
  

  Μνήμων

   Τόμ. 6 (1977)

  

 

  

  ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ
(ΜΑΡΤ.-ΜΑΪΟΣ 1827) 

  ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ - ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ   

  doi: 10.12681/mnimon.175 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ - ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ Ε. (1977). ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ (ΜΑΡΤ.-ΜΑΪΟΣ 1827). Μνήμων, 6, 75–114. https://doi.org/10.12681/mnimon.175

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:20:15



ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ - ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ε Σ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ (ΜΑΡΤ.-ΜΑϊΟΣ 1827) 

Το 1827 βρήκε τον ελληνικό αγώνα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, τόσο 
στο στρατιωτικό, όσο και στον πολιτικό τομέα. Στρατιωτικά η κατάστα
ση μετά την πτώση του Μεσολογγίου τον Απρίλη του 1826 καρκινοβατεί. 
Στην Πελοπόννησο πολλές περιοχές ερημώνονται συστηματικά από τον 
Ιμπραήμ κι εξαναγκάζονται, άλλοτε με τη βία κι άλλοτε με δόλιες υποσχέ
σεις επιείκειας, να προσκυνήσουν. η πολιορκία της Ακρόπολης στην Αθή
να διαρκεί από το καλοκαίρι του 1826 χωρίς καμιά ουσιαστική πρόοδο 
του ελληνικού στρατοπέδου. ο Κιουταχής αμετακίνητος περισφιγγει τον 
κλοιό· η φρουρά της Ακρόπολης, πρόσφατα ενισχυμένη από την είσοδο 
του Φαβιέρου με τους τακτικούς του, αντέχει ακόμη, αλλά βέβαια τα περι
θώρια της αντοχής της στενεύουν καθώς περνά ο καιρός. η στασιμότητα 
δουλεύει προς το συμφέρον του πολιορκητή. Επειδή ήταν φανερό πώς η 
κατάληψη της Ακρόπολης η η παράδοση της θα ήταν καταστροφική για 
την ελληνική υπόθεση, από τις αρχές του 1827 γίνεται προσπάθεια να ενι
σχυθεί το στρατόπεδο της Αττικής με στρατεύματα που συρρέουν εκεί, 
ώστε να επιτευχθεί η λύση της πολιορκίας. το μόνο ευοίωνο σημείο στο 
διάστημα αυτό είναι οι νίκες του εκστρατευτικού σώματος του Καραϊσκά
κη στην Ανατολική Στερεά, στην Αράχωβα το Νοέμβριο του 1826 και 
στο Δίστομο τον Φεβρουάριο του 1827. Μετά τις επιτυχίες αυτές ο Καραϊ
σκάκης εγκαθιστά φρουρές στη Ρούμελη και κατεβαίνει κι αυτός στην Ατ
τική για να αναλάβει την αρχηγία του στρατοπέδου. 

Τις πρώτες επιτυχίες των Ελλήνων στην Αττική κάτω από την αρχη
γία του Καραϊσκάκη, που γεμίζουν προς στιγμή με ελπίδα τους αγωνιστές, 
ακολουθεί η άθυμία και η πτώση του φρονήματος από τον απρόοπτο και, 
για πολλούς, ύποπτο θάνατο του. η επιμονή του Τσώρτς και του Κόχραν 
να εφαρμοστεί την επομένη του θανάτου του Καραϊσκάκη, μέσα σε μια 
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ατμόσφαιρα γενικής παραίτησης και απαισιοδοξίας, το σχέδιο που είχαν 
καταστρώσει για τη λύση της πολιορκίας, ώδήγησε στην πανωλεθρία του 
Άναλάτου, μια από τις μεγαλύτερες που έπαθαν ποτέ οι Έλληνες. η κα
ταστροφή αυτή είχε σαν φυσικό αποτέλεσμα τη διάλυση του στρατοπέδου 
της Αττικής και την παράδοση της Ακρόπολης στις 24 Μαΐου. 

Παράλληλα, στον πολιτικό τομέα η κατάσταση βρίσκεται σε σοβαρή 
και λεπτή φάση. Λίγο μετά την πτώση του Μεσολογγίου, στις 16 Απρι
λίου 1826, οι εργασίες της Α' περιόδου της Γ' Εθνικής Συνέλευσης, που 
είχε συγκληθεί στην 'Επίδαυρο, διακόπηκαν προσωρινά. σε μια δεκατριμε-
λή επιτροπή, που επονομάστηκε «Επιτροπή της Συνελεύσεως», ανατέθηκε 
να συγκαλέσει τους ίδιους πληρεξούσιους σε νέα σύνοδο κατά τα τέλη Σε
πτεμβρίου. η επιτροπή αυτή με προκήρυξη της, η οποία όμως δεν δημο
σιεύτηκε1, κάλεσε τους πληρεξούσιους να συγκεντρωθούν στον Πόρο την 
1η Σεπτεμβρίου, αλλά κανείς δεν παρουσιάστηκε. η πρόσκληση επανα
λήφθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, και πάλι όμως ήταν άκαρπη. Στις 28 Οκτω
βρίου ο Θ. Κολοκοτρώνης από το Ναύπλιο, γράφοντας προς τους πληρε
ξούσιους, ζήτησε μια σύγκληση στην Ερμιόνη σε πρώτο στάδιο, για να 
αποφασιστεί εκεί ô οριστικός τόπος της Συνέλευσης2. σε απάντηση η «Ε
πιτροπή της Συνελεύσεως» προσκάλεσε την 1 Νοεμβρίου τους πληρεξού
σιους στην Αίγινα, οπού εγκαταστάθηκε στις 11 του ίδιου μήνα και η Διοι
κητική επιτροπή. Ταυτόχρονα δημοσιεύτηκαν και οι τρεις διακηρύξεις 
από την Γενική Εφημερίδα. Από τότε άρχισε η συγκέντρωση άλλων 
πληρεξουσίων στην Αίγινα κι άλλων στην Ερμιόνη, και για μια φορά ακό
μη το έθνος βρέθηκε χωρισμένο σε δυο στρατόπεδα. 

Η παράταξη που συγκεντρώθηκε στην Αίγινα γύρω από το Ζαΐμη 
ήταν καθαρά φιλοαγγλική και είχε την υποστήριξη ολιγαρχικών και αρι
στοκρατικών στοιχείων, τα οποία ο Ζαΐμης κολάκευε3. οι συγκεντρωμένοι 
γύρω από τον Κολοκοτρώνη θεωρούσαν πώς η Διοικητική Επιτροπή χρο
νοτριβούσε με την επιδίωξη να διατηρήσει την εξουσία μέχρις ότου οι 
Άγγλοι επιτύχουν συμβιβασμό με το σουλτάνο, συμβιβασμό που υπο
πτεύονταν ότι θα περιόριζε τα όρια της Ελλάδας και θα την καθιστούσε 
ένα είδος υποτελούς ηγεμονίας4. Οι ίδιοι απέβλεπαν σε μια ενίσχυση του 
ελληνικού θέματος από τους Ρώσους, ετοίμασαν μάλιστα κι αναφορές προς 

1. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός των 
Ελλήνων αγών. Επιμέλεια - Εισαγωγή - Εύρετήριον Ιωάννας Γιανναροπούλου—Τάσου 
Άθ. Γριτσοπούλου, Αθήναι 1976. Φωτομηχανική έπανέκδοσις (έκ της α' εκδόσεως), σ. 667. 

2. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ο.π. παρ., σ. 669. 
3. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ο.π. παρ., σ. 667. 
4. Ν. Σ π ή λ ι α δ η ς, Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσωσιν είς την Νέαν 
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τον Τσάρο5, και πρόσβλεπαν στον Καποδίστρια σαν σε μελλοντικό κυβερ
νήτη του τόπου. 

Νέες εκλογές σε πολλές επαρχίες ανάδειξαν νέους πληρεξούσιους που 
προστέθηκαν στους ήδη συγκεντρωμένους στην Ερμιόνη, όπου στις 18 
Ιανουαρίου 1827 άρχισαν οι προκαταρκτικές συνεδριάσεις. η άφιξη του 
Τσώρτς και του Κόχραν έκανε πιο επείγουσα την ανάγκη του συμβιβασμου 
των δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων, καθώς οι ξένοι απειλούσαν ν' απο
χωρήσουν αν δεν δινόταν ενα τέλος στη διάσταση. οι μεσολαβήσεις, οι 
δικές τους και του Χάμιλτον, καρποφόρησαν τελικά, κι έτσι εκλέχτηκε η 
Τροιζήνα σαν νέος τόπος σύγκλησης και οι δυο μερίδες συνήλθαν έκεΐ 
μαζί το Μάρτιο του 1827. Η Συνέλευση, που παρατάθηκε μέχρι το Μάιο, 
ψήφισε τελικά την εκλογή του Καποδίστρια σαν κυβερνήτη, τη σύσταση 
αντικυβερνητικής επιτροπής, που θα κυβερνούσε μέχρι τον ερχομό του, 
και ενα νέο σύνταγμα, πιο δημοκρατικό από τα προηγούμενα, το όποιο δεν 
πρόφτασε ουσιαστικά να εφαρμοστεί. 

Στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό διάστημα των πρώτων μηνών του 1827 
αναφέρονται οι τέσσερις επιστολές που πιο κάτω δημοσιεύονται6 και 
που μας παρουσιάζουν τα σύγχρονα γεγονότα κοιταγμένα από δύο διαφο
ρετικές οπτικές γωνίες. 

Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1843). Επιμέλεια Π.Φ. Χριστοπούλου, Αθήναι 1975. Φωτο
τυπική άνατύπωσις, τ. Γ', σ. 162, 204-207, 239. 

5. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, οπ. παρ., τ. Γ', σ. 164-169. 
6. οι επιστολές αυτές βρίσκονται στο Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιότυπων της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι δύο επιστολές του Θεόκλητου Φαρμακίδη, οι υπ' αρ.' 10344 
και 10345, και η μία του Μιχαήλ Οικονόμου, η υπ' αρ. 10346, προέρχονται από το «Άρ-
χεΐον έκ δωρεάς ανωνύμου», ένώ η επιστολή του Μ. Οικονόμου με τον αριθμό 6908 ανή
κει στο αδημοσίευτο τμήμα του Αρχείου Ρώμα. Η τελευταία αυτή βρέθηκε στο παρα
πάνω Αρχείο κατά την αναζήτηση και άλλων επιστολών των δύο ανδρών που θα μας 
επιβεβαίωναν αυτό που έμμεσα φανέρωνε το περιεχόμενο των τριών πρώτων, ότι δηλαδή 
αυτές απευθύνονταν στην Επιτροπή Ζακύνθου. από την ένδειξη του πρώτου αύτου 
γράμματος «12 Άπριλλίου άπεκρίθημεν», που επιβεβαιώνεται στην άλλη επιστολή του 
Οικονόμου, γίνεται αναμφίβολο ότι παραλήπτης και των δύο ήταν η Επιτροπή Ζακύνθου. 
Άλλο γράμμα του Οικονόμου δεν βρέθηκε στο Αρχείο Ρώμα, δεν αποκλείεται όμως η 
αλληλογραφία να συνεχίστηκε και οι επιστολές να χάθηκαν η να κατέληξαν σ' αλλά χέρια. 
Επιστολή του Θ. Φαρμακίδη προς την Επιτροπή Ζακύνθου δεν βρέθηκε ούτε στο 
δημοσιευμένο ούτε στο αδημοσίευτο Αρχείο Ρώμα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σ' 
αυτήν απευθυνόταν το πρώτο του γράμμα, το υπ' άρ. 10345, γιατί η μνεία του Ζαχαριάδη, 
των προμηθευτών του 'Ιμπραήμ από τη Ζάκυνθο κ.ά είναι πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία. 
τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή στην άλλη επιστολή του, γιατί δεν υπάρχουν συγκε
κριμένες αναφορές, αλλά το πανομοιότυπο ύφος, οι όμοιες προσφωνήσεις και η εσωτερική 
σύνδεση του περιεχομένου των δύο γραμμάτων μας κάνουν ευλόγα να υποθέτουμε πώς και 
αυτή είχε σταλεί στην Επιτροπή σαν συνέχεια της πρώτης λίγο αργότερα μέσα στον ίδιο 
μήνα. Επαφές προυπήρχαν, όπως φαίνεται από το πρώτο του γράμμα της 1ης Μαΐου, 
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Και οι τέσσερις επιστολές είναι γραμμένες την άνοιξη του 1827. Η πρώ
τη του Μιχαήλ Οικονόμου γράφτηκε στις 6 Μαρτίου και η δεύτερη την 1η 
Μαΐου. Του Θεόκλητου Φαρμακίδη η πρώτη είναι κι αυτή γραμμένη την 1η 
Μαΐου,η δεύτερη, στο σημείο όπου αναγραφόταν η ακριβής ημερομηνία, έχει 
ενα μικρό σκίσιμο, διασώζει όμως την ένδειξη «Μα[ΐου]». το περιεχόμενο της 
δεύτερης αυτής επιστολής δεν αφήνει αμφιβολία ότι είναι μεταγενέστερη 
της πρώτης. Από τα γεγονότα που αναφέρονται, όπως είναι η εγκατάλει
ψη του Πειραιά από τα ελληνικά στρατεύματα, που έγινε στις 16-17 Μαΐου, 
και η παραμονή του Θ. Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, μπορούμε με βεβαιό
τητα να συμπεράνουμε ότι γράφτηκε στο διάστημα μεταξύ 17 και 31 Μαΐου7, 
οπότε ο Κολοκοτρώνης αναχώρησε από το Ναύπλιο για ν' αντιμετωπίσει 
την επικίνδυνη κατάσταση που είχε δημιουργήσει το προσκύνημα πολλών 
περιοχών στον Ιμπραήμ. 

Είναι φυσικό, αφού οι επιστολές είναι σχεδόν σύγχρονες, να αναφέ
ρονται ως ενα σημείο στα ίδια γεγονότα, να αξιολογούν τις ίδιες περι
στάσεις και να εκθέτουν τις ιδιαίτερες αντιλήψεις των συντακτών τους πά
νω στα καυτά προβλήματα του τόπου. Αυτή ακριβώς η παράλληλη θεώρη
ση των ϊδιων θεμάτων από ανθρώπους με διάφορη προσωπικότητα, αντιλή
ψεις και πολιτική τοποθέτηση,— ο Μ. Οικονόμου ήταν γραμματικός του 
Κολοκοτρώνη και πιστός υποστηρικτής των θέσεων του, ενώ ο Θ. Φαρ-
"μακίδης ήταν «εφημεριδογράφος της Διοικήσεως» και απολογητής της 
κυβερνητικής πολιτικής από τις στήλες της «Γενικής Εφημερίδος»—, 
προσδίνει εξαιρετικό ενδιαφέρον στα γράμματα αυτά. 

Άλλο ενα κοινό στοιχείο των τεσσάρων επιστολών είναι ο παραλή
πτης τους. η Επιτροπή Ζακύνθου, που την αποτελούσαν ο Δ. Ρώμας, ο Κ. 
Δραγώνας και ο Π. Στεφάνου, έπαιζε ενα πολύ σοβαρό ρόλο στα ελληνικά 
πράγματα: ήταν σύνδεσμος της επαναστατημένης Ελλάδας με τα Φιλελ
ληνικά κομιτάτα, μεσολαβητής της στις σχέσεις της με τους Άγγλους, 
και ενισχυτής του αγώνα με χρήματα και τρόφιμα. ο κατά κύριο λόγο αν
τιπρόσωπος και απεσταλμένος της Επιτροπής Ζακύνθου στην Ελλάδα 
ήταν ο Χρήστος Ζαχαριάδης, που συχνά αναφέρεται και με το όνομα Χρι
στόφορος Ζαχαρόπουλος. Αυτός μετέφερε τις οδηγίες της Επιτροπής η 
έφοδιοπομπές κτλ. στα διάφορα στρατόπεδα. ο ίδιος είναι εκείνος που 
έφερε το 1825 την αναφορά για την αγγλική προστασία και την περιέφερε 

Οπου ο Φαρμακίδης δικαιολογείται για την καθυστέρηση του ν' απαντήσει σε προγενέ
στερη επιστολή. Εξάλλου στο Αρχείο Φαρμακίδη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στον φά
κελο 35 υπάρχει και μια συστατική επιστολή για τον Χάϊντεκ της 'Επιτροπής Ζακύνθου 
προς τον Φαρμακίδη από τον Νοέμβριο του 1826, που επιβεβαιώνει την υπαρξη παλαιό
τερων σχέσεων μεταξύ τους. 

7. Μ. Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ , ο.π. παρ., σ. 744. 
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για υπογραφές. Αυτός ο Ζαχαριάδης, όπως γράφει ο Μ. Οικονόμου, τον 
παρακίνησε ν ' αποστείλει στην Επιτροπή το πρώτο του γράμμα με πλη
ροφορίες και απόψεις πάνω στα σύγχρονα γεγονότα. ο Ζαχαριάδης εϊναι 
επίσης σε επαφή με τον Θ. Φαρμακίδη, καθώς αναφέρεται στην πρώτη επι
στολή του τελευταίου, και τον πληροφορεί για τον εφοδιασμό του 'Ιμ
πραήμ από Ζακύνθιους προμηθευτές. 

Είναι γνωστή η μεγάλη έκταση της αλληλογραφίας της Επιτροπής 
Ζακύνθου με πλήθος ανθρώπων από την επαναστατημένη Ελλάδα και εξω 
από αυτή8. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται επίσης ο Μ. Οικονόμου και ο Θ. 
Φαρμακίδης, για τις σχέσεις των οποίων με την Επιτροπή δεν γνωρίζαμε 
μέχρι τώρα. και όσον άφορα τον Οικονόμου, μαθαίνουμε από το πρώτο του 
γράμμα πώς άρχισε η επαφή του μαζί της, για τον Φαρμακίδη όμως τα στοι
χεία μας δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. από την πρώτη του επιστολή με 
βεβαιότητα συνάγουμε προγενέστερες σχέσεις, αφού ο ίδιος ο Φαρμακί
δης δικαιολογείται σ'αύτήν για την καθυστέρηση του ν'άπαντήσει σε παλαι
ότερο της γράμμα. το υφός εξάλλου των επιστολών του δείχνει πώς οι 
σχέσεις τους πρέπει να μήν είναι απλά και μόνο τυπικές, γιατί τότε δεν 
δικαιολογείται ô προσωπικός, εξομολογητικός μπορούμε να πούμε, τόνος 
που χρησιμοποιεί, ο όποιος γίνεται πιο εμφανής, αν τον συγκρίνουμε με τον 
συγκρατημένο χαρακτήρα των γραμμάτων του Οίκονόμου.η Επιτροπή Ζα
κύνθου με την ευρύτατη αλληλογραφία της αποκτούσε τη δυνατότητα να 
σχηματίσει μια σφαιρική αντίληψη των καταστάσεων και να πληροφορηθεί 
όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τις αντιδράσεις και τις διαθέσεις της κάθε 
μερίδας, και συνάμα τις προσωπικές εκτιμήσεις αξιόλογων ανθρώπων, που 
ζούσαν πολύ κοντά στις εξελίξεις και επιδρούσαν σ' αυτές ο καθένας με 
τον τρόπο του. 

Οι επιστολές του Οικονόμου είναι μακροσκελείς και πληροφοριακές, 
θα μπορούσαμε ίσως να τις χαρακτηρίσουμε υπομνήματα. Η πρώτη από 
αυτές, γραμμένη στις 6 Μαρτίου, μας συνδέει με τα γεγονότα του τέλους 
του 1826 και των δύο πρώτων μηνών του 1827. Ο Οικονόμου, γραμματικός 
του Κολοκοτρώνη, είναι καλά ενημερωμένος στα πολιτικά κυρίως θέματα, 
τις επίσημες και παρασκηνιακές πολιτικές δραστηριότητες. Περιγράφει 
με αρκετές λεπτομέρειες, μερικές φορές διεξοδικότερα άπ' ότι στα «Ίστο

8. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς , Ιστορικόν Αρχείον Διονυσίου Ρώμα, έν Αθήναις 
1906. Επίσης Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς , Ιστορικά έγγραφα αναφερόμενα είς 
την Έλληνικήν Έπανάστασιν, Αθήναι 1927, δπου δημοσιεύονται αρκετές επιστο
λές προς την Επιτροπή Ζακύνθου. Από αυτές μία του Ά. Μαυροκορδάτου από 
21 Μαΐου 1827 (σ. 145-149) και άλλη του Κ. Ζωγράφου από 19 Ιουνίου 1827 
(σ. 149-160), παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, επειδή αναφέρονται, κυ
ρίως η δεύτερη, στα γεγονότα που εκθέτουν και οι επιστολές που δημοσιεύονται 
πιο κάτω. 
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ρικά», τις ενέργειες των αντιμαχομένων παρατάξεων του Ζαΐμη και του 
Κολοκοτρώνη για τη σύγκληση της Συνέλευσης και την επιτυχία των επι
διώξεων τους. Επειδή είναι κοντά στον Κολοκοτρώνη, γνωρίζει από πρώτο 
χέρι τα οσα άφορουν τη μερίδα του και γι' αυτό οι πληροφορίες του σχε
τικά μ' αυτήν είναι περισσότερες. ο Οικονόμου πολιτικά κι ιδεολογικά 
αλλά και συναισθηματικά, όπως είναι άλλωστε φυσικό μετά από μια τόσο 
στενή συνεργασία, πρόσκειται στον Κολοκοτρώνη, έτσι με λεπτότητα προ
σπαθεί να ερμηνεύσει τις θέσεις του, να εξηγήσει τα κίνητρα του και κά
ποτε να δικαιολογήσει μερικές αμφίβολης συνέπειας ενέργειες του, όπως 
την πρόσκαιρη πολιτική του σύμπραξη με τον Γ. Κουντουριώτη, ο όποιος 
τον είχε εκτοπίσει παλιότερα στην Ύδρα για την αντιπολιτευτική του 
δράση. 

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής το καταλαμβάνουν οι πληροφο
ρίες γύρω από την πολιτική διαμάχη για τη Συνέλευση και τις προσπάθειες 
των αντιπάλων για τον προσεταιρισμό υποστηρικτών και την αύξηση του 
άριθμου των πληρεξουσίων, που θα επέτρεπε τη συγκρότηση της. Για τις 
εργασίες της Συνέλευσης της Ερμιόνης, οι οποίες είχαν αρχίσει από τις 
18 Ιανουαρίου, γράφει λίγα πράγματα, αλλά χειρίζεται με μεγάλη δι
πλωματικότητα το λεπτό θέμα της εκλογής του Καποδίστρια ως κυβερ
νήτη. Προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος για την επικείμενη εκλογή 
του γράφοντας: ((Είναι μία φατρία, ήτις φρονεί να πρooσκaλεσθεί 6 Καπο
δίστριας, αλλ' επειδή θεωρείται ως αντιβαίνον εις την πολιτικήν της Αγγλίας 
με την οποίαν απεκτήσαμεν σχέσεις, ούτε τολμά να το εκφωνήσε κανείς». 
Δεν πληροφορεί όμως την Επιτροπή, που συνδέεται άμεσα με την Αγγλία, 
ότι στη μερίδα αυτή ανήκουν, και πρωτοστατούν, ο Θ. Κολοκοτρώνης κι 
ο ίδιος. Για την επιφυλακτικότητα του αυτή συντρέχει κι ένας άλλος σο
βαρός προσωπικός λόγος : το γεγονός οτι ο Δ.. Ρώμας είχε προταθεί μα
ζί με τον Καποδίστρια και τον Κουντουριώτη για Κυβερνήτης της Ελ
λάδας9. 

Με συντομία γράφει για τις πολεμικές επιχειρήσεις σε στεριά και 
θάλασσα, εκφράζοντας το φόβο του για μια ενδεχόμενη αποτυχία των επι
χειρήσεων στην Αθήνα, χωρίς να επιμένει σε λεπτομέρειες. 

Η δεύτερη επιστολή του Οικονόμου, γραμμένη την 1η Μαΐου, είναι 
ακόμη εκτενέστερη από την πρώτη. Στο διάστημα που μεσολάβησε από 
τις 6 Μαρτίου συνέβησαν σπουδαιότατα γεγονότα κι ο Οικονόμου προσπα
θεί να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα τους στην Επιτροπή. Η πιο πρό
σφατη και πιο δραματική εξέλιξη είναι η καταστροφική ήττα του ελληνι
κού στρατου στον Άνάλατο στις 24 Απριλίου, αμέσως μετά το θάνατο 

9. Βλ. Π. Χ ι ώ τ η ς, Ιστορία του Ιονίου Κράτους (1815-1864), έν Ζακύνθω 1874, 
ο. 586, Κ α ν έ λ λ ο ς Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς , Απομνημονεύματα, έκδ. οίκος Γ. Τσουκαλά, 
Αθήναι 1957, τ. Γ' σ. 126. 
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του Καραϊσκάκη, που ήρθε σαν κεραυνός ύστερα από αρκετές επιτυχίες 
των Ελλήνων στην Αττική. Αυτές λοιπόν τις φάσεις του αγώνα στην Ατ
τική, από την άφιξη Πελοποννησιακών στρατευμάτων με το Γενναίο Κο
λοκοτρώνη και το Χρύσανθο Σισίνη και το διορισμό του Τσώρτς σαν 
αρχιστράτηγου και του Κόχραν σαν άρχιναύαρχου μέχρι την τελική πα
νωλεθρία, αφηγείται αρκετά αναλυτικά ο Οικονόμου. 

Εντύπωση προκαλεί στο τμήμα αυτό της επιστολής η αρνητική διά
θεση με την οποία γράφει ο Πελοποννήσιος Οικονόμου για τον Ρουμελιώ
τη Καραϊσκάκη, που ίσως την επιτείνει το γεγονός ότι ο Καραϊσκάκης, 
αν και δεν έπαιρνε σαφή θέση στη διένεξη ανάμεσα στους συγκεντρωμέ
νους στην Αίγινα και στην Ερμιόνη, έδειχνε ότι πρόσκειται στη Διοικητι
κή Επιτροπή, όπως ο ίδιος ο Οικονόμου σχολιάζει στο πρώτο του γράμμα. 
Γενικά ο Μ. Οικονόμου, γράφοντας εδώ για τα όσα διαδραματίστηκαν στην 
Αθήνα, παρασιωπά σε πολλά τη συμβολή, αν όχι τον καθοριστικό ρόλο 

που έπαιξε στις πρώτες νίκες ο Καραϊσκάκης. δεν φαίνεται επίσης να ανα
γνωρίζει το μέγεθος της στρατιωτικής του αξίας, ενώ αντίθετα περιμένει 
πολλά από τους Τσώρτς και Κόχραν. Όταν γράφει για το θάνατο του Κα
ραϊσκάκη, δεν βρίσκει ούτε δυο λόγια να προσθέσει για την τρομερή απώ
λεια του έθνους από τον χαμό του. Τα χρόνια όμως και η ιστορική από
σταση διαφοροποίησαν τις απόψεις του Οικονόμου- στα «Ιστορικά» του 
(1873), αν και δεν επαινεί υπερβολικά τον Καραϊσκάκη, ωστόσο τον απο
καλεί «μεγάλον άνδρα», και αναγνωρίζει σαν ορθές τις ενέργειες του, ενώ 
καταδικάζει εκείνες του Κόχραν10. 

Εκτός από τις επιχειρήσεις στην Αττική και την περιγραφή της απελ
πιστικής θέσης, στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα, ο Οικονόμου αναφέ
ρεται στη δυσπραγία του στόλου εξαιτίας των χρηματικών απαιτήσεων των 
νησιωτών και των μεταξύ τους αντιζηλιών και στην παραμέληση του πο
λέμου στην Πελοπόννησο, που οφειλόταν στην έλλειψη τροφών και πο
λεμοφοδίων, αλλά και στην απουσία τοβ Κολοκοτρώνη, ο όποιος ήταν 
απασχολημένος στην Συνέλευση. 

Τη μεγαλύτερη έκταση της επιστολής κατέχουν οι πληροφορίες. Γύρω 
από τις εργασίες της Συνέλευσης. Αυτές αφορούν το συμβιβασμό των πα
ρατάξεων της Αίγινας και της Ερμιόνης για την από κοινού μεταφορά 
του τόπου σύγκλησης στην Τροιζήνα (Δαμαλα) μετά από τις μεσολαβητι
κές προσπάθειες του Τσώρτς και του Κόχραν, την εκλογή του Καποδί
στρια, τις άκαρπες ενέργειες του Κουντουριώτη για την κατάληψη της 
θέσης του άντικυβερνήτη, τις άντενέργειες των ναυτικών νησιών για τη 
σύσταση του εθνικού στόλου και την αναχώρηση των πληρεξουσίων τους 

10. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 725-726, 728. 
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ύστέρα από την αποτυχία τους να την εμποδίσουν. Ο Οικονόμου γράφει 
επίσης για τις αντιζηλίες και τις διεκδικήσεις της προεδρίας του Βουλευ
τικού, την ολοκλήρωση του νέου Συντάγματος, τις ραδιουργίες του Ζαΐμη 
και άλλων που αρνούνται να το υπογράψουν, και γενικά για τις μηχανορ
ραφίες των παραμερισμένων προκρίτων και πολιτικών, οι όποιοι επεδίωκαν 
οπωσδήποτε μια νέα Συνέλευση σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ερχό
ταν ο Κυβερνήτης εϊτε όχι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν 
την ισχύ τους. 

Με την ίδια διπλωματικότητα που έδειξε στο πρώτο του γράμμα σχε
τικά με την εκλογή του Καποδίστρια χειρίζεται ο Οικονόμου και πάλι το 
ίδιο θέμα. Διηγείται τα παρασκήνια της εκλογής, την επίσκεψη του Κο
λοκοτρώνη στο Χάμιλτον και τη συγκατάθεση του τελευταίου, όπως άλ
λωστε και του Κόχραν και του Τσώρτς, προλαβαίνοντας έτσι τις τυχόν 
αντιρρήσεις της Επιτροπής. το ίδιο διακριτικά παρουσιάζει την υπερί
σχυση των δημοκρατικών στοιχείων, δηλαδή της παράταξης του Κολοκο
τρώνη : Αλλ' όμως οι δημοκρατικότεροι σκοποί ελαβον βαρύτητα και ορ
μην ώστε είναι αδύνατον να εμποδισθη η πρόοδος των, οι δε αριστοκρατικό
τεροι δεν ευδοκιμούν». Και πιο κάτω προσθέτει : « ο Κολοκοτρώνης τώρα 
επιστηρίξας τάς ελπίδας του είς τον Λόρδον Κόχραν, εις τον Τζούρτζ, και 
εις την ελενσιν τον Κυβερνήτου, απεκατέστη Δημοκρατικώτερος, και ολι-
γώτερον φροντίζει περί των αρίστων μόνον δέ τον Γέρο Πετρόμπεη σεβά
ζεται και προσέχει». 

Γενικότερα παρατηρούμε οτι ο Οικονόμου σταθερά απηχεί τις πολιτι
κές θέσεις του Κολοκοτρώνη και προβάλλει τις απόψεις και τη δράση του. 
ο ϊδιος προσβλέπει μ' εμπιστοσύνη στον Τσώρτς και στον Κόχραν δεν 
έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τον καταστροφικό ρόλο του τελευταίου κυ
ρίως στον πολεμικό τομέα, πράγμα που αργότερα το είδε καθαρά11. Στηρί
ζει μεγάλες ελπίδες στην ξένη βοήθεια και πιστεύει πώς η εξεύρεση χρη
ματικών μέσων θα βοηθούσε εξαιρετικά στην πρόοδο του αγώνα, (.(.διότι 
απεδείχθη ότι τα χρήματα κάμνουν τον πόλεμο», όπως σχολιάζει ρεαλι
στικά. Προτείνει για την ενίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων τη σύ
σταση τακτικού στρατου με ξένο, αν είναι δυνατόν, πυρήνα και αγνοεί 
τελείως την ύπαρξη του ελληνικού τακτικου, που ίσως δεν το θεωρεί σάν 
αξιόλογη δύναμη μετά τον αποδεκατισμό του στη μάχη του Άναλάτου η 
δεν το υπολογίζει επηρεασμένος από την ιδέα που είχαν γι' αυτό οι άτακτοι. 
οι πιο πάνω στοχασμοί του τον βοηθουν να μήν απελπίζεται από τις πρό
σφατες καταστροφές, διακρίνοντας κάποια πιθανή διέξοδο. 

Σ' αντίθεση με τον Μ. Οικονόμου, που αντιμετωπίζει την κρίσιμη καμ

11, Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 725-726, 728. 
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πή του αγώνα με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ελπίζοντας πώς κάτω από 
ορισμένες προυποθέσεις μπορεί να βρεθεί λύση, ο Θ. Φαρμακίδης στις 
επιστολές του φαίνεται πραγματικά απελπισμένος. η απελπισία του αύ
τη δεν προκαλείται τόσο από τις συγκεκριμένες καταστροφές, δσο από 
τη γενική κατάσταση των πολιτικών ηθών και την αποδιοργάνωση της 
Ελλάδας: τις καταχρήσεις, τη φιλαρχία, το φατριασμό, το νεποτισμό, 
την αδυναμία επιβολής ευνομίας και χρηστής διοίκησης και τη μοιρολα
τρική, όπως νομίζει, αναμονή βοήθειας από τους ξένους συνδυασμένη με 
την πλήρη αδράνεια των Ελλήνων, κυρίως των οπλαρχηγών. 

Η πρώτη επιστολή του Θ. Φαρμακίδη γραμμένη την 1η Μαΐου, την 
ίδια μέρα δηλαδή με την δεύτερη του Μ. Οικονόμου, ασχολείται κι αυτή 
με τα σπουδαιότερα γεγονότα των ημερών εκείνων και κατά κύριο λόγο τις 
εξελίξεις στην Αττική, το θάνατο του Καραϊσκάκη και την τρομερή κα
ταστροφή στον Άνάλατο. Στο ίδιο θέμα επανέρχεται και στη δεύτερη επι
στολή του, για να περιγράψει την αποδιοργάνωση που επακολούθησε στις 
ελληνικές γραμμές και την τελική διάλυση του στρατοπέδου της Αττι
κής. Και στα δύο εξάλλου γράμματα, περισσότερο όμως στο δεύτερο, γί
νεται μια οξύτατη κριτική των πολιτικών ηθών του τόπου και των δεινών 
που συσσωρεύει σ' αυτόν η ηθική διαφθορά και η με κάθε μέσο επιδίωξη του 
ατομικού συμφέροντος σε βάρος του κοινού καλού. Καυτηριάζει την απεί
θεια στους νόμους, τη διχόνοια και τη σπουδαρχία. Ψέγει τους Έλληνες 
που ούτε αυτούς που οι ίδιοι εξέλεξαν, καλούς η κακούς αδιάφορο, δεν 
τους αφήνουν να κυβερνήσουν αρχίζοντας αμέσως τις άντενέργειες σε βά
ρος των συμφερόντων της Ελλάδας. Κατακεραυνώνει τις μανιώδεις προ
σπάθειες για αναρρίχηση σε δημόσια αξιώματα που υποκινούνται από 
«φιλαρχία και φιλοκλοπία» και την κατάληψη θέσεων από ανίκανους με 
ισχυρές γνωριμίες. 

Συγκρίνοντας τα γραφόμενα των επιστολών του με εκείνα της «Γενι
κής Εφημερίδος» βλέπουμε πόσο η δημοσιογραφική σκοπιμότητα τον 
αναγκάζει ν ' αποφεύγει την απευθείας πολεμική όλων αυτών που θεωρεί 
σαν γενεσιουργά αίτια των δεινών της Ελλάδας- γίνεται και εκεί κριτική, 
αλλά με ήπιότητα και μετριοπάθεια, χωρίς τη σφοδρότητα και τη δριμύ
τητα που υπάρχουν στα γράμματα του. Στην εφημερίδα γίνεται προσπάθεια 
να μήν υπερτονίζονται τα μελανά σημεία, να αποφεύγονται οι επικρίσεις 
και οι αποδόσεις ευθυνών, ώστε να μήν έξάπτονται ακόμη περισσότερο 
τα πνεύματα και αυξάνονται οι διενέξεις12. 

12. Μολονότι ο έλεγχος που άσκουσε από τις στήλες της «Γενικής Εφημερίδος» 
ήταν διακριτικός, ωστόσο διώχτηκε από αυτήν εξι μόλις μήνες μετά τον διορισμό του 
σαν έφημεριδογράφου της Διοικήσεως. η τελική ανάκληση της αποπομπής του από το 
Βουλευτικό δεν φαίνεται να δημιούργησε μεγαλύτερες δεσμεύσεις στον Φαρμακίδη, ο 
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Στα δύο γράμματα που πιο κάτω δημοσιεύονται, πέρα από τη γενική 
θεώρηση κι εκτίμηση των καταστάσεων, που θα ήταν πραγματικά αδύνα
το να παρουσιαστούν από την εφημερίδα χωρίς να ξεσπάσει τρομερός πολι
τικός σάλος, ακριβώς γιατί με την ορθή και απερίφραστη ανάλυση τους 
χτύπαγαν τις αρνητικές πλευρές των Ελλήνων γενικά, και των ταγών του 
τόπου ειδικά, τοποθετώντας τους αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους, υπάρχουν 
δύο τουλάχιστον συγκεκριμένα παραδείγματα, άπ' όπου μπορούμε να δια
κρίνουμε καθαρά την αύτολογοκρισία του Φαρμακίδη στη Γενική Ε φ η 
μερίδα. 

Αν παραβάλουμε την περιγραφή των γεγονότων του Φαλήρου, όπως 
γίνεται στην πρώτη επιστολή του Φαρμακίδη, με την αντίστοιχη του φύλ. 
44 της «Γενικής Εφημερίδος», γραμμένη ταυτόχρονα, αφού το γράμμα 
έχει ημερομηνία 1 Μαΐου και το φύλλο 4 Μαΐου, βλέπουμε πώς τα γεγονό
τα αναφέρονται και στις δύο περιπτώσεις πιστά και λεπτομερειακά, αλλά 
ο τρόπος της παρουσίασης και της αξιολόγησης αλλάζει ριζικά, ώστε τε
λείως διαφορετικές εντυπώσεις να δημιουργούνται από την ανάγνωση του 
κάθε κειμένου. Σ' ενα μάλιστα σημείο, στον αριθμό των απωλειών, η αλή
θεια αποκρύπτεται καθαρά- στην εφημερίδα γράφει ότι σκοτώθηκαν «περί 
τους 700», ενώ στο γράμμα ανεβάζει τους νεκρούς «εις χίλιους και επέκει-
να»..Ο λόγος που υπαγόρευσε στον Φαρμακίδη την οσο το δυνατόν πιο 
ανώδυνη παρουσίαση των γεγονότων από την εφημερίδα είναι βέβαια φα
νερός: έπρεπε με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η επίταση της άποκαρδίωσης 
και της ηττοπάθειας από την πρόσφατη καταστροφή και η πρόκληση πι
θανών διενέξεων ανάμεσα στους αρχηγούς, και το στρατό γενικά, από τον 
καταμερισμό των ευθυνών. 

Τη δημοσιογραφική σκοπιμότητα στη δημοσίευση των ειδήσεων επι
καλείται κι δ ίδιος ο Φαρμακίδης στο πρώτο του γράμμα, δπου πληροφορεί 
την Επιτροπή Ζακύνθου ότι γνωρίζει τα ονόματα προμηθευτών του Ιμ
πραήμ από τη Ζάκυνθο, «αλλά κατά συμβουλήν τίνων δεν εκρίθη ευλογον 
να κηρυχθώσιν», και επιφυλάσσεται να «τους θεατρίσει», εφόσον εξακο
λουθήσουν την τροφοδοσία του εχθρου. Και στην περίπτωση αυτή υπάρ
χει συγκεκριμένη αιτία που κάνει τον Φαρμακίδη να τηρεί αυτή τη στάση. 
Μια παρόμοια καταγγελία από την «Γενική Εφημερίδα» ήταν ενδεχόμενο 
να προκαλέσει αντίποινα εκ μέρους των οργισμένων Ζακυνθίων, που θα 
τους έφερναν σε σύγκρουση με τις αγγλικές αρχές. Ταραχές και επεισόδια 
εναντίον των προμηθευτών των Τούρκων είχαν ξεσπάσει και παλιότερα 
στη Ζάκυνθο, στις 29 Ιουλίου 1825, με επιθέσεις των εξαγριωμένων Ζα

οποίος εξακολούθησε να δημοσιεύει όσα έκρινε ότι ωφελούν, χωρίς να προκαλούν υπερ
βολικά. 
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κυνθίων κατά των τροφοδοτών και των σπιτιών τους, και κατέληξαν στη 
σύλληψη και την αυστηρότατη τιμωρία των πρωτεργατών των επεισοδίων 
από τους Άγγλους13. 

Άσχετα όμως από τους λόγους που την υπαγορεύουν, είναι φανερό πώς 
ο Φαρμακίδης υποβάλλεται σε μια αύτολογοκρισία, όταν γράφει στην εφη
μερίδα' κι αυτό τα γράμματα του μας επιτρέπουν να το δούμε καθαρά. Είναι 
βέβαια πράγμα αναπόφευκτο κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες και λεπτές 
περιστάσεις που ζούσε κι εργαζόταν αλλά και τις οποίες δεσμεύσεις του 
σαν επίσημου «εφημεριδογράφου της Διοικήσεως». Αν θέλαμε δμως να 
τοποθετήσουμε την αύτολογοκρισία αύτη στα σωστά της μέτρα, πρέπει 
να συγκρίνουμε το έργο που παρουσίασε στην εφημερίδα ο Φαρμακίδης 
μ' εκείνο του διαδόχου του Γ. Χρυσίδη. Τότε βλέπουμε πόσο πιο αδέσμευ
τος στην έκφραση και στην επιλογή των δημοσιευμάτων του, σ' όλη τη 
γραμμή της εφημερίδας, υπήρξε ο Φαρμακίδης σε σχέση με τον Γ. Χρυσί
δη, ο όποιος από το πρώτο του κι δλας άρθρο14 αμφισβητεί την αξία της 
ελευθεροτυπίας15. 

Κάτι άλλο, που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να θεωρηθεί περίεργο 
στις επιστολές αυτές, είναι ότι ο Φαρμακίδης δεν αφιερώνει παρά μια μόνο 
γραμμή στη Συνέλευση, που δεν είχε ακόμη τελειώσει όταν έγραφε το 
πρώτο του γράμμα. Αναγγέλλει ξερά το επικείμενο τέλος των εργασιών 
της με το σχόλιο «και αρκετά εξετάθη». Αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο, 
αν ληφθεί υπόψη η αντιπολιτευτική στάση του Φαρμακίδη και η πολεμική 
που άσκησε από τις στήλες της «Γενικής Εφημερίδος» εναντίον των πλη
ρεξουσίων που ήταν αρχικά συγκεντρωμένοι στην Ερμιόνη, καθώς και η 
αντίστοιχη εχθρική αντιμετώπιση εκ μέρους των τελευταίων, οι οποίοι ε

13. Βλ. P h i l i p J a m e s G r e e n , Sketches of the War in Greece, in a series 
of extracts from his private correspondance, London 1827, σ. 218-220, και Π. Χ ι ώ τ η, οπ. 
παρ., σ.517. ο τελευταίος μάλιστα αναφέρει τέσσερα ονόματα προμηθευτών: ενός Μπαγ
δατιλή, άνταποκριτή του Ιταλού Μοντελέτιτσε, τροφοδότη του Ιμπραήμ, που διατηρού
σε στη Ζάκυνθο τις αποθήκες του, ενός Αίγυπτιώτη Κοκκίνη, ενός εμπορευόμενου Χίου, 
του Αβραάμ Χρόνη, και ενός Μαυροκορδάτου, καθώς επίσης και τα ονόματα των πλοιάρ
χων Σίντρη και Γαβριελη από τη Ζάκυνθο, που εκτελούσαν μεταφορές για λογαριασμό 
των Τούρκων. 
δεν ξέρουμε αν τα πρόσωπα τα όποια υπονοεί ο Φαρμακίδης είναι τα ίδια μ' εκείνα 
που προαναφέρθηκαν. Ίσως οι ίδιοι άνθρωποι συνέχισαν απτόητοι τις κερδοσκοπι
κές τους δραστηριότητες, εϊναι όμως εξίσου πιθανό να άναφάνηκαν στο μεταξύ και νέοι 
τροφοδότες· πάντως εϊναι σαφής η απειλή που κρύβεται γι' αυτούς στην προειδοποίηση 
ότι τα ονόματα τους θα άποκαλυφθουν από την εφημερίδα και φαίνεται ότι ο Φαρμακί
δης απέβλεπε στη μεταβίβαση της προς τους υπεύθυνους άπα τα μέλη της 'Επιτροπής. 

14. Γενική Έφημερίς της Ελλάδος, αρ. φύλ. 48/22 'Ιουνίου 1827, σ. 189. 
15. Βλ. και Α ϊ κ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο υ , ο Τύπος στον 'Αγώνα, εκδ. Έρμης, 'Αθή

να 1971, τ. Α' σ. ογ', 
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φτασαν στο σημείο να λάβουν ειδική απόφαση για τον κολασμό του αρ
θρογράφου που είχε αποβεί τόσο ενοχλητικός16. Παράλληλα η γνωστή αν
τίθεση του Φαρμακίδη στην εκλογή του Καποδίστρια δεν βοηθούσε στο να 
κάνει πιο ευνοϊκή τη διάθεση του απέναντι στη Συνέλευση, που ηθελημέ
να την αγνοεί, ίσως και για να αποφύγει τη διατύπωση δυσμενών κρίσεων. 

Σ' ενα άλλο σημείο, στη δεύτερη επιστολή του αυτή τη φορά, παρα
τηρούμε πώς τελικά κι αυτός, όπως ο Μ. Οικονόμου, δεν καταφέρνει να ξε
περάσει τις προκαταλήψεις του. Ενώ η κριτική του γενικά είναι αυστηρή 
αλλά δίκαιη και οι παρατηρήσεις του διεισδυτικές και όχι μονοσήμαντες, 
στο θέμα των Πελοποννήσιων αρχηγών, περιλαμβανομένου και του Κολο
κοτρώνη, ύπεραπλουστεύει και κατακρίνει αδιάκριτα, καταλογίζοντας 
σ' όλους, χωρίς εξαίρεση η ελαφρυντικά, άναξιότητα, ανικανότητα, αδια
φορία και αμέλεια στα πολεμικά τους καθήκοντα17. Στην πλημμέλεια αυτή 
των στρατιωτικών αποδίδει ο Φαρμακίδης την κακή κατάσταση της Πελο
ποννήσου. Στους ισχυρισμούς του αυτούς, άσχετα με τις οποιεσδήποτε ευ
θύνες ορισμένων ατόμων για πράξεις η παραλείψεις, ανικανότητα η αμέ
λεια, ο Φαρμακίδης προβάλλει στην ουσία τη θέση ότι οι στρατιωτικοί 
πρέπει να έχουν σαν μοναδικό τους μέλημα τον πόλεμο, υποστηρίζοντας 
έτσι τις γνωστές απόψεις των πολιτικών. 

Όπως έχει ήδη λεχθεί, το αδιέξοδο, στο όποιο βλέπει οτι έχει περιέλθει 
η ελληνική υπόθεση, προξενεί βαθύ άλγος στον Φαρμακίδη. Γράφει χαρα
κτηριστικά: «Λυπείται η ψυχή μου και όταν συλλογιζωμαι, πόσω μάλλον 
όταν γράφω την πομπήν του έθνους μου. Καθ' έκάστην εύχομαι τον θάνα
τον, δια να μή βλέπω πλέον ούτε ν' ακούω. Έχω προς δυστυχίαν μου, και 
φύσιν τοιαύτην, ώστε και το παραμικρον κακόν προσβάλλει σφοδρώς είς 
την ψυχήν μου, και δια τουτο η ψυχή μου ευρίσκεται είς διηνεκή λύπην 
και ταραχήν». Παρόλη όμως την προσωπική του αποκαρδίωση, που απηχεί 
άλλωστε ενα ευρύτερα διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης και πτώσης του 
ήθικου, ο Φαρμακίδης δεν δέχεται μία μοιρολατρική αντιμετώπιση της 
κατάστασης. Ένα θαυμα βέβαια η και η ξένη βοήθεια θα μπορούσαν ν ' αλ
λάξουν ριζικά τα πράγματα, αλλά κατά τη γνώμη του το πιο επείγον θα 
ήταν μια ουσιαστική αλλαγή στη στάση δλων των Ελλήνων, που θα επρε-

16. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, οπ. παρ., τ. Γ' σ. 171. 
17. Κι από τη Γενική 'Εφημερίδα, φύλ. 16 / Ι Ιανουαρίου 1827, ο Φαρμακίδης 

είχε κατακρίνει τους στρατιωτικούς που είχαν συγκεντρωθεί στην Ερμιόνη βάζοντας στο 
στόμα του 'Αδάμ Κορέλα τα λόγια: «Άλλοι μεγαλώνυμοι στρατηγοί άφήκαν το έξ επαγ
γέλματος κύριον αυτών έργον, τον πόλεμον, και ουτε θεόν φοβούμενοι ούτε ανθρώπους 
αϊδούμενοι, κατατρίβουσι τον πολύτιμον χρόνον είς πάντη ανάξια και ανοίκεια του στρα
τιωτικού χαρακτήρος των έργα.» Φυσικά η αντιμετώπιση αυτή αντανακλά το πνεύμα της 
Διοικητικής Επιτροπής στη διαμάχη της με τον Κολοκοτρώνη. Βλ, επίσης για το ίδιο 
θέμα όσα γράφει ο Ν, Σ π η λ ι ά δ η ς, οπ. παρ., τ, Γ' σ, 190, 
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πε να πάψουν να περιμένουν με σταυρωμένα χέρια τη σωτηρία τους από 
τους άλλους, να ανασυνταχτούν και να δράσουν μόνοι τους μ' ενθουσια
σμό και πατριωτισμό, πριν χάσουν την εκτίμηση των ξένων, από τους 
οποίους περιμένουν την εξεύρεση λύσης. Με τις σκέψεις αυτές προσπαθεί 
να καταπολεμήσει την αποθάρρυνση που τον κατέχει, βρίσκοντας κάποια 
διέξοδο στα σχέδια αυτά, αλλά δεν φαίνεται να το πετυχαίνει, καθώς δεί
χνει το πνευμα με το όποιο είναι γραμμένες οι επιστολές του. 

Στο πρώτο του γράμμα μας δίνει μερικές πληροφορίες για τη δουλειά 
του στην εφημερίδα, που είναι εξουθενωτική. Ό λ α τα κάνει μόνος του, 
γράφει, αντιγράφει, διορθώνει και αποστέλλει τα φύλλα. ο αγώνας αυτός 
του έχει γίνει «αηδέστατος», όπως τον χαρακτηρίζει, και φαίνεται ότι συμ
βάλλει στην επαύξηση της κακής του διάθεσης. η κόπωση από το έργο 
του κι η απογοήτευση από τα κοινά διαπνέουν τα γράμματα του. δεν θα 
περάσει ένας μήνας κι ο Θ. Φαρμακίδης θα παραιτηθεί από τη σύνταξη 
της «Γενικής Εφημερίδος». Αναγγέλλει την παραίτηση του μ' ενα σύν
τομο αλλά περιεκτικό απολογισμό δυο χρόνων δουλειάς και απογοητεύ
σεων, που συνοψίζει τις θέσεις του στο θέμα της εφημερίδας18. 

Η παραίτηση του έγινε αποδεκτή με έγγραφο της Γραμματείας των 
Εσωτερικών στις 9 Ιουνίου 1827. Σ' αύΐό αναγνωριζόταν «η ακρίβεια και 
η επιμονή» με την οποία επιτέλεσε το έργο του και βεβαιωνόταν πώς η 
παραίτηση του δεν θα γινόταν αποδεκτή, αν η Διοίκηση δεν γνώριζε ότι 
οδηγήθηκε σ' αυτήν από «περιστάσεις ιδιαιτέρας». Ευλόγα βέβαια δεν δια
σαφηνίζεται και στις δύο περιπτώσεις ποιες είναι αυτές οι «περιστάσεις», 
αφού ο πραγματικός λόγος ήταν καθαρά πολιτικός. ο Φαρμακίδης ισχυρί
στηκε αργότερα ότι, καθώς γνώριζε τον Καποδίστρια από τη Βιέννη, θεώ
ρησε πώς δεν μπορούσε να συνεχίσει το έργο του κάτω από το νέο Κυβερ
νήτη, «διότι ίσως ai πολιτικα'ι μου αρχαί ενρίσκοντο εις τοιαντην αντίθε
σιν προς τας πολιτικάς αυτου αρχάς, ώστε δεν εδυναντο να συμπέσωσιν εις 

18. Στο φύλ. άρ. 47 της 4 Ιουνίου 1827 στην αποχαιρετιστήρια είδοποίησή του 
αναγγέλλει την παραίτηση του «δια περιστάσεις ιδιαιτέρας», και προσθέτει: «Νομίζω 
ότι, καθ' δσον καιρόν εχρημάτισα συντάκτης, ετφαξα κατά τα συμφέροντα της πατρίδος 
και πάντοτε έπροσπάθησα να είμαι από του ύγιους μέρους των συμπολιτών μου. 
Πολλοί έφάνησαν εναντίον μου και μ' έκατηγόρησαν δημοσίως ως δουλον φατριών, 
ως μισθωτόν κ.λ.π., άλλ' έφάνησαν άδικοι και αν ήθελαν να κρίνωσιν όρθότερον, δεν 
ήθελαν φανή τοιούτοι. Έπειτα δεν έφαντάσθην ποτέ, ότι ημπορώ να φανώ είς όλους ευά
ρεστος. Ούδ' ο Ζεύς τοις πάσιν άνδάνει. 
Όσον και αν εφιλοτιμούμην να καταστήσω την εφημερίδα τελειοτέραν, δεν ημπό
ρεσα να το κατορθώσω. τα εμπόδια ήσαν πολλά, και δεν ήτον εις την έξουσίαν μου να 
τα νικήσω. 
Τέλος έπραξα όσον έδυνήθην. Επολιτεύθην ως ενόμιζον συμφερώτερον. Αναμάρ
τητον δεν ένόμισά ποτέ εμαυτόν, Εύχομαι ο διάδοχος μου να φανή εύδοκιμώτερος», 
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τι σημείον»19. Είναι εξάλλου πιθανό η συνεργασία του με τους άντικυβερ
νήτες, που δεν εκτιμούσε20, να είχε φτάσει σε αδιέξοδο και εϊτε εξαναγκά
στηκε σε παραίτηση είτε την προτίμησε σάν λύση προκειμένου να αναγκα
στεί να κάνει αλλαγές στη γραμμή της εφημερίδας, όπως έγινε αμέσως κα
τόπιν από το Γ. Χρυσίδη. 

Αν προχωρήσουμε σε σύγκριση των επιστολών του Μ. Οικονόμου 
και του Θ. Φαρμακίδη, παρατηρούμε οτι τα στοιχεία που μπορούμε να 
αποκομίσουμε από αυτές διαφέρουν, γιατί το είδος των γραμμάτων του 
ένας είναι διαφορετικό από του άλλου. ο Μ. Οικονόμου θεωρεί ότι του 
ζητήθηκε να γράψει ένα πληροφοριακό υπόμνημα πάνω στα τρέχοντα γε
γονότα για ενημέρωση της Επιτροπής και αυτό επιχειρεί να κάνει χωρίς 
ιδιοτέλεια και με μοναδικό κριτήριο την αλήθεια, καθώς ο ϊδιος δηλώνει. 
"Ετσι στις μακροσκελείς επιστολές του περιορίζεται στην έκθεση συμβάν
των και καταστάσεων, που το πλήθος τους δεν επιτρέπει παρά μια σύντομη 
μόνο ανάλυση σε βασικά σημεία, ένω οι προσωπικές του πολιτικές κρίσεις 
και εκτιμήσεις γράφονται πολύ συνοπτικά και περιθωριακά. Τα γράμμα
τα του εξάλλου δεν έχουν τον προσωπικό χαρακτήρα εκείνων του Φαρ
μακίδη- σ' αυτά είναι φανερή μια επιφυλακτικότητα που πιθανόν υπαγο
ρεύεται από πολιτικούς λόγους και τη θέση του δίπλα στον Κολοκοτρώνη, 
αλλά και τη φυσική αυτοσυγκράτηση που υπάρχει σε μια πρώτη επαφή 
με σημαίνοντα πρόσωπα. 

Τα πιο πάνω στοιχεία και ο μικρός αριθμός των επιστολών δείχνουν 
πώς απόλυτα ικανοποιητική ανάλυση στον ιδεολογικό και πολιτικό τομέα 
δεν είναι δυνατό να γίνει. Είναι φανερό πάντως από τις επιστολές του οτι η 
συλλογιστική του και οι αντιδράσεις του διαφέρουν πολύ από του Φαρμα
κίδη. ο Οικονόμου παρουσιάζεται πιο ρεαλιστής. Τον απασχολεί περισ
σότερο η πράξη παρά η δεοντολογία και οι εκτιμήσεις του γίνονται με αυτό 
το πρίσμα. Είναι καλά πληροφορημένος για όλα, κι όχι μόνο για όσα συμ
βαίνουν στο άμεσο περιβάλλον του, και προσπαθεί να έχει μία γενική επο
πτεία των γεγονότων ο ίδιος άλλωστε γράφει ότι από πολύ νωρίς κατά τη 
διάρκεια του αγώνα συγκέντρωνε υλικό, έγγραφα και σημειώσεις, με τη 
σκέψη «ό'τί και τούτων η μνήμη έπρεπε να διασωθώ δια τους μεταγενε
στέρους, οιαδήποτε και αν πράγματι ώσι>. Η πολιτική, στην οποία ζει 
τόσο κοντά, τον έχει διδάξει να είναι διπλωματικός, όπως είδαμε στον χει
ρισμό του θέματος της εκλογής του Καποδίστρια και της προόδου των γύ
ρω από τον Κολοκοτρώνη δημοκρατικών στοιχείων. Αν και πιστεύει στην 

19. Θ. Φ α ρ μ α κ ί δ η ς, Απολογία, Αθήναι 1840, σ. 10-11. 
20. Γράφει γι' αυτούς στην πρώτη επιστολή του που δημοσιεύεται πιο κάτω: «και 

όμως δεν έκάμαμεν καλήν έκλογήν του τημονιέρου (και εννοώ τους αντικυβερνήτας)», 
21. Μ, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., Προδιάθεσις, σ, 9, 
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ανάγκη της ευόδωσης των δημοκρατικών σκοπών, δεν δείχνει στις επιστο
λές του να προβληματίζεται σχετικά με τις αρχές του Καποδίστρια, που 
τον αποδέχεται, όπως φαίνεται, ταυτιζόμενος με τις απόψεις της παράταξης 
του Κολοκοτρώνη. Μεγάλες επίσης ελπίδες έχει στηρίξει στην ξένη βοή
θεια, που τη βλέπει απαραίτητη για την έξοδο της χώρας από την κρίσιμη 
φάση του αγώνα, κι αυτό του επιτρέπει μια κάποια αισιοδοξία. Το πολιτι
κό του κριτήριο είναι οξύ. Αντιλαμβάνεται το ρόλο που έπαιξαν τα γεγο
νότα της Ύδρας στην αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων με τη με
ταρρύθμιση του Διοικητικού συστήματος και την εκλογή του Γ. Κουντου
ριώτη σαν πληρεξούσιου σε βάρος της Διοικητικής Επιτροπής, καταλα
βαίνει που αποβλέπει το παιχνίδι που παίζει o Δεληγιάννης με τη διφορού
μενη στάση του και τί υποκρύπτεται πίσω από τις άντενέργειες για τη σύ
σταση έθνικου στόλου. Βλέπει επίσης καθαρά πώς η προσωρινά μειωμένη 
πολιτικά μερίδα των προκρίτων κ.λ.π. δεν πρόκειται να σταματήσει τις 
ενέργειες της επιδιώκοντας νέα Συνέλευση και νέο πολίτευμα, για να επα
νακτήσει την ισχύ της άσχετα με τον ερχομό η όχι του Καποδίστρια, 

Του Φαρμακίδη τα γράμματα είναι πιο σύντομα και πιο προσωπικά. 
Τα χαρακτηρίζουν η ελευθερία έκφρασης, ο εξομολογητικός τόνος σε θέ
ματα που τον άφορουν ατομικά και η θεωρητική ανάλυση των προβλημά
των. ο Φαρμακίδης εκφράζει τις απόψεις του για τα κοινά απερίφραστα, 
δεν διστάζει να κρίνει και να καταδικάσει με βιαιότητα τα κακώς κείμενα. 
η δομή της σκέψης του είναι πιο θεωρητική άπ' ό,τι του Οικονόμου, τα 
γεγονότα τον απασχολούν μέχρις ενα σημείο, πιο πολύ δμως τον ενδιαφέρει 
να προχωρήσει πέρα από τα φαινόμενα αναζητώντας τις αιτίες τους. Έτσι , 
στην ανάλυση της κατάστασης του τόπου που κάνει στις επιστολές του, 
ασχολείται περισσότερο με τη γενική εξέταση των κινήτρων και των γε
νεσιουργών αιτίων των πολιτικών πράξεων παρά με συγκεκριμένα δείγμα
τα πολιτικής πρακτικής. Γι' αυτόν η πολιτική εξαχρείωση που κυριαρχεί 
στον ελληνικό χώρο είναι συνέπεια της ηθικής κατάπτωσης, της ανοησίας, 
του μειωμένου πατριωτισμου. Όλα αυτά μαζί όδηγουν αναπόφευκτα στην 
στρατιωτική αποτυχία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ηθικολογεί με τη 
στενή έννοια, αλλά κρίνει την ηθική διαφθορά σαν πολιτική πράξη με καθο
ριστικές συνέπειες στον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό τομέα. με 
το συλλογισμό αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα πώς η διάβρωση που 
προκαλεί η διαφθορά στους τομείς αυτούς είναι η αιτία των αποτυχιών, 
και οι αντικειμενικές συνθήκες θα ήταν δυνατό να αντιμετωπισθούν ικα
νοποιητικά, αν ο δημόσιος βίος ήταν διαφορετικός. Τον ρόλο του ξένου 
παράγοντα δεν τον βλέπει αρνητικά, γιατί η προσδοκία για ευόδωση του 
έλληνικου αγώνα χωρίς την ξένη πολιτική υποστήριξη την εποχή εκείνη 
θα ήταν ανεδαφική. Επιθυμεί την ξένη βοήθεια, αρνείται όμως να στηρίξει 
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τις ελπίδες του για τη σωτηρία αποκλειστικά σ' αυτή. Θεωρεί πώς ο αγώ
νας είναι υποχρέωση του ελληνικού λαού και πρέπει να διεξαχθεί και να 
ολοκληρωθεί με τις δικές του κυρίως δυνάμεις. Σ' αντίθεση με τον Οικο
νόμου, που θεωρεί πρωταρχικό για τη συνέχιση του πολέμου την εύρεση 
χρηματικών πόρων, ο Φαρμακίδης καταδικάζει όσους προσμένουν χρή
ματα άπ' εξω για να πολεμήσουν, αποσυνδέοντας τις πολεμικές επιχειρή
σεις από τον οικονομικό παράγοντα, θέση βέβαια καθόλου ρεαλιστική. Γι' 
αυτόν η διεξαγωγή του πολέμου από τους ίδιους τους Έλληνες παρουσιά
ζεται σαν θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. 

Η ανώμαλη κατάσταση της εποχής και η ιδεολογική και πολιτική ρευ
στότητα καταλήγουν να οδηγήσουν το Μ. Οικονόμου και το Θ. Φαρμα-
κίδη σε περίεργους συνδυασμούς και απροσδόκητες υποστηρίξεις θέσεων. 
ο πρώτος σαφώς δημοκρατικός, στρατιωτικός συνάμα και πολιτικός, άν
θρωπος που καταδικάζει τους προκρίτους ονομάζοντας τους ολιγαρχικούς, 
υποστηρίζει την εκλογή του Καποδίστρια, που, πέρα από τις αδιαμφι
σβήτητες ικανότητες και τη φήμη του, ήταν γνωστός για τις απολυταρχι
κές του τάσεις. ο Φαρμακίδης πάλι, συνεπής φιλελεύθερος σ 'όλη του τη 
ζωή, βρίσκεται, παρά την κριτική που κάνει, συμπαραταγμένος με τη μερίδα 
των προκρίτων, των Φαναριωτών και των πολιτικών. Παρουσιάζεται πρα
γματικά κάποια αντινομία στις επιλογές αυτές, αλλά εξετάζοντας ευρύτερα 
τα σύγχρονα γεγονότα βλέπουμε ότι παρόμοιες αντινομίες δεν είναι κάτι 
σπάνιο η μοναδικό. 

Οι τέσσερις επιστολές που πιο κάτω δημοσιεύονται άποτελουν πολύ
τιμες μαρτυρίες για τους πρώτους μήνες του 1827, γιατί είναι πηγές σύγχρο
νες με τα γεγονότα, και ο χρόνος η άλλοι παράγοντες δεν έχουν επιδρά
σει στη μνήμη η στις απόψεις των συντακτών τους, που είναι σε θέση να 
έχουν μια ακριβή και σωστή ενημέρωση. Εκτός από τη συμβολή τους στον 
εμπλουτισμό των ιστορικών πληροφοριών, οι επιστολές αυτές μας επιτρέ
πουν να πλησιάσουμε περισσότερο την προσωπικότητα του Μ. Οικονό
μου και του Θ. Φαρμακίδη και να γνωρίσουμε καλύτερα τις σκέψεις τους, 
τις πολιτικές τους επιλογές και εκτιμήσεις στη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ * 

1 6908 

Εξοχότατοι κύριοι! 

Ο ακριβός φίλος μου κύριος Ζαχαριάδης με ύπεχρέωσε να τον εκθέσω 
μία περιγραφήν των πραγμάτων καθώς ειλικρινώς τα στοχάζομαι, και εν 
ταύτώ με θαρύνει να την διευθύνω εις την εξοχότητά σας. Όθεν τοιούτον 
θάρρος λαμβάνων, και είς ειλικρινούς φίλου μου τάς παρακινήσεις πειθόμενος 
διευθύνομαι εις την εξοχότητά σας, ευχόμενος να δυνηθώ να Σας ευχαριστήσω 
με την ακριβή της αληθείας εκθεσιν, και μη συστελλόμενος ότι ήθέλατε κατα
κρίνει τας αδυναμίας μου. 

Κύριοι! δια να σας περιγράψω την κατάστασιν των πραγμάτων των 
ελληνικών, ανάγκη να καταφυγοί εις την παρατήρησιν των ατομικών διαθέ
σεων των προυχόντων μας, οι οποίοι είναι τα άρθρα των πραγμάτων μας και 
κατά τουτο παρακαλώ να μοι συγχωρήσητε αν πράξω τι εναντίον της ηθικής. 

Τώρα τα ελληνικά ευρίσκονται εις στάσιν. η Αίγινα και η Ερμιόνη είναι 
τα αντικείμενα μέρη. Οι εις την Αίγιναν κρατούντες σφικτά την οποίαν ελα-
βον επισημότητα και εξουσίαν, τα εθνικά μέσα, και την εθνικήν πρόφασιν 
ήθελον να υπερισχύσουν, και να μη συγχωρήσουν εις νέα, η απομεμακρυσμέ
να πρόσωπα να εϊσέλυουν εκ νέου εις το πολιτικον στάδιον, και ήθελαν επιτύ
χει αν εσυγκρότουν την παρουσαν κατ' επανάληψιν Συνέλευαιν προ τρεις η 
τεσσάρας μήνας, διότι δεν ήθελαν δόσει καιρόν εις τάς δημαγωγικάς μεταβο
λάς των Νήσων1. Το σφάλμα εστάθη από τον πρόεδρον της Διοικητικής Επι
τροπής, καθώς εστάθη σφάλμα πρότερον άπα τον πρόεδρον του Εκτελεστι
κού της Γ' περιόδου2, όστις αν ήθελε κάμει την Γ. Συνέλευσιν να συγκροτηθή 
αμα έξώρισε τους δνομασθέντας άντάρταςΖ, ήθελε την κάμει ως ήθελε, και 

* Διατηρήθηκε παντού η ορθογραφία που υπάρχει στα χειρόγραφα. στη στίξη 
6γιναν λίγες μόνο διορθώσεις, όπου θεωρήθηκε απολύτως απαραίτητο· οι ελάχιστες 
βραχυγραφίες αναλύθηκαν σιωπηρά. 

1. Για τις ταραχές στην Ύδρα και τη μεταρρύθμιση του Διοικητικού συστήματος 
βλ. Ά . Λ ι γ ν ό ς , Ιστορία της Ύδρας, Αθήναι 1946-53, τ. Β' σ. 639-644, και όσα γρά
φει ο ίδιος ο Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , δπ. παρ., σ. 671-672. 

2. Δηλαδή τους Ά. Ζαΐμη και Γ. Κουντουριώτη. 
3. οι αντιπολιτευόμενοι την κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη εκτοπίστηκαν στις 6 

Φεβρουαρίου 1825 στη μονή του Προφήτη 'Ηλία στην Ύδρα, δπου και έμειναν τέσσερις 
μήνες. Αυτοί ήταν οι: Θ. Κολοκοτρώνης, οι αδελφοί Δεληγιάννη —Αναγνώστης, Κανέλ
λος, Δημητράκης και Νικόλαος—οι Γεώργιος και Χρύσανθος Σισίνης, Παναγιώτης Νο
ταράς, 'Ιωάννης Νοταράς, Μητρός Αναστασόπουλος, Γιάννης Γκρίντζαλης, Αναστάσιος 
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ήθελε στερέωση τον εαυτόν του εις τα πράγματα. Δεν ήθελε πειράζει τόσον 
το σφάλμα του είρημένον προέδρου της Α. "Επιτροπής, αν δεν είχε ψυχραμέ
νον παραπολύ τον Κολοκοτρόνην4,, διότι απεδείχθη ότι όλων των άλλων η φι
λία και ο μετ' αυτών σύνδεσμος δεν τον ωφέλησαν, δσον τον βλάπτει η ψύχρα 
του Κολοκοτρόνη. Ο Ζαίμης κατέτρεξε και άλλοτε τον Κολοκοτρόνη, ο δε 
Κολοκοτρόνης αμνηστήσας είς τα παλαιά, υπεστήριξε τον Ζαΐμην καθ* όλην 
την Γ' περίοδον της Διοικήσεως, και δια της εν Έπιδανρω Γ' Συνελεύσεως, 
τον άνέβασεν εις την κορυφήν5. 

Μετά τουτο ο Κολοκοτρώνης μη δυνηθείς να αρη την οποίαν ήλπιζε από 
μέρους αυτής της νέας Διοικήσεως ευνοιαν και υπεράσπισιν, ενόμισε τουτο 
άγνωμοσύνην του Ζαΐμη, και Ισως δικαίως, και έλαβε πολλάς αιτίας κατά 
τοντο. "Οθεν άγανακτήσας απεφάσισε και με τον ασπονδόν του εχθρον να κά-
μη συντροφιά δια να εκδικηθή την άγνωμοσύνην του Ζαίμη, και να του από
δειξη ότι κακά εστοχάσθη. Και άλλως δε ο Κολοκοτρόνης, αγκαλά ψυχραν
θείς και άπα την ήλικίαν, αλλ' είχεν ακόμη κλίσιν δια τον πόλεμον, μα 
επειδή δλαι αϊ διοι//κήσεις ai κατά καιρούς τον κατέτρεξαν, εβαρύνθη, και 
έστρεψε την προσοχήν του εις το πώς να ιδή πολιτικήν τίνα του Ιθνους σταθε
ράν σύστασιν, δια τουτο είναι έβδομος μην, δπου δεν επιασεν το στρατηγικον 
σκήπτρον του. Εζήτησε εις την διάθεσίν του ταύτην, αυτούς τους Ιδίους αντι
κείμενους του συμπράκτορας και συμβοηθούς, αλλά δεν ήθελε να ύπάγη εις 
Νησί, και τότε, μόνον και μόνον δια να μήν ενωθή με τον Κουντουριώτη. Ε
πρότεινε την Έρμιόνην, και οι κύριοι εν Αιγίνη οντες δεν είσήκουσαν. Εζή
τησε και μόνον τον Δελιγιάννην τον συμπένθερόν του6 σύντροφον, αλλ' εκείνος 
δια σκοπούς, τους όποιους θέλει εκθέσω ακολούθως δεν του έγινε σύντροφος, 
άγκαλά και δεν του το ήρνεϊτο. Έπρότεινε τρίτον τίνα άλλον τόπον ο Κολο

Κατσαρός, Δ. Παπατσώνης και Θ. Γρίβας. Άλλοι πρόκριτοι και πολιτικοί είχαν τεθεί 
κάτω από αστυνομική επιτήρηση. Βλ. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, δπ. παρ., σ. 496. 

4. Είναι πολύ γνωστά τα περιστατικά της τελικής ρήξης του Θ. Κολοκοτρώνη με 
τον Ά. Ζαΐμη, βλ. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυ
λής, Άθήνησιν 1846, σ. 182 και Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 660-662, 668. 

5. Ο ίδιος ο Ζαΐμης παραδέχεται σε επιστολή του από 13-9-1826 προς την Επι
τροπή Ζακύνθου, ότι τον προέτρεψε ο Κολοκοτρώνης, για να καταλάβει το αξίωμα του 
προέδρου, πράγμα που συνεπάγεται βέβαια ότι είχε και την υποστήριξη του. 
Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς , Ιστορικόν Αρχείον Ρώμα, τ. Β' σ. 465. 

6. ο Θ. Κολοκοτρώνης είχε αρραβωνιάσει το γιό του Κωνσταντίνο (Κολλϊνο), παι
δί ακόμη, με την πιο μικρή κόρη του Κανέλλου Δεληγιάννη. το συνοικέσιο, που το εί
χαν προκαλέσει από πολιτική σκοπιμότητα οι Δεληγιάννηδες, επισημοποιήθηκε μετά τη 
Β' Εθνική Συνέλευση του Άστρους και διαλύθηκε αργότερα με πρωτοβουλία των ίδιων. 
Ο Κ. Δεληγιάννης βέβαια, δπ. παρ., τ. Β' σ. 128-129, αποδίδει τη σκέψη για το συνοικέ
σιο στον Κολοκοτρώνη. για το συνοικέσιο αυτό βλ. ακόμη Φ ώ τ ι ο ς Χ ρ υ σ α ν θ α 
κ ό π ο υ λ ο ς η Φ ω τ ά κ ο ς , Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 6 (1976-1977)



Ανέκδοτες επιστολές τον Μ. Οικονόμου και του Θ. Φαρμακίδη 93 

κοτρώνης7 αλλά και τουτο δεν του εχαρίζετο, επειδή ενόμιζον βεβαίαν την 
υπερίσχυσιν οι εν Αίγίνη. Η επιμονή κατά τούτο του Κολοκοτρόνη εστάθη 
άπαραδειγμάτιστος, διότι ήτον αδύνατον να υπάγη εις Νησί. 

Εμεσολάβησε καιρός πολύς, και εδόθη καιρός εις τάς δημιονργικάς 
μεταβολάς της Ύδρας. Τότε αφ' ου ίδεν ο Κολοκοτρόνης ότι τον γελά ο 
Δελιγιάννης δια να τον αποκοιμίζει, απεφάσισε και εδέχθη ανταποκρίσεις και 
σνμφωνίας με τους Νησιώτας και με τον Κουντουριώτην8 μ' όλον τούτο 
απλάς και αθώας. ο δε Κουντουριώτης μη ανεχόμενος να ιδιωτεύη πλέον 
εις την γωνίαν της εν Ύδρα οικίας του, διότι ο ένθερμος έρως της άρχης 
άνάψας μίαν φοράν εις την καρδίαν τον δεν τον άφηνε να ήσυχάζη, εκίνει τό
τε πάντα λίθον, το πάν ύπέσχετο9, δια να λάβη συνεργόν τον τον Κολοκοτρό
νη. Και τότε, δια να μην απάντηση δυσκολίας εις την μετά του Κολοκοτρόνη 
ένωσιν, έκαμε να φανη και ο Μαυροκορδάτος αποβεβλημένος10. Ενώ βλέπω 
τώρα ότι είναι έτοιμος να τον είσάξη, ήθελε τον είσάξη άφ' ού εμβεί εις τα 
πράγματα. 

Οντως ο Κολοκοτρόνης επιμένων εφ' ενός μέρους, με ενα ικανόν αριθμόν 
πληρεξονσίων Πελοποννησίων, Ρουμελιωτών, και τίνων Νησιωτών, ηυξά

Επιμέλεια - Εισαγωγή - Ευρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου. (Φωτοτυπική επανέκ
δοσις) 'Αθήναι 1974, τ. Α' σ. 480, Μ.Οίκονόμου, δπ. παρ., σ. 259 κ.έξ., Ν. Σ π η λ ι ά 
δ η ς, οπ. παρ., τ. Α' σ. 300, Τ. Ά. Γ ρ ι τ σ ο π ο υ λ ο ς, Μητροπολίτης Αμυκλών και 
Τριπολιτζας Δανιήλ Παναγιωτόπουλος, Θεολογία, ΚΘ'- ΛΑ' (1960) σ. 31. 

7. Ο Κολοκοτρώνης είχε από την αρχή δηλώσει τους τόπους της προτίμησης του, 
«. . .είναι το Λενίδι, είναι το Κρανίδι, είναι το Καστρί, είναι και η Πιάδα, από τους 4 
τόπους όποιον θέλετε έκλέκτε». Τα νησιά τα είχε αποκλείσει. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , 
δπ. παρ., σ. 181, Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ο.π. παρ., σ. 668. 

8. Μεσολαβητικό ρόλο στην προσέγγιση Κολοκοτρώνη και Κουντουριώτη έπαι
ξαν ο Ν. Πονηρόπουλος και οι πρώτοι πληρεξούσιοι που ήθελαν τον Κουντουριώτη 
πρόεδρο του Εκτελεστικού, βλ. Φ ω τ ά κ ο ς, δπ. παρ., σ. 362. 

9. Είχε υποσχεθεί να καταβάλει 25.000 τάλληρα για τα έξοδα της Συνέλευσης και 
την επικείμενη εκστρατεία των Πελοποννησίων στην Αττική, βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , 
δπ. παρ., τ. Γ' σ. 218, Φ ω τ ά κ ο ς , δπ. παρ., σ. 362. 

10. Σύμφωνα με τον Σπηλιάδη, ο.π. παρ., τ. Γ' σ. 169-170, ο Μαυροκορδάτος παρα
κινούσε τον Κουντουριώτη να πάει στην Αίγινα με δόλωμα την επικύρωση των εθνικών 
γαιών, που ο τελευταίος είχε αγοράσει μαζί μ' όσους είχαν συνεισφέρει για το Μεσο
λόγγι. η εκποίηση των γαιών είχε κατόπιν ακυρωθεί από τη Συνέλευση της Επιδαύρου. 
Από το περιβάλλον πάλι του Κουντουριώτη τον συμβούλευαν να δείξει ψυχρότητα προς 

τον Μαυροκορδάτο και να κρατά μυστική την αλληλογραφία και τις σχέσεις του μ' αυ
τόν «δια να άποσύρωμεν τους φατριαστάς του αθώου Καποδίστρια από την πλάνη ν . . . 
ότι οι πλανημένοι με τον προς αυτούς άγνώριστον Καποδίστριαν είναι φίλοι τοδ Κωλέτ-
του και θέλουν να μήν εμβη είς τα πράγματα ο Μαυροκορδάτος», όπως βλέπουμε σε 
επιστολή του Γ. Σταύρου από Ερμιόνη, με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 1827, Αρχεία Λ. 
και Γ. Κ ο υ ν τ ο υ ρ ι ώ τ ο υ , τ. 8, (1827). Αθήναι 1967, σ. 41. 
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νετο και εδνναμοντο- αφ' ετέρου μέλους επιμένοντες οι εν Αίγίνη άνενδότως, 
δεν εδέχοντο ούτε τον τρίτον τόπον. Ο δε Δελιγιάννης εμενεν εις Ναύπλιον, 
σκοπών να άντιπολεμήση την μεγάλην αυξησιν τον Ζαΐμη, και να ωφεληθή 
εις τουτο από την ψυχρότητα ήτις ενυπήρχε μεταξύ Ζαΐμη και Κολοκοτρόνη, 
και δια να ύποτρέψη αυτήν, εκολάκεΡε και το εν μέρος και το άλλο, και επροσ
φέρετο και εις τα δύω μέρη οικείος mi αχώριστος. Επιθυμών όμως την φι
λίαν του Κολοκοτρόνη, η οποία ήθείε να του χρησιμεύσει εν καιρώ, ως εχρη-
σίμενσε τον Ζαΐμη εν Έπιδανρω, και προφνλαττόμενος από την αύξησιν 
του Κουντουριώτη, ήθελε η ήλπιζε νa κατορθώση να σύρη τον Κολοκοτρόνη 
εις τρίτον μέρος όπου να ισχύη αυτός- Αλλ' αργά ήσθάνθη ότι ο Κολοκο
τρόνης δεν ηδύνατο πλέον να τον ακούση. Με τοιαύτην πολιτικήν ενεργού
μενα τα πράγματα εβρώμισαν. 

Το μέρος της 'Ερμιόνης εβάρυνε, και οι πληρεξούσιοι ανέβησαν εις αρι
θμόν ικανόν να συγκρότηση την Συνέλευσιν. Οι εν Ερμιόνη δέχονται τους 
νέους πληρεξουσίους επιστηρίζοντες // την κυριαρχίαν του λαου οι δ' εν Αι
γ'ινη επιστηρίζονται εις την πάλαιαν νομιμότητα των και δεν δέχονται νέους. 
Πώς ήτον λοιπόν δυνατόν να μην υπερισχύσουν οι εν Ερμιόνη! Τώρα δ' εσχά
τως οι εν ΑΙγίνη ήθελαν έλθει εδώ προθύμως, αλλ' εμποδίζονται φοβούμενοι 
την αυξησιν του Κουυτουριώτου. Και λανθάνουν, η ελανθάνθησαν ότι δεν εδέ
χθησαν τον τρίτον τόπον όπου τοις επροβλήθη από τον Κολοκοτρόνην, ακόμη 
και τώρα εσχάτως, και τουτο πάσχουσιν όντες πολλά ύποπτοι, και υποθέτον
τες τις οίδε οποίας συμφωνίας του Κολοκοτρόνη και του Κουντουριώτη. Εν 
τοσσύτω η εν Ερμιόνη Συνέλευσις εξακολουθεί τάς εργασίας της, οι δε εν 
Αιγίνη επιμένουν ζητούντες τρίτον τόπον, αλλά κατά θέλησιν11, και υποστη
ρίζονται μεταχειριζόμενοι αφειδώς τα εθνικά μέσα12. 

Ο Νοταράς δια να σκεπάση τάς οποίας εκαμεν εις την Κόρινθον κατα
χρήσεις13, και να αρη άρη αυτούς υπεράσπισιν συνεισφέρει το παν. Ο Μπέης 

11. Μόλις μαθεύτηκε η επικείμενη έναρξη των τακτικών εργασιών της Συνέλευσης 
στην Ερμιόνη, οϊ πληρεξούσιοι που ήταν στήν Αίγινα έστειλαν επιτροπή για να προτεί
νει τρίτο τόπο για την κοινή σύγκληση. Αμετακίνητοι στήν απόφαση τους να παραμεί
νουν όπου βρίσκονταν, οϊ συγκεντρωμένοι στήν Ερμιόνη στις 10 Φεβρουαρίου 1827 
εξέλεξαν προεδρείο, την επομένη ορκίστηκαν και άρχισαν τις τακτικές συνεδριάσεις, 
βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ η , δπ. παρ., τ. Γ σ. 200-201. 

12. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών του ο Ζαΐμης δημοπράτησε και 
προπώλησε τις προσόδους των νησιών του 1827 από τον Νοέμβριο του 1826. Τα χρήματα 
που εισέπραξε ήταν λίγα, γιατί οι πρόσοδοι πουλήθηκαν κυρίως στους Έμμ. Ξένο και 
Π.Δ. Δημητρακόπουλο κ.ά., που είχαν παλαιότερα δανείσει την Διοικητική Επιτροπή 
με επαχθείς όρους, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ο.π. παρ., τ. Γ' σ. 162-164. 

13. Κυρίως την καταστροφή του Σοφικού κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου 
στήν Κορινθία, που επονομάστηκε «πόλεμος της σταφίδας». 
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πάσχων το σπαρτιατικον ελάττωμα1*, μένει αναπόδραστος. Και όντως τα 
περιστατικά ήνωσαν τώρα τον Ζαΐμη, τον Νοταρά, τον Λόντου, του Μπέη, 
τον Δελιγιάννη και άλλων τα ασυμβίβαστα συμφέροντα ως και τον Κολοκο
τρόνη, και τov Κουντουριώτη. Kaι τα πράγματα μένουν εις την αυτήν στάσιν 
ενώ ai Αθήναι κλονίζονται, και θέλουν χαθή, αν η αξιότης τον Καραϊσκάκη 
δεν φθάση να τάς σώση. Ο αρχηγός ούτος τρέχει στάδιον δόξης και απολαμ
βάνει αυτό ως μονοπωλεΐον, επειδή δλοι οι επισημότεροι οπλαρχηγοί της 
Ρούμελης μη υποφέροντες αυτόν την Γεν. αρχηγίαν15 απεσύρθησαν και έτρε

ξαν να απολαύσουν δικαιώματα ίδια και γενικά των αποστειλάντων αυτών, 
από τάς Συνελεύσεις16. Τώρα ο Καραϊσκάκης πολιτεύεται μεν και τα δύω μέ
ρη Ερμιόνης και Αιγίνης δια την αδηλότητα του μέλλοντος' αλλ' επειδή οι 
εν Αιγίνη, λαβόντες την ανάγκην του δια την διχόνοιαν του επρόσφεραν κάθε 
περίθαλψιν και φιλίαν και κολακείαν, και ήδη εκείθεν δέχεται τα αναγκαία 
του πολέμον, κλίνει περισσότερον προς την Αίγιναν17. 

Τώρα εκστρατεύει και ο Γενναίος με ικανούς και καλούς Πελοποννησί
σίους18' ο νέος ούτος είναι φιλότιμος, και με έρωτα της πολεμικής δόξης, και 

14. Είναι πιθανό με τη φράση αυτή να αναφέρεται στις συνηθισμένες χρηματικές 
απαιτήσεις του Π. Μαυρομιχάλη. Η Διοικητική Επιτροπή για να προσεταιριστεί τον 
Μπέη και τον γιό του Γεώργιο, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν σύμφωνος με τους πληρε
ξούσιους που είχαν συγκεντρωθεί στην Ερμιόνη, του παραχώρησε τις προσόδους του 
Άργους. Εξάλλου ο Ζαΐμης επικύρωσε τους λογαριασμούς που του παρουσίασε ο Πε
τρόμπεης τον Σεπτέμβριο του 1826. Μετά από αυτά ο Π. Μαυρομιχάλης κι ο γιος του 
υποστήριζαν την παράταξη της Αίγινας, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , ο.π. παρ., τ .Γ ' σ. 163-164. 

15. Για την εχθρική στάση των Σουλιωτών προς τον Καραϊσκάκη και τις αντενέρ
γειές τους σ' όλο το διάστημα από τότε που αυτός διορίστηκε Γενικός Αρχηγός μέχρι 
τον Απρίλιο του 1827, οπότε μπήκαν κάτω από τις διαταγές του βλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ
λ η ς , Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Εισαγω
γή και σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, 'Αθήναι 1939-1942, τ. Β' σ. 374, 378-380, 402-
405, 409-410, 420, 447, Δ. Α ι ν ι ά ν, ο Καραισκάκης η του Καραϊσκάκη βιογραφία 
και λεπτομερής δκθεσις της τελευταίας εκστρατείας αύτου υπέρ των Αθηνών, εκδ. οίκος 
Γ. Τσουκαλά, 'Αθήναι 1956, σ. 77-79, 84, 89-90, 102-103, 125, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , οπ. 
παρ., τ. Γ' σ. 149, 217. 

16. στη Συνέλευση φρόντισαν να διοριστούν πληρεξούσιοι οι Κώστας Μπότσαρης, 
Κίτσος Τζαβέλας, Νότης Μπότσαρης και Ν. Ζέρβας, για να μήν ακολουθήσουν τους 
υπόλοιπους Σουλιώτες, που μετά από πολλούς δισταγμούς έξεστράτευσαν στις 11 Νοεμ
βρίου 1826 στη ΔόμπραΙνα για να συμπολεμήσουν με τον Καραϊσκάκη. με τον τρόπο 
αυτό οι Σουλιώτες αρχηγοί απόφευγαν να αναγνωρίσουν στην πράξη τον Καραϊσκάκη 
σαν Γενικό Αρχηγό, βλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, οπ. παρ., τ. Β' σ. 389, Δ. Α ι ν ι ά ν, 
δπ. παρ., σ. 84. 

17. Βλ. Άρχεϊον Γεωργίου Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ η (1826-1827) εκδοθέν υπό του ιστο
ρικού τμήματος του Γεν. 'Επιτελείου Ναυτικού, έν 'Αθήναις 1924, σ. 63-71, δπου οι ύπ' 
άρ. 46, 47, 48, 50, 51 επιστολές του Ζαίμη, που φανερώνουν τις μεγάλες προσπάθειες του 
για προσεταιρισμό του Καραϊσκάκη. 

18. ο Γενναίος μ' ενα σώμα 1480 ανδρών, το γιό του Σισίνη, τους Πετιμεζάδες 
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ελπίζεται καλόν άπ' αυτόν. ο δε Κολιόπουλος έχων την φαμηλίαν τον εις 
Μονεμβασίαν έλαβε σχέσεις με τους εκεί και προσεκλήθη να λάβη το φρού-
ριον άπα τονς κατέχοντας αυτό περιεπλέχθη εις το να δεχθη εμφύλιον πόλε-
μον με τους Σπαρτιάτας, καν με διαταγάς της εδώ Συνελεύσεως, αλλά προς 
ατιμιαν τον™. 

Aι κοινότητες των Ναυτικών Νήσων εν γένει είναι σύμφωνοι με τουτο 
το μέρος, και από τους εν ΑΙγίνη εδικούς των άφήρεσαν την πληρεξουσιότητα. 
ο δε ένδοξος Μιαούλης δια να μην ενδιατρίβη και κυλίεται εις τον βόρβορον 
της διχόνοιας απεδέχθη εκστρατείαν κατά της Ευρίππου20, και οντε τον εσύμ
φερε να πηγαίνη πεισματικά εναντίον της θελήσεως του πλείστον μέρους των 
II συμπολιτών του και να εχθρεύεται με αυτούς. Ισως τώρα ο ερχομός του 
Λόρδου Κόχραν και του Γενεράλ Church, οι οποίοι έχουν επιρροήν, ωφελή
σει εις την ένωσιν, και την εύκολ.ύνει ενεργουμένην και από άλλους μεσίτας21· 
ει δέ μη κάνεις δεν ημπορεί να συμπεράνη το μέλλον. 

Το πλέον λυπηρον θέλει είναι αν χάσω μεν τάς 'Αθήνας, και τουτο το 
ύποπτεύω πολύ, επειδή το στρατόπεδον του Καραϊσκάκη ολιγόστευσε δια 
τ ας άντενεργείας και δια την άνοικονομίαν, και η εκστρατεία του Καρατάσιου 
δύω φοραΐς, και τα επιχειρήματα του Κολέττη ομοίως δια τάς άντενεργείας 
και την διχόνοιαν, και διότι δεν βαδίζει με ειλικρινή σκοπον δεν επέτνχον22. 

Ας είπω και τίνα ως προς την πολιτικήν άποκατάστασιν της Συνελεύ
σεως η και του έθνους μας, τι δηλαδή φαντάζονται οι πλείστοι! Καθώς οι 
τόμοι εις τονς Εβραίους τότε έγιναν δεκτοί, όταν τους εδοσεν ο θεός εις το 

και άλλους οπλαρχηγούς έφθασε στο Κερατσίνι της Αττικής στις 15 Μαρτίου 1827, 
Ί . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , 'Απομνημονεύματα, εκδ. οίκος Γ. Τσουκαλά, Αθήναι 1955, 
σ. 158,178. 

19. Για τα σχετικά με το φρούριο της Μονεμβασίας βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, οπ. 
παρ., τ. Γ' σ. 247. 

20. η Διοικητική Επιτροπή προκήρυξε στις 18 Φεβρουαρίου 1827 τον αποκλει
σμό των παραλίων του Έρετριακου και Μαλιακου κόλπου και γενικά όλης της περιφέ
ρειας της Ευβοίας, για να εμποδίσει τον εφοδιασμό του Κιουταχή. η διεύθυνση των επι
χειρήσεων είχε ανατεθεί στον Χάϊντεκ και μετείχαν ο Μιαούλης με την «Ελλάδα», ο 
"Αστιγξ με την «Καρτερία» και ο Δ. Παπανικολής με τον «Νέλσονα». 

21. Μεσολαβητικό ρόλο για τη συνδιαλλαγή των δύο παρατάξεων έπαιζε και ο Χ. 
Ζαχαριάδης, σταλμένος ειδικά γι' αυτό από την Επιτροπή Ζακύνθου, βλ. Ν. Σ π η λ ι ά 
δ η ς, δπ. παρ., τ. Γ' σ. 215, Φ ω τ ά κ ο ς, οπ. παρ., σ. 364. ο Μ. Οικονόμου προφανώς 
το γνωρίζει αλλά αποφεύγει να το αναφέρει καθαρά. 

22. Η πρώτη εκστρατεία του Καρατάσου και των Ολυμπίων μαζί με τον Κολέτ
τη από τις Β. Σποράδες στη Ρούμελη έγινε τον Νοέμβριο του 1826 και η δεύτερη στις αρ
χές Φεβρουαρίου 1827. και οι δύο δεν είχαν αποτέλεσμα. ο Κωλέττης σύντομα αποσύρ
θηκε για να επιτύχει την εκλογή του σάν πληρεξούσιος του στρατοπέδου του Καραισκά ' 
κη και οι 'Ολύμπιοι γύρισαν πάλι στις Σποράδες, Μ. Ο i κ ο ν ο μ ο υ, οπ. παρ., σ. 691-
694, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , οπ. παρ., τ. Γ' σ. 150, 152, 196-197, κ.ο. 
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Σινά, και τότε έδέχθησαν βασιλέα και υπετάγησαν, όταν ο προφήτης Σαμουήλ 
κατ' άποκάλυψιν τονς εδειξεν τον Σαούλ, ουτω και οι Έλληνες, τότε θα ησυ
χάσουν όταν ιδωσιν έξωθεν τινας, αν μάλιστα φανώσι χειροτονουμενοι από 
ανωτέραν τίνα δύναμιν η δυνάμεις, όμως με την διατήρησιν πάντοτε της ανε
ξαρτησίας. Είναι μία φατρία, ήτις φρονεί να προσκαλεσθή ο Καποδίστριας, 
αλλ' επειδή θεωρείται ως άντιβαΐνον εις την πολιτικήν της Αγγλίας με την 
οποίαν άπεκτήσαμεν σχέσεις, ούτε τολμά να το εκφωνήσει κανείς. Τι τα περι
στατικά θα επιφέρουν, τι θα γεννήσει η νύκτα, και τι θέλει ενγάλει η αυγή μέ
νει να το Ιδώμεν. Αι παρούσαι ημέραι είναι τοιανται ώστε όλοι προσμένοντες 
να ϊδωσι τι η ν' άκούσωσι από τον έξω κόσμον η από Κωνσταντινούπολη 
εφησυχάζουσιν, και ενεκρώθησαν αϊ φατρίαι. 

Αφήνων μερικά τα όποια γνωρίζω οτι δεν Σας λανθάνουσι, επειδή μά
λιστα κατήντησα άπεραντολόγος, παύω, παρακαλώντας σας να με συγχωρή
σετε αν δεν γράφω με γνώσεις βαθείας πολιτικής, ευχαριστούμενοι εις εκείνο 
όπου κατά δύναμίν μου σας προσφέρω, και αν σας δίδει ευχαρίστησιν, είμαι 
πρόθυμος να ξαναγράφω, εις ώφέλειαν της πατρίδος προς όδηγίαν και ευχα
ρίστησιν Σας' μένω δε 

της έξοχότητός σας όλος όλων αφομοιωμένος 
τη 6 μαρτίου 1827 Ε.Π. 

Έν Ερμιόνη μιχαήλ Οικονόμου 

2 

10346 

την α Μαΐου 1827. Έν Πάρω 

Εξοχότατοι κύριοι! 

Έλαβον ευχαρίστως την από 12 του λήξαντος εξοχον επιστολ.ήν Σας, και 
ϊδον την τιμήν και άξίωσιν την οποίαν μου κάμνετε ως προς άνταπόκριαιν συνε
χή, καθ' ην να Σας κοινοποιώ τα δσα ήθελαν διατρέχει περί-εργα εις την Πα
τρίδα, δια να πορίζεστε εκ τούτων στοχασμούς επωφελείς δι αυτήν. Kaι  
ιδού προσφέρω τον εαυτόν μου, να υπηρετήσω προθύμως μέν, το κατά δύνα
μίν δέ, εις τον κοινωφελή τούτον σκοπόν Σας, πεπεισμένος δια την άρετήν 
των αξιοσέβαστων υποκειμένων Σας, και χάριν της μεσολαβήσεως του ειλικρι
νούς φίλου μου Κ. Ζαχαριάδη. 'Αλλά κρίνω άναγκαΐον να σας ομολογήσω, 
κύριοι! οτι εις τα γραφόμενά μου δεν θέλ.ω δόσει ποτέ καμμίαν αλλην ποιό
τητα, ειμή έκείνην των αληθινών φρονημάτων μον επειδή μή κινούμενος εις 
το προκείμενον άπα 'ίδιον τι τέλος από το όποιον ήθελα βιασθή να Σας απα
τήσω, μόνον δε την κοινωφέλειαν έχων σκοπόν, δεν ήθελα άναγκασθή ποτέ 
να κρύψω η διακόψω την άλήθειαν, ούτε θέλω γράψει συμπερασματικώς. Καθό
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σον δε η στάσις αυτή των πραγμάτων η του καιρόν, η aι ατελείς Ιδέαι η η 
παντελής άγνοια διακόπτουν τι, κατά τουτο είμαι άξιος συγγνώμης. 

Αλλ' είναι καιρός και θέλω σπουδάσει να ευχαριστήσω την περιέργειάν 
Σας με την ακριβή περιγραφήν των διατρεχόντων, αν είναι δυνατόν να ευχά
ριστη την περιέργειάν, περιγραφή πραγμάτων λυπηρών, παρά κάθε άλλην φο
ράν, καθόσον αϊ μεγάλαι και αξιοθρήνητοι δνστυχίαι της πατρίδος και συμφο-
ραι υπερβαίνουν τάς μικράς επιτυχίας· και al βασιλευουσαι και μή καταπαύ-
σασαι ακόμη διχόνοιαι καταπνίγουν τα μικρά καλά όπου ημπορεί να νομίση 
τις ότι κατωρθώθησαν εν τω διαστήματι δύω μηνών. 

Πριν τούτον το έθνος ήτον εις δύω δυνατά κόμματα τα όποια εφοβέρι-
ζον τον δλεθρόν του. Συνέλευσις εσυγκροτεΐτο εις την Ερμιόνην, Συνέλευσις 
εις την Αίγιναν. Ο θεός της ειρήνης έπεμψε τον Ρίκαρδον Τζούρτζ, και με 
την φρόνιμον μεσολάβησίν του εμετρίασε την εχθραν. Έπεμψεν επομένως τον 
λόρδον Κόχραν, και την κατέπαυσε, και συνάψας τα διεστώτα απήλ.λαξε το 
έθνος από τον εμφύλιον πόλεμον, όστις ήτον αφενκτος, εις οποιανδήποτε κα
τάστασιν και αν ήθέλαμεν ευρέθη. Φιλοτιμία και προθυμία και πατριωτισμός 
πανταχόθεν, μάλιστα από το μέρος των κατά την Ερμιόνην εσυντρόφευον 
την ενωσιν, και νπέσχοντο μυρία καλά. ο Γενναίος στρατολογεί φιλοτίμως 
εκ Πελοποννήσου, και σπεύδει εις την Άττικήν. ο Χρύσανθος1 και τόσοι άλ
λοι Πελοποννήσιοι έπονται. ο λόρδος Κόχραν διορίζεται Α' στόλαρχος και 
διευθυντής του κατά θάλασσαν πολέμου, ο Τζούρτζ καθ'' ομοιότητα διορίζεται 
αρχιστράτηγος και διευθυντής του κατά ξηράν. Η δε προς αυτήν αγάπη των 
περισσοτέρων και επισημότερων οπλαρχηγών ευκόλυνε τας δυσκολίας, προ-
ελθούσας από το στρατόπεδον της Αττικής δια του Κολέττη2 πρόσωπον φέ
ροντος του Καραϊσκάκη, και από τάς Ναυτικάς Νήσους. 

Οι δύω ουτοι άνδρες ευθύς έστρεψαν την προσοχήν των εις την Άττικήν. 
ο λόρδος κινεί περίπου των χιλίων ναυτών3 εις βοήθειαν των 'Αθηνών. Κρή-
τες στρατολογούνται και σπεύδουσιν εκεί1. Τα πάντα παρέχονται εν αφθονία, 
και ο άνδραγαθητής ανταμείβεται πλουσίως. ο Μαλιακός κόλπος αποκλείε
ται, και al τροφαι και τα πολεμοφόδια του εχθρού φέρονται λεΐαι εις Πόρον5. 

1. ο Σισίνης. 
2. Ν. Σ π η λ ι ά β η ς , οπ. παρ., τ. Γ' σ. 222, Φ ω τ ά κ ο ς , οπ. παρ., σ. 382. 
3. Τη δύναμη αποτελούσαν δέκα λόχοι από εκατό Υδραίους ο καθένας με δικούς 

τους λοχαγούς, αλλά διοικητή τον άνηψιό του Κόχραν Urquhart. 
4. οι Κρητικοί είχαν συναθροιστεί στη Νάξο με σκοπό να έκστρατεύσουν στη 

Λατώ. Το σώμα τους, που το αποτελούσαν διακόσιοι περίπου άντρες, έφτασε στην Αττι
κή τον 'Απρίλιο μετά άπα πρόσκληση της κυβέρνησης και του Κόχραν, ο οποίος υπο
σχόταν ότι θα τους βοηθουσε κατόπιν στην εκστρατεία τους στην Κρήτη, Κ. Κ ρ ι τ ο
β ο υ λ ί δ η ς , Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρη
των, Αθήναι 1859, σ. 372-373. 

5. Ο αποκλεισμός πραγματοποιήθηκε από δύο σπετσιώτικα πλοία, στα όποια προσ
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Το πρώτον κίνημα τοιούτου αξιόμαχου στρατοπέδου ήτον, παίζοντες να 
κυριεύσουν πολλά ταμπούρια εχθρικά6, να κυνηγήσουν τους εχθρούς ως πρό
βατα, εΐτα να κυριεύσουν το Μοναστήρι7, να καθαρίσουν τον Πειραιά και τον 
Φαληρέα, και να περιορίσουν τους εχθρούς πέριξ της πόλεως. Ώστε κάνεις 
δεν αμφέβαλλε την σωτηρίαν των Αθηνών, καθείς επερίμενε την όσον ούπω 
διάλυσιν του Κιουταχή. Μάλιστα όστις ήξευρεν το σχέδιον, το όποιον μυστι
κά ωργανίζετο δια να εμβουν εις την Ακρόπολιν τρεις χιλιάδες στρατιώται 
αϊφνης, οϊτινες άλλάξαντες την φρουράν και λαμβάνοντες γυναικόπεδα και 
ασθενείς και πληγωμένους να εξέλθουν, εκείνος ενόμιζε βεβαιοτέραν την 
επιτυχίαν8. Τέως οι στρατιώται είναι εμψυχωμένοι από την νίκην, και ένθερ
μοι, και δεν αρχησαν ακόμη να κρυόνουν να παραλύουν και να λειποτακτουν 
κατά το ήθος των. Οι δύω αρχηγοί παρο,κινουν να βαλθή δσον τάχος εις ενέρ-
γειαν to σχέδιον και να μη δώσουν καιρόν, μη τυχόν φθάση ο Ιμπραίμης, η 
μη γνωσθή εις τον εχθρόν, η μή άποκατασταθή δυσκολώτερον από τις οίδεν 
οποίας περιστάσεις! Ο Γεν. Αρχηγός Καραϊσκάκης δεν συγκατανεύει, ανα
τέθηκαν και δύο ύδραίικα- στις 8 'Απριλίου Ιφτασε και ο Άστιγξ με την «Καρτερία». 
τα ελληνικά πλοία αΙχμαλώτισαν οκτώ φορτηγά του εχθρού που μετέφεραν εφόδια στον 
Κιουταχή και τα οδήγησαν στον Πόρο. 

6. Βλ. Άρχεϊον του Στρατηγού Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , εν Αθήναις 1907. Επιμέ
λεια Ιωάννου Βλαχογιάννη, τόμος Β' Άπομνηίχονεύματα, σ. 232-233, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , 
όπ. παρ., τ. Γ σ. 281, κ.ά. 

7. Το μοναστήρι του Αγ. Σπυρίδωνα δεν κυριεύτηκε, αλλά παραδόθηκε με συνθή
κη από τους 'Αρβανίτες που το φρουρούσαν, η εξοδός τους έγινε στις 16 Απριλίου 1827, 
αλλά κατέληξε στη σφαγή των περισσοτέρων ύστερα από παρασπονδία των Ελλήνων, 
πβλ. όσα γράφει στο πρώτο του γράμμα ô Θ. Φαρμακίδης. Οι προσπάθειες του Καραϊσκά
κη και των άλλων αρχηγών να εμποδίσουν το κακό υπήρξαν μάταιες. Ανάμεσα στους πολ
λούς που περιγράφουν το γεγονός βλ. Τ h. G o r d o n, History of the Greek Revolution, 
London - Edinburgh, 1844, τ. II σ. 389-392, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, οπ. παρ., τ. Γ σ. 
282-284, Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , οπ. παρ., τ. Β' σ . 485-492. 

8. Το σχέδιο της αντικατάστασης της παλιάς φρουράς της Ακρόπολης ήταν ιδέα 
του Γ. Ψ ύ λ λ α. ο ίδιος γράφει (Απομνημονεύματα του βίου μου, Αθήναι 1974, σ. 
137-138) ότι υπέβαλε υπόμνημα στην κυβέρνηση, μετά από προτροπή του Τρικούπη, με 
την πρόταση αυτή. ο Καραϊσκάκης, στον οποίο μεταβιβάστηκε το υπόμνημα, θύμωσε 
εναντίον του και το σχέδιο παραμερίστηκε, «φου εξάλλου εκείνος, όπως φαίνεται, απέ
βλεπε στην άρση του αδιεξόδου που είχε δημιουργήσει η πολιορκία κι οχι σε νέα παρά
ταση του. Μολοντούτο οι μνείες για την ύπαρξη σχεδίου αλλαγής της φρουράς και εξό
δου των γυναικόπαιδων είναι συχνές και το σχέδιο άλλοτε αποδίδεται στον Κόχραν 
(Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 725, Th. G o r d o n , οπ. παρ., II σ. 392), και άλλοτε 
στον Τσώρτς (Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , οπ. παρ., τ. Γ' σ. 286). Μόνο ο Δ. Σ ο υ ρ μ ε λ ή ς 
('Ιστορία των Αθηνών, Αθήναι 1853, σ. 215) αποδίδει την ιδέα στον Καραϊσκάκη, αλλά 
καθώς φαίνεται, κάνει λάθος, επειδή παίρνει τ\ς πληροφορίες του, όπως και σ' άλλες πε
ριπτώσεις, από την Γενική Εφημερίδα, άρ. φύλ. 44/4 Μαΐου 1827, όπου δεν αναφέρε
ται με σαφήνεια, τίνος ήταν το σχέδιο. 
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βάλλων αυτό με μυρίας δυσκολίας, κατά το ελληνικόν και κατά το ίδιον του 
ήθος9, και παρέρχονται εξ ήμέραι. Την εβδόμην τί ακολουθεί; εις μικρόν και 
ασήμαντον ακροβολισμόν φονεύεται ο Καραϊσκάκης, πληγόνεται ο Νικήτας, 
και παραμικρόν ήθελαν χαθή και πολλοί άλλοι. Οι φίλοι του Καραϊσκάκη λυ
πούνται. ο τόπος του // μένει κενός, και πολλοί αρχησαν να τον υποβλέπουν 
και να τον επιθυμούν. Εκ τούτου γεννάται η ζηλοτυπία και ο φθόνος. Οι 
"Ελληνες κρυόνουν, παραλύουν; και η πρότερα των θερμότης εσβέσθη. Πολλοί 
αρχησαν να επιθυμούν την εις τα ίδια επιστροφήν και προφασίζονται παντοιο
τρόπως, και ζητούν χρήματα. 

Εν τούτοις ο Όμερ Πασάς φθάνει εξ Ενρίππου με τρεις χιλιάδας άξιους 
εις βοήθειαν του Κιονταχή10, και εμψυχόνουν όλον το στρατόπεδόν του. Οι 
δύω αρχηγοί λυπούνται ότι παρέρχεται ο καιρός, και aι δνσκολίαι αυξάνουν 
διό βιάζουν τους οπλαρχηγούς να κινήσουν το σχέδιον. Ούτοι δε και εδώ απο
δείχνουν την κατάστασίν των και έδωκαν αιτίαν να προγνωρίση κανείς ότι δεν 
θα επιτύχει' διότι έστειλαν πρεσβείαν εις τους αρχηγούς να προτείνη αναβολήν. 
Εκείνοι δεν την εδέχθησαν, διό το σχέδιον βάλλεται εις ενέργειαν και οι στρα
τιώται εμβαρκάρονται, δεν συμφωνούν όμως είς τον τρόπον της ενεργείας του
διότι οι αρχηγοί είναι γνώμης, άμα γίνει την νύκτα η άπόβασις πλησίον εις 
την Άκρόπολιν, ευθύς να διευθυνθούν οι άποβάντες είς αυτήν και να μή χά
σουν καιρόν. Άλλ ούτοι επροτίμησαν το όποιον ο Καραϊσκάκης είχε δόσει 
σχέδιον, και άμα αποβάντες ηθέλησαν να κάμουν οχυρώματα (ταμπούρια) 
καθ' οδόν. Άλλ' εως να εμβουν εις τα πλοία και εως να εξέλθουν οι Έλληνες 
άτακτοι, εως να ευρη καθείς τον σύντροφόν του, εως να εκλέξουν τάς θέσεις 
την νύκτα μάλιστα και εως να συμφωνήσουν ποίαν να λάβη έκαστος, εως να 
ρίψη την μούρην του ο καθείς να πάρη πέτραν και να φτιάσουν ταμπούρι, έ
χασαν όλον τον χρήσιμον καιρόν, επροχώρησαν μ' όλον τούτο ωσεί βολήν κα
νονίου εις την Άκρόπολιν. Αλλ' έδωσαν καιρόν είς τον εχθρόν, και εσύνταξε 
τάς δυνάμεις του, μάλιστα το ιππικόν, και επέπεσεν είς αυτούς και τους κα
τέστρεψε. Και πρώτα απωλέσθησαν οι Σουλιώται όλοι καθόλου, συναπολέσαν
τες πλείστους των εχθρών ομοίως και οι τακτικοί· των δε λοιπών οι πλείστοι 

9. Αργότερα ο Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, οπ. παρ., σ.728, άλλαξε γνώμη: « ο δέ Καραϊ
σκάκης σκεπτόμενος θετικώτερον το δι' όλον της εκτελέσεως της τοιαύτης γνώμης και 
τους ενδεχομένους κινδύνους, πάλιν ηναντιουτο επί λόγω ότι το έν υπομονή και σκέψει 
καλώς γενόμενον είναι άσφαλέστερον και αίρετώτερον». 

10. Σύμφωνα με τον G o r d o n , οπ. παρ., II σ. 393, ένας από τους αξιωματικούς του 
Φαβιέρου βγήκε από την Ακρόπολη με γράμματα και την πληροφορία ότι 500 άνδρες 
του τακτικού πεζικού του σουλτάνου είχαν 6ρθει από την Χαλκίδα και είχαν συνενωθεί 
Uè τον Κιουταχη. Βλ. Επίσης την Γενική 'Εφημερίδα, αρ. φυλ. 44/4 Μαΐου 1827 : 
«Δεν είναι αμφιβολία ότι την παραμονήν της μάχης ο Κιουταχής έλαβε πολυάριθμον βοή
θειαν έξ Ευρίπου και Ζητουνίου και ότι και ο Καρυστινός Όμέρ-πασάς ευρέθη είς αυτήν 
την μάχην». 
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διεσώθησαν. Εκεί έχάθησαν εκ των ημετέρων περίπου των 60011· εχάθησαν 
δε και οπλαρχηγοί δ Λάμπρος Βέϊκος, δ Ίω. Νοταράς, δ Δ. Καλλέργης, δ Χ. 
Ίγγλέσης, ο Ζέρβας, ο Δράκος, ο Γ. Ντζαβέλας και άλλοι, εξ ών αδεται ότι 
τινές ζώσιν12. 

Ενώ δε εγίνοντο ταύτα, τάχα το εν Πειραιεϊ Γεν. στρατόπεδον εκινήθη 
να κάμη άντιπερισπασμον τον εχθρού ως ήτον η συμφωνία; Εκείνην την στι
γμήν εβασίλευσεν η αναρχία! τότε εγεννήθησαν δλαι ai προφάσεις! ώστε δεν 
εκινήθησαν παντελώς. Μάλιστα δέ εις τοιαύτην διάθεσιν ευρισκόμενοι, έπειτα, 
αφού έπληροφορήθησαν την δυστυχίαν των άποβάντων έκυριεύθησαν από λύ-
πην, από πανικον φόβον, άπα άπελπισίαν και όντως εβάλθησαν εις ένέργειαν 
τα αισθήματα των. Δεν ήτον τάξις να τονς εμπόδιση, ενθύς ελειποτάκτησαν, 
παραίτησαν όλας τάς θέσεις, ταμπούρια, τζατήρια, κανόνια, και φεύγουν προς 
τον Φαληρέα άναιτίως13. Χίλιοι Τούρκοι ήλθον κατά πολλών χιλιάδων και έπια
σαν τα ταμπούρια των και εκυρίευσαν τα στρατόπεδα των. Μόλις την αύριον 
έμψυχωθέντες τους έδιωξαν από τα περισσότερα ταμπούρια και τα απέκτη
σαν πάλιν δμου και το Μοναστήρι, και τώρα το κρατούν αλλ' ο αριθμός των 
έκτοτε ώλιγόστευσεν, και αν δεν ήθελε τους εμποδίσουν δια της βίας, ήθελαν 
διαλυθή δλοι. Τώρα ο Αρχιστράτηγος οχυρόνει τον Πειραιά, δια να τον από
καταστήση φρούριον, το οποίον ως παράλιον, θέλει γίνει α π ρ ο σ μ ά χ η τ ο ν . 
Μετά δέκα ημέρας τελειόνει, και αφού αφήσει εις αυτό δύω ήμισυ η τρεις χι
λιάδας στρατόν, θέλει μεταβή εις Μέγαρα, δια να συγκρότηση εκεϊ Γεν. 
Στρατόπεδον*5. 

Περί δε των εν τη Άκροπόλει ημέτερων η τύχη των είvaι ακόμη άδηλος, 
σχεδόν δμως απελπισμένη. Επέμφθησαν έξωθεν εις αυτούς γράμματα, και 
οι απεσταλμένοι εισήλθον, αλλά δεν εχομεν ακόμη εϊδηαιν οπίσω δια να ήμ-

11. Οι πηγές δίνουν ποικίλους αριθμούς από 500 άνδρες (Δ. A î ν ι ά ν, οπ. παρ., σ 
140) μέχρι 1500 «κατά τους χαμηλότερους υπολογισμούς» (Th. G o r d o n , δπ. παρ., 
II σ. 397). Κι ο ίδιος ο Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 730, υπολογίζει σε περισσότε
ρους από 1.500 νεκρούς τις απώλειες. 

12. ο Δ. Καλλέργης, που είχε πληγωθεί και συλληφθεί αιχμάλωτος, απελευθερώ
θηκε λίγο αργότερα με την καταβολή υψηλών λύτρων. Αιχμάλωτος είχε επίσης συλλη
φθεί και ο Γ. Δράκος που εκτελέστηκε αργότερα ύπουλα, η κατ' άλλους αυτοκτόνησε, 
κατά τη μεταφορά του στην Χαλκίδα. 

13. Βλ. και δσα γράφει ο Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, δπ. παρ., τ. Β' σ. 534-565. 
14. ο Τσώρτς είχε βάλει εργάτες να σκάψουν όρυγμα από το μοναστήρι του Αγ. 

Σπυρίδωνα μέχρι το Φάληρο, ώστε, αν έπεφτε η Ακρόπολη, να εϊχαν οι Έλληνες στην 
εξουσία τους το Φάληρο και τον Πειραιά. «και δεν έβλεπε ότι δεν έπειθάρχουν πλέον 
εις αυτόν, άφ' ού εϊδον μάλιστα ότι ήθελε να τους διοική εκ της Γολέτας», Ν. Σ π η λ ι ά 
δ η ς, δπ. παρ., τ. Γ' σ. 297. 

15. Το σχέδιο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η αποσύνθεση του στρατοπέδου 
Οδήγησε στην τελική αποχώρηση των άνδρ&ν στις 16-17 Μαΐου 1827, 
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πορώμεν να ήξεύρωμεν τι σκοπούν να κάμονν. Άλλως τα πράγματα της 
'Ρούμελης επήγαιναν και πηγαίνουν καλά δπωσουν δεν ήξευρω αν aι παρου
σαι δυστυχίαι αιτιαθώσι τι! 

Και ταυτα μεν περί των δια ξηράς πολεμικών κινημάτων. Περί δε των 
κατά θάλασσαν, ο Α' στόλαρχος λόρδος Κόχραν, μέχρι μεν τούτον είχεν εις 
τας Αθήνας προσηλωμένην την προσοχήν τον, και εδαπάνησεν αδρώς, ίσως 
την εγλύτωνε. Και ενώ είχε διατάξει, και ητοιμάζοντο εις όλονς τους λιμένας 
τα πλοία, ο ίδιος εν τοσούτω επιστατούσε προσωπικώς εις την μοίραν την 
κατά τον Πειραιά διορισμένην να συνδράμη τα σχέδια των στεριανών. Αφού 
δε πλέον ϊδε την έκβασιν αυτών έστρεψε την προσοχών του, ήλθεν εδώ και 
θέλει επιχειρήσει να βάλη είς ενέργειαν τα κατά θάλασσαν σχέδια του. Και 
άχρι τούδε ευρίσκεται ενταύθα, ενώ ο εχθρικός στόλος, συγκείμενος από 32 
κομ[μάτια] 2 δελίνια, 13 φεργάτας και τα λοιπά κορβέτας και μικρά, διέβη 
δια Θερμιών και κατέβη προς την Σούδαν, φέρων ως άδεται και εξ η και πλεί
στας χιλιάδας τακτικούς. Και ήμπορούσαμεν να έλπίσωμεν μεγάλα / / πρά
γματα από τον λόρδον, αλλά κακοί δαίμονες ο της διχόνοιας και της άντεν
εργείας, και aι Ερινύες της φιλοχρηματίας, αναβάλουν τα σχέδια τον λόρδου, 
όστις δια τους Νησιώτας είναι το μήλον της έριδος. Φθονούν oι Πεντζιότες 
διότι ol Υδραίοι είναι οικειότεροι προς αντόν. Φθονεί η φατρία η περί τον 
Κουντονριώτην την τον Τομπάζη και λοιπών ως πλησιασμενην είς αντόν. η 
δε φοβείται εκείνην μη γίνη οίκειοτέρα, και προσλάβει είς εαυτήν δλην την 
δύναμιν. Ο,τι γίνεται εις την μίαν δυσαρεστεί την έτέραν. Ταύτα γενούν τας 
προφάσεις και επειδή τώρα ο Λόρδος δεν έχει επί χείρας χρήματα, χρήματα 
ζητούν αυτοί και δυσκολεύουν την εκπλευσιν του στόλου. Είς μάτην aι υπο
σχέσεις αυτού ότι εις 15 ημέρας θα του προφθάσουν χρήματα και θέλει τους 
πληρώσει. Χθες αναφανδόν έκαμαν πανιά δεκαπέντε Πετζιότικα πλοία να φν-
γονν ένεκεν τούτον, και το περισσότερον δια να αναγκάσουν το έθνος αν εχη 
τίνα πόρον να παρηγόρηση γενικώς τάς άνάγκας του πολέμου, να τον παραχώ
ρηση είς αυτούς. Η Συνέλευσις επρομήθευσε 30 χιλιάδας τάλληρα εις το Αιγαίον 
Πέλαγος, και ούτως ανεχώρησε σήμερον ο λόρδος δι' εκεί να τα οίκονομήση, 
και οντω να διενκολύνη την εκπλευσιν. 

Τοιαύτα δε και τα κατά θάλασσαν. ο δε κατά την Πελοπόννησον πόλε
μος είναι διόλου παρημελημένος και ένεκα της παντελούς ελλείψεως τροφών 
και πολεμοφοδίων, διότι χωρίς τούτων δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθή 
στρατόπεδον, μάλιστα απόντος τον Κολοκοτρόνη δστις μόνος δύναται να συ-
στήση Πελοποννησιακόν στρατόπεδον κατά το μάλλον και ήττον, και διατρί
βοντος εις την Σννέλενσιν εισέτι. 

Η δε Συνέλενσις αφού μετά την ειρημένην μεσολάβησιν εξαιρέτως του 
λόρδον και σύναψιν των διεστώτων, συνεκροτήθη εις Δαμαλά. η αντάμωσις 
των πληρεξουσίων αμφοτέρων των μερών άλλαξε τάς σχέσεις εκάστου, ο 
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Τζούρτζ έμεσολάβησε να διαλάξη τον Κολοκοτρόνην και Ζαίμην, και τούτο 
εστάθη ενκολον η διαλλαγή των όμως επροξένησε αμφιβολίας και δυσαρε
σκίας, και κατέστησε τους έτερους δύσκολους. Άλλ' όμως οι δημοκρατικό
τεροι σκοποί ελαβον βαρύτητα και ορμήν, ώστε είναι αδύνατον να έμποδισθή 
η πρόοδος των, οι δε αριστοκρατικότεροι δεν ευδοκιμούν16. 

Και καθώς είς το πρόλαβαν μου Σας έλεγα, ήτον έπόμενον δια την αντι
ζηλίαν να προστρέξη το έθνος έκτος της Ελλάδος να έκλέξη Κυβερνήτην, 
διότι εντός αυτής ήσαν πλειότεροι, ισότιμοι, oίτινες επρέσβευον τουτο δια τον 
εαυτόν τους· και τον ένα οι λοιποί ενουμένοι δεν ήθελαν αφήσει ποτέ να το 
κερδίση, και aι περί τούτου έριδες ήμπορουσαν να προξενήσουν και τον όλε
θρον του έθνους. Διa τουτο, δια την υπεροχήν της αξίας και των ιδεών, και δι 
άλλους πολλούς λόγους έπροβλήθη ο Κ. Ίω. Καποδίστριας. Όλοι έβλεπον 
την ανάγκην, και ότι δεν ήτον δυνατόν να εμποδισθή, άλλ' όμως οι πληρεξού
σιοι των Ναυτικών Νήσων, και οι άριστοι των Πελοποννησίων και τίνες άλλοι 
λόγω μεν ανέφασκον, έργω δε αντενήργησαν όσον τοις εστάθη δυνατόν11. Η 
μεγαλύτερα πρόφασίς των ήτον ν αναβληθή το πράγμα, έως να συμβου
λευθώμεν και άλλους. Ηρωτήθη δ λόρδος και ο Τζούρτζ, και ευηρεστήθη
σαν μεγάλως και επήνεσαν την έκλογήν. Είτα ήλθε και δ Κομμοδόρος Αμιλ-
τον, προς τον οποίον υπήγεν ο Κολοκοτρόνης επί τούτω να λάβη την συμ
βουλήν του. Ο δε είπεν ((μα εκείνος είναι είς την δούλευσιν της Ρωσσίας, 
είναι Ρώσσος». ο Κολοκοτρόνης επέφερε, «ου μόνον αλλά και Ιώνιος και 
Άγγλος· προ δε πάντων Έλλην! μ όλον τουτο δεν τον θέλομεν. . . Ας μας 
δώση η 'Αγγλία ένα». ο δέ, ((δεν ημπορεί». «Ας μας δοθή καν έκ της Γαλ
λίας, η 'Ρωσσίας, η Γερμανίας κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ». ο δέ, «δεν ημπορεί». 
«Λοιπόν, καν το ίδιον της τέκνον δεν έχει την αδειαν να λάβη η Ελλάς;». ο 
δέ επήνεσε, και αναστάς επεφώνησε : «καλά να κάμουν οι Έλληνες να σωθούν, 
και ότι θελήσουν ας κάμουν, κανείς δεν θέλει τους εμποδίσει». Ο Κολο
κοτρώνης εποόσθεσεν ότι η Ελλάς δια τουτο ενεπίστευσεν είς Άγγλους τάς 
δυνάμεις της και ξηράς και θαλάσσης, δια να μή μένη υποψία18. 

Αι τοιαυται συμβουλαί των ειρημένων ευκόλυναν το πράγμα, και διεσκέ
δασαν τας ραδιουργίας, και το πράγμα απεφασίσθη, είθε δέ να έχη και καλήν 
έκβασιν, την οποίαν οι λαοί όλοι περιμένουν να ίδουν άνυπομόνως και με πό
θον. Έπροσπάθησαν έπειτα οι αυτοί άνω ειρημένοι άριστοι να λάβουν την άν
τικυβερνητικήν θέσιν, και μάλιστα ο κύριος Κουντουριώτης, αλλά τουτο εστά
θη αδύνατον, και άπαράδεκτον, και δια την αντιζηλίαν, και δια την νποψίαν, 

16. Πρβλ. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , οπ. παρ., σ. 716. 
17. Βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, δπ. παρ., τ. Γ' σ. 226-228, και Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ 

νης, ο.π. παρ., σ. 185-188. 
18. Πρβλ, Θ, Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , ο.π. παρ., σ. 186-188. 
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μήπως λαβών την θέσιν ταύτην άντενεργήσει εις την ελευσιν του Κυβερνήτου. 
Είχε δε και δυσαρεστημένους τους πληρεξουσίους, διότι δεν είχε κάμει προ
τού εις τόσας δεινάς περιστάσεις χρηματικήν τίνα καταβολήν αξίαν των ελ
πίδων των και του υποκειμένου του. Εφάνη δε ότι είχε σκοπον και ήθελε κα
ταβάλει όχι όμως επειδή είναι πλούσιος και έχει, αλλά αφού του υπέσχοντο 
την αρχήν. Μα ουτε ούτοι του υπεσχέθησαν, ούτε εκείνος κατέβαλε, ούτε αρχή 
τω εδόθη. Το λοιπόν, έχόλιασε, και αφού δεν υπερίσχυσαν aι άντενέργειαι ε
τραβίχθη εις τα ίδια έκτοτε, και ιδιωτεύει. Δι αυτό τουτο έγιναν πολλοί άν
τενέργειαι και είς την απόφασιν του να συστηθή εθνικός στόλος19. Έπειτα δε 
αφού διωρίσθη η αντικυβερνητική επιτροπή δια ψήφου20, ετραβίχθησαν και 
οι λοιποί πληρεξούσιοι των Ναυτικών Νήσων. Επροσπαθησαν να σύρουν μεθ' 
εαυτών και τους Αιγαιοπελαγίτας, και να διαλύσουν την Συνέλευσιν, καθώς 
και άνεχώρησαν ολίγιστοι οι σχετικοί των οι δε λοιποί επιμένουν να της δώ
σουν Ι/ το εύκταΐον τέλος. 

Εγεννήθη είτα αντιζηλία δια την προεδρίαν του Βουλευτικού, και δι αυ
τήν ερίζουσιν oι άριστοι της Πελοποννήσου, και είναι είς διάθεσιν και τώρα 
να σχίσουν το έθνος, αλλά βλέπουν το αδύνατον, και ότι θα μείνουν ιδιώται, 
και κύριος οίδε. Διa τούτο επεθύμησαν ότι μετά 4 η 5 μήνας αν δεν ελθη ο 
Κυβερνήτης να γίνη Συνέλευσις (είς το όποιον είναι όλοι σύμφωνοι, δια να 
σκεφθούν περί της μελλούσης τύχης της Κυβερνήσεως), και πάλιν αν ελθη, 
να γίνη ομοίως, δια να συντάξουν τότε πολίτευμα, το δε κύριον, δια να ωφε
ληθούν τότε να εμβουν πάλιν είς τα πράγματα, και να μή μένουν ιδιώται. Το 
έθνος βλέπον πόσα κακά προξενουνται δια τάς ραδιουργίας εως να κατορθωθή 
να γίνη Συvέλευσις εθνική, από το παράδειγμα της παρούσης, δεν θέλουν, 
ουτε την στοχάζονται άναγκαίαν, αφού ο Κυβερνήτης έλθει. Όσον δια πολί
τευμα, απεφασίσθη και παρετάθη ο καιρός της ένεστώσης Συνελεύσεως 15 
ημέρας και ετελειώθη. 

Αφού δεν επέτυχαν εις την γνώμην των οι είρημένοι, οι κύριοι δηλ. 
Ζαΐμης, και οι συμφωνούντες αύτω, κατοικουντες εν Πόρφ επροσπαθησαν να 
διαλύσουν την Συνέλευσιν δια ραδιουργίας και μάλιστα διαλύοντες πρότερον 
τους Αιγαιοπελαγίτας, οίτινες έπονται αυτοίς' εστάθη και τουτο αδύνατον. 
Τώρα δεν θέλουν να υπογράψουν το πολίτευμα, και σπρώχνουν τα πράγματα 
εις ταραχήν. Αι ραδιουργίαι αύται ηνάγκασαν τον Κολοκοτρόνη δια να παρα

19. η Συνέλευση μετά άπα πρόταση του Κωλέττη ψήφισε για τη σύσταση εθνι
κού στόλου. Επειδή προβλεπόταν ότι θα τον συγκροτήσει ο Κυβερνήτης και θα τον κι
νεί χωρίς να έχει εξάρτηση από τους καραβοκύρηδες, υπήρξε μεγάλη αντίδραση από 
τους πληρεξούσιους των ναυτικών νησιών, που αντιλαμβάνονταν ότι 6τσι έχαναν τη 
δύναμη τους, βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, όπ. παρ., τ. Γ' σ. 237. 

20. την 'Αντικυβερνητική επιτροπή αποτελούσαν ò Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, 
ο Γιαννούλης Νάκου και ο Γιάννης Μαρκής Μιλαΐτης, 
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μένη εις την Συνέλευσιν δια να μη διαλυθή, διότι η άναχώρησίς του ήθελε 
ευκολύνει την διάλυσίν της. Και δια τούτο στρατόπεδον εις την Πελοπόννησον 
δεν είναι, και ο Ιμπραίμης την λεηλατεί και αιχμαλωτίζει απαρεμποδίστως. 
Ο Κολοκοτρόνης τώρα επιστηρίξας τας ελπίδας του εις τον λόρδον Κόχραν, 
είς τον Τζούρτζ, και εις την ελευσιν του Κυβερνήτου, απεκατέστη Δημοκρα
τικότερος, και ολιγώτερον φροντίζει περί των αρίστων μόνον δε τον Γέρο 
Πετρόμπεη σεβάζεται και προσέχει. Αιά τούτο έστοχάσθη και δια την προε-
δρίαν τον Βουλευτικού να καταφύγη εκτός της επικρατείας. Το ενεργεί και 
δεν ηξεύρω αν θα δυνηθή να το κατορθώση21. Το νομίζω όμως δύσκολον δια 
τάς πολλάς αντενεργείας ως και δια άντικυβερνήτην. 

Εν τοσούτω ο Δελιγιάννης απέτυχεν είς όλα τα σχέδια του, ώστε ο Κο
λιόπουλος και Γενναίος υπερισχύουν τώρα είς την Καρύτεναν, και οι παραστά
τες αυτής ηλλάχθησαν με δυσαρέσκεια του Δελιγιάννη, και εκλέχθησαν νέοι 
κατά θέλησιν αυτών. Ο Κολιόπουλος αφ' ού εστάθη ατυχής κατά την Μο
νεμβασίαν με εντροπήν του, ανεχώρησεν ήδη απ εδώ διά τα μεσαίτερα της 
Πελοποννήσου κατά διαταγήν τον Κολ.οκοτρόνη, δια να προετοιμάση δή
θεν την εκστρατείαν. 

Ιδού, κύριοι! η κατάστασις πολεμικώς και πολιτικώς της πατρίδος, 
καταγεγραμμένη λεπτομέρώς και ειλικρινώς καθώς εγώ στοχάζομαι και φρο
νώ και γνωρίζω τα πράγματα, εξ ών συνάγει τις περισσότερον τα λυπηρά 
παρά τα καλά, ως είπον κατ' αρχάς. 

Αν μου συγχωρείται να επιφέρω και την κρίσιν μου ως προς ταυτα, ιδού 
τί στοχάζομαι. Αν δια της συνεργεία; των νυν ενδόξων και έμπειρων αρχη
γών μας, και της συνδρομής των φιλελλήνων συστηθή τακτικον είς την Ελ
λάδα, και μάλιστα φαίνεται μοι αναγκαία μια ποσότης τακτικού, ει δυνατόν 
έξωθεν φερμένου, δια να χρησιμεύση ως ζύμη, —έτι δε διά να κατορθωθή ευ
κόλως τούτο, αν ευρεθούν μέσα χρηματικά, —και προς τούτοις αν δυναμωθή 
ακόμη η Ναυτική του λόρδου δύναμις με ολίγα ακόμη πoλεμικà πλοία και 
ατμοκίνητα, τότε δύνανται τα πράγματα να προοδεύσουν άριστα, ει δε μη, 
μόνη η αχρηματία τα ανατρέπει όλα, διότι απεδείχθη ότι τα χρήματα κάμνουν 
τον πόλεμον. 

Εξωτερικήν τίνα είδησιν προ καιρού δεν ελάβομεν, τουλάχιστον εγώ 
αγνοώ. Άδονται τινά πλην απιθανολόγητα. Προ ενός μηνός είχεν ο Κ. Α μ ι λ 
τον έπιστολήν του πρέσβεως Κάννινγ, οι ής εφανέρωνεν ότι ο Σουλτάνος ποτέ 

21. Το γράμμα γράφτηκε τέσσερις μέρες πριν από την εκλογή του προέδρου του 
Βουλευτικού, που έγινε στις 4 Μαΐου 1827, αλλά η πληροφορία ότι υπήρχε σκέψη να 
αναζητηθεί πρόεδρος έξω από την Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται πουθενά από τον Θ. Κο
λοκοτρώνη, ούτε η αυθόρμητη ενέργεια του τελευταίου, να υποδείξει τον Νικόλαο Ρενιέ
ρη για τη θέση αυτή, στηρίζει μια τέτοια ίδέα πρβλ. Θ, Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , ο.π. παρ., 
σ. 189, Φ ω τ ά κ ο ς , ο.π, παρ., σ. 393, 
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μεν αλλάζωντας τον ρείζ εφέντη αναιτίως, ποτέ δε με αλλάς προφάσεις, ανα
βάλλει την άπόκρισιν εις τα προβλήματα των22. 

Η αντικυβερνητική επιτροπή, ήτις δεν είναι εΐ μη εν άπλουν σχεδόν φρον-
τιστήριον, δηλαδή με πολλά περιορισμένην εξονσίαν, μένει εδώ, εως να δία
λυθή η Συνέλευσις, ήτις θέλει διαλυθή εντός της εβδομάδος, και να συγκρο
τηθη το Βουλευτικόν, και τότε ίσως μεταβή άλλαχου. Δια το Ναύπλιον σκο
πούν, αλλά δεν εμβαίνουν ακόμη, ενόσω ο Γρίβας κατακρατεί το φρούριον και 
πράττει τα μύρια κακά. Περί καθαρισμού των φρουρίων, τα όποια όλα κατέ
χονται από ομοίους σχεδόν δυνάστας κaι κακούργους, εγινεν απόφασις, αλλά 
δεν ευρέθη ο τρόπος εισέτι, ούτε γίνεται τι χωρίς χρημάτων. 

Παύω διότι κατήντησα πέραν του μέτρου άπεραντολόγος, και δεν το 
έκαμα ει μή δια να ευχαριστήσω την περιέργειάν Σας, διότι ενόμισα αναγκαίον 
να μή Σας λανθάνη τίποτε των όσα είπα. Δa τούτο παρακαλώ να μου συγ
χωρήσετε, καθώς και αν δεν ημπορώ να εκπληρώ το έργον τουτο κατά την ευ
χήν μου και κατά την επιθυμίαν Σας. Μένω με σέβας. 

της εξοχότητός Σας δουλος και πρόθυμος όλος 

μιχαλάκης Οικονόμου 

3 

10345 

Ευγενέστατοι Κύριοι! 

Ίσως μ εγκαλέσατε ως αμελή, ίσως μ' εκατηγορήσατε ως απολίτευτον 
διότι, εν ω με ηξιώσατε γραμμάτων Σας, δεν ηξιώθην να αποκριθώ εις αυτά. 
Γνωρίζω ότι, όσα και ό,τι φέρω εις αθώωσίν μου, δεν θέλουν φανή ικανά, αν 
δεν με αθωώσητε Σεις, εξ ευγενών φρονημάτων και αισθημάτων κινούμενοι· 
εις τουτο μάλλον η εις τους οποίους -ήθελα φέρει λόγους επιστηρίζομαι, και 
ελπίζω ότι θέλω άθωωθή. 

Έχω, Κύριοι, έργον, το όποιον μου στερεί, κατά δυστυχίαν, όλον τον 
καιρόν διότι είμαι μόνος, και εγώ γράφω, αντιγράφω, διορθόνω, και πέμπω 
τάς εφημερίδας· και ουτως ευρίσκομαι είς παντοτινον αγώνα. Αλλ' ο αηδέ
στατος ούτος αγών ήθελε γίνεσθαι οπώσουν υποφερτός, αν δεν εμιγνύετο και 
με πολλά λυπηρά, μερικά και κοινά. Και πιστεύσατέ μοι, Κύριοι, ότι πολλά
κις δια την κατέχουσαν την ψυχήν μον λύπην λησμονώ και τον ίδιον εαυτόν 
μου. Αν τα κοινά πράγματα ήσαν καλήτερα, αν οι Έλληνες απεφάσιζαν να 
γενώσιν άνθρωποι, αν έβλεπα σημεία αρετής και πατριωτισμού, και τα μεγα
λήτερα μερικά κακά δεν ήθελαν με λυπεί. Αλλ' αυτά είναι τοιαύτα, ώστε δεν 

22. Βλ, και Ν, Σ π η λ ι ά δ η , οπ, παρ., τ. Γ' σ. 191. 
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ημπορεί ο οπωσούν ευαίσθητος πολίτης να μη λυπήται, να μη μελαγχολα. Αι 
φατρίαι και διχόνοιαι θέλουν υπάρχει και αφ' ου πλέον δεν υπάρχει Ελλάς, 
και προτήτερα θέλει εξέλθει η ψυχή εκ τον σώματος η τα πάθη εξ αυτής. Πώς 
να μη λυπήται λοιπόν ο ευαίσθητος άνθρωπος ; Δι αυτά τα κακά παρημελή
θη η σωτηρία της ακροπόλεως των Αθηνών, και ήδη εγινεν αδύνατος- λέγω 
αδύνατος διότι ακούσατε τι κακόν μας συνέβη κατ' αντάς, και εκ τούτον 
συμπεράνατε αν είναι δυνατόν πλέον να σωθή η ακρόπολις. 

Κατά τι απροσδόκητον ευτύχημα ηνώθησαν τα δύο στρατόπεδα, το εις 
το δεξιόν, και το εις το αριστερόν μέρος του Πειραιώς, η το εις τον Φαληρέα 
και το εις Κερατσίνι1. Αφ' ου τουτο κατωρθώθη, εκόπη η κοινωνία του ε
χθρού προς τους ολίγους εν τω μοναστηρίω του άγ. Σπυρίδωνος Τούρκους. 
Ούτοι, μη δυνάμενοι πλέον ν' άντισταθώσιν, εζήτησαν ελευθέραν εξοδον, και 
ai περιστάσεις απαιτούσαν να γενή το ζήτημα' αλλ' οι στρατιώται παρεσπόν
δησαν, και εφόνευσαν τους Τούρκους2. Μετά τινας ημέρας3 ανοίχθη πόλεμος 
παρά διαταγήν ο Καραϊσκάκης εδραμε να τον παύση· αλλά, κακή τύχη, επαυ
σεν αυτός από του να ζή. Τουτο επροξένησεν ακραν δειλίαν εις το στράτευμα. 
Μ' όλον τουτο ο αρχιστράτηγος, και οι λοιποί αρχηγοί, και ο πρώτος στόλαρ
χος, Ι/ ηθέλησαν την δευτέραν ημέραν μετά τον θάνατον του Καραϊσκάκη να 
βάλωσιν εις πραξιν σχέδιον, το οποίον εγένετο και ενεκρίθη προ του θανάτου 
αυτού. Το σχέδιον ήτον, να γενή απόβασις ικανού στρατεύματος εις τάς αλυ
κάς, κάτωθεν του Φαλήρου, και το αποβάν στράτευμα να προχώρηση δια νυ
κτός προς τάς Αθήνας, και εκ συμφώνου οι εντός της ακροπόλεως και οι 
εκτός να κυριεύσωσι την πάλιν. Η απόβασις εγινεν, αλλ' έγινε τοιαύτη, ο
ποία ήτον καλήτερον να μή εγίνετο. Δια την αταξίαν και απείθειαν και άνοη-
σίαν εξημερώθησαν άποβαίνοντες oι ημέτεροι, η μάλλον ήτον μία ώρα της 
ημέρας καθ' ημάς, και μόλας έλαβε τέλος η απόβασις*. Μ' όλον τουτο ο έ
χθρας δεν εννόησε. Το στράτευμα εκίνησε προς τάς Αθήνας, αλλ' αντί να πρά
ξη κατά το σχέδιον, είτε δια δειλίαν είτε δι' αλλην αιτίαν δεν επροχώρησε, 
και ηθέλησε να οχυρωθή εις διάφορα κομμάτια όχι μακράν της ακροπόλεως. 
Μόλις άρχισαν να οχυρόνωνται οι εδικοί μας, και ιδού παρουσιάζεται εμπρο

1. Τα δύο στρατόπεδα ενώθηκαν στις 13 Απριλίου 1827 μετά από συνδυασμένη 
επίθεση από στεριά και θάλασσα. 

2. Βλ. την περιγραφή του γεγονότος και στη Γενική Εφημερίδα, άρ. φύλ. 41/19 
Απριλίου 1827, όπου δημοσιεύεται και η αναφορά του Τσώρτς στην Αντικυβερνητική 
Επιτροπή. 

3. Στις 22 Απριλίου. 
4. Πρβλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , οπ. παρ., τ. Β' σ. 516-517, Άρχείον του Στρατη

γού Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , τ. Β' Απομνημονεύματα, σ. 238, Χ. Β υ ζ ά ν τ ι ο ς , Ιστορία 
των κατά την έλληνικήν έπανάστασιν εκστρατειών και μαχών, έκδ, οίκος Γ. Τσουκαλά, 
Αθήναι 1956, σ, 199, 
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σθέν των ο έχθρας πανστρατιά, έχων και έως 2.000 Ιππικον5· ώρμησεν αμέσως 
το ίππικον εις τα τρία πρώτα ταμπούρια, των Σουλιωτών, τον τακτικού και 
των 'Αθηναίων, και των Κρητών και επειδή ήσαν ατελείωτα και αδύνατα 
δεν ημπόρεσαν ν' άνθέξωσιν. Όθεν συνεπλάκησαν οι εχθροί και οι ημέτεροι, 
και έσφάζοντο ανηλεώς. Οι εις τα αλλά ταμπούρια εδικοί μας βλέποντες το 
κακόν εκείνο, αντί να δράμωσιν εις βοήθειαν, έτράπησαν είς φυγήν προς την 
θάλασσαν, και όσοι αντών κατεφθάνοντο παρά των Ιππέων έσφάζοντο. Όλη 
η τραγική αντη σκηνή διήρκεσεν ήμίσειαν σχεδόν ώραν, και όμως έστερή-
θημεν τόσων ανδρείων αδελφών, στρατιωτών και αρχηγών, όσων ουδέποτε 
άλλοτε. ο αριθμός των κατ' αντήν την όλεθρίαν στιγμήν απολεσθέντων ανα
βαίνει είς χίλιους και επέκεινα. Κλαίομεν τον Λάμπρον Βέϊκον, Γ. Δράκον, 
Άθ. Τονσσιαν, Νουτσον, Γ. Τζαβέλα κ.λ. Σουλιώτας, τον Δ. Καλλέργην6 

αρχηγόν των Κρητών, τον Χ. Ίγγλέσην αρχηγόν τον τακτικού, και τον Ί. 
Νοταρά. Έκ του σώματος των Σουλιωτών και του τακτικού μόλις εγλύτωσαν 
50 η 60 άνθρωποι. Έν ω δε εκείνοι eσφάζοντο και εσφαζον, οι έν τω Πειραιεί 
έμεναν απλοί θεαταί, εν ω κατά το σχέδιον έπρεπε να ριφθώσιν εις τον εχθρόν, 
και να τον περισπάσωσιν'. Αυτό το δυστύχημα έρριψεν εις πανικον φόβον όλον 
το λοιπόν στράτευμα, και ήθελεν εις την στιγμήν να φύγη εκείθεν όλον, ως 
και έφυγαν αμέσως δσοι Πελοποννήσιοι ήσαν εκεί· αλλά κατά τι φοβεριζόμε
νοι, κατά τι ελπιζόμενοι δια των χρημάτων μόλις έμειναν εις τον Πειραιά, 
και άρχισαν οπωσούν να συνέρχονται εκ του φόβου αλλά κίνημα // να κά
μωσι πλέον εναντίον του έχθρον είναι σχεδόν αδύνατον. ο εχθρός άρχισε να 
κανονοβολή περισσοτερον την ακρόπολιν, και να την στενόχωρη. Έκ τούτων 
συμπεραίνετε αν είναι πλέον δυνατόν να σωθή η ακρόπολις, έν ω μάλιστα η 
φρουρά και πάσχει πολλάς ελλείψεις, και έδειλίασεν ετι μάλλον δια το ενώ
πιον των οφθαλ.μών της γεγονός μέγα δυστύχημα. η κατά θάλασσαν ευπρα
γία ημπορεί ίσως να βοηθήση και την ξηραν αλλά και είς τουτο μέχρι τουδε 
απαντώνται δυσκολίαι δια την έλλειψιν των χρημάτων, και οι ναυται μας χωρίς 

5. Ο αριθμός που δίνεται φαίνεται μεγάλος, ο Χ. Β υ ζ ά ν τ ι ο ς , δπ. παρ., σ. 201, 
γράφει για 3.000 πεζούς καΐ 600 ιππείς και ο Σπ. Τ ρ ι κ ο ύ π η ς , Ιστορία της Ελληνι
κής Επαναστάσεως, έν Λονδίνω 1853-57, τ. Δ' σ. 155, για 2.000 και 600 αντίστοιχα. 

6. Φαίνεται ότι δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή η αιχμαλωσία του Δ. Καλλέργη. 
7. Στη Γενική Εφημερίδα, άρ. φύλ. 44/4 Μαΐου 1827, η «ακινησία» του στρατού 

αποδίδεται στην άθυμία που εϊχε προκαλέσει ο θάνατος του Καραϊσκάκη «άλλως τε ο 
κατά την ήμέραν εκείνην επικεφαλής των στρατευμάτων τούτων στρατηγός Κίτσος Τζα
βέλας... δεν ήθελε μείνη είς άκινησίαν εάν δεν έμποδίζετο από ευλογον και ισχυράν 
αιτίαν». με αυστηρότητα ο Ν. Κ α σ ο μ ού λ η ς, δπ. παρ., τ. Β' σ. 518-519, 532, κα
ταδικάζει την αδράνεια των στρατευμάτων του Πειραιά και αποδίδει σ' αυτή τη μεγαλύ
τερη ευθύνη για την καταστροφή, χωρίς να βρίσκει δικαιολογίες για το γεγονός. την κα
τάπληξη τους για τη στάση αυτή εκφράζουν επίσης ο Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ π η ς, οπ. παρ., 
τ. Δ' σ. 158, και ο Τ h. G o r d o n , δπ. παρ., II σ. 396, 
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πληρωμής δεν εσυνείθισαν να υπηρετώσιν9 . Αλλ' ως πολλάκις δια θαυμάτων 
εσώθη η ταλαίπωρος Ελλάς, ουτως ίσως και τώρα διά τίνος θαύματος ημπο
ρεί να σωθή, και ας ελπίζω μεν εις την θείαν βοήθειαν, και εις την δυνατήν 
προστασίαν των εις οίκτον προς ημάς κινηυεντων κραταιών βασιλέων της 
Ευρώπης. 

η δε συνέλευσις ακόμη εξακολουθεί τα έργα της' αλλά κατ αυτάς τε
λειόνει και αυτή, και αρκετά εξετάθη. 

ο Κύριος Ζαχαριάδης εις Αίγιναν ακόμη μ' είπεν ονόματα τίνα των κα
λιών ομογενών, οίτινες προψθάνουσι τους εχθρούς της πίστεως και πατρίδος 
με όλα τα επιτήδεια· αλλά κατά συμβουλήν τίνων δεν εκρίθη ευλογον να κυ
ρηχθώσιν, ενώ, κατά δυστυχίαν, και εις την Ελλάδα αυτήν ευρίσκονται τοι
αύτα ανθρωπόμορψα τέρατα- πλην μανθάνων ότι οι εκ Ζακύνθου προμηθευται 
του Ιμπραχίμη9 δεν παύουσι και την σήμερον ακόμη άπα του να πέμπωσι 
τα αναγκαία εις τους ερημωτάς της Ηλιδος, θέλω τους θεατρίσει. 

Εις την άποστολήν των εφημερίδων ακολουθεί εντεύθεν αταξία δια την 
ελλειψιν της τακτικής κοινωνίας ακολουθεί δε και αυτόθι εις το καπνιστήριον, 
και τολμώ να παρακαλέσω δι Υμών όπου ανήκει, διά να διορθωθή το κακόν, 
δσον είναι δυνατόν. 

Παρακαλώ δε να σώζητε και εις το εξής τα αυτά φρονήματα και αισθή
ματα περί εμέ, και να με αγαπάτε, προστατεύητε και συμβουλεύητε, μένων 

της Υμετέρας ευγενίας 

Έκ Πόρου 1827 Μαίου 1 
εις τάς προσταγάς έτοιμος 

Θ. Φαρμακίδης 

4 

Ευγενέστατοι Κύριοι! 10344 

Εις προτητερινόν μου γράμμα Σας επερίγραψα εν συντόμω ως έτρεχον 
τα πράγματα της πατρίδος, και ήδη Σας τα περιγράψω ως τρέχουσιν επειδή 
ήξεύρω πόσον μέρος λαμβάνετε εις αυτά. Λυπούμαι ότι Σας γίνομαι Ιερεμίας. 
Η ανοησία και η κακία έφεραν τα πράγματα εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε 
Ιερεμίου είναι τωόντι χρεία. Λέγουν, ότι τα παθήματα γίνονται εις τους 
ανθρώπους μαθήματα. Τούτο πανταχού άλλοθι Ισως αληθεύει, όχι όμως και 
εις την 'Ελλάδα. και μετά τόσα δυστυχήματα το αυτό πνεύμα επικρατεί. ο 

8. Πρβλ. οσα γράφει στις επιστολές του ο Μ. Οικονόμου. 
9. Βλ. οσα γράφονται γι' αυτούς στην Εισαγωγή. 
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φατριασμός, η διχόνοια, η σπονδαρχία έγιναν είς τους Έλληνας έξις, και προ
τήτερα ημπορεί να εκβή η ψυχή εκ του σώματος των η τα πάθη εκ της ψυχής 
των. Είναι λυπηρόν, αλλ' είναι αληθές. Αι κακίαι των άλλων εθνών νομίζονται 
άρεταί είς την 'Ελλάδα. Δια να γένη τουτο, στοχασθήτε πόση διαφθορά των 
ηθών ημπορεί να ύπάρχη. Διa την εσχάτην αυτήν διαφθοραν δεν γνωρίζομεν 
ούτε είς τους νόμους ούτε είς την νομοτελεστικήν εξουσίαν εύπείθειαν εκ 
τούτου προκύπτουσιν άπειρα κακά. η νομοτελεστική εξουσία δεν έχει ισχύν 
είς την Ελλάδα, δια να τιμωρή τα κακά, και δεν έχει Ισχύν, διότι δεν θέλομεν 
και δεν θέλομεν, διότι δεν μας συμφέρει. Ό,τι πράττομεν, είς το ίδιον συμφέ
ρον αποβλέπομεν το δε κοινον συμφέρον μας είναι πάντη ξένον. Πολλοί εδυσ
αρεστούντο και εκραύγαζον κατά της προλαβούσης Διοικήσεως' οι αυτοί 
άρχισαν να δυσαρεστώνται, και κραυγάζωσι και κατά της ενεστώσης. 'Αλλ' οι 
κυβερνήται εκλέγονται και διορίζονται από του έθνους δια των πληρεξουσίων 
η αντιπροσώπων. Όταν η εκλογή γένη κακή, τις πταίει; ο εκλεγόμενος η ο 
εκλέγων; Και οι πλέον αμαθέστεροι ναυται, όταν ευρίσκηται το πλοίον εις 
κίνδυνον δια τρικυμίαν, διορίζουσι τον αξιώτερον εις το τημόνι. Το πολιτικον 
πλοίον της Ελλάδος κινδυνεύει, και κινδυνεύει, διότι ημείς το ηθελήσαμεν 
και όμως δεν εκάμαμεν καλήν εκλογήν του τημονιέρου (και εννοώ τους άντι
κυβερνήτας). Αν το πλοίον ναυαγήση, τις πταίει; Και όμως ημείς φωνάζο
μεν εναντίον του τημονιέρου· και άφ' ου εκάμαμεν τοιαύτην εκλογήν, δεν άφί
νομεν ούτε αυτόν, τον οποίον εκλέξαμεν, να κυβέρνηση, και από τώρα αρχί
σαμεν να αντενεργώμεν. Τουτο φανερόνει κακίαν ανοησίαν δεν ημπορώ να 
το ονομάσω· διότι τις ημπορεί να είναι τόσον ανόητος, ώστε να μη βλέπη 
εις ποίον κίνδυνον ευρισκόμεθα, και ότι τώρα μάλιστα πρέπει να παύσωμεν 
τάς επάρατους αντενεργείας ; Είναι παράξενον πράγμα και η ελληνική σπου
δαρχία! η πατρίς κινδυνεύει, και όμως μυρίας μηχανάς μεταχειριζό
μεθα, δια να λάβωμεν υπουργήματα ! και περισσότερον φροντίζομεν περί τού
του η περί της σωτηρίας της πατρίδος, // και επομένως ημών αυτών. η 
σπονδαρχία αυτή προέρχεται εκ δύω αιτιών, της φιλαρχίας, και φιλοκλοπίας. 
Καθείς προσπαθεί να εμβη εις υπούργημα οποιονδήποτε, δια να κλέψη και 
δσω επικερδεστερον είναι το υπούργημα, τόσω περισσοτέρους σπουδαστάς 
ευρίσκει1. Το εθνικόν ταμείον ευρίσκεται την σήμερον είς εσχάτην απορίαν, 
και ο μόνος πόρος της Ελλάδος είναι ο δασμός. Μύριοι ώρμησαν, δια να γενώσι 

1. Είναι πολύ γνωστές οι ατασθαλίες στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος που 
κοινοποιήθηκαν στην Συνέλευση της Τροιζήνας από την επιτροπή που με απόφαση της 
Συνέλευσης της Επιδαύρου είχε διοριστεί για να επεξεργαστεί τους εθνικούς λογαρια
σμούς της πρώτης περιόδου. η «Λογιστική» αυτή επιτροπή στην αναφορά της παρατη
ρεί ότι τα εθνικά κατάστιχα ήταν νοθευμένα, γεμάτα πλαστές μερίδες, λάθη, ανωμαλίες 
και ελλείψεις, βλ. Α. Ζ. Μ ά μ ο υ κ α ς, Τα κατά την άναγέννησιν της Ελλάδος, τ. Η', 
έν Πειραιεϊ 1839-1852, σ. 17-19 και Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , οπ. παρ., τ. Γ' σ. 245. 
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δασμολόγοι· τάχα πατριωτικώ ζηλω κινούμενοι; όχι! αλλά κλεπτικώ σκοπώ! 
Ώστε και ο έσχατος οβολός είναι κίνδυνος μη κλεφθή, εν ω έπρεπε να χρησι
μεύση εις σωτηρίαν της πατρίδος. αλλά πώς ημπορεί να περισταλή η τόση 
κλίσις είς την κλοπήν; αν τιμωρώνται οι δημόσιοι κλέπται, αφ' ου ηθική δεν 
υπάρχει' αλλά τις τιμωρεί; η τις ημπορεί να τιμωρήση; η τις είναι άναμάρτη
τος, δια να ρίψη πρώτος τον λίθον; Άλλο κακόν! είς τα υπουργήματα και 
επαγγέλματα δεν διορίζονται οι άξιοι. Όστις κυβερνήτης έχει σχετικούς, ας 
είναι και άναξιώτατοι, προσπαθεί εξ αυτών να χώση εις τα ύπουργήματα· εκ 
τούτου καλόν προσμένεται; Έκ της συντόμου ταύτης περιγραφής γνωρί
ζετε την πολιτικήν της 'Ελλάδος καταστασιν, και τι ημπορεί τις να προσμένη. 
"Αν συμβή τι καλόν, θέλει είναι τυχηρον και εκ θαύματος. 

Θέλετε και την πολεμικήν της 'Ελλάδος καταστασιν ; Ιδού και αύτη εν 
συντόμω, ο θάνατος του Καραϊσκάκη έπρεπεν αναμφιβόλως να επιφέρη κακά 
αποτελέσματα. Το στράτευμα είχε λάβει προς τον Καραϊσκάκην ύπόληψιν, 
και όταν ωδηγείτο παρ' αύτου ήλπιζεν ότι θέλει νικήσει. Η υπόληψις του 
αρχηγού Ισχύει και είς τα τακτικά στρατεύματα, πολλώ μάλλον εις τα άτα
κτα. Αφ' ου απέθανεν ο Καραϊσκάκης, το στράτευμα εδειλίασε, και εις άλ
λον αρχηγόν δεν είχεν υπόληψιν, και, κατά δυστυχίαν, δεν υπήρχεν άλλος άξιος. 
ο Καραϊσκάκης ευρήκε το μυστήριον να ενόνη τα διεστώτα, και να φέρη είς 
ομόνοιαν τα διχονοουντα. Αφ' ου απέθανεν, έπρεπε να προξενηθή και λύσις 
των ενωτικών του στρατεύματος δεσμών, και να γεννηθώσιν αντιζηλίαι. Εις 
δυσθυμίαν, δειλίαν, διαίρεσιν και διχόνοιαν εύρισκόμενον το στράτευμα δια 
τον θάνατον του άρχηγου του, ό,τι κίνημα και αν εκαμνεν, έπρεπε να αποτύχη, 
ως και συνέβη την 24 του Απριλίου. Όλοι, όσοι εγνώρισαν την ήθικήν του 
κατά τον Πειραιά στρατεύματος καταστασιν μετά τον θάνατον του Καραϊ
σκάκη, δεν επρόσμενόν τι γενναΐον. Το κατά την 24 του Απριλίου δυστύχη
μα διέφθειρεν εις εσχατον βαθμον την ήθικήν του στρατεύματος εκείνου, και 
η διαφθορά αυτη προχωρούσα καθ' εκάστην έφερε το στράτευμα εκείνο εις 
τοιαύτην καταστασιν, ώστε δεν ωμοίαζε πλέον στράτευμα. // Πάς δεσμός 
ελύθη· άκρα αταξία, απείθια, σύγχυση εκυρίευσε τον άθλιον εκείνον όχλον. 
Από μικρου εως μεγάλου εζήτουν όλοι την εκ του Πειραιώς μετάθεσιν του 

στρατοπέδου η κυρίως την διάλυσιν, και τώρα μεν επροφασίζοντο τουτο, άλλοτε 
δε άλλο και ποτέ δεν ήσαν εις άλλο σύμφωνοι ειμή είς την φυγήν, και βιαζόμε
νοι έμειναν εκεί ολίγας ημέρας. Ούτε η παρουσία του αρχιστρατήγου, ούτε αι 
υποσχέσεις του, ούτε aι απειλαί του ημπόρεσαν να ίσχύσωσι κατά τι' επροσ
πάθησε παντοίοις τρόποις να τους πείση ότι συμφέρει τα μέγιστα είς όλην 
την πατρίδα η κατάσχεσις και φύλαξις του Πειραιώς· αλλά τις επείθετο; 
"Οθεν αφέθη και η κατά πάντα λόγον χρησιμωτάτη εκείνη θέσις,2 και οι εν 

2. Τα στρατεύματα, όπως ήδη αναφέρθηκε, αναχώρησαν στις 16-17 Μαΐου από το 
στρατόπεδο του Φαλήρου για τη Σαλαμίνα κι από έκεϊ τα περισσότερα για την Πελοπόν
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ακροπόλει αφηρέθησαν ούτως και την μόνην παρηγορίαν, την οποίαν έλάμβα-
νον εκ της γειτονίας τον στρατοπέδου εκείνου, και εις ποίαν κατάστασιν ευ
ρίσκονται τώρα οι δυστυχείς εκείνοι ήρωες άγνοουμεν. Ο αρχιστράτηγος 
περίλυπος εις το ανόητον κίνημα τουτο επέρασεν είς Αίγινα, και ασχολείται 
εκεί είς σχεδίασιν άλλου είδους πολέμου είς την Ελλάδα, και άλλο είδος πο
λέμου παρά το Ίσπανικονζ επί της εισβολής των Γάλλων επί Ναπολέοντος 
χρησιμώτερον και ώφελιμώτερον δεν είναι, κατά την γνώμην ανδρών έμπει
ροπολέμων ξένων. η σύστασις μεγάλων στρατοπέδων είναι δύσκολος πλέον 
προς τοις άλλοις και δια τάς πολλάς ελλείψεις, και ούτε συμφέρει τόσον. Εις 
την στερεαν 'Ελλάδα ακόμη ευρίσκονται τήδε κακείσε στρατιωτικά σώματα, 
αλλά πολλοί των αρχηγών αυτών αμφιρρέπουσι, και καραδοκουσι το μέλλον*. 
Εις αθλιεστέραν κατάστασιν ευρίσκεται η Πελοπόννησος. Αυτη είχε την 
δυστυχίαν να μην εχη αρχηγούς άξιους0, και τα πάθη, aι φατρίαι, αι διχόνοιαι, 
αι άντενέργειαι την σπαράττουσι και τώρα ακόμη. ο δυστυχής λαός πάσχει' 
θέλει να πολεμήση, αλλά τις τον οδηγεί; Οι αρχηγοί του και προστάται του 
εις πάν άλλο ασχολούνται, περί παντός άλλου φροντίζουσιν, όχι δμως περί 
πολέμου, και δια να σκεπάσωσι την αναξιότητα και κακίαν των προφασίζον

νησο. Για το χάος, τις λιποταξίες, την αναρχία και την έλλειψη τροφίμων και εφοδίων 
που προηγήθηκαν, καθώς και τις ενέργειες του Τσώρτς, γράφει λεπτομερειακά ο Ν. 
Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , οπ. παρ., τ. Β' σ. 534-565· βλ. επίσης Δ. Α ΐ ν ι ά ν, οπ. παρ. σ. 143-147. 

3. Ο λεγόμενος πόλεμος της ανεξαρτησίας της Ισπανίας (1808-1814) εναντίον των 
Γάλλων του Ναπολέοντα, από τους πιο σκληρούς κι ενθουσιώδεις πολέμους, ήταν κυρίως 
ενα είδος αντάρτικου από άτακτους, διοικούμενους από διάφορες επαναστατικές στρα
τιωτικές ομάδες (ίσπ. junta), που ποτέ δεν οργανώθηκαν κανονικά και δεν απόκτησαν μια 
κεντρική διοίκηση , αλλά δρούσαν ανεξάρτητα στην κοινή τους προσπάθεια να εκδιώξουν 
τους Γάλλους. Κάθε είδους μέθοδος που χρησιμοποιείται από την παράνομη αντίσταση 
στον σύγχρονο κόσμο ήταν σε χρήση από τους Ισπανούς πατριώτες στον πόλεμο αυτό. 
Παράλληλα υπήρχαν στην Ισπανία και τακτικά αγγλικά στρατεύματα υπό τον δούκα 
Γουέλλιγκτον, που πολεμούσαν ακολουθώντας όλους τους κανόνες του τακτικού πολέμου. 
Γενικά Εργα, κατατοπιστικά όμως για το θέμα αυτό, σημειώνουμε τα ακόλουθα : 
W. C. A t k i n s o n , A History of Spain and Portugal. Pelican Books, Penguin, 
1965, R. C a r t , Spain 1808-1939. The Oxford History of Modern Europe. Oxford 
University Press, 1966, C. E. C h a p m a n , A History of Spain. Founded on the 
Historia de Espana y de la Civilizaciófi Espafiola of Rafael Altamira. Collier -
MacMillan, 1965, H. L i v e r m o r e , A History of Spain. Allen and Unwin, 1966. 

4. Μετά την παράδοση της Ακρόπολης οι φρουρές που είχε αφήσει ο Καραϊσκάκης 
στη Ρούμελη εγκατέλειψαν τις θέσεις τους· αυτοί που φύλαγαν το Δίστομο και αλλά μέρη 
αποσύρθηκαν στον Ισθμό, άλλοι έφυγαν στα βουνά. η αντίσταση συνεχίστηκε στα 
βουνά της Αιτωλίας από τον Δημήτρη Μακρή και λίγους ακόμη οπλαρχηγούς, ενώ άλ
λοι έκαναν «καπάκια» με τον Κιουταχή, βλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , οπ. παρ., τ. Β' σ. 586, 
Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς , οπ. παρ., τ. Γ' σ. 314-315. 

5. ο Φαρμακίδης, όπως σχολιάστηκε και στην Εισαγωγή, παραγνωρίζει τελείως 
την αξία του Κολοκοτρώνη και των άλλωνσ τρατιωτικών, βλέποντας μόνο τα τρωτά τους 
σημεία. 
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ται προφάσεις εν άμαρτίαις. Λείπουσι, λέγουν, aι τροφαι, λείπουν τα πολεμο
φόδια, πώς ήμπορουμεν να συστήσω μεν στρατόπεδα; Αλλά τους είδαμεν και 
όταν δεν έλειπαν ουτε τροφαι ουτε πολεμοφόδια. Ο λαός φωνάζει ότι οδηγίαν 
θέλει, και αυτός οικονομεί τα λοιπά. Έπειτα δεν είναι χρεία στρατοπέδων, 
αλλά μικρών σωμάτων, άλλ' ουτε αυτά συνάγονται διότι δεν θέλουσιν oι αρ
χηγοί. Η πτώσις του Χλουμουτσίου6 αύξησε την νέκρωσιν, και επροξένησε 
πανικον φόβον εις όλας τάς γειτονικός επαρχίας. ο Ίμπραχίμης μεταχειρί
ζεται δολίως ήμερότητα1, άφ' ού ειδεν ότι η αγριότης δεν ωφελεί. Η δολία 
αυτη ημερότης είναι φόβος μη μας βλάψη καιρίως, αν δεν προλάβωμεν // το 
κακόν, και το κακόν προλαμβάνεται όταν oι αρχηγοί δράμωσιν εις τας επαρ
χίας προς παρηγορίαν των λαών· αλλ' έως τώρα ουτε κλίσιν ουτε δρεξιν έδει
ξαν προς τούτο οι καλοί αρχηγοί, και ο γενικός αρχηγός κατατρίβεται εις Ναύ
πλιον, προσμένων φορτεία τροφών και πολεμοφοδίων, δια να συστήση γενικά 
στρατόπεδα8! Αλλοίμονον εις εκείνους, οι όποιοι προσμένουν από τοιούτων 
ανθρώπων σωτηρίαν! 

Κατ' αυτήν την περιγραφήν όλοι είμεθα απελπισμένοι· απελπίσθησαν ως 
και εκείνοι, οι όποιοι ποτέ άλλοτε δεν εκλονίσθησαν. Όλοι λέγομεν ότι, ως 
προς ημάς, η Ελλάς τετέλεσται, και μόνον δια θαύματος θείου, η δια ξένης 
βοηθείας ημπορεί να σωθή· αλλά το θείον θαυμα η η ξένη βοήθεια πρέπει να 
συμβώσι ταχέως. 

Είναι λυπηρον τωόντι, και αίσχρον εν ταύτώ, η τόση εις ημάς απελπι
σία αδίκως και παραλόγως. ο εις όλην την Ελλάδα ευρισκόμενος εχθρός μό
λις συμποσουται εις 20.000, και ημείς ασυγκρίτω λόγω περισσότεροι αυτών 
απελπίσθημεν, εν ω ενός μηνός, η δύω μηνών το πολύ, ενθουσιασμός και 
πατριωτισμός κοινός ήτον ικανός να σώση δια παντός την 'Ελλάδα. αλλά 
που ενθουσιασμός ; που πατριωτισμός; Απελπίσθημεν οι ανόητοι αλόγως και 
άναιτίως και άπεθάνομεν προ του ν' άποθάνωμεν. Καθήμενοι κλαίομεν την 
κατάστασιν μας, εν ω επρεπεν δλοι να κινηθώμεν, και προσμένομεν, τάς χεί
ρας δεμένας έχοντες, καθ' ώραν τον θάνατον, και νομίζομεν χάριν εις τον ανά
ξιον έχθρον ότι μας αφίνει ακόμη και ζώμεν, οι ανάξιοι αληθώς ζωής. Όστις 
δύναται μόνος να σωθή, ευρισκόμενος εις κίνδυνον, και δεν σώζεται, είναι άξιος 

6. Το Χλουμούτσι παραδόθηκε στις 4 Μαΐου μετά από πολιορκία τριών εβδομάδων. 
Μετά την παράδοση του ο Ιμπραήμ έγινε απόλυτος κύριος της Ηλείας. 

7. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , δπ. παρ., σ. 743, Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ο.π. παρ., τ. Γ' σ. 
348-349, κ.ά. 

8. Ο Κολοκοτρώνης, που είχε διοριστεί από τον Τσώρτς Γενικός Αρχηγός των 
πελοποννησιακών όπλων, ξεκίνησε στις 31 Μαΐου για τα ενδότερα χωρίς ψωμί και πολε
μοφόδια, αφού την προηγουμένη με σύντομη αναφορά του εξέθετε στην κυβέρνηση τα 
δσα είχαν μεσολαβήσει, βλ. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , δπ. παρ. σ. 744. Κι έδώ ο Φαρμακίδης 
ταυτίζει τη θέση του μ' εκείνη της 'Αντικυβερνητικής Επιτροπής, που στρεφόταν κατά 
του Κολοκοτρώνη. 
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απώλειας, είναι ανάξιος ελέους και συμπαθείας, και τοιούτοι είναι οι Έλληνες. 
Βλέπων το δυνατόν της σωτηρίας μας, και την αδικον και αναξίαν απελπι
σίαν μας σπαράττομαι την ψυχην, και κατατηκομαι. Που ήκούσθη ποτέ 
παρ' άνθρωπου «πλήρωσε μοι, ξένε, δια να σβύσω την καιομένην οικίαν μου;». 
Και όμως ημείς το λέγομεν, και υβρίζομεν και Κοχράνην και Τζούρτζην, διό
τι δεν έφεραν μεθ' εαυτών φορτεία λιρών η ταλλήρων, δια να μας πληρόνωσι 
να πολεμώμεν υπέρ ημών αυτών. Και δεν συλλογιζόμεθα ότι, αν εξακολουθώ
μεν να πραττωμεν και να φλυαρώμεν ως κάμνομεν, θέλομεν παροργίσει και 
αυτούς τους δύο, και πάντα άλλον φιλέλληνα, και θέλουν μας εγκαταλίπει 
όλα τα έθνη, τα οποία έδειξαν προς ημάς τόσην συμπάθειαν, ώστε ολόκληρον 
χρόνον μας τρέφουσιν. // 

Τοιαύτη είναι, Κύριοι, η άξιοδάκρυτος κατάστασίς μας ηθικώς, πολιτι
κώς και πολεμικώς, και δεν ήθελα έκφρασθή ουτως προς άλλον τινά. Λυπειται 
η ψυχή μου και όταν συλλογίζωμαι, πόσω μάλλον όταν γράφω την πομπήν 
του έθνους μου. Καθ' έκάστην εύχομαι τον θάνατον, δια να μη βλέπω πλέον 
ούτε ν' ακούω. Έχω, προς περισσοτέραν δυστυχίαν μου, και φύσιν τοιαύτην, 
ώστε και το παραμικρον κακόν προσβάλλει σφοδρώς εις την ψυχήν μου, και 
δια τοντο η ψυχή μου ευρίσκεται εις διηνεκή λύπην και ταραχήν. 

Γνωρίζω, Κύριοι, ότι Σας λυπώ· και άλλοτε δεν θέλω το κάμει. Έν 
τοσούτω μένω με το ανήκον σέβας [. . .]. 

της υμετέρας [ ] 

Έκ Πόρου 1827 Μα[Ϊου] 

εις τάς επιταγάς έτοιμος 

Θ. Φαρμακίδης 
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