός ξένων φιλελλήνων αξιωματικών, Γερμανών,
Γάλλων, Πολωνών κ.ά.
Στις 18 Μαiου κηρύχτηκε επίσημα η σύσταση του πρώτου σώματος των
φιλελλήνων που το αποτέλεσαν 180 ξένοι με το βαθμό του ανθυπολοχαγού.
Διοικητής του διορίστηκε ο Ιταλός Ντάνια. Τον πρώτο λόχο από Γερμανούς
και Πολωνούς διοικούσε ο Πολωνός Μιζέφσκι και το δεύτερο, από Γάλλους
και Ιταλούς, ο Ελβετός Σεβαλιέ. Τη γενική αρχηγία είχε ο Μαυροκορδάτος
με το βαθμό του συνταγματάρχη, επιτελάρχης του δε ανέλαβε ο Γερμανός
κόμης Νόρμαν με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Στις 19 Μαiου κίνησε το σύνταγμα Ταρέλα από την Κόρινθο μαζί με το
σώμα των Επτανησίων και στις 20 κίνησε το τάγμα των φιλελλήνων. Πήγαν
στην Πάτρα κι από κει πέρασαν στο Μεσολόγγι, όπου επρόκειτο να διοργα
νωθεί η πολεμική βάση για την εκστρατεία στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί συνε
νώθηκαν μαζί τους ο Γενναίος Κολοκοτρώνης και ο Γιατράκος με μερικές ε
κατοντάδες Μοραiτες κι έτσι ο στρατός του Μαυροκορδάτου έφτασε τους
4.000 άντρες. Ο Μάρκος Μπότσαρης, που ήρθε στο Μεσολόγγι ως aπεσταλ
μένος των Σουλιωτών, περιέγραψε την κατάσταση και τόνισε την ανάγκη
κεραυνοβόλων μέτρων για την ανακούφιση του Σουλίου.
Ενα τμήμα από 500 Μανιάτες υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στάλ
θηκε τότε στο Φανάρι, λιμάνι που απείχε 7 ώρες από την Κιάφα, για να φέ
ρει τροφές στους πολιορκημένους, αλλά η εκστρατεία εκείνη απέτυχε και
μόνο εξασθένηση των Ελλήνων έφερε. Μόλις αποβιβάστηκαν οι Μανιάτες
δέχτηκαν επίθεση που τους ανάγκασε να ξαναμπούν στα πλοία στις 16 Ιου
λίου. Στη μάχη εκείνη σκοτώθηκε ο Κυριακούλης από σφαίρα που τον βρή
κε στην καρδιά.
Στις 16 Ιουνίου κίνησαν από το Μεσολόγγι τα τάγματα Ταρέλα και φιλελ-
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λήνων κω μόλις στις 22 Ιουνίου, ύστερα από δύσκολες κω άτακτες πορείες,
συγκεντρώθηκε ο στρατός του Μαυροκορδάτου, από 3.000 άντρες, στην κοι
λάδα του Κομποτίου. Οι πρώτες συγκρούσεις με τους Τούρκους ήταν επι
τυχείς γΙα τους Ελληνες και φιλέλληνες κω κατά ης μάχες αναδείχτηκε ο
Νόρμαν. Τραγικά σφάλματα όμως οδήγησαν κατόπιν στην καταστροφή.
Αντί να επηεθούν κατά της Αρτας, ΟΙ φιλέλληνες τράβηξαν κατά το Πέτα,
βορείως της Αρτας.
Το χωριό Πέτα βρίσκεται στην αρωτερή όχθη του ποταμού Αράχθου_ Οι
φιλέλληνες από την εΠΙκίνδυνη κω επωφαλή αυτή θέση κράτησαν το αρι
στερό της παράταξης, η δε γενική αρχηγία τους ανατέθηκε στον Νόρμαν, τύ
πο ενθουσιώδη κω παράλογα θαρραλέο. Ανάμεσα από τη μάζα των ξένων
πολλοί είχαν έρθει στην Ελλάδα γΙα v' αποφύγουν βαριές υποχρεώσεις που
είχαν δημωυργήσει στις πατρίδες τους- άλλοι ήρθαν από τον απλό πόθο μα
χών κω περιπετειών_ Ομως γενικά το ήθος του μικρού φιλελληνικού σώ
ματος ήταν αξιοθαύμαστο.
- <<Οπου κι αν επολέμησα, αναφωνούσε ο γηρωός Πολωνός ήρωας Μιζέφ
σκι, ο κατάμεστος από πολεμικά τραύματα, είτε κάτω από τις διαταγές του
Ναπολέοντα ή του Μπολιβάρ ( * ) , στη Ρωσία, τη Γαλλία, το Πεδεμόντιο, τη
Ν. Αμερική και τη Νεάπολη, τίποτε άλλο δεν κέρδισα παρά την πεποίθηση
ότι τα πράγματα σ' όλη τη Γη δεν πάνε καλά για τους λαούς. Με παρηγορεί
μόνο η σκέψη ότι από τη νεότητά μου ώς τη σημερινή μου ηλικία αγωνί
στηκα, όπου νόμιζα ότι έπρεπε, για τα ύψιστα δικαιώματα της aνθρωπότη
τας. Εκείνο που θέλω τώρα ήρθα εδώ είναι να κατακτήσω πολεμώντας πωτά
για τις ιδέες μου έναν έντιμο τάφο στρατιώτη πάνω στην κλασική γη των
Ελλήνων όπου έπεσαν τόσοι ήρωες ή να ιδώ ν' αναθάλλει νέα υπέροχη ε
λευθερία στην αγιασμένη αυτή γη σαν γηραιός πολίτης της>> _
Οι Ελληνες έκπληκτΟΙ άκουσαν σιωπηλοί τα λόγια του και υποκλfθηκαν
με σεβασμό μπροστά στο γηρωό φιλέλληνα, ενώ ο Ν τάνια, τείνοντάς του το
χέρι, είπε:
- «Εδώ θα αναστηθεί και πάλι η πολεμική μας τύχη που καταστράφηκε
στη Γαλλία κω νέα πνοή θα ζωογονήσει τα γηρατειά μας κω το πολεμικό
μας στάδιο. Οταν ΟΙ ΤούρκΟΙ θα κόψουν τις μύτες, τ' αυτιά μας και τα κε
φάλια μας κω θα τα στείλουν στο σουλτάνο λέγοντας του "Να δυο κεφάλια
πολεμιστών της Γαλλικής Επανάστασης που σκότωσαν εκατό ανθρώπους
σου, αλλά έμειναν πιστοί στην τιμή και την ελευθερία", τότε ας στήσει κι αυ-

( *) Σ. ΜπολΙβάρ, ε θ νΙκός ήρωας της Ν. ΑμερΙκής, aπελευθερωτής τ ης ΒολΙβfας.
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τός τ α κεφάλΙα μας στα τείχη γ ω ν α παραδεΙγματίζονταΙ όσοΙ τ α βλέπουν ό
ΧΙ το θάνατο, αλλά το να πέφτεΙ κανείς υπέρ των Ιδεών του».
ΟΙ φΙλέλληνες απέκρουσαν από την αρχή την τακτΙκή του κλεφτοπόλε
μου κω τάχτηκαν υπέρ της μάχης κατά τα συστήματα της ευρωπαϊκής τα
κηκής. Αντίπαλός τους επρόκεηο να είνω ένας σπουδαίος Τούρκος πολέ
μαρχος, ο Μεχμέτ Ρεσίτ πασάς ΚΙΟυταχής. Είχε υπό ης δΙαταγές του 6.000
άντρες, ενώ Ελληνες κω φΙλέλληνες δεν ξεπερνούσαν τΙς 2 .000. Τη νύχτα
της 15ης προς 16η Ιουλίου με την πανσέληνο κω ενώ στο ελληνΙκό στρατό
πεδο κοφούνταν ήσυχοΙ, άνοΙξαν οΙ πύλες της Αρτας κω ξεχύθηκαν στον
κάμπο στίφη Αλβανών κω περΙκύκλωσαν την τοποθεσία του Πέτα. Τα ξη
μερώματα το εχθρΙκό πεζΙκό πλησίασε σε απόσταση εκατοντάδων βημάτων
στΙς προφυλακές των φΙλελλήνων κω πυροβόλησε με αλαλαγμούς. Οταν ΟΙ
ΤούρκΟΙ πλησίασαν ακόμα κοντύτερα στο λόφο, τους υποδέχτηκε φονΙκό
πυρ. ΤρεΙς φορές ΟΙ ΤούρκοΙ αποκρούστηκαν με απώλεΙες, αλλά τα πράγμα
τα πήραν καταστροφΙκή τροπή εξαηίας της προδοσίας του Γώγου Μπακόλα,
που απογύμνωσε ένα ύψωμα προς Βορρά της θέσης των Ελλήνων. Ο Γώγος
άφησε να περάσεΙ ανενόχλητη η προφυλακή του ΚΙΟυταχή καΙ να βγεΙ στα
νώτα των φΙλελλήνων.
Η μάχη γίνεταΙ πλέον όλεθρος γω τους φΙλέλληνες. Ο Ταρέλα σκοτώθηκε·
ο Νόρμαν πέφτεΙ βαρΙά τραυμαησμένος κω το σώμα υποχωρεί, ενώ σκηνές
άφθαστου ηρωΙσμού σημεΙώνονταΙ στΙς τάξεΙς του. Απόπεφα ανασύνταξής
τους αποτυχαίνεΙ κω ο Ντάνω με τον ΜΙζέφσκΙ πέφτουν, μαζί με άλλους
400, το άνθος των φΙλελλήνων. Ολα τα εφόδω έπεσαν στα χέρΙα του ΚΙΟυ
ταχή κω κάθε βοήθεΙα προς το ΣούλΙ ήταν πΙα αδύνατη. Το Σεπτέμβρη του
1822 η γενναία φρουρά του Σουλίου αναγκάστηκε να συνθηκολογήσεΙ με
τον Ομέρ Βρυώνη. Με τΙς γυναίκες τους κω τα πωδΙά τους εγκατέλεΙψαν
την πατρiοα τους καΙ βρήκαν άσυλο στα Επτάνησα.
Αποτέλεσμα της ήτ τας του Πέτα ήταν να υποστούν καίρω μείωση οΙ περί
τον Μαυροκορδάτο ευρωπαϊκά αναθρεμμένΟΙ κω να κλονΙστεί ανεπανόρ
θωτα η πίστη στην ευρωπαϊκή τακηκή την οποία ΟΙ Ελληνες περΙφρόνησαν
από τότε βαθύτατα. ΚΙ επεΙδή ο Μαυροκορδάτος κω η φατρία του είχαν έ
ρεΙσμα το Τακηκό, τώρα άρχωε να αναφτερώνεΙ η στραηωηκή μερi'δα. ΟΙ
κλέφτες εi'δαν με κρυφή χαρά την καταστροφή του μωητού ΤακτΙκού ΚΙ έ
τσΙ η μάχη του Πέτα είχε άμεσο αντίκτυπο στα εσωτερΙκά της Ελλάδας. Ο, η
κατέστρεψαν στο Πέτα ο Μαυροκορδάτος κω ΟΙ Τακηκοί, έμελλαν να το ε
πανορθώσουν ο Κολοκοτρώνης κω ο Υψηλάντης.
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Εκστρατεία του Δράμαλη
Το επίσημο τουρκΙκό σχέδΙο ήταν να εΙσβάλουν οΙ σουλτανΙκές δυνάμεΙς
ταυτόχρονα στην ΑνατολΙκή καΙ Δυτική Ελλάδα καΙ κατόπΙν, μέσω Ισθμού,
να ρΙχτούν μεγάλες δυνάμεΙς στο ΜορΙά καΙ να πνίξουν την Επανάσταση.
ΕτσΙ μετά την πτώση των Ιωαννίνων ΟΙ ελευθερωμένες τουρκΙκές δυνάμεΙς
συγκεντρώθηκαν στη ΛάρΙσα. Τροφές, πολεμοφόδΙα καΙ στρατός συσσω
ρεύονταν ακατάπαυστα καΙ μεγάλη επΙχείρηση παρασκευαζόταν. Ηγήτορας
της επΙχείρησης αυτής ορίστηκε ένας επΙφανής καΙ τολμηρός στρατΙωτικός,
ο πασάς Μαχμούτ Δράμαλης, γνωστός ήδη από την κατάπνΙξη του κΙνήμα
τος στη Μαγνησία.
Η εκστρατεία του Δράμαλη προΟΙωyΙζόταν θρΙαμβευτΙκή. 24.000 πεζοί, Ι
σχυρό πυροβολΙκό κω 6.000 Ιππείς αποτελούσαν τη δύναμη του εκστρα
τευτικού του σώματος. Από το 171 5, οπότε ΟΙ ΤούρκΟΙ πέρασαν το ΣπερχεΙό
εκστρατεύοντας κατά των Ενετών στο ΜορΙά, ουδέποτε είχε δεΙ η Ελλάδα
τέτοΙα ανάπτυξη στρατΙωτΙκών δυνάμεων όπως του Δράμαλη που κίνησε
προς Νότο από τη Λαμία κατά τΙς αρχές Ιουλίου.
ΟΙ δυνάμεΙς του Δράμαλη εωόρμησαν από τΙς Θερμοπύλες στη ΒοΙωτία
χωρίς ν' απαντήσουν καμΙά αντίσταση. Αφού λεηλάτησαν την πλούσΙα πε
ρΙΟχή της Κωπαiδας, μέσω του ΚΙθαφώνα εΙσχώρησαν στην ΑττΙκή όπου
τιμώρησαν σκληρά τους κατοίκους της Αθήνας γω τη σφαγή της τουρκΙ
κής φρουράς της Ακρόπολης.
Εγκαταλείποντας την Αθήνα πέρασε τον Ισθμό. Ο τρόμος του ονόματός
του κω ΟΙ μύθΟΙ γΙα ης αναρίθμητες δυνάμεΙς του έσπεφαν παντού τον πα
νΙκό. Η ΑκροκόρΙνθος, το απόρθητο τούτο οχυρό, εγκαταλείφθηκε αμαχητί
από τους Ελληνες κω ο Δράμαλης εγκατέστησε σης 17 Ιουλίου το στρατη
γείο του στην ΚόρΙνθο. Εκεί έγΙνε πολεμΙκό συμβούλΙΟ κω από τους γνώ
στες της κατάστασης του ΜορΙά Τούρκους στρατιωτικούς προτάθηκε να γί
νεΙ η ΚόρΙνθος βάση εξόρμησης με τη βοήθεΙα του στόλου. Ο Δράμαλης όμως
απέρρΙψε το σχέδΙο γΙατί του φάνηκε δεΙλό κω προτίμησε να προελάσεΙ στο
ΝαύπλΙΟ κω από κεΙ να προελάσεΙ στην ΤρΙπολησά.
Ο δρόμος προς το ΝαύπλΙο περνούσε από τα ΔερβενάκΙα. ΟΙ Ελληνες ήταν
τόσο πανΙκόβλητοΙ, ώστε ούτε καν σκέφτηκαν να εκμεταλλευτούν την οχυ
ρή αυτή τοποθεσία ΚΙ έτσΙ ο Δράμαλης πέρασε ανενόχλητος κω εγκατέστη
σε το στρατηγείο του στο Αργος, στΙς 24 Ιουλίου. Τόσο πολύ είχαν επΙδράσεΙ
ΚΙ απάνω στον ίδΙΟ ΟΙ επηυχίες του ώστε άφησε aφρούρητα τα μεγάλα Δερ
βένΙα κω τα χωρΙά ΑγΙος ΓεώργΙος καΙ ΑηνόρΙ που δέσποζαν στα αντερεί
σματά τους ΚΙ έτσΙ δεν εξασφάλωε την υποχωρητΙκή του γραμμή κω την ε
ΠΙΚΟΙνωνία του με την ΚόρΙνθο.
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Ο Δράμαλης, ύστερα από τον κακό χεφωμό του τουρκικού στόλου που εί
χε πλεύσει στην Πάτρα αφήνοντάς τον ανεφοδίαστο, βρέθηκε σε δύσκολη
θέση στο Αργος. Το καλοκαίρι ήταν θερμότατο, το σηάρι είχε καταστραφεί
κω το τουρκικό ιππικό στερήθηκε τη χορτονομή και το νερό. Ταυτόχρονα
έλειψαν κω τα τρόφιμα και οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πέσει στα άγουρα
σταφύλια, με αποτέλεσμα να τους θερίζουν τα εντερικά κω οι σφαίρες των
ελεύθερων Ελλήνων σκοπευτών.
Στον Κολοκοτρώνη και τον Υψηλάντη ανήκει ο έπαινος ότι αναστήλωσαν
την κρίσιμη εκείνη στιγμή το πεσμένο ηθικό των Ελλήνων. Ο Υψηλάντης
με 700 κατέλαβε την οχυρή ακρόπολη του Αργους. Ο Δράμαλης κατάλαβε τη
σημασία του εγχεφήματος που απειλούσε την ι'δια την ασφάλεια του στρα
τού του στο Αργος κω εμπόδιζε την προέλασή του στην Αρκαδία.
Ολες λοιπόν τις ενέργειές του τις έστρεψε κατά του Υψηλάντη. Πολιόρ
κησε στενότατα το φρούριο φτιάχνοντας γύρω γύρω ταμπούρια. Ομως ο κύ
ριος σκοπός του Υψηλάντη είχε πραγματωθεί. Ενώ οι Τούρκοι δαπανούσαν
τον πολύτιμο καφό τους για την πολιορκία της ακρόπολης, συγκροτήθηκε
ελληνικός στρατός αρκετά ισχυρός για ν' αντιμετωπίσει τον Δράμαλη.
Ο μόνος ισχυρός άντρας που μπορούσε να τον διοργανώσει κω να τον κα
τευθύνει ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ο Γέρος είχε μια συγκινητική πίστη ότι τα
πάντα θα πήγαιναν καλά. Γι ' αυτό έδωσε πρώτος το παράδειγμα και έτεινε το
χέρι του στους σκληρούς aντιπάλους του, τους κοτζαμπάσηδες. Μια δήλω
ση υπογραμμένη από κοινού εκ μέρους του Κολοκοτρώνη και των προκρί
των διακήρυσσε ότι ήταν εντελώς σύμφωνω απέναντι του κοινού κινδύνου
της πατρίδας. Σε όλο το Μοριά έστειλε aπεσταλμένους και διακήρυξε ότι ό
λοι οι Ελληνες πρέπει να πάρουν τα όπλα. Οποιος δεν υπάκουε θα τουφεκι
ζόταν αμέσως. Ετσι, ό,τι δεν κατόρθωσε ο ενθουσιασμός το κατόρθωσε ο φό
βος και σε λίγο χρονικό διάστημα πλήθος ενόπλων συγκεντρώθηκε στην
Τριπολιτσά.
Στις 21 Ιουλίου κίνησε ο στρατός του Κολοκοτρώνη από την Τρίπολη. Στο
δρόμο αύξωνε συνεχώς. Στο χάνι του Αχλαδόκαμπου ο Κολοκοτρώνης συνά
ντησε τους Μανιάτες που έρχονταν από το Αργος καταφορτωμένοι λάφυρα.
- Για πού; τους ρώτησε ο Γέρος.
- Πάμε να ξεφορτώσουμε τους αρρώστους μας κω τα πράγματά μας και θα
ξαναγυρίσουμε, απάντησαν.
- Στου διαβόλου τη μάνα Κακαβούλια, τους φώναξε ο Γέρος και τράβηξε
κατά το Αργος.
Οπου περνούσε ανέβαζε το ηθικό του πληθυσμού. Παντού τον υποδέχο
νταν σαν σωτήρα.
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- Αν οι άντρες μας φοβούνται, φώναζαν οι γυναίκες, ας βγάλουν τ ' άρμα
τα να τα φορέσουμε εμείς.
Ο Κολοκοτρώνης κατέλαβε τα στενά που οδηγούσαν στο Αργος και συ
γκέντρωσε την κύρια δύναμή του στην παραλία, νοτίως του Αργους, στην
οχυρή και δυσπρόσιτη παραλία Μύλοι της Λέρνας. Με αλλεπάλληλες μι
κροεπιθέσεις, κατόρθωσε να διευκολύνει τους πολιορκημένους στην ακρό
πολη του Αργους να φύγουν και να 'ρθουν στη Λέρνα να ενωθούν μαζί του .
Ο Δράμαλης έστειλε στους στρατοπεδευμένους στους Μύλους Ελληνες το
χριστιανό γραμματέα του και τους πρότεινε αμνηστία. Εκείνοι κορόιδεψαν
τις προτάσεις του· τότε αυτός τους συμβούλεψε τάχα φιλικά να προετοιμά
σουν την άμυνά τους στα στενά πρ�ς την Τρίπολη, γιατί ο Δράμαλης λογά
ριαζε να τραβήξει δήθεν κατά κει. Ο Κολοκοτρώνης κατάλαβε τη χοντρο
κομμένη πανουργία και επέμεινε να κοπεί ο δρόμος προς την Κόρινθο.
Η γνώμη του δεν υπερίσχυσε και τότε με τη σωματοφυλακή του μόνο,
τράβηξε για τον Αϊ-Γιώργη, το χωριό που δεσπόζει των Δερβενακίων.
- Πηγαίνει, είπε περιφρονητικά ο Πετρόμπεης, να γίνει κλέφτης στα βου
νά!
Το πρωί της 6ης Αυγούστου παρατηρήθηκε ζωηρή κίνηση στο στρατόπε
δο του Αργους και ο Δράμαλης άρχισε να αποσύρεται στην Κόρινθο. Οταν οι
πυροβολισμοί στην πεδιάδα ανάγγειλαν την πορεία του εχθρού προς τα στε
νά του Δερβενακίου, ο Κολοκοτρώνης ανέβηκε στη στέγη της καλύβας κω
μίλησε με θέρμη στους στρατιώτες του.
- Εχω τόση βεβωότητα να σας ειπώ, να μην πάρετε ούτε τ' αρματά σας για
τί θα πάρουμε των Τούρκων, είπε. Θα πάρουμε λάφυρα πολλά και τους θη 
σαυρούς του Αλή πασά θα τους μοιράσετε με το φέσι. Αύριο θα σας ιδώ ό
λους με τ' άρματα των Τούρκων, με τ ' άλογά τους, λαμπροφορεμένους με τα
ρούχα τους. Ο Θεός είναι μαζί μας, μη σας μέλει . Πηγαίνετε να 'τοιμαστείτε
κι ελάτε εδώ να ξεκινήσουμε μαζί1
Για να καμουφλάρει τον μικρό αριθμό των δυνάμεών του, ο Κολοκοτρώ
νης επινόησε ένα αληθινά κλέφτικο στρατήγημα: την κύρια δύναμη την πα
ρέταξε στο βάθος των στενών κω στην ανηφοριά του Αϊ-Σώστη, ενώ αυτός
με τους γέρους και τους αμάχους πήγανε στον Αϊ-Γιώργη. Μάζεψε άλογα κω
μουλάρια και έστησε πάνω σε παλούκια φέσια, κάπες και σημαίες ώστε ο
Δράμαλης να νομίζει πως ήταν πολεμιστές. Ταυτόχρονα ειδοποίησε τον Νι
κήτα, τον Πλαπούτα και τον Παπανίκα να σπεύσουν να υπερασπίσουν τα
Δερβενάκια και τον Αγιο Σώστη.
Οι χι'λιοι Αλβανοί, που αποτελούσαν την προφυλακή των Τούρκων, άρχι-
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σαν να προχωρούν στα στενά με περίσκεψη και κατάλαβαν ότι ήταν αδύνα
το να τα περάσουν· γι ' αυτό τράβηξαν δυτικά προς τη Νεμέα, πέρασαν μπρο
στά στον ψευτοστρατό από φέσια και κάπες του Γέρου στον Αϊ-Γιώργη και
χωρίς σπουδαία φθορά, έφθασαν στην πεδιάδα του Κουρτέση και την Κό
ρινθο.
Τη μεγάλη ζημιά έπαθε η πρώτη μοίρα του στρατού του Δράμαλη που πέ
ρασε μέσα από το στενό. Πίσω από βράχους και θάμνους κρυμμένοι οι στρα
τιώτες του Κολοκοτρώνη άρχισαν να τουφεκάνε με ομαδικά πυρά τους ντε
λήδες του τουρκικού ιππικού. Αυτοί, όπως και το πεζικό που ακολουθούσε,
μόλις δέχτηκαν τα πυρά άφησαν τα εφόδια στα στενά και τράπηκαν προς την
ανωφέρεια του Αγίου Σώστη. Εκεί δεν απάντησαν ελληνική φρουρά καθό
λου και, νομίζοντας ότι γλύτωσαν, αναπτύχθηκαν στην κοιλάδα κάτω από
το χωριό Αγιος Βασίλειος.
Η ταν μιάμιση ώρα πριν δύσει ο ήλιος και στη θέση αυτή βρισκόταν μόνο
ο Νικήτας. Σε λίγο ήρθαν ο Υψηλάντης κι ο Παπαφλέσσας κι ενώθηκαν μα
ζί τους. Αμέσως κι οι τρεις κινήθηκαν προς το Αηνόρι. Μέρος του στρατού
του Νικήτα χτύπησε τους Τούρκους από τα πλάγια, ενώ αυτός κατέλαβε έ
να λόφο που δέσποζε της συμβολής των οδών Αϊ-Σώστη και Δερβενακίων.
Προς τα εκεί όρμησε, σε απόγνωση, το τουρκικό ιππικό, ενώ η μάζα του
πεζικού ακολουθούσε. Επρεπε υποχρεωτικά να περάσουν μέσα από μια χα
ράδρα κι οι Ελληνες τους άρχισαν με πυκνά πυρά. Σωροί μαζεύτηκαν τα
πτώματα αλόγων και ιππέων. Η απόπειρα της διόδου επανελήφθη πολλές
φορές από τους Τούρκους και στο τέλος τόσο πολλά πτώματα στρώθηκαν
στα νώτα τους, ώστε τους απέκλεισαν το δρόμο της υποχώρησης. Οι Τούρ
κοι χτυπημένοι απ' όλες τις πλευρές aποδεκατίζονταν και έφευγαν πανικό
βλητοι ο καθένας και προς άλλη διεύθυνση.
Με την προστασία της νύχτας κατόρθωσαν να διαφύγουν άλλοι κατά την
Κόρινθο και άλλοι κατά το Ναύπλιο. Τέσσερις χιλιάδες νεκροί από το στρα
τό του Δράμαλη κάλυπταν το πεδίο της μάχης.
Ο Δράμαλης παρέλυσε από τον τρόμο του στο Αργος. Αφού εiδε πως ήταν
αδύνατο να διατηρηθεί στο Αργος αποφάσισε να δοκιμάσει και πάλι, αυτή τη
φορά από το δρόμο του Αηνοριού. Στις 8 Αυγούστου κίνησε. Οι Ελληνες έ
πιασαν το Χαρβάτι (τις aρχαίες Μυκήνες) παρακολουθώντας προσεκτικά τις
κινήσεις του και όταν έφτασε στο Αηνόρι τον χτύπησαν από τα πλάγια. Χί
λιοι Τούρκοι νεκροί ήταν το τ ίμημα της πορείας του Δράμαλη κι ο iδιος a
σθμαίνοντας, ρακένδυτος και ελεεινός έφτασε στην Κόρινθο.
Ο Κολοκοτρώνης, διορισμένος τώρα aρχιστράτηγος του Μοριά από τη Γε-
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ρουσία, τον κυνηγούσε κατά πόδας. Σε λίγο οι aρρώστιες άρχισαν να θερί
ζουν τους Τούρκους στην Κόρινθο και ο ιοιος ο Δράμαλης, προσβλημένος α
πό την επιδημία, πέθανε στις 9 Νοεμβρίου. Κάθε προσπάθεια των Τούρκων
να αποκασταστήσουν τη συγκοινωνία ανάμεσα Πάτρα-Κόρινθο και Ναύ
πλιο ματαιωνόταν. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τα σουλτανικά στρατεύ
ματα και το Ναύπλιο ήταν αδύνατο πια να κρατηθεί.
Πραγματικά, από τον Οκτώβρη, οι πολιορκημένοι ζούσαν με όσα τρόφιμα
τους πουλούσαν λαθρεμπορικά οι πολιορκητές ή με χόρτα και τομάρια ζώ
ων! Ετσι εδέησε να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις που είχαν διακοπεί
με την προέλασε του Δράμαλη. Ενώ όμως αυτές συνεχίζονταν, δύο Τούρκοι
λιποτάκτες ήρθαν στον Κολοκοτρώνη και του είπαν ότι το φρούριο ήταν τε
λείως aφύλακτο. Διέταξε λοιπόν να φτιάξουν σκάλες και τη νύχτα της l lης
προς τη 12η Δεκεμβρίου οι στρατιώτες του ανέβηκαν χωρίς καμιά δυσκολία
πυροβολώντας χαρμόσυνα και φωνάζοντας:
- Καλώς σας βρήκαμε, αγάδες!
Μόλις ξημέρωσε η ελληνική σημαία κυμάτιζε κιόλας στο φρούρ ιο. Ο Κο
λοκοτρώνης τούς προσκάλεσε να παραδώσουν την πόλη και το Ι τς Καλέ.
- Ο Θεός μάς έδωσε το Παλαμήδι, τους παράγγειλε. Μέσα σε τρεις ώρες, αν
δεν αδειάσετε την πόλη και το Ι τς Καλέ, τα κανόνια του Παλαμηδιού θα σας
κάνουν λιώμα!
Περίτρομοι οι Τούρκοι συνθηκολόγησαν. Ο Κολοκοτρώνης τούς εξασφά
λισε την ελεύθερη έξοδο και στα τέλη Δεκεμβρίου οι αιχμάλωτοι μπαρκάρι
σαν για τη Μ. Ασία.
Η

κατάσταση στη Στερεά

Οι επιχειρήσεις των Τούρκων στη Στερεά γίνονταν τόσο νωθρά, ώστε μπο
ρεί κανείς να υποπτευθεί ότι προσωπικοί λόγοι aντιζηλίας του Χουρσίτ προς
τον Δράμαλη ενέπνεαν τη χαλαρή δραστηριότητα του πρώτου. Ετσι, ενώ
στην Ανατολική Ελλάδα υπήρχε ανάγκη ταχύτατης βοήθειας, ο Χουρσίτ αρ
κέστηκε να στείλει στο Ζητούνι (Λαμία) 8.000 άντρες υπό τον Μεχμέτ πασά
για ν' ασφαλίσει τη γραμμή του Σπερχειού. Αυτός προχώρησε ώς την Άμφισ
σα και νίκησε στις 13 Νοεμβρίου τον Οδυσσέα κοντά στη Γραβιά, ο οποίος
είχε ανακηρυχθεί aρχιστράτηγος της Ανατολικής Ελλάδας.
Από την Αράχοβα όπου είχε καταφύγει ο Ανδρούτσος υποκρίθηκε ότι ήταν
έτοιμος να προσκυνήσει αρκεί ν ' αναγνωριζόταν αρχιαρματολός της Ανατο
λικής Ελλάδας. Ο Μεχμέτ απατήθηκε και ετοιμαζόταν να πορευθεί σε βοή-
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θεια του Δράμαλη, αλλά ο θάνατος του Χουρσίτ τον υποχρέωσε να ξαναγυ
ρίσει στη Λάρισα. Ο στρατός του έμεινε στη Λαμία και την άνοιξη του 1823
01 χωρικοί άρχισαν να σπέρνουν ήσυχοι ελπίζοντας ότι θα θέριζαν πριν ξα
ναρχίσουν 01 επιχειρήσεις.
Οι Τούρκοι κινήθηκαν δραστηριότερα αλλά όχι και με μεγαλύτερη εππυ
χία στη Δυτική Ελλάδα. Η χώρα μετά την ήττα του Πέτα ήταν γι' αυτούς a
φύλακτη. Ο Γώγος, ο Ισκος, ο Βαρνακιώτης, ο Ράγκος, 01 ισχυρότεροι δηλα
δή aρματολοί της Αιτωλοακαρνανίας, πήγαν με το μέρος τους απελπισμένοι
από τον ελληνικό αγώνα. Οι κάτοικοί της έσπευδαν κατά εκατοντάδες στον
Κάλαμο, ένα νησί των Ιονίων που είχε οριστεί από τους Αγγλους ως στρα
τόπεδο συγκέντρωσης πολπικών προσφύγων.

Πρώτη πολιορκία του Μεσολοyyίου
Στο μεταξύ ο Ομέρ Βρυώνης, περνώντας τα aφύλακτα στενά του Μακρυ
νόρους, ενώθηκε με το νικητή του Πέτα Κιουταχή. Στις αρχές Νοεμβρίου,
1 1 .000 Τούρκοι κάλυπταν την πεδιάδα του Μεσολογγίου, ενώ ο Γιουσούφ
πασάς των Πατρών πολιορκούσε το Μεσολόγγι από τη θάλασσα.
Στο Μεσολόγγι είχαν καταφύγει τα λείψανα του νικημένου στρατού του
Μαυροκορδάτου στο Πέτα. Το Μεσολόγγι, ανάμεσα στις εκβολές του Αχε
λώου και του Ευήνου και μέσα σε μια ελώδη τοποθεσία, είχε μεγάλη στρα
τιωτική σημασία επειδή γεπόνευε με τα Ιόνια και το Μοριά, ήταν δε το κλει
δί της Δυτικής Ελλάδας. Και αν ολόκληρη καταλαμβανόταν από τους Τούρ
κους και έμενε το Μεσολόγγι, μπορούσε σε κάθε στιγμή η χώρα να ανακτη
θεί από τους επαναστάτες.
Εννοείται ότι τα τεχνητά αμυντικά έργα του Μεσολογγίου ήταν πενιχρά.
Ο αριθμός των επαναστατών ήταν περί τους 600, ενώ η έκταση της αμυντι
κής γραμμής απαιτούσε 4.000 τουλάχιστον μαχητές. Εν α χαμηλό τείχος και
μια τάφρος προ αύτου ενάμιση περίπου μέτρο βάθος αποτελούσε τα μόνα ο
χυρώματα προς το μέρος της ξηράς, ενώ προς τη θάλασσα η πόλη προστα
τευόταν από τα αβαθή ελώδη νερά. Στα τείχη υπήρχαν δεκατέσσερα παλαι
άς κατασκευής πυροβόλα και πολεμοφόδια και τροφές για ένα μήνα.
Οι αρχηγοί των Τούρκων έπεσαν σε διαφωνίες. Ο θερμόαιμος Κιουταχής
Ρεσίτ ήθελε ανυπερθέτως έφοδο, ο δε προσεκτικός Ομέρ Βρυώνης ζητούσε
να παρατείνει την κρίση και να προσελκύσει με διαπραγματεύσεις τους
Ελληνες. Οι Αρβανίτες του θεωρούσαν τον πόλεμο ανάμεσα στους Ελληνες
και τους Τούρκους επικερδή υπόθεση και μέσο αυξήσης του μισθού τους.
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Το Μεσολόγγι το αποκαλούσαν σαράφι, δηλαδή τραπεζfτη τους.
Οι πολιορκούμενοι, εκμεταλλευόμενοι τις διαφωνfες των πολιορκητών, ε
νέπαιζαν και τους δυο Τούρκους αρχηγούς· με τον Ομέρ άρχισαν ψεύτικες
διαπραγματεύσεις, δfνοντάς του ελπ:ίδες προσεχούς παράδοσης για να κερδf
σουν καιρό και να οχυρώσουν την πόλη. Ετσι στα τέλη Νοεμβρfου φάνηκαν
μπροστά στον όρμο της πόλης υδραfικα πλοfα κουβαλώντας τρόφιμα και πο
λεμοφόδια και αποβfβασαν επικουρικό σώμα από 1 .000 Μοραiτες υπό τους
Πετρόμπεη, Ζαiμη και Δεληγιάννη. Αμέσως οι Ελληνες, αφήνοντας κατά μέ
ρος τα προσχήματα, μήνυσαν στον Ομέρ:
- Αν θέλεις το Μεσολόγγι, έλα να το πάρεις!
Επειδή ανάμεσα στους πολιορκητές εfχε πέσει πεfνα εξαιτfας της παρε
μπόδισης του εφοδιασμού τους από ciτακτα ορεινά σώματα κλεφτών, ο Ομέρ
αποφάσισε να επιχειρήσει ένα τόλμημα με το σκοπό ή να επιτύχει ή να λύσει
την πολιορκfα. Ορισε, λοιπόν, γενική έφοδο τη νύχτα των Χριστουγέννων
(6 Ιανουαρfου 1823) , όταν κατά τη γνώμη του οι Ελληνες θα ήταν απασχο
λημένοι στις εκκλησfες.
Ωστόσο, το μυστ ικό του προδόθηκε από έναν υπηρέτη του. Οι Ελληνες
κρύφτηκαν στα σκοτεινά γύρω στο τεfχος και στα σπfτια και άφησαν τους
Τούρκους να πλησιάσουν μέχρι βολής πιστολιού, οπότε άρχισαν έναν άγριο
τυφεκοβολισμό εναντfον τους. Οι Τούρκοι αιφνιδιασμένοι διασκορπfστη
καν, αφήνοντας στο πεδfο της μάχης διακόσιους νεκρούς. Οι Ελληνες εfχαν
απώλειες μόνο τέσσερις.
Την έκτη μέρα μετά την αποτυχfα του εγχειρήματος οι Τούρκοι έλυσαν
την πολιορκfα, αφήνοντας επf τόπου δεκατέσσερα κανόνια και όλον τον ε
φοδιασμό τους. Τραβώντας για το Βραχώρι (Αγρfνιο) έπεσαν στα νερά του
πλημμυρισμένου Αχελώου· 500 πνfγηκαν, ενώ οι υπόλοιποι πέρασαν σε κα
κά χάλια στην Πρέβεζα.
Την ιο ια τύχη εfχαν και τα λεfψανα του στρατού του Δράμαλη. Τέσσερις
χιλιάδες που προσπαθούσαν να περάσουν από ξηράς στην Πάτρα, μπλοκα
ρfστηκαν στην Ακράτα από τους Ζαiμη, Χαραλάμπη, Πετμεζά και τον Λόντο.
Νηστικοf και ρακένδυτοι οι Τούρκοι, αφού έφαγαν τ' άλογά τους, άρχισαν
να τρώνε και το μυαλό των νεκρών. Η συμφορά τους θα ήταν τελειωτική αν
ο τουρκικός στόλος δεν τους επιβfβαζε στην παραλfα για να τους μεταφέρει
στην Πάτρα.
Ο aρχιστράτηγος Χουρσfτ, μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, αυτο
κτόνησε με δηλητήριο. Ο σουλτάνος έστειλε ανθρώπους και πήραν το κε
φάλι του νεκρού και το εξέθεσαν στην εfσοδο του σαραγιού του στην Πόλη.
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Η αντίδραση της Ιεράς Συμμαχίας
Στα 1822 ο ελληνΙκός αγώνας θρΙάμβευε, ενώ 01 στρατάρχες του σουλτά
νου, που εfχαν εντολή να τον καταπν1'ξουν, βρfσκονταν στον τάφο. Η Πύλη
συνηθωμένη να καταστέλλεΙ ταχύτατα κάθε αποσχωηκή κfνηση, στεκόταν
αδύναμη μπροστά στη φυσΙκή δύναμη μως εθνΙκής επανάστασης που τόσο
ο σουλτάνος όσο κω 01 ΕυρωπαfΟΙ φίλΟΙ τ ου εfχαν εντελώς υποτφήσε1.
Οσο αποδεΙκνυόταν η ανΙκανότητα του σουλτάνου Μαχμούτ γΙα την κα
ταστολή της Επανάστασης, τόσο ευρύτερη ήταν η αναστάτωση της ευρω
παϊκής κΟΙνής γνώμης υπέρ της καταΠΙεζομένης aνθρωπότητας. Υπέρ της
ΕλληνΙκής Επανάστασης ακούστηκαν ευνοϊκές φωνές κω μέσα στα επίση
μα δΙπλωματΙκά συνέδρω, όπως π.χ. το υπόμνημα του Πρώσου ΑνσΙλΙόν,
που ζητούσε επέμβαση της Ευρώπης υπέρ των καταπ1εζομένων Ελλήνων.
Παράλληλα, ΟΙ ΕυρωπαfΟΙ φfλΟΙ του Δ1βανfου ανέπτυσσαν μεγάλη δρα
στηρΙότητα γω την αποτροπή της επ1κεfμενης δ1πλωμαηκής κατωγfδας.
<<ΠρέπεΙ να πυκνώσουμε ης γραμμές μας» φώναζε ο ΜέτερνΙχ. Τα ανακτο
βούλΙα του Λονδfνου κω της ΒΙέννης απόκτησαν στενότατη επαφή, 01 δε
ΑγγλΟΙ κω Αυστρωκοf πολΙ nκof αγωνfζονταν να μεταφέρουν την πάλη <<α
πό το πεδfο της φ1λανθρωπfας, στο πεδfο της ελεύθερης κω ανεπηρέαστης
πολΙηκής>> όπως δωτυμπάν1ζαν, ζητώντας να πεfσουν το Ρώσο αυτοκράτο
ρα όη η ανάμΙξη στα ελληνΙκά πράγματα κω ο ρωσοτουρκ1κός πόλεμος θα
'δΙναν το σύνθημα σε μω ατέλεΙωτη αλυσ1οα επαναστατΙκών γεγονότων σ'
όλη την Ευρώπη.
Ο ΜέτερνΙΧ επωκοπούσε τα γεγονότα μόνο με τον δΙκό του φακό. Οταν ε
ξερράγη η ελληνΙκή επανάσταση σχημάτωε αμέσως τη θεωρfα ότΙ ήταν ένα
αναμμένο δαυλf που ρίχτηκε ανάμεσα στη Ρωσfα κω Αυστρfα γω να σπεfρε1
ζ1ζάνω. Τfποτε δεν μπόρεσε να τον αποσπάσεΙ από τη θεωρία του, ούτε ΟΙ
καταστροφές των Τούρκων ούτε ο ηρωΙσμός των Ελλήνων. Την ΕλληνΙκή
Επανάσταση θεωρούσε σαν κατασκεύασμα λfγων δημαγωγών κω επΙφανών
τυχοδΙωκτών, εfτε αυτοf ήταν ΡώσΟΙ υπουργοf, όπως ο Καποδfστρ1ας, ή
στρατηγοf, όπως ο Γερμόλοφ κω ο Υψηλάντης, εfτε ανόσΙΟΙ Γερμανοf καθη
γητές, όπως ο Κρουγκ κω ο Τφς. Την Επανάσταση κατά τον ΜέτερνΙΧ την
έτρεφε μια σπεfρα ταραξΙών. Ετσ1 ένα γεγονός με τεράστΙα ωτορ1κή σημα
σfα έγΙνε γω τον ΜέτερνΙΧ ένα πωχνΙΟΙ λfγων προσώπων. Εκεfνο που ήταν
αναγκαfο θεωρήθηκε απ ' αυτόν σαν έργο της τύχης κω το ομαδικό σαν ατο
μική ενέργεΙα. Οταν ο Πρώσος πρωθυπουργός χαρακτήρισε το υπόμνημα
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του Ανσιλιόν σαν «έργο ιδιώτου» , ο Μέτερνιχ χάρηκε κω επαίνεσε τη δια
γωγή του ανακτοβουλίου του Βερολίνου. Οι λοιπές γερμανικές αυλές δεν έ
τυχαν, εννοείταΙ, τέτοιων περήφανων επαίνων, γιατί ο ενθουσιασμός γΙα
την απελευθέρωση της Ελλάδας είχε aντηχήσει και μέσα στα ανάκτορα των
βασιλέων.
Ο πρίγκιπας διάδοχος της Βαυαρίας και ο βαωλιάς της Βφτεμβέργης θεω
ρούνταν στηρίγματα του φιλελληνισμού. Γι' αυτό ο Μέτερνιχ αποφάσισε να
καταστείλει τον ερεθισμό με κοινό έντονο διάβημα των δύο μεγάλων δυνά
μεων. «Η αδυναμία της βαυαρικής κω η συνενοχή της βφτεμβεργικής αυ
λής απέναντι στη φιλελληνική ψώρα καθιστούν αναγκαίο ένα κοινό ΚαΙ έ
ντονο διάβημα των δύο μεγάλων δυνάμεων, για να παύσει τέλος το επανα
στατικό πωχνιοι του καθηγητή Τφς και των φι'λων του που είναΙ γελοίο κω
εγκληματικό», έγραφε ο Μέτερνιχ.
Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε ο Αυστριακός καγκελάριος να εκφοβίσει,
μέσω της Πρωσίας, τις μικρές γερμανικές αυλές. Η Πρωσία έβγαλε εγκύκλιο
που χαρακτήριζε το φιλελληνισμό σαν κίνημα εχθρών της Γερμανίας, οι δε
χρηματικοί έρανοι υπέρ της Ελλάδας καΙ οι στρατολογίες εθελοντών κατα
κρίνονταν με δριμύτητα. «Υπό το πρόσχημα θρησκευτικών ΚαΙ φιλανθρω
πικών αισθημάτων δΙαμορφώνεται μέσα στους ίδιους τους κόλπους της Γερ
μανίας -έγραφε η εγκύγκλιος- κέντρο φυσικών και ηθικών δυνάμεων που
αν δεν καταπνιγεί αμέσως, μπορεί να γίνει μια τρομακτική δύναμη πολύ α
νώτερη από τα μέσα που έχουν οι κυβερνήσεις στη διάθεσή τους» . Κι ο κα
θηγητής Τφς συνιστά το στην ευμενή παρακολούθηση της βφτεμβεργικής
και βαυαρικής αστυνομίας σαν <<ένας από τους πιο θρασείς προμάχους της ε
λευθερίας» .
Ωστόσο, η πάνοπλη αυτή εκστρατεία των γερμανικών δυνάμεων κατά του
φιλελληνισμού εξερέθισε και έφερε σε αγανάκτηση τόσο την κοινή γνώμη ό
σο κω τους ηγεμόνες που προστάτευαν τον ελληνικό αγώνα. Μερικοί θα
ραλλέοι φιλέλληνες, όπως ο Τφς, ενοχλήθηκαν από την αστυνομία αλλά πέ
ρα απ' αυτό τίποτα δεν αποτολμήθηκε.
Οι μικρές γερμανικές αυλές βρήκαν και τότε, όπως και αργότερα, ισχυρό
στήριγμα κοντά στη Ρωσία. Το ύφος της ρωσικής κυβέρνησης από την επο
χή που ο τσάρος είχε aπαγκιστρωθεί από τ ις ιδέες του Μέτερνιχ, ήταν κάθε
άλλο παρά διαλλακτικό, παρά τις αγγλικές συμβουλές να δείξει μακροθυμία
για ένα ημιβάρβαρο έθνος σαν το τουρκικό.
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Απαντώντας στις απειληηκές διαθέσεις της Ρωσίας συνήλθαν στο Ανόβε
ρο τον Οκτώβρη του 182 1 ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάστλριγκ (εξελλ. Κά
στελρηγ) και ο Μέτερνιχ. Με την ατομική του γοητεία ο τελευταίος κατόρ
θωσε να μαγέψει τον Αγγλο βασιλιά και συμφώνησε με τον Κάστλριγκ για
κοινά διαβήματα υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος της Ευρώπης κω
της αποκατάστασης ομαλών σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Πύλη με
τη μεσολάβηση της Αγγλίας και της Αυστρίας.
Ωστόσο, ο άνεμος που έπνεε από την Πετρούπολη ήταν πάντοτε βίαιος και
πολεμικός. Ο πρεσβευτής της Αυστρίας στην Πετρούπολη έγραφε ότι <<τα
πράγματα πήραν δυσμενή τροπή κι ο Καποδίστριας επικρατεί· ο τσάρος α
παιτεί ικανοποίηση για όσα έγιναν και αποκλειστική στο μέλλον υπεροχή
πάνω στην Τουρκία. Ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να μένει απλός θεατής πέρα
από το Μάρτιο του 1822 » .
Ο Αυστριακός aρχικαγκελάριος σ ε καμιά περίπτωση δεν ήταν διατεθειμέ
νος να πιστέψει σ' εκείνες τις aπαίσιες εικόνες του μέλλοντος. Ισχυριζόταν
ότι ο τσάρος ζητούσε απλά μια αξιοπρεπή διέξοδο, επειδή δεν μπορούσε πα
ρά να ξέρει καλά και τη μικρή αξία των Ελλήνων και την ευτελή βοήθεια
που μπορούσαν να προσφέρουν στον τσάρο. Ο Αλέξανδρος, έλεγε ο Μέτερ
νιχ, επιθυμεί να κινήσει γενική σταυροφορία της πολιτισμένης Ευρώπης
κατά του Ισλάμ, κι αυτό ήταν για τον Μέτερνιχ μια μορφή μεγαλοϊδεατι
σμού. Ωστόσο, ο τσάρος ήταν διατεθειμένος και μόνος του να συμπλακεί με
την Τουρκία.
Η σκληροτράχηλη διαγωγή των Τούρκων βοηθούσε ωστόσο τα σχέδια του
τσάρου. Στις 28 Νοεμβρίου ο Αυστριακός πρεσβευτής διαβίβασε στους Τούρ
κους τις τροποποιημένες από τον Μέτερνιχ ρωσικές προτάσεις: εκκένωση
κω αναδιοργάνωση των ηγεμονιών, ανοικοδόμηση των εκκλησιών, εγγύη
ση προστασίας της χριστιανικής θρησκείας και τήρηση των αρχών του δι
καίου με τη διάκριση αθώων και ενόχων.
Ο Αυστριακός πρεσβευτής σύστησε την παραδοχή των όρων αυτών, αλλά
οι Τούρκω άρχισαν τις υπεκφυγές και ζήτησαν, προ πάσης συζητήσεως, την
έκδοση των καταφυγόντων στη Ρωσία Ελλήνων πολιτικών φυγάδων. Τέ
λος, απέρριψαν τους όρους και δήλωσαν ότι

<<Ο

σουλτάνος δεν μπορούσε να

παραδεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις, τη στιγμή που οι Ελληνες έτρεφαν την
ελπιοα της ανιδρύσεως του προγονικού τους βασιλείου» .
Ακόμα και η επιμονή του Αγγλου πρεσβευτή Στάγκφορντ δεν κατόρθωσε
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να κάμψει την τουρκική ισχυρογνωμοσύνη, παρά τις 50.000 λίρες που είχε
διαθέσει η αγγλική κυβέρνηση για την εξαγορά των Τούρκων διπλωματών.
«Γιατί» , ρωτούσαν 01 Τούρκοι, «ΟΙ ευρωπαϊκές δυνάμεις που θέλουν να 'ναι
φίλες μας, σκύβουν μπροστά στη Ρωσία και τρέμουν τον τσάρο περισσότε
ρο κι από τον Βοναπάρτη άλλοτε;>>
Ωστόσο, 01 ρωσικές διακοινώσεις της 2ας και 7ης Φεβρουαρίου είχαν πολύ
πιο ήπιο ύφος απ' όσο περίμενε κανείς. Οι πληροφορίες από την Πολωνία, ό
που επικρατούσε επαναστατικός αναβρασμός, δεν ήταν ευχάριστες για τον
τσάρο, που φοβόταν ότι σε περίπτωση ρωσοτουρκικού πολέμου η Πολωνία
θα ξεσηκωνόταν. Γι' αυτό τη φορά τούτη ο Αλέξανδρος περιορίστηκε στη
διατύπωση παραπόνων, χωρίς να προσθέσει τις συνηθισμένες περί πολέμου
απειλές.
Επιθυμώντας να ξεμπλέξει με κάθε τρόπο, έστειλε το Μάρτιο του 1822
στη Βιέννη τον Τατίσεφ, οπαδό της συμβιβαστικής μεριοας και εχθρό του
Καποδίστρια, για να διαπραγματευτεί με τους Αυστριακούς, ο οποίος πρό
τεινε να διοριστεί μικτή ρωσοτουρκική επιτροπή για τη συζήτηση των επί
μαχων διαφορών. Ο Μέτερνιχ αφού απέρριψε το σχέδιο Τατίσεφ για την
ανακήρυξη της Ελλάδας σε ημιαυτόνομη ηγεμονία, προσπάθησε να υπονο
μεύσει όσο μπορούσε περισσότερο τον Καποδίστρια και ζητούσε τη συμπα
ράσταση της αγγλικής πολιτικής για να τον εξουδετερώσει. Το αυστριακό
λωπόν υπόμνημα περί ειρήνευσης της Ανατολής που πήρε μαζί του φεύγο
ντας ο Τατίσεφ ήταν επίσης χτύπημα κατά του Καποδίστρια. Τρία ήταν τα
βασικά σημεία του: α) η Πύλη όφειλε να εκκενώσει και ν' αναδιοργανώσει
τις ηγεμονίες. β) να χορηγήσει αμνηστία και γ) να ορίσει αντιπροσώπους
που θα συζητούσαν από κοινού με τους αντιπροσώπους της Ιεράς Συμμα
χίας τα επίμαχα προβλήματα. Ετσι στη μονομαχία Μέτερνιχ - Καποδίστρια
ο δεύτερος νικήθηκε και η ειρηνόφιλη μεριοα στο ρωσικό ανακτοβούλιο
επικράτησε.
Ο σατανικός Μέτερνιχ, αφού κέρδισε τον πρώτο γύρο, χρησιμοποίησε κα
τόπιν τον Ayyλo πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στάγκφορντ για την
πραγμάτωση των σκοπών του. Ο Στάγκφορντ, γνήσιος τόpι (συντηρητικός)
και αδιάλλακτος εχθρος των φιλελεύθερων στοιχείων, μιλούσε πάντα για
τον αγώνα των Ελλήνων με τα χειρότερα λόγια και ευχόταν ανοιχτά τη νί
κη των τουρκικών όπλων. Στις 19 και 2 1 Ιουλίου ο Στάγκφορντ κατάφερε
τους Τούρκους να εκκενώσουν τις ηγεμονίες και να ανακηρυχθούν ηγεμό-
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νες οι βογιάροι Γκίκας ΚαΙ Στούρεζας, κ ι έτσι ο ΠΙΟ δυσχερής όρος τη ς συμ
φωνίας πραγματώθηκε.
Οι σφαγές της Χίου έφεραν περιπλοκές στο διπλωματικό πεδίο, γιατί η
ποληισμένη Ευρώπη πρόβαλε κω έναν όρο ακόμη, την εφηνοποίηση της
Ελλάδας. Οι Τουρκω όμως αρνήθηκαν την επέμβαση των μεγάλων δυνά
μεων, με τη δΙκαΙΟλογία ότι ήξεραν πώς θα φερθούν στους υπηκόους τους.
Ο τσάρος όμως, τρομαγμένος από τον πολωνικό αναβρασμό, τις κινήσεις
των μυστικών εταιρεΙών μέσα στη Ρωσία, το ΙσπανΙκό δημοκρατικό κίνη
μα, αναγκάστηκε να θυσιάσεΙ τα ανατολΙκά του σχέδω. Ο ΚαποδίστρΙας δυ
σαρεστημένος παραΙτήθηκε ΚαΙ έφυγε για τα λουτρά του Εμς, ενώ ο τσάρος
πήγε στη Βιέννη ταξιδεύοντας για τη Βερόνα, όπου, κατά τα συμφωνηθέ
ντα στο Λάιμπαχ, επρόκεηο να γίνει η προσεχής σύνοδος της Ιεράς Συμ
μαχίας.
Στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου ο Τατίσεφ δΙατύπωσε τα ρωωκά πα
ράπονα κατά της Πύλης κω δήλωσε ότι για να επαναληφθούν οι δΙπλωμα
τΙκές σχέσεΙς έπρεπε: α) η Πύλη να δώσει εγγυήσεις καλύτερου μέλλοντος
των Ελλήνων. β) να εκκενώσεΙ ης ηγεμονίες ΚαΙ να δΙορίσεΙ ηγεμόνες. γ) να
ανακαλέσει τα περιορωτικά μέτρα κατά της ναυτιλίας.
Οι λΟΙπές δυνάμεΙς επικρότ ησαν ης διαλλακτικές προτάσεις της Ρωσίας.
ΣτΙς 26 Νοεμβρίου οι δυνάμεις δήλωσαν ότι θα υποστηρι'ξουν τη Ρωσία και
δΙακήρυξαν την πεποίθησή τους στη φρόνηση του Ρώσου αυτοκράτορα.
Η δύσκολη κατάσταση των Ελλήνων στα 1822 είχε εμπνεύσεΙ σε μερΙκούς
Ελληνες την ιδέα να ζητήσουν ευρωπαϊκή προστασία. Τον ΙούνΙΟ του 1822,
όταν η εωβολή του Δράμαλη ενέπνευσε φρίκη στο Μοριά, οι αδελφοί Ζαφει
ρόπουλΟΙ έκαναν συνωμοσία να εντάξουν το Μοριά κάτω από την αγγλική
προστασία. Το φθινόπωρο η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στη Βερόνα αντι
προσωπεία για να πείσει τους ηγεμόνες ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν εί
χε τίποτα το κοινό με την Ισπανική ή νεαπολίηκη. Ο Μεταξάς κι ο Γάλλος
Ζουρντέν διορίστηκαν πληρεξούσΙΟΙ γω το ελληνικό διάβημα.
Φυσικά, η αποστολή δεν συνάντησε ευμενή υποδοχή στη Βερόνα καΙ το ελ
ληνικό υπόμνημα, που κατέληγε με το <<ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε,, ,
κρίθηκε θρασύ. Προσκλήθηκε λοιπόν ο Πάπας να αναλάβει την εκδίωξη των
Ελλήνων αντιπροσώπων από το λοιμοκαθαρτήριο της Αγκόνας, όπου τους
είχαν κλείσει, ανακοινώνοντάς τους ότι δεν υπήρχε γι' αυτούς καμιά απά
ντηση! Ταυτόχρονα ο Γκεντζ έγραφε στην αυστριακή αυλή από τη Βερόνα
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ότι η κατάπνιξη της Ελληνικής Επανάστασης ήταν ζήτημα έξι μηνών.
Η αυτοκτονfα του Αγγλου πρωθυπουργού Κάστλριγκ τον Αύγουστο του
1822 και η άνοδος στην εξουσfα του Κάνιγκ, ο οποfος στα νιάτα του εfχε θρη
νήσει πωητικά τη δουλεfα της Ελλάδας, αναπτέρωσαν τις ελπίδες της ελλη
νικής υπόθεσης. Πραγματικά, ο Κάνιγκ ειδοποfησε την Τουρκfα μέσω του
Στάγκφορντ ότι αν δεν εκπληρούσε τις περί' χριστιανών υποχρεώσεις της
δεν μπορούσε να βασfζετω σε αγγλική φιλία. Απείλησε μάλιστα ότι η
Αγγλία, σε περίπτωση άρνησης της Τουρκίας, θα καταλάμβανε νησιά του
ΑΙγαfου.
Ο Κάνιγκ δεν σταμάτησε το δρόμο του. Στις 25 Μαρτίου 1825 αναγνώρι
σε τον ελληνικό θαλάσσιο αποκλεισμό και οι αρχές των Ιονίων που με επι
κεφαλής τον Αγγλο αρμοστή Τομ Μέηλαντ -τον περιβόητο Σουλτάν - Θωμά
του ζακυνθινού λαού- είχαν συμπεριφερθεί στο παρελθόν σκληρότατα κα
τά των Ελλήνων επαναστατών, διατάχθηκαν τώρα να συμπεριφέρονται α
πέναντί' τους σαν σε εμπολέμους και το νησί Κάλαμος διατέθηκε ως κατα
φύγιο και στρατιωτικό ορμητήριο των Ελλήνων. Στις 29 Απριλfου 1823 η
αγγλική κυβέρνηση έστειλε δριμύτατο έγγραφο στο γραμματέα της Ανατο
λικής Εταιpίας, με το οποίο καυτηρίαζε τη διαγωγή ορισμένων Αγγλων που
βοήθησαν τους Τούρκους, όπως του προξένου στην Πάτρα Γκριν.
Ο Μέτερνιχ αισθάνθηκε βαρύτατα την έλλειψη του Αγγλου συμμάχου
του στην πολιτική της Ανατολής. Γι' αυτό στράφηκε ολοταχώς προς τη Ρω
σfα και προσπάθησε να εξαλείψει κάθε διπλωματική δυσχέρεια ανάμεσα στη
Ρωσία και την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να αρθούν τα εμπόδια των
Τούρκων στο ρωσικό εμπόριο· γι' αυτό ο Μέτερνιχ υπέδειξε την άρση των
περιορισμών και την αποκατάσταση της ελευθεροπλοiας στον Εύξεινο.
Πραγματικά, τούτο κατορθώθηκε και στις 30 Αυγούστου το Διβάνι αποδέ
χθηκε το διορισμό μικτής επιτροπής που θα εξέταζε τα παράπονα εναντίον
της ελευθερίας του εμπορίου και ο σουλτάνος επέτρεψε την ελεύθερη ναυ
σιπλοία στον Εύξεινο για όλα τα πλοία πλην των αμερικανικών, γιατί, ό
πως δήλωσε, δεν αγαπούσε τους δημοκράτες! Ωστόσο, τα ζητήματα της εκ
κένωσης των ηγεμονιών και τ ης εφηνοποfησης της Ελλάδας έμεναν εκ
κρεμή.
Για να ευχαριστήσει τον τσάρο, ο Μέτερνιχ επέμενε ανένδοτος και προς
την κατεύθυνση πρώτα να εκκενωθούν 01 ηγεμονίες. Προετοfμασε λοιπόν
συνάντηση του τσάρου και του Αυστριακού αυτοκράτορα, η οποία έγινε
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στις αρχές Οκτωβρίου στο Τσέρνοβπς. Ο τσάρος δήλωσε κατά τη συνάντη
ση ότι ήταν έτοιμος να ανασυνδέσει τις διπλωματικές του σχέσεις με την Πύ
λη και να στείλει στην Πόλη αντιπρόσωπο με κύρια αποστολή την προστα
σία του εμπορίου και της ναυτιλίας. Επίσης υπογράμμισε το ενδιαφέρον της
Ρωσίας για την εκκένωση των ηγεμονιών.
Αν και δεν έγινε στο Τσέρνοβπς καθόλου συζήτηση για την ειρηνοποίηση
της Ελλάδας, η Ρωσία δεν είχε διαγράψει το θέμα από το πρόγραμμά της· α
πλώς το είχε αναγάγει σε θέμα γενικότερης ευρωπαϊκής πολπικής. «Αν πο
τέ η Ιερά Συμμαχία θεωρήσει, έγραφαν οι Ρώσοι, ότι ήρθε η στιγμή να διω
χτούν οι Τούρκοι από την Ευρώπη, η Α.Μ. ο αυτοκράτωρ της Ρωσίας είναι
πρόθυμος να συμπράξει γι' αυτό. Μόνος ουδέποτε θα χτυπήσει τους Τούρ
κους>>, Ωστόσο στο Τσέρνοβιτς ανοίχτηκε ο δρόμος της ανάμιξης των δυνά
μεων και υπό το πρόσχημα εντελούς αδιαφορίας προς τους Ελληνες έγινε το
πρώτο διπλωματικό βήμα για τη σωτηρία τους, από τη σκοπιά ότι ο τσάρος
κι ο Μέτερνιχ, φοβούμενοι να μην υπερακοντισθούν από τον Κάνιγκ, ανα
γκάστηκαν να κάνουν υποχωρήσεις για να μην αφήσουν στους Αγγλους ε
λεύθερο το πεδίο στην Ανατολή. Ευθύς λοιπόν ως τελείωσε η διάσκεψη του
Τσέρνοβιτς, ο τσάρος προσκάλεσε στην Πετρούπολη τις δυνάμεις για να συ
σκεφτούν επάνω στο ελληνικό ζήτημα.
Ο πάγος είχε σπάσει πλέον. Οι σκέψεις που επικρατούσαν στη ρωσική αυ
λή για το ελληνικό ζήτημα φαίνονται καθαρά στο υπόμνημα της ρωσικής
διπλωματίας από 9 Ιανουαρίου 1824, το οποίο, από γαλλική ακριτομύθια,
παραδόθηκε στη δημοσιότητα. Σ' αυτό προτεινόταν επέμβαση των δυνάμε
ων για το σταμάτημα της αιματοχυσίας στην Ανατολή και η χάραξη μιας μέ
σης οδού στη λύση του ελληνικού ζητήματος, με το σχηματισμό τριών ηγε
μονιών (Ανατολικής, Δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου - Κρήτης) υπό
την επικυριαρχία του σουλτάνου και την ευρωπαϊκή εγγύηση. Τα νησιά του
Αιγαίου θ' αποτελούσαν ιδιαίτερο κράτος.
Από τη ρωσική τούτη πρόταση φαίνεται ότι ο τσάρος δεν ήθελε μια ισχυ
ρή και ενωμένη Ελλάδα, αλλά αδύνατη και διαιρεμένη. Η δημοσίευση ω
στόσο του υπομνήματος έκανε εντύπωση στην Ευρώπη. Ο Μέτερνιχ δήλω
σε πως συμφωνούσε με τις ρωσικές προτάσεις, αλλά ότι τις θεωρούσε

a

πραγματοποίητες επειδή αναμφισβήτα θα προσέκρουαν στην τουρκική όσο
και την ελληνική άρνηση. Και για ν' αντιδράσει πλάγια στο σχέδιο του τσά
ρου πρότεινε σαν λύση την πλήρη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
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Η Εθνοσυνε'λευση του Αστρους
Ωστόσο η ελευθέρωση της Ελλάδας εξαρηόταν από τους Ελληνες και μό
νο. Οι επιτυχίες του 1822 είχαν αποκοιμίσει τους Ελληνες που άρχισαν να
διαιρούνται σε φατρίες. Οι νίκες κατά του Δράμαλη είχαν εμπνεύσει στους
οπλαρχηγούς βαθύτατη περιφρόνηση προς τους πολιτικούς, ενώ η δειλή φυ
γή της κυβέρνησης από το Αργος συζητιόταν με αηδία απ ' όλους τους Ελλη
νες.
Τη διόρθωση των κακών την περίμεναν όλΟΙ από την εθνική συνέλευση
που συνεκλήθη τον Δεκέμβριο του 1822 . Η κυβέρνηση λοιπόν πήγε στο
Αστρος όπου συγκεντρώνονταν ΟΙ πληρεξούσιΟΙ. Στα τέλη Μαρτίου έφτα
σαν εκεί τριπλάσιοι απ' όσοι συγκεντρ6)θηκαν στην Επιοαυρο. Η Θεσσαλία,
η Κρήτη και οι Κυκλάδες έστειλαν ανηπροσώπους, ενώ πολλοί ήρθαν αυ

ιόκλητοι, επειδή είχαν αντιπροσωπεύσει τις περιφέρειές τους στην Επιοαυ
ρο! Ολοι κουβαλούσαν τα συμφέροντά τους, τις ραδιουργίες τους και τις μι
κροφιλοτιμίες τους.
Οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Είχαν
μάλιστα στήσει χωριστά τις καλύβες τους και χωρίζονταν από το ρεύμα του
Τάνου. Οι πολιτικοί συσκέπτονταν και τις αποφάσεις τους τις υπέβαλαν
στους στρατιωτικούς, οι οποίοι τις αντίκριζαν με βαθύτατη περιφρόνηση, έ
χοντας την ιδέα ότι οι καλαμαpάδες δεν μπορούσαν να φέρουν κανένα αγα
Οό στη χώρα.
Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη ο Πετρόμπεης, αντιπρόεδρος ο επίσκο
πος Βρεσθένης Θεοδώρητος και γραμματέας ο Νέγρης. Σης 10 Απριλίου ει
σήχθη προς επικύρωση το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Ο τίτλος του αρχι
στρατήγου, που έφερε ο Κολοκοτρώνης, καταργήθηκε και η διεύθυνση των
στρατΙωτικών ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή από ένα Μοραiτη, ένα Μα
νιάτη κι ένα Στερεοελλαδίτη. Οι απαιτήσεις περί χρεών των τριών νησιών
αναγνωρίστηκαν και τάχτηκαν προθεσμίες πληρωμής τους· αναγνωρίστη
κε η ανάγκη εξωτερικού δανείου κι έγιναν προσπάθειες για την κατάρτιση
προϋπολογισμού και ποινικού κώδικα. Ως προς τον οργανισμό των επαρ
χιών επικυρώθηκε η διάταξη του Μαυροκορδάτου, σύμφωνα με την οποία ο
έπαρχος δεν έπρεπε να είναι ντόπιος.
Οι τοπικές διοικήσεις της Ανατολικής, Δυτικής Ελλάδας και της Πελο
ποννήσου διαλύθηκαν. Την εξουσία επρόκειτο να αποτελέσουν, όπως και
πριν, τα δύο σώματα, το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό. Πρόεδρος του πρώ-
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του έγινε ο Πετρόμπεης και μέλη οι Ζαiμης, Χαραλάμπης και Μεταξάς. Η πέ
μπτη θέση προοριζόταν για νησιώτη, αλλά ο Κολοκοτρώνης με απειλές κα
τόρθωσε να την πάρει αυτός.
Με τον ιοιο τρόπο θέλησε να βάλει πόδι και στο Βουλευηκό, διορίζοντας
πρόεδρο τον Αναγνώστη Δεληγιάννη κι έγινε έξω φρενών όταν η θέση δό
θηκε στον Μαυροκορδάτο.
- Πριν λίγο καιρό, είπε στον επίσκοπο Αρτας, μου 'λεγες τόσα και τόσα
για τον Μαυροκορδάτο. Πώς άξαφνα έγινε καλός, σ' ένα μήνα;
- Ο καλός είναι και κακός, αποκρίθηκε εκείνος.
- Αν τον διάλεξες για καλό, παρ' τον στην Αρτα και μη βροντάς το πόδι
γιατ ί βροντάω το σπαθί και σου κόβω το κεφάλι, είπε ο Γέρος.
Τα ιο ια έπαθε αργότερα κι ο Μαυροκορδάτος.
- Σου λέω να μην καθήσεις πρόεδρος, του φώναξε ο Κολοκοτρώνης, για
τί έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια σένα και τη βελάδα σου!
Ο Μαυροκορδάτος πανικοβλήθηκε τόσο, ώστε έφυγε για την Υδρα για να
βρει στήριγμα στους κοτζαμπάσηδες. Η θέση του έμεινε κενή. Η συνέλευση
πήγε στο Αργος και αρνήθηκε να πάει στο Ναύπλιο, φοβούμενη τον Κολο
κοτρώνη που είχε στο μεταξύ ελκύσει εκεί την κυβέρνηση.
Τις τουρκικές προπαρασκευές του 1823 παρέλυσε εξ αρχής η πυρπόληση
του οπλοστασίου του Τοπχανέ στην Πόλη από τους γενίτσαρους κατά κά
ποια φήμη, που δεν ήθελαν να πολεμήσουν και προτιμούσαν τη σφαγή των
αμάχων της Πόλης. Η πυρκαγιά αυτή κατέστρεψε 1 . 200 κανόνια του στό
λου, άπειρα πολεμοφόδια, πενήντα τζαμιά και 600 σπίηα.
Ο σουλτάνος Μαχμούτ αποφάσισε να ενοχλήσει τους Ελληνες με ναυτικές
επιχειρήσεις και ανάθεσε στον νέο ναύαρχο Τοπάλ πασά την αρχηγία του
στόλου. Στις 4 Μαiου ο τουρκικός στόλος, αφού εφοδίασε τα κάστρα Μεθώ
νης, Κορώνης και Πάτρας, αποβίβασε στρατό στην Κάρυστο· το Σεπτέμβριο
επέστρεψε στη Μ. Ασία και τον Νοέμβριο ανέπλευσε άδοξα τον Ελλήσποντο.
Αλλά και ο ελληνικός στόλος δεν έδρεψε δάφνες την ιοια εποχή. Οι νησιώ
τες αρνούνταν να κινήσουν τους στόλους τους αν δεν aποζημιώνονταν για
ης δαπάνες των περασμένων επιχειρήσεων . Συγκρούσεις παρατηρήθηκαν
ανάμεσα στους Υδραίους και τους Ψαριανούς και ρίχτηκαν ιδέες για υποτα
γή στο σουλτάνο. Η Σάμος επίσης θέλησε ν' αποτελέσει ιδιαίτερο κράτος και
χτύπησε τα πλοία των Ψαριανών και τον έπαρχο της κυβέρνησης.
Η βασική κρίση όμως έμελλε να εκραγεί στην ξηρά, σύμφωνα με το σχέδω
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εκστρατείας του σουλτάνου. Δύο στραηές θα κατέβαιναν από Ανατολή και
Δύση για να εισβάλουν στην Ελλάδα. Η πρώτη από τη Θεσσαλία θα τραβού
σε για την Ανατολική Ελλάδα υπό τον Γιουσούφ Μπερκόφτσαλη, η δε δεύ
τερη, υπό τον πασά της Σκόδρας Μουσταή και τον Ομέρ Βρυώνη, θα εισέ
βαλλε στη Δυτική, μέσο Μακρυνόρους. Οι δύο στρατοί θα ενώνονταν στη
Ναύπακτο και από κει θα περνούσαν στην Πάτρα, αποφεύγοντας τον Ισθμό
ύστερα από το διοαyμα της καταστροφής του Δράμαλη.
Στις αρχές Απριλίου το τουρκικό ιππικό ξεχύθηκε στη Φωκίδα και τη Βοι
ωτ ία, αλλά η έλλειψη ενότητας και πειθαρχίας, αντί να τους οδηγήσει στην
Άμφισσα, τους έφερε στη Θήβα κι από κει στην Αθήνα όπου πολιόρκησαν
την Ακρόπολη. Στο κάστρο της Αθήνας ήταν κλεισμένοι 200 άντρες υπό τον
Γκούρα, πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα. Ο ίδιος ο Ανδρούτσος χτυπούσε τον
Γιουσούφ στην Κάρυστο παρενοχλώντας τον είτε από τα πλάγια είτε από τα
νώτα μαζί με τον Νικηταρά.
Ωστόσο η κύρια δύναμη του τουρκικού στρατού υπό τον Μουσταή πασά
της Σκόδρας είχε συγκεντρωθεί στην Ηπειρο. Ο αρχηγός τους με 8.000
Αλβανούς εισέβαλε στη Δυτική Ελλάδα μέσω της κοιλάδας του Αχελώου.
Την εκλεκτή αυτή στρατιά αποτελούσαν καθολικοί Αλβανοί Μιρδίτες, α
διάλλακτοι εχθροί των Ελλήνων.
Ο αρχηγός της ελληνικής κυβέρνησης Μαυροκορδάτος έλειπε στο Αργος
κι ο αναπληρωτής του Μεταξάς δεν είχε καμιά πολιτική ή στραηωηκή ικα
νότητα. Οι πρόκριτοι και οι οπλαρχηγοί της Δ. Ελλάδας βοηθούσαν περισ
σότερο τους Τούρκους με τ ις πράξεις τους λόγω των aντιζηλιών τους. Μέσα
στη χαώδη αυτή αναρχία εμφανίστηκε η ηρωική μορφή του Μάρκου Μπό
τσαρη, παρηγοριά και καύχημα του έθνους.
Ο Μπότσαρης ήταν από τους εξαιρετικούς εκείνους αγωνιστές που υπέ
τασσαν το προσωπικό τους στο γενικό συμφέρον. Γενναίος και πιστός ά
ντρας, άφησε ανάμεσα στους Ελληνες μνήμη αγίου. Οι μάχες κατά του
Χουρσίτ και η υπεράσπιση του Μεσολογγίου είχαν περιβάλει το μέτωπο του
Μάρκου με δάφνες δόξας.
Ο Μπότσαρης ανέλαβε με χαρά να ηγηθεί της επιχείρησης κατά του πασά
της Σκόδρας και ν' αναζωπυρώσει το θάρρος της φρουράς του Μεσολογγίου.
Τέσσερις χιλιάδες Αλβανοί είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στο Καρπενήσι. Οι
εχθροί αιφνιδιάστηκαν στον ύπνο τη νύχτα της 23ης Αυγούστου 1823. Οι
Αλβανοί σκορπίστηκαν. Ο Τούρκος στρατηγός είχε στήσει τη σκηνή του μέ-
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σα σε μια μάντρα για πρόβατα. Ο Μπότσαρης έτρεξε προς τα εκεί, αλλά μό
λις πρόβαλε το κεφάλι του πάνω από τον τοίχο, δέχτηκε μια σφαίρα στο μέ
τωπο και έπεσε νεκρός. Οι Σουλιώτες πήραν το πτώμα του αρχηγού τους και
τράπηκαν προς το Μικρό Χωριό, αποκομίζοντας πλούσια λάφυρα. Οι Τούρ
κοι έχασαν 2.000 άντρες, αλλά η απώλεια του Μπότσαρη ήταν τεράστια.

Μάχες στη Δ. Στερεά και το Μοριά
Στις αρχές Νοεμβρίου 1823 οι Τούρκοι είχαν πιάσει θέσεις μπροστά στο Με
σολόγγι και το Ανατολικό. Οι πασάδες θεωρώντας ευκολότερη την άλωση
του Ανατολικού, που προστατευόταν από 600 άνδρες, τράπηκαν προς τα εκεί.
Ωστόσο οι πολιορκητές τσακίστηκαν γρήγορα και περιορίστηκαν μόνο σε
κανονιοβολισμό της πόλης. Το γεγονός στάθηκε ευτύχημα για το Ανατολι
κό, που υπέφερε υπό έλλειψη νερού. Μια τουρκική βόμβα, πέφτοντας κοντά
στην εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ, άνοιξε μια μεγάλη γούβα απ' όπου α
νέβλυσε άφθονο και καθαρό νερό που έλυσε το πρόβλημα της δίψας. Στο με
ταξύ ήρθε κι ο χειμώνας και οι Τούρκοι διέλυσαν τη πολιορκία το μήνα Δε
κέμβριο, αφού έχασαν 2.000 άντρες και γύρισαν γρήγορα στην Ηπειρο.
Φεύγοντας κατέφυγαν σ' ένα στρατήγημα: επειδή δεν μπορούσαν να πά
ρουν μαζί τους τα κανόνια, τα έθαψαν κοντά στο τείχος και τα στόλισαν σαν
μνημεία πεσόντων. Οι Ελληνες έπεσαν στην παγίδα και με περηφάνια έδει
χναν τα δήθεν μνημεία των Τούρκων νεκρών. Η πλάνη αυτή βάσταξε ώς το
1825, οπότε ο Κιουταχής πολιόρκησε για δεύτερη φορά το Μεσολόγγι. Πρώ
τη του δουλειά ήταν να ξεθάψει τα πυροβόλα του πασά της Σκόδρας, προς
μεγάλη έκπληξη των Ελλήνων.
Πριν οι Αλβανοί λύσουν την πολιορκία του Ανατολικού ο Ακροκόρινθος
είχε πέσει και πάλι στα χέρια των Ελλήνων. Το φρούριο συνθηκολόγησε στις
7 Νοεμβρίου, η δε σθεναρή στάση του Νικηταρά έσωσε την τιμή του ελλη
νικού πολιορκητικού σώματος.
Το τρίτο έτος του πολέμου έδειχνε καθαρά ότι ο σουλτάνος δεν μπορούσε
να κατισχύσει της Ελληνικής Επανάστασης ούτε κατά ξηρά ούτε κατά θά
λασα. Και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις ζητούσαν ένα σύμμαχο που θα
τους έβγαζε από το αδιέξοδο. Κι ο μεν σουλτάνος σκέφτηκε να χρησιμοποιή
σει τους Αιγύπτιους υποτελείς του, ενώ οι Ελληνες αποφάσισαν να αξιοποι
ήσουν τον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό, προσεταιριζόμενοι, αντί των ηγεμό
νων, τους λαούς.
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Ο φιλελληνισμός
Οι ενέργειες των Γερμανών καθηγητών Κρουγκ, Φος κω Τφς δεν χαρα
κτηρίζονταν πω yελοίες κω εyκληματικές, αλλά απλά επικίνδυνες, γωτί ο
φιλελληνωμός είχε πω καταστεί δύναμη. Είχε συνδιαλλάξει τις πολιτικές α
ντιθέσεις, συνένωσε, με τον ΚΟΙνό ενθουσιασμό, τις εχθρικές αναμεταξύ τους
μερίδες κω κατέρριψε το μεσότΟΙχο των εθνικοτήτων κω των κΟΙνωνικών
τάξεων.
Οι αρΙστοκράτες μέσα στον φιλελληνικό ενθουσιασμό τους έτειναν το χέ
ρι στο λαό, ΟΙ ριζοσπάστες στους συντηρητικούς, η γερμανική νεολαία και
οι Γερμανοί σοφοί στους Γάλλους νομιμόφρονες σαν τον Σατομπριάν, τον
Ρωελιέ κω τον Βιλέλ. ΟλΟΙ ενθουσιάζονταν για την <<καταματωμένη ορφα
νή του ευρωπαϊκού πολιτισμού», αλλά ο ενθουσιασμός είχε σημασία όταν
δεν έμενε στα λόγια, αλλά ενσαρκωνόταν σε έργα.
Ο φιλελληνισμός έμελλε ν ' αποκτήσει όχι μόνο aποστόλους απ ' όλες τις
τάξεις, αλλά κω μάρτυρες. Κατά το παράδειγμα του ιδρυθέντος το καλοκαί
ρι του 1 82 1 κω προγραφέντος από την υψηλή πολιτική γερμανικού κομι
τάτου βοήθεως προς την Ελλάδα, ιδρύθηκαν παρόμΟΙα γαλλικά, ελβετικά κι
αγγλικά ακόμη. Συλλέγονταν έρανοι υπέρ των Ελλήνων, οργανώνονταν φι
λελληνικές παραστάσεις κω συναυλίες, στρατολογούνταν αξιωματικοί κω
στρατιώτες κω αγοράζονταν όπλα κω πολεμοφόδια, τα οποία στέλνονταν
στην Ελλάδα μέσω Μασσαλίας κω Λιβόρνου. Μάτωες ήταν πια οι απαγο
ρεύσεις των κυβερνήσεων κω της αστυνομίας, άδικα ο Γκέτε κουνούσε δύ
σπωτα το κεφάλι του σαν άλλος Ολύμπιος Ζευς. Η παγκόσμια κΟΙνή γνώμη
είχε ξεσηκωθεί, ιδέες για μια σταυροφορία διέτρεχαν τον κόσμο κω ο φιλελ
ληνισμός είχε καταστεί θρησκεία νέων κω γέρων.
Ακόμα κι αυτό το εμπορικό μυαλό των Αγγλων δεν κατόρθωσε ν' αντι
σταθεί γω πολύ στο φιλελληνικό ρεύμα. Από το φθινόπωρο του 1823 οι φι
λελληνικές ενέργειες κατευθύνονταν από το διεθνές κέντρο τους που είχε ι
δρυθεί στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του λόρδου Ερσκιν. Κατ ' εντολή του
ένας Αγγλος λοχαγός περιήλθε την Ελλάδα διεγείροντας παντού την ελπιοα
ότι γρήγορα θα 'πεφτε βροχή αγγλικού χρυσού, ενώ ο Στάνχοπ κίνησε για
τη Γερμανία και την Ελβετία για να συντονίσει τις ενέργειες των εκεί κομι
τάτων.
Οι φιλελληνικές δωθέσεις της βρετανικής κυβέρνησης βρήκαν ισχυρό
στήριγμα στον Τύπο κω την κΟΙνή γνώμη της Αγγλίας. Ως την εποχή εκεί-
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νη οι Αγγλοι πρόβαλλαν πάντοτε το εμπορικό τους συμφέρον για να δικαιο
λογήσουν την υποστήριξη του τουρκικού καθεστώτος και φοβούνταν μη
χάσουν τους νωχελικούς και εύκολους Τούρκους πελάτες τους και συνα
ντήσουν αντf αυτών τους πανούργους και φιλοκερδεfς Ελληνες. Ομως η σα
ράφικη αυτή αντfληψη εfχε πια εκλεfψει. Ο λόρδος Μπάιρον, ο μάρτυρας
αυτός της νεότερης κοινωνfας, συνετέλεσε ιδιαfτερα με το παράδειγμά του
στην εξάλειψή της και τον εξευγενισμό του φιλελληνισμού μπροστά στα μά
τια της Αγγλfας και ολόκληρου του κόσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η ΚΡΙΣΗ

Ο λόρδος Μπάιρον
Ο λόρδος Μπάφον ήταν μεγάλος άνθρωπος, όπως ήταν και μεγάλος πΟΙη
τής. Αυτό το 'δειξε πολύ καθαρά στην Ελλάδα. Ηξερε τη χώρα κω τους αν
θρώπους κω καμιά ποιηηκή πλάνη δεν του θάμπωνε τα μάτια. Σπάνια κα
τέβηκε στην Ελλάδα φιλέλληνας τόσο ελεύθερος από προκαταλήψεις όσο
αυτός.
Επίσης, ο Μπάφον ήξερε πολύ καλά όη η Επανάσταση ήταν ένας δύσκο
λος κω aπεγνωσμένος αγώνας. Ωστόσο, ανέλαβε ψύχραψα την εντολή του
Φιλε.Uηνικού κομιτάτου του Λονδίνου να κατεβεί στην Ελλάδα ως πληρε
ξούσιός του.
Φαίνεται πως οι Ελληνες νόμισαν για καθήκον τους να του επιδει'ξουν a
φελέστατα τη φιλαυτία τους κω το φατριασμό τους. Οταν το φθινόπωρο του
1823 έμενε στην Κεφαλονιά ήρθαν και τον βρήκαν απεσταλμένοι των ο
πλαρχηγών και των κοτζαμπάσηδων και διεκδικούσαν για λογαριασμό των
αφεντικών τους την εύνΟΙά του.
Ο Κολοκοτρώνης τον προσκαλούσε να 'ρθει με τους Μοραiτες οπλαρχη
γούς, μηνώντας ότ ι αν ο Μαυροκορδάτος δεν παραιτούνταν από τις μηχα
νορραφίες του, θα τον κάθιζε πάνω στο γαϊδούρι και θα τον έδιωχνε από το
Μοριά με ραβδισμούς.
Ο Μαυροκορδάτος απ' την άλλη μεριά κι ο Μεταξάς τον προσκαλούσαν να
έρθει μαζί τους, ο δε Ανδρούτσος ισχυριζόταν ότι η χώρα θα καταστρεφόταν
αν ο λόρδος δεν πήγωνε στην Ανατολική Ελλάδα. Ο Πετρόμπεης, αφελής ό
πως πάντα, ανακοίνωσε στο «μυλόρδο» ότι το μόνο μέσο για τη σωτηρία της
Ελλάδας ήταν να του δανείσει μερικές χιλιάδες λίρες στερλίνες!
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Κάθε οπλαρχηγός επαινούσε τον εαυτό του και κατηγορούσε τους γείτο
νές του. «Ως τώρα -έγραφε ο Μπάφον- δεν μπορώ να πω τίποτα καλό για
τους Ελληνες και δεν επιθυμώ να πω κακά εναντίον τους αν και οι ιοιοι λέ
νε φοβερά πράγματα ο ένας για τον άλλο>> . Ωστόσο, μέσα στη φοβερή αυτή
κατάσταση δεν έχασε την κρίση και την ψυχραιμία του. Χρησιμοποίησε βέ
βαια την παραμονή του στην Κεφαλονιά για να ενημερωθεί για τους σκο
πούς και τη θέση των ελληνικών κομμάτων, απέφυγε όμως κάθε στενότερο
σύνδεσμο με οποιονδήποτε αρχηγό. <<Αν έφευγα νωρίτερα από δω, , έγραφε
στο γραμματέα του Κομιτάτου στις 7 Δεκεμβρίου 1823, <<θα αναγκαζόμουν
να προσχωρήσω σ' αυτή ή σε κείνη τη μεριοα. Αμφιβάλλω και τώρα αν ξε
φύγω. Οπωσδήποτε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε» .
Κατά βάθος ο Μπάφον έκλινε προς τους πολιτικούς παρά προς τους κλέ
φτες, περισσότερο προς τον «Ευρωπαίο>> Μαυροκορδάτο παρά προς τον Κο
λοκοτρώνη. Εστειλε μάλιστα το συνταγματάρχη Στάνχοπ με κολακευτικό
τατη επιστολή προς τον Μαυροκορδάτο, βεβαιώνοντας πως <<θαύμαζε το
θάρρος, την ικανότητα και προ πάντων την τιμιότητά του>> και ονομάζοντάς
τον Ουάσιyιαον ή Κοσιούσιω της Ελλάδας.
Το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 1824, αφού γλίτωσε σαν από θαύμα την τρι
κυμία και τους Τούρκους, ο Μπάφον έφτασε στο Μεσολόγγι. Τον υποδέ
χτηκαν με μεγάλες τιμές και τον χαφέτησαν σαν πολιτικό μεσσία. <<Σε περι
μένουμε>>, του είπαν, <<όπως τα νεογνά του χελιδονιού τη μάνα τους>> . Ωστό
σό, ο Μπάφον ήξερε ότι οι συγκινητικές αυτές διαβεβαιώσεις είχαν στο βά
θος τους πολύ υλική αφορμή κι ότι οι ηγέτες της Δ. Στερεάς έβλεπαν πίσω
από το <<μυλόρδο>> τους χρηματικούς πόρους της Αγγλίας και το χρυσάφι
των αγγλικών δανείων και φαντάζονταν τις τσέπες του Μπάφον ανεξά
ντλητες.
Ο Μπάφον έδειξε με θαυμαστό τρόπο ότι μέσα του είχε πεθάνει ο ιδεαλι
στής κι ότι είχε γίνει ένας πολύ πρακτικός άνθρωπος. Προσπάθησε πρώτα
πρώτα να κάνει τον πόλεμο ανθρωπιστικότερο και να καταργήσει τα βασα
νιστήρια και τους φόνους αιχμαλώτων. Δοκίμασε κατόπι να συνδιαλλάξει
τις αντιμαχόμενες μεριοες των Ελλήνων, κρατώντας τον εαυτό του πάνω α
πό φατρίες και μη επιτρέποντας καμιά οικειότητα στους αντιμαχομένους.
Σε όλους συμβούλευε την ομόνοια. Οσες φορές προσπαθούσε κάποιος να δια
βάλει τον αντίπαλό του, έφερνε τον κατήγορο μπροστά στον κατηγορούμε
νο και τον ξεσκέπαζε.
Στη διάθεση του Μαυροκορδάτου έβαλε τα χρήματα που είχε φέρει και
πλήρωνε για τροφοδοσία των αγωνιστών δύο χιλιάδες τάλφα τη βδομάδα.
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Από τα λείψανα του σώματος του Μάρκου Μπότσαρη έφτωξε ένα σώμα σου
λιώτικης σωματοφυλακής κω προσπάθησε να το συνηθίσει στην ευρωπαϊ
κή πειθαρχία, προετοψαζόμενος να εκστρατεύσει ως αρχωτράτηγος κατά
της Ναυπάκτου.
Η έξυπνη κω σταθερή επέμβασή του στον ελληνικό αγώνα αποτέλεσε ευ
χάρωτη αντfθεση προς τις βίωες νεωτεριστικές τάσεις των δυτικών εκπο
λιτωτών που κατέβωναν στην Ελλάδα προτείνοντας διάφορες, ο καθένας,
λύσεις για την ευτυχία της. Χαμογελούσε ειρωνικά για τους εκπολιτιστι
κούς αγώνες του φίλου του Στάνχοπ, που τον ονόμαζε <<συνταγματάρχη τυπογράφο>> κω αμφωβητούσε τη χρησψότητα της ελευθεροτυπίας σε χώ
ρα με νηπιακό στάδιο πολιτισμού. Υποστήριζε με επψονή ότι στην Ελλάδα
έπρεπε να προηγηθεί η απελευθέρωση κω δυσφορούσε κι αγανακτούσε βλέ
ποντας τη φοβερή πλημμύρα εκπολιτΙστικών θεωρητικών μέσων, τυπογρα
φικών πιεστηρίων, αλληλοδιδακτικών σχολείων και Αγίων Γραφών που τα
'στελνε το Κομιτάτο του Λονδίνου.
Ενας καλογυμνασμένος στρατός τού φωνόταν χρησψότερος από τις κα
λογραμμένες εφημερι'δες. <<Η Ελλάδα,,, έλεγε, <<θα εξασφαλίσει τη νίκη αν έ
χει έναν καλό τραπεζίτη προϊστάμενο των ΟΙκονομικών της, έναν καλό στρα
τηγό επικεφαλής τακτικού στρατού κω τον Χάστιγξ να διΟΙκεί ένα στόλο με
πλοία aτμοκίνητα'' ·
Κανένας από τους ξένους φιλέλληνες δεν σκεπτόταν έτσι πρακτικά, ούτε
ενεργούσε τόσο λογικά όσο ο Μπάιρον. <<Θα γΙνόταν Σόλων ή Λυκούργος της
νέας Ελλάδας,, , είπε γΙ' αυτόν ο Γκέτε, που είχε τη γνώμη ότι η φιλελληνι
κή επΙχείρηση του Μπάιρον ήταν ιδιοτελής. Ομως η δύναμή του μέλλονταν
να συντρΙβεί από το θάνατο, τη στΙγμή ακρΙβώς που εγκωνίαζε νέα ζωή.
Τα πρώτα σφάλματα της νεαρής ελληνΙκής ελευθερίας έγιναν μπροστά στα
μάτΙα του. ΟΙ ΣουλΙώτες, απαλλαγμένοι από κάθε χαλινό μετά το θάνατο του
Μπότσαρη, τρώγονταν ακατάπαυστα με τους Μεσολογγίτες κω τους άλλους
Ελληνες. Αξωύσαν ο καθένας να 'χει το βαθμό του αξιωματικού κω να υ
πηρετείταΙ στα μεσολογγίτικα καφενεία από ακόλουθο που να του κρατάεΙ
το τσψπούκι. Απω τούσαν ακόμα δΙπλούς μωθούς και τριπλά σιτηρέσια κω
σκότωσαν το Σουηδό φιλέλληνα Σάας, που τους προέτρεπε να ησυχάσουν.
Εξαλλοι όρμησαν στο σπίτι του Μπάφον κι έφτασαν ώς το κρεβάτι όπου ο
πΟΙητής κειτόταν άρρωστος · τους έδιωξε αυστηρότατα κω παραιτήθηκε της
aρχιστρατηγίας γω τη μελλοντική εκστρατεία της Ναυπάκτου.
Οι αδιάκοποι νευρικοί κλονισμοί κω το άθλιο μεσολογγίτικο κλίμα απει
λούσαν πια σοβαρά την κλονισμένη ανεπανόρθωτα υγεία του. Το πρωί της
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22ας Ιανουαρίου 1824 απάγγειλε στους φίλους που είχαν συγκεντρωθεί στο
σπίτι του το ποίημά του «Στην 36η επέτειο της γεννήσεώς μου».
Αν θρηνείς χαμένα νιάτα γιατί θέλεις πια να ζεις;
Της τιμής εδώ είν' ο τάφος! Τρέξε αυτού να σκοτωθείς!
Δεν σου μένει παρά να 'βρεις ό,τι yύρευες παντού
και να το 'βρεις δεν μπορούσες: Μνήμ' αντρός πολεμικού.
Η 36η υπήρξε πραγματικά η τελευταία επέτειος που γιόρτασε και το ποί
ημα το κύκνειό του άσμα. Στις 7 Απριλίου βγήκε έφιππος περίπατο με τον
Ιταλό Πιέτρο Γκάμπα. Τρία μίλια μακριά από το Μεσολόγγι τούς έπιασε ρα
γδαία βροχή και έφτασαν καταμουσκ�μένοι και με την ψυχή στο στόμα στην
πόλη. Φθάνοντας σπίτι του αισθάνθηκε φοβερά ρίγη πυρετού και ο γιατρός
διέταξε αφαίμαξη · εκείνος αντιστάθηκε επίμονα πολλές μέρες, και στο τέλος
πείστηκε να την υποστεί όταν ο γιατρός τού είπε ότι κινδύνευε να τρελαθεί.
Ηταν αργά πια. Ο πυρετός ανέβηκε και πάλι και φάνηκαν συμπτώματα ε
γκεφαλίτιδος. Ολοι στο Μεσολόγγι φοβούνταν πια το μοιραίο. Το απόγευμα
της 18ης Απριλίου έχασε τα λογικά του και έλεγε μόνο aσυνάρτητες φρά
σεις. Μιλούσε συνεχώς για τους δικούς του και την Ελλάδα:
- Ελλάδα, έλεγε, σου έδωσα ό,τι μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος, την περι
ουσία μου, τον καιρό μου, τη ζωή μου. Μακάρι η θυσία μου να σε ωφελήσει!
Στις 6 το απόγευμα είπε στον πιστό του υπηρέτη που κρατούσε κλαίγο
ντας το χέρι του:
- Τώρα θέλω να κοιμηθώ!
Γύρισε στο πλευρό και βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ. Στις 19 Απριλίου το βρά
δυ άνοιξε για τελευταία φορά τα μάτια του και αμέσως τα 'κλεισε πάλι. Ηταν
η ύστατη αναλαμπή. Σε λίγο η θερμή καρδιά του, που χτύπησε για κάθε τι
καλό και ωραίο, σταμάτησε για πάντα . . .
Στο Μεσολόγγι παρακολουθούσαν μ ε ανησυχία την εξέλιξη της αρρώστιας
του. Στις 18 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα, μόλις που ακουγόταν ψιθυρι
στά η ευχή «Χριστός Ανέστη», ενώ ταυτόχρονα ρωτούσαν: ,,τι κάνει ο μυ
λόρδος! » .
Η κατάπληξη και τ ο πένθος υπήρξε γενικό μόλις αναγγέλθηκε ο θάνατός
του. Από τις τάπιες ρίχτηκαν 37 κανονιοβολισμοί, όσα και τα χρόνια του νε
κρού ποιητή, έκλεισαν τα μαγαζιά και τα εργαστήρια κι ο Σ. Τρικούπης εξε
φώνησε τον επικήδειο λόγο. Ο Μπάιρον έφευγε την πιο κρίσιμη στιγμή, την
ώρα της πλήρους ακμής του, όταν μόλις είχε αρχίσει να συντελεί στη δια
μόρφωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Το αγαθό όμως που δημιουργήθη-
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κε από το αθάνατο όνομά του εκτείνεται πέρα από το νήμα της ανθρώπινης
ζωής. Ο εξαίρετος αυτός άντρας έπεσε με αξιοπρέπεια και με συνείδηση του
σκοπού του και στο πρόσωπό του λύθηκε το πρόβλημα της επίγειας ύπαρ
ξης: ο θάνατός του έμελλε ν' αποκαλύψει ότι ο κάθε οδοιπόρος του κόσμου
τούτου λυτρώνεται με τον αγώνα κι ότι η αληθινή ευτυχία της ζωής τότε μό
νο ολοκληρώνεται, όταν ο ατομικός αγώνας πλαταίνει και σμίγει με τον α
γώνα των πολλών. «Προαισθάνομαι την υπέρτατη ευδαιμονία την υπέρτα
τη τούτη στιγμή», μπορούσε να πει και ο Μπάιρον, ο Φάουστ αυτός της ε
ποχής του, όταν μακριά από την πατρίδα του κατέβαινε στον τάφο στην έ
ρημη μεσολογγίτ ικη ακτή, υπέρ της ελευθερίας ενός έθνους που πάλευε ε
ναντίον των δυναστών του.

Ο πρώτος εμφύλΙος πόλεμος
Ενώ ο Μπάιρον πάλευε με το θάνατο, στην Τριπολιτσά στέκονταν αντιμέ
τωποι με τα όπλα στο χέρι οι οπαδοί του Κολοκοτρώνη και οι οπαδοί του
Βουλευτικού. Το αίμα άρχιζε να τρέχει και οι ανταγωνισμοί των φατριών
είχαν μετατραπεί σε ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο.
Ο Κολοκοτρώνης, εκμεταλλευόμενος την επιρροή του στην κυβέρνηση,
την εξωθούσε σε βίαιες ενέργειες κατά του Βουλευτικού, που συνεδρίαζε στο
Αργος, και η σύγκρουση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών πήρε σκληρό
χαρακτήρα ανάμεσα στα δύο σώματα, της κυβερνήσεως δηλαδή και της Βου
λής.
Στα 1823 ο Γέρος είχε επιχειρήσει κατά των βουλευτών ένα πραξικόπημα,
με εκτελεστή το γιο του Πάνο. Ενοπλοι εισέβαλαν στο Βουλευτικό, λήστε
ψαν τους βουλευτές και τους διασκόρπισαν. Οι περισσότεροι απ' αυτούς, φο
βούμενοι να γυρίσουν στο Αργος, μαζεύτηκαν στο Κρανίδι για να βρίσκο
νται κοντά στην Υδρα που ήταν φιλικά διατεθειμένη προς το Βουλευτικό.
Υποστηριζόμενοι λοιπόν από τους νησιώτες κήρυξαν έκπτωτη την κυβέρ
νηση και διόρισαν νέα από φίλους τους, με πρόεδρο τον Κουντουριώτη και
μέλη τούς Μπόταση, Λόντο, Κωλέττη και Σπηλιωτάκη. Ταυτόχρονα προ
κηρύχτηκαν νέες εκλογές στις επαρχίες που οι αντιπρόσωποί τους είχαν α
ποχωρήσει από το Βουλευτικό. Αλλά και η κυβέρνηση του Ναυπλίου, aντα
ποδίδοντας τα ίσα, προκήρυξε εκλογές για νέα εθνοσυνέλευση και μετέθεσε
την έδρα της στην Τριπολιτσά.
Τα πράγματα είχαν φτάσει στο κρίσιμο σημείο να υπάρχουν δύο κυβερνή
σεις aντιμέτωπες, που η μια κατηγορούσε την άλλη για παράνομη. Οι πολι-
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τικοf κατηγορούσαν τους aντιπάλους τους για κλέφτες και αντάρτες και οι
στρατιωτικοf τούς έλεγαν καλαμαράδες και φαναριώτικο σκυλολόι. Αλλά η
πλάστιγγα έκλινε ισχυρότατα υπέρ της νέας κυβέρνησης που την υποστή
ριζαν οι νησιώτες κοτζαμπάσηδες και οι οπλαρχηγοf της Στερεάς, υποτα
κτικοf του Κωλέττη. Επfσης υπέρ της νέας κυβέρνησης τάχτηκαν οι διανο
ούμενοι, ο Τύπος και το φιλελληνικό ρεύμα του εξωτερικού.
Ο Κολοκοτρώνης μόνο σε λfγους οπαδούς μπορούσε να 'χει πεποfθηση, ό
πως στον Νικηταρά, τον Παπαφλέσσα και το συγγενολόι του. Ο Πετρόμπε
ης δεν μπορούσε να θεωρηθεf πιστός σύμμαχος. Ο Γέρος βαστούσε τα κά
στρα του Ακροκορfνθου και του Ναυπλfου και δεν τα παρέδινε με κανένα
τρόπο. Ομως ο Ακροκόρινθος έπεσε στις αρχές του 1824 στα χέρια των αντι
πάλων του και το Ναύπλιο ήταν τόσο στενά αποκλεισμένο, ώστε από στιγ
μή σε στιγμή αναμενόταν η πτώση του.
Μπροστά στην Τριπολιτσά έγινε μια αψιμαχία ανάμεσα στον Κολοκοτρώ
νη και τους κοτ ζαμπάσηδες, αλλά οι αντfπαλοι απέφυγαν την αιματοχυσfα.
Η Τριπολιτσά έπεσε στα χέρια της νέας κυβέρνησης και οι πρόκριτοι άφησαν
τους οπαδούς του Κολοκοτρώνη να φύγουν ανενόχλητοι. Ο Γέρος, μαθαf
νοντας ότι εfχε φτάσει στη Ζάκυνθο μια δόση του αγγλικού δανεfου, διπλα
σfασε τις προσπάθειές του ν' αρπάξει και πάλι το τιμόνι της εξουσfας. Αφού
έστειλε τον Πετρόμπεη να πιάσει την Καλαμάτα, ο ιοιος εξεστράτευσε ταχύ
τατα κατά της Τριπολιτσάς, ενώ ταυτόχρονα έστειλε τον Πλαπούτα και το
γιο του Γενναfο να λύσουν την πολιορκfα του Ν αυπλfου.
Ωστόσο όλες οι επιχειρήσεις του αυτές απέτυχαν κι ο Γέρος αναγκάστηκε
να προτεfνει ειρήνη ώστε να μη χάσει τη μεριοα του από το αyyλικό δάνειο.
Οι προτάσεις του έγιναν δεκτές έναντι υπόσχεσής του πως θα ησυχάσει. Στο
γιο του Πάνο δόθηκε αμνηστία, αφού πρώτα παρέδωσε τα κλειδιά του Πα
λαμηδfου, στις 4 Ιουνfου 1824.
Η νέα κυβέρνηση, αναγνωρισμένη πια απ' όλους, εγκατέστησε την έδρα
της στο Ναύπλιο. Ετσι ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος έληξε γρήγορα και αι
σfως με νfκη του συνασπισμού προκρfτων - νησιωτών και Στερεοελλαδιτών.
Ο νέος πρόεδρος της κυβέρνησης ήταν ένας aπειροπόλεμος έμπορος που εΙ
χε θυσιάσει χρήματα υπέρ του αγώνα, αλλά ως προς τον πατριωτισμό ήταν
κατώτερος από τον αδελφό του και δεν εfχε ούτε την κρfση ούτε τη θέληση
να μεfνει πάνω από τις κομματικές διαμάχες. Επειδή κρfση εfχε ξεσπάσει στο
θαλασσινό εμπόριο εξαιτfας του πολέμου, πρώτη του δουλειά ήταν να ευ
νοήσει την πατριοα του Υδρα και σ' αυτή την προσπάθειά του υπέταξε το γε
νικότερο συμφέρον. Στις 27 Μαiου λοιπόν ενέκρινε διάταξη σύμφωνα με την
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οποία η σημαία του πλοίου δεν κάλυπτε το εμπόρευμα και επιτρεπόταν η
πειρατική λεηλασία ουδετέρων πλοίων εφ' όσον έφεραν εχθρικό φορτίο. Μό
λις τον Σεπτέμβριο του 1824 ύστερα από διαμαρτυρίες του αρμοστή των Ιο
νίων η διάταξη αυτή καταργήθηκε.

Τα αyyλικά δάνεια
Φοβερή αδράνεια επικρατούσε στην κυβέρνηση περί την εκτέλεση του ε
θνικού καθήκοντος. Οι προπαρασκευές κατά των Τούρκων και Αιγυπτίων
γίνονταν τόσο νωχελικά σαν να ή ταν ο πόλεμος ψεύτικος.
Και όμως στη διάθεσή της είχε ασφαλείς και τακτικούς πόρους που οι προ
κάτοχοί της κυβερνήσεις στερούνταν. Το αποφασισμένο από τη δεύτερη ε
θνική συνέλευση δάνειο είχε επιτευχθεί στο Λονδίνο στις αρχές του 1824.
Περισσότερο το όνομα του Μπάιρον, παρά κάθε άλλη εγγύηση, όπως ο λόγος
της κυβέρνησης και η υποθήκευση των εθνικών κτημάτων, των τελωνείων,
αλυκών και ιχθυοτροφείων, είχε κάνει τους Αγγλους ν' ανοι'ξουν τα που
γκιά τους.
Τους Ελληνες aπεσταλμένους στο Λονδίνο για το δάνειο Ορλάνδο και Λου
ριώτη βοήθησε την άνοιξη του 1824 η ευνοϊκή σύμπτωση ότι την εποχή ε
κείνη συγκινούσε τον εμπορικό κόσμο της Αγγλίας ο πόθος υπερπόντιων ε
πιχειρήσεων. Το δάνειο υπογράφηκε στην κατοικία του λόρδου δημάρχου με
τον εμπορικό οίκο Ρίκορντ, ύστερα από ένα πλούσιο τραπέζι, στο οποίο πα
ρευρίσκονταν ο δούκας του Σάσεξ και η αντιπολίτευση, είχε δε ονομαστ ική
αξία 800.000 λιρών στερλινών.
Ενα δεύτερο δάνειο, που εγκρίθηκε στις αρχές του 1825, έδωσε στην κυ
βέρνηση Κουντουριώτη 2.000.000 λίρες. Από τα χρήματα αυτά, εννοείται,
λίγα έφτασαν στην Ελλάδα. Οι δυο Ελληνες αντιπρόσωποι έπεσαν στα νύχια
των Εγγλέζων σαράφηδων, και κατάφεραν να τους ξεγελάσουν. Τα δάνεια
συμφωνήθηκαν προς 59% και 55,5% και στα χέρια των Ελλήνων έφτασαν α
πό μεν το πρώτο κάπου 300.000 λίρες και από το δεύτερο κάπου 600.000. Τα
υπόλοιπα κρατήθηκαν σαν μεσιτικά, προμήθεια, τόκοι, χρεολύσια και όπως
αλλιώς ονομάζονται συνήθως τα άτιμα μέσα με τα οποία οι τραπεζίτες κα
λύπτουν τα κέρδη τους και εκμεταλλεύονται την αμάθεια του πλήθους.
Ανάγκη υπήρξε ακόμα να μοιραστούν δώρα σε «φiιους της Ε.Uάδας που
πρόσφεραν σπουδαίες υπηρεσίες» , να κρατηθούν οδοιπορικά, ναύλοι και να
πληρωθούν εφημερίδες. Ο λόρδος Κόχραν προσλήφθηκε ναύαρχος των
Ελλήνων με μισθό. Και μόνη η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περ-
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γαμηνές στη Βραζιλfα, έφτασε για να υψωθούν οι τψές των ελληνικών χρε
ογράφων κω να κερδοσκοπήσουν οι Ρfκορντ . Υπετfθετο ότι ο Κόχραν με έ
να μικρό ατμοκfνητο θα συνέτριβε τον τουρκικό στόλο, θα βομβάρδιζε την
ΚωνσταντΙνούπολη και θα έκανε περιττή κάθε πολεμική ενέργεια των
Ελλήνων!
Ο μεγάλος εκείνος θαλασσόλυκος τσέπωσε 37.000 λίρες κω κλεfστηκαν γι'
αυτόν σ' ένα ναυπηγεfο αντί υπερόγκων τψών έξι συφοριασμένα κω βρα
δυκίνητα ατμόπλΟΙα, που τα 'χε παραγγείλει η ωγυπηακή κυβέρνηση και
αρνήθηκε να τα παραλάβει εξωτίας της κακής κατασκευής τους. Με τα έξι
αυτά σαπιοκάραβα επρόκεηο να βυθιστεί ο τουρκικός στόλος!
Οι τψές που συμφωνήθηκαν ήταν 130.000 λfρες, με τον όρο να βρίσκο
νται στην Ελλάδα στα τέλη του 1825. Ομως ένα μόνο κατάφερε να κατα
πλεύσει, η «Καρτερfα», το φθινόπωρο του 1 826· άλλα δύο έφτασαν στα 1827
κω τα τρία τα υπόλοιπα διαλύθηκαν για παλιοσίδερα στα ναυπηγεία του
Λονδίνου. Ο μέγας στόλαρχος Κόχραν μόλις την άνΟΙξη του 1827 κατάφερε
να φτάσει στην Ελλάδα!
Εκτός τούτου στάλθηκε στην Αμερική ένας Γάλλος στρατηγός του ιππι
κού ονομαζόμενος Παλεμάν, ο οποίος αν και είχε μεσάνυχτα από ναυτική τέ
χνη, έλαβε εντολή, αφού πληρώθηκε αδρότατα, να παραγγείλει εκεί δυο φρε
γάτες για λογαριασμό της ελληνικής κυβερνήσεως. Αν καΙ η τψή τους ορί
στηκε σε 160.000 λίρες, οι ληστρικοί οίκΟΙ που ανέλαβαν την κατασκευή
τους απαίτησαν τα διπλά κι έτσι βραδύτατα άρχισαν να ετοψάζουν τα πλοία.
Επειδή μάλιστα ο ένας οίκος κινδύνευε να χρεοκοπήσει, οι αντιπρόσωποι
Παλεμάν κω Κοντόσταυλος ευχαριστήθηκαν παραλαβαίνοντας μόνο τη μια,
που ονομάστηκε «Ελλάς>> και κατέπλευσε στην Ελλάδα τέλη του 1826.
Αλλά ούτε και το κουτσουρεμένο υπόλΟΙπο των δανείων παραδόθηκε έ
γκαιρα και πρόθυμα στην Ελλάδα. Η πρώτη δόση του δανείου από 80.000
λίρες έμεινε στη Ζάκυνθο κω δεν παραδινόταν στην κυβέρνηση, γιατ ί ο
Μπάιρον, που απαιτούνταν η εντολή του, είχε πια πεθάνει, η δε ιονική κυ
βέρνηση παρενέβαλε προσκόμματα για την εξαγωγή του. Μόλις στα τέλη
του 1824 στάλθηκε από το Λονδίνο η εντολή να παραδοθεί.
Υπήρχε όμως ελπιοα ό,τι περισώθηκε από τα νύχια των τοκογλύφων να
φτάσει στα χέρια του ελληνικού λαού; Ο ίδιος ο Μπάιρον στο κρεβάτι του
ψυχομαχητού του ανησυχούσε αν τα δάνεια θα 'πεφταν σε καλά χέρια και
φοβόταν ότι η ιδιοτέλεια ορισμένων φατριαστών, παρά το έθνος, θα καρπω
νόταν τα χρήματα των δανεfων.
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Ο φαυλοκράτης Κωλέττης. Δεύτερος εμφύλιος πόλεμος
Ο στρατηγός Γκόρντον κρίνοντας το ποιόν των ανθρώπων που θα διαχει
ρίζονταν τα δάνεια, έγραφε: «Αν εξαιρέσει κανείς τον Ζαiμη, τα μέλη της ελ
ληνικής κυβερνήσεως δεν διαφέρουν σε τίποτε από τους ληστές» . Δυστυχώς
δεν είναι δυνατό να αρνηθεί κανείς ότι ο Κουντουριώτης και οι οπαδοί του
κατόρθωσαν να κατασπαταλήσουν τα εισπραχθέντα λίγα χρήματα των αγ
γλικών δανείων σε δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, ενώ η Κρήτη, η Κάσος και τα
Ψαρά αφέθηκαν έρμαιο στον εχθρό και καταβλήθηκαν και οι Αιγύπτ101 προ
ετοιμάζονταν να χτυπήσουν το Μοριά.
Από τη μορφή αυτή είναι αδύνατο ν' απαλλαγούν τα μέλη της κυβερνή
σεως. Το εξοχότερα μέλος της ήταν ο Κωλέττης· ο αντιπρόεδρος Μπότασης
και ο πρόεδρος Κουντουριώτης ήταν πολύ κατώτεροΙ του. Η μορφή του έ
δειχνε ότι καταγόταν από την αινιγματική φυλή των τσιγγάνων, η οποία
παρασύρθηκε στην Ευρώπη από τις Ινδίες τον καιρό της Μογγολικής ει
σβολής και κατοίκησε πυκνά το Μοριά και την Ηπειρο από το ΙΔ' αιώνα.
Ο Κωλέττης είχε την τέχνη να καρπώνεται τις αδυναμίες των πολιτικών
του αντιπάλων και να στρέφει εναντίον τους τα ελαττώματά τους. Βλέπο
ντας τον Υδραίο έμπορο ν' αποξενώνεται από τους οπαδούς του με τις ιδιό
τροπες λεπτολογίες του, υποστήριξε τις ιδιοτελείς τοπικιστικές του ενέρ
γειες υπέρ των υδραϊκών συμφερόντων και ανέχτηκε με αδιαφορία την πε
ριβόητη πειρατική διάταξη για τη λεία, που ξεσήκωσε πανευρωπαϊκή αγα
νάκτηση. Επίσης καλλιέργησε περίτεχνα την αντιζηλία ανάμεσα στα νησιά
και το Μοριά, από την οποία βέβαια ο μόνος κερδισμένος θα 'ταν αυτός σαν
Στερεοελλαδίτης.
Αφού χτυπήθηκε στο Μοριά το στρατιωτικό κόμμα, ήρθε η σειρά και των
πολιτικών που υποστήριξαν τη νέα κυβέρνηση. Οι νησιώτες κοτζαμπάσηδες
και 01 Στερεοελλαδίτες στράφηκαν τώρα εναντίον των Μοραϊτών προκρί
των. Οι πιο εξέχοντες ανάμεσα στους τελευταίους ήταν οι δυο Ανδρέηδες Λό
ντος και Ζαiμης, όπως επίσης κι ο πλούσιος φεουδάρχης της Ηλείας Σισίνης
που 01 υποτακτικοί του χωρικοί έπρεπε να του μιλούν μόνο γονατιστοί.
Η ταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε το πιοτό, που επιθυμούσε την τουρκική
κατοχή, που ήθελε να βλέπει τους υποτακτικούς του να τρέμουν μπροστά
του και λάτρευε τα ωραία κτήματα και τα ιπποτροφεία του.
Οι Μοραiτες πρόκριτοι αισθάνονταν τον εαυτό τους παραγκωνισμένο από
την κυβέρνηση του Κουντουριώτη. Αφού βοήθησαν να πέσει ο Κολοκο
τρώνης, με την κρυφή ελπiοα να καταλάβουν αυτοί την εξουσία, τώρα στε-
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νοχωρ10ύνταν βλέποντας στα χέρια των Στερεοελλαδιτών όχι μόνο την ε
ξουσfα, αλλά και τα αγγλικά δάνεια. Η δυσαρέσκειά τους, λοιπόν, μεταβλή
θηκε σε φανερή αντfσταση όταν τον Οκτώβριο του 1824 στη νέα κυβερνη
τική εκλογή, βγήκαν πάλι οι δυο Υδραfοι, ο Κωλέττης, ο Σπηλιωτάκης κι έ
νας μόνο Μοραiτης, ο Φωτήλας.
Γινόταν πια φανερό ότι ο Μοριάς ποδοπατιόταν και παραγκωνιζόταν σαν
χώρα κατακτημένη από τους aυθάδεις νησιώτες και Στερεοελλαδfτες. Ο Φω
τήλας παραιτήθηκε, στην Αρκαδfα αρνήθηκαν οι πάντες να πληρώσουν το
φόρο και απέκρουσαν το στρατό που στάλθηκε εκεf σε εκτέλεση κυβερνητι
κών διαταγών.
Ο Γέρος, ευχαριστημένος που οι εχθροί του διαπληκτfζονταν, πήγε αμέσως
στους αντάρτες και τους ξεσήκωσε. Εστειλε ευθύς τον Νικηταρά εναντfον
του Ναυπλfου, ενώ αυτός κι ο γιος του τράβηξαν εναντίον της Τριπολιτσάς
κι οι Λόντος και Νικηταράς εναντίον του Ακροκορfνθου. Αλλά και ο δεύτε
ρος αυτός εμφύλιος πόλεμος περατώθηκε ταχύτατα υπέρ της κυβερνήσεως.
Ο Κωλέτ της που ήταν η ψυχή της, ανέπτυξε δραστηριότητα που δεν την πε
ρfμεναν οι αντάρτες. Μέσα σε λfγες εβδομάδες ο Κωλέττης έφερε αξιόλογες
στρατιωτ ικές δυνάμεις από τη Στερεά υπό τους Γκούρα και Καραϊσκάκη και
τις έστειλε εναντ ίον των επαναστατημένων περιοχών του Μοριά. Οι Ρουμε
λιώτες κατατρόπωσαν τα στρατεύματα των Ζαiμη, Λόντου, Σισfνη και ο Πά
νος Κολοκοτρώνης σκοτώθηκε σε μια αψιμαχfα κοντά στην Τρfπολη.
Οι δυο Ανδρέηδες έφυγαν για τη Δυτική Ελλάδα, όπου τους παραχώρησε
άσυλο ο Μαυροκορδάτος. Ο Σισfνης πήγε στη Ζάκυνθο, αλλά η Ιονική κυ
βέρνηση τον παρέδωσε στον Κουντουριώτη. Ο Γέρος τόσο πολύ στενοχω
ρήθηκε από το θάνατο του γιου του, ώστε ζήτησε για δεύτερη φορά αμνη
στfα και παραδόθηκε μάλιστα στα χέρια των εχθρών του, που ζητούσαν επf
μονα την προσωπική του εμφάνιση. Μαζf με τρεις άλλους πρωταντάρτες
κουβαλήθηκε στην Υδρα και τον Ιανουάριο του 1825 φυλακfστηκε σαν πο
λιτικός κρατούμενος στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλιού. Εκεf ο γερο-κλέ
φτης, ολομόναχος, σε νησf εχθρικό, κοfταζε κάθε μέρα μακριά τη θάλασσα,
περιμένοντας βοήθεια από τα πατρικά του βουνά. Παραμέλησε την εμφάνι
σή του, άφησε τα μαλλιά, τα γένια και τα νύχια του να μακρύνουν και 01 ξέ
νοι που τον επισκέπτονταν έβρισκαν να μοιάζει περισσότερο με ζώο παρά με
άνθρωπο. Για κάθε δυστυχfα της Ελλάδας, για κάθε νfκη των Τούρκων αι
τιόταν την κάθειρξή του και προφήτευε ότ ι γρήγορα θα τον ανακαλούσαν με
μεγάλες τιμές.
Προς το παρόν όμως η προφητεfα του δεν φαινόταν να επαληθεύεται. Η
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κυβέρνηση Κουντουριώτη βρισκόταν στον κολοφώνα της ισχύος της. Στη
ριγμένη στην εύπορη εμπορική τάξη, στους μορφωμένους και πριν απ' όλα
στην υλική βοήθεια των αγγλικών δανείων, κατόρθωνε να καταπνίγει όλες
τις ενέργειες των αντιπάλων της. Ετσι στη Δ. Ελλάδα τσάκισε τον πρωτο
κλέφτη Μακρή και στην ανατολική τον Οδυσσέα, ισχυρό σύμμαχο του Κο
λοκοτρώνη.

Το τεΛος του Ανδρούτσου
Στα τελευταία χρόνια του πολέμου είχε γίνει φανερό πως ο φιλόδοξος ο
πλαρχηγός προσπαθούσε να φτιάξει δική του ηγεμονία στην Εύβοια και την
Ανατολική Ελλάδα. Αποπειράθηκε να σαγηνεύσει τον Μπάιρον και κατόρ
θωσε να τραβήξει με το μέρος του τους φίλους του Στάνχοπ και Τρελόνι σε
τέτοιο βαθμό, ώστε αυτοί να βλέπουν τη σωτηρία της Ελλάδας ενσαρκωμέ
νη στο πρόσωπο του Οδυσσέα. Ο παράδοξος μάλιστα Τρελόνι τόσο πολύ τον
θαύμαζε ώστε παντρεύτηκε την αδελφή του και κατοίκησε μαζί της σε μια
σπηλιά του Παρνασσού κοντά στο Καστρί.
Αλλιώς όμως σκεπτόταν η κυβέρνηση, η οποία αντί του Οδυσσέα προτί
μησε τον Γκούρα και τον Καραϊσκάκη. Η ανακωχή που ο Ανδρούτσος είχε
συνάψει στα 1822 με τους Τούρκους είχε γεννήσει υποψίες, παρ' όλο που θε
ωρήθηκε σαν πατριωτικό στρατήγημα για τη σωτηρία της Ανατολικής
Ελλάδας. Ομως, τον Δεκέμβριο του 1824 αποκαλύφθηκαν τα σχέδιά του, ό
ταν διαπραγματευόταν νέα συνθήκη με τον Ομέρ Βρυώνη, διεκδικώντας
την οπλαρχηγία της Ελλάδας.
Το σχέδιό του όμως απέτυχε· ο Γκούρας εξεστράτευσε εναντίον του πα
λαιού κυρίου του τον Απρίλιο του 1825 και χτύπησε στη Δωρίδα τον
Ανδρούτσο και τον Τούρκο στρατηγό Αμπάς πασά. Κοντά στις Λιβανάτες ο
Οδυσσέας αναγκάστηκε να παραδοθεί χωρίς όρους και αλυσοδεμένος κου
βαλήθηκε στην Αθήνα. Η υπόληψή του είχε ξεπέσει εξαιτίας των μηχανορ
ραφιών των αντιπάλων του και το πλήθος τον σκαμπίλιζε στο δρόμο, καθώς
τον περνούσαν. Αφού τον βασάνισαν για να δηλώσει πού είχε κρύψει τους
θησαυρούς του, το τίμημα της δήθεν προδοσίας του, τον έκλεισαν στον ενε
τικό πύργο (Γουλά) δεξιά των Προπυλαίων της Ακρόπολης.
Στις 16 Ιουλίου 1825 τα ξημερώματα, το πτώμα του βρέθηκε με συντριμ
μένα τα μέλη κάτω από το Γουλά. Διέδωσαν έντεχνα ότι σκοτώθηκε επιχει
ρώντας να δραπετεύσει, αλλά όλοι ήξεραν ότι είχε στραγγαλιστεί, με διατα
γή του Γκούρα, και το πτώμα του πετάχτηκε από τις επάλξεις του πύργου.
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Η κυβέρνηση έκλεισε τα μάτια προς χάρη του πιστού της Γκούρα, που είχε
έτσι απαλλαγεί από τον επικίνδυνο αντίπαλό του. Ο γαμπρός του Τρελόνι α
ντιμετώπισε επίθεση ληστών στη σπηλιά του, εγκάθετων της κυβέρνησης,
που θέλησαν να τον σκοτώσουν γΙα να πάρουν τους θησαυρούς που τάχα εί
χε εκεί κρυμμένους. Αφού απέκρουσε κάμποσες επιθέσεις κατόρθωσε να φύ
γει για την Κεφαλονιά με τη γυναίκα του και να γλιτώσει.

Ο Μεχμέτ Αλής της Αιγύπτου
Η κυβέρνηση επικρατούσε πλέον παντού. Οι Ρουμελιώτες καπετανέω του
Κωλέττη φέρονταν στο Μοριά σαν σε εχθρική χώρα, λεηλατούσαν την πα
ραγωγή και εισέπρατταν μισθούς για φανταστικό στρατό που μόνο στα χαρ
τιά υπήρχε, όπως π.χ. ο Γκούρας, που εισέπραττε σιτηρέσια για 12.000 ά
ντρες, ενώ είχε μόνο 3.000! Οσα χρήματα από τα δάνεια δεν τα 'χει πληρώσει
ο Κουντουριώτης στους πατριώτες του Υδραίους για ανύπαρκτα υδραίικα
πυρπολικά που δεν είχαν καθόλου βλάψει τον εχθρό, τώρα ξοδεύονταν για
την προμήθεια κεντητών φορεσιών και μαλαμοκαπνισμένων όπλων για το
στολισμό των πιστών στην κυβέρνηση καπετανέων. Οι θέσεις και τα αξιώ
ματα παραχωρούνταν σε πρόσωπα aνήθικα και αναρμόδια, κι έβλεπες φαρ
μακοπΟΙούς συνταγματάρχες και υπηρέτες λοχαγούς να τριγυρνούν στους
δρόμους του Ναυπλίου.
Πώς ο σουλτάνος δεν επωφελήθηκε από την οικτρή αυτή κατάσταση για
να καταφέρει συντριπτικό χτύπημα κατά της Επανάστασης; Οι επιχειρήσεις
προχωρούσαν τόσο χαλαρά και νωχελικά που έλεγες πως ο Μαχμούτ ήθελε
να δώσει καιρό στους Ελληνες ν' αλληλοφαγωθούν.
Ο σουλτάνος, παραιτημένος από την ιδέα να καταπνίξει την Επανάσταση
με εισβολή, θέλησε να τη στερήσει πρώτα από κάθε εξωτερική βοήθεια πριν
την πλήξει στο κέντρο της δύναμής της. Θέλησε λοιπόν πριν απ' όλα να κα
ταστρέψει τον ελληνικό στόλο και γι' αυτό προσανατολίστηκε στην ανάγκη
της υποταγής των τριών ναυτικών νησιών Υδρας, Σπετσών και Ψαρών, ως
και της Σάμου και της Κάσου που οι κάτοικοί τους έδιναν το προζύμι στον
κατά θάλασσα αγώνα.
Επειδή οι δυνάμεις των Τούρκων ήταν ανεπαρκείς για τέτοια επιχείρηση,
ο Μαχμούτ σκέφτηκε να ζητήσει τη συνδρομή του Αιγύπτιου υποτελούς
του Μεχμέτ Αλή που μόνο με τη συμπαράστασή του μπορούσε να κάμψει
την κατά θάλασσα δύναμη των Ελλήνων.
Δεν είχε αυταπάτες ο σουλτάνος γΙα τη συνεργασία αυτή, επειδή γνώριζε
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υς aποσχιστικές τάσεις των μεγάλων υποτελών του· αλλά είχε ταυτόχρονα
πειστεί ότι 01 Ελληνες ήταν δυσμάχητ01 εχθροί στην ορεινή χώρα τους. Προ
τίμησε λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του αβέβαΙου φίλου για να καταβάλει το
βέβαιο εχθρό και να ξεκαθαρίσει αργότερα τους λογαριασμούς του με τον
Μεχμέτ Αλή. Ο Χοσρέφ πασάς, έμπιστος του σουλτάνου, εισηγήθηκε ότΙ η
Ελληνική Επανάσταση θα καταβαράθρωνε ΟΙκονομικά τον Μεχμέτ Αλή, θα
κατέστρεφε τον ευρωπαϊκά οργανωμένο στρατό του. Αν όμως νικούσε, τότε
θα ξεμπέρδευαν με τους Ελληνες και θα ανανέωναν υς τουρκικές στρατιω
τικές δυνάμεις σύμφωνα με το αΙγυπτιακό πρότυπο που θα δοκψαζόταν στην
πράξη. Ε τ σι τον ΙανουάρΙΟ του 1824 ο σουλτάνος πρόσφερε στον Μεχμέτ Αλή
την αρχηγία του στρατού και του ναυυκού στον πόλεμο κατά των Ελλήνων.
Ο Μεχμέτ Αλής καταγόταν από την Καβάλα και προστατεύτηκε στα παι
δικά του χρόνω από το διοικητή της πόλης που εκτ ίμησε την ευφυiα του. Η
εκστρατεία του Βοναπάρτη στην Αίγυπτο έδωσε ευκαφία στον Μεχμέτ ν' α
ναδειχτεί. Ο Μεχμέτ, με το βαθμό δεκανέα, καΙ επικεφαλής 300 Αλβανών
πήγε στην Αίγυπτο. Μετά το τέλος της εκστρατείας ξέσπασαν έριδες γω την
εξουσία ανάμεσα στους πασάδες καΙ τους Μαμελούκους. Ο Μεχμέτ μπήκε α
ποφασωυκά στη μέση και σε λίγο κατόρθωσε να εξολοθρεύσει τους Μαμε
λούκους. Στα 1806 πήρε σουλτανική αναyνώρωη στον τίτλο του πασά καΙ
στα 1811, αφού έσφαξε τους Μαμελούκους μπέηδες, κατέλαβε όλη την Αί
γυπτο ΚαΙ έγινε απόλυτος κύριος των πόρων της.
Μετά την πολιτική επικράτησή του, ο Μεχμέτ ρίχτηκε σε ριζική οικονο
μική αναμόρφωση της χώρας. Συγκέντρωσε την οικονομία μονοπωλιακά
στα χέρια του, κάλυψε τη χώρα με βαμβακοφυτείες και γενικότερα εφάρμο
σε το ναπολεόντιο πολιτικό φορολογικό ΚαΙ στρατιωτΙκό πρόγραμμα.
Ετσι το σχέδιο του Χοσρέφ καΙ του σουλτάνου συνέπεσε με το σχέδΙΟ του
Μεχμέτ Αλή, που ήθελε ν' ανω'ξει το δρόμο προς την ΚωνσταντΙνούπολη με
γέφυρες την Κρήτη και την Ελλάδα. Αποποιήθηκε λοιπόν την aρχιστρατη
γία για τον εαυτό του ΚαΙ τη δέχτηκε για το γιο του Ιμπραήμ. Παρασκεύασε
στόλο από 54 πολεμικά και 400 φορτηγά πλοία και αύξησε το στρατό του α
πό 19 σε 190.000 άνδρες, στρατολογώντας χιλιάδες φελάχους. Δεν λογάρια
σε χρήματα προκεψένου να καλέσει στην υπηρεσία του Ευρωπαίους ΚαΙ Ι
διαίτερα αξιωματικούς του Ναπολέοντα, ενώ παράλληλα πήρε διαχεφιστή
του στόλου τον Γάλλο Λετελιέ. Τον επίσης Γάλλο συνταγματάρχη Ανσέλμο
Σαβ, τον τράβηξε στο μωαμεθανισμό με το μουσουλμανικό όνομα Σολψάν
πασά καΙ το βαθμό του στρατηγού. Ο Σεβ υπήρξε το δεξί χέρι του Ιμπραήμ
στην εκστρατεία του Μοριά.
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Πρώτος στόχος του Ιμπραήμ ήταν η Κρήτη, η οποία μαστιζόταν, όπως και
η λοιπή Ελλάδα, από τις εμφύλιες διαμάχες. Οι Αιγύπηοι αποβιβάστηκαν
στη Σούδα και από εκεί άρχωαν να προελαύνουν προς το εσωτερικό φέρνο
ντας την ειρήνευση του νησιού κατά τον τρόπο που θύμιζε την υποταγή
των Μαμελούκων από τον Μεχμέτ Αλή, με τη φωτιά δηλαδή και το τσεκού
ρι. Χιλιάδες Κρητικοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά σφάχτηκαν, κάηκαν σε
πυρές, πνίγηκαν στη θάλασσα ή πουλήθηκαν σαν δούλοι στην Ασία και την
Αίγυπτο.
Ο διοικητής της Κρήτης Τομπάζης, που είχε αντικαταστήσει τον Αφε
ντούλη, άδικα έγραφε στην ελληνική κυβέρνηση να θεωρήσει τον αγώνα
της Κρήτης σαν αγώνα της Ελλάδας. Τον Απρίλιο του 1824 ο Τομπάζης α
ναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί και μόνες εστίες αντίστασης έμειναν
στα Λευκά όρη. Η κρητική επανάσταση πνίγηκε στο αίμα. Τον Ιούνιο του
1824 ο ΧουσεΙν πασάς κατόρθωσε να υποτάξει και την Κάσο. Δεκατέσσερα
μεγάλα και τριάντα μικρά κασιώτικα πλοία έπεσαν στα χέρω των Αιγυ
πτίων, ενώ οι άντρες σφάχτηκαν και οι γυναίκες πουλήθηκαν στα σκλαβο
πάζαρα της Ανατολής.

Καταστροφή των Ψαρών
Η τύχη της Κρήτης και της Κάσου δεν ξύπνησε την κυβέρνηση Κου
ντουριώτη. Από τα τρία ναυτικά νησιά οι Τούρκοι μωούσαν περισσότερο τα
Ψαρά, επειδή το ναυτικό τους απειλούσε τη μικρασΙατική παραλία. Η θέση
τους κοντά σης τουρκικές βάσεις ήταν πολύ επικίνδυνη. Ο σουλτάνος είχε
συμφωνήσει με τους Αιγυπτίους γω κΟΙνή επιχείρηση εναντίον τους, αλλά
ο Ιμπραήμ έσπευσε πριν καν ο Καπουδάν πασάς ξεκινήσει.
Ο πληθυσμός των Ψαρών, μαζί με τους πρόσφυγες, έφτανε τ ις 30.000 ψυ
χές. Τρεις χιλιάδες ήταν οι aξιόμαχΟΙ άντρες και 1 70 ναυτικά πυροβόλα υ
περάσπιζαν την παραλία. Σης 20 Ιουνίου οι Ψαριανοi, σε γενική λαϊκή συ
νέλευση, αποφάσισαν να αντισταθούν μέχρι τον τελευταίο και έβγαλαν τα
πηδάλια των πλοίων, ώστε ν' aχρηστεύσουν κάθε ελπίδα δωφυγής.
Στις 2 Ιουλίου οι βάρδιες των Ψαριανών ανήγγειλαν ότι εχθρικός στόλος
δυνάμεως 235 πλοίων έπλεε προς τα Ψαρά. Αφού παραπλάνησαν τους Ψα
ριανούς με βομβαρδισμό της ανατολικής ακτής, οι ΤούρκΟΙ έστρεψαν προς
Βορρά και αποβίβασαν τ ις δυνάμεις τους στην aφύλακτη ακτή.
Σε λίγο ο τουρκικός στρατός πλημμύριζε τα νώτα της πόλης και περικύ
κλωσαν τους υπερασπιστές της, που αντωτάθηκαν γενναία ώς τις 4 Ιουλί-
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ου. Επακολούθησε γενική σφαγή των κατοίκων, ενώ χιλιάδες γυναικόπαι
δα, για ν' αποφύγουν την αι)Ω.lαλωσία, έπεσαν και πνίγηκαν στη θάλασσα ή
ανατινάχτηκαν στον αέρα, βάζοντας φωτ ιά στις πυριτιδαποθήκες.

Ναυμαχίες Σάμου - �καρνασσού
Μετά την πτώση των Ψαρών ο Χοσρέφ θέλησε να καταλάβει τη Σάμο. Στις
16 και 17 Αυγούστου προσπάθησε να παρασύρει τους Ελληνες σε ναυμαχία
στο στενό Σάμου Μ. Ασίας, αλλά δεν το πέτυχε. Στις 1 7 ο Κανάρης ανατίνα
ξε μια τουρκική φρεγάτα και ο Βατικιώτης την τυνησιακή ναυαρχιοα με
2.000 εχθρικές απώλειες. Η Σάμος έτσι γλίτωσε από την απειλή και ο Χοσρέφ
κατέφυγε υπό την προστασία των τηλεβόλων της Αλικαρνασσού. Στο μετα
ξύ έπλευσε στο οχυρό τούτο μικρασιατικό λιμάνι και ο αιγυπτιακός στόλος,
αποτελούμενος από 56 πολεμικά, 150 φορτηγιοες, 16.000 άντρες και 2.000
ιππείς. Στις 5 Σεπτεμβρίου συγκεντρώθηκαν ανάμεσα Λέσβο και Πάτμο 80
ελληνικά πλοία με 850 τηλεβόλα και 5.000 ναύτες και αποφασίσαν να προ
σβάλουν τον εχθρό στον όρμο της Αλικαρνασσού.
Η πρώτη προσβολή των Αιγυπτίων εκ μέρους των Ελλήνων με πυρπολι
κά δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Στις 9 Σεπτεμβρίου έγινε δεύτερη
ναυμαχία κοντά στα Τσάταλα. Μια τυνησιακή φρεγάτα πυρπολήθηκε από
τους Ελληνες και ο στόλος υποχώρησε πανικόβλητος.
Στις 18 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε νέα εκστρατεία του Χοσρέφ κατά της
Σάμου με 200 μεγάλα και μικρά πλοία, αλλά οι Ελληνες του 'φραξαν αποφα
σιστικά το δρόμο με το ναυτικό τους και τον ανάγκασαν να τραπεί προς τη
Χίο και τη Μυτιλήνη. Ο Χοσρέφ, παρατώντας κάθε ελπιοα πια για να κατα
λάβει τη Σάμο, τράπηκε προς τον Ελλήσποντο, αφήνοντα τον Ιμπραήμ να ε
ξακολουθήσει τις επιχειρήσεις.
Ο Αιγύπτιος aρχιστράτηγος αφού έχασε κάμποσα πλοία από τη δράση των
ελληνικών πυρπολικών, αναγκάστηκε, τέλη Οκτωβρίου, να ξαναγυρίσει
στη Σούδα για να διαχειμάσει. Οι Ελληνες τον καταδίωξαν και επέφεραν στο
στόλο του αρκετές απώλειες αναγκάζοντάς τον να διασκορπιστεί. Αλλα
πλοία του κατέφυγαν στην Αλεξάνδρεια, άλλα στην Κρήτη και την Κάσο και
άλλα στο Μαρμάρι της Μ. Ασίας, απέναντι στη Ρόδο.

Ο Ιμπραήμ στο Μοριά
Ξαφνικά και ενώ οι Ελληνες επαναπαύονταν με τ ις ναυτικές επιτυχίες
τους κατά του Ιμπραήμ, έπεσε σαν βόμβα το άγγελμα ότι ο Ιμπραήμ μέσα στο
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καταχείμωνο (Φεβρουάριος 1825) ξεκίνησε από τη Σούδα για τον Μοριά.
Στις 24 του μηνός αποβίβασε στη μεσσηνιακή Μεθώνη 4.000 πεζούς και 500
ιππείς.
Αφού στρατοπέδευσε και περιχαράκωσε τη Μεθώνη, έστειλε και πάλι τα
μεταγωγικά πλοία στη Σούδα, απ' όπου ξαναγύρισαν φέρνοντας άλλους
6.000 πεζούς, 500 ιππείς και ισχυρό πυροβολικό. Χωρίς να χάσει καιρό ανέ
λαβε επίθεση κατά των φρουρίων Ναυαρίνου και Πύλου που είχαν αντί
στοιχα φρουρές από 1 .600 και 800 άντρες.
Η κυβέρνηση Κουντουριώτη δεν φαινόταν να 'χει συναίσθηση του κιν
δύνου. Κρατούσε πάντα δέσμιους στην Υδρα τους Μοραίτες καπεταναίους·
το αγγλικό δάνειο είχε φαγωθεί στl) δήθεν μισθοδοσία ενός φανταστικού
στρατού από 30.000 άντρες κι όταν έφτασε η στιγμή να αντιμετωπίσουν τον
Ιμπραήμ δεν βρέθηκαν παραπάνω από 8.000! Ωστόσο, ο Κουντουριώτης φα
ντάστηκε προς στιγμή ότι ήταν ο ενδεδειγμένος ν' αντιμετωπίσει τον
Ιμπραήμ και στις 28 Μαρτίου ξεκίνησε με παράτες από το Ναύπλιο πηγαί
νοντας ν ' αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ στην Πάτρα, όπου κατά τη γνώμη
του θα χτυπούσε! Στο δρόμο έμαθε ότι η Μεσσηνία τράβηξε την μπόρα και
στράφηκε προς τα νοτιοδυτικά. Εφτασε στην Καλαμάτα χωρίς να συναντή
σει πουθενά τον εχθρό και η οπερετική εκστρατεία του τελείωσε με το διο
ρισμό του πλοιάρχου Σκούρτη ως αρχιστράτηγου των κατά ξηράν δυνάμε
ων!
Ο Σκούρτης αποπειράθηκε να κόψει τις συγκοινωνίες του Ιμπραήμ ανά
μεσα Μεθώνη και στρατοπέδου του, αλλά ο Ιμπραήμ διέλυσε τ ις δυνάμεις
του με επιθέσεις εφ' όπλου λόγχη. Ετσι ο Ιμπραήμ μπορούσε πια ανενόχλη
τος να στρέψει τις προσπάθειές του κατά της Μεθώνη ς και της Κορώνης κι
έτσι ο πόλεμος εντοπιζόταν πλέον στην περιοχή Πύλου.
Οι Ελληνες την άνοιξη του 1825 έριξαν 800 άντρες για την κατοχή της νή
σου Σφακτηρίας, που έκλεινε το στόμιο του λιμένος του Ναβαρίνου. Στις 8
Μαiου στόλος από 90 αιγυπτιακά πλοία κινήθηκε εναντίον της φρουράς της
νήσου και έκανε απόβαση, ύστερα από σφοδρό κανονιοβολισμό. Γρήγορα 01
ελληνικές δυνάμεις εξουθενώθηκαν. 350 Ελληνες έπεσαν νεκροί, 200 πιά
στηκαν αιχμάλωτοι, ενώ 01 υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων ο Μαυροκορδάτος
κι ο Σαχτούρης, διέφυγαν με πέντε πλοία. Ο Τσαμαδός κι ο Αναγνωσταράς
έπεσαν ένδοξα, όπως και ο Ι τ αλός φιλέλληνας Σανταρόζα.
Η πτώση της Σφακτηρίας προδίκασε την τύχη του φρουρίου του Ν αβαρί
νου. Στις 1 1 Μαίου έπεσε το παλαιό Ναβαρίνο και στις 23 το νέο, που το υ
περάσπιζε ο Πεδεμόντιος φιλέλληνας Κολένιο. Στις 12 Μαiου ο Μιαούλης
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σημείωσε μια λαμπρή επιτυχία πυρπολώντας την αιγυπτιακή φρεγάτα
«Ασία». Λίγο αργότερα έκαψε άλλη μία φρεγάτα στη Σούδα, ενώ ο Κανάρης
τόλμησε να προσβάλει την iδια την Αλεξάνδρεια με πυρπολικά για να κατα
στρέψει τον εχθρό στη βάση του. Η επιχείρηση απέτυχε εξαιτίας του ενά
ντιου ανέμου.
Οι νίκες του Ιμπραήμ κατά ξηρά απέδειξαν την ανωτερότητα της ευρω
παϊκής τακτικής στον πόλεμο θέσεων έναντι της τακτικής των κλεφτών.
Οι αποτυχίες εξάλλου των Ελλήνων ξεσήκωσαν γογγυσμό μεγάλο κατά της
κυβέρνησης. Ολοι ζητούσαν την απελευθέρωση των οπλαρχηγών. Στην
Υδρα μάλιστα ο λαός ξεσηκώθηκε κατά του Λάζαρου Κουντουριώτη φωνά
ζοντας:
- Αν δεν τους ελευθερώσετε, του ελευθερώνουμε εμείς με τα όπλα!
Και στο οικογενειακό ακόμα περιβάλλον του Κουντουριώτη ακούγονταν
φωνές υπέρ των δεσμωτών. Ο Παπαφλέσσας, που στη διάρκεια των εμφύ
λιων πολέμων ήταν υπουργός των Εσωτερικών, επέμενε να απελευθερω
θούν οι δεσμώτες και να δοθεί γενική αμνηστία. Για να υποστηρι'ξει δυνα
τότερα τις γνώμες του αποφάσισε να εκστρατεύσει κατά του Ιμπραήμ κι αν
νικούσε να απαιτήσει πια δυναμικά την αμνηστία.

Μάχη στο Μανιάκι
Στα τέλη Απριλίου, ο αρχιμανδρίτης Παπαφλέσσας κίνησε από το Ναύπλιο
σε αναζήτηση του Ιμπραήμ με σώμα εκλεκτών βετεράνων μαχητών. Στο
δρόμο του δεν συνάντησε παρά την ηττοπάθεια και τη λιποταξία. Ο Πετρό
μπεης του 'γραψε γράμμα δικαιολογούμενος ότι ήταν άρρωστος· ονόμαζε
τον Ιμπραήμ Ναπολέοντα και παρατηρούσε ότι ο αιγυπτιακός στρατός ήταν
δυσμάχητος επειδή ήταν ευρωπαϊκά οργανωμένος και διοικούνταν από Ευ
ρωπαίους αξιωματικούς.
Ο Παπαφλέσσας είχε φτάσει στη Φουρτσάλα όταν πληροφορήθηκε ότι α
πελευθερώθηκαν οι δεσμώτες οπλαρχηγοί. Στις 22 Μαiου αποφυλακίστηκε
ο Κολοκοτρώνης και στις 30 υπογράφηκε η γενική αμνηστία. Ο φλογερός
αρχιμανδρίτης αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα και να θυσιαστεί. Φτάνο
ντας στο όρος Μάλια ρώτησε τους χωριάτες ποιες θέσεις δεσπόζουν του Ν α
βαρίνου . Του υποδείχτηκαν οι τοποθεσίες Παιδεμένον και Μανιάκι στα α
νατολικά του βουνού.
Εκεί στο Μανιάκι διέταξε να κατασκευαστούν τρία ταμπούρια· ο iδιος κα
τέλαβε το βορινό και πιο εκτεθειμένο κι από κει παρακολουθούσε τις κινή-
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σεις του Ιμπραήμ. Η θέση ήταν κακά διαλεγμένη και τα οχυρώματα τόσο ε
λεεινά ώστε ο εχθρός, που δεν άργησε να φανεί, μπορούσε να τα πατήσει ευ
κολότατα.
Την lη Ιουνίου φάνηκε πραγματικά ο Ιμπραήμ με 6.000 άντρες και έπια
σε τα γύρω βουνά. Οι Ελληνες βλέποντας την κατάσταση πανικοβλήθηκαν
και ζητούσαν άλογα για να σωθούν. Σε λίγο άρχισαν στις γραμμές τους οι λι
ποταξίες. Ο Παπαφλέσσας όμως είχε διαλέξει το θάνατο και μειδιούσε με πι
κρία βλέποντας το αιγυπτιακό ιππικό να κυνηγάει τους φυγάδες. Τότε στρά
φηκε στα λείψανα του στρατού του, που δεν ξεπερνούσαν τους χίλιους, κι α
φού τους θύμισε τις νίκες στο Βαλτέτσι, στο Λεβιοι, στα Δολιανά και στην
Τριπολιτσά, κατέληξε:
- Αν νικηθούμε θα αδυνατ ίσουμε τον εχθρό και η μάχη μας θα είναι ισάξια
με των 300 του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες!
Πραγματικά, στο Μανιάκι δόθηκε μία από τις πιο αιματηρές μάχες της
Επανάστασης. Οχτακόσιοι Ελληνες και περισσότεροι Αιγύπτιοι έπεσαν. Μέ
σα σ' ένα σωρό πτωμάτων των εχθρών βρέθηκε ακέφαλο το πτώμα του Πα
παφλέσσα. Ο Ιμπραήμ διέταξε να βρεθεί το κεφάλι του και το έστησε στο
κορμί του που ήταν δεμένο σ' έναν πάσσαλο. Ο Ιμπραήμ αφού κοίταξε κά
μποσο τον Παπαφλέσσα, που έμοιαζε σαν ζωντανός, είπε:
- Πραγματικά ήταν γενναίος και ικανός άνδρας. Καλύτερα να τον πιάνα
με ζωντανό. Θα μας χρησίμευε πολύ!
Η προαίσθηση του Παπαφλέσσα επαληθεύτηκε. Η μάχη στο Μανιάκι τό
νωσε το ηθικό των Ελλήνων, τους γέμισε δόξα και θάρρος.
Ο Ιμπραήμ δεν έχασε καθόλου καιρό και καρπώθηκε αμέσως τη νίκη του.
Πέρασε ερημώνοντας και καταστρέφοντας την κοιλάδα του Πάμισου προς
τη Μεσσήνη και την Καλαμάτα, τις οποίες πυρπόλησε· έστειλε aνιχνευτικές
ομάδες ώς τη Μάνη και προετοιμάστηκε να εισδύσει στην περιοχή της Τρι
πολιτσάς. Τώρα όμως είχε να κάνει με τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος απελευ
θερώθηκε και διορίστηκε την lη Ιουνίου γενικός aρχιστράτηγος με εντολή
να σώσει την πατρίδα.
Ο Γέρος είχε πράγματι γίνει δεκτός με αγαλλίαση στο Ναύπλιο. Δήλωσε ό
τι έριξε στη θάλασσα τα παλαιά μίση και ζήτησε από τους aντιπάλους του να
πράξουν το ίδιο. Σχέδιό του ήταν να ερημώσει τη χώρα και να την αφήσει
στους Αιγύπτιους καμένη. Κάθε κατοικημένος τόπος που μπορούσε να τους
χρησιμεύσει σαν έρεισμα έπρεπε να ερημωθεί.
Η κυβέρνηση, τρομαγμένη μπροστά στα ρηξικέλευθα αυτά σχέδια του Γέ
ρου, δεν του επέτρεψε παρά μόνον ατελή δράση. Ωστόσο, δεν παρέλειψε ο
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Κολοκοτρώνης καμιά στρατιωτική ενέργεια κω διάλεξε τον τόπο συγκέ
ντρωσης των μάχιμων δυνάμεων το χωριό Μακρυπλάγι στην κΟΙλάδα του
Αλφειού. Ο Ιμπραήμ, με ντόπωυς προδότες οδηγούς, φάνηκε σης 18 Ιουνί
ου με 8 .000 πεζούς, το ιππικό και το πυροβολικό του στα αριστερά των
Ελλήνων. Κατά δω ταγή του Γέρου, ο Γενναίος κι ο Δεληγιάννης πιάσανε το
Ακοβο. Ο Γωτράκος έπιασε το Δυρράχι, ενώ από το Μακρυπλάγι ήρθαν επι
κουρία οι Πλαπούτας, Τσόκρης κω Μαυρομιχάλης.
Η μάχη στο Ακοβο άρχισε με αγαθούς ΟΙωνούς υπέρ των Ελλήνων, αλλά ο
Γιατράκος τράπηκε σε φυγή μόλις ο Ιμπραήμ έκανε χρήση πυροβολικού.
Ετσι, οι υπερασπιστές του Ακόβου αναγκάστηκαν στις 19 να εγκαταλείψουν
ης θέσεις τους. Ο δρόμος προς την Τριπολιτσά ήταν πια ανοιχτός και ο Κο
λοκοτρώνης διέταξε να πυρποληθεί η πόλη. Μόλις άρχισε να πραγματοπΟΙ
είτω η δωταγή του, ο Ιμπραήμ, με πραγματικά ναπολεόντεια ταχύτητα, έ
φτασε μπροστά στην πόλη.
Χωρίς να χρονοτριβήσει καθόλου κίνησε γω το Αργος και σης 24 01 λόγ
χες των στραηωτών του έλαμψαν μπροστά στην πόλη. Κοιτάζοντας τα βου
νά της Υδρας, φώναξε:
- Ε, μικρή Αγγλία, πόσον καιρό θα μου ξεφύγεις ακόμα!
Η εμφάνιση του Ιμπραήμ μπροστά στο Αργος προξένησε κατάπληξη στο
Ναύπλιο. Κι όταν ο Ιμπραήμ με συνοδεία 80 ιππέων έφτασε μπροστά στην
πύλη του Ναυπλίου, οι Ελληνες μόλις που πρόφτασαν να την κλείσουν!
Ο κίνδυνος ξύπνησε ταχύτατα τον πατριωησμό των Ελλήνων. Ο Μακρυ
γιάννης κι ο Μαυρομιχάλης με 350 άνδρες έπιασαν τους Μύλους της Λέρνας,
όπου βρίσκονταν οι αποθήκες του Ναυπλίου. Επίσης εκεί έτρεξαν ο Δημή
τρως Υψηλάντης με τους φιλέλληνες. Το βαθύ έλος κω ένας λίθινος τοίχος
ήταν τα μόνα οχυρά της περωχής. Απόπειρα των Αιγυπτίων να περάσουν α
πό ένα ρήγμαα αποκρούστηκε λυσσωδώς. Βλέποντας ο Ιμπραήμ την απόφα
ση των υπερασπιστών να πέσουν μέχρις ενός, παραιτήθηκε από την επιχεί
ρηση κατά του Ναυπλίου κω, αφού έκαψε το Αργος, ξαναγύρισε στις 27 Ιου
νίου στην Τριπολιτσά.
Ο Κολοκοτρώνης άρχισε κω πάλι να εφαρμόζει την παλιά προσφιλή του
τακτική: κατέλαβε τα γύρω βουνά με την ελπίδα να κάνει τον Ιμπραήμ να
λιμοκτονήσει. Οι γρήγορες όμως κινήσεις του εχθρού ματαίωσαν τα σχέδια
του Γέρου. Ο Ιμπραήμ χτύπησε τους πολιορκητές και εγκατέστησε φρουρές
ασφαλίζοντας ης συγκοινωνίες του με μια σειρά πρόχειρων οχυρώσεων.
Σης 8 Αυγούστου χτύπησε στα Βέρβενα τον Υψηλάντη και τον Μαυρομι
χάλη και τους διασκόρπισε. Ν ικηφόρος πια ο Ιμπραήμ, αλώνιζε το Μοριά κα-
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ταστρέφοντας τα πάντα ενώ ο πληθυσμός, λιμοκτονώντας, έπαιρνε τα βου
νά.
Τέλη ΣεπτεμβρίΌυ 1825 ο Ιμπραήμ είχε υποτάξει όλο το Μοριά εκτός των
ορέων και του Ναυπλίου. Τότε ο Μεχμέτ Αλής τού έδωσε άλλη παραγγελία:
να καταλάβει το Μεσολόγγι.

Δεύτερη πολιορκία του Μεσολοyyίου
Ο σουλτάνος κρατώντας για λογαριασμό του την <<ειρήνευση>> της Στερε
άς, έδωσε διαταγή στο νικητή του Πέτα Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή, τον μόνο
Τούρκο στρατηγό που μπορούσε να συγκριθεί με τον Ιμπραήμ. Ο Κιουταχής
ξεκίνησε από τα Γιάννινα στις 6 Απριλίου 1825 με 20.000 στρατό, μέσω Μα
κρυνόρους. Αλώνισε την Αιτωλοακαρνανία και στις 27 Απριλίου έφτασε
μπροστά στο Μεσολόγγι. Ξέροντας αυτή τη φορά ότι αν δεν έπεφτε το Με
σολόγγι κινδύνευε το κεφάλι του, αποφάσισε να στήσει τακτική πολιορκία
με όλους τους κανόνες της ευρωπαϊκής τεχνικής. Ευρωπαίοι μηχανικοί τον
βοηθούσαν ενεργά, ενώ χριστιανοί εργάτες είχαν αγγαρευτεί να σκάβουν ο
χυρωματικές τάφρους κατά μήκος του τείχους.
Με τις προσπάθειες του Μπάιρον και του μηχανικού Κοκκίνη τα οχυρά
του Μεσολογγίου είχαν κάπως ενισχυθεί με γεώτοιχους, κανονοστοιχίες και
προμαχώνες, όπως του Βύpωνος, του Φpαyκλίνοv, του Μπότσαρη κ.λπ.
Υπήρχαν επίσης 48 κανόνια, 2 ολμοβόλα και 2 βομβιδοβόλα.
Στρατός αρκετός δεν υπήρχε, παρ' όλο που οι ικανότεροι οπλαρχηγοί, οι
Ισκος, Βέικος, Στουρνάρας, Μακρής, Λιακατάς, Κοντογιάvvης, είχαν κατε
βεί στο Μεσολόγγι. Η φρουρά μόλις ξεπερνούσε τους 4.000 άνδρες και υπο
λογιζόταν η συμμετοχή στην άμυνα και όλων των αξιόμαχων πολιτών.
Ωστόσο, μέσα από τα τείχη υπήρχαν 12 .000 άνθρωποι που έπρεπε να τρα
φούν, ενώ η έλλειψη τροφίμων διαγραφόταν απειλητ ική.
Ο παλαιός μαχητής Νότης Μπότσαρης μαζί με τους πιο ξακουστούς ο
πλαρχηγούς της Δ. Ελλάδας αποτέλεσαν το αμυντικό επιτελείο. Την πολιτι
κή διοίκηση ασκούσε τριμελής επιτροπή, προεδρευομένη από τον πρόκριτο
της Πάτρας, Παπαδιαμαντόπουλο.
Οι προκαταρκτικές εργασίες των πολιορκητών προχωρούσαν δραστήρια.
Μέχρι τέλος Μαiου οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει 15 οργιές μακριά από το
χωμάτινο ανάχωμα του τείχους, αλλά και οι Ελληνες εργάζονταν αδιάκοπα,
χτίζοντας νέα προχώματα και κανονοστοιχίες.
Ο Κιουταχής έφερε από την Πάτρα στις αρχές Ιουνίου νέο πυροβολικό κι
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άρχωε κανονιοβολισμό εναντfον των προμαχώνων Μπότσαρη και Φρα
γκλfνου. Ωστόσο, τα τηλεβόλα του, από αδεξιότητα των χειρωτών τους, δεν
προξένησαν μεγάλη βλάβη· σε λfγο μάλιστα τους έλειψαν και βόμβες κι έτσι
οι Τούρκοι αντί σιδηρών βλημάτων τοποθετούσαν στα κανόνια λιθάρια
στρογγυλά κατάλληλα δουλεμένα.
Στις 10 Ιουνfου εφτά υδραίικα πλοfα έφεραν τροφές στους πολιορκούμε
νους· προηγουμένως, απόπειρα αποβfβασης των Τούρκων στο νησf της
Μαρμαρούς αποκρούστηκε. Στις 10 Ιουνfου ο τουρκικός στόλος φάνηκε
μπροστά στο Μεσολόγγι, φέρνοντας στους πολιοορκητές άφθονα τρόφιμα
και πολεμοφόδια.
Η εμφάνιση του τουρκικού στόλου ήταν για τους πολιορκούμενους μια
δυσάρεστη έκπληξη, αλλά δεν κλόνισε το θάρρος τους. Ο,τι υψηλό και με
γάλο απέμενε στη συνείδηση των Ελλήνων στην οικτρή εκείνη περfοδο του
εμφύλιου πολέμου και της αναρχίας, η ακατάβλητη δηλαδή πίστη και στα
θερότητα του λαού στον Αγώνα, εκδηλώθηκε περιφανέστατα στην πολιορ
κία του Μεσολογγίου. Το δραματικό ενδιαφέρον της Επανάστασης συγκε
ντρωνόταν πια στα έλη της πόλης, εχθροί και φίλοι έστρεφαν τα μάτια τους
στην ελεύθερη αυτή ελληνική γωνιά.
Μετά την άφιξη του τουρκικού στόλου ο Κιουταχής αποφάσισε την έφο
δο . Από τις 23 Ιουλίου ο κανονιοβολισμός άρχισε σφοδρότερος από ξηρά και
θάλασσα. Στις 20 Ιουλίου οι Τόύρκοι είχαν ανατινάξει έναν υπόνομο κάτω
από τον προμαχώνα του Μπότσαρη, καταστρέφοντας ένα μέρος του και επι
χεfρησαν από το ρήγμα να εισβάλουν στην πόλη. Οι πολιορκούμενοι όμως a
ντιστάθηκαν γενναία και οι επιδρομεfς την πλήρωσαν με πολύ αfμα.
Δύο προτάσεις του Κωυταχή για συνθηκολόγηση αποκρούστηκαν χωρfς
πολλά λόγια και οι Μεσολογγίτες έστειλαν για κοροϊδfα στον Κιουταχή
μπουκάλες με ρούμι για να πιουν οι στρατιώτες του και να πάρουν κουρά
γιο.
Το βράδυ της 1ης Αυγούστου παρατηρήθηκε στο εχθρικό στρατόπεδο γε
νική προσευχή και τα ξημερώματα της 2ας οι Τούρκοι έκαναν επfθεση κατά
των προμαχώνων του Φραγκλίνου, του Μπότσαρη και των ανατολικών ο
χυρών. Μετά τρfωρη σφοδρή μάχη οι επιτιθέμενοι τσακfστηκαν, αφήνοντας
μπροστά στα τείχη 500 νεκρούς.
Ο Κιουταχής, λυσσώντας για την αποτυχfα του, έφερε τους αιχμαλώτους
μπροστά στα τεfχη και τους aποκεφάλισε. Η στενοχώρια της πόλης από την
άποψη του εφοδιασμού ήταν πια μεγάλη, όταν στις 3 Αυγούστου τη νύχτα
επισημάνθηκε η άφιξη του ελληνικού στόλου. Οι Ελληνες από τα τεfχη
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παρακολουθούσαν με αγωνία την τολμηρή προσπάθεΙα των Ελλήνων
ναυτΙκών να σπάσουν τον εχθρΙκό ναυτικό κλοΙό κω να μπουν στο Μεσο
λόγγΙ.
Αφού μανουβράρΙσαν κάμποσες ώρες, τα ελληνΙκά πλοία κατόρθωσαν να
πάρουν τον άνεμο ΚαΙ να στείλουν τρία πυρπολΙκά κατά της τουρκΙκής ναυ
αρχΙοας. ΟΙ ΤούρκοΙ υποχώρησαν πανΙκόβλητΟΙ κω οΙ Ελληνες μπήκαν στο
ΜεσολόγγΙ ΚαΙ εφοδίασαν τους πολωρκούμενους με άφθονα πολεμοφόδΙα
ΚαΙ τρόφψα.
Η ναυτΙκή αυτή νίκη των Ελλήνων ανέτρεψε γενΙκά την κατάσταση σε
βάρος του ΚΙουταχή. Σης 6 Αυγούστου δέχτηκε επίθεση του Καραϊσκάκη
απ' έξω, ενώ η φρουρά του Μεσολογγίου πραγματοποΙούσε ταυτόχρονη έξο
δο. Η επΙχείρηση αυτή είχε αποτέλ ε<ηlαα να δωκοπεί ο στενός αποκλεωμός
της πόλης κω να χεφοτερεύσεΙ τη θέση των Τούρκων, που τώρα στερού
νταν από τροφές, πολεμοφόδΙα ΚαΙ χρήματα.
Ο ΚΙουταχής ωστόσο δεν aποθαρρύνθηκε καΙ βάλθηκε να ολοκληρώσεΙ
την περίσωση της πόλης από την ξηρά. Αρχωε λοΙπόν να κατασκευάζεΙ ο
χυρώματα μόνψα μπροστά στους προμαχώνες των Ελλήνων. Παράλληλα
προετΟΙμαζόταν γΙα γενΙκή έφοδο.
Αλλά ενώ εκείνος καφοφυλακτούσε γΙα να βρεΙ την πΙο πρόσφορη στιγμή
γΙα την έφοδο, ΟΙ Ελληνες ενήργησαν στΙς 21 Σεπτεμβρίου γενΙκή έξοδο ΚαΙ
επίθεση κατά του στρατοπέδου του. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό, ώστε 01
ΤούρκοΙ τα 'χασαν προς στΙγμή. Δεύτερη έξοδος στΙς 13 Οκτωβρίου πέτυχε
επίσης κω τα τουρκΙκά οχυρά έγΙναν συντρίμμΙα από τΙς σκαπάνες του πλη
θυσμού του Μεσολογγίου, που ακολουθούσε το στρατό κατά πόδας.
Ο ΚΙουταχής μπροστά σης αλλεπάλληλες συμφορές, σκέφτηκε πΙα να α
σφαλίσεΙ το στρατόπεδό του. Γω λύση της πολωρκίας δεν μπορούσε να γί
νεΙ λόγος, γΙατί ήξερε όη ο σουλτάνος απαιτούσε ή το ΜεσολόγγΙ ή το κεφάλΙ
του. ΠερΙΟρίστηκε λοΙπόν σε άμυνα, περψένοντας εναγωνίως την επωτρο
φή του τουρκΙκού στόλου. Ο στρατός του μόλΙς αρΙθμούσε 3.000 άντρες, ε
νώ ΟΙ Ελληνες συνεχώς δυνάμωναν με αθρόες προσελεύσεΙς μονάδων από τη
Στερεά κω το ΜορΙά. Ωστόσο, κανένας δεν μάντευε ποω κατωγΙοα θα ξέ
σπαγε σε λίγο κατά της πόλης.
Πρώτο σημείο κΙνδύνου υπήρξε η εμφάνωη του τουρκΙκού στόλου στΙς 18
Νοεμβρίου με άφθονα πολεμοφόδΙα. Επακολούθησε η εμφάνΙση του
Ιμπραήμ, του φοβερού αυτού εχθρού. Ο σουλτάνος, θυσΙάζοντας ΚαΙ τα τε
λευταία λείψανα της υπερηφάνεΙάς του, είχε ζητήσεΙ τη βοήθεΙά του γ1α την
άλωση του Μεσολογγίου.
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Ο Ιμπραήμ, υποτιμώντας τη δύναμη αντιστάσεως -τ;ων πολωρκουμένων,
δοκίμασε να πετύχει στην καρδιά του χειμώνα ό,τι δεν πέτυχε ο Κιουταχής
το καλοκαίρι. Στις 27 Νοεμβρίου συγκρότησε στη Ναύπακτο συμβούλΙΟ με
τον Κιουταχή κω τον Γιουσούφ. Ο Ιμπραήμ ρώτησε χλευαστικά πώς τα κα
τάφερε κι έμενε μπροστά στο φpά;χrη εκεfνο οχτώ μήνες, τη στιγμή που αυ
τός εfχε πάρει το Ν αβαρfνο σε οχτώ μέρες. Ο Κιουταχής δεν απάντησε, αλλά
με κάποω χαφεκακfα παραχώρησε τα πάντα στον Ιμπραήμ, από τις προχω
ρημένες θέσεις ώς τα κανόνια του.
Εν τω μεταξύ, ο επωηισμός του Μεσολογγfου ήταν κω πάλι κρfσιμος. Τα
τρόφιμα εfχαν εξαντληθεf. Η μερίδα το ψωμfήταν τριάντα δράμια· αφού φα
γώθηκαν τα άλογα, τα μουλάρω κω τα γαϊδούρΙα, ΟΙ πεινασμένοι Μεσολογ
γfτες έβαλαν μαχαfρι στα σκυλιά, σης γάτες, ακόμα και στα ποντfκω. Στις
αρχές Ιανουαρfου του 1826 ο Μωούλης κατόρθωσε να aποβιβάσει μερικά
τρόφιμα στο Βασιλάδι. Στις 28 Ιανουαρfου ο τουρκικός στόλος νικήθηκε κω
πάλι και ο Μωούλης κατάφερε ν' aποβιβάσει στην πόλη τροφές και πολεμο
φόδΙα γω δύο μήνες.
Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Ιμπραήμ άρχισε τις επιθέσεις του. Ε fκοσι χι
λιάδες Αιγύπτιοι κάτω από τα τείχη έσκαβαν υπονόμους κω πυροβολούσαν
τους υπερασπωτές. Η πεδιάδα όσο έφτανε το μάτι καλυπτόταν από ης σκη
νές των Αιγυπτfων. Νέες πολυάριθμες κανονοστοιχfες στήθηκαν. Στις 25
Φεβρουαρfου η αυξημένη δραστηριότητα του πυροβολικού έδειχνε ότι προ
ετοιμαζόταν έφοδος. Οχτώ χιλιάδες βλήματα πυροβολικού έπεσαν στην πό
λη κω ερεfπωσαν τα ήδη ερειπωμένα σπfτω. Στις 28 οι ΑιγύπτΙΟι πάτησαν
τον προμαχώνα του Μπότσαρη, αλλά 01 Ελληνες με τα γιαταγάνια στα χέρια
τούς πέταξαν ορωτικά μετά την τρίτη έφοδό τους.
- Πωτεύεις ακόμα και σήμερα ότι εfνω ένας ασήμαντος φράχτης; ρώτη
σε ο Κιουταχής τον Ιμπραήμ. Κι αυτός, ντροπιασμένος, αναγκάστηκε να
γράψει στο σουλτάνο να δώσει διαταγή στις τουρκικές δυνάμεις να τον βοη
θήσουν.
Στις 9 Μαρτfου ο Ιμπραήμ φόρτωσε σε 40 πλοιάρια 1.200 Αραβες κω τους
αποβfβασε στο Βασιλάδι, κλειδf του Μεσολογγfου. Ο Ιταλός υπερασπιστής
του, Γιακομούτσι, με 14 πυροβόλα και μια χούφτα μαχητές αντιστάθηκε η
ρωικά, αλλά η δύναμη του εχθρού ήταν συντριπτική. Στις 12 ο Ιμπραήμ κα
τέλαβε το νησf Ντολμά το οποfο υπεράσπιζε ο Λιακατάς με 120 άντρες. Την
επομένη οι 3 .000 κάτοικΟΙ του Ανατολικού, χάνοντας το θάρρος τους, συν
θηκολόγησαν και μεταφέρθηκαν στην Αρτα.
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Η έξοδος
Τότε πια φάνηκε η απελπιστική θέση του Μεσολογγίου. Ο Ιμπραήμ έγρα
ψε στη φρουρά να παραδοθεί με τον όρο να φύγουν, αν θέλουν, από την πό
λη ή να μείνουν ανενόχλητοι υπό την προστασία του.
«Δεν ελπίζαμεν -απάντησαν οι αδάμαστοι υπερασπιστές απορρίπτοντας
τις προτάσεις- να σας περάσει μια τέτοια φαντασία, οπού 8.000 άρματα αι
ματωμένα να ζητήσετε και να σας τα δώσωμεν με τα χέρια μας, τα οποία άρ
ματα είναι η ζωή μας . . . Θα γενεί εκείνο που απεφάσισεν ο Θεός, το οποίον δεν
το ηξεύρετε ούτε η Υψηλότης σας ούτε ημείς κι ας γίνει το θέλημά του>> .
Τ ο μόνο σημείο που κατείχαν ο ι Ελληνες μέσα στη λιμνοθάλασσα ήταν το
νησάκι Κλείσοβα, που το υπεράσπιζαν 131 μαχητές και κάμποσοι εθελοντές
που έφτασαν την τελευταία στιγμή υπό τον Κίτσο Τζαβέλλα. Στις 6 Απριλί
ου 2.000 Αλβανοί του Κιουταχή επιχείρησαν να πατήσουν το νησί, αλλά α
ποκρούστηκαν με μεγάλες απώλειες. Ο Ιμπραήμ, θέλοντας να δείξει την υ
περοχή των Αιγυπτίων, διέταξε δύο αλλεπάλληλες εφόδους, αλλά οι αμυνό
μενοι τους πέταξαν στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας. Στη μάχη της Κλεί
σοβας οι Ελληνες είχαν 35 νεκρούς, ενώ οι Τουρκοαιγύπτιοι πάνω από 1.000.
Ο θρίαμβος της Κλείσοβας ήταν ο τελευταίος των Ελλήνων. Απόπειρα του
Μιαούλη στο πρώτο 15θήμερο του Απριλίου να εφοδιάσει την πόλη, απέτυ
χε. Η τύχη του Μεσολογγίου κρεμόταν σε μια τρίχα. Στ ις αποθήκες της πό
λης βρισκόταν στάρι μόνο για δύο μέρες. Οι κάτοικοι, σκελετωμένοι και κί
τρινοι σαν πτώματα, έπεφταν νεκροί στους δρόμους από την πείνα. Τα σπί
τια ήταν ερείπια από τις βόμβες. Στα μάτια όμως τόσο των αντρών όσο και
των γυναικών έλαμπε η σταθερή και ακλόνητη απόφαση να πολεμήσουν ώς
τον τελευταίο. Στα <<Ελληνικά χρονικά>>, την εφημεριοα των πολιορκημέ
νων που εξέδιδε ο φιλέλληνας Ελβετός Μάγερ, αναγράφεται ότι 1. 740 ήταν
οι νεκροί της πείνας, ενώ 100.000 βόμβες είχαν πέσει στην πόλη. <<Εντούτοις
-γράφει ο Μάγερ- είναι φαιδρόν θέαμα ο ζήλος και η aφοσίωσις της φρουράς
εν μέσω τοσούτων στερήσεων. Μετ ' ολίγας ημέρας οι ήρωες ούτοι θέλουσιν
είναι aσώματα πνεύματα! Εν ονόματι του γενναίου ημών στρατού διακη
ρύττω ότι ωρκίσθημεν εις τον Θεόν να υπερασπίσωμεν σπιθαμήν προς σπι
θαμήν το Μεσολόyγιον, να μην ακούσωμεν οιανδήποτε περί συνθηκολογίας
πρότασιν και να ταφώμεν ημείς αυτοί υπό τα ερείπια. Η τελευταία ημών ώ
ρα πλησιάζει. Η ιστορία θέλει μας δικαιώσει και οι μεταγενέστεροι θέλουσι
κλαύσει την μοίραν ημών ! >> .
Στην ηρωική φρουρά έμπαινε πια τ ο δίλημμα ή να πεθάνει μέσα στα τείχη
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ή να επιχειρήσει με το σπαθί στο χέρι να σπάσει τον εχθρικό κλοιό και να φύ
γει. Αν και οι υπερασπιστές δυσκολεύονταν να χωριστούν από το έδαφός
τους, που είχε δοξαστεί με τον ιερό αγώνα τους και ποτιστεί με το αίμα των
αδελφών τους, ωστόσο πάρθηκε απόφαση να κάψουν κάθε κινητή περιουσία
και, βάζοντας στη μέση τα γυναικόπαιδα, να περάσουν με τα ξίφη στο χέρι
το εχθρικό στρατόπεδο τη νύχτα της 22 Απριλίου.
Υπήρχαν ελπιοες ότι ένα μέρος τουλάχιστον θα yλίτωνε και ότι ο Καραϊ
σκάκης θα αποσπούσε με επίθεση από τα νώτα την προσοχή του εχθρού. Ο
Καραϊσκάκης, άρρωστος βαριά στο κρεβάτι, έδωσε εντολή να επιτεθούν οι
δυνάμεις του, αλλά από τους 2.000 μόλις μερικές εκατοντάδες κινήθηκαν με
επικεφαλής τον Κώστα Μπότσαρη. Φτάνοντας το μικρό σώμα στον Αγιο Συ
μεών στις 22, έδωσε σημείο της παρουσίας του στους πολιορκημένους με πυ
ροβολισμούς.
Αλλά ο Ιμπραήμ και ο Κουταχής, ξέροντας από προδοσία την απόφαση για
την έξοδο, έστειλαν εναντίον του Μπότσαρη 2 . 000 Αλβανούς και τον ανά
γκασαν σε υποχώρηση.
Οι πολιορκούμενω δεν κατάλαβαν ότι απέτυχε ο εξωτερικός aντιπερισπα
σμός. Μαζεύτηκαν λωπόν κοντά στους προμαχώνες του Ρήyα και του Mo
vraλaμnip και άκουσαν από τον Νότη Μπότσαρη το σχέδιο της εξόδου. Αυ
τός έδωσε διαταγή στους πιο ικανούς μαχητές να παραταχτούν κοντά στους
προμαχώνες και μέσα στην τάφρο. Μόλις θ' άκουγαν τους πυροβολισμούς α
πό τον Ζυyό, έπρεπε να χωριστούν σε δύο σώματα: το ένα θα ορμούσε κατά
του στρατοπέδου του Κιουταχή, το δε άλλο, με τα γυναικόπαιδα στη μέση,
κατά του στρατοπέδου του Ιμπραήμ. Τόπος συγκέντρωσης ορίστηκε το α
μπέλι του Κότσικα, δυόμισι ώρες μακριά από το Μεσολόγγι.
Το σχέδιο όμως τούτο δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεστεί όπως έπρεπε. Ο
πληθυσμός ήταν 9.000 κι απ' αυτούς μόνο 300 aξιόμαχΟΙ. Ηρθαν τα μεσά
νυχτα και από τις κορυφές του Ζυyού, απ' όπου αναμενόταν επανάληψη του
συνθήματος, δεν ακουγόταν τίποτε. Οι μαχητές, χάνοντας την υπομονή
τους, όρμησαν έξω από την τάφρο φωνάζοντας:
- Εμπρός!
Ενώ οι μαχητές ακράτητοι υπερπηδούσαν τα ορύγματα, τα γυναικόπαιδα
που έρχονταν από πίσω στριμώχνονταν άτακτα σε τέσσερις ξύλινες γέφυρες
που είχαν ριχτεί πάνω από την τάφρο. Εν τω μεταξύ, οι κανονιές των Τούρ
κων άρχισαν να κατασπαράζουν τις σάρκες της μάζας. Και τότε, μέσα στη γε
νική σύγχυση, ακούστηκε μια φωνή:
- Πίσω! Πίσω! Στα κανόνια μας!
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Άγνωστο αν η φωνή προήλθε από προδοσfα ή απελπισfα. Ολόκληρο το
πλήθος πανικόβλητο γύρισε πfσω τρέχοντας, ενώ τα στfφη των Τούρκων έ
πεσαν επάνω τους σκοτώνοντας κω καfγοντας. Ο όλεθρος εfχε πω φτάσει.
Χιλιάδες βρήκαν το θάνατο κω ανάμεσά τους οι φιλέλληνες Μάγερ, Ρέζερ,
Κλεμπ, Σάπαν, Ντfτμαρ, Λfτσοβ, Σπfτσελμπεργκ, ο Ριντέζελ κω οι επfσκο
πος Ρωγών Ιωσήφ, Γρfβας, Στουρνάρας, Σιαδήμας, Τρικούπης κω Παπα
διαμαντόπουλος. Ο γηρωός πρόκριτος Καψάλης, αφού περfμενε να γεμfσει
Τούρκους το κατάστημα όπου φτιάχναν τα φυσέκω, έδωσε φωτιά στην μπα
ρούτη κω τινάχτηκε στον αέρα με εκατοντάδες γυναικόπαιδα κω Τούρκους.
Οταν ο ήλιος ανέτειλε στις 23 Απριλfου φώτισε τ ' αποκαiδω της πόλης κω
χιλιάδες πτώματα στους δρόμους. Στο νησf Ανεμόμυλοι υπήρχε ακόμη στις
24 μια μικρή εστfα αντfστασης. Οταν εiδαν την απελπιστική θέση τους, προ
τfμησαν το θάνατο από την ωχμαλωσfα κω τινάχτηκαν στον αέρα.
Οσω κατάφεραν να σπάσουν τον εχθρικό κλοιό αντιμετώπισαν την κατα
δfωξη του εχθρικού ιππικού κω αποδεκατfστηκαν. Ελάχιστοι δωσώθηκαν
στην κορυφή του Ζυγού. Από τους 9.000 Μεσολογγfτες διασώθηκαν 1.300
άνδρες, 7 γυναfκες κω μερικά πωδιά που κατέφυγαν στην Άμφισσα όπου
βρήκαν στοιχειώδη προστασfα.
Οταν το αλγεινό άγγελμα έφτασε στην Επiδαυρο, όπου ακριβώς τότε εfχε
συνέλθει η Γ' Εθνική Συνέλευση, σιγή τάφου επικράτησε επf μισή ώρα.
« Εμέτραε ο καθένας με το νου του τον αφανισμό μας» , γράφει ο Κολοκο
τρώνης. Ο Γέρος μfλησε ενθαρρύνοντας τους παρισταμένους κω συμβού
λευσε νέες πολεμικές προπαρασκευές κω σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο
Ναύπλιο.
Με την πολιορκfα κω την πτώση του Μεσολογγfου κω τον ηρωικό εκεf
νο αγώνα, που θα μεfνει αθάνατος όσο ο άνθρωπος θ' αγαπά την πατρι'δα του
κω θα θυσιάζεταΙ γι' αυτήν, εfχε πω γραφεf με μεγάλα ματωμένα γράμματα
η αδιάλλακτη αντfθεση ανάμεσα στους Ελληνες κω τους Τούρκους. Ακόμη
κω η ψοφοδεής ευρωπαϊκή διπλωματfα κατάλαβε ότι κάτι έπρεπε να γfνει
στην Ανατολή κω ότι το ελληνικό κfνημα δεν μπορούσε να συγκαλυφθεf,
ούτε να ταφεf σιωπηρά.

Διπλωματικές ζυμώσεις
Πραγματικά, το ελληνικό πρόβλημα ξαναγύριζε στην επιφάνεΙα. Το ρωσι
κό υπόμνημα του Ιανουαρfου 1824 αποτελούσε σταθμό στη δωπραγμάτευ
ση του Ανατολικού Ζητήματος. Η ρωσική αυλή πfστευε ότι 01 θέσεις της πά-
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νω στο Ελληνικό έβαζαν τέρμα τόσο στους aνταγωνισμούς των δυνάμεων ό
σο κω στις ενέργειες της επαναστατικής ευρωπαϊκής μερίδας. Ωστόσο, τα
πράγματα πήραν εντελώς άλλη τροπή, γιατf οι ρωσικές προτάσεις συνάντη
σαν την αντίδραση καΙ των δύο διαμαχομένων. Αντίθετα, ο Ελληνας γραμ
ματέας των Εξωτερικών, με έγγραφο επίσημο στον Κάνιγκ στις 12 Αυγού
στου 1824, ζήτησε την αγγλική προστασία για την Ελλάδα.
Οι Αγγλοι άρπαξαν γερά την ευκαιρία για να μπορέσουν να επεκτείνουν
την επιρροή τους στην Ελλάδα. Γι' αυτό διακήρυξαν ότι στη ρήξη Ελλήνων
καΙ Τούρκων θα κρατούσαν μεν ουδετερότητα, αλλά δεν θα συνέπρατταν σε
κανένα συμβιβασμό που θα αντέβαινε στην ελεύθερη θέληση των Ελλήνων.
Το αποτέλεσμα της έγγραφης αυτής διακήρυξης, που ακολουθήθηκε με α
ναγνώριση του ελληνικού ναυτικού αποκλεισμού, υπήρξε καταπληκτικό.
Ο Μέτερνιχ εξέφρασε την έκπληξή του για <<την αναγνώριση ως κυβερνή
σεως των ατόμων που κυριαρχούσαν στο Ναύπλιο» , αλλά παρηγορήθηκε με
την ελπίδα ότ ι η ριζοσπαστική αυτή χειρονομία της Αγγ λiας θα ανάγκαζε τη
Ρωσία να ενεργήσει κω πάλι ταχύτατα υπέρ της ειρήνευσης και της νομι
μότητας.
Ο Κάνινγκ, θέλοντας να ματαιώσει κάθε πρωτοβουλία της Ρωσίας και να
πάρει την ελληνική υπόθεση στα χέρια του, προσπάθησε να τορπιλίσει τη
συνδιάσκεψη της Πετρούπολης, που καλούσε ο τσάρος, με αντικείμενο τη
συζήτηση των όρων του ρωσικού υπομνήματος. Οταν παρά τις αγγλικές a
ντενέργειες, άρχισε η συνδιάσκεψη στις 17 Ιουνίου 1824, οι αντιπρόσωποι
των άλλων δυνάμεων δήλωσαν αδυναμία ανάμειξης στο Ελληνικό.
Τον Αύγουστο η συνδιάσκεψη διακόπηκε εξαιτίας της περιοδείας του τσά
ρου στ ις επαρχίες του νότου κι ο Κάνιγκ βρήκε την ευκαιρία να δηλώσει ό
τι το βρετανικό ανακτοβούλιο δεν είχε διάθεση να μεσολαβήσει ανάμεσα
στους Ελληνες και τους Τούρκους, γιατί ο αγώνας προβλεπόταν σκληρός
και πεισματώδης.
Στα τέλη Φεβρουαρίου 1825 η συνδιάσκεψη ξανάρχισε. Στο μεταξύ ο
Ιμπραήμ είχε αποβιβαστεί στην Ελλάδα και το γεγονός έκανε δυσκολότερη
κάθε προσπάθεια μεσολάβησης. Η συνδιάσκεψη έφτασε σε ναυάγιο όταν οι
Ρώσοι επέμεναν στην αναγνώριση μισοαυτόνομης Ελλάδας, ενώ οι άλλοι δι
πλωμάτες ζητούσαν μεν πλήρη ανεξαρτησία, αλλά δεν αναλάμβαναν να
επέμβουν στην Πύλη για την παραχώρησή της. Τέλος, στις 7 Απριλίου υπό
γραψαν πρωτόκολλο στο οποίο διατυπώθηκε χλιαρά η παράκληση των δυ
νάμεων στην Πύλη να επιτρέψει την υποβολή των απόψεών του οικειο
θελώς!
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Δημοκρατικές ζυμώσεις στη Ρωσία
Ενώ αναπτύσσονταν οι συνδιαλλακτικές προσπάθειες για το ελληνικό ζή
τημα, ξαφνικά έσκασε μια αναπάντεχη βόμβα. Την πρώη Δεκεμβρίου ο τσά
ρος πέθαινε στην Κριμαία, ενώ στην Πετρούπολη εξερράγη στρατιωτική
στάση και ο νεότερος αδελφός του τσάρου Νικόλαος ανέβαινε στο θρόνο πα
τώντας πάνω σε πτώματα.
Στο δημόσιο αίσθημα μέσα στη Ρωσία είχε επέλθει φοβερή ανατροπή μετά
τους ναπολεόντεΙΟυς πολέμους και το συγχρωτισμό των Ρώσων με την Ευ
ρώπη. Ο στρατός είχε πλημμυρίσει από τις αστικές ιδέες. Οι αξιωματικοί, με
τέχοντας ενεργά στους πολιτικούς αγώνες της χώρας, εναντίον της οποίας
είχαν εκστρατεύσει για να την υποτάξουν, είχαν φέρει μαζί τους τις ιδέες
για αστική τάξη, συνταγματικό δίκαιο, και ελευθερία· μ' ένα λόγο, τα πολι
τικά ήθη της φιλελεύθερης Γαλλίας.
Ο ρωσικός λαός δεν έκανε πια στραβά μάτια για τις εσωτερικές πληγές της
χώρας. Διαμαρτυρόταν εναντίον της διαφθοράς της διοίκησης και των α
στυνομικών πιέσεων, απαιτούσε μόνιμες εγγυήσεις πολιτικής αναμόρφω
σης και αντί ατόμων θεσμούς. Στα περισσότερα ρωσικά συντάγματα σχημα
τίστηκαν ομάδες τεκτονισμού και όταν αυτές απαγορεύτηκαν, μυστικές ε
ταιρείες με σκοπό τη συνταγματική μοναρχία.
Από τα 1817, όταν ο Πάβελ Πέστελ είχε ιδρύσει την πρώτη μυστική πολι
τική εταιρία μαζί με το συνταγματάρχη Μουράβιεφ και τον Τρουμπέσκι, το
άνθος της ρωσικής νεολαίας, της aριστοκρατίας και του στρατού είχε εν
στερνιστεί τις ιδέες των νεωτεριστών. Η εξάρτηση της ρωσικής πολιτικής α
πό τον Μέτερνιχ και η aντιδραστικότητα του τσάρου είχαν αυξήσει τη δυ
σαρέσκεια.
Ο τσάρος Αλέξανδρος, που είχε καταδιώξει απηνώς το επαναστατικό πνεύ
μα στο εξωτερικό, μόλις κατά τα τέλη του βίου του έμαθε ότι στο Ταϊγάνι εί
χε εξυφανθεί πλατιά συνωμοσία εναντίον του, ότι ο στρατός του μολύνθηκε
κι ότι οι συνωμότες στο νότο είχαν αποφασίσει να τον δολοφονήσουν. Στο
κρεβάτι του θανάτου κατάλαβε το μάταιο των ενεργειών του και εννόησε ό
τι η επανάσταση, ο διαρκής τρόμος της ζωής του, μπορούσε να καταλάβει
και αυτή την αγία Ρωσία.
Στις 24 Δεκεμβρίου 01 συνωμότες αποφάσισαν να αρνηθούν όρκο πίστης.
Στις 26, ημέρα της ορκωμοσίας, το σύνταγμα της Μόσχας αρνήθηκε τον όρ
κο στο νέο αυτοκράτορα Νικόλαο. Πάνω από 2.000 στρατιώτες και άπειρα
πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία των χειμερινών ανακτόρων
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και αρνιούνταν να υπακούσουν στις διαταγές του τσάρου. Αποφασίστηκε να
δράσουν εναντίον τους τα πυροβόλα. Στην άρνηση των πυροβολητών να βά
λουν κατά των επαναστατών, ανέλαβαν το χειρισμό των πυροβόλων οι α
ξιωματικοί. Το αποτέλεσμα υπήρξε φοβερό: η πλατεία στρώθηκε με πολλά
πτώματα, ενώ τα επαναστατημένα πλήθη διασκορπίστηκαν και οι στρατιω
τικές μονάδες αναγκάστηκαν ν' αναγνωρίσουν τον τσάρο.
Η τύχη των Δεκεμβpισιών, όπως αποκλήθηκαν οι αρχηγοί της επανάστα
σης, ήταν σκληρότατη. Αλλοι aπαγχονίστηκαν, άλλοι ρίχτηκαν στη φυλα
κή κι άλλοι στάλθηκαν εξορία. Ο Πεστέλ, από τους αρχηγούς της εξέγερσης,
ανακρινόμενος κατέθεσε ότι αν έπαιρναν την εξουσία είχαν σκοπό ν' απο
καταστήσουν και στην Ελλάδα την ελευθερία κω τη δημοκρατία. Η δήλω
ση αυτή έκανε μεγάλη εντύπωση κω επηρέασε την πολιτική του νέου τσά
ρου Νικολάου πάνω στο Ελληνικό.
Στις 4 Απριλίου 1826 υπογράφηκε με κάθε μυστικότητα στην Πετρούπο
λη πρωτόκολλο με το οποίο Αγγλοι και Ρώσοι αναλάμβαναν την υποχρέωση
να μεσι τεύσουν στην Πύλη υπέρ των Ελλήνων. Κατά το σχέδιό τους ο σουλ
τάνος θα διατηρούσε ένα είδος επικυριαρχίας. Οι Ελληνες θ' αποκτούσαν
αυτοδιοίκηση, ενώ οι Τούρκοι όφειλαν να εκκενώσουν τη χώρα με αποζη
μίωση της κτηματικής τους περιουσίας.
Από τις Αυστρία, Γαλλία και Πρωσία το πρωτόκολλο θεωρήθηκε προ
σβολή της Ιεράς Συμμαχίας και πολιτικό έγκλημα εναντίον της. Αλλά κω
στην Κωνσταντινούπολη έκανε τεράστια εντύπωση. Ο σουλτάνος αποφά
σισε ν' απαντήσει με μέτρα που θα μετέβαλλαν τη μορφή του οθωμανικού
κράτους, για ν' αποδείξει σε όσους αμφέβαλλαν ότι η Τουρκία ήταν ακόμα
βιώσιμη.

Εξόντωση των yενίτσαρων
Στις 22 Μαiου ο Κάνιγκ ανήγγειλε στο Διβάνι το περιεχόμενο του πρωτο
κόλλου και στις 29 ο σουλτάνος συνεκάλεσε το Διβάνι και ζήτησε τη γενική
αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού κατά τα ευρωπαϊκά συστήματα. Η
ειοηση αυτή κατατάραξε τους γενίτσαρους και τη νύχτα της 14ης προς 15ης
Ιουνίου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Ατμεϊντάν 20.000 γενίτσαροι
με πρόγραμμα να συλλάβουν το σουλτάνο και να τον αναγκάσουν σε εμμο
νή στο παλαιό καθεστώς του γενιτσαρισμού. Ο πιστός στρατός στο σουλτά
νο επετέθη εναντίον τους, ενώ το πυροβολικό έβαλε κατά της μάζας των συ
γκεντρωμένων. Οι γενίτσαροι κατέφυγαν στον ξύλινο στρατώνα τους, ο ο-
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ποfος, αφού περιζώθηκε, πυρπολήθηκε. Οσοι δεν κάηκαν ζωντανοf, σφά
χτηκαν ανηλεώς κι όσοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι πέρασαν από συνοπτικές δf
κες και εκτελέστηκαν.
Ο γενιτσαρισμός, η φοβερή αυτή πληγή για το οθωμανικό κράτος και ο
φόβος και τρόμος του λαού, έπαψε πια να υπάρχει. Χαρακτηριστικά ο Χου
σεiν πασάς ρωτούσε στην Πόλη το Γάλλο διερμηνέα Ν τεγκράνζ:
- Πόσο κράτησε η επανάστασή σας στη Γαλλfα;
- Εfκοσι πέντε χρόνια, απάντησε αυτός.
- Γράψτε λοιπόν στο Παρfσι ότι η δική μας έγινε μέσα σε 20 λεπτά.
Στη Δύση παραδεχόταν ότι ο εξολοθρεμός των γενfτσαρων ήταν απαραf
τητος για να μετατραπεf η Τουρκfα α:ι;Ιό τιμαριωτικό κράτος σε συνταγμα
τική μοναρχfα, όμως θεωρούνταν αμφfβολο αν η επανάσταση ήταν η αρμό
ζουσα απάντηση στο πρωτόκολλο του Απριλfου κι αν ο σουλτάνος θα κατέ
βαλε και την Ελληνική Επανάσταση επειδή μόνο και μόνο τσάκισε τους γε
νfτσαρους.
Στις 17 Μαρτfου, σύμφωνα με τη ρωσική επιθυμfα, ήρθαν στο Ακερμαν
της Βεσαραβfας Τούρκοι αντιπρόσωποι για να συζητήσουν τις εκκρεμεfς
διαφορές ανάμεσα σε Ρωσfα και Τουρκfα από το 1817. Κι ενώ από τη μια με
ριά οι Τούρκοι έτυχαν εξαιρετικών περιποιήσεων, από την άλλη τους δόθη
κε να καταλάβουν ότι η Τουρκfα έπρεπε να υποταχθεf στις θελήσεις της Ρω
σfας, ειδάλλως θα 'χε ν' αντιμετωπfσει τη γλώσσα των όπλων. Αντf πάσης
συζήτησης οι Ρώσοι επέδωσαν στους Τούρκους τελεσfγραφο και έταξαν προ
θεσμfα παραδοχής του ώς τις 7 Οκτωβρfου. Με το τελεσfγραφο ζητούσαν α)
επιβεβαfωση της Συνθήκης του Βουκουρεστfου, β) διόρθωση των συνόρων
της Βεσαραβfας προς όφελος της Ρωσfας, γ) επικύρωση των προνομfων Ρου
μάνων και Σέρβων, δ) εκχώρηση φρουρfων στα παράλια του Εύξεινου, ε) ε
λευθερfα του εμπορfου υπό ρωσική σημαfα και στ) εκκαθάριση των απαιτή
σεων κατά της Τουρκfας Ρώσων υπηκόων. Οι Τούρκοι, ξέροντας την αδυ
ναμfα τους, αναγκάστηκαν να ενδώσουν, τρfζοντας από θυμό τα δόντια, μια
μέρα προς της λήξης της προθεσμiας και υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ακερ
μαν.
Για την τύχη της Ελλάδας δεν πάρθηκε καμιά ειδική απόφαση. Ο τσάρος
επανασύνδεσε διπλωματικές σχέσεις με την Πύλη και σύστησε στο νέο πρε
σβευτή να φροντfσει για τη σωτηρfα του ελληνικού λαού από τον επικεfμε
νο όλεθρο, που θα εfχε ζωηρό αντfκτυπο στις θρησκευτικές ιδέες των Ρώσων
και τα εμπορικά τους συμφέροντα. Ο τσάρος, έχοντας συνεiδηση της δύνα
μής του, τη στιγμή που εfχε πfσω του την κοινή γνώμη της Ευρώπης, δή-
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λωσε στις 2 6 Ιανουαρίου 1827 ότι ευχαρίστως θ α αποδεχόταν γαλλικό σχέ
διο για μετατροπή του πρωτοκόλλου του Απριλίου σε σύμβαση ανάμεσα στις
δυνάμεις. Παράλληλα, ζήτησε να ταχθεί προθεσμία στην Πύλη για την απο
δοχή του και, ωσότου κανονιστεί το ζήτημα, οι σύμμαχοι στόλοι να εμποδί
σουν κάθε ενίσχυση του Ιμπραήμ στο Μοριά.
Η πρόταση για επέμβαση στο Ελληνικό κατετάραξε τον Μέτερνιχ, ο οποί
ος θεώρησε την περίπτωση βασική παράβαση του καταστατικού της Ιεράς
Συμμαχίας και χαρακτήρισε τον Κάνιγκ Ια"ωβίνο. Ωστόσο, το μόνο αποτέ
λεσμα ήταν η απομόνωση της Αυστρίας και στις 6 Ιουλίου 1827 υπογράφη
κε από τους αντιπροσώπους Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας η συνθήκη για
την ειρήνευση στην Ανατολή. Με τη συμφωνία των τριών δυνάμεων παρα
χωρούνταν στους Ελληνες αυτονομία κάτω από τη σουλτανική επικυριαρ
χία. Με τρία μυστικά άρθρα κανονιζόταν η δράση των δυνάμεων στην περί
πτωση άρνησης της Πύλης. Αν η ανακωχή δεν γινόταν δεκτή μέσα σε ένα
μήνα, ΟΙ δυνάμεΙς συμφώνησαν να πάρουν κατάλληλα μέτρα τα οποία είχαν
διατυπωθεί στα μυστικά άρθρα.
ΟΙ δυνάμεις θέλησαν να δώσουν πιο συγκεκριμένη μορφή στις αποφάσεις
τους και έστειλαν στο Αιγαίο τμήματα των στόλων τους με σαφείς εντολές
να μεταχειριστούν τη βία προκειμένου να επηύχουν την εφαρμογή των ό
ρων της μεταξύ τους σύμβασης. Ρωσικός στόλος από 12 πλοία υπό το ναύ
αρχο Χέιντεν έπλευσε στο Αιγαίο για να συναντήσει τους στόλους των δύο
άλλων δυνάμεων, τον αγγλΙκό υπό τον Κόδριγκτον και το γαλλικό υπό Δε
ρΙγνύ. Οι ναύαρχοι είχαν την εξουσία όχι μόνο ν' αποκαταστήσουν φιλικές
σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά και να εμποδίσουν, στην ανάγκη με τη βία, την
αποστολή ενΙσχύσεων σε όπλα και άντρες στον Ιμπραήμ.

Κυβέρνηση Ζαiμη - Ο Ιμπραήμ στη Μάνη
Από ελληνικής πλευράς τα πράγματα είναΙ δυσάρεστα. Ο Ιμπραήμ είχε ξα
ναγυρίσει στο Μοριά μετά την πτώση του Μεσολογγίου, η δε κυβέρνηση
Κουντουριώτη κατηγορούνταν σαν προδοηκή, που κατασπατάλησε τα αγ
γλικά δάνεια και θυσίασε την πατριοα στον εγωισμό των μελών της. ΕτσΙ
τράπηκαν προς το σχηματισμό νέας κυβέρνησης (στην Γ' Εθνοσυνέλευση,
Απρίλης 1826) και πρόεδρος εξελέγη ο Ζα1μης. Το Μοριά εκπροσωπούσαν ο
Πετρόμπεης, ο Σαχίνης και ο Δεληγιάννης, ο Τρικούπης το Μεσολόγγι, οι
Βλάχος και Ζώτος την Ανατολική Ελλάδα και οι Τσαμαδός, Δημητρακόπου
λος και Μοναρχιοης τα νησιά. Η συγκρότηση αυτή ξεσήκωσε την οργή ό-
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σων έμειναν έξω από την κυβέρνηση και οι Κολοκοτρώνης και Κουντου
ριώτης συγκρότησαν ενιαίο μέτωπο και δημιουργούσαν συνεχή εμπόδια σε
κάθε βήμα του Ζαίμη.
Οταν η νέα κυβέρνηση μπήκε στο Ναύπλιο, βρήκε στο ταμείο μόνο 16 γρό
σια και παντού πείνα και αναρχία. Οι Σουλιώτες και οι Ρουμελιώτες με τους
Φωτομάρα και Γρίβα είχαν καταλάβει το Ι τς Καλέ και το Παλαμήδι, τρομο
κρατώντας την πόλη, και η κυβέρνηση είχε καταφύγει στο Μπούρτζι, οχυ
ρό νησάκι μέσα στον κόλπο του Ναυπλίου. Οι επαρχίες που δεν είχαν πατη
θεί από τον Ιμπραήμ συγκλονίζονταν από τις εμφύλιες διαμάχες και όλοι
σχεδόν μιλούσαν ή για μετανάστευση ή για παράδοση.
Ο Ιμπραήμ, εξασθενημένος από τις απώλειές του στο Μεσολόγγι, δεν ήταν
σε θέση να επιχειρήσει καμιά σπουδαία εκστρατεία. Από την Πάτρα προχώ
ρησε στο Μ. Σπήλαιο και από 'κεί στα Καλάβρυτα. Στις 22 Μαίου πέρασε α
πό την Τριπολιτσά και κατόπιν τράπηκε προς την ύπαιθρο, όπου άρχισε το
παλιό του σύστημα, ερημώνοντας και καίγοντας. Η ΑχαΊα, η Ήλιδα, η Αρκα
δία, η Μεσσηνία, η Λακωνία κατερημώθηκαν, πολλά χωριά έγιναν στάχτη
και οι κάτοικοι σφάχτηκαν ή πουλήθηκαν σα δούλοι. Ο πληθυσμός έφυγε
για τα βουνά ή κατατάχτηκε στα σώματα του Κολοκοτρώνη, που παρακο
λουθούσαν τον εχθρό και τον παρενοχλούσαν με μικροεπιθέσεις παρτιζάνι
κες.
Δυο φορές ο Ιμπραήμ δοκίμασε να εισβάλει στη Μάνη, τον Ιούλιο από τη
διάβαση του Αλμυρού και το Σεπτέμβριο από την Κακή Σκάλα. Οι Μανιάτες
όμως δικαίωσαν τη φήμη τους και απέκρουσαν και τις δυο φορές τον εχθρό
με πολλές απώλειες. Οταν ο Ιμπραήμ εγκαταστάθηκε το Νοέμβριο του 1826
στη Μεθώνη για να διαχειμάσει, οι γραμμές του είχαν φοβερά aραιωθεί από
τις κακουχίες και τις aρρώστιες. Κοντά στ ' άλλα υπέφεραν από το κρύο και
την πείνα. Από την Αίγυπτο πολύ λίγα πράγματα στέλνονταν, γιατί ο πόλε
μος είχε στοιχίσει στον Μωχάμετ Αλι 25.000. 000 ισπανικά τάλιρα και είχε
αρχίσει να σκέπτεται αν το κέρδος θα κάλυπτε τ ις θυσίες. Για όλους αυτούς
τους λόγους διέκοψε την αποστολή στρατευμάτων και εφοδίων και ο
Ιμπραήμ έμεινε αργός στη νοσηρή Μεθώνη ώς τον Απρι'λιο του 1827, βλέ
ποντας τον αντίπαλό του Κιουταχή να τον επισκιάζει.

Αyώνες σε Αθήνα και Αττική
Αφού κατόρθωσε να στερεώσει τη σουλτανική κυριαρχία στη Δ. Ελλάδα,
ο Κιουταχής μπήκε στην Αττική. Οι χωρικοί είχαν τόσο πολύ υποφέρει από
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την τυραννική καταπίεση του Γκούρα, ώστε τον χαιρέτησαν σχεδόν σαν ε
λευθερωτή. Στις 28 Ιουνίου στρατοπέδευσε στα Πατήσια και έστησε κανο
νοστάσια στην Πνύκα και στο λόφο του Αγ. Δημητρίου. Ο Γκούρας είχε α
ποσυρθεί στην Ακρόπολη με 400 μισθοφόρους, 17 κανόνια και άφθονα τρό
φιμα και αρνιόταν στους κατοίκους της Αθήνας την είσοδο στο φρούριό του.
Στις 25 Αυγούστου ο Κιουταχής διέταξε γενική έφοδο κατά των Αθηνών, ο
πότε οι υπερασπιστές της πόλης υποχώρησαν και κλείστηκαν όλοι στην
Ακρόπολη.
Σώμα ελληνικό υπό τον Φαβιέρο και τον Καραϊσκάκη από 2 .000 άντρες
συγκεντρώθηκε στο Χαϊδάρι, για να χτυπήσει τον Κιουταχή. Στις 20 Αυ
γούστου επίθεση του Κιουταχή εναντίον τους τούς ανάγκασε να συμπτυ
χθούν άτακτα στην Ελευσίνα. Η προσοχή του Τούρκου στρατάρχου στρά
φηκε πλέον προς την Ακρόπολη. Στις 13 Οκτωβρίου ο Γκούρας σκοτώθηκε
και την άμυνα του φρουρίου ανέλαβε ο aτρόμητος υπερασπιστής των Μύ
λων της Λέρνας, Μακρυγιάννης. Στις 18 και 19, δυο έφοδΟΙ των Τούρκων α
ποκρούστηκαν. Ολόκληρη η Ελλάδα aτένιζε με αγωνία την Ακρόπολη, για
τί ήταν βέβαιο πως αν έπεφτε, δεν επρόκειτο να συμπεριληφθεί η Στερεά στο
μελλοντικό ελληνικό κράτος.
Στις 23 Οκτωβρίου 1826, χάρη σε πολεμική ενέργεια του Καραϊσκάκη, κα
τορθώθηκε η είσοδος στην Ακρόπολη του σώματος Κριεζώτη. Στο εξής, το
όνομα του Καραϊσκάκη συνδέεται με τους αγώνες για την υπεράσπιση της
Αττικής, που θυμίζουν το παλιό σφρίγος των πρώτων ετών της Επανάστα
σης.
Η κατάσταση στην Ακρόπολη ήταν πολύ κρίσιμη, γι' αυτό ο Καραϊσκάκης
αποφάσισε την ενίσχυσή της με μια τολμηρή επιχείρηση. Τη νύχτα της 12ης
Δεκεμβρίου, ο Φαβιέρος με 650 επίλεκτους στρατιώτες αποβιβάστηκε στη
Μουνιχία. Κάθε στρατιώτης κουβαλούσε ένα σακούλι πυρίτιδα. Αφού διέ
σπασαν τις τουρκικές γραμμές με τη λόγχη στην οδό Φαλήρου-Αθηνών, έ
φτασαν ταχύτατα στο θέατρο του Ηρώδου, Ν. της Ακρόπολης και μέσα σε
χαλάζι από σφαίρες ανέβηκαν στο οχυρό, με λίγες σχετικά απώλειες.
Στις 5 Φεβρουαρίου 1827 αποφασίστηκε νέα τολμηρή επιχείρηση. Ο
Αyyλος Γκόρντον αποβιβάστηκε στον Πειραιά, ενώ επιχειρήσεις αντιπερι
σπασμού έγιναν από το Μενιοι και το Χαϊδάρι. Ο aντιπερισπασμός απέτυχε
και ο Γκόρντον δέχτηκε το βάρος του Κιουταχή στο μοναστήρι του Αγ. Σπυ
ριοωνος, στον Πειραιά. Στη μάχη έλαβε μέρος και το ατμοκίνητο «Καρτε
ρία» υπό τον Αστιγξ, που ανάγκασε με το πυροβολικό του τους Τούρκους σε
υποχώρηση.
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Η αποτυχfα των Ελλήνων, να λύσουν την πολ10ρκfα της Ακρόπολης, τους
ανάγκασε να επιχειρήσουν και νέα επfθεση. Ο Βαυαρός Εϊντεκ, με 500, απε
στάλη στον Ωρωπό να καταστρέψει τη βάση ανεφοδιασμού του Κιουταχή,
αλλά κι αυτή η επιχεfρηση απέτυχε πριν εκδηλωθεf, μόλις εμφανfστηκε το
τουρκικό ιππικό, κι ο Εϊντεκ ξαναμπήκε στα πλοfα και γύρισε άδοξα στον
Πειραιά.

Διαμόρφωση των κομμάτων
Μετά το σπάσιμο των αλυσιοων της τουρκικής σκλαβιάς, η Ελλάδα έμελ
λε να διατηρήσει σαν ολέθρια κληρονομιά την εξάρτησή της από τους ξέ
νους. Ετσι διαμορφώθηκαν το yα.Uικό, το αyyλικό και το pωαι"ό κόμμα. Η
αγγλική επιρροή επικρατούσε στα νησιά, στον Μιαούλη, τον Μαυροκορδά
το και άλλους· η γαλλική επικρατούσε στη Στερεά, ενώ στο Μοριά η Ρωσfα
ήταν η μοναδική ελπfδα. Οι οπαδοf των ξενικών μεριοων δεν δfσταζαν ούτε
μπροστά στον εμφύλιο πόλεμο. Ο Κολοκοτρώνης, παρ' όλο που έλεγε ότι δεν
ήταν «ούτε αγγλοφάγος, ούτε ρωσολάτρης» , μισούσε τη μεριοα των αγγλό
φιλων, που τον κράτησε δεσμώτη στην Υδρα, και εfχε προσανατολωτεf στη
ρωσόφιλη πολιτική. Με το πνεύμα αυτό ενεργούσε το 1826 και το 1827 για
την εκλογή του Καποδfστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας.
Ενώ ο Μαυροκορδάτος και ο Κολοκοτρώνης θεωρούνταν αρχηγοf της αγ
γλόφιλης και της ρωσόφιλης μεριοας, αντfστοιχα ο Κωλέττης προσπαθούσε
να καλλιεργήσει τη γαλλική επιρροή. Ανάμεσα στα τρfα αυτά κόμματα τα
λαντευόταν η Ελλάδα έως ότου και η fδια η κυβέρνηση Ζαiμη παρασύρθη
κε, τέλος, προς την αγγλόφιλη πολιτ ική. Θέλοντας να ξεφύγει από την α
πειλή των Ρουμελιωτών, που βαστούσαν τα κάστρα του Ναυπλfου και του
Κολοκοτρώνη, μετέφερε την έδρα της στην Αfγινα, ενώ η Εθνοσυνέλευση,
που στην αρχή κλήθηκε να συνέλθει στον Πόρο, έλαβε εντολή να πάει και
αυτή στην Αfγινα, όπου κατά τη γνώμη τ ης κυβερνήσης, θα 'ταν ανεπηρέα
στη από τη λαϊκή πfεση.
Ο Κολοκοτρώνης αντιτάχθηκε σοβαρά στην προσπάθεια ρυμούλκησης
της Εθνοσυνέλευσης στην Αfγινα και σε αντιπερισπασμό κάλεσε στην
Ερμιόνη εθνική συνέλευση. Μαζεύτηκαν πολυάριθμΟΙ αντιπρόσωπΟΙ και η
κυβέρνηση, ανησυχώντας, τους κάλεσε στην Αfγινα. Στην κυβερνητική
κλήση οι αντιπρόσωποι απάντησαν με το να προσκαλέσουν στην Ερμιόνη ό
σους εfχαν πάει στην Αfγινα. Ετσι, δύο συνελεύσεις βρfσκονταν η μfα αντι
μέτωπη στην άλλη. Το σχήμα τούτο ήταν η αντανάκλαση της διαμάχης με-
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ταξύ αγγλόφιλης κω ρωσόφιλης ποληικής. Δεν έμενε πω, παρά να καθορί
σει την κλίση της πλάστιγγας, προς τη μια ή την άλλη πλευρά, η συμπερι
φορά της γαλλόφιλης μεριοος. Ο Κωλέττης κι οι οπαδοί του, με την επιδέξια
προτροπή και συμπεριφορά του Κολοκοτρώνη, άρχωαν να κλίνουν προς
την πλευρά των Ρώσων. Ο Κουντουριώτης παράλληλα κατηγορούσε ανΟΙ
χτά τον Ζα1μη ότι ήθελε να μεταβάλει την Ελλάδα σε αγγλοκρατούμενη χώ
ρα. Η κατηγορία ερέθωε τόσο το λαό, ώστε στην Υδρα οι μάζες κινήθηκαν να
κάψουν τα σπίτια των αγγλόφιλων Μιαούλη κω Τομπάζη. Απ' την άλλη με
ριά, τα βίωα μέτρα του ναυάρχου Χάμιλτον εναντίον των ελληνικών πλοί
ων εξώθησαν τον Κουντουριώτη στις αγκάλες των Ρώσων κω από τη γαλ
λορωσική συμμαχία προήλθε σαν ώριμος καρπός η εκλογή του Καποδίστρια.
Ο Κουντουριώτης πήγε στην Ερμιόνη κω πρόσφερε την αναγνώριση των
τριών νησιών στη Συνέλευση του Κολοκοτρώνη, όπως και των πληρεξου
σίων Κρήτης, Σάμου κω Ανδρου.
Η συνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 23 Φεβρουαρίου 1827. Οι αγγό
φιλοι είχαν στείλει στις 3 1 Ιανουαρίου έξι πληρεξουσίους στην Ερμιόνη, με
εντολή να ζητήσουν την από κοινού λύση όλων των διαφορών. Η πρότασή
τους να μεταφερθεί η συνέλευση σε μέρος όπου ν' ακούγετω ο κρότος των
τηλεβόλων του ΚΙΟυταχή απερρίφθη κω τους δηλώθηκε ότι η Ερμιόνη ήταν
τόπος αρεστός στην πλεΙΟψηφία του έθνους.
Ο Καραϊσκάκης, δΙαφωνώντας προς τον Κολοκοτρώνη, είχε κηρυχθεί υ
πέρ των αγγλόφιλων, που είχαν αρχίσει να συνεδριάζουν σαν συνέλευση
στην Αίγινα. Ετσι, οι Ελληνες βρίσκονταν και πάλι στα πρόθυρα του εμφύ
λιου πολέμου. Χάρη σης προσπάθειες των φιλελλήνων κατορθώθηκε προς
στιγμή η συνεννόηση ανάμεσα σης δύο συνελεύσεις κω εξελέγη το χωριό
Δαμαλά της Τρωζήνας για έδρα της ενοποιημένης συνέλευσης. Επειδή δεν
υπήρχε κατάλληλο οίκημα για να στεγάσει 200 ανθρώπους, οι συνεδριάσεις
γίνονταν στο ύπωθρο, μέσα σ' έναν κήπο με λεμονιές. Σης 30 Μα1ου, η κυ
βέρνηση Ζα1μη ήρθε από την Αίγινα στου Δαμαλά.
Μια από τις πρώτες πράξεις της νέας συνέλευσης υπήρξε η ανάθεση της
αρχιναυαρχίας στο λόρδο Κόχραν. Ο Μιαούλης τού παρέδωσε τη φρεγάτα
«Ελλάδα>> κω πρώτος αυτός τάχτηκε υπό τις διαταγές του Αγγλου ναυάρ
χου. Σης 15 Απριλίου δΙΟρίστηκε aρχιστράτηγος ο Τζορτζ, αλλά ο Κολοκο
τρώνης δεν υποτάχτηκε με την ιοια προθυμία του Μιαούλη.
Στο μεταξύ είχαν ανατει'λει ταραχώδεις ημέρες γιατί πρόβαλε στη μέση το
ζήτημα της εκλογής του Κυβερνήτη κω ο φατριασμός αναρριπίστηκε. Μό
λις ακούστηκε το όνομα του Καποδίστρια οι Υδραίω πρώτοι σηκώθηκαν κω
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εγκατέλειψαν οργ10μένοι τον υπαfθρω τόπο των συνεδριάσεων.
Ωστόσο, χάρη στις ενέργειες του Κολοκοτρώνη, τόσο ο Αγγλος ναύαρχος
Χάμιλτον όσο κω οι Κόχραν κω Τζορτζ εκφράστηκαν υπέρ της εκλογής του
Καποδfστρια. Ετσι σης 11 Απριλfου 1827 η Εθνοσυνέλευση εξέλεξε τον Κα
ποδfστρια αρχηγό της εκτελεστικής εξουσfας για επτά χρόνια. Ο Καποδf
στριας έλαβε τον τfτλο Κυβερνήτης, έμελλε δε «να κυβερνήση το κράτος σύμ
φωνα με τους ισχύοντας νόμους>> . Ωσπου να 'ρθει στην Ελλάδα την εξουσfα
θ ' ασκούσε τριμελής αντικυβερνητιιcή επιτροπή από τους ΓεώργΙΟ Μαυρομι
χάλη, Μιλα!τη κω Νάκο. Ορκfστηκαν κι 01 τρεις ταυτόχρονα με το στρατη
γό Τζορτζ κω ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.
Φυσικά, το ενδιαφέρον της νέας κυβέρνησης απορρόφησε η δοκιμαζόμενη
Αττική. Η συνέλευση διακήρυξε ότι το αδιαfρετο ελληνικό κράτος επρόκει
το ν' αποτελέσουν όλες 01 επαρχfες που σήκωσαν τα όπλα. Ο Κόχραν κω ο
Τζορτζ πρότειναν αμέσως μεγάλη εκστρατεfα για τη λύση της πολιορκfας
της Ακρόπολης. Ο Κόχραν μάλ10τα έβγαλε προκήρυξη που διαβεβαfωνε ότι
ο πόλεμος θα μεταφερόταν γρήγορα σε τουρκικό έδαφος και ότι η σημαfα του
σταυρού θα κυμάτιζε και πάλι στην Αγfα Σοφfα!
Εχοντας πεποfθηση στα λόγια του ανθρώπου που από το μηδέν έφτιαξε μια
ολόκληρη αυτοκρατορfα στη Βραζιλfα, άρχισαν από παντού να μαζεύονταΙ
οι εθελοντές. Μέχρι τέλους Απριλfου ο ελληνικός στρατός στην Αττική εfχε
φτάσει τους 10.000 άντρες. Ο Ασηγξ με την « Καρτερfα>> συνέλαβε δέκα
στρατοκάραβα του Κιουταχή στον κόλπο του Βόλου, στερώντας τον έτσι α
πό τον εφοδιασμό του. Λfγο αργότερα κατέστρεψε τις αποθήκες των Τούρ
κων στην Κύμη.
Ωστόσο μεγάλη έριδα εfχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ελληνες αρχηγούς κω
τους δυο ανώτατους φιλέλληνες ηγήτορες ως προς το σχέδιο της εκστρατεf
ας. Ο Καραϊσκάκης εfχε τη γνώμη ότι έπρεπε να παρατήσουν τα σχέδια περf
λύσης της πολιορκfας της Ακρόπολης κω να δράσουν στα νώτα του Κιου
ταχή από τις Θερμοπύλες ή τον Ωρωπό, ώστε να aποκόψουν τις γραμμές α
νεφοδιασμού και να τους αναγκάσουν σε λιμοκτονfα. Ο Αγγλος αρχΙΟτρά
τηγος όμως ζητούσε κατά μέτωπο επfθεση και με την ηχηρή φρασεολογfα
του παρέσυρε όλους· έτσι ο Καραϊσκάκης αναγκάστηκε να πειθαρχήσει .
Στις 20-25 Απριλfου το ελληνικό σώμα της Μουνιχfας υπό τον Αyyλο Ούρ
κουαρτ κω 01 Αθηναfοι υπό τον Μακρυγιάννη έδιναν καθημερινές μικρο
μάχες. Στις 25 ο Κόχραν διέταξε γενική έφοδο κω εννέα τουρκικοf προμα
χώνες έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων, ενώ 300 Αλβανοf αποκόπηκαν στο
μοναστήρι του Αγ. Σπυρίδωνος. Η φρεγάτα <<Ελλάς>> έριξε πάνω από 1 .000
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βλήματα εναντίον της μονής, πλην οι Αλβανοί κρατούσαν γερά, και μόλις
την 28η το πρωί συνθηκολόγησαν εξαηίας της έλλειψης νερού. Οι Ελληνες
αν και είχαν υποσχεθεί να σεβαστούν τη ζωή τους, παρασπόνδησαν και από
τους 300 έσφαξαν τους 270.
Οι Αγγλοι γενικοί αρχηγοί, πεισματωμένοι από τις αντιρρήσεις των Ελλή
νων, ζήτησαν πια ανυπερθέτως ν' αρχίσει η γενική έφοδος κατά του Κιου
ταχή. Ημέρα επίθεσης ορίστηκε η 5η Μαiου. Στις 4 Μαiου ο Καραϊσκάκης
ταλαιπωρημένος από τις διαμάχες του με τους ξένους έπεσε βαριά άρρωστος
με πυρετό. Αν και υπήρχε ρητή διαταγή ν' αποφευχθεί κάθε συμπλοκή την
παραμονή της γενικής επίθεσης, ο Καραϊσκάκης άκουσε, προς το βράδυ, θό
ρυβο μάχης. Μερικοί μεθυσμένοι Κρητικοί επετέθησαν κατά των Τούρκων
και το εχθρικό ιππικό, αφού τους αναχαίτΙσε, άρχωε να τους καταδιώκει
προς το Φάληρο. Ο Καραϊσκάκης πετάχτηκε από το στρώμα του και βλέπο
ντας τους Ελληνες να φεύγουν, αρπάζει ένα γιαταγάνι και ορμά εναντίον
των Τούρκων. Η ομάδα του περικυκλώθηκε από το τουρκικό ιππικό και έ
μεινε τελευταίος για να καλύψει την υποχώρηση της ομάδας, όταν ένας
Τούρκος ιππέας πυροβόλησε εναντίον του με την καραμπίνα στην κοιλιά
και τον πλήγωσε βαριά. Οι ιππείς του, αφού απέκρουσαν την επίθεση των
Τούρκων, τον μετέφεραν στην παραλία και τον επιβίβασαν στο πλοίο τού
Τζορτζ.
Ο χειρουργός τού απέκρυψε τη σοβαρή του κατάσταση, αλλά ο Καραϊ
σκάκης είχε καταλάβει πως λίγες ώρες ζωής τού υπολείπονταν. Ζήτησε συγ
χώρεση από τους παρισταμένους, μετάλαβε και ζήτησε να ταφεί στη Σαλα
μίνα. Τους Χατζηπέτρο και Γρίβα τούς παρηγόρησε και, αγκαλιάζοντάς
τους, τους εξόρκισε να κρατήσουν τις θέσεις τους.
- Σεις προ πάντων οι παλιοί αγωνιστές, τους είπε, δεν πρέπει να υποχω
ρήσετε. Να η διαθήκη μου: Στο γιο μου αφήνω το όπλο μου, το μόνο χτήμα
μου αυτή τη στιγμή. Τη θυγατέρα μου την παραδίδω σε σας, παλιοί μου σύ
ντροφοι . . . Αυτά για μένα. Για σας, τι να πω; Ηθελα να είχα όλο το έθνος εδώ
για να του ειπώ τι aξίζετε . . . Αύριο το πρωί ελάτε να σας ξαναειδώ!
Οι παλιοί του φίλοι αποχώρησαν, αλλά το πρώι που ξαναγύρισαν δεν βρή
καν ζωντανό το στρατηγό. Πέθανε στις 4 το πρωί και η κηδεία του έγινε με
γαλοπρεπής στη Σαλαμίνα.
Ο θάνατός του έφερε γενικό πένθος στο στρατό, ενώ οι Τούρκοι πανηγύ
ρισαν όταν έμαθαν από έναν Αιγύπτιο λιποτάκτη ότι ο Καραϊσκάκης έπαψε
να 'ναι στη ζωή. Μετά το θάνατό του κανένας πλέον δεν βρισκόταν που ν' α
ντηάξει το κύρος της γνώμης του στα ολέθρια σχέδια των Αγγλων. Οταν
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στις 5 Μαiου ο Κόχραν κάλεσε συμβούλιο των οπλαρχηγών ολωνών τα βλέμ
ματα στράφηκαν προς την πλευρά απ' όπου συνήθως ακουγόταν η θαρραλέα
φωνή του Καραϊσκάκη. Κι όταν τους ρώτησε αν εfνω έτοψο1 γω την επfθε
ση, πένθψη σιγή ήταν η απάντησή τους. Ο Κόχραν θύμωσε κω απεfλησε ό
τι θα έφευγε με το στόλο αν δεν αποτολμούσαν την επfθεση κι έτσι η επιχεf
ρηση ορfστηκε τελικά γω ης 6 Μαiου.
Το βράδυ της 5ης Μαiου άρχωε η απόβαση στο Φάληρο των σωμάτων των
Νοταρά, Μακρυγιάννη και Βάσου, ενώ ο Τζαβέλλας θα βάδιζε από τον ελω
ώνα στην Αθήνα. Οι δύο ΑyyλΟΙ αρχηγοf λησμονώντας τα ηχηρά λόγω τους,
έμειναν στα καράβω κω δεν ντράπηκαν ν' αφήσουν στην τύχη τους τους a
ποβιβασθέντες.
Περf την ανατολή του ηλfου το σώΡ.α της προφυλακής των Ελλήνων εfχε
φτάσει μπροστά στο λόφο του Μουσεfου ενώ ΟΙ γραμμές του έφτασαν ώς το
Φάληρο σε έκταση 8 χιλιομέτρων. Ο ΚΙΟυταχής, που δεν μπορούσε στην αρ
χή να πωτέψει στη βλακεfα του σχεδfου των Αγγλων Κόχραν και Τζορτζ,
δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την περfσταση κω όρμησε εναντfον των ελλη
νικών προφυλακών ανάμεσα στο λόφο Μουσείου κω το ναό του Ολυμπfου
Διός. Φοβερή καταστροφή επακολούθησε και ΟΙ Ελληνες τράπηκαν σε φυ
γή καταδιωκόμενΟΙ από το εχθρικό ιππικό. Ο Κόχραν κω ο Τζορτζ μόλις
πρόλαβαν να πηδήξουν στις βάρκες ενώ το πλήθος του στρατού συνωθού
νταν στην παραλfα κω μόλις κω μετά βίας κατορθώθηκε, με την προστασία
των πυροβόλων, να το εΠΙβιβάσουν στα πλοfα.
Η ήττα αυτή ήταν από τις πιο αψατηρές απ' όσες υπέστησαν ΟΙ Ελληνες
κατά τη διάρκεω του αγώνα. Χάθηκαν περfπου 1 .500 μαχητές κω 9 κανόνια.
Από τους οπλαρχηγούς έπεσαν οι Νοταράς, ΒέΙκος, Γ. Τζαβέλλας, Φωτομά
ρας κω lγγλέσης, ενώ ΟΙ Καλλέργης κω Δράκος πιάστηκαν ωχμάλωτΟΙ, βα
ριά τραυματισμένΟΙ. Ο πρώτος αυτοκτόνησε, ενώ ο Καλλέργης απειλήθηκε
με aποκεφαλισμό. Αργότερα εξαγοράστηκε από τους δικούς του κω μετά την
απελευθέρωση έπωξε σπουδαfο ρόλο, ιδfως στη συνταγμαηκή εξέγερση του
1843. Οι υπόλοιποι 240 Ελληνες ωχμάλωτοι αποκεφαλfστηκαν στον Αγ10
Σπυρfδωνα.
Σης 27 Μαiου οι ελληνικές δυνάμεις μπήκαν στα πλοfα και αποχώρησαν.
Τfποτα άλλο δεν έμενε στους πολιορκουμένους της Ακρόπολης παρά να συν
θηκολογήσουν. Σε προτάσεις του Κιουταχή μέσω του Γάλλου πλοιάρχου Λε
μπλάν, οι έγκλεωτοι αποκρfθηκαν όη ήταν αποφασισμένΟΙ να πεθάνουν ώς
τον τελευταfο. Τέλος πείστηκαν να συνθηκολογήσουν υπό τον απαράβατον
όρο να βγουν ελεύθερα, με τα όπλα και τις αποσκευές τους. Με τη μεσολά-
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βηση του Δεριγνύ, η φρουρά βγήκε στις 5 Ιουνίου. Αριθμούσε 2.000 άτομα
εξαντλημένα από την πείνα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος
Η ανατολική Ελλάδα πλέον περιήλθε εντελώς κάτω από την οθωμανική
κυριαρχία. Ωστόσο μέσα στις δεινές αυτές πολεμικές περιπέτειες, οι Ελληνες
βρήκαν τον καιρό να ασχοληθούν με θεωρητικά ζητήματα περί πολιτεύμα
τος και με συνταγματικά θέματα· την ώρα που το ελληνικό αίμα πότιζε βα
θιά την Αττ ική, συζητούσαν στην Τροιζήνα για τα όρια της μοναρχικής ε
ξουσίας. Το Μάιο του 1827 εξεδόθη το Σύνταγμα της Ελλάδος από 150 άρ
θρα, υπογραμμένο από 171 πληρεξουσίους. Σύμφωνα μ' αυτό, η ορθόδοξη
θρησκεία κηρυσσόταν η επίσημη, ενώ παρείχετο θρησκευτική ελευθερία και
προστασία στα δόγματα. Το μέλλον ελληνικό κράτος θεμελιωνόταν στη λαϊ
κή κυριαρχία. Ολοι είναι ίσοι απέναντι του νόμου, δεκτοί στα δημόσια α
ξιώματα και φορολογητέοι. Ο νόμος προστατεύει την προσωπική ελευθερία,
τη ζωή, την τιμή και την περιουσία. Απαγορεύονται τα βασανιστήρια, η δή
μευση, η δουλεμπορία και η στέρηση της ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση.
Κανείς δεν προφυλακίζεται πέρα από 24 ώρες χωρίς να του κοινοποιηθεί ε
πίσημα η κατηγορία. Προστατεύεται η ελευθεροτυπία, καταργούνται οι τίτ
λοι ευγενείας.
Η λαϊκή κυριαρχία διαιρείται σε τρεις εξουσίες: νομοθετική, εκτελεστική
και δικαστική. Η πρώτη ανήκει στη Βουλή, η δεύτερη στον Κυβερνήτη και
η τρίτη στα δικαστήρΙα. Η Βουλή και ο Κυβερνήτης είναι aπαραβίαστοι. Ο
τελευταίος βοηθείται από τους Γραμματ είς της Επικρατείας (υπουργούς).
Τα δικαστήρια δικάζουν βάσει του Αρμενοπούλου, του aπανθίσματος των
νόμων της Συνέλευσης του Αστρους, των νόμων της κυβέρνησης και του
γαλλικού εμπορικού κώδικα. Επίσης το Σύνταγμα προβλέπει τη λειτουργία
ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου).
Πολύ εύκολα αναγνωρίζει κανείς τις δημοκρατικές επιδράσεις στο Σύ
νταγμα. Η πλατιά δικαιοδοσία της Βουλής δείχνει επίσης ότι θέλησαν να την
καταστήσουν φρουρό των επαναστατικών κατακτήσεων. Ωστόσο, τα πάντα
εξαρτιόνταν από τον Κυβερνήτη, ο οποίος ήταν αμφίβολο αν θα δεχόταν ένα
πολίτευμα με τόσο άφθονο δημοκρατικό άρτυμα.
Ωστόσο οι δυσχέρειες με τις οποίες είχε να παλέψει στο μέλλον κάθε νόμι
μη τάξη στην Ελλάδα ήταν aπειράριθμες. Τα χρήματα του κρατικού ταμεί
ου είχαν δαπανηθεί εντελώς και μόνοι πόροι ήταν τα ελέη του φιλελληνι-
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ομού, που κι αυτά εfχαν μπει στο χέρι από διαφόρους. Η κυβέρνηση δεν άξι
ζε ούτε κατ ' όνομα. Οι Μαυρομιχάλης κω ΜιλαΊτης ήταν εξαχρειωμένΟΙ, ε
νώ ο Νάκος ήταν πνευματικά ανάπηρος. Κανένας δεν υπάκουε στις διαταγές
της κω οι τοπικοf κοτζαμπάσηδες κάνανε του κεφαλιού τους.
Η Βουλή επfσης ήταν ανεπαρκής. Ο πρόεδρος Ρενιέρης, ένας γέρος κουφός
Κρητικός, ήταν τόσο δειλός ώστε δεν καθόταν ούτε στην προεδρική έδρα!
Στο Ναύπλιο κυριαρχούσαν οι Φωτομάρας και Γρfβας, που εισέπρατταν
τους φόρους για λογαριασμό τους με το ξύλο κω τη φυλακή. Τη νύχτα της
9ης Ιουνfου ο Κολοκοτρώνης, συνεννοημένος με τον Φωτομάρα να εκτοπί
σουν τον Γρίβα από το Παλαμήδι, μπήκε αθόρυβα με 250 άντρες από μια α
νοιχτή πόρτα επfτηδες aφημένη. Μόλις πέρασαν όμως το κατώφλι, τους υ
ποδέχτηκε φοβερό πυρ και τους έτρεψε σε φυγή. Σε λfγες μέρες ξέσπασε φο
βερή διαμάχη ανάμεσα στους Φωτομάρα και Γρίβα. Το Παλαμήδι και το Ι τς
Καλέ, κατεχόμενα από τ ις aντίπαλες φατρfες, αντάλλασσαν κανονιοβολι
σμούς.
Στις 14 Ιουλίου μια βόμβα από το Παλαμήδι έπεσε στη Βουλή κω πλήγω
σε 3 βουλευτές και στις 16 μια άλλη βόμβα σκότωσε τον Αμερικανό φιλέλ
ληνα Τάουσεντ Ουάσιγκτον.
Στις 19, με τη μεσολάβηση του Χάμιλτον και ενώ η κυβέρνηση είχε κατα
φύγει στο Μπούρτζι, έγινε ανακωχή. Ο στρατηγός Τζορτζ, σταλμένος από
την κυβέρνηση στο Παλαμήδι, αντιμετώπισε την άρνηση του Γρfβα να πα
ραδώσει το φρούριο αν δεν του καταβάλλονταν 1.000.000 γρόσια!
Ολόκληρη η Αργολιοα πλήρωσε τα κακά της αναρχίας. Στίφη Ρουμελιω
τών διέτρεχαν την ύπαιθρο ληστεύοντας τους χωρικούς που κατέφευγαν
στα βουνά κω υποδέχονταν με πυροβολισμούς τους επιδρομείς. Στο Αργος
ο λαός έφραξε τους δρόμους που οδηγούσαν στην πόλη και πυροβολούσε ε
ναντίον κάθε στρατιώτη. Αν δεν υπήρχε η προσωπική έχθρα ανάμεσα στον
Ιμπραήμ και τον Κιουταχή και αποφασιζόταν έστω και απλή πορεία κατά
του Ναυπλίου, τα πάντα θα ήταν χαμένα για τους Ελληνες, γιατ ί βέβαια πε
ρf αντιστάσεως δεν μπορούσε να γίνει λόγος!
Αφού επf πέντε ολόκληρους μήνες έμεινε άπρακτος, στις 18 Απριλfου ο
Ιμπραήμ πέρασε τον Αλφειό και εισέβαλε στην Ηλιδα. Κατέλαβε το Χλεμού
τσι κω το Ρίο. Ηττοπάθεια και φόβος, ενισχυμένος από τ ις aτυχίες των
Ελλήνων της Αττικής, κατέλαβε τους ΜοραΊτες. Εν ας μικροκαπετάνιος από
τη Ζουμπάτα της ΑχαΊας, ο Νενέκος, έδωσε το παράδειγμα της υποταγής και
του προσκυνήματος του Ιμπραήμ. Αλλά κι ο Αιγύπτ ιος στρατάρχης άλλαξε
τώρα τακτική. Αρχισε να μην καταστρέφει την παραγωγή και να πληρώνει
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τα αναγκαία στο στρατό του. Οι επαρχίες Πατρών, Πύργου, Γαστούνης,
Βοστίτσας, Καλαβρύτων προσκύνησαν και το κακό απλωνόταν καταπλη
κτικά.

« Φωτιά και τσεκούρι στους προ σκυνημένους!»
Σαν να μην έφτανε αυτό, η προδοσία σηκώνει το άθλιο κεφάλι της. Καπε
ταναίοι, κοτζαμπάσηδες, ολόκληρα χωριά προσκυνάνε και περνούν στις
γραμμές του εχθρού. Μπροστά σ' αυτό το κλίμα του πανικού ο Ιμπραήμ αλ
λάζει τακτική κι αρχίζει τις περιποιήσεις και τα καλοπιάσματα στους προ
σκυνημένους. Τα npοσ"vνοχάpτια δίνουν και παίρνουν:
<<Διοεται το ημέτερον υψηλόν μπουγιουρδί -γράφουν τα κατάπτυστα αυ
τά έγγραφα- επειδή ήλθον με προθυμίαν εις το μεγάλο μερχαμέτι μας, προ
σπίπτοντας εξ όλης της θελήσεώς τους, προσκυνώντας το κραταιόν Δοβλέ
τι μας και ημάς και ζητούντες παρ' ημών το ράγι. Βλέποντες λοιπόν την ε
μπιστοσύνη τους οπού υπόσχονται προς ημάς τούς εδόθη τον υψηλόν ράγι
μπουγιουρδί μας να είναι προφυλαγμένοι τόσον από τα στρατεύματά μας ω
σάν και από κάθε εναντίον η τιμή τους, η ζωή τους, και όλον το πράγμα τους,
ό,τι έχουν και να είναι διά πάντα κατά την υπόσχεσίν τους πιστοί ραγιάδες,
να δουλεύουν τον τόπο τους καθώς ως πρώτα, χωρίς να έχουν καμμίαν υ
ποψίαν εις ό,τι εναντίον τους ακολουθήση από κακούς ανθρώπους και ζορ
μπάδας, ευθύς να δίδουν είδησιν προς ημάς, οπού να τους προφτάση και να
τους φυλάξη η υψηλή ημών δύναμις, και ούτως τους εδόθη το παρόν ράγι
μπουγιουρδί μας εις ησυχίαν και ένδειξίν τους» .
Τα προσκυνοχάρτια τούτα έδιναν, κοντά στ ' άλλα, στους κατόχους την ευ
χέρεια να κινούνται ελεύθερα μέσα από τις γραμμές των αραπάδων και να
κάνουν εμπόρΙΟ τροφίμων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τι πειρασμός ήταν
για την ξενηστικωμένη αγροτιά που είχε χάσει τα πάντα.
Την πυρκαγιά του προσκυνήματος την τρέφει η προδοσία του κοτζαμπα
σισμού. <<Πρώτοι-πρώτοι προσκύνησαν οι καπεταναίοι των αρχόντων» γρά
φει ο Κολοκοτρώνης. Ενας καπετάνιος από τη Ζουμπάτα της Αχαγιάς, ο Νε
νέκος, οπλαρχηγός του κοτζάμπαση της Πάτρά.ς Βενιζέλου - Ρούφου, παίρ
νει ανοιχτά το δρόμο της προδοσίας και γίνεται όργανο του Ιμπραήμ. Και τό
τε ο θρυλικός Γέρος, ο Κολοκοτρώνης, που ώς τα τότε αγωνιζόταν με ήπια
μέσα να σταματήσει το προσκύνημα, ορθώνεται φοβερός. Εχοντας στο πλευ
ρό του το άνθος των πολεμιστών του Μοριά και τους ηρωικούς καλόγερους
του Μεγάλου Σπηλαίου, εφαρμόζει αμει'λικτη επαναστατική τρομοκρατία
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κατά των προσκυνημένων, που δεν εννοούν με το καλό να ξαναγυρίσουν
στις γραμμές της πατριοας. Καταδικάζει σε θάνατο, με προσωπική του δια
ταγή, τον Νενέκο, δίνοντας εντολή στους πατριώτες να τον εκτελέσουν επ1
τόπου όπου τον πετύχουν, ενώ ελαφρές δυνάμεις του τρυπώνουν ξαφνικά
στα προσκυνημένα χωριά, σκίζουν τα προσκυνοχάρτια και ξεκαθαρ ίζουν
τους προδότες. «Βάλτε φωτιά και τσεκούρι, στήστε φούpκα και παλούια yια
τους πpοσκυνημένους» είναι η άτεγκτη διαταγή του. «Οποιο χωpιό δεν yυpί
σει πίσω, είναι τα σπίτια του καημένα, τ' αμπέλια του ι<αημένα, θα τ ' aφανί
σω από το πpόσωπο της yης!» σαλπίζει σ' όλο το Μοριά. Εναν Γιάννη από το
χωριό Μπουμπούκα, κατάσκοπο του Ιμπραήμ, οι ελαφρές δυνάμεις του Γέ
ρου τον εκτελούν και εκθέτουν το πτώμα του στο δημόσιο δρόμο με το ακό
λουθο έγγραφο κρεμασμένο στο συ }θος του:
<<Τέτωον καταφρονημένοΥ θάνατον θα έχουν από τους Ελληνας όσοι ε
προσκύνησαν εις τον Ιμπραχήμην και δεν μετανοήσουν να κινηθούν κατ '
αυτού άντρες και γυναίκες. Τοιούτον θάνατον θα λάβουν και όσοι έχουν αυ
τό το άτιμον φρόνημα και δεν το αποβάλλουν. Ακόμη και όσοι ελεύθερΟΙ
Ελληνες, ιερείς τε και λαϊκοί δεν πιάσουν τα όπλα εις τωαύτην κρίσιμον πε
ρίστασιν και δεν τρέξουν εναντίον του εχθρού με προθυμίαν. Ο Γενικός
Αρχηγός της Πελοποννήσου Θ. Κολοκοτρώνης>> .
Στον Ιμπραήμ, που τον φοβερίζει με ένταση των καταστροφών, ο Γέρος α
παντάει περήφανα:
«Αυτό που μας φοβερίζεις να μας κόψεις και να μας κάψεις τα καρποφόρα
δέντρα μας, δεν είναι της πολεμικής έργον, διότι τα άψυχα δέντρα δεν ενα
ντιώνονται σε κανέναν, μόνον οι άνθρωποι οπού εναντιώνονται έχουνε
στρατεύματα και σκλαβώνεις κι έτσι είναι το δίκαιο του πολέμου. Με τους
ανθρώπους κι όχι με τ' άψυχα δέντρα να τα βάλεις· όχι τα κλαριά να μας κό
ψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα πάνω στην πέ
τρα να μη μείνει, ημείς δεν προσκυνούμε. Τι τα δέντρα μας αν τα κόψεις κω
τα κάψεις, την γη δεν θέλει την σηκώσεις και η ιοια η γης οπού τα έθρεψε
μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνον ένας Ελληνας να μείνει, πάντα θα
πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γη μας θα την κάνεις δική σου>> (Απο
μνημονεύματα, σ. 161).
Η άτεγκτη και πατριωτική αυτή στάση του Γέρου σώζει τον αγώνα. <<Εις
τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνον διά την πατρίδα μου, όΧΙ
άλλη φορά -γράφει. Εβάσταξα τον κόσμο έως ότου έγινε η ναυμαχία εις το
Νεόκαστρο» (η ναυμαχία του Ναβαρfνου).
Ενώ ο πόλεμος του Κολοκοτρώνη μαινόταν στο Μοριά, ο Κόχραν θέλησ�·
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να εξαλεfψει την αποτυχfα του στην Αττική μ' ένα τολμηρό κατόρθωμα.
Αποφάσισε λοιπόν να πλεύσει στην Αλεξάνδρεια και να χτυπήσει το ναύ
σταθμο αυτό του Μεχμέτ Αλή. Συγκέντρωσε 22 πλοfα και 8 πυρπολικά και
με ναυαρχιοα την «Ελλάδα» ανοfχτηκε στις 10 Ιουνfου. Το βράδυ της 16ης
έφτασε στην Αλεξάνδρεια και ύψωσε την αυστριακή σημαfα για να ξεγελά
σει τη φρουρά της βάσης. Στην αρχή το στρατήγημα πέτυχε, αλλά μόλις
μπήκε πια στο λιμάνι και ειοε ότι δεν τον ακολουθούσαν τα υπόλοιπα ελλη
νικά πλοfα, δειΛιασε και ανέκρουσε πρύμναν για τον Πόρο, καταδιωκόμενος
από τον αιγυπτιακό στόλο. Υστερα από την αποτυχfα του αυτή ο Κόχραν έ
χασε και το τελευταfο fχνος υπόληψης και ΟΙ βραζιλωνές του δάφνες φυλ
λορρόησαν εντελώς.
Στις 1 1 Αυγούστου ένα πλοfο από την Κωνσταντινούπολη έφερε στους ξέ
νους ναυάρχους την εfδηση πως υπεγράφη η Ιουλιανή σύμβαση. Ο Κόδρι
γκτον και ο Δεριγνύ ήξεραν πια ότι έπρεπε να παρέμβουν ανάμεσα στους
δωμαχομένους και να τους αναγκάσουν σε ειρήνευση ακόμη και με τα τη
λεβόλα. Ορισαν λοιπόν τη Μήλο σαν τόπο συνάντησης των ναυτικών τους
δυνάμεων και έπλευσαν στο Ναύπλιο γω ν' ανακοινώσουν τα γεγονότα
στην ελληνική κυβέρνηση. Η εfδηση έφερε στους Ελληνες παραλήρημα χα
ράς, σε μια στιγμή που τα πάντα εfχαν παραλύσει από την ανέχεια και την α
ναρχfα. Η κυβέρνηση, αφού ανακοfνωσε με προκήρυξή της προς το λαό τα
ευχάριστα συμβάντα, πήγε, με τη συμβουλή του Κόδριγκτον, στην Αfγινα
για ν ' αποφύγει τη βαριά φατριαστική ατμόσφαιρα του Ναυπλfου.
Στο μεταξύ ο Ιμπραήμ, ερεθισμένος από τον πλου του Κόχραν στην Αλε
ξάνδρεΙα, προετοfμασε μεγάλη εκστρατεfα κατά της «μικράς Αγγλfας>> του
Αργολικού, της Υδρας. Ο στόλος του Μοχάμετ Αλή αποτελούμενος από 92
πλοfα, κουβαλούσε από την Αλεξάνδρεια νέες ενισχύσεις και στις 7 Σεπτεμ
βρfου έπλευσε από την Αλεξάνδρεια στο Ναυαρfνο.
Κανένας δεν αμφέβαλλε πια γω τον προορισμό της φοβερής θαλάσσΙας δύ
ναμης αποτελούμενης από 126 πλοfα, η δε τύχη της Υδρας και των Σπετσών
θα ήταν τρομερή αν η ΙουλΙανή σύμβαση δεν γινόταν πράξη. Ο ναύαρχος
Κόδριγκτον ήθελε να εμποδfσει τον αιγυπτιακό στόλο κατά τον πλου του α
πό την Αλεξάνδρεια στην Ελλάδα, γι' αυτό μόλις έμαθε ότι ξεκfνησε έσπευ
σε μαζf με τον Δεριγνύ στα ανΟΙχτά του Μαλέα. Εφτασαν όμως αργά και ό
ταν ΟΙ δύο ναύαρχοι έπλευσαν στο Ναυαρfνο, βρήκαν τον αιγυπτιακό στόλο
έτοιμο ν' αποπλεύσει κατά του Ναυπλfου και της Υδρας.
Ο Κόδριγκτον ειδοποfησε τον Αιγύπτιο ναύαρχο ότι υπεγράφη η ΙουλΙα
νή συμφωνfα και ότι κάθε προσβολή της θα οδηγούσε σε σύγκρουση με τις

184

ΚΑΡΛ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ - ΜΠΑΡΤΟΛΝτΙ

Δυνάμεις. Ο ναύαρχος μεταβίβασε το μήνυμα στον Ιμπραήμ, ο οποίος εξέ
φρασε την έκπληξή του και ζήτησε προθεσμία για να μελετήσει την κατά
σταση.
Ο Δεριyνύ ενίσχυσε το διάβημα του Αγγλου ναυάρχου. «Οι διαταγές μας
-έγραφαν σε κοινό έγγραφο προς τον Ιμπραήμ πασά στις 22 Σεπτεμβρίου- εί
ναι τέτοιες ώστε θα καταφύγουμε στα έσχατα για την υπόθεση υπέρ της ο
ποίας συμμάχησαν οι ηγεμόνες μας. Αν λοιπόν και μια μονάχα βολή τηλεβό
λου ριχτεί κατά των σημαίων μας, θα αποβεί ολέθρια για τους ενωμένους
στόλους σας)).
Στις 15 Σεπτεμβρίου έγινε ΚΟΙνή σύσκεψη των ξένων με τους Τούρκους
ναυάρχους, παρουσία των ανωτέρων αξιωματικών. Οι ξένοι δήλωσαν ότι η
συμφωνία των ηγεμόνων τους έγινε μόνο και μόνο για να σωθεί η Τουρκία.
Ο Αιγύπτιος στρατηλάτης υποσχέθηκε να αναστείλει κάθε ναυτική επιχεί
ρηση μέχρις ότου έβαιναν ειρηνικά. Οι ξένΟΙ αποπλέοντας από το Ναβαρίνο
χαιρέτισαν με βολές τη σημαία του Ιμπραήμ.
Στο μεταξύ οι Τούρκοι παραπονούνταν συνεχώς ότι οι Ελληνες παραβαί
νουν την ανακωχή. Στο φθινόπωρο της Επανάναστης άρχισαν να αναθάλ
λουν οι ιδέες που βλάστησαν κατά την άνοιξή της. Οι Ελληνες αναθάρρησαν
μπροστά στην ανάγκη να επεκταθούν σε μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, τη
στιγμή που επέκειτο η διπλωματική ρύθμιση του προβλήματος της ανεξαρ
τησίας τους. Ετσι παρασκευάστηκε εκστρατεία του Φαβιέρου στη Χίο, ενώ
ΟΙ Κριεζώτης και Καρατάσος στάλθηκαν στις Θεσσαλία και Μακεδονία για
να τις ξεσηκώσουν. Επίσης ο στόλος απέκλεισε την Κρήτη και στάλθηκαν
2.000 άντρες στη Γραμβούσα για ν' ανάψουν φωτιά επαναστατική στην πά
ντα ξεσηκωμένη Κρήτη. Ακόμα, ετοιμαζόταν εκστρατεία για τον ξεσηκωμό
της Δ. Ελλάδας και την ανακατάληψη του Μεσολογγίου.
Ο Κόχραν με 23 πλοία ξεκίνησε για την πραγμάτωση της τελευταίας εκ
στρατείας, αλλά ο Κόδριγκτον τον εμπόδισε. Ετσι αφού κανονιοβόλησε το
Βασιλάδι, ο Κόχραν επέστρεψε στη Σύρο. Ο Αστιγξ έπλευσε με την «Καρτε
ρία)) στη Σκάλα της Αμφίσσης και χτύπησε δέκα τουρκικά πλοία από τα ο
ποία κατέστρεψε τα τέσσερα.
Η επιχείρηση του Αστιγξ ξεσήκωσε τη λύσσα του Ιμπραήμ, γιατί τη θεώ
ρησε παράβαση των όρων της ανακωχής. Αποφάσισε λοιπόν να χτυπήσει τον
Αστιγξ και την 1η Οκτωβρίου απέπλευσε προς συνάντησή του. Ο Κόδρι
γκτον μήνυσε αμέσως στον Αιγύπτιο ότι θα τον χτυπούσε αμέσως αν έμπαι
νε στην Πάτρα. Απόπειρα του αιγυπτιακού στόλου να πλεύσει στο λιμάνι
χτυπήθηκε με τα πυροβόλα των αγγλικών πολεμικών <<Ασία>> και <<Τάλ-
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μποτ ». Καταπτοημένοι οι ΑιγύπτιΟΙ εγκατέλειψαν την προσπάθεια και γύ
ρισαν στο Ναβαρfνο.

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου
Στο Ν αβαρfνο βρήκε ο Ιμραήμ οδηγfες από το σουλτάνο σύμφωνα με τις ο
ποfες έπρεπε να αποκρούσει κάθε επέμβαση των δυνάμεων και να διπλασιά
σει τις προσπάθειές του για την καθυπόταξη του Μοριά. Καταδρομικά σώ
ματα Αιγυπτfων ξεκfνησαν αμέσως και άρχισαν ν' αλωνfζουν τις Μεσσηνfα
και Αρκαδfα καταστρέφοντας ό,τι εfχε μεfνει όρθιο. 60.000 συκιές και 25.000
ελιές κόπηκαν από τη ρfζα τους. Αλλο σώμα του απο 4.000 Αιγυπτfους τρά
βηξε για την Πάτρα· ο ιο ιος τράβηξε για το Λεοντάρι και 7.000 βάδισαν για
την Καλαμάτα καταστρέφοντας τα πάντα. Αυτή ήταν η απάντηση του
Ιμπραήμ στις συμφωνfες των δυνάμεων.
Στις 13 Οκτωβρfου οι τρεις συμμαχικοf στόλοι ενώθηκαν. Ο αγγλικός
στόλος αριθμούσε 11 σκάφη, ο γαλλικός 7, ο δε ρωσικός 8. Η συνολική δύ
ναμη πυρός έφτανε τα 1 .270 πυροβόλα. Κι οι τρεις ναύαρχω συμφώνησαν
πως χρειαζόταν ένα ισχυρό χτύπημα για να συνετιστεf η Πόλη. Ζήτησαν λοι
πόν την άμεση αποχώρηση του τουρκοαιγυπτιακού στόλου από την Ελλά
δα, να σταματήσουν οι εχθροπραξfες και να εκκενωθεf ο Μοριάς.
Ο Ιμπραήμ εξαφανfστηκε για να μη φτάσει στα χέρια του το τελεσfγραφο
των ναυάρχων και εξακολούθησε το καταστρεπτικό του έργο. Γι' αυτό ο Κό
δριγκτον ως αρχαιότερος έδωσε εντολή στις 20 Οκτωβρfου να πλεύσουν οι
σύμμαχοι στόλοι στο Ναβαρfνο και να πάρουν θέσεις μάχης κοντά στα τουρ
κοαιγυπτιακά πλοfα, τα οποfα ήταν συνολικά 82 με δύναμη πυρός 2.000 τη
λεβόλων.
Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ηλεκτρισμένη. Περf τις 2.30 η ώρα όταν ο κυ
βερνήτης του αγγλικού πλοfου «Ντάρμουθ» προσκάλεσε τα δεξιά του πλοf
ου του τουρκικά πυρπολικά να του του παραχωρήσουν τη θέση τους προς
αγκυροβολfα, οι Τούρκοι αρνήθηκαν και 01 Αγγλω στεiλανε μια άκατο να
κόψει τις άγκυρές τους. Οι ΤούρκΟΙ έριξαν πυροβολισμούς και σκότωσαν
μερικούς Αγγλους στην άκατο. Το «Ντάρμουθ» απάντησε με κανονιοβολι
σμούς που τους ακολούθησαν βολές των αιγυπτιακών πλοfων κατά του
«Ντάρμουθ» και της γαλλικής ναυαρχίδας «Σειρήνα>>. Τα τηλεβόλα της αι
γυπτιακής ναυαρχίδας έβαλαν στόχο την «Ασfα>>, αγγλική αρχηγίδα του στό
λου και τότε ο Κόδριγκτον έδωσε το σύνθημα της επfθεσης.
Μεγάλη και φοβερή πάλη ξέσπασε τότε. Οι αντfπαλοι ήταν τόσο κοντά, ώ-
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στε όλες οι βολές έβρισκαν απ' ευθεfας το στόχο. Οι Αιγύπτιοι κω Τούρκοι,
παραταγμένοι πυκνά κω κακοδιοικούμενοι, δέχονταν καfριες βολές. Η
«Ασfα>> βύθισε την αιγυπτιακή κω την τουρκική ναυαρχιοα, αλλά δέχτηκε
άπειρα πλήγματα και μεταβλήθηκε σε σωρό συντριμμάτων.
Από τις δυόμισι ώς τις πέντε που διήρκεσε η μάχη το μεγαλύτερο μέρος
του τουρκοαιγυπτιακού στόλου εfχε καταστραφεf, ήτΟΙ περf τα 47 πλοfα. Ο
πάταγος της ναυμαχfας ακουγόταν ώς τη Ζάκυνθο και τα Κύθηρα κω η θά
λασσα είχε γεμfσει συντρfμμια. Από τα 82 πλοfα του τουρκοωγυπτιακού
στόλου έμειναν στην επιφάνεια το πρωf της 21 Οκτωβρfου μόνο 27, ΟΙ απώ
λειές τους δε σε έμψυχο υλικό ξεπερνούσαν τις 7 .000. Οι σύμμαχοι εfχαν 1 72
νεκρούς και 4 70 τραυματfες, τα πλοία τους όμως εfχαν πάθει μεγάλες αβα
ρfες. Οι Αγγλοι και οι Ρώσοι έπλευσαν προς επισκευή στη Μάλτα, ΟΙ δε Γάλ
λΟΙ στην Τουλόν. Στις 22 ΔεκεμβρiΌυ απέπλευσε ο αιγυπτιακός στόλος για
την Αλεξάνδρεια κουβαλώντας τους άχρηστους για το εκστρατευτικό σώμα
αμάχους Αιγύπτιους και πολλές χιλιάδες δούλους από το Μοριά.

ΔΙεθνής απήχηση
Η ναυμαχfα του Ναβαρfνου υπήρξε θρίαμβος των λαών κατά των βασιλέ
ων. Η κοινή ευρωπαϊκή γνώμη παρότρυνε στην αρχή τα ανακτοβούλια σε ει
ρηνική μεσολάβηση ανάμεσα στα διαμαχόμενα μέρη και στο τέλος τούς πίε
σε να δώσουν την αποφασιστική ναυμαχfα του Ναβαρίνου. Η χριστιανοσύ
νη αισθάνθηκε βαθύτατη αγαλfαση, ενώ οι αυλές λούφαξαν κατάπληκτες.
Και σ' αυτές τις αυλές της Πετρούπολης κω του Παρισιού νόμισαν σκόπιμο
να καταστείλουν τα αισθήματα χαράς και δήλωναν δήθεν τη λύπη τους, ρί
χνοντας βέβαια την ευθύνη στην Πύλη. Για την αγγλική κυβέρνηση, αντf
θετα, η ναυμαχfα υπήρξεν κεραυνός. Μάταια ο Κόδριγκτον έστελνε εκθέσεις
και δικαιολογούνταν ότι ήταν αναπόφευκτη. Οι Τόρις τραβούσαν τα μαλλιά
τους και φώναζαν ότι προσβλήθηκε μια φιλική δύναμη και έκαναν aπανω
τές επερωτήσεις στη Βουλή. Αποτέλεσμα ήταν να αντικατασταθεf ο Κόδρι
γκτον στην αρχηγfα του στόλου της Μεσογεfου και να γfνουν προτάσεις για
την παραπομπή του στο στρατοδικείο!
Τη γενική εικόνα της αντιδραστικής Αγγλίας εκφράζει ο λόγος του βασι
λιά στα 1828, ο οποfος χαρακτήρισε τη ναυμαχfα <<θλιβερό γεγονός που έγι
νε αφορμή να καταπολεμηθεf η θαλασσfα δύναμη παλαιού συμμάχου>> .
Φυσικά στις γερμανικές και την αυστροουγγρική αυλή απλώθηκε θλfψη
κω κατήφεια για τον τουρκικό όλεθρο. Ο Μέτερνιχ έβλεπε να γκρεμίζονταΙ
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συνήλθε από την πρώτη έκ
οι προσπάθειές του ολόκληρων ετών κω όταν
οφορήσουν ποιο μέσο διέ
πληξη, έγραφε εφωνικά στο Λονδίνο να τον πληρ
τη συντριβή της τουρ
θετε η Αγγλία γω την αναχαίτιση της Ρωσίας μετά
κικής δύναμης. . .
ρίνου έγινε δεκτό μ ε τη
Στην Πόλη τ ο άγγελμα της ναυμαχίας του Ναβα
η Πύλη ειδοποίησε τους
συνήθη ανατολίτικη απάθεια και σης 9 Νοεμβρίου
ές σχέσεις μαζί τους,
ματικ
πρεσβευτές των δυνάμεων ότι δωκό πτει τις διπλω
τηκε και παράσχουν ικα
εκτός αν αποζημιωθεί γω το στόλο της που βυθίσ
εις της Πύλης αποκρού
νοποίηση γω την προσβολή. Εννο είτω ότι ΟΙ αξιώσ
εμμονή στις αποφάσεις του
στηκαν κω εκ μέρους των δυνάμεων δηλώθηκε
Λονδίνου.
Κωνσταντινούπολη, ενώ
Σης 8 Δεκεμβρίου οι πρέσβεις εγκατέλειψαν την
υές, με γενικό τόπο
ρασκε
η Πύλη προέβαινε σε πυρετώδεις πολεμικές προπα
λη. Παράλληλα, η Πύλη
συγκέντρωσης των στρατευμάτων την Αδριανούπο
ων της όπου κατοπ τριζόταν
εξέδωσε ΒαΎιάν-Ναμi, δηλαδή δήλωση των δικαί
Ρωσίας. Αυτή κατηγο
η έχθρα της κατά των δυνάμεων κω ιδίως κατά της
την αποστ ασία των Ελλή
ρούνταν ότι <<εμπόδωε την Πύλη να καταπνίξει
νήσεις και τις έπεωε να
νων και ότ ι μετέδωκε τη μανία της στις άλλες κυβερ
δων. Αυτή υπήρξε η
ραγιά
συνάψουν συμμαχία για την απελευθέρωση των
ργημάτων κατά του αυ
αιτία της ναυμαχίας του Ναβαρίνου και των κακου
ευτές να επιμείνουν στις
τοκρατορικού στόλο υ. Αυτή υποκίνησε τους προσβ
Ελλήνων κω τους πα
των
αγέρωχες προτάσεις τους για την απελευθέρωση
ρότρυνε τέλος να φύγουν από την Πόλη >>.
ικούς Αρμέν ιους.
Η λύσα της Πύλης ξέσπασε τότε πάνω στους καθολ
εξάρτησής τους
της
λόγω
α,
12.0 00 εξορίστηκαν από την Πόλη στην Αγκυρ
από τη Δύση.

Το Ναβαρίνο και οι Ελληνες
πραγματική σανιοα
Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο υπήρξε γω τους Ελληνες
οτρώνη, γιατ:ί σήμερα
σωτηρίας. <<Χαρή τε, έγραφε ο Νικητ αράς στον Κολοκ
Πραγματικά , η κρίση
.
της>>
αναστήθηκε η πατριοα μας και παύουν τα δεινά
σης εκκλησίες κω έ
είχε περάσει κι ο λαός, μεθυσμένος από χαρά, ξεχύθηκε
ψαλλε ύμνους ευχαρ ιστήρ ιους.
υπέρ του οποίου
Δικωο ύτω όμως κανείς να ρωτήσ ει: πΟΙο ήταν το έθνος
έτη μαινόταν ο αγώ
επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις; Επί επτά ολόκληρα
νός, ο Μπότσαρης,
νας. Οι ήρωες που είχαν κρατήσει τη σημαία του, ο Γερμα
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ο Καραϊσκάκης βρίσκονταν στον τάφο. Η φωτιά του πάθους, που είχε πα
ρορμήσει σε ανδραγαθήματα φοβερού μεγαλείου, ήταν πια σβησμένη στις
καρδιές των μαχητών.
Στα καπνίζοντα ερείπια περιπλανιούνταν ισχνά φαντάσματα με βαθουλω
μένα μάτια, που προσήλωσαν τα μάτια τους προς τη Δύση απ' όπου περίμε
ναν να φανεί ο ηγέτης που θα έβαζε τέρμα στην Επανάσταση και θα έσωζε
την Ελλάδα από το ψυχομαχητό της, τη διχόνοια και την απόγνωση. Θα ι
δούμε στο επόμενο κεφάλαιο αν ο Καποδίστριας υπήρξε ο πολιτικός Μεσσίας
που μπόρεσε να πει στον νεκρό:
- Σήκω επάνω και περπάτα!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Η κατάσταση στα

1828

Τη νύχτα της 18 Ιανουαρίου 1828 επιβαίνοντας στην αγγλική φρεγάτα
«Ουοροπάη » , έφτασε στο Ναύπλιο ο εκλεγμένος από την Εθνοσυνέλευση
Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιω. Καποδίστριας. Τρία ξένα πολεμικά χαιρέτισαν
την ελληνική σημαία με κανονιοβολισμούς. Είναι η πρώτη περίπτωση από
δοσης επισήμων τιμών εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ενώ ο λαός
επευφημούσε.
Ο Καποδίστριας αποβιβάστηκε στις 20 του μηνός και ευθύς αμέσως κάλε
σε τους αρχηγούς των φατριών που λυμαίνονταν το Ναύπλιο, τους Γρίβα
και Στράτο, να καταπαύσουν τις εχθροπραξίες και να αποδώσουν τους αιχ
μαλώτους κι από τις δυο πλευρές. Οι δύο αντίπαλοι συμμορφώθηκαν κι ο
Κωλέττης επιφορτίστηκε να παρακολουθήσει την πιστή εκτέλεση των συμ
φωνημένων.
Στις 23 Ιανουαρίου ο Καποδίστριας έφτασε στην Αίγινα και δέχτηκε στο
πλοίο τα μέλη της κυβερνητικής επηροπής και της Βουλής. Συνοδευόμενος
απ' αυτά αποβιβάστηκε στο νησί. Ο,τι ειοε ή άκουσε ελάχιστα τον ενθάρρυ
νε στο έργο του. Οι εκθέσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων μιλούσαν για
εσωτερική αποσύνθεση. Ο υπουργός των Εσωτερικών Λόντος ανάφερε ότι
ολόκληρη η διοίκηση είχε αποσυντεθεί και η κάθε περιοχή αγνοούσε το κέ
ντρο. Ο υπουργός των Εξωτερικών και των Ναυτικών παραπονέθηκε ότι η
Ελλάδα υπέφερε από την παρουσία των ξένων στόλων και των απαγορευτι
κών διαταγών των τριών ναυάρχων για ελεύθερη ναυσιπλοiα με την απειλή
των τηλεβόλων. Το μικρό ελληνικό ναυτικό κυβερνούσε αυθαίρετα ο Κό
χραν χωρίς να λογαριάζει την κυβέρνηση. Ο πόλεμος είχε επιφέρει βαθιές
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πληγές στο εμπόριο και 01 κάτοικοι των νησιών μόλις που ζούσαν .
Ο υπουργός των Οικονομικών ανέφερε ότι τα έσοδα του κράτους ήταν μη
δαμινά. Τους φόρους εισέπρατταν 01 τοπικοί κοτζαμπάσηδες, τους οποίους
σε μερικές περιπτώσεις υπεράσπιζε ο Κόχραν, όπως στη Σάμο. Το έλλειμμα
του εθνικού ταμείου ήταν τη στιγμή της άφιξης του Καποδίστρια 28. 724
γρόσια.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Εκπαιοευσης δεν είχε να επιδειζει παρά δύο
δικαστήρια, ένα στην Αίγινα κι ένα στη Σάμο, καθώς και ελάχιστα σχολεία.
Ο υπουργός των Στρατ ιωτικών aράδιασε μερικά ονόματα καπεταναίων που
κρατούσαν τα κάστρα με άγνωστο αριθμό ανδρών και κυβερνούσαν σαν με
σαιωνικοί τιμαριούχοι, ζώντας σε βάρος των κατοίκων και ληστεύοντάς
τους, όπως περίπου και τ' aσκέρι του Ιμπραήμ.
Η γενική αυτή αθλιότητα έκανε βαθιά εντύπωση στον Καποδίστρια, 52
χρόνων ώριμο άντρα τότε, και με ζέση ανέλαβε το έργο του, δίνοντας πρώ
τος το παράδειγμα των στερήσεων. Εμενε σ' ένα δωμάτιο και είχε σαν μονα
δικό πόρο για τη διόρθωση των κρατικών οικονομικών 300.000 φράγκα προ
ορισμένα από την ευρωπαϊκή φιλανθρωπία για εξαγορά αιχμαλώτων.
Κοινωνικά, η Ελλάδα την εποχή αυτή χωριζόταν σε τρεις τάξεις: τους
πλούσιους γαιοκτήμονες που δεν είχαν αποβάλει την πασάδικη νοοτροπία
τους, τους καπεταναίους που μπέρδευαν το νόημα της ελευθερίας με την α
κολασία και την αγροτική τάξη που σήκωνε το βάρος της παραγωγικής ερ
γασίας κι είχε βαρεθεί να είναι μπαίγνιο των δυο άλλων. Υπήρχε κι άλλη μια
κατηγορία πολιτών, η μικρή ομάδα των μορφωμένων και των φιλελλήνων,
που μαζί.με τους αγρότες έτρεφαν πολλές ελπιοες για τον Καποδίστρια.
Ο Καποδίστριας άρχισε το πολιτικό του στάδιο στην Ελλάδα με τη διάλυ
ση της Βουλής και την ανάληψη της εξουσίας στα χέρια του δικτατορικά.
Αντί της Βουλής, που διαλύθηκε στις 30 Ιανουαρίου, εγκατέστησε ένα ειοος
συμβουλευτικού σώματος, το Πανελλήνιον, αποτελούμενο από 27 μέλη και
τρία τμήματα, των εσωτερικών, των οικονομικών και του πολέμου.
Οι Κουντουριώτης, Ζαiμης και Μαυρομιχάλης διορίστηκαν πρόεδροι των
τριών τμημάτων, ενώ -ypαμματείς (υπουργο{) διορίστηκαν οι Σπηλιάδης
και Παπαδόπουλος των Οικονομικών, Ψύλλας και Αινιάν των Εσωτερι
κών, Ζωγράφος και Κλωνάρης των Στρατιωτικών· -ypαμματiας της Ετιι
ιφατείας διορίστηκε ο Σπ. Τρικούπης. Επίσης ο αδελφός του Καποδίστρια,
Βιάρος, ένας άνθρωπος μικρόνους και ανίκανος, διορίστηκε κυβερνήτης
των Υδρας, Σπετσών, Πόρου και Αιγίνης. Στις 7 Φεβρουαρίου ο Καποδί
στριας έδωσε τον όρκο του Κυβερνήτη κι επάνω στα ερείπια του Συντάγ-
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ματος της Τροιζήνας οικοδόμησε την απολυταρχική εξουσfα του.
Πρώτο μέλημά του υπήρξε η εξεύρεση οικονομικών πόρων. Μπροστά
στην ένδεια του ταμεfου αναγκάστηκε να διαθέσει τις 300.000 φράγκα που
εfχε στα χέρια του για την εξαγορά των αιχμαλώτων. Ακόμα υποθήκευσε τα
κτήματά του στην Κέρκυρα, για να αγοράσει δύο φορτfα τροφfμων στη Μάλ
τα. Αφού απέτυχε στην προσπάθειά του να επιτύχει δάνειο από το εξωτερι
κό, στράφηκε προς τους γαιοκτήμονες και τους εμπόρους του εσωτερικού
ζητώντας δάνειο έντοκο. Ταυτόχρονα επιχεfρησε ένα ειοος αναγκαστικού
δανείου διατάσσοντας στις 14 Φεβρουαρίου τη σύσταση κρατικής τράπεζας
στην Αίγινα, που τα χρεόγραφά της, πληρωτέα μετά ένα έτος, θα απέδιδαν
τόκο 8% . Δίνοντας πρώτος το παράδειγμα, κατέθεσε 1.000 τάλιρα και παρα
χώρησε μέρος των κεφαλαίων που είχε εμπιστευτεί στα χέρια του η ευρω
παϊκή φιλανθρωπfα. Παράλληλα παρακάλεσε τον Κουντουριώτη να κατα
θέσει 10.000 τάλιρα και χτύπησε πολλές πόρτες στο εσωτερικό και το εξω
τερικό. Μόνο μερικοί πλούσιοι φιλέλληνες ανταποκρfθηκαν και ενεγράφη
σαν για 50.000 φράγκα ο καθένας, μεταξύ των οποfων και ο βασιλιάς Λουδο
βίκος της Βαβαρfας. Από τους ντόπιους κτηματίες πολλοί λίγοι πρόσφεραν,
οι δε Ορλάνδος και Κουντουριώτης γράφτηκαν για το ασήμαντο ποσό των
2.000 ταλίρων.
Ωστόσο, το νεοπαγές ιορυμα ήταν μοιραfο να καταρρεύσει σύντομα, γιατf
δεν υπήρχε εξασφάλιση των χρημάτων των πιστωτών. Γι' αυτό στις 3 Φε
βρουαρfου 1830 εξεδόθη διάταγμα που προικοδοτούσε την τράπεζα με τους
σταφιδαμπελώνες της Αχα'ϊας, τους ελαιώνες της Άμφισσας και της Κορfν
θου, τα σμυριδωρυχεfα και τις αλυκές της Νάξου, καθώς και τα λατομεfα και
τις αλυκές της Μήλου. Οι πιστωτές όμως δεν αρκέστηκαν σ' αυτά και ζη
τούσαν πολιτικές εγγυήσεις. Σε λfγο κανεfς δεν δεχόταν τα χρεόγραφά της
στην τρέχουσα αξία τους κι έτσι η τράπεζα εξέπνευσε. Δεν έγινε πια λόγος
για επιστροφή των καταβολών, έως ότου η αντιβασιλεfα την κατάργησε και
τυπικά.
Τα φορολογικά του νεαρού κράτους βρfσκονταν σε απελπιστική κατάστα
ση. Ο έγγειος φόρος είναι διπλός, 10% επf των ιδιωτικών κτημάτων και 30%
επf των εθνικών γαιών. Το βαρύ αυτό φόρο καθιστούσε βαρύτερο το κακό
σύστημα κοστολογισμού και εfσπραξης. Η δεκάτη ( 10%) aφαιρούνταν από
την ακαθάριστη παραγωγή του κτήματος, χωρfς να υπολογfζονται η περιο
χή και η ποιότητα του εδάφους, ο κόπος και η δαπάνη της καλλιέργειας. Ετσι
οι χωρικοf προτιμούσαν ν' αφήνουν ακαλλ ιέργητες τις πετρώδεις γαfες πα
ρά ν' αγωνfζονται κατά της φύσης και της κυβέρνησης.
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Ο τρόπος είσπραξης ήταν σκληρότατος. Εκμισθώνονταν κατ' έτος κατά
διαμερίσματα κω κΟΙνότητες κω η κυβέρνηση παραχωρούσε στον εκμι
σθωτή την αναγκαία δύναμη για τη βίωη είσπραξη. Οι εκμισθωτές εκμε
ταλλεύονταν φοβερά την ισχύ τους. Κανείς δεν μπορούσε να θερίσει, ν' α
λωνίσει ή και ν' αλέσει χωρίς την παρουσία του ενοικιαστή των φόρων. Απο
τέλεσμα ήταν ν' αφήνεταΙ aσυγκόμιστη η παραγωγή και να καταστρέφεται.
Ετσι, τα εισοδήματα του κράτους εξαρτιόνταν από τον καιρό, τον φορατζή
ή τον παραγωγό, που βέβωα προσπαθούσε με χίλιους τρόπους να φενακίσει
τους φοροεισπάκτορες. Το κράτος αναγκαζόταν επίσης να γίνει σιτέμπορος
και να ασκεί φοβερό ανταγωνισμό στους παραγωγούς. Ετσι οι φόρΟΙ που
πλήρωνε ο λαός δεν πήγαιναν στο δημόσιο ταμείο, αλλά στα βαλάντια λίγων
ιδιωτών.

Τα « εθνικά» κτήματα
Το ζωτικό ωστόσο πρόβλημα του ελληνικού λαού ήταν τα λεγόμενα

«ε

θνπcά» κτήματα, τα πρώην δηλαδή τουρκικά τσιφλίκια που περιήλθαν στα
χέρια του κράτους. Η ταν τόσο πολλά, ώστε αποτελούσαν τα 4-5 δέκατα του
όλου εθνικού εδάφους. Η επιτροπή που διόρισε ο Καποδίστριας για την κα
ταγραφή τους δεν ανταποκρίθηκε καθόλου στον προορισμό της, έπαιρνε πα
χυλές αμοιβές χωρίς να κάνει απολύτως τ ίποτε, ενώ η υπόσχεση της διανο
μής της εθνικής γης στους αγωνιστές ολοένα αναβαλλόταν χωρίς να πραγ
ματοποιείται ποτέ.
Οι Ελληνες περίμεναν τη διανομή αυτή για να μπει τέρμα στα δεινά τους.
Τα σχέδια λοιπόν για τη διανομή τους ήταν τολμηρά και τις πιο πολλές φο
ρές τυχοδιωκτικά. Ο Πονηρόπουλος υπέβαλε σχέδιο στην κυβέρνηση σύμ
φωνα με το οποίο υπήρχαν στην Ελλάδα 68.000 γεωργικές ΟΙκογένειες. Στην
καθεμιά παραχωρούνταν 100 στρέμματα γης προς δρχ. 30 το στρέμμα. Το
κράτος έτσι θα εισέπραττε 204.000.000 δρχ. μέσα σε μια 30ετή προθεσμία κω
με τόκο 6%. Ετσι η κυβέρνηση θα είχε ετήσιο εισόδημα 20.400 δρχ. Ωστόσο
η διανομή αυτή ήταν αδύνατη, ακόμα κι αν καταρτιζόταν πλήρες κτηματο
λόγιο, γιατί όλΟΙ είχαν αξιώσεις στην εθνική γη. Από την πλευρά του Καπο
δίστρια έγινε σκέψη να εποικισθεί η χώρα από ξένους γεωργούς που θα παίρ
νανε κτήματα, ενισχυμένοι από εξωτερικά δάνεια, για να βελτιωθούν οι καλ
λιεργητικές μέθοδοι.
Η παρέλκυση του ζητήματος δημιούργησε ταραχές στη χώρα (Υδρα, Μά
νη) κω τότε ο Καποδίστριας αναγκάστηκε να ξαναπιάσει το ζήτημα. Εριξε
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την ευθύνη στη Γερουσfα, κατηγόρησε τους μεγαλοϊδιοκτήτες ότι ήθελαν
να σφετεριστούν τα «εθνικά>> κτήματα και δήλωσε ότι εγκαταλεfπει τη σκέ
ψη για εποικισμό ξένων, γιατί η κυβέρνηση δυνατόν να παρεξηγηθεf ότι ευ
νοεf ξένους εποfκους. Η ευθύνη του Καποδίστρια στην παρέλκυση του ζη
τήματος της εθνικής γης εfναι τόσο τεράστια, ώστε ωχριά μπροστά της κά
θε άλλη ενέργειά του υπέρ της χώρας.

Φορολοyiα και νόιπσμα
Και στο φορολογικό τομέα προσπάθησε ο Καποδίστριας να εγκαινιάσει νέο
σύστημα, καθορfζοντας την καταβολή του φόρου σε χρήμα από 1 0-25%, α
νάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων. Φυσικά ο Ελλη
νας χωρικός ήταν αδύνατο να εξεύρει μετρητά χωρίς να καταφύγει σε τοκο
γλύφους και το νέο σύστημα χρεοκόπησε οικτρά, με άμεσο αποτέλεσμα την
επάνοδο στο παλιό.
Θέλοντας να αυξήσει τους κρατικούς πόρους καθιέρωσε τους έμμεσους φό
ρους και ανέβασε τα τελωνειακά τέλη σε 6% στις εξαγωγές και 10% στις ει
σαγωγές. Το γεγονό δυσαρέστησε τους Αyyλους βιομήχανους, που εfχαν κα
κοσυνηθίσει στο 3% των Τούρκων. Παρά ταύτα, οι τελωνειακές εισπράξεις
μαζf με το φόρο του άλατος απέδωσαν 1. 200.000 φοίνικες. Γι' αυτό ο Καπο
δίστριας κατέφυγε στο μέτρο της αυξήσεως του δασμού των εκ του εξωτερι
κού εμπορευμάτων. Το καλοκαίρι του 1831 το εξαγωγικό τέλος έφτασε τα
8% και το εισαγωγικό 12%. Κι όταν μετανάστες από την Ακαρνανfα θέλησαν
να περάσουν τα όρια της Ελλάδος, τους ζητήθηκε για τα πράγματά τους στα
σύνορα εισαγωγικός φόρος 12%, πράγμα που τους ανάγκασε να ξαναγυρί
σουν στις τουρκοκρατούμενες εστίες τους.
Τα νομισματικά πειράματά του επίσης έδειξαν τη μεγάλη του αμάθεια και
δεν ανταποκρfθηκαν στις ανάγκες του τόπου. Αντί να ορίσει σαν νομισμα
τική μονάδα το φράγκο, δημιούργησε το φοίνικα, επηρεασμένος από τις πα
λιές σχέσεις εμπορίου με την Ανατολή και όρισε τιμή του το 1/6 του ισπανι
κού ταλίρου. Δεν υπολόγισε όμως, ότι τα ισπανικά τάλιρα κυκλοφορούσαν
στην Ανατολή υπερτιμημένα κι έτσι το νέο νόμισμα είχε ασταθή βάση. Κα
τά την κοπή λησμονήθηκε ν' αφαιρεθεί από την αξία κάθε αργυρού φοfνικος
η δαπάνη του κόστους κι έτσι η έκδοση του νομfσματος αντf να πλουτfζει το
κράτος, το ζημfωσε. Οι κερδοσκόποι εκμεταλλεύτηκαν την ασυγχώρητη αυ
τή αμέλεια και ή τα έλιωναν και τα πουλούσαν σαν ασήμι ή τα εξήγαν στο ε
ξωτερικό. Η κυβέρνηση μπροστά σ' αυτή την κατάσταση σταμάτησε την πε-
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ρωτέρω έκδοση κω κυκλοφορούσε μόνο τα χάλκινα σε αξία λεπτών. Το πο
σό των χάλκινων ήταν τέτοιο, ώστε σε δύο χρόνια ξεπέρασαν το ένα εκα
τομμύριο φοίνικες.
Γενική επίσης αγανάκτηση έφερε στον εμπορικό κόσμο, διάταξη κατά την
οποία οι οφειλέτες σε τουρκικό νόμισμα προ της νομισματικής μεταρρυθμί
σεως του 1828 υποχρεούνταν στη πληρωμή του χρέους τους σε σύγχρονο
της εξοφλήσεως νόμισμα. Κω στα τέλη του 1831 δημοσιεύτηκε απαγόρευση
της κυκλοφορίας ξένων, και ιδίως τουρκικών νομισμάτων, ακόμα κι αυτών
που κόπηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ του 1826 κω του 1828. Το μέτρο ήταν α
ληθινά ακαταλόγιστο για χώρα που πάλευε με τη χρεοκοπία κω άνοιγε ε
ντελώς τ ις πόρτες στην τοκοφλυφία και την παραχάραξη.

Στρατός και στόλος
Πώς, μέσα σ' αυτή την κατάσταση, ήταν δυνατό να διοργανώσει το στρα
τό κω το ναυτικό της χώρας, που του παρουσίαζε για κύριο μέλημά του;
Την κύρια δύναμη του στρατού αποτελούσε το σώμα των 8.000 aτάκτων,
διαιρεμένο από άπειρα μικροσυμφέροντα κω aντιζηλίες. Με διαταγή του
Καποδίστρια, οι άτακτοι κλήθηκαν να πειθαρχήσουν στη νέα εξουσία και
συνεκάλεσε στου Δαμαλά, απέναντι στον Πόρο, τους αρχηγούς τους. Μόλις
ο Καποδίστριας βγήκε στον Πόρο, τον επισκέφθηκαν πλήθος επιτροπές και
εξέφρασαν φριχτά παράπονα κατά των παρεκτροπών των aτάκτων σε βάρος
του λαού. Ο Καποδίστριας εξέδωσε αυστηρή διαταγή στον Δημήτριο Υψη
λάντη, που φερόταν σαν αρχηγός τους, και τον προσκάλεσε μαζί με τον Με
ταξά στον Πόρο, για να επιληφθούν τη στρατιωτική διοργάνωση.
Τα πρώτα αποτελέσματα της σύσκεψης ήταν επισφαλή. Εξεδόθη νέος κα
νονισμός που όριζε τη διαίρεση του στρατού κω κανόνιζε, επί το ευρωπαϊ
κότερον, τα της μισθοδοσίας, τροφοδοσίας, ιματισμού και πειθαρχίας. Μο
νάδα του στρατού ορίστηκε η χιλιαρχία, πράγμα που ήταν κεφαλωωδώς
λανθασμένο, δεδομένου ότι η πείρα του Αγώνα κω η φύση του εδάφους α
πέδειξαν ότι απαιτούνταν μικρές ευκίνητες μονάδες κι όχι σώματα από χί
λιους μαχητές.
Ωστόσο η προσπάθεια οργάνωσης τακτικού στρατού ήταν προορισμένη να
αποτύχει παταγωδώς. Ο αριθμός των τακηκών μόλις έφτανε το 1829 στους
2. 6 12 άνδρες κω η διατήρησή του απορροφούσε 13 .000 τάλιρα το μήνα.
Πλην του τακτικού στρατού, οι χιλιαρχίες απαιτούσαν άλλες κολοσσιαίες
δαπάνες.
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Το καλοκαίρι του 1820 γεννήθηκαν ελπίδες βελτίωσης κατόΠΙν της διά
θεσης από τη Γαλλία 100.000 φράγκων το μήνα για τη διατήρηση του τα
κτικού στρατού, η δε διοίκησή του μεταβιβάστηκε από τον Βαβαρό Αϊντεκ
στον Γάλλο Τρεζέλ. Από τη Γαλλία στάλθηκαν άφθονα πολεμοφόδια, οι
στρατιώτες ντύθηκαν ομοιόμορφα και έπαιρναν τακτικά το μισθό τους. Γάλ
λοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί αποσπάστηκαν στις μονάδες του τακτι
κού στρατού και στο πυροβολικό, το μηχανικό και το ιππικό. Η Στρατιωτι
κή Σχολή Ευελπίδων, που λειτουργούσε από ένα χρόνο πριν, υποσχόταν
βοήθεια σε στελέχη.
Αντί της χιλιαρχίας που επικρατούσε στην οργάνωση των aτάκτων, ο τα
κτικός στρατός απέκτησε τάγματα ή ιΛες με χωριστή διοίκηση. Κατά μίμη
ση του γαλλικού στρατού, καταρτίστηκε κανονισμός διοίκησης που έφερε
κάλλιστους καρπούς. Ωστόσο, η κυβέρνηση, εχθρική προς τη γαλλική πολι
τική, έφερε εμπόδια στους Γάλλους οργανωτές και προσπαθούσε να απο
κλείσει κάθε γαλλική επιρροή στο στρατό.
Οι αγεφύρωτες αντιθέσεις ανάμεσα στους aτάκτους και τον τακτικό στρα
τό οδήγησαν το φθινόπωρο του 1829 σε απόπειρα ριζικής αναμόρφωσης. Οι
χιλιαρχίες, με δύναμη 5.000 ανδρών, κλήθηκαν στη Σαλαμίνα, όπου τις ε
πιθεώρησε ο Καποδίστριας με τον Γάλλο στρατηγό Ζεράρ. Ο τελευταίος άλ
λαξε τη σύνθεσή τους και διαίρεσε τους aτάκτους σε 20 ταξιαρχίες και την
καθεμία σε 4 λόχους. Ο αρχηγός της ταξιαρχίας ονομάστηκε ταξίαρχος και
οι χιλίαρχοι έλαβαν το βαθμό του στpατηΎού.
Ο φανταχτερός ιματισμός και ο οπλισμός των παλικαριών διατηρήθηκαν,
διαλύθηκαν όμως οι κλίκες και οι στενές σχέσεις ανάμεσα σε αξιωματικούς
και στρατιώτες.
Ο Ζεράρ αποφάσισε επίσης να ιδρύσει ένα πρότυπο τάγμα, που θα αποτε
λούσε τον επιμορφωτικό πυρήνα του στρατού και θα αριθμούσε στις γραμ
μές του μόνον επιλέκτους. Γι' αυτό κάλεσε στο Αργος 300 αξιωματικούς των
aτάκτων και τους πρότεινε ν' αποτελέσουν αυτοί το πρότυπο τάγμα, υπο
βαλλόμενοι στον ευρωπαϊκό τρόπο εκπαίδευσης. Τα παλικάρια εξοργίστη
καν φοβερά και αρνήθηκαν, εκτός από 20.
Στο ναυτικό τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Προ και κατά την Επανά
σταση όλα τα ελληνικά πλοία ήταν ιδιόκτητα και το ελληνικό κράτος, αντί
να έχει δικό του στόλο, αναγκαζόταν ακόμα να επαιτεί την εύνοια των πλού
σιων καραβοκύρηδων.
Ενα από τα πρώτα μελήματα του Καποδίστρια ήταν να χτυπήσει τα καπε
τανάτα στα νησιά που ασκούσαν την πειρατεία. Παράλληλα, οι Αγγλοι κατέ-
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στρεψαν τη Γραμβούσα ΚαΙ το Καστελόριζο, ενώ ο Μιαούλης χτύπησε τα Δια
βολόνησα -φωλιά πειρατών του Ολύμπου-, τη Σκιάθο κω τη Σκόπελο. Επί
σης ωφέλησε πολύ την Ελλάδα το γεγονός ότι είχε απαλλαγεί από τον Αγγλο
τυχοδιώκτη Κόχραν, αλλά η αναγόρευση ως αρχιναυάρχου τού Βιάρου Κα
ποδίστρια συσκότισε τόσο πολύ τα πράγματα στο ναυτικό, ώστε όταν το 1833
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα βρήκε το στόλο άχρηστο και τα πλοία του σάπια.

Γεωργία, βιοτεχνία, συγκοινωνία
Οπως αστόχησε στα μέτρα που προηγουμένως περιγράψαμε, το ίδιο απέ
τυχε ο Καποδίστριας και στην ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών
της χώρας. Αν και πολλές φορές εξέφρασε τη θέληση για την εμψύχωση της
γεωργίας, της βΙΟτεχνίας και την ανάπτυξη συγκοινωνιακού δικτύου, ω
στόσο δεν κατάφερε τίποτε από έλλειψη κεφαλαίων.
Παιδαριώδη ήταν εντελώς τα μέτρα του για τη γεωργία. Διένειμε τα ανα
γκαία γω να ζήσουν στους φτωχούς της Αίγινας και του Μοριά, τους υπο
χρέωσε ν' αλλάξουν τ ις καλλιεργητικές μεθόδους και διέδωσε την καλλιέρ
γεια της πατάτας. Παράλληλα έδειξε κάποια φροντιοα γω τον Πόρο, ενώ η
υπόλοιπη Ελλάδα ήταν βυθισμένη σε aρχέγονη ησιόδεια απλότητα. Ωστόσο,
έφερε ελβετικά αλέτρια και ιορυσε το πρότυπο γεωργικό αγροκήπιο της Τί
ρυνθας, όπου επικρατούσε πιθηκισμός ξένων μεθόδων, χωρίς να λαμβάνο
νται υπ' όψιν ούτε η διαφορά κλίματος ούτε 01 ανάγκες του πληθυσμού. Επί
σης είχε παραχωρήσει μεγάλη έκταση 5.000 στρεμμάτων στον Αμερικανό
Σάμουελ Χάου, με πενταετή φορολογική απαλλαγή, προκειμένου να ιδρύσει
κοντά στον Ισθμό αγροτ ική απΟΙκία προσφύγων. Η κοινότητα ουδέποτε
μπόρεσε να περιλάβει περισσότερες από 40 ΟΙκογένειες και διαλύθηκε κατά
τις ταραχές των ετών 1830-3 1 .
Απ ό τ α συγκΟΙνωνιακά έργα τ ο μόνο αξιόλογο ήταν η οδός Ναβαρίνου 
Μεθώνης, και αυτή έργο των Γάλλων. Ωστόσο το συγκοινωνιακό δίκτυο
και οι γέφυρες ήταν ο μόνος τρόπος να επέλθει επαφή μεταξύ των απομονω
μένων περΙΟχών της Ελλάδας και να ενοπΟΙηθεί η δΙΟίκηση της χώρας. Επί
σης την επικΟΙνωνία της χώρας με το εξωτερικό δυσκόλεψε φοβερά το μέτρο
των διαβατηρίων, που ήταν αποτέλεσμα του αστυνομικού καθεστώτος και
η μίμηση του ρωσικού συστήματος. Η διάταξη αυτή ήταν αντίθετη με τα δη
μοκρατικά ήθη των Ελλήνων και αποδοκιμάστηκε απροκάλυπτα απ' όλους.
Η κατάσταση των μέσων της συγκοινωνίας ήταν επίσης τραγική. Το 1828
ιδρύθηκε το πρώτο ταχυδρομείο, το οποίο γρήγορα κατάντησε όργανο κα-
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τασκοπfας των μυστικών της αλληλογραφfας των πολιτών για πολιτικούς
λόγους. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, όταν διατύπωσε σε μια επιστολή του τη
δυσαρέσκειά του κατά του Καποδfστρια, συνελήφθη, δικάστηκε στις Σπέ
τσες για προσβολή της αρχής και ρfχτηκε στη φυλακή, όπου έμεινε έξι μή
νες, για ν' αθωωθεf στο τέλος από το Εφετεfο στο Αργος!

Αστυνομικό κράτος - Δικαιοσύνη
Από τους πρώτους μήνες της διοfκησης του Καποδfστρια, οι επfσημες προ
σβολές κατά των ατομικών δικαιωμάτων και της ιδιοκτησfας πήραν μεγάλη
έκταση. Ενα ολόκληρο δfκτυο ωτακουστών περιέβαλλε τους δυσαρεστημέ
νους. Η κυβέρνηση πλήρωνε για να μαθαfνει τα φρονήματα των πολιτών, οι
aυθόρμητες εκφράσεις της νεολαfας ή της αντιπολfτευσης γνώριζαν μεγάλη
εκμετάλλευση από την κυβέρνηση, τα γράμματα των υπόπτων αποσφραγf
ζονταν και οι γραμματοκομιστές πιάνονταν αιφνιδιαστικά. Η επέμβαση αυ
τή των αρχών και η κτηνώδης περιφρόνηση προς τα ατομικά δικαιώματα α
σκούνταν εκ των άνω. Από τους κλάδους του δικαfου ο Καποδfστριας γνώ
ριζε μόνο το δημόσιο δίκαιο , που διδάσκει τους ισχυρούς πώς μπορούν να
παραβιάζουν τη Δικαιοσύνη χωρfς να προσβάλλουν τα συμφέροντά τους.
Δικαιοσύνη και Αστυνομfα ήταν γι ' αυτόν έννοιες ταυτόσημες.
Αντ f να ζητήσει πληροφορfες και εκτιμώντας τα ήθη και τις ανάγκες του
λαού να στ ηρίξει το δικαστικό οργανισμό στην παλαιά αρχή της εκλογής
των δικαστών από το λαό και στις αποφάσεις της Τροιζήνας, που θεσπfστη
καν το 1822, ο Καποδfστριας προέβη με επισφαλή σπουδή σε σειρά από από
πειρες. Αμέσως μετά την άφιξή του παρέπεμψε στο Πανclλήνιο τα νομοσχέ
διά του περf δικαστηρfων. Κατ ' αυτά, η δικαιοδοσfα σε όλες τις επαρχfες του
κράτους ανετfθετο στην τοπική διοfκηση. Οι διοριζόμενοι έπαρχοι από τον
Κυβερνήτη επιφορτfζονταν με τα καθήκοντα του ειρηνοδfκη και του πται
σματοδfκη, από κοινού με τους δημογέροντες και όπου δεν υπήρχε έπαρχος,
τον αντικαθιστούσε ένα μέλος του συμβουλfου της κοινότητος εκλεγόμενο
από τον Κυβερνήτη.
Το Πανclλήνιο δεν έδειξε κανένα ζήλο για τη γρήγορη ψήφιση του νομο
σχεδfου και τα πράγματα έμειναν στο προηγούμενο καθεστώς της προσωρι
νότητας. Τον Ιούλιο του 1828 υπέβαλε νέο σχέδιο οργανισμού, που συντά
χτηκε από τον Μωραϊτfνη και εfχε το προτέρημα ότι ήταν βραχύ, σαφές καΙ
λάμβανε υπ' όψιν του την επικρατούσα έλλειψη δικαστών περιορfζοντας
στο ελάχιστο τον αριθμό τους.
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Το νομοσχέδιο είχε την εύνοια της προσωρινότητας και η αντιπολίτευση
το κατηγόρησε, ότι ευνοούσε την κατάχρηση της δικαιοσύνης από τ ις τοπι
κές αρχές για προσωπικούς σκοπούς. Στις 14 Νοεμβρίου 1828 υπέβαλε προ
τάσεις στο Πανελλήνιο με τις οποίες αναγνώριζε τα σφάλματα των προη
γούμενων ενεργειών του.
Ο Βιάρος Καποδίστριας είχε στην περιοχή του αποκλείσει τους δημογέρο
ντες από τη δικαστική εξουσία, διορίζοντας κοντά σε κάθε δημογεροντία έ
ναν πάρεδρο με μόνο σκοπό την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Ο Κυβερ
νήτης πρότεινε ν' ανατεθούν στους παρέδρους καθήκοντα ειρηνοδίκη και
να καταρτισθούν τα δικαστήρια με την προσθήκη ακόμα δύο συμβούλων.
Τα ίδια δικαστήρια θα είχαν ισχύ εφετείων για περιφέρειες εκτός της έδρας
τους. Στις 2 7 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε το διάταγμα που επρόκειτο ν' απο
τελέσει τη βάση του δικανικού οργανισμού της Ελλάδος. Δημιουργούνταν
τεσσάρων ειδών δικαστήρια: ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, ένα εμποροδικείο
και ένα ανώτατο που οι αποφάσεις του ήταν ανέκκλητες. Το Σεπτέμβριο του
1829 δημοσιεύτηκε διάταγμα πεpί δικη'fοpίας που απέκλειε από τα δικαστή
ρια όσους δεν είχαν δίπλωμα. Η έλλειψη όμως δικηγόρων ανάγκασε τον Κα
ποδίστρια να νομοθετήσει ότι, ελλείψει δικηγόρων, μπορούσαν οι διάδικοι
να διεξάγουν μόνοι τις υποθέσεις τους, εγγράφως ή προφορικώς.
Αλλά η πιο κατεπείγουσα ανάγκη ήταν ένας νέος ποινικός νόμος. Πρωτύ
τερα την ποινική δικαιοσύνη απένεμαν τα τουρκικά δικαστήρια κι ο Βιάρος
στις Σποράδες είχε κάνει τον κόσμο να νοσταλγήσει τους Τούρκους κατήδες.
Ο Κυβερνήτης δημοσίευσε στις 18 Μαiου 1830 το Σχέδιο του ελληνικού Ποι
νικού Κώδικα που είχε συντάξει ο Κλωνάρης κατά μίμηση του γαλλικού.
Τη διαδικασία επί των πταισμάτων την έδωσε στις δημογεροντίες, που ή
ταν κατά κανόνα πράκτορες της εκτελεστικής εξουσίας του. Κατόπιν έρχο
νταν τα πρωτόκλιτα δικαστήρια που δίκαζαν τα εγκλήματα. Παντοδύναμος
ήταν στην προκειμένη περίπτωση ο λεγόμενος ανακριτής που ανέκρινε ενό
χους και μάρτυρες και υπέβαλλε στο δικαστήριο το πόρισμά του. Επειδή το
πλήθος των αλληλοσυγκρουόμενων διαταγμάτων δημιούργησε αληθινή
πληγή στη Δικαιοσύνη, γι' αυτό ο Κυβερνήτης αποφάσισε να εκπλήξει τους
Ελληνες, δημοσιεύοντας τον Αύγουστο του 1830 νέο οργανισμό δικαστη
ρίων, ποινική και πολιτική δικονομία. Ωστόσο, κι εδώ η κυβερνητική πα
ρέμβαση ήταν οφθαλμοφανής γιατί οι δικαστές εκλέγονταν από κυβερνητι
κούς καταλόγους, ενώ οι πρόεδροι και γραμματείς διορίζονταν απ' ευθείας α
πό την κυβέρνηση. Κορωνίδα του νέου οργανισμού ήταν τα λεγόμενα έκτα
κτα δικαστήρια που δίκαζαν τα πολιτικά αδικήματα.
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Τα έκτακτα αυτά δικαστήρια άρχισαν να βγάζουν ταχύτατα αποφάσεις ΚαΙ
να κλείνουν στις φυλακές του Παλαμηδίου τους ποληικούς aντιπάλους της
κυβέρνησης, ο δικαστΙκός κλάδος ήταν πια υποχεfρ10ς του Καποδfστρια ΚαΙ
η δουλοφροσύνη του δεν εfχε πλέον όρΙα.
Η δημοσΙευθεfσα στις 27 Αυγούστου 1 830 ε-yκληματική διαδικασία δεfχνει
πόσο επι τήδεω μπορεf ο δεσποτΙσμός να υποδυθεf νομικούς τόπους γω την
επfτευξη των σκοπών του. Παραδιοοντας την ανάκρωη στα χέρια της αστυ
νομfας καθώς ΚαΙ την εκτέλεση των αποφάσεων νομφοποιούσε το αστυνο
μικό καθεστώς.
Τον Αύγουστο του 1830 δημοσιεύτηκε επfσης ΚαΙ ο τρfτος νόμος περf πο
ληικής δωδικασfας, κατασκεύασμα αγραμματοσύνης, ακρισfας και μfμησης
του γαλλικού πρωτοτύπου. Κι επειδή οι ελλείψεις των τριών νόμων ήταν
αΙσθητές, επιχειρούνταν η θεραπεfα τους με διατάγματα. Ωστόσο σωτήριοι
για το κράτος θεσμοf, όπως οι θεσμός των ορκωτών δικαστηρfων, το αμετά
θετο ΚαΙ η Ισοβιότητα των δικαστών, αποκλεfστηκαν. Σ' όλες τις περιπτώ
σεις η Δικαιοσύνη στάθηκε δούλη της εκτελεστικής εξουσfας.

Παιδεία και κοινωνική πρόνοια
Τη λαμπρή ανάπτυξη που εfχε γνωρfσει στα τέλη του IH' ΚαΙ τις αρχές του
ΙΘ' αιώνα η πνευμαηκή μόρφωση στην Ελλάδα, επακολούθησε μια φοβερή
χαλάρωση εξαηfας της Επανάστασης. Μέσα στον Αγώνα λουτρά καΙ καμίνΙα
θερμαfνονταν με χειρόγραφα ΚαΙ εfχε κάποιο δfκωο ο Κολοκοτρώνης λέγο
ντας ότι η καλύτερη χρήση των βιβλfων ήταν να κατασκευάζονταΙ φισέκια
με τα φύλλα τους.
Οι Μούσες σfγησαν μπροστά στην κλαγγή των όπλων, καΙ δfκωα περfμε
ναν όλοι τις ενέργειες του Καποδfστρια. Η συμμετοχή του στη Φιλόμοvσο
Εταιpία , η πομπώδης αναγγελfα γω την εισαγωγή του διδακτικού συστή
ματος του Φέλεμπεργκ στην Ελλάδα, ΟΙ σχέσεις του με τους Ευρωπαίους
δΙανοούμενους, όλα αυτά δικαfωναν την προσδοκfα ότι ο Καποδfστριας θα α
πάλλασσε την Ελλάδα από την αγραμματοσύνη. Από τον Φεβρουάριο ώς τον
Μάιο του 1828 συνεστήθησαν στα νησιά 22 αλληλοδιδακτικά σχολεfα που
ης δαπάνες συντήρησης τους κατέβαλαν οι κΟΙνότητες. Μια έκθεση της ε
ποχής σε ξένο περιοδικό λέει ότι στα τέλη του 1829 σε πληθυσμό 693.000 κα
τοfκων aριθμούνταν 15.000 μαθητές, δηλαδή 46%ο!
Μετά ένα έτος ( 1830) σε μια έκθεση του παιδαγωγικού Κοκκώνη δια
βάζουμε ότΙ υπήρχαν στη Στερεά 6, στον Μοριά 55 καΙ στα νησιά 48 δημό-
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σια (προκαταρκτικά και ελληνικά) σχολεfα με 9. 737 μαθητές.
Τα ιδρύματα ανωτέρας εκπαιδεύσεως και κοινωνικής προνοfας ή ταν το ορ
φανοτροφεfο της Αιγfνης που κόστισε 568.359 φράγκα, το κεντρικό σχολεfο,
το διδασκαλεfο, το στρατιωτικό σχολεfο του Ναυπλfου, το εκκλησιαστικό
του Πόρου που δεν έκαναν σχεδόν τfποτε. Ιδιαfτερα το ορφανοτροφεfο μα
στιζόταν από τις aρρώστιες και τη δυστυχfα των τροφfμων του, έτσι που σε
διάστημα ενός έτους από τους 495 τροφfμους του πέθαναν 98!
Ο Καποδfστριας ίδρυσε επfσης στην Αfγινα τυπογραφεfο και λιθογραφεfο,
δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Τύπος ήταν αποκλειστικά όργανο δημοσfων
ανακοινώσεων! «Εν γένει -έγραφε στο Νερσιλό- πρέπει η τυπογραφική με
λάνη να υπηρετήση τα ανάγκας της κυβερνήσεως» . Ετσι οι δύο εφημεριοες,
η Γενική και ο Ε.Uηνικός Ταχυδρόμος ελάχιστα άρεσαν στο λαό. Ιδρυσε επf
σης ο Καποδfστριας βιβλιοθήκη, μουσεfο ορυκτολογικό, εθνικό αρχαιολογι
κό μουσεfο, και απαγόρευσε την εμπορfα και εξαγωγή αρχαιοτήτων.

Ο κλήρος
Ο κλήρος βρισκόταν επfσης σε κακή κατάσταση, όπως και οι προηγούμε
νοι κλάδοι της πολιτεfας. Τα στελέχη της Εκκλησfας εfχαν λησμονήσει όσο
επικρατούσε ο Αγώνας τον προορισμό τους. Ο κατώτερος κλήρος ήταν βυ
θισμένος στην αμάθεια, ενώ ο ανώτερος απολάμβανε πολύ κακής φήμης ε
ξαιτfας της φιληδονfας του και της τάσης προς δωροληψfα. Οι μοναχοf που
κατέκλυζαν την Ελλάδα κατά πολυάριθμα σμήνη δεν έδειχναν καμfα όρεξη
για να επανέλθουν στα κατερειπωμένα μοναστήρια τους. Οι άνθρωποι αυτοf
που δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν παρά μόνον να εκδιοουν
εισιτήρια για τον παράδεισο, ήταν θλιβερό θέαμα για τη χώρα και πρόσκομ
μα για τον πολιτισμό της.
Ο Καποδfστριας επιθυμούσε να δει τον κλήρο υπάλληλο του κράτους.
Εσπευσε λοιπόν να δημεύσει τα εκκλησιαστικά κτήματα και τα μοναστήρια
και να διαθέσει το τfμημα για την πληρωμή των κληρικών. Από τους ανώ
τερους κληρικούς αφαfρεσε κάθε πολιτική δικαιοδοσfα που εfχαν πριν από
την Επανάσταση και περιόρισε τη δικαιοδοσfα τους στα πνευματικά ζητή
ματα του ποψνfου τους.
Ταυτόχρονα διόρισε κεφαλή της Εκκλησfας αποτελούμενη από τρεις επι
σκόπους, που κήρυξε εαυτήν ανεξάρτητη από το Πατριαρχεfο και παραδέ
χτηκε μόνο πνευματική εξάρτηση. Ιδρυσε κατόπιν δύο εξεταστικές επιτρο
πές που περιηγήθηκαν τη χώρα και εξέτασαν επιτοπfως την κατάσταση του
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κλήρου. Οι επιτροπές ωστόσο δεν μπόρεσαν να συντάξουν ούτε καταλόγους
της εκκλησιαστικής περιουσίας, απέτυχε δε και η προσπάθεια να καθιερω
θεί η τήρηση εκκλησιαστικών βιβλίων γιατί οι κληρικοί είχαν καταστήσει
κερδοφόρο επάγγελμα το να χαλκεύουν πιστοποιητικά γάμων, γεννήσεων
και θανάτων.
Για τελευταίο μέσον σωτηρίας του κλήρου ο Καποδίστριας λογάριαζε να
προσδέσει την ελληνική εκκλησία στο άρμα της ρωσικής. Το Πατριαρχείο
αντιδρούσε σ' αυτήν την ιδέα μέχρι του σημείου να στεiλει το 1828 τέσσε
ρις ιεράρχες του στην Ελλάδα, τους Νικαίας, Λαρίσης, Χαλκηδόνος και
Ιωαννίνων, που κόμιζαν στους Ελληνες διάταγμα αμνηστίας του σουλτά
νου και συγχώρεση του πατριάρχη με τον όρο να υποταχτούν στον σουλ
τάνο. Η υποδοχή που έτυχε στην Ελλάδα η πρεσβεία ήταν εχθρική. Μαθεύ
τηκε πως είχε επαφές με τον Ιμπραήμ. Οι ελληνικές αρχές τής απαγόρευ
σαν να μπει στην Τρίπολη και στο Ναύπλιο όρισαν διαμονή της έξω από
την πόλη.
Στον Πόρο ο Καποδίστριας τους φέρθηκε τραχύτατα και τους ενεχείρισε
επιστολή για τον Πατριάρχη, όπου του έκαμε υπαινιγμό για τη θυσία του
Γρηγορίου. Ετσι η Εκκλησία της Ελλάδος έμεινε αιωρούμενη ανάμεσα στο
Πατριαρχείο και τη Ρωσική Εκκλησία και η χώρα αισθανόταν βαθιά τον α
ντίκτυπο της κρυφής αυτής διαμάχης.

Λοιμός
Πρέπει να ομολογηθεί ότι στον αγροτικό τομέα δεν παρουσιάστηκαν τόσες
ελλείψεις όσο στους άλλους τομείς. Τα δύο πρώτα χρόνια μετά την άφιξή του
βελτιώθηκε η υλική κατάσταση της χώρας, υψώθηκε η τιμή των γαιών, άρ
χισαν να χρησιμοποιούνται επωφελώς τα κεφάλαια κι ένα αίσθημα ευχάρι
στης ασφάλειας διέδραμε όλα τα στρώματα του έθνους. Ο αγρότης στην
Ελλάδα, από τον ιοιο το χαρακτήρα του, και μέσα στους φοβερότερους κλο
νισμούς, διατηρεί την αυτοκυριαρχία του και το κέφι του. Απλή προκήρυ
ξη του Κυβερνήτη ήρκεσε για να καλλιεργήσουν και πάλι οι αγρότες τη γη,
παρ' όλο τον κίνδυνο να πέσει η συγκομιδή τους στα χέρια των Αιγυπτίων
και των Τούρκων.
Οι Ελληνες αγρότες έμειναν πιστοί στη γη τους και δεν πτοήθηκαν από το
γεγονός ότι την έσπερναν και θέριζαν τον καρπό τους κρυφά, σαν τον κλέ
φτη. Η φράση του Κυβερνήτη προς τους οπλαρχηγούς -«σας γνωρίζω, εί
σαστε όλοι ληστές και ψεύτες»- τους έδινε τη χαρμόσυνη ελπίδα ότι ο
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<<μπαρμπα-Γιάννης» θα περιόριζε τις aρπαγές των καπεταναίων.
Αν και η ιδέα του Καποδίστρια να στηριχτεί στη μάζα των αγροτών ήταν
βασικά σωστή, ωστόσο δεν υπήρχε λόγος να τους κυβερνήσει σαν να ήταν
Ρώσοι μουζίκοι. Ισως κω σήμερα σε πολλές ελληνικές φλέβες να ρέει σλαβι
κό αίμα, ο πνευματικός όμως σύνδεσμος με τους aρχαίους είναΙ αναντίρρη
τος. Οι Ελληνες παρέμειναν πάντοτε λαός σκεπτόμενος πολιτικά ΚαΙ με πολ
λές αξιώσεις κω μόνο μπροστά σε μια αναμφΙσβήτητη πολιτική μεγαλοφυiα
σταματάνε τις αντφρήσεις τους. Οταν κάποτε ο Καποδίστριας ρώτησε εφω
νικά έναν άνθρωπο του λαού τι εννοεί λέγοντας Σύνταγμα, πήρε την απά
ντηση:
- Εννοούμε τη συμφωνία που διδάσκει σε μας τα καθήκοντά μας απέναντί
σου και σε σένα τα καθήκοντα απέναντι στο λαό!
Μέσα στο κλίμα τούτο των δυσχερειών η πανούκλα, που άρχισε στην
Υδρα, ήρθε ν' αποτελειώσει την κατάσταση. Ιατρικές έρευνες απέδειξαν ότι
ο λοιμός ήρθε από το στρατόπεδο του Ιμπραήμ. Ο Καποδίστριας άρπαξε την
ευκαφία για να παραστήσει στους ξένους ναυάρχους τους κινδύνους της
χώρας από τους Αιγυπτίους, ταυτόχρονα όμως μεταχεφίστηκε το φόβητρο
της νόσου για να καταπνι'ξει κάθε φιλελεύθερη όρεξη.
Τον Μάρτιο του 1828 η Υδρα κω οι Σπέτσες αποκλείστηκαν. Επίσης πάρ
θηκαν μέτρα στην Αίγινα, όπου είχαν σημειωθεί μερικά κρούσματα, όπως ε
πίσης και στον Μοριά, όπου απαγορεύτηκε η επικοινωνία κω μεταξύ των
χωριών. Τον Αύγουστο του 1828, όταν η νόσος σημείωσε ύφεση, τα Καλά
βρυτα, όπου τα κρούσματα ήταν πολλά, έμεναν ακόμα απομονωμένα.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν υγειονομικά μέτρα, που πέ
τυχαν. Ταυτόχρονα ο λοιμός έγινε αφορμή εκκλήσεως για βοήθεια από το ε
ξωτερικό. Ο φόβος του φάσματος της νόσου δεν ήταν για τον Καποδίστρια
παρά ένα κρυφό μέσο για επίτευξη πολιτικών σκοπών καΙ πρόσχημα για την
αναβολή της σύγκλησης εθνοσυνέλευσης. Η πανώλης τον βοήθησε να κα
ταπατήσει τις λαϊκές ελευθερίες κω να κερδίσει τον πόλεμό του εναντίον
τους.

Διωγμός των κοινοτήτων
Ευθύς αμέσως μετά την άφιξή του ο Καποδίστριας έδειξε ζωηρότατη αντ ι
πάθεια κατά του κοινοτικού συστήματος. Από τον Απρι'λιο του 1828 διακή
ρυξε ότι αυτός θα εξέλεγε τους δημογέροντες, παρά τη διαπίστωσή του ότι το
κοινοτικό σύστημα ήταν βαθιά ριζωμένο στα ήθη των Ελλήνων και είχε δια-
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φυλάξει υπό τους Τούρκους την αυτοδιοίκηση και ένα μεγάλο μέρος πολι
τικής αυτοτέλειας.
Στις 25 Απριλίου 1828 εξεδόθησαν, δήθεν προσωρινά, τα διατάγματα που
έμελλε να καταστήσουν οριστική στην Ελλάδα την αυθαίρετη διοίκηση διά
των επάρχων. Ο Καποδίστριας όρισε ότι ο Μοριάς θα διαιρούνταν του λοιπού
σε επτά τμήματα και τα νησιά σε έξι, τη δε διαίρεση της κατεχόμενης από
τον εχθρό Στερεάς ανέλαβε για ευθετότερους καιρούς. Διοικητές διόρισε με
ρικούς διανοούμενους από το περιβάλλον του που τους ονόμασε εκτάκτους
ετιιτpότιοvς, υπό τις διαταγές των οποίων έταξε τους δημογέροντες. Και ε
πειδή φοβούνταν τη σύγκρουση ανάμεσα στους επιτρόπους και τις δημογε
ροντίες, φρόντισε να τοποθετήσει δικούς του ανθρώπους στη θέση των δη
μογερόντων, μέσω του μεροληπτικού του εκλογικού συστήματος που είχε
την εξής μορφή:
Ο επίτροπος με τους παλαιούς δημογέροντες συνέτασσαν δύο καταλόγους,
εκ των οποίων ο ένας περιείχε τα ονόματα των εκλογέων και ο άλλος των ε
κλέξιμων. Είναι αναντίρρητο ότι η εκλογική αυτή νοθεία, που περιόριζε τον
εκλογέα μόνο στα ονόματα του καταλόγου, ήταν οπισθοδρόμηση σχετικά με
τα ισχύοντα επί Τουρκοκρατίας. Ο τελευταίος Τούρκος πασάς δεν θα τολ
μούσε ποτέ να επέμβει έτσι με τα όργανά του · ο Καποδίστριας δεν δίστασε ό
μως τον Οκτώβριο του 1829 να υποβάλει στη Γερουσία προτάσεις περί δη
μοτ ικής διοίκησης που κατέστρεφαν κάθε ίχνος ελευθερίας. Κύρια βάση
τους ήταν ότ ι στις επαρχιακές δημογεροντίες έμελλε να εγκατασταθεί συμ
βούλιο από 12 δημογέροντες που θ� διορίζονταν απ' ευθείας από την κυβέρ
νηση και θα μισθοδοτούνταν απ' αυτήν. Το συμβούλιο διαιρούνταν σε τέσ
σερα τμήματα που το καθένα είχε εξουσία για τρεις μήνες. Οι προτάσεις αυ
τές δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 1830 σαν νόμοι, αλλά συνάντησαν τέτοια
κατακραυγή κι έτσι ουδέποτε εφαρμόστηκαν. Στις διαμαρτυρίες της φιλε
λεύθερης παμψηφίας των Ελλήνων ο Καποδίστριας δεν είχε άλλο επιχείρη
μα, παρά το σύνθημα της αντιδραστικής Ευρώπης ότι «Οι Ελληνες δεν ήταν
αρκετά αναπτυγμένοι για συνταγματικές ελευθερίες! >> .

Εξωτερική πολιτική
Αν ο Καποδίστριας περιόριζε τ ις ενέργειές του μόνο στην εσωτερική πολι
τ ική δεν θα κορυφωνόταν η υποψία της απόλυτης υποταγής του στη Ρωσία
και της εξάρτησής του απ' αυτήν. Η πολιτική του αυτή, που ονομαζόταν ρω
σική, δεν ήταν ίσως τίποτε άλλο παρά πολιτική που κατέληγε σε απολυταρ-
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χική διοίκηση. Δυστυχώς, στην εξωτερική του πολπική έδειξε την απόφα
σή του να συνδέσει τις τύχες του με τον τσάρο κω να μοφαστεί μαζί του
τους κινδύνους της ρωσικής πολπικής.
Κατά τους πρώτους μήνες της διοίκησής του προσπάθησε να τηρήσει κά
ποια ουδετερότητα προς τις άλλες δυνάμεις και την Πύλη. Στις 16 Μαiου ό
μως, όταν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος ήταν έτοιμος να εκραγεί, η πολπική
του άρχισε να διαμορφώνεταΙ σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τσάρκοε Σέλο.
Ο τσάρος είχε στείλει στον Καποδίστρια 2.000.000 φράγκα ως δάνειο με τό
κο 3%, η δε τσαρίνα 200. 000 ρούβλια ως δώρο. Τα δάνεια κω τα δώρα πλη
θύνθηκαν ιδιαίτερα μετά τις πρόσκαφες aτυχίες των ρωσικών όπλων. Η
Αγγλία κατέκρινε τη Ρωσία, που μπλέχ�ηκε στον πόλεμο, κω μόλις συ
γκρατούσε τη Γαλλία να μην αναμιχθεί κι αυτή. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Κά
ρολος μιμήθηκε το ρωσικό παράδειγμα βοήθειας στην Ελλάδα κω άρχισε να
στέλνει 500.000 φράγκα το μήνα ως δώρο προς τον Καποδίστρια. Κι αυτός
δεν είχε καμία αμφιβολία για τον τρόπο που έπρεπε να μεταχεφιστεί τις ρω
σικές κω γαλλικές δωρεές, γιατί καταλάβωνε ότι ο τσάρος υπέβαλλε με αυ
τό τον τρόπο σε οριστική δοκιμασία τον παλιό υποτακτικό του. Ετσι, από
την αρχή του πολέμου όλα τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης είχαν προ
σανατολισμό υπέρ της συμμάχου τού Βορρά και κάθε ενέργεια του Κυβερ
νήτη είχε σκοπό να δει'ξει την εμπράγματη ευγνωμοσύνη στον τσάρο. Ετσι
έδωσε διαταγή στους διοικητές του στρατού, Υψηλάντη κω Τζορτζ, να προ
ελάσουν για την κατάκτηση των φυσικών ορίων της Ελλάδας στις 31 Μαiου
1828, κω παράλληλα διόρισε τον Κολοκοτρώνη, που ήταν γνωστή η φυσιο
γνωμία του, γενικό αρχιστράτηγο στον Μοριά.
Τον Οκτώβριο του 1828 ο Υψηλάντης, που ήταν στρατοπεδευμένος στα
Μέγαρα, άρχισε τις επιχειρήσεις του και έδιωξε τον εχθρό απ ' όλη τη Βοιω
τία. Οι Τούρκοι, απασχολημένοι στο μέτωπο του Δούναβη, υποχώρησαν κω
ο Υψηλάντης κατέλαβε την Άμφισσα.
Ο Τζορτζ στη Δ. Ελλάδα υποστήριζε την ίδια εποχή από ξηράς τις επιχει
ρήσεις του ελληνικού στόλου κατά του Ανατολικού. Αλλά η αποτυχία της ε
φόδου του και ο θάνατος του Χάστινγκς στις 23 Μαiου χαλάρωσαν το ηθικό
του στρατού κω ο Τζορτζ διέταξε υποχώρηση. Ο Καποδίστριας χολώθηκε
φοβερά και σις 11 Ιουλίου έφτασε ο ιοως επί τόπου για να τονώσει το πε
σμένο ηθικό. Η εντύπωση που του 'κανε ο πειναλέος και ρακένδυτος στρα
τός ήταν ελεεινή κω αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Τζορτζ. Τυφλωμένος
από την αγάπη του στον αδελφό του Αυγουστίνο, τον διόρισε γενικό αρχι
στράτηγο της Στερεάς.
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Μετά το διορωμό του ο Αυγουστίνος δεν ανακατεύτηκε στις επιχεφήσεις,
αλλά διηύθυνε υψηλώ ονόματι το στρατό από τη φρεγάτα «Ελλάς>>. Ο Υψη
λάντης, που πολωρκούσε τη Θήβα, αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά
στη συνδυασμένη επίθεση των πασάδων της Λαμίας και της Εύβωας. Ο πα
σάς της Λαμίας βάδισε κατά της Αττικής, λεηλάτησε την Ακρόπολη κω
σκόρπισε τη σύγχυση κω τον πανικό στην ελληνΙκή κυβέρνηση. Ο Υψηλά
ντης όμως συγκέντρωσε πάλΙ ταχύτατα τα στρατεύματά του κω όταν ο πα
σάς πήρε το δρόμο της επωτροφής, βρήκε τον Υψηλάντη παραταγμένο στην
Πέτρα. Εκεί συγκροτήθηκε δίωρη κω πεΙσματώδης μάχη κατά την οποία 01
ΤούρκοΙ νΙκήθηκαν κω αναγκάστηκαν, τον ΣεπτέμβρΙο του 1829, να συν
θηκολογήσουν κω να παραδοθούν.
Η αποτυχία της εκστρατείας στη Χίο έκανε τον ΚαποδίστρΙα να στρέψεΙ το
βλέμμα του προς τη Σάμο, ξέροντας ότι πρόθεση των δυνάμεων ήταν να μη
συμπερΙληφθεί το νησί μέσα στα όρΙα του ελληνΙκού κράτους. ΕστεΙλε λω
πόν εκεί τον Κωλέττη με οδηγίες να μεσηεύσεΙ ανάμεσα στη λαϊκή ποληΙ
κή παράταξη των Καpμανιόλων καΙ την ανηδραστΙκή των Καλι"ατζάpων,
ώστε να κλίνεΙ η πλάστΙγγα υπέρ των πρώτων. Για την Κρήτη δεν είχε πολ
λές ελπίδες γΙατί γνώρΙζε την ανέκκλητη απόφαση των δυνάμεων να μείνεΙ
το νησί κάτω από την τουρκΙκή κυρΙαρχία. Ωστόσο δεν δίστασε να αναρρι
πίσεΙ ΚΙ εκεί την επαναστατΙκή φωηά στα Σφακιά, στέλνοντας αντΙπρόσω
πό του τον βαρόνο Ράινεκ. Στο τέλος του 1828, κάτω από την πίεση του
Αγγλου ναυάρχου Μάλκομ, αντικαταστάτη του ΚόδρΙγκτον, οι επαναστάτες
δέχτηκαν να καταπαύσουν τον αγώνα.
Κω στη θάλασσα επίσης ο Καποδίστρως θέλησε να δει'ξει τα νύχια του
στους Τούρκους. Εξέδωσε λωπόν καταδρομΙκές άδεΙες κω το ΑΙγαίο καλύ
φθηκε ταχύτατα από καταδρομείς, που κατέστησαν ΙδΙαίτερο στόχο τους το
αυστριακό ναυτΙκό, ενώ το ρωσΙκό ναυτΙκό απέκλεΙε την Κρήτη κω την
Αλεξάνδρεια.

ΟΙ ΓάλλοΙ στο ΜορΙά
Στις 19 Ιουλίου 1828 η Γαλλία θέλοντας να δώσει μια δΙέξοδο στις δΙαφω
νίες της με ης άλλες δυνάμεΙς, αποφάσΙσε να στείλεΙ εκστρατευτΙκό σώμα
στον ΜορΙά. Στην Πετρούπολη η χεφονομία της Γαλλίας κρίθηκε σαν προ
σπάθεΙα να μετατεθεί η προσοχή του γαλλΙκού λαού από την εσωτερική κρί
ση σε εξωτερΙκά γεγονότα, που θα θύμΙζαν τη ναπολεόντεΙα δόξα.
Ο Ιμπραήμ, ωστόσο, παίρνοντας επικουρία καΙ επΙσΙτισμό από πλοία με
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τη σημαία των Ιονίων, επιχείρησε την τελευταία ληστρική επιδρομή του
και από τα μεσσηνιακά φρούρια βάδισε ώς την Τρίπολη καίγοντας, aρπάζο
ντας και σκοτώνοντας. Πέντε ολόκληρες μέρες οι aραπάδες του κατέστρε
φαν την Τρίπολη ανατινάζοντας τα πάντα στον αέρα. Τέλος, μπήκε φωτιά
στα τέσσερα άκρα της πόλης και οι φλόγες συμπλήρωναν το έργο της κατα
στροφής.
Στις 30 Αυγούστου αποβιβάστηκε στο Πεταλfδι με 25 πλοία η πρώτη γαλ
λική δύναμη από 8.000 άντρες υπό τον στρατηγό Μεζόν (Μαιζών). Στις 16
Σεπτεμβρίου άρχισε η αποχώρηση με πλοία των δυνάμεων του Ιμπραήμ και
στις 3 Οκτωβρίου, με τους τελευταίους στρατιώτες του, επιβιβάστηκε και ο
ίδιος προσωπικά. Το Ναβαρίνο, η Κορώνη, η Μεθώνη, η Πάτρα έπεσαν στα
χέρια των Γάλλων. Οσο κι αν ο πολιτικός σκοπός της παρουσίας των Γάλλων
στον Μοριά ήταν ύποπτος, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την aνοι
κοδομητική δουλειά τους για τη χώρα.
Χωράφια καλλιεργήθηκαν από το στρατό τους, επισκευάστηκαν οικήμα
τα, δρόμοι και γέφυρες φτιάχτηκαν. Από το παράδειγμά τους οι Ελληνες
μπορούσαν να διδαχτούν ότι η Αναγέννηση που άρχισε με το ξfφος, έπρεπε
να ολοκληρωθεf με το άροτρο και τη σκαπάνη.
Την ίδια εποχή ο Καποδfστριας αποφάσισε και πάλι να δράσει κατά των
Τούρκων με τους Γάλλους. Ο Μεζόν όμως δfστασε και ανακοfνωσε ότι δεν θα
κινηθεf πριν λάβει οδηγfες από το Παρfσι. Κι αντf να προχωρήσει ο γαλλικός
στρατός πέραν του Ισθμού, εξασφαλfζοντας για την Ελλάδα την οροθετική
γραμμή Βόλου, αντfθετα πήρε διαταγή να ετοιμαστεf προς αποχώρηση.
Πραγματικά, ο κύριος όγκος του εγκατέλειψε τον Μοριά και έμεινε μόνο ένα
μικρό σώμα υπό τον στρατηγό Σνάιντερ γύρω στη Μεθώνη και την Κορώνη.
Τον Αύγουστο του 1828 ο Κάνιγκ ανήγγειλε στον Καποδfστρια ότι σκόπι
μο ήταν να συγκληθεf συνδιάσκεψη με τους πρεσβευτές της Γαλλfας και της
Ρωσfας προς το σκοπό της τήρησης του Ιουλιανού πρωτοκόλλου. Τόπος της
συσκέψεως ορfστηκε ο Πόρος. Οι ξένοι πρεσβευτές έθεσαν στον Καποδfστρια
28 ζητήματα, στα οποfα ο Καποδfστριας αρνήθηκε απάντηση με πρόσχημα
την έλλειψη στατιστικών πληροφοριών. Ετσι οι ξένοι δεν μπόρεσαν να έ
χουν καμfα απάντηση για την έγγειο ιδιοκτησfα, τους φόρους, τα βακούφια,
για τα εθνικά κτήματα, τους πρόσφυγες, το πολιτειακό, τη συμμετοχή των
ελληνικών περιοχών στον Αγώνα κ.λπ . Οι μόνες πληροφορfες που έδωσε ή
ταν για το έργο των τριών εθνικών συνελεύσεων και κατέληξε να επαινέσει
το δΙκό του σύστημα διακυβέρνησης.
Πρώτο συμπέρασμα του διπλωματικού συνεδρίΌυ του Πόρου ήταν ότι η
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Ελλάδα εfχε ανάγκη συνταγμαηκών ελευθεριών, πράγμα που ήχησε παρά
τονα στ ' αυηά του Καποδfστρια.
Μέσα Δεκεμβρfου η σύναξη τ ελεfωσε τ ις εργασfες της. Οι σύνεδροι εκ
φράστηκαν υπέρ της οροθεηκής γραμμήςΑρτας - Βόλου, της εγκατάλειψης
της Χfου έξω από τα ελληνικά όρια και υποσχέθηκαν ενέργειες υπέρ της Σά
μου και της Κρήτης. Επfσης συμφώνησαν στην πρόταση να καταβάλει η
Ελλάδα 1.500.000 γρόσια ετήσιο φόρο στην Πύλη και ζήτησαν τη γνώμη του
Καποδfστρια για το πολιτειακό. Αναγκασμένος να πει τη γνώμη του εκφρά
στηκε υπέρ του Συντάγματος της Τροιζήνας που του εfχε αναθέσει την ε
ξουσfα για επτά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα αρνήθηκε με παρρησfα κάθε εξάρ
τηση του ελληνικού κράτους από την Πύλη.
Οταν ρωτήθηκε ποιον προτεfνει για κληρονομικό ηγεμόνα της Ελλάδας,
εκφράστηκε υπέρ του πρfγκιπα Λεοπόλδου του Κοβούργου. Ενώ φαινόταν
ότι βασικά δεν διαφωνεf προς τις αποφάσεις του Πόρου, έστειλε στις 14 Δε
κεμβρfου στην Πετρούπολη τον πιστό του Βούλγαρη με την εντολή να πεf
σει τη ρωσική κυβέρνηση σε αντfσταση κατά των αποφάσεων αυτών. Ο νε
οφώτ ιστος διπλωμάτης ανέπτυξε στον Ρώσο πρωθυπουργό το θέμα της
Ελλάδας και απέδωσε την κακοδαιμονfα στη διαφθορά της ανώτερης τάξης
των κοτζαμπάσηδων. «Τριών αιώνων δουλεfα», εfπε, «Και αιματηρή επανά
σταση εξάλειψαν από την ιθύνουσα τάξη κάθε αρετή και διανοητική ανά
πτυξη. Οι πρόκριτοι, που ήταν όργανα του τουρκικού δεσποτισμού για την
τυραννfα και την καταπfεση του λαού, σαν τάξη δεν μπορούσαν να ξαναγυ
ρfσουν στον ευθύ δρόμο. Συνηθισμένοι στις αυθαιρεσfες των πασάδων, θε
ωρούσαν πέτρα του σκανδάλου την κυβέρνηση που απαγόρευε τις aρπαγές,
που τιμωρούσε τις αυθαιρεσfες και προστάτευε τους καταπιεζομένους» . Και
το υπόμνημα κατέληγε με την έκκληση στη Ρωσfα να διατηρήσει το επι
κρατούν πολιτικό και πολιτειακό σχήμα στην Ελλάδα.
Στις 22 Μαρτfου 1829 η γαλλική κυβέρνηση, μέσω του πρεσβευτή της στο
Λονδfνο, υπέβαλε υπόμνημα στο οποfο συνιστούσε, βάσει των συζητηθέ
ντων στον Πόρο, τον καθορισμό οροθετικής γραμμής στο ύψος Αρτας - Βό
λου με ταυτόχρονη παραχώρηση της Κρήτης στην Ελλάδα. Η Ayyλfα εκδή
λωσε τις διαφωνfες της και τέλος δέχτηκε την προτεινόμενη οροθετική
γραμμή, υπό τον όρο ότι θα συζητούνταν προηγουμένως οι ενστάσεις της
Πύλης επf του ζητήματος. Η τέτοια τοποθέτηση του προβλήματος από τους
Αγγλους ήταν μια πλάγια πόρτα από την οποfα ξεγλιστρούσε τη στιγμή της
διευθέτησης του ελληνικού ζητήματος.
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Το πρωτόκολλο του Μαρτίου
Αυθημερόν τα μέλη του συνεδρίου του Λονδίνου υπέγραψαν το πρωτό
κολλο, που τα κύρια σημεία του ήταν τα εξής πέντε:
Α) Οροθετική γραμμή της Ελλάδας ορίζεται το ύψος Αρτας - Βόλου. Η Εύ
βοια και οι Κυκλάδες παραχωρούνται στο νέο κράτος.
Β) Η Ελλάδα θα πληρώνει στην Πύλη ετήσιο φόρο 1.500.000 γρόσια.
Γ) Οι Τούρκοι γαιοκτήμονες στην Ελλάδα θα υποβάλουν τους τ ίτλους
τους σε μικτή επιτροπή. Αν είναι έγκυροι, μπορούν μέσα σ' ένα χρόνο να πά
ρουν αποζημίωση ή να τα πουλήσουν.
Δ) Η χώρα θα αυτοδιοικείται υπό την επικυριαρχία της Πύλης. Θα κυ
βερνηθεί από χριστιανό κληρονομικό ηγεμόνα, που σε καμιά περίπτωση δεν
θ' ανήκει στις δυναστείες των τριών Δυνάμεων. Η εκλογή του θα γίνει με
κοινή συνεννόηση των Δυνάμεων κω της Πύλης.
Ε) Από την Πύλη θα δοθεί ολοκληρωτική αμνηστία που θα τηρηθεί και α
πό τις δύο παρατάξεις. Αμοιβαία ελευθερία μετανάστευσης θα ισχύσει επί έ
να έτος.
Τηρητές του πρωτοκόλλου ορίστηκαν οι δύο πρεσβευτές των δυτικών δυ
νάμεων με εντολή να πείσουν τους Ελληνες να υποχωρήσουν όπου είχαν υ
περβεί την οροθετική γραμμή.
Με τα λόγια όμως και το χαρτί δεν εξαλείφεται ένα τμήμα της παγκόσμιας
ιστορίας. Τον ΑπριΛιο του 1829 ακούστηκαν στην Ελλάδα δυνατές κατάρες
κατά του πρωτοκόλλου που έδειχνε την περιφρόνηση των Δυνάμεων προς
τη φτωχή χώρα. Οι αγωνιστές μιλούσαν έξω από τα δόντια κω θύμιζαν ότι
το φόρο στους Τούρκους τον πλήρωσαν με την αιχμή του γιαταγανιού τους.
Ο Καποδίστριας βρέθηκε σε δύσκολη θέση κω τότε τόλμησε να πω'ξει ένα ε
πικίνδυνο παιχνίδι, που ήταν αντίθετο στο πρωτόκολλο του Μαρτίου, και
να επισπεύσει τη λύση που ήταν αντίθετη στα σχέδια του Τσάρκοε Σέλο.
Οι τρεις Δυνάμεις, χωρίς ποτέ να ζητούν τη συναίνεση της Ελλάδας στα
σχέδιά τους, ανακοίνωσαν σ' αυτήν απλώς τις αποφάσεις τους. Ετσι, με έγ
γραφό τους από 18 Μαiου, που το επέδωσε στην κυβέρνηση ο νέος Αγγλος
πρεσβευτής Ντόκινς, απαιτούσαν να σταματήσει κάθε εχθροπραξία και ν' α
ποσυρθούν οι Ελληνες στα όρια του πρωτοκόλλου. Την απαίτηση απέκρου
σε ο Καποδίστριας, με τον ισχυρισμό ότι δεν έχει ο ίδιος επίσημη είδηση ότι
η Πύλη δέχτηκε την ανακωχή. Αμφισβήτησε κατόπιν τις σχέσεις επικυ
ριαρχίας κω αποζημιώσεων και ζήτησε την άμεση συμμετοχή των Ελλήνων
στη συζήτηση των σχέσεων Πύλης και Ελλάδας. Τέλος, υπέμνησε ότι τα ε-
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θνικά κτήματα ήταν υποθηκευμένα για τα δύο αγγλικά δάνεια για να φέρει
σε αντίθεση τις τουρκόφιλες αγγλικές διαθέσεις με το εμπορικό συμφέρον
του Σίτι. Ταυτόχρονα παρήγγειλε στον Λεοπόλδο, μνηστήρα του ελληνικού
θρόνου, μέσω του αντιπροσώπου του, ότι ο μέλλων ηγεμόνας της Ελλάδας
έπρεπε να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να δεχθεί για τον εαυτό του και τη δυναστεία του το ανατολικό θρή
σκευμα.
β) Να παραχωρήσει στο λαό Σύνταγμα που θα το εγκρίνει τόσο αυτός όσο
και οι υπήκοοί του.
γ) Σε περίπτωση θανάτου του ν' αναγνωρίσει στο λαό την ελευθερία ε
κλογής νέου ηγεμόνα, υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης από τις Δυνά
μεις και την Πύλη. Επίσης, κατέληγαν οι προτάσεις του Καποδίστρια, αν οι
Δυνάμεις εξασφάλιζαν εκτός από τα όρια και δάνεΙΟ 60.000.000 φράγκων κα
θώς και φρουρά 2.000 Γερμανών ή Ελβετών για τον ηγεμόνα, τότε το μέλ
λον της Ελλάδας θα ήταν εξασφαλισμένο.
Οι πολύ λίγο ενθαρρυντικοί αυτοί όρω απευθύνονταν βέβαια από σκοπού
εναντίον του υποψήφιου μνηστήρα του θρόνου και ο Καποδίστριας υπολό
γιζε ότι δεν θα βρισκόταν εύκολα ηγεμόνας Ευρωπαίος που θα δεχόταν να
συνάψει με την Πύλη σχέσεις παρόμοιες με των Φαναριωτών οσποδάρων.
Από την άλλη μεριά, οχυρωμένος πίσω από το πρωτόκολλο του Νοεμβρίου
και τ ις αποφάσεις του Πόρου, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν είχε γνώ
μη επί του μελλοντικού ηγεμόνα της, αρνήθηκε επίμονα να ζητήσει τον Λε
οπόλδο ως ηγεμόνα της χώρας, προβάλλοντας ακόμη το επιχείρημα ότι εφό
σον δεν προικοδοτούνταν ο θρόνος με τη Σάμο και την Κρήτη, ο Λεοπόλδος
το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν ν' αρνηθεί την ανάρρησή του.

Ο εκλογικός νόμος και η Δ' Εθνοσυνε'λευση
Στις 12 Νοεμβρίου 1828 ο Καποδίστριας συγκάλεσε το Πανελλήνιο, στο ο
ποίο υπέβαλε τα εκλογικά του νομοσχέδια. Το σώμα απέρριψε τις προτάσεις
του, και τότε ο Καποδίστριας, αφού πρόσθεσε στον αριθμό των βουλευτών
εννέα καινούργια μέλη, πιστά όργανά του, υπέβαλε και πάλι το νομοσχέδιο,
που ψηφίστηκε τώρα και δημοσιεύτηκε στις 4 Μαρτίου 1829. Ο Τρικούπης,
διαφωνώντας για την αντισυνταγματική αυτή πράξη, αντικαταστάθηκε α
πό τον Σπηλιάδη.
Βάσει του νέου νόμου, ο Καποδίστριας εξελέγη αντιπρόσωπος σε 36 περι
φέρειες. Ενθαρρημένος από το γεγονός, απαίτησε από τους αντιπολιτευόμε-
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νους υποψηφίους να καταθέσουν προεκλογΙκή δήλωση ότΙ μπαίνοντας στη
Βουλή θα υποστήρΙζαν την ποληΙκή της κυβέρνησης! Οπου μέσα στη χώρα
υπήρχε ακόμα ανυπότακτο κω ανεξάρτητο πνεύμα, ξεσηκώθηκε μεγάλη α
γανάκτηση γω ης κυβερνητΙκές επεμβάσεΙς σης εκλογές. Βέβωα, ΟΙ Ελλη
νες δεν είχαν μόρφωση ελεύθερου έθνους, είχαν όμως ποληΙκή συνεΙοηση·
γΙ' αυτό εξεγέρθηκαν σαν ένας άνθρωπος καΙ σε πολλές περΙφέρεΙες, παρά
τΙς καλπονοθεύσεΙς κω τα πΙεστΙκά μέτρα, βγήκαν ΟΙ αντΙποληευόμενΟΙ, ό
πως στο ΜεσολόγγΙ, την Υδρα, τα Ψαρά κ.α.
Σης 23 Ιουλίου ορίστηκε η έναρξη των εργασΙών της νέας Εθνοσυνέλευ
σης, που είχε συγκροτηθεί στην πλεΙΟνότητά της από όργανα του Καποδί
στρΙα. Πολύ πρωί ο Κυβερνήτης, φορώντας ρωσΙκή στολή, πήγε στο ναό της
Παναγίας στο Αργος κω παρακολούθησε τη δοξολογία. Μετά τη λεηουργία,
πήγε στο αρχαίο θέατρο της πόλης, όπου είχε κατασκευαστεί ένα παράπηγ
μα γω τΙς εργασίες του νέου σώματος, του <<ΟΙκογενεΙακού του συμβουλί
ου», όπως το χλεύαζε η αντΙπολίτευση.
Η συνεδρίαση άρχωε μ' ένα σχΟΙνοτενή λόγο του ΣπηλΙάδη, γραμματέα
της ΕπΙκρατείας, έργο του ΚαποδίστρΙα, στον οποίο γΙνόταν ένα εΙοος απο
λογΙσμού του κυβερνητΙκού έργου κω aποκρυπτόταν επψελέστατα το θέ
μα της ανησυνταγμαηκής ποληείας του Κυβερνήτη, ενώ υπάρχεΙ άφθονη
κομπορρημοσύνη γω τΙς επηυχίες του.
ΚατόπΙν το σώμα προέβη στην εκλογή του προεδρείου, παραμερίζοντας το
θέμα του ελέγχου της γνησΙότητας των εκλογών. Πρόεδρος εξελέγη ο Σωί
νης κω γραμματείς ΟΙ Χρυσόγελος κω Ρίζος. Αμέσως μετά έγΙνε πρόταση να
εκφραστεί η ευγνωμοσύνη του σώματος στον ΚαποδίστρΙα. ΟΙ σποραδΙκές
φωνές δΙαμαρτυρίας των αντΙπολΙτευομένων πνίγηκαν μέσα στο κύμα των
ζητωκραυγών των εθελόδουλων πληρεξουσίων, που ο λαός εφωνΙκά τούς έ
λεγε καλούς χριστιανούς. Ο Κολοκοτρώνης, κουνώντας απεΙλητΙκά τα πΙ
στόλΙα του, ζήτησε να γίνεΙ αμέσως η ψηφοφορία καΙ η συνέλευση ευπεΙθής
υπέγραψε το σχεηκό έγγραφο στέλνοντάς το αμέσως στον ΚαποδίστρΙα.
Εξελέγησαν κατόπΙν δΙάφορες επηροπές κω στΙς 30, 31 Ιουλίου κω 1 Αυ
γούστου άρχωε η συζήτηση γω τα ΟΙκονομΙκά του κράτους κω υποβλήθη
κε ο προϋπολογΙσμός 1829-30. Τα έσοδα υπολογίστηκαν σε 8.539.969 γρόσΙα
κω τα έξοδα σε 25 .618.664 γρόσΙα. Αλλος τρόπος γω την εξίσωσή του δεν υ
πήρχε, παρά ο επαίσχυντος γω την εθνΙκή αξΙΟπρέπεΙα με τΙς ξένες ενΙσχύ
σεΙς. Το 1/4 των εξόδων υπολογΙζόταν γω τ Ις δαπάνες των ενόπλων δυνάμε
ων, το 1/10 γω την Εκκλησία κω μόλΙς το 1/25 υπέρ ΚΟΙνωφελών έργων καΙ
της εκπαίδευσης!
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Την έβδομη ημέρα έγινε συζήτηση σχηματισμού 27μελούς Γερουσίας, που
τα μέλη της θα εξέλεγε ο Κυβερνήτης από την Εθνοσυνέλευση. Παρά τις α
ντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Οι επόμενες η
μέρες καταναλώθηκαν σε aτελείωτους καβγάδες γύρω από το θέμα της κα
θιέρωσης παρασήμου. Στις 18 Αυγούστου προτάθηκε γενική αμνηστία των
εγκληματιών κατά την περίοδο της Επανάστασης. Μπροστά σ' αυτό το θέα
μα που ρεζίλευε την Ελλάδα στα μάτια της Ευρώπης, ο Καποδίστριας πεί
στηκε ότι παράταση των εργασιών της θα ήταν ανώφελη και στις 19 Αυ
γούστου κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.
Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης, ο Καποδίστριας επέστρεψε
στην Αίγινα. Είχε φτάσει πια στον κολοφώνα της ισχύός του. Ο τσάρος του
'στειλε 6.000 όπλα, 12 κανόνια και πολεμοφόδια· η Γαλλία 500.000 φράγκα·
ο Ελβετός τραπεζίτης Εϊνάρ (εξελλ. Εϋνάρδος) 700.000 σαν προκαταβολή έ
ναντι του μελετώμενου δανείου, ενώ οι αποστολές εμβασμάτων από φιλελ
ληνικούς κύκλους έφτασαν, μέσα στο 1831, σε 1.430.000 φράγκα. Τον Δε
κέμβριο του 1830, τέλος, η Αγγλία έστειλε 500.000 φράγκα. Τα ελέη , όπως τ '
αποκαλούσε ο Καποδίστριας, έφτασαν έτσι το συνολικό ποσό των 1214.000.000 φράγκων μέσα στην τριετία 1828-31.

Η συνθήκη της Αδριανούπολης
Η πλάστιγγα των τυχών του κόσμου, μετά την επιτυχή έκβαση υπέρ της
Ρωσίας του ρωσοτουρκικού πολέμου, έκλινε πλέον υπέρ του τσάρου. Ο Ρώ
σος στρατάρχης Ντιέμπιτς υπαγόρευε στην Αδριανούπολη τους όρους της
συνθήκης. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου Τάταροι ιππείς έφε
ραν στην Κωνσταντινούπολη το κείμενο της συνθήκης, η δε ανάγνωσή του
και μόνο προξένησε εντύπωση καταδίκης σε θάνατο της Τουρκίας. Στις 14
Σεπτεμβρίου η συνθήκη υπογράφτηκε. Ιδιαίτερος όρος της συνθήκης, δια
τυπωμένος στο άρθρο 10, έλεγε ότι η Πύλη υποχρεωνόταν να αναγνωρίσει το
πρωτόκολλο του Μαρτίου σχετικά με το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ελλά
δας και ότι όφειλε να εκτελέσει τις διατάξεις της συμφωνίας του Λονδίνου.

Το πρωτόκολλο του Φεβρουαρίου
Ο Καποδίστριας ανάγγειλε την ειρήνη της Αδριανούπολης με διάγγελμά
του στο λαό και ζήτησε να πανηγυριστεί η επιτυχία. Πέρασαν ωστόσο περί
που πέντε μήνες έως ότου δοθεί η τελική λύση στο ελληνικό ζήτημα: Τον
Φεβρουάριο του 1830, ανάμεσα στους αντιπροσώπους των δυνάμεων που
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συνήλθαν στο Λονδfνο, υπογράφηκε πρωτόκολλο που όριζε ότι η Ελλάδα
καθfστατο κράτος εντελώς ανεξάρτητο, με όρια τη γραμμή Αρτοτfνας Ασπροποτάμου. Η Εύβωα και 01 Κυκλάδες συμπεριλαμβάνονταν στο νέο
κράτος. Η Ελλάδα επρόκειτο να εfναι μοναρχfα και η εξουσfα του μονάρχη
κληρονομική, με βασιλέα εκλεγόμενο από δυναστεfα άσχετη με τις δυνα
στεfες των τριών δυνάμεων.
Ηγεμόνας ψηφfστηκε αυθημερόν με το {δΙΟ πρωτόκολλο ο Λεοπόλδος του
Κοβούργου. Η κωνοποfηση του πρωτοκόλλου αποκαθΙστούσε αμέσως την
εφήνη ανάμεσα στην Ελλάδα και Τουρκ{α, τα δε δύο εμπόλεμα κράτη έπρε
πε να παραχωρήσουν αμοιβαfα γενική αμνηστfα.
Στις 8 Απριλfου οι όροι του πρωτοκόλλου κοινοπΟΙήθηκαν επfσημα στον
Καποδfστρια. Οι τρεις πρεσβευτές απαfτησαν άμεση εφαρμογή της εφήνης,
αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων εντεύθεν της οροθετικής γραμμής
και σεβασμό της ζωής, της ελευθερfας και της περιουσfας των Οθωμανών
που θα ήθελαν να μεfνουν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, τού ανακΟΙνώθηκε η
εκλογή του Λεοπόλδου ως ηγεμόνα της Ελλάδας. Ο Καποδfστριας παραδέ
χτηκε τους όρους του πρωτοκόλλου, παραμερfζοντας την Εθνοσυνέλευση,
ενώ πλάγια και με επιστολές του παρακινούσε το νέο ηγεμόνα να μην κατε
βεf στην Ελλάδα.
Ο Λεοπόλδος, βλέποντας να ζωγραφfζετω ζοφερή η κατάσταση στην Ελλά
δα, τόσο στις επιστολές του Καποδ{στρια όσο και στις ειδήσεις από τη χώρα,
και φοβούμενος το βάρος των δυσβάσταχτων υποχρεώσεων, παραιτήθηκε
του ελληνικού θρόνου στις 21 Μαiου 1830. Οταν η εfδηση έφτασε στην
Ελλάδα, ξεσηκώθηκαν παράπονα και μικροστάσεις, που ε{χαν αποτέλεσμα
να ξεχαρβαλωθεf η διοfκηση σε ορισμένες περιοχές. Ο Καποδfστριας έκρινε
το γεγονός ευνοϊκό, που αποτελούσε ήττα της αγγλικής πολιτικής και
θρfαμβο της ρωσικής.
Οι Ελληνες συζητούσαν ακόμη τα της παραfτησης του Λεοπόλδου, όταν α
ναγγέλθηκε η έκρηξη στο Παρfσι της Ιουλιανής Επανάστασης, που ανέτρε
ψε το θρόνο του Καρόλου του I'. Μόλις έμαθε ο Καποδfστριας την ειοηση,
συγκάλεσε τη Γερουσfα και πρότεινε να διορωτεf πληρεξούσιος της Ελλάδας
στο Παρfσι ο πρfγκιπας Σούτσος, για να υπερασπfσει τα ελληνικά συμφέρο
ντα. Καταλάβαινε πολύ καλά ότι η επιρροή της Ρωσ{ας στη Γαλλfα θα συ
ντριβόταν οπωσδήποτε. Κω πράγματι η ιουλιανή θύελλα διέλυσε τη συμ
μαχfα Γαλλfας - Ρωσfας και η νέα γαλλική επαναστατική κυβέρνηση έσπευ
σε να προσανατολιστεfπρος την Ayyλfα, όπου νέα κυβέρνηση εfχε σχηματι
στεf από τους κόλπους του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
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Στις αρχές Ιουλίου 183 1, με πολλή οκνηρία και βραδύτητα χαρακτηρΙστι
κή, συνήλθε η συμμαχική επιτροπή για την εφαρμογή των όρων του πρω
τοκόλλου του Φεβρουαρίου. Εγιναν συνεννοήσεις για την εκκένωση της
Εύβοιας και της Αττικής από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι πρότειναν στον
Καποδίστρια ν' αγοράσει αντί 300.000 ισπανικών τάλιρων τα τουρκικά κτή
ματα στις δύο περιοχές, αλλά ο Κυβερνήτης αντέταξε την έλλειψη χρημά
των εξαιτίας της διακοπής της γαλλικής επιχορήγησης. Τότε τα τμήματα
του Ομέρ πασά άρχισαν τις δηώσεις των κτημάτων και κυρίως των ελαιό
δενδρων, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ήμισυ του αττικού ελαιώνα.
Τέλος, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το έδαφος της Αττικής και τον Ιανουάριο
του 183 1 ο Κυβερνήτης επισκέφθηκε την απελευθερωμένη Αθήνα. Ωστόσο,
στην Ακρόπολη η τουρκική φρουρά είχε παραμείνει, περιμένοντας να τε
λειώσει το ζήτημα της χάραξης της νέας οροθετικής γραμμής. Επίσης κατά
την πώληση των κτημάτων των Τούρκων έγιναν πολλές ατασθαλίες, από
τις οποίες επωφελήθηκαν οι ξένοι. Ετσι, ο Αγγλος Μάλκομ και η δούκισσα
της Πλακεντίας αγόρασαν πολλές εκτάσεις.

Απηχήσεις της ΙουλΙανής Επανάστασης
Ωστόσο, η φλόγα της Ιουλιανής Επανάστασης άρχισε να εισχωρεί και στην
Ελλάδα. Οι Ελληνες άρχισαν να δυσανασχετούν κατά της «τvpαννίας του
Ρώσου aνθυπάτου» , όπως χαρακτηριστικά έλεγαν τη διοίκηση του Καποδί
στρια, και ταραχές εξερράγησαν στη Μάνη, την Υδρα, τις Σπέτσες. Στη Μά
νη οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στο Γύθειο με σκοπό να βαδίσουν κατά του
Ναυπλίου και να ελευθερώσουν τοv Πετρόμπεη, τον οποίο είχε φυλακίσει ο
Καποδίστριας. Επίσης ένας νέος αξιωματικός, ο ταγματάρχης Τσάμης Κα
ρατάσος, εκμεταλλεύτηκε τη ζωηρή απήχηση της Ιουλιανής Επανάστασης
και ύψωσε τη σημαία της ανταρσίας κατά του Καποδίστρια. Ηταν η εποχή
που η ελληνική νεολαία μεθούσε από το διάβασμα των αντικαποδιστριακών
διαλόγων του Κοραή και παντού ακουγόταν η κραυγή: Ελευθεροτυπία και
Σύνταγμα. Παντού κυμάτιζε η τρίχρωμη γαλλική σημαία και κάθε καρδιά
έπαλλε υπέρ της επαναστατημένης Γαλλίας.
Αυστριακές εκθέσεις θεωρούν ότι το Παρίσι στάθηκε η πηγή των επανα
στατικών κινήσεων στην Ελλάδα. «Η αντιπολίτευση -γράφουν- έλαβε εν
θαρρύνσεις από την επαναστατική εταιρία του Παρισιού, που επικεφαλής
της ήταν ο στρατηγός Λαφαγιέτ. Αυτός ο ιοιος προσφέρθηκε να έλθει στην
Ελλάδα ν' αποκαταστήσει το Σύνταγμα» .
Ο Καρατάσος εγκατέλειψε τον Μάιο του 183 1 με όλο το τάγμα του το στρα-
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τόπεδο της Ελευσίνας και συνενώθηκε κοντά στην Αταλάντη με το σώμα του
συμπατριώτη και συγγενούς του Γαρδικιώτη. Υπήρχε σχέδιο να συνενωθούν
στην Άμφισσα όλοι οι δυσαρεστημένοι οπλαρχηγοί. Τα κυβερνητικά όργανα
ανήγγειλαν νίκες και στις 8 Μαiου ο aρχιστράτηγος Αυγουστίνος Καποδί
στριας πήγε επί τόπου. Στις 10 του μηνός πέρασε τα τουρκικά σύνορα.
Η κλίκα του Αυγουστίνου άρχισε να πανηγυρίζει, αλλά πριν καλά καλά
χαρεί το θρίαμβό της, ο Καρατάσος ξαναμπήκε με τις δυνάμεις του στην
Ελλάδα αρχές Ιουνίου για να νικηθεί τελικά από τα σώματα των Ράγκου και
Μεταξά. Οι συλληφθέντες αιχμάλωτοι παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο
αλλά πήραν χάρη, όχι βέβαια από επιείκεια, αλλά από φόβο, γιατί το επανα
στατικό πνεύμα έβραζε στην Ελλάδα και μετά την καταστολή της στρατιω
τικής ανταρσίας, με κύρια ερείσματα την Υδρα και τη Μάνη.
Και άλλη μια φορά μέσα στην ποληική πάλη, όπως στον αγώνα, η Υδρα α
νέβαινε μέσα από τα κύματα του Αιγαίου πρωταγωνίστρια της ελευθερίας.
- Τι παράδοξο τόπο διαλέξατε για πατριοα, έλεγε ο Αγγλος Ουόντιγκτον
στο ναύαρχο Τομπάζη, δείχνοντας το φαλακρό και έρημο βράχο, που πάνω
του παρατάσσονται αμφιθεατρικά τα λευκά σπίτια της πόλης.
- Η ελευθερία τον διάλεξε και όχι εμείς, απάντησε ο τραχύς θαλασσινός.
Η εχθροπάθεια των Υδραίων κατά του Καποδίστρια χρονολογούνταν από
την εποχή που απέκρουσε περιφρονητικά τις προτάσεις τους για το σχημα
τισμό Εθνικού Στόλου, προκειμένου μ' αυτό τον τρόπο να ξεπεράσουν την
κρίση που έδερνε το ναυτικό τους μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Ο Κα
ποδίστριας σύστησε επηροπή ελπίζοντας να ικανοποιήσει τουλάχιστον ένα
μέρος των απαιτήσεών τους και απέστειλε στα τρία νησιά 50.000 ισπανικά
τάλφα, κηρύσσοντας ταυτόχρονα την Υδρα ελεύθερο λιμένα επί πενταετία,
για να ανορθώσει έτσι το εμπόριό της. Οι Υδραίοι τσέπωσαν τα 25.000 τάλι
ρα (άλλα 16.000 δόθηκαν στις Σπέτσες και 9.000 στα Ψαρά) και εξακολού
θησαν να φωνάζουν δυνατότερα τις απαηήσεις τους. Τέλος, ο Καποδίστριας
αποφάσισε να τους προτείνει οριστική τακτοποίηση προσφέροντας
6.000.000 φοίνικες, από τους οποίους το 1/3 θα τους δινόταν σε κτήματα, το
άλλο 1/3 σε ομολογίες και το υπόλοιπο σε μετρητά από το αναμενόμενο δά
νειο. Οι νησιώτες δεν ήθελαν ν' ακούσουν ούτε λέξη για το συμβιβασμό και
ζητούσαν αναγνώριση όλου του χρέους και την κατάθεση του φανταστικού
τους κεφαλαίου στην τράπεζα με τόκο 8%, ήτοι 1 .440 .000 φοίνικες το χρόνο!

Αγώνες για την ελευθεροτυπία
Ο Καποδίστριας απέκρουσε τις αξιώσεις τους, αλλά η δίωξη της εφημερί-
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δας «Ηούς» και η φυλάκιση του εκδότη της Αντωνιάδη μείωση το κύρος
του την εποχή εκείνη. Η αθώωση του Αντωνιάδη, μετά εξάμηνη προφυλά
κιση, ανέβασε το ηθικό των αντιποληευόμενων και ο Πολυζωιοης, νέος
τότε και εμφορούμενος από τις ιδέες της Ιουλιανής Επανάστασης, επιχεί
ρησε έκδοση νέας αντιποληευόμενης εφημερίδας μέσα στο Ναύπλιο, την
έδρα της κυβέρνησης, με τον τίτλο «Απόλλων>> . Επικαλούμενος το Σύνταγ
μα της Τροιζήνας δεν ζήτησε άδεια. Κατόπιν τούτου τον κάλεσε ο Βιάρος
και του 'κανε σφοδρές παρατηρήσεις συμβουλεύοντάς τον να εγκαταλείψει
το εγχείρημα.
Ο Πολυζωίδης έμεινε ακλόνητος και άρχωε την εκτύπωση του φύλλου,
αλλά ενώ ακόμα εργάζονταν τα πιεστήρια εμφανίστηκαν ένοπλοι που κατέ
σχεσαν την εφημερίδα και όλο το υλικό. Ο Πολυζωίδης, μετά το κυβερνητι
κό τούτο πραξικόπημα, κατέφυγε στην Υδρα όπου τον δέχτηκαν με χαρά και
κατέβαλαν τις δαπάνες της εκτύπωσης. Στις 1 6 Μαρτίου 183 1 εκδόθηκε το
πρώτο φύλλο του <<Απόλλωνος>> με τον υπότιτλο «Εθνική συνilευσις - Σύ
vιαyμαl>> που αργότερα μετατράπηκε σε «Ελεύθεpαι εκλοyαί - Σύνταyμα!>> ,
και που σήμαινε την αντιποληευτική ιδιότητα της εφημεριοας.
Ο Καποδίστριας προσπάθησε να πείσει τους Υδραίους να άρουν την προ
στασία τους στην εφημεριοα και να διώξουν τον Πολυζωιοη από το νησί
τους. Αυτοί όχι μόνο έκαναν τον κουφό, αλλά διέθεσαν και ένοπλη φρουρά
για το τυπογραφείο. Κατόπιν τούτου ο Καποδίστριας αποφάσωε να εκδώσει
νόμο περί Τύπου, σύμφωνα με τον οποίο παραχωρούνταν ελευθεροτυπία ,
πλην για την έκδοση εφημερίδας απαηούνταν κυβερνητική άδεια και χρη
ματική εγγύηση. Παρά ταύτα όμως η κυβέρνηση απαιτούσε από τον Τύπο
σέβας πpος τις δυνάμεις και το καθεστώς του Καποδίστρια κι όπωος δεν συμ
μορφωνόταν στέλνονταν στο δικαστήριο.
Κανένας δεν χτύπησε τον περιορισμό της ελευθεροτυπίας υπό τον Καπο
δίστρια όσο ο ποιητής Αλέξ. Σούτσος. Να τι έγραφε σε μια σάτιρά του:
Ενας γερουσιαστής μας με το στόμα γελαστό,
Σούτσ' ελεύθερε, με είπε, συχαρήκια σε ζητώ·
Πρόβαλα υπέρ του τύπου δεκαπέντε άρθρα νόμου.
Κατ ' αυτό το σχέδιό μου,
είν' ελεύθερος ο τύπος φθάνεΙ μόνο να

μην βλάψης

της Αρχής τους υπαλλήλους,
τους κριτάς, τους υπουργούς μας και των υπουργών τους φίλους.
Ε ίν' ελεύθερος ο τύπος, φτάνεΙ μόνον να μη γράψης.
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Φυσικά η αντιπολίτευση και ο «Απόλλων» δεν ήθελαν ν' ακούσουν τ ίπο
τα γι' αυτήν την περιβόητη «ελευθεροτυπία» της κυβέρνησης. Η αντίθεση
κυβέρνησης-αντιπολίτευσης ήταν τόσο βαθιά, ώστε όλα τα σημάδια έδειχναν
πως τα πράγματα τραβούσαν για εμφύλιο πόλεμο.

Αποστασία των νηαιών
Οι φόβοι αυτοί φάνηκαν πολύ γρήγορα δικαιολογημένοι, γιατί στο Αιγαίο
η στασιαστική κίνηση έπαιρνε ολοένα και πιο συγκεκριμένη μορφή. Στην
Υδρα συστάθηκε επταμελής συντα'fματική εnιτpοnή από τους Κουντουριώ
τη, Μιαούλη, Βουδούρη, Τομπάζη, Βούλγαρη, Κριεζή και Οικονόμου και α
φού ανέλαβε την εξουσία, διέκοψε κάθε επαφή με την κυβέρνηση στις 3 Ιου
νίου 183 1 . Το παράδειγμα της Υδρας ακολούθησαν σε λίγο και τα άλλα νη
σιά του Αιγαίου. Το σκληρότερο όμως χτύπημα ήταν η αποστασία της Σύ
ρου, γιατί τα τελωνεία της ήταν ο κυριότερος οικονομικός πόρος της κυ
βέρνησης.
Η αμηχανία του Καποδίστρια είχε τόσο πολύ κορυφωθεί το καλοκαίρι
του 183 1, ώστε αποφάσισε να υποχωρήσει κατά τι στις απαιτήσεις των
αντιπάλων του, που τους υποστήριζαν άλλωστε οι πρέσβεις των δυνάμεων.
Ετσι στις αρχές Ιουλίου ήρθαν στο Ναύπλιο πέντε Υδραίοι κοτζαμπάσηδες
για συνεννοήσεις. Οι αντιπρόσωποι ζήτησαν Σύνταγμα, αλλά ο Καποδί
στριας, θεωρώντας τους aποστάτες, δεν τους δέχτ ηκε. Ωστόσο κάτω από
την πίεσή τους και την πίεση των ξένων, αποφάσισε να ορίσει ημερομηνία
σύγκλησης συνέλευσης μέσα στον Οκτώβριο, με την επιφύλαξη ότι δεν θα
μεταβάλλονταν τα πράγματα από τη σύνοδο του Λονδίνου. Ως προς το
Σύνταγμα απάντησε ότι ήταν υπόθεση του μέλλοντος βασιλιά της Ελλά
δας.
Η άρνηση του Καποδίστρια να δώσει ουσιαστική λύση στα ζητήματα που
πρόβαλε η αντιπολίτευση, κατέστησε ακόμη πιο οξεία την κρίση. Η αντιπο
λίτευση άρχισε πλέον να παρασκευάζεται προς συγκρότηση εθνοσυνέλευ
σης στην Υδρα.

Ο Μιαούλης καίει το στόλο
Παρά την ενίσχυση των aντιπολιτευόμενων από τους Αyyλους και την
προσωπική πίεση του πρεσβευτή τους, ο Καποδίστριας αρνήθηκε την
παραχώρηση Συντάγματος με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε ηγεμών για
να δώσει Σύνταγμα. Ταυτόχρονα αφαίρεσε από τους νησιώτες τα έγγραφα
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ναυσιπλοiας των πλοίων τους καΙ ζήτησε από τους συμμάχους στόλους να
εμποδίσουν τον πλου τους. Ο Ρώσος ναύαρχος Ρίκορντ δέχτηκε ευχαρί
στως ν' αναλάβει αυτή τη δουλειά. Ομως η συνταγματική επιτροπή της
Υδρας πήρε την απόφαση να ματαιώσει με πραξικόπημα τα σχέδια του
Κυβερνήτη κι έστειλε τον Μιαούλη στον Πόρο με 200 νησιώτες για να
καταλάβει το στόλο καΙ το ναύσταθμο. Τη νύχτα της 26ης προς 27η Ιουλί
ου, ηγούμενος 50 ανδρών καΙ συνοδευόμενος από τους σημαιοφόρους Κριε
ζή και Μαυροκορδάτο, πήγε στον Πόρο ΚαΙ βοηθούμενος από το σκοτάδι
κατόρθωσε να καταλάβει το ναύσταθμο, υψώνοντας το σήμα του στη φρε
γάτα «Ελλάδα>> .
Ταχύτατα ο Μιαούλης διέταξε τον εξοπλισμό όλων των πλοίων για να τα
πάρει στην Υδρα. Το πραξικόπημα έκανε βαθύτατη εντύπωση στον Καπο
δίστρια καΙ παρακάλεσε τους ξένους πρεσβευτές να πείσουν τους Υδραίους
στην επιστροφή του στόλου. Ο Ρώσος ναύαρχος Ρίκορντ, μόλις μαθεύτη
καν τα γεγονότα, πήγε στο Ναύπλιο για να συναντήσει τον Κυβερνήτη.
Αυτός του συμπεριφέρθηκε αυστηρά σαν Ρώσος υπουργός, κι ο ναύαρχος
αναγκάστηκε να υπακούσει στην αιτούμενη επέμβαση. Ο Ρίκορντ απέ
πλευσε για τον Πόρο ενώ ο Καποδίστριας έστειλε διά ξηράς ένα τάγμα 200
ανδρών υπό τον Καλλέργη ΚαΙ ισχυρό σώμα aτάκτων.
Οταν ο Ρίκορντ έφτασε στον Πόρο, ο Μιαούλης καταγινόταν να εξοπλί
σει τα πλοία. Ο Ρώσος ναύαρχος τον προσκάλεσε να παραιτηθεί του σκο
πού του, αλλά ο Μιαούλης απάντησε ότι εκτελούσε διαταγές της συνταγ
ματικής επιτροπής της Υδρας. Ο Ρίκορντ τότε του παρήγγειλε να μην επι
χειρήσει τίποτα ωσότου πάρουν απάντηση των συμμάχων επί του πρακτέ
ου. Δυο συγκρούσεις που σημειώθηκαν μεταξύ ελληνικού στόλου καΙ των
Ρώσων απέληξαν σε ήττα του Μιαούλη με την καταστροφή της κορβέτας
••Σπέτσαι>> .
Η σύγκρουση δημιούργησε δυσαρέσκειες στο λαό και όλοι ητιώντο τον
Καποδίστρια ότι αυτός υποκίνησε τους Ρώσους να χτυπήσουν τον Μιαού
λη. Οι αντιπρόσωποι των δύο άλλων δυνάμεων έδωσαν συμβουλές καθη
συχαστικές ΚαΙ ζήτησαν τη σύγκληση εθνοσυνέλευσης. Ο Καποδίστριας
δέχτηκε, με την πρόσθετη υπόσχεση να παράσχει αμνηστία στους στασια
στές, αφού παραδώσουν το στόλο. Ωστόσο, τα πράγματα ακολούθησαν άτε
γκτο δρόμο και το πρωί της 13ης Αυγούστου τα κυβερνητικά στρατεύμα
τα ΚαΙ ο ρωσικός στόλος άρχωαν συνδυασμένη επίθεση κατά του Πόρου.
Ηταν εννέα η ώρα το πρωί όταν ο Ρώσος ναύαρχος έδωσε το σύνθημα της
προέλασης. Ξαφνικά μια φοβερή έκρηξη τάραξε το ναύσταθμο. Ο Μιαού-
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λης, μη θέλοντας να παραδώσεΙ τα πλοfα του στον Ρfκορντ, έβαλε φωηά
καΙ τα τfναξε στον αέρα. Η φρεγάτα «Ελλάς>> έγΙνε συντρfμμΙα, ενώ η κορ
βέττα «Υδρα» έπαθε μεγάλες ζημΙές. Ο ναύσταθμος μόλΙς κω με πολύ κόπο
κατορθώθηκε να δ1ασωθεf από τΙς φλόγες. Η πράξη του ΜΙαούλη κρfθηκε
σαν υπαγορευμένη από την εθνΙκή κω πολΙ ηκή ανάγκη κω σαν τέτωα
έγΙνε κατανοητή από το λαό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑ

Η δολοφονία του Καποδίστρια
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δράση της αντιπολίτευσης κατά του Κυβερ
νήτη εμψυχωνόταν από την Αγγλία και τη Γαλλία κι ακόμα -μετά την Ιου
λιανή Επανάσταση- από τη δημοκρατική επιτροπή που είχε την έδρα της
στο Παρίσι. Η διάσταση του Καποδίστρια προς τους μικρούς φεουδάρχες που
κατατυραννούσαν το λαό επέτεινε ακόμα περισσότερο το αντιπολιτευτικό
ρεύμα. Η προσπάθεια του Καποδίστρια ν' αχρηστεύσει την εξουσία τους, να
καταβάλει και να εξαλείψει τις τοπικές επιρροές και να εξαναγκάσει σε α
δράνεια τα ταραχοποιά στοιχεία επέπρωτο στο τέλος να τον οδηγήσει στον
τάφο κάτω από τα δολοφονικά πλήγματα των εκπροσώπων των τζακιών του
Μοριά, Μαυρομιχαλαίων.
Πραγματικά η έχθρα των Μαυρομιχαλαίων κατά του Κυβερνήτη είχε βα
θιές προσωπικές ρίζες. Αφού φυλάκισε στο Παλαμήδι τον Τζαννή Μαυρομι
χάλη, ο οποίος κατόρθωσε να δραπετεύσει τον Ιανουάριο του 1831, συνέλα
βε τον Φεβρουάριο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τον έκλεισε στο Ιτς
Καλέ.
Οταν το άγγελμα της φυλάκισης του Μανιάτη φύλαρχου έφτασε στη Μά
νη, γενική κατακραυγή ξέσπασε κατά του Κυβερνήτη. Οι συγγενείς του ήρ
θαν στο Ναύπλιο για να διαπραγματευτούν την απελευθέρωση του αρχηγού
τους. Ωστόσο τα διαβήματά τους στον Καποδίστρια, ακόμη και μέσω του
ναύαρχου Ρίκορντ , στάθηκαν μάταια.
Το πρωί της Κυριακής 9 Οκτωβρίου ο Κυβερνήτης ξεκίνησε με τη συνο
δεία δύο μόνο σωματοφυλάκων να πάει στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδω
νος. Στο δρόξο τον προσπέρασαν ο γιος και ο aνιψιός τού Μαυρομιχάλη, οι
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οποίοι, αφού τον χαφέτησαν, έσπευσαν να τοποθετηθούν δεξιά κι αρΙστερά
της εισόδου του ναού.
Ο ΚαποδίστρΙας βλέποντάς τους έτσι ταράχτηκε λίγο, αλλά γρήγορα απέ
βαλε το δειλό δΙσταγμό κω προχώρησε ν' ανεβεί τα σκαλοπάτΙα της εΙσόδου.
Τότε 01 δύο φονιάδες τράβηξαν ης πιστόλες τους κω πυροβόλησαν κατά του
Κυβερνήτη. Ο Κ. Μαυρομιχάλης τράβηξε το μαχαίρι του και το κάρφωσε
δύο φορές στην κοιλιά του θύματος. Ο ΚαποδίστρΙας έπεσε αμέσως νεκρός,
ενώ οι δολοφόνοι του τράπηκαν σε φυγή, καταδιωκόμενΟΙ από τον μονόχει
ρα σωματοφύλακα του Κυβερνήτη, Κοκκώνη. Ο Κ. Μαυρομιχάλης τραυμα
τισμένος από τις σφαίρες των διωκτών του προσπαθεί να διαφύγει, αλλά πυ
ροβολείταΙ από τον στρατηγό Φωτομάρα καΙ πέφτει. Ενα πλήθος ορμά ενα
ντίον του και τον λιντσάρει. Ο Γ. Μαυρομιχάλης κατόρθωσε να ξεφύγει κω
να πάει στο σπίτι του Γάλλου πρεσβευτή Ρουάν.
Το βράδυ πλήθος εξαγριωμένο είχε περικυκλώσει το σπίτι του Ρουάν ζη
τώντας την παράδοση του φονιά. Ταυτόχρονα έφτασε ένα στρατιωτικό από
σπασμα κω εν ονόματΙ της τριανδρίας Αυγουστίνου Καποδίστρια - Κολοκο
τρώνη και Κωλέττη, που είχε αναλάβει την εξουσία, ζήτησε να παραδοθεί ο
φονιάς στις αρχές. Του υποσχέθηκαν δίκη ελεύθερη και ο Μαυρομιχάλης,
στηριζόμενος στο βραχίονα του Γάλλου στρατηγού Πελιόν, βγήκε από το
σπίτι του Ρουάν κω παραδόθηκε στις αρχές που τον φυλάκΙσαν στο Ι τς Κα
λέ.
Ο φονιάς παραπέμφθηκε στο στρατοδικείο, ύστερα από μια σκληρή προα
νάκριση, το οποίο τον καταδίκασε στον διά τυφεκισμού θάνατο. Η ποινή ε
κτελέστηκε το πρωί της 22ας Οκτωβρίου στο Παλαμήδι υπό τα όμματα του
γηραιού Πετρόμπεη που παρακολουθούσε την εκτέλεση από το παράθυρο
του κελιού του.
Η εκτέλεση του Μαυρομιχάλη αναστάτωσε τα πνεύματα. Στο Ναύπλιο,
για να τηρηθεί η τάξη, κατελήφθησαν τα φρούρια από αγήματα των συμμά
χων στόλων, ενώ στην Τριπολιτσά ο Κολοκοτρώνης μίλησε επί μία ώρα στο
πλήθος συνιστώντας ησυχία καΙ ευταξία.
Το μεσημέρι της 9ης Οκτωβρίου συνήλθε η Γερουσία και διόρΙσε την τρι
μελή κυβερνηηκή επιτροπή. Κάτω από την κεραυνοβόλο εντύπωση της δο
λοφονίας κάθε απόπεφα παγίωσης εσωτερικής τάξης φαινόταν καταδικα
σμένη. Οι οπαδοί του Κυβερνήτη, συσπεφωμένοι γύρω από τον Αυγουστί
νο, διεκήρυσσαν ότι υπαίηοι του φόνου ήταν οι Αγγλοι κω οι Γάλλω κω τα
πάντα έδειχναν ότι στον πολιτικό βίο θα επικρατούσε η ρωσική μερίδα, με υ
ψηλό της προστάτη το Ρώσο ναύαρχο Ρίκορντ .

ΕΠΙΤΟΜΉ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

22 1

Την τέταρτη ημέρα μετά το θάνατο του Κυβερνήτη ήρθε στο Ναύπλιο τρι
μελής υδραίικη αντιπροσωπεία από τους Ζαίμη, Μιαούλη και Τρικούπη με
εντολή να διαπραγματευτούν με τη Γερουσία. Δήλωσαν ότι μόνο νόμιμα ε
κλεγμένη και ελεύθερη εθνοσυνέλευση ήταν δυνατόν να αντικαταστήσει
την παρούσα κυβέρνηση. Η Γερουσία όμως νόμισε ότι προσβαλλόταν από
τις προτάσεις των συνταγματικών και απέρριψε τ ις προτάσεις. Οι Υδραίοι έ
στειλαν άλλον αντιπρόσωπο και αυτή τη φορά απαίτησαν να συμπεριλη
φθούν στην κυβερνητική επιτροπή δύο μέλη της αντιπολίτευσης, να δοθεί
αμνηστία και να συγκληθεί εθνοσυνέλευση. Επίσης απαίτησαν ελεύθερες ε
κλογές και συμμετοχή στη συνέλευση όλων των αντιπροσώπων της Υδρας,
70 τον αριθμό.
Η κυβέρνηση απέρριψε και τις καινούργιες αυτές προτάσεις. Ο αγώνας
των ρωσόφιλων και των συνταγματικών άρχισε πλέον να παίρνει πρωτοφα
νή οξύτητα.
Επειδή αναμενόταν η σύγκληση της προσεχούς εθνοσυνέλευσης και οι δύο
μερίδες αγωνίζονταν να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους την πλειοψηφία,
η έχθρα ολοένα και αύξανε. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν πια η θλιβερή βεβαιό
τητα του άμεσου μέλλοντος.
Η συνέλευση που συγκλήθηκε στο Αργος κατά τον Δεκέμβριο, παρ' όλα τα
αστυνομικά μέτρα, περιέκλειε στους κόλπους της επί συνόλου 236 πληρε
ξουσίων, περί τους 90 αντιπολιτευόμενους. Η έναρξη των εργασιών της έγι
νε στις 17 Δεκεμβρίου αλλά οι Ρουμελιώτες, διαφωνώντας ριζικά, δεν προ
σήλθαν και συνάχτηκαν σε αντισυνέλευση στην οποία εξέλεξαν πρόεδρο τον
Πανούτσο Νοταρά. Η συνέλευση των κυβερνητικών όμως προχώρησε στο
έργο της με την παρουσία 146 πληρεξουσίων και άρχισε τις εργασίες της στις
19. Ο Αυγουστίνος προέβη σε απολογισμό της εσωτερικής κατάστασης του
κράτους. Στις 20 Δεκεμβρίου η συνέλευση απάλλαξε από τα καθήκοντά του
τον Κολοκοτρώνη και τον Κωλέττη και διόρισε μοναδικό της Ελλάδας κυ
βερνήτη τον Αυγουστίνο.
Οι Ρουμελιώτες εμπόδισαν την τοιχοκόλληση των προκηρύξεων που α
νήγγελλαν το διορισμό του Αυγουστίνου. Στους δρόμους ξέσπασαν ταραχές
και οι στρατιώτες του Τζαβέλλα χτυπήθηκαν με τους Ρουμελιώτες. Ο Αυ
γουστίνος ύστερα από τα γεγονότα αυτά αποφάσισε να χτυπήσει τους Ρου
μελιώτες και να τους απωθήσει πέραν του Ισθμού και, σε σύσκεψη με τον Ρί
κορντ, αποφασίστηκε να αναλάβει την υπόθεση ο Ρώσος συνταγματάρχης
Ρογκόφ.
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Χτύπημα των aτάκτων
Στις 21 Δεκεμβρίου πράγματι κίνησε εναντίον του Αργους με 4 τηλεβό
λα, ένα λόχο πυροβολικού και 4 πεζικού. Στους δρόμους του Αργους άρχισαν
αιματηρές συμπλοκές Ρώσων και κυβερνητικών εναντίον των aτάκτων που
είχαν αρχηγό τον Γρίβα. Τα γεγονότα ανάγκασαν τους πρεσβευτές των Δυ
νάμεων να ζητήσουν από τον Αυγουστίνο άμεση διακοπή των εχθροπρα
ξιών. Στις 23 Δεκεμβρίου οι άτακτοι αποχώρησαν, 1 . 200 τον αριθμό, και κα
τέφυγαν στην Κόρινθο και τα Μέγαρα, όπου συγκεντρώθηκαν και οι αρχη
γοί της αντιπολίτευσης.
Στις 22 Ιανουαρίου ο Αυγουστίνος κήρυξε ενόχους εσχάτης προδοσίας
τους Κωλέττη, Μαγγίνα, Γρηγοράκη και Ν οτ αρά και τους έταξε προθεσμία
δώδεκα ημερών να εμφανιστούν μπροστά στη δικαιοσύνη, άλλως θα θεω
ρούνταν ληστές. Σε απάντηση ανακΟΙνώθηκε από την αντιπολίτευση η σύ
σταση κυβέρνησης στα Μέγαρα. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση οι Δυνά
μεις με το πρωτόκολλο της 7ης Φεβρουαρίου 1832 αναγνώρισαν σαν νόμψη
εξουσία τον Αυγουστίνο. Στις 8 Μαρτίου η κυβέρνηση διακήρυξε πως πα
ραχωρεί αμνηστία σε όλους όσΟΙ καταθέσουν τα όπλα μέσα σε 10 ημέρες, αλ
λά τόσο στην Υδρα όσο και στα Μέγαρα, η άρνηση αναγνώρισης του Αυγου
στίνου διατηρούνταν σταθερή.
Στήριγμα της αντιπολίτευσης ώς ένα σημείο ήταν τα γαλλικά στρατεύμα
τα στην Καλαμάτα. Ο Κολοκοτρώνης, άσπονδος εχθρός των Γάλλων, έβρι
σκε πάντα αφορμή για μικροσυγκρούσεις. Ο Γάλλος στρατηγός Γκεενέκ
προσκάλεσε τον Κολοκοτρώνη ν' απομακρυνθεί από ένα χωριό κοντά στο
νησί, το οποίο κατείχε με 1.400 aτάκτους. Σε άρνηση του Κολοκοτρώνη να
αποχωρήσει ο Γκεενέκ διέταξε προέλαση ενός τάγματος με 4 τηλεβόλα. Και
μόνο με την εμφάνιση των Γάλλων, οι οπαδοί του Γέρου εγκατέλειψαν τις
θέσεις τους και τράπηκαν προς την Ανδρούσα.

Εκλογή του Οθωνα
Οι σύμμαχοι, βλέποντας πια ότι η οριστική τακτοποίηση του ελληνικού
ζητήματος δεν έπαιρνε άλλη αναβολή, προσανατολίστηκαν στην άμεση α
νάγκη της εκλογής ηγεμόνα. Ολων ΟΙ σκέψεις στράφηκαν προς τη Βαυαρία
και τον φιλέλληνα ηγεμόνα της Λουδοβίκο, που ο γιος του Οθων, δευτερό
τοκος στη σειρά των παιδιών του, κρίθηκε κατάλληλος για το θρόνο. Ο Λου
δοβίκος, στον οποίο ετέθη το θέμα, απάντησε ότι δεν θα 'χε αντίρρηση, φτά
νει ΟΙ Ελληνες να ζητούσαν μόνοι τους από το γιο του να καταλάβει το θρό
νο της Ελλάδας.
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Η αποδοχή του ελληνικού στέμματος από τον Οθωνα έγινε βάσει της Ιου
λιανής συμβάσεως του 1827. Οι διαπραγματεύσεις για το θρόνο κατέληξαν
στην τετραπλή συνθήκη της 7ης Μαiου 1832, που μπορεί να θεωρηθεί το
θεμέλιο του ελληνικού στέμματος. Ο Οθωνας, σύμφωνα με τη συνθήκη, θα
έπαιρνε τον τίτλο του «βασιλέως της Ελλάδος>> . Το στέμμα θα περιερχόταν
κληρονομικά στους νόμιμους διαδόχους του Οθωνα κατά τάξη πρωτοτοκίας.
Ενηλικότητα του βασιλιά οριζόταν το 20ό έτος της ηλικίας του. Κατά τη
διάρκεια της ανηλικότητάς του θα τον αναπλήρωνε τριμελής αντιβασιλεία,
που θα όριζε ο βασιλιάς Λουδοβίκος.
Η συνθήκη επικυρώθηκε σης 30 Ιουνίου 1832 στο Λονδίνο. Σύμφωνα με
αυτή, τα σύνορα του νέου βασιλείου ορίστηκαν κατά μήκος της Οθρυος και
του Τυμφρηστού και την κοιλάδα του Αχελώου μέχρι του κόλπου της
Αρτας.
Ωστόσο, οι συνταγματικοί των Μεγάρων και της Περαχώρας, παρά την ε
κλογή του νέου ηγεμόνα, δήλωσαν ότι εφ' όσον ο Αυyουστίνος ΚαποδίστρΙας
κατέχει την αρχή δεν επρόκεηο να καταθέσουν τα όπλα. Οι Ρουμελιώτες κα
τόρθωσαν βαθμιαία να υποτάξουν τη Στερεά Ελλάδα, απέκρουσαν τα κυ
βερνητικά στρατεύματα στις προσβάσεις της Αττικής και ετοιμάζονταν να
εισβάλουν στο Μοριά. Παράλληλα και οι Μανιάτες ετοιμάζονταν να χτυπή
σουν τη Μονεμβασία.
Στους 5.000 ενόπλους συνταγματικούς ο Αυγουστίνος μόλις 2.000 είχε ν'
αντηάξει. Ο Κωλέττης αποφάσισε να εισβάλει στο Μοριά και στις 6 Απριλί
ου έφτασε στο Ναύπλιο η ειοηση ότι ΟΙ Ρουμελιώτες άρχισαν την προέλασή
τους. Τα σώματα του Καλέργη πράγματι είχαν διαβεί τον Ισθμό και προχω
ρούσαν σαν απειλητική θύελλα στο Μοριά, με σύνθημα «βασιλεύς και σύ
νταγμα». Στις 7 Απριλίου μπήκαν στο Αργος και στις 8 είχαν φτάσει μπρο
στά στις πύλες του Ναυπλίου, στο προάστΙΟ ΠρόνΟΙα. Στις 10 Απριλίου ο
Κωλέττης έμπαινε στο Ναύπλιο, ενώ ο Αυγουστίνος τρεπόταν σε φυγή με
την αρχηγιοα του ρωσικού στόλου, στην οποία φορτώθηκαν τα ΟΙκογενεΙα
κά του κειμήλια, καθώς και το πτώμα του δολοφονημένου Κυβερνήτη.
Μετά μακρές συζητήσεις, εγκαταστάθηκε νέα επταμελής κυβέρνηση, της
οποίας τα μέλη θα προήδρευαν εναλλάξ επί ένα μήνα. Η θητεία της εγκαι
νιάστηκε με προεδρία του Κουντουριώτη. Οι Ρουμελιώτες αμέσως διεσπά
ρησαν στην Πελοπόννησο και κατέλυσαν στα σπίτια των ταλαιπωρημένων
κατοίκων. Ζητούσαν μισθούς και τροφές για χίλιους, ενώ ο κάθε οπλαρχη
γός δεν είχε γύρω του ούτε εκατό. Υπολογίστηκε ότι 8.000 Ρουμελιώτες στο
Μοριά εισέπρατταν ημερησίως 20.000 μερiδες! Κι όταν ο Γρίβας φάνηκε
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στην Τριπολησά, οι κάτοικοι κατέφυγαν περίτρομοι στον Κολοκοτρώνη,
λέγοντας: «Μας γλίτωσες μια φορά από τους Τούρκους, να μας γλιτώσεις και
τώρα>>.

Η Ε' Εθνοσυνε'λευση
Για την αποκατάσταση της ησυχίας έπρεπε προπαντός να περιοριστούν τα
άτακτα αυτά στίφη, γι' αυτό στις 19 Μαiου η κυβέρνηση ζήτησε από το Γάλ
λο στρατηγό Κορμπέ να καταλάβει με 1 .200 άντρες τα φρούρια και την πό
λη του Ναυπλίου. Ο Κίτσος Τζαβέλλας, μη θέλοντας να παραδώσει την Πά
τρα στους Γάλλους, οχυρώθηκε εκεί με 500, δηλώνοντας ότι μόνο στο βασι
λιά θα παρέδιδε την πόλη.
Μέσα σ' αυτό το κλίμα των φατριασμών και των ανταγωνισμών ετοιμαζό
ταν η σύγκληση της Ε' εθνικής συνέλευσης. Η συνέλευση συνήλθε με 224
αντιπροσώπους στο προάστιο Πρόνοια του Ναυπλίου, τέλος Ιουλίου, με πρό
εδρο τον Νοταρά. Πρώτη της δουλειά ήταν να ψηφίσει γενική αμνηστία και
ευθύς αμέσως καταπιάστηκε με το ζήτημα της διανομής της εθνικής γης.
Ωστόσο, συνάντησε άγρια την αντιοραση των ξένων, που θεωρούσαν τα ε
θνικά κτήματα υποθηκευμένα στα αγγλικά δάνεια και ματαίωσαν τις προ
θέσεις της συνέλευσης, καθώς και την απόπειρα παραχώρησης νέου συ
ντάγματος με το δικαιολογητικό ότι το ζήτημα θα λυνόταν μόνο μετά την ά
φιξη του νέου βασιλιά.
Στις 8 Αυγούστου έγινε η επίσημη αναγνώριση από την εθνοσυνέλευση
της εκλογής του νέου βασιλιά. Μόλις διαβάστηκε το ψήφισμα, όλη η συνέ
λευση όρθια φώναξε:
,,zήτω ο βασιλεύς της Ελλάδος Οθων ο Α' ,,.
Ενώ η συνέλευση εξακολουθούσε το έργο της, φάνηκε ξαφνικά στην Πρό
νοια το στίφος των παλικαριών του Κουντουριώτη, που ζητούσε τους κα
θυστερημένους μισθούς του. Για να υποστηρίξουν πρακτικότερα τις απει
λές, τους έκοψαν το νερό του Ναυπλίου και της Πρόνοιας. Η κυβέρνηση
ζήτησε την προστασία των στρατευμάτων της Γαλλίας για τη συνέχιση των
εργασιών του σώματος, αλλά ο Αγγλος πρεσβευτής Ντόκινς παρακινούσε
τους Ρουμελιώτες να διαλύσουν τη συνέλευση. Πράγματι, το πρωί της 26ης
Αυγούστου ένα μαινόμενο στίφος παλικαριών μπήκε στο παράπηγμα όπου
συνεδρίαζε η συνέλευση κω διέλυσαν τη συνεδρίαση, κουβαλώντας τους
επτά πλουσιότερους σαν ομήρους μαζί τους και τους απόλυσαν τότε μόνο,
όταν αυτοί πλήρωσαν από την τσέπη τους 1 00.000 γρόσια.
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Οι οπλαρχηγοf, ιδfως όσοι βρfσκονταν κοντά στη ρωσική μεριοα, συνέλα
βαν την ιδέα να καταστήσουν μέχρι την έλευση του Οθωνα, κυβερνήτη της
Ελλάδας το Ρώσο ναύαρχο Ρfκορντ . Το σχέδιο ανέλαβε να διεκπεραιώσει η
καταργημένη Γερουσfα και στις 20 Νοεμβρfου κατέφυγαν κρυφά στο
Αστρος και ετοιμάζονταν να εκλέξουν τον Ρfκορντ κυβερνήτη, με την προ
ϋπόθεση ότι θα κατέβαλε αυτός 200.000 φράγκα! Ο Ρfκορντ, παρά το γεγο
νός ότι εfχε συγκατανεύσει στο παρελθόν, αρνήθηκε τώρα, γιατf αντιμετώ
πισε την οργή της κυβέρνησής του για το διάβημά του.
Ωστόσο, η Γερουσfα δεν παραιτήθηκε των σχεδfων της. Από το Αστρος πή
γε στις Σπέτσες και εξέλεξε τον Ρfκορντ κυβερνήτη της Ελλάδας, αλλ ' αυτός
αποποιήθηκε την εκλογή. Από την άλλη μεριά η υποβόσκουσα έχθρα των
παλικαριών εναντfον των Γάλλων βρήκε την αφορμή να εκδηλωθεf. Ο Κριε
ζώτης κι ο Τσώκρης βαστούσαν το Αργος έτοιμοι να κινηθούν και να επι
κρατήσουν στη χώρα ευθύς ως θα ερχόταν ο νέος βασιλιάς. Οι Γάλλοι, με το
πρόσχημα ότι η πόλη χρειαζόταν για το στρατωνισμό των βαυαρικών στρα
τευμάτων που θα συνόδευαν τον βασιλιά κfνησαν τέσσερις λόχους με τηλε
βόλα για να aπωθήσουν από κει τους aτάκτους.
Οι Γάλλοι, με αφορμή το λιθοβολισμό τους από τους aτάκτους, όρμησαν ε
ναντ fον τους με τις λόγχες και σκότωναν επf τόπου κάθε ένοπλο . Μέσα σε
τρεις ώρες εfχαν σαρώσει από την πόλη τους aτάκτους, ενώ ο Γάλλος διοι
κητής διέταξε να τουφεκιστούν οι αιχμάλωτΟΙ με πρωτοφανή σκληρότητα.
Η μάχη τούτη κόστισε στους aτάκτους 160 νεκρούς και άλλους τόσους
τραυματίες, ενώ οι Γάλλοι εfχαν περfπου σαράντα νεκρούς και τραυματίες.
Η αιματοχυσία στους δρόμους του Αργους υπήρξε κι η τελευταία σύ
γκρουση πριν την άφιξη του Οθωνα. Στ ις 28 Ιανουαρfου 1833 ένας ταχυ
δρόμος από το Ναυαρίνο ανάγγειλε ότι πέρασε στ ' ανοιχτά του λιμανιού τους
ένα μεγάλο πλοίο με την ελληνική βασιλική σημαία στον ιστό του. Πλήθη
λαού ξεχύθηκαν στους λόφους του Ναυπλfου και το άλλο πρωf φάνηκαν πε
ρf τα 38 σκάφη μπροστά στο λιμάνι του. Στις 30 του μήνα η φρεγάτα «Μα
δαγασκάρη» που έφερνε τον Οθωνα, αγκυροβόλησε στο Ναύπλιο, ενώ από
τα τεfχη των φρουρfων και τα πλοfα των συμμάχων πέφτανε χαιρετιστήρι
οι κανονιοβολισμοf. Ο νέος βασιλιάς πατούσε το ελληνικό χώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
( 1833- 1835)

Ο Οθων στην Ελλάδα
Η θέα και μόνον των βαυαρικών στρατευμάτων, που παρέλαβαν τα φρού
ρια από τα γαλλικά, έκανε αγαθή εντύπωση στους Ελληνες.
Το θέαμα των μεγαλοσώμων Βαυαρών με τις aτσαλάκωτες μπλε στολές ή
ταν συντριπτ ικό για τους κακοντυμένους και κοντόσωμους Γάλλους. Οι
καλές εντυπώσεις των Ελλήνων aποκορυφώθηκαν όταν το μεσημέρι της
6ης Φεβρουαρίου ο Οθων αποβιβάστηκε με βρετανική βάρκα της φρεγάτας
«Μαδαγασκάρη » σε ελληνική γη. Ανάμεσα στην ακολουθία του ήταν οι Μια
ούλης, Μπότσαρης και Πλαπούτας, η ελληνική δηλαδή αντιπροσωπεία που
του πρόσφερε το ελληνικό στέμμα. ·
Βασιλική προκήρυξη που εκδόθηκε προς τ ο λαό αυθημερόν, ζητούσε από
τους Ελληνες υποταγή στους νόμους και λήθη του παρελθόντος, υποσχό
ταν δε να ξαναφέρει στην Ελλάδα την εποχή της παλαιάς ακμής της.
Το μόνο λυπηρό γεγονός που σκfαζε τη χαρά των Ελλήνων ήταν ότι θα
παρίστατο ανάγκη aντιβασιλείας. Πραγματικά με το διάταγμα της 5ης
Οκτωβρίου 1832 ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαυαρίας είχε διορfσει αντιβα
σιλεfας του θρόνου του γιου του τους Ιωσήφ Αρμασμπεργκ, τον Λουδοβίκο
Μάουρερ και τον υποστράτηγο Αϊντεκ. Πρόεδρός της ορίστηκε ο κόμης
Αρμασμπεργκ, αναπληρωματικό δε μέλος ο Αβελ.
Ο πρόεδρος Αρμασμπεργκ ήταν τύπος δεσποτικός, ο Μάουρερ παρά τη
μόρφωσή του και τις υπηρεσfες του στην Ελλάδα ήταν επfσης τύπος που εν
θάρρυνε το δεσποτισμό· όλους όμως τους ξεπερνούσε ο Αβελ, τύπος ξηρού
γραφειοκράτη. Οσο για τον Αϊντεκ, είναι αρκετός ο χαρακτηρισμός του συ-
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μπατρΙώτη του καθηγητή Τφς που τον θεωρούσε ποληΙκό ετεροκfνητο καΙ
φατρΙαστή μεγάλης ολκής.
Ευθύς αμέσως μετά τον καθορΙσμό των αρμοδΙοτήτων της ανηβασΙλεfας
φάνηκαν οΙ δυσχέρεΙες καΙ καταβλήθηκε εξ αρχής προσπάθεΙα γΙα την εξο
μάλυνσή τους. Σύμφωνα με ης οδηγfες τους, ΟΙ ανηβασΙλεfς θ' αποφάσΙζαν
γΙα κάθε κυβερνητΙκή υπόθεση κατά πλε10ψηφfα καΙ τα δΙατάyματά τους έ
πρεπε να φέρουν τΙς υπογραφές κω των τρΙών.

ΔΙάλυση των aτάκτων
Το πρώτο υπουργΙκό συμβούλΙο της αντΙβασΙλεfας αποτέλεσαν ο ΤρΙκού
πης ως πρόεδρος, ο Μαυροκορδάτος, ο Προ'fδης, ο Ψύλλας κω ο Κωλέττης.
Τα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης έμΟΙαζαν με ψηλαφητά μέσα σε πυ
κνή ομfχλη. Το σύνολο σχεδόν του λαού, που εfχε λάβεΙ μέρος στον αγώνα,
δημΙουργούσε καθημερΙνά παράπονα γΙα προστασfα κω αμΟΙβή των υπηρε
σΙών του. Την εποχή αυτή βρfσκονταν ένοπλΟΙ μέσα στη χώρα 2.000 Ρου
μελΙώτες, 500 ΣουλΙώτες, 600 Ηπεφώτες καΙ Θεσσαλοf, 800 Κρήτες καΙ 600
Αλβανοί. ΟλΟΙ αυτοί με κανέναν τρόπο δεν μπορούσαν να επΙστρέψουν στΙς
εστ ίες τους, καΙ η μόνη λύση του προβλήματός τους ήταν η δημΙουργία ε
θνΙκού στρατού καΙ η συγχώνευσή τους σης μονάδες του. Ομως η αντΙβα
σΙλεία αντί να πάρεΙ τα χρήσφα αυτά μέτρα εξέδωσε δύο δΙατάγματα σης 14
Μαρτfου 1833 με τα οποία δΙέλυε τους aτάκτους.
Η ενέργεΙα αυτή της ανηβασΙλεfας έφερε γενΙκή αναστάτωση στα πνεύ
ματα. ΕτσΙ το ΜάΙΟ του 1833, 300 παλΙκάρΙα άοπλα φάνηκαν μπροστά στα
τείχη του Ναυπλίου, εκλΙπαρώντας βοήθεΙα κω ζητώντας έστω καΙ λίγο ψω
μί. Η αντΙβασΙλεία τούς υποσχέθηκε λfγο αλεύρΙ καΙ τα παλΙκάρΙα ξαναγύ
ρΙσαν στο Αργος, φέρνοντας στους δΙκούς τους την εΙοηση. Μετά δύο εβδο
μάδες νέα επηροπή έφθασε στο ΝαύπλΙο, δΙατυπώνοντας θαρραλέα τα αηή
ματά τους. Τότε η αντΙβασΙλεία αντέδρασε σκωότατα κω έστεΙλε στο Αργος
δύο λόχους βαυαρΙκού στρατού γΙα να δΙαλύσουν τους aτάκτους.
Η πρόσκληση ήταν ανωφελής κω εΠΙκίνδυνη. Η αντΙβασΙλεfα δεν έπρεπε
να σπρώξεΙ στην απελπΙσία τους πεΙνασμένους εκεfνους κω πωτούς στρα
τΙώτες της πατρίδας. Αλλά καΙ πάλΙ η φρόνηση πρυτάνευσε σης καρδΙές
των παλΙκαρΙών. Αντί να παρασύρουν τους Βαυαρούς στΙς δύσβατες στενο
πορίες της Νεμέας καΙ της Κορίνθου, προτfμησαν να υποχωρήσουν στα πε
ρfχωρα του Αργους ΚΙ έτσΙ η πορεfα των Βαυαρών φάνταξε σαν στρατΙωτΙ
κός θρίαμβος.
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Οι Βαυαροί αξιωματικοί είχαν την ιδέα πως ΟΙ άτακτΟΙ είναι στρατιωτι
κώς άχρηστοι και ύψωναν τους ώμους περιφρονητικά για τους προμάχους
αυτούς της πατρi'δας που δεν μπορούσαν να σχηματίσουν φάλαγγες και
γραμμές στις παρελάσεις και επιδείκνυαν αλαζονικά τα ράκη τους. Ελεγαν
ότι μπροστά σ' ένα βαυαρικό λόχο οι ήρωες εκείνοι, και δεκαπλάσιΟΙ αν
ήταν, θα τρέπονταν σε φυγή. Ωστόσο, υπήρχαν μερικοί ξένΟΙ που αναγνώ
ριζαν ότι ήταν ευκολότατο στους aτάκτους να παρασύρουν τους Βαυαρούς
που αγνοούσαν το έδαφος και δεν μπορούσαν να προστατεύονται διαρκώς
από το πυροβολικό στις στενοπορίες γύρω στο Αργος και κει να τους κατα
στρέψουν δίχως κόπο, όπως συνέβη με τον Δράμαλη τον Αύγουστο του
1822 .
Αλλά και η αντιβασιλεία πίστευε ότι κινδύνευε η ύπαρξή της, εφόσον οι
άγριοι εκείνοι πολεμιστές είχαν κάπΟΙα εξουσία. Αντιστάθηκε με λύσσα σε
κάθε πρόταση να καταταγούν στον τακτικό στρατό. Μπροστά σ' αυτή την
τακτική τα παλικάρια παρέδωσαν με δάκρυα στα μάτια τις σημαίες τους
και πέρασαν τα τουρκικά σύνορα για να κερδίζουν με το όπλο το ψωμί
τους, αναλαμβάνοντας και πάλι τον παλιό κλέφτικο ρόλο τους. Τα γεγονό
τα αυτά πρέπει να συλλογιστεί κανείς όταν γίνεται πολύς θόρυβος για τη
μάστιγα της ληστείας στην Ελλάδα. Οι ληστές έχουν τις ρίζες τους στα
απρόσιτα βουνά. Η αντιβασιλεία κατόρθωσε με τις aσύνετες ενέργειές της
να μεταβάλει πιστούς υπηκόους σε ληστές, να καθιερώσει και νέο πυρήνα
κλεφτουρ ιάς.
Κι αντί των ηρώων του αγώνα μάζεψε στο στρατό τα διεθνή aποβράσμα
τα των Βαυαρών τυχοδιωκτών, που κατέβηκαν στην Ελλαδα για να πάρουν
βαθμούς και μισθούς ανώτερους απ' ό,τι στην πατριοα τους. Μέσα σ' ένα
χρόνο διατυμπανιζόταν η δύναμη τάχα του ελληνικού στρατού που είχε 2030 τάγματα από εθελοντές με επικεφαλής Βαυαρούς και στην πραγματικό
τητα δεν ξεπερνούσε τους 3.000 άντρες!
Η αντιβασιλεία σαν για να επανορθώσει το σφάλμα του διωγμού των aτά
κτων, θέσπισε την 1η Ιουνίου 1833 τη σύσταση σώματος χωροφυλακής από
1 .200 άντρες που τους αξιωματικούς του εξέλεξε από τους αρχηγούς των a
τάκτων. Γενικός αρχηγός ήταν ο φιλέλληνας Γκραγιάρ, στους άνδρες δε δό
θηκε καλός μισθός και καλύτερη στολή απ' ό, τι στο στρατό.

Διοίκηση, Εκπαίδευση, τύπος
Στη δωίκηση η Αντιβασιλεία διέπραξε το σφάλμα να εισαγάγει τους θε-
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σμούς των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών στον περιορισμένο κύκλο των ελ
ληνικών πραγμάτων. Αντί απλών υπουργικών γραμματέων έφτιαξε υπουρ
γεία, στρατεύματα ολόκληρα συμβούλων κω άλλα ηχηρά παρόμΟΙα. Επίσης
πομπώδης ήταν η διοίκηση του κράτους σε νομούς, εικόνα κω ομοίωση του
βαυαρικού διοικητικού συστήματος.
Στον τομέα της Εκπαίδευσης, περιορίστηκε σε σχέδια στα χαρτιά. Τον
Μάιο του 1834 δημοσιεύθηκε ο νόμος περί δημοτικών σχολείων που θέσπι
ζε την ίδρυση Δημοτικών σχολείων και Διδασκαλείου με κρατική δαπάνη.
Επίσης στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας θα ιδρυόταν ένα Ελληνικό σχολείο
κω των νομών ένα Γυμνάσιο. Στην Αθήνα θα λειτουργούσε σαν κορυφή της
εκπαιδευτικής πυραμιοας το Πανεπιστήμιο.
Η Αντιβασιλεία δεν παραμέλησε να πάρει μέτρα φίμωσης του Τύπου. Από
τις εφημεριοες που εκδιοονταν στο Νάυπλιο, όπως η Αθηνά, ο Τριπτόλεμος,
ο Ηλιος, ο Χρόνος, δυσαρεστούσε ιδιαίτερα την αντιβασιλεία ο Ηλιος των α
δελφών Σούτσου κω ο Χρόνος, που επιχορηγούνταν από τους Ρώσους. Επω
φελήθηκε λοιπόν από τις ταραχές του 1833 και ψήφισε τρία διατάγματα πε
ρί Τύπου, που, κατά τον Αyyλο ιστορικό Φίνλεϊ, ξεπερνούσαν τα ιεροδικεία
του 16ου ωώνα σε σκοταδισμό. Για να εκδώσει κάποιος εφημερίδα έπρεπε
να καταθέσει ως εγγύηση το μυθικό ποσό των 5. 000 δρχ. Ετσι όλα τα αντι
πολιτευόμενα φύλλα έκλεισαν και έμειναν μόνο ο Σάτvpος, που λιβάνιζε τον
Μάουρερ, κω η Εθνική εφημεpίς που έπαιρνε λουφέ 12.000 το μήνα από τον
Αρμανσμπερyκ, με 16 όλους κι όλους αναγνώστες!

Η Εκκλησία
Η σχέση Εκκλησίας - Αντιβασιλείας ήταν αρκετά περίπλοκη και δυσχε
ρής. Οι εθνικές συνελεύσεις είχαν κυρώσει τη διοικητική ανεξαρτησία της
ελληνικής εκκλησίας από το Πατριαρχείο. Τον Μάιο του 1833 η Αντιβασι
λεία διόρισε επιτροπή από τρεις κληρικούς, τους Ιγνάτιο, Παiσιο κω Θεό
κλητο Φαρμακιοη, κω τέσσερις λαϊκούς, τους Σχινά, Νοταρά, Βυζάντιο και
Τρικούπη, για να λύσουν το εκκρεμές ζήτημα της εξάρτησης. Το σχέδιο της
επιτροπής παραπέμφθηκε στη σύνοδο των επισκόπων, που συνεκλήθη στο
Ναύπλιο στις 27 Ιουλίου. Το πόρισμα κηρυσσόταν υπέρ της ανεξαρτησίας
της Εκκλησίας με το σύστημα συνόδου διοριζομένης από τον βασιλέα. Παρά
τις επί μέρους ή τις ατομικές αντιρρήσεις ορισμένων επισκόπων η Αντιβα
σιλεία πέτυχε να υπογραφεί στις 4 Αυγούστου η διακήρυξη της ανεξαρτη
σίας της Ελληνικής Εκκλησίας. Κοσμικός αρχηγός της οριζόταν ο βασιλεύς,
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διοικηηκή δε αρχή σύνοδος από πέντε αρχιερείς, διοριζόμενη από τον βασι
λιά. Με το διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 1833 ορίζονταν σε 10 οι επισκοπές
και από τους 38 υπάρχοντες επισκόπους οι 28 έμεναν ψιλώ ονόματι.
Παράλληλα η Αντιβασιλεία διέταξε την κατάργηση όλων των μοναστη
ριών με λιγότερους από πέντε μοναχούς, που ήταν πάνω - κάτω 500. Τα
σκεύη τους θα πωλούνταν και το έσοδο θα διετίθετο υπέρ των σχολείων . Στα
υπόλοιπα επιβαλλόταν φόρος 10%. Ετσι 412 μοναστήρια καταργήθηκαν και
διατηρήθηκαν μόνο 82 ανδρικά και 3 γυναικεία. Ο Μάουερ υπολόγισε σε
400.000 δρχ. το ποσό που θα εισέπραττε από την εκποίηση της περιουσίας
τους.

Δικαιοσύνη
Στον τομέα της Δικαιοσύνης η Αντιβασιλεία βρήκε τα πράγματα πολύ έ
κρυθμα. Μετά τη διάλυση της συνέλευσης της Προνοίας η Δικαιοσύνη είχι�
καταντήσει τόσο μεροληπτική, ώστε η κατάργηση του οργανωτεχνικού σκε 
λετού της στο τέλος του 1832 θεωρήθηκε γενικά σαν ευεργέτημα.
Με την άφιξη της Αντιβασιλείας, η ανάγκη της αναδιοργάνωσης των δι
καστηρίων κατέστη επιτακτική. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν τρία Πρωτοδι 
κεία σε Ναύπλιο, Θήβα και Μεσολόγγι, που οι αποφάσεις τους ήταν ανέκ
κλητες. Ομως τα δικαστήρια αυτά δεν επαρκούσαν για τη σωρεία των πολι
τικής φύσης αδικημάτων, παρ' όλο που το καθένα απ' αυτά είχε στη διάΟε
σή του μια λαιμητόμο και οι δικαστές ανέπτυσσαν ζήλο σφαγέως. Στο Μι:
σολόγγι μέσα σε μία μόνη μέρα θανατώθηκαν 8 πρόσωπα. Ο λαός αισθανόταν
φρίκη για τον τρόπο αυτό της θανατικής εκτέλεσης, αλλά η Αντιβασιλεία α
διαφορούσε. Αντί να καλλιεργήσει τα ευγενικά σπέρματα της αυτοδιοίκη 
σης, την ευταξία και τη δικαιοσύνη που υπήρχαν στην ψυχή του λαού, η
Αντιβασιλεία αντίθετα, νόμισε αναγκαίο να πάρει κτηνώδη τρομοκρατικά
μέτρα.
Στις 30 Δεκεμβρίου 1833 δημοσιεύτηκε ο νέος ποινικός νόμος, στις 2 Φε
βρουαρίου 1834 ο Οργανισμός των Δικαστηρίων, στις 22 Μαρτίου η Ποινι
κή Δικονομία και στις 14 Απριλίου η Πολιτική Δικονομία. Ηταν έργα του
Μάουερ και αποτελούσαν πιστή αντιγραφή των γερμανικών και γαλλικών
θεσμίων. Για πληθυσμό 800.000 ψυχών θεσπίστηκαν 10 Πρωτοδικεία, δύο
Εφετεία και ο Αρειος Πάγος με συνολικό δικαστικό προσωπικό 7 αιόμων. Ο
λαός ταχύτατα νοστάλγησε τους κατήδες των Τούρκων που δίκαζαν με οδη
γό το Κοράνι, μπροστά στους Βαυαρούς δικαστές που και η γλώσοα ι ους αλ-
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λά και η βάρβαρη συμπεριφορά τους πρόσβαλλαν τ ις παραδόσεις κω τα ήθη
του λαού.

Οικονομία
Το σύστημα της ενοικίασης των φόρων που υπήρχε επί ΚαποδίστρΙα κω
η επί τόπου καταβολή της φορολογίας σε ειοος από τον παραγωγό στους φο
ροεΙσπράκτορες, είχαν το μεΙΟνέκτημα ν' αντανακλούν στην ιοω την παρα
γωγή. Ο φορολογούμενος δεν μπορούσε να θερίσει, ν' αλωνίσει ή να συλλέ
ξει τους καρπούς χωρίς να παρίσταταΙ ο φοροενοικιαστής. Η μη έγκαιρη ά
φιξή του είχε συνέπεια να σαπίζει η παραγωγή στο χωράφι ή στα δέντρα· ευ
νόητο, λοιπόν, ότι ο παραγωγός παραμελούσε την καλλιέργεια, γιατί ποτέ
δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως θα συγκεντρώσει το ειοος του στις απο
θήκες .
Την κατάσταση επέτεινε προς το χειρότερο το νομοθέτημα του Μαυρο
κορδάτου, καθαρά φαναριωτικής κω τουρκολατρικής έμπνευσης, σύμφωνα
με το οποίο το σύνολο της γης ήταν ιδιοκτησία του στέμματος. Η βασική κα
θυστέρηση στη γεωργία, την κατ ' εξοχή κινητήρια δύναμη της οικονομίας
της χώρας, είχε άμεση αντανάκλαση στη φυσική ανάπτυξη και την υλική
πρόοδο της χώρας, ενώ η βΙΟτεχνία κω η βιομηχανία έμεναν εντελώς νεκρές,
το εμπόριο ανεξέλικτο κω η Αντιβασιλεία ανέπτυσσε τα χρηματΙστικά κόλ
πα της σε βάρος του λαού.
Μέσα στο πρόγραμμα της ανάπτυξης της χώρας ήταν κω η κατασκευή πέ
ντε μεγάλων οδών, αλλά η υπόθεση έμεινε στα χαρτιά. Ενας κω μόνος δρό
μος 5 χιλιομέτρων φτιάχτηκε, η οδό Ναυπλίου - Αρείας, κι αυτή γω να βγαί
νει ο Οθων περίπατο με το αμάξι! Αλλά κω δρόμοι να υπήρχαν, έλειπαν τα
οχήματα για τις συγκοινωνίες κω τις μεταφορές.
Η γεωργία βρισκόταν σε κατάσταση ησιόδειου πρωτογονισμού. Δεν ήξε
ραν καν τη χρήση των λιπασμάτων, ούτε την τεχνική της αρόσεως, ενώ στον
τομέα της κτηνοτροφίας έλειπαν εντελώς οι γαλακτοφόρες αγελάδες, τα δε
γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν όλα κατσικίσια.
Κι ενώ ασήμαντα ήταν τα κονδύλια γω την ανοικοδόμηση της χώρας, α
ντίθετα τα ποσά που διετίθεντο για τα μέλη της Αντιβασιλείας, την κυβέρ
νηση και τους πολιτικούς τους φίλους ήταν τεράστια. Ο Αρμανσμπεργκ έ
παιρνε 93.000 ετήσια χοργηγία, ενώ το παλάτι του στο Ναύπλιο ήταν μυθι
κής πολυτέλειας.
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Καταδίκη του Κολοτρώνη
Την ίδια εποχή σοβαρές διαφωνίες άρχισαν να ξεσπούν στους κόλπους της
Αντιβασιλείας εξαιτίας της ξενικής εξάρτησης των μελών της. Ο Αρμανσμπερ
γκ εκπροσωπούσε την αyyλική πολιτική, ο Μάουρερ και ο Αβελ τη γαλλική, ε
νώ ο Αϊντεκ προσανατολιζόταν περισσότερο προς τους Ρώσους. Ο Αyyλος πρε
σβευτής Ντόκινς ονόμαζε τον Αρμανσμπεργκ μοναδικό πολιτικό άντρα, άξιο
να κυβερνήσει την Ελλάδα, ενώ ο Μάουρερ ονόμαζε τον πρόεδρο της Αντιβα
σιλείας και τον Ayyλo προστάτη του αρχιραδιούργους. Και οι δύο παραπάνω
φατρίες με θαυμαστή ομοφωνία στρέφονταν εναντίον του ρωσόφιλου Αϊντεκ
και προσπαθούσαν να τον κρατούν μακριά από κάθε σπουδαία θέση.
Από τη σοβαρή αυτή διάσταση μέσα στους κόλπους της Αντιβασιλείας ε
ξαιτίας της ξενικής επιρροής, πηγάζουν ΟΙ ταραχές που ξέσπασαν το φθινό
πωρο του 1833. Η παλιά καποδιστριακή μερίδα, προσπαθώντας ν' ανακτήσει
και να στερεώσει τις θέσεις της στην πολιτική κονίστρα, ίδρυσε μια μυστι
κή εταιρία, τον «Φοίνικα» , κατά μίμηση της Φιλικής, με όργανο την εφημε
ρίδα «Χρόνος>> . Επικεφαλής της κίνησης ήταν ο γερο-Κολοκοτρώνης, που
ενθαρρυνόταν στη δράση του από τη ρωσική πολιτική. Κύριος στόχος του
ήταν να διαλυθεί με ρωσική επέμβαση η Αντιβασιλεία και να κηρυχθεί ο
Οθων ενήλικος.
Οι κινήσεις αυτές του Κολοκοτρώνη, συνδυασμένες με μικροταραχές που
ξέσπασαν εδώ κι εκεί, έδωσαν στην Αντιβασιλεία το πρόσχημα να συλλάβει
τη νύχτα της 18 προς 19 Σεπτεμβρίου τον Γέρο και τους Πλαπούτα και Θ.
Γρίβα και να τους κλείσει στο Ιτς -Καλέ, με διαταγή του Μάουρερ και του
Αβελ.
Τη σύλληψη ακολούθησε μερική υπουργική κρίση. Οι Ψύλλας, Τρικού
πης και Πραiδης απολύθηκαν, οι δε Σχινάς και Θεοχάρης, τυφλά όργανα της
Αντιβασιλείας, πήραν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Μετά ε
ξάμηνη αυστηρή απομόνωση κοινοποιήθηκε στους συλληφθέντες η κατη
γορία ότι ήθελαν να ανατρέψουν την Αντιβασιλεία και ότι απέστειλαν ανα
φορές στο εξωτερικό γι' αυτό. Η παραπομπή στο δικαστήριο έγινε με την κα
τηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στη δίκη παρουσιάστηκαν ψευδομάρτυρες
πληρωμένΟΙ από την Αντιβασιλεία, ευτυχώς όμως δύο ακέραιΟΙ δικαστές, ΟΙ
Πολυζωίδης και Τερτσέτης, δεν στάθηκε δυνατό να εξαγοραστούν. Εισαγ
γελέας ορίστηκε ένας μαυρόψυχος aντιδραστικός, ο Σκοτσέζος Εδουάρδος
Μάσον, με τη ρητή εντολή να πετύχει τη θανατική καταδίκη και εκτέλεση
των κατηγορουμένων.
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Οταν στα τέλη Μαiου βγήκε η θανατΙκή απόφαση, ΟΙ δύο έντψοΙ δΙκαστές
Πολυζωίδης καΙ Τερτσέτης αρνήθηκαν να την υπογράψουν. Κω ΟΙ δύο θέ
λησαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, αλλά ΟΙ χωροφύλακες τους ξανά
φεραν με τη βία. Καμία απεΙλή δεν τους πτόησε, 01 δε Μάουρερ καΙ ΣχΙνάς
κατέφυγαν τέλος στο μέτρο της απόλυσής τους από την υπηρεσία.
Ωστόσο η απόφαση της θανατΙκής καταδίκης aπεΙλούνταν να εκτελεστεί
αν την τελευταία στΙγμή το εγκάθετο δικαστήρΙΟ που τους καταδίκασε δεν
πτοούνταν κω δεν αναγκαζόταν να συστήσει απονομή χάριτος. Ο Οθων με
τέβαλε την ποινή του Γέρου σε 20ετή δεσμά κω ο ήρωας της Ανεξαρτησίας
μεταφέρθηκε στο Παλαμήδι, όπου έμεινε κρατούμενος έντεκα μήνες, οπότε
πλέον απελύθη με την ενηλικίωση του Οθωνα.
Οταν ο Κολοκοτρώνης οδηγούνταν στο δικαστήριο, ολόκληρη η χώρα συ
νταράχτηκε. Στη Μάνη ξέσπασαν ταραχές, εξαιτίας των ενεργειών της
Αντιβασιλείας που ήθελε τότε να καταργήσει τους μανιάτικους πύργους κω
ν' αφοπλίσει τα σώματα των χωροδεσποτών. Οι Μανιάτες ξεσηκώθηκαν και
ανάγκασαν τα βαυαρικά στρατεύματα με τον λοχαγό Φέντερ επικεφαλής να
υποχωρήσουν στο Πόρτο Κάγιο. Ενα άλλο βαυαρικό σώμα με επικεφαλής
τον συνταγματάρχη Σάουτινερ πιάστηκε αιχμάλωτο κω πολλοί στρατιώτες
υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια από τους Μανιάτες. Τους υπολοίπους τους
πούλησαν αντί 10 δρχ. τους αξιωματικούς και 5 δρχ. τους στρατιώτες στην
κυβέρνηση της Αντιβασιλείας!
Ενώ το στρατιωτικό γόητρο των Βαυαρών ξέπεφτε στη Μάνη, η εσωτε
ρική διχόνοια στις τάξεις της Αντιβασιλείας ξεσπούσε φοβερή. Η επιρροή
του Αγγλου πρεσβευτή στον Αρμανσμπεργκ είχε τόσο κορυφωθεί, ώστε τα
άλλα μέλη της Αντιβασιλείας ζήτησαν την αντικατάσταση του Ντόκινς. Ο
Αγγλος πρωθυπουργός όχι μόνον δεν ανακάλεσε, αλλά επιδοκίμασε πανη
γυρικά την πολιτική του. Ετσι η πλειοψηφία της Αντιβασιλείας βρέθηκε
σε δεινή αντίθεση με την αγγλική πολιτική, που είχε αποτέλεσμα την ανά
κληση στη Βαυαρία του Μάουρερ και του Αβελ. Αντί των δύο ανακληθέ
ντων, ο Λουδοβίκος διόρισε νέα μέλη της Αντιβασιλείας τούς Κόβελ και
Γκρένερ. Την αφοσίωση του Αρμανσμπεργκ στην αγγλική πολιτική η
κυβέρνηση Πάλμερστον την πλήρωσε με την εγγύηση της τρίτης δόσης
του ελληνικού δανείου.
Το χεψώνα του 1834 η έδρα της κυβέρνησης κω του βασιλιά μετατέθηκε
στην Αθήνα, η οποία τότε ήταν σωρός ερειπίων. Και στη νέα πρωτεύουσα ο
πόλεμος ανάμεσα στα μέλη της ΑντιβασΙλείας εξακολούθησε κρατερός ως ό-
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του το 1835 ενηλΙκΙώθηκε ο βασΙλΙάς Οθωναc; κω ο Αρμανσμπεργκ ανέλαβε
το αξίωμα του πρωθυπουργού.
Οταν η lη Ιουνίου 1835, ημέρα λήξης τηc; θητείας τηc; ΑντΙβασΙλείαc;, έ
φτασε, ο λαόc; τη χαφέτησε με αγαλλίαση, λεc; κω κάποω βαρΙά επΙδημία έ
φυγε από τον τόπο. Κω είχαν δίκΙο ΟΙ Ελληνεc; που έλεγαν:
«Τώpα θα καλυτερέψουν τα πpάΎματα οπωσδήποτε, ΎΖατί είναι αδύνατο να
χειpοτεpεύσοvν!».
ΤΕΛΟΣ

