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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TOY 1821 ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑ. 
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Τα γεγονότα του 1821 στή Βόρεια Μολδαβία, προπαντός ή ήρωϊκή μά
χη του Σέκου, απασχόλησαν αρκετά τούς ιστορικούς. Τό πρόσωπο πού επι
κράτησε σάν εξαίρετη ήρωϊκή φυσιογνωμία, μετά τήν κίνηση στα Παρα
δουνάβια Πριγκιπάτα, ήταν εκείνο τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου. Ή θυσία του 
μεταδόθηκε σάν άστραπή σ’ όλον τόν κόσμο καί προπαντός στήν Ελλάδα, 
όπου ή πυρκαϊά τής επανάστασης αγκάλιασε όλη τήν Πελοπόννησο, τά 
περισσότερα νησιά καί άπλωνόταν προς τή Στερεά. Ό θρύλος, καθώς μετα
δόθηκε, έξύψωσε τό ήθικό καί τήν μαχητικότητα των αγωνιστών, τούς ένέ- 
πνευσε αποφασιστικότητα καί αισιοδοξία στή νίκη τής επανάστασης.

"Οταν ήμουν άκόμη φοιτητής, ποθούσα ολόψυχα νά γνωρίσω εκείνα 
τά ήρωϊκά μέρη τής Μολδαβίας, νά ελέγξω τά ντοκουμέντα, τά χειρόγραφα 
των μοναστηριών καί, τέλος, νά δω τί διατήρησε ή παράδοση γιά τά γεγο
νότα εκείνα.

Τό μοναστήρι τού Σέκου έπισκέφθηκα τό 1964, άπό έλλειψη χρόνου 
όμως δέν μπόρεσα νά έλέγξω τίς βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Αυτό συνέ
βηκε μετά τρία χρόνια, όταν τόν Αύγουστο τού 1968 άποφάσισα νά ξεκινή
σω per pedes apostolorum νά έπισκεφτώ τά όμορφα μέρη τού Νεάμτς, πού 
τόσο ωραία έχει περιγράφει ό Ρουμάνος λογοτέχνης Καλιστράτ Χόγκας, 

Στο μοναστήρι Νεάμτς (Neamt) διατηρούνται δύο χειρόγραφα 
τά όποια άναφέρονται στα γεγονότα τού 1821:

Τό ένα τιτλοφορείται Istoria mänästirii Agapia is Värätecului καί είναι 
γραμμένο άπό τόν Νάρτσις Κρετσουλέσκου (Nards Cretulescu) στά 1907. 
Τό χειρόγραφο αυτό είναι γνωστό καί δέν μάς ενδιαφέρει, διότι τά στοιχεία 
πού μάς δίνει τά βρίσκουμε ήδη δημοσιευμένα πιό νωρίς.

Τό δεύτερο χειρόγραφο, πού είναι άγνωστο καί περιέχει τό ιστορικό 
τών μαχών τού Σέκου καί Σλάτινας, δέν έχει ιδιαίτερο τίτλο, άλλά άποτελεΐ- 
ται άπό τρία μέρη: 1. Istoria pentru sfintä mänästire a Neamfului (f. 44), 2. 
Istoria pentru sfintä mänästire a Secului (f. 25), 3. Via ta pärintelui staretului 
Paisie cea din tîiu ce s-au alcätuit de pärintele Platon... (p. 123). Δηλαδή: 1. 
'Ιστορία τής ίεράς μονής τού Νεάμτς (φ. 44), 2. Ιστορία τής ίεράς μονής τού 
Σέκου (φ. 25) καί 3. 'Ο βίος τού πατρός ήγουμένου Παϊσίου τού πρώτου, συν- 
θεμένη άπό τόν πατέρα Πλάτωνα... (σ. 123).—Προτάσσεται μιά μικρή εισα
γωγή: Inaiate cuvintare cätre totpravoslavnicul cetitoriu (Πρόλογος προς όλους
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τούς ορθόδοξους άναγνώστες). Τό χειρόγραφο είναι δεμένο με δέρμα καί 
χαρτί καί έχει σχήμα 32,8 x 20,8 έκ. Είναι γραμμένο στή ρουμάνικη γλώσσα 
μέ κυριλλικούς χαρακτήρες. Δένέχει χρονολογία. Τό κείμενο είναι μέ μαύρη 
μελάνη, τά κεφαλαία ψηφία μέ κόκκινη. Στό κάτω μέρος των πρώτων φύλ
λων υπάρχει (γραμμένη ρουμανικά) ή σημείωση: .4ύτό το βιβλίο τό δούλεψα 
καί τό σύνθεσα σε συνεργασία με τον ηγούμενο Γεράσιμο-αρχιμανδρίτη τής μο
νής Νεάμτσονλ, άπό το 1852 μέχρι τό 1856. ’Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος. 
Ή σημείωση αυτή όμως είναι γραμμένη αργότερα μ’ άλλη μελάνη καί χρη
σιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες. Έχω την γνώμη ότι τό κείμενο είναι πιό 
παλαιό άπό τό 1852-56. Τό χειρόγραφο μοϋ τό έδειξε ό ήγούμενος τής Μο
νής Νεάμτσουλ, πατήρ Νέστωρ Βορνιτσέσκου καί τό έθεσε στή διάθεσή μου 
νά τό μελετήσω. Τά γεγονότα τοϋ 1821 περιγράφονται στό κεφάλαιο «Ό ή
γούμενος Ίλάριος» (φ. 96 κ.έ.).

Τό χειρόγραφο τούτο είναι τό πέμπτο κατά σειράν άπ όσα γράφτηκαν 
σ’ αυτά τά μοναστήρια καί άναφέρονται στά γεγονότα τού Σέκου.

Τό πρώτο, ένα γράμμα τού ιερομόναχου Γεροντίου (Gherontie) προς 
τόν Μητροπολίτη Τασίου Βενιαμίν, μέ ήμερομηνία 22 Νοεμβρίου 1821, δη
μοσιεύτηκε άπό τόν Const. Erbiceanu στό βιβλίο «Istoria Mitropolei Moldovei 
si Sucevei si a Catedralei Mitropolitane», Βουκουρέστι 1888, σ. 175.

Τό δεύτερο, μέ τίτλο Povestire pentru rezmeritile ce s-au înlîmplat la 
anul 1821, între turci si între greci îm Moldova si fera-Românéscâ, scrisà de 
Monahul Zosima, cîntàretul din Sf. monastire Neamtu, pentru folosul celor ce 
vor citi, si celor dupre urma mastra (Διήγηση γιά τήν έπανάσταση τού 1821, 
μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων στήν Μολδαβία καί Βλαχία, γραμμένη υπό 
τού μοναχού Ζωσιμά, ψάλτη στήν ιερά μονή τού Νεάμτς, προς όφελος εκεί
νων πού θά διαβάσουν καί των έγγόνων μας), είναι δημοσιευμένο στό περ. 
«Buciunul Românu», χρόνος II, Τάσι 1876, σελ. 489, 492, 503, 509. Ό Ζωσι- 
μάς εζησε τά γεγονότα καί οί πληροφορίες του μάς βοηθούν αρκετά στήν 
διαλεύκανση τού ιστορικού γεγονότος τού Σέκου.

Τό τρίτο, Istoriile Bisericestì sipoliticesti din anii de la Christos 1701 pänä 
in zilele nostre, de mine mult pècâtosul Andronic. In Sfìnta monästire a Neamfului 
anul 1856 (Οί πολιτικές καί εκκλησιαστικές ιστορίες άπό έτους Χριστού 
1701 μέχρι των ήμερων μας, γραμμένες άπό μένα τόν πολύ άμαρτωλό Αν
δρόνικο. Στήν ιερά μονή τού Νεάμτς 1856), δημοσιεύτηκε άπό τόν Const. 
Erbiceanu στό περ. «Biserica Ortodoxa Romàna», χρόνος XVII, τόμ. X (1894), 
σελ. 802 κ.έ.1

1. Πριν ενα χρόνο, τό 1893, ό ’Ερμπιτσεάνου είχε δημοσιεύσει σέ φυλλάδιο 
τό ίδιο έργο μέ τίτλο: Andronic Badenschi, Despre Eteria sau Zavera de la 1821. Extrase 
diutr-un manuscript al säu autograf de Constantin Erbiceanu, Bucuresti, Tipografia Cärti- 
lor Bisericeäti, 1893. Αύτό τό φυλλάδιο χρησιμοποιούμε στό έξης.
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Το τέταρτο είναι δημοσιευμένο, υπό τον τίτλο : Expunere asupra întîm- 
plärilor din Moldova din anul 1821, îndeosebi asupra celor de la mänästirea Seoul, 
Slatina si Nearntul (Έκθεση για τα γεγονότα τής Μολδαβίας το 1821, Ιδιαί
τερα γιά εκείνα του μοναστηριού Σέκου, Ελάτινα καί Νεάμτς), στα «Docu
mente privimi istoria României. Râscoala din 1821» τόμ. Ili, σελ. 174-179, 
άριθ. 72. Αυτό τό χειρόγραφο, πού διατηρείται ύπό τόν άριθ. 5.694, στήν 
βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, θεωρείται ότι γράφτηκε μετά τήν 
28ηV ’Οκτωβρίου 1822. Τό χειρόγραφο τής ’Ακαδημίας συμπίπτει σχεδόν 
απόλυτα μ’ αύτό τό δικό μας. Εξαίρεση αποτελούν μερικές λέξεις καί ώρι- 
σμένα σημεία, όπου οί ίδιες έννοιες είναι διαφορετικά διατυπωμένες.

Στήν εργασία αύτή θά προσπαθήσουμε νά συνδυάσουμε όλα τά γνω
στά μέχρι σήμερα έγγραφα σχετικά μετά γεγονότα τού 1821 στή Βόρεια Μολ
δαβία, ώστε ό αναγνώστης νά πάρη όσο τό δυνατόν πλήρη εικόνα των γεγο
νότων πού διαδραματίστηκαν σ’ εκείνα τά μέρη. Θά προσπαθήσουμε προ
πάντων νά βγάλουμε στήν επιφάνεια έκεϊνα τά σημεία πού είναι λιγώτερο 
γνωστά στήν έλληνική ιστοριογραφία.

Τό χειρόγραφό μας, καθώς καί όλα τά άλλα έγγραφα πού γράφτηκαν 
σ’ εκείνα τά μέρη, αρχίζουν τήν περιγραφή των γεγονότων μέ τήν κάθοδο 
τού ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντη στό Ίάσι καί τις σφαγές πού ένήργησαν οί 
Τούρκοι στήν Κωνσταντινούπολη. Ή άπαγχόνιση τού Πατριάρχη Γρηγο- 
ρίου τού Ε' καί ή ταφή του στή Ρωσία περιγράφονται αναλυτικά. Ό ’Ανδρό
νικος Βαδένσκη γράφει ότι οί "Ελληνες προετοιμάζονταν άπό πολύν καιρό 
καί ότι σχέδιαζαν νά βάλουν φωτιά στήν Κωνσταντινούπολη καί νά σκο
τώσουν τόν σουλτάνο τή στιγμή πού θά επιχειρούσε νά σβήση τή φωτιά. 
'Υπάρχουν ασάφειες γύρω στό πρόβλημα Μιχαήλ Σούτσου, πώς δήθεν αυ
τός «κάλεσε τόν ’Αλέξανδρο Υψηλάντη, πού υπηρετούσε τόν Μοσχοβίτη», 
γιά ν’ άρχίση τήν επανάσταση καί ότι, όταν έφθασε στό Ίάσι ό ’Αλέξανδρος 
Ύψηλάντης, άρχισε νά συγκεντρώνη στρατεύματα άπό Κοζάκους. Τήν προ
δοσία τού μυστικού τής Επανάστασης στούς Τούρκους τήν άποδίδει στον 
γραμματικό τού Μητροπολίτη τής Εφέσου, ό όποιος καί τούρκεψε στό τέ
λος. "Ολα τά χειρόγραφα περιγράφουν σύντομα τήν εισβολή των ’Οθωμανών 
στά Παραδουνάβια Πριγκιπάτα, τις μάχες στό Γαλάτσι, Σκουλένι κ.λ. καί 
συνεχίζουν μέ τήν έκτενή άφήγηση τών μαχών τού Σέκου. Αυτό δείχνει ότι 
οί συγγραφείς αύτών τών χειρογράφων έζησαν τά γεγονότα ή τά συγκέντρω
σαν άπό εκείνους πού τά έζησαν.

Τό χειρόγραφό μας, καθώς κι εκείνο τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, δέν 
άναφέρουν τό όνομα τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου, άλλά ούτε καί τού Φαρμάκη, 
πού άναφέρει ό Staroste Wolf, Bakaueragent (=πράκτωρ στό Bacau), στή
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γνωστή έκθεσή του γιά τα γεγονότα τού Σέκου1. Ό Ζωσιμάς μιλάει συγκεκρι
μένα για τον Γεωργάκη Όλύμπιο καί τον Ιωάννη Φαρμάκη, ένω ό ’Ανδρό
νικος Βαδένσκη κάνει μνεία καί γι’ αύτόν τόν Volh (=Wolf), «ό όποιος ήταν 
κόμης στήν Πιάτρα», πράγμα πού δείχνει ότι εζησαν άπό κοντά τά γεγονότα 
ή χρησιμοποίησαν κι άλλες πηγές.

Ό σκοπός του Γεωργάκη ’Ολύμπιου καί τού ’Ιωάννη Φαρμάκη, όταν 
ξεκίνησαν άπό τό μοναστήρι Κούρτεα δέ ’Άρτζες μέ 850 περίπου στρατιώ
τες2, ήταν νά διασχίσουν τήν Μολδαβία καί να φθάσουν «εις τό Ρωσσικόν 
Κράτος έν Βασσαραβία»3 καί άπ’ εκεί μ’ άλλα μέσα καί άπ’ άλλους δρόμους 
νά φτάσουν στήν άγωνιζόμενη πατρίδα, γιά νά συνεχίσουν τόν άπελευθε- 
ρωτικό τους αγώνα. Γιατί όμως ταμπουρώθηκαν στό μοναστήρι του Σέκου 
καί δεν συνέχισαν τό δρομολόγιό τους παραπέρα; Σ’ αυτή τήν ερώτηση ή 
άπάντηση των ιστορικών διαφέρει. Ό Ήλίας Φωτεινός γράφει ότι σ’ αυτή 
τους τήν πορεία έφτασαν ως τό μοναστήρι τού Σέκου, όπου τούς περικύ
κλωσε ένα όθωμανικό σώμα καί «εμπόδισε τήν περαιτέρω προόδευσίν των»4. 
'Ο ’Αθανάσιος Ξόδιλος, στον όποιον μάς παραπέμπει ό Ήλίας Φωτεινός, 
γράφει ότι μετά «διαφόρους συμπλοκάς όπού έκαμαν μέ τούς Τούρκους, 
τραβώντες τους εις τά ενδότερα τής Μολδαβίας καί προς τά βουνά, όχυρώ- 
θησαν εις τό Μοναστήριον τού Σέκου»5 6. ’Επίσης ή φαντασία τού ’Ιωάννη 
Φιλήμονα αποδίδει στον Γεωργάκη ’Ολύμπιο ότι κλείστηκε «έν τή μονή 
Νεάμτσου» καί ότι αναγκάστηκε ύπό τών Αύστριακών νά «άναχωρήση ε- 
κειθεν» καί τότε κατέφυγε στό Σέκου, όπου τόν έπρόλαβε «εν σώμα τουρκι
κόν έκ χιλίων πεντακοσίων υπό τόν Κουτσούκ Άλή, προπορευόμενον άλ
λου μεγαλύτερου»®. Ή πραγματικότητα όμως, όπως θά δούμε παρακάτω, 
δεν φαίνεται νά είναι αυτή. ’Όχι τά τουρκικά στρατεύματα τόν εμπόδισαν

1. Βλ. Mihail Popescu, Contri butiuni documentare la istoria revolutiei din 1821, 
Bucuresti 1927, σ. 45-51, καί σέ έλληνική Γ. Λ α ΐ ο υ, Πώς παρεδόθη ό όπλαρχηγός Φαρ- 
μάκης καί τό μοναστήρι τοϋ Σέκου (Σεπτέμβρης 1821), στό περ. «Επιθεώρηση Τέχνης», 
χρόνος Γ', τ. Ε', τεύχος 27, Άθήναι 1957.

2. Ό αριθμός αυτός διαφέρει άπό Ιστορικό σέ ιστορικό. "Αλλοι δίνουν 450, άλλοι 
500, άλλοι 1.000 καί άλλοι 2.000. Έγώ, παίρνοντας σάν βάση πόσοι αγωνίστηκαν στό Σέ
κου (355 περίπου), πόσοι λιποτάχτησαν κ.λ., έφτασα στό συμπέρασμα ότι, όταν ξεκίνησαν 
άπ’ τό Κούρτεα ντέ "Αρτζες, ήσαν γύρω στά 850 άτομα.

3. Ή λ ί α Φωτεινού, Οί άθλοι τής έν Βλαχία έλληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 
1821 έτος, Έν Λειψία τής Σαξονίας 1846, σ. 163.

4. Αύτόθι, σ. 163.
5. ’Αθανασίου Ξοδίλου, Ή Εταιρεία τών Φιλικών καί τά πρώτα συμβάντα 

τοϋ 1821. ’Ανέκδοτα άπομνημονεύματα, προκηρύξεις, γράμματα κ.ά. κείμενα. Έκδοση 
Λ. I. Βρανούση καί Ν. Καμαριανοϋ, Άθήναι 1964, σ. 77.

6. Ίωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Έλληνικής Έπανα
στάσεως, Άθήναι 1859, τ. Β', σ. 207-208.
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νά συνέχιση τό δρομολόγιό του, όπως ισχυρίζεται ό Ίβάν Πέτροβιτς Λι- 
πράνδη (Documente...Räscoala din 1821, τόμ. V, σελ. 330).

Ό ’Ανδρόνικος Βαδένσκη μάς πληροφορεί ότι τό απόσπασμα των Φι
λικών εφτασε ως τό βουνό Γκρεντσίσουλ κοντά στό Τσαχλάου1. Ό Ζωσιμας 
γράφει ότι αύτό τό απόσπασμα εφτασε μέχρι την Δόρνα, στα σύνορα τής 
Γερμανικής χώρας, όπου εμειναν εκεί δύο μήνες2. Ό βουλγαρικής καταγω
γής σύντροφος τοΰ Γεωργάκη ’Ολύμπιου, τόν όποιο αναφέρει ό Κοβαλευ- 
σκη, λέει ότι πήγε σε μια γερμανική πόλη καί νά ζητήση γιατρό για τόν αρ
χηγό τους, πού ήταν βαριά άρρωστος3. Δεν μπορούσε νά ξεκινήση νά ψά- 
ξη γιά γιατρό, αν τό τμήμα δέν στάθμευε. Ό Φιλικός Χρήστος ’Αναστάσιος, 
πού πήρε μέρος ως τό τέλος στις μάχες τοΰ Σέκου, άναφέρει στήν έκθεσή 
του προς τις αυστριακές άρχές, ότι έφτασαν μέχρι την περιοχή τής Δόρνας, 
όπου εμειναν περισσότερον καιρό εξ αιτίας τής άρρώστειας τοΰ καπετάνιου 
Γεωργάκη4.

Όλες αυτές οί πληροφορίες κρύβουν τήν πραγματική άλήθεια τοΰ προ
βλήματος. Οί Φιλικοί, μέ επικεφαλής τόν Γεωργάκη ’Ολύμπιο καί τόν ’Ιωάν
νη Φαρμάκη δέν πήγαν κατευθείαν στό μοναστήρι Σέκου, άλλά ξεκίνησαν 
άπό τήν Κούρτεα δέ ”Αρτζες προς τό μοναστήρι Σινάϊα, όπου μέ τήν συμ
βολή τοΰ Σάββα καί τοΰ καπετάνιου Φραγκούλη κατάφεραν νά ξεγελάσουν 
τούς Τούρκους πού βρίσκονταν έκεϊ5 καί νά περάσουν προς τά βουνά τής 
Βράντσεας. Διασχίζοντας τά βουνά τής Βράντσεας ό Γεωργάκης άρρώστησε

Ι.Α. Badenschi, Despre Eteria sau Zavera, ε.ά., σ. 16. (Στό έξης όλα τά χωρία 
θά σημειώνονται απλώς μέ τό κύριο όνομα Badenschi καί τήν άντίστοιχη σελίδα τού φυλ
λαδίου).

2. Zosima monahul, Povestire..., ε.ά., σ. 505. Στό έξης άπλώς Ζωσιμά.
3. Βλ. August Scriba n, Câpitanul Iordache la mänästirea Secul, στό περ. «Ar- 

hiva Societätii ßtiintifice si Literare din Iasi», έτος III (1892), σ. 425-426.
4. Theodor Baia n, Refugiatii moldoveni in Bucovina 1821 si 1848, Bucureçti 1929, 

σ. 71-73. Άπό τί έπασχε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος, δέν γνωρίζουμε. Σ’ ένα χειρόγραφο, τό 
όποιο διατηρείται στήν Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Ίασίου (χφ IV-35), 
στό τέταρτο φύλλο στήν αρχή, υπάρχει δυσανάγνωστη Ιατρική συνταγή γραμμένη στις 2 
’Οκτωβρίου 1821 στό Χοτίνι τής Βασσαραβίας, όπου έμενε καί ή σύζυγος του Γεωργάκη 
’Ολυμπίου Στάνα μέ τά δυό παιδιά του. Τό χειρόγραφο μέ ιατρικό περιεχόμενο είναι γραμ
μένο άπό τόν Δημήτριο Φιλιππίδη. Ή συνταγή άρχίζει έτσι: «Γεώργιος Όλυμπιώτης. Χρη- 
σιμότατον ιατρικόν περί ανεμοπυρώματος, μολδαβιστή ούρμπαλέτζου καλούμενο». Νά 
άναφέρεται άραγε στήν άρρώστεια τοϋ Γεωργάκη;

5. Βλ. Ivan Petrovici Liprandi, Räscoala pandurilor sub conducerea lui Tu
dor Vladimirescu in anul 1821 çi începutul actiunii eteriçtilor in PrincipateleDunävere sub 
conducerea printului Alexandru Ipsilanti precum si sfîrçitul lamentabil al ambelor acestor 
miçcâri in acelas an», στα «Documente privind istoria României», Räscoala din 1821, τ. V, 
Bucuresti 1962, σ. 328.
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βαριά1 καί χρειάστηκε οί σύντροφοί του να τον μεταφέρουν μέ τό φορείο2. 
Φτάνοντας κοντά στήν Πιάτρα Νεάμτς τούς προϋπάντησαν μέ πυροβολι
σμούς οί Τοϋρκοι οί όποιοι βλέποντας τήν υπεροχή των Φιλικών (οί Τούρ
κοι ήσαν μόνο 200), άποτραβήχτηκαν πίσω στήν Πιάτρα3 καί άφησαν τήν 
δίοδο ελεύθερη. Οί Φιλικοί συνέχισαν τό δρομολόγιό τους καί έφτασαν δί
πλα στό βουνό Τσιαχλάου κι άπ’εδώ, παίρνοντας τήν κοιλάδα τής Μπίστρι- 
τσας, εφθασαν στήν περιοχή τής Δόρνας, στό χωριό Κρούτσεα, καί έμειναν 
εκεί δύο μέρες. 'Ύστερα πήγαν στήν Δόρνα καί έκεΐ στάθμευσαν άρκετόν 
καιρό εξ αιτίας τής άρρώστειας του καπετάνιου Γεωργάκη4. Στήν Δόρνα ό 
Γεωργάκης ’Ολύμπιος παίρνει γράμμα άπό τόν Σέρβο βοϊβόδα Μλάδεν Μι- 
λοβάνοβιτς ότι έρχεται νά τόν άνταμώση, καί ή συνάντηση γίνεται στό χω
ριό Κρούτσεα. 'Όμως ό Μλάδεν δέν έφερε μαζί του, μετά τήν μάχη τοΰ Σκου- 
λένι, παρά μόνο 18 άνδρες5 6, ενώ του Γεωργάκη τοϋ είχαν φύγει ήδη 300 άν- 
δρες στήν Αύστρία, διότι δέν είχε μέ τί νά τούς πληρώση8.

Πως βρέθηκαν όμως στό μοναστήρι τοϋ Σέκου καί δέν συνέχισαν τόν 
δρόμο τους προς τήν Βασσαραβία;

Τό χειρόγραφό μας καί σχεδόν όλα τά ντόπια ντοκουμέντα μιλοϋν γιά 
τόν πανικό πού δημιουργήθηκε στή Μολδαβία, όταν τά τουρκικά στρατεύ
ματα μπήκαν στό έδαφος της. Ή Ρωσία «άπλωσε χέρι βοήθειας προς τούς 
χριστιανούς, τούς δέχτηκε στό έδαφος της καί τούς έδωσε καί χρήματα ώσ
που νά ήσυχάσουν οί ταραχές». "Ομως πολλοί άνθρωποι γιά νά γλυτώσουν 
τό γιαταγάνι τοϋ Τούρκου, πήγαν νά κρυφτοϋν στά μοναστήρια. Τό χειρό
γραφό μας δέν μάς λέει γιατί πήγαν οί Φιλικοί στό Σέκου, όμως άρκετά ντο
κουμέντα τής έποχής μάς βοηθούν νά διαλευκάνουμε αύτό τό πρόβλημα. 
Στά μοναστήρια παρέμεινε ή γνώμη ότι ό Γιωργάκης ’Ολύμπιος 
πήγε στό Σέκου γιά νά υπεράσπιση τις περουσίες των 
βογιάρων πού ήταν κρυμμένες εκεί, υστέρα άπό παράκλησή τους. Ό Ά. 
Ότσέτεα γράφει πώς, όταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος βρισκόταν στό μονα
στήρι Σλάτινα, πήρε τήν πρόταση τοΰ επισκόπου τοϋ Ρόμαν, Γερασίμου 
καί τοϋ ήγουμένου τής μονής τοϋ Σέκου, Βενεδίκτου, ό όποιος πρόσφερε στον 
Γεωργάκη 15.000 πιάστρα, αν υπεράσπιζε τό μοναστήρι7. Πράγματι άρκε-

1. Α. Ο { e t e a, Tudor Vladimirescu çi miçcarea Eteristä in Tarile Româneçti, 1821-1822, 
Bucuresji 1945, σ. 313.

2. Documende... Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 272.
3. L i ρ r a n d i, έ.ά., σ. 328.
4. Ό καλόγηρος Ζωσιμάς γράφει ότι έκεΐ έμειναν δύο μήνες, ενώ ό Λιπράνδη ότι έμει

ναν ενα μήνα.
5. L i ρ r a n d i, έ.ά., σ. 329.
6. Li prandi, Cäpitanul Iordache Olimpiotul. Actiunea Eteriçtilor in Principale in 

anul 1821, στά «Documente privind Istoria României», Räscoala din 1821, τ. V, σ. 440.
7. A. Ο t e t e a, έ.ά., σ. 313.
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τοί βογιάροι καί κληρικοί είχαν κρύψει τις περιουσίες τους στα μοναστήρια 
Ελάτινα, Σέκου καί άλλου, για να τις προφυλάξουν από τούς κλέφτες καί 
τούς Τούρκους. Ό Ανδρόνικος Βαδένσκη γράφει πώς πριν μπουν οί Τούρ
κοι στο Τάσι, πάρα πολλοί βογιάροι καί έμποροι κουβάλησαν τις περιου
σίες τους στο μοναστήρι τού Σέκου1. Σ’ ένα γράμμα τού θησαυροφύλακα 
Δημητράκη Στούρζα προς τόν μητροπολίτη Τασιού Βενιαμίν Κωστάκη, 
μέ ήμερομηνία 26 Νοεμβρίου 1821 άπό τό Τσερναούτσι, διαβάζουμε ότι 
έστειλε στή μονή τού Σέκου «πέντε καλάθια καί δύο κιβώτια μέ κοσμήματα, 
άσημικά, όλα τά γράμματα των κτημάτων μου, καθώς καί κείνα τού αδελφού 
μου κόμη Ήλία καί άλλα μικροπράγματα, όπως καί όλα τά ενδύματα καί 
άλλα πράγματα τού σπιτιού μου...»2. Μόνο ό Δρακάκης Ρωσσέτης είχε στεί
λει στον ήγούμενο Βενέδικτο περιουσία «άξίας 200.000 λέϊ γιά να τήν κρύ
ψει στά μυστικά αυτού τού μοναστηριού»3. Επίσης εκεί είχε κρύψει τήν 
περιουσία του καί ό επίσκοπος τού Ρόμαν Γεράσιμος, ό όποιος είχε κα- 
ταφύγει στή Σουτσεάβα, πόλη πού βρισκόταν τότε ύπό τήν εξουσία των 
Αύστριακών, διότι ήταν ένας άπό τούς ύπογράψαντες τήν αναφορά προς 
τόν Τσάρο Αλέξανδρο τόν Α' γιά νά έπέμβη πρός όφελος τής Μολδα
βίας4. Τά περισότερα έγγραφα μάς λέγουν ότι ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος 
πήγε στο Σέκου νά τό υπεράσπιση, υστέρα άπό παράκληση τού έπισκό- 
που τού Ρόμαν Γερασίμου. Ό καλόγηρος Ζωσιμάς, ψάλτης στό μοναστήρι 
Νεάμτς, γράφει πώς, όταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος κατευθύνθηκε πρός τό 
μοναστήρι Ελάτινα γιά νά περάση στήν αύστριακή ζώνη, ό έγκάθετος 
των Τούρκων στήν επισκοπή τού Ρόμαν, Μελέτιος, έστειλε Τούρκους 
στό μοναστήρι τού Σέκου, γιά νά παραλάβουν τήν περιουσία τού επισκό
που Γερασίμου, ό όποιος είχε καταφύγει στά έδάφη των Αύστριακών. Οί 
Τούρκοι όμως χτυπήθηκαν άπό τούς «εθελοντές» οί όποιοι βρίσκονταν έκεΐ, 
καί δεν μπόρεσαν νά εκπληρώσουν τήν άποστολή τους. Μαθαίνοντας αύτό 
τό συμβάν, ό αδερφός τού επισκόπου Γερασίμου άπευθύνθηκε στον Γεωρ- 
γάκη ’Ολύμπιο καί τόν παρακάλεσε νά πάη στό μοναστήρι τού Σέκου νά 
παραλάβη αύτήν τήν περιουσία καί νά τήν πάη στήν αύστριακή ζώνη. Ό 
Γεωργάκης ’Ολύμπιος δέχτηκε καί πήγε μέ τούς άνδρες του στό Σέκου5. Τήν 
εκδοχή αύτή πρέπει νά τήν συμπληρώσουμε καί μέ τις πληροφορίες πού 
μάς δίνει ό ’Ανδρόνικος Βαδένσκη, πώς ό επίσκοπος τού Ρόμαν έδωσε στόν

1. Badenschi, ε.ά., σ. 15-16.
2. C. E r b i c e a n u, Istoria Mitropoliei Moldovei si Sucevei si a Catedralei Mitropoli- 

tane din Iaçi, Bucuresti 1888, σ. 178.
3. T. B à 1 a n, ε.ά., σ. 68.
4. Βλ. Manolache Drag hiei, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani pänä in 

zilele noastre, Iaçi 1857, τ. II, σ. 116.
5. Βλ. Ζ ω σ ι μ à, ε.ά., σ. 505.
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Γεωργάκη καί σύνδεσμο, έναν καλόγερο όνόματι Μεθόδιο Σβεταγόρετς, 
('Αγιορείτη) καί άλλα διάφορα έγγραφα προς τόν ήγούμενο τού μοναστη
ριού Σέκου για νά τούς δεχθή1.

"Ομως, όπως βγαίνει τό συμπέρασμα άπό τήν μελέτη των ντοκουμέντων, 
ό ηγούμενος Βενέδικτος καταχράστηκε αύτή τήν περιουσία των βογιάρων, 
πριν άκόμη οί Τούρκοι κάψουν τό μοναστήρι. Σ’ ένα γράμμα τού Βασίλε 
Κάπσα, μέ ήμερομηνία 12 ’Ιουνίου 1821, προς τόν Δρακάκη Ρωσέτ, πρόσφυ
γα στό Τσερναούτς, λέγεται: «Τά καλάθια καί τά κιβώτια πού τά πήγα στό 
Σέκου, τά τοποθέτησαν σ’ ενα κλειστό θολωτό ύπογειακό διαμέρισμα πολύ 
καλό, μέ καθαρό αέρα. Καί αφού επιχείρησα τρεις φορές νά τούς δοκιμάσω, 
επειδή έπρεπε νά χτίστη ή θύρα έκείνου τού διαμερίσματος καί βρίσκοντάς 
την άχτιστη, μπήκα μέσα καί άνοιξα τά κιβώτιά μου καί είδα ότι στέκονται 
όλα πολύ καλά, τά γουναρικά καί τά άλλα.'Όμως τώρα, τήν Παρασκευή 10 
’Ιουνίου, τά βρήκα μετακινημένα σ’ άλλο μέρος, τό όποιο ούτε καί σε μένα 
δέν δέχτηκαν νά φανερώσουν, λέγοντας πώς είναι τοποθετημένα σ’ ένα πάρα 
πολύ κρυφό. Ένώ τό καλάθι τής κυράς μου Ίλίν (iis) καί ένα δικό σας, αύτά 
τά δύο καλάθια μή χωρώντας άπό τήν πόρτα έκείνου τού διαμερίσματος έ
μειναν στον πάτερ ήγούμενο Βενέδικτο, για νά τά σώση όπου θά μπορέση»2.

Μετά τήν κατάληψη τού Σέκου άπό τούς Τούρκους, άρκετοί βογιάροι, 
μεταξύ των όποιων καί ό Δρακάκης Ρωσέτ, έκαμαν μηνύσεις κατά τού ήγου- 
μένου Βενεδίκτου, διότι είδαν τά πράγματά τους νά πουλιούνται σέ έξευτε- 
λιστικές τιμές στό έδαφος τής Αύστρίας. Τό ντοκουμέντο ύπ’ άριθ. 758, δι
κογραφία 1821, πού βρισόκταν στά αρχεία τής Μπουκοβίνας τό 1929, όταν 
τό δημοσίευσε ό Th. Bälan, άναφέρει τήν απαίτηση των βογιάρων προς τις 
αύστριακές άρχές νά άνακριθούν οί Φιλικοί πού βρίσκονται στήν Μπου- 
κοβίνα, για νά γίνη γνωστό ποιος τούς πρότεινε νά πιάσουν τό μοναστήρι 
τού Σέκου. Ή άνάκριση έγινε στούς παρακάτω Φιλικούς: Βαραχτήρ Στέριο, 
Παύλο Ν. Βόλτσιο, Γκίκασυν Γκίσου, Γιάννη Παναγιώτη, Κώστα Τένε, 
Γεώργιο Κώστα, Γεώργιο Θανάση, Νικολάϊ Κρίενα, Κωνσταντίνο Ράδο, 
Μάνο Συγκιενό, Θύμιο Θωμά, Άντώνη Γεώργιο, Θεόδωρο συν Δύκα, Πέτρ 
Ντμύτερ, Στάνκο Νικόλα, Ίοάν Νίτσο, Νικόλαο Γιάννη, Κωνσταντίνο 
Γεώργιο, Ντμύτρο Πρότζ, Θανάση Κιρίτση, ’Ιωάννη Θανάση, Γεώργιο Θεό
δωρο, Μαρίνο καί Νικόλαο Θανάση. Όλοι τους δήλωσαν ότι τούς κάλεσε 
ένας άγνωστος καλόγηρος3. Ό Χρήστος ’Αναστάσιος δήλωσε: «Πήγαμε στό 
μοναστήρι τού Σέκου, ύστερα άπό παράκληση τού ήγουμένου αύτοΰ τού

1. Α. Badenschi, 6.Ò., σ. 18.
2. Documente... Räscoala din 1821, τ. 11, σ. 206, άρ. 142.
3. Th. Bälan, 6.ά., σ. 67.
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μοναστηριού, του οποίου τό όνομα δέν γνωρίζω, γιά να τό υπερασπίσουμε, 
διότι, όπως μας είπε, 300 Τούρκοι λεηλατούν τά μέρη»1.

"Ομως ποια ή έννοια αυτής τής θυσίας, για τήν υπεράσπιση περιουσίας 
ξένης προς αύτούς, τή στιγμή πού όλα εδώ στα Παραδουνάβια Πριγκιπάτα 
ήταν χαμένα; Κάποια εξήγηση σ’ αυτό τό ερώτημα δίνουν αύτά πού μας γρά
φει ο Τβάν ΠέτροβιτςΛιπράνδη2. ΌΛιπράνδη γράφει πώς όΓεωργάκης δέν 
μπορούσε να φύγη στήν Αύστρία, «διότι προηγουμένως είχε καταδικαστή 
δυό φορές σάν έγκληματίας καί φοβόταν νά φτάση έκεΐ, γιά να μήν εφαρμό
σουν έναντίον του τούς ύπάρχοντας νόμους σ’ αύτήν τήν χώρα»3, καί προ
παντός, επειδή γνώριζε πώς φέρθηκαν οί αύστριακές αρχές κατά τοϋ Σέρ- 
βου Παπά Βασίλη4, πού τόσα πρόσφερε στήν υπόθεση τής Φιλικής Έται-

1. Αυτόθι, σ. 71-73.
2. Οί δυό εργασίες τοϋ I. Π. Λιπράνδη γιά τήν έπανάσταση τοϋ 1821 στα Παραδουνά

βια Πριγκηπάτα, τις όποιες άναφέραμε παραπάνω, άποτελοϋν πολύτιμες πηγές γιά τήν ε
ρευνά, διότι ό έν λόγφ συγγραφέας ήταν άρχηγός τής Υπηρεσίας πληροφοριών καί άντι- 
πληροφοριών τής 16ης Μεραρχίας πεζικοϋ μέ έδρα στό Κισινόβ. Εύθυνόταν γιά τούς Φι
λικούς καί τούς Μολδαβούς πού είχαν καταφύγει στήν Βασσαραβία, γιά τήν κίνηση των 
τουρκικών στρατευμάτων στά ρωσσικά σύνορα καί γιά τά φρούρια στά Βαλκάνια κ.λ. Γνώ
ριζε ρωσικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, βουλγαρικά, φιλανδικά, ρουμανικά καί ίσως 
καί έλληνικά. Όπως βγαίνει τό συμπέρασμα άπό τά γραφτά του, μιλούσε καί τήν τουρκική. 
Τό 1827 ήρθε στήν Μολδαβία, άπ’ όπου καθοδηγούσε ένα πλατύ δίκτυο κατασκοπίας μέ 
διακλαδώσεις στά Βαλκάνια καί στήν Αύστρία. Τό 1828 προβιβάστηκε σέ ύπεύθυνο ειδι
κής μυστικής άσφαλείας στά Βαλκάνια καί τό 1828-1832 έδρασε στά Παραδουνάβια Πριγ
κιπάτα. "Εγραψε άρκετά υπομνήματα προς τήν Ρωσική Κυβέρνηση καί δυό έργασίες, 
τίς όποιες άναφέραμε. Τά στοιχεία πού είχε στή διάθεσή του προσπάθησε, όπως άναφέρει 
στό έργο του, νά τά έπιβεβαιώση μέ τίς διηγήσεις τών άνδρών πού πήραν μέρος στά γεγο
νότα καί άπό τίς δυό πλευρές. Γι’ αύτό σέ πολλά σημεία τοϋ έργου του βρίσκουμε άσάφειες. 
Έξ άλλου ό Λιπράνδη έγραψε υπό τό πρίσμα τής τάξης πού έκπροσωποϋσε, γι’ αύτό σέ 
πολλά μέρη μιλάει μέ περιφρόνηση κατά τοϋ ρουμανικού καί έλληνικοϋ λαοϋ. Ό έρευνη- 
τής πρέπει νά διαχωρίση μέ μεγάλη προσοχή τά σημεία πού άνταποκρίνονται στήν πρα
γματικότητα άπό έκεϊνα πού τά πέρασε εύκολα στήν έργασία του. (Τά στοιχεία τά πήρα άπό 
τήν εισαγωγή τοϋ 5ου τόμου τών Ντοκουμέντων γιά τήν έπανάσταση τοϋ 1821 πού δημο
σίευσε ή Ρουμανική ’Ακαδημία τό 1962).

3. Documente... Räscoala din 1821, τ. V, σ. 328 καί 439.
4. Αύτός ό Παπάς συνέβαλε πάρα πολύ στό Βουκουρέστι στήν έπιστράτευση Φιλικών. 

Μετά τήν ήττα στό Δραγασάνι, μαζί μ’ άλλους πέρασε στό αύστριακό έδαφος. Οί Τούρκοι 
ζήτησαν άπό τίς αύστριακές άρχές νά τόν παραδώσουν. Αύτοί δέν δέχτηκαν, όμως υπο
χρέωσαν τόν Παπά Βασίλη νά έγκαταλείψη τό έδαφος τής Αύστρίας μπροστά στά μάτια 
τών Τούρκων πού τόν περίμεναν. Μόλις παραδόθηκε στούς Τούρκους, ώρμησε κατά πάνω 
τους μέ τό σπαθί γυμνωμένο καί άρχισε νά τούς σφάζη, σκοτώνοντας 11 άπ’ αύτούς. Οί 
Τούρκοι σκορπίστηκαν καί τόν σκότωσαν άπό μακριά μέ τά όπλα (L i ρ r a n d ί, έ.ά., Doc., τ. 
V, σ. 454 σημ. 49). Ό Ί. Φιλήμων γράφει ότι, μετά άπό μάχη σκληρή, στις 11 ’Ιουλίου 1821, 
πού έδωσε ό αρχιμανδρίτης ή παπα-Σέρβος, «αύθόρμητος έλθών έκ Σερβίας ϊνα άγωνισθή 
μετά τών τοϋ Ύψηλάντου» (Τ ρ ι κ ο ύ π η ς, I, σ. 194), οί άνδρες του καί αύτός άναγκάστηκαν
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ρείας. Στή Ρωσία, γράφει παραπέρα ό Λιπράνδη, δεν μπορούσε να πάη, «διό
τι οί Τούρκοι είχαν πλημμυρίσει όλην έκείνη τήν πλευρά τής Μολδαβίας 
άπ’ όπου έπρεπε να περάσουν»1. Ό Λιπράνδη όμως δέν είναι συνεπής προς 
τά γραφόμενά του. Λίγο πριν, καί όχι σέ μεγάλη άπόσταση, μάς λέει πώς 
ό Γεωργάκης φοβήθηκε νά πάη στή Ρωσία «έξ αιτίας των διαδόσεων 
πού είχαν φτάσει στ’ αύτιά του, ότι δήθεν ή Ρωσία δέν δέχεται κανέ- 
ναν» στό έδαφος της, πράγμα πού τόν έκανε νά γράψη ένα γράμμα στον 
Κατακάζη, κυβερνήτη τής Βασσαραβίας, ό όποιος ήταν παντρεμένος με τήν 
άδελφή τοϋ πρίγκηπα 'Υψηλάντη, ρωτώντας τον αν μπορή νά περάση σέ 
κάποιο λοιμοκαθαρτήριο καί τό έστειλε κρυφά μέσω τής Αυστρίας με κά
ποιον Στέριο2. Κατά τή γνώμη μου, ούτε τό πρώτο άνταποκρίνεται στήν 
πραγματικότητα, ούτε τό δεύτερο. Τή στιγμή πού ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος 
έβλεπε ότι πίσω είναι γκρεμός καί μπροστά ρέμα, θά προτιμούσε νά περάση 
τό ρέμα, παρά νά πέση στό γκρεμό3.

Νομίζουμε ότι ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος καί ό ’Ιωάννης Φαρμάκης δέ
χτηκαν τήν πρόταση τού έπισκόπου τού Ρόμαν νά παν στό μοναστήρι τού 
Σέκου, όχι γιά νά υπερασπίσουν τις περιουσίες των βογιάρων, ούτε επειδή 
δέν είχαν άλλη διέξοδο, αλλά γιά νά ταμπουρωθοΰν εκεί, καί νά διατηρή
σουν τήν φλόγα τής Εταιρείας, ελπίζοντας πώς σέ λίγο τά ρωσικά στρα
τεύματα θά περάσουν τόν Προύθο καί ό ρωσο-τουρκικός πόλεμος θά άρχίση.

Εξαιρώντας τόν καλόγηρο Ζωσιμά, ό όποιος τό ταμπούρωμα των Φιλι
κών στό μοναστήρι τού Σέκου τό άποδίδει στά γερά τείχη του4 καί στον Βούλ-
νά φύγουν στό Αύστριακό έδαφος. Οί Τούρκοι τούς έζήτησαν από τούς Αυστριακούς καί 
ιδιαίτερα τόν Σέρβο. Οί Αυστριακοί δέχτηκαν νά διώξουν μόνο τόν Σέρβο, όμως «έλεύθε- 
ρον καί ένοπλον». Αυτός «άπεβλήΟη τή 14η Ιουλίου έπί τού βλάχικου έδάφους, θηρώμε- 
νος παρά των Τούρκων ώς τι άγριμαϊον ζώον, από δάσους εις δάσος, άπό όρους εις όρος καί 
άπό φάραγγος είς φάραγγα..., καταπέσων δ’ έπί τέλους άπό άποτόμου βράχου συνελήφθη 
καί άπαχθείς δέσμιος είς Βουκουρέστιον καί έκεϊθεν είς Σιλίστραν, έμαρτύρησεν ό αυθόρ
μητος ούτος καί γενναίος άγωνιστής ύπέρ πίστεως καί έλευθερίας» (I. Φ ι λ ή μ ω ν, τ. 2, σ. 
201). Ό Τρικούπης γράφει πώς τόν κρέμασαν (τ. 1, σ. 271, σημείωση α). Φαίνεται πώς οί 
Τούρκοι σκοτωμένο τόν πήραν καί τόν κρέμασαν γιά νά τρομοκρατήσουν.

1. Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 330.
2. Αυτόθι, σ. 329.
3. Ό Λιπράνδη όμως, όπως φαίνεται άπό τά γραφτά του, δέν συμπαθούσε τόν Γεωρ- 

γάκη ’Ολύμπιο καί δέν έχανε εύκαιρία νά τόν δυσφημήση. Γράφει: «Πνεύμα ραδιουργίας, 
μιά άπερίγραπτη ζήλια καί μία άχόρταγη λαιμαργία γιά λεφτά—αύτά ήταν πάντα τά μονα
δικά του προσόντα καί δέν υπάρχει αμφιβολία ότι έκεΐνος μπορεί νά θεωρηθή, στό λόγο 
τής τιμής, ό πρωταίτιος γιά όλες τις δυστυχίες πού χτύπησαν τούς έταιρικούς στά πριγκη- 
πάτα...» (αύτόθι, σ. 331-332). Γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τή θέση τού Λιπράνδη, κατα
χωρούμε καί τά παρακάτω: Οί Φιλικοί, γράφει προκάλεσαν «πολύ περισσότερο κακό σ’ 
αύτήν τή χώρα (στά Παραδουνάβια Πριγκηπάτα), παρά άργότερα οί ίδιοι οί Τούρκοι» 
(αύτόθι, τ. V, σ. 423)

4. Ζ ω σ ι μ ά ς, έ.ά., σ. 505.
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γάρο καλόγερο πού αναφέρει ό Κοβαλεύσκη στον ήρωϊσμό τού Γεωργάκη 
’Ολύμπιου1, τά άλλα ντοκουμέντα δείχνουν ότι τότε οί άνθρωποι περίμεναν 
μέρα μέ την ήμέρα να άρχίση ό ρωσο-τουρκικός πόλεμος. Ό καλόγηρος 
’Ανδρόνικος γράφει ολοφάνερα ότι οί «εθελοντές» πήγαν στό Σέκου νά τό 
υπερασπίσουν, μέχρι νά μπουν «οί Μοσχάλοι στή χώρα»2. Πολλοί βογιά- 
ροι πού είχαν καταφύγει στήν Μπουκοβίνα, περίμεναν μέ ανυπομονησία 
καί έλπιζαν ότι ή Ρωσία θά κηρύξη σέ λίγο τόν πόλεμο έναντίον έκεί- 
νων πού καταπάτησαν τίς συνθήκες της. Σ’ ένα γράμμα του Βουκσανέσκου, 
σταλμένο άπό τό Τσερναούτς προς τόν μητροπολίτη Ίασίου Βενιαμίν μέ 
ήμερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1821, γράφει: «Αυτοί πού έρχονται άπότήνΒασ- 
σαραβία λένε ότι πάλι άρχισαν νά κινούνται τά ρωσικά στρατεύματα καί 
ότι κοντεύουν στό Νίστρο για νά περάσουν καί πώς ό Σαβανέεφ πήγε βια
στικά στό Μπάλτς για νά τά δεχτή. Ό γνωστός ποστέλνικος Δημητράκης 
Μάνος, πατέρας τής κοκόνας Φροσύνης, γράφει στήν κοκόνα Φροσύνη τού 
Ραδουκάνου, ή όποια μόλις ήρθε έδώ άπό τήν Σουτσεάβα, ότι δέν μπόρεσαν 
οί άλλες Δυνάμεις νά μονιάσουν τούς Τούρκους μέ τούς Ρώσσους καί ό πό
λεμος θά ξεσπάση, γι’ αύτό άς προφυλάγεται ό γαμπρός του νά μή βγαίνη 
έξω, γιατί θά χαθή»3. Αύτή ή ελπίδα πού κατείχε όλον τόν κόσμο, ότι ή Ρω
σία θά άρχιζε σύντομα τόν πόλεμο κατά τής Τουρκίας, έπεισε τελικά, κατά 
τή γνώμη μου, τόν Γεωργάκη ’Ολύμπιο καί τόν ατρόμητο ’Ιωάννη Φαρμάκη 
νά γυρίσουν πίσω καί νά ταμπουρωθοϋν στό μοναστήρι τού Σέκου. Ούτε 
καί ό Τρικούπης συμφωνεί μέ τή γνώμη ότι ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος ήθελε 
νά περάση στήν Βασσαραβία. Αυτός γράφει πώς, όσο καιρό ό ’Ολύμπιος ήταν 
άρρωστος, έμεινε στά βουνά τής Βρεάτσας μέχρι τέλους Αύγούστου. «Κα
τά τάς άρχάς δέ τού Σεπτεμβρίου, άναλαβών τήν υγείαν του, έξεστράτευσε 
μετά τού Φαρμάκη έπί σκοπώ νά πλησιάση πρός τήν Βασσαραβίαν, όθεν ήλ- 
πιζε νά προμηθεύεται εύκολώτερον τά εις διατήρησιν τού πολέμου»4. Έξ 
άλλου οί απαιτήσεις τής Ρωσίας άπό τήν Πύλη στά τέλη ’Ιουλίου καί ό 
διωγμός τού Στρογγανώφ στις αρχές Αύγούστου άπό τήν Κωνσταντινούπο
λη, καθώς καί ή συγκέντρωση γερών στρατιωτικών δυνάμεων τής Ρωσίας 
στά σύνορα τής Μολδαβίας, δυνάμωναν αύτή τήν πεποίθηση.

Οί Τούρκοι, όταν κατέλαβαν τήν Μολδαβία, τοποθέτησαν φρουρούς 
σ’ όλα τά μοναστήρια τής Βόρειας Μολδαβίας, γιά νά τά προφυλάξουν άπό

1. A. S cr i b a η, ε.ά., σ. 425-426.
2. Badenschi, ε.ά., σ. 18.
3. Βλ. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei, σ. 155.
4. Σ π. Τρικούπη, 'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, εκδοσις τρίτη, έν 

Άθήναις 1888, τ. 1, σ. 109.
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τυχόν λεηλασίες καί καταστροφές έκ μέρους των γενιτσάρων1 ή με σκοπό 
να τα έχουν υπό τον έλεγχό τους. 'Όταν οί «έθελοντές» πήγαν στο Σέκου 
αύτοί οί φρουροί με δυσκολία ξέφυγαν τό θάνατο—γράφει τό χειρόγραφό 
μας2. Τά ντοκουμέντα πού δημοσίευσε ή ’Ακαδημία τής Ρουμανίας δείχνουν 
ότι οί Φιλικοί κατέβαλαν σοβαρές προσπάθειες για να καθαρίσουν αυτά τά 
μοναστήρια άπό τούς Τούρκους φρουρούς. Στό μοναστήρι Σλάτινα, σύμφω
να μ’ ένα κείμενο, βρίσκονταν 300 Τούρκοι φρουροί3, τούς όποιους κυνήγη
σαν οί Φιλικοί στήν αρχή, όταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος είχε φθάσει στά 
μέρη τής Δόρνας. Ό ’Ανδρόνικος Βαδένσκη γράφει ότι μεσολάβησε ό ήγού- 
μενος τής μονής Σέκου, για να σώση τούς Τούρκους φρουρούς. Όταν έμα
θαν ότι ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος εφθασε στό βουνό Γκρεντσιέσουλ, εκείνος 
τούς έντυσε μέ ενδύματα των καλογήρων καί τούς ώδήγησε ως κοντά στό 
Τάσι4, είκοσιτέσσερις ώρες μακριά άπό τό Σέκου5. Μόλις έφυγαν οί Τούρ
κοι άπό τό Σέκου, αμέσως παρουσιάστηκαν στό μοναστήρι καμιά εβδομην
ταριά «έθελοντές» καί ρώτησαν νά μάθουν αν υπάρχουν στό μοναστήρι 
Τούρκοι φρουροί.

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΛΑΤΙΝΑ

Τό χειρόγραφό μας, καθώς καί άλλα ντοκουμέντα, τοποθετούν τή μάχη 
τής Σλάτινας μετά τά γεγονότα τού Νεάμτς. Οί Τούρκοι πού γλύτωσαν άπό 
τήν πόλη Νεάμτς—λέει τό χειρόγραφό μας—πήγαν στό Τάσι καί ειδοποίη
σαν τόν πασά γιά τις πράξεις των «εθελοντών»6. Ό πασάς τής Βραΐλας έ
στειλε τότε τόν Σιλιχτάρ - μπέη του νά καθαρίση τά βουνά άπό τούς Φιλι
κούς7. Στήν πραγματικότητα όμως άπό τότε πού έβαλαν τό πόδι τους οί Τούρ
κοι στήν Μολδαβία, δέν βρήκαν ήσυχία άπό τούς Φιλικούς.

Οί Τούρκοι μπήκαν στήν Μολδαβία στις 1/13 Μαΐου 1821 καί έδωσαν 
τή γνωστή μάχη τού Γαλατσίου. Ό αριθμός των Τούρκων ήταν 19 χιλιάδες 
(14 χιλιάδες ιππικό καί 5 χιλιάδες πεζικό μέ δέκα πυροβόλα έκστρατείας)8.

1. Βλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. Ill, σ. 175. Τό χειρόγραφο άπό τό μοναστήρι 
Νεάμτς, φύλλο 97.

2. Έ.ά., χφ 154, φ. 98ν.
3. Badenschi, ε.ά., σ. 16.
4. Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 272.
5. Βλέπε ’Αθανασίου Ξοδίλου, Ή Εταιρεία τών Φιλικών καί τά πρώτα συμ

βάντα τοϋ 1821, 6.ά., σ. 77.
6. Βλ. χειρόγραφο του Νεάμτς, χφ 154, φ. 93.
7. Α. Ο { e t e a, έ.ά., σ. 313.
8. Αότόθι, σ. 317. Ό Κωνσταντίνος Τίνκοβιτς, ύπάλληλος του Αυστριακού Προξε

νείου πού βρισκόταν όμως στήν ύπηρεσία τής Ρωσίας, πληροφόρησε τόν πάρεδρο Στε-
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Επικεφαλής των Τούρκων ήταν ό πασάς τής Βραΐλας Τουσούφ Μπερκοφ- 
τσιαλής. Μετά τήν συντριβή των Φιλικών στο Γαλάτσι, οί Τούρκοι χωρί
στηκαν σέ δυο φάλαγγες καί ή μιά, ή πιο μεγάλη, με επικεφαλής τον Του- 
σούφ πασά, πήρε τήν κατεύθυνση Τεκούτσ-Μπιρλάδ μέ σκοπό νά φθάση 
στο Τάσι. Ή άλλη μέ έπικεφαλής τον Τσιομπάν Όγλοϋ ξεκίνησε προς Φοκ- 
σάνι-Μπακάου-Πιάτρα, γιά νά πιάση τά μοναστήρια καί νά καθαρίση τά 
βουνά άπό τούς Φιλικούς1. Τήν πληροφορία αύτή, ότι μιά τουρκική φάλαγ
γα, υπό τήν καθοδήγηση τού Τσιομπάν Όγλού κεχαγιά-μπέη, άρχιστατήγου 
τής Σιλίστριας, πού ξεκίνησε προς τό Μπακάου, όταν αύτοί μπήκαν στήν 
Μολδαβία, μάς τήν δίνει καί ό Μανωλάκης Ντραγκίτς2. Εμπροσθοφυλακή 
Τούρκων άπ’ αύτή τήν φάλαγγα συγκρούστηκε μέ Φιλικούς στο Rîmnicul 
Särat καί άφοΰ ταμπουρώθηκαν σ’ εναν μύλο εξω άπό τήν πόλη, οί Φιλικοί 
τούς ύποχρέωσαν νά έξέλθουν, άφού πυρπόλησαν τόν μύλο καί τούς κατέ
σφαξαν μέχρι ένός3. Οί Φιλικοί ήταν περίπου 30 έφιπποι καί είχαν άρχηγούς 
τούς Αναστάσιο Καράκαλο, Χρήστο Βρανά, Παναγιώτη Σούλια καί Νικό
λαο Σκλαβούνα. "Ολοι αυτοί ενέδρευαν στό Φοκσάνι. "Οταν ξαναγύρισαν

πάνωφ πώς μέχρι τΙς 23 ’Ιουνίου 1821 στή Μολδαβία δέν υπήρχαν περισσότεροι άπό 
20.000 Τούρκοι, ένώ μετά άπ’ αύτή τήν ήμερομηνία έφθασαν στήν Βραΐλα άλλες 20.000 μέ 
άλλον πασά. Άπό αυτούς 2.500 θά έμεναν στό Bârlad, 1.000 στό Falcili, 1.000 στό Husi, 1.000 
στό Vaslui καί οί ύπόλοιποι θά κατευθύνονταν προς τό Τάσι καί Μποτοσάνι (βλ. Docu- 
mente...Räscoala din 1821 τ. II, σ. 256). Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πώς εφθασαν στή 
Βραΐλα άπό τήν Άσία 70.000 Τούρκοι στρατιώτες μέ έπικεφαλής τόν Τζεπάνογλου καί 
έστησαν τό στρατόπεδό τους μεταξύ Βραΐλας καί Γαλάτσι (αύτόθι, σ. 252).

1. Ό Ion I. N i s t ο r στό άρθρο του «Cälugärita Elisabeta Sturdzaun episod din tim
pul zaverei», δημοσιευμένο στά «Analele Academiei Romàne, Memoritile secjiunii istorice, 
σειρά III, τ. XXIII (1940-41) σ. 84, νομίζει ότι αύτή ή φάλαγγα κυνηγούσε τό τμήμα τού Γεωρ- 
γάκη ’Ολύμπιου. Γράφει: «άλλες τουρκικές μονάδες κινήθηκαν προς τήν κατεύθυνση Μπα
κάου καί Πιάτρα κατά τού σώματος τών Φιλικών, πού καθοδηγούσαν οί καπεταναΐοι Γεωρ- 
γάκης καί Φαρμάκης. Αύτοί άποχωρίστηκαν στό Φοκσάνι άπό τό τμήμα τού Καντακου- 
ζηνοϋ-Ντελεάνου, μέ τή σκέψη νά διαπεράσουν τις υπώρειες προς τά σύνορα τής Μπουκοβί- 
νας». Ή θέση αύτή είναι όλότελα λαθεμένη. Ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος δέν ήταν μέ τό τμήμα 
τού Καντακουζηνοϋ, πού έφυγε γιά τήν Μολδαβία άπό τις 9 Μαΐου, ένώ ό Γεωργάκης ’Ο
λύμπιος, όπως ξέρουμε, πήρε μέρος καί στή μάχη τού Δραγασανιοΰ, στις άρχές τού ’Ιουνίου 
(βλ. Documente... Räscoala din 1821, τ. VI, σ. 203-204). Οί Τούρκοι εφθασαν στό Φοκσάνι, 
καθώς έγραψε ό ’Αθανάσιος Ξόδιλος στον Έμμ. Ξάνθο, στις 6 Μαΐου, όπου καί είχαν 
μικρή σύγκρουση μέ τούς Φιλικούς (βλ. Έμμ. Ξάνθου, ’Απομνημονεύματα, σ. 189- 
190· Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 186). ”Αν πάλι δέν έχουμε έμπιστοσύνη στά 
παραπάνω κείμενα, τότε προστρέχουμε σ' ενα γράμμα τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου προς 
τόν Χατζή Γιαννούση, γραμμένο άπό τό Κίμπουλούγκ στις 25 Μαΐου 1821 (βλ. Documente... 
Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 192-193).

2. Μ. D r ä g h i c i, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, pînâ în zilele noastre, Iasi 1857, 
τ. II, σ. 123.

3. Ήλία Φωτεινού, έ.ά., σ. 116-117.
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στο Φοκσάνι, «εύρον καί εκεί έτέρους 90 όθωμανούς»1, μέ τούς οποίους έδω
σαν μάχη πού κράτησε 5 ώρες. "Οπως φαίνεται άπό ένα γράμμα τού Άθ. Ξο- 
δίλου προς τον Έμμ. Ξάνθο, μέ ήμερομηνία 6 Μαΐου 1821, αύτή ή μάχη θά 
έγινε στις άρχές του Μάη2. Έδώ άνδραγάθησε ό Πάνος Όλτιάνος (Panul 
Arnäutul), ό όποιος καί έφονεύθη μαζί μέ άλλους δέκα συνοπαδούς του3. 
Επειδή όμως ό αριθμός των Τούρκων ήταν μεγάλος, οί Φιλικοί τούς άφησαν 
καί έφυγαν προς τήν Τυργόβιστε, γιά νά ανταμώσουν μέ τά άλλα στρατεύ
ματα του Ύψηλάντη.

Έν τω μεταξύ οί αναταραχές στήν Μολδαβία καί ή εισβολή των Τούρ
κων σ’ αυτήν, ανάγκασαν τον ’Αλέξανδρο Ύψηλάντη, πού στάθμευε στήν 
Τυργόβιστε, νά συγκαλέση στρατιωτικό συμβούλιο, πού αποφάσισε κοντά 
στ’ άλλα καί τήν αποστολή τού πρίγκιπα Καντακουζηνοϋ στή Μολδαβία. 
Στήν έκκλησή του προς τούς ομογενείς, ή οποία φέρει ήμερομηνία 6 Μαΐου 
1821, ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έγραφε: ’Έφθασαν είς τάς άκοάς μου αί 
άνωμαλίαι όπου ετρεξαν είς τήν Μολδαβίαν, μετά τήν άναχώρησίν μον άπό 
αύτοϋ, καί ιδού στέλλω τον στρατηγόν σωματάρχην πρίγκηπα Γεώργιον Καν- 
τακονζηνόν, με τελείαν πληρεξουσιότητα νά βάλη είς τάξιν τάς αυτού υποθέ
σεις τής πατρίδος καί νά φέρη τήν προτέραν ευταξίαν.4 "Ομως, ενώ οί Τούρ
κοι προχωρούσαν στά βάθη τής Μολδαβίας, ή άποστολή τού Καντακου- 
ζηνοΰ άργοΰσε. Στις 8 τού Μάη ό ’Αλέξανδρος δίνει έντολή στον Δούκα, 
πού στάθμευε στο Πλοέστι, νά δώση ένα μέρος άπό τήν στρατιωτική του 
δύναμη στον Καντακουζηνό, ό όποιος θά ξεκινούσε γιά τό Πλοέστι στις 9 
Μαΐου5 6. Στις 11 Μαΐου ό Καντακουζηνός φτάνει κοντά στο Πλοέστι καί 
αφού παρέλαβε 400 άνδρες καί τον καπετάνιο Κοντό, ξεκινάει γιά τό Τάσι“. 
Στις 15 Μαΐου βρισκόταν στο Φοκσάνι, όπου, μετά άπό μιά μικρή σύγκρου
ση μέ τούς Τούρκους, πυρπόλυσε τήν πόλη καί έφυγε7. Δέν έχουν βάση τά

1. Αυτόθι, σ. 117.
2. Ξ ο δ ί λ ο υ, Ή Εταιρεία των Φιλικών, σ. 132.
3. Ήλία Φωτεινού, ε.ά., σ. 117. Αύτός ό Πάνος, θεριό στό ανάστημα, δέν κου

βαλούσε έπάνω του πιστόλια καί γιαταγάνι, παρά ενα ραβδί άπό σίδερο. Όταν άρχισε ή 
επανάσταση πήγε στό βογιάρο Ίονίτσα Γκέμπεα καί τοϋ πήρε τό άλογο μέ τό όποιο στό 
Φοκσάνι διέσχισε τρεις φορές τούς Τούρκους απ’ τή μία άκρη τής πόλης ώς τήν άλλη σφά
ζοντας δεξιά καί αριστερά. Τραβώντας μιά γουλιά ρακί ξαναπηδά στό άλογό του καί φτά
νει μέχρι τό τσαρδί (σκηνή) τοϋ πασά καί βγάζει τή σημαία πού βρισκόταν στήν είσοδό 
του. Όμως τό άλογό του περδικλώθηκε καί έπεσε καί οί Τοϋρκοι ώρμησαν έπάνω του καί 
τόν κατάκοψαν σέ πολλά κομμάτια. Βλ. Victor Papacostea, Amintirile unui contem- 
poran despre personagiile din «Tragedia Moldovei» στό περ. «Balcania» τ. IV (1941), σ. 549.

4. Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 186.
5. Αυτόθι, σ. 187.
6. Αύτόθι, σ. 253.
7. Αύτόθι, τ. II, σ. 171, άρ. 120, καθώς καί σημείωση 1.
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γραφόμενα του Σπ. Τρικούπη ότι στο Φοκσάνι ό Καντακουζηνός είχε ευ
καιρία να χτυπήση μονάδα του έχθροϋ (200 Τούρκους) άπροετοίμαστη, όμως 
δέν τό έπραξε καί ότι αργότερα οί Τούρκοι τόν κυνήγησαν1. Ό Liprandi 
γράφει ότι ό Καντακουζηνός συνάντησε 300 Τούρκους στό Φοκσάνι, όμως 
δέν τούς έπιτέθηκε, άλλά άφησε 20 άτομα νά τούς κρατήσουν στή θέση καί 
αυτός με άλλους βιάστηκε προς τό Τάσι2. Όμως ούτε καί στό Τάσι δέν έμει
νε πολύν καιρό, διότι, μόλις άκουσε ότι πλησιάζουν οί Τούρκοι, έφυγε για 
τό Σκουλένι καί άπό εκεί πέρασε στό ρωσικό έδαφος.

Οί Τούρκοι υπό τόν Τουσούφ πασά μπήκαν στό Τάσι, στις 14 /26 Ιου
νίου 1821, ένώ ή φάλαγγα υπό τόν Τσιομπάν Όγλοΰ, άφοΰ έπιασε διάφορες 
πόλεις, όπως Φοκσάνι, Μπακάου, Ρόμαν, Πιάτρα κ.λ., άφησε σ’ όλα τά μο
ναστήρια φρουρούς, βάλθηκε νά λεηλατή τά περίχωρα καί τό έγκλημα κυ
ριαρχούσε σ’ όλην τήν Μολδαβία.

Οί Τούρκοι όμως δέν βρήκαν ήσυχία άπό τούς Φιλικούς. Μετά τις μά
χες στό Γαλάτσι, Φοκσάνι καί Σκουλένι, στις 8-10 Ιουλίου 1821 οί Φιλικοί 
χτυπούν μιά μονάδα Τούρκων στό Μποτοσάνι καί τήν εξοντώνουν. Τή νύ
χτα τής 10 Ιουλίου ό πασάς τού Τασίου πήρε αυτή τήν όχι εύχάριστη είδηση 
άπό τό Μποτοσάνι3.

Οί Τούρκοι αρχίζουν έκκαθαριστικές επιχειρήσεις μέ πάνω άπό 7 χι
λιάδες άνδρες καί 28 πυροβόλα ύπό τήν άρχηγία τοΰ Μπαλαμπάν Όγλοΰ 
πού μόλις είχε φθάσει μέ νέες δυνάμεις στό Τάσι4. Στό Μποτοσάνι όμως δέν 
βρήκαν Φιλικούς καί ξεκίνησαν προς τό Φαλτιτσένι καί προς τά μοναστήρια, 
τά όποια οί δυνάμεις τοΰ Γεωργάκη ’Ολύμπιου καί τοΰ Φαρμάκη τά είχαν 
καθαρίσει άπό τούς Τούρκους φρουρούς. 'Όταν έμαθαν πώς στό μοναστήρι 
Σ λ ά τ ι V α βρίσκονται Φιλικοί, πήγαν καί τό πολιόρκησαν, καί άνοίγον- 
τας τόν τοίχο σ’ ένα αδύνατο σημείο, μπήκαν μέσα καί πολεμούσαν τούς 
«έθελοντές». "Οσοι άπό τούς «εθελοντές» χώρεσαν—γράφει τό χειρόγραφό 
μας—μπήκαν καί κλείστηκαν στή μεγάλη έκκλησία, άπ’ όπου πολεμούσαν μέ 
πείσμα τούς Τούρκους. Αυτοί, βλέποντας πώς δέν μπορούν νά τούς βγάλουν 
άπό μέσα, έβαλαν φωτιά καί σέ δύο ώρες κάηκε όλο τό μοναστήρι. Μετά τήν 
πυρκαϊά, όσοι Τούρκοι καί «έθελοντές» γλύτωσαν, έφυγαν καί έμεινε τό μο
ναστήρι έρημο5. Ό ’Ανδρόνικος Βαδένσκη, πού γενικά είναι πιό αναλυτικός 
στις περιγραφές του, μάς πληροφορεί ότι στό μοναστήρι Σλάτινα είχαν κλει
στή 70 περίπου «έθελοντές». Στή μάχη αυτή χάθηκαν άρκετοί Τούρκοι, ένώ

1. Σ π. Τρικούπη, 6.ά., τ. 1, σ. 89.
2. Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 324.
3. Αυτόθι, τ. II, σ. 276.
4. Αύτόθι.
5. Χειρόγραφο τής μονής Νεάμτς, χφ. 154, φ. 98r.

ιβ
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άπ’ τούς εθελοντές σκοτώθηκαν μερικοί πού ύπεράσπιζαν τήν πύλη. Ό «με
γάλος» των Τούρκων—-συνεχίζει ό ’Ανδρόνικος—όταν είδε πώς οί δικοί του 
δέν έχουν το θάρρος να όρμήσουν μέσα στήν έκκλησία, τούς μάλωσε καί 
τούς έβρισε καί γιά να τούς ένθαρρύνη ώρμησε μόνος του μέσα. 'Όμως ένας 
έθελοντής γέμισε αμέσως τό όπλο του καί τού κάρφωσε δυό σφαίρες στό 
στήθος. Οί άλλοι Τούρκοι βλέποντας «τόν πιό μεγάλο τους» να πέφτη νεκρός 
άποτραβήχτηκαν. Τη νύχτα έφυγαν καί οί «έθελοντές» από τό μοναστήρι 
καί πήγαν στούς δικούς τους»1. Ό καλόγηρος Ζωσιμάς αποδίδει τήν πυρ
πόληση τής Σλάτινας στούς Τούρκους, οί όποιοι έβαλαν φωτιά όταν δέν 
υπήρχε πλέον Φιλικός έκεϊ. Περνώντας οί «έθελοντές» άπό τό μοναστήρι 
Σλάτινα, για να φτάσουν στήν παραμεθόριο αύστριακή γραμμή, συναντή
θηκαν, γράφει, μέ τούς Τούρκους καί άρχισαν τόν πόλεμο. Μή μπορώντας 
οί «έθελοντές» να άντέξουν, διότι ήσαν λίγοι, μπήκαν στό μοναστήρι καί 
έκλεισαν τήν πόρτα. Οί Τούρκοι, αφού περικύκλωσαν τό μοναστήρι, βρή
καν ένα άδύνατο μέρος καί μπήκαν μέσα. Οί έθελοντές χώθηκαν αμέσως στήν 
έκκλησία καί συνέχισαν πεισματώδικα τόν πόλεμο. Τόσο ήρωϊκά πολεμού
σαν οί Φιλικοί, «ώστε έπαιρναν φωτιά καί τά ρούχα τους πάνω στά κορμιά 
τους». Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι καί περίπου 20 εθελοντές2. Κατά 
τό βράδυ οί Τούρκοι άποτραβήχτηκαν καί οί «έθελοντές» βγήκαν καί πέ
ρασαν τήν παραμεθόριο αύστριακή γραμμή. Τήν άλλη μέρα, όταν ξανάρθαν 
οί Τούρκοι, δέν τούς βρήκαν καί έβαλαν φωτιά στό μοναστήρι3. Φαίνεται 
πώς ή λεηλασία τής περιουσίας τού μοναστηριού καί τής περιουσίας των 
βογιάρων, πού βρισκόταν κρυμμένη έδώ τό 1821, λεηλασία έκ μέρους των 
«τσιγγάνων» τού μοναστηριού, τούς όποιους τό 1826 καταδίωκαν οί αρχές4, 
συνέβηκε ακριβώς τώρα, όταν τό μοναστήρι έμεινε άδειο. Στό ανώνυμο ύπό- 
μνημα πού δημοσίευσε ό F. Η. Marshall άπό χειρόγραφο τού Βρεταννικοΰ 
Μουσείου, κείμενο γραμμένο στις 22 Νοεμβρίου 1821, γίνεται λόγος γι’ 
αύτή τή μάχη, χωρίς όμως νά κατονομάζεται τό μοναστήρι: .. .Τη επαύ
ριον ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος πληροφορείται άπό Βλάχους δτι ό καπετάν Λονν- 
σος και ο καπετάν ’Αναστάσιος ’Ιωαννίτης μέ 90 στρατιώτας τον Δούκα άν- 
τιπαρετάχθησαν εις όνο χιλιάδες εχθρούς’ οί όποιοι, μέ ακραν ευταξίαν όπι- 
σθοδρομοϋντες, κτνποϋντες καί κτυπούμενοι, έφθασαν εις ένα μοναστήριον πλη

1. Badenschi, ë.à., σ. 17.
2. OAlecu Beldiman γράφει στό έργο τοϋ «Eteria sau jalnicele scene prilejite 

in Moldavia din rezorätirile grecilor...», Iaçi, 1861, σ. 79, ότι ρώτησε τόν Ίσπράβνικο τοϋ 
Φαλτιτσένι πού έθαψε τά πτώματα μετά τήν μάχη, αν τά μέτρησε, καί αύτός τοϋ απάντη
σε «ναί, οί σκοτωμένοι Τούρκοι ήταν περισσότεροι άπό 400, ένώ οί έθελοντές μόνο 16».

3. Ζωσιμάς, έ.ά., σ. 165-166.
4. Βλ. έγγραφα Ρουμανικής ’Ακαδημίας, Doc. LXXI/91, 92, 93 (στή συλλογή Docu

mente.. .Räscoala din 1821, τ. Ill, σ. 176, σημ. 1).
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σίον τών συνόρων της Μπονκοβίνας, όπου καί έσφαλίσΟησαν. Άφοϋ όμως οι 
Τούρκοι έβαλον φωτιάν εις την περιοχήν τον μοναστηριού, οι εβδομήντα μόλις 
μείναντες Γραικοί εσφαλίσθησαν είς την εκκλησίαν και πυρπολούμενοι από τάς 
φλόγας έπολεμούσαν με άκραν μανίαν περίπου των εξη ωρών. Άφοϋ όμως, 
κατά καλήν των τύχην, ό αρχηγός Τούρκος τοϋ σώματος τούτον εσκοτώθη 
καί περίπου των οκτακόσιων Τούρκων, τότε οι άνανδροι Τούρκοι άρχισαν να 
οπισθοδρομήσωσιν φοβούμενοι καμμίαν ενδεχομένην βοήθειαν εκ μέρους τοϋ 
’Ολυμπίου, δστις τώ δντι διευθύνετο με δ λ ον το στρατιωτικόν του σώμα διά τά 
εκεί. Οί δε εν τω μοναστήρια) εύρεθέντες Γραικοί με το σπαθί στο χέρι εφθασαν 
είς τά αουστριακά χώματα■ τους οποίους καί ύποδέχθησαν με άκραν προσποιη- 
μένην φιλανθρωπίαν, χαριζόμενοι είς την πληθύν τών θεατών κατοίκων καί 
παροίκων τής Σουτσάβας, οί όποιοι με δάκρυα χαράς ύπεδέχοντο τούς άτρομή- 
τους και άφοβους τούτους ήρωας...1

Ό Liprandi γράφει πώς ένα μήνα μετά άπό τότε που εφθασε ό ’Ολύμπιος 
στήν περιοχή Δόρνας, συναντήθηκε μέ τον Μλάδεν στο χωριό Κρούτσεα, 
οί όποιοι μετά δύο μέρες πήραν τήν είδηση ότι μερικά τμήματα άπό τό σώμα 
τοϋ Γεωργάκη άντάμωσαν τούς Τούρκους κοντά στό μοναστήρι Σλάτινα 
καί πολέμησαν μαζί τους2. 'Η μ ά χ η τής Σλάτινας έγινε στις 1 3 Ί ο υ- 
λίου 18 2 13, έπομένως ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος δέν σταμάτησε ένα μήνα 
στήν περιοχή τής Δόρνας. Ούτε καί ό Άντρέι Ότσέτεα έχει δίκαιο, πού 
γράφει ότι ό Όλυμπιώτης εφθασε στά μέσα ’Ιουλίου στήν περιοχή Δόρνας4. 
Νομίζουμε ότι ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος εφθασε στήν περιοχή τής Δόρνας 
στις αρχές ’Ιουλίου καί έμεινε άρρωστος εκεί περισσότερο άπό ενα μήνα, 
όπως μάς πληροφορούν τά έγγραφα.

Όταν στις αρχές Αύγούστου άνέρρωσε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος, ή δρα
στηριότητα τών Φιλικών εντάθηκε. Δέν αποκλείεται, τώρα, τό σώμα τών 
Φιλικών νά άφησε τήν περιοχή Δόρνας καί νά ήρθε στό Κόρνουλ Λούντσεϊ, 
πού βρίσκεται στήν κοιλάδα τής Μολδαβίας, μεταξύ τών μοναστήριών Σλά
τινα καί Ρίσκα, καί άπ’ εδώ νά έλεγχαν όλην τήν περιοχή τής Μολδαβίας 
μέχρι τό Πασκάνι. Τό γράμμα τοϋ Βασίλε Κάπς (Vasile Capsi), μέ ήμερομη- 
νία 29 Αύγούστου 1821, πού λέει ότι, μετά τίς μάχες πού δίνανε «οί έξεγερ-

1. Βλ. F. Η. Μ a r s h a 11, Ή έν 6τει 1821 στρατεία τοϋ Ύψηλάντου είς τάς Παραδου
νάβιους Ηγεμονίας. Χειρόγραφον τοϋ Βρεταννικοϋ Μουσείου, στό «Δελτίον 'Ιστορικής 
καί Έθνολογ. Εταιρείας», τ. 9 (1926), σ. 363-510 (ή περικοπή μας άπό τή σελ. 508). Ρου
μανική μετάφραση τοϋ κειμένου στά Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 272.

2. Documente...1821, τ. V, σ. 329 καί 441.
3. Βλ. Hurmuzaki, Documente, τ. XX, σ. 667 (πρβλ. Documente 1821, τ. III, σ. 176, 

σημ. 1). Μιά γερμανική γκραβούρα τής έποχής προσδιορίζει αύτή τή μάχη στίς 25-26 ’Ιου
λίου.

4. Α. Ο t e t e a, έ.ά., σ. 313.
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μένοι», άποτραβιόνταν έκ νέου στο Κόρνουλ Λούντσεϊ1, μας κάνει να πιστέ
ψουμε πώς έγινε αυτή ή μετακίνηση. Ό Φιλικός Χρηστός ’Αναστάσιος λέει 
επίσης στήν έκθεσή του ότι ένα τμήμα των Φιλικών πήγε στο Φαλτιτσένι 
καί συγκρούστηκε με τούς Τούρκους. Μετά άποτραβήχτηκε στήν μονή Ελά
τινα καί έμεινε εκεί δυό μέρες, όπου ήρθε αργότερα καί τό κύριο σώμα άπό 
τήν Δόρνα καί ένώθηκε μ’ αυτό.

Για τή μάχη τού Φαλτιτσένι μάς μιλούν όλα τά γνωστά έγγραφα 
πού άναφέραμε στήν αρχή, όμως πιό αναλυτικό άπ’ όλα είναι τό έργο του
I. P. Liprandi. Ό Li prandi μάς πληροφορεί ότι τήν σύγκρουση στό Φαλτι- 
τσένι τήν πραγματοποίησε ό Σέρβος Μλάδεν Μιλοβάνοβιτς με στρατιώτες 
πού του έδωσε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος. Στό Φαλτιτσένι βρίσκονταν περί
που 200 Τούρκοι, τούς όποιους κυνήγησαν οί Φιλικοί σκοτώνοντας τρεις2. 
Μετά τήν μάχη τού Φαλτιτσένι γύρισαν στό μοναστήρι Σλάτινα καί άντα- 
μώθηκαν μέ τό σώμα τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου3. Μετά λίγες μέρες οί Φιλι
κοί ειδοποιημένοι άπό τούς χωρικούς πώς στήν πόλη Tîrgu Neamt βρίσκον
ται Τούρκοι, πηγαίνουν μιά βραδιά, χτυπούν τούς Τούρκους καί δίνουν φω
τιά στήν πόλη. Ό Λιπράνδη γράφει ότι άπό τήν Σλάτινα ό Γέωργάκης έστει
λε τόν καπετάνιο Γκεόργκε Καλαούζ στήν πόλη Νεάμτς, όπου ανταμώνον
τας τούς Τούρκους «είχε μιά επιτυχή σύγκρουση μαζί τους»4, ένώ ό καλό- 
γηρος Ζωσιμάς γράφει πώς, όταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος βρισκόταν στήν 
Δόρνα, έστελνε άπό εκεί μονάδες στις υπώρειες, γιά νά συγκεντρώσουν τρο
φές καί νά χτυπήσουν τούς Τούρκους όπου τούς άνταμώσουν5 6. Άσάφιες γύρω 
στή μάχη τού Νεάμτς υπάρχουν καί στό έργο τού ’Ανδρόνικου Βαδένσκη. 
"Οπως καί νά έχουν τά πράγματα, ή πραγματικότητα είναι ότι τόν Αύγουστο 
ή δραστηριότητα τών Φιλικών στήν Μολδαβία είχε ένταθή καί αυτό ύπο- 
χρέωσε τούς Τούρκους νά πάρουν σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Τό γράμμα 
ένός πρωτοπαπα προς τόν Χατζή Γιαννούση, σταλμένο άπό τό Βασκαού- 
τζη στις 14 Αύγούστου 1821, γράφει: Οί έταιρίσται εβγήκαν εξω εις Μολ- 
δόβα καί άφανίζονν τους Τούρκους, μάλιστα επήγαν εις μίαν μικρήν πολιτείαν 
ονομαζόμενη Τίργο Νιάμτζουλονϊ καί τήν έκανα αν τήν νύχτα, καί όσοι Τούρκοι 
ήταν μέσα, κανέναν δεν άφησαν... καί άπ εκεί άνεχώρησαν διά τά βουνά®. 
Μιά άλλη βραδιά, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού μάς δίνει ό πράκτορας 
τής Αύστρίας στό Μπακάου Wolf, οί Φιλικοί κυνήγησαν τις τουρκικές 
φρουρές πού βρίσκονταν στά περίχωρα τών βουνών, μέχρι τό Πασκάνι «καί

1. Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 329-330.
2. Τ. Bä lan, ë.à., σ. 71-73.
3. Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 329-330.
4. Αυτόθι, σ. 330.
5. Ζ ω σ ι μ ά ς, έ.ά., σ. 505, Α. Ο { e t a, ë.à., σ. 313.
6. Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 213.
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έκεϊ έβγαλαν καί γραπτή ανακοίνωση, ότι ήθελαν να χτυπηθούν πραγματικά 
μέ τούς Τούρκους καί απειλούσαν άκόμα να έπιπέσουν κατά τής πόλεως Ρό- 
μαν»1. Επίσης γι’ αύτήν τήν πλούσια δράση των Φιλικών μιλάει καί ό Βα- 
σίλε Κάπς, πού άναφέραμε παραπάνω: «Καί ή ληστεία των έξεγερμένων 
ανθρώπων προχώρησε ως τό Contasti, κοντά στο Πασκάνι, Νεάμτσουλ καί 
ως τήν Πιάτρα (Piatra Neamf). Τώρα άποτραβήχτηκαν πάλι στο Κόρνουλ 
Λούντσεϊ»2.

Φαίνεται πώς αυτή ή δράση των Φιλικών άνάγκασε τον Σουλτάνο νά 
άλλάξη τον Ίουσούφ πασά μέ τον Σαλίχ πασά καί όχι γιά τά εγκλήματα πού 
διέπραξαν στήν Μολδαβία. Ό Σαλίχ πασάς ήταν εκείνος πού μπήκε πρώ
τος στο Τάσι καί χαρακτηριζόταν «άνθρωπος καθώς πρέπει, λιτός, φιλό- 
φρων καί άπ’ όλες τις απόψεις άξιος γιά σεβασμό»3. "Ομως οί γενίτσαροι 
άρχισαν νά μήν ύπακούουν στις έντολές τού νέου διοικητή καί νά φεύγουν 
άπό τό στρατό πού στελνόταν κατά τών Φιλικών στά βουνά. Τότε ό συνερ
γάτης τών Τούρκων καισαροβασιλικός πράκτορας Wolf4, πού εβλεπε σ’ αύτή 
τή φυγή τών γενιτσάρων τήν αποτυχία τής επιχείρησης κατά τών Φιλικών, 
εβαλε όλες τις δυνάμεις του νά συγκρατήση αύτούς πού εμειναν καί έτρεξε 
ως τό Ρόμαν νά έπαναφέρη τούς λιποτάχτες, όπως καί τό πέτυχε5. Αύτός ό 
Wolf λοιπόν, μέ τά στρατεύματα πού συγκρότησε καί μέ τις άλλες δυνάμεις 
πού κουβάλησε ό πασάς άπό τό Τάσι στό Νεάμτς, χτύπησε τούς Φιλικούς 
στο Σέκου καί τούς ξεγέλασε νά παραδοθοϋν.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΕΚΟΥ

Στό μοναστήρι Σέκου, σύμφωνα μέ τό χειρόγραφό μας, οί Φιλικοί έφτα
σαν στις τρεις τή νύχτα καί μέ δυσκολία μπήκαν μέσα, διότι ό ήγούμενος 
δεν τούς άνοιγε τήν πύλη. Ό άριθμός τών Φιλικών ήταν περίπου 500 παλ- 
ληκάρια. Τόν ίδιο αριθμό μάς δίνει καί ό Βαδένσκη. Σύμφωνα μ’ αύτόν, 
οί Φιλικοί παρουσίασαν τά έγγραφα, πού τούς είχε δώσει ό έπίσκοπος τού 
Ρόμαν γιά νά τούς έπιτραπή νά μπουν μέσα. ’Αλλά ό ήγούμενος άπευθυνό-

1. Γ. Λαΐου, Πώς παρεδόθη ό όπλαρχηγός Φαρμάκης καί τό μοναστήρι τοϋ Σέκου 
(Σεπτέμβρης 1821), στήν «Επιθεώρηση Τέχνης», τ. Ε', τεύχος 27 (1957), σ. 218.

2. Documente...Räscoala din 1821, τ. II, σ. 312.
3. A. Ο 1 e t e a, ε.ά., σ. 326.
4. ’Έχω τή γνώμη ότι ό Wolf συνεργαζόταν μέ τούς Τούρκους ύστερα άπό εντολή τών 

Αυστριακών αρχών καί ίσως νά υπήρχε συνεννόηση μεταξύ Τουρκίας καί Αυστρίας, πού 
προέβλεπε τή συνεργασία αυτών τών δυνάμεων, γιά τή συντριβή τών Φιλικών στά Παρα
δουνάβια Πριγκηπάτα. Ή ίδια ή έκθεση τού Wolf προς τίς Αύστριακές άρχές καί μερικά 
σημεία της μέ κάνουν νά φθάσω σ’ αυτό τό συμπέρασμα.

5. Βλ. Γ. Λ α ΐ ο υ, Πώς παρεδόθη ό όπλαρχηγός Φαρμάκης καί τό μοναστήρι τού Σέ-
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μένος προς αυτούς, τούς είπε: «Μέ τον ερχομό σας έδώ βάζετε τό μοναστήρι 
σέ μπελάδες». Ή απάντηση τού «μεγαλύτερου των έθελοντών» ήταν: «Κα
θόλου μή φοβάσαι- διότι τό μέρος πού βλέπω έγώ, ούτε ένα τουρκικό πόδι 
δεν θά τό πατήση, επειδή έχω παλληκάρια- καί ακόμα, θά ερθη σέ λίγο ό 
Μόσκοβος στή χώρα καί—νά φυλάξη ό Θεός—-αν πάθη κάτι τό μοναστήρι, 
εκείνος διπλά πιό καλό θά τό χτίση, διότι έχει μέ τί». Τότε ό ήγούμενος άνοι
ξε τήν πόρτα καί οί «έθελοντές» μπήκαν μέσα1. Ό Χρηστός ’Αναστάσιος 
γράφει δτι στό μοναστήρι κλείστηκαν 200 Φιλικοί, ένώ οί ύπόλοιποι 180 
παρατάχτηκαν σέ γραμμή μάχης έξω άπό τό μοναστήρι, στήν κοιλάδα. Σύμ
φωνα μέ τον Liprandi, στό μοναστήρι κλείστηκαν γύρω στούς 350, ένώ οί 
άλλοι καί ό Μλάδεν, μετά τις συγκρούσεις πού είχαν έξω άπό τό μοναστήρι, 
σκόρπισαν στά δάση καί δέν πέτυχαν νά μπουν στό μοναστήρι2. 'Όλα αύτά 
τά στοιχεία, νομίζω, δέν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους καί έπομένως άνταπο- 
κρίνονται στήν πραγματικότητα. Αύτοί λοιπόν οί μετρημένοι Φιλικοί έμελ
λε νά ξαναζωντανέψουν τά κατορθώματα των αρχαίων Ελλήνων καί νά στεί- 
λουν μήνυμα σ’ δλον τον κόσμο δτι ό Λεωνίδας των Θερμοπυλών ξαναζή.

Οί διάφορες αφηγήσεις για τά γεγονότα τού Σέκου μιλούν γιά προδο
σία τού ήγουμένου τής μονής του Νεάμτς Τλαρίωνος. Αύτός θύμωσε, έπει- 
δή δ Γεωργάκης έστελνε Φιλικούς στά περίχωρα νά συγκεντρώσουν τρο
φές. Έστειλε λοιπόν μερικούς καλογήρους στό Σέκου νά πουν στούς «έθε
λοντές» νά φύγουν άπ’ τό μοναστήρι. Όμως οί Φιλικοί δέν ύπάκουσαν καί 
τότε ό Τλάριος ή Τλαρίων ειδοποίησε τόν πασά τού Ίασίου δτι οί έθελοντές 
βρίσκονται στό Σέκου καί τού ζήτησε νά τού στείλη ενα τμήμα Τούρκων 
γιά νά υπερασπίσουν τό μοναστήρι Νεάμτς3. Ό πασάς, πού βρισκόταν ήδη 
στήν πόλη Νεάμτς, συγκέντρωσε άμέσως δλο τό στράτευμά του καί ξεκί
νησε κατά τού Σέκου4. Ή πραγματικότητα δμως, κατά τή γνώμη μου, είναι 
ή παρακάτω.

Ή μάχη τού Σέκου άρχισε γύρω στις 29 Αύγουστου 18215. "Οσο νά φτά
σουν οί Τούρκοι στό μοναστήρι—γράφει τό χειρόγραφό μας—συγκρούστη-

1. Badenschi, έ.ά., σ. 18.
2. Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 331.
3. Χειρόγραφο Νεάμτς, χφ. 154, φ. 98ν.
4. "Οταν έπισκέφθηκα τά μοναστήρια, άνακάλυψα ότι ή παράδοση διατήρησε αύτή 

τήν προδοσία. Ή μοναχή Εύστοκία Τσιουκάνου άπό τό μοναστήρι Άγάπια, μοΰ είπε ότι 
ό ήγούμενος Ίλάριος βγήκε μπροστά στούς Τούρκους μέ δύο πουγγιά χρυσά καί τούς είπε 
ότι οί Φιλικοί είναι στό Σέκου καί στό μοναστήρι Άγάπια.

5. Στά ντοκουμέντα τής συλλογής Hurmuzaki-Nistor, τ. XX, σ. 181, λέγεται ότι ή μάχη 
άρχισε στις 19 Αύγουστου 1821 (βλ. Documente... Räscoala din 1821, τ. Ill, σ. 176, σημ. 2). 
Όμως νομίζω ότι πρόκειται γιά ήμερομηνία πού έγκαταστάθηκαν οί Φιλικοί στό Σέκου. 
"Ολες οί άφηγήσεις μάς κάνουν νά φτάσουμε στό συμπέρασμα ότι γύρω στις 28-29 Αύ- 
γούστου άρχισαν τά γεγονότα τού Σέκου.
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καν μέ τούς «εθελοντές» σέ κάμποσα μέρη καί χάθηκαν αρκετοί Τούρκοι 
καί έθελοντές. Μήν μπορώντας όμως να άντέξουν στήν άριθμητική υπεροχή 
των Τούρκων, κλείστηκαν στο μοναστήρι, δπου έβαλαν καί 300 άλογα, χορ
τάρι καί άλλα αναγκαία πράγματα1. Πράγματι, όπως μάς πληροφορεί ό Λι- 
πράνδη καί τά άλλα έγγραφα, οί Τούρκοι δέν περικύκλωσαν άμέσως το μο
ναστήρι Σέκου, αλλά παίρνοντας τήν είδηση ότι οί Φιλικοί βρίσκονται στο 
Σέκου, ό πασάς έστειλε ένα τμήμα αρκετά μεγάλο (κατά τον Βαδένσκη 70 
άνδρες, κατά τον Λιπράνδη 300), για να άνιχνεύση τό δρόμο καί να δη άν 
άνταποκρίνονται οί πληροφορίες του μέ τήν πραγματικότητα. Επικεφαλής 
αυτού τού τμήματος βρισκόταν ό Τούρκος Έμίν ’Αγάς2. Τούς Τούρκους 
ώδηγοΰσε προς τό Σέκου ένας πρώην φρουρός σ’ αύτό τό μοναστήρι, ό όποιος 
γνώριζε καλά τό δρομολόγιο. Ό Γεωργάκης, πού είχε είδοποιηθή έγκαιρα 
γι’ αύτό3, έστειλε 150 άνδρες υπό τήν άρχηγία τού καπετάν Γκεόργκε Κα- 
λαούζ4, νά τούς προϋπαντήση, νά τούς χτυπήση κι άν μπορή να πιάση πλη
ροφοριοδότες. Οί Φιλικοί έπιασαν τό στενό τής κοιλάδας πού κατευθύνε- 
ται προς Σέκου καί αφού άφησαν τούς Τούρκους νά χωθούν μέσα, άνοιξαν 
θανατηφόρο πΰρ καί τούς άνάγκασαν νά διαλέξουν τή φυγή, άφοΰ πρώτα 
άφησαν στό πεδίο τής μάχης πάνω άπό 100 νεκρούς καί τρεις αιχμαλώτους, 
οί όποιοι χρησιμέυσαν στό Γεωργάκη ’Ολύμπιο νά συμπληρώση τις πληρο
φορίες του γιά τή δύναμη των Τούρκων πού έρχονταν νά τόν χτυπήσουν5 6. 
Ό Wolf, πού αναφέρει έπίσης αύτό τό συμβάν, γράφει πώς οί Τούρκοι «έπέ- 
στρεψαν στό στρατόπεδο μέ μεγάλες απώλειες»®.

Τήν άλλη μέρα, Πέμπτη, στή μία ή ώρα τό μεσημέρι, άκούστηκαν δύο 
πυροβολισμοί κι άμέσως παρουσιάστηκε καβάλα στ’ άλογο ό καπετάνιος 
Γκεόργκιε Χότσουλ7 (ώνομαζόταν έτσι, διότι ήταν χαϊδοΰκος στά βουνά 
τής Μουντένιας καί συμφιλιώθηκε μέ τούς Φιλικούς πού τόν χρησιμοποιού
σαν σάν όδηγό στά στενά των βουνών, ό όποιος ειδοποίησε τόν Όλυμπιώ- 
τη ότι έκει πού φύλαγε ή ένέδρα είσώρμησαν οί Τούρκοι μέ μεγάλη δύνα
μη. Οί Φιλικοί τούς καθήλωσαν στή θέση δύο ώρες, όμως νικήθηκαν, διότι

1. Χειρόγραφο Νεάμτς, χφ. 154, φ. 99r.
2. L ί ρ r a n d i, ε.ά., σ. 330 σημ.
3. Badenschi, ë.à., σ. 19.
4. L i p r a n d i, Ê.à., τ. V, σ. 330.
5. Ό Λιπράνδη γράφει σέ μιά σημείωση ότι ό Έμίν ’Αγάς, ό διοικητής αυτών των 

Τούρκων, τοϋ επιβεβαίωσε ολην αυτή τήν έξιστόρηση, τήν όποια είχε συλλέξει άπό τούς 
’Αρβανίτες καί άπό μερικούς καπεταναίους τοϋ Γεωργάκη ’Ολύμπιου, πού βρίσκονταν τότε 
μαζί του στό Σέκου. Ό ’Ανδρόνικος Βαδένσκη γράφει ότι αΙχμαλώτισαν δύο Τούρκους (ë.à., 
σ. 19), ένώ ό Σπ. Τρικούπης εναν (τ. 1, σ. 110).

6. Γ. Λ a ΐ ο υ, Ê.à., σ. 219.
7. Τσως νά πρόκειται γιά τόν Γκεόργκε Καλαούζ πού άναφέρει ό Λιπράνδη.
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ή ύπεροχή των Τούρκων ήταν μεγάλη. ’Αρκετοί Φιλικοί έχασαν τή ζωή τους 
καί άλλοι τά άλογά τους. Τότε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος διέταξε νά πιάσουν 
όλα τά στενά καί σέ καθένα άπ’ αυτά νά τοποθετηθούν 20 έθελοντές. Στο 
μοναστήρι κράτησε ένα μικρό τμήμα καί τούς άλλους όλους τούς έστειλε 
νά πιάσουν τά μετερίζια άπό πασάλους πού είχαν προετοιμάσει άπό πριν. 
’Αφού οί διορισμένοι επιασαν τά μετερίζια, άλλο τμήμα Φιλικών πήγε νά 
προϋπαντήση τούς Τούρκους.

Οί Τούρκοι, με τή σειρά τους, χωρίστηκαν σέ τρία: Οί πιό πολλοί βά
διζαν στό δρόμο τόν μεγάλο, κουβαλώντας μαζί τους κάμποσα μικρά τηλε
βόλα. Οί άλλοι πεζοί άκροβολίστηκαν στις πλαγιές των βουνών καί άπό 
τις δύο πλευρές, έχοντας οδηγούς όρεινούς καί τόν Wolf, πού γνώριζαν 
καλά τά μονοπάτια. 'Όταν ή εμπροσθοφυλακή των Τούρκων συναντήθηκε 
μέ τούς Φιλικούς, συγκρούστηκαν άγρια καί πολλοί Τούρκοι χάθηκαν. Ό
μως οί έθελοντές, βλέποντας πώς οί Τούρκοι είναι ατέλειωτοι καί ότι θά 
νικηθούν, αν σταθούν περισσότερο, άποτραβήχτηκαν. Σέ λίγο οί Τούρκοι 
συνάντησαν άλλον προμαχώνα, όπου αναγκάστηκαν νά πληρώσουν νέο 
φόρο αίματος. Όμως καί άπ’ εδώ οί Φιλικοί άναγκάστηκαν νά φύγουν, διότι 
δέν μπορούσαν νά κρατηθούν πλέον μπροστά στις άλλεπάλληλες επιθέσεις 
τών αμέτρητων έχθρών. Οί Τούρκοι ξέκαναν σχεδόν εύκολα τά μετερίζια 
τών Φιλικών, διότι χρησιμοποίησαν ταχτική πού δέν συνέφερε τούς Φιλι
κούς, οί όποιοι ήταν λίγοι. Ένώ τό κύριο σώμα τών Τούρκων βάδιζε στό 
δρόμο άργά, οί άλλοι άπό τά πλάγια περικύκλωναν τούς έθελοντές. Στό τε
λευταίο μετερίζι έφτασε καί τό κύριο σώμα τών Τούρκων καί ή μάχη ήταν 
σκληρή1. Ή μάχη κράτησε κάμποσες ώρες. Οί Φιλικοί είχαν περικυκλωθή 
για καλά καί μήν έχοντας άλλη διέξοδο ξεγύμνωσαν τά σπαθιά τους καί 
ώρμησαν πάνω στούς Τούρκους. "Ετσι κατάφεραν νά σπάσουν τόν κλοιό, 
νά άνοίξουν δρόμο καί τό μεγαλύτερο μέρος μέ τόν Γεωργάκη ’Ολύμπιο καί 
τόν καπετάν Φαρμάκη άποτραβήχτηκαν κοντά στό μοναστήρι, ένώ οί άλλοι 
καί ό Μλάδεν σκόρπισαν στό δάσος καί δέν κατάφεραν νά φθάσουν στό μο
ναστήρι. Ό Μλάδεν πέρασε στήν Αύστρία, άπό όπου πήγε στή Σερβία. ’Ε
κεί τόν σκότωσαν δόλια μετά τήν έντολή πού έδωσε ό Μίλος Όμπρένοβιτς2. 
Οί άλλοι Φιλικοί, πού τραβήχτηκαν κοντά στό μοναστήρι, όπου βρισκό
ταν ένα σανιδόφραγμα τής εκκλησίας τής Γέννησης τού 'Αγίου ’Ιωάννη τού 
Βαπτιστή, τοποθέτησαν τά όπλα τους σ’ αυτό καί άρχισαν νά πυροβολούν 
τούς Τούρκους προκαλώντας τους μεγάλη ζημιά. Οί Τούρκοι, παρ’ όλες τις 
προσπάθειές τους, δέν μπορούσαν νά προχωρήσουν προς τό μοναστήρι. 
Τότε, ένα τμήμα Τούρκων προχώρησε άπό τά πλάγια τού λόφου, πού βρί

1. Badenschi, ε.ά., σ. 20.
2. L i ρ r a n d i, δ.ά., τ. V, σ. 331 καί 454.
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σκεται στήν πλευρά τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Νικολάου, καί προσπάθησε 
νά τούς χτυπήση πισώπλατα. Οί Φιλικοί κατάλαβαν τον κίνδυνο καί άπο- 
τραβήχτηκαν στο μοναστήρι1. "Ετσι οί Τούρκοι κατάφεραν νά πολιορκή
σουν το μοναστήρι. Τις συγκρούσεις αυτές έξω άπό τό μοναστήρι τίς περι
γράφει στήν έκθεσή του καί ό Wolf. Ό Χρηστός ’Αναστάσιος γράφει στήν 
έκθεσή του ότι στίς μάχες πού έγιναν εξω άπό τό μοναστήρι, οί Φιλικοί είχαν 
7 νεκρούς, ένώ οί Τοΰρκοι, σύμφωνα μέ τά λεγάμενα των χωρικών καί αυτών 
τών ίδιων τών Τούρκων, 70 άνδρες. Πολλοί άπό τά μετερίζια αναγκάστηκαν 
νά φύγουν προς τά σύνορα τής Αύστριακής αυτοκρατορίας, οπού ζήτησαν 
νά τούς έπιτραπή νά μπουν μέσα, παραδίνοντας τά όπλα.

Άφοϋ περικύκλωσαν στενά τό μοναστήρι οί Τοΰρκοι άρχισαν νά τά 
βομβαρδίζουν μέρα καί νύχτα μέ τρία κανόνια2, ενώ οί σπαχήδες έπετέθη- 
καν μέ μανία γιά νά τά κυριεύσουν. Όμως μέ «μιά θανατηφόρα φωτιά» οί 
Φιλικοί τούς άποκρούουν3. Δυό φορές έπετέθηκαν οί Τοΰρκοι καί προσπά
θησαν νά άνεβοΰν τά τείχη τοΰ μοναστήριοΰ4 5. Οί Τοΰρκοι έφεραν ένα πυ
ροβόλο μπροστά στήν πύλη καί άρχισαν νά τήν συντρίβουν6. Τό πΰρ τών 
Φιλικών όμως ματαίωσε προς στιγμήν αυτή τήν προσπάθεια τών πολιορκη
τών. Τότε οί Τοΰρκοι σκέφτηκαν νά πυρπολήσουν τό μοναστήρι. Ό ’Ανδρό
νικος Βαδένσκη γράφει δτι στήν άρχή οί Τοΰρκοι έβαλαν φωτιά άπό τήν πλευ
ρά τοΰ 'Αγίου Νικολάου, πού ήταν μέ ξύλο, καί έτσι ή φωτιά ξαπλώθηκε 
σ’ δλο τό μοναστήρι6. Τό χειρόγραφο τής μονής Νεάμτς καί κείνο τής Ρου
μανικής ’Ακαδημίας μιλοΰν γενικά δτι οί Τοΰρκοι έβαλαν φωτιά στό μονα
στήρι. Ό Λιπράνδη άποδίδει τήν πυρκαϊά σέ αναμμένα στουπιά, τά όποια 
έρριξαν οί Τοΰρκοι μέσα καί έπεσαν πάνω σέ ξερά καλάμια. Στήν άρχή κα
νείς δέν έδωσε σημασία στήν φωτιά καί δλοι πρόσεχαν τόν εχθρό. Ή φω
τιά δμως ξαπλώθηκε τόσο, ώστε δέν υπήρχαν πλέον τά μέσα γιά νά σβηστή7. 
Ό Χρήστος ’Αναστάσιος δμως γράφει στήν έκθεσή του δτι οί Τοΰρκοι έβα
λαν φωτιά στό μοναστήρι άπό τέσσερεις μεριές, ώστε δλη ή ξυλεία κάηκε 
στον καιρό τής πυρκαϊάς8. ’Επικυρώνονται τά περί πυρκαϊάς πού έβαλαν οί 
Τοΰρκοι στό Σέκου κι άπό ένα χειρόγραφο πού διατηρείται στό μοναστήρι 
Άγάπια. Τό έν λόγφ χειρόγραφο (μέ σήμα Ms.-503) στό φύλλο 92 περιέχει 
τήν παρακάτω σημείωση: Aöastä stihire a Sfîntului loan s-aüfäcut la ami! 1821

1. Badenschi, É.ò., σ. 21.
2. Τ. Bài an, ε.ά., σ. 71-73.
3. L i ρ r a n d i, ε.ά., τ. V, σ. 331.
4. T. Bal an, ε.ά., σ. 71-73.
5. L i p r a n d i, ε.ά., τ. V, σ. 331.
6. Badenschi, ε.ά., σ. 21.
7. L i pr a n d i, ε.ά., σ. 331.
8. T. B ä 1 a n, 'έ.ά., σ. 71-73.
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cînd au navalit turcii eu ràzboi asupra volintirilor si au ars Sfînta monastire a 
Secului unde sä prajmuiaste bramul mergatorului înainte (=Αύτό τό στιχάριο 
του 'Αγίου ’Ιωάννη γράφτηκε τό 1821, όταν οί Τούρκοι είσώρμησαν μέ πό
λεμο κατά των εθελοντών καί έκαψαν τό άγιο μοναστήρι του Σέκου, οπού 
πανηγυρίζεται ή εορτή του Προδρόμου).

Τό χειρόγραφό μας άπεικονίζει δραματικά τήν πυρπόληση του μονα
στηριού: 'Όταν καιγόταν τό μοναστήρι, όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα, καλό
γεροι, καλογριές καί λαϊκοί μέ τις γυναίκες τους, όλοι σ’ όλες τις μεριές 
έξαλλοι, έτρεχαν καί στιβάζονταν ένας πάνω στον άλλον, γιά νά γλυτώσουν 
από τις φλόγες, καί μόνο στά υπόγεια έβρισκαν γλυτωμό. Τό ίδιο καί τ’ άλο
γα έτρεχαν χλιμιντρίζοντας σ’ όλες τις μεριές, γιά νά σωθούν. ’Έτσι, ύπο- 
φέροντας τήν πείνα καί τήν δίψα βασανίστηκαν δεκατρείς μέρες, όμως δέν 
σταμάτησαν καθόλου τόν πόλεμο κατά των Τούρκων1. Ό Χρηστός ’Ανα
στάσιος, συμπληρώνει ότι μερικών τούς κάηκαν τά αύτιά καί άλλων άλλα 
μέλη του σώματος.

Ό χαμός του Γεωργάκη ’Ολύμπιου συνέβη, σύμφωνα μ’ όλα αύτά τά 
έγγραφα, τόν καιρό τής πυρκαϊάς. Ό καλόγηρος Ζωσιμάς γράφει πώς, όταν 
καιγόταν τό μοναστήρι, ό Γεωργάκης μαζί μέ 12 άνθρώπους του ανέβηκε 
στον πύργο τού μοναστηριού, όπου βρίσκονταν τά πιό πολύτιμα κειμήλια, 
γιά νά τά σώση, καί επειδή βρισκόταν έκεί «έμπορικό χώμα» (μπαρούτι)2, 
δέν ξέρω πώς πήρε φωτιά κι όλους πού βρίσκονταν στον πύργο τούς έκαψε3. 
Ό καλόγηρος ’Ανδρόνικος μάς πληροφορεί ότι τή στιγμή πού πήρε φωτιά 
τό μοναστήρι, πολλοί χώθηκαν στά ύπόγεια, ένώ οί έθελοντές συνέχιζαν 
νά πολεμούν τούς Τούρκους άπό τις οπές όπου δέν υπήρχαν κελλιά. Ό ’Α
γάς (ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος) άφοΰ πήρε μαζί του κάμποσους έθελον
τές ανέβηκε στον πύργο τόν μεγάλο, δίπλα στ’ άρχοντικό, μή λαβαίνοντας 
ύπόψη του, ότι ό θόλος τού πύργου δέν ήταν χτισμένος μέ κεραμίδια, άλλά 
μέ ξύλα. Όταν έφτασε έκεί ή φωτιά, ό θόλος άναψε καί έκεΐνοι αναγκά
στηκαν νά φύγουν πιό κάτω. 'Όμως σέ τίποτε δέν τούς βοήθησε, διότι άπό 
τά παράθυρα χώθηκαν μέσα οί φλόγες καί πήρε φωτιά τό «χώμα» (μπαρού
τι) καί κάηκαν όλοι όσοι ήταν μέσα στον πύργο4. Ό Λιπράνδη μάς περιγρά

1. Χειρόγραφο Νεάμτς, χφ 154, φ. 99r. Πρβλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. Ill, 
σ. 176.

2. Δέν αποκλείεται νά υπήρχε σ’ εκείνον τόν πύργο καί μπαρούτι κρυμμένο, διότι από 
τις έρευνες πού έγιναν τό 1822, 1823 καί 1825, όταν ό Δρακάκης Ρωσσέτης καί άλλοι βο- 
γιάροι άπαίτησαν τά πράγματά τους πού ήταν κρυμμένα στό Σέκου· μέσα σ’ αύτά τά πρά
γματα βρίσκονταν καί άγγλικάόπλα (έγγραφα Ρουμανικής ’Ακαδημίας, doc. XXVI1/9, 52-53, 
57, 7Τ πρβλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. Ili, σ. 177, σημ. 1).

3. Ζωσιμάς, έ.ά., σ. 506.
4. Badenschi, έ.ά., σ. 21.
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φει ώς έξης το γεγονός: «Ό καπετάν Γεωργάκης βρισκόταν τότε (στον καιρό 
τής φωτιάς) μέ έφτά άνδρες σέ μιά γωνιά του μοναστηριού, σ’ έναν μικρό 
πύργο πού υψωνόταν πάνω άπό τό τείχος. Ή πυρκαϊά, άφού απλώθηκε 
καί έγινε γενική, αγκάλιασε μονομιάς τή γωνιά όπου βρισκόταν ό Γεωρ
γάκης· οί σκάλες τοϋ πύργου έπεσαν, ό θόλος άναψε καί οί φλόγες άγκάλια- 
σαν τόν πύργο άπ’ όλες τις μεριές. Τήν ίδια στιγμή οί Τούρκοι στριμώχνον- 
ταν στήν πόρτα. Όλοι οί πολιορκημένοι ήταν άπασχολημένοι μέ τήν άπό- 
κρουση του εχθρού. Κανένας δέν έδινε σημασία στήν πυρκαϊά πού μεγάλω
νε. Μερικοί ακόυσαν μόνο πώς ό Γεωργάκης φώναζε κάτι. Δέν ύπήρχε όμως 
κανένα μέσο γιά νά τόν βοηθήσουν. Όταν ή πυρκαϊά έσβησε, βρέθηκαν όλα 
έκεϊνα τά 8 πτώματα, λίγο ή πολύ καμμένα. Τού Γεωργάκη τού κάηκε τό 
επάνω μέρος τοϋ κεφαλιού του, τό δεξί μέρος τού στήθους του καί ένα πόδι. 
«Αυτό ήταν τό τέλος τού καπετάν Γεωργάκη, στό 49ο έτος τής ήλικίας του»1.

Ό Βούλγαρος καλόγηρος άφηγεΐται εντελώς διαφορετικά τό γεγονός: 
«...Οί Τούρκοι σαν μυρμήγκια περικύκλωσαν τά τείχη τού μοναστηριού. 
Στήν άρχή όλα μάς βόλευαν, χτυπούσαμε σκληρά τούς Τούρκους. Δέν έφτα
ναν οί σφαίρες, γεμίζαμε μ' άσήμι κι όποιος είχε χρυσό, ούτε τόν σκεφτό
ταν, μόνο νά τόν καρφώση στον Τούρκο. Νομίζαμε πώς στον άλλον κόσμο 
θά τά πάρουμε δεκαπλάσια. ’Αργότερα δυσκολευτήκαμε κι εμείς, δέν μάς 
είχε μείνει ούτε ένα ψωμί. Οί καπεταναΐοι (Γεωργάκης καί Φαρμάκης) άρχι
σαν νά συσκέπτωνται (πώς πρέπει νά ένεργήσουν). Στέλναμε τή νύχτα μικρά 
άποσπάσματα έξω, όμως δέν ξαναγυρνοΰσαν. Ό Γεωργάκης μέτρησε τούς 
μισούς άπό τούς έθελοντές καί είπε: * Εσείς νά πάτε μέ τόν Φαρμάκη καί 
προσπαθήστε νά διασχίσετε τούς Τούρκους. Οί υπόλοιποι νά μείνετε μ’ εμέ
να, θά δούμε άργότερα τί πρέπει νά κάνουμε’. Νόμισα πώς ό καπετάνιος σκέ
φτεται νά έπιτεθή στούς Τούρκους όταν θά μπορέση ν’ άναμετρηθή μαζί τους 
στή δύναμη. "Αν όχι, είχε ήδη αποφασίσει τί νά κάμη. ’Εμένα μοΰ έτυχε νά 
βρεθώ στό τμήμα έξόδου. Ό Γεωργάκης μέ κάλεσε κοντά του καί μοΰ είπε: 
'"Αν άπό σάς θά μείνη κανείς ζωντανός, νά γράψη στήν άδελφή μου καί νά 
τής πή νά μήν κλάψη, διότι έγώ πέθανα γιά τήν πίστη’. Μόνο τόσο ίδωθή- 
καμε. Μόλις βγήκαμε άπ’ τό χώρο τοϋ μοναστηριού, οί Τούρκοι ώρμησαν 
έπάνω μας σάν τις μέλισσες στή μελικερή. Στήν άρχή προσπαθήσαμε νά 
κρατηθούμε μαζεμένοι, όμως δέν μπορέσαμε. "Οταν γυρνοΰσες μέ τό σπαθί, 
έβλεπες τούς συντρόφους σου νά χάνωνται μιά έδώ, μιά εκεί, καί είχες τήν 
εντύπωση πώς αμέσως θά σέ καρφώσουν καί σένα. Τόν καπετάνιο τόν έκα
μαν κομμάτια. Πόση Τουρκία μάς πλάκωσε! "Ωχ, Θεέ μου! Ξαφνικά οί Τούρ
κοι μάς παράτησαν, σάν νά μάς είχαν άποτελειώσει όλους, καί έτρεξαν προς 
τό μοναστήρι. Όταν γύρισα καί κοίταξα, οί πόρτες ήταν άνοιχτές καί οί

1. Li prandi, ε.ά., σ. 331 καί 442.
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Τούρκοι στριμώχνονταν να χωθούν μέσα. 'Τί συμβαίνει;’ μέ ρώτησε ένας 
σύντροφος. —'"Ασχημα, αδελφέ!’. Δέν αποτελείωσα καλά-καλά τό λόγο, 
δταν μονομιάς σείστηκε ή γης κάτω απ’ τά πόδια μας. Πάνω άπό τό μοναστή
ρι υψώθηκε ένα σύννεφο μαύρο άπό καπνό καί χώμα καί τά τείχη τού μονα
στηριού τινάχτηκαν. Ό Γεωργάκης έβαλε φωτιά στην μπαρούτη καί ανα
τινάχτηκε μαζί μέ τούς Τούρκους στον αέρα. Τού παλληκαριοϋ, παλληκα- 
ρίσιος θάνατος! Ό Θεός νά τόν συγχωρέση... Τή νύχτα μαζευτήκαμε κάμπο
σοι καί περάσαμε τά αυστριακά σύνορα1...».

Παραθέσαμε όλην αύτή τήν περικοπή, διότι είναι ή μόνη γραπτή πηγή 
πού μιλάει, δήθεν άπό πρώτο χέρι, γιά τά γεγονότα τού Σέκου καί πού μάς 
δίνει αύτή τήν εκδοχή. Οί άλλες γραπτές πηγές πού μιλούν γιά τό άνατίνα- 
γμα τού Γεωργάκη, παρ’ όλο πού γράφτηκαν πολύ πιό νωρίς άπό τήν παρα
πάνω περιγραφή, προέρχονται άπό δεύτερο χέρι.

Στήν παραπάνω διήγηση υπάρχουν σοβαρές ασάφειες. Συζητήσιμα π.χ. 
είναι τά γραφόμενα γιά τήν έξοδο άπό τό μοναστήρι. Ό Ί. Π. Λιπράνδη, 
πού μιλάει γιά μιά αντεπίθεση τών Φιλικών, παρουσιάζει διαφορετικά τά 
πράγματα. Όταν σκοτώθηκε ό Γεωργάκης, γράφει αύτός, τήν αρχηγία τήν 
άνέλαβε ό καπετάν Φαρμάκης καί έδωσε εντολή γιά μιά τολμηρή ύπερά- 
σπιση τού μοναστηριού. Μετά άπό 4 μέρες, οί Τούρκοι κατάφεραν νά άνοί- 
ξουν όλότελα τήν πύλη. Ό Φαρμάκης έδωσε εντολή νά τήν βουλώσουν μέ 
ψόφια άλογα καί άλλα ύλικά. Βλέποντας ότι τό μοναστήρι δέν πέφτει, ό Σα- 
λίχ πασάς ήρθε ό ίδιος άπό τό Νεάμτς καί έφερε άλλα 4 πυροβόλα, μέ τά 
όποια άνοιξε πϋρ, πού δέν σταμάτησε 4 μέρες. Ύστερα διέταξε τήν έπίθεση 
πάνω στις πόρτες. Βλέποντας αύτό ό Φαρμάκης διέταξε τούς δικούς του νά 
σταματήσουν τόπΰρ καί αφήνοντας τούς Τούρκους νά πλησιάσουν στήν πόρ
τα, άνοιξε έναντίον τους θανατηφόρο πΰρ, ένώ ό ίδιος, μέ 160 ανθρώπους 
(δηλαδή σχεδόν οί μισοί, κατά τά γραφόμενα τού Βούλγαρου καλογήρου), 
βγήκε άπό τήν πύλη, τούς επιτέθηκε καί τούς άπέκρουσε, προξενώντας τους 
μεγάλες απώλειες καί τούς πήρε μία σημαία2.

Γιά τήν έπίθεση τών Τούρκων κατά τής πύλης τού μοναστηριού μάς 
αναφέρει καί ό Wolf καί τό δικό μας χειρόγραφο. "Ομως καμιά γραπτή πηγή 
δέν μιλάει γιά θάνατο τού καπετάνιου, στήν προκειμένη περίπτωση τού Ιωάν
νη Φαρμάκη, σ’ αύτήν τήν έξοδο. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι αύτός ό καλό- 
γηρος ήταν πολεμιστής τού 1821 καί πήρε μέρος στα γεγονότα τού Σέκου. 
"Ομως, κατά τήν γνώμη μου, θά ήταν ένας απ' εκείνους πού πολέμησαν στά 
μετερίζια ή λιποτάχτησε μέ τήν εύκαιρία τής επίθεσης τού Φαρμάκη, τήν 
όποια άναφέρει ό Λιπράνδη, καί άργότερα ή φαντασία του παραποίησε τά

1. Τ5λ, A. S c r i b a η, 6.ά„ σ. 427.
2. L i p r a n d i, ε.ά., τ. V, σ. 332 καί 443.
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γεγονότα. 'Όσο γνά τό θάνατο τοϋ Γεωργάκη ’Ολύμπιου, ϊσως καί να μήν 
ήξερε συγκεκριμένα πράγματα, αν ύποθέσουμε δτι κρατήθηκε μυστικό τό 
συμβάν, γιά νά μήν προκαλέση απελπισία στούς άγωνιστές. ’Αργότερα ακού
σε ίσως τήν έκδοχή γιά τήν άνατίναξη καί τήν παρουσίασε στή διήγησή του 
σάν αύτόπτης δήθεν τοϋ συμβάντος. ’Έτσι, νομίζω, έξηγοΰνται καί οί άβά- 
σιμες κατηγορίες κατά τοϋ Φαρμάκη, όσες εκτοξεύουν ό ’Ανώνυμος τοϋ 
1821 (τό χειρόγραφο πού δημοσίευσε ό Marshall), ό Ήλίας Φωτεινός, ό Ξό- 
διλος, ό Φιλήμων κ.λ., οί όποιοι συγκέντρωσαν τις πληροφορίες τους από 
άνθρώπους πού είχαν καταφύγει στό αύστριακό έδαφος, ανθρώπους όμως 
πού δέν πήραν μέρος μέχρι τέλους στή μάχη τοϋ Σέκου.

Ό ’Ανώνυμος γράφει: Άφοϋ οί Φιλικοί πολέμησαν συνέχεια 36 ώρες, 
σεβόμενος ο αρχηγός Τούρκος τήν άπαραδειγμάτ ιστόν ανδρείαν τον ήρωος 
’Ολυμπίου, τρις τον εμήνυσεν αν αγαπά να έβγη με σννθήκας από τό μοναστήρι 
και νά άπέλθη εις τα άουστριακά χώματα. 'Ο δέ ’Ολύμπιος, καίτοι βλέπων τον 
εαυτόν του εις άπελπισμένην θέσιν, δεν εδέχθη τήν πρότασιν τον εχθρού, άλλά 
λέγει προς τους σνμπατριώτας τον. «Αδελφοί, ό θάνατος, ο ένδοξος θάνατος, 
είναι εις αύτάς τάς περιστάσεις τό μόνον όπου πρέπει νά επιθυμήσωμεν όλοι 
μας. Δεν ελπίζω κανένας μας άπό όσοι εϊμεθα ζωντανοί έως τώρα νά λυπήται 
τήν ζωήν του. "Ολοι πρέπει νά μιμηθώμεν τους λοιπούς συντρόφους καί αδελ
φούς μας, των όποιων τά ένδοξα πτώματα (εις Δ ραγασάνι, Σκουλένι καί άλλα- 
χόσε ) φωνάζουν έκδίκησιν ! » [...] ’Άμα ετελείωσε τήν δημηγορίαν του, περιήλθε 
τάς διαφόρους θέσεις τού μοναστηριού' περιερχόμενος δε έπαρατήρησεν δτι τό 
πλεΐστον μέρος των στρατιωτών έπεθνμούσαν τρόπον τινά νά κόμη συνθήκας, 
καθό)ς καί ο ίδιος συνάδελφός του Ιωάννης Φαρμάκης τά αυτά εφρονοϋσεν. 
Τότε άπελπισθείς είσήλθεν εις τον όντα όπου εύρίσκοντο τά μείναντα πολεμο
φόδια καί άφού έκαμε τήν υστερινήν δέησιν προς τον Θεόν, καί άφοϋ είδεν ότι 
ή μεγάλη πόρτα τοϋ μοναστηριού διά συνθήκην ήνέφκται, αμέσως δίδει φωτιάν 
εις τον τσεπχανεν [πυριτιδαποθήκη] καί καίεται με άλλους τέσσαρας στρα- 
τιώτας, εύρεθέντας εις τον άλλον όντά. 'Ο δε Φαρμάκης επαραδόθη εις τήν διά- 
κρισιν τοϋ εχθρού μ è όλους τούς μείναντας στ ρατ ιώτας...1

Ό Ήλίας Φωτεινός γράφει ότι, άφοϋ οί Τούρκοι έκοψαν τά υδραγω
γεία τοϋ «εν τω αύτω Μοναστηρίω είσρρέοντος ϋδατος», εφεραν σέ δύσκο
λη θέση τούς εγκλείστους, ώστε ό Ί. Φαρμάκης δειλιάσας, ή τό άληθέ- 
στερον εξαπατηθείς άπό τάς ψευδείς υποσχέσεις καί πονηρενμένας τοϋ ’Αρ
χηγού Σαλήμπεη κολακείας, ύπετάχθη με ολίγους στρατιώτας του εις τήν 
διάθεσιν τούτου. Ένώ ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος, άφοϋ έμεινε πιστός εις τον 
τοϋ πατριωτισμού ένθερμον ζήλον, παρεδόθη μόνος ήρωϊκώς ένδον τού κωδω-

1. Marshall, ε.ά., ΔΙΕΕ, τ. 9 (1926), σ. 509-510, ρουμανική μετάφραση στα Docu
mente...1821, τ. IV, σ. 273.
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νοστασίον εις τάς φλόγας τής πυρίτιδας κόνεως, εγχαράξας καί ο γεννάδας 
οϋτος, μετά τοσούτων εντίμων αγώνων έως εσχάτως, το όνομά τον αθάνατον 
εις την γενικήν Ιστορίαν, διά την ανεξαρτησίαν τής μητρός του 'Ελλάδος'. 
"Ας σημειωθή οτι ύδραγωγεΐα σ’ αυτό το μοναστήρι δεν ύπήρξαν καμιά 
φορά, ή τουλάχιστον είναι άγνωστα σήμερα1 2. Μέσα στο μοναστήρι βρίσκε
ται ένα πηγάδι απ’ όπου βγάζουν νερό γιά τις ανάγκες τους οί καλόγεροι. 
Σ’ δλα τά μοναστήρια υπάρχουν πηγάδια μέ κάδους καί μέ τροχούς,άπό ξύ
λο. 'Όταν οί Τούρκοι έβαλαν φωτιά, τό ξύλο κάηκε καί οί πολιορκημένοι 
δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν τό πηγάδι. Γι’ αύτό ύπέφεραν 
από τήν δίψα, όπως αναφέρουν τά έγγραφα.

Οί άδελφοί Makedonski στήν έκθεσή τους γράφουν οτι ό Γεωργάκης 
έδωσε φωτιά στήν πυριτιδαποθήκη καί ανατινάχτηκε μόνος του3.

Ό ’Ιωάννης Φιλήμων μέ τή σειρά του γράφει οτι, αφού οί Τούρκοι έβα
λαν φωτιά στό μοναστήρι καί δέν μπόρεσαν να τό κυριεύσουν, τότε πρότει- 
ναν στον Φαρμάκη να παραδοθή «επί ύποσχέσει πάσης προσωπικής άσφα- 
λείας». Ό Φαρμάκης δέχτηκε, ένώ ό ’Ολύμπιος, λέει, άπάντησε προς τόν 
Φαρμάκη: ’Εγώ θά μείνω εδώ, καί εδώ θά λυώσω' αν θέλετε σείς, ενγάτε' σάς 
ανοίγω ό ίδιος τήν πόρτα. Αύτή ή στάση τού ’Ολύμπιου έματαίωσε τήν 
παράδοση καί ό αγώνας συνεχίστηκε. ’Αργότερα όμως ξανακάμανε άνακω- 
χή, καί εφθασεν ό τσαούσης τοϋ πασά τής Ίβραΐλας, φέρων άλλους συνθήκτ/ς 
όρους μάλλον ευάρεστους. Αύτόν συνώδευε «εν στολή» καί δ γνωστός Ούδρί- 
σκης, έγγυηθείς εν ον ό μάτι τής κυβερνήσεως αύτοϋ τήν πιστήν εφαρμογήν 
τής συνθήκης, ήν παρεδέχθη ούτως ό Φαρμάκης. Άπό τούς 150 έγγυηθέν- 
τες οί 30 «δυσπιστοΰντες επί τω χαρακτήρι των Τούρκων» έφυγαν τήν 
νύχτα καί γλύτωσαν, ένώ οί άλλοι έσφάγησαν. Τόν Φαρμάκη πήγαν σιδη
ροδέσμιο στήν Κωνσταντινούπολη, όπου «έβασανίσθη καί έκαρατομήθη». 
’Αλλά ό Γεώργιος ’Ολύμπιος ούτε εσκέφθη ούτως, ούτε περιέπεσεν εις τήν 
δυστυχή απάτην καί τό άκλεες τέλος τοϋ τόσο) προσφιλούς αύτώ Φαρμάκη. ’Εν 
τή τελευταία ωρα του πεπρωμένου αύτώ σννοιδεν, ό,τι ώφειλε καί εις εαυτόν 
καί εις τήν τιμήν τής πατρίδος. Διά ταϋτα μετέβαλε τό κωδωνοστάσιον τοϋ 
ναοϋ εις βωμόν θυσίας μελετημένης, παρασκενασμένον εχων αύτό, ξύλινον

1. Ήλία Φωτεινού, Οί άθλοι τής εν Βλαχία έλλη νίκης Έπαναστάσεως τό 1821 
έτος, σ. 163-164.

2. Έπισκέφτηκα αύτό τό μοναστήρι καί δέν βρήκα οϋτε μέσα, ούτε στά γύρω υψώματα 
ίχνη υδραγωγείων. Οί περιγραφές τής μονής πού μελέτησα, μεταξύ των όποιων καί τό 
βιβλίο τού G. Bals, Bisericile çi mänästirile moldovenesti din veacurile al XVII-lea si al 
XVIlI-lea, Bucureçti 1933, τίποτα έπίσης δέν αναφέρουν για ύδραγωγεΐα. ’Αρχαιολογικές 
άνασκαφές δέν έγιναν μέχρι σήμερα, για νά δούμε αν υπήρχαν παλαιά ύδραγωγεΐα. Πάν
τως οί περιγραφές των καλογήρων, μετά τό 1821, δέν μιλούν για ύδραγωγεΐα.

3. Documente...Räscoala din 1821, τ. Υ, σ. 523.
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ον, προς εμπρησμόν εκ πνρίτιδος καί άλλων εμπρηστικών υλών. "Οτε ό’ εξήλ- 
θεν ο Φαρμάκης τής μονής, εν αυτή ôè είσέδυσαν πολυπληθείς οι Τούρκοι, δ 
’Ολύμπιος επικαλεσθε'ις τον Θεόν διά τοϋ σημείου τον στανροϋ, ώς λίαν άψιε
ρό) μένος τοίς θεοϊς, δίδει το πυρ καί εις τους ουρανούς πέτεται, βλέπων άνωθεν 
την μεγάλην συνάμα γινομένην θραϋσιν τών πολεμίων. Καί ό Φιλήμων προσ
θέτει ότι άπό τούς 11 πού ήσαν μαζί του εις δε εσώθη παραδόξως, καί οντος, 
ϊνα μαρτνρή, ώς συγκοινωνίες, την λεπτομέρειαν ενός γεγονότος τοσαύτης ηθι
κής υπεροχής καί αθανάτου μνήμης1. Ή εκθεση του Wolf δέν αναφέρει τί
ποτα γιά τον Γεωργάκη ’Ολύμπιο. Τά δικά μας χειρόγραφα άποδίδουν τό 
θάνατο τοϋ Γεωργάκη στήν πυρκαϊά πού έβαλαν οί Τούρκοι. Ό Ούδρίσκη 
άποκλείεται νά πήρε μέρος άμεσα στά γεγονότα τοϋ Σέκου. Μπαίνει έξ 
άλλου τό ερώτημα: Έφ’ όσον τό καμπαναριό ήταν κατασκευασμένο άπό 
ξύλο—πράγμα πού άναγνωρίζει καί ό ίδιος ό Φιλήμων—πώς άντεξε σέ τέτοια 
πυρκαϊά, ώστε στό τέλος τών γεγονότων νά τοϋ βάλη φωτιά ό ’Ολύμπιος;2

Ή ιστορική εξακρίβωση γύρω άπό τή δράση καί τό ήρωϊκό τέλος τοϋ 
Γεωργάκη ’Ολύμπιου παρουσιάζει πολλά προβλήματα. 'Η ζωή καί ή δράση

1. Ί. Φ ι λ ή μ ο V ο ς, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
τ. Β', σ. 209-211.

Γιά τή ζωή τοϋ ’Ιωάννη Φαρμάκη πολύτιμη συμβολή προσφέρει ό ’Ιωάννης Κ. 
Βασδραβέλλης στό βιβλίο του «Ό Φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή 
ήρωϊκή άμυνα στή Μολδαβία», Θεσσαλονίκη 1972. Δυστυχώς όμως άπέχτησα αυτό τό βι
βλίο όταν ή έργασία μου βρισκόταν υπό έκτύπωση. ’Ασφαλώς αν κατείχα τό βιβλίο τοϋ 
κ. Βασδραβέλλη νωρίτερα, αρκετά σημεία αυτής τής έργασίας δέν θά είχαν τήν θέση τους 
έδώ ή θά ήταν πιο τεκμηριωμένα.

2. Γι’ αυτούς πού δέν γνωρίζουν υπενθυμίζουμε πώς πυρπολούσαν τά μοναστήρια καί 
τά κάστρα στόν Μεσαίωνα. Στοίβαζαν πολλά ξύλα γύρω στόν περίβολο τοϋ μοναστηριού 
καί τούς έδιναν φωτιά. Ή μεγάλη θερμοκρασία πού δημιουργόταν καί οί φλόγες μετέ
διδαν τήν πυρκαϊά μέσα, όπου πολλά ξυλόχτιστα ή πλινθόχτιστα οικοδομήματα αποτελού
σαν εύφλεκτη ϋλη. Φαντασθήτε μάλιστα ξύλα άπό τό έτος 1602, χρονολογία πού χτίστη
κε τό μοναστήρι τοϋ Σέκου. Ό Ίβάν Πέτροβιτς Λιπράνδη, πού παρακολούθησε άπό κοντά 
όλα αύτά τά γεγονότα καί τούς θρύλους πού δημιουργήθηκαν γύρω στόν Γεωργάκη ’Ολύμ
πιο, γράφει: «Ό καπετάν Γεωργάκης κατέχει σ’ όλες αύτές τις περιγραφές πρωτεύουσα 
θέση καί τό όνομα αύτοΰ τοϋ νέου Λεωνίδα είναι τοποθετημένο άπό τούς συγγραφείς αύτών 
τών περιγραφών στις γραμμές τών μεγάλων άνδρών τής άρχαίας Ελλάδος. Ή ζωή καί ό 
θάνατός του τραγουδήθηκαν σέ τραγούδια, πού μοιάζουν περισσότερο μέ ύμνους καί τά 
όποια μεταφράστηκαν σέ περισσότερες ξένες γλώσσες· πράγμα πού, συνδυασμένο μέ τό 
πνεϋμα τής σημερινής έποχής, στολίστηκε ακόμη περισσότερο άπό τούς μεταφραστές. 
’Αναμφισβήτητα, μετά άπό κάμποσους αιώνες, οί μεταγενέστεροι διαβάζοντας τήν ιστορία 
τής άναγέννησης τής Ελλάδας, θά θαυμάζουν τόν καπετάν Γεωργάκη έτσι, καθώς έμεϊς 
θαυμάζουμε τά παραδείγματα, ίσως έξ ίσου πλαστά, τών ανδραγαθημάτων μερικών άνδρών 
τής άρχαίας Ελλάδας...» (L i ρ r a n d i, Cäpitanul Iordache Olimpiotul. Acpunea Eteri- 
Stilor in anul 1821, στά Documente...Räscoala din 1821, τ. V, σ. 414).
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του είναι πολύπλοκη καί ό μύθος γύρω του πελώριος. Ό Σακελλάριος Γ. 
Σακελλαρίου, στο βιβλίο του «Φιλική Εταιρεία» (εν Όδησσω 1909), δη
μοσιεύει ενα γράμμα «προς τον γενναΤον καπετάν Γεώργιον Όλύμπιον, σω
ματάρχην του έν Δακία στρατού», πού φέρει ήμερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 
1821. Δηλαδή στις 21 Σεπτεμβρίου 1821, σύμφωνα μ’ αυτό τό γράμμα, ό ’Ο
λύμπιος βρισκόταν στή Δακία καί οί πατριώτες έψαχναν να βρουν τά μέσα 
για νά τον βοηθήσουν1. Σ’ άλλο γράμμα από τήν ’Οδησσό, μέ ήμερομηνία 
24 Σεπτεμβρίου 1821, λέγεται: Άφιερώσαμεν 0έ τήν προσοχήν μας είς το να 
συνδράμωμεν καί τον κατά τήν Δακίαν άθλονντα αδελφόν μας /=Γ. Όλύμ- 
πιον/, τον όποιου τά ανδραγαθήματα καί γενναία αριστουργήματα και τρό
παια κατά των βαρβάρων έξέπληξαν ημάς απαντας2 3. Στις 27 Σεπτεμβρίου 
1821 ό Γεώργιος Παπαδόπουλος Κορφινός εγραφεπρός τούς Εφόρους τής 
Όδησοϋ: Κύριοι, κρίνω εύλογον διά τό προς τήν πατρίδα οφειλόμενον χρέος 
μου να σας προβάλω, äv σάς φαίνεται συμφέρον το να ενεργηθή τρόπος να 
σταλθή κάποια στρατιωτική βοήθεια προς τον ήρωα καπιτάν Γεωργάκην ’Ο
λύμπιαν εν Βλαχία, οπού είς τό μέρος στρατοπεδεύει, εχων καί αρκετήν δννα- 
μtv, θελει είναι ικανός να κατατρομάση τούς βάρβαρους, καί προς τον χειμώνα 
νά μ’ αύξήση 6 αριθμός και να εκταθή ώφελιμώτατα ή δύναμίς τονΆ. Οί έφοροι 
Νικόλαος Ίωάννου Χαρίτσης καί ’Ιωάννης Γεωργαντόπουλος έγραφαν στις 
4’Οκτωβρίου 1821 πρός τούς εφόρους τής Γραικικής Κοινότητος τής 'Ο
δησσού: Ο καπετάν ’ Ολύμπιος εν Βλαχία χρείαν έχει στρατιωτικής δυνάμεως 
και ημείς στοχαζόμεθα, δτι είναι άναγκαιότατον, iva λάβη τήν είς αυτόν αξίαν 
συνδρομήν διά κάθε χρήσιμον είς αυτόν εφοδίων καί στρατιωτών4.

Πώς εξηγούνται όλα αυτά, τή στιγμή πού σήμερα γνωρίζουμε μέ ακρί
βεια ότι ή μάχη τού Σέκου τελείωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 1821: Τά νέα άρ- 
γούσαν νά φτάσουν έγκαιρα, ενώ τά γεγονότα έξελίσσονταν ραγδαίως. Νά 
όμως πού ό Γ. Λάϊος ανακάλυψε στά αύστριακά αρχεία καί παρουσίασε 
προκήρυξη τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου, μέ ήμερομηνία 1 ’Οκτωβρίου 1821. 
πού έξεδόθη στο Hermannstadt (=Σιμπίου). Στήν προκήρυξη γίνεται λό
γος για κάποια καταστροφή (νποκύιραμε σε μιά τρομερή μοίρα) καί διατυ
πώνονται κατηγορίες κατά τών όμοδόξων γειτόνων πού έγκατέλειψαν τόν 
αγώνα τού έλληνικοΰ λαού. Ή προκήρυξη καταλήγει: ’Εμπρός αδέρφια! 
’Άς πεθάνωμε κοιτάζοντας άφοβα τό θάνατο στά μάτια. Ζήτω ή θρησκεία καί 
ή ελευθερία τής 'Ελλάδας. Θάνατος στους βαρβάρους !5 Ό Γ. Λάιος δεν διατυ

1. Βλ. Σάκε λ. Σακελλαρίου, Φιλική Εταιρεία, Έν Όδησσφ 1909, σ. 160-161.
2. Αύτόθι, σ. 224.
3. Αύτόθι, σ. 227-228.
4. Αύτόθι, σ. 229.
5. Βλ. Γ. Λ α ΐ ο υ, ’Ανέκδοτες επιστολές καί έγγραφα τού 1821. Ιστορικά δοκουμέντα 

από τά Αύστριακά άρχεϊα, ’Αθήνα 1958, σ. 240, άρ. 198.
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πώνει καμιά γνώμη. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για προκήρυξη πού έξεδόθη 
μετά τήν ήττα του Δραγασανίου, όταν ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης πέρασε 
τά αύστριακά σύνορα, ένώ ό ’Ολύμπιος αποφάσισε νά συνέχιση τον αγώνα 
καί πήγε στήν Κούρτεα ντέ "Αρτζες να ένωθή μέ τον Ί. Φαρμάκη. Τήν ή- 
μερομηνία ίσως τήν εβαλε κάποιος Φιλικός πού κατείχε τήν προκήρυξη καί 
βρισκόταν τήν 1η ’Οκτωβρίου 1821 στο Σιμπίου, ή είναι άσχετη μέ τό κεί
μενο καί δηλώνει άπλώς ότι κάποιος αυστριακός πράκτορας διεβίβασε στή 
Βιέννη άπό τό Hermannstadt τήν 1η ’Οκτωβρίου 1821 τή μετάφραση τής έν 
λόγω προκηρύξεως.

Στις 24 ’Ιουλίου 1826 ό Δημήτριος Μακεδόνης (ή Makedonski), ό όποιος 
είχε δανείσει στις 16 Φεβρουάριου 1821 στον Γεωργάκη ’Ολύμπιο 2.500 αύ- 
στριακά δουκάτα, βασιζόμενος σέ μιά ομολογία, υπογραμμένη καί άπό τόν 
Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου, έκίνησε άγωγή κατά τής χήρας τοϋ ’Ολύμπιου 
Στάνας, πού ζοΰσε στο χωριό Nedobäuti (περιφέρεια Χοτινίου), γιά νά πάρη 
πίσω τά χρήματά του. Ή Στάνα δεν δεχόταν νά τά πληρώση, ίσχυριζομένη 
ότι τό κτήμα της καί τά σημερινά έσοδά της προέρχονται άπό τόν πρώτο 
άντρα της, τόν χαϊδοϋκο Βέλκο3. Στήν αίτησή του προς τόν κυβερνήτη τής 
Βασσαραβίας, ό Δημήτριος Μακεδόνσκη γράφει: «...αύτός ό οφειλέτης μου 
εμεινε τότε στήν Τσάρα Ρομανεάσκα, καί έγώ μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα 
νά άνακαλύψω τήν κατοικία του, ενώ ή σύζυγός του Στάνα, μέ τά παιδιά, 
ή οποία είχε ερθει στήν Βασσαραβία, ελεγε πάντα πώς περιμένει τόν άντρα 
της- αύτό καί διάφορα άλλα περιστατικά μέ έκαναν νά περιμένω τόν ερχομό 
του. Επειδή όμως τώρα ή άναφερομένη σύζυγός του Στάνα παντρεύτηκε 
έδώ μέ κάποιον άλλον1 2, καί επειδή ύποθέτουμε ότι ό σύζυγός της καί όφει-

1. Ή Στάνα ήταν παντρεμένη πρώτα μέ τόν χαϊδοϋκο (κλέφτη) Βέλκο Πέτροβιτς άπό 
τήν Κράϊνα. Εκείνη ήταν, καθώς πιστεύει ό Μ. Ρομανέσκου, άπό τό Ζάϊτσαρ (Zajcar)· βλ. 
Μ. Romänescu, Contributi! la cunoasterea lui Tudor Vladimirescu, περ. «Balcania», τ_ 
Vx (1942), σ. 21, σημ. 5. Στα λαϊκά τραγούδια ονομάζεται «Dilber Stana». Όταν σκοτώθηκε 
ό Βέλκο Πέτροβιτς, τήν παντρεύτηκε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος. Στον καιρό τών γεγονότων 
τοϋ 1821, μέχρι τις 10 ή 15 Μαρτίου 1821, ζοϋσε στό Βουκουρέστι, στοϋ 'Αγίου Σάββα. ’Απ’ 
εκεί τήν πήρε ό ’Αρβανίτης Βίτου, άνθρωπος τοϋ Γεωργάκη ’Ολύμπιου καί τήν πήγε στό Κίμ- 
πουλούγκ (Cîmpulung)· βλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 218-219. Άπ’έδώ, στά 
τέλη Μαΐου τήν στέλνει ό Γεωργάκης, μαζί μέ τά δύο μικρά παιδιά του, στήν Βασσαραβία, 
μέ 350.000 γρόσια- βλέπε τό γράμμα τοϋ Γεωργάκη ’Ολύμπιου προς τόν Χατζή Γιανούση, 
στά Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 192-193. Σ’αυτό τό γράμμα ό Γεωργάκης ’Ολύμ
πιος άναγνωρίζει ότι δανείστηκε άπό τόν Μακεδόνσκη: «Νά πληρώσης καί τό χρέος μου, 
όπου έδωσα όμολογίες μου, μάλιστα τοϋ άδελφοΰ μας Μακεδόνη τό πρότερον, καί νά κοι- 
τάξης διά τήν ψυχή μου». Τήν Στάνα συνώδευσε γιά προστασία ό συναδελφικός πάρεδρος 
(asesor cologial) Jivkovici, βάσει συμφωνίας 150 δουκάτων, πού όμως ή Στάνα δέν τοϋ τά 
πλήρωσε (βλ. Documente... Räscoala din 1821, τ. Ill, σ. 369).

2. Ή Στάνα παντρεύτηκε μετά τό θάνατο τοϋ Γεωργάκη ’Ολύμπιου μ’ ένα άπό τά παλ-
ληκάρια του, όνομαζόμενο Στέριο (βλ. L i ρ r a n d i, έ.ά., τ. V, σ. 329, σημ. 1).

17
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λέτης μου δέν ζή πλέον, καί ή περιουσία του περνά σέ ξένα χέρια», γι’ αύτό 
—συνεχίζει στήν αίτησή του ό Makedonski—πρέπει ή περιουσία τής Στά- 
νας να καταγραφή καί να τεθή υπό μεσεγγύησιν «μέχρι να ένηλικιωθοΰν τα 
παιδιά του συγχωρεμένου» κ.λ.1 Ή Στάνα, κόρη του Ραδοβάν, μέ τή σειρά 
της, διαμαρτυρήθηκε κατά τοϋ Μακεδόνσκη καί τον κατηγορεί, κοντά στά 
άλλα, πώς «έγραψε καί μετέδωσε ψευδολογίες παντού, ότι ό άντρας μου ζή. 
’Απεναντίας όμως, όταν πέρασε άπό τό Χοτίνι ό σεπτός καί άείμνηστος μο- 
νάρχης ’Αλέξανδρος Παύλοβιτς, τότε έγώ παρουσιάστηκα στήν Αύτοκρα- 
τορική του Μεγαλειότητα, υπέβαλα αίτηση σχετική μέ τό θάνατο του άν- 
δρός μου καί μέ ελέησε ή υψηλή ευσπλαχνία του μονάρχη μέ 500 δουκάτα 
σέ χαρτονόμισμα γιά τήν συντήρηση των άνήλικων παιδιών μου»2. Ή Στάνα 
υπογράφει «Στάνα Ραδοβάν, σύζυγος τοϋ μακαρίτη σερδάρη3 Γεωργάκη 
Ό λ υ μ π ί δ η, καί όχι Έλυμπιώτη, όπως λέει τώρα». Δίνουμε καί 
στά ρωσικά τήν τελευταία φράση αυτοΰ τοϋ εγγράφου, όπου έπανορθώνε- 
ται τό έπώνυμο τοϋ Γεωργάκη:4

A CTaHa nonnacanact no tniiemi] CTaHa PanoBaHy noKoÜHiuty cepflapa
cn3Hroc WopraKH Ολμιλπηκηο a ηθ Επημπηοτμο ίκβκΐ HUHe γοβορητ.

Φυσικά, ούτε απλή υπόνοια δέν μπορεί νά σταθή ότι τάχα ό Γεωργάκης 
’Ολύμπιος έξακολουθοϋσε νά ζή καί κρυβόταν, μόνο καί μόνο γιά νά μήν 
τόν καταδιώκουν οί πιστωτές του!... Κατά τή διάρκεια αύτής τής δίκης ό Μι
χαήλ Βαϊρακτάρης, ό όποιος «άπό τά νεανικά του χρόνια βρισκόταν συνέ
χεια, σ’ όλα τά μέρη, δίπλα στό Γεωργάκη Όλυμπίδη»5, δηλώνει ότι ό άρχη- 
γός του έδωσε τή ζωή του στον άγώνα τοϋ 1821. Ή έκθεση τοϋ Φιλικοΰ Χρή
στου ’Αναστασίου, ό όποιος σ’ όλο τό διάστημα βρισκόταν επίσης μαζί μέ 
τόν Γεωργάκη ’Ολύμπιο καί έζησε τά γεγονότα τοϋ Σέκου, δέν άφήνει κα
μιά άμφιβολία ότι ό ’Ολύμπιος χάθηκε στό μοναστήρι τοϋ Σέκου. Τή σημα
σία αυτοΰ τοϋ ντοκουμέντου υπογραμμίζει καί ό Ρουμάνος άκαδημαϊκός 
Ά. Ότσέτεα6.

1. Βλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. Ill, σ. 359, άρ. 146.
2. Αύτόθι, σ. 362-363.
3. Σερδάρης=άρχηγός ιππικού (τίτλος εύγενείας).
4. Αύτόθι, σ. 361. Ή άπόφαση τού δικαστηρίου τής Βασσαραβίας, μέ ήμερομηνία 

24 ’Απριλίου 1828, τόν όνομάζει έπίσης Γεωργάκη «Όλυμπίδη» (αύτόθι, σ. 365). Φαί
νεται πώς έτσι ύπέγραφε ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος καί στά έγγραφα πού παρουσίασε ό Δ. 
Μακεδόνσκη στό δικαστήριο. Έξ άλλου καί ό άνεψιός τού Γεωργάκη, πού κατέθεσε μαρ
τυρία μπροστά στό δικαστήριο ότι τά έγγραφα είναι τοϋ θείου του, ονομάζεται Γιάννης 
Όλυμπίδης (αύτόθι, σ. 366). "Οσο γιά τό «Έλυμπιώτης», δέν είναι παρά άλλος τύπος τού 
Όλυμπιώτης, διότι ό Όλυμπος λέγεται καί Έλυμπος.

5. Αύτόθι, σ. 366.
6. Α. Ο ( e t e a, ε.ά., σ. 314.
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«Ό καπετάν Γεωργάκης μέ 10 άνδρες—γράφει ό Χρηστός ’Αναστά
σιος—άνέβηκε στον πύργο,' όπου βρήκαν τον θάνατο άπό πυρκαϊά, διότι ή 
φωτιά άγκάλιασε τις ξύλινες σκάλες. Αυτά συνέβηκαν τήν πρώτη μέρα 
τής πολιορκίας του μοναστηριού άπό τούς Τούρκους. Σβήστηκε ή πυρ- 
καϊά, άραδιαστήκαμε στούς τοίχους τοϋ μοναστηριού γιά νά τό υπερασπί
σουμε καί άντέξαμε, μετά τό θάνατο τού καπετάν Γεωργάκη, ακόμη δέκα 
μέρες κατά των επιθέσεων των Τούρκων»1. Τό χειρόγραφο τού Νεάμτς, 
καθώς καί τά άλλα πού γράφτηκαν σ’ εκείνα τά μέρη, λένε ότι οί Φιλικοί 
άντεξαν, μετά τήν πυρκαϊά, άλλες 13 μέρες. Τόν ίδιο άριθμό μάς δίνει καί ό 
Λιπράνδη. Αυτός γράφει ότι τήν 12η μέρα σταμάτησαν τή μάχη καί άρχι
σαν νά διαπραγματεύωνται, καί τήν 13η μέρα παρέδωσαν τά όπλα τους2. 
Δηλαδή ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος σκοτώθηκε στις 29-30 
Αύγούστου 1821.

Επομένως, ό θρύλος είναι ώραΐος καί θά παραμείνη θρύλος, ή ιστορική 
άλήθεια όμως είναι διαφορετική. 'Η δόξα τής καρτερικής άμυ
νας τού Σέκου ανήκει δικαιωματικά στον συκοφαντ η- 
μένο καπετάν Φαρμάκη, ό όποιος κράτησε αυτό τό μοναστήρι 14 
μέρες μετά τόν θάνατο τοϋ καπετάν Γεωργάκη, πού είχε σκοτωθή άπό τήν 
πρώτη μέρα τής πολιορκίας3.

Οί Φιλικοί έδειξαν σ’ αυτή τήν άνιση πάλη απέραντο ήρωϊσμό καί βα- 
θειά πατριωτική συνείδηση. Δεκατρείς μέρες άπέκρουσαν ήρωϊκά τά εχθρι
κά πλήθη καί άντεξαν στήν πείνα καί τήν δίψα. Δύο σφοδρές έπιθέσεις των 
Τούρκων, γιά νά καταλάβουν μέ έφοδο τό μοναστήρι, άπέτυχαν μέ αφάντα
στες απώλειες. Ό άτρόμητος Φαρμάκης, τραυματισμένος κάμποσες φορές, 
καθωδηγοϋσε επιδέξια τούς ελεύθερους πολιορκημένους καί ένθάρρυνε τά 
παλληκάρια του μέ τόν ήρωϊσμό του.

Οί Τούρκοι—συνεχίζει τό χειρόγραφο τού Νεάμτς—βλέποντας πώς 
οί πολιορκημένοι δέν τελειώνουν έκεΐνο τό μπαρουτόχορτο (iarbä de im- 
puscat), άλλα εξακολουθούν τόν πόλεμο, δέν ήξεραν πώς νά ενεργήσουν γιά 
νά τούς βγάλουν άπό μέσα. Άπ’ αυτήν τήν άμηχανία τούς έβγαλε ό έπαρχος 
τής πόλης Πιάτρα (Tîrgul Pietrei), ô όποιος ξεγέλασε τούς πολιορκημένους 
καί παρέδωσαν τά όπλα τους καί άνοιξαν τις πύλες τού μοναστηριού4. Ό 
Ζωσιμάς γράφει, ότι οί Φιλικοί προσπάθησαν κάμποσες φορές νά κλείσουν 
συμφωνία μέ τούς Τούρκους, όμως δέν τά κατάφεραν. Τότε ήρθε ό ίδιος ό 
πασάς καί έστειλε μέσα «τόν Νομάρχη καί τόν Γερμανό (=Αυστριακό)

1. Τ. Bälan, ε.ά., σ. 71-73.
2. Li prandi, 6.ά., σ. 332-333.
3. Πρβλ. L i ρ r a n d i, ε.ά., σ. 445.
4. Χειρόγραφο Νεάμτς, χφ 154, φ. 99.
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Πρόξενο», οί όποιοι «μέ πολλά λόγια καί όρκους ξεγέλασαν» τούς πολιορ- 
κημένους καί τούς έπεισαν τελικά να παραδώσουν τα όπλα τους1. Ό ’Ανδρό
νικος Βαδένσκη περιγράφει τις δυσκολίες μέσα στό μοναστήρι, δυσκολίες 
πού συμπίπτουν μ’ αύτές πού περιγράφει ό Χρηστός ’Αναστασίου. Δέν είχαν 
τί άλλο νά φαν, παρά μόνο λίγο τυρί. Δέν είχαν νερό, διότι ή φωτιά εκαψε 
τόν τροχό τού πηγαδιού, ό κουβάς επεσε μέσα, καί οί Φιλικοί ήταν άναγκα- 
σμένοι νά πίνουν κρασί καί ούζο. Οί Φιλικοί, σύμφωνα μέ τόν ’Ανδρόνικο, 
θά μπορούσαν νά φύγουν άπό τό μοναστήρι καί νά γλυτώσουν, λόγω των 
βροχών, άλλά δέν ήταν ένωμένοι. Άν ελεγαν οί Σέρβοι ν’ άνοίξουν τις πόρ
τες τή νύχτα καί νά φύγουν (διότι εξ αιτίας τής ραγδαίας βροχής δέν φαινό
ταν τίποτα), οί Έλληνες ελεγαν νά μείνουν άκόμη, καί συνέχιζαν τό πιοτό. 
Καταλαβαίνοντας μερικοί ότι μέ τό πιοτό δέν υπάρχει γλυτωμός, άνοιξαν 
μιά όπή στή βιβλιοθήκη, κάτω άπό τήν εκκλησία τού αγίου Νικολάου καί 
έφυγαν δυό σειρές: τήν μία 15 άτομα καί τήν άλλη 20.

Οί Τούρκοι, όταν πείσθηκαν πλέον ότι τό πυροβολικό τους δέν ήταν 
σέ θέση νά γκρεμίση τούς τοίχους τού μοναστηριού καί ή άντίστάση των 
Φιλικών συνεχιζόταν, άλλαξαν ταχτική. Ό πασάς κάλεσε τόν Νομάρχη τής 
πόλεως Πιάτρα, όνόματι Γιαννάκη Μίλου (Enache Milu) καί τού εδωσε εν
τολή νά κάμη ό,τι μπορεί ώστε νά ξεγελάση τούς πολιορκημένους γιά νά 
παραδοθοΰν. Αυτός υποσχέθηκε καί σέ συνεργασία μέ τόν Wolh (=Wolf) 
βάλθηκαν νά ξεγελάσουν τούς Φιλικούς. Πήγαν λοιπόν ντυμένοι μέ στρα
τιωτικά κοντά στον τοίχο τού μοναστηριού, μαζί μέ κάμποσους ούσσάρους 
καί κάλεσαν τούς άρχηγούς τών Φιλικών, νά τούς μιλήσουν. Ό Πρόξενος 
άρχισε νά τούς λέη ότι είναι άπεσταλμένος τού Γερμανού (=Αύστριακοΰ) 
αύτοκράτορα, γιά νά τούς πή νά παραδώσουν τά όπλα τους στούς Τούρκους 
καί μετά ό ίδιος (δηλαδή ό Πρόξενος) θά τούς όδηγήση στά σύνορα2. Γιά 
νά τούς πείσουν, έφεραν τό Ευαγγέλιο καί τό Σταυρό καί ώρκίστηκαν σ’

1. Ζ ω σ ι μ ά ς, έ.ά., σ. 506.
2. Ό Ίβάν Πέτροβιτς Λιπράνδη, πού συνωμίλησε μέ τον Wolf γι’ αύτά τά γεγονότα, 

γράφει ότι «ό Wolf άρνεΐται μόνο τόσο, ότι αυτός δέν παρουσιάστηκε σάν έπίσημο πρόσ
ωπο, άλλά στην έπιθυμία τοϋ πασά έφυγε μ’ αυτόν καί πράγματι προσπάθησε νά άπομα- 
κρύνη τό χύσιμο αίματος, μή μπορώντας νά μαντέψη πώς ό πασάς θά καταπατήση τό λόγο 
του, καί ότι στό φιρμάνι πού διαβάστηκε οί φράσεις σχετικά μέ τήν άμνήστευση ήταν έπι- 
νοήσεις τοϋ ύπάλληλου!». Καί ό Λιπράνδη συνεχίζει: «Όλα αύτά τά επιχειρήματά του δέν 
μέ έπεισαν ότι ή διήγησή του άνταποκρίνεται στήν άλήθεια. Τόσο τά λεγόμενα έκείνων 
τών δυό άτόμων πού γλύτωσαν άπό τό θάνατο (πρόκειται γιά εναν Εβραίο πού τούρκεψε 
καί γιά τόν Τουφεκτσή Νικόλα), όσο καί ή διήγηση μερικών Τούρκων, πού πήραν μέρος 
στή μάχη, διαφέρουν κατά πολύ άπό τά λεγόμενα τοϋ Wolf» (L i ρ r a n d i, έ.ά., σ. 334 σημ.) 
Στή σ. 454, σημείωση 54, ό Λιπράνδη άναφέρει καί τά όνόματα τών Τούρκων πού τοϋ 
μίλησαν γιά τά γεγονότα τοϋ Σέκου. Πρόκειται γιά τόν Όσμάν άγά, ’Αρβανίτη, 'Ισμαήλ 
καί Έίπ άγά.
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αυτά καί σ’ δλα τά ιερά του χριστιανισμού. Οΐ αρχηγοί των «εθελοντών» 
(=Φιλικων) ζήτησαν νάρθη καί ό πασάς, για να μιλήσουν μαζί του. Ήρθε 
καί ο πασάς καί ώρκίστηκε κι αυτός στο Κοράνιο καί σ’ όλους τούς τουρ
κικούς θεσμούς, δτι δέν θέλει τίποτα άπό εκείνους, παρά μόνο να παραδώ
σουν τά δπλα καί νά παν ήσυχα στήν Αύστρία μαζί μέ τον Πρόξενο, καθώς 
τό ποθεί ό Γερμανός αύτοκράτορας. Μή γνωρίζοντας οί εθελοντές τήν πο
νηριά, άνοιξαν τήν πόρτα καί άρχισαν νά παραδίνουν τά δπλα τους1...

Ό Χρηστός ’Αναστασίου, ό όποιος, κατά τή γνώμη μου, ήταν στενός 
συνεργάτης του Φαρμάκη, μάς περιγράφει τό επεισόδιο ώς έξης: «Τήν 7η 
μέρα τής άμυνας του μοναστηριού ήρθε κοντά στον τοίχο ό άρχηγός τού 
[αύστριακού] πρακτορείου τής πόλεως Νεάμτς (πρόκειται γιά τήν πόλη Πιά- 
τρα Νεάμτς), ώπλισμένος, μέ μαλλιά λίγο καστανά, χωρίς μουστάκι, ντυ
μένος μέ γερμανική [=αύστριακή] στολή, μέ σπαθί καί χιτώνα στα όποια 
ήταν κρεμασμένος ό χρυσός αύτοκρατορικός αύστριακός αετός, φορούσε 
κι ενα πηλίκιο, στό όποιο έπίσης βρισκόταν ό αύτοκρατορικός αετός. Μαζί 
μ’ άλλους τρεις, ντυμένοι σάν ούσσάροι. Ό άρχηγός μας, ό καπετάν Φαρ- 
μάκης, ό όποιος είχε άναλάβει τήν άρχηγία μετά τό θάνατο τού καπετάν 
Γεωργάκη, κάλεσε σέ συνομιλία τόν «μικρό πρόξενο», άγνωστο σε μάς τό 
δνομά του, όμως γνωστός έν γένει σάν άρχηγός τού πρακτορείου τού Νεάμτς. 
Ό Φαρμάκης προσέφερε 2.000 πιάστρα γιά τήν έλεύθερη άποχώρησή μας 
καί τήν παράδοση των όπλων, άν 15 αύστριακοί στρατιώτες θά μάς ώδηγοΰ- 
σαν μέχρι τά σύνορα. Ό αύστριακός πράκτορας άρνήθηκε νά μάς οδηγή
σουν καί άπαίτησε νά παραδοθούμε, έγγυώμενος μέ τό κεφάλι του, άν μάς 
κάνουν κανένα κακό. Εκείνος ξαναήρθε 4 φορές καί μάς έξασφάλισε μέ τόν 
πιό έπίσημο τρόπο, μετά τόν έρχομό τού πασά, δμως μέ τόν δρο νά παρα
δώσουμε τά δπλα. Τήν 11η μέρα τής πολιορκίας μας στό μοναστήρι ό κα
πετάν Φαρμάκης καί άλλοι 15 άνδρες, μεταξύ των οποίων καί έγώ, άποφασί- 
σαμε νά πάμε στό στρατόπεδο τού πασά, οπού άμέσως μάς παρέδωσαν τόν 
καθένα στά χέρια ένός Τούρκου. Ό πασάς διέταξε νά περάσουν τού καπε
τάν Φαρμάκη καί σ’ εναν άλλον καπετάνιο, βοηθό τού Φαρμάκη, άλυσσί- 
δες στό λαιμό τους συνδεμένες τή μία μέ τήν άλλη. Τού Βελίβασα Γόγα τού 
έβαλαν σίδερα στά πόδια. Έν τω μεταξύ οί Τούρκοι πήραν τά δπλα των συν
τρόφων μας, πού περίμεναν στήν πόρτα τού μοναστηριού, τά φόρτωσαν σέ 
άμάξια καί τά πήγαν. Μετά τόν άφοπλισμό, άρχισε τό μακελιό καί τούς 
έσφαξαν δλους, άφοΰ πρώτα τούς άκρωτηρίασαν...». Καί άφοΰ περιγράφει 
τίς δυσκολίες, πού είχαν δταν ήταν πολιορκημένοι, ό Χρήστος ’Αναστα
σίου καταλήγει: «Παρ’ δλα αύτά, δέν θά παραδινόμασταν, διότι είχαμε άπο- 
φασίσει καλύτερα νά πεθάνουμε παρά νά παραδοθοΰμε στούς Τούρκους,

1. Α. Badenschi, ε.ά., σ. 22-23.
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αν δέν μας υποσχόταν τόσο έπίσημα ό άρχηγός του [αύστριακοϋ] πρακτο
ρείου ότι δέν θά μάς συμβή τίποτα καί θά άποτραβηχτοΰμε ελεύθερα»1.

Ό Λιπράνδη συμπληρώνει ότι τήν 12η μέρα οί Τούρκοι έστειλαν έναν 
μεσολαβητή, ό όποιος ζήτησε να σταματήση ή μάχη. "Οταν αύτή ή απαί
τηση πραγματοποιήθηκε, πήγαν κοντά στον τοίχο μερικοί Τούρκοι υπάλ
ληλοι καί δήλωσαν στούς ύπερασπιστές τού μοναστηριού ότι παρέλαβαν 
άπό τόν σουλτάνο ένα φιρμάνι, βάσει τού όποιου άποχτοΰσαν όλοι συγχώ- 
ρεση. Τούς πρότειναν νά παραδώσουν τα όπλα καί να φύγουν ό καθένας όπου 
θέλει. Αύτά βεβαίωσε καί ό αύστριακός Wolf, ό όποιος καί τούς συμβού
λεψε «νά μήν άντισταθοΰν καί νά μήν χύσουν τό αίμα τους άδικα, άλλα ό 
καθένας τους είναι ελεύθερος νά πάη στή Ρωσία, στήν Αυστρία, ή νά μεί- 
νη μέ τούς Τούρκους». Μετά διαβάστηκε τό φιρμάνι καί δ Wolf ακόμη μια 
φορά επιβεβαίωσε τα γραφόμενα. Ό Φαρμάκης τούς άπάντησε ότι είναι 
έτοιμος νά εκπληρώση τήν αίτησή τους, αν οί Τούρκοι άποτραβηχτοΰν καί 
άφήσουν μόνο 1.000 γύρω στό μοναστήρι. Ό Wolf καί ό Τούρκος υπάλλη
λος απάντησαν ότι ό φόβος τού Φαρμάκη καί ή αίτησή του δέν έχουν βάσεις 
καί άν αυτός δέν πιστεύη στον τουρκικό στρατό, πού άνήκει στον σουλτά
νο, καθώς καί στον Wolf, πού είναι πράκτορας τής Αΰστρίας, μεσίτης καί 
εγγυητής ότι τούς Φιλικούς πού κατέχουν τό μοναστήρι δέν τούς άπειλεΐ 
κανένας κίνδυνος, «τότε πώς άπαιτεΐ εκείνος νά γίνη πιστευτός, όταν οί άν- 
δρες του δέν είναι άλλο τίποτα παρά κάτι έξεγερμένοι, καί ίσως ληστές, καί 
ποιος μπορεί νά έγγυηθή ότι αύτοί, άντί νά παν στήν Ρωσία καί στήν Αύ- 
στρία, δέν θά σκορπιστούν καί δέν θά αρχίσουν νά ληστεύουν έκ νέου καί 
δέν θά συγκεντρωθούν πάλι σέ μεγάλο άριθμό;» Καί άρχισαν νά κολακεύουν 
τόν Φαρμάκη ότι αύτός, προσφέροντας υπηρεσία στον σουλτάνο τό δίχως 
άλλο θά άνταμειφθή. Στό τέλος ό Φαρμάκης δέχτηκε, «σκεπτόμενος τήν 
δυστυχή κατάσταση των άνδρών του, οί όποιοι άπό 6 μέρες δέν είχαν ψωμί 
καί τρέφονταν μόνο μέ άλογίσιο κρέας, ενώ πάνω σ’ αυτά είχε άρχίσει νά 
γίνεται αισθητή καί ή έλλειψη φυσιγγιών». Συνεννοήθηκαν λοιπόν ή παρά
δοση τών όπλων νά γίνη τήν άλλη μέρα. Αύτοί οί όροι όμως δέν έγιναν δε
χτοί άπό τούς περισσότερους Φιλικούς. Αύτοί ύποπτεύονταν τούς Τούρκους 
καί γνώριζαν τήν άπιστία τους, γι’ αύτό όλοι τους έπέμεναν αύτή τή νύ
χτα νά βγοΰν αιφνιδιαστικά άπό τό μοναστήρι, νά προσπαθήσουν νά σπά
σουν τόν κλοιό μέχρι τό δάσος καί νά φύγουν στήν Αυστρία. Ό Φαρμάκης 
άρχισε νά προσχωρή σ’ αύτή τήν άποψη, παρ’ όλα τά τραύματά του τα όποια 
δέν τού έπέτρεψαν νά άνεβή μόνος του στό άλογο, όταν ξαφνικά ό καπετάν 
Γκεόργκε Κουμανέτς άντιτάχθηκε σ’ αύτή τήν πρόταση, λέγοντας ότι τούς 
περιμένει ό σίγουρος θάνατος. «Πολύ περισσότερο, συμπλήρωσε, πού ό Wolf

1. T. Β ä 1 a η, ε.ά., σ. 71-73.
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είναι εγγυητής στις διαπραγματεύσεις. Θά παραβουμε τις συμφωνίες μας 
μαζί του καί τότε, καί άν κατορθώσουμε να περάσουμε στήν Αύστρία, μπο
ρεί αυτή να μή μάς δεχτή καί να μάς καταδώση σαν άνθρώπους πού συμφώ
νησαν μιά φορά καί μετά καταπάτησαν τή συμφωνία- καί τότε θά χάσουμε 
όποιαδήποτε ελπίδα να αποκτήσουμε τήν επιείκεια των Τούρκων». Οί μισοί 
άπό τούς Φιλικούς δέχτηκαν αυτή τή γνώμη, στήν οποία ύστερα πέρασε καί 
ό Φαρμάκης. Οί άλλοι μισοί έμειναν σταθερά στήν πρώτη γνώμη, καί αυτή 
ή συζήτηση κράτησε μέχρι τό πρωΐ, οπότε ήταν δύσκολο πια να σκεφθή 
κανείς ώριμα. 'Επρεπε λοιπόν νά παραδοθουν στήν οίκτρή μοίρα πού τούς 
περίμενε1.

Άπό τήν έκθεση τού Wolf προς τις αυστριακές αρχές αποκαλύπτεται 
ότι ή τουρκική πλευρά είχε μελετήσει άπό πριν τήν άπάτη αύτή, στήν όποια 
πήρε άμεσο μέρος ό ίδιος ό αυστριακός πράκτορας. Ό Wolf γράφει ότι ό 
πασάς συγκάλεσε συμβούλιο, στό όποιο πήρε μέρος καί ό ίδιος ό Wolf. Τό 
συμβούλιο είχε σάν σκοπό νά συζητήση «έναν άλλο τρόπο» για τήν εξόν
τωση των άγωνιστών, τόν όποιον άπό καιρό είχε προτείνει ό Wolf2. Ό «τρό
πος» αύτός, όπως είδαμε, βασιζόταν στήν ατιμία καί τήν άπάτη, καί όχι στήν 
παλληκαρίσια άναμέτρηση.

Άφοΰ λοιπόν έξαπάτησαν τούς πολιορκημένους καί παρέδωσαν τά 
όπλα τους, ό πασάς διέταξε νά καταγράψουν τόν καθένα μέ τά στοιχεία του, 
άπό ποιο μέρος κατάγεται, τί έθνικότητα έχει καί τί επάγγελμα γνωρίζει. 
"Οταν τελείωσε ή καταγραφή, ό πασάς διέταξε νά περάσουν όλοι τους στήν 
αύλή του μοναστηριού. Τότε οί Φιλικοί κατάλαβαν ότι έπεσαν στήν παγίδα 
καί ότι τούς πηγαίνουν σάν τά πρόβατα στή σφαγή. Οί Τούρκοι πού περί- 
μεναν έξω, ώρμησαν μέσα σάν αγρίμια καί άρχισαν νά κατακρεουργούν άο
πλους άνθρώπους. «Αυτοί οί άτυχεΐς —γράφει ό Λιπράνδη—παρ’ όλη τήν 
κατάστασή τους, άμύνονταν μέ ό,τι τούς έπεφτε στό χέρι, ώστε καί μ’ αυτό 
τόν τρόπο σκότωσαν περισσότερους άπό 40 Τούρκους- πολλούς άπ’ αύτούς 
θανάτωσαν οί άοπλοι περιστρέφοντάς τους τά κεφάλια, πράγμα πού δείχνει 
τήν ανέλπιστη άμυνα αύτών των θυμάτων τής απιστίας τού πασά καί τού 
Wolf»3.

Είκοσι Φιλικοί όμως, σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο τού Νεάμτς, είχαν 
κρύψει μερικά όπλα καί όταν οί Τούρκοι ώρμησαν μέσα νά τούς σφάξουν, 
αύτοί ξεσπάθωσαν καί σφάζοντάς τους «σάν λάχανα» άνοιξαν δρόμο καί ξέ- 
φυγαν. Τρεις άπό αύτούς, πού είχαν καταφέρει νά άρπάξουν παλιά μαχαίρια,

1. L ί ρ r a n d i, ε.ά., σ. 332-333.
2. Wolf στά γερμανικά σημαίνει λύκος. Στήν προκειμένη περίπτωση τό όνομα άντα- 

ποκρινόταν στήν πραγματικότητα.
3. Αύτόθι, σ. 333.
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παραπεταμένα, κατάφεραν νά διασχίσουν το τούρκικο "πλήθος, χτυπώντας 
δεξιά καί αριστερά, καί μόνο κοντά στο δάσος κατάφεραν νά τούς σκοτώ
σουν οί Τούρκοι μέ τά όπλα.

Γλύτωσε άπό τό θάνατο καί ένας 'Εβραίος πού τούρκεψε, καθώς καί ό 
Τουφεκτσή Νικόλας, οπλοποιός των Φιλικών, τον όποιον παρέλαβε μαζί 
του ό Διοικητής τής 29ης Όρτας (Συντάγματος Γενιτσάρων), όμως στο Τά
σι βρήκε την ευκαιρία νά άποδράση καί έφυγε στήν Βασσαραβία1. Επίσης 
γλύτωσε καί ό Χρήστος Αναστασίου, τον όποιον είχαν πάρει οί Τούρκοι 
σαν οδηγό γιά νά τούς πάη νά πατήσουν ένα μοναστήρι «προς τήν κατεύθυν
ση τής Πιάτρας Νεάμτς». Τήν νύχτα, πριν ξημερώση, όταν οί Τούρκοι κοι- 
μόνταν, ένας καλόγηρος τον έλυσε καί τον βοήθησε νά δραπετεύση. Τέσσε
ρεις μέρες περιπλανήθηκε σάν άγρίμι μέσα στά βουνά, ώσπου κατάφερε καί 
έφθασε στά αυστριακά σύνορα κοντά στο μοναστήρι Σλάτινα. Εκεί έμεινε 
8 μέρες, ώσπου συγκεντρώθηκαν καί άλλοι φυγάδες.

Όλοι οί άλλοι πού βρέθηκαν στο μοναστήρι, λαϊκοί, καλόγηροι καί 
330 Φιλικοί, κατεσφάγησαν άπό τούς Τούρκους. Τον Φαρμάκη καί άλλους 
20 Φιλικούς2 3, καθώς καί τρεις καλογριές, τούς ώδήγησαν στο Τάσι κι άπ’ 
έδώ σιδηροδέσμιους τούς έστειλαν στήν Κωνσταντινούπολη, όπου βρήκαν 
οίκτρό θάνατο στις 28 'Οκτωβρίου 1821, στή συνοικία Πέραν8.

Κατά τον ’Ανδρόνικο Βαδένσκη καί τό χειρόγραφο τού Νέαμτς, οί 
Τούρκοι έχασαν στή μάχη τού Σέκου 6.000 άνδρες4 * * *. Αυτοί όλοι, μαζί μέ τούς 
Φιλικούς καί τούς άλλους νεκρούς, θάφτηκαν, υστέρα άπό έγκριση τού πα
σά, κοντά στο μοναστήρι, σε κάτι μεγάλους λάκκους πού άνοιξαν οί χωρι
κοί άπό τά γύρω μέρη. Ό άριθμός αυτός των 6.000 νεκρών είναι βέβαια υπέρ-“

1. Αυτόθι, σ. 334. Τό 1829 ό τουφεκτσής Νικόλας μπήκε στό παρτιζάνικο τμήμα 
έθελοντών πού διοικούσε ό Λιπράνδη, μέχρι πού διαλύθηκε αύτό τό Σύνταγμα στις 6 Δε
κεμβρίου. "Υστερα έγκαταστάθηκε στό Βουκουρέστι καί θεωρούνταν ό καλύτερος όπλο- 
ποιός.

2. Ό Ζωσιμας γράφει ότι μαζί μέ τόν Φαρμάκη οί Τούρκοι κουβάλησαν 70 εθελοντές 
καί τρεις καλογριές. Τούς έθελοντές τούς ξέκαμαν στό Τσαριγράδ (Κωνσταντινούπολη), 
ένώ τις καλογριές τις έξαγόρασαν οί καλοί χριστιανοί. Ένα γράμμα τού Στεφάνου Κωνσταν
τίνου Γούστη άπό τό Φωλέστι, μέ ήμερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1821, αναφέρει ότι οί Τούρ
κοι σκότωσαν εως 300 οίκογένειες αγροτών, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά, καλόγηρους καί 
καλογριές. «Ήφεραν καί τρεις καλογριές νέες καί τάς πουλούν, όμως λέει ότι είναι άρ- 
χοντοπουλες» (βλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. IV, σ. 219).

3. Rapoarte consulare engleze, τ. II, σ. 103. Ο { e t e a, ε.ά., σ. 315. Documente...Räscoa
la din 1821, τ. II, σ. 358, σημ. 1.

4. Άπό εναν λογαριασμό τού 1822, πού τιτλοφορείται «Adunärea scäderilor acestei
semi», άνακαλύπτουμε ότι οί έπιχειρήσεις κατά τής Σλάτινας καί Σέκου κόστισαν στό
κράτος τής Μολδαβίας 11.505 λέϊ καί 60 μπάνι. Βλ. ’Αρχείο Ρουμαν. ’Ακαδημίας, pach.
MLXXIIIa (πρώην ρουμανικό χειρόγραφο 1200) f. 11. Πρβλ. Documente...Räscoala din
1821, τ. Ill, σ. 273, σημ. 1.
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βολικός, όμως δείχνει οπωσδήποτε τις φοβερές απώλειες πού προξένησαν 
στους Τούρκους οί άγωνιζόμενοι για τήν τιμή καί για τήν έλληνική δόξα.

"Ενα γράμμα μέ ήμερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1821 επιβεβαιώνει αυτή 
τήν συμφορά τους. Οί Τούρκοι είναι άγριοι άπό τον γερόν [=καιρόν] που 
γύρισαν άπό πάνω, επειδή τούς à φ ά ν ι σ a ν οι εταιριστές, και 
τώρα ακούσαμε δτι συνάζουν αμάξια άπό τα χωριά, καθώς άκου με, διά 
ν à παν κατά διαβόλου, γώλον καί άκόμα κείθε1 2.

"Ετσι τελείωσε ή μάχη του Σέκου στις 12 Σεπτεμβρίου 182Ρ καί μαζί 
μ’ αυτήν τελείωσαν καί οί επιχειρήσεις των Φιλικών στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες. Τό αίμα των αγωνιστών πού χύθηκε εδώ δέν πήγε άδικα. Ό σουλ
τάνος, φοβούμενος τήν Ρωσία, είχε ύποχρεωθή νά διατηρήση στις Ηγε
μονίες καί στά πασαλίκια τής Βραΐλας, Σιλίστρας, Βιδινίου καί άλλου μεγά
λες δυνάμεις, πράγμα πού έπέτρεψε στήν άγωνιζόμενη Ελλάδα νά δυναμώ- 
ση καί τελικό νά νικήση.

Ίάσΐ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ

RÉSUMÉ

Nicos G a ϊ d a g i s, Les événements de 1821 au nord de la Moldavie.

Le présente ouvrage essaie à synthétiser tous les écrits concernant les évé
nements de 1821 aux monastères de Secu et Slatina et généralement au nord 
de la Moldavie. Tout ce que nous avons eu à notre disposition a été mis à pro
fit de l’éclaircissement de la vérité historique. On puise aux écrits des moines, 
témoins eux-mêmes des événements, ou des moines qui ont recueilli leurs infor
mations chez des témoins oculaires; on emploie des rapports en site des hi
storiens.

Le problème essentiel, c’est pourquoi Georges Olympiotes et Joannes 
Pharmakis ont-ils occupé le monastère de Secu et n’ont-ils pas continué leur 
marche pour entrer en Russie ou en Autriche, pays voisins de la Moldavie. 
Après avoir exposé les points de vue de différents historiens, l’auteur conclut

1. Documente...Râscoala din 1821, τ. 11, σ. 356.
2. Βλ. Documente...Räscoala din 1821, τ. Ili, σ. 177 σημ. 1, καί τ. V, σ. 334 σημ. Ό 

Φιλήμων καί ό Τρικούπης γράφουν ότι το μοναστήρι έπεσε στις 22 Σεπτεμβρίου.
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qu’on éspérait une guerre russo-turque, qui aurait donné la possibilité de conti
nuer les opérations révolutionnaires dans les Principautés Danubiennes.

Après la défaite de Drägäsani et le départ pour Autriche de Alexandre 
Ypsilanti, un groupe d’hétairistes (environ 800), dirigés par Georges Olympio- 
tes et Joannes Pharmakis, sont partis de Curtea de Arges pour Sinaïa, les mon
tagnes de Vrancea, Piatra-Neamtz et sont arrivés au pied de Ceahlâu d’où, 
suivant la valée de Bistritza les voilà dans la contrée de Dorna. C’est ici qu’ils 
ont rencontré Mladen Milovanovitz, y venu après la fin de la bataille de Scu- 
leni.

En Moldavie, le groupe d’hétairistes, amoindri encore par la suite des 
évasions sur le territoire d’Autriche, a causé de sérieux désagréments aux Turcs 
à qui ils se sont heurtés à Botochani, Fâlticeni, Tîrgu Neamtz, Slatina et Secu.

L’épopée hétairiste de Secu est minutieusement présentée. 13 jours, un 
groupe de 300 hétairistes ont tenu tête à 7.000 Turcs.

Georges Olympiotes était mort le premier même jour du siège, le 29-30 
août 1821, âgé de 49 ans. Joannes Pharmakis prend la direction et commande 
habilement jusque le 12 septembre. C’est alors que les hétairistes, trompés par 
l’agent autrichien Wolf s’avouent vaincus; Mais au lieu de l’asile en Autriche, 
promis par Wolf, les braves desarmés se voient massacrés par les Turcs. Leur 
commandant et d’autres camarades sont envoyés à Constantinople, où on lui 
a fait couper la tête. C’est la fin de la dernière opération hétairiste dans les 
Principautés Danubiennes. Quoiqu’il n’ait pas atteint sont but, le mouvement 
hétairiste dans les Principautés a contribué d’une manière considérable à ren
forcer la lutte de délivrance en Grèce. Il n’a pas permis au Sultan à anéantir 
les combattants grecs en y jettant toutes ses forces. La peur d’une intervention 
russe, l’a déterminé (le Sultan) à garder le gros de son armée dans les pacha- 
liks de Danube, ce qui a contribué à consolider la lutte des Grecs et les a mené 
à fin victorieuse, l’affranchissement de la Grèce du joug ottoman.
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