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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Γιάννης Α. Μπίρης γεννήθηκε το 1957 και κατάγεται από τη Χώρα Μεσσηνίας. 

Μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο  
της Θεσσαλονίκης.  
Ειδικεύθηκε στη Γενική Χειρουργική και την υπερηχοτοµογραφία.  
Εργάζεται στον Πειραιά ασκώντας την Ιατρική στο υπερηχογραφικό εργαστήριό του. 
Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στην Ιστορία της Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. 

Άλλα έργα: 
• ΧΩΡΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ - Το βασίλειο του Νέστορα και ο Μόθων λίθος  

(Αθήνα 2000). 
• ΜΕΘΩΝΗ (Αθήνα 2005). 
• Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ (Αθήνα 2012). 
• ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - Περιηγητική και Ιστορική αναζήτηση (Αθήνα 2016). 
• Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ - Ιστορικό δοκίµιο (Αθήνα 2018). 
• THE CASTLE OF METHONI - VISITORS GUIDE (Athens 2018). 
• ΚΑΣΤΡΑ και ΟΧΥΡΑ στη ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ 

ΑΙΩΝΕΣ - Περιηγητική και Ιστορική αναζήτηση. (Καλαµάτα 2020). 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2020 στην τάξη των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και των 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. 

• Οι Χώρες το 1821: Ιστορικό δοκίµιο (Χώρα 2021). 

Με αφορµή τη συµπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη του Αγώνα για την Εθνική 
Παλιγγενεσία, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» δηµοσιεύθηκε τµηµατικά το 2021, (ένα 
θέµα κάθε εβδοµάδα) στην έγκριτη εφηµερίδα της Καλαµάτας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

στην αδούλωτη σκέψη  

και την πραγµατική εθνική ανεξαρτησία 

όταν δεν αλλάζει ο λαός αφέντες… 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ωδὴ Δεκάτη 
       Ὁ Βωµὸς τῆς Πατρίδος 

α΄ 

Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε 

ψυχαὶ θερµαί, γενναῖαι· 

εἰς τὸν βωµὸν τριγύρω 

τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα 

τρέξατε πάντες.  

β´. 

Ἂς παύσωσ᾿ ᾑ διχόνοιαι 

ποὺ ρίχνουσι τὰ ἔθνη 

τυφλά, ὑπὸ τὰ σκληρότατα 

ὀνύχια τῶν ἀγρύπνων 

δολίων τυράννων.  

γ´. 

Τρέξατ᾿ ἐδῶ· συµφώνως 

τοὺς χοροὺς ἂς 

συµπλέξωµεν, 

προσφέρων ὁ καθένας 

λαµπρᾶν θυσίαν, 

πολύτιµον, 

εἰς τὴν πατρίδα.  

δ´. 

Ἐδῶ ἂς καθιερώσωµεν 

τὰ πάθη µας προθύµως· 

τ᾿ ἅρµατα ἡµεῖς 

ἀδράξαµεν 

µόνον διὰ ῾νὰ 

πληγώσωµεν 

τοῦ Ὀσµᾶν τὰ στήθη.  

ε´. 

Ἐδῶ πάντα τὰ πλούτη µας 

ἂς χύσωµεν· ἐν ὅσῳ 

γυµνὸν σπαθὶ βαστοῦµεν 

µᾶς φθάνουσι τὰ φύλλα 

τίµια της δάφνης.  

ς´. 

K᾿ ὕστερ᾿, ἀφ᾿ οὗ 

συντρίψωµεν 

τὸν ἔχθιστον ζυγόν, 

ἄλλα ὄχι ἀβέβαια πλούτη 

θέλει µᾶς δώσει πάλιν 

ἡ ἐλευθερία.  

ζ´. 

Ἐδῶ ἡδονὰς καὶ ἀνάπαυσιν 

ὦ φίλοι ἂς παραιτήσωµεν· 

ξηρὴ πέτρα τὸ στρῶµα, 

φαρµάκι τὸ ψωµὶ 

τῆς δουλείας εἶναι.  

η´. 

Ἐδῶ, σὰν ἀναθήµατα, 

εἰς τὸν βωµὸν πλησίον, 

τοὺς συγγενεῖς, τὰ τέκνα 

µας 

ἀγαπητά, τοὺς γέροντας 

τώρα ἂς ἀφήσωµεν.  

θ´. 

Πάντα ὅσα εἰς τὴν καρδίαν 

µας 

εἶναι ἀκριβή, δὲν 

πρέπουσιν 

εἰς ἄνδρας ποὺ τροµάζουν 

ἔµπροσθεν εἰς ἀνόητον 

βάρβαρον σκῆπτρον.  

ι´. 

Οὔτε ἡ ζωὴ δὲν πρέπει. 

Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε· 

συµµέτρως ἐχορεύσαµεν, 

σύµµετρα ἂς ἀποθάνωµεν 

διὰ τὴν πατρίδα.  

Ἀνδρέας Κάλβος 

ΛΥΡΙΚΑ 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προλογικό Σηµείωµα 

Η υπογραφή του Γιάννη Α. Μπίρη, ευφυούς και στοχαστικού ερευνητή της ιστορίας της 
ιδιαίτερης του πατρίδας, της Χώρας της Μεσσηνίας, είναι αναγνωρίσιµη στον ορίζοντα 
όχι µόνον της τοπικής βιβλιογραφίας της Μεσσηνίας αλλά και ευρύτερα της 
πελοποννησιακής ενδοχώρας ήδη από τις αρχές του 2000. Έχει βέβαια διανύσει 
παράλληλα και µία αξιέπαινη πορεία στον χώρο της χειρουργικής και της 
υπερηχοτοµογραφίας και έχει καταφέρει επίσης να καθιερώσει µε επινοητικότητα το 
όνοµά του στο ερευνητικό πεδίο των κάστρων και των οχυρωµατικών θέσεων στη 
µεσσηνιακή γη ανά τους αιώνες, ιδιαίτερα µάλιστα µε την τελευταία, άρτια από κάθε 
άποψη, µονογραφία του: «Κάστρα και οχυρά στη Μεσσηνία. Οχυρωµατικές θέσεις ανά 
τους αιώνες. Περιηγητική και ιστορική αναζήτηση». 

Επανέρχεται µε δριµύτερο τρόπο σήµερα στη βιβλιογραφική παραγωγή µε ένα 
εξαιρετικά ενδιαφέρον πόνηµα: «Η Ελληνική Επανάσταση 1699-1834» στη σειρά των 
σηµαντικών µονογραφιών, που επιµελείται τον τελευταίο καιρό η έγκριτη εφηµερίδα 
της Καλαµάτας «Ελευθερία», θέλοντας µε τη στρατηγική αυτή να τιµήσει µε 
εξωστρέφεια και καινοτοµία το ιωβηλαίο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.  
Και η πρωτοτυπία του αυτή συνίσταται στο γεγονός τόσο της οπτικής γωνίας που 
συνήθως έχουν οι βαθιά καλλιεργηµένοι φιλίστορες ιατροί όσο και της χρονικής 
διάρκειας που καλύπτει η συγκεκριµένη µελέτη του από το 1699, όταν ολοκληρώνεται ο 
έκτος βενετοτουρκικός πόλεµος (1684-1699) µε την κατάκτηση της Πελοποννήσου και 
των εγγύτερων περιοχών από τους Βενετούς, έως το 1834 µέσα στην κορύφωση του 
κυβερνητικού έργου του Όθωνα και της βαυαρικής αντιβασιλείας, οπότε ανάµεσα στα 
άλλα µεταφέρεται και η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους από το Ναύπλιο στην 
Αθήνα και εκδηλώνονται θυελλώδεις τοπικές εξεγέρσεις. 

Ο χαρισµατικός Μεσσήνιος ιατρός πραγµατεύεται µε επιδεξιότητα τις 
προεπαναστατικές πτυχές της καθηµερινότητας του βίου των Ελλήνων, τις 
προσπάθειές τους να διευρύνουν τα δίκτυα του εµπορίου και να αξιοποιήσουν τις 
υφιστάµενες ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο από τον οµόδοξο ρωσικό παράγοντα όσο 
και από τις δυτικοευρωπαϊκές δυνάµεις, που ενεργοποιούνται στη νοτιοανατολική 
λεκάνη της Μεσογείου. Και επίσης, αποτυπώνει µε ενάργεια όλα τα δρώµενα, που 
εκτυλίσσονται στο πλαίσιο της συσπείρωσης των δυνάµεων του Ελληνισµού γύρω από 
τη Φιλική Εταιρεία, προκειµένου να αποτινάξουν τον οθωµανικό ζυγό. 

Έτσι, µε τη δυναµική αυτή και τον αέρα της ανανέωσης και αισιοδοξίας ο έµπειρος 
ασκληπιάδης προσεγγίζει την πρώτη και µάλιστα νικηφόρα µάχη του αγώνα, που 
διεξάγεται το απόγευµα της 27ης Μαρτίου 1821 στη Λιγούδιστα της Μεσσηνίας, λίγες 
ηµέρες δηλαδή µετά την αναίµακτη απελευθέρωση της Καλαµάτας στις 23 Μαρτίου, 
που είναι καθαρά δική του προσωπική ανακάλυψη. Και τούτο, διότι µε την 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

παρατηρητικότητα που τον διακρίνει καταφέρνει να επισηµάνει πρώτος εκείνος µέσα 
στο έργο «Ιστορικαί Αλήθειαι» του Αθανάσιου Γρηγοριάδη, ότι τελικά η µάχη της 
Λιγούδιστας, δίπλα στη Χώρα, προηγείται κατά δύο ηµέρες της εξίσου σηµαντικής 
µάχης στην Καρύταινα, που θεωρούνταν µέχρι σήµερα η πρώτη αναµέτρηση των 
Πελοποννησίων υποτακτικών Γραικών µε τον πρώην Οθωµανό αφέντη τους. 

Η αδιαµφισβήτητη αυτή προσωπική του επιτυχία αλλά και οι επίµονες συνεπακόλουθες 
προσπάθειές του να αναγνωρισθεί ο σηµαίνων αυτός ιστορικός σταθµός από την 
επίσηµη πολιτεία τού χαρίζουν µία άνεση στην εξέταση και παρουσίαση και των άλλων 
σπουδαίων πτυχών της έπους του 1821 µε γρήγορο και παρατακτικό ρυθµό, όπως ήταν η 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η απόβαση του Ιµπραήµ στον Μωριά, η µάχη στο 
Μανιάκι, η αίτηση προστασίας προς τη Μεγάλη Βρετανία, η έξοδος του Μεσολογγίου, η 
µάχη στη Βέργα, ο Καραϊσκάκης στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η πολιορκία της 
Ακρόπολης, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, η ναυµαχία στο Ναυαρίνο, η έλευση του 
Ιωάννη Καποδίστρια στην επαναστατηµένη Ελλάδα, τα δάνεια από την Αγγλία, οι 
διεθνείς ζυµώσεις που οδήγησαν τελικά στην ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους  και οι διεργασίες µέχρι την έλευση του Όθωνα και την εκδήλωση 
των ταραχωδών τοπικών κινητοποιήσεων. 

Οι πρωτότυπες και ουσιαστικές αυτές παρακαταθήκες βίου και ιστορίας, που 
αποθησαυρίσθηκαν στο πολυσχιδές πόνηµα του οξυδερκούς ιατρού Γιάννη Α. Μπίρη 
στοιχειοθετούν µε βεβαιότητα µία ανεκτίµητη προσφορά στη δηµόσια ιστορία της 
Μεσσηνίας και όχι µόνον, για την οποία του αξίζει ένας µεγάλος δηµόσιος έπαινος. Αλλά 
και ένα µεγάλο εξωστρεφές εύγε αναλογεί στους εκδότες της «Ελευθερίας» Ντίνο και 
Δηµήτρη Πλεµµένο, που φιλοξενούν και αναδεικνύουν µε προθυµία στη σειρά των 
εκδόσεων της εφηµερίδας τους τόσο σηµαντικά εγχειρήµατα. 
Ας είναι και το έργο αυτό του Γιάννη Α. Μπίρη καλοτάξιδο και αφορµή για αναστοχασµό 
και επαναχάραξη της πορείας µας!   

                         
                                                                              Καλαµάτα, 23 Μαρτίου 2022 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας  

του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
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Εισαγωγικό σηµείωµα 

Η χώρα µας γιόρτασε το 2021 τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μιας 
πολύπτυχης ιστορικής περιόδου, που µέσα από αγώνες, µάχες, διαβουλεύσεις, ταραχές, 
ίντριγκες και διπλωµατία οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο Γιάννης 
Μπίρης µέσα από το βιβλίο του “Η Ελληνική Επανάσταση 1699 - 1834”, το οποίο κρατάτε 
στα χέρια σας επιχειρεί, όπως και ο ίδιος επισηµαίνει, να προσεγγίσει ορισµένες 
άγνωστες πτυχές της Επανάστασης και να βάλει τον αναγνώστη µε απλό τρόπο στα 
σηµαντικά από κάθε πλευρά γεγονότα εκείνης της εποχής. 

Τα κείµενά του δηµοσιεύθηκαν σε αρκετές συνέχειες στην εφηµερίδα “Ελευθερία” της 
Μεσσηνίας και όπως ο ίδιος ανέφερε ο συµβολισµός δεν είναι τυχαίος. Όπως στις 23 
Μαρτίου 1821 οι οπλαρχηγοί απελευθέρωσαν την πρώτη ελληνική πόλη, την Καλαµάτα, 
από όπου παράλληλα η Μεσσηνιακή Γερουσία εξέδωσε την προκήρυξη “Προειδοποίησις 
εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς”, έτσι και ο συγγραφέας µε τα κείµενά του αρχικά 
δηµοσιευµένα σε µία εφηµερίδα της Καλαµάτας επιχειρεί να δώσει τη δική του οπτική 
για όσα διαδραµατίστηκαν εκείνα τα χρόνια, ώστε µε απλό τρόπο να βάλει τον 
αναγνώστη στο κλίµα της εποχής. 

Ο Γιάννης Μπίρης έχει αποδείξει, ότι αγαπά όχι µόνο τον τόπο του, τη Μεσσηνία, αλλά 
και την Ιστορία. Και τα δύο άλλωστε τα “πάντρεψε” στον τόµο “Κάστρα και Οχυρά στη 
Μεσσηνία - Οχυρωµατικές θέσεις ανά τους αιώνες”, που το 2020 εκδόθηκε από την 
“Ελευθερία” και έπειτα απέσπασε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών 2020 στην Τάξη 
των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών. Μία ιδιαίτερη τιµή όχι µόνο για τον ίδιο τον 
συγγραφέα, αλλά και για εµάς στην “Ελευθερία”, όπου η σειρά ιστορικών κειµένων 
πρωτοδηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα µας και έπειτα µαζί εργαστήκαµε για την 
δηµιουργία της βραβευθείσας έκδοσης. 

Ο Γιάννης Μπίρης είναι σίγουρο πως θα συνεχίσει να καταπιάνεται µε την Ιστορία της 
Μεσσηνίας και όχι µόνο. Μέσα από τις καταγραφές του φωτίζει γνωστές και άγνωστες 
πτυχές του παρελθόντος µας. 

Ντίνος Δ. Πλεµµένος 
Εκδότης εφηµερίδας “Ελευθερία” Μεσσηνίας 
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eA9>@dB' ¢FB'9>DD>C?£y'AgBdaEdB' @aE>;@eäB'9E8=äB' E<?'HDDA'eH@' E<B' F@aHgdgi' E>8'HBHgBäaE<'aF'
H8E:?y' :nF;F' H8Ei' E<B' eHEHg;Hni(' %' HBHmiE<a<' e8;Cd?' E<?' @aE>;CH?' aE@?' 9<g:?' :g@BF' hF' @b@HCEF;<'
9;>a>=i(')F;@e:?'n>;:?'iEHB'bcae>D<'Hn>c'g@H'E<'a8aE<hHE@ei'hFD:E<'bFB'89A;=>8B'9>DD:?y'eHEA'
E>' b8BHElBy' HBE@eF@hFB@e:?'9<g:?('#;eFE:?'n>;:?y' <'HBHf<DAn<a<'eH@' <'9;>a9AjF@H' F;h<BFCH?' eH@'
acge;@a<?'EdB'9<gäB':nF;F'aE<B'F9@nABF@H'89>eF@hFB@e:?'eHEHg;Hn:?'i'eH@'@b@>EFDFC?'b>kHaCF?'9>8'
jH':9;F9F'BH'b@F;F8B<j>cB'~HjcEF;H(''

&F'H8Ei'E<B'HBAD8a<'jH'9AhF'H;eFEA'9Cady'9;@B'H9l'EH'=;lB@H'E<?'F9HBAaEHa<?y'Hn>c'jH'9;:9F@'
H;=@eA'BH'FkFEAa>8hF'E>'b@FjB:?'9F;@~ADD>B'eH@'E@?'b@FjBFC?'a8BjieF?'9>8'bFB'F9:E;F9HB'Bd;CEF;H'
:BH'E:E>@>'Fg=FC;<hH('`H'FkFEAa>8hF'HelhH'E@?'h<=HB>;;HnCF?'EdB'hFgADdB'F8;d9H§eäB'b8BAhFdB'
eH@' E@?' a8BjieF?' 9>8' E@?' ¢:bFBHB£' hFEHkc' E>8?y' aE<B' 9;>a9AjF@A' E>8?' BH' b@HE<;ia>8B' E<B'
F9@e8;@H;=CH'E>8?'aE>8?'89>EFDFC?'eH@'89lb>8D>8?'9D<j8ah>c?'E<?',8;ä9<?(''
'''''''
&E<' a8B:=F@Hy' jH' HBHDca>8hF' E<B' HBA9E8k<' EdB' FDD<B@eäB' 9H;>@e@äB' e8;Cd?' aE@?' =ä;F?' EdB'
#f~>c;gdB'eH@'E<'+daCHy'jH'b>chF'h@H'H9l'E@?'HBF9@E8=FC?'9;>a9AjF@F?'EdB'89lb>8DdB'E>'0GG^y'hFEA'
E<B' 89>eCB<ai' E>8?' H9l' E<' +daCHy' aEH' >;Ddn@eA(' &E<' a8B:=F@H' 9H;>8a@AmFEH@' >' +igH?' eH@' >@'
89lD>@9>@' °DD<BF?' Dlg@>@' 9>8' >big<aHB' aE>B' kFa<edhl' FBä' jH' 9H;He>D>8jia>8hF' E>B' H9<Bi'
b@dghl' EdB' eDFnEäB' H9l' E>8?' />c;e>8?' E>' 04^Iy' aE<;@mlhFB>@' e8;Cd?' aE@?' eHEHg;Hn:?' EdB'
F9@m<aABEdB('/lEF'9>8'<'FkHjDCda<'FC=F'gCBF@'eHj<hF;@BlE<EH'g@H'E>8?'aeDH~dh:B>8?('

&E>8?'H9FDF8jF;dE@e>c?'HgäBF?'89A;=>8B'>@':B>9D>@'HgdB@aE:?y'>@'9>D@E@e>C'9>8'b@H9;HghHEFc>BEH@'
hF'a8BjieF?'eH@'a8hndBCF?'EH'eFeE<h:BH'eH@'~:~H@H'>'AhH=>?'9D<j8ahl?('°Ea@'eH@'aE<B'FDD<B@ei'
F9HBAaEHa<(' #?' :=>8hF' eHEA' B>8' lE@' >' 9D<j8ahl?' E<?' ,DDAbH?' aE@?' H;=:?' E>8' 02>8' H@äBH' iEHB'
e8;Cd?' Hg;>E@el?(' .H@' >@' Hg;lEF?' h9>;FC' BH' ijFDHB' E<B' H9>ECBHk<' E<?' aeDH~@A?' E>8?y' lhd?' bFB'
h9>;>caHB' BH' a8DDA~>8B' E<B' @b:H' E<?' FjB@ei?' Fk:gF;a<?(' r<DHbi' bFB' h9>;>caHBy' bFB' FC=HB' E<B'
9H@bFCHy' BH' >;gHBäa>8B' h@H' eHDA' hFDFE<h:B<' h8aE@ei' FjB@e>e>9>D@E@ei' FEH@;CH' aE<;@gh:B<' aE@?'
H;=:?' E>8' +igH' •F;;HC>8' eH@' EdB' Fh9l;dB' @b;8EäB' E<?' •@D@ei?' ,EH@;CH?(' rFB' :nEHBF' >'
H8j>;h<E@ahl?y' >' FBj>8a@Hahl?' eH@' E>' :BaE@eE>' EdB' Hg;>EäB' E<?' H;H@>eHE>@e<h:B<?' FDD<B@ei?'
=F;a>Bia>8('¶;F@HmlEHB'<'HaE@ei'a8ge:BE;da<y'h@H'h8aE@ei'>;gABda<'HDDA'eH@'>@e>B>h@ei'aEi;@k<('
#8EA'EH'FkHanAD@aHB'e8;Cd?'>@':h9>;>@'eH@'>@'9D>@>eEiEF?(''
''''
)FEA' H9l' 9;>FE>@hHaCH' EdB' aeDH~dh:BdBy' e8;Cd?' H9l' E<' •@D@ei' ,EH@;FCHy' kFeCB<aHB' H;=@eA' aE@?'
9H;Hb>8BA~@F?' <gFh>BCF?y' H9l' E>' FeFC' FDD<B@el' aE>@=FC>y' a=FblB' EH8El=;>BH' hF' E>8?' +>8hAB>8?y'
F9HBHaEHE@e:?' e@BiaF@?' eHEA' E<?' >jdhHB@ei?' e8;@H;=CH?(' &E>' F9HBHaEHE@el' H8El' eDChH' E>' E:D>?'
•F~;>8H;C>8' E>8' 04_0y' :g@BF' <' H9>E8=<h:B<' F@a~>Di' E>8' #D:kHBb;>8' †f<DABE<' aE<' )>Db>~DH=CH'
HDDA'eH@'<'a=FblB'EH8El=;>B<'H9>ei;8k<'E<?'Fk:gF;ai?'E>8'H9l'E>B'EaA;>'E<?'+daCH?'HDDA'eH@'E>'
9HE;@H;=FC>('):aH'H9l' E@?'9<g:?'jH' b>chF' eH@' E<B'AgBdaE<'aF'9>DD>c?' ¢9>;FCH£' E>8'#D:kHBb;>8'
†f<DABE<'aEH'h9>8BE;>ch@H'E>8'):EEF;B@=(''

%'eHj<hF;@BlE<EH'aE@?'89lb>8DF?'9F;@>=:?'iEHB'@b@HCEF;H'aeD<;iy'a=FblB'9;dElg>B<('¶d;C?'9H@bFCH'
eH@':aEd'aE>@=F@äb<'b<hla@H'8gFCH'>'89lb>8D>?'°DD<BH?'FC=F'FeEl?'E<?'9FCBH?'eH@'E<?'b8aE8=CH?'BH'
HBE@hFEd9CaF@'E@?'HBE@k>lE<EF?'EdB'F9@b<h@äB'eH@'E<B':DDF@f<'aE>@=F@äb>8?'8g@F@Bi?('!@H'E<B'F9@E8=i'
:e~Ha<'E>8'kFa<edh>cy'FeEl?'H9l'E<B'f8=@ei'9;>FE>@hHaCH'EdB'89lb>8DdB'iEHB'F9Ca<?'H9H;HCE<E<'
<'b<h@>8;gCH'89>b>häB'9>8'jH'eAD89EHB'E>B'HgäBH('#8E:?'>@'89>b>h:?'Hn>;>caHB'E<'a8ge;lE<a<'
Hk@lhH=dB' b8BAhFdBy' E<B' FkHanAD@a<' 9l;dB' eH@' Fn>bCdB' eH@' ~:~H@H' E<B' F9@hFD<EFCH(' 7@'
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H9H;HCE<EF?' aE;HE@dE@e:?' b8BAhF@?' g@H' :BHB' :B>9D>' HgäBHy' eHDcnj<eHB' aE<B' k<;A' H9l' E>8?'
eD:nEF?'eH@'E>8?'H;hHE>D>c?'eH@'aE<'jADHaaH'H9l'EH'9F@;HE@eA'eH@'EH'a@E>eA;H~H'E<?'ßb;H?y'EdB'
&9FEaäB'eH@'EdB'®H;äB'9>8'hFEHE;A9<eHB'aF'9>DFh@eA'9D>CH('7@'H9H;HCE<E>@'9l;>@'eHDcnj<eHB'
H;=@eA'H9l'E<'•@D@ei',EH@;FCH'eH@'H;glEF;H'H9l'E<B'*FD>9>BB<a@Hei'!F;>8aCH'eH@'E>B'©;F@>'*Ag>(''
#9FDF8jF;dE@e:?' 9;>a9AjF@F?' 9>8' kFeCB<aHB' H9l' E<B' HBAge<' E<?' F9@~Cda<?' H9l' E<B' >@e>B>h@ei'
eHEH9CFa<y'a8BF=CaE<eHB'hF'gFBBH@lE<EH'eH@'n@DlE@h>'HDDA'eH@'FkdEF;@el'bHBF@ahl'9>8'>big<aF'aF'
89>E:DF@H'eH@'b8aE8=ä?'aF'FhncD@F?':;@bF?'eH@'b@=Hah>c?('

)F' H8Ei' E<B' 9;>a:gg@a<' E<?' @aE>;CH?' E<?' FDD<B@ei?' F9HBAaEHa<?' E>8' 04_0y' jH' 9;>a9Hjiad' BH'
HBHbFCkd'E@?'E;Hg@e:?'a8BjieF?'eAEd'H9l'E@?'>9>CF?'b@Fki=j<'H8El?'>'H9FDF8jF;dE@el?'HgäBH?y'H9l'
E<B' 9;>F9HBHaEHE@ei' 9F;C>b>' h:=;@' eH@' EH' =;lB@H' E>8' .H9>bCaE;@H(' ,9Ca<?y' jH' 9;>a9Hjiad' BH'
eHEHbFCkd'E>';lD>'E<?'EaH;@ei?'+daCH?y'HDDA'eH@'E>8?'E;l9>8?'9>8'9;>a9Aj<aHB'BH'FehFEHDDF8E>cB'
>@'hFgADF?'b8BAhF@?'E<B'FDD<B@ei'F9HBAaEHa<('/:D>?'jH'b>chF'E>'9ä?'9;>:e8fF'<'H9lD8E<'h>BH;=CH'
eH@'E>'¢tHaCDF@>B'E<?',DDAb>?£(''
''
#8Ei'bFB'FCBH@'h@H'H9Di'eHEHg;Hni'EdB'@aE>;@eäB'gFg>BlEdB'HDDA'h@H'9;>a9AjF@H'g@H'E<B'F;h<BFCH'
E>8?y'hF'aEl=>'E<B'H9>n8gi'9H;lh>@dB'DHjäB'aE>'9H;lB'eH@'E>'h:DD>B(',kFEAm>BEH@'>@'>@e>B>h@e:?'
eH@'>@'9>D@E@e:?'a8BjieF?y'HDDA'eH@'>@'F9@9EäaF@?'EdB'gFg>BlEdB'aE<B'e>@BdB@ei'eH@'E<B'9>D@E@aE@ei'
Fk:D@k<(' 7' aEl=>?' h>8' bFB' FCBH@' <' eHEHg;Hni' eAjF' hA=<?' i' BH8hH=CH?' aE<' b@A;eF@H' E>8' HgäBH('
&e>9l?'h>8'FCBH@'<'9F;@g;Hni'eH@'HBAD8a<'EdB'9>D@E@eäB'eH@'e>@BdB@eäB'gFg>BlEdBy'<'HBAbF@k<'EdB'
9>D@E@eäB' HBE@j:aFdBy' EdB' k:BdB' F9@;;>äB' eH@' EdB' Fhn8DCdB' 9>D:hdBy' E<?' HDD<DFkA;E<a<?' EdB'
@aE>;@eäB' gFg>BlEdB' HDDA' EdB' 9;HghHE@eäB' e@BiE;dB' eH@' EdB' 9;>j:aFdB' EdB' a8BEFDFaEäB' E<?'
,DD<B@ei?',9HBAaEHa<?(''
''''
*@aEFc>BEH?'lE@'H8Ei'<'hFD:E<'jH'a8BF@an:;F@'aE<B'F8;cEF;<'9;>a:gg@a<'H8EäB'EdB'EH;Hgh:BdB'eH@'
ae>EF@BäB' F9>=äBy'jH'ijFDH'BH' F8=H;@aEiad'lD>8?'H8E>c?'9>8'hF'~>ij<aHB'aE<B'HBHmiE<a<' EdB'
9<gäB('

,8=H;@aEä' E>B' ec;@>' `HBAa<' ¶;iaE>8y' .Hj<g<Ei' $FlEF;<?' eH@' &cg=;>B<?' "aE>;CH?' aE>' /hihH'
"aE>;CH?y'#;=H@>D>gCH?'eH@'r@H=FC;@a<?'*>D@E@ah@eäB'#gHjäB'E<?'&=>Di?'#Bj;d9@aE@eäB',9@aE<häB'
eH@' *>D@E@ah@eäB' #gHjäB' E>8' *HBF9@aE<hC>8' *FD>9>BBia>8y' g@H' E>' *;>D>g@el' &<hFCdhH('
,8=H;@aEä'F9Ca<?'E>B'FeblE<'ec;@>'$ECB>'*DFhh:B>' 'g@H'E<B'Af>g<'a8BF;gHaCH'hH?'eH@'E<'a8B:9F@H'
aE<B'9H;>8aCHa<'eH@'H8E>c'E>8':;g>8'h>8'H9l'E@?'aFDCbF?'E<?':ge;@E<?'Fn<hF;CbH?'™,DF8jF;CH´(''

"b@HCEF;H'F8=H;@aEä'E>B'nCD>'h>8'ec;@>'•äE<'/mCge>'g@H'E<B'F8gFB@ei'a8h~>Di'E>8'aE<B':eb>a<'H8E>c'
E>8'9>BihHE>?('

,9Ca<?'F8=H;@aEä'jF;hA'E<B'#+/"7$'&7†-#.7&'#(,('g@H'E<B'=>;<gCH'E<?'FeEc9da<?(''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!@ABB<?'#(')9C;<?'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_I')H;EC>8'_^__'
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r",`$,"&'&†$`%.,&'E>B'04>'#"p$#'

77@' b@FjBFC?' a8BjieF?' E>8' 04>8' H@äBHy' 9>8' F9<;:HaHB' E<B' F8;d9H§ei' Fk:D@k<' HDDA' eH@' E<B'
9;>F9HBHaEHE@ei'9F;C>b>'aE<B'89lb>8D<',DDAbH]'

0(¨ !"#$%&'( )*"( +,-.*/0)1' ≠a<h(' &;:hae@' .H;Dl~Ea@' aE<' &F;~CHÆ' iEHB' h@H' b@FjBi?'
a8Bjie<' F@;iB<?' 9>8' 89>g;An<eF' aE@?' _1' "HB>8H;C>8' 0122(' %' a8Bjie<' EF;hAE@aF' E>B' H8aE;>3
>jdhHB@el' 9lDFh>' E>8' 01453012G' aE>B' >9>C>' >@' 7jdhHB>C' <EEij<eHB(' ØEHB' <' F9@~F~HCda<' E<?'
F8;d9H§ei?' HBAbF@k<?' E<?' #8aE;CH?' eH@' EH8El=;>BH' <' H;=i' E<?' 9H;Hehi?' E<?' >jdhHB@ei?'
H8E>e;HE>;CH?('%'a8Bjie<y'hF'E<'hFa>DA~<a<'E<?'#ggDCH?'eH@'E<?'7DDHBbCH?y'89>g;AnE<eF'hFEHkc'
E<?'>jdhHB@ei?'H8E>e;HE>;CH?'eH@'EdB'b8BAhFdB'E>8'"F;>c'&8BHa9@ah>c'E>8'∞N±≤'≠≥LNWNTL'∞NTVÆ('&E>B'
F8;d9H§el' a8BHa9@ahl' 9>8' :g@BF' E>' 0146' hF' 9;dE>~>8DCH' E>8' 9A9H' "BB>e:BE@>8' ¥Y' a8hhFEFC=HB'
F8;d9H§e:?' b8BAhF@?' hF' e8;@lEF;F?]' E<B' H8E>e;HE>;CH' EdB' #f~>c;gdBy' E<B' 9>DdB>3D@j>8HB@ei'
e>@B>9>D@EFCHy'E<';da@ei'H8E>e;HE>;CH'eH@'E<'b<h>e;HECH'E<?'tFBFECH?(')F'H8Ei'E<'a8Bjie<'<'*cD<'
HBHgBä;@aF]''

µ #̈(' E<B' e8;@H;=CH' E<?' tFBFECH?' aE@?' rHDhHE@e:?' HeE:?y' E<' -F8eAbHy' E<B' *FD>9lBB<a>y' E<B'
#Cg@BH'eH@'E<B'.;iE<('

µ ẗ('%'/;HBa8D~HBCHy'H9l'E<B'*>b>DDCH'h:=;@'E<'tDH=CHy'9H;H=d;ij<eF'aE<B'#8aE;CH('
µ !̈('%'*>b>DDCH'blj<eF'aE<B'*>DdBCH('
µ r̈(' &E<B' *cD<' 9H;:hF@BHB' <' &EF;FA' ,DDAbH' eH@' EH' B<a@A' E>8' #@gHC>8' eH@' <' tFBFECH'

89>=;Fäj<eF'BH'9H;HbäaF@'EH'eHEF=lhFBH'H9l'H8EiB'n;>c;@H'E<?'$H89AeE>8'E>8'#BE@;;C>8y'
E<?'*;:~FmH?'eH@'E>8'∂<;>hF;C>8('

µ ,̈(' )F' E<' a8Bjie<' :9H8F' eH@' <' 89>=;:da<' E<?' tFBFECH?' g@H' E<B' eHEH~>Di' aE<B' *cD<' E>8'
FEia@>8'nl;>8'EdB'I^^'b>8eAEdB'g@H'E<B'F9@e8;@H;=CH'aE<'∑Ae8Bj>('

%' a8Bjie<' E>8' .A;D>~@E?' iEHB' >8a@HaE@eA' <' 9;äE<' 9>8' :jFEF' E>' ¢HBHE>D@el' miE<hH£y' b<DHbi' E>'
9;l~D<hH' E<?' b@H=FC;@a<?' EdB' 89lb>8DdB' =;@aE@HBäB' 89<eldB' E<?' >jdhHB@ei?' H8E>e;HE>;CH?('
t:~H@Hy' E>' j:hH' EdB' tHDeHBCdB' H9Ha=>D>caF' 89>e;@E@eA' E>8?' FeAaE>EF' @a=8;>c?' F8;d9HC>8?y'
HBAD>gH'hF'E@?'FbHn@e:?'~D:fF@?'E>8'eHjFBl?('%'a8Bjie<':b@BF'E>'b@eHCdhH'E<?'b@HhFa>DA~<ai?'E>8?'
aE<B'*cD<'aF' Fh9lDFh<'9F;C>b>'eH@'9F;@FC=F' E>B' l;>' E<?'H9HDDHgi?' EdB'=;@aE@HBäB'89<eldB' E<?'
H9l'eAjF'n>;>D>gCH'9>8'Hn>;>caF'hlB>B'H8E>c?('

_(¨ !"#$%&'( )*"( 234,-*/0)1' ≠a<h(' *>mA;F~HE?' aE<' &F;~CHy' $(r(' E>8' tFD@g;HbC>8Æ' iEHB' <'
a8Bjie<' hFEHkc' #8aE;CH?y' tFBFECH?' eH@' >jdhHB@ei?' H8E>e;HE>;CH?' 9>8' hFEA' E>B' ~FBFE>3E>8;e@el'
9lDFh>'E>8'0G06304'HDDA'eH@'EdB'EH8El=;>BdB'F9@E8=@äB'E<?'#8aE;CH?'aE<'rHDhHECHy'E>B'">cD@>'E>8'
0G04y' ADDHkF' eH@' 9AD@' E@?' eEiaF@?' eH@' EH' acB>;H' e8;Cd?' aE>' ~HaCDF@>' E<?' &F;~CH?' HDDA' eH@' aE<B'
FDD<B@ei'=F;alB<a>('&8geFe;@h:BH'hF'E<'a8Bjie<'H8Ei]'

µ ?̈<"\+"Å$=1#72A1")01"E$#2=+"EC7+;"*(;"O$7]:0;"3$71&='0%"9*(%"?I9*7:0<"

µ ẗ('%'*FD>9lBB<a>?y' <'/iB>?y' <'#Cg@BH'eH@' E>' 89lD>@9>' EdB'~FBFE@eäB'eEiaFdB'aE<B'.;iE<'
9:;HaHB'H9l'E<'tFBFECH'aE<B'>jdhHB@ei'H8E>e;HE>;CH('

µ !̈('%'tFBFECH'HB:eE<aF'EH'.cj<;Hy'b@HEi;<aF'E@?'bHDhHE@e:?'eEiaF@?'E<?y'EH'"lB@H'B<a@A'eHjä?'
eH@'E@?'H9:BHBE@'H9l'H8EA'eEiaF@?'E<?y'b<DHbi'EH'n;>c;@H'E<?'*;:~FmHy'E>8't>8j;dE>c'eH@'E<?'
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

6. Η Ρωσία αποχώρησε από τις παρίστριες Ηγεµονίες (Μολδαβία και Βλαχία) που επέστρεψαν 

µεν στην Πύλη αλλά υπό ειδικό καθεστώς αυτονοµίας. 

7. Η Ρωσία εξασφάλισε το δικαίωµα να διατηρεί στόλο στον Εύξεινο Πόντο, αλλά και το 

ελεύθερο εµπόριο των Ρώσων υπηκόων στην οθωµανική επικράτεια. 

8. Η Ρωσία επέβαλε το δικαίωµα της προστασίας των ορθοδόξων από τον τσάρο.  

9. Η Πύλη αναγνώρισε στη Ρωσία το δικαίωµα της εγκατάστασης ρωσικών προξενικών αρχών 

σε πόλεις της επιλογής της.  

10.  Με µια συµπληρωµατική παράγραφο στη συνθήκη, πέντε χρόνια αργότερα (1779), η Ρωσία 

εξασφάλισε το δικαίωµα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τα πλοία υπό ρωσική σηµαία. 

Η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ουσιαστικά απέφερε σηµαντικά οφέλη για τα ελληνικά 

συµφέροντα αφού µε αυτήν κατοχυρώθηκε το δικαίωµα της χρήσης της ρωσικής σηµαίας από τους 

Έλληνες καραβοκύρηδες καθώς και η ναυπήγηση µεγάλων εµπορικών πλοίων. Γενικά οι Έλληνες 

επωφελήθηκαν από τη συνθήκη, αφού όποιος καραβοκύρης ύψωνε ρωσική σηµαία έπαιρνε και άδεια 

επιτηδεύµατος, ενώ πολλοί κυρίως Πελοποννήσιοι, µετανάστευσαν στη Ρωσία, σε εκτάσεις που τους 

παραχώρησε η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ αλλά και σε µεγάλα κέντρα και περιοχές της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας και της Αυστροουγγαρίας, που λόγω της συνθήκης ήταν ασφαλέστερες. Η ανάληψη της 

προστασίας των ορθοδόξων χριστιανών από τον εκάστοτε τσάρο σηµατοδοτεί και τυπικά την έναρξη 

για την επίλυση του «ανατολικού ζητήµατος». 

Βέβαια το σηµαντικότερο κέρδος των Ελλήνων από αυτή τη συνθήκη ήταν η ρητή υποχρέωση της 

Πύλης «να παρέχει προστασία στη χριστιανική θρησκεία και τις εκκλησίες της».  

Οι συνθήκες που διαµορφώθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα στην Ευρώπη, µετά τη γαλλική 

επανάσταση του 1789 και η προσπάθεια της ιµπεριαλιστικής ενοποίησης της Ευρώπης από τον 

Ναπολέοντα συνέχισαν να έχουν σαφή επίδραση και στη διαµόρφωση των προεπαναστατικών 

κινήσεων και στην ελληνική χερσόνησο: 

5.	 Η συνθήκη του Ιασίου (σηµ. Iași στη Ρουµανία). Οι επιτυχίες της Ρωσίας στον ρωσο-τουρκικό 

πόλεµο του 1768-74 και κυρίως η προσάρτηση της Κριµαίας έφεραν ακόµα µια ρωσο-τουρκική 

διένεξη, τον πόλεµο του 1787-92. Όµως οι νέες επιτυχίες του στρατού της Ρωσίας θορύβησαν τους 

ευρωπαίους και κυρίως την Αυστρία, την Πρωσία αλλά και την Αγγλία που έβλεπαν τον κίνδυνο 

της ρωσικής «εξόδου» στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο ως απειλή για τα συµφέροντά τους. Έτσι παρά τις 

επιτυχίες, η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ µετά από απειλές και προτροπές των ευρωπαϊκών 

«Μεγάλων Δυνάµεων» αναγκάστηκε να προχωρήσει στην κατάπαυση των εχθροπραξιών µε τον 

σουλτάνο Σελίµ Γ΄. 

Και αυτός ο ρωσο-τουρκικός πόλεµος τελείωσε µε ήττα της οθωµανικής αυτοκρατορίας που 

επισφραγίστηκε µε τη διµερή συνθήκη του Ιασίου στις 9 Ιανουαρίου 1792.  

Σύµφωνα µε αυτήν: 

•	Η Ρωσία πήρε το φρούριο Οτσάκοφ και τα εδάφη µεταξύ των ποταµών Μπουγκ και Δνείστερου. 

•	Η οθωµανική αυτοκρατορία επιβεβαίωσε την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή καθώς και 

την επεξήγησή της του 1779, αναγνωρίζοντας και την προσάρτηση της Κριµαίας και της νήσου 

Ταµάν στη Ρωσία. 

•	Η Ρωσία παραχώρησε στην Πύλη τη Βεσσαραβία και τη Μολδαβία που είχε καταλάβει κατά τη 

διάρκεια του πολέµου, µε την υποχρέωση όµως της Πύλης για τη «θρησκευτική» τήρηση των 

διατάξεων της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή για τη Βλαχία και τη Μολδαβία, δηλαδή την 

πολιτική τους αυτονοµία µε χριστιανούς ηγεµόνες, χωρίς µάλιστα την υποχρέωση καταβολής 

φόρων ή πολεµικών αποζηµιώσεων από αυτές για τα πρώτα δύο χρόνια. 

•	Η οθωµανική αυτοκρατορία ανέλαβε την υποχρέωση για την ειρήνευση στον Καύκασο  

•	Εξασφαλιζόταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα υπό ρωσική σηµαία πλοία στον Εύξεινο Πόντο. 

•	Η οθωµανική αυτοκρατορία ανέλαβε την υποχρέωση αποζηµίωσης των Ρώσων υπηκόων που 

είχαν πέσει θύµατα Τυνησίων, Αλγερινών και Βερβερίνων (Λίβυων) πειρατών. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

•	Στη συνθήκη υπήρχαν επίσης προβλέψεις για την απελευθέρωση αιχµαλώτων χριστιανών 

δούλων και εξανδραποδισθέντων Πελοποννησίων και Νησιωτών καθώς και την αµνήστευση των 

Ελλήνων της Πελοποννήσου και των  νησιών του Αιγαίου.   

   

Τελικά παρά τις αλλεπάλληλες ήττες, οι εδαφικές απώλειες της οθωµανικής αυτοκρατορίας δεν ήταν 

µεγάλες αφού σε αυτό «βοήθησαν» και οι «Μεγάλες Δυνάµεις». Η Πύλη µπορούσε πια να ασχοληθεί 

µε τις επαναστατηµένες περιοχές της αυτοκρατορίας της. 

Για τους Έλληνες όµως η συνθήκη του Ιασίου ήταν τουλάχιστον απογοητευτική αφού µε τον ρωσο-

τουρκικό πόλεµο του 1787 εµπιστεύθηκαν και πάλι τις ρωσικές υποσχέσεις και εξεγέρθηκαν αλλά και 

πάλι εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. Κύριος υποκινητής του απελευθερωτικού κινήµατος ήταν ο 

Έλληνας λοχαγός τότε του ρωσικού στρατού, Λάµπρος Κατσώνης. Αυτός, µετά τα ορλωφικά, το 1774, 

είχε καταταγεί στον ρωσικό στρατό. Με την έναρξη του ρωσο-τουρκικού πολέµου του 1787 πήγε στην 

Τεργέστη και από εκεί µε λίγα πλοία οµογενών ξεκίνησε τη δράση του εναντίον τουρκικών πλοίων, 

αρχικά στο Ιόνιο. Τον επόµενο χρόνο η δράση του επεκτάθηκε στο Αιγαίο και µετά τη νίκη του στην 

Κάρπαθο προήχθη σε υποχιλίαρχο, ενώ ο διευρυµένος στόλος του ονοµάστηκε «στόλος της Ρωσικής 

αυτοκρατορίας». Παρά την σχεδόν καταστροφική ναυµαχία στην Άνδρο το 1790, ο Κατσώνης τιµήθηκε 

µε το παράσηµο του Αγίου Γεωργίου, προήχθη σε χιλίαρχο και ανέλαβε τον συντονισµό του «Ρωσικού 

Αυτοκρατορικού στόλου στη Μεσόγειο». Κι ενώ είχε καταφέρει να συγκεντρώσει είκοσι τέσσερα πλοία 

στην Ιθάκη, ήρθε η είδηση της ανακωχής, στις 11 Αυγούστου 1791. Ο Κατσώνης αρνήθηκε να 

υπακούσει στις διαταγές των ανωτέρων του και κατέφυγε στη Μάνη όπου άρχισε να οργανώνει 

επαναστατικό κίνηµα. Σε αυτόν αποδίδεται και η φράση: «αν η αυτοκράτειρα σύναψε την ειρήνη της, ο 
Κατσώνης δεν υπέγραψε ακόµα τη δική του». Λίγους µήνες µετά την συνθήκη του Ιασίου, τον Μάιο του 

1792, ο Κατσώνης εξέδωσε το µανιφέστο του: «Φανέρωσις του εξοχωτάτου χιλιάρχου και ιππέως 

Λάµπρου Κατσώνη». Με αυτό διαµαρτυρόταν για τη ρωσο-τουρκική συνθήκη αλλά και για τη ρωσική 

πολιτική για τους Έλληνες. Δήλωνε µάλιστα ότι: «…θα συνεχίσει τον Αγώνα µε υψωµένες τις ρωσικές 

σηµαίες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ανταρσία…», και ότι: «…‘Όθεν οι Ρωµαίοι οπού µε το ίδιόν τους αίµα 
καταχρωµάτισαν τα ρωσικά σηµεία, τότε θέλουν παύσει να εχθρεύονται τους εχθρούς όπου η Ρωσία µεθ’ 
αυτής διεφιλίωσεν, όταν λάβουν τα δίκαια οπού τους ανήκουν.»  

Αυτό βέβαια, είχε ως συνέπεια την καθαίρεσή του αλλά και την απαγόρευση της χρήσης από αυτόν της 

ρωσικής σηµαίας. Παρά την άσχηµη εξέλιξη, µαζί µε τον καπετάν Ανδρούτσο (πατέρα του Οδυσσέα) 

κατέφυγαν στο Πόρτο-Κάγιο και άρχισαν να οχυρώνουν το λιµάνι του. Τα συµφέροντα όµως της 

Γαλλίας στη Μεσόγειο δεν επέτρεπαν τέτοιες κινήσεις και έτσι µετά από µια συνδυασµένη γάλλο-

τουρκική επίθεση ο στόλος του Κατσώνη διαλύθηκε και ο ίδιος διέφυγε στην Αγία Πετρούπολη όπου, 

παρά την αρχική ψυχρή υποδοχή, παρέµεινε µε την οικογένειά του. Το 1798 του δόθηκε τιµητικά ο 

βαθµός του συνταγµατάρχη και εγκαταστάθηκε στην Κριµαία σε κτήµα που του δώρισε η 

αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄. Ο Κατσώνης απεβίωσε το 1805 σε ηλικία 53 ετών.  

6.	 Η συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο (σηµερινή κωµόπολη Καµποφορµίντο στο Ούντινε). Μετά τον 

τερµατισµό της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Ιταλία και την ήττα της Αυστρίας η εξοµάλυνση 

των σχέσων µεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας επισφραγίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 1797, µε τη 

συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο (Campo Formio ή Campoformido) ενός χωριού της επαρχίας της Βενετίας.  

Σύµφωνα µε τη συνθήκη: 

1. Η Βενετία υποχρεώθηκε να δεχθεί τη συµµαχία µε τον Ναπολέοντα, κάτι που ουσιαστικά 

σηµατοδότησε και το τέλος της παρηκµασµένης Γαληνοτάτης Δηµοκρατίας της Βενετίας. 

2. Τα Επτάνησα και οι απέναντι από αυτά βενετικές κτήσεις περιήλθαν στη Γαλλία. 

3. Η Αυστρία εγκατέλειψε τις κτήσεις της στο Βέλγιο και µε τον όρο της επικύρωσης και από τις 

άλλες χώρες της αυτοκρατορίας, η Γαλλία µπορούσε να διατηρήσει τα εδάφη που είχε 

κατακτήσει στην αριστερή όχθη του Ρήνου από τη Βασιλεία (Basel) µέχρι το Άντερναχ 

(Andernah) και το Μάιντς (Mainz) της Ρηνανίας. 

4. Η Δαλµατία, η Ίστρια και η πόλη της Βενετίας παραχωρήθηκαν στην Αυστρία. 

5. Τα εδάφη που κατέκτησε ο Ναπολέων στη βόρεια Ιταλία καθώς και οι βενετικές κτήσεις στην 

ελληνική χερσόνησο µεταξύ των οποίων το Βουθρωτό, η Πάργα η Πρέβεζα και η Άρτα 

περιήλθαν στην κατοχή της Γαλλίας. 
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6. Στη βόρεια Ιταλία ιδρύθηκαν οι Δηµοκρατίες των Ιταλικών Άλπεων και της Λιγουρίας που µέχρι 

τότε βρίσκονταν υπό γαλλική επιρροή. 

7. Η Γαλλία, µε µυστική συµφωνία, υποσχέθηκε ότι θα παραχωρήσει στην Αυστρία το 

Σάλτσµπουργκ (Salzburg) καθώς και ένα τµήµα της Βαυαρίας και ότι δεν θα παραχωρηθεί 

κανένα εδαφικό αντάλλαγµα στην πρώην σύµµαχο της Αυστρίας, Πρωσία.  

Η συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο ουσιαστικά δεν απέφερε άµεσα οφέλη για τα ελληνικά συµφέροντα 

αφού µε αυτήν οι Γάλλοι δεν είχαν πλέον κανένα σεβασµό στην αυτοδιάθεση των λαών. Η κατάληψη 

των Επτανήσων έφερε αναστάτωση στην Πύλη. Ο Βοναπάρτης πρότεινε να προσφέρει τα Επτάνησα 

στην οθωµανική αυτοκρατορία µε αντάλλαγµα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των γαλλικών πλοίων στον 

Εύξεινο Πόντο. Η πίεση προς την Πύλη έγινε µεγαλύτερη όταν οι Γάλλοι άρχισαν να προπαγανδίζουν 

επαναστατικές ιδέες στη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι ελληνικής καταγωγής, Γάλλοι 

πολίτες, Δήµος και Νικόλαος Stephanopoli αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο και διερευνώντας τις 

προοπτικές µιας ελληνικής εξέγερσης, βρήκαν µεγάλη ανταπόκριση. Επιπλέον η ελληνική παροικία 

της Μασσαλίας ήταν ένας ισχυρός δίαυλος επιρροής για τους υπόδουλους Έλληνες.  

Το αδιέξοδο τελικά οδήγησε στη ρωσο-τουρκική συµµαχία του 1799 που ευνόησε βέβαια τα ρωσικά 

συµφέροντα στη Μεσόγειο αλλά ταυτόχρονα περιόρισε τα οφέλη που είχαν αποκτήσει οι Έλληνες 

καραβοκύρηδες λόγω της χρήσης από αυτούς της ρωσικής σηµαίας. Έτσι, οι εξελίξεις στα Επτάνησα 

ήταν σηµαντικές αφού µεταξύ των άλλων, ανέδειξαν και τη διαµάχη µεταξύ των ισχυρών της εποχής 

για την κατοχή τους. 

Την ηµέρα της υπογραφής της συνθήκης στο Κάµπο Φόρµιο, παρουσιάστηκαν στον Ναπολέοντα 

εκπρόσωποι των Ελλήνων της Τεργέστης οι οποίοι έλαβαν κάποιες υποσχέσεις απ’ αυτόν λέγοντάς 

του: «η απελευθέρωση θα δηµιουργούσε νέα εποχή δόξας στη βασιλεία της Μεγαλειότητάς σας». Στο 

Παρίσι ο Ναπολέων, στο λόγο του στο Διευθυντήριο αποβλέποντας βέβαια στη γαλλική επέκταση 

στην ανατολική Μεσόγειο, µεταξύ των άλλων ανέφερε: 

«Αι δύο ωραιότεραι χώραι της Ευρώπης (Ιταλών και Ελλήνων) αι φηµισµέναι άλλοτε δια 
τας τέχνας και τας επιστήµας και δοξασµέναι δια τους µεγάλους άνδρες που εγέννησαν, 
βλέπουν τώρα το πνεύµα της ελευθερίας να εξέρχεται του τάφου των προπατόρων τους». 
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Αυστρίας. Οι Έλληνες επικράτησαν καταλαµβάνοντας σηµαντικές θέσεις στο οικονοµικό και 

κοινωνικό σύστηµα της χώρας. Παράλληλα, στην αυστριακή πρωτεύουσα αναπτύχθηκε σηµαντική 

δραστηριότητα και στον τοµέα της παιδείας και του πολιτισµού αφού αργότερα έφθασαν εκεί πολλοί 

Έλληνες λόγιοι, όπως οι Ρήγας Βελεστινλής, Άνθιµος Γαζής, Πολυζώης Κοντός, Νεόφυτος Δούκας, 

Ιώσηπος Μοισιόδακας κ.α. Εκεί κατάφεραν να εκδώσουν τα έργα τους αλλά και λογοτεχνικά περιοδικά 

και µεταφράσεις στην ελληνική πολλών αξιόλογων ξενόγλωσσων έργων. Αυτή η ανάπτυξη των 

εκδοτικών δραστηριοτήτων της ελληνικής παροικίας στη Βιέννη, χαρακτηρίστηκε από τον Κοραή ως 

«το εργαστήριο της νέας των Γραικών φιλολογίας» αλλά και κέντρο ιδεολογικής προετοιµασίας της 

Ελληνικής Επανάστασης. Ο δε Μοισιόδακας αναφέρει για τους Έλληνες της παροικίας της Βιέννης:  

«Η προθυµία όπου έχουν προς το καλόν, και η αγάπη οπού τρέφουν προς το Γένος, µε 
εξέστησαν. Αυτοί, καν πλούσιοι, καν µετριοκατάστατοι είναι, φθάνει µόνο να ακούσουν το 
όνοµα του κοινού καλού, και εν τω άµα συντρέχουν». 

Ανάλογη ανάπτυξη είχε και η ελληνική παροικία της Ουγγαρίας, η οποία κατάφερε µε τον εµπορικό 

χαρακτήρα της να επιβληθεί στην εκεί αγροτική τάξη. Οι ελληνικές εµπορικές κοµπανίες εξελίχθηκαν 

σε αυτοδιοικούµενες κοινότητες µε σηµαντική δράση στην οικονοµική ζωή και τη στρατιωτική 

οργάνωση της Ουγγαρίας αλλά και της υπόδουλης Ελλάδας αφού συµµετείχαν στην ιδεολογική αλλά 

και την υλική προετοιµασία της Ελληνικής Επανάστασης. Οι παραδουνάβιες ηγεµονίες έγιναν λίκνο 

του ελληνικού στοιχείου που επικράτησε στην πνευµατική αλλά και θρησκευτική τους οργάνωση. Η 

φορολογική µόνο υποτέλεια στην Πύλη και η διοίκησή τους κυρίως από Φαναριώτες, βοήθησε στην 

εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη των ελληνικών ακαδηµιών του Βουκουρεστίου 

και του Ιασίου.    

Αντίθετα από την ελληνική εµπορική και λόγια µετανάστευση στις χώρες των Αψβούργων, στην 

ιταλική χερσόνησο, εκτός από τις επιφανείς βυζαντινές οικογένειες, µετανάστευσαν κυρίως αστικοί και 

αγροτικοί πληθυσµοί. Οι µετανάστες λόγιοι κατέφευγαν συνήθως στις αυλές διαφόρων ηγεµόνων των 

ιταλικών δουκάτων και πρωτοστάτησαν στην ίδρυση ελληνικών πολιτιστικών ιδρυµάτων. Οι 

εξαναγκασµένοι σε µετανάστευση υπό το φόβο αντιποίνων, συνήθως µετά από αποτυχηµένες 

επαναστάσεις εναντίον των Τούρκων, αγρότες και αστοί, προκαλούσαν τη συµπάθεια και οδήγησαν 

στην ίδρυση φιλελληνικών ιδρυµάτων υποδοχής και περίθαλψης προσφύγων αγωνιστών από την 

Ελλάδα. Αρχικά η Βενετία και η Πάντοβα αλλά και η Ανκόνα, η Ρώµη, η Νάπολη, το Λιβόρνο, το Μπάρι 

γίνονται τόποι εγκατάστασης των κατά εποχές προσφύγων. Μετά τα µέσα του 18ου αιώνα οι  

ελληνικές παροικίες, κυρίως στα ιταλικά λιµάνια ακµάζουν. Το εµπόριο είναι και πάλι το κυρίαρχο 

στοιχείο της δύναµης τους.  

Στη Ρωσία τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Λόγω του οµοδόξου, εγκαθίστανται εκεί αποστολές των 

λοιπών Πατριαρχείων. Αυτές οι αποστολές είναι και οι πόλοι µετανάστευσης κυρίως εµπόρων που 

αναζητούν νέες αγορές. Μετά τους ρωσο-τουρκικούς πολέµους του 1768-74 και του 1787-92 η 

εγκατάσταση Ελλήνων στη Ρωσία ήταν µαζική. Οι συνθήκες του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και του Ιασίου 

προσέλκυσαν ελληνικές οικογένειες, στις οποίες µάλιστα παραχωρήθηκαν προνόµια. Αυτός είναι 

κυρίως ο λόγος που τότε ανακόπηκε το ρεύµα της µετανάστευσης στη Δύση και ενισχύθηκε αυτό προς 

την Ρωσία. Εκτός από τους Έλληνες εµπόρους εγκαταστάθηκαν εκεί και αγρότες αλλά και εργάτες που 

άρχισαν να συνεργάζονται και µε τους οµογενείς που είχαν καταλάβει δηµόσια αξιώµατα στην ρωσική 

πολιτική σκηνή. Αυτή η συνεργασία σε συνδυασµό και µε αυτήν µε τους Έλληνες πλοιοκτήτες βοήθησε 

στην ανάπτυξη και τον πλουτισµό των ελληνικών παροικιών της Ρωσίας. Ειδικότερα µετά τη συνθήκη 

του Κιουτσούκ Καϊναρτζή αναπτύχθηκε πολύ η ναυτιλία και το εµπόριο των νησιωτών του Αιγαίου. 

Κάτω από την προστασία της ρωσικής σηµαίας οι νησιώτες ναύλωναν τα µικρά εµπορικά πλοία τους, 

που έπλεαν µε ρωσικά έγγραφα και ταξίδευαν χωρίς εµπόδια από την Κριµαία µέχρι το Γιβραλτάρ. 

Γρήγορα η εξαγωγή του ρωσικού σιταριού πέρασε στα χέρια των Ελλήνων καραβοκύρηδων ενώ 

ταυτόχρονα οι µεσογειακές ελληνικές παροικίες γνώρισαν µέρες ακµής. Ανάλογη ακµή γνώρισε και η 

Οδησσός που έγινε το κύριο εξαγωγικό κέντρο του ρωσικού εµπορίου.         

Και στην Αγγλία υπήρχε ελληνική παροικία. Εκεί ανέπτυξαν παροικία και πάλι νησιώτες του Αιγαίου, 

αλλά και Σµυρνιοί και Κωνσταντινουπολίτες έµποροι και πλοιοκτήτες. Εκεί, στην έδρα του κυριώτερου 
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ανταγωνιστή τους στο διαµετακοµιστικό εµπόριο και της εξαγωγές της οθωµανικής αυτοκρατορίας, 

κατάλαβαν ότι έπρεπε να συνδυάσουν το εµπόριο µε συνιδιοκτησία των πλοίων. Παρά την ανάπτυξή 

της όµως, η παροικία στην Αγγλία δεν είχε ιδιαίτερη συµµετοχή στην εθνική εξέγερση. Αντίστοιχη 

ήταν και η συµµετοχή της µικρής εµπορικής παροικίας του Άµστερνταµ.  

Αντίθετα, στη Γαλλία υπήρχε παράδοση εύρωστων ελληνικών παροικιών. Πολλοί πρόσφυγες µπήκαν 

στον γαλλικό στρατό ενώ οι λόγιοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη εκεί των ελληνικών γραµµάτων και 

τεχνών. Μετά το 1774 οι Έλληνες καραβοκύρηδες καθόριζαν τις τιµές των σιτηρών και οι παροικίες 

ανθίζουν. Η ελληνική εµπορική παροικία της Μασσαλίας αναπτύχθηκε ραγδαία και κατά τη διάρκεια 

της Ελληνικής Επανάστασης πολλοί Έλληνες έµποροι κατέφυγαν εκεί. Το λιµάνι της Μασσαλίας είναι 

ένας σταθµός επιβίβασης φιλελλήνων αλλά και φόρτωσης όπλων και πυροµαχικών για την Ελλάδα µε 

χρηµατοδότηση της ελληνικής εµπορικής παροικίας.  

Αλλά και στην Ισπανία κατέφυγαν πολλοί Έλληνες. Άλλοι σαν µισθοφόροι στον στρατό, άλλοι ως 

έµποροι µε αγγλική υπηκοότητα, που είχαν αποκτήσει λόγω του γαλλο-αγγλικού ανταγωνισµού. 

Ακόµα στην Ιβηρική πήγαν πολλοί λόγιοι, καλλιτέχνες και αντιγραφείς χειρογράφων. Στις κοντινές 

στην ελληνική χερσόνησο παροικίες ήταν φυσικά η Αίγυπτος. Το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας ήταν 

ένας πόλος έλξης των λίγων Ελλήνων προσφύγων. 

Οι ριψοκίνδυνοι Έλληνες πλοιοκτήτες, για να προστατευτούν και από την πειρατεία, χτίζουν 

µεγαλύτερα καράβια και βγαίνουν και πέρα από το Γιβραλτάρ ακολουθώντας τους δρόµους του 

Ατλαντικού. Η επιτυχία των ελληνικών παροικιών βασίστηκε κυρίως στο εµπόριο και την πλοιοκτησία 

και κυρίως στην παιδεία. Ο ελληνικός διαφωτισµός γεννήθηκε στις παροικίες αφού εκεί 

καλλιεργήθηκαν τα γράµµατα και οι τέχνες και µεταλαµπαδεύτηκε στη σκλαβωµένη πατρίδα. Έτσι 

έγινε ευκολότερη η διάδοση της εθνικής ιδέας που οδήγησε τελικά στη Φιλική Εταιρεία. 
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ανέλαβε η ανιψιά του Μεγάλου Πέτρου, Άννα Ιβάνοβνα, δούκισα της Κουρλάνδης (Kurland, στην ακτή 

της Βαλτικής). Το 1739, η Άννα κατάφερε να προσαρτήσει στην ρωσική αυτοκρατορία και το Αζόφ στα 

παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Η έξοδος στη Μεσόγειο φαινόταν τώρα πιο κοντά.  

Μετά το θάνατό της το 1740, επικράτησε πολιτική αστάθεια που έληξε µε την ανάρρηση στον θρόνο 

της κόρης του Μεγάλου Πέτρου, Ελισάβετ Πετρόβνα. Τότε η Ρωσία κατάφερε να αποσπάσει τη νότια 

Φινλανδία ενώ µε τη συνθήκη του Άαχεν αποµονώθηκε η αντίπαλός της Πρωσία. Ταυτόχρονα η Ρωσία 

και απέκτησε δεσµούς µε την Αγγλία και την Αυστρία. Τότε συντελέστηκε και η πολιτιστική άνθιση 

της Ρωσίας. Τα χειµερινά ανάκτορα (Ερµιτάζ) στην Αγία Πετρούπολη, το πανεπιστήµιο της Μόσχας, η 

Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης ήταν έργα της Ελισάβετ.   

Την πρωτοχρονιά του 1762, στη Ρωσία, αφού πέθανε η αυτοκράτειρα Ελισάβετ Πετρόβνα, την 

διαδέχθηκε ο τριαντατριάχρονος Γερµανός ανιψιός της Πέτρος ΙΙΙ. Αυτός ήταν ο δούκας του Holstein, 

Karl Peter Ulrich, εγγονός του Μεγάλου Πέτρου και βέβαια διάδοχος του ρωσικού θρόνου. Γι’ αυτό ο Karl 

Peter Ulrich είχε βαπτισθεί ορθόδοξος µε το όνοµα Πέτρος Φιοντόροβιτς. Έµεινε στην ιστορία ως 

ανώριµος και αλκοολικός, κυρίως από τη συκοφαντική προπαγάνδα της συζύγου του Αικατερίνης, της 

κατοπινής «Μεγάλης».  

Η αντιπαλότητα των δυο συζύγων είχε τη βάση της κυρίως στην αχαλίνωτη ηθική της Αικατερίνης 

αλλά και στα διαφορετικά συµφέροντα που οι δυο «σύζυγοι» εξυπηρετούσαν. Η Αικατερίνη ήταν κι 

αυτή Γερµανίδα, κόρη του Πρώσου στρατηγού Christian-August, πρίγκιπα του Anhelt-Zerbst και το 

όνοµά της ήταν Σοφία-Αυγούστα-Φρειδερίκη. Αφού παντρεύτηκε τον Πέτρο ΙΙΙ, βαπτίσθηκε ορθόδοξη 

και πήρε το όνοµα Αικατερίνη Αλεξέγεβνα. Όµως η αρχιδούκισσα, έγινε και µυστική πράκτορας της 

Αγγλίας µε πλούσιες απολαβές από την αγγλική πρεσβεία. Αντίθετα ο Πέτρος ήταν πράκτορας του 

Φρειδερίκου ΙΙ της Πρωσίας. Ο γάµος ήταν συµβατικός και οι δυο σύζυγοι ζούσαν χωριστά διατηρώντας 

εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Πέτρος µε την Ελισάβετ Βοροντσώφ και η Αικατερίνη µε πολλούς και 

διάφορους εραστές. Για να δικαιολογήσει τον ανήθικο βίο της αλλά και για να µειώσει το σύζυγό της η 

Αικατερίνη άρχισε να διαδίδει ότι αυτός ήταν ανίκανος και ότι  τουλάχιστον για επτά χρόνια δεν είχε 

σχέσεις µαζί του. 

Έτσι όταν άρχισε η βασιλεία του τσάρου Πέτρου ΙΙΙ οι σχέσεις των δυο συζύγων ήταν όχι µόνο 

ανύπαρκτες αλλά και εχθρικές. Η διοίκηση του Πέτρου ΙΙΙ ήταν αµφιλεγόµενη. Ουσιαστικά προχώρησε 

σε τολµηρά φιλολαϊκά µέτρα µειώνοντας τους φόρους. Όµως προφανώς λόγω της γερµανικής 

καταγωγής του, σταµάτησε αµέσως τον εξαετή, νικηφόρο µέχρι τότε για τη Ρωσία πόλεµο µε την 

Πρωσία, προσπαθώντας δήθεν να οµαλοποιήσει τις διεθνείς σχέσεις της Ρωσίας. Βέβαια αυτή η 

φιλογερµανική θέση ήταν αναµφισβήτητα και ένα σοβαρό φιλειρηνικό βήµα αφού οι νεκροί του κ 

πολέµου είχαν ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες. Και σαν να µην έφθανε η διακοπή αυτού του πολέµου, ο 

Πέτρος ΙΙΙ προσπάθησε να «εκγερµανίσει» τον ρωσικό στρατό µε την αλλαγή της εµφάνισης και της 

στολής του αλλά και µε την τοποθέτηση του θείου του ως επικεφαλής της τσαρικής φρουράς. Και ενώ 

στη µόλις εξάµηνη βασιλεία του προώθησε σηµαντικά φιλολαϊκά µέτρα, αυτά δηµιούργησαν µεγάλη 

αναστάτωση στους ευγενείς της Ρωσίας. Έτσι µε βασικό επιχείρηµα της αριστοκρατίας τη 

«φιλογερµανική» στάση του τσάρου Πέτρου ΙΙΙ, ξεκίνησε η προσπάθεια για την ανατροπή του. Τότε 

επιστρατεύθηκε και η προπαγάνδα για τη δήθεν ανικανότητά του, που είχε ξεκινήσει η Αικατερίνη για 

να δικαιολογήσει τον έκφυλο βίο της, και άρχισαν να υποκινούνται εξεγέρσεις εναντίον του.  

Ο Πέτρος ΙΙΙ βέβαια, λόγω της γνωστής ανυπαρξίας σχέσεων µε την Αικατερίνη, δεν µπορούσε να 

πιστεύει ότι ο οκτάχρονος γιος της Παύλος, ήταν γνήσιο παιδί του. Έτσι στις άµεσες σκέψεις του ήταν η 

αποκλήρωση του παιδιού και ο εγκλεισµός της Αικατερίνης σε µοναστήρι, αφού είχαν αρχίσει να 

γίνονται γνωστές οι πολλές ερωτικές ατασθαλίες της. Αυτή όµως τον πρόλαβε. Μετά από ένα 

υποκινούµενο, από τον τότε εραστή της Γρηγόριο Ορλώφ, «εθνικιστικό» πραξικόπηµα και µεγάλες 

κοινωνικές αναστατώσεις και άγριες συµπλοκές, ο αδύναµος τσάρος ανατράπηκε και η Αικατερίνη, 

έχοντας την κηδεµονία του νόµιµου διαδόχου του Παύλου, στις 28 Ιουνίου 1762, έγινε πανίσχυρη 

αυτοκράτειρα «πασών των Ρωσιών». 

Οκτώ µέρες µετά την ανάρρησή της και αφού όπως λέγεται, έπεισε τον τότε εραστή της και πατέρα του 

τρίτου ‘νόθου’ παιδιού της, Γρηγόριο Ορλώφ για την εξόντωση του Πέτρου ΙΙΙ, στις 6 Ιουλίου ο 
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φυλακισµένος τσάρος βρέθηκε νεκρός. Οι συνωµότες τον στραγγάλισαν µε τον ιµάντα ενός µουσκέτου 

(τουφεκιού) ή τον έπνιξαν µε µαξιλάρια. Φυσικός αυτουργός και οργανωτής της δολοφονίας του 

Πέτρου ήταν ο Αλέξιος Ορλώφ, αδελφός του τότε εραστή της Αικατερίνης. Στον στραγγαλισµό του 

τσάρου ήταν παρών και ο µετέπειτα εραστής της Αικατερίνης και πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο 

«υπέροχος δούκας της Ταυρίδας»,  Γκριγκόρι Ποτέµκιν.  

    Επίσηµα ανακοινώθηκε ότι ο θάνατος του Πέτρου οφειλόταν σε εγκεφαλική αιµορραγία. Παρά την 

αχαλίνωτη ηθική της και τους εικοσιένα συνολικά εραστές της, η Αικατερίνη έδειξε µεγάλη 

αποφασιστικότητα και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες, αφού προσπάθησε και κατάφερε να 

αναπλάσει το αχανές ρωσικό κράτος πάνω στα οράµατα του Μεγάλου Πέτρου αλλά και τις αρχές του 

φιλελεύθερου διαφωτισµού. 

• Τα Ορλωφικά 

Ο Μεγάλος Πέτρος στον ρωσο-τουρκικό πόλεµο του 1710-11, που είχε σαν στόχο την έξοδο της Ρωσίας 

στη Μαύρη θάλασσα και το Αιγαίο, υπολόγιζε σηµαντικά στην ταυτόχρονη εξέγερση των οσποδάρων 

(ηγεµόνων) των παραδουνάβιων περιοχών και των χριστιανικών λαών της βαλκανικής. Μια τέτοια 

εξέγερση θα αποδυνάµωνε σηµαντικά την οθωµανική αυτοκρατορία και θα εξασφάλιζε τη νίκη των 

Ρώσων που θα προχωρούσαν στη δηµιουργία µιας άλλης πανίσχυρης πολυεθνικής αυτοκρατορίας, 

ανάλογης µε τη βυζαντινή. Οι βαλκάνιοι όµως δεν ήταν διατεθειµένοι να διακινδυνεύσουν πριν από το 

πρώτο αποφασιστικό ρωσικό χτύπηµα στους Τούρκους και τον εγκατέλειψαν.  

Τα ανεκπλήρωτα οράµατα του Μεγάλου Πέτρου θέλησε να πραγµατοποιήσει η Μεγάλη πλέον 

Αικατερίνη ΙΙ µε τον ρωσο-τουρκικό πόλεµο του 1768-74, που είχε σαν κύριο στόχο του την προσάρτηση 

των βορείων παραλίων του Ευξείνου Πόντου στη Ρωσία  και την ελεύθερη έξοδο του ρωσικού στόλου 

στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 

Ο τότε εραστής της Αικατερίνης, Γρηγόριος Ορλώφ και τα αδέλφια του έγιναν παντοδύναµοι. 

Συµµαθητής και φίλος του Γρηγορίου Ορλώφ στη ρωσική στρατιωτική σχολή ήταν ο Έλληνας λοχαγός 

του ρωσικού στρατού, Γεώργιος Παπάζωλης από τη Σιάτιστα. Αυτός, έξυπνος άνθρωπος, κατάφερε να 

επηρεάσει την κατάσταση και γνωρίζοντας τον στόχο των Ρώσων και τις επιδιώξεις της Αικατερίνης, 

έβαλε σε εφαρµογή το σχέδιό του. Πήρε τριετή άδεια από τον Ορλώφ, όταν αυτός έγινε αρχηγός του 

πυροβολικού και έφυγε µαζί µε άλλους µυστικούς πράκτορες από τη Ρωσία για να µελετήσουν την 

περίπτωση µιας εξέγερσης στα Βαλκάνια. Ο Παπάζωλης πήγε στη Βενετία και αφού παρέλαβε και 

πώλησε το φορτίο που του έφεραν δυο ρωσικά πλοία, µε το αντίτιµο αλλά και αρκετά ακόµα χρήµατα, 

άρχισε να στέλνει πλούσια δώρα, για προσηλυτισµό στις ρωσικές ιδέες, σε µονές και ιερούς ναούς στην 

υπόδουλη Ελλάδα. Αγόραζε από τη Βενετία ιερά σκεύη, εικόνες, άµφια, σταυρούς, εξαπτέρυγα και τα 

έστελνε µε τους πράκτορές του στην πατρίδα, ως δώρα της Αικατερίνης. Έτσι µε τα «ιερά δώρα» 

έφθανε στην Ήπειρο, τη Στερεά και τον Μοριά το µυστικό µήνυµα της Αικατερίνης για εξέγερση. Στη 

Βενετία ο Παπάζωλης τύπωσε και ένα βιβλίο βοήθηµα για τους Έλληνες που θα πολεµούσαν 

οργανωµένα εναντίον των Τούρκων: 

«Διδασκαλία, ήγουν Ερµηνεία της πολεµικής τάξεως και τέχνης…» 

Εδώ ο εξαθλιωµένος και σχεδόν αγράµµατος Ρωµιός πεινούσε και ο Παπάζωλης του µιλούσε, µέσα 

από µεταφράσεις ρωσικών εγχειριδίων και στρατιωτικών κανονισµών, για πολεµική τάξη και τέχνη. 

Στη Βενετία αλλά και στην Τεργέστη που πήγε αργότερα, γνώρισε αρκετούς λόγιους Έλληνες αλλά και 

βαλκάνιους εµπόρους που τους χρησιµοποίησε στα σχέδιά του για την εξέγερση στην Ελλάδα. Έτσι, 

αφού είχε και τον κλήρο µαζί του, άρχισε τις επισκέψεις στις υποδουλωµένες περιοχές όπου µε πύρινα 

λόγια αναπτέρωνε τις ελπίδες των ραγιάδων. Δάσκαλοι, αρµατολοί, πρόκριτοι και πλήθος άλλων 

κατηχήθηκαν από τον Παπάζωλη στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και κυρίως 

τη Μάνη που η συµµετοχή της κρινόταν απαραίτητη για οποιαδήποτε εξέγερση. Ο Παπάζωλης αλλά 

και ένας ακόµα Έλληνας απεσταλµένος των Ρώσων από την Πετρούπολη, ο Εµµανουήλ Σάρρος, δεν 

δίσταζαν να τονίζουν ότι η Αικατερίνη, που προστάτευε την Ορθοδοξία, µε τη δύναµη που διέθετε θα 

απελευθέρωνε τους Έλληνες. Οι Μαυροµιχαλαίοι όµως, που ήταν τότε οι πιο ισχυροί αρχηγοί στη 

Μάνη, είχαν επιφυλάξεις για τα επαναστατικά κηρύγµατα του Παπάζωλη και την πραγµατική 
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βοήθεια από τη Ρωσία αλλά και για τις στρατιωτικές αρετές των υποδούλων σε περιπτώσεις επιθετικού 

πολέµου.  

Στην Καλαµάτα, ζούσε τότε ο πανίσχυρος πρόκριτος Παναγιώτης Μπενάκης, εγγονός του γνωστού 

Μανιάτη πειρατή Λυµπεράκη Γερακάρη, που από έρωτα και φιλοδοξία συνεργάστηκε παλιότερα µε 

τους Τούρκους. Ο Μπενάκης έχοντας σοβαρότατη περιουσία, είχε κύρος και ήταν σεβαστός, από 

Τούρκους και Έλληνες, σε όλο τον Μοριά αλλά και στη Μάνη όπου υπήρχαν πολλοί συγγενείς του. 

Λέγεται µάλιστα ότι φιλοδοξούσε να γίνει κάποτε αρχηγός ενός ελεύθερου κράτους, µε τη βοήθεια των 

οµόδοξων Ρώσων. Έτσι, όταν έφθασε κοντά του ο Παπάζωλης είχε εύκολο έργο. Στις µυστικές 

συνοµιλίες του Μπενάκη µε τον Παπάζωλη, ο σεβάσµιος προύχοντας του υποσχέθηκε ότι θα ξεσήκωνε 

µεγάλη δύναµη Ελλήνων, αν ερχόταν σηµαντική βοήθεια από τους Ρώσους. Τότε ο Παπάζωλης για να 

επιτύχει  την εξέγερση, µε φλογερά λόγια τον διαβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάµεις θα ήταν αξιόλογες 

και θα βοηθούσαν αποφασιστικά.  

Ακολούθησε µεγάλη µυστική συνέλευση προεστών, κληρικών αλλά και Μανιατών στον οχυρό πύργο 

του Μπενάκη στην Καλαµάτα η οποία κατέληξε σε γραπτό αίτηµα για βοήθεια από τη Ρωσία. Σ’ αυτό 

µάλιστα εκφραζόταν η υπόσχεση για άµεση εξέγερση των Ελλήνων του Μοριά µόλις τα ρωσικά πλοία 

εµφανίζονταν στις ακτές του. Αφού πήρε και το γραπτό αίτηµα αυτής της συνέλευσης στην Καλαµάτα, 

ο Παπάζωλης γύρισε στην Τεργέστη όπου συγκέντρωσε και τις εκθέσεις των πρακτόρων του από τις 

άλλες υπόδουλες περιοχές. Αυτές βέβαια περιείχαν ανακρίβειες και υπερεκτιµήσεις, όπως για 

παράδειγµα η έκθεση του Ουκρανού πράκτορα και περιηγητή, Βασιλείου Ταµάρα. Σ’ αυτή την έκθεση 

αλλά και σε άλλες ανάλογες, υπήρχαν εξαιρετικές αλλά και παραπλανητικές λεπτοµέρειες για τη 

δυναµικότητα των Ελλήνων και των Τούρκων καθώς και για την ένταση του επαναστατικού 

φρονήµατος. Όµως σ’ αυτές τις αναφορές στηρίχθηκε η τελική απόφαση για την κάθοδο του ρωσικού 

στόλου στη Μεσόγειο. Έτσι, αφού ο ρωσο-τουρκικός πόλεµος είχε ξεκινήσει στις 30 Σεπτεµβρίου 1768 

και µετά την υποτιθέµενη επαναστατική προετοιµασία που είχε γίνει στον ελληνικό χώρο και τις 

αναφορές των Ρώσων πρακτόρων, έπρεπε να αρχίσει και η τελική φάση της εξέγερσης στη Μεσσηνία 

και τα νησιά του Αιγαίου. 

Μετά από ένα πλήθος αναφορών που έφθαναν στην Πετρούπολη από τους κατά τόπους πράκτορες, 

δυο αδελφοί του πανίσχυρου Γρηγορίου Ορλώφ, ο Αλέξιος και ο Θεόδωρος, στο τέλος του 1768 έφυγαν 

από τη Ρωσία µε δήθεν αναρρωτική άδεια και πήγαν στη Βενετία µε το ψευδώνυµο Οστρώφ. Εκεί 

συναντήθηκαν µε τον Παπάζωλη, τον Ταµάρα και τους άλλους πράκτορές και ενηµερώθηκαν για την 

επαναστατική ετοιµότητα στη βαλκανική. Αφού συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία και εξασφάλισαν και 

βοήθειες από ισχυρούς Έλληνες παράγοντες στη Βενετία, διεβίβασαν ευνοϊκή αναφορά στη ρωσική 

αυλή ενισχύοντας τα σχέδια της Αικατερίνης για αντιπερισπασµό στον εξελισσόµενο ρωσο-τουρκικό 

πόλεµο. Έτσι, µε επίσηµη γνωµοδότηση-απόφαση στις 29 Ιανουαρίου 1769, ο Αλέξιος Ορλώφ έγινε 

υπεύθυνος για όλο τον βαλκανικό χώρο αλλά και για την υποκίνηση εξέγερσης στη Μάνη και τα νησιά 

του Αιγαίου. Τότε οι Ρώσοι πράκτορες επέστρεψαν στις περιοχές τους µε σαφείς διαταγές για την 

προετοιµασία  του επαναστατικού κλίµατος µε την αναγγελία της άφιξης των Ορλώφ στη Βενετία. Με 

αυτή την αφορµή επιβεβαίωναν και πάλι την υποστήριξη στον κλήρο µε την αποστολή πάλι αµφίων 

και ιερών σκευών αλλά και στους προκρίτους µε την απονοµή ειδικά κοµµένων χρυσών µεταλλίων µε 

ανάγλυφη τη µορφή της Αικατερίνης. Τότε οι παραινέσεις των υποκινητών πρακτόρων στους 

προκρίτους και κυρίως στους Μανιάτες έγιναν επίµονες, ώστε αυτοί να ταξιδέψουν µαζί τους στη 

Βενετία και να συνοµιλήσουν µε τον απεσταλµένο της αυτοκράτειρας, Αλέξιο Ορλώφ.  Στην επιστροφή 

τους µετά τη συνάντηση µε τον ισχυρό Ρώσο αξιωµατικό, φυσικά αυτοί θα έπειθαν και τους άλλους για 

το «πραγµατικό» ενδιαφέρον της αυτοκράτειρας για τη βοήθεια της εξέγερσης τους. Η συστηµατική 

βοήθεια της τσαρικής αυλής προς τον κλήρο είχε σαν αποτέλεσµα τη διασπορά χρησµών και λαϊκών 

προφητειών για επερχόµενη διάλυση της οθωµανικής αυτοκρατορίας και πλήρη ανασύσταση του 

«Βυζαντίου». Αυτές οι δεισιδαιµονίες στήριζαν τις ελπίδες των υποδούλων για ξένη βοήθεια από τους 

οµοδόξους Ρώσους και ουσιαστικά λειτούργησαν ανασταλτικά στη δηµιουργία πραγµατικού 

επαναστατικού κινήµατος. Επειδή µάλιστα τα κίνητρα αυτής της εξέγερσης ήλθαν από το εξωτερικό 

και δεν είχαν θεµελιωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα οδήγησαν τελικά σε παταγώδη αποτυχία.  

Λόγω της επιµονής της Βενετίας αλλά και της Γένοβας για σαφή ουδετερότητα σ’ αυτή τη ρωσο-

τουρκική διένεξη, οι αδελφοί Ορλώφ µετακινήθηκαν τελικά στο µεγάλο δουκάτο της Τοσκάνης, που 

έγινε και το στρατηγείο τους, µέχρι την κάθοδο του ρωσικού στόλου στον Μοριά. Εκεί, στο λιµάνι του 
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Livorno, ξόδευαν τεράστια ποσά για τη στρατολόγηση πληρωµάτων και περίµεναν την άφιξη του 

ρωσικού στόλου. Στον σκλαβωµένο Μοριά ο Μπενάκης, οι Μαυροµιχαλαίοι, ο Ζαΐµης και άλλοι 

πρόκριτοι αλλά και κληρικοί, προετοίµαζαν την εξέγερση µε συγκέντρωση ανδρών αλλά και τροφίµων 

και εφοδίων, κάτω από τη µύτη των Τούρκων που δεν είχαν καταλάβει ακόµα τίποτα για την 

επερχόµενη εξέγερση. 

    Βέβαια η κάθοδος του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο ήταν αποφασισµένη πολύ πριν από την 

επίσηµη απόφαση για το διορισµό του Αλέξιου Ορλώφ σαν υπευθύνου για τα Βαλκάνια, στις 29 

Ιανουαρίου 1769. Από το τέλος Ιουνίου 1769 ο προοριζόµενος για τη Μεσόγειο στόλος ήταν έτοιµος στα 

ναυπηγεία της Kronstadt και του Reval στη Βαλτική και του  Arkhangelsk στη Λευκή θάλασσα, στα 

νοτιοδυτικά της θάλασσας Barents. Επειδή µάλιστα η διεθνής συγκυρία ήταν ευνοϊκή, λόγω της τότε 

αγγλο-ρωσικής φιλίας, η Αγγλία όχι µόνο επέτρεψε τη διέλευση και τον ανεφοδιασµό του ρωσικού 

στόλου στα αγγλικά λιµάνια αλλά έδωσε και την άδεια σε Άγγλους αξιωµατικούς να υπηρετήσουν 

στον ρωσικό στόλο.  

Ακόµα η αγγλική κυβέρνηση δήλωσε τότε στις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ισπανίας ότι κάθε 

παρακώλυση στη διέλευση του ρωσικού στόλου από τα στενά της Μάγχης και του Γιβραλτάρ θα 

αντιµετωπιζόταν σαν εχθρική ενέργεια εναντίον της. Τελικός σταθµός των Ρώσων πριν από το λιµάνι 

του Livorno στην Τοσκάνη, όπου περίµεναν οι Ορλώφ, ήταν το λιµάνι της Minorca των Balearics 

(Βαλεαρίδων). 

Ο προοριζόµενος για τη Μεσόγειο ρωσικός στόλος είχε χωριστεί σε τρεις µοίρες. Η πρώτη µοίρα υπό 

την ηγεσία του ναυάρχου Spyridof, είχε δεκατέσσερα πλοία και ουσιαστικά διοικητή της τον Άγγλο 

ναύαρχο Greyg, η δεύτερη είχε δέκα πλοία υπό τη διοίκηση του Σκωτσέζου αντιναυάρχου Elphinstone 

και η τρίτη µε ανάλογη δύναµη είχε επικεφαλής το Δανό υποναύαρχο Harff. Στην πρώτη µοίρα, που 

είχε αποβατικό σώµα εξακοσίων ανδρών, συµµετείχε και ο Μυκονιάτης πλοίαρχος Αντώνιος Ψαρός, 

φίλος κι αυτός των Ορλώφ καθώς και άλλοι έµπειροι Έλληνες ναυτικοί που χρησιµοποιήθηκαν σαν 

πλοηγοί του ρωσικού στόλου κυρίως στις ελληνικές θάλασσες. Ο Ψαρός γνωρίζοντας καλύτερα την 

ελληνική πραγµατικότητα συµβούλευσε να µεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ρωσικές στολές 

για τους Έλληνες ατάκτους, αφού αυτοί µόνον έτσι ντυµένοι θα προκαλούσαν τον φόβο στους 

Τούρκους. Η πρώτη µοίρα ξεκίνησε από την Kronstadt, το τέλος Ιουνίου 1769 και αφού πέρασε τη 

Βαλτική µέσα από θύελλες, έφθασε στην Αγγλία τον Οκτώβριο. Μετά από ανεφοδιασµό και επισκευές 

η µοίρα, µε οκτώ µόνο από τα δεκατέσσερα αρχικά πλοία της, κατάφερε να φθάσει στη Minorca των 

Βαλεαρίδων τον Ιανουάριο του 1770, µε µειωµένα και τα πληρώµατα της, λόγω µιας επιδηµίας που είχε 

εν τω µεταξύ ενσκήψει. Ακολούθησε η δεύτερη µοίρα υπό τον Elphinstone, που υποστήριζε την πρώτη 

και έφθασε στο Portsmouth της Αγγλίας τον Ιανουάριο του 1770 και στη συνέχεια τον Ιούνιο του 1770 

ξεκίνησε και η τρίτη, υπό τον Harff, από την πόλη Arkhangelsk της θάλασσας Barents. 

Ο Θεόδωρος Ορλώφ, που ανυποµονώντας πήγε για να περιµένει τη µοίρα στο λιµάνι της Minorca, 

απογοητεύτηκε από τις ελλείψεις της και αφού την ανεφοδίασε όσο ήταν δυνατό, την οδήγησε στο 

Livorno όπου τους περίµενε ο αδελφός του Αλέξιος. Ο ενθουσιώδης Θεόδωρος, παρακινούµενος και 

από µερικούς Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί και παρακολουθούσαν την κίνηση των Ρώσων από τη 

Μάλτα, ξεκίνησε µε ένα πλοίο της µοίρας και δυο άλλα που αγοράστηκαν στο Livorno, για τον Μοριά. 

Με πλοηγό του τον Αντώνιο Ψαρό, έφθασε στις 28 Φεβρουαρίου στο Οίτυλο (Βίτυλο) της Μάνης. Την 

επόµενη µέρα κατέπλευσε εκεί και η υπόλοιπη µοίρα υπό τους Spyridof και Greyg. Με την άφιξη όµως 

των Ρώσων στη Μάνη άρχισαν και οι πρώτες προστριβές. Αυτές οφείλονταν κυρίως στον υπεροπτικό 

και απότοµο τρόπο που άρχισε να διατάζει τους Μανιάτες και κυρίως τους Μαυροµιχαλαίους, ο 

Θεόδωρος Ορλώφ. Οι Έλληνες ήταν επιφυλακτικοί και απογοητευµένοι από τη µικρή ρωσική δύναµη 

και τα ελάχιστα εφόδια που έφερνε για ένα τόσο µεγάλο εγχείρηµα όπως η εξέγερση των 

σκλαβωµένων. Οι Ρώσοι τότε παραπλανώντας τους ισχυρίζονταν ότι τους ακολουθεί και άλλη µοίρα 

από εξήντα πλοία που φέρνει µαζί της και τον Αλέξιο Ορλώφ. 

Παρά την απογοήτευση και χάρη στις φροντίδες αλλά και τις δαπάνες του Παναγιώτη Μπενάκη 

συγκεντρώθηκαν χίλιοι τετρακόσιοι άνδρες. Μετά από πρότασή του σχηµατίστηκαν δυο ένοπλα 

σώµατα, δυο «λεγεώνες». Η δυτική είχε διακόσιους Έλληνες κυρίως χωρικούς, δώδεκα Ρώσους 

στρατιώτες µε τον συνταγµατάρχη Dolgoroukof και τους Μανιάτες καπετάνιους Γεώργιο Μαυροµιχάλη 

35



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

και  Κουµουνδούρο από την Αβία. Η ανατολική είχε δύναµη χίλιους διακόσιους Μοραΐτες, εικοσιένα 

Ρώσους στρατιώτες µε επικεφαλής τον Ρώσο λοχαγό Barkof, τον Αντώνιο Ψαρό και τους Μανιάτες 

καπετάνιους Γρηγοράκηδες. Όλοι φόρεσαν ρωσικές στολές, εφοδιάστηκαν µε ρωσικό οπλισµό και 

ορκίστηκαν πίστη στην αυτοκράτειρα Αικατερίνη. Ο Παναγιώτης Μπενάκης, έντονα απογοητευµένος 

από τις εξελίξεις, έµεινε στον πύργο του στην Καλαµάτα, περιµένοντας δήθεν τον Αλέξιο Ορλώφ και 

τον Παπάζωλη. Από πρωταγωνιστής και ηγέτης της εξέγερσης έγινε ένας απλός θεατής της. 

Στις αρχές Μαρτίου οι επαναστατηµένοι ξεχύθηκαν σε ανατολή και δύση σφάζοντας και λεηλατώντας 

τα τουρκικά χωριά. Ο Μπενάκης τους παρέδωσε εικονικά την Καλαµάτα και από εκεί η δυτική 

λεγεώνα κατέλαβε το Λεοντάρι και στις 21 Μαρτίου την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) και την Ανδρούσα. Η 

πολυπληθής ανατολική λεγεώνα της Σπάρτης ξεκίνησε ταυτόχρονα και µε τους άντρες της ντυµένους 

µε ρωσικές στολές διέλυσε κάθε τουρκική αντίσταση και κατέλαβε τον Μυστρά  στις 19 Μαρτίου. Με 

την εµφάνιση της ρωσικής µοίρας στα παράλια του Μοριά, ο Τούρκος βαλής έφυγε από την Τριπολιτσά 

και µετακόµισε στο Ναύπλιο, όπου περίµενε ενισχύσεις. Έτσι, ο τουρκικός στρατός που είχε έδρα του 

την Τριπολιτσά έµεινε ακυβέρνητος και ουσιαστικά θεατής της προέλασης των επαναστατηµένων. 

Όµως το ασίγαστο µίσος των εξεγερµένων για τους Τούρκους τους οδήγησε σε ωµότητες, ληστείες, 

βιαιοπραγίες και παρασπονδίες σε βάρος ακόµα και αµάχων. Αυτό βέβαια έγινε ιδιαίτερα 

επιβαρυντικό στη συνέχεια όταν οι Τούρκοι δεν δέχονταν συζήτηση για  συνθηκολόγηση µε τους 

Έλληνες. Ενώ λοιπόν όλα έδειχναν να ξεκινούν καλά και ο ενθουσιασµός άρχισε να φωλιάζει στις 

καρδιές των ραγιάδων, η κακή οργάνωση των πολεµικών επιχειρήσεων από τους Ρώσους και ο 

πολύτιµος χρόνος που σπαταλήθηκε σε µικρής σηµασίας επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα η 

πολιορκία της Κορώνης, οδήγησαν στην καταστροφή. Τη στιγµή που ο αρχηγός της «ανατολικής 

λεγεώνας», ο Ρώσος λοχαγός Barkof, µετά από διαταγή του Θεόδωρου Ορλώφ, µε τη βοήθεια δύο 

τηλεβόλων στις 6 Απριλίου, προσπαθούσε να καταλάβει την Τριπολιτσά, οι Τούρκοι είχαν καταφέρει 

να συγκεντρώσουν και να διοχετεύσουν στον Μοριά στίφη άγριων και πεινασµένων Αλβανών. Έτσι, 

στις 9 Απριλίου, µετά από έξοδο ενός τµήµατος πεζικού και ιππικού, από τη φρουρά των έξι χιλιάδων 

Τούρκων που είχαν εν τω µεταξύ ενισχυθεί µε χίλιους ετοιµοπόλεµους Αλβανούς, διαλύθηκε η 

πολιορκία των δυνάµεων του Barkof. Οι Τούρκοι κινήθηκαν έξυπνα και αφού απέφυγαν την κατά 

µέτωπο σύγκρουση, έφθασαν στα Τρίκορφα όπου χτύπησαν αιφνιδιαστικά και διέλυσαν το στρατόπεδο 

τον πολιορκητών τους. Οι απειροπόλεµοι Έλληνες αποχωρούσαν τρέχοντας µπροστά στα εχθρικά 

στίφη. Περίπου τρεις χιλιάδες φτωχοί Έλληνες έπεσαν «έκπληκτοι» στα Τρίκορφα. Οι επικεφαλής 

αποχώρησαν.  

Ο Barkof τραυµατισµένος έφθασε στο Ναβαρίνο και ο Ψαρός στον Μυστρά. Οι Γρηγοράκηδες 

περίµεναν στη Μάνη. Σκηνές απογοήτευσης διαδραµατίστηκαν σε όλο τον Μοριά. Η ρωσική βοήθεια 

ήταν ανύπαρκτη. Η Πάτρα, η Ηλεία, τα Καλάβρυτα, η Ζάτουνα, η Δηµητσάνα ερήµωσαν κάτω από την 

ωµή βία των Αλβανών. Ολόκληρες περιοχές παραδόθηκαν στη φωτιά και έγιναν στάχτη. Οι Ρώσοι, µε 

επικεφαλής τον αφρικανικής καταγωγής ταξίαρχο του ρωσικού πυροβολικού Αννίβα, στις 15 Απριλίου 

κατέλαβαν το Ναβαρίνο και έδωσαν µια υποψία αισιοδοξίας στους δοκιµαζόµενους ραγιάδες. Όµως 

στις 26 Απριλίου, δυο µέρες µετά την άφιξη εκεί και του απογοητευµένου από τη γενική εξέλιξη 

Αλέξιου Ορλώφ, εγκατέλειψαν την Κορώνη. Η άγρια σφαγή των κυνηγηµένων Ελλήνων της Κορώνης 

ολοκληρώθηκε στο Μεσοχώρι. Οι Ρώσοι του Dolgoroukof µετά από µια αποτυχηµένη προσπάθεια για 

κατάληψη της Μεθώνης, που άρχισε µε σφοδρό κανονιοβολισµό στις 10 Μαΐου, µετά την κάθοδο των 

Αλβανών του Χατζή Οσµάν µπέη στο Μεσοχώρι και τον διαφαινόµενο αποκλεισµό τους, κατέφυγαν 

τελικά στις 28 Μαΐου στο τελευταίο καταφύγιό τους, στο Ναβαρίνο.  

Από εκεί απέπλευσαν τελικά στις 6 Ιουνίου αχρηστεύοντας πρώτα το Νιόκαστρο, αφού ήδη είχε φθάσει 

στο Αιγαίο η δεύτερη µοίρα του Σκωτσέζου Elphinstone. Λέγεται µάλιστα ότι φεύγοντας οι Ρώσοι από 

το Νιόκαστρο παρακολουθούσαν απαθείς πάνω από τα καράβια τους το δράµα των ραγιάδων που 

εκτελούσαν οµαδικά στην προκυµαία οι άγριοι Αλβανοί του Χατζή Οσµάν µπέη. Οι Ρώσοι όµως πήραν 

µαζί τους φεύγοντας τους προύχοντες, τον επίσκοπο Τριφυλίας Ιωσήφ, τον Παναγιώτη Μπενάκη µε 

την οικογένειά του και τους αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης και Καλαµάτας. Μετά τη φυγή τους 

κατευθύνθηκαν στα Κύθηρα, που τότε ήταν υπό βενετική κυριαρχία, και εκεί αποβιβάσθηκε η 

οικογένεια Μπενάκη. Η φυγή των Ρώσων είχε βέβαια άλλο στρατηγικό στόχο. Η ρωσική µοίρα 
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συνέχισε στο Αιγαίο και κατάφερε σηµαντικό πλήγµα στους Τούρκους, αφού κατάφερε να τους 

κτυπήσει µέσα στο άντρο τους, στο λιµάνι του Τσεσµέ στη Σµύρνη.  

Αυτό το θεαµατικό χτύπηµα όµως δεν είχε καµιά αξία για τους υπόδουλους Έλληνες, αφού δεν είχε και 

την ανάλογη συνέχεια. Μετά τη φυγή των Ρώσων, οι µανιασµένοι Αλβανοί του Χατζή Οσµάν µπέη, 

σφάζοντας, καίγοντας και λεηλατώντας αδιάκριτα, κατάφεραν να καταπνίξουν για εννέα χρόνια, 

µέχρι το 1779, κάθε ελπίδα ή προσδοκία των ραγιάδων για καλύτερη ζωή. Ο τρόµος βασίλεψε στον 

Μοριά. Μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή την περίοδο δύσκολα θα βρει κανείς µαζεµένη στην 

ελληνική ιστορία. Χιλιάδες οι νεκροί. Στα σκλαβοπάζαρα της βόρειας Αφρικής αλλά και της Τουρκίας 

κατέληξαν πάνω από είκοσι χιλιάδες ψυχές. Ξεθεµελίωµα σπιτιών και ναών, εξανδραποδισµοί, 

βιασµοί, ωµή βία από τα στίφη των ανεξέλεγκτων και φανατικών µουσουλµάνων Αλβανών. 

Η οχύρωση των Τούρκων στα Δαρδανέλια και η ατολµία των Ρώσων δεν τους επέτρεψε να περάσουν 

προς τη Μαύρη θάλασσα και να απειλήσουν πιο καίρια την Τουρκία στην καρδιά της. Μέχρι το τέλος 

του ρωσο-τουρκικού πολέµου το 1774, ο στόλος των Ρώσων παρέµεινε αραγµένος στη Νάουσα της 

Πάρου. 

Για τα σχέδια και την εκτίµηση που είχε το διεθνές περιβάλλον για τους υπόδουλους, έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η παράθεση αποσπασµάτων της αλληλογραφίας Βολταίρου και Αικατερίνης τον 

Σεπτέµβριο του 1770. Γράφει λοιπόν µεταξύ άλλων ο Βολταίρος στις 14 Σεπτεµβρίου: 

  ...« οι ευχόµενοι τη Υµετέρα Μεγαλειότητι ονειροπολήσεις θα περιέλθωσιν εις δεινήν 
σύγχυσιν. Και δια τι εύχονται αυτή δυστυχήµατα ενώ εκδικεί την Ευρώπην; Υπάρχουσι 
προφανώς άνθρωποι µη θέλοντες να λαλή τις ελληνιστί. Επειδή εάν η Υµ. Μεγ. ήτο 
αυτοκράτειρα της Κωνσταντινουπόλεως ταχέως θα ανίδρυεν ωραίαν ελληνικήν ακαδηµίαν. 
Θα συνετάσσετο µία Αικατερινιάς. Άλλοι καλλιτέχναι, ως ο Ζεύξις και ο Απελλής θα 
εκάλυπτον την γην δια των υµετέρων εικόνων. Η πτώσις του οθωµανικού κράτους θα 
εξυµνείτο δια στίχων ελληνικών. Αι Αθήναι θα ήσαν µία των υµετέρων πρωτευουσών. 
Πάντοτε οι έµποροι του Αιγαίου θα ήτουν ελληνικά διαβατήρια. Η ελληνική γλώσσα θα 
απέβαινε γλώσσα καθολική »…* 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση της Αικατερίνης στον Βολταίρο στις 28 Σεπτεµβρίου: 

…« Οι Έλληνες, οι Σπαρτιάται, µεγάλως εξεφυλίσθησαν· αγαπώσιν την αρπαγήν µάλλον ή 
την ελευθερίαν. Δια παντός δε απολεσθήσονται εάν µη ωφεληθώσι των διαθέσεων και των 
συµβουλών του ήρωος τον οποίον έστειλα αυτοίς »…*                         

Το 1782, η Αικατερίνη µετανοιωµένη ή παίζοντας και πάλι κάποιο πολιτικό παιχνίδι, γράφει στον Ιωσήφ 

ΙΙ, της Αυστρίας:  

…« εάν αι επιτυχίαι ηµών εν τω τουρκικώ πολέµω επιτρέψωσιν ηµίν ν’ απαλλάξωµεν την 
Ευρώπην εκ του εχθρού του χριστιανικού ονόµατος και να εκδιώξωµεν αυτόν εκ της 
Κωνσταντινουπόλεως, η Υ. Μ. δεν θα µοι αρνηθή την συνδροµήν Αυτής, προς ανίδρυσιν της 
αρχαίας γραικικής µοναρχίας επί των ερειπίων της βαρβάρου Οθωµανικής κυβερνήσεως, 
υπό τον ρητόν εκ µέρους µου όρον να διατηρήσω την µοναρχίαν ταύτην όλως ανεξάρτητον 
της εµής, αναβιβάζουσα επί του ανεγερθησοµένου θρόνου τον νεώτατον των εγγονών µου, 
Μέγα Δούκα Κωνσταντίνον.»…* 

Εντυπωσιακή για την ωµότητα και την ιδιοτέλειά της ήταν και η απάντηση του αυτοκράτορα Ιωσήφ στην 

Αικατερίνη ΙΙ, από τη Βιέννη στις 13 Νοεµβρίου 1782: 

…« ότι αφορά τας εκ του τουρκικού πολέµου αµοιβαίας ωφελείας θα οµιλήσω υµίν µετά 
πάσης της εµπιστοσύνης και ειλικρινείας… 

…Η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Κύπρος και αι λοιπαί νήσοι του Αρχιπελάγους δύνανται να 
παράσχωσι πλουσίαν αποζηµίωσιν εις τους ενετούς δηµοκράτας, οίτινες άλλως τε 
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συµφέροντα και καλές σχέσεις µε τους Οθωµανούς, επιδίωκαν την διατήρηση της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, ακριβώς για να εµποδίζει την έξοδο των Ρώσων στη Μεσόγειο. Η Αγία ρωµαϊκή 

αυτοκρατορία του γερµανικού έθνους µετά τις εδαφικές προσαρτήσεις που κατάφερε, συντάχθηκε µε 

την άποψη της διατήρησης της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Αυτή η διελκυστίνδα συµφερόντων ήταν 

και η αιτία της σχετικά αργής αποσύνθεσης της οθωµανικής αυτοκρατορίας.  

• Η διοίκηση 
    

Όµως και στο εσωτερικό της οθωµανικής αυτοκρατορίας η κεντρική διοίκηση έχανε τον έλεγχο και την 

ισχύ της. Σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο, η γη ανήκει στον θεό. Κι επειδή ο επίγειος εκπρόσωπός του 

είναι ο σουλτάνος, η γη ανήκει σε αυτόν. Από την πρώτη τουρκοκρατία είχε θεσπιστεί ότι οι µορφές 

κατοχής γης ήταν τρεις: 

• α. οι δηµόσιες γαίες, 
• β. τα βακούφια και 
• γ. οι ιδιωτικές γαίες (τσιφλίκια και τιµάρια, ζιαµέτια και χάσια). 

Ο σουλτάνος είχε τις δηµόσιες εκτάσεις που είχαν περιέλθει σ’ αυτόν από κατακτήσεις, ορφανές 

ιδιοκτησίες λόγω ελλείψεως κληρονόµων ή δηµεύσεις περιουσιών. Αυτός παραχωρούσε ένα µέρος τους 

σε µέλη της ακολουθίας του και µε τη µορφή της ισόβιας επικαρπίας (τιµάριο) ως ανταµοιβή για τις 

υπηρεσίες τους σε πασάδες, βεζίρηδες, και ιππείς ή σπαχήδες µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

υπηρεσίες θα συνεχίζονταν. Αυτή ήταν µια εξέλιξη του βυζαντινού συστήµατος των προνοιών, µια 

άλλη µορφή της ευρωπαϊκής φεουδαρχίας. Μερικές φορές οι τιµαριώτες είχαν στα καθήκοντά τους τη 

συλλογή των φόρων του τιµαρίου τους. Από τους φόρους κρατούσαν ως ανταµοιβή ένα µέρος τους. Τα 

βακούφια παραχωρούνταν σε θρησκευτικά ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Εκεί υπάγονταν και οι εκτάσεις 

που κατείχαν οι ορθόδοξες µονές. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εύπορων εδαφών, όπως οι πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας είχαν 

παραχωρηθεί στους Τούρκους ή στα θρησκευτικά ιδρύµατα. Μόνο λίγα ορεινά και άγονα εδάφη της 

Ηπείρου, της κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των νησιών παρέµειναν στην ιδιοκτησία 

µικρού µέρους του γηγενούς χριστιανικού πληθυσµού.  

Οι περισσότεροι χριστιανοί αγρότες ήταν ακτήµονες και στην καλύτερη περίπτωση εργάζονταν ως 

ένοικοι ή και ως δούλοι στις δηµόσιες εκτάσεις, στα βακούφια ή στα τιµάρια και στα τσιφλίκια. Όλοι, 

µαζί µε τις οικογένειές τους, ήταν «εξαρτήµατα» της γης που καλλιεργούσαν και δεν µπορούσαν να 

µετακινηθούν από αυτήν. Υπήρχε και ένα µικρό ποσοστό ανεξάρτητων αγροτών µε µικρές ιδιοκτησίες 

γης. Αυτοί ήταν εγκατεστηµένοι σε ελεύθερα χωριά, τα κεφαλοχώρια. Αυτά ήταν κατά κανόνα ορεινά, 

οι κάτοικοί τους ήταν ελεύθεροι γεωργοί και προστατεύονταν από τον ισλαµικό νόµο. 

Με την εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας, κυρίως µετά τον 17ο αιώνα, µεγάλο µέρος των ιδιωτικών 

γαιών αλλά και των τιµαρίων µετατρεπόταν σε τσιφλίκια. Το τσιφλίκι (giftlik), σε αντίθεση µε τα 

τιµάρια είχε κληρονοµικό χαρακτήρα. Έτσι οι ισόβιοι κάτοχοι των τιµαρίων, αγοράζοντας νέες 

εκτάσεις µετατρέπονταν σε τσιφλικάδες µε σκοπό την µεταβίβαση της περιουσίας τους στους 

απογόνους τους. 

Το φορολογικό σύστηµα που επιβλήθηκε στους υπόδουλους Έλληνες διέφερε από περιοχή σε περιοχή 

και ήταν ανάλογο των συνθηκών και των αναγκών της αυτοκρατορίας. Οι φόροι ήταν τακτικοί και 

προβλέπονταν από τον ισλαµικό νόµο και έκτακτοι που επιβάλλονταν µε σουλτανικά «φιρµάνια» για 

να καλύψουν έκτακτες κρατικές ανάγκες. Οι τακτοί φόροι ήταν δύο: 

• α. Ο κεφαλικός φόρος, που υποχρεωνόταν να καταβάλει κάθε µη µουσουλµάνος 
(εξαιρούνταν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ανάπηροι). 

• β. Το χαράτσι που επιβαλλόταν τόσο στην καλλιεργούµενη έκταση όσο και στα 
παραγόµενα προϊόντα (πρόσοδος). Ο φόρος της προσόδου ήταν από το µισό µέχρι το 1/8 
της ετήσιας παραγωγής. 
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Η αδυναµία της κεντρικής διοίκησης για την είσπραξη των φόρων οδήγησε στην εκµίσθωση της 

είσπραξης σε τοπικούς εκπροσώπους της. Οι φοροεισπράκτορες µε την αυθαίρετη ερµηνεία των 

φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και οι διαρκώς αυξανόµενες φορολογικές απαιτήσεις της διοίκησης, 

οδήγησαν στον µαρασµό τους υπόδουλους Έλληνες. Η κακοδιοίκηση βέβαια είχε τις ρίζες της και στους 

κατά τόπους επαρχιακούς διοικητές. Αυτοί για να καταλάβουν τη θέση αναγκάζονταν να δανείζονται 

για να αγοράσουν το προσοδοφόρο αξίωµα. Έτσι για να µην ανακληθούν, κατέφευγαν στην αδικία και 

τις αρπαγές. Όµως τί µπορούσαν να αρπάξουν; Το ίδιο έκαναν και οι προκάτοχοί τους καθώς και οι 

δικαστές (καδήδες). Η αρπαγή των περιουσιών γινόταν µε τη συνεργασία των τοπικών διοικητών και 

δικαστών. Οι διοικητές κατηγορούσαν και ενοχοποιούσαν αθώους και οι δικαστές τους εξόντωναν µε 

βαριές ποινές. Κατόπιν οι «συνεταίροι» µοιράζονταν τη λεία τους. Ο χριστιανικός πληθυσµός των 

επαρχιών είχε ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης. 

Μετά τον 17ο αιώνα, συνεχιζόταν η παρακµή και η εξουσία του σουλτάνου µειώθηκε. Η διακυβέρνηση 

του κράτους είχε περάσει στον µεγάλο βεζίρη. Αυτός µε το διβάνι, δηλαδή ένα διοικητικό συµβούλιο µε 

τους εννέα βεζίρηδες του διβανιού (kubbe), τους τρεις δεφτερδάρηδες (υπεύθυνοι για το αυτοκρατορικό 

θησαυροφυλάκιο), τους καζασκέρηδες (στρατιωτικοί ιεροδικαστές) της Ανατολής και της Ρούµελης, τον 

νισαντζή (υπεύθυνος για το µονόγραµµα του σουλτάνου), τους βεζίρηδες διοικητές των εγιαλετίων και 

τον καπουδάν πασά, διοικητή του εγιαλετίου των νησιών της Άσπρης θάλασσας (Μεσογείου) ήταν 

υπεύθυνοι για την κρατική µηχανή. 

Τα εγιαλέτια ήταν µεγάλες διοικητικές περιφέρειες που αντικατέστησαν τα παλιότερα 

µπεηλερµπεηλίκια και πασαλίκια. Το εγιαλέτι (eyalet) συγκροτούσαν τα σαντζάκια (sancak) ή λιβάδες 

που διαιρούνταν σε καζάδες (kaza), δηλαδή διοικητικές περιφέρειες αντίστοιχες µε τις επαρχίες. 

Υποδιαιρέσεις του καζά ήταν οι ναχιγιέδες (nahiye). Το βιλαέτι είχε πολλές ερµηνείες και µπορούσε να 

αφορά σαντζάκι, καζά ή και απλό αρµατολίκι. 

Με την πάροδο των χρόνων, το διβάνι έγινε ολιγοµελές και συνεδρίαζε µια φορά κάθε έξι εβδοµάδες. 

Τον 18ο αιώνα, στο διβάνι, εκτός από τον µεγάλο βεζίρη συµµετείχαν: οι τρεις δεφτερδάρηδες, οι δύο 

καζασκέρηδες, ο καπουδάν πασάς και ο νισαντζής. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν οι συµµετέχοντες 

ως ακροατές: ο ρεΐς εφέντης (προϊστάµενος των εξωτερικών και της γραµµατείας) και ο µεγάλος 

διερµηνέας. Συνήθως οι διερµηνείς ήταν χριστιανοί και από τον 17ο αιώνα Έλληνες Φαναριώτες. 

Οι υπόδουλοι πληθυσµοί, στις περιοχές που βρίσκονταν µακριά από την κεντρική διοίκηση, 

υπολογίζοντας στη βοήθεια των χριστιανικών λαών της Ευρώπης αλλά και κυρίως της Ρωσίας, 

ξεσηκώθηκαν κατά καιρούς για να ελευθερωθούν. Οι κινήσεις τους όµως ήταν ανεπιτυχείς. 

Ταυτόχρονα αυξήθηκε η µετανάστευση και κάποιοι εκµεταλλεύτηκαν τις συνθήκες για να αποκτήσουν 

µεγαλύτερη εξουσία και περισσότερο πλούτο. Έτσι εγκαταλείφθηκαν πολλές εκτάσεις γης.  

Ο µαρασµός των αγροτικών εσόδων σε συνδυασµό µε τις δαπάνες λόγω των αλλεπάλληλων 

πολεµικών συγκρούσεων επέτεινε την παρακµή. Το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα στην οθωµανική 

αυτοκρατορία και κυρίως µετά τα ορλωφικά, λόγω της δράσης των ενόπλων οµάδων των άγριων 

Αλβανών του Χατζή Οσµάν µπέη αλλά και των γενιτσάρων που επεδίωκαν εύκολο πλουτισµό, 

επικράτησαν το χάος και η αναρχία στην ελληνική χερσόνησο. Στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1804, 

ξεκίνησε η εξέγερση των Σέρβων που αποδυνάµωσε περισσότερο την κεντρική διοίκηση. 

Μια προσπάθεια εκσυγχρονισµού της οθωµανικής αυτοκρατορίας που έγινε από τον σουλτάνο Σελίµ 

Γ΄ στο τέλος του 18ου αιώνα, απέτυχε οικτρά. Αυτός µεταξύ άλλων µέτρων, όπως της δηµιουργίας 

οπλοβιοµηχανίας καθώς και ναυπηγείων πολεµικών πλοίων, της αποστολής πρεσβευτών σε 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προσπάθησε να καταργήσει και το σώµα των γενιτσάρων και να 

αναδιαρθρώσει τη γαιοκτησία.  

Αυτό ενόχλησε τους αγιάνηδες (τοπάρχες) οι οποίοι λίγο αργότερα, το 1807, µαζί µε τους γενίτσαρους 

και έχοντας ισχυρούς δεσµούς µε τις παραδοσιακές αστικές δυνάµεις κατάφεραν να τον ανατρέψουν. 
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Χάλκινο Μετάλλιο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ,  
για τα 50 χρόνια 1881-1931 απελευθέρωσης της Θεσσαλίας 1934
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ηγεµόνα Μιχαήλ Σούτσου. Συνέχισε όµως να πηγαινοέρχεται ως έµπορος στην Αυστρία αλλά και στην 

Τεργέστη ενώ πήρε και τη θέση του διερµηνέα στο Γαλλικό Προξενείο στη Βλαχία. Οι σχέσεις του µε 

Γάλλους εµπόρους και πράκτορες δυνάµωσε τη φλόγα του για την εθνική υπόθεση. Κατά τη διάρκεια 

της διαµονής του στη Βλαχία έγραψε τα περισσότερα έργα του ενώ κατόρθωσε µε τη φλόγα της ψυχής 

του αλλά και την ακάµατη συγγραφική του δραστηριότητα να γίνει ο φάρος της εθνεγερσίας. 

Επιβλήθηκε στους Έλληνες των παροικιών και κατάφερε να γίνει ο αρχηγός µιας αναµενόµενης 

εθνεγερσίας. 

Στη Βιέννη, από τον Αύγουστο του 1796 µέχρι και τον Δεκέµβριο του 1797 οπότε συνελήφθη µε τους 

συνεργάτες του ανέπτυξε µεγάλη εκδοτική και µεγαλύτερη συνωµοτική επαναστατική δραστηριότητα. 

Τότε εκδόθηκαν τα έργα του:  

«Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, του Κόλπου της, του Καταστένου της, της από το Σταυροδρόµι 
θέας της, των περί αυτήν και του Σαραγίου, µε τας παλαιάς και νέας ονοµασίας, παρά του Ρήγα 
Βελεστινλή Θετταλού», «Νέα χάρτα της Βλαχίας και µέρους της Τρανσυλβανίας, παρά του Ρήγα 
Βελεστινλή Θετταλού, εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων και των Φιλελλήνων», «Γενική χάρτα της 
Μολδαβίας και µέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών, παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, 
εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων και των Φιλελλήνων», «Χάρτα της Ελλάδος», «Εικόνα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», «Ολύµπια» (µετάφρασή από τα ιταλικά), «Βοσκοπούλα των Άλπεων» (µετάφρασή από τα 
γαλλικά), «Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα» (µετάφραση από τα γαλλικά), ο 
«Θούριος», ο «Πατριωτικός Ύµνος», το «Επαναστατικό Μανιφέστο (Η Προκήρυξη – Τα Δίκαια του 
Ανθρώπου – Το Σύνταγµα)». 

Τον Οκτώβριο του 1797, τύπωσε την «Διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη» 

καθώς και το «Σύνταγµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας». Ο Ρήγας µαζί µε τα υπόλοιπα ιδρυτικά µέλη 

της επαναστατικής µυστικής Εταιρίας, µε πρωταρχικό κίνητρο την απελευθέρωση της Ελλάδας, έδιναν 

βαλκανικό χαρακτήρα στη σχεδιαζόµενη εξέγερση. Σέρβοι, Ρουµάνοι, Βούλγαροι, Αρβανίτες ήταν 

συνεργάτες του Ρήγα. Οι στίχοι του καλούσαν σε εξέγερση ακόµα και τους Τούρκους. Στόχος του ήταν 

η δηµιουργία µιας Βαλκανικής οµοσπονδίας. Όµως τα πράγµατα δεν εξελίχθηκαν όπως τα σχεδίαζε. 

Στις 19 Δεκεµβρίου 1797 κι ενώ ήταν έτοιµος να κατέβει στην Ελλάδα, έφτασε στην Τεργέστη, όπου 

προηγουµένως είχαν φτάσει τα κιβώτια µε τα επαναστατικά του έγγραφα. Όµως τα κιβώτια είχαν ήδη 

κατασχεθεί από την αυστριακή αστυνοµία και αµέσως συνελήφθη και ο Ρήγας Βελεστινλής, 

προδοµένος από τον Δηµήτριο Οικονόµου. Κι ενώ ακολούθησαν συλλήψεις των συνεργατών του, ο 

Ρήγας την παραµονή της πρωτοχρονιάς αυτοτραυµατίστηκε στο κελί του στην Τεργέστη, µε σκοπό την 

καθυστέρηση της µεταγωγής του στη Βιέννη. Τελικά στις 13 ή 14 Φεβρουαρίου 1798 µεταφέρθηκε στη 

Βιέννη. Ακολούθησαν ανακρίσεις. Η περιγραφή της επαναστατικής του δράσης διαβιβάστηκε «προς το 

υπουργείον Αστυνοµίας και προς τον αυτοκράτορα της Αυστρίας»: 

«Έκθεσις της Αστυνοµικής Διευθύνσεως περί της γενοµένης ανακρίσεως των 
φυλακισθέντων Ελλήνων»  

«Ο Ρήγας Βελεστινλής...ανέλαβε το ταξείδι του µόνον µε την πρόθεσιν να πραγµατοποιήση 
επανάστασιν δια του σχεδίου του, το οποίον συνίστατο εις την απόφασιν να µεταβή εις 
Μορέαν προς τους εκεί ανταρτικούς Έλληνας Μανιάτας, να κερδίση την εµπιστοσύνην των, 
τη βοηθεία των να ελευθερώση την χερσόνησον της Πελοποννήσου, τους Μανιάτας να 
ενώση µε άλλους επαναστάτας Έλληνας, τους Κακοσουλιώτας λεγοµένους, µε τας 
ηνωµένας αυτάς δυνάµεις να προχωρήση περαιτέρω προς ανατολάς και έπειτα να 
ελευθερώση τα τουρκικάς επαρχίας Μακεδονίαν, Αλβανίαν και κυρίως Ελλάδα, και τας 
άλλας επαρχίας δια της γενικής επαναστάσεως τοσούτω ευκολώτερον, καθόσον κατά την 
γνώµην του όλοι οι Έλληνες ήσαν ωπλισµένοι, µε τρόφιµα εφωδιασµένοι και θα ήτο εύκολο 
να έχουν χρήµατα από πλούσια µοναστήρια».  

Κων. Αµάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1930 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

σχολάρχης στο Ιάσιο Ιώσηπος Μοισιόδακας (1725-1800), ο δικαστής και συγγραφέας Δηµήτριος 

Φωτιάδης-Καταρτζής (1730-1807), ο οποίος µάλιστα συνέταξε και µία από τις πρώτες γραµµατικές της 

σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, ο λόγιος συγγραφέας και δάσκαλος Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829), ο 

θεολόγος και αρχιεπίσκοπος των νότιων επαρχιών της ρωσικής αυτοκρατορίας Νικηφόρος Θεοτόκης 

(1731-1800), ο ιστορικός, φιλόσοφος και µεταφραστής λογοτεχνικών έργων Κωνσταντίνος Κούµας 

(1777-1836), και ο δάσκαλος και λόγιος, από τους ιδρυτές της «σχολής των Μηλεών» του Πηλίου 

Γρηγόριος Κωνσταντάς. Από τις Μηλιές του Πηλίου καταγόταν και ο επίσης σπουδαίος διαφωτιστής, 

συνιδρυτής της «σχολής των Μηλεών», γεωγράφος, ιστορικός, µεταφραστής, φιλόσοφος και κληρικός 

Άνθιµος Γαζής. Στη Βιέννη από το 1803 µέχρι το 1806 εξέδωσε το τρίτοµο λεξικό του για την ελληνική 

γλώσσα. Το 1811 προχώρησε στην έκδοση του «Λόγιου Ερµή», ενός δεκαπενθήµερου φιλολογικού 

περιοδικού, που εκδιδόταν µέχρι το 1821 στην ελληνική παροικία της Βιέννης. Εµπνευστής της έκδοσης 

ήταν ο Κοραής και πρώτος διευθυντής του ο Άνθιµος Γαζής. Στη διεύθυνση του περιοδικού τον 

διαδέχθηκαν διαδοχικά ο Θεόκλητος Φαρµακίδης και αργότερα ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης. Και ο 

Γαζής πίστευε ότι η εθνική επανάσταση θα έπρεπε να γίνει µόνο µετά τη επιµόρφωση και την 

εκπαίδευση των υποδούλων. Με αυτό τον σκοπό, το 1814 στη Βιέννη, και ενώ ήταν ήδη επίτροπος της 

«Φιλοµούσου Εταιρείας της Αθήνας» από την προηγούµενη χρονιά, παρότρυνε τον Καποδίστρια στην 

ίδρυση της «Φιλοµούσου Εταιρείας της Βιέννης», µιας φαινοµενικά πολιτιστικής οργάνωσης αλλά 

ουσιαστικά µε πολιτική χροιά. Ο Καποδίστριας γνωρίζοντας τον αγγλόφιλο χαρακτήρα της εταιρείας 

της Αθήνας, δέχθηκε, µε σκοπό η νέα εταιρεία της Βιέννης να ελέγχεται από τη Ρωσία. Ο Γαζής στη 

συνέχεια µυήθηκε στη «Φιλική Εταιρεία» και λειτουργούσε ως σύνδεσµος των µελών της από την 

Ρωσία µέχρι τον Μοριά. Τον Μάιο του 1821, κήρυξε την επανάσταση στη Θεσσαλία και στις 11 Μαΐου οι 

επαναστάτες προχώρησαν σε συνέλευση στο Βελεστίνο, που ονοµάστηκε «Βουλή Θετταλοµαγνησίας». 

Η επανάσταση απέτυχε και ο Γαζής, αφού πήρε µέρος στις τρεις πρώτες εθνοσυνελεύσεις 

εκπροσωπώντας την Θεσσαλία, κατέληξε σχολάρχης στη Σύρο, όπου και πέθανε το 1828.  

Όλοι οι εκφραστές των «Φώτων» πίστευαν ότι το γένος θα αναγεννηθεί µε όπλο του την παιδεία. Έτσι 

έγραψαν, µετέφρασαν και εξέδωσαν πολλά ευρωπαϊκά κυρίως βιβλία. Όµως αν δεν υπήρχε το έργο του 

Αδαµάντιου Κοραή µε την έκδοση και τη διάδοση των αρχαίων κειµένων τότε αυτή η προσπάθεια θα 

ήταν µονοµερής και ατελέσφορη. Ο Κοραής είναι σαφώς ο κύριος εκφραστής του κινήµατος του 

διαφωτισµού. Μέριµνά του ήταν η µελέτη και διάδοση της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας αφού 

πίστευε ότι, όπως η ευρωπαϊκή Αναγέννηση τον 15ο αιώνα στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνική 

γραµµατεία, έτσι και τα «Φώτα» θα έπρεπε να έχουν τα ίδια στηρίγµατα. 

Ο Αδαµάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σµύρνη το 1748. Έχοντας ιδιαίτερη έφεση στην απόκτηση 

παιδείας αφού αρχικά πέρασε από το Άµστερνταµ έφτασε το 1782 στο Montpellier όπου σπούδασε 

ιατρική. Αφού έφτασε και στον διδακτορικό τίτλο, έγινε µέλος της Ακαδηµίας των επιστηµών. Μια 

διατριβή του για τον Ιπποκράτη αποτέλεσε την αρχή της πορείας του για την αρχαία ελληνική 

γραµµατεία. Ήταν παρών στη Γαλλική επανάσταση έχοντας µετακοµίσει πια στο Παρίσι. Ο 

φιλελευθερισµός και ο ανθρωπισµός κυριάρχησαν στην σκέψη του. Ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα 

και αν και υπέρµαχος της ανεξιθρησκείας ήταν σαφώς θρησκευόµενος. Είχε βέβαια τις επιφυλάξεις 

του για τον ανώτερο κλήρο αφού πίστευε ότι η εκκλησία είχε ξεφύγει από την αρχική αποστολική 

αποστολή της, κάτι που δεν δίστασε να στηλιτεύσει: 

  

«Τί καλόν εἶδε τὸ Γένος ἀπό τούς καλογήρους; Δέν ἐστάθησαν πάντοτε φιλοτάραχοι; 
Πάντοτε φιλόδοξοι; Πάντοτε ὕπουλοι; Δέν εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι, ὅταν ἡ βασιλεία τῶν 
Ῥωµαίων ἐψυχοµάχει, ὄχι µόνον κατεγίνοντο εἰς «µωράς και ἀπαιδεύτους ζητήσεις» κατά 
τήν ῥῆσιν τοῦ Παύλου, ἀλλά ἔκαµαν καί τούς ἠλιθίους ἠµῶν αὐτοκράτορας θεολόγους 
ἀντί στρατηγῶν; […] Παῦσον τήν τυραννίαν τῶν Τούρκων καί τήν ἀλαζονικήν φιλαρχίαν 
τῶν καλογήρων, καί εἰς διάστηµα χρόνων ὁλίγων, χωρίς θαύµατος θείου, οἱ Ῥωµαῖοι θέλει 
σοφισθῶσιν ὡς καί οἱ Εὐρωπαῖοι.» 

Από επιστολή από το Παρίσι προς τη Σµύρνη το 1788 

Όταν όµως, το 1815, είδε το πατριωτικό έργο του πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ´ δεν δίστασε να το 

επιβραβεύσει: 
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«Ὅταν ὁ σἐβασµιώτατος ἡµῶν Πατριάρχης καταγίνεται ὅλως διόλου εἰς τήν ἀναγέννησιν 
τῆς Ἐλλάδος· ὅταν οἱ ἀρχιερεῖς χορηγοῦσιν εἰς πολλούς νέους τήν ἀναγκαίαν δαπάνην εἰς 
τήν ἐκµάθησιν τῶν ἐπιστηµῶν, […] Καί ἀν ἧτο εἰς ἐµέ συγχωρηµένον νά µαντεύσω, πόσα 
µελετᾷ νά προξενήσῃ εἰς το Γένος ἡ φιλόπατρις τοῦ Κωνσταντίνου πολιτικοῦ Κοινοῦ 
κεφαλή, ἤθελα εἰπεῖ· ἰδοῦ τί συλλογίζεται, τί θέλει καί τί µελετᾷ νά κάµῃ ὁ 
σεβασµιώτατος ἡµῶν πατήρ καί Πατριάρχης (βραβεῖα µεγάλα καί µικρά κοινά τοῦ Ἔθνους 
εἰς µαθητάς προκόπτοντας καί διδασκάλους ἐπιµελητὰς). Τοιοῦτος τρόπος ἀµοιβῆς τίς 
ἀµφιβάλλει ὅτι µέλλει γεννήσῃ ἅµιλλαν καί φιλοτιµίαν. […] Ὁ καιρός εἶναι τοιοῦτος, 
ὁποῖος νά ἀθανατίσῃ τήν µνήµην τοῦ σήµερον εὐτυχῶς Πατριαρχεύοντος εἰς τό Γένος.» 

Από τους «Αυτοσχέδιους Στοχασµούς», Βιέννη 1815 

(Ο Κύριλλος ΣΤ´ (1769-1821) ήταν ένας από τους πιο µορφωµένους πατριάρχες. Έδειξε µεγάλο 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της παιδείας (σε αυτό ακριβώς αναφέρεται ο Κοραής) και εκτός από την 

έκδοση πολλών κυρίως θρησκευτικών βιβλίων αφού ξανάνοιξε το τυπογραφείο του Πατριαρχείου, 

ίδρυσε µουσική σχολή και επαναλειτούργησε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή). 

Η θέση του περί της θρησκείας και της επανάστασης αντικατοπτρίζεται σε επιστολή του προς τον 

Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο: «Μόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχὴ ἐµπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν αὐτονοµίαν 
τοῦ Γένους».  

Το έργο του Κοραή είναι τεράστιο. Χίλιες επιστολές και πολλά γραπτά κείµενα το χαρακτηρίζουν. Τα 

έργα του «Αδελφική διδασκαλία» (1798), «Άσµα πολεµιστήριον» (1800) και «Σάλπισµα 

πολεµιστήριον» (1801), αν και ανώνυµα έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, µετά το 

1805, αφιερώθηκε στους αρχαίους συγγραφείς µε την σειρά «Ελληνική Βιβλιοθήκη». Πλούταρχος, 

Αριστοτέλης, Στράβωνας, Ξενοφώντας, Ισοκράτης, Λυκούργος, Πλάτωνας και Ιπποκράτης είναι στα 

περιεχόµενα του έργου του. Στη συνέχεια από το 1809 µέχρι το 1827 στα «Πάρεργα Ελληνικής 

Βιβλιοθήκης» παρουσιάζει κείµενα του Αισώπου, του Μάρκου Αυρήλιου, του Επίκτητου κ.α. Σαν 

προλογικά σηµειώµατα στην «Ελληνική Βιβλιοθήκη» προτάσσει τους «Αυτοσχέδιους Στοχασµούς περί 

Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης» που ουσιαστικά αποτελούν τις συµβουλές του για τα καίρια 

ζητήµατα που απασχολούσαν τους Έλληνες. Εκτός αυτών, εξέδωσε και άλλα έργα όπως την «Ιλιάδα» 

αλλά και διηγήµατα. Στα προλογικά σηµειώµατα των ραψωδιών της «Ιλιάδας» εµφανίζει µια 

«φιγούρα» της φαντασίας του, τον Παπά-Τρέχα. Ένας αγράµµατος αλλά φιλοπρόοδος ιερέας από τη 

Χίο, που «υποστήριζε» την προσπάθεια του Κοραή να εκδώσει τα αρχαία κείµενα που θα διαφώτιζαν 

τους συµπατριώτες του.  Αρχικά είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην έναρξη της επανάστασης: 

«[...] ἤρχισα νὰ φοβοῦµαι ὄχι µὴ φωτσιθῇ τὸ γένος, ἀλλὰ µή, πρὶν ἀποκτήσῃ φῶτα ἀρκετά, 
κεφαλαί τινες ἐνθουσιαστικαὶ ἐπιχειρήσωσι πρὸ τοῦ πρέποντος καιροῦ τὴν συντριβὴν τοῦ 
ζυγοῦ[...]» 

Πολίτης Α. «Αν ήρχιζε µετά είκοσι χρόνους… Ο Κοραής, οι κοινωνικές ιδέες του Διαφωτισµού και 

η Ελληνική Επανάσταση» σελ. 242. 2008. 

Όταν όµως πληροφορήθηκε την είδηση της έναρξης της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεµονίες, 

έγραψε τον Μάιο του 1821: 

«[...] Χαίρω χαρὰν δὲν ἐµπορεῖς νὰ φαντασθῇς πόσην[...] 
[...] Εἴκοσι ἔτη ἡλικίας ὀλιγότερα νὰ εἶχα, οὔτε θεοὶ οὔτε δαίµονες ἤθελον µ' 
ἐµποδίσει[...]» 

Επιστολή προς τον Παντολέοντα Βλαστό, 23 Μαΐου 1821. 

Στη συνέχεια αφιερώθηκε µε ζέση σε αυτήν και στην ιδέα της απελευθέρωσης της πατρίδας. Σκοπός 

του ήταν να ενισχυθεί µε κάθε τρόπο η προσπάθεια του µαχόµενου έθνους για την απελευθέρωσή του. 

Ακραιφνής φιλελεύθερος εναντιώθηκε ακόµα και στην αυταρχική διακυβέρνηση του Ιωάννη 

Καποδίστρια. Ταλαιπωρηµένος από την κακή υγεία του αλλά και τα γεράµατα ο Κοραής προχώρησε 

στην έκδοση του τελευταίου έργου του υπό τον τίτλο «Άτακτα». Πέθανε στο Παρίσι το 1833 σε ηλικία 85 

ετών. 

49



%',--%$".%',*#$#&/#&%

'

I^

> &<µ'8 !9"0@53# E6F0;+)8 P6)(<&'8. B.G.G. 



%',--%$".%',*#$#&/#&%

/ # ' , * / # $ % & # '

##9l' E>B' :eE>' H@äBH' EH' ,9EAB<aHy' hFEA' E<' ;dhH§ei' e8;@H;=CHy' 9:;HaHB' aE<' ~8mHBE@Bi'
H8E>e;HE>;CH'eH@'H9l' E>B'lgb>>'H9>E:DFaHB' E>' ¢j:hH' E<?'.FnHDD<BCH?£('/>' 004I' EH'B<a@A'
=d;CaE<eHB('%'.:;e8;H'eH@'<'-F8eAbH'≠#gCH')Hc;HÆ'9H;:hF@BHB'89l'~8mHBE@Bl':DFg=>'FBä'<'

.FnHD>B@A'e@'<'∑Ae8Bj>?'9:;HaHB'aE>'~HaCDF@>'E<?'&@eFDCH?y'89l'E>B'BHcH;=>'√VMTVMNªQ'ºN'[MN±ºNRN('
#8El?'iEHB'>'9;äE>?'elh<?'E<?'¢9HDHE@Bi?'e>h<EFCH?'E<?'.FnHD>B@A?'eH@'E<?'∑HecBj>8£y'acm8g>?'
E<?'BljH?'el;<?'E>8'!>8D@:Dh>8'#«'E>8'¢eHe>c£y'FEF;>jHD>c?'HbFDni?'E>8'!>8D@:Dh>8't«'E>8'¢eHD>c£('
%' tFBFECHy' H9l' E>' 0_^6' eHEFC=F' E<B' .:;e8;Hy' E>8?' *Hk>c?' eH@' EH' .cj<;H' ≠/a@;Cg>Æ(' )FEA' E>B'
√VMTVMNªQy' <' 9HDHE@Bi' e>h<EFCH' 9:;HaF' aE>8?' πMRN±N' E<?' +äh<?' h:=;@' E>' 05_I(' &E<' a8B:=F@H' E<B'
eHE:DH~HB' >@' ¡VKflªNL±R3Ω±fiQ∆' E>8'∫NQœV±±N' ºN'∫MVœN±V' FBä' E>' 05IG' 9H;H=d;ij<eF' aE>8?' ◊QOOPN' eH@'
a8g=dBFcj<eF' hF' E<B' "jAe<' eH@' E<'-F8eAbHy' a8ge;>EäBEH?' E>' ¢b>8eAE>' E<?'-F8eAbH?£(' />' 06G2' <'
.FnHD>B@A'eH@'<'∑Ae8Bj>?'eHEHeEij<eHB'H9l'E>8?''7jdhHB>c?'eH@'E<'tFBFECHy'9>8'E@?'h>@;AaE<eHB'
hF' E<B' a8Bjie<' E<?' .dBaEHBE@B>c9>D<?' ≠0646Æ(' %' tFBFECH' 9i;F' E<' ∑Ae8Bj>' eH@' :BH' EhihH' E<?'
.FnHD>B@A?' FBä' >@' 7jdhHB>C' 9i;HB' E>' 89lD>@9>' HDDA' eH@' E<B' -F8eAbHy' 9>8' Dlgd' E<?' j:a<?' E<?'
9H;:hF@BF' aE<B' e8;@H;=CH' E>8?' g@H' 9F;C9>8' b@Hela@H' =;lB@Hy' h:=;@' E<B' eAj>b>' E<?' #;hAbH?' E>8'
√QMQRN±N'≠0146Æ('#9l'E>'0I^^'<'tFBFECH'FC=F'9A;F@'eH@'E>'89lD>@9>'EhihH'E<?'.FnHD>B@A?('

&E<'~FBFE>e;HECHy'9>8'e;AE<aF'9F;@aalEF;>'H9l' E;@Hela@H'=;lB@Hy' aEH',9EAB<aH'HBHbFC=j<eF'h@H'
@b@HCEF;<'e>@BdB@ei'EAk<y'h@H'E>9@ei'H;@aE>e;HECHy'9>8'hF'E<B'9A;>b>'EdB'=;lBdB'H9:eE<aF'ECED>8?'
F8gFBFCH?'≠∞N≈MQ'º«'QMQÆ('#8El'E>'h<E;ä>'F8gFBFCH?y'9>8'H9:eDF@F'E>8?'Fh9l;>8?'HDDA'eH@'la>8?'FC=HB'
HelhH' eH@' 9;>glB>8?' =F@;äBHeEF?y' F9@an;Ag@aF' E>' e>@BdB@el' =AahH' 9>8' >big<aF' a@gA3a@gA' aF'
hFgADF?'e>@BdB@e:?'FkFg:;aF@?('''

I0

Q) Lµ?7'µ. ('8 G9(.#',+.&%8 K)7+(6@.8



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το 1797, µε τη συνθήκη του Κάµπο Φόρµιο, τα Επτάνησα πέρασαν σε γαλλική κατοχή. Οι Γάλλοι 

κατάργησαν την «αριστοκρατική διοίκηση» και σχηµάτισαν κοινοτικά συµβούλια και ένα συµβούλιο, 

µε τριάντα εκπροσώπους όλων των κοινωνικών τάξεων υπό την προεδρία του κόµη Σπυρίδωνα-

Γεώργιου Θεοτόκη. Μετά την ήττα των Γάλλων στην Αίγυπτο, η οθωµανική αυτοκρατορία και η Ρωσία, 

µε τη σύµπραξη της Αγγλίας, συµµάχησαν και ο ρωσο-τουρκικός στόλος από τον Οκτώβριο του 1798 

µέχρι τον Φεβρουάριο του 1799 κατέλαβε όλα τα νησιά. Μετά τη ρωσο-τουρκική κατάκτηση 

υπογράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη συνθήκη µεταξύ Ρωσίας και οθωµανικής αυτοκρατορίας. Με 

αυτήν αποφασίστηκε η αυτονόµηση της «Επτανήσου Πολιτείας», υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου 

και την προστασία των θρησκευτικών δικαιωµάτων από τον τσάρο. Η συµφωνία απέφερε ένα  

συνταγµατικό κείµενο, το «Βυζαντινό Πολίτευµα», που καθιέρωνε ειδικό καθεστώς για καθένα από τα 

νησιά καθώς και τη σηµαία του πρώτου ελληνικού, ηµιαυτόνοµου, κρατιδίου. Όµως, κυρίως λόγω των 

κοινωνικών ανισοτήτων, συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις και οι  ταραχές. Η Ζάκυνθος κηρύχθηκε 

ανεξάρτητη και το 1801 ύψωσε αγγλική σηµαία. Στην Κεφαλονιά ξέσπασε εµφύλιος ενώ στην Κέρκυρα 

τον Μάιο του 1801 οι κάτοικοι στασίασαν στην τουρκική φρουρά και ο κόµης Θεοτόκης ανέθεσε τη 

στρατιωτική διοίκηση στους Ρώσους. Τότε άρχισε να λάµπει το άστρο του Ιωάννη Καποδίστρια. Τον 

Απρίλιο του 1801, κλήθηκε µαζί µε τον Νικόλαο Σιγούρο να αποκαταστήσουν την τάξη 

στην Κεφαλονιά. Στις 27 Απριλίου 1801 αποβιβάστηκαν  στο νησί και ως αυτοκρατορικοί επίτροποι 

έπαυσαν τις τοπικές αρχές και ανέλαβαν τη διοίκησή του. Μέχρι τον Σεπτέµβριο η τάξη 

αποκαταστάθηκε.  

Σε πρώτη φάση το κοινωνικό χάσµα γεφυρώθηκε πρόχειρα και τα νησιά απέκτησαν «Σχέδιο 

Συντάγµατος της Έντιµης Αντιπροσωπείας». Σε µια µυστική συµφωνία, που έγινε στο Παρίσι µεταξύ 

της Ρωσίας και της Γαλλίας, αποφασίστηκε η αποστρατικοποίηση των Επτανήσων. Η συµφωνία όµως 

δεν βοήθησε αφού ο κίνδυνος της τουρκικής κατοχής των νησιών γινόταν πια µεγάλος. Για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κατάστασης που είχε διαµορφωθεί στην Επτάνησο Πολιτεία, τον 

Αύγουστο του 1802 έφτασε στην Κέρκυρα ο απεσταλµένος του τσάρου, Ζακυνθινός κόµης Γεώργιος 

Μοτσενίγος και πρότεινε την εκπόνηση νέου συντάγµατος. Το «Σύνταγµα της Επτανήσου Πολιτείας» 

οµαλοποιούσε τις κοινωνικές σχέσεις και µε πραγµατικά δηµοκρατικές διαδικασίες ψηφίστηκε τον 

Οκτώβριο του 1803. Ήταν το πρώτο ελληνικό σύνταγµα. 

Το 1806, µε την εισήγηση του κόµη Μοτσενίγου και τη σύµφωνη γνώµη του Ιωάννη Καποδίστρια, 

συντάχθηκε νέο «Σχέδιο Αναθεώρησης της Συνταγµατικής Πράξης της Επτανήσου Πολιτείας». Τον 

Μάιο του 1807, ο Αλή-πασάς άρχισε να ελπίζει ότι µε τη βοήθεια των Γάλλων θα µπορούσε να 

καταλάβει τη Λευκάδα (Αγία Μαύρα). Μπροστά στον κίνδυνο, στις 2 Ιουνίου, η Γερουσία της 

Επτανήσου Πολιτείας για να οργανώσει την άµυνα της Λευκάδας, κάλεσε τον Ιωάννη Καποδίστρια να 

υπηρετήσει εκεί ως έκτακτος επίτροπος υπό τις διαταγές Ρώσου στρατηγού. Μαζί µε τον Καποδίστρια 

έφτασαν στη Λευκάδα τριακόσιοι Ρώσοι στρατιώτες και ο µητροπολίτης Άρτας Ιγνάτιος. Η απάντησή 

του Καποδίστρια είναι χαρακτηριστική του ήθους του: 

Πρὸς τὸν Ἐκλαµπρότατον κύριον Γραµµατέα τῆς Ἐπικρατείας ἐπὶ τῶν Οἰκονοµικῶν καὶ τῶν 
Ἐνόπλων Δυνάµεων 

Ὁ Ἐκτακτος Ἐπίτροπος Κόµης Καποδίστριας 

Ἐκλαµπρότατε, λίαν σεβαστέ Κύριε, Κύριε, 

Θὰ ὑπηρετήσω εἰς Ἁγίαν Μαύραν, ἀφοῦ οὕτως εἶναι ἀρεστὸν εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην 
Γερουσίαν. Αἰσθάνοµαι ὅτι αἱ δυνάµεις µου εἶναι ἀπεριορίστως κατώτεραι τῆς ὑπηρεσίας 
εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλήθην. Δὲν θὰ παραλείψω ἐν τούτοις νὰ ἀσχοληθῶ µετ’ ἀκραιφνοῦς 
ζήλου καὶ µετὰ δραστηριότητος εἰς τὸ νὰ ἀνταποκριθῶ, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν πρόθεσιν, 
ἐάν ὄχι διὰ τοῦ ἔργου, εἰς τὴν ἐµπιστοσύνην δι’ ἤς µὲ τιµᾷ ἡ Ἐξοχωτάτη Γερουσία µετὰ 
γενναιοφροσύνης. 

Προσφέρω ἐµαυτὸν εἰς τὴν δηµοσίαν ὑπηρεσίαν ἐν Ἀγία Μαύρα καὶ ὡς ἐθελονταὶ 
προσφέρονται ὁ ἀδελφός µου Αὐγουστῖνος, ὁ νεαρὸς Σπυρίδων Καβάσιλας, ὁ νεώτερος 
Καραντινός, ὁ νεώτερος Βάρθης· καὶ γνωστοποιῶ ὅτι παρόµοιον αἴσθηµα ἀγνῆς 
φιλοπατρίας ὑπάρχει, διὰ νὰ ὠθῇ περισσοτέρους τοῦ ἐνὸς Κερκυραίους νὰ προσφέρωνται 
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ἐθελοντικῶς ὡς στρατιωτικοὶ ἐκεῖ ὅπου βεβαίως ὁ κίνδυνος καὶ ἡ σπουδαιότης τῆς 
δηµοσίας ἀσφαλείας καθιστοῦν εὐγενεστέραν καὶ ἀξίαν µεγαλυτέρου σεβασµοῦ τὴν 
ἔντιµον ταύτην πρόθεσιν. 

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον θὰ παραστήσω εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην Γερουσίαν διὰ µέσου τῆς Ὑ. 
Ἐκλαµπροτάτης Αὐθεντίας ὅπως εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς τακτικῆς δυνάµεως περιληφθοῦν 
προηγουµένως οἱ ὑπερέχοντες τῶν ἄλλων εἰς τὸ νὰ προσφερθοῦν ἐθελοντικῶς καὶ ὅπως 
αὐξηθῇ ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐθελοντῶν πυροβολητῶν, ὅσον θὰ εἶναι δυνατόν, χωρὶς νὰ 
παραµελήσῃ τὴν ἀρίστην ἐκλογήν. 

Εἰς τὴν λίαν τολµηρὰν προσπάθειαν νὰ δώσωµεν ὑπόστασιν εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῆς 
Ἰονίου στρατιωτικῆς δυνάµεως τὰ πρῶτα ταῦτα µέτρα δύνανται νὰ εῖναι τῆς µεγαλυτέρας 
σηµασίας. 

Ἐλπίζω ὅτι δύναµαι νὰ γνωστοποιήσω εἰς τὴν Ἐξοχωτάτην Γερουσίαν ὅτι καὶ εἰς ταύτην 
εἰσέτι τὴν περίστασιν ἀπὸ τῆς ἰδικῆς µου πλευρᾶς θὰ ἐπιζητηθῇ τὸ ἀνώτατον βραβεῖον 
τῆς δηµοσίας εὐνοίας καὶ τῆς ὑψίστης ἐπιδοκιµασίας της. Ἐκ τούτου προέρχεται ὅτι θὰ 
θεωρήσω ὡς µεγίστην µου καλοτυχίαν, ἐάν διαρκούσης τῆς ἀποστολῆς µου ταύτης 
δυνηθῶ νὰ ὑπηρετήσω, χωρὶς νὰ καταφύγω διὰ τὴν παραµονήν µου εἰς τὴν βοήθειαν τῶν 
δηµοσίων οἱκονοµικῶν, τὰ ὁποία ἡ Ἐξοχωτάτη Γερουσία µοῦ ἐµπιστεύεται γενναιοφρόνως. 

Ἔχω τὴν τιµὴν να διαβεβαιώσω τὴν Ὑ. Ἐκλαµπροτάτην Αὐθ. περὶ τῆς ὑψηλῆς µου 
ἐκτιµήσεως καὶ ὑπολήψεως. 

 
Ὁ Ἔκτ. Ἐπίτρ. Κόµης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Αρχείο Ιωάννου Καποδίστρια, τόµ. Β’ 

Με τη ρωσική κάλυψη και προστασία ο Καποδίστριας οργάνωσε στη Λευκάδα µυστική συνέλευση των 

κλεφτών και των αρµατολών που είχαν καταφύγει εκεί. Ο Κατσαντώνης αναγνωρίστηκε ως γενικός 

αρχηγός των κλεφτών της Δυτικής Ελλάδας.  Τα Επτάνησα έγιναν λίκνο για τον σχεδιαζόµενο 

ξεσηκωµό. Οι Έλληνες που είχαν καταφύγει εκεί διδάχθηκαν στρατιωτικές αρχές και έµαθαν να 

κινούνται συνωµοτικά και µυστικά. Οι µυστικές εταιρείες που αναπτύσσονταν τότε στην Ευρώπη είχαν 

σαφείς επιδράσεις από τον τεκτονισµό µε εθνικιστικούς αλλά και φιλελεύθερους προσανατολισµούς. 

Τότε, στην Κέρκυρα υπήρχαν δύο ελληνικές τεκτονικές στοές και το 1810 ο κόµης Διονύσιος Ρώµας 

κατάφερε να τις ενώσει σε µία. Την ίδια εποχή «µπήκαν» σε αυτήν πολλοί αγωνιστές που αξιοποίησαν 

τα διδάγµατα και τους τύπους της στην οργάνωση µυστικών εταιρειών και κυρίως στη συνωµοτική 

δράση τους στη Φιλική Εταιρεία.  

Το καλοκαίρι του 1807, µετά τις «συνθήκες στο Τιλσίτ (Tilsit)» και τη δεύτερη γαλλική κατοχή, η 

κυριαρχία του Ναπολέοντα ουσιαστικά κατάργησε το καθεστώς της Επτανήσου Πολιτείας κι ο 

Καποδίστριας ανακλήθηκε. Το 1808 µέχρι το 1814, γενικός διοικητής των Ιονίων νήσων µε έδρα την 

Κέρκυρα, ανέλαβε ο Γάλλος στρατηγός Φρανσουά-Ξαβιέ Ντονζελό (François- Xavier Donzelot). Αυτή 

την εποχή πολλοί Έλληνες οπλαρχηγοί και αγωνιστές που είχαν καταφύγει κυρίως στη Ζάκυνθο, 

πίστεψαν ότι θα µπορούσαν να ξεσηκωθούν κατά του σουλτάνου, προσδοκώντας στη βοήθεια των 

Γάλλων του Ναπολέοντα αλλά ακόµα και των δυσαρεστηµένων Οθωµανών. Γράφει γι’ αυτή την εποχή 

ο Κολοκοτρώνης:  

« […] Απεφασίσαµεν να υπάγωµε εις το Παρίσι δια να εύρωµε τον Βοναπάρτε, και 
επήγαµε εις τους Κορφούς· και ο τότε γενικός διοικητής Δονζελότ µας εµπόδισε 
λέγωντάς µας, ότι µείνετε εδώ και εγώ γράφω και θέλετε έχει απόκρισιν, µόνον ηµείς να 
κάµωµε το σχέδιο, έως ότου να έλθη η απάντησις του αυτοκράτορος. Το σχέδιο οπού 
εκάµαµε µε τον Δονζελότ ήτον το ακόλουθο· να µας δώση 500 κανονιέρους µε 
φουστανέλαις ενδυµένους, 5.000 Έλληνες οπού ευρίσκοντο εις την γαλλικήν δούλευσι. Και 
µας έδωσε γρόσια δια να στρατολογήσωµεν εις την Τσαµουριά, οπού ήσαν εχθροί του Αλή 
πασά. Επεράσαµεν εις την Τσαµουριά, και εκάµαµε 3.000 µισθωτούς Τσάµιδες, και 
ήλθαµεν εις την Πράγα, και τους εµβαρκάραµε δια την Αγία Μαύρα και Ζάκυνθο. 
Επέρασαµε 600 εις την Αγία Μαύρα. Τον αυτόν καιρόν εις τα 9 (σηµ. 1809) ήλθανε οι 
Άγγλοι εις την Ζάκυνθο, τους δε Φραντζέζους τους έστειλαν εις τους Κορφούς, τους δε 
Έλληνας έως 400 τους έβαλαν εις τα καράβια πριζονιέριδες (σηµ. αιχµαλώτους). Επήραν 

53



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

και την Κεφαλλονιά, Θιάκι, και Τσιρίγο, και έκαµαν το ίδιο. Έλαβε από τον αρχιστράτηγο 
των Άγγλων, όπου ήτον εις το Παλέρµο, ο γκενεράλ Οσβάλ διαταγή να λάβει εις 
δούλευσιν όλους τους Έλληνας και επί κεφαλής ο Τζούρτζ, όστις ήτον τότε ταγµατάρχης. 
Ηµείς αφού είδαµεν ότι ήλθαν οι Άγγλοι εις τα νησιά, εγράψαµεν ‘ς την Πράγα να µην 
έλθουν πλέον στρατεύµατα, διατί το σχέδιο εχάλασε µε την παρησία των Άγγλων. Το 
σχέδιον ήτον, ότι όλα τα κάστρα της Μεσσηνίας, της Πάτρας, της Μονεµβασίας, άµα 
εβγούµε να κηρυχθούν υπέρ ηµών· και ήλθαν όλοι οι Τούρκοι και Ρωµαίοι οι σηµαντικοί 
και ωµίλησαν εις την Ζάκυνθο, να κάµωµε µία κυβέρνησι συνθεµένη από 12 Τούρκους και 
12 Έλληνας να κυβερνούν τον λαόν. Οι Τούρκοι επίσης να καταδικάζωνται καθώς και οι 
Έλληνες· τους νόµους τους είχαµε εγγράφους εις τους Κορφούς από τον Δονζελότ. Η 
σηµαία µας από το ένα µέρος το φεγγάρι, και από το άλλο το σταυρό· και το σχέδιό µας 
ήταν, άµα επατούσαµε τον Μωρέα να κάµωµε αναφοραίς εις τον σουλτάνο και να του 
λέγωµεν, ότι ηµείς δεν αποστατήσαµεν εναντίον σου, πλήν εναντίον του τυράννου του 
Βελή πασά. Και ο Δονζελότ ηκούετο µε τον Σεµπαστιάνη πρέσβυν εις την 
Κωνσταντινούπολιν, ώστε να εµποδίσουν τον σουλτάνο δια κάθε κίνηµα. Ο µυστικός µου 
σκοπός, αφού εµβαίναµε και επιάναµε όλα τα φρούρια, τότε εκάµναµε εθνικώτερο, και 
εχαλούσαµε τους Τούρκους. Αι περιστάσεις ήθελαν µε οδηγήσει τι έµελλα να κάµω. Εις 
το σχέδιόν µας ήτον, ότι αν µας κάµει χρεία να εβγάνωµε έως 15.000 Επτανησίους. Δια 
τρεις ηµέραις και νύκταις εγώ, ο Αλή Φαρµάκης, και ο Δονζελότ µε ένα γραµµατικό 
εκάµαµε το σχέδιο αυτό, και προετοιµάσαµεν όσα έµελλαν να γείνουν[…]» 

Θ. Κολοκοτρώνη: Διήγησις συµβάντων της Ελληνικής Φυλής, σελ. 37-38.   

Το 1809, η προοδευτική εκδίωξη των Γάλλων και η κατάληψη των νησιών από την Αγγλία απέφεραν 

ένα «Προσωρινό Σχέδιο της Κυβερνήσεως των Κυθήρων». Τότε ο Κολοκοτρώνης µπήκε στον αγγλικό 

στρατό και πολέµησε εναντίον των Γάλλων για την κατάληψη της Λευκάδας. Οι υπηρεσίες του 

ανταµείφτηκαν και του απονεµήθηκε ο βαθµός του ταγµατάρχη. Εκεί γνώρισε την στρατιωτική 

οργάνωση και την διοίκηση στρατιωτών. Έµεινε στη Ζάκυνθο υπηρετώντας στον αγγλικό στρατό µέχρι 

το 1817 και στη συνέχεια ασχολήθηκε µε το ζωεµπόριο. Το καλοκαίρι του 1820 διορίστηκε από την 

ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, αρχηγός των πελοποννησιακών στρατευµάτων. Αφού διεκπεραίωσε τις 

εκκρεµότητές του στα Επτάνησα, στις 06 Ιανουαρίου 1821 πέρασε στη Μάνη. 

Μετά την επιβολή από το «σύµφωνο των Παρισίων» (1815) της βρετανικής προστασίας στα Επτάνησα, 

το 1817 επιβλήθηκε από τον «Λόρδο Ύπατο Αρµοστή των Ιονίων Νήσων» Thomas Maitland, το 

«Σύνταγµα των Ηνωµένων Κρατών των Ιονίων Νήσων». Το σύνταγµα του εγκατεστηµένου στην 

Κέρκυρα «King Tom», όπως αποκαλούσαν σκωπτικά οι ντόπιοι τον Maitland, αποσκοπούσε στην 

καταπολέµηση της εθνικής συνείδησης των επτανησίων, ήταν ανελεύθερο και δηµιούργησε πλήθος 

αντιδράσεων. Η στάση του µε τη δήµευση των περιουσιών, τον διωγµό των κατοίκων και το ξεπούληµα 

της Πάργας στον Αλή-πασά ήταν ανθελληνική και σαφώς εχθρική στην Ελληνική Επανάσταση.  

Μετά τον θάνατο του Maitland το 1824, τον διαδέχθηκε ο sir Frederick Adam, ο οποίος σε αυτή την 

κρίσιµη καµπή του ξεσηκωµού, εξυπηρετώντας φυσικά τα αγγλικά συµφέροντα και µετά την «πράξη 

υποτέλειας – έκκληση προστασίας» της Ελλάδας προς τη Βρετανία το καλοκαίρι του 1825, έδειξε 

φιλελληνική στάση. Ουσιαστικά όµως ο Adam ήταν το φερέφωνο της βρετανικής κυβέρνησης και 

ασκούσε σηµαντική επιρροή στην επιτροπή της Ζακύνθου αλλά και στους επαναστατηµένους 

αγγλόφιλους.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ποίος θα πληρώνει το χαράτσι;» κατάφερε, χωρίς βέβαια να το θέλει, να αποτρέψει την εξόντωση του 

συνόλου των Ελλήνων της ελληνικής χερσονήσου… 

Τον επόµενο χρόνο όµως, επέστρεψε στην Πελοπόννησο για να υποτάξει και τους κλέφτες που πριν 

ένα χρόνο είχαν συµµαχήσει µαζί του µε «µπουγιουρντί» που τους είχε στείλει τότε ο Χασάν « για να 

ευρή ο ραγιάς το δίκηό του»… Τον διωγµό των κλεφτών ακολούθησε η σύλληψη και δολοφονία του 

µπέη της Μάνης Γρηγοράκη Καπετανάκη. Η αντίδραση στην επίθεση ήταν άµεση αφού οι διωκόµενοι 

κλέφτες στασίασαν, κατέλαβαν το κάστρο του Πασαβά και εξόντωσαν 700 τουρκικές οικογένειες. Tότε 

ακολούθησε µαζική εξόντωση των κλεφτών και µεταξύ αυτών των Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και 

Παναγιώταρου Βενετσανάκη. Διασώθηκε ο δεκάχρονος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  

Το 1784 όµως, ακολούθησε νέα επιδροµή Αλβανών. Τότε ο Αλή-πασάς, που ακόµα ήταν αρχηγός 

ληστρικών συµµοριών, αφού δεν κατόρθωσε να τοποθετηθεί από τον Κούρτ-Αχµέτ πασά, δερβέναγας 

στο Βεράτι, εξώθησε τους Αλβανούς, κυρίως ληστές, που είχε στη διάθεσή του να γίνουν αντάρτες και 

να πληµµυρίσουν τη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο στόχος του Αλή ήταν απλός. Η Πύλη θα 

αναγκαζόταν να ζητήσει τη βοήθειά του για την πάταξη της εγκληµατικότητας και την καταδίωξη των 

ληστών και έτσι θα ήταν πιο εύκολο γι’ αυτόν να ισχυροποιήσει τη θέση του στις φιλόδοξες 

διεκδικήσεις του. Πράγµατι, οι απολυθέντες από τον Αλή εγκληµατίες Αλβανοί έπεφταν κατά στίφη 

στις πόλεις και τα χωριά και λεηλατούσαν, ερήµωναν και κατέκαιαν καθετί στο διάβα τους. Ήταν µια 

επανάληψη των γεγονότων αµέσως µετά τα Ορλωφικά. Τώρα όµως, αυτή η κάθοδος προκάλεσε την 

οργή του σουλτάνου που ήθελε ηρεµία στην επικράτεια λόγω και του ρωσο-τουρκικού πολέµου.  

Έτσι ο σουλτάνος αναγκάστηκε να τους επικηρύξει και να εξαπολύσει γενικό διωγµό εναντίον τους. 

Τόσο αυστηρός ήταν ο διωγµός του που αυτοί κατέφευγαν στα βουνά και έβρισκαν καταφύγιο στους 

Έλληνες βοσκούς που τους έκρυβαν από την οργή των Τούρκων. Έτσι διαµορφώθηκαν και ιδιαίτερες 

σχέσεις µεταξύ των Αλβανών και των Ελλήνων που φαίνονται ισχυρές σε πολλές περιπτώσεις του 

µετέπειτα ξεσηκωµού.Σ’ αυτόν τον διωγµό των Αλβανών ο βεζύρης του Μοριά, κυρίως από παρανόηση 

αλλά και µισαλλοδοξία, έβαλε και τον καπετάν-Ζαχαριά Μπαρµπιτσιώτη στην ίδια µοίρα. Ο Ζαχαριάς 

ήταν µια ιδιαίτερη και αδικηµένη από την Ιστορία µεγάλη µορφή της προεπαναστατικής περιόδου. 

Γεννήθηκε το 1759 και ανδρώθηκε σε µια δύσκολη εποχή σκλαβιάς, γεµάτη φόνους, δηώσεις, 

κατατρεγµούς και περίεργες συνεργασίες. Μετά τον διωγµό των Αλβανών και την αναγνώριση των 

αρµατολών, ο Ζαχαριάς το 1781 έγινε ο αρχηγός της αρµατολικής οµοσπονδίας. Οι αρµατολοί (τουρκ. 

martolos, martoloz ή mertiloz) ήταν ένοπλοι, οι οποίοι συγκροτούσαν µισθοφορικά σώµατα υπεύθυνα 

για την ασφάλεια και την έννοµη τάξη στις περιοχές ευθύνης τους, τα αρµατολίκια. Μετά το 1786 

υπαρχηγός της οµοσπονδίας διετέλεσε ο νεαρός τότε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  

Το 1787, στην προσπάθεια για την επικράτηση της αρµατολικής οµοσπονδίας, ο Ζαχαριάς µέσω του 

αφοσιωµένου σ’ αυτόν Αλβανού µπουλούµπαση Μάνη, µάζεψε χίλιους τριακόσιους καταδιωκόµενους 

Αλβανούς, εξακόσιους ακόµα Μανιάτες και µαζί µε τους τετρακόσιους δικούς του έφτιαξαν ένα 

αξιοπόλεµο σώµα µε περισσότερους από δυο χιλιάδες άνδρες. Σε σύσκεψη που είχε γίνει πριν λίγες 

µέρες στην Τρίπολη, Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι, µετά από προτροπή του βεζίρη, είχαν αποφασίσει 

να τον σκοτώσουν. Όµως ο Ζαχαριάς είχε παντού πιστούς και αφοσιωµένους φίλους και τα σχέδια της 

δολοφονίας του, την άνοιξη του 1787, απέτυχαν. 

Η δράση του καπετάν-Ζαχαριά είχε αγγίξει τα όρια του µύθου. Αλλόκοτα και µεγάλα κατορθώµατα, 

αξιοζήλευτες στρατηγικές και συµφωνίες, έδωσαν την αίγλη του ηγέτη σ’ αυτόν τον αγριωπό Μανιάτη. 

Η αποδοχή του ήταν τόσο µεγάλη, που όπως φαίνεται και από τις σχέσεις του, τον εµπιστεύονταν 

ακόµα και Τούρκοι, Έλληνες Μουσουλµάνοι αλλά και Αλβανοί, όσο και οι δικοί του Μανιάτες. Βέβαια, 

το ότι προδόθηκε το 1805 στο χωριό Τσέρια της Μάνης από τον κουµπάρο του Π. Κουκέα αλλά και τον 

Αντώνµπεη Γρηγοράκη και τον Παναγιώτη Μούρτζινο, δεν µειώνει σε τίποτα την ευρεία αποδοχή και 

αναγνώρισή του. Όµως η αρµατολική οµοσπονδία του Μοριά αποδυναµώθηκε καίρια.  

Η Πύλη, θέλοντας να απαλλαγεί από τις πελοποννησιακές και ρουµελιώτικες δυνάµεις των κλεφτών 

που είχαν συµµετάσχει στην εκστρατεία των Ρώσων κατά του συµµάχου της, Ναπολέοντα Βοναπάρτη, 

αποφάσισε την εξόντωση των κλεφτών:  
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[...] «Η συµµετοχή Ελλήνων εις την κατά Ναπολέοντος εκστρατείαν των Ρώσσων έκρινε 
και την τύχην του Αρµατωλισµού της Πελοποννήσου» .[…]  
[…] « Αρχοµένου λοιπόν του Οκτωβρίου του 1805 απεφασίσθη παρά της Πύλης, εισηγήσει 
των επιτοπίων αρχών, η καταστροφή του Τζανέτµπεη ως αρχηγού της υπό τους Ρώσσους 
στρατολογίας των Μανιατών, η δολοφονία του Ζαχαριά ως ηγέτου της Αρµατωλικής 
οµοσπονδίας και η εξόντωσις των Κολοκοτρωναίων ως καταλυόντων εν Αρκαδία πάσαν 
σκιάν εξουσίας δια των επιδροµών αυτών» […] 

Η επανάσταση των Σέρβων του Καραγιώργη (1804) αναζωπύρωσε τις ελπίδες της µωραΐτικης 

κλεφτουριάς, που άρχισε να χτυπάει καίριους στόχους. Ο κλέφτης Γιώργος από τον Αετό, απήγαγε τον 

προεστό των Γαργαλιάνων και φοροεισπράκτορα του Πατριαρχείου, πρωτοσύγκελο Χριστιανουπόλεως 

Άνθιµο  Ανδριανόπουλο. Ήταν κάτι που οδήγησε τον σουλτάνο Σελίµ Γ΄ να αναγκάσει τον Πατριάρχη 

Καλλίνικο Ε΄ να αφορίσει τους κλέφτες: 

[...] Η χαριστική βολή ήρθε λίγο αργότερα. Οι Κολοκοτρωναίοι άρχισαν να επιτίθενται 
συστηµατικά εναντίον των Τούρκων και των προσκυνηµένων κοτζαµπάσηδων· 
αποκορύφωµα των επιθέσεων αυτών ήταν η κακοποίηση και καταλήστευση του 
πρωτοσύγκελλου Αδριανόπουλου, που περιερχόταν τον Μοριά ως απεσταλµένος του 
Πατριαρχείου για να συλλέξει τα δικαιώµατα της Μεγάλης Εκκλησίας.[...]  
[...] Για εκδίκηση ο µόρα βαλεσής Οσµάν Πασάς ζήτησε από τον σουλτάνο Σελίµ να 
διατάξει τον πατριάρχη Καλλίνικο Ε΄ να αφορίσει τους κλέφτες του Μοριά, πράγµα και το 
οποίο έγινε (Οκτώβριος 1805). [...] 

Ακολούθησε ο απηνής διωγµός αρµατολών και κλεφτών που δεν έβρισκαν πουθενά ησυχία. Οι Τούρκοι 

συνέλαβαν πολλούς Έλληνες µε την κατηγορία της υπόθαλψης των Κολοκοτρωναίων και των 

συντρόφων τους. Έτσι άρχισε µια καταδίωξη, ο κατατρεγµός των κλεφτών. Σχεδόν σε κάθε χωριό 

στήνονταν ενέδρες για να τους συλλάβουν. Η κίνηση των Τούρκων για την αποµόνωση των κλεφτών 

στον Μοριά, στέφθηκε από επιτυχία. Όσοι γλύτωσαν πέρασαν στα Επτάνησα και κυρίως στη Ζάκυνθο, 

όπου µπήκαν στον εκεί αγγλικό στρατό: 

[...] «µετά τον αφορισµόν ούτε εις τους φίλους των ούτε εις τους συγγενείς των ούτε εις 
ουδένα εύρισκον άσυλον. Απανταχού της Πελοποννήσου και εις τα όρη, εις τα βουνά, εις 
τα δάση και εις τους βράχους, καταφοράν, καταδίωξιν απάντων. Οι δε Τούρκοι πάντας 
αδιακρίτως τους γνωρίµους, φίλους και συγγενείς του Κολοκοτρώνη εφόνευον δια µικράς 
υποψίας. Αντέσχον δε επί δύο µήνας» [...] 
[… ] Ο ίδιος ο Θεόδωρος µόλις και µετά βίας µπόρεσε να περάσει µέσω Κυθήρων στη 
Ζάκυνθο, αφού γλύτωσε παρά τρίχα από τη συνωµοσία που είχαν εξυφάνει οι προεστοί 
της Μάνης Δουράκης και Αντωνόµπεης. [… ] 

Τα κείµενα προέρχονται από: 

Τάκη Χ. Κανδηλώρου, «Ο αρµατωλισµός της Πελοποννήσου», εν Αθήναις 1924 

    Μεµονωµένοι πυρήνες επαναστατικής δραστηριότητας συνέχισαν να υπάρχουν µόνο στη Δυτική 

Στερεά µε τον Κατσαντώνη, στον Όλυµπο µε τον Νικοτσάρα και στη Θεσσαλία µε τον κληρικό Ευθύµιο 

Βλαχάβα.  
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Όµως η Γερουσία της Επτανήσου είχε αποστείλει έγγραφο προς τους αντιπροσώπους των 

αυτοκρατόρων και των βασιλέων της συνόδου µε συγκεκριµένες προτάσεις: 

• αναγνώριση των Επτανήσων ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους χωρίς καµία 

υποτέλεια. 

• διατήρηση σε ισχύ του γαλλικού Συντάγµατος του 1803 µέχρι αυτό να τροποποιηθεί 

αργότερα. 

• Ενσωµάτωση των πρώην βενετικών κτήσεων στα παράλια της Ηπείρου στο νέο κράτος.  

Τελικά, η Γαλλία παραιτήθηκε από τις αξιώσεις της και έτσι η Αγγλία, που είχε ήδη καταλάβει 

σταδιακά όλα τα Επτάνησα µέχρι την κατάληψη και της Κέρκυρας στις 12 Ιουνίου 1814, ανέλαβε στις 9 

Νοεµβρίου 1815 µε λόρδο ύπατο αρµοστή τον Άγγλο, Thomas Maitland, την «προσωρινή κατοχή» τους 

ως προτεκτοράτο, µε παλινόρθωση της ελεύθερης Επτανήσου Πολιτείας της 21ης Μαρτίου 1800 και 

δηµιουργία «Ηνωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων» (Stati Uniti delle isole Ionie). Λίγο αργότερα, ο 

Μάιτλαντ επέβαλε το σύνταγµα του 1817, το οποίο θεωρητικά καθιέρωνε κοινοβουλευτικό πολίτευµα 

αλλά στην ουσία διατηρούσε το οµοσπονδιακό κράτος µε όλες τις εξουσίες στα χέρια του αρµοστή. 

Ταυτόχρονα, πολλά από τα συνταγµατικά δικαιώµατα της Επτανήσου Πολιτείας καταργήθηκαν. 

Για την Ελληνική Επανάσταση η στάση της Ρωσίας και των άλλων ευρωπαϊκών δυνάµεων ήταν 

ιδιαίτερα αποφασιστική για την τύχη της. Έχοντας να αναµετρηθούν µε την τεράστια οθωµανική 

αυτοκρατορία, οι Έλληνες είχαν την ανάγκη να υπολογίζουν στη συµπαράσταση των χριστιανικών 

κρατών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ρωσίας, που µπορεί να µην είχε ανταποκριθεί στον ξεσηκωµό 

του 1770, αλλά που η Φιλική Εταιρεία την υπολόγιζε ως βέβαιη. Και αφού η συµµετοχή της Ρωσίας στην 

Ιερή συµµαχία δεν της επέτρεπε την φανερή υποστήριξη στην προσπάθεια απελευθέρωσης των 

Ελλήνων, οι ξεσηκωµένοι υπολόγιζαν στην εξασφάλιση που θα τους προσέφερε η Ρωσία στην 

αποτροπή µιας ενδεχόµενης επέµβασης των ευρωπαϊκών δυνάµεων για την καταστολή της 

Επανάστασης. Και πράγµατι αυτό έγινε µε την «ανατολική πολιτική» της Ρωσίας. Ο τσάρος 

Αλέξανδρος Α´, στηριζόµενος στη συνθήκη της Βιέννης, θεωρούσε ότι αφού ο σουλτάνος Μαχµούτ Β´ 

είχε εξαιρεθεί από την Ιερή συµµαχία, το «Ανατολικό ζήτηµα» και οι υποθέσεις της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας ήταν «εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας». Αυτή η θεώρηση του έδινε το δικαίωµα να 

εισβάλει στην οθωµανική αυτοκρατορία όταν αυτός έκρινε, όπως άλλωστε είχε εισβάλει και η Αυστρία 

στη Νάπολη «ως αναγκαιότητα της Ευρώπης». Συνεπώς οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις, «σεβόµενες» το 

µέγεθος της συµµάχου τους Ρωσίας, δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτική επέµβαση στην 

Ελλάδα. Αργότερα, όταν πια η Επανάσταση βρισκόταν στο κρισιµότερο σηµείο της, το πρωτόκολλο της 

Πετρούπολης έδινε ελπίδα στους ξεσηκωµένους. Μια ανάλυση των διεθνών συνθηκών και των 

συνεδρίων, που έγιναν λίγο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, µπορεί 

να ρίξει φως στο διεθνές κλίµα και τις αντιδράσεις για τις κατά τόπους επιχειρούµενες εθνικές 

εξεγέρσεις στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αλλά και για τις ελληνικές κυβερνητικές αποφάσεις και τις 

εµφύλιες διενέξεις που τις ακολούθησαν: 

•  Το συνέδριο της Βιέννης. 
     

Το συνέδριο της Βιέννης (18 Σεπτεµβρίου 1814 – 9 Ιουνίου 1815) ήταν ένα από τα σηµαντικότερα στην 

Ευρώπη και εκτός από την τεράστια σηµασία του στην ευρωπαϊκή ιστορία, αποτέλεσε σταθµό και για 

την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης που ξέσπασε λίγα χρόνια αργότερα. Στο συνέδριο αυτό που 

διοργανώθηκε πριν τη διαφαινόµενη ολοκληρωτική ήττα του Ναπολέοντα και µετά την πρώτη 

συνθήκη των Παρισίων (1814), συµµετείχαν όλες οι τότε ευρωπαϊκές ηγεµονίες εκτός από την 

οθωµανική αυτοκρατορία, τον «µεγάλο ασθενή» της Ευρώπης. Το συνέδριο σηµατοδότησε το τέλος των 

φιλελεύθερων, δηµοκρατικών µηνυµάτων της γαλλικής επανάστασης και εδραίωσε την επάνοδο στα 

απολυταρχικά ευρωπαϊκά καθεστώτα πριν από αυτήν. Το συνέδριο συγκάλεσαν οι ηγεµόνες των 

τεσσάρων «Μεγάλων Δυνάµεων» της εποχής, δηλαδή της Ρωσίας, της Αυστρίας της Πρωσίας και της 

Βρετανίας. Στο συνέδριο, ήταν παρόντες: 

• Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς (Александр I Павлович), που συνοδευόταν από 

τον υπουργό εξωτερικών κόµη Καρλ Νεσελρόντε (Count Karl Robert Nesselrode) και τον 

62



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

γραµµατέα-σύµβουλο, βοηθό επί των εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια. Στην ακολουθία του 

τσάρου συµµετείχε και ο υπασπιστής του, υποστράτηγος τότε, Αλέξανδρος Υψηλάντης. 

• Την Αυστρία εκπροσώπησε ο υπουργός των εξωτερικών Κλέµενς Μέττερνιχ (Klemens Wenzel 

Lothar von Meˆernich) και ο βοηθός του βαρόνος Johann von Wessenberg. Η πληροφόρηση του 

αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α  ́(Franciscvs I D.G, Avstriae Imperator) ήταν άµεση.  

• Την Πρωσία και τον βασιλιά της Φρειδερίκο-Γουλιέλµο Γ´ (Friedrich Wilhelm III Koenig V. 

Preussen) ο οποίος όµως ήταν παρών στην Βιέννη, εκπροσωπούσαν στο συνέδριο ο καγκελάριος 

πρίγκιπας Karl August von Hardenberg και ο διπλωµάτης και σύµβουλος Wilhelm von Humboldt. 

• Την Αγγλία εκπροσωπούσε αρχικά ο υπουργός εξωτερικών υποκόµης Ρόµπερτ Στιούαρτ του 

Κάσελρι (Robert Stewart, του Castlereagh) και στη συνέχεια, µετά τον Φεβρουάριο του 1815 ο 

Arthur Wellesley, πρώτος δούκας του Ουέλινγκτον (Duke of Wellington). 

• Στο συνέδριο πήρε µέρος και  η Γαλλία, η κατοπινή πέµπτη µεγάλη ευρωπαϊκή δύναµη. Την 

Γαλλία  και τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΗ΄ (Louis XVIII) εκπροσώπησαν στο συνέδριο ο υπουργός 

εξωτερικών Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, καθώς και ο πληρεξούσιος υπουργός του, 

δούκας του Dalberg. Βέβαια ο Λουδοβίκος είχε ταυτόχρονα και µυστική αλληλογραφία µε τον 

πανίσχυρο τότε, υπουργό εξωτερικών της Αυστρίας, Κλέµενς Μέττερνιχ (Klemens Wenzel Lothar 

von Meˆernich). 

• Στο συνέδριο παρέστησαν επίσης, λόγω και της συνθήκης του Παρισιού (1814) και εκπρόσωποι 

από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ελβετία, την Ολλανδία, τη 

Βαυαρία, τη Γένοβα, ο εκπρόσωπος του πάπα καρδινάλιος Ercole Consalvi κ.α. 

Η απουσία του σουλτάνου και των αντιπροσώπων του επηρέασε τις εξελίξεις, αφού έτσι δεν υπήρχε 

κανένα εµπόδιο για τους δυτικοευρωπαίους στη διαµόρφωση της πρόσβασης στις ασιατικές αποικίες 

τους. Φυσικά αυτό έθετε την οθωµανική αυτοκρατορία στο περιθώριο των εξελίξεων και φυσικά 

επιτάχυνε την παρακµή της αφού οδήγησε στον κατακερµατισµό της σε µικρά εθνικά κράτη, εν 

πολλοίς δορυφόρους των µεγάλων δυνάµεων της εποχής. Παρά τα προβλήµατα που φαίνεται ότι 

δηµιουργούσε η κατάρρευση της οθωµανικής αυτοκρατορίας στη διαµόρφωση των νέων φυσικών αλλά 

και πολιτικών συνόρων της Ευρώπης, είναι πιθανό ότι αυτός ο διαµελισµός ήταν προσχεδιασµένος υπό 

τον τίτλο «Ανατολικό ζήτηµα». Άλλωστε η δηµιουργία των βαλκανικών κρατών ήταν αποτέλεσµα είτε 

υποστήριξης των µεγάλων, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, είτε απόλυτης κατεύθυνσης, όπως στη 

Ρουµανία ή τη Σερβία. Αλλά και εκτός των Βαλκανίων οι επεµβάσεις των «µεγάλων» για την 

εξασφάλιση γι’ αυτούς των δρόµων της Ανατολής, βοήθησαν κι άλλα κράτη όπως η Αίγυπτος, η 

Τυνησία κ.α. 

• Η Ιερή συµµαχία και το σύστηµα των συνεδρίων της. 

Τρεις µήνες µετά τη λήξη του συνεδρίου της Βιέννης, στις 14 Σεπτεµβρίου 1815 µια έµπνευση του 

τσάρου Αλεξάνδρου Α΄ για µια χριστιανική αλληλέγγυα ένωση των ευρωπαϊκών χωρών ήταν η 

απαρχή για µια συµµαχία τους, πρόδροµο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Την αρχικά τριµερή µυστική 

συµµαχία υπέγραψαν αυτοπροσώπως ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς, ο 

αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος Α΄ (Franciscvs I D.G, Avstriae Imperator) και ο βασιλιάς της 

Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλµος Γ´ (Friedrich Wilhelm III Koenig V. Preussen). Στη συµµαχία 

προσχώρησε τον ίδιο χρόνο και η Αγγλία. Για να αντιληφθεί κανείς αυτή την πρόταση του τσάρου, θα 

πρέπει να αναλογισθεί ότι τότε η Ευρώπη έβγαινε από 25 χρόνια πολέµων και αίµατος και ότι µόνο οι 

ανθρώπινες απώλειες ήταν 6.000.000! Έτσι επιδίωξη των ηγετών της ήταν η εξασφάλιση ηρεµίας και 

ειρήνης και αποφυγή κάθε αλλαγής στις ηγεµονίες τους. Το κείµενο της συµµαχίας διαπνέεται από 

χριστιανικές αρχές, αλλά είναι σαφής και ο ρόλος που επεφύλασσαν για τον εαυτό τους οι ηγεµόνες: 

«….Οι τρεις Ηγεµόνες θεωρούσιν εαυτούς ως απλούς υπό της Θείας Προνοίας 
τεταγµένους εκτελεστάς των βουλών της Προνοίας, ίνα αρχωσι των διαφόρων κλάδων 
µιας και της αυτής οικογενείας….»    

Την πρόταση του τσάρου εκµεταλλεύτηκε ο τότε πρωταγωνιστής της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ο 

Αυστριακός υπουργός εξωτερικών Κλέµενς Βέντσελ Λόταρ φον Μέττερνιχ (Klemens Wenzel Lothar von 

Meˆernich). Η υπογραφή της συνθήκης των Παρισίων έγινε από αυτόν εξ ονόµατος όλων των 

ηγεµόνων της Ευρώπης. Στη συνέχεια η εµπιστοσύνη των ευρωπαίων ηγετών στο πρόσωπό του, του 
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επέτρεψε να διευθύνει και χειραγωγώντας το συνέδριο της Βιέννης να ανακηρυχθεί σε «αµαξηλάτη της 

Ευρώπης». Έτσι ο Μέττερνιχ, σφοδρός πολέµιος κάθε φιλελεύθερης προσπάθειας επέβαλε την 

πολιτική του στο όνοµα της ευρωπαϊκής γαλήνης. Προέδρευε σχεδόν σε κάθε συνέδριο και 

προσπαθούσε να ιδρύσει µια οµοσπονδία αυτοκρατόρων και βασιλιάδων, αφού αυτοί, σύµφωνα µε τις 

αντιλήψεις του, ήταν οι φορείς της θεϊκής εντολής για τη ρύθµιση της τύχης των ευρωπαϊκών λαών!  

Έτσι, ο Μέττερνιχ κατάφερνε µέχρι το 1822 να επιβάλει απολυταρχικά  τις απόψεις του χωρίς 

ουσιαστικό αντίπαλο. Η προσπάθειά του για την εδραίωση µιας σταθερής ειρήνης οδηγούσε σε 

υπερβολές που έφερναν καταπίεση και παρεµβάσεις σε επαναστατηµένους πληθυσµούς.  

Οι ηγέτες της συµµαχίας αποφάσισαν να συνεδριάζουν τακτικά ώστε να αντιµετωπίζουν τυχόν 

προβλήµατα που θα µπορούσαν να διασαλεύσουν την ειρήνη και την τάξη στην Ευρώπη. Μετά την 

ίδρυση της Ιερής συµµαχίας έγιναν τέσσερα συνέδρια: 

• Συνέδριο του Aix la Chapelle (Άαχεν) από 1η Οκτωβρίου µέχρι 18 Νοεµβρίου 1818. Η Γαλλία 

µπαίνει στην Ιερή συµµαχία. 

• Συνέδριο του Troppau (Οπάβα της Τσεχίας) από 20 Οκτωβρίου µέχρι 8 Δεκεµβρίου 1818. 	  

• Συνέδριο του Laybach (Λιουµπλιάνα) από 26 Ιανουαρίου µέχρι 12 Μαΐου 1821 

• Συνέδριο της Verona από 6 Οκτωβρίου µέχρι 2 Δεκεµβρίου 1822. Συζήτηση για το ελληνικό 

ζήτηµα. 

Κύρια αποστολή αυτού του «συστήµατος των συνεδρίων», ήταν να γίνει όπλο εναντίον των 

επαναστατικών κινηµάτων στην Ευρώπη και να νοµιµοποιήσει τις ένοπλες προσπάθειες καταστολής 

τους από την συντηρητική ευρωπαϊκή άρχουσα τάξη. 

• Συνέδριο του Άαχεν (Aix la Chapelle). 

Το πρώτο από το «σύστηµα συνεδρίων» της Ιερής συµµαχίας έγινε στο Aix la Chapelle, το σηµερινό 

Άαχεν της Γερµανίας, από τις 30 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 3 Νοεµβρίου 1818, µε τη συµµετοχή της Ρωσίας, 

της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Πρωσίας. Παρόντες σε αυτό ήταν ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ 

Παύλοβιτς (Александр I Павлович), ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος Α΄ (Franciscvs I D.G, 

Avstriae Imperator), ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος Γουλιέλµος Γ' (Friedrich Wilhelm III Koenig V. 

Preussen) και οι αντιπρόσωποί τους. Την Αγγλία εκπροσώπησαν ο υπουργός εξωτερικών, υποκόµης 

Ρόµπερτ Στιούαρτ του Κάσελρι  (Robert Stewart, του Castlereagh) και ο δούκας του Ουέλινγκτον (Duke 

of Wellington) ενώ τη Γαλλία ο πρωθυπουργός της και υπουργός εξωτερικών, Αρµάνδος Εµµανουήλ 

Πλεσίς  5ος Δούκας του Ρισελιέ (Armand Emmanuel Sophie Septimanie de Vignerot du Plessis, 5eme 

Dukes de Richelieu). Το ζήτηµα της Γαλλίας προηγήθηκε στο συνέδριο. Το κύριο θέµα του συνεδρίου 

ήταν οι πολεµικές αποζηµιώσεις που έπρεπε να καταβάλει στους ευρωπαίους η ηττηµένη στους 

Ναπολεόντειους πολέµους, Γαλλία. Ο Ρισελιέ πρότεινε να καταβάλει η Γαλλία άµεσα, το µεγαλύτερο 

µέρος των πολεµικών αποζηµιώσεων που όφειλε, µε αντάλλαγµα την επίσης άµεση αποχώρηση των 

κατοχικών στρατευµάτων από το έδαφός της, ως τις 30 Νοεµβρίου 1818. Τότε φάνηκε η διπλωµατική 

δεινότητα αλλά και η ισχυρή προσωπικότητα του Καποδίστρια, ο οποίος µετά από συνεννόηση µε τον 

Ρισελιέ, πρότεινε στο συνέδριο και κατάφερε να εγκριθεί µια µείωση των απαιτήσεων από τη Γαλλία, 

κατά 600.000 φράγκα. Γι’ αυτό το θέµα ο Ρισελιέ γράφει αργότερα σε επιστολή του στον τσάρο: 

  

«…έπειτα από µακρές και θλιβερές συζητήσεις υπογράψαµε τη συµφωνία για τη µείωση 
των πολεµικών αποζηµιώσεων εκ µέρους της Γαλλίας προς τις νικήτριες δυνάµεις. Ο 
πληρεξούσιος της Υµετέρας Μεγαλειότητος, ο κόµης Καποδίστριας, υπήρξε 
ανυπολόγιστα πολύτιµος για µας και του οφείλουµε εξ ολοκλήρου τον επιτευχθέντα 
µετριασµό. Είµαι βέβαιος ότι ο κόµης Καποδίστριας στις προσπάθειές του υπερέβη κατά 
πολύ τις οδηγίες που είχε λάβει από την Υµετέρα Μεγαλειότητα. Σας παρακαλώ να µη 
δυσαρεστηθείτε απέναντί του….» 

Για το ίδιο θέµα την ίδια εποχή, ο Γάλλος διπλωµάτης Louis-Mathieu Molé και κατοπινός 16ος 

πρωθυπουργός της Γαλλίας (1836-1839) γράφει: 
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«Εάν η Γαλλία είναι ακόµη Γαλλία, το οφείλει κυριολεκτικά σε δύο ανθρώπους, που τα 
ονόµατά τους δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχάσει: στον τσάρο Αλέξανδρο και, κυρίως, στον 
υπουργό του των εξωτερικών Καποδίστριαν….»   

Η προσφορά του Ρισελιέ έγινε δεκτή και µε συνθήκη που υπεγράφη στις 9 Οκτωβρίου ρυθµίστηκαν οι 

απαιτήσεις των αποζηµιώσεων και επιπλέον στις 15 Νοεµβρίου, η Γαλλία έγινε δεκτή στην Ιερή 

συµµαχία ως πέµπτο και ισότιµο µέλος της. Το συνέδριο, µετά την εµµονή του Μέττερνιχ για 

διατήρηση των συµφωνηµένων, αρνήθηκε την πρόταση του Καποδίστρια για τη µετατροπή της 

συµµαχίας σε πανευρωπαϊκή και ανανέωσε τη συνθήκη για την Ιερή συµµαχία. Αυτό ουσιαστικά 

σήµαινε και εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Το συνέδριο 

ασχολήθηκε και απέρριψε επίσης υπόµνηµα του Καποδίστρια για το δουλεµπόριο των µαύρων της 

αφρικανικής ηπείρου. 

• Συνέδριο στο Τρόππαου (Troppau). 

Το συνέδριο στο Τρόππαου (Troppau) της Σιλεσίας, τη σηµερινή Οπάβα (Opava) της Τσεχίας, από τις 20 

Οκτωβρίου µέχρι τις 8 Δεκέµβριου 1820, είχε ασχοληθεί µε τη στρατιωτική εµπλοκή της Αυστρίας στην 

καταστολή της επανάστασης της Νάπολης αλλά και τα  επαναστατικά κινήµατα που είχαν εκδηλωθεί 

στην Ισπανία καθώς και σε περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας, όπως στην Ήπειρο µε τον Αλή-

πασά και στη Σερβία. Στις 8 Δεκεµβρίου 1820, οι τρεις αυτοκρατορικές δυνάµεις, δηλαδή η Ρωσία , 

η Αυστρία και η Πρωσία, εξέδωσαν µια εγκύκλιο στην οποία διακήρυξαν το δικαίωµα και το καθήκον 

τους να επεµβαίνουν και να καταστέλλουν κάθε επαναστατικό κίνηµα, το οποίο θα θεωρούσαν ότι 

απειλούσε την ειρήνη στην Ευρώπη. 

• Συνέδριο στο Λάιµπαχ (Laybach). 

Λίγο πριν αλλά και µετά το ξέσπασµα της Ελληνικής Επανάστασης, από τις 26 Ιανουαρίου µέχρι τις 

12 Μαΐου 1821, στο Λάιµπαχ (Laybach), τη σηµερινή σλοβενική πρωτεύουσα Λουµπλιάνα (Ljubljana), 

έγινε ένα συνέδριο των κρατών-µελών της Ιεράς Συµµαχίας για την επίλυση προβληµάτων που είχαν 

αναδειχθεί µετά τους Ναπολεόντειους πολέµους µε στόχο τη διατήρηση των υφιστάµενων 

καθεστώτων σε ειρήνη. Στο συνέδριο, που ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου του 1821, ήταν παρόντες: 

• ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς (Александр I Павлович) που συνοδευόταν από τον 

γραµµατέα-σύµβουλο, βοηθό επί των εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια,  

• ο αυτοκράτορας της Αυστρίας Φραγκίσκος Α΄ (Franciscvs I D.G, Avstriae Imperator) µε τον 

υπουργό του επί των εξωτερικών Κλέµενς Μέττερνιχ (Klemens Wenzel Lothar von Meˆernich).  

• Η Πρωσία και η Γαλλία εκπροσωπούνταν µε πληρεξουσίους. 

• Την Αγγλία επίσης εκπροσωπούσε, ως απλός παρατηρητής ο υπουργός εξωτερικών Robert Stewart, 

υποκόµης του Castlereagh. 

• Στο συνέδριο είχαν κληθεί επίσης και άλλοι µικρότεροι ηγεµόνες όπως ο βασιλιάς της 

Νάπολης και των Δύο Σικελιών Φερδινάνδος Α΄ των Βουρβώνων (Ferdinando I di Borbone) και οι 

δούκες της Μόντενα και της Τοσκάνης.  

Το συνέδριο του Λάιµπαχ, διακήρυξε και πάλι την αντίθεση των ηγετών της Ευρώπης στα 

επαναστατικά κινήµατα, συµφώνησε στην κατάργηση του επαναστατικού συντάγµατος της Νάπολης 

και εξουσιοδότησε τον αυστριακό στρατό να αποκαταστήσει εκεί την απόλυτη µοναρχία. Όµως η 

Γαλλία και κυρίως η Αγγλία, αµφισβήτησαν αυτή την απόφαση ενθαρρύνοντας έτσι τους επαναστάτες 

της Νάπολης αλλά και τις άλλες επαναστατικές κινήσεις γενικότερα. Η εισήγηση του Άγγλου 

υπουργού εξωτερικών Robert Stewart υποκόµη του Castlereagh στο συνέδριο, αµφισβήτησε ακριβώς το 

δικαίωµα της επέµβασης των «Μεγάλων Δυνάµεων» για την καταστολή οποιουδήποτε επαναστατικού 

κινήµατος στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Λάιµπαχ, ο τσάρος Αλέξανδρος 

πληροφορήθηκε επίσηµα µε επιστολή της 24 Φεβρουαρίου 1821, από τον στρατηγό του Αλέξανδρο 

Υψηλάντη, που τότε βρισκόταν σε άδεια, την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Υψηλάντης του 

υπέβαλε την παραίτησή του από τις τάξεις του ρωσικού στρατού, ζητώντας του ταυτόχρονα την αρωγή 

του υπέρ των οµοθρήσκων του, ορθοδόξων καταπιεζοµένων λαών. Ο τσάρος βρέθηκε σε δίληµµα. Θα 

έπρεπε να παραµείνει και να ενισχύσει µια ευρωπαϊκή συνοµοσπονδία ή µήπως θα έπρεπε να ηγηθεί 
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τώρα µιας ορθόδοξης σταυροφορίας εναντίον της οθωµανικής αυτοκρατορίας; Επέλεξε τη σκληρή 

γραµµή της ευρωπαϊκής πολιτικής και στις 14 Μαρτίου έδωσε διαταγή στον σύµβουλό του βοηθό-

υπουργό εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια να διαγράψει τον ήδη παραιτηθέντα, από τις τάξεις του 

ρωσικού στρατού, Αλέξανδρο Υψηλάντη και να τον ενηµερώσει εγγράφως ότι η Ρωσία αποκηρύσσει 

την επιχειρούµενη επαναστατική κίνησή του: 

Λάιµπαχ 14 Μαρτίου 1821     
Πρίγκηψ µου, 
   Λαβών την από 24 Φεβρουαρίου υµετέραν επιστολήν ο Αυτοκράτωρ τόσω βαθυτέραν 
ησθάνθη θλίψιν, όσω αείποτε εξετίµησε το ευγενές των αισθηµάτων, ων εδώκατε 
δείγµατα εν τη υπηρεσία αυτού. 
   Πόρρω λοιπόν απείχεν η Α.Α.Μ. όπως πιστεύση ότι εµέλλετε, αίφνης, να παρασυρθήτε 
υπό του πνεύµατος εκείνου του παραλογισµού, όπερ φέρει τους ανθρώπους του καθ’ ηµάς 
αιώνος, επιλανθανοµένους των πρωτίστων καθηκόντων αυτών, εις αναζήτησιν αγαθού, 
ουδόλως ελπιζοµένου άλλως, ή δια της αυστηράς τηρήσεως των παραγγελµάτων της 
θρησκείας και της ηθικής. Η τάξις της γεννήσεως υµών, το στάδιον, όπερ εξελέξασθε, η 
δικαία υπόληψις, ην εκτήσασθε, τα πάντα, εν ενί λόγω, παρείχον υµίν την ευκαιρίαν και 
τα µέσα, όπως φωτίσητε περί των αληθών αυτών συµφερόντων τους προύχοντας εκείνους 
της Ελλάδος, τους δεικνύοντας τόσω φυσικήν προς υµάς εµπιστοσύνην. Αναµφιβόλως, εν 
τη φύσει του ανθρώπου έγκειται η διάθεσις της βελτιώσεως της τύχης εαυτού, και 
βεβαίως πλείσται περιστάσεις ενέπνευσαν εις τους Έλληνας την ευχήν, ίνα µη µείνωσι 
ξένοι προς τα ίδια αυτών πεπρωµένα. Άλλ’ άραγε, δια της αποστασίας και του εµφυλίου 
πολέµου ηδύναντο να ελπίζουν περί της επιτυχίας ενός τόσω εξόχου σκοπού; Δύναται, 
µήπως, να ποθή την αναγέννησιν αυτού και ανύψωσιν, εις την βαθµίδα των ελευθέρων, 
έθνος τι, δια σκοτεινών υπενεργειών, δια ζοφωδών σκευωριών; Ο Αυτοκράτωρ ουδόλως 
διανοείται τούτο· έσπευδεν, ίνα εξασφαλίση εις τους Έλληνας την προστασίαν δια των 
µεταξύ Ρωσίας και Πύλης συνοµολογηθεισών συνθήκων· άλλ’ ήδη τα δυνατά ταύτα 
αποκτήµατα παραγνωρίζονται, αι οδοί της νοµιµότητος εγκαταλείπονται, και υµείς 
δείκνυσθε θέλοντες, ίνα προσκολλήσητε το όνοµα υµών εις γεγονότα, πασιφανώς 
αποδοκιµαζόµενα παρά της Α.Α.Μ. 

   Η Ρωσία διάγει εν ειρήνη µετά του Οθωµανικού κράτους. Η εν Μολδαυΐα εκραγείσα 
επανάστασις επ’ ουδενί λόγω δικαιολογήσει ρήξιν τινα µεταξύ των κρατών. Άλλως, θα 
διεκόπτοµεν τας µετά της Σουλτανικής κυβερνήσεως σχέσεις, θα προσεφερόµεθα 
εχθρικώς κατ’ αυτής και θα παρεβιάζοµεν την πίστην των συνθηκών, ευνοούντες, έστω 
και δι’ απλής σιωπηράς συγκαταθέσεως, επανάστασιν, σκοπούσαν την ανατροπήν 
Δυνάµεως, µεθ’ ής η Ρωσία εκήρυξε και κηρύττει, ως έχουσα σταθερούς σκοπούς, την 
διατήρησιν σχέσεων ειρήνης και φιλίας. 

   Και κατ’ άλλην δε σκέψιν, τίνα στιγµήν εξελέξατε, ίνα προσβάλητε την Πύλην; Αυτήν 
εκείνην την στιγµήν, καθ’ ην διαπραγµατεύσεις, οσηµέραι γονιµώτεραι αποτελεσµάτων 
ευτυχών καθιστάµεναι, περιβάλλουσι την ειρήνην δια νέων εγγυήσεων· αυτήν ακόµη την 
στιγµήν, καθ΄ην αι απαιτήσεις της υµετέρας οικογενείας έµελλον να ικανοποιηθώσιν, ο δε 
Σουλτάνος, ως γνωρίζετε, προυτίθετο, ίνα αποδώση υµίν πλήρη και εντελή δικαιοσύνην. 
Ενήµεροι περί των περιστάσεων τούτων, και γνωρίζοντες τας ανέκαθεν διεπούσας την 
πολιτικήν του Αυτοκράτορος αρχάς, πώς ετολµήσατε να υποσχεθήτε εις κατοίκους των 
Ηγεµονιών την υποστήριξιν µεγάλης τινός δυνάµεως; Εάν ηθελήσατε να προσηλώσητε τα 
βλέµµατα αυτών προς την Ρωσίαν, οι συµπατριώται υµών θα ιδώσιν αυτήν ακινητούσαν, 
µετ’ ολίγον δε αι δίκαιαι µοµφαί αυτών θέλουσιν επιβαρύνει υµάς και θέλετε αισθανθή 
πίπτουσαν, εφ’ υµών, µεθ’ όλου αυτής του βάρους, την ευθύνην επιχειρήσεως, ην µόνα 
πάθη παραφρονούντα ηδύναντο να υπαγορεύσωσιν. Άλλ’ όµως πάντοτε έχει τις καιρόν, ίν’ 
αποδώση σέβας προς τον ορθόν λόγον και προς την αλήθειαν· έχετε εισέτι εις χείρας 
υµών την σωτηρίαν των περί υµάς αποπεπλανηµένων ανθρώπων, δύνασθε δε να 
γνωστοποιήσητε εις αυτούς τας συνεπείας των σχεδίων αυτών και υµών. Επανέλθετε από 
της ολεθρίας αυτής αποτυφλώσεως, απαλλάσσοντες αυτούς και διαφεύγοντες και υµείς 
αυτοί την εκδίκησιν κυβερνήσεως, εις ήν τα πολυτιµότερα συµφέροντα υπαγορεύουσι την 
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άσκησιν δικαιοτάτης καθ’ υµών και κατ’ εκείνων αυστηρότητος. Ο Αυτοκράτωρ ουδεµίαν, 
ούτε αµέσως ούτε εµµέσως, θα δώση υµίν συνδροµήν, διότι, επαναλαµβάνοµεν λέγοντες, 
ήθελεν είσθαι ανάξιον αυτού το να υποσκάπτωνται τα θεµέλια της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, δια της επονειδίστου και εγκληµατικής ενεργείας µυστικής εταιρίας. Ε΄ν 
είχε νόµιµα παράπονα κατά της Πύλης, αύτη δε ηρνείτο την δικαίωσίν των· εάν, εν ενί 
λόγω, η χρήσις της ισχύος των όπλων καθίστατο αναπόφευκτος, εις την ισχύν ταύτην θα 
προσέτρεχεν. Αλλά, µακράν τούτου, διαπραγµατεύσεις όλως ειρηνικαί συνίστανται 
µεταξύ των δύο Δυνάµεων· και αι διαπραγµατεύσεις, ών ήρξαντο οι υπουργοί αυτών, 
ενισχύουσιν, από ηµέρας εις ηµέραν, έτι µάλλον την ελπίδα του γενικωτέρου 
αποτελέσµατος. 
   Σταθµίσατε, πρίγκιψ µου, τας παρατηρήσεις τας οποίας απευθύνει υµίν ο Αυτοκράτωρ, 
ως τελευταίον δείγµα της αγαθότητος αυτού· ωφεληθήτε εκ της τόσω σωτηρίας 
προειδοποιήσεως ταύτης· επανορθώσατε το κακόν, όπερ επράξατε ήδη· προλάβατε τας 
καταστροφάς, ας µέλλετε επισύρει κατά της ωραίας και ατυχούς πατρίδος ηµών. Εάν 
υποδείξητε ηµίν τα µέσα προς κατάπαυσιν των ταραχών άνευ παραβιάσεως τινός και 
άνευ της ελαφροτέρας προσβολής των όων, των υφισταµένων µεταξύ Ρωσίας και 
Οθωµανικής Πύλης συνθηκών, ο Αυτοκράτωρ δεν θ’ αρνηθή την παρέµβασιν αυτού παρά 
τή Οθωµανική Κυβερνήσει, προσκαλών αυτήν εις έµφρονα µέτρα, δυνάµενα την εν Βλαχία 
και Μολδαυΐα επάνοδον της ησυχίας, ής την ανάγκην συναισθάνονται τόσω βαθέως αι 
χώραι αύται. Εν πάση άλλη περστάσει, η Ρωσία έσεται απλούς θεατής των γινοµένων, 
ουδέ τα όπλα του Αυτοκράτορος κινηθήσονται, ουδέ υµείς και οι αδελφοί υµών εστέ 
εφεξής εν τη υπηρεσία της Α.Μ. του Αυτοκράτορος. Η πριγκήπισσα Υψηλάντου 
εξακολουθήσει απολαµβάνουσα την προστασίαν Αυτού, αλλά καθ’ όσον αφορά 
προσωπικώς αυτήν· επ’ ουδεµιά όµως περιπτώσει ο Αυτοκράτωρ επιτρέψει την είσοδον 
υµών εις Ρωσίαν. Η επιστολή αύτη θέλει αποσταλή υµίν δια του βαρώνου Στρογανώφ, 
όστις, αφού κοινοποιήση ταύτην τη Πύλη, διαβιβάση προς υµάς και προσθέση τας 
συµβουλάς, µεθ’ ών ο Αυτοκράτωρ, δια τελευταίαν φοράν, προτρέπει υµάς ίνα 
συµµορφωθήτε. 

                                                                 Κόµης Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ   
    

Ακριβώς αυτή την κρίσιµη στιγµή οι διπλωµατικές κινήσεις, κυρίως του Καποδίστρια, απέτρεψαν τα 

σχέδια του Μέττερνιχ για δραστικά µέτρα και στρατιωτική επέµβαση των ευρωπαϊκών δυνάµεων κατά 

της Ελληνικής Επανάστασης. Έλεγε τότε ο Μέττερνιχ: 

«Ηνωµένοι οι µονάρχαι προς υποστήριξιν της αρχής διατηρήσεως πάσης νοµίµου 
υπαρχούσης εξουσίας, δεν δύνανται να διστάσουν όπως εφαρµόσουν αµέσως την αρχήν 
ταύτην εις τας λίαν δυσαρέστους περιπλοκάς, αίτινες έλαβον τελευταίως χώραν εντός 
της οθωµανικής αυτοκρατορίας».  

Ο τσάρος Αλέξανδρος Α´, θεωρούσε ότι αφού η οθωµανική αυτοκρατορία είχε εξαιρεθεί από την Ιερή 

συµµαχία, το «Ανατολικό ζήτηµα» και οι υποθέσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας ήταν «εσωτερικές 
υποθέσεις της Ρωσίας». Αυτή η θεώρηση µάλιστα του έδινε το δικαίωµα να εισβάλει, αυτός και µόνον 

αυτός, στην οθωµανική αυτοκρατορία και µάλιστα όταν αυτός έκρινε. Επιπλέον η ουδέτερη στάση της 

Ρωσίας στα προηγηθέντα γεγονότα της Μολδοβλαχίας, λειτούργησε ως προηγούµενο για τη στάση 

που θα έπρεπε να κρατήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις και στο «Ελληνικό ζήτηµα».  

Αυτή η επιβολή από τη Ρωσία, ουδετερότητας για τις λοιπές ευρωπαϊκές δυνάµεις έσωσε την Ελληνική 

Επανάσταση αφού αντί για στρατιωτική επέµβαση των Ευρωπαίων στην Ελλάδα το συνέδριο απλά 

αποκήρυξε την Επανάσταση. Τελικά, παρά τις αµφισβητήσεις και την εισήγηση του Άγγλου υπουργού 

εξωτερικών Stewart στο Λάιµπαχ, οι Αυστριακοί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κατέστειλαν στις 8 

Απριλίου 1821 κι άλλη ανάλογη εξέγερση στο Πεδεµόντιο (Piemonte).  
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Ο Ι  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Ε Σ  Κ Ι  Ο  Α Λ Η  Π Α Σ Α Σ  

Οι Αρβανίτες είναι µια πληθυσµιακή οµάδα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα από τον µεσαίωνα και 

µεταξύ άλλων διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο και στην Ελληνική Επανάσταση. Κλειστές κοινωνίες, 

οργανωµένες σε φάρες µε επικεφαλής τους τον οπλαρχηγό, που το όνοµά του ονόµαζε και την φάρα. 

Με την πάροδο των αιώνων ενσωµατώθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Σύµφωνα µε τις πηγές, αυτοί οι 

έποικοι, γνωστοί και από τα οθωµανικά τουρκικά ως Αρναούτ, ήταν ουσιαστικά ένοπλοι χριστιανοί 

µισθοφόροι από τη νότια Αλβανία. Μιλούσαν αρβανίτικα, µια διάλεκτο που προέρχεται από τα 

µεσαιωνικά αλβανικά αλλά τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα γνώριζαν και τα ελληνικά. Με την πάροδο 

των αιώνων η ανάµειξη των Αρβανιτών µε τους ελληνόφωνους πληθυσµούς είχε σαν αποτέλεσµα την 

σχεδόν ολική αφοµοίωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Η κάθοδος των Αρβανιτών στην ελληνική 

χερσόνησο ξεκίνησε πριν από αυτή των Οθωµανών. Αρβανίτες εντοπίζονται στην Βοιωτία από το 1272.  

Από το 1348, µετά την εκδίωξη των d’Anjou από την Ήπειρο από τον Στέφανο Ντουσάν και την 

ερήµωση της χερσονήσου λόγω του µαύρου θανάτου (πανδηµία της πανώλης), εντοπίζεται µετακίνηση 

νοµαδικών πληθυσµών µε έντονα πολεµικά χαρακτηριστικά, από το δεσποτάτο της Ηπείρου και 

εγκατάστασή τους στη Θεσσαλία. Ήταν η ανταµοιβή τους για τη βοήθειά τους στον Ντουσάν. Αφού το 

1380 είχαν πια εγκατασταθεί στην κοιλάδα του Σπερχειού, του ποταµού που τότε ονοµαζόταν Ελλάδα, 

το 1382, µετά από πρόσκληση του δούκα των Αθηνών και των Νέων Πατρών (Υπάτη) Πέτρου Δ΄ της 

Αραγωνίας, οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στο δουκάτο της Αθήνας. Σκοπός των Καταλανών ήταν η 

ενίσχυση της άµυνάς τους απέναντι στις ξένες επιδροµές.  

Το 1404 και αφού λίγα χρόνια νωρίτερα (1393) οι Οθωµανοί είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία εκτοπίζοντας 

τους προηγούµενους εποίκους, µετά από πρόσκληση του Θεόδωρου Παλαιολόγου περίπου δέκα 

χιλιάδες έποικοι Αρβανίτες, πέρασαν τον Ισθµό και εγκαταστάθηκαν στο δεσποτάτο του Μυστρά.  

   

Μετά την κατάρρευση του φραγκικού πριγκιπάτου το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα και λόγω της 

πανώλης που είχε και τότε ερηµώσει µεγάλες εκτάσεις γης, αρβανίτικοι πληθυσµοί προσκλήθηκαν 

από τους Βενετούς για να εποικίσουν τη νότια Εύβοια και ειδικότερα την ορεινή περιοχή της Καρυστίας 

που ήταν στην κατοχή τους. Έτσι η Βενετία εξασφάλιζε ένα ισχυρό προπύργιο για επιθέσεις στην 

απέναντι ακτή της Αττικής. Ένα άλλο τµήµα µισθοφόρων Αρβανιτών χρησιµοποιήθηκε από τη Βενετία 

για την άµυνα του Ναυπλίου. 

Ακολούθησαν κι άλλες αρβανίτικες εποικίσεις. Μετά από πρόσκληση του Μανουήλ Καντακουζηνού 

εντοπίζονται Αρβανίτες και στην Ηλεία. Το 1454 µάλιστα, στις διαµάχες  των αδελφών Παλαιολόγων 

µε τον Καντακουζηνό, ο βλάχικης καταγωγής Πέτρος Μπούας ο Σκλέπας (χωλός) είχε υπό τις διαταγές 

του, τριάντα χιλιάδες Αρβανίτες. Οι Παλαιολόγοι για να τους αντιµετωπίσουν ζήτησαν τη βοήθεια του 

σουλτάνου  Μωάµεθ Β´, ο οποίος έστειλε τον Τουραχάν µπέη και κατανίκησε τον στρατό του Μπούα 

που όµως πήρε σουλτανική χάρη. Έτσι όµως οι Τούρκοι «έβαλαν πόδι» στον Μοριά.  

Οι Αρβανίτες που έφτασαν στην Πελοπόννησο, εγκαταστάθηκαν σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές 

δηµιουργώντας κατά τόπους ισχυρές κλειστές χριστιανικές αρβανιτόφωνες κοινωνίες που αρχικά 

στηρίζονταν στην µετακινούµενη κτηνοτροφία. Στη συνέχεια και αφού για λόγους επιβίωσης 

ασχολήθηκαν µε τη γεωργία, ρίζωσαν στους τόπους που εγκαταστάθηκαν. Εκτός από την κλειστή 

δοµή τους και τον τραχύ και πείσµονα χαρακτήρα τους οι αρβανίτικες φάρες, φηµίζονταν για την 

«µπέσα», δηλαδή την φερεγγυότητα του λόγου. 

Την προεπαναστατική περίοδο και µετά τα ορλωφικά, οι περισσότεροι Αρβανίτες ήταν χριστιανοί ενώ 

το ένα δέκατο από αυτούς µουσουλµάνοι, κυρίως οι Λαλιώτες και οι Μπαρδουνιώτες. Αυτοί 

εξισλαµίστηκαν µετά την τουρκική κατάκτηση αφού έτσι κατάφεραν να γίνουν γαιοκτήµονες στις 

εκτάσεις των τότε εκτοπισθέντων Σλάβων. 

Την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης οι Αρβανίτες κατοικούσαν στην Αττική και τη Μεγαρίδα, εκτός 

των πόλεων της Αθήνας και των Μεγάρων, στη Βοιωτία, τµήµα της Λοκρίδας στην Αταλάντη, στη 

νότια Εύβοια, στη βόρεια Άνδρο, στη Σαλαµίνα και τµήµα της Αίγινας. Στην Πελοπόννησο 
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κατοικούσαν στην Κορινθία, την Αργολίδα, στα βόρεια της Αρκαδίας και στα ανατολικά της Αχαΐας, 

στις πλαγιές του Ταΰγετου και τη Μονεµβασιά, στα βουνά της Ηλείας, στην Καρύταινα αλλά και στα 

χωριά της Πυλίας και της Κορώνης. Στην βορειοδυτική πλευρά της Μεσσηνίας οι ένοπλοι 

αλβανόφωνοι, τον 18ο αιώνα, πήραν το όνοµα Ντρέδες. Ντρες σηµαίνει αντρειωµένος, παλικάρι, 

περήφανος, πολεµιστής και όλα αυτά µαζί. Οι Ντρέδες είχαν σοβαρή συµβολή στην Ελληνική 

Επανάσταση και κυρίως στην άµυνα κατά την επέλαση του Ιµπραήµ. Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν 

στην Πάργα, την Φθιώτιδα ακόµα και στη Ροδόπη.  

Η Ύδρα, οι Σπέτσες, ο Πόρος, το Καστρί και το Κρανίδι κατοικήθηκαν µετά το 1730 και ήταν εξ 

ολοκλήρου αρβανίτικες εποικήσεις. Λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, µόνο οι Υδραίοι Αρβανίτες 

έφθαναν τις είκοσι χιλιάδες. Οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες ήταν συνήθως καραβοκύρηδες και ναύτες 

ενώ οι Ποριώτες και οι Κρανιδιώτες κυρίως βαρκάρηδες. Ανεξάρτητα από το επίπεδο του πλούτου τους, 

ζούσαν λιτά και ήταν σκληρότατοι και άπληστοι για κέρδος. Ο πλούτος τους φαινόταν µόνο στο 

µέγεθος της κατοικίας τους. Η Ύδρα δεν πλήρωνε φόρους στον σουλτάνο, αλλά έπρεπε να παρέχει 

στον οθωµανικό στόλο και να συντηρεί κάθε χρόνο 150 ναύτες. Ανάλογη ήταν και η κατάσταση στις 

Σπέτσες. Την αυτοδιοίκηση των δυο νησιών είχε παραχωρήσει ο σουλτάνος στους κεφαλαιούχους, 

καραβοκύρηδες ή απόµαχους πλοιάρχους. Ουσιαστικά αυτοί είχαν και τη µεγαλύτερη συµβολή στην 

υποστήριξη του αγώνα, αφού τα πλοία τους αποτέλεσαν τον κορµό του επαναστατικού ελληνικού 

στόλου.  

Η οικογένεια Κουντουριώτη ήταν µία από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν στην Ύδρα. Η καταγωγή 

της ήταν από τα Κούντουρα στα Δερβενοχώρια. Στα χρόνια της επανάστασης επικεφαλής της 

οικογένειας, που έπαιξε µεγάλο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στους εµφύλιους πολέµους και 

τον διχασµό, ήταν ο Λάζαρος Κουντουριώτης ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και ο αδελφός του 

Γεώργιος Κουντουριώτης, ο οποίος έφθασε στο πρωθυπουργικό αξίωµα το 1848.  

   

Στο Σούλι της Ηπείρου, από τον 16ο αιώνα κατοικούσε µια ιδιαίτερη κοινότητα χριστιανών Αρβανιτών. 

Την αποτελούσαν 47 φάρες, που είχαν συγκροτήσει µια αυτόνοµη συνοµοσπονδία από αρχικά έντεκα 

γειτονικά χωριά στις δυσπρόσιτες περιοχές της κεντρικής Ηπείρου. Στην προεπαναστατική περίοδο οι 

Σουλιώτες έφθασαν τις δώδεκα χιλιάδες και τα σουλιώτικα χωριά τα εξήντα. Τότε, δυόµισι χιλιάδες 

ένοπλοι Σουλιώτες διακρίθηκαν στην  αντίστασή τους στον Αλή πασά. Στη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης οι Σουλιώτες διακρίθηκαν για τη γενναιότητα και τη φιλοπατρία τους, έχοντας 

επικεφαλής µεγάλες µορφές του αγώνα, όπως ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Κίτσος Τζαβέλλας.  

Στην διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Αρβανίτες συγκροτούσαν µισθοφορικά σώµατα, 

χριστιανών ή µουσουλµάνων, που έµπαιναν αντίστοιχα στις διαταγές των εµπολέµων. Μαζί µε τους 

Έλληνες αγωνιστές, συγκρότησαν ισχυρές δυνάµεις για την εκδίωξη των Οθωµανών. 

Στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, στις αποµακρυσµένες βορειοδυτικές περιοχές της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, λόγω κυρίως της διοικητικής παρακµής της, επικράτησε αναρχία. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία στην περιοχή της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου και του Μαυροβουνίου, 

δύο ηµιαυτόνοµων τοπικών κέντρων εξουσίας. Αυτά ήταν τα πασαλίκια της Σκόδρας και των 

Ιωαννίνων. Ανάλογα µε τις συνθήκες, οι πασάδες τους συνεργάζονταν ή αψηφούσαν τη σουλτανική 

εξουσία.  

Στη βόρεια Αλβανία, στην περιοχή της Σκόδρας, το 1757 ο Μεχµέτ Μπουσατλί κατάφερε να 

αυτονοµηθεί, µετατρέποντας το σαντζάκι της Σκόδρας σε ηµιαυτόνοµο πασαλίκι. Ήταν ανεξάρτητος 

και µάλλον εχθρικός προς τον σουλτάνο που προσπάθησε να τον προσεταιρισθεί διπλωµατικά. Κάτι 

που τελικά δεν απέδωσε, αφού ο Μπουσιάτι δεν τον ενίσχυσε στον ρωσο-τουρκικό πόλεµο 1768-74. 

Μετά τον θάνατο του Μεχµέτ Μπουσιάτι το 1775, το πασαλίκι, µετά από αναταραχές, πέρασε για λίγο 

στον γιο του, Μουσταφά Μπουσατλί. Μετά τη σύντοµη εξουσία του, αφού δηλητηριάστηκε το 1778, τον 

διαδέχθηκε ο αδελφός του Καρά Μαχµούτ Μπουσατλί. Αυτός ήταν ο ενδοξότερος πασάς της Σκόδρας, 

αφού επί των ηµερών του το πασαλίκι ήταν αυτόνοµο, ενώ ο ίδιος σχεδίαζε σε συνεργασία µε τον 

Ναπολέοντα, την απόσχιση ολόκληρης της Αλβανίας από την οθωµανική διοίκηση.  
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Νοτιότερα, στην περιοχή της Ηπείρου, περίπου τριάντα χρόνια µετά τον Μεχµέτ Μπουσατλί της 

Σκόρδας, ένας άλλος µουσουλµάνος Αλβανός στην καταγωγή, ο Αλή από το Τεπελένι κατάφερε να 

µπει στο οθωµανικό διοικητικό σύστηµα. Εγγονός του αρχηγού ληστρικών οµάδων Μούτζο Χούσσο, 

γιος του επίσης ληστή Βελή που όµως αναγνωρίστηκε από την Πύλη ως πασάς δύο ιππουρίδων και 

µουτασερίφης (mutasarrıf), δηλαδή κυβερνήτης του σαντζακίου (sancak) του Δέλβινου αλλά σε µικρό 

διάστηµα πέθανε, ο νεαρός, ορφανός πια, Αλή ξεκίνησε κι αυτός ως ληστής, επικεφαλής συµµορίας.  

Το 1778 πήρε το πρώτο του αξίωµα. Διορίστηκε Derbendler Başbuğu, δηλαδή γενικός επόπτης των 

δερβενίων (οδικών περασµάτων και ορεινών δρόµων).  Το 1784 πήρε για λίγο τη θέση του µουτασερίφη 

στα Γιάννενα αλλά σύντοµα παύθηκε. Την άνοιξη του 1787, εκµεταλλευόµενος την αδυναµία της 

οθωµανικής κυβέρνησης, ξαναπήρε τα Γιάννενα και επέκτεινε την κυριαρχία του σε όλη τη νότια 

Αλβανία και τη δυτική Ελλάδα. Η αναγνώρισή του από την Πύλη ήρθε το ίδιο καλοκαίρι ως ανταµοιβή 

της εκστρατείας του εναντίον του ανυπότακτου πασά του Σκούταρι, Καρά Μαχµούτ Μπουσατλί. Το 

πασαλίκι των Ιωαννίνων ήταν πια αναγνωρισµένο και ηµιαυτόνοµο.  

Ο Αλή-πασάς είχε σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις της προεπαναστατικής περιόδου µέχρι το ξέσπασµα 

της Ελληνικής Επανάστασης. Άπληστος σφετεριστής, κατάφερε το 1798 να έχει στην κατοχή του 924 

τσιφλίκια και 1.366 ιδιόκτητα χωριά. Πανούργος σχεδιάζει την πλήρη αυτονόµησή του από την Πύλη 

και στο κράτος που δηµιουργεί τοποθετεί κυρίως ορθοδόξους Έλληνες και Αλβανούς. Με την 

ανεξιθρησκεία, την προστασία των ορθοδόξων, επίσηµη γλώσσα του κράτους του την ελληνική αλλά 

και την ίδρυση ελληνικών σχολείων χρησιµοποίησε τα αντιτουρκικά αισθήµατα του λαού του, που 

έφθανε το ενάµισι εκατοµµύριο, για να εδραιώσει την κυριαρχία του. Στην αυλή του εκπαιδεύτηκαν 

πολλοί κατοπινοί αγωνιστές και παράγοντες του ξεσηκωµού όπως ο Καραϊσκάκης ο Αθανάσιος Διάκος 

ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Άνθιµος Γαζής, ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας κ.α. Η ανάπτυξη του εµπορίου και 

η ασφάλεια των δρόµων ήταν το κύριο µέληµά του. Ταυτόχρονα, µε δωροδοκίες Οθωµανών 

αξιωµατούχων, κατάφερνε να «νοµιµοποιεί» τις πράξεις του στα µάτια του εκάστοτε σουλτάνου. Στη 

διάρκεια της εξουσίας του Αλή-πασά άλλαξαν τέσσερις σουλτάνοι. 

Αγκάθι στα σχέδιά του Αλή-πασά αποτελούσαν οι Σουλιώτες. Μετά από τρεις πολέµους, µε προδοσία 

του Πήλιου Γούση, το 1803, κατάφερε να τους διώξει από το Σούλι και όσοι σώθηκαν κατέφυγαν στα 

Επτάνησα. Κατά την αποχώρησή τους περιγράφονται δυο πράξεις απίστευτου ηρωισµού. Στο Κούγκι, η 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ήταν η αποθήκη ανεφοδιασµού των Σουλιωτών σε τρόφιµα και 

πυροµαχικά. Στις 13 Δεκεµβρίου 1803, ο καλόγερος Σαµουήλ θέλοντας να αποφύγει την παράδοσή 

τους στους στρατιώτες του Αλή-πασά που τους είχαν περικυκλώσει, έβαλε φωτιά στα πυροµαχικά και 

ανατινάχθηκε µαζί µε πέντε συντρόφους του, σκοτώνοντας ταυτόχρονα και πολλούς από τους διώκτες 

τους. Ο Αλή-πασάς τότε, «έσπασε» την εκεχειρία και διέταξε την εξόντωση των αποχωρούντων 

Σουλιωτών. Περίπου εκατό οικογένειες αποκλείστηκαν στο Ζάλογγο. Ένα µέρος τους, υπό τον Κίτσο 

Μπότσαρη, κατάφερε να σπάσει τον κλοιό και να φύγει. Αυτοί που έµειναν αποκλεισµένοι στη µονή 

των Ταξιαρχών κάτω από το Ζάλογγο, κυρίως γυναικόπαιδα, προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό, 

κατευθυνόµενοι στην κορυφή του βράχου. Εκεί όµως, βρέθηκαν µεταξύ δύο πυρών. Και οι εξήντα 

γυναίκες έπρεπε να πολεµήσουν. Έτσι, όσες κρατούσαν στην αγκαλιά τα παιδιά τους, αναγκάστηκαν 

να τα πετάξουν στον γκρεµό για να πολεµήσουν κι αυτές µαζί µε τους άνδρες, µε τα σπαθιά. Στη 

συνέχεια κι αφού δεν κατάφεραν να αντιµετωπίσουν τους διώκτες τους, για να αποφύγουν την 

ατίµωση, έπεσαν στον γκρεµό.  

Το 1820, ο σουλτάνος Μαχµούτ Β´ αποφάσισε να τελειώνει µε τον πανούργο και έτοιµο να ανακηρύξει 

δικό του ανεξάρτητο κράτος, Αλή-πασά. Αυτός συµµάχησε µε τους Σουλιώτες σε έναν αντιοθωµανικό 

συνασπισµό που όµως δεν κατάφερε να τον προστατέψει. Στην πιο κρίσιµη στιγµή για την Ελληνική 

Επανάσταση ο πόλεµος της Πύλης µε τον Αλή-πασά λειτούργησε ως αντιπερισπασµός. Ο σουλτάνος, 

στις 6 Ιανουαρίου 1821, έστειλε τον «µόρα βαλεσί», δηλαδή τον πασά της Πελοποννήσου Χουρσίτ στα 

Γιάννενα για να καταστείλει την ανταρσία του Αλή-πασά. Έτσι το πεδίο στον Μοριά έµενε ελεύθερο 

για τους επαναστάτες.  

Στα Γιάννενα το κεφάλι του Αλή-πασά έπεσε και στάλθηκε στην Πύλη τον Ιανουάριο του 1822. Το 

πασαλίκι του συγχωνεύθηκε µε αυτό του Βερατίου. Όµως οι επαναστάτες στον Μοριά είχαν πια 

σηκώσει κεφάλι για τα καλά.  
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χριστιανών βασιλέων». Η οργάνωση είχε πυραµιδοειδή δοµή και απαιτούσε συνωµοτική µυστική 

δράση. Πρότυπο για τη λειτουργία της αποτέλεσαν οι τεκτονικές στοές. Εµπειρία από µυστική εταιρική 

δράση είχε ο σχετικά πιο εύπορος Τσακάλωφ από τη συµµετοχή του στο «Ελληνόγλωσσον 

Ξενοδοχείον» (Hôtel Hellénophone) στο Παρίσι, την πρώτη επώνυµη µυστική οργάνωση των Ελλήνων 

των παροικιών καθώς και ο Ξάνθος που είχε µυηθεί στην τεκτονική στοά της Λευκάδας, την «εταιρεία 

των ελευθέρων κτιστών» της Αγίας Μαύρας. Ο Σκουφάς είχε γνώση της λειτουργίας των µυστικών 

οργανώσεων από τις επαφές του µε τον Κωνσταντίνο Ράδο που είχε µυηθεί στον Καρµποναρισµό. Η 

τριµελής διοίκηση της Εταιρείας, που ήταν άγνωστη στους πάντες, ονοµάστηκε «Αόρατος Αρχή» και η 

Εταιρεία «Ναός». 

Από την ίδρυσή της το φθινόπωρο του 1814 µέχρι το 1818 η Εταιρεία διακρίνεται για την εσωστρέφεια 

και τη στασιµότητά της, αφού προσβλέποντας σε εύπορους Έλληνες των παροικιών, προσέλκυσε µόλις 

τριάντα µέλη. Το 1816 ο Σκουφάς µύησε τον Παναγιώτη Σέκερη και τον υπάλληλό του Παναγιώτη 

Αναγνωστόπουλο. Ο Σέκερης βοήθησε την Εταιρεία οικονοµικά ενώ ο Αναγνωστόπουλος απεδείχθη 

εξαιρετικά δραστήριος, τόσο ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους ιδρυτές της. Την  άνοιξη 

του 1818, η Εταιρεία µετακόµισε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο. Η 

«Αόρατη Αρχή» µετονοµάστηκε σε «Αρχή των Δώδεκα Αποστόλων». Οι Απόστολοι της Φιλικής 

Εταιρείας είχαν οριστεί από τον Σκουφά. Κάθε Απόστολος ανέλαβε µια µεγάλη περιφέρεια:  

•

• ο Γεωργάκης Ολύµπιος, τη Σερβία, 

• ο Δηµήτριος Βατικιώτης, τη Βουλγαρία, 

• ο Κωνσταντίνος Πεντεδέκας, τη Ρουµανία, 

• ο Χριστόδουλος Λουριώτης, την Ιταλία, 

• ο Αναγνωσταράς (Αναγνώστης Παπαγεωργίου), τα νησιά του Σαρωνικού, 

• ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, τη Μεσσηνία, 

• ο Γιάννης Φαρµάκης, τη Μακεδονία και τη Θράκη, 

• ο Ασηµάκης Κροκίδας, την Ήπειρο, 

• ο Αντώνιος Πελοπίδας, την Πελοπόννησο, 

• ο Δηµήτριος Ίπατρος, την Αίγυπτο, 

• ο Γαβριήλ Κατακάζης, τη Νότια Ρωσία και 

• ο Κυριάκος Καµαρινός, τη Μάνη. 

Στις 30 Ιουλίου 1818, απρόσµενα πέθανε ο Σκουφάς. Τη θέση του πήρε ο Αναγνωστόπουλος. Μέχρι το 

1820 οι µυηµένοι στη Φιλική Εταιρεία έγιναν περίπου χίλιοι εκατό. Έµποροι, οπλαρχηγοί, Φαναριώτες, 

καραβοκύρηδες, κοτζαµπάσηδες, κληρικοί µυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Ανάµεσά τους ο Παλαιών 

Πατρών Γερµανός, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, οι αδελφοί 

Λάζαρος και Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο 

Θεόδωρος Νέγρης, ο Ανδρέας Ζαΐµης, ο Ανδρέας Λόντος, ο Ιωάννης Νοταράς κ.α. Η ένταξη στη Φιλική 

Εταιρεία προϋπέθετε δοκιµασία, πίστη και αφοσίωση και γινόταν µε όρκο ζωής: τον «Όρκο των 

Φιλικών»: 

Ορκίζοµαι ενώπιον του αληθινού θεού οικειοθελώς, ότι θέλω είµαι επί ζωής µου πιστός εις την Εταιρείαν 
κατά πάντα. Να µη φανερώσω το παραµικρόν από τα σηµεία και λόγους της, µήτε να σταθώ κατ' ουδένα 
λόγον η αφορµή του να καταλάβωσιν άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, µήτε εις συγγενείς µου, 
µήτε εις πνευµατικόν ή φίλον µου. 
Ορκίζοµαι, ότι εις το εξής δεν θέλω έµβει εις καµίαν άλλην εταιρείαν, οποία και αν είναι, µήτε εις κανένα 
δεσµόν υποχρεωτικόν. Και µάλιστα, οποιονδήποτε δεσµόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την 
Εταιρείαν, θέλω τον νοµίζει ως ουδέν. 
Ορκίζοµαι, ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν µου αδιάλλακτον µίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος 
µου, οπαδών και των οµοφρόνων µε τούτους. Θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον 
παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήση. 
Ορκίζοµαι να µη µεταχειρισθώ ποτέ βίαν δια να συγγνωρισθώ µε κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ 
εναντίας µε την µεγαλυτέραν επιµέλειαν να µη λανθασθώ κατά τούτο, γινόµενος αίτιος ακολούθου τινός 
συµβάντος. 
Ορκίζοµαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, µε όλην την δύναµιν και την κατάστασίν µου. Να 
προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι µεγαλύτερος εις τον βαθµόν, και αν έτυχε πρότερον 
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εχθρός µου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω καθ' όσον η έχθρα µου ήθελε είναι 
µεγαλυτέρα. 
Ορκίζοµαι, ότι, καθώς εγώ παρεδέχθην εις την Εταιρείαν, να δέχωµαι παροµοίως άλλον αδελφόν, 
µεταχειριζόµενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζοµένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, 
θερµόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι µόνον να φυλάττη το µυστικόν, 
αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήµατος. 
Ορκίζοµαι να µην ωφελώµαι κατ' ουδένα τρόπον από τα χρήµατα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερόν 
πράγµα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το έθνος µου. Να προφυλάττωµαι παροµοίως και εις τα 
λαµβανόµενα και στελλόµενα εσφραγιαµένα γράµµατα. 
Ορκίζοµαι να µην ερωτώ ποτέ κανένα των Φιλικών µε περιέργειαν, δια να µάθω οποίος τον εδέχθη εις 
την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε µήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορµήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος 
µε παρεδέχθη. Να υποκρίνωµαι µάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σηµείον εις το εφοδιαστικόν τινος 
Ορκίζοµαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν µου, να είµαι ενάρετος. Να ευλαβώµαι την θρησκείαν 
µου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγµα. Να συµβουλεύω και να 
συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβωµαι την διοίκησιν, τα έθιµα, τα κριτήρια και 
τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατρίβω. 
Τέλος πάντων ορκίζοµαι εις Σε, ω Ιερά πλην τρισαθλία Πατρίς, ορκίζοµαι εις τους πολυχρονίους 
βασάνους Σου, ορκίζοµαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα 
τέκνα Σου, εις τα ίδια µου δάκρυα, χυνόµενα κατά ταύτην την στιγµήν, και εις την µέλλουσαν ελευθερίαν 
των οµογενών µου, ότι αφιερώνοµαι όλως εις Σε. Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των 
διαλογισµών µου. Το όνοµά Σου ο οδηγός των πράξεών µου και η ευτυχία Σου η ανταµοιβή των κόπων µου. 
Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήση επάνω εις τη κεφαλήν µου όλους τους κεραυνούς της, το όνοµά µου να 
είναι εις αποστροφήν, και το υποκείµενόν µου το αντικείµενον της κατάρας και του αναθέµατος των 
Οµογενών µου, αν ίσως λησµονήσω εις µίαν στιγµήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος µου. 
Τέλος ο θάνατός µου ας είναι η άφευκτος τιµωρία του αµαρτήµατός µου, δια να µη µολύνω την αγνότητα 
της Εταιρείας µε την συµµετοχήν µου. 

    Οι φιλικοί είχαν ψευδώνυµα και χρησιµοποιούσαν κρυπτογραφικό κώδικα. Ένα πέπλο µυστηρίου 

κάλυπτε την Αρχή αφού τα µέλη της ήταν άγνωστα. Έτσι οι υποτιθέµενες διασυνδέσεις και στηρίξεις 

της Εταιρείας φάνταζαν µεγάλες.  

    Όπως είναι αναµενόµενο σε ένα τέτοιας έκτασης πολιτικό εγχείρηµα που ξεκίνησε από το εξωτερικό 

και η ιδέα του άρχισε να διαχέεται στην υπόδουλη Ελλάδα, αρκετοί πολιτικοί τυχοδιώκτες βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος και µπήκαν στις τάξεις της Εταιρείας. Αφού οι µυηµένοι πλήθαιναν και το όλο 

εγχείρηµα κινδύνευε να γίνει γνωστό, θα έπρεπε να εµφανιστεί ο επικεφαλής της Εταιρείας. Αυτός δεν 

θα µπορούσε να είναι ένας από τους άσηµους µικρεµπόρους της Αρχής, αλλά κάποιος γνωστός και 

ισχυρός Έλληνας. Ο Καποδίστριας, που ήταν η πρώτη επιλογή των φιλικών αρνήθηκε. Όµως, µε τη 

βοήθεια του υπαλλήλου του Καποδίστρια, φιλικού Κωνσταντίνου Καντιώτη, ο Εµµανουήλ Ξάνθος 

ζήτησε από τον εξάδελφο των Υψηλάντηδων Ιωάννη Μάνο, συνάντηση µε τον πρίγκιπα Αλέξανδρο 

Υψηλάντη. Οι κοινοί τεκτονικοί δεσµοί διευκόλυναν την προσέγγιση. Τον διάλογο από αυτή τη 

συνάντηση, που έγινε στην Πετρούπολη στις 11 Απριλίου 1820, περιγράφει ο Ξάνθος: 

- Υψηλάντης: «Γιατί οι Έλληνες δεν προσπαθούν να ενεργήσουν ώστε, αν δεν δύνανται να ελευθερωθούν 
από τον ζυγόν, τουλάχιστον να τον ελαφρώσουν;» 
- Ξάνθος: «Πρίγκιψ, µε ποία µέσα και µε ποίους οδηγούς να ενεργήσωσιν οι δυστυχείς Έλληνες την 
βελτίωσιν της πολιτικής των καταστάσεως; Αυτοί έµειναν εγκαταλελειµµένοι από εκείνους, οίτινες 
εδύναντο να τους οδηγήσωσι, διότι όλοι οι καλοί οµογενείς καταφεύγουν εις ξένους τόπους και αφήνουν 
τους οµογενείς των ορφανούς. Ιδού ο Κόµης Καποδίστριας υπηρετεί τη Ρωσίαν, ο µακαρίτης πατήρ σας 
κατέφυγε εδώ και ο Καρατζάς εις την Ιταλίαν, υµείς ο ίδιος υπηρετούντες την Ρωσίαν εχάσατε υπέρ 
αυτής την δεξιάν χείρα σας, και άλλοι ίσοι καλοί καταφεύγοντες εις την χριστιανικήν Ευρώπην µένουν 
εκεί, χωρίς να φροντίζουν δια τους δυστυχείς αδελφούς των.» 
- Υψηλάντης: «Αν εγώ εγνώριζον ότι οι οµογενείς µου είχον ανάγκην από εµέ και εστοχάζοντο, ότι 
εδυνάµην να συντελέσω εις την ευδαιµονίαν των, σου λέγω εντίµως, ότι ήθελον µετά προθυµίας κάµω 
κάθε θυσίαν, ακόµη και την κατάστασίν µου, και τον εαυτόν µου θα εθυσίαζον υπέρ αυτών». 
- Ξάνθος: «Δος µοι Πρίγκιψ, την χείρα σας εις βεβαίωσιν των όσων εκφράσθητε». 
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την σωτηρίαν µας. Έκαστος νουνεχής ηµπορεί να γνωρίση πόσον ψευδής είναι η πρόληψις 
αύτη, αρκεί µόνον να βαθύνει εις τα πράγµατα της πατρίδος µας. Ρίψατε τα βλέµµατά 
σας εις τας θάλασσας, και θέλετε τας ιδεί κατασκεπασµένας από θαλασσοπόρους 
οµογενείς, ετοίµους να ακολουθήσωσι το παράδειγµα της Σαλαµίνος. Κυττάξετε εις την 
ξηράν, και απανταχού βλέπετε Λεωνίδας, οδηγούντας φιλοπάτριδας Σπαρτιάτας. 
Κυττάξετε την οµόνοιαν, ήτις συνδέει των ηρώων τούτων τας ψυχάς. Κυττάξετε την 
προθυµίαν και ζήλον αυτών. Παραβάλετε τας εξαισίους και µεγάλας ταύτας αρετάς µε 
την χαυνότητα, αδυναµίαν και εσωτερικήν ταραχήν του εχθρού µας· και τότε, αν 
ηµπορήτε, είπατε, ότι από άλλους πρέπει να προσµένωµεν την σωτηρίαν µας. Ναι, 
αδελφοί οµογενείς. Έχετε πάντοτε προ οφθαλµών, ότι ποτέ ξένος δεν βοηθεί ξένον, χωρίς 
µεγαλώτατα κέρδη. Το αίµα, το οποίον θέλουν χύσει οι ξένοι δι΄ ηµάς, θέλοµεν το 
πληρώνει ακριβότατα και ουαί εις την Ελλάδα όταν συστηµατική δεσποτεία ενθρονισθή 
εις τα σπλάχνα της. Όταν όµως µόνοι µας αποσείσωµεν τον ζυγόν της τυραννίας, τότε της 
Ευρώπης η πολιτική θέλει βιάσει όλας τας ισχυράς Δυνάµεις, να κλείσωσι µε ηµάς 
συµµαχίας και επιµαχίας αδιαλύτους». 

Ο Υψηλάντης υπέγραψε κι άλλες εγκυκλίους. Μία από αυτές έδωσε στον Παπαφλέσσα για να την 

διαβιβάσει στους Πελοποννησίους. Με αυτήν τους καλούσε να ετοιµαστούν, ώστε: 

«…όταν έλθη η ευτυχεστέρα της ζωής µου ώρα, να καταφιλήσω το ιερόν της πατρίδος 
έδαφος και να ευρεθώ εις το µέσον των Πελοποννησίων, να είναι τα πάντα διατεταγµένα, 
ίνα κινηθώµεν αµέσως µε την βοήθειαν του Θεού». 

Για να επιταχύνει τη µετάβασή του στην Πελοπόννησο, έστειλε και πάλι µε τον Παπαφλέσσα, 

επιστολή στον Σπετσιώτη, Φιλικό καραβοκύρη Γεώργιο Πάνου, µε την οποία του ζητούσε, µετά από 

συνεννόηση µε τον Παπαφλέσσα για τον καταλληλότερο χρόνο, να στείλει εξοπλισµένο πλοίο στην 

Τεργέστη για να τον παραλάβει. Με άλλες επιστολές του σε Φιλικούς οµογενείς, στην Κύπρο, στην 

Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη ζητούσε να στείλουν τις εισφορές τους, σε χρήµα και εφόδια, στον 

Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλο στην Πάτρα για να τα βρει εκεί µε την άφιξή του στην Πελοπόννησο. 

Αποφασίστηκε επίσης να γίνει ταυτόχρονα εξέγερση στη Μολδοβλαχία από τους Φιλικούς 

οπλαρχηγούς Γεωργάκη Ολύµπιο και Σάββα Καµινάρη Φωκιανό µε τη συνεργασία του Βλάχου 

Τούντορ Βλαδιµηρέσκου.  

Μετά από αυτό το πολεµικό συµβούλιο στο Ισµαήλι, ο Υψηλάντης και λίγο αργότερα και ο Ξάνθος 

πήγαν στο Κισνόβι, το σηµερινό Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Εκεί, λίγο αργότερα, µετά 

από πρόσκληση του Υψηλάντη, έφτασε και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.  

Όµως, µόλις στις  24 Οκτωβρίου τα σχέδια άλλαξαν. Οι πληροφορίες που έφταναν στο Κισνόβι έλεγαν 

ότι ο Υψηλάντης δεν θα µπορούσε να φθάσει στην Τεργέστη, µέσω Αυστρίας λόγω της στρατιωτικής 

εµπλοκής της Αυστρίας στην καταστολή της επανάστασης της Νάπολης. Επίσης ο Σάββας Καµινάρης 

Φωκιανός ειδοποίησε από το Βουκουρέστι, µέσω του Ξάνθου, ότι ο σουλτάνος πήρε προληπτικά µέτρα 

κατά των Σέρβων και ότι τα σχέδια των Φιλικών είχαν προδοθεί. Έτσι, κι ενώ το πλοίο που είχε έρθει 

από τις Σπέτσες τον περίµενε για αρκετό καιρό στην Τεργέστη, ο Υψηλάντης µε εµπιστευτικές 

επιστολές-διαταγές, ενηµέρωσε τους κύριους παράγοντες της Εταιρείας, µεταξύ των οποίων και τον 

Παπαφλέσσα, ότι το σχέδιο της καθόδου του στην Πελοπόννησο εγκαταλείπεται ως ανεφάρµοστο και 

πρότεινε η εξέγερση να ξεκινήσει από το Ιάσιο το συντοµότερο δυνατό, ακόµα και στα µέσα Νοέµβρη. 

Όµως τα περί προδοσίας αποδείχθηκαν ανυπόστατα και η απόφαση για την εξέγερση 

οριστικοποιήθηκε. Αυτή θα άρχιζε την επόµενη  άνοιξη. Η αναβολή είχε και τα θετικά της. Ο Ιάκωβος 

Ρίζος Νερουλός, στα µέσα Νοέµβρη κατάφερε να µυήσει στην Εταιρεία τον ηγεµόνα της Μολδαβίας 

Μιχαήλ Σούτσο. Τον Ιανουάριο του 1821, ωστόσο, πληροφορίες που έφτασαν στους ηγέτες των 

επαναστατών έκαναν λόγο για ενηµέρωση της Υψηλής Πύλης σχετικά µε το επαναστατικό σχέδιο, 

οπότε λήφθηκε η απόφαση να επισπευσθεί η εξέγερση σε πολλές εστίες ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τα 

σχεδιασθέντα στο Ισµαήλι, στην Πελοπόννησο, την Κωνσταντινούπολη και τη Σερβία. Για την 

ενηµέρωση της Πύλης, για την ύπαρξη συνωµοτικής οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, είχε 

φροντίσει ο Άγγλος πρεσβευτής λόρδος Στράγκφορντ. 
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Ακόµα µια θετική εξέλιξη ήταν ο θάνατος, στις 18 Ιανουαρίου 1821, του αντιδραστικού ηγεµόνα της 

Βλαχίας, Αλέξανδρου Ν. Σούτσου. Αυτός, αν και είχε µυηθεί στη Φιλική, είχε δώσει υποψίες ότι 

συνεργαζόταν µε τους Τούρκους. Υποστηρίζεται ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε δηλητηρίασή του από 

µέλη της Φιλικής. Τη θέση του, µε υπόδειξη του Υψηλάντη διεκδίκησε µε επιτυχηµένο κίνηµα στη 

δυτική Βλαχία, ο Τούντορ Βλαδιµηρέσκου. Με τη συµµετοχή και τις οδηγίες του Γεωργάκη Ολύµπιου 

και του Γεώργιου Λεβέντη, πλήθη οπλισµένων Ρουµάνων χωρικών βάδιζαν για το Βουκουρέστι. Η 

εξέγερση των Ρουµάνων φαινοµενικά δεν έπληττε τον σουλτάνο. Ουσιαστικά όµως ήταν ένας 

επαναστατικός πυρήνας που θα µπορούσε να βοηθήσει τη σχεδιαζόµενη από την Εταιρεία, γενική 

εξέγερση. Ταυτόχρονα όµως, η προσπάθεια του Υψηλάντη για συµµαχία µε τους εξεγερµένους 

Σέρβους του Μίλος Οβρένοβιτς ήταν αποτυχηµένη. Ο Απόστολος της Εταιρείας Αριστείδης Παππάς, 

που είχε αναλάβει να τον προσεγγίσει, προδόθηκε και αφού συνελήφθη από τους Τούρκους, 

αυτοκτόνησε. 

Η ανικανότητα στη συνωµοτική δράση και ο αδέξιος τρόπος στρατολόγησης στις ηγεµονίες, είχε 

αναγκάσει πολλούς επιφανείς Φιλικούς, όπως ο ηγεµόνας της Μολδαβίας Μιχάηλ Σούτσος και ο 

πρωθυπουργός του Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός να αναφέρουν την κατάσταση στον Υψηλάντη. Ο 

Νερουλός του έγραφε: 

«…Το άτακτον κίνηµα της καταγραφής γίνεται ηµέρα τη ηµέρα ατακτότερον, έφθασαν εις 
σηµείον να µάθουν το µυστήριον της φιλικής εταιρείας και αυτά τα µικρά παιδιά. Δεν 
άφησαν µήτε φούρναρη, µήτε µπακάλη που να µην τον κατέγραψαν. Το µυστικόν της 
αδελφότητος έγινε γνωστόν εις όλους τους εντοπίους…». 

Αυτή η κατάσταση δεν µπορούσε να συνεχιστεί. Πολλοί από τους ηγέτες της Φιλικής ήταν διστακτικοί. 

Τότε ο Υψηλάντης αποφάσισε να ξεκινήσει την Επανάσταση υψώνοντας τη σηµαία της στη Μολδαβία. 

Εκεί τα πράγµατα θα ήταν ευκολότερα, αφού, λόγω της ρωσο-τουρκικής συνθήκης του Βουκουρεστίου 

του 1812, οι Τούρκοι για να στείλουν στρατό στις ηγεµονίες έπρεπε να πάρουν πρώτα τη συγκατάθεση 

του τσάρου. Σε αυτό το εγχείρηµα ο Υψηλάντης πίστευε ότι θα είχε, εκτός φυσικά της Ρωσίας και τη 

συµπαράσταση των Σέρβων, των Βλάχων και των Βουλγάρων που θα επιδίωκαν κι αυτοί την 

ελευθερία τους. Το παράτολµο σχέδιο του ήταν: να ανάψει τη φλόγα της Επανάστασης στις ηγεµονίες, 

κάτι που θα λειτουργούσε σαν αντιπερισπασµός στις τουρκικές δυνάµεις. Έτσι θα έδινε χρόνο στους 

Έλληνες του Μοριά και στους Φαναριώτες της Πόλης να ξεσηκωθούν συγχρόνως και µε πίστη γιατί 

νίκη. Κατόπιν από εκεί ο Υψηλάντης θα διέσχιζε µε τον στρατό του τη Βλαχία, τη Βουλγαρία, τη 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία, και θα έφτανε στην Πελοπόννησο για να ηγηθεί αυτοπροσώπως του 

αγώνα που εν τω µεταξύ θα είχε ξεκινήσει. Συνοδοιπόροι του θα ήταν ο Γεωργάκης Ολύµπιος, ο 

Ιωάννης Φαρµάκης, ο Σάββας Καµινάρης Φωκιανός κι ο Βλάχος Τούντορ Βλαδιµηρέσκου.  

Ένα έγγραφο του Ξάνθου από το Ισµαήλι στις 19 Μαρτίου 1821 ρίχνει φως στη θέση του Υψηλάντη 

στην Εταιρεία καθώς και στον ρόλο της Ρωσίας στην υπόθεση της εξέγερσης: 

«…Ο Καλός όµως διορισθης Γενικός επίτροπος παρά της αρχής, και αρχιστράτηγος του 
ελληνικού έθνος, και εισακουσθείς µετά του φιλανθρώπου (δηλαδή του τσάρου) και 
ευεργετικού (Καποδίστρια), έλαβεν διαταγήν να κινήση φανερά δια της Δακίας (βόρεια της 
αριστερής όχθης του Δούναβη), και να εκδόση τα µανιφέστα του και προκυρίξεις της 
αποστασίας….». 

Αρχείο του Εµµανουήλ Ξάνθου, Ι.Ε.Ε.Ε., τ. Γ΄, σ. 152 

Αυτό το: «εισακουσθείς µετά του φιλανθρώπου και ευεργετικού, έλαβεν διαταγήν να κινήση φανερά δια 
της Δακίας» επιβεβαιώνει την πληροφορία του Φιλικού Αθανάσιου Ξόδιλου, ότι ο Υψηλάντης 

διατάχθηκε να ξεκινήσει την εξέγερση στη Μολδαβία, µετά από επιστολή του Καποδίστρια από το 

Τροππάου, που όµως έλαβε µόλις στις 17 Φεβρουαρίου 1821. 

Την 21η Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης πέρασε από το ρωσικό έδαφος τον ποταµό Προύθο 

επικεφαλής 165 ανδρών και µε µια κουστωδία περίπου δέκα ατόµων, µαζί µε τους αδελφούς του 

79



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Νικόλαο και Γεώργιο και τον πρίγκιπα Γεώργιο Καντακουζηνό, µπήκαν στο Ιάσιο, δηλαδή σε 

αυτοδιοικούµενο αλλά και εξαρτώµενο έδαφος της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Εκεί βρήκε να τον 

περιµένουν ο πρίγκιπας Μιχαήλ Βόδας και άλλοι τοπικοί άρχοντες καθώς και οι στρατιώτες του 

Γεωργάκη Ολύµπιου και του Γεώργιου Λεβέντη. Σχετικά λίγοι και απειθάρχητοι στρατιώτες, χαµηλής 

µόρφωσης και ηθικής. Τα λιγοστά για το επιχειρούµενο κίνηµα χρήµατα, δεν είχαν συγκεντρωθεί 

ακόµα. Από εκεί έστειλε την επαναστατική προκήρυξη:  

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος 

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεµούντες υπέρ 
των ιδίων Δικαιωµάτων και Ελευθερίας αυτών, µας επροσκάλουν εις µίµησιν, αυτοί, 
καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάµεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, 
και δι’ αυτής πάσαν αυτών την ευδαιµονίαν. 

Οι αδελφοί µας και φίλοι είναι πανταχού έτοιµοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η 
Ήπειρος, οπλοφορούντες µας περιµένωσιν. Ας ενωθώµεν λοιπόν µε Ενθουσιασµόν! Η 
Πατρίς µας προσκαλεί! 

 […] …Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι. Η Πατρίς µας προσκαλεί ~ 
Αλέξανδρος Υψηλάντης 

Την 23ην Φεβρουαρίου 1821. Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου» 

Όµως έπρεπε, έστω και τυπικά όπως πίστευε ο Υψηλάντης λόγω της επιστολής από το Τροππάου, να 

ζητήσει την συγκατάθεση του τσάρου αφού οι δύο ηγεµονίες βρίσκονταν υπό ρωσική προστασία και 

οποιαδήποτε κίνηση απαιτούσε τουλάχιστον τη ρωσική συγκατάνευση. Στις 26 Ιανουαρίου είχε 

ξεκινήσει το συνέδριο των κρατών-µελών της Ιερής συµµαχίας στο Λάιµπαχ. Σε αυτό συµµετείχε και η 

Ρωσία µε τον τσάρο Αλέξανδρο. Στις 23 Φεβρουαρίου ο Υψηλάντης, ο Σούτσος και οι άρχοντες της 

Μολδαβίας του απηύθυναν έκκληση συγκατάθεσης και  υποστήριξης. Η απάντηση του τσάρου όµως 

ήταν η αποκήρυξη της επανάστασης και η απόλυση του Υψηλάντη από τον ρωσικό στρατό! Οι Ρώσοι 

τον άδειασαν. Ταυτόχρονα ο τσάρος ως εγγυητής των ηγεµονιών, δήλωσε αµέτοχος των γεγονότων και 

έδωσε την έγκριση στον σουλτάνο να επέµβει.  

Στις 26 Φεβρουαρίου, σε δοξολογία στο Ιάσιο, ο µητροπολίτης Βενιαµίν ευλόγησε τη σηµαία της 

επανάστασης και το ξίφος του Υψηλάντη.  Σύντοµα όµως οι ελπίδες διαψεύστηκαν αφού το κίνηµά του 

δεν βρήκε την αναµενόµενη απήχηση. Μια σφαγή αιχµαλώτων Τούρκων στρατιωτών και αµάχων στο 

Γαλάτσι, από το σώµα του Βασίλειου Καραβία, έφερε την απέχθεια των ντόπιων για την εξέγερση που 

είχε µόλις ξεσπάσει. Ταυτόχρονα ήρθε και ο αφορισµός του πατριάρχη στον Υψηλάντη και τον Σούτσο. 

Ο Υψηλάντης τοποθετήθηκε γι’ αυτόν:  

«…Ο Πατριάρχης, βιαζόµενος παρά της Πόρτας, σας στέλλει αφοριστικά…εσείς όµως να 
θεωρήτε πάντα ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται µε βίαν και άνευ θελήσεως…» 

Στο παρασκήνιο, η δράση του Αυστριακού προξένου επέτεινε την ήδη δυσχερή θέση του Υψηλάντη. Με 

κάθε τρόπο, ο πρόξενος προσπαθούσε να περιορίζει τη δύναµη του Υψηλάντη και παρακολουθούσε 

καθηµερινά κάθε του κίνηση µε στόχο την µαταίωση µιας εξέγερσης στην Κωνσταντινούπολη. Οι 

σφαγές των υπόπτων για εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη είχαν ηθικό αυτουργό την Αυστρία του 

Μέττερνιχ. Στα µέσα Μαρτίου 1821, στα σύνορα Βλαχίας-Μολδαβίας, στην πόλη Φωξάνη (Focşani), ο 

Υψηλάντης ίδρυσε τον Ιερό λόχο. Ήταν ένα στρατιωτικό σώµα που συγκροτήθηκε από νεαρούς 

Έλληνες εθελοντές, κυρίως σπουδαστές, από τις ελληνικές παροικίες της Οδησσού και της 

Μολδοβλαχίας. Ήταν ένα επίλεκτο σώµα, αρχικά εκατόν είκοσι ιερολοχιτών. Αυτοί στη συνέχεια 

έγιναν τετρακόσιοι και ήταν η ψυχή του στρατού του Υψηλάντη και ουσιαστικά το πρώτο οργανωµένο 

ελληνικό στρατιωτικό σώµα.  

Στη συνέχεια όµως ήρθαν οι προδοσίες από αυτούς που ο Υψηλάντης θεωρούσε αφοσιωµένους. Ο 

Σάββας Καµινάρης Φωκιανός, Έλληνας αξιωµατούχος στη Μολδαβία και Φιλικός, διαφώνησε λόγω της 

αρνητικής απάντησης των Ρώσων για την υποστήριξη του κινήµατος και συνεργάστηκε µε τους 
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Τούρκους. Τον Μάιο του 1821 µάλιστα πολέµησε εναντίον των Ελλήνων. Ο φιλόδοξος Βλάχος, Τούντορ 

Βλαδιµηρέσκου επίσης, παρά τις συναντήσεις του µε τον Υψηλάντη και άλλους Έλληνες, έδρασε 

προδοτικά. Αφού συνελήφθη από τον Γεωργάκη Ολύµπιο, ζήτησε να απολογηθεί στον Υψηλάντη. 

Αυτός, µετά την ανεπαρκή και έωλη απολογία του, τον παρέδωσε στις 21 Μαΐου στους Καραβία, 

Ορφανό και Κάραβελλόπουλο. Εκτελέστηκε στις 27 Μαΐου 1821, στο Τιργκόβιστε. H αποκήρυξη της 

επανάστασης από τη Ρωσία, ο υποβολιµαίος από τον σουλτάνο αφορισµός του Υψηλάντη και του 

Σούτσου από τον πατριάρχη, η δράση του Αυστριακού προξένου και οι προδοσίες των Σάββα Καµινάρη 

Φωκιανού και Τούντορ Βλαδιµηρέσκου, οδήγησαν στον όλεθρο το κίνηµα του Υψηλάντη στη 

Μολδοβλαχία.  

Παρά την αποτυχία, υπήρξαν και ηρωικά κατορθώµατα σε αυτή την εξέγερση. Το έπος του Ιερού 

λόχου, στις 7 Ιουνίου 1821 στο Δραγατσάνι κι η µάχη του Σκουλενίου µετά από δέκα ηµέρες, έδειξαν τη 

δίψα τους για την ελευθερία. Μετά τη συντριβή του Ιερού λόχου, ο Υψηλάντης µε τη συνοδεία του, 

πέρασε ανυποψίαστος τα αυστριακά σύνορα και στο Αράντ (Arad) παραδόθηκε στους Αυστριακούς. Οι 

Ρώσοι, για να απαλλαγούν από αυτόν τον παγίδευσαν. Μετά από συνεννόηση του τσάρου µε τον 

Μέττερνιχ, οι Αυστριακοί του εξέδωσαν πλαστό διαβατήριο υπό το όνοµα Δηµήτριος Παλαιογενείδης. 

Ρώσοι και Αυστριακοί τον θυσίασαν για να µην διαταράξουν τις σχέσεις τους µε τον σουλτάνο. Στις 3 

Ιουνίου 1821, πριν ακόµα από τη συντριβή του Ιερού λόχου και του οράµατος του Υψηλάντη στο 

Δραγατσάνι, ο Μέττερνιχ γράφει στον υπουργό στρατιωτικών Bellegarde: 

«Ο εν Κωνσταντινουπόλει αυτοκρατορικός πρεσβευτής της Ρωσίας υπέβαλε αρχάς Μαΐου 
εις τον καισαροβασιλικόν (αυστριακόν) Έξαρχον την πρότασιν να εφοδιάση τον αρχηγόν 
των εξεγερθέντων Ελλήνων εις την Βλαχίαν, Αλέξανδρον Υψηλάντην, δι’ ενός 
διαβατηρίου, δια να δυνηθή να µεταβή µέσω των αυστριακών χωρών εις ένα οιονδήποτε 
αποµεµακρυσµένον λιµένα και να επιβιβασθή εκείθεν δι’ Αµερικήν». 

Στο Αράντ, στις 13 Ιουλίου 1821, ο αιχµάλωτος πια Αλέξανδρος Υψηλάντης υποχρεώθηκε να 

υπογράψει αυτόγραφη δήλωση εχεµύθειας στα γαλλικά, για ότι επρόκειτο να υποστεί στην 

αιχµαλωσία του:  

«Υποχρεούµαι επί τω λόγω της τιµής µου ότι θα τηρήσω µεγίστην εχεµύθειαν ως προς 
τον τόπον της παραµονής µου και ότι δεν θα γράψω τίποτε ούτε εις τους συγγενείς µου 
ούτε εις άλλα πρόσωπα. Επίσης εγγυώµαι το αυτό δια τους αδελφούς µου και τα τέσσερα 
πρόσωπα της ακολουθίας µου. 
Εγένετο εν Αράντ παρουσία του αντιστράτηγου Torry και του συνταγµατάρχου Lebzeltern 
τη 13η Ιουλίου 1821. 

Αλέξανδρος Υψηλάντης ». 

Πολυχρόνη Ενεπεκίδη: Αλέξανδρος Υψηλάντης- Αθήνα 1969 (σελίδα 15 & 14).  

  

Τότε όµως ξεκίνησε και η τραγωδία της αιχµαλωσίας του. Την ακολουθία του αποτελούσαν οι 

µικρότεροι αδελφοί του Γεώργιος και Νικόλαος, ο υπασπιστής και γραµµατέας του Γεώργιος 

Λασσάνης, και οι Γεράσιµος Ορφανός, Βάσλωφ Χορνόφσκυ και Κωνσταντίνος Καβαλλερόπουλος ως 

υπηρέτες. Ο Υψηλάντης και η συνοδεία του, µε νέο πλαστό όνοµα «βαρόνος Schönwörth», έµειναν 

αιχµάλωτοι του Μέττερνιχ για περισσότερο από έξι χρόνια. Δύο χρόνια στο φρούριο Μούνκατς και 

µετά τον Ιούνιο του 1823 για ακόµα τέσσερα χρόνια, στο φρούριο Τερέζιενστατ, µέχρι τις 24 Νοεµβρίου 

1827. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέθανε στη Βιέννη στις 19 Ιανουαρίου 1828 σε ηλικία 36 ετών, από την 

κληρονοµική µυοτονική δυστροφία που έπασχε, πριν προλάβει να φύγει από την Αυστρία. 

Τουλάχιστον δύο από τα αγόρια της οικογένειας Υψηλάντη, ο Αλέξανδρος και λίγο αργότερα ο 

Δηµήτριος, έπασχαν και πέθαναν από µυοτονική δυστροφία.   

  

Τον Σεπτέµβριο του 1821, γράφτηκε ο επίλογος της εξέγερσης του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη 

Μολδοβλαχία µε τη θυσία του Γεωργάκη Ολύµπιου στη µονή Σέκου.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στη σύσκεψη της Βοστίτσας, οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου που γνώριζαν από το φθινόπωρο, µετά 

από την επιστροφή από την Οδησσό στην Πάτρα του διπλωµάτη Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, την 

εκλογή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, υποδέχθηκαν τουλάχιστον µε δυσπιστία τον Παπαφλέσσα. Αυτός 

όµως τους έδειξε τις οδηγίες και τα διαπιστευτήριά του, στα οποία ονοµαζόταν από τον Υψηλάντη, 

«άλλος εγώ». Με ψέµατα κι αλήθειες, παροτρύνσεις, εκβιασµούς, απειλές, υποσχέσεις και 

διαβεβαιώσεις προσπάθησε να πείσει τους προκρίτους για την αναγκαιότητα της άµεσης έναρξης του 

επαναστατικού κινήµατος, θέτοντας σαν όριο για την Επανάσταση την 25η Μαρτίου. Με τον άκρατο 

ενθουσιασµό του και τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, παρά την επιστολή του Υψηλάντη που 

παρουσίασε, χαρακτηρίστηκε «απατεών και εξωλέστατος» από τον Παλαιών Πατρών Γερµανό και 

σχεδόν προπηλακίστηκε από τους συµµετέχοντες.  

Γιατί όµως υπήρχε τόση δυσπιστία και αντίδραση στις εξαγγελίες του Παπαφλέσσα αλλά και του 

Υψηλάντη; Ποιός ήταν ο λόγος της διαρκούς αναβλητικότητας πολλών προκρίτων για την επερχόµενη 

Επανάσταση; Φαίνεται ότι σε αυτήν οδηγούσαν οι οδηγίες του «κύκλου της Πίζας», του µητροπολίτη 

Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου. Συγκεκριµένα ο Ιγνάτιος, µετά την φυγή του από την Ήπειρο, αποτελούσε 

πόλο έλξης για πολλούς Έλληνες και επηρέαζε σηµαντικά τις εξελίξεις. Με σαφώς φιλορωσικές θέσεις 

αλλά και εθνοκεντρική στόχευση, ήταν σε αγαστή σύµπνοια µε τον Κοραή, τον Άνθιµο Γαζή, τον 

Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ανδρέα Λουριώτη, τον Γεώργιο Πραΐδη, τον Κωνσταντίνο Πολυχρονιάδη και 

άλλους οµογενείς, όπως ο έκπτωτος Φαναριώτης ηγεµόνας της Βλαχίας Ιωάννης Καρατζάς και 

ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος µάλιστα διέµενε στην οικία του Ιγνατίου στην Πίζα από το 

1818 µέχρι το 1821. Οι πρόκριτοι πριν από τη σύσκεψη της Βοστίτσας ζήτησαν τη γνώµη του Ιγνάτιου 

σχετικά µε την έναρξη της Επανάστασης. Αυτός, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, έβλεπαν πρόωρη 

την έναρξη του αγώνα χωρίς την απαραίτητη µορφωτική προετοιµασία των Ελλήνων. Ο Ιγνάτιος και 

µετά την έναρξη της Επανάστασης συνέχιζε να την χαρακτηρίζει πρόωρη ενώ ταυτόχρονα έριχνε 

σοβαρές ευθύνες στη Φιλική Εταιρεία και τον Υψηλάντη γι’ αυτό. Αυτές οι θέσεις του υπάρχουν στο 

υπόµνηµά του µε τίτλο «Παρατηρήσεις εις την παρούσαν κατάστασιν της Πελοποννήσου» της 20ης Μαΐου 

1821. Ενδεχοµένως απώτερη φιλοδοξία του να ήταν η εκτόπιση της Φιλικής και του Δηµήτριου 

Υψηλάντη που εκπροσωπούσε τον αδελφό του και η καθοδήγηση του αγώνα από τον ίδιο και τον 

Καρατζά.  

Αν και τα πρακτικά της συνέλευσης έχουν χαθεί, στη σύσκεψη της Βοστίτσας υπήρξε πολυφωνία. 

Υπήρξαν ακόµα και απόψεις, όπως αυτή του Σωτήρη Χαραλάµπη:  

«… πιστεύω πως η Ρωσία, όπου έχει την ίδια θρησκεία µ' εµάς, θα συντροφέψει τον 
Υψηλάντη µε στρατεύµατα... Μα εµείς εδώ, αφού ξεκάνουµε τους Τούρκους, σε ποιον θα 
παραδοθούµε; Ποιον θα 'χουµε ανώτερο; Ο ραγιάς, αφού πάρει τα όπλα δε θα µας ακούει 
πια και δε θα µας σέβεται και θα πέσουµε στα χέρια εκείνου, που δεν µπορεί να κρατήσει 
το πιρούνι να φάει! (σ. υπονοεί τον αδελφό του Παπαφλέσσα Νικήτα). Κάλλιο οι Τούρκοι κι 
ο ραγιάς υπόδουλος, παρά λεύτερο έθνος µε το λαό να 'χει δικαιώµατα».» 

Διατυπώθηκαν πολλές αναβλητικές προτάσεις και αµφισβητήσεις κυρίως από τον Παλαιών Πατρών 

Γερµανό: 

« -Αλλ' εις την εποχήν ταύτην οποία δείγµατα θετικότητας έχοµεν, διά να πιστεύσωµεν 
όσα λέει ο Δικαίος και όσα γράφει ο Υψηλάντης; 
-Είνε σύµφωνον άπαν το έθνος και συνυπακούεται; 
-Ποίαι αι άφευκτοι ανάγκαι του πολέµου, πόσα έχοµεν, πόσα λείπουν, και πόθεν θα τα 
πορισθώµεν; 
-Τις η δύναµις του έθνους εις οπλοφόρους και αρκεί διά τον σκοπόν; 
-Αν αντισταθή καθ’ ηµών δύναµις τις ευρωπαϊκή τι ποιητέον; 
-Εάν προ της ενάρξεως του αγώνος ανακαλύψη τας ενεργείας µας η τουρκική εξουσία 
ποια οικονοµία πρέπει να γίνει;» 

Τελικά, µετά από πέντε συνεδριάσεις, από τις 26 µέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 1821, έγινε αποδεκτό το 

σχέδιο για τη µετάβαση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μάνη και την έναρξη από εκεί της 

Επανάστασης. Ακόµα µεταξύ των άλλων η συνέλευση αποφάσισε να µην κινηθούν επαναστατικά 
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µέχρι να έλθει ο «προσδοκώµενος πληρεξούσιος» και αφού επαναστατήσουν πρώτα και άλλα µέρη της 

Ελλάδος. Ακόµα να συγκεντρώσουν τις συνεισφορές για τον µελλοντικό αγώνα στην Πάτρα, να µην 

στείλουν αντιπροσώπους στην πρόσκληση του καϊµακάµη στην Τριπολιτσά και να ξαναζητήσουν τη 

γνώµη του Αλέξανδρου Υψηλάντη για τον «µελετώµενον αγώνα» καθώς και για την ενδεχόµενη 

βοήθεια που θα µπορούσαν να περιµένουν από τη Ρωσία. Αν οι συνθήκες το επέτρεπαν κι υπήρχε 

ευνοϊκή απάντηση από τη Ρωσία, η έναρξη της Επανάστασης θα γινόταν την 25η Μαρτίου ή την 23η 

Απριλίου ή την 21η Μαΐου 1821. Έγινε έρανος µεταξύ των παρόντων για την οικονοµική ενίσχυση του 

αγώνα και διαβάστηκε επιστολή του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη που προέτρεπε στην ταχεία έναρξη της 

εξέγερσης. Ακόµα η συνέλευση απέστειλε τον Σωτήρη Χαραλάµπη στους Υδραίους φιλικούς για να 

τους µεταφέρει τις αποφάσεις της συνέλευσης και να προετοιµάσουν και αυτοί τον στόλο τους. Επίσης 

ο Παπαφλέσσας απέστειλε µε τον Χαραλάµπη µια επιστολή του, της 31ης Ιανουαρίου 1821, µε την 

οποία καλεί τον φιλικό, ναύαρχο του υδραίικου στόλου, Ιάκωβο Τοµπάζη να εµπιστευτεί και να 

αποδεχθεί τις εντολές του Χαραλάµπη. Όλοι οι συµµετέχοντες ανέλαβαν να ειδοποιήσουν τους 

προεστούς των επαρχιών τους για τις αποφάσεις της συνέλευσης. Η σύσκεψη της Βοστίτσας, απέτυχε 

ολοκληρωτικά αφού ανέδειξε τη διχογνωµία αλλά και τις αµφισβητήσεις στα λεγόµενα του 

Παπαφλέσσα από πολλούς συµµετέχοντες, δηλαδή φανέρωσε τον άλλο πόλο της Επανάστασης. Ήταν 

όµως σηµαντική αφού ανέδειξε επίσης την αναγκαιότητα για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Μετά τη Βοστίτσα και παρά την εντολή της συνέλευσης να αποσυρθεί στη Μονή της Σιδηρόπορτας, 

βορειοανατολικά της Καλαµάτας, ο Παπαφλέσσας κατευθυνόµενος προς τη Μεσσηνία, 

περιπλανήθηκε στην επαρχία Καλαβρύτων σπέρνοντας τον σπόρο της Επανάστασης στους κατά 

τόπους προκρίτους. Στη συνέχεια έφτασε στους Δεληγιανναίους στα Λαγκάδια της Καρύταινας. Κι εκεί 

συνάντησε την ίδια δυσπιστία. Έτσι, κατευθύνθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πολιανή. Μετά 

από λίγο όµως, για αποφύγει τους Τούρκους, κατέφυγε στο Γαρδίκι. Από εκεί, µε επιστολή στις 22 

Φεβρουαρίου 1821, ενηµέρωσε τον Ξάνθο για όλα τα διαδραµατισθέντα στη σύσκεψη της Βοστίτσας, 

εκφράζοντας την απορία του για την καθυστέρηση της καθόδου στην Πελοπόννησο του Υψηλάντη.  

Ακολούθως, από το Γαρδίκι κατέβηκε στη Μάνη για να συναντήσει τον Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη και 

να επιβεβαιώσει τη συµµετοχή του στην Επανάσταση. Παρά τις  διαβεβαιώσεις του Παπαφλέσσα, ο 

Πετρόµπεης προσπαθούσε να επικοινωνήσει µε τον Καποδίστρια και την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, 

για να διασταυρώσει τις πληροφορίες. Αµέσως όµως και αφού τα µηνύµατα που έφθαναν σ’ αυτόν από 

πολλούς αγγελιοφόρους τον βεβαίωναν ότι η Επανάσταση θα γίνει µε τη βοήθεια της Ρωσίας, 

συµφώνησε µε τον Παπαφλέσσα για τη συµµετοχή του σε αυτήν. Ο Παπαφλέσσας του υποσχέθηκε 

ακόµα ότι ο ίδιος ο αρχηγός, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα ηγηθεί της Επανάστασης µε στρατιωτική 

βοήθεια από τη Ρωσία, ενώ ο Πετρόµπεης θα ήταν ο αρχηγός της Μάνης και ο κύριος εκφραστής του 

αγώνα στο Μοριά. Ο Γεωργάκης Μαυροµιχάλης, αφού επέστρεψε στη Μάνη, δεν υπάκουσε στις 

προσταγές του πατέρα του για την άµεση επιστροφή του στο Πατριαρχείο και συνεπαρµένος από τα 

κηρύγµατα της Επανάστασης πήγε στην Ύδρα. Αφού ο Γεωργάκης αρνήθηκε, ο Πετρόµπεης για να 

πείσει για τις καλές του προθέσεις και για να αποσείσει τις υπόνοιες των Τούρκων για συµµετοχή του 

σε επαναστατικές κινήσεις, µετά µάλιστα την απροθυµία του να συλλάβει τον Κολοκοτρώνη και τον 

Παπαφλέσσα όπως του ζητούσαν, έστειλε όµηρο στην Τριπολιτσά τον δεύτερο γιο του Αναστάση και 

τον ανιψιό του Πικουλάκη.  

Την ίδια εποχή, από τις 6 Ιανουαρίου 1821, ο Κολοκοτρώνης, που µόλις είχε επιστρέψει από την 

Ζάκυνθο, βρισκόταν στην Καρδαµύλη στο σπίτι του Παναγιώτη Τρουπάκη ή Μούρτζινου. Εκεί, µέχρι 

τον Μάρτιο, συνεχίζοντας το έργο του Χριστόφορου Περραιβού, φρόντιζε για την κατάπαυση των 

αντιζηλιών και των παθών που υπήρχαν µεταξύ των πολυάριθµων µανιάτικων οικογενειών. Στη 

Μάνη υπήρχε τότε µεγάλη ένταση και διχογνωµία για τον κατάλληλο χρόνο της έναρξης της 

Επανάστασης. Από τις αρχές Μαρτίου, στην προσηλιακή Μάνη επικρατούσε πολεµική ατµόσφαιρα και 

η στρατολόγηση ανδρών και η προµήθεια πολεµοφοδίων γινόταν φανερά. Στην αποσκιαδερή Μάνη 

υπήρχε φαινοµενική ηρεµία, λόγω της άµεσης επιρροής του Πετρόµπεη που φοβόταν τουρκική 

επέµβαση και µαταίωση της επαναστατικής προσπάθειας. Παρά τις αµφιβολίες των προεστών, το 

κλίµα στην Πελοπόννησο ήταν πια έντονα επαναστατικό και ένας σπινθήρας έλειπε για την µεγάλη 

έκρηξη. Κι αυτό δεν άργησε να γίνει. Μετά και από την παρότρυνση των προκρίτων της Αχαΐας που 

πρότειναν στον Μαυροµιχάλη «την προκαταρτικήν κίνησιν των Λακωνικών όπλων», οι Μανιάτες 

οπλαρχηγοί ήταν έτοιµοι για τις πολεµικές επιχειρήσεις.  
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Τα πολεµοφόδια παρέλαβε ο αδελφός του Παπαφλέσσα, Νικήτας. Η µεταφορά θα γινόταν µυστικά, τη 

νύχτα. Ένα ατύχηµα όµως µε ένα βαρέλι πυρίτιδας σ’ ένα πηγάδι, λίγο έξω από την Καλαµάτα, 

ενίσχυσε τις υποψίες του Τούρκου βοεβόδα Σουλεϊµάν αγά Αρναούτογλου για τις συνωµοτικές κινήσεις 

των Ελλήνων και έτσι αυτός κάλεσε τους προκρίτους της Καλαµάτας. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας είδε 

από µακριά το καραβάνι µε τα εφόδια να κατευθύνεται στο µοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Ρώτησε τους 

προκρίτους για αυτές τις κινήσεις των ενόπλων προς το µοναστήρι αλλά η απάντησή τους: «αγωγιάτες 
και ραγιάδες βοσκοί µεταφέρουν λάδι και αλάτι για να αλατίσουν τα τυριά και είναι ένοπλοι από το φόβο 
ληστών» δεν τον καθησύχασε. Ο βοεβόδας κράτησε σε οµηρεία τους προκρίτους, οι οποίοι όµως 

κατάφεραν να ειδοποιήσουν τους Έλληνες στο µοναστήρι.  

Οι συγκεντρωµένοι στον Προφήτη Ηλία, µε τέχνασµα προσπάθησαν να ελευθερώσουν τους οµήρους. 

Έστειλαν µια απειλητική επιστολή στους προκρίτους και τους κατοίκους της Καλαµάτας ζητώντας 

άµεσα, «εντός πέντε ηµερών», τρόφιµα και πολεµοφόδια για τουλάχιστον 2.000 άνδρες, αλλιώς θα 

κατέβουν να κάψουν την πόλη και να τους πάρουν αιχµάλωτους. Οι πρόκριτοι φυσικά, έδωσαν το 

γράµµα στον βοεβόδα. Αυτός αφού το διάβασε τους απελευθέρωσε αµέσως και τους συγκέντρωσε στο 

σπίτι του. Τους ρώτησε και πάλι: «τι συµβαίνει εκεί πάνω στο µοναστήρι, που το βλέπω µε το 
τηλεσκόπιο;» Αυτοί, δήθεν φοβισµένοι, του απάντησαν ότι προφανώς πρόκειται για ληστές και από το 

γράµµα τους και από τα εφόδια που ζητούν θα πρέπει να είναι πολλοί. Καλύτερα όµως θα ήταν να 

απαντούσε ο Κύριλλος, ο ηγούµενος του µοναστηριού, αν βέβαια µπορούσε να τον ρωτήσει. Ο 

βοεβόδας έστειλε και κάλεσε τον ηγούµενο ο οποίος ήλθε και τον διαβεβαίωσε ότι οι κλέφτες «είναι 
πάνω από 2.000 και ολοένα έρχονται και άλλοι από τα βουνά».   

  

Μετά από αυτές τις «πληροφορίες» ο βοεβόδας κάλεσε τους Τούρκους και τον στρατιωτικό διοικητή της 

πόλης, που διέθετε περίπου εκατό ετοιµοπόλεµους στρατιώτες, να εµποδίσουν τους Μανιάτες στην 

είσοδό τους στην πόλη και έδωσε το µήνυµα του κινδύνου στον µουσουλµανικό πληθυσµό µε την 

οδηγία να καταφύγουν µε τις οικογένειές τους στην Τριπολιτσά. Οι συνήθεις τοπικές τουρκικές 

δυνάµεις συµµετείχαν στην εκστρατεία του Χουρσίτ πασά εναντίον του Αλή πασά. Ταυτόχρονα ο 

βοεβόδας θέλησε να οπλίσει τους Έλληνες κατοίκους και να τους στείλει µαζί µε Τούρκους για την 

εκδίωξη των κλεφτών από το µοναστήρι. Οι πρόκριτοι όµως του αντέτειναν ότι όλοι µαζί δεν ήταν 

πάνω από τριακόσιοι και ότι και λόγω της απειρίας τους, είναι αδύνατον να εκδιώξουν πολύ 

περισσότερους και µάλιστα εµπειροπόλεµους κλέφτες. Του αντιπρότειναν να ζητήσει βοήθεια από τον 

Πετρόµπεη, που αφού ήταν αξιωµατούχος της Πύλης θα µπορούσε να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα. 

Ο βοεβόδας ενηµέρωνε για όλα τα γεγονότα µε γράµµατα τον πασά της Τριπολιτσάς, αυτά όµως δεν 

έφταναν ποτέ στον παραλήπτη τους αφού τα «εµπόδιζαν» οι επαναστάτες.  

Τότε ο βοεβόδας έγραψε στον Πετρόµπεη ζητώντας τη βοήθειά του, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και 

µάλιστα του ζητούσε να µπει και αυτός επικεφαλής των ενόπλων Μανιατών. Έτσι στις 19 Μαρτίου ο 

Πετρόµπεης έστειλε τον γιο του Ηλία µε σχεδόν 150 Μανιάτες στην Καλαµάτα. Οι Μανιάτες 

οχυρώθηκαν σε ισχυρές οικίες Καλαµατιανών Ελλήνων. Σε ένα νέο συµβούλιο των Τούρκων, στο οποίο 

πήρε µέρος και ο Ηλίας Μαυροµιχάλης, αποφάσισαν να ζητήσουν και πάλι από τον Πετρόµπεη να 

αποστείλει µεγαλύτερη δύναµη και να έλθει και ο ίδιος στην Καλαµάτα. Παράλληλα, κρυφά ο Ηλίας 

παράγγειλε στον πατέρα του να ειδοποιήσει όλα τα καπετανάτα της Μάνης και µε αυτό το πρόσχηµα 

να έρθουν και να αρχίσουν την Επανάσταση.  

Έτσι κι έγινε. Ειδοποίησαν και τον Κολοκοτρώνη και ξεσηκώθηκε όλη η Μάνη. Πετρόµπεης, 

Κολοκοτρώνης, Μούρτζινος, Κουµουνδουράκηδες, Καπετανάκηδες, Κυτριναίοι, Σασαριάνοι, 

Καρακίτζος, Χριστέας, Τζολάκης, Κωνσταντινέας, Κίβελος, Κρενίδης, Μισίκλης κ.α. ξεκίνησαν όλοι 

µαζί για την Καλαµάτα, στις 22 Μαρτίου. Το ίδιο βράδυ έφθασαν στην Καλαµάτα και οι Μεσσήνιοι,, οι 

Ανδρουσιανοί, κι οι Γαραντζαίοι µε τον Μητροπέτροβα, τον Οικονοµόπουλο και τον Δαρειώτη, οι 

Σαµπαζιώτες, οι Πισινοχωρίτες και λοιποί καπετάνιοι µε περίπου 2.500 άνδρες. Ο Αρναούτογλου και οι 

λοιποί Τούρκοι ετοιµάζονταν για την υποδοχή του φίλου τους Πετρόµπεη που νόµιζαν ότι ερχόταν να 

τους βοηθήσει σαν στρατιωτική δύναµη του σουλτάνου. Μετά από ένα επεισόδιο καταδίωξης και 

δολοφονίας ενός Τούρκου, του Μουράτ αγά, που προσπαθούσε να φύγει από την πόλη µαζί µε την 

οικογένειά του, στο Φραγκοπήγαδο από τον Νικηταρά, µπήκαν στην πόλη από τα Καλύβια ο 

Παπαφλέσσας και οι αδελφοί του Ηλίας και Νικήτας, ο Αναγνωσταράς Παπαγεωργίου, ο Παναγιώτης 
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Κεφάλας και οι υπόλοιποι που κατέβηκαν από τον Προφήτη Ηλία. Με τέτοια συρροή ενόπλων 

Ελλήνων στην πόλη οι Τούρκοι φοβήθηκαν και κλείστηκαν στους πύργους τους.  

Την επόµενη ηµέρα, στις 23 Μαρτίου, ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης και οι υπόλοιποι µπήκαν στην 

πόλη και αφόπλισαν τους Τούρκους, που παραδόθηκαν σε µια δεκαµελή επιτροπή, µε πρωτόκολλο και 

την υπόσχεση της αναίµακτης αποχώρησής τους από την Καλαµάτα. Τα όπλα και τα τρόφιµα των 

Τούρκων µοιράστηκαν στους µη έχοντες Έλληνες. Το ίδιο και οι αιχµάλωτοι, που κατέληξαν δούλοι στη 

Μάνη και στα χωριά της Μεσσηνίας. Όπως αναφέρει γι’ αυτούς ο Αµβρόσιος Φραντζής οι υποσχέσεις 

δεν κρατήθηκαν και: «…οµού µε τους εν Καλαµάτα κατοίκους ολίγους Οθωµανούς εκ διαλειµµάτων 
κατέφαγε το Φεγγάρι».  

Έτσι ξεκίνησε η Επανάσταση και το µεσηµέρι ακολούθησε δοξολογία, δίπλα στον ποταµό Νέδοντα. Ο 

Ιωάννης Φιλήµων στο «Δοκίµιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως» αναφέρει γι’ αυτήν: 

«…Μετά την ενθουσιώδη όλως και παρά πάντων ευλογουµένην είσοδον του 
Μαυροµιχάλου, ετελέσθη τη επιούση (24/3) παρά τον έξω της πόλεως µικρόν ποταµόν, τον 
ρέοντα διά των συνόρων της Λακωνίας και Μεσσηνίας, δοξολογία κοινή προς τον Ύψιστον 
και δέησις η περιπαθεστέρα δια την σωτηρίαν της πατρίδος. Εκεί ιερείς και ιεροµόναχοι, 
την ιεράν περιβεβληµένοι στολήν, έφερον τας εικόνας των Αγίων, δι’ αυτών δε 
ηυλογήθησαν αι σηµαίαι, και οιονεί ωρκίσθησαν πάντες, ο µεν Μαυροµιχάλης ίνα «αµύνη 
την πατρίδα και µόνος και µετά πάντων, και ιερά τα πάτρια τιµήση», οι δε στρατιώται ίνα 
«µη καταισχύνωσι τα όπλα τα ιερά, ούτε εγκαταλείψωσι τον παραστάτην, ότω αν 
στοιχήωσιν». Ενδοµύχως αγαλίασις ήν εµπνέει τοις δούλοις η ώρα της ελευθερίας, 
ανέλαµπεν επί του προσώπου όλων πάσης τάξεως, ηλικίας και γένους …» 

    Λιγότερο γλαφυρός ο George Finlay αναφέρει:  

«Πατριωτικά δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλα των άγριων πολεµιστών, και άγριοι 
οπλοφόροι έκλαιγαν σαν παιδιά. Όλοι οι παρόντες αισθάνονταν ότι το γεγονός άνοιγε µια 
νέα εποχή για την ελληνική ιστορία, και όταν η σύγχρονη Ελλάδα παράγει ιστορικούς, 
καλλιτέχνες και ποιητές, αυτή η σκηνή αναµφίβολα θα βρει τη θέση της στο Πάνθεο της 
Δόξας". 

Αµέσως στην Καλαµάτα συστάθηκε η Μεσσηνιακή Σύγκλητος µε επικεφαλής τον Πετρόµπεη 

Μαυροµιχάλη. Η πρώτη ενέργεια της Συγκλήτου ήταν η αποστολή διακήρυξης της ελευθερίας προς τα 

χριστιανικά έθνη ζητώντας τη βοήθειά τους. Αυτό το έγγραφο ήταν και η πρώτη πράξη αίτησης 

διεθνούς δικαίου της Ελληνικής Επανάστασης: 

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, 

Εκ µέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευµάτων 
Πέτρου Μαυροµιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου 

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωµανικής τυραννίας εις το διάστηµα ενός και απέκεινα 
αιώνος, κατήντησεν εις µιαν ακµήν, ώστε να µην µείνη άλλο εις τους δυστυχείς 
Πελοπονήσιους Γραικούς, ει µη µόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους 
των αναστεναγµούς. 
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερηµένοι από όλα τα δικαιά µας, µε µιαν γνώµην 
οµοφώνος απεφασίσαµεν να λάβωµεν τα άρµατα, και να ορµήσωµεν κατά των τυράννων. 
Πάσα προς αλλήλους µας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν 
εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέοµεν πνοήν ελευθερίας. 
Αι χείρες ηµών αι δεδεµέναι µέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής 
τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν µεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς 
µηδενισµόν της. 
Η γλώσσα µας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών 
παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα µεγαλοφώνως φωνάζει και 
κάµνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνοµα της Ελευθερίας. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Εν ενί λόγω απεφασίσαµεν, ή να ελευθερωθώµεν, ή να αποθάνωµεν. Τούτου ένεκεν 
προσκαλούµεν επιπόνως την συνδροµήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισµένων 
Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώµεν να φθάσωµεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον 
σκοπόν µας και να λάβωµεν τα δίκαιά µας. 
Να αναστήσωµεν το ταλαιπωρηµένον Ελληνικόν γένος µας. Δικαίω τω λόγω η µήτηρ µας 
Ελλάς, εκ της οποίας και υµείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον 
συνδροµήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώµεν, και ηµείς θέλοµεν σας οµολογή 
άκραν υποχρεώσιν, και εν καιρώ θέλοµεν δείξη πραγµατικώς την υπέρ της συνδροµής σας 
ευγνωµοσύνην µας. 

1821: Μαρτίου 23: Εν Καλαµάτα. εκ του σπαρτιατικού στρατοπέδου 
πέτρος µαυροµιχάλης αρχιστράτηγος του σπαρτιατικού και µεσσηνιακού στρατού. 

Αργότερα η «προειδοποίησις» κυκλοφόρησε σε αντίγραφα µε διάφορες ηµεροµηνίες.  

Στην Πάτρα, στις 23 Μαρτίου 1821,  ιδρύθηκε το Αχαϊκό Διευθυντήριο, από τους Ανδρέα Λόντο, 

Παλαιών Πατρών Γερµανό, Σωτήρη Χαραλάµπη, και τον  Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλο. Την ίδια 

ηµέρα, ο Ανδρέας Λόντος κήρυξε την Επανάσταση στη Βοστίτσα (Αίγιο) την οποία εγκατέλειψαν 

αµαχητί οι Τούρκοι κάτοικοί της. Τις προηγούµενες ηµέρες είχαν προηγηθεί περιστατικά ληστρικών 

πράξεων που είχαν αυξήσει τις υποψίες των Τούρκων για επερχόµενη εξέγερση. Τα κυριότερα ήταν οι 

δολοφονίες φοροεισπρακτόρων και ταχυδρόµων κοντά στο Λιβάρτζι των Καλαβρύτων από τον 

Ξαντάκη Τοµαρά και στο Αγρίδι από τον Νικολό Σολιώτη καθώς και η απόπειρα ληστείας του Σεΐντ 

αγά σε ενέδρα στην Χελωνοσπηλιά. Το Αχαϊκό Διευθυντήριο στις 26 Μαρτίου, επέδωσε και αυτό 

επαναστατική διακήρυξη στους ξένους διπλωµάτες που βρίσκονταν τότε στην Πάτρα. 

Ἐκλαµπρότατε Κόνσολε τῆς Μεγάλης Βρεττανίας 
    
Ἡµεῖς τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος τῶν Χριστιανῶν, βλέποντας, ὅτι ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν 
κατηφρόνουν ἡµᾶς τὸ ὀθωµανικὸν γένος καὶ σκοπεύει ὄλεθρον ἐναντίον µας πότε µὲ ἕνα, 
πότε µὲ ἄλλον τρόπον, ἀπεφασίσαµεν σταθερῶς ἢ να ἀποθάνωµεν ὅλοι, ἢ νὰ 
ἐλευθερωθῶµεν, καὶ τούτου ἕνεκα βαστοῦµεν τὰ ὅπλα εἰς χεῖρας, ζητοῦντες τὰ 
δικαιώµατά µας· ὄντες λοιπὸν βέβαιοι, ὅτι ὅλα τὰ χριστιανικὰ βασίλεια γνωρίζουν τὰ 
δίκαιά µας, καὶ ὄχι µόνον δὲν θέλουν µας ἐναντιωθῇ, ἀλλὰ θέλουν µας συνδράµει, καὶ ὅτι 
ἔχουν τὴν µνήµην, ὅτι οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί µας ἐφάνησάν ποτε ὠφέλιµοι εἰς τὴν 
ἀνθρωπότητα. Διὰ τοῦτο εἰδοποιοῦµεν τὴν Ἐκλαµπρότητά σας, καὶ σᾶς παρακαλοῦµεν νὰ 
προσπαθήσετε νὰ εἴµεθα ὑπὸ τὴν εὔνοιαν, καὶ προστασίαν τοῦ µεγάλου Κράτους τούτου. 
  

Ἔρρωσο 

1821: Μαρτίου 26 
Οἱ εἰλικρινεῖς φίλοι Σας 

+Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανός 
+Ὁ Κερνίτσης Προκόπιος 

Ὁ Ἀνδρέας Ζαΐµης 
Ὁ Ἀνδρέας Λόντος 

Ὁ Μπενιζέλος Ῥοῦφος 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η σηµαία της Ελλην. Επαναστάσεως εν Τριφυλλία υψώθη το πρώτον εις την Ζούρτσαν 
υπό του Αθανασίου Γρηγοριάδου, ακριβώς περί ώραν 10ην π.µ. της 25ης Μαρτίου, αφού 
ετελέσθη παράκλησις προς τον Θεόν υπό πολλών ιερέων προς αισίαν έκβασιν του Ιερού 
Ελληνικού Αγώνος...» 

Στις 26 Μαρτίου η Αρκαδιά καταλήφθηκε από τους Έλληνες, κι αυτή αναίµακτα όπως κι η Καλαµάτα. 

Την ίδια ηµέρα, οι επαναστάτες σύστησαν τις «Τριφυλλιακές Εφορίες» για τον ανεφοδιασµό των 

ενόπλων. Συνεχίζει ο Γρηγοριάδης: 

«…Την επιούσαν, ο Αθ. Γρηγοριάδης µεθ’ όλου του Ελληνικού στρατού, κινήσας εκείθεν 
εισήλθεν εις Κυπαρισσίαν την 11 π.µ. ώραν µε αλαλαγµούς «Ζήτω η Ελευθερία. Θάνατος 
εις τους Τούρκους» και τουφεκισµούς κηρύξας την επανάστασιν µετά του αδελφού του 
Γεωργίου, του Διονυσίου Παπαθεοδώρου (προς µητρός θείου των Γρηγοριάδων), του 
Δηµητρίου Παπατσώρη µε τους υιούς του Αναγνώστην και Αδάµ, του Ιωάν. Μέλιου, του 
Παναγιώτου Ντούφα, του Κωνσταντίνου Μέλιου, του Γεωργίου Συράκου και λοιπών 
οπλαρχηγών και προυχόντων µε 1800 στρατιώτας. Ανεγνωρίσθη δε τότε γενικός 
στρατιωτικός αρχηγός ο Αθ. Γρηγοριάδης. Ούτος µε τους λοιπούς προύχοντας 
συνέστησαν Τριφυλλιακάς Εφορίας, ίνα φροντίσωσι προς προµήθειαν τροφών, όπλων και 
πολεµοφοδίων δια το γενικόν στρατόπεδον της πολιορκίας των φρουρίων Νεοκάστρου και 
Μεθώνης...» 

Το πρωί της 27ης Μαρτίου, οι επαναστάτες ξεκίνησαν για το Νιόκαστρο. Χίλιοι οκτακόσιοι ένοπλοι, 

στην πλειοψηφία τους Ντρέδες, µε επικεφαλής τον Αθανάσιο Γρηγοριάδη και οπλαρχηγούς τους 

Γιαννάκη και Κωνσταντίνο Μέλιο, Δηµήτρη Παπατσώρη και τα παιδιά του, τον Παναγιώτη Ντούφα, 

τον Γεώργιο Συράκο κ.α. «κατηφόρισαν» για το Νιόκαστρο και τη Μεθώνη. Η διαδροµή τους 

ακολούθησε τη συντοµότερη χερσαία στράτα, «ριζοβουνιά» στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω. Η 

στράτα από την Αρκαδιά µέχρι το Μουζάκι, ήταν περίπου ένα τµήµα της σηµερινής επαρχιακής οδού 

Κυπαρισσίας-Χώρας. Η στράτα ξεκινούσε από την Αρκαδιά, περνούσε από τους Αρµενιούς, το 

Περδικονέρι, τους Χριστιάνους και έφτανε στο Μουζάκι. Από εκεί κατευθυνόταν νότια στη Λιγούδιστα, 

την Καβελαριά, τα Πετράλωνα, την Καµπίροβα, το Πισάσκι, το Οσµάναγα (σηµ. Κορυφάσιο) και 

κατηφόριζε για το Νιόκαστρο. 

Το απόγευµα της 27ης Μαρτίου, πλησιάζοντας στη Λιγούδιστα, οι Έλληνες συνάντησαν ένα σώµα 

εξακοσίων ενόπλων Τούρκων που επέστρεφε στην Αρκαδιά µε σκοπό να εξασφαλίσει τις εκεί 

περιουσίες τους και να ξαναπάρει την εξουσία από τους Έλληνες επαναστάτες. Η σύγκρουση στη 

Λιγούδιστα ήταν σφοδρή και κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες. Περιγράφει ο επικεφαλής της 

µάχης Αθανάσιος Γρηγοριάδης: 

Την 27 Μαρτίου του έτους 1821 περί την 6ην της πρωίας εκ Κυπαρισσίας ο Γρηγοριάδης µε 
τον αδελφό του Γεώργιον, τον θείον του Παπαθεοδώρου, τους Παπατσωραίους και λοιπούς 
οπλαρχηγούς και πολλούς καπιτάνους (αξιωµατικούς) µετά 1.800 Αρκαδίων οπλιτών, 
φέρων κυανόλευκον σηµαίαν έχουσαν σύµβολον µεν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
επιγραφήν δε τας λέξεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ» επορεύετο δια να πολιορκήση τα 
φρούρια του Νεοκάστρου και Μεθώνης. Και φθάσας την 4ην ώραν µετά µεσηµβρίαν παρά 
την Λιγούδισταν κωµόπολιν της Τριφυλλίας, κειµένη  προς βορράν και περί τας 4 ώρας 
απέχουσαν εκ του Νεοκάστρου, συνήντησεν καθ’ οδόν υπέρ τους 400 Τούρκους, και 200 
Αλβανούς διωκουµένους από τον Χαλίλ Μπέην , Ιµβραήµ Μπασίογλου και Σαλή Αγά, 
ερχοµένους εις Κυπαρισσίαν προς απόκρουσιν των Ελλήνων. Εκεί δε τότε µεταξύ των 
Αρκαδίων και των Τούρκων και Αλβανών, συνεκροτήθη µάχη πεισµατώδης καθ’ ήν 5άκις 
λυσσωδώς εφορµήσαντες οι Τούρκοι και Αλβανοί κατά των Αρκαδίων, ίνα τους 
εκτοπίσωσιν από τας θέσεις των, απεκρούσθησαν γενναίως δια συνεχούς και πυκνού 
τουφεκισµού. Τέλος µετά 3 ωρών µάχην πεισµατώδη, ηγουµένου του γενικού αρχηγού 
Γρηγοριάδου σπασάµενοι τα ξίφη και τα γιαταγάνια εφώρµησαν ατροµήτως εναντίον των 
εχθρών, τους έτρεψαν εις άτακτον φυγήν και τους κατεδίωξαν µέχρι του Νεοκάστρου, 
όπου και στενώσεως τους επολιόρκησαν. 
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Εις ταύτην την µάχην εφονεύθησαν από τους Αρκαδίους 12 και 7 επληγώθησαν, 
διεκρίθησαν επ’ ανδρεία ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης και ο σηµαιοφόρος αυτού Ηλίας 
Γαλανόπουλος, ο Ι. Μέλιος και ο Αδάµ Παπατσώρης.  
Από δε τους Τούρκους εφονεύθησαν 40 και επληγώθησαν 17 και εζωγρήθησαν 5 τους 
οποίους ο Γρηγοριάδης έπεµψεν εις Κυπαρισσίαν.»… 

Αθανασίου Γρηγοριάδη: «Ιστορικαί Αλήθειαι» 

Από τη µελέτη του χάρτη του 1829, του γαλλικού εκστρατευτικού σώµατος και την ανίχνευση των 

δρόµων της εποχής, φαίνεται ότι η σύγκρουση έγινε λίγο πριν τη Λιγούδιστα, στο παλιό πέτρινο γεφύρι 

του Σέλα, λίγο βορειότερα από το κατοπινό γεφύρι του Μανούσου. Το γεωφυσικό ανάγλυφο δείχνει ότι 

η πλαγιά πάνω από το µικρό γεφύρι, που τότε ήταν και το µοναδικό πέρασµα της στράτας πάνω από 

τον Σέλα, ήταν ιδανική θέση για ενέδρα. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν στους οχυρωµένους στην πλαγιά 

Έλληνες, πέντε φορές. Η µάχη ήταν σφοδρή και κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες.  Οι Έλληνες 

κατάφεραν να τους αποκρούσουν και να τους καταδιώξουν ξιφήρεις. Είχε πια σουρουπώσει και οι 

Τούρκοι, καταδιωκόµενοι οπισθοχώρησαν προς το Νιόκαστρο, ακολουθώντας την πορεία του ποταµού 

Σέλα. Από αυτή την «παραποτάµια» καταδίωξη και το πέρασµα των Τούρκων από τα Διπόταµα, 

προέρχεται και το τοπωνύµιο  «Τουρκόπορος» στην εκεί συµβολή των δυο ποταµών, του Σέλα και του 

Κολοπανά.  

Ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη ένοπλη σύγκρουση του Αγώνα, µεταξύ των Ελλήνων µε των Τούρκων 

και ήταν νικηφόρα για τους Έλληνες επαναστάτες. Μετά τη µάχη στη Λιγούδιστα, ενσωµατώθηκαν 

στο ένοπλο ελληνικό σώµα και Χωραΐτες αγωνιστές που ακολούθησαν και αργότερα τους Ντρέδες, υπό 

την αρχηγία του Μήτρου Αναστασόπουλου.  

Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στην Τριφυλία το 1793 και πέθανε στην Αθήνα το 1871. Κατά τη 

διάρκεια του Αγώνα συµµετείχε στη συνέλευση των Καλτεζών, ήταν πληρεξούσιος στην Δεύτερη  

Εθνοσυνέλευση στο Άστρος και στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. Μετά την Απελευθέρωση 

εκλέχτηκε βουλευτής στην Α’ Βουλή του 1844, πληρεξούσιος στην Β’ εθνοσυνέλευση και πολλές φορές 

γερουσιαστής και Αντιπρόεδρος της Γερουσίας.  

Στις 23 Μαρτίου άρχισε η εξέγερση στα Λαγκάδια και στις 25 στην Καρύταινα. Αφού ο Κολοκοτρώνης 

και ο Παπαφλέσσας έστειλαν την προκήρυξη στους Ντρέδες από τη Σκάλα στις 24 Μαρτίου καλώντας 

τους να ξεσηκωθούν, κατευθύνθηκαν στην περιοχή της Καρύταινας. Οι Τούρκοι, φοβισµένοι έφευγαν 

από παντού. Το ίδιο και από το Φανάρι της Ολυµπίας. Οι περίπου πέντε χιλιάδες Τούρκοι της περιοχής, 

µε χίλιους επτακόσιους ενόπλους προσπαθούσαν να φθάσουν στην Τριπολιτσά, µέσω Καρύταινας, για 

βοήθεια των εκεί αποκλεισµένων οµοεθνών τους. Τους Φαναρίτες χτύπησαν ο Κολοκοτρώνης και ο 

Πλαπούτας και κατάφεραν να τους ανακόψουν στη γέφυρα του Αλφειού. Οι περισσότεροι όµως, µε τη 

συνδροµή των Τούρκων της Καρύταινας,  µπήκαν στο φρούριο: 

«… Την δε 26 εκίνησαν προς την Τριπολιτσάν, οι Φαναρίται Τούρκοι, συν γυναιξί και 
τέκνοις, µεθ’ ών και οι του Ζούρτσα της επαρχίας της Αρκαδίας ως γειτνιάζοντες· ήσαν δε 
όλοι 2600 ψυχές…  
….Ο δε Κολοκοτρώνης… συνώδευσε τους Μανιάτας κατελθόντας εις Καλαµάταν· 
εκείθεν, λαβών υπό την οδηγίαν του 300 εξ αυτών, εστράτευσετην 24 προς την Σκάλαν, 4 
ώρας απέχουσαν της Καλαµάτας…. 
… Ο Κολοκοτρώνης φθάσας το εσπέρας εις Σκάλαν έµαθεν ότι οι Καρυτινοί Τούρκοι και ο 
διοικητής των Εµβλακίκων Μουσταφά ‘Ριζιώτης εκλείσθησαν εν τω παλαιοφρουρίω της 
κώµης εκείνης εκτός ολίγων αποµεινάντων εν τη κώµη. Προχωρήσας εκείθεν, διεγείρων 
παντού τον λαόν, θαρρύνων αυτόν κατά των Τούρκων και στρατολογών εκ των 
συµπατριωτών του Καρυτινών έφθασε την επαύριον εις Δεδέµπεη, χωρίον µεταξύ 
Λεονταρίου και Καρυταίνης, όπου τω εδόθει γράµµα ευρεθέν παρά τινι πεζώ στελλοµένω 
παρά των Φαναριτών Τούρκων προς τους Καρυτινούς και συλληφθέντι. Το γράµµα τούτο 
έλεγεν, ότι οι Φαναρίται θα διέβαιναν την επαύριον δια της Καρυταίνης, και ότι ήλπιζαν 
να εύρωσιν ετοίµους και τους εκεί Τούρκους προς ασφαλή συµπορείαν εις Τριπολιτσάν, 
διότι ο Κολοκοτρώνης εστράτευσε µετά πολλών χιλιάδων Μανιατών επί σκοπώ να τους 
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κτυπήση καθ’ οδόν. Επί τη ειδήσει ταύτη ο Κολοκοτρώνης κατέλαβε την επιούσαν την 
δίοδον· αλλά µη φανέντων των εχθρών, επορεύθη προς την Καρύταιναν, εξ ης οι 
εναποµείναντες ολίγοι Τούρκοι, ιδόντες αυτόν ερχόµενον, έφυγαν ησύχως και 
εκλείσθησαν και αυτοί εν τω παλαιοφρουρίω των.  
    Την δε επαύριον ο Κολοκοτρώνης, αφήσας ολίγους συντρόφους του εν τη κώµη, µετέβη 
τα χαράγµατα εις το προς τον Άγιον Αθανάσιον στενόν, παραφυλάττων τους 
αναµενόµενους εχθρούς. Οι εχθροί εφάνησαν µετ’ ολίγον ερχόµενοι και αποτελούντες 
µακράν γραµµήν εξ αιτίας του πλήθους των φορτωµάτων και της στενοτοπίας. Ιδόντες δε 
µακρόθεν ότι οι Έλληνες προκατέλαβον την δίοδον, ήλθαν έµπροσθεν όλοι οι ένοπλοι, και 
πλησιάσαντες εµάχοντο έξ ώρας. Αύτη ήτον η πρώτη εν τάξει µαχη της πελοποννησιακής 
επαναστάσεως µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, και συνεκροτήθη κατά τύχην υπό τον 
Πολέµαρχον της Πελοποννήσου, Κολοκοτρώνην. Οι Τούρκοι επολέµησαν γενναίως εις 
σωτηρίας των γυναικών και τέκνων, και εις διαφύλαξιν της περιουσίας. Οι Μανιάται 
διέπρεψαν επίσης πολεµούντες ολίγοι προς πολλούς· µέχρι δε της µεσηµβρίας 
εσκοτώθησαν 15 Τούρκοι και 6 Μανιάται· επληγώθησαν και εκ των αρχηγών αυτών ο 
Βοϊδής, και ο Δουράκης. Οι Μανιάται καταναλώσαντες περί την µεσηµβρίαν τα φυσέκιά 
των, αφήκαν ήν έως τότε κατείχαν θέσιν και απεσύρθησαν εις τι παρακείµενον πετρώδες 
ύψωµα παρά την γέφυραν του ποταµού· τινές δε εξ αυτών ανεχώρησαν συνοδεύοντες τους 
πληγωθέντας εις τα ίδια….» 

Σπυρίδων Τρικούπης: «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» (Α’ τόµος, κεφ. Ε, σελ. 72-73) 

Το ίδιο περιστατικό της µάχης των Ελλήνων µε τους Φαναρίτες Τούρκους που κατευθύνονταν στην 

Καρύταινα για την ενίσχυση των εκεί πολιορκουµένων οµοεθνών τους, η Έφη Αλλαµανή στην 

«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών (τοµ. 12, σελ. 94) αναφέρει περιγράφοντας και 

τη συνέχεια: 

«… Στις 29 Μαρτίου τα χαράµατα φάνηκαν οι Τούρκοι να προχωρούν σε µακριά γραµµή, 
που το µήκος της εκτεινόταν «επί δίωρον διάστηµα», όπως ο δρόµος ήταν στενός. Στη µέση 
είχαν τοποθετήσει τα γυναικόπαιδα και τα ζώα, και στις άκρες είχαν ταχθή οι ένοπλοι. 
Μόλις οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν την οµάδα του Κολοκοτρώνη που είχε πιάσει τη διάβαση 
του Αγίου Αθανασίου πήραν θέση µάχης. Πεισµατικά επί 6 ώρες 300 Έλληνες Μανιάτες 
αντιστάθηκαν στις ορµητικές εφόδους 1700 Τούρκων. «Οι Σπαρτιάτες έκαναν τότε έναν 
πόλεµο, που µιµήθηκαν τον Λεωνίδα» αφηγείται ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης. Μετά από 6 όµως 
ώρες σώθηκαν τα ελληνικά φυσέκια και οι γραµµές των Μανιατών εξασθένησαν όταν 
τραυµατίσθηκαν οι οπλαρχηγοί τους Πιέρρος Βοϊδής Μαυροµιχάλης και Αθανάσιος 
Δουράκης και σκοτώθηκαν και 5-6 συµπατριώτες τους. Κατόρθωσαν τότε οι Τούρκοι να 
περάσουν τη δύσκολη αυτή διάβαση του Αγίου Αθανασίου και να προχωρήσουν προς τη 
γέφυρα του Ρουφιά (Αλφειού). Τότε ο Κολοκοτρώνης όρµησε µε 20 άνδρες και πρόλαβε να 
καταλάβει τη γέφυρα…. 
….Οι Τούρκοι που κινδύνευαν να βρεθούν περικυκλωµένοι, καθώς πλησίαζαν µάλιστα και 
οι Πλαπουταίοι, προτίµησαν να κατευθυνθούν προς µία άλλη διάβαση του ποταµού στη 
θέση Χαλήλαγα, όπου πίστευαν πως εύκολα θα περνούσαν. Τα χιόνια όµως είχαν λιώσει 
τότε και ο ποταµός ήταν αδιάβατος…. ……Προσπαθώντας να περάσουν οι Τούρκοι και 
ιδίως τα γυναικόπαιδα έπαθαν µεγάλη καταστροφή. Πολλοί πνίγηκαν και άλλοι 
σκοτώθηκαν από τους Έλληνες αγωνιστές που τους κτυπούσαν και από τις δύο όχθες του 
ποταµού. Οι απώλειες των Τούρκων σε ενόπλους και γυναικόπαιδα ήταν περίπου 500 
ψυχές….» 

Μετά την επιτυχία τους στον Αλφειό, οι Έλληνες συγκρότησαν το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο γύρω 

από το φρούριο. Πέντε έως έξι χιλιάδες άνδρες και ο Κολοκοτρώνης, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο Ηλίας 

Μαυροµιχάλης, οι αδελφοί Πλαπούτα, ο Αναγνωσταράς κ.α. Γυναικόπαιδα από τα γύρω χωριά 

άρχισαν να τους φέρνουν τρόφιµα, κρασιά αλλά και ρούχα. Γράφει ο Φωτάκος: 

«…Εδώ εβλέπαµεν την µεγαλύτερην προθυµίαν του λαού… το δε στρατόπεδο ωµοίαζε εις 
αυτήν την περίστασις χωρικών πανηγύρι». 
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Όµως, παρά τον ενθουσιασµό και την αρχική αριθµητική υπεροχή τους, οι απειροπόλεµοι Έλληνες 

διαλύθηκαν και σκόρπισαν µπροστά στο τουρκικό στρατιωτικό σώµα που έφτασε για βοήθεια των 

πολιορκηµένων στις 31 Μαρτίου. Παρά την αποτυχία της πολιορκίας της Καρύταινας, τότε φάνηκε η 

στρατηγική οξυδέρκεια του Κολοκοτρώνη. Αφού κατάφερε να συγκεντρώσει µια µικρή δύναµη 

διακοσίων ατάκτων άρχισε να τους µαθαίνει να πολεµούν. Κι ενώ οι περισσότεροι πίστευαν ότι θα 

έπρεπε να συνεχίσουν την εξέγερση στα όρια της Μεσσηνίας, ο Κολοκοτρώνης έβαλε σαν κύριο στόχο 

της εξέγερσης, την Τριπολιτσά. Αν δεν έπεφτε η Τριπολιτσά, η Επανάσταση που µόλις είχε ξεκινήσει 

θα έσβηνε. Κατάφερε να επιβάλει τη γνώµη του και να αναγνωριστεί ως αρχιστράτηγος του Μοριά ο 

Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, που ανέλαβε την υποχρέωση του εφοδιασµού και της στρατολόγησης. Ο 

κλοιός γύρω από την Τριπολιτσά άρχισε να σχηµατίζεται.  

Χωρίς ναυτική κάλυψη όµως η Επανάσταση ήταν καταδικασµένη. Στις 3 Απριλίου επαναστάτησαν οι 

Σπέτσες, το πρώτο από τα τρία πλούσια νησιά (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά), που ύψωσε το λάβαρο της 

Επανάστασης. Τα τρία νησιά δεν είχαν τουρκικό πληθυσµό, ήταν αυτοδιοικούµενα µε υποτέλεια φόρου 

στον καπουδάν-πασά. Οι ξεσηκωµένοι Σπετσιώτες συγκρότησαν τοπική διοίκηση και ειδοποίησαν για 

τις εξελίξεις την Ύδρα, τα Ψαρά και όλα τα µέρη που βρίσκονταν σε επικοινωνία. Ταυτόχρονα ο στόλος 

των Σπετσών ανέλαβε και πέτυχε τον αποκλεισµό δύο απόρθητων από τις χερσαίες επιθέσεις 

φρουρίων της ανατολικής πελοποννησιακής ακτής, της Μονεµβασιάς µε τον Γεώργιο Πάνου και του 

Ναυπλίου µε τη Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα. Ο µόνος τρόπος για να «πέσουν» τα κάστρα ήταν ο 

θαλάσσιος αποκλεισµός ώστε να σταµατήσει η τροφοδοσία τους από τη θάλασσα. Με τις ενέργειες 

αυτές επιταχύνθηκε η προσχώρηση στην Επανάσταση της Ύδρας και των Ψαρών. Τα σπετσιώτικα 

πλοία ενίσχυσαν τον αποκλεισµό της Μονεµβασιάς που είχαν ξεκινήσει πριν λίγες ηµέρες, στις 28 

Μαρτίου, από την ξηρά οι τοπικοί οπλαρχηγοί. Τα Ψαρά ύψωσαν τη σηµαία της Επανάστασης στις 10 

Απριλίου, ανήµερα το Πάσχα, ενώ ακολούθησαν επαναστατικές κινήσεις στη Σάµο από τον 

Κωνσταντή Λαχανά από το Βαθύ, στις 18 Απριλίου. Τελικά, η Σάµος σήκωσε την επαναστατική σηµαία 

µε επικεφαλής τον Λυκούργο Λογοθέτη, στις 8 Μαΐου στο Καρλόβασι και στις 12 Μαΐου στην πόλη της 

Σάµου. Στη συνέχεια ο Λογοθέτης ίδρυσε τον Στρατοπολιτικό Διοργανισµό της νήσου Σάµου, δηλαδή το 

επαναστατικό πολίτευµα του νησιού και αφού ανακηρύχθηκε Γενικός Διοικητής και Στρατηγός, έγινε ο 

µεγάλος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της σαµιακής επανάστασης, οργανώνοντας ταχύτατα τη 

Σάµο σε αυτόνοµο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο του αγώνα. 

Στην Ύδρα, η Επανάσταση ξεκίνησε στις 16 Απριλίου, αφού έπρεπε να ξεπεραστούν οι ενδοιασµοί του 

Λάζαρου Κουντουριώτη που δεν ήθελε ούτε να ακούσει τα σχέδια των Φιλικών. Οι Υδραίοι πρόκριτοι 

εξωθήθηκαν στη µεταβίβαση των εξουσιών και της διοίκησης του νησιού στον µυηµένο στη Φιλική 

Εταιρεία, πλοίαρχο Αντώνη Οικονόµου. Παρά την σχεδόν άµεση αποµάκρυνση του Οικονόµου από την 

εξουσία, η Ύδρα είχε ήδη µπει στον αγώνα. Ο Οικονόµου µετά από διωγµούς και φυλακίσεις, 

δολοφονήθηκε από άνδρες του Λόντου, ανάµεσα στο Κουτσοπόδι και το Άργος, ενώ πήγαινε στην Α΄ 

Εθνοσυνέλευση, ενδεχοµένως για να εκδικηθεί τους διώκτες του Υδραίους προκρίτους. 

Στις 5 Μαΐου εξεγέρθηκε η Κάσος και αποτέλεσε σηµαντικό στήριγµα στο Αιγαίο και προφυλακή της 

Κρήτης στον ξεσηκωµό. Τα κασιώτικα καράβια ελευθέρωσαν το Καστελλόριζο, πέρασαν από την 

Αττάλεια και έφτασαν στην Αµµόχωστο. Τα λάφυρα ήταν πολλά, αρκετά για να εξοπλίσουν το νησί 

αλλά και να στείλουν και στον Μοριά. 

Στη Στερεά Ελλάδα, στις 27 Μαρτίου ο Πανουργιάς ύψωσε επαναστατική σηµαία στα Σάλωνα 

(Άµφισα), την επόµενη ο Δήµος Σκαλτσάς στο Λιδορίκι και στις 29 Μαρτίου ο Αθανάσιος Διάκος στη 

Λιβαδειά. Στην 1η Απριλίου ο Βασίλης Μπούσγος, µετά διαταγή του Διάκου, απελευθέρωσε και τη 

Θήβα. Ακολούθησε στις 8 Απριλίου η απελευθέρωση της Λαµίας και στις 10 Απριλίου των Σαλώνων.  

Στις 10 Απριλίου 1821, στην Κωνσταντινούπολη συλλαµβάνεται και απαγχονίζεται στο Πατριαρχείο, ο 

Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ µαζί µε πολλούς προκρίτους. Στις 17 Απριλίου, στην Τριπολιτσά, κρατούνται 

όµηροι πολλοί πρόκριτοι και αρχιερείς του Μοριά. Ακολουθεί στις 25 Απριλίου η ήττα των Ελλήνων στο 

Άργος και ο θάνατος του γιου της Μπουµπουλίνας, Γιάννη Γιάννουζα.  

Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για την πολιορκία της Τριπολιτσάς, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

οργάνωσε στρατόπεδα στα υψώµατα γύρω από την πόλη. Έτσι στα µέσα Απριλίου οχύρωσε και 
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τέσσερις λόφους δίπλα στο Βαλτέτσι. Ενώ οι Έλληνες πολιορκούσαν τους Τούρκους στον Ακροκόρινθο 

και στην Τριπολιτσά, ο Χουρσίτ πασάς βρισκόταν στα Γιάννενα πολεµώντας τον Αλή-πασά. 

Ανησύχησε όµως για την έκβαση της εξέγερσης στον Μοριά και τη Στερεά Ελλάδα κι έτσι απέστειλε 

ισχυρό στράτευµα µε τον Κιοσέ Μεχµέτ για να διαλύσει τους επαναστατηµένους. Ο Κιοσέ Μεχµέτ 

χώρισε το στρατό του σε δυο τµήµατα. Το ένα µε επικεφαλής τον ίδιο και τον Οµέρ Βριόνη 

κατευθύνθηκε στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και το άλλο µε τον κεχαγιάµπεη Μουσταφά ή 

Μουσταφά-µπέη και 3.500 Αλβανούς στη δυτική. Και τα δυο στρατεύµατα, αφού θα κατέπνιγαν κάθε 

επαναστατική εστία στον δρόµο τους, είχαν τελικό προορισµό τους την Τριπολιτσά.  

Μετά τη συνδυασµένη κάθοδο των Τούρκων στη Ρούµελη υπό τον Οµέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ-Μεχµέτ 

πασά σε µια άνιση µάχη στις 23 Απριλίου 1821, στη γέφυρα της Αλαµάνας, συλλαµβάνεται 

τραυµατισµένος και τελικά ανασκολοπίζεται την επόµενη ηµέρα στη Λαµία, ο Αθανάσιος Διάκος. 

Μετά τον θάνατο του Διάκου έγινε προσπάθεια ανασύνταξης των επαναστατών αλλά και αυτή 

διαλύθηκε από τον Οµέρ Βρυώνη. Η κατάσταση έγινε κρίσιµη. Ο Οµέρ Βρυώνης πιστεύοντας ότι θα 

µπορούσε να προσεταιρισθεί µισθοφορικά Έλληνες αρµατολούς για την καταστολή της Επανάστασης 

στην Πελοπόννησο, δεν κατευθύνθηκε τότε στον Ισθµό. Αναζήτησε τον παλιό γνώριµό του από το 

αρµατολίκι που του είχε παραχωρήσει ο Αλή πασάς, Οδυσσέα Ανδρούτσο. Μετά την αποστασία του 

Αλή πασά, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος εγκατέλειψε το αρµατολίκι του και πήγε στα Επτάνησα. Στον 

ξεσηκωµό βρισκόταν στην Πάτρα και µε πλοίο πέρασε στο Γαλαξίδι όπου συναντήθηκε µε τον Γκούρα. 

Ο Οµέρ Βρυώνης του ζήτησε να συναντηθούν στη Γραβιά και έταξε στον Ανδρούτσο, σε περίπτωση 

συνεργασίας τους, την οπλαρχηγία ολόκληρης της ανατολικής Ελλάδος. Φαινόταν έτσι ότι ο Οµέρ 

Βρυώνης σκόπευε µετά τη συνάντησή τους να περάσει στον Μοριά από το Γαλαξίδι, αντί για τον Ισθµό. 

Ο Ανδρούτσος όµως µαζί µε τους Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και Χρήστο Κοσµά Σουλιώτη αποφάσισαν 

να δράσουν. 

Ο Οµέρ Βρυώνης, στις 7 Μαΐου, αφήνοντας στα νώτα του τον Κιοσέ Μεχµέτ, µε εννέα χιλιάδες 

στρατιώτες κατευθύνθηκε για τη Γραβιά. Ο Ανδρούτσος είχε ταµπουρωθεί στο χάνι. Οι άλλοι 

οπλαρχηγοί στις δυο πλευρές του δρόµου. Φθάνοντας οι Τουρκαλβανοί σκόρπισαν τους λιγοστούς 

Έλληνες που βρίσκονταν στο δρόµο και κατευθύνθηκαν στο χάνι. Μετά όµως, την άρνηση του 

Ανδρούτσου για συνεργασία και τον φόνο του απεσταλµένου δερβίση από τον ίδιο τον Ανδρούτσο, η 

µάχη ξεκίνησε. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν ο θριαµβευτής. Αφού σκότωσαν 300 Τούρκους, λίγο πριν 

φθάσουν ενισχύσεις µε κανόνια, ο Ανδρούτσος, ο Γκούρας και οι άνδρες τους αποχώρησαν τα 

µεσάνυχτα κι εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι. Την επόµενη ηµέρα το χάνι ισοπεδώθηκε. Η αξία αυτής της 

µάχης στην Γραβιά ήταν µεγάλη για την εξέλιξη του αγώνα, αφού αφ’ ενός µεν, κλόνισε το ηθικό των 

Τούρκων, αφ’ ετέρου δε, καθυστέρησε την κάθοδο στην Πελοπόννησο ενός πολύ ισχυρού στρατού.  

Από τη δυτική πλευρά, ο Μουσταφά-µπέης ξεκίνησε από τα Γιάννενα και κατά την κάθοδό του προς 

την Τριπολιτσά εξόντωσε όποια επαναστατική εστία βρήκε µπροστά του. Χωρίς απώλειες, έφτασε στο 

Αντίρριο και από εκεί στο Μοριά. Πέρασε από την Πάτρα, στις 15 Απριλίου ανακατέλαβε τη Βοστίτσα. 

Την κατάληψη της πόλης ακολούθησαν σφαγές και δηώσεις. Στη συνέχεια, παρακάµπτοντας τα 

Καλάβρυτα, έφτασε στην Κόρινθο, λύοντας την πολιορκία του Ακροκορίνθου και αφού ενίσχυσε την 

εκεί φρουρά, πέρασε στα Δερβενάκια. Από εκεί κατέβηκε στο Άργος, λύοντας την πολιορκία του και 

ερηµώνοντας την περιοχή και τελικά µπήκε θριαµβευτικά στην Τριπολιτσά στις 6 Μαΐου του 1821. Ο 

Κολοκοτρώνης όµως φαίνεται ότι τον άφησε σκόπιµα να µπει στην πόλη ανενόχλητος γιατί ήθελε να 

έχει τους αντιπάλους του συγκεντρωµένους µέσα στην πόλη.  

Το στρατόπεδο στο Βαλτέτσι ήταν µια µεγάλη απειλή για τον κεχαγιάµπεη Μουσταφά. Έτσι 

αποφάσισε να κινηθεί εναντίον του µε ισχυρές δυνάµεις και αφού σκορπίσει τους επαναστατηµένους 

να κατέβει στη Μεσσηνία και στη Λακωνία για να καταστείλει και εκεί την Επανάσταση. Στα κλειστά 

ταµπούρια που κατασκευάστηκαν στο Βαλτέτσι, ήταν οχυρωµένοι από τις 10 Μαΐου οι Κυριακούλης 

και Ηλίας Μαυροµιχάλης, ο Αναγνωσταράς, ο Μητροπέτροβας, ο Παπατσώνης, οι Φλεσσαίοι, οι 

Μπουραίοι κ.ά. Τη γενική επίβλεψη της περιοχής και τον συντονισµό των στρατοπέδων είχε ο 

Κολοκοτρώνης που εκινείτο συνεχώς µεταξύ Πιάνας, Χρυσοβιτσίου και Βαλτετσίου. Πράγµατι στις 12 

Μαΐου πέντε ισχυρά στρατιωτικά σώµατα βγήκαν από την Τριπολιτσά µε στόχο το Βαλτέτσι αλλά και 

γειτονικά ελληνικά στρατόπεδα. Το µεσηµέρι ο Κολοκοτρώνης από το Χρυσοβίτσι και ο Πλαπούτας 

από την Πιάνα επιτέθηκαν και ανακούφισαν τους αµυνόµενους. Το ίδιο βράδυ έφθασαν ενισχύσεις 
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Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Τ Η  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α    

Παράλληλα µε τον αρχικό ξεσηκωµό στην Πελοπόννησο, υπήρξε πληθώρα επαναστατικών κινήσεων 

σε όλη την ελληνική χερσόνησο. Στη Μακεδονία, την προεπαναστατική περίοδο, πόλεις και περιοχές 

µε ελληνική πληθυσµιακή υπεροχή  ήταν η Νιάουστα (Νάουσα), το Μοναστήρι (σήµερα Bitola), οι 

Σέρρες, το Μελένικο (σήµερα Melnik) και βέβαια η Χαλκιδική. Ελληνικός πληθυσµός υπήρχε βέβαια 

και σε άλλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, η Κατερίνη, τα Γιανιτσά, η Σιάτιστα κλπ. Τα δύο 

ισχυρά οικονοµικά κέντρα της Μακεδονίας, σταυροδρόµια των εµπορικών δρόµων από την Ανατολή 

για την κεντρική Ευρώπη, ήταν η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες. Η εξέγερση σε αυτά ήταν κύριος στόχος 

για τη Φιλική Εταιρεία. Μια τέτοια εξέλιξη δεν ήταν εύκολη, αφού εκεί υπήρχαν ισχυρές φρουρές και η 

µικρή απόστασή τους από την έδρα της οθωµανικής διοίκησης την έκανε ακόµα δυσκολότερη. Στις 

αρχές Μαΐου 1821, έγινε η πρώτη προσπάθεια για ελληνική εξέγερση στις Σέρρες. Όµως αυτή 

καταπνίγηκε στο αίµα από ισχυρές τουρκικές δυνάµεις, µόλις λίγες ηµέρες αργότερα, στις 8 Μαΐου.  

    

Ο Εµµανουήλ Παπάς ήταν τραπεζίτης και µεγαλέµπορος στην Κωνσταντινούπολη και τη Βιέννη, 

µέλος της Φιλικής Εταιρείας από το 1819. Καταγόταν από τη Δοβίστα των Σερρών, το χωριό που 

σήµερα φέρει το όνοµά του. Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεµονίες, 

εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και στις 23 Μαρτίου 1821, µετέβη στη Μονή Εσφιγµένου στο Άγιο 

Όρος. Λόγω της φυσικής οχύρωσης της αθωνικής χερσονήσου, των οχυρών µονών αλλά και του 

αξιόµαχου τουλάχιστον χιλίων, από τους συνολικά έξι χιλιάδες µοναχών, ο Άθως εθεωρείτο το πιο 

κατάλληλο ορµητήριο για την εξέγερση της Μακεδονίας. Το ίδιο ίσχυε για όλη τη Χαλκιδική, αφού η 

γεωγραφική διαµόρφωσή της µε τις µακρές χερσονήσους της, σε συνδυασµό µε τη φύλαξη των 

παραλίων της από τα µικρά και ευέλικτα πλοία του τότε διαµορφούµενου ελληνικού στόλου, την 

καθιστούσαν σχεδόν απόρθητη. Ο πληθυσµός της ήταν σχεδόν αµιγώς ελληνικός, µε αρκετά 

προνόµια, που έδιναν στις κωµοπόλεις της το όνοµα Ελευθεροχώρια. Στο ορεινό κέντρο της 

χερσονήσου, βόρεια της Ιερισσού, υπήρχε µια οµοσπονδία δώδεκα χωριών µεταλλωρύχων, τα 

Μαντεµοχώρια, µε κεντρική διοίκηση στο Νίσβορο (σήµερα Στρατονίκη). Ακόµα µια οµοσπονδία 

δεκαπέντε εύφορων χωριών στα δυτικά, ήταν τα Χασικοχώρια µε έδρα της διοίκησής τους τον 

Πολύγυρο. Στόχος της Φιλικής Εταιρείας ήταν να απλωθεί η Επανάσταση και στη Θεσσαλονίκη, όπου 

υπήρχαν πολλοί µυηµένοι Έλληνες.  

Ο Εµµανουήλ Παπάς έφθασε στο Άγιο Όρος µετά από εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, µε την 

«Καλοµοίρα», το οπλισµένο µε κανόνια µπρίκι του Θρακιώτη, επίσης φιλικού Αντώνη Βισβίζη, γεµάτο 

µε πολεµοφόδια που είχε πληρώσει ο ίδιος. Εκεί συναντήθηκε µε τον οπλαρχηγό Σταµάτη Χάψα από 

τη Χρυσοπηγή της Χαλκιδικής και συγκρότησαν επαναστατικό σώµα συνολικά 3.900 ενόπλων. Ο 

Παπάς εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος και ο καπετάν Χάψας ανέλαβε την εξέγερση της δυτικής 

Χαλκιδικής. Κι ενώ είχε περάσει ο Απρίλιος µε την προετοιµασία της εξέγερσης, οι εξελίξεις στον 

Πολύγυρο έδωσαν το σύνθηµα για την έναρξη του ξεσηκωµού και έφεραν τον Παπά προ 

τετελεσµένων. 

Αφού είχαν φτάσει τα νέα για την εξέγερση στις ηγεµονίες και τη νότια Ελλάδα, ο Τούρκος διοικητής 

της Θεσσαλονίκης Σερίφ Σιντίκ Γιουσούφ µπέης, για να προλάβει ενδεχόµενες επαναστατικές κινήσεις 

και στην περιοχή του, ζήτησε οµήρους από τις χριστιανικές κοινότητες. Αφού όµως οι διαταγές του δεν 

εκτελούνταν, ξεκίνησε βιαιοπραγίες σε βάρος του ελληνικού πληθυσµού της περιοχής που 

κορυφώθηκαν στις 16 Μαΐου µε την δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Κύρκου Παπαγεωργάκη 

από τη φρουρά του Πολυγύρου. Η εξέγερση των κατοίκων του Πολυγύρου την επόµενη ηµέρα και η 

εξόντωση από αυτούς της τοπικής φρουράς και του Τούρκου βοεβόδα, έδωσε το έναυσµα της εξέγερσης 

της Μακεδονίας.  

Σε αντίποινα των γεγονότων στον Πολύγυρο, ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης διέταξε στις 18 

Μαΐου τη σφαγή των µισών οµήρων και ταυτόχρονα εξώθησε τον τουρκικό όχλο σε σφαγές των 

Ελλήνων της πόλης. Τρεις χιλιάδες Έλληνες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εσφάγησαν σε µία ηµέρα από 

τον εξαγριωµένο τουρκικό όχλο, µε τη συνδροµή και Εβραίων της πόλης. στη Θεσσαλονίκη. Ο 

Γιουσούφ µπέης συνεχίζοντας την τροµοκράτηση του πληθυσµού της Χαλκιδικής εξεστράτευσε στην 
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περιοχή και έπνιξε σχεδόν όλους τους κατοίκους της Παζαρούδας στη Βόλβη. Πίστευε ότι ο τρόµος θα 

απέτρεπε οποιαδήποτε σκέψη για επαναστατικές κινήσεις. 

Στα τέλη Μαΐου 1821, σε έκτακτη σύσκεψη στις Καρυές του Αγίου Όρους κηρύχθηκε η Επανάσταση και 

ο Εµµανουήλ Παππάς, που είχε αναλάβει ολοκληρωτικά και την οικονοµική στήριξη της εξέγερσης, 

ανακηρύχθηκε «αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας». Ο Τούρκος αστυνόµος-διοικητής του 

Αγίου Όρους, Χασεκή Χαλήλ καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε. Τη διοίκηση της µοναστικής πολιτείας 

ανέλαβε πενταµελής εφορεία. Μετά από δοξολογία στην οποία χοροστάτησε ο επίσκοπος Μαρωνείας 

Κωνστάντιος, κηρύχθηκε η επανάσταση. Στις 29 Μαΐου εξεγέρθηκαν η Κασσάνδρα και η Σιθωνία.  

Την 1η Ιουνίου, ο Εµµανουήλ Παπάς σε συνεργασία µε τον καπετάν Χάψα, οπλαρχηγό της δυτικής 

Χαλκιδικής, σηµείωσαν σηµαντικές επιτυχίες στα Στάγειρα και στον Σταυρό, ενώ κατέλαβαν και την 

Ιερισσό. Ο επίσκοπος της πόλης, Ιγνάτιος, περιγράφει την είσοδο του Εµµανουήλ Παπά στην Ιερισσό:  

«…Ευρισκόµενοι εις τον κίνδυνον όπου οι Τούρκοι είχον να µας κόψουν... κινδυνεύοντες 
ηλεήθηµεν µετά θεόν παρά του ευγενεστάτου και ορθοδοξάτου αρχιστρατήγου κ.κ. 
Εµµανουήλ Παπά προφθάσαντος µε τα στρατεύµατά του εκυρίευσε τον τόπο µας και 
αφάνισε τους Τούρκους χωρίς να βλαφθεί κανείς…». 

Μετά από αυτές τις επιτυχίες, ο αγώνας γενικεύθηκε σε όλη τη Χαλκιδική. Στις 3 Ιουνίου εξεγέρθηκαν 

τα Μαντεµοχώρια και ενώθηκαν µε τις δυνάµεις του Παπά που έφτασαν προελαύνοντας µέχρι το Εγρί 

Μπουτζάκ την σηµερινή Νέα Απολλωνία. Ο καπετάν Χάψας µε 2.000 άνδρες κατέλαβε τη Γαλάτιστα 

και έφτασε στο Σέδες. Όµως κι ενώ οι δυνάµεις του ενισχύθηκαν από την προσθήκη και των 

επαναστατών του Πολυγύρου και του Βάβδου και τελικός στόχος τους είναι η Θεσσαλονίκη, το σκηνικό 

του πολέµου ανατράπηκε. Ισχυρές οθωµανικές δυνάµεις, υπό τον Χατζή Μεχµέτ Μπαϊράµ πασά, που 

κατευθύνονταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Δράµα στην εξεγερµένη Πελοπόννησο, µετά από 

σουλτανική διαταγή στράφηκαν κατά των επαναστατηµένων της Χαλκιδικής.  

Ο Εµµανουήλ Παπάς είχε φτάσει στη Ρεντίνα της Μακεδονίας, ανατολικά της λίµνης Βόλβης. Πίστευε 

ότι από εκεί θα µπορούσε να ανακόψει την πορεία των τουρκικών ενισχύσεων. Όµως, η επίθεση των 

Τούρκων του Μπαϊράµ πασά στις 15 Ιουνίου, διέλυσε και σκόρπισε το σώµα του Παπά. Στη µάχη 

τραυµατίστηκε ο επίσκοπος Μαρωνείας Κωνστάντιος που ακολουθούσε τον Παπά. Η προέλαση των 

Τούρκων συνεχίστηκε µέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, µετά από στρατολόγηση ακόµα και Εβραίων, όπως 

αναφέρει ο Pouqueville, η τουρκική δύναµη έφτασε τις τριάντα χιλιάδες ενόπλους και πέντε χιλιάδες 

ιππείς. Αµέσως µετά οι Τούρκοι του Μπαϊράµ πασά στράφηκαν εναντίον των Βασιλικών. Στη µάχη που 

έγινε στους πρόποδες του λόφου Βούζαρη οι Τούρκοι διέλυσαν και το σώµα του καπετάν Χάψα, 

σκοτώνοντας και τον αρχηγό του. Η εξέγερση στη Χαλκιδική είχε περιοριστεί στην Κασσάνδρα, όπου 

βρίσκονταν οι δυνάµεις που είχαν αποµείνει στον Παπά και στο Άγιο Όρος. Ο Εµµανουήλ Παπάς 

ζήτησε οικονοµική ενίσχυση από τον Δηµήτριο Υψηλάντη στην Πελοπόννησο επειδή τα 500.000 γρόσια 

της προσωπικής του περιουσίας τελείωσαν. Το ίδιο όµως έκαναν και οι µοναχοί από το Άγιο Όρος. Η 

απάντηση όµως ήταν αρνητική. Μια επιτυχία των ανδρών του Εµµανουήλ Παπά στις 18 Αυγούστου 

στον Άγιο Μάµαντα δεν µπορούσε πλέον να αλλάξει την κατάσταση.  

Στο τέλος Σεπτέµβρη τοποθετήθηκε πασάς της Θεσσαλονίκης ο βεζίρης Μεχµέτ Εµίν Αµπντούλ 

Αµπούντ, ο αποκαλούµενος για τη σκληρότητά του και Εµπού Λουµπούτ (ροπαλοφόρος). Αδίστακτος 

και σκληροτράχηλος κατάφερε στις 30 Οκτώβρη να καταλάβει την Κασσάνδρα και να καταπνίξει κάθε 

εστία εξέγερσης. Ο Εµµανουήλ Παπάς στις 5 Νοέµβρη κατέφυγε και πάλι στο Άγιο Όρος. Όµως οι 

µοναχοί φοβούµενοι εισβολή του Μεχµέτ Εµίν, µετά από σύσκεψη στις 8 Νοέµβρη απελευθέρωσαν τον 

φυλακισµένο Τούρκο αστυνόµο-διοικητή Χασεκή  Χαλήλ. Ο Εµµανουήλ Παπάς, για να αποφύγει τη 

σύλληψη, στο τέλος Νοέµβρη, διέφυγε και πάλι µε την «Καλοµοίρα» του Αντώνη Βισβίζη µε προορισµό 

την Ύδρα. Στις 5 Δεκέµβρη, κι ενώ παρέπλεαν το ακρωτήριο Καφηρέας, ο Εµµανουήλ Πάπας 

προδόθηκε από την καρδιά του και πέθανε εν πλω. Τον έθαψαν στην Ύδρα µε τιµές αρχιστράτηγου. 

Οι Αγιορείτες συνθηκολόγησαν µε τον Μεχµέτ Εµίν και στις 13 Ιανουαρίου υπέγραψαν αίτηση χάριτος 

από τον σουλτάνο. Αυτός, µαζί µε την κατάργηση των προνοµίων, επέβαλε και πήρε  ως αποζηµίωση 

από την αθωνική πολιτεία 2.500.000 γρόσια και τα έξοδα συντήρησης της τουρκικής φρουράς του Αγίου 

Όρους εσαεί. Ένα κύµα ξεριζωµένων προσφύγων από τη Χαλκιδική µε χίλιους κόπους και κάθε τρόπο 
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κατέφυγε  στις Σποράδες, τη Λήµνο, την Εύβοια απόµακρο και στην Πελοπόννησο. Η εξέγερση στη 

Χαλκιδική είχε λήξει. 

Μετά τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, οι Τούρκοι στράφηκαν στη δυτική Μακεδονία, αφού είχαν αρχίσει 

κι εκεί επαναστατικές κινήσεις. Διωγµένος από τις Σέρρες, µετά την αρχική απόπειρα εξέγερσης τον 

Μάιο, ο Νικόλαος Κασοµούλης που καταγόταν από την Κοζάνη, εγκαταστάθηκε στη Σιάτιστα. Από 

τον Σεπτέµβριο του 1821 υπήρχαν επαναστατικά σχέδια του Δηµητρίου Υψηλάντη και του Κασοµούλη 

για τη δυτική Μακεδονία και την περιοχή του Ολύµπου. Στις 30 Οκτωβρίου «οι επίτροποι του Κοινού 

Μακεδόνες» ήταν έτοιµοι και ζήτησαν ενισχύσεις από τον Μαυροκορδάτο. Λίγο νωρίτερα, ο 

Κασοµούλης και ο Κώστας Νικολάου είχαν κατέβει στην Πελοπόννησο και συνάντησαν τον Δηµήτριο 

Υψηλάντη ο οποίος έγραψε στους Υδραίους και του Σπετσιώτες να ενισχύσουν τον αγώνα στη 

Μακεδονία. Σχεδόν ταυτόχρονα ο Κασοµούλης ζήτησε τη συνδροµή του Εµµανουήλ Παπά για τη 

σχεδιαζόµενη εξέγερση στη δυτική Μακεδονία και τον Όλυµπο.  

Από το ταξίδι του στην Πελοπόννησο ο Κασοµούλης πήρε µόνο «µια σηµαία τρίχρουν και µε φοίνικα 

ζωγραφισµένον και σταυρόν χρυσωµένον εις την κορυφήν». Ούτε η περιπλάνησή του στα 

Κυκλαδονήσια έφερε καρπούς. Αφού πέρασε και από τα Ψαρά και εφοδιάστηκε µε λίγα πολεµοφόδια 

σε δυο µικρά πλοία, στις 22 Φεβρουαρίου 1822 αποβιβάστηκε στην Πιερία. Στις 8 Μαρτίου, στον 

Κολινδρό, ο Κασοµούλης, ο Διαµαντής κι ο Ντίτζιας ξεκίνησαν την επανάσταση στην περιοχή του 

Ολύµπου. Μέχρι τις 2 Απριλίου, κυρίως η πληθυσµιακή ανοµοιογένεια έφεραν τη διάλυση και αυτής 

της εξέγερσης. Ο Κασοµούλης, ο Θεόφιλος Καΐρης και ο Σάλας κατέφυγαν στην Πελοπόννησο. 

Στη Νάουσα κυριαρχούσε η µορφή του Ζαφειράκη Θεοδοσίου Λογοθέτη. Με καταγωγή από πλούσια 

οικογένεια σπούδασε στα Γιάννενα και λόγω και της ευστροφίας του µπήκε υπό την προστασία του 

Αλή πασά. Το 1804, µετά την τρίτη πολιορκία της Νάουσας από τα στρατεύµατα του Αλή πασά, ο 

Ζαφειράκης διορίστηκε από τον Αλή πασά διοικητής της Νάουσας. Ακολουθώντας όµως ανεξάρτητη 

πορεία, διέβαλε τον Αλή πασά στον βαλή της Θεσσαλονίκης κι ο Αλή πασάς τον έδιωξε από τη 

Νάουσα. Περνώντας από τη Θεσσαλονίκη και το Άγιο Όρος, κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη όπου 

και παρέµεινε για δώδεκα χρόνια. Αφού πια η Νάουσα είχε φύγει από τη δικαιοδοσία του Αλή πασά, η 

εξυπνάδα του Ζαφειράκη στην Κωνσταντινούπολη, του απέφερε τον διορισµό του από τον σουλτάνο 

ως προκρίτου της Νάουσας. Το 1820 µυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον απόστολο της Εταιρείας, 

Δηµήτριο Ύπατρο. Όµως, η εντολή των Φιλικών ήταν η συνεργασία µε τον Αλή πασά, ώστε να 

δυναµώσει ο αντιπερισπασµός στην Πύλη για την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης κάτι που ο 

Ζαφειράκης θεωρούσε αδιανόητο. Φεύγοντας από τη Νάουσα ο Ύπατρος δολοφονήθηκε, πιθανόν µετά 

από προδοσία του από τον Ζαφειράκη.  

Ο βαλής της Θεσσαλονίκης, Μεχµέτ Εµίν Αµπντούλ Αµπούντ, θέλοντας να ελέγξει την κατάσταση 

στις περιοχές πέρα από τον Αξιό, ζήτησε από τον Ζαφειράκη να του στείλει στη Θεσσαλονίκη όµηρο 

τον γιο του. Αφού τώρα πια ο Ζαφειράκης έπρεπε να εκδηλώσει την επαναστατική του κίνηση, ζήτησε 

τη συνδροµή των αρµατολών, Αγγελή Γάτσου των Βοδενών (Έδεσσας) και Τάσου Καρατάσου της 

Βέροιας να συνταχθούν στον κοινό αγώνα. Η ανταπόκριση και των δύο ήταν θετική και έτσι άρχισαν 

αµέσως τις εκκαθαρίσεις των µουσουλµάνων της περιοχής. Η πληθυσµιακή ανοµοιογένεια δεν 

ευνόησε τον αγώνα τους. Έτσι το έργο του Μεχµέτ Εµίν ήταν πια εύκολο. Μετά τη Βέροια, στις 11 

Απριλίου 1822 κατέλαβε εύκολα και τη Νάουσα. Μετά την άλωση, οι σφαγές και οι θηριωδίες σε βάρος 

των χριστιανών από τους µουσουλµάνους, ήταν µια αποτρόπαια πράξη εκδίκησης. 

Ούτε και το στρατιωτικό σώµα που είχε στείλει ο Δηµήτριος Υψηλάντης κατάφερε να ανατρέψει την 

κατάσταση. Η Μακεδονία είχε χαθεί για την Ελληνική Επανάσταση. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ανάµεσα στο Ασκύφου και την Κράπη, όπου τους περίµενε ο Γεώργιος Δασκαλάκης-Τσελεπής. Οι 

απώλειές τους ήταν βαρύτατες. Γυρνώντας στο Ρέθυµνο και το Ηράκλειο προχώρησαν και πάλι σε 

σφαγές αµάχων. Δυο µέρες αργότερα ακόµα ένα τουρκικό σώµα χιλίων στρατιωτών από τη Σητεία, 

είχε την ίδια τύχη στο οροπέδιο του Ασκύφου, όπως και στις 25 Ιουλίου ένα σώµα Τούρκων από τα 

Χανιά στη Γαρίπα. Χρειάστηκε ο σερασκέρης της Κρήτης, Σερίφ πασάς του Ηρακλείου, να οργανώσει 

µια ισχυρότερη ακόµα εκστρατεία, µε τη σύµπραξη των πασάδων του Ρεθύµνου και των Χανίων, για 

να καταφέρει να καταλάβει τα Σφακιά.  

Οι αποτυχία των Κρητικών στην Επισκοπή και οι σφαγές τριών χιλιάδων αµάχων στην επαρχία 

Αποκορώνου ανάγκασε τους Σφακιανούς στις 13 Αυγούστου, να στείλουν έκκληση βοήθειας στις 

Σπέτσες: 

«…Παρακαλούµεν λοιπόν πάλιν την ευγένίαν σας να µας βοηθήσετε και τώρα ως και 
άλλοτε, ευσπλαγχνιζόµενοι τους δυστυχείς ενταύθα χριστιανούς, οι οποίοι κινδυνεύουν 
να χαθούν κατά κράτος. Στενοχωρηµένοι είµεθα από όλα, δύναµης πλέον δεν µας έµεινε, 
καθ’ ότι ο εχθρός µας πολεµάει και δια ξηράς και διά θαλάσσης και βέβαια η έλλειψις 
ελληνικών πλοίων από την Κρήτης είνε ο αφανισµός των χριστιανών….».  

Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιµη ώστε την επόµενη ηµέρα ακολούθησε νέα επιστολή από τους 

προύχοντες των Σφακίων και τους παρευρεθέντες από τα τρία Κάστρα: 

«…Οι εχθροί εβγήκαν και από τας τρεις χώρας έως εικοσιπέντε χιλιάδες οµού µε τρεις 
βεζύρηδες της Κρήτης και περιεκύκλωσαν από την στεριάν και ώρα τη ώρα ορµούσι και 
εις το καστέλιόν µας…».   

Η βοήθεια όµως δεν έφτασε ποτέ και οι Τούρκοι πήραν το Ασκύφου στις 29 Αυγούστου. Πολλοί άµαχοι 

και γυναικόπαιδα θανατώθηκαν ή αιχµαλωτίστηκαν. Κάποιοι γλύτωσαν αφού κατάφεραν και 

πέρασαν στη Γαύδο. Οι ένοπλοι Σφακιανοί είχαν καταφύγει στα ορεινά. Όµως και µετά την επιτυχία 

τους, τα τουρκικά στρατεύµατα δεν µπορούσαν να παραµείνουν στις «σφακιανές µαδάρες». Σε λίγες 

ηµέρες αποσύρθηκαν και οι επαναστάτες ξαναγύρισαν στις θέσεις τους. Και όχι µόνον επανήλθαν 

αλλά ξανασυστάθηκε ο επαναστατικός πυρήνας στα Σφακιά και οι Τούρκοι των Χανίων και του 

Ρεθύµνου αναγκάστηκαν να κλειστούν στα κάστρα.  

Όµως, όπως σχεδόν σε κάθε επαναστατικό αγώνα σε όλες τις περιόδους και σε όλο τον κόσµο, έτσι και 

στην Κρήτη µεταξύ των ξεσηκωµένων επικράτησε η διχόνοια, οι αντιζηλίες, οι διχογνωµίες και ο 

διχασµός. Οι Σφακιανοί θεωρούσαν ότι ήταν οι επικεφαλής του ξεσηκωµού. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό 

από τους οπλαρχηγούς των άλλων περιοχών της Κρήτης. Κάποιοι µάλιστα, µε επικεφαλής τον Μιχάλη 

Κουρµούλη, έφυγαν από την Κρήτη και πέρασαν στην Κάσο. Από εκεί ζήτησαν τη µεσολάβηση του 

Δηµήτριου Υψηλάντη και τον διορισµό του Κουρµούλη επικεφαλής της εξέγερσης: 

«Υψηλότατε Πρίγκηψ και πληρεξούσιε του Έθνους. 

Μήτε δικαιότερον, µήτε πρεπωδέστερον να εκτραγωδήσωµεν εις κανέναν άλλον την 
κατάστασιν εις ην ευρισκόµεθα, ειµή εις την Υψηλότητά της, την ούσαν ικανήν να 
ελευθερώση εκ των σκληρών τυράννων τους εναπολειφθέντας Κρήτας. Αφού οι τύραννοι 
εθανάτωσαν αρχιερείς, ιερείς, νέους, γυναίκας και βρέφη ανήλικα, αφού κατέκαυσαν 
µοναστήρια, πόλεις, χωρία και κατέσκαψαν εκ θεµελίων τας ιεράς εκκλησίας, αφού µε 
συντοµίαν λόγου σχεδόν κατηφάνισαν το εν τρίτον της Κρήτης, επαπειλούσιν ήδη και το 
λειπόµενον και δεν θέλουσιν αποτύχει εάν µας αφήσετε υστερηµένους της προστασίας 
και βοηθείας σας….. 
[……] 
 …..Έρχεται δε προς την Υψηλότητά της ο καπετάν Μιχαήλ Κουρµούλης, όστις θέλει σας 
ειπή άπαντα δια ζώσης φωνής. Αυτός είναι περιβόητος εις την Κρήτην. Εφαίνετο Τούρκος, 
ήτον όµως χριστιανός εκ προγόνων και πολλά βοηθός των τυραννουµένων. Χάριν των 
χριστιανών εθανάτωσε πρότερον πολλούς Τούρκους. Λυπούµενος ούτος καθ’ εκάστην εις 
την κεκρυµµένην πίστιν, εις την παρούσαν εποχήν της ελευθερίας λαβών άνδρας και 
γυναίκας του χωρίου του έφυγαν εις Σφακιά, αφήσας ευχαρίστως ουσίαν, δόξαν και τιµάς. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ων δε εύελπις, ότι ή υµετέρα Μακαριότης θέλει φιλοτιµηθή να δείξη την συνεισφοράν 
αξίαν του µεγάλου ζήλου και πατριωτισµού Αυτής τε και όλου της του ποιµνίου, 
εξικετεύω τας µακαρίους Αυτής ευχάς και µένω µε βαθύ σέβας της υµετέρας 
Μακαριότητος τέκνον ευπειθές. 

Ισµαήλ την 8ην Οκτωβρίου 1820.                      Αλέξανδρος Υψηλάντης 

Προς τον Μακαριώτατον και Θεοπρόβλητον Μητροπολίτην της νήσου Κύπρου Κύριον 
Κύριον Κυπριανόν προσκυνητώς – Εις Κύπρον. 

*Σχολείον της Πελοποννήσου ήταν η επικείµενη Ελληνική Επανάσταση. 

Δεν είναι γνωστό αν και πότε έφτασε η επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη στον αρχιεπίσκοπο 

Κύπρου καθώς και ποιά ήταν τελικά η οικονοµική στήριξη της Κύπρου στο ταµείο της Φιλικής για την 

προετοιµασία της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν ξέσπασε η εξέγερση στη Μολδοβλαχία αλλά και  

στον Μοριά, οι Τούρκοι φοβούµενοι εξεγέρσεις και σε άλλα ελληνικά µέρη πήραν µέτρα. Μετά τις 

πρώτες επιτυχίες και την κινητικότητα των Ελλήνων στον Μοριά και στα νησιά, τον Απρίλιο του 1821 

εκδόθηκε από την οθωµανική διοίκηση διάταγµα που προέβλεπε τον γενικό αφοπλισµό των 

χριστιανών κατοίκων της αυτοκρατορίας που δεν είχαν επαναστατήσει (Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, 

Κυδωνίες και Έφεσος). Το ίδιο βέβαια κοινοποιήθηκε και στην Κύπρο µε την αναγνώριση ότι οι Κύπριοι 

δεν είχαν δηµιουργήσει ποτέ πρόβληµα στην οθωµανική διακυβέρνηση του νησιού, αλλά αντίθετα:  

…«αποστησάντων των Τούρκων κατά περιστάσεις τινάς, ηνώθησαν ούτοι µετά των 
νικηφόρων στρατευµάτων ηµών και συνετέλεσαν προθύµως εις την κατατρόπωσιν και την 
υποταγήν των αποστατών»…  

Αν και το νησί δεν διέθετε πλοία, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για τον εφοδιασµό του σε περίπτωση 

ξεσηκωµού, οι Τούρκοι φοβούµενοι την εξάπλωση της Επανάστασης και στην Κύπρο, στις 22 Απριλίου 

µετά και από εγκύκλιο του αρχιεπισκόπου, προχώρησαν στον αφοπλισµό των χριστιανών. Με 

πρόσχηµα την έρευνα για όπλα οι Τούρκοι επιδόθηκαν σε διωγµούς. Στις 3 Μαΐου, µετά από απαίτηση 

του κυβερνήτη της Κύπρου πασά Küçük Mehmet, ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εξέδωσε νέα εγκύκλιο 

για τον κατευνασµό του φόβου των χριστιανών. Σε αυτή τη συγκυρία, ο Küçük Mehmet βρήκε την 

ευκαιρία και ετοίµασε µια λίστα τετρακοσίων ογδόντα έξι δήθεν συνωµοτών αλλά και εύπορων 

χριστιανών και την υπέβαλε στον σουλτάνο. Απώτερος στόχος του ήταν η υφαρπαγή των περιουσιών 

των «υπόπτων». Κι αυτό επειδή ο νόµος όριζε ότι «οι καταδικασµένοι για εξέγερση αντιµετώπιζαν την 

ποινή του θανάτου και οι περιουσίες τους δηµεύονταν». Ο πασάς πίστευε ότι µε τις προγραφές θα 

µπορούσε να καρπωθεί προς όφελος του τις περιουσίες των «υπόπτων». Ο αριθµός των προγραφέντων 

αναφέρεται από τον Ι. Φιλήµονα στο «Δοκίµιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως», το 1860. 

Σε µια πρόσφατη παρουσίαση του οθωµανικού κατάστιχου από τον Ι. Θεοχαρίδη, ο αριθµός των 

προγραφέντων από τον πασά Küçük Mehmet ήταν ενενήντα έξι. Η απάντηση του σουλτάνου σε πρώτη 

φάση, ήταν αρνητική στην εκτέλεση των προγραφέντων χριστιανών. Για τη διατήρηση της έννοµης 

τάξης στην Κύπρο, η υψηλή πύλη έστειλε στο νησί, ένα στρατιωτικό σώµα τεσσάρων χιλιάδων 

στρατιωτών από την κοντινή Καραµανία. Οι φόβοι των Τούρκων για επικείµενο ξεσηκωµό των 

Κυπρίων χριστιανών ενισχύθηκαν όµως από τις επαναστατικές προκηρύξεις που έριξε απερίσκεπτα 

στη Λάρνακα ο αρχιµανδρίτης Θεόφιλος Θησέας, συγγενής του αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Τότε ο 

σουλτάνος έδωσε τη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση των προγραµµένων χριστιανών στην Κύπρο. 

Οι συλλήψεις έγιναν κυρίως την Κυριακή  10 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας. 

Από τον κατάλογο του Küçük Mehmet κατάφεραν να διαφύγουν περίπου είκοσι. Ευκαιρία να ξεφύγει 

είχε και ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Αυτός δεν πίστευε όµως, ότι ο Küçük Mehmet θα προχωρούσε σε 

εκτελέσεις και παρέµεινε στη Λευκωσία.  

Στις 2 και 3 Ιουλίου, στασίασαν οι Τούρκοι στρατιώτες που είχαν φθάσει στην Κύπρο από την 

Καραµανία, λόγω της µη καταβολής των µισθών τους αλλά και της µικρών κερδών τους από τις 

λαφυραγωγίες και τις λεηλασίες. Ο Küçük Mehmet βρέθηκε σε δεινή θέση αφού στην αντιπαράθεσή 

του µε των αρχηγό των µετακληθέντων κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του. Παρά την αναταραχή που 

προκλήθηκε στην τουρκική διοίκηση από την στάση των στρατιωτών, οι εκτελέσεις ξεκίνησαν στις 9 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ιουλίου 1821 µε πρώτο τον απαγχονισµό του αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην πλατεία Σαραγιού στη 

Λευκωσία. Η πλατεία Σαραγιού βρίσκεται σήµερα στο κατεχόµενο τµήµα της πόλης. Την ίδια ηµέρα 

αποκεφαλίστηκαν οι άλλοι τρεις Κύπριοι µητροπολίτες. Ο Κηρύνειας Λαυρέντιος, ο Πάφου Χρύσανθος 

και ο Κιτίου Μελέτιος. Επίσης αποκεφαλίστηκαν ο αρχιδιάκονους Μελέτιος και ο Δηµήτριος Βοσκός 

ενώ την επόµενη ηµέρα ο ηγούµενος της µονής Κύκκου Ιωσήφ και πολλοί ακόµα κληρικοί. 

Ακολούθησαν εκτελέσεις πολλών από τους προγραφέντες. Οι σφαγές κράτησαν περίπου ένα µήνα. 

Λεηλατήθηκαν µονές και ιεροί ναοί και βέβαια δηµεύτηκαν οι περιουσίες των εκτελεσθέντων. Οι 

λεηλασίες και οι δηλώσεις των µοναστηριών δεν είχαν προηγούµενο. Η µονή Κύκκου σχεδόν 

ερηµώθηκε. Η εκκλησία της Κύπρου έµεινε ακέφαλη για περίπου έξι µήνες. Τον Δεκέµβριο του 1821 

εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο ιεροµόναχος Ιωακείµ. Για να µην γίνει γνωστή η σφαγή των 

προγραφέντων, κυρίως στη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη, ο πασάς κατέσχεσε και παρεµπόδισε την 

αλληλογραφία των ξένων διπλωµατών. Αναφέρεται ότι για να αποφύγουν την εκτέλεση, περίπου 

σαράντα Κύπριοι χριστιανοί εξισλαµίστηκαν, ενώ υπήρξε τεράστιο κύµα προσφύγων που κατέφευγαν 

για να σωθούν στα προξενεία των ξένων χωρών στη Λεµεσό και τη Λάρνακα. Ο χριστιανικός 

πληθυσµός συρρικνώθηκε. Από τις ογδόντα χιλιάδες χριστιανών της προεπαναστατικής περιόδου, τη 

δεκαετία του 1820 έφυγαν από την Κύπρο περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες. Πολλοί από τους φυγάδες 

του καλοκαιριού του 1821 έφτασαν στην επαναστατηµένη Ελλάδα, αγωνίστηκαν και πολλοί 

διακρίθηκαν στην Ελληνική Επανάσταση. Σχηµάτισαν µάλιστα κυπριακό στρατιωτικό σώµα, τον 

«λόχο Κυπρίων» που διέθετε και δική του γαλανόλευκη σηµαία που σήµερα βρίσκεται στο Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο και πάνω σ’ αυτή υπάρχει γραµµένη η ένδειξη:  

ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Το όνειρο των Κυπρίων προσφύγων δεν έπαυε όµως να είναι η απελευθέρωση της πατρίδας τους. Τα 

βάσανα και οι προσδοκίες τους αποτυπώνονται σε µια προκήρυξη των Κυπρίων της Μασσαλίας, τον 

Δεκέµβριο του 1821: 

«Νοµίζοµεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχωµεν κάθε δίκαιον να µη γνωρίζοµεν 
πλέον δια διοίκησιν τους αιµοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συµφώνως µε τους λοιπούς 
αδελφούς ηµών Έλληνας θέλοµεν προσπαθήσει δια την ελευθερίαν της ειρηνικής ηµών, 
πάλαι µεν µακαρίας, ήδη δε τρισαθλίας Νήσου Κύπρου».  

Αυτή η προκήρυξη από τότε, ισχύει διαχρονικά για την Κύπρο. Ένα ανάλογο έγγραφο συντάχθηκε στη 

Ρώµη στις 6 Δεκεµβρίου 1821, από Κυπρίους προκρίτους που κατάφεραν να φτάσουν εκεί. Το έγγραφο 

καταγγέλλει τις σφαγές στην Κύπρο και εξουσιοδοτεί τον Νικόλαο Θησέα να οργανώσει 

εκστρατευτικό σώµα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Πράγµατι λίγο αργότερα, το 1824, οι 

Νικόλαος και Θεόφιλος Θησέας προσπάθησαν να οργανώσουν την αποστολή εκστρατευτικού σώµατος 

στην Κύπρο. Η οικογένεια Θησέα είχε µεγάλο εµπορικό οίκο στη Μασσαλία και στρατολογούσε 

εθελοντές για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα συγκέντρωναν και έστελναν µεγάλες ποσότητες υλικής 

βοήθειας στους Έλληνες επαναστάτες. Αυτή η αποστολή του εκστρατευτικού σώµατος συνδυάστηκε 

όµως µε ένα δάνειο οκτακοσίων χιλιάδων λιρών από το Λονδίνο, µε απαιτούµενες εγγυήσεις όµως από 

την επαναστατηµένη Ελλάδα. Τότε όµως η ελληνική επιτροπή διαπραγµατευόταν άλλο ελληνικό 

δάνειο στο Λονδίνο και δεν µπορούσε να συναινέσει και γι’ αυτό. Το κυπριακό σχέδιο προέβλεπε ένα 

εκστρατευτικό σώµα δύο χιλιάδων ανδρών υπό τον Μαυροβούνιο στρατηγό de Win#, το οποίο θα 

πολεµούσε πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα κατέβαινε στην Κύπρο.  

Ακόµα µια προσπάθεια για µια επαναστατική κίνηση στην Κύπρο έγινε το 1826 από τους Κυπρίους που 

πολεµούσαν στην Ελλάδα. Μια οµάδα Κυπρίων µε τον Κυπριανό Θησέα, τον Νικόλαο Κριεζιώτη, τον 

Χατζηµιχάλη Ταηλάνο κ.ά. πίεζε την ελληνική κυβέρνηση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Παρά 

την αρνητική απάντηση της κυβέρνησης του Ναυπλίου, δεκατέσσερα πλοία και δυο χιλιάδες άνδρες µε 

οπλαρχηγούς τους Βάσσο Μαυροβουνιώτη, Νικόλαο Κριεζιώτη και Χατζηµιχάλη Ταηλάνο έφτασε στη 

µεγαλόνησο. Δυστυχώς όµως, οι «ελευθερωτές» αντί για απελευθερωτικό αγώνα προχώρησαν σε 

λεηλασίες και ληστείες του κυπριακού πληθυσµού. Μετά τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους ο 

πόθος της απελευθέρωσης της Κύπρου γιγαντώθηκε. Το 1833 ακολούθησαν τρία ανεπιτυχή 

απελευθερωτικά κινήµατα που καταπνίγηκαν στο αίµα.      
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α  Γ Ι Α  Τ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η  

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ   

Μ
ετά την απόκρουση της επίθεσης των ισχυρών τουρκικών δυνάµεων του κεχαγιάµπεη 

Μουσταφά στο Βαλτέτσι στις 12 και 13 Μαΐου καθώς και λίγες ηµέρες αργότερα τις ελληνικές 

νίκες στα Βέρβενα, τα Δολιανά και τον Άγιο Βλάσση, αποτράπηκε η κάθοδος των Τούρκων 

στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Καθώς όµως η Επανάσταση εξαπλωνόταν, ανέκυπτε το ζήτηµα της 

διοικητικής οργάνωσής της. Με πρωτοβουλία της «Μεσσηνιακής Συγκλήτου» έγινε προσπάθεια για 

σύγκλιση µιας γενικής συνέλευσης όλων των επαναστατηµένων στη Μονή του Αγίου Νικολάου στις 

Καλτεζές. Όµως, µετά την υπαναχώρηση των νησιωτών της Ύδρας και των Σπετσών, η σχεδιαζόµενη 

γενική συνέλευση µετατράπηκε σε πελοποννησιακή σύνοδο. Στις 26 Μαΐου, υπό την προεδρία του 

Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη, οι πρόκριτοι εξέδωσαν την παρακάτω πράξη: 

‘Αριθµ. Α΄.  
ΠΑΤΡΙΣ 

Η γενική ευταξία των υποθέσεων της πατρίδος µας Πελοποννήσου, και η αισία έκβασις 
του προκειµένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του Γένους µας, επειδή και 
αναγκαίως απήτουν την γενικήν συνέλευσιν και σκέψιν, συνηθροίσθηµεν επί τούτου οι 
υπογεγραµµένοι από µέρους των επαρχιών µας, έχοντες και την γνώµην και όλων των 
απόντων µελών, κατά την σεβαστήν Μονήν των Καλτεζιών, κατ’ εύλογον κοινήν ηµών 
γνώµην και απόφασιν, και όλων των απόντων, εκλέξαντες τους φιλογενεστάτους Κυρίους 
τόν τε άγιον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σωτήριον Χαραλάµπου, Αθανάσιον Κανακάρην, 
Αναγνώστην Παπαγιαννόπουλον, Θεοχαράκην Ρέντην και Νικόλαον Πονηρόπουλον, καθ' 
υπακοήν και συγκατάνευσιν και αυτών εις την κοινήν ηµών ταύτην πρότασιν, τους 
διορίζοµεν, δια να παρευρίσκωνται µετά του ενδοξοτάτου κοινού αρχιστρατήγου µας Π. 
Μαυροµιχάλη, και πάντες οι άνωθεν επέχοντες την Γερουσίαν όλου του Δήµου των 
επαρχιών της Πελοποννήσου, προηγουµένου της ενδοξότητός του, να συσκέπτωνται, 
προβλέπωσι και διοικώσι, και κατά το µερικόν και κατά το γενικόν, απάσας τας 
υποθέσεις, διαφοράς, και παν ό,τι συντείνει εις την κοινήν ευταξίαν, αρµονίαν, 
εξοικονοµίαν τε και ευκολίαν του ιερού αγώνος µας καθ' όποιον τρόπον η θεία Πρόνοια 
τους φωτίση και γνωρίσωσιν ωφέλιµον, έχοντες κατά τούτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς 
να ηµπορή τις ν' αντιτείνη, ή να παρακούη εις τα νεύµατα και διαταγάς των και τούτο το 
υπούργηµά των και η ηµετέρα εκλογή θέλει διατρέξει και θέλει έχει το κύρος µέχρι της 
αλώσεως της Τριπολιτζάς και δευτέρας κοινής σκέψεως. Και περί µεν της από µέρους 
των ειλικρινούς, απαθούς, και µετά της δυνατής επιµελείας και σκέψεως εις το άνωθεν 
υπούργηµά των εξακολουθίας, καθώς και της από το µέρος ηµών τε και όλων των 
απόντων υπακοής και άνευ τινός ανθιστάσεως, προφασιολογίας και αναβολής της 
εξακολουθίας και ενεργείας των νευµάτων και διαταγών των, ελάβοµεν αµφότερα τα 
µέρη τον προσήκοντα όρκον ενώπιον του Υψίστου Θεού εν βάρει συνειδότος και της τιµής 
µας. Και ούτως επεδόθη αυτοίς το παρόν ενυπόγραφον αποδεικτικόν και κυρωτικόν 
γράµµα µας. 

                                                              1821, Μαΐου 26. 

Ακολουθούν υπογραφές των συµµετεχόντων 

(Έλους Άνθιµος, Παναγιώτης Κρεββατάς, Δηµήτριος Καραµάνος, Παναγιώτης 
Ζαριφόπουλος, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Αθανάσιος Κωνστ. Κυριακός, Πέτρος Σαλαµόνος, 
Μανώλης Μελετόπουλος, Μιχάλης Κοµητάς, Βασίλειος Σακελλαρίου, Αναγνώστης παπα 
γιοργίου, Νικόλαος Πετµεζάς και αδελφί µου, Κοσταντής Χρησαντακόπουλος κε αδελφή, 
Δηµήτρης Μέλιος µετά των λοιπών Καπετανέων Αρκαδίας, Ο Πρωτοσύγκελος Αµβρόσιος 
του Αγίου Χριστιανουπόλεως, Κανέλλος Δεληγιάννη, Νικόλαος Ταµπακόπουλος, 
Δηµήτριος παπα Τζόνη, Κωνστ. Ζαφιρόπουλος, Νικόλαος Σπυλιοτόπουλος, Παναγιώτης 
Μερίκας, Θεοδωράκης Πουλώπουλως, Παναγιώτης Γαλόπουλος, Σακελάριος παπα 
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Φότου, Γεώργιος Αγαλόπουλος, Αναγνώστης Τζηορτζάκης, Νικόλαος Παλλαδάς, 
Αθανάσιος Κυριακός, Ρήγας Παλαµήδης, Παπαπαναγιώτης παπαλεξίου). 

Η νέα επιτροπή που προέκυψε, διαδεχόµενη τη «Μεσσηνιακή Σύγκλητο», ήταν η «Γερουσία της 
Πελοποννήσου». Αυτή εκτός του συντονιστικού ρόλου για τη συνέχιση του Αγώνα και την εφαρµογή 

ενός φορολογικού συστήµατος για τη συντήρησή του, ήταν και µια προσπάθεια των προκρίτων να 

προλάβουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, πριν την άφιξη του Δηµήτριου Υψηλάντη, αδελφού 

του διορισµένου από τις κεφαλές της Αρχής επικεφαλής του αγώνα, Αλέξανδρου Υψηλάντη. Όµως σ’ 

αυτή τη διοικητική πράξη είναι ξεκάθαρη η πρόθεση όλων για την άλωση της Τριπολιτσάς αφού 

άλλωστε η τύχη της είχε κριθεί στο Βαλτέτσι και η ζωή σ’ αυτή, λόγω του αποκλεισµού, ολοένα και 

δυσκόλευε. 

Ο Δηµήτριος Υψηλάντης έφθασε τελικά στο Μοριά στα µέσα Ιουνίου. Αµέσως µε την άφιξή του, οι 

απελπισµένοι από την πολιορκία τους Τούρκοι της Μονεµβασιάς έστειλαν άνθρωπό τους και του 

ζήτησαν να συνθηκολογήσουν για την παράδοση του φρουρίου. Απεσταλµένος του Υψηλάντη στη 

Μονεµβασιά ήταν ο Αλέξανδρος Καντακουζηνός, ο οποίος πέτυχε συµβιβασµό µε τους Τούρκους του 

κάτω φρουρίου και τους ζήτησε να συνεννοηθούν µε τους κλεισµένους στην ακρόπολή του. Το φρούριο 

και όλα τα όπλα του παραδόθηκαν, ενώ οι πολιορκηµένοι το εγκατέλειψαν χωρίς να πάρουν µαζί τους 

το παραµικρό από την περιουσία τους. Οι περισσότεροι επιβιβάστηκαν ασφαλείς σε πλοία που τους 

πήγαν στο Κουσάντασι (Αρχ. Έφεσος). Βέβαια υπήρξαν και παρασπονδίες, αφού οι τελευταίοι που 

αναχωρούσαν από τη Μονεµβασιά έπεσαν θύµατα αρπαγών και κακοποιήσεων από τους 

ανεξέλεγκτους άτακτους που λίγο πριν τους πολιορκούσαν. 

Στις 13 Ιουνίου 1821, οι Επτανήσιοι µε τα κανόνια τους και ο Δηµήτριος Πλαπούτας στη θέση του 

αδελφού του Γιωργάκη που πέθανε από συµφόρηση λίγες ηµέρες πριν, ο Ανδρέας Μεταξάς, οι 

Ολύµπιοι, ο Ζανέτος Χριστόπουλος αφού έδιωξαν τους Λαλαίους και τον Γιουσούφ πασά της Πάτρας, 

κατέλαβαν του Λάλα. 

Αυτή τη στιγµή εµφανίζεται στο προσκήνιο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, διπλωµάτης και πολιτικός, 

που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση αλλά και στις 

πρώτες µετεπαναστατικές δεκαετίες. Ξεκινώντας από της παραδουνάβιες ηγεµονίες, πέρασε στην 

Πίζα και από εκεί κατέβηκε στην Ελλάδα για να λάβει µέρος στην Επανάσταση. Τον Ιούνιο του '21 ο 

Μαυροκορδάτος εξόπλισε ένα πλοίο στο Λιβόρνο, πέρασε στην Μασσαλία και από εκεί µε εβδοµήντα 

εθελοντές Έλληνες της διασποράς, τέσσερις Γάλλους και τρεις Ιταλούς φιλέλληνες, κατευθύνθηκε 

στην Πάτρα που πίστευε ότι είχε απελευθερωθεί. Πλησιάζοντας όµως στην Πάτρα έµαθε ότι αυτή 

ήταν στα χέρια των Τούρκων κι έτσι βγήκε στο Μεσολόγγι. Εκεί έβαλε τις βάσεις µιας πολιτικής 

οργάνωσης, της «Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος», πέρασε στον Μοριά και κατευθύνθηκε στην 

Τριπολιτσά συµµετέχοντας στην πολιορκία της. Εκεί, τον Αύγουστο συναντήθηκε µε τον Δηµήτριο 

Υψηλάντη και κατάφερε να οριστεί πληρεξούσιός του.  

Στις 5 Αυγούστου 1821, οι Τούρκοι του Νιοκάστρου µετά από πολύµηνη πολιορκία υπέγραψαν µε τους 

επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο, τον Νικόλαο Πονηρόπουλο, τον αρχηγό των Μανιατών Κωνσταντίνο-

Πιερράκο Μαυροµιχάλη κ.ά. συµφωνία παράδοσης του φρουρίου και ασφαλούς µεταφοράς τους στην 

Τύνιδα. Την επόµενη ηµέρα όµως, οι πολιορκηµένοι της Μεθώνης έκαναν δοκιµαστική έξοδο κατά την 

οποία σκοτώθηκε ο Κωνσταντίνος-Πιερράκος Μαυροµιχάλης. Έτσι µε πρόφαση το θάνατο του 

Μαυροµιχάλη δεν τηρήθηκαν τα υπεσχηµένα στην αποχώρηση των Τούρκων του Νιόκαστρου και 

ακολούθησε φονικό και πλιάτσικο.  

Μια µελανή σελίδα της ιστορίας της Επανάστασης γράφτηκε τότε στο Νιόκαστρο και στον όρµο του 

Ναυαρίνου. Γενική και άγρια σφαγή των Τούρκων που περίµεναν µάταια να επιβιβασθούν στα πλοία. 

Τα βραχάκια της ακτής, λίγο πιο πέρα από το κατοπινό Γυµνάσιο Πύλου, έγιναν ό τόπος της εκτέλεσης 

των Τούρκων. Όσοι από αυτούς είχαν καταφέρει να µπουν σε βάρκες, εγκαταλείφθηκαν στο Χελωνήσι, 

στο κέντρο του όρµου, όπου και πέθαναν µετά από µέρες από δίψα και ασιτία. Τα λάφυρα τα πήραν οι 

νικητές, ο καθένας για τον εαυτό του «ξεχνώντας το Δηµόσιον»…  Ακριβώς αυτή η µη ισότιµη διανοµή 

της λείας, ήταν και η αιτία που όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν µερτικό από τις τούρκικές περιουσίες, 

έχασαν το ενδιαφέρον τους για τον σχεδιαζόµενο, αµέσως µετά το Νιόκαστρο, αποκλεισµό της 
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Μεθώνης και της Κορώνης. Η Μεθώνη και η Κορώνη δεν έπεσαν ποτέ, αφού άντεξαν µέχρι το τέλος 

Αυγούστου και ανεφοδιάστηκαν από τον τουρκικό στόλο. 

Από τα τέλη Μαΐου ο Κολοκοτρώνης εφαρµόζοντας το στρατηγικό του σχέδιο εγκατέστησε 

στρατόπεδα περιµετρικά της Τριπολιτσάς αρχίζοντας ουσιαστικά την πολιορκία της. Κύριο στρατόπεδό 

του ήταν το ορδί του στους Αγίους Θεοδώρους στα Τρίκορφα. Άλλα στρατόπεδα ήταν αυτό του Αγίου 

Βλάση που είχε καταλάβει στις 24 Μαΐου, στη Θάνα µετά και τη νίκη τους εκεί στις 5 Ιουνίου, στις Ρίζες, 

στου Βερσοβά, στο Στενό και στα Τσίπιανα. Η τροφοδοσία των αγωνιστών γινόταν µε τη φροντίδα των 

κατοίκων της περιοχής ενώ η πυρίτιδα ήταν προσφορά των κατοίκων της Δηµητσάνας που µε τους 

αδελφούς Σπηλιωτόπουλους και ελάχιστα µέσα δούλευαν νυχθηµερόν παράγοντας περίπου 500 

οκάδες µπαρούτι την ηµέρα. Για τα βόλια έπαιρναν το µολύβι από τις σκεπές των τζαµιών και για τα 

φυσίγγια το χαρτί από τα βιβλία των µοναστηριών και της βιβλιοθήκης της Δηµητσάνας. Για να 

σφίξουν την πολιορκία «έκοψαν» το νερό από τους Κήπους και τους Μύλους. Στις 12 Ιουνίου, έφθασε 

στα Τρίκορφα επιστολή του Δηµήτριου Υψηλάντη από την Ύδρα που πληροφορούσε τους αγωνιστές 

για την επικείµενη άφιξή του στον Μοριά. Ο Κολοκοτρώνης και πολλοί οπλαρχηγοί αναχώρησαν για 

να υποδεχθούν τον πρίγκηπα στο Άστρος. Στους Αγίους Θεοδώρους έµεινε αρχηγός ο Πάνος 

Κολοκοτρώνης. Οι πολιορκηµένοι Τούρκοι προσπάθησαν να αρπάξουν την ευκαιρία λόγω της 

απουσίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των άλλων και επιτέθηκαν στους Αγίους Θεοδώρους. Όµως 

ο Πάνος µε τους άνδρες του και τον παπά Δηµήτρη από του Τετέµπεη, τα κατάφερε τρέποντας τους 

Τούρκους σε φυγή. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης συνάντησε τον πατέρα του και τον Δηµήτριο Υψηλάντη 

στα Βέρβενα. 

Η πολιορκία της Τριπολιτσάς έγινε συστηµατική από τις 2 Ιουλίου 1821, µετά την άφιξη του Υψηλάντη 

στα Τρίκορφα. Στις 6 Ιουλίου 1821 έφθασε στην πολιορκηµένη πόλη επιστολή µε «όρους παραδόσεως» 
του Δηµητρίου Υψηλάντη που υπέγραφε ως πληρεξούσιος του γενικού επιτρόπου. Ακολούθησαν 

αψιµαχίες γύρω από την Τριπολιτσά για περίπου ένα µήνα. Τα µάτια όλων στον Μοριά ήταν 

στραµµένα στις ενέργειες του Δηµήτριου Υψηλάντη.  

Στις 19 Ιουλίου, ο Δηµήτριος Υψηλάντης µε εγκύκλιο καλεί τους προκρίτους και τους κατοίκους να 

ενισχύσουν τον Αγώνα. Όσοι µπορούσαν έφθαναν στα Τρίκορφα. Οι συγκεντρωµένοι γύρω από την 

Τριπολιτσά στο τέλος Ιουλίου ήταν περισσότεροι από επτά χιλιάδες ενώ στο τέλος Αυγούστου πάνω 

από δέκα. Κι ενώ ο κλοιός έσφιγγε, τον Αύγουστο του 1821 οι πολιορκηµένοι Τούρκοι επιχειρούσαν 

νυχτερινές εξόδους για τρόφιµα ή συγκοµιδή καρπών από τα κοντινά κτήµατα. 

  

Για να κοπεί και αυτή η ανατροφοδότηση, έτσι ώστε η πολιορκία να γίνει ασφυκτική, ο Κολοκοτρώνης 

διέταξε να ανοίξουν ένα χαράκωµα (γράνα) µήκους περίπου επτακοσίων µέτρων, βάθους ενός µέτρου 

και πλάτους δύο µέτρων από τη θέση Μύτικα και το χωριό Μπεντένι µέχρι τον λόφο που βρισκόταν 

κοντά στο χωριό Λουκά, όπου ήταν το οχυρό του οπλαρχηγού Ιωάννη Νταγρέ. Τη νύχτα της 9ης προς 

τη 10η Αυγούστου περίπου τρεις χιλιάδες Τούρκοι, πεζοί και ιππείς, βγήκαν από την Τριπολιτσά για 

την αναζήτηση τροφίµων. Αφού όλη τη νύχτα λεηλάτησαν αρκετά χωριά της περιοχής, το πρωί 

επιτέθηκαν στο χωριό Λουκά όπου βρισκόταν το σώµα του Νταγρέ.  

Ο Κολοκοτρώνης βλέποντας τη δύσκολη κατάσταση κινητοποίησε τον Δηµήτριο Πλαπούτα, τον 

Ζανέτο Χριστόπουλο, τον Δηµήτριο Δεληγιάννη, τον Κωνσταντίνο Παπαζαφειρόπουλο και άλλους 

ένοπλους να πάρουν θέσεις µέσα στη γράνα ενώ έστειλε και άλλα σώµατα υπό τους Υψηλάντη, 

Γιατράκο και Αναγνωσταρά στα νώτα τους για αντιπερισπασµό. Οι Τούρκοι µπροστά στον κίνδυνο να 

αποκοπούν, οπισθοχώρησαν, ενώ τους κατεδίωκε το σώµα του Νταγρέ. Μια µικρή βοήθεια για τους 

Τούρκους ήταν το ιππικό που έφθασε αλλά στη γράνα τους περίµεναν. Εκεί, πεζοί και ιππικό, 

υπέστησαν µεγάλες απώλειες από τους ενεδρεύοντες Έλληνες. Ταυτόχρονα βγήκαν κι άλλοι Τούρκοι 

και η µάχη γενικεύτηκε. Τελικά οι Έλληνες έτρεψαν σε φυγή τους Τούρκους και όσοι από αυτούς 

γλύτωσαν µπήκαν ξανά στην Τριπολιτσά.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ψηφοφόρα υποκείµενα θέλουν είναι ισόψηφα, και οι περισσότεραι ψήφοι θέλουν 
υπερισχύσει…».  

Ανδρέα Ζ. Μάµουκα, τόµος Α΄12-13 – Αθήνα 1839  

Ο οργανισµός που εισηγήθηκε ο Δηµήτριος Υψηλάντης απορρίφθηκε από τους προκρίτους στην πρώτη 

φάση και κατατέθηκε νέο σχέδιο Οργανισµού που περιόριζε τις αρµοδιότητες του Υψηλάντη! Φυσικά 

αυτός αρνήθηκε την αλλαγή και στις 27 Ιουνίου αποχώρησε από τα Βέρβενα συνοδευόµενος από τον 

Παπαφλέσσα, µε κατεύθυνση το Λεοντάρι και τελικό προορισµό την Καλαµάτα. Στα Βέρβενα, ο λαός 

πιστεύοντας ότι οι πρόκριτοι έδιωξαν τον Υψηλάντη, τους απείλησε µε λιντσάρισµα. Τους έσωσε ο 

Κολοκοτρώνης καθώς και η αποκήρυξη των βιαιοτήτων από τον Υψηλάντη. Αυτή η πρώτη διαφωνία 

Υψηλάντη και προκρίτων στις 27 Ιουνίου 1821 στα Βέρβενα ήταν η αρχή. Τα πρώτα σύννεφα διχασµού 

εµφανίστηκαν πάνω από την Επανάσταση. Ουσιαστικά η διαφωνία δεν ήταν προσωπική. Απλά η 

Φιλική Εταιρεία που προετοίµασε τον Αγώνα, αξίωσε µε τον πλέον καθαρό τρόπο δια του Υψηλάντη 

και τη διεύθυνσή του. Οι πρόκριτοι έβλεπαν ότι χάνουν τον έλεγχο και την εξουσία ενώ ταυτόχρονα οι 

στρατιωτικοί έβρισκαν στήριγµα στον Υψηλάντη.  

Το άσχηµο σε αυτή τη διένεξη ήταν όµως, η ατολµία του Δηµήτριου Υψηλάντη. Σε λίγες ηµέρες όλοι 

υπαναχώρησαν από τις άκαµπτες θέσεις τους και έδειξαν συµφιλιωτικές τάσεις. Η ανοχή των 

προκρίτων που επιθυµούσαν την επανάληψη των συζητήσεων, απέφερε την 1η Ιουλίου, τον τίτλο του 

αρχιστράτηγου στον Υψηλάντη ενώ αυτός βρισκόταν στο στρατόπεδο στα Τρίκορφα. Εκεί είκοσι δύο 

οπλαρχηγοί του ζήτησαν να µπει επικεφαλής της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Θα ήταν όµως 

αρχιστράτηγος υπό σκληρή επιτροπεία.  

Για να αποφευχθούν νέα έκτροπα, η νέα συνέλευση έγινε στη Ζαράκοβα (σηµ. Μαίναλο), που διέθετε 

και οχυρό πύργο για την προστασία των προκρίτων. Εκεί κλήθηκαν όλοι οι πρόκριτοι και πολιτικοί της 

Πελοποννήσου, κληρικοί, στρατιωτικοί και ο Υψηλάντης. Ο Δηµήτριος Υψηλάντης προτίµησε να 

παραµείνει στα Τρίκορφα  και να ενηµερώνεται εκεί για τις εξελίξεις. Έγιναν προτάσεις και 

αντιπροτάσεις µε µεσολαβητή τον Παλαιών Πατρών Γερµανό. Οι πρόκριτοι σε αντίθεση µε το λαϊκό 

αίσθηµα, επέδειξαν αρχικά και πάλι αδιαλλαξία. Οι στρατιωτικοί δεν ήταν µονιασµένοι ενώ κάποιοι 

δεν στήριζαν τον Υψηλάντη, επειδή αντιπαθούσαν το περιβάλλον του. Ήταν πλέον ξεκάθαρη η 

πρόθεση των πολιτικών να ελέγξουν µονοµερώς την πολιτική ζωή και τις αποφάσεις του τόπου. Ο 

Υψηλάντης µε την ατολµία του άρχισε να χαµηλώνει τις προσδοκίες του λαού. Κατά τη διάρκεια της 

συνέλευσης στη Ζαράκοβα οργανώθηκε συνωµοσία των στρατιωτικών κατά των προκρίτων που 

αποσκοπούσε ακόµα και στη δολοφονία τους. Στις πηγές αναφέρεται ότι την δολοφονία των 

προκρίτων στη Ζαράκοβα απέτρεψε και πάλι ο Κολοκοτρώνης. 

Τελικά και αφού οι πρόκριτοι ζητούσαν επίµονα να συνεχίσουν να διοικούν µόνο οι µεγάλες 

οικογένειες της Πελοποννήσου, ο νέος τροποποιηµένος Οργανισµός της Πελοποννησιακής Γερουσίας 

σε µια παρωδία συνέλευσης στη Ζαράκοβα δεν εγκρίθηκε. Απλά συµφώνησαν να παραµείνουν τα 

πράγµατα ως είχαν, µέχρι την αναµενόµενη κατάληψη της Τριπολιτσάς. Στα Βέρβενα και στη 

Ζαράκοβα άρχισε να εµφανίζεται ο διχασµός του Αγώνα. Το πολιτικό τοπίο παρέµεινε θολό. Αν και ο 

Υψηλάντης ήταν επικεφαλής της πολιορκίας της Τριπολιτσάς οι πρόκριτοι δεν τον αναγνώρισαν ως 

αρχιστράτηγο αλλά συνεργάζονταν µαζί του! Η Πελοποννησιακή Γερουσία δεν διαλύθηκε αλλά δεν 

είχε ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις.  

Και αυτή η «συµφωνία» προέβλεπε ότι η Πελοποννησιακή Γερουσία θα συνέχιζε τη λειτουργία της 

τουλάχιστον µέχρι την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Μετά τα µέσα Αυγούστου, όταν µαθεύτηκαν τα νέα 

από την παταγώδη αποτυχία της Επανάστασης στις Ηγεµονίες, η θέση του Δηµητρίου Υψηλάντη 

αποδυναµώθηκε. Μετά τις 31 Ιουλίου είχαν φθάσει στην Πελοπόννησο και οι Φαναριώτες Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος, Κωστάκης Καρατζάς και Θεόδωρος Νέγρης. Αυτοί τονίζοντας δηµόσια την 

ουδετερότητά τους και ακολουθώντας δικό τους σχέδιο υπό την καθοδήγηση του Ουγγροβλαχίας 

Ιγνατίου από την Πίζα, υπονόµευαν κάθε κίνησή του.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

•	 Αν οι Τούρκοι κατάφερναν να διασπάσουν την πολιορκία και να φύγουν, τότε ανεξάρτητα από 

την αποστολή του καθενός η λεία θα µοιραζόταν όπως στην προηγούµενη περίπτωση. Εδώ όµως 

υπήρχαν και ξεχωριστές αµοιβές για τους επικηρυγµένους Τούρκους αξιωµατούχους. 

•	 Όσοι στρατιώτες βρίσκονταν σε άλλες αποστολές µακριά από την Τριπολιτσά θα έπαιρναν τα 

ίδια µερίδια µε όσους έµεναν στην πολιορκία. 

Αυτά όλα φυσικά θα εφαρµόζονταν παρουσία του αρχιστράτηγου Δηµητρίου Υψηλάντη.  

Όµως για τους Έλληνες οπλαρχηγούς, που είχαν «γλυκαθεί» από τη λεία τους στη Μονεµβασιά και το 

Νιόκαστρο, η παρουσία του αρχιστράτηγου του ελληνικού στρατού Δηµητρίου Υψηλάντη τους χάλαγε 

τα σχέδια. Ο πρίγκιπας Δηµήτριος Υψηλάντης, µε την ακεραιότητα και την ανιδιοτέλειά του, δεν θα 

επέτρεπε ποτέ την αχαλίνωτη λαφυραγώγηση και το πλιάτσικο µετά την πτώση της πολιορκηµένης 

πόλης. Έτσι οι µεγάλοι οπλαρχηγοί αποφάσισαν να τον αποµακρύνουν από την πολιορκία. Τον 

έστειλαν µαζί µε τους γιούς του Κολοκοτρώνη, τον Πάνο και τον Γενναίο, και χίλιους άντρες και 

πολλούς ξένους αξιωµατικούς που είχαν φθάσει για βοήθεια στην Ελλάδα, στον Κορινθιακό για να 

εµποδίσουν την απόβαση τουρκικών ενισχύσεων που θα έφταναν εκεί µε τον τουρκικό στόλο. Στα 

Καλάβρυτα προστέθηκαν ακόµα χίλιοι άνδρες υπό τον Σωτήρη Χαραλάµπη. Η επικράτηση της 

Επανάστασης στον Μοριά στηριζόταν και στον αποκλεισµό του ανεφοδιασµού των Τούρκων. Ο 

ελληνικός στόλος συνεπικουρούµενος από χερσαία τµήµατα, εµπόδιζε µε επιτυχία την προσέγγιση 

στα παράλια του Μοριά του στόλου του Καρά-Αλή. Μετά την εσπευσµένη αποχώρηση του Υψηλάντη 

στις 13 Σεπτεµβρίου, αρχιστράτηγος των πολιορκητών ανέλαβε ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης.  

Στις 15 Σεπτεµβρίου, το συµβούλιο των οπλαρχηγών αποφάσισε το αντίτιµο σε περίπτωση 

συνθηκολόγησης των Τούρκων. Δέκα εκατοµµύρια γρόσια για τις ζηµιές στις Παλαιές Πάτρες, τέσσερα 

για τη Βοστίτσα, οκτώ για το Άργος, έξι για την Κόρινθο, δέκα έξι για την Τριπολιτσά και οκτώ για τα 

έξοδα του πολέµου. Συνολικά πενήντα δύο εκατοµµύρια γρόσια και όλα τα όπλα! Το ποσό ήταν 

αδύνατον να συγκεντρωθεί και οι Τούρκοι, µετά τα διαδραµατισθέντα στη Μονεµβασιά και στο 

Νιόκαστρο, δεν µπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους. Ταυτόχρονα µε αυτές τις διαπραγµατεύσεις, 

είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για µια ξεχωριστή συνθηκολόγηση µε τους Αλβανούς της φρουράς. Όσο 

διαρκούσαν οι συνεννοήσεις µε τον αρχηγό των Αλβανών Ελµάς µπέη, οι πλουσιότερες τουρκικές 

οικογένειες προσέγγιζαν µε διάφορους µεσάζοντες, τους γνωστότερους  µεγάλους Έλληνες 

οπλαρχηγούς και µε το κατάλληλο αντίτιµο εξαγόραζαν την προστασία τους για να φύγουν από την 

Τριπολιτσά, µε τα κινητά υπάρχοντά τους. Η προσδοκία αµύθητης λείας από την καταρρέουσα 

πρωτεύουσα του Μοριά, προσέλκυσε στο ελληνικό στρατόπεδο πλήθη ατάκτων αλλά ενόπλων 

χωρικών. Η παράδοση της Τριπολιτσάς καθυστερούσε, αφού οι µεγάλοι οπλαρχηγοί προσδοκούσαν να 

έχουν ανταλλάγµατα µόνο για τον εαυτό τους από τους Τούρκους που θα φυγάδευαν. Με 

µεµονωµένες συµφωνίες δεν ήταν υποχρεωµένοι να µοιραστούν τη λεία τους µε το εθνικό ταµείο και 

τους απλούς στρατιώτες. Δεν δίσταζαν µάλιστα να κάνουν εµπόριο τροφίµων σε υπερβολικές τιµές,  µε 

τους πεινασµένους πολιορκηµένους Τούρκους, στα ριζά των τειχών. 

Ο νεαρός Γάλλος φιλέλληνας και στρατιωτικός, συνταγµατάρχης Jean-François-Maxime Raybaud, 

επικεφαλής του ελληνικού πυροβολικού κατά την πολιορκία, ήταν ο µόνος αυτόπτης από τους ξένους 

στρατιωτικούς, που κατέγραψε τα γεγονότα.  Στο έργο του «Mémoires sur la Grèce pour servir à l'histoire 

de la guerre de l'Indépendance, accompagnés de plans topographiques» – Παρίσι, 1824, αναφέρει ακόµα 

και ονόµατα οπλαρχηγών, που έκαναν περιουσίες µέσα σε λίγες ηµέρες από αυτές τις «απεχθείς 

δοσοληψίες» (odieuses transactions), (Μπουµπουλίνα, Κολοκοτρώνης, Μαυροµιχάλης κ.ά.). Μοναδική 

εξαίρεση σε αυτό το όργιο χρηµατισµού αναφέρεται ο Νικήτας Σταµατελόπουλος. Χαρακτηριστικά 

είναι τα αποσπάσµατα από τα αποµνηµονεύµατα του Raybaud:  

Σελ. 451: …Η Μπουµπουλίνα χαίρει αναγνώρισης από τους συµπατριώτες της, το οµολογώ αλλά η 

αφοσίωσή της δεν ήταν απόλυτα αγνή. Οι θυσίες της για το εθνικό ζήτηµα δεν ήταν αφιλοκερδείς και 

δεν την άφησαν φτωχή…  

Σελ. 453: …Τα δάχτυλα του Ελµάς µπέη, φορτωµένα διαµάντια και πλούσια καµέα, τράβηξαν την 

προσοχή των Μανιατών της ακολουθίας του Μαυροµιχάλη και η απληστία τους ζωγραφιζόταν στο 

βλέµµα τους…  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σελ. 455: ….Λοιπόν άρχισαν oi απεχθείς συναλλαγές που έφεραν σε λίγες µέρες τεράστια πλούτη στα 

χέρια του Κολοκοτρώνη, της Μπουµπουλίνας και του Μαυροµιχάλη και που διαρκούσαν ακόµη και 

όταν το µέρος είχε κατακτηθεί. Καθένας από αυτούς τους Τούρκους και τους Εβραίους που έτρεµαν για 

τη ζωή τους και τη ζωή των δικών τους, πλήρωναν τεράστια ποσά γι’ αυτές και έψαχναν καταφύγιο 

µέχρι και τη σκηνή του εχθρού. Οι συναλλαγές έληγαν µέσα στην ηµέρα και την τιµή του αίµατος την 

µετρούσαν την νύχτα. Από το βράδυ µέχρι το πρωί υποζύγια φορτωµένα χρήµατα και πολύτιµα 

αντικείµενα έβγαιναν από την πόλη για να πάνε σ’ αυτούς που µόλις ανέφερα. Επέλεγαν το σκοτάδι 

γι’ αυτές τις ντροπιαστικές επιχειρήσεις, φοβούµενοι χωρίς αµφιβολία, ότι οι στρατιώτες θα θύµωναν 

αν έβλεπαν ότι τους παίρνουν αυτά που θεωρούσαν ως µελλοντική αµοιβή για τους κινδύνους και την 

κούρασή τους….. 

Σελ. 457: …Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι της λείας αντιτίθενται 

στην ίδρυση τακτικού στρατού. Από τη στιγµή που θα εδηµιουργείτο κάποιο σύνταγµα, η δύναµή τους 

η επιρροή τους θα εξαφανιζόταν. Αλλά ενώ συσσώρευαν θησαυρούς καλυπτόµενοι από την υπόθεση 

για την οποία µάχονταν, οι εντολοδόχοι του ελληνικού λαού συνήψαν δάνεια στις χώρες των οποίων οι 

τράπεζες έκρυβαν τα κεφάλαια του Κολοκοτρώνη….  

Σελ. 466: …Τεράστια ποσά είχαν σπαταληθεί µάταια από τους άτυχους κατοίκους της Τρίπολης. Η 

χλιδή είχε πληρώσει µάταια τα λύτρα. Αυτοί που γλύτωσαν ικανοποιώντας την απληστία κάποιων, 

σφαγιάσθηκαν από αυτούς που η απληστία τους δεν ικανοποιήθηκε…  

Σελ. 481: Πλούτη που αρκούσαν για να αντιµετωπισθούν τα έξοδα του πολέµου, βρίσκονταν στο 

κάστρο. Αλλά δεν θα επωφελείτο το έθνος από αυτά. Έγιναν η λεία ενός µόνο ατόµου….  

(Μετάφραση: Αναστασία Ακοντίδου). 

Ο Raybaud, παρά τις σχέσεις του µε τον Μαυροκορδάτο, θεωρείται ως ο πιο αξιόπιστος από όλους τους 

Γάλλους αποµνηµονευµατογράφους και ιστοριογράφους των πρώτων χρόνων της Ελληνικής 

Επανάστασης. Ανάλογα όµως τα λέει κι ο Μακρυγιάννης: 

«Οι άρχοντές µας… έγιναν «εκλαµπρότατοι» και οι ντόπιοι και οι φερτικοί, όµως τίποτας 
δεν τους αναπαύει. Ήµασταν φτωχοί, εγίναµεν πλούσιοι. Ήταν ο Κιαµίλ µπέης εδώ εις την 
Πελοπόννησο κι’ άλλοι  Τούρκοι πλουσιώτατοι, έγινεν ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι 
συγγενείς και οι φίλοι του πλούσιοι από γες (γαίες), αργαστήρια, µύλους, σπίτια, 
σταφίδες και άλλα πλούτη των Τούρκων…». 

Μακρυγιάννη: Αποµνηµονεύµατα, Α΄, 9-10 

   

Οι απλοί στρατιώτες και οι µικροί καπετάνιοι έβλεπαν αυτό το παράδοξο αλισβερίσι και άρχισαν να 

φοβούνται ότι δεν θα µείνει τίποτα γι’ αυτούς µετά την παράδοση της πόλης.  Με ξεχωριστή συµφωνία 

«µπέσας» οι Αλβανοί της φρουράς συνθηκολόγησαν για να φύγουν για την Ήπειρο, προστατευµένοι 

από τον Κολοκοτρώνη παρά τις αντιδράσεις του Ανδρέα Λόντου. Ηµέρα αναχώρησης των Αλβανών 

ορίστηκε η 23η Σεπτεµβρίου. Περιµένοντας την άλωση της πόλης οι Έλληνες έθεσαν κανόνες και για 

το µοίρασµα των λαφύρων. Έτσι σε γενικές γραµµές, ανεξάρτητα από τον πρώτο ή τελευταίο, τα τρία 

τέταρτα της λείας θα τα µοιράζονταν οι αγωνιστές, ενώ το άλλο τέταρτο θα πήγαινε στο Εθνικό 

θησαυροφυλάκιο. Θεσπίστηκαν ακόµα αµοιβές για κάθε νεκρό ή αιχµάλωτο Τούρκο. Επειδή οι µεγάλοι 

οπλαρχηγοί σκόπευαν να παρατείνουν την πολιορκία ακόµα και έξι µήνες, ζήτησαν από τους απλούς 

στρατιώτες να µείνουν απλήρωτοι αφού θα ακολουθούσε µεγάλη λαφυραγώγηση. Οι µικροί 

καπετάνιοι και οι στρατιώτες αντέδρασαν όµως αιφνιδιαστικά.  

Στις 20 και 21 Σεπτεµβρίου έγινε απόπειρα µεγάλης εξόδου περίπου τεσσάρων χιλιάδων πεινασµένων 

και διψασµένων γυναικόπαιδων. Οι γυναίκες και τα παιδιά βρέθηκαν ανάµεσα σε δυο πυρά. Από τη 

µια οι Έλληνες πολιορκητές προσπαθούσαν να τις αναχαιτίσουν και από την άλλη οι Τούρκοι από τα 

τείχη πυροβολούσαν για να τις αναγκάσουν να ολοκληρώσουν την έξοδο. Γράφει ο Φιλήµων 

στηριζόµενος στη γραπτή µαρτυρία του παρόντος και αυτόπτη µεγάλου Φιλικού, Παναγιώτη 

Αναγνωστόπουλου: 

«….Σύζυγοι κατά συζύγων, πατέρες κατά τέκνων, τέκνα κατά πατέρων και µητέρων, 
αδελφοί κατά αδελφών και οµόπιστοι κατά οµοπίστων τον θάνατον εξεσφενδόνιζον λόγω 
σκληράς ανάγκης και επ’ ελπίδι ατοµικής σωτηρίας. Ο ουρανός επληρώθη των 
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γοερωτέρων οιµωγών των θυµάτων αυτών, επικαλουµένων εν ονόµατι του θεού το έλεος 
(αµάν, Αλλάχ ιστούν). Εις τα κακά της ηµέρας ταύτης ουδεµία ευαίσθητος καρδία 
αντείχε…».  

Ιωάννης Φιλήµων, Δοκίµιον Ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, Αθήνα 1861, σ. 218, 219 

Γι’ αυτό το περιστατικό συνεχίζει ο φιλέλληνας Γάλλος συνταγµατάρχης Olivier Voutier (Ολιβιέ Βουτιέ) 

περιγράφοντας την τύχη των γυναικόπαιδων της εξόδου:  

…είχαν βγει από τα τείχη και ήταν «ωχροί και σκελετωµένοι» και «…ενέπνευσαν σ’ όλους 
τον οίκτο και τους έστειλαν σ’ ένα γειτονικό χωριό…».  

                                                        Colonel Voutier: Αποµνηµονεύµατα  

Τα χαράµατα της 23ης Σεπτεµβρίου οι Αλβανοί ετοιµάζονταν να φύγουν ενώ οι Τούρκοι έκαναν 

συνέλευση αφού ετοιµάζονταν να ζητήσουν νέες διαπραγµατεύσεις µε τους Έλληνες. Έτσι έµεινε 

αφύλακτο το κανονιοστάσιο στην πύλη του Ναυπλίου. Οι πολιορκητές εκµεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. 

Πενήντα άνδρες µε «ρεσάλτο», πατώντας ο ένας πάνω στους ώµους του προηγούµενου, κατόρθωσαν 

να µπουν στο φρούριο και να υψώσουν το µπαϊράκι τους.  

Στους πρώτους που πάτησαν στην Τριπολιτσά αναφέρεται ο Παναγιώτης Κεφάλας και ο Εµµανουήλ 

Δούνιας. Αµέσως έστρεψαν τα πυροβόλα προς την πόλη και έβαλαν στόχο το σαράι. Επειδή οι Αλβανοί 

δεν είχαν προλάβει να φύγουν, συγκεντρώθηκαν στο σαράι και παρέµειναν αµέτοχοι αλλά σαφώς 

αµυνόµενοι στην ορµή των ατάκτων. Οι επιτιθέµενοι Έλληνες τους έπεισαν όµως να αποχωρήσουν και 

να συναντήσουν τον Κολοκοτρώνη στο στρατόπεδό του στα Τρίκορφα. Ο Κολοκοτρώνης τηρώντας τη 

«µπέσα» φρόντισε για την ασφαλή αναχώρησή τους µαζί µε τον Πλαπούτα που πήγε µαζί τους σαν 

όµηρος-εγγυητής της ασφάλειάς τους. Η στάση του Κολοκοτρώνη στη φυγάδευση των Αλβανών 

αποδοκιµάστηκε από τον Δεληγιάννη και ήταν η αιτία της κατοπινής εχθρότητας στις σχέσεις τους.  

  

Μετά τη  φυγή των Αλβανών του Ελµάς µπέη, στην Τριπολιτσά ακολούθησε τροµακτική σφαγή. Οργή 

πολλών δεκαετιών ξέσπασε πάνω στους αµάχους Τούρκους και Εβραίους. Για τρεις ηµέρες το αίµα 

έτρεχε ποτάµι στα σοκάκια της πόλης. Ηµέρες καταστροφής, πυρκαγιάς, δηώσεων και βιασµών, 

λεηλασίας και αίµατος. Οι δρόµοι στρώθηκαν µε πτώµατα. Ο Κολοκοτρώνης στα αποµνηµονεύµατά 

του περιγράφει ότι: «…το άλογό µου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη…». Ο Maxime Raybaud 

περιγράφει µε λεπτοµέρειες στιγµιότυπα από τη φρίκη της τριήµερης σφαγής: 

«…σ’ ένα µόνο νόµο υπάκουαν, σ’ αυτόν της καταστροφής, σ’ ένα σύνθηµα, της σφαγής». 

Οι νεκροί Τούρκοι αλλά και Εβραίοι, υπολογίζονται σε δέκα µε δεκαπέντε χιλιάδες. Το χαρέµι του 

Χουρσίτ γλύτωσε, όπως και κάποιοι πλούσιοι Τούρκοι που έδωσαν λύτρα. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 

από  εκατό µέχρι επτακόσιοι νεκροί. Τα αποτελέσµατα της κατάληψης της Τριπολιτσάς ήταν 

καταλυτικά για τη συνέχιση του αγώνα. Οι αγωνιστές εφοδιάστηκαν µε έντεκα χιλιάδες όπλα, 

εµψυχώθηκαν και η Επανάσταση έκανε αίσθηση στο εξωτερικό. Ο Δαυίδ νίκησε τον Γολιάθ. Οι 

πανίσχυροι Τούρκοι του Μοριά νικήθηκαν και σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, εκτός λίγων φρουρίων, 

περιήλθε στους Έλληνες. Σύµφωνα µε τον Φιλήµονα: 

 «τα αποτελέσµατα της αλώσεως της Τριπόλεως επήλθον µέγιστα ως προς τους Έλληνας». 
  

Εννέα ηµέρες µετά την άλωση, ο Δηµήτριος Υψηλάντης επέστρεψε άπρακτος στην Τριπολιτσά. Οι 

Τούρκοι δεν προχώρησαν σε απόβαση στη βόρεια ακτή του Μοριά. Ο Καρά-Αλή µπήκε στο Γαλαξίδι, 

αιχµαλώτισε τριάντα τέσσερα καράβια και έβαλε ξανά πλώρη για το Αιγαίο και την 

Κωνσταντινούπολη. Οι στρατιώτες του Υψηλάντη δυσφορούσαν αφού έχασαν την ευκαιρία να 

λαφυραγωγήσουν κι αυτοί. Και δεν έφτανε αυτό. Το κύρος του Υψηλάντη καταρρακώθηκε, αφού αυτός 

δεν ηγήθηκε στη µέχρι τότε µεγαλύτερη επιτυχία των επαναστατηµένων Ελλήνων. Παρά τις 

διαδιδόµενες συκοφαντίες εναντίον του από τους πολιτικούς που είχαν µαζευτεί στο Άργος, ο 

Υψηλάντης ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη συγκρότηση εθνικής Συνέλευσης. 
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«Ο εκλαµπρότατος πρίγκηψ Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, του οποίου όχι µόνον 
εγνωρίσθησαν ο ζήλος και αι προς την πατρίδα εκδουλεύσεις, αλλά και δια την όσην 
δικαίως χαίρει κοινήν υπόληψιν, παρεκλήθη δια γραµµάτων κοινών των προκρίτων και 
καπετάνων των επαρχιών µας, να λάβη την φροντίδα του να ρυθµίση την παρούσαν 
Συνέλευσιν. Ωνοµάσθη Πρόεδρος του Συνεδρίου, και θέλει προεδρεύει εις όλας µας τας 
Εκκλησίας».  

Ανδρέα Ζ. Μάµουκα, «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» «Ήτοι, συλλογή των περί την 

αναγεννώµενην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευµάτων, νόµων και άλλων επισήµων πράξεων 

από του 1821 µέχρι του 1832» τόµος Α΄ 24 – Αθήνα 1839  

Από αυτές τις συνελεύσεις προέκυψαν τοπικοί οργανισµοί διοίκησης και βέβαια πληρεξούσιοι για την 

επερχόµενη Εθνική Συνέλευση ή Βουλή. Το ίδιο έγινε και στην Πελοπόννησο. Σε δύο συνελεύσεις που 

έγιναν διαδοχικά στα Βέρβενα και στη Ζαράκοβα, µετά από έντονες διαφωνίες και ρήξεις, έγινε 

ανασύσταση της Πελοποννησιακής Γερουσίας µε πρόεδρο τον Δηµήτριο Υψηλάντη. Με εισήγησή του 

καταρτίστηκε και εκεί νέος Γενικός Οργανισµός, ανάλογος αυτών της Στερεάς Ελλάδος. Σύµφωνα µε 

την εισήγηση της Φιλικής και του Δηµητρίου Υψηλάντη η εκλογή των εφόρων ήταν έµµεση: 

«….Ο λαός εκάστης επαρχίας των τε χωρίων και της πολιτείας αυτής να εκλέξη τα 
αξιώτερα µέλη του µε ψήφους, προς τα οποία να δίδη επιτροπικήν και πληρεξουσιότητα 
έγγραφον. Αυτά τα εκλεχθέντα παρά του λαού µέλη να εκλέξωσι µε ψήφους τους 
γενικούς Εφόρους της επαρχίας, και να δώσουν προς αυτούς ενυπόγραφον γράµµα 
πληρεξουσιότητος, δυνάµει του οποίου να ενεργώσιν, ων ο αριθµός θέλει είναι έξ. Οι 
γενικοί Έφοροι της επαρχίας, µε την ψήφον των ως άνωθεν εκλεχθησοµένων µελών του 
λαού, να συνεκλέγουν τους υποεφόρους των χωρίων και αυτοί οι υποέφοροι να 
υποτάσσωνται εις τους γενικούς εφόρους, αναφέροντες προς αυτούς παν ότι ανήκει και 
δίδοντες λόγον περί πάντων… 
…Οι Γενικοί Έφοροι θέλουν εκλέγει από τα µέλη της Εφορίας των µε ψήφους τον 
αξιώτερον, και να τον στέλλωσι µέλος της Γερουσίας της Πελοποννήσου. Όλα τα άνωθεν 
ψηφοφόρα υποκείµενα θέλουν είναι ισόψηφα, και οι περισσότεραι ψήφοι θέλουν 
υπερισχύσει…».  

Ανδρέα Ζ. Μάµουκα, τόµος Α΄12-13 – Αθήνα 1839  

Ο οργανισµός που εισηγήθηκε ο Δηµήτριος Υψηλάντης απορρίφθηκε στην πρώτη φάση, αλλά µετά 

από εξεγέρσεις και αλλαγές και προσθήκες εγκρίθηκε τροποποιηµένος στη Ζαράκοβα. Η συµφωνία 

προέβλεπε ότι η Πελοποννησιακή Γερουσία θα συνέχιζε τη λειτουργία της τουλάχιστον µέχρι την 

κατάληψη της Τριπολιτσάς. Τότε εµφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα διαφωνιών πάνω από την 

Επανάσταση. Αν και άλωση της πρωτεύουσας των Τούρκων στον Μοριά έγινε στις 23 Σεπτεµβρίου 

1821, η Γερουσία συνέχισε τις εργασίες της. Ο Δηµήτριος Υψηλάντης ήταν τυπικά πρόεδρος της 

Γερουσίας χωρίς να καταφέρει όµως ποτέ να καταργήσει ουσιαστικά τα προνόµια των προεστών. Μετά 

την Α΄ Εθνοσυνέλευση, όπου στις 27 Δεκεµβρίου εγκρίθηκε και ο οργανισµός της, η Πελοποννησιακή 

Γερουσία συνεδρίαζε στην Επίδαυρο. Στη συνέχεια η έδρα της µεταφέρθηκε στην Κόρινθο, ενώ τον 

Φεβρουάριο του 1822 εγκαταστάθηκε στην Τριπολιτσά. Τότε ο Υψηλάντης αντικαταστάθηκε από τον 

επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο µε αντιπρόεδρο τον Ασηµάκη Φωτήλα. Η Πελοποννησιακή Γερουσία 

συνέχισε τις εργασίες της µέχρι τις 30 Μαρτίου 1823 όταν στην Β’ Εθνοσυνέλευση του Άστρους, 

καταργήθηκαν οριστικά οι τοπικοί οργανισµοί.  

Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, η Επανάσταση είχε καταλάβει σχεδόν όλο τον Μοριά. Οι Τούρκοι 

κατείχαν ακόµη τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης, της Πάτρας, του Ρίου και του Ναυπλίου. Το 

κύρος του Δηµητρίου Υψηλάντη είχε όµως καταρρακωθεί και αφού οι αντιπολιτευτικές διαθέσεις των 

Μαυροκορδάτου και Νέγρη κλιµακώνονταν, ο Υψηλάντης έπρεπε να αντιδράσει. Μετά από πολλές 

συσκέψεις µε τον Βάµβα, τον Αναγνωστόπουλο, τον Παπαφλέσσα και άλλους Φιλικούς αποφάσισε µε 

µια εξαιρετικά αιχµηρή εγκύκλιο που έστειλε σε όλες τις επαρχίες στις 6 Οκτωβρίου 1821, να καλέσει 

τους αντιπροσώπους τους σε Εθνοσυνέλευση για να συζητηθούν όλα τα κατά τόπους προβλήµατα, να 
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πάρουν αποφάσεις και να ψηφίσουν το πολίτευµα. Οι Έλληνες από όχλος επαναστατών έπρεπε να 

γίνουν έθνος. Το πρόβληµα ήταν όµως ότι είχαν χάσει την εµπιστοσύνη τους στους Φιλικούς. 

Ένα σοβαρό θέµα της διοργάνωσης της Α΄ Εθνοσυνέλευσης ήταν η έδρα της. Φυσιολογικά η 

εθνοσυνέλευση θα έπρεπε να γίνει στην Τριπολιτσά. Η πανώλη που είχε απλωθεί όµως στην πόλη 

απέτρεψε οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Η έδρα της συνέλευσης µεταφέρθηκε στο Άργος.  

  

Τα κυριότερα γεγονότα της προετοιµασίας της Α΄ Εθνοσυνέλευσης συνοψίζονται σε ένα χρονολόγιο: 

Οκτώβριος 1821  
•Ο Υψηλάντης έστειλε εγκύκλιο σε όλες τις επαρχίες για να καλέσει τους αντιπροσώπους τους σε 

Εθνοσυνέλευση 
•Οι νησιώτες επιλέγουν τους πληρεξούσιος παραστάτες τους 
•Ο Υψηλάντης και κάποιοι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου πήγαν στο Άργος για να οργανώσουν µια 

προπαρασκευαστική τοπική σύνοδο πριν την Εθνοσυνέλευση 

Νοέµβριος 1821 
•Από τις 4 µέχρι τις 9 Νοεµβρίου ο Μαυροκορδάτος συγκάλεσε συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος 

στο Μεσολόγγι και επιλέχθηκαν οι παραστάτες για την Εθνοσυνέλευση  

Δεκέµβριος 1821  

•Την 1η Δεκεµβρίου, οι περισσότεροι πρόκριτοι της Πελοποννήσου, παρά τις αντιδράσεις τους για την 

προεδρία του Δηµητρίου Υψηλάντη, έφτασαν στο Άργος. 

•Η ορκωµοσία των «παραστατών» έγινε στο Άργος στις 2 Δεκεµβρίου, όπως είχε οριστεί αρχικά από 

τον Δηµήτριο Υψηλάντη. Μαζί µε τους αντιπροσώπους έφτασαν όµως στο Άργος και πολλά ένοπλα 

τµήµατα που τους ακολουθούσαν.  

•Την επόµενη ηµέρα, 3 Δεκεµβρίου, έφθασαν σταδιακά όλοι οι πληρεξούσιοι παραστάτες από την 

Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, τα νησιά (Σπέτσες, Ύδρα και Ψαρά), τη Δυτική Χέρσο Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο. Επικράτησε τεταµένη ατµόσφαιρα µε απειλές, όπως παλιότερα στα Βέρβενα και τη 

Ζαράκοβα, για σφαγή των προκρίτων από τους στρατιωτικούς. Και πάλι ο Κολοκοτρώνης κατάφερε να 

κατευνάσει τα πάθη.  

•Στις 11 Δεκεµβρίου ο Υψηλάντης, ο Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχηγοί αποχώρησαν από το Άργος 

για να ενισχύσουν την πολιορκία του Ακροκόρινθου.  

•Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες εµφύλιες, ένοπλες συγκρούσεις η Α΄ Εθνοσυνέλευση συνέχισε τις 

εργασίες της, στις 20 Δεκεµβρίου 1821, στο χωριό Πιάδα (Νέα Επίδαυρος) υπό την προεδρία του 

Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου µε νέα ορκωµοσία των παραστατών και εκλογή συντακτικής επιτροπής 

του πολιτεύµατος. 

•
Ιανουαριος 1822  

•την 1η Ιανουαρίου κατατέθηκε για ψήφιση στην ολοµέλεια υο «Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος». 

•στις 5 Ιανουαρίου ψηφίστηκε το Σύνταγµα και εκλέχθηκαν τα 33 µέλη του Βουλευτικού 

•στις 8 και 9 Ιανουαρίου επικυρώθηκε το ψήφισµα για τη συγκρότηση ενιαίου στρατιωτικού 

οργανισµού 

•στις 15 Ιανουαρίου εκλέχτηκαν τα πέντε µέλη του Εκτελεστικού, τα οποία µε τη σειρά τους ορίζουν το 

δεκαµελές «Συµβούλιον των Μινίστρων» και έληξαν οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης.  

•Στις 16 Ιανουαρίου διορίστηκαν τα µέλη του Βουλευτικού και ορίστηκε ως προσωρινή έδρα της 

Διοίκησης, η Κόρινθος. 

Στην Α΄ Εθνοσυνέλευση συντάχθηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος και ορίστηκε ο 

τρόπος της προσωρινής διοίκησης του Ελληνικού Κράτους. Ο Ιταλός Vincenzo Gallina και οι 

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος  και Θεόδωρος Νέγρης συνέταξαν το πρώτο Σύνταγµα της Ελλάδος, το 

«Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος». Στα παραρτήµατά του αναγράφεται η πρώτη απόφαση για τη 

µορφή της ελληνικής σηµαίας:  

ρδ. Τα χρώµατα του Εθνικού σηµείου, και των σηµαιών της θαλάσσης και ξηράς διορίζονται τα εξής: 

κυανούν και λευκό. 

ρζ. Το Εκτελεστικόν Σώµα θέλει προσδιορίσει τον σχηµατισµόν των σηµαιών και του εθνικού σηµείου.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

στρατηγό Normann που τελικά όµως υπέκυψε στα τραύµατά του αργότερα εκεί, στις 15 Νοεµβρίου 

1822. Λίγο µετά την νίκη του στο Πέτα, ο Οµέρ Βρυώνης στις 2 Σεπτεµβρίου 1822, ανάγκασε τους 

Σουλιώτες µετά από αυστηρό αποκλεισµό, σε συνθηκολόγηση.  

Στην επαναστατηµένη Ελλάδα, από τις αρχές του 1822 µέχρι και τη µάχη του Πέτα, οι κινήσεις 

απελευθέρωσης συνεχίζονταν. Τον Ιανουάριο «έπεσε» ο Ακροκόρινθος ενώ στις 13 Μαρτίου η 

«Προσωρινή Διοίκησις», επικαλούµενη το «Δίκαιον των Εθνών της Ευρώπης» ανακοίνωσε ότι θα 

εφαρµόσει ναυτικό αποκλεισµό των λιµανιών του εχθρού από κάθε πλοίο, οποιασδήποτε εθνικότητας 

ή σηµαίας, σύµφωνα µε το διεθνές Δίκαιο. Σηµαντική πολιτική ενίσχυση για τον Αγώνα ήταν η άµεση 

αναγνώριση του αποκλεισµού από τη Βρετανία, που µε µια διπρόσωπη πολιτική, θα κρατούσε δήθεν 

ουδέτερη στάση. Πρακτικά όµως µε αυτή την κίνηση αναγνώριζε την κατάσταση πολέµου µεταξύ της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας και της επαναστατικής ελληνικής «Προσωρινής Διοίκησης». Επίσηµα 

όµως, η ελληνική πλευρά αναγνωρίστηκε ως εµπόλεµη τον επόµενο χρόνο.   

Στις 9 Ιουνίου 1822 «έπεσε» και η Αθήνα µετά από πολύµηνη πολιορκία κυρίως λόγω της παντελούς 

έλλειψης νερού. Τη διοίκηση της απελευθερωµένης Αθήνας ανέλαβε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος 

επικεφαλής του δικού του εκστρατευτικού σώµατος. Όµως αµέσως µετά, τον Ιούλιο, η εισβολή στην 

Πελοπόννησο των τουρκικών στρατευµάτων µε τριάντα χιλιάδες στρατιώτες υπό τον Δράµαλη 

ανέτρεψε το κλίµα. Κύριος στόχος ήταν η επανάκτηση των κάστρων του Ακροκορίνθου και του 

Ναυπλίου καθώς και η ανακατάληψη της Τριπολιτσάς. Αν γινόταν κάτι τέτοιο η ελληνική εξέγερση θα 

καταπνιγόταν. Οι Τούρκοι ξαναπήραν, χωρίς ουσιώδη αντίσταση, τον Ακροκόρινθο και στις 12 Ιουλίου 

απλώθηκαν στην πεδιάδα του Άργους. Όµως οι στρατηγικές κινήσεις του Κολοκοτρώνη, που είχε 

ετοιµάσει συνθήκες «καµένης γης» για τον ανεφοδιασµό των τουρκικών στρατευµάτων, αλλά και οι 

αρρώστιες ανέτρεψαν και πάλι την κατάσταση. Στα στενά των Δερβενακίων η πολυάριθµη τουρκική 

στρατιά κατατροπώθηκε. Η µάχη δόθηκε σταδιακά από τις 26 µέχρι τις 28 Ιουλίου σε δυο από τα 

τέσσερα στενά ορεινά περάσµατα (δερβενάκια) µεταξύ της Κορίνθου και της πεδιάδας του Άργους. Την 

προηγούµενη ηµέρα της πρώτης µάχης, ο Κολοκοτρώνης απευθυνόµενος πάνω από τη στέγη ενός 

σπιτιού στους µαχητές είπε:  

«Έλληνες, σήµερα εγεννήθηµεν και σήµερα θα πεθάνωµεν δια την σωτηρίας της πατρίδος 
µας και δια την εδικήν µας…». 

Χρυσανθόπουλος Φ. (Φωτάκος). Αποµνηµονεύµατα, 1858, σελ. 209-211 

Ήταν η πρώτη φορά που ακουγόταν η προσφώνηση «Έλληνες» στους επαναστατηµένους. 

Η καταστροφή της στρατιάς του Δράµαλη ξεκίνησε στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε 

στη µάχη του Αγιονορίου, στις 28 Ιουλίου 1822. Από τους τριάντα χιλιάδες άνδρες της τουρκικής 

στρατιάς επέστρεψαν στην Κόρινθο µόνον έξι χιλιάδες. 

Αυτή η στρατηγική για την έκβαση του αγώνα νίκη, έδωσε µεγάλη αίγλη στον Κολοκοτρώνη αλλά 

ταυτόχρονα δηµιούργησε και πάθη και αντιζηλίες στους αντιπάλους του. (Ο Δράµαλης, πέθανε από 

τύφο σε ηλικία 42 ετών, στις 26 Οκτωβρίου 1822, στην Κόρινθο). 

Στη θάλασσα και πάλι, ένα τµήµα του τουρκικού στόλου προσπάθησε, αποπλέοντας από την Πάτρα 

στις 22 Αυγούστου 1822, να ανεφοδιάσει το Ναύπλιο που το πολιορκούσαν στενά οι Έλληνες αλλά και 

να κάνει απόβαση στις Σπέτσες. Οι Έλληνες, µετά τη συντριβή του Δράµαλη, είχαν συστήσει 

στρατόπεδο 3.000 στρατιωτών στους Μύλους και υποστήριζαν σθεναρά την πολιορκία του Ναυπλίου. 

Όµως ο τουρκικός στόλος φθάνοντας στον Αργολικό κόλπο, βρήκε µπροστά του στα ανοιχτά των 

Σπετσών, το στόλο της Ύδρας και των Σπετσών. Μετά από σύντοµη καταναυµάχηση οι Τούρκοι 

υποχώρησαν στην Τένεδο. Αλλά και εκεί τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου 1822 τους βρήκε ο Κανάρης και 

πυρπόλησε την υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει στα Στενά. 

Στην Κρήτη η κατάσταση εξελισσόταν ευνοϊκά αφού παρά τη βοήθεια που δέχθηκε ο Τούρκος πασάς 

από τις αιγυπτιακές στρατιωτικές ενισχύσεις του Μοχάµεντ Αλή, δεν κατόρθωσε να καταστείλει τον 

ξεσηκωµό. Στις 20 και 21 Μαΐου 1822 στους Αρµενιούς, οι εξεγερµένοι συνέταξαν το «Προσωρινόν 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πολίτευµα της Νήσου Κρήτης» που περιέχει και τον όρκο τους, µε τις υπογραφές των Π. Σκυλίτση 

Οµηρίδη, Αναγνώστη Ψαρουδάκη, Εµµανουήλ Αντωνιάδη, του Αρχιµανδρίτη Αθανασίου, κλπ.  

Με το τέλος του 1822, τη νύχτα της 29ης προς την 30η Νοεµβρίου, έπεσε το Παλαµήδι στα χέρια των 

πολιορκητικών οµάδων του Στάικου Σταϊκόπουλου. Την επόµενη ηµέρα οι Έλληνες έστρεψαν τα 

κανόνια του φρουρίου προς το Ναύπλιο και ανάγκασαν τους αποδυναµωµένους Τούρκους του 

Ναυπλίου να παραδοθούν και να παραδώσουν και την πόλη που όµως υπέφερε από επιδηµία τύφου. 

Ακολούθησε άτακτη λαφυραγώγηση της πόλης η οποία διέσπειρε όµως τον τύφο στην γύρω περιοχή 

και στα χωριά, αφού τα λάφυρα (κυρίως ρούχα) µετέδιδαν τον τύφο στους ανυποψίαστους νέους 

χρήστες τους. Οι απώλειες από αυτή την επιδηµία υπολογίζονται πολύ µεγαλύτερες από αυτές του 

µέχρι τότε πολέµου. Μετά από δεκαπέντε ηµέρες οι Έλληνες, τηρώντας τις συνθήκες, έστειλαν µε 

πλοία τους Τούρκους στη Σµύρνη και σε άλλα µέρη της Ανατολής, πληρώνοντας τα ναύλα τους από τα 

λάφυρα. 

• Η ελληνική διοίκηση & οι έριδες το 1822 

Μετά την πτώση του Ναυπλίου και µετά από πληροφορίες για ενδεχόµενη νέα 

τουρκική εισβολή στην Πελοπόννησο, το «Εκτελεστικόν» από την Ερµιόνη, εξέδωσε 

προκήρυξη στις 29 Δεκεµβρίου 1822, µε την οποία προσπαθεί να συγκινήσει τους 

Έλληνες για να αµυνθούν και να συνεισφέρουν χρήµατα για τον στόλο: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Προς απαξάπαντας τους κατοίκους της Πελοποννήσου. 
    Η Διοίκησις, κατά το χρέος της δεν έλλειψε πάντοτε να προειδοποιή προς όλους 
πολεµικούς καί πολιτικούς, καί δια ιδιαιτέρων γραµµάτων καί δια προκηρύξεων, τους 
κατά καιρόν σκοπούς καί κινήµατα του εχθρού καί όσαις φοραίς εισακούσθη, καθώς 
πέρισυ, όταν έγινε το δεσπάρκο των εχθρών εις τας παλαιάς Πάτρας, επρολάβαµεν τον 
κίνδυνον, εµαταιώσαµεν τα σχέδια του τυράννου εκτυπήσαµεν τον εχθρόν, εφυλάξαµεν 
την Πατρίδα, εδοξάσθησαν οι πολεµικοί µας, καί εφηµίσθηµεν κοντά εις όλα τα γένη. 
Όσαις δε φοραίς δεν εισακούσθησαν αι συµβουλαί της Διοικήσεως, καθώς την περασµένην 
άνοιξιν, όπου µε προκηρύξεις, µε συµβουλάς, µε γράµµατα σας επροσκάλεσεν οι Διοίκησις 
να εκστρατεύσητε κατά των εχθρών, να εβγήτε εις την ‘Ρούµελην, καί τους εκεί αδελφούς 
µας να σώσητε, καί την Πελοπόννησον να φυλάξητε, είδατε εις ποίον µέγαν κίνδυνον 
κατηντήσαµεν. Οι εχθροί αγγεληδόν εµβήκαν εις την Πελοπόννησον, καί δια 
περισσοτέραν ατιµίαν µας, χωρίς να απαντήσωσι πουθενά τουφέκι, εξουσίασαν αρκετόν 
µέρος της Πατρίδας, καί µας άρπαξαν από τας χείρας µας την Κόρινθον, το προπύργιον 
της Πελοποννήσου καί το Ναύπλιον, το οποίον ήτο σχεδόν εις την εξουσίαν µας, καί δια 
την αταξίαν καί την ταραχήν, ώ της ατιµίας µας, τριάκοντα µόνον καί εννέα Τούρκοι 
εσκόρπισαν την πολυάριθµον πολιορκίαν του Ναυπλίου. Ταύτα γεννά η αταξία, ταύτα 
γίνονται, όταν εν καιρώ πολέµου, µένουν ανέτοιµοι οι άνθρωποι, ως εις καιρόν ειρήνης· καί 
τί εκ τούτων, φυσικόν ιδίωµα είναι των ανθρώπων εις τας δυστυχίας να πασχίζη καθείς 
να φορτώνη το σφάλµα του εις τον άλλον, καί ο µικρότερος κατηγορεί τον µεγαλύτερον, 
καί καθένας όλους, καί όλοι τον ένα καί γίνεται πυργοποιΐα προς αφανισµόν των αθώων, 
καί όλου του γένους.  Καί τα µεν του καλοκαιρίου δεινά θαλάσσης καί ξηράς, µε την θείαν 
βοήθειαν, καί όχι µε ανθρώπινον δύναµιν τα απαντήσαµεν, καί τους εχαλάσαµεν, καί το 
Ναύπλιον εις την εξουσίαν µας πάλιν ελάβοµεν αλλά τι µε τούτο, µήπως εκερδήσαµεν 
κατά πάντα τον σκοπόν µας; Μήπως κατετροπώθη ο εχθρός; Μήπως ησφαλίσαµεν τα 
υπάρχοντα καί τα πλούτη µας; Όχι βέβαια! Ακόµη ήµεθα εις κίνδυνον, καί κίνδυνον µέγαν, 
καί τα πλούτη µας να χάσωµεν καί την δόξαν µας να αµαυρώσωµεν, καί θυσία της 
απροµηθείας µας να γείνωµεν, επειδή οι τώρα εν Κορίνθω πεινώντες, καί κατακρυωµένοι 
εχθροί, αν αφεθώσιν απολέµητοι ακόµη µερικόν καιρόν, επειδή, τις οίδε, τι τέξεται η 
επιούσα, δύνανται να µας βλάψωσιν όχι ολίγον· αυτοί οι οποίοι τώρα εάν κτυπηθώσιν, ίσως 
ζητήσωσι συνθήκας, γίνονται θηρία, αφ’ ού µάθωσι τας νέας ετοιµασίας του τυράννου̇ 
Στρατηγοί, Χιλίαρχοι, Καπεταναίοι, Στρατιώται καί πάς ο λαός της Πελοποννήσου, 
µάθετε, ότι τεσσαράκοντα Ορτάδες Γιανιτσαρέων, εξεστράτευσαν από 
Κωνσταντινούπολιν, αυτοί όθεν απερνούσιν από τα σερχάτια καί πόλεις, θέλει συνάξουν, 
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όλους τους συστρατιώτας των, καί πλήθος θέλει καταντήσουν εναντίον µας. Εις 
Θεσσαλονίκην όλα τα ισνάφια δουλεύουσιν εις όσα χρειάζονται διά µέγα στράτευµα. Ό 
στόλος του Μεχµέτ Άλή, καί τών Όντζακείων έστάλη εις Αλεξάνδρειαν διά να φορτώση 
τροφάς, καί κατά τήν χρείαν νά τάς έβγάζη εις όποια παραθαλάσσια πλησιάζει τό 
στράτευµα, διότι ό εχθρός φαίνεται απ’ εκείνα, όπου έπαθεν, έλαβε γνώσιν, καί δεν 
άφίνεται πλέον, εις µόνην την ξηράν νά θρέψη τό στράτευµά του, καί νά πάθη, καθώς 
έπαθε πέρισυ, καί ταύτα µέν τά τού έχθρού. Ηµείς δέ τί πρέπει νά κάµωµεν διά να 
άπαντήσωµεν αυτά, καί νά φανώµεν νικηταί καθώς ήδη δύο χρόνους; Ή Διοίκησις, καθώς 
έκαµε τό χρέος της τό µητρικόν, καί σάς έφανέρωσεν εκείνα, ιδού σάς συµβουλεύει καί τά 
αντιφάρµακα διά νά µή προφασίζησθε πάλιν, ότι έσφαλεν η παλαιά ή η νέα Διοίκησις, 
παρά αν κάµητε τά πρέποντα καί φυλάξει Κύριος, κακοπάθητε, νά κατηγορήτε τον ίδιον 
εαυτόν σας καί όχι άλλους άνωφελώς. Καί αν κάµητε τά πρέποντα νά φυλαχθήτε καί νά 
σωθήτε, καί τήν περιουσίαν σας νά χαρήτε, καί την δόξαν νά άπολαύσηται· καί ποια είνε 
αυτά, όσα πρέπει νά κάµητε; ιδού, νά άφήσητε τά τζάβαλα τών έχθρών, καί νά όρµήσητε 
κατά τών έν Κορίνθω τυράννων, νά τούς έξολοθρεύσητε, προτού να φθάσωσιν οι άλλοι να 
περάσητε εις την ‘Ρούµελην, και ν’ αγωνισθήτε µαζύ µε τους εκεί αδελφούς µας, διά νά 
φυλαχθώσι καί εκείνοι, καί οί εχθροί να µη πλησιάσουν εις την Πελοπόννησον. Ή κ’άν είς 
το άναντίον, όπερ φυλάξοι Κύριος, τραβούµενοι και εκείνοι µαζύ σας να φυλάξωµεν την 
Πελοπόννησον· το κέντρον του ‘Ελληνικού γένους, καί διά νά φυλαχθή σιγουρότερα εύθύς 
χωρίς νά χάσωµεν στιγµήν άνδρες καί γυναίκες νά τρέξωµεν νά κτίσωµεν καί 
όχυρώσωµεν τά Δερβένια, µέ πύργους, µέ διπλά καί τριπλά ταµπούρια, νά ετοιµασθώσιν 
αί άναγκαίαι τροφαί, να στενογωρηθή ή πολιορκία της παλαιάς Πάτρας, νά 
προµηθευθώσι και ένδυναµωθώσι τά κάστρα Μονεµβασία, Νεόκαστρον και µάλιστα τό 
Ναύπλιον. ότι αυτό δέν τό υποφέρει ό Σουλτάνος νά το βλέπη εις τήν εξουσίαν µας, καί 
προς αύτό θά κάµη τάς µεγαλειτέρας όρµάς του, ή φρουρά των νά ήναι από ανθρώπους 
συνειθισµένους ν’ άκούωσι τον κρότον των κανονίων καί νά µή κρεµώνται έν καιρώ 
κινδύνου άπό τά τείχη, καί φεύγωσι, καθώς τά έπάθαµεν εις τήν Κόρινθον, καί ολίγον 
έλειψε νά τό πάθωµεν καί εις το Νεόκαστρον, αν δέν ευρίσκοντο εκεί κατά θείαν 
συνέργειαν οί τεσσαράκοντα οκτώ τακτικοί µετά του µακαρίτου Νορµάν, καί επειδή ό 
εχθρός κινείται καί διά θαλάσσης ανάγκη καί ηµείς νά έτοιµασθώµεν νά τον 
άπαντήσωµεν καί έκείθεν, αλλά τούτο διά νά γίνη χρειάζονται άσπρα καί αύτά πρέπει νά 
τά οίκονοµήσωµεν, και νά τά έχωµεν έτοιµα διά νά πλεύσωµεν τό ναυτικόν µας, καί να 
φυλάξωµεν καί τον Κορινθιακόν κόλπον, διά νά µή λάβωσι τροφάς οι έν Πάτρα, οί είς τά 
Καστέλια Ναύπακτον καί Κόρινθον εχθροί, καί να χάσωσι τήν ελπίδα των οί Αλβανοί, ότι 
έχουν δρόµον νά ελθωσι ν’ άρπάξωσι καί νά σκλαβώσωσιν εις τήν Πελοπόννησον.  
    Επειδή ό λόγος έφθασεν έως εδώ, µάθετε καί τούτο Πελοποννήσιοι, ότι (αν, µή δώσοι ό 
Κύριος) συµβή ή δυστυχία µας. όλος ό κόσµος θά σάς κατακρίνη, ωσάν οπού δέν ήθελήσετε 
νά έξοδεύσητε ολίγα διά νά φυλάξητε τά πολλά, τά τέκνα σας, τάς γυναίκας σας, τούς 
γονείς σας, τήν πατρίδα, τήν πίστιν καί την ζωήν σας, καί τόσον ή Διοίκησις, όσον καί ή 
Γερουσία, θέλει έχουν έλευθέραν τήν συνείδησίν των, επειδή ή µεν Γερουσία µέ 
δηλοποίησιν µάς έφανέρωσεν, ότι δέν έσύναξε περισσότερον άπό έξακοσίας χιλιάδας 
γρόσια, ή δέ Διοίκησις πάλιν καί αυτή διά προκηρύξεων σάς τό είπε, καί είνε έτοιµη µέ 
λογαριασµούς νά σάς πληροφορήση, ότι πολλά µικρά πράγµατα έπληρώσατε, όσα σχεδόν 
µία µόνη επαρχία έπλήρωνεν εις τόν καιρόν των τυράννων, Ένώ είς την Πελοπόννησον, 
εδώ εις τήν Πελοπόννησον, έµειναν όλα τά πλούτη των Τούρκων κινητά καί ακίνητα, 
χωρίς νά άφήσητε κάν µέρος έξ αυτών, διά νά φυλαχθώσι τά πολλά καί σείς οι ίδιοι,  

Έν ’Ερµιόνη τή 29 10βρίου αωκβ καί β΄ τής ’Ανεξαρτησίας. 
Ο ’Αντιπρόεδρος του ’Εκτελεστικού 

Αθανάσιος Κανακάρης. 
Ο Αρχιγραµµατεύς τής ’Επικρατείας 

Μινίστρος των έξωτερ. Υποθέσεων 
Θ. Νέγρης. 

Από: 
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΑ ΜΕΝ ΥΠΟ 
ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ή ΦΩΤΑΚΟΥ πρώτου υπασπιστού του Θ. Κολοκοτρώνη 

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΔΕ ΥΠΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αρεοπαγίτου 

Η προκήρυξη δεν είχε κάποιο αποτέλεσµα. Η ανώµαλη κατάσταση που επικρατούσε στις σχέσεις των 

επαναστατηµένων είχε δηµιουργήσει µεγάλες έριδες και αντιπαραθέσεις µεταξύ προυχόντων και 

στρατιωτικών, Μωραϊτών και Ρουµελιωτών, κυβερνητικών και απλού λαού. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

τη δηµιουργία τριών κοµµάτων. Του στρατιωτικού που ακολουθούσε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, του 

κόµµατος των κοτζαµπάσηδων και αυτού των µεγάλων καραβοκύρηδων που εκπροσωπούσαν οι 

αδελφοί Κουντουριώτη (κυρίως ο Λάζαρος και ο Γεώργιος) και ο Μαυροκορδάτος. Φυσικά το κάθε 

κόµµα υποστήριζε τα συµφέροντα αυτών που εκπροσωπούσε.  

Οι κοτζαµπάσηδες συνήθως κρατούσαν εχθρική στάση απέναντι στην κυβέρνηση θέλοντας να 

κρατήσουν οι ίδιοι τα τουρκικά τσιφλίκια κάτι που ανάγκασε την κυβέρνηση να ψηφίσει, στις 26 

Απριλίου 1822, νόµο που θέσπισε ότι τα τουρκικά κτήµατα ήταν εθνική περιουσία. Ο νόµος δεν 

εφαρµόστηκε αφού οι προύχοντες δεν υπάκουσαν και εξακολουθούσαν να συµπεριφέρονται όπως και 

οι προκάτοχοί τους Τούρκοι. Κι επειδή ο Κολοκοτρώνης σε κάποιες περιπτώσεις συνεργάστηκε µε τους 

κυβερνητικούς οι κοτζαµπάσηδες δεν τον αναγνώριζαν ως στρατιωτικό αρχηγό. Για αυτή την 

κατάσταση ο Κολοκοτρώνης γράφει στους αδελφούς  Κουντουριώτη: 

«…´Εχω πολλάς και µεγάλας αφορµάς δια να σας γράψω και πρωτίστως είναι το να 
βλέπω την πατρίδα εις κατάσταση κακήν να την βλέπω να κινδυνεύει… 
Λυπούµαι όµως οπού όλη η Πελοπόννησος είναι εσχισµένη εις σχίσµατα και τούτο έφερε 
και φέρει όλας τας δυσκολίας…. 
Δεν είνε, όχι τα στρατιωτικά αξιώµατα η αιτία του κακού… 
 η αιτία είνε ότι οι Άρχοντες, όχι φιλότιµοι, ουδέ τόσον φιλόδοξοι, όσον φιλόπλουτοι (διότι 
ένας πλούσιος είνε ως φίλαυτος και φιλόζωος και δεν εµβάλλει τον εαυτόν του εύκολα εις 
κίνδυνον) κατακρατούν τα άρµατα όχι δια να πολεµήσουν αλλά δια να υπερασπιστούν τα 
πλούτη των και κοντά εις τούτο σφετερίζονται και όλα της πατρίδος τα δικαιώµατα και 
αύτη είναι η καθαυτό αιτία του κακού και της δυσοικονοµίας. Ο σκοπός µου δεν είναι να 
κατηγορήσω τους άρχοντας αλλά να σας δώσω ιδέαν των εσωτερικών της Πελοποννήσου, 
δια να µην τ’ ακούετε διαφορετικά…»  
Τη 19 Οκτωβρίου 1822 από Μύλους. 

Ο πατριώτης και αδελφός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»  

Αρχεία Λάζαρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, τόµος Α´, σελ. 113-114. 

Λίγο αργότερα, ο Κολοκοτρώνης συµµάχησε µε τους κοτζαµπάσηδες.  

Και ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης ήταν όµως δυσαρεστηµένος. Από τη µια ο Κολοκοτρώνης µετά τα 

Δερβενάκια είχε ονοµαστεί αρχιστράτηγος και από την άλλη ο Πετρόµπεης ζητούσε από την 

κυβέρνηση ως φέουδο, την Εύβοια (Εύριπο): 

«…ας µοί δώσωσι την Εύριπο για να πέραν τα εισοδήµατά της και να ζω αξιοπρεπώς…»  
  

Νικολάου Σπηλιάδη, Αποµνηµονεύµατα, τοµ. Α´, σελ. 285.  

Κι αφού φυσικά κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να γίνει, ο Πετρόµπεης µε τους Μανιάτες συνεργαζόταν 

αναγκαστικά µε τους κοτζαµπάσηδες.  

Με αυτές τις συνθήκες ο εµφύλιος ήταν αναπόφευκτος. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

•	 Οι εκπρόσωποι του βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκου-Γουλιέλµου Γ’ (Friedrich Wilhelm III, 

Koening V. Preussen) δηλαδή ο πρίγκιπας Φρειδερίκος-Γουλιέλµος Δ’ (Friedrich-Wilhelm IV) και ο 

πρωθυπουργός Καρλ φον Χάρντενµπεργκ (Karl August Fü r s t  v o n  H a r d e n b e r g ) ,   

•	 για τη Γαλλία ο υπουργός εξωτερικών δούκας Μονµορανσύ Λαβάλ (Anne Andrien Pierre de 

Montmorency, duc de Laval) και ο φιλέλληνας διπλωµάτης Φρανσουά ντε Σατωµπριάν (François-René, 

vicomte de Chateaubriand),  

•	 για την Αγγλία ο 1ος δούκας του Wellington Arthur Wellesley, που διαδέχθηκε τον Robert Stewart, 

υποκόµη του Castlereagh που είχε αυτοκτονήσει πριν περίπου δύο µήνες, στις 12 Αυγουστου. (Μετά την 

αυτοκτονία του Castlereagh ανέλαβε υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας ο George Canning και ο 

Wellesley δούκας του Wellington στάλθηκε στη Βερόνα σαν αντιπρόσωπός του),  

•	 ο βασιλιάς της Σαρδηνίας Κάρολος Φέλιξ της Σαβοΐας (Carlo Felicce di Savoia)  

•	 ο βασιλιάς των Δύο Σικελιών, Φερδινάνδος Α΄ των Βουρβώνων (Ferdinando I di Borbone),  

•	 ο µέγας δούκας Φερδινάνδος Γ' της Τοσκάνης (Ferdinando III di Toscana),  

•	 ο δούκας της Modena,  

•	 η δούκισσα της Parma Μαρία-Λουίζα και  

•	 ο καρδινάλιος Giuseppe Spina εκπρόσωπος του πάπα Πίου Ζ΄ (Pius VII). 

Βέβαια απ’ όλους του συνέδρους, κυρίαρχο ρόλο έπαιζαν οι ηγεµόνες ή οι εκπρόσωποι των κρατών της 

Ιερής Συµµαχίας δηλαδή της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Πρωσίας και της Ρωσίας. Στόχος 

και αυτού του συνεδρίου της Ιερής συµµαχίας στη Βερόνα ήταν η αντιµετώπιση των επαναστατικών 

κινηµάτων της εποχής. 

Στα µέσα του 1822, στην επαναστατηµένη Ελλάδα που µετά την Α´ Εθνοσυνέλευση είχε αρχίσει να 

λειτουργεί η «Προσωρινή Διοίκησις», έγινε γνωστό ότι θα διοργανωθεί συνέδριο της Ιερής συµµαχίας 

στη Βερόνα στο οποίο θα εξεταζόταν και το ζήτηµα των Ελλήνων, ή Γραικών, ή Ανατολικό ζήτηµα. Το 

εκτελεστικό, µετά και από παρότρυνση του Καποδίστρια, αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία στο 

συνέδριο ώστε να ακουστεί σε αυτό και η άποψη των επαναστατηµένων Ελλήνων. Η αντιπροσωπεία 

θα επέδιδε διακήρυξη προς τους συνέδρους, αλλά και µια επιστολή στον τσάρο που θα έπρεπε να φέρει 

το ζήτηµα και να παρουσιάσει την επιτροπή στο συνέδριο. Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του τότε 

ευρισκόµενου στην Γενεύη Καποδίστρια, το κείµενο της διακήρυξης και το γράµµα στον τσάρο, δηλαδή 

τα «ικετήρια έγγραφα», φέρεται ότι συνέταξε µυστικά για λογαριασµό του Εκτελεστικού ο έµπιστος 

του Καποδίστρια, Αλέξανδρος Στούρζας στην Οδησσό και τα έστειλε στην ελληνική κυβέρνηση µε τον 

Μυκονιάτη Γεώργιο Κανισκά: 

    «Δεκαοκτώ ήδη ολόκληρους µήνες διέτρεξαν, αφ’ ου η Ελλάς ήρχισε να πολεµή µε τον 
εχθρόν του Χριστεπωνύµου πληρώµατος. Όλαι αι δυνάµεις του Μωαµεθανισµού 
συντρέξασαι αγωνίζονται να εξολοθρεύσουν το Έθνος των Ελλήνων. Η Ευρωπαϊκή και 
Ασιατική Τουρκία, και αυτή η Αφρική, καθοπλίζονται αµιλλώµεναι δια να υποστηρίξουν 
την σιδηράν µάστιγα, η οποία εν διαστήµατι τόσον αιώνων καταθλίβει το γένος των 
Ορθοδόξων Χριστιανών, και σήµερον σκοπεύει την εξόντωσιν αυτού. 
    Από την αρχήν του πολέµου µέχρι τούδε δις ύψωσεν η Ελλάς την φωνήν της, δια µέσου 
των νοµίµων αυτής παραστατών, εξαιτουµένη την συνδροµήν και αντίληψην των 
Χριστιανικών Βασιλείων της Ευρώπης, ή τέλος απαιτούσα, δικαίω τω λόγω, την ακριβή 
από µέρους αυτών ουδετερότητα εις τον παρόντα ιερόν αυτής πόλεµον. 
    Σήµερον δε, επειδή µία επίσηµος συνέλευσης των κρατίστων Βασιλέων αυτής 
συγκροτηθείσα εις την Ιταλικήν Χερσόνησον, επισήµως συνδιασκέπτεται και προνοουµένη 
περί των ιερών συµφερόντων και δικαιωµάτων εις όλα τα έθνη, αποδέχεται εκ συµφώνου 
την παρ' αυτής της συνελεύσεως ελπιζοµένην διάρκειαν της παγκοσµίου ειρήνης, και 
ασφάλειαν παντός δικαιώµατος, κατά το εικός η προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος 
παραβαίνει τα επικείµενα ιερά αυτής χρέη αν δεν εκθέσει εκ νέου προς τους υπερτάτους 
συµµάχους Μονάρχες την αληθή κατάστασιν του οποίου παριστάνει Έθνους των 
Ελλήνων, τα δικαιώµατα αυτού, όσα εννόµως ζητεί και τέλος την σταθεράν απόφασιν των 
Ελλήνων ή να δικαιωθούν από τους επίγειους εθνάρχας, καθώς εύρον χάριν ενώπιον του 
υψίστου Θεού, ή να απωλεσθούν, αλλά Χριστιανοί και ελεύθεροι. 
    Ποταµοί αίµατος έρρευσαν έως σήµερον, αλλ' όµως η του ζωοποιού Σταυρού 
τροπαιοφόρος σηµαία, υψωθείσα, κυµατίζει ήδη εις τα ωχυρωµένα τείχη της 
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Πελοποννήσου, της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Ακαρνανίας, εις το πλείστον 
µέρος της Ηπείρου και Θεσσαλίας, εις την Κρήτην και εις τας νήσους του Αιγαίου 
Πελάγους. Τοιαύτη είναι η πρόοδος, τοιαύτη η παρούσα κατάστασις των Ελληνικών 
πραγµάτων, εις την οποίαν όσοι γνωρίζουν την Τουρκίαν, είναι βέβαιον ότι δεν δύνανται οι 
Έλληνες να αποθέσουν τα όπλα, ειµή αποκτήσαντες δι αυτών των όπλων, ή δια 
συµβιβασµού όλα τα συνιστώντα την πολιτικήν των ύπαρξιν απόλυτον, ανεξάρτητον και 
περιτειχισµένην µε όλα τα εθνικά δικαιώµατα, ως µόνην εγγύησιν ικανήν ν' ασφαλίση το 
ανέπαφον της ιεράς θρησκείας, την ζωήν των πολιτών, την ιδιοκτησίαν και την τιµή του. 
    Εάν δε η Ευρώπη φροντίζουσα περί της διατηρήσεως της παγκοσµίου ειρήνης 
συγκαταβαίνη να πραγµατευθή µε την Οθωµανικήν Πόρταν, επί σκοπώ να συµπεριλάβει 
και το Ελληνικόν Έθνος εις εν και το αυτό σύστηµα γενικής ειρήνης, επ΄ αυτή τη υποθέσει 
και η προσωρινή της Ελλάδος Διοίκησις σπεύδει να διακηρύξη επαγγελµατικώς δια της 
παρούσης, ότι ουδέποτε θέλει παραδεχθή καµµίαν συνθήκην, όσο ωφέλιµος κι αν είναι 
κατά το φαινόµενον, εν όσω οι εννόµως αποσταλέντες αυτής πρέσβεις δεν επιτύχουν την 
πρέπουσαν ακρόασιν, απολογούµενοι υπέρ των δικαιωµάτων της Ελλάδος και εκτιθέµενοι 
τα όσα ευλόγως απαιτεί και ποίαι είναι αι χρείαι και τα ιερώτερα αυτής συµφέροντα...». 
"Εν Άργει τη 29 Αυγούστου 1822 
Εν απουσία του Προέδρου του Νοµοτελεστικού 
Ο αντιπρόεδρος Θάνος Κανακάρης 
Ο γραµµ. της Επικρατείας, µινίστρος των εξωτερικών υποθέσεων 
Θεόδωρος Νέγρης» 

Ταυτόχρονα, µε τον ίδιο τρόπο, συντάχθηκε και η επιστολή προς τον τσάρο Αλέξανδρο: 

    «Τολµά η ελληνική κυβέρνησις να πλησιάση εις τον θρόνον της υµετέρας 
αυτοκρατορικής µεγαλειότητος, δια να προσφέρη εις αυτήν την ευγνωµοσύνην του 
ελληνικού έθνους δια τας ευεργεσίας της.  
        Βασιλεύ· εδώκατε άσυλον εις το κράτος σας προς τους δυστυχείς αδελφούς µας 
απειλουµένους από την εξολοθρευτικήν µάχαιραν του ασεβούς. Η ανεξάντλητος 
αγαθότης της υµετέρας µεγαλειότητος, αφού τους έσωσεν από τον θάνατον, παρατείνει 
και διατηρεί την ύπαρξίν των. Το ένδοξον τούτο παράδειγµα εµιµήθησαν οι υπήκοοί της, 
τους οποίους ουράνιος δεσµός συνάπτει µε ηµάς. Όντες τέκνα της αυτής εκκλησίας 
έσπευσαν να βοηθήσωσι µε ζήλον αδελφικόν τους συµπατριώτας µας, οίτινες 
εδεκατίσθησαν από την µάχαιραν, περιπλανώνται, καταδιώκονται από φοβεράς 
αναµνήσεις, και εφαίνοντο εγκαταλελειµµένοι ως και απ’ αυτήν την ελπίδα. Αλλ’ 
εκάµατε και άλλο, Βασιλεύ· απερρίψατε µεγαλοψύχως καταφρονήσαντες τας αξιώσεις 
των εχθρών µας, οίτινες αφού εµέθυσαν από ελληνικόν αίµα ετόλµησαν να απαιτήσωσι 
όσα θύµατα διέφυγαν τον θάνατον. Αι ευλογίαι ενός ολοκλήρου έθνους, το οποίον είναι 
έµπροσθεν του θανάτου πάντοτε, αλλ’ είναι πιστόν εις την αληθινήν θρησκείαν, 
προσφέρονται εις την υµερέραν µεγαλειότητα από την ελληνικήν κυβέρνησιν εξ ονόµατός 
του. 
    Τα αισθήµατα, τα οποία ενέσπειραν εις του Έλληνας αι ευεργεσίαι των αυγούστων 
προκατόχων σας, και τα οποία διεδόθησαν από γενεάς εις γενεάν κατά κληρονοµίαν, 
έγιναν ζωηρότερα και µας εµψυχώνουν όλους υπέρ του ιερού προσώπου της θµετέρας 
µεγαλειότητος· η ευγνωµοσύνη του ελληνικού έθνους δεν θα παύση ειµή µετ’ αυτού. 
Καταδεχθήτε, Βασιλεύ, να το ενθυµηθήτε εις τοιαύτην δεινήν περίστασιν· και εν ώ 
σκέπτεσθε δια την τύχην τόσων εθνών µετά των συµµάχων σας, έχετε και την Ελλάδα και 
την Εκκλησίαν, της οποίας είσθε το στήριγµα, υπ’ όψιν. Η Ελλάς οπλισθείσα υπό την 
σηµαίαν του σταυρού έχει δικαίωµα να ελπίση ότι ο απόγονος τόσων ορθοδόξων 
µοναρχών, ο ελευθερωτής των κατά πολύν καιρόν καταθλιβοµένων δεν θα θελήση ποτέ 
την εξόντωσιν και την ατιµίαν της. 
        Παρακαλούµεν τον Θεόν, Βασιλεύ, να φυλάττη την υµετέραν µεγαλειότητα υπό την 
αγίαν του σκέπην δια την ευτυχίαν της Ευρώπης και δια την δόξαν της αγίας ηµών 
πίστεως.». 
"Εν Άργει τη 29 Αυγούστου 1822 
Εν απουσία του Προέδρου του Νοµοτελεστικού 
Ο αντιπρόεδρος Θάνος Κανακάρης 
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Ο γραµµ. της Επικρατείας, µινίστρος των εξωτερικών υποθέσεων 
Θεόδωρος Νέγρης» 

Ακόµα, µε τον ίδιο τρόπο, συντάχθηκε και η επιστολή προς τον πάπα Πίο Ζ΄: 

         «Παναγιώτατε Πάτερ  
        Προ πολλού η προσωρινή της Ελλάδος κυβέρνησις επεθύµει να προσφέρει εις την 
υµετέραν Μακαριότητα τεκµήριον βαθέος σεβασµού· αλλ’ απησχοληµένη εις τας µάλλον 
κατεπειγούσας της πατρίδος ανάγκας, αι οποίαι απήτουν άνευ αναβολής όλην την 
µέριµναν αυτής, δεν ηδυνήθη µέχρι τούδε να εκπληρώση το ευάρεστον τούτο καθήκον. 
Σήµερον όµως µετά χαράς εξοφλεί την υποχρέωσιν, και ευτυχής λογίζεται ως δυναµένη 
να συνενώση εις την έκφρασιν του σεβασµού και την διάπυρον αυτής ευγνωµοσύνην δια το 
ενδιαφέρον το οποίον η υµετέρα Μακαριότης έδειξεν εις τα τέκνα της Ελλάδος. Πολλοί 
των συµπατριωτών µας λυσσωδώς καταδιωχθέντες υπό των ασεβών και καταφυγόντες 
εις την επικράτειαν της υµετέρας παναγιότητος µας εβεβαίωσαν , ότι ηξιώσατε, 
παναγιώτατε πάτερ, να τους προσδεχθήτε µετ’ ευαγγελικής ευσπλαχνίας, και 
χορηγήσητε αυτοίς προστασίαν όλως πατρικήν. Τα τεκµήρια ταύτα της αρετής µας 
επλήρωσαν ευγνωµοσύνης, χωρίς όµως και να µας εκπλήξωσιν. Ο αληθώς αποστολικός 
χαρακτήρ, τον οποίον η υµετέρα Μακαριότης ανέπτυξεν εις οδυνηράν εποχήν, γνωστός 
εγένετο καθ’ όλον τον χριστιανικόν κόσµον· και µ’ όλας τας διαιρούσας τους διαφόρους 
της Ευρώπης λαούς θρησκευτικάς δοξασίας πάντες οµοθύµως εθαύµασαν και εξεθείασαν 
τας αρετάς, αίτινες εις δόξαν της θρησκείας και του θείου αυτής θεµελιωτού 
αντανακλώντο. 
       Ταύτα µας αναγκάζουσι ν’ απευθυνθώµεν τη υµετέρα παναγιότητι ταπεινοτάτην 
παράκλησιν. Εµάθοµεν, ότι οι χριστιανοί µονάρχαι, το πλείστον υπαγόµενοι εις την 
εκκλησίαν της οποίας η υµετέρα Παναγιότης είναι ο αρχηγός, έµελλον να συνέλθωσι δια 
να διασκεφθώσι περί των συµφερόντων της Ευρώπης. Αξιώσατε, Παναγιώτατε Πάτερ, να 
µεσολαβήσητε υπέρ ηµών. Η Ελλάς ας απαλλαχθή επί τέλους της ταπεινωτικής 
καταστάσεως, εις την οποίαν οι εχθροί του χριστιανικού ονόµατος κατεδίκασαν αυτήν! οι 
χριστιανοί µονάρχαι ας βοηθήσωσιν αυτήν ευγενώς αγωνιζοµένην ν’ αποσείση τον όσω 
βάρβαρον τοσούτω και ανυπόφορον ζυγόν του ασεβούς. Αρκούντως εµαρτύρησεν υπέρ της 
πίστεως του Ιησού Χριστού. Επί τέσσαρας αιώνας εβαπτίσθηµεν εις δάκρυα και 
εποτίσθηµεν αδικίας. Αναλαµψάτω επί τέλους και η της ευτυχίας ηµέρα, υπό την σκέπην 
της υµετέρας Μακαριότητος. Η ηµέρα εκείνη πληρούσα χαράς όλους τους πιστούς θέλει 
επισφραγίσει την δόξαν του Πίου Ζ΄. 
Η ευαίσθητος και γενναία ψυχή σας, Παναγιώτατε Πάτερ, θέλει σας εµπνεύσει δύναµιν 
λόγου κατανύξουσαν τας καρδίας των χριστιανών ηγεµόνων, άλλως τε και ευθιαθέτων, 
ως νοµίζοµεν, προς ανακούφισιν των φρικαλέων δεινοπαθηµάτων ηµών. Θαρρούντες δε 
εις την αγαθότητα και τα φώτα της υµετέρας παναγιότητος, σας καθικετεύοµεν, 
Μακαριώτατε Πάτερ, να προσδεχθήτε τον ειλικρινή σεβασµόν, και την διάπυρον ηµών 
ευγνωµοσύνην, και απονείµητε ηµίν την ιεράν υµών ευλογίαν.     

"Εν Άργει τη 29 Αυγούστου 1822 
Εν απουσία του Προέδρου του Νοµοτελεστικού 

Ο αντιπρόεδρος Θάνος Κανακάρης 
Ο γραµµ. της Επικρατείας, µινίστρος των εξωτερικών υποθέσεων 

Θεόδωρος Νέγρης» 
  

Αρχικά, την αντιπροσωπεία που εξέλεξε η ελληνική κυβέρνηση αποτελούσαν ο Ανδρέας Μεταξάς και 

ο Έλληνας γιατρός και συγγραφέας Νικόλαος Πίκκολος από το Βελίκο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Όµως 

λίγο πριν την αναχώρησή τους ο Πίκκολος παραιτήθηκε, λόγω ρήξης µε τους αδελφούς Κουντουριώτη 

αφού επιθυµούσε να έχει αυτός την ηγεσία της επιτροπής και τη θέση του πήρε ο Γάλλος φιλέλληνας 

Jean-Philippe-Paul Jourdain, πρώην πλοίαρχος του γαλλικού ναυτικού. Οι Έλληνες αντιπρόσωποι 

αναχώρησαν για την Ιταλία µε προορισµό τη Βερόνα στις 29 Σεπτεµβρίου και αφού έφθασαν στην 

Ανκόνα στις 24 Οκτωβρίου, παρέµειναν στο εκεί λοιµοκαθαρτήριο µέχρι τις 3 Νοέµβρη. Εκείνη την 

εποχή είχε συγκεντρωθεί στην Ανκόνα σηµαντικός αριθµός ορθοδόξων προσφύγων. Μεταξύ αυτών, 

περίπου 600 Έλληνες πρόσφυγες ήταν συγκεντρωµένοι σε καταυλισµό στο λοιµοκαθαρτήριο του 
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λιµανιού της Ανκόνα. Στις 3 Νοέµβρη, από εκεί απευθύνθηκαν στις προξενικές αρχές ζητώντας την 

άδεια να αναχωρήσουν για τη Βερόνα:  

« Μετά δικαίας εµπιστοσύνης σπεύδοµεν να υποβάλλωµεν τη Υµετέρα Μεγαλειότητι το 
πρακτικόν της ελληνικής κυβερνήσεως. 
Το ελληνικόν έθνος πέποιθεν, ότι δύναται να δικαιολογήση λαµπρότατα τα διαβήµατά του 
και την ενεστώσαν αυτού κατάστασιν, δια των ιερών και απαραγράπτων δικαιωµάτων και 
των αναντιρρήτων αιτιολογιών του, εναντίον πάσης συκοφαντίαςδι’ ης ετόλµησαν να 
αµαυρώσωσιν αυτό ένεκα της κατά της τυραννίας αντιστάσεως, και των ευγενών αυτού 
αγώνων προς απόσεισιν του σκληροτέρου της δουλείας ζυγού. 
Θέµενον το δίκαιον αυτού υπό την προστασίαν της ενδόξου σηµαίας του σταυρού, επιθυµεί 
να υποβάλλη και την πολιτικήν του τύχην εις τε την θρησκείαν και την ευθυκρισίαν των 
χριστιανικών δυνάµεων. 
Η Πρόνοια ηυδόκησε να στεφανώση δια της λαµπροτέρας επιτυχίας τους πολεµικούς του 
αγώνας. Εις τους βασιλείς δε της γης απόκειται πλέον ίνα στερεώσωσι την πολιτικήν 
αυτού ύπαρξιν υπό δυναστείαν πιστεύουσαν τω Ευαγγελίω. 
Το ελληνικόν έθνος µεγάλη τη φωνή απαιτεί πατρίδα, θρόνον, και δικαιώµατα υπάρξεως 
και ιδιοκτησίας, υπό νόµους σοφούς και µονίµους. 
Επισήµως δε ενώπιον Θεού και όλων των ηγεµόνων της χριστιανοσύνης διακηρύττει, ότι 
προτιµά µάλλον να εξολοθρευθή, παρά να υποβληθή εις ουδεµίαν σχέσιν, υφ’ οιονδήποτε 
τίτλον, µετά του βαρβάρου άρπαγος των ιερωτέρων αυτού δικαιωµάτων. 
Εποµένως εν ονόµατει του ελληνικού έθνους, ζητούµεν, ίνα µας επιτραπή η ενώπιον της 
Συνόδου µετάβασις, προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων της ηµετέρας αποστολής. 
Η δικαιοσύνη της ηµετέρας Μεγαλειότητος, σύµφωνος τη λαµπρά αυτής µεγαλοψυχία 
θέλει ίδει εν τη αιτήσει ταύτη την ειλικρίνειαν και την νοµιµότητα συνηνωµένας τω 
βαθυτάτω σεβασµώ, µεθ’ ού έχοµεν την τιµήν όντες, 
Της υµετέρας Μεγαλειότητος κλπ…. 
Οι αντιπρόσωποι της ελληνικής κυβερνήσεως. 

Εν Αγκώνι, τη 3η Νοεµβρίου 1822». 
Ανάλογη αναφορά απεύθυναν και στον πάπα Πίο Ζ΄: 

«Παναγιώτατε Πάτερ. 
Επί τέσσαρας αιώνας το ελληνικόν έθνος εδοκίµασε τα δεινά του µαρτυρίου…, 
…. Η Πρόνοια διηύθυνε τα βήµατα ηµών προς την χώραν της υµετέρας παναγιότητος· 
προβλέποντες δε άλλως τε και , ότι ένεκα του µάκρους της καθάρσεως δεν θέλοµεν 
δυνηθή να φθάσωµεν εις την συνέλευσιν προ της ενάρξεως αυτής, και µάλιστα 
φοβούµενοι µήπως συνεπεία των εκ προκαταλήψεως παραδεδεγµένων αρχών δεν µας 
επιτραπή η εις Βερώνην µετάβασις, λαµβάνοµεν την ελευθερίαν να επικαλεσθώµεν, µετά 
του βαθυτέρου σεβασµού, το έλεος και την φιλανθρωπίαν της υµετέρας παναγιότητος, 
όπως καταδεχόµενηδιαβιβάση εις τους συνερχοµένους ηγεµόνας τα επισυννηµένα 
έγγραφα, συνοδεύουσα αυτά και δια της ισχυράς αυτής µεσολαβήσεως….. 
…Λαµβάνοµεν την τιµήν να επισυνάψωµεν και επιστολήν διευθυνοµένην προς την 
υµετέρα µακαριότητα υπό της ελληνικής κυβερνήσεως, ήτις µαρτυρούσα όλων την 
ευγνωµοσύνην, επικαλείται την ιεράν Υµών επέµβασιν…. 
…. Όργανα της νοµίµου και καθολικής θελήσεως του ελληνικού έθνους, εξετιθέµεθα την 
δύσκολον εντολήν, µεθ’ ης επεφορτίσθηµεν. Μένει δε η επιθυµία του να λάβωµεν την 
τιµήν και γονατίσωµεν προ της υµετέρας παναγιότητος, προς απόλαυσιν της ιεράς αυτής 
ευλογίας. 

Εκ του λοιµοκαθαρτηρίου του Αγκώνος, τη 3η Νοεµβρίου 1822. 
Οι απεσταλµένοι, κλπ…». 

Όµως η άδεια δεν δόθηκε και ο Μεταξάς µε τον Jourdain παρέµειναν αναγκαστικά στην Ανκόνα. Από 

τον καταυλισµό της Ανκόνα, η επιτροπή προσπάθησε και πάλι να επιτύχει την παρουσία της στη 

Βερόνα και να συνεργαστεί µε τον πάπα Πιο Ζ´. Ο ογδοντάχρονος πάπας όµως, µετά από τις έντονες 

πιέσεις του Μέττερνιχ και αφού εν τω µεταξύ είχε φθάσει και από το συνέδριο της Βερόνα η άρνηση 
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για την εκεί παρουσία της ελληνικής επιτροπής, δεν δέχτηκε σε ακρόαση την ελληνική αντιπροσωπεία. 

Και όχι µόνον αυτό. Το συνέδριο, στις 29 Νοεµβρίου 1822, λίγες µόνο ηµέρες πριν τη λήξη του, απαίτησε 

από τον πάπα να διώξει την επιτροπή και από την Ανκόνα. Τότε ο Ανδρέας Μεταξάς στέλνει κι άλλη 

επιστολή στους συνέδρους: 

«Αν µας αποβάλητε θέλοµεν τραπή προς τον ουράνιον κριτήν και θα νικήσωµεν ή θα 
αποθάνωµεν... Ο Αγών διεξάγεται υπό την ένδοξον σηµαίαν του Ιησού Χριστού, του 
λυτρωτού του ανθρωπίνου γένους, του στέφοντος δια λαµπροτάτων επιτυχιών τα 
πολεµικά έργα των Ελλήνων, οίτινες ουδέν άλλο αιτούνται παρά των επιγείων βασιλέων 
ή την ασφάλειαν της πολιτικής αυτών υπάρξεως υπό δυναστείαν πιστήν εις το 
Ευαγγέλιον... Αιτούµεν µεγαλοφώνως Πατρίδα και Θρόνον και δικαιώµατα υπάρξεως υπό 
νόµους σοφούς και µονίµους». 

(Η επιστολή του Μεταξά διαβάστηκε ανεπίσηµα από τον καρδινάλιο Consalvi, στον βασιλιά της 

Πρωσίας (Friedrich-Wilhelm III) που βρισκόταν τότε στη Ρώµη). Οι αρχές τους ειδοποίησαν ότι δεν θα 

τους χορηγήσουν διαβατήρια για τη Βερόνα, κι ο Μεταξάς απέστειλε δυο νέα έγγραφα. Ένα στο 

συνέδριο κι ένα προς τον καρδινάλιο Consalvi, υπουργό και γραµµατέα επικρατείας του Βατικανού: 

« Προς τους υπουργούς των εν Βερώνη δυνάµεων. 
Λαµβάνοµεν την τιµήν να διευθύνωµεν τη Υµετέρα εξοχότητι, δια τον σεβαστόν υµών 
κυριάρχην, διπλούν αντίγραφον της πράξεως της προσωρινής κυβερνήσεως της Ελλάδος. 
Δις εζητήσαµεν την άδειαν ίνα µεταβώµεν εις Βερώνην, προς εκπλήρωσιν των 
καθηκόντων, τα οποία η ηµετέρα αποστολή επιβάλλει, και παρουσιάσωµεν εις τους 
σεβαστούς κυριάρχας το πρωτότυπον της πράξεως της ελληνικής κυβερνήσεως. 
Ουδεµίαν όµως λαβόντες απάντησιν, και οφείλοντες να δίδωµεν λόγον παντός ηµών 
διαβήµατος, ενοµίσαµεν αναγκαίον ίνα και αύθις επαναλάβωµεν την απαίτησίν µας, 
επιστέλλοντες νέον αντίγραφον της πράξεως της ελληνικής κυβερνήσεως, µε την ελπίδα, 
ότι οι σύµµαχοι µονάρχαι θέλουσιν επινεύσει όπως µας επιτρέψωσι την ζητουµένην 
άδειαν, ή τουλάχιστον διαβιβάσωσιν Υµίν επίσηµον απάντησιν δια των υπουργών αυτών. 

            έχοµεν την τιµήν κλπ… 
Οι απεσταλµένοι.   

Εν Αγκώνι, τη 16 Δεκεµβρίου 1822». 
Και η επιστολή προς τον καρδινάλιο Consalvi: 

« Προς την Αυτού Εξοχότητα τον καρδινάλιον Γονζάλβην, υπουργόν, γραµµατέα της 
Επικρατείας της Αυτού Παναγιότητος. 
    Καθ’ ήν στιγµήν καταθέτοµεν εις τους πόδας των σεβαστών χριστιανών ηγεµόνων, των 
συνελθόντων εν Βερώνη, δεύτερον αντίγραφον της πράξεως της εν Ελλάδι προσωρινής 
κυβερνήσεως, ηθέλοµεν φανή επιλήσµονες των ιεροτέρων καθηκόντων, εάν µη 
εσπεύδοµεν ν’ αποστείλωµεν παρόµοιον και προς την υµετέραν εξοχότητα ίνα υποβληθή 
εις την Αυτού Παναγιότητα, τον κοινόν πατέρα των πιστών, και αρχηγόν της χριστιανικής 
θρησκείας. 
    Εκ της πράξεως ταύτης η Αυτού Παναγιότης θέλει ίδει, ότι όλοι οι Έλληνες σταθερώς 
αποφασίσαντες να διατηρήσωσι τα δίκαια αυτών και την θρησκείαν του Σωτήρος ηµών 
Ιησού Χριστού, εισίν άξιοι της τε προστασίας, και της αποστολικής αυτού ευλογίας· 

         Λαµβάνοµεν την τιµήν κλπ…. 
Οι απεσταλµένοι.         

Εν Αγκώνι, τη 16 Δεκεµβρίου 1822». 

Όµως ούτε και αυτά τα έγγραφα απαντήθηκαν αφού το συνέδριο είχε λήξει στις 2 Δεκεµβρίου. Έτσι, η 

ελληνική αντιπροσωπεία δεν παρουσιάστηκε στο συνέδριο. Η αποστολή της όµως κρίνεται 

επιτυχηµένη αφού µπορεί να µην ακούστηκε εκεί ελληνική φωνή, η διακήρυξη όµως διαβάστηκε! Το 

συνέδριο, στις 2 Δεκεµβρίου 1822, καταδίκασε την ελληνική επανάσταση και απάντησε στη διακήρυξη: 

«Μέγα πολιτικόν γεγονός εξερράγη περί τα τέλη της τελευταίας συνελεύσεως (σ. το 
συνέδριο του Λάιµπαχ). Ο,τι το ανατρεπτικόν των κοινωνιών πνεύµα ήρχισεν εν τη δυτική 
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χερσονήσω, ό,τι εδοκίµασε να πράξη εν τη Ιταλία, το κατώρθωσεν εις τας ανατολικάς 
εσχατιάς της Ευρώπης. Καθ' ον καιρόν κατευνάσθησαν αι εν τοις βασιλείοις της 
Νεαπόλεως και της Σαρδηνίας στρατιωτικαί επαναστάσεις διά της δυνάµεως, ερρίφθη ο 
επαναστατικός δαυλός εν µέσω της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Οι άνακτες, έχοντες 
σταθεράν απόφασιν ν' απωθήσωσι την αρχήν της επαναστάσεως καθ' οποίον µέρος και εν 
οποία µορφή και αν εφαίνετο, έσπευσαν να την καταδικάσωσιν εκ συµφώνου, 
ασχολούµενοι δε αµεταθέτως εις το έργον της κοινής φροντίδος των, αντέκρουσαν παν 
ό,τι εδύνατο να τους παρεκτρέψη της οδού των. Αλλ' ακούοντες και την φωνήν της 
συνειδήσεως και του ιερού χρέους συνηγόρησαν υπέρ των θυµάτων ασυνέτου και 
εγκληµατικού επιχειρήµατος. Αι πολλαί και φιλικαί των πέντε αυλών προς αλλήλας 
διακοινώσεις διαρκούσης της εποχής ταύτης, µιας των σηµαντικωτέρων της συµµαχίας 
των, έφεραν εις σύµπνοιαν όλας ως προς το ζήτηµα της Ανατολής, απέκειτο δε εις την εν 
Βερώνη συνέλευσιν να καθιερώση και επιβεβαιώση τα ορισθέντα. Αι δε σύµµαχοι της 
Ρωσίας αυλαί ελπίζουν ότι διά των κοινών προσπαθειών θα εξοµαλυνθούν τα µέχρι τούδε 
εµπόδια διά την ευόδωσιν των ευχών αυτών». 

Παρά την καταδίκη της Επανάστασης και µόνος ο χαρακτηρισµός «µέγα πολιτικό γεγονός» της 

απάντησης στη διακήρυξη αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του θέµατος. Το Ελληνικό ζήτηµα εισήχθη σε 

ιδιαίτερες συσκέψεις στο συνέδριο από τον τσάρο, προκειµένου να διατυπωθεί µια τελική και σαφής 

θέση της Ιερής συµµαχίας απέναντι σ΄ αυτό. Ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ Παύλοβιτς, τουλάχιστον 

δηµόσια, είχε αποστασιοποιηθεί από το ζήτηµα από τη στιγµή που και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ είχε 

αφορίσει όλους όσους συµµετείχαν στην επανάσταση. Ο απαγχονισµός όµως του Πατριάρχη αλλά και 

οι διώξεις των χριστιανών που ακολούθησαν επιδείνωσαν τις ρωσο-τουρκικές σχέσεις και µε το ρωσικό 

διάβηµα του Ιουλίου 1822 και την διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων η κατάσταση οδηγείτο σε 

πολεµική σύγκρουση. Έτσι ο καθορισµός της στάσης της Συµµαχίας κυρίως απέναντι στο ρωσο-

τουρκικό ζήτηµα αλλά και στον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων ήταν απαραίτητος. Μετά τις 

συνοµιλίες που είχαν προηγηθεί στη Βιέννη µεταξύ Αυστρίας και Ρωσίας, δηλαδή του Μέττερνιχ και 

του τσάρου Αλέξανδρου Α´, η αντιµετώπιση του Ελληνικού ζητήµατος, που εσκεµµένα δεν είχε 

αναγραφεί στην ηµερήσια διάταξη του συνεδρίου, ήταν ρωσο-τουρκική διαφορά και έπρεπε να 

συζητηθεί σε ιδιαίτερες συσκέψεις. Στις 9 Νοεµβρίου υπογράφτηκε πρωτόκολλο που καθόριζε τους 

όρους για την επανάληψη των διπλωµατικών σχέσεων των δύο χωριών, Ρωσίας και Τουρκίας. Στους 

όρους αυτούς υπήρχε η υποχρέωση της Πύλης να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τη Ρωσία και τους 

συµµάχους για τις εγγυήσεις που θα έπρεπε να δοθούν στους Έλληνες ή να επιδείξει πράξεις οι οποίες 

θα βεβαίωναν ότι σέβεται τη χριστιανική θρησκεία και επιθυµεί την αποκατάσταση ειρήνης στην 

Ελλάδα. Επίσης η Πύλη έπρεπε να δηλώσει στη Ρωσία την πρόθεσή της για εκκένωση των 

παραδουνάβιων ηγεµονιών και τον διορισµό οσποδάρων. Τέλος να ανακαλέσει τα µέτρα για τη 

ναυτιλία ώστε να επιτρέπεται ελεύθερα για τα πλοία όλων των κρατών, ο διάπλους των στενών της 

Κωνσταντινούπολης.Μέχρι εκείνη τη στιγµή µόνο η Αγγλία είχε εναντιωθεί επίσηµα στην Ελληνική 

Επανάσταση. Και ο λόγος ήταν βέβαια σαφής αφού το µόνο που την ενδιέφερε ήταν η επικυριαρχία της 

στα Επτάνησα. Η ανάγνωση της ελληνικής διακήρυξης στο συνέδριο της Βερόνα ήταν και η αιτία της 

αµφισβήτησης της αυθεντίας του µισέλληνα Αυστριακού Κλέµενς Μέττερνιχ. Ο προβληµατισµός που 

επέφερε στους συνέδρους η ´χριστιανική διατύπωση’ των κειµένων των «ικετηρίων εγγράφων» των 

επαναστατηµένων αλλά και το φιλελληνικό κλίµα που είχε αρχίσει να φουντώνει στην Ευρώπη, 

κυρίως µετά τη σφαγή της Χίου, αποδυνάµωσαν την Ιερή συµµαχία, η οποία µετά τη Βερόνα δεν 

συγκάλεσε άλλο συνέδριο τουλάχιστον υπό πλήρη σύνθεση.  

Η ελληνική αντιπροσωπεία συνέχισε να παραµένει υπό περιορισµό στην Ανκόνα. Εκεί φαίνεται ότι 

είτε µετά από υπόδειξη της παπικής αυλής ή πρόταση του Jourdain η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να 

κάνει µεγαλύτερες θυσίες για να ελπίζει στην παπική αρωγή. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε 

να στείλει µια νέα επιτροπή στη Ρώµη µε τους Παλαιών Πατρών Γερµανό και Γεωργάκη Μαυροµιχάλη 

µε την εντολή να ζητήσουν τη συνδροµή της παπικής αυλής µε αντάλλαγµα ακόµα και αυτήν την 

ένωση των δύο εκκλησιών! Όµως αφού, µετά από περιπετειώδες ταξίδι περίπου 50 ηµερών λόγω 

θαλασσοταραχής,  έφθασαν και οι νέοι αντιπρόσωποι στην Ανκόνα, απαγορεύθηκε και σε αυτούς η 

έξοδος από την Ανκόνα και φυσικά η µετάβασή τους στη Ρώµη. Η επιρροή του Μέττερνιχ στον πάπα 

ήταν σαφής. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

συµµετείχαν στην εκστρατεία της Πελοποννήσου, προσωρινός σερασκέρης Πελοποννήσου ανάλαβε ο 

κασάπ-µπασής Χασάν αγάς.  

Την ίδια στιγµή στη Βερόνα συνεδρίαζε η Ιερή συµµαχία. Η οθωµανική αυτοκρατορία δεν συµµετείχε. 

Τις τύχες της θα τις όριζε κυρίως ο τσάρος.  

Στην επαναστατηµένη ελληνική χερσόνησο, µετά την πτώση του Ναυπλίου, τα υπολείµµατα του 

στρατού του Δράµαλη στην Κόρινθο έπρεπε να προστατευτούν καταφεύγοντας στην Πάτρα. Ο 

προσωρινός σερασκέρης Πελοποννήσου Χασάν αγάς, εγγυήθηκε την αποζηµίωση των ανδρών και την 

αποστολή τους στην Πάτρα µε πλοία. Η άµυνα της Κορίνθου ανατέθηκε στον Τσιρπανλή Χουσεΐν αγά, 

ο οποίος οχυρώθηκε στον Ακροκόρινθο και ο σερασκέρης µαζί µε άλλους πασάδες αποχώρησαν από 

την Κόρινθο µε πλοίο, αφήνοντας τους άνδρες τους στην προκυµαία να περιµένουν τα πλοία από την 

Πάτρα. Μετά από περίπου πενήντα ηµέρες όλοι οι Τούρκοι είχαν αποχωρήσει από την Κόρινθο, ενώ οι 

Τούρκοι ιππείς που αποχώρησαν από την Κόρινθο από την ξηρά δέχθηκαν επίθεση στο Δερβένι από 

τους Ζαΐµηδες, τους Πετµεζαίους και τον Σωτήρη Χαραλάµπη. Με µεγάλες απώλειες, όσοι κατάφεραν 

να διασωθούν, επιβιβάστηκαν σε τουρκικά πλοία που έφτασαν εκεί από την Πάτρα. 

Για την προετοιµασία µιας νέας, πιο οργανωµένης εκστρατείας στον Μοριά, ως αντικαταστάτης του 

Δράµαλη διορίστηκε σερασκέρης και βαλής του Μοριά την 1η Φεβρουαρίου 1823, ο Μπερκόφτσαλη- 

Γιουσούφ πασάς. Επίσης δόθηκε διαταγή στον διοικητή της Αδριανούπολης Σελίµ Σαλίχ-πασά να 

στρατολογήσει δέκα χιλιάδες άνδρες και να µεταβεί στη Λάρισα για την ενίσχυση του νέου σερασκέρη 

της Ρούµελης Δζελάλ πασά. Ανάλογη διαταγή έλαβε και ο φοβερός και τροµερός διοικητής της 

Θεσσαλονίκης Αµπού Λουµπούτ πασάς. Τις προετοιµασίες για την εκστρατεία στο Μοριά που 

σχεδιαζόταν για το 1823, ανέκοψε όµως η πυρπόληση της συνοικίας του Τοπ Χανέ (=σπίτι του κανονιού) 

στην είσοδο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρίσκονταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

στρατοπέδων, οπλοστάσιο µε αποθήκες στρατιωτικού υλικού, χυτήρια κανονιών και οπλοποιείο. Από 

την πυρκαγιά καταστράφηκαν χίλια διακόσια κανόνια του στόλου, µεγάλος αριθµός πυροµαχικών 

καθώς και πολλά σπίτια και τζαµιά. Η φήµες έλεγαν ότι και αυτήν τη φωτιά την έβαλαν οι γενίτσαροι 

που δεν ήθελαν να πολεµήσουν και προτιµούσαν την ανεξέλεγκτη παραµονή τους στην 

Κωνσταντινούπολη. Ο σουλτάνος Mahmud II ξεκίνησε αµέσως το έργο της ανοικοδόµησης του νέου 

οπλοστασίου και των εγκαταστάσεων. Οι γενίτσαροι είχαν πια προγραφεί. 

Εκτός από την προετοιµασία των χερσαίων δυνάµεων για την εκστρατεία στον Μοριά, ο σουλτάνος 

αποφάσισε να χτυπήσει τους Έλληνες ταυτόχρονα και στη θάλασσα. Μετά τον θάνατο του καπουδάν-

πασά Καρά-Αλή στη Χίο, νέος καπουδάν-πασάς διορίστηκε ο Κοτζά Μεχµέτ Χιουσρέφ πασάς ή Τοπάλ 

(=κουτσός). Για να αλλάξει όµως το κλίµα από τις τουρκικές βαρβαρότητες και σφαγές του 

προηγούµενου χρόνου, ο νέος καπουδάν-πασάς Μεχµέτ Χιουσρέφ διαβεβαίωνε τους Ευρωπαίους 

διπλωµάτες ότι δεν θα κατέστρεφε τα νησιά.   Στόχος του σουλτάνου ήταν να καθυποτάξει τα 

επαναστατηµένα νησιά της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών αλλά και τα υπόλοιπα νησιά του 

αρχιπελάγους. Στις εκκλήσεις για άµεση βοήθεια από την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του 

µεγάλου κινδύνου, τα τρία ναυτικά νησιά (Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά) για να κινήσουν τα πλοία τους 

ζήτησαν τις προσόδους του Αιγαίου αλλά και επιπλέον ένα ανάλογο ποσό από κάθε νησί. Το ζήτηµα 

λύθηκε µε την αποστολή από τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά στην Ύδρα, συναλλαγµατικών αξίας 

τετρακοσίων χιλιάδων γροσιών.   

Για να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο εγχείρηµα ο σχετικά «βαρύς» τουρκικός στόλος θα έπρεπε να γίνει 

ευκίνητος. Ο νέος καπουδάν-πασάς εξόπλισε στόλο που περιλάµβανε πενήντα δύο ελαφρά πλοία, ένα 

τρίκροτο, τέσσερις φρεγάτες και είκοσι σαλούπες. Στην πρώτη του επιχείρηση, στις 11 Μαΐου 1823, ο 

Τοπάλ-πασάς απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη µε προορισµό την Πελοπόννησο. Στα 

Μοσχονήσια και στον Τσεσµέ παρέλαβε δέκα χιλιάδες Ασιάτες στρατιώτες. Έξω από τη Χίο και τη 

Μυτιλήνη ο τουρκικός στόλος ενισχύθηκε µε ακόµα δώδεκα αλγερινά πλοία. Στις 25 Μαΐου, ο 

καπουδάν-πασάς αποβίβασε στην πολιορκούµενη Κάρυστο τέσσερις χιλιάδες γενίτσαρους, 

πεντακόσιους ιππείς και πολεµικό υλικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη διάλυση του ελληνικού 

στρατοπέδου των πολιορκητών. Οι γενίτσαροι τους καταδίωξαν σφάζοντας αδιακρίτως ενόπλους και 

αµάχους. Ο επικεφαλής της πολιορκίας και αρχηγός της Καρυστίας, Νικόλαος Κριεζώτης κατάφερε να 

διαφύγει στη Σκόπελο. Οι οπλαρχηγοί Ν. Τοµαράς και Καµπιώτης σκοτωθήκαν αµυνόµενοι. Ακόµα 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο  ΕΜΦΥΛ ΙΟΣ  Δ ΙΧΑΣΜΟΣ  ( 1 8 2 3 - 1 8 2 5 )
Β ΄ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΤΟ  ΑΣΤΡΟΣ  

( 2 9  Μαρ τ ί ο υ  -  1 8  Απρ ι λ ί ο υ  1 8 2 3 ) .
  

Μέσα στη δίνη του εµφύλιου σπαραγµού που ξεκίνησε το 1823, κορυφώθηκε στα µέσα Νοεµβρίου του 

1824 και κράτησε µέχρι τον Μάιο του 1825, µια µελανή σελίδα εθνικού διχασµού γράφτηκε στην 

ελληνική ιστορία. Στην πρώτη φάση της επανάστασης και στον ανταγωνισµό για την ηγεσία της 

αναπτύχθηκαν κυρίως δυο τάσεις: οι ‘Φιλικοί’ ή ‘Στρατιωτικοί’ που αποτελούσαν τη δηµοκρατική 

πολιτική παράταξη και οι ‘Κοτζαµπάσηδες του Μοριά’ που µε τις δηµογεροντίες εκπροσωπούσαν την 

ολιγαρχία. Η άρνηση των κοτζαµπάσηδων στην αποδοχή των προτάσεων του πληρεξούσιου της 

Φιλικής Εταιρείας στο Μοριά Δηµήτριου Υψηλάντη για τον πλήρη έλεγχο από αυτόν τόσο της 

πολιτικής όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας της επανάστασης, δηµιούργησε τις πρώτες ρωγµές στη 

συνοχή της. Μετά την συντριβή του πασά της Δράµας Μαχµούτ, του επονοµαζόµενου Δράµαλη, στα 

Δερβενάκια και στο Αγιονόρι τον Ιούλιο του 1822, η κυβέρνηση που είχε προκύψει από την Α΄ 

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (Πιάδα), ουσιαστικά ελεγχόταν από τους Πελοποννήσιους προκρίτους 

και τους νησιώτες καραβοκύρηδες που δεν συµµετείχαν στην ‘Πελοποννησιακή Γερουσία’. Οι ‘Φιλικοί’ 

παραµερίστηκαν από την πολιτική εξουσία. Όµως αυτή η κυβέρνηση των κοτζαµπάσηδων, έχασε την 

αξιοπιστία της αφού µπροστά στον προελαύνοντα εχθρό, τα µέλη της πανικόβλητα κατέφυγαν στα 

πλοία αντί να κάνουν κάτι για την αντιµετώπιση της κατάστασης. Αντίθετα οι ‘Φιλικοί’ οπλαρχηγοί, ο 

Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας, ο Νικήτας Σταµατελόπουλος, ο Τσόκρης κ.α. µαζί µε τον Δηµήτριο 

Υψηλάντη και την ‘Πελοποννησιακή Γερουσία’, επειδή εκείνη την κρίσιµη ώρα είχαν πρωτοστατήσει 

στην συντριβή του µεγάλου τουρκικού εκστρατευτικού σώµατος και στη σωτηρία της επανάστασης, 

απολάµβαναν της εµπιστοσύνης του απλού λαού και είχαν εξελιχθεί σε δυναµικό πόλο διεκδίκησης 

της εξουσίας.  

Μέσα σε αυτό το κλίµα, η κυβέρνηση, καθώς πλησίαζε το τέλος της θητείας της, µε έγγραφό της στις 9 

Νοεµβρίου 1822 προκήρυξε εκλογές σε όλες τις επαρχίες για την εκλογή πληρεξουσίων. Ταυτόχρονα η 

‘Πελοποννησιακή Γερουσία’, υπό την ηγεσία του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη και σε συνεργασία µε τον 

Κολοκοτρώνη, προκήρυξε και αυτή εκλογές µε χωριστό έγγραφο που απέστειλε στις επαρχίες. Η 

πολιτική αντιπαράθεση ήταν τόσο έντονη, ώστε στις αρχές Ιανουαρίου 1823 οι πληρεξούσιοι που 

επηρεάζονταν από τους ‘Φιλικούς’ οπλαρχηγούς και την ‘Πελοποννησιακή Γερουσία’ βρίσκονταν στο 

Ναύπλιο και οι υπόλοιποι πληρεξούσιοι της κυβέρνησης, των ‘Κοτζαµπάσηδων’ και των νησιωτών, στο 

Άστρος. Τότε, ο νεαρός γιος του Κολοκοτρώνη Γενναίος, φανατικός αντικυβερνητικός µαζί µε τον 

ανιψιό του Κολοκοτρώνη και φρούραρχο του Ναυπλίου Δηµήτριο Πλαπούτα-Κολιόπουλο, αποφάσισαν 

να εκκαθαρίσουν την πόλη από τους κυβερνητικούς στρατιώτες του ‘τακτικού’ που βρίσκονταν εκεί 

υπό τη διοίκηση του Ιταλού φιλέλληνα Obrist Gouvernati. Με αφορµή έναν διαπληκτισµό µεταξύ των 

ανδρών του Γενναίου µε τους κυβερνητικούς στρατιώτες, ο Γενναίος τους επιτέθηκε µέσα στους 

δρόµους του Ναυπλίου. Στη συµπλοκή σκοτώθηκαν τέσσερις και τραυµατίστηκαν επτά ‘τακτικοί’ 

στρατιώτες. Ο φρούραρχος της Ακροναυπλίας Δηµήτριος Πλαπούτας, διέταξε και πέτυχε την άµεση 

αποχώρηση του τακτικού του Gouvernati από το Ναύπλιο. Και αυτό το επεισόδιο αποθάρρυνε την 

προσέλευση των κυβερνητικών πληρεξουσίων στην πόλη που ‘ανήκε’ στον αντίπαλό τους. Με την 

πρόφαση την εξοµάλυνση την κατάστασης πήγαν στο Άστρος ως διαπραγµατευτές από το στρατόπεδο 

των ‘Φιλικών’, ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς. Οι 

διαπραγµατευτές όµως πείστηκαν από τα επιχειρήµατα των αντιπάλων τους και παρέµειναν στο 

Άστρος. Φυσικά µε σηµαντικά οφέλη, αφού τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Στις αρχές 

Μαρτίου του 1823, οι δύο παρατάξεις, των ‘Κοτζαµπάσηδων’ και των ‘Φιλικών’ ή ‘Στρατιωτικών’ του 

Κολοκοτρώνη, είχαν στρατοπεδεύσει ένοπλες στις περιοχές γύρω από το Άστρος, µε ένα µικρό ρυάκι, 

τον Τάνο, να τις χωρίζει. Τελικά, η Β´ Εθνοσυνέλευση έγινε στο Άστρος Κυνουρίας και εκεί πρέπει να 

αναζητηθεί η απαρχή του διχασµού. Συγκεκριµένα: 

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση έγινε από τις 29 Μαρτίου µέχρι τις 18 Απριλίου 1823. Εκεί εκτός των ‘Φιλικών’ του 

Κολοκοτρώνη και του Δ. Υψηλάντη και των ‘Κοτζαµπάσηδων του Μοριά’ εµφανίστηκε και µια τρίτη 

παράταξη, αυτή των ‘Υδραίων καραβοκύρηδων’ που συνεργάζονταν µε τους Ρουµελιώτες. 

‘Κοτζαµπάσηδες’ και ‘Υδραίοι’ είχαν την απόλυτη πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση µε δύναµη 150 
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πληρεξουσίων. Πρόεδρος της συνέλευσης εκλέχθηκε ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, αντιπρόεδρος ο 

Θεοδώρητος Βρεσθένης και αρχιγραµµατέας ο Θεόδωρος Νέγρης. Στις 13 Απριλίου, αναθεωρήθηκε 

το «Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος», το σύνταγµα το οποίο είχε ψηφιστεί την 1η Ιανουαρίου 1822 

από την Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και το νέο Σύνταγµα, για να θεωρηθεί συνέχεια του 

προηγούµενου, ονοµάστηκε «Νόµος της Επιδαύρου». Μεταξύ των άλλων έδινε και το δικαίωµα της 

ιδιοκτησίας σε όλα τα άτοµα που βρίσκονταν στην Ελλάδα, χωρίς περιορισµό στην ιθαγένειά τους. 

Κατά τη συνέλευση αποφασίστηκε να καταργηθούν οι τοπικοί οργανισµοί, η Πελοποννησιακή 

Γερουσία, ο Οργανισµός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, και ο Οργανισµός της Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδος (ο Άρειος Πάγος του Θεόδωρου Νέγρη) ώστε να υπάρχει ένα µόνο κέντρο εξουσίας και 

συντονισµού. Αυτό ήταν το ‘Εκτελεστικό’ που ήταν πενταµελές και κατά τους τύπους υπάγονταν στο 

άλλο σώµα, το Βουλευτικό, τις αποφάσεις του οποίου όφειλε να εκτελεί.  

Πρόεδρος του Εκτελεστικού ήταν ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης και µέλη οι: Ανδρέας Ζαΐµης, Σωτήρης 

Χαραλάµπης και Ανδρέας Μεταξάς. Η θέση του αντιπροέδρου έµεινε κενή. Πρόεδρος του Βουλευτικού 

είχε διοριστεί ο Ιωάννης Ορλάνδος. Αρχιγραµµατέας του Εκτελεστικού ήταν ο Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος. Από τις 26 Απριλίου, µε πολλές αντιδράσεις και πυροσβεστική επέµβαση του 

Κολοκοτρώνη, άρχισαν να τοποθετούνται υποργοί της κυβέρνησης. Από τις 27 Απριλίου µέχρι και τα 

µέσα Ιουνίου στα επτά υπουργεία διορίστηκαν από το Εκτελεστικό οι υπουργοί: 

• Γρηγόριος Δικαίος - Παπαφλέσας: εσωτερικών 

• Αναγνώστης Σπηλιωτάκης: της Οικονοµίας 

• Επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ: της Θρησκείας 

• Γεώργιος Αινιάν: της Αστυνοµίας 

• Διονύσιος Μούρτζινος, Χριστόφορος Περραιβός & Αναγνώστης Παπαγεωργίου: των Πολεµικών 

• Γεώργιος Κιβωτός, Ιωάννης Λαζάρου & Ιωάννης Καληµέρης: του Ναυτικού 

• Γεώργιος Μπάρµπογλης: του Δικαίου 

Για την εξεύρεση πόρων η Β΄ Εθνοσυνέλευση περιέλαβε στο άρθρο λε΄ του ‘Νόµου της Επιδαύρου’ 

ειδική διάταξη, η οποία όριζε ότι: ‘το Βουλευτικόν αποφασίζει περί δανείων µε την εγγύησιν του έθνους 
λαµβανοµένων’. Μια απόφαση της συνέλευσης, που έπαιξε ρόλο στο διχασµό, ήταν η κατάργηση της 

αρχιστρατηγίας και ο ταυτόχρονος διορισµός πενήντα στρατηγών, κάτι που ουσιαστικά αποδυνάµωνε 

τη θέση του Κολοκοτρώνη και έδινε ερείσµατα στους ‘Κυβερνητικούς’ που σκόπευαν να διασπάσουν το 

µέτωπο των οπλαρχηγών. Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια για τον καταρτισµό του προϋπολογισµού του 

νέου Κράτους και λόγω των διασυνδέσεων του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου µε Άγγλους τραπεζίτες, 

ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναζήτησης δανείου για τις ανάγκες της συνέχισης του Αγώνα από την 

αγορά του Λονδίνου, µε υποθήκη τα ‘εθνικά κτήµατα’. Σηµαντική επίσης ήταν η επαναδιακήρυξη της 

‘Εθνικής Ανεξαρτησίας’ και η απόφαση για τη συνέχιση της Επανάστασης µε κάθε θυσία:  

«Τρίτον ήδη χρόνον διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας εθνικός των Ελλήνων πόλεµος και ο 
τύραννος ούτε κατά γην ούτε κατά θάλασσαν ηυδοκίµησεν. Ενώ δε αι τυραννοκτόνοι 
χείρες των Ελλήνων έπεµψαν µυριάδας Τούρκους εις άδου, και φρούρια απέκτησαν, και 
την επικράτειαν εξησφάλισαν, ο δε κρότος των ηµετέρων όπλων, αντηχήσας, διετάραξε το 
Βυζάντιον, ευτύχησε το έθνος να διακηρύξη εν Επιδαύρω κατά πρώτον ως έθνος, την 
ανεξαρτησίαν του, να νοµοθετήσει και εθνικήν να καταστήση διοίκησιν». 

Αφού όµως οι αποφάσεις της εθνοσυνέλευσης αγνοούσαν και αποδυνάµωναν τους ‘Φιλικούς’, 

θεωρήθηκαν ως ανοιχτή πρόκληση για τους οπλαρχηγούς και τους υπόλοιπους αγωνιστές, δηλαδή από 

την παράταξη των Κολοκοτρωναίων, τον Δηµήτριο Υψηλάντη, τον Φαναριώτη Θεόδωρο Νέγρη, την 

οικογένεια των Δεληγιανναίων προκρίτων της Καρύταινας αλλά και τον πρόκριτο της Ηλείας Γεώργιο 

Σισίνη κ.α. που είχαν αποκλεισθεί από όλα τα αξιώµατα και ένιωθαν να χάνουν έδαφος. Κατά τη 

διάρκεια ακόµα των εργασιών της εθνοσυνέλευσης ξεκίνησαν οι έριδες και οι φονικοί εµφύλιοι 

διαπληκτισµοί. Ο Κολοκοτρώνης στα αποµνηµονεύµατά του αναφέρει ότι στη συνέλευση οι 

κυβερνητικοί: 

«…εψήφισαν να εκποιήσουν την γήν, µε σκοπόν να βγάλουν ότι είχαν εξοδεύσει, όσα 
ήθελαν, και να αποζηµειωθούν εις γην και να αφήσουν τον λαόν γυµνόν και από αυτήν την 
ελπίδα της γης. Τότε ο λαός εγύρισε µε την γνώµην την εδική µου…» 
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Μετά τη γενική κατακραυγή, το άρθρο για την εκποίηση των εθνικών κτηµάτων αφαιρέθηκε. Και αφού 

η συνέλευση τελείωνε, ο Κολοκοτρώνης που µαζί µε τους άλλους οπλαρχηγούς παρίσταται ως 

παρατηρητής, µετά από απαίτηση του Ζαΐµη, προσυπόγραψε την προκήρυξη και ταυτόχρονα 

προσπάθησε και κατάφερε να αποτρέψει τις προσπάθειες για την ανατροπή της κυβέρνησης από τους 

δηµοκρατικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς, φίλους του. Σε αυτή την απόφαση του Κολοκοτρώνη 

ενδεχοµένως έπαιξε ρόλο και η διαφαινόµενη ανάθεση σε αυτόν της αντιπροεδρίας του Εκτελεστικού 

που δεν είχε καλυφθεί. 

… «Με προσκάλεσαν να υπάγω. Επήγα εις ένα περιβόλι, όπου έκαµναν τη Συνέλευσιν και 
άρχισα να τους είπω: “Σεβαστή Συνέλευσις, δεν είναι καλά αυτά τα ψηφίσµατα οπού 
εκάµατε, να είναι τόσο πολλοί βουλευταί και τόσο πολλοί στρατηγοί, διατί θα µας φέρουν 
τόσα έξοδα και τόσαις ζηµίαις, διότι το έθνος µας είναι πτωχό και δεν ηµπορεί να 
πληρώση τόσους πολιτικούς και πολεµικούς ανωφελείς”. Ο Ζαΐµης εσηκώθηκε τότε και 
λέγει: “Κολοκοτρώνη! Κολοκοτρώνη! εις το χέρι σου στέκεται να χαθή η Ελλάς, ή να 
ελευθερωθή αν ενωθής µαζί µας”. Τον ερώτησα τρεις φοραίς: “Εγώ, κυρ Ανδρέα;” µε 
απεκρίθηκε: “Εσύ!” Έτσι επήγα και εγώ και υπόγραψα, λέγοντας: “Ας όψεσθε δια εκείνα 
οπού θα ακολουθήσουν κακά εις την Πατρίδα µας δια την πολυαρχία»...  

Αυτή η συναινετική στάση του Κολοκοτρώνη, ξάφνιασε και έφερε απογοήτευση και δυσαρέσκεια στους 

οπλαρχηγούς φίλους του. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα εντάσεων και διχονοιών, το Εκτελεστικό 

προσπαθώντας να ισχυροποιήσει τη θέση του αναζητώντας πόρους, µε την παραίνεση του 

Μαυροκορδάτου και το νόµο 24 της 11ης Μαΐου 1823, αποφάσισε να απευθυνθεί στην αγγλική αγορά 

για δανεισµό. Η εποχή ήταν κατάλληλη. Η συγκέντρωση πλούτου στις αγγλικές τράπεζες εκείνη την 

περίοδο της αποικιοκρατίας είχε ‘ρίξει’ τα επιτόκια και οι κεφαλαιούχοι του Λονδίνου προσπαθούσαν 

να βρουν υψηλά επιτόκια ακόµα και σε επισφαλείς επενδύσεις. Έτσι είχαν αρχίσει να δανείζουν ακόµα 

και επαναστατηµένες χώρες όπως το Περού, η Βραζιλία, η Χιλή, η Αργεντινή κ.α. που πάσχιζαν για την 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους και η κίνηση του Μαυροκορδάτου ήταν εντελώς εναρµονισµένη µε 

τις κινήσεις των κεφαλαιούχων και των τραπεζιτών του Λονδίνου.  

Τις ίδιες ηµέρες, µε πρωτοβουλία του αποκλεισµένου από τα κυβερνητικά αξιώµατα Θεόδωρου Νέγρη, 

σχεδόν όλοι οι δυσαρεστηµένοι ‘Φιλικοί’ δηµοκρατικοί οπλαρχηγοί του στρατιωτικού σώµατος, της 

φατρίας του Κολοκοτρώνη, όπως ο Ασηµάκης Φωτήλας, ο Νικήτας Σταµατελόπουλος, ο Δηµήτριος 

Πλαπούτας-Κολιόπουλος, ο Δηµήτριος Τσόκρης, ο Γεώργιος Σισίνης, ο Χαράλαµπος Περρούκας, οι 

Καπετανάκηδες, ο Παναγιώτης Κεφάλας αλλά και οι Δηµήτριος Υψηλάντης και Οδυσσέας 

Ανδρούτσος, συναντήθηκαν στις 18 Μαΐου, µε τα ένοπλα τµήµατά τους, στο χωριό Σιλίµνα, κοντά στην 

Τρίπολη. Εκεί, όλοι µαζί ορκίστηκαν «ενώπιον της εικόνας του Χριστού» απείθεια στη νέα κυβέρνηση 

και ότι θα αγωνιστούν ενωµένοι. Επίσης αποφάσισαν να συγκεντρώσουν αντιπροσώπους από όλες τις 

επαρχίες, µε σκοπό να γίνει µια άλλη εθνοσυνέλευση µε άλλους συσχετισµούς δυνάµεων και να 

οργανωθεί στρατιωτικά η επανάσταση. Αυτή η σύµπηξη συµµαχίας των αντικυβερνητικών δυνάµεων 

θα είχε σαν αποτέλεσµα την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης που είχε προκύψει, πριν από λίγες 

ηµέρες.  

Όµως, µόλις δυο ηµέρες µετά τη συγκέντρωση στη Σιλίµνα, στις 20 Μαΐου, ο Κολοκοτρώνης πήγε στην 

Τριπολιτσά και συµφιλιώθηκε µε τους ανταγωνιστές του στην Καρύταινα, Δεληγιανναίους. Για την 

επιβεβαίωση αυτής της συµµαχίας µάλιστα, συµφώνησαν να συµπεθερέψουν, αρραβωνιάζοντας τον 

12χρονο γιο του Κολοκοτρώνη, Κολίνο, µε την 6χρονη κόρη του Κανέλλου Δεληγιάννη, Μαρία. Τότε ο 

Κολοκοτρώνης ειδοποίησε τον Νικήτα, τον Πλαπούτα, τον Ασηµάκη Φωτήλα και το Θεόδωρο Νέγρη να 

κρατήσουν µυστικές τις αποφάσεις της συγκέντρωσης της Σιλίµνας.  

Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση προσπαθώντας να προσεταιρισθεί αντιπάλους µε σκοπό τη διάσπαση 

του αντικυβερνητικού στρατοπέδου και αφού νωρίτερα ο Κολοκοτρώνης είχε αρνηθεί επίµονα να 

παραδώσει στην κυβέρνηση τα κάστρα του Ναυπλίου που είχε καταλάβει, µε την πρόφαση ότι θα τα 

παραδώσει µόνο σε εθνοσυνέλευση καθώς αυτά ανήκουν στο Έθνος και όχι σε κάποια «προσωρινή» 

κυβέρνηση, αυτή φοβούµενη τις αντιδράσεις αποφάσισε να διασπάσει το µέτωπο που είχε συµπηχθεί 

εναντίον της, δίνοντας τη θέση του φρουράρχου του Ναυπλίου στον πρωτότοκο γιο του Κολοκοτρώνη, 
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Πάνο. Τη θέση αυτή µέχρι τότε κατείχε ο ανιψιός του Κολοκοτρώνη, Δηµήτριος Πλαπούτας-

Κολιόπουλος από την Καρύταινα. Σαν µια τελευταία πράξη σωτηρίας της κυβέρνησης και µε τη 

µεσολάβηση του συµπέθερού του πια, Αναγνώστη Δεληγιάννη, ο Κολοκοτρώνης για να ‘παύση πάσα 
διαίρεσις’ αλλά και µε εκβιαστικά επιχειρήµατα δέχθηκε τη θέση του αντιπροέδρου στο Εκτελεστικό. Η 

επίσηµη εκλογή του στην αντιπροεδρία έγινε στις 27 Μαΐου. Όλες οι άλλες κυβερνητικές θέσεις 

δόθηκαν στους ανθρώπους των ‘Κοτζαµπάσηδων’ και οι ‘Φιλικοί’ έµειναν απλοί παρατηρητές των 

εξελίξεων. Φυσικά η προσχώρηση του Κολοκοτρώνη στο κυβερνητικό κόµµα θεωρήθηκε ιδιοτελής και 

αποδοκιµάστηκε από τους περισσότερους, µέχρι πριν λίγες ηµέρες, συντρόφους του. Ο συµβιβασµός 

αυτός όµως, έστρεψε κατά του Κολοκοτρώνη τον Πλαπούτα, τον Νικήτα Σταµατελόπουλο και όλους 

τους υπόλοιπους σηµαντικούς οπλαρχηγούς και προκρίτους που είχαν δώσει τον όρκο στην Σιλίµνα 

και τώρα έβλεπαν να µαταιώνονται τα αντικυβερνητικά τους σχέδια. 

Το Εκτελεστικό στις 20 Μαΐου 1823, εξουσιοδότησε µια επιτροπή που απαρτιζόταν από τον πρόεδρο του 

Βουλευτικού και γαµπρό του Λάζαρου Κουντουριώτη, Ιωάννη Ορλάνδο, δυο ανθρώπους του 

Μαυροκορδάτου, τον Ιωάννη Ζαΐµη και τον Ανδρέα Λουριώτη και γραµµατέα της επιτροπής τον 

Αναστάσιο Πολυζωίδη να µεταβεί στο Λονδίνο και να συνάψει δάνειο 4.000.000 ισπανικών ταλήρων. 

Φυσικά, ο Ορλάνδος παραιτήθηκε τότε από τη θέση του προέδρου του Βουλευτικού. Λόγω όµως της 

έλλειψης χρηµάτων για τα έξοδα του ταξιδιού, η επιτροπή καθυστέρησε να αναχωρήσει. Αυτό τελικά, 

σύµφωνα µε τον Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη φαίνεται ότι ευνόησε την όλη υπόθεση του δανείου: 

..."Αλλ' όµως η βραδύτης αύτη υπήρξεν υπό πολλάς επόψεις ευτυχής. Πρώτον το έδαφος 
είχε προπαρασκευασθή καταλλήλως υπό του Blaquière, όστις δια του "Report of the present 
state of the Greek federation", υποβληθέντος τη 23η Σεπτεµβρίου εις την Greek CommiÍee, είχε 
ζωγραφήση δια ροδίνων χρωµάτων τα εν Ελλάδι και διαθέση λίαν ευνοϊκώς την κοινήν 
γνώµην. Δεύτερον η Αγγλία διήρχετο τότε ένα εκ των κερδοσκοπικών εκείνων πυρετών, 
οίτινες περιοδικώς αναφαινόµενοι ωθούσι τον κόσµον του Άστεως εις τας µάλλον 
επισφαλείς επιχειρήσεις”.... 

Ανδρέας Μιχ. Ανδρεάδης, (1876-1935), "Ιστορία των εθνικών δανείων υπό Ανδρ. Μιχ. Ανδρεάδου ", 

Σελ. 15, Τυπογραφείον "Εστία", Εν Αθήναις 1904. 

Στις 7 Ιουνίου 1823, µετά από ένα επεισόδιο του Παναγιώτη Κεφάλα και του Χριστόδουλου 

Καπετανάκη σε βάρος του Κολοκοτρώνη, αυτός υπέβαλε την παραίτησή του. Η παραίτηση του 

Κολοκοτρώνη από την αντιπροεδρία του Εκτελεστικού δεν έγινε δεκτή αλλά τελικά το επεισόδιο 

οδήγησε στην αποµάκρυνση από την Τριπολιτσά του Χριστόδουλου Καπετανάκη. Αυτός στις 11 Ιουνίου 

απευθυνόµενος στον υπουργό της αστυνοµίας Γεώργιο Αινιάν, αναφέρει:  

« ...Το ότι ωµίλησα ατοµικώς, σφάλµα δεν το γνωρίζω, επειδή και το να οµιλή τινας ή να 
γράφη κατά τινος µέλους της Διοικήσεως... Αυτάς τας ανταµοιβάς µε κάµνουν ένεκα των 
µεγάλων µου εξόδων, οπού έχω εις την πατρίδα µεταξύ δύο ήµισυ χρόνους και ένεκα των 
θυσιών οπού εχάθησαν έξη άνθρωποι από την οικογένειάν µου... Με θλίβει όµως οπού οι 
καλώς αριστεύσαντες µισώνται και αποβάλλονται, και οι κακώς βραβεύονται. Βλέπω 
άλλων ουτιδανών σφάλµατα µεγάλα οπού κάµνουν εις την Διοίκησιν και ούτοι 
βραβεύονται, και εγώ µε χωρίς να σφάλλω να εξορίζωµαι... µε λυπεί πολύ οπού η 
Διοίκησις δεν προβλέπει τας διχονοίας, τους εµφυλίους πολέµους, οπού προχωρούν 
επαυξάνουσαι καθ’ όλην την Πελοπόννησον και Σπάρτην, ποία ψυχή και ποία καρδία 
λοιπόν υποµένει να βλέπη τοιαύτα και να µην οµιλή... ». 

Αυτό που καταγγέλλει ο Καπετανάκης είναι σαφές. Όλοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, απέβλεπαν στην 

προώθηση των συµφερόντων τους και προβλέπει σαφώς διχόνοιες και εµφυλίους πολέµους... Εµφύλιες 

πολεµικές συγκρούσεις ξεσπούσαν µε κάθε ευκαιρία. Η πόλωση αλλά και η διάσπαση των 

στρατιωτικών δυνάµεων είχε σαν αποτέλεσµα και την αποτυχία µιας εκστρατείας για την πολιορκία 

της Πάτρας, αφού ο Κολοκοτρώνης αδιαφόρησε στις εκκλήσεις βοήθειας του Ανδρέα Ζαΐµη. Τότε έγινε 

γνωστή και η συγκέντρωση της Σιλίµνας, κάτι που οδήγησε στην αποκήρυξη του Θεόδωρου Νέγρη. 

Εκεί ακριβώς κορυφώθηκε η αντίθεση του Κολοκοτρώνη µε τον Μαυροκορδάτο. Ο Κολοκοτρώνης, για 

την κενή θέση του προέδρου του Βουλευτικού προόριζε τον συµπέθερο και εκπρόσωπο του κόµµατός 
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του στην Τριπολιτσά, Αναγνώστη Δεληγιάννη. Στις 10 Ιουλίου, µε παρασκηνιακές ενέργειες και µε 41 

ψήφους υπέρ και 1 κατά, εκλέχθηκε ο Μαυροκορδάτος στη κενή θέση του προέδρου του Βουλευτικού. 

Την επόµενη ηµέρα όµως, ο Μαυροκορδάτος αναλογιζόµενος την αντίδραση του Εκτελεστικού αλλά 

κυρίως του Κολοκοτρώνη που µόλις είχε επιστρέψει στην Τριπολιτσά, µε επιστολή του αναγκάστηκε να 

µην αποδεχθεί το αξίωµα λέγοντας ότι ‘στοχάζεται επιβλαβές το τοιούτον’. Μετά όµως από την τρίτη 

πρόσκληση του Βουλευτικού και παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Κολοκοτρώνη, αποδέχθηκε την 

προεδρία. Στις 14 Ιουλίου ο Μαυροκορδάτος συναντήθηκε µε τον Κολοκοτρώνη. Για αυτή την 

συνάντηση στο σπίτι του Κολοκοτρώνη στην Τριπολιτσά, ο «γέρος του Μοριά» γράφει: 

« ...Μπαίνοντας ο Μαυροκορδάτος ήλθε και ο Αναγνώστης. Εκάτσαµε οι τρεις, και 
εκλείσαµε την πόρτα και αρχίνησα να ειπώ του Μαυροκορδάτου: ‘Διατί να κάµης αυτό;’ 
Αυτός αρχίνησε να µου απολογηθή µε τα γέλια τα συνηθισµένα, και µου λέγει ότι: ‘Είναι 
συµφερώτερον δια το έθνος το Βουλευτικό παρά το Εκτελεστικό’. ‘Σου λέγω τούτο, κύριε 
Μαυροκορδάτε, ότι εσυναναστράφηµεν σαράντα ηµέρας εις το Εκτελεστικό, και δεν 
ηµπορώ… σου λέγω, µη καθήσης πρόεδρος, διότι έρχοµαι και σε διώχνω µε τα λεµόνια, µε 
την βελάδα που ήλθες’. Και εβγήκα εις σουλάτσο. Ο κυρ Αναγνώστης, όπου έµεινε οπίσω, 
του είπε: ‘Έντεσα εγώ και εγλύτωσες, ειµή θα σε εσκότωνε’ και έριξε το φαρµάκι του και 
αυτός. Την ίδια νύκτα επήρε τα πλυµένα του ο Μαυροκορδάτος και επέρασε στο Κρανίδι 
και έπειτα εις την Ύδραν... ». 

Θ. Κολοκοτρώνη – ΑΠΑΝΤΑ (αποµνηµονεύµατα – δίκη. Σελ. 344,)  

Γ. Μέρµηγκας - Ιστορικές Εκδόσεις 1821 

Ο Μαυροκορδάτος έφυγε από την Τριπολιτσά στις 27 Ιουλίου για την Ύδρα, όπου παρέµεινε µέχρι τις 

20 Νοεµβρίου, φιλοξενούµενος στο σπίτι του γαµπρού των Κουντουριώτηδων, Ιωάννη Ορλάνδου. Αν 

και η παραίτηση του Κολοκοτρώνη δεν έγινε δεκτή, το Εκτελεστικό µεταφέρθηκε στις 11 Ιουλίου από το 

Κληµέντι στο Σοφικό. Αλλά και το Βουλευτικό, επειδή το περιβάλλον της Τριπολιτσάς ήταν εχθρικό, 

στις 25 Ιουλίου µεταφέρθηκε στη Σαλαµίνα, όπου στο τέλος Ιουλίου έφθασε και το Εκτελεστικό. Οι 

µετακοµίσεις όµως δυσχέραναν την λειτουργία των δύο σωµάτων αφού οι παραστάτες δεν µπορούσαν 

να ανταποκριθούν στα έξοδα της διαβίωσής τους µακριά από τους τόπους τους και παρέµεναν στην 

Τριπολιτσά. Όµως οι αντιθέσεις των δύο σωµάτων κορυφώθηκαν στη Σαλαµίνα µε συνέπεια στις 26 

Σεπτεµβρίου, το Εκτελεστικό να ορίσει σαν έδρα του το Ναύπλιο. Εκεί βέβαια ελεγχόταν αποκλειστικά 

από τον Κολοκοτρώνη και τους “στρατιωτικούς”. Το Βουλευτικό παρέµεινε στη Σαλαµίνα µέχρι τις 17 

Οκτωβρίου όταν και µετακόµισε στο Άργος. Τα δύο σώµατα ευρίσκονταν σε διαρκή αντίθεση. Το 

Εκτελεστικό των Μωραϊτών ελεγχόταν από τον Κολοκοτρώνη και το Βουλευτικό ελεγχόταν από τους 

"πολιτικούς" και κυρίως τον Μαυροκορδάτο, ενώ σταδιακά χάρις σ’ αυτόν, προσεταιριζόταν τους 

Στερεοελλαδίτες και τους Νησιώτες. Στις 11 Οκτωβρίου 1823, παραιτήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

από τη θέση του αντιπροέδρου του Εκτελεστικού́. 

Αυτή την εποχή, το Εκτελεστικό έστειλε στην Ινδία τον πολυπράγµονα Ζακυνθινό ναυτικό, συγγραφέα 

και διεθνή τυχοδιώκτη Νικόλα Κεφαλά, ως εκπρόσωπο της ελληνικής Διοίκησης µε σκοπό τη 

διενέργεια εράνου υπέρ της ελληνικής Επανάστασης. Για το σκοπό αυτό, ο καπετάν Κεφαλάς στα τέλη 

του 1823 συνέστησε την Φιλελληνική Εταιρεία της Καλκούτα (CalcuÍa µέχρι το 2001 και Kolkata σήµερα) 
αποβλέποντας στη συνδροµή κυρίως Περσών αλλά και Κινέζων εµπόρων που συνέρρεαν στο λιµάνι 

της. Οι πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη του αγώνα στην Ελλάδα έφθαναν στην Καλκούτα µε τα 

εµπορικά πλοία που έρχονταν από την Ευρώπη.  

Τελικά ο έρανος απέδωσε 25.380 ρουπίες ή 2.200 λίρες στερλίνες ενώ από αυτές, τις 200 λίρες προσέφερε 

ο µόλις αφιχθείς τότε εκεί, Άγγλος επίσκοπος της Καλκούτα, Reginald Heber. Το ποσό που 

συγκεντρώθηκε από τον έρανο, κατέθεσε ο καπετάν Κεφαλάς, µέσω του εµπορικού οίκου των Fletcher & 
Co, στην ελληνική επιτροπή για τα δάνεια στο Λονδίνο, το 1824. 

Όµως τελικά, από τις 2.200 λίρες του εράνου της Καλκούτα µόνο οι 1.200 λίρες έφτασαν στην Ελλάδα, 

ενώ τα υπόλοιπα χρήµατα, σύµφωνα µε µεταγενέστερες καταγγελίες που υποστηρίχθηκαν κυρίως 

από τον Γεώργιο Σπανιολάκη, καταχράστηκαν οι Ιωάννης Ορλάνδος και Ανδρέας Λουριώτης µέλη της 

ελληνικής επιτροπής για τα δάνεια του Λονδίνου! 
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Τον Νοέµβριο του 1823, τα δύο κυβερνητικά Σώµατα δεν συνεργάζονταν πια, αλλά 

αλληλοκατηγορούνταν για όλα τα θέµατα. Αυτές οι αλληλοκατηγορίες δεν σέβονταν κανένα. 

Κατηγορίες για διοικητικά παραπτώµατα για τον πρόεδρο του Εκτελεστικού Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη, 

παύση από µέλος του Εκτελεστικού του Ανδρέα Μεταξά, ανυπόστατες κατηγορίες για οικονοµικές και 

διοικητικές ατασθαλίες για τον υπουργό οικονοµικών Δηµήτριο Περούκα που µάλιστα έφεραν την 

καθαίρεσή του, οδήγησαν σε ανοικτή πλέον αντιπαράθεση τα δύο σώµατα. Ο Κολοκοτρώνης, στις 25 

Νοεµβρίου, απέστειλε ένοπλο τµήµα στο Άργος µε επικεφαλής τον Νικήτα Σταµατελόπουλο και τον 

γιό του Πάνο. Εκεί, µε απειλές για «γκοβέρνο µιλιτάρε» αν δεν ανακληθεί η καθαίρεση του Μεταξά και 

βαρύτατες ύβρεις διέκοψαν βίαια την εκεί συνεδρίαση του Βουλευτικού. Έγινε κατάσχεση των 

πρακτικών και της σφραγίδας της Γραµµατείας και ακολούθησε πανικός και άτακτη φυγή των 

συνέδρων. 

Έτσι από τον Δεκέµβριο, οι συνεδριάσεις του Βουλευτικού γίνονταν µυστικά στο Κρανίδι, που βρίσκεται 

κοντά στην Ύδρα και που ήταν κύριος υποστηρικτής τους αφού εκεί είχαν την υποστήριξη των 

Νησιωτών και των Στερεοελλαδιτών, εκτός βέβαια της Μπουµπουλίνας που από τις Σπέτσες ήταν 

σύµµαχος του Κολοκοτρώνη. Τα πρακτικά, τα νόµιµα έγγραφα για το δάνειο και η σφραγίδα, µε 

δολοπλοκίες, είχαν επιστρέψει στο Βουλευτικό κι έτσι η υπόθεση του δανεισµού από τους Άγγλους 

τραπεζίτες µπορούσε να προχωρήσει και πάλι. Έτσι, µε την οικονοµική βοήθεια του λόρδου Byron, που 

δάνεισε στην κυβέρνηση 4.000 λίρες για τα έξοδα των απεσταλµένων της για το ανεύρεση δανείων στο 

Λονδίνο, στις 17 Οκτωβρίου 1823, ο Ιωάννης Ορλάνδος και ο Ανδρέας Λουριώτης ξεκίνησαν από την 

Ύδρα για την αγγλική πρωτεύουσα.  

Αφού η κατάσταση έφθανε στα άκρα στις 19 Δεκεµβρίου του 1823 το Βουλευτικό από το Κρανίδι 

καθαίρεσε συνολικά το Εκτελεστικό του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη, θεωρώντας το παράνοµο! Στις 21 

Δεκεµβρίου, δηλαδή µετά από δύο ηµέρες, ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου Εκτελεστικού: Γεώργιος 

Κουντουριώτης πρόεδρος και Παναγιώτης Μπότασης, Ιωάννης Κωλέττης, Ανδρέας Ζαΐµης και Ανδρέας 

Λόντος µέλη. Ταυτόχρονα ουσιαστικά κήρυξε τον εµφύλιο αφού χαρακτήρισε τους αντιπάλους του ως 

«εχθρούς της πατρίδας» και «αντάρτες» και καλούσε τον ελληνικό λαό να µην υπακούει στις εντολές 

τους και να τους καταδιώκει παντού. Το Εκτελεστικό που είχε ‘µετακοµίσει’ στην Τριπολιτσά απάντησε 

κι αυτό µε τον ίδιο τρόπο. Καθαίρεσε το Βουλευτικό και το αντικατέστησε µε άλλους, δικούς του 

βουλευτές. Τους δύο πρώτους µήνες του 1824, δύο Εκτελεστικά και δύο Βουλευτικά 

αλληλοσπαράσσονταν. Τον Αγώνα τον έσωσε µόνο η αδυναµία της Πύλης να επιτεθεί εναντίον τους.  

Αυτή η αδράνεια της Πύλης, εκτός των άλλων, ίσως ενίσχυσε και την ένταση του εµφύλιας διαµάχης. 

Οι ‘κυβερνητικοί’ είχαν την στήριξη των νησιωτών εφοπλιστών και κεφαλαιούχων, της πλειονότητας 

των ρουµελιωτών οπλαρχηγών, των Μωραϊτών γαιοκτηµόνων, των Ελλήνων του εξωτερικού και των 

φιλελλήνων. Αντίθετα οι ‘αντικυβερνητικοί’, στην προσπάθειά τους για την αποφυγή του εξωτερικού 

δανεισµού και της κατασπατάλησής του από την κυβέρνηση του Κρανιδίου, είχαν τη στήριξη µόνο των 

αγροτών και του αγράµµατου λαού της υπαίθρου. Η κρίσιµη κατάσταση γινόταν κρισιµότερη από την 

έλλειψη οικονοµικών πόρων. Σύµφωνα µε την έκθεση της 12µελούς επιτροπής που είχε ορίσει η Β΄ 

Εθνοσυνέλευση στις 12 Απριλίου, ενώ τα προβλεπόµενα έξοδα του πρώτου εξαµήνου του 1823 θα 

έφθαναν τα 38 εκατοµµύρια γρόσια, τα αντίστοιχα έσοδα θα ήταν µόλις 12 εκατοµµύρια γρόσια. Έτσι, 

ούτε η φορολόγηση, τα λύτρα από αιχµαλώτους, τα λάφυρα από τις στρατιωτικές νίκες και ακόµα ο 

εσωτερικός δανεισµός ή οι εισφορές των πλούσιων Ελλήνων ή φιλελλήνων δεν έφθαναν για να 

καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες και να κλείσουν τον προϋπολογισµό. Και ακόµα περισσότερο λόγω 

του διχασµού τα πράγµατα ήταν κρίσιµα.  

Οι προτροπές προς τους κυβερνητικούς για µια καλύτερη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, δεν 

επαρκούσαν και το κυριότερο δεν γίνονταν πιστευτές από τον λαό. Έτσι η ανάγκη του εξωτερικού 

δανεισµού ήταν επιτακτική. Και δεν υπήρχαν ούτε τα έξοδα για το απαιτούµενο ταξίδι της επιτροπής 

στην Αγγλία. Με εντολή του Βουλευτικού οι τρεις ‘επίτροποι’ πήγαν στην Κεφαλονιά για να 

συναντήσουν τον Byron και αφ’ ενός να πάρουν από αυτόν οδηγίες και συστατικές επιστολές για τη 

σύναψη του δανείου και αφ’ ετέρου δανεικά για να αποπλεύσει ο στόλος. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ 
ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 

•Άρθρο 1ο. Το κυρίαρχο τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ αναγνωρίζει την 

ανεξαρτησία του Ελληνικού έθνους. 
•
•Άρθρο 2ο. Θα υπάρξει διαρκής συµµαχία, επιθετική και αµυντική, µεταξύ του 

κυρίαρχου τάγµατος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ και του ελληνικού έθνους, σε κάθε 

περίπτωση ή αν κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη βρισκόταν ή επρόκειτο να βρεθεί σε 

πόλεµο µε τους Μουσουλµάνους. 
•
•Άρθρο 3ο. Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να αλληλοβοηθούνται µε κάθε 

τρόπο στην επίτευξη της κοινής υπόθεσης. 
•
•Άρθρο 4ο. Επίσης υποχρεούνται να µην συνθηκολογούν µε τους εχθρούς της 

Χριστιανοσύνης, εκτός εγκεκριµένων µεταξύ τους περιπτώσεων και µετά από αµοιβαία 

συµφωνία. 
•
•Άρθρο 5ο. Τα δύο υψηλά συµβαλλόµενα µέρη εγγυώνται αµοιβαία την ακεραιότητα 

της υφιστάµενης επικράτειάς τους,  καθώς και αυτής που θα µπορούσαν να αποκτήσουν 

στη συνέχεια. 
•
•Άρθρο 6ο. Το κυρίαρχο τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ, επιθυµώντας να 

συµβάλει µε τον πιο αποδοτικό τρόπο στη στερέωση της ένωσης την οποία τα κοινά 

ενδιαφέροντα έχουν καθιερώσει µεταξύ των δύο κυβερνήσεων, παραιτείται από τώρα, απ’ 

όλα τα δικαιώµατα και τις αξιώσεις που θα µπορούσε να ασκήσει στην Ελλάδα, και 

ειδικότερα από την κατοχή των στρατοπέδων της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. 
•
•Άρθρο 7ο. Η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας από την πλευρά της τη νοµιµότητα 

των δικαιωµάτων ή αξιώσεων που δηλώνονται από το τάγµα του Αγίου Ιωάννη της 

Ιερουσαλήµ, αποδέχεται την παραίτησή του και εγγυάται, ως αποζηµίωση, την πλήρη και 

ολική κυριαρχία και κυριότητα των νησιών της Ρόδου, της Καρπάθου και της Αστυπάλαιας, 

µε τα εξαρτώµενα νησιά και τις ακτές, που ευρίσκονταν στην κατοχή του τάγµατος του 

Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ.  
•
•Άρθρο 8ο. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώνεται να θέσει στην κατοχή του τάγµατος 

του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ χωρίς καθυστέρηση τα προλεγόµενα νησιά και τα 

εξαρτώµενά τους διαθέτοντας τις απαραίτητες χερσαίες και θαλάσσιες δυνάµεις για να τα 

κυριεύσει αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει. 
•
•Άρθρο 9ο. Κατά τη διάρκεια της αναµονής για την εγκατάσταση στα νησιά που 

σηµειώνονται παραπάνω, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί στην πλήρη ιδιοκτησία και 

κυριαρχία στο τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ τα νησιά Σαπιέντζα και Σχίζα, µε 

τα εξαρτώµενα νησάκια τους, που βρίσκονται στη Δυτική ακτή της Πελοποννήσου, 

απέναντι από την Κορώνη και τη Μεθώνη και το νησί της Σύρου στο Αρχιπέλαγος, έτσι 

ώστε το τάγµα να µπορεί χωρίς καθυστέρηση να διαµορφώσει τις στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του. 
•
•Άρθρο 10ο. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας, οι φάκελοι και άλλα δηµόσια και ειδικά έγγραφα, ή 

ότι άλλο, θα δοθούν στο τάγµα. 
•
•Άρθρο 11ο. Οι ιππότες του κυρίαρχου τάγµατος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ θα 

εγκαταστήσουν την ηγεσία του τάγµατος σε ένα από τα νησιά που αναφέρονται στο άρθρο 

9, µέχρι να αποκτήσουν το νησί της Ρόδου, αφού αυτό τους παρέχει µεγαλύτερη άνεση να 

προσφέρουν την ένοπλη υποστήριξή τους στο ελληνικό έθνος. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

•Άρθρο 12ο. Η Ελληνική Κυβέρνηση επίσης αναλαµβάνει να διαθέσει στο Τάγµα του 

Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ µια χερσαία και θαλάσσια δύναµη επαρκή να εξασφαλίσει 

την προστασία των προαναφερθέντων νησιών, µέχρι οι Ιππότες να µπορούν να 

οργανώσουν τον δικό τους τρόπο άµυνας. Αυτά τα στρατεύµατα θα πληρώνονται από το 

Τάγµα, θα διοικούνται από τους Ιππότες, όλο το χρονικό διάστηµα που θα παραµένουν 

στην υπηρεσία του Τάγµατος. Η Ελληνική Κυβέρνηση εξ’ αρχής υποχρεώνεται να τα 

παραχωρήσει ολοκληρωτικά ή ένα µέρει, στην πρώτη ζήτηση του Τάγµατος, και στο 

ποσοστό που θα υποδειχθεί. 
•
•Άρθρο 13ο. Για να βοηθήσει ισχυρότερα τις ευγενείς προσπάθειες της Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας, το κυρίαρχο Τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ, επιπροσθέτως στις 

στρατιωτικές δυνάµεις που θα διαθέσει στον παρόντα πόλεµο, αναλαµβάνει να χορηγήσει 

ένα δάνειο ύψους δέκα εκατοµµυρίων φράγκων αφιερωµένο στα κοινά συµφέροντα της 

συµµαχίας. 
•
•Άρθρο 14ο. Το κυρίαρχο Τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ θα παράσχει µε τη 

µορφή επιδότησης, επιπλέον από αυτό το δάνειο, τέσσερα εκατοµµύρια στην Ελληνική 

Κυβέρνηση, µε το πλεόνασµα να χρεώνεται στα έξοδα της διαµόρφωσης του Τάγµατος στη 

Σύρο, τη Ρόδο και τα άλλα νησιά που αναφέρονται παραπάνω. 
•
•Άρθρο 15ο. Το δάνειο αυτό θα έχει ιδιαίτερη υποθήκη στο νησί της Ρόδου και αλλά που 

σχετίζονται µε το Τάγµα, και η αποπληρωµή του θα παραµείνει αποκλειστικά στην ευθύνη 

του Τάγµατος. Αλλά οι συµφωνίες που έγιναν µεταξύ των δύο επιφανών συµβαλλοµένων 

µερών απαιτούν την απόλυτη µυστικότητα για την επιτυχή υλοποίησή τους, µε την 

κατανόηση µεταξύ τους ότι το δάνειο που διαπραγµατεύτηκε για λογαριασµό του 

Τάγµατος θα γίνει φαινοµενικά για λογαριασµό της Ελληνικής Κυβέρνησης.  
•  
•Άρθρο 16ο. Συνεπώς, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15, και 

αµέσως µετά την επικύρωση της συνθήκης, οι δυο κυβερνήσεις θα ενεργήσουν από κοινού 

για την επιλογή του προσώπου που θα χρεωθεί µε µια φαινοµενική αντιπροσώπευση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης για συνάψει το δάνειο προς το συµφέρον και υπό την άµεση 

διεύθυνση του κυρίαρχου Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ.  
•
•Άρθρο 17ο. Η επιδότηση των τεσσάρων εκατοµµυρίων φράγκων, την οποία ορίζει το 

Τάγµα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ υπέρ της Ελληνικής Κυβέρνησης, θα καταβληθεί 

ισόποσα, µε τη γνωστοποίηση ότι:  

Το 1ο τέταρτο ή ένα εκατοµµύριο θα εκταµιευθεί τη στιγµή που η Ελληνική αποστολή 

βγει στη θάλασσα για να αναλάβει την κατάκτηση της Ρόδου και της Καρπάθου.  

Το 2ο τέταρτο θα διευθετηθεί τρεις µήνες µετά την αποβίβαση των εκστρατευτικό 

δυνάµεων σ’ αυτά τα νησιά.  

Η 3η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί τρεις µήνες µετά τη δεύτερη, υπό την προϋπόθεση, 

ωστόσο, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αυτών των νησιών δεν θα έχουν 

ανασταλεί.  

Το 4ο τέταρτο, τελικά, θα εκταµιευθεί τρεις µήνες µετά την πλήρη υπαγωγή και ολική 

µεταφορά αυτών των νησιών στους Ιππότες. 

  
•Άρθρο 18ο. Οι επιφανείς συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι, σε περίπτωση που η 

αποκατάσταση των νησιών στους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ ακολουθούσε 

αµέσως µετά την ολοκλήρωση αυτής της συνθήκης, η βοήθεια των τεσσάρων 

εκατοµµυρίων φράγκων που αναφέρθηκαν παραπάνω θα εξακολουθεί να αποδίδεται σε 

ίσες και τριµηνιαίες δόσεις. Αλλά τότε οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν σε δύο µηνιαίες 

περιόδους, από την ηµεροµηνία που θα λάβει χώρα, χωρίς ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα που 

το Τάγµα θα κατέχει αυτά τα νησιά, µέχρι την τελική και ολική εξόφληση του 

καθορισµένου ποσού. 
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•Άρθρο 19ο. Κάθε φορά που οι δυνάµεις των δύο κυβερνήσεων θα συνδυάζονται σε 

περιόδους πολέµου, τα τρόπαια, τα λάφυρα και οι κρατούµενοι από τους εχθρό θα ανήκουν 

στα στρατεύµατα που θα τα έχουν καταλάβει. 
•
•Άρθρο 20ο. Η κυβέρνηση του Τάγµατος θα διαπιστεύσει έναν πράκτορα στην 

Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των συµφερόντων του και αντίστροφα. 
•
•Άρθρο 21ο. Τα θέµατα του Τάγµατος, σε όλες τις εµπορικές η πολιτικές σχέσεις τους 

µε το Ελληνικό Κράτος, θα αντιµετωπίζονται µε τον ευνοϊκότερο τρόπο, και, όταν το 

ζητούν, όπως τα ίδια τα θέµατα του Κράτους. Τα Ελληνικά θέµατα θα έχουν τα ίδια 

πλεονεκτήµατα στις χώρες που υπόκεινται στην κυριαρχία του Τάγµατος. 
•
•Άρθρο 22ο. Αυτή η συνθήκη συµµαχίας, επιθετική και αµυντική, δεν µπορεί να 

δηµοσιοποιηθεί ούτε να κοινοποιηθεί σε οποιαδήποτε Εξουσία, παρά µόνο κατόπιν 

συµφωνίας των δύο συµβαλλοµένων µερών. 
•
•Άρθρο 23ο. Οι διατάξεις που σχετίζονται µε τα λεπτοµερή µέτρα και την εκτέλεση, 

που ενδέχεται να µην είχαν προβλεφθεί από την παρούσα συνθήκη, θα ρυθµίζονται φιλικά 

από τους Επιτρόπους των δύο κυβερνήσεων. 
•
•Άρθρο 24ο. Η συνθήκη αυτή θα επικυρωθεί και οι επικυρώσεις θα ανταλλαχθούν 

εντός δύο µηνών, η νωρίτερα αν είναι δυνατόν. 
•

Σε µαρτυρία αυτού, εµείς οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, βάσει των αντίστοιχων 

εξουσιών µας, έχουµε υπογράψει αυτή τη συνθήκη, και στη συνέχεια τη σφραγίσαµε µε 

τη σφραγίδα των όπλων µας. 

Έγινε στο Παρίσι, 10 Ιουλίου 1823. 

Ο µαρκήσιος de Marcieu.        Ο µαρκήσιος de Laporte.           Jourdain. 

Έχοντας συµφωνήσει την προλεχθείσα συνθήκη και κάθε σηµείο που περιλαµβάνεται σε αυτήν, 

έχουµε αποδεχθεί, εγκρίνει, επικυρώσει και επιβεβαιώσει, στο όνοµα του Τάγµατος, υποσχόµενου να 

εκπληρώσει και να τηρήσει µε ακρίβεια και µε θρησκευτικό τρόπο το περιεχόµενό της. 

Σε µαρτυρία αυτού, υπογράψαµε αυτή την επικύρωση και βάλαµε τη σφραγίδα της Θρησκείας. 

Έγινε και εκδόθηκε στο Παρίσι, στο παλάτι του µεγάλου πριγκιπάτου της Auvergne, δεκαοκτώ Ιουλίου 

χίλια οκτακόσια και είκοσι τρία. 

O αρχιερέας της Auvergne 

Ο δικαστικός επιµελητής de Lasteyrie, πρόεδρος 

Σε δύο αντίτυπα: 

Ιππότης, µαρκήσιος της Saints-Croix-Molay, διοικητής του Chateaunef, διοικητής του Bertrand-Molleville, 

διοικητής της Dienne. 

Σε δύο αντίτυπα: 

J. -M. Roux, σύµβουλος του Τάγµατος. 

(Η µετάφραση του κειµένου της Μυστικής Συνθήκης έγινε από τον συγγραφέα) 

164



%',--%$".%',*#$#&/#&%

0  ."(0  10(  "&&0/'>0(  "<+/+(1+(0(  (10/  
"%2=<+@>0  )'<&=#+1'>0  (>0/0  ( 1 8 2 3  &  1 8 2 4 )  

&&E>' E:EH;E>' a8B:b;@>' E<?' "F;i?' a8hhH=CH?' aE<' ⁄LMQ±V' E>' E:D>?' E>8' 04__y' E:j<eHB' b8>' ec;@H'
m<EihHEHy'E>'@a9HB@el'eH@'E>'@EHD@el'FBä'H9l'E>B'EaA;>'E:j<eF'eH@'E>'FDD<B@el'miE<hH('/H'bc>'
9;äEH' Hn>;>caHB' HBE@eHjFaEdE@e:?' F9HBHaEAaF@?' FBä' E>' FDD<B@el' Hn>;>caFy' F9HBAaEHa<'

aE<B'7jdhHB@ei'H8E>e;HE>;CH'eH@'achndBH'hF'E<'b@Hei;8ki'E>8y'FjB@e>H9FDF8jF;dE@el'HgäBH('&E<'
⁄LMQ±V' g@H' E<B' #ggDCHy' Fe9;>ad9äBEH?' E>B' B:>' 89>8;gl' FkdEF;@eäB' E<?' #ggDCH?' ∫LQMTL' ¡V±±N±T'
a8hhFEFC=F'>'0>?'b>ceH?'E>8'ÁLWWN±TªQ±y'ΩMªP∆M'ÁLWWLRWLJ('7'∫LQMTL'¡V±±N±T'b@Hb:=j<eF'E>B'h@a:DD<BH'
…Q≈LMª' ZªL˜VMªy' 89>elh<' E>8' ¡VRªWLMLVTP' 9>8' FC=F' H8E>eE>BiaF@' 9;@B' 9F;C9>8' bc>' hiBF?y' aE@?' 0_'
#8g>caE>8'04__('''

#8Ei'<'HDDHgi'aE>'89>8;gFC>'FkdEF;@eäB'E<?'#ggDCH?'iEHB'h@H';@m@ei'HDDHgi'eH@'g@H'E<B',DD<B@ei'
,9HBAaEHa<('7'¡VRªWLMLVTP'DCg>'9;@B'H8E>eE>BiaF@y'FC=F'Feh8aE<;F8jFC'aE>B'b>ceH'E>8'ÁLWWN±TªQ±'lE@y'
HB' a=<hHE@mlEHB' ºL' æVOªQ' h@H' FDD<B@ei' e8~:;B<a<' aE<B' *FD>9lBB<a>y' jH' iEHB' bcae>D>' BH' E<?'
H;B<j>cB'EH'9;>Blh@H'E>8'¢Fh9>D:h>8£('/>8'miE<aF'bF'BH'hFa>DH~iaF@'i'g@H'E<B'Fe'B:>8'89>EHgi'
EdB',DDiBdB'aE<B'*cD<'hF'HhB<aECH'g@«'H8E>c?'9>8'kFa<eäj<eHB'i'g@H'E<'b<h@>8;gCH'h@H?'FDD<B@ei?'
H8ElB>h<?'e8~:;B<a<?y'=d;C?'lhd?'HggD@e:?'Fgg8iaF@?(''

7'¡V±±N±Ty'9F;@aalEF;>'>k8bF;ei?'H9l'E>B'9;>eAE>=l'E>8y'HBHeADFaF'H8E:?'E@?'>b<gCF?'Hn>c'9CaEF8F'
lE@y'<'#ggDCH'bFB'jH':9;F9F'BH'He>D>8jFC'E<B' "F;i'&8hhH=CH'aF'H9>nAaF@?'g@H'E<B'eHEA9B@k<'EdB'
FjB@e>H9FDF8jF;dE@eäB' e@B<hAEdB' aE<B' ,8;ä9<' eH@' aE<B'#hF;@ei(' ,C=F' bF' h@H' @b@HCEF;<' H9:=jF@H'
g@H'E>B'√LˆLM±NOP'eH@'E@?'hFjlb>8?'E>8('.H@'l=@'hlB>B'H8Ely'HDDA':~DF9F'lE@'iEHB'a8hn:;>B'g@H'E<B'
#ggDCH' BH' b<h@>8;g<j>cB' eH@B>c;g@H' e;AE<y' FB' b8BAhF@' 9FDAEF?' E<?' #ggDCH?y' Hn>c' aE>' kFeCB<hA'
E>8?'jH'FC=HB'HBAge<'H9l'bABF@Hy'Fh9>;@el'aElD>y'~@>h<=HB@eA'9;>§lBEH'e(A('#8EA'jH'h9>;>caHB'BH'
EH' FkHanHDCa>8B' H9l' E<B' #ggDCH' eH@' ~:~H@H' jH' FkH;E@>cBEHB' H9l' H8EiB(' #8El?' iEHB' eH@' >'
9;HghHE@el?' Dlg>?' 9>8' bFB' 9i;F' >' Cb@>?' h:;>?' aE>' a8B:b;@>' E<?' ⁄LMQ±V(' 78a@HaE@eA' >' ¡V±±N±T'
H9:~DF9F'aE<'b@AD8a<'E<?'"F;i?'&8hhH=CH?'eH@'E<B'9Hca<'EdB'HBE@b;AaFdB'E<?'#8aE;CH?'HDDA'eH@'
E<?'+daCH?'aEH'F9HBHaEHE@eA'e@BihHEH('

&E<' ⁄LMQ±Vy' hFEA' H9l' a8B>h@DCF?' 9>8' FC=HB' 9;><g<jFC' aE<' t@:BB<' hFEHkc' E>8' √LˆLM±NOP' eH@' E>8'
EaA;>8' #D:kHBb;>8' #÷y' <' HBE@hFEä9@a<' E>8' FDD<B@e>c' m<EihHE>?' iEHB' ;da>3E>8;e@ei' b@Hn>;A' eH@'
:9;F9F'BH'a8m<E<jFC'aF'@b@HCEF;F?'a8ae:fF@?('&E@?'2'$>Fh~;C>8'89>g;AnE<eF'aE<'⁄LMQ±V'9;dEle>DD>'
9>8'eHjl;@mF'E>8?'l;>8?'g@H'E<B'F9HBAD<f<'EdB'b@9DdhHE@eäB'a=:aFdB'+daCH?'eH@'/>8;eCH?('7@'l;>@'
H8E>C'iEHB]''

µ'' ' ' ' ' ' ' ' 'H('<'89>=;:da<'E<?'*cD<?'BH'H;=CaF@'b@H9;HghHEFcaF@?'hF'E<'+daCH'eH@'E>8?'a8hhA=>8?'g@H'
E@?'Fgg8iaF@?'9>8'jH':9;F9F'BH'b>j>cB'aE>8?'°DD<BF?'i'BH'F9@bFCkF@'9;AkF@?'>@'>9>CF?'jH'~F~HCdBHB'
lE@'a:~FEH@'E<'=;@aE@HB@ei'j;<aeFCH'eH@'F9@j8hFC'E<B'H9>eHEAaEHa<'F@;iB<?'aE<B',DDAbH(''
µ¨ ~(' <' *cD<' :9;F9F' BH' b<DäaF@' aE<' +daCH' E<B' 9;ljFai' E<?' g@H' E<B' Fee:Bda<' EdB'
9H;Hb>8BA~@dB'<gFh>B@äB'eH@'E>B'b@>;@ahl'>a9>bA;dB('/:D>?''
µ¨ g('BH'HBHeHD:aF@'EH'h:E;H'g@H'E<'BH8E@DCH'äaEF'BH'F9@E;:9FEH@'FDFcjF;H'g@H'EH'9D>CH'lDdB'
EdB'e;HEäBy'>'b@A9D>8?'EdB'aEFBäB'E<?'.dBaEHBE@B>c9>D<?('

):=;@' FeFCB<' E<' aE@ghi'hlB>' <'#ggDCH' FC=F' FBHBE@djFC' F9Ca<hH'aE<B',DD<B@ei',9HBAaEHa<('.H@' >'
Dlg>?'iEHB'~:~H@H'aHni?'Hn>c'h:=;@' ElEFy' E>'hlB>'9>8'E<B'FBb@:nF;F'iEHB'<'F9@e8;@H;=CH'E<?'aEH'
,9EAB<aH(' %' HBAgBda<' E<?' FDD<B@ei?' b@Hei;8k<?' aE>' a8B:b;@>' E<?' ⁄LMQ±V' iEHB' eH@' <' H@ECH' E<?'
Hhn@a~iE<a<?'E<?'H8jFBECH?'E>8'h@a:DD<BH'#8aE;@He>c'√LˆLM±NOP('7'9;>~D<hHE@ahl?'9>8'F9:nF;F'
aE>8?'a8B:b;>8?'<'=;@aE@HB@ei'b@HEc9da<'EdB'|1)$*(7:>%"$##72K>%}'EdB'F9HBHaEHE<h:BdB'HDDA'eH@'
E>'n@DFDD<B@el'eDChH'9>8'FC=F'H;=CaF@'BH'n>8BEäBF@'aE<B',8;ä9<y'e8;Cd?'hFEA'E<'anHgi'E<?'¶C>8y'
FBCa=8aHB'E@?'~D:fF@?'E>8'¡V±±N±T'eH@'H9>b8BAhdaHB'E<B'"F;i'&8hhH=CHy'<'>9>CH'hFEA'E>'a8B:b;@>'
E<?'⁄LMQ±V'bFB'a8geADFaF'ADD>'a8B:b;@>'E>8DA=@aE>B'89l'9Di;<'acBjFa<('
,Bä' >@' 9;>eAE>=>@' E>8' ¡V±±N±T' jFd;>caHB' lE@' >@' F9HBHaEHE<h:B>@' °DD<BF?' iEHB' ¢aEHa@HaE:?'
HBEA;EF?£y' H8El?' aE@?' 06' •F~;>8H;C>8' 04_5y' H9:aEF@DF' hF' E>B' ©ggD>' 9;Fa~F8Ei' aE<B'
.dBaEHBE@B>c9>D<y'Dl;b>'ÀLMOJ'¡WN±ªQ±'ZJº±LJ'ZUJªPLy'1>'89>elh<'E>8'ZªMV±TæQMºy'b@He>CBda<'aE<B'

01I



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πύλη µε την απαίτηση η Οθωµανική αυτοκρατορία να εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις της 

στους Χριστιανούς υπηκόους της! Τη διακοίνωση συνόδευε και απειλή ότι, αν δεν συµµορφωνόταν, η 

Αγγλία θα καταλάµβανε κάποια νησιά του Αιγαίου. Αυτές οι κινήσεις των Άγγλων άρχισαν να 

εκδηλώνονται µετά την άστατη και ασυνεπή πολιτική του τσάρου Αλέξανδρου στο ελληνικό ζήτηµα. Ο 

Canning είχε ήδη διαβλέψει ότι η Ελλάδα µετά την ελευθέρωσή της, θα µπορούσε να γίνει ένα ισχυρό 

γεωπολιτικό στήριγµα για την Αγγλία, στην ανατολική Μεσόγειο.  

    

Σαφώς στη στάση του Canning συνέβαλε η φιλελληνική κίνηση στην Αγγλία αλλά και οι πρώτες 

επιτυχίες των Ελλήνων. Στο πλαίσιο της αλλαγής του ύφους της αγγλικής πολιτικής, µετά τον θάνατο 

του Thomas Maitland τον Ιανουάριο του 1824, ο Canning έστειλε στα Επτάνησα Ύπατο Αρµοστή τον sir 

Frederick Adam. Αυτός, σε αυτή την κρίσιµη καµπή του ξεσηκωµού, εξυπηρετώντας φυσικά τα αγγλικά 

συµφέροντα και ακολουθώντας τις οδηγίες του Canning, έδειξε φιλελληνική στάση. Παράλληλα η 

Αγγλία αναγνώρισε στην ελληνική κυβέρνηση το δικαίωµα νηοψίας για όλα τα ουδέτερα πλοία. 

Αφού οι διαπραγµατεύσεις µε την Πύλη ανατέθηκαν από όλους τους συµµάχους στον Άγγλο 

πρεσβευτή Strangford, τον Μάιο του 1823 ο σουλτάνος υπακούοντας στους όρους της συνθήκης της 

Verona, διόρισε οσποδάρους στη Μολδαβία και τη Βλαχία χωρίς όµως να ολοκληρώσει την απόσυρση 

των στρατευµάτων του από εκεί. Η Αυστρία µε τη συγκατάθεση του τσάρου προσπάθησε να 

διευκολύνει την Πύλη, ζητώντας από τον Strangford να επιµείνει µόνο στο εµπόριο και την εκκένωση 

της Μολδοβλαχίας.  

Η αποστολή από τον Ανδρέα Μεταξά του Philippe Jourdain από την Ανκόνα στο Παρίσι για την 

εξεύρεση δανείου από τους ανέστιους Ιωαννίτες σταυροφόρους ιππότες, ήταν ουσιαστικά ένα άνοιγµα 

της αγωνιζόµενης Ελλάδας προς τη Γαλλία. Με αυτή την κίνηση η Γαλλία θα αποκτούσε βάση στην 

ελληνική χερσόνησο, κάτι που θα αποδυνάµωνε ουσιαστικά την Αγγλία, που κατείχε ήδη τη Μάλτα, 

στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η συµφωνία που από την πλευρά των Ιωαννιτών επικυρώθηκε στις 18 

Ιουλίου 1823, δεν µπορούσε να προχωρήσει. Οι Έλληνες απεσταλµένοι για τη σύναψη δανείου στο 

Λονδίνο, πληροφόρησαν την ελληνική Διοίκηση ότι η αγγλική κυβέρνηση αποδοκίµαζε µια τέτοια 

συµµαχία. 

Το ίδιο επικριτικός για τη συµφωνία ήταν και ο λόρδος Byron που τότε βρισκόταν στο Μεσολόγγι. Ο 

Μαυροκορδάτος γράφει για την απάντηση του Byron σε αυτόν: 

«.... Δεν νοµίζει δυνατόν ο λόρδος το να ευχαριστηθεί η Αγγλία εις την αποκατάστασιν 
των σταυροφόρων, φρονεί όµως ότι ηµπορεί να λάβη ευνοϊκωτέραν διάθεσιν προς ηµάς 
εάν το πράγµα ενεργηθή παρά των απεσταλµένων µας µε τον ανήκοντα τρόπον ….» 

Εµµ. Πρωτοψάλτη, Αλέξανδρος Ν. Μαυροκορδάτος, 173/4 

Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος του διορατικού σε αυτή την περίπτωση Μαυροκορδάτου. Ο 

ανταγωνισµός Γαλλίας και Αγγλίας έφερε και πάλι το ελληνικό ζήτηµα στα διπλωµατικά παρασκήνια 

των µεγάλων δυνάµεων. Ακόµα και η Ρωσία προβληµατίστηκε από τις κινήσεις δανεισµού των 

Ελλήνων από τους Γάλλους σταυροφόρους, µε τη µεσολάβηση µάλιστα του πάπα. Όλοι 

προσπαθούσαν να βάλουν πόδι στην Ελλάδα. 

  

Από την πλευρά των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν πολύ καλά κατατοπισµένος για τις 

αντιλήψεις και τις προθέσεις του Canning και κατάφερε να έχει µυστικές επαφές µαζί του, µέσω 

αντιπροσώπων του (Πολυζωΐδης, Ψύλλας, Πραΐδης, Τρικούπης, Λουριώτης). Ο Thomas Erskine, 

τραπεζίτης και µέλος της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου (London Philhellenic Commiˆee), στις 

23 Σεπτέµβρη 1823, έγραψε στον Μαυροκορδάτο: 

… «Επειδή οι πολιτικοί µας σε λίγο θα καταλάβουν ότι τα βρετανικά συµφέροντα είναι 
αχώριστα από την ασφάλεια και την πρόοδό σας, µε όλες τις δυνάµεις µου σας εµψυχώνω 
να ελπίζετε (χωρίς να οµιλώ επίσηµα και χωρίς να γνωρίζω τους σκοπούς της αγγλικής 
κυβέρνησης) στην αναγνώριση του ελληνικού πολιτεύµατος που πλησιάζει να γίνει.» …        
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Ο τσάρος, πριν την αποστολή πρεσβευτή, αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1823 να στείλει εµπορικό και 

ναυτικό αντιπρόσωπο στην Κωνσταντινούπολη, τον έµπιστό του τραπεζίτη Matvei Iakovlevich 

Minciaky, διευκρινίζοντας ότι δεν θα έπαιρνε άλλες πρωτοβουλίες για το ελληνικό ζήτηµα. Κάλεσε 

όµως όλους τους συµµάχους σε συνέδριο στην Πετρούπολη την επόµενη άνοιξη, µε µοναδικό θέµα το 

ελληνικό ζήτηµα.  

Κάπως ανέλπιστα ήρθε για τους Έλληνες µια σοβαρή διπλωµατική βοήθεια από τον πρόεδρο των 

Ηνωµένων Πολιτειών, James Monroe, στις 2 Δεκεµβρίου 1823. Με το «δόγµα Monroe» που αναγνώριζε 

ότι είχε ήδη δηµιουργηθεί µια κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και την πρόταση του προέδρου στο 

Κογκρέσο να στείλει Αµερικανό πρεσβευτή στην Ελλάδα ήρθε ουσιαστικά η πρώτη ευνοϊκή 

τοποθέτηση για την αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από Μεγάλη Δύναµη. 

Την ίδια στιγµή, τον Ιανουάριο του 1824, ο σουλτάνος, µε µια τουρκο-αιγυπτιακή συµφωνία, ζήτησε 

από τον υποτελή του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου να καθυποτάξει τους επαναστατηµένους Έλληνες, µε 

αντάλλαγµα την Πελοπόννησο και την Κρήτη που θα περνούσαν στη διοίκηση του γιου του Ιµπραήµ.  

  

Δραµατική ήταν η αλλαγή της ρωσικής πολιτικής στο ελληνικό ζήτηµα. Ο τσάρος, αφού είδε ότι έχανε 

τα ηνία στη διεθνή διπλωµατία, ανέκαµψε µε µια πρόταση στις Δυνάµεις της Συµµαχίας στις 9 

Ιανουαρίου 1824. Στη διακοίνωσή της η Ρωσία πρότεινε ως λύση για το ελληνικό ζήτηµα το «σχέδιο των 

τριών τµηµάτων». Ο τσάρος αφού αναγνώριζε ότι δεν υπήρχε περίπτωση επανόδου στην προτέρα 

κατάσταση και µε υπόδειγµα τις παραδουνάβιες ηγεµονίες, πρότεινε τη δηµιουργία τριών 

ηµιαυτόνοµων πριγκιπάτων: 

• Ανατολική Ελλάδα (από τη Θεσσαλία µέχρι και την Αττική) 
• Δυτική Ελλάδα (από την Ήπειρο µέχρι και την Αιτωλοακαρνανία) και 
• Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος και Κρήτη) 

*Τα νησιά του Αιγαίου θα είχαν τοπικούς διοικητικούς θεσµούς και κοινοτική αυτονοµία 

Με βάση το ρωσικό σχέδιο, η Πύλη θα διατηρούσε την επικυριαρχία της, εισπράττοντας ετήσιο φόρο 

και θα διατηρούσε επί τόπου φρουρές αλλά οι διοικητικές θέσεις θα ανήκαν στους κατοίκους κάθε 

τόπου και το εµπόριο θα ήταν ελεύθερο. Φυσικά µετά τη δηµιουργία των ηµιανεξάρτητων ελληνικών 

κρατιδίων, αυτά θα ήταν πρόσφορο έδαφος για πανταχόθεν επεµβάσεις.  

Όλοι δέχθηκαν εκτός της Αγγλίας. Κι αυτό επειδή ο Canning από τη µία πλευρά ήθελε να διατηρεί 

ζεστές τις αγγλο-ελληνικές σχέσεις για την προστασία ενός ενδεχόµενου, ανεξάρτητου ελληνικού 

κράτους και από την άλλη δεν έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από τη συµµαχία για να µπορεί να 

παρεµποδίσει έναν ρωσο-τουρκικό πόλεµο. Στις 29 Μαΐου 1824 ο Canning δέχθηκε τελικά µε 

επιφυλάξεις τη συµµετοχή της Αγγλίας στο συνέδριο της Πετρούπολης. Εκεί θα παρίστατο ως απλός 

παρατηρητής στις όποιες συνεδριάσεις, ο Άγγλος πρεσβευτής στην Πετρούπολη sir Charles Bagot. Για 

να επιτρέψει όµως την παρουσία του Bagot στο συνέδριο, ο Canning απαίτησε την αποστολή Ρώσου 

πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να µην είναι επιβαρυµένος εκεί µε το ελληνικό ζήτηµα µόνο 

ο Άγγλος πρεσβευτής  Strangford. 

Το συνέδριο της Πετρούπολης ξεκίνησε τις εργασίες του στις 17 Ιουνίου 1824. Οι κωλυσιεργίες του 

Canning όµως δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωσή του και είχαν το σκοπό τους. Περίµενε ότι οι 

απογοητευµένοι από τη ρωσική στάση Έλληνες σύντοµα θα προσέγγιζαν την Αγγλία. Και αυτό 

ακριβώς έγινε στις 4 Νοεµβρίου όταν και έλαβε από την Ελλάδα επιστολή καταγγελίας του ρωσικού 

σχεδίου. Αν και ο Άγγλος υπουργός απάντησε επιφυλακτικά στο ελληνικό υπόµνηµα, προχώρησε σε 

σκληρότερες απαιτήσεις από τον τσάρο για να συνεχίσει η Αγγλία να παρίσταται στο συνέδριο. Εκτός 

από την άµεση ανάληψη καθηκόντων στην Κωνσταντινούπολη του Ρώσου πρεσβευτή de Ribeaupierre, 

η Αγγλία απαίτησε τη δέσµευση της Ρωσίας για την αποφυγή ρωσο-τουρκικού επεισοδίου. Τότε ο 

Canning άλλαξε τους πρεσβευτές στην Πετρούπολη και στην Κωνσταντινούπολη. Ο λόρδος Strangford 

πήρε τη θέση του sir Bagot στην Πετρούπολη και στην Κωνσταντινούπολη τοποθετήθηκε ο εξάδελφος 

του Άγγλου υπουργού, Stratford Canning. Ταυτόχρονα ο Canning, µέσω ενός µακροσκελούς 

«υποµνήµατος» που δήθεν είχε συντάξει ο εξάδελφός του, περιγράφοντας την αγγλική εξωτερική 

πολιτική, έκανε γνωστό ότι: 
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«….Λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι η Βρετανική Κυβέρνηση θα χαιρετούσε µε ικανοποίηση 
την πλήρη ανεξαρτησία της Ελλάδος, αν αυτή επιτυγχανόταν από τους ίδιους τους 
Έλληνες…»      

Τότε ξεδιπλώθηκε το διπλωµατικό ταλέντο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη ευρωπαϊκή πολιτική 

σκηνή. Γνωρίζοντας άριστα το αγγλικό «δόγµα» για έλεγχο του δρόµου για την Ανατολή και τις Ινδίες 

φρόντισε να χειριστεί ανάλογα την κατάσταση για να «µαλακώσει» τη στάση της ευρωπαϊκής 

διπλωµατίας. Σηµαντικός για όλους ήταν ο αποκλεισµός της Ρωσίας από τη Μεσόγειο. Ο διπλωµάτης 

και τότε γενικός Κυβερνήτης των Ινδιών William Piˆ Amherst συµβούλευε τους Άγγλους διπλωµάτες:  

«…. Η Άρκτος του βορρά δεν πρέπει να κατέβει στο Αιγαίο. Αν η Ρωσία απωθήση την 
Τουρκία από τη Βαλκανική η Μεσόγειος θα γίνει ρωσική θάλασσα και ο δρόµος προς τις 
Ινδίες θα κοπή…..». 

Στην Γερµανία που ακόµα δεν είχε ενωθεί, ο καθηγητής Thiersch είχε αναπτύξει σηµαντική 

φιλελληνική κίνηση που αντιστάθηκε ακόµα και στις πιέσεις του αµετακίνητα φιλότουρκου Meˆernich.  
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διάφορα έξοδα αυτών που πήγαν για να υπογράψουν το δανεισµό. Έτσι από τις 800.000 λίρες του 

δανείου µόλις 348.800 λίρες στερλίνες θα δίνονταν στους Έλληνες. Τα χρήµατα θα αποστέλλονταν στις 

Τράπεζες Καίσαρα Λογοθέτη και Samuel Barff, που έδρευσαν στην αγγλοκρατούµενη Ζάκυνθο και θα 

παραδίδονταν τµηµατικά στην ελληνική κυβέρνηση, ύστερα από έγκριση µιας επιτροπής που την 

αποτελούσαν ο λόρδος Byron, ο συνταγµατάρχης Stanhope και ο Λάζαρος Κουντουριώτης.  

Τελικά τα χρήµατα έφθασαν στη Ζάκυνθο στις 20 Ιουλίου 1824. Παρ’ όλα αυτά το ληστρικό δάνειο που 

είχε περίοδο αποπληρωµής 36 χρόνια, χαρακτηρίστηκε πολιτική επιτυχία και έµµεση αναγνώριση του 

ελληνικού κράτους. Το τελικό ποσό που έφθανε µε δόσεις, µε αγγλικά πλοία από τη Ζάκυνθο, ήταν 

298.700 λίρες στερλίνες…  

Το δανεικό χρήµα όµως έφερε και τη διαφθορά. Αντί για την ενίσχυση του ένοπλου απελευθερωτικού 

Αγώνα η κυβέρνηση προχώρησε σε προαγωγές και διορισµούς «άκαπνων» στρατιωτικών. Τότε, πολλοί 

στρατιώτες του Πάνου Κολοκοτρώνη και του Γιωργάκη Χελιώτη, από το Ναύπλιο και την Κόρινθο 

αντίστοιχα, προσχώρησαν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, λόγω του διαφαινόµενου διορισµού τους σε 

κρατικές θέσεις. Και δεν ήταν µόνον αυτοί. Σηµαντικοί οπλαρχηγοί των στρατιωτικών, όπως ο 

Νικόλαος Πονηρόπουλος από την Κυπαρισσίας, ο εκ των πρωτεργατών της κατάληψης της 

Τριπολιτσάς, Παναγιώτης Κεφάλας, ο Παπαφλέσσας µετά από µυστικές διαβουλεύσεις, οι οικογένειες 

των Γιατράκων και των Πετµεζαίων προσχώρησαν και αυτοί στους κυβερνητικούς. Η κυβέρνηση του 

Κρανιδίου, του Γεωργίου Κουντουριώτη, βρήκε στήριξη και από δυο υδραίικες εφηµερίδες που 

εδραίωσαν τη θέση του νέου Εκτελεστικού. Από την άλλη πλευρά το παλιό Εκτελεστικό στην 

Τριπολιτσά, αιφνιδιασµένο και προσπαθώντας να περισωθεί, επέβαλε δυσβάστακτα µέτρα στο λαό της 

πόλης. Η αντίδραση, µε τη βοήθεια και του Παπαφλέσσα που είχε ασαφή διπλό ρόλο, ήταν η σύσταση 

µιας µυστικής οργάνωσης της «Αδελφότητας» που είχε στόχο την εξέγερση του λαού εναντίον του 

παλιού Εκτελεστικού και των στρατιωτικών. Η εξέγερση έγινε τις πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου του 

1824, κράτησε µία ηµέρα και κατεστάλη εύκολα από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όµως οι βάσεις του 

διχασµού είχαν τεθεί.    

               

Η ισχυροποίηση των κυβερνητικών ανάγκασε τον Κολοκοτρώνη να αναζητήσει συµβιβασµό. Όµως και 

παρά τη µεσολάβηση του Υψηλάντη και του Πλαπούτα η κυβέρνηση ήταν αδιάλλακτη. Έτσι το Μάρτιο 

του 1824 έστειλε στον Ακροκόρινθο τον Νοταρά µε σκοπό να τον καταλάβει, διώχνοντας από εκεί τον 

Χελιώτη. Ο Κολοκοτρώνης έστειλε για βοήθεια των υπερασπιστών του Ακροκόρινθου ένα σώµα 500 

ανδρών µε επικεφαλής το γιο του Γενναίο. Όµως, λίγο πριν την εµπλοκή του σώµατος στην 

προσπάθεια για τη λύση της πολιορκίας, ο Μακρυγιάννης που βρισκόταν µε τους άνδρες του στο 

πλευρό του Γενναίου, µετά από µυστικές συµφωνίες, αυτοµόλησε στους κυβερνητικούς αφήνοντας το 

Γενναίο ανίσχυρο, µε δύναµη µόλις 80 ανδρών. Έτσι, ο Ακροκόρινθος παραδόθηκε από το Χελιώτη 

στους κυβερνητικούς. Ταυτόχρονα αυτοί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να πάρουν πολιορκώντας το 

Ναύπλιο από τον Πάνο Κολοκοτρώνη, αλλά και την Τριπολιτσά όπου έδρευε το παλιό Εκτελεστικό και 

οι Θεόδωρος και Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Νικήτας Σταµατελόπουλος, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο 

Θοδωρής Γρίβας, ο Δηµήτριος Τσώκρης κ.α. Οι τρεις χιλιάδες κυβερνητικοί στρατιώτες, πολιορκητές της 

Τριπολιτσάς, στάθηκαν απέναντι στους χίλιους στρατιώτες του παλιού Εκτελεστικού. Εµφύλιος! 

  

Τελικά µετά από συµβιβασµό για ουδετεροποίηση, η Τριπολιτσά πέρασε, σχεδόν αναίµακτα, στους 

κυβερνητικούς. Η συµφωνία δεν τηρήθηκε και ο Ζαΐµης µε τον Λόντο εγκατέστησαν φρουρά 

τριακοσίων στρατιωτών στην πόλη. Τότε, σκηνές εκδίκησης και µισαλλοδοξίας επικράτησαν στην 

Τριπολιτσά.  

Ταυτόχρονα τον Μάρτιο του 1824, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος µε ένα σώµα του Καραϊσκάκη κινήθηκε 

προς το Άργος µε σκοπό να συλλάβει την κυβέρνηση στο Κρανίδι. Όταν όµως πληροφορήθηκε την 

παράδοση της Τριπολιτσάς στους κυβερνητικούς, επέστρεψε στους τόπους του περιµένοντας τις 

εξελίξεις. Το ίδιο έκαναν και οι λοιποί αντικυβερνητικοί που γύρισαν στα µέρη τους για να 

ανασυνταχθούν. Το ίδιο και ο Κολοκοτρώνης.  

Τον Μάιο του 1824, ο Κολοκοτρώνης επιτέθηκε από την Καρύταινα µε σφοδρότητα στην Τριπολιτσά. 

Την πολιόρκησε και απέκλεισε σε αυτήν τρεις χιλιάδες κυβερνητικούς στρατιώτες υπό τον Ανδρέα 

Λόντο. Οι µάχες ήταν σκληρές και οι εµφύλιες συγκρούσεις έγιναν αιµατηρές µε πολλούς νεκρούς 
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εκατέρωθεν. Την ίδια στιγµή ο Κολοκοτρώνης, έστειλε ένα σώµα πεντακοσίων ανταρτών υπό τον 

Γενναίο, τον Τσώκρη, τον Πλαπούτα και τον Νικήτα Σταµατελόπουλο στο Ναύπλιο για τον 

ανεφοδιασµό των δυνάµεων του Πάνου Κολοκοτρώνη που είχαν αποκλειστεί εκεί. Την πρώτη ηµέρα, 

καθ’ οδόν, εξουδετέρωσαν τις δυνάµεις του Ιωάννη Νοταρά στην Κανδύλα, ενώ την επόµενη 

συγκρούστηκαν µε τις δυνάµεις του Χατζηχρήστου και του Μακρυγιάννη που είχαν περάσει στο 

στρατόπεδο των Κυβερνητικών. Σκληρές οι µάχες στους Μύλους, στη Δαλαµανάρα και στο Κούτσι και 

τελικά ο Γενναίος, αν και άρρωστος, µε εκατόν πενήντα άνδρες κατάφερε να σπάσει την πολιορκία και 

να µπει στο Ναύπλιο για να ενισχύσει τον αδελφό του Πάνο. 

Παρά τις όποιες επιτυχίες τους, οι αντικυβερνητικοί αντάρτες δεν έπαυαν να είναι στην πλειονότητά 

τους απειροπόλεµοι χωρικοί. Μετά το Ναύπλιο ο Νικήτας Σταµατελόπουλος και ο Χατζηστεφανής µε 

το βουλγαρικό σώµα του κινήθηκαν για να καταλάβουν τους Μύλους και ταυτόχρονα να συλλάβουν 

το Βουλευτικό στο Άργος. Απέτυχαν όµως οικτρά. Στους Μύλους, οι κυβερνητικοί υπό τον Κυριάκο 

Σκούρτη και µε την ενίσχυση των κανονιών από τα πλοία του Μιαούλη συνέλαβαν εύκολα τους 

επιτιθέµενους. Στο ΄Άργος ο Μακρυγιάννης µε τον Νοταρά κατεδίωξαν τους επίδοξους καταδροµείς 

του Νικήτα Σταµατελόπουλου, που έφυγαν άτακτα, αφήνοντας πολλά λάφυρα στους αντιπάλους 

τους. Ανάλογες συγκρούσεις µε ήττες των αντικυβερνητικών έγιναν και στη Μάνη µεταξύ των 

Μαυροµιχαλαίων και των κυβερνητικών Γιατράκου και Μούρτζινου.  

    Ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε να πολιορκεί την Τριπολιτσά. Μετά τις πληροφορίες όµως για αυτές τις 

ήττες αλλά και για τα κυβερνητικά στρατεύµατα που βάδιζαν εναντίον του, προχώρησε σε 

διαπραγµατεύσεις µε τον Ανδρέα Ζαΐµη και τον Ανδρέα Λόντο. Κατάφερε να αµνηστευθούν όλοι οι 

αντικυβερνητικοί. Ταυτόχρονα έγραψε στον γιο του Πάνο να παραδώσει το Ναύπλιο υπό δύο όρους:  

• α. την πληρωµή των µισθών των στρατιωτών της φρουράς του Ναυπλίου και  
• β. ο έλεγχος των κάστρων να µείνει τουλάχιστον στα µωραΐτικα χέρια του Ζαΐµη και του Λόντου, 

κάτι που ήταν αντίθετο από τις οδηγίες της κυβέρνησης του Κρανιδίου. Ο σηµαντικός αυτός όρος 

δεν τηρήθηκε.  

Διοικητής του Ναυπλίου ορίστηκε ο Χατζηχρήστος µε τους Βουλγάρους του. Η αποζηµίωση των 

στρατιωτών της φρουράς ορίστηκε στις 25.000 γρόσια. Αυτά καλύφθηκαν ως εξής: 10.000 γρόσια έδωσε 

το Εκτελεστικό, 10.000 γρόσια το Βουλευτικό και 5.000 γρόσια ο Γεώργιος Κουντουριώτης. Στις 12 

Ιουνίου 1824, µετά την αναχώρηση της Μπουµπουλίνας (πεθεράς του Πάνου Κολοκοτρώνη), η 

κυβέρνηση εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. Λίγες ηµέρες αργότερα απέπεµψε τους Ζαΐµη και Λόντο στις 

επαρχίες τους, αφού δεν τους χρειαζόταν πλέον. 

Αυτές οι επιτυχίες των κυβερνητικών επί των αντιπάλων τους, έδωσαν άλλο ύφος και χαρακτήρα στην 

διοίκηση. Τώρα πια, η αγγλόφιλη διοίκηση των Υδραίων εφοπλιστών, µε τη συνδροµή του 

Μαυροκορδάτου ως εγγυητή του δανείου και τη στήριξη των Ρουµελιωτών, µπορούσε να προχωρήσει 

στο ξεκαθάρισµα του τοπίου. Έτσι, από τη µια πλευρά ήταν οι Μωραΐτες συνολικά και από την άλλη οι 

Υδραίοι µε τους Ρουµελιώτες. Τότε, στην πολιτική σκηνή εµφανίζεται ο Ιωάννης Κωλέττης, εγγυητής 

της συµµαχίας Υδραίων και Ρουµελιωτών αφού έφερε σε επαφή τον Γκούρα και τον Καραϊσκάκη µε 

τους κυβερνητικούς της Ύδρας. Ο Γκούρας αναβαθµίστηκε και από πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου, έγινε φρούραρχος της Αθήνας. Οι νησιώτες αφού προσεταιρίστηκαν τους Ρουµελιώτες 

παραµέρισαν τους προκρίτους της Πελοποννήσου. Οι τελευταίοι αποχώρησαν από τον κυβερνητικό 

συνασπισµό και πήγαν µε το µέρος του Κολοκοτρώνη. 

Στην κυβερνητική παράταξη ήταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο 

Ιωάννης Κωλέττης, ο Παπαφλέσσας, ο Γιάννης Γκούρας, ο Καραϊσκάκης, ο αρµατολός του Βάλτου 

Ανδρέας Ίσκος, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Μακρυγιάννης, ο έπαρχος Λιδωρικίου και Μαλανδρίνου Γιώργος 

Βαλτινός, ο Γιώργης Δράκος, ο Τσάµης Καρατάσος και πολλοί άλλοι Ρουµελιώτες, Σουλιώτες και 

Υδραίοι. Στην αντικυβερνητική παράταξη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οι Δεληγιανναίοι, ο 

Νικηταράς, ο Ανδρέας Ζαΐµης, ο Ανδρέας Λόντος, η Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα, ο Θεόδωρος Γρίβας, ο 

Οδυσσέας Ανδρούτσος, οι Γεώργιος και Χρύσανθος Σισίνης, ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, οι Σωτηράκης 

και Ιωάννης Νοταράς, κ.α. 
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Οι κυβερνητικοί, κυρίως οι Υδραίοι, είχαν πλέον ξεκάθαρο στόχο την πώληση ή καλύτερα τη διανοµή 

των εθνικών κτηµάτων αλλά και των προσόδων του Μοριά στους εφοπλιστές υποστηρικτές τους ή και 

σε όσους επιθυµούσαν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε ιδιοκτησία γης. Αυτή βέβαια ήταν και η 

ρίζα του διχασµού. Χαρακτηριστικά τότε ο Γεώργιος Κουντουριώτης γράφει στον µεγαλύτερο αδελφό 

του Λάζαρο, πολιτικό εγκέφαλο των κυβερνητικών: 

…«Οι Πελοποννήσιοι, αδελφέ, δεν επιθυµούσι να ενδυναµώσωσι την διοίκησιν διά να 
ηµπορέσει να πωλήση τα εθνικά εισοδήµατα, επειδή εσυνήθισαν να τα φάγωσιν οι ίδιοι και 
όχι να καταναλίσκωνται εις τας ανάγκας της πατρίδος»… 

    Από τις αρχές του 1824 ήταν σαφές ότι ο σουλτάνος δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει τον ξεσηκωµό 

στον Μοριά. Έτσι ζήτησε βοήθεια από τον υποτελή του Πασά της Αιγύπτου, Μεχµέτ-Αλή (Muhammad 

Ali). Το Μάρτιο του 1824 συµφώνησαν και σύµφωνα µε αυτήν ο Μεχµέτ-Αλή θα είχε σαν αντάλλαγµα 

της βοήθειάς του την Κρήτη, την Κύπρο και το διορισµό του γιου του και αντιβασιλέα της Αιγύπτου 

Ιµπραήµ, στη θέση του διοικητή του Μοριά. Υλοποιώντας τη συµφωνία, στις 27 µε 30 Μαΐου 1824 ο 

περιβόητος Αιγύπτιος Χουσεΐν-µπέης µε 45 πλοία και 4.000 στρατιώτες κατέστρεψε την Κάσο ενώ στις 

21 και 22 Ιουνίου 1824 ο Τούρκος Χοσρέφ πασάς, µε 176 πλοία και 12.000 στρατιώτες, κατέστρεψε και 

κατέλαβε τα ελευθερωµένα από τις 10 Απριλίου 1821, Ψαρά. Η προσπάθεια ανακατάληψής τους που 

έγινε µε πρωτοβουλία του Λάζαρου Κουντουριώτη από τους Σαχτούρη και Μιαούλη, παρά την µεγάλη 

νίκη στη ναυµαχία της Χίου, τελικά δεν απέδωσε. 

Στις 4 Ιουλίου 1824 απέπλευσε ο στόλος του Ιµπραήµ µε 17.000 άνδρες και προορισµό την Κρήτη. Στο 

επιτελείο του ο Ιµπραήµ είχε κυρίως Γάλλους αξιωµατικούς, µε επικεφαλής τον εξωµότη 

συνταγµατάρχη Ντε Σεβ (De Sève) που πήρε τον τίτλο Σολεϊµάν πασάς (Soliman Pasha al-Faransawi). Το 

σχέδιο του Ιµπραήµ ήταν απλό. Μια συνδυασµένη επίθεση του τουρκικού και αιγυπτιακού στόλου στα 

επαναστατηµένα νησιά του Αιγαίου, θα έκανε εφικτή την απόβαση στην Πελοπόννησο.  

Κι ενώ η Επανάσταση βρισκόταν σε κρίσιµη φάση, περίπου ένα µήνα µετά το ολοκαύτωµα στα Ψαρά 

και µόλις δέκα ηµέρες από την άφιξη των χρηµάτων του πρώτου δανείου, στις 31 Ιουλίου 1824, το 

Βουλευτικό, µε τον νόµο 35, αποφασίζει τη σύναψη και νέου δανείου από την Αγγλία. Με τα χρήµατα 

του πρώτου δανείου, οι κυβερνητικοί είχαν αποκτήσει σηµαντική υπεροχή, αφού µπορούσαν να 

εξαγοράζουν µικρούς καπετάνιους µαζί µε τους στρατιώτες τους. Έτσι όχι µόνον ενίσχυαν το 

κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά ταυτόχρονα αποδυνάµωναν κι αυτό των αντιπάλων τους 

αντικυβερνητικών Μωραϊτών. Επόµενη κυβερνητική κίνηση ήταν η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών 

και η σύγκληση του νέου Βουλευτικού την 1η Οκτωβρίου 1824. Αυτή η Βουλή απαρτιζόταν κυρίως από 

νησιώτες και συµµάχους των Υδραίων. Στις 3 Οκτωβρίου εκλέχθηκε το νέο Εκτελεστικό. Πρόεδρος της 

κυβέρνησης ήταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης και µέλη της οι Παναγιώτης Μπότασης (πρόκριτος των 

Σπετσών), Αναγνώστης Σπηλιωτάκης (πληρεξούσιος της Λακεδαίµονος και πρώην υπουργός 

Οικονοµικών), Ιωάννης Κωλέττης (πρώην υπουργός Εσωτερικών & για λίγο Στρατιωτικών) και 

Ασηµάκης Φωτήλας (πρόκριτος των Καλαβρύτων). 

Η άµεση αντίδραση των Μωραϊτών ήταν ο συνασπισµός τους, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, σε 

µία παράταξη και η άρνηση της πληρωµής των φόρων. Ταυτόχρονα έδωσαν εντολή στον Ασηµάκη 

Φωτήλα να παραιτηθεί από την κυβέρνηση Κουντουριώτη. Πράγµατι ο Ασηµάκης Φωτήλας 

παραιτήθηκε µετά από ένα µήνα, στις 8 Νοεµβρίου 1824 και ενώ οι κυβερνητικοί τον προόριζαν για 

αντιπρόεδρο του Εκτελεστικού µετά το θάνατο του αντιπροέδρου Παναγιώτη Μπόταση στο Ναύπλιο 

στις 29 Οκτωβρίου 1824.  

Το καλοκαίρι του 1824 εκτός από τη ναυµαχία στα ανοικτά της Χίου, υπήρξε ακόµα µια σηµαντική 

επιτυχία στις 29 Αυγούστου 1824, στη ναυµαχία του Γέροντα απέναντι από τη Λέρο. Εκεί 75 ελληνικά 

εµπορικά εξοπλισµένα πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη κατάφεραν να νικήσουν 100 πολεµικά πλοία 

του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου υπό τον Ιµπραήµ και τον Χοσρέφ πασά. Η νίκη ήταν µεγάλη και 

εξασφάλισε τη Σάµο, που όµως έµεινε ανεξάρτητη και µετά την Επανάσταση. Στη συνέχεια ο Ιµπραήµ 

αποφάσισε να ξεχειµωνιάσει στη Σούδα και να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις την άνοιξη 

του 1825. Ο ελληνικός στόλος, µετά την απόκρουση των Τουρκο-αιγυπτίων στο Γέροντα έπεσε σε 
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αδράνεια λόγω έλλειψης χρηµάτων αλλά κυρίως λόγω του εµφύλιου διχασµού. Το ίδιο διάστηµα, από 

τους Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς, υπήρξαν νίκες και στη Στερεά Ελλάδα.  

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο Κουντουριώτης που είχε µεγάλο πρόβληµα στην εξεύρεση πόρων µετά την 

κατασπατάληση των δανείων, επέβαλε νέους φόρους και διέσπειρε τα στρατεύµατα στα χωριά, έτσι 

ώστε εκτός των άλλων, τελικά να σιτίζονται από τα φτωχά χωριά της Πελοποννήσου. Οι κάτοικοι της 

επαρχίας Αρκαδιάς (Τριφυλίας) αρνήθηκαν να πληρώσουν τους νέους φόρους και να αναλάβουν τη 

διατροφή των στρατευµάτων. Αυτή η άρνηση από τους Μωραΐτες, αποτέλεσε την αρχή του δεύτερου 

εµφυλίου πολέµου.  

    

Όπως εξελίσσονταν τα πράγµατα ήταν σαφές ότι η ένοπλη εµφύλια σύγκρουση πλησίαζε και πάλι. 

Είχε ήδη ξεκινήσει η δίωξη των αντικαθεστωτικών. Ο Παπαφλέσσας και ο Κωλέττης επιθυµούσαν τη 

χρήση βίας για την εξόντωση των αντικυβερνητικών. Στις 22 Οκτωβρίου 1824 ο Παπαφλέσσας µε 

ισχυρό αλλά ετερόκλητο στρατιωτικό σώµα Θεσσαλο-µακεδόνων, Βουλγάρων, Ρουµελιωτών κ.ά. 

κινήθηκε κατά της Κυπαρισσίας, πρωτεύουσας της επαρχίας Αρκαδιάς (Τριφυλίας) που είχε αρνηθεί 

την καταβολή φόρων και το σιτισµό των κυβερνητικών στρατευµάτων για να επιβάλουν τη θέληση της 

κυβέρνησης µε τη βία. Οι αντικυβερνητικοί όµως, µε επικεφαλής τους Γενναίο Κολοκοτρώνη και 

Κανέλλο Δεληγιάννη έτρεψαν σε φυγή τον Παπαφλέσσα και τους πεντακόσιους κυβερνητικούς 

στρατιώτες. Έτσι οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν.  

Ο Κολοκοτρώνης στρατοπέδευσε στη Σιλίµνα και ετοιµαζόταν για πολιορκία της Τριπολιτσάς, ο 

Νικήτας Σταµατελόπουλος πολιορκούσε το Ναύπλιο και ο Λόντος µε το Νοταρά τον Ακροκόρινθο. 

Όµως, ένα απρόσµενο γεγονός αποσταθεροποίησε το αντικυβερνητικό στρατόπεδο. Στις 13 Νοεµβρίου 

1824, µεταξύ των χωριών Θάνα και Μπεσίρι (σηµερινό Παλλάντιο) Αρκαδίας πηγαίνοντας στη Σιλίµνα 

όπου τον περίµενε ο πατέρας του, σκοτώθηκε σε ενέδρα ο Πάνος Κολοκοτρώνης. Επικεφαλής της 

φονικής ενέδρας ήταν ο Βούλγαρος Κότζιο. Αυτός µαζί µε τον Χατζηχρήστο και άλλους διακόσιους 

Βούλγαρους σεΐζηδες, µετά τη µάχη στη γράνα, στις 10 Αυγούστου 1821 και αφού η κατάληψη της 

Τριπολιτσάς ήταν σχεδόν βέβαιη, είχαν αυτοµολήσει και παραδόθηκαν στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 

Αυτός τότε τους δέχθηκε και οι Βούλγαροι ανέλαβαν την οργάνωση του ελληνικού ιππικού. Όµως, 

σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η αχαριστία θριάµβευσε. Ο θάνατος  του Πάνου βύθισε στο πένθος τον 

Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που αδιαφόρησε πλέον για τα εµφυλιοπολεµικά τεκταινόµενα και αποσύρθηκε 

στη Βυτίνα. Τελικά στην Τριπολιτσά έφτασε ο Ζαΐµης µε χίλιους άνδρες, όπου τον περίµεναν οι 

Δεληγιανναίοι κ.α. 

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή στα ρουµελιώτικα στρατεύµατα να εισβάλουν στην Πελοπόννησο. Παρά 

τις προσπάθειες συµβιβασµού και τερµατισµού των διενέξεων από το Δηµήτριο Πλαπούτα, οι 

Ρουµελιώτες µε επικεφαλής τους Γκούρα και Καραϊσκάκη κατέβηκαν στον Μοριά και προέβησαν σε 

καταστροφές και λεηλασίες. Αυτή η εισβολή και το αίµα που χύθηκε έδωσαν την τελική νίκη στους 

κυβερνητικούς. Τραυµάτισαν όµως βαριά τον απελευθερωτικό αγώνα. Για αυτά τα γεγονότα γράφει ο 

Φωτάκος:  

«ηρκεί µόνον ότι όλοι ήσαν Μοραΐται και όλους τους εγύµνωναν και τους εκαταφρόνουν»  

ενώ και ο Σπυρίδων Τρικούπης αναφέρει: 

«η εισβολή των πέραν του Ισθµού στρατευµάτων δοθέντων εις αρπαγήν ανακάλεσεν εις 
την µνήµην των παθόντων όσα κακά έπαθαν επί της εισβολής των Αλβανών οι πατέρες 
αυτών». 

Στις 23 Ιανουαρίου 1825 η κυβέρνηση του Γεωργίου Κουντουριώτη, µε τη σύµφωνη γνώµη του 

Παπαφλέσσα που ήταν ο υπουργός Εσωτερικών, συνέλαβε και φυλάκισε µε συνοπτικές διαδικασίες, 

τους αντιπάλους της. Συνέλαβαν και φυλάκισαν στο µοναστήρι του Προφήτη Ηλία της Ύδρας τον 

Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Θεόδωρο Γρίβα, τους Γεώργιο και Χρύσανθο Σισίνη, τον Μητροπέτροβα, 

τον Γιαννάκη Γκρίτζαλη, το Δηµήτρη Παπατσώρη, τον Μήτρο Αναστασόπουλο, τους Σωτηράκη και 

Ιωάννη Νοταρά, τους Δεληγιανναίους, τον πρωτοσύγκελο Αµβρόσιο Φραντζή και τον Αναστάσιο 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σκούρτη στα Κρεµµύδια ήταν καθοριστική για τη συνέχεια και οδήγησε στην αποχώρηση τριών 

χιλιάδων µισθοφόρων Ρουµελιωτών αλλά και τη διάλυση του ελληνικού εκστρατευτικού σώµατος. Οι 

Ρουµελιώτες έφυγαν και στρατοπέδευσαν έξω από την Τριπολιτσά.  

Αυτοί που απέµειναν στην περιοχή του πολέµου γύρω από το Νιόκαστρο ενίσχυσαν το «φροντιστήριο» 

στη Χώρα υπό τη διοίκηση του Παναγιώτη Δαριώτη. Ο ρόλος αυτού του στρατοπέδου  «εφοδιασµού και 

µεταφορών» στο Κεφαλόβρυσο, ήταν σηµαντικός, όπως φαίνεται και στα αποσπάσµατα του 

ηµερολογίου του µπρικιού «Άρης» του Αναστάση Τσαµαδού: 

«…Απριλίου 10, ηµέρα Παρασκευή… ώρα 11 της ηµέρας εµάθαµεν ότι το εις Φουρτζή 
στρατόπεδόν µας εσηκώθη και εσκήνωσεν εις Χώραις…» 
…Απριλίου 19, ηµέρα Κυριακή, ώρα 2 της ηµέρας… ότι εγράψαµεν του επιθεωρητού και 
φροντιστού εις Χώραις να µας στείλωσιν ένα ζώον και έναν άνθρωπόν των διά να 
παραλάβωσι 3.000 τουφεκόπετραις… 
…Ελάβαµεν παρά του επιθεωρητού Σταµατίου Λεβίδη γραφήν σηµειωµένην εις τας 19, 
από Χώραις, αποκρινόµενος εις την γραφήν µας των 19 µε την οποίαν µας λέγει να 
εξαποστείλωµεν µε τα άλογα όπου µας στέλλει ο υπουργός Κ. Α. Παπαγεωργίου τας 3.000 
τουφεκόπετρας διά να τω σταλώσι … 
…ώρα 3 της νυκτός απαντώµεν την γραφήν του κ. επιθεωρητού Λεβίδη των 19, 
ειδοποιούντες των ότι στέλλοµεν διά του υπουργού του πολέµου τας 3.000 
τουφεκόπετρας…». 

(σηµ. Η µέτρηση της ώρας της ηµέρας ή της νύχτας γινόταν κατά το µουσουλµανικό σύστηµα και 

ξεκινούσε από την ανατολή ή τη δύση του ήλιου αντίστοιχα). 

Επόµενος στόχος του Ιµπραήµ ήταν το κλειδί του Νιόκαστρου, η Σφακτηρία. Υπερασπιστές του νησιού 

ήταν οκτακόσιοι Έλληνες και Φιλέλληνες µε επικεφαλής τους τον παλιό κλέφτη και Υπουργό 

Πολεµικών, Αναγνωσταρά. Μαζί τους ήταν ο γραµµατέας του Εκτελεστικού Μαυροκορδάτος, οι 

Υδραίοι πλοίαρχοι Αναστάσης Τσαµαδός, κυβερνήτης του «Άρη» και ο Σταύρος Σαχίνης καθώς και ο 

Ιταλός φιλέλληνας, εξόριστος Υπουργός Στρατιωτικών του Πεδεµόντιου, κόµης Σανταρόζα που 

πολέµησε σαν απλός στρατιώτης στο πλευρό των Ελλήνων. Μαζί τους οι υπερασπιστές της 

Σφακτηρίας είχαν και οκτώ κανόνια. Στα ανοικτά, µεταξύ Σαπιέντζας και Πρώτης, ο στολίσκος των 

εννέα σιτοκάραβων και των δυο αργοκίνητων πυρπολικών του Μιαούλη, παρακολουθούσε το δράµα 

των υπερασπιστών της Σφακτηρίας, ανήµπορος να βοηθήσει. Η µάχη ήταν άνιση αφού µια µοίρα από 

σαράντα έξι τουρκο-αιγυπτιακά καράβια, τρεις χιλιάδες στρατιώτες και πενήντα βάρκες, κατάφεραν 

να λυγίσουν τους ηρωϊκούς υπερασπιστές της.  

Έπεσαν νεκροί, οι Αναγνωσταράς, Τσαµαδός, Σαχίνης αλλά και ο κόµης Σανταρόζα. Πεντακόσιοι 

υπερασπιστές πέρασαν κολυµπώντας το στενό της Συκιάς και σώθηκαν απέναντι στο Παλιοναβαρίνο. 

Τα καράβια των υπερασπιστών έκοψαν «γούµενες και άγκυρες» και έφυγαν µε τους ελάχιστους που 

κατάφεραν να φθάσουν σ’ αυτά. Έτσι και η «Αθηνά» του πλοίαρχου Βότση που πολεµούσε στη στεριά, 

αλλά και η γολέτα του Νέγκα. Τελικά στον όρµο του Ναβαρίνου έµεινε µόνο ο «Άρης» του Τσαµαδού, 

περιµένοντας τον καπετάνιο του. Μετά από ώρες αναµονής οι ναύτες του περιµάζεψαν τον 

Μαυροκορδάτο, τον φρούραρχο του Ναβαρίνου Σαχτούρη, τον επιθεωρητή Λεβίδη, που πρόφτασε να 

ανέβει στο πλοίο κολυµπώντας και τον πλοίαρχο Βότση, που ανέλαβε κυβερνήτης. Αµέσως «έκοψαν 

άγκυρες» και απέναντι σε τριάντα εχθρικά καράβια επιχείρησαν το ηρωικότερο ναυτικό κατόρθωµα, 

τη θρυλική έξοδο από το πέρασµα στις «Κουτσούνες». 

Η εκδίκηση του χαµού των υπερασπιστών της Σφακτηρίας δεν άργησε. Στις 29 Απριλίου του 1825, ο 

στολίσκος του Μιαούλη επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε αραγµένο στη Μεθώνη τµήµα του εχθρικού 

στόλου. Ήταν αφάνταστη η σύγχυση στα δεµένα αιγυπτιακά καράβια και την «Ασία», µια φρεγάτα µε 

πενήντα τέσσερα κανόνια. Και τα έξι µπουρλότα του Μιαούλη, βρήκαν στόχο. Το σούρουπο µε τη 

βοήθεια του αέρα, όλα τα καράβια είχαν πάρει φωτιά και η νύχτα στη Μεθώνη, έγινε µέρα. Οι φλόγες 

από τα εικοσιπέντε αιγυπτιακά καράβια που καίγονταν, σχηµάτιζαν ένα πελώριο πύρινο τόξο, που 

έπαιρνε εκδίκηση για το αίµα των παλικαριών που θυσιάστηκαν στη Σφακτηρία. Παρά το χτύπηµα του 

177



%',--%$".%',*#$#&/#&%

)@H>cD<y' <' DFCH' EdB' #@g89ECdBy' E>' =;8aAn@' EdB' HggD@eäB' D@;äB' 9>8' e>8~HD>caHB' 9ABd' E>8?' >@'
H@=hADdE>@'eH@'>@'BFe;>C'°DD<BF?'E<?'&nHeE<;CH?'e8eD>nl;<aF'aE<B'Hg>;A'E<?')FjäB<?(''

#h:ad?'i;jF'<'aF@;A'E>8'$@leHaE;>8(',9C'bc>'hiBF?y'H9l'E@?'2')H;EC>8'h:=;@'E@?'00')H∏>8'04_Iy'lEHB'
H9>=ä;<aF' <' n;>8;A' eH@' 9H;Hblj<eF' E>' n;>c;@>y' >@' 9;>a9AjF@F?' EdB'#@g89ECdB' H9:~DF9HB' aE<B'
Fe9l;j<a<' E>8'eAaE;>8y' FBä'EdB',DDiBdB'89F;Ha9@aEäB' E>8'aE<B' F9@E8=i'Ah8BHy' Ela>'aE>'>=8;l'
la>' eH@' aE<' gc;d'9F;@>=i' ≠&=@BlDHeeHy'*FE;>=ä;@y' &nHeE<;CHÆ(' &«' H8Ei' E<B' Hh8BE@ei' 9;>a9AjF@H'

hHmC' hF' E>B' n;>c;H;=>' r<hiE;@>' &H=E>c;<y' a8BHBEAhF' H;eFE>c?' n@D:DD<BF?' HDDA' eH@' i;dF?' E>8'
kFa<edh>c' E>8' «_0(' rFa9lm>8aH' eH@' =H;HeE<;@aE@ei' iEHB' <' 9H;>8aCH' E>8' )He;8g@ABB<y' 9>8'
b@H9;HghHEFcE<eF' eH@' E<B' 9H;Ab>a<' E>8' eAaE;>8' aE>B' "h9;Hihy' HDDA' eH@' E>8' !@d;gAe<'
)H8;>h@=AD<y'E>8'!@HE;Ae>8y'E>8',9@ael9>8')FjäB<?'!;<g>;C>8'*H9HjF>bä;>8y'E>8'.H;HEAa>8'eH@'
EladB'ADDdB(''

7' "h9;Hih'hF' E>' eHDA'>;gHBdh:B>' FeaE;HEF8E@el' E>8'aähH'hF' F8;d9H§ei' Fe9HCbF8a<'e8;Cd?'H9l'
!ADD>8?' aE;HE@dE@e>c?' 9>8' 89<;FE>caHB' d?' b@>@e<E:?' h>BAbdBy' eHEAnF;F' hF' HDDF9ADD<DF?'
F9@=F@;iaF@?' H9l' E>' 9;>gFnc;dhH' E<?' )FjäB<?y' BH' b@Hae>;9CaF@' EH' FDD<B@eA' aähHEH' aEH'
.;Fhhcb@Hy' BH'eHEHDA~F@' E<'&nHeE<;CH'eH@' E>'*HD@>BH~H;CB>'eH@' EFD@eA'BH'¢aE;HggHDCaF@£'eH@' E>'
$@leHaE;>('%'n;>8;A'E>8'eAaE;>8y'Hn>c'FkABED<aF'eAjF'l;@>'HBE>=i?y'HBHgeAaE<eF'hFEA'eH@'H9l'
E<B' FgeHEADF@fi' E<?' H9l' E<B' e8~:;B<a<' .>8BE>8;@äE<' BH' a8hndBiaF@' g@H' E<B' Fee:Bda<' eH@' E<B'
9H;Ab>a<'E>8'>=8;>cy'aE@?'00')H∏>8'04_I('7@'89F;=CD@>@'9>D@>;e<h:B>@'hF'E<B'Fggc<a<'eH@'9;>aEHaCH'
E>8' "h9;Hihy'F9@~@~AaE<eHB'aF'9D>CH'eH@'hFEHn:;j<eHB'aE<B'.HDHhAEH('7' "h9;Hih'HjFEäBEH?'E<'

0G4

O0I+µ.#50@('8 E0';<0+)8 X+&.@)8 - K.9.C7L,.8 G.B.J.



%',--%$".%',*#$#&/#&%

a8hndBCH' e;AE<aF' b8>' H@=hADdE>8?(' />B' E;@ElE>e>' g@>' E>8' *FE;lh9F<' )H8;>h@=AD<y' )9F§mHBE:'
! @d;gAe<' )H8;>h@=AD<' eH@' E>B' *HBHg@äE<' ! @HE;Ae>y' ~gAm>BEH?' H;glEF;H' eH@'
¢h9>8g@>8;BEC£' ≠HBHgBä;@a<'89>EHgi?Æ'H9l'E<')FjäB<'g@H'E>B')H8;>h@=AD<('&e>9l?'E>8'iEHB'BH'
HBEHDDAkF@'E>8?'bc>'H@=hADdE>8?'hF'b8>'/>c;e>8?'9HaAbF?'9>8'FC=HB'H@=hHDdE@aEFC'aE>'$Hc9D@>(''

*H;ADD<DHy'>'7b8aa:H?'#Bb;>cEa>?'9@aEFc>BEH?'aF'89la=Fa<'HhB<aECH?y'9H;Hblj<eF'E>B'#9;CD@>'
E>8' 04_I' aE>8?' e8~F;B<E@e>c?' E<?'#jiBH?y' l9>8'n;>c;H;=>?' iEHB' E>'9;ä<B'9;dE>9HDCeH;l' E>8y' >'
!@ABB<?' !e>c;H?(' 7' #Bb;>cEa>?' n8DHeCaE<eF' aE<B' #e;l9>D<' E<?' #jiBH?' eHE<g>;>chFB>?' g@H'
a8BF;gHaCH' hF' E>8?' />c;e>8?' eH@' ~HaHBCaE<eF' H9ABj;d9H(' &E@?' I' ">8BC>8' 04_Iy' 9;@B' eHB' b@eHaEFCy'
hFEA'H9l'b@HEHgi'E>8'!e>c;Hy'b>D>n>Bij<eF'aE>'eFDC'E>8'eH@'eHEl9@B'ge;:h@aHB'E>'9EähH'E>8'H9l'
E>B'!>8DA'aE>'D@jlaE;dE>' E>8'BH>c' E<?'#9E:;>8'$Ce<?('r@Hblj<eF'lhd?y' lE@' EA=H'>'n8DHe@ah:B>?'
FC=F'F9@=F@;iaF@'BH'b;H9FEFcaF@y'HDDA'E>'a=>@BC'9>8'=;<a@h>9>C<aF'el9<eF'eH@':Ea@'ae>Eäj<eF'aE<B'
9;>a9AjF@A'E>8'BH'b;H9FEFcaF@(')F'H8Ei'E<'b>D>n>BCH'¢:eDF@aF£'>'eceD>?'E<?'FhncD@H?'b@HhA=<?('

D E* (m3# 0,& 0 (

))FEA'H9l'EH'gFg>BlEH'aE<B'*8DCH'eH@'eAEd'eH@'H9l'E>'~A;>?'E<?'n8DAe@a<?'EdB'¢HBEH;EäB£y'
aE@?'_4'#9;@DC>8'04_I'>'*H9HnD:aaH?'kFeCB<aF'FeaE;HEFCH'g@H'E<'B>E@>b8E@ei'*FD>9lBB<a>'
hF' aEl=>' E<' a8ge;lE<a<' aE;HE>9:b>8y' äaEF' BH' HBHelfF@' E<B' 9;>:DHa<' E>8' "h9;Hih' aE<'

)Faa<BCH'eH@'BH'Fh9>bCaF@'E<B'FCa>bl'E>8'aE>'e:BE;>'E<?'*FD>9>BBia>8('*;@B'kFe@BiaF@'hAD@aEH'H9l'
E>'$Hc9D@>y'F@a<gij<eF'aE<B'e8~:;B<a<'E<B'9H;>=i'HhB<aECH?'aE>8?'9>D@E@e>c?'e;HE>8h:B>8?'aE<B'
ßb;H(' #elhH' lhd?' e@' :Ea@y' a8BABE<aF' hFgAD<' b8ae>DCH' aE<' aE;HE>Dlg<a<' @eHB>c' H;@jh>c'
FjFD>BEäBy' eHjä?' <' n8DAe@a<' E>8' .>D>e>E;äB<' eH@' EdB' ADDdB' FC=F' HBHaEHEäaF@' E>' DHl' eH@' FC=F'
b@HDcaF@' eAjF' FD9CbH' HBECaEHa<?' aE>B' "h9;Hih(' ØEHB' bF' eHj>D@el' E>' HCE<hH' E<?' AhFa<?'
H9FDF8j:;da<?' EdB' n8DHe@ah:BdB(' /<B' 0<' )H∏>8' hAD@aEH' aE<B' /;@9>D@EaAy' F9@ae:nj<eHB' E>B'
*H9HnD:aaH' lD>@' >@' E>9@e>C' 9H;Ag>BEF?' eH@' 9Dij>?' elah>8' eH@' E>8' b@HEc9daHB' E>' |9>*&71+%"
0:*(E0}" E<?' 9H;>=i?' gFB@ei?' 9>D@E@ei?' HhB<aECH?y' eH@' E<?' H9>n8DHeCaFd?' EdB' e;HE>8h:BdB' aE<B'
ßb;H(' )FEA' E<B' HBHgBä;@a<' eH@' H9>b>=i' H8E>c' E>8' b@eHC>8' H@EihHE>?' E>8' DH>c' E<?' /;@9>D@EaA?y'
H8El?':aEF@DF'HBHn>;A'aE<B'e8~:;B<a<'9>8'a8B<g>;>caF'aE<B'H9>b>=i'E>8]'

â"|"D7+;"*+"O$]09*4%"G)*$=$9*1)4%"O6E0<"
" " " "O&E$7+%"37>≈"+1"$319*0*+A(E+#C7+%*$;N"?{1>E0*1)+:"3+=$E1)+:")01"3=&'+;"=0+@"*(;"
34=$>;" *0@*(;N" &='+%" +E+'IE0A4%" )01" E+I" $%$J$:7190%" *(%" $96)=$19*+%" 0%0K+72%"
3070)0=+@%*$;"E$"'$7E6;"%0"*(%"${03+9*$:=>"$1;"*+"O$]09*4%"*+@*+"O6E0<"
" " " " G{" 0I*&;" 3=(7+K+7$:*01" 4*1" ${01*+@91" *(%" C{+A+%" *>%" )0*2" *(%" íA70%" $%" KI=0)&"
$I719)+EC%>%" 0%*07*6%" 43>;" ${$='4%*$;" )ã" $)$:%+1" 9I%0#>%19'691" E$*2" *>%" =+136%"
30*71>*6%"$1;"*+%")0*2"*+I"$J'7+@"9(E$71%4%"0#6%0<"
""""!1"2%'7>3+1"$K2%(90%"*>"4%*1"374'IE+1"32%*+*$"$1;"*2;"A10*0#2;"*(;"Ö1+1)&9$>;N")01"
9&E$7+%" *+" ]=C3>" )01" 32=1%" +K'0=E+K0%6;" 43+I" *7CJ+I91%" $%0%*:+%" *>%" )0*2" *+I"
Y$+)29*7+I" ?72]>%" 37+'@E>;" )01" $IJ07:9*>;<" Z" 0:*(9:;" *>%" +3>9A&3+*$" )01" 0%"
'$>7('&" 9&E$7+%N" $:%01" +7'&" )01" A1)0:0<" P01" (" 0AI%0E:0" 0I*&" *+I" =0+@" $:%01" 0%2#)("
9&E$7+%"%0"3$713+1('&N")01"%0"E(%")0*0)71'&N"A14*1"0I*4;"]+2")01"#+##@L$1"$%0%*:+%"*(;"
Ö1+1)&9$>;N" )01" *+@*+I" 0I*&)++;" #C#+%0" E27*I;" 3+==2)1;<" T;" I3+I7#4;" =+134%" *(;"
Ö1+1)&9$>;"C)71%0"J7C+;"E+I"%0"$1A+3+1&9>"*0@*0"32%*0N"43>;"9I9)$K'C%"*+"O$]09*4%"
*+@*+" O6E0" ]0'C>;" )01" >7:E>;" 3$7:" *+I" +I916A+I;" *+@*+I" 0%*1)$1EC%+IN" 03+K09:9("
*0JC>;"*0"A4{0%*0<"
" " " " G1A+3+1$:*01" 37+;" A$" (" Ö1+:)(91;N" 4*1" 3+==+:" 0{1>E0*1)+:" 0I*&;" E$" A10*0#2;"
$)9*70*$:0;"EC%+I%"07#+@%*$;")01"$%*7IK6%*$;"$%*0@'0<"G#6"*+I;"A1C*0{0")01"J'C;")01"
9&E$7+%"&"%0"I32#+I91%"$1;"9*70*43$A+%N"&"2==>;"%0"0%0J>7&9+I%"A1ã"0==+@N"A14*1"A$%"
$:%01"A$)*+:"$%*0@'0<"O&E$7+%"$=3:L>"%0"K@#+I%"4=+1"$%*$@'$%"+1"07#+:")01")0)4E+17+1"
0I*+:"3=C+%"I3+3*$@+E01"E&3>;"C='+I%"$1;"Q7#+;N")01"A10"*+@*+"$1A+3+1$:*01"("Ö1+:)(91;"
43>;"=2]("*0"0I9*(74*$70")01"]1014*$70"A10"*+@*+I;"EC*70"A10"%0"K@#+I%")01"$)$:'$%"$:;"
«3$17+%" 43+I" $:%01" 0%2#)(" *(;" 30*7:A+;N" A14*1" 2==>;" 0Kã" +@" A$%" J7(91E$@+I%" $1;" *0;"
A$1%2;" *0@*0;" 3$719*29$1;" ]=23*+I%" )01" *+" *0E$:+%" =0E]2%+%*$;" 91*(7C910" )01"

0G2



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

προσφάγιον και µετά ταύτα και µισθούς! Αι τοιαύται καταχρήσεις κατήνητησαν πλέον 
ανυπόφοροι και ας ληφθώσι µέτρα και µέτρα βίαια και ανάλογα των περιστάσεων. 
    Σήµερον εκκινούσιν εντεύθεν αρκετοί στρατιώται, και αύριον ελπίζω να κινήσω και 
εγώ. Νεώτερα δεν έχω άλλα. Ειµή υποσηµειούµαι µε βαθύτατον σέβας. 

Την α΄ Μαΐου 1825   εν Τριπολιτζά 
Ο υπουργός των Εσωτερικών  

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 

Υ.Γ.: «Την στιγµήν ταύτην έλαβον και την εσώκλειστον του αδελφού µου επιστολήν από 
την οποίαν παρατηρεί η Διοίκησις τα περί ανταρτών φρονήµατα του λαού, και τα οποία ο 
στρατηγός ούτος δια τας πιστάς εκδουλεύσεις του και πατριωτισµόν του έµελλεν να πάθη 
από τους καλούς λεγόµενους πατριώτας. Η Διοίκησις σκεφθείσα ας λάβη πρόνοιαν καλήν 
περί πάντων. 
                                                                                 Ο αυτός ». 

    Μέσα σ’ αυτό το κλίµα στις 13 Μαΐου 1825 και οι φυλακισµένοι έστειλαν την παρακάτω αναφορά: 

«Υπερτάτη Διοίκησις, 
Αναφερόµεθα διά τής παρούσης ταπεινής ηµών αναφοράς, ότι βλέποντες τήν περίστασιν 
τής πατρίδος, καί  από πατριωτικόν ενθουσιασµόν φλογιζόµενοι, επιθυµούµεν νά 
θυσιασθώµεν υπέρ αυτής, καί νά αγωνισθώµεν εις τόν ιερόν πόλεµον τής πατρίδος µέ τήν 
χύσιν τού αίµατός µας. Παρακαλούµεν ούν τήν Σεβαστήν Διοίκησιν, ευσπλαγνία φεροµένη 
καί παραβλέπουσα τά προγεγονότα, ως φιλόστοργος Μήτηρ δίδουσά µας τήν άδειαν νά 
µάς ελευθερώση διά νά κάµωµεν τό πρός τήν ιεράν πατρίδα µας χρέος µας, ορκιζόµενοι 
εις Θεόν καί πατρίδα, ότι θέλοµεν φέρη σέβας καί ευπείθιαν εις τήν Σεβαστήν Διοίκησιν, 
εις τάς διαταγάς της καί εις τούς νόµους τής πατρίδος. Άς καµφθή εις τάς δεήσεις µας ή 
Σεβαστή Διοίκησις, καί διά   τής αδείας της ας µάς ελευθερώση ν’ αγωνισθώµεν υπέρ 
πατρίδος ως καί άλλοτε, καί όταν ακολούθως η Σεβαστή Διοίκησις προστάξη είµεθα 
έτοιµοι ν’ απολογηθώµεν εις τούς νόµους τής πατρίδος περί τών προγεγότων, καί θέλει 
εσµέν ως υποσηµειούµεθα. 

Ευπειθείς πατριώται καί δούλοι 
Θ. Κολοκοτρώνης,       κανέλλος δηλιγιάννης, 
Ιωάννης Νοταράς,    µίτρος αναστασόπυλος, 

Γιάννης Δ. κρίτζαλης 

τή 13 τού Μαΐου 1825           Από Ύδραν 

Στις 16 Μαΐου οι Μανιάτες οπλαρχηγοί ζήτησαν κι αυτοί την αποφυλάκιση των κρατουµένων στη 

Ύδρα. Έτσι, κάτω από τις πολύπλευρες πιέσεις, οι φυλακισµένοι ελευθερώθηκαν στις 18 Μαΐου. Δύο 

ηµέρες µετά την αποφυλάκιση των «ανταρτών» και την τοποθέτηση των Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και 

Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη αρχηγών του ασύστατου «περί το Νεόκαστρον Ελληνικού στρατοπέδου», στις 

20 Μαΐου, ο αποφασισµένος Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας, θυσιάστηκε 

στα ταµπούρια, στο Μανιάκι σε µια ύστατη και απέλπιδα προσπάθεια νίκης ή παραδειγµατικής 

θυσίας. Αυτή την απόφασή του, αναλύει σε αναφορά του από τη Δράινα προς το Εκτελεστικό Σώµα στο 

Ναύπλιο, στις 14 Μαΐου:  

… « Η µόνη αιτία τού ενταύθα ερχοµού µου είναι µόνον καί µόνον, διότι είδον απελπισθέν 
τό πάν καί επροχώρησα εις τά  Κοντοβούνια ταύτα διά νά εµψυχώσω καί νά ενθαρρύνω 
τούς λοιπούς διά νά τρέξωµεν εποµένως» … 

(Τα κείµενα προέρχονται από την Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά του 1958 και την εργασία του 

Μίµη Φερέτου από τα Γ.Α.Κ. φακ.  80, 85  &  88). 
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Ο Παπαφλέσσας, ουσιαστικά αποφάσισε να θυσιαστεί και αυτό δείχνει το τεράστιο θάρρος του, τη 

γενναιότητα, το πείσµα αλλά και την αυτοεκτίµηση που τον έσπρωξαν στο µαρτυρικό και ηρωικό του 

τέλος. 

 …« Τούτων δε γινοµένων διεδόθη είδησις ότι οι Τούρκοι ετοιµάζονται προς εκστρατείαν. 
Τότε ο Φλέσας ηρώτησε τους εντοπίους ποίος τόπος, βουνόν ή χωρίον είναι υψηλόν ώστε 
να βλέπει το Νεόκαστρον, και όλοι του είπον ότι είναι του Πεδεµένου και Μανιάκη… 
…Μετά δε ταύτα αµέσως εξεστράτευσε εκείθεν, και δύω ώρας πριν δύση ο ήλιος έφθασεν 
εις τα ειρηµένα χωρία. Όλην δε την νύκτα αυτήν ανεπαύθησαν ήσυχα »… 

Το πρωί της εποµένης ηµέρας (19 Μαΐου 1825), ο Παπαφλέσσας, οι καπετάνιοι που τον ακολούθησαν 

και πολλοί στρατιώτες πήγαν στις θέσεις που έπρεπε να οχυρωθούν για την πολεµική αναµέτρηση µε 

τις ορδές του Ιµπραήµ. Αφού εγκρίθηκε η θέση αποφάσισαν όλοι µαζί να γίνουν τρία οχυρώµατα 

(ταµπούρια) µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να υπερασπίζεται το ένα το άλλο. Από τα τρία ταµπούρια 

ο Φλέσας κατέλαβε το πρώτο στα βόρεια της θέσης. Στο δεύτερο, το µεσαίο, πήγαν ο Δηµήτριος Φλέσας 

µαζί µε άλλους στο δε τρίτο ταµπούρι πήγαν ο Πιέρος Βοϊδής και οι Μανιάτες καπετάνιοι. Ανάµεσα σ’ 

αυτούς ήταν και ο γαµπρός του Πετρόµπεη, Αθανασούλης Καπετανάκης ή Αθανάσιος Μιχάλης καθώς 

και ο φηµισµένος Μανιάτης πειρατής καπετάν Παναγιώτης Κεφάλας. Τα οχυρώµατα είχαν διεύθυνση 

από βορά προς νότο. Η θέση που έγιναν τα ταµπούρια έκρυβε µεγάλο κίνδυνο επειδή αυτά ήταν στην 

πλαγιά και όχι στην κορυφή ή στη ράχη κάποιου υψώµατος. Έτσι δεν υπήρχε ικανή απόσταση µεταξύ 

των επιτιθέµενων Αιγυπτίων και των οχυρωµένων πολεµιστών αφού η ορατότητα µεταξύ τους ήταν 

περιορισµένη. 

Θύµατα και της έλλειψης «υπηρεσίας πληροφοριών» δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν το µέγεθος του 

εχθρικού στρατεύµατος αλλά κυρίως την ώρα της επίθεσης. Ο Ιµπραήµ µε οργανωµένο δίκτυο 

παραπληροφόρησης διέσπειρε αντικρουόµενες φήµες για τον αριθµό του στρατού του αλλά και την 

ηµέρα της εκστρατείας του. Έτσι κατάφερε να αιφνιδιάσει και να τροµοκρατήσει αυτό το γενναίο σώµα 

των ανδρών του Παπαφλέσσα που ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την κατασκευή των 

οχυρωµάτων. Ο Παπαφλέσσας ήθελε κλειστά ταµπούρια για µεγαλύτερη ασφάλεια αλλά η εµφάνιση 

του πολυπληθούς στρατεύµατος των Αιγυπτίων το επόµενο πρωί (20 Μαΐου) τους έκοψε την ανάσα. 

Δύο εχθρικά τµήµατα φάνηκαν, το πρώτο πάνω από το βουνό και το χωριό Σκάρµιγκα και το δεύτερο 

στη Χώρα, πάνω από το Κεφαλόβρυσο, µεταξύ των οχυρωµάτων και του βουνού Αγιά στα δυτικά. Η 

απόσταση των επερχόµενων εχθρών ήταν λίγο περισσότερη από µια ώρα. 

Αφού οι Έλληνες είδαν το πολυπληθές στράτευµα που «σκέπασε όλον τον τόπον, όσον βλέπει το µάτι 
του ανθρώπου» φοβήθηκαν και άρχισαν να µουρµουρίζουν. Η φυγή έγινε η πρώτη σκέψη των 

περισσοτέρων. Ο Παπαφλέσσας κάλεσε κοντά του τον µυστικοσύµβουλο και γραµµατέα του Γεώργιο 

Καραγιαννόπουλο, που αργότερα µετονοµάστηκε Τισαµενός και τον διέταξε να πάρει τα άλογά του 

και όλους τους υπηρέτες του, εκτός από τον Μιχαήλ Στάικο και να πάει να εγκατασταθεί στην 

απέναντι ράχη. Επειδή ο Τισαµενός δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, ο Παπαφλέσσας τον υποχρέωσε να 

πάει εκεί για να περιγράψει την επερχόµενη µάχη αλλά και για να παρακινεί και να οδηγεί τους τυχόν 

ερχόµενους για βοήθεια να παίρνουν γρήγορα µέρος στη µάχη και να χτυπούν στα νώτα τον εχθρό. 

Παρά όµως τη σχετική αισιοδοξία του αρχηγού πολλοί στρατιώτες αλλά και καπετάνιοι αποφάσισαν 

να φύγουν. Όσοι έµειναν, κι’ αυτοί δεν ήταν περισσότεροι από επτακόσιοι, άκουσαν τον θερµό λόγο 

της ψυχής του Παπαφλέσσα: 

…«Πιστεύω αδιστάκτως ότι θα είµεθα νικηταί αλλ’, ο µη γένοιτο, και νικηθώµεν, θα 
αδυνατίσωµεν την δύναµιν του εχθρού, πολλούς Τούρκους θα χάση, και την µάχην µας θα 
την ονοµάσουν ιστορικώς, Λεωνίδειον µάχην, Παππαγεώργη!»… 

    Τότε ο Μανιάτης καπετάνιος Πιέρος Βοϊδής είπε αυτά τα αξιοµνηµόνευτα λόγια:  

…« Πάµε εις τα ταµπούρια µας, και όποιος θα µείνη γιαµά, ας ακούη των γυναικών τα 
µυρολόγια »… 
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για να καταφέρει να ανακόψει την προέλαση του Ιµπραήµ από τη Μεσσηνία για την Τριπολιτσά. Θα το 

προσπαθούσε στο φυσικό όριο Μεσσηνίας-Αρκαδίας, στο Μακρυπλάγι. Στις 24 Μαΐου 1825 ο 

Κολοκοτρώνης αναφέρει από την Τριπολιτσά στο Υπουργείο Πολέµου: 

Προς το έξοχον Υπουργείον Πολέµου 

Έλαβον την υπ’ αριθ. 7030, χθες γεγραµµένην. Περιγραφήν του γενοµένου πολέµου 
έπεµψα εις το Υπουργείον, και την ζηµίαν των Ελλήνων και νίκην του εχθρού µε λύπην 
µου µεγάλην εγνωστοποίησα, και ότι οι εχθροί ελεηλάτησαν όλην την Αρκαδίαν. Και 
ανέφερον ότι µεγίστη ανάγκη είναι ήδη να µας προφθάσετε τροφάς και πολεµοφόδια, 
µάλιστα πολεµοφόδια, τα οποία να προφθάσετε όσον τάχος, διότι αυτά είναι η ψυχή του 
πολέµου. Χωρίς τροφήν ηµπορούν να βαστάσουν µίαν ηµέραν, χωρίς όµως φυσέκια ουδέ 
στιγµήν· και ηξεύρετε ότι δεν έχοµεν ούδ’ έν, και ο εχθρός µε τον οποίον έχοµεν να 
κάµωµεν είναι επίµονος και διαρκεί τον πόλεµον. Είναι λοιπόν µεγάλη η ανάγκη και δια 
την αγάπης της πατρίδος και πίστεως, αίτινες κινδυνεύουσι, κάµετε τα αδύνατα δυνατά 
να προφθάσουν όσον τάχος τροφάς και εφόδια, τροφάς και εφόδια!  
Επειδή οι φροντισταί οι πρώτοι (σηµ. εδώ εννοεί τους φροντιστές της Καλαµάτας που είχε 
ήδη καταληφθεί από τον Ιµπραήµ) ούτε ηξεύροµεν καν πού ευρίσκονται. 
Ο εχθρός ήλθεν εις τους Λάκκους και είναι στρατοπεδευµένος εις τα χωρία Λάκκων. Ίσως 
σήµερον προσβάλη τα Δερβένια. Σήµερα πρωί έβγαλα εδώθε τον Γενναίον, τον υιόν µου, 
µετά των πολιτών και οµού και ο πολιτάρχης και τινες άλλοι, και σπεύδουν να 
προκαταλάβουν τα Δερβένια. Οι Μυστριώται εστρατοπέδευσαν εις Καλαµάταν. Σήµερον 
εκκινώ και πολλά άλλα στρατεύµατα και έως αύριον εκκινούν όλα. Αλλά συγκροτείται 
µέγα στρατόπεδον χωρίς τροφάς και πολεµοφόδια. Δεν εγχώρια ζωηρότερα χρώµατα να 
ζωγραφίσω την ανάγκην. Όθεν µένω εν τοσούτω. 

    Τη 24 Μαΐου 1825 
       Εκ Τριπολ.                                                        Ο πατριώτης 
                                                                            Θ. Κολοκοτρώνης 

ΓΑΚ, Υπουργείον Πολέµου, Φ. 67, 24-5-1825, Κολοκοτρώνης προς Υπουργείον Πολέµου.   

Ο Κολοκοτρώνης δεν πρόλαβε όµως να οχυρώσει τα Δερβένια. Ο στρατός των Αιγυπτίων, οκτώ 

χιλιάδες άνδρες µε ιππικό και πυροβολικό κατάφερε να παρακάµψει τη θέση των Ελλήνων και πέρασε 

από τη «Σιορόκα», µε την κρυφή βοήθεια Τούρκων δούλων στο Λεοντάρι. Αυτοί βρίσκονταν εκεί, επειδή 

παλιότερα τους είχαν πάρει δούλους Έλληνες Λεονταρίτες. Το µόνο που κατάφερε ο Κολοκοτρώνης 

περιµένοντας ενισχύσεις στα Δερβένια, ήταν να καθυστερήσει το αιγυπτιακό ιππικό που δεν µπορούσε 

να περάσει από το στενό µονοπάτι της Σιορόκας. 

Στις 4 Ιουνίου, οι Αιγύπτιοι είχαν στρατοπεδεύσει στην Πολιανή. Ο Κολοκοτρώνης εκείνη την ηµέρα 

βρισκόταν στον Άκοβο, όπου είχε ζήσει για δώδεκα χρόνια και γνώριζε καλά την περιοχή. Οι Έλληνες, 

συνολικά τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι, έπιασαν στο Δυρράχι το πέρασµα που οδηγεί στον Μυστρά και οι 

περισσότεροι υπό τον Κανέλλο Δεληγιάννη και τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, µετά από εντολή του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη οχυρώθηκαν σε κλειστά ταµπούρια στο χαµηλής στρατηγικής αξίας ύψωµα 

της Δραµπάλας. Ακολούθησαν µάχες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι Αιγύπτιοι µε καλύτερη 

οργάνωση και εκπαίδευση, µε τα εννέα πυροβόλα τους και παρά τις απεγνωσµένες προσπάθειες των 

αµυνοµένων, σε µια τριήµερη µάχη κατάφεραν να τους απωθήσουν. Ο στρατός του Ιµπραήµ έφτασε 

µέχρι το κέντρο εφοδιασµού των Ελλήνων στο Λεοντάρι και από εκεί κατευθύνθηκε στο κέντρο της 

Πελοποννήσου καίγοντας χωρία και αφανίζοντας τον τόπο, άνοιξε τον δρόµο για την Τριπολιτσά. Η 

ελληνική άµυνα κατέρρευσε και η απογοήτευση απλώθηκε παντού. Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε 

καταφέρει να ανακόψει τον Ιµπραήµ και οι χωρικοί έντροµοι, κατέφυγαν στα βουνά. Η διάλυση του 

στρατοπέδου αποδόθηκε στην ανεπάρκεια της Επιτροπής της Τριπολιτσάς. Όµως σύµφωνα µε τα 

γεγονότα την µικρότερη ευθύνη για τη συντριβή είχε η Επιτροπή της Τριπολιτσάς. Η διαδροµή της 

τροφοδοσίας είχε ως εξής: Τα εφόδια, κυρίως αλεύρι, προωθούνταν από το Ναύπλιο µε πλοία και από 

το Άργος µε ζώα, προς την Επιτροπή των Μύλων και από εκεί πάλι µε ζώα στην Επιτροπή της 

Τριπολιτσάς. Η Επιτροπή έπρεπε να τα προωθήσει στο φροντιστήριο του Λεονταρίου όπου θα 
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παρασκευαζόταν το ψωµί. Από εκεί θα γινόταν η διανοµή προς όλα τα στρατιωτικά σώµατα. Σε 

έγγραφό της από τις 6 Ιουνίου 1825 η Επιτροπή αναφέρει: 

«… Η προχθεσινή µαντεία αλήθευσαν σήµερον, κατά θείαν παραχώρησιν*, ως εκ των 
περικλεισµένων πληροφορείται η Σ. Διοίκησις. Ζαχιρέν και πολεµοφόδια ζητούν µε τόσην 
επιµονήν, και ηµείς εδώ δεν έχοµεν να τους προφθάσωµεν. Σήµερον µήτε έν ψωµί δεν 
εδώσαµεν εις τινα· όσον ευρέθη εδώ το αποστείλαµεν. Στρατεύµατα ζητούν, αλλ’ εις 
τούτο καµµία οικονοµία δεν γίνεται. Εκείνο όπου ηδυνήθη η Επιτροπή, έβαλε τελάλη εις 
την πόλιν· µεταχειρίζεται βίαν, ίσως ηµπορέση να εβγάλη µερικούς. Αυτά έτρεξαν µέχρις 
της ώρας και Κύριος ίλεος…». 
(*Η επιτροπή πίστευε λανθασµένα ότι ο Ιµπραήµ είχε αποκλειστεί στην Πολιανή). 

Κων. Λ. Κοτσώνη. Ο Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο. Σελ.144 & 145 Αθήνα 1999. Ε.Π.Σ. 

Στις 7 Ιουνίου, το Υπουργείο Πολέµου, που και αυτό λανθασµένα πίστευε ότι ο Ιµπραήµ είχε 

αποκλειστεί στην Πολιανή, απάντησε µεταξύ άλλων στον Κολοκοτρώνη: 

«… σας πέµπονται όλα χωρίς αργοπορίαν, ώστε εάν τα ζώα των γειτνιαζουσών τούτων 
επαρχιών δεν εξαρκέσωσι να µετακοµίσωσι µε µιάς όλα, θέλοµεβν φορτωθή ηµείς οι ίδιοι 
δια να τα φέρωµεν εις το στρατόπεδόν σας, από το οποίον περιµένεται ο όλεθρος του 
εχθρού …». 

Κων. Λ. Κοτσώνη. Ο Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο. Σελ.145 Αθήνα 1999. Ε.Π.Σ. 

Από τη Δραµπάλα ο Κωνσταντίνος Μαυροµιχάλης µε τους άνδρες του πήγαν στους Μύλους, ενώ οι 

υπόλοιποι οπλαρχηγοί µε τους Κολοκοτρωναίους, τον Πλαπούτα τον Δεληγιάννη κ.ά. κατέφυγαν στην 

επαρχία Καρύταινας. Η αναφορά-έκθεση επιχειρήσεων των 5, 6 και 7 Ιουνίου του Κολοκοτρώνη προς το 

Εκτελεστικό από τη Στεµνίτσα στις 10 Ιουνίου δίνει πολύ παραστατικά την κατάσταση: 

«Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώµα  

….Ο φόβος ενεσπάρη πανοικεί και οι Έλληνες δεν εκοίταζαν ειµή να φύγωσι µε τα 
γυναικόπαιδά των εις τα όρη και δάση. Τω αυτώ τούτω τω διαστήµατι τί δεν έκαµα; 
Έγραψα πανταχού και εις την Σπάρτην, τον Μπέην, τον Μούρτζινον και τους λοιπούς 
καπεταναίους. Εις την Λακεδαιµονίαν, προς τους Αρκαδίους, τους Φαναρίτας, τους 
Πισινοχωρίτας, τον γέροντα Πέτροβαν και εν γένει παντού…  
….Ταύτην την στιγµήν έµαθον ότι ο εχθρός εµβήκεν εις Τριπολιτσάν. Όθεν εις κυβέρνησίν 
σας. Και εν τοσούτω µένω ευσεβάστως.  

    Τη 10 Ιουνίου 1825 
       Από Στεµνίτζαν                                   Ο ευπειθής πατριώτης 
                                                                            Θ. Κολοκοτρώνης 

Ηµείς ξεκινούµεν δια τα Τρίκορφα µε όσα δυνηθώµεν περισσότερα στρατεύµατα. Σας 
περικλείεται εν γράµµα εκ του οποίου πληροφορείσθε. Οι κατάσκοποι και προδόται της 
πατρίδος ευρίσκονται αυτού, εις την καθέδραν της Διοικήσεως, εις το Ναύπλιον, και 
πράξατε όπως ορίζετε. 
                                                                          Ο ίδιος 
                                                                               Θ. 

Κων. Λ. Κοτσώνη. Ο Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο. Σελ.139-42 Αθήνα 1999. Ε.Π.Σ 

Στις 10 Ιουνίου 1825, ο Ιµπραήµ κατέλαβε επίσης αµαχητί, την ερηµωµένη Τριπολιτσά και αφού άφησε 

φρουρά, την εποµένη ηµέρα βάδισε κατά του Άργους και του Ναυπλίου. Η κυβέρνηση που έδρευε στο 

απροετοίµαστο για πολιορκία Ναύπλιο, κατάλαβε ότι έπρεπε «πάση δυνάµει» να ανακοπεί η 

προέλαση των Αιγυπτίων. Εκτός των άλλων στο Ναύπλιο κυκλοφορούσαν αβάσιµες φήµες ότι ο 

Μαυροκορδάτος και ο Κωλέττης είχαν έρθει σε συνεννόηση µε τον Ιµπραήµ για να του παραδώσουν 

την πόλη! Την προετοιµασία για την άµυνα της πόλης ανέλαβε ο υπουργός πολέµου Ανδρέας 
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Μεταξάς, ο οποίος κατάφερε να επιβάλει την τάξη στο Ναύπλιο. Στους Μύλους, ένα µικρό χωριό κοντά 

στη λίµνη της Λέρνας, επτά χιλιόµετρα νότια του Άργους, η κυβέρνηση είχε συγκεντρώσει µεγάλη 

ποσότητα δηµητριακών για τον εφοδιασµό του στρατού. Επίσης από τους Μύλους θα µπορούσαν να 

υδροδοτήσουν το Ναύπλιο σε περίπτωση καταστροφής του υδραγωγείου του από επιτιθέµενους 

εχθρούς.  Παρά τη σοβαρή στρατηγική αξία τους και το τελωνείο που υπήρχε εκεί, οι Μύλοι ήταν 

ανοχύρωτοι. Ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Μακρυγιάννης, περιµένοντας επίθεση από των Ιµπραήµ, 

προσπάθησαν να κατασκευάσουν πρόχειρα οχυρώµατα κοντά στο τελωνείο για να προστατέψουν 

τουλάχιστον το αλεύρι. Ευνοϊκοί για την άµυνα ήταν οι βάλτοι που περιβάλανε τους Μύλους. Λίγες 

ηµέρες µετά την αρχή της κατασκευής των οχυρώσεων έφτασαν στους Μύλους ενισχύσεις υπό τους 

Κωνσταντίνο Μαυροµιχάλη, Νταλιάνη Χατζηµιχάλη, τον πρίγκιπα Δηµήτριο Υψηλάντη κ.α. καθώς και 

τριάντα τρία εξοπλισµένα πλοία. Επικεφαλής των περίπου τετρακοσίων ογδόντα Ελλήνων ορίστηκε ο 

Δηµήτριος Υψηλάντης και τυπικά υπαρχηγός ο Κωνσταντίνος Μαυροµιχάλης. Μπροστά από το 

Ναύπλιο και τους Μύλους αντίστοιχα, αγκυροβόλησαν ως παρατηρητές, µια µοίρα του αγγλικού 

στόλου υπό τον Gawen William Hamilton και µια γαλλική υπό τον Henri de Rigny. 

Ο Ιµπραήµ, αφού εγκατέστησε φρουρές στην έρηµη Τριπολιτσά, στις 11 Ιουνίου, κατευθύνθηκε για το 

Άργος και το Ναύπλιο. Ο Κολοκοτρώνης, πιστεύοντας ότι ο Ιµπραήµ µετά την Τριπολιτσά θα 

κατευθυνόταν για την Πάτρα, είχε αποσύρει όλα τα στρατεύµατά σε αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας 

ανυπεράσπιστο το δρόµο για το Ναύπλιο. Στις 12 Ιουνίου, οι Αιγύπτιοι στρατοπέδευσαν ανάµεσα στο 

Άργος και τους Μύλους, στην ακτή του όρµου απέναντι από το Ναύπλιο. Στους Μύλους τον περίµενε 

το µικρό ελληνικό σώµα υπό τον Δηµήτριο Υψηλάντη. Το επόµενο πρωινό το αιγυπτιακό στράτευµα 

κατέβηκε τους λόφους και κατέλαβε την πεδιάδα πηγαίνοντας για το Άργος, χωρίς να αποπειραθεί 

κάποια επιχείρηση εναντίον των Μύλων. Την ώρα που περνούσε κοντά στους Μύλους η οπισθοφυλακή 

των Αιγυπτίων οι οχυρωµένοι Έλληνες άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Εκεί τραυµατίστηκε ο Γάλλος 

επικεφαλής στρατιωτικός σύµβουλος του Ιµπραήµ και υπεύθυνος για την οργάνωση του αιγυπτιακού 

στρατού, Σεβ ή Σουλεϊµάν µπέης.  

Μετά τον αρχικό αιφνιδιασµό, οι Αιγύπτιοι απέκοψαν την οπισθοφυλακή τους, περίπου δύο χιλιάδες 

άνδρες που παρέµειναν για να επιτεθούν στους Μύλους και οι υπόλοιποι συνέχισαν την πορεία τους 

για το Άργος. Οι βάλτοι της περιοχής δεν επέτρεπαν τη χρήση ιππικού. Η αιγυπτιακή επίθεση ήταν 

σφοδρή και τα τρία ελληνικά οχυρώµατα αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Τότε έφτασαν και ενισχύσεις από 

το Ναύπλιο. Ανάµεσά τους και ο καπετάνιος του Ολύµπου, Μήτρος Λιακόπουλος, µε 50 έµπειρους 

πολεµιστές. Στην απελπισία τους οι αµυνόµενοι τράβηξαν τα σπαθιά τους και επιτέθηκαν σε µάχη 

σώµα µε σώµα. Ένας φιλέλληνας εθελοντής, ο Αµερικανός αξιωµατικός Jonathan Peckham Miller µε 

δέκα Βουλγάρους «καθάρισαν» τον περίβολο από τους επιτιθέµενους Αιγυπτίους. Το κύριο σώµα του 

στρατού του Ιµπραήµ, µη περιµένοντας µια τέτοια εξέλιξη, είχε ήδη φτάσει στο Άργος. Οι Αιγύπτιοι 

αιφνιδιασµένοι τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας στους Μύλους περίπου πενήντα νεκρούς. Οι Έλληνες 

έχασαν τέσσερις. Ο Υψηλάντης στην αναφορά του προς την κυβέρνηση σηµείωνε ότι οι απώλειες των 

Αιγυπτίων έφθαναν τους τετρακόσιους! Αυτό βέβαια δεν το έκανε για να εξυψώσει τον εαυτό του, 

αλλά για να τονώσει το ηθικό των αγωνιζόµενων στρατιωτών και του λαού. Στο Ναύπλιο εκδόθηκαν 

επανειληµµένα, προκηρύξεις για γενική επιστράτευση για τα σώµατα του Κολοκοτρώνη και του 

Υψηλάντη, χωρίς όµως καµιά ανταπόκριση. Χιλιάδες στρατιώτες και ένοπλοι άτακτοι περιφέρονταν 

άσκοπα στους δρόµους του Ναυπλίου. Οι Αιγύπτιοι αφού έφτασαν στο Άργος και το κατέλαβαν 

αµαχητί, προχώρησαν σε λεηλασίες και των γύρω χωριών. Στη συνέχεια αφού προσπάθησαν χωρίς 

επιτυχία µε το ιππικό τους να «κόψουν» την υδροδότηση του Ναυπλίου, αποσύρθηκαν ανενόχλητοι 

στην Τριπολιτσά.  

Μετά την ήττα του Ιµπραήµ στη Σχινόλακκα στις 15/16 Μαρτίου 1825 από τον Γέρο-Καρατάσο που θα 

µπορούσε, λόγω της βροχής, να αποδοθεί και στη βρεγµένη πυρίτιδα, ήρθε ακόµα µία, έστω και 

περιορισµένης έκτασης ήττα από τον Δηµήτριο Υψηλάντη στους Μύλους. Η µάχη των Μύλων 

απέτρεψε την κατάληψη του Ναυπλίου. Μετά τη µάχη, µε πρόταση του Δηµητρίου Υψηλάντη στην 

κυβέρνηση, πήραν τιµητικές προαγωγές οι Μακρυγιάννης, Νταλιάνης Χατζηµιχάλης, Μήτρος 

Λιακόπουλος και ο Γάλλος φιλέλληνας Francois Graillard. Η µικρής έκτασης νίκη του Υψηλάντη, ήρθε 

να τονώσει την πίστη των Ελλήνων που σε αυτή τη συγκυρία της συντριβής και του τρόµου από την 

σχεδόν ανεµπόδιστη προέλαση του στρατού του Ιµπραήµ, απογοητευµένοι έτρεχαν στα βουνά. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

στρατιωτικό σώµα του αγγλικού στρατού και πολέµησε εναντίον των Γάλλων για την κατάληψη της 

Λευκάδας. Οι υπηρεσίες του ανταµείφθηκαν και του απονεµήθηκε ο βαθµός του ταγµατάρχη. Εκεί 

γνώρισε την στρατιωτική οργάνωση και την διοίκηση στρατιωτών. Έµεινε στη Ζάκυνθο υπηρετώντας 

στον αγγλικό στρατό µέχρι το 1817 και στη συνέχεια ασχολήθηκε µε το ζωεµπόριο, µέχρι τις τελευταίες 

ηµέρες του 1820 που αναχώρησε για τη Μάνη. 

Μετά την επιβολή από το «σύµφωνο των Παρισίων» (1815) της βρετανικής προστασίας στα Επτάνησα, 

το 1817 επιβλήθηκε από τον «Λόρδο Ύπατο Αρµοστή των Ιονίων Νήσων» Thomas Maitland, το 

«Σύνταγµα των Ηνωµένων Κρατών των Ιονίων Νήσων». Το σύνταγµα του εγκατεστηµένου στην 

Κέρκυρα «King Tom», όπως αποκαλούσαν σκωπτικά οι ντόπιοι τον Maitland, αποσκοπούσε στην 

καταπολέµηση της εθνικής συνείδησης των επτανησίων, ήταν ανελεύθερο και δηµιούργησε πλήθος 

αντιδράσεων. Η στάση του µε τη δήµευση των περιουσιών, τον διωγµό των κατοίκων και το ξεπούληµα 

της Πάργας στον Αλή-πασά ήταν ανθελληνική και σαφώς εχθρική για την Ελληνική Επανάσταση. 

Την άνοιξη του 1815, ο κόµης Ρώµας ίδρυσε στη Ζάκυνθο µια νέα τεκτονική στοά µε την ονοµασία 

«Αναγεννηθείς Φοίνιξ» και ξεκίνησε την πατριωτική του δράση. Το 1816 στην Κέρκυρα, διαφωνώντας 

µε το σχεδιαζόµενο απολυταρχικό «Σύνταγµα» των Άγγλων, συγκρούστηκε µε τον Ύπατο Αρµοστή 

των Ιονίων Νήσων, Thomas Maitland και αναγκάστηκε να µετακοµίσει στη Ζάκυνθο. Τον Απρίλιο του 

1819 µυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Αριστείδη Παπά και άρχισε να συγκεντρώνει γύρω του 

πολλούς από τους µελλοντικούς αγωνιστές της Επανάστασης που τότε βρίσκονταν στη Ζάκυνθο. 

Ανάµεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Κολοκοτρώνης. 

Επειδή το 1820 η δράση του Ρώµα είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτή και παρά την τεκτονική του 

ιδιότητα, να ενοχλεί την αγγλική διοίκηση, αυτός αποφάσισε να καταφύγει στη Βενετία, όπου 

παρέµεινε για τέσσερα χρόνια, µέχρι το θάνατο του Ύπατου Αρµοστή των Ιονίων Νήσων Thomas 

Maitland. Και στην βόρεια Ιταλία ανέπτυξε σηµαντική εθνική δράση αφού η γνώµη του ήταν 

βαρύνουσα για τους επαναστατηµένους.  

Μετά την εγκατάσταση του νέου Ύπατου Αρµοστή sir Frederick Adam στα Επτάνησα, ο κόµης 

Διονύσιος Ρώµας επέστρεψε στη Ζάκυνθο στα µέσα περίπου του 1824. Εκεί τον «περίµενε» µια σοβαρή 

κληρονοµιά. Η περιουσία του Αντώνιου Μαρτινέγκου. Ο Ρώµας έγινε ο πλουσιότερος Επτανήσιος. Αν 

και αναµφισβήτητα αρχικά, µετά την παρασηµοφόρησή του από τον Ναπολέοντα, ήταν «γαλλόφιλος» 

στη συνέχεια µεταστράφηκε σε «ρωσόφιλο» και αργότερα σε «αγγλόφιλο». Όµως ουσιαστικά, ο κόµης 

Ρώµας διάλεξε να παραµείνει απλός πατριώτης και µάλιστα «χαµηλών τόνων».  

Το φθινόπωρο του 1824 κι ενώ στην Ελλάδα ο εµφύλιος έφθανε στην κορύφωσή του, ο Ρώµας 

εκµεταλλευόµενος και την οικονοµική του κατάσταση, σχηµάτισε µαζί µε τον ιατροχειρουργό 

Παναγιώτη-Μαρίνο Στεφάνου και τον επίσης γιατρό, διευθυντή του λοιµοκαθαρτηρίου της Ζακύνθου, 

Κωνσταντάκη Δραγώνα, την Επιτροπή Ζακύνθου, το «Τρισυπόστατον». Σκοπός της Επιτροπής ήταν 

κυρίως η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και πολεµοφοδίων στη δοκιµαζόµενη Ελλάδα. Για τη 

σύσταση και τη λειτουργία της Επιτροπής, που πολιτικά ήταν προσανατολισµένη στην Αγγλία, είχαν 

προηγηθεί και µυστικές τεκτονικές προσυνεννοήσεις.  

Κατά τη διαδικασία µορφοποίησης φιλελεύθερων ριζοσπαστικών ιδεών στην επαναστατηµένη Ελλάδα 

είχε προηγηθεί το 1823, η ίδρυση στο Λονδίνο του Φιλελληνικού Κοµιτάτου (London Greek Commiˆee) 

µε κύριο σκοπό την υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η πρώτη συνεδρίαση του Φιλελληνικού 

Κοµιτάτου έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 1823 στο Strand του Λονδίνου. Ο κοινός σκοπός του Φιλελληνικού 

Κοµιτάτου του Λονδίνου και της Επιτροπής Ζακύνθου έφερε τη συνεργασία τους. Η τεκτονική εµπειρία 

των µελών της Επιτροπής Ζακύνθου, τους επέτρεπε να επηρεάζουν τις εξελίξεις µέσω αδιευκρίνιστων 

υπογείων ρευµάτων ακόµα και τεκτονικών αντιθέσεων. 

Με τη δηµιουργία της Επιτροπής Ζακύνθου και αφού στον Μοριά λόγω του εµφυλίου επικρατούσε 

χάος και ακυβερνησία, ένα ανεπίσηµο κλιµάκιο της ελληνικής διπλωµατίας, ένα δίκτυο προώθησης 

της ελληνικής προπαγάνδας, ένα µυστικό διευθυντήριο του Αγώνα, είχε σχηµατιστεί στα Επτάνησα. 

Το λοιµοκαθαρτήριο της Ζακύνθου, λόγω της εκεί θέσης του Δραγώνα, έγινε το κέντρο επικοινωνίας 

και συλλογής πληροφοριών της Επιτροπής. Από εκεί διαβιβάζονταν όλα τα επίσηµα έγγραφα της 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

  

ΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ 

Ο Κλήρος, οι Παραστάται, οι Αρχηγοί, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, 
του Ελληνικού Έθνους. 

•Αον. Παρατηρούντες ότι δια τα ανεξάλειπτα δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και κυριότητος, 
δια τας επικρατούσας αρχάς της Θρησκείας και Ελευθερίας και δια το εκ φύσεως έµφυτον, 
του να διατηρή και ασφαλίζη έκαστος την ιδίαν ύπαρξιν, οι Έλληνες ενωπλίσθησαν µε τα 
όπλα της Δικαιοσύνης και εις διάστηµα πλέον των τεσσάρων ετών υπέστησαν 
αποφασιστικώς και σταθερώς κατά των Δυνάµεων της Ασίας, της Αφρικής και της 
Αιγύπτου, πεζών τε και ναυτικών, και εις όλους τούτους τους κινδύνους τώρα ηφάνισαν και 
τώρα άµπωσαν τας κολοσιαίας δυνάµεις των εχθρών, και, τελευταίον, στερηµένοι παντός 
µέσου ανήκοντος εις τοιούτον υψηλόν εγχείρηµα, καθιέρωσαν ούτοι δια του αίµατός των, τα 
πολύτιµα αυτών δικαιώµατα και έδωκαν εις τον εκπεπληγµένον κόσµον όχι τόσον κοινάς 
αποδείξεις, δι’ όσον είναι ικανός ένας λαός, εκ φύσεως γεννηµένος δια να ζη ελεύθερος και 
όστις ήδη εδυνήθη να διασπάση τους βρόγχους µιας ικανώς πολυχρονίου καταθλιπτικής 
δουλείας. 
•Βον. Παρατηρούντες, ότι εκ των αποτελεσµάτων µιας πάλης ούτως ανοµοίου, απέκτησαν 

οι Έλληνες την απαράµιλλον απόφασιν της πολιτικής αυτών καταστάσεως. 
•Γον. Σκεπτόµενοι ότι πράκτορες τινών ηπειρωτικών Δυνάµεων, αν και Χριστιανών, δεν 

διεφύλαξαν οδηγίαν, συνεχόµενην µε τας αρχάς, τας οποίας αυτοί εστερέωσαν, αλλά από 
µέρους αυτών δεν έλειψαν να εκβώσιν συνεχώς αντιρρήσεις πολιτικαί πολυµόρφου ουσίας 
και χαρακτήρος. 
•Δον. Παρατηρούντες, ότι τινές τούτων των πρακτόρων παίζουν δια των απεσταλµένων 

των εντός της Ελλάδος, ώστε να εισχωρήση είς τινάς Έλληνας η κλίσις, δια να συστήσουν 
νέους σχηµατισµούς πολιτικούς, αρµοδίους προς το πνεύµα και τα τέλη των τοιούτων 
παρακινητών. 
•Εον. Παρατηρούντες, ότι όχι ολίγους κατατρεγµούς και παρεκβάσεις υποφέρει η νόµιµος 

και τακτική κίνησις του ελληνικού Ναυτικού από τους Αρχηγούς των Θαλασσίων Δυνάµεων 
τινών Βασιλείων, οίτινες κατά πάντα τρόπον πειράζουν τα καθήκοντα της διακηρυχθείσης 
ουδετερότητος από τας Αυλάς των εις τας Συνελεύσεις του Λεϊβάχ και Βερώνης. 
•ςον. Παρατηρούντες µε µεγάλην θλίψιν αυτούς τους Χριστιανούς οπλιζοµένους εναντίον 

των οπαδών του Ευαγγελίου και εις βοήθειαν εκείνων του Αλκορανίου, εις τρόπον, ώστε, 
στρατιώται ευρωπαίοι, εναντίον πάσης αρχής αληθούς πολιτικής και ηθικής, σπεύδουν να 
διδάξουν, διορίσουν και οδηγήσουν τα στίφη των βαρβάρων, διευθυνόµενα να λεηλατήσουν 
την ιεράν εκείνην γην, ήτις σκεπάζει ανάµικτα και συγκεχυµένα τα αθάνατα Κόκκαλα των 
Κιµώνων, των Τσαµαδών, των Λεωνιδών, των Βοτσαρών, των Φιλοποιµένων, των 
Νικηταραίων και Κολιαίων, όπερ εµποδίζει τας προόδους της ιεράς υποθέσεως της Ελλάδος. 
•Ζον. Παρατηρούντες, ότι η Διοίκησις της Μεγάλης Βρεττανίας, ευτυχής εις το να 

διευθύνη λαόν ελεύθερον, είναι η µόνη, ήτις διετήρησε µέχρι λεπτού καθαράν την 
ουδετερότητα, περιφρονούσα να µιµηθή τας αναφανδόν βίας ή τας νεφώδεις διαχειρίσεις, αι 
οποίαι απ’ άλλους αδιακόπως επράχθησαν και πράττονται εις την Ελλάδα, 
Κωνσταντινούπολιν και Αίγυπτον. 
•Ηον. Σκεπτόµενοι, ότι η Βρεττανική αδιαφορία δεν αρκεί να αντιρροπήση τον ήδη 

επηυξηµένον εξωτερικόν κατατρεγµόν προς βλάβην της Ελλάδος. 
•Θον. Παρατηρούντες, ότι η Ελλάς, όχι από χαύνωσιν δυνάµεων, ούτε από αδυνατισµένην 

απόφασιν, δεν ηδυνήθη µέχρι τούδε να προσεπιχειρή, αλλά δια τα προρρηθέντα αίτια και 
µάλιστα την πηγάζουσαν από του να µην έλαβε ποτέ Διοίκησιν υπερτέραν των παθών και 
σχέσεων.  
•Ιον. Παρατηρούντες, ότι οι Έλληνες, εις τοιαύτην γενναίαν µάχην, ή πρέπει να εκβώσιν 

από ταύτην νικηταί, ή θέλουν είσθαι τελείως αφανισµένοι, επειδή ουδέν µέσον είναι, το οποίο 
να δύναται να τους αποσπάση από ταύτην την απόφασιν, ήτις ήδη κατήντησεν από τας φοράς 
του πολέµου και του χρόνου άφευκτος.    
•Ιαον Παρατηρούντες, τελευταίον, ότι αν από υπερτάτην χάριν της Προνοίας, 

ευρίσκωνται στερεωµέναι πλησίον µας αι βρεττανικαί δυνάµεις, χρεωστεί η Ελλάς εις την 
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παρούσαν αυτής κατάστασιν να ωφεληθή από τούτο εγκαίρως, ως και να ελπίση εις την 
ευθύτητα και φιλανθρωπίαν της ισχυράς αυτής Διοικήσεως. 

Όθεν, προς ασφάλειαν των ιερών δικαιωµάτων της του Κράτους ελευθερίας και ικανώς 
στερεάς πολιτικής υπάρξεως, η Ελλάς, δια της παρούσης δηµοσίας πράξεως, 
προσδιορίζει, θεσπίζει, αποφασίζει και βούλεται τον επόµενον 

Νόµον. 

    Α´.) Το Ελληνικόν Έθνος, δυνάµει της παρούσης πράξεως, θέττει εκουσίως την ιεράν 
παρακαταθήκην της αυτού Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού 
υπάρξεως υπό την µοναδικήν υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεττανίας. 
    Β´.) Η παρούσα αύτη οργανική Πράξις του ελληνικού Έθνους συνοδεύεται µε επί τούτω 
διπλούν υπόµνηµα προς την Σεβασµίαν Διοίκησιν της Αυτού Βρεττανικής Μεγαλειότητος 
κατ’ ευθείαν εις Λονδίνον και συγχρόνως αποστέλλεται εµµέσως δια της Αυτού 
Εξοχότητος του Λόρδου Μεγάλου Αρµοστού της Αυτού Μεγαλειότητος εις τας Ενωµένας 
επαρχίας των Ιονικών Νήσων. 
    Γ´.) Οι Πρόεδροι των ευτάκτων Βουλευτηρίων του Κράτους, ξηράς και θαλάσσης θέλουν 
ετοίµως εκπληρώση τον παρόντα ΝΟΜΟΝ. 

Εν Πελοποννήσω τη 24 Ιουλίου 1825 

Ο Πρόεδρος των κατά ξηράν ευτάκτων Βουλευτηρίων 
του Ελληνικού Κράτους και Γενικός Αρχηγός 

των κατά γην Δυνάµεων 

Θ. Κολοκοτρώνης 

Αντίστοιχα η «ναυτική» εκδοχή της Αίτησης κατέληγε: 

Ο Πρόεδρος των ευτάκτων συσσωµατώσεων των Νήσων  
του Αιγαίου Πελάγους και λοιπών µερών του Ελληνικού  

Κράτους και αρχιναύαρχος των κατά θάλασσαν Δυνάµεων. 

Ανδρέας Μιαούλης  

Ακολουθούσαν οι υπογραφές ανά περιοχή και κατηγορία παραγόντων όπως κληρικών, παραστατών, 

πολιτικών, στρατιωτικών… 

Η απάντηση του George Canning εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1825: 

(Αντίγραφον)  
Υπουργείον των Εξωτερικών 

Οκτωβρίου 13 1825 
Κύριοι! 

    Δια χειρός του κάπ. Μιαούλη έλαβον την επιστολήν, την οποίαν µου εκάµατε την τιµήν 
και διευθύνατε προς εµέ κατά την 28 του Ιουλίου συνοδεύουσαν µίαν διακήρυξιν, την 
οποίαν µε παρακαλείτε να παρρησιάσω προς τον βασιλέα, τον Κύριόν µου. Επειδή µία 
παροµοία διακήρυξις, συνοδευοµένη µε γράµµα του κυρίου Κολοκοτρώνη µε είχε φθάσει 
προλαβόντως διά της Διοικήσεως της Επτανήσου, η Διοίκησις της Αυτού Μεγαλειότητος 
είχε προηγουµένως σκεφθή βαθέως περί της υποθέσεως αυτής πρίν ακόµη φθάση ο κάπ. 
Μιαούλης. Είµαι λοιπόν προετοιµασµένος να σας από κριθώ οριστικώς, δια µιάς, περί 
τούτου. 
    Η Βρεττανική Διοίκησις απ’ αρχής του µεταξύ της Οθωµανικής Πόρτας και των 
Ελλήνων τωρινού αγώνος επροκήρυξε και διεφύλαξε στενήν και ειλικρινή ουδετερότητα. 
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Η Μεγάλη Βρεττανία είναι προ πολλού δια συνθηκών συνδεδεµένη µε την Οθωµανικήν 
Πόρταν και δεν ηµπορεί να παραπονεθή ότι η Πόρτα παρέβη αυτάς τας συνθήκας, υπό την 
σκέπην των οποίων και υποκείµενα και ιδιοκτησίαι και εµπορικά συµφέροντα µεγάλων 
Εταιρειών εκ µέρους των υπηκόων της Αυτού Μεγαλειότητος προστατεύονται εντός της 
Οθωµανικής επικρατείας. Δι’ αυτάς λοιπόν τάς περιστάσεις δεν φάινεται εις το 
Βρεττανικόν Κράτος, µήτε µε την εµπιστοσύνην, µήτε µε τάς αρχάς του Νόµου συνάδον, ο 
οποίος νόµος κανονίζει τα καθήκοντα των εθνών τού ενός προς το άλλο και διαφυλάττει 
την γενικήν ειρήνην, αν θελήση να κινήση πόλεµον εναντίον της Πόρτας, η οποία δεν 
έδωσεν εις το Βρεττανικόν Κράτος δικαίαν αιτίαν διαφιλονικίας.  
    Κανείς δεν ηµπορεί διά µίαν στιγµήν να αµφιβάλη ότι το να δεχθή η Βρεττανική 
Διοίκησις την προσφοράν της διακηρύξεως, την οποίαν εκάµετε την τιµήν και εστείλατε 
προς εµέ, είναι πραγµατικώς το να κηρύξωµεν τον πόλεµον εναντίον της Πόρτας.  
    Μεγάλης χαµερπείας και ανοησίας έργον ήθελεν είσθαι το να αναδεχθή οποιαδήποτε 
δύναµις επάνω της την προσφεροµένην προστασίαν της Ελλάδος και να µη προσφέρη 
ενταυτώ εις την Ελλάδα βοήθειαν χρηµατικήν, πολιτικήν και πολεµικήν, όσην 
περισσοτέραν ηµπορούσεν. Η προς το έθνος λοιπόν τούτο πρότασις των Ελλήνων δεν 
απόβλέπει µόνον το να κηρύξη τον πόλεµον εναντίον της Πόρτας, αλλά και να αναδεχθή 
µόνον του όλον το βάρος αυτού του πολέµου και να υποχρεωθή να µην αφήση τα όπλα έως 
ού στερεωθή η ανεξαρτησία της Ελλαδος. 
    Δικαίως ηµπορεί κανείς να ελπίση ότι µία προσφορά, η οποία δεν εζητήθη και θέλει 
επιφέρει τόσας δεινάς συνεπείας, ηµπορεί µη φαινοµένη δεκτή (όσον έντιµα και αν είναι 
τα αίτια δια τα οποία έγινεν) όχι µόνον να µη πειράξη όσους αποβλέπει αυτή η προσφορά, 
αλλά µήτε και να βλάψη την ειλικρίνειαν εκείνων των διαβεβαιώσεων, τας οποίας εις 
άλλην πρωτυτερινήν περίστασιν εκοινοποίησε εις την προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος. 
    Η ΒρεττανικήΔιοίκησις αγκαλά και απόφασιν έχει να διαφυλάξη αµετάβλητον την 
ουδετερότητα, η οποία κατ’ επαναληψιν διεκηρύχθη, ευχαρίστως όµως θέλει δράξει 
οποιανδήποτε περίστασιν, την οποίαν τα τυχηρά αποτελέσµατα του πολέµου ή το 
απαύδισµα ενός των δύο πολεµούντων µερών ήθελε παρρησιάσουν, δια να συνδράµη δια 
της καλής συνεργείας, δια να παύση ένας αγών διά τον οποίον εχύθησαν τόσα αίµατα και 
να παύση δι’ ενός συµβιβασµού κατά τα συµφέροντα και την τιµήν των δύο µερών. 

    Έχω την τιµήν κλπ 
Γεώργιος Κάννιγκ 

    Προς τους Κους Κολοκοτρώνην και Μιαούλην. 

Μνηµεία της Ελληνικής Ιστορίας, Ιστορικόν Αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, επιµ. Εµµ. 

Πρωτοψάλτη, (Α,Μ, 3017), σελ. 376-377 Ακαδηµία Αθηνών, 1978 

Η ελληνική Αίτηση Προστασίας ενθάρρυνε τον Canning να αποπειραθεί να λύσει το ελληνικό ζήτηµα, 

αποκοµίζοντας φυσικά τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την Αγγλία. Υποστηρίζοντας την 

ουδετερότητα, µόλις λίγες ηµέρες πριν την παραλαβή της Αίτησης, είχε εκδόσει διάταγµα µε το οποίο 

απαγόρευε για τους επόµενους έξι µήνες, τη στρατολόγηση Άγγλων υπηκόων σε ξένες δυνάµεις 

καθώς και την παροχή πολεµικού υλικού για χρήση των αντιµαχόµενων στην Ελλάδα. Στα µέσα 

Οκτωβρίου έστειλε τον εξάδελφό του Stratford Canning πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη µεταξύ 

των άλλων για να εκτιµήσει και τις διαθέσεις των αντιµαχοµένων. 

194



%',--%$".%',*#$#&/#&%

0  +<!<"'2+  1!%  >+/+20  (10/  +&"E+/)2"'+ !

..@' FBä' E>B' ">cD@>' E>8' 04_I' >' "h9;Hih' FC=F' FgeHEHaEHjFC' 9@H' aE<B' /;@9>D@EaAy' h@H' HBäB8h<'
F9@aE>Di' E<?' 06<?' ">8DC>8' H9l' E<B' #DFkABb;F@Hy' 9;lEF@BF' aE>B' -AmH;>' .>8BE>8;@äE<' :BH'
9H;AE>Dh>' a=:b@>' g@H' HBE@9F;@a9Hahl' eH@' H9>aEHjF;>9>C<a<' EdB' H@g89E@HeäB'

aE;HEF8hAEdB' aE<B' 9;dEFc>8aH' E<?' #@gc9E>8' E>8' )F=h:E3#Di(' %' F9@aE>Di' E>8' AgBdaE>8'
9D<;>n>;@>blE<]'

|P@71$"X2L07$"P+I%*+I716*(N"

!" 01#I3*10)4;" 9*4=+;" $3C9*7$M$%" $1;" ?=${2%A7$10%N" 9I%19*2E$%+;" 034" *C99$71;"
K7$#2*0;N"3C%*$")+7]C*0;N"$1)+913C%*$"]7:)10")01"$K*2"K+7*(#2N"A10"%0"A1+7'>'+@%")01"
%0" $)=3$@9+I%" 32=1%" E$" AC)0" J1=12A0;" *0)*1)6%" A1+719EC%>%" )0*2" *(;" D$=+3+%%&9+I<"
G)*4;"*+@*>%"$I7:9)+%*01"$A6"2==01"*C9907$;"K7$#2*01")01"$3*2"]7:)10N"A$%"'C=+I%"A$"
#:%$1" C*+1E0" 37+*+@" E$929$1" +" ?@#+I9*+;<" G2%" +1" ~==(%$;" $:%01" 2%A7$;" 37C3$1" %0" *+"
03+A$:{+I%"3CE3+%*$;"$A6"*7:0"&"*C99070"3I73+=1)2")01"A@+"&"*7:0"3+=$E1)2"A10"%0"*0"
)0@9+I%" 4=0" $1;" *+%" =1EC%0<" ?;" E(%" 37+*0'$:" )0E:0" AI9)+=:0" A10" *+1+@*+%" $@)+=+%"
$#J$:7(E0N")0'4*1"("0E$71E%(9:0"$1;"*(%"+3+:0%"+1"\+@7)+1"$I7:9)+%*01"A1$I)+=@%$1"*49+%"
*+" 372#E0" 69*$" E&*$" 2%'7>3+;" 'C=$1" J0'$:" $1;" 0I*4<" G2%" +1" H701)+:" A$%" 0)+@9+I%"
*+10@*(%"9IE]+I=&%"A$%"37C3$1"%0"*+I;"'$>7&9>E$%N"$1"E("E4%+%">;"#I%0:)0;â"

02I

@' FBä' E>B' ">cD@>' E>8' 04_I' >' "h9;Hih' FC=F' FgeHEHaEHjFC' 9@H' aE<B' /;@9>D@EaAy' h@H' HBäB8h<'
F9@aE>Di' E<?' 06<?' ">8DC>8' H9l' E<B' #DFkABb;F@Hy' 9;lEF@BF' aE>B' -AmH;>' .>8BE>8;@äE<' :BH'
9H;AE>Dh>' a=:b@>' g@H' HBE@9F;@a9Hahl' eH@' H9>aEHjF;>9>C<a<' EdB' H@g89E@HeäB'



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τα πυρπολικά πρέπει να έµβωσι προς την δύσιν του ηλίου, και εάν κατά περίπτωσιν έλθει 
ο πιλότος δια να εµβάση τα καράβια εις τον λιµένα, πρέπει να τον κρατήσουν. Τούτο θέλει 
τους δείξει την στιγµήν, δια να εκτελέσουν καλλίτερα το σκοπούµενον… 
Δεχθήτε την είδησιν ταύτην και καιρόν δεν έχουν να χάνουν οι Γραικοί, εάν θελήσουν εις 
τοιαύτην περίστασιν να διασώσουν την πατρίδα των. Ιδού κατόρθωµα, δια του οποίου 
θέλουν γνωρισθεί και δοξασθεί εις όλον τον κόσµον.»    

Κωνσταντίνος Μεταλληνός. Ο ναυτικός πόλεµος κατά την ελληνική Επανάσταση 1821-1829 

Τόµος Β΄, 375. 

Ο Κουντουριώτης δέχθηκε την πρόταση του «άγνωστου» πληροφοριοδότη, που µάλλον ήταν ο Ιταλός 

φιλέλληνας Giusti και µετά από σύσκεψη πρότεινε στους προύχοντες της Ύδρας, Εµµανουήλ Τοµπάζη 

και Αντώνιο Κριεζή, να πλεύσουν για την Αλεξάνδρεια και µε πυρπολικά του Κωνσταντίνου Κανάρη, 

του Μανώλη Μπούτη και του Αντώνιου Βώκου να κάψουν τον αιγυπτιακό στόλο που ναυλοχούσε εκεί.  

Το σχέδιο έγινε δεκτό και σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του αγωνιστή Διοµήδη-Γεωργίου Σκούφου που 

δηµοσιεύθηκε στην υδραίικη εφηµερίδα «ο φίλος του Νόµου» στις 17 Αυγούστου 1825: 

« Ύδρα την 17 Αυγούστου 

Ιδού τα περιστατικά της εις Αλεξάνδρειαν εκστρατείας, τα οποία υπεσχέθηµεν να 
δηµοσιεύσωµεν εις το παρελθόν φύλλον. Ταύτα εβεβαιώθησαν από αυτόπτην µάρτυρα τον 
Κ. Διοµήδην Σκούφον· είναι δε απόσπασµα εκ του ηµερολογίου της νηός διοικουµένης παρά 
του πλοιάρχου κ. Εµµανουήλ Τοµπάζη, του οποίου η ακριβής έκθεσις είναι επικυρωµένη 
και από τους δύο πλοιάρχους της εκστρατείας. 
    « Εις τας 23 Ιουλίου (λέγει το ηµερολόγιον του Κ.Δ.Σ.) εκπλεύσαµεν από τον λιµένα της 
Ύδρας, δηλαδή τα δύο πολεµικά πλοία, ο «Θεµιστοκλής» και ο «Επαµεινώνδας» 
διοικούµενα παρά των πλοιάρχων κυρίων Ε. Τοµπάζη και Αντωνίου Γ. Κριεζή, και τρία 
πυρπολικά υπό την οδηγίαν των ανδρείων Κωνσταντίνου Κανάρη, Αντωνίου Θ. Βώκου και 
Μανόλη Μπούτη, διευθυνόµενα κατά του εν Αλεξανδρεία Αιγυπτιακού στόλου. 
 » Βοηθούµενοι από ούριον άνεµον εις τας 29 του αυτού µίαν ώραν προ της ανατολής του 
ηλίου είδοµεν την στερεάν της Αιγύπτου, και από µιλ. 7 απόστασιν τον Αράπ Κουλέ κατά 
την πρώραν. Όθεν και εστρέψαµεν τα πλοία προς δυσµάς δια να µην γνωρισθώµεν από 
τους εν Αλεξανδρεία εχθρούς. 
» Περί τας δύω ώρας της αυτής ηµέρας προσεκλήθησαν εις την νήα του πλοιάρχου κυρίου 
Ε. Τοµπάζη οι τρεις διοικηταί των πυρπολικών και ο πλοίαρχος κύριος Α. Γ. Κριεζής και 
αφού µετά κοινήν σκέψιν έλαβεν ο καθείς τας αναγκαίας διαταγάς, και ιδιαιτέρως οι 
πυρπολισταί την διαταγήν του να προσέχωσι µήποτε εξ απροσεξίας προξενήσωσι την 
παραµικράν βλάβην εις τα εκείσε κατά τύχην ευρισόµενα Ευρωπαϊκά πλοία, οι µεν 
πυρπολισταί περί τας 3 ώρας της ηµέρας ανεχώρησαν δια Αλεξάνδρειαν, ηµείς δε 
περιφερώµεθα έξω του λιµένος επαγρυπνούντες εις τα κινήµατα των ηµετέρων, και 
προσέχοντες µετά την επιχείρησιν να διασώσωµεν τας βάρκας µετά των πυρπολιστών 
µας. 
» Εν τούτοις περί τας 10 ώρας και τρία τέταρτα φθάνουσι τα πυρπολικά µας έξω του 
λιµένος της Αλεξανδρείας. το δε πυρπολικόν του Κανάρη, ώς ταχύπλουν, εµβαίνει εις τον 
λιµένα, ακολουθούντων των άλλων, και αφού εκράτησε βία εις το πυρπολικόν του τον 
κατά την συνήθειαν εις επίσκεψίν του ελθόντα λιµενάρχην της Αλεξανδρείας, προχωρεί 
διευθυνόµενον προς την εχθρικήν ναυαρχίδα, και εις τέσσαρες άλλας φρεγάτας, κατά 
τάξιν αραγµένας έµπροσθεν του παλατίου του σατράπου της Αιγύπτου. 
» Ο απτόητος πυρπολιστής φθάνει εν µέσω εχθρικών πλοίων, και όχι µακράν της 
ναυαρχίδος. Αλλ’ εις την κρίσιµον ταύτην στιγµήν βάσκανος τύχη προδίδει την ανδρείαν 
των ηµετέρων. Ο ούριος άνεµοςαιφνιδίως παύει, και ο ενάντιος αυτού τον διαδέχεται. 
Ματαίως ο πυρπολιστής µας προσπαθεί να πλησιάση εις την ναυαρχίδα, και τέλος 
αναγκάζεται να διευθύνη το πυρπολικόν του προς άλλον σωρόν εχθρικών πλοίων, δηλ. 
µιας γρεγάτας και πολλών άλλων βρικίων· δίδει λοιπόν πύρ εις το πυρπολικόν του και 
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αναχωρεί· αλλά εκ περιστάσεως το πυρπολικόν λαµβάνει άλλην διεύθυνσιν, και καίεται 
χωρίς αποτέλεσµα. 
» Η αποτυχία του πρώτου αποκαθιστά ανωφελή την ενέργειαν των δύω άλλων 
πυρπολικών, καθότι εν τούτοις ο εχθρός έλαβε τα αναγκαία µέτρα. Μ’ όλα ταύτα ωσάν οι 
Έλληνες να προσκαλώσιν έτι εις µάχην όλας τας εχθρικάς δυνάµεις, και να περιφρονώσι 
και παρρησία ένα εχθρόν όστις τουντεύθεν δεν χρεωστεί την σωτηρίαν του ειµή εις είδος 
συνωµοσίας των στοιχείων κατά της ελληνικής ευτολµίας, υψώνουσι την ελληνικήν 
σηµαίαν και εξέρχονται µετά της αυτής τάξως, και άνευ τινός βίας. 
» Εις µάτην επτά εχθρικαί βάρκαι και εν πολεµικόν βρίκιονπίπτουσι κατά πόδας του 
πυρπολιστού Κ. Κανάρη και προσπαθούσι να συλλάβωσι την βάρκαν του· εις αυτό το 
αναµεταξύ προφθάνουσι τα δύο πολεµικά πλοία µας, και διασώζουσι την βάρκαν και τους 
επιβάτας της. 
» Μικρόν προ της αφίξεως των πλοίων µας εφάνη και εν πολεµικόν βρίκιον του 
χριστιανικωτάτου βασιλέως της Γαλλίας και Ναβάρας να πυροβολή κατά της βάρκας του 
πυρπολιστού µας Κανάρη, ως να είχε λάβει προσταγήν από τον σατράπην της Αιγύπτου 
να παιδεύση την ελληνικήν τόλµην, και να θέση όρια εις την απτόητον καρτεροψυχίαν των 
λοιπών πυρπολιστών µας. Με όλην την ευστοχίαν όµως των Γάλλων πυροβολιστών, ο 
Κανάρης µετά των λοιπών συντρόφων του διεσώθησαν, ώς είποµεν, αβλαβείς, και 
µετέβησαν εις τα πολεµικά πλοίά µας, τα οποία περί τας δύω ώρας της νυκτός 
ανοίχθησαν εις το πέλαγος.  
 » Την επαύριον (30 Ιουλίου) εις την επιστροφήν δια Ύδραν, είδοµεν εις τον ορίζοντά µας 
πέντε πολεµικά εχθρικά πλοία να συντροφεύωσι 45 τζιρίµια από Ατάλειαν εις 
Αλεξάνδρειαν, και αµλεσως εκινήθηµεν κατ’ αυτών, εξ ών και κατεκαύσαµεν έν βρίκιον 
16 κανονίων τη δυνάµει µόνον των πυροβόλων οργάνων µας. Τα λοιπά χρεωστούσι την 
σωτηρίαν των εις µόνην την φυγήν. Διεσώσαµεν µ’ όλον τούτο τους εν τω βρικίω 
ευρισκοµένους 45 ναύτας και 36 στρατιώτας. 
 » Εις τας 3 πάλιν Αυγούστου απαντήσαµεν έξωθεν της Αταλείας µίαν εχθρικήν λεύκαν 
εις είδος βρικίου, περιέχουσαν διάφορα εµπρηστικά ξύλα και 95 στρατιώτας και ναύτας, 
οίτινες θαρρούντες εις τον αριθµόν των ηθέλησαν να µας αντισταθώσιν. Αλλά µετά 
µικράν εναντιότητα, υπέπεσε και αυτή εις την εξουσίαν µας, οι δ’ εν αυτή στρατιώται και 
ναύται παρεδόθησαν εις την διάκρισίν µας. Ούτω λοιπόν την µεν λεύκαν και το φορτίον 
της εκρατήσαµεν ως νόµιµον λείαν· τους δε επιβάτας στρατιώτας και τους ναύτας της, 
καθώς και τους προλαβόντας αιχµαλώτους του πυρποληθέντος βρικίου απελύσαµεν 
ελευθέρους εις τα Κάκαβα, ως παραδοθέντας εις την διάκρισίν µας. 
 » Εις αυτό το µέρος αφήσαµεν ελεύθερον και τον λιµενάρχην της Αλεξανδρείας, ως 
κρατηθέντα µε απάτην. 
 » Τέλος πάντων, µετά 15 ηµερών πλούν, εφθάσαµεν εις τας 13 του τρέχοντος προς το 
εσπέρας εις τον λιµένα της Ύδρας, χωρίς να δοκιµάσωµεν άλλην ζηµίαν καθ’ όλην µας 
την εκστρατείαν, ειµή την υστέρησιν δύω ανδρείων συντρόφων µας, Παντελή Τζιτζά και 
Ιωάννη Χούντα. Αιωνία η µνήµη σας αδελφοί! επληγώθησαν δε και τέσσαρες, οι πατριώται 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Αγγελής Γκλάβας, Νικόλαος Δήµου, και Γεώργιος Φ. Ψαρριανός. 
 » Τοιαύτη η αρχή, τοιούτον και το τέλος· χρεωστούµεν όµως εις την απροσωπόληπτον 
αλήθειαν, και την ιεράν συνείδησή µας να οµολογήσωµεν παρρησαί, ότι κανείς εις την 
επιχείρησιν ταύτην δεν ηµέλησε τα χρέη του, και ότι οι ανδρείοι πυρπολισταί µας 
εφάνησαν καί είς αυτήν την περίστασιν άξιοι της λαµπράς φήµης των και της πατρίδος 
των.»  

Για αυτή την παράτολµη επιχείρηση και ο Αµερικανός, φιλέλληνας γιατρός Samuel Gridley Howe 

γράφει στο «Ηµερολόγιο από τον Αγώνα 1825-1829»: 

«….3 Αυγούστου. __ Απήλθον δια των πλοίων των ο ναύαρχος Τοµπάζης και ο νεαρός 
Μιαούλης, υιός* του ναυάρχου δι’ Αλεξάνδρειαν δια να πυρπολήσωσι, καθώς ωρκίσθησαν, 
τον εκεί εξοπλιζόµενον πανίσχυρον αιγυπτιακόν στόλον. Το τολµηρόν αυτό πατριωτικόν 
σχέδιον ετηρείτο µυστικόν µέχρι του απόπλου των πλοίων·….. 
….. Ο Τοµπάζης δεν παρέλαβε µόνο µεθ’ ευτού το πλοίον του το οποίον εξ ιδίων του 
εξώπλισεν, αλλ’ εγκατέλειψε µεγαλοπρεπή οίκον δια τον οποίον θα εκαυχάτο πας 
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ευγενής, εγκατέλειπεν οικογένειαν λατρεύουσαν αυτόν, εγκατέλιπε πλούτη και 
ευµάρειαν δια να επιδιώξη επικίνδυνον ή µάλλον απεγνωσµένον έργον επί τη ελπίδη 
αποσοβήσεως εκ της πατρίδος του συµφοράς ήν δεν θ’ απέφευγε µετ’ ολίγον. Όλοι είνε 
µετηµφιεσµένοι εις Ευρωπαίους, όλοι οµιλούσιν Ιταλικά, το σχέδιόν των δε είνε να 
επιτεθώσι λάθρα κατά του Αιγυπτιακού στόλου. Ο Θεός µαζή των!…» 

*σηµ. Το υιός είναι λάθος του Howe αφού ο πυρπολητής Αντώνιος Βώκος έχει πατρώνυµο Θ. Το 

όνοµα Βώκος έφερε µεγάλη ιστορική οικογένεια της Ύδρας η οποία άλλαξε το αρχικό της όνοµα 

και έλαβε το όνοµα Μιαούλης. 

Ο µικρός στόλος έφθασε στην Αλεξάνδρεια στις 29 Ιουλίου. Σύµφωνα µε το σχέδιο που εκπονήθηκε 

στη σύσκεψη στον «Θεµιστοκλή», τα δυο µεγαλύτερα πλοία θα παρέµεναν έξω από το λιµάνι ενώ τα 

τρία πυρπολικά, µε παραπλανητικές σηµαίες της Ρωσίας, της Αυστρίας και των Ιονίων νήσων, θα 

προσπαθούσαν να µπουν σ’ αυτό. Όµως, για να µπουν στο λιµάνι χρειάζονταν κάποιον πλοηγό. Την 

ίδια ηµέρα, µε τη δύση του ήλιου, το πυρπολικό του Κανάρη ακολουθούµενο µε µικρή καθυστέρηση 

από τα άλλα δύο πυρπολικά, ξεκίνησε για το λιµάνι. Τον Κανάρη υποδέχθηκε λόγω γνωριµίας για να 

τον συνοδεύσει αντί για πλοηγό, ο ίδιος ο λιµενάρχης. Ο Κανάρης, ύψωσε ρωσική σηµαία και 

κρατώντας όµηρο τον λιµενάρχη, µπήκε στο λιµάνι.  

Στην προσπάθειά του να πλησιάσει τον αιγυπτιακό στόλο ο άνεµος έπεσε και έτσι η προσέγγιση 

φαινόταν αδύνατη. Πλησιάζοντας το γαλλικό µπρίκι «L’ Abeille», κατάλαβε ότι είχε γίνει αντιληπτός. 

Παρά τον κίνδυνο, άναψε το πυρπολικό του και το έστρεψε προς τη ναυαρχίδα και τα αιγυπτιακά 

πολεµικά στη βάση του λιµανιού, µπροστά από το παλάτι του Μεχµέτ-Αλή. Αλλά και εκεί ήταν άτυχος 

αφού πάλι ο άνεµος άλλαξε φορά και αποµάκρυνε το πυρπολικό από τον στόχο του. Λάµνοντας µε τη 

βάρκα διαφυγής, κάτω από τα πυρά του γαλλικού πλοίου  που τον κατεδίωκε, κατέφυγε στο πυρπολικό 

του Αντώνιου Βώκου που ακολουθούσε. Ο άνεµος άλλαξε και πάλι κατεύθυνση και το καιγόµενο 

πυρπολικό πλησίαζε τον αιγυπτιακό στόλο. Και πάλι όµως οι Γάλλοι του «L’Abeille» απέτρεψαν την 

προσκόλληση.  

Μια ακόµα περιγραφή αυτής της παράτολµης απόπειρας, από την πλευρά του πλοιάρχου M. Hargous 

του γαλλικού βρικιού «L’Abeille» που έτυχε τότε να βρίσκεται στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας και 

ενεπλάκη στα γεγονότα, υπάρχει στο Revue des Deux Mondes : 

 «…Εάν αυτό το πλοίο είχε προσκολληθεί κατά κακή τύχη στην επικεφαλής  φρεγάτα 
(ναυαρχίδα) η σύγχυση θα έπεφτε στον υπόλοιπο στόλο, τα δε άλλα δύο πυρπολικά θα 
προσέτρεχαν, προσβάλλοντας κι άλλα πλοία. Η καταστροφή θα ήταν τροµερή, και η νίκη 
των Ελλήνων ολοκληρωτική. Αλλ' η «Μέλισσα» («L’Abeille») κατά κάποιον τρόπο τους 
παρεµπόδισε…». 

(σηµ.: από το ηµερολόγιο του Διοµήδη Σκούφου αλλά και από την παραδοχή της εµπλοκής από 

τον Γάλλο πλοίαρχο, το γαλλικό πλοίο όχι µόνο παρεµπόδισε αλλά και άρχισε «να πυροβολή κατά 
της βάρκας του πυρπολιστού µας Κανάρη, ως να είχε λάβει προσταγήν από τον σατράπην της 
Αιγύπτου»). 

Ταυτόχρονα τα δυο ελληνικά πλοία που περίµεναν έξω από το λιµάνι, ο «Θεµιστοκλής» κι ο 

«Επαµεινώνδας», σήκωσαν ελληνική σηµαία. Οι τολµηροί Έλληνες πυρπολητές κατάφεραν να 

διαφύγουν κάτω από τα πυρά των πλοίων και των παράκτιων πυροβόλων. Στη δραµατική επιχείρηση 

διαφυγής του πληρώµατος του Κανάρη σκοτώθηκαν οι Παντελής Τζιτζάς και Ιωάννης Χούντας και 

τραυµατίστηκαν πέντε άντρες του. Ακολούθησε καταδίωξη µέχρι την Καραµανία, στα νότια παράλια 

της Τουρκίας. Στην καταδίωξη συµµετείχε και ο Μεχµέτ-Αλή, αλλά τα ελληνικά πλοία κατάφεραν να 

διαφύγουν και επέστρεψαν στις 13 Αυγούστου στην Ύδρα. Αν βέβαια είχε επιτύχει η απόπειρα, τότε η 

εξέλιξη του πολέµου θα ήταν διαφορετική αφού θα απέκοπτε τον ανεφοδιασµό του Ιµπραήµ στην 

Πελοπόννησο. Λόγω της ανάµειξης στην αναχαίτιση του πυρπολικού του Κανάρη, του γαλλικού 

µπρικιού «L’Abeille», προκλήθηκε διεθνής αναστάτωση καθώς και αναταραχή στις τάξεις των Γάλλων 

φιλελλήνων που προκάλεσαν διάψευση της εµπλοκής του γαλλικού µπρικιού στο περιστατικό. 

198



%',--%$".%',*#$#&/#&%

0  "E!)!(  F  1!  !&!>+%1=#+  1!%  #"(!&!CC'!%  

//>' )Fa>Dlgg@' hF' F9@eFnHDi?' E>B' r<hiE;@>' )He;iy' F9HBHaEAE<aF' eH@' FDF8jF;äj<eF' aE@?' _^'
)H∏>8'04_0('-lgd'E<?'F9@EFD@ei?'j:a<?'E<?y'<'9lD<':g@BF'<':b;H'E>8'7;gHB@ah>c'E<?'r8E@ei?'
¶:;a>8' ,DDAb>?(' 7@' />c;e>@y' hFEA' E<' hA=<' E>8' *:EH' eH@' E<B' 89>EHgi' E>8' &>8DC>8y'

9;>a9Aj<eHB' hF' EH' aE;HEFchHEH' E>8' .@>8EH=i' ≠…L‚Nº' √LPULº' ÀV‚VÆ' eH@' E>8' 7h:;' t;8äB<' ≠πULM'
⁄MNQ±NÆ'BH'eHEHDA~>8B'kHBA'E>')Fa>Dlgg@'E>'04__(')FEA'H9l'bc>'hiBF?'lhd?y'EH'¶;@aE>cgFBBH'E>8'
04__y' :D8aHB' E<B'9>D@>;eCH' eH@' H9>=ä;<aHB'hF' a>~H;:?' H9äDF@F?y' 9;>eHDäBEH?' E<' b8ah:BF@H' E<?'
*cD<?('/>B'F9lhFB>'=;lB>'h@H'B:H'9;>a9AjF@H'eHEAD<f<?'E>8')Fa>D>ggC>8'aEHhAE<aF'aE>'gF@E>B@el'
#@EdD@el('&E@?'02'#9;@DC>8'04_6'aE>')Fa>Dlgg@y'aF'<D@eCH'51'FEäBy'hFEA'H9l'bCh<B>'98;FEly'9:jHBF'>'
Dl;b>?'[JMQ±('7'jABHE>?'E>8'[JMQ±'9;>a:De8aF'E<'b@FjBi'9;>a>=i'eH@'>'[JMQ±'jFd;ij<eF'i;dH?'aE<B'
89ljFa<'E<?'FDD<B@ei?'#BFkH;E<aCH?('7@'n@DFDD<B@e:?'FEH@;FCF?'aE@?'FDD<B@e:?'9H;>@eCF?'eH@'e8;Cd?'
aE<B'#ggDCH'eH@'E<'!HDDCH'HB:bF@kHB'E<'aEAa<'E>8'eH@'Hh:ad?'hFEA'E>B'jABHEl'E>8'>@'9@:aF@?'aE@?'
e8~F;BiaF@?'H8EäB'EdB'=d;äB'9>DDH9DHa@AaE<eHB('

022

N V=)5)8 ()" J6,)7);;@)" - G7.+);0.C@. ()" P A0"14&' (1853) G$#+&% 
K+#.&)$%&' ('8 G7745.8 – J)",6@) O76=. !)-(1)"



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις αρχές του 1825 κι ενώ σε εφαρµογή της τουρκο-αιγυπτιακής συµφωνίας αποβιβαζόταν στην 

Πελοπόννησο ο Ιµπραήµ, στις 24 Φεβρουαρίου ο σερασκέρης της Ρούµελης Reşid Mehmed Paşa ο 

επιλεγόµενος Κιουταχής, που σε τρεισήµισι µήνες είχε καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου τριάντα 

χιλιάδες στρατιώτες στα Γιάννενα, έστειλε τον κεχαγιά του µε ένα σώµα τεσσάρων χιλιάδων ανδρών 

µε στόχο του το Μεσολόγγι. Στις 3 Μαρτίου, για ενίσχυση των πρώτων, έστειλε επίσης ακόµα οκτώ 

χιλιάδες άνδρες υπό τον Πιλασλή Ισµαήλ πασά. Τα δύο τουρκικά σώµατα κατευθύνθηκαν στα Σάλωνα  

(σηµ. Άµφισσα), περνώντας προηγουµένως από τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Ασπροπόταµο. Στόχος 

τους ήταν και πάλι το Μεσολόγγι.  

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης στο Ναύπλιο, στις 10 Μαρτίου 1825, το Βουλευτικό ενέκρινε 

τον διορισµό δύο επιτροπών, µιας στην Ανατολική και µιας στη Δυτική Στερεά ενώ η κυβέρνηση 

διέταξε τους Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς να κατευθυνθούν στο Μεσολόγγι. Την ίδια εποχή ο Ιµπραήµ, 

που είχε ήδη  αποβιβαστεί στη Μεσσηνία, πολιορκούσε ο Νιόκαστρο. Ταυτόχρονα σχεδόν µε τις 

κινήσεις του Κιουταχή, το Εκτελεστικό Σώµα από το Ναύπλιο, για να προλάβει τις διαφαινόµενες 

δυσµενείς εξελίξεις, ζήτησε την 1η Απριλίου από τους προεστούς της Ύδρας να στείλουν µια 

εξοπλισµένη ναυτική µοίρα για την προστασία του Μεσολογγίου από τη θάλασσα.  

Η «Διευθυντική Επιτροπή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος», που την αποτελούσαν οι Ιωάννης 

Παπαδιαµαντόπουλος, µέλος του Αχαϊκού Διευθυντηρίου, Δηµήτριος Θέµελης, παραστάτης Πάτµου 

και Γεώργιος Καναβός (Λογοθέτης), παραστάτης Κραβάρων, έφτασε στο Μεσολόγγι στις 12 Απριλίου 

1825. Η επιτροπή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος µε ανακοίνωσή της κάλεσε τους κατοίκους των 

επαρχιών Αιτωλίας και Ακαρνανίας να συστρατευθούν για τη σωτηρία του Μεσολογγίου. Επικεφαλής 

των ενόπλων της πόλης διορίστηκε  ο Αιτωλοακαρνάνας οπλαρχηγός Νικόλαος Στουρνάρας (αργότερα 

Στουρνάρης). 

Μόλις τρεις ηµέρες µετά την άφιξη της Διευθυντικής Επιτροπής, στις 15 Απριλίου ο Κιουταχής, µόνο µε 

την εµπροσθοφυλακή του, που την αποτελούσαν έξι χιλιάδες άνδρες, έφθασε στο Μεσολόγγι. 

Ασφάλισε τα νώτα του στους δρόµους µέχρι την Άρτα, τοποθέτησε το ιππικό του στο Βραχώρι και 

έδωσε την εντολή στα σώµατα που είχε ήδη στείλει στα Σάλωνα µε τον κεχαγιά του και τον Πιλασλή 

Ισµαήλ πασά µε τους δώδεκα χιλιάδες άνδρες να καταλάβουν την πόλη.  

Μετά από ολιγοήµερες διαπραγµατεύσεις για την άµεση παράδοση της πόλης του Μεσολογγίου, που 

ξεκίνησαν στις 20 Απριλίου, στις 25 Απριλίου ο Κιουταχής ξεκίνησε τη δεύτερη µετά το 1822, πολιορκία 

του Μεσολογγίου. Ένα στρατηγικό λάθος της Διευθυντικής Επιτροπής περιόρισε την άµυνα µόνο µέσα 

στην πόλη και έδωσε χώρο στους επιτιθέµενους για τη δηµιουργία τάφρων και ελικοειδών 

χαρακωµάτων παράλληλα µε τα  περιµετρικά οχυρώµατα του φρουρίου. Βέβαια οι αµυνόµενοι 

Έλληνες είχαν οχυρώσει όλα τα νησιά της λιµνοθάλασσας και το Αιτωλικό, κάτι που στην πρώτη φάση 

της πολιορκίας αποδείχθηκε σωτήριο. Από τα νησιά της λιµνοθάλασσας το Βασιλάδι ήταν το πιο καλά 

φυλασσόµενο και οχυρωµένο. Οι πολιορκούµενοι είχαν στείλει εκεί για ασφάλεια τα γυναικόπαιδα 

καθώς επίσης και τα τιµαλφή τους.  

  

Όµως, όλες οι έφοδοι και οι επιθέσεις των Τούρκων καθώς και η προσπάθεια του αποκλεισµού του 

ανεφοδιασµού της πόλης, από στεριά και θάλασσα, απέτυχαν. Τον ναυτικό αποκλεισµό «έσπασε» µια 

µοίρα σαράντα ελληνικών πλοίων µε επικεφαλής τους Γεώργιο Σαχτούρη και Ανδρέα Μιαούλη. Ο 

ελληνικός στόλος µάλιστα καταδίωξε τον τουρκικό µέχρι τα νότια παράλια της Πελοποννήσου. Το 

ηθικό των πολιορκηµένων ανέβηκε, η πόλη ανεφοδιάστηκε τόσο µε τρόφιµα όσο και µε πολεµοφόδια, 

ενώ στις 7 Αυγούστου 1825 µπήκαν στο Μεσολόγγι στρατιωτικές ενισχύσεις από το Σούλι που 

συµπλήρωσαν την αποδεκατισµένη φρουρά. Παρ’ όλα αυτά ο Κιουταχής αποφάσισε τη συνέχιση της 

πολιορκίας. Όµως µετά από συνεννόηση µε τους πολιορκηµένους ο Καραϊσκάκης µε κλεφτοπόλεµο, 

«χτυπούσε» τα στρατεύµατα του Κιουταχή στα νώτα τους, προκαλώντας σηµαντικές φθορές και 

αναγκάζοντας πια τους Τούρκους τον Οκτώβριο περισσότερο να αµύνονται αντί να σφίγγουν την 

πολιορκία. 

Ο τουρκικός στρατός είχε άµεση εξάρτηση από τους Αλβανούς µισθοφόρους του. Οι Γκέγκηδες, 

µουσουλµάνοι ή µη, αναλάµβαναν την υποχρέωση να πολεµήσουν µε πραγµατική ορµή και 
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γενναιότητα, για έξι µήνες. Το φθινόπωρο όµως επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Οι Τόσκηδες είχαν 

διαρκή µισθοφορική υπηρεσία αλλά δεν ανέχονταν την καθυστέρηση του µισθού τους, ούτε για µία 

ηµέρα. Αυτή την κατάσταση φαινόταν ότι θα µπορούσε να βελτιώσει ο Αιγύπτιος Ιµπραήµ που τότε 

προσπαθούσε να καθυποτάξει τον Μοριά. 

Ο σουλτάνος Mahmud ΙΙ, βλέποντας ότι το φιλελληνικό κίνηµα στην Ευρώπη φούντωνε και ότι οι 

ευρωπαίοι αναγνώριζαν την ύπαρξη του “ελληνικού ζητήµατος”, ήθελε να τελειώνει το συντοµότερο µε 

το Μεσολόγγι. Αδιαφορώντας για την υπέρµετρη αξία και φυσικά δύναµη που έδινε στον υποτελή του 

Μεχµέτ Αλή πασά, βαλή της Αιγύπτου και παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από την αρχική 

συµφωνία τους, κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας, του ζήτησε να στείλει ενισχύσεις, υπό τον Ιµπραήµ 

και για την πολιορκία του Μεσολογγίου. Ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες του ο Αιγύπτιος πασάς θα 

εξασφάλιζε την Πελοπόννησο. Παρά το µεγάλο κόστος της συντήρησης των αιγυπτιακών 

στρατευµάτων µακριά από την έδρα τους, ο Μεχµέτ Αλή δέχθηκε αφού η συµφωνία του παρείχε την 

προοπτική της επέκτασης της κυριαρχίας του από την Ερυθρά θάλασσα µέχρι το Αρχιπέλαγος (Αιγαίο 

πέλαγος).  

  

Γι’ αυτόν τον σκοπό, από τις αρχές του Οκτωβρίου έφταναν στην Αλεξάνδρεια τουρκικές αλλά και 

συµµαχικές µε τους Αιγύπτιους µουσουλµανικές και ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάµεις. Στο λιµάνι της 

συγκεντρώθηκαν εκατόν σαράντα πέντε πλοία, οκτώ χιλιάδες πεζοί Άραβες στρατιώτες, χίλιοι 

διακόσιοι ιππείς αλλά και οκτακόσιοι Τούρκοι στρατιώτες υπό τις διαταγές κυρίως Γάλλων 

αξιωµατικών. Από τη Γαλλία επίσης έφταναν µεγάλες ποσότητες τροφίµων αλλά και πυροµαχικών. 

Με όλες αυτές τις δυνάµεις ο Ιµπραήµ, τον Νοέµβριο, άφησε την Τριπολιτσά και µετέβη πανίσχυρος 

στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει τον Κιουταχή που πολιορκούσε την πόλη, πιστεύοντας ότι µε αυτές τις 

ενισχύσεις θα µπορούσε όχι µόνο να καταλάβει το Μεσολόγγι αλλά και να καθυποτάξει ολοκληρωτικά 

τον Μοριά. 

Αφού στις 12 Δεκεµβρίου έφθασε στο Κρυονέρι το ισχυρό στράτευµα του Ιµπραήµ, στρατοπέδευσε 

δίπλα στο τουρκικό στρατόπεδο στο Μεσολόγγι και άρχισε και πάλι η πολιορκία. Στις 26 Δεκεµβρίου 

έφθασε και ο ίδιος ο Ιµπραήµ και υπεροπτικά πρότεινε στον Κιουταχή να αναλάβει αυτός τις 

επιχειρήσεις εναντίον του Μεσολογγίου. Ο Κιουταχής δεν έφερε αντίρρηση και έτσι οι Αιγύπτιοι 

ανέλαβαν και αφού διεύρυναν τα πυροβολεία πρόσθεσαν µεγαλύτερα πυροβόλα και όλµους που είχαν 

φέρει µαζί τους στο λιµάνι του ανεφοδιασµού τους, στο Κρυονέρι. Μέχρι τότε ο Ανδρέας Μιαούλης µε 

το στόλο του κατάφερνε να ανεφοδιάζει τους πολιορκηµένους που αµύνονταν σθεναρά. Τότε όµως, 

λόγω της µη έγκαιρης καταβολής των µισθών στα πληρώµατά τους αποχώρησαν τα υδραίικα πλοία 

και το πρόβληµα του ανεφοδιασµού της πόλης έγινε άλυτο.  

Οι πολιορκούµενοι αναγκάστηκαν να τρέφονται µε το κρέας των υποζυγίων τους, αλόγων και 

γαϊδουριών, των σκύλων, των γατών ακόµα και των ποντικών. Η πείνα τους οδήγησε ακόµα και στην 

πτωµατοφαγία αυτών που πέθαιναν από τον λοιµό. Σύµφωνα µε τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη 

Ιάκωβο Μέγερ, συντάκτη των «Ελληνικών Χρονικών», της πρώτης εφηµερίδας του Αγώνα, µέχρι το 

τέλος Μαρτίου 1826 είχαν πεθάνει από την πείνα περισσότεροι από χίλιοι οκτακόσιοι σαράντα κάτοικοι 

του Μεσολογγίου. 

Μετά από σύσκεψη µεταξύ του σερασκέρη της Ρούµελης Κιουταχή πασά, του καπουδάν πασά Κοτζά 

Μεχµέτ Χιουσρέφ, του Ιµπραήµ πασά, του καπού-κεχαγιά (µόνιµου αντιπροσώπου) της Αιγύπτου στην 

Κωνσταντινούπολη Νετζίπ εφέντη και του τσαούς-µπασί (αρχηγού των κλητήρων του σουλτάνου) 

Χουσνή µπέη αποφασίστηκε η τελική έφοδος κατά του Μεσολογγίου να γίνει µετά την πλήρωση της 

τάφρου µε ξύλα και αδρανή υλικά.  

Το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 1826 πέντε τουρκικές σχεδίες κατασκευασµένες στο γειτονικό Κρυονέρι 

και τις Αλυκές  ειδικά για τα αβαθή νερά της λιµνοθάλασσας, σαράντα πλοιάρια µε περισσότερους 

από χίλιους στρατιώτες καθώς και είκοσι βάρκες από τις τουρκικές φρεγάτες ξεκίνησαν από τις 

Αλυκές και έβαλαν στόχο το Βασιλάδι. Ήταν τόσο µεγάλος ο ανταγωνισµός µεταξύ Τούρκων και 

Αιγυπτίων ώστε ο γαµπρός του Ιµπραήµ, Χουσεΐν µπέης που είχε αναλάβει επικεφαλής  του 

επιτιθέµενου στόλου, έπεσε στο νερό και βγήκε κολυµπώντας στο Βασιλάδι. Οι υπερασπιστές της 

νησίδας δεν άντεξαν και µετά από ένα ατύχηµα στη διανοµή των πυροµαχικών, οι τριάντα που 

201



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

διασώθηκαν την εγκατέλειψαν και περπατώντας µέσα στο νερό, µέσω της Τουρλίδας, έφτασαν στο 

Μεσολόγγι. 

Μετά το Βασιλάδι, στις 28 Φεβρουαρίου ήρθε η σειρά της νησίδας του Ντολµά, νότια του Αιτωλικού. Οι 

πολιορκούµενοι στο Μεσολόγγι, βλέποντας την επίθεση στον Ντολµά για αντιπερισπασµό, 

επιχείρησαν έξοδο, που όµως παρά την επιτυχία της δεν έφερε αποτέλεσµα. Ο Γρηγόρης Λιακατάς και 

πολλά από τα παλικάρια του σκοτώθηκαν και ο Ντολµάς έπεσε στα χέρια των Τούρκο-Αιγυπτίων. 

Αφού οι επιτιθέµενοι κατέλαβαν τις δυο από τις τρεις νησίδες της λιµνοθάλασσας, οι ισορροπίες 

άλλαξαν δραµατικά. Η δυνατότητα του ανεφοδιασµού της πόλης από τον ελληνικό στόλο ήταν 

αδύνατη. Την 1η Μαρτίου ακολούθησε η παράδοση του Αιτωλικού. 

Παρά την πείνα και τις κακουχίες του αποκλεισµού, το φρόνηµα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου 

παρέµενε υψηλό. Οι µάχες στα µισογκρεµισµένα τείχη ήταν οµηρικές. Δεν υπήρχε όµως χώρος για 

λύπη και στεναγµούς. Όπως αναφέρει ο Κασοµούλης ο θάνατος αντιµετωπιζόταν απ’ όλους µε τη 

φράση: «γάµος χωρίς σφαχτά δεν γίνεται». Μετά το τέλος Μαρτίου και παρά τη νικηφόρα για τους 

Έλληνες απόκρουση στις 25 Μαρτίου της τουρκικής επίθεσης στην Κλείσοβα, την τρίτη νησίδα της 

λιµνοθάλασσας, η κατάσταση έγινε δραµατική αφού η πείνα και οι στερήσεις έκαµψαν το ηθικό των 

κατοίκων. Η κυβερνητική αντίδραση στις 8 Απριλίου, περιορίστηκε στην αναζήτηση µέσω της 

Επιτροπής της Ζακύνθου, νέου αγγλικού δανείου για τις ανάγκες των πολιορκουµένων ενώ για τον ίδιο 

σκοπό ο Ιωάννης Γκούρας, επικεφαλής της επιτροπής της Ανατολικής Στερεάς, πρόσφερε από τις 

εθνικές προσόδους εκατό χιλιάδες γρόσια. Άµεση βοήθεια για τους πολιορκηµένους δεν µπορούσε να 

περάσει αφού οι αλλεπάλληλες προσπάθειες ανεφοδιασµού από σαράντα πλοία και πέντε πυρπολικά 

του ελληνικού στόλου αποκρούονταν.  

Την ίδια στιγµή στο Μεσολόγγι, το συµβούλιο των προκρίτων και των οπλαρχηγών για την 

αντιµετώπιση της κατάστασης αποφάσισε την έξοδο των κατοίκων µεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 

1826, δηλαδή τη νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς τα ξηµερώµατα της Κυριακής των Βαΐων. 

Δυστυχώς το σχέδιο της εξόδου προδόθηκε µε αποτέλεσµα τη σφαγή ή την αιχµαλωσία χιλιάδων 

Ελλήνων. Κατά τον George Finlay οι νεκροί έφτασαν τις τέσσερις χιλιάδες, οι αιχµάλωτοι τις τρεις 

χιλιάδες ενώ από την έξοδο διασώθηκαν µόνο δύο χιλιάδες. Ηρωική ήταν η θυσία των ανήµπορων 

ασθενών και γερόντων υπό τον εβδοµηνταπεντάχρονο πρόκριτο Χρήστο Καψάλη που µπροστά στην 

ατίµωση προτίµησαν να ανατιναχτούν στο φυσικοδετείο που λειτουργούσε στην οικία του. Ο Διονύσιος 

Σολωµός στους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους» γράφει: «Όποιος πεθαίνει σήµερα, χίλιες φορές 
παθαίνει».  

Ακολούθησαν ωµότητες από τους νικητές. Σάκκοι µε κοµµένα αυτιά έφτασαν στην 

Κωνσταντινούπολη ως αγγελτήριο της κατάληψης του Μεσολογγίου. Στη λαφυραγώγηση της πόλης 

ξαναφάνηκε η διάσταση Τούρκων και Αιγυπτίων η οποία κορυφώθηκε µε την έγγραφη καταγγελία του 

Ιµπραήµ στον σουλτάνο, για τον ελλιπή ανεφοδιασµό του στρατού των Αιγυπτίων αλλά και των 

µουσουλµάνων της Πελοποννήσου από τον καπουδάν-πασά Χιουσρέφ. 

Η πτώση του Μεσολογγίου είχε ως αποτέλεσµα την άµεση διάλυση της Γ΄ εθνοσυνέλευσης της 

Επιδαύρου που είχε ξεκινήσει στις 6 Απριλίου 1826 και στο πρώτο µέρος της, είχε ήδη προχωρήσει στην 

αντικατάσταση της κυβέρνησης Κουντουριώτη από τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος. Η νέα 

κυβέρνηση εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο και ανέλαβε τα καθήκοντά της το Μεγάλο Σάββατο 17 

Απριλίου 1826. Πρώτη ενέργειά της ήταν η έκδοση διαγγέλµατος που καλούσε όλους τους Έλληνες «είς 
συνεργασίαν διά τὴν σωτηρίαν τής πατρίδος». Αυτή η ενδεκαµελής Επιτροπή ήταν το Σώµα που 

κυβέρνησε το Ελληνικό Κράτος από τον Απρίλιο 1826 µέχρι τον Απρίλιο 1827 µε πρόεδρο τον Ανδρέα 

Ζαΐµη. Στο εξωτερικό το κλίµα έγινε ιδιαίτερα ζεστό και το φιλελληνικό κίνηµα ζωήρεψε 

επιταχύνοντας τις διαδικασίες για επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων για την τελική 

λύση του ελληνικού ζητήµατος. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

«..Εγώ δε την Τετράδην προς την µεσηµβρίαν έφθασα εις Αλµυρόν. Αµέσως δεν έλειψα να 
προσκαλέσω τους στρατηγούς Ιω. Μαυροµιχάλην, Μούρτζινον και λοιπούς οπλαρχηγούς 
της Σπάρτης. Και ο µεν Μούρτζινος µε τον Κουµουντουράκην και µε άλλους Σπαρτιάτας 
καπεταναίους ήλθον την Πέµπτην. Ο δε Μαυροµιχάλης, ευρισκόµενος εις Λιµένικαι 
εµποδιζόµενος από εναντίους ανέµους, δεν είχε φθάσει έως προχθές την Κυριακήν. Ότε, 
βιαζόµενος να επιστρέψω εις το γεν. Στρατόπεδον, προς µεν τους παρευρεθέντας 
Μούρτζινον, Κουµουντουράκην, Καπετανάκην και λοιπούς ωµίλησαόσα ενόµισα ικανά να 
τους προσκαλέσουν εις την ένωσιν και απόφασιν να εκκινήσουν, οίτινες και πεισθέντες 
µου έδωσαν πλήρη υπόσχεσιν ότι εντός ολίγου θέλει εκστρατεσουν άφευκτα, και να 
συγκροτήσουν προς το παρόν το Σπαρτιατικόν στρατόπεδον εις Αλµυρόν, και να 
συναγροικούνται και µε ηµάς….» 

Στο Αλµυρό, κυρίως Μανιάτες και Μεσσήνιοι αλλά και άλλοι Μωραΐτες και ξένοι παρατηρητές 

συγκρότησαν µια ισχυρότατη δύναµη που µπορούσε να απαντήσει γενναία στο ‘µπουγιουρντί’ του 

Ιµπραήµ για υποταγή και προσκύνηµα της Μάνης. Συγκεκριµένα ο Ιµπραήµ, όταν αθετώντας τη 

συµφωνία της παράδοσης του Νεοκάστρου είχε κρατήσει δυο αιχµαλώτους, τον Μπεϊζαντέ Γιωργάκη 

Μαυροµιχάλη και τον Παναγιώτη Γιατράκο, είχε στείλει ‘µπουγιουρντί’ (πρόσκληση για αναγνώριση 

της υποταγής) από τη Μεθώνη στις 27 Οκτωβρίου 1825 στον Μπεϊζαντέ Γιωργάκη Μαυροµιχάλη, ο 

οποίος για να απελευθερωθεί του είχε ‘υποσχεθεί’ να βοηθήσει στο προσκύνηµα της Μάνης. Επειδή 

όµως ο Ιµπραήµ κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο ήταν ψέµα και κίνηση ελιγµού του Μαυροµιχάλη, στις 29 

Μαίου 1826 ζήτησε µε τελεσίγραφο την παράδοση της Μάνης εντός 10ηµέρου: 

«…Άφες την ψευτοπολιτικήν σου και να φανής τώρα, αν είσαι τίµιος γκιαούρης· προς την 
πατρίδα σου θέλω φερθή µε µεγάλην ευσπλαγχνίαν και θέλω την περιβάλει µε όλην την 
εύνοιάν µου. Εάν όµως ανοήτως επιµείνητε καταχρώµενοι την µακροθυµίαν µου, θέλω 
εισβάλει εις την χώραν σας, θα καταστρέψω αυτήν, θα περάσω εν στόµατι µαχαίρας τους 
άνδρας και τα παιδιά σας και δεν θα αφήσω λίθον επί λίθου…» 

Η απάντηση των Μανιατών ήταν εξίσου προκλητική: 

«… Είδοµεν να µας φοβερίζης ότι, αν δεν σου προσφέροµεν την υποταγήν µας, θέλεις 
εξολοθρεύσει τους Μανιάτας και την  Μάνην, δια τούτο και ηµείς σε περιµένοµεν µε όσας 
δυνάµεις  θελήσεις. 
Οι κάτοικοι της Μάνης γράφοµεν προς σε και σε περιµένοµεν»…» 

Έτσι αφού επισκεύασαν τη λιθόχτιστη από ξερολιθιά βέργα που είχαν χτίσει τα προηγούµενα χρόνια, 

οχυρώθηκαν και κάλεσαν γενική συνέλευση. Με οπλαρχηγούς τους Μαυροµιχάληδες (Μπεηζαντέ 

Γιωργάκη, Αντώνη, Αναστάση και Ιωάννη), το Διονύσιο Μούρτζινο, το Νικόλαο Χρηστέα, τους 

Κουµουνδουράκηδες (Αθανασούλη και Γαλάνη), τους Καπετανάκηδες (Χριστόδουλο και Παναγιώτη), 

τον Τζανέτο Γρηγοράκη, τον Αντώνη Τρουπάκη κ.ά. συγκεντρώθηκε µια δύναµη περίπου πέντε 

χιλιάδων ανδρών έτοιµη να αµυνθεί.  

Στις 21 Ιουνίου ο Ιµπραήµ συγκέντρωσε οκτώ χιλιάδες πεζούς και ιππικό στην Καλαµάτα και στις 22 

Ιουνίου µε το ιππικό του έφθασε µέχρι την οχυρωµένη βέργα. Τα πυκνά πυρά και η αντεπίθεση των 

αµυνοµένων ανέκοψαν το τουρκοαιγυπτιακό στράτευµα και το έφθασαν κυνηγώντας το µέχρι την 

Αγιασώ. Αµέσως µετά όλη η δύναµη του πεζικού, µε επικεφαλής τον κεχαγιά του Ιµπραήµ και περίπου 

επτά χιλιάδες άνδρες µαζί µε λίγους ιππείς επιτέθηκε εννέα αλλεπάλληλες φορές στην ‘ξερολιθιά’ 

χωρίς κανένα αποτέλεσµα και µε µεγάλες απώλειες. Περίπου τριακόσιοι Τουρκοαιγύπτιοι νεκροί και 

πολλοί τραυµατίες. Οι αµυνόµενοι έχασαν τρεις. Το ίδιο σκηνικό αλλά µε λιγότερη ένταση 

επαναλήφθηκε και τις δυο επόµενες µέρες, 23 και 24 Ιουνίου χωρίς καµµιά επιτυχία για τις δυνάµεις 

του Ιµπραήµ. Το προσκύνηµα και η υποταγή δεν ταίριαζαν στους υπερασπιστές του Αλµυρού. Μια 

αυθεντική περιγραφή των γεγονότων γίνεται µέσα από ανακοινωθέν των οπλαρχηγών: 

…« Ο εχθρός δεν µας άφησε σήµερον από του να µη µας χαιρετήση, αλλά την 
συνηθισµένην ώραν, δηλαδή περί τα ξηµερώµατα ήλθε µε τας ιδίας δυνάµεις του 
κατεπάνω µας, αφού δε επλησίασεν έως µιάς βολιάς τόπον ήρχισεν ο πόλεµος και εκ των 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

της έλλειψης εφοδίων. Οι περισσότεροι Ρουµελιώτες οπλαρχηγοί αναγκάστηκαν να βάλουν «καπάκια» 

για να πάρουν πάλι τα αρµατολίκια τους. Όποιος έβαζε καπάκι ή ψευτο-κάπακο επέβαλλε ανακωχή µε 

τους Τούρκους και έτσι έσωζε τον πληθυσµό της περιοχής του από τη σφαγή και τη λεηλασία. Σε 

τέτοιες συµφωνίες κατέφυγαν κατά καιρούς ο Μήτσος Κοντογιάννης, ο Γεώργιος Βαρνακιώτης, ο 

Γιωργάκης Δυοβουνιώτης, ο Κοµνάς Τράκας, ο Γιάννης Ρούκης, αλλά και ο Ανδρέας Ίσκος στο Βάλτο, ο 

Γώγος Μπακόλας, ο Γιαννάκης Στάϊκος στο Βλοχό, ο Γιαννάκης Ράγκος, ο Γεώργιος Βαλτινός, ο 

Στορνάρος, ο Αντρίτσος Σαφάκας και βέβαια ο Οδυσσέας Ανδρούτσος που γι’ αυτό ακριβώς 

κατηγορήθηκε για προδοσία. Ο Καραϊσκάκης µαζί µε τον Δήµο Σκαλτσά αποσύρθηκαν στη Βοστίτσα 

και στη συνέχεια ο Καραϊσκάκης πήγε στο Ναύπλιο κοντά στην καινούργια κυβέρνηση, τη Διοικητική 

Επιτροπή.  

Από τις 3 Μαΐου, ο Γκούρας είχε οριστεί φρούραρχος της πόλης της Αθήνας µε έδρα του την Ακρόπολη. 

Οι υπερασπιστές της Αθήνας είχαν οχυρωθεί εκεί ενώ τα γυναικόπαιδα και οι αδύναµοι είχαν 

διεκπεραιωθεί στη Σαλαµίνα και την Αίγινα. 

Ταυτόχρονα, ο πανίσχυρος Οµέρ-µπέης της Καρύστου µε 5.000 άνδρες, έσπευσε σε βοήθεια του 

Κιουταχή στην Αττική. Οι Τούρκοι, στρατοπέδευσαν στο Καπανδρίτι και άρχισαν να λεηλατούν όλη 

την περιοχή µέχρι τον Πειραιά. Ο Οµέρ-µπέης σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση της τουρκικής 

διοίκησης ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Ευρίπου, µε έδρα του την Κάρυστο. Αφού 

το 1461 η Βενετοκρατούµενη Εύβοια έπεσε στα χέρια των Τούρκων, το 1470 συστάθηκε η διοικητική 

περιφέρεια του Ευρίπου, το Σαντζάκ Εγριµπόζ (sancak Eğriboz ή Ağriboz), το οποίο περιλάµβανε τη 

Βοιωτία και την Αττική και διοικούνταν από τον σαντζάκ-µπέη (sancak-bey).  

Η βοήθεια του Οµέρ-µπέη ήταν µεγάλη κι ο Κιουταχής την εκµεταλλεύτηκε. Στις 28 Μαΐου κατέλαβε 

τη Θήβα και πέρασε στην Αττική. Η Χασιά και το Μενίδι, ενδεχοµένως λόγω και της τυραννικής 

διοίκησης του Γκούρα ‘προσκύνησαν’. Αµέσως µετά ο Κιουταχής πήγε στο Καπανδρίτι µε 2.000 

στρατιώτες και 1.000 ιππείς. Αφού οι δυνάµεις των δύο Τούρκων πασάδων ενώθηκαν, την 1η Ιουλίου 

1826 οι συνολικά 10.000 Τούρκοι µε ιππικό και 26 πυροβόλα κατέλαβαν το Λιόπεσι και στις 3 Ιουλίου τη 

Μονή Πετράκη, το χάνι του Χασεκή και τα Σεπόλια. Την ίδια ηµέρα στρατοπέδευσαν στα Πατήσια. Στις 

28 Ιουνίου, οι αµυνόµενοι Έλληνες βλέποντας τον κίνδυνο του αφανισµού τους και παραλληλίζοντας 

τη θέση τους µε αυτήν του τραγικού Μεσολογγίου έγραψαν προκήρυξη στην οποία αναζήτώντας 

υποστήριξη, διαµηνύουν:  

«...Εάν εξ εναντίας δια τας αµαρτίας µας ήθελε µας εγκαταλείπει ο Θεός 
απροστάτευτους, µας αφήσουν οι αδελφοί µας οµογενείς αβοήθητους, και οι χριστιανοί 
µείνωσιν αργοί θεαταί, τότε δη τότε θέλουσι σκεπάσει τα σώµατά µας οι Ναοί του 
Παρθενώνος, του Ποσειδώνος, του Ερεχθέως, τα λείψανα των Προπυλαίων, τα οποία δια 
να µη καπνισθούν και άλλην µίαν φοράν από τον καπνόν των βαρβάρων θέλουν πέσει µαζί 
µας από τον µαύροον θάνατον, όστις θέλει έβγει από τα σπλάγχνα των, δια να εκπληρώση 
το πεπρωµένον»… 

Στις 5 Ιουλίου, περίπου χίλιοι τετρακόσιοι ένοπλοι, οχυρώθηκαν στο λόφο του Μουσείου, ενώ στις 11 

Ιουλίου στρατιωτικά τµήµατα του Οµέρ-µπέη τους εξεδίωξαν από εκεί και  έφθασαν στην Πνύκα, την 

Αγία Μαρίνα και την Αγία Τριάδα. Την επόµενη ηµέρα οι Τούρκοι κατέλαβαν και τον Άγιο Αθανάσιο 

στο Θησείο. Ο αποκλεισµός της Αθήνας ολοκληρώθηκε. Οι Τούρκοι αφού είχαν περικυκλώσει την 

Αθήνα, έκαναν επιδροµές σε γειτονικές περιοχές όπου δηµιουργούνταν αψιµαχίες µε τοπικούς 

θυλάκους Ελλήνων που αντιστέκονταν. Αψιµαχίες υπήρχαν και στο λόφο του Μουσείου, όπως στις 13 

Ιουλίου, όταν ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης εξόρµησαν από την Ακρόπολη και έτρεψαν τους 

Τούρκους σε φυγή από τη Μονή Πετράκη. Από τις 15 Ιουλίου τα πράγµατα για τους αποκλεισµένους 

στην Ακρόπολη έγιναν δυσκολότερα αφού τα εχθρικά πυροβόλα στήθηκαν γύρω από αυτήν και το πυρ 

γινόταν πυκνότερο και βαρύτερο. Την επόµενη ηµέρα, 16 Ιουλίου ο Κιουταχής έφθασε στην Αθήνα. 

O Καραϊσκάκης στις 19 Ιουλίου ορίστηκε από τη ‘Διοικητική Επιτροπή’ γενικός αρχηγός των 

στρατιωτικών δυνάµεων της ανατολικής Ελλάδος. Στις 20 Ιουλίου και αφού δεν υπήρχαν πόροι για 

στρατολόγηση περισσότερων πολεµιστών έφυγε από το Ναύπλιο συνοδευόµενος από τον Νάκο 

Πανουργιά, τον Γιαννάκη Φραγκίστα, τον αδελφό του Οδυσσέα Ανδρούτσου, Γιαννάκη κ.ά. και µε 600 
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άνδρες και πήγε στη Σαλαµίνα. Στην Κάζα και στα Δερβενοχώρια αντιστέκονταν στις τουρκικές 

προκλήσεις ο Βάσος Μαυροβουνιώτης και ο Νικόλαος Κριεζώτης (Γκριτζιώτης). Ο Καραϊσκάκης µετά 

από συνεννόηση, στις 28 Ιουλίου, εγκαταστάθηκε στην Ελευσίνα και σε µικρό χρονικό διάστηµα 

κατάφερε να προσθέσει στο εκεί στρατόπεδο, δύναµη 1.000 Πελοποννησίων υπό τον καπετάν 

Γιωργάκη Χελιώτη. Η καταγωγή του Γεωργίου Λύκου ή Χελιώτη ήταν από το Χέλι (Αραχναίο) της 

Αργολίδας.  

Στις 30 Ιουλίου έφθασε επίσης στην Ελευσίνα από τα Μέθανα, µετά από διαταγή της Κυβερνήσεως, και 

το ‘τακτικό σώµα’ του Γάλλου στρατηγού Κάρολου Φαβιέρου (Charles Nicolas Fabvier), διορισµένου από 

την κυβέρνηση επικεφαλής του τακτικού σώµατος. Το τακτικό αποτελούσαν δυο τάγµατα τακτικών 

στρατιωτών και ένας λόχος φιλελλήνων. Η συνολική δύναµη του έφθανε τους 1.750 άνδρες. Στις 

ελληνικές δυνάµεις στην Ελευσίνα προστέθηκαν και πρόσφυγες από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και 

την Θράκη που σχηµάτισαν το ‘Μακεδονο-Θετταλο-Θρακικόν σώµα’, ενώ ταυτόχρονα συγκροτήθηκαν 

κι άλλα δύο σώµατα: η ‘φάλαγξ των Επτανησίων’ και η ‘Ιόνιος φάλαγξ’. Η δύναµη των ‘ατάκτων’ είχε 

φθάσει τους 2.500 πολεµιστές. Η ‘Διοικητική Επιτροπή’ συνέστησε στον Καραϊσκάκη να συσκέπτεται µε 

τον Φαβιέρο για την κατάστρωση σχεδίων µάχης και παράλληλα τόνισε στον Φαβιέρο ότι δεν τελεί υπό 

τις διαταγές του Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης έθεσε το σώµα του Χελιώτη υπό τις διαταγές του 

Φαβιέρου και έτσι η συνολική στρατιωτική δύναµη των Ελλήνων στην Ελευσίνα έφτασε τους 4.250 

άνδρες.  

Στις 3 Αυγούστου µια ισχυρή δύναµη Τούρκων, περίπου πέντε χιλιάδες άνδρες, ‘έπεσαν’ επάνω στο 

αδύνατο τείχος της πόλης της Αθήνας και έκαµψαν την αντίσταση των οκτακοσίων υπερασπιστών της, 

που υποχώρησαν στην Ακρόπολη. Οι αιφνιδιαστικές µικροεπιθέσεις µε καθόδο Ελλήνων στην πόλη 

της Αθήνας, έσπερναν µεν τον πανικό στους Τούρκους αλλά δεν έλυναν την πολιορκία. 

Στην Ελευσίνα, µόλις πληροφορήθηκαν την άλωση της Αθήνας, αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον 

των Τούρκων. Με αυτή την απόφαση διαφωνούσε ο Φαβιέρος, ο οποίος επέµενε ότι για ένα τέτοιο 

εγχείρηµα χρειάζεται και το ιππικό του. Έτσι ο Καραϊσκάκης και οι άλλοι οπλαρχηγοί, στις 5 

Αυγούστου, χωρίς αντίσταση στρατοπέδευσαν στο Χαϊδάρι. Τους ακολούθησε το τακτικό µε τον 

δυσαρεστηµένο Φαβιέρο. Τη επόµενη ηµέρα δέχθηκαν επιθέσεις που απέκρουσαν µε µεγάλο 

ενθουσιασµό τους Τούρκους. Κατά τη διαφαινόµενη πλήρη επικράτηση των ελληνικών σωµάτων ο 

Φαβιέρος συνέχισε µε το τακτικό του την καταδίωξη των οπισθοχωρούντων αντιπάλων του στην 

πεδιάδα στο Δαφνί. Τότε όµως ο Καραϊσκάκης τον ανάγκασε να σταµατήσει την καταδίωξη, 

φοβούµενος τη µάχη στο ανοικτό έδαφος, λόγω της έλλειψης ιππικού. Ο Φαβιέρος υπάκουσε 

απογοητευµένος.  

Την µεθεπόµενη ηµέρα, στις 8 Αυγούστου, ισχυρότατες τουρκικές δυνάµεις µε 8.000 άνδρες και 2.000 

ιππείς επιτέθηκαν και πάλι, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Ο Φαβιέρος, πειραγµένος από τα σχόλια της 

προηγούµενης ηµέρας από τους οπλαρχηγούς των ατάκτων, προσπαθώντας να πείσει για την 

ορθότητα της τακτικής που ακολουθούσε στη µάχη, έβαλε σε µεγάλο κίνδυνο το τακτικό. Τελικά η 

συνεργασία του τακτικού και των ατάκτων έφερε και πάλι τη νίκη για τους Έλληνες. Το ίδιο βράδυ 

όµως οι άτακτοι, φοβούµενοι για τις θέσεις τους στην πεδιάδα, επέστρεψαν στην Ελευσίνα 

ακολουθούµενοι και από το τακτικό κάνοντας αυτές τις δραµατικές µάχες να φαίνονται ασήµαντες 

αψιµαχίες. 

Εξαιρετικά διαφωτιστική για τις συνθήκες και τις σχέσεις που επικρατούσαν εκείνη τη στιγµή στα 

ένοπλα τµήµατα είναι η αναφορά του Φαβιέρου: 

«Απήλθον είς την Κούλουρην µε δύο τάγµατα και τέσσαρα πυροβόλα και ένα λόχον τών 
φιλελλήνων. Μ' εκακοφαίνετο πολύ τό ότι δεν είχον τό Ιππικόν, διότι τότε ήθελε διαλυθή 
ή πολιορκία. Την 3ην επέρασα είς την Ελευσίνα. Η γνώµη µου ήτο ν' ανοίξωµεν δρόµον 
από τό µοναστήριον Δαφνί ή άπό τόν Πειραιά, διά νά έχωµεν τάς απαιτουµένας διά τόν 
στρατόν συγκοινωνίας. Την 6ην διαβάντες από τά όρη εφθάσαµεν την νυκταν είς τόν 
περίβολον του Χαϊδαρίου, θέσις, περί την οποίαν υπάρχουν λόφοι. Την αυγήν µάς 
περιεκύκλωσε τό ιππικόν του εχθρού, όστις ήρχισε µετ' όλίγον να πυροβολεί καθ' ηµών, 
και µας έβλαψεν οπωσούν [...].  
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Αφού οι Τούρκοι έφυγον άφ' όλα τά µέρη, µόλις εµφανισθέντων τών στρατευµάτων µας, 
επρότεινα είς τους οπλαρχηγούς νά διώξωµεν τόν εχθρόν. Ούτως ηθέλοµεν διαλύσει την 
πολιορκίαν ωφεληθέντες από την δειλίαν του. Αλλ’ αυτοί κατεσκεύασαν προµαχώνες επί 
τινών θέσεων, τάς οποίας εκυριεύσαµεν. Την επιούσαν έφθασεν αρκετή βοήθεια είς τόν 
Κιουταχή από τόν Εύριπον υπό τόν Οµέρ πασσάν. Την επαύριον επαρουσιάσθη ο έχθρός 
είς τά χαράγµατα τής αυγής µε τρεις χιλιάδας περίπου, έξ ών αι δύο χιλιάδαι πεζοι [...].  
To εσπέρας τέλος δεν είχοµεν ούτε άρτον, ούτε νερόν, ούτε συγκοινωνίαν. Ο δε στρατηγός 
Καραϊσκάκης µε ειδοποίησεν ότι την νύκτα έµελλε να επιπέση µ' όλον του τόν στρατόν 
κατά του εχθρού και εζήτει νά µείνω είς εφεδρείαν εις τόν περίβολον. Υπεσχέθη και 
έµεινα, και µετά δυο ώρας είδον εµαυτόν µ' απορίαν µου µεταξύ τών Τούρκων. Διά τούτο ή 
αποχώρησίς µου έγινε πολύ ακαταλλήλως είς στράτευµα τακτικόν. Είµεθα ή 
οπισθοφυλακή οµού µε τους φιλέλληνας, έξ ών συνελήφθησαν δύο. Τέλος διελθόντες από 
µέρη πολύ δύσβατα, εφθάσαµεν είς την πεδιάδα, όπου εµάθοµεν ότι πρό δυο ωρών είχον 
αναχωρήσει τά άτακτα στρατευµατα. Οι άτακτοι διήρπασαν τά σκεύη τών στρατιωτών 
µας, ένώ ούτοι άπήρχοντο είς την µάχην, αι δε νυκτοφύλακαί µας ετουφέκισαν 
ερχοµένους. Διά ταύτα δεν ήτο δυνατόν νά διατηρηθή τό νέον τούτο τακτικόν σώµα είς την 
Ελευσίνα έν τω µέσω τών ατάκτων στρατιωτών, οι οποίοι ήρχισαν νά λιποτακτούν και 
ηδύναντο νά παρασύρουν και τους τακτικούς εις την φυγήν των. 
 Όθεν ανεχώρησα και ήλθον είς τά Αµπελάκια, όπου εύρον και τό ιππικόν όλον πυρ άλλ’ 
εις µεγάλην αταξίαν. Όλη ή ζηµία µας συνίσταται είς εβδοµήντα φονευµένους, 
πληγωµένους ή ζωγρηµένους. Εκ τών φιλελλήνων ό Βολζιµόν, Μπω, Σουζιε σοβαρά 
επληγώθησαν, ο Ρουσσέν και ο Πεκαράρα ηχµαλωτίσθηκαν, ώς και ο νέος ανδρείος Ρίζος. 
Του εχθρού ή ζηµία συνίσταται είς χιλίους επτακοσίους». 
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λαγουµιτζήδες ανατίναξαν τον υπόνοµο που είχαν κατασκευάσει προληπτικά κι έτσι οι επιτιθέµενοι 

Τούρκοι βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια της εκκλησίας. Οι λαγουµιτζήδες συνέχιζαν το έργο τους 

καθηµερινά ενώ ταυτόχρονα µικρές δυνάµεις κατέβαιναν από την Ακρόπολη αφνιδιαστικά και έκαναν 

γρήγορες επιθέσεις εναντίον των Τούρκων εργατών των υπονόµων. Ήρωες τέτοιων µαχών ήταν ο 

Γιάννης Μακρυγιάννης και ο λαγουµιτζής Χορµοβίτης. Όµως οι ανάγκες ενίσχυσης της φρουράς της 

Ακρόπολης µεγάλωναν. Παρά τις προσπάθειες των Επτανησίων αλλά και του τακτικού του Φαβιέρου 

κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε. Μοναδική ελπίδα ήταν πια ο Καραϊσκάκης.  

Και η κατάσταση για τους αποκλεισµένους υπερασπιστές της Ακρόπολης έγινε ακόµα πιο δύσκολη. Τη 

νύχτα της 30ης Σεπτεµβρίου προς την 1η Οκτωβρίου σε µια βραδινή του επιθεώρηση, έξω από τον 

Σερπεντζέ (δηλαδή το νότιο περιτείχισµα από το Ηρώδειο µέχρι περίπου το Θέατρο του Διονύσου) 

σκοτώθηκε ο φρούραρχος της Ακρόπολης Γιάννης Γκούρας. Τον Γκούρα διαδέχθηκε προσωρινά ο 

Μακρυγιάννης. Ο Κιουταχής, προσπαθώντας να επωφεληθεί από την αναστάτωση των 

πολιορκηµένων λόγω του θανάτου του φρουράρχου της Ακρόπολης, τις επόµενες ηµέρες εξαπέλυσε 

αλλεπάλληλες αλλά ανεπιτυχείς επιθέσεις στον Σερπεντζέ.  

Από τα τέλη Σεπτεµβρίου, ο Καραϊσκάκης είχε εισηγηθεί στην κυβέρνηση ένα σχέδιο που θα απέκοπτε 

τον Κιουταχή στην Αττική. Το σχέδιό του ήταν απλό και ευφυές. Για αντιπερισπασµό στην πολιορκία 

της Ακρόπολης, θα χτυπούσε τους Τούρκους στην ανατολική Στερεά, στα σηµεία που εξασφάλιζαν τις 

επικοινωνίες και τον ανεφοδιασµό τους, κυρίως από τη Θεσσαλία. Κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε τον 

Κιουταχή να στείλει ενισχύσεις µακρυά από την Αθήνα, χαλαρώνοντας έτσι την πολιορκία της 

Ακρόπολης. Το σχέδιο του Καραϊσκάκη έγινε δεκτό από την κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός 

πριν ξεκινήσει θα φρόντιζε για την ενίσχυση της φρουράς της Ακρόπολης. Ο Καραϊσκάκης όρισε νέο 

φρούραρχό της τον Νικόλαο Κριεζώτη, ο οποίος στις 12 Οκτωβρίου, κατάφερε να µπεί σχετικά εύκολα 

στην Ακρόπολη µε ένα σώµα 450 πολεµιστών. Μετά από αυτό, ο Κιουταχής θέλοντας να σκληρύνει τα 

µέτρα του αποκλεισµού της Ακρόπολης, βάθυνε το όρυγµα ανάµεσα στο λόφο των Μουσών και τον 

Σερπεντζέ ενώ ταυτόχρονα συνέχισε την κατασκευή υπονόµων. 

Εν τω µεταξύ, ο Καραϊσκάκης µε ένα εξαιρετικά επιτελικό σχέδιο ξεκίνησε την εκστρατεία του 

ασφαλίζοντας τα κύρια σηµεία άµυνας. Στην Ελευσίνα ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης µε συνολικά χίλιους 

εξακόσιους ενόπλους από τα Δερβενοχώρια, τα Μέγαρα, την Πελοπόννησο και το Σούλι θα 

εξασφάλιζε την περιοχή του και ταυτόχρονα θα παρενοχλούσε ευκαιριακά τους Τούρκους, µε 

περιφερειακές επιθέσεις ατάκτων στην πολιορκία της Ακρόπολης. Η «Διοικητική Επιτροπή» σε 

έγγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1826 χαρακτηρίζει την κίνηση του Καραϊσκάκη: 

«...το µόνον σωτήριον σχέδιον εις την παρούσαν κρίσιµον εποχήν· η ελευθέρωσις τούτου 
του σηµαντικωτάτου µέρους της επικρατείας, εν ώ θέλει επιταχύνει συν Θεώ την 
παντελή καταστροφήν του πολιορκητού των Αθηνών, από το άλλο µέρος δεν είναι 
αµφιβολία ότι θέλει επιστηρίξει έτι µάλλον τα δικαιώµατα της Ελλάδος, και θέλει 
προσθέσει µέγα βάρος, εις την τύχην του Έθνους, ήτις έφθασεν ήδη εις την ακµήν ν’ 
αποφασισθή κατ’ ευχήν δια τους Έλληνας». 

Στις 25 Οκτωβρίου, το στρατιωτικό σώµα του Καραϊσκάκη, ενισχυµένο από άλλους οπλαρχηγούς και 

τον Νικηταρά, µε δύο χιλιάδες πεζούς και εξήντα τέσσερις  ιππείς κατευθύνθηκε στα βορειοδυτικά µε 

προορισµό τις Θερµοπύλες. Μετά από δύο ηµέρες έφθασαν στην περιοχή της Δόµβραινας όπου έδρευε 

τουρκική φρουρά. Για περίπου δέκα ηµέρες ακολούθησαν αψιµαχίες και πολιορκία της τουρκικής 

φρουράς της Δόµβραινας  που όµως ενισχύθηκε µε χίλιους πεντακόσιους Τουρκαλβανούς από τη 

Λειβαδιά υπό τον Μουσταφά ή Μουστάµπεη Κιαφεζέζη, αλλά και ακόµα χίλιους Τούρκους από την 

Αθήνα. Το σχέδιο του Καραϊσκάκη για την αποδυνάµωση της πολιορκίας της Αθήνας απέδιδε καρπούς. 

Αντίστοιχα και στο ελληνικό σώµα προστέθηκαν έφιπποι αλλά και σουλιώτικα σώµατα ατάκτων που 

µέχρι τότε δεν αναγνώριζαν τη γενική αρχηγία του Καραϊσκάκη. Κι ενώ αυτά συνέβαιναν στη 

Δόµβραινα, ένα σώµα χιλίων πεντακοσίων ενόπλων Θεσσαλοµακεδόνων του Καρατάσου και του 

Αγγελή Γάτσου, υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη Κωλέττη, «κατέβηκε» στις 2 Νοεµβρίου από τις 

βόρειες Σποράδες στο Ταλαντονήσι (το νησάκι µπροστά στη Σκάλα της Αταλάντης) µε σκοπό να 

καταλάβει το Ταλάντι (Αταλάντη) και να αποκλείσει το ανεφοδιασµό του Κιουταχή στην Αθήνα. 

Μαθαίνοντας τα καθέκαστα, ο Μουστάµπεης της Λιβαδειάς έφυγε από τη Δόµβραινα και µε δύναµη 
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χιλίων πεζών και εφίππων έφθασε στο Ταλάντι περιορίζοντας εκεί διασκορπισµένο, ένα σώµα 

διακοσίων Ελλήνων του Γάτσου που λίγο πριν είχε διεκπεραιωθεί από το Ταλαντονήσι. Μετά από 

σκληρή µάχη και σηµαντικές απώλειες οι Έλληνες κατάφεραν να επιστρέψουν στα πλοία τους. Η 

αποτυχία οφείλεται στην έλλειψη συντονισµού και υποστήριξης και βαρύνει κυρίως τον Κωλέττη αλλά 

και τους Καρατάσο και Γάτσο. 

Μετά την άκαρπη πολιορκία της Δόµβραινας, στις 14 Νοεµβρίου ο Καραϊσκάκης αποφάσισε να κινηθεί 

προς τα παράλια του Κορινθιακού κυρίως για να εξασφαλίσει καλύτερη επικοινωνία µε τη «Διοικητική 

Επιτροπή» αλλά και ευκολότερο ανεφοδιασµό από αυτήν. Την εποµένη, στρατοπέδευσε στη µονή του 

Οσίου Λουκά και εγκατέστησε και εκεί αλλά και στα ενδιάµεσα χωριά, φρουρά εξήντα ανδρών. Στις 17 

Νοεµβρίου στρατοπέδευσε στο Δίστοµο. Από εκεί την επόµενη ηµέρα, αφού άφησε φρουρά τριακοσίων 

ανδρών στο Δίστοµο, ξεκίνησε για την Αράχωβα. Ο Μουστάµπεης µε ένα ισχυρό σώµα περίπου δύο 

χιλιάδων πεζών και διακοσίων εφίππων έσπευσε κι αυτός στην Αράχωβα για να ενισχύσει τη φρουρά 

της. Ακολούθησαν σκληρές µάχες ταµπουριών µέσα στο κρύο, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού έξω 

από την Αράχωβα. Οι τουρκικές ενισχύσεις από χίλιους πεντακόσιους άνδρες που έστειλε ο Κιουταχής 

τράπηκαν σε άτακτη φυγή στο στενό του Ζεµενού. 

Οι αποκλεισµένοι Τούρκοι του Μουστάµπεη ζήτησαν συνθηκολόγηση. Ο Καραϊσκάκης δέχθηκε υπό 

τον όρο να του παραδώσουν τα Σάλωνα και τη Λιβαδειά, τα όπλα, τα χρήµατα, τα ζώα καθώς και ότι 

τιµαλφές είχαν. Αρχικά ο Μουστάµπεης δεν δέχθηκε τους όρους και οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν. 

Όµως τη νύχτα της 23ης Νοεµβρίου οι αποκλεισµένοι στην Αράχωβα Τούρκοι αποφάσισαν έξοδο στην 

οποία σκοτώθηκε ο Μουστάµπεης. Την επόµενη ηµέρα, κι ενώ ο θάνατος του µπέη έµενε κρυφός, µέσα 

στο χιονιά οι χίλιοι διακόσιοι Τούρκοι που επιχείρησαν έξοδο αποδεκατίστηκαν. Την επόµενη ηµέρα 

µια φρικιαστική πυραµίδα από τριακόσια κεφάλια Τούρκων υψωνόταν πάνω σε έναν λόφο, ορατό από 

τους Δελφούς. Η νίκη στην Αράχωβα, σύµφωνα µε επιθυµία του Καραϊσκάκη, αποτυπώθηκε σε 

έγγραφο µε τις υπογραφές όλων των οπλαρχηγών και στάλθηκε µαζί µε τα κεφάλια του Μουστάµπεη 

και του Κεχαγιάµπεη και δώδεκα αιχµαλώτους Τούρκους αξιωµατικούς στην κυβέρνηση στην Αίγινα. 

Την ίδια εποχή στην Ακρόπολη συνεχιζόταν ο πόλεµος των λαγουµιών και οι αψιµαχίες στο 

περιµετρικό τείχος, τον Σερπετζέ και το Ριζόκαστρο στα νότια του βράχου. Όµως τα πυροµαχικά 

τελείωναν. Έτσι στις 17 Νοεµβρίου ο Μακρυγιάννης, συνοδευόµενος από οκτώ έφιππους, βγήκε από 

την Ακρόπολη µε σκοπό να ενηµερώσει και να ζητήσει ενισχύσεις από τη «Διοικητική Επιτροπή» που 

εν τω µεταξύ είχε µεταφέρει την έδρα της στην Αίγινα. Κι αυτό επειδή στο Ναύπλιο είχε ξεσπάσει 

τοπικός εµφύλιος µε κανονιοβολισµό της πόλης, από τους Θεοδωράκη Γρίβα, Στράτο και Φωτοµάρα, 

µέσα από το Παλαµήδι και το Ιτς-Καλέ και η Αντικυβερνητική Επιτροπή που έµενε κλεισµένη στο 

Μπούρτζι µε τη συγκατάθεση της Βουλής αποφάσισε (µε το υπ’ αρ. Α΄ ψήφισµα και το υπ’ αρ. 32 

προβούλευµα) τη µεταφορά της έδρας της στην Αίγινα. 

Έτσι τότε η κυβέρνηση ανέθεσε στον Φαβιέρο τον ανεφοδιασµό της Ακρόπολης. Τη νύχτα της 29 προς 

30 Νοεµβρίου πεντακόσιοι τριάντα άνδρες του τακτικού σώµατος και φιλέλληνες φορτωµένοι µε 

πυροµαχικά στα σακκίδιά τους, αφού έγιναν αντιληπτοί από τους Τούρκους πολιορκητές της 

Ακρόπολης, µε έφοδο και µάχη σώµα µε σώµα στο βαθύ πια όρυγµα ανάµεσα στο Θέατρο του 

Διονύσου και το Ηρώδειο, προσπάθησαν να µπουν στην Ακρόπολη. Τελικά, µε απώλειες περίπου εκατό 

ανδρών, ο Φαβιέρος κατόρθωσε να ανεφοδιάσει τους αποκλεισµένους µε πυροµαχικά για τουλάχιστον 

έξι µήνες. Παρά τις µεγάλες απώλειες έµψυχου δυναµικού, αυτή ήταν και η πιο «ηρωική» στιγµή του 

Φαβιέρου στην πορεία της Επανάστασης.  

Μετά την Αράχωβα, ακολούθησε η κατάληψη ενός σηµαντικού χωριού για τον έλεγχο των τουρκικών 

επικοινωνιών και το ανεφοδιασµού τους, της Βελίτσας, που βρισκόταν κοντά στο δρόµο των 

Θερµοπυλών και γι’ αυτό είχε µεγάλη στρατηγική σηµασία. Ο Καραϊσκάκης στρατοπέδευσε εκεί στις 

29 Νοεµβρίου και στις 4 Δεκεµβρίου πληροφορήθηκε για µια µεγάλη εφοδιοποµπή που κατευθυνόταν 

από το Ζητούνι (Λαµία) στην Αθήνα. Στις 7 Δεκεµβρίου κοντά στο Τουρκοχώρι η ενέδρα των ελληνικών 

σωµάτων απέδωσε. Πάνω από τετρακόσια φορτηγά ζώα µε τρόφιµα και εφόδια καθώς και εκατό 

νεκροί Τούρκοι ήταν το αποτέλεσµα της µάχης. Ο Καραϊσκάκης άφησε φρουρά στη Βελίτσα και αφού 

έστειλε στα Σάλωνα (Άµφισα) την απαραίτητη για τον αποκλεισµό και πολιορκία δύναµη αποφάσισε 

να επιτεθεί στο Πατρατζίκι (Υπάτη) όπου υπήρχαν άφθονα εφόδια µε µικρή τουρκική φρουρά. Όµως οι 
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ατµοκίνητων πλοίων από το αγγλικό ναυπηγείο Brent Shipyard Deptford on Thames, πήρε προµήθεια 

36.000 λίρες.  

Στις 16 Μαρτίου 1827, ο λόρδος Κόχραν µε διάταγµα της εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, διορίστηκε 

«πρώτος Στόλαρχος πασών των Ναυτικών Δυνάµεων της Ελλάδος» στη θέση του ναυάρχου Ανδρέα 

Μιαούλη. Αρχιστράτηγος, για τον στρατό της ξηράς, ορίστηκε ο στρατηγός Ρίτσαρντ Τσωρτς στη θέση 

του Καραϊσκάκη. Αυτό το σύστηµα «τετραρχίας» υποχρέωσε την ελληνική αντιπροσωπεία να 

υπογράψει συµβόλαιο µε τον Κόχραν, µε το οποίο αυτός για τις υπηρεσίες του θα εισέπραττε αµοιβή 

57.000 λιρών. Στην ορκωµοσία του µπροστά στους πληρεξούσιους της εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, ο 

Κόχραν έδωσε προκήρυξη σύµφωνα µε την οποία «….θα ανορθωνόταν πάλι η βυζαντινή αυτοκρατορία 
και η ελληνική σηµαία θα υψωνόταν στην Αγιά Σοφιά…». 

Αφού η κυβέρνηση, υποκύπτοντας στις αγγλικές πιέσεις για τη ρύθµιση των δανείων, ανέθεσε τη 

διοίκηση του στρατού ξηράς και του στόλου στους Βρετανούς, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης έγιναν 

ξαφνικά απλοί µεσολαβητές ανάµεσα στους ξένους διοικητές και στα στρατεύµατα ή πληρώµατα των 

επαναστατικών δυνάµεων. Ο Μιαούλης, περιµένοντας µια τέτοια εξέλιξη, είχε ήδη παραιτηθεί και 

περιορίστηκε στη διοίκηση του πολεµικού του πλοίου «Ελλάς». Για αυτές τις αλλαγές γράφει ο 

Μακρυγιάννης: 

«…Έφκειασαν την Συνέλεψη, διόρισαν τον ναύαρχον τον νέον, ότι γέρασε ο Μιαούλης, τον 
αρχιστράτηγον, ότι δεν δύνεται ο Καραϊσκάκης, και γράψαν µίαν διαταγή εις τον 
Καραϊσκάκη οι καλοί πατριώτες και τόλεγαν, όταν κιντύνευε η πατρίς, όταν νάστιβε ο 
Καραϊσκάκης και οι συντρόφοι του τα πουκάµισά τους, εκίναγε το αίµα από την Αράχωβα, 
από τον Έπαχτο, από το Δίστοµον κι’ από τον καθηµερινό πόλεµο, τότε έγραψαν του 
Καραϊσκάκη και τόπαιρναν τα συχαρίκια ότι διόρισαν τον Τζούρτζη - κι’ αυτός να είναι εις 
την οδηγίαν του. Στοχαστήτε, εσείς αναγνώστες― αυτείνη την εποχή ποιός είχε γνώση δια 
να σώση την πατρίδα - και ποιός να την χάση. Με τόση δύναµη ο Καραϊσκάκης δεν θα τους 
έγκειανε φλούδα όλους αυτούς; …» 

Στρατηγού Μακρυγιάννη «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 

Όµως οι ξένοι, έφερναν µαζί τους και µια οικονοµική ενίσχυση 20.000 λιρών από την αγγλική 

κυβέρνηση… Η λάµψη και τα ενθουσιώδη λόγια των Βρετανών σε συνδυασµό µε το κύρος του 

Καραϊσκάκη αλλά και τα επιπλέον χρήµατα της τελευταίας δόσης του δανείου που διαχειριζόταν 

αποκλειστικά ο Τόµας Γκόρντον, αναθάρρησαν τους Έλληνες που έσπευδαν στη Σαλαµίνα και στην 

Ελευσίνα για να πάρουν µέρος στις µάχες εναντίον των Οθωµανών του Κιουταχή. Έτσι άρχισε να 

συγκεντρώνεται σηµαντική δύναµη για το µεγάλο εγχείρηµα της Αθήνας. Ανάµεσά τους υπήρχαν και 

είκοσι έξι φιλέλληνες. Στο ιππικό είχε καταταγεί µε το βαθµό του συνταγµατάρχη και ο Πορτογάλος 

Αντόνιο Φιγκέιρα Αλµέιντα (Antonio Figueira d' Almeida). Όµως όλη αυτή η δύναµη δεν έπαυε να 

αποτελείται από στρατεύµατα ατάκτων που µπορεί να τα κατάφερναν περίφηµα σε αµυντικούς 

αγώνες αλλά δεν είχαν καµιά επιθετική εµπειρία ειδικά σε ανοιχτό έδαφος. 

Στις 7 Απριλίου 1827, λίγες ηµέρες µετά τους επίσηµους διορισµούς τους, ο Τσωρτς και ο Κόχραν 

έφθασαν στο στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στο Κερατσίνι. Αµέσως πρότειναν γενική επίθεση κατά του 

Κιουταχή για την απελευθέρωση της Ακρόπολης! Φυσικά ο Καραϊσκάκης, γνωρίζοντας τις ικανότητες 

και την ποιότητα των στρατευµάτων, αντέδρασε και αντιπρότεινε να ενταθεί ο αποκλεισµός των 

Τούρκων, τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα. Οι πολιορκηµένοι στην Ακρόπολη, µε 

επικεφαλής τον Φαβιέρο, άντεχαν αφού είχαν εφόδια για αρκετούς µήνες ακόµα. Έτσι πρότεινε να 

ολοκληρώσουν τον αποκλεισµό από το Κερατσίνι µέχρι την Καστέλα καταλαµβάνοντας τα στρατηγικά 

σηµεία του Πειραιά.  

Εν τω µεταξύ, στο στρατόπεδο του Πειραιά συγκεντρώθηκαν από όλα τα µέρη της Αττικής αλλά και 

της Πελοποννήσου και των νησιών περίπου τρεισήµισι χιλιάδες άντρες. Επίσης στο Κερατσίνι 

συγκεντρώθηκαν ακόµα περισσότεροι Σουλιώτες όπως ο Λάµπρος Βέικος µε τους άντρες του, οι 

Τζαβελαίοι, οι Μποτσαραίοι και Πελοποννήσιοι όπως οι Πετµεζάδες από τα Καλάβρυτα, οι Σισιναίοι 
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από την Ηλεία κ.α. Η συνολική ελληνική δύναµη ξεπέρασε τους ένδεκα χιλιάδες άνδρες. που ήταν ίσως 

η µεγαλύτερη σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. 

Στον Πειραιά, οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει ισχυρή φρουρά Αλβανών στο µοναστήρι του Αγίου 

Σπυρίδωνα, εκεί που βρίσκεται και σήµερα ο οµώνυµος Ναός και από εκεί µπορούσαν να ελέγχουν την 

περιοχή του λιµανιού. Γύρω από τη µονή είχαν εγκαταστήσει οχυρώµατα (ταµπούρια) σε καίριες 

θέσεις. Ο Καραϊσκάκης  αποφάσισε να γίνει επίθεση στον Πειραιά. Στις 13 Απριλίου οι ελληνικές 

δυνάµεις, υπό τα βλέµµατα του Κόχραν και του Τσωρτς που βρίσκονταν στα πλοία τους, στον δρόµο 

τους για τον Πειραιά µε πραγµατική γενναιότητα, κατέλαβαν εννέα τουρκικά ταµπούρια. Ο Κόχραν 

ενθουσιασµένος από τις επιτυχίες πρότεινε και πάλι γενική επίθεση στην Ακρόπολη. Δεν 

εισακούστηκε και έτσι την επόµενη ηµέρα, 14 Απριλίου, οι Έλληνες έφθασαν κοντά στο µοναστήρι. 

Εκεί υπήρχε φρουρά τριακοσίων πενήντα Αλβανών. Τότε έφθασαν στον Πειραιά η φρεγάτα «Ελλάς» 

µε τον Κόχραν, (το «παπόρι» για τον Μακρυγιάννη), η γολέτα του Τσωρτς, η «Ελλάς» του Μιαούλη και 

άλλα καράβια και τα κανόνια τους άρχισαν το έργο τους: 

«…  Ήρθε ο Μιαούλης, άλλα καράβια και η φεργάδα και το παπόρι, και βαρούσαν το 
Μοναστήρι κι' όσα ταµπούρια ήταν πρόσωπον κατά την θάλασσα. Ως τη γης το πήγαν 
χτυπώντας το Μοναστήρι· και οι Τούρκοι πολεµούσαν γενναίως, ως λιοντάρια. ….» 

Στρατηγού Μακρυγιάννη «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 

Ταυτόχρονα οι χερσαίες δυνάµεις του Καραϊσκάκη κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κατάληψη των 

τούρκικων οχυρωµάτων και έτσι να αποκλείσουν τη µονή του Αγίου Σπυρίδωνα και από το µέρος της 

ξηράς. Μόνο στην κορυφή του λόφου πάνω από το µοναστήρι εξακολουθούσε να παραµένει φρουρά 

του τουρκικού πυροβολικού. Αναφέρεται ότι από τα πλοία έπληξαν το µοναστήρι περίπου δύο χιλιάδες 

βολές και έτσι οι Αλβανοί ζήτησαν ανακωχή. Στη διάρκεια της ανακωχής και των διαβουλεύσεων η 

φρουρά της µονής, µε µια βδελυρή ενέργεια εξόργισε τους Έλληνες. Ενώ ο απεσταλµένος του 

γραµµατέα του Κόχραν, Σκωτσέζου φιλέλληνα νεαρού ταγµατάρχη Ντέιβιντ Ερκχάρτ (David 

Urquhart) πλησίαζε στο µοναστήρι µε τη λευκή σηµαία για να δώσει τις προτάσεις συµβιβασµού, οι 

Αλβανοί τον σκότωσαν ενώ πυροβόλησαν και τον Ερκχάρτ. Αυτό εξόργισε τον Κόχραν που απαιτούσε 

και πάλι γενική έφοδο στο µοναστήρι. Την επόµενη ηµέρα και µετά από νέους κανονιοβολισµούς από 

τα πλοία, οι Τουρκαλβανοί του Αγίου Σπυρίδωνα ξαναζήτησαν ανακωχή. Τότε, ως πιο µετριοπαθής, 

ανέλαβε ο Τσωρτς που έδωσε εντολή στον Καραϊσκάκη να διαπραγµατευτεί. Στις 16 Απριλίου, ο 

συµβιβασµός επιτεύχθηκε και οι Αλβανοί συνθηκολόγησαν υπό τον όρο να φύγουν ανενόχλητοι «…µε 
όλες τις τιµές…» υπό την προστασία του Καραϊσκάκη και των Σουλιωτών που τους εµπιστεύονταν 

περισσότερο αφού γνωρίζονταν από παλιότερα.  

Ο Καραϊσκάκης έστειλε τον Βάσσο Δυοβουνιώτη µε τους άντρες του να παραταχθούν σε δυο στίχους 

έτσι ώστε να περνούν ανάµεσά τους ασφαλείς, οι παραδοθέντες Τουρκαλβανοί. Όµως η ένταση των 

προηγούµενων ηµερών αλλά και η µη εύρεση λαφύρων στο µοναστήρι από τους Έλληνες, οδήγησε σε 

οµαδική σφαγή των παραδοθέντων λίγα µέτρα µετά την πύλη. Οι περίπου εβδοµήντα που διασώθηκαν 

χάρη στην επέµβαση των Σουλιωτών, κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του απέναντι λόφου, στη 

σηµερινή Τερψιθέα, που κατείχε το τουρκικό πυροβολικό.  

Η αθέτηση της συµφωνίας ήταν µια αποτρόπαια πράξη που κηλίδωνε τον αγώνα των εξεγερµένων και 

που εξόργισε τους πάντες. Η θέση του Καραϊσκάκη ήταν πολύ δύσκολη, αφού βρέθηκε υπόλογος για 

την αδυναµία του να επιβάλει τους όρους της συνθήκης. Το κύρος του είχε πληγεί καίρια. Ο 

συνταγµατάρχης Γκόρντον, αηδιασµένος από τη σφαγή, αποχώρησε ξανά από την Ελλάδα. Το ίδιο 

έκαναν και αρκετοί φιλέλληνες. Ο «πολύς» Κόχραν απειλούσε µε παραίτηση αλλά πολλοί κράτησαν 

µια ουδέτερη στάση. Για να προληφθούν χειρότερες εξελίξεις αποφασίστηκε η επίσπευση της επίθεσης 

στον Κιουταχή. Έτσι ο Καραϊσκάκης, που υπέφερε χρόνια από φυµατίωση, σε µια σύσκεψη 

οπλαρχηγών που έγινε στη σκηνή του, τους πρότεινε τις απαιτούµενες κινήσεις για την επίθεση στην 

Αθήνα: 
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«…Να γίνουν δυο κολώνες· µία κολώνα να πάγη από τους Τρείς Πύργους, δυο χιλιάδες, να 
δώσουν εκεί προσοχή οι Τούρκοι, κι’ από της ελιές να κινηθή ο Καραϊσκάκης να έµπη µέσα 
εις την Αθήνα…» 

Στρατηγού Μακρυγιάννη «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» 

Κατόπιν, αφού είπε στον Μακρυγιάννη να αναφέρει το σχέδιο στους Τσωρτς και Κόχραν, αποχώρησε 

ασθενής. Στο µοναστήρι άφησε ένα τµήµα από τους άνδρες του Μακρυγιάννη. Το σχέδιο του 

Καραϊσκάκη, λόγω της απειρίας των στρατευµάτων, απαιτούσε τη δηµιουργία έντεκα ταµπουριών από 

τους Τρεις Πύργους (σηµερινό Δέλτα) µέχρι τον Ανάλατο (σήµερα η περιοχή νοτιοανατολικά του Αγίου 

Σώστη, στο όριο Νέου Κόσµου, Νέας Σµύρνης). Δηλαδή έντεκα ταµπούρια στη διαδροµή της σηµερινής 

λεωφόρου Συγγρού, από το Δέλτα µέχρι τον Άγιο Σώστη. Το πρώτο οχύρωµα, στον Ανάλατο, θα 

υποστηριζόταν από χίλιους άνδρες. Τα οχυρώµατα ήταν αναγκαία για τους άτακτους άντρες του 

ελληνικού στρατοπέδου αφού έτσι θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν την αναµενόµενη επίθεση του 

ιππικού του Κιουταχή που θα ερχόταν από τα Πατήσια. Το σχέδιο επίσης προέβλεπε την παράλληλη 

κίνηση ενός ισχυρού σώµατος που θα ξεκινούσε από το Κερατσίνι και µέσω του Ελαιώνα θα έφτανε 

στην Ακρόπολη.  

Πάνω σε αυτές τις προετοιµασίες, στο Φάληρο, στις 22 Απριλίου δυο οµάδες νησιωτών και Κρητικών, 

αν και είχαν φθάσει στα όρια ενός τούρκικου οχυρώµατος, υπό την επήρεια αλκοόλ άρχισαν να 

φιλονικούν. Ο Καραϊσκάκης από τη σκηνή του στο Φάληρο, φοβούµενος νέες περιπέτειες απειθαρχίας, 

κατευθύνθηκε στην εστία τις φιλονικίας µε σκοπό να ηρεµήσει τα πνεύµατα. Όµως, µετά από τρεις 

ώρες αψιµαχιών κι ενώ η κατάσταση είχε οµαλοποιηθεί, µια σφαίρα τον πέτυχε στην κοιλιά, λίγο πιο 

πάνω από την αριστερή βουβωνική χώρα, στην περιοχή των λαγονίων αγγείων. Μεταφέρθηκε 

ηµιθανής στη σκηνή του στο Φάληρο και από εκεί στη γολέτα του Τσωρτς. Εκεί, αφήνοντας οδηγίες και 

διαθήκη, πέθανε ζητώντας να τον θάψουν στον Άγιο Δηµήτριο, στη Σαλαµίνα. Ο θάνατός του µέχρι 

σήµερα θεωρείται «ύποπτος», αφού το τραύµα του είχε φορά από πάνω προς τα κάτω και είναι 

άγνωστο από που πυροβολήθηκε. Από το κοντινό τούρκικο ταµπούρι ή µήπως από «φίλιο» χέρι αφού 

αυτός ήταν έφιππος; Όπως ζήτησε κηδεύτηκε στη Σαλαµίνα.  

     

Μαζί του κηδεύτηκαν και οι ελπίδες για την απελευθέρωση της Αθήνας αλλά και την τελική επιτυχία 

του επαναστατικού Αγώνα. Είναι χαρακτηριστικά της τεράστιας απώλειας όσα αναφέρονται στο 

Ψήφισµα της Γ’ Εθνικής Συνελεύσεως για τον θάνατό του: 

«Προς τον εξοχώτατον Α’ Στόλαρχον, προς τον εξοχώτατον Άρχιστράτηγον και προς τους 
γενναιότατους οπλαρχηγούς και στρατιώτας τους συγκροτούντας το στρατόπεδον της 
Αττικής. 

Tη 27 Απριλίου 1827 

Η φιλτάτη Πατρίς θρηνεί απαρηγόρητος, απωλέσασα το γνησιώτατoν τέκνον της, θρηνεί 
και κόπτεται στερηθείσα του θερµού προµάχου των ιερών της δικαίων, θρηνεί τον 
διαρρήξαντα, τας νέας αλύσεις της Στερεάς Ελλάδος, τον ένδοξον νικητή της Αραχώβης, 
τον εξολοθρευτή των τυράννων: θρηνεί τον αρείτολµον Γενικό Αρχηγό Καραϊσκάκην, 
όστις µαχόµενος υπέρ των κλεινών Αθηνών, έπεσεν ενδόξως και πνέων τα λοίσθια άλλο 
τι δεν, παρήγγειλε, παρά των Αθηνών την διάσωσην. 
 Ελλάς, πένθησον τον πολύτιµόν σου Καραϊσκάκην, Ελληνίδες! µαυρoφορέσατε δια τον 
υπερασπιστήν της τιµής σας! Φιλέλληνες! Έλληνες! στρατιώται, εµβριµήσατε δια τον 
ανδρείον συστpατιώτη σας και καταβρέχοντες την Ιεράν γην των κλεινών Αθηνών µε τα 
καρδιοστάλακτα δάκρυά σας, εκδικηθείτε το αίµα του, τιµωρήσατε τους ασεβέστατους 
φονείς του και σώσατε τας Αθήνας. 
 Eυδαίµων Καραϊσκάκη! ορκισθείς να ζήσεις ή να αποθάνης, ελεύθερος, εφύλαξες τον 
ορκον σου, ως χρηστός πολίτης, ως ευσεβής χριστιανός, ως τίµιος άνθρωπος. Ως τοιούτον 
της ανεκτιµήτου Ελευθερίας µάρτυρα, ως αθλήσαντα και στεφανωθέντα µε τας δάφνας 
της δόξης και της αθανασίας, Σε υπεδέχθησαν εις τα Ηλύσια πεδία προσµειδιώντες οι 
τpισόλβιοι εκείνoι ήρωες όσοι απέθανον διά τα δίκαια της Πατρίδος και της 
Ανθρωπότητος. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μεταξύ τούτων περιιπταµένη η ακτινοβόλος σκιά σου εις την αιωνίαν µακαριότητα, δέν 
ελησµόνησε τας Άθήνας, και ήδη επιφοιτώσα εις τας οµηγύρεις του Στολάρχoυ, του 
Αρχιστρατήγου, των Αρχηγων και των στρατιωτικών του στρατοπέδου της Αττικής, 
θεωρεί τα πoλεµικά και σωτηριώδη επιχειρήµατά των και επικαλείται την εξ ύψους 
άντιληψιν, του υπέρτατου Βασιλέως δια να τους βοηθήση να σώσουν τας Αθήνας και την 
Ελλάδα εις δόξαν της Πίστεως και της Πατρίδος».  

Ο Δηµήτριος Αινιάν, ο γραµµατέας του Καραϊσκάκη, στη βιογραφία «Ο Καραϊσκάκης», που 

κυκλοφόρησε το 1833, αναφέρει ότι ο Καραϊσκάκης πριν πεθάνει εµπιστεύτηκε στους Χατζηπέτρο και 

Γρίβα: 

«…Λέγουν ότι εν παρόδω τρόπον τινά ανέφερε εις αυτούς ότι επληγώθη από το µέρος των 
Ελλήνων, ότι εγνώριζεν τον αίτιον και ότι, αν ήθελε ζήση, ήθελε τον κάµει γνωστόν και 
εις το στρατόπεδον». 

Δ. Αινιάν, «Ο Καραϊσκάκης», σ.185. 

Ακόµα και σήµερα, υπάρχει έντονη φηµολογία για τις συνθήκες αλλά και τα αίτια της δολοφονίας του 

Καραϊσκάκη. Για να αποκρυπτογραφήσει κανείς το µυστήριο θα πρέπει αφ’ ενός να αναλύσει τις 

σχέσεις του Καραϊσκάκη µε τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του Αγώνα και αφ’ ετέρου να δει τα 

διεθνή συµφέροντα που καθοδηγούσαν ανάλογα µε τις βλέψεις και τις επιθυµίες τους την Ελληνική 

Επανάσταση.  

    

Οι σχέσεις του Καραϊσκάκη µε τον Μαυροκορδάτο από τον Απρίλιο του 1824 ήταν εχθρικές. Ο 

Μαυροκορδάτος τον είχε κατηγορήσει για «καπάκια» µε τον Οµέρ Βρυώνη και µετά από µια παρωδία 

δίκης στον Ναό της Παναγίας στο Αιτωλικό έβγαλε «Προκήρυξη των εγκληµάτων του Καραϊσκάκη» 

σύµφωνα µε την οποία: «….εστερήθη όλων των βαθµών και αξιωµάτων ως αµαρτήσας… Πάντες οι 
Έλληνες να αποµακρυνθούν της συναναστροφής του και να τον στοχασθούν ως εχθρόν….». 
Αποχωρώντας από το Αιτωλικό ο Καραϊσκάκης του είχε απαντήσει: «Ε, ωρέ Μαυροκορδάτε, εσύ την 
προδοσίαν µου µε την έγραψες εις το χαρτί κι εγώ ογλήγορα ελπίζω να σου τη γράψω εις το µέτωπόν σου 
για να φανής ποιος είσαι…..». 

Παρά την αποκήρυξή του από τον Μαυροκορδάτο στο Αιτωλικό, ο Καραϊσκάκης έφτασε να διαθέτει 

χίλιους πεντακόσιους άνδρες που τον ακολουθούσαν πιστά και  κατάφερε να γίνει ο Γενικός αρχηγός 

της Στερεάς Ελλάδας. Κύρια επιδίωξή του ήταν η απελευθέρωση της Ρούµελης. Κάτι τέτοιο δεν ήταν 

όµως στις επιδιώξεις του διεθνούς και ουσιαστικά του αγγλικού παράγοντα. Ο George Canning, κατά 

τον Καρολίδη, απαντώντας για το µέλλον της Ελληνικής Επανάστασης ανέφερε ότι σκοπός της 

αγγλικής διπλωµατίας είναι η συγκρότηση αυτονόµου κράτους που θα το αποτελούσαν µόνον η 

Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες. Ανάλογη είναι και η αναφορά για το ίδιο θέµα του αγωνιστή 

Σπυροµήλιου, που συµµετείχε σε πολλές επιχειρήσεις υπό τον Καραϊσκάκη και από τον Μάρτιο του 

1827 συµµετείχε ως «πληρεξούσιος των Αρµάτων» στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας: 

«… Αλλά κατά δυστυχίαν µεταξύ εις τα διάφορα κόµµατα εκείνης της περιόδου ήτον και 
εν το οποίον επεθύµει την πτώσιν του Μεσολογγίου και όλης της Στερεάς Ελλάδος, ώστε 
να δυνηθή ευκόλως ν’ αποκατασταθή η Πελοπόννησος εν πριγκιπάτον ως τα της 
Μολδοβλαχίας, και εποµένως ο κοµµατάρχης πρίγκηψ».  

(σηµ. Εδώ ο Σπυροµήλιος εννοεί τον Μαυροκορδάτο).  

  

Και αφού ήταν σαφής η πρόθεση των Άγγλων και του Μαυροκορδάτου για µια τέτοια εξέλιξη, το 

Μεσολόγγι αφέθηκε χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Ο Καραϊσκάκης αποτελούσε παραφωνία και ήταν 

εµπόδιο στα σχέδια των Άγγλων και του Μαυροκορδάτου.  Ο Δηµήτριος Φωτιάδης αναφέρει: 

«… Ο Καραϊσκάκης έπεσε θύµα της εγγλέζικης  πολιτικής στην Ελλάδα κι εµπνευστές 
της σατανικής δολοφονίας του στάθηκαν ο Κόχραν, ο Τσόρτς και ο Μαυροκορδάτος…». 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη έχει καταγραφεί σε χειρόγραφο του αυτόπτη Ιωάννη Σταυριανού η 

πληροφορία: 

«… Τότε είδωµεν εκπυρσοκρότησιν όπλου από τον ηµέτερον στρατόν. Και ευθύς ο 
πυροβολήσας ανεµείχθη εις τον στρατόν. Αυτός ήτον ο επικατάρατος δολοφόνος του 
Καραΐσκου…». 

Ιωάννου Σταυριανού, Πραγµατεία των Περιπετειών του βίου µου. Εισαγωγή - Έκθεση – Σχόλια 

Ελένης Αγγελοµάτη-Τσουγκαράκη, Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, Αθήνα 1982. 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι καθοριστικός παράγοντας για την καταστροφή στο Φάληρο ήταν ο 

θανάσιµος τραυµατισµός του Καραϊσκάκη. Τον θάνατό του ακολούθησε µια ανεξήγητη βιασύνη, χωρίς 

να ληφθεί υπ’ όψη το σχέδιό του για έντεκα ταµπούρια από το Δέλτα µέχρι τον σηµερινό Άγιο Σώστη. 

Στη διοίκηση του ελληνικού στρατοπέδου του Πειραιά τον διαδέχθηκε ο Κίτσος Τζαβέλας. Η επίθεση 

για την Ακρόπολη έγινε στις 24 Απριλίου, την επόµενη ηµέρα από το θάνατο του Καραϊσκάκη, χωρίς 

κανένα συντονισµό και µε τους ξένους αρχηγούς να παρακολουθούν µε κιάλια από τα πλοία τους. 

Στον Ανάλατο και στα ταµπούρια µέχρι τη θάλασσα, στην ίσως πιο πολύνεκρη µάχη του αγώνα για 

τους Έλληνες, χάθηκαν περισσότεροι από οκτακόσιοι άνδρες. Ανάµεσά τους ο Δράκος, ο Βέικος, ο 

Αθανάσιος (Ντούσιας) Μπότσαρης, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Συµεών Ζαχαρίτσας, ο Γιώργος Τζαβέλας, ο 

συνταγµατάρχης Ιγγλέσης, ο Ιωάννης Νοταράς, ο Τσελεπής Αιγινήτης, οι Γάλλοι φιλέλληνες Le Febvre 

και Ζαννής Βούρβαχης κ.ά.  

Ακόµα και στην οπισθοχώρηση πνίγηκαν στη θάλασσα περισσότεροι από εκατόν πενήντα. Επίσης, οι 

περίπου εκατόν πενήντα αιχµάλωτοι της µάχης του Ανάλατου, µε διαταγή του Κιουταχή, 

καρατοµήθηκαν και τα δέρµατα του κεφαλιού τους στάλθηκαν ως τρόπαια στην Κωνσταντινούπολη. 

Από τους αιχµαλώτους σώθηκε µόνον ένας, ο αρχηγός των Κρητικών πολεµιστών Δηµήτριος 

Καλλέργης που αφέθηκε ελεύθερος αφού η οικογένειά του πλήρωσε λύτρα 4.000 ισπανικά τάληρα 

(δίστηλα ή κολονάτα). Ταυτόχρονα χάθηκαν πολλά πολεµοφόδια και όλα τα πυροβόλα των 

ταµπουριών. Η αποτυχία του Κόχραν ήταν τεράστια. Το ίδιο βράδυ όλο το ελληνικό στρατόπεδο µπήκε 

στα πλοία και αποχώρησε για τη Σαλαµίνα. Αυτή η αποχώρηση από τον Πειραιά έσπειρε την 

απελπισία στους πολιορκηµένους. Τελικά, στις 26 Μαΐου 1827, µετά από συνθήκη και τις εγγυήσεις της 

Αγγλίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας ο Φαβιέρος παρέδωσε την Ακρόπολη µε τον οπλισµό και τα 

εφόδια στον Κιουταχή, παρουσία του Γάλλου ναυάρχου Ανρί Δεριγνύ (Marie Henri Daniel Gauthier, comte 
de Rigny). 

    Ο Κιουταχής κράτησε τη συµφωνία και οι πολιορκηµένοι µπήκαν στα πλοία και έφθασαν κι αυτοί 

στη Σαλαµίνα. Ο Τούρκος στρατηγός, αφού εγκατέστησε φρουρές στην Ακρόπολη και τον Πειραιά, 

αναχώρησε για τη Θήβα όπου και εγκατέστησε στρατόπεδο. 

    Στην ουσία η απώλεια του Καραϊσκάκη και η έλλειψη ικανού αντικαταστάτη του ήταν αυτές που 

έκριναν τον αγώνα στη Στερεά Ελλάδα και µαζί µε τα καταστροφικά σχέδια των Τσωρτς και Κόχραν 

απλά σφράγισαν την ήττα. Λόγω της συνδυασµένης δράσης του Κιουταχή στην Στερεά Ελλάδα και του 

Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο η ελληνική επαναστατική επικράτεια είχε συρρικνωθεί στην Αργολίδα 

και τα µικρά νησιά µεταξύ Αττικής και Αργολίδας.  

    Απόντος του Καραϊσκάκη, το σχέδιο των Άγγλων για τη συγκρότηση αυτονόµου ελληνικού κρατιδίου  

που θα το αποτελούσαν µόνον η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες ήταν πια, πιο κοντά στην 

πραγµατοποίησή του. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η Ευρώπη, κύριοι, ησθάνθη παρά ποτε πλέον ότι η υπόθεσις των Ελλήνων είναι αρκετά 
προχωρηµένη, δια να µην υποπέση εφεξής εις τας εναντιότητας της τύχης· και πώς 
γίνεται οι πληρεξούσιοι του ίδίου αυτού έθνους δια µιάς πράξεως, ανηκούστου εις τα 
χρονικά των λαών, ν’ αποδεικνύωσιν εις τον κόσµον ότι µόνοι αυτοί δεν γνωρίζουν αυτήν 
την αλήθειαν! 
Σας φοβίζει η πτώσις του Μεσολογγίου; αφιερωθήτε, ως και τ6ας αρχάς του αγώνος, εις 
την χαρακτηριστικήν ενέργειαν και εις τον πατριωτισµόν των Ελλήνων· το στήθος κάθε 
Έλληνος είναι δεύτερον Μεσολόγγιον.  
Σας θορυβεί η έλλειψις των χρηµατικών πόρων; Καταφύγετε εις την γενναιοφροσύνην 
των πολίτων. Έλλην δεν εκώφευσέ ποτε εις την φωνήν της πατρίδος.  
Έχοµεν ανάγκην προστασίας; ας καταφύγωµεν εις τους ηγεµόνας όλων των εθνών. Εξίσου 
όλα έχουσι δικαιώµατα εις την ευγνωµοσύνην µας· αι περιστάσεις µας, αι θέσεις των, 
εγγυώνται την επιθυµητήν βοήθειαν. Τα µεγάλα έθνη και οι καλοί πατριώται φαίνονται 
εις τας κρισίµους περιστάσεις της πατρίδος των· δούλος είν’ εύκολον να γενή τις όταν 
θέλη· αυθέντης είναι δύσκολον· επιθυµούµεν την ειρήνην; ας τρέξωµεν εις τα όπλα· αν εξ 
εναντίας δια λόγους απόκρυφους εις εµέ η εθνική συνέλευσις επιµένη εις την 
προλαβούσαν απόφασίν της, κρίνω χρέος µου ιερόν και απαραίτητον να διαµαρτυρηθώ, ως 
και ήδη διαµαρτύροµαι επισήµως κατ’ αυτής ενώπιον του Ελληνικού λαού και των λοιπών 
της χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά µιας πράξεως παρανόµου, ανθελληνικής και διόλου 
αναξίας ενός έθνους, το οποίον υπεδουλώθη µεν πολλάλις, πλην ποτέ δεν εσυµβιβάσθη µε 
τους τυράννους του. 
Έλλην όµως, και φίλος άδολος της ελευθερίας του έθνους µου, δεν θέλω λέίψει να 
συναγωνισθώ µετά των λοιπών συναδέλφων µου, και να χύσω και την τελευταίαν ρανίδα 
του αίµατός µου, εν όσω διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας πόλεµος. 
Παρακαλώ δε να µοι δοθή επίσηµον αντίγραφον της παρούσης µου διαµαρτυρήσεως· µένω 
µε το ανήκον σέβας.  

Εις Πιάδαν την 12 Απριλίου 1826, 
Ο Πατριώτης, 

Δηµήτριος Υψηλάντης 

(Αποµνηµονεύµατα – Νικόλαος Σπηλιάδης – 1857. τοµ. Β, σ. 553-554) 

Η Εθνοσυνέλευση συνεχίστηκε την ίδια ηµέρα. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος σιωπούσε και 

αποµακρύνθηκε από το προσκήνιο αφού το σχέδιο του Τρικούπη αλλά και του Ζαΐµη για υποτέλεια 

προχωρούσε και ταυτόχρονα παράτυπα, καταπνίγηκε κάθε αντίδραση που εξέφραζε ο Υψηλάντης:    

•Στις 12 Απριλίου,  

I.(Αριθ. Γ.)  τον αποκλεισµό του Δηµητρίου Υψηλάντη από κάθε πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία. 

II.(Αριθ. Δ.) τη διακοπή της Εθνοσυνέλευσης και την αναβολή των εργασιών της µέχρι τον Σεπτέµβριο. 

III.(Αριθ. Ε.) τον διορισµό της «Επιτροπής της Συνελεύσεως». Η κύρια αποστολή αυτής της Επιτροπής 

ήταν να φροντίσει για την επανέναρξη της Εθνοσυνέλευσης.  

IV.(Αριθ. ς´ - Ψήφισµα µυστικό). Η ίδια Επιτροπή έπρεπε να φροντίσει, µε τη µεσολάβηση του Άγγλου 

πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Stratford Canning, για την σύναψη ανακωχής µε την Οθωµανική 

αυτοκρατορία. 

V.(Αριθ. Ζ - Ψήφισµα µυστικό). Οδηγίες προς την Επιτροπή για τη διαπραγµάτευση του συµβιβασµού 

µεταξύ του ελληνικού έθνους και της οθωµανικής Πόρτας. Αυτές αποτυπώνουν το πολιτικό κλίµα 

αλλά και την σκιώδη παρουσία της Αγγλίας στις όποιες µελλοντικές εξελίξεις. Με αυτές τις οδηγίες 

ορίζεται η ελληνική επικράτεια και δίνεται η εξουσιοδότηση στην Επιτροπή για την διαπραγµάτευση 

της αυτονοµίας της Πελοποννήσου, της Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδος, των ναυτικών νήσων, των 

νήσων του Αιγαίου πελάγους και της Κρήτης. Η κυριότερη οδηγία προς την Επιτροπή αφορά τη 

συγκατάθεση για την υπεροχή (suzeraineté) της Πόρτας και την καταβολή φόρου σε αυτήν. Ένα επίσης 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο των οδηγιών αποτελεί η επίµονη απαίτηση για τον ορισµό της Μεγάλης 

Βρετανίας ως εγγυήτριας δύναµης. Με την έναρξη των συνοµιλιών για τον συµβιβασµό ειρήνης, η 

Επιτροπή θα απαιτούσε την ανακωχή των όπλων µεταξύ των διαµαχοµένων µερών.  

VI.(Αριθ. Η.) την παύση της «Προσωρινής Διοίκησης» (κυβέρνηση Κουντουριώτη). Η Εθνοσυνέλευση 

εµπιστεύτηκε προσωρινώς τα ελληνικά πράγµατα στην ενδεκαµελή «Διοικητική Επιτροπή της 

Ελλάδος». Αυτή αποτελούνταν από τους Π. Μαυροµιχάλη, Α. Ζαΐµη, Α. Παπαγιαννόπουλο, Γ. Σισίνη, 

Δ. Τζαµαδό,  Α. Χ´Αναργύρου, Α. Μοναρχίδη, Σ. Τρικούπη, Α. Ίσκο, Π. Δ. Δηµητρακόπουλο και Ιω. 

Βλάχο.  

VII.(Αριθ. Θ.). Οδηγίες προς την «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος» για τις αρµοδιότητες της 

κυβέρνησης στη διεύθυνση του Αγώνα, τα εθνικά κτήµατα, τα δάνεια, την δικαιοσύνη κ.ά.   

•Στις 13 Απριλίου,  

VIII.(Αριθ. Ι.) την επικύρωση του ψηφίσµατος της Β’ Εθνοσυνέλευσης του 1823 που είχε γίνει στο 

Άστρος 

IX.(Αριθ. ΙΑ.) τη σύσταση και την αύξηση των τακτικών στρατευµάτων  

X.(Αριθ. ΙΒ.) την επεξεργασία όλων των εθνικών λογαριασµών του υπουργείου της Οικονοµίας και του 

Εθνικού Ταµείου. Επίσης την παύση της επιτροπής δανείου στο Λονδίνο και την αντικατάστασή της 

από άλλη τριµελή επιτροπή που θα παραλάβει και θα ελέγξει τα δάνεια. 

•Στις 14 Απριλίου, (Αριθ. ΙΓ.) την αποδοχή των δανείων της Αγγλίας και την αναγνώριση  του 

χρέους από την ελληνική κυβέρνηση κατά τα συµφωνητικά και τις συνθήκες τους 

•Στις 16 Απριλίου,  

XI.(Αριθ. ΙΔ.) την παύση του νόµου της Β’ Εθνικής Συνελεύσεως, που επέτρεπε την εκποίηση εθνικών 

γαιών. Τα εθνικά κτήµατα που είχαν εκποιηθεί επέστρεφαν και πάλι στην εθνική ιδιοκτησία µε 

ταυτόχρονη αποζηµίωση των αγοραστών. 

XII.(Αριθ. ΙΕ.) τον διορισµό προσωρινού, πενταµελούς εγκληµατικού δικαστηρίου 

XIII.(Αριθ. Ις’.) την επικύρωση του ψηφίσµατος της Β’ Εθνοσυνέλευσης του Άστρους, την αναγνώριση 

ως εθνικών χρεών των αποδεδειγµένων και πραγµατικών εξόδων των τριών θαλασσίων νήσων και την 

αναγνώριση της υποχρέωσης της επιβράβευσης των αριστευσάντων κατά τον Αγώνα ναυάρχων, 

καπεταναίων, οπλαρχηγών και στρατηγών της ξηράς µε αντάξιες αµοιβές. 

 Οι εργασίες της Γ’ Εθνοσυνέλευσης έπρεπε να διακοπούν άµεσα, αφού ο Ιµπραήµ είχε επιστρέψει στον 

Μοριά και οι πληρεξούσιοι έπρεπε να επιστρέψουν στους τόπους τους για την υπεράσπισή τους. Η νέα 

κυβέρνηση εγκαταστάθηκε αµέσως στο Ναύπλιο και ανέλαβε τα καθήκοντά της το Μεγάλο Σάββατο, 

17 Απριλίου 1826. Πρώτη ενέργειά της ήταν η έκδοση διαγγέλµατος που καλούσε όλους τους Έλληνες 

«είς συνεργασίαν διά τήν σωτηρίαν της πατρίδος».  

Η «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος» ήταν το Σώµα που κυβέρνησε το Ελληνικό Κράτος από τον 

Απρίλιο 1826 µέχρι τον Απρίλιο 1827 και είχε πρόεδρο τον Ανδρέα Ζαΐµη. Μετά την πτώση του 

Μεσολογγίου, το κλίµα στο εξωτερικό έγινε ιδιαίτερα ζεστό. Το φιλελληνικό κίνηµα ζωήρεψε 

επιταχύνοντας τις διαδικασίες για επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων για την τελική 

λύση του ελληνικού ζητήµατος. 

Το τοπίο είχε πια ξεκαθαρίσει. Ο Υψηλάντης είχε αποµονωθεί και δεν υπήρχαν αντίπαλοι στην 

πρόσδεση της κυβέρνησης Ζαΐµη στο αγγλικό άρµα. Η «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος», 

υποκαθιστώντας την Γ΄ Εθνική Συνέλευση, στη συνεδρίασή της στις 5 Μαΐου 1826, ανακήρυξε τον 

George Canning ευεργέτη του Ελληνικού Έθνους: 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

διώξεις που υπέστη από την κυβέρνηση Κουντουριώτη στη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου, ο 

Κολοκοτρώνης συµµάχησε µε τον Κουντουριώτη εναντίον του Ζαΐµη. Ενδεχοµένως τα βαθύτερα αίτια 

αυτής της στάσης του Κολοκοτρώνη να βρίσκονται στα ψηφίσµατα της Γ’ Εθνοσυνέλευσης της 

Επιδαύρου ή και στη φιλοδοξία του να ηγηθεί στον Μοριά. Στην Ερµιόνη είχαν συγκεντρωθεί περίπου 

147 πληρεξούσιοι (τα δύο τρίτα του συνόλου των πληρεξουσίων της Επιδαύρου) καθώς και πολυάριθµοι 

ένοπλοι. 

    

Η τελευταία διακήρυξη της «Επιτροπής της Συνελεύσεως» εκδόθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1827 και 

καλούσε τους πληρεξούσιους να συγκεντρωθούν στην Αίγινα και χαρακτήριζε τους 

συγκεντρωµένους στην Ερµιόνη γύρω από τον Κολοκοτρώνη, ιδιοτελείς και αντιπατριώτες. Οι 

συγκεντρωµένοι πληρεξούσιοι στην Ερµιόνη, αφού δεν αναγνώριζαν τις διακηρύξεις της «Επιτροπής 

της Συνελεύσεως» για συνέλευση στην Αίγινα, συγκροτήθηκαν σε σώµα στις 18 Ιανουαρίου 1827 και 

άρχισαν «προκαταρκτικές συνεδριάσεις». Στις 11 Φεβρουαρίου ορκίστηκαν και υπό την προεδρία του 

Γεωργίου Σισίνη, ξεκίνησαν τακτικές συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης.  

Ο αγγλικός παράγοντας έδειξε ακόµα µία φορά τη δύναµή του. Ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας 

στην Κωνσταντινούπολη, Stratford Canning, απείλησε τις αντίπαλες οµάδες πληρεξουσίων στην 

Ερµιόνη και στην Αίγινα, ότι αν δεν µονιάσουν θα πάψει κάθε προσπάθεια για τον συµβιβασµό µεταξύ 

των Ελλήνων και της Υψηλής Πύλης που ήταν επιφορτισµένος να επιτύχει. Γι’ αυτό έστειλε και 

επιστολή στον Κολοκοτρώνη. Όταν έφτασε στο Πόρτο Χέλι ο Richard Church, υποψήφιος 

Αρχιστράτηγος και παλιός γνώριµος του Κολοκοτρώνη από την κοινή υπηρεσία τους στη Ζάκυνθο, 

έγινε δεκτός µε ενθουσιασµό από τον Κολοκοτρώνη και τους οπαδούς του, που τον οδήγησαν στην 

Ερµιόνη. Όταν έµαθε όµως ότι η Ελλάδα ήταν και πάλι χωρισµένη σε δύο στρατόπεδα, απείλησε κι 

αυτός αρνήθηκε να αναλάβει τα καθήκοντά του αν δεν επικρατούσε αµέσως οµόνοια. Στην Ερµιόνη 

βρισκόταν και ο Άγγλος αρχηγός του βρετανικού στόλου του Αιγαίου captain Hamilton, που 

προσπαθούσε παρασκηνιακά να συµβιβάσει τις δυο αντιµαχόµενες παρατάξεις. Στις 5 Μαρτίου 

έφτασε στον Πόρο και ο προοριζόµενος για Αρχιναύαρχος του ελληνικού στόλου Thomas Cochrane. 

Πήγε στην Αίγινα όπου παρέδωσε στην κυβέρνηση εκατό χιλιάδες δίστηλα. Αυτά ήταν τα τελευταία 

χρήµατα του δεύτερου αγγλικού δανείου καθώς και οι προσφορές των φιλελλήνων της Ευρώπης. Αφού 

είδε την διχαστική κατάσταση και αυτός ζήτησε οµόνοια και έστειλε επιστολή στον Κολοκοτρώνη και 

τους οπαδούς του, απειλώντας ότι θα φύγει αν δεν συµφιλιωθούν µε τους κυβερνητικούς.  

Οι ενέργειες των Άγγλων αλλά και άλλων παραγόντων, έφεραν αποτέλεσµα. Οι δυο αντίπαλες οµάδες 

πληρεξουσίων συµφώνησαν να µεταβούν για κοινή Συνέλευση στην Τροιζήνα (Δαµαλά). Η 

Συνέλευση στην Ερµιόνη, στις 16 Μαρτίου 1827 εξέδωσε την παρακάτω διακήρυξη:  

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Γ’ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Διακηρύττει: 

Ένεκα των περιστάσεων και των γενικών της πατρίδος συµφερόντων,  απεφασίσθη να 
µεταβή εις Τροιζήνα (Δαµαλά) η Συνέλευσις, δια να εξακολουθήσει την σειράν των 
εργασιών της και να δώση τέλος εις αυτάς. 
Σήµερον µεταβαίνει εκεί και ειδοποιεί το πανελλήνιον. 

    Εν Ερµιόνει τη 16 Μαρτίου 1827» 

 Την ίδια ηµέρα οι δυο κυβερνητικές Επιτροπές στην Αίγινα, µε ανάλογες διακηρύξεις, αποφάσισαν να 

µεταφερθούν κι αυτές, η µεν «Επιτροπή της Συνελεύσεως» στην Τροιζήνα, η δε «Διοικητική Επιτροπή 

της Ελλάδος» την επόµενη ηµέρα, στον Πόρο.  

Τελικά η Γ´ Εθνοσυνέλευση συνεχίστηκε στην Τροιζήνα από τις 19 Μαρτίου  µέχρι τις 5 Μαΐου 1827. Η 

Συνέλευση στην Ερµιόνη αναγνωρίστηκε ως συνέχεια της διακοπείσης Εθνοσυνέλευσης της 

Επιδαύρου. Για τη φύλαξη για δύο µήνες (από 18 Ιανουαρίου µέχρι 13 Μαρτίου 1827) της Συνέλευσης 

στην Ερµιόνη, αναγνωρίστηκε χρέος στον Γενικό Αρχηγό των όπλων Θ. Κολοκοτρώνη. 21.020 γρόσια.   

Η συνέχιση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Ερµιόνη και την Τροιζήνα ήταν κρίσιµη και ιδιαίτερα 

παραγωγική αφού εξέδωσε είκοσι τέσσερα ψηφίσµατα: 
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Ερµιόνη: 

•Στις 22 Φεβρουαρίου, 

(Αριθ. Α΄). Η ελληνική επικράτεια αποτελείται από τις περιοχές που πήραν τα όπλα κατά της 

τυραννίας, όλοι οι κάτοικοί τους έχουν κοινά δικαιώµατα και οι παθόντες θα αποζηµιωθούν. 

•Στις 4 Μαρτίου, 

(Αριθ. Β΄). Ακυρώνεται το ψήφισµα Δ΄ της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου που αφορούσε στην εκλογή 

πληρεξουσίων. «… ο κύριος Δ. Υψηλάντης αποκαθίσταται εις τα δίκαια του πολίτου και απολαύσει 
αυτών ανεξαιρέτως….». 

•Στις 16 Μαρτίου, 

(Αριθ. Γ΄). Ακυρώνεται το ψήφισµα Γ΄ της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου που αφορούσε τον 

αποκλεισµό του Δηµητρίου Υψηλάντη. 

(Αριθ. Δ΄). Μεταφορά της Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα (Δαµαλά).  

  

Τροιζήνα:   

•Στις 27 Μαρτίου, 

(Αριθ. Ε΄). Έγκριση του διπλώµατος της στολαρχίας του λόρδου Cochrane 

•Στις 2 Απριλίου, 

(Αριθ. ς΄). Εκλογή του κόµη Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος για επτά χρόνια. 

Διορίστηκε τριµελής Αντικυβερνητική Επιτροπή για να κυβερνήσει την Ελλάδα µέχρι την άφιξη του 

Κυβερνήτη. 

(Αριθ. Ζ΄). Διορισµός του Ριχάρδου Τσουρτς (Church) ως Αρχιστράτηγου και Διευθυντή των χερσαίων 

δυνάµεων της Ελλάδος. 

•  Στις 5 Απριλίου, 

(Αριθ. Η΄). Η πληρωµή ανά µήνα, η φροντίδα των ορφανών των αξιωµατικών και των ναυτών της 

θαλάσσιας υπηρεσίας και η περίθαλψη των τραυµατιών είναι φροντίδα της Διοίκησης. 

(Αριθ. Θ΄). Ορισµός της διάρκειας και των µελών της «Αντικυβερνητικής Επιτροπής»: Γεώργιος 

Μαυροµιχάλης, Ιωάννης Νάκος και Ιωάννης Μακρής-Μιλαήτης. 

(Αριθ. Ι΄). Σύσταση εθνικού στόλου.   

Μετά τη θέσπιση της Αντικυβερνητικής Επιτροπής και τον ορισµό των µελών της, παραιτήθηκε 

αµέσως η «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος». Η Αντικυβερνητική Επιτροπή ορκίσθηκε την επόµενη 

ηµέρα. 

•Στις 8 Απριλίου, 

(Αριθ. ΙΑ΄). Ανταµοιβή γης από τον ελαιώνα της Αθήνας σε ίση αναλογία, για τη φρουρά της 

Ακρόπολης της Αθήνας, τους πολιορκούµενους, τις οικογένειές των θυµάτων και τους αγγελιοφόρους.

(Αριθ. ΙΒ΄). Άνοιγµα δανείου για πέντε εκατοµµύρια δίστηλων ταλλήρων µε υποθήκη εθνικής γης. 

Πληρεξουσιότητα στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια για αυτό το τρίτο εθνικό δάνειο, το οποίο θα 

πληρώσει τους τόκους των δύο πρώτων δανείων.  

•Στις 26 Απριλίου, 

(Αριθ. ΙΓ΄). Ο Στόλαρχος και ο Αρχιστράτηγος να υποβάλουν τα σχέδιά τους για τη φύλαξη των 

παραλιακών φρουρίων στην Αντικυβερνητική Επιτροπή. Η κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για 

τα χερσαία οχυρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του Στόλαρχου και του Αρχιστράτηγου. 

(Αριθ. ΙΔ΄). Η Αντικυβερνητική Επιτροπή να δώσει πληρεξουσιότητα στον Αρχιστράτηγο για την 

οργάνωση και τον εφοδιασµό του στρατού.  
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•Στην 1 Μαΐου, 

(Αριθ. ΙΕ΄). Δεύτερη αναθεώρηση του «Πολιτεύµατος της Επιδαύρου». Το αναθεωρηµένο κείµενο 

ονοµάζεται «Πολιτικόν Σύνταγµα  της Ελλάδος» και απαρτίστηκε από 150 άρθρα. Καθιέρωσε τον 

κοινοβουλευτισµό, την φορολογική ισότητα και τη διάκριση των εξουσιών, αφού στηριζόταν στη Βουλή, 

τον Κυβερνήτη και το Δικανικό. 

(Αριθ. Ις΄). Λειτουργία της Αντικυβερνητικής Επιτροπής και ρόλος του Στόλαρχου και του 

Αρχιστράτηγου, διορισµοί κλπ. Καθορίστηκαν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της 

Αντικυβερνητικής Επιτροπής. Τα µέλη της επιτροπής και οι Γραµµατείς είναι υπεύθυνοι για τις 

δηµόσιες πράξεις τους και κρίνονται µε το «Πολιτικό Σύνταγµα» από τα δύο τρίτα των παρόντων 

µελών της Βουλής. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή αποφασίζει µε πλειοψηφία.  

Συγκροτείται Συµβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο της Βουλής, πέντε βουλευτές και τον 

Γραµµατέα των Εξωτερικών και έχει αποστολή την παρακολούθηση των ενεργειών του συµβιβασµού.

(Αριθ. ΙΖ΄). Ακύρωση του ψηφίσµατος ΙΕ΄ της Επιδαύρου για το διορισµό προσωρινού πενταµελούς 

εγκληµατικού δικαστηρίου, κατάργηση του Εγκληµατικού Δικαστηρίου του Ναυπλίου και παραχώρηση 

στους πολίτες του δικαιώµατος έφεσης. 

•Στις 4 Μαΐου,  

(Αριθ. ΙΗ΄). Ορισµός του Ναυπλίου ως έδρας της Κυβέρνησης και της Βουλής και άµεση µετάβαση των 

δύο σωµάτων εκεί. 

(Αριθ. ΙΘ΄). Οµόφωνη εκλογή ως προέδρου της Βουλής του Νικολάου Ρενιέρη, ο οποίος πρέπει να 

ενεργήσει για την άµεση έναρξη των εργασιών της.  

•Στις 5 Μαΐου, 

(Αριθ. Κ΄). Επιβράβευση όσων κατατάσσονται εφεξής στον στρατό µε εθνική γη µετά τη λήξη του 

πολέµου  

(Αριθ. ΚΑ΄). Οργάνωση του στρατού. Ο Αρχιστράτηγος πρέπει να υποβάλει σχέδιο νόµου 

προσαρµοσµένο στα γαλλικά πρότυπα, σύµφωνα µε τις επιταγές του ψηφίσµατος της Εθνοσυνέλευσης 

του Άστρους  

(Αριθ. ΚΒ΄). Ρύθµιση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των αλλοεθνών που εγκαθίστανται στην 

Ελλάδα. 

(Αριθ. ΚΓ΄). Άδεια στους Σµυρναίους να ανεγείρουν πόλη στην περιοχή του ισθµού της Κορίνθου. Η 

πόλη θα έπαιρνε το όνοµα Νέα Σµύρνη. 

(Αριθ. ΚΔ΄). Ακύρωση των εκποιήσεων των εθνικών κτηµάτων. Όσοι είχαν αγοράσει παράνοµα εθνικά 

κτήµατα, θα αποζηµιωθούν µε ότι πλήρωσαν κατά την απόκτησή τους. Τα κέρδη που πιθανόν είχαν 

από την απόκτηση των κτηµάτων θα πρέπει να αποδοθούν στο Εθνικό Ταµείο, εκτός των εξόδων που 

είχαν καταβάλει. 

Το πρόσηµο αυτής της κρίσιµης Εθνοσυνέλευσης ήταν σαφώς θετικό αφού συνέταξε και επικύρωσε τον 

πρώτο οριστικό καταστατικό χάρτη της Ελλάδας, το «Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος» αλλά 

ταυτόχρονα εξέλεξε, παρά τις σκληρές αντιδράσεις των Κουντουριώτηδων και του Κωλέττη, ως πρώτο 

Κυβερνήτη της χώρας τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κόµης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν επιλογή, µεταξύ 

των άλλων και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αυτός, έχοντας συγκεντρώσει µεγάλη δύναµη, πίστευε ότι 

µια ισχυρή διεθνής προσωπικότητα όπως ο Καποδίστριας, ήταν απαραίτητη για την ευόδωση των 

σκοπών της Επανάστασης. Αυτή ήταν και η κύρια αιτία της διάστασης µεταξύ Κολοκοτρώνη και της 

κυβέρνησης του Ανδρέα Ζαΐµη του 1826. Παρά τον αγγλόφιλο προσανατολισµό της και η Επιτροπή της 

Ζακύνθου (Ρώµας, Δραγώνας και Στεφάνου) υποστήριξε τον ορισµό του Καποδίστρια. Το «Πολιτικόν 

Σύνταγµα» που αποτελείται από 150 άρθρα χαρακτηρίζεται ως υπερδηµοκρατικό. Αυτές οι δύο 

αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας εξασφάλιζαν τη δηµιουργία µιας ισχυρής κυβέρνησης.  

Οι επιρροές των ξένων και ιδιαίτερα της Αγγλίας, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο αυτή την περίοδο. Οι 

διορισµοί των Church και Cochrane στην αρχηγία του στρατού και του στόλου αντίστοιχα, στόχευε και 

στη διεθνή αποδοχή της µικρής υπό σύσταση χώρας που όµως µε αυτές τις κινήσεις έδειξε την 

αδυναµία της στην ολοκλήρωση του Αγώνα µε τις δικές της δυνάµεις. Αρχικά στην Εθνοσυνέλευση της 

Ερµιόνης επικρατούσε το αγγλικό κόµµα. Όµως αφού ο George Canning δεν υλοποιούσε τις υποσχέσεις 

που είχε δώσει µυστικά, στον Μαυροκορδάτο, τους Κουντουριώτηδες και τον Κολοκοτρώνη η στροφή 

πολλών και προς το ρωσικό κόµµα ή κόµµα των Ναπαίων του Ανδρέα Μεταξά ήταν αναµενόµενη.  
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ΤΟ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  –  Ο  ΣΤΟΛΟΣ  ( 1 8 2 7 - 2 8 )  	

Αφού µετά το Μεσολόγγι χάθηκε η Αθήνα και η Στερεά Ελλάδα, η ηττοπάθεια άρχισε να κυριεύει τους 

Έλληνες. Η εξάρτησή τους από τις ξένες δυνάµεις ήταν πια φανερή. Τα κόµµατα µε τα ξενικά ονόµατα 

που από τη σύστασή τους την εποχή των εµφυλίων πολέµων, δηλητηρίαζαν την οµόνοια και την 

αλληλεγγύη, έπαιξαν και τότε το ρόλο τους. Στο «αγγλικό» κόµµα που ιδρύθηκε το 1824, κατά τη 

διάρκεια των εργασιών της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος, από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, 

συµµετείχαν και οι Λόντος, Ζαΐµης, Τοµπάζης, Μιαούλης κ.α. Σε αυτό είχαν προσχωρήσει έµποροι, 

λόγιοι, Φαναριώτες και αρχικά και λίγοι Ρουµελιώτες οπλαρχηγοί. Αυτοί πίστευαν ότι το ελληνικό 

κράτος θα µπορούσε να ιδρυθεί από την θαλασσοκράτειρα Αγγλία. Στο «γαλλικό» κόµµα, που κι αυτό 

ιδρύθηκε στην ίδια συγκυρία το 1824 στο Άστρος από τον Ιωάννη Κωλέττη, προσχώρησαν Ρουµελιώτες 

οπλαρχηγοί και µεγάλο µέρος των προεστών της Πελοποννήσου. Αυτοί, πιο φιλελεύθεροι, πίστευαν 

ότι έπρεπε να στηριχτούν στη βοήθεια της Γαλλίας. Στο «ρωσικό» κόµµα, που ιδρύθηκε το 1825-26 από 

τον Ανδρέα Μεταξά, είχε προσχωρήσει ο Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας και γενικά οι οπαδοί του 

Καποδίστρια. Κοινό χαρακτηριστικό των οπαδών του ρωσικού κόµµατος ήταν η προσήλωσή τους στο 

οµόδοξο των Ρώσων και στην πλειοψηφία τους ήταν Πελοποννήσιοι. Το ρωσικό κόµµα ονοµαζόταν και 

κόµµα των Ναπαίων, από το όνοµα του Νάπα, κάποιου Κερκυραίου οπαδού του. Στην ουσία και τα 

τρία κόµµατα έπαιρναν «γραµµή» από τους απεσταλµένους και αργότερα τους πρεσβευτές των 

Μεγάλων Δυνάµεων και απλά εξυπηρετούσαν τα συµφέροντά τους. 

Το καλοκαίρι του 1827, ο Ιµπραήµ αδυνατώντας να εδραιώσει τη θέση του στην Πελοπόννησο, κυρίως 

λόγω του αντάρτικου αγώνα του Κολοκοτρώνη, άρχισε να εφαρµόζει την τακτική της «καµένης γης», 

προκειµένου µε τις στερήσεις και την ένδεια των αναγκαίων εφοδίων να κάµψει τους επαναστάτες, 

ενώ ταυτόχρονα αυτός προετοίµαζε απόβαση στην Ύδρα και τις Σπέτσες, κάτι που αν γινόταν 

πραγµατικότητα φυσικά θα είχε ολέθριες συνέπειες για την Επανάσταση. Οι περισσότερες 

επαναστατικές εστίες είχαν σχεδόν σβήσει. Μέσα σε κλίµα φατριασµού και ηττοπάθειας, πολλοί 

Έλληνες αγωνιστές είχαν εγκαταλείψει τον κοινό αγώνα και είχαν στραφεί αποκλειστικά στην 

πειρατεία. Εκτός αυτού και ο  προσεταιρισµός από τον Ιµπραήµ παλιών οπλαρχηγών, οµάδων ή και 

ολόκληρων χωριών µε τη µέθοδο του «προσκυνήµατος» είχε κάµψει ακόµα περισσότερο την πίστη 

στην Απελευθέρωση.  

Ο Ιµπραήµ µετά τη Μεσσηνία ανέβηκε στην Ηλεία και µετά από αποκλεισµό τριών εβδοµάδων 

κατέλαβε το φρούριο Χλεµούτσι, πάνω από το σηµερινό χωρίο Κάστρο, κοντά στην Κυλλήνη. Οι 

τριακόσιοι αιχµάλωτοι µεταφέρθηκαν στη Μεθώνη και την Κορώνη. Το «προσκύνηµα», δηλαδή η 

αποδοκιµασία κάθε επαναστατικής κίνησης, απλωνόταν και στην Ηλεία. Οι «προσκυνηµένοι» 

εφοδιάζονταν µε το «προσκυνοχάρτι» ή «ράι µπουγιουρντί» που τους εξασφάλιζε προνόµια 

νοµιµόφρονα υπηκόου. Ο Κολοκοτρώνης αναφερόµενος στους «τουρκοπροσκυνηµένους» πρώην 

οπλαρχηγούς, τους χαρακτηρίζει «καπεταναίους των αρχόντων» δηλαδή µισθοφόρους των Τούρκων. 

Αυτοί εκµεταλλευόµενοι την προηγούµενη ιδιότητά τους προπαγάνδιζαν το «προσκύνηµα». Ένας από 

αυτούς ήταν και ο Δηµήτριος Νενέκος που πριν προσκυνήσει είχε τη φήµη καλού πολεµιστή ενώ µετά 

το προσκύνηµά του, µε την πειθώ ή µε τη βία εξανάγκαζε ολόκληρα χωριά να προσκυνήσουν. Λόγω 

αυτής της δράσης του, αλλά κυρίως λόγω της προστασίας του ίδιου του Ιµπραήµ, οι Τούρκοι µε φιρµάνι 

του απένειµαν τον τίτλο του µπέη. Ένα κλίµα προδοσίας επικρατούσε στην Αχαΐα και την Ηλεία. 

    Τότε ίσως σηµειώθηκε και η µεγαλύτερη συνεισφορά του Κολοκοτρώνη στον Αγώνα. Αµέσως µετά 

τη διάλυση του στρατοπέδου της Αθήνας και την ολοκληρωτική απώλεια της Στερεάς, το ηθικό των 

επαναστατηµένων βρισκόταν στο ναδίρ. Ο Κολοκοτρώνης παρά την έλλειψη πόρων από την 

«Αντικυβερνητική Επιτροπή» αποφάσισε να δράσει. Με το σύνθηµα «φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνηµένους» απέτρεπε τα προσκυνήµατα των αναποφάσιστων. Και έλεγε χαρακτηριστικά:  

«…τον Τούρκο δεν φοβάµαι διότι αν θέλει να υποτάξη µε βία τον τόπον και να βαστάξη και 
να κατέχη, θέλει το ελάχιστον 50.000 διαρκώς Τούρκους δια φρουράν, αλλά τώρα φοβάµαι 
το µίασµα του προσκυνήµατος και να καταβάλουµε κόπους διπλούς …».  

229



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις αρχές Ιουνίου 1827 άρχισε τις στρατολογήσεις από τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, το Λεοντάρι, και την 

Αρκαδία προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων να παρεµποδίσει τις επικοινωνίες των 

µεσσηνιακών φρουρίων µε την Τριπολιτσά. Το ίδιο διέταξε και τις άλλες περιοχές της Καρύταινας και 

του Φαναριού, των Νεζερών, του Πύργου και της Γαστούνης. Η εντολή στον Πλαπούτα, στον Γενναίο, 

τον Χριστόπουλο αλλά και στον Σισίνη ήταν σαφής: να βαδίσουν προς τα Καλάβρυτα µε στόχο την 

αποτροπή του προσκυνήµατος. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε από την Κόρινθο και στις 19 Ιουνίου έφθασε 

στον Φενεό. Φοβέρες και συµβουλές αντάµα, είχαν κύριο στόχο τους το προσκύνηµα. Έβγαλε µάλιστα 

και προκήρυξη.:  

«…εάν στοχασθήτε ότι ο Ιµπραήµης θα σας δώση από πεντακόσους να φυλάτε τα χωριά 
σας, είσθε γελασµένοι διατί δεν έχει τόσο στράτευµα, αλλά από το ένα µέρος θα φεύγουν 
εκείνοι και από το άλλο θα ερχώµεθα εµείς να καίµε και να σκοτώνουµε…». 

Παρά τις απειλές του Κολοκοτρώνη οι προσκυνηµένοι µε επικεφαλής το Νενέκο σχηµάτισαν ένοπλο 

σώµα δύο χιλιάδων ανδρών και µπήκαν υπό τις διαταγές του Ντελή Αχµέτ πασά. Αυτοί εντάχθηκαν 

στο σώµα του Ιµπραήµ που προσπάθησε ανεπιτυχώς, στις 24 Ιουνίου, να καταλάβει το Μεγάλο 

Σπήλαιο που το υπερασπίζονταν απροσκύνητοι µε τους Πετµεζαίους και τον Φωτάκο. Οι αψιµαχίες 

συνεχίζονταν από χωριό σε χωριό µε στόχο πάντοτε τους προσκυνηµένους. 

Τελικά ο Νενέκος παρέµεινε πιστός στους Τούρκους και τελικά δολοφονήθηκε το 1828 όπως 

περιγράφει ο Κολοκοτρώνης στα αποµνηµονεύµατά του:  

«…Καὶ τότενες µ᾿ ἔκαµε ἕνα γράµµα διὰ τοὺς προσκυνηµένους Πάτρα καὶ λοιπὰ καὶ τοὺς 
συγχωράει ἡ Κυβέρνησις, καὶ νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καὶ τὴν ἔκαµε τὴν 
διαταγὴ ἐπάνω εἰς ἐµένα καὶ ἐγὼ νὰ γράψω νὰ ἡσυχάσουν καὶ νὰ µὴν ἀνακατώνονται 
πλέον µὲ τοὺς Τούρκους. Τὴν διαταγὴ µὲ τὴν ἔδωκε στὰ ἔβγα τοῦ Γεναρίου καὶ ἔκαµα 
διαταγὰς εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας, καὶ ἔτσι οἱ προσκυνηµένοι ἐτραβήχθηκαν ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, ὁ δὲ Νενέκος εἰς τὰς 26 τοῦ Μαρτίου ἐπῆρε τοὺς Τούρκους καὶ ἐπῆγε κι 
ἐχάλασε µία οἰκογένεια Καρυτινὴ ὁποὺ ἦτον ἀπὸ παλαιὰ εἰς τὴν Πάτρα, ἐσκλάβωσε τὰ 
παιδιά, οἱ ἄνδρες ἐγλύτωσαν µόνον µὲ τὸ κορµί, µὲ τὸ τουφέκι στὸ χέρι, τοὺς πῆρε 6.000 
σφαχτά. Εἰς τὰ 26, ὅταν ἐπρωτοπροσκύνησε, εἶχα διατάξει ἕναν λεγόµενον Σαγιᾶ νὰ τὸν 
σκοτώσει. Ὁ Σαγιᾶς µοῦ ἐζήτησε τὴν ἄδειαν καὶ ἐγὼ εἶχα τὴν ὄρεξιν, καὶ πάλιν ὅταν 
ἄκουσα καὶ ἐσκλάβωσε τοὺς Ἕλληνας τὸν ἐντεµπίχιασα µὲ ἕνα γράµµα:  

«Ἄπιστε, διατί δὲν τὸν σκοτώνεις, ποὺ ἀκόµη µὲ τοὺς Τούρκους εἶναι, ἀφοῦ ἦλθε ὁ 
Κυβερνήτης;»  
Τότε ὁ Σαγιᾶς ἔσµιξε τὸν Νενέκο καὶ ἐσκοτώθη ὁ Νενέκος. 

Εἰς τὰ 1828 ἔγιναν παράπονα. Ὁ Νενέκος εἶχε φερµάνι ἀπὸ τὴν Πόλη καὶ τὸν ἔλεγαν 
Μπέη Νενέκο …». 

Την ίδια εποχή, από τις αρχές του 1827, ο αγώνας στη θάλασσα συνεχιζόταν µε ενισχυµένο τον στόλο 

λόγω της άφιξης της φρεγάτας «Ελλάς Ι» (προηγούµενο όνοµα «Ελπίς») που ναυπηγήθηκε στις Η.Π.Α., 

του ατµοκίνητου τροχήλατου «Καρτερία» (Perseverance) και του µπρικιού «Σωτήρ» από τις παραγγελίες 

του δεύτερου αγγλικού δανείου. Η «Καρτερία» είχε κυβερνήτη τον Frank Abney Hastings (Φρανκ Άµπνεϊ 

Χέιστινγκς ή Άστιγξ). Αυτός ήταν ο εµπνευστής της αναδιοργάνωσης του ελληνικού στόλου και 

βρισκόταν στην Ελλάδα ως εθελοντής από το 1822 διοικώντας την κορβέτα «Θεµιστοκλής». Αφού η 

εισήγησή του στην κυβέρνηση έγινε δεκτή, πήγε στην Αγγλία για να επιβλέψει την κατασκευή του 

πρώτου ατµοκίνητου πολεµικού πλοίου, της «Καρτερίας» συµβάλλοντας µάλιστα στα έξοδα 

κατασκευής της µε 5.000 λίρες καθώς επίσης µε την αγορά των απαραίτητων ναυτιλιακών οργάνων, 

ναυτικών χαρτών, πορτολάνων κλπ.  

Ο Hastings µετά από αρκετές περιπέτειες, αφού αντιµετώπισε προβλήµατα µε τη µηχανή του πλοίου 

που κάηκε πριν το Λιβόρνο, έφθασε στο Ναύπλιο την 1η Σεπτεµβρίου 1826. Η «Καρτερία» αφού πέρασε 

από τον Πειραιά για την υποστήριξη του στρατοπέδου του Gordon, σηµείωσε την πρώτη της επιτυχία 

στον αποκλεισµό της Ερέτριας και στο βοµβαρδισµό του Ωρωπού, όπου µάλιστα κυρίευσε και δυο 
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φορτηγά πλοία. Στις 8 Απριλίου στον Παγασητικό µαζί µε τον «Άρη» του Μιαούλη µε κυβερνήτη τον 

Αντώνη Κριεζή και την κορβέτα «Θεµιστοκλής» του Τοµπάζη ο Hastings µε την «Καρτερία», εκτός από 

την καταστροφή των κανονιών του λιµανιού του Βόλου κατάφερε να κυριεύσει και πέντε εχθρικά 

πλοία και να βυθίσει άλλα τρία που βρίσκονταν στο λιµάνι. Συνέχισε προς το Ιόνιο και µε τα οκτώ 

τηλεβόλα της βοµβάρδισε κατά σειρά το Νιόκαστρο, το οχυρό του Μεσολογγίου και τον Απρίλιο µπήκε 

στον Παγασητικό όπου έκαψε οκτώ εχθρικά πλοία. Τον Σεπτέµβριο του 1827 µπήκε και στον 

Κορινθιακό, περνώντας από τα πυροβολεία του Ρίου και του Αντίρριου και φθάνοντας στον κόλπο της 

Ιτέας, βύθισε την ναυαρχίδα και κατέστρεψε εννέα τουρκικά πλοία.  

Ο Cochrane µε τα µεγαλεπήβολα σχέδια και τις υποτιθέµενες πολεµικές εφευρέσεις του, αρχιναύαρχος 

πια του ελληνικού στόλου, προσπάθησε να επαναλάβει την αποτυχηµένη απόπειρα του 1825, δηλαδή 

να κάψει τον αιγυπτιακό στόλο στην Αλεξάνδρεια. Το σηµείο συνάντησης του στόλου ήταν τα Κύθηρα. 

Εκεί, στις 25 Μαΐου 1827 εκτός του Cochrane µε τη φρεγάτα «Ελλάς», έφθασαν η «Καρτερία», ο «Σωτήρ» 

µε κυβερνήτη τον Σκωτσέζο George Thomas (Τζορτζ Τόµας) και αρκετά άλλα πλοία σπετσιώτικα, 

υδραίικα, ψαριανά καθώς και οκτώ πυρπολικά και ανάµεσά τους το πυρπολικό του Κανάρη. Η 

έµπνευση του Cochrane ήταν να «µεταµφιέσει» το στόλο σε εµπορικό και φθάνοντας στην 

Αλεξάνδρεια να µπουν στο λιµάνι µόνο τα πυρπολικά µε σηµαία Σαρδηνίας. Ο στόλος θα περίµενε 

τους πυρπολητές έξω από το λιµάνι. Όµως στις 4 Ιουνίου κι ενώ ο στόλος είχε πλησιάσει στην 

Αλεξάνδρεια, έγινε αντιληπτός και παρά τον αντίθετο άνεµο τα πυρπολικά του µπήκαν στο λιµάνι 

αλλά η ατολµία των πυρπολητών να περάσουν στο εσωτερικό λιµάνι λόγω της εµφανούς αδυναµίας 

διαφυγής τους από εκεί µετά την κατάσταση συναγερµού που θα προκαλούνταν, δεν τους επέτρεψε να 

δράσουν. Το επόµενο πρωί ο ελληνικός στόλος αποχώρησε και κατευθύνθηκε στη Ρόδο 

ακολουθούµενος από µοίρα του αιγυπτιακού στόλου. Σαν να µην συνέβη τίποτα ο για όλα ανεύθυνος 

Cochrane έγραψε στην «Αντικυβερνητική Επιτροπή»:  

«… Δεν έκρινα την ευκαιρίαν αρµοδίαν να ναυµαχήσωµεν· ο στόλος είχεν µεγάλην 
έλλειψιν τροφών και νερού…». 

Τον Μάρτιο του 1828, ο Hastings µε την «Καρτερία» βρισκόταν µαζί µε τον Church στο Αιτωλικό σε µια 

κοινή προσπάθεια, στρατού ξηράς και ναυτικού, για την απελευθέρωση του Μεσολογγίου. Μετά από 

ατυχίες, έλλειψη συντονισµού και κακοκαιρίες η επίθεση έγινε και πάλι ασυντόνιστα στις 11 Μαΐου 

1828. Σε αυτή την επίθεση ο ενθουσιώδης και παθιασµένος Hastings, πρωτοστατώντας στην επίθεση 

τραυµατίστηκε στον βραχίονα. Δυστυχώς όµως το τραύµα επιµολύνθηκε και παρά τη µεταφορά του 

στη Ζάκυνθο, ο τολµηρός τριαντατετράχρονος Άγγλος Frank Abney Hastings, απεβίωσε. Κυβερνήτης 

της «Καρτερίας» µετά τον θάνατο του Hastings ανέλαβε ο Σµυρναίος πρώην ύπαρχος του πλοίου, 

Ιωσήφ Φαλάγγας.  

Εκτός από την ατµοκίνητη κορβέττα «Καρτερία», από την αρχική παραγγελία στο αγγλικό ναυπηγείο 

Brent Shipyard Deptford on Thames στο Λονδίνο των έξι ατµοκίνητων πλοίων από το δεύτερο δάνειο, 

ακόµα µόνο δύο πλοία παραδόθηκαν στην Ελλάδα, η επίσης τροχήλατη ατµοκορβέττα 

«Επιχείρηση» (Enterprise) που έφθασε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1827 και ο επίσης ατµοκίνητος 

«Ερµής» (Mercury) που έφθασε στο Ναύπλιο τον Οκτώβριο του 1828 µε κυβερνήτη τον φιλέλληνα 

πλοίαρχο Blacker (Μπλάκερ) και τον Cochrane τον οποίο όµως τότε ο Καποδίστριας έπαυσε αµέσως 

από όλα τα καθήκοντά του. Η ατµοκορβέττα «Ακαταµάχητος» (Invisible) καταστράφηκε στις δοκιµές 

του στον Τάµεση. Τα «Dasher» (Ορµητικός) και «Alert» (Συναγερµός) δεν καθελκύστηκαν ποτέ.  

Η «Καρτερία», λόγω της στενής επίβλεψης της κατασκευής της από τον Hastings, στοίχισε στο 

ελληνικό κράτος 15.000 λίρες, που προπληρώθηκαν από το δεύτερο δάνειο. Και ενώ θα περίµενε κανείς 

ότι και τα άλλα παραγγελθέντα στο Λονδίνο ατµόπλοια θα κόστιζαν κι αυτά περίπου 15.000 λίρες το 

ένα, δηλαδή συνολικά ακόµα 75.000 λίρες, αυτά κόστισαν 145.000 λίρες. Δηλαδή περίπου 29.000 λίρες το 

καθένα. Τελικά όµως, παραδόθηκαν και µάλιστα εκπρόθεσµα, ακόµα µόνο δυο τροχήλατες 

ατµοκορβέττες, η «Επιχείρησις» και ο «Ερµής». Συνεπώς, αυτά κόστισαν 72.500 το ένα, αφού τα 

υπόλοιπα τρία δεν παραδόθηκαν ποτέ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό δείγµα της κατασπατάλησης του 

δεύτερου δανείου, αλλά ταυτόχρονα και της ακεραιότητας του πραγµατικού φιλέλληνα Frank Abney 

Hastings που κατάφερε να φέρει σχετικά έγκαιρα την “Καρτερία” στην Ελλάδα, µε κόστος µόνο 15.000 

λίρες.  
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τροποποιήσει τόσο πολύ, ώστε πρακτικά να την ακυρώσει και να οδηγήσει σε µια νέα συνθήκη. Αυτή η 

συνθήκη-τελεσίγραφο των Ρώσων προς την Υψηλή Πύλη ουσιαστικά οµαλοποιούσε τις συνοριακές 

σχέσεις των συµβαλλοµένων ενώ επικύρωνε το καθεστώς των Ηγεµονιών της Μολδοβλαχίας και της 

αυτονοµίας της Σερβίας, χωρίς όµως να αγγίζει το θέµα των επαναστατηµένων Ελλήνων. Η Τουρκία 

παραιτήθηκε από τα φρούρια της Μαύρης Θάλασσας και ανέλαβε την υποχρέωση να αποζηµιώσει 

τους Ρώσους υπηκόους που είχαν ζηµιωθεί από τον πόλεµο. Επίσης η Τουρκία αναγκάστηκε να 

εξασφαλίσει την ελευθερία του εµπορίου και ουσιαστικά να δεχθεί όλες τις απαιτήσεις της Ρωσίας. Η 

Πύλη εκείνη τη στιγµή βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, αφού ο σουλτάνος Mahmud II είχε µόλις 

διαλύσει το σώµα των γενιτσάρων και βέβαια δεν ήθελε να ανοίξει ένα µέτωπο και µε τους Ρώσους. Ο 

σουλτάνος πίστευε ότι το νέο στρατιωτικό σώµα, ο στρατός των εσκιντζήδων ή “Mansure”, το οποίο θα 

ετοίµαζε µε όλες τις νέες πολεµικές τεχνικές, θα µπορούσε να πατάξει την Ελληνική Επανάσταση.  

Ο τσάρος στο Άκκερµαν, δέχθηκε τον όρο ότι «…θα εγκατέλειπε εντελώς το Ελληνικό ζήτηµα…» αφού 

γνώριζε ότι θα µπορούσε να αποδεσµευθεί εύκολα από αυτή του την υπόσχεση, λόγω της πρόσφατης 

υπογραφής µε την Αγγλία του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης. Με την υπογραφή και αυτής της 

συνθήκης στο Άκκερµαν, η Ρωσία είχε πλέον ισχυρό λόγο στη βαλκανική χερσόνησο.   

Στις 22 Νοεµβρίου 1826 κοινοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Πετρούπολης στις κυβερνήσεις Αυστρίας, 

Πρωσίας και Γαλλίας µε πρόθεση την διεύρυνση της συµµαχίας. Οι µάσκες έπεσαν. Η Αυστρία του 

Meˆernich εναντιώθηκε στην ενδεχόµενη επέµβαση στα «δικαιώµατα της Τουρκίας», η Πρωσία 

αρνήθηκε τη συµµετοχή της αφού µια τέτοια συµµαχία την άφηνε αδιάφορη ενώ η Γαλλία έγινε 

αµέσως µέλος αυτής της συµµαχίας. Οι µυστικές ενέργειες του Canning είχαν ευοδωθεί.   

  

Το διεθνές παρασκήνιο οργίαζε. Παρά την ψυχρότητα στις σχέσεις τους, λόγω του θέµατος της 

Πορτογαλίας, οι Άγγλοι και οι Ρώσοι στις 24 Ιανουαρίου 1827, προχώρησαν σε κοινές προτάσεις 

διαµεσολάβησης στην Πύλη, µε στόχο τη διακοπή των εχθροπραξιών που όµως απέβησαν άκαρπες. 

Στην Αγγλία, ο George Canning έγινε πρωθυπουργός. Στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης της Αγγλίας 

στην Οθωµανική αυτοκρατορία, από το 1825 µέχρι το 1828, ήταν ο εξάδελφός του, Stratford Canning.  

Την άνοιξη του 1827, επικεφαλής του ελληνικού στρατού ορίστηκε ο Ιρλανδικής καταγωγής Richard 

Church και του στόλου ο Άγγλος λόρδος Thomas Cochrane. Ήταν µια εµφατική, έµπρακτη απάντηση 

στην «αίτηση προστασίας» από την Αγγλία και κατά δεύτερο λόγο την Γαλλία, που είχε υποβάλλει η 

ελληνική κυβέρνηση στο τέλος Ιουλίου του 1825.  

Ο πόλεµος στην Ελλάδα είχε αρχίσει να τραυµατίζει σοβαρά την Πύλη και να δίνει υπόσταση σε ένα 

έθνος «δυσαρεστηµένων και ανυπόληπτων εξεγερµένων», αποδυναµώνοντας την επιρροή της Αγγλίας 

και της Γαλλίας στα ανατολικά, δίνοντας µια αυξηµένη εξουσία στη Ρωσία και την πολιτική της. Από 

την άλλη πλευρά, η πολιτική της Ρωσίας αποσκοπούσε στην υποταγή και την ταπείνωση της Πύλης µε 

σκοπό να την ωθήσει να πέσει στην αγκαλιά της ή τουλάχιστον να µπεί υπό την προστασία της αυλής 

της Αγίας Πετρούπολης. Κάτι που βέβαια δεν επιθυµούσαν οι δύο δυτικοί εταίροι (Αγγλία και Γαλλία) 

αφού σε µια τέτοια περίπτωση η Ρωσία θα έβγαινε στην ανατολική Μεσόγειο. Έτσι για αυτούς, ήταν 

αυτοσκοπός η αποφυγή ενός ρωσο-τουρκικού πολέµου, που τότε φαινόταν πολύ πιθανός, αφού η 

επικράτηση των Ρώσων θα ανέτρεπε τις ισορροπίες. 

Συνεπώς, η απόφαση για τη λύση του ‘Ελληνικού ζητήµατος’ ήταν αναγκαία. Οι εξαντληµένοι από τον 

πόλεµο µε τους Τούρκους και τον Ιµπραήµ, αλλά κυρίως από τις εµφύλιες συρράξεις Έλληνες, δεν 

γνώριζαν για τις διπλωµατικές ίντριγκες των «Μεγάλων Δυνάµεων» και έβλεπαν µόνο µε ελπίδα τις 

κινήσεις των Άγγλων και των Γάλλων στην ξηρά και στη θάλασσα προσµένοντας πάντοτε τη βοήθεια 

από το οµόδοξο «ξανθό γένος από το βορρά». Ο ναύαρχος Thomas Cochrane, ο συνταγµατάρχης Charles 

Nicolas Fabvier, ο πλοίαρχος Gawen William Hamilton, ο ναύαρχος Henri de Rigny, βοήθησαν στην 

άµυνα της Αθήνας από το 1826, µέχρι την απώλειά της τον Ιούνιο του 1827. Για τους Έλληνες δεν 

υπήρξαν στρατιωτικές επιτυχίες από την αγγλική διεύθυνση του Αγώνα. Αντίθετα, στο Φάληρο 

χάθηκε ο Καραϊσκάκης.   

Όµως, τί κι αν η Ελληνική Επανάσταση είχε πια περιοριστεί στην Αργολίδα και στα νησιά του 

Αργοσαρωνικού; Στις 6 Ιουλίου του 1827, το διπλωµατικό παιχνίδι για τον έλεγχο του περάσµατος για 
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την Ανατολή έγινε πιο σκληρό. Οι τρεις «Μεγάλες Δυνάµεις», η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, 

υπέγραψαν στο Λονδίνο την «τριπλή συµµαχία». Η συµφωνία αυτή, ήταν βασισµένη στο αγγλο-ρωσικό 

πρωτόκολλο του 1826 της Αγίας Πετρούπολης µε την προσχώρηση σε αυτό, τον Νοέµβριο και της 

Γαλλίας. Στην ουσία η καθεµία απ’ τις «Μεγάλες Δυνάµεις», δεν ήθελε να ελεγχθεί η ανατολική 

Μεσόγειος και το πέρασµα στα Δαρδανέλια, από τις άλλες δύο.  

Στη συνθήκη του Λονδίνου, αναφερόταν ότι στην περίπτωση που η Πύλη δεν δεχόταν τη µεσολάβηση 

για την αποχώρηση του Ιµπραήµ από τον Μοριά, τότε οι τρεις σύµµαχοι θα έστελναν στην Ελλάδα 

προξένους, πράγµα που θα οδηγούσε σε επίσηµη de facto αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους. Επίσης 

αν οι Τούρκοι απέρριπταν την εκεχειρία, τότε θα υπήρχαν κυρώσεις. Το κείµενο της συνθήκης αλλά και 

το πρόσθετο µυστικό άρθρο της, δηµοσιεύτηκαν µετά από έξι ηµέρες, την Πέµπτη 12 Ιουλίου, από τους 

Times του Λονδίνου! 

Το πρόσθετο άρθρο της Συνθήκης του Λονδίνου.  

Σε περίπτωση που η Οθωµανική Πύλη δεν αποδεχθεί εντός ενός µηνός τη Διαµεσολάβηση 
που θα της προταθεί, τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν στα ακόλουθα µέτρα: 

Εµπορικές σχέσεις που πρέπει να συναφθούν µε την Ελλάδα σε περίπτωση τουρκικής 
άρνησης στη διαµεσολάβηση. 

I.Θα δηλωθεί στη Πύλη, από τους Αντιπροσώπους τους στην Κωνσταντινούπολη, ότι οι 
ταλαιπωρίες και τα κακά που περιγράφονται στην παρούσα Συνθήκη, αποτέλεσµα της 
κατάστασης που επικρατεί επί έξι χρόνια στην Ανατολή και ο τερµατισµός της που είναι στην 
ευχέρεια της Υψηλής Οθωµανικής Πύλης, φαίνεται να είναι ακόµη µακριά, επιβάλλουν στα 
Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη την ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων για τη δηµιουργία σύνδεσης 
µε τους Έλληνες. Εννοείται ότι αυτό θα γίνει µε τη σύναψη εµπορικών σχέσεων µε τους 
Έλληνες και µε την αποστολή και αποδοχή από αυτούς, για αυτόν τον σκοπό, Προξενικών 
Αντιπροσώπων, εφόσον υπάρχουν στην Ελλάδα αρχές ικανές να υποστηρίξουν τέτοιες 
σχέσεις. 

Μέτρα που πρέπει να λάβουν οι Συµµαχικές Δυνάµεις σε περίπτωση µη τήρησης της 
ανακωχής. 
  
I.Εάν, εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας του ενός µηνός, η Πύλη δεν αποδεχθεί την 

ανακωχή που προτείνεται στο άρθρο I της παρούσας Συνθήκης ή εάν οι Έλληνες αρνηθούν να 
την εκτελέσουν, οι Υψηλές Συµβαλλόµενες Δυνάµεις θα δηλώσουν σε οποιοδήποτε από τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη προτίθεται να συνεχίσει τις εχθροπραξίες ή και προς τους δύο εάν είναι 
απαραίτητο, ότι οι εν λόγω Υψηλές Δυνάµεις σκοπεύουν να ασκήσουν όλα τα µέσα ανάλογα 
µε τις περιστάσεις για τον συνετισµό τους, µε σκοπό την επίτευξη των άµεσων 
αποτελεσµάτων της ανακωχής που επιθυµούν να επιτύχουν, αποτρέποντας, στο µέτρο του 
δυνατού, κάθε σύγκρουση µεταξύ των αντιµαχόµενων µερών και κατά συνέπεια, αµέσως µετά 
την προαναφερθείσα δήλωση, οι Υψηλές Δυνάµεις θα καταβάλουν από κοινού όλες τις 
προσπάθειές τους για να επιτύχουν τον σκοπό µιας τέτοιας ανακωχής, χωρίς ωστόσο να 
λάβουν µέρος στις εχθροπραξίες µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων µερών. Αµέσως µετά την 
υπογραφή του παρόντος πρόσθετου άρθρου, οι Υψηλές Συµβαλλόµενες Δυνάµεις θα 
διαβιβάσουν, µε συνέπεια, στους Ναυάρχους που διοικούν τις αντίστοιχες µοίρες τους στο 
Λεβάντε, οδηγίες υπό όρους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που δηλώθηκαν παραπάνω. 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση άρνησης της Οθωµανικής Πύλης. 

I.Τέλος, εάν, αντίθετα µε κάθε προσδοκία, τα µέτρα αυτά δεν αποδειχθούν επαρκή για 
την υιοθέτηση των προτάσεων των Υψηλών Συµβαλλόµενων Μερών από την Οθωµανική 
Πύλη ή εάν, από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αρνηθούν τους όρους που ορίζονται υπέρ τους, 
από τη σηµερινή Συνθήκη, οι Υψηλές Συµβαλλόµενες Δυνάµεις θα συνεχίσουν, ωστόσο, να 
επιδιώκουν το έργο της ειρήνευσης, στις βάσεις στις οποίες έχουν συµφωνήσει και κατά 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το «δυσάρεστο γεγονός» («untoward event») για τον Γεώργιο Δ΄ της Αγγλίας, ξεκίνησε µεταξύ του 

πληρώµατος µιας λέµβου του «Dartmouth» και ενός τουρκικού πυρπολικού, ενώ οι στόλοι ήταν «επ’ 
αγκύρα». Ένας πυροβολισµός από την τουρκική πλευρά, που σκότωσε τον κυβερνήτη της λέµβου 

υπολοχαγό G.W.H. Fi#roy, όταν πλησίαζε για διαπραγµατεύσεις, ήταν η θρυαλλίδα για τη µεγάλη και 

πιο παράξενη ναυµαχία της Ιστορίας, αφού δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για τη δράση των 

αγκυροβοληµένων στόλων. Κατεστραµµένα πλοία και καιγόµενες λέµβοι του τουρκο-αιγυπτιακού 

στόλου, νεκροί, τραυµατίες, φωτιές, εκρήξεις, κόλαση... Από τις 2:30 το µεσηµέρι µέχρι τις 6 το 

απόγευµα, στη σκληρή ναυµαχία οι απώλειες ήταν µονόπλευρες: εκατόν εβδοµήντα τέσσερις νεκροί 

και τετρακόσιοι εβδοµήντα πέντε τραυµατίες από τον στόλο των Δυνάµεων, χωρίς καµιά απώλεια 

πλοίου. Αντίθετα οι οθωµανικές απώλειες, σύµφωνα µε τον Codrington ήταν έξι χιλιάδες νεκροί και 

τέσσερις χιλιάδες τραυµατίες, µε εξήντα πέντε καµένα πλοία να «κοσµούν», ακόµα και σήµερα τον 

βυθό, στην ανατολική πλευρά της Σφακτηρίας. 

Πάντα σύµφωνα µε τον Codrington, πολλοί από τους νεκρούς και τους τραυµατίες των τουρκο-

αιγυπτιακών καραβιών παρέµειναν στα πόστα τους και αρκετοί απ’ αυτούς δεν ήταν ούτε Τούρκοι, 

ούτε Αιγύπτιοι, αλλά στρατολογηµένοι Άραβες, Έλληνες, Σλάβοι, Αφρικανοί ακόµη και αιχµάλωτοι 

Άγγλοι και Αµερικανοί ναύτες. Το θέαµα µετά τη ναυµαχία ήταν από τα σπανιότερα της Ιστορίας· 

είκοσι επτά πολεµικά πλοία καταναυµάχησαν «επ’ αγκύρα» και αχρήστεψαν εξήντα πέντε! Η 

επιστροφή του Ιµπραήµ το πρωί της 21ης Οκτωβρίου, συνοδεύτηκε από την ύψωση της λευκής σηµαίας. 

Το ερωτηµατικό, ποιος και γιατί πυροβόλησε τον διαπραγµατευτή G.W.H. Fi#roy, µπορεί να έµεινε 

αναπάντητο, αλλά το αποτέλεσµα της ναυµαχίας, είναι σίγουρα, κατά µία άποψη, µια λαµπρή στιγµή 

στη νεότερη ελληνική ιστορία, αφού επέβαλε τη διεθνή αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους. Πέντε 

ηµέρες µετά τη συνθηκολόγηση, οι συµµαχικοί στόλοι απέπλευσαν για τη Μάλτα και την Toulon. 

Ο χρόνος άρχισε να µετράει πλέον αντίστροφα για τον Ιµπραήµ. Οι «Μεγάλες Δυνάµεις» είχαν 

αλλάξει την πολιτική τους και ήταν αποφασισµένες να υποστηρίξουν την Ελληνική Ανεξαρτησία. Δεν 

πρέπει να παραγνωρίζουµε επίσης, ότι µετά την τότε δηλωθείσα από τον Καποδίστρια αδυναµία 

αποπληρωµής των δανείων της Ανεξαρτησίας, η δηµιουργία του Ελληνικού Κράτους ήταν µια εγγύηση 

για τους δανειστές, αφού έστω και µακροχρόνια θα εισέπρατταν τα οφειλόµενα ενώ ταυτόχρονα το νέο 

κράτος θα είχε ισχυρές εξαρτήσεις από αυτούς. 

Ακριβώς αυτή η δήλωση του Καποδίστρια εξηγεί και την εµπλοκή των Μεγάλων Δυνάµεων στην 

απελευθέρωση της Ελλάδας. Τα δάνεια του 1824 και του 1825 ήταν οµολογιακά και είχαν εισαχθεί στο 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Έτσι κάθε επιτυχία των Ελλήνων απέφερε κέρδη στους οµολογιούχους 

και βέβαια η αποπληρωµή τους θα γινόταν µε την συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Αλλά εκείνη 

τη στιγµή µετά την απώλεια και της Αθήνας, η επανάσταση φαινόταν να έχει σβήσει και το ελεύθερο 

ελληνικό έδαφος, που κι αυτό ήταν στόχος του Ιµπραήµ, περιοριζόταν στην Αργολίδα γύρω από το 

Ναύπλιο και στην Ύδρα όπου ναυλοχούσε ο µικρός ελληνικός στόλος. Έτσι οι οδηγίες της «τριπλής 

συµµαχίας» του Λονδίνου ήταν σαφείς και αποσκοπούσαν στην εκδίωξη από τον Μοριά των 

Αιγυπτίων του Ιµπραήµ. Κάτι απαραίτητο για τη δηµιουργία Ελληνικού Κράτους. 

Την επόµενη της ναυµαχίας στον όρµο του Ναβαρίνου, ο Ιµπραήµ µετά την επιστροφή του από τη 

Μεθώνη, έστειλε τον Ταχήρ πασά για να συναντήσει τον Codrington στην «Asia». Αυτός του µετέφερε 

την επίσηµη  υπόσχεση του Ιµπραήµ ότι δεν θα υπάρξουν εχθροπραξίες εναντίον των στόλων των 

τριών «Μεγάλων Δυνάµεων». Αντίθετα όµως δεν δεσµεύτηκε για τα παράλια και την ενδοχώρα. 

Πρακτικά δηλαδή, ο Αιγύπτιος πασάς δεν αναγνώριζε ότι η εκεχειρία ήταν σε ισχύ και στην ξηρά. Οι 

τρεις Μεγάλοι και κυρίως ο Codrington πίστευαν ότι είχαν φέρει σε πέρας την αποστολή τους και ότι η 

κατάσταση θα οδηγούσε τον σουλτάνο να συµφωνήσει µε την προτεινόµενη ανακωχή. Έτσι 

αδιαφόρησαν γι’ αυτή την παρασπονδία του Ιµπραήµ και έστειλαν τις αναφορές τους προς όλους τους 

αρµόδιους στο Λονδίνο, το Παρίσι, την Αγία Πετρούπολη, στην αγγλική βάση στη Μάλτα και στον 

Stratford Canning στην Κωνσταντινούπολη.  

Μια µέρα πριν αποπλεύσουν οι στόλοι από το Ναβαρίνο, ο Codrington µε επιστολή στην 

Αντικυβερνητική Επιτροπή συµβούλεψε να περιορίσουν τον Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο αλλά 

ταυτόχρονα υπενθύµισε ότι θα πρέπει και οι Έλληνες να σταµατήσουν τις πειρατικές επιδροµές. Οι 

Άγγλοι και οι Ρώσοι αναχώρησαν µαζί από το Ναβαρίνο για τη Μάλτα. Ο Ιµπραήµ φυσικά έµεινε στο 
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Ναβαρίνο και τη Μεθώνη. Οι Γάλλοι κατευθύνθηκαν στο Αιγαίο για τη διαφύλαξη της εκεχειρίας, 

λόγω της εκεί αυξηµένης κινητικότητας των Ελλήνων.  

Συγκεκριµένα, αφού το σχέδιο των Μεγάλων Δυνάµεων για τα σύνορα του υπό διαµόρφωση ελληνικού 

κράτους είχε διαρρεύσει από τον Αύγουστο και αφορούσε τις επαναστατηµένες περιοχές, µεταξύ των 

Ελλήνων υπήρχε ανησυχία ότι µεγάλες περιοχές θα έµεναν εκτός των σχεδίων αν εκεί η Επανάσταση 

είχε καταλαγιάσει. Τότε εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα επιχειρήσεις στη Χίο, την Κρήτη αλλά και 

τη Στερεά Ελλάδα µε σκοπό να αναζωπυρώσουν εκεί τις εστίες του πολέµου, ώστε και αυτές οι 

περιοχές να ενταχθούν στα σχεδιαζόµενα σύνορα. 

Από τις 2 µέχρι τις 6 Αυγούστου 1827, ο προσωρινός επί των Ναυτικών γραµµατέας της Επικρατείας 

Γεώργιος Γλαράκης κοινοποίησε στους Υδραίους την απόφαση της Αντικυβερνητικής Επιτροπής για 

την οργάνωση τριών εκστρατειών. Μία για την Κρήτη και ακόµα δύο, µία για την ανατολική και µία τη 

δυτική Ελλάδα. Αυτή η προσπάθεια αναζωπύρωσης βρήκε όµως και αλλού µιµητές. Οι Χιώτες παρά 

την καταστροφή του 1822, ανέλαβαν να ελευθερώσουν το νησί. Η «Επιτροπή των Χίων», που 

συστάθηκε στη Σύρο, προσπάθησε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για το εγχείρηµα. Διορίστηκε 

τριµελής επιτροπή για να προσεγγίσει τον Κάρολο Φαβιέρο (Charles Nicolas Fabvier), που χολωµένος 

από την αρχιστρατηγία που προσφέρθηκε στον Church έµενε αδρανής στα Μέθανα. Ο Φαβιέρος, που 

λίγους µήνες νωρίτερα είχε ανακηρυχθεί από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας επίτιµος Έλληνας 

πολίτης, δέχθηκε και οργάνωσε εκστρατευτικό σώµα που θα συναντιόταν µε τους στρατολογηµένους 

Ρουµελιώτες και τους Χιώτες της Σύρου, στα Ψαρά. Στις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή µόλις τρεις ηµέρες πριν 

τη ναυµαχία στο Ναβαρίνο, αποβιβάστηκαν όλοι στη Χίο. Την επόµενη ηµέρα έφτασε εκεί και ο 

Cochrane για να ξεφορτώσει πυροµαχικά. Αυτή ήταν και η τελευταία παρουσία του στην Ελληνική 

Επανάσταση.  

Η ελληνική κινητικότητα όµως είχε γίνει αντιληπτή από τους επικεφαλής των στόλων των τριών 

«Μεγάλων Δυνάµεων», οι οποίοι και εξέδωσαν διακοίνωση, στην οποία αναφέρονται και πάλι οι 

προθέσεις τους για τα σύνορα του υπό δηµιουργία κράτους:  

«… Δεν θέλοµεν υποφέρει να κάνουν οι Έλληνες καµµίαν εκστρατείαν, καµµίαν 

καταδροµήν ούτε κανένα αποκλεισµόν εκτός των ορίων από Βόλου άχρι Ναυπάκτου, 

εµπεριεχοµένων των νήσων Σαλαµίνος, Αιγίνης, Ύδρας και Σπετσών. Δεν θέλοµεν 

υποφέρει να φέρουν οι Έλληνες την επανάστασιν ούτε εις την Χίον ούτε εις την 

Αλβανίαν* εκθέτοντας τους λαούς εκείνους εις σφαγήν από τους Τούρκους προς 

αντεκδίκησιν…» 

*Αλβανία η Αιτωλοακαρνανία 

Παρά τη διακοίνωση, η Αντικυβερνητική Επιτροπή έστειλε βοήθεια και συµπαραστάθηκε στον 

Φαβιέρο. Επίσηµα όµως η εκστρατεία ήταν ιδιωτική και γινόταν από την «Επιτροπή των Χίων». Και ο 

Φαβιέρος αγνόησε τη διακοίνωση των ναυάρχων και άρχισε τις επιχειρήσεις και απόκλεισε τους 

Τούρκους στο κάστρο. Όµως δεν υπήρχε θαλάσσιος αποκλεισµός των Τούρκων και ο ανεφοδιασµός 

τους έφθειρε την ορµή των επιτιθέµενων του Φαβιέρου. Εκείνη τη στιγµή εµφανίστηκε και ο de Rigny 

που ήρθε γι’ αυτό τον σκοπό µετά την ναυµαχία στο Ναβαρίνο. Παρά τις υποδείξεις και τις 

αντιξοότητες, ο Φαβιέρος συνέχισε την πολιορκία και στις 5 Νοεµβρίου οι δυνάµεις του ενισχύθηκαν 

και από το ιππικό του συνταγµατάρχη Αλµέιδα αλλά και τον Κώστα Χόρµοβα ή Λαγουµιτζή που 

έφτασε εκεί για να επιστατήσει στην ανατίναξη των τειχών του κάστρου. Προσπαθώντας να εφοδιάσει 

το στράτευµά του ο Φαβιέρος επιχειρούσε επιδροµές και στα απέναντι µικρασιατικά παράλια. 

Ακολούθησε µια αποτυχηµένη προσπάθεια για την πυρπόληση των τουρκικών πλοίων στο Τσεσµέ, 

µετά από συνεννόηση µε τον Κανάρη και η εκστρατεία της Χίου τον χειµώνα, εκφυλίστηκε. 

Ανάλογες ήταν οι κινήσεις και στην Κρήτη, όπου το «Κρητικόν Συµβούλιον» προσπάθησε να 

αναζωπυρώσει τον Αγώνα. Κι ενώ ξεκίνησαν από την Ύδρα στις 8 Οκτωβρίου έφτασαν στην Κρήτη στο 

τέλος Οκτωβρίου και εγκαταστάθηκαν στο πειρατικό ορµητήριο της Γραµβούσας. Από εκεί κινήθηκαν 

για τη Σπιναλόγκα, το Μιραµπέλλο και τα Μάλια. Η έλλειψη αρχηγού αλλά και η διάλυση του άντρου 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

παντοειδών κακοµηχανιών και άλλων, εξ ων σύγκεινται σήµερον τα της Ελλάδος 
πράγµατα…» 

Από την Ανκόνα, µε την κορβέτα του αγγλικού ναυτικού Wolf αναχώρησε στις 17 Δεκεµβρίου 1827, µε 

προορισµό την Ελλάδα και πρώτο σταθµό την Κέρκυρα, όπου σχεδίαζε να προσκυνήσει τους τάφους 

της οικογένειάς του. Εν πλω όµως, τα σχέδια των Άγγλων άλλαξαν. Σε µια επίδειξη δύναµης και 

κυριαρχίας στην ανατολική Μεσόγειο, τον µετεπιβίβασαν σε άλλο πολεµικό πλοίο, το Warspite, και τον 

οδήγησαν στη Μάλτα όπου τον ανέµενε ο ναύαρχος Edward Codrington για να του «εξηγήσει» την 

πολιτική που θα ακολουθούσαν οι Άγγλοι στο ελληνικό ζήτηµα. Εκεί τον πληροφόρησε ότι οι διαθέσεις 

της αγγλικής κυβέρνησης, µετά και τον θάνατο του George Canning, ήταν λιγότερο φιλελληνικές. Ο 

Codrington του δήλωσε απερίφραστα ότι τους ενδιέφερε µόνο το συµφέρον της χώρας τους. Τότε ο 

Καποδίστριας ξεδιπλώνοντας ακόµα µια φορά το διπλωµατικό ταλέντο του, κατάφερε να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη του ναυάρχου Codrington, διαβεβαιώνοντάς τον ότι και το συµφέρον των Ελλήνων 

υπαγόρευε στην Ελληνική Κυβέρνηση να πολιτευθεί στο πλαίσιο της συνθήκης του Λονδίνου της 6ης 

Ιουλίου 1827.              

Μετά τις διαβουλεύσεις, τις διαβεβαιώσεις καλής θέλησης και την επίδειξη της αγγλικής 

αποφασιστικότητας στη Μάλτα για την απόλυτη τήρηση των σχεδιαζόµενων συνόρων του νεοπαγούς 

Ελληνικού Κράτους, ο κόµης Ιωάννης Καποδίστριας αναχώρησε τελικά µε το ίδιο πολεµικό πλοίο, για 

την Ελλάδα στις 2 Ιανουαρίου µε κατεύθυνση την Αίγινα, όπου ήταν και η έδρα της «Αντικυβερνητικής 

Επιτροπής». Λόγω καιρού όµως το πλοίο του κατευθύνθηκε στο Ναύπλιο, όπου και έφθασε ανήµερα 

των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου 1828. Το Warspite που έφερνε τον Έλληνα Κυβερνήτη στην Ελλάδα, 

συνόδευαν συµβολικά, ένα γαλλικό κι ένα ρωσικό πλοίο. Στις 8 Ιανουαρίου 1828, ο Κυβερνήτης 

αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο. Εκεί η υποδοχή του ήταν πάνδηµη και αποθεωτική. Στο πρόσωπό του όλοι 

έβλεπαν τον λυτρωτή και σωτήρα του Έθνους. Η παρουσία του έδρασε καταλυτικά και έλυσε και τα 

τοπικά µακροχρόνια προβλήµατα αφού οι φιλονικούντες φρούραρχοι του Παλαµηδίου και της 

Ακροναυπλίας Γρίβας και Φωτοµάρας αντίστοιχα του παρέδωσαν τα κλειδιά των φρουρίων που µέχρι 

τότε κρατούσαν ο καθένας για λογαριασµό του. Ο Κυβερνήτης διόρισε φρούραρχο του Ναυπλίου τον 

Βαυαρό συνταγµατάρχη Καρλ Βίλχελµ φον Χάιντεκ, τον κατοπινό ιδρυτή του στρατιωτικού σώµατος 

των Ευελπίδων. Πολιτάρχης, µε αστυνοµικά καθήκοντα, ορίστηκε ο Βικέντιος  Πίζαν. 

Ο Κυβερνήτης, στις 11 Ιανουαρίου, αναχώρησε από το Ναύπλιο και πάλι µε το Warspite και τη συνοδεία 

των δύο συµµαχικών πλοίων και έφτασε στην Αίγινα. Εκεί τον ανέµενε η «Αντικυβερνητική Επιτροπή», 

οι αρχές, η Βουλή και µεγάλο πλήθος λαού. Τα τρία πλοία τιµητικά χαιρέτισαν τον Κυβερνήτη και την 

ελληνική σηµαία µε κανονιοβολισµούς. Η υποδοχή του και στην Αίγινα ήταν και πάλι αποθεωτική. 

Μετά την επίσηµη δοξολογία που έγινε την επόµενη  ηµέρα, εκφωνήθηκε λόγος υποδοχής του 

Κυβερνήτη από τον Θεόφιλο Καΐρη. Αυτός του υπενθύµισε την υποχρέωσή του να κυβερνήσει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του πολιτεύµατος που είχε ορίσει η Γ´ Εθνοσυνέλευση, που είχε εκλέξει και 

τον ίδιο. Ο Καΐρης ξεκίνησε τον λόγο του µε στίχους από τους «Κριτές» της Παλαιάς Διαθήκης (κεφ. Η´, 

23): 

«Οὐκ ἄρξω ἐγώ·οὐκ ἄρξει ὁ υἱός µου έν ὑµῖν Κύριος ἄρξει ὑµῶν. Κύριος κυβερνήσει ὑµᾶς.» 

και συνέχισε τονίζοντας µεταξύ άλλων τις δυσκολίες και κυρίως τις υποχρεώσεις που ο Κυβερνήτης 

αναλαµβάνει:  

«… Χαῖρε, καὶ Σὺ Κυβερνῆτα τῆς Ἑλλάδος, διότι µετὰ τοσοῦτον πολυχρόνιον ἀποδηµίαν, 
ἐπιστρέφεις εἰς τὴν κοινὴν πατρίδα, τὴν βλέπεις, τὴν χαιρετᾷς ὄχι πλέον δούλην καὶ 
στενάζουσαν ὑπὸ τὸν ζυγὸν, ἀλλ’ ἐλευθέραν, ἀλλὰ δεχοµένην Σέ Κυβερνήτην, καὶ 
περιµένουσαν νὰ Σὲ ἰδῇ νὰ ὁδηγήσῃς τὰ τέκνα της εἰς τὴν ἀληθινὴν εὐδαιµονίαν καὶ εἰς 
τὴν ἀληθινὴν δόξαν. Ζῆθι! ἀλλ' ἔχων ἱερὸν ἔµβληµα «Ὁ Θεὸς καὶ ἡ δικαιοσύνη 
κυβερνήσουσι τὴν Ἑλλάδα.» Ζῆθι! ἀλλὰ κυβερνῶν οὕτως, ὥστε νὰ ἐπαναλάβῃ ἡ πατρὶς, νὰ 
καταλάβωµεν καὶ ἡµεὶς, νὰ ἐπαναλάβῃ ἡ ἀδέκαστος ἱστορία, νὰ ἀντηχήσωσιν ὅλοι οἱ 
αἰῶνες, ὅτι οὐ Σὺ, οὐδὲ ὁ υἱός Σου, οὐδὲ ὁ οἰκείοςΣου, οὐδὲ ὁ φίλος Σου, οὐδὲ πνεῦµα 
φατρίας, ἀλλ' ἀληθῶς αὐτὸς ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ τὸ δίκαιον, αὐτοὶ τῆς Ἑλλάδος οἱ 
θεσµοὶ κυβερνῶσι τὴν Ἑλλάδα διὰ Σοῦ… 
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….Ὅσοι εὑρέθητε εἰς τὴν Ἐθνικὴν ἐκείνην Συνέλευσιν,ἐνθυµεῖσθε ἀκόµη ποῖα ἄγρια πάθη 
ἠγέρθησαν διὰ νὰ καταστρέψωσιν ὅτι ἡ µανία τῶν τυράννων ἤ παρέβλεψεν, ἤ δὲν ἐδυνήθη 
νὰ ἀφανίσῃ. Ποία φλὸξ διχονοιῶν ἐξήφθη διὰ νὰ κατακαύσῃ, ὅσα τὸ ἐχθρικὸν πῦρ δὲν 
ἠµπόρεσε νὰ καταφλέξῃ πῶς ὁ Ἕλλην κατὰ τοῦ Ἕλληνος, ὁ συγγενὴς κατὰ τοῦ 
συγγενοῦς, ὁ ἀδελφὸς κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ καθωπλίζετο, καὶ ὁ ἄσπλαγχνος καὶ ἀδυσώπητος 
ἐµφύλιος πόλεµος ἑτοιµάζετο νὰ καταφέρῃ τὴν τελευταίαν εἰς τὴν πνέουσαν τὰ λοίσθια 
πατρίδα πληγήν. Τότε, µόλις τὸὄνοµα προφέρεται τοῦ Καποδίστρια, καὶ ὅλα 
καταπραΰνονται ἡ ὁρµὴ τῶν ἀγρίων παθῶν κατέπαυσε, καὶ τὰ ὀλέθρια τῶν διχονοιῶν 
ἀπστελέσµατα ἐµποδίσθησαν. Φέρετε ἀκόµη κατὰ νοῦν πόσην χαρὰν ἐπροξένησεν ἡ 
ἐκλογή του· µὲ ποίαν ἀγαλλίασαν τὴν ἐδέχθησαν οἱ ἐκεῖ εὐρεθέντες· µὲ πόσην ταχύτητα 
διεδόθη εἰς ὅλον τὸ ἔθνος καὶ ποίας ἐλπίδας τοῦ ἐνέπνευσεν.  

Ἀλλ' ἄν, ὦ Κυβερνῆτα τῆς Ἑλλάδος, αἱ λαµπρότεραι στιγµαὶ τῆς εἰς αὐτὴν πολιτικῆς 
ζωῆς σου ἐφάνησαν ἀπὸ τὴν ἐν Τροιζῆνι Συνέλευσιν, τὸ µεγαλήτερον ὅµως τοῦ βίου σου 
κατόρθωµα ἀρχίζει ἀπὸ τὴν σήµερον, καὶ µέλλει ἀκόµη νὰ κατορθωθῇ…. 

…. Ἐὰν ἄνθρωπος δὲν ἀνεδέχθη ἀκόµη κυβέρνησιν ἔθνους µὲὁποίας καὶ εἰς ὁποίας 
περιστάσεις ἀναδέχεσαι Σὺ τὴν κυβέρνησιν τοῦ ἔθνους Σου, ἤξευρε ὅτι καὶ ἄνθρωπος δὲν 
ἐδοξάσθη ἀκόµη, ὡς Σὺ µέλλεις νὰ δοξασθῇς, ἐὰν κατορθώσῃς τὸ µέγα τοῦτο 
κατόρθωµα... 

Ἀλλ' ὦ Κυβερνῆτα τοῦ παντός! Σὲ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας ἐπικαλούµεθα! διαφύλαξε 
τὸν Κυβερνήτην ἡµῶν καθαρὸν ἀπὸ τὸ ὀλέθριον τῶν φατριῶν µίασµα! φώτισέ τον νὰ µάθῃ 
ὅλας τὰς ἀληθινὰς τῶν µεγάλων δυστυχιῶν καὶ συµφορῶν µας αἰτίας, καὶ νὰ τὰς 
ἐξαλείψῃ νὰ γνωρίσῃ ὅλας τὰς πληγάς µας, καὶ νὰ τὰς θεραπεύσῃ· νὰ µὴν ἀπατᾶται ἀπὸ 
τοὺς λόγους, µηδὲ ἀπὸ τὸ φαινόµενον, ἀλλὰ νὰ ἐρευνᾷ καὶ τοὺς σκοποὺς, καὶ τὰ ἔργα, καὶ 
τὴν ἱκανότητα ὅλων ἐκείνων, εἰς τοὺς ὁποίους µέλλει νὰ ἐµπιστευθῇ τὰ ἱερὰ τῆς Πατρίδος 
ὑπουργήµατα· ἐνίσχυέ τον νὰ βάλῃ εἰς πρᾶξιν ὅλα, ὅσα εἰς τὴν εὐνοµίαν καὶ ἀληθινὴν 
αὐτῆς εὐδαιµονίαν συντείνουσιν. Ἀξίωσε δὲ καὶ ἡµᾶς νὰ ἰδῶµεν τελευταῖον τὰς τόσον 
ἐπιθυµητὰς καὶ εὐκταίας ἡµέρας τῆς δικαίας καὶ ἀληθινῆς κυβερνήσεως, τὴν πατρίδα 
ἀληθῶς ἐλευθέραν, αὐτόνοµον, καὶ ἀνεξάρτητον, καὶ νὰ καυχώµεθα ὅτι, οὐχὶ πάθος 
χαµερπὲς, οὐδὲ ἰδιοτέλεια, οὐδὲ πνεῦµα φατρίας, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ δίκαιον, αὐτὸ τῆς Ἑλλάδος 
τὸ Πολιτικὸν Σύνταγµα, αὐτὸς Σὺ κυβερνᾷς τὴν Ἑλλάδα διὰ τοῦ αὐτῆς Κυβερνήτου.  

Γένοιτο!» 

(Γενική Ἐφηµερίς τῆς Ἑλλάδος (Ἀριθµ. 7 Ἔτος Γ’) Σάββατο 28 Ἰανουαρίου 1828. 

Γενική Ἐφηµερίς τῆς Ἑλλάδος (Ἀριθµ. 8 Ἔτος Γ’) Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 1828. 

Από Kapodistrias.info) 

Και πραγµατικά, έτσι είχε η κατάσταση. Φθάνοντας στην Ελλάδα ο Κυβερνήτης είχε να διαχειριστεί 

άδεια ταµεία και ανοικτά µέτωπα. Η κακοδιοίκηση και οι φατριασµοί που είχαν διχάσει τον λαό έπρεπε 

να ξεπεραστούν. Οι Τουρκο-αιγύπτιοι του Ιµπραήµ που εξακολουθούσαν να κατέχουν µεγάλο µέρος 

της δυτικής και κεντρικής  Πελοποννήσου συνέχιζαν τις επιδροµές τους σ’ αυτήν ενώ κι ο Κιουταχής 

κατείχε σταθερά σχεδόν ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Ο κίνδυνος της εξαίρεσης της Στερεάς από τα 

όρια του σχεδιαζόµενου Ελληνικού Κράτους ήταν µεγάλος.  

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αρχικά ηγήθηκε ενός Κράτους που η επικράτεια του περιοριζόταν στο 

Ναύπλιο, µερικές περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, του Ισθµού και των Μεγάρων, τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού, την Μάνη και µια µικρή έκταση της Δυτικής Ελλάδας. Φυσικά, λόγω της τεράστιας 

διπλωµατικής εµπειρίας του χειριζόταν ο ίδιος την εξωτερική πολιτική καταφέρνοντας να επαναφέρει 

το Ελληνικό ζήτηµα και πάλι στην επικαιρότητα. Ο Κυβερνήτης κράτησε πολιτική ίσων αποστάσεων 

από τις τρεις Μεγάλες Δυνάµεις, εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας ώστε να 

επιτύχει την αυτονοµία του Ελληνικού Κράτους.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Αλλά δεν µπορεί κανείς να περιγράψει καλύτερα την κατάσταση από τον ίδιο τον Κυβερνήτη που 

φθάνοντας στην Αίγινα περιγράφει: 

«...Είδα πολλά εις την ζωήν µου, αλλά σαν το θέαµα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα, δεν 
είδα τι παρόµοιο ποτέ, και άλλος να µην το ειδεί… 

...(Ζήτω ο Κυβερνήτης, ο σωτήρας µας, ο ελευθερωτής µας), εφώναζαν γυναίκες 
αναµαλλιάρες, άνδρες µε λαβωµατιές πολέµου, ορφανά γδυτά, κατεβασµένα από τες 
σπηλιές. Δεν ήταν το συναπάντηµα µου φωνή χαράς, αλλά θρήνος: Η γη εβρέχετο από 
δάκρυα εβρέχετο η µερτιά και η δάφνη του στολισµένου δρόµου από το γιαλό εις την 
Εκκλησία. Ανατρίχιαζα, µου έτρεµαν τα γόνατα, η φωνή του λαού έσχιζε την καρδιά µου. 
Μαυροφορεµένες, γέροντες, µου εζητούσαν να αναστήσω τους αποθαµένους τους, 
µανάδες µου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους, και µου έλεγαν να τα ζήσω και ότι δεν 
τους απέµειναν παρά εκείνα και εγώ. Και µε δίκαιο µου εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ 
ήλθα και εσείς µε προσκαλέσατε να οικοδοµήσω, να θεµελιώσω .... 

…Από Καλαµάτας µέχρι Ναυπλίου, ούτε χωρίον υπάρχει εν, ούτε κώµη, ούτε πόλις, µε 
στέγασµα το παραµικρόν. Εκτεταµένοι αµπελώνες αποκεχερσωµένοι, κοιλάδες πολύωροι, 
άλλοτε µεν σιτοπληθείς, σήµερον δε άφοροι και καταλελιµνασµέναι υπό της πληµµύρας 
των ποταµών, χιλιάδες οικογενειών αναζητούσιν τας εαυτών εστίας ανά µέσον των 
ερήµων και των συντριµµάτων..». 

Τα αποσπάσµατα προέρχονται από τον ιστότοπο:  kapodistrias.info/ellad 

Παρά τη ζοφερή κατάσταση ο Καποδίστριας, ορκίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 1828 µε όρκο που συνέταξε 

ο ίδιος:  

«Εν ονόµατι της αγιωτάτης και αδιαιρέτου Τριάδος ορκίζοµαι να εκπληρώσω κατά τας 
οποίας αι πράξεις της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τροιζήνος έθεσαν βάσεις τα 
εµπιστευθέντα µοι χρέη παρά του έθνους. Ορκίζοµαι να τα εκπληρώσω µέχρι 
συγκαλέσεως της εθνικής συνελεύσεως κατά τους κανόνας διά της καταστάσεως της 
προσωρινής κυβερνήσεως ορισθέντας µόνον σκοπόν έχων να πράξω την πρόοδον της 
εθνικής και πολιτικής ανακαινίσεως της Ελλάδος, ώστε να δυνηθή όσον τάχιστα ν' 
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απολαύση των πνευµατικών ωφελειών, τας οποίας η εν Λονδίνω συνθήκη της 24 Ιουνίου 
1827 τη επαγγέλλεται. Καθίστηµι εµαυτόν υπεύθυνον δι' όλας τας πράξεις της 
διοικήσεώς µου και εγγυώµαι να υποβάλω αυτάς εις την κύρωσιν της εθνικής 
συνελεύσεως, ήτις θέλει συνέλθει τον Απρίλιον µήνα» 

Μαζί µε τον Κυβερνήτη ορκίστηκαν τα είκοσι επτά µέλη του Πανελληνίου και ο γραµµατέας της 

Επικρατείας. Η εκλογή των µελών του διοικητικού οργάνου έγινε από τον Καποδίστρια από λίστες 

επιφανών ατόµων, που του υποβλήθηκαν από όλες τις περιοχές. Τα µέλη του Πανελληνίου 

χωρίστηκαν σε τρεις εννεαµελείς Επιτροπές για την οικονοµία, τις εσωτερικές υποθέσεις και τον 

πόλεµο. Γραµµατέας της Επικρατείας, προϊστάµενος των Επιτροπών ορίστηκε ο Σπυρίδων Τρικούπης 

από το Μεσολόγγι. Ο Τρικούπης, παρά τις σοβαρές του επιφυλάξεις, αποδέχθηκε τον διορισµό του ως 

«Πρωθυπουργού».  

Ο Καποδίστριας πίστευε ότι το Έθνος θα έπρεπε να διοικηθεί µε τον πιο αποδοτικό και διπλωµατικό 

τρόπο αφού άλλωστε είχε κληθεί από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση για να υπερασπίσει και να διατηρήσει µε 

όλες του τις δυνάµεις την ανεξαρτησία του. Όµως στην ορκωµοσία του ήταν αδύνατον να ορκισθεί για 

κάτι τέτοιο αφού η Συνθήκη του Λονδίνου του 1827 απέκλειε την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους 

και προέβλεπε µόνο τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους που θα πλήρωνε φόρο υποτελείας στον 

σουλτάνο. Ο Καποδίστριας ήταν αναγκασµένος, τουλάχιστον σε µία πρώτη φάση, να παραµερίσει το 

Σύνταγµα, χωρίς όµως να απαρνηθεί τις βασικές ιδεολογικές αξίες του. Κύριο χαρακτηριστικό του 

ήταν η πίστη του στην αναγέννηση του Έθνους. Κι αυτό θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 

µόνο αν παρέµενε προσηλωµένο στις ελληνικές και τις χριστιανικές αξίες. Στις επαφές του µε ξένους 

υπογράµµιζε αυτά τα χαρακτηριστικά του Γένους:  

«Το Ελληνικόν Έθνος σύγκειται από των ανθρώπων, οίτινες από της Αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν οµολογούν τες την Ορθόδοξον Πίστην και την γλώσσαν 
των Πατέρων αυτών λαλούντες». 

Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης αρχικά προσδιορίστηκε για τον Απρίλιο 1828. Επειδή όµως η 

κατάσταση ήταν ακόµα ρευστή, ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας έπαιρνε επαναλαµβανόµενες 

αναβολές για δεκαοκτώ µήνες. 

Όµως και η οικονοµική κατάσταση ήταν τραγική. Ο Γραµµατέας των οικονοµικών της 

Αντικυβερνητικής Επιτροπής Παναγιώτης Λιδωρίκης, παραδίδοντας στον Κυβερνήτη τον 

πληροφορούσε: 

 «Εξοχώτατε, όχι µόνον χρήµατα δεν υπάρχουσιν εν τω ταµείω, αλλ' ούτε ταµείον 
υπάρχει διότι δεν υπήρξε ποτέ». 

Πριν ακόµα φτάσει στην Ελλάδα, τον Αύγουστο 1827, ο Καποδίστριας αναζήτησε στις  πρωτεύουσες 

των τριών Μεγάλων Δυνάµεων τακτική οικονοµική βοήθεια ή δάνειο ενός εκατοµµυρίου λιρών 

εγγυηµένο από τις τρεις Δυνάµεις αφού ο εξωτερικός δανεισµός ήταν ζωτικής σηµασίας για την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους. Τα χρέη από τα δάνεια είχαν φτάσει στα δύο εκατοµµύρια λίρες και η λύση για 

την οικονοµία, αφού δεν υπήρχε νέο δάνειο από τις τρεις Δυνάµεις, ήταν ο δηµόσιος εσωτερικός 

δανεισµός. Η ίδρυση της Εθνικής Χρηµατιστηριακής Τράπεζας (σηµερινή Εθνική Τράπεζα) ήταν ένας 

τρόπος για να συµβάλουν στην εθνική οικονοµία οι εύποροι Έλληνες µε έντοκες οµολογίες, προς 8%. 

Για την διευκόλυνση των συναλλαγών µε ελληνικά νοµίσµατα, ο Καποδίστριας ίδρυσε το Εθνικό 

Νοµισµατοκοπείο και καθιέρωσε τον Φοίνικα ως εθνική νοµισµατική µονάδα που υποδιαιρείται σε 

εκατό λεπτά.  

Αναµένοντας τις διεθνείς εξελίξεις και αποφάσεις για τα σύνορα του νέου κράτους, οι κύριοι στόχοι 

του ήταν η πάταξη των καταχρήσεων του δηµοσίου χρήµατος, η προστασία των εθνικών γαιών και η 

αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Η δηµοσιονοµική πολιτική του είχε όµως και αρκετούς αντιπάλους. Οι 

πρόκριτοι ή «αριστοκρατικοί» και οι µεγάλοι γαιοκτήµονες ήταν επικεφαλής ή µέλη των 

προηγούµενων κυβερνήσεων και φυσικά η νέα οικονοµική διαχείριση περιόριζε τις ευκαιρίες 

περαιτέρω πλουτισµού και ελέγχου της εξουσίας. Ο Σπυρίδων Τρικούπης περιγράφει τις απόψεις του 
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Καποδίστρια για τους οµοεθνείς του κατηγορώντας τον για έπαρση και κοµπορρηµοσύνη: Οι 

κοτζαµπάσηδες ήταν Τούρκοι µε χριστιανικά ονόµατα, οι οπλαρχηγοί ήταν ληστές, οι φαναριώτες 

«αγγειά» του σατανά και οι λόγιοι µωροί. Μόνον οι χωρικοί και οι τεχνίτες ήταν αξιαγάπητοι και 

άξιζαν την προστασία της κυβέρνησής του. Ο φιλέλληνας διανοούµενος διπλωµάτης Αλέξανδρος 

Στούρτζας, γραµµατέας του Καποδίστρια, γράφει στη «Βιογραφική Αφήγησιν του Ι. Α. Καποδίστρια»:  

«… Τρεις όµως φατρίαι, υπό των ξένων αναρριπιζόµεναι, αντεστάτουν εις την υψηλήν 
επιχείρησιν και εις την δηµοτικότητα του Καποδίστρια· η των προκρίτων 
(κοτζαµπασίδων), οίτινες συστήσαντες υπό τους Τούρκους ολιγαρχίαν καταπιεστικήν του 
λαού, έτεινον εις κοµµατιασµόν της Ελλάδος, και κακώς έβλεπον την κατασκευήν 
κεντρικής κυβερνήσεως· η φατρία των ηµισόφων και των λογιωτάτων, σπουδαστών της 
Ευρώπης· και η των ολίγων φαναριωτών όσοι διέφυγον της Κωνσταντινουπόλεως τας 
σφαγάς· αυτοί δε δια τα προηγούµενά των ηξίουν να έχωσι και αυτόνοµον προνόµιον να 
εκδουλεύωσι το έθνος προς όφελός των….».    

Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια…. Αθήνησιν 1841. Τοµ. 1, σελ. 61. 

Κύριο µέληµα της κυβέρνησης ήταν οι ενέργειες για την εφαρµογή της Συνθήκης του Λονδίνου της 6ης 

Ιουλίου 1827. Το διεθνές κύρος του Καποδίστρια και οι ικανότητές του στο διπλωµατικό πεδίο 

εξασφάλιζαν την επιτυχία. Μέχρι τον ερχοµό του, η Συνθήκη κινδύνευε να εγκαταλειφθεί ή να µείνει 

ανεφάρµοστη από τις Μεγάλες Δυνάµεις. Η φωνή του Καποδίστρια όµως κατάφερε να επαναφέρει το 

Ελληνικό ζήτηµα στο διεθνές προσκήνιο και να εξουδετερώσει κάθε δυσµενή απόφαση, κυρίως από 

την Αγγλία που, µετά τον θάνατο του George Canning, ακολουθούσε πιο επιφυλακτική στάση 

απέναντι στους Έλληνες.  

Η αγγλική κυβέρνηση του δούκα του Wellington αντιδρούσε στις ευνοϊκές προτάσεις για το Ελληνικό 

ζήτηµα που διατυπώνονταν από τη Ρωσία στο πλαίσιο της εφαρµογής της Συνθήκης του Λονδίνου. Η 

Ρωσία επέµενε να επιδοθεί τελεσίγραφο στην Πύλη για την επίλυση του Ελληνικού ζητήµατος εντός 

δύο µηνών. Αν αυτό δεν γινόταν δεκτό, τότε η Ρωσία, µε τη σύµφωνη γνώµη των άλλων δύο Δυνάµεων, 

θα επέµβαινε στρατιωτικά στην Τουρκία µέχρι αυτή να αποδεχθεί τη Συνθήκη του Λονδίνου. 

Ταυτόχρονα οι άλλες δύο Δυνάµεις µε τους στόλους τους θα απέκλειαν την Αλεξάνδρεια, θα 

βοµβάρδιζαν τις θέσεις του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο και θα έφταναν στον αποκλεισµό και της 

Κωνσταντινούπολης. Η Αγγλία φυσικά απέρριψε την ρωσική πρόταση.  

Η Γαλλία δεν δέχθηκε τις αγγλικές προτάσεις για διµερή, χωρίς τη Ρωσία, εφαρµογή της Συνθήκης του 

Λονδίνου και αντιπρότεινε να περιληφθούν στα όρια της Ελλάδας η Αττική και η Εύβοια καθώς και να 

δοθεί στην Ελλάδα το ένα εκατοµµύριο λίρες που είχε ζητήσει για βοήθεια ο Καποδίστριας στις 31 

Αυγούστου 1827. Επίσης οι Γάλλοι πρότειναν νέα σύσκεψη των πρέσβεων των Δυνάµεων που είχαν 

αποχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα και ταυτόχρονα την αποστολή 

στην Πελοπόννησο στρατιωτικών δυνάµεων, αποτελούµενων από έξι χιλιάδες άνδρες η κάθε µία, τόσο 

από τη Γαλλία όσο και από την Αγγλία. 

Η Αγγλία, µε έγγραφο της 9ης Μαΐου 1828 του υπουργού εξωτερικών κόµη Dudley προς τον Γάλλο 

οµόλογό του πρίγκιπα Polignac,  απέρριψε τις γαλλικές προτάσεις τόσο για την αποστολή κοινού 

εκστρατευτικού σώµατος όσο και για την οικονοµική βοήθεια στην Ελλάδα. Αντίθετα η στάση της 

Ρωσίας εξακολουθούσε να είναι έντονη µε κύριο στόχο την επιβολή της Συνθήκης του Λονδίνου µε 

δυναµικά µέσα. Τον Δεκέµβριο 1827, ο σουλτάνος είχε κάνει το λάθος να εκδώσει προκήρυξη προς τους 

διοικητές της οθωµανικής αυτοκρατορίας στην οποία ανέφερε ότι η Ρωσία είναι άσπονδος εχθρός των 

Μουσουλµάνων και ότι αυτή είχε υποκινήσει τους Έλληνες σε επανάσταση. Επίσης η προκήρυξη 

ανέφερε ότι µαζί µε την Αγγλία και τη Γαλλία, η Ρωσία επιδίωκε την ανεξαρτησία της Ελλάδας.  

Στις 12 Μαρτίου 1828 η Ρωσία ανήγγειλε την απόφασή της για την κήρυξη πολέµου εναντίον της 

Τουρκίας. Αυτή η εξέλιξη περιόριζε τις επιδιώξεις της Αγγλίας που υποχρεώθηκε να ανανεώσει την 

πίστη της στη Συνθήκη του Λονδίνου. Στις 26 Απριλίου κηρύχθηκε επίσηµα ο Ρώσο-τουρκικός πόλεµος.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

εγκρίθηκε η πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια, νοµιµοποιήθηκε το «Πανελλήνιο» αφού συστάθηκε 

Γερουσία µε 27 γερουσιαστές που το αντικατέστησε και σε δεκατρία ψηφίσµατα εγκρίθηκαν όλες οι 

σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε τη λειτουργία του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις του Κυβερνήτη. Εκτός από την ίδρυση, µε τη βοήθεια του φίλου του Γαλλο-ελβετού 

τραπεζίτη Jean-Gabriel Eynard, της Εθνικής Χρηµατιστικής Τράπεζας (σηµ. Εθνική), την ίδρυση του 

Εθνικού Νοµισµατοκοπείου και την καθιέρωση του φοίνικα στις 28 Ιουλίου 1828, ως εθνικής 

νοµισµατικής µονάδας, στις 24 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου ίδρυσε και την ταχυδροµική υπηρεσία. Η 

Εθνοσυνέλευση ψήφισε ειδικό νόµο για την απαγόρευση εξαγωγής αρχαιοτήτων από την Ελλάδα. 

Εκτός από αυτά όµως, έπρεπε να οργανώσει και τη δικαστική εξουσία. Επιµελήθηκε προσωπικά τη 

δηµιουργία αλλά και τη στελέχωση µε το κατάλληλο προσωπικό των δικαστηρίων της χώρας. 

Οργάνωσε τη διοίκηση του νεοσύστατου Κράτους και ίδρυσε Στατιστική Υπηρεσία η οποία προχώρησε 

στην πρώτη απογραφή του πληθυσµού. Παράλληλα δηµιούργησε σύστηµα παιδείας µε ένα δίκτυο 

αλληλοδιδακτικών σχολείων. Ίδρυσε το Ορφανοτροφείο της Αίγινας όπου τα ορφανά εκπαιδεύονταν 

κυρίως στις τέχνες αλλά και στα γράµµατα, και δηµιούργησε. 

Μεγάλο πρόβληµα για τη λειτουργία του κράτους ήταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Για την πάταξη 

της πειρατείας που µάστιζε την ανατολική Μεσόγειο, ο Καποδίστριας ζήτησε τη βοήθεια του ναυάρχου 

Μιαούλη. Αυτός γνωρίζοντας τους τρόπους πάταξης της πειρατείας αφού και ο ίδιος ήταν πειρατής στα 

νιάτα του, κατάφερε να εξοντώσει τις πειρατικές επιδροµές στα ελληνικά νερά.  

Μετά τη λήξη της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης στο Άργος και αφού είχε εγκατασταθεί το γαλλικό 

εκστρατευτικό σώµα στην Πελοπόννησο που είχε διώξει τους Αιγυπτίους του Ιµπραήµ από αυτήν,  οι 

πολεµικές επιχειρήσεις συνεχίζονταν από τον τακτικό πλέον ελληνικό στρατό στη Ρούµελη (Στερεά 

Ελλάδα). Η διαταγή του σουλτάνου για την απόσυρση των τουρκικών δυνάµεων από τη Ρούµελη, 

έµελλε να δώσει και την τελευταία µάχη του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία.  

Η αναδιοργάνωση του στρατού υπό ενιαία διοίκηση, µε τη δηµιουργία και του Λόχου των Ευελπίδων, 

κατάφερε να καταπολεµήσει το κατεστηµένο των τοπικών οπλαρχηγών αλλά και να ανακόψει την 

προέλαση των Τούρκων. Τον Αύγουστο του 1829, αφού ο Οθωµανός πολέµαρχος Aslan bey mühürdar 

(σφραγιδοφύλακας) προέλασε µε τέσσερις χιλιάδες άνδρες του από τη Λάρισα και τη Λαµία, έφτασε 

στην Αθήνα µε σκοπό να ανεφοδιάσει την φρουρά της Ακρόπολης. Στη συνέχεια διατάχτηκε να 

συνοδεύσει τους Τούρκους της Αττικής και της Βοιωτίας έξω από τα ελληνικά σύνορα και να οδηγήσει 

τις δυνάµεις του στη Θράκη για την ενίσχυση του µετώπου του Ρωσο-τουρκικού πολέµου. 

Επιστρέφοντας όµως από την Αθήνα το τουρκικό σώµα που είχε ήδη φτάσει τη δύναµή σε τις επτά 

χιλιάδες άνδρες µε πυροβολικό και ιππικό, έπρεπε να περάσει από το στενό πέρασµα της Πέτρας, 

µεταξύ Λειβαδιάς και Θήβας. Εκεί, από τις 28 Αυγούστου, τους περίµενε τακτικό ελληνικό στράτευµα 

δυόµισι χιλιάδων ανδρών, υπό τον Δηµήτριο Υψηλάντη. Το ελληνικό στρατιωτικό σώµα κατάφερε να 

νικήσει τον Aslan bey mühürdar και να τον αναγκάσει σε συνθηκολόγηση. Με αυτήν οι Τούρκοι 

δέχτηκαν να αποχωρήσουν από την Ανατολική Ελλάδα, εκτός από την Ακρόπολη της Αθήνας και το 

φρούριο Καράµπαµπα στην ηπειρωτική πλευρά της Χαλκίδας.  

    

Ως γιατρός ο Κυβερνήτης προσπάθησε να περιορίσει τις επιδηµίες τύφου, ελονοσίας και άλλων 

λοιµωδών νόσων µε την αποµόνωση περιοχών και τη δηµιουργία λαζαρέτων (λοιµοκαθαρτηρίων). Η 

διάδοση της καλλιέργειας της πατάτας είναι επίσης δικό του έργο, αφού κατάφερε να πείσει τους 

δύσπιστους αγρότες για την καλλιέργειά της, «επιτρέποντάς» τους να την κλέψουν από το λιµάνι του 

Ναυπλίου. 

Όµως, οι πολιτικές κινήσεις του Καποδίστρια προκάλεσαν δυσαρέσκεια κυρίως των προκρίτων και των 

πλοιοκτητών. Οι αντίπαλοι του Κυβερνήτη, επικαλούµενοι τη συνταγµατική νοµιµότητα άρχισαν να 

τον κατηγορούν για αυταρχισµό. Και όπως ήταν φυσικό ο Καποδίστριας δεν µπορούσε να ικανοποιήσει 

όλες τις απαιτήσεις. Η καθυστέρηση των εκλογών ενίσχυε τη δυσαρέσκεια.  

Δεν άργησαν να ξεσπάσουν δυναµικές, αντιπολιτευτικές κινητοποιήσεις. Οι Υδραίοι πλοιοκτήτες 

ζήτησαν από τον Ανδρέα Μιαούλη να στασιάσει και να καταλάβει τον ναύσταθµο στον Πόρο, όπου 

διοικητής είχε τοποθετηθεί ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ο Μιαούλης στις 16 Ιουλίου 1831 κατέλαβε τον 

ναύσταθµο και ανέλαβε τη διοίκησή του. Ένα µεγάλο λάθος του Καποδίστρια ήταν η ανάθεση στον 

Ρώσο ναύαρχο Πιοτρ Ιβάνοβιτς Ρίκορντ να επιτεθεί κατά των στασιαστών. Ο Ρίκορντ απέκλεισε τον 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η  ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ  τ η ς  ΑΝΑΡΧ ΙΑΣ  ( 1 8 3 1 - 1 8 3 3 )

Τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία του Κυβερνήτη θα πρέπει να αναζητηθούν στις δραµατικές 

εξελίξεις που την ακολούθησαν. Η άθλια κατάσταση της οικονοµίας, µε άδεια τα ταµεία του Κράτους 

κι ένα χρέος δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων λιρών, αλλά και η ανυπαρξία ενός σταθερού 

οικονοµικού προγράµµατος διακυβέρνησης, οδήγησαν τον Καποδίστρια κυρίως σε µια αυταρχική και 

συγκεντρωτική διοίκηση. Τα κεφάλαια του τόπου ή είχαν κατασπαταληθεί ή είχαν φυγαδευτεί στο 

εξωτερικό. Παρόλα αυτά ο Κυβερνήτης µε την διαχείρισή του είχε καταφέρει να αυξήσει τις προσόδους 

που έφτασαν, σε τρία χρόνια, στα δεκατέσσερα εκατοµµύρια φράγκα.   

Αναµφισβήτητα, µετά τον αρχικό λαϊκό ενθουσιασµό για την έλευση του ´Έλληνα Κυβερνήτη και την 

υποδοχή του ως µεσσία, η πολιτική του είχε διχάσει τους Έλληνες. Το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος 

χωρίστηκε σε δυο στρατόπεδα. Στους κυβερνητικούς που ακολουθούσαν πιστά την πολιτική του 

Ιωάννη Καποδίστρια και τους συνταγµατικούς που ήταν αντικυβερνητικοί και ζητούσαν επιτακτικά 

την εφαρµογή του Συντάγµατος που είχε ψηφιστεί στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση. Οι χωρικοί και οι αγρότες, 

δηλαδή η πλειονότητα του λαού, ήταν στο επίκεντρο της προσοχής του Κυβερνήτη που πίστευε ότι η 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου τους θα µπορούσε να γίνει µε την εκπαίδευσή τους. Τον τελευταίο χρόνο 

της διακυβέρνησής του ο Καποδίστριας έγινε περισσότερο αυταρχικός και εσωστρεφής. Σε καίριες 

θέσεις τοποθέτησε τα αδέλφια του, τον Βιάρο και τον µικρότερο Αυγουστίνο, και γι’ αυτό 

κατηγορήθηκε για νεποτισµό από τους αντιπολιτευόµενους συνταγµατικούς αντιπάλους του. Ο 

Αυγουστίνος διορίστηκε Αρχιστράτηγος και πολιτικός διοικητής της Δυτικής Ελλάδας. Οι έµποροι και 

οι αστοί δεν έτυχαν της ίδιας στοργής, όπως αυτή που έδειξε σχεδόν «πατρικά» ο Καποδίστριας για 

τους αγρότες και ήταν σαφώς δυσαρεστηµένοι. Οι πρόκριτοι που έβλεπαν ότι µε τη φορολόγηση και τα 

κρατικά τελωνεία θα έχαναν έσοδα, οι πλοιοκτήτες που µε την πάταξη της πειρατείας έβλεπαν να 

περιορίζεται ο κύκλος των εργασιών τους, οι Φαναριώτες αλλά και οι λόγιοι που οµφαλοσκοπούσαν 

αναζητώντας ρόλο στο νέο Κράτος, βρέθηκαν απέναντί του.  

Την ίδια στιγµή, µε το πέµπτο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (Σεπτέµβριος 1831) αποφασίστηκε η 

«βελτίωση των ορίων της Ελλάδας διά διαπραγµατεύσεων µε την Οθωµανικήν Πύλην». Η παγίωση 

των συνόρων ήταν πια θέµα διπλωµατικών διαπραγµατεύσεων. 

Σε αυτό το διπλωµατικό περιβάλλον, βρήκαν χώρο για να δράσουν οι Μεγάλες Δυνάµεις. Οι Γάλλοι µε 

πρόσχηµα την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιµπραήµ, µε το εκστρατευτικό σώµα του στρατηγού και 

κατοπινού στρατάρχη της Γαλλίας Nicolas Maison, κατέλαβαν την Πελοπόννησο. Ο σκοπός τους ήταν 

σαφής. Να αποτρέψουν την κάθοδο των Ρώσων στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος και τη Μεσόγειο. Οι 

Άγγλοι έλεγχαν και τις ελληνικές θάλασσες από τη βάση τους στη Μάλτα και τον µόνιµα 

περιπολούντα στην Ανατολική Μεσόγειο, στόλο τους. Ο Stratford Canning πηγαίνοντας στην 

Κωνσταντινούπολη για να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα του πρεσβευτή στην Πύλη, διαδεχόµενος 

τον εκεί έκτακτο απεσταλµένο sir Robert Gordon, δεν παρέλειψε να περάσει από το Ναύπλιο για να 

«νουθετήσει» τους Έλληνες. Ο Γάλλος βαρώνος Achille Rouen, αντιπρέσβης και γενικός πρόξενος της 

Γαλλίας στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1829, είχε σοβαρή εµπλοκή στη δολοφονία του Έλληνα 

Κυβερνήτη.  

Άγγλοι και Γάλλοι υποστήριζαν φανερά τους αντικυβερνητικούς ή συνταγµατικούς Έλληνες. Κοντά σ’ 

αυτούς, λογής-λογής απεσταλµένοι ξένων κυβερνήσεων, πολιτικοί παρατηρητές και πράκτορες 

έσπερναν το διχασµό όπου µπορούσαν. Από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι µε επικεφαλής τον ναύαρχο 

Πιότρ Ιβάνοβιτς Ρίκορντ υποστήριζαν τον Ιωάννη Α. Καποδίστρια και µετά τη δολοφονία του τους 

κυβερνητικούς. Ευθείες επεµβάσεις των τριών Μεγάλων Δυνάµεων στα ελληνικά πράγµατα µε κύριο 

στόχο, µόνο το συµφέρον τους.           

Αµέσως µετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Α. Καποδίστρια και µέσα στην έκρυθµη κατάσταση 

και τη γενική αµηχανία που επικρατούσε, την ίδια ηµέρα συνεδρίασε η Γερουσία και εξέλεξε την 

τριµελή «Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος» για να αναλάβει την ηγεσία του νεοσύστατου Κράτους, 

στη θέση του νεκρού Κυβερνήτη. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο Αυγουστίνος Καποδίστριας και 

µέλη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από την πλευρά των κυβερνητικών κι ο Ιωάννης Κωλέττης, 
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εκπρόσωπος των συνταγµατικών και αρχηγός του γαλλικού κόµµατος. Κύριο µέληµα της επιτροπής 

ήταν η διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας και η άµεση σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης. 

Ήταν πια γνωστό σε όλους ότι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του κυβερνήτη ήταν δυο από τις  

Μεγάλες Δυνάµεις, η Γαλλία και η Αγγλία. Ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, Αυγουστίνος 

Καποδίστριας, δεν δίστασε να διατυπώσει αυτή την άποψη δηµόσια, συνοµιλώντας µε τον Γερµανό 

φιλέλληνα Friedrich Thiersch (γνωστό στη βιβλιογραφία ως Ειρηναίος Θείρσιος) που υποστήριζε τους 

συνταγµατικούς: 

«Μάλιστα Κύριε! Η Γαλλία και η Αγγλία δολοφόνησαν τον αδελφό µου». 

Οι αντιπολιτευόµενοι, πιεζόµενοι από το βάρος της πολιτικής δολοφονίας, έπρεπε να δείξουν 

διαλλακτική στάση. Τέσσερις ήµερες µετά το θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια, έστειλαν στη Γερουσία 

τριµελή επιτροπή υπό τον Ανδρέα Ζαΐµη µε την φανερή υποστήριξη των αντιπρέσβεων της Γαλλίας 

και της Αγγλίας, για να ζητήσει την άµεση σύγκλιση Εθνικής Συνέλευσης για να ορίσει καινούργια 

κυβερνητική αρχή. Επίσης η επιτροπή ζήτησε γενική αµνηστία (εκτός βέβαια των δολοφόνων του 

Κυβερνήτη) και αύξηση των µελών της Διοικητικής Επιτροπής από τρία σε πέντε, µε την προσθήκη δύο 

µελών από την πλευρά των συνταγµατικών. Η Γερουσία όπως ήταν αναµενόµενο δεν συζήτησε τους 

όρους και τις προτάσεις τους αλλά δεν αναγνώρισε και ως νόµιµη την εκλογή των Υδραίων 

πληρεξουσίων ενώ ταυτόχρονα απέκλεισε στο Άστρος τους βουλευτές της Μάνης.  

Στις 5 Οκτωβρίου ο Ζαΐµης µε επιστολή στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη του ζήτησε να επέµβει για να 

προλάβει τον εµφύλιο που φαινόταν έτοιµος να ξεσπάσει. Ταυτόχρονα οι Υδραίοι πλοιοκτήτες, µε την 

παρότρυνση και πάλι των αντιπρέσβεων της Γαλλίας και της Αγγλίας, έστειλαν και πάλι την 

αντιπροσωπεία, αυτή τη φορά στη Διοικητική Επιτροπή. Με σαφώς µετριοπαθέστερα αιτήµατα 

ζήτησαν την εκπροσώπηση στην Επιτροπή και της αντιπολίτευσης µε τη διεύρυνσή της σε πενταµελή, 

την άµεση γενική αµνηστία και την άµεση σύγκληση Εθνοσυνέλευσης. Όµως γι’ αυτά τα αιτήµατα δεν 

ήταν αρµόδια η Διοικητική Επιτροπή αλλά η Γερουσία. Ο διχασµός των Ελλήνων εδραιωνόταν µε τη 

συµβολή των αντιπροσώπων και των τριών Μεγάλων Δυνάµεων. Διαίρει και βασίλευε. Στη Δυτική 

Ελλάδα η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη αφού ο Κώστας Μπότσαρης και ο Στάθης Κατσικογιάννης 

είχαν κηρύξει ανταρσία και δεν έστελνε τα εισπραχθέντα από τις προσόδους των χωριών. 

Ο Ιωάννης Κωλέττης, εγκατέλειψε την ουδέτερη στάση του και µε τις παρασκηνιακές ενέργειες του 

Γάλλου αντιπρέσβη «πέρασε» µε το κόµµα του στους συνταγµατικούς, αναλαµβάνοντας επικεφαλής 

της αντιπολίτευσης. Ο Κωλέττης ως µέλος της τριµελούς Διοικητικής Επιτροπής υποστήριζε ότι οι 

πληρεξούσιοι της Ύδρας θα έπρεπε να γίνουν δεκτοί στην Εθνοσυνέλευση και επίσης την ανάγκη να 

κληθεί αµέσως ξένος ηγεµόνας που θα αναλάµβανε τις τύχες του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. 

Μετά την απόρριψη του αιτήµατός του και αφού στο κόµµα του µπήκαν και οι Ρουµελιώτες 

στρατιωτικοί, απηύθυνε διάγγελµα στον λαό µε το οποίο κατηγορούσε τους κυβερνητικούς για 

αδιαλλαξία, απαιτούσε την άµεση διανοµή των εθνικών γαιών, την ίδρυση Βουλής που θα 

νοµοθετούσε µαζί µε τη Γερουσία και απειλούσε µε παρεµπόδιση των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, 

αν δεν γίνονταν δεκτά τα αιτήµατά του. 

  

Η Ε΄ Εθνοσυνέλευση, παρά τις αντιδράσεις των συνταγµατικών αλλά και των δυο αντιπρέσβεων της 

Γαλλίας και της Αγγλίας, ορίστηκε για τις 5 Δεκεµβρίου 1831 στον ναό της Παναγίας στο Άργος. Σε 

αυτήν, αφού είχαν αποκλειστεί σχεδόν όλοι οι αντιπολιτευόµενοι βουλευτές και συµµετείχαν ακόµα 

και ενενήντα βουλευτές από τα υπόδουλα µέρη, παραιτήθηκαν τα δύο εναποµείναντα µέλη της 

Διοικητικής Επιτροπής, ο Αυγουστίνος κι ο Κολοκοτρώνης και καθαιρέθηκε ο Κωλέττης. Η Συνέλευση 

εξέλεξε Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως και Κυβερνήτη τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Αφού η 

αντιπολίτευση δεν παρέστη στις συνεδριάσεις ξεκίνησε δική της Συνέλευση αλλά µετά την καθαίρεση 

του Κωλέττη, στις 9 Δεκεµβρίου ξέσπασαν ταραχές και συγκρούσεις ανάµεσα στα δύο στρατόπεδα στο 

Άργος. Στις 12 Δεκεµβρίου µετά από εκεχειρία οι αντιπολιτευόµενοι αποχώρησαν από το Άργος και 

έφτασαν στην Κόρινθο. Εκεί, ασφαλείς πια, συγκρότησαν νέα Συνέλευση. Έτσι προέκυψαν δυο 

Κυβερνήσεις. Μία στο Ναύπλιο µε επικεφαλής τον Αυγουστίνο και η άλλη στην Περαχώρα µε τον 

Κωλέττη. Διχασµός και χάος ξανά. 
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Παρά τη χορήγηση γενικής αµνηστίας η αντιπολιτευόµενη «Κυβέρνηση» της Περαχώρας επέδειξε 

αδιάλλακτη άρνηση. Τότε ο Κωλέττης και οι ακόλουθοί του κρίθηκαν «ένοχοι εσχάτης προδοσίας» από 

την κυβέρνηση στο Ναύπλιο. Παρά την καταδίκη και εν αναµονή της εκλογής από τις τρεις Μεγάλες 

Δυνάµεις του ξένου ηγεµόνα που θα κυβερνούσε τη χώρα, ο Κωλέττης προσηλυτίζοντας τον τακτικό 

στρατό, ήθελε να κινηθεί στρατιωτικά στην Πελοπόννησο.  

Η εκλογή του ανήλικου Βαυαρού Όθωνα, ως ηγεµόνα της Ελλάδας, έγινε από τη Διάσκεψη του 

Λονδίνου, µε το Πρωτόκολλο της 13ης Φεβρουαρίου 1832.  Η αναγγελία της στην Ελλάδα έγινε στα τέλη 

Φεβρουαρίου 1832 και φάνηκε ότι θα κατέπαυε τα πάθη. Ο επίσης Βαυαρός, φιλέλληνας  Friedrich 

Thiersch προσπάθησε µάταια, λόγω της φανερής υποστήριξής του στους αντιπολιτευόµενους του 

Κωλέττη, να φέρει την οµόνοια. Η Εθνοσυνέλευση συνέχισε τις εργασίες της µέχρι τις 15 Μαρτίου και 

την ψήφιση του «Πολιτικού Συντάγµατος της Ελλάδος» που καθόριζε το πολίτευµα της χώρας ως 

βασιλευόµενη δηµοκρατία. Το Σύνταγµα αυτό ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε ποτέ αφού ο νέος 

ηγεµόνας δεν παραχώρησε συνταγµατικά δικαιώµατα στον λαό. Οι αντιπολιτεύοµενοι αντιµετώπισαν 

µε καχυποψία την ψήφιση όµως του Συντάγµατος και ακολούθησαν συγκρούσεις Ρουµελιωτών 

ενόπλων και κυβερνητικού στρατού.  

Και οι τρεις αντιπρέσβεις σύστησαν στον Αυγουστίνο Καποδίστρια να σχηµατίσει κυβέρνηση από όλα 

τα κόµµατα. Ο Αυγουστίνος παραιτήθηκε και πρότεινε ως µέλη της νέας πενταµελούς κυβερνητικής 

επιτροπής τους Κολοκοτρώνη, Ζαΐµη, Κωλέττη, Μπουντούρη και Μεταξά. Ο ίδιος µετέφερε µυστικά το 

φέρετρο µε το ταριχευµένο λείψανο του δολοφονηµένου αδελφού του σε ένα ρωσικό πλοίο και 

απέπλευσε µυστικά από το Ναύπλιο για την Κέρκυρα. Παρά τις αντιπαλότητες και µε την παρέµβαση 

των ξένων ο διαφαινόµενος εµφύλιος αποφεύχθηκε. Όµως οι ξένοι αντιπρέσβεις ήταν απροκάλυπτα οι 

ρυθµιστές των πολιτικών εξελίξεων στο νέο Ελληνικό Κράτος. Τη θέση του Κολοκοτρώνη στην 

κυβερνητική επιτροπή κατέλαβε ο Πλαπούτας και αυτή του Μπουντούρη ο Γεώργιος Κουντουριώτης, 

ενώ θέση στην κυβέρνηση πήρε και ο Δηµήτριος Υψηλάντης: 

«...η συσταθείσα διοικητική επιτροπή καθίσταται επταµελής συγκειµένη εκ των κυρίων Γ. 
Κουντουριώτου, Δ. Υψηλάντου, Α. Ζαιµη, Α. Μεταξά, Ιω. Κωλέττη, Δ. Πλαπούτα και Σ. 
Τρικούπη (τον Τρικούπη τελικά, αντικατέστησε ο Κώστας Μπότσαρης) και αύτη θέλει 
αναλάβη τα χρέη της νοµοτελεστικής εξουσίας υπό το όνοµα διοικητική επιτροπή της 
Ελλάδος και θέλει κυβερνήσει µέχρι της ελεύσεως του ηγεµόνος της Ελλάδος,ή του 
τοποτηρητού αυτού, και κατά τα υπ' αριθµ. 277 καθήκοντα της παυσάσης τριµελούς 
διοικητικής επιτροπής ...» 

Ψήφισµα αριθµός 330 της Γερουσίας,  2 Απριλίου 1832 

Ως προίκα των Μεγάλων Δυνάµεων στον νεαρό Βαυαρό µονάρχη ήρθε στις 7 Μαΐου  το Πρωτόκολλο 

(Συνθήκη) του Λονδίνου µε τη χάραξη των συνόρων του νέου κράτους. 

Όµως, οι διενέξεις µεταξύ Ζαΐµη και Κωλέττη έφεραν στην Πελοπόννησο οκτώ χιλιάδες άτακτους που 

για να επιβιώσουν επιδόθηκαν σε «πλιάτσικο» ενώ ταυτόχρονα διαλύθηκαν και τα ελαφρά τάγµατα 

του τακτικού στρατού. Οι κάτοικοι των χωριών έντροµοι κατέφευγαν στα βουνά. Οι µεγάλες 

αντιπαραθέσεις οδήγησαν σε νέα Εθνοσυνέλευση στις 11 Ιουνίου και πάλι στο Άργος που όµως µε την 

άµεση και ωµή παρέµβαση των αντιπρέσβεων διαλύθηκε, περιµένοντας την αντιβασιλεία.  

Στο τέλος του 1832, η άφιξη του Όθωνα που η εκλογή του είχε επικυρωθεί στις 27 Ιουλίου, φάνταζε ως η 

µόνη λύση. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το καλοκαίρι του εµφυλιοπολεµικού 1832, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που είχε αποµακρυνθεί από την 

Κυβερνητική Επιτροπή, επηρέαζε µεγάλο αριθµό τοπικών παραγόντων και παλιών οπλαρχηγών του 

Μοριά και ετοιµαζόταν να ανατρέψει την κυβέρνηση του Γεωργίου Κουντουριώτη που θεωρούσε 

αντιπατριωτική. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης των δυνάµεων που ήταν πιστές σ’ αυτόν έστειλε 

επιστολή στον Αναστάση Τζαµαλή, οπλαρχηγό στο χωριό Ασλάναγα (σηµ. Άρις) της Μεσσηνίας, για 

την προετοιµασία µιας εξέγερσης: 

   

 …« Αδελφέ Αναστάση Τζαµαλή και λοιποί προκριτοδηµογέροντες και κάτοικοι του 
χωρίου Ασλάναγα και πέριξ χωρίων… 
    Ήλθεν λοιπόν η στιγµή καθ’ ήν πρέπει να δείξετε και σεις εµπράκτως τα γενναία και 
πατριωτικά φρονήµατά σας δια να καταστρέψωµεν την παρανοµίαν και να επαναγάγωµεν 
εις την πατρίδα µας την παρ’ όλων ποθητήν ησυχίαν και ευνοµίαν, συνιστώντες 
Κυβέρνησιν νόµιµον µέχρι της ελεύσεως του σεβαστού ηγεµόνος »… 

Το συνωµοτικό ύφος και η ατµόσφαιρα της εµφύλιας σύρραξης φαίνονται καθαρά σε µια ανάλογη 

επιστολή του Νικηταρά προς τους πρόκριτους και τους δηµογέροντες του Ασλάναγα: 

…« να ακολουθήσετε τον καπετάν Τζαµαλή, όστις θέλει σας είπει δια ποίαν αιτίαν 
κινείται »… 

Τα δυο κείµενα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχείο Χειρογράφων  

(Μ8, 236, φακ. Δουκάκη). 

                                                           Από τα Μεσσηνιακά 69-70, του Μίµη Φερέτου.  

  

Στις 20 Ιανουαρίου 1833 έφθασαν στο Ναύπλιο τα πλοία των τριών Δυνάµεων που έφερναν τον 

Όθωνα, τους αντιβασιλείς, τα βαυαρικά στρατεύµατα και τη Βασιλεία στην Ελλάδα. Στις 25 Ιανουαρίου 

έγινε η επίσηµη υποδοχή του Όθωνα στο Ναύπλιο και έτσι, έστω και προσωρινά  έπαυσαν οι εµφύλιες 

εχθροπραξίες, που χαρακτήρισαν την εποχή ως «τροµοκρατία» ή «αναρχία».  

Οι Έλληνες υποδέχτηκαν τον δεκαεπτάχρονο Βαυαρό βασιλιά της Ελλάδας ως σωτήρα και εγγυητή της 

ανεξαρτησίας τους. Σχεδόν αµέσως όµως διαπίστωσαν ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις για 

συνταγµατική διακυβέρνηση αντέδρασαν µε κάθε τρόπο απέναντι στο καθεστώς της απόλυτης 

µοναρχίας που τους επιβλήθηκε από τις Δυνάµεις. Η αντίδραση ήταν δικαιολογηµένη. Η Αντιβασιλεία, 

που απαρτιζόταν από τον κόµη Joseph Ludwig von Armansperg, τον στρατηγό Karl Wilhelm von 

Heideck και τον καθηγητή Georg Ludwig von Maurer, έπρεπε να επιβάλει τη Βαυαροκρατία. Οι παλιοί 

αγωνιστές, µαθηµένοι στον πόλεµο και τη ζωή των ατάκτων, έπρεπε να εκγερµανιστούν και µόνο 

µερικοί απ’ αυτούς να καταφέρουν να καταταγούν στον νεοσύστατο ελληνικό στρατό και οι πιο 

τυχεροί στη χωροφυλακή. Η σκληρή στάση των Βαυαρών απέναντι στους παλιούς αγωνιστές 

δηµιούργησε έντονο κλίµα δυσαρέσκειας και φτώχειας. Μοναδική διέξοδος για την επιβίωσή τους ήταν 

πια η ληστεία.    

Στο πλαίσιο του κατευνασµού των παθών η Αντιβασιλεία προχώρησε µε ετήσια διατάγµατα επιείκειας 

και ανούσια γυαλιστερά µετάλλια, µε αφορµή τα βασιλικά γενέθλια στις 20 Μαΐου 1833. Αυτά βέβαια 

δεν ικανοποιούσαν τους παλιούς αγωνιστές και η δυσαρέσκειά τους ήταν φανερή. Ο παραγκωνισµός 

του Κολοκοτρώνη µε τη µη αναγνώριση της αρχιστρατηγίας του και ο αποκλεισµός από την κυβέρνηση 

του «Ρωσσικού» κόµµατος των Ναπαίων, απλά όξυνε ακόµα περισσότερο την κατάσταση. Και σαν να 

µην έφθαναν όλα αυτά το καλοκαίρι του 1833, ήρθαν στο φως οι «δυο συνωµοσίες».  

Από την άφιξη στο Ναύπλιο, στις 20 Ιανουαρίου 1833, µέχρι την επίσηµη αποβίβαση του Όθωνα και της 

ακολουθίας του στις 25 Ιανουαρίου, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, φιλοξενούµενος στη ρωσική 

ναυαρχίδα, που είχε και αυτή αγκυροβολήσει στο Ναύπλιο, έστειλε µια επιστολή στον υπουργό των 

Εξωτερικών της Ρωσίας όπου διατύπωνε τις ανησυχίες του για την εκκλησιαστική πολιτική που 

επρόκειτο να ακολουθήσουν οι Βαυαροί της Αντιβασιλείας. Η απάντηση του κόµη Νέσελροδ, ήρθε στο 

τέλος Ιουνίου του ίδιου χρόνου µε συµβουλές και νουθεσίες για συσπείρωση των Ελλήνων γύρω από 

τον θρόνο. Την επιστολή παρέδωσε στον Κολοκοτρώνη ο πρεσβευτής της Ρωσίας Γαβριήλ Κατακάζης. 

Το κακό όµως είναι ότι αυτή η επιστολή κυκλοφόρησε σε αρκετά αντίτυπα και έπεσε σε πολλά χέρια.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τον ίδιο καιρό ο καθηγητής Fran#, διερµηνέας της Αντιβασιλείας, προσπαθούσε παρασκηνιακά να 

µείνει µόνος αντιβασιλέας ο κόµης Joseph Armansperg. Με επιστολή του ζήτησε από τον Λουδοβίκο να 

ανακαλέσει τους Georg Maurer και Karl Heideck από την τριµελή Αντιβασιλεία. Παρά τον διαφορετικό 

τελικό σκοπό αυτές οι δυο κινήσεις συνδυάστηκαν σε βάρος µάλιστα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και 

άλλων αγωνιστών. Τώρα η στοιχειοθέτηση κατηγορίας για τον έτσι και αλλιώς, αντίπαλο της 

Αντιβασιλείας, ήταν πια εύκολη υπόθεση και ακολούθησαν µυστικές συλλήψεις, χωρίς µάλιστα την 

ενηµέρωση του υπουργικού συµβουλίου: 

…« Εγύρισα οπίσω εις το Ανάπλι· επήγα εχαιρέτησα τον βασιλέα, την αντιβασιλεία, τους 
είδα µουδιασµένους, πλην δεν εκατάλαβα τίποτας· έµεινα εις το περιβόλι µου. Εκεί ήλθον 
την νύχτα εις τας επτά Σεπτεµβρίου και µε επήρε ο Κλεόπας µοίραρχος µε 40 
χωροφύλακας και µ’ επήγε εις το Ίτς Καλέ και µ’ επαρέδωσε εις τον φρούραρχον και µ’ 
έβαλαν 6 µήναις µυστική φυλακή, χωρίς να ίδω άνθρωπο, εκτός του δεσµοφύλακα· δεν 
ήξευρα τι γίνεται δια έξη µήναις, ούτε ποιος ζει, ούτε ποιος απέθανε, ούτε ποιόν έχουν εις 
την φυλακήν· δια τρεις ηµέραις δεν ήξευρα πως υπάρχω, µου εφαίνετο όνειρο, ερωτούσα 
τον εαυτόν µου αν ήµουν εγώ ο ίδιος ή άλλος κανείς· δεν εκαταλάβαινα διατί µε έχουν 
κλεισµένο »… 

                  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ κεφ. ΙΕ΄, σελ. 97. εκδ. Μέρµηγκα  

   

Κρατήθηκαν στις φυλακές του Παλαµηδιού για έξι µήνες µέχρι την έναρξη της δίκης τους στις 30 

Απριλίου 1834. Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν ο Αναστάσιος Πολυζωίδης και δικαστές οι Γεώργιος 

Τερτσέτης, Δηµήτριος Σούτσος, Δηµήτριος Βούλγαρης και Φωκάς Φραγκούλης. Εισαγγελέας ήταν ο 

Σκωτσέζος φιλέλληνας και πρώτος Εισαγγελέας του Ελληνικού Κράτους, Edward Masson. Πλήθος 

κόσµου συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για να υποστηρίξει τους κατηγορουµένους. 

Το κατηγορητήριο ήταν βαρύ. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δηµήτριος Πλαπούτας κατηγορούνταν 

για συνωµοσία µε σκοπό τη διασάλευση της δηµόσιας τάξης, παρότρυνση του λαού σε ληστείες και 

εµφύλιες διαµάχες και προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος. Επίσης για δυο αιτήσεις τους προς τις 

ξένες δυνάµεις. Όλα αυτά χαρακτηρίζονταν ως «εσχάτη προδοσία» και η πρόταση του κατηγόρου ήταν 

η θανατική ποινή. Οι πολιτικές συγκυρίες εκείνης της στιγµής επέβαλαν τις καταδίκες. Αν και ο 

Κολοκοτρώνης ήταν µαζί µε τον Ανδρέα Μεταξά επικεφαλής του «Ρωσσικού» κόµµατος, κατά τον 

πρεσβευτή της Ρωσίας Γαβριήλ Κατακάζη, η καταδίκη του Κολοκοτρώνη ήταν «πολιτική αναγκαιότητα 
και έπρεπε να επιτευχθεί µε οποιοδήποτε τρόπο». Το δικαστήριο, µετά από τέσσερις ώρες µε τρεις 

ψήφους υπέρ και δύο κατά, αφού µειοψήφησαν οι Πολυζωίδης και Τερτσέτης, αποφάσισε την καταδίκη 

σε θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δηµητρίου Πλαπούτα. 

Οι θανατικές καταδίκες µετατράπηκαν σε φυλακίσεις για τους κατηγορουµένους, χάρη στην επέµβαση 

του νεαρού βασιλιά και παρά τις διαµαρτυρίες του Κωλέττη. Η οργή και η συγκίνηση του λαού για την 

άδικη και σκηνοθετηµένη δίκη φαίνεται στην πίκρα του τραγουδιού: 

«…Δεν κλαίτε χώρες και χωριά και σεις κεφαλοχώρια, 

Δεν κλαίτε για τους αρχηγούς, τους δυο καπεταναίους, 

Δεν κλαίτε τον Κολιόπουλο και τον Κολοκοτρώνη. 

Δώδεκα χρόνους πολεµάν µε το Σουλτάν Μαχµούτη 

Και τώρα πούρθ’ ο βασιλιάς, τώρα που εγίνη νόµος, 

τώρα τους φυλακίσανε για να τους θανατώσουν. 

Όλοι οι κριτές υπόγραψαν να τους καταδικάσουν, 

Μον’ ο Τερτσέτης στάθηκε για να µην υπογράψει. 

Το χέρι να του κόψουνε υπογραφή δε βάνει…» 

Έξι µήνες πριν τη δίκη, η Αντιβασιλεία θεώρησε σκόπιµη και την επέµβασή της στην ιδιόµορφη 

περιοχή της Μάνης. Στον στόχο των Βαυαρών µπήκαν οι περίπου οκτακόσιοι οπλισµένοι πύργοι της. 

Μέχρι τη δίκη ο Βαυαρός συνταγµατάρχης Maximilian Feder, µε στρατό και χρήµατα για δωροδοκίες, 

είχε καταφέρει να ελέγχει την κατάσταση. Στη διάρκεια της δίκης και αµέσως µετά, η κατάσταση στη 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις 29 Ιουλίου 1834, ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης αφού έφυγε απογοητευµένος από τη Μάνη, µαζί µε 

πολλούς άλλους Ντρέδες οπλαρχηγούς και καπετάνιους της Τριφυλίας, στασίασαν στο Ψάρι των 

Σουλιµοχωρίων. Την επόµενη ηµέρα κατέλαβαν την Κυπαρισσία και συνέλαβαν τον διοικητή της 

Δηµήτριο Χρηστίδη, τον στρατιωτικό διοικητή Αντώνη Μαυροµιχάλη και τον Δηµόσιο Ταµία (έφορο). 

Με προκηρύξεις της  «πατριωτικής επιτροπής», καλούσαν σε εξέγερση όλον τον λαό της 

Πελοποννήσου. Στόχος τους ήταν να πάνε όλοι στο Ναύπλιο και να ζητήσουν την αποφυλάκιση των 

άδικα καταδικασθέντων Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, την παραχώρηση Συντάγµατος και την 

απαλλαγή από την καταπιεστική διοίκηση και τη βαρειά φορολογία.    

Η διακήρυξη της «πατριωτικής επιτροπής Τριφυλίας» ήταν σαφής: 

«….ο Λαός της Επαρχίας Τριφυλίας, αγανακτισµένος και απελπισµένος από τις 
καταχρήσεις των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, µη δυνάµενος πλέον να υποφέρει 
τα υπερβολικά βάρη και τον παράνοµο τρόπο της εισπράξεως του περί αποδεκατώσεως 
φόρου, παραδειγµατιζόµενος από την παράνοµον και αυθαίρετον σύλληψιν και φυλάκισιν 
των συµπατριωτών ηµών και φοβούµενοι καθ' εκάστην περί της ασφάλειας της 
προσωπικής του ελευθερίας, µε αγανάκτησιν µας δε µαθόντες τον επηρεασµόν και την 
παράνοµον επέµβασιν της εξουσίας εις το εν Ναυπλία  δικαστήριον, υπό του οποίου 
άνθρωποι προσφιλέστατοι εις την πατρίδα δια υποθετικά και ανύπαρκτα εγκλήµατα 
κατεδικάσθησαν εις την εσχάτην τιµωρίαν, απεφασίσαµεν να ανακτήσωµεν τα πολιτικά 
µας δίκαια δια της δυνάµεως, του µόνου και τελευταίου µέσου προς εδραίωσιν του 
καταπιεζοµένου λαού. Επί τούτου λαβόντες τα όπλα εις τας χείρας, συνελάβαµε τας 
διοικητικάς και λοιπάς Αρχάς τας εν τη πόλει της Κυπαρισσίας, συνεννοούµενοι κατά 
τούτο και µε τας πλησιεστέρας επαρχίας, επί σκοπώ του να ζητήσωµεν επιµόνως την 
ανόρθωσιν των δικαίων ηµών ….». 

Με αφορµή αυτά τα γεγονότα η κυβέρνηση εξέδωσε δύο διατάγµατα για άµεση εκτέλεση των 

φυλακισµένων στην περίπτωση που σηµειώνονταν ύποπτες κινήσεις γύρω από το Παλαµήδι ή αν ο 

Γκρίτζαλης πλησίαζε το Ναύπλιο. Η  εποχή για τη «Μεσσηνιακή Επανάσταση» φαινόταν κατάλληλη 

αφού αναµένονταν αλλαγές προσώπων στην Αντιβασιλεία.  

Στο επαναστατικό κάλεσµα του Γιαννάκη Γκρίτζαλη ανταποκρίθηκαν ο πεθερός του Μητροπέτροβας 

από τη Γαράντζα (σηµ. Άνω Μέλπεια) και ο Αναστάσης Τζαµαλής από του Ασλάναγα,. Στις 29 Ιουλίου 

στασίασαν και αυτοί στη Γαράντζα και µε περίπου χίλιους στρατιώτες κατέλαβαν αµαχητί την 

Ανδρούσα και το Νησί και πολιόρκησαν την Καλαµάτα. Στην πόλη βρισκόταν µε χίλιους πεντακόσιους 

στρατιώτες και δεκαπέντε τηλεβόλα, ο Βαυαρός Maximilian Feder. Ακολούθησαν µικροσυγκρούσεις και 

η Καλαµάτα παρέµενε αποκλεισµένη. Ο παλιός συµπολεµιστής του Κολοκοτρώνη, το καλύτερο 

ντουφέκι της Μεσσηνίας, ο Μητροπέτροβας που βάδιζε στα 83 χρόνια του, µε µια φλογισµένη 

προκήρυξη καλούσε κι αυτός τον Μεσσηνιακό λαό σε ξεσηκωµό: 

«  Λαέ της Μεσσηνίας! 
    Οι καλαµαράδες µε τους Βαυαρούς µας κυβερνάνε και µας τυραγνάνε. Δεν αφήνουν το 
βασιλιά µας ν’ ανεβή στο θρονί και γυρεύουν να µας χαλάσουν τη θρησκεία και να µας 
κάνουν Φράγκους. 
    Εµπρός λοιπόν, να ξεκολλήσουµε τις βδέλλες αυτές από τη ράχη µας και που µας 
πίνουν το αίµα µας, να βάλουµε το βασιλιά στο θρονί να βγη ο Κολοκοτρώνης από τη 
φυλακή, και να φτηνήνη η ζωή. Ξήντα παράδες το σφαχτό, δυο γρόσια το µοσχάρι και τρία 
γρόσια τ’ άλογο, ποιος θεός το υποφέρει; Όποιος δε θέλει ν’ ακολουθήση τον περιµένει 
φούρκα και παλούκι». 

Στο µεταξύ ο Γκρίτζαλης µε οκτακόσιους Ντρέδες κατευθύνθηκε στην Ανδρίτσαινα και τη γύρω 

περιοχή. Στις 4 Αυγούστου 1834 έφτασε και κατέλαβε αµαχητί τη Μεγαλόπολη. Στη συνέχεια 

κατευθύνθηκε στη Ζάτουνα και την Ανδρίτσαινα και µε δύναµη δύο χιλιάδων ανδρών χτύπησε τη 

Δηµητσάνα. Αφού εκεί βρήκε ισχυρή αντίσταση και βλέποντας ότι το σχέδιό του για την κατάληψη της 

Τριπολιτσάς δεν ήταν πια εφικτό, έδωσε εντολή οπισθοχώρησης στην Καρύταινα για να περιµένουν 

ενισχύσεις από τα Σουλιµοχώρια.  
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στις 7 Αυγούστου, ο συνταγµατάρχης von Schmal#, που πριν από λίγο καιρό είχε κατέβει και στη 

Μάνη, βάδισε εναντίον των ανταρτών του Γκρίτζαλη µε ισχυρότατες δυνάµεις Βαυαρών αλλά και 

Ελλήνων µισθοφόρων από διάφορες περιοχές, κυρίως από τη Ρούµελη και τη Μάνη. Αυτοί οι 

µισθοφόροι, παλιοί άτακτοι, µε τη συµµετοχή τους πίστευαν ότι θεµελίωναν δικαίωµα µελλοντικής 

αποκατάστασης, στον υπό ίδρυση Ελληνικό Στρατό ή στη Βασιλική Χωροφυλακή, που σχεδίαζαν τότε 

οι Βαυαροί.  

Ο Θεοδωράκης Γρίβας από την Πρέβεζα, στα χρόνια του Αγώνα ήταν οπλαρχηγός στη Δυτική Ελλάδα 

και πήρε µέρος σε πολλές µάχες. Κατά τη διάρκεια του εµφυλίου του 1824-25 ο Γρίβας, πολεµούσε στο 

πλευρό του Πάνου Κολοκοτρώνη αλλά αµέσως µετά τη δολοφονία του Πάνου άλλαξε στάση. Μετά την 

Γ´ Εθνοσυνέλευση, την άνοιξη 1827, κατέλαβε το Παλαµήδι το οποίο, µετά την άφιξη του Καποδίστρια 

(1828) του το παρέδωσε και συµφιλιώθηκε µε τους αντιπάλους του. Μετά την άφιξη του Όθωνα, η 

Αντιβασιλεία τον αγνόησε. Τον Αύγουστο του 1834 όταν εκδηλώθηκαν οι ταραχές στη Μεσσηνία, 

προσφέρθηκε σε συνεργασία µε τον Χατζηχρήστο και άλλους παλιούς οπλαρχηγούς, να πολεµήσει 

τους αντάρτες.  

Στις 8 Αυγούστου, µετά από λυσσώδεις µάχες στην περιοχή της Καρύταινας οι αντάρτες κατάφεραν να 

διαφύγουν. Τότε ισχυρά κυβερνητικά στρατεύµατα τους καταδίωξαν και ο Γκρίτζαλης, µε τρεις µόνο 

άνδρες του, κατέφυγε στο Ψάρι. Στις 12 Αυγούστου ο Γρίβας και ο Χατζηχρήστος που έφθασαν εκεί 

µετά από επίµονη καταδίωξη τον συνέλαβαν. Ο Γκρίτζαλης φυλακίστηκε στην Κυπαρισσία και ο 

Γρίβας συναντήθηκε και ενώθηκε µε το υπόλοιπο στράτευµα του von Schmal# στο χωριό 

Κωνσταντίνοι. Μετά από την άφιξη εκεί ενισχύσεων και από το Ναύπλιο, ο von Schmal# µε έξι 

χιλιάδες άνδρες, τριάντα πέντε τηλεβόλα και µε αρχηγό τον Γρίβα, ξεκίνησαν για να λύσουν και την 

πολιορκία της Καλαµάτας.  

Στις 19 Αυγούστου 1834 βρήκαν στρατοπεδευµένους τους Τζαµαλή και Μητροπέτροβα µεταξύ Θουρίας 

και Ασλάναγα µε δύναµη περίπου χιλίων εξακοσίων ανδρών. Το κτύπηµα στο βόρειο πλευρό των 

ανταρτών ήταν καίριο. Στις έξι ώρες της φονικότατης µάχης στο Ασλάναγα, µε µεγάλες απώλειες και 

παρά τις ηρωικές προσπάθειες, το στρατόπεδο των ανταρτών διαλύθηκε. Λεπτοµέρειες από την 

περιγραφή της µάχης στο Ασλάναγα, βρίσκουµε στα «Αποµνηµονεύµατα» του Χριστόφορου Νέεζερ, 

Βαυαρού υπολοχαγού και κατοπινού, πρώτου φρούραρχου της Ακρόπολης που πήρε µέρος σ΄ αυτήν:   

…« Ο στρατηγός των εθελοντών Schmal¸, ανδρείος στρατιώτης εκ της σχολής του 
Ναπολέοντος του Α΄, διετάχθη να µεταβή εις τα σύνορα της Μάνης µετ’ εξακισχιλίων 
ανδρών, δια να επιτίθεται διαρκώς και θέση τέρµα εις τας επιδροµάς των Μανιατών εις 
την πεδιάδαν. Η στρατιά του Schmal¸ απετελείτο κατά το πλείστον εξ εθελοντών, εκ 
µερικών ταγµάτων ελληνικού Εθνικού Στρατού, εξ ίλης εφίππου χωροφυλακής και εκ δύο 
ορειβατικών πυροβολαρχιών, µεταφεροµένων επί ηµιόνων. Επειδή οι Μανιάται 
συνεκρούοντο µεταξύ των, ο στρατηγός Schmal¸ κατώρθωσε ν’ αποστατήση εκ των άλλων 
αρχηγών τον Κατσάκον*, µετά πεντακοσίων ανδρών και να τους ενώσει µε τους ιδικούς 
µας στρατιώτας. Κατά τα τέλη του Ιουνίου του 1834 εφθάσαµεν ηµέραν Παρασκευήν εις 
ευρύ οροπέδιον του Ταϋγέτου, όπου κατηυλήσθηµεν… Οι σκοποί ετοποθετήθησαν και το 
βραχώδες οροπέδιον µετεβλήθη εις οχυρωµένον στρατόπεδον, διότι µόνον εξ ενός µέρους 
ήτο βατόν, ενώ τα υπόλοιπα τρία ήσαν απόκρηµνα και δυσανάβατα. Προς το 
βορρειοανατολικό µέρος έρρεεν από των ορέων ρύαξ δια µέσου βαθείας τινός χαράδρας, 
εις την έξοδον της οποίας ευρίσκετο το µικρόν χωρίον Ασλάν Αγά… Απέναντι της 
χαράδρας υψώνετο απόκρηµνον όρος, υπερκείµενον όλου του οροπεδίου µας, εις του 
οποίου το µέσον είχοµεν καταυλιστή. Από το χείλος του οροπεδίου µάς εχώριζεν ικανή 
απόστασις και δια τούτο δεν είχε τοποθετηθή εκεί κανείς φρουρός »… 
  

‘Τα πρώτα έτη της ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους’- Χρ. Νέεζερ,  

Αθήνα 1963 
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(*Ο Μανιάτης Κατσάκος που αποστάτησε και ένωσε τις δυνάµεις του µε το στρατό του 

von Schmal#, ήταν ο Ηλίας Μαυροµιχάλης-Κατσάκος, επικεφαλής της δεκαµελούς 

Επαναστατικής Επιτροπής στην εξέγερση του 1831 εναντίον του Καποδίστρια).  

Στο έργο του «Aus dem Leben des Generalmajors von Schmal¸», ο Βαυαρός επικεφαλής της εκστρατείας 

περιγράφει για τη µάχη: 

…« Απωθηθέντες κατά την πρώτην εξόρµησιν, οι στασιασταί αντεστάθησαν εκ νέου εις το 
χωρίον Ασλάναγα αλλά ταχέως εξεδιώχθησαν και από εκεί. Το χωρίον Ασλάναγα 
επυρπολήθη, επειδή οι κάτοικοί του είχον συµµετάσχει εις την επιδροµή εναντίον του 
ανθυπολοχαγού Steinle. Τα βασιλικά στρατεύµατα διενυκτέρευσαν πλησίον του καιοµένου 
χωρίου και την εποµένην πρωίαν επέστρεψαν εις Καλαµάταν.»… 

Από τους κυβερνητικούς στρατιώτες σκοτώθηκαν ογδόντα και τραυµατίστηκαν τριάντα οκτώ. Από 

τους αντάρτες χάθηκαν εκατόν πενήντα. Ο Μητροπέτροβας και ο Τζαµαλής κατέφυγαν στη Γαράντζα 

όπου όµως ο Feder, αφού βγήκε από την Καλαµάτα, κατάφερε µετά από καταδίωξη να τους συλλάβει 

και να τους στείλει µε συνοδεία χιλίων διακοσίων ανδρών, σιδηροδέσµιους στο Νιόκαστρο.  

Συνεχίζει ο Schmal#: 

…« Συνεστήθη Στρατοδικείον, το οποίον κατεδίκασεν εις τυφεκισµόν τον Χρυσαλή, τον 
Μουσταφά, τους δηµογέροντες του χωριού Ασλάναγα και άλλους αρχηγούς που 
ανεζήτησαν εις τα κρησφύγετά των. Ο γέρων Δηµήτρης Πέτροβας και οι δύο Πλαπούτα 
χρεωστούν ο είς εις την µεγάλην ηλικίαν του και οι άλλοι δύο εις το νεαρόν αυτής, την 
µετατροπήν της εις θάνατον καταδίκης των εις µακροχρόνιον φυλάκισιν»... 
  

Ι. Μελετόπουλος: ‘Τα πρώτα έτη της Οθωνικής εποχής εις τας υδατογραφίας του Köllnberger’, 

Αθήνα 1976. 

Και οι τρεις επικεφαλής της ανταρσίας δικάστηκαν άµεσα. Ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης στην Κυπαρισσία 

και ο Αναστάσης Τζαµαλής µε τον 83χρονο Μητροπέτροβα στο Νιόκαστρο. Τα στρατοδικεία 

καταδίκασαν µε βαριές ποινές τους στασιαστές. Ο Γκρίτζαλης, εκτελέστηκε αυθηµερόν, δύο ώρες µετά 

την καταδίκη του, στις 17 Σεπτεµβρίου 1834 στην Κυπαρισσία. Η σκηνή της εκτέλεσης είναι 

χαρακτηριστική του ήθους και της γενναιότητας του Γκρίτζαλη. Το παράγγελµα ‘πυρ’ στο απόσπασµα 

το έδωσε ο ίδιος δείχνοντας ταυτόχρονα το ανοιχτό στήθος του. Και ο απλός λαός της Μεσσηνίας 

τιµώντας τον ήρωά του τον έψαλε στο λαϊκό τραγούδι: 

«…Πολλά ντουφέκια πέφτουνε και σιγαλά βροντάνε. 

Μήνα σε γάµο πέφτουνε, µήνα σε πανηγύρι; 

Μαϊδέ σε γάµο πέφτουνε, µαϊδέ σε πανηγύρι. 

Μόν’ το Γιαννάκη επιάσανε αυτοί οι Βαυαρέζοι. 

Χίλιοι τον πάν από µπροστά και δυό χιλιάδες πίσω. 

Κι οι πρόκριτοι του λέγανε κι οι Βαυαροί του λένε: 

«Μαρτύρα τον Κολιόπουλο και τον Κολοκοτρώνη». 

«Παιδιά πως µε περάσατε να ψευτοµαρτυρήσω; 

Μονάχος µου το σήκωσα µε την παληοκαπότα» 

Γιαννάκη τ’ είσαι κίτρινος και τ’ είσαι µαραµένος; 

Παιδιά σαν µε ρωτήσατε να σας το µολογήσω. 

Απόψε είδα στον ύπνο µου, είδα και στ’ όνειρό µου, 

Είδα και σκόρπισε ο ταϊφάς και µώφυγε τ’ ασκέρι 

και πως µε πιάνουν ζωντανό αυτοίν’ οι Βαυαρέζοι. 

Δεν πας, Γιάννη στο Σουλιµά, δεν πας κατά τη Χώρα; 

Γιάννη θα σε σκοτώσουνε οι παληοβαυαρέζοι…» 
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Β ΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ

J. Emerson, count Pecchio & W.H. Humphreys. Στην Ελλάδα του 1825. Εκδ. 

Λαβύρινθος. Αθήνα - 2020.

Αθανάσιος Γρηγοριάδης. ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ. (Φωτ, ανατύπωση). Εκδ. ελεύθερη σκέψις. 

Αθήνα - 1994.

Ελληνική Ιστορία. Τουρκοκρατία και Ελληνική Επανάσταση. Εκδ. Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (πολύτοµο).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΘΝΟΥΣ (τοµ ΙΑ & ΙΒ). Εκδοτική Αθηνών. Αθήνα 

πολύτοµο. 

Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Εκδ. Νέα Σύνορα - Α. 

Α. Λιβάνη. Αθήνα - 1993.

Γιάννη Κορδάτου. Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας τοµ ΧΙ, εκδ. 20ος Αιώνας. Αθήνα 

Κυριάκος Σιµόπουλος. Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Αθήνα - 1984-94 

(πολύτοµο).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ. εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Αθήνα (πολύτοµο).

Αµβρ. Φραντζής. Επιτοµή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος. (φωτ. ανατ.). 

Εκδ. Β. Ν. Γρηγοριάδης. Αθήνα - 1975 .

Γεώργιος Φίνλεϋ. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εκδ. Ο Κόσµος. Αθήνα - 

1953 & 1954.

Κων. Παπαρρηγόπουλος. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους - τοµ. 7. Εκδ. Χαρ. 

Μπούρα. Αθήνα χχε

Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985. Εκδ. Βάνιας. Θεσ/νίκη - 2000.

Κάρλ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ. Επιτοµή Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης - Εκδ. Αφων 

Τολίδη. Αθήνα χχε

Κωστής Παπαγιώργης. Κανέλλος Δεληγιάννης. Εκδ. Καστανιώτη. Αθήνα - 2001

Κων. Κούµας. Οι Έλληνες - φωτ. ανατ. Διον. Καράβια. Αθήνα - 1966

Ξένη Μπαλωτή. Μαιζών. Εκδ. Ελληνική Ευρωεκδοτική. Αθήνα χχε

Πολ. Ενεπεκίδης. Ρήγας - Υψηλάντης - Καποδίστριας. Εκδ, Βιβλ. της Εστίας. Αθήνα - 1965

Πολ. Ενεπεκίδης. Κοραής - Κούµας - Κάλβος. Εκδ, Βιβλ. της Εστίας. Αθήνα - 1967

Πολ. Ενεπεκίδης. Αλέξ. Υψηλάντης Εκδ, Βικτ. Παπαζήσης. Αθήνα - 1969

Ανώνυµου του Έλληνος Ελληνική Νοµαρχία. Εκδ, Αποσπερίτης. Αθήνα - 1982

Θεόδ. Ρηγόπουλος. Αποµνηµονεύµατα. Εκδ. Λαβύρινθος. Αθήνα - 2021

Γιώργης Έξαρχος. Ρήγας Βελεστινλής. Εκδ. Καστανιώτης. Αθήνα - 1998
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Σ. Μάξιµος Τουρκοκρατία 1685 - 1789. Εκδ. Α. Καράβια. Αθήνα - 1944

Εµµ. Ξάνθος. Αποµνηµονεύµατα. Εκδ. Βεργίνα. Αθήνα - 1996

Παλαιών Πατρών Γερµανός. Αποµνηµονεύµατα. Ψηφιακή έκδοση

Θάνος Βερέµης. 1821 Τριπολιτσά Μεσολόγγι. Εκδ. Μεταίχµιο. Αθήνα - 2019

Τάκης Α. Σταµατόπουλος. Οι Τουρκοπροσκυνηµένοι και ο Κολοκοτρώνης. Εκδ. Κάλβος.  χχε

Γεώργιος Ι. Καρπούζος. Κόλιας Πλαπούτας. Πάτραι - 1992

Παν. Δηµάκης. Η έναρξις της Επαναστάσεως του 1821. Εκδ. Πάντειου Σχολής. Αθήνα - 1974

Ανδρ. Ανδρεάδης. Ιστορία των Εθνικών δανείων. Τυπ/ Εστία. Αθήνα - 1904

Κων. Απ. Βακαλόπουλοσ, Η αποστολή του Θεοχάρη Κεφάλα στην Ελβετία… Θεσ/νίκη - 1978

Κων. Σάθας. Τουρκοκρατούµενη Ελλάς. φωτ. ανατ. Διον. Καράβια. Αθήνα - 1980

Γιάννης Βλαχογιάννης. Οι κλέφτες του Μόρια 1715 - 1820. Εκδ. Λαβύρινθος.Αθήνα - 2020

Δυο πρίγκιπες στην Ελληνική Επανάσταση. Ι.Ι.Ε./ ΕΙ.Ε. Αθήνα - 2015

Κ. Μ. Γουντχάουζ, Η Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Εκδ. Β. Καλδή. Αθήνα -1977

Θάνος Βερέµης, Γιάν. Κολιόπουλος, Ιάκ. Μιχαηλίδης. 1821 Η δηµιουργία ενός Έθνους - 

Κράτους.  Εκδ. Μεταίχµιο. Αθήνα - 2018

Νίκος Β. Ροτζώκος. Επανάσταση και Εµφύλιος στο Εικοσιένα. Εκδ. Πλέθρον / Δοκιµές. 
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