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Ο Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ε Σ Κ Α Ι Η Φ Ι Λ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α 

E M M . ΞΑΝΘΟΣ Κ Α Ι Π Α Ν . Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 

Ή μύηση xoö Εμμανουήλ Ξάνθου στον τεκτονισμό είναι γνωστή 

άπο πληροφορία του ίδιου, διατυπωμένη μάλιστα μέ μια τάση Ιξαρσης 

τοΟ γεγονότος, στα 'Απομνημονεύματα του. Στο σημείο που κάνει λόγο 

για τις προεπαναστατικές εμπορικές δραστηριότητες του, μιλώντας σέ 

τρίτο πρόαωπο, γράφει: «Άπήλθεν κατά τας αρχάς τοΟ 1813 είς τήν 

Πρέβεζαν δι' άγοράν λαδίων' εκείθεν διέβη εις 'Ιωάννινα ... μεταβάς 

ακολούθως είς τήν Άγίαν Μαύραν, δια παρακινήσεως φίλου του τινός 

Παναγιωτάκη Καραγιάννη εισήχθη είς τήν έταιρίαν των Ελευθέρων 

Κτιστών (Μασόνων)» ι . 

Δέν είναι ή πρώτη φορά που κάνει λόγο για τήν ιδιότητα του αυτή 

δ Ξάνθος. Πριν έκδόσει τα 'Απομνημονεύματα του είχε γράψει δύο εκ

θέσεις για τή «φιλική» του δράση, πού κυκλοφόρησαν τότε σέ ορισμέ

νους κύκλους χειρόγραφες, Ή πρώτη σέ τύπο Ιπιστολιμαίας διατριβής, 

γραμμένη στα 1835, δημοσιεύτηκε στα 1901 άπο τον Δ. Καμπούρο-

γλου. Μιλώντας δ Ξάνθος για τΙς συναντήσεις του μέ τον Τσακάλωφ 

καΐ τον Σκουφά, το 1814 στην 'Οδησσό, γράφει : «'Απεφάσισαν λοι

πόν αυτοί οί φίλοι να σχεδιάσωσι τους κανόνας ταύτης της εταιρίας, 

τήν δποίαν και Έταιρίαν των Φιλικών ώνόμασαν, δανεισθέντες πολλούς 

κανόνας άπα τήν Έταιρίαν των Φραγκ-Μασόνων, είς ήν δ Ξάνθος πρό 

τίνος χρόνου είχεν εμβει ευρεθείς είς μίαν της Επτανήσου Πολιτείας 

νήσον»2. Έ δεύτερη έκθεση, γραμμένη τήν 1 'Οκτωβρίου 1837 καί 

δημοσιευμένη στα 1931 άπο τον Α. Α. Παπανδρέου, είναι αναλυτικό

τερη καί, ώς προς τήν διατύπωση καί το περιεχόμενο, πολύ κοντά στα 

'Απομνημονεύματα του. Καί έδώ δ Ξάνθος μιλάει μέ σαφήνεια καί 

ακρίβεια για τήν μύηση του στον τεκτονισμό : «άπήλθεν... κατά τάς αρ

χάς τοΰ 1813 είς τήν Πρέβεζαν καί 'Ιωάννινα δι'έμπορικάς υποθέσεις. 

1. 'Εμμανουήλ Ξάνθου, Άπομνημο- τον 'Υπόμνημα τον Φιλικού Ξάν&ον, 

νεύματα περί της Φιλικής 'Εταιρίας, «Αρμονία», 2 (1905), σ. 529-540. Το 

Αθήνα 1845, σ. 2. παραπάνω παράθεμα ανήκει στην σ. 

2. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Άνέκδο- 531. 
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'Εκείθεν δέ διαβάς είς 'Αγίαν Μαύραν, μίαν των 'Ιονικών νήσων, εισή

χθη είς τήν εκεί υπάρχουσαν τότε έταιρίαν των 'Ελευθέρων Κτίστων, 

ών δέ ιδεών ελευθέρων καί πνέων πάντοτε μίσος κατά της τουρκικής 

τυραννίας, αμέσως συνέλαβε τήν Εδέαν να ένεργήση μίαν μυστικήν έται-

ρίαν κατά τους κανονισμούς ταύτης τών Κτίστων ... δια να ένεργήσω-

σιν, ευκαιρίας τυχούσης, τήν άπελευθέρωσιν της πατρίδος»1. Στην συνέ

χεια επαναλαμβάνει δσα γράφει καί στην πρώτη Ικθεση για τήν Γδρυση 

της Φιλικής στην 'Οδησσό το 1814: «Έκοινοποίησεν είς αυτούς τους 

φίλους του [Σκουφά, Τσακάλωφ] τήν ίδέαν του περί συστάσεως μιας 

εταιρίας, φανερώσας αυτοίς καΐ τήν εϋσοδόν του είς τήν τών Κτίστων, 

τινά τών σημείων τούτων δσα έδύναντο να προσαρμοσθώσιν είς αυτήν 

κοινοποιήσας ...». 

'Εκτός άπα τα παραπάνω, δ Ξάνθος μιλάει καΐ σέ άλλα σημεία 

τών 'Απομνημονευμάτων και τών εκθέσεων του για τήν τεκτονική του 

ίδιότητα. 'Ακόμη δέν παραλείπει να φανερώνει τήν ιδιότητα του αυτή 

κάθε φορά πού υπογράφει Ινα έγγραφο ή μια επιστολή, τοποθετώντας 

μπροστά άπο το δνομά του τα σύμβολα τοΰ τεκτονικού" του βαθμού, 

δπω; συνήθιζαν τότε οί τέκτονες : τρείς διαδίχικές τελείες μέσα σ'ενα 

γραμμικό σύμπλεγμα ή μέσα σέ δύο παράλληλες μικρές ευθείες 2 (βλ. 

καΐ πίνακα 1, είκ. 3, 4 ) 8 . 

1. Α. Α. Παπανδρέου, 'Απολογία 'Εμ

μανουήλ Ξάνθ-ον, έφημ. «Ό *Αγών της 

Δωδεκανήσου», άρ. φ. 5 (Ι Μαρτίου 1931)-

άρ. φ. 1 (1 'Ιανουαρίου 1932). Το παρα

πάνω παράθεμα στο φ. 5 ('Αθήνα, 1 

Μαρτίου 1931), σ. 2. 

2. Πρβλ. Σ τ . Σκοπετέα, Μυστικές 

'Εταιρείες κατά τήν Έλληνικήν Έπα-

νάστασιν, «Πελοποννησιακή Πρωτοχρο

νιά», 2 (1958), σ. 289, δπου υποδεικνύ

εται ή τεκτονική ίδιότητα τοΰ Ν. Γε

ρακάρη καί Ι. Θεοτόκη μέ βάση τα τε

κτονικά σύμβολα τών υπογραφών τους. 

3. Ή εικόνα 3 του πίνακα 1 δείχνει 

τις υπογραφές τοΰ συμφωνητικού πού 

υπόγραψαν οί αρχηγοί της Φιλικής 

στην Κων/πολη (22 Σεπτεμβρίου 1818). 

Το έγγραφο βρίσκεται στην 'Ιστορική 

και Έθν. Ε τ α ι ρ ε ί α καί προέρχεται άπό 

το 'Αρχείο Σέκερη. Είναι το αντίγρα

φο πού κράτησε δ Παναγιώτης Σέκερης, 

δπως κράτησαν άπα Ινα καί οί άλλοι 

συναρχηγοί. Οί κενές θέσεις Ιχουν αφε

θεί για τις υπογραφές τών συναρχηγών 

πού βρίσκονταν μακρυα από τήν Κων/ 

πόλη. Πράγματι στό Ιδιο Ιγγραφο, δ1-

πως δημοσιεύεται στα 'Απομνημονεύ

ματα του Ξάνθου (σ. 46-Ì7), υπάρχουν 

οί υπογραφές του Άνθιμου Γαζή, Έ μ μ . 

Ξάνθου, Ά θ . Τσακάλωφ, Παν. Ανα

γνωστόπουλου, Παν. Σέκερη, Νικ. Πα-

τσιμάδη, Γ. Λεβέντη, Ά ν τ . Κομιτζόπου-

λου. Είναι φανερό δτι τό αντίγραφο 

Ξάνθου είναι εκείνο στο δποΐο συγκεν

τρώθηκαν δλες οί υπογραφές, γ ιατί δ 

Ξάνθος τό περιέφερε στους τόπους δια

μονής τών άλλων μελών της «Υπέρτα

της Αρχής» . Πρβλ. Ι. Φιλήμονος, Δο

κίμιο ν 'Ιστορικόν περί της 'Ελλ. 'Επα

ναστάσεως, τ. Α' (1859), σ. 23-24, δπου 

έπανεκδίδβται τό Ιγγραφο μέ σχετικά 

σχόλια για τον τρόπο υπογραφής. Ή 
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Δεν είναι χωρίς σημασία οΕ αλλεπάλληλες αυτές αναφορές τοΰ 

Ξάνθου, αν υπολογίσουμε μάλιστα δτι και δταν έβγαζε τα 'Απομνημο

νεύματα του (1845) και λίγα χρόνια πριν, δταν έγραφε τΙς δύο εκθέσεις 

του (1835, 1837), 6 έταιρισμος γενικά, άλλα καί είδικότερα 6 τεκτονι

σμός, αποτελούσαν μη κανονικές δραστηριότητες. ΟΕ τέκτονες τοο και

ρού του δέν έκρυβαν βέβαια τήν τεκτονική τους ίδιότητα, ήταν δμως 

φαινόμενο ασυνήθιστο ή προβολή και ή μέ κάθε τρόπο κοινολόγηση της 

ιδιότητας αυτής. Στή συνέχεια θα φανεί το αιτιολογικό της αντίθετης 

συμπεριφοράς τοΟ Ξάνθου. 

Ό τεκτονικός χαρακτήρας της Φιλικής Εταιρείας, δταν μετά τήν 

επανάσταση άρχισε να γίνεται λόγος πάλι γ ι ' αυτήν, ήταν παραδεκτός 

και αδιαφιλονίκητος. Ό *Ι. Φιλήμων στο Δοκίμιο του για τήν Φιλική 

'Εταιρεία (1834), γράφει για τον οργανισμό της τα παρακάτω, τα 

όποια δέν αμφισβητήθηκαν άπα κανένα τήν εποχή που γράφτηκαν * : 

«ΟΕ αυτουργοί του έδανείσθησαν κανόνας πολλούς από τήν έταιρίαν των 

Μασσόνων, καΐ τους εφήρμοσαν Ιπιτηδείως εις το πνεύμα και τα πάθη 

του έθνους. Ή τ ο δια τοοτο ήθικώτατος και προβλεπτικώτατος ώς προς 

δλα τα στοιχεία της συντηρήσεως καΐ της προόδου τοΰ Συστήματος» 8. 

εικόνα 4 τοΰ ίδιου πίνακα δείχνει τήν 

υπογραφή του Ξάνθου μέ τα σύμβολα 

του τεκτονικού του βαθμού. Προέρχε

ται από ανέκδοτη έπ<.στολή προς τον 

γιό του Νικόλαο (1836). Ή επιστολή 

αυτή ανήκει σε μια μικρή δμάδα έγ

γραφων της οικογενείας Ξάνθου πού 

βρέθηκε στα χέρια της κόρης του Νι

κολάου Έ μ μ . Ξάνθου Πολυξένης, συζ. 

Άλεξ . Παυλοπούλου, και κατατέθηκε 

πρόσφατα στην 'Ιστορική καί Έθν. Ε 

ταιρεία (για τα έγγραφα αυτά βλ. έφ. 

«Πάτμος», άρ. φ. 36 ('Αθήνα, 7 Μαρτίου 

1948)· πρβλ. καί έφ. «Νέα Ε λ λ ά ς » (20 

Νοεμβρίου 1913). 

1. Ό Τάκης Κανδηλώρος στο βιβλίο 

του Ή Φιλική 'Εταιρία 1814-1821, 'Α

θήνα 1926, σ. 26 καί 107-108, μέ βάση 

τήν υπόθεση δτι δ Ξάνθος στή Λευκάδα 

θα μυήθηκε σέ κατώτερο βαθμό του τε

κτονισμού, συμπεραίνει δτι καί τα τε

κτονικά στοιχεία, δσα διοχέτευσε στον 

οργανισμό της Φιλικής, θα είναι περιο

ρισμένης έκτασης. 'Ανασκευή του σημεί

ου αυτού του βιβλίου του Κανδηλώρου 

έκαμε δ Στέφανος Μακρυμίχαλος, Ή 

Φιλική 'Εταιρία ώς τεκτονική όργάνω-

οις, «Πυθαγόρας», 5 (1927), σ. 97-107, δ-

που υποδεικνύει στενή σχέση ανάμεσα 

ατό τυπικό μύησης των δύο πρώτων 

βαθμών της Φιλικής, Άδελφοποιτών 

καί Συστημένων, προς αντίστοιχους τε

κτονικούς βαθμούς καί καταφανή ομοιό

τητα τοΰ τυπικού μύησης του τρίτου 

καί κύριου βαθμού των φιλικών, τοΰ 

"Ιερέως, προς τόν τεκτονικό βαθμό τοΰ 

«διδασκάλου». "Ας προστεθεί ακόμη ή 

πληροφορία τοΰ ίδιου τοΰ Ξάνθου, δτι 

αυτός υπόδειξε στην Κων/πολη τή σύ

σταση τών βαθμών τών 'Αφιερωμένων 

καί 'Αρχηγών τών 'Αφιερωμένων πού 

προορίζονταν για τους στρατιωτικούς 

(πρβλ. Α. Α. Παπανδρέου, 'Απολογία 

Ξάν&ον, έ.ά., άρ. φ. 6, ΙδΜαρτίου 1931, 

σ. 2). 

2. Ί . Φιλήμονος, Αοκίμιον Ίστορι-
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"0 Φιλήμων, τέκτονας ' 6 ίδιος τήν εποχή πού έγραφε αυτά, ήταν σέ 

θέση να γνωρίζει ώς ποιο σημείο έφθανε ή σχέση τεκτονισμού καί Φι

λικής. Δέν ήταν βέβαια φιλικός2, άλλα γράφοντας για τή Φιλική Ε 

ταιρεία είχε αποχτήσει πλήρη συνείδηση τής δραστηριότητας και των 

μεθόδων των φιλικών, κι έτσι ή έλλειψη της προσωπικής εμπειρίας 

είχε αντισταθμιστεί άπο τις σχετικές γνώσεις. 

Ό Ξάνθος, στηριγμένος στην καθολική αναγνώριση τοΟ τεκτονικού 

χαρακτήρα τοΟ οργανισμού της Φιλικής Εταιρείας, Ιρχεται μέ τήν 

έξαρση της τεκτονικής του ιδιότητας να υποδηλώσει διακριτικά, άλλα 

και αναντίρρητα, τή θέση του σαν συνχδρυτή τής Εταιρείας, θέση πού 

είχε κλονιστεί άπο τις ειλικρινείς καθώς φαίνεται, άλλα βασισμένες σέ 

ασύνδετες γνώσεις, πληροφορίες τοΰ 'Αναγνωστόπουλου, δπως αυτές εί

χαν διοχετευθεί στο «Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας» τοο Φι-

λήμονος και δπως θα κυκλοφορούσαν, υποθέτω, προφορικά στην'Αθήνα 

τής εποχής. 

Για μύηση στον τεκτονισμό των άλλων συνιδρυτών τής 'Εταιρείας 

δέν είχε γίνει λόγος. Έ σχέση του Τσακάλωφ μέ τον κύκλο τοΰ Ζαλίκο-

γλου και το «Έλληνόγλωσσον Ξενοδοχείο/» 3 τοΰ Παρισιού δέν μας επι

τρέπει να συμπεράνουμε δτι ήταν τέκτονας* άλλα ούτε καΐ για τόν Σκουφά 

διατυπώθηκε τέτοια άποψη. Στο συμφωνητικό μάλιστα πού υπογράψανε 

στίς 22 Σεπτ. 1818 στην Κωνσταντινούπολη οί Τσακάλωφ, 'Αναγνω

στόπουλος, Σέκερης καΐ Ξάνθος (πρβλ. σελ. 139 σημ. 3), ένώ ό τελευ

ταίος τοποθετεί μπρος άπο τήν υπογραφή του τα σύμβολα τοο τεκτονι

κού του βαθμού, οί άλλοι υπογράφουν χωρίς κανένα διακριτικό. Ή τε

κτονική ίδιότητα τοΰ Ξάνθου, σέ αντιδιαστολή μέ τον συνιδρυτή τοΰ 

1814 Τσακάλωφ και τους συναρχηγούς τοΰ 1818, εκφράζεται εύγλωττα 

κον πεοι τής Φιλικής 'Εταιρείας, Ναό- αποτελεί πρότοπο πολλών οργανωτικών 

πλιο 1834, σ. 142. στοιχείων της Φιλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , μέ 

1. Σέ αναφορά του (1827 Ίουν. 14, φορέα τόν Τσακάλωφ. Τα λίγα έγγραφα 

Πόρος) προς το Υπουργείο 'Εσωτερικών, πού έδωσε δ Πέτρος Σκυλίτσης Όμηρί-

σχετική μέ αντιδικία του προς τόν Γ. δης στον Φιλήμονα (Ι.ά.) αποτελούν το 

Δουζίνα, υπογράφει μέ τα σύμβολα του σύνολο τών γνώσεων μας για τήν έ-

τεκτονικοΰ του βαθμοΰ (ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . ταιρεία αυτή. "Αν αποδειχθεί και το 

φ. 93). «Έλληνόγλωσσον Ζ&νοοοχεΐον> εταιρεία 

2. Ί . Φιλήμονος, Δοκίμιον Ίοτορι- τεκτονογενής, θα είναι ούαγ,ολο να δια-

κον περί τής Ελληνικής Έπαναστάσε- κριθούν τα στοιχεία τής Φιλικής, δσα 

ως, τ . Α' (1859) σ. ιζ ' . προέρχονται μέσω τοΰ Τσακάλωφ ά π ' 

3 . Ί . Φιλήμονος, Ι . ά., τ . Δ'(1861), αυτό, άπο εκείνα πού προέρχονται S-

σ. η ' . Τό «Έλληνόγλωσσον Ξένο- μέσα από τόν τεκτονισμό του Ξάν-

οοχεΖον» του Παρισιού, φαίνεται ότι θου. 
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στο Ιγγραφο αυτό. Άλλα καΐ μία άλλη πληροφορία του Ξάνθου, γραμ

μένη μάλιστα σέ χρόνο πού μπορούσε εύκολα να την αναιρέσει κανείς 

(1837), λύνει εριστικά το πρόβλημα της πατρότητας τών τεκτονικών 

στοιχείων στον οργανισμό της Φιλικής: «εις δε τήν Έταιρίαν των 

Κτιστών, άλλος παρά τον Ξάνθονδέν ήτο μεμυημένος» 1 γράφει δ Ιδιος. 

Το 1839 μέ δύο άρθρα του στον «Αίώνα» 2, ό Φιλήμων κάνει τήν 

πρώτη αποκατάσταση τοΰ Ξάνθου και μέ κάποιο τρόπο επανορθώνει τήν 

αδικία πού τοΟ έκανε στο Δοκίμιο περί της Φιλικής, δπου υποτιμούσε 

τήν θέση του ανάμεσα στους τρεις πρώτους ίδρυτές της Εταιρείας. Ά ν 

δέν ξέραμε τις εκθέσεις τοΟ Ξάνθου, για τΙς όποιες κάναμε λόγο παρα

πάνω, θα νομίζαμε δτι ό Φιλήμων μέ δική του πρωτοβουλία Ιγραψε 

τα άρθρα εκείνα. Μέ τις εκθέσεις δμως αυτές δ Ξάνθος αντιδρούσε στην 

αδικία πού τοο γινότανε καΐ αποκαθιστούσε τήν υπόληψη του. Μετά 

τή δημοσίευση και των 'Απομνημονευμάτων του (1845) ή αναγνώριση 

του σαν συνιδρυτή της Φιλικής υπήρξε πανηγυρική. Ό Φιλήμων πάλι, 

στο «Δοκίμιον περί της 'Ελληνικής Επαναστάσεως», τόν τιμά δπως 

τοο αξίζει. 

Μέ βάση τήν τεκτονική του ιδιότητα και τήν τεκτονική δομή της 

Φιλικής Εταιρείας, ό Ξάνθος είχε αποδείξει τήν συμμετοχή του στην 

ί'δρυσή της. Τήν ηγετική του θέση για τα κατοπινά χρόνια τήν απο

δείκνυε εύκολώτερα μέ τα έγγραφα τοο προσωπικού του αρχείου πού 

δημοσίεψε σαν επίμετρο, άλλα στην πραγματικότητα σαν κύριο μίρος, 

των 'Απομνημονευμάτων του. 

* * 

Ποιος είναι δμως ό Παναγιωτάκης Καραγιάννης πού μέ τήν 

«παρακίνησίν» του μυήθηκε ό Ξάνθος στον τεκτονισμό8, 2ναν ολόκληρο 

χρόνο πρίν ιδρυθεί ή Φιλική Εταιρεία ; Πράγματι ό Καραγιάννης 

είναι ëva πρόσωπο του" θρύλου περισσότερο παρά της ίστορίας. Το 

δνομά του δέν απουσιάζει ούτε άπο τή γενική βιβλιογραφία για τή 

Φιλική ούτε άπο τΙς μελέτες τΙς σχετικές μέ τα ιστορικά τοΟ Ελλη

νικού Τεκτονισμού. Άλλα οί αναφορές αυτές στο πρόσωπο του βασίζον-

1. Α.Α.Παπανδρέου, 'Απολογία Ξάν- νο μύησης στον τεκτονισμό τοο Ξάνθου. 

ϋ·ον, Ι.ά., άρ. φ. 6 (15 Μαρτίου 1931), σ. 2. Ό Καραγιάννης φθάνει στή Αευκάδα 

2. Έ φ η μ . «Αίών», αρ. φ. 48 (15 στις 19 Αύγουστου 1813 καί, δπως φαί-

Μαρτίου 1839), 49 (19 Μαρτίου 1839). νεται στα Ιγγραφο, Επείγεται να τελει-

3. 'Από τό Ιγγραφο του Καραγιάν- ώσει τήν αποστολή του. Μια άπα τΙς 

νη (βλ. Ε π ί μ ε τ ρ ο αρ. 2) μαθαίνουμε, επόμενες μέρες του Αυγούστου πρέπει 

μέ μεγάλη προσέγγιση, τον ακριβή χρό- να έγινε ή μύηση του Ξάνθου. 
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τα ι αποκλειστικά στη μνεία του Ξάνθου καΐ δέν πλουτίσθηκαν από κα

μιά πληροφορία μετά απ' αύτη. 

Ή αναγνώριση του Ξάνθου σαν συνιδρυτή της Φιλικής, δπως δια

τυπώθηκε παραπάνω, καΐ ή αναγωγή των οργανωτικών της προτύπων 

στον τεκτονισμό, δημιούργησε εύλογη ζήτηση στοιχείων σχετικών μέ 

το γεγονός της τεκτονικής μύησης του στην Λευκάδα καΐ το πρόσω

πο τοΰ Καραγιάννη. Μετά άπό έρευνα στο Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 

(Κέρκυρα), το Άρχειοφυλακείο Λευκάδας, τα Γενικά 'Αρχεία τοΟ 

Κράτους καί το 'Αρχείο 'Αγωνιστών τής'Εθικής Βιβλιοθήκης, συγκεν

τρώθηκαν αρκετά στοιχεία, τα δποΐα καί στην υλοποίηση τοΰ τελευ

ταίου συντελούν και άλλα προβλήματα συναφή διαφωτίζουν. Χωρίς να 

èy.oOdoùv δλα τα σχετικά έγγραφα θα παρατεθούν έδώ δσες πληροφο

ρίες παρέχονται άπ' αυτά. 

Ό Καραγιάννης ούτε Λευκαδίτης είναι, ούτε ανήκει στον Έφτα-

νησιώτικο τεκτονισμό, δπως θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ξεκινών

τας άπό το γεγονός της μύησης τοΟ Ξάνθου στή Λευκάδα. "Οπως φαί

νεται άπό το έγγραφο που εκδίδεται στό ίηίμετρο (άρ. 2), εκεί βρέθηκε 

για λίγες μέρες, σταλμένος μαζί με τον Δημήτριο Στάμο άπό τον 

Ά λ ή Πασά, για να λύσουν μέ αίρετοκρισία εμπορική διαφορά μεταξύ 

Μόστρα καί Κομενιώτη (αναφέρονται στο έγγραφο μόνο τα επώνυμα 

τους). 'Αλλά ούτε ήπειρώτης ήταν ό Καραγιάννης, δπως θά μπορούσε 

πάλι να υποθέσει κανείς συσχετίζοντας τον, έξ αίτιας τοο επωνύμου, μέ 

τους Καραγιάννηδες της 'Ηπείρου 1. Ά π α αναφορά της κόρης του Πη

νελόπης Γερχοίμοο Κόκκινου προς τήν επιτροπή των έκδουλεύσεων των 

Αγωνιστών τοΰ '21 (βλ. επίμετρο άρ. 3), μαθαίνουμε δτι δ Καραγιάν

νης είχε γεννηθεί στην Τριπολιτσά2. "Αλλες πληροφορίες για τή δια

μονή του στην πόλη αυτή, προεπαναστατικά, δέν έχουμε. Αντίθετα 

μάλιστα, το 1805 τόν συναντάμε στην Πρέβεζα, να αλληλογραφεί μέ 

άδηλο επίσημο πρόσωπο της 'Επτανήσου ΙΙολιτείας, για οικονομική 

υπόθεση του (βλ. επίμετρο άρ. 1). 

Τό ταξίδι τοο 1813 στή Λευκάδα, είναι ή μόνη ένδειξη πού έχουμε 

γι ' αυτόν ώς το 1820. Ά π ό κει καί πέρα οί πληροφορίες για τή ζωή 

1. Πρβλ. Παντ. Κοντογιάννη, Είδη- 'Αθήνα 1944, σ. 22. Λ. Βρανούση, Ά&α-

σεις περί τον 'Ηπειρωτικού οίκον Κα- νάαιος Ψαλίδας, «'Ηπειρωτική Έστία>, 

ραγιάννη, «Τεσσαρακονταετηρίς της Κα- 1 (1952), σ. 353. 

θηγεσίας Κ. Σ. Κόντου», 'Αθήνα 1909, 2. 'Αρχείο 'Αγωνιστών Έθν. Βι-

σσ 188-198. Κ. θ . Δημαρά, Οί νύχτες βλιοθήκης (ΑΑ/ΕΒΕ), φάκ. Π. Καρά

τσι; Γιονγκ στην 'Ελλάδα τον 1817, γιάννη. 
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καί τή δράση του είναι αρκετά πυκνές και κάποτε σχεδόν καθημερινές. 

Δέν είναι δμως λίγα τα στοιχεία πού μας παρέχει ή πληροφορία του 

Ξάνθου και το έγγραφο τοΰ Λευκαδίτικου Άρχειοφυλακείου (επίμετρο 

άρ. 2). Πολύ περισσότερο, ή φύση των στοιχείων αυτών μας επιτρέπει 

μια σειρά υποθέσεων και συσχετισμών μέ γενικότερο ενδιαφέρον. 

Και πρώτα, ή γνωριμία Ξάνθου-Καραγιάννη" μνεία της Ιχουμε 

άπα τον ϊδιο τον Ξάνθο, é όποιος αποκαλεί «φίλο» του τον Καραγιάννη. 

Ό Ξάνθος είναι γνωστό δτι στις αρχές τοΰ 1813 πηγαίνει άπό την 

Κων/πολη στην Πρέβεζα «δια άγοράν λαδίων», για λογαριασμό της 

Συντροφιάς ' 'Ασημάκη Κροκίδα, Χριστόδουλου Οίκονόμου, Κυριάκου 

Μπιτζαξή. Και οι τρείς είναι 'Ηπειρώτες κι Ιχουν στενές σχέσεις μέ 

τον Ά λ η Πασά καΐ το περιβάλλον του. Ό Ξάνθος άπό τήν Πρέβεζα 

«διέβη είς 'Ιωάννινα δια να ζήτηση άπό τόν Ά λ η Πασάν τήν άδειαν 

της &χοράς, δια μέσου τών πολλά ισχυόντων υπαλλήλων του Μάνθου 

Οίκονόμου, αδελφού τού άνω είρημένου Χριστόδουλου καί Κωνσταντί

νου Μαρίνογλου, φίλων του» 2. Αυτά άπό τήν πλευρά τοΰ Ξάνθου. Ό 

Καραγιάννης πάλι, καθώς προκύπτει άπό το έγγραφο πού εκδίδεται 

έδώ (άρ. 2), ανήκει κι αυτός στο ίδιο περιβάλλον. Δέν είναι γνωστό 

αν τήν εποχή αυτή (1813) κατοικεί στην Πρέβεζα ή στα Γιάννενα. 

Ούτε ακόμη ή διατύπωση τοΰ έγγραφου : «ημείς ήλθομεν εχθές έδώ 

μέ προσταγήν τοΰ υψηλοτάτου Βεζήρ Ά λ η Πασά Έφέντη μας, διωρι-

σμένοι δια κριτές3 τοΰ Μόστρα...» επιτρέπει να συμπεράνουμε δτι δ 

Καραγιάννης ανήκει στο έμμισθο προσωπικό της Αυλής τοΰ Ά λ η Πα

σά. Φαίνεται δμως δτι έχει στενές σχέσεις μέ τον ευρύτερο κύκλο τών 

ανθρώπων πού κινοΰνται γύρω άπό τόν Ά λ η καί είναι μέ πολλούς τρό

πους εξαρτημένοι άπ' αυτόν. 

Δέν νομίζω χρήσιμο να παραθέσω δλους τους τρόπους μέ τους 

οποίους πέρασε στην ιστοριογραφία μας ή πληροφορία τοΰ Ξάνθου για 

τή μύηση του. Έ δ ώ πάντως πρέπει να επισημανθεί ή σαφήνεια του* 

μυήθηκε «τη παρακινήσει» τοΰ Καραγιάννη, μέ τή σύσταση του, 

1. Ό Ξάνθος στα 'Απομνημόνευμα- 2. Ξάνθου, 'Απομνημονεύματα, σ. 2. 

τάτου σ. 2, αφήνει να καταλάβουμε δτι 3. Για το θεσμό της αίρετοκρισίας 

δέν ήταν απλός υπάλληλος της ου^τρο- ατά. Γιάννενα βλ. Λ. Βρανούση, Άϋ·ανά-

φ£ας αυτής αλλά ΙταΕρος. Αυτό μπορεί οίος Ψαλίδας, ë. ά. σ. 363. Για τό θε

νά αληθεύει μια καί δέν πρόκειται γιά σμό γενικότερα βλ. *Ι. Βισβίζη, Ή πο-

μόνιμη εμπορική εταιρεία, άλλα γιά λιτικη δικαιοσύνη κατά την Έλληνικην 

«Συντροφιά» εμπορίας ορισμένου είδους Έπανάοτασιν μέχρι τον Καποδιοτρίον, 

(έδώ λαδιοΰ) για ορισμένο χρόνο. Αθήνα 1941, σ. 116. 
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θα λέγαμε σήμερχ, στην Τεκτονική Στοά της Λευκάδας1. Χωρίς 

να μπορώ να μιλήσω για τήν εσωτερική - ουσιαστική σημασία πού είχε 

ή μύηση αυτή για τον Ξάνθο, ευλόγα μπορούμε να υποθέσουμε άπο εξω

τερικά ιστορικά στοιχεία, δτι ή μύηση του ακολούθησε δλους τους τύ

πους, άφοΰ έγινε σέ Τεκτονική Στοά. Και αυτό είναι που έχει σημασία 

σχετικά μέ τή Φιλική. Δείχνει δτι ή τεκτονική μύηση τοΰ Ξάνθου ήταν 

πλήρης, ώστε να μήν ευσταθεί ή υπόθεση τοΰ Τ. Κανδηλώρου για ατε

λή μύηση ή για μύηση σε χαμηλό βαθμό, άσχετα μέ το θέμα των 

δυνατοτήτων βελτίωσης της τεκτονικής ενημέρωσης του άπο το καλο

καίρι τοΰ 1813 (τέλη Αύγουστου) ώς το καλοκαίρι τοϋ 1814, οπότε 

πραγματοποιούνται οί συναντήσεις Σκουφά - Τσακάλωφ - Ξάνθου στην 

'Οδησσό και ιδρύεται ή Φιλική Ε τ α ι ρ ε ί α 2 . 

Ή μύηση τοΰ Καραγιάννη στον τεκτονισμό δημιουργεί το επόμενο 

ερώτημα πού απαιτεί απάντηση, μια απάντηση πού θα μας βοηθήσει 

να σχηματίσουμε πιο καθαρή είκόνα των ιδεολογικών ρευμάτων πού 

διατρέχουν τον προεπαναστατικό ελληνισμό καΐ της διάδοσης τους 

πάνω στον ελληνικό γ^ρο. Τό 1805 είναι κιόλας τέκτονας δπως φαίνε

ται από τα τεκτονικά σύμβολα μέ τα όποια υπογράφει στο έγγραφο πού 

δημοσιεύουμε στο ίπίμεχρο (άρ. 1). Ή Τριπολιτσά, ή Πρέβεζα, τα Γιάν

νενα, ή Λευκάδα ή κάποιο άλλο νησί τοΰ 'Ιονίου, μπορεί να οπολογισθοΰν 

σαν πιθανά σημεία για τή μύηση του. Ό κύκλος τών υποθέσεων μας 

δέν \ιπορζϊ να διευρυνθεί περισσότερο, γιατί δέν γνωρίζουμε που άλλου 

ταξίδεψε. Και προς τήν Ιταλία και προς τήν Σμύρνη και προς τον 

άξονα Κων/πολη -'Ηγεμονίες - Ρωσία 3 τήν έποχ^ αυτή είναι δυνατή ή 

1. Για το τεκτονισμό στή Λευκάδα 

βλ. Δ. Π. Καλογεροπούλου, 'Ιστορία τής 

ανά τάς Έλληνικάς χώρας ελευθέρας 

τεκτονικής, τεΰχ. Α' (1740-1872), ανατ. 

εκ τοδ Α' τόμου του περιοδικού «Πυθα

γόρας - Γνώμων»,'Αθήνα 1932, σ. 7. 

2. Βλ. Ά π . Βακαλοπουλου, Συμβο

λή στην 'Ιστορία και οργάνωση της 

Φιλικής 'Εταιρείας, «Ελληνικά», 12 

(1952-1953), σσ. 65-78, όπου οί επα

φές Ξάνθου-Τσακάλωφ-Σκουφά στην 'Ο

δησσό τοποθετούνται στην περίοδο Μάη-

Σεπτέμβρη 1814. 

3. Για τή διάδοση του τεκτονισμού 

ανάμεσα στον Ελληνισμό τών περιοχών 

αυτών μου εϊναι γνωστή ή παρακάτω 

βιβλιογραφία, μέσα στην δποία γίνονται 

αναφορές σέ πηγές καί άλλα βοηθήμα

τα για τό ίδιο θέμα : Δ. Π. Καλογερο

πούλου, 'Ιστορία τής ανά τας Έλληνι-

κας χώρας ελεν&έρας τεκτονικής, Ι. ά. 

Στ. Σκοπετέα, Μονρατόροι και Κονιάται, 

«Τεκτονικόν Δελτίον», 5 (1954), σσ. 

535-541, 558-566. Κ. θ . Δημαρά, Έπα

ψες τής Νεώτερης 'Ελληνικής Λογοτε

χνίας με τήν 'Αγγλική (1780-1821) 

[=Φροντίσματα, 'Αθήνα 1962], σ. 42. 

"Αλκή 'Αγγέλου, Οί απαρχές τον 'Ελευ

θέρου Τεκτονισμού στον Νέο 'Ελληνι

σμό, «Μικρασιατικά Χρονικά», 9 (1961) 

σ. 318-335. J . Nicolopoulos , Quelques 

renseignements sur Γ activité ma-

i 
10 
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μύηση ενός εμπόρου στον τεκτονισμό. 'Ανεξάρτητα δμως μέ τήν εξα

κρίβωση τοΰ τόπου της μύησης του, ή παρουσία και άλλων τεκτόνων στα 

Γιάννενα 1 καΐ ή παράλληλη «μυστική» πνευματική κίνηση που σημειώ

νεται στην πόλη αυτή 2 κοντά στην άλλη πνευματική της άνθηση, τόπο-

θετοΰν τον τεκτονισμό τοΰ Καραγιάννη σ' Ινα εντελώς φυσικό πλαίσιο. 

Ή συμμετοχή του στή Φιλική είναι Ινα πρόβλημα μέ ιδιαίτε

ρη σημασία. Το όνομα του δέν περιέχεται στους καταλόγους τών Φιλι

κών 3 ούτε αναφέρεται από καμιά άλλη γνωστή πηγή. θ α ήταν πρά

γματι μια ιδιάζουσα σύμπτωση να μήν είναι φιλικός 6 άνθρωπος πού, 

δπως ξέρουμε τώρα, βρίσκεται στις ρίζες ακριβώς της Φιλικής Εται

ρείας. Ή αναφορά της κόρης του Πηνελόπης Γερασίμου Κόκκινου χω

ρίς να εΓναι ιδιαίτερα διαφωτιστική, παρέχει τά ζητούμενα θετικά στοι

χεία : « Ό μακαρίτης πατήρ μου Παναγιωτάκης Καραγιάννης, έκ Τρι

πόλεως της Πελοποννήσου, υπήρξε, Κύριοι, εις τών πρώτων ίερέων της 

Φιλικής Εταιρείας, ως έκ του εγκλείστου υπ' αριθ. 1 διπλώματος κα

ταφαίνεται...». Και παρακάτω, στο σημείο πού απαριθμεί δσα έγγραφα 

συνυποβάλλοί μέ τήν αναφορά της, γράφει: «'Λρ. 1.— Δίπλωμα της 

Φιλικής Εταιρείας δι' ου ονομάζεται ιερεύς τής Φιλικής Εταιρείας 

μεθ' δλων τών εν αύτω συμβόλων, έν πρωτοτυπώ». Τα έγγραφο αυτό 

λείπει άπό τον φάκελο κι έτσι χάνουμε δλα τά, πραγματικά, πολύτιμα 

στοιχεία πού περιέχουν τα «έφοδιαστικα ίερέων» τής Φιλικής : τόπο 

καταγωγής, επάγγελμα, ηλικία, τόπο και. χρόνο μύηαης και τό όνομα 

του μυητή. Με τή φράση δμως τής κόρης του δτι «υπήρξε... el; 

τών πρώτων ίερέων τής Φιλικής Εταιρείας», νομίζω δτι κατέχουμε 

çounique des frères Ypsilanti, «Ερα

νιστής», 2 (1961), σσ. 83-39. 

1. Tò 1822 συναντώ σέ έγγραφα υπο

γραφές του Ι. Κωλέττη μέ τεκτονικά σύμ

βολα (βλ. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ 1,30 Μάρτ. 

1822, κ.α.). Νομίζω δτι δ Κωλέττης ήταν 

τέκτονας προεπαναστατικά. Είναι φυ

σικότερο να είχε μυηθεί πρίν άπό το 

'21 στα Γιάννενα, ή και ακόμη παλιό

τερα στην Ι τ α λ ί α , παρά κατά τήν ε

ξαιρετικά ανώμαλη περίοδο από τήν 

κήρυξη τής επανάστασης ώς τίς αρχές 

του 1822. Δέν είναι άσχετο τό γεγονός 

δτι τεκτονική στοά στην επαναστατη

μένη Ελλάδα, δπως γνωρίζουμε άπό 

πρόσφατες μελέτες, Ιδρύθηκε μόλις τό 

1 '26' πρβλ. Στ. Σκοπετέα, Μυστικές 

'Εταιρείες κατά την Έλληνικήν Έπα-

νάστασιν, «Πελοποννησιακή Πρωτοχρο

νιά», Β' (1958), σ. 294 και Παν. Γ. 

Κρητικού, 'Ελληνικοί τεκτονικαι Στοαι 

κατά την Έλληνικήν Έπανάστασιν, 

«Τεκτονικόν Δελτίον», τεύχ. 54·, 55 

(1963), σ. 14 τοΰ ανατύπου. 

2. Σημειώνω τή χαρακτηριστική 

παρουσία του αλχημιστή Σέργιου στα 

Γιάννενα. 

3. Ί . Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορι

κόν περί της 'Ελληνικής 'Επαναστάσε

ως, τ. Α' (1859), σσ. 387-416 και Βαλέ

ριου Μέξα, Οί Φιλικοί, Αθήνα 1957. 
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μια ένδειξη βασισμένη arò συνημμένο έφοδιαστιχό, για την πρώιμη μύη

ση του. Στη συνέχεια της ίδιας αναφοράς γίνεται λόγος για μια εξαι

ρετικής σπουδαιότητας αποστολή τοΰ Καραγιάννη : «ΙΙλήρης ενθουσια

σμού, έγκαταλιπών πάσας τάς έμπορικάς αύτοΰ επιχειρήσεις... έτρεξεν 

αμέσως είς Αίτωλοακαρνανίαν, κατόπιν δέ ε?ς "Ηπειρον και ήρξατο δια-

δίδων την ίδέαν της επαναστάσεως κατηχών και προσηλυτίζων πάντας 

τους έν Ίωαννίνοις, "Αρτη, Πρεβέζη και Κάρελι προύχοντας... ήτοι 

Ράγκον, Βαρνακιώτην, Βλαχόπουλον, 'Οδυσσέα, Μπαλάσκαν, Ι. Κωλέτ-

την καί λοιπούς στρατιωτικούς αρχηγούς, έν οίς και τον "Αρτης Πορ-

φύριον και αυτόν τον παρά τφ Ά λ η Πασά διάσημον Νοΰτσον, περιφρο

νών και εις ουδέν λογιζόμενος ΟΚΟΪΟΊ μέγα διέτρεχε κίνδυνον, τοιαΟτα 

πράττων και ενεργών προ των οφθαλμών τοΰ αχληροτίρου τών τυράν

νων Άλή Πασά». Ή άκοαχολη αύτη τοΰ Καραγιάννη επαληθεύεται και 

arcò πιστοποιητικό ' για τη δράση του πού υπογράφουν οι Ν. Μαυ-

ρομμάτης, Δ. Σοφιανός, Ά θ . Λιδωρίκης, Π. Μοναστηριώτης, ΓΙ. Ράγ-

κος. Οί αγωνιστές αυτοί βεβαιώνουν δτι : «ύπήρξεν έκ τών πρώτων κα ι 

σπουδαιότερων μελών της Φιλικής Εταιρείας και δτι άπό τοΰ έτους 

1820 μεταβάς εις "Ηπειρον μετά τιοΧλοΰ ζήλου» έφερε σέ πέρας τήν 

άηοαχΰΐ^ πού τοΰ ανατέθηκε. Σέ αναφορά 2 της άλλης κόρης του Βα

σιλικής βρίσκουμε κι άλλες πληροφορίες για τήν Ιδια αποστολή : « Ό 

πατήρ μου .. υπήρξεν έκ τών πρώτων αποστόλων τής Φιλικής 'Εται

ρείας ώς εμφαίνεται έκ τοΰ εγκλείστου άποδεικτικοΰ της 25 Δεκεμβρίου 

1820 της έν Σπέτσαις Φιλικής Εταιρείας...». "Αν το «αποδεικτικό» 

αυτό δέν είναι το «έφοδιαστικόν ίερέως», για το οποϊο μιλάει ή κόρη 

του Πηνελόπη, πρέπει να είναι το έγγραφο πού τοΰ αναθέτει τήν 

αποστολή στην "Ηπειρο. Ή ημερομηνία είναι ευνοϊκή για μια τέ

τοια υπόθεση. Τις μέρες αυτές τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1820 βρίσκεται στις 

Σπέτσες ό Παπαφλέσας. 'Εκεί, μέ τήν ίδιότητα τοΰ «αντιπροσώπου τοΰ 

Γενικοΰ 'Επιτρόπου της Αρχής», απονέμει βαθμούς στρατιωτικούς3, 

αναθέτει αποστολές και γενικά κάνει κάθε οργανωτική ενέργεια πού 

απαιτεί ή στιγμή και επιβάλλει ή επαναστατική τακτική της Φιλικής. 

1. ΑΑ/ΕΒΕ, φακ. Π. Καραγιάννη. Γρηγορίον Δικαίου, έφ. « Ή χ ώ της Μεσ-

2. S.a. σηνίας», αρ. φ. 54 ('Αθήνα, 3 'Ιουνίου 

3. Στις 23 Δεκ. 1820 διορίζει Ναύ- 1950) καΐ άπό τόν Μ. Η. Φερέτο, Ό 

άρχο του στόλου τών Σπετσών τον Ν ι- Παπαφλέσσας ώς προσωρινός αρχηγός 

κόλαο Γκίκα Μπόταση. Το έγγραφο της επαναστάσεως διορίζει άρχιναναρχο, 

('Αρχείο Ρήγα Παλαμήδη, ΓΑΚ, 'Αρχ. 4φ. «Μεσσηνιακά Νέα> αρ. φ. 97 (Άθή-

Βλαχογιάννη φ. 250), εκδόθηκε άπό τον να, 13 'Ιουλίου 1961). 

Στ. Σκοπετεα, 'Ανέκδοτοι επιστολαΐ τον 
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Το έγγραφο της «25 Δεκεμβρίου 1820 της έν Σπέτσαις Φιλικής Εται

ρείας» νομίζω δτι είναι Ιγγραφο του Παπαφλέσα, μέ το δκοϊο αναθέτει 

στον Καραγιάννη την παραπάνω αποστολή στην "Ηπειρο. 

Ά π α τίς τελευταίες αυτές πληροφορίες φαίνεται, ή δτι δ Καρα-

γιάννης ήταν εγκαταστημένος στα 1820 στις Σπέτσες ή δτι βρέθηκε 

έκει σαν ταξιδιώτης. Έ αποστολή του στην "Ηπειρο επιβεβαιώνει άλλη 

μια φορά τις σχέσεις του μέ τον Ά λ ή Πασά καΐ τον κύκλο του, και 

τίς επαφές του μέ ηγετικά στοιχεία δλου τοο 'Ηπειρωτικού χώρου. 

Έ δυνατότητα κινήσεων που είχε, και πού θα βάρυνε βέβαια στην 

εκλογή του για τήν αποστολή αυτή, δείχνει ακόμη τήν εξοικείωση του 

με τα πρόσωπα καί τίς καταστάσεις πού επικρατούσαν στην περιοχή 

εκείνη καΐ το ανάλογο κύρος του. 

Έ δράση του στην επανάσταση είναι ευχολώτερο νά εξακριβωθεί. 

Μέ αφετηρία τήν ένδειξη δτι υπηρέτησε σέ θέσεις έπαρχου στή διάρ

κεια τοΰ 'Αγώνα, έκανα μια Ιρευνα στα Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους, 

στους φακέλους του 'Υπουργείου 'Εσωτερικών κυρίως, δπου πράγματι 

σώζονται πολλά υπηρεσιακά του έγγραφα. Διορισμοί και παύσεις από 

τίς θέσεις δπου υπηρέτησε, αναφορές προς τα Υπουργείο, διαταγές τού 

Υπουργείου προς αυτόν, μας δίνουν ενα ίκχνοποιητικο διάγραμμα της 

ζωής του σ' εκείνα τα χρόνια. 

Για δλο τό 1821 καί τους πρώτοις μήνες τοΰ 1822 δέν έχουμε ει

δήσεις του '. ΙΙώς εργάστηκε για τήν προετοιμασία της "Επανάστασης 

στην Αιτωλοακαρνανία και "Ηπειρο καί πότε έφυγε άπό τα μέρη εκείνα 

για να γυρίσει στην Πελοπόννησο, δέν είναι γνωστό. Τίς πρώτες μέρες 

τοΰ Μαίου 1822 σημειώνεται ή παρουσία του στην Κόρινθο πού εί

ναι ή προσωρινή έδρα τοΰ 'Εκτελεστικού Σώματος. Στις 5 ή 6 Μαΐου 

έχει διοριστεί κιόλας Άντέπαρχος Σίφνου καί Σερίφου, «στερείται 

1. Είναι φυσικό τήν εποχή αυτή 

να βρίσκεται στην περιοχή της αποστο

λής του, Αιτωλοακαρνανία - "Ηπειρο, ή 

δποία αποτελεί για τήν Φιλική τή 

δεύτερη μετά τήν Πελοπόννησο σημαν

τική γεωγραφική ενότητα. Στην ίδια 

περιοχή τό Μάρτη του 1821 στέλνει 

ή Φιλική έναν άλλον «απόστολο», τόν 

Γεώργιο Πράσινο, μαζί μέ τόν Χριστό

φορο Περραιβό1 δ τελευταίος έχει ειδική 

καί μεγάλη αποστολή, τήν 'Επανάστα

ση στό Σούλι. (Για τήν αποστολή του 

Πράσινου βλ. Β. Π. Παναγιωτόπουλου, 

Ή προκήρνξις της Μεσσηνιακής Γε

ρουσίας προς τάς Ευρωπαϊκός Ανλάς, 

«Α.Ι.Ε.Ε.», 12 (1958), σσ. 137-150). 

Μέ τή συσχέτιση των δύο αποστολών 

Καραγιάννη - Πράσινου γίνονται σαφέ

στερα τα σχέδια καί οί ανάλογες δρα

στηριότητες των Φιλικών στην Αιτω

λοακαρνανία - "Ηπειρο. Ό συνωμοτικός 

χαρακτήρας της αποστολής του Καρα

γιάννη νομίζω δτι δικαιολογεί τήν έλ

λειψη σχετί,κών πληροφοριών. 
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δμως εντελώς χρημάτων» και το Υπουργείο των Εσωτερικών, μέ έγ

γραφο του προς το Εκτελεστικό, ζητάει να του δοθεί προκαταβολή τοΰ 

μισθού του «δια να δυνηθή να υπάγη όμοο μέ τους λοιπούς όπου σήμε

ρον κινοΰν»'. 
CH σημασία της πληροφορίας αυτής είναι φανερή. Δείχνει δ,τι 

ακριβώς, μετά άπο πολλά χρόνια, έκθέτανε οί κόρες του στίς αναφορές 

τους προς τήν Επιτροπή των έκδουλεύσεων : «πλήρης ενθουσιασμού, 

έγκαταλιπών πάσας τάς Ιμπορικάς αυτοΰ επιχειρήσεις, ετρεξεν αμέσως 

κλπ.» 2 . Μετά άπο τήν αποστολή στην Αιτωλοακαρνανία καί "Ηπειρο 

έχει οικονομικά καταστραφεί. Ή ύπαλληλοποίηση είναι ή μόνη λύση 

πού μπορούσε να τον βοηθήσει αποτελεσματικά. Άλλα καί οί υπηρε

σίες πού είναι ίκανος να προσφέρει έχουν κάποια ζήτηση. Έ κρατική 

μηχανή πού πάει να συγκροτηθεί τήν εποχή αυτή έχει ανάγκη άπο 

επάνδρωση καί ό Καραγιάννης βρίσκει μια θέση Άντεπάρχου στή Σίφνο. 
€ 0 Υπουργός των'Εσωτερικών Κωλέττης, γνώριμος καί φίλος του Γσως 

άπο τα Γιάννενα, δεν πρέπει να είναι άσχετος μέ το διορισμό του. 

Πότε ακριβώς έφθασε στή θέση του, στή Σίφνο, δεν είναι γνωστό. 

'Εκεί πάντως έμεινε ώς τήν 1 Μαΐου 18233, οπότε ξαναγύρισε στην 

ΙΙελοπόννησο. Είναι ή εποχή της Β' Εθνικής Συνέλευσης καί τα τα

ξίδι του, νομίζω, σχετίζεται μ' αυτή. 

Στις 10 Μαΐου 1823 βρίσκεται στην ϊριπολιτσά, τήν ίδιαίτερη 

πατρίδα του, δπου μέ διαταγή τοο 'Εκτελεστικού διορίζεται4 έπί κε

φαλής μιας ίδιότυπης επιτροπής, μέ αποστολή τή διενέργεια νέων εκλο

γών στην πόλη καί τα γειτονικά χωριά για τήν ανάδειξη παραστάτη 

στην Εθνική Συνέλευση, μετά τήν αμφισβήτηση άπα τον Ρήγα Παλα

μήδη της εκλογής τοΰ Γ. Βάρβογλη. Μέ το Ιργο αυτό ασχολήθηκε 

δύο-τρείς μόνο μέρες χωρίς θετικά αποτελέσματα έξ αίτιας της έξα

ψης τών παθών καί τών αντιθέσεων πού επικρατούσαν στην Τριπολιτσά. 

'Απειλές, ξυλοδαρμοί καί δσες άλλες σχετικές εκδηλώσεις μας είναι 

1. ΓΑΚ, 'Αρχ. Βλαχογιάννη, Ύπ. 3. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 47. Στον 

Εσωτερικών, φ. 50. Σχέδιο έγγραφου φάκελο αυτό υπάρχει δεσμίδα έγγραφων 

άχρονολόγητο, τοποθετημένο στο τέλος συνημμένων σέ έγγραφο της 27 Ό κ τ ω β ρ . 

του φακέλου. 'Από "τον 'Αριθμ. πρώτο- 1824, σχετικών μέ τήν υπηρεσία του 

κόλλου 475 μπορεί να μηνολογηθεί στις στή Σίφνο. 'Ανάμεσα σ' αυτά βρίσκεται 

5 ή 6 Μαΐου, επειδή στον Ιδιο φάκελο λογαριασμός της μισθοδοσίας του άπο 

υπάρχει έγγραφο μέ αριθμ. πρωτοκόλ- 8'Οκτωβρίου 1822 μέχρι 1 Μαΐου 1823, 

λου 474 της 5 Μαΐου καί άλλο μέ ά- ημέρα «δπου αναχωρεί δια τήν υπερτά-

ριθμ. 477 της 6 Μαΐου. τ η ν Διοίκησιν». 

2 . Βλ. επίμετρο αρ. 3. 4. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 9. 
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γνωστές άπο τή διενέργεια εκλογών στα κατοπινά χρόνια, καταγγέλ

λονται άπο τα έγγραφα της υπόθεσης αυτής. Στις 12 Μαίου 1823 * δ 

Καραγιάννης ζητάει άπα το Υπουργείο τών Εσωτερικών τήν τιμωρία 

εκείνων που έκακοποίησαν Ινα μέλος της επιτροπής του, ή δποία μετά 

το επεισόδιο αυτό, δέν φαίνεται να συνέχισε τΙς εργασίες της. 

Στο μεταξύ έχει ψηφισθεί δ νέος νόμος πού καταργεί τις Άντε-

παρχίες κάνοντας τΙς περισσότερες άπ' αυτές Ε π α ρ χ ί ε ς 2 . eO Καρά-

γιάννης διορίζεται στίς 25 Μαίου 1823 Έπαρχος της 'Επαρχίας «Σί-

φνου, Μήλου καΐ Κιμήλου» 3. Τυπικά τή θέση αυτή τήν κράτησε ως 

τον Δεκέμβρη τοΟ 1824, ουσιαστικά δμως στην έδρα του έμεινε μόνον 

ώς τα τέλη τοΟ Μάη. Στίς 9 'Ιουνίου4 τον βρίσκουμε στα Ναύπλιο να 

ζητάει άπο τήν Κυβέρνηση τους μισθούς του, ένώ στίς 18 'Ιουλίου8 το 

'Εκτελεστικό μέ Ιγγραφό του προς το Υπουργείο 'Εσωτερικών δίνει 

διαταγή να επιστρέψει δ "Επαρχος στή θέση του. "Οπως φαίνεται δμως, 

δ Καραγιάννης δέν ξαναπήγε στή Σίφνο. Ά π ο τα έγγραφα της περιό

δου αυτής βγαίνει δτι ή υπηρεσία του εκεί δέν ήταν δμαλή. Οί «πρό

ξενοι» είναι το κύριο εμπόδιο στο Ιργο του. Σειρά ολόκληρη έγγρα

φων υπάρχει σχετική μέ τήν αντιδικία του προς τον «ύποκόνσολον 

Αγγλίας» 'Ιωάννη Μπάο καΐ τόν γιό του Κωνσταντίνο, και τον «ύπο

κόνσολον Γαλλίας» Νικόλαο Μάτζαβ, οί όποιοι σαν υπήκοοι ξένων 

κρατών άρνοΟνται να πληρώσουν φόρους καΐ γενικότερα να συμμορφω

θούν μέ τήν 'Ελληνική νομοθεσία, παίρνουν δμως μέρος στα κοινά σαν 

να είναι πολίτες "Ελληνες. Ή Ιριδα του μέ τον Μπάο πήρε διαστάσεις 

και ή λύση της ανατέθηκε σέ δικαστική επιτροπή " μέ μέλη τον Γεώρ

γιο Γεννάδιο, Κωνστ. Ράδο και Στ. Κ. Γαλάτη8. Ή απόφαση της επι

τροπής ήταν καταδικαστική για τον Μπάο καΐ αθωωτική για τον Κα-

ραγιάννη. Στο διάστημα αυτό ούτε παραιτήθηκε επίσημα οϋτε ή Κυ

βέρνηση διόρισε αντικαταστάτη του. Τήν Ιδια εποχή στο Ναύπλιο τοο 

ανατέθηκαν καθήκοντα μέλους δικαστικών επιτροπών9. 

1. ΓΑΚ, Ι.ά. 7. Για τό θεσμό τών δικαστικών έπι-

2. *Α. Μάμουκα, Τα κατά την 'Ava- χροπ&ν στην διάρκεια τοδ *Αγώνα βλ. 

γέννηοιν..., τ . Γ', σ. 62-68' πρβλ. και Ί α κ . Βισβίζη, Ι.ά., σ. 38-40. 

Ί α κ . Βισ€£ζη, Ι.ά., σ. 246. 8. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 47 (1824 

3. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 11. 'Οκτ. 29, Ναύπλιο. Ύπ. "Εσωτερικών 

4. ΓΑΚ, Τ π . Έ σ ω τ . φ. 3 3 . προς Εκτελεστικό). 

5. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 36. 9. ΓΑΚ, Έ κ τ . φ. 13 (1824 Ί ο υ λ . 9 

6. ΓΑΚ, Έ κ τ . φ. 8 (1824 Μαΐου 21, Υπόθεση *ΑΘ. Βαφειοπούλου), Έ σ ω τ . 

"Αργός, Εγγραφο Βουλευτικού προς Έ κ - φ. 38 (1824, Αύγ. 2) . 

τελεστικό κ.α. συνημμένα). 
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Στις 18 Δεκεμβρίου 1824 με δtαταγή τοΰ Έκτελεστικοΰ διορίζε

ται "Επαρχος Πύργου. Kai στή νέα του θέση ό Καραγιάννης αποδεί

χτηκε ένας δραστήριος έπαρχος, δπως φαίνεται άπο τήν πυκνή αλληλο

γραφία του με το Υπουργείο 'Εσωτερικών, σχετικά μέ θέματα της 

αρμοδιότητας του. Ή οικονομική του κατάσταση δμως καΐ τώρα δέν 

είναι καλύτερη άπο πρίν. "Ετσι τήν 1 Αυγούστου 1825 παραιτείται, 

επειδή δέν έχει χρήματα για να ανταποκριθεί «έξ ίδίων» στίς ανάγκες 

τοΰ 'Επαρχείου '. Το 'Εκτελεστικό αποδέχτηκε τήν παραίτηση του 

στις 12 Αυγούστου2. 'Από ένα έγγραφο μέ ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 

1825 s του Λυκούργου Κρεστενιτη δ οποίος ζητάει το διορισμό νέου 

έπαρχου, μποροομε να συμπεράνουμε δτι δ Καραγιάννης έφυγε άπο τον 

Πύργο αμέσως μετά τήν ànoòoyjì] της παραίτησης του. Αυτό είναι και 

το τέλος της σταδιοδρομίας του σαν ίπάρχου. 

Θα χρειαστεί να περάσει περισσότερο άπο έ'νας χρόνος για να τον 

συναντήσουμε πάλι. Ή σιωπή αυτή δέν πρέπει να είναι άσχετη μέ τήν 

κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Πελοπόννησο έξ αίτιας τοΰ 'Ιμ

πραήμ. 'Αλλά καΐ ή υγεία τοΰ Καραγιάννη είναι κλονισμένη, δπως φαί

νεται άπο πολλές μνείες στα έγγραφα του. Χωρίς να ξέρουμε άν μετα

κινήθηκε καθόλου άπο τήν Πελοπόννησο, στις 11 'Οκτωβρίου 1826 

εκλέγεται πληρεξούσιος των κατοίκων της Βόνιτσας στην Γ' 'Εθνική 

Συνέλευση. Το σχετικό έγγραφο δέν υπάρχει στον φάκελο του, περιγρά

φεται δμως σαν συνημμένο, «έν πρωτοτυπώ» μάλιστα, στην αναφορά 

της κόρης του*. Δέν γνωρίζουμε τΙς συνθήκες της εκλογής αυτής. Εί

ναι δμως φανερό δτι έχουμε μια ακόμη ένδειξη για τους δεσμούς του 

μέ τήν περιοχή. Μέ βάση τους καταλόγους των μελών της Γ' Εθνικής 

Συνέλευσης, δπως είναι δημοσιευμένοι στοΰ Μάμουκα5, δέν φαίνεται 

να έλαβε μέρος. "Αλλωστε τήν 1 Νοεμβρίου 1826 τον βρίσκουμε στή 

Σύρο να δανείζεται άπο τον έμπορο 'Ιάκωβο Μαρσάν 2141/., γρόσια καΐ 

να υπογράφει το σχετικό χρεωστικό ομόλογο6. 'Από πότε ακριβώς 

βρίσκεται στή Σύρο δέν μπόρεσα να εξακριβώσω. Μπορεί να ήταν εκεί 

πολύ πριν άπο τις 11 'Οκτωβρίου 1826, άν ή εκλογή του σαν παρα

στάτη της Βόνιτσας έγινε χωρίς δικές του ενέργειες' αλλιώς ή ημερο

μηνία αυτή αποτελεί δριο post quem της μετάβασης του έκεΐ. Τήν 1 

'Απριλίου 1827 έχουμε τήν τελευταία ένδειξη της διαμονής του στή 

1. ΓΑΚ, Έσωτ. φ. 73. 5. Ά. Μάμουκα, Ι.ά. τ. Η' passim. 
2. ΓΑΚ, Ι.ά. 6. ΓΑΚ, Τ π . Έσωτ. φ. 92 (1827 
3. ΓΑΚ, Ι.ά. Ίουν. 3, Πόρος), δπου τα χρεωστικά 
4. ΑΑ/ΕΒΕ, φακ. Παν. Καραγιάννη. ομόλογα σέ αντίγραφο. 
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Σύρο. Υπογράφε: άλλο χρεωστικό ομόλογο για 230 γρόσια που δανεί

σθηκε άπο τον ίδιο ϊμπορο \ "Οπως θα φανεί παρακάτω, δέν μπορεί 

να έμεινε πολλές μέρες ακόμη στή Σύρο. 

Ά π ο Ινα πιστοποιητικό της Δημογεροντίας Έρμουπόλεως με ημε

ρομηνία 21 Φεβρουαρίου 1827 μαθαίνουμε δτι «δ κύριος Παναγιωτάκης 

Καραγιάννης, διορισθείς παρά της Σεβαστής Διευθυντικής τοο Αιγαίου 

Ιίελάγους επιτροπής2 δια να ενεργή έπιτροπικώς τα χρέη της, έπλή-

ρωσεν αυτά Ιντίμως»3. Δέν ξέρουμε δμως ούτε πότε διορίστηκε στή νέα 

του θέση ούτε ποια ήταν ακριβώς ή αποστολή του. 

Μετά, τήν 1 Απριλίου πρέπει να έφυγε για τήν Πελοπόννησο. Στην 

ϊροιζήνα συνεχίζει τις εργασίες της ή Γ' 'Εθνική Συνέλευση. Δέν ξέρω 

αν πήγε εκεί σαν παραστάτης της Βόνιτσας, ιδιότητα τήν οποία δέν 
ε ΐΧ ε χρησιμοποιήσει ώς τότε. Έ κόρη του στην αναφορά της, απηχών

τας προφανώς οικογενειακή παράδοση, μας δίνει μια μοναδική μαρ

τυρία για τήν τελευταία ήμερα της ζωής του, μαρτυρία χαρακτηριστική 

για τήν ευαισθησία καΐ τον πατριωτισμό τοΰ άνθρωπου. Βασισμένη 

στο έγγραφο εκλογής του σαν παραστάτη της Βόνιτσας, νομίζει δτι 

μέ τήν ιδιότητα αυτή βρισκόταν στην ϊροιζήνα, δπου «μόλις ήκουσε 

τον θάνατον τοΰ άοιδίμου Καραϊσκάκη, προσβληθείς υπό αποπληξίας 

απέθανε ...» \ 

Ό θάνατος τοΰ Καραϊσκάκη (22 προς 23 'Απριλίου 1827) πρέπει 

να κοινοποιήθηκε, στην ϊροιζήνα στις 23 ή τό πολύ στίς 24 'Απριλίου5. 

Στις 28 'Απριλίου ό θάνατος τοΰ Καραγιάννη Ιχει γίνει γνωστός στή 

Σύρο καί ό 'Ιάκωβος Μαρσάν στέλνει αμέσως αντιπρόσωπο του για να 

διεκδικήσει άπο τους κληρονόμους του τα χρήματα που τοΰ είχε δανεί

σει. Μάταια δμως γιατί, δπως φαίνεται άπο μια σειρά έγγραφων πού 

σώθηκαν για το θέμα αυτό, εξω άπο λίγα ροϋχχ πού είχε αφήσει στή 

Σύρο, δέν βρέθηκε τίποτ' άλλο για να ικανοποιηθεί δ δανειστής". 

Το τέλος τοΰ Καραγιάννη χαρακτηρίζει, νομίζω, Ιντονα τήν ίδια τή 

1. ΓΑΚ, §.ά. 

2. Για τό Ιργο της <Διευθυντικής 

'Επιτροπής του Αιγαίου Πελάγους» βλ. 

"Αν. Δ. Αιγνάδη, "Έρανοι, δάνεια, είσ-

φοραί, δασμοί κατά το 1826 εις το Αι

γαίον, «Νέον 'Αθήναιον» 3 (1958-1960) 

σ. 71. 

3. ΑΑ/ΕΒΕ, φακ. Π. Καραγιάννη. 

4. ΑΑ/ΕΒΕ Ι. ά. 

5 . Πρβλ. Ά . Μάμουκα, Ι.ά., τ. Η' 

σ. 72-73. 

6. ΓΑΚ, Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 92 (1827 

Ίουν. 4, Πόρος. Ή Γραμματεία 'Εσω

τερικών προς τή Δημογεροντία Σύρου) 

καί Ύπ. Έ σ ω τ . φ. 95 (1827 Ίουν. 28, 

'Ερμούπολη, Δημογεροντία προς Γραμ

ματεία 'Εσωτερικών). 
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ζωή του. Είναι Ινα; έμπορος, χωρίς μεγάλη οικονομική επιφάνεια, 

πού μετακινείται άπα τόπο σέ τόπο χωρίς να μπορεί να ριζώσει 

οριστικά κάπου, πού δταν δέν Ιχει χρήματα να εμπορευθεί ό ϊδιος 

προσφέρει υπηρεσίες σέ άλλους, σαν γραμματικός, σαν συνεταίρος 

(με συμμετοχή τήν εργασία του), σαν αίρετοκριτής. Κάτι σαν τον Σκουφά, 

τον Τσακάλωφ, τον Ξάνθο : αυτός ό τόκος τοΰ έμπορου πού ή συνηθέ

στερη λέξη πού τον ακολουθεί είναι «χρεωκοπημένος». "Ενας χαρα

κτηρισμός άλλωστε πού ερμηνεύει τήν τοποθέτηση του στην πρωτοπο

ρία της τάξης του και τήν έπαναστατικότητά του. Ά π ο νωρίς φιλελεύ

θερος, βρίσκει καταφύγιο στον τεκτονισμό και αργότερα στή Φιλική 

Εταιρεία, ακολουθώντας έναν εντελώς φυσιολογικό δρόμο άπα τον γε

νικό έταιρισμό, δπως εκφράζεται με τόν τεκτονισμό, προς τον έταιρισμο 

με τους συγκεκριμένους στόχους (εθνικού:, πολιτικούς, κοινωνικούς) 

δπως είναι ό έταιρισμος της Φιλικής Εταιρείας' κάτι πού αποτελεί 

κοινό τόπο για τους διαφωτισμένους ανθρώπους της εποχής του σ' δσες 

χώρες αντιμετώπιζαν προβλήματα ανάλογα με εκείνα τοΰ τουρκοκρα

τούμενου Ελληνισμού. 

Β. 17. ΙΙαναγιωχόπονλος 

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 

1. 

['Αρχείο 'Ιονίου Γερουσίας, Κέρκυρα, φακ. 10. Παν. Καραγιαννης προς "Αδη-

λον. 1805, 'Απριλίου 21, Πρέβεζα]. 

Προοκννώ. 

"Αμετρες και καθημερινές φροντίδες δεν μον έδωσαν αδειαν 

εις τόοον διάστημα καιρόν της γνωρίσεώς μας, να σας προσφέρω 

τονς δουλικούς μον προσκννισ μονς και ζητώ το σνμπά·&ειο. Τώρα 

δεν λείπω να σας τονς προσφέρω και άνταμώς με αντους να σας 

ενοχλήσω και δια τήν νπόΰ·εσιν τον Φώτη Κεσινίρη, ή οποία ώς μον 

γράφει ο σιορ Νάνος Μαργαρίτης σας είναι γνωστή. "Ιδετε τι πρά-

ξες όπου ε μεταχειρίστηκαν εναντίον εις το δεκρέτο τον εξοχωτάτου 

Σενάτον, ΐδετε τέλος πάντων τήν βαρβαρότητα όπου επραξεν δ σιορ 

Κεσινίρης εναντίον τον προκονρατόρον μου. Έγώ δεν ήξέρω με τί 

τρόπον πρέπει να φερθώ. Γράφω και εις το εξοχώτατον Σενάτον 

τα παραπονέματά μον και αφήνω τήν έξοχότη σας (όπου δίχως 
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χρέος γνωρίζω πώς με αγαπάτε) να λάβη την επιμέλειαν εις αντην 

την νπό'&εοιν. Προομένοντας κά&ε προοταγήν σας, δια μέσον τον 

οιορ Νάνον Μαργαρίτη όπου με δλην την προϋ·νμίαν ϋ'έλει την 

εκτελέσω και με όλον το βα&ν σέβας μένω. 

Δονλος σας νποκλινης 

Παναγιώτης Καραϊωάννης 

1805 Άπριλίον 21, Πρέβεζα. 

Άπο τον σιορ Νάνο Μαργαρίτη λάβετε σημεΐον της δονλικης 

μον αγάπης^ 

2. 

[Άρχειοφυλακεΐο Λευκάδας. Filza lettere confinazione del Governo di 
Santa Maura, dal 24 Giugno 1810 al 10 Settembre 1817. Δ. Στάμος και Π. 
Καραγιάννης προς τον Πρύτανη Λευκάδας. 1813, Αυγούστου 20, Μαγιστράτο 
(=ύγειονομεϊο) Λευκάδας]. 

Έξοχώτατε. 

'Ημείς ηλϋ·ομεν έχ'&ες εδώ με προσταγην τον νψηλοτάτον Βεζηρ 

Άλή Πασά εφέντη μας, διωρισμένοι δια κριτές τον Μόστρα, δπον 

ενωμένοι με έκείνονς τον Κομενιώτη, να αποφασίσωμεν την διαφο-

ράν τονς. Ev&vç έδώσαμεν εϊδησιν τον έκλαμπροτάτον σιορ Μαγγιορ 

Άράτα, δ οποίος ήλ&εν και ελαβεν κόπιαν μεταγλωττισμένην από 

την προσταγην μας και εως ώρας δεν εχομεν καμίαν απόκρισιν δια 

να βάλωμεν εις πραξιν την προσταγην μας και επειδή δ καιρός δεν 

μας σνγχωρεϊ αναβολην παρακαλονμεν την εξοχότητά Της δπον εις 

το σήμερον να εχωμεν απόκρισιν. Μένομεν με όλον το βα&ν Σέβας. 

Ανγονστον 20, από Μαγιστράτο της 'Αγίας Μανρας, 1813 

Εις τάς προσταγάς 

της εξοχότητός Της 

Δημήτριος Στάμος 

Παναγιώτης Καραϊωάννης 

3. 

['Αρχ. 'Αγωνιστών Ε.Β.Ε. φακ. Π. Καραγιάννη. 'Αναφορά Πηνελόπης 
Γερασίμου Κόκκινου. 1865, 'Ιουνίου 2, Αθήνα]. 

Προς την επί τον 'Αγώνος Έπιτροπήν. 

Ό μακαρίτης πατήρ μον Παναγιωτάκης Καραγιάννης, εκ Τρι

πόλεως της Πελοποννήσον, νπηρξε, Κύριοι, εις των πρώτων Ιερέων 
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της Φιλικής Εταιρείας, ώς εκ τον εγκλείστου υπ'αριθ. 1 διπλώμα

τος καταφαίνεται, δοτις πλήρης ενθουσιασμού εγκαταλιπών πάοας 

τάς εμπορικας αυτόν επιχειρήσεις, εξ ών μεγάλα και βέβαια ανέμενε 

κέρδη, ετρεξεν αμέσως εις ΑΙτωλοακαρνανίαν, κατόπιν δε εις "Ηπει-

ρον και ήρξατο διαδίδουν την Ιδέαν της Επαναστάσεως, κατηχών 

και προσηλυτίζων πάντας τους εν Ίωαννίνοις, "Αρτη, Πρεβέζη και 

Κάρελι προύχοντας τονς τότε ύπάρξαντας ώς και τινας ετι ζώντας 

ήτοι Ράγκον, Βαρνακιώτην, Βλαχόπουλον, Καραϊσκάκην, Γρίβαν, 

Βότσαρην, 'Οδυσσέα, Μπαλάσκαν, Ι. Κωλέττην και λοιπούς άλλους 

στρατιωτικούς αρχηγούς εν οις και τον "Αρτης Πορφύριον και αυτόν 

τον παρά τφ Άλη Πασά. διάσημον Νοντσον, περιφρονών και είς 

ούδεν λογιζόμενος οποίον μέγα διέτρεχε κίνδννον, τοιαύτα πράττων 

και ενεργών προ τών οφθαλμών του σκληρότερου τών τυράννων 

Άλη Πασά. 

Ή Σημαία τέλος της Επαναστάσεως ύψώθη και οϋτως εξε-

πληρώθη το γλυκύ αυτόν δνειρον. "Εκτοτε ουδόλως επαυσεν υπηρε

τών τη Πατρίδι και ώς πολιτικός και ώς στρατιωτικός και ώς πλη

ρεξούσιος, ενα μόνον έχων σκοπόν, την άπελευθέρωσιν της Πατρί

δος τον και εις μόνον το συμφέρον αυτής αποβλέπων και εξ ιδίων 

πάντοτε δαπανών και θυσιάζων δλην αυτού την περιουσίαν, ην εκ 

του εμπορίου είχε σχηματίσει. Τοσούτος και τοιούτος ήτον δ ενθου

σιασμός του. 

Άλλα κατά το 1827 πληρεξούσιος ών είς την εν Τροιζήνι Έθνι-

κήν Συνέλευσιν, ώς εκ τοϋ εγκλείστου αποδεικτικού υπ'αριθ. 2 κα-

ταδείκνυται, μόλις ήκουσε τον θάνατον τού άοιδίμου Καραϊσκάκη, 

προσβληθείς αμέσως υπό αποπληξίας απέθανεν, άφεις την σύζνγον 

αυτού μετά δύο θυγατέρων εστερημένας και αυτού τού επιουσίου 

άρτου. 

Έν τοιαύτη λοιπόν πενία και εν στερήσει διήλθεν ή δυστυχής 

μήτηρ μου οκτώ δλα ετη, δτε κατά το 1835, τνχοιν εν "Αργεί, δπον 

διεμένομεν, δ νύν Ταγματάρχης τού 'Ιππικού κ. Γεράσιμος Κόκ

κινος, και θέλων μάλλον να εύεργετήση δυστυχούσαν οικογένειαν 

αγωνιστού, έζήτησε τήν ϋποφαινομένην, πρωτότοκον θυγατέρα τού 

μακαρίτου Καραϊωάννη είς γάμον, και οϋτως ανέλαβε τήν πατρικήν 

φροντίδα της διατροφής και διασώσεως ολοκλήρου οικογενείας. 

Ή μακαρϊτις μήτηρ μου, άνηνέχθη τότε είς τον εν "Αργεί 

"Επαρχον κ. Άναστάσιον Μαυρομιχάλην, ζητώσα τήν ανάλογον σύν-

ταξίν της και προικοδότησιν τών κορασιών της, εσωκλείονσα συνάμ-
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μα εν xjj αναφορά αυτής και 13 αντίγραφα πιστοποιητικών των 

εκδουλεύσεων και ανοιών τον μακαρίτον πατρός μου, ώς αποδεικ

νύεται εκ τον εσωκλείστου επισήμου πιστοποιητικοί) τον Κον Έπαρ

χου. Ή Κυβέρνησις δμως, παρ3 ελπίδα, αντί να απονείμω δικαιο-

ούνην, θέτουσα αύτην εις τον κατάλογον των πρώτης τάξεως συντα

ξιούχων, κατά λάθος εσημειώθη εις τον της τρίτης, ώς εκ του από 

16 'Οκτωβρίου εγκλείστου ώδε Β. Διατάγματος καταφαίνεται. 

Το μέγιστον τούτο αδίκημα μη άνεχομένη ή μακαρίτις, δεν 

επαυσεν έκτοτε πανταχού εκθέτουσα τα δικαιώματα της, άναγκα-

σθεΐσα μάλιστα να ελυη ενταύθα κατά το 1841 και αναφερθείσα 

μάλιστα προς αυτόν τον ίδιον Βασιλέα, προς ον παρέδωσεν έγκλει

στα εν τΓ] αναφορά της και τα πρωτότυπα αποδεικτικά. 

Κατά δε το έτος 1842 άναγνωρίσασα ή Κυβέρνησις το δίκαιον 

των απαιτήσεων της μητρός μου, δια μεν τού από 20 Μαίου 1842 

Β. Διατάγματος, εγκλεισμένου ώδε επίσημου αυτού αντιγράφου υπ' 

αριθμ. 5, ό)ρισε δια την νεωτέραν άδελφήν μου Βασιλικην, άγαμον 

ονσαν, προικοδότησιν πρώτης τάξεως, κατά δε το 1857 ηύξησε την 

σύνταξιν της μητρός μου εις δρ. 80 κατά μήνα, αλλ' ούτε η προικο-

δότησις της αδελφής μου επραγματοποιήθη, αποϋ^ αν ου σης άγαμου κα

τά το έτος 1863, ούτε η μήτηρ μου επρόφθασε νά λάβί] την σύνταξιν 

ηϋξημένην, άποθανούσα και αύτη κατά το 1857 εκ τού γήρατος και 

της λύπης και οϋτως η οικογένεια ενός των πρώτων αγωνιστών, τού 

πολλαχώς την πατρίδα ύπηρετήσαντος και την περιουσίαν αυτού εις 

τάς άνάγκας αύτης καταναλιόσαντος, ουδαμώς έτυχε μέχρι τούδε 

εθνικής αμοιβής και περιθάλψεως. Εις δε την ϋποφ)αινομένην ηρνη-

θησαν και την εις δλας τάς ορφανάς τών αγωνιστώίν δοθεΐσαν προι

κοδότησιν, διότι ετυχον έγγαμος, και όντως ετιμωρήθη και ή εξ αγα

ύης προαιρέσεως πρόνοια τού συζύγου μου, εις ην οφείλεται η σω

τηρία ολοκλήρου της οικογενείας μου. 

Ταύτα υποβάλλουσα υπ' όψιν τών επιζώντων συναγωνιστών τού 

μακαρίτου πατρός μου, άφιερώ) δλας μου τάς ελπίδας εις την εύθυ-

δικίαν και κρίσιν σας. 

'Ανήκετε δλοι εις την μεγάλην εκείνην γενεάν, ήτις ανέλαβε και 

εις αΐσιον έφερε πέρας τον μέγαν και ανισον τού 1821 Ιερόν 'Αγώ

να. Τα ονόματα σας μού παρέχουσι την μεγαλυτέραν εγγύησιν δια 

την επιτυχίαν της αιτήσεως μου. Εις υμάς δε αφιερούσα τάς ελπί

δας μου, παρακαλώ δπως δικαιωθώ ώς και δλα τα τέκνα τών πρω

ταγωνιστών έδικαιώθησαν, απονέμοντες εις εμε και την προικοδότη-
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σιν τής άποθανονσης αδελφής μον, ή την σύνταξιν της μητρός μου 

Α' τάξεως η τα εν τω αρθρω 12 τον κανονισμού κληρονομικά τον 

πατρός μον δικαιώματα. 

Ύποσημειοϋμαι 

Ή επιζώοα θυγάτηρ τον ΙΙαναγιωτάκη Καραγιάννη 

Πηνελόπη Κοκκίνον. 

Συνημμένα έγγραφα 

Άρ. 1. "Εγγραφον η δίπλωμα της Φιλικής "Εταιρείας, δι'ον 

ονομάζεται Ιερεύς της Φιλικής 'Εταιρείας μεθ' όλων των εν αντώ 

ονμβόλοη', εν πρωτογράφω. 

Άρ. 2. Πληρεξούσιον των κατοίκ(ον Βονίτσης τής 11 'Οκτωβρίου 

1826 περί τον διορισμού αντον ώς πληρεξονσίον τής Γ' 'Εθνοσυνε

λεύσεως, εν πρωτογράφ€θ. 

Ά ρ. 3. Πραηόγραφον πιστοποιητικών του Έπαρχου "Αργούς 

υπ' αριθμ. 2515 τής 23 ίεκεμβρίον 1835 πιστοποιονντος δτι, ή χήρα 

Μαρία Σνζνγος 77. Καραϊοίάννη παρεδονκε εις αντον δεκατρία έγ

γραφα αφορώντα τάς επί τον 'Ιερόν 'Αγώνος εκδονλενσεις και θυ

σίας τον συζύγου της και δτι ταντα επεβλήθησαν εις Νομαρχίαν 

ΆργολιδοκορινΟίας. 

Άρ. 4. ίίπλωμα Συντάξεως νπ' αριθμ. 157/37 τής 16 'Οκτω

βρίου 1836. 

Ά ρ. 5. Άντίγραφον τον από 20 Μα'ί'ον 1842 Β. διατάγματος 

περί προικοδοτήσεοίς τής αοελφής μον Βασιλικής, μη πραγματοποιη

θείσης. 

Άρ. 6. Πρωτόγραη ον πιστοποιητικών ταντότητος τής Πηνελό

πης 77. Καραϊωάννη, την 15 Άπριλίον 1865. 
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