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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΕΚΟΥ (1821)
Κατά το έτος 1950 έκυκλοφόρησεν εις β' εκδοσιν ή εργασία μου «ΟΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1796-1830».
Εις εν έκ των κεφαλαίων τής έργασίας ταύτης ήσχολήθην μέ την συμμετο
χήν των έκ Μακεδονίας αγωνιστών εις τήν Ελληνικήν έπανάστασιν τήν
έκκραγεϊσαν κατά μήνα Φεβρουάριον του 1821 εις τάς Ηγεμονίας του Δουνάβεως.
Έκτοτε όμως είδον το φως τής δημοσιότητος πλεΐστα όσα έγγραφα
σχετικά μέ τήν έπανάστασιν ταύτην εις τάς Ηγεμονίας, προερχόμενα έκ
των αυστριακών, ρωσικών καί ρουμανικών αρχείων ώς καί άλλαι τινές
συμπληρωματικοί έργασίαι. Ταϋτα είναι:
1) Γ. Λαΐου, Πώς παρεδόθη ό οπλαρχηγός Φαρμάκης είς τό
μοναστήρι τοϋ Σέκου, Έπιθεώρησις Τέχνης Τ/Ε 1957 (Αυστριακά άρχεΐα)
καί ’Ανέκδοτες έπιστολές κ.λ.π. έν Δελτίφ Ιστορικής καί Έθνολ. Εται
ρείας Τ/ΙΒ 1958.
2) Ivan Petrovich Liprandi, Capitanili Jordache
Olimpiotul Actiunea in Principate in Anul 1821. Ρουμανική μετάφρασις
έκ τοδ ρωσικού κειμένου, δημοσιευθέντων άμφοτέρων είς τό Documente
Privind Istoria Rominiei, τόμος 5ος 1962, έκδιδόμενος παρά τής Ρουμα
νικής ’Ακαδημίας Βουκουρεστίου.
3) Ν. Μοσχοπούλου, Ιστορία τής Ελληνικής έπαναστάσεως
κατά τούς Τούρκους ιστοριογράφους κ.λ.π. Άθήναι 1960.
4) Δ. Οίκονομίδου, "Αγνωστα έγγραφα, άναφερόμενα εις τήν έν
Μολδαβία Ελληνικήν έπανάστασιν (αρχεία τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας)
έν Δελτίφ Τστορ. καί Έθν. Εταιρείας τόμοι 11, 12, 14.
5) Ή λ. Φ ω τ ε ι ν ο ϋ, Οί άθλοι τής έν Βλαχία Ελληνικής έπαναστά
σεως τό 1821 έτος. Λειψία 1846. ’Αναδημοσίευση; Άθήναι 1956.
6) Άθ. Γούδα, Θανάσης Καρπενησιώτης, προσθήκες
καί διορθώσεις είς τόν τόμον Ιστορικές βιογραφίες, Άθήναι 1959.
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Αί έργασίαι αύται καί ιδίως αί δύο πρώται περιέχουν αγνώστους μέχρι
τοϋδε έπισήμους ειδήσεις περί του κινήματος των Ηγεμονιών καί δίδουν
διάφορον εν πολλοΐς εικόνα των όσων έγνωρίζομεν μέχρι σήμερον άπό
τάς συγγραφάς παλαιοτέρων ιστοριογράφων.
Τό πλούσιον τούτο ύλικόν έπεξεργασθείς, έν συναρτήσει μέ δτι εγνωρίζομεν μέχρι σήμερον καί μέ παραβολήν των πηγών καί κάθαρσιν τών
άναποδείκτων ή άμφισβητουμένων, έχρησιμοποίησα εις τό παρόν δημο
σίευμα, τό όποιον όμως έχει ώς κύριον σκοπόν νά έρευνήση τάς πράξεις
τών έκ Μακεδονίας άγωνιστών Γεωργάκη ’Ολυμπίου καί Ί ω ά ννου Φαρμάκη, έκ τών πρωταγωνιστών τού κινήματος εκείνου.
Διά τούς προεκτεθέντας λόγους τό γενικώτερον θέμα τής έρεύνης επί
τής έκκραγείσης έκεΐ έπαναστάσεως έρχεται εις δευτέραν μοίραν καί ακρο
θιγώς έρευνάται ένταϋθα, διότι τό κεφάλαιον τούτο τής Νεοελληνικής
'Ιστορίας κατόπιν τών νέων πηγών, αΐτινες εΐδον τό φώς τής δημοσιότητος
κατά τήν τελευταίαν ΙΟετίαν, έχει ανάγκην ιδιαιτέρας έρεύνης καί μελέτης
ώς συνδεόμενον στενώς μέ τά έν Ρουμανία συμβάντα κατά τήν ταραχώδη
έκείνην έποχήν.
Εις τήν παρούσαν έργασίαν μεταξύ τών άλλων λεπτομερώς διαφω
τίζεται ή μεγαλειώδης άμυνα τών υπολειμμάτων τών Ελλήνων επαναστα
τών εις τήν ιστορικήν μονήν τού Σέκου(λ), εύρισκομένην εϊς τά ορη τής
Μολδαβίας, πλησίον τών αυστριακών συνόρων. Αί έλάχισται καί ούχί
άκριβεΐς πληροφορίαι, τάς οποίας εϊχομεν έκ παλαιοτέρων συγγραφών
ήμετέρων καί ξένων ιστοριογράφων, πλουτίζονται ήδη μέ νέον άγνωστον
ύλικόν καί παρέχουν σαφεστέραν εικόνα περί τών συμβάντων εις τήν ιστο
ρικήν έκείνην μονήν, ήτις συνεδέθη τόσον πολύ μέ τήν εθνικήν μας επανάστασιν τού 1821. Αί πληροφορίαι τής έκθέσεως τού Αυστριακού πράκτορος Wolf, άκολουθήσαντος τά τουρκικά στρατεύματα έκεΐ, καί τού
Ρώσου συνταγματάρχου L i ρ r a n d i, ύπηρετοΰντος τότε ώς αξιωματικού
πληροφοριών εϊς τήν Βεσσαραβίαν, παρέχουν άφθονον καί λίαν σημαν
τικόν ύλικόν διά τά ιστορούμενα γεγονότα. ’Ανάγκη επίσης νά δηλωθή
ένταΰθα οτι ή έρευνά μας έλάχιστα, καί οπού έκ τής ανάγκης έπιβάλλεται, άσχολεΐται μέ τήν έν γένει πολιτείαν τού Βλάχου επαναστάτου Τ ο ΰ ν
το ρ Βλαδιμηρέσκου.
Ή έκρηξις τής έπαναστάσεως τού 1821 ήρχισεν άπό τάς Ηγεμονίας
τού Δουνάβεως, ένθα καί πολυπληθές ήτο τό έλληνικόν στοιχεϊον καί
πολλοί ύπήρχον Έλληνες άρχηγοί καί άλλοι στρατιωτικοί ύπηρετοΰντες
εις τά στρατεύματα τών Ηγεμονιών. Μεταξύ τών στρατιωτικών άρχηγών,
πού υπηρέτουν έκεΐ, εύρίσκοντο καί οί έκ Μακεδονίας καταγόμενοι Γ ε ω ργάκης ’Ολύμπιος καί ’Ιωάννης Φαρμάκη ς.
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Τήν 22 Φεβρουάριου 1821 ό αρχηγός τής Ελληνικής έπαναστάσεως
πρίγκηψ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, πλήρης ένθουσιασμοϋ καί
ελπίδων, διέβη τον ποταμόν Προύθον παρά τήν κωμόπολιν Σκουλένι καί
είσέβαλεν είς τάς Ηγεμονίας του Δουνάβεως. Είχεν ώς επιτελείς του τον
έκ Κοζάνης Γεώργιον Λασσάνην, προαχθέντα έν τώ μεταξύ είς
χιλίαρχον καί έκτελοΰντα καθήκοντα ύπασπιστοΰ,1 τούς αδελφούς του
Γ ε ώ ρ γ ι ο V καί Νικόλαον, τον συνταγματάρχην του ρωσικού στρα
τού "Ελληνα εύγενή Καντακουζηνόν, τον Πολωνόν ταγματάρχην
Γαρνόφσκυ2 καί άλλους "Ελληνας καί Σέρβους.3 'Η δύναμις των ύπό
τον Ύ ψηλάντην στρατευμάτων άνήρχετο είς 3500 πεζούς, 200 Κο
ζάκους καί 70 Ούλάνους του Γαρνόφσκυ, 4 πυροβόλα καί 700 πε
ρίπου σπουδαστάς κατά τό πλεΐστον "Ελληνας, οί όποιοι άπετέλουν τόν
'Ιερόν Λόχον.4
Τό έμβλημα των επαναστατών (κονκάρδα) ήτο λευκόν, έρυθρόν καί
μέλαν. Οί αρχηγοί εφερον έπί τού πηληκίου νεκροκεφαλήν, όπως οί Πρώσσοι Ουσάροι τού Φρειδερίκου. Τό σήμα είχε τήν έννοιαν οτι «πίσω δεν
υπάρχει». Τό στράτευμα είχε 3 σημαίας, αϊτινες ηύλογήθησαν παρουσίςι
όλων των αγωνιστών, όρκισθέντων μέ γυμνήν σπάθην. Ή πρώτη σημαία
ήτο τρίχρωμος φέρουσα σταυρόν μέ τήν επιγραφήν «Ζήτω ή ελευθερία»
καί τόν άναγεννώμενον έκ τής τέφρας φοίνικα, 'Η δευτέρα εφερεν έπί
τής μιας οψεως τόν "Αγιον Γεώργιον καί έπί τής έτέρας τήν άνάστασιν τού
Χριστού, ώς συμβολικήν έκδήλωσιν τής άναστάσεως τού Ελληνικού Γέ
νους, ή δε τρίτη ήτο λευκή καί εφερεν είς τό μέσον πελεκάνον καί τήν έπιγραφήν «ό Θεός μαζύ σου»5.
Μόλις όΓεωργάκης ’Ολύμπιος, μεμυημένος ήδη είς τό κί
νημα καί άρχηγός τής φρουράς τού Ήγεμόνος Σούτσου, έπληροφορήθη
ότι ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης, διαβάς τόν Προύθον, εφθασεν
είς τό Ίάσιον, πρωτεύουσαν τής Μολδαβίας, συνηντήθη τήν ιδίαν νύκτα
μέ τόν Θεόδωρον Βλαδιμηρέσκου,6 Βλάχον ήγέτην άγροτικής
1 Τήν 25 Φεβρουάριου 1821 είς τό Γαλάτσι ό Ύψηλάντης προήγαγε τόν Λ ά σσ ά V η V είς γενικόν υπασπιστήν. Documente Privine! Istoria Rominei T/3, σ. 135.
2 Γ. Λάιου, ’Ανέκδοτες έπιστολές κ.λ.π. έν Δελτίφ Τστ. καί Έθν. Έταιρ. Τ. ΙΒ/
1958, σ. 97, εγγρ. 55. Ί. Φιλήμων, άνωτ. Τ/Β, σ. 89.
8 Λάιος, αύτόθι σ. 52, εγγρ. 17.
4 Λάιος, αυτόθι σ. 50, 6γγρ. 16.
5 Δέν φαίνεται πιθανή ή πληροφορία ότι καί ή τρίτη σημαία ήτο τρίχρωμος, Λάιος,
αύτόθι σ. 68.
6 Ivan Petrovic Liprandi έν Documente Privind Istoria Rpminei
T/5/1962, σ. 414 έξ. Ό συγγραφεύς, άντισυνταγματάρχης τού Ρωσικού στρατού, διετέλει
κατά τήν εκκρηξιν τής έπαναστάσεως τού 1821 άρχηγός τής ύπηρεσίας πληροφοριών
τήςΐόης όμάδος πεζικού μέ έδραν τήν πόλιν Κισνόβι τής Βεσσαραβίας. Ύπό τήν Ιδιότητά
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καί κοινωνικής έπαναστάσεως, ήτις άτάκτως καί άρρύθμως εξερράγη τον
Ιανουάριον του 1821 έν Ρουμανία, στρεφομένη εναντίον τής Φαναριωτικής
διοικήσεως είς τά πριγκηπατα του Δουνάβεως άλλα καί κατά των έντοπίων
Ρουμάνων άρχόντων, Ιδίως των μεγάλων γεωκτη μόνων.
Ή συνάντησις μέ τον Βλαδιμη ρέσκου έγένετο εις τό Βουκου
ρέστι, πρωτεύουσαν τής Βλαχίας, όπου είχε καταφθάσει ό Ρουμάνος ηγέτης
άπό τήν κωμόπολιν Μότρο, συνοδευόμενος άπό τούς επιτελείς του καί εν
μέρος τού στρατεύματος του. Ό ’Ολύμπιος άνεκοίνωσεν εις τον Β λ αδιμηρέσκου τά σχέδια τής Φιλικής Εταιρείας καί τήν εισβολήν τού
Ύψηλάντου, άλλ’ ή άπάντησις του Ρουμάνου δεν ικανοποίησε τον
Ό λ ύ μ π ι ο V, μάλλον δε ένέβαλεν αύτόν είς υποψίας. Τήν έπομένην ό
’Ολύμπιος, έχων ύπό τάς διαταγάς του 1500 άτάκτους πολεμιστάς, έπορεύθη προς συνάντησιν τού Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ εις τό Μπεντζίλι1, ένθα πα
ραλαβών τάς σημαίας τού σώματός του καί ενταχθείς είς τά έπαναστατικά
στρατεύματα συνώδευσεν τόν άρχηγόν εις Φωξάνην, άφ’ ού άνεκοίνωσεν
είς αυτόν τήν ύποπτον διαγωγήν τού Βλαδιμηρέσκου, συστήσας
συνάμα τήν άμεσον κατάληψιν τού Βουκουρεστίου.2
Ό Ύψηλάντης δεν 'έπαυσε νά έλπίζη οτι θά κατώρθωνε νά προσελκύση τόν Βλαδιμη ρέσκου, ύπολογίζων εις τάς επαναστατικός
του δυνάμεις, άλλ’ ό Βλάχος ήγέτης, όστις ήδη εύρίσκετο είς τό Βουκου
ρέστι, συλλαβών 2 εκ των οπλαρχηγών τού ’Ολυμπίου, τόν μπουλούκμπασην Σάββαν καί τόν μπαϊρακτάρην (σημαιοφόρον) Τ ο υ ρ κ ο υλ έ τ ς, έξετέλεσεν μέ τήν κατηγορίαν οτι είχον προβή είς λεηλασίας, άπό
τάς όποιας όμως δεν ήτο άπηλλαγμένον καί τό άτακτον στράτευμα τού
Βλαδιμηρέσκου. Ή θανάτωσις των άξιωματούχων αύτών τού ’Ο
λυμπίου έξηρέθισεν, ώς ήτο φυσικόν, τόν Μακεδόνα πολεμιστήν, τή
επιμονή του δέ ό Ύψηλάντης μετεστάθμευσεν είς τήν Κολεντίναν,
άπέχουσαν 2 χιλιόμετρα τού Βουκουρεστίου, ένθα καί έστρατοπέδευσε.3
Είς τήν Κολεντίναν έγένετο σύσκεψις όλων των ήγετών καί άπεφασίτου ταύτην παρηκολοόθησεν έκ τοϋ σύνεγγυς τά ιστορούμενα γεγονότα καί άνεμίχθη είς
αυτά. Γλωσσομαθής, κάτοχος 7 γλωσσών πιθανώς καί τής Ελληνικής, είχε συνάψει σχέ
σεις μέ Εταίρους ώς καί τόν Βλαδιμηρέσκου καί διαφόρους πολεμιστάς "Ελληνας, Ρου
μάνους, Σέρβους, Βουλγάρους. Άργότερον άνέλαβεν άρχηγός τού δικτύου κατασκοπείας
τής Ρωσίας είς τά Βαλκάνια. Συνέγραψε πλήν τής μνημονευομένης ένταϋθα έργασίας διά
τόνΌλύμπιον καί τοιαύτην διά τόν Βλαδιμηρέσκου καί άλλους. Βλέπε αυτόθι καί είς σ.
8 έξ.
1 Άπό τό Μπεντζίλι ό Ύψηλάντης άπέστειλεν έγκύκλιον πρός τούς κατοίκους
τού Βουκουρεστίου ύπό χρονολογίαν 18 Μαρτίου 1821 συνιστών όπως έπανακάμψουν
είς τάς έστίας των. Αυτόθι σ. 65.
2 Liprandi, αύτόθι σ. 420 έξ.
3 Αυτόθι σ. 420.
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σθη να ζητηθή έκ νέου ή σύμπραξις του άρχηγοΰ των Σέρβων Μ ί λ ο ς
Όβρένοβιτς. Άπεστάλη διά τήν συνεννόησιν αυτήν ό φιλικός Ά ρ ιστείδης Παπάς ή Πώπ, έφωδιασμένος μέ έμπιστευτικά έγγραφα,
προδοθείς όμως καθ’ οδόν υπό τοϋ Σέρβου Ρογκόμπετς εις τούς Τούρ
κους συνελήφθη παρά τήν ’Όρσοβαν άπό τά όργανα τού Σ ε κ ή ρ πασά
του Βελιγραδιού κατασχεθέντων των εγγράφων του. Ουτος μετεφέρθη δέ
σμιος εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα ύποβληθείς εις φοβερά βασανιστήρια
φαίνεται ότι προέβη εις ομολογίας τινάς, μή γενομένας όμως πιστευτάς
άπό τούς Τούρκους, καί τελικώς άπεκεφαλίσθη.1 Τά έγγραφα παρεδόθησαν
εις τον Σοϋτσον προς μετάφρασιν, άλλ’ ό πατριώτης αυτός παρεπλάνησε
τούς Τούρκους ώς προς τό περιεχόμενον, ώστε νά μή άποδώσουν ιδιαιτέραν
σημασίαν εις αύτά. Πάντως ό Όβρένοβιτς ελαβε γνώσιν του θέματος
άπό επιστολήν τοϋ ’Ολυμπίου, μέ τον όποιον συνεδέετο, αλλά καί πάλιν
ήρνήθη τήν σύμπραξιν,2 φανταζόμενος ότι άπέχων πάσης έπαναστατικής
κινήσεως θά προσέφερεν υπηρεσίαν είς τούς Τούρκους καί θά κατώρθωνε
νά έξασφαλίση τήν ανεξαρτησίαν του. Τοιουτοτρόπως ό Όβρένοβιτς,
χωρίς νά έξυπηρετήση τήν σερβικήν ύπόθεσιν καί παρά τά αισθήματα τοϋ
σερβικοΰ λαοϋ προς τον αγώνα των Ελλήνων, εβλαψε μέ τήν στάσιν του
τήν Ελληνικήν έπανάστασιν καί έδυσχέρανε κατά πολύ τά σχέδια τοϋ Ύ ψηλάντου, όστις σοβαρώς ύπελόγιζεν έπί τοϋ σερβικοΰ παράγοντος.
Έν τω μεταξύ ό Βλαδιμηρέσκου, άντιλαμβανόμενος ότι ή Ελ
ληνική εξέγερσις θά έλάμβανε διαστάσεις, άπέστειλεν είς τον Ύ ψ η λ ά ντ η V τον έκ των ύπαρχηγών του Πάβελ Μακεντόνσκι,3 διά νά
πληροφορηθή, αν ή έλληνική έπανάστασις θά ύπεστηρίζετο παρά τής Ρω
σίας καί, επειδή ό ύπαρχηγός του δεν είχε κατορθώσει νά έξακριβώση τήν
άλήθειαν, άφίχθη καί ό ίδιος συναντηθείς μέ τον Ύψηλάντην κατ’
ιδίαν. Δέν υπάρχουν έξηκριβωμέναι πληροφορίαι τί διημείφθη μεταξύ τοϋ
Ύψηλάντη καί τοϋ Βλαδιμηρέσκου καί αν ό Βλάχος έπαναστάτης ώρκίσθη
σύμπραξιν, ώς είχε διαδοθή τότε, άλλ’ ό Ύψηλάντης εκτοτε διαγνώσας
τά ύποπτα φρονήματα4 καί δυσπιστήσας προς τήν όλην συμπεριφοράν του
1Λ ά ϊ ο ς. άνωτ. σ. 82, έγγρ. 40. Ό Φ ι λ ή μ ω ν ύποστηρίζει ότι ό Π α π ά ς έπρόλαβε
νά έξαφανίση τά έγγραφα· τοϋτο θεωρώ μάλλον άπίθανον. Ό καθηγητής Μιχ.Λάσκαρ η ς είς τό εργον του "Ελληνες καί Σέρβοι κ.λ.π. σ. 84 έξ. τάσσεται μέ τήν άποψιν τής
παραδόσεως τών εγγράφων είς τον Σ ο 0 τ σ ο ν, οπερ καί πιθανώτερον.Ό Liprandi,
αύτόθι σ. 447, γράφει δτι ό Παπάς συλληφθείς είς τήν νησίδα τοϋ Δουνάβεως Άντά
Κεμπήρ έξετελέσθη έπί τόπου.
2 Λ ά ϊ ο ς, αυτόθι σ. 95. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ς, άνωτ. σ. 149, ένθα κατά τάς τουρκικός
πηγάς ό Όβρένοβιτς έδήλωσεν είς τούς Τούρκους τήν πίστιν τών ραγιάδων τής
Σερβίας.
a Liprandi, αύτόθι σ. 420.
4 Αύτόθι σ. 422.
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άνέθεσεν είς τον Σάββαν Καμινάρην, 'Έλληνα οπλαρχηγόν εκ Πάτμου, νά
παρακολουθή τάς κινήσεις τοΰ Βλαδιμηρέσκου. Δεν παρήλθεν όμως πολύ
χρονικόν διάστημα καί διεπιστώθη δτι ό Βλάχος ηγέτης ήρχισε νά συνάπτη
στενωτέρας σχέσεις μέ τούς Τούρκους1, αύτό δε τό γεγονός άνεστάτωσε
τήν έλληνικήν ήγεσίαν, ύποχρεωθεΐσαν έκ των πραγμάτων νά λάβη μέτρα
άμύνης κατά των ένεργειών τοΰ Βλαδιμηρέσκου, τάς όποιας έχαρακτήρισεν ώς προδοτικός.
Άρχομένου τοΰ μηνάς Απριλίου ό αρχηγός τής έπαναστάσεως Άλεξ.
Ύψηλάντης έγκατέστησε τό μεγαλύτερον τμήμα τοΰ στρατεύματος είς
τό Τυργοβίτσι, ό οπλαρχηγός Κολοκοτρώνης ώχυρώθη είς τήν μονήν
Νοτσέτουλ, ό οπλαρχηγός Δούκας παρέμεινεν είς τό Πλοέστι, ό ’Ορφανός
έπίσης είς τό Νοτσέτουλ, ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος έστρατοπέδευσεν είς
τό Πιτέτσι, ό δέ Σάββας Καμινάρης παρέμεινεν είς τό Βουκουρέστι. Ό κα
τά τά άλλα γενναίος αύτός οπλαρχηγός, φοβηθείς ότι μετά τήν κατάσχεσιν
παρά των Τούρκων των έμπιστευτικων έγγράφων επί τοΰ συλληφθέντος
καί έκτελεσθέντος άπεσταλμένου προς τον Όβρένοβιτς Άριστείδου Παπά
θ’ άπεκαλύπτετο ή συμμετοχή του είς τήν Έλληνικήν έπανάστασιν, ήρχισε
νά διστάζη2 καί νά σκέπτεται νά εγκατάλειψη τον άγωνα, επανερχόμενος
είς τήν φρουράν τοΰ ήγεμόνος Καλλιμάχη καί συνεργαζόμενος μέ τούς
Τούρκους.
Ή εισβολή τοΰ Άλεξ. Ύψηλάντη διεδόθη ταχέως είς τήν Ευ
ρώπην. Ό καγκελλάριος τής Αύστρίας πρίγκηψ Μέττερνιχ, θιασώτης
τοΰ δόγματος τοΰ status quo, έπέτυχε νά πείση τον διστακτικόν Τσάρον
’Αλέξανδρον τον Α'3 ότι ή έπανάστασις των Ήγεμονιών ήτο συναφής
μέ τά δημοκρατικά κινήματα των καρμπονάροιν καί των κομουνέρος είς
τήν ’Ιταλίαν καί τήν 'Ισπανίαν καί ότι, άν ό Ρώσος αύτοκράτωρ άφηνε νά
ύπονοηθή ότι ό πρώην ύπασπιστής του ’Αλέξανδρος Ύψηλάν
της έτύγχανε τής συγκαταθέσεώς του είς τήν έπανάστασιν τών ρουμανι
κών πριγκηπάτων, τό θράσος τών άπανταχοΰ τής Εύρώπης έπαναστατικών
στοιχείων θά ύπερέβαινε παν όριον. Ή εύρωπαϊκή άπολυταρχία δεν ήνείχετο τά δημοκρατικά κινήματα καί ήδιαφόρει τελείως είς πάσαν άπελευθερωτικήν κίνησιν τών ύποδούλων λαών, τήν όποιαν προσεπάθει νά κατα
πνίξω εν τη γενέσει της. ’Ιδιαιτέρως ό αναπληρωτής τοΰ Αύστριακοΰ καγκελλαρίου βαρώνος φόν Στοΰρμερ κατεφέρετο διαρκώς κατά τοΰ
έλληνικοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος.4 'Ο αύτοκράτωρ τής Ρωσίας, παρα
1 L ί ρ r a n d i, αυτόθι σ. 447. 'Ο Βλαδιμηρέσκου έπεκοινώνει καί γραπτώς
μέ τούς Τούρκους μέσοι τού φίλου του Μουράτ άγα.
2 Αυτόθι σ. 422.
3 Σ. Λάσκαρη, Διπλωματική 'Ιστορία τής Εύρώπης (1814-1914), σ. 40.
4 Λάϊος, αυτόθι σ. 76, εγγρ. 45.
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συρθείς έκ των εισηγήσεων τοϋ Μέχτερνιχ, άπεκήρυξε δημοσία τον
Ύ ψ η λ ά V τ η V.1 Άλλα καί ό Οικουμενικός πατριάρχης2 έξηναγκάσθη
υπό τής Πύλης να έκδώση άφορισμόν κατά τοϋ Ύψηλάντη καί τής
έλληνικής έξεγέρσεως. Τον άφορισμόν τοϋ άρχηγοΰ τής όρθοδοξίας,
διέταξεν3ό ήγεμών Καλλιμάχηςν’ άναγνώσουν οί ιερείς εις τάς έκκλησίας, άλλ’ ό ’Ολύμπιος, πληροφορηθείς τοϋτο καί είσελθών εις μίαν
των έκκλησιών τοϋ Βουκουρεστίου, άπηγόρευσε την συνέχισιν τής άρξαμένης άναγνώσεως τής έγκυκλίου.
Τ’ ανωτέρω γεγονότα επηρέασαν τόν φιλόπατριν στρατηγόν. Ήρχισε
νά κλονίζεται καί να ύποπίπτη είς σφάλματα. Ύπείκων είς ύποβολιμαίας
εισηγήσεις, άφήρεσε τήν άρχηγίαν των άτάκτων από τόν Ό λ ύ μ π ι ο ν,
γνώστην προσώπων, πραγμάτων καί συνθηκών, καί άφησεν αύτόν άπλοΰν
αρχηγόν τοϋ σώματός του. Ό ’Ολύμπιος υπερήφανος καί άξιοπρεπής
δεν παρεπονέθη άποβλέπων μόνον είς τόν γενικόν σκοπόν τής επιτυχίας
τής άρξαμένης έπαναστάσεως. Μόνος άρμόδιος, ώς έκ τής πείρας καί τής
πολυετοΰς υπηρεσίας είς τα πριγκηπάτα τοϋ Δουνάβεως αλλά καί των προ
σωπικών του σχέσεων μέ άλλους πολεμιστάς τών Βαλκανικών Χωρών,
νά γνωρίζη τήν σύνθεσιν καί τάς δυνατότητας τών νεοστρατευθέντων Ελ
λήνων, Σέρβων, Βουλγάρων καί Ρουμάνων, έξέθεσεν είς τόν Ύ ψ η λ ά ντ η ν φανερώς τήν γνώμην του. Ό ’Ολύμπιος έπίστευεν ότι ήτο άδύνατον νά διεξαχθή άγών κατά τούς κανόνας τής στρατιωτικής τακτικής,
ώς ύπεστήριζεν ό 'Υψηλάντη ς, πρώην υποστράτηγος τοϋ Ρωσικού
στρατοϋ, καί επρότεινε τήν διεξαγωγήν άτάκτου πολέμου συνεχοΰς καί
έξαντλητικοϋ είς διάφορα σημεία τής Βλαχίας καί Μολδαβίας, άλλ’ ό άρχηγός δέν ένέκρινε τήν τοιαΰτην ενέργειαν, έπιβαλλομένην όμως έκ τών
πραγμάτων καί τοϋτο υπήρξε σφάλμα, ώς άπεδείχθη έν τή έξελίξει τοϋ άγώνος.
Έν τφ μεταξύ όΒλαδιμηρέσκου άπεχώρησεν έκ τοϋ έν Κολεντίνα στρατηγείου τοϋ Ύψηλάντου καί διέταξε τόν κύριον όγκον τών
στρατευμάτων του νά κατευθυνθή διά Τσιντσαρένι, Κραγιόβας καί Σλάτινας προς Βουκουρέστι, όπου ήδη άπό ήμερών είχεν έγκαταστήσει τό
στρατηγεϊόν του μέ έν τμήμα άφωσιωμένων έπιτελών καί πανδούρων.4
1 Παρά τάς προσπάθειας τοϋ κόμητος Καποδίστρια, όστις είχε συνοδεύσει
μετά τοϋ κόμητος Νεσελρόδε τόν ’Αλέξανδρον είς Λάϊμπαχ (Λουμπλιάνα) είς
τό έκεΐ συνελθόν συνέδρων, ούτος άπεκήρυξε τόν Ύψηλάντην καί διέγραψε έκ τοϋ
στρατεύματος. Μ ι χ. Λ ά σ κ α ρ η, τό ’Ανατολικόν ζήτημα T/A, σ. 51.
2 Έκ τών τουρκικών πηγών προκύπτει ότι ή ’Αγγλική Πρεσβεία έν Κωνσταντινουπόλει είχεν ειδοποιήσει τήν 'Υψηλήν Πύλην περί τοϋ προπαρασκευαζομένου έλληνικοϋ
κινήματος. Μοσχόπουλος, άνωτ. σ. 129.
3 Λάιος, αυτόθι σ. 85.
4 Ή λ. Φ ω τ ε ι ν ο ϋ, Οί άθλοι τής έν Βλαχίμ Έλλην. Έπαναστάσεως τό 1821
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Ό Βλαδιμηρέσκου έπεχείρησε να ένεργήση δι’ ίδιον λογαριασμόν
ώς άρχηγός αγροτικής καί κοινωνικής έπαναστάσεως, στρεφομένης, ώς
ανωτέρω έξετέθη, τόσον κατά τής Φαναριωτικής διοικήσεως όσον καί
κατά των έντοπίων Ρουμάνων άρχόντων, αδιαφορών τί θά έπραττεν ό Ύ ψη
λά V τ η ς1 προς εύόδωσιν του άναληφθέντος έργου.2 Είσελθών έπί
κεφαλής τής κυρίας δυνάμεώς του είς τό Βουκουρέστι, άνερχομένης εις
3000 πεζούς καί έφιππους, άποτελουμένης δε εκ Ρουμάνων πανδούρων, Ελ
λήνων, Σέρβων καί ’Αλβανών3 καί συνοδευόμενος άπό τούς ύπαρχηγούς
του Χατζηπρόνταν καί Μακεδόνσκι, κατηυθύνθη εις τόν
έκεΐ μητροπολιτικόν ναόν, είς τόν όποιον όμως ουδεμία τώ έγένετο υπο
δοχή, εν άντιθέσει προς τήν ενθουσιώδη υποδοχήν, τής όποιας ετυχεν
ό ’Ολύμπιος άφιχθείς εκεί μέ 400 εφίππους πολεμιστάς καί 3 σημαί
ας. Τούτο έξηρέθισε έτι περισσότερον τόν Βλαδιμηρέσκου, ήδέ
δυσαρέσκεια διαφαίνετο καθαρώς πλέον, διότι σύν τοίς άλλοις ό εν
Βουκουρεστίφ Ρουμάνος μητροπολίτης Διονύσιος Λοϋπο κατά
τήν είσοδον τού Βλάχου επαναστάτου ήτοιμάσθη είς ενδειξιν αποδοκιμα
σίας ν’ άναχωρήση εκ τής έδρας του, έμποδισθείς έν τέλει.4
Ό Ύ ψ η λ ά V τ η ς, πεισθείς περί τών διαθέσεων τού Βλαδιμηρέσ κ ο υ, έθεώρησε σκόπιμον, ώς προληπτικήν ένέργειαν, ν’ άποσπάση
έκ τών στρατευμάτων αυτού πολλούς Έλληνας, Βουλγάρους καί Σέρβους
καί νά θέση αύτούς ύπό τάς διαταγάς τού ’Ολυμπίου, χωρίς νά διαμαρτυρηθή ό Βλάχος ήγέτης, φοβηθείς τόν Όλύμπιον καί τόν Καντακουζηνόν. Άναχωρήσας δέ άπό τό Βουκουρέστι καί συνοδευόμενος
άπό τόν Χατζηπρόνταν Γρηγορίεβιτς,5 Σέρβον οπλαρχηγόν
καί τόν Δημήτρι Μακεδόνσκι, μετεστάθμευσεν είς τό Κοτροτσέέτος, Λειψία 1846. Άναδημοσίευσις, Άθήναι 1956, σ. 21 έξ. Βλέπε καί Δ. Οίκονομ ίδ ο ο, Άγνωστα έγγραφα κ.λ.π. έν Δελτίφ Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας Τ/11 (1956)
καί είς τόμους 12 καί 14.
1 'Ελληνικά Τ/Η (1934), σ. 209 έξ., ένθα περίληψις τοϋ έργου τοϋ Ρουμάνου I. F i1 i 11 ί ύπό τόν τίτλον «Πολιτικοί καί κοινωνικοί ζυμώσεις είς τάς Ρουμανικάς Ηγεμονίας»
1821-1828.
2 Λάιος, αυτόθι σ. 6.
3 Φωτεινός, άνωτ. σ. 56 έξ.
4 Οίκονομίδης, αύτόθι σ. 143 έξ.
5 Χατζηπρόντας Γρηγορίεβιτς, Σέρβος πατριώτης καί άρχηγός τοϋ
κινήματος τοϋ έτους 1814, τό όποιον κατέστειλεν έν Σερβία όΣουλεϊμάν πασάς βοηθοόμενος άπό τόν Όβρένοβιτς. Μ. Λάσκαρης, αυτόθι σ. 19. Ό Σέρβος αύτός
βοεβόδας άπέθανεν άργότερον είς τό Χοτίν τής Βεσσαραβίας. Εϊχεν ύπό τάς διαταγάς
του τούς Σέρβους όπλαρχηγούς Σ τ ό ϊ κ ο καί Τ σ ο λ ά κ, συμπράξαντας άργότερον μέ
τόν Όλύμπιον, ένα ντουφεκτσήμπαση καί άλλους διακεκριμένους Σέρβους συνεργάτας.
L i ρ r a n d ί, αύτόθι σ. 447.
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vi, πολλά διαλογιζόμενος κατά τοϋ άρξαμένου έλληνικοΰ άγώνος.1
Ένω ταΰτα συνέβαινον εις τήν Βλαχίαν, τήν 17 Μαρτίου 1821 είς το
Ίάσιον τής Μολδαβίας, έντός τής άρχοντικής οικίας τοϋ έκ Βλάστης τής
Δυτικής Μακεδονίας επιφανούς Έλληνος καί μετέπειτα μεγάλου ευεργέ
του τοϋ Έθνους Κωνστ. Βελλίου, όπου διέμενεν ό ετερος των αρχη
γών των άτάκτων στρατευμάτων των Ηγεμονιών Ιωάννης Φαρμάκ η ς, έγένετο πανηγυρική τελετή τής ύψώσεως τής έπαναστατικής σημαίας
εν Μολδαβία.2 Παρόντος τοϋ Ύψηλάντου, ’Ολυμπίου, Φαρμάκ η καί άλλων άρχηγών, ό άρχιμανδρίτης Παπαβασίλειος, έψαλε
τήν ιεροτελεστίαν, ό Κωνσταντίνος Άριστέας έξεφώνησε
συγκινητικόν πατριωτικόν λόγον, οί δέ πολεμισταί άνασπάσαντες τά ξίφη,
εψαλλον τόν Θ ο ύ ρ ι ο ν τοϋ Ρήγα Βελεστινλή. Τό πλήθος, έξελθόν τής οικίας τοϋ Βελλίου, προπορευομένου δέ τοϋ κλήρου καί των άρχηγων ψαλλόντων «Σωσον Κύριε τόν λαόν σου», διέγραψε κύκλον καί άκολούθως ύπό πυκνούς πυροβολισμούς έπανήλθεν είς τό κατάλυμα τοϋ Φαρμ ά κ η, ένθα καί άνηρτήθη ή σημαία τής έπαναστάσεως. Είς τήν πατριω
τικήν αύτήν τελετήν, ώς ήτο φυσικόν, οϋτε ό Βλαδιμηρέσκου οΰτε
ό Σάββας προσήλθον, άρκεσθέντες νά υψώσουν έκαστος ιδιαιτέραν
σημαίαν, φέρουσαν τοπικά σύμβολα.3
’Ανεξαρτήτως όμως τής πατριωτικής αυτής τελετής αί συνθήκαι προοιωνίζοντο δυσμενείς, άναρχία παρετηρεΐτο είς τήν όλην επαναστατικήν
κίνησιν,4 ό καιρός παρήρχετο καί ό Ύψηλάντης, προσπαθων νά συμβιβάζη διαρκώς άναφυόμενα σοβαρώτατα ζητήματα, παρημέλει τό σοβαρώτερον πλεονέκτημα, τό όποιον έπρεπε νά έπιδιώξη καί νά έπιτύχη ή
έκραγεΐσα επανάστασις, τουτέστιν τήν κατάληψιν τής Βλαχίας καί τής
Μολδαβίας, όπου έλάχισται ύπήρχον τουρκικαί φρουραί.
Τήν 1 ’Απριλίου 1821 ό άχηγός έκρινε σκόπιμον μέ τάς ύπ’ αύτόν δυ
νάμεις νά μετασταθμεύση είς Τυργοβίστι, ό δέ Ό λ ύ μ π ι ο ς μέ 1500 άνδρας είς τό Πιτέτσι, μεταξύ τής έπισταθμίας τοϋ Ύψηλάντη καί τοϋ
ποταμοΰ Όλτε. Είς τό Τυργοβίστι συνεκροτήθη πολεμικόν συμβούλιον,
είς τό όποιον συμμετέσχον οί άρχηγοί των στρατιωτικών μονάδων, άπεφα1 Διά τούς κρυφίους διαλογισμούς καί τά σχέδια τοϋ Βλαδιμηρέσκου βλέπε
Λάιον, άνωτ. σ. 80, εγγρ. 39, 40 I. F i 1 i 11, i, άνωτ. σ. 218, όστις υποστηρίζει ότι ό Β λ αδιμηρέσκου, ώπελπισθείς διά τήν επιτυχίαν τοϋ κινήματος τοϋ Ύψηλάντη, άπεφάσισε νά μείνη πιστός είς τούς Τούρκους, γεγονός πού συνέφερεν είς τούς Ρουμάνους.
2 Φ ι λ ή μ ω ν, άνωτ. T/A σ. 114, Τ/Β, σ. 99, 133. Ό Β έ λ λ ι ο ς, πλουτίσας έν τή
αλλοδαπή, τυγχάνει ό χορηγός τοϋ μεγάλου κληροδοτήματος, έκ των πόρων τοϋ όποιου
τόσοι "Ελληνες έκ Μακεδονίας έσπούδασαν. Κεραμόπουλλος, Μητρωον κληρο
δοτημάτων T/A σ. 1097. Λάιος, αύτόθι σ. 78, έγγρ. 38, Φωτεινός, άνωτ. σ. 97 έξ.
3 Φωτεινός, άνωτ. σ. 89 έξ.
4 Φωτεινός, άνωτ. σ. 68 έξ.
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σίσθη δέ ή δργάνωσις καί ή κατανομή τών δυνάμεων ώς καί ή άνέγερσις
χαρακωμάτων. Ό έπαναστατικός στρατός διέθετεν εν συνόλφ 7 πυροβόλα
παλαιά άνευ έξαρτημάτων καί ανταλλακτικών μέ άρχηγόν τον χιλίαρχον
Βασίλειον Καραβιάν, άσημον καί επιπόλαιον άξιωματικόν.1
Κατά τό διαρρεϋσαν διάστημα τό άρξάμενον μέ ενθουσιασμόν, άλλά
βραδέως καί άρρύθμως έξελισσόμενον επαναστατικόν κίνημα τών Ελλή
νων εις τά πριγκηπατα τοϋ Δουνάβεως, ή τουρκική Κυβέρνησις, ή όποια
διά τών φρουρών της, τών πρακτόρων καί τών κατασκόπων της παρηκολούθει μετά προσοχής τά διαδραματιζόμενα εκεί, άντεμετώπισεν άποφασιστικά. Μή τολμώσα νά παραβιάση τήν ήγγυημένην συνθήκην του Βουκουρεστίου,2 3κατώρθωσε νά έπιτύχη τήν εγκρισιν τοϋ έν Λάϊμπαχ (Λουμπλιάνα) συνελθόντος συνεδρίου, όπως έξοντώση τούς επαναστάτας.
Τό τουρκικόν στρατηγεΐον άνέθεσε τό εργον τοϋτο εις τόν σερασκέρην τής Σιλιστρίας καί τούς πασάδες τής Σιλιστρίας καί τοϋ Βιντίν. Τά
τουρκικά στρατεύματα συνεκεντρώθησαν είς τήν άριστεράν όχθην τοϋ
Δουνάβεως. ’Από τήν περιοχήν τής Βραΐλας ό Γιουσούφ πασάς άπέστειλεν εις τήν Μολδαβίαν τόν Κεχαγιάμπεην, καθώς καί τόν Σ ελή χ πασάν μέ 12.000 άνδρας καί 13 πυροβόλα. ’Από τό Βιντίν άπεστάλη
ό σιλιχτάρης τοϋ Ντερβίς πασά μέ τάς δυνάμεις τοϋ υίοΰ τοϋ Καραφεήζ,
συμποσουμένας είς 4.000 άνδρας μέ 6 πυροβόλα, άπό τό Ρουχτσοϋκι 1000
ντελήδες (άτακτοι ιππείς) μέ άρχηγόν τόν Ό σ μ ά ν μπέην καί τόν άδελφόν τοϋ X α κ ή πασά, άπό τήν Σιλίστριαν 6200 άνδρες καί 14 πυροβόλα
ύπό τάς διαταγάς τοϋ Κεχαγιάμπεη Άχμέτ, μέ τόν όποιον συνέπραττεν όΚιουτσιούκ Άχμέτ καί ό διοικητής τής εμπροσθοφυ
λακής Ό σ μ ά ν άγάς. Έκτος τών άνωτέρω δυνάμεων άπό τήν Νικόπολιν
καί άλλας περιοχάς συνεκετρώθησαν καί άλλα στρατιωτικά άποσπάσματα,
ώστε πλέον τών 25.000 άνδρών τακτικοϋ εμπειροπολέμου τουρκικού στρατοΰ
μετά 33 πυροβόλων έπρόκειτο ν5 άντιμετωπίσουν τούς 6.000 κατά τό πλεΐστον άτάκτους άνδρας τοϋ Ύψηλάντη, διαθέτοντας καί 7 πυροβόλα
παλαιά.
Οί Τοϋρκοι είσέβαλον είς τά πριγκηπατα τοϋ Δουνάβεως κατά τάς
άρχάς τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοϋ μηνός Μαΐου8 καί κατέλαβον τήν Κραγιόβαν καί τό Βουκουρέστι. Μία άναγνωριστική φάλαγξ έκ τών δυνάμεων
τοϋ Σ ε λ ή χ πασά, άποτελουμένη εκ 200 άνδρών, κινουμένη προς τό Καλαράσι, συνεκρούσθη μέ ισάριθμον δύναμιν τοϋ Γ εωργάκη ’Ολυμπί
ου, ή οποία κατείχε στενωπόν καί ύποστάσα σημαντικός άπωλείας είς
1 Liprandi, αυτόθι σ. 420 έξ.
2 Liprandi, αύτόθι σ. 424 έξ.
3 Liprandi, αύτόθι σ. 425 έξ.
9
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νεκρούς καί αιχμαλώτους ώπισθοχώρησε. Έπανακάμπτων ό ’Ολύμπιος
εϊς Πιτέτσι συνέλαβε καθ’ οδόν ταχυδρόμον του αύστριακοϋ διπλωμάτου
Ούδρίσκι, κομίζοντα επιστολήν του Βλαδιμηρέσκου1 προς τον
Αρχηγόν των τουρκικών στρατευμάτων, των κινουμένων έκ Σιλιστρίας,
δι’ ής ύπέσχετο τήν σύλληψιν ή τόν φόνον του Ύψηλάντη καί τού
’Ολυμπίου.

Τούτο ένεποίησε μεγάλην αΐσθησιν εις τούς Έλληνας, οϊτινες ήρχισαν νά λαμβάνουν σοβαρά μέτρα προφυλάξεως κατά τοσοΰτον μάλλον,
καθ’ όσον ό μπίμπασης (χιλίαρχος) Σάββας Καμινάρης, διαφωνήσας προς των Βλαδιμηρέσκου, παρουσιάσθη εις τό στρατόπεδον
τού Ύψηλάντη καί άπεκάλυψεν ότι ό Βλάχος έπαναστάτης, ήγούμενος 2200 πανδούρων, 500 ιππέων του Χατζηπρόντα καί Μ α κ ε ντ ό ν σ κ ι καί 7 πυροβόλων, μετεστάθμευσεν άπό τό Κοτροτσένι μετά τήν
κατάληψίν του άπό τούς Τούρκους καί εν συνεννοήσει μέ αυτούς έσκόπει
νά επιτεθή κατά τής έλληνικής παρατάξεως έκ των νώτων. 'Όταν έφθασεν
εις τό Γολέτσι, τό οποίον άπέχει 9 βέρστια άπό τό Πιτέτσι2, οπού ευρίσκετο
τό άρχηγειον των Ελλήνων επαναστατών, ή υπό τόν Όλύμπιον καί
τόν Φαρμάκην δύναμις, ύποψιαζομένη επίθεσιν του Βλαδιμηρέσ κ ο υ, παρετάχθη εϊς μάχην, διαθέτουσα καί 3 πυροβόλα. Ό Ό λ ύ μ π ι ο ς,
άποσπασθείς άπό τά στρατεύματά του, επροχώρησε μόνος μέτήν τόλμην,
πού τόν διέκρινε, καί συνδιελέχθη μέ τόν Βλάχον ήγέτην, έλέγξας αύτόν
διά τήν έπιδεικνυομένην διαγωγήν. Ό Βλαδιμηρέσκου προσεπάθησε νά δικαιολογηθή, άλλ’ ό Ύψηλάντης καί οι άλλοι άρχηγοί,
έπιθυμουντες συνεννόησιν καί συνεργασίαν, συμφέρουσαν εις άμφοτέρας τάς παρατάξεις, έδειξαν γενναιοψυχίαν καί ή φιλία έστω καί φαινομενικώς έπανασυνεδέθη.3 ’Έμειναν σύμφωνοι νά βοηθώνται άμοιβαίως4 εις
περίπτωσιν, καθ’ ήν οίονδήποτε έκ των στρατευμάτων θά έδέχετο έπίθεσιν
των Τούρκων, καί κατήρτισαν γραπτήν συμφωνίαν, τήν όποιαν ύπέγραψαν
ό Βλαδιμηρέσκου, ό Μακεντόνσκι, ό Χατζηπρόντα ς,
καθώς καί ό Ύψηλάντης, ό ’Ολύμπιος καί ό Φαρμάκης.
Ή έπελθοΰσα συμφωνία ύπέσχετο εύάρεστον έξέλιξιν διά τό κίνημα
τών Ηγεμονιών. Πέραν τούτου είχεν άποδειχθή ότι ό Βλαδιμηρέσ κ ο υ δέν ήτο ευκολον νά προσβάλη τούς Έλληνας, παραμένων δέ έστω
καί έξ ανάγκης σύμμαχος, τό κέρδος διά τόν άγώνα θά ήτο σημαντικόν.
Δυστυχώς αί υποσχέσεις καί ή γραπτή συμφωνία επ’ όλίγας μόνον
ήμέρας διετή ρήθησαν, διότι όΒλαδιμηρέσκου, βλέπων ότι ό Ό λ ύ μ1
2
3
4

L i ρ r a n d i, αυτόθι σ. 447.
Liprandi, αυτόθι σ. 425.
Φιλήμων Τ/Β σ. 163 έξ. Φωτεινός σ. 105 έξ.
Liprandi, αυτόθι έξ.
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π ι ο ς έπαιζε πρωτεύοντα ρόλον είς τήν έπανάστασιν ώς γνώστης προ
σώπων καί καταστάσεων, παρεσκεύασε δολοφονικήν άπόπειραν κατ’ αυτού,
άποτυχοϋσαν όμως ένεκα τής άρνήσεως τού έπιφανοΰς Βουλγάρου Ά λ ε
ξ ά V δ ρ ο υ καί των οπλαρχηγών Κωνσταντίνου καί Δημητρίου.
Συνέβη όμως καί έτερον γεγονός, τό όποιον επέσπευσε τήν έκκαθάρισιν
τής δημιουργηθείσης παρά τού Βλαδιμη ρέσκου καταστάσεως.
Ό Δημήτρης Μακεντόνσκι,1 πρώτος ύπαρχηγός τού Β λ αδιμηρέσκου, έπιστρέφων είς Γολέστι, συνήντησε τυχαίως καθ’ όδόν
τόν έπαρχον Γ κ ό ρ α καί Μεχεντίντσι2, παρά τού όποιου έπληροφορήθη ότι ό Βλάχος ήγέτης τό συγκεντρωθέν εξ έράνου μεταξύ τών χω
ρικών ύπέρ τού επαναστατικού άγώνος ποσόν έξ ένός εκατομμυρίου λέϊ,
ώς καί διάφορα άλλα χρήματα, άπέκρυψεν άπό τούς ύπαρχηγούς του άποστείλας ταΰτα μυστικώς διά τού εμπίστου του Γκίτσα Όπράνείς
Αυστρίαν, ϊνα κατατεθούν επ’ όνόματί του εις αυστριακήν Τράπεζαν. Ή
πράξις αυτή τού Βλαδιμη ρέσκου έξηγρίωσε τόν Μακεντόνσκι,
όστις κατηγόρησε δημοσία τόν άρχηγόν του ότι προτίθεται ν’ άναχωρήση
είς τήν Αυστρίαν, ένθα καί άπέστειλε τά χρήματα, τά προοριζόμενα διά
τό στράτευμα. Φοβηθείς ό Βλαδιμηρέσκου τόσον τόν Μ α κ ε ντ ό ν σ κ ι όσον καί τόν Χατζηπρόνταν, διαθέτοντας σημαντικήν
δύναμιν είς τά στρατεύματά του, έδωσε μυστικός οδηγίας νά μειωθή ή δύναμις αϋτη καί νά δολοφονηθούν μερικοί οπλαρχηγοί, άφοσιωμένοι είς
τούς Σέρβους αυτούς πολεμιστάς. Μόλις επληροφορήθη τούτο ό Μ α κεντόνσκι, εσπευσεν αμέσως επί τόπου μέ τούς άνδρας του έπιτυχών
τήν τελευταίαν στιγμήν νά διασώση έκ τής άγχόνης 7 εκ τών καλυτέρων
του οπλαρχηγών, ένός μόνον όνόματι Ίοανίτσα έκ Γκόρας άπαγχονισθέντος. Έκμανείς διά τάς δολοφονίας ταύτας ό Μακεντόνσκι
καί μεταβάς είς τό έλληνικόν
παρέλαβε τόν Χατζηπρόνταν
στρατηγεΐον, παρεκάλεσε τόν Όλύμπιον νά σπεύση μέ τούς άνδρας
του νά συλλάβη τόν Βλαδιμηρέσκου.
Πεισθείς ό ’Ολύμπιος ότι καθίστατο πλέον ανέφικτος πάσα πε
ραιτέρω συνεργασία μέ τόν Βλαδιμηρέσκου, κατήρτισε μικρόν
1 Οι άδελφοί Μακεντόνσκι, Δ η μ ή τ ρ η καί Π ά β ε λ, σέρβικης καταγωγής
(οί πρόγονοί των είχον έγκατασταθή είς Βουλγαρίαν), ήσαν εξαίρετοι πολεμισταί. Ό Δ ημ ή τ ρ η ήτο κάτοχος ξένων γλωσσών καί εύφυέστατος. Μετά τήν άποτυχίαν τής έπαναστάσεως άπεσύρθη είς Βεσσαραβίαν, ένθα παρέμεινε μέχρι τού έτους 1829, έγκατασταθείς εν συνεχεία είς Βουκουρέστι. Ένεπλάκη είς δικαστικούς αγώνας, προφανώς δι’
οικονομικούς λόγους, μέ τήν χήραν τού ’Ολυμπίου Στάναν. Ή ύπόθεσις αυτή,
άφ’ ου κατ’ έπανάληψιν συνεζητήθη είς τά ρωσικά δικαστήρια τού Κισνόβι, τελικώς
διεβιβάσθη είς τήν Σύγκλητον. L ί ρ r a n (1 ί, αύτόθι σ. 436 έξ.
2 Liprandi, αύτόθι σ. 425 έξ.
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απόσπασμα έξ άφωσιωμένων καί άνδρείων συντρόφων του καί, άφ’ ού διέταξεν, όπως τό κύριον σώμα ακόλουθη εξ άποστάσεως, άφίχθη εις τό Γολέστι καί είσελθών εις τό στρατόπεδον του Βλάχου ήγέτου, συνδιαλεγομένου την ώραν εκείνη μέ τούς άξιωματικούς του,1 ήλεγξε μετά θάρρους τάς
πράξεις του προβάς συνάμα εις παντοειδείς άποκαλύψεις, έν τέλει δέ συναινούντων των μετά του Βλαδιμη ρέσκου συμπραττόντων Σέρβων
καί Βουλγάρων άφώπλισε τούτον καί μετέφερεν εις Τυργοβίστι, ένθα τό
στρατηγεϊον του έλληνικοϋ άγώνος.2 Έκεΐ συνεκροτήθη στρατοδικεΐον,
τό όποιον έξήτασε την δλην ύπόθεσιν. Κατά τήν διεξαχθεΐσαν δίκην, πλήν
των ανωτέρω κατηγοριών, ό’Ολύμπιος κατέθεσεν ότι κατά τήν ερευνάν,
ή όποια ένηργήθη εις τήν οικίαν, ένθα διέμενεν ό Βλαδιμη ρέσκου
εις τό Γολέστι, άνεκαλύφθη καί νέα έπιστολή, άπό τό περιεχόμενον τής
όποιας άπεδεικνύετο πλήρως ή συνεργασία του μέ τούς Τούρκους, εις τούς
όποιους κατέδιδε λεπτομερώς τάς δυνάμεις του Ύψηλάντη.3
Άποδειχθείσης πλήρως τής ένοχης του τόσον έκ τών έξετασθέντων
μαρτύρων, όσον καί έκ τών προσαχθέντων άποδεικτικών στοιχείων, κατεδικάσθη είς τόν δΤ άποκεφαλισμού θάνατον, τής άποφάσεως τού στρατο
δικείου έκτελεσθείσης μετά 3 ήμέρας δΤ εκτελεστικού άποσπάσματος
συγκειμένου έκ τών στρατιωτικών Π ά ρ γ α καί Βαρνάβα. Είς τά ενδύ
ματα τού Βλαδιμηρέσκου άνευρέθησαν 5000 χρυσά δουκάτα καί
διάφορα κοσμήματα.4
1 Φ ι λ ή μ ω ν Τ/Β, σ. 104 έξ.
2 L i ρ r a n d ί, άνωτ. σ. 427 έξ. Ό Ρώσος συγγραφεύς μή διακείμενος φιλικώς πρός
τε τόν Όλύμπιον αλλά καί τόν έλληνικόν άγώνα είς τά ρουμανικά πριγκηπάτα ισχυ
ρίζεται δτι ό Βλαδιμηρέσκου άφοπλισθείς ώδηγήθη είς τά ύπόγεια τής μητροπόλεως Τυργοβίστι, ένθα έφυλακίσθη έπί 2 ήμέρας. ’Ακολούθως άγόμενος είς τό στρατηγεϊον τοϋ Ύψηλάντη καί πλησίον τοϋ ποταμού Διμποβίτσα, έφονεύθη από τόν Κ α
ραβίαν, δστις άποκόψας τήν κεφαλήν έρριψε τό σώμα είς τόν ποταμόν. Είς τά ένδύματα τοϋ Βλαδιμηρέσκου άνευρέθησαν 6000 χρυσαί λίραι καί πολύτιμοι λίθοι.
Ο L ί ρ r a n d ί αποσιωπά σκοπίμως, νομίζω, τήν διεξαχθεΐσαν δίκην διά να δυσφημήση
τόν Ύψηλάντην καί τόν Όλύμπιον ιδίως, τόν όποιον συνεχώς (καί είναι 6 μόνος
συγγραφεύς) κατηγορεί ποικιλοτρόπως.
3Φωτεινός, άνωτ. σ. 106 έξ. Κατά τάς πληροφορίας τοϋ Ν. Μοσχοπο ύλου
(άνωτ. σ. 217 έξ.), άντληθείσας έκ τών τουρκικών πηγών, πλήν τοϋ Βλαδιμηρέσκου
καί άλλων βογιάρων Ρουμάνων, ό Ρουμάνος έπίσκοπος Βουκουρεστίου, άπετάθη πρός
τόν βαλήν τοϋ Γιούργεβου X α κ ή πασδν, καταφερόμενος κατά τών Ελλήνων έπαναστατών ώς έπιβαλόντων είς τόν έγχώριον πληθυσμόν τήν συντήρησιν τών επαναστατι
κών στρατευμάτων.
1 Pouqueville, Histoire de la Regeneration de la Grèce T/A, σ. 131. Γούδας,
άνωτ. σ. 419. T. Gordon, History of the Greek Revolution T/A, σ. 140. Διά τήν
διαγωγήν τοϋ Βλαδιμηρέσκου βλέπε άποκαλυπτικήν έκθεσιν τοϋ έν Κων/πόλει
πρεσβευτοϋ τής Αύστρίας κόμητος Von Litsov πρός τόν Καγκελλάριον Metter-
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Οί Τούρκοι όμως έν τώ μεταξύ προήλαυνον,1 ό δέ Ύ ψ η λ ά ν τ η ς,
άντιμετωπίζων τα γεγονότα, ούχί δυστυχώς κατά τρόπον ρεαλιστικόν, συνεκάλεσεν είς νέαν σύσκεψιν τούς συνεργάτας του, ϊνα λάβουν τά έκ των δημιουργηθεισών νέων συνθηκών επιβαλλόμενα μέτρα. Κατά τήν σύσκεψιν
ό ’Ολύμπιος έπρότεινε νά επιτεθούν κατά των έκ Βιδινίου προελαυνόντων τουρκικών στρατευμάτων πλησίον τής Όλτένια, διότι έν περιπτώσει έπιτυχίας θά έξηναγκάζοντο τά έκ Βουκουρεστίου καί Σιλιστρίας
όρμώμενα τουρκικά στρατεύματα νά υποχωρήσουν. Πέραν τούτου έπίστευεν ότι, άν οί έπαναστάται κατώρθωναν νά καταλάβουν τήν περί τήν
Όλτένια περιοχήν, θά έπετύγχανον νά έξεγείρουν τούς Ρουμάνους πανδούρους, εύρισκόμενοι δέ πλησίον των σερβικών καί βουλγαρικών περιοχών,
εϊχον έλπίδας νά τύχουν καί τής συνδρομής τών πολεμικών άνδρών τών
χριστιανικών έκείνων υποδούλων περιοχών. Τό σχέδιον όμως ήτο τολ
μηρόν καί έλαχίστας έλπίδας έπιτυχίας παρουσίαζε, διότι αί περιοχαί
έκεΐναι ήσαν πλήρεις τουρκικών στρατευμάτων, άτινα είχον παραλύσει
πάσαν έπαναστατικήν κίνησιν, δι’ δ καί έγκατελείφθη.
Μετά τό πέρας τής συσκέψεως ό Νικόλαος Ύψηλάντης
μέσφ τών διαβάσεων του Κούρτεα Ντέ “Αρτζες κατηυθύνθη είς τό Ρίμνικ,
όπου θά έφθανε καί ό άρχηγός κατά τήν 26 Μαΐου 1821, ό Σάββας μέ
800 άνδρας διετάχθη νά παραμείνη είς Μερτιτζένι βαρυνόμενος μέ πολλάς
υποψίας, ό Καραβιάς μέ τόν Μακεντόνσκι θά παρέμενον έκεΐ
πλησίον ευρισκόμενοι έν αναμονή διαταγών, ό δέ Ό λ ύ μ π ι ο ς μέ έν
μέρος τών στρατευμάτων του καί μέ 3 πυροβόλα, ευρισκόμενος μετά τού
Φ α ρ μ ά κ η είς Κούρτεα ντέ "Αρτζες, άφήνων έκεΐ τόν συνεργάτην του
μέ 300 άνδρας, θά κατηυθύνετο μέ τήν υπόλοιπον δύναμιν είς Ρίμνικ προς
συνάντησιν του αρχηγού.
Ή περαιτέρω έξέλιξις τών στρατιωτικών πραγμάτων είς τά πριγκηπάτα του Δουνάβεως παρουσιάζετο ώς κατωτέρω. Ό ’Αλέξανδρος
Ύψηλάντης τήν 26 Μαΐου έπληροφορήθη άπό τόν οπλαρχηγόν
Δούκαν ότι ισχυρά τουρκική δύναμις όρμηθεϊσα έκ Βουκουρεστίου έπετέθη κατά τής μονής Νοτσέτουλ, τήν όποιαν ύπερησπίζετο ό οπλαρχη
γός Γιάννης Κολοκοτρώνης καί περιεκύκλωσε ταύτην, ένφ
έτέρα φάλαγξ, κινουμένη έπί τής οδού τής άγούσης είς Μπράσοβ, άπέβλεπεν είς τήν άποκοπήν τής ύποχωρήσεως τών στρατευμάτων. Καί ό μέν
Κολοκοτρώνης, άφ’ ού ήμύνθη σθεναρώς καί άπέκρουσε τάς έπιθέσεις πολυαρίθμων Τούρκων, βλέπων ματαίαν πάσαν περαιτέρω άντίnich υπό χρονολογίαν 15 Αύγουστου 1821, παρά Κ λ. Νικολαΐδη, ‘Ιστορία τού
Ελληνισμού μέ βάσιν τήν Μακεδονίαν σ. 286.
1 Liprandi, άνωτ. σ. 429 έξ.

134

I. K. Βασδραβέλλη

στάσιν ενεκα τοϋ όγκου των εχθρικών δυνάμεων, έπωφεληθείς τοϋ νυκτε
ρινού σκότους καί τής ραγδαίας βροχής, επέτυχε να έξέλθη τής μονής μέ
συντεταγμένος τάς δυνάμεις καί νά ένωθή μέ τον Ύψηλάντην, όΔούκας όμως, φυλάσσων επίκαιρον στρατηγικόν σημεΐον καί έπηρεασθείς
άπό την αναγκαστικήν ύποχώρησιν τοϋ Κολοκοτρώνη, έπεδείξατο
δειλίαν καί έγκατέλειψε τήν θέσιν του καί, άφοϋ άνέφερε την τοιαύτην ύποχώρησιν εις τον Ύψηλάντην, έξηφανίσθη πρός τά αυστριακά σύνορα.
Ό Ύψηλάντης κατόπιν των ανωτέρω διέταξε σύμπτηξιν των
στρατευμάτων του πρός Ρίμνικ, τήν δέ 31 Μαΐου1 ολόκληρος ή δύναμις,
πλήν μερικών άποσπασμάτων φυλαττόντων επικαίρους στρατηγικός θέ
σεις, διήλθε τόν ποταμόν Όλτε μέ κατεύθυνσιν πρός τό Ρίμνικ, μικράν
πόλιν κειμένην εις τήν δεξιάν όχθην τοϋ ποταμοϋ, πλησίον στενωποϋ
άγούσης εις ύψηλά όρη. Εις τήν πόλιν ταύτην άφίχθη καί όΜακεντόνσ κ ι2 ήγούμενος μικράς δυνάμεως, ένταχθείς εις τά στρατεύματα τοϋ Ύ ψ ηλάντη. Κατά τήν πρός τό Ρίμνικ σύμπτηξιν τών έλληνικών δυνάμεων ό
Σάββας3 Καμινάρης, όστις προηγουμένως εύρίσκετο υπό τάς διαταγάς τοϋ Ύ ψ η λ ά ν τ η εις Μερτιτζένι, τή μεσολαβήσει τοϋ Ο ύ δ ρ ίσ κ ι, παρέλαβε τούς άνδρας του καί παρουσιασθείς εις τόν Τ α χ ή ρ άγαν
έδήλωσεν υποταγήν. Καί ώς νά μήν ήρκει τοΰτο, συμπράττων μέ τουρκικήν
δύναμιν έπετέθη κατά τής οπισθοφυλακής τοϋ Ύψηλάντη καί άλλων
βραδυπορούντων άτάκτων καί κατέσφαξε περί τούς 20 άνδρας έτέρων 60
πνιγέντων εις τόν ’Όλτε, καθ’ ήν στιγμήν προσεπάθουν διωκόμενοι νά διαβοϋν τόν ποταμόν.
Οί Τοϋρκοι έν τώ μεταξύ άπό τό Βιντίν καί τήν Νικόπολιν παρηκολούθουν τήν σύμπτηξιν τών έλληνικών δυνάμεων άπό άποστάσεως 20 βερστίων, προελαύνοντες κατά μήκος τής δεξιάς όχθης τοϋ ποταμοϋ, ή δέ εμ
προσθοφυλακή ύπό τόν Κεχαγιάμπεην έπλησίαζε πρός τό Τυργοβίστι.
Τά εις Ρίμνικ συγκεντρούμενα στρατεύματα τοϋ Ύψηλάντη κα
τόπιν τόσων περιπλανήσεων, στερήσεων καί άτυχημάτων δέν εύρίσκοντο
άπό άπόψεως ήθικοϋ εις υψηλόν έπίπεδον. Μόνον ό Ιερός Λόχος, άποτελούμενος άπό ένθουσιώδεις "Ελληνας σπουδαστάς, έφαίνετο εύχαριστη1 L ί ρ r a n d ϊ, αυτόθι σ. 431 έξ.
2 Ό Μακεντόνσκι είχε τήν γνώμην ότι δέν έπρεπε νά δοθή ή μάχη εις τό
Δραγκατσάνι, άλλα νά στηθούν ένέδραι είς τούς Τούρκους καί έν γένει νά διεξαχθή κατά
τών Τούρκων άτακτος πόλεμος. Αύτόθι σ. 433. Τό ίδιον είς γενικωτέραν κλίμακα, ώς γρά
φω ανωτέρω, είχε προηγουμένως υποστηρίξει ό ’Ολύμπιος, άλλ’ ό Ύψηλάντης,
υποστράτηγος τακτικού στρατού, έκπαιδευθείς μέ άλλην μέθοδον καί τακτικήν δέν ήτο
δυνατόν νά υίοθετήση τοιαύτας όποδείξεις.
3 Ό Σάββας Καμινάρης, προδότης τού άγώνος, έδολοφονήθη είς τό Βου
κουρέστι άργότερον ύπό τών Τούρκων συμπράττοντος τού αυστριακού προξένου Ο ύδρίσκι (Liprandi, αύτόθι σ. 447). Οί προδόται είναι άξιοι τής μοίρας των.
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μένος, διότι προσήγγιζεν ή ώρα να συγκρουσθή προς τούς Τούρκους.1 "Έψαλλον άπελευθερωτικά θούρια εις τάς οδούς του Ρίμνικ καί τήν νύκτα τής 1
Ιουνίου μαζύ μέ άλλα στρατεύματα άπεστάλη είς Δραγκατσάνι είς
άπόστασιν 70 βερστίων άπό τό Ρίμνικ, πλησίον τής δεξιάς όχθης του πο
ταμού Όλτε. Ό Ύψηλάντης τήν 2 Ιουνίου κατήλθεν άπό τό Ρίμνικ
καί έστάθμευσεν εις χωρίον άπέχον 15 βέρστια άπό τό Δραγκατσάνι σκοπών
να δοκιμάση τήν τύχην των οπλών. Τό χωρίον Δραγκατσάνι κεΐται είς τό
άκρον ενός υψώματος, έμπροσθεν καί δυτικώς τού οποίου εκτείνεται εύρεία
κοιλάς περιβαλλομένη ύπό πυκνού δάσους. Εκεί είχε συγκεντρωθή εν μέ
ρος των Ελλήνων έπαναστατών ύπό ποικίλους άρχηγούς, άλλαι δέ δυνά
μεις εύρίσκοντο εν πορεία προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην.
Ό ’Ολύμπιος, διορισθείς γενικός άρχηγός των δυνάμεων έκεΐ,
ένήργησε έπιθεώρησιν. Γνωρίζων δέ τό ορμητικόν τού χαρακτήρος αλλά
καί τήν έπιπολαιότητα τού Καραβιά, ό όποιος ήγειτο τής εμπροσθο
φυλακής άποτελουμένης άπό άτακτα στρατεύματα καί τον 'Ιερόν Λόχον,
συνέστησεν, όπως άποφύγουν νά έμπλακοΰν είς μάχην προς τούς Τούρκους,
άν προηγουμένως δέν συνεκεντρώνοντο εκεί όλαι αί δυνάμεις καί δεν άφικνεΐτο καί ό ίδιος μέ τούς άνδρας του, οϊτινες εϊχον άναχωρήσει άπό τό
Κούρτεα ντε "Αρτζες, καί έβάδιζον προς τό Δραγκατσάνι. Προσέθεσε δέ
ότι παρακολουθών τήν κίνησιν των τουρκικών στρατευμάτων προέβλεπεν
ώς λίαν πιθανήν έπίθεσιν τού ύπό τον Καραφεήζ ιππικού καί συνεπώς
έθεώρει άπαραίτητον νά συμμετάσχουν όλα τά έλληνικά έπαναστατικά
σώματα.2
Μετά τάς δοθείσας έντολάς ό ’Ολύμπιος άνεχώρησε διά νά όδηγήση τούς άνδρας του άνερχομένους είς 1500 περίπου είς τό πεδίον τής άναμενομένης μάχης, κατ’ ούσίαν δέ ουδείς παρέμεινεν εκεί υπεύθυνος άρχη
γός τών μέχρι τότε συγκεντρωθεισών δυνάμεων, διά νά εχη τό γενικόν πρό
σταγμα.
Ό Κ α ρ α φ ε ή ζ εν τώ μεταξύ, άρχηγός τής τουρκικής έμπροσθοφυλακής, άποτελουμένης άπό ιππείς καί πεζούς τού τακτικού στρατού δυνάμεως 2500 άνδρών, μεθ’ ών συνέπραττον καί 200 ντελήδες (άτακτοι ιππείς),
προήλασε μέχρι τού δάσους τού Δραγκατσανίου, πλησίον ένός πυρποληθέντος πανδοχείου, όπου καί προέβη είς έσπευσμένας οχυρώσεις έν αναμο
νή τής έλληνικής επιθέσεως, παρακολουθών συνάμα έκεΐθεν τάς κινήσεις
τών περί τόν Όλύμπιον στρατευμάτων.
Ό Καραβιάς προεπορεύετο τής έλληνικής παρατάξεως μέ εν σώμα
1 L i ρ r a n d ί, αυτόθι σ. 431 έξ.
2 L i ρ r a η d i, άνωτ. σ. 4433 έξ. Βλέπε καί Άθ. Γ ο ύ δα, Θανάσης Καρ
πέ νησιώτης κ.λ.π. σ. 445.
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άτακτων, ήκολούθει ό Νικόλαος 'Υψηλάντης καί ό Κ. Σ ο ϋτ σ ο ς μέ τον 'Ιερόν Λόχον καί εις μεγάλην άπόστασιν ό Γεώργιος
Υψηλάντης μέ τό πεζικόν. Οί άλλοι οπλαρχηγοί μέ τά σώματά των
παρέμειναν εκεί πλησίον εν άναμονή οδηγιών. Δυστυχώς, πέραν τής έλλείψεως όργανώσεως, μία άτυχής μοίρα κατηύθυνεν έξ υπαρχής τήν έλληνικήν έπανάστασιν εις τά πριγκηπάτα του Δουνάβεως. Κατά τήν άπουσίαν
του ’Ολυμπίου ό άρχηγός τής εμπροσθοφυλακής Καραβιάς, βλέ
πουν τάς ύπό του Καραφεήζ άναφθείσας πυράς προς έξυπηρέτησιν τών
οχυρωματικών έργων καί ύπολαβών ταύτας ώς τεκμήριον έτοιμαζομένης ύποχωρήσεως, κατά τινας δέ μεθυσθείς1 καί έπιθυμών έν τή έπιπολαιότητί του νά εξασφάλιση τό γέρας μιας εύκολου νομιζομένης νίκης, εκινήθη
προς τό παρακείμενον μοναστή pio ν Σερμπανέστι, άποσκοπών είς τήν κατάληψιν πλησίον εύρισκομένης γεφύρας, ϊνα άποκλείση τήν τουρκικήν υποχώρησιν, διατάξας συνάμα τούς άνδρας του νά πυροβολήσουν τούς προπορευομένους τοϋ Καραφεήζ 200 ντελήδες, χωρίς νά ένημερώση περί
τών τοιούτων ενεργειών του τούς άλλους άρχηγούς τών μονάδων, ϊνα λάβουν
τά άναγκαιοϋντα μέτρα.
Καί οί μέν ντελήδες ύπεχώρησαν προ τών πυρών τών άνδρών τοϋ Κ α
ραβία, άλλ’ ό Καραφεήζ άντιληφθείς ότι ούδεμία συνοχή δυνάμεων
καί στρατιωτική διάταξις μάχης ύπήρχεν εις τό άντίπαλον στρατόπεδον
καί οτι τό κύριον έλληνικόν στράτευμα εύρίσκετο είσέτι μακράν εις τούς
άμπελώνας, έπετέθη δι’ όλων τών δυνάμεών του έξαναγκάσας εντός ολίγου
τόν Καραβιάν νά τραπή εις φυγήν. Τοιουτοτρόπως οί Τούρκοι εύρέθησαν προ τοϋ Τεροϋ Λόχου, άπέχοντος μόλις ήμισυ βέρστιον άπό τής
ελληνικής εμπροσθοφυλακής.
Οί Τερολοχϊται εϊχον σχηματίσει τετράγωνον2 δυνάμεως 600 άνδρών
ένισχυμένων μέ 3 πυροβόλα, άντεμετώπισαν δέ τήν τουρκικήν έπίθεσιν
μέ σταθερότητα, τόλμην καί θάρρος άπαράμιλλον καί τελικώς τόσον διά
τών όπλων όσον καί δι’ εύστοχων βολών τοϋ πυροβολικοϋ έπέτυχον ν’
άποκρούσουν τήν πρώτην έπίθεσιν. Οί Τοϋρκοι όμως, άνασυνταχθέντες
εντός όλίγου, ένήργησαν νέαν σφοδροτέραν έπίθεσιν. 'Ο 'Ιερός Λόχος
μετά τήν φυγήν τοϋ Καραβιά εύρέθη μόνος, άνευ στηρίγματος, άνευ
εφεδρειών. "Ολοι οί Τερολοχϊται ήσαν νέοι Έλληνες σπουδασταί εκ Ρου
μανίας, Βεσσαραβίας καί Ρωσίας, τέκνα τών έκεΐ άλλοτε άνθουσών έλληνικών παροικιών. Έπολέμησαν άπαντες άνδρείως παρά τήν ελλειψιν στρα
τιωτικής έκπαιδεύσεως καί εμπειρίας καί άντάξιοι τών παραδόσεων καί
τοϋ πατριωτικοϋ ένθουσιασμοϋ, υπό τοϋ όποιου κατείχοντο, έφάνησαν άξιοι
1 Φωτεινός, αυτόθι σ. 118. L i ρ r a n d i, αότόθι σ. 433
2 Liprandi, αυτόθι σ. 435.
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τής πατρίδος καί των ιδεωδών τής έλευθερίας, διά τα όποια έμάχοντο, προκαλέσαντες τον θαυμασμόν τόσον των εύνοϊκώς προς τήν έπανάστασιν
προδιατεθειμένων όσον καί των αντιπάλων Τούρκων.1 Παρά τήν γενναίαν
άντίστασιν οί Τούρκοι, πολυάριθμοι καί έμπειροπόλεμοι, διέσπασαν τό
τετράγωνον καί ήρχισεν άγων σώμα προς σώμα μέ μεγάλας άπωλείας των
Ιερολοχιτών.
Ό ’Ολύμπιος εύρίσκετο ήδη έν πορείμ προς τό Δραγκατσάνι επί
κεφαλής τών εμπειροπολέμων άνδρών του. Προεπορεύετο ό ίδιος μέ 60
ιππείς, όταν ήκουσε τον κρότον τών πυροβόλων τής διεξαγομένης μάχης
καί άμέσως άντελήφθη τήν κατάστασιν, τήν όποιαν είχε δημιουργήσει ή
άσύνετος πράξις τοϋ Καραβιά. «Άνάθεμάτον, είπε, μας κατέστρεψεν ό
Καραβιάς»2 3καί άμέσως έκάλπασε μέ τούς 60 ιππείς του εις τό πεδίον
τής μάχης, εύρισκομένης εις τό τέρμα της, ένθα επιτεθείς μετά μεγάλης
όρμής έπέφερε σύγχυσιν εις τούς Τούρκους καί εδωσε τόν καιρόν εις τούς
έναπομείναντας Τερολοχίτας νά καταφύγουν είς τό δάσος καί νά διασωθούν.
Πόσοι εκ τών 'Ιερολοχιτών διεσώθησαν, είναι άγνωστον ελλείψει άσφαλών
πηγών. Κατά τήν μάχην ταύτην επεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι έκ τών άξιωματικών εθελοντών τού 'Ιερού Λόχου όΔημ. Σοΰτσος, ό Γάλλος Bor
dier άπό τήν Τζένοβα καί οί περισσότεροι τών άξιωματικών μετά τής
μεγαλυτέρας δυνάμεως τών ύπ’ αυτούς νεαρών σπουδαστών. Μόνον 3 Ίερολοχίτας ήχμαλώτισαν οί Τούρκοι ως καί τήν στρατιωτικήν μουσικήν,
τήν όποιαν είχε δωρήσει ό Ρουμάνος Νίκου ΝτελέσκουΓκολέσκου. Ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος κατά τήν αιφνιδιαστικήν καί
σωτηρίαν διά τούς έναπομείναντας Τερολοχίτας έπίθεσίν του άπώλεσεν
11 άνδρας καί τόν ίππον του, έτραυματίσθη δέ καί ό ίδιος3- «Παν ο,τι ή αν
δρεία, γράφει ξένος συγγραφεύς,4 παν ο,τι ό ένθουσιασμός ήδύναντο νά
προσφέρουν, έπετέλεσε κατά τήν ήμέραν εκείνην ό θρυλικός Γεωργά
κης ’Ολύμπιος».
Αύτήν τήν άτυχή εκβασιν εσχεν ή μάχη τού Δραγκατσανίου.5 Τήν
αύγήν τής 6 ’Ιουνίου έπληροφορήθη ό Ά λ. Ύ ψ η λ ά ν τ η ς τ’ άποτελέσματα τής μάχης, τά όποια τόν συνέτριψαν. 'Ο Μακεντόνσκι6, πού
1 Μοσχόπουλος, αυτόθι σ. 221, όπου αί τουρκικαί κρίσεις. L i ρ r a n d i,
αυτόθι σ. 435, όπου αί κρίσεις του συγγραφέως τούτου καταφερομένου κατά του κινήμα
τος τών 'Ηγεμονιών, τοϋ Ύ ψ η λ ά ν τ η καί τών συνεργατών του. Βλέπε καί Φωτει
νόν, αυτόθι σ. 435 έξ.
2 L i ρ r a n d i, αυτόθι σ. 435 έξ.
3 L i ρ r a n d i, αύτόθι σ. 435 έξ.
4 A. Brofferio, Σελίδες έκ τής Έλλην. Έπαναστάσεως σ. 104 έξ.
5 Βλέπε παρά Νικολαΐδη, άνωτ. σ. 286 έξ., ένθα ή έκθεσις τοϋ κόμητος Von
L i t s ο ν έξιστοροϋσα ώρισμένα γεγονότα σχετικά μέ τήν μάχην ταύτην.
6 L i ρ r a n d i, αυτόθι σ. 436 έξ.
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εύρίσκετο εις τό στρατηγεϊον του αρχηγού τής έπαναστάσεως μέ 16 ανδρας,
είσηγήθη νά σπεύσουν μέ τούς έναπομείναντας πολεμιστάς προς συνάντησιν των ήττηθέντων στρατευμάτων καί νά λάβουν τά εκ των περιστάσεων
επιβαλλόμενα μέτρα. Μόλις όμως ήρχισαν νά κατευθύνωνται εκεί, συνήντησαν τούς ύποχωρούντας καθ’ ομάδας καί μετ’ ολίγον εφθασαν καί οί
αδελφοί του μέ τά υπολείμματα τού στρατού. Άπελπισθείς εκ τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, κατηυθύνθη προς τό Ρίμνικ καί τελικως εις τήν
μονήν Κόζια, όπου εφθασε τήν 8ην ήμέραν. Έκει άφίχθη καί ό Γ ε ω ρ γ άκης ’Ολύμπιος μέ τούς ανδρας του καί, άντιλαμβανόμενος ότι καθί
στατο προβληματική ή άνασύνταξις των δυνάμεων, συνεβούλευσε τόν
άρχηγόν νά διέλθη τά πλησίον εύρισκόμενα σύνορα καί νά καταφύγη είς
τήν Αύστρίαν. Ό ίδιος έδήλωσε ότι θά μετέβαινε νά συναντήση τόν Καντακουζηνόν είς τό Σκουλένι καί θά προσεπάθει τελικως νά κατευθυνθή είς τήν Βεσσαραβίαν. Άπεχωρίσθησαν δακρύοντες διά τό ναυάγιον
τόσων ελπίδων.1
Άφιχθείς ό Ύ ψ η λ ά ν τ η ς είς τά αύστριακά σύνορα τήν 14 ’Ιου
νίου 18212 άπέστειλε τόν Λασσάνην ώς γερμανομαθή είς τό συνορια
κόν λοιμοκαθαρτήριον Ρόττερτουμ, ί'να επιτύχη παρά τού συνταγματάρχου
Σ β ί ν τ τήν άδειαν διελεύσεως δι’ Αυστρίας προς τήν Ελλάδα. Πιστεύσας
ό αρχηγός είς τάς διαβεβαιώσεις τού Σ β ί ν τ, παρέλαβε τόν Λασσάνην
καί τινας επιτελείς καί ύπό τό ψευδώνυμον Δημήτριος Παλαιόγενίδης τήν 15 ’Ιουνίου 1821 είσήρχετο είς τό αυστριακόν έδαφος,
όπου άντί φιλοξενίας καί διευκολύνσεως προς διέλευσιν ένεκλείσθη είς
σκοτεινόν καί υγρόν υπόγειον τού φρουρίου Μούγκατς. Ή ανθελληνική
πολιτική τού Μέττερνιχ, πολεμίου σφοδρού παντός εθνικού απελευ
θερωτικού κινήματος έν Εύρώπη, αλλά καί παρά τάς περί αντιθέτου διατά
ξεις τού διεθνούς δικαίου, διότι έπρόκειτο περί πολιτικών φυγάδων, άλλα
καί παρά τά συμφωνηθέντα είς Λοΰμπλιν μεταξύ Ρώσων καί Αύστριακών,
όπως έπιτραπή ή διέλευσις, άλλ’ όχι ή σύλληψις καί προφυλάκισις τού
Ύ ψ η λ ά ν τ η, έθριάμβευσε. Ή Αύστρία εφέρθη χαρακτηριστικώς σκλη
ρά προς τόν άτυχήσαντα άρχηγόν τής έλληνικής έπαναστάσεως.
Ό ’Ολύμπιος, άποχωρισθείς τού Ύ ψ η λ ά ν τ η είς τό μοναστήριον Κόζια, έπανήλθεν είς Κίμπουλουγκ προς συνάντησιν τής συζύγου του
καί των δύο άνηλίκων τέκνων του ’Αλεξάνδρου καί Μιλάνου.
Άποχαιρετίσας μέ πόνον τήν οίκογένειάν του, μέ τήν υγείαν κλονισμένην
1 Γ ο ύ δ α ς, άνωτ. Τ/Ε σ. 433. Κατά τάς τουρκικάς πηγάς ή οικογένεια των Ύ ψ ηλ α ν τ (Τ> ν, παρασυρθεΐσα είς τήν έλληνικήν έπανάστασιν κατεστράφη, άλλα καί όλοι
οί Φαναριώται άπώλεσαν άρίστην σταδιοδρομίαν. Μοσχόπουλος, άνωτ. σ. 223.
L i ρ r a n d i, αύτόθι σ. 438.
2 Liprandi, αυτόθι σ. 433.
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καί μέ ανεπούλωτα τραύματα, μετέβη μέ τούς άνδρας του προς συνάντη
ση/ του φίλου καί συμπατριώτου του Φ α ρ μ ά κ η, οστις μέ το σώμά του
έφύλαττε τήν στρατηγικήν διάβασιν των Καρπαθίων παρά τό Κούρτεα
ντέ ’Άρτζες. Παρ’ όλα τά ατυχήματα δεν εϊχεν άπολέσει τό ήθικόν
του. Ή ζωή του εξαίρετου αυτού πολεμιστού, οστις άν έπέζη τού άγώνος
τής Μολδοβλαχίας θά έξειλίσσετο εις ενα έκ των επιφανών ήγετών τής
έλληνικής έπαναστάσεως τού 1821, ήτο πλήρης αγώνων καί μόχθων.
Γνωρίζων καλώς τήν κατάστασιν των Ηγεμονιών, αΐτινες εϊχον πλημμυ
ρίσει άπό τουρκικά στρατεύματα τής λίαν ίσχυράς τότε ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, είχε μέν άποβάλει πάσαν ελπίδα παρατάσεως ενός συστημα
τικού άγώνος, έπίστευεν όμως ότι μία προσωρινή εκεί παραμονή μερικών
άτάκτων επαναστατικών σωμάτων θ’ άπετέλει ενα διαρκή εκνευρισμόν
τών Τούρκων μέ επακόλουθα τήν καθήλωσιν καί άπασχόλησιν εχθρικών
δυνάμεων, αΐτινες άλλως θά ήδυναντο νά δράσουν είς άλλας περιφερείας
έναντίον τών έπαναστατησάντων Ελλήνων.
Μαζύ μέ τόν Φαρμάκην, διέθετον δύναμιν 800 περίπου πολεμιστών
κατά τό πλεΐστον εφίππων, οϊτινες καί άπετέλουν τήν μόνην έναπομείνασαν
συγκεκροτημένην δύναμιν τού επαναστατικού στρατού τών Ηγεμονιών.
Μέ τούς ανδρας αυτούς καί μέ τήν προϋπόθεσιν ότι θά έπετύγχανον οί δύο
έκ Μακεδονίας άρχηγοί νά ενεργήσουν νέαν στρατολογίαν, άπεφάσισαν
νά επιτεθούν κατά τών τουρκικών φρουρών.1 Έκκινήσαντες έκ τών υψω
μάτων τής Βράντζας κατήλθον καί έπυρπόλησαν τήν πόλιν Νιάμζ2 καί εν
μέρει τήν πόλιν Φολτιτζένι καί έξεδίωξαν τάς εκεί τουρκικός φρουράς
μέχρι τού Πασκάν, όπου διένειμον επαναστατικός προκηρύξεις, διά τών
οποίων διεκήρυττον ότι θά εξακολουθήσουν πολεμοϋντες τούς Τούρκους
καί ότι θά καταλάβουν καί τήν πόλιν Ρομάν. Έν τούτοις, παρά τάς καταβληθείσας προσπάθειας, όχι μόνον νέα στρατολογία δεν έπετεύχθη αλλά καί
πολλοί πολεμισταί, αύτόχθονες καί άλλοι σλαβικής καταγωγής, θεωροΰντες
ματαίαν πάσαν περαιτέρω άντίστασιν, ένεκα τών σκληρών άντιποίνων καί
τής τρομοκρατίας τών Τούρκων κατά τού εγχωρίου πληθυσμού, έγκατέλειψαν τόν άγώνα, άπέμειναν δέ μόνον οί παλαιοί άφωσιωμένοι συμπολεμισταί
τών δύο άρχηγών. Κατόπιν τής τοιαύτης εξελίξεως τών πραγμάτων, βλέπων
ό Ό λ ύ μ π ι ο ς ότι πάσα ελπίς ώργανωμένης άντιστάσεως έξέλιπεν, μή
δυνάμενος δέ νά καταφύγη καί ό ίδιος είς τήν Αυστρίαν, όπου ένεκα τών
παλαιοτέρων του αναμίξεων είς τά έπαναστατικά κινήματα τών Σέρβων ιδίως
ήτο τελείως άνεπιθύμητος,3 άπεφάσισε μαζί μέ τόν Φαρμάκην νά κα
1 Φ ι λ :) μ α> ν Τ/Β σ. 200. Ό Φωτεινός, άνωτ. σ. 126, άναβιβσζει τήν δύναυιν
είς 450 ανδρας.
2 Έπιθεώρησις Τέχνης Τ/Ε 1957, σ. 218 έξ., ένθα ή εκθεσις το0 Wolf.
3 L i ρ r a n d i αυτόθι, σ. 439 έξ.
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ταφύγουν εις τά όρη τής Μολδαβίας καί να προσπαθήσουν να ένωθοΰν μέ
τάς δυνάμεις του πρίγκηπος Καντακουζηνοΰ (αϊτινες όμως εϊχον διαλυθή είς την μάχην παρά τό Σκουλένι καί τοϋτο ήγνόει ό Ό λ ύ μ π ι ο ς),
εάν δέ τούτο τελικώς δέν κατωρθοΰτο, διερχόμενοι τό λοιμοκαθαρτήριον
τοΰ Προύθου, νά είσέλθουν είς την υπό των Ρώσων κατεχομένην Βεσσαραβίαν.
Άφ’ οδ κατέστρεψαν τά 3 πυροβόλα, άχρηστα διά περαιτέρω επιχει
ρήσεις, κατηυθύνθησαν είς τήν Σινάϊα, όπου ό ’Ολύμπιος έπληροφορήθη δτι τούς αναζητεί ό σιλιχτάρης τοΰ κεχαγιάμπεη επί κεφαλής ίσχυράς δυνάμεως, έχούσης ως σκοπόν τήν καταδίωξιν καί διάλυσιν των έναπομεινάντων έπαναστατών. Μέ τον Τούρκον σιλιχτάρην συνέπραττε καί ό
προδότης χιλίαρχος Σάββας. 'Ο ’Ολύμπιος επέτυχε νά ελθη εις επα
φήν μέ τον Σάββαν, οστις πράγματι, μνήμων παλαιάς φιλίας καί συνερ
γασίας μέ τούς δύο άρχηγούς, διηυκόλυνε τούς Έλληνας πολεμιστάς νά
κατευθυνθοΰν είς Μολδαβίαν, παραπλανήσας τούς Τούρκους, άλλ’ άνέλαβε
καί νά περιθάλψη καί ν’ άποκρύψη 20 βαρέως τραυματίας καί άσθενεΐς
Έλληνας έπαναστάτας.
Τοιουτοτρόπως ό ’Ολύμπιος καί ό Φαρμάκης, παρακάμψαντες
τό Κίμπουλουγκ καί προχωρήσαντες μέσφ όρέων καί δασωδών έκτάσεων
πλησίον των αυστριακών συνόρων έπέτυχον νά είσέλθουν είς Μολδαβίαν,
άφ’ ου συνεκρούσθησαν νικηφόρως προς τουρκικόν καταδιωκτικόν άπόσπασμα έκ 200 Τούρκων πλησίον τής Ντόρνα καί ήνώθησαν παρά τά σύν
ορα τής Μολδαβίας μέ μικράν δύναμιν πολεμιστών ύπό τούς οπλαρχη
γούς Δημήτριον καί Γιάννη Σίμπα, άνελθούσης οΰτω τής όλης
δυνάμεως τών έναπολειφθέντων έπαναστατών είς 900 άνδρας.
Μόλις είσήλθον είς τό έδαφος τής Μολδαβίας, ό ’Ολύμπιος τραυ
ματισμένος άπό τήν μάχην τοΰ Δραγκατσανίου, μέ άνεπούλωτα είσέτι τά
τραύματα, ύποστάς δέ καί τόσας άλλας κακουχίας καί άπαγοητεύσεις ήσθένησε βαρέως καί παρέμεινε επί ενα μήνα κατάκοιτος. Είς τά ορη τής Μολ
δαβίας ευρισκόμενος έπληροφορήθη καί τήν λυπηράν εϊδησιν τής κατα
στροφής τών δυνάμεων τοΰ Καντακουζηνοΰ είςτό Σκουλένι. Ή
εΐδησις αύτη έπέδρασε δυσμενώς επί τών άνδρών τοΰ ’Ολυμπίου. Οί σλαβι
κής καταγωγής καπετανέοι, οί μετ’ αύτοΰ συμπράττοντες Στόϊκο καί Κίρτζαλη Γκεόργε μετά 300 άνδρών άπεχώρησαν καί είσήλθον εις τό αύστριακόν έδαφος. Τοΰτο έσχε δυσμενή έπίδρασιν είς τό στράτευμα τοΰ ’Ολυμπίου,
οστις ως παλαιός άξιωματικός τοΰ ρωσικοΰ στρατού άπέστειλεν είς τόν
κυβερνήτην τής Βεσσαραβίας Κατακάζην έπιστολήν, μέ τήν παρά
κλησης όπως διευκολυνθή ή μετάβασίς του έκεΐ. Έσκέπτετο νά τερματίση
τον άγώνα κατόπιν τόσων άτυχημάτων καί ν’ άποσυρθή είς Βεσσαραβίαν,
άλλά δέν έλαβεν άπάντησιν άπό τόν κυβερνήτην.
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Εις τα ορεινά τής Μολδαβίας, παρά τήν μονήν Σλάτινα, άφίχθη καί ό
Σέρβος οπλαρχηγός Μπλάντεν1 μέ 16 όπολειφθέντας Σέρβους πολε
μιστής, οστις, διασωθείς κατά τήν μάχην του Σκουλενίου, περιεπλανάτο
εις τά όρη μέχρι τής συναντήσεώς του μέ τό σώμα τοϋ ΌλυμπίουΦ α ρ μ ά κ η.
Κατά τό διαρρεΰσαν διάστημα ό πασάς τής Βραΐλας,2 παρακολουθών
τά γεγονότα, άπέστειλεν ένίσχυσιν εις τό άπόσπασμα τοϋ προμνησθέντος
σιλιχτάρη, μέ τόν όποιον συνέπραττεν ό αύστριακός πράκτωρ Wolf, άποτελουμένην άπό 600 άνδρας, οϊτινες όδεύοντες πρός τό Φολτιτζένι καί
τάς δασώδεις περιοχάς τοϋ Κουρνουλοϋτζι πρός άνακάλυψιν τοϋ ’Ολυμ
πίου ώς καί άλλων διασκορπισμένων επαναστατών, ούχί μόνον ούδέν
επέτυχον, άλλά συνεπλάκησαν καί μέ τά αυστριακά συνοριακά φυλάκια
καί ύπεχώρησαν.
Τήν έπομένην τής συμπλοκής αυτής άναγνωριστική δύναμις τοϋ
’Ολυμπίου συνηντήθη μέ άπόσπασμα των δυνάμεων τοϋ Σιλιχτάρ
άγά παρά τήν μονήν Σλάτινα καί έτρεψε τοϋτο εις φυγήν,3 ένώ ό Μ π λ ά ντ ε ν μέ τους εύαρίθμους Σέρβους, ένισχυμένος μέ άνδρας τοϋ’Ο λ υ μ π ί ο υ,
έτρεπεν εις φυγήν παρά τό Φολτιτσένι 200 Τούρκους, άλλά καί έτερος οπλαρ
χηγός τοϋ Φαρμάκη, ό Γεώργιος Κολαούζ, έξηνάγκαζεν εις
ύποχώρησιν παρά τό Τίργκου Νεάμτς καί άλλο τουρκικόν άπόσπασμα.
Εις τήν μονήν Σλάτινα ό’Ολύμπιος μέ τούς συνεργάτας του παρέμειναν έπί 5 ήμέρας σκεπτόμενοι περί τοϋ πρακτέου. Καί εΐχον μέν τρέψει
εις φυγήν τά τουρκικά καταδιωκτικά άποσπάσματα, άλλά αί κύριαι δυνά
μεις τοϋ Σ ε λ ή χ πασά, οστις εΐχεν άναλάβει τήν έκκαθάρισιν τής Μολδα
βίας άπό τά ύπολείμματα τών έπαναστατών, δεν εΐχον είσέτι έμπλακή εις
τόν άγώνα. Κατά τήν γενομένην εκεί σύσκεψιν ό βοϊβόδας Μπλάντεν
επρότεινε νά οχυρωθούν είς Κρούτσεα, όχυράν τοποθεσίαν, τήν οποίαν οί
Τοΰρκοι δέν ήτο εϋκολον νά προσβάλουν, τελικώς όμως ύπερίσχυσεν ή
γνώμη τοϋ ’Ολυμπίου, όπως, μετασταθμεύοντες εκ τής μονής τής Σλάτινας, όχυρωθοΰν είς τήν μονήν τοϋ Σέκου, έως ότου κατορθώσουν καί διαφύγουν είς τήν Βεσσαραβίαν, διότι ολόκληρος ή πέριξ περιοχή τών όρεινών
τούτων τμημάτων τής Μολδαβίας εύρίσκετο υπό τόν έλεγχον τών δυνάμεων
τοϋ Σ ε λ ή χ πασά. Μόλις άνεχώρησαν άπό τήν Σλάτιναν, κατέφθασαν εκεί
δυνάμεις άνιχνευτικαί τών Τούρκων. 'Ο Φαρμάκη ς, ό Μπλάντεν
1 Ό γενναίος Σέρβος βοϊβόδας Μπλάντεν, συνεργάτης τών Ελλήνων είς τό
κίνημα τών Ήγεμονιών, διέφυγεν άργότερον είς Αύστρίαν. Έκεϊθεν εΐσελθών είς τήν
πατρίδα του Σερβίαν έδολοφονήθη κατ’ έντολήν του Μίλος Όβρένοβιτς. Liprandi, αυτόθι σ. 447.
2 Λάιος, Έπιθ. Τέχνης κ.λ.π. σ. 218 έξ.
2 Liprandi, αυτόθι σ. 441 έξ.
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καί άλλοι οπλαρχηγοί έπρότειναν να έπιτεθοϋν κατά των Τούρκων άνιχνευτών, άλλ’ ό ’Ολύμπιος δεν συγκατετέθη καί τελικως διηυθύνθησαν
άπαντες εις την μονήν τού Σέκου, οπού εύρον αρκετά εφόδια προς διεξα
γωγήν του πολέμου καθώς καί οίνον.
Ή ρουμανική μονή του Σέκου εύρίσκεται έπί τοποθεσίας όχυράς,
άλλα διά τήν ύπεράσπισίν της ως καί τής γύρω δεσποζούσης περιοχής
άπητοΰντο σημαντικαί δυνάμεις καί πυροβολικόν, τό όποιον οί έπαναστάται δεν διέθετον. "Αν οί Τούρκοι, όπως καί συνέβη μετά τινας ήμέρας,
κατώρθωνον ν’ άποκλείσουν τήν μόνην διέξοδον, άγουσαν διά στενής καί
άποκρήμνου φάραγγος, οί Έλληνες επαναστάται ήσαν καταδικασμένοι
εις καταστροφήν.1 Εις τήν μονήν τού Σέκου παραμείναντες έπί 5/μερον
άνήγειρον οχυρώματα καί έμελέτησαν τό σχέδιον άμύνης. Τό μόνον, πού δεν
προέβλεψαν, ήτο ή περίπτωσις έγκαταλείψεως τής μονής, όταν θά εύρίσκοντο προ των μεγάλων δυνάμεων τού Σ έ λ η χ πασά καί ό τρόπος διαφυ
γής, καί αυτό τό λάθος ύπήρξεν μοιραίον.
Κατά τήν έκτην ήμέραν έπληροφορήθησαν ότι οί Τούρκοι έξελθόντες μέ σημαντικός δυνάμεις άπό τό Ίάσιον είχον φθάσει εις τήν πολίχνην
Τίργκου Νεάμτς, εύρισκομένην εις άπόστασιν 6 ώρών άπό τήν μονήν τού
Σέκου, καί ότι εϊχον έξαποστείλει 300 ντελήδες προς τήν μονήν διά τήν
έξακρίβωσιν των δυνάμεων καί άναγνώρισιν των θέσεων των επαναστατών,
μέ τήν εντολήν ν’ άποφύγουν, όπως εμπλακοΰν είς μάχην. Φαίνεται ότι οί
Τούρκοι δέν έγνώριζον, κατόπιν μάλιστα τής ήττης των άποσταλέντων
άποσπασμάτων διώξεως, τήν δύναμιν τών Ελλήνων έπαναστατών, πού εϊχον καταφύγει εις τά ορη τής Μολδαβίας. Οί άποσταλέντες ντελήδες2
ένέπεσαν είς ενέδραν άποσπάσματος τών έπαναστατών υπό τόν έμπειροπόλεμον οπλαρχηγόν Γεώργιον Κολαούζ, κυκλωθέντες δε καί
πανταχόθεν βαλλόμενοι έτράπησαν είς φυγήν προς τό Νεάμτς, σχόντες
σημαντικάς άπωλείας. Άπό τούς συλληφθέντας 3 αιχμαλώτους έπληρο1 Ύπεστηρίχθη παρά τινων ιστοριογράφων δτι ό έπίσκοπος Ρομάνο παρεκάλεσε
τόν θεοσεβή Όλύμπιον νά προστατεύσω τούς θησαυρούς τής μονής άπό τήν τουρκικήν
λεηλασίαν, άλλ’ υπάρχει καί ή γνώμη ότι ό έπίσκοπος έπαγίδευσεν τόν Όλύμπιον δι’
απατηλών ένεργειών, ώστε καταστρεφομένων τών ύπολειμμάτων τών έπαναστατών ν’
απαλλαγή ό τόπος άπό τήν άσκουμένην ύπό τών τουρκικών στρατευμάτων τρομοκρατίαν
καί λεηλασίαν τού πληθυσμού. Νομίζω όμως ότι αι τοιαϋται υποθέσεις, αναπόδεικτοι
απολύτως, αποτελούν δημιουργήματα αστήρικτα τών μεταγενεστέρων ιστοριογράφων.
Κατά τήν γνώμην μας έπρόκειτο περί λάθους στρατηγικής τακτικής κατά τήν άμυναν τών
ύποχωρούντων καί άμυνομένων επαναστατικών τμημάτων συντελούσης καί τής αργοπο
ρίας τού έπί μήνα άσθενήσαντος 'Ολυμπίου, ήτις ήμπόδισε τήν διαφυγήν είς Βεσσαραβίαν,
πριν αί τουρκικοί καταδιωκτικοί δυνάμεις κατορθώσουν ν’ άνακαλύψουν καί νά καταδιώ
ξουν τούς έπαναστάτας, πλημμυρίσαντες έν συνεχεία τήν ορεινήν περιοχήν τής Μολδα
βίας μέ αποσπάσματα ισχυρά.
2 L ί ρ r a n d ί, αύτόθι σ. 445 έξ.
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φορήθησαν οί άμυνόμενοι οτι 6.000 Τούρκοι έβάδιζον έναντίον των.
Ό ’Ολύμπιος κατόπιν αυτών των πληροφοριών, βλέπων τήν κατάστασιν λίαν δυσμενή, έπρότεινεν, ολίγον αργά όμως, να έγκαταλείψουν
τήν μονήν, άλλ’ οί άλλοι οπλαρχηγοί ύπεστήριξαν οτι ήτο αδύνατον νά
διαφύγουν διά Μολδαβίας προς τήν Βεσσαραβίαν, διότι ολόκληρος ή πε
ριοχή ήδη εύρίσκετο ύπό τόν έλεγχον τών Τούρκων καί μόνον προς τήν
Αύστρίαν υπήρχε τρόπος διαφυγής, άλλ’ ό ’Ολύμπιος έπ’ ούδενί λόγω
εδέχετο να παραδοθή είς τούς Αυστριακούς ώς ανεπιθύμητος. Τότε άντελήφθη τό λάθος, πού διέπραξε, νά έγκλεισθή είς τήν μονήν Σέκου καί
δακρύων είπε «Προτιμώ να πεθάνω εδώ με τό δπλο στο χέρι παρά να πάω
είς τήν Αυστρία». 'Ο πιστός του συμπολεμιστής Φαρμάκης καί έν
συνεχεία καί οί άλλοι οπλαρχηγοί έκηρύχθησαν αλληλέγγυοι καί όλοι
μαζύ άπεφάσισαν νά ύπερασπισθοΰν τήν μονήν «μέχρι τελευταίας ρανίδος
τοΰ αίματος», όπως διηγείται ό Ρώσος άξιωματοϋχος Ivan Petro
vich Liprandi, ευρισκόμενος τότε είς τήν Βεσσαραβίαν καί έπικοινωνήσας ματά τινα χρόνον μέ τούς ελάχιστους διαφυγόντας έκεΐθεν.
Ό Γεώργιος Κολαούζ, παρακολουθών άπό δεσπόζοντος ύψώματος τήν κίνησιν των τουρκικών στρατευμάτων, είδοποίησεν τόν ’Ολύμ
πι ο V ότι νέαι τουρκικαί δυνάμεις κατηυθύνοντο προς τήν μονήν.1 Έπρόκειτο περί 600 άνδρών υπό τήν ήγεσίαν τού Τούρκου χιλιάρχου (μπίμπαση) Μποσνάκ Μεχμέτ.2 Έξελθόντες τής μονής οί περισσότεροι των
οπλαρχηγών ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ Φ α ρ μ ά κ η καί καταλαβόντες επικαί
ρους θέσεις άπεχούσας ήμίσειαν ώραν άπό τής μονής ύπεδέχθησαν τούς
Τούρκους μέ εύστοχα καί σφοδρά πυρά. Ή μάχη έξηκολούθησεν έπί 2 ώ
ρας, τελικώς όμως εις ένίσχυσιν τής τουρκικής έμπροσθοφυλακής κατέφθασαν καί οί Γενίτσαροι καί διά νέας εφόδου, τήν οποίαν παρηκολούθει έκ
τού σύνεγγυς καί ό πράκτωρ τής Αυστρίας Wolf, ήνάγκασαν τούς "Ελ
ληνας νά αρχίσουν συμπτυσσόμενοι άλλά καί μαχόμενοι σώμα προς σώμα,
χωρίς νά κατορθώνουν οί Τούρκοι νά είσέλθουν εις τήν μονήν, άπό τάς
επάλξεις τής οποίας άλλοι οπλαρχηγοί ύπό τόν Όλύμπιον εβαλλον
εύστόχως. Τελικώς όΦαρμάκης κατώρθωσε κανονικώς ύποχωρών νά
καταλάβη παρακείμενον δασώδη λόφον, ένθα δέσας τούς ίππους ήρχισε
καταιγιστικόν πΰρ, άναγκάσας τούς Τούρκους εις ύποχώρησιν. Έπελθούσης τής νυκτός όΜπλάντεν, ό Γεώργιος Κολαούζ καί άλ
λοι πολεμισταί διεσκορπίσθησαν είς τά πέριξ, καταφυγόντες είς τά πλη
σίον αυστριακά σύνορα, άλλ’ ό Φαρμάκης κατώρθωσε νά είσέλθη εις
τήν μονήν ένωθείς μέ τόν Όλύμπιον.3
1 Liprandi, αύτόθι σ. 442 έξ.
3 Λ ά ϊ ο ς, αυτόθι σ. 219.
3 Είναι περίεργον πώς είς τήν ϊ,κθεσίν του ό Wolf ούδέν άναγράφει περί τοΟ Ό-
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Ή έναπομένουσα ήδη δύναμις των Ελλήνων πολεμιστών άνήρχετο
εις 352 άνδρας μετά των αρχηγών. Κατά γενομένην σύσκεψιν ό Φ α ρ μ άκ η ς, σκληρός καί πεπειραμένος πολεμιστής, άνέλαβε νά ύπερασπισθή
τήν κυρίως μονήν, ό δέ ’Ολύμπιος μέ 7 παλαιούς καί πιστούς συντρό
φους του κατέλαβεν υπερκείμενον των τοίχων τής μονής πυργίσκον, ό
όποιος παρείχε τήν δυνατότητα έπικαίρου άμύνης καί εύστοχων πυροβο
λισμών. Εκεί συνεκέντρωσε ανάλογα πυρομαχικά καί βαρέλια πυρίτιδος
καί άνέμενε τήν νέαν επίθεσιν των Τούρκων. Τήν έπομένην οί Τούρ
κοι περιεκύκλωσαν τήν μονήν, τοποθετήσαντες δέ εν πυροβόλον ήρχισαν νά βάλλουν κατά των επαναστατών. Ή μάχη εγενικεύθη. Οί άρχηγοί εΐχον τοποθετήσει τούς άνδρας των εις καταλλήλους καί έπικαίρους θέσεις καί ήνοιξαν καταστρεπτικόν πϋρ κατά των επιτιθεμένων.
Κατά τήν διάρκειαν όμως τής μάχης, εξ αιτίας των βυσμάτων του πυρο
βόλου, άνεφλέγησαν ξηρά χόρτα καί καλάμια ευρισκόμενα εις τήν βάσιν του πυργίσκου ένθα ήμύνετο γενναίως ό ’Ολύμπιος.1 Άρχικώς,
ούδείς εδωσε σημασίαν εις τήν πυράν, διότι άπαντες ήσχολοΰντο πυρετωδώς μέ τήν έν έξελίξει εύρισκομένην μάχην. Συντόμως όμως τό πϋρ ελαβε μεγάλας διαστάσεις καί ή κατάσβεσίς του καθίστατο προβληματική.
Τούτο, ταχέως έπεκτεινόμενον, μετεδόθη εις τήν γωνίαν τού πυργίσκου,
ένθα εμάχετο όΓεωργάκης ’Ολύμπιος μέ τούς 7 συντρόφους του,
ή κλΐμαξ τού πυργίσκου κατέρρευσε φλεγομένη καί ή πυρκαϊά μετεδόθη
καί είς τήν στέγην περιβαλοΰσα έντός ολίγου ολόκληρον τον πυργίσκον.
Τήν στιγμήν εκείνην οί Τούρκοι ήσκουν μεγάλην πίεσιν έπί τού μοναστη
ριού όλοκλήρου, οί δέ Έλληνες έμάχοντο άπεγνωσμένως διά τήν άπόκρουσιν τής επιθέσεως. Ό Γεωργάκης μέσα είς τόν πυρετόν τής μάχης άντελήφθη τήν τραγικήν θέσιν, είς τήν όποιαν περιέστη. Έάν έτόλμα νά πηδήση έκ των επάλξεων ή των παραθύρων τού πυργίσκου, θά εφονεύετο μετά
των συντρόφων του άσφαλώς υπό των πλησιέστατα επιτιθεμένων Τούρκων,
χωρίς νά προκύψη όφελος υπέρ τού διεξαγομένου άγώνος. Έάν εμενεν είς
τόν πυργίσκον θά έκαίετο, άλλά καί τυχόν διαφεύγων θά συνελαμβάνετο
προφανώς αιχμάλωτος υπό τών Τούρκων. Τοιουτοτρόπως ό πολεμιστής
αυτός έπροτίμησε τόν τραγικώτερον άλλ’ ήρωϊκότερον θάνατον. Καθ’ ήν
στιγμήν αί φλόγες περιέζωσαν πανταχόθεν τόν πυργίσκον2 καί οί σύντρο
φοί του έπολέμουν λυσσωδώς κατά τών άγρίως επιτιθεμένων Τούρκων, εθεσε
λ υ μ π ί ο υ. "Ισως διότι τήν έπομένην τής άφίξεως καί άλλων Τουρκικών δυνάμεων, ότε
έγενικεύθησαν αί μάχαι, ό Ό λ ύ μ π ι ο ς, ώς γράφω περαιτέρω, εΰρεν ένδοξον άλλα τρα
γικόν θάνατον.
1 L i ρ r a n d i, αυτόθι σ. 442 έξ.
2 Ό Liprandi, αυτόθι σ. 442 έξ. προσθέτει ότι «έλάχιστοι ήκουσαν τάς φωνάς
του ’Ολυμπίου έκ τοϋ φλεγομένου πύργου».
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πυρ εις τά βαρέλια τής πυρίτιδος καί άνατιναχθείς είς τον αέρα μετά των
συντρόφων του παρεδόθη είς τήν αθανασίαν τής ιστορίας, όπως ήρμοζε είς
γενναίους ηγήτορας. "Οταν τήν έσπέραν έληξεν ή μάχη, είς τά έρείπια του
πυργίσκου ευρέθη σαν 8 πτώματα. Του ’Ολυμπίου είχε καή τό άνω μέ
ρος τής κεφαλής τό άριστερόν του θώρακος καί ό είς ποϋς.1
Αύτή ύπήρξεν ή δράσις του γενναίου τούτου τέκνου τής Μακεδονίας
κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 είς τά πριγκηπάτα τοϋ Δουνάβεως. Αί
μεγάλαι του ύπηρεσίαι προς τήν πατρίδα, ή συμμετοχή του εις τάς απελευ
θερωτικός επαναστάσεις των Σέρβων καί έν τέλει ό τραγικός άλλ’ ήρωϊκός
του θάνατος έδίδαξαν είς τούς μεταγενεστέρους δτι μόνον μέ τοιαύτας
θυσίας κατακτδται ή ελευθερία. "Ολοι οί άσχοληθέντες μέ τόν Ό λ ύ μ π ι ο ν2
έπήνεσαν τόν άνδρεΐον αύτόν πολεμιστήν, τού όποιου ολόκληρος ή ζωή
έστάθη ύπόδειγμα φιλοπατρίας, πίστεως καί έθελοθυσίας.
Μετά τόν θάνατον τοϋ ’Ολυμπίου τήν άρχηγίαν των έναπομεινάντων Ελλήνων έπαναστατών άνέλαβεν ό Φαρμάκης διατάξας σκληράν
άμυναν μέχρις εσχάτων3. Οί Τούρκοι, ένισχυθέντες διά νέων δυνάμεων έκ
1500 άνδρών, ήρξαντο νέας έπιθέσεως κατά μέτωπον, άφ’οδ προηγουμένως
έπέτυχον νά καταστρέψουν τήν πύλην τής μονής. Ό Φαρμάκης έν
τούτοις κατώρθωσε μέ τούς άνδρας του νά κλείση τήν πύλην χρησιμοποιήσας τά πτώματα των φονευθέντων ίππων. Τοιουτοτρόπως τετραήμερος
αγών των Τούρκων δέν έπέφερεν αποτελέσματα.
1 Αύτόθι σ. 443 έξ.
2 Διά τόν Όλύμπιον έγραψαν οί Σέρβοι I. Djordjevic είς Mostarska
Mala Biblioteka 1903, óCosta Milutinovicèv Δελτίφ Ίστ. καί Έθνολ. Εται
ρείας T/XV/1961, ό Ρουμάνος N. J ο r g a είς Anale Academici XXVI, ó ’A ν. Γ o ùδας είς Παραλλήλους βίους Τ/E, ό I. Φ t λ ή μ ω ν, Δοκ. Ίστ. Τ/Β, ό Σ π ύ ρ ο ς Μ έ
λα ς, Ήμερ. Δυτ. Μακεδονίας 1934, ό Μιχ. Λάσκαρης, Έλληνες καί Σέρβοι είς
τούς απελευθερωτικούς αγώνας 1936, ό Ί. Βασδραβέλλης, οί Μακεδόνες είς τούς
άγώνας τής ανεξαρτησίας, 1950 καί ό Ivan Petrovic Li prandi είς Istoria,
Rominei T/S/1962. Ή σύζυγος τοΰ ’Ολυμπίου Στάνα, θυγάτηρ τού Σέρβου R θ
ά ο ν a η καί χήρα τοϋΣέρβου βεοβόδα καί έθνικού άγωνιστοΰ Βέλκο Πέτροβιτς,
είχε δωρήσει ύπέρ τού ελληνικού άγώνος 5.000 χρυσά φλωρία. Είχεν άποσταλή ύπό τοϋ
’Ολυμπίου μετά τού Έλληνος έμπορου Χατζηγιαννούση είς Βεσσαραβίαν,
ϊνα άποφύγη τά δεινά τού πολέμου. Ό Liprandi ισχυρίζεται ότι είς Βεσσαραβίαν
εύρισκομένη είχε νυμφευθή κάποιον Σ τ έ ρ γ ι ο ν. Τούτο όμως έξ ούδεμιάς άλλης πηγής
έπιβεβαιοϋται. Άντιθέτως εχομεν σαφείς πληροφορίας ότι μέ τόν Όλύμπιον είχεν
αποκτήσει 3 τέκνα, τόν ’Αλέξανδρον, Μιλάνον καί Εύφροσύνην. Τά δύο
άρρενα, άφιχθέντα άργότερον μετά τής μητρός των είς τήν Ελλάδα, διωρίσθησαν έπί
βασιλέως Ό θ ω ν ο ς άνθυπολοχαγοί τής τιμής άνευ μισθού. Ή Στάνα άπέθανε είς
’Αθήνας τό έτος 1849, ή δέ οικογένεια ύπέφερεν άπό παντοειδείς στερήσεις. Έφημερίς
«Χρόνος» 28 Μαρτίου 1845. Βλέπε κάί Μιχ. Λάσκαρην, Έλληνες καί Σέρβοι άνωτ.
σ. 37 έξ.
3 Liprandi, αυτόθι σ. 443. Λάιος, αύτόθι σ, 220.
10
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Τήν δωδέκατηV ημέραν από τής ένάρξεως τής πολιορκίας τής μονής
οί άνδρες τοΰ Φ α ρ μ ά κ η διευθυνόμενοι από ψύχραιμον καί έμπειρον πο
λεμιστήν, διαρκώς μαχόμενοι καί άποκρούοντες άλλεπαλλήλους τουρκι
κός επιθέσεις 3.000 καί πλέον Τούρκων ένισχυμένων διά πυροβολικού αλλά
καί υφιστάμενοι απώλειας, ήσαν απολύτως κύριοι τής μονής καί τό ήθικόν
των παρέμεινεν άκαμπτον.
Τήν 13ην ήμέραν καί περί ώραν 8ην πρωινήν ή μάχη έπανελήφθη μέ
σφοδρότητα. Είς Τούρκος άξιωματικός σημαιοφόρος επί κεφαλής 100 γε
νιτσάρων έπετέθη κατά τής πύλης τής μονής, τής όποιας τό άνω μέρος δέν
είχε φραχθή άπό τά πτώματα των ίππων. Τούς έπιτεθέντας ύπεδέχθησαν
οί άμυνόμενοι μέ τόσον δραστικόν καί εύστοχον πϋρ, ώστε τούς έξηνάγκασαν νά τραπούν είς φυγήν, έγκαταλείψαντας προ τής πύλης 72 γενιτσάρους
νεκρούς, μόλις διασωθέντος τοΰ αξιωματικού σημαιοφόρου. Κατόπιν
τοΰ δυσμενούς τούτου αποτελέσματος καί τής εφόδου ταύτης οί Τούρκοι
άπέστειλαν τόν ακολουθούντο τά στρατεύματά των Αυστριακόν πράκτορα
Wolf, ϊνα έλθη είς συνεννόησιν μέ τούς πολιορκουμένους. Άφ’ οδ κατέ
παυσαν τά πυρά εκατέρωθεν, έξήλθε τής μονής όΦαρμάκης καί έζήτησεν άπό τόν Wolf νά έπιτραπή ή άναχώρησις τοΰ σώματός του άπό
τήν μονήν, άλλως ήτο ήναγκασμένος νά φονεύση (νά στρώση κάτω, δια
λαμβάνει ή εκθεσις) ακόμη περισσοτέρους Τούρκους. 'Ως τελευταιον αίτη
μά του ό Φαρμάκης προέβαλε ν’ άφεθοΰν ελεύθεροι νά τραπούν προς
τά αυστριακά σύνορα, όπου θά κατέθεταν τά όπλα καί θά έζήτουν καταφύγιον είς τό αύστριακόν έδαφος, άλλ’ οί Τούρκοι δέν έδέχθησαν τάς προ
τάσεις ταύτας.1
Οί Τούρκοι έπείσθησαν δι’ άλλην μίαν φοράν, γράφει ό W ο 1 f, ότι
«είχαν μπροστά τους ανδρας πραγματικούς» καί άπεφάσισαν νά συγκαλέσουν συμβούλιον των ήγητόρων παρισταμένου καί τοΰ Αύστριακοΰ πράκτορος. Εκεί έλέχθησαν καί συνεζητήθησαν «πολλά τα ανόητα καί τίποτα
τό μυαλωμένο», συνεχίζει ό W ο 1 f είς τήν έκθεσίν του, άλλά ή λήψις ορι
στικής άποφάσεως άνεβλήθη, διότι έφθασεν ή εΐδησις οτι τήν έπομένην
θ’ άφικνεϊτο ό Σ ε λ ή χ πασάς μέ 4.000 άνδρες καί 4 πυροβόλα.2 Πράγματι
τήν έπομένην άφίχθη ό Σ ε λ ή χ πασάς καί τοιουτοτρόπως 7.000 Τούρκοι
μέ ισχυρόν πυροβολικόν εύρίσκοντο άντιμέτωποι τοΰ Φαρμάκη μή
διαθέτοντος πλέον δύναμιν μεγαλυτέραν των 235 πολεμιστών, εξ ών πολλοί
τραυματίαι, μεταξύ των όποιων καί ό άρχηγός, οστις έφερε πλεΐστα τραύματα
είς σημείοV, ώστε νά μή δύναται νά ίππεύση μόνος του. Φαινόμενον ήρώων
1 Λάιος, αύτόθι σ. 220 έξ., όπου ή εκθεσις Wolf.
2 Ό W ο 1 f, αύτόθι σ. 220, γράφει περί 2 πυροβόλων, ένφ ό Liprandi, αύτόθι σ.
443, περί 4.
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άπό τά σπάνια εις τήν ιστορίαν του άγώνος τής Ελληνικής άνεξαρτησίας.
Τήν έπομένην τής άφίξεως τοΟ Τούρκου στρατηγού με τάς νέας δυνάμεις
ήρξατο γενική έπίθεσις όλων των δυνάμεων, συνοδευομένη ύπό σφοδρού
βομβαρδισμού. Οί Τούρκοι άπό όλας τάς πλευράς επιτιθέμενοι έπλησίασαν
προς τήν πύλην, ένθαρρυνθέντες έκ τού οτι οί πολιορκούμενοι είχον παύσει
πυροβολοΰντες. Έπρόκειτο όμως περί στρατηγήματος τού Φαρμάκη,
διότι μόλις ειρθασαν προ τής πύλης, τούς ύπεδέχθη αιφνιδιαστικόν πΰρ,
αί δέ άπώλειαι ύπήρξαν σοβαραί. Ό Φαρμάκη ς, έπωφεληθείς τής έπικρατησάσης άναταραχής, έτέθη επί κεφαλής 160 πολεμιστών του καί έξελθών τής μονής ένήργησεν αιφνιδιαστικήν έφοδον μέ άποτέλεσμα νά προξενήση μεγάλην φθοράν εις τούς Τούρκους καί νά άφαιρέση καί μίαν ση
μαίαν.
Παρ’ ολα τά ανδραγαθήματα ταΰτα των εγκλείστων υπό τήν λαμπράν
ήγεσίαν τού Φαρμάκη, τά πράγματα είχον χειροτερεύσει διά τούς 'Έλ
ληνας πολεμιστάς. Τά τρόφιμα είχον έξαντληθή καί τό μόνον, πού εϊχεν
άπομείνει, ήσαν ό οίνος καί αί σάρκες άπό τά πτώματα των ίππων, άπό τάς
όποιας ήρχισαν νά τρώγουν οί ύπερασπισταί τής μονής. ’Υπάρχει δέ καί
μία πληροφορία οτι ό Ρουμάνος ήγούμενος τής μονής τού Σέκου έπρόδωσε τό ύδραγωγεΐον εις τούς Τούρκους καί «ή δίψα έστενοχώρησε φοβέρα
τούς πολιορκουμένους»1. Οί Τούρκοι ένήργησαν καί άλλην έφοδον τήν
ιδίαν ήμέραν, άλλ’ άπώλεσαν 400 άνδρας καί 2 σημαίας, άπελπισθέντες δέ
οτι θά κατελάμβανον τήν μονήν έξ εφόδου ήρχισαν νά κατασκευάζουν
κλίμακας διά νά άνέλθουν διά των μερών τού περιτειχίσματος, πού είχε κα
ταστροφή έκ τού βομβαρδισμού τού πυροβολικού.
Μέ ποιαν μάχην τού άγώνος τής άνεξαρτησίας πρέπει νά συγκρίνωμεν
τήν μεγαλειώδη άμυναν τής μονής τού Σέκου; Μόνον εις τήν πολιορκίαν
τού Μεσολογγίου καί τής Ναούσης συναντά κανείς παρομοίους ήρωϊσμούς,
αλλά πόσοι ήσαν έκεΐ οί πολιορκουμένοι; Έδώ μία δράξ ήρωϊκών πολεμι
στών άποφασισμένων ν’ άποθάνουν, εχοντες έπί κεφαλής άδάμαστον ήγέτην κατέπληξαν τούς Τούρκους καί τούς έχθρούς τότε τής έπαναστατημένης Ελλάδος Αύστριακούς αλλά καί τόν Ρώσον συγγραφέα L i ρ r a n d i,
πού δέν ήτο εύνοϊκώς διατεθειμένος διά τόν αγώνα έκεΐνον, τρέφων μίσος
άσπονδον διά τόν Γεωργάκην ’Ολύμπιο ν, τόν 'Υψηλάντην
καί άλλους, δι’ άγνώστους λόγους. Παρ’ ολα αύτά τήν άμυναν τού Φαρ
μάκη ήναγκάσθη νά έξυμνήση είς τήν εκθεσίν του προς τόν Ρώσον Κυ
βερνήτην τής Βεσσαραβίας Κατακάζην.
1 Τήν πληροφορίαν αναγράφει όΦωτεινός, αύτόθι σ. 126 έξ., εύρισκόμενος κατά
τήν έπανάστασιν είς τάς Ηγεμονίας. Ό L i ρ r a n d i καί ό Wolf ούδέν άναφέρουν
είς τάς εκθέσεις των.
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'ϋ Σ t; λ ή χ πασάς κατόπιν των σημειωθεισών νέων μεγάλων απωλειών
έσκέφθη νά ένεργήση δολίως, συνεργασθείς πρός τοΰτο ατενώς μέ τον
Wolf. 'Η φιλοτιμία του είχε θιγή, αί τουρκικοί άπώλειαι ύπερέβαινον
πάντα υπολογισμόν καί ή άρπαγή 3 σημαιών έθεωρήθη εξευτελιστική.
Ό Β ό λ φ μέ μερικούς. Τούρκους άπεσταλμένους έπλησίασαν τήν μο
νήν, έζήτησαν τήν κατάπαυσιν του πυράς1 καί συνομιλίαν μέ τον Φ α ρ μ άκ η V. Άνεκοίνωσαν εις αύτόν ότι ό σουλτάνος έξέδωκε φιρμάνιον, διά τοϋ
όποιου άπένειμε συγγνώμην καί αμνηστίαν εις τούς πολιορκουμένους πολεμιστάς, αρκεί νά καταθέσουν τά όπλα, δυνάμενοι έν συνεχεία ν’ άναχωρήσουν, όπου έκαστος προετίμα. Τήν εκδοσιν τοϋ φιρμανίου έπεβεβαίωσεν
ό Wolf2 προσθέσας επί λέξει «ότι πράγματι άφίγβη φιρμάνιον καί επο
μένως δ'εν πρέπει νά εξακολουθήσουν πολεμοϋντες καί χύνοντες αδίκως το
αίμά των, έκαστος δε είναι ελεύθερος να φύγη εις τήν Ρωσίαν ή τήν Αυ
στρίαν ή να μείνη με τούς Τούρκους». Ταυτοχρόνως είς Τούρκος ύπάλληλος άνέγνωσε τό πλαστόν σουλτανικόν φιρμάνιον, τό περιεχόμενον τοϋ
όποιου επιβεβαίωσε δΤ άλλην μία φοράν ό Β ό λ φ, συμβουλεύσας τον
Φαρμάκην νά παραδοθή.
Ό Φαρμάκης κατόπιν τών ανωτέρω επισήμων δηλώσεων τών
Τούρκων καί τοϋ Αύστριακοϋ πράκτορος έπείσθη δηλώσας οτι είναι δια
τεθειμένος ν’ άποδεχθή τούς προτεινομένους όρους, άφ’ ου άπομακρυνθή
προηγουμένως ό όγκος τών τουρκικών στρατευμάτων, παραμενόντων μό
νον 1000 άνδρών, αλλά τόσον ό Wolf όσον καί ό Τοϋρκος υπάλληλος,
πού άνέγνωσε τό φιρμάνιον, άντέκρουσαν τάς άπαιτήσεις τοϋ Φ α ρ μ ά κ η
βεβαιοϋντες ότι ό φόβος είναι άβάσιμος καί «οτι εφ όσον οί "Ελληνες
δεν εμπιστεύονται είς τούς Τούρκους στρατιωτικούς, πού άνήκουν είς τόν
σουλτάνον, καθώς καί είς τάς διαβεβαιώσεις του Β ό λ φ ώς πράκτορος τής
Αυστρίας, μεσολαβητοΰ καί έγγυητοΰ, τότε πώς είναι δυνατόν να γίνη πιστευ
τός ό Φαρμάκης, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν οί ανδρες του δεν εί
ναι τίποτε άλλο είμή επαναστάται καί πιθανώς λησται άλλα καί ποιος δύναται νά εγγυηθή οτι, αντί να μεταβοϋν είς τήν Ρωσίαν ή τήν Αυστρίαν, δεν θά
διασκορπισθουν είς τό εσωτερικόν, διά ν' αρχίσουν έκ νέου νά λεηλατούν αυ
ξανόμενοι καί πάλιν;».
Τά επιχειρήματα αύτά καί τό γεγονός ότι τήν τήρησιν τών υποσχέ
σεων ήγγυήθη ό παριστάμενος Wolf3 ώς καί διάφοροι άλλαι άπατηλαί
ύποσχέσεις, μεταξύ τών όποιων καί «πώς εις στρατηγός είς τήν Αυστρίαν
κρατεί τον λόγον του επομένως καί είς πασάς», κατέπεισαν τελικώς τόν
1 Λάιος, αυτόθι σ. 220 έξ.
2 L i ρ r a n d ί, αυτόθι σ. 444 έξ.
3 Liprandi, αυτόθι σ. 445 έξ. Λάιος, αυτόθι σ. 220 έξ.

Συμμετοχή Μακεδόνων όπλαρχηγων είς έπανάστασιν ήγεμονιδιν κ.λ.π.

149

Φ α ρ μ ά κ η V, σκεπτόμενον τήν δεινήν θέσιν, εις τήν οποίαν είχε περιπέσει, πανταχόθεν κυκλωμένος, τραυματισμένος ό ίδιος, άνευ τροφίμων καί
μέ ελλειψιν πυρομαχικών, τά όποια είχον έξαντληθή κατόπιν 14 ήμερων
συνεχών μαχών, ν’ άποφασίση τήν πρωίαν τής έπομένης ήμέρας να καταθέση τά όπλα.
Οί προταθέντες όμως όροι υπό των Τούρκων, τούς όποιους ό Φ α ρ μ άκ η ς άνεκοίνωσεν είς τούς εγκλείστους είς τήν μονήν τοϋ Σέκου συμπολεμιστάς του, δέν ήρεσαν είς τούς περισσοτέρους έξ αυτών. ’Άνδρες σκλη
ροί καί ριψοκίνδυνοι οί πλεΐστοι έξ αυτών, παλαιοί κλέφτες τής Βορείου
Ελλάδος, κατά τό πλεΐστον σύντροφοι τοϋ ’Ολυμπίου καί τοϋ Φαρμ ά κ η από ετών, ώς καί άλλοι τινές πολεμισταί έκ των χριστιανικών Βαλ
κανικών χωρών, γνωρίζοντας καλώς τήν δολιότητα τών Τόύρκων, ύποπτεύοντο τάς δελεαστικός ταύτας προτάσεις καί έπέμενον νά έξέλθουν αίφνιδιαστικώς τής μονής τήν ιδίαν νύκτα, νά τραπούν προς τήν κατεύθυνσιν
τοϋ παρακειμένου δάσους καί νά προσπαθήσουν νά διαφύγουν είς τήν Αυ
στρίαν.
Ό άρχηγός Φαρ μάκης είχεν άρχίσει ν’ άμφιταλαντεύεται. Ήτο
τραυματισμένος είς διάφορα μέρη τοϋ σώματός του καί μετά δυσκολίας συγ
κροτούμενος άπό άνδρας του ήδύνατο νά ίππεύση. Είς τήν κρίσιμον εκείνην
στιγμήν έλαβε τόν λόγον ό οπλαρχηγός Γεώργιος Κουμανέτς, ό
όποιος ύπεστήριξεν ότι έπρεπε νά συνθηκολογήσουν, καθ’ όσον έξ αιτίας
τοϋ Wolf, πού παρίστατο είς τάς διαπραγματεύσεις καί είχεν έγγυηθή τήν
τήρησιν τών όρων, καί αν άκόμη οί έγκλειστοι πολεμισταί θά έπετύγχανον
νά διαφύγουν είς τήν Αυστρίαν, δέν θά έγένοντο εκεί δεκτοί, άλλά θά έξεδίδοντο είς τήν Τουρκίαν ώς άνθρωποι, οί όποιοι, ένω συνεφώνησαν προη
γουμένως νά παραδοθοϋν, κατεπάτησαν τήν έγγύησιν τοϋ Wolf καί τήν
έπελθοϋσαν συμφωνίαν. Παραδιδόμενοι συνεπώς είς τήν Τουρκίαν έκ μέ
ρους τής Αύστρίας, ούδεμίαν θά είχον ελπίδα έπί τής επιείκειας τών Τούρ
κων. Ή συζήτησις παρετάθη μέχρι τών πρωινών ώρών, ή πρότασις τοϋ
Κουμανέτς έγένετο δεκτή άπό τό ήμισυ τών άνδρών, είς τούς όποιους
προσεχώρησεν έπειτα καί ό Φαρμάκης. "Οταν «ήλθεν η αυγή», γράφει
ό L i ρ r a n d ϊ,1 ήτο δύσκολον πλέον νά συζητήσουν, άφέθησαν είς τήν
θέλησιν τής άδυσωπήτου μοίρας, ή οποία άνέμενεν αυτούς τούς γενναίους.
Οί Τοϋρκοι έφερον τήν πρωίαν άμάξας, όπου έτοποθετήθησαν τά όπλα,
τά όποια μετεφέρθησαν πλησίον τής σκηνής τοϋ πασά. Έν συνεχεία έξήλθε καί ό Φαρμάκης ώπλισμένος, συνοδευόμενος άπό 18 έπιτελεϊς του.
Έκλήθη άμέσως είς τό στρατηγειον τοϋ Σ ε λ ή χ πασά- μόλις όμως κατά
τήν έξοδον άπεμακρύνθη ολίγον, ή σπάθη κατεσχέθη, αί χεΐρες αύτοΰ, τών
1 Liρ

r a n d i, αύτόθι σ. 445 έξ.
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2 οπλαρχηγών του καί τών έπιτελών έδέθησαν καί έτέθησαν υπό τήν φύλαξιν
πολυαρίθμου φρουράς τουρκικής. Ταυτοχρόνως οί Τούρκοι άλαλάζοντες
ώς εκ συνθήματος, ώρμησαν εις τήν μονήν καί ήρχισαν να κατακρεουργούν
τούς πολεμιστής. Οί δυστυχείς αυτοί, εις πείσμα τής δεινής των θέσεως,
άοπλοι, τραυματισμένοι, ήμύνοντο με ο,τι εύρισκον πρόχειρον. Τα θύματα
τής δολιότητος του Σ ε λ ή χ πασά καί ιδίως του Wolf, σφαζόμενα καί
στραγγαλιζόμενα, προέβαλον άντίστασιν μυθιστορηματικήν, τήν οποίαν
δίδει εις τούς ανθρώπους μία ύπερτάτη προσπάθεια διαφυγής ένός τοιούτου
σκληρού θανάτου από άνάνδρους δολοφόνους, καί κατώρθωσαν μόνον
μέ τάς νευρώδεις χεΐράς των νά φονεύσουν εκεί περί τούς 40 Τούρκους1.
Τρεις μάλιστα έκ των πολεμιστών, άφ’ ού ήρπασαν εγχειρίδια άπό
τούς δολοφονοϋντας αύτούς Τούρκους, κατώρθωσαν νά διασχίσουν τόν
κλοιόν των δολοφόνων καταφέροντες θανατηφόρα κτυπήματα δεξιά καί
άριστερά, σάν ήρωες μυθικοί καί νά τραπούν εις τό πλησίον δάσος. Δεν
κατώρθωσαν όμως νά σωθούν τελικώς, διότι έφονεύθησαν διά των πυροβό
λων όπλων των διωκτών των.2
Οί άλλοι 215 περίπου πολεμισταί έθανατώθησαν δολοφονικώς άνάμεσα εις τούς τοίχους τής μονής τού Σέκου καί πέριξ αυτής. Τού Φ α ρ μ άκ η άφήρεσαν τήν στολήν καί μετά μέ τούς 2 οπλαρχηγούς καί τούς 16
έκλεκτούς συμπολεμιστάς του άπέστειλαν εις τό Τάσιον καί εν συνεχεία
εις τήν Κωνσταντινούπολης όπου, άφ’ ού ποικιλοτρόπως έβασανίσθησαν
σκληρώς, έφονεύθησαν. «Τοιουτοτρόπως, γράφει ό Ρώσος συγγραφεύς
Liprandi, ή δόξα της άμόνης του Σέκου ανήκει δλως δικαίως εις τον
οπλαρχηγόν Φαρμάκην, ό όποιος κατόρθωσε νά άνθέζη εις τήν μονήν
αυτήν επί 14 ημέρας μετά τόν Θάνατον ταΰ ’Ολυμπίου, συμβάντα τήν
πρώτην ημέραν άπό τοΰ εγκλεισμού εις τήν μονήν».
1 Ό Σ ε λ ή χ πασάς είχεν επιτρέψει, όπως οί πολεμισταί τού Φ α ρ μ ά κ η κρατή
σουν τά χρήματά τους, διά νά τούς παγιδεύουν άσφαλέστερονώς ήτο έπόμενον όχι μόνον
τήν ύπόσχεσίν του ταύτην δέν έτήρησε, αλλά καί πέραν των ληστευθέντων έπλήρωσε
εις ενα έκαστον Τούρκον στρατιώτην διά κάθε κεφαλήν σφαγέντος Έλληνος 15 πιάστρα.
2 Μόνον 3 άνδρες, έξ ών είς ’Ισραηλίτης έκχριστιανισθείς ύπηρέτης ενός οπλαρχη
γού, έκμουσουλμανισθείς άργότερον καί εγκατασταθείς είς τήν Σιλίστριαν διεσώθη, ό
Τουφεκτσή Νικόλαος, άριστοτέχνης καί όνομαστός καί είς τούς Τούρκους
όπλοποιός, ώς καί είς άοπλος παραληφθείς άπό τόν διοικητήν τοΰ 29ου γενιτσαρικοΰ
τάγματος. Ό Τουφεκτσή Νικόλαος ύπηρέτησεν έν συνεχεία είς τήν στρατιω
τικήν δύναμιν τού Liprandi, τοΰ Ρώσου άντισυνταγματάρχου καί συγγραφέως τής
ένταΰθα άναφερομένης πραγματείας, δστις εύρίσκετο τότε είς τήν Βεσσαραβίαν καί παρηκολούθησε τά γεγονότα. Άπό τόν οπλοποιόν αύτόν καί τόν άοπλον, πού παρέλαβεν
ό γενιτσάρ άγάς καί ό όποιος άργότερον έγκατεστάθη είς Βεσσαραβίαν καί έν συνε
χεία είς Βλαχίαν, έλαβεν ό Ρώσος συγγραφεύς πολλάς πληροφορίας, L i ρ r a n <1 i,
άνωτ. σ. 446 έξ.
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Αύτό ύπήρξεν τό τραγικόν τέλος ένός έξαιρέτου πολεμιστοΰ τής Μα
κεδονίας, άναλώσαντος τον βίον του εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος. Οί
διαρκείς άγώνές του, ό καθ’ όλα άκέραιος χαρακτήρ του ίσως θά ήσαν άξια
ένδοξοτέρου θανάτου, όσον ένδοξος καί εκπληκτική ύπήρξεν ή άμυνά του
εις τήν μονήν του Σέκου. Ούτε έκ φιλοζωίας έσυνθηκολόγησεν ό Φαρμάκης, ως άνακριβώς ελλείψει πληροφοριών διέλαβεν εις τό εργον του ό
ιστοριογράφος τής έπαναστάσεως Ί. Φ ι λ ή μ ω ν, ούτε ύπελόγισε κινδύ
νους εις τά πεδία των μαχών, ώς προκύπτει έξ όσων διαλαμβάνομεν εις τήν
παρούσαν εργασίαν, τήν στηριζομένην εις τάς αδιαμφισβητήτους πηγάς
των ρωσικών καί αύστριακών αρχείων. Ό κατ’ εξοχήν ήρως τής μονής
Σέκου, θά ήδύνατο νά ύποστηρίξη τις, δτι έπεσε θύμα τής εύπιστίας του
πιστεύσας εις τάς διαβεβαιώσεις τού Αύστριακοΰ πράκτορος, έγγυηθέντος
τήν τήρησιν τών όρων τής συνθηκολογήσεως παρά τών Τούρκων, οϊτινες
όμως δέν έφημίζοντο διά τήν τήρησιν τών λόγων των, αλλά μόνον ύπό
ύπερτέρας δυνάμεως εξαναγκαζόμενοι έτήρουν τάς συνθήκας. Επειδή όμως
ό αντίπαλος παρεσπόνδησεν ώς καί ή μεσολαβήσασα αύστριακή διπλω
ματία, δέν έχομεν τό δικαίωμα ν’ άμφισβητήσωμεν τήν δόξαν, τήν όποιαν
τόσον άδρώς περιγράφουν εις τάς έκθέσεις των οί ξένοι διπλωμάται, έχθρικώς μάλιστα δικείμενοι είς τήν έλληνικήν έπανάστασιν τών ρουμανικών
πριγκηπάτων, άνδρός έπιφανούς καί άπαραμίλλου γενναιότητος, όστις
ούδέν τό μεμπτόν έπραξεν εΐ μή μόνον ένδοξα καί έπαινετά.
Μέ τόν θάνατον τών πολεμιστών τής Μακεδονίας Γ εωργάκη ’Ο
λυμπίου καί Ίωάννου Φαρμάκη1, ενδόξων ύπολειμμάτων ένός
άπροετοιμάστου μέν αλλά πατριωτικού άγώνος, έτέθη τέρμα είς τήν έξ
ύπαρχής άτυχήσασαν έπανάστασιν τών Ηγεμονιών τού Δουνάβεως.

1 Λεπτομέρειας διά τήν έν γένει προεπαναστατικήν δρασιν τοϋ Ί. Φαρμάκη βλέ
πε είς τό εργον τοϋ Ί. Κ. Βασδραβέλλη. «Οί Μακεδόνες είς τούς αγώνας τής άνεξαρτηρίας 1796-1832. Θεσσαλονίκη 1952, Β' έκδοσις».
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