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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Κ. Λ Ο Υ Κ Ο Υ 

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΤΟ 1831 

ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ* 

Ή πολύμηνη αντίθεση ανάμεσα στην Κυβέρνηση τού Ιω. Καπο
δίστρια καί τήν αντιπολίτευση κορυφώθηκε τήν 1η Αυγούστου 1831, 
όταν οί Υδραίοι ανατίναξαν τόν εθνικό στόλο στον Πόρο. Τά θλιβερά 
αυτά γεγονότα καθώς καί ή πίεση τών διπλωματικών αντιπροσώπων 
τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας ανάγκασαν τόν Κυβερνήτη νά συγκαλέ
ση Εθνική Συνέλευση στό Α ρ γ ό ς για τό Σεπτέμβριο τού 1831. Τά 
σχετικά διατάγματα καλούσαν τους Έλληνες ή νά επικυρώσουν τους 
πληρεξουσίους πού είχαν παρευρεθή στην Εθνοσυνέλευση τού 1829 ή 
νά εκλέξουν άλλους 1. Ή εκλογή όμως νέων πληρεξουσίων ήταν σα
φώς αντίθετη στίς αποφάσεις τής τελευταίας Εθνοσυνέλευσης, ή οποία 

* Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται οί ακόλουθες βραχυγραφίες : F .O.= 
Αρχείον τού Foreign Office, πού βρίσκεται στό Public Record Office. επιτ. = 
επιτομές στα ελληνικά τής αλληλογραφίας τού Foreign Office μέ τόν Dawkins, 
Αντιπρέσβη τής Μ. Βρεταννίας στην Ελλάδα, τις όποιες πρόκειται νά εκδώση 
σύντομα τό Κέντρον Ερεύνης τής Ιστορίας τού Νεωτέρου Ελληνισμού τής Ακα
δημίας Αθηνών. Ευχαριστώ θερμά τόν Διευθυντή τού Κέντρου κ. Ελ. Πρεβελάκη 
για τήν καλοσύνη πού είχε νά θέση στή διάθεσή μου τις μικροταινίες καθώς καί 
τίς επιτομές αυτών τών εγγράφων. ΓΑΚ - Γενικά Αρχεία τού Κράτους· Αρχ. Καπ. 
= Αρχείον Ιονίου Γερουσίας — Τμήμα Καποδιστριακόν Αρχ. Βλαχ. — Ιστορικόν 
Αρχείον Γιάννη Βλαχογιάννη, πού βρίσκεται στα ΓΑΚ· φακ. = φάκελος· φ. = φύλλο· 
αντ. = αντίγραφο· πρωτ. = πρωτότυπο. σχ. = σχέδιο. 

1. «Γενική Εφημερίς τής Ελλάδος», έτος ΣΤ, φ. 59, 5-8-1831 καί Ι. Κ α π ο 
δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, εκδ. Ε. Bêlant, τόμ. 1-4 , Γενεύη 1839, ελλην. μετάφραση 
Μ. Σχινά, τόμ. Δ, Αθήναι 1843, σ. 250 - 251. Πρβλ. Δ ι ο ν υ σ . Κ ο κ κ ί ν ο υ , Ελ
ληνική Επανάστασις, τόμ. IB, Αθήναι 1960, σ, 473, 492. 
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εψήφισε : «Τα μέλη τής ενεστώσης Εθνικής Συνελεύσεως θέλουν συγκρο
τήσει τήν ακόλουθον Δ' Εθνικήν Συνέλευσιν, θεωρουμένην ώς συνέχειαν 
τής παρούσης."2 Τό μέτρο αυτό πάρθηκε από ανάγκη, γιατί πολλοί από 
τους πληρεξουσίους τού 1829, ενώ είχαν τότε πειθήνια ακολουθήσει 
τις υποδείξεις τοϋ Κυβερνήτη, τώρα ανήκαν στην αντιπολίτευση. Προ
φανώς ή δυνατότητα αντικατάστασής τους θά έδινε τήν ευκαιρία στους 
Διοικητές καί Εκτάκτους Επιτρόπους, πού θά είχαν τήν προεδρία 
στους εκλεκτορικούς συλλόγους, να εξασφαλίσουν τήν εκλογή κυβερ
νητικών υποψηφίων. Ήταν επιτακτικό για τήν κλονιζόμενη τότε Κυ
βέρνηση να φανή ότι ή μέγιστη πλειοψηφία τών Ελλήνων καταδίκαζε 
ώς ανταρτικές τις ενέργειες τών αντιπολιτευομένων καί περιέβαλλε με 
απόλυτη εμπιστοσύνη τον Κυβερνήτη3 . , 

Παρόμοια προβλήματα, μέ διαφορετικούς φυσικά στόχους, απα
σχολούσαν τους ηγέτες τής αντιπολίτευσης στην Ύδρα. Μέ πολλούς 
τρόπους, όχι πάντοτε ορθόδοξους, είχαν επιτύχει νά ταχθούν μέ τό μέ
ρος τους όλα σχεδόν τά νησιά τού Αιγαίου Πελάγους, από τα οποία 
ήταν εξασφαλισμένη ή εκλογή αντικυβερνητικών πληρεξουσίων. Επε ι 
δή όμως ήταν γνωστό ότι ή Κυβέρνηση δέν θά δεχόταν νά παρευρε
θούν στό Άργος αντιπρόσωποι τών επαρχιών πού είχαν εξεγερθή 4 

οι αντιπολιτευόμενοι αποφάσισαν νά συγκαλέσουν δική τους Εθνο
συνέλευση στην Ύδρα. Αλλά ή συνταγματική, όπως τήν ονόμασαν, 
Εθνοσυνέλευση έπρεπε νά έχη εθνικό καί όχι νησιωτικό χαρακτήρα : 
Μόνον έτσι θά διασκεδάζονταν οί κυβερνητικές κατηγορίες ότι μιά 
μειοψηφία φιλόδοξων ανδρών καί όχι τό έθνος ζητούσε πολιτική αλ
λαγή καί σύνταγμα. Στά άλλα μέρη τού κράτους, τή Στερεά καί τήν 
Πελοπόννησο, υπήρχαν αντιπολιτευόμενοι, ήταν όμως βέβαιο ότι δέν 
θά κατόρθωναν, μένοντας αβοήθητοι, νά επιτύχουν τήν εκλογή τών δι
κών τους πληρεξουσίων. Επιβαλλόταν λοιπόν ή λήψη τών μέτρων εκεί
νων πού όχι μόνον θά εμπόδιζαν τήν Κυβέρνηση νά επηρεάση, χρησι-

2. Πρακτικά Δ' Εθνοσυνελεύσεως, συνεδρ. 1 (24-7-1829) § 14. καί Κώδιξ Ψη
φισμάτων Δ' Εθνοσυν., ψήφισμα ΙΓ, αρθρ. Α και Β, στού Α ν δ ρ . Μ ά μ ο υ κ α , Τά 
κατά τήν αναγέννησιν τής Ελλάδος, τόμ. ΙΑ, Αθήναι 1852, σ. 64-65 καί 197-198. 

3. Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , Geschichte Griechenlands, τόμ. 1-2, 
Leipzig 1873 - 1874, ελλην. μετάφραση Αγγ. Βλάχου, τόμ. Β, Αθήναι 1876, σ. 361 ¬ 
362' Ρellion, La Grèce et les Capodistrias pendant l'occupation française de 
1828 à 1834, Paris 1855, σ. 221, 230. Για τήν επέμβαση τών διοικητικών οργάνων 
στις εκλογές βλ. ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., Έκτακτοι Επίτροποι - Προσωρινοί Διοικηταί, 
φακ. 129, 13-8-1831, πρωτ., Διοικητής Κορίνθου προς Διοικητή Αγίου Πέτρου καί 
Πραστού από Ναύπλιο (βλ. παράρτημα αριθ. 1)· F. Ο. 32/23, φφ. 17 - 19, 2/14-9¬ 
1831, αντ., G. Crowe προς Dawkins από Πάτρα (επιτ. 23/3α), 

4. P e l l i o n , ένθ' ανωτ., σ. 225, 
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μοποιώντας στρατιωτική δύναμη, τίς εκλογές, αλλά συγχρόνως θα δη
μιουργούσαν κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι αντιπολιτευόμενοι νά κερ
δίσουν στην παράταξή τους και όσους κατοίκους — και ήσαν αυτοί οί 
περισσότεροι — δέν είχαν σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Οί περιστά
σεις έξ άλλου δέν ήταν γιά τήν αντιπολίτευση δυσμενείς : Ό εθνικός 
στόλος είχε καταστραφή στον Πόρο και ή αντικατάστασή του θά αρ
γούσε πολύ, ενώ ή οικονομική κατάσταση τής Κυβέρνησης ήταν απελ
πιστική. Παράλληλα, οί πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι τής 
Αγγλ ίας καί τής Γαλλίας δέν έκρυβαν τή συμπάθειά τους γιά τήν υπό
θεση τής αντιπολίτευσης. 

Καταστρώθηκαν δύο σχέδια. Σύμφωνα με τό πρώτο, υδραϊκά πλοία 
θά επιχειρούσαν να φέρουν στό αντικυβερνητικό στρατόπεδο τή Σαλα
μίνα, στην οποία στάθμευαν αρκετά στρατεύματα καί υπήρχαν εθνι
κές αποθήκες· έπειτα, θά προσκαλούνταν οί Δερβενοχωρίτες νά βοηθή
σουν στην κατάληψη τού Ισθμού, γιά νά εμποδιστή ή ελεύθερη μετα
κίνηση κυβερνητικών δυνάμεων από τή Στερεά στην Πελοπόννησο5 . 
Ή επιχείρηση όμως στή Σαλαμίνα απέτυχε, γιατί οί συνεννοημένοι 
μέ τους αντιπολιτευόμενους στρατιωτικοί και πολίτες δέν κινήθηκαν, 
όπως είχαν ύποσχεθή, ένώ ή αντίσταση τών υπερασπιστών τού νησιού 
υπήρξε σφοδρή 6. Τό δεύτερο σχέδιο, πού προέβλεπε τή χρησιμοποίη
ση τών Μανιατών τού Λιμενιού καί τής Τζίμοβας7 γιά τή δημιουργία 
αντιπερισπασμού στα κυβερνητικά στρατεύματα καί τήν ενθάρρυνση 
τών αντιπολιτευομένων στις νότιες επαρχίες τής Πελοποννήσου, είχε 
θετικότερα αποτελέσματα. 

Στίς 6 - 8 Αυγούστου 1831 τό υδραϊκό μπρίκι «Απόλλων» διέφυ
γε εύκολα τόν αποκλεισμό πού γαλλικά πλοία, υστέρα από πρόσκλη
ση τού Κυβερνήτη, είχαν επιβάλει στην Ύδρα καί κατευθύνθηκε προς 

5. ΓΑΚ, Ιστορικόν Αρχείον Αλ. Μαυροκορδάτου, φακ. 17 (1829 - 1831), αρ. 
4954, 10-8-1831, σχ., [Κοινότης Ύδρας] προς τους Δ. Κριεζή καί Ιω. Σούτσο- συνημ
μένες, υπ' άρ. 4953, βρίσκονται καί οί οδηγίες γιά τόν τρόπο δράσης. Βλ. επί
σης καί τα έγγραφα υπ' άρ. 4955, 4959-4965. 

6. Ν ι κ . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, εκδ. Γ ι ά ν ν η Β λ α χ ο 
γ ι ά ν ν η , τόμ. Γ, Αθήναι 1942, σ. 415 - 416. Βλ. καί « Γ ε ν ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί ς » · 
έτος ΣΤ, φ. 64, 22-8-1831, σ. 297- 298· Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, εκδ. Α . Λι
γ ν ο ύ , τόμ. ΙΕ, Πειραιεύς 1931, σ. 503. 

7. Οί Μανιάτες αυτοί είχαν, μέ υποκίνηση τών Μαυρομιχάληδων, στασιάσει 
από τόν Ιανουάριο τού 1831 και παρά τίς προσπάθειες τής Κυβέρνησης δέν είχαν 
υποταχθή. Στρατιωτικός αρχηγός τους ήταν ό Ηλίας Κατσάκος Μαυρομιχάλης, ανι
ψιός τού Πετρόμπεη, ενώ μια επιτροπή, πού ονομάστηκε Συνταγματική Διοικητική 
Επιτροπή τής Σπάρτης, ανέλαβε τόν πολιτικό χειρισμό τού αντικυβερνητικού 
αγώνα. Βλ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , ενθ' ανωτ., τόμ. Β, σ, 381 - 386, 
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τά παράλια τής Μάνης8 . Ό πλοίαρχος του Εμμ. Γ. Βούλγαρης καί 
μια επιτροπή από τους Σ. Σπηλιωτόπουλο, Ν. Παπαλεξόπουλο καί Π. 
Παπαθανασόπουλο είχαν λάβει από τήν κοινότητα τής Ύδρας τις ακό
λουθες οδηγίες: νά συλλάβουν όσα κυβερνητικά πλοία συναντούσαν νά 
παρακινήσουν τους Μανιάτες νά εισβάλουν στίς γειτονικές τής Μάνης 
επαρχίες. νά ταχθούν υπό τις οδηγίες τού Κατσάκου Μαυρομιχάλη. 
Τά κυβερνητικά πλοία πού βρίσκονταν στα παράλια τής Μάνης καί 
Μεσσηνίας έπεσαν εύκολα στα χέρια τών Υδραίων, γιατί ήταν μικρά 
καί ή νομιμοφροσύνη τών πληρωμάτων τους αμφίβολη. Ό πλοίαρχος 
τού μίστικου «Εύπλους» Ν. Δέμπης καί οι ναύτες τής γολέτας «Άργος» 
ακολούθησαν πρόθυμα τόν «Απόλλωνα»· τό μπρίκι «Αχιλλεύς» τού 
Δ. Φωτιά αιχμαλωτίστηκε καί μόνο ή γολέτα «Σμύρνα» μπόρεσε νά δια
φυγή στην Καλαμάτα. Ο ί αντιπολιτευόμενοι, έχοντας εξασφαλίσει τώρα 
τόν απόλυτο έλεγχο στή θάλασσα, έπλευσαν στό Λιμένι. Εκεί, ή υδρα¬ 
ϊκή επιτροπή χρησιμοποίησε τήν πειθώ, άλλα καί τά χρήματα πού έφερνε 
μαζί της, για νά πείση τους Μανιάτες στην εφαρμογή τών σχεδίων της. 
Ό Κατσάκος όμως ζήτησε περισσότερα χρήματα καί οί νοικοκυραίοι 
τής Ύδρας ειδοποιήθηκαν σχετικά 9. 

Στό μεταξύ οι Μανιάτες απέτυχαν νά καταλάβουν τόν Μέζαπο, αν 
καί τά υδραϊκά πλοία κανονιοβόλησαν τους υπερασπιστές 10, καί παρά 
τήν αντίθετη γνώμη τής επιτροπής, πού επιθυμούσε γρήγορη εκστρα-

8. Οί Γάλλοι δέν τηρούσαν, όπως έπρεπε, τόν αποκλεισμό, αλλά άφηναν τά 
υδραϊκά πολεμικά πλοία νά αποπλέουν μέ τήν πρόφαση ότι ήταν εμπορικά. Βλ. Ι. 
Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τόμ. Δ, σ. 267, 270. Πρβλ. ΓΑΚ, Γενική Γραμμα
τεία, φακ. 273, 15-8-1831, πρωτ., Δ/τής Πόρου προς Κυβερνήτη. 

9. ΓΑΚ, Γραμματεία Δικαιοσύνης, φακ. 113, 31-8-1831, αντ., Εξομολόγησις τού 
Διευθυντού [Γ. Ι. Βούλγαρη] και τού Γραμματέως τής συλληφθείσης Γολέττας ό 
«Άργος», συνημμένη στό υπ' αρ. 2194 έγγραφο τής 2-9-1831. Πρβλ. καί δεύτερη γρα
πτή κατάθεση τών ανωτέρω στα ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 113, 3-9-1831 καί 4-9-1831, 
πρωτ. Ή γολέττα «Άργος» ανακτήθηκε από τά κυβερνητικά πλοία στίς 30-8-1831 
(«Γεν. Εφημερίς», έτος ΣΤ, φ. 68, 5-9-1831). Ειδικός απεσταλμένος από τήν Ύδρα 
είχε επιτύχει, στίς αρχές τού Αυγούστου 1831, νά πείση μερικούς από τους διοι
κητές τών κυβερνητικών πλοίων πού βρίσκονταν στα παράλια τής Μάνης νά προσ
χωρήσουν στην αντιπολίτευση. Παράλληλα, ήλθε σέ συνεννόηση μέ τους αρχηγούς 
τών εξεγερμένων Μανιατών για τόν καθορισμό κοινής δράσης. Βλ. Αρχ. Καπ., 
φακ. 340, 3-8-1831, άντ., Πρόκριτοι τής νήσου Ύδρας προς τή Συνταγματική 
Επιτροπή τής Σπάρτης, συνημμένο στό : Ι. Τομπακάκης [ Δ/τής Καλαμάτας καί 
Νησίου] προς Κυβερνήτη, 13-8-1831. Πρβλ. Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 

ΙΕ, σ. 501. 
10. «Γενική Εφημερίς», έτος ΣΤ, φ. 68, 5-9-1831, σ. 430- 431. Βλ. καί ΓΑΚ, 

Γεν. Γραμμ., φακ. 274, άρ. 879, 22-8-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας καί Νησίου 
προς Κυβερνήτη. 

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



78 Χρήστου Κ. Λούκου 

τεία στή Μεσσηνία, επέμειναν νά προσβάλουν τίς Κιτριές. Στίς 23 
προς 24 Αυγ. 1831, ύστερα από 20ωρη επίθεση από ξηρά καί θά
λασσα, οί κάτοικοι παρέδωσαν τήν Οχυρή αυτή θέση καί αποχώρη
σαν 11. Δυό μέρες αργότερα 500 Μανιάτες, με τόν Κατσάκο επικεφα
λής, κατέλαβαν τό Αλμυρό, αφού τό εγκατέλειψαν οί Καπετανάκηδες 
μόλις είδαν ότι τα υδραϊκά πλοία ετοιμάζονταν νά τους κτυπήσουν. 
Ή απουσία κυβερνητικών πλοίων δέν φόβισε μόνο τους υπερασπι
στές τού Αλμυρού, αλλά καί όλους τους άλλους Οπλαρχηγούς τής 
Δυτικής Σπάρτης, οί οποίοι είχαν μέχρι τώρα βοηθήσει τήν Κυβέρ
νηση στό μακροχρόνιο αγώνα της εναντίον τής οικογένειας τών Μαυ¬ 
ρομιχάληδων 12. Ή αδράνεια αυτή τών οπλαρχηγών εξασφάλιζε τα νώ
τα τών Μανιατών καί τους επέτρεπε νά κινηθούν ανενόχλητοι προς 
τή Μεσσηνία. 

Τό Αλμυρό Ορίστηκε κέντρο συγκέντρωσης τών αντικυβερνητικών 
στρατευμάτων. Σέ λίγο έφθασε εκεί ή Συνταγματική Διοικητική Επ ι 
τροπή τής Σπάρτης, διοικητικό όργανο τών εξεγερμένων Μανιατών, 
καί μαζί μέ τήν επιτροπή τής Ύδρας άρχισαν νά καταρτίζουν τά σχέ
δια τους. Συγχρόνως, επιστολές πού στάλθηκαν σέ όλες τίς επαρχίες 
τής Σπάρτης καλούσαν τους κατοίκους να εκλέξουν τους πληρεξου
σίους των για τήν Εθνοσυνέλευση τής Ύδρας καί νά σπεύσουν, όσοι 
ήθελαν, νά καταταχθούν στό συνταγματικό στρατό, πού ετοιμαζόταν, 
όπως έλεγαν, νά ενθαρρύνη καί τους λοιπούς Πελοποννησίους νά εκ
φράσουν ελεύθερα τά αισθήματά τους. Δέν έλειψε ή υπόμνηση ότι θα 
πληρώνονταν κανονικά γι' αυτή τους τήν πατριωτική υπηρεσία, ενώ 
στους πιο διστακτικούς τονίστηκε ή υποχρέωση νά φανούν αντάξιοι 
απόγονοι τού Λεωνίδα 13. Μέχρι τήν 1η Σεπτ. 1831 είχαν συγκεν¬ 
τρωθή 1.000 - 2.000 περίπου άνδρες, πού δέν αντιπροσώπευαν φυσικά 
όλη τήν Δυτική Σπάρτη. Ή πειθαρχία τών ατίθασων αυτών παλικα
ριών ήταν ένα από τά σπουδαιότερα προβλήματα τής υδραϊκής επι
τροπής, επειδή φοβόταν μήπως μιά παρεκτροπή αμαυρώση τό σκοπό 

11. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 274, αρ. 892, 24-8-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας 
προς Κυβέρνηση, καθώς καί τά συνημμένα έγγραφα. Αρχ. Καπ., φακ. 340, 23-8-1831 
καί 25-8-1831, Ι. Τομπακάκης προς Κυβερνήτη από Καλαμάτα. 

12. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 274, άρ. 901, 27-8-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας 
προς Κυβερνήτη· ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, άρ. 15, 8-9-1831, πρωτ., Έκτακτος 
Επίτροπος Σπάρτης προς Κυβερνήτη από Σκαρδαμούλα. 

13. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, άρ. 75, 31-8-1831, αντ., Συνταγματική Δ/κή 
Επιτροπή τής Σπάρτης προς τους κατοίκους τού Σταυροπηγίου από Αλμυρό (βλ. 
παράρτημα αρ. 2), συνημμένο μαζί μέ 3 άλλα έγγραφα παρόμοιου περιεχομένου στό 
υπ' άρ. 16 έγγραφο τής 8-9-1831, 
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όλης τής επιχείρησης. Ό φόβος ήταν δικαιολογημένος : οι Μανιάτες 
είχαν πολλές φορές συνδυάσει τήν επιδίωξη ευγενών στόχων μέ τήν 
αρπαγή καί τή λεησία. 

Οί Καλαματιανοί, στό μεταξύ, έβλεπαν μέ ανησυχία όλες αυτές τίς 
δραστηριότητες τών αντιπολιτευομένων, ενώ ό Διοικητής τους δέν 
έκρυβε τήν αγωνία του μήπως ναυαγήσουν οί προσπάθειες πού κατέ
βαλε για νά πάρουν οί εκλογές τών πληρεξουσίων τήν «ευθείαν οδόν» 11. 
Φόβος κατέλαβε τους πολίτες, όταν, υστέρα από τή κατάληψη τών κυ
βερνητικών πλοίων, οί Υδραίοι κυριάρχησαν στα παράλια τής Μάνης 
καί τής Μεσσηνίας. Οί καθησυχαστικές εγκύκλιοι πού μοίρασε ή επι
τροπή τής Ύδρας από τον «Απόλλωνα» δέν μείωσαν ούτε στό ελά
χιστο τίς ανησυχίες τών πολιτών15. Οί ελπίδες στηρίχτηκαν στό Γεν
ναίο Κολοκοτρώνη, πού έφθασε μέ 300 περίπου άνδρες για νά ενισχύ
ση τό εκεί στρατοπεδευμένο ΙΘ' τάγμα του Βλαχόπουλου, καί στή δια
βεβαίωση τής Κυβέρνησης ότι εθνικά καί ρωσικά πλοία αναχώρησαν 
καί σέ λίγο φθάνουν για νά σκορπίσουν τά υδραϊκά 16. 

Ή πρώτη σύγκρουση ήταν ατυχής για τά κυβερνητικά στρατεύ
ματα : μια Ομάδα Μανιατών, χωρίς τήν άδεια τής επιτροπής, προχώρη
σε από τό Αλμυρό μέχρι τά Γιαννιτσάνικα, λίγα χιλιόμετρα έξω από 
τήν Καλαμάτα, όπου οχυρώθηκε σέ δυο πύργους τού Κανερίνη Καπε
τανάκη. Εναντίον τους ήλθε ό Γενναίος καί στή συμπλοκή πού επα
κολούθησε φονεύθηκαν δύο άνδρες του καί πληγώθηκαν τρεις17 . Οί 
Μανιάτες μπόρεσαν τελικά νά διατηρήσουν τή στρατηγική αυτή θέση 
και σέ λίγο, μέ τή βοήθεια τών υδραϊκών πλοίων, νά καταλάβουν καί 
τό τελωνείο τής Καλαμάτας. Τρομαγμένοι οί Καλαματιανοί θέλησαν 
νά μεταφέρουν τά υπάρχοντά τους σέ ασφαλές μέρος, εμποδίστηκαν 
όμως από τό Διοικητή, πού τους διαβεβαίωσε ότι δέν υπάρχει κανένας 
κίνδυνος 18. 

Ό Κατσάκος, επικεφαλής τών Μανιατών του, πλησίασε στην Κα
λαμάτα καί μέ προκηρύξεις υποσχέθηκε στους κατοίκους «ασφάλεια, 

14. Αρχ. Καπ., φακ. 340, 17-8-1831, πρωτ., Τ. Τομπακάκης προς Κυβερνήτη 
από Καλαμάτα. 

15. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 274, αρ. 879, 22-8-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας 
προς Κυβερνήτη. 

16. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 274, αρ. 6228, 27-8-1831, σχ., Γραμμ. Επικρα
τείας προς Δ/τή Καλαμάτας. 

17. ΓΑΚ, Πληρεξούσιος Τοποτηρητής, φακ. 19, 31-8-1831, πρωτ., Θ. Κολοκο
τρώνης προς Αυγ. Καποδίστρια από Καρύταινα. 

18. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 8-9-1831, πρωτ., Πολίτες Καλαμάτας προς 
Κυβερνήτη. 
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ευταξία καί προστασία», αν έφευγαν από τήν πόλη τους τά κυβερνητικά 
στρατεύματα. Επειδή δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του, διέταξε επί
θεση. Στις 2 Σεπτ. 1831, λίγο πρίν τή χαραυγή, στίφη Μανιατών προσ
έβαλαν τις οχυρές θέσεις τής πόλης. Παράλληλα, ένα κανόνι πού οί 
Υδραίοι ναύτες είχαν βγάλει στην ξηρά, άρχισε να βάλλη από τό μέ
ρος τής παραλίας. Τά κυβερνητικά στρατεύματα απέκρουσαν τήν έφο
δο μέχρις ότου ό Νικήτας Φλέσσας, στον οποίο είχε ανατεθή ή φύ
λαξη ενός σπιτιού κοντά στό τείχος, διευκόλυνε τήν είσοδο τών Μα
νιατών παραδίνοντας τή θέση του καί βοηθώντας στην κατάληψη άλ
λων τριών σπιτιών. Οί επιτιθέμενοι όμως δέν μπόρεσαν να προχωρή
σουν περισσότερο στό εσωτερικό τής πόλης καί ό πόλεμος, από τις 
ίδιες θέσεις, συνεχίστηκε όλη τήν ημέρα. Ωστόσο, ή προδοσία τού 
Φλέσσα υπέσκαψε ακόμη περισσότερο τό κλονισμένο ήδη ηθικό τών 
πολιορκουμένων. Αρχ ισαν λιποταξίες, ενώ όλους φόβιζε ό κίνδυνος 
νέας προδοσίας : Ό Διοικητής καί ό Γενναίος υποπτεύονταν τους αξιω
ματικούς τού ΙΘ' τάγματος, οί οποίοι, μέ τή σειρά τους, υποπτεύον
ταν τους αντικυβερνητικούς Καλαματιανούς. Σταθμίζοντας τά δεδο
μένα ό Γενναίος αποφάσισε τήν υποχώρηση καί μαζί μέ τους στρατιώ
τες καί τή Διοίκηση έφυγε τά μεσάνυχτα για τή Φουρτζάλα, μια ώρα 
απόσταση από τήν Καλαμάτα. Τόσο βιαστική υπήρξε ή φυγή, ώστε 
μερικοί στρατιώτες δέν ειδοποιήθηκαν καί, παραμένοντας στίς θέσεις 
τους, αιφνιδίασαν τους Μανιάτες, οί οποίοι τό πρωί τής 3ης Σεπτεμ
βρίου όρμησαν ακάλυπτοι να καταλάβουν τήν πόλη. Οί απώλειες σε 
άνδρες ερέθισαν στό έπακρο τά σπαρτιατικά στίφη καί ή Οργή τους 
ξέσπασε όχι στους λίγους στρατιώτες τής Κυβέρνησης, που τους άφη
σαν νά φύγουν μέ συμφωνία, αλλά στους δυστυχείς καί ανυπεράσπι
στους πλέον κατοίκους τής Καλαμάτας. Σπίτια καί μαγαζιά λεηλατή
θηκαν, ενώ κινδύνεψε καί αυτή ή ζωή τών κατοίκων19 . 

Ή κατάληψη τής Καλαμάτας από τους Μανιάτες προκάλεσε αι-

19. Γ ε ν ν α ί ο υ Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα [χειρόγραφο Α], επιμ. 
Ε μ μ . Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , στή σειρά «Απομνημονεύματα Αγωνιστών τού 21» αρ. 1, 
εκδ. «Βιβλιοθήκη», Αθήναι 1955, σ. 210- 211. Πρβλ. ΓΑΚ, Γραμματεία Στρατιωτι
κών, φακ. 110, 14-9-1831, πρωτ., Ι. Κολοκοτρώνης προς Γραμμ. Στρατιωτικών από 
Φουρτζάλα· Αρχ. Καπ., φακ. 340, 2-9-1831, πρωτ., Ι. Τομπακάκης προς Κυβερνήτη 
από Καλαμάτα· ΓΑΚ, Εκτ . επίτρ. - Προσ. Διοικ., φακ. 98, 7-9-1831, πρωτ., Π. Μπούας 
προς [Αυγ. Καποδίστρια ( ; ) ] από Ναύπλιο· ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 113, αρ. 1, 
4-9-1831, πρωτ., Α. Βόβος προς Γραμμ. Δ/σύνης από Νησί (βλ. παράρτημα αρ. 3). Για 
τήν προδοσία τού Ν. Φλέσσα βλ. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 112,21-9-1831, πρωτ., 
Ι. Κολοκοτρώνης προς Γραμμ. Στρατ. από Φουρτζάλα, συνημμένο στό : Ο . Κολοκο
τρώνης προς Γραμμ. Στρατ., 21-9-1831. Για τίς λεηλασίες τών Μανιατών βλ. ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 8-9-1831, πρωτ., Πολίτες Καλαμάτας προς Κυβερνήτη, 
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σθηση μεγάλη καί οδήγησε σέ έκφραση φρονημάτων πού οί περιστά
σεις δεν είχαν επιτρέψει τήν εκδήλωσή τους. Οι αντικυβερνητικοί τής 
νότιας Μεσσηνίας πήραν θάρρος καί εκμεταλλευόμενοι τήν ξαφνική 
φυγή τών κυβερνητικών στρατευμάτων καί τών υπαλλήλων τής Διοίκη
σης, πού υποχώρησαν βορειότερα, κατόρθωσαν να επιβάλουν στους 
λοιπούς κατοίκους τή θέλησή τους. Ο λ α τα χωριά τής επαρχίας Κα
λαμάτας, το Νησί (Μεσσήνη) 20, ή Ανδρούσα 21, χωριά τής Μικρο¬ 
μάνης καί τά Εμπλάκικα 22 έσπευσαν μέ αναφορές, πού συνέταξε ή 
επαρχιακή δημογεροντία ή ή συνέλευση τών πολιτών, νά ταχθούν μέ 
τό μέρος τών αντιπολιτευομένων. Κι αν ακόμη υποθέσωμε ότι ô φόβος 
τών Μανιατών καί οί υποσχέσεις τής διοικητικής τους επιτροπής γιά 
μειωμένους φόρους ανάγκασαν ή παραπλάνησαν τους κατοίκους νά δεί
ξουν συμπάθεια προς τους συνταγματικούς, ή διαπίστωση παραμένει 
ότι ή τόσο διατυμπανιζόμενη απόλυτη αφοσίωση τών κατοίκων τής 
Πελοποννήσου στον Κυβερνήτη δεν ανταποκρινόταν πάντοτε στα πρά
γματα, άλλα ήταν ασταθής καί κατασκεύασμα, μερικές φορές τουλά
χιστο, τών διοικητικών του οργάνων 23. 

Ή Συνταγματική Διοικητική Επιτροπή τής Σπάρτης επαίνεσε ώς 
γνήσιους πατριώτες όσους ασπάστηκαν τήν υπόθεσή της καί τους πα
ρότρυνε νά κρατήσουν τά εθνικά εισοδήματα γιά τις ανάγκες τού αντι
κυβερνητικού στρατού καί νά εκλέξουν γρήγορα νέους, συνταγματικούς 
αυτή τή φορά, πληρεξουσίους. Επ ίσης συμβούλεψε νά αντικαταστα
θούν, αν φαινόταν αναγκαίο, οί δημογέροντες, γιατί αυτοί είχαν διορι¬ 
στή από τήν Κυβέρνηση 24. Παράλληλα, γιά νά διασκεδάση τους φόβους 
πού δικαιολογημένα δημιούργησε στους κατοίκους ή λεηλασία τής 
Καλαμάτας, ή επιτροπή απέδωσε τα δεινά στην πρόκληση τάχα τών 
στρατευμάτων τής Κυβέρνησης καί υποσχέθηκε «ευταξία», ασφάλεια 
και υπεράσπιση από κάθε απειλή 25. Μερικοί ομόφρονες, τέλος, δρα-

20. ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 113, αρ. Ι, 4-9-1831, πρωτ., Α. Βόβος προς 
Γραμμ. Δ/σύνης από Νησί (βλ. παράρτημα αρ. 3). 

21. ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 114, 4-9-1831, αντ., Επαρχιακή Δημογερον
τία Ανδρούσης προς Δ/κή Συνταγμ. Επιτροπή τής Σπάρτης, συνημμένο στό υπ' 
αρ. 824 έγγραφο τής 19-9-1831. 

22. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 749, 6-9-1831, πρωτ., Δ/τής Ανδρούσης, 
Μικρομάνης καί Εμπλακίκων προς Κυβερνήτη από Κατσαρού. Τά Εμπλάκικα ή 
Εμπλάκια ή Ιμλιάκια ήταν τουρκώνυμα χωριά τής Μεσσηνίας. 

23. Πρβλ. καί εφημερίδα « Ό Απόλλων», αρ. 57, 23-9-1831, σ. 237. 
24. ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. - Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, αρ. 84, 4-9-1831, πρωτ., Δ/κή 

Συνταγμ. Επιτροπή τής Σπάρτης προς Επαρχ. Δημογεροντία Ανδρούσης καί λοι
πούς κατοίκους από Καλαμάτα (βλ. παράρτημα αρ. 4). 

25. ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 113, αρ. 78, 4-9-1831, πρωτ., Δ/κή Συνταγμ. 
Επιτροπή τής Σπάρτης προς τους κατοίκους τού Καμαρίου από Καλαμάτα, συνημ
μένο στό υπ' αρ. 798 έγγραφο τής 12-9-1831. 
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στηριοποιήθηκαν μέ υποσχέσεις δόξας, τιμών, αξιωμάτων κλπ. 26, ενώ 
άλλοι, πού παρέμειναν πιστοί στην Κυβέρνηση, παρακινήθηκαν και 
πάλι να αναγνωρίσουν τήν πλάνη τους καί νά λάβουν μέρος στον 
«ευγενή σκοπό» 27. 

Ή απήχηση τής νίκης τών Μανιατών διαμόρφωσε για τήν αντι
πολίτευση ευνοϊκές συνθήκες όχι μόνο στίς επαρχίες γύρω από τήν 
Καλαμάτα, αλλά σ' όλη τή νότια Πελοπόννησο. Στην Κορώνη οί συν
ταγματικοί, πού χάρηκαν γιά τήν πτώση τής Καλαμάτας, άρχισαν νά 
κινούνται δραστήρια γιά μια συνεννόηση μέ τον Κατσάκο, καί γι' 
αυτό διάχυτος ήταν στην πόλη ό φόβος προδοσίας28 . Οί Μανιάτες έξ 
άλλου τής Ανατολικής Σπάρτης, θέλοντας νά επαναλάβουν καί αυτοί 
τά «κατορθώματα» τών συναδέλφων τους τού δυτικού τμήματος, ετοι
μάζονταν νά εισβάλουν στή Λακωνία. Ό Διοικητής τής τελευταίας 
καί ό στρατηγός Γ. Γιατράκος αγωνίζονταν νά προκαταλάβουν εκείνες 
τίς θέσεις από τίς οποίες θά εμπόδιζαν κάθε εισβολή, αλλά οί κάτοι
κοι έδειχναν αδράνεια. Δέν ήθελαν νά εξοπλιστούν παρά μόνον αν 
έφθανε στην περιοχή Ικανή στρατιωτική δύναμη γιά νά τους υπερα
σπιστή. άλλοι, ενώ κινδύνευε ή ίδια τους ή περιουσία, επέμεναν νά 
πληρώνωνται γιά τήν προσωρινή τους αυτή στρατιωτική υπηρεσία. 
Σέ συνεχή εγρήγορση βρισκόταν καί ό Διοικητής Σπάρτης, γιά να 
εμπόδιση μαζί μέ τόν Γερουσιαστή Τζανετάκη Γρηγοράκη τίς αναμε
νόμενες απόπειρες τών Ανατολικοσπαρτιατών νά λεηλατήσουν καί 
τήν περιοχή τού Έλους 29. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, στή Δυτική 
Σπάρτη οί Οπλαρχηγοί τηρούσαν ουδέτερη στάση· άλλοι από φόβο γιά 
τά κτήματά τους, πού βρίσκονταν σέ εδάφη ελεγχόμενα από τους Μα
νιάτες, άλλοι γιατί δέν έβλεπαν ναυτική κυβερνητική δύναμη, άλλοι, 
τέλος, από συμπάθεια προς τους συνταγματικούς 30. Στο φώς αυτών τών 

26. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 112, 21-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Γραμμ. Στρατ. από Νησί, καί κυρίως οί συνημμένες τρεις επιστολές τού Νικ. Φλέσσα 
προς τους συνεργάτες του μέ ημερομηνία 3 Σεπτ. 1831. 

27. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 80, 4-9-1831, αντ., Συνταγμ. Δ/κή Επι
τροπή τής Σπάρτης προς τους Καπετανιάνους καί Κουμουνδουριάνους από Κα
λαμάτα, συνημμένο στό υπ' αρ. 15 έγγραφο τής 8-9-1831. 

28. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 108, αρ. 613, 4-8-1831 καί φακ 109, αρ. 625, 
8-9-1831, πρωτ., Δ/τής Μεσσηνιακών φρουρίων προς Κυβερνήτη από Κορώνη. 

29. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 4471, 7-9-1831, πρωτ., Δ/τής Λακεδαί
μονος καί Μονεμβασίας προς Κυβερνήτη από Μιστρά. ΓΑΚ, Γεν Γραμμ., φακ. 
275, αρ. 6295, 6-9-1831, σχ., Γραμμ. Επικρατείας προς Δ/τή Λακεδαίμονος· ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 550, 11-9-1831, πρωτ., Δ/τής Σπάρτης προς Κυβερνήτη 
από Μαραθονήσι. 

30. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 15, 8-9-1831, πρωτ., Έκτ. επίτρ. Σπάρ
της προς Κυβερνήτη από Σκαρδαμούλα. 
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εξελίξεων δεν ήταν υπερβολικό γιά τήν υδραϊκή επιτροπή να Οραματί
ζεται παρόμοιες προόδους καί στίς άλλες επαρχίες τής Πελοποννήσου, 
άν προωθούνταν εκεί οι δυνάμεις τού Κατσάκου. Μέ τήν εμφάνιση 
όμως στο προσκήνιο δύο νέων παραγόντων, τού γαλλικού εκστρατευτι
κού σώματος καί τών δυνάμεων τού Θ. Κολοκοτρώνη, τα γεγονότα 
έλαβαν άλλη τροπή. 

Ο τ α ν έφθασε στή Μεθώνη, όπου είχαν τό στρατόπεδό τους οί 
Γάλλοι, ή είδηση γιά τήν κατάληψη καί λεηλασία τής Καλαμάτας 
ύστερα από τήν υποχώρηση τών κυβερνητικών στρατευμάτων, ό στρα
τηγός Guéhéneuc έστειλε αμέσως, μέ δική του πρωτοβουλία, τμήμα 
στρατιωτών γιά να προστατεύσουν τήν πόλη καί τους κατοίκους από 
τις αυθαιρεσίες τών Μανιατών 31. Πρώτο εισέπλευσε στο λιμάνι τής 
Καλαμάτας, στίς 5 Σεπτ. 1831, ένα γαλλικό μπρίκι. Ό διοικητής του 
παρουσίασε έγγραφο τού Γάλλου στρατηγού καί διέταξε τήν εκκένωση 
τής πόλης από όλα τα ένοπλα σώματα, καθώς καί τήν απομάκρυνση 
τών υδραϊκών πλοίων. Απαγόρευσε όμως τήν εξαγωγή λαφύρων, πρά
γμα πού προκάλεσε τήν αντίδραση τών Μανιατών. Μέ δυσκολία ό Κα¬ 
τσάκος μπόρεσε να πείση τους συμπατριώτες του να αναχωρήσουν, χω
ρίς τή λεία τους, γιά τά Γιαννιτσάνικα. Ή άφιξη, τήν άλλη μέρα, 800 
Γάλλων μέ επικεφαλής τόν ταγματάρχη Barthélemy σταθεροποίησε τό 
γαλλικό έλεγχο τής Καλαμάτας. Αλλά ή μεταφορά στην πόλη κανονιών 
καί ό κυματισμός τής τρίχρωμης γαλλικής σημαίας στα τείχη θα δημιούρ
γησαν σέ πολλούς αμφιβολίες γιά τόν πραγματικό σκοπό τής επέμβα
σης. Περίεργες ιδιαίτερα φάνηκαν οί ακριτομύθιες Γάλλων στρατιω
τικών ότι, μέχρις ότου ρυθμιστούν τά ελληνικά πράγματα, δέν πρόκει
ται νά ανεχθούν τήν παραμονή στην Καλαμάτα κυβερνητικών ή αντι
κυβερνητικών αρχών παρά μόνο τήν εκλογή τοπικής αρχής 32. 

31. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 4-9-1831, αντ., Ι. Μαρσάν [Επίτροπος 
τής ελληνικής Κυβέρνησης στό γαλλικό στρατόπεδο] προς Δ/τή Μεσσηνιακών 
φρουρίων από Μεθώνη, συνημμένο στό υπ' αρ. 616 έγγραφο τής 5-9-1831. Πρβλ. 
Pellion, ένθ' ανωτ., σ. 226. Τό γαλλικό εκστρατευτικό σώμα βρισκόταν στην Ελ
λάδα από τόν Αύγ. τού 1828, όταν στάλθηκε, μέ εντολή τής Διάσκεψης τού Λον
δίνου, γιά τήν εκδίωξη τών αιγυπτιακών στρατευμάτων από τήν Πελοπόννησο. 
Ύστερα από τή φιλελεύθερη επανάσταση τού Ιουλίου 1830 στό Παρίσι, οί Γάλλοι 
αξιωματικοί στην Ελλάδα άρχισαν νά εκφράζουν εντονώτερα τήν αντίθεσή τους προς 
τό αυστηρό κυβερνητικό σύστημα τού Ι. Καποδίστρια. Μέχρι τήν αποχώρηση όμως 
τού στρατηγού Schneider, διαδόχου τού στρατηγού Maison, ή αντίθεση αυτή δέν 
αφέθηκε νά εκδηλωθή μέ πράξεις. Τόν στρατηγό Schneider αντικατέστησε τόν 
Ιούλιο τού 1831 ό στρατηγός Guéhéneuc. Βλ. σχετικά D.C.Fleming, John Ca¬ 
podistrias and the Conference of London (1828-1831), Thessaloniki 1970, σ. 39-40, 
49, 156, 159. 

32. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 6-9-1831 καί 7-9-1831, αντ., Κ. Π. Κυριακός 
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Ή ηγεσία τών Μανιατών δεν έφερε αντίρρηση στίς πρωτοβουλίες 
τών Γάλλων, αλλά, αντίθετα, τους παρότρυνε νά επεκτείνουν τήν «προ
στασία» τους καί στίς γειτονικές τής Καλαμάτας επαρχίες, πού μόλις 
είχαν εκδηλώσει τις συνταγματικές τους προτιμήσεις, καί νά εμποδίσουν 
τήν επάνοδο τών κυβερνητικών αρχών καί στρατευμάτων «δια να μή 
τυραννήσωσι και πάλιν τους πολίτας.. » 33. Τούτο ερμηνεύεται, αν σκε
φτούμε ότι απειλητικός διαγραφόταν ό ορίζοντας για τους επιδρομείς 
ύστερα από τήν εμφάνιση στην περιοχή τών δυνάμεων τού Θ. Κολο
κοτρώνη. 

Α π ό τήν Καρύταινα ό Γέρος τού Μοριά είχε παρακολουθήσει μέ 
αγωνία τήν προσπάθεια τού Γενναίου νά υπερασπίση τήν Καλαμάτα. 
Ο τ α ν οί εκκλήσεις τών πολιορκουμένων για βοήθεια έγιναν απελπι
στικές, διέταξε τήν κινητοποίηση τών κατοίκων τής κεντρικής Πελο
ποννήσου καί τή διεύθυνσή τους προς τά μέρη πού κινδύνευαν. Καί 
για νά διευκολύνη τήν πάνδημη στρατολογία, έδωσε εντολή νά κλει
στή ή αγορά τής Τρίπολης, γιατί ή λειτουργία της συγκέντρωνε τους 
κατοίκους τών γύρω περιοχών καί τους εμπόδιζε νά προστρέχουν στά 
όπλα 34. Παράλληλα, μέ αίτησή του, ή Κυβέρνηση προωθούσε προς τά 
εκεί τμήματα Ιππικού και υποσχέθηκε τή γρήγορη αποστολή ταγμά
των. Στίς 8 Σεπτ. 1831 ό Θ. Κολοκοτρώνης καί τό ελαφρό Ιππικό, πού 
στο μεταξύ είχε φθάσει, διευθύνθηκαν προς τή Σκάλα, όπου ό Γεν
ναίος, μετά τήν πτώση τής Καλαμάτας, είχε στήσει τό στρατόπεδό του. 
Ή δ η ό αριθμός τών κυβερνητικών στρατευμάτων πού βρίσκονταν εκεί 
είχε αυξηθή σημαντικά μέ τή συνεχή προσέλευση ενόπλων κατοί
κων. Μια επίθεση επομένως εναντίον τών Μανιατών φαινόταν νά υπό
σχεται όχι δύσκολη νίκη. Ή παρουσία όμως τών Γάλλων καί ή αβε
βαιότητα για τις προθέσεις τους εμπόδιζαν, προς τό παρόν τουλάχι
στον, τήν ανάληψη δράσης. Ό Ελληνας στρατηγός έκρινε φρόνιμο 
νά ζητήση από τήν Κυβέρνησή του Οδηγίες που θα τόν βοηθούσαν νά 
αντιμετωπίση σωστά τή νέα κατάσταση. Συγχρόνως, επέμεινε καί πάλι 

προς [ Δ/τή Λακεδαίμονος] από Οπισινοχώρια (βλ. παράρτημα αρ. 5), συνημμένα 
στο υπ' αρ. 4472 έγγραφο τής 7-9-1831· ΓΑΚ, Πληρεξ. Τοποτηρητής, φακ. 19, 7-9¬ 
1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς [Αυγ. Καποδίστρια] από Ντεντέμπεη. Πρβλ. 
Τ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τ. Δ, σ. 298, 

33. Συνταγμ. Δ/κή Επιτροπή τής Σπάρτης προς τόν Στρατηγόν τών κατά τήν 
Πελοπόννησον Γαλλικών Στρατευμάτων, 7-9-1831, στην εφημ. «Ό Απόλλων», φ. 
58, 26-9-1831, σ. 239 - 240. 

34. ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτ., φακ. 19, 3-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Καρύταινα· ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτ., φακ. 19, 6-9-1831, πρωτ , 
Ν. Καρώρης [Δ/τής Τριπόλεως] προς Αυγ. Καποδίστρια από Τρίπολη. 
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στην αποστολή δύο ταγμάτων, για νά αποτελέσουν τή σταθερή βάση 
σε μελλοντικές επιχειρήσεις 35. 

Στην Καλαμάτα μερικές ενέργειες τών Γάλλων Οδηγούσαν στην 
αποσαφήνιση τών προθέσεών τους. Μέ τήν ενθάρρυνση τοϋ ταγματάρ
χη Barthélemy καί τή δυναμική παρουσία τής υδραϊκής καί τής σπαρ
τιατικής επιτροπής, οί αντιπολιτευόμενοι Καλαματιανοί μπόρεσαν νά 
πείσουν τους συμπολίτες τους νά ζητήσουν, γιά τήν ασφάλεια τάχα 
τής πόλης τους, τήν παραμονή τών Γάλλων, έως ότου τελειώση ή 
Εθνική Συνέλευση. Μολονότι μερικοί πολίτες διαμαρτυρήθηκαν ότι ή 
προστασία θα έπρεπε νά προέρχεται καί από τις τρεις Συμμαχικές 
Δυνάμεις, ή σχετική αίτηση υπογράφτηκε καί στάλθηκε στό Γάλλο 
στρατηγό 36. Τους Καλαματιανούς μιμήθηκαν καί οί Νησιώτες : μόλις 
έμαθαν ότι πλησιάζουν τά κυβερνητικά στρατεύματα, ζήτησαν από 
τους Γάλλους νά καταλάβουν τήν πόλη τους. Ό Διοικητής όμως Κα
λαμάτας καί ό Θ. Κολοκοτρώνης πρόφθασαν και το πρωί τής 9ης Σεπτ. 
1831 μπήκαν πρώτοι στό Νησί· μαζί τους είχαν τό ελαφρό ιππικό, πού 
το διοικούσε ό Χατζηχρήστος. 

Σέ λίγο εμφανίστηκε ένας ημίλοχος Γάλλων καί ό επικεφαλής τους 
παρέδωσε επιστολή τού Barthélemy μέ τήν Οποία ζητούσε από τό Γέρο 
τού Μοριά νά μήν εισέλθη στό Νησί, ή, αν είχε ήδη εισέλθει, νά τό 
εγκαταλείψη. Καί τούτο γιατί ό Γάλλος ταγματάρχης είχε λάβει ρητές 
εντολές από τό στρατηγό του νά καταλάβη αυτός τήν Καλαμάτα καί 
τό Νησί. Ή απάντηση τού Θ. Κολοκοτρώνη ήταν πολύ διπλωματική : 
Δέν μπορούσε νά παραδώση τήν πόλη, γιατί είχε ήδη αναφέρει τήν 
εκεί άφιξή του στην Κυβέρνηση καί περίμενε τίς εντολές της. Υπο
σχέθηκε πάντως νά γνωστοποιήση τό αίτημα τού Γάλλου αρχηγού αμέ
σως, αλλά τόνισε ότι μόνο μέ διαταγή τού Κυβερνήτη θά εγκατέλειπε 
τή θέση αυτή 37. Ό Barthélemy μέ δύο νέες επιστολές επέμεινε στην 
αρχική του πρόταση καί δέν δίστασε νά απειλήση ότι οί διαταγές πού 
είχε τού επέτρεπαν νά υποστηρίξη τό αίτημά του μέ τή δύναμη τών 

35. ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτ., φακ. 19, 7-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Ντεντέμπεη· ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 9-9-1831, πρωτ., 
Θ. Κολοκοτρώνης προς Αυγ. Καποδίστρια από Σκάλα, συνημμένο στό : Ν. Καρώ¬ 
ρης προς Αυγ. Καποδίστρια, 8-9-1831. 

36. Αυτόθι. Πρβλ. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 10-9-1831, πρωτ., Ι. Τομπα¬ 
κάκης προς Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. 

37. Γ. Τ ε ρ τ σ έ τ η , Απομνημονεύματα Αγωνιστών τού 1821, [ Απομνη
μονεύματα Θεοδώρου Κολοκοτρώνη], επιμ. Ν τ ί ν ο υ Κ ο ν ό μ ο υ , Αθήνα 1970, 
σ. 216 - 217. Πρβλ. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 109, 9-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώ
νης προς Κυβερνήτη από Νησί, καθώς καί τά δύο συνημμένα έγγραφα. 
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όπλων. Ο μ ω ς ό Έλληνας στρατηγός παρέμεινε αμετάπειστος 38 και 
παράλληλα μέ τις συνεχείς του εκκλήσεις προς τήν Κυβέρνηση για 
συγκεκριμένες Οδηγίες, ειδοποίησε τον Γενναίο να σπεύση σέ βοήθειά 
του, αν παρατηρήση καμμιά επιθετική κίνηση τών Γάλλων 39. Ή ίδια 
αρνητική απάντηση δόθηκε καί στον επικεφαλής 200 περίπου Γάλλων 
πού έφθασαν από το Νεόκαστρο μέ εντολή τού στρατηγού τους να κα
ταλάβουν τό Νησί 40. Σέ λίγο ό Δ. Καλλέργης μέ τμήματα τακτικού 
Ιππικού μπήκε στό Νησί καί ενίσχυσε τα κυβερνητικά στρατεύματα. 

Ό Κυβερνήτης παρακολουθούσε τίς ενέργειες τών Γάλλων μέ φα
νερή ανησυχία. Ή καχυποψία του ήταν δικαιολογημένη, αφού γνώριζε 
ότι είχαν προηγηθή επαφές μεταξύ Γάλλων καί Μανιατών : μάλιστα ό 
ίδιος ό υπασπιστής τού Γάλλου στρατηγού είχε συναντήσει στό Λιμένι 
τους Μαυρομιχάληδες 41. Παρόλα αυτά, αναγκάστηκε νά ευχαριστήση 
τόν στρατηγό Guéhéneuc, όταν ό τελευταίος τού γνωστοποίησε ότι διέ
ταξε τήν κατάληψη τής Καλαμάτας για νά τήν προστατεύση, μετά τή 
φυγή τών κυβερνητικών στρατευμάτων, από τή λεηλασία και φορολογία 
τών Μανιατών. Στή συνέχεια όμως τής επιστολής του ô Ι. Καποδίστριας 
παρακαλούσε τό Γάλλο στρατηγό νά διατάξη τήν παράδοση τής Καλα
μάτας στίς ελληνικές αρχές καί στρατεύματα, γιατί ή παραμονή τών 
Γάλλων στην πόλη αυτή θά εμπόδιζε τίς κυβερνητικές δυνάμεις νά κι
νηθούν ελεύθερα μέ σκοπό νά αποτρέψουν νέες επιδρομές τών Μανια
τών στίς επαρχίες τής Πελοποννήσου 42. Καί για νά ενισχύση τήν πα
ράκλησή του αυτή ό Κυβερνήτης προσπάθησε νά επιτύχη τήν ευμενή 

38. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 109, 10-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Κυβερνήτη από Νησί, καθώς καί τα συνημμένα έγγραφα. 

39. ΓΑΚ, Χειρόγραφο 78 (= Απομνημονεύματα Γενναίου Κολοκοτρώνη), 
φυλλάδιο Δ (= παράρτημα εγγράφων), 9-9-1831, αντ., Θ. Κολοκοτρώνης προς Γεν
ναίο από Νησί. 

40. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 9-9-1831, πρωτ., Τ. Μαρσάν προς Γραμμ. 
Επικρ από Μεθώνη ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ 275, 10-9-1831, πρωτ., Τ. Τομπακά¬ 
κης προς Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. 

41. Αρχ. Καπ., φακ. 340, αρ. 223, 12-8-1831, αντ., Αστυνομία Ανδρούβιστας 
προς Δ/τή Καλαμάτας από Σκαρδαμούλα, συνημμένο στό : Ι. Τομπακάκης προς 
Κυβερνήτη, 13-8-1831. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 274, αρ. 495, 21-8-1831, πρωτ., 
Δ/τής Μεσσηνιακών φρουρίων προς Γραμμ. Επικρατείας από Κορώνη. Πρβλ. Ι. 
Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τ. Δ, σ. 298. 

42. F. Ο. 32/23, φ. 64, 5/17-9-1831, αντ., L. Guéhéneuc προς Ι. Καποδίστρια 
από Μεθώνη (επιτ. 23/9β)· F. Ο. 32/23, φφ. 66-69 , 10/22-9-1831, αντ., Ι. Καποδί
στριας προς L. Guéhéneuc (επιτ. 23/9γ). Βλ. καί ΓΑΚ, Χειρ. 78, φυλ. Δ, αρ. 46, 
10-9-1831, αντ., Κυβερνήτης προς Θ. Κολοκοτρώνη. Πρβλ. Α. Παπαδόπουλου¬ 
Βρετού, Mémoires biographiques - historiques sur le Président de la Grèce, 
le comte Jean Capodistrias..,, τόμ. Β, Paris 1838, σ. 272. 
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μεσολάβηση του Γάλλου αντιπρέσβη. Α λ λ ' αυτός απέφυγε να γράψη 
στο στρατηγό τή γνώμη του, με τή δικαιολογία ότι το όλο θέμα ήταν 
στρατιωτικό 43. Συγχρόνως, ό Θ. Κολοκοτρώνης, πού επαινέθηκε για 
τήν πατριωτική του άρνηση να παραδώση το Νησί, διατάχθηκε να 
παραμείνη με τό στράτευμά του στή θέση του, μέχρις ότου ή απάν
τηση τοϋ Γάλλου στρατηγού καθορίση τή μελλοντική στάση τής Κυ
βέρνησης 44. Τά κυβερνητικά στρατεύματα έπρεπε, σύμφωνα μέ ρητές 
εντολές του Ι. Καποδίστρια, να σταθεροποιηθούν, για να μην αφή
σουν πλέον ευκαιρία επιτυχίας στους «ληστές τού Λιμενίου ή στους 
συμβούλους των», καί να αποφύγουν καταχρήσεις σε βάρος τών κατοί
κων τής περιοχής 45. Λιγώτερο διπλωματικός ό Αυγ. Καποδίστριας 
υποκινούσε τον εθνικό εγωισμό τού Θ. Κολοκοτρώνη, όταν έγραφε : 
«Δεν πιστεύω να θελήσουν οι Γάλλοι να μεταχειρισθούν βίαν τών όπλων 
αλλά και τούτου δοθέντος είμαι βεβαιότατος, ότι θέλετε τούς απαντήσει 
γενναίως και χωρίς τον παραμικρον δισταγμόν. Είναι καλόν να δείξουν 
φανερώς μίαν ώραν αρχήτερα τον σκοπόν τους, αλλά με λόγια καί φόβητρα 
δεν θέλουν μας ξιππάσει...» 46. 

Ή μέχρι τώρα πρόοδος τών αντιπολιτευομένων Οφειλόταν, κατά 
μεγάλο μέρος, στή ναυτική υπεροχή τους. Ή Κυβέρνηση αγωνίστηκε 
υπεράνθρωπα για να αναπληρώση τή ναυτική δύναμη πού στερήθηκε 
με τήν καταστροφή τών εθνικών πλοίων στον Πόρο 47. Ωστόσο, αναγ
κάστηκε να ζητήση καί πάλι τή συνδρομή τού Ricord. Ό Ρώσος αντι¬ 
ναύαρχος, πού έδειχνε υπερβολικό ζήλο για τήν υπεράσπιση τής Κυ
βέρνησης τού Ι. Καποδίστρια, πρόθυμα έπλευσε μέ τή φρεγάτα του 
στα μεσσηνιακά παράλια 48. Αφού παρέλαβε μερικά κυβερνητικά πλοία 
πού βρίσκονταν σε ασφάλεια στο λιμάνι τής Κορώνης, στίς 10 Σεπτ. 
1831 απέκλεισε τά αντικυβερνητικά πλοία στό Αλμυρό. Οι Υδραίοι 
απέρριψαν τίς προτάσεις τοϋ Ricord για υποταγή καί προσπάθησαν να 
φύγουν, αλλά ô άνεμος δεν τους βοήθησε. Σε λίγο, αντιγράφοντας τίς 

43. Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τόμ. Δ, σ. 292, 293 καί υποσημείωση, 294. 
44. ΓΑΚ, Χειρ. 78, φυλ. Δ, 12/24-9-1831, αντ., Κυβερνήτης προς Θ. Κολοκοτρώνη. 
45. Ι. Καποδίστριας προς αντισυνταγματάρχη Καλλέργη, 15/27-9-1831, στού 

Α . Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ , ένθ' ανωτ., σ. 273· τ ο ϋ ι δ ί ο υ , Notizie 
storico - biografiche sul colonello Demetr io Callergi . . . , Corfu 1843, σ. 55 - 56. 

46. Διάφορα έγγραφα καί επιστολαί έκ τής συλλογής τοϋ Ιω. Κολοκοτρώνη, 
αφορώντα τάς κατά το 1832... συμβάσας κατά τήν Ελλάδα ανωμαλίας καί αναρ
χίας, εκδ. Χ. Ν . Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς , Α θ ή ν α ι 1855, σ. 32 - 33. 

47. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275 ,10-9-1831, πρωτ., Σπυρίδων Βαλσαμάκης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Πόρο. 

48. F . Ο. 32/23, φφ. 85 - 9 1 , 22/4-10-1831, αντ., P. Ricord προς J. Lalande 
από Ναύπλιο (επιτ. 23/9η). Πρβλ. Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ , Mémoires... , 
σ. 274 - 275. 
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ενέργειες τοϋ Μιαούλη, έκαυσαν τό μπρίκι του Δέμπη και βύθισαν μια 
γολέτα. δυο άλλα πλοία, τον «Απόλλωνα» καί τό μπρίκι τοϋ Λαλεχού, 
δέν πρόλαβαν να τα καταστρέψουν, γιατί πρόφθασαν να τα κυριεύσουν 
οι άνδρες τοϋ Ricord. Λίγοι μόνο ναύτες πιάστηκαν στον «Απόλλωνα», 
ενώ οι περισσότεροι διέφυγαν στην Καλαμάτα υπό την προστασία των 
Γάλλων 49. 

Οί Μανιάτες κατατρόμαξαν από τά γεγονότα αυτά καί άρχισαν 
να υποχωρούν, όχι χωρίς ταραχές, στα ορμητήριά τους. Στην Καλα
μάτα παρέμειναν οί αρχηγοί τους καί μαζί μέ τήν υδραϊκή επιτροπή 
αγωνίζονταν να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από τίς πρώτες επιτυχίες. 
Γιατί τά αρχικά σχέδια για αντικυβερνητική δραστηριότητα καί στίς 
άλλες επαρχίες της Πελοποννήσου ήταν πλέον απραγματοποίητα, αφού 
ή ισορροπία των δυνάμεων είχε ανατραπή σαφώς υπέρ της Κυβερνή
σεως : τό Νησί κατείχε ο Θ. Κολοκοτρώνης μέ τό ελαφρό καί τακτικό 
ιππικό, στα παράλια κυριαρχούσε ό Ricord καί σε θέσεις γύρω από 
τήν Καλαμάτα, στη Φουρτζάλα καί τό Καμάρι, ό Γενναίος είχε συγ
κεντρώσει περισσότερους από 2.000 άνδρες. Στίς δύσκολες αυτές στι
γμές ή ανοχή καί μερικές φορές ή φανερή υποστήριξη τών Γάλλων 
υπήρξαν πολύτιμες για τους αντικυβερνητικούς. 

Ό ταγματάρχης Barthélemy, αφού απέτυχε νά πείση ή να φοβίση 
τον Θ. Κολοκοτρώνη νά εγκαταλείψη τό Νησί, ανακάλεσε τό από-

49. F . Ο . 32/23, φφ. 78 - 80, Σεπτ. 1831, αντ., Εμμ. Βούλγαρης κ. ά. προς 
J. Lalande (επιτ. 23/9στ)· ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 11-9-1831, πρωτ., Θ. 
Κολοκοτρώνης προς [Κυβερνήτη] από Νησί, συνημμένο στό : Θ. Κολοκοτρώνης 
προς Αυγ. Καποδίστρια, 11-9-1831· ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 969,12-9-1831, 
πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας προς Κυβέρνηση από Νησί. Βλ. και Α. Prokesch¬ 
Osten, Geschichte des Abfalls der Griechen vom Turkischen Reiche, τόμ. 
1 - 6 , Vienna 1867, ελλην. μετάφραση Γ. Αντων ιάδου , τόμ. Β, Αθήναι 1869, σ. 
5 0 1 - 5 0 2 . Πρβλ. εφημ. « Ό Απόλλων», φ. 57, 23-9-1831, σ. 2 3 7 - 2 3 8 καί φ. 59, 
30-9-1831, σ. 244 - 246· «Γενική Εφημερίς», έτος ΣΤ, φ. 72, 19-9-1831, σ. 457, 
όπου αποφεύγεται ή μνεία τής ρωσικής βοήθειας και χρησιμοποιούνται οί λέξεις 
«εθνικά» ή «ημέτερα» πλοία. Ό Ricord περηφανεύτηκε γι ' αυτό του τό «κατόρθωμα» 
( : ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 12-9-1831, αντ., Ricord προς Έκτ. Επίτρ. Σπάρτης 
από Αλμυρό (βλ. παράρτημα αρ. 6), συνημμένο στό υπ' αρ. 556 έγγραφο τής 14-9¬ 
1831), ενώ ό Κυβερνήτης τόν συγχάρηκε καί τοϋ ζήτησε να διευθύνη στό Ναύπλιο τά 
δύο υδραϊκά πλοία πού συνέλαβε. Βλ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , ένθ' ανωτ. 
τ. Β, σ. 367 - 368. Οι ενέργειες αυτές τοϋ Ricord προκάλεσαν τη διαμαρτυρία τών 
μοιράρχων J. Lalande και S. Pym. Βλ. F .O. 32/23, φφ. 82 - 83, 14/26-9-1831, αντ., 
S. Pym καί J. Lalande προς P. Ricord από Ναύπλιο (επιτ. 23/9ζ)· F.O. 32/23, φφ. 
85 - 91, 22/4-10-1831, αντ., P. Ricord προς J. Lalande από Ναύπλιο (επιτ. 23/9η)· 
F Ο. 32/23, φφ. 9 3 - 9 5 , 26/8-10-1831, αντ., J. Lalande προς P. Ricord από Ναύ
πλιο (έπιτ. 23/9θ). 
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σπασμα πού είχε στείλει γι ' αυτό τό σκοπό καί ειδοποίησε ότι δέν θα 
επέτρεπε στα κυβερνητικά ή τά αντικυβερνητικά στρατεύματα νά πε
ράσουν μέσα από τήν περιοχή τής Καλαμάτας. Ο π ω ς όμως εξελίχτη
καν τα πράγματα, ή απαγόρευση αυτή διευκόλυνε μόνο τήν υποχώρηση 
τών Μανιατών και εμπόδιζε τήν καταδίωξή τους50. Στίς 13 Σεπτ. 1831 
ό ίδιος ô στρατηγός Guéhéneuc έφθασε στην Καλαμάτα. Στην επιστο
λή τού Κυβερνήτη απάντησε ότι προς τό παρόν αδυνατούσε νά εκκε
νώση τήν Καλαμάτα, γιά νά μή μπορέσουν νά τή λεηλατήσουν καί 
πάλι, όπως τή λεηλάτησαν διαδοχικά, τά κυβερνητικά στρατεύματα ή 
τά στρατεύματα τών Μανιατών. Οι Γάλλοι, τόνιζε ό στρατηγός, δέν 
θα επέτρεπαν νά γίνουν τά εδάφη πού κατέλαβαν θέατρο εμφυλίου πο
λέμου 51. Ίσως τό αρχικό του σχέδιο νά απέβλεπε στην απλή προφύ
λαξη τής Καλαμάτας από τή λεηλασία τών Μανιατών, αλλά οί αναφο
ρές προστασίας πού στάλθηκαν από τους Καλαματιανούς καί τους Νη
σιώτες τον έπεισαν ότι μόνο τά γαλλικά στρατεύματα θά κατόρθωναν 
νά ασφαλίσουν αποτελεσματικά τήν περιοχή αυτή 52. Φαίνεται πάντως 
ότι ό Γάλλος στρατηγός συμμεριζόταν τήν πεποίθηση καί άλλων 
εκπροσώπων, επισήμων ή όχι, τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας ότι οί αντι
κυβερνητικές ενέργειες δέν συνιστούσαν πλέον απλή ανταρσία, όπως 
διακήρυσσε ή Κυβέρνηση, άλλα αντιπολιτευτική δραστηριότητα, πού 
είχε αρχίσει νά αποκτά εθνική βάση 53. Ή ερμηνεία αυτή τού εσωτε
ρικού προβλήματος τών Ελλήνων δέν μπορούσε παρά νά οδηγήση τό 
στρατηγό καί τους άλλους Γάλλους αξιωματικούς σε ενέργειες πού απο
μακρύνονταν πολύ από τις εντολές τού πολεμικού υπουργείου τους γιά 
τήν ηθική υποστήριξη τής Κυβέρνησης Καποδίστρια, ενώ συγχρόνως 
παραβιαζόταν καί ή αρχή τής «μή επεμβάσεως». Οί Γάλλοι έξ άλ
λου, επειδή είχαν φιλελεύθερες ιδέες, ήταν επόμενο νά βλέπουν 
μέ συμπάθεια τήν προσπάθεια τών αντιπολιτευομένων νά κατοχυρώ
σουν, όπως τόνιζαν, τίς πολιτικές ελευθερίες τών Ελλήνων. Ή συμ
πάθεια αυτή ενισχύθηκε, όταν ή Ελληνική Κυβέρνηση δέν δίστασε, 
γιά νά επικρατήση, νά χρησιμοποιήση τή δύναμη τών ρωσικών όπλων 
καί έστειλε τον Ricord στα Πελοποννησιακά παράλια. 

50. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 11-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Νησί· ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 110, 13-9-1831, πρωτ., 
Θ. Κολοκοτρώνης προς Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. 

51. F.O. 32/23, φ. 71, 12/24-9-1831, αντ., L. Guéhéneuc προς Ι. Καποδίστρια 
από Μεθώνη (επιτ. 23/9δ). 

52. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 16-9-1831, πρωτ., Ι. Μαρσάν προς Γραμμ. 
Επικρατείας από Μεθώνη. 

53. Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τ. Δ, σ. 275, 291, 
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Ανεξάρτητα άπ' όλα αυτά όμως, ή συνεχής κατοχή τής Καλαμάτας 
από τους Γάλλους αποτελούσε επέμβαση στα εσωτερικά τού ελληνικού 
κράτους, ή Οποία μόνο τήν αντιπολίτευση θά ωφελούσε, γιατί όχι μόνον 
εμποδίζονταν τά κυβερνητικά στρατεύματα νά πλήξουν τους Μανιάτες 
πού υποχωρούσαν, αλλά, τό σπουδαιότερο, ή Κυβέρνηση εμφανιζόταν ότι 
δεν είχε τήν ηθική καί υλική δύναμη νά προστατεύση μόνη της τους 
κατοίκους τών επαρχιών 54. Παράλληλα, ή ανοχή τών Γάλλων στίς δρα
στηριότητες τών αντιπολιτευομένων ερμηνευόταν ώς υποστήριξη προς 
αυτούς καί αποτελούσε πρόκληση για τήν Κυβέρνηση, πού προσπα
θούσε ν ' αποδείξη ότι όλο το έθνος καταδικάζει ώς ληστρικές τις ενέρ
γειες τών Μανιατών καί τών υποκινητών τους 55. 

Ή Καλαμάτα έγινε τό άσυλο καί Ορμητήριο τών αντιπολιτευομέ
νων, πού μπόρεσαν νά επιβάλουν στους Καλαματιανούς τήν εκλογή 
αντικυβερνητικών πληρεξουσίων 56. Παρά τήν επέμβαση όμως τού Γάλ
λου στρατηγού, οί κάτοικοι αρνήθηκαν νά εκλέξουν νέα δημογεροντία 
σέ αντικατάσταση αυτής πού είχε καταφύγει στο Νησί, κοντά στή 
Διοίκηση. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο είχαν βρή άσυλο καί άλλοι 
Καλαματιανοί, επειδή δέν ανέχονταν τίς πιέσεις τών πολιτικών τους 
αντιπάλων, καί κωφεύοντας στίς εκκλήσεις τών Γάλλων, πού υποστή
ριζαν πια φανερά όλες τίς ενέργειες τών αντικυβερνητικών, αρνήθη
καν νά επιστρέψουν στην πόλη τους 57. Ή υδραϊκή επιτροπή στο με
ταξύ προσπαθούσε να εξασφαλίση συνταγματικούς πληρεξουσίους καί 
από άλλες επαρχίες καί συνεχώς παρακινούσε τους κατοίκους νά ζη
τήσουν τήν προστασία τών Γάλλων, γιατί διαφορετικά κινδύνευαν από 
τις αυθαιρεσίες τών κυβερνητικών στρατευμάτων 58. Αλλά τά αποτελέ-

54. Γ ε ν ν α ί ο υ Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα [ χειρόγραφο Β ], εκδ. 
Εμμ . Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , στή σειρά «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κρά
τους» αρ. 2, Αθήναι 1961, σ. 64. 

55. Τ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τ. Δ, σ. 300. 
56. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 200, 11-9-1831, αντ., Επαρχιακή Δημο

γεροντία Καλαμάτας προς Δ/τή Καλαμάτας από Νησί, συνημμένο στο υπ' αρ. 971 
έγγραφο τής 13-9-1831. 

57. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 991, 16-9-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας 
προς Γραμμ. Επικρ. από Νησί· Αρχ. Καπ., φακ. 340, 19-9-1831, πρωτ., Ι. Τομπα¬ 
κάκης προς Κυβερνήτη από Νησί. Γιά τίς υπερβασίες τών αντιπολιτευομένων καί 
τών Γάλλων σέ βάρος τών κυβερνητικών στην Καλαμάτα, βλ. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φακ. 276, 17-9-1831, αντ., Π. Μπούας προς Δ/τή Καλαμάτας από Νησί, συνημμένο 
στο υπ' αρ. 997 έγγραφο τής 18-9-1831· ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ, φακ. 276, αρ. 986, 
15-9-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας προς Κυβέρνηση από Νησί (βλ. παράρτημα αρ. 7). 

58. Αυτόθι καί ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 969, 12-9-1831, πρωτ., Δ/τής 
Καλαμάτας προς Κυβερνήτη από Νησί. Παρά τίς ρητές εντολές τού Τ. Καποδίστρια 
για πειθαρχία, οί αξιωματικοί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τις καταχρήσεις τών 
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σματα ήταν τώρα πενιχρά: οί κάτοικοι απέκρουσαν τίς προτάσεις τής 
επιτροπής. Μόνον ό Παναγ. Παπατσώνης μπόρεσε, χρησιμοποιώντας 
μαζί με τήν πειθώ καί τήν απάτη ή τή βία, νά συγκεντρώση όσες υπο
γραφές χρειαζόταν γιά νά εμφανίζεται ώς πληρεξούσιος Εμπλακίκων 59. 

Ή αποτυχία αυτή τής επιτροπής οφειλόταν κυρίως στην επάνοδο 
τών κυβερνητικών αρχών καί στρατευμάτων, πού ή αρχική πρόοδος τών 
Μανιατών είχε απομακρύνει προσωρινά. Οι κυβερνητικοί τών επαρχιών 
πήραν θάρρος, ενώ όσοι είχαν κηρυχτή με το μέρος τών αντιπολιτευο
μένων «απενεκρώθησαν» 60 ή δήλωσαν μετάνοια 61· άλλοι, οί πρωταίτιοι 
κυρίως, πιάστηκαν 62. Ή δραστηριότητα έξ άλλου καί επαγρύπνηση 
τών Διοικητών Καλαμάτας καί Ανδρούσας ματαίωναν συνεχώς τα σχέ
δια τής επιτροπής καί τών Γάλλων υποστηρικτών της 63. Αυτός όμως 
πού κατεύθυνε αποτελεσματικά όλες αυτές τίς ενέργειες τών κυβερνη
τικών δυνάμεων ήταν ό Θ. Κολοκοτρώνης. 

Μετά τήν καταστροφή τού υδραϊκού στολίσκου στό Αλμυρό, ό 
Γέρος τού Μοριά νόμισε ότι ήταν ή πιο κατάλληλη στιγμή γιά νά κα¬ 
ταφέρη αποφασιστικό πλήγμα στον Κατσάκο καί τους συντρόφους 
του. Στις 12 Σεπτ. επικεφαλής τού Ιππικού και προχωρώντας από τήν 
παραλία, γιά νά μή προσκρούση στην απαγόρευση τών Γάλλων, έφθα
σε στό Αλμυρό, πού τό είχαν εγκαταλείψει οί Μανιάτες. Εκε ί συνάν
τησε τους Καπετανάκηδες καί άλλους οπλαρχηγούς τής περιοχής, καί 
αφού τους έπεπληξε γιά τήν αδράνειά τους, πέτυχε νά αποσπάση τήν 
υπόσχεση ότι θα καταδιώξουν ή θα συλλάβουν τον Κατσάκο. Στή συ
νέχεια, ό Θ. Κολοκοτρώνης είχε συνομιλία μέ τό Ρώσο αντιναύαρχο, 
πού υποσχέθηκε νά πλεύση στο Λιμένι γιά νά κατεδαφίση μέ τα πυ-

στρατιωτών σέ βάρος τών κατοίκων τής περιοχής. Βλ. Αρχ. Καπ., φακ. 340, 15-9¬ 
1831, πρωτ., Ι. Τομπακάκης προς Κυβερνήτη από Νησί. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 
276, αρ. 1054, 26-9-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας προς Γραμμ. Επικρ. από Νησί. 

59. ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 114, αρ. 824, 19-9-1831, πρωτ., Δ/τής Αν¬ 
δρούσης προς Κυβερνήτη από Ανδρούσα (βλ. παράρτημα αρ. 8), καθώς καί τό 
συνημμένο έγγραφο. 

60. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 986, 15-9-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμάτας 
προς Κυβέρνηση από Νησί. 

61. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 795, 12-9-1831, πρωτ., Δ/τής Ανδρούσης 
προς Κυβέρνηση από Καμάρι. 

62. Αρχ. Καπ., φακ. 340, 13-9-1831, πρωτ., Ι. Τομπακάκης προς Κυβερνήτη 
από Νησί. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 110, 13-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 4673, 17-9-1831, 
πρωτ., Δ/τής Τριπόλεως καί Λεονταρίου προς Γραμμ. Επικρ. από Μελιγαλά. 

63. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 1000, 18-9-1831, πρωτ., Δ/τής Καλαμά
τας προς Γραμμ. Έπικρ. από Νησί· Αρχ. Καπ., φακ. 340, 19-9-1831, πρωτ., Τ. 
Τομπακάκης προς Κυβερνήτη από Νησί. 
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ροβόλα τών πλοίων του τους πύργους τών Μανιατών. Καί για νά έχη 
πλήρη επιτυχία ή επιχείρηση, ειδοποιήθηκε ό Π. Αναγνωστόπουλος, 
Έκτακτος Επίτροπος της Σπάρτης, νά σπεύση μαζί μέ τους Οπλαρχη
γούς τής Δυτικής Σπάρτης, τους οποίους μπόρεσε νά συμφιλιώση, για 
νά βοηθήσουν από τήν ξηρά τα σχέδια τού ναυάρχου 64. Αλλά τό σχέ
διο αυτό απέτυχε, επειδή ό Ricord προτίμησε νά συναντηθή μέ τους 
συγγενείς τού Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στό Λιμένι σε μια προσπά
θεια νά εξευρεθή τρόπος συνδιαλλαγής τους μέ τήν Κυβέρνηση 65. Ού
τε όμως οί οπλαρχηγοί (καπετάνιοι) τού Σταυροπηγίου καί τής Σκαρ¬ 
δαμούλας τήρησαν τήν υπόσχεσή τους : μέ διάφορες δικαιολογίες αρ
νήθηκαν νά κτυπήσουν αποτελεσματικά τόν Κατσάκο, πού μέ 30 μό
νον άνδρες είχε οχυρωθή στους Δολούς, χωριό τού Σταυροπηγίου 66. Ο 
Θ. Κολοκοτρώνης, χωρίς νά αποθαρρυνθή, πρότεινε ένα δεύτερο σχέ
διο στην Κυβέρνησή του : τή χρησιμοποίηση εθνικών πλοίων για τήν 
κατεδάφιση τών παραθαλασσίων πύργων τού Λιμενιού, τών Κιτριών καί 
τού Χρηστέα στον Άγιο Δημήτριο. Υπερασπίζοντας τή νέα του πρό
ταση επέμεινε ότι μόνον ή καταστροφή τών οχυρών αυτών θά ειρήνευε 
τήν περιοχή καί θά αποδυνάμωνε τους Μανιάτες 67. Αντίθετα, αν γι-

64. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ., 110, 13-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. - Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, αρ. 39 καί 
47, 13-9-1831, πρωτ., Έκτ. επίτρ. Σπάρτης προς Ν. Π. Μαυρομιχάλη από Σκαρδα
μούλα. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 41, 13-9-1831, πρωτ., Έκτ. επίτρ. Σπάρτης 
προς Δ/τή Σπάρτης από Σκαρδαμούλα, συνημμένο στό υπ' αρ. 556 έγγραφο τής 
14-9-1831. Γιά τις προσπάθειες του Έκτ. Επιτρόπου Σπάρτης νά συμφιλιώση τους 
οπλαρχηγούς τής Δυτ. Σπάρτης καί νά τους αντιτάξη στή δύναμη τών Μαυρομιχά¬ 
ληδων, βλ. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 15, 8-9-1831, πρωτ., Έκτ. επίτρ. 
Σπάρτης προς Κυβερνήτη από Σκαρδαμούλα. Πρβλ. οδηγίες τού Κυβερνήτη : ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 4403, 13-9-1831, σχ., Κυβερνήτης προς Π. Α . Ανα
γνωστόπουλο, Έκτ. επίτρ. Σπάρτης. 

65. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 111, 18-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Γραμμ. Στρατ. από Νησί. Πρβλ. εφημ. «Ό Απόλλων», φ. 57, 23-9-1831, σ. 238. 

66. ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. -Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, 16-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκο
τρώνης προς Έκτ. επίτρ. Σπάρτης από Νησί. Για τις αμφιταλαντεύσεις τών οπλαρ
χηγών τής Δυτικής Σπάρτης βλ. καί ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. -Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, 16-9¬ 
1831, πρωτ., Καπετάνιοι Δυτ. Σπάρτης προς Έκτ. επίτρ. Σπάρτης από Βαρούσι. ΓΑΚ, 
Γραμμ. Στρατ., φακ. 111, αρ. 63, 17-9-1831, αντ., Έκτ. επίτρ. Σπάρτης προς τους εις 
Σταυροπήγι Καπεταναίους τής Δυτικής Σπάρτης από τήν εθνική γολέτα «ή Λαίδη 
Κοδριγκτών» απέναντι τής Σκαρδαμούλας, συνημμένο στό : Θ. Κολοκοτρώνης προς 
Γραμμ. Στρατ., 19-9-1831· ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 112, 20-9-1831, πρωτ., Σταυρια¬ 
νός Καπετανάκης προς Θ. Κολοκοτρώνη από Βαρούσι, συνημμένο στό : Θ. Κο
λοκοτρώνης προς Γραμμ. Στρατ., 21-9-1831. 

67. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ, 111, 18-9-1831, πρωτ., Θ, Κολοκοτρώνης προς 
Γραμμ. Στρατ. από Νησί, 
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νόταν εισβολή στή Μάνη κυβερνητικών στρατευμάτων, υπήρχε κίν
δυνος οί κάτοικοι, από φόβο μήπως τιμωρηθούν για όσα έπραξαν, να 
προσκαλέσουν τους Γάλλους σε υπεράσπισή τους 68. 

Στίς 18 Σεπτ. 1831 ή υδραϊκή επιτροπή παρέλαβε τους συνταγματι
κούς πληρεξουσίους Καλαμάτας, Μάνης και Εμπλακίκων, καθώς καί τους 
φυγάδες ναύτες τών πλοίων πού καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν στό 
Αλμυρό, καί απέπλευσε μέ συνοδεία Γάλλων αξιωματικών για τήν 
Ύδρα 6 9 . Παρά τή γενική όμως υποχώρηση τών αντιπολιτευομένων, οι 
Γάλλοι επέμεναν νά κρατούν τήν Καλαμάτα. Ούτε έφερε αποτέλεσμα καί 
δεύτερη επιστολή τού Κυβερνήτη προς τόν Guéhéneuc, μέ τήν Οποία 
αφού εξέφραζε τή μεγάλη λύπη του για τήν άρνηση τού στρατηγού 
νά παραδώση τήν Καλαμάτα στα κυβερνητικά στρατεύματα, ανασκεύαζε 
τόν Ισχυρισμό ότι τά στρατεύματα αυτά προέβησαν σέ αρπαγές ή ότι ή 
σύγκρουση ανάμεσα στους αντάρτες Μανιάτες καί τις κυβερνητικές δυ
νάμεις συνιστούσε εμφύλιο πόλεμο· τέλος, τόνιζε ότι ή άρνηση αυτή θα 
είχε σοβαρές συνέπειες, αφού ήταν φυσικό νά ενθαρρύνη τους αντιπολι
τευομένους καί νά απογοητεύση τους νομιμόφρονες Έλληνες 70. Ο Ι. 
Καποδίστριας βρισκόταν σέ δύσκολη θέση, γιατί οί υποχρεώσεις τής 
Ελλάδας προς τή Γαλλία ήταν τέτοιες πού δέν τού επέτρεπαν νά χρη
σιμοποιήση άλλο τρόπο πίεσης παρά μόνο τήν πειθώ. Στό τέλος, απελ
πισμένος, διέταξε τόν Διοικητή Καλαμάτας νά πή στους Καλαματια
νούς ότι «οφείλουν δι' αγάπην τής πατρίδος ν' αναχωρήσουν εκείθεν όλοι 
και ν' αφήσουν μεμονωμένους τους καταλαβόντας τήν πόλιν των» 71. 

Ωστόσο, εκτός από τήν Καλαμάτα, όλη ή γύρω περιοχή ελεγχόταν 
πλέον από τά κυβερνητικά στρατεύματα. Οι Μανιάτες είχαν καταφύγει 
στα Ορμητήρια τους, ενώ ή θέση τού Κατσάκου, ύστερα από τά μέτρα πού 
έλαβε ό Θ. Κολοκοτρώνης καί ό Έκτακτος Επίτροπος Σπάρτης, χειροτέ
ρευε συνεχώς. Σέ λίγο ό αγέρωχος Σπαρτιάτης θά επιδιώξη συνδιαλλαγή 
μέ τήν Κυβέρνηση 72. Ό Γέρος τού Μοριά θεώρησε ότι είχε λήξει ή απο
στολή του. Γι' αυτό, όταν πληροφορήθηκε ότι πλησιάζουν τά δύο τά-

68. ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. - Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, 16-9-1831, πρωτ., Σταυριανός Κα
πετανάκης προς Έκτ. επίτρ. Σπάρτης από Βαρούσι. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 111, 
19-9-1831, πρωτ., Θ. Κολοκοτρώνης προς Γραμμ. Στρατ. από Νησί. 

69. Αυτόθι. Για τήν άρνηση τού Γάλλου στρατηγού νά παραδώση τους φυ
γάδες στην Κυβέρνηση, βλ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , ένθ' ανωτ., σ. 367. 

70. F.O. 32/23, φφ. 73 - 76, 17/29-9-1831, αντ., Ι. Καποδίστριας προς L Gué
héneuc (επιτ. 23/9ε). 

71. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 4445, 21-9-1831, σχ., Κυβερνήτης προς 
Δ/τή Καλαμάτας. 

72. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 26-9-1831, πρωτ., Ι. Κολοκοτρώνης προς 
Αυγ. Καποδίστρια από Νησί. 
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γματα πού ζήτησε από τήν Κυβέρνηση, διέταξε τή διάλυση τών ατά
κτων. Α φ η σ ε μόνο λίγους άνδρες μέ τον Γενναίο καθώς καί το ελα
φρό Ιππικό, γιά να κρατήσουν τις θέσεις γύρω από τήν Καλαμάτα μέ
χρι τήν εγκατάσταση τών ταγμάτων. Ό ίδιος μαζί μέ τό τακτικό Ιπ
πικό αναχώρησε γιά τήν Καρύταινα 73. 

Ό αιφνιδιασμός αυτός τής αντιπολίτευσης, μολονότι επιχειρήθηκε 
υπό ευνοϊκούς γι' αυτήν όρους, τελικά δέν καρποφόρησε· ή Πελοπόν
νησος παρέμεινε καποδιστριακή 74. Ή Κυβέρνηση, έχοντας ξεπεράσει 
κι' αυτή τή θύελλα, μπορούσε νά βλέπη τό μέλλον μέ μεγαλύτερη αυ
τοπεποίθηση. Οι Γάλλοι, βέβαια, ήταν στην Καλαμάτα ακόμη, αλλά 
μετά τήν αναμενόμενη οριστική αποκατάσταση τής τάξης στή Μεσ
σηνία καί Σπάρτη, δέν θά μπορούσαν γιά πολύ νά δικαιολογήσουν τήν 
παραμονή τους στην πόλη αυτή. Επε ιτα , οι αυθαιρεσίες πού διέπρα
ξαν οί Μανιάτες έδιναν στην Κυβέρνηση τήν ευκαιρία νά στιγματίση 
όλες γενικά τις ενέργειες τών αντιπάλων της. Ό χρόνος έξ άλλου 
εργαζόταν υπέρ αυτής. Ή Διάσκεψη τού Λονδίνου είχε επαναλάβει τίς 
εργασίες της γιά τή λύση τού ελληνικού προβλήματος και οί αναμενό
μενες νέες οδηγίες της προς τους διπλωματικούς αντιπροσώπους τών 
τριών Δυνάμεων στην Ελλάδα δέν μπορούσαν παρά νά είναι προτρε
πτικές γιά τή διατήρηση τής προσωρινής Κυβέρνησης τού Ι. Καπο
δίστρια. Ενθαρρυντική φαινόταν καί ή κατάπνιξη, τήν εποχή αυτή, 
τής επανάστασης τών Πολωνών από τους Ρώσους 78, πού όχι μόνο θά 
απομάκρυνε κάθε κίνδυνο νά διαλυθή ή Τριπλή Συμμαχία καί θά ενί
σχυε τή διαπραγματευτική θέση τής Ρωσσίας στα συμμαχικά συνέ
δρια, αλλά καί θά έπληττε γενικά τό επαναστατικό φρόνημα. Παράλ
ληλα, οί νοικοκυραίοι τής Ύδρας είχαν κουραστή καί έδειχναν δια
θέσεις συμβιβασμού μέ τήν Κυβέρνηση 76. Αλλά τό έγκλημα τού Ναυ
πλίου ανέκοψε βίαια τίς προοπτικές μιας συμφιλίωσης, καί ενέτεινε, 
μέ καταστρεπτικές συνέπειες, τόν εμφύλιο πόλεμο. 

73. ΓΑΚ, Χειρ. 78, φυλ. Δ, 22-9-1831, αντ., Θ. Κολοκοτρώνης προς Γενναίο 
Κολοκοτρώνη από Νησί. ΓΑΚ, Γραμμ. Στρατ., φακ. 112, 23-9-1831, πρωτ., Θ. Κο
λοκοτρώνης προς Γραμμ. Στρατ. από Δερβένια. 

74. Ι. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, τ. Δ, σ, 299. 
75. Ή Ιουλιανή Επανάσταση στή Γαλλία (1830) προκάλεσε αλυσιδωτές αν

τιδράσεις κατά τών αυταρχικών καθεστώτων σ' όλη τήν Ευρώπη. Οί Πολωνοί ξε
σηκώθηκαν τότε γιά νά αποτινάξουν τό ρωσικό ζυγό. Τόν αγώνα τους παρακολου
θούσαν μέ συμπάθεια πολλοί φιλελεύθεροι Έλληνες, ενώ ό Κυβερνήτης επιθυμούσε 
τή νίκη τών Ρώσων. Βλ. Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Βρετού , Notizie..., σ. 56. 

76. Α. Κ ο ν τ ο σ τ α ύ λ ο υ , Τα περί τών έν Αμερική ναυπηγηθεισών φρε
γατών, καί τού έν Αιγίνη νομισματοκοπείου, Αθήναι 1855, σ. 269. Αρχεία Λ. καί 
Γ. Κουντουριώτου, εκδ. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή , τόμ. Ι, σ. 427 - 432. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν * 

Α ρ . 1 

Ιδιαίτερη επιστολή τού Διοικητή Κορίνθου προς τόν Μάρκο Δα¬ 
μηράλη, Διοικητή Αγίου Πέτρου καί Πραστού 

(ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., Έκτ. επίτρ. - Προσ. Δ/ταί, φακ. 129, 13-8-1831, πρωτ.) 

τή 13 Αυγούστου 1831. έν Ναυπλίω. 
Κύριε ! 
Α π ό Τριπολ(ιτζ)ά Σάς έγραφον περί επαρχιακής Συνελεύσεως καί 

ήδη έχω τήν τιμήν νά σας ειδοποιήσω κατά χρέως, οι εκλεχθησόμενοι 
πληρεξούσιοι από μεν τόν Άγιον Πέτρον θέλει προσπαθήσετε νά είναι 
ό στρ(ατηγός) Π. Ζαφειρόπουλος καί ό αδελφός σας, καί από τον Πρα¬ 
στόν οί Κ. Ιωάννης Γούλενος και Δημήτριος Καραμάνος, καί προς 
τούτοις νά ενεργήσετε αναφοράς, αί οποίαι νά παρέχουσι όλην τήν 
πληρεξουσιότητα προς τήν αυτού εξ(οχότητα) καί τήν μέχρι τέλους 
αφοσίωσιν καί οι πληρεξούσιοι θέλει ακολουθήσωσι κατά τάς Σοφάς 
αυτού Οδηγίας καί βουλεύματα, κρίνω περιττόν νά σας εκτανθώ αλλά 
σας προσφέρω τα φιλικά μου αισθήματα καί υποσημειούμαι. 

όλος πρόθυμος ως αδελφός 
Α . Κοντάκης 

Αρ. 2 

Προκήρυξη τής Συνταγματικής Διοικητικής Επιτροπής τής Σπάρτης 
πρός τους κατοίκους Σταυροπηγίου 

(ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, αρ. 75, 31-8-1831, αντ., συνημμένο στό υπ' άρ. 
16 έγγραφο τής 8-9-1831) 

Αντίγραφον 
αριθ. 75 Ή Συνταγματική Διοικητική Επιτροπή τής Σπάρτης 

προς τους Κατοίκους τού Σταυροπηγίου. 
Σήμερον έφθασεν ή Επιτροπή ενταύθα, δια να συσκεφθή μετά τού 

Μοιράρχου τής Συνταγματικής Μοίρας καί τής Επιτροπής τής Ύδρας, 

* Διατηρήσαμε τή στίξη καί τήν ορθογραφία των κειμένων. Γράψαμε μόνο 
μέ κεφαλαίο γράμμα όλα τα κύρια ονόματα. 
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περί τής τελείας αποματαιώσεως τών αντισυνταγματικών σκοπών τού 
αυθαιρέτου. Κύριοι, τήν ταχίστην εκτέλεσιν {εκτέλεσιν} τών Συνταγμα
τικών σκοπών μας έπρεπε νά τήν ενεργήσωμεν αφού ήλθον καί τά 
Συνταγματικά πλοία, δια τής επί τών Ορίων μας εξόδου τών στρατευ
μάτων μας, δυνάμει τών Οποίων νά ενθαρρύνωμεν καί τους συναδελ
φούς μας Πελοποννησίους είς τό νά εκφράσωσιν ελευθέρως τά αισθή
ματα των, άτινα είναι πάντι σύμφωνα μέ τά εδικά μας. αλλά ή κατα
χθόνιος βία τά περιέστειλεν, όθεν καί εσπεύσαμεν πρό ημερών, νά τά 
αποστείλωμεν συνωδευμένα μέ τά συνταγματικά πλοία, καί νά πράξω¬ 
σιν αμφότεραι αί δυνάμεις αύται, όσα Σείς αυτοψεί ίδατε, καί τό οποίον 
ακόμη ίσως δέν εμάθατε, ότι μία μικρά φάλαγξ τού Στρατού μας εκυ¬ 
ρίευσε τό τελωνείον τής Καλαμάτας εχθές τό εσπέρας, καί σήμερον οι  
έμποροι μέ περισσοτέραν ευταξίαν ενεργούν τάς εμπορικάς των υπη
ρεσίας. 

Ταύτα εκθέτουσα Σας ή Επιτροπή αύτη, Σας προσκαλεί νά έλθετε 
είς συνεντευξιν της, καί νά ενδυθήτε πλέον, συμμορφούμενοι μέ ημάς, 
τό φρόνημα τό οποίον θα μας σώσει από τους φθοροποιούς σκοπούς 
τού αυθαιρέτου Καποδίστρια, τό αίσθημα τής ελευθερίας, κυκλοφορών 
εις τάς αρτηρίας Σας, καθό απόγονοι τού Μιλτιάδου καί Λεονίδα, Σας 
έκαμεν αναμφιβόλως νά επιθυμήτε τήν κατάργησιν τής Βενετικής εξου
σίας. αλλ' είναι αληθές, ότι απ' αρχής δέν εσυμμορφόθητε μέ ημάς, 
υποπτευόμενοι τό αποβαίνον ατυχες, καί τούτο, διότι δέν έπαυον με
ρικοί συμπολίται Σας νά Σας εικονίζουν τήν αυθαίρετον Διοίκησιν 
Συνταγματικήν, αλλά πόσον ημάρτησαν οι άθλιοι ! προετίμησαν τήν 
προδοσίαν τών συμφερόντων τού Έθνους όλου, δια τό μερικόν τους 
προσωρινόν τέλος. Ιδού τέλος πάντων έχετε τρανά δείγματα πόσον 
ούτοι Σάς ηπάτουν καί πόσον τό αποβαίνον τού σκοπού μας θέλει είσθαι 
ευτυχές, έλθετε λοιπόν, αδελφοί, εκπληρούντες τήν επιθυμίαν Σας, νά 
συμμορφοθήτε μέ ημάς, αγονιζόμενοι δια τήν ανόρθωσιν τού Συντά
γματος· απαραμιότως μέ τόν πρώτον κατά τής τουρκικής τυραννίας 
ενθουσιασμόν Σας, έλθετε νά λάβετε Οδηγίας περί τής εκλογής τών νο
μίμων πληρεξουσίων Σας, τους οποίους νά στείλετε είς τήν υπέρ τού 
Συντάγματος είς Ύδραν κροτουμένην συνέλευσιν, όπου υπήγον τού 
Αιγαίου Πελάγους, τών ναυτικών νήσων, καί όπου απέρχονται καί οί 
τής Σπάρτης, και επομένως εκλέγοντες έναν αξιώτερον έκ τής Επαρ
χίας Σας, δια νά εισαχθή είς τήν ολομέλειαν τής Επιτροπής ταύτης, 
νά καταχωρηθήτε όσοι ευαρεστείσθε είς τόν στρατιωτικόν Κατάλο¬ 
γον, απολαμβάνοντες τόν μισθόν Σας καί τ.λ. ώς καί οι λοιποί. 

εν τοσούτω ή Επιτροπή επιρειδομένη είς τά καλά φρονήματα Σας, 
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κολακεύεται να φρονή, ότι δέν θέλει δεχθήτε τάς αράς τών επερχομέ
νων γενεών. 

Τή 31 Αυγούστου 1831. έν Αλμυρώ. ή Επιτροπή 
Α. Π. Μαυρομιχάλης 
Δημήτριος Πικουλάκης 

(Τ. Σ.) Ιωάννης Κ. Μαυρομιχάλης 
Πασκάλης Γερακαράκης 
Πιέρος Κοσονάκος 
Δημήτριος Πουλικάκος 
Β. Μέστιγας. (1) 

Αρ. 3 
Αναφορά τοϋ Α. Βόβου πρός τη Γραμματεία τής Δικαιοσύνης 

(ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 113, αρ. 1, 4-9-1831, πρωτ.) 
αρ. 1 

Προς τήν επί τής Δικαιοσύνης Σ. Γραμματείαν. 

Α φ ' ου οί λυμαιώνες τής ελληνικής κοινωνίας αντιπολιτευόμενοι 
Σπαρτιαται, μέ τα πλοία τών ομογνωμόνων μέ αυτους Υδραίων κα¬ 
τώρθωσαν να καταλάβωσι τό κατά τον Λιμένα τής Καλαμάτας Τελω¬ 
νείον κατά τήν αην τοϋ παρόντος μηνός· αφ' ου εδιώρισαν ανόμως επι¬ 
στάτην εις αυτό, αποβαλόντες εκείνον τόν νομίμως διωρισμένον, δια να 
συνάξη προς όφελός των τά Δασμοτελωνιακά δικαιώματα τού Έθνους, 
επεχείρισαν νά εισβάλουν δια τού πυρός καί τού ξίφους, καί <είς> τήν 
Καλαμάταν κατά τήν νύκτα τής αυτής ημέρας· και ούτω κατέλαβον εν 
οσπήτιον χρησιμεύον φυλακή από τόν εθνικόν Στρατόν τή προδοσία 
ως διαφημίζεται τού έν αυτώ φυλάττοντος Φλέσσα. συνάμα δέ και άλ
λο ένα πλησίον. 

Ό δέ Διοικητής τής Καλαμάτας μέ τον Αστυνόμον καί τόν Συν¬ 
ταγματάρχην Γενναίον, αντισταθείς εκείνην τήν ήμέραν, έφυγε περί 
το μεσονύκτιον τής 2 καί 3 τού αυτού μηνός, καί δέν ήλθεν εδώ, ή είς 
χωρίον άλλο τής επαρχίας του, αλλά κατέφυγεν είς Γαδουροχώρι τών 
Εμπλακίκων καί έφυγεν όταν ήτον ελπίς ότι οί αντιπολιτευόμενοι 
έμελλον νά Οπισθοδρομήσουν, εάν επέμενε, κατησχυμένοι καί άπρακτοι 
δια τήν ανδρίαν τού στρατού μας. και ούτω εκυρίευσαν αυτήν προς τά 
εξημερώματα τής 3 μέ έφοδον καί διαμένουν μέχρι τής σήμερον λαφυ¬ 
ραγωγούντες τους κατοίκους. 

Προς τά εξημερώματα τής αυτής ημέρας χωρίς προφανούς κινδύ
νου αναχωρεί λαθραίως εντεύθεν καί ό Αστυνόμος, όστις είχε προνοή-

1. Τό ορθό : Γ. Δεμέστιχας. 
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σει δια νά μετακόμιση ημερόθεν εις Νεόκαστρον τα πράγματά του 
καί τήν φαμηλίαν του. 

Τούτων ούτως εχόντων οι ενταύθα κάτοικοι συνεκρότησαν Συνέ¬ 
λευσιν τήν ιδίαν ήμέραν διώρισαν πέντ' έξ ανθρώπους, καί απέστειλαν 
αυτούς με γράμματα φιλικά είς προσκυνησμόν τών αντιπολιτευομένων, 
οι δέ αντιπολιτευόμενοι είς απάντησιν επήνεσαν τήν τοιαύτην πράξίν 
των, ώς πατριωτικήν, τους Οδήγησαν νά κρατούν προς εξοικονόμησιν 
τού στρατού των τάς ενοικιασμένας εθνικάς προσόδους· νά διωρίσουν 
πληρεξουσίους άνδρας πεπαιδευμένους δια νά απέλθουν είς Συνέλευσιν 
όπου ή φωνή τής Πατρίδος τους προσκαλεί κτλ. 

Τοιαύτην πραξιν έκαμαν αυθημερόν όλα τα χωρία τής Καλαμάτας· 
λέγεται δέ καί ή Ανδρούσα, διότι έφυγεν εκείθεν ό Διοικητής της 
συνεννοήθη δέ μέ τόν τής Καλαμάτας καί διαμένουν εις Σκάλλαν χω
ρίον τής Επαρχίας Εμπλάκικα.... (1) 

Υποσημειούμαι μέ το ώς είρηται σέβας βαθύ. 
Ε ν Νησίω τήν 4 Σεπτεμβρίου 1831. 

ό Γραμ(ματεύς) τού Πρωτοκλ(ήτου) 
Νησίου καί Καλαμ(άτας) 

Α. Βόβος. 
υγ. σήμερον τήν 5 τού αυτού ήλθον εδώ τριάντα στρατιώται 

τών αντιπολιτευομένων τους Οποίους οί κάτοικοι εδέχθησαν ώς φίλους. 

Αρ. 4 
Επιστολή τής Συνταγματικής Διοικητικής Επιτροπής τής Σπάρτης 

πρός τήν επαρχιακή δημογεροντία Ανδρούσας 
(ΓΑΚ, Έκτ. επίτρ. - Προσ. Δ/ταί, φακ. 98, αρ. 84, 4-9-1831, πρωτ.) 

Αριθ . 84. Ή Συνταγματική Διοικητηκή Επιτροπή τής Σπάρτης 
Προς τήν Επαρχιακήν Δημογεροντίαν Ανδρούσης καί λοιπούς 

Κατοίκους. 

»Έλαβεν ή Επιτροπή τήν αναφοράν σας μέ ευχαρίστησιν μεγάλην, 
καθώς καί τάς προφορικάς εκφράσεις τών απεσταλμένων σας ήκουσε 
μετά προσοχής. 

Ή προθυμία σας καί πατριωτισμός σας, τόν οποίον εσπεύσατε νά 
δείξετε είς τήν παρούσαν ευκαιρίαν, σάς κατασταίνει αξίους παντός 
επαίνου, καί σας δεικνύει καί εσωτερικώς καί εξωτερικώς τώ όντι 
γνήσια τέκνα τής Ελλάδος. 

1. Στή συνέχεια εξηγεί πώς προσπάθησε νά διαφύλαξη τα αρχεία τού δικα
στηρίου γιά νά μήν πέσουν στα χέρια τών αντιπολιτευομένων. 
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Ευχόμεθα δέ ν ' ακολουθήσουν τό παράδειγμα τών Μεσσηνίων καί 
οι λοιποί Πελοποννήσιοι. αλλ' έν ταυτώ σας λέγομεν, ότι τής παρού
σης περιστάσεως επάναγκες είναι ή έσω{τε}τερική ησυχία καί αρμονία, 
τά οποία μέ χαράν μας ενέκφραστον εμάθομεν, ότι βασιλεύουν είς τήν 
Επαρχίαν Σας. 

Αυτά ταύτα, Κύριοι, πρέπει νά πασχίζετε όλαις δυνάμεσι σιμά νά 
επιπολάζουν, καί είς περίστασιν είτε απειθείας είτε αντενεργείας θέ
λετε γράφειν είς τήν Επιτροπήν σιμά νά σας χωριγώνται τά ανάλογα 
μέσα προς κατάπαυσιν. 

Προς τούτοις θέλετε εκλέξειν όσον τάχος τους Πληρεξουσίους σας 
καί τους αποστείλειν ενταύθα, όπου ευρίσκονται καί οί τής Σπάρτης 
Πληρεξούσιοι καί εκείνοι τής Μεσσηνίας, δια νά διευθυνθούν όπου 
καί οί λοιποί Συνταγματικοί. 

Προσέτι, κάτοικοι τής Ανδρούσας, μένει είς τήν εξουσίαν σας 
νά εκλέξετε άλλους Επαρχιακούς Δημογέροντας, εάν καί οι ενεστώ
τες όντες εκλελεγμένοι από τήν Κυβέρνησιν είναι μάλλον Κυβερνητο¬ 
γέροντες, καί όχι Δημογέροντες. εάν όμως καί ευχαριστείσθε είς τους 
παρόντας, δύνασθε νά τους θεωρήτε ως τοιούτους. 

Οι απεσταλμένοι σας θέλουσι σας εκφρασθούν όσα μεθ' ημών ωμί¬ 
λησαμε προφορικώς, καί καταγινόμενοι είς τάς υποθέσεις σας, δεν πρέ
πει νά εισχωρή είς τήν ειδέαν σας καμμία υποψία φόβου, διότι ό τύ
ραννος τής Πατρίδος μας εάν αποτολμήση νά στείλη στρατεύματα είς 
τά εδάφη σας τά Σπαρτιατικά στρατεύματα τοποθετημένα έν τώ μέσω 
σας θέλουσιν αριστεύσειν πάλιν εναντίον των. 

τή 4 7/μβρίου 1831. Καλαμάταν. ή Επιτροπή. 
Α . Π. Μαυρομιχάλης 
Ιω(άννης) Κ. Μαυρομιχάλης 

[Τ.Σ. ] Δημήτριος Πυκουλακις 
Π. Κοσονακος 
Δ. Πουλικακος 
Π. Γερακαρακις 
Θομάς Τζουμακος 
Γ. Δεμεστιχας 
Νικολος Τεκουλακος 
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Αρ. 5 
Αναφορά τού Κ. Π. Κυριακού πρός τόν [Διοικητή Λακεδαίμονος] 

(ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 275, 6-9-1831, αντ., συνημμένο στό υπ' αρ. 4472 έγ
γραφο τής 7-9-1831) 

ευγενέστατε ! 
Σήμερον πρωί με επίτηδες άνθρωπον όπου τό χωρίον απ' εδώ σας 

έγραφεν, σας έγραφα καί εγώ ιστορικώς περί πάντων, καί τό γράμμα 
μου έδωσα προς τόν Κύριον Αντώνι Βουτζή, νά σας αποστείλη μέ τον 
ίδιον αυτόν σταλέντα τους άνθρωπον, καί τό οποίον δεν αμφιβάλλω νά 
λάβετε καί ενεργήσετε όσα προς τό συμφέρον αποβλέπουν. 

Ό Κύριος Γεώργης Στρούμπος ήλθε σήμερον ενταύθα από τού 
Οποίου τό έσωθεν πληροφορείσθε, εσυνομιλήσαμεν μέ τόν ίδιον καί 
τους είπον εντυπώνοντας τους τά ουσιώδη καί τά καλά. μ' έδειξε καί 
τήν διαταγήν τους κάματε κατ' αυτό τους παρεκίνησα καί εγώ νά προ¬ 
καταλάβουν τάς αναγκαίας θέσεις διά τά ενδεχόμενα. 

όλους τους εδώ μή τους νομίζετε αφοσιωμένους, είναι καί σμι¬ 
γαδεροί, καί λάβετε μέτρα καί μέτρα δραστήρια καί άμεσα, καί ή πει
θώ, καί ή πολιτική ας μή λείπη, ξυπνήστε διά τόν θεόν. 

χθες ένα μόνον πολεμικόν Γαλλικόν Μπρίκι ήλθεν εις Καλαμά
ταν, οι Μανιάταις εξιπάσθησαν κατά πρώτον, έπειτα διάφοροι υπήγαν 
είς προυπάντησίν των. ευγήκεν έξω ό Κουμαντάντες μέ έως 40 σολδά¬ 
τους, Οπλοφόρους καί μέ τα ταμπούρλα των, εξέδωκε διαταγήν προς 
τους Μανιάτας ότι εντός μιας ώρας ν ' αναχωρήσουν, είτε είς τά ίδιά 
των, είτε διά εμπρός, έβαλε βάρδιαις είς διάφορα μέρη τής πόλεως διά 
νά μήν ευγάζουν πράγματα οι Μανιάται, καί τούτου γενομένου όρμη
σαν οί Μανιάται κατά τού Κουμαντάντε Γάλλου, επιμένοντες εις τά 
λάφυρα, ό Κουμαντάντες εξέδωκε καί άλλην διαταγήν ν ' αναχωρήσουν 
αμέσως εντός μιας ώρας οί Μανιάται καί να μήν μείνη κανένας είς 
Καλαμάταν, ούτε είς τό Νησί νά υπάγουν, καί ότι έρχονται χίλιοι 
Γάλλοι διά τήν ευταξίαν Καλαμάτας καί Νησίου, καί οί οποίοι εως 
ώρας όπου σας γράφω μετά τής Μεσημβρίας πρέπει νά ήναι εμβασμέ¬ 
νοι εις Καλαμάταν, έχοντες καί 8 κανόνια τού κάμπου, όπου ήρχοντο 
όλοι διά ξηράς, τήν ιδίαν διαταγήν έδωσεν καί είς τά ανταρτικά πλοία 
νά αναχωρήσουν καί νά μήν ήναι πλησίον των όσον τό κανόνι των 
φθάνει, έβαλεν είς τό κάστρον μίαν τρίχροον Γαλλικήν σημαίαν, καί 
άλλην παρομοίως είς τήν αγοράν, καί βάρδιαις είς τά διάφορα μέρη 
καί θέσεις τής πόλεως. 

Ό Κατζάκος μέ έως τριακοσίους τόν αριθμόν, κατά τήν διαταγήν 
τού Κομαντάντε εις τό νά αναχωρήσουν ετράβιξαν προχορώντας εις τά 
χωρία τής Μεσσηνίας, εσηκώθησαν παρομοίως καί τά ανταρτικά πλοία 
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καί ήτον εις τα πανιά, τα οποία αγνοώ είτε να αναχωρήσουν θέλουν, 
είτε κατά τό μέρος Αλμυρού καί Κυτριών θα υπάγουν, καί οί επίλοι
ποι είς Καλαμάταν Μανιάται τί θέλει κάμουν. 

Ή παρατήρησις μου είναι όμως ώς μέ λέγουν, ότι ό Κομαντάντες 
(τον λέγουν ότι είναι ό Γενεράλες) ελθών είς Καλαμάταν αντάμωσε 
καί ομίλησε μέ τους συνταγματικούς λεγομένους, καί ώς φαίνεται οί 
μέν Γάλλοι βαστούν τήν Καλαμάταν καί Νησί, καί οι Συνταγματικοί 
να τραβίξουν δια εμπρός. είπον προς τούτοις οί Γάλλοι ότι δέν δέχον
ται να ήναι ένδον τής Καλαμάτας ούτε τής Κυβερνήσεως άνθρωποι 
ούτε Συνταγματικοί, άλλα νά γένη τοπική αρχή, εως ού τα πράγματα 
τής Ελλάδος λάβουν τήν έκβασίν των. 

Λυπηρά καί ανέλπιστα πράγματα ευγενέστατε αδελφέ, καί λυπού
μαι κατάκαρδα Οπού πάσχουν οί εναντίοι νά μας ρίψουν είς τον ζυγόν. 
καί ας όψονται αιωνίως. 

Αυτά λοιπόν μέ παρακινούν επίτηδες νά σας τα κοινοποιήσω καί 
χωρίς ουδέ στιγμής αναβολής νά αναφέρετε όλα ταύτα προς τήν Σ. 
Κυβέρνησιν, δια νά ληφθούν οποία ήθελεν εγκρίνει ευλογώτερα μέτρα. 

Δια τόν γέρον, Γενναίον καί λοιπούς δέν έχω παστρικήν πληρο¬ 
φορίαν άλλοι μέ λέγουν είς τήν Σκάλαν καί άλλοι είς <Ν>τερβένια ότι 
είναι καί συνάζονται. 

Επειδή καί οί Μανιάται ώς τώρα μανθάνω έκαμαν κίνημα δια τα 
τής Μεσσηνίας επίλοιπα μέρη, υποπτεύω νά κινήσω άπ' εδώ κατ' ευ
θείαν, δια τά ύποπτα τού δρόμου, αλλά σκοπεύω από τό μέρος τό Δι¬ 
ράχι νά περάσω είς αντάμωσίν των. 

τή 6 Σεπτεμβρ(ίου) 1831 από Λαδά Κουτζαβά 
τών Οπισινοχωρίων 

ό αδελφός καί δούλος σας 
Κ. Π. Κυριακός 

Αρ. 6 

Επιστολή τού Ricord πρός τόν Έκτακτο Επίτροπο Σπάρτης 
(ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, 12-9-1831, αντ., συνημμένο στό υπ' αρ. 41 έγγραφο 

τής 13-9-1831, τό οποίο συνημμένο στό υπ' αρ. 556 τής 14-9-1831) 

Εις Αλμυρόν 12 7βρίου 1831. 
Κύριε έκτακτε επίτροπε ! 

Ευχαρίστως έλαβον, Κύριε, τό χθεσινόν σας έγγραφον, ευχαρί
στως βλέπω τά εμψυχώνοντα τους Σπαρτιάτας ευγενή αισθήματα, άξια 
τού Οποίου φέρουν ενδόξου ονόματος. 

Ή Ρωσσία δέν θέλει λείψει επιδαψιλεύουσα τήν πρόνοιάν της 
7 
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είς τους αξιοσυμπαθήτους Έλληνας, νά διαφυλάττη τους φιλησύχους 
πολίτας από τά σκάνδαλα τών κακοτρόπων. 

Ιδού ή έν Αλμυρώ φωλεά των κατετροπωμένη, καί τό παράδει
γμα τούτο ας φέρη είς νουν τους παρασυρθέντας Συμπολίτας των. 

Αν διευθύνεσθε προς τά εδώ αμμέσως θέλω έχει τήν ευχαρίστη¬ 
σιν νά σας ιδώ καί να συνεννοηθώμεν περί τής τελείας επιστροφής 
τής ησυχίας είς τήν Σπάρτην. 

Μένω μέ εξαίρετον υπόληψιν προς υμάς. 
Προς τον Κ. Αναγνωστόπουλον ό Αντιναύαρχος 
έκτ(ακτον) επίτροπον Σπάρτης. J. Ρικόρδ 1 

Αρ. 7 

Αναφορά του Διοικητή Καλαμάτας πρός τήν Κυβέρνηση 
(ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 276, αρ. 986, 15-9-1831, πρωτ.) 

Προς τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν· 
Α π ό διδόμενα τινά τά οποία παρουσιάζονται έκ μέρους τών Γάλ

λων είς Καλαμάταν, φαίνεται ότι αυτοί υπερασπίζονται κατά τινα τρό
πον τό μέρος τών Ανταρτών εις τους οποίους καί δίδουν πολλάς υπο
σχέσεις. Τούτο συμπεραίνεται καί από άλλα πολλά φαινόμενα, ώς καί 
από τήν Οποίαν δεικνύουν αξιοκατηγόρητον συμπάθειαν είς αυτούς, 
αλλ' ό,τι μάλλον αποκαθιστά πιθανοτέραν τήν υπόνοιαν τού ότι αυτοί 
λαμβάνουν τό μέρος τών ανταρτών είναι, διότι παρατηρεί τις αυτούς 
προσπαθούντας νά καταπνίξωσι τό αίσθημα τού πατριωτισμού καί τού 
υπέρ τών καθεστώτων ζήλου τών κατοίκων αυτής τής πόλεως, Εκ τών 
Οποίων τινές επειδή ηθέλησαν νά εναντιωθώσιν είς όσας αναιδώς εξέ¬ 
φραττον κατά τής Σ. Κυβερνήσεως ύβρεις οί Υδραίοι, προσεκλήθη¬ 
σαν παρά τού Αρχηγού Γάλλου, όστις αφού τους ονείδισε δια τάς 
οποίας έκαμον αντιλογίας εις τους Υδραίους, τους εφοβέρισεν, ότι 
εάν τού λοιπού προφέρωσι τι κατά τής ανταρσίας, θέλει φυλακισθώσι 
παρ' αυτού εφ' όρου ζωής των. Εκ τούτου πολλοί τών αυτών κατοίκων 
αναγκάζονται νά παραιτώσι τάς εστίας των, καί νά καταφύγωσιν εν
ταύθα πανοικί, όπου τουλάχιστον δεν προστίθεται σιμά είς τάς δυστυ
χίας των, καί ή δυστυχία τού ν' ακούωσι περιϋβριζομένην τήν πατρι¬ 
κήν Κυβέρνησίν των. Καθόσον λέγεται ώς βέβαιον, Ημβρίκιον Γαλ¬ 
λικόν μετέφερεν από Καλαμάταν είς Κορώνην μέρος Υδραίων, καί οί 
τρόποι ούτοι τών Γάλλων υπέρ τών ανταρτών, δίδουν αφορμήν είς τους 
ολίγους Οπαδούς τών ανταρτών, νά επιμένωσιν εις τήν κακίαν των, 

1. Τα ορθό: P. Ricord. 
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εξακολουθούντες τήν αξιοκατάκρητον διαγωγήν των, καθόσον αποβλέ
πει τήν ανατροπήν τών καθεστώτων. Μόλα ταύτα οι είς Μικρομάνην 
καί Ανδρούσαν συνομώται των, φαίνεται ότι απενεκρώθησαν, καί 
έπαυσαν ήδη από τού να παρουσιάζωσιν είς το κοινόν, τά φθοροποιά 
των φρονήματα. Είναι όμως κίνδυνος μήπως ενθαρρυνθώσι καί αυτοί, 
καί άλλους διεγείρωσιν εις τό μέρος των, όταν θεωρώσι τά Γαλλικά 
στρατεύματα διαμένοντα εισέτι είς Καλαμάταν, από τά οποία υπολαμ¬ 
βάνουν ότι υπερασπίζονται. 

Είναι υποψία ότι τά αυτά στρατεύματα σκοπόν έχουν να διαμείνω¬ 
σιν επί πολύ είς τά μέρη ταύτα τής Μεσσηνίας, καί όχι ν' αναχωρήσω¬ 
σιν επειδή ό στρατηγός των φθάσας τήν 13 τό εσπέρας εις Καλαμάταν, 
μετεκόμισεν είς τό εκείσε φρούριον έξ κανόνια, αφού προηγουμένως επε¬ 
σκέφθη τά στρατεύματά του. όλα σημεία πολυκαιρινής διαμονής είς αυ
τήν τήν πόλιν. Είναι περιττόν να κάμω τήν παρατήρησιν εις τήν Σεβ. 
Κυβέρνησιν, ότι μεγάλη δυσκολία απαντάται εις τήν εκτελεσιν τών όσων 
αναγκαιούν δια τήν κατάπαυσιν τών ανταρσιών τής Μάνης, έν όσω ή 
Καλαμάτα κατέχεται από τά Γαλλικά στρατεύματα, καί ταύτα διότι οί 
αντάρται νομίζοντες ότι υπερασπίζονται από αυτά, πολλαπλασιάζουν τάς 
προσπαθείας των, επαπειλούν τους ησύχους πολίτας, τους δέ απλου
στέρους δύνανται με εύκολίαν να διεγείρωσι μέ τα φρονήματά των. 

Ό Κατζάκος ευρίσκεται εις Δολούς χωρίον Σταυροπηγείου. μήτε 
οί κάτοικοι τής αυτής επαρχίας, μήτε οί τής Σκαρδαμούλας θέλει τόν 
κτυπήσουν, ανίσως καί δεν ιδούν στρατεύματα τής Κυβερνήσεως είς 
βοήθειάν των. όθεν είναι ανάγκη να διαταχθή ό Γεν. Αρχηγός ώστε 
να στείλη εκεί όσην ήθελεν εγκρίνει στρατιωτικήν δύναμιν, δια να 
συλληφθή ή καν νά φονευθή ό πρωταίτιος ούτος τής δυστυχίας Ολο
κλήρου πόλεως. 

Ό Πρωτοσύγγελος Παγώνης, κατέφυγεν από τόν φόβον του είς 
Μαντηνείαν χωρίον Σταυροπηγείου, ένθα δεν παύει μόλα ταύτα από 
τάς συνηθισμένος αντενεργείας του· οί δέ αδελφοί Ηλίας καί Πα
ναγιώτης Ρεμπού όχι μόνον αντενεργούν ήδη αναφανδόν είς Καλαμά
ταν, αλλά προσπαθούν καί άλλους νά διεγείρωσιν μέ τό πνεύμα των, 
καί δέν απολείπουν γράφοντες συνεχώς καί ενταύθα καί αλλαχού εις 
όσους γνωρίμους των. 

Τά Εθν(ικά) πλοία ανεχώρησαν χθες δια Λιμένι, μέ τήν απόφασιν 
νά καταστρέψουν τους εκείσε πύργους τών αποστατών, εισέτι δέν ελά¬ 
βομεν είδησιν περί τού τι έπραξαν. 

Σήμερον ό Στρατηγός Γάλλος μετέβει από Καλαμάταν είς Φουρ¬ 
τζάλαν. ό σκοπός τής μεταβάσεώς του εκεί, δέν συμπεραίνω νά ήτο 

άλλος, ειμή δια νά περιεργασθή τό μέρος αυτό, καί συγχρόνως νά ιδή, 
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άνισος καί παρουσιάζονται οί χωρικοί διά νά ζητήσωσι τήν υπερά¬ 
σπισίν του δι' όσα υποφέρουν δεινά έκ μέρους τών Κυβερνητικών 
στρατευμάτων πιθανόν να απέβλεπεν ό σκοπός του εις το νά συνερ¬ 
γήση νά τού παρουσιάσωσιν αναφοράν τινά τού είδους τής τών Ολί
γων Καλαματιανών, πλην δέν συναίβει ουδέν τών τοιούτων. 

Σιμά εις όσα εξέθεσα ανωτέρω, δέν ημπορώ ν' αποσιωπήσω καί 
τήν χρηματικήν ανέχειαν, είς τήν Οποίαν ευρίσκεται το ταμείον τής 
Διοικήσεως, ήτις εκτός τών καθημερινών εξόδων, τα οποία απαιτουμέ
νως πρέπει νά κάμη διά τροφήν είς τα ενταύθα στρατεύματα, αναγκά
ζεται ταυτοχρόνως νά δίδη είς αυτά καί εξοικονομήσεις τινάς, κατά 
πρόσκλησιν τού Γενικού αρχηγού, καί ού μόνον ταύτα, αλλά καί είς 
τους Δημογέροντας Καλαμάτας καί είς μερικούς άλλους συμπολίτας 
των, απόρους όντας όλως δι' όλου, δίδει ή Διοίκησις τον καθημερινόν 
των άρτον καί 40 λεπτά εκάστου προσκληθείσα είς τούτο ωσαύτως 
παρά τού ιδίου Αρχηγού. Ο θ ε ν ή Σ. Κυβέρνησις πρέπει νά σπεύση 
είς τό νά προφθάση τήν Διοίκησιν από τά αναγκαία χρήματα, δια νά 
μή φθάση είς τελείαν απορίαν καί μη δυναμένη νά εξοικονομή τά αυτά 
στρατεύματα συμβή απευκταίον τι τού Οποίου αι συνέπειαι θέλουν 
είσθαι χαλεπόταται, Καί μένω ευσεβάστως. 

τη 15 7βρίου 1831 
Ε ν Νησίω 

Ό Διοικητής Καλαμ(άτας) καί Νησίου 
[Τ. Σ.] Ι. Τομπακάκης 

Αρ. 8 

Αναφορά τοϋ Διοικητή Ανδρούσας πρός την Κυβέρνηση 
(ΓΑΚ, Γραμμ. Δ/σύνης, φακ. 114, αρ. 824, 19-9-1831, πρωτ.) 

Ελληνική Πολιτεία 
Προς τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν. 

Ό Διοικητής 
Ανδρούσης κλπ. 
Αριθ. 824. 

Οί εμφολεύοντες είς Νησί κακόβουλοι διά τών απατηλών μέσων, 
διά τής αμαθείας τών κατοίκων, διά τής ελλείψεως μιας κωμοπόλεως 
είς τάς Επαρχίας ταύτας, εις τήν οποίαν συνερχόμενοι οί πολίται ήθε¬ 
λον συσκέπτονται τά συμφέροντά των, ηδυνήθησαν ν' αποπλανήσωσι 
τό πλείστον μέρος τής επαρχίας Ανδρούσης καί ν ' αφαιρέσωσιν απ' 
αυτήν τήν οποίαν ησυχίαν καί ευνομίαν εχαίρετο. Πρώτιστος σκοπός 
αυτών εστάθη να σύρωσι προς τό μέρος των τήν Επαρχιακήν Δημογε-
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ροντίαν. Ευκολοκατόρθωσαν τούτο, επειδή ό Κυρ(ιο)ς Σπύρος Φραγκί
σκος μέλος τής Δημογεροντίας ήτο μέ τά φρονήματά των. Έκτοτε αι 
διάφοροι εγκύκλιοι τής Σεβαστής Κυβερνήσεως, καί αι νουθεσίαι τής 
Διοικήσεως δεν εκοινοποιούντο παρά τής Δημογεροντίας προς τους 
κατοίκους. Κηρύττοντες τέλος πάντων μονοδέκατον καί άλλα παρόμοια 
ό Κυρ(ιο)ς Σπύρος Φραγκίσκος προδιέθεσε διά ραδιούργων καί ανόμων 
πράξεων νά εκλεχθή πληρεξούσιος της Επαρχίας, ή Διοίκησις όμως 
απήντησε καί δεν επέτυχεν ό Κυρ(ιο)ς Φραγκίσκος τών σκοπών του. 
Προδιατεθειμένοι όντες τοιουτοτρόπως οι Επαρχιακοί Δημογέροντες, 
άμα ήκουσαν τήν εις Καλαμάταν εισβολήν τών ανταρτών, έσπευσαν 
συνελθόντες καί προσκαλούντες τινάς άλλους νά γράψωσι προς τήν Συν¬ 
ταγματικήν Επιτροπήν τής Σπάρτης. 

Ό αξιοσημείωτος τρόπος καθ' όν έγραψαν προς τήν Συνταγματι
κήν Επιτροπήν καί τό εις απόκρισιν ανάλογον έγραφον αποδεικνύουν 
τρανώτατα τήν κατά δυστυχίαν συνεννόησιν τών Δημογερόντων, αυτά 
ταύτα τά δύο έγγραφα περικλείονται υπό Στοι(χεία) Α' καί Β' προς 
πληροφορίαν τής Σεβ. Κυβερνήσεως. 

Μολονότι οι Δημογέροντες καί λοιποί μετεμελήθησαν διά τήν αθέ¬ 
μητον πράξιν των, καί καταγίνονται να συνθέσωσιν αναφοράν έκ μέ
ρους τής Επαρχίας όλης διά ν ' αποδοκιμάσωσι καί ακυρόσωσι τάς πρά
ξεις των, μολοντούτο διά νά ίδωσιν οι πολίται ότι δέν μνέσκουν ατι¬ 
μώρηται τοιαύται πράξεις προβάλλομεν είς τήν Σεβ. Κυβέρνησιν ν' αν¬ 
τικατασταθώσιν άλλοι αντί τών ενεστώτων Επαρχιακών Δημογερόντων. 

Επιστήσας ό Διοικητής εντονώτερον τήν προσοχήν του είς τήν 
διαγωγήν τών πολιτών καί υπαλλήλων, επαρατήρησεν είς τάς πράξεις 
του Αστυνόμου τών Επαρχιών τούτων αδράνειαν ώς προς τάς περιστά
σεις μεγίστην καί αμέλειαν, είς δε τον Αρχηγόν τής ενταύθα Πολιτι
κής Φρουράς απείθειαν, βίαν καί κατάχρησιν ώστε προφασιζόμενος τήν 
έλλειψιν τών μισθών του επροσπάθησε νά εμποδίση τά πράγματα τού 
Διοικητού, αλλ' απέτυχεν. 

Εις τοιαύτην κατάστασιν πραγμάτων υποπτευθείς ό Διοικητής κατά 
τού Αστυνόμου τόν έπαυσε, και αντικατέστησε προσωρινώς είς τήν 
θέσιν του τον Υπαστυνόμον Εμπλακίκων Κυρ(ιο)ν Ιωαν. Λυκάκην. 
Ανεφέραμεν προς τον Γεν. Αρχηγόν τής Π. Π. Φρουράς διά ν' απο¬ 
βληθή ό Πολιτάρχης καί κατά τήν απάντησιν τού Γεν. Αρχηγού θέλο¬ 
μεν αποτανθή είς τόν Γεν. Αρχηγόν τών Πελοποννησιακών όπλων, 
επιμένοντες ν' αποβληθή ο Πολιτάρχης επειδή καί αν υποτεθή ότι συνεν
νοημένος δέν ήτον επέφερεν όμως βίαν καί κατάχρησιν ώστε εβίαζε 
πολλούς πολίτας ν ' αγανακτώσι, καί έδειξε κακίαν καί ανικανότητα είς 
τοιαύτας κρίσιμους περιστάσεις. Περί τούτων τών δύο, Αστυνόμου δη-
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λαδή καί Πολιτάρχου, επομένως θέλομεν λάβει πληροφορίας διά να τάς 
αναφέρωμεν είς τήν Σεβ. Κυβέρνησιν. 

Ό Κυρ(ιο)ς Παναγιώτης Παππατζόνης αλησμονών τήν προς αυτόν 
επιείκειαν τής Σεβ. Κυβερνήσεως, παραβλέπων τάς προτροπάς τής Διοι
κήσεως δια τών Οποίων επροσπαθούσε νά τον επαναγάγη εις τήν ευ
θείαν οδόν καί μή συλλογιζόμενος άλλο ειμή τίνι τρόπω νά συντελέση 
είς απώλειαν τού έθνους του δέν έλειψεν, όταν τω επαρουσιάζετο ευ
καιρία, νά πράττη κατά τά διανοήματά του. Επροσπάθησε δια τής 
απάτης νά επιτύχη τήν πληρεξουσιότητα τών Εμπλακίκων, αλλ' οί 
Επαρχιώταί του γινώσκοντες τον χαρακτήρά του δέν τω τήν απέδω¬ 
καν. Μή δυνηθείς δια τής απάτης καί άλλων μέσων, μετεχειρίσθη τήν 
βίαν, δια τής Οποίας ηναγκασεν ολίγα τίνα άτομα νά υπογράψωσιν είς 
εν γεγραμμένον υπ' αυτού τού ιδίου πληρεξούσιον. Μετά ταύτα διευ¬ 
θύνθη δια τήν Ύδραν άλλ' απεβιβάσθη έκ νέου είς Καλαμάταν μετά 
τών άλλων όπου τώρα διαμένει. Οί πρώτοι υπογράψαντες εις αυτό τό 
πληρεξούσιον επετάχυνον νά παρουσιάσωσι τήν εσώκλειστον υπό Στοιχ. 
Γ' αναφοράν προς αθώωσίν των. Είς αυτήν τήν περίστασιν δέν δυνά
μεθα ν' αποσιωπήσωμεν τήν σταθερότητα καί χαρακτήρα τινών προ¬ 
κριτοδημογερόντων τής Επαρχίας Εμπλακίκων οίτινες μ' όλας τάς απει¬ 
λάς καί βίαν δέν ηθέλησαν νά υπογράψωσιν, 

Οι προκριτοδημογέροντες τής Μικρομάνης φοβηθέντες έγραψαν 
προς τήν Συνταγ(ματικήν) Επιτροπήν, αλλά δέν υπέγραψεν ουδείς είς 
τό έγγραφον. μολοντούτο ετοιμάζονται ν' αναφερθώσι καί αποκηρύξωσι 
αυτό τό έγγραφον. Είς αυτό τούτο καταγίνονται και δύο ή τρία άλλα 
χωρία οί κάτοικοι τών οποίων φοβηθέντες έγραψαν εις τήν Επιτροπήν. 

Αναφέροντες ταύτα χρεωστούμεν νά προσθέσωμεν ότι ή τάξις επα¬ 
νελήφθη, καί ότι ή ησυχία κυριεύει είς ταύτας τάς Επαρχίας. 

τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1831. 
Ανδρούσα Ό Διοικητής 

[Τ. Σ] Σ. Σεραφείμ 

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