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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΗΧΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΑΑΗΝΕΣ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ1

Σκοπός τής μικρής αυτής έργασίας δέν είναι να παρουσιάσω συνταρα 
κτικά στοιχεία, έκτος από εκείνα πού είναι από χρόνια πολλά γνωστά χάρη 
στις εργασίες των Σέρβων καί Ελλήνων ιστορικών, άλλα νά προσθέσω 
μερικές νέες ειδήσεις, πού έμειναν άχρησιμοποίητες, είτε γιατί βρίσκον
ταν σέ σπάνια βιβλία ή φυλλάδια καί διέλαθαν τήν προσοχή των έρευνη- 
τών είτε γιατί είχαν καταγραφή σέ χειρόγραφα απομνημονεύματα Ελλή
νων άγωνιστών ή άλλα έγγραφα πού δημοσιεύθηκαν μετά τήν έκρηξη τού 
τελευταίου μεγάλου πολέμου.

I. “Ετσι π.χ. τά «Ενθυμήματα στρατιωτικά» τού Νικ. Κασομούλη μάς 
μιλούν γιά τήν εύφρόσυνη απήχηση πού είχαν στις ακοές των Μακεδό- 
νων καί Θεσσαλών οί ειδήσεις γιά τήν έπανάσταση των Σέρβων στά 1802. 
Οί αρματολοί καί κλέφτες των χωρών αύτών, μόλις βεβαιώθηκαν γι’ αύτό 
τό γεγονός, πήραν νέο θάρρος, λησμόνησαν τά παθήματά τους, παράβλε- 
ψαν καί αύτήν ακόμη τήν μεγάλη δύναμη τού Άλή πασά καί άρχισαν τώρα 
πιό προσεκτικά καί πιό φρόνιμα νά προετοιμάζωνται για. μιά έξέγερση εναν
τίον των τυράννων2.

Πριν όμως προχωρήσω στήν έξέταση των στοιχείων αύτών θά ήθελα 
νά μνημονεύσω σύντομα τις σχετικές ειδήσεις μέ τήν δράση τού Γεωργάκη 
'Ολυμπίου στήν Σερβία πριν άπό τά 1806, πού παραθέτει ό ’Αναστάσιος 
Ν. Γούδας στούς «Παραλλήλους βίους» του. Σύμφωνα μέ αύτές, ό 
Γ. ’Ολύμπιος, πού είχε συνδεθή μέ τόν δεσμό τού άδελφοποιτού μέ τόν Βέλκο 
Πέτροβιτς, αρχιστράτηγο τού Καραγεώργη, οδήγησε πολλούς Μακεδόνες, 
ανάμεσα στούς όποιους τόν Νικοτσάρα καί τόν Καρατάσο, στήν Σερβία 
καί έκεΐ μαζί μέ τούς Σέρβους έπετέθηκαν νύχτα έναντίον τών χιλιάδων

1 Ή μελέτη αύτή, πού εχει δημοσιευθή στά γαλλικά στον τόμο IX-1 (1967) 305-314 
τής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδιού, ανα
δημοσιεύεται έδώ στά έλληνικά, γιά νά είναι προσιτή στούς "Ελληνες αναγνώστες καί 
έρευνητές.

2 Νικ. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά τής έπαναστάσεως τών Ελ
λήνων 1821-1833, Άθήναι 1939, τ. 1, σ. 68.
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Τούρκων του Τοπάλ πασά καί τούς ανάγκασαν νά ύποχωρήσουν. ’Από τότε 
ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος έμεινε κοντά στους Σέρβους, ενώ οί συναρχηγοί 
του γύρισαν πίσω στο "Αγ. ’Όρος.

’Αργότερα, τον 'Οκτώβριο τοϋ 1803, ό Γεωργάκης πηγαίνει στό Βου
κουρέστι καί συνεννοείται μέ τόν ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνο Ύψη- 
λάντη γιά τήν οργάνωση κινήματος, παρόμοιου μέ τό σέρβικο. "Υστερα 
άπό πολεμική δράση καί παραμονή εκεί πολλών χρόνων ξαναγυρίζει στήν 
Σερβία καί παίρνει μέρος στήν μάχη πού δόθηκε εναντίον τοϋ Τσαλή πασά 
στις όχθες τοϋ Μοράβα, στήν θέση πού οδηγεί άπό τήν Γιαγατίνα στό Βε
λιγράδι. Καί έδώ οί Τούρκοι άναγκάστηκαν νά ύποχωρήσουν. Στήν μάχη 
αύτή διακρίθηκε ό Γεωργάκης γιά τήν άνδρεία καί τις ήγετικές του ικανό
τητες. ’Επίσης άργότερα πήρε μέρος στούς άγώνες των Σέρβων εναντίον 
τοϋ Χουρσίτ πασά1.

’Εκείνος όμως πού φέρνει κυρίως σέ επαφή τούς "Ελληνες μέ τούς 
Σέρβους κατά τήν διάρκεια των άγώνων τους έναντίον των Τούρκων εί
ναι, όπως είναι γνωστό, ό ήγεμόνας τής Βλαχίας Κωνσταντίνος Ύψηλάν- 
της, ό όποιος στήν έπανάσταση των Σέρβων έβλεπε ένα κίνημα πού ήταν 
πολύ φυσικό νά φέρη μιά άναστάτωση στά Βαλκάνια καί νά προκαλέση 
ίσως καί τήν έκδήλωση ένός παρόμοιου κινήματος στήν Ελλάδα. ’Ορθά 
είχε διίδει τις μύχιες σκέψεις τοϋ άνδρα αύτοϋ ό Μ. Ναπολέων, όταν στις 
παραμονές τής ύπογραφής τής ειρήνης τοϋ Τίλσιτ (1807) είπε στον τσάρο 
’Αλέξανδρο Α'· «Γινώσκω τά σχέδια τοϋ Ύψηλάντου' άπατά άμφοτέρους 
ήμας· μόνον διά τάς χίμαιρας αύτοϋ εργάζεται», εννοώντας δηλαδή τήν άπε- 
λευθέρωση τοϋ έθνους του2.

Τά σχετικά μέ τήν προσωπικότητα τοϋ 'Έλληνα αύτοϋ πατριώτη καί 
τήν συμβολή του στήν προώθηση τοϋ σερβικοΰ ζητήματος έχουν κιόλας 
ίστορηθή. Πολλά καί ενδιαφέροντα γιά τήν επαφή τοϋ Ύψηλάντη μέ τούς 
Σέρβους έπαναστάτες καί γιά τις ύπηρεσίες του στούς άγώνές τους άναφέ- 
ρει ό Μ. Αάσκαρις στήν μελέτη του «'Έλληνες καί Σέρβοι κατά τούς άπε- 
λευθερωτικούς των άγώνας» (Άθήναι 1935), σ. 28-38. Επομένως είναι πε
ριττό νά έπαναλάβω τά γνωστά. Θέλω λοιπόν νά μνημονεύσω τό περιεχό
μενο ένός έμπιστευτικοϋ ρωσικοϋ έγγράφου, πού δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
καί πού άναφέρεται στήν συμμετοχή άκριβώς αύτή τοϋ 'Υψηλάντη στούς 
σέρβικούς άγώνες. Τό έγγραφο αύτό άπευθύνει ό διοικητής τών ρωσικών

1 ’A V α σ τ. Ν. Γ ο ύ δ α, Βίοι παράλληλοι, Άθήναι 1872, τ. 5, σ. 400-407. Πρβλ. 
και Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, "Ελληνες καί Σέρβοι κατά τούς απελευθερωτικούς των άγώνας, 
Άθήναι 1935, σ. 37.

2 Ί ω ά ν ν. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής ελληνικής έπαναστάσεως, Άθήναι 
1859, τ. 2 σ. 65.
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δυνάμεων τής Βλαχίας I. I. Μίχελσον στίς 16/28 Ιουνίου 1807 προς τον 
έλληνικής καταγωγής K. Κ. Ροδοφοινίκην, πράκτορα καί απεσταλμένο 
τής Ρωσίας στον Καραγιώργη. Σύμφωνα μ’ αύτό, ό Μίχελσον δίνει οδη
γίες στον Ροδοφοινίκην για τήν στάση πού πρέπει νά κρατήση απέναντι 
των Σέρβων. "Ετσι στήν παράγραφο 7, όπου μιλεί γιά τον Ύψηλάντη, γρά
φει ότι ό πρίγκιπας είναι σύμφωνος γιά τήν αποστολή Ελλήνων εθελον
τών, γιά νά βοηθήσουν τούς Σέρβους, ότι οφείλει ό Ροδοφοινίκη νά 
συνεννοηθή γι’ αύτό μαζί του καί κατόπιν μέ τον άντιστράτηγο Μιλο- 
ράδοβιτς γιά τον τρόπο, μέ τόν όποιο θά τούς στείλη άπ’ εκεί. Άπό τόν 
ίδιο ακόμη στρατηγό θά ζητήση ό Ροδοφοινίκην όπλα, μολύβι καί μπα
ρούτι, τά όποια προορίζονται γιά τόν έφοδιασμό των Σέρβων. Οί έθελον- 
τές θά πάρουν μαζί τους καί τά 6 κανόνια, πού προορίζονται επίσης γιά 
τούς Σέρβους καί πού βρίσκονται στοϋ άντιστρατήγου Ήσαΐεφ.

Στήν παράγραφο 9 μιλεί ό Μίχελσον γιά τήν παράδοση 50 χιλ. πιά- 
στρων στούς Σέρβους, γιά τήν έξαγορά 4500 όπλων πού βρίσκονται στό 
Σεμλίνο καί πού πρέπει νά μεταφερθοϋν κρυφά, ανεξάρτητα από τήν ύπάρ- 
χουσα απαγόρευση τής αύστριακής κυβέρνησης γιά τήν μεταφορά όπλων.

Στήν παράγραφο 11 του δίδει τήν εντολή, άφου βεβαιωθή γιά τήν αφο
σίωση των Σέρβων στον θρόνο τόν ρωσικό, νά διαθέτη μέ άνεση τά ρωσικά 
στρατεύματα κατά τις έπιχειρήσεις φροντίζοντας νά βρίσκεται σέ άμεση 
επαφή μέ τόν Καραγιώργη καί μέσω αύτοϋ μέ τούς ρωσικούς στρατούς 
πού βρίσκονται στήν Δαλματία καί στά Ίόνια Νησιά1.

Τό τελευταίο αύτό σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον καί ίσως στηρίζει 
λίγο παρακάτω ορισμένες ειδήσεις, πού άναφέρονται σέ ένέργειες Ρώσων 
πρακτόρων μέσω Σερβίας ή μέσω των Ίονίων νησιών στούς "Ελληνες τής 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Γεγονός όμως αναμφισβήτητο είναι ότι οί ήρωϊκοί 
άγώνες των Σέρβων άπό τά 1804 καί έξής καί κατά τήν διάρκεια του ρω- 
σοτουρκικοϋ πολέμου τού 1806-1812 άποτελοϋν γιά τούς "Ελληνες, καθώς 
καί γιά τούς άλλους βαλκανικούς λαούς, ενα λαμπρό παράδειγμα για. μί
μηση καί ενα έπικίνδυνο εναυσμα γιά μεγαλύτερη πυρκαϊά στά Βαλκάνια. 
Ό ξεσηκωμός των Σέρβων άπηχεΐ βαθύτατα στίς ψυχές των Ελλήνων δια
νοουμένων καί του λαού.

2. Άπό τήν εποχή αύτή των απελευθερωτικών αγώνων των Σέρβων προ
έρχεται καί ενα «Θούριον άσμα» πούάποδίδεται στον Ρήγα Βελεστινλή, αλ
λά φαίνεται πώς είναι πλαστό καί εχει συντεθή άπό μιμητή του Ρήγα. Οί 
δυό τελευταίες του στροφές είναι χαρακτηριστικές:

1 ’Εξωτερική πολιτική τής Ρωσίας κατά τόν 19 καί τις αρχές τοϋ 20 αί. (Ρωσ.), Μό
σχα 1963, Σειρά 1, τ. 3 σ. 624-625. Βλ. προγενέστερα στοϋ Λάσκα ρι, "Ελληνες καί 
Σέρβοι, σ. 35, 37.
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Ιδού κ οί Σερβιώται, γένος ποτέ μικρόν, 
ήμπόρεσαν νά ρίψουν ζυγόν τόσον πικρόν 
κ έψήφισαν αμέσως εμπείρους στρατηγούς· 
πρώτον τόν Τσέρνην Γεώργην καί άλλους οδηγούς 
καί τώρα προχωροϋσι καθώς οί άετοί 
καί τόν εχθρόν διώκουν ώς λέοντες κι αυτοί.

Κ’ ημείς Ελλάδος τέκνα, Ελλήνων των λαμπρών, 
δουλοπρεπώς νά ζώμεν, δεν είναι Θλιβερόν;

Λοιπόν, όπόσοι ζώμεν με πατριωτισμόν, 
ας δείξωμεν καν τώρα τόν ενθουσιασμόν.
’Ανδρείοι Ήπειpanai, Μανιάται, Θετταλοί 
κι άπό τά πέριξ όσοι, ολίγοι ή πολλοί, 
καί σείς οί Μακεδόνες μετά Μοραϊτών, 
στην οικουμένην ολην ας κάμωμεν γνωστόν, 
ότ είμεθα Ελλήνων απόγονοι ημείς, 
επάξιοι τής δόξης καί κάθ’ άλλης τιμής!

’Ελάτε, μη αργείτε. Μάς ήλθεν ό καιρός, 
διά νά δοξασθώμεν, νά ζήσοψεν λαμπρώς!1

Άλλα καί στο βιβλίο τοϋ «Ανωνύμου "Ελληνος», πού κυκλοφόρησε 
στα 1806 στην Ιταλία μέ τόν τίτλο «'Ελληνική Νομαρχία», σημειώνεται 
έντονος ό ένθουσιασμός του άπό τά κατορθώματα των Σέρβων. «Οί Σέρβοι 
μας δίδουν αύτό τό μεγάλον παράδειγμα, ώ 'Έλληνες! Αύτοί ήτον ό λαός 
ό πλέον άπλούστατος καί βέβαια καθείς έστοχάζετο ότι άργότερα ήθελε 
λάμψει ή Ελευθερία εις εκείνα τά μέρη παρά εις τά άλλα. Μ’ όλον τούτο 
ό θαυμαστός στρατηγός των καί ελευθερωτής των Γεώργιος έστάθη ικανός 
νά έπαναστατήση όλους τούς συμπατριώτας των καί εις τό βραχύτατον 
διάστημα εξ μηνών νά έλευθερώση τήν Πατρίδα του άπό τόν ζυγόν τής 
όθωμανικής τυραννίας. ΤΩ πόσα μαθήματα εδωσεν καί πόσας άμφιβολίας 
διέλυσεν μέ τά έργα του ό άξιάγαστος Γεώργιος εις μεταχείρισιν των Ελ
λήνων! ’Ω, πόσον άποστόμωσε τούς άνοήτους καί φλυάρους κατά των Ελ
λήνων μέ τά κατωρθώματά του καί έτρόμαξεν τούς άχρείους ’Οθωμανούς 
μέ τά άρματα τής νίκης καί τής έκδικήσεως!»2.

1 Λ. I. Β ρ α ν ο ύ σ η, Συμβολή στήν ερευνά για τά τραγούδια τοϋ Ρήγα καί των 
μιμητών του, μ' ενα άγνωστο «Θούριον άσμα». «Ν. Εστία» 44 (1948) 1233.

2 ’Ανωνύμου τοϋ "Ελληνος, Ελληνική Νομαρχία, εκδ. Β’, Εισαγωγή - 
Επιμέλεια Ν. Β. Τωμαδάκη, Άθήναι 1948, σ. 186-187. Πρβλ. καί σ. 190. Βλ. καί έκδοση 
Γ. Βαλέτα, 'Αθήνα 1957, σ. 216. Πρβλ. καί σ. 221.
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’Αλλο παράδειγμα, παντοτινό, όπως λέγει, καί μάλιστα έλληνικό, 
είναι των Μανιατών, πού έμειναν πάντοτε ελεύθεροι, γιατί οί Τούρκοι 
δέν μπόρεσαν ποτέ νά είσδύσουν στά άπρόσιτα καί ξερά βουνά καί νά τούς 
υποτάξουν καί δέν τολμούν πιά νά πλησιάσουν στά σύνορά τους1.

'Η επανάσταση των Σέρβων είναι τό κοινό θέμα των Ελλήνων τής 
εποχής εκείνης. ’Ίσως κάτω άπό τήν έπίδραση τού μεγάλου εκείνου γεγο
νότος οίστρηλατήθηκε ή ψυχή τού συγγραφέα τής «Ελληνικής Νομαρχίας» 
καί έκανε προς τούς συμπατριώτές του τό θερμό κήρυγμά του, πού δέν εί
ναι τίποτε άλλο παρά ποικίλες σκέψεις ένός πατριώτη, άπελπισμένου άπό 
τήν τυραννία—σκέψεις πού γράφτηκαν μέσα σέ μιά φλογερή ατμόσφαιρα 
ιδεών πού κυκλώνει άπό παντού τούς "Ελληνες τού εσωτερικού καί τού 
εξωτερικού2.

3. Άπό τά δραματικά γεγονότα, πού συνδέονται μέ τήν ιστορία τών Σέρ
βων καί συγκινοΰν τις ελληνικές ψυχές, γνωστή είναι ή τολμηρή προσπά
θεια τού μεγάλου Μακεδόνα αρματολού καί κλέφτη Νικοτσάρα νά ένωθή 
μέ τά ρωσικά στρατεύματα τής Βλαχίας καί κατόπιν νά στραφή προς βοή
θεια τών Σέρβων. 'Ο Μ. Λάσκαρις στο βιβλίο, πού άναφέραμε, παραθέτει3 
ολόκληρη τήν διεξοδική άφήγηση τού Κωνστ. Σάθα4, ό οποίος, κατά τήν 
γνώμη του, είχε ύπ’ όψη του έγγραφα τού αρματολού σωζόμενα στά χέρια 
τών απογόνων του. Ή άφήγηση όμως αύτή τού Σάθα νομίζω δτι περιέχει 
πολλά ύποπτα καί μυθιστορηματικά στοιχεία, πού ασφαλώς απορρέουν άπό 
τήν θερμή φαντασία του καί άπό τήν γνωστή του τάση προς τήν ύπερβολή.

Σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τού Σάθα, ό Νικοτσάρας ξεκινώντας άπό 
τήν Σκόπελο άποβιβάστηκε στήν Κατερίνη τού Όλύμπου στις 23 ’Ιουλίου 
1807 μέ 550 έκλεκτούς άνδρες. ’Ακολουθώντας έπειτα τις κορυφογραμμές 
τών Πιερίων πέρασε τις γέφυρες τού 'Αλιάκμονα, τού Καρασμάκ (έννοεί: 
Καρά Άσμάκ, δηλ. τού σημερινού Λουδία) καί ’Αξιού, έφτασε στον σταθμό 
Κουιμεντσέ, πυρπόλησε τά χάνια του, άνέβηκε στήν Κερκίνη, κατέλαβε 
τό Κονιαροχώρι καί προχωρώντας έπάνω στις κορυφογραμμές έφτασε 
στήν κωμόπολη Βέτερνα καί άπ’ έκεϊ πέρασε στό Δεμίρ Χισάρ (Σιδηρό- 
καστρο). Κατόπιν, έπειδή βρήκε άντίσταση στήν κλεισούρα, διευθύνθηκε 
προς τό Νευροκόπι, υποχώρησε προς τήν Τσέρνοβα, πέρασε νύχτα τόν πο
ταμό Νευροκόπι (εννοεί άσφαλώς τόν Νέστο) καί προχώρησε προς τόν 
Αίμο, άλλά οί Τούρκοι πού είχαν συγκεντρωθή άπό παντού τόν άνάγκασαν 
νά ύποχωρήση. ’Απ’ έδώ καί πέρα περιγράφεται ή ύποχώρησή του μέ συ
νεχείς μάχες προς χιλιάδες Τούρκους, προς 4 χιλ. Τούρκους, ’Αλβανούς

1 Έ. ά. εκδ. Τωμαδάκη, σ. 186. Έκδ. Βαλέτα, σ. 221.
2 Πρβλ. καί σκέψεις Βαλέτα, ε.ά. σ. λβ'-λδλ Βλ. καί σ. 228-229.
3Λάσκαρι, ε.ά. σ. 39-42.
4 K. Ν. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 579-582.
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καί Γιουρούκους ατό Μενοίκιο όρος καί προς 15 χιλ. στήν Ζίχνα, όπου 
άγωνίζεται ηρωικά. Τελικά υποχωρεί στο Πράβι καί δρασκελίζοντας τό 
Παγγαίο κατεβαίνει στον κόλπο τοϋ ’Ορφανού. Καί έπειδή έκεΐ δέν βρί
σκει ούτε Ρώσους οΰτε ρωσικά καράβια, μπαίνει στήν Χαλκιδική καί κα
ταφεύγει στις μονές τοϋ 'Αγ. ’Όρους καί άπ’ εκεί μέ καράβια ξαναγυρίζει 
στήν Σκόπελο ϋστερ’ άπό δίμηνη απουσία. ”Αν φαντασθή κανείς πόσο με
γάλη καί επικίνδυνη είναι ή διαδρομή τοϋ Νικοτσάρα, είναι αδύνατο νά 
παραδεχθή ότι πραγματοποιήθηκε. Σχηματίζει ενα πελώριο τόξο άπό τήν 
Κατερίνη ώς τον κόλπο τοϋ Όρφανοϋ (άποτελεΐ σχεδόν τά 3/4 ένός μεγά
λου κύκλου) καί περνά συχνά μέσα άπό συμπαγείς τουρκικούς πληθυσμούς, 
ιδίως επάνω άπό τήν Χαλκιδική στήν κατάστικτη άπό Γιουρούκους πε
ριοχή. Ήταν δυνατόν νά διανυθή ή άπόσταση αύτή μέ τά τόσα καί ποικίλα 
εμπόδια μέσα σε δύο μήνες; Ό Κανδηλώρος, ό όποιος ακολουθεί καί αύτός 
τήν έκθεση τοϋ Σάθα, δυσπιστεί μόνο προς τήν άκρίβεια τοϋ χρονικοϋ 
διαστήματος τής μεγάλης αύτής πορείας καί σωστά παρατηρεί ότι δέν ήταν 
δυνατόν «νά διαρκέση δύο μήνας περίπου ή προέλασις καί ύποχώρησις 
αυτή, έν μέσφ τόσων χιλιάδων διωκτών»1.

Ή περαιτέρω κριτική εξέταση τών στοιχείων αύτών, καθώς καί ή 
αντιπαραβολή τους πρός άλλα πιό θετικά θά μάς βοηθήση ν’ άπομακρύ- 
νουμε τά μυθώδη καί νά βροΰμε τήν αλήθεια. Συγκεκριμένα οί παραπάνω 
ήμερομηνίες είναι λανθασμένες. Είναι πραγματικά μεγάλη ανακρίβεια, 
ότι ό Νικοτσάρας έπιστρέφει στήν Σκόπελο στις 20 Σεπτεμβρίου 18072, 
γιατί σύμφωνα μέ ενα έγγραφο τής 10 ’Ιουλίου 1807, πού παραθέτει ό Ίγ- 
γλέζης, ό Νικοτσάρας είναι νεκρός (μιλεΐ γιά τόν «μακαρίτην Τζάραν»), 
Τό έγγραφο αύτό, πού ύπογραφόταν άπό τρεις καπετάνιους καί απευθυνό
ταν πρός τούς προεστούς τής Σκοπέλου, έλεγε τά εξής:

«Τιμιώτατοι προεστοί.
Παρακαλοϋμεν νά ήθελε κράξητε τόν Άγγελή Ρεΐζη λιμνιώτη3 όποϋ 

ό μακαρίτης Τζάρας έκαμε τό καράβι του πρέζα4 νά έρθη νάτό πάρη καί 
νά μάς είπή αν έχει ακόμα τουρκικό πράμα μέσα, διότι εμάς ό μακαρίτης 
μάς είπε ότι τό καράβι τό έκαμε πρέζα, επειδή τά πασαπόρτια του είναι 
σπορικά5 μάλιστα τώρα όποϋ εύρίσκεται καί τούρκικο μέ μάρκες, καί τό 
μαρτυρούνε οί άνθρωποι καί ό ίδιος Παρτζηνέβελος6 καί γραμματικός τοϋ 
καραβιού, άν δέν εύρισκότανε τό πράμα εϊχαμεν άπόφασιν νά τό δόσωμεν

1 Τ. Κανδηλώρου, Ό άρματωλισμός της Πελοπόννησου 1500-1821, Άθήναι 
1924, σ. 371-372.

2 Σ ά θ α, ε.ά. σ. 579-582.
3 Λιμνιώτης=κάτοικος της Λήμνου 4 Πρέζα=λεία
5 Σπόρικα = οχι έν τάξει 6 Παρτσινέβελος=μέτοχος
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τό καράβι, τώρα πρέπει νά τό πάμε εις τήν Τένεδον αν έρχότανε άτός του 
αύτοϋ ίσως καί γινότανε κανένα μερεμέτι ’, μά τοϋ λόγου του τό βαστά εις 
τό ψιλό.

1807 ’Ιουλίου 10 Στενό.

Ταυτα καί μένομεν 
Καπετάν Γεώργης Μποσινακόπουλος 
Καπετάν Στυλιανός ’Αντωνίου 
Καπετάν Άργύρης τοΰ Πολύχρονη

Επίτροπος τοϋ μακαρίτου σκοτωμένου στρατιώτου τής αύτοκρατο- 
ρίας πόσης Ρωσσίας Νικοζτάρας».

(Σφραγίδα
Νικοτσάρα)1 2

Νομίζω ότι ό Ίγγλέζης λανθασμένα διάβασε «έπίτροπος» καί «Νι- 
κοζτάρας» άντί των όρθών «επίτροποι» καί «Νικοτζάρα». Οί ύπογραφόμε- 
νοι δηλαδή είναι πιστοί σύντροφοι τοϋ Νικοτσάρα, οί όποιοι μετά τόν 
θάνατό του άναλαμβάνουν ώς επίτροποι νά ξεκαθαρίσουν τις διάφορες 
εκκρεμείς ύποθέσεις του. 'Η σφραγίδα του δέν μπαίνει, γιά νά δειχθή δτι 
ή έπιστολή είναι τοϋ Νικοτσάρα, αλλά ότι οί καπετάνιοι ένεργοϋν πραγμα
τικά ώς επίτροποί του. Πώς ό Ίγγλέζης επεσε στό ολίσθημα αύτό; Πα
ρασύρθηκε, φαίνεται, άπό τήν άνακριβή ημερομηνία τής επιστροφής τοϋ 
Νικοτσάρα πού δίνει ό Σάθας, δηλαδή τήν 20 Σεπτεμβρίου, καί έπομένως 
φαντάστηκε ότι ή φράση «ό μακαρίτης Τζάρας» τοΰ εγγράφου τής 10 ’Ιου
λίου άναφέρεται σέ άλλον στρατιωτικό μέ ρωσική υπηκοότητα, συνώνυμο 
καί συγγενή τοϋ Νικοτσάρα3.

'Ότι ό Νικοτσάρας είχε πεθάνει πριν άπό τις 20 Σεπτεμβρίου 1807 
τό είχε παρατηρήσει καί αύτό ό Κανδηλώρος, ό όποιος μνημονεύει έγγρα
φο τής γυναίκας τοΰ Νικοτσάρα, τής 10 Σεπτεμβρίου 1807 άπό τήν Ζάκυνθο, 
μέ τό οποίο άνέθετε στον ’Αναγνώστη (Άναγνωσταρά) νά παραλάβη άπό 
τόν Ρώσο ναύαρχο τοϋ Αιγαίου Σενιάβιν τό βιος τοϋ άνδρός της4. Ό ίδιος 
μάλιστα ό Κανδηλώρος γράφει ότι «ούδείς εκ τών ιστορικών καθορίζει 
τήν δράσιν καί τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοϋ κατά τήν περίοδον έκεί- 
νην». Βασιζόμενος μάλιστα στό έγγραφο τής γυναίκας τοϋ Νικοτσάρα

1 Μερεμέτι=διόρθωσις, έδώ τακτοποίησις.
2 Ν ι κ. Ί γ γ λ έ ζ η, Τά άρματωλίκια καί ό ήρως Νικοτζάρας, Φυλλάδιον Α’, Άθή- 

ναι 1884, σ. 22-23.
3 Έ.ά. σ. 22, 23.
4 Κανδηλώρου, Ό άρματωλισμός τής Πελοποννήσου, σ. 378.
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ύποστηρίζει ότι σκοτώθηκε στις αρχής του Σεπτεμβρίου1. Σύμφωνα ό
μως μέ όσα απέδειξα παραπάνω, νομίζω ότι ό καθορισμός του αυτός δεν 
είναι σωστός. Ό Νικοτσάρας σκοτώθηκε δυό μήνες νωρίτερα, στις αρχές 
Ιουλίου 1807, όπως θ’ αποδείξω αμέσως παρακάτω.

’Αξιοσημείωτο είναι ότι ό Νικοτσάρας θεωρείται ώς «σκοτωμένος 
στρατιώτης τής αύτοκρατορίας πάσης Ρωσίας». Πότε όμως μπαίνει στήν 
υπηρεσία της; 'Ως πρόςτό σημείο αύτό άποκαλυπτικές είναι τρεις επιστολές 
τών Ρώσων, 1 του Παλατίνου, υπασπιστή του Σενιάβιν (28 Μαΐου 1807) 
καί δύο άλλες του ίδιου του Σενιάβιν (7 ’Ιουνίου καί 9 ’Ιουνίου 1807), πού 
στέλνονται στον Νικοτσάρα μέ τόν σκοπό νά τόν καλέσουν γιά κοινή δρά
ση εναντίον τών Τούρκων2. ’Από τις επιστολές αύτές βγαίνει τό συμπέρα
σμα ότι ό Νικοτσάρας φθάνει στό Βόρειο Αιγαίο προερχόμενος άπό τήν 
Ζάκυνθο, καί τόν Μάιο κιόλας τοϋ 1807 δρά έκεΐ μέ βάση άσφαλώς τις 
Βόρειες Σποράδες. 'Ο Σενιάβιν, ό ναύαρχος τής ρωσικής μοίρας τοϋ Αι
γαίου, άνησυχεΐ γιατί φοβάται τά άντίποινα τών Τούρκων σέ βάρος τών 
Ελλήνων χωρικών καί γιά νά τόν άπομακρύνη άπό σπασμωδικά καί άσκο
πα κινήματα, τόν προσκαλεΐ στις αρχές’Ιουνίου 1807 νάελθη νά τόν συνάν
τηση στήν Τένεδο όπου ή μοίρα του ναυλοχεΐ. Οί τελευταίες λέξεις τού τελευ
ταίου γράμματος τοϋ Σενιάβιν, τής 9’Ιουνίου 1807 («σου στέλνω έξεπίτηδες 
τό παρόν άρμαμέντο, μέ τό όποιον έλα διά νά συνομιλήσωμεν διά τά πάντα») 
μάς κάνουν νά υποθέσουμε ότι ϋστερ’ άπό 2-4 ημέρες ό Νικοτσάρας ήλθε 
στήν Τένεδο, είδε τόν Σενιάβιν, συσκέφθηκε καί κατέστρωσε μαζί του 
ό Έλληνας αυτός άρχηγός τών καταδρομέων τό παράτολμο σχέδιο 
νά διάσχιση τις βαλκανικές χώρες καί νά ένωθή μέ τά ρωσικά στρατεύματα 
τής Βλαχίας. Σκοπός τους άπό τό ένα μέρος ν’ άναταράξουν καί νά ξεσηκώ
σουν τούς χριστιανούς ραγιάδες καί άπό τό άλλο νά καταπλήξουν καί νά 
τρομοκρατήσουν τούς Τούρκους.

Καί τό σχέδιο αύτό, ορμητικός καθώς ήταν ό Νικοτσάρας, επιχείρησε 
νά τό πραγματοποιήση άμέσως. Άπό ποϋ όμως ξεκίνησε καί που άποβι- 
βάστηκε; ’Ιδού τό πρόβλημα. ”Αν λάβουμε ύπ’ όψη ότι εφθασε στήν Τέ
νεδο στις 12-13 ’Ιουνίου καί ότι ϋστερ’ άπό ένα περίπου μήνα, στις 10 ’Ιου
λίου, ήταν κιόλας «μακαρίτης», όπως αποδείχνεται άπό τό γράμμα τών 
επιτρόπων του προς τόν Αημνιώτη Άγγελή Ρεΐζη, πρέπει νά θεωρήσουμε 
βέβαιο ότι δέν αποβιβάστηκε στήν Κατερίνη καί δέν έκαμε τήν μεγάλη 
εκείνη διαδρομή, πού μάς περιγράφει ό Σάθας, άλλα ξεκίνησε άπό τήν Τέ
νεδο ή Σκόπελο άμέσως, αποβιβάστηκε στον κόλπο τοϋ Όρφανοΰ, στον 
σημερινό Σταυρό, καί προχώρησε στό εσωτερικό.

1 Κανδηλώρου, ε.ά. σ. 378-379.
2 Σ ά θ α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, σ. 578-579.
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Αύτήν άλλωστε τήν περιγραφή μάς δίνει στα «’Ενθυμήματα Στρατιω
τικά» του ό Κασομούλης, πού ήταν 7-9 χρόνων όταν διαδραματίζονταν 
τά γεγονότα αυτά. Χρονολογικά λοιπόν ό Κασομούλης είναι πολύ πιο κον
τά από τον Σάθα στά γεγονότα καί πολύ πιο θετικός στις ειδήσεις του. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ αυτές, ό Νικοτσάρας, άφοϋ έκαμε μερικές αποβάσεις 
καί πειρατείες στά παράλια τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας (τον επικρίνει 
γι’ αύτό, όπως είδαμε, όΣενιάβιν μέσω του ύποσπιστή του)1, θέλησε έπειτα 
νά περάση «προσποιημένως μέ το σώμα του» (δηλαδή ώς φίλοι των Τούρ
κων) στήν Βλαχία, όπου ύπήρχαν ρωσικά στρατεύματα, καί νά τεθή κάτω 
άπό τις διαταγές του εκεί ήγεμόνα. (Ό Κασομούλης δέν γνωρίζει τίποτε 
σχετικά μέ τις συνεννοήσεις τοϋ Νικοτσάρα μέ τον Σενιάβιν). ’Έτσι λοι
πόν, χωρίς ν’ άκούση τις συμβουλές των φρόνιμων Λαζαίων, άποβιβάστηκε 
στον Σταυρό τής Χαλκιδικής μέ 120 ανδρείους Τουρκαλβανούς (ίσως αυ
τοί θά ξεγελούσαν τούς Τούρκους) καί 200 "Ελληνες, ακολούθησε τόν πιό 
σύντομο δρόμο, πέρασε τόν Στρυμόνα κοντά στό χωριό ’Αχινός καί προ
χωρεί προς τήν Ζίχνα. ’Εναντίον του έρχεται ό 'Ισμαήλ μπέης των Σερρών 
μέ 8 χιλ. ανδρες καί συμπλέκεται μαζί του. Ύστερ’ άπό τρεις μέρες οί Τουρ- 
καλβανοί συμπολεμιστές του παραδίδονται καί έτσι μένει μόνος ό Νικο- 
τσάρας μέ 100 ανδρες. ’Απελπισμένοι λοιπόν οί "Ελληνες κάνουν τήν νύ
χτα ενα τολμηρό γιουρούσι μέ τά γιαταγάνια στά χέρια μέσα άπό τά πλήθη 
τών εχθρών, υποχωρούν άπό τόν ίδιο δρόμο, απωθούν τήν τουρκική φρουρά 
τής γέφυρας καί τέλος ύστερ’ άπό πολλούς κόπους μπαίνουν στό "Αγιον 
’Όρος. Είχαν σωθή ό άρχηγός, τά πρωτοπαλλήκαρα καί 60 περίπου ανδρες. 
’Εκεί ξεκουράζονται μερικές μέρες2. Ό αριθμός τών ήμερων, πού ορίζε
ται άπό τόν Κασομούλη σε 15, μού φαίνεται ύπερβολικός, γιατί, αν συνέ- 
βαινε ενα τέτοιο πράγμα, οί Τούρκοι θά τιμωρούσαν αύστηρότατα τούς 
μοναχούς. Νομίζω ότι κατά τά τέλη ’Ιουνίου είχε λήξει κιόλας ή παράτολμη 
αύτή έπιχείρηση τού Νικοτσάρα καί ότι τότε ή στις πρώτες ήμέρες τού 
’Ιουλίου έκανε τήν νέα εμφάνισή του στό Λιτόχωρο, όπου καί βρήκε τόν 
θάνατο πολεμώντας έναντίον Τούρκων καί στρατολογημένων Ελλήνων 
χωρικών, πού ήταν κουρασμένοι καί άγανακτισμένοι άπό τις αναστατώ
σεις τών πειρατών κλεφταρματολών3. Δηλαδή είχαν περάσει 20 περίπου 
μέρες άπό τήν απόβαση τού Νικοτσάρα στον Σταυρό τής Χαλκιδικής ώς

1 Βλ. Σάθα, ε.ά. 579.
2 Ν ι κ. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα, τ. I σ. 61-62.
3 Έ.ά. σ. 62-63. Επομένως ανακριβής είναι ή πληροφορία τοϋ Κασομούλη ότι ό 

Νικοτσάρας πέθανε «περί τόν Φεβρουάριον ή Μάρτιον» τοϋ 1807 (ε.ά. σ. 63). Φαίνεται 
ότι ό Κασομούλης δέν ήταν βέβαιος γιά τήν ήμερομηνία τοϋ θανάτου τοϋ Νικοτσάρα, 
γιατί ό ίδιος είχε διαγράψει στό χειρόγραφό του παλαιότερη είδηση ότι ό περίφημος 
κλέφτης πέθανε στά τέλη τοϋ 1807 (ε.ά. σ. 63, ύποσημ. 4).
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τήν επιστροφή του. Οί σύντροφοί του μετέφεραν τό πτώμα του στήν Σκιάθο 
καί τό έθαψαν στήν μονή τής Εύαγγελιστρίας1. Σύμφωνα όμως μ' ένα τρα
γούδι πού ίσως τραγουδιέται ακόμη στο νησί:

Συάρόφοι τον έσκότωσαν, συάρόφοι τον θρηνούσαν 
καί δε dò μαρτυρούσαν.

Οΰτε σε χώρα τάφηκε ούτε σε μοναστήρι,
μόν πήγαν καί τον έθαψαν στον Λεχουνιοϋ τό ρέμα.

Χρήμα πολύ τοΰ βάλανε στο άάφο του μαζί του, 
μαζί καί τό τουφέκι του, μαζί καί τό σπαθί του2.

4. ’Αλλά καί ένας άλλος "Ελληνας αγωνιστής, πού σήκωσε τήν σημαία 
τής ανταρσίας τον επόμενο χρόνο 1807, ό Εύθ. Μπλαχάβας, φαίνεται οτι δέχε
ται τις απηχήσεις των άγώνων των Σέρβων καί βρίσκεται ή προσπαθεί νά έλθη 
σέ έπαφή μαζί τους. Ό Τουρκαλβανός ποιητής Χατζή Σεχρέτης πού έγραψε 
τήν «Άληπασιάδα» παραθέτει στίχους πού μιλούν γιά τήν επίδραση τής 
άνταρσίας των Σέρβων στούς "Ελληνες καί συγκεκριμένα στον Μπλαχάβα:

Ο δαίμων λέγει του παπά «εσείς τί καρτερείτε;
Δεν στέλνεις σ' όλο τον ραγιά όλοι ν’ άρματωθήτε ;
Τον Τούρκο νά βαρέσετε, εκείνον τον άβάνη, 
όπου παιδεύει τον ραγιά, κι' ότ άγαπα του κάνει ;
Ν' άρματωθ' όλος ό ραγιάς τον Τούρκο νά κτυπήση,
Στήν Λάρσα καί στά Τρίκαλα άβάνη μην άφήση.
Ο Σέρβος με τον Μόσκοβο δεν βλέπετε τί κάνει;» 3

Παρακάτω ό Χατζή Σεχρέτης βάζει τόν Μπλαχάβα νά λέγη στον αδελ
φό του Θόδωρο:

Ό Καραγεώργος 'έβαλε στοά λόγου του 'ξουσία, 
νά λάβ' άπό τό Μόσκοβο στο Σέρπι βασιλεία.
Γραφθήκαν με τον Μόσκοβο όλοι μικροί μεγάλοι, 
γιά νά τόν κάμ' ό Μόσκοβος τον Καραγιώργο κράιλη.
Κι' ό Καραγιώργος ζάπωσε όλο τό Μπελιγράτι, 
κι ώραν τήν όύραν βρίσκεται με τό σπαθί στήν πλάτη.
Καί τό δικό μου τόνομα κ εγώ θέλ' νά τ' ά,ξιώσω, 
κ άπό τες τέσσαρες μεριές ραγιάδες Οά σηκώσω4.

1 Έ.ά. σ. 63
2 Γ. A. Ρ ή γ α, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, τεϋχ. Α' Δημώδη άσματα, Θεσσαλονίκη 

1958, σ. 227. Πρβλ. καί σ. 228.
3 Σ ά θ α, Τουρκ. 'Ελλάς, σ. 596.
4 Σ ά θ α, ε.ά. σ. 596.
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Ό Χατζή Σεχρέτης παρουσιάζει ακόμη τον Μπλαχάβα νάλέγη προς 
τούς αγάδες τής Λάρισας καί των Τρικάλων ότι βρίσκεται σε συνεννοήσεις 
μέ τούς Σέρβους:

Κι από πες τέσσερες μεριές χαρτιά μου προβοδοϋνε, 
κι' ώραν την ύδραν -γίνονται χαζίρι που να βγούνε. 
Κι’ ό Καραγιώργος μδστειλε τέτοιας λογής χαμπέρι, 
αν κάμη χρεία τίποτε, μου προβοδάει ασκέρι.
'Ακόμα κι όλα τα νησιά κ εκείνοι μέ βοηθούνε, 
μολύβι καί τζιμπιχανέ εδώ μου προβοδοϋνε»1.

Τά λεγάμενα τού Χατζή Σεχρέτη φαίνεται νά παραδέχεται ό Σάθας, 
όταν γράφη οτι στις αρχές του 1808 ήλθαν από τήν Σερβία στον ’Όλυμπο 
Ρώσοι άπεσταλμένοι μέ έπιστολές τού Καραγεώργη καί τοϋ έλληνικής 
καταγωγής συμβούλου τοϋ ρωσικού κράτους Ροδοφοινίκην, οί όποιοι 
παρακινούσαν τούς 'Έλληνες ν’ αρπάξουν για τελευταία φορά τά όπλα καί 
νά μιμηθοϋν τό παράδειγμα των Σέρβων. Οί ενέργειες των Ρώσων απεσταλ
μένων ερέθισαν τά πνεύματα καί άναπτέρωσαν τις έλπίδες των Ελλήνων2.

Ό Pouqueville θεωρεί οτι ό πρώην Άρτης ’Ιγνάτιος δέν ήταν ξένος 
προς τήν έπανάσταση τοϋ Μπλαχάβα, καθώς καί προς τις άλλες κατά τό
πους ανταρσίες πού έκδηλώνονταν κατά μήκος τής κοίτης τοϋ Άξιοϋ (Βαρ- 
δάρ) προς τήν διεύθυνση τής Φιλιππούπολης. "Ας σημειωθή οτι είχε το- 
ποθετηθή από τούς Ρώσους ώς μητροπολίτης Βουκουρεστίου3.

Τό οτι ό Μπλαχάβας είχε ελθει σέ συνεννοήσεις μέ τούς Ρώσους τοϋ 
Ίονίου ή τοϋ Αιγαίου πριν από τήν συνθήκη τοϋ Τίλσιτ (25 Ίουνίου/7 
’Ιουλίου 1807) φαίνεται νά είναι γεγονός, αν πιστέψουμε όσα γράφει λίγο 
αργότερα ό άξιόπιστος περιηγητής καί στήν πραγματικότητα πράκτορας 
των ’Άγγλων Leake: ότι ό Άλή πασάς είχε άνακαλύψει τήν άλληλογραφία 
τοϋ Μπλαχάβα μέ τούς Ρώσους τής Κερκύρας4.

Μετά τήν άποτυχία τοϋ κινήματος τοϋ Μπλαχάβα οί κλεφταρματολοί 
τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας υποχώρησαν προς τόν’Όλυμπο καί από 
εκεί κατέφυγαν προς τις Βόρειες Σποράδες, στα γνωστά τους καταφύγια, 
Σκίαθο, Σκόπελο καί Σκϋρο. Καί μέ βάση τά νησιά αύτά ξανάρχισαν τις 
πειρατείες στά βόρεια παράλια τοϋ Αιγαίου τρεφόμενοι μέ τις χιμαιρικές 
έλπίδες ότι οί Ρώσοι, πού είχαν μπλεχτή πάλι σέ πόλεμο μέ τούς Τούρκους,

1 Σ ά θ α, ε.ά. σ. 598.
2 Σ ά 0 α, 6. ά. σ. 587-588.
3 Βλ. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce, Paris 1924, 

τ. 1, σ. 290-291.
4 W. I, e a k e, Travels in northern Greece, London 1835, τ. 4, σ. 543-544.
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θά κατέβαιναν άπό τήν Σούμλα προς την Μακεδονία καί θά ένώνονταν 
μαζί τους. Στο μεταξύ μάταια ό τουρκικός στόλος προσπαθούσε να τούς 
συντρίψη καί να έξουθενώση τά ορμητήριά τους. Τά έλαφρά έλληνικά 
πειρατικά καράβια μέ μεγάλη έπιτηδειότητα ξέφευγαν τήν καταδίωξη του 
βραδυκίνητου στόλου τού καπουδάν πασά1.

Ή κατάσταση αυτή εξακολούθησε ώς τά μέσα τού 1812, οπότε εσημειώ- 
θησαν άλλεπάλληλα γεγονότα, πού έπρόκειτο νά έχουν δυσμενείς συνέ
πειες στήν δράση τους: ή λήξη τού ρωσοτουρκικοΰ πολέμου καί ή ειρήνη 
τού Βουκουρεστίου (Μάιος 1812), ή αποχώρηση των ρωσικών στρατευμά
των άπό τις παραδουνάβιες χώρες, ή προσωρινή κατάπαυση τών έχθροπρα- 
ξιών Σέρβων καί Τούρκων καί ή καταδίωξη τής πειρατείας άπό τούς στό
λους τών μεγάλων δυνάμεων, πού ένδιαφέρονταν γιά τήν ακίνδυνη διεξαγω
γή τού έμπορίου στήν Εγγύς ’Ανατολή. ’Απελπισμένοι τότε άρχισαν νά 
εννοούν ότι οί άγώνές τους ήταν πάνω άπό τις δυνάμεις τους καί ότι έπρεπε 
προσωρινά τουλάχιστον νά συνθηκολογήσουν μέ τούς αντιπάλους των, 
δηλαδή νά τελειώσουν κατά ένα τρόπο έντιμο τις επιχειρήσεις καί νά ξα- 
ναπάρουν τά άρματολίκια τους2. 'Η διαπραγμάτευση όμως τού ζητήματος 
αύτοΰ βγαίνει άπό τά όρια τού θέματός μου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Ε. ΒΑΚΑΛΟΓ,ΟΥΛΟΣ

1 Κασομούλη, Ενθυμήματα, 1 σ. 73.
2 Κ α σ ο μ ο ύ λ η, ε. ά. 1 σ. 73.
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