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Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η 

Ο EMM. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΝ* 

Τήν 13ην Ιανουαρίου 1828 κατέπλευσεν εις Γραμβούσαν, κατόπιν 
αποφάσεως τών τριών Προστάτιδων Δυνάμεων, αγγλογαλλική ναυτική 
μοίρα δια τήν δίωξιν τής εκεί ενδημούσης πειρατείας1 . Ή επιχείρησις 
αύτη, αναληφθείσα εις τά πλαίσια γενικοτέρων προσπαθειών προς 

* Προς σύνταξιν τής μελέτης ταύτης εχρησιμοποιήθησαν καί ανέκδοτα έγ
γραφα αποκείμενα είς τάς κάτωθι αρχειακάς συλλογάς : 

1) Γενικά Αρχεία τού Κράτους ( = ΓΑΚ) : Αρχείον Εμμ. Αντωνιάδου ( = Αρχ. 
Αντ . Κ 29). — Ιστορικόν Αρχείον Αλεξ. Μαυροκορδάτου (= Α ρ χ . Μαυρ. Κ 14 
καί Κ 15). — Αρχείον αυστριακού προξένου Μάλμο (= Αρχ. Μάλμο Κ 44). — Γενική 
Γραμματεία ( = Γεν. Γραμμ.).— Εκτελεστικόν ( = Εκτελ.). — Θαλάσσιον Δικαστήριον 
(= Θαλ. Δικ.). — Συλλογή Ιω. Βλαχογιάννη ( = Συλλ. Βλαχ.). — Υπουργείον Δικαίου 
(=Υπ. Δικ.). — Υπουργείον Εσωτερικών ( = Υπ. Εσωτ.). — Υπουργείον Ναυτικών 
( = Υπ. Ναυτ.). 

2) Αρχείον Ιονίου Γερουσίας. Καποδιστριακον Αρχείον, έν Κερκύρα (= Αρχ. 
Καπ.). 

3) Αρχείον Ιω. Φιλήμονος, Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος έν Αθήναις, 
( = Αρχ. Φιλ.). 

Ή παραπομπή είς τά χρησιμοποιούμενα έγγραφα σημειούται α) δια τού αριθ
μού τού φακέλου (= φ.), όπου είναι ταύτα καταχωρημένα, β) τού αριθμού πρωτο
κόλλου τού εγγράφου, όπου υπάρχει, καί γ) τού αριθμού τού φύλλου ( = f.) ή τού 
εγγράφου, όταν τα έγγραφα είναι ηριθμημένα εντός του φακέλου. Ή χρονολόγη¬ 
σις εγένετο κατά τό ιουλιανόν ημερολόγιον. Όπου όμως χρησιμοποιείται τό γρη¬ 
γοριανόν, τούτο σημειούται ( = ν. η.). 

1. Νησίς βορειοδυτικώς τής Κρήτης προστατευομένη από δυσμών υπό φρου
ρίου κτισθέντος επί Ενετοκρατίας. Μετά τήν κατάληψίν της (2/14 Αυγ. 1825) υπό 
τών Κρητών, ή Γραμβούσα κατέστη καταφύγιον τών διωκομένων υπό τών Τουρ¬ 
κοαιγυπτίων Χριστιανών, αλλά καί ορμητήριον τών Ελλήνων αγωνιστών δι' επι
χειρήσεις είς τό εσωτερικόν τής μεγαλονήσου. Περί τής αναπτύξεως τού επί τής 
νησίδος πολίσματος από τού 1825, τής διενεργουμένης υπό τών Γραμβουσιανών 
πειρατείας καί τής διώξεως αυτής υπό αγγλογαλλικής δυνάμεως, διαλαμβάνομεν 
είς μελέτην μας «Η δίωξις τής πειρατείας κατά τήν πρώτην Καποδιστριακήν 
περίοδον 1828-1829», 
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δίωξιν τής ασκουμένης εις τάς ελληνικάς θάλασσας πειρατείας, είχεν 
ήδη σχεδιασθή από τών τελευταίων μηνών τού 1827 υπό τών αρχηγών 
τών εις τήν Μεσόγειον ναυτικών μοιρών τής Αγγλίας και Γαλλίας, 
έτυχε δε τής εγκρίσεως τού Ιω. Καποδιστρίου, ότε ούτος, ευρισκό
μενος εις Μάλταν, συνεζήτησε τό θέμα μετά τού Άγγλου ναυάρχου 
Εδ. Κόδριγκτον (Ed. Codrington). 

Ότε κατέπλευσεν ή συμμαχική αύτη δύναμις υπό τόν Άγγλον 
μοίραρχον σέρ Τόμας Σταίηνς (Th. Staines) και τόν Γάλλον συνάδελ¬ 
φόν του Ρεβερσώ (Reverseaux), ό Εμμανουήλ Αντωνιάδης, πολιτικός 
καί στρατιωτικός ηγέτης τού Κρητικού αγώνος2, ευρίσκετο είς Γραμ¬ 
βούσαν. Είχε φθάσει εκεί πρό οκτώ ημερών συνοδεύων, μετά τού οπλαρ
χηγού Χατζή Μιχάλη <Ι.> Ταλιάνη (ή Νταλιάνη), στρατιωτικόν σώμα, 
τό οποίον θα προωθείτο είς τήν επαρχίαν τών Σφακίων προς ενίσχυ¬ 
σιν τών ήδη αρξαμένων ελληνικών επιχειρήσεων είς Κρήτην. 

Ο π ω ς είναι γνωστόν, μετά τήν υπογραφήν τής Ιουλιανής συνθή
κης (24/6 Ιουλ. 1827) κατεβλήθη υπό τών Ελλήνων προσπάθεια προς 
αναζωπύρωσιν τού αγώνος εις τάς περιοχάς, όπου είχεν ήδη σβεσθή ή 
επανάστασις, μέ τόν απώτερον σκοπόν νά ευρεθούν αί περιοχαί αύται 
ελεγχόμεναι υπό τών ελληνικών αρχών καί νά ζητηθή ούτως ή ενσω¬ 
μάτωσίς των εις τό ιδρυθησόμενον ελληνικόν κράτος 3. Ως ήτο επό¬ 
μενον, εκινητοποιήθησαν καί οί Κρήτες. Τόν Αύγουστον 1827 συνέστη
σαν τό Κρητικόν Συμβούλιον, τό οποίον θά ανελάμβανε τήν διεύθυνσιν 
τού αγώνος, διενηργήθησαν δέ καί έρανοι μεταξύ αυτών προς συγκέν¬ 
τρωσιν τών απαιτουμένων χρημάτων δια τήν διεξαγωγήν τών πολεμικών 
επιχειρήσεων 4. 

Τήν 9ην Αυγ. 1827 υπεβλήθη εις τήν Αντικυβερνητικήν Επιτρο-

2. Περί αυτού βλ. Γ. K o υ ρ μ ο ύ λ η , Ιστορικά έγγραφα έκ τού αρχείου 
Εμμ. Αντωνιάδου, είς «Επετηρίδα Εταιρείας Κρητικών Σπουδών» ( = Επ. Ετ. 
Κρ. Σπ.), τ. Α' (1938) σ. 392 κ.έ. — Σ. Α. Α ν τ ω ν ι ά δ η , Εμμανουήλ Αντωνιάδης. 
Ό αγωνιστής, ό δημοσιογράφος (1791-1863), Αθήναι 1971. 

3. Στ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Μακεδονικά σύμμεικτα, είς «Μακεδονικά» τ. 
στ' (1965) σ. 156 κ.έ. Παρόμοιαι κινητοποιήσεις εσημειώθησαν είς Δυτ. Στερεάν 
Ελλάδα (βλ. Στ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ή επανάσταση στή Δυτ. Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλονίκη 1962), Χίον (βλ. Ph . A r g e n t i , The Expedition of Colonel 
Favrier to Chios described in contemporary diplomatic reports, London, 1933. — 
Παν. Ζούβα, Ή εκστρατεία τής Χίου υπό τόν Φαβιέρον κατά τήν Ελληνι¬ 
κήν Επανάστασιν, Αθήναι 1971), κ.άλ. 

4. Κ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ ο υ , Απομνημονεύματα τού περί αυτονομίας τής 
Ελλάδος πολέμου τών Κρητών, Αθήναι 1859, σ. 372 κ.έ. — Π. Κ ρ ι ά ρ η , Ή με
τά τήν Ενετικήν κυριαρχίαν άπό 1645 - 1832 Τουρκοκρατηθείσα Κρήτη, Αθήναι 
1937, σ. 587 κ.έ. 
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πήν, δια τών Α . Ζαΐμη και Α λ . Μαυροκορδάτου, πρότασις τού διατε
λέσαντος Αρμοστού τής Κρήτης Εμμ. Τομπάζη 5, όπως ηγηθή τών 
επιχειρήσεων εις τήν μεγαλόνησον ό φιλέλλην Κ α ρ . Φαβιέρος (Ch. 
Fabvier) 6. Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε τήν εκλογήν τού 
Φαβιέρου, επιθυμούσα, ως κατέθεσεν αργότερον ό Εμμ. Αντωνιάδης 7, 
νά αποσοβήση τήν μεταξύ αυτού και τού Άγγλου φιλέλληνος καί στρα
τάρχου Ριχ. Τσώρτς (Rich. Church) αντιζηλίαν. Τελικώς, ώς είναι γνω
στόν, ή Κυβέρνησις, δεσμευομένη από τήν απαίτησιν τών τριών Δυνά
μεων περί καταπαύσεως τών εχθροπραξιών μεταξύ τών εμπολέμων, κατά 
τό πνεύμα τής Ιουλιανής συνθήκης, δέν ανέλαβε τήν ευθύνην τής Ορ
γανώσεως τής εκστρατείας εις Κρήτην. Οι Κρήτες όμως, απειλούμε
νοι δι' ολοσχερούς καταστροφής υπό τών συνεχιζόντων τάς εχθροπρα
ξίας Αιγυπτίων, ανέλαβον με ιδικάς των δυνάμεις τήν πραγματο¬ 
ποίησιν τής επιχειρήσεως. Εστρατολογήθησαν οί διαμένοντες εις τήν 
κυρίως Ελλάδα Κρήτες, ώς και Στερεοελλαδίται κ.ά., καί υπό τον 
οπλαρχηγόν Ιω. Χάλην 8 διεπεραιώθησαν είς τόν Α γ . Νικόλαον όπου 
είχε συγκροτηθή στρατόπεδον. Ή αναληφθείσα ουχ ήττον επιχείρησις 
εις τήν ανατολικήν Κρήτην δέν είχεν αίσιον αποτέλεσμα. Αι ελληνικαί 
δυνάμεις ηττήθησαν είς Μεράμβελον 9. Μετά ταύτα κατέφυγον είς Γραμ-

5. Περί τής Αρμοστείας τού Εμμ. Τομπάζη βλ. Ν. Τωμαδάκη, Έκκλη¬ 
σις Ζαχαρίου Πρακτικίδου, είς «Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρεί
ας» ( = ΔΙΕΕ), τ. ΙΓ' (1959) σ. 18. — Τ ο ύ α υ τ ο ύ , Τά έν Κρήτη Πολιτεύματα 1821 
— 1824 είς ΔΙΕΕ τ. ΙΕ' (1961) σ. 23 κ.ε..- Απ.. Δ α σ κ α λ ά κ η , Οι τοπικοί Ο ρ 
γανισμοί τής Επαναστάσεως τού 1821 και τό Πολίτευμα τής Επιδαύρου, Αθήναι 
1966, σ. 90 κ. έ. 

6. Π. Κ ρ ι ά ρ η , έ. α. σ. 587. — Ι α κ . Τ ο μ π ά ζ η , Αδελφοί Ιάκωβος καί 
Μανώλης Τομπάζης. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, Αθή
ναι 1902, σ. 363. Κατά πληροφορίας τού Άγγλου ιστορικού Γκόρντον (Τh. G ο r 
, History of the Greek Revolution, εκδ. Β' London 1844, τ. Β' σ. 487), οί Κρή
τες είχον απευθυνθή προηγουμένως είς τόν Βαυαρόν φιλέλληνα καί μέλος αργότε¬ 
τερον τής Αντιβασιλείας Καρ. Χέιντεκ (Κ. Heideck), ό οποίος ηρνήθη. Ουδέν 
όμως σχετικόν αναφέρει ό έν λόγω φιλέλλην εις τα απομνημονεύματά του (Κα¬ 
ρόλου Άιδεκ, Τά τών Βαυαρών φιλελλήνων έν Ελλάδι κατά τά έτη 1826 ¬ 
1829, είς «Αρμονία» τ. Β' (1901) καί τ. Γ' (1902). 

7. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 2 σ. 152. 
8. Περί τού οπλαρχηγού τούτου καί τού αδελφού του, επίσης αγωνιστού, Βα

σιλείου, βλ. Δ η μ . Σ. Ν τ ο υ ν τ ο υ ν ά κ η , Ή τριάς τών Χάληδων, Χανιά 1931. 
9. Κ. Κριτοβουλίδου, έ. ά. σ. 385. — Π. Κριάρη, ε. ά. σ. 594¬ 

598. — Gordon, έ. ά. τ. Β' σ. 489. Ό Αλ. Μαυροκορδάτος είς αναφοράν του προς 
τόν Κυβερνήτην τής 24 Ιαν. 1828, παρέχων πληροφορίας περί τών επιχειρήσεων 
τούτων καί αιτιολογών τήν ήτταν τών ελληνικών σωμάτων, απέδιδε ταύτην είς τήν 
απειθαρχίαν καί τήν άρνησιν τών Κρητών οπλαρχηγών ν' αναγνωρίσουν τόν Ιω. 
Χάλην ώς ηγέτην. (ΓΑΚ, Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4086 καί Κ 15 αρ. 4418). 
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βούσαν, όθεν συγκεντρούμεναι θά εκινούντο, κατά το στρατηγικόν σχέ¬ 
διον τού Ιω. Χάλη, προς τήν επαρχίαν Αγ. Βασιλείου καί με αφετη¬ 
ρίαν τό Φραγκοκάστελλον θά προήλαυνον εις τά ενδότερα τής μεγαλο
νήσου. 

Ε ν τώ μεταξύ νέον επικουρικόν σώμα, συγκροτηθέν είς Ναύπλιον, 
κατηυθύνετο είς Άγ. Νικόλαον. Ε π ί κεφαλής τών επικουριών τούτων 
ευρίσκοντο οί επιβαίνοντες τού βρικίου «Λεωνίδας» Αντωνιάδης καί 
Χατζημιχάλης. Μετά τήν είδησιν τής καταστροφής είς Μεράμβελον, 
καί τό νέον τούτο σώμα κατηυθύνθη εις Γραμβούσαν. 

Ούτω, καθ' όν χρόνον αφικνείτο εις Γραμβούσαν ή αγγλογαλλική 
ναυτική μοίρα, είς τήν νησίδα ευρίσκοντο συγκεντρωμένοι, συμφώ¬ 
νως προς τήν μνημονευθείσαν έκθεσιν τού Αλ. Μαυροκορδάτου, 2.000 
περίπου στρατιώται καί περί τους 100 Ιππείς. Πλην τούτων ευρίσκοντο 
καί ή εξ 150 περίπου Κρητών φρουρά τής νησίδος, ώς καί 1500 στε¬ 
ρούμεναι τών προς τό ζήν καί εξηθλιωμέναι οικογένειαι προσφύγων εκ 
τού εσωτερικού τής νήσου1 0 . 

Ή άφιξις τού Σταίηνς καί ή εκδηλωθείσα πρόθεσίς του νά επιτεθή 
κατά τής Γραμβούσης προεκάλεσεν εις τους εκεί ευρισκομένους δέος. 
Τό Κρητ. Συμβούλιον, φοβούμενον μήπως έκ τού γεγονότος τούτου μα¬ 
ταιωθή ή κατόπιν μόχθων, αδρών συνεισφορών καί θυσιών οργανωθείσα 
εκστρατεία, απέστειλεν είς τόν Σταίηνς τόν Αντωνιάδην, γνώστην 
τής γαλλικής γλώσσης 11, καί τόν Μάρκον Καλούδην, δια νά εύρουν 
μετ' εκείνου συμβιβαστικήν τίνα λύσιν. Ό Σταίηνς όμως απήτησε : τήν 
παράδοσιν τόσον τών επί τής νησίδος εναποθηκευμένων κλοπιμαίων, 
τά οποία προήρχοντο από πειρατείας είς βάρος ευρωπαϊκών σκαφών, 
όσον καί τών καταγγελθέντων ώς πειρατών 12. Καί είναι γνωστόν ότι 
ουδεμία συμφωνία επετεύχθη μεταξύ τών Κρητών εκπροσώπων καί τού 
Άγγλου μοιράρχου, αποφασισμένου άλλωστε ν ' αγνοήση καί αυτόν 
τόν μεσολαβήσαντα εκπρόσωπον τής ελληνικής κυβερνήσεως Α λ . Μαυ-

10. ΓΑΚ. Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4086 καί Κ 15 αρ. 4418. Εικόνα περί τής 
επικρατούσης είς Γραμβούσαν καταστάσεως δίδει ό Σταίηνς είς αναφοράν του 
προς τόν Κόδριγκτον τής 4 Φεβρ. 1828 ν. ή. (G. G. P i t c a i r n J o n e s , The 
piracy in the Levant 1827 — 1828. Selected from the papers of Admiral Sir Edward 
Codrington, εκδ. Navy Records Society, London 1934, σ. 248). 

11. Ό Αντωνιάδης, πλην τής γαλλικής, εγνώριζε τήν ιταλικήν καί τουρκι¬ 
κήν γλώσσαν. (Βλ Σ. Αντωνιάδη, ε. ά. σ. 16). 

12. Κ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ ο υ , έ. ά. σ. 394. — Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ π η , Ιστορία 
τής Ελληνικής Επαναστάσεως, εκδ. Γ' Αθήναι 1888, τ. Δ' σ. 245. — Π. Κ ρ ι ά 
ρ η , έ. ά. σ. 608 σημ. α. — Ρ i t c a i r n J o n e s , έ. α. σ. 244, 
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ροκορδάτον 13. Αντιθέτως, ή ατυχής, ώς απεδείχθη, εκλογή τού Αν¬ 
τωνιάδου ώς πρέσβεως πλησίον τού Σταίηνς, ώξυνε έτι περισσότερον 
τά πράγματα. Διότι ό Α γ γ λ ο ς μοίραρχος εγνώριζεν ήδη από καταγγε
λίας καί τόν Αντωνιάδην, ώς ιδιοκτήτην πειρατικής γολέτας, ή Οποία 
ήρπασεν από σκάφος υπό ιονικήν σημαίαν «πανικά» αξίας 300.000 γρο
σιών 14. Ούτως, ή παρασχεθείσα υπό τού Αντωνιάδου διαβεβαίωσις περί 
μή υπάρξεως εις Γραμβούσαν κλοπιμαίων εξελήφθη ώς ψευδής μαρτυ
ρία κοινού πειρατού καί ώς απόπειρα συγκαλύψεως τών συμπατριωτών 
καί συνενόχων του Γραμβουσιανών 15. Δεν εδίστασε μάλιστα ό Σταίηνς 
νά κατηγορήση τόν Αντωνιάδην ώς αναμεμειγμένον εις τάς διαπρα
χθείσας είς Γραμβούσαν παρανομίας. 

Ανήσυχος ό Αντωνιάδης, δι' αναφοράς του προς τόν Καποδί¬ 
στριαν (2/14 Φεβρ. 1828) έσπευσε να χαρακτηρίση τήν καταγγελίαν 
ώς ανακριβή καί νά δηλώση, ότι είχεν αποξενωθή τής κυριότητος τής 
περί ής ό λόγος γολέτας «Περικλής» προ τής διαπραχθείσης πειρα
τείας. Ανέφερε δέ, ότι τής υποθέσεως ταύτης είχεν επιληφθή κατά τό 
παρελθόν έτος ό αρχηγός τής αγγλικής ναυτικής μοίρας Αιγαίου Χά¬ 
μιλτον (G. Hamilton). Ούτος είχε καλέσει τότε επί τής φρεγάτας του 
αυτόν μετέχοντα τών είς Ερμιόνην εργασιών τής Γ' εθνοσυνελεύσεως 
(1827). Μετά δέ τάς παρασχεθείσας εξηγήσεις, ό Χάμιλτον επείσθη 
περί τής αθωότητός του 16. 

13. Ό Αλ. Μαυροκορδάτος απεστάλη υπό τού Καποδιστρίου είς Γραμβούσαν 
ώς εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως, προς τόν οποίον οι Κρήτες θά παρέδιδον τό 
φρούριον τής νησίδος. Έφθασεν, επιβαίνων αγγλικού πολεμικού σκάφους, τήν 
17ην Ιαν. 1828. Κατά τάς δοθείσας προς αυτόν οδηγίας, θά προσεπάθει, όπως μα
ταιώση πιθανήν επίθεσιν κατά τής Γαμβούσης καί τήν κατεδάφισιν τού φρου
ρίου της καί θά εμεσολάβει δια τήν υπό τών Γραμβουσιανών ικανοποίησιν τών 
απαιτήσεων τού Σταίηνς (ΓΑΚ. Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4071 καί αρ. 4074. — Αρχ. 
Καπ. φ. 261 f. 20) Ή αποστολή όμως τού Μαυροκορδάτου απέτυχε. Ό Σταίηνς, 
συμμορφούμενος είς εντολάς τού αγγλικού ναυαρχείου, ηγνόησε τόν εντολοδό¬ 
χον τού Καποδιστρίου, επετέθη κατά τής Γραμβούσης καί ηνάγκασε τόν Μαυρο¬ 
κορδάτον νά επιστρέψη (20 Ίαν. 1828) είς Αίγιναν. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 4 έγγρ. 
τής 20 Ιαν. 1828. — Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4083 καί αρ. 4085.— Εμμ. Π ρ ω τ ο 
ψ ά λ τ η , Ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καί τό έργον του, είς «Αφιέρωμα είς 
τά 150 χρόνια από τής Επαναστάσεως τού 1821», Θεσ/νίκη 1971, σ. 196). 

14. Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , έ.ά. σ. 58. 
15. Είς Γραμβούσαν κατόπιν ερευνών τού αγγλικού αγήματος απεκαλύφθη 

μεγάλη ποσότης κλοπιμαίων, τά οποία αυθαιρέτως εστάλησαν υπό τού Σταίηνς είς 
Μάλταν, ώς περιουσιακά στοιχεία ατόμων ευρωπαϊκής υπηκοότητος. Περί τού ζη
τήματος τούτου διαλαμβάνομεν είς ειδικόν κεφάλαιον τής προμνησθείσης μελέ
της μας. 

16. P i t c a i r n J o n e s , έ. ά., σ, 241 σημ. 1, — Σ, Α ν τ ω ν ι ά δ η , ε. ά, σ. 60, 
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Ε ν τω μεταξύ όμως νέον γεγονός ενέπλεξεν έτι περισσότερον τό 
όνομα τού Αντωνιάδου μεταξύ εκείνων, οί οποίοι κατεζητούντο ώς πει¬ 

ραταί : ή ανακάλυψις δηλαδή κλοπιμαίων καί πυρίτιδος εντός τού οί¬ 
κήματος όπου διέμενεν. Ή ανακάλυψις αύτη εγένετο μετά τήν κατάλη¬ 
ψιν τού φρουρίου υπό τού υπό τον Στρανγκγουαίηζ (W. Η. Strangways) 
αγγλογαλλικού αγήματος καί τήν διάδοσιν τού σκοπίμως καί τεχνη
έντως πλασθέντος μύθου περί συνωμοσίας τής ελληνικής φρουράς. Ό 
Στρανγκγουαίηζ, αναλαβών τήν εξάρθρωσιν τής δήθεν εξυφανθείσης 
συνωμοσίας εναντίον τών καταλαβόντων τό φρούριον Αγγλογάλλων 
στρατιωτών, διέταξε γενικήν έρευναν τών έν τω φρουρίω οικημάτων 17. 

Ό Αντωνιάδης, χαρακτηρισθείς ούτως ώς κάτοχος πειρατικού 
πλοιαρίου, μετέχων τής συνωμοσίας καί ψευδόμενος, ότε ενεφανίζετο 
αγνοών τά περί υπάρξεως κλοπιμαίων, ενώ τοιαύτα ανευρέθησαν εντός 
αυτής ταύτης τής οικίας του, εφυλακίσθη (6 ή 7 Μάρτ. 1828 ν. ή.) 
μετά τού συγκατοίκου του Ιωάννου Μιχαήλ επί τής αγγλικής φρεγά
τας «Ίσις» 18. Ματαίως προσεπάθησε ν ' απόδειξη εις τόν Σταίηνς εγ
γράφως19 καί προφορικώς, τόσον τό αμέτοχόν του είς τάς πειρατικάς 
ενεργείας τής γολέτας του καί είς τήν συνωμοσίαν, όσον καί τήν 
άγνοιάν του σχετικώς με τά αποκαλυφθέντα κλοπιμαία. Ό Σταίηνς, ου¬ 
δεμίαν σημασίαν δίδων εις τους ισχυρισμούς του, εδήλωσεν απερι¬ 
φράστως, ότι δέν ήλλασσε τήν περί τού ατόμου του σχηματισθείσαν 
γνώμην 20. Καί ναι μέν ό Αντωνιάδης, απελευθερωθείς μετά τινας ημέ
ρας (13 Μάρτ. 1828 ν. ή.)21, έλαβε τήν άδειαν ν' ακολουθήση τό εκ¬ 
στρατευτικόν σώμα είς Σφακιά, αί δυσμενείς όμως απόψεις τού Σταίηνς 
διεβιβάσθησαν προς τόν Καποδίστριαν. 

Περί τάς τελευταίας ημέρας τού Μαρτίου ό Αντωνιάδης, ώς απε
σταλμένος τών Κρητών, έφθασεν είς Αίγιναν, ένθα επληροφορήθη περί 
τής επικειμένης δίκης τών είς Γραμβούσαν συλληφθέντων συμπατριω-

17. Π Κ ρ ι ά ρ η , ε.ά. σ. 607. — G o r d o n , ε.ά. τ. Β' σ. 494. 
18. G o r d o n , ε.ά. τ. Β' σ. 495. 
19. Είς τό Αρχείον Εμμ. Αντωνιάδου συγκαταλέγεται σχέδιον επιστολής 

του προς τόν Σταίηνς, μετεφρασμένον εις τήν αγγλικήν υπό τού αδελφού του Σπυ
ρίδωνος, δια τής οποίας υποστηρίζει τήν μή ανάμειξίν του είς τήν δήθεν συνω
μοσίαν. (ΓΑΚ. Αρχ. Αντ. Κ 29 αρ. 104). 

20. Ό Σταίηνς ωμίλησε κατά τρόπον μειωτικόν είς τον Αντωνιάδην. Εξέ
φρασε δέ τήν εύχήν, όπως απολογούμενος ούτος ενώπιον τών ελληνικών αρχών 
καί αποχαρακτηριζόμενος, χρησιμοποίηση επ' αγαθώ τής πατρίδος του τήν φιλε¬ 
λευθέραν παιδείαν καί τήν ευφυίαν, ή οποία τόν διέκρινε. (Βλ. Pitcairn Jo
n e s , έ. ά. σ. 241 σημ. 1). 

21. ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 32 έγγρ. τής 17 Μαρτ, 1828. 
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τών του 22. Βαρυνόμενος ό ίδιος από τάς μομφάς τού Σταίηνς καί ανή
συχων δια πιθανήν περαιτέρω σύνδεσιν τού Ονόματός του μέ τάς δια
πραχθείσας εις Γραμβούσαν παρανομίας, έσπευσε να αναφερθή δια 
μακρών προς τόν Καποδίστριαν (1 Α π ρ . 1828)23. Ε ν τω μεταξύ ή συ
σταθείσα Εξεταστική Επιτροπή, ή οποία διεξήγε τάς ανακρίσεις τών 
επτά συλληφθέντων εις Γραμβούσαν και κατηγορουμένων επί πειρα
τεία Κρητών 24, έχουσα υπ' όψιν τήν περί τού Αντωνιάδου έκθεσιν τού 
Σταίηνς, τάς καταθέσεις τών ήδη ανακρινομένων καί τήν αναφοράν 
αυτού τούτου τού Αντωνιάδου, εθεώρησεν απαραίτητον τήν κλήτευ¬ 
σίν του. Ούτως ô Αντωνιάδης ενεφανίσθη τήν 5ην Απρ. 1828 πρό τής 
ανακριτικής ταύτης επιτροπής 25. 

Τόσον εκ τής ανωτέρω αναφοράς, όσον καί έκ τών καταθέσεων 
του Αντωνιάδου, δυνάμεθα να αντλήσωμεν βιογραφικά τίνα στοιχεία 
διά τόν αγωνιστήν τούτον, ό Οποίος, από τής καταλήψεως τής Γραμ¬ 
βούσης (2/14 Αυγ. 1825) καί μετέπειτα, θεωρούμενος ώς προέχων τών 
«παραστατών» ( = πληρεξουσίων) τής Κρήτης 26, διεδραμάτισε πρωτεύ-

22. Ούτοι ήσαν οί παπά Γρηγόριος Δαμαλάκης, Παναγιώτης Καλιτζάκης, Ιά
κωβος Σκανδάλης ή Σκανδαλάκης, Μανόλης Δικτάκης, Γεώργιος Λούπης ή Λου¬ 
πάκης, παπά Μαρτινιανός Περάκης καί Ιωάννης Κονταξής. Εξ αυτών οί πέντε 
πρώτοι είχον αποσταλή είς Μάλταν, παρά τά συμπεφωνημένα μεταξύ τού Καποδι
στρίου και τού Κόδριγκτον, δια να δικασθούν εκεί. Ό Καποδίστριας, επιμένων εις 
τήν προσαγωγήν τών συλλαμβανομένων επί πειρατεία Ελλήνων ενώπιον τών ελλη
νικών δικαστηρίων, έπεισε τόν Άγγλον ναύαρχον, όπως παραδοθούν ούτοι είς τάς 
ελληνικάς αρχάς. Ούτω τήν 28 Μάρτ. 1828 ν. ή. έφθασαν είς Αίγιναν έκ Μάλτας 
οί πέντε Κρήτες, ενώ δύο ημέρας ενωρίτερον είχον φθάσει οί παραμείναντες είς 
Γραμβούσαν Μ. Περάκης καί Ιω. Κονταξής. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 44 έγγρ. 1466/ 
3 Απρ. 1828. — Γεν. Γραμμ. φ. 40 έγγρ. 1339/30 Μάρτ. 1828). 

23. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 143 κ.έ. 
24. Ούτως ωνομάσθη ή 3μελής επιτροπή, ή οποία, συγκροτηθείσα μετά προσο

χής, όσον άφορα εις τήν επιλογήν τών μελών της, υπό τοϋ Καποδιστρίου, ανέλαβε 
ν' ανακρίνη τους κατηγορουμένους επί πειρατεία. Μέλη τής επιτροπής ήσαν ό 
αδελφός τού Κυβερνήτου Βιάρος Καποδίστριας, ό Ιω. Γενατάς, αμφότεροι Επτα
νήσιοι νομομαθείς, καί ό Προσωρινός Διοικητής Αιγίνης Ανδρέας Γιαννίτσης, άν
δρες τών οποίων τό αναμφισβήτητον κύρος άπετέλει εγγύησιν προς τήν ευρωπαϊ¬ 
κήν κοινήν γνώμην διά τό αδιάβλητον τών ενεργειών των. Ή επιτροπή αύτη έχα¬ 
ρακτηρίσθη υπό τού Καποδιστρίου «εξεταστική». Ανετέθησαν δηλαδή είς αυτήν 
μόνον ανακριτικαί αρμοδιότητες, ουχί καί δικαστικαί. Επιθυμία τής Κυβερνήσεως 
ήτο, όπως οί ανακρινόμενοι καί αποδεικνυόμενοι ένοχοι μή δικασθούν υπό απλής 
επιτροπής, άλλα προσαχθούν ενώπιον τών τακτικών ελληνικών δικαστηρίων, 
τά οποία επρόκειτο να ιδρυθούν. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 40 έγγρ. 3146/30 Μάρτ. 
1828. — Αρχ. Καπ. φ. 426). 

25. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 2 σ. 149 κ.έ. 
26. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , Έκκλησις..., σ. 12. 
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οντα ρόλον εις τήν στρατιωτικήν καί πολιτικήν Ιστορίαν τής μεγαλο
νήσου. Ε ν πρώτοις, προς τήν Εξετ. Επιτροπήν εδήλωσεν ότι ήτο 
ηλικίας 34 ετών, ότι εγεννήθη δηλαδή τό 1794 27. Ανέφερεν επίσης 
τό γνωστόν ήδη, ότι πρό τού 1821 ήσκει τό επάγγελμα τού εμπόρου 
εις Κωνσταντινούπολιν καί ότι ήτο νεώτερος τών δύο αδελφών του 
Ιωάννου καί Σπυρίδωνος 28. Μάλιστα τόν πρώτον έξ αυτών εχαρακτή¬ 
ριζεν ώς ευκατάστατον, μέ μηνιαία έσοδα 300 γρόσια, τον δε δεύτε
ρον «μικρέμπορον» 29. 

Εκτός τούτων, αναφερόμενος προς τον Καποδίστριαν ή καταθέτων 
προ τής Εξεταστικής Επιτροπής, παρέσχεν, ώς εκ τής ηγετικής θέ
σεώς του, αξιόλογα στοιχεία καί περί τών πραγμάτων τής Κρήτης, κυ
ρίως δε περί τής Οργανώσεως τής εκστρατείας καί τών γεγονότων, τα 
Οποία ηκολούθησαν τόν κατάπλουν τής αγγλογαλλικής μοίρας εις Γραμ
βούσαν. Εξέθεσε προσέτι τάς προσπαθείας του, όπως πείση τους εις 
Γραμβούσαν καί συμμορφωθούν προς τάς απαιτήσεις τού Σταίηνς, τάς 
παροτρύνσεις του προς τα άτακτα στρατιωτικά σώματα, όπως «φυλαχ
τούν υπακοήν είς τόν Κυβερνήτην και τόν Κομμοδόρον», καί τα τής αδί
κου κρατήσεώς του επί τής φρεγάτας «Ίσις». 

Ή Εξετ. Επιτροπή, ανακρίνουσα τόν Αντωνιάδην, επέμεινεν είς 
τήν εξακρίβωσιν περί τού βασίμου ή μή τών καταγγελλομένων υπό 
τού Σταίηνς. Δηλαδή, μέχρι ποίου σημείου ό Αντωνιάδης συνεδέετο 
μετά τών εις Γραμβούσαν στρατιωτικών καί πολιτικών παραγόντων, 
εγνώριζε τάς παρανομίας των καί τήν προέλευσιν τών διατεθέντων δια 
τήν οργάνωσιν τής εκστρατείας χρημάτων καί κατά πόσον ηυθύνετο 
ούτος δια τάς διαπραχθείσας υπό τών πλοιαρχούντων τα σκάφη του 
πειρατείας. 

Εκείνος, αποκρούων τήν κατηγορίαν, ότι σκοπίμως καί δια νά κα
λύψη τους συμπατριώτας του, παρέσχεν εις τόν Σταίηνς ψευδείς δια
βεβαιώσεις περί μή υπάρξεως κλοπιμαίων είς Γραμβούσαν, ισχυρίσθη 
ότι τούτο ωφείλετο εις άγνοιάν του, διότι, διαμένων εκτός τής Κρή
της, δεν ήτο ενημερωμένος επί τής επικρατούσης είς Γραμβούσαν κα
ταστάσεως. Ισχυρίσθη, ότι μόνον τρίς επεσκέφθη τήν Γραμβούσαν. Τήν 

27. Δύο χρόνους όμως αργότερον, ανακρινόμενος δια τήν υπόθεσιν τής εφη
μερίδος του «Ηώς», προέβαλεν ότι καί τό 1830 ήτο 34 ετών. (Βλ. Σ. Α ν τ ω 
ν ι ά δ η , 6. ά. σ. 49). Ώς έτος γεννήσεώς του λοιπόν δύναται να θεωρηθή ουχί 
τό 1791 (Βλ. Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , έ. ά. σ. 11, 16, 68 σημ. 1, καί σ. 70), ή τό 
1792 (Βλ. Γ. Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η , ε. ά. σ. 392), αλλά τό 1794 ή τό 1796. 

28. Οί αδελφοί του ήσαν τέσσαρες : Ιωάννης, Σπυρίδων, Γεώργιος καί Κων
σταντίνος. (Βλ. Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , ε. ά. σ. 17 σημ. 1). 

29. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 2 σ. 154. 
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πρώτην φοράν παρέμεινεν εις τήν νησίδα δύο μόνον ημέρας, κατά τον 
χρόνον τής καταλήψεως της (1825), τήν δευτέραν, μίαν μόνον ήμέραν, 
τήν 14ην Αύγ. 1827, οτε ήλθεν έκ Ναυπλίου δια νά κοινοποίηση είς 
τάς αρχάς τής νησΐδος τήν απόφασιν τού στολάρχου Κόχραν (Th. 
Cochrane), όπως συνδράμη τήν Οργανουμενην είς τό έσωτερικόν τής 
μεγαλονήσου έκστρατείαν 30. Δια τρίτην δε φοράν ευρέθη εις Γραμβού¬ 
σανοκτώ ημέρας πρό τής άφίξεωςτού Σταίηνς «εις έναν καιρόν μάλιστα 
καθ' δν δεν ημπορούσε τις ούδ' από οίκημα εις οίκημα νά πηγαίνη εξ αί
τιας τον από βαρύν χειμώνα σφοδρότατου ανέμου» 31. Κατά συνέπειαν, 
παρετήρει, δεν είχε προφθάσει νά ένημερωθή επί τής καταστάσεως. 
Αλλωστε , ώς άνέφερεν, «ούτε σχέσεις... είχα με τους πρώτους των πει
ρατών... οϋτε τα όσπήτια των καλώς εγνώριζα, ούτε τάς πράξεις των ενώ 
μάλιστα κατ' εκείνον τον καιρόν και αναμεταξύ των δ είς από τον άλλον 
εκρύπτετο δια τάς οποίας έβιάζονΐο τότε να κάμνουν συνεισφοράς είς τά 
ëξoδa τής εκστρατείας...». Κατά τήν άποψίν του δέ, μάλλον «ώς εχθρόν» 
τόν έθεώρουν οί έν Γραμβούση, διότι τους έπέπληττε καΐ θά τον έκα¬ 
κοποίουν μάλιστα «αν διάφορα πράματα ôèv τους έ'κα/ίναί' νά συστέλλων¬ 
ται» 32. Ούτως, αρνούμενος ενώπιον τών μοιράρχων τήν ύπαρξιν κλο
πιμαίων, έβασίζετο είς τάς διαβεβαιώσεις τών αρμοδίων, οί οποίοι, 
επί τούτο κληθέντες υπ' αυτού είς συνέλευσιν, απήντησαν είς πρότα¬ 
σίν του περί παραδόσεως τοιαύτης προελεύσεως ειδών, ότι «δεν έχουν 
παρά ό'σα τους έμειναν δια χρήσίν των». 

Ε ξ άλλου, τό γεγονός, ότι άνεκαλύφθησαν κλοπιμαία εντός αυ
τού τούτου τού οικήματος, όπου διέμενε, δένέθεώρει άποδεικτικόν τής 
εναντίον του κατηγορίας. Διότι, όχι μόνον διεπιστώθη, ότι ταύτα 
ανήκον εις τους Κρήτας Οπλαρχηγούς Γεώργιον Λούπην ή Λουπάκην 
και Δημήτριον Χρυσαφόπουλον, άλλα καί διότι ήσαν τόσον καλώς 
κρυμμένα υπό τήν γήν, ώστε νά μη δύναται νά ύποψιασθή καν τήν 
ύπαρξίν των. 

Παρεδέχθη, βεβαίως, ότι διεπράττοντο εις Γραμβούσαν παρανο¬ 
μίαι. Αντέταξεν όμως, ότι λόγφ τής απουσίας του ήγνόει Οποίανέκτα¬ 
σιν είχε λάβει ή άσκησις τής πειρατείας και τό γεγονός, ότι ή Γραμ¬ 
βούσα είχε καταστή αποθήκη κλοπιμαίων. Μετά πικρίας παρετήρει ότι 
ή διενέργεια τών πειρατειών ήτο μοιραία κατάληξις τών δυσμενών συν
θηκών διαβιώσεως τών επί τών βράχων τής νησΐδος καταφυγόντων 

30. Κ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ ο υ, 'έ. à. σ. 374.—Π. Κ ρ ι ά ρ η , έ. ά. σ. 587. 
31. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 144. 
32. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 144. 

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



l i é Λεαποινα Κατηφορή 

Κρητών33. Ό'ίδιος, ως πατριώτης, έλυπεΐτο πληροφορούμενος τά δια¬ 
πραττόμενα είς Γραμβούσαν καί άλλοτε μεν δια τής πειθούς, άλλοτε δι' 
απειλών προσεπάθησε ν" απόσπαση τους Γραμβουσιανούς από τήν διε¬ 
νέργειαν πειρατειών. Είς τήν άναφοράν του προς τον ΚαποδΙστριαν 
υπενθύμιζε τό γεγονός, ότι καί οί Κρήτες, αφού ματαίως έπεκαλέσθη¬ 
σαν ιήν βοήθειαν τής Κυβερνήσεως καί τού Κόχραν δια τήν δίωξιν 
τών πειρατών, τελ ικώς οί ί δ ιο ι κατώρθωσαν περί τους τελευτα ίους μή
νας τού 1827 νά περ ιορ ίσουν τάς κ α τ α χ ρ ή σ ε ι ς 3 4 . Παρετήρε ι προσέτ ι ότ ι 
καί αυτοί οί Γάλλο ι καί Α γ γ λ ο ι , οί Οποίοι μετά τοσαύτης β ια ιότητος 
έ π ε τ έ θ η σ α ν κατά τής Γραμβούσης ε ις δλως άκατάλληλον ώραν, μέ 
κίνδυνον νά ματαιώσουν τήν όργανωθείσαν έκστρατείαν, θά ήδύ¬ 
ναντο κατά τό παρελθόν, έάν έπεθύμουν, νά αποσπάσουν από τάς μοί
ρας των και να τ οποθετήσουν είς τον λιμένα τής ν η σ ϊ δ ο ς «κανέν 
πλοϊον να στέκι] σταθερώς και να προλαμβάνη ή και κόψγ] διόλου τάς πει
ρατείας» 3δ. 

33. Περί τών δυσμενών συνθηκών διαβιώσεως τών είς Γραμβούσαν καταφυ¬ 
γόντων Κρητών ανέφερε τόσον ό Αλ. Μαυροκορδάτος εις έκθεσίν του (24 Ίαν. 
1828) προς τόν Καποδίστριαν (ΓΑΚ. Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4086), όσον καί ό 
Σταίηνς (Βλ. P i t c a i r n J o n e s , ε. ά. σ. 248). 

34. Πράγματι, τό Κρητ. Συμβούλιον, ανησύχησαν έκ τής εντάσεως τής πει
ρατείας είς Γραμβούσαν, όπου, δελεαζόμενοι από τό κέρδος, εΐχον συγκεντρωθή 
πειράται καί έξ άλλων περιοχών, επεκαλεσθη τήν βοήθειαν τού στολάρχου Κόχραν 
καί τής Κυβερνήσεως. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 14 εγγρ. 472/20 Ίαν. 1828.—Γεν. 
Γραμμ. φ. 4 εγγρ. τής 23 Ίαν. 1828.— Κ. Κ ρ ι τ ο βο υ λ ί δ ο υ, έ. ά. σ. 370. 
Π. Κ ρ ι ά ρ η , έ. ά. σ. 577). Ό Κόχραν ενεφανίσθη (Ιούν. 1827) πράγματι έναντι 
τής Γραμβούσης, επιβαίνων τής φρεγάτας «Ελλάς». Αλλ' ένω, ώς αναφέρει ό Κρι¬ 
τοβουλίδης (6. ά. σ. 370 καί σ. 375) «ηρχοννο προς αντόν καί τίνες πεφοβισμένοι έκ 
τφν Γραμβουοιανών δια νά παραδώσωσι τα πλοία», ό Κόχραν «χαιρετήσας τότε το 
φρούριον με κανονιοβολάς και άντιχαιρετηθεις άπεμακρύνθη, παραγγείλας μόνον να μή 
κακοποιώσιν ανθρώπους εις τα σνλλαμβανόμενα πλοία...». Ή Αντικυβ. Επιτροπή, 
ανίσχυρος νά παράσχη ούσιαστικήν βοήθειαν, περιωρίσθη ν' άπευθύνη (24 Οκτ. 
1827) εγκυκλίους περί καταπαύσεως τής πειρατείας (ΓΑΚ. Υπ . Ναυτ. φ. 61 εγγρ. 
759/24 Οκτ. 1827.—Π. Κ ρ ι ά ρ η, έ. ά. σ. 588). Ή έπιδειχθεϊσα όθεν αδια
φορία τού Κόχραν καί ή αδυναμία τής Κυβερνήσεως «ένεψύχωσε τό κακόν». (Βλ. έφημ. 
«Αθηνά» αρ. 78 τής 24 Δεκ. 1832). Ματαίως τό Κρητ. Συμβούλιον προσεπάθησε 
δια προκηρύξεως τής 25 Οκτ. 1827 νά περιστείλη τήν πειρατείαν (ΓΑΚ. Αρχ. 
Μαυρ. Κ 14 αρ. 4086 καί Κ 15 αρ. 4418). Αντιληφθέν δέ, ότι ουδέν θά έπετυγχά¬ 
νετο δια τής βίας, προσεπάθησεν έν συνεχείς δι' άλλων μέσων ν' απόσπαση τά 
πειρατικά σκάφη από τους ίδιοκτήτας των. Ούτως από τού Νοεμ. 1827, έπικαλού¬ 
μενον τάς άνάγκας τής εκστρατείας, ήρχισε νά ναυλώνη τά ευρισκόμενα είς Γραμ
βούσαν σκάφη καί νά τά χρησιμοποιή δια τήν μεταφοράν στρατευμάτων (ΓΑΚ. 
Αρχ. Μαυρ. Κ 14 αρ. 4086 καί Κ 15 αρ. 4418). 

35. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 1 σ. 148. 
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Ανασκευάζων τήν κατηγορίαν τού Σταίηνς περί συμμετοχής του 
είς τήν συνωμοσίαν, έπεσήμαινε κατ' αρχάς τάς ενδείξεις, αί όποΐαι 
άπεκάλυπτον ως μύθευμα τήν στρεφομένην δήθεν κατά τών άγλλογαλλι¬ 
κών αγημάτων άνταρσίαν τής ελληνικής φρουράς3β. Κατηγγέλθη δηλαδή 
εις τόν Σταίηνς, ότι ή συνωμοσία θα έξεδηλούτο κατά τήν μεταφοράν 
τής σορού τού φονευθέντος (3 Μάρτ. 1828 ν.ή.) φρουράρχου Καρόλου 
Γκόρντον Ούρκχαρτ (C. G. Urquhart) 37 επί τού φρουρίου. Ή σορός όμως 
εϊχεν ήδη μεταφερθή έκεΐ προ δύο ήμερων. Ή άνακάλυψις, έξ άλλου, 
«τριών βαρελιών» πυρίτιδος εντός οΙκήματος, γεγονός τό οποίον έθεω¬ 
ρήθη ώς ένδειξις περί όργανωθείσης συνωμοσίας, θα είχε ποιάν τίνα 
σημασίαν, έάν τό οίκημα τούτο δέν έχρησίμευεν, «ώς και εις καιρόν 
χών Τούρκων... εις κατασκευήν και γέμισμα τών καρτοτσίων...» 38. Δέν 
ήτο δηλαδή τούτο ει μή υποτυπώδες έργαστήριον πυρομαχικών, όπου 
από χρόνων υπήρχε πυρΐτις, καί δέν εϊχεν αυτή προσφάτως έναποθη¬ 
κευθή χάριν τής συνωμοσίας. Αλλωστε, ώς μετά τίνος πικρίας έσχο¬ 
λίαζεν εύστόχως, πώς ήτο δυνατόν ol εντός τού ήδη έκκενωθέντος, 
κατά διαταγήν τών μοιράρχων, φρουρίου εναπομείναντες ογδοήκοντα 
άνδρες να αναλάβουν επίθεσιν εναντίον διακοσίων πεντήκοντα καλώς 
έξωπλισμένων στρατιωτών τού άγγλογαλλικού αγήματος καί τού άπο¬ 
σταλέντος υπό ιής ελληνικής κυβερνήσεως τακτικού στρατιωτικού 
σώματος ; 

Αναφορικώς προς τό έάν ή παραμονή του εντός τού οικήματος, 
όπου άνεκαλύφθη ή πυρΐτις, ή άνεύρεσις τής αλληλογραφίας, του μετά 
τών Γραμβουσιανών καί ή άποκάλυψις κλοπιμαίων άπεδείκνυον τούτον 
βασικόν στέλεχος τής συνωμοσίας καί κάτοχον μερίσματος έκ τών πει
ρατικών λαφύρων, ίσχυρίζετο ότι : 

36. Ή συνωμοσία αύτη ήτο έπινόησις τού Στρανγκουαίηζ, ό οποίος, επικα
λούμενος αορίστως κινδύνους, έσχεδίαζε τήν τοποθέτησιν επί τού φρουρίου τής 
Γραμβούσης μεγαλυτέρας αγγλικής στρατιωτικής δυνάμεως. Ε ν τελευταία αναλύ
σει, ή όλη υπόθεσις δέν ήτο εΐ μή έκδήλωσις τής υφισταμένης αντιζηλίας μεταξύ 
τών Αγγλων καί Γάλλων ώς προς τήν κατοχήν τού φρουρίου. Περί τούτων δια¬ 
λαμβάνομεν δια μακρών είς τήν προμνησθεϊσαν μελέτην μας. 

37. Ό Αγγλος φ ιλέλληνΚαρ. Ούρκχαρτ, μετέχων εως τότε τών επιχειρήσεων 
είς Χίον, διωρίσθη υπό τού Κυβερνήτου φρούραρχος Γραμβούσης. Ούτος επί κε
φαλής τακτικού στρατιωτικού σώματος θά αντικαθιστά τήν έξ εντοπίων φρουράν 
υπό τόν Μαρκούλην Ρενιέρην, ή οποία θα προωθεΐτο είς Σφακιά. Ό Ούρκχαρτ 
άφίχθη είς Γραμβούσαν περί τό μέσον τού Φεβρ. 1828 καί ανέλαβε τά καθήκοντα 
του. Δέκα ημέρας όμως άργότερον έφονεύθη έξ ατυχήματος. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 
14 εγγρ. 235/9 Φεβρ. 1828.—Κ. Κριτοβουλίδου, ε.ά. σ. 396.—Π. Κ ρ ι ά¬ 
ρη, ε. ά. σ. 605.—Ρ i t c a i r n Jones, ε. ά. σ. 258). 

38. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 1 σ. 147. 
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α) Ή έγκατάστασίς του είς το χαρακτηρισθέν ώς έπιτελεΐον τής 
συνωμοσίας οίκημα ήτο προσωρινή και αναγκαστική. Διότι, μή διαθέ
των Ιδίαν στέγην, ήναγκάσθη άφικόμενος είς Γραμβούσαν νά μείνη 
είς τήν οΐκίαν τών αδελφών 'Ιωάννου και Βασιλείου Χάλη. Μάλιστα 
τα βιβλία του, τα οποία έφερεν από το Ναύπλιον, φοβούμενος τήν εκεί 
επίθεσιν τών ΑΙγυπτίων, έμειναν είς τό ύπαιθρον. Αφού δε τά περισσό
τερα κατεστράφησαν, εναποθήκευσε, μέ τήν βοήθειαν φίλων του, τά 
εναπομείναντα είς διάφορα οικήματα. Μετά τόν αίφνίδιον θάνατον τού 
Ουρκχαρτ μετφκησε και έκοιμήθη «δύο ή τρεις βραδιές» είς τήν χαρα¬ 
κτηρισθείσαν ώς έπιτελεΐον τής συνωμοσίας πυριτιδαποθήκην («τσεπ¬ 
χανέ»). 

β) Ουδαμού είς τήν άλληλογραφίαν του υπάρχει ένδειξις, ότι 
ήτο «κεφαλή τής τοπικής αρχής τής Γραμπούσης», ότι παρεκίνει είς τάς 
ληστείας ή ότι εμοιράζετο μετά τών πειρατών «ληιζομενα ευρωπαϊκά 
πράγματα». Αντιθέτως, έκ τής αναγνώσεως τών επιστολών του θά ήδυ¬ 
νατό τις νά πληροφορηθή, ότι συνεβούλευε τους είς Γραμβούσαν ν' 
απέχουν τής πειρατείας. 

Αποκρινόμενος ô Αντωνιάδης είς ερωτήσεις τής Έξετ. Επιτρο
πής προς έξακρίβωσιν τής προελεύσεως τών διατεθέντων δια τήν έκ¬ 
στρατείαν χρημάτων, Οπότε θά κατεδεικνύετο, τόσον ή γνώσις αυτού 
περί προσώπων καί τών κτηθεισών οικονομικών δυνατοτήτων των, 
όσον καί τό μέτρον τών άναληφθεισών υπ' αυτού πρωτοβουλιών, παρε¬ 
δέχθη ότι ή εκστρατεία ώργανώθη δια «συνεισφορών», αί όποϊαι συνε¬ 
κεντρώθησαν είς Γραμβούσαν έν απουσία του. Κατέθεσε δέ ότι οί 
Κρήτες, άναζητούντες χρήματα δια τήν όργάνωσιν τής εκστρατείας, 
ένεθυμήθησαν, ότι δτε ό Εμμ. Τομπάζης έπώλει εις συμπατριώτας των 
τήν γολέταν του «Τερψιχόρη» 39, ύπεσχέθη ότι, οργανουμένης έκστρα-

39. Δέν ήδυνήθην να εξακριβώσω δια ποίον λόγον οί αδελφοί Τομπάζη έπώ¬ 
λησαν τήν γολέταν των ταύτην. Οπωσδήποτε όμως ή πώλησις δέν θά συνεδέετο 
μέ οίκονομιμήν κάμψιν τής οικογενείας. Πιθανώτερον φαίνεται, ότι ούτοι έπεθύ¬ 
μουν ν' αποξενωθούν τής κυριότητος έπ' αυτής δια τους έξης λόγους : Ή γολέτα 
«Τερψιχόρη», πλοιαρχούμενη υπό τού Αλεξ. Ραφαλιά ή Ραφαήλ, κατέσχεν (7 
Μάρτ. 1826) εντός τού λιμένος τής Πάτμου τό υπό ίονικήν σημαίαν έμπορικόν 
σκάφος «Παναγία τον Κύκκου» υπό τόν καπ. Αθαν. Ζούλαν, μέ τήν αίτιολογίαν 
ότι τό έπ' αύτού φορτίον ήτο εχθρικής Ιδιοκτησίας. Ή αρμοδία επί τής κρίσεως 
τών λειών «Τόπον επέχουσα Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή» δια τής υπ' αρ. 79 
τής 30 Μάρτ. 1826 αποφάσεως της έθεώρησε μή νόμιμον λείαν τό φορτίον καί διέ
ταξε τήν απόλυσιν τού σκάφους. (ΓΑΚ. Ύπ. Ναυτ. φ. 46). Κατά τόν αυτόν χρόνον 
ήτο υπό κρίσιν καί έτερον σκάφος κατασχεθέν υπό τής αυτής γολέτας, τό υπό αύ¬ 
στριακήν σημαίαν «L e t t e r a d i C a m ρ i ο» υπό τόν καπ. Ανδρ. Cano¬ 
vich. Έξοργισθέντες δμως οί άνδρες τής ύδραϊκής γολέτας, διότι άγγλικόν πόλε-
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τείας προς άπελευθέρωσιν τής μεγαλονήσου, θα ήτο πρόθυμος να δια-

μικόν σκάφος ήρπασεν από τού λιμένος τού Ναυπλίου καί τρίτον υπό κρίσιν σκά
φος, υπ' αυτών τών ιδίων κατασχεθέν, τό υπό ίονικήν σημαίαν «Ζευς» τού καπ. 
Π. Σπητέρη, τήν νύκτα τής 5 Απρ. 1826 κατέλαβον τά δύο πρώτα έξ αυτών και 
τα ώδήγησαν εϊς τίνα όρμίσκον, όπου καί Ιδιοποιήθησαν τά έπ' αυτών φορτία. 
(ΓΑΚ. Ύπ. Ναυτ. φ. 47 έγγρ. 8100/5 Απρ . 1826.—Συλλ. Βραχ. φ. 19 εγγρ. 8208/ 
10 Απρ. 1826). Φοβούμενος λοιπόν ό Εμμ. Τομπάζης, μήπως ζητηθούν παρ' αυ
τού, ώς ιδιοκτήτου τής γολέτας, αποζημιώσεις δια τάς γενομένας ληστείας, έσπευσε 
να πωλήση τήν γολέταν «Τερψιχόρη». Εν τούτοις δέν άπέφυγεν ούτος τήν δικα¬ 
στικήν περιπετειαν. Τόν 'Ιούν. 1829 ό Αθαν. Ζούλας ύπέβαλεν άγωγήν αποζημιώ
σεως εναντίον αϋτοϋ, τού πλοιάρχου του Ραφαλιά και τού έγγυητού τής γολέτας 
Εμμ. Ξένου (ΓΑΚ. Ύπ. Δικ. φ. 43 έγγρ. τής 10 Ίουν. 1829). 

Αγνοώ τήν ακριβή ήμερομηνίαν τής πωλήσεως τής γολέτας. Τήν 28 Μαΐου 
1827 ό Κρής Ν. Ρενιέρης, πρόεδρος τής Βουλής, άνήγγειλεν εϊς τήν διοίκησιν της 
Κρήτης τήν υπό Γραμβουσιανών άγοράν τού σκάφους (Βλ. Ί α κ. Τ ο μ π ά ζ η , 
ε.ά. σ. 356 - 357). Μέτοχοι επί τής γολέτας ήσαν οι έκ τών κατηγορουμένων έπϊ 
πειρατεία Ιω. Κονταξής καί παπά Γρηγ. Δαμαλάκης, ό Ζενεδογιάννης, ώς και έτε
ροι δύο ακόμη. (Αρχ. Καπ. φ. 426). Ή «Τερψιχόρη», πλοιαρχουμένη υπό τού Μαν. 
Δικτάκη, κατηγορουμένου καί τούτου επί πειρατεία, κατέσχε (1 Σεπτ. 1827) πλη
σίον τής Κρήτης τό υπό αύστριακήν σημαίαν σκάφος «Απόλλων», τό οποίον με¬ 
τέφερεν έξ Οδησσού εις Λιβόρνον σίτον δια λο/αριασμόν τού Φρειδ. Cortazzi 
(Χορτάτση;). Ό πλοίαρχος Αλέξ. Scopenich άνέφερεν (25 Οκτ. 1827) εις τόν αύ¬ 
στριακόν πρόξενον Γ. Γρόπιους (G. Gropius), ότι τό σκάφος του ώδηγήθη είς 
Γραμβούσαν καί έδημεύθη τό φορτίον του καί ότι τό αυτό συνέβη καί μέ έτερον 
σκάφος, υπό αύστριακήν σημαίαν, πλοιαρχούμενον υπό τού Αντ. Rescovich (ΓΑΚ. 
Αρχ. Μάλμο Κ 44 αρ. 48). Αληθές όμως είναι, ότι τό Κρητ. Συμβούλιον, έπικα¬ 
λούμενον κατάστασιν ανάγκης, έκράτησε τόν μεταφερόμενον επί τών σκαφών σί
τον, έχορήγησε δέ (26 Σεπτ. 1827) εις τους πλοιάρχους των απόδειξιν δια μελ¬ 
λοντικήν των άποζημίωσιν (Αρχ. Φιλ. αρ. 3271). Ώς ήτο έπόμενον, ούτοι ούδε¬ 
μίαν έμπιστοσύνην έχοντες είς τάς αποδείξεις τού Κρητ. Συμβουλίου καί έπειγόμε¬ 
νοι να λάβουν τά χρήματα των, κατήγγειλαν τό γεγονός εις τόν Γρόπιους χαρα¬ 
κτηρίζοντες τήν ένέργειαν τών Γραμβουσιανών ώς πειρατικήν. Ή Αντικυβ. Επι
τροπή, λαβούσα γνώσιν τούτου, πιθανόν καί άλλων παρομοίων γεγονότων, ευρέθη 
υποχρεωμένη νά λάβη τά απαιτούμενα μέτρα. Ούτως, ένφ ήτοιμάζετο ή γολέτα 
«Τερψιχόρη» ν ' άποπλεύση έκ Πόρου δια τήν είς Κρήτην μεταφοράν στρατευμά
των, εκλήθη (30 Οκτ. 1827) ό Μαν. Δικτάκης νά λογοδοτήση (ΓΑΚ. Ύπ. Ναυτ. 
φ. 61 έγγρ. 959/30 Οκτ. 1827). Ούτος ήρνήθη καί ό αστυνόμος Πόρου αφήρεσε τό 
πηδάλιον τού σκάφους. Έν τω μεταξύ κατέφθανον οί προοριζόμενοι διά Κρήτην 
στρατιώται, οπότε επενέβησαν οί συνοδεύοντες τό στράτευμα Κρήτες Γ. Καλλέρ
γης καί Γ. Σταματάκης καί «με κολακείας και χρήματα» έπεδίωκον τήν άδειαν από
πλου τής γολέτας. Φαίνεται ότι ό αστυνόμος Πόρου, απειλούμενης τής ζωής 
του, ώς άνέφερεν (8 Νοεμ. 1827) είς τό Ύπ. Ναυτικών, άφησε τήν γολέταν νά φύ¬ 
γη. (ΓΑΚ. Ύπ. Ναυτ. φ. 62 εγγρ. τής 8 Νοεμ. 1827). Τελικώς τό σκάφος, έλλι¬ 
μενισμένον εις Γραμβούσαν, άνετινάχθη κατά τήν νύκτα τού κατάπλου τού άγγλο¬ 
γαλλικού στολίσκου, έξ άναφλέξεως τής πυριτιδαποθήκης του. ^Βλ. Π. Κ ρ ι ά ρ η , 
ë. ά. σ. 603.—Gordon, έ.ά. τ. Β' σ. 492). 
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θέση υπέρ τού σκοπού τούτου μέρος τών ε ι σ π ρ α χ θ έ ν τ ω ν χρημάτων . 
Ή π ρ ό τ α σ ι ς αύτη παρεκ ίνησε τους Γραμβουσιανούς , κατά τους ισχυ
ρισμούς π ά ν τ ο τ ε τού Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ , όπως υ ιοθετήσουν τήν μέθοδον τ ή ς 
διά τών συνε ισφορών εξευρέσεως τών απαιτουμένων χ ρ η μ ά τ ω ν 4 0 . Ε ρ ω 
τ η θ ε ί ς ό Α ν τ ω ν ι ά δ η ς , έάν εγνώριζε τήν προέλευσιν τού εμφανισθέντος 
διά τών ε ισφορών ο ικονομικού δυναμικού τών Κ ρ η τ ώ ν , δεν ή ρ ν ή θ η 
o u ε ίς Γραμβούσαν δ ι ε π ρ ά τ τ ο ν τ ο παρανομία ι και τ ή ν έξ αυτής τής 
α ί τ ι α ς ποιάν τ ίνα ευμάρειαν τών Γραμβουσιανών. Ε ν ε φ α ν ί σ θ η όμως 
ώς π ι σ τ ε ύ ω ν ότ ι τα δ ιατεθέντα χ ρ ή μ α τ α π ρ ο ή ρ χ ο ν τ ο από τάς π ρ ο σ ό 
δους τ ή ς νήσου ή «καί αλλοθεν», ουχί δέ από κλοπάς , δ ιότ ι μετέβη 
είς Γραμβούσαν (14 Αύγ. 1827), μετά τήν έκεΐ άφιξιν τού Νεοφύτου 
Ο ι κ ο ν ό μ ο υ 4 1 , ένφ «ήσαν δλων αϊ σννεισφοραι γινομέναι»*2. 

Α ν α φ ο ρ ι κ ώ ς προς τό ζήτημα τής π λ ο ι ο κ τ η σ ί α ς του ό Α ν τ ω ν ι ά 
δης κατέθεσεν ότ ι , εμπορευόμενος προ τής επαναστάσεως , κ α τ έ σ τ η 
διά π ρ ώ τ η ν φοράν π λ ο ι ο κ τ ή τ η ς δ ιαρκούντος τού αγώνος . Ούτω περί 
τόν Φεβρουάριον τού 1826 *3 ευρέθη σ υ ν ι δ ι ο κ τ ή τ η ς , μετ ' άλλων Κ ρ η τ ώ ν 
ευρισκομένων είς Ναύπλ ιον «μέκατάστασιν δπωαοϋν», τής yoXéxaç«Περι
κλής» 44. Ή γολέτα α ύ τ η , ανήκουσα είς τόν έκ Κάσου Νικόλαον Γ ρ η γ ο -

40. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 2 σ. 152. 
41. Περί τού Κρητός κληρικού καί άγωνιστού τούτου βλ. Έ μ μ. Π ρ ώ τ ο , 

ψ ά λ τ η , Ανέκδοτα έγγραφα τού Μιχαήλ Κομνηνού Αφεντούλιεφ, εις «Έπ. Έτ. 
Κρ. Σπ.» τ. Β' (1939) σ. 171 - 172.—Α ν δ ρ . Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ η , Ανέκδοτα Κρη
τικά εγγραφα, εις «Έπ. Έτ. Κρ. Σπ.», τ. Γ' (1940) σ. 206.—Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , 
Έκκλησις. ., σ. 9. σημ. 12, σ. 3 καί 21.—Τού α υ τ ο ύ , Σύντομον διάγραμ
μα τής Ιστορίας τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας, εις ΔΙΕΕ τ. ΙΔ' 
(1960) σ. 24.—Τού α υ τ ο ύ , Τά έν Κρήτη πολιτεύματα..., σ. 21. Ό φιλικός 
δεσμός καί ή συνεργασία τού Αντωνιάδου μετά τού Νεοφύτου Οικονόμου ανάγε
ται είς τους πρώτους χρόνους τού Αγώνος καί συγκεκριμένως επί Γεν. Έπαρχου 
Κρήτης Μιχ. Κομνηνού Αφεντούλιεφ. Τότε είς μέν τόν Αντωνιάδην είχον άνατε¬ 
θή καθήκοντα «πρωτογραμματέως», είς δέ τόν Νεόφυτον «άρχιγραμματέως». (Βλ. 
Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , 6.ά. σ. 56). 

42. Βλ. είς Παράρτημα έγγ. 2 σ. 151. 
43. Εσφαλμένως άργότερον, μετά τέσσαρα ετη, ό Αντωνιάδης άνέφερεν ώς 

χρόνον αγοράς τής γολέτας τό 1825. (Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 76 τής 17 Δεκ. 
1832). 

44. Βλ. εις Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 145 καί έγγρ. 2 σ. 152.—Κ. Κριτοβου¬ 
λίδου, έ.ά. σ. 369.—Gordon, έ. ά. τ. Β' σ. 483.—Π. Κ ρ ι ά ρ η, ε.ά. σ. 567. 
Ό Αντωνιάδης κατέθεσεν, ότι τής αγοράς τής γολέτας, τής οποίας ή άξια 
ήτο 9.500 γρ., μετέσχον οί Εμμ. Βερνάρδος διά 1500 γρ., ό Αντωνιάδης δια 
1200 γρ. καί άλλοι Κρήτες διά ποσών από 500 εως 1000 γρ. Επειδή δέν συνε¬ 
κεντρώθη τό άπαιτούμενον ποσόν, ό Αντωνιάδης παρέδωσεν ώς ένέχυρον είς τόν 
έκ Πάτμου έμπορον Εμμ. Ξένον, δύο ευαγγέλια καί ενα σταυρόν προερχόμενα από 
μονάς τής Κρήτης καί έλαβε 200 τάλληρα (δηλ. 2.400 γρ.). Ή άποκάλυψις τού γε-
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ριάδην45, ήγοράσθη, τή συστάσει τού Εμμ. Τομπάζη, δια τήν εις Κρή¬ 
την μεταφοράν τροφίμων καΐ πολεμεφοδίων χάριν τού αγώνος46. Γε
γονότος, ότι εδόθησαν ως ένέχυρον εκκλησιαστικά κειμήλια δια τήν άγοράν γο
λέτας, εξέπληξε τήν Έξετ. Έπιτροπήν, ή οποία έζήτησε περισσοτέρας πληρο
φορίας. Οϋτως ό Αντωνιάδης κατέθεσεν ότι ταύτα, ανήκοντα είς τάς μονάς 
Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου τήν έπιλεγομένην Πρέβελη, Αγίου Γεωρ
γίου Έπανωσήφη καί Αρκαδίου, παρεδόθησαν είς τόν Εμμ. Τομπάζην, Αρ
μοστή ν δντα τής νήσου. Ούτος δέ, έγκαταλείπων τήν Κρήτην (12 Απρ. 1824)» 
συμπαρέλαβε καί τα εκκλησιαστικά ταύτα κειμήλια, τα οποία έναποθήκευσεν είς 
τήν Οΐκίαν του είς "Υδραν. Οι Κρήτες πληρεξούσιοι, μελετώντες πάντοτε τήν όρ¬ 
γάνωσιν επιχειρήσεων είς τήν μεγαλόνησον, έζήτησαν (Φεβρ. 1825) παρά τής Κυ
βερνήσεως τήν είς Ναυπλιον συγκέντρωσιν τών κειμηλίων τούτων, ως καί τών 
πραγμάτων, τά οποία κατέλιπον οι καταφυγόντες είς διαφόρους νήσους (Σαντορί¬ 
νην, Μήλον, "Ιον, κ. άλ.) {καί αποθανόντες άκληροι συμπατριώταί των. (ΓΑΚ. 
Ύπ. Έσωτ. φ. 56 εγγρ. τής 25 Φεβρ. 1825.—Υπ. Έσωτ. φ. 57 έγγρ. 4157/3 Μάρτ. 
1825). Ε ξ αίτιας όμως τής αιγυπτιακής εισβολής εις Πελοπόννησον καί τής κρι
σίμου τότε πολιτικής καταστάσεως, δεν φαίνεται να έπραγματοποιήθη ή συγκέν¬ 
τρωσις αύτη. Αποφασισθείσης κατά το έπόμενον έτος τής αγοράς τής γολέτας, οί 
πληρεξούσιοι Κρήτης έπανέλαβον (26 Φεβρ. 1826) τό αϊτημά των. Πράγματι εστά
λησαν έξ Υδρας προς τήν έπιτροπήν Εθνικού Ταμείου πέντε κιβώτια περιέχον
τα τά φυλασσόμενα υπό τού Τομπάζη εκκλησιαστικά κειμήλια. Μεταξύ τούτων 
συμπεριελαμβάνοντο 3 σταυροί, 6 ευαγγέλια «εγκεκοσμημένα», 1 μήτρα κ.ά., προερ
χόμενα από τήν μονήν Πρέβελη, 10 σταυροί, 2 ζεύγη «τζαπράκια (ζώναι) μαλα¬ 
γματοκαπνισμένα», 7 αργυρά δισκάρια, αργυρά δισκοπότηρα κ. ά., από τήν μονήν 
Αγ . Γεωργίου Έπανωσήφη (ΓΑΚ. Εκτελ. φ. 156 έγγρ. 747/28 Ίαν. 1826, ένθα 
λεπτομερής καταγραφή τών παραδοθέντων υπό τού Εμμ. Τομπάζη). Ταύτα παρεδό
θησαν είς τόν Αντωνιάδην, ό οποίος, έν συνεννοήσει μετά τών λοιπών πληρεξου
σίων Κρητών, παρέδωσε μέρος τούτων ως ένέχυρον καί έδανείσθη δια λογαρια¬ 
σμόν τού «κοινού» τής Κρήτης χρήματα δια τήν άγοράν τής γολέτας (Βλ. Κ. Κ ρ ι¬ 
τ ο β ο υ λ ί δ ο υ, έ. ά. σ. 369). Τά λοιπά έξεποιήθησαν κατόπιν διαταγής τού 
Εκτελεστικού. Τά εισπραχθέντα χρήματα κατετέθησαν είς τό Έθν. Ταμείον, δια να 
χρησιμοποιηθούν υπέρ τού Κρητικού αγώνος (Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , Σύντομον διά
γραμμα..., σ. 26 - 27). Χαρακτηριστικόν όμως είναι ότι, ότε έχρειάσθησαν χρήμα
τα δια τάς επιχειρήσεις είς Κρήτην τό 1827, τό Έθν. Ταμείον δέν ήτο είς θέσιν 
να έπιστρέψη τό άνερχόμενον εις 50 χιλιάδας γρ. ποσόν. Δια τούτο τό Ύπ. Οι
κονομικών, ύπολογίζον είς τά έκ τών προσόδων τής Σάμου έσοδα τού 1828, έχο¬ 
ρήγει χρεωστικός ομολογίας. Τοιαύτην όμολογίαν τού Ύπ. ΟΙκονομικών έδωσαν 
(21 Δεκ. 1827) οί στρατολογοϋντες τό δεύτερον εκστρατευτικό ν σώμα Αντωνιάδης 
καί Β. Χάλης είς τόν Εμμ. Τομπάζην καί έλαβον παρ' αύτού χρήματα. (ΓΑΚ. Γεν. 
Γραμμ. φ. 14 έγγρ. τής 9 Φεβρ. 1828). 

45. Βλ. καί Ιστορικόν Αρχείον Κάσου (-- 'Αρχ. Κάσου), έκδιδόμενον υπό 
Ν. Μαυρή, τ. Β' Αθήναι 1937, σ. 54. Εσφαλμένως αναφέρεται (Π. Ρ ε δ ι ά δ ο υ , 
Μανουήλ Βερνάρδος ό Κρής, είς «Έπ. Έτ. Κρ. Σπ.» τ. Α' (1938) σ. 96), ότι ή γολέτα 
αύτη άνήκεν είς τόν Εμμ. Τομπάζην. Πιθανόν πρόκειται περί συγχύσεως. Περί τού 
πωλητού Νικ. Γρηγοριάδου, προκρίτου τής νήσου, άγωνιστού καί μετέπειτα πλη
ρεξουσίου Κάσου, βλ. Αρχ. Κάσου, τ. Β' σ. 42 κ.έ. 

46, Οί Κρήτες πληρεξούσιοι, γνωστοποιούντες (16 Φεβρ. 1826) είς τόν Έμμ, 
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γονός δέ τό οποίον ήνάγκασε τους Κρήτας,δπως προβούν εις τήν άγο¬ 
ράν, ύπήρξεν ή δυσχέρεια ναυλώσεως σκαφών ή ol εκβιασμοί τών πλοι
οκτητών των. Συγκεκριμένως άνέφερεν, ότι ένω εϊχον εξασφαλίσει τήν 
παρά τής Κυβερνήσεως χορήγησιν 400 κιλών σίτου υπέρ τής λιμωτ¬ 
τούσης φρουράς τής Γραμβούσης καί ένω εϊχον φορτώσει τήν ποσό
τητα ταύτην επί ενός ψαριανού μιστίκου, ό κυβερνών τό σκάφος Σκορ¬ 
δής ήρνεΐτο ν' άποπλεύση, έάν δεν προεισέπραττε τον ναύλόν του. 
Ή καθυστέρησις τού απόπλου επί ένα καί ήμισυ σχεδόν μήνα, πιθα
νώς μοιραία δια τήν τύχην τού φρουρίου, ήνάγκασε τον Αντωνιάδην 
νά δανεισθή μέ προσωπικήν του έγγύησιν από τόν έκ Πάτμου έμπορον 
Εμμ. Ξένον47 καί άλλους καί νά καταβάλη τόν άπαιτούμενον ναύλον48. 

Πλοίαρχος τής γολέτας «Περικλής» δίωρίσθη ό έκ Κάσου Αντώ
νιος Ήλιου ή Γιούλιου, ο οποίος όμως δέν ώκνησε νά έπιδοθή εις τήν 
πειρατείαν49. Ό Αντωνιάδης, ευρισκόμενος τότε είς Νάξον καί πλη
ροφορηθείς τάς είς βάρος δύο σκαφών, υπό γαλλικήν καί Ιονικήν ση¬ 
μαίαν, πειρατείας, έσπευσε νά διαμαρτυρηθή (21 Σεπτ. 1826) επισή
μως προ τής Εφορίας τής νήσου50. Μέ ζημίαν του δέ ακολούθως άπε¬ 
ξενώθη τής κυριότητος τής γολέτας, πωλήσας ταύτην εις τους Οπλαρ
χηγούς Β. Χάλην καί Ίάκωβον Σκανδάλην51 . 

Τομπάζην τήν άγοράν τής γολέτας <«5ιά συνδρομής τίνων πατριωτών και τού Κοι· 
νον τής Κρήτης άπα μέρους τού οποίον μας εατείλατε εδώ κοινών πραγμάτων», 
άνέφερον ότι προετίθεντο ν' αγοράσουν ή ναυπηγήσουν καί τινας «βάρκας», έάν 
έπετύγχανον τήν έκποίησιν «τίποτε εξ αυτών τών πραγμάτων ή ενρωμεν νάπαρακα¬ 
ταθέοωμεν είς κανεν μέρος» (Βλ. 1 α κ. Τομπάζη, έ.ά. σ. 314). 

47. Περί τού πατριώτου τούτου, ό οποίος πολλάκις διέθεσε χρήματα υπέρ 
τού αγώνος, βλ. Ζ. Β ι ρ β ί λ λ η, Ή οίκογένεια τών Ξένων, εις έφημ. «Ή Πά
τμος» 1957 αρ. 21 καί 23.—Β ρ. Κ ο λ λ ά ρ ο υ, Ή διαθήκη τού Εμμ. Ξένου, είς 
έφημ. «Ή Πάτμος» 1958 αρ. 30. 

48. Βλ. είς Παράρτημα έγγ. 2 σ. 153. 
49. Ό Κ. Κριτοβουλίδης αναφέρει (6. ά. σ. 369), ότι ό Αντ. Ήλιου ήτο 

καί μέτοχος επί τής γολέτας. Πιθανόν νά είναι τούτο αληθές, διότι, ως γνωστόν, 
ό Κριτοβουλίδης έγραψε καθ' ύπαγόρευσιν σχεδόν τού Αντωνιάδου. Ούτος δέ 
οπωσδήποτε ήτο εις θέσιν νά γνωρίζη περί τού πλοιάρχου του. Περί τού ανωτέρω 
Γιούλιου ή Ήλιου αναφέρει ό Κριτοβουλίδης (έ. ά. σ. 367), ότι ήτο ό πρώτος δι¬ 
δάξας τήν πειρατείαν είς Γραμβούσαν. Ό ανωτέρω όμως άπομνημονευματογράφος 
διακρίνει τόν Αντ. Γιούλιου από τόν Αντ. Ήλιου, ένφ πρόκειται περί τού αυτού 
προσώπου. Ούτω δέν είναι σαφές έάν ό Ήλιου δίωρίσθη είς τό σκάφος «Περικλής» 
διδάσκαλος ών τής πειρατείας, ή έγένετο τοιούτος κατά τήν ύπηρεσίαν του είς τήν 
γολέταν ταύτην ! 

50. Εσφαλμένως ό Π. Κριάρης αναφέρει (έ. ά. σ. 568), ότι ό Αντωνιάδης 
διεμαρτυρήθη εις Ναύπλιον. Βλ. κατωτ. σ. 129 καί όσα σχετικά αναφέρει επί τού 
θέματος τούτου ό Gordon (ε. ά. τ. Β' σ. 483). 

51. Ό έκ τών συμπλοιοκτητών Εμμ. Βερνάρδος έπώλησε δια τους αυτούς 
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Αργότερον, περί τό μέσον τού 1826, ό Αντωνιάδης μετά τού έκΚά¬ 
σου ναυμάχου Μιχαήλ Ή. Μαλανδράκη 52 καί τού έξίου κτηματίου Νι
κολάου Τζάνη απεφάσισεν, ώς ανέφερε, τήν είς "Ιον ναυπήγησιν τής 
γολέτας «Κλειώ». Τό σκάφος τούτο, πλοιαρχούμενον υπό τού Μαλανδρά
κη, άγοράσαντος'καί το μερίδιον τού Τζάνη, έφωδιάσθη, ένεργείαις τού 
Αντωνιάδου, δια τακτικών ναυτιλιακών έγγραφων καταδρομής, Ισχύος 
δύο μηνών (23 Ίουν. - 24 Αύγ. 1827), καί ύπηρέτησεν είς τον άποκλει¬ 
σμόν τών παραλίων τής Κρήτης53. Φαίνεται όμως, ότι αϊ συληθείσαι 
υπό τού Μαλανδράκη κατά τήν περίοδον ταύτην λεΐαι δέν ήσαν Ικα
νοποιητικά!. Δεδομένου δέ, ότι οδτος δέν έμισθοδοτεΐτο παρά τής Κυ
βερνήσεως, ένω, αντιθέτως, έδιώχθη, αδίκως, υπό πολεμικών γαλλικών 
σκαφών, ήναγκάσθη, «βιασθείς... από τα οποία τω ήκολούθησαν έξοδα χω
ρίς να ώψελήσγι το παραμικρόν...», να πωλήση είς Γραμβούσαν (Αύγ. 
1827) 1/8 έκ τού μεριδίου του επί τής γολέτας είς τόν Βασίλειον Κυ¬ 
δώνην (ή Κινδύνην) Καλαϊτζάκην54. Ό νέος συνιδιοκτήτης, άπομα¬ 
κρύνας πραξικοπηματικώς τόν Μαλανδράκην, κατά τά λεγόμενα υπό τού 
Αντωνιάδου, έπεδόθη εις τήν πειρατείαν. Ένδεικτικόν τών άρχήθεν 
προθέσεων του ήτο ή αδιαφορία, τήν Οποίαν έπέδειξεν ώς προς τήν 
άνανέωσιν τών ναυτιλιακών έγγραφων τής γολέτας. Μέχρι τού Σεπτεμ
βρίου ή «Κλειώ» έστερεΐτο έγγραφων καί έπειράτευε. Ούτως ol επιβαί
νοντες τού σκάφους έλήστευσαν γολέταν υπό γαλλικήν σημαίαν μέ 
φορτίον ξυλείαν, τής Οποίας τόν ναύλον άπήτει ô είς Μήλον άντιπρό¬ 
ξενος τής Γαλλίας. Ηρπασαν από σκάφος υπό άγγλικήν σημαίαν δέκα 
«βαρέλια λεπτοκάρυα καί τινας καθέκλας», τα εναπομείναντα δηλαδή επί 

λόγους τό μερίδιον του επί τής γολέτας. (Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 78 τής 24 Δεκ. 
1832). Τελικώς αύτη κατεποντίσθη είς Γραμβούσαν υπό τού γαλλικού πολεμικού 
σκάφους «Lamproyi» (;) (Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 76 τής 17 Δεκ. 1832.—G o r d o n , 
ε. ά. τ. Β' σ. 484). 

52. Περί αυτού βλ. είς Αρχ. Κάσου, τ. Β', σ. 104 - 119. 
53. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 2 σ. 156. Ό Αντωνιάδης γνωστοποιών είς τήν 

Κυβέρνησιν (21 Ίουν. 1827) τήν πρόθεσιν τού Μουσταφά πασά, όπως έπισκευάση καί 
επάνδρωση παραθαλάσσιον φρούριον τής επαρχίας Σφακίων, οπόθεν έλεγχων τήν 
περιοχήν θα περιώριζε τόν άνταρτοπόλεμον τών Κρητών, έπεσήμαινε τήν ανάγ
κην διορισμού 1-2 καταδρομικών σκαφών, τά οποία θά έκανονιοβόλουν από θα
λάσσης τό φρούριον, πρίν ή τούτο καταστή ίσχυρότερον. Προτείνων δέ τόν διορι¬ 
σμόν είς τήν ύπηρεσίαν ταύτην τής γολέτας «Κλειώ», καθίστατο ό ίδιος εγγυητής 
δια τήν άψογον συμπεριφοράν τού πλοιάρχου του Μαλανδράκη (ΓΑΚ. Ύπ. Ναυτ. 
φ. 51.—Αρχ. Καπ. φ. 426.—Αρχ. Κάσου, τ. Β' σ. 107- 108). 

54. Ό Αντωνιάδης, πληροφορηθείς τήν μεταβίβασιν ταύτην, έσπευσε ν' άνα¬ 
φέρη είς τήν Κυβέρνησιν (28 Αύγ. 1827), ότι μετά τήν λήξιν τής Ισχύος τής κα
ταδρομικής αδείας τής γολέτας, έπαυε καί ό ίδιος να είναι εγγυητής. (ΓΑΚ. Υπ, 
Ναυτ. φ. 55 έγγρ. τής 28 Αύγ. 1827). 
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του σκάφους μετά τήν λ η σ τ ρ ι κ ή ν επίθεσιν τού πε ιρατού Χρυσίνα . Τέ
λος , από σκάφος υπό γ ε ν ο υ α τ ι κ ή ν σημαίαν ήρπασαν «και τα μικρά 
πράγματα» 55. 

Ό Α ν τ ω ν ι ά δ η ς ισχυρ ίσθη , ότ ι ευρισκόμενος εις «Αϊγιναν, Πόρον, 
Κεχριάς, "Υδραν κλπ. καταγινόμενος εις τήν εκστρατείαν της Κρήτης», ου
δέν συγκεκριμένον περί τής δράσεως τής γολέτας του έγνώριζε. Πλη¬ 
ροφορούμενος όμως «εκ διαλειμμάτων από τον ενα και τον άλλον», ότι 
αύτη έπε ιράτευε , δ ι εμαρτυρήθη ενώπιον τών άρχων τού Πόρου κ α τ ά 
τού αυθαιρέτως έ ν ε ρ γ ή σ α ν τ ο ς Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , ό οποίος άνευ τής εγκρί
σεως του μετεβ ίβασε π ο σ ο σ τ ό ν τής επί τού σκάφους ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς του 
και τήν διοίκησιν τής γολέτας των εις τον Κυδώνην, χαρακτηριζόμε¬ 
νον υπό τών συμπατριωτών του ώς «άκατάστατον». Έσκέφθη τότε να 
πωλήση τό επί τής γολέτας «Κλειώ» μερίδιόν του, αλλά δέν ήδυ¬ 
νήθη56. 

Ε ι ς τήν άναφοράν του ό Α ν τ ω ν ι ά δ η ς έστ ι γμάτ ι ζε τήν ένέργε ιαν 
τού Σ τ α ί η ν ς , ό οποίος χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α ς τήν ε ί ς Γραμβούσαν εύρεθείσαν 
γολέταν του ώς πειρατικήν και θελήσας «να ένεργήστ] μόνος τον τήν δι¬ 
καιοσννην», απέστειλε ταύτην εις Μάλταν, ζημιωνων κατ' αυτόν τον 
τ ρ ό π ο ν και έκθετων τους ανεύθυνους σ υ μ π λ ο ι ο κ τ ή τ α ς τ η ς 5 7 . Μ ε τ ά πι
κρίας δέ π α ρ ε τ ή ρ ε ι , ότ ι ό Α γ γ λ ο ς μο ίραρχος , άγνοών ότ ι «αί δειναϊ 
περιστάσεις μας εβίαζαν τους τίμιους να άδικώνται εις πάσαν στιγμήν και 

55. Κατά τήν άναφοράν τού Αντωνιάδου, οι ύπό τον Κυδώνην άνδρες προ¬ 
σεκόμισαν τάς λείας ταύτας είς Γραμβούσαν καΐ τάς διεμοιράσθησαν. Ό Μαλαν
δράκης παρέλαβε τήν yoXéxav από τήν Γραμβούσαν και ώδήγησε ταύτην είς "Ιον. 
Έκτοτε, δηλ. από τού Σεπτ. 1827, ή γολέτα έχρησιμοποιήθη δια τήν μεταφΟράν 
εις Κρήτην τών στρατολογουμένων καΐ τροφών. (ΓΑΚ. Υπ . Ναυτ. φ. 56 εγγρ. 
τής 7 Σεπτ. 1827.— Αρχ. Αντ. Κ 29 έγγρ. τής 29 Οκτ. 1827). Μετά τήν κατα¬ 
στροφήν είς Μεράμβελον ή «Κλειώ» μετέφερε τμήμα τών διασωθέντων στρατιωτών 
έξ Αγ. Νικολάου είς Γραμβούσαν, όπου και ευρέθη κατά τήν εκεί άφιξιν τών άγ¬ 
γλογαλλικών δυνάμεων. (Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 146). 

56. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 2 σ. 157. 
57. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 1 σ. 146. Ή γολέτα «ΚΆειώ» παρεδόθη έν συνε

χεία εις τήν έλληνικήν κυβέρνησιν υπό τών Αγγλων καί μετονομασθεϊσα είς «"Αρ
γός» έχρησιμοποιήθη είς κρατικήν όπηρεσίαν. Ό Μαλανδράκης, επικαλούμενος τό 
άδικον τής κατασχέσεως τού σκάφους, ήτεϊτο (14 Οκτ. 1830) τήν έπιστροφήν της 
(ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 253 έγγρ. τής 14 Οκτ. 1830.— Γεν. Γραμμ. φ. 264 εγγρ. 
1416/30 Μάρτ. 1831), ήγωνίζετο δέ δικαστικώς κατά τού Δημοσίου μέχρι τού 1843. 
Δέν γνωρίζομε ν όμως τήν συνέχειαν τής υποθέσεως μετά τήν απόφασιν τού Πρω
τοδικείου Αθηνών (9 Μάρτ. 1843) περί άναρμοδιότητος τού δικαστηρίου τούτου 
νά δικάση επί τής αγωγής περί αποζημιώσεως τού Μαλανδράκη (Αρχ. Κάσου, τ. 
Β' σ. 114-117), 
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να μην είναι ούδε κύριοι τής ιδιοκτησίας των» 58, έπέδειξεν άδικαιολόγη¬ 
τον αυστηρότητα. Διότι θα έπρεπε ό Σταίηνς ή νά καταγγείλη τάς 
διαπραχθείσας υπό τού πληρώματος τής γολέτας «Κλειώ» παρανομίας 
είς τήν έλληνικήν κυβέρνησιν, ή οποία θά έξηνάγκαζε τον «εγγυη¬ 
τήν»59 τής γολέτας νά ικανοποίηση τους ζημιωθέντας, ή νά τιμωρήση 
τόν Κυδώνην καί νά πωλήση τό επί τού σκάφους ποσοστόν μετοχής 
του δια ν ' αποζημιωθούν τα θύματα του. 

ΑΙ όμολογίαι τού Αντωνιάδου δέν διεφώτισαν πλήρως τήν Έξετ. 
Έπιτροπήν, ή οποία έκρινεν ότι έπρεπε νά συνεχισθή ή άνάκρισίς 
του καί τήν έπομένην (6 Α π ρ . 1828). Κατέστη όμως άπαραίτητον νά 
προηγηθή ή έξέτασις τού έκ τών κατηγορουμένων Κρητών Μαρτινια¬ 
νού Περάκη καί δέν γνωρίζομεν αν μετά ταύτα ή Έξετ. Επιτροπή 
ήσχολήθη έκ νέου μέ τόν Αντωνιάδην. Χαρακτηριστικόν όμως είναι, 
ότι εις τάς έν συνεχεία διεξαχθείσας ανακρίσεις τών κρατουμένων 
Κρητών ή Έξετ . Επιτροπή έζήτησεν επιμόνως νά διασταύρωση τάς 
παρασχεθείσας υπό τού Αντωνιάδου πληροφορίας. Απαντες δέ σχε
δόν ol έξετασθέντες έπεβεβαίωσαν, όσα οδτος κατέθεσεν αναφορικώς 
μέ τόν χρόνον τών επισκέψεων του είς Γραμβοϋσαν, τα οΙκήματα ένθα 
κατέλυεν άφικνούμενος, τά άτομα μετά τών Οποίων συνεδέετο, τά πε
ριστατικά τής πλοιοκτησίας του, τήν δραστηριότητα καί τό ήθος τών 
Μαλανδράκη καί Κυδώνη. Χαρακτηριστικόν είναι προσέτι, ότι ουδείς 
κατέθεσεν, ότι ό Αντωνιάδης έπωφελήθη ποτέ από τάς συληθείσας 
υπό τών γολετών του λείας. Ομολόγησαν δμως, ότι ούτος διετήρει 
στενούς δεσμούς μετά τών αδελφών Χάλη, ol οποίοι εϊχον χαρακτηρι¬ 
σθή ύφ' απάντων σχεδόν ώς «οι πρώτοι και τελευταίοι λησταί». 

Έ ν τούτοις ή Έξετ . Επ ιτροπή , έντυπωσιασθείσα από όσα κα
κουργήματα ώμολογήθησαν υπό τών επτά Γραμβουσιανών και φοβού
μενη μήπως κατηγορηθή επί άδικαιολογήτω επιείκεια, έφάνη αυστη
ρότερα τού δέοντος εις τάς κρίσεις της περί τού Αντωνιάδου. Ούτως 

58. Βλ. εις Παράρτημα εγγρ. 1 σ. 146. 
59. Από τού Ιουνίου 1822 ή Προσωρινή Διοίκησις, δια νά περιορίση τάς 

ατασθαλίας τών καταδρομέων και νά μειώση τάς προσγινομένας έκ τούτων ζημίας 
τού Έθν. Ταμείου, έθεώρησεν ώς προϋπόθεσιν δια τήν χορήγησιν καταδρομι
κής αδείας τήν υπέρ τού καταδρομέως έγγύησιν τρίτου. Ούτως, εχορηγεϊτο άδεια 
καταδρομής έφ' όσον φερέγγυα άτομα, ή ή κοινότης τού τόπου καταγωγής τού 
καταδρομέως, ήγγυώντο εγγράφως προς τό Υπουργείον Ναυτικών διά τάς ζημίας, 
τάς οποίας ενδεχομένως θά διέπραττεν οδτος κατά τόν πλουν του. (ΓΑΚ. Ύπ. 
Ναυτ. φ. 2 εγγρ. τής 15 Ίουν. 1822.—Ύπ. Ναυτ. φ. 2 εγγρ. 227/17 Ίουν. 1822.—Ύπ. 
Ναυτ. φ. 2έγγρ. 1799/19 Ίουν. 1822—. Αρχεΐον τής Κοινότητος Ύδρας 1778-1832, 
δημοσιευόμενον υπό Αντ. Αιγνού, τ. Η' Πειραιεύς 1927, σ. 258). Εγγυητής δια 
τήν χορήγησιν καταδρομικής αδείας εις τόν Μαλανδράκην ήτο ό Αντωνιάδης. 
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εξέλαβε τά λεγόμενα τούτου ώς ανακριβή καί Ιδίως εις τά έξης ση
μεία : 1) Ό Μαλανδράκης δέν άπεξενώθη τής κυριότητος επί τής γο
λέτας «Κλειώ», ώς Ισχυρίζετο ό Αντωνιάδης, διότι, κατά τήν μαρτυ¬ 
ρίαν τού διατελέσαντος μέλους τού Κρητ. Συμβουλίου καί καλώς γνω
ρίζοντος τά πράγματα Μάρτ. Περάκη, ευθύς μετά τον κατάπλουν τού 
άγγλογαλλικού στολίσκου, ό Μαλανδράκης, φοβούμενος δια τήν τύ¬ 
χην τής γολέτας του, έζήτησε καί έλαβε παρά τού Κρητ. Συμβουλίου 
έγγραφον έμφαΐνον, ότι ήτο μέτοχος έπ' αυτής60. Αλλ' ουδαμού διε¬ 
τυπώθη τοιούτος ισχυρισμός υπό τού Αντωνιάδου δια ν' άποκαλυφθή 
ψευδόμενος. Διότι καί είς τήν άναφοράν του καί είς τάς καταθέσεις 
του ώμίλησε μόνον περί !/8 έκ τών επί τής γολέτας ποσοστών του, τό 
οποίον έπώλησεν ό Μαλανδράκης είς τόν Κυδώνην61 . 2) Ό Αντωνιά
δης έγνώριζεν ότι υπέρ τής εκστρατείας διετέθησαν χρήματα προερ
χόμενα από τήν πειρατείαν, υπέδειξε τήν διάθεσίν των καί άνεμείχθη 
ενεργώς είς τήν συγκέντρωσιν των. Βεβαίως ώς προς τό πρώτον σκέ
λος τού ισχυρισμού τού Αντωνιάδου απεδείχθη ότι ούτος δέν ήτο 
σαφής καί απέφυγε να όμολογήση, ότι τά διατεθέντα χρήματα προήρ
χοντο από τάς διενεργηθείσας πειρατείας. Ό Μάρτ. Περάκης κατέθε¬ 
σεν όμως ότι ό Αντωνιάδης καί έτεροι έκ τών ευρισκομένων εκτός 
τής νήσου Κρητών παρεκίνουν είς τήν όργάνωσιν τής εκστρατείας «λέ
γοντες ότι αν δεν κρατή άρματα ή Κρήτη, δέν εμβαίνει εις τόν συμβιβα¬ 
σμόν και ότι από ταϊς κλεψιαϊς va δοθή era μέρος δια τήν ενέργειαν τής 
εκστρατείας και άφοϋ διετάχθησαν τά πράγματα έγινε ή συνεισφορά». Πρέ
πει όμως να παρατηρηθή, ότι δέν άφίστατο τής αληθείας καί τό λεχ¬ 
θέν υπό τού Αντωνιάδου, ότι, καθ' α ένόμιζε, δια τήν όργάνωσιν τής 
εκστρατείας θα διετίθεντο αί πρόσοδοι τής νήσου. Διότι, πράγματι, 
τό επιβληθέν υπό τού Κρητ. Συμβουλίου είς τους Γραμβουσιανούς 
άναγκαστικόν δάνειον, δια τήν όργάνωσιν τού δευτέρου εκστρατευ
τικού σώματος, συνήφθη μέ τήν συμφωνίαν ότι οί δανείζοντες θά 
έλάμβανον τά χρήματα των, μετά τήν πώλησιν τής έξ ελαίου εσοδείας 
τής νήσου62. Ό ισχυρισμός, τέλος, τού Αντωνιάδου ότι δέν έπρωτο¬ 
στάτησεν είς τήν είς Γραμβούσαν συγκέντρωσιν τών εισφορών, διότι 
δτε μετέβη είς τήν νησίδα (14 Αύγ. 1827) «ήσαν δλων αί συνεισψοραι 
γινομέναι», δέν ήτο όλως αναληθής. Κατέθεσαν πράγματι οί Μάρτ. 
Περάκης, Ιάκ . Σκανδαλάκης καί Γρηγ. Δαμαλάκης, ότι ό Αντωνιά
δης «ήλθε με τόν ΟΙκονόμον δια να οργανίσονν τήν συνεισψοράν». Ή μαρ
τυρία όμως τών ανωτέρω δέν ήτο ακριβής, γεγονός τό οποίον δέν 

60. Βλ. είς Παράρτημα έγγρ. 3 σ. 162. 
61. Βλ. εις Παράρτημα έγγρ. 1 σ, 145 καί έγγρ. 2 σ, 156. 
62. Βλ. κατωτ, σημ. 63, 
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ήδυνήθη να διαπίστωση ή Έξετ. Επιτροπή. Διότι τα άπαιτηθέντα δια 
τήν οργάνωσιν του πρώτου εκστρατευτικού σώματος χρήματα συνε¬ 
λέγησαν υπό τής προς τούτο συγκροτηθείσης επιτροπής έκ τών Ίακ. 
Σκανδαλάκη, Ιω. Χάλη, Ίάκ. Κουμάκη και Εμμ. Κουβαρίτη, από τής 
9ης Αύγ. 1827, έξ δσων γνωρίζομε ν. Ο τ ε δέ ήλθεν ό Αντωνιάδης 
εις Γραμβούσαν, οί περισσότεροι τών Γραμβουσιανών εΐχον ήδη κα¬ 
ταβάλει τάς είσφοράς των β3. 

Ω ς μόνα θετικά στοιχεία επιβαρύνοντα τόν Αντωνιάδην, κατά 
τήν άποψίν μας, ήσαν τα αναφερόμενα εις τά τής πλοιοκτησίας του, 
ώς ορθώς καί ή Έξετ. Επιτροπή επεσήμανε. Ό Αντωνιάδης, ενώ 
εϊχεν ήδη αποκτήσει πικράν πεϊραν από τήν δραστηριότητα τής πρώ
της γολέτας του, δεν έδίστασε να ναυπήγηση καί δευτέραν. Κυρίως 
δεν έδίστασε ν' άποδεχθή τήν έπάνδρωσίν της δι' ανδρών εγκατεστη
μένων εις Γραμβούσαν, «τήν φωλεάν της πειρατείας», να ενεργή ό ίδιος 
δια τήν έκδοσιν ναυτιλιακών έγγραφων καί τόν διορισμόν της είς τους 

63. Είς τό Αρχ. Φιλ. υπάρχουν αποδείξεις δια τά ποσά, τά οποία οί είς 
Γραμβούσαν προσέφερον «δια τήν άνάατασιν κα'ι έλευθερίαν τής πατρίδος». Ai είσφοραί 
έγένοντο μέ νομίσματα παντός είδους. Ούτως ό Ίάκ. Κουμάκης, έκ τών μελών τής 
επιτροπής, έδωσε (11 Αύγ. 1827) 59 τάλληρα δίστηλα, 108 τής ρεγγίνας, 1 ναπολεόν
τειο καί 6 γρόσια (Αρχ. Φιλ. αρ. 3264). Ό Εμμ. Δικτάκης, έκ τών κατηγορου
μένων επί πειρατεία, έδωσε 384 τάλληρα (Αρχ. Φιλ. αρ. 3268), ό Δημ. Χρυσαφό¬ 
πουλος 57 τάλληρα δίστηλα, 9 γρόσια (Αρχ. Φιλ. αρ. 3270) κ.ά. Τό συλλεγέν είς 
Γραμβούσαν ποσόν έφερον είς Ναύπλιον τά μέλη τής επιτροπής καί από κοι
νού μετά τών εκεί ευρισκομένων Κρητών πληρεξουσίων ώργάνωσαν τό πρώτον έκ¬ 
στρατευτικόν σώμα. Τοϋτο έπιβιβασθέν είς οκτώ γολέτας, μεταξύ τών οποίων συγ¬ 
κατελέγετο ή «Κλειώ» καί «Τερψιχόρη», έφοδιασθείσας δια τών απαραιτήτων ναυ
τιλιακών έγγραφων, κατόπιν ενεργειών τής επί τών εισφορών επιτροπής τών Κρη
τών (ΓΑΚ. Υπ . Ναυτ. φ. 56 έγγρ. τής 7 Σεπτ. 1827), μετεφέρθη είς Α γ . Νικόλαον, 
όπου είχε συγκροτηθή έλληνικόν στρατόπεδον. Εν τώ μεταξύ τό Κρητ. Συμβού¬ 
λιον ανέλαβε (Οκτ. 1827) νά συλλέξη τάς υπολοίπους εισφοράς παρά τών Γραμ
βουσιανών (Αρχ. Φιλ. αρ. 3281, 3282, κ.ά.). Επειδή δμως άπητούντο περισσότερα 
χρήματα δια τήν συγκρότησιν καί άλλων επικουριών, δέν έφαίνοντο δέ πρόθυμοι 
οί Γραμβουσιανοί νά είσφέρουν μέ τήν άπλήν ύπόσχεσιν μελλοντικής αποζημιώ
σεως των, τό Κρητ. Συμβούλιον απεφάσισε νά έπιβάλη άναγκαστικόν δάνειον. 
Ύπέσχετο δέ ότι οι δανείζοντες θά άπεζημιούντο μέ τάς προσόδους τής νήσου, 
κυρίως μέ τό έλαιόλαδον. Τά ποσά τά οποία διέθεσαν οί Κρήτες ήσαν τήν φοράν 
αυτήν, ώς ήτο έπόμενον, μεγάλα. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ό Εμμ. Κουβαρίτης, 
έκ τών καταζητούμενων υπό τού Σταίηνς ώς πειρατών, έδωσε (3 Νοεμ. 1827) 5.314 
γρόσια (Αρχ. Φιλ. αρ. 3294), ό Τακ. Κουμάκης 2.850 γρ. (Αρχ. Φιλ. αρ. 3297), ό 
Πανανός 'Ιωάννου 9.000 γρ. (Αρχ. Φιλ. αρ. 3300), ό Γρηγ. Δαμιανάκης 8.708 γρ. 
(Αρχ. Φιλ. αρ. 3307) κλπ. Τά συγκεντρωθέντα χρήματα έφερεν είς Ναύπλιον ό Β. 
Χάλης, ό οποίος μετά τού Αντωνιάδου έφρόντισε δια τήν οργάνωσιν τού δευτέρου 
εκστρατευτικού σώματος καν τήν στρατολογίαν τών ύπφ τόν Χατζή Μιχάλην Ιππέων, 
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αποκλεισμούς τής Κρήτης. Δέν ήτο δε δυνατόν να ίσχυρισθή, ότι δια 
τής ναυπηγήσεως τής γολέτας του ταύτης άπέβλεπεν είς τήν έκ 
τής ασκήσεως τού εμπορίου αύξησιν τών επενδυόμενων έξ είκοσι χι
λιάδων γροσιών κεφαλαίων του. Διότι ήτο γνωστόν ότι, ένεκα τής 
εμπολέμου καταστάσεως καί τών συνεπειών της, κυρίως έξ αιτίας τής 
διενεργούμενης πειρατείας, τό διαμετακομιστικόν έμπόριον ένεφάνιζε 
τρομεράν κάμψιν είς τάς ελληνικός θάλασσας. Φαίνεται όμως, ότι ό 
Αντωνιάδης απέβλεπε κυρίως είς τό έκ τής συλήσεως εχθρικής ιδιο
κτησίας κέρδος, έπιδίωξις, ή Οποία καλώς συνεδιάζετο κατά τήν έπο¬ 
χήν ταύτην μέ έθνικήν προσφοράν. Βεβαίως όμως δέν ήγνόει, έκ πα
ραλλήλου, τους κινδύνους, οί Οποίοι θα προέκυπτον τόσον από τόν 
υπερβολικόν ζήλον τών ανδρών τού πληρώματος της προς σύλησιν ή, 
περισσότερον άπεριφράστως, από τάς αναπόφευκτος, ένεκα τών δη¬ 
μιουργηθεισών συνθηκών, άναφανείσας πειρατικάς ροπάς των64. 

Καί δτε ή Έξετ. Επιτροπή απεφάνθη ότι ό Αντωνιάδης «ώφε¬ 
λήθη από τα κλεψιμαϊα» β5, ήτο δυνατόν να έκληφθή αύτη ως αυθαιρέ
τως κρίνουσα. Διότι ουδείς τών επτά Κρητών κατέθεσεν ότι ό Αντω
νιάδης ώφελήθη έκ τής πειρατικής δραστηριότητος τών σκαφών του. 
Ούδαμού προσέτι ούρέθη άναγεγραμμένον τό δνομά του «εις τα κατά
στιχα τής διανομής τών πειρατειών», τα οποία άνευρε καί κατεσχεν ό 
Σταίηνς είς Γραμβοϋσαν. Υπάρχει όμως μεταγενέστερα Ομολογία τού 
ιδίου τού Αντωνιάδου, ότι ό Μαλανδράκης έξεχώρησεν είς αυτόν τό 
άνάλογον ποσοστόν του από συληθείσας παρά τής γολέτας των λείας. 
Ίσχυρίσθη βεβαίως ό Αντωνιάδης ότι ουδέν έλαβε τελικώς, διότι ô 
Μαλανδράκης συνεψήφισε τό προσφερόμενον κέρδος μέ υπόλοιπον τό 
οποίον ό συνεταίρος του ώφειλεν έκ τής ναυπηγήσεως τής γολέτας66. 
Τούτο όμως άπετέλει έμμεσον όμολογίαν, διότι προδήλως έσήμαινεν, 
ότι ό Αντωνιάδης, έάν εΐχεν εξοφλήσει Ολοσχερώς τά οφειλόμενα, 
θα ελάμβανε τό αναλογούν είς αυτόν ποσοστόν έκ τών λειών. Α λ λ ' αί 
λεΐαι αύται πόθεν προήρχοντο; Διότι καί έάν ακόμη ύποτεθή, ότι αύται 
δέν ήσαν εμπορεύματα Ευρωπαίων υπηκόων διακινούμενα επί ευρωπαϊ
κών εμπορικών σκαφών, Οπωσδήποτε όμως δέν ήσαν εχθρικά μεταφε-

64. Ενδεικτική επί τού προκειμένου είναι πιθανόν ή κάτωθι παρατήρησις 
τού καθηγητού Ν. Τωμαδάκη, ό οποίος, αναφερόμενος εις τήν άδικαιολόγητον εύ¬ 
μάρειαν τού συνεργάτου τού Αντωνιάδου Νεοφύτου Οικονόμου κατά τό 1824, ση
μειώνει, «χάριν δικαιοσύνης», τά έξης : «Ή πολιτεία τού Νεοφύτου τούτου και τού 'Αν
τωνιάδου εν Γραμπούστ) άπα τοϋ 1825 έξ. δεν ύπήρξεν άνευ συμφέροντος». (Ν. Τ ω
μ ά δ ά κ η, Τά έν Κρήτη Πολιτεύματα. . ., σ. 22 σημ. 1). 

65. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 3 σ. 162. 
66. Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 78 τής 24 Δεκ. 1832, 
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ρόμενα επί εχθρικών σκαφών. Ό Μεχμέτ Α λ ή ς έφρόντιζεν, ώς γνωστόν, 
να ναυλώνη σκάφη υπό ευρωπαϊκήν σημαίαν δια τάς μεταφοράς του67 . 
Δια νά θεωρήται όμως νόμιμος λεία ή υπό ευρωπαϊκήν σημαίαν καλυπτό
μενη εχθρική Ιδιοκτησία, έπρεπε νά κριθή. Καί πού εκρίθησαν αϊ υπό τής 
γολέτας «Κλειώ» συληθείσαι λεΐαι δια νά χαρακτηρισθούν νόμιμοι; 
Τό Κρητ. Συμβούλιον δέν είχε δικαίωμα εκδικάσεως λειών. Μόνον ή 
εδρεύουσα εις Αϊγιναν «Τόπον επέχουσα Θαλασσίου Δικαστηρίου Ε 
πιτροπή» είχε τοιαύτην αρμοδιότητα. Μεταξύ τών αποφάσεων όμως τής 
έν λόγφ Επιτροπής ουδεμία ανευρίσκεται τοιαύτη, αναφερομένη εις 
τήν έκδίκασιν λείας προσκομισθείσης υπό τού Μαλανδράκη 68. 

Καί δι' αυτόν τόν Μαλανδράκην, υπέρ τού ήθους τού οποίου πα¬ 
ρέσχεν εγγυήσεις ό Αντωνιάδης, δια νά έπιτύχη τήν έκδοσιν ναυτι
λιακών εγγράφων, υπάρχει μεταγενέστερος χαρακτηρισμός υπό τού 
ιδίου. Ευρισκόμενος δηλαδή ό Αντωνιάδης εις άντιδικίαν μετά τού 
τέως συνεταίρου του, δέν έδίστασε νά καταγγείλη τούτον ότι «... πα
ρεχώρησε εναντίον τών χρεών του τήν γολέταν εις ενα δχι τίμιον ύποκεί¬ 
μενον εξάδελφόν του, δια να μη φανή ότι ό ίδιος εκβήκε εις πειρατείας...». 
Ανέφερε δε προσέτι ότι ό Μαλανδράκης έπωφελήθη πειρατικών λειών 
καί ότι έδρασεν ώς πειρατής6 9 . Ό Αντωνιάδης, κατά συνέπειαν, έάν 
δέν ή ιο ακόμη βεβαρυμένος μέ τάς δαπανάς τής ναυπηγήσεως τής γο
λέτας του, θά ελάμβανε μέρος εις «κλεψιμαΐα», τά Οποία ό μή αμεμπτος 
πλοίαρχος του προσεκόμισε. 

Αί διαπραχθείσαι έξ άλλου παρατυπίαι τού Αντωνιάδου άναφορι¬ 
κώς μέ τάς «διαμαρτυρήσεις» του δια τήν δράσιν τών σκαφών του ήσαν 
στοιχεία ουδόλως άπαλλάσσοντα αυτόν από τήν ένοχήν. Οδτος, πλη
ρεξούσιος ων τής Κρήτης, κατέχων δηλαδή πολιτικήν ιδιότητα, διε¬ 
μαρτυρήθη ώς απλούς ιδιώτης ενώπιον τής Εφορίας τής Νάξου κατά 
τών πράξεων τού πλοιάρχου τής γολέτας του «Περικλής». Ή ενέργεια 
αυτή δυνατόν νά εθεωρείτο κάλλιστα ώς ένδειξις αρνήσεως τού Αν
τωνιάδου νά εξουσιοδότηση τήν Κυβέρνησιν νά διώξη τόν Αντ . Ήλιου. 
Ή τ ο δυνατόν προσέτι καί αυτό τούτο τό υποβληθέν εις τήν Έξετ. 
Έπιτροπήν άντίγραφον τού «διαμαρτυρικού», τό οποίον έπεκαλέσθη 
καί υπέβαλε μετά τών λοιπών δικαιολογητικών του, νά έχαρακτηρίζετο 
ώς διαβλητόν. Διότι άπαντες έγνώριζον, ότι κατά τήν περίοδον τής 
εκδόσεως του αϊ τοπικαΐ άρχαί τής Νάξου, ώς καί τίνων άλλων νήσων 
τού ΑΙγαίου, ουχί σπανίως έξεβιάζοντο υπό τών εκεί διαμενόντων Κρη¬ 
τών προσφύγων καί δέν έδίσταζον άπειλούμεναι νά επικυρώσουν δια 

67. Βλ. Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ π η , ε. ά. τ. Γ ' σ. 120 - 121. 
68. ΓΑΚ. Θαλ. Δικ. φ. 1 εως φ. 24. 
69. ΓΑΚ. Α ρ χ . Α ν τ . Κ 29 έγγρ. τής 28 Α π ρ . 1828. 
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τής σφραγΐδος των παρανόμους απαιτήσεις τούτων70 . Δια τήν Έξετ. 
Έπιτροπήν τό «διαμαρτυρικόν», τούτο μικράν άποδεικτικήν σημασίαν 
ένείχεν. 

Παρομοίαν παράλειψιν διέπραξεν ό Αντωνιάδης διαμαρτυρηθείς 
(2 Οκτ . 1827) ενώπιον τών άρχων τού Πόρου κατά τού πλοιάρχου τής 
γολέτας του «Κλειώ». Ή ενέργεια αύτη τού Αντωνιάδου, μή δικαιολο¬ 
γουμένη ούδ' έκ τής γεωγραφικής αποστάσεως τού Πόρου από τής Ορι
σθείσης ώς έδρας τής Αντικ. Επιτροπής ΑΙγίνης, εξέθετε τόν Κρήτα 
ήγέτην7 1 . 

Αί έκληφθείσαι λοιπόν υπό τής Έξετ. Επιτροπής ώς ψευδείς 
μαρτυρίαι τού Αντωνιάδου, άλλα καΐ τα πράγματι επιβαρύνοντα τού
τον στοιχεία, προδιέθεσαν, ώς ήτο έπόμενον, δυσμενώς τους άσχολη¬ 
θέντας με τήν υπόθεσίν του. Δια άτομα δέ, ώς ol Επτανήσιοι Ιω. 
Γενατάς καΐ Βιάρος Καποδίστριας, οί οποίοι δέν έγνώριζον τόν Α ν -

70. Π. Ρ ε δ ι ά δ ο υ, έ. ά. σ. 97, 99.—Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ , 
Ai σχέσεις τής Κρήτης μετά τών γειτονικών νήσου Καρπάθου καί Κάσου άνά τους 
αίώνας, είς «Έπ. Έτ. Κρ. Σπ.» τ. Β' (1939) σ. 116 κ.έ. Ενδεικτικοί περί τής επι
κρατούσης εις τάς νήσους τού Αιγαίου καταστάσεως, ένεκα τής εκεί εγκαταστά
σεως Κρητών προσφύγων, είναι επί τού προκειμένου καί αί μαρτυρίαι συγχρόνων. 
Ούτως ό Γεώργ. Κουντουριώτης, απευθυνόμενος είς τό Έκτελεστικόν, έγραφε (20 
Σεπτ. 1825) : «. . Αί κατά τάς νήσους τού Αιγαίου πελάγους κακουργίαι τών Σφακιά· 
νών είναι απερίγραπτοι...» (ΓΑΚ. Συλλ. Βλαχ. φ. 15 εγγρ. τής 20 Σεπτ. 1825). Ό 
Αλ. Μαυροκορδάτος, απευθυνόμενος εις τόν Γ. Πραΐδην, άνέφερεν (22 Ίαν. 1827), 
ότι οί κάτοικοι τών νήσων Νάξου, Πάρου, Σίφνου, Σερίφου κ.ά. ύπέφερον έκ τών 
βιαιοπραγιών τών εκεί εγκατεστημένων Κρητών προσφύγων. Έγραφε δέ χαρακτη¬ 
ριστικώς : «. . . όταν δέν εύρούν (=οί Κρήτες) ή δέν τους δοθή ζώον δια νά μεταφερ
θούν από εν χωρίον εις άλλο, καβαλικεύουν τον πρώτον κάτοικον δπου εϋρουν και τόν 
αναγκάζουν νά τους μεταφέρει' αρπάζουν τάς θυγατέρας τών κατοίκων και τάς νυμφεύ¬ 
ωνται μέ τήν βίαν...». (ΓΑΚ. Αρχ. Μαυρ. Κ 13 αρ. 3699). Ειδικώς δέ περί τής 
Νάξου αποκαλυπτική είναι αναφορά τών δημογερόντων τής νήσου προς τήν Αν¬ 
τικυβ. Έπιτροπήν, συνταχθείσα (7 Σεπτ. 1827) κατά τόν αυτόν περίπου χρόνον, 
καθ' δ ν τό «διαμαρτυρικόν» τού Αντωνιάδου. Οί Νάξιοι άνεφέροντο «είς τα πάν
δεινα κακά όπου υπέφερε και υποφέρει ή δυστυχεστάτη μας πατρίς από τους βαρβάρους 
και άπληστους Κρήτας... "Εφθασαν και παραλόγως και άναιτίως νά δείρουν καί νά φέ
ρουν είς κίνδυνον θανάτου ενα τών γενικών δημογερόντων τής πατρίδος...». (ΓΑΚ. Υπ. 
Έσωτ. φ. 104 έγγρ. τής 7 Σεπτ. 1827). 

71. Αργότερον ό Αντωνιάδης, άναγνωρίζων οποίας σημασίας ήτο ή παρά¬ 
λειψις αύτη,εγραφεν ότι έστειλεν άντίγραφον τού «διαμαρτυρικού» του είς τό Κρητ. 
Συμβούλιον, τό οποίον έκάλεσεν όπως κράτηση τήν στερουμένην ναυτιλιακών έγ
γραφων γολέταν του καί ότι τούτο ουδέν επέτυχε (Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 78 τής 
24 Δεκ. 1832). Τά αυτά έγραφε μεταγενέστερον καί ό Κ. Κριτοβουλίδης, ό οποίος 
εσφαλμένως συνεπλήρωνεν, ότι τό Κρητ. Συμβούλιον έκοινοποίησεν είς τήν Αν¬ 
τικυβ. Έπιτροπήν τό έν λόγω «διαμαρτυρικόν». (Βλ. Κ. Κριτοβουλίδου, 
έ.ά. σ. 370). 
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τωνιάδην ει μή έκ τών καταθέσεων του, τών καταθέσεων τών κρατου
μένων επί πειρατεία και έκ τού κατηγορητηρίου τού Σταίηνς, ό Κρής 
αγωνιστής ένεφανίζετο ώς δτομον διατηρούν δεσμούς με τους εις Γραμ¬ 
βούσαν εγκατεστημένους καί βεβαρυμένους με εγκλήματα πειρατείας, 
άναμεμειγμένον εις τά πράγματα τής Κρήτης καί κυρίως έπιμένον εις 
τήν κατοχήν σκαφών. Ούτως είς τήν ύποβληθείσαν (19 Απρ . 1828) 
υπό τής Έξετ . Επιτροπής προς τον Κυβερνήτην έκθεσιν ό Αντω
νιάδης έχαρακτηρίζετο ώς «συνένοχος εις τάς πειρατιχάς πράξεις»72. 

Ή προσαφθείσα αύτη μομφή έτάραξεν,ώς ήτο έπόμενον, τόν Αν¬ 
τωνιάδην, ô οποίος έθεώρει εαυτόν άδικούμενον. Ήναγκασμένος όμως 
να μεταβή εις Κρήιην , δια να παρακολουθή έκ τού πλησίον τά πρά
γματα τής μεγαλονήσου, εις ούδεμίαν ένέργειαν προέβη, έξ όσων γνω¬ 
ρίζομεν, προς άποκατάστασιν τής ύπολήψεώς του. Μετά τινας όμως 
μήνας, αποσταλείς μετά τού Εμμ. Δανέζη 73 (12 Σεπτ. 1828) παρά τού 
Κρητ. Συμβουλίου είς τήν Κυβέρνησιν, όπως αναπτύξουν τά δίκαια 
τής Κρήτης κατά τάς διεξαγομένας εις Πόρον συζητήσεις περί τού 
καθορισμού τών ελληνικών συνόρων74, έδράξατο τής ευκαιρίας να ζή
τηση προφορικώς καί εγγράφως (5 Νοεμ. 1828) παρά τού Κυβερνήτου 
τήν έξέτασιν τής υποθέσεως του75. ΕΙς παρατήρησιν τού Βιάρου Κα¬ 
ποδιστρίου, προς τόν οποίον τόν παρέπεμψεν ό Κυβερνήτης, ότι ή 
Έξετ. Επιτροπή δεν ήτο πλέον αρμοδία προς τούτο, ό Αντωνιάδης 
έζήτησε νά διορισθή άλλη επιτροπή «επ αυτό τούτο διωρισμένη, συγ
κειμένη, αν είναι δυνατόν και από τινας γνωστούς εις τους κατηγόρους 
μου και ή οποία να ζητήογι από μέρους των οποία δήποτε §χονν διδόμενα 
εναντίον μου...»76. Τελικώς εκλήθησαν ol συγκροτήσαντες τήν Έξετ. 
Έπιτροπήν, όπως ασχοληθούν έκ νέου με τήν περίπτωσιν τού Αντω-

72. Βλ. είς Παράρτημα εγγρ. 3 σ. 163. 
73. Περί αυτού βλ. Γ. K o υ ρ μο ύ λ η , 6. ά. σ. 404 σημ. 1.— Σ. Α ν τ ω ν ι 

ά δ η , 'έ. ά. σ. 42. Ό Εμμ. Δανέζης ήτο είς Σύρον περί τό 1828 ανταποκριτής 
τών είς Μασσαλίαν εμπορευομένων αδελφών Τζίτζίνια. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 108 
εγγρ. τής 11 Αύγ. 1828). 

74. ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 123 εγγρ. 305/12 Σεπτ. 1828.—Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , 
'έ. à, σ. 42. Ό Καποδίστριας, πληροφορηθείς τήν άφιξιν τών απεσταλμένων τού
των, έκάλεσεν αμέσως είς Πόρον τόν Δανέζην, δια νά δώση πληροφορίας σχετι
κός μέ τήν Κρήτην. Ούδαμού όμως άνεύρον παρομοίαν πρόσκλησιν καί προς τόν 
Αντωνιάδην. Ύπήρξεν ελλιπής ή ιστοριοδιφική ερευνά μου, ή πράγματι ό Αν
τωνιάδης δέν εκλήθη ; Καί έάν δέν εκλήθη, δύναται τούτο νά συνδιασθή προς τόν 
δημιουργηθέντα περί τόν Αντωνιάδην θόρυβον άναφορικώς μέ τήν άνάμειξίν του 
είς τήν πειρατείαν; 

75. ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 153 εγγρ, 7910/9 Νοεμ. 1828.—Αρχ. Καπ. φ. 426. 
76. ΓΑΚ Γεν. Γραμμ. φ. 153 εγγρ. 7910/9 Νοεμ. 1828—. Αρχ. Καπ. φ. 426, 
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νιάδου καί κρίνουν περί τής ένοχης του ή μή. Δέν γνωρίζομεν όμως 
έάν συνήλθεν ή επιτροπή καί έπανελήφθησαν αί ανακρίσεις. Πιθανόν 
νά έπανελήφθησαν καί εν συνεχεία να διεκόπησαν. Δέν αποκλείεται 
δέ νά είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί τοϋ 'Ιωάννου Φιλήμονος, ότι δη
λαδή, προοιωνιζομένης δυσμενούς τής έκβάσεως τής υποθέσεως, επενέ
βησαν ol Σπ. Τρικούπης καί Ιω. Γενατάς προς διάσωσιν τού Αντω¬ 
νιάδου από τήν ταπεινωτικήν καταδίκην". Οπωσδήποτε καί ό Καπο
δίστριας δέν θά ήθελεν, ώς ό αυτός Φιλήμων μαρτυρεί, τήν καταδί
κην ανδρός διατελέσαντος βουλευτού. 

Τήν 24 Δεκ. 1828 ό Αντωνιάδης έζήτησε καί παρέλαβε παρά τής 
Γραμματείας τής Επικρατείας τά υποβληθέντα (Απρ. 1828) προς 
τήνΈξετ . Έπιτροπήν σχετικά προς τήν υπόθεσίν του έγγραφα78. Δια 
τήν κοινήν όμως γνώμην ή δυσάρεστος δια τόν Αντωνιάδην έκκρε¬ 
μότης παρέμενε μειούσα τό ηθικόν του κύρος. Ό Ίδιος δέ φαίνεται ότι 
έθεώρει ώς υπευθύνους ειδικώς μέν τους Ιω. Γεναταν καί Βιάρον Καπο
δίστριαν, τών Οποίων έστηλίτευεν άργότερον«τό αίμοχαρες καΐένετικόν 
πνεϋμα» 79

; γενικώτερον δέ «τινας διψώντας το να καθάπτωνται τόν χα
ρακτήρα τών όπωσούν δειχθέντων εις τα πράγματα τής Ελλάδος» 80. 

Μετά ταύτα ό Αντωνιάδης έπανήλθεν εις Κρήτην. Ε κ τού γεγο
νότος ότι άφικόμενος προ τριών μηνών έφερε μεθ' εαυτού τυπογραφικά 
καί λιθογραφικά μηχανήματα, φαίνεται ότι έσχεδίαζε νά παραμείνη 
εις Αιγιναν καί νά έπιδοθή εις τυπογραφικός εργασίας81 . Δύναται λοι
πόν νά θεωρηθή, ότι ή αναχώρησίς του καί ή ματαίωσις τών σχεδίων 
του δέν ήσαν όλως άσχετοι προς τον δημιουργηθέντα περί τό άτομόν 
του θόρυβον. Τό γεγονός προσέτι ότι, επανειλημμένως διατελέσας 
κατά τό παρελθόν πληρεξούσιος Κρήτης, δέν μετέσχε τής πολυπλη
θούς αντιπροσωπείας τής νήσου κατά τήν Δ' έθνοσυνέλευσιν εις Ά ρ -

77. Βλ. έφημ. «ΑΙών» αρ. 303 τής 22 Οκτ. 1841. 
78. Αρχ. Καπ. φ. 426. Ό Αντωνιάδης έφθασεν είς Κρήτην τήν 13 Ίαν. 

1829, ώς πληροφορούμεθα έξ επιστολής του προς τόν Κυβερνήτην (18 Ίαν. 1829), 
δια τής οποίας δίδει ίκανάς ε'ιδήσεις περί τού αγώνος είς τήν μεγαλόνησον(ΓΑΚ. 
Γεν. Γραμμ. φ. 182 έγγρ. τής 18 Ίαν. 1829). 

79. Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 847 τής 6 Σεπτ. 1841. 
80. ΓΑΚ. Αρχ. Αντ. Κ 29 έγγρ. τής 28 Απρ. 1830. 
81. Τήν 20 Οκτ. 1828 ό Έκτακτος Επίτροπος Δυτικών Σποράδων έπληρο¬ 

φόρει τόν Καποδίστριαν, ότι ό Αντωνιάδης μετέφερεν εις Αιγιναν τυπογραφικά 
καί λιθογραφικά μηχανήματα. ΕΙς έρώτησίν του δέ περί τής προελεύσεως τούτων, 
ό Αντωνιάδης άπήντησεν, ότι ταύτα ανήκον είς τό «κοινον» τής Κρήτης. Επειδή 
δέ τό Κρητ. Συμβούλιον ώφειλεν είς αυτόν χρήματα, κατέβαλε τήν επί πλέον δια¬ 
φοράν τής αξίας τών καί έγένετο κάτοχος τούτων. (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 142 εγγρ. 
997/20 Οκτ. 1828). 
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γος82, δύναται ν' άποδοθή, εϊτε εις άρνησιν τού Κυβερνήτου νά έπι¬ 
τρέψη είς αυτόν νά έμφανισθή περιβεβλημένος πολιτικήν Ιδιότητα83, 
ε ίτε ε ίς απόφασιν τού Ιδίου τού Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ ν ' άπομακρυνθή επί τι 
τού δημοσ ίου βίου. 

Ό Α ν τ ω ν ι ά δ η ς παρέμεινεν ε ίς Κ ρ ή τ η ν επί ίκανόν δ ιάστημα με
τέχων τών πολεμικών περ ιπετε ιών τής μεγαλονήσου . Α π ό τού Ί α ν . 
1830 δμως εύρ ίσκετο ε ις Ναύπλ ιον εκδίδων τήν εφημερίδα « Η ώ ς » . 
Ανέλαβε δε τό έργον τούτο πιθανόν κατόπιν προσκλήσεως τής άντι¬ 
καποδιστριακής μερίδος, μετά τών κυριωτέρων εκπροσώπων τής οποίας 
συνεδέετο από τού παρελθόντος84, ή Οποία άνεζήτει δημοσιογραφι¬ 
κόν όργανον προς άσκησιν κριτικής επί τού καποδιστριακού καθε
σ τ ώ τ ο ς 8 5 . Ε θ ε ω ρ ε ί τ ο δε ό Α ν τ ω ν ι ά δ η ς υπό τής όσημέραι δ ιογκούμε
ν η ς αντ ιπολ ι τ εύσεως , ώς ό πλέον κατάλληλος δια τήν άνάληψιν τοι
ούτου έργου, διότι : α) ήτο κάτοχος τυπογραφικών μηχανημάτων , β) 

82. Α π. Δ ασ κ α λά κ η , Κείμενα - Πηγαί περί τής ιστορίας τής Ελληνι
κής Επαναστάσεως, τ. Α' Αθήναι 1966, σ. 204. Έν τούτοις είναι γνωστόν, ότι 
ό Αντωνιάδης εύρίσκετο εις Αϊγιναν τήν εποχή ν ταύτη ν. Μάλιστα δι'αναφοράς του 
προς τόν Καποδίστριαν, τήν οποίαν υπέγραφε (17 Μαΐου 1829) μετ' άλλων εξ 
Κρητών, ήτεϊτο παρά τής Κυβερνήσεως, ώς εντολοδόχος τού Κρητ. Συμβουλίου, 
τήν άποστολήν είς Κρήτην ναυτικής δυνάμεως, χάριν τής προστασίας τών Χρι
στιανών και τού πληττομένου υπό τής πειρατείας διαμετακομιστικού εμπορίου. 
(ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 201 εγγρ. τής 17 Μαΐου 1829). 

83. Ενδεικτικοί επί τού προκειμένου είναι αϊ παρεχόμεναι υπό τού άγωνι¬ 
στού και άπομνημονευματογράφου Νικολάου Σπηλιάδου πληροφορίαι : «...δεν είναι 
Πληρεξούσιος είς τήν εν "Αργεί avvifavaiv πειρατείας κατηγορούμενος και πειρατής 
καθιστορούμενος από τόν Γόρδων». (Βλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, 
τ. Δ' έκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήναι 1970, σ. 222). 

84. Ό Αντωνιάδης αναφέρεται ώς συνεργάτης και στενώς συνδεδεμένος με
τά τού Εμμ. Τομπάζη, οπαδού τής εκπροσωπούμενης κυρίως υπό τού Αλ. Μαυ
ροκορδάτου αγγλικής φατρίας. (Βλ. Τ α κ. Τομπάζη, έ.ά. σ. 289—. John Ρ e¬ 
tropoulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece 1833 - 1843, 
Princeton 1968, σ. 102, 105 και 136). 

85. Ή δια τού τύπου άντιπολίτευσις κατά τού Κυβερνήτου ήσκεΐτο μέχρι 
τής εκδόσεως τού «Απόλλωνος» από τών στηλών τής γαλλόφωνου εφημερίδος 
«Courrier de Smyrne», ή οποία έξεδίδετο από τού Ίαν. 1828 είς Σμύρνην ϋπό τού 
Γάλλου Blacque καί υπό τήν αφανή καθοδήγησιν τού πρεσβευτού τής Αυστρίας είς 
Κωνσταντινούπολιν Α. Prokesch - Osten. (Βλ. C. W. C r a w l e y , The Question 
of Greek Independence, Cambridge 1930, σ. 94 σημ. 33 καί σ. 192.—Ε μ μ. 
Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , Ό Γεώργιος Χριστιανός Gropius καί ή δράσις αυτού έν Ελ
λάδι, Αθήναι 1947, σ. 59). Ό Ν. Σπηλιάδης γράφει : «... έχουν δε τόν εν Σμύρνγι 
Άνατολικόν Ταχυδρόμον ανμμαχον, εις τόν οποίον ό συντάκτης καταχωρεί βλας τάς 
διατρφάς, δσας τόν στέλλουν οι Προασπιοται της ολιγαρχίας...». (Βλ. Ν. Σ π η 
λ ι ά δ ο υ , Ê. ά. τ. Δ' σ. 197 καί 221). 

9 
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εϊχεν ήδη εκδηλώσει κατά τήν Γ' έθνοσυνέλευσιν εις Τροιζήνα τήν 
αντίθεσιν του προς ' τήν έκλογήν τού Καποδιστρίου86, γ) ώς Κρής, 
έθεώρει τον Καποδίστριαν ύπεύθυνον δια τήν προδιαγραφομένην έγ¬ 
κατάλειψιν τής Κρήτης εκτός τών συνόρων τού νεοπαγούς κράτους87, 
δ) είχεν ύποστή ήθικήν μείωσιν υπό τών συνεργατών τού Καποδι
στρίου έκ τής προσαφθείσης εναντίον του κατηγορίας ώς πειρατού. 

Ενδεχομένως όμως ό Αντωνιάδης, παρακολουθήσας έκ τού πλη
σίον τήν έξέλιξιν τών πραγμάτων τής Κρήτης καί αντιληφθείς, ότι 
άποτελεσματικώτερον θα υπηρετεί τόν αγώνα δια τής ενημερώσεως τής 
κοινής γνώμης επί τών δικαίων τής νήσου, έπεδόθη έξ Ιδίας πρωτο
βουλίας εις τήν δημοσιογραφίαν. 

Εις τα πρώτα φύλλα τής «Ήούς» ό Αντωνιάδης «φαίνεται ωφέλι
μος εις τήν κοινωνίαν, διότι προσβάλλει τήν ανισότητα, τους τίτλους' εμ
παίζει τους κόμιτας καί τους πρίγκιπας, και πολεμεϊ τήν πολυτέλειαν και 
παν δ,τι τεϊνον εις τήν διαφθοράν τών ηθών . . .»88 . Είναι αληθές προ
σέτι, ότι ουδέποτε έθιξεν από τάς στήλας τής εφημερίδος του τό πρό
σωπον τού Κυβερνήτου άπ' ευθείας. Δια τής δημοσιεύσεως όμως πο
λιτειακών, ώς επί τό πλείστον, μελετών κατά μετάφρασιν από άγ¬ 
γλικάς εφημερίδας, έξυμνεϊτο ό αγγλικός κοινοβουλευτισμός καί τό 
συνταγματικόν πνεύμα. Εμμέσως δηλαδή ήσκεΐτο έλεγχος επί τού καπο¬ 
διστριακού πολιτειακού συστήματος, τό οποίον έχαρακτηρίζετο ώς άν¬ 
τισυνταγματικόν89. επί ίκανόν δε χρόνον καί μέχρι τής εκδόσεως τής 

86. Αρχ. Καπ. φ. 335. 
87. Ήτο πράγματι τραγικόν, ότι αυτός ό προσβλέπων είς τήν Αγγλίαν καί 

αναμένων παρ' αυτής τήν επίλυσιν τού ελληνικού ζητήματος, έπέρριπτεν είς τόν 
Καποδίστριαν τάς εύθύνας καί δέν ήδύνατο νάδιακρίνη τήν άντίδρασιν, τήν οποίαν 
αυτή ή Αγγλία προέβαλεν ώς προς τό ζήτημα τής ενσωματώσεως τής Κρήτης είς 
τό έλληνικόν κράτος. (Βλ. C. W. C r a w l e y , έ. ά. σ. 145 κ. έ.— Τω. Χ ρ. Π ού
λο υ, Τα πρώτα σύνορα τής νεωτέρας Ελλάδος, είς ΔΙΕΕ, τ. ΙΗ' (1967) σ. 40, 53. 
—Έλ. Π ρ ε β ε λ ά κ η , Τό Κρητικό ζήτημα 1821 — 1862. Υπόμνημα τού Α. S. 
Green καί άλλα έγγραφα από τό Αρχείο τού Foreign Office, είς «Κρητικά Χρο
νικά» (=Κρ. Χρ.) τ. ΚΑ' (1969) σ. 66 κ. έ.). Αλλά καί ή πλειονότης τών Κρητών 
έθεώρει, ότι ό Καποδίστριας, έάν δέν ήδιαφόρει δια τήν τύχην τής Κρήτης, θα 
ήτο είς θέσιν ν' άλλοιώσχι τό περιεχόμενον τού σφαγιάζοντος τα δίκαια τής μεγα
λονήσου πρωτοκόλλου τής 22/3 Φεβρ. 1830. (Βλ. Γ. Κ. Α σ π ρ έ α , Πολιτική Ιστο
ρία τής νεωτέρας Ελλάδος 1821—1928, τ. Α' Αθήναι 1930, σ. 83.— Γ. Κουρ¬ 
μούλη, έ. ά. σ. 393.—Π. Ρε δ ιά δ ο υ, έ. ά. σ. 103 καί 106). Περί τής μερίμνης 
όμως τοΟ Καποδιστρίου υπέρ τής Κρήτης βλ. Ιω. Χ ρ. Π ο ύ λ ο υ , έ.ά. σ. 35 κ.έ. 

88. Ν. Σ π η λ ι ά δ ου, έ. ά. τ. Δ' σ. 221—222. 
89. Μ. Μ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , Ό διωγμός τού τύπου επί Καποδίστρια. Ή 

εφημερίδα «Ηώς» τού Ναυπλίου τού Εμμ. Αντωνιάδη, είς «Πελοποννησιακή Πρω
τοχρονιά 1960» σ. 179. 
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εφημερίδος «'Απόλλων», ή «Ήώς» ήτο τό μόνον δημοσιογραφικόν όργα
νον τών αντιπολιτευομένων, ό δέ έκδοτης της έδιώχθη, ως ήτο έπόμε
νον, υπό τής Κυβερνήσεως90 . 

ΑΙ πολιτικαΐ διαμάχαι, αϊ όποΐαι ήκολούθησαν τήν δολοφονίαν 
τού Καποδιστρίου καί έξήψαν τά ατομικά πάθη, άφησαν νά έκδηλωθή 
άσυγκράτητον τό μίσος, τό οποίον έχώριζε τάς διϊσταμένας παρατά
ξεις. ΟΙ καποδιστριακοί ήτιώντο τους αντιπολιτευόμενους ως ηθικούς 
αυτουργούς τής δολοφονίας, ένω οί αντιπολιτευόμενοι, «συνταγματι
κοί», έπέχαιρον δια τήν άπαλλαγήν τού λαού από τον «τνραννον». Ω ς 
ήτο δέ έπόμενον, ô Αντωνιάδης, συμβαλών, ώς δημοσιογράφος τής 
«Ήοϋς», είς τήν δημιουργίαν τού άντικαποδιστριακού κλίματος, άργό¬ 
τερον δέ αναμειχθείς ενεργώς είς τά γεγονότα τού εμφυλίου πολέμου, 
εδέχθη τάς επιθέσεις τών καποδιστριακών. 

Μετά τήν ρήξιν τής «Διοικητικής Επιτροπής» 9 1 , ό Αντωνιάδης, 
ακολουθών τους υπό τόν Ιω. Κωλέτην «συνταγματικούς», μετέβη είς 
Μέγαρα, όπου τό στρατόπεδόν των, καί τήν 13 Φεβρ. 1832 ήρχισεν 
εκδίδων τήν εφημερίδα «Αθηνά» 92. Ή αρθρογραφία του, λίβελλος κατά 
τού τυραννικού καθεστώτος επί Καποδιστρίου, έστρέφετο εναντίον 
τού εκλεγέντος υπό τής Ε' εθνοσυνελεύσεως είς Α ρ γ ό ς ώς κυβερνή-

90. Τόν Απρ. 1830 ό Αντωνιάδης έδιώχθη δικαστικώς δια τήν χαρακτηρισθει¬ 
σαν ώς άνατρεπτικήν τού καθεστώτος άρθρογραφίαν του. Κατεδικάσθη υπό τού 
Πρωτοκλήτου (^Πρωτοβαθμίου) δικαστηρίου Αργολίδος, «αλλ' έκκαλέσας τήν δί¬ 
κην του είς τό "Εκκλητον τής Πελοποννήσου άθοιώθη...» (Βλ. Ν. Σπηλιάδου, 
6. ά. τ. Δ' σ. 222). Ή κατά τήν 22 καί 23 Μαΐου 1830 απολογία του προ τού δι
καστηρίου Αργολίδος έδημοσιεύθη υπό τής Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , ε. ά. σ. 49). 

91. Προσωρινή κυβερνητική επιτροπή, ή οποία ίδρύθη υπό τής Γερουσίας 
τήν ήμέραν τής δολοφονίας του Καποδιστρίου (27/9 Οκτ. 1831) καί άπηρτίσθη 
υπό τού Αυγουστίνου Καποδιστρίου, ώς προέδρου, τού Θεοδ. Κολοκοτρώνη καί 
τού Ιω. Κωλέτη. Ανέλαβε τήν τήρησιν τής τάξεως, τήν άσφάλειαν τού κράτους 
καί τήν ταχείαν σύγκλησιν τής παρασκευαζόμενης εθνοσυνελεύσεως. Κατά τήν 
διάρκειαν όμως τής συγκληθείσης είς Αργός εθνοσυνελεύσεως ό Κωλέτης, ένι¬ 
σχυόμενος υπό τών στρατιωτικών σωμάτων τής Στερεάς Ελλάδος, συνετάχθη προς 
τους «συνταγματικούς» καί μεταβάς (Δεκ. 1831) είς Κόρινθον μετέσχε τής έκεΐ συγ¬ 
κροτηθείσης τριμελούς κυβερνήσεως. Ή κυβέρνησις αύτη τών «συνταγματικών» 
(Ιω. Κωλέτης, Α . Ζαΐμης καί Γ. Κουντουριώτης) ώρισε τόπον εθνοσυνελεύσεως 
τά Μέγαρα, δπου καί τελικώς συγκεντρωθέντες συνεκρότησαν στρατόπεδόν. (Βλ. 
Κ. Μ ε ν δ ε λ σ ώ ν ο ς - Β α ρ θ ό λ δ η Ιστορία τής Ελλάδος, μετάφρ. έκ τού 
γερμανικού υπό Αγγ. Βλάχου, τ. Β' Αθήναι 1876 σ. 399 κ. έ.—Γ. Α σ π ρ έ α, 
έ. ά. τ. Α' σ. 105 κ. έ.). Ούτως ύπήρχον δύο κυβερνήσεις : εις Ναύπλιον καί εις 
Μέγαρα, αϊ όποΐαι δέν ήργησαν νά περιπλέξουν τόν λαόν είς άδελφοκτόνον αγώνα. 

92. Περί τής εφημερίδος «Αθηνά», ήτις έξεδίδετο από τού 1832 μέχρι τού 
1863, βλ. Κ. Μ ά γ ε ρ, Ιστορία τού έλληνικού τύπου, τ. Α' 1790 - 1900, Αθή
ναι 1957, σ. 40 - 43.—Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , ε. ά. σ. 94 κ. έ. 
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του («προεστού Ελλάδος») Αυγουστίνου Καποδιστρίου καί τών οπα
δών τού ρωσικού κόμματος. Αλλά καί οί «κυβερνητικοί», ως έκαλούντο 
ήδη οί καποδιστριακοί, από τής 14 Μαΐου 1832 απέκτησαν νέον δημο
σιογραφικών όργανον, τον «Έλληνικόν Καθρέπτην» («Le Miroir Grec»), 
εφημερίδα έκδιδομένην είς Ναύπλιον ελληνιστί καί γαλλιστί93. Έκ¬ 
δόται τής εφημερίδος ήσαν ό Λευκάδιος λόγιος και Ιατρός Ανδρέας 
Παπαδόπουλος - Βρετός καί ό νομομαθής Γεώργιος Ράλλης, αμφότεροι 
στενοί συνεργάται τού Καποδιστρίου καί ένθερμοι Οπαδοί τού ρωσι
κού κόμματος94. Μετά τήν δίωξιν τού Γ. Ράλλη υπό τών «συνταγματι
κών» και τήν έκουσίαν άπομάκρυνσίν του είς Αργός 9 5 , ό Παπαδόπου
λος-Βρετός, άπορρίψας τήν πρότασιν τού συνεργάτου του περί μετα
φοράς τού τυπογραφείου μακράν τού Ναυπλίου, εις Αργός , συνέχισε 
μόνος του από τού 12ου φύλλου, τήν έκδοσιν τής εφημερίδος. Ένθερ
μος υπερασπιστής τού θεσμού τής Γερουσίας, μετά τα γεγονότα κατά 
τήν έθνοσυνέλευσιν τής Προνοίας86 , συνέδεσε τελικώς τήν δραστη-

93. Περί τής εφημερίδος ταύτης βλ. Α . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο Ο, 
Χρονολογικός πίναξ ,τών ελληνικών πολιτικών εφημερίδων μέχρι τού έτους 1833, 
είς «Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» τ. Γ (1870) σ. 339. 

94. Περί τού Ανδρέου Παπαδοπούλου - Βρετού, βλ. Φ. Μιχαλοπού¬ 
λ ο υ, Ανδρέας Παπαδόπουλος - Βρετός. 1800 - 1876, είς «Νέα Εστία» τ. 24 
(1938) σ. 1300 κ. έ. — Σ τ . Ι. Μ α κ ρ υ μ ί χ α λ ο υ, Ή πρώτη ελληνική βι
βλιογραφία τού Α. Παπαδοπούλου - Βρετού, εις «Ερανιστής» τ. 5 (1967) σ. 203 ¬ 
207. Περί τού Γεωργίου Ράλλη βλ. Δημ. Γ. Σ ε ρ ε μ έ τ η, Ή δικαιοσύνη επί 
Καποδίστρια. Α' Πρώτη περίοδος 1828-1829, Θεσ/νίκη 1956, σ. 173.—Ν. Ι. Παν¬ 
ταζοπούλου, Τό δια τής επαναστάσεως τού 1821 θεσπισθέν δίκαιον καί οί 
Έλληνες νομικοί, Θεσ/νίκη 1971, σ. 25, 35 - 37. Χαρακτηρισμόν τού Γ. Ράλλη 
υπό τού Αντωνιάδου βλ. είς έφημ. «Αθηνά» αρ. 852 τής 24 Σεπτ. 1841. 

95. Δια τα γεγονότα ταύτα βλ. έφημ. «Ό Ελληνικός Καθρέπτης» (—Έλλην. 
Καθρ.) αρ. 21 τής 5/17 Δεκ. 1832. — Α . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ — Β ρ ε τ ο ύ , Ιστο
ρική έκθεσις τής εφημερίδος Ό Ελληνικός Καθρέπτης, εκδιδομένης ελληνιστί καί 
γαλλιστί είς Ναύπλιον από τόν Μάϊον μήνα τού 1832 μέχρι τού 'Ιανουαρίου τού 
1833, Αθήναι 1839, σ. 20 κ. έ. 

96. Κατά τήν συγκληθείσαν (14 Ίουλ. 1832) είς Πρόνοιαν έθνοσυνέλευσιν, 
κατά τήν οποίαν έπεδιώχθη ή είρηνοποίησις τής χώρας, ή άναθεώρησις τών συντα
γματικών νόμων, ή σύνταξις σχεδίου νέου πολιτεύματος κλπ., οί «συνταγματικοί» ύπε¬ 
ρισχύσαντες κατήγαγον σημαντικήν νίκην. Έπέτυχον τήν κατάργησιν (27/8 Αύγ. 
1832) τής ίδρυθείσης επί Καποδιστρίου (22 Ίουλ. 1829 Ψήφισμα Β' τής Δ' εθνο
συνελεύσεως) Γερουσίας, ή οποία έχαρακτηρίζετο υπ' αυτών ως κατάλοιπον τής 
μισητής τυραννίας («γηραιον σεσηπός σώμα»), Ή απόφασις αύτη εύρεν αντιθέτους 
τους Αντιπρέσβεις τών τριών, αύτοκληθεισών ήδη, «Προστάτιδων» Δυνάμεων. Ούτως 
ή παρασχεθείσα υπ' αυτών ύποστήριξις καί ή παρουσία τού Θ. Κολοκοτρώνη είς 
Ναύπλιον διετήρησεν επί τινας μήνας τήν Γερουσίαν, παρά τάς ταπεινώσεις, τάς 
οποίας αύτη υφίστατο παρά τών γαλλικών στρατευμάτων. Τελικώς μετά τήν αύθαί-
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ριότητα καί τήν παραμονήν του είς τήν Ελλάδα με τήν τύχην αυτής. 
Θεωρών τήν διατήρησιν τής Γερουσίας ώς άναγκαίαν, δια «να βαστάξη 
μίαν τίνα εθνικήν άντιπροσωπείαν είς τήν Ϊλευσιν της 'Αντιβασιλείας, δια 
να ήθελεν ή 'Ελλάς ευρέθη είς κατάστασιν να γνωστοποίηση προς αυτήν 
τάς επιθυμίας της και τας ανάγκας της» 97, έθεσε τήν εφημερίδα του είς 
τήν ύπηρεσίαν της. Μέ τήν ένέργειάν του όμως ταύτην ό Παπαδόπου
λος - Βρετός ευρέθη πολέμιος τής «Άθηνάζ». 

Οί έκδόται τών δύο τούτων εφημερίδων, υπεραμυνόμενοι τών πο
λιτικών των θέσεων, δεν ήργησαν να προβούν είς τήν έκτόξευσιν προ
σωπικών ύβρεων μεταξύ των. Τούτο δε ώφείλετο όχι μόνον είς τό επι
κρατούν κλίμα εμπάθειας καί έχθρότητος, έπακόλουθον ανωμάλων πο
λιτικών καταστάσεων, άλλα καί εις τό παραφορον τού χαρακτήρος 
αμφοτέρων. 

Επιτιθέμενος ό Παπαδόπουλος - Βρετός κατά τού Αντωνιάδου δια 
τά γραφέντα είς τήν «Άθηναν» περί τής Γερουσίας καί τού συνεργάτου 
του Γ. Ράλλη, δέν έδίστασε ν ' άποκαλέση τούτον πειρατήν98 . Ό Α ν 
τωνιάδης, άπεπειράθη μετά ταύτα νά καταστρέψη τό τυπογραφεΐον τού 
Παπαδοπούλου - Βρε τού καί έζήτησε «δια τής προς τήν ενταύθα άστυνο¬ 
μίαν αναφοράς του, μηνολογουμένης τήν 1 τού ενεστώτας Νοεμβρίου κα¬ 
θαρωτέραν εξήγησιν τών δσα είς το 16ο φύλλον τού Καθρέπτου εϊπομεν» " . 
Ό Παπαδόπουλος - Βρετός, πράγματι, είς έπόμενον φύλλον έδιδε «θετι¬ 
κάς και άποδεδειγμένας εξηγήσεις». Εγραφε δηλαδή, ότι ή κατά τού 
Αντωνιάδου κατηγορία του ώς πειρατού έβασίζετο είς τό γεγονός, ότι 
κατά τήν επίθεσιν τών Αγγλογγάλων είς Γραμβούσαν, πλοΐοναύτού, 
χαρακτηρισθέν ώς πειρατικόν, έπυρπολήθη υπό τού Χάμιλτον 10°. Είς 
τό αυτό δέ φύλλον έφρόντισε νά δημοσιευθή επιστολή τής 12 Νοεμ. 
1832, έξ Αίγίνης, υπογραφομένη μέ τά στοιχεία Α.Π. Ό επιστολογρά
φος, τον οποίον δέν ήδυνήθην ν ' ανακαλύψω, άλλα προφανώς έκ τών 
όμοφρόνων τού Παπαδοπούλου - Βρετού, ίσως δέ έκ τού στενού περι
βάλλοντος τού Καποδιστρίου, άνέφερεν ότι ό Αντωνιάδης κατωνομά-

ρετον σύλληψιν τού προέδρου της Δ. Τσαμαδού υπό τού Γάλλου στρατιωτικού διοι
κητού τού Ναυπλίου, ή Γερουσία κατέφυγεν (8/20 Νοεμ. 1832) είς Αστρος καί 
εκείθεν είς Σπέτσας, ένθα προέβη είς τήν έκλογήν τού Ρώσου ναυάρχου Ρίκορδ 
ώς Κυβερνήτου καί άπεγυμνώθη τελικώς πόσης υποστηρίξεως. (Βλ. Κ. Μενδε¬ 
λε ώ ν ο ς.—Β α ρ θ ό λ δ η, ε. ά. τ. Β' σ. 563 κ.έ.). 

97. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ — Βρετού , 'Ιστορική έκθεσις..., σ. 24. 
98. «...ό αμερόληπτος έκδοτης τής σεμνής 'Αθηνάς, ό γνωστός είς δλονς τους 

"Ελληνας και είς αυτούς τους Ιδίους πειράτας Κύριος Εμμ. 'Αντωνιάδης Κρηταΐς (sic)...» 
(Βλ. έφημ. «Έλλην. Καθρ.» αρ. 16 τής 30/11 Ο κ τ . 1832). 

99. Βλ. «Έλλην. Καθρ.» αρ. 17 τής 5/17 Νοεμ. 1832. 
100. Βλ. «Έλλην. Καθρ,» αρ. 21 τής 5/17 Δεκ. 1832, 
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σθη υπό τών προσαχθέντων είς Αϊγιναν, επί πειρατεία, Κρητών ώς 
συνεργάτης των. Ανέφερεν ακόμη ότι ό Αντωνιάδης, ώς συνιδιοκτή
της πειρατικής γολέτας έλαβε, καθ' ον χρόνον ευρίσκετο είς Νάξον, εν 
μέρος από τα κλοπιμαία, τα οποία αυτή απέκτησε κατά τον πλουν της. 
Είναι όμως γνωστόν έξ δσων ελέχθησαν ανωτέρω, ότι ουδείς τών άνα¬ 
κριθέντων Κρητών ωμολόγησεν, ότι ό Αντωνιάδης έλαβε ποτέ μερίδιον 
από τάς λείας, χωρίς βεβαίως τούτο και ν ' άποκλείηται. 

Είς τό αμέσως έπόμενον φύλλον ô Παπαδόπουλος - Βρετός έχώ¬ 
ρησε περαιτέρω. Διετύπωσε τήν γνώμην, ότι ό Γραμματεύς τής Δη
μοσίου Εκπαιδεύσεως θά έπρεπε νά μή έπιτρέπη είς «τοιούτον αν¬ 
θρωπον, άσχοληθέντα εις το ατιμον έργον τής πειρατείας», νά έκδίδη εφη
μερίδα 101. 

Τα δημοσιεύματα ταύτα έξώργισαν, ώς ήτο έπόμενον, τον Αντω¬ 
νιάδην. Χαρακτηρίζων τον Παπαδόπουλον - Βρετόν καί τόν έπιστολο¬ 
γράφον τής εφημερίδος του ώς κακοήθεις συκοφάντας, ανεφέρθη δια 
μακρών είς τα σχετικά μέ τήν πλοιοκτησίαν του γεγονότα, επικα
λούμενος τα αυτά ώς καί κατά τό 1828 στοιχεία προς απόδειξιν τής 
αθωότητας του 102. 'Υπήρχε όμως μία διαφορά : Ό Μαλανδράκης δεν 
ένεφανίζετο πλέον ανεύθυνος δια τάς διαπραχθείσας υπό τής γολέτας 
του «Κλειώ» πειρατείας, ουδέ καί μή επωφεληθείς τών κλοπιμαίων. 

Ό Αντωνιάδης, μή αρκεσθείς είς τήν δια τού τύπου άποκατάστα¬ 
σιν τής τρωθείσης ύπολήψεώς του, έδιωξε τόν Παπαδόπουλον-Βρετόν 
δικαστικώς ώς συκοφάντην. Ή επακολουθήσασα δίκη τής 7 Ίουν. 1833 
ενώπιον τού ίδρυθέντος είς Ναύπλιον «Εγκληματικού Δικαστηρίου» 
έλαβε τον χαρακτήρα πολιτικής άναμετρήσεως τών δύο αντιμαχομέ
νων φατριών, τάς οποίας έξεπροσώπουν επί τού δημοσιογραφικού πε
δίου οι έκδόται τών δύο εφημερίδων. Ή σύνθεσις δε τού 5μελούς δι
καστηρίου ουδέν προοιωνίζετο. Διότι δύο έκ τών μελών του ήσαν «κυ
βερνητικοί», οί/Α. Πάϊκος καί Α. Λουκόπουλος, ένφ ό Α. Πολυζωΐ¬ 
δης, πρόεδρος τού δικαστηρίου, καί ό Δ. Κ. Σούτσος, «συνταγματικοί». 
Βαρύνουσαν επομένως σημασίαν θά εϊχεν ή θέσις, τήν οποίαν θά ελάμ
βανε τό πέμπτον μέλος, ό Γ. Τερτσέτης, όστις είς ουδεμίαν τών μερί
δων έκλινε. Παράγων όμως ό οποίος έμελλε νά επίδραση είς τήν έκ¬ 
βασιν τής δίκης ήτο καί ή πολιτική κατάστασις, κατά τους πρώτους 
μήνας τής Αντιβασιλείας, ελάχιστα ευνοϊκή δια τόν μηνυόμενον103. 

101. Βλ. «Έλλην. Καθρ.» αρ. 22 τής 13/25 Δεκ. 1832. 
102. Βλ. «Αθηνά» αρ. 76 τής 17 Δεκ. 1832 καί αρ. 78 τής 24 Δεκ. 1832. 
103. Βλ. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ , Ιστορική εκθεσις..., σ. 44. 
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Ό βασιλικός επίτροπος τού δικαστηρίου Έδ . Μάσσων104, χαρα
κτηρίζουν τό αδίκημα ως συκοφαντίαν καί έφαρμόζων τό αρθρ. ΞΕ' τού 
«'Απανθίσματος τών Εγκληματικών» 105, έζήτησε τήν από 5 έως 2 ετών 
φυλάκισιν τού εναγομένου, τήν καταβολήν προστίμου έκ 2.000 γρο
σιών καί τόν δια βίου άποκλεισμόν του από τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, 
διαρκή άποστέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων του, ώς θα έλέγομεν 
σήμερον. Προτάσει όμως τού Α . Παΐκου, προς τήν άποψιν τού Οποίου 
συνετάχθη ό Γ. Τερτσέτης, τό αδίκημα έθεωρήθη ώς έξύβρισις καί, 
κατ' έφαρμογήν τού αρθρ. ΞΣΤ', επεβλήθη είς τον Παπαδόπουλον¬ 
Βρετόν δια τής υπ' αρ. 27 τής 8 Ίουν. 1833 αποφάσεως ή ποινή τής 
καταβολής 500 γροσιών106 . 

Ω ς ήτο έπόμενον, ό Παπαδόπουλος-Βρετός δυσηρεστήθη. Πολύ 
άργότερον δέ, έπ' ευκαιρία άλλης δικαστικής του περιπέτειας εις Βε¬ 
νετίαν, άνέφερεν είς δημοσίευμα του107, ότι ή επικρατούσα πολιτική 
κατάστασις έκρινε τήν έκβασιν τής δίκης υπέρ τού αντιδίκου του. 

Ε ν τούτοις ό Αντωνιάδης δέν άπεχαρακτηρίσθη. Αντιθέτως, αί 
αύστηραί κρίσεις καί αί απροκάλυπτοι κατ' αυτού κατηγορίαι τού συγ¬ 
γράψαντος Ιστορίαν περί τής ελληνικής επαναστάσεως θ. Γκόρν¬ 
τον108 , ενίσχυσαν έτι περισσότερον τά επιχειρήματα τών αντιπάλων 
τού Κρητός άγωνιστού περί τής διαμφισβητηθείσης ήδη αναμείξεως 
του είς τήν πειρατείαν. 

104. Περί αυτού βλ. Δ. Κ. Β α ρ δ ο υ ν ι ώ τ ο υ, Εδουάρδος Μάσσων, εις 
«Επετηρίδα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός» 6τ. ΙΑ' (1915) σ. 225 κ. έ.—D. 
D a k i η, British and American Philhellenes during the War of Greek Indepen
dence 1821-1833, Thessaloniki 1962, σ. 42, 142, 150-151 κ.άλ. 

105. Οϋτως έκαλεϊτο ό πρώτος ποινικός κώδιξ τής νεωτέρας Ελλάδος, ό 
οποίος, συνταχθείς υπό 9μελούς επιτροπής, εισήχθη δια τής εθνοσυνελεύσεως τού 
Αστρους (1823). (Βλ. Δ. Μ ι ρ ά σ γ ε ζ η, Ό πρώτος Ποινικός Κώδιξ τής νεω
τέρας Ελλάδος, Αθήναι 1940). 

106. Ή απόφασις αϋτη έδημοσιεύθη είς τήν υπό τού Ιω. Φιλήμονος έκδιδο¬ 
μένην εφημερίδα «Χρόνος» αρ. 14 τής 15 Ίουν. 1833. (Βλ. και έφημ. «Αθηνά» αρ. 123 τής 21 Ίουν. 1833.— Α. Παπαδοπούλου-Βρετού, Ιστορική έκ¬ 
θεσις . . ., σ. 44). 

107. «Amarezze ed ingiustizie sofferte in Venezia dal Cavalière Andrea Pa¬ 
padopulo - Vreto per avere smascherati due impostori nel suo breve scritto 
intitolato Informazione sulla medaglia dell' Independenza Ellenica, Torino Feb¬ 
braio 1859, σ. 2 κ.έ. 

108. G o r d o n , ε.ά. τ. Β' σ. 483, 485, 491, 494 - 495. Πρώτη έκδοσις τού 
έργου τούτου έγένετο τφ 1832. Ό Gordon είναι αληθές, ότι πολλάκις έξετράπη είς 
αδίκους κατηγορίας κατά τών Κρητών καί Ιδίως τού Αντωνιάδου. Ενδεικτικώς 
αναφέρομε τήν κακόπιστον πληροφορίαν του, ότι ή πειρατεία είς Γραμβούσαν 
ώργανώθη καθ' υπόδειξιν τού Αντωνιάδου. (Βλ. Gordon, έ.ά· τ. Β' σ. 485), 
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Ή δημοσ ιογραφ ική μαχητ ική δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς τού Α ν τ ω ν ι ά δ ο υ και 
ή προσηλωμένη εις τήν άγγλ ικήν πολ ι τ ικήν τ ο π ο θ έ τ η σ ί ς του έφερον 
άργότερον τούτον άντιμέτωπον με άλλον, εξ ϊσου μαχητικόν, δημοσιο¬ 
γράφον καΐ φανατικόν οπαδόν τού ρωσικού κόμματος, τόν άγωνιστήν 
Ι ω ά ν ν η ν Φιλήμονα , έκδότην τής εφημερίδος «Αιών»109. Ε ι ς περιόδους 
δέ πολ ιτ ικών ανωμαλιών, ώς έκεΐναι αϊ όποΐαι συνεκλόν ισαν τήν χω
ράν κατά τήν πρώτην δεκαετ ίαν τής βασιλείας τού Ό θ ω ν ο ς , έξ αφορ
μής τού ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ ζητήματος , τ ή ς υποθέσεως Θεοφ. Κ α ΐ ρ η (Ίούλ . 
1839), τής συνωμοσίας τής Φιλορθοδόξου Ε τ α ι ρ ε ί α ς (Δεκ. 1839) καί 
κυρίως τής πολ ιτ ικής κρ ίσεως έκ τού δ ιπλωματικού άνταγωνισμού τών 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων ε ις τήν Ε γ γ ύ ς Α ν α τ ο λ ή ν 1 1 0 , οί συντάκτα ι τών 
εφημερίδων «Αθηνά» καί «Αιών» έ ξετράπησαν ε ις κακοήθη σχόλια καί 
ύβρε ι ς 1 1 1 . 

Μέχρι τού Οκτ. 1841 ό Αντωνιάδης εχαρακτηρίζετο από τάς στή¬ 
λας τού «ΑΙώνος» ώς «καπηλοσννταγματικός» 112, «συκοφάντης», «προδό
της τού αγώνος τής Κρήτης» μή λ ο γ ο δ ο τ ή σ α ς δια τα ο ικονομικά τού 
Κ ρ η τ ι κ ο ύ κ ινήματος 1 1 3 , κ.ά. ΕΙς τό φύλλον όμως τής 15 Ο κ τ . 1841 

109. Ή εκδοσις τής εφημερίδος «Αιών» ήρχισεν από τής 25 Σεπτ. 1838, συνε¬ 
χίσθη δέ μέχρι τού 1888 υπό τήν διεύθυνσιν τού υίού τού Ιω. Φιλήμονος, τού Τι¬ 
μολέοντος Φιλήμονος. (Βλ. Κ. Μ ά γ ε ρ, έ. ά. τ. Α' σ. 69 - 72.— J. Ρ e t r ο¬ 
ρ ο u 1 ο s, έ. ά. σ. 328.— Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , έ. ά. σ. 164 κ. έ.). 

110. Περί τών γεγονότων τούτων βλ. Τ. Ν. Π ι π ι ν έ λ η, Ή μοναρχία 
έν Ελλάδι 1833 - 1843, Αθήναι 1932, σ 287 κ.έ.— Μ. 0 . Λ ά σ κ α ρ η , Τό 
Ανατολικόν ζήτημα 1800 - 1923, Θεσ/νίκη 1948, σ. 85 κ.έ.— J. Petropou¬ 
I ο s, 6. ά. σ. 311 - 316, 329 - 343, 344 κ. έ. 

111. Σ. Α ν τ ω ν ι ά δ η , έ.ά. σ. 164 κ. έ. Σημειωτέον, ότι ή διάστασις με
ταξύ Αντωνιάδου καί Φιλήμονος επί δημοσιογραφικού πεδίου έξεδηλώθη από τού 
1833, δτε ό δεύτερος έξ αυτών έδημοσίευσεν είς τήν υπ' αυτού έκδιδομένην εφη
μερίδα «Χρόνος» ( α ρ . 14 τής Ίουν. 1833) άρθρον υπέρ τού Ιω. Καποδιστρίου, ώς 
και τήν απόφασιν τού «Εγκληματικού Δικαστηρίου» τής 8 Ίουν. 1833 (Βλ. ανωτ. σημ. 
106). Ό Αντωνιάδης, θιγείς προφανώς δια τήν εύρεΐαν δημοσιότητα, τήν οποίαν, 
σκοπίμως ενδεχομένως, έλάμβανεν ή δικαστική περιπέτεια του, εύρε τήν εύκαιρίαν 
να έπιτεθή κατά τού Φιλήμονος. Ούτω, κατηγορεί αυτόν ώς άπολογητήν τού στραγ¬ 
γαλιστού τών συνταγματικών ελευθεριών τού έλληνικού λαού. (Βλ. έφημ. «Αθηνά» 
αρ. 124 τής 24 Ίουν. 1833). Είς τό έπόμενον δέ φύλλον τής εφημερίδος του, απαν
τών είς έτερον άρθρον τού «Χρόνου» ( α ρ . 16 τής 22 Ίουν. 1833), κατηγορεί τόν 
Καποδίστριαν ώς ύπεύθυνον δια τήν έγκατάλειψιν τής Κρήτης είς τους Αιγυπτίους 
(Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 125 τής 28 Ίουν. 1833). 

112. Βλ. έφημ. «Αϊών» αρ. 219 τής 18 Δεκ. 1840. 
113. Βλ. έφημ. «ΑΙών» αρ. 298 τής 5 Οκτ. 1841 καί αρ. 299 τής 8 Οκτ. 

1841. Ό Φιλήμων, χαρακτηρίζων τόν Αντωνιάδην ώς «προδότην», άνεφέρετο είς 
τήν άνάμειξιν τούτου είς τήν Κρητικήν έπανάστασιν τού 1841, τήν γνωστήν ώς 
έπανάστασιν τών Χαιρετών (Περί τών γεγονότων τούτων βλ. καί Β. Κ ρ ε μ μ υ δ ά , 
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τής εφημερίδος του ô Φιλήμων, απαντών εις ύβριστικόν σχόλιον τού 
Αντωνιάδου, έπ' ευκαιρία τής υποθέσεως Καΐρη1 1 4 , άπέδιδεν εις αυ
τόν τόν χαρακτηρισμόν «τοϋ πειράτου κατά τήν επανάστασιν»115. Καί 
ενώ ό Αντωνιάδης, υπερασπίζων εαυτόν, άνεφέρετο εις τα τής πλοιο
κτησίας του, επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν απάντων τών Κρητών καί 
τών δημοσίων καί τών ιδιωτικών εγγράφων τής Γραμβούσης116, ô Φι
λήμων είς μεθεπόμενον φύλλον, άπεριφράστως καί διεξοδικώτερον, 
έκαμνε λόγον δια τά γεγονότα τού 1828. Είτε όμως έξ αγνοίας, είτε 
σκοπίμως, δια να δημιουργήση μεγαλυτέραν έντύπωσιν, έγνωστοποίει 
εις το άναγνωστικόν κοινόν του, ότι ό Αντωνιάδης, «σιδηροδέσμιος» 
μετά τών άλλων πειρατών τής Γραμβούσης, μετήχθη υπό τού Σταίηνς 
είς Αϊγιναν. Ανέφερε δέ, ότι, μολονότι ό Αντωνιάδης κατηγγέλθη ώς 
«αρχηγός» τών πειρατών, διέφυγε τήν δικαίαν τιμωρίαν χάρις, άφ' ενός 
είς τήν μεσολάβησιν τών Σπ. Τρικούπη καί Ιω. Γενάτα, οί οποίοι τόν 
«συνέδραμον τότε, φιλανθρωπία κινούμενοι», άφ' ετέρου είς τήν προσω¬ 
πικήν παρέμβασιν τού Καποδιστρίου, ό οποίος, «Βέλων να σώση τήν 
νπόληψιν τον έθνους», ήναντιώθη είς τήν καταδίκην άτομου «χρηματί¬ 
σαντός ποτέ βουλευτού» m. 

Ό Αντωνιάδης έσπευσε ν ' απάντηση αμέσως. Είς τάς υπερβολάς 
όμως τού Φιλήμονος, προέταξεν ίκανάς ανακρίβειας, μή δικαιολογου-

Ή κατάστασις στην Ελλάδα στά 1840. Από τό υπόμνημα τού Charles Lenor¬ 
mant, είς «Σύγχρονα Θέματα», Αθήνα 1965, σ. 10 κ. έ.). Ό Αντωνιάδης, 
ώς γνωστόν, ύπήρξεν έκ τών οργανωτών τής επαναστάσεως ταύτης και μέλος τής 
έδρευούσης είς Αθήνας επιτροπής επί τών Κρητικών υποθέσεων. (Βλ. Β. Ψ ι λ ά¬ 
κ η, Ιστορία τής Κρήτης από τής απώτατης μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, τ. Γ' 
Χανιά 1909, σ. 781 κ. έ.—Έ μ μ. Ζ α μ π ε τ ά κ η , Συμβολή είς τήν καλυτέραν 
γνώσιν τής επαναστατικής περιόδου τού 1841 έν Κρήτη, εις «Κρ. Χρ.» τ. Γ (1956), 
σ. 213.— Έλ. Πρεβελάκη, ε. ά. σ. 73 κ. έ.—Σ. Αντωνιάδη, έ. ά. σ. 166 κ. έ.). Ό 
Φιλήμων καί οί οπαδοί τού ρωσικού κόμματος έθεώρουν ματαίαν τήν προσπάθειαν 
τών Κρητών, διέβλεπον δέ όπισθεν τού κινήματος τούτου δάκτυλον τής αγγλικής 
διπλωματίας. Μετά τήν άποτυχίαν τού κινήματος άνεζητήθησαν οί υπεύθυνοι. Με
ταξύ τούτων οί Χαίρεται κατωνόμαζον τόν Αντωνιάδην. Ό Φιλήμων προθύμως 
ανέλαβε νά καταχώρηση είς τήν εφημερίδα του τά επιχειρήματα τών Χαιρετών, να 
σχολιάση τάς έκτοξευομένας κατά τοϋ Αντωνιάδου καί τοϋ αδελφού του Σπυρίδω
νος κατηγορίας, καί νά υίοθετήση τήν άποψιν, ότι ό Κρής δημοσιογράφος, υπη
ρετών τήν αγγλική ν πολιτική ν, επεδίωκε νά καταστήση τήν Κρήτην άγγλικόν προ¬ 
τεκτοράτον, ώς αί Τόνιοι νήσοι, εαυτόν δέ ηγεμόνα τούτου. (Βλ. J. Ρ e t r ο¬ 
ρ ο u 1 ο s, έ. ά. σ. 351). 

114. Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 857 τής 11 Οκτ. 1841. 
115. Βλ. έφημ. «ΑΙών» αρ. 301 τής 15 Οκτ. 1841. 
116. Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 859 τής 18 Οκτ. 1841. 
117. Βλ. έφημ. «Αιών» αρ. 303 τής 22 Οκτ. 1841. 
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μένας βεβαίως έκ εης παρελεύσεως τού χρόνου. Ούτως Ισχυρίσθη ότι 
«ύπήγεν είς Γραμβονσαν δια να πολιτενθη τον περιμενόμενον τότε εκεί 
κομμοδόρον σίρ Θωμά Σταίηνς, καί τοιουτοτρόπως να εμποδίστ\ ώστε να 
μην ματαιωθη το εν ενεργεία τότε Κρητικόν κίνημα». 'Ισχυρίσθη προσέτι, 
ότι ενώ ό Α γ γ λ ο ς μοίραρχος τού παρείχε «φιλοφρονεστέρας περιποιή
σεις», ήρισαν άναφορικώς προς τήν παράδοσιν τού φρουρίου τής Γραμ¬ 
βούσης εις τό άγγλογαλλικόν άγημα. Θεωρηθείς δέ υπεύθυνος ό Σταίηνς 
διά τήν τριήμερον έριδα ταύτην, έπεπλήχθη υπό του ναυάρχου Κό¬ 
δριγκτον καί «εσηκώθη μάλιστα καί από τήν Γραμβονσαν». Αποσιωπών 
ό Αντωνιάδης τό γεγονός τής φυλακίσεως του επί τού αγγλικού σκά
φους «τΙσις» καί τής προσαγωγής του ενώπιον τής Έξετ. Επιτροπής, 
άνέφερεν, ότι ήλθεν εις Αϊγιναν, ώς απεσταλμένος τού Κρητ. Συμβου
λίου «καθ' δν καιρόν... ούτε Βιάρος οντε Γιαννετάς ήσαν εις τήν Ελ
λάδα...». Περαιτέρω όμως ώμολόγει ότι «έπειτα από πολνν καιρόν... εξε¬ 
τάσθη» υπό τών ανωτέρω, τών Οποίων τά «σοφίσματα», βασισμένα είς 
«ιδίας των υποθέσεις», άπεκρούσθησαν υπ" αυτού τού Κυβερνήτου, άνε¬ 
κλήθησαν δέ ώς αναληθή υπό τών Ιδίων. Δεν έδίστασε δέ ό Αντωνιά
δης νά έμφανίση εαυτόν θύμα, περίπου, πλεκτάνης έξυφανθείσης υπό 
τών ανωτέρω Επτανησίων νομομαθών, είθισμένων άλλωστε, ώς έλεγε, 
να βυσσοδομούν «κατά τών σημαντικωτέρων Ελλήνων»11*. Περιέργως 
όμως ό Αντωνιάδης ουδέν αναφέρει περί τής αναλόγου αντιδικίας του 
μετά τού Παπαδοπούλου - Βρετού καί περί τής εκδοθείσης τότε απο
φάσεως τού δικαστηρίου. Βεβαίως δεν ήτο δυνατόν νά έχη λησμονήσει 
τήν περιπέτειάν του ταύτην. Έκρινεν όμως καί Ορθώς, ότι δέν θά έπρεπε 
νά έπιμείνη περισσότερον επί τού θέματος τούτου καί ότι ήτο προτι
μότερα ή παράθεσις ανακριβειών προς δημιουργίαν εντυπώσεων. 

Ό Φιλήμων συνέχισε τάς ύβρεις καί είς τά επόμενα φύλλα. Ό 
Αντωνιάδης όμως έθεσε τέρμα είς τήν δημοσιογραφικήν μάχην, δη¬ 
λώσας, ότι δέν επρόκειτο ν' απάντηση είς τό έξης είς συκοφαντίαςη9. 

118. Βλ. έφημ. «Αθηνά» αρ. 861 τής 25 Οκτ. 1841. 
119. Βλ. έφημ. «Αθηνά» άρ, 862 τής 29 Οκτ. 1841. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

1 * 

Προς τον Έξοχώτατον Κυβερνήτην τής Ελληνικής Πολιτείας 
Κύριον Κύριον Ι . Α. Καποδίστριαν 

Έξοχώτατε 
Είς μίαν μου έπιστολήν τών 8 Μαρτίου, έλαβα τήν έμπερικλειο¬ 

μένην άπάντησιν παρά τού κυρίου Κομμοδόρου Σίρ Θωμά Στάϊνες τήν 
παραμονήν τής απελευθερώσεως μου έπειτα από τήν Οποίαν μ' έκαμε 
κατάσχεσιν, κατά τήν οποίαν χρεωστώ νά δώσω λόγους προς τήν Κυ¬ 
βέρνησίν μου δι' δσα εις αυτήν κατηγορούμαι- καΐ μ' όλον ότι ό ίδιος 
πάλιν μ' εϊπεν έπειτα, άφ' ου προφορικώς τού έκαμα περί τούτων δσην 
ό καιρός μ' έσυγχώρησε διασάφησιν, ότι αδιαφορεί δια τήν άπολογίαν 
μου ταύτην, και ότι ημπορώ νά υπάγω εις Σφακιά όπου ήτον το στρα¬ 
τόπεδον. Αποσταλμένος τώρα δμως άπ' εκεί εις τά εδώ δεν θεωρώ τον 
εαυτόν μου ελεύθερον από μίαν τοιαύτην κατηγορίαν, αν δέν ήθελα 
δώσει προς τήν Έξοχότητά σας μίαν καθαραν διασάφησιν τής είς τά 
αναφερόμενα διαγωγής μου μέ τάς άπαιτουμένας αποδείξεις, τών Οποίων 
είμαι εύελπις ότι θέλετε ακούσει καί συγκατατεθή ώστε δια μιας επι
τροπής νά έξετασθή καθ' δλην τήν άκρίβειαν τό πράγμα, δια νά αθω
ωθώ ή καταδικασθώ, καί επομένως νά θεωρούμαι οποίος Ομολογουμέ
νως είμαι. 

Αον. Πολλά καλά μάλιστα ενθυμούμαι ότι ήρωτήθην από τόν κύριον 
Κομμοδόρον Σίρ Θωμάν Στάϊνες, ενώ έπεριέπλεε ακόμη έξω τού λιμένος 
τής Γραμπούσης, περί τών ληϊθεισών ευρωπαϊκών πραγματειών, έρω¬ 
τήθην ακόμη προ μιας ημέρας καί από τόν Μοιράρχην τής έκείσε γαλ
λικής μοίρας κύριον Ρεβερσώ από τήν οποίαν μάλιστα έρώτησιν τού 
τελευταίου παρακινούμενος έσύναξα τους έν τώ φρουρίω είς συνέλευ¬ 
σιν. Τούτο έκαμα ταύτην τήν πρότασιν ώς καί αλλάς- τούτο παρακί
νησα αν έχουν τί νά του παραδώσουν. Αλλ ' όλοι μ' απεκρίθησαν ότι 

* Αρχ. Καπ. φ. 426 f. 42 κ. έ. Ό φάκελος ούτος περιλαμβάνει είς 60 πε
ρίπου φύλλα τά πρακτικά τής Έξετ. Επιτροπής καί τά υποβληθέντα είς αυτήν 
δικαιολογητικά τών έπΐ πειρατεία κατηγορουμένων Κρητών. Τμήμα τού φακέλου 
είς μικροταινίας ευρίσκεται είς τό Έθνικόν Ίδρυμα Ερευνών υπό τά στοιχεία 
F 54, 55 καί 56. Κατά τήν έκδοσιν τών έγγραφων αποκατέστησα τήν ορθογραφίας 
καί τήν στίξιν, όπου ήτο άπαραίτητον, 
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δεν έχουν παρά όσα τους έμειναν δια χρήσίν των εις ένα λόγον μ' εί¬ 
πον ότι δέν έχουν τίποτε, καί μετά τούτο ηθέλησαν μάλιστα καί με 
διδόμενα πιθανότητος να μέ καταπείσουν. Καί τούτο δέν ήτον παρά¬ 
δοξον βέβαια, ώς νομίζει ό κύριος Κομμοδόρος, διότι έγώ δέν είχα φθά
σει εις Γραμπούσαν περισσότερας τών Οκτώ ή εννέα ήμερων πρό 
αυτού, εις ένα καιρόν μάλιστα καθ' δν δέν ημπορούσε τις ούδ' από 
οίκημα εις οίκημα να πηγαίνη έξ αιτίας τού από τόν βαρύν χειμώνα 
σφοδρότατου άνεμου, διότι ποτέ εις Γραμπούσαν κάτοικος δέν ήμουν, 
ούτε έστάθην παρά δύο ημέρας πρό τεσσάρων περίπου ετών, Οπόταν 
τήν έκυριεύσαμεν από τους εχθρούς καί τήν Μην ήμέραν τού τελευ
ταίου Αυγούστου, καθ' ην επήγα καί τους έκοινοποίησα τα οποία ό 
πρώτος Στόλαρχος ημπορούσε νά πάρη μέτρα δια τήν διοργανιζομένην 
έκστρατείαν τής Κρήτης καί άνεχώρησα τήν ιδίαν ήμέραν- δέν ήτον 
παράδοξον νά μήν ήξεύρω, διότι ούτε σχέσεις, ώς στοχάζεται ό κύριος 
Κομμοδόρος, είχα μέ τους πρώτους τών πειρατών έξ εναντίας μάλιστα, 
ώς ήξεύρουν σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζουν τα πράγματα τής Κρήτης, 
αυτοί εις τόν εαυτόν των μ' έθεωρούσαν ώς έχθρόν τους δια τάς οποίας 
πολλάκις τους έκαμνα επιπλήξεις καί ήθελον μ' έχει καί κακοποιημέ¬ 
νον, αν διάφορα πράγματα δέν τους έκαμναν νά συστέλλωνται. Ούτε 
από κατασκόπους έφρόντισα έγώ νά είμαι έφωδιασμένος, διότι ούτε τά 
όσπήτια των καλώς έγνώριζα, ούτε τάς πράξεις τ ω ν ενώ μάλιστα κατ' 
εκείνον τόν καιρόν καί αναμεταξύ των ό εϊς από τόν άλλον έκρύπτετο 
δια τάς Οποίας έβιάζοντο τότε νά κάμνουν συνεισφοράς εις τά έξοδα 
τής εκστρατείας, ώς έπειτα έπληροφορήθην. Ο τ α ν ύστερα από τά τοι
αύτα καί άλλα, αν τόν είπα ο,τι μόνον έγνώρισα και ο,τι ημπορούσα 
νά στοχάζωμαι, δέν μέ φαίνεται σφάλμα, Οπόταν μάλιστα τού εξέθεσα 
τόν στοχασμόν μου ώς στοχασμόν, προσθέσας εις αυτόν καί ότι όσον 
κατά τούτο ημπορούσε νά κάμη έρευναν δια τών ανθρώπων του, υπο
σχεθείς προς αυτόν ότι θέλει έχει καί πολλών συνδρομήν, πράγμα τό 
οποίον στοχάζομαι ότι δέν θα έλησμόνησε ούδ' ή Έντιμότης του. 

Παρόμοια μάλιστα συνέλευσις καί δια τόν αυτόν σκοπόν έγινε 
πάλιν εις παρουσίαν καί τού κυρίου Μαυροκορδάτου ακολούθως, όστις 
αν ημπόρεσε να ξεσκεπάση τι περισσότερον, ή έγώ το έκρυψα, ημπο
ρεί να τό όμολογήση ενώ μάλιστα έγώ δέν ημπορώ νά θεωρήσω καί 
τόν εαυτόν μου ύπεύθυνον δια τά τοιαύτα. Καί αν καί ώς έπήγαινα είς 
τόν κύριον Κομμοδόρον δια νά τόν παρακαλέσω νά μακροθυμήση Ολί
γον, ώστε νά μήν χαλασθή ή εκστρατεία μας, δια τήν Οποίαν έγώ ενερ
γούσα, καί εις τήν Οποίαν ήμουν μόνον άφωσιωμένος, ώς έχαλάσθη¬ 
έκαμνα αυτήν τήν θυσίαν χάριν τής αυτής εκστρατείας καί περίπου 
τριακοσίων χιλιάδων χριστιανών αθώων κατοικούντων τήν Κρήτην, 
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τών Οποίων ή σωτηρία ή απώλεια έκρέματο από τήν απόδοσιν ή άνα¬ 
τροπήν τής εκστρατείας ταύτης· ή Ολίγα υπέφεραν ol δυστυχείς οδτοι 
έξ αΐτίας τού άγώνός μας τούτου, διά να μήν κινούν είς συμπαθειαν 
καί αυτούς τους λίθους ; 

Βον. Προς έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω γίνομαι ακολούθως καί συμ
μέτοχος τών πειρατειών καί τών πειρατικών πλοίων, τών αρπαγών κλπ. 
Ε γ ώ είπα τον κύριον Κομμοδόρον, ότι από πειρατείας δεν έμέθεξα. 
Ανεφέρθην εγγράφως προς τήν Έξοχότητά σας καί ακολούθως προς 
τον κύριον Κομμοδόρον πώς εύρέθην αναγκασμένος να συνεισφέρω, 
ώς καί τόσοι άλλοι Κρήτες, διά να άγορασθή μία γολέτα διά τήν προ¬ 
μήθειαν τού φρουρίου καί όχι διά πειρατείας, είς τήν Οποίαν καί 
ένεχόμην, ώς καί οί λοιποΙ. Αλλ' αφού άρχισε νά πειρατεύη, διεμαρτυ¬ 
ρήθην αμέσως καί ακολούθως άπεξενώθην από αυτήν, καθώς είναι 
γνωστόν είς πολλοτάτους, ώς μή δυνάμενος νά κάμω τι περισσότερον, 
καί ώς φαίνεται από τήν ανά χείρας μου διαμαρτύρησίν μου. 

Έξηγήθην εγγράφως προς τόν κύριον Κομμοδόρον, πώς έλαβα με¬ 
τοχήν κατά τόν Ίούνιον τού 1826 έτους εις τήν κατασκευήν τής γο
λέτας Κλειώ, έπιχειρισθείσης τότε εις τήν νήσον "Ιον, δχι από κατοί
κους τής Γραμπούσης, άν καί έως τότε ή παραμικρά κατάχρησις είς 
τήν Γραμπούσαν δεν είχεν ακολουθήσει, άλλ' από κάποιους Νικόλαον 
Τζάνη, κτηματίαν τής νήσου ταύτης καί Μιχαήλ Μαλανδράκην, άν
δρας τιμίους, τήν Οποίαν αφού έτελείωσαν έπειτα από δέκα τρεις μή
νας καί τήν έφεραν είς Ναύπλιον, όπου μάλιστα απεδέχθη και τό μέ
ρος τού Τζάνη ό Μαλανδράκης, έφωδιάσθη διά δύο μήνας με έγγραφα 
τής Κυβερνήσεως δι' έμού- πώς κυβερνώμενη είς τούτο τό διάστημα 
παρά τού πλοιάρχου της Μιχαήλ Μαλανδράκη έφέρθη με άκραν τι
μιότητα καί έσωσε μάλιστα καί τίνα υπό ούδετέραν σημαίαν πλοία, 
πώς αυτός ό πλοίαρχος της βιασθείς από τάς χρείας του έπώλησε κατά 
τόν τελευταΐον Σεπτέμβριον από τό μέρος του, χωρίς νά μ' έρωτήση, εν 
δγδοον είς κάποιον ΒασΙλειον Κυδώνην ή Καλαϊτζάκην καί τους μετ' 
αυτού, οϊτινες δέν ήργησαν νά διεγείρουν εσχάτως τους ναύτας τής 
γολέτας καί νά κάμουν κατά τού πλοιάρχου της Μιχαήλ Μαλανδράκη 
έπανάστασιν, νά τόν έκβάλουν έξω, νά σηκώσουν τήν γολέταν χωρίς 
αυτού καί νά ϋήν έκβάλουν είς πειρατείας. Φθάσας δ' είς Πόρον από 
Κεχριάς καί Αϊγιναν, έμαθα τό τοιούτον κίνημα- έγραψα αμέσως προς 
τήν έκείσε τοπικήν αρχήν να τήν εμπόδιση διαμαρτυρόμενος κατά τού 
πλοιάρχου της, αν ήθελε τήν αφήσει κ.λ.π., ώς φαίνεται από τό ίσον 
τής αυτής διαμαρτυρήσεώς μου, τής Οποίας μάλιστα τό πρωτότυπον 
έχει είς χείρας του ό κύριος Κομμοδόρος, άλλ' είς μάτην έστάθησαν αί 
ενστάσεις μου. 
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Έμαθα ότι είς το ταξείδιόν της τούτο έπιασε μόνον μίαν γαλλι¬ 
κήν γολέταν μέ ξυλικήν τού Μεχμέτ Αλή, τον ναύλον τής οποίας ζη
τεί τώρα ό είς Μήλον Γαλλικός άντιπρόξενος- ότι έπήρεν από εν άγ¬ 
γλικόν πλοϊον δέκα βαρέλια λεπτοκάρυα (φουντούκια) καί κάμποσαις 
καθέκλαις, πράγμα τό οποίον, ώς έλεγαν, είχαν αφήσει είς τό πλοϊον 
τούτο, ώς όλίγης τιμής άξιον, ή γολέτα τού Χρυσίνα, ή οποία τό είχε 
ξεγυμνώσει προτερον. Επήραν, ώς λέγουν, και τά μικρά πράγματα από 
ξεφόρτωτον γενοβέζικον πλοϊον, τά οποία ταύτα τά έφεραν είς τήν 
Γραμπούσαν, τά έμοίρασαν, τα άρπαξεν ό ένας καί ό άλλος καί έτε¬ 
λείωσαν τήν πανήγυριν, διότι προφθάσας πάλι εκεί ό πλοίαρχος της 
τήν επήρε καί τήν έφερεν είς "Ιον, όπου διέτριβεν, έωσού τήν έφω¬ 
δίασε μέ εμπορικά γράμματα τής Κυβερνήσεως, τά οποία έχει ό κύριος 
Κομμοδόρος τώρα, καί άπ' όπου περνώντας οί από τάς νήσους έκστρα¬ 
τεύσαντες Κρήτες, τήν έναύλωσαν καί τήν έφεραν είς τόν λιμένα τού 
Αγ ίου Νικολάου τής Κρήτης, δπου ήτον τό στρατόπεδον άπ' έκεΐ 
επήραν στρατιώτας καί τους έφεραν εις Γραμπούσαν, άπ' δπου τήν 
έπήρεν ό κύριος Κομμοδόρος άνεξετάστως καί τήνέστειλεν είς Μάλταν. 

Ή γολέτα αύτη είχε τά χαρτιά της και επομένως τον έγγυητήν 
της. Δεν ήτον ώς αϊ αλλαι, αϊ όποΐαι δέν εΐχον ούτε χαρτιά, ούτε έγ
γυητήν, ούτε τίποτε. Α ν ό κύριος Κομμοδόρος εϊχεν αίτίαν κατ' αυ
τής, ημπορούσε να τήν ένάξη είς τήν Κυβέρνησιν καί ό εγγυητής της 
βέβαια δέν ημπορούσε παρά ήθελε ν ύποχρεωθή νά τόν αποζημίωση. 
Α λ λ ' αν ηθέλησε νά ένεργήση μόνος του τήν δικαιοσύνην, δέν ήτον 
άρα γε δίκαιον νά συλλαβή τόν διεγερτήν Βασίλειον Κυδώνην, δια τού 
Οποίου βέβαια ταύτην τήν διαγωγήν θά έπληροφορήθη, ώς καί διά τήν 
τών άλλων, νά τόν τιμωρήση καί ακολούθως νά πωληθή τό μέρος του 
και τών τοιούτων συμμέτοχων του, διά νά αποζημιωθούν οί άδικηθέν¬ 
τες καί νά άπολύση τό μέρος τών τιμίων, διά νά μή άδικηθούν ούτοι ; 
Α λ λ ' οπόταν πάσχη έξ Ίσου ό αθώος μέ τόν ένοχον, Οποία διαφορά 
θέλει είσθαι μεταξύ τού τιμίου καί άτιμου ; Ε γ ώ διά ταύτα ϊσως Ονο
μάζομαι συμμέτοχος είς τάς πειρατείας, πλην ιοιαύτα διδόμενα ανή
κουν προς με, ώστε να συγχωρούν τήν κάθαψιν τής ύπολήψεώς μου ; 

Ό κύριος Κομμοδόρος έπιασε δλα τά κατάστιχα τής διανομής τών 
πειρατειών. Δι' αυτών τών κατάστιχων έγνώρισε καί τόν πλέον έσχα¬ 
τον μέτοχον αυτών. Μεταξύ τούτων, ερωτώ, εύρήκε καί τό όνομα μου, 
ή έπληροφορήθη αν δια τίνος άλλου έγώ ώφελούμην από τάς πειρα
τείας ταύτας; Έπληροφορήθη ότι έμπορούσα έγώ νά παύσω τάς πει
ρατείας καί δέν τάς έπαυσα; ή αγνοεί ότι αϊ δειναί περιστάσεις μας 
έβίαζαν τους τιμίους νά άδικώνται είς πάσαν στιγμήν καί νά μήν είναι 
ουδέ κύριοι τής Ιδιοκτησίας των. Πολλόταται τοιαύται πράξεις είς 
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διαφόρους καιρούς γενόμεναι αποδεικνύουν τό πράγμα. Α λ λ ' είναι άρα 
γε δίκαιον έξ ί'σου να υποφέρουν ούτοι, δηλ', οί τίμιοι, πασαν προσβο¬ 
λήν οποίαν δήποτε καί αν ήθελεν εϊσθαι ; ή Ολίγα ύπέφερον εως τώρα 
υπέρ τής τιμής τού έθνους των, τής τιμής των κλπ.; 

Γον. Έπληροφορήθη βέβαια πρό τού ô κύριος Κομμοδόρος, ότι τό 
οίκημα εκείνο, είς τό οποίον ευρέθη ή βαρούτη, δεν ήτον έδικόν μου, 
ότι επήγα καί έκοιμήθηκα έκεΐ εσχάτως δύο ή τρεις βραδιαϊς, αφού 
έθανατώθη ό Ύκχάρτος καί έγώ δέν εϊχα τόπον να κοιμούμαι είς τό 
οποίον είμεθα μαζί μέ τους αξιωματικούς του οίκημα. Έπληροφορήθη 
πρό τού ότι αί ευρεθεισαι έκεΐ πραγματεϊαι ανήκον είς τον Λούπην καί 
Δημήτριον Χρυσαφόπουλον καί ημπορούσε καί από τους δύο τούτους 
νά ζητήση λόγον δι' αύτάς. Έπληροφορήθη ότι τό οίκημα εκείνο, ως 
καί είς καιρόν τών Τούρκων, έχρησίμευε, αν καί άφρόνως, εις κατα
σκευήν καί γέμισμα τών καρτοτσίων, απ' όπου δέν έλειπε ποτέ βαρού
τη, ότι καί ό ίδιος Ύκχάρτος τό ήξευρε. Έπληροφορήθη όλα πώς 
έτρεχαν, όθεν καί είναι άξιον απορίας πώς τα μεταχειρίζεται τά τοιαύ
τα δια κατηγορίαν μου. 

Αφού μέ έσχέτισε στενά μέ τους πειρατάς ό κύριος Κομμοδόρος, 
μ' έκαμε συμμέτοχον είς τάς πειρατείας καί λαμβάνοντα μέρος είς τάς 
άρπαγας, θέλει τώρα νά μέ κάμη καί κεφαλήν τής τοπικής αρχής τής 
Γραμπούσης. Α λ λ ' επιθυμούσα νά μέ δείξη Οποία θετικά διδόμενα έχει 
δι' όλα ταύτα- όλα τά γράμματα καί τής Αρχής καί τών κατοίκων τής 
Γραμπούσης τά επήρε. Εύρήκε τάχα είς αυτά ότι έγώ είχα στενήν άλ¬ 
ληλογραφίαν μειά τών πειρατών άποτεινομένην εις τάς πειρατείας, 
διότι έγώ έκεΐ κάτοικος δέν ήμουν, ή νά τους παρακινώ είς τάς λη
στείας ταύτας ; Να έκαμα ποτέ μοιρασιάς μαζί των είς τά ληϊζόμενα 
ευρωπαϊκά πράγματα ; Είδε τήν ύπογραφήν μου είς κανέν έγγραφον 
τής τοπικής αρχής ταύτης ; Πόθεν παρακινούμενος μέ προσάπτει τοι
αύτας κατηγορίας ; "Η είναι συγχωρημένον νά εγγίζεται ούτως απλώς 
καί ώς έτυχεν ή υπόληψις τών ανθρώπων ; 

Δέν αμφιβάλλω ότι εύρήκε γράμματα μου, γράμματα δμως δια τών 
Οποίων τους έπαπειλούσα καί τους έσυμβούλευα νά παύσουν από τάς 
τοιαύτας άνοσιουργίας. Δέν αμφιβάλλω ότι έπληροφορήθη οποίον κίν¬ 
δυνον έτρεξα δια νά τον ευχαριστήσω, και τούτο χωρίς νά έχω κανέν 
χρέος. Διότι πάλιν τό λέγω, έγώ είς τά τής εκστρατείας μόνον ήμουν 
προσηλωμένος. Δέν αμφιβάλλω ότι έπληροφορήθη πώς, αφού δέν ήδυ¬ 
νήθημεν δια τής Κυβερνήσεως καί τού πρώτου Στολάρχου ώστε νά κα¬ 
τορθώσωμεν νά ληφθούν μέτρα δια τήν κατάπαυσιν τών πειρατειών 
τούτων, ύστερα από τόσας μας ενστάσεις καί αναφοράς, έμεταχειρί¬ 
σθημεν δια τών ευρισκομένων έξωθεν τον τρόπον τον οποίον σάς πα-
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ρέστησεν ό κύριος Μαυροκορδάτος, καΐ ούτως τάς έκόψαμεν διόλου. 
Οθεν και δεν ήτον περασμένοι υπέρ τους τρεις μήνας αφού δέν εϊχεν 
ακολουθήσει πειρατεία εις τήν Γραμποϋσαν, Οπόταν έφάνη εις τά έκεΐ 
ό κύριος Κομμοδόρος. Παρατρέχω αν δέν ήτον και χρέος τών έδώ έπΐ 
τούτου ευρισκομένων ώπλισμένων δυνάμεων δια νά στείλουν εκεί δηλ. 
εις τον λιμένα τής Γραμπούσας κανέν πλοΐον νά στέκη σταθερώς καΐ νά 
προλαμβάνη ή και κόψη διόλου τάς πειρατείας. Παράδειγμα δέν είναι 
ότι το φρούριον ήθελε τους ενοχλήσει. Αλλ' έπειτα απ' όλα αυτά έπε¬ 
το άρα γε νά λάβω εγώ τοιαύτας άμοιβάς ; δηλ. φυλακήν, άνυποληψίαν, 
περιφρόνησιν, ζημίας κλπ., από ένα φιλοδίκαιον καί φιλάνθρωπον Αγ¬ 
γλον ; Καί μάλιστα δια τά όσα υπέφερα, ως δέν αμφιβάλλω ότι τά γνω
ρίζει, δια νά εξοικονομώ το πνεύμα τών άτακτων καί ένοχων δια νά 
μήν άκολουθήση καμμία αταξία καί νά θεραπεύω, καθ' όσον έδυνάμην, 
καί τάς απαιτήσεις τού κυρίου Κομμοδόρου. Δέν είναι δύσκολον να 
στοχασθή τό ότι, Οπόταν τά πράγματα δέν έπροδιαθέτοντο, δέν ήθελον 
καταντήσει τόσον εύκολα. Έγνώριζα μ' όλα ταύτα ότι ή παραμικρά 
άντίστασις ήθελε φέρει έξ Ολοκλήρου τον άφανισμόν όλων καί ένο
χων καί αθώων. 

Είπα ότι οίκημα εις Γραμποϋσαν δέν είχα, διότι ούτε κάτοικος έκεΐ 
ήμουν. Τά βιβλία μου καί άλλα είχα βιασθή νά στείλω έκεΐ από τήν 
άνωμαλίαν τού Ναυπλίου καί από τόν φόβον τόν οποίον μας έπροξέ¬ 
νησε ή έξοδος τού Αιγυπτιακού στόλου σκοπούντος δια τάς Ναυτικάς 
νήσους, μέ σκοπόν να τά περάσω άπ' έκεΐ εις τήν ΑΊγιλίαν. Αλλά καί 
αυτά μου τά βιβλία καί πράγματα έμειναν δια πολύν καιρόν έξω από 
στέγηνκαί μόλις έπειτα, αφού εφθάρησαν τά περισσότερα, ήδυνήθησαν 
τινές φίλοι μου νά τά διασωρεύσωσι τήδε κάκείσε εις διάφορα οική
ματα. Εϊπα πώς εύρέθην αναγκασμένος δια νά ευρεθώ εϊς τό οίκημα 
εκείνο όπου ευρέθη ή βαρούτη κ.λ.π., όθεν καί θεωρώ διόλου περιττήν 
τήν άπολογίαν μου δια τήν φαντασθεϊσαν από τους όσοι τήν έπρότει¬ 
ναν εις τόν κύριον Κομμοδόρον συνωμοσίαν. Καί βέβαια αν τά βαρού¬ 
τια καί τά λοιπά δέν εϊχον βαλθή έκεΐ πρό χρόνους· αν τά καρτούτ¬ 
σια δέν κατεσκευάζοντο πάντοτε έκεΐ καί δέν έμοιράζοντο κατά τόν 
ίδιον τρόπον καί εις τους Κρήτας κατά τήν άρχήθεν συνήθειάν των, ή 
αν δέν είχε κενωθή σχεδόν τό φρούριον από τους σιρατιώτας καί 
οπλαρχηγούς Κρήτας, όπου σχεδόν δέν εϊχον μείνει όγδοήκοντα άν
θρωποι, ένω Αγγλο ι , Γάλλοι καί τακτικοί Έλληνες τής Κυβερνήσεως 
εύρίσκοντο έκεΐ υπέρ τους διακοσίους πεντήκοντα, ol οποίοι είχον καί 
εις τάς χείρας των, όχι μόνον τά κανόνια, άλλα καί τάς βαρουτοθήκας 
κλπ.· αν τό πτώμα τού Ύκχάρτου δέν ήτον άνεβασμένον τότε πρό δύο 
ήμερων είς τό φρούριον (διότι προφορικώς μέ είπαν ότι ή συνωμοσία 
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αύτη ήθελεν έκραγή Οπόταν μέ πομπήν ήθελον άναβάσει τό πτώμα 
τούτου είς τό φρούριον) αν τέλος πάντων ήτον πρότερον τί διωργα¬ 
νισμένον έκεΐ και έλάμβανεν αποδείξεις ότι εγώ τό έδιοργάνισα, ή 
συνήργησα είς τόν διοργανισμόν του, ή αν τό οίκημα τούτο δεν έκα¬ 
τοικεϊτο σταθερώς από άλλους, ως έπληροφορήθη ό κύριος Κομμοδόρος, 
τότε ϊσως ήθελα είμαι αναγκασμένος διά να απολογηθώ. Είς τό εναν
τίον όμως θεωρώ τήνάπολογίαν μου ταύτην παντάπασι περιττήν, διότι 
βέβαια ήθελε καταγίνεται διά πράγματα τής φαντασίας. Καί αν αϊ 
τοιαύται συρραφαί έγιναν διά να δικαιολογηθή ή κατάσχεσίς μου, τήν 
έδικαιολογούσε καλύτερα ή υπάρχουσα ισχύς. 

Δέν ημπορώ δμως να μήν κηρύττω έφ' όλης μου τής ζωής τήν ξε¬ 
χωριστήν καλοκάγαθίαν τού κυρίου Κομμοδόρου Σίρ Θωμά Στάϊνες, τό 
ευθύ τού σκοπού του, τό τίμιον τού χαρακτήρας του καί τήν είλικρί¬ 
νειαν τών κινημάτων του, τά οποία ταύτα ήθελον εϊσθαι πρόξενοι τής 
αληθούς ευτυχίας τών δυστυχών αθώων Κρητών. Καί ήθελον εϊσθαι 
προς αυτόν αιωνίως υπόχρεοι, αν δμως καί οί περί αυτόν έμεταχειρί¬ 
ζοντο κατά τό εικός τήν έμπιστοσύνην του, καί αν αί προς τήν Εντι
μότητα του εκθέσεις των ήτον ειλικρινείς. 

Μέ βαθύτατον σέβας ύποσημειούμαι 
Ό εύπειθής πολίτης 
Εμμ. Αντωνιάδης 

Ε ν Αίγίνη τή 1η Απριλίου 1828 

2 * 

Τήν 5 τού αυτού [ = Απριλίου 1828] 

Παρατηροϋντες ότι είς τάς προηγουμένας έρωταποκρίσεις αναφέ
ρεται παρά τών επί πειρατική πράξει κατηγορουμένων τό όνομα τού 
Εμμανουήλ Αντωνιάδου, έτι δέ καί τήν άναφοράν αυτού τής 1 τούένε¬ 
στώτος προς τόν έξοχώτατον Κυβερνήτην, τήν Οποίαν ή Γραμματεία 
τής Επικρατείας μας διηύθυνεν υπ'αρ. 1478, έκρίναμεν έπόμενον, ίνα 
προσκληθή ό ρηθείς Αντωνιάδης καί τήν έβδόμην ώραν μετά τήν με¬ 
σημβρίαν να τεθή είς έρωταπόκρισιν. 

Β. Α . Καποδίστριας Α ν . Γιαννίτζης 

Απεστάλη διά τού Κλήτορος επιστολή προς τόν Εμμανουήλ Α ν -
τωνιάδην τής σημερινής εκδόσεως υπ' αρ. 4 προσκαλούσα αυτόν είς 
έξέτασιν. 

Β. Α . Καποδίστριας 

* Α ρ χ . Καπ. φ. 426 f. 24 κ. έ. 
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έρ. Ποίος ονομάζεσαι, ό πατήρ σου, πόσων χρόνων καί πόθεν, 
άπ. Εμμ. Αντωνιάδης, Αντωνίου, χρόνων 34, εκ Χανίων τής Κρήτης, 
έρ. Έπαρουσίασες μίαν αναφοράν εις τόν Κυβερνήτην. 
άπ. Μάλιστα. 
έρ. ΕΙς ποίαν έκδοσιν. 
άπ. Εις τήν 1 Απριλίου αν δέν λανθάνωμαι. 
έρ. Είναι αυτή καί ή υπογραφή σου. 
άπ. Μάλιστα- έστειλα καί άλλην αναφοράν από Γραμπούσαν εις τον 

Κυβερνήτην. 
έρ. Ήξεύρετε αν έλαβεν αυτήν τήν αναφοράν. 
άπ. Δέν ερώτησα- μέ φαίνεται δμως νά τήν έλαβε διότι ήτον μέ άλλα 

γράμματα. 
έρ. Διατί έπαρουσιάσετε αυτήν τήν αναφοράν εις τόν Κυβερνήτην. 
άπ. Επειδή ευρισκόμενος εις τήν Γραμπούσαν επί οκτώ ημέρας έπειτα 

έφθασεν ô Κομμοδόρος καί γνωρίζοντας τήν γαλλικήν γλώσσαν 
μετεχειριζόμην IV ακούσουν οί Γραμπουσιάνοι τήν θέλησιν τού 
Κομμοδόρου, και αυτός τα δικαιολογήματα τών Γραμπουσιάνων, 
καί μετά 50 ημέρας έξ αιτίας οπού εις το οίκημα όπου ήτον τα 
ρούχα μου ευρέθησαν μπαρούτη, δια τούτο έτι δέν ήξεύρω τίνος, 
διεσχέθην. Καί αυτό είναι τό αίτιον δια τό οποίον έγώ έπαραπο¬ 
νέθην εις τόν Κομμοδόρον καί ό Κομμοδόρος μέ άπεκρίθη μ' έπι¬ 
στολήν του, τήν οποίαν παρουσιάζω, ήτις περιέχει κατηγορίας 
κατ' έμού, καί έγώ ένόμισα χρέος μου νά αναφέρω τά πάντα καί 
τήν άπολογίαν μου εις τήν Κυβέρνησίν μου, μάλιστα αυτήν τήν 
ιδίαν έπιστολήν. Εις τό άγγλικόν τήν έπαρουσίασα εις τόν Κυ
βερνήτην καί χθες μού επεστράφη από τόν Γραμματέα τής Επ ι 
κρατείας- καί προσθέτω καί τήν μετάφρασιν, τήν Οποίαν όμως δέν 
έπικυρώ μέ τό νά μήν είναι έργον ίδικόν μου, άλλα τού αδελφού μου. 

έρ. Επήγατε άλλην φοράν εις τήν Γραμπούσαν. 
άπ. Μάλιστα όταν έπάρθη καί ήμουν επί κεφαλής τών στρατιωτών. 

Επήγα καί τόν Αύγουστον καί έκαμα ήμέραν μίαν ή μίαν ήμισυ, 
καί εσχάτως όταν απήντησα καθ' όδόν τόν Κυβερνήτην συντρο
φευμένος μέ τό ίππικόν τού Χ" Μιχάλη Τταλιάνου. 

έρ. Είχατε ποτέ κανέν ύπούργημα εις τήν Διοίκησιν τήςΓραμπούσης ; 
άπ. Ό χ ι ποτέ. 
έρ. Ο τ α ν ήσουν εις Γραμπούσαν, ήτον κανένας άλλος άνθρωπος γνω

στός σου. 
άπ. Ό Παρθενόπουλος, οπού ήτον εις ένα γαλλικόν καράβι στρατιώ-
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της1. Α ν ήτον καί άλλος δέν ενθυμούμαι- έμπορεί νά ήτον κιόλας. 
έρ. Γνωρίζετε τόν κύριον Α . Μαυροκορδατον. 
άπ. Μάλιστα ήτον απεσταλμένος από τόν Κυβερνήτην εις τήν Γρα¬ 

μπούσαν. 
έρ. Διατί είπατε ότι δέν έγνωρίζετε άλλον. 
άπ. Αυτός ήτον σταλμένος από τον Κυβερνήτην όταν ήμην έκεΐ. 

έρ. Σας ήτον γνωστόν ότι πριν τού Αυγούστου ή μέ τόν Αύγουστον 
οί ευρισκόμενοι έκεΐ έκαμαν αίδούς εις τήν θάλασσαν; 

άπ. Mol ήτον. 

έρ. Τον Αύγουστον μήνα δταν επήγατε διά νά όργανίσετε τήν έκστρα¬ 
τείαν τής Κρήτης, πόθεν ένομίζετε ότι οί Γραμπουσιάνοι εϊχον 
μέσα διά τήν έκστρατείαν. 

άπ. Ένόμιζον ότι εϊχον από εκείνα Οπού έπαιρναν ή καί άλλοθεν. Καί 
τότε επήγα με τήν συγκατάθεσιν τής Κυβερνήσεως καί εϊχον μά
λιστα γράμματα τών μερών, δέν ενθυμούμαι αν εϊχον καί από τήν 
Κυβέρνησιν εϊχον καί από τόν Μαρκήν. Μάλιστα έπήγαμεν δύο 
ό Νεόφυτος Οικονόμος πρώτον καί έπειτα έγώ, καί δταν επήγα 
ήτον αί συνεισφορά! γινομέναι. 

έρ. Ποίος παρεκίνησεν αυτήν τήν συνεισφοράν ; 
άπ. Καί αυτοί από κάτω καί όλοι οίΚρήτες όσοι ήτον έξω τής Κρήτης· 

1. Ό Σταύρος Παρθενόπουλος, έξ "Υδρας, υπηρετών ώς αξιωματικός εις 
τήν γαλλικήν ναυτικήν μοϊραν Μεσογείου, μετέσχε τών επιχειρήσεων εις Γραμ¬ 
βούσαν. Εξ αναφοράς του προς τόν Κυβερνήτην (19 Φεβρ. 1828), δια τής 
οποίας δίδει πληροφορίας περί τής καταστάσεως εις Γραμβοϋσαν, δυνάμεθα ν' 
αντλήσωμεν βιογραφικά τίνα στοιχεία περί αυτού. Ό Παρθενόπουλος ολίγον πρό 
τής επαναστάσεως εύρίσκετο εις Πίζαν, πλησίον τού συγγενούς του, πιθανόν, μη
τροπολίτου Ούγγροβλαχίας 'Ιγνατίου καί έσπούδαζε. Εκεί εύρε τήν εύκαιρίαν νά 
συναντηθή μετά τού Καποδιστρίου. Κατά τους πρώτους χρόνους τής επαναστάσεως 
ό Παρθενόπουλος παρέμεινεν είς Υδραν. Τό 1825, δι' ενεργειών τού 'Ιγνατίου και 
τής είς Λονδίνο ν επιτροπής τού δανείου ( Α ρ χ ε ί ο ν Λ α ζ ά ρ ο υ καί Γ ε ω ρ 
γ ί ο υ Κ ο υ ν τ ο υ ρ ι ώ τ ο υ ( Α ρ χ . Κουντ.), τ. Γ' Αθήναι 1922, σ. 365, τ. ΣΤ' 
Αθήναι 1966, σ. 283.—Εμμ. Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , 'Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγ
γροβλαχίας, εις «Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας» τ. Δ' τεύχ. II, Αθήναι 1961, 
σ. 217), μετέβη «προς τελειοποίηοιν πολλών επιστημονικών ιδεώι» είς Παρισίους, 
όπου παρέμεινε επί 15 μήνας περίπου. Μετά ταύτα ύπηρέτησεν εις τόν ναύσταθμον 
τής Τουλών «όλόκληρον ενα χρόνον, έφαρμόζων τάς μαθηματικός επιστήμας εις το θεω¬ 
ρητικόν και πρακτικόν μέρος τής ναυτιλίας». Από τού Νοεμβρίου 1827 υπηρετεί εις 
τό γαλλικόν πολεμικόν σκάφος «Πομόνη» (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 19 έγγρ. τής 19 
Φεβρ. 1828). Φαίνεται δέ ότι ό Παρθενόπουλος εγκατέλειψε τήν ύπηρεσίαν ταύτην 
μετά τινας μήνας, διότι από τού 'Ιουνίου 1828 εύρίσκετο είς Υδραν (Αρχ. Κουντ. 
τ. Θ' Αθήναι 1968, σ. 223 καί τ. Γ Αθήναι 1969, σ. 438). Ουδέν γνωρίζω διά τόν 
μετέπειτα βίον τούτου. 
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μία τοιαύτη μάλιστα συνεισφορά έπροτείνθη και προς εν Σύρω, Νά¬ 
ξφ καί λοιπές.Οταν ήγόραζον οί Ιδικοί μας Κρήτες τήν γολέταν τού 
Τομπάζη, επί σκοπώ δια νά υπάγουν νά κτυπήσουν τό φρούριον 
τής Κισσάμου δια θαλάσσης, τους έπρότεινε καί ό Τομπάζης, 
ότι Οταν ήθελε γένει καμμία εκστρατεία δια τήν Κρήτην, επιθυ
μούσε καί αυτός να θυσιάση μερικά γρόσια από τά όσα επήρε 
τής γολέτας. Ιδού τό αίτιον τό οποίον παρακίνησεν αυτούς ν ' 
αρχίσουν συνεισφοράν τό Οποίον μας έγραψαν από Γραμπούσαν, 
διότι ημείς δεν εύρέθημεν δταν ήγοράσθη αυτή ή γολέτα παρόν
τες. Ό Τομπάζης λοιπόν είχε προτείνει εις τήν Διοίκησιν δια μέ
σου τού Μαυρογορδάτου καί Ζαΐμη νά ύπάγη ό Φαβιέρος είς τήν 
Κρήτην. Ή Κυβέρνησις απεδέχθη τήν πρότασιν δια να θεραπεύ¬ 
ση τά μεταξύ Φαβιέρου καί Τζόρτζη τότε τρέχοντα, ή Οποία πε¬ 
ρίστασις μας έκαμε καί ημάς νά τρέξωμεν νά κάμωμεν Οποιανδή
ποτε έξοικονόμησιν δια νά σηκώσωμεν τά δπλα. 

έρ. Ό κύριος Μαυροκορδάτος έλάβετε ποτέ αίτίαν νά τον ένταμώσητε 
είς Γραμπούσαν. 

άπ. Μάλιστα ένόσφ ήτον εκεί, είμεθα μαζΙ. 
έρ. Η τ ο ν γνωστόν είς τόν κύριον Μαυροκορδατον τά όσα διέτρεξαν 

εκεί μεταξύ Κρητών καί τού Κομμοδόρου. 
άπ. Μάλιστα· καί έκοινοποιήθησαν προς αυτόν τά εως τότε διατρέ-

ξαντα έγγραφα μεταξύ τού Κομμοδόρου καί τών Κρητών. 
έρ. Έμβήκατε ποτέ είς τήν θάλασαν δια έμπόριον. 
άπ. Ό χ ι , είς τήν Κωνσταντινούπολιν ήμουν έμπορος καί λίαν έχόμενος. 
έρ. Είχατε είς καμμίαν γολέταν ένοχήν. 
άπ. Μάλιστα είς μίαν γολέταν όνομαζομένην Περικλής, ή Οποία κα-

τήντησε πειρατική· είχα καί είς αλλην, ή Οποία δέν ήτον τής 
Γραμπούσης. 

έρ. Πότε έμεθέξατε είς αυτήν τήν γολέταν. 
άπ. Είς τό 1826 περί ιόν Φεβρουάριον, προεδρεύοντος τού κυρίου 

Κουντουριώτου, εύρέθημεν ήναγκασμένοι, δσοι Κρήτες ευρισκό
μεθα εις Ναύπλιον μέ κατάστασιν όποσούν, δια νά άγοράσωμεν 
τήν γολέταν ταύτη ν συνεισφέροντες έκαστος τό κατά δύναμιν επί 
σκοπώ τού νά προμηθεύη τό φρούριον τής Γραμπούσης από τρο¬ 
φάς καί όσα άλλα κατά καιρούς ήθελε στέλλει ή Διοίκησις. Διότι 
έκινδύνευσε νά χάσωμεν τό φρούριον από τροφάς πρό ολίγων ήμε
ρων καί μολονότι ή Διοίκησις τότε μας είχε δώσει τετρακόσια 
κιλά σιτάρι, τό οποίον καί έφορτώσαμεν είς τού Σκορδή Ψάρια-
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νού τό μίστικον, τό οποίον καί έκαυσεν ô Παυλούκης2 . Με το νά 
μή τού έδιδε τόν ναύλον ή Διοίκησις νά υπάγη, έκάθησεν εις Ναύ¬ 
πλιον ένα ήμισυ μήνα και έβιάσθην νά τό πληρώσω έγώ διά νά 
ύπάγη, δηλ. νά τό εξοικονομήσω· αυτή ή αιτία μας ήνάγκασε ν' ά¬ 
γοράσωμεν τήν γολέταν ταύτην διά νά βοηθήσωμεν τήν Γραμ¬ 
πούσαν. 

έρ. Ήξεύρετε αυτή ή γολέτα ν ' άτάκτησε ποτέ. 
άπ. Μάλιστα κατά πρώτον έμαθα έν Νάξω ότι ήτάκτησεν εις εν γαλ¬ 

λικόν πλοΐον καί εις άλλο τσεριγώτικο. Εκεί μάλιστα ευρισκόμε
νος έμαθα ότι καί ό καπιτάνιος της Κάσιος Αντώνιος Έλιού ήλθε 
διά νυκτός καί επήρε τήν φαμίλιαν του, τήν οποίαν εϊχεν εκεί, καί 
άνεχώρησαν διά Κάσον ή Κάρπαθον, όπου είχε καί τήν γολέταν 
αυτήν. Έγώ τότε, αφού έμαθα αυτά τά συμβάντα, διεμαρτυρήθην 
κατά τού καπιτάνου της εις τήν Έφορίαν τής Νάξου, τήν Οποίαν 
παρεκάλεσα νά στείλη αυτήν τήν διαμαρτύρησιν εις τήν Έπιτρο¬ 
πήν τών Κασίων, ή Οποία ήτον εκεί τότε, μέλος τής Οποίας ήτον 
καί ό Νικόλαος Γιούλιος όστις ευρίσκεται έδώ, διά νά λάβη τά 
μέτρα νά συλλαβή τόν καπιτάνον διά νά ληφθούν τά γρόσια όπου 
επήρε νά δοθούν εις τους τόπους των. Περί τής αυτής καταχρή
σεως έπληροφορήθην τότε καί από γράμματα τού Συμβουλίου τής 
Γραμπούσης, σφάλλω λέγω Επιτροπής 3 . 

έρ. Αυτή ή γολέτα εις ποίον τόπον ήγοράσθη. 
άπ. Εις τό Ναύπλιον. 
έρ. Μέ ποία μέσα έκάματε τήν άγοράν τής γολέτας καί μέ ποίον τρό

πον έπληρώσετε τόν ναύλον τού ψαριανού μιστίκου. 
άπ. Ο σ ο ν διά τό μίστικον εδανείσθην μέ ιδιαίτερόν μου κρέδιτον από 

τόν Ξένον καί άλλους· έπλήρωσα τόν ναύλον καί ακολούθως τόν 
έλαβα από τό Ταμείον καί έσηκούσθην μέ τους κρεδιτόρους μου· 

2. Ό μαρκήσιος Παυλούκι (Paulucci) διετέλεσεν αρχηγός τής αυστριακής 
ναυτικής μοίρας εις Ανατ. Μεσόγειον από τού 1824 μέχρι τού Δεκ. 1826. Κατά 
τήν διάρκειαν τής ύπηοεσίας του διεκρίθη διά τήν έπιδειχθείσαν 6ναντι τού ελ
ληνικού αγώνος εχθρότητα του και τήν δίωξιν τών Ελλήνων καταδρομέων, είς 
τους οποίους δέν άνεγνώριζε τό δικαίωμα νηοψίας. Ό Παυλούκι αντικατεστάθη 
υπό τού κόμητος Δάνδολο (Dandolo). 

3. «Διοικητική 'Επιτροπή Κρήτης» έκαλεΐτο ή μετά τήν κατάληψιν τής Γραμ¬ 
βούσης (2/14 Αύγ. 1825) εκπροσωπούσα τήν άνωτάτην ήγεσίαν τής μεγαλονήσου 
«ΡΧή> ή οποία εδραν εϊχε τήν Γραμβούσαν. Μέλη τής 3μελούς ταύτης Επιτροπής 
διετέλεσαν (19 Αύγ. 1825) οί Γ. Καλλέργης, Π. Ζερβουδάκης καί Κ. Κριτοβουλί¬ 
δης (Π. Κ ρ ι ά ρ η, έ. ά. σ. 541). Μετά τινας μήνας μέλη τής Επιτροπής ήσαν 
(13 Μάρτ. 1827) οί Κ. Κριτοβουλίδης, Ανδρ. Κριαράκης καί Δημ. Μπογιατζόγλου 
(Π. Κ ρ ι ά ρ η, ε. ά, σ. 574). 
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δια τήν γολέταν έδωσα έγώ γρόσια χίλια διακόσια, ό Βερνάρδος 
χίλια πεντακόσια, έβάλαμεν δύο ευαγγέλια και ένα σταυρόν εις 
τόν Ξένον ύποθήκην ό σταυρός ήτον τής Κρήτης και έλάβαμεν 
διακόσια τάλλαρα, τα οποία τού χρεωστούνται ακόμη καί τά πρά
γματα ευρίσκονται εις χείρας του. Συνεισέφεραν καί άλλοι Κρή¬ 
τες, άλλοι από πεντακόσια καί άλλοι από χίλια καί όλιγώτερα και 
οϋτως έπληρώθη ή γολέτα αύτη, ή Οποία ήγοράσθη δια γρόσια 
εννέα ήμισυ χιλιάδες από κάποιον Γρηγοριάδην Κάσιον, άντιπρό¬ 
σωπον τότε τής Κάσου. 

έρ. Α π ό πού είχες τά μέσα να κάμης αυτήν τήν προσφοράν. 
άπ. Μάλιστα είχον, ήμην αντιπρόσωπος έπαιρνα τόν μισθόν μου, είχον 

καί τόν άδελφόν μου, Οπού έπιανε γρόσια τριακόσια τόν μήνα. 
Είχον καί έτερον άδελφόν, όστις ήτο μικρέμπορος μέ τους οποίους 
εϊχον ένα πουγγί ως μικρότερος. 

έρ. Πώς ονομάζονται. 
άπ. Ιωάννης καί Σπυρίδων. 
έρ. Τό πράγμα αυτό όπου εδόθη εις τόν Ξένον πώς ευρέθη εις χείρας 

σου. 
άπ. Τό επήρα από τό Ταμείον κατ' αΐτησιν τών Κρητών. 
έρ. Πώς ήτον αυτό τό πράγμα εις τό Ταμείον. 
άπ. Η τ ο ν εις τήν Ύδραν δοσμένον από τήν τελευταίαν καταδρομήν 

τής Κρήτης. Τό έζητήσαμε δια τής Διοικήσεως, τό έφερον εις 
Ναύπλιον καί τό παρέδωσε τό Ταμείον εις έμέ. 

έρ. Δεν ήτον καί άλλα πράγματα. 
άπ. Μάλιστα- άλλα μένανε καί άλλα έπωλήθησαν καί επί δημοπρα¬ 

σίαις. 
έρ. Εις τήν πώλησιν έλάβατε μετοχήν. 
άπ. Μάλιστα. 
έρ. Ποίος τό έφερεν αυτό τό πράγμα εις "Υδραν, τί πράγμα ήτον καί 

ποίος τό έκράτει καί εις ποίον άνήκεν. 
άπ. Παρεδόθη εις τόν Τομπάζην από τά μοναστήρια ώς Αρμοστήν 

όντα τότε είς Κρήτην. Ανήκον είς τό μοναστήριον Πρεβελίου, 
Αρκαδίου καί Αγ ίου Γεωργίου Έπανωσήφη. Ή τ ο ν είς τό σπίτι 
τού Τομπάζη είς Ύδραν καί σταλμένα εκεί μέ τήν ϊδικήν του 
γολέταν. Ή τ ο ν διάφορα ασημικά, ευαγγέλια αργυρά, σταυροί, δι
σκοπότηρα, κανδήλια, θυμιατά, πολυέλαιοι καί άλλα- ήτον Ιερά 
άμφια πρόστυχα καί πολύτιμα. Εις τήν τελευταίαν καταστροφήν 
τής Κρήτης ζητήσαντες οί Κρήτες καράβια, δια τά οποία καί εϊ
χον στείλει ώς εξήντα—εβδομήντα χιλιάδες γρόσια- δια νά άπαρ¬ 
τισθή ή ποσότης νά πληρωθούν δέκα καράβια τό ΚοινόντήςΎδρας 
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είχε συνάσει έδώ τά πράγματα και είχε πάρει από μήνες όσα 
ασήμια έμπορούσαν να πωληθούν, τά οποία και έπώλησαν είς έξοι¬ 
κονόμησιν τών καραβιών τών δέκα4. Τά λείψανα τούτων μας είχον 
έλθει είς Ναύπλιον. 

έρ. Με ποίον είχες άλληλογραφίαν είς τήν Γραμπούσαν. 
άπ. Μέ το Συμβούλιον καΐ ενίοτε μέ κανέναν άλλον αν είχον δουλειές. 
έρ. Αφού ήγοράσατε αυτό τό πλοΐον μέ ποία χαρτία τά εφοδιάσατε. 
άπ. Έςετάθη τό πράγμα ότι λογής ήκολούθησε καί ή Κυβέρνησις τα 

έφωδίασε μέ γράμματα αποκλεισμού. 
έρ. Πώς έμάθατε είςΝάξον, ότι αυτό τό πλοΐον έκαμε κατάχρησιν. 
άπ. Α π ό τό Κονόμο τού καπιτάνου της διά τήν οίκογένειάν του καί 

από κάτι γράμματα Οπού έλαβον τότε από Επιτροπής. 
έρ. Έκάματε ταύτην τήν διαμαρτύρησιν διά νά δείξετε ότι δέν ένέχε¬ 

σθε εις τήν κακήν πράξιν τού πλοιάρχου. 
άπ. Μάλιστα· κατά διαταγήν όμως έπλήρωσαν μερικά τάλλαρα είς τήν 

Νάξον, άλλα έβάσταξαν, διότι έμβαίνοντες τότε είς τήν γολέταν 
βιαίως κάμποσοι κάτοικοι της Γραμπούσης καί εξελθόντες έξω, 
απήντησαν τό γαλλικόν καράβιον, από τό οποίον επήραν κάμποσα 
τάλλαρα, τά έφεραν εις Γραμπούσαν, έκαμαν διαφόρους ταραχάς 
είς τήν διανομήν των καί επειδή ήτον καί είς τήν Νάξον μέτοχοι 
τής γολέτας, μ' είχον γράψει νά πληρώσω εις αυτούς τό ανήκον 

4. Πράγματι, ό Εμμ. Τομπάζης, απειλούμενης τής Κρήτης δι' ολοσχερούς 
καταστροφής υπό τών άποβιβασθέντων αιγυπτιακών στρατευμάτων, έζήτησε (3 Μάρτ. 
1824) παρά τής Προσωρινής Διοικήσεως ενισχύσεις. Συγκεκριμένως, σχεδιάζων 
τήν πυρπόλησιν τού ελλιμενισμένου εις Σούδαν αίγυπτιακού στόλου, έζήτησε τήν 
αποστολή ν 15 ύδραϊκών καί σπετσιωτικών σκαφών καί 2 πυρπολικών, ώς καί στρα
τιωτικού σώματος. Έναντι δέ τών απαιτουμένων διά τήν ναύλωσιν τών σκαφών 
100 χιλ. γροσιών, άπεστέλλοντο είς Ναύπλιον μέ τους Ανδρ. Κριαράκην καί Στρα¬ 
τήν Πελιβανάκην 50 χιλ. γρ. καί εκκλησιαστικά σκεύη προερχόμενα από μονάς τής 
Κρήτης. (Ί α κ. Τ ο μ π ά ζ η , έ. ά. σ. 124.— Π. Κ ρ ι ά ρ η, ε. ά. σ. 490 καί 494). 
Ή Κυβέρνησις, άναγνωρίζουσα ότι τό ποσόν τούτο δέν έξήρκει, έκάλεσε τάς κοι
νότητας τών δύο ναυτικών νήσων, όπως συμπληρώσουν έξ ιδίων διά τήν όργάνω¬ 
σιν τής ζητούμενης ναυτικής μοίρας, επί τη ύποσχέσει ότι θ' άπεζημιούντο αύται 
«εϊτε από τό δάνειον τής Λόντρας, εϊτε από τα χρήματα τού έθνικού ταμείου...» (Π. 
Κ ρ ι ά ρ η, 6. ά. σ. 492). Ή εκκλησις όμως αύτη ουδέν απέδωσε. Ή κοινότης 
τής Υδρας προέβη είς τήν συμπλήρωσιν τού απαιτουμένου ποσού διά τής εκποι
ήσεως μέρους τών άποσταλέντων εκκλησιαστικών αργυρών αντικειμένων. Τελικώς 
έναυλώθησαν μόνον δέκα σκάφη, τά οποία υπό τήν ήγεσίαν τού Γ. Σαχτούρη κα
τέπλευσαν είς Κρήτην περί τάς τελευταίας ημέρας τού Μαρτίου, δτε είχεν ήδη 
συντελεσθή ή αιγυπτιακή προέλασις είς τό έσωτερικόν τής μεγαλονήσου καί ή 
υποταγή τών περισσοτέρων επαρχιών. Περιωρίσθησαν δέ εις τήν μεταφοράν τού 
αμάχου πληθυσμού είς τήν κυρίως Ελλάδα (Π. Κ ρ ι ά ρ η, 6. ά- σ, 501). 
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μέρος από τα χρήματα τά οποία κατά διαταγήν τής Διοικήσεως 
τότε έσύναζα διά λογαριασμόν τής Γραμπούσης. 

έρ. Έδώσατε καμμίαν εΐδησιν περί τούτου εις τήν Διοίκησιν τής 
Ελλάδος. 

άπ. Δέν πρέπει να έγραψα, δέν ενθυμούμαι. Έγραψα όμως εις τήν Έπι¬ 
τροπήν τήν έν Ναυπλίω τής Κρήτης, διότι αυτή είχε τότε τήν 
διεύθυνσιν τώνΚρητικών πραγμάτων και εγώ εις αυτήν άναφερόμην. 

έρ. Τί όνομα είχεν ό καπιτάνος τής δευτέρας γολέτας Οπού είχες. 
άπ. Μιχαήλ Μαλανδράκης. 
έρ. Τί χαρτιά εΐχεν αυτή ή γολέτα. 
άπ. Χαρτιά τής Διοικήσεως διά τόν άποκλεισμόν τής Κρήτης, τά οποία 

άρχιζαν από 24 Ιουνίου και έτελείωναν 24 Αυγούστου. Ακολού
θως μετά καιρόν είχε ευγάλει καί εμπορικά χαρτιά. 

έρ. Πότε είχεν ευγάλει εμπορικά χαρτιά. 
άπ. Τά χαρτιά δέν τά εύγαλα έγώ, διότι δέν ευρέθηκα έδώ. Τά εύγαλεν 

άλλος, μά μού φαίνεται περί τόν Δεκέμβριον. 
έρ. Ποίος ήτον αυτός ô άλλος όπου εύγαλεν αυτά τά εμπορικά χαρτιά. 
άπ. Οί έδώ αντιπρόσωποι τής Κρήτης. 
έρ. Ποιος τους έγραψε να τά εύγάλουν. 
άπ. Είσακούσθην μέ τους αντιπροσώπους, έγραψε καί ό ίδιος καπιτάνος. 
έρ. ΤΙ πρέζας έκαμεν αυτή ή γολέτα όντας διορισμένη διά τον άπο

κλεισμόν. 
άπ. Έφέρθη πολλά τίμια, διότι ό καπιτάνος της είναι εγνωσμένος ώς 

πολύ τίμιος άνθρωπος, υπέφερε μάλιστα αδίκως από γαλλικά πλοία 
καί απελύθη έπειτα άποδειχθεϊσα Οποία ήτον. Βιασθείς όμως ό κυ
βερνήτης από τά οποία τω ήκολούθησαν έξοδα χωρίς να ώφελή¬ 
ση το παραμικρόν, κατέφυγεν εις Γραμπούσαν, όπου έπώλησεν εις 
κάποιον Βασίλειον Κινδύνην από τό οποίον αυτός είχε μέρος εις 
τήν γολέταν, εν όγδοον τού όλου, περί τά μέσα στοχάζομαι του 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου μηνός. Ό Βασίλης δέ, ώς μανθάνω από 
τόν ίδιον εσχάτως, δέν άργησε νά διεγείρη τους ναύτας, νά εύγά¬ 
λη τόν κυβερνήτην της έξω καί νά πάρουν τήν γολέταν νά εύγουν 
είς πειρατείαν, καθ' δν καιρόν μάλιστα χαρτιά δέν είχε, ώς περα
σμένης τής προθεσμίας των. Φθά'σας έγώ τότε είς Πόρον καί μα
θών τό πράγμα, διεμαρτυρήθην κατά τού κυβερνήτου της, διευθύ¬ 
νας τήν διαμαρτύρησιν μου είς τό Κρητικόν Συμβούλιον, τό οποίον 
όμως δέν ευρέθη είς καιρόν Ισως νά τήν ένεργήση. Είς τό ταξί¬ 
διόν της τούτο έμαθα ότι έκαμε τινάς καταχρήσεις. 

έρ. Μέ ποίον μέσον οί καπιτάνοι ό πρώτος καί ό δεύτερος σάς έδι¬ 
δον λογαριασμόν. 
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άπ. Κανένα λογαριασμόν δέν έλαβα. Ηθέλησα μάλιστα αμέσως να τήν 
πωλήσω καί τούτο δέν ημπόρεσα νά τό κατορθώσω. 

έρ. Πού ήσουν είς τούτον τον καιρόν. 
άπ. ΕΙς Α'ίγιναν, Πόρον, Κεχριάς, "Υδραν κ.λ.π., καταγινόμενος είς 

τήν έκστρατείαν τής Κρήτης. 
έρ. Ποίος σας έγραψε ή σας ειδοποίησε τάς καταχρήσεις τής γο¬ 

λένας. 
άπ. Εσχάτως τόν Μάρτιον είς τά Σφακιά επληροφορήθην τό πράγμα 

πώς έτρεχεν από τόν Βασίλειον Κινδύνην, καθώς καί πρότερον 
έμάνθανον εκ διαλειμμάτων από τόν ένα καί τόν άλλον, καθώς καί 
από τόν ίδιον κυβερνήτη της, όστις ευρέθη είς Γραμπούσαν μέ τά 
στρατεύματα, τά οποία μετέφερεν από τόν Α γ ι ο ν Νικόλαον καί 
"Ιον εκεΙ. 

έρ. Ο τ α ν ήσουν είς τήν Γραμπούσαν τώρα εσχάτως πρίν έλθουν οί 
Αμιράλιοι εκεί τι έκαμνες. 

άπ. ΕΙχον αναχωρήσει από τόν Πόρον μέ τό Ιππικόν. Φθάνοντες είς 
Γραμπούσαν ευρήκαμε τό στρατόπεδον τού Αγίου Νικολάου χα¬ 
λασμένον Οκτώ ημέρας, κατά τάς Οποίας έστάθην εκεί έκαταγινό¬ 
μην μαζί μέ τους άλλους δια νά έξοικονομήσωμεν τους στρατιώ¬ 
τας καί μέ τό Ιππικόν νά ύπάγωμεν είς τά Σφακιά όπου μας περί
μεναν οί ΣφακιανοΙ. Φθάσας όμως ό Στέϊν είς τήν στιγμήν καθ° 
ην ήτον και κάμποσα στρατεύματα έμβαρκαρισμένα καί τά άλογα 
εις τά πλοία, ανετράπησαν τά σχέδια μας. 

έρ. Διατί επήγες είς τό πλοΐον τού άγγλικού ναυάρχου. 
άπ. Έστελλόμουν από τό Συμβούλιον καί τήν θυσίαν ταύτην τήν έκα

μνα είς τόν εαυτόν μου χάριν τής εκστρατείας. 
έρ. ΤΙ άντικείμενον εϊχεν ή αποστολή σου. 
άπ. Παρακλήσεις είς τόν Κομμοδόρον ώς από μέρους τού Συμβουλίου, 

διά νά άναβάλη τήν ίκανοποίησιν κατά τών κατοίκων τής Γραμ¬ 
πούσης επί σκοπώ νά μήν έμποδισθή ή εκστρατεία μας. 

έρ. Έπειτα τί τέλος έλαβεν αυτή ή μεσιτεία σου. 
άπ. Τό τέλος έστάθη έπειτα τραγικόν. Έπειτα από τόν θάνατον τού 

Ύκχάρτου, όλα ανετράπησαν. Συνήργησα μολοντούτο νά θερα
πευθούν μερικαί απαιτήσεις τού Κομμοδόρου καί παρακίνησα τους 
άτακτους νά φυλάττουν ύπακοήν είς τόν Κυβερνήτην καί Κομμο
δόρον. 

έρ. Πότε ήλθεν ό Γάλλος Κομμοδόρος. 
άπ. Μαζί μέ αυτόν τόν Αγγλον , 
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έρ. Τί όμιλίαν έκαμες μέ τον Γάλλον. 
άπ. Μού έπρότεινε τό δμοιον καί αυτός καθώς καί αυτός μάλιστα έφάνη 

τότε πολύ συγκαταβατικός. 
έρ. Τί προτάσεις σας έγιναν έκ μέρους τών Κομμοδόρων, τί μέτρα επή

ρε τό Συμβούλιον καί ποία ή γνώμη σας. 
άπ. Προτάσεις κατ' αρχή μας έγιναν, όποΐαι εδόθησαν εις τόν κύριον 

Μαυροκορδάτον, ό οποίος είχεν έλθει καθ' ην ήμέραν μας εδόθη
σαν αυταί αί προτάσεις. Τό Συμβούλιον παρεκάλει τόν Κομμοδόρον 
για νά τάς άναβάλη προς τό παρόν. Τα γράμματα όμως όλα καί αϊ 
αποδείξεις εδόθησαν εις τόν Μαυροκορδατον. Ό σ ο ν τό κατ' έμέ, 
ή γνώμη μου ήτον πάντοτε δια τό οποίον καί κατεγινόμην νά μή 
πειραχθή ή εκστρατεία, καί δια τούτο παρεκάλουν τόν Κομμοδόρον 
καί Συμβούλιον και τους εντοπίους νά φερθώσι μέ ύπακοήν δια 
νά έξιλεώσωμεν αυτόν καί εις τό τελευταΐον στοχάζομαι κατά τί 
νά συνεισέφερον. 

έρ. Διατί σέ κράτησεν ό Κομμοδόρος καί πότε. 
άπ. Ό Κομμοδόρος δέν μέ έκραξε νά μέ κράτηση. Γενομένης όμως μιας 

έρεύνης είς τό οίκημα, τό οποίον εις τήν κατασκευήν τών καρτοτ¬ 
σίων έχρησίμευε προ χρόνων καί γέμισμα αυτών από μπαρούτην, 
από τό οποίον δέν έλλειπαν ποτέ διάφορα πολεμοφόδια, όπου εγώ 
εϊχον βιασθή μέ τόν θάνατον του Ύκχάρτου δια νά περάσω καί 
νά κοιμηθώ δύο - τρεις νύκτες εσχάτως, γενομένης λέγωτής έρεύ
νης εκείνης από τόν Αγγλον καπιτάνον τής φρουράς τής Γραμ¬ 
πούσης, καί ευρεθέντων αυτών τών πολεμοφοδίων, εξέλαβε τό 
πράγμα ώς δόλιον καί έκράτησε τόν εργάτην τών καρτοτσίων 
Ίωάννην Μιχαήλ καί έμέ τότε, ώς ευρεθέντων τών ρούχων τών 
κοιμιστών μου έκεΐ καί μερικά μου γράμματα, μέ τα οποία γράμ
ματα μέ έστειλε μέσα. 

έρ. Τί γράμματα ήτον αυτά. 
άπ. Διάφορα, μερικά ανήκον εις τό άτομόν μου καί άλλα είς τήν έκ¬ 

στρατείαν τής Κρήτης. 
έρ. Δέν ευρέθησαν είς εκείνο τό σπίτι καί πράγματα κρυμμένα εις τήν 

γήν. 
άπ. Μάλιστα ευρέθηκαν, ώς έπληροφορήθην έπειτα, από τους καπιτά¬ 

νιους Γάλλον καί Αγγλον. 
έρ. Τί πράγματα ήτον. 
άπ. Δέν ήξεύρω. ΟΙ κτήτορες αυτών τών πραγμάτων είναι γνωστοί καί 

έμποροϋν νά εξετασθούν νά δώσουν λόγον. 
έρ. ΕΙς τήν γολέταν σου ήτον ένας από πλήρωμα ό Γρηγόρης Δαμα¬ 

λάκης. 
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άπ. Ό χ ι , ούτε εις τήν μίαν ούτε εις τήν άλλην. 
έρ. Καί εις τί πλοΐον ήτον. 
άπ. Δέν ήξεύρω, στοχάζομαι όμως (καθώς άκουσα) ότι ήτον μέτοχος 

είς τήν γολέταν τού Τομπάζη, τού Θεοφάνη, εις μίαν γαλιόταν, 
ίσως καί είς άλλα. 

έρ. Ήξεύρεις νά έπιάσθη εις τό Κάβο Σπάδα ενα τσιριγώτικον από 
τήν γολέταν τού Γρηγορίου Δαμαλάκη 5. 

άπ. Δέν τό ήξεύρω. 
έρ. Έγνώριζες τόν παπα Γρηγόριον Δαμαλάκην. 
άπ. Μάλιστα ως όπλαρχηγόν. 
έρ. Ήξεύρεις αν ένείχετο είς πειρατικά. 
άπ. Ήξεύρω ότι, (λανθάνω - διορθώνω), έμάνθανα ότι ένείχετο. Είς 

πόσα πλοία δμως καί πόσα κεφάλαια, δέν ήξεύρω. 
έρ. Ή γολέτα τού Τομπάζη δέν έγύμνωσε μίαν γολέταν τσιριγώτικην ; 
άπ. Θετικώς δέν ήξεύρω. Αυτή έξεγύμνωσε πολλά στοχάζομαι, 
έρ. Καί ήσουν ό πρώτος όπου έπροσπαθούσες δια αυτήν τήν έκστρα-

τείαν. 
άπ. "Ημουν ένας καί έγώ καθώς καί άλλοι Κρήτες. 
έρ. Αυτοί ήτον είς Γραμπούσαν. 
άπ. Αλλο ι ήτον έκεΐ καί άλλοι έδώ. Με τους έδώ ήμουν πάντοτε προ

σηλωμένος. 
Μέ τό νά παρήλθεν ή ώρα, αναβάλλεται ή έξακολούθησις τής έρω¬ 

ταποκρίσεως ταύτης δια τήν αύριον, τήν οποίαν θέλει υπογράψει μέ 
άλλα πέντε έγγραφα τα οποία μάς παρέδωσε. Τα έγγραφα είναι τέσ
σαρα καί όχι πέντε. Καί μετά τήν άνάγνωσιν υπογράφει. 

Ι ω . Γ. Γενατ&ς, Α . Γιαννίτζης, Εμμ. Αντωνιάδης 

Μέ τό νά μας διηύθυνε δια τής επιστολής της τής 4 Απριλίου 
1828 ή Προσωρ. Διοίκησις Πόρου τόν Μαρτινιανόν Περάκην, διετάξαμεν 
τόν φρούραρχον νά τόν παρουσίαση είς έξέτασιν, άναβάλλοντες τήν 

5. Πρόκειται περί τού σκάφους «Ερμαφρόδιτος» τού έκ Κυθήρων καπ. Πα¬ 
ναγ. Κοσάκη, τό οποίον εληστεύθη (26 Ίαν. 1827) πλησίον τού ακρωτηρίου Σπάθα 
ή Σπάδα τής Κρήτης υπό τής γολέτας τοϋ παπά Γρηγ. Δαμαλάκη. Από τό έπτανη¬ 
σιακόν σκάφος ήρπάγη φορτίον αξίας 30 χιλ. γροσιών (ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 55 
έγγρ. 6/19 Απρ. 1828). Ό Σταίηνς είς τήν έκθεσίν του προς τόν Καποδίστριαν 
έθεώρει τόν Αντωνιάδην ως συνιδιοκτήτην τής διαπραξάσης τήν πειρατείαν γο
λέτας (Αρχ. Καπ. φ. 426), κατηγορίαν τήν οποίαν άπέκρουσεν ό τελευταίος (βλ. 
ανωτ. σ. 111). Σύμφωνος προς τήν ύποβληθεϊσαν (19 Απρ. 1828) είς τόν Καποδί
στριαν έκθεσιν τής Έξετ. Επιτροπής, ό Γρηγ. Δαμαλάκης ήτο μέτοχος πολ
λών πειρατικών σκαφών. (ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φ. 55 εγγρ. 6/19 Απρ. 1828,—Αρχ. 
Καπ. φ. 426). 
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δευτέραν έξέτασιν τού κ. Εμμ. Αντωνιάδου είς άλλον προσδιορισθη¬ 
σόμενον καιρόν. Τήν 6 Απριλίου 1828 καΐ ώραν έβδόμην μετά μεσημ¬ 
βρίαν. 

3 * 
Α ρ . 6 

Προς τόν Έξοχώτατον Κυβερνήτην τής Ελλάδος 
Εις έκτέλεσιν τής Σεβ. Διαταγής τής Έξοχότητός σας υπ" αρ. 1331 

καί ημέρας τριάκοντα Μαρτίου παρελθόντος, οί υποφαινόμενοι ένη¬ 
σχολήθημεν ακριβώς είς τήν έξέτασιν τών επτά κατηγορουμένων, δηλ. 
τού παπά Γρηγορίου Δαμαλάκη, τού Παναγιώτη Καλιτζάκη, τού 'Ιω
άννου Δικτάκη, Ιακώβου Σκανδάλη, Γεωργίου Λούπη, παπα Μαρτι¬ 
νιανού Περάκη καί Ιωάννου Κοντακξή. 

Ιδού τό άποβαϊνον 

...Καθώς από τήν έκθεσιντού ΚομμοδόρουΣτέϊν διεκρίθη ό κύριος 
Εμμανουήλ Αντωνιάδης σχεδόν μέτοχος εις μίαν πειρατείαν, έζητή¬ 
σαμεν από τήν Έξοχότητά σας πληρεξουσιότητα νά έχωμεν τήν δύ¬ 
ναμιν να τόν κράζωμεν είς μίαν ερωταπόκρισιν καί είς τούτο παρεκι¬ 
νήθημεν θεωρούντες ότι έπαρουσίασε μίαν άναφοράν είς τήν Έξοχό
τητά σας καί τούτο ένω ή επιτροπή κατεγίνετο είς τήν έξέτασιν τών 
έν φυλακή. Είς τήν ερωταπόκρισιν αυτός ήτον προητοιμασμένος καί 
παρέδωκε τέσσαρα έγγραφα. 

1. Έγγραφον τού Κομμοδόρου Στέϊν κατά τού Εμμ. Ανιωνιάδου. 
2. Μετάφρασις αύτού είς τό έλληνικόν. 
3. Διαμαρτυρικόν γεγραμμένον έν Νάξω. 
4. Ομοιον γεγραμμένον είς Πόρον. 

Αυτός λέγει τόν αριθμόν Ιον τόν εΐχεν επισυνάψει είς τήν οποίαν 
έδωσε προηγουμένως άναφοράν προς τήν Έξοχότητά σας καί τόν οποίον 
ό Γεν. Γραμματεύς τόν άνέστρεψεν, δθεν διά νά μήν ενοχλώμεν τήν 
Έξοχότητά σας μέ διεξοδικήν έκθεσιν τών εγνωσμένων, κρίνομεν κα
λόν τό νά τα βάλωμεν είς κλάσεις καί νά τά σημειώσωμεν ως ακο
λούθως : 

1. Ο τ ι αυτός έστάθη ό αρχηγός είς τήν έπιχείρησιν τής κυριεύσεως 
τής Γραμβούσης από τους Κρήτας, καθώς έπιβεβαιούται από τήν 
έξομολόγησίν του. 

2. Ο τ ι αυτός έστάθη ένας τών αρχηγών, οί οποίοι έπρόβλεπον δια 
τήν φρουράν της. 

* ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φ. 55 δγγρ. 6/19 Α π ρ . 1828.—Αρχ. Καπ. φ. 426 Ι. 49 κ,έ. 
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3. Ο τ ι έστάθη αντιπρόσωπος τής Κρήτης είς τό Βουλευτικόν. 
4. Οτι δίς έπήγεν είς τήν Γαμβοϋσαν τον Αϋγουστον, το τελευ¬ 

ταϊον, δηλ. μερικάς ημέρας πριν φθάσει εκεί ή Ευρωπαϊκή Δύ¬ 
ναμις. 

5. Ό τ ι το Κοινόν τής Γαμβούσης ήγόρασε δια μέσου τού Βερνάρ
δου καί τού Αντωνιάδου μίαν γολέταν επί σκοπώ τού νά μετακο¬ 
μίζη τα πολεμοφόδια είς τήν φρουράν, είς τήν Οποίαν γολέταν 
είχε μερίδιον καί είς τήν Οποίαν ήτο πλοίαρχος όκαπ. Αντώνιος. 

6. Ο τ ι αυτή ή γολέτα έκαμε καταχρήσεις. 

Δικαιολογήματα 
α. Επρόσφερεν αυτός εν άντίγραφον διαμαρτυρικού γεγραμμένον είς 

Νάξον, τού Οποίου τό πρωτότυπον Ομολογεί, ότι υπάρχει είς εκείνο 
τό άρχίβιον έκδομένον τήν 21 Σεπτεμβρίου 1826. 

β. Ο τ ι δέν έλαβε ποτέ λογαριασμόν. 
Παρατηρήσεις 

Ιον. Διατί αυτός νά μήν κοινοποίηση τήν διαμαρτύρησίν του είς τήν 
Κυβέρνησιν. 

2ον. Ώ ν αντιπρόσωπος, διατί κατ' ευθείαν, ως μή ιδιώτης, δέν έδωσε 
εϊδησιν τού πραχθέντος είς τήν Κυβέρνησιν. 

3ον. Ομολογεί ότι δέν έκοινοποίησεν εισέτι τό παραμικρόν εις τήν 
Κυβέρνησιν, άλλα τού φαίνεται, καθώς λέγει αυτός, ότι έγραψεν 
εις τήν Κρητικήν Έπιτροπήν, από τήν Οποίαν έξηρτάτο. 

4ον. Οποία πίστις ημπορεί νά δοθή εις τήν έκδοσιν τού γεγονότος 
έν Νάξω διαμαρτυρικού ; Οποία ασφάλεια ημπορεί νά δοθή ότι 
πραγματικώς είς εκείνη ν τήν εποχή ν έγινεν ; 

5ον. Καί έάν ύποτεθή ότι είναι αυτό άληθινόν, Οποία έστάθη ή είς τό 
μετέπειτα διαγωγή του. 

α. Κατέτρεξε τον πλοίαρχον ; 
β. Ήσφάλισε τήν γολέταν ; 

Αυτός λέγει ότι ποτέ δέν έλαβε λογαριασμόν. 
6ον. Αντιφάσκει είς τήν έξομολόγησιν τού παπά Μαρτινιανού Περά¬ 
κη, όστις λέγει ότι ήτον παρών, όταν ό Αντωνιάδης έπώλησε τήν 
γολέταν τού Κοινού τής Γραμβούσης είς τήν Έρμιόνην. Οί άγο¬ 
ρασταί έστάθησαν ό Βασίλειος Χάλης καί Σκανδάλης. 
7ον. Πώς λοιπόν αυτός είχε τήν γολέταν ; Πότε ; Α π ό ποίον ; 
8ον. Πώς αυτός τήν έπώλησεν οδσαν τού Κοινού ; 
9ον. Τί έκαμεν τά χρήματα ; 
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7. Ομολογεί ότι κατεσκεύασεν άλλην γολέταν είς τήν Οποίαν εΐχε 
πλοίαρχον τόν Μιχαήλ Μαλανδράκη, ώς αυτός λέγει άνθρωπον 
τίμιον. 

Παρατηρήσεις 
Ιον. Ε ά ν ή πειρατεία ένηργεΐτο, διατί νά άγοράση αλλην γολέταν ; 
2ον. Διατί νά ναυτολόγηση είς τήν φωλεάν τής πειρατείας ; 

8. Λέγει αυτός ότι ό Μαλανδράκης, μή υποφέρων πλέον τάς συνε
χείς κρατήσεις τάς Οποίας ύπέφερεν από γαλλικά πλοία, έπήγεν 
είς τήν Γραμβούσαν, έπώλησε το μερίδιόν του είς κάποιον Βασί¬ 
λειον Κυδώνην, ό οποίος έπανεστάτησε το πλήρωμα τών πειρα
τών, καί το οποίον μαθών εις Πόρον από αυτόν, έκαμε εν άλλο 
διαμαρτυρικόν. 

Παρατηρήσεις 

Ιον Εδώ είναι μία άντίφασις, ότι ό Μαλανδράκης νά ετραβήχθη από 
τό καράβι, διατί ό Μαλανδράκης έφυγεν άμα έφθασεν ό Κομμοδό¬ 
ρος Στέϊν. 

2ον Ό Κυδώνης ήτον ένας νεανίσκος ακατάστατος. 
3ον Ή γολέτα εύρίσκετο εις Γραμβούσαν, δταν έφθασεν ό Κομμοδό¬ 

ρος, κατά τήν μαρτυρίαν τού παπά Μαρτινιανού Περάκη· είς τήν 
άφιξιν τού Κομμοδόρου Στέϊν, έζήτησεν από τό Συμβούλιον ένδει¬ 
κτικόν ότι αυτός ήτον μέτοχος είς τήν γολέταν, δια νά άσφαλίση 
τό μερίδιόν του. Έβεβαίωσεν ό παπά Μαρτινιανός ότι έδωσε καί 
αυτός τήνύπογραφήν του μέ τό νά ήτον τότε μέλος τού Συμβουλίου. 

4ον Α λ λ ' έάν δ,τι αναφέρει είναι άληθινον, τί έκαμε μέ τό φθάσιμον 
του μέ τό ίππικόν είς τήν Γραμβούσαν; 

5ον Ό Κυδώνης λέγει τόν έγραψε καί μαθών έκαμε τήν διαμαρτύρη¬ 
σιν, καί Οποίαν διαμαρτύρησιν ! καί διατί νά μήν τό κοινοποίη
ση είς τήν Έλληνικήν Διοίκησιν από Πόρον είς Αϊγιναν; Μή
πως ήτον κανέν μεγάλον διάστημα ; 

9. Ομολογεί ότι τού ήτον γνωστόν, ότι οί Γραμβουσιανοί εΐχον 
πλουτίσει από τήν πειρατείαν καί ότι οί αντιπρόσωποι, τών οποίων 
ήτον μέλος, έπροσπάθησαν είς τό νά γένη μία συνεισφορά, δια νά 
έπιχειρισθούν τήν έκστρατείαν. 

Παρατηρήσεις 

Ιον Ωφελήθη λοιπόν από τά κλεψιμιαΐα καί αυτό είναι όμολογούμενον. 

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



ιΟ Εμμ. 'Αντωνιάδης και τα περί αναμείξεως τον εις την πειρατείαν 163 

2ον Δηλούται από τήν μαρτυρίαν τού Μαρτινιανού, Σκανδάλη καί Δα
μαλάκη, ότι αυτός έπήγεν εις τήν Γραμβούσαν μέ τόν ΟΙκονόμον 
κατά τόν Αύγουστον διά να εκτελέσουν τήν συνεισφοραν. 

3ον Δηλούται από τάς μαρτυρίας Δαμαλάκη καί τού Μαρτινιανού, οτι 
ό 'Ιωάννης Χάλης ήτον συναχτής. 

4ον Εάν από τήν συνεισφοραν ωργανίσθη το Ιππικόν καί αρχηγός 
ήτον ό Αντωνιάδης, οι συναχταΐ άρα ήτον εις άνταπόκρισιν μέ 
τόν Αντωνιάδην. 

10. Δηλούται από τάς μαρτυρίας τών 6 κατηγορουμένων, οτι ό Αντω
νιάδης ήτον στενός φίλος τών δύο αδελφών Χάλη, 'Ιωάννου καί 
Βασιλείου, καί πλέον συνεπαρχιώτης των. 

11. Δηλούται από τάς Ιδίας μαρτυρίας, ότι ό Αντωνιάδης συγκατφκει 
μέ τους Ιδίους, εξόν κατά τάς τελευταίας ώρας μετά τό φθάσιμον 
τού Μαυροκορδάτου, όταν επήγε να κατοίκηση εις τόν Ίωάννην 
Μιχαήλ εργάτην τών φυσεκιών. 

12. Δηλούται από τάς εξ είρημένας μαρτυρίας, ότι οί δύο αδελφοί Χά
λη έστάθησαν οί πρώτοι καί τελευταίοι λησταΙ. 

13. Δηλούται οτι ό Βασίλειος κατεστάθη αρχιστράτηγος εις τήν αφι¬ 
ξιν εκεί τού Αντωνιάδου καί ότι ό 'Ιωάννης ήτον ό Πρόεδρος 
τού Συμβουλίου. 

14. Δηλούται προσέτι έξ ιδίας του έξομολογήσεως, ότι εις τό οίκημα 
τού εργάτου, όπου έκοιμάτο ό Αντωνιάδης, ευρέθη πράγμα κεκρυ¬ 
μένον καί εκ τούτου έκρατήθη. 

15. Δηλούται έξ ιδίας του έξομολογήσεως, οτι υπήρχεν ό διερμηνευτής 
από μέρους τών Γραμβουσιανών εις τον Κομμοδόρον περί τής πα
ραδόσεως τού φρουρίου. 

Έκ τούτων όλων τών εξαγομένων ανακαλύπτεται οτι ό Αντωνιά
δης έφάνη συνένοχος εις τάς πειρατικάς πράξεις. Από τήν έξωτερι¬ 
κήν κατάστασιν εξάγει ή επιτροπή προσέτι : 

1. Ο τ ι ό κ. Τομπάζης εις τήν καταστροφήν τής Κρήτης καί τήν 
εκείθεν άναχώρησίν του έλαβε πολύτιμα σκεύη εκκλησιαστικά από 
ναούς καί μοναστήρια. 

2. "Οτι αυτήν τήν σημαντικωτάτην ύποθήκην έκόμισεν εις "Υδραν. 
3. Ο τ ι εν μεγάλον μέρος έπωλήθη προς παρασκευήν πλοίων. Ποίος 

έδιώρισε, πώς έπωλήθησαν, τι έπωλήθη, ποίοι είσίν οί άγορασταί ; 
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4. Ό τ ι τά λείψανα τής αυτής υποθήκης έμβήκαν εις τό Έθνικόν 
Ταμείον. 

5. Οτι αυτά έλαβεν ό Αντωνιάδης καί εις πώλησιν καί ενέχυρα έμε¬ 
ταχειρίσθη. Ό Ξένος έχει ένέχυρον. 

Α ξ ι ο ν έρεύνης είναι τό άντικείμενον τούτο. 
Έξοχώτατε, έχομεν τήν τιμήν να ϋποσημειούμεθα με σέβας βα¬ 

θύτατον. 

Ε ν Αίγίνη τή 19 Απριλίου 1828. 
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