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Η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών
εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στο

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
το οποίο ενίσχυσε οικονομικά

την εκτύπωση αυτού του τόμου
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Στη μνήμη του Παναγιώτη Δημ. Καπετανάκη,
που σκοτώθηκε στο Κουτσοπόδι της Αργολίδας
στις 11 Ιουλίου 1822, καίγοντας τα σπαρτά του κάμπου,
για να βρει ο στρατός του Δράμαλη καμμένη γη
               και
στη μνήμη του Αθανασούλη Νικ. Καπετανάκη
Αντιστράτηγου και Πολιτάρχη Καλαμάτας,
που χάθηκε στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου 1825,
πολεμώντας με τον Παπαφλέσσα τον Ιμπραήμ
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. ΚΟΤΣΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών
Ά  Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1917 στη Μεγάλη Μαντίνεια του πρώην δήμου Αβίας της Έξω 
Μάνης, η οποία μέχρι το 1938 ανήκε στο νομό Λακωνίας και έκτοτε προσαρτήθη-
κε στο νομό Μεσσηνίας. Στην παιδική του ηλικία η οικογένειά του εγκαταστάθηκε 
στον γειτονικό παραλιακό οικισμό της Παλαιόχωρας, όπου στα χρόνια της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας ανθούσε η Βυζαντινή Μαντίνεια.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Καλαμάτας και ακολούθησε στρατιωτική σταδιο-
δρομία. Φοίτησε στη Σχολή των Ευελπίδων από την οποία ονομάστηκε ανθυπολο-
χαγός πεζικού με τη σειρά 1940 α΄ και έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 
Αλβανικού μετώπου 1940-1941.

Κατά τον εμφύλιο πόλεμο 1948-9 έλαβε μέρος από τις τάξεις του Εθνικού Στρα-
τού σε πολεμικές επιχειρήσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. 

Το 1952 συμμετείχε ως υποδιοικητής του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος 
στην Κορέα, όπου έλαβε μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις.

Μονάδες στις οποίες υπηρέτησε στη συνέχεια:
– Υπασπιστής Ά  ΓΕΣ
– Διοικητής 6ου Τάγματος ΠΑΟ 10 χιλ.
– Διοικητής 92 Σ.Π.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του φοίτησε στα ακόλουθα σχολεία του 

όπλου του:
– Σχολή Μηχανικών.
– Ανωτέρα Σχολή Πολέμου.
– Σχολή Ειδικών Όπλων  Ενόπλων Δυνάμεων.
Για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα και στα Ηνωμένα Έθνη τιμήθη-
κε με τα ακόλουθα παράσημα και μετάλλια:
  1) Χρυσός Σταυρός Γεωργίου του Ά  με ξίφος.
  2) Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.
  3) Πολεμικός Σταυρός Γ́  τάξεως.
  4) Μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων.
  5) Μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Γ́  τάξεως.
  6) Αναμνηστικό μετάλλιο Αλβανίας.
  7) Ευαρέσκεια Προέδρου Δημοκρατίας Κορέας.
  8) Αναμνηστικό μετάλλιο εκστρατείας Κορέας.
  9) Μετάλλιο Ηνωμένων Εθνών.
10) Corean Service Medal.
11) Μετάλλιο chungmu.
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12) Χαλκούς Αστήρ μετά γράμματος «V».
13) Μετάλλιο Χρυσού Αστέρος.
14) Χαλκούς Αστήρ.
15) Αργυρός Σταυρός του Β. Τ. Γεωργίου Ά  μετά ξιφών.
16) Σταυρός των Ταξιαρχών  του Β. Τάγματος του Φοίνικος.
 Αποστρατεύθηκε το 1969 με το βαθμό του ταξιάρχου.
Παντρεύτηκε την Ιλεάνα Π. Τρίγαζη, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας στο Γαλλι-

κό Ινστιτούτο Αθηνών, από τις Θαλάμες του δήμου Δυτικής Μάνης, με την οποία 
απέκτησαν ένα γιό τον Λάμπρο.

Πέθανε στις 25 Απριλίου 2014 μετά από σύντομη ασθένεια και κηδεύτηκε στις 
28 Απριλίου 2014 στο νεκροταφείο της Καισαριανής.

Μετά την αποστρατεία του ο Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης ασχολήθηκε με τη με-
λέτη της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και επί σειράν ετών μελέ-
τησε τη βιβλιογραφία και τα έγγραφα των αρχείων.

Εντάχθηκε σε διάφορες επιστημονικές εταιρείες, στις οποίες διακρίθηκε για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε. Στην Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών  υπήρξε 
από τους στενούς συνεργάτες του Δικαίου Β. Βαγιακάκου και διετέλεσε Ταμίας, Γε-
νικός Γραμματέας και Ά  Αντιπρόεδρος μέχρι το 2012, οπότε και αποχώρησε.

Ακόμη υπήρξε επίλεκτο μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών από 
το 1971 και από το 1981 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Από το 1987 
ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας και αργότερα αναπληρωτή 
προέδρου. Υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης του Προέδρου Τάσου Γριτσόπουλου, τον 
οποίο μετά τον θάνατό του, τον Δεκέμβριο του 2008, τον διαδέχθηκε στην Προε-
δρία, στην οποία παρέμεινε μέχρι του θανάτου του, τον Απρίλιο του 2014.

Οι μελέτες του στην ιστορία συνοδεύτηκαν από δημοσιεύσεις αξιόλογων ερ-
γασιών, που αφορούσαν κυρίως τις καταστροφικές επιδρομές του Ιμπραήμ πασά 
στην Πελοπόννησο. Ο Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης, έμπειρος της πολεμικής τέ-
χνης, συνήθιζε να μελετά επιτοπίως τη διαμόρφωση του εδάφους και, χρησιμοποι-
ώντας τις πληροφορίες των εγγράφων και των βιβλίων, κατόρθωσε να δώσει κατά 
το δυνατόν πλήρεις εικόνες των πολεμικών συγκρούσεων. Για την κατά το δυνατόν 
αρτιότητά τους δεν φαίνεται πιθανό να είναι επιδεκτικές αναθεώρησης στο μέλλον. 
Ακόμη βιογράφησε μέλη της οικογενείας Μαυρομιχάλη κ.ά.

Τις μελέτες του για τις εκστρατείες του Ιμπραήμ περιέλαβε στο βιβλίο του «Ο 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1999 ως παράρτημα 
των «Πελοποννησιακών» από την Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών με αριθ. 8 
της Επιστημονικής της Βιβλιοθήκης. 

Άλλες μελέτες και άρθρα περιέλαβε σε επόμενο βιβλίο του «Μελετήματα και άρ-
θρα» που κυκλοφόρησε το 2012. Από τον πίνακα της βιβλιογραφίας του παρόντος 
βιβλίου μπορεί ο αναγνώστης να λάβει γνώση μέρους των δημοσιευμάτων του.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνέχεια ενός προηγούμενου του ίδιου συγγραφέα 
με τίτλο «Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία 1715-1821» και εκτείνεται από την 
έναρξη της επανάστασης μέχρι την απομάκρυνση του Ιμπραήμ από την Πελοπόν-
νησο. Γι’ αυτό δεν γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατούσε στη Μάνη 
πριν από το 1821, όπως στους θεσμούς του καπετάνιου και του μπέη, ούτε στα 
προηγηθέντα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα ή στους αιματηρούς αγώνες των 
Μανιατών, με τους οποίους εξασφάλισαν για τη Μάνη την απουσία των Τούρκων 
κατακτητών από τoν τόπο τους. Τελειώνει με την απομάκρυνση του Ιμπραήμ από 
την Πελοπόννησο τον Σεπτέμβριο του 1828. Στο τέλος όμως επισυνάπτονται με-
ρικά μεταγενέστερα έγγραφα αναφορικά με τις σχέσεις της οικογενείας Μαυρομι-
χάλη και του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια για να κινήσουν το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών στη μελέτη του αμφιλεγόμενου αυτού θέματος.

Ο αναγνώστης ενός ή περισσοτέρων βιβλίων ιστορίας για την επανάσταση του 
1821 συνήθως δεν αποκομίζει μια σαφή εικόνα για τη συμβολή της Μάνης στον απε-
λευθερωτικό αγώνα. Η προσφορά των Μανιατών δεν παρουσιάζεται από τους συγ-
γραφείς πάντοτε με ακρίβεια και χωρίς προκατάληψη. Οι Μανιάτες αγωνιστές δεν 
άφησαν απομνημονεύματα κι ούτε κυκλοφόρησε μέχρι τώρα ένα βιβλίο αφιερωμέ-
νο αποκλειστικά στην προσφορά της Μάνης στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.

Οι Μανιάτες, με την ηρωική τους διαδρομή στα χρόνια της μακραίωνης τουρ-
κοκρατίας, είχαν πετύχει να φαντάζουν στους υπόδουλους Έλληνες «τουρκομάχοι» 
που προκαλούσαν φόβο στους κατακτητές. Αυτή η ιδέα είχε θετικό αποτέλεσμα 
στην απόφαση των Πελοποννησίων για τον ξεσηκωμό. Η είδηση ότι στον αγώνα 
μπήκε ο Μπέης της Μάνης με όλους τους Μανιάτες, προκάλεσε ενθουσιασμό 
στους ραγιάδες και άρπαξαν με σιγουριά τα όπλα και ήθελαν να πολεμούν μαζί 
τους διότι είχαν εμπιστοσύνη στην αντρειοσύνη τους.

Από την παιδική τους ηλικία οι Μανιάτες καταγίνονταν με τα όπλα και γνώρι-
ζαν τον τρόπο του πολέμου, γι’ αυτό στα πρώτα βήματα της επανάστασης τον δίδα-
σκαν στους άλλους Έλληνες. Όπως γράφει ο Φωτάκος1, στην αρχή της εξέγερσης 
πολλοί Έλληνες δεν ήξεραν να γεμίσουν το όπλο τους και έβαζαν πρώτα το βόλι 
και μετά τη μπαρούτη. Στην πολιορκία της Τριπολιτσάς οι Μανιάτες ήταν στρατο-
πεδευμένοι πολύ κοντά στο τείχος και προσθέτει: «…επετύχαιναν να εμβάζωσι το 

1. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. «Φιλολογικά χρονι-
κά», Αθήναι 1960, σ. 133.
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βόλι εις τας πολεμίστρας του φρουρίου, επειδή ήσαν συνειθισμένοι από τας πολεμί-
στρας των πύργων των…». Ακόμη περιγράφεται, πως στην αρχή της επανάστασης 
οι Πελοποννήσιοι, αντιμετωπίζοντας στο πολεμικό πεδίο τους Τούρκους, πυρο-
βολούσαν πρόωρα και χωρίς αποτέλεσμα, όταν ακόμη ο εχθρός ήταν μακριά και 
εκτός βολής. Επειδή όμως δεν προλάβαιναν να ξαναγεμίσουν τα όπλα τους τρέ-
πονταν σε άτακτη φυγή. Τέλος, ακόμη η κραυγή «Τούρκοι» τους πανικόβαλε και 
εγκατέλειπαν τη θέση τους.

Αντίθετα οι Μανιάτες δεν ήταν εμποτισμένοι με την ταπείνωση και τη δουλο-
πρέπεια των ραγιάδων, οι οποίοι δεν τολμούσαν ούτε να κοιτάξουν στα μάτια τον 
Τούρκο αφέντη. Οι Μανιάτες χωρίς δισταγμό πολεμούσαν θαρρετά τον κάθε 
εχθρό με την εγωιστική ιδέα ότι υπερέχουν. Από την άλλη μεριά οι Τούρκοι φοβού-
νταν τους Μανιάτες. 

Στην έναρξη της επανάστασης, εκτός από τα λιγοστά λείψανα της κλεφτουριάς 
του Μοριά, εμπειροπόλεμοι ήταν μόνο οι κάτοικοι της Μάνης. Με Μανιάτες ξεκί-
νησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την πορεία του προς το κέντρο της Πελοποννή-
σου και έδωσε τη μάχη στον Άγιο Αθανάσιο της Καρύταινας εναντίον των Τούρκων 
του Φαναρίου (επαρχία Ολυμπίας). Ο Κανέλλος Δεληγιάννης δανείστηκε τον ηρωι-
κό Μανιάτη Ηλία Σαλαφατίνο με την ομάδα του για να ξεσηκώσει τους Καρυτινούς. 
Οι Μανιάτες ήταν μπροστάρηδες και μετέφεραν την επανάσταση από την Καλαμά-
τα στην Κορώνη, το Νεόκαστρο και την Κυπαρισσία (Αρκαδιά), ως το Λεοντάρι και 
την Καρύταινα κι από το Γύθειο στα Βαρδουνοχώρια, τον Μυστρά, τη Βλαχοκερασιά, 
τα Βέρβενα ως τη Μονεμβασία, αυτοί σηματοδότησαν την έναρξη της επανάστασης 
του 1821 κι όχι οι σκόρπιες τουφεκιές ή «κλεφτοδουλειές». Από τη Μάνη έγινε το 
πρώτο σταθερό βήμα του αγώνα για την ανεξαρτησία των Ελλήνων.

Από τους Μανιάτες αγωνιστές μόνο ο Ηλίας Σαλαφατίνος2 κατέγραψε μερικά 
από τα γεγονότα που βίωσε στον αγώνα του 1821. Κανένας άλλος Μανιάτης δεν 
άφησε απομνημονεύματα και η δράση τους λεηλατήθηκε από όσους κατέγραψαν 
τον επαναστατικό βίο τους με εγωκεντρισμό και περισσή υποκειμενικότητα. 

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης3, ιστορώντας την άμυνα στους Μύλους της Λέρνης 
το 1825 απέναντι στον στρατό του Ιμπραήμ πασά, μονοπώλησε την ηγεσία του 
αγώνα. Η Διοίκηση είχε αναθέσει στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, κατόπιν δικής 
του πρότασης, την οχύρωση και φύλαξη της θέσης εκείνης, δεύτερος πήγε ο Δη-
μήτριος Υψηλάντης, με τους τρίτους έφθασε ο Μακρυγιάννης και ακολούθησαν 
πολλοί ακόμη αγωνιστές και οι τακτικοί. Στον δεξιό τομέα της αμυντικής γραμμής 
τοποθετήθηκε ο Υψηλάντης που ήταν ο αρχηγός της επιχείρησης, στον μεσαίο ο 
Μακρυγιάννης με λίγους δικούς του και με πολλούς ακόμη αγωνιστές και στον 
αριστερό ο Μαυρομιχάλης και ο Χ΄́ Μιχάλης. Προς το τέλος έφθασαν μερικές μι-

2. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, Σύντομοι παρατηρήσεις επί τινων περιστατικών αναφερομένων εις 
τα λεγόμενα απομνημονεύματα του κ. Ν. Σπηλιάδου, Αθήναι 1853. 

3. Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, Απόμνημονεύματα, έκδ. «Ιστορική έρευνα», σ. 167 κ.ε.
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κροομάδες και οι τακτικοί, αλλά αμφισβητήθηκε η συμμετοχή των τελευταίων. 
Γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τον αγώνα του Μακρυγιάννη, ενώ οι άλλοι παραγνω-
ρίζονται και συστηματικά αγνοούνται.

Ο Κυριάκος Σιμόπουλος4 στο ξεκίνημα του βιβλίου του «Ιδεολογία και αξιο-
πιστία του Μακρυγιάννη» γράφει: «Όλα τα απομνημονεύματα του Εικοσιένα είναι 
αμφισβητήσιμης αξιοπιστίας. Οι συγγραφείς τους, στρατιωτικοί ή πολιτικοί, μορφω-
μένοι ή αγράμματοι, καπεταναίοι, κοτζαμπάσηδες, ιερωμένοι, λόγιοι, υπήρξαν λίγο 
πολύ πρωταγωνιστές του Αγώνα, με ποικίλλες εμπλοκές, θετικές ή αρνητικές. Και στις 
μαρτυρίες τους εμφανίζουν την προσωπική τους άποψη για γεγονότα και πρόσωπα 
του ξεσηκωμού, αποτυπώνοντας έτσι τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις αντινομίες και 
τα πάθη που συνοδεύουν κάθε επανάσταση».

Συνεχίζοντας παρακάτω προσθέτει: «Ταξικά συμφέροντα και προσωπικές φιλο-
δοξίες, κομματικές αντιπαραθέσεις και ξένες επεμβάσεις υπονόμευσαν την επανάστα-
ση από το ξεκίνημά της. Αδικοχαμένα αίματα, ολέθριοι φατριασμοί. Καταξιώθηκαν 
ανάξιοι, σπιλώθηκαν υπολήψεις. Άλλοι τινάχθηκαν στα μεσούρανα, άλλοι γκρεμίστη-
καν στα τάρταρα».   

Οι ιστοριογράφοι, που βίωσαν την επανάσταση, δεν ήταν απαλλαγμένοι από 
μεροληψία. Άλλος ύμνησε τον Υψηλάντη, άλλος τον Κολοκοτρώνη, άλλος τον 
Μαυροκορδάτο και κανένας δεν ασχολήθηκε όσο θα έπρεπε με τους αγώνες των 
Μανιατών. Γι’ αυτό είναι οι αδικημένοι και παραγκωνισμένοι της ιστορίας. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του σε μια μόνο περίπτωση εξυμνεί τους 
Μανιάτες, όταν στον Άγιο Αθανάσιο της Καρύταινας πολέμησαν τους Φαναρίτες 
Τούρκους υπό τις οδηγίες του. 

Οι Μανιάτες, με τη φτώχεια που τους μάστιζε, ήταν επόμενο να ρέπουν περισ-
σότερο των άλλων στη λαφυραγωγία. Είναι γνωστά τα περιστατικά που για ασήμα-
ντα ακόμη αντικείμενα δεν δίσταζαν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να αρπά-
ξουν ένα ασκί λάδι ή ένα γαϊδούρι κάτω από συνεχείς πυροβολισμούς. Την πέτρα 
όμως του αναθέματος στους Μανιάτες έριξε ο Θ. Κολοκοτρώνης, γράφοντας ότι 
κατά την εισβολή του Δράμαλη στην Αργολίδα: «Οι Μανιάταις έγδυσαν το Άργος 
κι έφυγαν». Καθένας θα εννοήσει ότι όλοι οι Μανιάτες, αφού φορτώθηκαν τα λά-
φυρα από το Άργος, γύρισαν στην πατρίδα τους. Πράγματι έφυγαν λίγοι Μανιάτες, 
όσοι είχαν πάει εκεί για τη λαφυραγωγία του Ναυπλίου. Τα πολεμικά όμως σώμα-
τα των Μανιατών έμειναν, συνέβαλαν στο κάψιμο των καρπών της Αργολικής πε-
διάδας, πολέμησαν στη μάχη του Άργους, στην υπεράσπιση του κάστρου και στη 
μάχη των Αμπελιών, όπου είχαν και απώλειες. Αλλά ποιός έμεινε αμέτοχος της 
λαφυραγωγίας, μήπως οι ναύτες ή οι στρατιώτες των σωμάτων των παιδιών του; 
Υπήρχε προκατάληψη απέναντι στους Μανιάτες και τους αδίκησε.

4. Κ υ ρ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Ιδεολογία και αξιοπιστία του Μακρυγιάννη. Γ  ́έκδ. «Στάχυ», σ. 7.
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Πριν 80 περίπου χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο του Δημητρίου Γατόπουλου5, 
«Τα 100 Ελληνικά χρόνια», στο οποίο υπάρχει ο ισχυρισμός ότι το 1821 οι Μανιάτες 
δεν ήθελαν να ξεσηκωθούν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τους έστειλε ένα γράμ-
μα και τους παρακινούσε να πάρουν μέρος στον αγώνα. Η επιστολή που δημοσίευ-
σε ήταν αχρονολόγητη, φαινόταν μόνο ότι ήταν γραμμένη στο Γεράκι της Λακωνίας. 
Την επιστολή αυτή παρέθεσε στο βιβλίο του και ο Γιάννης Κορδάτος6 για να επικα-
λεσθεί και αυτός την απροθυμία των Μανιατών να ξεσηκωθούν το 1821. Αυτός με 
τη σειρά του παρέλειψε να σημειώσει ότι το γράμμα αυτό συντάχθηκε στο Γεράκι, 
προφανώς για να μην κινήσει υποψίες. Ήταν σε όλους γνωστό ότι πριν από την επα-
νάσταση ο Θ. Κολοκοτρώνης διέμενε στην Καρδαμύλη και όχι στο Γεράκι. Πέρασαν 
πολλά χρόνια και δεν καταγγέλθηκε η παραποίηση της ιστορίας. Η επιστολή αυτή 
είχε δημοσιευθεί από τον Γενναίο Κολοκοτρώνη και ο πατέρας του την είχε γράψει 
όταν ήταν στο Γεράκι το 1825. Τότε, ο Ιμπραήμ είχε εισβάλλει στη Λακωνία και με 
την επιστολή του ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπαθούσε να φέρει τους Μανιάτες κοντά 
του και δεν είχε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Να ένα παράδειγμα παραποίησης 
της ιστορίας, που δεν ήταν αποτέλεσμα απροσεξίας, αλλά επινοήθηκε με πρόθεση 
και παρέσυρε και άλλους στην ανακρίβεια εκούσια ή ακούσια.

Πολλά ακόμη τέτοια παραδείγματα αποτέλεσαν κίνητρο για τη συγγραφή αυ-
τού του βιβλίου. Δεν θα πρέπει όμως οι Μανιάτες και οι φιλομανιάτες να περιμέ-
νουν να διαβάσουν μόνο ηρωισμούς και κατορθώματα. Δεν υπάρχει η πρόθεση να 
είναι ο πανηγυρικός της Μανιάτικης προσφοράς, αλλά η καταγραφή θετικών και 
αρνητικών γεγονότων στον απελευθερωτικό αγώνα. Κανείς από τους αγωνιστές 
δεν υπήρξε τέλειος και η ακηδεμόνευτη ιστορία πρέπει να παρουσιάζει χωρίς προ-
κατάληψη όλες τις πλευρές της δράσης τους, τα προτερήματά τους, τους αγώνες 
τους, αλλά ακόμη τις αδυναμίες και τα ελαττώματά τους. Όλοι συγκαταλέγονται 
στους θεμελιωτές της ελευθερίας μας και υποκλινόμαστε στη θύμησή τους, αλλά 
πρέπει να σεβόμαστε και τις επιταγές της ιστορίας, που απαιτεί την αλήθεια. Πρέ-
πει να ακολουθούμε την αλήθεια ακόμη και όταν μας πικραίνει. 

Είναι φανερό ότι τα ιστορικά γεγονότα στα χέρια των συγγραφέων μοιάζουν με 
μια μάζα πλαστελίνης την οποία καθένας πλάθει κατά βούληση. Μπορεί να είναι οι 
πηγές λανθασμένες και να παρασύρουν τον ιστορικό, αλλά συνήθως υποκρύπτεται 
σκοπιμότητα προερχόμενη από ατομικά συμφέροντα, τοπικιστικές προτιμήσεις ή 
προσωπολατρία, ιδεολογικές προκαταλήψεις ή ακόμη ταξικές παρωπίδες κλπ. 

Επειδή πρόθεση του συγγραφέα είναι να υπηρετήσει την ιστορική αλήθεια, 
χρησιμοποίησε βασικά για οδηγό τα έγγραφα των αρχείων και δευτερευόντως τα 
απομνημονεύματα των αγωνιστών και τους ιστοριογράφους. Ίσως γίνεται κατά-
χρηση στην παρουσίαση αποσπασμάτων από έγγραφα ή βιβλία, θεωρήθηκε όμως 

5. Δ η μ. Γα τ ό π ο υ λ ο υ, Τα 100 Ελληνικά Χρόνια, έκδ. Δημητράκου, σ. 125.
6. Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα 1957, τόμ. Β́ , σ. 102.
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απαραίτητο για να φέρει τον αναγνώστη πιο κοντά στα ιστορούμενα χρόνια και 
τους ανθρώπους τους. 

Όταν υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις ή διαφορές στην περιγραφή γεγονότων, 
μαχών κ.ά., παρουσιάζονται οι επικρατέστερες, ώστε ο αναγνώστης να επιλέγει 
μεταξύ τους, παρά να προβάλεται αποκλειστικά η προτίμηση του συγγραφέα.

Είναι αλήθεια ότι οι υποσημειώσεις και οι βιβλιογραφικές παραπομπές είναι 
πολυάριθμες, που πολλές φορές αφήνουν τον μέσο αναγνώστη αδιάφορο ή ακόμη 
και τον ενοχλούν. Αλλά το βιβλίο αυτό, μοναδικό για την ολοκληρωτική συμβολή 
των Μανιατών στην επανάσταση του 1821, πρέπει να παρουσιάσει με ακρίβεια και 
με λεπτομέρεια τις πηγές του. Αυτές ίσως αποδειχθούν πολύτιμες στους μελετητές 
της ιστορίας και απαραίτητες σε όποιον θα ήθελε να κάνει κριτική ή να ασχοληθεί 
διεξοδικά με ένα ειδικό θέμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο να επα-
ναλαμβάνονται μερικές λεπτομέρειες, που έχουν περάσει λανθασμένα στην ιστορι-
ογραφία, επειδή πολλοί από τους αναγνώστες θα ενδιαφέρονται αποσπασματικά 
για ένα μόνο θέμα, δεν θα έπρεπε να τους διαφύγουν.

Στο βιβλίο αυτό, χωρίς φειδώ, γίνεται χρήση σχεδιαγραμμάτων από τις αναφε-
ρόμενες μάχες για να μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθήσει καλύτερα τα ιστο-
ρούμενα γεγονότα. Με λίγες εξαιρέσεις τα σχεδιαγράμματα αυτά προέρχονται από 
τις αξιόλογες μελέτες του ταξιάρχου ε.α. Κωνσταντίνου Λ. Κοτσώνη. Οι φωτογρα-
φίες προέρχονται από το βιβλίο του Νικολάου Καλαποθαράκου, «Μάνη φωτεινός 
και ελεύθερος τόπος», το «Λεύκωμα του 1821», έκδοση «Ελεύθερος τύπος» και τη 
συλλογή φωτογραφιών του Κλεάνθη Γ. Καπετανάκη. 

Για να διευκολυνθούν οι αναγνώστες, που ενδιαφέρονται να έρθουν σε αμεσό-
τερη επαφή με τις ιστορικές πηγές και πλήθος άλλων πληροφοριών για τη Μάνη, 
κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν προς χρήση στο διαδίκτυο, στην ιστοδελίδα της Εται-
ρείας Λακωνικών Σπουδών (www.etlasp.gr), στην σελίδα Μελέτες «Τετράδια Ιστο-
ρίας της Μάνης», τα έγγραφα τα οποία έχουν μεταγραφεί για πρώτη φορά ή μερι-
κές φορές έχουν δανεισθεί από άλλα βιβλία, που ίσως δεν θα ήταν προσιτά στον 
κάθε αναγνώστη. Στα έγγραφα αυτά δεν έχει τηρηθεί πάντοτε η ορθογραφία των 
κειμένων, γιατί πολλές φορές η μεταγραφή γινόταν καθ’ υπαγόρευση. 

Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω την κόρη μου Σοφία, επίκουρη κα-
θηγήτρια της Παλαιογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η 
οποία συνέβαλε στη μεταγραφή ενός μεγάλου αριθμού εγγράφων, που είχα συλλέ-
ξει από αρχεία για τις συγγραφές μου. Όσα έγγραφα αναφέρονται στην κατάληψη 
της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ το 1825 έχουν δημοσιευθεί από την Σοφία στην 
Κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας της Καλαμάτας «Ελευθερία» από 29 Ιανουα-
ρίου 2006 μέχρι 10 Ιουνίου 2007.

Τέλος θερμά ευχαριστώ τη σύζυγό μου Λιάνα, το γένος Γεωργίου Σπανέα από 
τη Μεγάλη Μαντίνεια της Έξω Μάνης, που μου συμπαραστάθηκε στη μακρόχρονη 
απασχόληση μου με την ιστορία της Μάνης και με βοήθησε με μεταφράσεις  από 
τη γαλλική γλώσσα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Μάνη εκτείνεται στις νότιες βουνοπλαγιές του Ταϋγέτου και στη χιλιόχρονη 
ιστορική της πορεία τα σύνορά της δεν ήταν σταθερά. Στις τελευταίες δεκαετίες 
της τουρκοκρατίας άρχιζαν από τή βορειοδυτική γωνία του Λακωνικού κόλπου, 
από τη θέση Κακοσκάλι, για να καταλήξουν στη βορειοανατολική γωνία του Μεσ-
σηνιακού κόλπου, όπου τη διαχώριζε από τη Μεσσηνία ο χείμαρρος Ξερίλας.

Το όνομα Μάνη ή Μαΐνη απαντάται για πρώτη φορά στα τέλη του ενάτου αι-
ώνα ως επισκοπή Μαΐνης. Φαίνεται ότι τότε περιοριζόταν στη Μέσα Μάνη ή ίσως 
στον πρώην δήμο Μέσσης, όπου βρίσκεται το κάστρο της Μαΐνης (Τηγάνι) στον 
Μέζαπο. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το όνομα Μάνη ταυτίστηκε με την περιοχή 
στην οποία οι Τούρκοι δεν είχαν απόλυτη κυριότητα και δεν την πατούσαν χωρίς 
προηγούμενη άδεια του Μπέη ή του τοπικού καπετάνιου.

Πριν από το 1834, που οικίστηκε η σημερινή πόλη της Σπάρτης, η Μάνη είχε 
το όνομα Σπάρτη και οι Μανιάτες λέγονταν Σπαρτιάτες. Το 1603 αναφέρεται ότι 
επισκέφθηκαν τη Ρώμη αντιπρόσωποι της Μάνης, αποκαλούμενοι Σπαρτάνοι ή 
Μαϊνώτες. Στην έναρξη της επανάστασης ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ηγήθηκε 
στην Καλαμάτα του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατοπέδου. Στα χρόνια του 
Καποδίστρια η Μάνη διαιρέθηκε σε Ανατολική και Δυτική Σπάρτη.

Στους αιώνες της τουρκοκρατίας και τον καιρό της επανάστασης του 1821 η 
Μάνη ήταν ένας τόπος άγονος, κακοτράχαλος, σχεδόν παντού άνυδρος, χωρίς 
δρόμους, γεμάτος από στενωσιές κατάλληλες για ενέδρες ή αμυντικό πόλεμο. Πα-
ράλληλα με τη φυσική διαμόρφωση του τόπου και οι πολεμικές αρετές των κατοί-
κων της έκαναν τη Μάνη να είναι το φόβητρο των Τούρκων. Μόνο από τη θάλασσα 
μπορούσε να προσβληθεί αποτελεσματικά η Μάνη, ιδιαίτερα οι παραλιακοί οικι-
σμοί της, που ήταν εκτεθειμένοι στα πυροβόλα του εχθρικού στόλου.

Τα χρόνια που προηγήθηκαν της ελληνικής επανάστασης, πριν η Ιερά Συμμαχία 
των Ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλει την ειρήνη, η Μάνη τραβούσε το ενδιαφέρον 
των ξένων κρατών. Τους προσέφερε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο τόπος της 
σαν χριστιανικό προγεφύρωμα στην ετοιμοθάνατη αχανή Οθωμανική αυτοκρατο-
ρία. Μετά την επιβολή της ειρήνης η σημασία της Μάνης περιορίστηκε και το ενδι-
αφέρον των ξένων γι’ αυτή μηδενίστηκε.  

Οι Μανιάτες σε περίπτωση εχθρικής προσβολής συνήθιζαν να ξεχνούν τις με-
ταξύ τους διαφορές, ξεσηκώνονταν από τα χωριά οι ένοπλοι κι αδελφωμένοι πολε-
μούσαν τον εισβολέα. Ήταν έμπειροι στον αμυντικό πόλεμο και τις ενέδρες, όπου 
προφυλαγμένοι πίσω από ένα βράχο πολεμούσαν επίμονα και λόγω της εμπειρίας 
τους οι τουφεκιές τους ήταν ευθύβολες και αποτελεσματικές. Παράλληλα έδει-
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χναν ικανότητα στις επιδρομές, ιδιαίτερα τις νυχτερινές, που γίνονταν για αρπαγή 
τροφίμων, ζώων κλπ. ή στις πειρατικές καταδρομές, που η επίδοσή τους είχε γίνει 
το φόβητρο των θαλασσινών.

Τη ληστρική συμπεριφορά επέβαλε η πενιχρή γεωργική παραγωγή του τόπου 
τους, που επαρκούσε για το βιοπορισμό τεσσάρων έως εννέα μηνών για τους πιο 
εύπορους. Όταν και η αρπαγή, έστω και των πιο φθηνών αντικειμένων, δεν ικα-
νοποιούσε τις ανάγκες τους μεταβάλλονταν άλλοτε σε ειρηνικούς εργάτες στη σι-
τοβόλο περιοχή του Έλους ή στους ελαιώνες τις Κορώνης, ενώ άλλοτε έβγαιναν 
κλέφτες στον Μοριά ή πειρατές στις θάλασσές τους. Η πυκνοκατοικημένη και 
φτωχή Μάνη έκανε τους στερημένους από αγαθά ανθρώπους της λιτοδίαιτους και 
ανθεκτικούς στην ανέχεια, παράλληλα όμως και εριστικούς, σκληρούς και εκδι-
κητικούς. Στον τόπο τους δεν έλειπαν οι εμφύλιες συγκρούσεις κι οι περισσότεροι 
άντρες χάνονταν από βόλι στην ακμή της νιότης τους.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι ξένοι επισκέπτες της Μάνης εντυπωσιάζο-
νταν από τις παρατηρούμενες διαφορές ανάμεσα στους Μανιάτες και τους λοιπούς 
κατοίκους του Μοριά. Οι τελευταίοι ζούσαν κάτω από τη σκιά ενός υπερόπτη και 
αλαζόνα δυνάστη, που δεν ήταν διστακτικός για κάθε είδους ταπείνωση, αρπαγή και 
βιαιοπραγία σε βάρος των ραγιάδων. Καθώς γράφουν οι περιηγητές7, στον Μοριά 
οι άνδρες είχαν χάσει την ανδροπρέπειά τους, ήταν φοβισμένοι, ταπεινωμένοι και 
δουλοπρεπείς απέναντι στους κατακτητές. Οι Μοραΐτισσες ζούσαν με τον φόβο της 
αρπαγής, γι’ αυτό αποτραβηγμένες από τις πλατείες και τις αγορές, κρύβονταν πίσω 
από τα μισόκλειστα παράθυρά τους, μήπως προκαλέσουν την επιθυμία κάποιου 
Τούρκου περαστικού. Αντίθετα ο Μανιάτης διατηρώντας τον ανδρισμό του, ήταν 
εγωιστής και περήφανος για τον εαυτό του, τη γενιά του και τον τόπο του. Παράλλη-
λα οι Μανιάτισσες, αφέντρες στο σπιτικό τους, ήταν θαρραλέες και δεν δίσταζαν να 
πλησιάσουν τους άνδρες, ακόμη και τους περαστικούς, διότι είχαν τη σιγουριά της 
ασφάλειας και του σεβασμού που έδειχναν οι άνδρες προς αυτές. 

Οι γυναίκες στους Δολούς της Μάνης, γράφει ο περιηγητής C. R. Cockerell8, την 
ημέρα της Λαμπρής που τις είδε, ήταν όμορφες, καλοντυμένες και γελαστές. Με θάρ-
ρος πλησίαζαν τους ξένους και ρωτούσαν γι’ αυτούς. Δεν έδειχναν φόβο, διότι κανένας 
δεν θα τολμούσε να τις προσβάλει. Συμπέρανε πως «…η ελευθερία έχει αλλάξει την όψη 
και τους τρόπους των ανθρώπων και τους έχει κάνει χαρούμενους κι ευτυχισμένους…» 

Ένας άλλος περαστικός, ο Bory de Saint Vincent9, είδε γυναίκες στους αγρούς 
να εργάζονται και τις ρώτησε, πού ήταν οι άνδρες τους και τα αδέλφια τους. Του 

7. S i b t h o r p, in: Robert Walpole, Travels in various countries of the East, being a continuation 
of memoirs relating to the European and Asiatic Turkey. London 1820, σ. 61,

8. Σ ο φ ί α ς  Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι εντυπώσεις του περιηγητή C. R. Cockerell από τους Δολούς και 
την Καρδαμύλη, Ιθώμη 29-30(1990)67. (C. R. Cockerell, Travels in Southern Europe and the Levant, 
London 1903.)

9. B o r y  d e  S a i n t  V i n c e n t, Expedition  Scientifique de Morea, section Physique. Paris 
1832, τόμ. 1, σ. 345-6.
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απάντησαν πως οι δουλειές στα χωράφια δεν είναι για τους άνδρες, οι οποίοι είναι 
προορισμένοι για τα όπλα και την πολιτική. Αυτές με τη συμπεριφορά τους έκαναν 
τους Μανιάτες περήφανους και τους ανάγκαζαν με τον τρόπο αυτό να μη λογαριά-
ζουν τον θάνατο και να φθάνουν στον ηρωισμό.

Το σπίτι για τη Μανιάτισσα ήταν το βασίλειό της. Αυτή είχε τη διαχείριση «έκα-
νε το κουμάντο», αλλά συγχρόνως είχε και την υποχρέωση να επιμελείται του βι-
οπορισμού της οικογένειας. Μόνο τις βαριές δουλειές αναλάμβαναν οι άνδρες, 
όπως το όργωμα και το κυνήγι. Πολλές φορές όμως ο άνδρας του σπιτιού χανόταν 
νωρίς στις συνηθισμένες ένοπλες συγκρούσεις και τότε όλο το φορτίο έπεφτε στις 
πλάτες των άξιων γυναικών. 

Τα Μανιατόπουλα από μικρή ηλικία διδάσκονταν από τη συμπεριφορά της μά-
νας τους την οικογενειακή πειθαρχία και την ηθική. Ο πατέρας ήταν σεβαστός και 
δεν δεχόταν αντιρρήσεις. Πάνω απ’ αυτόν ήταν μόνο η γενιά, που έκανε τους Μα-
νιάτες περήφανους κι ασυμβίβαστους. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γενιά, τόσο ισχυ-
ρότερος ένιωθε κι ο ίδιος. Γι’ αυτό θεωρούσε τον εαυτό του στρατευμένο στη γενιά 
και ήταν έτοιμος να εκτελέσει τις εντολές της, όσο επικίνδυνες κι αν ήταν. Οι Μα-
νιατοπούλες και μετά το γάμο τους κρατούσαν δεσμούς με την πατρική τους οικο-
γένεια, ιδιαίτερα αν ήταν μια από τις ισχυρότερες του τόπου.

Αν χανόταν ο πατέρας τα ηνία της οικογένειας αναλάμβανε η μητέρα μέχρι τα 
βαθιά της γεράματα και τα παιδιά της δεν πρόβαλαν αντιρρήσεις στις αποφάσεις 
της. Στα αδέλφια υπήρχε ιεραρχία και τους γονείς μετά το χαμό τους διαδεχόταν ο 
πρωτότοκος αδελφός και κρατούσε την οικογένεια ενωμένη.

Η μανιάτικη γενιά αποτελούσε την κοινωνική μονάδα στη Μάνη και ενεργού-
σε σαν σύνολο. Οι γάμοι των νέων, οι κουμπαριές, οι αγοραπωλησίες, οι φιλίες, οι 
έχθρες δεν ήταν έργο ενός, αλλά απόφαση όλης της γενιάς. Το αποφάσιζαν οι γέ-
ροντες της οικογένειας που συνέρχονταν σε συνέλευση, τη γεροντική και ο ικανό-
τερος ή ο γηραιότερος ήταν ο πρωτόγερος, δηλαδή ο πρώτος στην ιεραρχία.

Το Μανιατόπουλο περίπου τα πρώτα 7-8 χρόνια της ζωής του τα περνούσε στο 
σπίτι υπό την επίβλεψη και τη διαπαιδαγώγηση της μάνας του ή κάποιας μεγαλύ-
τερης αδελφής του. Μετά τα αγόρια τα αναλάμβανε ο πατέρας για να μάθουν τον 
αγώνα της ζωής. Προηγουμένως από το σπίτι είχαν διδαχθεί τον σεβασμό στον πα-
τέρα, τη μητέρα και κάθε μεγαλύτερο, όπως και την ατομική τους αξιοσύνη, που 
έπρεπε να την αποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση. Πάνω από τον καθένα ήταν η οι-
κογένεια και όφειλε αφοσίωση στη γενιά μέχρι αυταπάρνησης. 

Στην Καρδαμύλη, όπως μας πληροφορεί ο Άγγλος περιηγητής John Morritt10, 
υπήρχε τόπος όπου τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μάθαιναν σκοποβολή και επι-

10. M o r r i t t  J, The district of Maina, ιn: Robert Walpole, Travels in various countries of the 
East, being a continuation of memoirs relating to the European and Asiatic Turkey, London 1820, σσ. 
48, 50.
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δίδονταν σε αθλήματα. Με την προγύμναση αυτή ο Μανιάτης γινόταν λεπτός, ευκί-
νητος, λιτοδίαιτος, συνηθισμένος στην πείνα και ανεξάντλητος σε αντοχή. 

Το αγόρι εκπαιδευόταν από τον πατέρα, τον οποίο ακολουθούσε παντού. Μά-
θαινε τη χρήση των όπλων και έφερε στον ώμο του ένα τουφέκι μεγαλύτερο από 
το μπόι του. Έπαιρνε μέρος σε ένοπλες συμπλοκές δίπλα στον πατέρα του και ανα-
λάμβανε να γεμίζει τα όπλα του πατέρα και το δικό του, με τα οποία πυροβολούσε 
ο πατέρας και οι δυό τους αποτελούσαν ένα άξιο δίδυμο πολεμιστών. 

Στις πολεμικές μικρο-συγκρούσεις, που ήταν συνηθισμένες στη Μάνη, οι γυναί-
κες της οικογένειας πολλές φορές στέκονταν απόμακρα και παρατηρούσαν τους 
άνδρες και αδελφούς τους να πολεμούν. Κάτω από το μάτι της οικογένειας δεν τολ-
μούσε κανείς να δειλιάσει και να δείξει την πλάτη του στον αντίπαλο, διότι δεν θα 
μπορούσε  να αντιμετωπίσει την κριτική των γυναικών. Όμως δεν έμεναν πάντοτε 
οι γυναίκες μακριά από τις μάχες, αλλά πολλές φορές έπαιρναν μέρος σ’ αυτές και 
μπορεί να πολεμούσαν με όπλα ή να περιορίζονταν μόνο σε πετροβολητό. Για τον 
Μανιάτη ήταν ντροπή να πυροβολήσει εναντίον γυναικών. Μόνο στις Μανιάτισσες 
επιτρεπόταν να πυροβολήσουν γυναίκες. Όπως είπε κάποτε ο Χριστόδουλος Χρη-
στέας, η αδελφή του με καμιά τριανταριά γυναίκες είχαν πάρει μέρος σε εκστρατεία 
και από αυτές υπήρξαν νεκρές, ενώ η αδελφή του είχε τραυματιστεί.

Οι Μοραΐτες ένιωθαν περηφάνεια όταν άκουγαν κατορθώματα των Μανιατών, 
διότι πίστευαν πως μια μέρα θα πρωτοστατούσαν στον αγώνα της λευτεριάς. Ακό-
μη τους γέμιζε σιγουριά η σκέψη, πως αν μια μέρα βρεθούν υπό διωγμό από τους 
Τούρκους, καταφεύγοντας στη Μάνη, θα εύρισκαν ένα ασφαλές και φιλόξενο κα-
ταφύγιο.

Όταν η Φιλική Εταιρεία θέλησε να προσηλυτίσει τους Μοραΐτες στην ιδέα της 
επανάστασης, πρώτα στράφηκε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, διότι δεν ήταν δυ-
νατόν να ξεκινήσει επανάσταση στην Πελοπόννησο χωρίς τη Μάνη και τους Μα-
νιάτες με τους ηγέτες τους. 

Ο Φωτάκος11, υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έγραψε ότι οι Πελο-
ποννήσιοι έλεγαν πως η τουφεκιά του Μανιάτη βροντά περισσότερο από το κανό-
νι. Αυτή η ιδέα με το συμβολικό της χαρακτήρα είχε τεράστια επίδραση στο ηθικό 
των Πελοποννήσιων επαναστατών, που συνήθως παραβλέπεται από τους ιστορι-
κούς. Στο τέλος ακούστηκε από μερικούς ότι οι Μανιάτες στην πολιορκία της Τρι-
πολιτσάς δεν έκαναν κανένα σπουδαίο κατόρθωμα. Αλλά η μεγαλύτερη υπηρεσία 
που μπορούσαν να προσφέρουν και την πρόσφεραν, ήταν η ενθάρρυνση των πο-
λεμιστών από άλλες περιοχές. Αυτούς τους μεταμόρφωσαν σε άξιους πολεμιστές, 
απαλλάσσοντάς τους από τον φόβο που τους προκαλούσε ακόμη και η κραυγή 
«έρχονται οι Τούρκοι».

11. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα σ. 288.
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Οι πρώτες μάχες, στις οποίες έλαβαν μέρος οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, συ-
νήθως κατέληγαν σε διάλυση. Ο Φωτάκος12 γράφει ότι τότε μόνο κοντά στον Ηλία 
και τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη ή τον Διονύσιο Μούρτζινο εμπιστεύονταν να 
πάνε οι πολεμιστές και χάρη σ’ αυτή την προτίμηση συγκεντρώθηκαν αγωνιστές 
στο Βαλτέτσι και θεμελιώθηκε εκεί η επανάσταση με πρωτεργάτες τους Μανιάτες.

Στα πρώτα βήματά της η επανάσταση του 1821 στον Μοριά στηρίχθηκε στις 
πολεμικές ενέργειες των Μανιατών και στη φήμη τους ως τουρκομάχων που τους 
συνόδευε και έδινε θάρρος στους Πελοποννήσιους να πολεμούν δίπλα τους. Η νίκη 
στο Βαλτέτσι, που εδραίωσε την εξέγερση των Ελλήνων, αποτελεί την απόδειξη. 
Αλλα και μετά την πτώση του Μεσολογγίου, η επανάσταση που βρισκόταν στο 
ψυχορράγημά της, με τις μάχες στη Βέργα, το Διρό και τον Πολυάραβο δέχθηκε 
το φιλί της ζωής από τη Μάνη. Οι εξεγερμένοι Έλληνες, ιδιαίτερα οι Μεσσήνιοι 
που τους παρείχε διαρκώς άσυλο η Μάνη, άντεξαν κι αρνήθηκαν το προσκύνημα 
του βάρβαρου κατακτητή. Παράλληλα οι λαοί της Ευρώπης είδαν ότι ο ελληνικός 
λαός δεν υποτάσσεται ολοκληρωτικά και γιγάντωσαν την απαίτησή τους για πα-
ρέμβαση των βασιλέων τους. Όλα αυτά οδήγησαν στη ναυμαχία του Ναβαρίνου 
που θεμελίωσε την ελευθερία μας.

12. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα σ. 97.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
1821-1822

Η Φιλική Εταιρεία και το έργο της

Αναφορικά με τα κίνητρα που ώθησαν τους Έλληνες στην επανάσταση το 1821 
ο D. Dakin13 γράφει: «...Μολονότι είχαν, επί αιώνες συνεργαστεί με τους αλλόθρη-
σκους αφέντες τους, δεν είχαν πάψει να τους αντιμετωπίζουν με άγριο μίσος και βα-
θιά περιφρόνηση. Είχαν μια έμφυτη συνωμοτική διάθεση κι ένα έντονο αίσθημα το-
πικής ανεξαρτησίας· είχαν ακόμη ένα είδος εθνικής συνείδησης, τον ελληνισμό τους, 
που καλλιεργήθηκε χάρη στην εκκλησία και την επιβίωση της ελληνικής γλώσσας14. 
Πολλοί Έλληνες είχαν ποικιλότροπα εμποτισθεί με τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Δια-
φωτισμού και είχαν βγάλει τα δικά τους συμπεράσματα βλέποντας την αμερικανική 
ανεξαρτησία, την αναστάτωση της επαναστατημένης Ευρώπης, την εγκαθίδρυση της 
Ιόνιας Πολιτείας και τους αγώνες της Λατινικής Αμερικής...». 

Το 1814 ιδρύθηκε στην Οδησσό η Εταιρεία των Φιλικών από τον Νικόλαο 
Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Στη συνέχεια προ-
στέθηκαν ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο Αθανάσιος και Παναγιώτης Σέ-
κερης, ο Άνθιμος Γαζής κ.ά. Σκοπός της ήταν να προετοιμάσει το έδαφος για μια 
μελλοντική επανάσταση των Ελλήνων. Το έργο της, στηριζόμενο στον μύθο της ξέ-
νης παρέμβασης, υπήρξε σημαντικό και αποδείχθηκε αποτελεσματικό. Ενώ είναι 
γνωστό ότι οι ιδρυτές της ήταν άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερα χαρίσματα ή ικανότητες, 
τελικά η ιστορία τούς δικαίωσε και κατατάσσονται στους πρωτουργούς της ελευ-
θερίας της Ελλάδος. Η οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας είχε δανειστεί πολλά από 
τις μασονικές στοές ή τους καρμπονάρους, ενώ ακόμη έκαναν λόγο για μια μεγάλη 
δύναμη, την «Υπερτάτην Αρχή», που δήθεν βρισκόταν πίσω από την εταιρεία, ώστε 
ο κόσμος να υποθέτει τη Ρωσία και να παίρνει θάρρος. Η μυστικοπάθεια χαρακτή-
ριζε την ίδρυση της εταιρείας, για να κρύβει τη γύμνια της και την αδυναμία της. 

13. D o u g l a s  D a k i n, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μορφωτικό 
ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1983, σ. 106.

14. Αναφέρεται ότι: «...Η Ελληνική γλώσσα διά της διαρκούς εις τας εκκλησιαστικάς τελετάς χρήσεως 
είχε κρατήσει αντιστάθμισίν τινα κατά της εντελούς εξαχρειώσεώς της, εις ην έμελλε να υποπέση διά της 
προσψαύσεως βαρβάρων διαλέκτων...». Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, Ιστορία της Επαναστάσεως και αναγεννήσεως 
της Ελλάδος, Αθήναι 1864, τόμ. Ά , σ. 81.
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Παρ’ όλα αυτά κατόρθωσε τελικά να ενθουσιάσει τον ελληνικό λαό και να τον οδη-
γήσει με επιτυχία στα πρώτα βήματα του αγώνα της απελευθέρωσης.

Υπήρξε ακράδαντος και διαρκής πεποίθηση των Ελλήνων ότι η ελευθερία τους 
θα έλθει από τη Ρωσία και ότι η Φιλική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στη Ρωσία θα 
αποτελούσε και όργανό της. Ο Σπ. Τρικούπης15 στην Ιστορία του γράφει: «...έθε-
σαν την Εταιρίαν υπό το μυστηριώδες όνομα αγνώστου και ανυπάρκτου υπερτάτης 
Αρχής, υπαινιττόμενοι την Αυλήν της Ρωσίας... Αλλ’ όπως και αν θεωρήση τις την 
Φιλικήν Εταιρίαν, οιαδήποτε και αν υποβάλη τα αίτια εξ ων κινούμενοι οι συστηταί 
της συνέλαβαν και επραγματοποίησαν την ιδέαν της συστάσεώς της, και οποία τεχνά-
σματα εις διάδοσιν αυτής και αν μετεχειρίσθησαν, οφείλει να ομολογήση, ότι συνέδε-
σε αύτη όλην την Ελλάδα δια τον προσηλυτισμόν της και προητοίμασε και ήνοιξε τον 
αγώνα δια της μυστηριώδους συνεργείας της...».

Μέχρι το 1817 η Εταιρεία των Φιλικών δεν αριθμούσε παρά μόνο είκοσι μέλη, 
έως ότου πέρασε από την Οδυσσό μια ομάδα Ελλήνων στρατιωτικών. Ήταν πρώην 
αξιωματικοί του ρωσικού στρατού των Ιονίων Νήσων, οι οποίοι πήγαιναν στην Αγία 
Πετρούπολη, για να επισκεφθούν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Πίστευαν ότι δι’ αυτού 
θα συναντούσαν τον Τσάρο της Ρωσίας προκειμένου να του ζητήσουν βοήθεια για 
τις παλαιές τους υπηρεσίες. Ανάμεσά τους ήταν ο Αναγνωσταράς16 (Χρήστος Πα-
παγεωργίου) από τον Άγριλο της Μεσσηνίας και οι Μανιάτες Ηλίας Χρυσοσπά-
θης17 από το Κοτρώνι του Λεύκτρου και Παναγιώτης Δημητρόπουλος από τα Σκυ-
φιάνικα του Μαλεβρίου. Πέρα από αυτούς ήταν ακόμη ο Παναγιώτης Παπαθανα-
σόπουλος από το Γεωργίτσι κλπ. 

Με την επιστροφή από την Αγία Πετρούπολη των παλαιών αξιωματικών στην 
Οδησσό και την Κωνσταντινούπολη άρχισε περίοδος ενεργοποίησης της Εταιρεί-
ας. Ένας από τους πιο δραστήριους Φιλικούς υπήρξε ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος 
Δικαίος ή Παπαφλέσσας από την Πολιανή της Μεσσηνίας, που κατηχήθηκε στις 
21 Ιουνίου 1818 από τον συμπατριώτη του Αναγνωσταρά. Ο Δικαίος μύησε στη Φι-
λική Εταιρεία τον Καλαματιανό έμπορο Καμαρινό Κ. Κυριακό, που η οικογένειά 
του είχε καλές σχέσεις με τους Μανιάτες καπετάνιους, στον οποίο ανέθεσαν να 
προσηλυτίσει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στη Μάνη πήγε και ο Ηλίας Χρυσο-

15. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. Χάρη Πάτση, Αθήναι 1959, τόμ. 
Ά , σ. 79.

16. Ο Αναγνωσταράς ήταν γιός του παπά Γεωργίου Κορομηλά και βαφτίστηκε Χρήστος, προορι-
ζόταν δε για ιερωμένος και γι’ αυτό χειροτονήθηκε «αναγνώστης». Επειδή ήταν μεγαλόσωμος και θυ-
μώδης έλαβε το παρωνύμιο Αναγνωσταράς, το οποίο επικράτησε τόσο του βαφτιστικού, όσο και του 
οικογενειακού του ονόματος. Γ. Κ ο ρ ο μ η λ ά, Καταγωγή και επώνυμον του στρατηγού-υπουργού Ανα-
γνωσταρά εις Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, Μεσσηνιακά 2(1970)205.

17. Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 18 Οκτωβρίου 1817 και είχε αριθμό 
μητρώου 21. Β α λ. Μ έ ξ α, Οι Φιλικοί, Αθήναι 1937, σ. 4. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλία Π. Χρυσοσπάθη 
«Εκστρατείαι και διατριβαί» 1821, Λακωνικαί Σπουδαί 7(1983)361 κ.ε. Α λ. Χ ρ υ σ ο μ ά λ λ η, Ηλίας 
Χρυσοσπάθης, ο πρώτος Μανιάτης Φιλικός, Ιθώμη 17(Ιαν.-Μάιος 1977) 27-33. 
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σπάθης και σε λίγο χρόνο η Εταιρεία διαδόθηκε στους πιο αξιόλογους Μανιάτες18. 
Ανάλογη ήταν η υποδοχή και αποδοχή της Εταιρεία στη Μεσσηνία και τη λοιπή 
Πελοπόννησο. Οι καπετάνιοι, οι πρόκριτοι, οι αρχιερείς, όλοι σχεδόν είχαν γίνει 
μέλη της Εταιρείας των Φιλικών.

Η Φιλική Εταιρεία στις 15 Μαΐου 1819 έστειλε στη Μάνη το Χριστόφορο Περ-
ραιβό19 μαζί με 18 Σουλιώτες με πρόσχημα την ίδρυση σχολείου, στην πραγματικό-
τητα όμως για την προετοιμασία της επανάστασης. Η λέξη σχολείο ήταν συνθημα-
τική και σήμαινε τον απελευθερωτικό αγώνα. Οι οικογένειες του Παναγιώτη Μούρ-
τζινου και του πρώην Αντώνμπεη Γρηγοράκη αναγνώρισαν ως μόνιμο ηγέτη της 
Μάνης τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, έστω κι αν οι Τούρκοι μετέπειτα θα άλλαζαν 
τον μπέη και συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Ο Γρηγόριος ο Ε΄, Πατριάρχης της Κων-
σταντινουπόλεως, ενίσχυσε την ίδρυση σχολείου στη Μάνη, δηλαδή την προετοιμα-
σία της επανάστασης με το ποσό των 7.500 ταλλήρων (περίπου 45.000 γροσίων).

Την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας δεν δέχθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο 
οποίος θεωρούσε τότε άκαιρη κάθε επαναστατική δραστηριότητα, λόγω των αφο-
ρισμών της Ιεράς Συμμαχίας. Αρχηγός της Εταιρείας αναδείχθηκε ο πρίγκιπας 
Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Γενικού Εφόρου της Αρχής.

Το αρχικό σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας προέβλεπε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης20 
να πάει στην Τεργέστη και τον Νοέμβριο του 1820 με το πλοίο του Ορλώφ από 
τις Σπέτσες να αποβιβασθεί στη Μάνη και να αρχίσει αμέσως την επανάσταση. Τα 
σχέδια της Φιλικής Εταιρείας προέβλεπαν ακόμη οι Σουλιώτες, που διέμεναν στην 
Κέρκυρα να μετοικήσουν στη Μάνη για να λάβουν μέρος στην επικείμενη επανά-
σταση. Σε επιστολή του ο Αλέξανδρος Υψηλάντης21 προς τον Βιάρο Καποδίστρια 
έγραψε: «…Εν τούτοις λάβετε την φροντίδα, τους εκεί Σουλιώτας, με οίους τρόπους 
οίδατε, διά να μη γένη το πράγμα προφανές, να μετοικήσετε εις Σπάρτην (Μάνην) 
ολίγους κατ’ ολίγους, αλλά χωρίς αναβολής. Αν δε υστερούνται εξόδων, θέλετε τους 
μετρήσει ως πέντε χιλιάδων γρόσια…». Τελικά οι Σουλιώτες πολέμησαν στο πλευρό 
του Αλή πασά και δεν πήγαν στη Μάνη.

Κατά τον Απόστολο Δασκαλάκη22, ο Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος που ήταν δι-
ερμηνέας στο Ρωσικό προξενείο της Πάτρας και είχε πάει να συναντηθεί με την 
ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, έπεισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ότι ο Μοριάς δεν 
ήταν προετοιμασμένος ώστε να αρχίσει από εκεί αμέσως την επανάσταση. 

18. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία 1715-1821, Αρεόπολη 2011, σ. 471 
κ.ε., όπου γίνεται λόγος για τους Μανιάτες Φιλικούς.

19. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Ο Χριστόφορος Περραιβός εις την Μάνην, Λακωνικά 2(1965)3. Αξιοπρόσεκτο 
είναι ότι στη συμφωνία δεν συμμετείχε η οικογένεια του πρώην Τζανήμπεη Γρηγοράκη.

20. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 88. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η προπαρασκευή της Ελληνικής 
επαναστάσεως εις Λακωνίαν, Λακωνικαί Σπουδαί 1(1972)46.

21. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 1(1972)45-6.
22. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 1(1972)57.
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Στα τέλη του 1820 ο Παπαφλέσσας ή Γρηγόριος Δικαίος23, επειδή είχε κινήσει τις 
υποψίες των τουρκικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Πελοπόννησο 
για να συνεχίσει το έργο της διάδοσης των ιδεών της Εταιρείας. Ήταν ο εκπρόσωπος 
του Αλ. Υψηλάντη, ο οποίος έφοδίασε τον Γρ. Δικαίο με συστατικά γράμματα και τον 
προέβαλε σαν αντιπρόσωπό του. Σε σύσκεψη όμως που έγινε στο Αίγιο (Βοστίτζα) 
δεν έπεισε τους προκρίτους και αρχιερείς της βορείου Πελοποννήσου. Ήταν υπερβο-
λικός στα μυθεύματα που ανέφερε και δεν έγινε πιστευτός, γι’ αυτό δεν επικροτήθη-
κε αμέσως η πρότασή του για επανάσταση. Στη νότιο Πελοπόννησο συνέχιζε το έργο 
του και διέμενε πότε στη μονή Γαρδικίου και πότε στη Σέλιτσα24 (Βέργα). Αναφέρε-
ται ακόμη ότι με 30 παλικάρια, όπου μπορούσε, έβλαπτε τους Τούρκους25. 

Ο Γρηγόριος Δικαίος στην Πελοπόννησο δεν έγινε αποδεκτός σαν αρχηγός, 
έστω κι αν τα έγγραφα του πρίγκιπα τον συνιστούσαν σαν εκπρόσωπό του. Στον 
Μοριά υπήρχαν αρχηγοί, που τους αναγνώριζε και τους ακολουθούσε ο λαός. Στην 
αδούλωτη Μάνη ήταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και οι τοπικοί καπετάνιοι και 
στις τουρκοκρατούμενες περιοχές ήταν οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς. Ήταν αυτοί 
οι οποίοι σε λίγο θα αναλάμβαναν την πρωτοβουλία του ξεσηκωμού ενάντια στην 
υποτέλεια και τη σκλαβιά. Στην έναρξή του ο αγώνας ήθελε χρήματα και αναγνω-
ρισμένους ηγέτες και αυτοί προήλθαν από τις τάξεις των προκρίτων (κοτζαμπάση-
δων) και αρχιερέων. Από τους αγώνες βαθμιαία διακρίθηκαν οι στρατιωτικοί ηγέτες 
που διεκδίκησαν και αυτοί την πρώτη θέση στη διαμορφούμενη νέα κατάσταση.

Η Φιλική Εταιρεία26 περιορίστηκε μόνο στην προσπάθεια εξάπλωσής της. Δεν 
ασχολήθηκε με την κάλυψη όλων των αναγκών. Εκτός ότι δεν συγκέντρωσε εφόδια 
για τον εξοπλισμό και την τροφοδοσία των στρατευμάτων, ακόμη «...δε δημιούρ-
γησε τον κατάλληλο μηχανισμό ούτε για την παραπέρα διεξαγωγή του πολέμου ούτε 
για τη συγκρότηση ενός ελληνικού κράτους. Κατά συνέπεια, εκείνοι που ανέλαβαν να 
συντηρήσουν τις ένοπλες δυνάμεις και να συγκροτήσουν ένα είδος κυβέρνησης για να 
κατευθύνει τον αγώνα ήταν οι Έλληνες ιθύνοντες επί Τουρκοκρατίας, με τους ισχυ-
ρούς τοπικούς δεσμούς. Στις ενέργειές τους αυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ελ-
ληνικό δημοκρατικό φρόνημα στενά δεμένο με την κλέφτικη τοπικιστική φιλαυτία... 
Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις ήθελαν την οθωμανική κοινωνία χωρίς τους Τούρκους, 
οι στρατιωτικοί ήθελαν να αποκτήσουν για λογαριασμό τους αντίστοιχες ανεξάρτητες 
σατραπείες και να γίνουν μικρογραφίες του Αλή πασά, και τα χαμηλότερα στρώματα 
ήθελαν απλώς να βελτιώσουν τη θέση τους...».

23. Αναφέρεται ότι λήγοντος του Δεκεμβρίου 1820, ο Γρηγόριος Δικαίος πήγε στην Πελοπόννησο. 
Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 90. Ο Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 
επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, τόμ. Ά , αριθ. βιβλ. 14, σ. 51, αναφέρει ότι έφθασε στο Μοριά την 1 Ιανουαρίου 1821.

24. Η λ. Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, Σύντομοι παρατηρήσεις, ό.π., σ. 7.
25. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός ονομαζομένου Ηλία Σαλαφατίνου, 

Πρακτικά Ά  Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Πελοποννησιακά, Παράρτημα αριθ. 9, Αθήναι 
1982-3, σσ. 129 και 134, στιχ. 4 κ.ε.

26. D o u g l a s  D a k i n, ό.π., σ. 107 κ.ε.
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Μανιάτες στην επανάσταση των Ηγεμονιών

Από τη Ρωσία όπου βρισκόταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν κατέβηκε στη 
Μάνη για να αρχίσει την επανάσταση, όπως προέβλεπε το σχέδιο της Φιλικής Εται-
ρείας. Προτίμησε να πάει στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και να αρχίσει την επα-
ναστατική κινητοποίηση από εκεί. Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 πέρασε τον Πρού-
θο ποταμό και μπήκε στη Μολδαυΐα, από όπου μετά δύο ημέρες δημοσίευσε το 
επαναστατικό του κήρυγμα. Μέχρι πρόσφατα η παρουσία Μανιατών στον αγώνα 
των ηγεμονιών παρέμενε παραγκωνισμένη. Ο Ιωάννης Φιλήμων27 αναφερόμε-
νος στη μάχη του Σερέτη ποταμού και του Γαλαζίου της 30 Απριλίου και 1 Μαΐου 
1821 έγραψε τα ακόλουθα για συμμετοχή και διάκριση Μανιατών: «...Και τοιαύτη 
εστάθη η μάχη των 30 Απριλίου. Η ένδοξος αυτή μάχη, η λεγομένη του Σερέτου, ήτις 
κατά σειράν διήρκεσε ώρας 6, τέσσαρας πριν της δύσεως και δύο μετά την δύσιν του 
άστρου της ημέρας, και καθ’ ην οι Έλληνες έμειναν νικηταί τέλειοι αφού τρις ήλθον 
εις συμπλοκήν.... εγκωμίων δε απείρων άξιοι είναι ο χιλίαρχος Αθανάσιος (Καρπενη-
σιώτης).... ο Παναγιώτης και Απόστολος Τζικούρας Μανιάται, οίτινες ιδιαιτέρως διε-
κρίθησαν κατά την ρηθείσαν μάχην...».

Από μια επιστολή της 22 Ιουλίου 1821, που βρέθηκε στο αρχείο Τζωρτζάκη-
Γρηγοράκη, γραμμένη σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Δρα-
γατσάνι των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, έγινε γνωστό ότι πολέμησαν μερικοί από 
τους κατοίκους της Μάνης, οι οποίοι ήταν εκεί τον καιρό του ξεσηκωμού. Ο Τζα-
νέτος Κυβελάκος, εκφραζόμενος στο τοπικό μανιάτικο ιδίωμα και απευθυνόμενος 
στον καπ. Γεωργάκη Αντ. Γρηγοράκη, δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες28: «...Το 
λοιπόν τις προ άλλες, ο Υψηλότατος πρίντζιπάς μας θ’ αγροικηθή από την αφεντιά 
σου σήκωσε παντιέρα και ξέγραψε την πόρτα από τη Βασιλεύουσα και από την ελλα-
δική γρεκιά. Από το κάμωμα του πρίντζιπα, πολύς κακοφανισμός του Σουλτάνου και 
του οφφικιάλουνε και λοβοφέρσιμο και κινήσασι λεφούσια να πιούσι γρεκικό αίμα 
και να μας ερημάξουσι. Κάνασι γραφή και στο Μοσκόβι. τις προ άλλες βαρέθημε στη 
Βλαχία. κείνοι μερμήγκια. μας φάγασι. τα παιδιά του ιερού ορδίου29 ξεκληρήθηνα. τα 

27.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Ιστορικόν δοκίμιον περί Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 2003, τόμ. Β́ , 
σ. 386. Τα επώνυμα Τζικούρας ή Τζικουράκος ή Σεκούρης-Τζεκούρης δεν σπάνιζαν στη Μάνη. Το επώ-
νυμο Σεκούρης ή Τζεκούρης απαντούσε στον παλαιό δήμο Λεύκτρου, ενώ το Τζιγκουράκος στους δή-
μους Μαλεβρίου, Μελιτίνης, Γυθείου, Καρυουπόλεως και Κολοκυνθίου.

28. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 99-100. Γράφτηκε προ-
φανώς σε κάποιο μοναστήρι «Αγίου Γεωργίου» το οποίο δεν καθορίζεται. Ο Απ. Δασκαλάκης θεωρεί 
ότι ο Κυβελάκος είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας των Κυβέλων της Γαρμπελιάς, αλλά με το όνομα 
Τζανέτος δεν αναγράφεται κανένας στο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι 
Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς στα χρόνια του ’21, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)341. Αντίθετα το επίθετο 
Κυβελάκος απαντούσε εκείνα τα χρόνια στον πρώην δήμο Καρυουπόλεως. Από τα λοιπά ονόματα δεν 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε κανέναν, ίσως ο κπ. Τζωρτζάκης Γρηγοριάνος να είναι ο Θεόδωρος Τζωρ-
τζάκης-Γρηγοράκης, πρωτεξάδελφος του κπ. Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη.

29. Ιερός λόχος. 
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πλειότερα χαντακωμένα και ψυχομαχητό. πόνος καρδιάς.... Χάθηνα στο στέκο του τό-
που και ο Αναγνώστης ο Μπεηζαντάκος Παναγιωτάκης. Τρεις λαβωμιές στο κεφάλι ο 
δάσκαλος. Βολίμι στη γκαρδιά ο Θοδωρής Ζαρχάκος, και λαβώθηνα ο κπ. Τζωρτζά-
κης Γρηγοριάνος από το ιερό ορδί του πρίντζιπα. Λαβώθη με βολίμι πέρα περού στα 
νεφρά κατάψαχνα και έναι στα ρούχα. Ο Καβαλιεράκης30 τον έκοψε ζαλωτά μέχρι το 
σταυρί γιατήτανε αμετασάλευτος. Ο καλόγερος του ΄βαλε αλοιφή και πάει καλλιώτε-
ρα η λαβωμιά. Α δεν τον εσήκωνε ο Κωνσταντής, πήγαινε μαγκουφιασμένος. Οι λυσ-
σάρηδες άπιστοι σκιούζανε τους λαβωμένους και πατούσασι στα κορμία τους. Κατά-
καψέ τους Άγιε Χριστέ με φωτιά και πύρι. Ο Παπαχρήστος είχενε φαγωμένους πολ-
λούς κι ένα οφφικιάλο. λαβώθη ξόπετσα. Ο Δημητράκης Ντερεβάκος λαβώθη. Τον 
εφέραμε κουβαλητά με το Γιώργη Θωμιάκο. δε βάσταξε ξεψύχησε οχτές. μούγκριζε 
από τα κοψίματα. τον εθάψαμε. Είχε βολίμια δύο στη κιουλιά και το ΄να έπιασε μπό-
χα. Του ΄βαλε ο καλόγερος φασκιά. μαζεύτηνα χαημός σκουλίκια δε σώθη εκάηνα τα 
σωτικά του. Μ’ άφησε μια πιστόλα δύο ασημοπάτρονα κ΄ ένα χατζάρι τούρκικο ναν 
το δώκω στο(ρφανό) του για ναν τονέ δικιώση31. Ο Δημητράκης Καπετανάκος βάρε-
σε, βαρέθη βερέμικα έφαγε Τουρκόπαπα βαρέθη από γύφτο Οβραίο. Ο πρίντζιπας 
μέχρι τελευταία ωρμήνευε απέ έγινε άοικος, λέει ο Καλόγερος πάει στο Μόσκοβι, ένας 
λαβωμένος του ορδίου λέει πάει στη Φράντζα. Οι Μόσκοβοι έναι κερατάδες, ξέκαρ-
δοι, αντίχριστοι και θα πληρώσουνε τες ζευγαρωτές ατιμίες τους. Αυτά αδελφέ και 
άμποτες βολευτούνε οι λαβωματιές, ερχόμαστε.Ταύτα μένω».

Η Πελοπόννησος στις αρχές του 1821

Η Φιλική Εταιρεία32, ενώ προετοίμασε ψυχολογικά τους Έλληνες για την επα-
νάσταση του 1821, δεν έκανε καμία προσπάθεια για την διοικητική και στρατιωτι-
κή οργάνωση των επαναστατών. Δεν είχε άλλωστε την επάρκεια για αυτό το έργο. 
Αρκέστηκε να αναθέσει την ηγεσία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος περιορί-

30. Το επίθετο Καβαλιεράκης δεν ήταν σπάνιο στη Μάνη. Στην Καρυούπολη κατοικούσαν οι Καβα-
λιερακηδες-Φωκάδες και στον Αγερανό οι Καβαλιεράκηδες-Γρηγοράκηδες, από τους οποίους ο Κων-
σταντίνος Καβαλιεράκης έπεσε στην πολιορκία της Μονεμβασίας.

31. Να εκδικηθεί τους Τούρκους  για το χαμό του.
32. D o u g l a s  D a k i n, ό.π., σ. 97. Ο ίδιος, σ. 99, γράφει ότι στον επαναστατικό στρατό των Ελ-

λήνων δεν υπήρξαν οργανωτές έμπειροι, επαγγελματίες στρατιωτικοί, για να τον οδηγήσουν στην επι-
τυχία. Υπήρξαν αθροίσματα πολεμιστών, που ακολουθούσαν τον τοπικό τους αρχηγό και μπορούσαν 
να πολεμήσουν μόνο κατά το πρότυπο των αλβανικών φύλων. Δηλαδή δεν έπρεπε να σπαταληθούν αν-
θρώπινες ζωές, γι’ αυτό κατά το δυνατόν γινόταν επιλογή του εδάφους στο οποίο θα δινόταν η μάχη και 
προτιμούσαν τις ενέδρες ή πίσω από κάποιο ταμπούρι. «...Κάθε ομάδα πολεμούσε σαν χωριστό στρατι-
ωτικό στοιχείο, και κάθε μέλος της έβαζε την προσωπική του ασφάλεια πάνω απ’ όλα...». Τη συνεργασία 
των στρατιωτικών σωμάτων και την αλληλοϋποστήριξή τους προσπαθούσε να πετύχει ο Θ. Κολοκο-
τρώνης. Αντίθετα οι ξένοι στρατοί πολεμούσαν σε παράταξη πολλών σειρών, στις λεγόμενες «κολώνες» 
και οι απώλειες σε ανθρώπινο υλικό ήταν τεράστιες.
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στηκε να στείλει, χωρίς σαφείς οδηγίες, εκπρόσωπό του στην Πελοπόννησο τον 
Γρηγόριο Δικαίο ή Παπαφλέσσα και να εκτονώσει στις Ηγεμονίες ανεπιτυχώς την 
διάθεση για ελευθερία τού εκεί ελληνικού πληθυσμού. Ο Γρηγόριος Δικαίος δεν 
κατόρθωσε να χειραγωγήσει την επαναστατική κινητοποίηση της Πελοποννήσου. 
Αυτή έμεινε στα χέρια του Μπέη και των καπετάνιων της Μάνης, των προκρίτων 
και των αρχιερέων, οι οποίοι σαν τοπικοί ηγεμονίσκοι ασκούσαν επιρροή στον πλη-
θυσμό και διέθεταν και τα απαραίτητα χρηματικά μέσα για τον αγώνα.

Ο Σταύρος Σκοπετέας33 αναφερόμενος στην έναρξη της επαναστάσεως του 
1821 έγραψε: «...Οι πεπαιδευμένοι, οι σώφρονες, οι έμπειροι ανεκίνουν θλιβερώς την 
κεφαλήν αναλογιζόμενοι το αιματηρόν παρελθόν, το άοπλον και απαράσκευον παρόν 
και απεφαίνοντο ότι το έργον ήτο δύσκολον, καταδικασμένον ως του 1770. Τω όντι το 
έργον ήτο γιγάντιον, το κίνημα παράφορον. Ό,τι όμως ο ψυχρός των Ελλήνων νους 
εύρισκεν αδύνατον, η Ελληνική καρδία  χαλκευθείσα υπό των διδασκάλων του Γένους 
το πατριωτικόν κήρυγμα, φλογισθείσα υπό του Ρήγα Βελεστινλή τον θούριον, χαλι-
ναγωγηθείσα υπό των αποστόλων της Φιλικής το πρόσταγμα και εμπυρευματισθείσα 
υπό του «μπουρλοτιέρη» Παπαφλέσσα τον πύρινον λόγον, ήρπασεν αίφνης από τας 
χείρας του πεπρωμένου με την θρασύτητα του Προμηθέως το ιερόν πυρ και ήναψεν 
πελωρίας φλόγας ανά τας τέσσαρας γωνίας της Ελληνίδος γης...». Με άλλα λόγια η 
επανάσταση του 1821 υπήρξε μια συναισθηματική παρόρμηση των Ελλήνων και 
όχι απόφαση εδραζόμενη σε επιχειρήματα της λογικής. Η έκβαση των επιχειρήσε-
ων δικαίωσε τους φλογερούς υποστηρικτές τής εξέγερσης, ενώ έδωσε αφορμή για 
δυσμενή σχόλια, σε όσους φαίνονταν να προβληματίζονται ή ήταν αναβλητικοί. 

Τους τελευταίους μήνες του 1820 μεταξύ των Τούρκων του Μοριά κυκλοφο-
ρούσαν φήμες ότι προετοιμάζεται επανάσταση των Ελλήνων. Στη θέση του πασά 
της Τριπολιτσάς τοποθετήθηκε το Νοέμβριο του 1820 ένας ικανός και δοκιμα-
σμένος στρατηγός, Γεωργιανός την καταγωγή, ο Χουρσίτ Μεχμέτ34, ο οποίος στο 
παρελθόν είχε υπηρετήσει και στη θέση του πρωθυπουργού35 (Μέγας Βεζύρης 
5/9/1812 – 1/4/1815) της Τουρκίας. Ο Τρικούπης36 έγραψε στην ιστορία του για 

33. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξις του υπέρ ελευθερίας ιερού αγώνος, εις Γ. Αναπλιώτη: Η Καλαμάτα 
και η επανάστασις του 21, Καλαμάτα 1948, σ. 49. 

34. Ο Χουρσίτ κατά τη μετάβασή του στην Τρίπολη «...έγινε δεκτός στ’ Αγιωργήτικα από μεγάλο 
πλήθος προσκυνητών, την άλλη ημέρα έφτασε στην Τρίπολη με αφάνταστη μεγαλοπρέπεια. Η θερμή υπο-
δοχή που του επεφύλαξαν, ευχαρίστησε πολύ και καθησύχασε το Χουρσίτ...». Τ ά κ η  Σ τ α μ α τ ό π ο υ -
λ ο υ, Ο Εσωτερικός αγώνας, Αθήνα 1979, έκδοση Γ ,́ τόμ. Ά , σ. 171. 

35. Ν ε ο κ λ ή  Σ α ρ ρ ή, Προεπαναστατική Ελλάδα και το Οσμανικόν κράτος, έκδ. Ηρόδοτος, 
Αθήνα 1993, σ. 417.

36. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 108. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, Επιτομή της Ιστορίας της Ανα-
γεννηθείσης Ελλάδος, Αθήναι 1839, τόμ. Ά , σ. 49, τον περιγράφει με τα λόγια «...πολύπειρος, μηχανουρ-
γικώτατος και των χριστιανών διώκτης...». Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσί-
ας, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, τόμ. Ά , αριθ. βιβλ. 14, σ. 51. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, Ιστορία της επαναστάσεως 
και αναγεννήσεως της Ελλάδος, Αθήνησι 1864, τόμ. Ά . σ. 188.
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τον Χουρσίτ τα ακόλουθα: «...Αλλ’ ο άγριος χαρακτήρ τού νέου τούτου ηγεμόνος, η 
αιμοβόρος διάθεσίς του, και η δραστηριότης του διέσπειραν τόσον φόβον, ώστε η Πε-
λοπόννησος ή δεν θα εκινείτο καθ’ όλην την διάρκειαν της ηγεμονίας του, ή, αν εκινεί-
το θα αποτύγχανε αφεύκτως παρόντος αυτού...». Ο Χουρσίτ πασάς πήρε εντολή να 
βαδίσει εναντίον του Αλή πασά των Ιωαννίνων για να ηγηθεί της πολιορκίας. Φεύ-
γοντας στις 6 Ιανουαρίου 1821 οι Πελοποννήσιοι ένιωσαν ανακούφιση, αντίθετα 
οι Τούρκοι ανησύχησαν. Γι’ αυτό έστειλε πίσω στην Τριπολιτσά αντικαταστάτη του 
τον Μεχμέτ Σαλήχ37 πασά ως Καϊμακάμη (πολιτικό διοικητή) με μικρή στρατιωτι-
κή δύναμη. 

Στα τέλη Ιανουαρίου 1821 έφθασε στη Βοστίτζα (Αίγιο) ο Γρηγόριος Δικαίος ή 
Παπαφλέσσας συνοδευόμενος από τον αδελφό του Νικήτα και τον ταμία του Δη-
μήτρουλα Δραγώνα από τη Σέλιτσα (Βέργα) της Μάνης. Στη σύσκεψη που έγινε 
με τους αρχιερείς και προκρίτους ο Γρηγόριος Δικαίος38 δεν πέτυχε να τους πεί-
σει, όπως έπειθε με ευκολία τον λαό. Επειδή στη σύσκεψη δεν συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως αναφέρει ο Αμβρόσιος 
Φραντζής39, «...ο δε μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως παρηγγέλη να γνωστοποιήση 
εις τον Θεόδωρον Δελιγιάννην, εις τον Μονεμβασίας Χρύσανθον, και εις τον Πέτρον 
Μαυρομιχάλην Μπέην της Μάνης, όσα η Συνέλευσις έπραξε...».   

Αναφέρεται ότι ο βοεβόδας40 της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) είχε ενημερώσει τις 
τουρκικές αρχές της Τριπολιτσάς για την επικείμενη επανάσταση των Ελλήνων: 
«...Στα χέρια του βοεβόδα έπεσε γράμμα κάποιου Κολοκοτρώνη από τη Ζάκυνθο σε 
φίλο του εγκατεστημένο στην Αρκαδιά, που τον ειδοποιούσε ότι οι Έλληνες ετοιμά-
ζουν, εδώ και λίγο καιρό, επανάσταση, κι όπου νάναι θα ξεσπάσει, ότι οι Επτανήσιοι 
θα βοηθήσουν τους ομοθρήσκους τους και ότι ο επιστολογράφος ετοιμάζεται να δια-
περαιωθεί με ένα σώμα στο Μοριά, κοντά στην Αρκαδιά. Ο βοεβόδας ειδοποίησε τις 
τουρκικές αρχές της Τριπολιτσάς...».

Από τη Μονεμβασία (Επίδαυρο Λιμηρά) προήλθε η πληροφορία ότι οι Έλληνες 
προετοιμάζονται για επανάσταση, αλλά δεν έγινε πιστευτή. Όπως αναφέρει ο Φι-
λήμων41: «...ολίγον προ της επαναστάσεως, ο λεγόμενος Δημήτριος Καλκαντής ή Κα-
τσούλιας κατεμήνυσε τω Μουσταφά βεγή, πρωτίστω και ισχυροτέρω προσώπω του 
φρουρίου, την γενομένην παρασκευήν προς πόλεμον. Ο μεν Μουσταφά βεγής τότε, 
συμβούλιον συγκροτήσας μετά των λοιπών αγάδων, ανήγγειλε προς την εν Τριπόλει 

37. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 108, γράφει: «μήτε πολλήν ικανότητα έχοντος, μήτε την προσή-
κουσαν συστολήν εμπνέοντος...».

38. Στη συνέλευση της Βοστίτζας μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε: «Η Πελοπόννησος να μη κι-
νηθή μηδέ αφού έλθη ο προσδοκόμενος πληρεξούσιος, αν δεν κινηθώσι προηγουμένως τα άλλα μέρη της 
Ελλάδος». Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 93.

39. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 109. 
40. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Πώς είδαν οι ξένοι  την Ελλάδα του ’21, τόμ. Ά , (1821-2), σ. 186.
41. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 45.
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αρχήν, ό,τι έμαθε· όλοι δε οι Τούρκοι αμέριμνοι διετέλουν, πιστεύοντες μάλλον τοις 
Επιδαυρίοις (Μονεμβασιώτες) διαψεύδουσι τον Καλκαντήν...».

Από τον Αμβρόσιο Φραντζή42 πληροφορούμεθα ότι: «...Εν τοσούτω η διά την κα-
ταστροφήν των Οθωμανών φήμη κατεβοήτο πανταχόθεν, και καθ’ ημέραν επηύξανεν... 
και πάντες διεφήμιζον ότι ήνοιξε η αποστασία και ότι πανταχού οι άνθρωποι είναι πλή-
ρεις χαράς ελπίζοντες ότι οι Τούρκοι θέλουν χαθή εν ροπή (ριπή) οφθαλμού, ότι είναι 
ως αποθαμένοι εις όλα τα μέρη...». Παρακάτω συμπληρώνει για τη Μάνη: «...ότι είναι 
στρατεύματα συνηγμένα, πολεμεφόδια, όπλα και άλλα τοιαύτης φύσεως...». 

Όπως γράφει ο Φωτάκος43, από τις αρχές του 1821 άρχισαν να επιστρέφουν 
από τη δυτική Ευρώπη ή την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη Έλληνες και διέδι-
δαν το μυστικό της Εταιρείας. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος των κληρικών, οι οποί-
οι παρακινούσαν τους χριστιανούς σε εξέγερση: «...διότι οι Έλληνες είχον τόσον 
πολύ εξασθενήσει από την τυραννίαν, και η θρησκεία44 τόσον εχαύνωσε τον απλούν 
όχλον, ώστε είχον τον φόβον τού Άδου αν εσκότωναν Τούρκους, διότι επίστευαν, ότι 
ο Θεός θα τους κολάση και ότι θα δώσωσι λογαριασμόν περί τούτου. Αλλ’ ο κλήρος 
τους έβγαλεν από την πλάνην αυτήν, διότι έλαβε πρώτος τα όπλα...». Παρακάτω ση-
μειώνει: «...Οι Τούρκοι έβλεπαν την κίνησιν των Ελλήνων, ότι δεν έζων καθώς προ-
τήτερα, και ότι εσυνάζοντο εις πολλά μέρη και διά τούτο επονηρεύθησαν διά τους ρα-
γιάδες των· ετεχνάσθησαν μυρίους τρόπους διά να ξεσκεπάσουν τίποτε, τους υπόσχο-
ντο να τους δώσουν χρήματα δια να αγοράσουν βώδια, να τους χαρίσουν χωράφια... 
αλλά τίποτε δεν ημπορούσαν να μάθουν, διότι οι Έλληνες επροσποιούντο, ότι δεν 
εννοούσαν τίποτε...». Δεν έλειψαν όμως οι προδότες. Όπως αναφέρει ο Διονύσιος. 
Κόκκινος45, «…Ολίγον προ της αφίξεως του Χουρσίτ, ο Παναγιώτης Ζαριφόπουλος 
είχεν αποπειραθή να μυήση εις την Φιλικήν Εταιρείαν τον πρόκριτον της Τριπολιτσάς 
Κουγιάν και εκείνος όχι μόνον εξεμάνη, αλλά και έσπευσε να μεταβή εις το σπίτι του 
Νετζήπ, εις τον οποίον είπεν ότι κατά τας πληροφορίας του οι ραγιάδες ετοιμάζονται 
να σκοτώσουν τους Τούρκους…».

Οι φήμες αυτές για επανάσταση των Ελλήνων ενισχύονταν και από τον Άγ-
γλο αρμοστή στα Ιόνια νησιά Θωμά Μαίτλαντ46, ο οποίος, στην προσπάθειά του 
να βοηθήσει τον πολιορκούμενο Αλή πασά των Ιωαννίνων και να προωθήσει τον 

42. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 122 και 123.
43. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Ά , σ. 56 και 57-8.
44. Οι εντολές του Πατριαρχείου ήταν να δέχονται αδιαμαρτύρητα τη δουλεία, διότι ήταν Θεία βού-

ληση.
45. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1956, έκδ. «Μέλισσα», τόμ. Ά , 

σ. 252.
46.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 404. Ο Θωμάς Μαίτλαντ διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 

Αλή πασά των Ιωαννίνων, έλαβε δε τις πληροφορίες για την ελληνική επανάσταση από τον Αλέξανδρο 
Κουμουνδουράκη και το Σταυριανό Καλκαντή, τους οποίους ο Αλή πσάς προωθούσε στο μπεηλίκι της 
Μάνης.
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Αλέξανδρο Κουμουνδουράκη ή το Σταυριανό Καλκαντή47 στο μπεηλίκι της Μάνης, 
διέδιδε ψευδείς φήμες: «...Μάλιστα δε διά των οργάνων αυτού επέμφθη προς τους 
πρωτίστους Τούρκους του Μυστρά εν γράμμα, οδηγούν τούτους ίνα ειδοποιήσωσι τω 
Πασά της Πελοποννήσου και τη Πύλη, ότι εξ ρωσικά πλοία έφερον εις την Μάνην 
εφόδια πολέμου και τροφάς, παρέλαβε δε αυτά ο ηγεμών Μαυρομιχάλης, ως συνα-
κουόμενος μετά της ρωσικής κυβερνήσεως προς επανάστασιν της Πελοποννήσου...».

Από το νέο χρόνο 1821 οι Τούρκοι προβληματίζονταν ανάμεσα σε δύο ιδέες. 
Σύμφωνα με τη μια, που την υποστήριζαν σκόπιμα και οι Έλληνες πρόκριτοι48, οι 
ραγιάδες δεν είχαν σκοπό να επαναστατήσουν. Όμως ο πολιορκημένος στα Γιάν-
νενα Αλή πασάς διέδιδε σχετικές ειδήσεις, προκειμένου να στρέψει την προσοχή 
τής τουρκικής Διοίκησης προς αυτούς, ώστε να αναγκαστεί η Πύλη να συνδιαλαγεί 
μαζί του. Αντίθετα τους πανικόβαλε η ιδέα, ότι μπορούσε η Ρωσία, ή ένας συνασπι-
σμός των χριστιανών βασιλέων της Ευρώπης να βρίσκονται πίσω από τις διαδόσεις 
για επανάσταση των Ελλήνων. Για τον φόβο αυτό οι Τούρκοι της υπαίθρου άρχισαν 
να μετακινούνται προς την Τρίπολη ή άλλες οχυρωμένες θέσεις. Αυτό είχε γίνει και 
στον προηγούμενο πόλεμο, δηλαδή στα Ορλωφικά, κατά τον οποίο, όσοι Τούρκοι 
δεν είχαν βρει έγκαιρα άσυλο στα κάστρα, είχαν πέσει θύματα της ορμητικότητας 
και της αγριότητας των επαναστατών.

Συνήθως η υποψία της τουρκικής Διοίκησης για επικείμενη επανάσταση των 
Ελλήνων την οδηγούσε στη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως οι εκτεταμένες σφα-
γές κληρικών και προκρίτων, οι οποίοι ήταν οι αρχηγοί των ραγιάδων. Αυτή άλλω-
στε ήταν και η πρόσφατη εντολή του Σουλτάνου49, αν επιβεβαιώνονταν οι επανα-
στατικές προθέσεις των Ελλήνων. Ο Χουρσίτ όμως, βλέποντας στην Ήπειρο τη 
φιλική στάση των Ελλήνων απέναντί του, πίστευε ότι τα περί επικείμενης επανά-
στασης ήταν ψευδείς διαδόσεις, προερχόμενες από το περιβάλλον του Αλή πασά. 
Ο Καϊμακάμης του Χουρσίτ50 έλαβε έγγραφο από τον πασά του, το οποίο έγραφε: 
«...Προσέχετε μη ταραχθή αδίκως η ησυχία των Ραγιάδων, διότι όσα διαθρυλούνται 
περί τούτων, εισί ραδιουργίαι του Αλή πασά· εάν δε το παραμικρόν αληθεύση, πλημ-
μυρώ τότε από στρατευμάτων της στερεάς όλην την Πελοπόννησον...». Τελικά ο Κα-
ϊμακάμης και οι Τούρκοι αγάδες του Μοριά αποφάσισαν να καλέσουν στην Τρίπο-
λη τους αρχιερείς και τους προκρίτους, ώστε να στερήσουν τους χριστιανούς από 

47. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, εκδ. «Φιλολογικά Χρονικά», Αθήναι 1960, σ. 127, 
όπου αναφέρει ότι ο Σταυριανός Καλκανδής είχε διορισθεί μπέης της Μάνης.

48. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1851, τόμ. Ά , σ. 19.
49. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 132, όπου σημειώνεται ότι ο Χουρσίτ έλαβε από το Σουλτά-

νο διαταγές τις οποίες κοινοποίησε στον Καϊμακάμη του: «...δυνάμει των οποίων εδίδετο εις τον Χουρσίτ 
Πασσάν απόλυτος εξουσία παρά του Σουλτάνου να θανατώση όλους τους Κληρικούς, Προεστώτας, Εμπό-
ρους και λοιπούς της ά  και β́  τάξεως...». Η απάντηση του Καϊμακάμη ήταν ότι εφόσον θα προσέλθουν 
οι κληρικοί και οι πρόκριτοι δεν θα χρειαζόταν να τους σκοτώσουν, αφού θα τους είχαν υπό περιορισμό. 
Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 17.

50.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 20.
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τους φυσικούς τους ηγέτες και να αποκλείσουν τη δυνατότητα επανάστασης των 
ραγιάδων. 

Οι αρχιερείς και πρόκριτοι των Ελλήνων51 της νοτίου Πελοποννήσου σε σύσκε-
ψη που έγινε στην Καλαμάτα με την παρουσία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου 
Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθου Παγώνη, του σεβασμιοτάτου Χριστια-
νουπόλεως Γερμανού52, του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, του Παναγιώτη Κρεββα-
τά από τον Μυστρά και του Χριστόφορου Περραιβού απεσταλμένου της Φιλικής 
Εταιρείας, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση των Τούρκων και να 
προσέλθουν οι προσκληθέντες στην Τριπολιτσά53. Σκόπευαν επιστρέφοντας να αρ-
χίσουν την επανάσταση, έστω και αν θα καθυστερούσε λίγο από την καθορισμένη 
ημερομηνία της 25ης Μαρτίου.

Για μεγαλύτερη σιγουριά οι Τούρκοι κάλεσαν στην Τρίπολη και τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη54, ο οποίος δεν υπαγόταν στη διοίκηση του πασά του Μοριά, αλλά 
ήταν υπό την εποπτεία του Τούρκου καπουδάν πασά (ναυάρχου). Αν προσερχό-
ταν και αυτός στην έδρα της ηγεμονίας του Μοριά, τότε δεν θα υπήρχε πιθανό-
τητα επανάστασης, διότι χωρίς τη Μάνη δεν θα ήταν δυνατόν να ξεσηκωθούν οι 
Έλληνες της Πελοποννήσου. Ο Πετρόμπεης επικαλέστηκε ασθένεια, αλλά στο 
τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου έστειλε τον γιό του Αναστάσιο55, ο οποίος 
γνώριζε και την τουρκική γλώσσα από την εποχή της ομηρίας του στην Κωνσταντι-
νούπολη. Η μετάβαση στην Τρίπολη του Αναστασίου υπήρξε αίτημα των Μοραγιά-

51. Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο υ  Π ε ρ ρ α ι β ο ύ, Απομνημονεύματα Πολεμικά, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
αριθ. βιβλ. 3, σ. 22.

52. Ο Χριστιανουπόλεως Γερμανός είχε πάρει μέρος στη σύσκεψη της Βοστίτζας και φαίνεται ότι 
είχε μεταφέρει στο νότο το πνεύμα της επιφυλακτικότητας, που είχε επικρατήσει εκεί κατά την επίσκε-
ψη του Γρηγορίου Δικαίου. Είχαν αποφασίσει να μην αρχίσουν τις επαναστατικές κινητοποιήσεις πριν 
κατεβεί ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης στην Πελοπόννησο.

53. Ο Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η ς, Μεσσηνιακά, ό.π., σ. 217, αναφερόμενος στην προσέλευση των 
αρχιερέων και προκρίτων γράφει: «...Πρώτος ήλθεν ο Αναστάσης ο υιός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
συνοδευόμενος με τον Αθ. Κ. Κυριακού και μετ’ αυτόν ο Μονεμβασίας μητροπολίτης Χρύσανθος Παγώνης 
μετά του διακόνου του Γρηγορίου Κουλουμπάκη, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Πανάγος Κυριακός...» κ.ά.

54. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 110: «Οι Τούρκοι ηθέλησαν να λάβωσι τα πιστά και παρά της 
Μάνης, ην υπέρ πάσαν άλλην επαρχίαν υπόπτευαν· αλλ’ η Μάνη δεν εκρέματο υπό της τουρκικής αρχής 
της Πελοποννήσου· διά τούτο ο Πετρόμπεης παρηγγέλθη περιποιητικώ τω τρόπω ν’ ανεβή και αυτός ως 
πιστός υπήκοος εις Τριπολιτσάν...».

55. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 10-11. «...Δια να αποκοιμήση δε περισσότερον τους Τούρκους 
έπεμψε τον υιόν του Αναστάσιον εις Τρίπολιν, Αθανασούλην Κωνσταντινάκην (Αθανάσιο Κωνσταντίνου 
Κυριακόν) τον Γραμματέαν του, (Ιωάννην) Λογοθέτην-Τσαουσέα και τον Π. Πικουλάκην μετ’ άλλων τεσ-
σάρων ενόπλων...». Ο Κ α ν έ λ λ ο ς  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
τόμ. Ά , αριθ. βιβλ. 16, σ. 125, έγραψε σχετικά: «...Ο Πετρόμπεης μόλα ταύτα έδειξε τον αυτόν πατριω-
τισμόν και την αυτήν φιλοτιμίαν... έστειλε και αυτός τον υιόν του τον Αναστάσην, ως όμηρον. Ώστε και 
τούτο συνετέλεσε, καθότι οι Τούρκοι ενεθαρρύνθησαν έτι μάλλον και έλαβον περισσοτέρας εγγυήσεις...». 
Αναφέρεται ότι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης δεν δέχθηκε να υπακούσει τον πατέρα του και να πάει στην Τρι-
πολιτσά.
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νηδων56 για να καθησυχάσουν τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν σκοπό να αρχίσουν 
προληπτικά βιαιοπραγίες και σφαγές χριστιανών.

Αντίθετα ήταν διστακτικοί να παρουσιαστούν στην Τριπολιτσά οι αρχιερείς και 
οι πρόκριτοι της βορείου Πελοποννήσου, τους οποίους ο Γρηγόριος Δικαίος δεν 
είχε κατορθώσει να πείσει για το σχεδιαζόμενο ξεσηκωμό, όταν είχε γίνει σύσκεψη 
στη Βοστίτζα (από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου 1821). Πλανιόταν ο φόβος του 
προληπτικού αποκεφαλισμού, τον οποίο συνήθιζαν οι Τούρκοι. Ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός57 στις 27 Φεβρουαρίου πήγε στα Καλάβρυτα, έφθασε εκεί και ο Αν-
δρέας Λόντος από τη Βοστίτζα, ο Ανδρέας και ο Ασημάκης Ζαϊμης, ο Ασημάκης 
Φωτήλας, ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ο Σωτήρης Θεοχαρόπουλος και μαζί με τον 
επίσκοπο Κερνίκης Προκόπιο δίσταζαν να ξεκινήσουν και διαρκώς εύρισκαν δικαι-
ολογίες για να αναβάλουν την προσέλευσή τους. 

Στις 9 Μαρτίου οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι ξεκίνησαν από τα Καλάβρυτα δή-
θεν για την Τριπολιτσά, αλλά στο δρόμο ένας ταχυδρόμος, τον οποίο είχαν βάλλει 
οι ίδιοι, τους σταμάτησε και τους έδωσε ένα γράμμα γραμμένο από αυτούς. Με την 
πρόφαση ότι το γράμμα προερχόταν από Τούρκους αγάδες, που τους έγραφαν ότι 
κινδυνεύει η ζωή τους αν πάνε στην Τριπολιτσά, γύρισαν πίσω και πήγαν την επο-
μένη στη μονή της Αγίας Λαύρας. Εκεί αποφάσισαν να σκορπιστούν σε διάφορα 
μέρη και να ησυχάζουν. Παράλληλα φρόντισαν για την ασφάλεια των οικογενειών 
τους, τις οποίες μετέφεραν στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Σκόπευαν, αν 
οι Τούρκοι τους καταδίωκαν, να έφευγαν από την Πελοπόννησο, για να μη βάλουν 
σε κίνδυνο τους χριστιανούς. Από την Αγία Λαύρα έγραψαν στον Πετρόμπεη58, 
τους Δεληγιανναίους και σε άλλους για να μάθουν τί σκόπευαν αυτοί. Στα απομνη-
μονεύματά του ο Παλαιών Πατρών Γερμανός αναφέρει: «...ειδέ και καθολικεύσει 
το πράγμα η Διοίκησις, και μεταχειρισθεί την βίαν και τα όπλα γενικώς εναντίον των 
ομογενών, τότε εξ ανάγκης να λάβωσι και αυτοί τα όπλα και να κινήσωσι και τους 
λοιπούς ομογενείς εις υπεράσπισιν εαυτών...». Δηλαδή μέχρι τις 10 Μαρτίου δεν είχε 

56. Οι προεστοί των επαρχιών (κοτζαμπάσηδες) συγκροτούσαν ένα είδος Πελοποννησιακής γερου-
σίας και εξέλεγαν δύο επαρχιακούς προεστώτες ως μοραγιάννηδες, οι οποίοι παρέμεναν στην Τρίπολη 
και με δύο ακόμη Τούρκους και τον διερμηνέα αποτελούσαν το συμβούλιο του πασά. Μ ι χ.  Σ α κ ε λ -
λ α ρ ί ο υ, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκοκρατίαν, Αθήνα 1978, σ. 91-2. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ -
λ ο υ, Οι Κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821), Αθήνα 2005, 
σ. 47-8.

57. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, Απομνημονεύματα, έκδ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, αριθ. βιβλ. 
1, σσ. 84-86. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 26 κ.ε. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 193. Σ τ. 
Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξις του υπέρ ελευθερίας ιερού αγώνος, ό.π., σ. 53 κ.ε. Ο Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή ς, 
ό.π. τόμ. Ά . σ. 115 και 125, επισημαίνει πως το ενδέκατο των άρθρων της συνέλευσης της Βοστίτζας 
διαλαμβάνει ότι εάν το μυστήριον της Φιλικής Εταιρείας φοραθεί εις την Οθωμανικήν της Πελοποννή-
σου εξουσίαν, τότε όσοι ευρεθώσιν έξω, όχι μόνον να μην εισέλθωσιν εις την Τριπολιτζάν, αν προσκλη-
θώσιν, αλλ’ ακόμη και μέτρα προφυλακτικά με τα όπλα προς διατήρησιν της υπάρξεώς των.

58. Από τον Πετρόμπεη ζήτησαν να ξεσηκωθεί πρώτα η Μάνη. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η έναρξις της 
επαναστάσεως και τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα εις την Λακωνίαν, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)8.
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γίνει καμία προετοιμασία για την επανάσταση στη βόρεια Πελοπόννησο. Η από-
φασή τους ήταν να ξεσηκωθούν, μόνο στην περίπτωση που οι Τούρκοι θα άρχιζαν 
τους διωγμούς των χριστιανών.

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας που συντάχθηκε την 1η 
Οκτωβρίου 1820 στο Ισμαήλιο της Ουκρανίας, ο Γενικός Επίτροπος της Αρχής 
πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης θα πήγαινε στη Μάνη μετά από εξι εβδομάδες 
(δηλαδή μέσα Νοεμβρίου). Από τις πλαγιές του Ταϋγέτου, στον κατάλληλο χρόνο 
θα άρχιζε την επανάσταση των Ελλήνων υπό την αδιαμφισβήτητη ηγεσία του ιδίου. 
Η μετάβασή του στη Μάνη καθυστέρησε για άγνωστους λόγους. Τελικά, κατά μια 
εκδοχή, τα γεγονότα των Παραδουναβίων Ηγεμονιών υποχρέωσαν τον Αλ. Υψη-
λάντη να αρχίσει από εκεί στις 24 Φεβρουαρίου την επαναστατική κινητοποίηση. 
Κατόπιν αυτού η Πελοπόννησος έμεινε ακέφαλη και μόνοι αρμόδιοι να καθοδη-
γήσουν τον λαό ήταν ο μπέης με τους καπετάνιους της Μάνης και οι κατά τόπους 
πρόκριτοι και ιεράρχες. Ο Ιω. Φιλήμων59 γράφει: «...της δ’ ελλείψεως Υψηλάντου 
ουδείς άλλος υπήρχεν αρμόδιος προς αναπλήρωσιν, ή μόνη η ισχυρά των προκρίτων 
τάξις μετά του ηγεμόνος της Λακωνίας Μαυρομιχάλου...».

Ο Παύλος Καρολίδης60 γράφει: «...Μήνα περίπου μετά την εις τας Ηγεμονίας 
εισβολήν του Α. Υψηλάντου ήρξατο εν Ελλάδι επαναστατικός πόλεμος επί εδάφους 
γνησίως ελληνικού. Σχέδιον γενικόν της ενάρξεως και της διεξαγωγής του όλου αγώ-
νος δεν υπήρχεν ενταύθα, ούτε συμφωνία κοινή περί του χώρου και του τόπου της 
ενάρξεως, ούτε κοινός αρχηγός. Ό,τι κοινόν υπήρχε ενταύθα ήτο το κοινόν πάντας 
προς αλλήλους ενούν φρόνημα και αίσθημα, το διεισδύον δι’ όλου του λαού και δι’ 
όλης της χώρας· πανταχού εύφλεκτος ύλη δι’ ελαχίστου εναύσματος δυναμένη να 
προκαλέση φλόγα μεγάλην και πυρκαϊάν...».

Κατά τα λεγόμενα του Γρηγορίου Δικαίου-Παπαφλέσσα, από τη Φιλική Εται-
ρεία61 είχε οριστεί σαν ημέρα έναρξης της Επανάστασης η 25η Μαρτίου 1821. Ο 
Θ. Κολοκοτρώνης62 αναφέρει «...και τους έλεγα ότι, την ημέρα του Ευαγγελισμού 
να είναι έτοιμοι, και κάθε επαρχία να κινηθή εναντίον των Τούρκων των τοπικών...». 
ΟΑμβρ. Φραντζής63 έγραψε: «...Ο Γρηγόριος Δικαίος κατετάραττε συνεχώς τον εγκέ-

59.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 5. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 9. Σ π. Τρ ι κ ο ύ -
π η, ό.π., τόμ. Α, σ. 88. Η μη εμφάνιση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μάνη, όπως είχε προγραμματιστεί, 
και η μη επικοινωνία του με τους αρμόδιους για την έναρξη του αγώνα, τους έκανε όλους επιφυλακτικούς.

60. Π α ύ λ ο υ  Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, Ιστορία της Ελλάδος, έκδ. «μάτι», 2006, σ. 672.
61. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 324. Στη σ. 102 αναφέρει ότι στη Βοστίτζα: «...ως όρον της 

ενάρξεως του έργου έθεντο την 25: Μαρτίου, εάν ήθελον προφθάση αι κατ’ ευχήν απαντήσεις, τουναντίον 
δε να παραταθή μέχρι της 23: Απριλίου, ή τελευταίον μέχρι της 21: Μαΐου...». Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 31. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος Παπα Φλέσα, Αθήναι 1868, σ. 21. Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 50. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξις του υπέρ ελευθερίας ιερού αγώνος, ό.π., σ. 51.

62. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής φυλής από το 1770 έως τα 1836, 
Αθήνησιν 1846,  σ. 50.

63. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 324. Προσθέτει ακόμη στη σ. 325, ότι ο Πετρόμπεης είχε 
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φαλον των πάντων παριστάνων θετικώς ότι η ημέρα της ενάρξεως είναι διωρισμένη πα-
νταχού η 25 του Μαρτίου, ότι την αυτήν ημέραν πυρπολείται ο Σουλτανικός στόλος, ότι 
δίδεται πυρ εις όλην την Κωνσταντινούπολιν, ότι φονεύεται ο Σουλτάνος και ταύτα λέ-
γων, επηρέαζε τα πάντα υπέρ των Ελλήνων ευκόλως διδόμενα εν ακαρεί υπό την εξου-
σίαν των Ελλήνων...». Επειδή από ορισμένους έχει αμφισβητηθεί ο ακριβής καθορι-
σμός της ημερομηνίας έναρξης του ξεσηκωμού των Ελλήνων, θα επικαλεσθούμε το 
άρθρο 8 της σχεδιαζόμενης Ελληνο-Σερβικής συμμαχίας64. Το έγγραφο συντάχθηκε 
τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου 1820 και προέβλεπε την έναρξη των πολεμι-
κών επιχειρήσεων μετά τρεις μήνες. Επομένως και εάν δεν είχε ορισθεί ακριβώς η 25η 
Μαρτίου, η επανάσταση θα άρχιζε τέλος Μαρτίου ή έστω αρχές Απριλίου.

Οι Έλληνες της Πελοποννήσου παρέμεναν απληροφόρητοι για τις αλλαγές στα 
σχέδια και τις ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας. Στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ημέ-
ρα κατά την οποία ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνούσε τον Προύθο ποταμό για 
να ηγηθεί της επανάστασης που θα άρχιζε από τις Ηγεμονίες, ο Γρηγόριος Δικαί-
ος65, απροειδοποίητος για την αλλαγή του σχεδίου, έγραψε στον Εμμ. Ξάνθο: «...
Θαυμάζω πόθεν προέρχεται η βραδύτης του Πρίγκιπος Αλ. Υψηλάντου και δεν εφάνη 
άχρι τούδε εις την Πελοπόννησον, περιμενόμενος προ πολλού, καθώς υπεσχέθη και 
διέταξεν εις το Ισμαήλ. Εγώ εξετέλεσα τας διαταγάς αυτού... το παν των εργασιών μας 
επληρώθη... Φίλε ο καιρός παρέρχεται και δεν περιμένει την εδικήν μου και εδικήν 
σου αργοπορίαν, η υπόθεσις αυτή καθώς ηξεύρης χρειάζεται τάχος, ότι επιφέρει ζη-
μίαν εις την υπόθεσιν η βραδύτης και αμέλειά του...  Δια τους οικτιρμούς του Θεού 
επιταχύνατε να έλθη ο σεβαστός Πρίγκιψ, διότι αν παρέλθη εις μην και δεν φανή, οι 
εχθροί ως υποπτεύοντες δύνανται να βλάψουν τους Έλληνας ανεπαισθήτως, και τότε 
η αμαρτία ας είναι εις τον λαιμόν σας...».

Στη Μάνη είχαν αρχίσει από ενωρίς οι προετοιμασίες για την επανάσταση66. Ο 
Χριστόδουλος Γ. Καπετανάκης67, αναφερόμενος το 1825 στις υπηρεσίες στον απε-

δισταγμούς για την έναρξη της επανάστασης στις 25 Μαρτίου και προέβαλε πολλά εμπόδια. Ο Γρηγό-
ριος Δικαίος έλεγε ότι εξαπάτησε τον Πετρόμπεη, υποσχόμενος, ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης «...θέλει 
αποκαταστήσει τον Π. Μαυρομιχάλην Κύριον της Πελοποννήσου, καθότι ο Υψηλάντης θέλει στήσει την 
καθέδραν του εις την Κωνσταντινούπολιν...». Την υπόσχεση αυτή βεβαιώνουν ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., 
τόμ. Γ ,́ σ. 7 και ο Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 58.

64. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123. Στη σελίδα 118 αναγράφεται το άρθρο 8, στο οποίο 
δηλώνεται: «Εις διάστημα τριών μηνών από της σήμερον υποσχόμεθα να ευρεθώμεν έτοιμοι εις ανθίστασιν 
του εχθρού με όλην την δυνατήν  πολεμικήν ετοιμασίαν». 

65. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξη του υπέρ ελευθερίας αγώνος, ό.π., σ. 84.
66. Αναφέρεται ότι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης είχε λάβει μέρος σε σύσκεψη στη Λευκάδα, όπου είχαν 

πάρει μέρος οι οπλαρχηγοί της Στερεάς Ελλάδος. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, Γεγονότα, ενέγειες,  και απο-
φάσει κατά τους τελευταίους μήνες πριν την επανάσταση (Η σύσκεψη της Λευκάδος και προεπανα-
στατικά γεγονότα στη Δυτική Ελλάδα), στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, της «Εκδοτικής Αθηνών 
Α.Ε.», Αθήναι 1975, τόμ. ΙΒ́ , σ. 79.

67. Γ Α Κ, Εκτελεστικόν, φάκ. 100, έγγρ. 14 Ιουλίου 1825, όπου αναφέρεται ότι έδωσαν σε κάθε 
ένοπλο από ένα συνοίκι (22-24 οκάδες) σιτάρι για να εξασφαλίσουν τις οικογένειές τους. 
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λευθερωτικό αγώνα τoυ πατέρα του και της οικογενείας του,  σημείωσε: «...οπού 
αρχινήσαμε από τας αρχάς Μαρτίου...». Ακόμη ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης68 
έγραψε στις 11 Μαρτίου στους Μπεηζαδέδες Πιέρο και Γεωργάκη Γρηγοράκη να 
μάθει το σκοπό της στρατολογίας του Τζανετάκη Γ. Γρηγοράκη, φοβούμενος μή-
πως προβεί σε μεμονωμένες επαναστατικές ενέργειες χωρίς να προηγηθεί γενική 
συμφωνία για κινητοποίηση των Μανιατών.

Η παρουσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη69 και του Χριστόφορου Περραιβού 
στη Μάνη δεν είχε άλλο σκοπό παρά να συμβάλουν στην προετοιμασία του επανα-
στατικού αγώνα. Ο Θ. Κολοκοτρώνης ο οποίος είχε αποβιβασθεί στην Καρδαμύλη 
από τις 6 Ιανουαρίου 1821, φιλοξενούμενος του Παναγιώτη Μούρτζινου-Τρουπά-
κη70, είχε διάφορες επαφές με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη71 και τους Μεσσήνι-
ους Γρηγόριο Δικαίο-Παπαφλέσσα72 και Αναγνωσταρά (Χρήστο Παπαγεωργίου), 
που παρέμεναν στα σύνορα της Μάνης για να αρχίσουν την επαναστατική δράση 
στις 25 Μαρτίου. Κατά τον Ιω. Φιλήμονα73 οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι της Αχα-
ΐας, οι οποίοι στις 10 Μαρτίου είχαν καταφύγει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, 
πρότειναν στον Πετρόμπεη να ξεκινήσει πρώτος την επανάσταση: «...οι εν τη Λαύ-
ρα προς μεν τον Μαυρομιχάλην έγραψαν προτείνοντες την προκαταρκτικήν κίνησιν 
των Λακωνικών όπλων...». 

Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει βαθμιαία να πείθονται ότι προετοιμάζεται επανάστα-
ση των Ελλήνων και είχαν τη βεβαιότητα ότι, σε τέτοια περίπτωση θα γινόταν ει-

68. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη - Γρηγοράκη, ό.π., σ. 70. Αντίθετα ο Σωτήρης Χαρα-
λάμπης στις 20 Μαρτίου διέταξε στρατολογία και ζήτησε να μη γίνουν αταξίες («στραπάτσα»). Ι ω. Φ ι -
λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 15 και 408.

69. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π. τόμ. Ά , σ. 323. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις συμβάντων της Ελ-
ληνικής φυλής, Αθήνησι 1846, σ. 50-1.  Ο ίδιος αναφέρει: «... από τας 6 του  Ιανουαρίου έως εις τας 22 
Μαρτίου, επροσπάθησα, ενέργησα εις την Μάνην και ενώσαμε διάφορα σπίτια Μανιάτικα κατά την συνή-
θειάν τους, και τους ενώσαμεν τους αδελφώσαμεν...». Επειδή διαδόθηκε μεταξύ των Τούρκων ότι έφερε 
μαζί του 5-6.000 στρατιώτες, έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι τους είπαν ότι αντί για πολυάριθμο στρά-
τευμα είδαν εκεί ένα γέρο που έπαιζε αμάδες. T h. G o r d o n, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
έκδ. Μπάϋρον, τόμ. Ά , σ. 75.

70. Ο Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 58, γράφει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης φιλοξενήθηκε από 
το Διονύσιο Μούρτζινο, ενώ τον φιλοξένησε ο Παναγιώτης Μούρτζινος που ήταν πατέρας του Διονυσίου.

71. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, Παρατηρήσεις κλπ., σ. 10. Για τη συνάντηση του Πετρόμπεη με τον 
Θ. Κολοκοτρώνη γράφει: «...Και τω όντι διαβαίνων επί πλοίου από Λιμένι εις Κιτριαίς προσωρμίσθη εις 
Σκαρδαμούλαν, έχων συν αυτώ τον υιόν του Αναστάσιον και εμέ. Κατέβη και ο Κολοκοτρώνης και ο Μούρ-
τζινος εις το παραθαλάσσιον και ωμίλησαν δύο ώρας και τον ενεψύχωσε να μείνη εκεί, και θέλει τον υπερα-
σπίζει...». 

72. Ι ω. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα 
την Ελληνικήν Επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827, Αθήνησι 1856, σ. 8, όπου αναφέρεται: «...Ο δε Κολο-
κοτρώνης εφανέρωσεν την απόφασιν αυτήν εις τους Αναγνωσταράν, Φλέσιαν και λοιπούς... ειδοποιείτο τας 
ετοιμασίας και μάλιστα από τους Γορτυνίους Πλαπούταν και Δελιγιάννας...».

73. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 6. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η έναρξις της επαναστάσεως και τα 
πρώτα επαναστατικά γεγονότα εις την Λακωνίαν, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)8.
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σβολή ξένης δύναμης, την οποία και φοβούνταν περισσότερο. Ανέθεσαν λοιπόν 
στον πρόκριτο της Καλαμάτας και  μέλος της Φιλικής Εταιρείας Ιωάννη Κ. Κυ-
ριακό74 να επιτηρεί τον Μπέη της Μάνης, με τον οποίο γνώριζαν ότι διατηρούσε 
άριστες σχέσεις. Επόμενο ήταν να αποκρύψει τις προθέσεις του Μπέη και με τον 
τρόπο αυτό, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, συνέβαλε στην αποτροπή των σφαγών Ελ-
λήνων. Ακόμη συνέστησε και ο ίδιος στον Πετρόμπεη να στείλει το γιό του Αναστά-
σιο ως όμηρο στην Τριπολιτσά για να συγκαλυφθούν οι προθέσεις των Ελλήνων για 
επανάσταση.

Σε ορισμένες περιοχές η εξάπλωση της Φιλικής Εταιρείας συμπεριελάμβανε 
όλο σχεδόν το χριστιανικό πληθυσμό, υπήρχαν όμως και περιοχές, όπως η Μονεμ-
βασία, όπου ήταν πολύ περιορισμένη. Ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Φραντζής75, ο 
οποίος διέμενε στην Κυπαρισσία, γράφει: «...Από δε του τέλους των 1819 μέχρι του 
τέλους των 1820 η κατήχηση της Εταιρίας έφθασε να εξαπλωθή και εις τους ποιμέ-
νας σχεδόν και εις τους χοιροβοσκούς χωρικούς... Η τοσαύτη κατάχρησις της Φιλικής 
Εταιρείας κατά το 1820 και ο απερίγραπτος ενθουσιασμός, από την πολλήν τυραν-
νίαν παραβεβιασμένος, κατήντησε τους απλούς να εκφράζωνται εν τω μεταξύ των 
με τόσον θάρρος, ως αν να περίμεναν καμμίαν ένδοξον και λαμπράν πανήγυριν με 
όλας αυτής τας δόξας... οι κατηχηταί ενέπνεον εις τας καρδίας των πάντων, ότι: «Είναι 
μία χείρ δυνατή και κραταιά, καθωπλισμένη με όλα τα αναγκαία, του αφανισμού των 
Οθωμανών... και εις μίαν ημέραν και ώραν όπου και αν υπάρχουν Έλληνες, θέλουν 
είναι με τα όπλα εις τας χείρας· εις δε την ώραν εκείνην και στιγμήν θέλουν γεμίσει, 
η μεν στερεά από στρατεύματα των βασιλέων της Ευρώπης, η δε θάλασσα από πο-
λεμικά πλοία αυτών. Τότε και τον Θεόν έχομεν σύμμαχον, και τας δυνάμεις όλας της 
Ευρώπης βοηθούς και υπερασπιστάς...». Τα τοιαύτα και άλλα εμπνέοντες οι κατηχη-
ταί εις τας ψυχάς των κατηχουμένων, τους ενεθάρρυνον...». Η βεβαιότητα αυτή των 
Ελλήνων για συνδρομή των ξένων είχε επίδραση στη συμπεριφορά τους προς τους 
Τούρκους και τους απάλλασσε από το αίσθημα της δουλοπρέπειας, που μέχρι τότε 
ένιωθαν απέναντι στους κατακτητές. Αυτό ήταν το σημάδι που προμήνυε στους 
Τούρκους επικείμενα δεινά. Ο πρεσβευτής της Σουηδίας76 στην Κωνσταντινούπο-
λη ανέφερε το Μάρτιο του 1821 ότι: «...Την ίδια εποχή ακούγονταν παντού πατριω-
τικά άσματα. Οι Έλληνες τα τραγουδούσαν με μεγάλο ενθουσιασμό, ακόμα και μπρο-
στά στους Τούρκους...». 

74. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 118-9.
75. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 79-80.
76. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 187. Ακόμη ο Άγγλος πρόξενος στην Πάτρα Φίλιππος 

Γκρην (Green) ανέφερε ότι: «...Έλληνες και Τούρκοι αλληλοεπιβλέπονται και στα χωριά και στις πόλεις. 
Οι Έλληνες συμπεριφέρονται προκλητικά και χλευαστικά στον Τούρκο γείτονα. Άρχισαν να προσβάλουν 
τους Οθωμανούς, ακόμα και μέσα στους δρόμους της Πάτρας. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν στην 
πόλη έλληνες αρματωμένοι...». Ο Γραμματέας του προξενείου της Ολλανδίας στην Πάτρα Jean Solair 
ανέφερε ότι στις 7 Μαρτίου εμφανίστηκαν στην Πάτρα ραγιάδες οπλισμένοι με πιστόλες και γιαταγά-
νια, ό.π., σ. 197.
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Όσο όμως κι αν οι ηγέτες των Φιλικών της Πελοποννήσου προσπαθούσαν να 
αποκρύψουν τις επαναστατικές τους διαθέσεις, τόσο σε ορισμένα μέρη ο χριστια-
νικός πληθυσμός γινόταν ολοένα και προκλητικότερος προς τους Τούρκους. Είχαν 
αρχίσει ορισμένοι Έλληνες77 ακόμη και να οπλοφορούν μπροστά στους κυριάρ-
χους τους . Ο φόβος των Τούρκων προηγήθηκε της έναρξης της επανάστασης των 
Ελλήνων. Πριν αρχίσει η πολεμική κινητοποίηση των Πελοποννησίων, οι Τούρκοι 
κατέφευγαν για προστασία στα φρούρια. Στο αναπάντητο ακόμη ερώτημα πότε 
και από ποιόν άρχισε στην Πελοπόννησο η επανάσταση του 1821, ίσως δεν απέ-
χει της πραγματικότητας ο ισχυρισμός ότι την έναρξη της επανάστασης επιτάχυ-
νε ο φόβος των Τούρκων με τον εγκλεισμό τους σε κάστρα ή πύργους και άρχισε 
ενωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σχετικά με τα γεγονότα που 
ακολούθησαν την επίθεση στην Χελωνοσπηλιά, ο Γ. Γερβίνος78 γράφει: «...Μαθών 
όμως την επίθεσιν ταύτην ο βοεβόδας των Καλαβρύτων, Αρναούτ-Ογλούς, και πτοη-
θείς συγχρόνως και έκ τινων άλλων βιαιοπραγιών εκτελεσθεισών εις τα περίχωρα της 
πόλεως, έλαβε μέτρα αμυντικά και ωχυρώθη, ως να είχεν ήδη εκραγή η επανάστασις. 
Ερεθισθέντες υπό των εχθρικών τούτων μέτρων, ων ουδείς εγνώριζεν την αιτίαν, συ-
νεκεντρώθησαν οι χριστιανοί οπλοφόροι, επολιόρκησαν τον Αρναούτ-Ογλούν εν τω 
οχυρώ αυτού πύργω και ηνάγκασαν αυτόν τε και τους περί αυτόν να παραδοθώσι...».

Τα γεγονότα της Αχαΐας

Έχει γίνει γενικά παραδεκτό ότι οι πρώτες τουφεκιές ακούστηκαν στην περιοχή 
των Καλαβρύτων79. Ανταποκρίνεται όμως αυτό στην πραγματικότητα; Αμφίβολο, 
αν λάβουμε υπ’ όψη μας τη διήγηση του Ηλία Σαλαφατίνου80 που ήταν ο αρχηγός 
των σωματοφυλάκων του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στην οποία γράφει: «...Ο Πε-
τρόμπεης... δεν έβλεπεν κανέν γενικόν κίνημα των Ελλήνων κατά των Τούρκων ει μη 
μόνον ήκουεν τον Γρηγόριον Δικαίον (-Παπαφλέσσαν) ως αποστάτην περιερχόμε-
νον διάφορα μέρη της Πελοποννήσου και με σχεδόν 30 στρατιώτας βλάπτοντα τους 

77. T h o m a s  G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , σ. 75.
78. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 194.
79. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π. τόμ. Ά , σ. 146 κ.ε. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 8-10. Σ π. 

Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 115-6, όπου αναφέρει: «Τα συμβάντα ταύτα, αν και μη επαναστατικά, ηύ-
ξησαν τας δικαίας υποψίας των Οθωμανών». Ο Μ ι χ.  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 59, αναφέρει ότι 
τα γεγονότα των Καλαβρύτων ήταν μεμονωμένα και άσχετα μεταξύ τους και προσθέτει ότι και ο Δη-
μήτριος Πλαπούτας χτύπησε Τούρκους στην Αλωνίσταινα. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 59-
60, δεν αναφέρει ημερομηνία έναρξης των γεγονότων της πόλης των Καλαβρύτων, αλλά περιορίζεται 
να γράψει ότι μετά από πολιορκία πέντε ημερών παραδόθηκε ο Ιμπραήμ Αρναούτογλου. Π α λ α ι ώ ν 
Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 86-7. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 142. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Προεπαναστατικά επεισόδια στην Πελοπόννησο), τόμ. 
ΙΒ, σ. 82-3.

80. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., σσ. 129 και 134 στιχ. 4 κ.ε.
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Τούρκους όπου απήντα και εγνώριζεν ικανήν την δύναμίν του ν΄ ανθέξη...». Γι’ αυτό ο 
Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης παρήγγειλε με 
τον ανιψιό του Γεώργιο Παγωνόπουλο στο Γρηγόριο Δικαίο, ο οποίος διέμενε τότε 
στη μονή Γαρδικίου, να προσέχει και να μην εμφανίζεται απροκάλυπτα, για να μη 
φανερωθεί το σχέδιο της επανάστασης81. Από αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
ο Γρηγόριος Δικαίος έκανε επιθέσεις σε μικροομάδες Τούρκων πριν από τις αρχές 
Μαρτίου, που πήγε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος ως 
όμηρος στην Τρίπολη. Επομένως θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι οι πρώτες 
τουφεκιές που προηγήθηκαν της Επανάστασης ήταν από το Φεβρουάριο του 1821 
του Γρηγόριου Δικαίου σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου, που δεν είναι γνωστά. 
Αυτόν ίσως μιμήθηκαν αργότερα και άλλοι.

Τα ένοπλα επεισόδια του Γρηγορίου Δικαίου δεν μπορεί να θεωρηθούν επα-
ναστατικά, όπως και τα γεγονότα των Καλαβρύτων, διότι ήσαν μεμονωμένα και 
ασυντόνιστα και δεν υπήρχε πίσω τους μια ενιαία οργάνωση που να τα κατευθύ-
νει. Όμως οι πρώιμες αυτές τουφεκιές, από όπου κι αν προέρχονταν, αύξησαν τις 
υποψίες των Τούρκων οι οποίοι, με το να κλειστούν σε κάστρα και σε πύργους, επι-
τάχυναν κατά λίγες ημέρες την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων82. Για την 
ακρίβεια των αναφερομένων ημερομηνιών θα πρέπει να διατηρούνται επιφυλά-
ξεις, διότι υπάρχει πλήρης ασυμφωνία. Ακόμη η επιφυλακτικότητα είναι απαραί-
τητη, για το αν έγιναν οι προσβολές Τούρκων με υπόδειξη ή έστω με γνώση των 
προεστών. Ο Νικόλαος Σολιώτης83 μαζί με μερικούς συντρόφους του, όπως έχει 
σημειωθεί84, στις 14 Μαρτίου (ο Ιω. Φιλήμων και ο Δ. Κόκκινος αναφέρουν στις 16 
Μαρτίου, ενώ ο Ν. Σπηλιάδης στις 13) χτύπησε στις Πόρτες, κοντά στο Αγρίδι των 
Καλαβρύτων, τους τρεις ταχυδρόμους που μετέφεραν γράμματα του καϊμακάμη 
Σαλήχ στον Χουρσίτ πασά στα Ιωάννινα. Για την επίθεση αυτή στη βιογραφία του 

81. Η λ. Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 7. Να σημειωθεί ότι ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Χρύσανθος 
αναφέρεται ότι πήγε στην Τρίπολη στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου,  μιμούμενος τον Αναστά-
σιο Μαυρομιχάλη, ο οποίος στις 22 Φεβρουαρίου ήταν στο Δερβένι, πηγαίνοντας στην Τρίπολη. Α μ β ρ. 
Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123.

82. Για τις δύο ένοπλες επιθέσεις του Ν. Σολιώτη αναφέρεται: «...Αλλ’ οι δύο ούτοι ακροβολισμοί 
έγιναν ως υποκεκρυμμένοι υπό το πρόσχημα ληστρικού κινήματος, και ουχί δημοσίως κινήματος αποστα-
τικού...». Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ Ά , σ. 146. Για τα γεγονότα των Καλαβρύτων γράφτηκε: «...Τα 
συμβάντα ταύτα, αν και μη επαναστατικά ηύξησαν δικαίας υποψίας των Οθωμανών...». Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, 
ό.π., τόμ. Α, σ. 116. Τέλος, ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Α, σ. 59, έγραψε: «...Οι δε Τούρκοι εθεώ-
ρουν τα σποραδικά ταύτα συμβεβηκότα ως σπασμούς σώματος μη υγιαίνοντος, ή ενδείξεις δεινής επισκη-
ψούσης αυτώ νόσου...».

83. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 9: «...Ην δ’ ο Σολιώτης τιμίου και ακεραίου χαρακτήρος, γενναίος 
την καρδίαν, πατριώτης το πνεύμα και θερμότατος οπαδός των επαναστατικών εισηγήσεων του Δικαίου...». 
Μήπως μιμήθηκε τις ένοπλες επιθέσεις εναντίον Τούρκων του Γρηγόριου Δικαίου;

84. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξις του υπέρ ελευθερίας ιερού αγώνος, ό.π., σ. 53. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, 
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1960, έκδ. «Μέλισσα»,  τόμ. Ά , σ. 269.
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Ν. Σολιώτη85 σημειώνεται ότι, όταν διηγήθηκε στους προκρίτους των Καλαβρύτων 
Σωτήρη Χαραλάμπη, Σωτήρη Θεοχαρόπουλο, Παναγιώτη Αρβάλη και Ιωάννη 
Παπαδόπουλο, ότι τουφέκισε τους Τούρκους, του είπαν: «...Τί ήταν αυτό που έκα-
μες, αδελφέ; πήραμε τον κόσμο στο λαιμό μας...», που σημαίνει ότι δεν ήταν με την 
έγκρισή τους. Αναφέρεται ότι εκείνες τις ημέρες ο Σωτήριος Χαραλάμπης ειδοποί-
ησε τον Κωνσταντίνο Πετμεζά, ο οποίος κρυβόταν στο μοναστήρι του Μεγάλου 
Σπηλαίου να φανερωθεί και να ηγηθεί των επαναστατών του χωριού Μάζι και της 
γύρω περιοχής. Στις 16 ή 18 Μαρτίου ο Ν. Σολιώτης και οι Πετμεζαίοι στο χωριό 
Βερσοβά τουφέκισαν Τούρκους, ίσως 60 τον αριθμό, οι οποίοι πήγαιναν από την 
Άμφισσα στην Τριπολιτσά. Στις 16 ή 18 Μαρτίου οι Χονδρογιανναίοι, άνθρωποι 
του Ασημάκη Ζαΐμη, χτύπησαν με τη συγκατάθεσή του στη θέση Χελωνοσπηλιά 
τον ενοικιαστή φόρων (σισπαχή ή σπαή) Σεϊδή (Σεϊντήν Χαμουτσάν) από το χωριό 
Λάλα. Αυτός από τα Καλάβρυτα πήγαινε στην Τριπολιτσά συνοδεύοντας το Νικό-
λαο Ταμπακόπουλο τραπεζίτη από τη Βυτίνα, του οποίου πήραν μέρος των χρημά-
των που μετέφερε. Ο Σεϊδή έφθασε στις 19 Μαρτίου στην Τρίπολη και διηγήθη-
κε τα γεγονότα της Χελωνοσπηλιάς. Στις 18 Μαρτίου με διαταγή του Παναγιώτη 
Φωτήλα σκοτώθηκαν στο Λιβάρτζι από το Ν. Σολιώτη άλλοι δύο Τούρκοι ενοικια-
στές φόρων από την Τριπολιτσά, οι λεγόμενοι Τσιπουγλαίοι86. Δεν είναι απίθανο να 
άρχισαν αυτές οι ένοπλες προσβολές Τούρκων από τους Έλληνες της Αχαΐας, που 
ήθελαν να μιμηθούν τις πολεμικές συγκρούσεις του Γρηγορίου Δικαίου. Άλλωστε ο 
Δικαίος θεωρείται ο υποκινητής των επιθετικών αυτών ενεργειών των οπλαρχηγών 
της Αχαΐας. Πάντως είναι απίθανο να είχε δοθεί από τον Ιανουάριο τέτοια οδηγία 
στο Σολιώτη και τους άλλους από το Δικαίο, πιθανότερο είναι να ακολούθησε πα-
ρότρυνση με πρόσφατη επιστολή τούτου ή να μιμήθηκαν τις επιθέσεις του εναντί-
ον μικρών ομάδων Τούρκων, που έμαθαν από διαδόσεις.

Στις 17 ή 20 Μαρτίου ο βοεβόδας87 (πολιτικός διοικητής) των Καλαβρύτων Ιμ-
βραχήμ Αρναούτογλου φοβήθηκε να παραμείνει στη θέση του και ξεκίνησε να πάει 
στην Τριπολιτσά, αλλά ένας από τους προπομπούς του τον ειδοποίησε ότι, στην 
Κακή Σκάλα κοντά στο χωριό «Πλανητέρου», υπήρχε ενέδρα των Πετμεζαίων, που 
σκότωσαν έναν των συνοδών του. Κατ’ άλλη εκδοχή σκότωσαν τους δύο υπηρέτες 
του που προπορεύονταν. Έντρομος ο βοεβόδας γύρισε στα Καλάβρυτα και κλεί-
στηκε στους τρεις πύργους, που υπήρχαν εκεί, μαζί με μερικές από τις τουρκικές 
οικογένειες του τόπου. 

85. Αναφέρεται από τον Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σ. 54, ο οποίος, όπως γράφει, παραθέτει απόσπα-
σμα από τα απομνημονεύματα του Ν. Σολιώτη.

86.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 9-10. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 59, γράφει ότι 
τους Τσιπογλαίους σκότωσε στις 14 Μαρτίου ο Ν. Σολιώτης και ο Φ ω τ ά κ ο ς, Βίοι Πελοποννησίων 
ανδρών, Έκδ. «Φιλολογικά Χρομικά», Αθήναι 1960, σ. 22, γράφει ότι, αρχίζοντας τη δράση του ο Σολιώ-
της, τους σκότωσε στο Αγρίδι.

87.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 11. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116. Μ ι χ.  Ο ι κ ο -
ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 59, ο οποίος αναφέρει την 17 Μαρτίου.
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Οι ημερομηνίες των γεγονότων αυτών είναι ασαφείς και αμφισβητούμενες. 
Παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής χρόνος που ο βοεβόδας των Καλαβρύτων 
Ιμπραχήμ Αρναούτογλου κλείστηκε στους πύργους της πόλης, στη συνέχεια δε πο-
λιορκήθηκε, παραδόθηκε και φυλακίστηκε. Από το κατάστιχο του Καλαβρυτινού 
προκρίτου Χρυσανθάκη Κυριτζοπούλου88, γραμμένο στις 7 Μαΐου 1826, στο οποίο 
σημειώνονται οι παροχές του στον αγώνα, έχουμε την ακόλουθη πληροφορία: «Εις 
τους 1821: Μαρτίου 30: όταν εσφάλισαν τους Τούρκους εις τα Καλάβρυτα έδωσα εις 
τον κασέλον Μπαρουχτζήν κατά τον δεσκερέ του κυρ Σωτηράκη γρ. 1000».

Από τα Καλαβρυτα89 έφυγαν πολλοί Τούρκοι και έφθασαν στην Πάτρα στις 21 
Μαρτίου, για να βρουν καταφύγιο πίσω από τα τείχη του φρουρίου της πόλης. Μετά 
τον αυτοπεριορισμό του Αρναούτογλου στους πύργους των Καλαβρύτων και αφού 
έγινε από τους Έλληνες στρατολογία, τον πολιόρκησαν ο Σωτήριος Χαραλάμπης, ο 
Ασημάκης Φωτήλας, ο Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, ο Νικόλαος Σολιώτης, οι Πετμε-
ζαίοι κ.ά. με 600 στρατιώτες. Μετά τις 25 Μαρτίου ο Αρναούτογλου παραδόθηκε.

Ο Αμβρ. Φραντζής90 αναφέρει ότι στην Πελοπόννησο μετά τις 22 Μαρτίου  
«και ως εκ των συμβάντων ακροβολισμών», εννοεί των Καλαβρύτων, οι Οθωμανοί 
κάτοικοι πήγαιναν με τις οικογένειές τους να ασφαλιστούν σε οχυρές θέσεις. Πα-
ράλληλα κυκλοφορούσε η φήμη, ότι στη Μάνη και σε άλλα μέρη είχαν έρθει στρα-
τεύματα και πολεμοφόδια.

Ο Καϊμακάμης91 του Μοριά Μεχμέτ Σαλήχ στις 20 Μαρτίου από την Τρίπολη 
έγραψε στους προκρίτους και τους κατοίκους της Καρύταινας για τα γεγονότα της 
Χελωνοσπηλιάς, τα οποία θεωρούσε «κλεφτοδουλειές» και τους πληροφορούσε 
ότι έστειλε εκτελεστική δύναμη για να πιάσουν τους ενόχους και να αποκαταστή-
σουν την τάξη. Παράλληλα τους διέταζε, αν οι ίδιοι κλέφτες της περιοχής των Κα-
λαβρύτων πήγαιναν προς τα δικά τους μέρη, ή αν εμφανίζονταν από τον τόπο τους 
άλλοι να τους διώξουν ή να τους σκοτώσουν και να στείλουν τα κεφάλια τους στην 
Τριπολιτσά. Δεν υπάρχει άλλη πληροφορία για το τουρκικό στρατιωτικό απόσπα-
σμα που θα πήγαινε προς τα Καλάβρυτα. 

Αντίθετα με τον Καϊμακάμη της Τριπολιτσάς, που δεν αξιολόγησε τα φονικά 
στην περιοχή των Καλαβρύτων και τα θεώρησε κλεφτοδουλειές, οι Τούρκοι της 
Αχαΐας είχαν άλλη γνώμη. Γνώριζαν επί πλέον ότι οι πρόκριτοι και οι ιεράρχες του 
τόπου δεν παρουσιάστηκαν στην Τριπολιτσά, ενώ πολλοί από τους χριστιανούς εί-
χαν απομακρύνει τις οικογένειές τους από τις πόλεις και υποψιαζόμενοι οι Τούρ-
κοι επανάσταση των Ελλήνων, άρχισαν να αναζητούν καταφύγιο για την ασφάλειά 
τους πίσω από τα τείχη των κάστρων.

88. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 200, έγγρ. 120 της 22 Σεπτεμβρίου 1826.
89. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 188.
90. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π. τόμ. Ά , σ. 292.
91.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 13-4. Ο Καϊμακάμης σε έγγραφό του αναφέρει ότι το επει-

σόδιο έγινε στον καζά των Καλαβρύτων στο δρόμο Κατζάνες.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 41

Κινητοποίηση, όπως αναφέρεται, υπήρξε εκείνες τις μέρες και στη Γορτυνία92, 
όπου οι Δεληγιανναίοι με τους Γεώργιο και Δημήτριο Πλαπουταίους-Κολιοπουλαί-
ους στρατολόγησαν και κατέλαβαν στις 21 και 22 Μαρτίου αμυντικές θέσεις στο 
Ρένεσι και στο Βέτσι (Μπέτσι). Είχαν το φόβο επιδρομής των Τουρκαλβανών του 
Λάλα, οι οποίοι πιθανώς, καταφεύγοντας στην Τριπολιτσά, να περνούσαν από την 
περιοχή τους.

Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου, που τους κατέτρωγε ο φόβος της εισβολής ξέ-
νης δύναμης συγχρόνως με την επανάσταση των Ελλήνων, άρχισαν να παίρνουν τα 
μέτρα τους. Ένα μέρος των μουσουλμάνων κατοίκων της Βοστίτζας93 (Αιγίου) ζή-
τησαν καταφύγιο μέσα στο φρούριο της Πάτρας, ενώ άλλοι διαπεραιώθηκαν στη 
Στερεά Ελλάδα και κατέφυγαν στην Άμφισσα, που τότε είχε το όνομα Σάλωνα. Οι 
Τούρκοι της Πάτρας94 στις 20 Μαρτίου κλείστηκαν στο φρούριο με τις οικογένειές 
τους. Στις 22 Μαρτίου άρχισαν οι Τούρκοι της κεντρικής Πελοποννήσου να συρ-
ρέουν στην Τρίπολη. Πρώτοι κατέφυγαν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής της Μεγα-
λόπολης (Σινάνου) και του Λεονταρίου95. Αυτές οι ενέργειες πανικού των Τούρκων 
της βορείου και κεντρικής Πελοποννήσου δεν θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν 
την έναρξη του γενικού ξεσηκωμού των Ελλήνων διότι, αν δεν έπαιρνε μέρος στον 
αγώνα η νότιος Πελοπόννησος με την πρωτοπορία της Μάνης και του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη δεν θα προόδευε η επανάσταση. Με μερικές επιδρομές του τουρκι-
κού στρατού από την Τρίπολη και λίγους αποκεφαλισμούς προκρίτων και αρχιερέ-
ων οι Τούρκοι θα κατέπνιγαν κάθε επαναστατική δραστηριότητα και χωρίς δυσκο-
λία θα αποκαθιστούσαν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Στην Πάτρα96, εκτός από τον εγκλεισμό των Τούρκων στο φρούριο, και οι ελ-
ληνικές οικογένειες είχαν ήδη αρχίσει από νωρίτερα να απομακρύνονται από την 

92.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 15. Ο  Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 138-9, 
γράφει ότι στις 17 Μαρτίου έστειλε ένοπλους και φυλάκισαν τους Τούρκους της γύρω περιοχής. Την 
επομένη ήρθαν γράμματα από τους προκρίτους και αρχιερείς της Αχαΐας, οι οποίοι ρωτούσαν για τις 
επαναστατικές διαθέσεις αυτών και των Μανιατών. Στη σ. 142 αναφέρει ότι στις 19 Μαρτίου πληροφο-
ρήθηκε πως οι Λαλιώτες είχαν σκοπό να περάσουν από τα Λαγκάδια για να πάνε στην Τριπολιτσά και γι’ 
αυτό κατέλαβαν στενωπούς. 

93.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 17. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116.
94.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 18 κ.ε. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116, αναφέρει 

ότι οι Τούρκοι της Πάτρας στις 22 Μαρτίου είχαν κλειστεί στο φρούριο, από το οποίο κανονιοβολούσαν 
την πόλη. Την ίδια ημέρα μπήκαν στην Πάτρα ο Ανδρέας Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐμης, ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός, ο Κερνίτσης Προκόπιος και ο Βενιζέλος Ρούφος ακολουθούμενοι από ροπαλοφόρους.

95.  Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 292.
96. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 88 κ.ε. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116-7. 

O Άγγλος πρόξενος Φίλιππος Γκρήν αναφέρει την 21 Μαρτίου ως ημέρα εισόδου 50 Τουρκαλβανών 
από το Ρίο και την έναρξη της μάχης. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ,  ό.π., σ. 188. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. 
Ά , σ. 59-60. Μ ι χ . Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ό.π., τόμ Ά , σ. 59.  Γ. Φ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, Ιστορία της Ελληνικής Επα-
ναστάσεως, μτφρ. Πέτρου Καρολίδου, Αθήναι 1916, τόμ. Ά , σ. 56. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, τόμ. Ε ,́ σ. 330 κ.ε.
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πόλη, ζητώντας και αυτές καταφύγιο στην ύπαιθρο ή στα Επτάνησα. Στις 21 ή 22 
ή 23 Μαρτίου από το Ρίο έφθασαν στην Πάτρα 50-150 Τούρκοι οι οποίοι, αφού 
μέθυσαν σε ένα ρακοπωλείο, σκότωσαν τον ρακοπώλη και έκαψαν το μαγαζί του. 
Κατέβηκαν και από το φρούριο 300 περίπου Τούρκοι και προσπάθησαν να κάψουν 
το σπίτι του Ιω. Παπαδιαμαντόπουλου97, στο οποίο πίστευαν ότι υπήρχαν όπλα98. 
Επειδή όμως δεν μπόρεσαν να το κάψουν πυρπόλησαν τα γύρω σπίτια. Οι ευρισκό-
μενοι στην Πάτρα Επτανήσιοι, που ήταν οπλισμένοι, παρά τις αντιδράσεις του φι-
λότουρκου Άγγλου προξένου Φιλίππου Γκρην (Green), συγκεντρώθηκαν και μαζί 
με κατοίκους της Πάτρας αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Τούρκους του Ρίου και 
τους Τουρκοπατρινούς. Από τους Έλληνες της Πάτρας διέπρεψε ο Παναγιώτης 
Καρατζάς99, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον αγγλικό στρατό των Ιονίων Νήσων, μαζί 
με το φαρμακοποιό Νικόλαο Γερακάρη και όλοι μαζί περιόρισαν τους Τούρκους. 
Στις 23 Μαρτίου έφθασε με σχετική δύναμη ο Σταμάτιος Κουμανιώτης100, ο οποί-
ος έπεσε νεκρός την ίδια ημέρα. Την επομένη, στις 24 Μαρτίου, προσήλθαν στην 
Πάτρα ο Βενιζέλος Ρούφος, ο Ανδρέας Λόντος, που είχε σημαία κόκκινη με μαύρο 
σταυρό και την ίδια ημέρα ή την επομένη ήρθε στην πόλη και ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός101, ο οποίος στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου ύψωσε στις 25 Μαρτίου 
σταυρό, στον οποίο οι Έλληνες ορκίζονταν «ελευθερία ή θάνατος» και άρχισε αμέ-
σως η πολιορκία του φρουρίου της Πάτρας.

Κάνοντας κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Πάτρας ο Γ. Φίνλεϋ102 ση-
μείωσε: «...Την άλλη ημέρα (24 Μαρτίου) το πρωί, έγινε λειτουργία, που χοροστάτη-
σε ο αρχιεπίσκοπος, και όλοι οι Έλληνες, που παρευρίσκονταν εκεί, έδωσαν όρκο να 
απελευθερώσουν τη χώρα από τους Τούρκους ή να αποθάνουν πολεμώντας. Όμως τον 
ενθουσιασμό που ήταν αυθόρμητος εξουδετέρωσε η αναρχία. Προεστοί, ντόπιος πληθυ-

97. Σύμφωνα με το Φ, Γκρήν στις 21 Μαρτίου κάηκε το σπίτι του Παπαδιαμαντόπουλου, ενώ ο 
Πουκεβίλ τοποθετεί τον εμπρησμό στις 23 Μαρτίου. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ,  ό.π., σ. 188-9. Π α λ α ι ώ ν 
Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ. ό.π., σ.  88. Α ν. Ν. Γο ύ δ α, Βίοι παράλληλοι, Αθήναι 1872, τόμ. Ε ,́ σ. 341. 
Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116. T h. G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , σ. 78. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, Η Ελλη-
νική Επανάστασις, Έκδ. «Μέλισσα», Αθήναι 1956, τόμ. Ά , σ. 271. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. 
Ε ,́ σ. 331.

98. Έναρξη του απελευθερωτκού αγώνος των Ελλήνων δέχεται ο Μ ι χ . Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ό.π., τόμ 
Ά , σ. 80, όπου γράφει: «...Εις τας Πάτρας από 21 Μαρτίου των Τούρκων επιτεθέντων κατά των Ελλή-
νων...».

99. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, ό.π., σ. 9. Α ν. Ν. Γο ύ δ α, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 342. Α π. 
Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 331.

100. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 88.
101.  Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 21. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 88, ο 

οποίος τοποθετεί την είσοδό του στην Πάτρα ενωρίτερα. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η έναρξις του υπέρ ελευ-
θερίας ιερού αγώνος, ό.π., σ. 87. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ Ά , σ. 273. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, 
ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 330.

102. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. Τολίδη, τόμ. Ά , σ. 213.
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σμός και Επτανήσιοι που έσπευσαν πρόθυμα για να πάρουν μέρος στον αγώνα, διεξήγα-
γαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με ανεκδιήγητη ανικανότητα και αδεξιότητα...». 

Τις παρατηρούμενες διαφορές στην ημερομηνία των γεγονότων επιτείνουν τα 
ημερολόγια των προξένων στην Πάτρα, της Αγγλίας Φίλιππου Γκρην (Green), του 
γραμματέα του προξενείου της Ολλανδίας Σολαίρ (Jean Solair) και του προξένου 
της Γαλλίας Ούγου Πουκεβίλ103 (Hugues Pouqueville). Στο ημερολόγιο του Φ. 
Γκρην104 αναγράφεται ότι στις 21 Μαρτίου πήγαν στην Πάτρα 50 Τουρκαλβανοί 
από το Ρίο, προερχόμενοι από την Έπαχτο (Ναύπακτο) και ξαφνικά άρχισε στην 
πόλη πόλεμος: «...Ήταν η ώρα 4 και βρισκόμουν ακόμη στο τραπέζι, όταν με ειδο-
ποίησαν πως οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι ενός προεστού (του Καλαμογδάρτη 
που ήταν δίπλα στου Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου). Ήταν το σύνθημα για την επί-
θεση. Αμέσως άρχισε το τουφεκίδι ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Οι Επτανήσιοι 
ενώθηκαν με τους Μοραΐτες. Οι αρματωμένοι Επαναστάτες δεν ξεπερνούσαν τους τε-
τρακόσιους. Σε λίγο  άρχισαν πυρά από το κάστρο. Μέσα σε δώδεκα ώρες καταστρά-
φηκαν τριακόσια σπίτια...».

Ο γραμματέας του Ολλανδικού προξενείου Jean Solair105 σε αναφορά του στον 
Πρεσβευτή της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη έγραψε ότι το πρωί της 22ας 
Μαρτίου έγινε σύσκεψη των προξένων στην Πάτρα και το απόγευμα στις 3 και 45΄ οι 
Τούρκοι προσπάθησαν να κάψουν το σπίτι του αρχιεπισκόπου Γερμανού και του Ιω. 
Παπαδιαμαντόπουλου. Τότε βγήκαν οι Επτανήσιοι και άρχισε το τουφεκίδι. Την αυγή 
της 23 Μαρτίου αυτός εγκατέλειψε την πόλη και διαπεραιώθηκε στο Μεσολόγγι.

Ο πρόξενος της Γαλλίας H. Pouqueville γράφει στο ημερολόγιό του106: Πάτραι 
23/4 Απριλίου 1821, 6 ώρα το απόγευμα. «Η κραυγή της ελευθερίας ηκούσθη. Το 
πυρ λυμαίνεται την πόλιν... ο πάταγος των καταρρεουσών οικιών, οι επαναλαμβανό-
μενοι του φρουρίου κανονιοβολισμοί, ο συριγμός βομβών τινων, αι κραυγαί των γυ-
ναικοπαίδων όντων υπέρ τους χιλίους πεντακοσίους και καταφευγόντων μετά της πε-
ριουσίας των με εκφοβίζουν σφόδρα...». Οι Τούρκοι την ημέρα αυτή προσπάθησαν 
να πυρπολήσουν το σπίτι του Ιω. Παπαδιαμαντόπουλου, αλλά δεν το κατόρθωσαν. 

24/5 Απριλίου. «Την τρομεράν νύκτα, διαδέχεται ημέρα, ην δεν ήλπιζον να επα-
νίδω, αδύνατον να εκφρασθώ ό,τι υπέφερον παρηγορών τους μεν, ενθαρρύνων τους 
δε, και παρέχων εις πάντας ελπίδας, των οποίων πολύ απείχον να μετάσχω...». Γρά-
φει ακόμη ότι οι Έλληνες πυρπόλησαν την ίδια ημέρα την τουρκική συνοικία και 
οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα. Στο γαλλικό προξενείο έκρυψε τους Τούρκους 
φρουρούς ενώ κατέφυγαν εκεί και πολλοί Έλληνες. 

103. Εκτίθεται στο βιβλίο του αδελφού του, Φ ρ α ν σ ο υ ά  Π ο υ κ ε β ί λ, Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, έκδ. Τολίδη, Αθήνα 1996, τόμ. 1, σ. 23 κ.ε.

104.  Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 188. Α ν. Ν. Γο ύ δ α, ό.π., τόμ. Ε ,́ σσ. 342-4.
105. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 188-9. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 332.
106. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σ. 57. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 189-90. Α ν. Ν. Γο ύ δ α, ό.π., τόμ. Ε ,́ 

σ. 340.
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25/6 Απριλίου. «Οι Έλληνες... στην πλατεία Αγίου Γεωργίου υψώνουν εικόνες του 
Χριστού. Η σημαία του σταυρού κυματίζει πάνω στα τζαμιά... Τα υδραγωγεία κατα-
στράφηκαν και μείναμε χωρίς νερό...».

Θεωρώντας την απόπειρα πυρπόλησης της οικίας του Ιω. Παπαδιαμαντοπού-
λου ως σημείο αναφοράς για την έναρξη των γεγονότων της Πάτρας, τότε βρισκό-
μαστε στις ημερομηνίες 21 Μαρτίου για τον Green, στις 22 για τον Solair και στις 
23 για τον Pouqueville. Επομένως κανείς δεν μπορεί να ομιλεί με βεβαιότητα για 
την έναρξη των γεγονότων της Πάτρας.

Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του ο Παλαιών Πατρών Γερμανός107, μετά 
την είσοδό του στην Πάτρα και την έναρξη της πολιορκίας των Τούρκων στο φρού-
ριο, έγραψαν οι αρχηγοί στον Πετρόμπεη, στους Δεληγιανναίους, στη Γαστούνη 
κ.α. και τους ειδοποίησαν για τα γεγονότα της Πάτρας. Τους παρακινούσαν δε να 
μην αναβάλουν την επαναστατική κινητοποίηση. Βέβαια η επανάσταση είχε ήδη 
αρχίσει στο νότο και είχαν αιχμαλωτιστεί οι Τούρκοι της Καλαμάτας.  

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μαζί με τον Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο, Ιωάν-
νη Παπαδιαμαντόπουλο κ.ά. συνέστησαν το «Αχαϊκό Επαναστατικό διευθυντήριο», 
το οποίο εξέδωσε στις 26 Μαρτίου εγκύκλιο στους ξένους προξένους, που είχαν 
παραμείνει στην Πάτρα. Αναφέρεται ότι τη σύνταξη του εγγράφου αυτού ανέλαβε 
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός108 και δικαιολογούσε στους Ευρωπαίους τον ένοπλο 
ξεσηκωμό των Ελλήνων. Του Αχαϊκού Διευθυντηρίου109 είχε προηγηθεί η αρχιστρα-
τηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η σύσταση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου 
που μαζί εξέδωσαν την προκήρυξή τους από τις 23 Μαρτίου.

Τα πρώτα σύννεφα δεν άργησαν να φανούν στη βόρεια Πελοπόννησο. Στις 3 
Απριλίου, ημέρα των Βαΐων, έφθασε στην Πάτρα και μπήκε ανεμπόδιστα στο 
φρούριο της πόλης ο Γιουσούφ110 πασάς της Ευβοίας με 600 άνδρες (κατά τον 
Green 350). Πηγαίνοντας από τα Ιωάννινα στην Εύβοια, πληροφορήθηκε στο δρό-
μο, κοντά στο Μεσολόγγι, τα γεγονότα της Αχαΐας και την πρώτη Απριλίου πέρασε 
στο Ρίο. Μετά δύο ημέρες βάδισε εναντίον της επαναστατημένης Πάτρας και χω-

107. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 88.
108. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 22. Φωτοτυπία του εγγράφου στις «Ε κ δ ό σ ε ι ς  Σ π α -

ν ο ύ », Σάλπιγξ Ελληνική, Αθήναι 1975, σ. 52. Α ν. Ν. Γο ύ δ α, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 341. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 197. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 334 κ.ε. Το Αχαϊκό Διευθυντήριο της 26ης 
Μαρτίου δεν αποτελεί την πρώτη ανεξάρτητη αρχή, ένα είδος εμβρυϊκής Ελληνικής κυβέρνησης, όπως 
αναφέρει ο Βακαλόπουλος, διότι προηγήθηκε η Μεσσηνιακή Σύγκλητος από την 23η Μαρτίου.

109. «Ο Σισίνης αμέσως μετά την έναρξη του αγώνος, συνέστησε στην πόλη αυτή (Γαστούνη) τοπικήν 
επαναστατικήν Αρχήν, το «κοινόν της Ήλιδος»». Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιδρομές Τούρκων από Πάτρα στην 
Ηλεία και το στρατόπεδον Γαστούνης (1823-24), Πρακτικά Β́  τοπικού συνεδρίου Ηλειακών Σπουδών, 
Αθήναι 1989, σ. 163. Παραπέμπει εις Γ. Δημακοπούλου, Η διοικητική οργάνωσις κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν 1821-1827, σσ. 403-433.

110. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 92 κ.ε. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 119. 
Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 192.
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ρίς δυσκολία έφθασε στο φρούριο. Οι πολιορκητές βρέθηκαν σε κατάσταση πανι-
κού και διαλύθηκαν. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε η αδυναμία των κατοίκων της Πά-
τρας και των περιχώρων για ένοπλο αγώνα. Άμαθοι στον πόλεμο, σκόρπισαν στην 
εμφάνιση τουρκικού στρατιωτικού σώματος. Τα πράγματα στην πρωτεύουσα της 
Αχαΐας έγιναν έκτοτε δύσκολα για τους Έλληνες.

Ο Γεώργιος Φίνλεϋ111, ο οποίος είναι συνήθως πικρόχολος για τους Έλληνες, 
σχετικά με τους σκοτωμούς που έκαναν οι επαναστάτες, αναγνωρίζει ότι: «...Η 
ορμή των σκλάβων που σπάζουν τις αλυσίδες τους και ο θρησκευτικός φανατισμός, 
σε όλες τις εποχές, παρασύρανε τους ανθρώπους σε φρικαλέες ωμότητες...». 

Η άποψη112 ότι από τα γεγονότα της Πάτρας επηρεάστηκαν και οι άλλες επαρ-
χίες της Πελοποννήσου και επαναστάτησαν δεν ευσταθεί. Στις 22 Μαρτίου μπήκαν 
οι πρώτοι Μανιάτες στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ στα γύρω βουνά ήταν ήδη συ-
γκεντρωμένοι ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς κ.ά. Ακόμη από τη 
Μέσα Μάνη και από το Ζυγό της Μάνης είχαν από μέρες ξεκινήσει πολεμιστές για 
να βρεθούν στις 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Τα πρώτα στρατόπεδα των Ελλήνων 
της Πελοποννήσου έγιναν στη Μεσσηνία από τον Παπαφλέσσα και τον Αναγνω-
σταρά, ενώ στη Μάνη η στρατολογία είχε αρχίσει από τις αρχές Μαρτίου από τους 
τοπικούς καπετάνιους και από τις 17 Μαρτίου από τον Πετρόμπεη στις Κιτριές.

Η επανάσταση στη δυτική Μάνη (Σπάρτη)

Ο Διούσιος Κόκκινος113 συγκρίνοντας την κατάσταση στην Αχαΐα και στη Μάνη 
κάνει τα ακόλουθα σχόλια: «Η σημαντική μεταξύ των δύο περιφερειών διαφορά 
ήτο, ότι ενώ στην Αχαΐαν μόλις κατά τας τελευταίας εκείνας ημέρας είχεν σχηματι-
στεί επαναστατικόν στρατόπεδον εις την μονήν Ομπλού-... εις την Μάνην αντιθέτως 
χάρις εις το ιδιότυπον πολιτικόν σύστημα της περιφερείας ταύτης και εις την σχετι-
κήν της αυτοτέλειαν, υπήρχαν ικαναί, μόνιμαι και ανεξέλεγκται ένοπλοι δυνάμεις, υπό 
εμπείρους αρχηγούς, οι οποίοι, παρά τας μεταξύ των διαφοράς, ήσαν έτοιμοι εις τας 
παραμονάς του αγώνος να συμπράξουν υπό την γενικήν ηγεσίαν του αναγνωρισμέ-
νου υπό του Σουλτάνου τοπικού άρχοντος με τον τίτλο του Μπέη της Μάνης Πέτρου 
Μαυρομιχάλη, του γνωστού εις την ιστορίαν Πετρόμπεη...». Παρακάτω προσθέτει: 
«...Ο Πετρόμπεης επί πολύ είχε τους δισταγμούς του, όχι δι’ αυτόν τούτον τον αγώνα, 
αλλά διά την εξασφάλισιν των προϋποθέσεων, υφ’ ας το κίνημα ηδύνατο να φθάση 
εις αίσιον αποτέλεσμα...».

111. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 214.
112. Η άποψη ότι οι Μανιάτες έμαθαν τα γεγονότα της Πάτρας και ξεσηκώθηκαν είναι εκτός πραγ-

ματικότητας. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120. Δεν υπήρχε χρόνος να ειδοποιηθούν οι Μανιάτες 
και να ξεσηκωθούν σε επανάσταση την ίδια ημέρα με τους Πατρινούς. Η άποψη του Τρικούπη έτυχε 
γενικής απόρριψης.

113. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 277.
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Ο Φωτάκος114 γράφει για τον Πετρόμπεη: «...ελέγετο τότε, ότι ο Π. Μαυρομιχά-
λης δεν ήθελε την επανάστασιν, αλλά τούτο δεν είναι αληθινόν. Αυτός συνεβάδιζεν 
μετά των προυχόντων και αρχιερέων της Πελοποννήσου, οίτινες εσκέπτοντο να εύ-
ρουν τον κατάλληλον καιρόν διά να επαναστατήσουν, προσπαθούντες να απατώσι 
τους Τούρκους και φροντίζοντες περί των μέσων πως να είναι ταύτα άφθονα...».

Πολλά είναι εκείνα που μπορεί να προστεθούν για να εδραιώσουν τη γνώμη του 
Φωτάκου. Ο Πετρόμπεης χωρίς δισταγμό μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ο ίδιος 
μύησε πολλούς ακόμη. Δέχθηκε τον Χριστόφορο Περραιβό εκπρόσωπο της Εται-
ρείας και συνεργάστηκε μαζί του στην προπαρασκευή της επανάστασης. Έστειλε 
τον γιό του Ανασταση στην Τριπολιτσά μετά από παράκληση των Μοραγιάνηδων 
(Ελλήνων εκπροσώπων στον πασά της Τριπολιτσάς) για να καθησυχάσει τους 
Τούρκους. Οι επιστολές115 του προς τον Ιωάννη Σταματάκη στο Λιβόρνο στις 8 Ια-
νουαρίου 1821 και στους Υδραίους στις 19 Μαρτίου 1821 δεν μπορεί να αφήνουν 
αμφιβολία ότι ο Πετρόμπεης είχε πάντοτε την πρόθεση και την επιθυμία να επανα-
στατήσει, αρκεί η εξέγερση να ήταν γενική των Ελλήνων, ώστε να έχει πιθανότητες 
να επιτύχει.

Από μεταγενέστερους ιστορικούς γίνεται λόγος περί δισταγμών του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη για την έναρξη της επανάστασης ή ακόμη και για αρνητική θέση 
απέναντι στις επαναστατικές ιδέες. Ήταν επόμενο ο Μπέης να μην ομιλεί φανε-
ρά για εξέγερση, διότι μαθαίνοντας οι Τούρκοι τις διαθέσεις του δεν θα αδρανού-
σαν. Αυτός μεν θα έχανε το αξίωμά του και ίσως τη ζωή του, οι δε πρόκριτοι και 
αρχιερείς των Ελλήνων του Μοριά θα αποκεφαλίζονταν, όπως συνήθιζαν να κα-
ταστέλλουν οι Τούρκοι τη διάθεση των Ελλήνων για εξέγερση. Όσον αφορά τους 
δισταγμούς του Πετρόμπεη για την έναρξη της επανάστασης ήταν απόλυτα δικαι-
ολογημένος, διότι ανέμενε την άφιξη στη Μάνη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, όπως 
είχε σχεδιάσει η Φιλική Εταιρεία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν εκείνος ο οποί-
ος θα αναλάμβανε την ηγεσία των Ελλήνων επαναστατών και αυτός θα καθόριζε 
τον χρόνο έναρξης του αγώνα. Πρόσφατες όμως ειδήσεις ή εντολές από τη Φιλική 
Εταιρεία δεν είχαν φθάσει μέχρι τότε στο Μοριά και επιβαλλόταν επιφυλακτικό-
τητα. Τις πράξεις του Πετρόμπεη καθόριζε η απαιτούμενη των στιγμών λογική και 
αυτοσυγκράτηση, αντί μιας πρόωρης και επιπόλαιας παρορμητικής ενέργειας με 
ανυπολόγιστες συνέπειες για τους Έλληνες των τουρκοκρατούμενων περιοχών και 
γενικότερα για την πορεία της προετοιμαζόμενης επανάστασης.

114. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του Παπά Φλέσα, ό.π., σ. 31. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, 
έκδ. «Φιλολογικά Χρονικά», Αθήναι 1960, σ. 127.

115. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α,  Η κήρυξος της επαναστάσεως κατά την 23ην Μαρτίου εν Καλάμαις, εις 
Γιάννη Αναπλιώτη, Η Καλαμάτα και η επανάσταση του 21, 1948, σ. 86
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Ο αρχηγός της Μάνης Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης που δεν τον λύγισαν οι 
θυσίες της οικογενείας του.
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Ο Πετρόμπεης116 πριν από την έναρξη της επανάστασης είχε στείλει τον Π. Μη-
χανίδη στην Πάτρα και στα Καλάβρυτα για να έρθει σε επαφή με τους προκρίτους 
και να φέρει από εκεί γράμματα με τις επαναστατικές διαθέσεις τους. Ίσως ο Μη-
χανίδης να είχε ενημερώσει τους προκρίτους της Αχαΐας για την ανάγκη οικονομι-
κής υποστήριξης της Μάνης και αργότερα, όπως θα δούμε, του έστειλαν χρήματα 
με τον Ν. Πετμεζά, ίσως και άλλα μεταγενέστερα.

Στις 15 Μαρτίου έφθασε από την Κωνσταντινούπολη στο Λιμένι ο γιός τού 
Πετρόμπεη, Γιωργάκης Μαυρομιχάλης117, ο οποίος παρέμενε εκεί ως όμηρος της 
πίστης τού πατέρα του στην τουρκική διοίκηση. Οι Φιλικοί της Πόλης φρόντισαν 
να φυγαδεύσουν έγκαιρα το γιό τού μπέη της Μάνης, πριν να γίνει αντικείμενο της 
αναμενόμενης εκδικητικής θηριωδίας των Τούρκων για τα επαναστατικά έργα του 
πατέρα του. Με τον ερχομό του στο Λιμένι έφερε γράμματα των Φιλικών και την 
είδηση ότι άρχισε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες η επανάσταση με τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη και επομένως δεν θα έπρεπε να τον περιμένουν, αλλά μόνοι τους να ξε-
σηκωθούν και στο Μοριά στην ορισμένη ημερομηνία της 25ης Μαρτίου. Πιθανώς 
ο Γιωργάκης να έφερε και άλλη είδηση ότι ο πατέρας του είχε ήδη αντικατασταθεί 
από μπέης της Μάνης και ότι διάδοχός του είχε ορισθεί ο Αλέξανδρος Κουμουν-
δουράκης.

Από τον ιερομόναχο Γεράσιμο Παπαδόπουλο,118 που τον σεβόταν και τον εκτι-
μούσε το κοινό της Καλαμάτας, έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την έναρ-
ξη της επανάστασης. Όπως έγραψε ο ίδιος, όταν μαθεύτηκε στην Καλαμάτα ότι ο 
Πετρόμπεης είναι με το μέρος των επαναστατών, μερικοί από τους κοτσαμπάσηδες 
της πόλης ανησύχησαν. Έτρεξαν στον Γεράσιμο, που μπορούσαν τα λόγια του να 
έχουν επιρροή και στον Πετρόμπεη και του ζήτησαν να τον επισκεφθεί στις Κιτρι-
ές, για να τον μεταπείσει και να μην προβεί σε επαναστατικές ενέργειες: «...Δεξά-
μενος δε ο Πέτρος Μαυρομιχάλης παρά πάσαν ελπίδα τον υιόν του, και τα τοιαύτα 
γράμματα, και πιστεύσας αυτά, απεφάσισε να κινηθή και αυτός εις την επανάστα σιν 
όπερ μαθόντες οι πρόκριτοι της Καλαμάτας, ήλθαν εις την κατοικίαν μου, γινώσκο-

116. Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 6, έγγρ. 133 της 30 Απριλίου 1823.
117. Αναφέρται ότι ο Πετρόμπεης έστειλε το Γεωργάκη στην Ύδρα, για να βρει πλοίο να επιστρέψει 

στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ίσως ήταν μια πρόφαση, για να μην γίνουν γνωστές ακόμη οι προθέσεις 
του για επανάσταση. Στη Ύδρα πήγε, διότι φημιζόταν ότι εκεί υπήρχε το οπλοστάσιο της Φιλικής Εται-
ρείας, αλλά και διότι στην Ύδρα έφθαναν με τα πλοία οι ειδήσεις από όλον τον κόσμο, για να ενημερώ-
νει τον πατέρα του. Ακόμη και για να δώσει την πληροφορία ότι η Μάνη μπαίνει στον απελευθερωτικό 
αγώνα. 

118. Κ ω ν σ τ. Χ. Δ ο υ κ ά κ η, Πνευματική Τράπεζα, τόμ. Ά , σ. 16. Στη συνέχεια ο Γεράσιμος Πα-
παδόπουλος γράφει, ότι πήγε στις Κιτριές και συνάντησε τον Πετρόμπεη και τον έπεισε, όχι μόνο να μη 
συμμετάσχει στην επανάσταση, αλλά και να κατατρέξει τον «κάκιστον ψευδόπαπαν» (εννοεί τον Παπα-
φλέσσα). Προφανώς ο Πετρόμπεης υποκρίθηκε ότι συμφωνεί μαζί του, όπως ασφαλώς θα έκανε και 
σε όποιον άλλον θα εκφραζόταν αρνητικά για την επανάσταση. Τελικά όμως, συνεχίζει ο Γεράσιμος, τον 
έπεισαν άλλοι φιλοπόλεμοι Μανιάτες και πήγε στην Καλαμάτα και φανέρωσε την επανάσταση.
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Ο πύργος των Κιτριών. Χτίστηκε από τον Τζανέτμπεη Κουτούφαρη και έγινε έδρα του εκάστοτε 
μπέη της Μάνης

Το Λιμένι των Μαυρομιχαλαίων. Δεξιά ο πύργος του Πετρόμπεη.
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ντες πάντες την μεγαλωτάτην αγανάκτησιν, οπού είχα δι’ αυτήν την επανάστασιν και 
με παρεκάλεσαν, να υπάγω εις την Μάνην, προς τον Μαυρομιχάλην, να τον εμποδίσω 
από την επανάστασιν επειδή κανείς οποσούν διακριτικός δεν ήθελεν αυτήν την επα-
νάστασιν, στοχαζόμενος τον μέγιστον και απαραίτητον κατά παντός του χριστιανικού 
γένους κίνδυνον...». Από αυτά που έγραψε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος γίνεται ανε-
πιφύλακτα πιστευτό ότι από την επιστροφή του Γιωργάκη από την Κωνσταντινού-
πολη με γράμματα των Φιλικών, ο Πετρόμπεης πήρε την οριστική απόφαση να ξεκι-
νήσει την επανάσταση, άλλωστε για το σκοπό αυτό είχε εγκατασταθεί στις Κιτριές.

Τις ειδήσεις, που έλαβε ο Πετρόμπεης από την Κωνσταντινούπολη, τις γνωστο-
ποίησε στους καπετάνιους και τους επισκόπους της Μάνης και συμφωνήθηκε η 
άμεση επαναστατική κινητοποίηση, ώστε στις 25 Μαρτίου να βαδίσουν κατά των 
Τούρκων της Καλαμάτας.

Αναφέρεται ότι ο Πετρόμπεης όταν ήρθε στο Λιμένι ο Γιωργάκης τον έστειλε 
στην Ύδρα για να βρει πλοίο να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Κυκλοφόρησε 
και άλλη εκδοχή ότι τον έστειλε στην Ύδρα για να πληροφορηθεί αν και οι νησιώ-
τες είναι διατεθημένοι να επαναστατήσουν και αν όχι να γυρίσει στην Πόλη. Αυτά 
ας τα θεωρήσουμε «κοινωνικά σχόλια». Ο Πετρόμπεης, απευθυνόμεος στους 
Υδραίους, τους έγραφε: «Ιδού αδελφοί στέλλω και τον υιόν μου Γεώργιον επιτηδες 
προς την ευγένειάν σας». Αυτό σημαίνει ότι ο Γιωργάκης πήγε στην Ύδρα μετά τις 
19 Μαρτίου και όχι αμέσως όπως φημολογήθηκε. Στην Υδραίους έφερε γράμματα 
του πατέρα του προτρεπτικά για την επανάσταση.

 Άλλωστε ο Πετρόμπεης είχε στείλει προηγουμένως στην Ύδρα τον ανιψιό του 
Διαμαντή Καλάγκα119 από το Κουτήφαρη του Λεύκτρου. Αυτός τους βεβαίωσε για 
τα «φρονήματα» του Πετρόμπεη και τους παρακινούσε να ακολουθήσουν την επα-
νάσταση.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης120 αποφάσισε στις 17 Μαρτίου 1821 να μεταβεί 
από την Αρεόπολη στις Κιτριές και να συστήσει εκεί το πρώτο μεγάλο στρατόπεδο 
του αγώνα. Ήθελε ακόμη να βρίσκεται εγγύτερα στο πεδίο των επικείμενων πολε-
μικών επιχειρήσεων και να επικοινωνεί ευκολότερα με τους Μεσσήνιους, ιδιαίτερα 
δε με το Γρηγόριο Δικαίο και τον Αναγνωσταρά121, που θα συγκεντρώνονταν γύρω 
από την Καλαμάτα. Ο Ιωάννης (Γενναίος) Θ. Κολοκοτρώνης122 έγραψε σχετικά: 
«...Αναπτυσσομένης της ιδέας περί της επαναστάσεως, ο σπινθήρ της ελευθερίας 

119. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σσ. 84-6. Ο Διαμαντής Καλάγκας ακολούθησε τον Ηλία Μαυρομιχάλη 
στα Στύρα της Ευβοίας και βρήκε εκεί ηρωικό θάνατο.

120. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η έναρξις της επαναστάσεως και τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα εις 
την Λακωνίαν, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)10.

121. Ο Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 189, αναφέρει: «...ήλθεν εις Πελοπόννησον ο απεσταλμένος 
των Φιλικών Αναγνωσταράς, ο αρχαίος οπαδός του περιφήμου κλέπτου Ζαχαριά, ο έμφρων και εμπειροπό-
λεμος στρατιώτης, ο Νέστωρ των Πελοποννησίων οπλαρχηγών, ανήρ εύσαρκος μεν αλλά ρωμαλέος έτι και 
ακμαίος...».

122. Ι ω. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Ελληνικά Υπομνήματα, ό.π., σ. 8. 
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ήναπτε τον ενθουσιασμόν των Ελλήνων, οίτινες διεννοούντο περί της ενάρξεως του 
πολέμου. Όθεν την 17ην Μαρτίου οι πρόκριτοι της Μάνης συνεννοήθησαν να λάβω-
σι τα όπλα κατά των Τούρκων123. Ο δε Κολοκοτρώνης124 εφανέρωσεν ταύτην εις τον 
Αναγνωσταράν, Φλέσσαν και λοιπούς..». Μπορούμε να υποθέσουμε ότι από εκείνη 
τη στιγμή άρχισε και η στρατολογία των Μεσσηνίων. Είναι αδιανόητο να ισχυρισθεί 
κανείς, ότι τα γεγονότα της Αχαΐας της 23ης Μαρτίου είχαν γίνει γνωστά αστραπιαί-
ως στη Μάνη και παρέσυραν τον Πετρόμπεη στην επανάσταση. 

Αφού στις 17 Μαρτίου έγινε αγιασμός στο ναό των Ταξιαρχών της Αρεόπολης 
και ο Πετρόμπεης με τους λοιπούς αγωνιστές έλαβαν τις ευλογίες της εκκλησίας, 
αναχώρησαν για τις Κιτριές. Αυτό το γεγονός αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή 
της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα, διότι από εκείνη την ώρα άρχισε ο πραγ-
ματικός ξεσηκωμός του 1821, που έφερε στην Ελλάδα την ελευθερία. Μπορεί να 
μην έγινε άμεσα αντιληπτή από τους Τούρκους η επαναστατική κίνηση του Πε-
τρόμπεη, διότι έλαβε χώρα μέσα στα σύνορα της Μάνης, όπου δεν κατοικούσαν 
Τούρκοι, αλλά ο κύβος είχε ήδη ριφθεί. Θα περίμεναν την 25η Μαρτίου για να ξε-
χυθούν με τα λάβαρά τους εναντίον των Τούρκων της Μεσσηνίας, της Λακωνίας 
και της Αρκαδίας. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν να κινητοποιούνται τα επαναστα-
τικά στρατόπεδα σε όλη τη Μάνη, στην έδρα του Μπέη, των καπετανιών και γενικά 
σε όλα τα χωριά, ενώ παράλληλα ένα άλλο στρατόπεδο, το πρώτο στον τουρκο-
κρατούμενο Μοριά, έκανε την εμφάνισή του δειλά στο μοναστήρι του Προφήτη 
Ηλία125, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση βόρεια της Καλαμάτας. Εκεί ήταν ο 
εκπρόσωπος του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας Γρηγόριος Δι-
καίος-Παπαφλέσσας με τους συγγενείς και πατριώτες του, εκεί ο Αναγνωσταράς, 

123. Ο Β. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α ς, Δίπτυχον Ιστορικόν και Φιλολογικόν της Εθνεγερσίας, Αθήναι 1971, 
σ. μα ,́ γράφει ότι: «...περί των συμβάντων εις εν των τελευταίων, μετά την 17ην Μαρτίου, αλλεπαλλήλων 
συμβουλίων των Μανιατών καπεταναίων εν Κιτριαίς, ην μεταφέρω ενταύθα, ακούσας ταύτην κατά την νε-
ανικήν μου ηλικίαν παρά γερόντων... εν τη προόδω της συσκέψεως, επεκρότησε το τελικόν αποτέλεσμα της 
πλήρους συμφωνίας ριφθείς πυροβολισμός δια πιστόλας υπό του γεροντοτέρου των καπεταναίων Πανάγου 
Κυβέλου, προβαλόντος εις το παράθυρον, δια να επακολουθήσουν πανηγυρικοί πυροβολισμοί των αναμε-
νόντων μαχητών υποδεξαμένου ομοθύμως, κατ’ αυτόν τον τρόπον, και του λαού, την προσδοκωμένην χαρ-
μόσυνον απόφασιν δια την ένοπλον εισβολήν προς άλωσιν της Καλαμάτας και κατάλυσιν της Οθωμανικής 
εξουσίας...». Να σημειωθεί ότι ο Πανάγος Κυβέλος δεν ήταν ο γεροντότερος, αλλά κατά πολύ νεώτερος 
του Πετρόμπεη, του Παναγιώτη Μούρτζινου, του Γιωργάκη Καπετανάκη κ.ά.

124. Ο Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 190, αναφέρει: «...Ήλθεν λοιπόν ο Κολοκοτρώνης εις την 
Μάνην, εις τα άγρια και απότομα όρη, τα περιστοιχούντα την κοιλάδα του Ευρώτα, τα οποία υφ’ απάντων 
εθεωρούντο ως το προπύργιον της ελευθερίας της Πελοποννήσου, ως ο βέης της Μάνης εθεωρείτο παρά 
πολλών ως το προσωπικόν κέντρον και αρχηγός της επαναστάσεως...».

125. Ο Γ ι ά ν ν η ς  Κ ο ρ δ ά τ ο ς, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Αθήνα 1957, τόμ. Β́ , σ. 178, 
θεωρεί ότι το στρατόπεδο του Προφήτη Ηλία της Καλαμάτας υπήρξε το πρώτο ελληνικό επαναστατικό 
στρατόπεδο. Δεν έλαβε όμως υπ’ όψη του, ότι ένα ακόμη μεγάλο στρατόπεδο σχηματίστηκε στις Κιτρι-
ές από τη συγκέντρωση των αγωνιστών της Μέσα Μάνης και άλλα ακόμη στις έδρες των καπετανιών, 
όπου τη στρατολογία είχαν αρχίσει οι Μανιάτες καπετάνιοι από τις αρχές Μαρτίου. 
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ο γερο-Μητροπέτροβας, ο Νικήτας Σταματελλόπουλος, οι Μπουραίοι, ο Παναγιώ-
της Κεφάλας κ.ά., που στρατολογούσαν μέχρι να έρθει ο καιρός για δράση. Πέρα 
από τα στρατόπεδα αυτά κάθε καπετάνιος της Μάνης συγκέντρωνε κοντά του 
τους ανθρώπους του, τους εφοδίαζε με πυρομαχικά, με τσαρούχια κλπ. Οι Μανιά-
τες και ακολούθως οι Μεσσήνιοι ήταν εκείνοι που άρχισαν πρώτοι να ετοιμάζονται 
ουσιαστικά για τον ξεσηκωμό του 1821.

Από την ιστορία του Αμβ. Φραντζή126 προκύπτει ότι υπήρξε προηγουμένως συ-
νεννόηση μεταξύ των επαναστατών της Μάνης και της Μεσσηνίας και πολλές από 
τις πράξεις τους είχαν προαποφασισθεί: «...έλαβεν συνέντευξιν ο Γρηγόριος Δικαίος 
εις την Μάνην μετά του Π. Μαυρομιχάλη, του Μούρτζινου και των λοιπών πρωτίστων 
της Μάνης, και εν τη συνεντεύξει αυτή εγίνοντο διάφοροι τροπολογίαι, προτάσεις, 
σχέδια και λοιπά περί της ενάρξεως της Ελληνικής επαναστάσεως· όσα δε εβουλεύ-
οντο εκοινοποίουν αυτά και εις τον Θ. Κολοκοτρώνην, εις τον Αναγνωσταράν, και εις 
τον Νικηταράν...». Από αυτά καταφαίνεται ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν 
στη Μάνη ως φιλοξενούμενος επισκέπτης και όχι ως ηγέτης και καθοδηγητής, 
όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν ορισμένοι ιστορικοί127.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η ιδέα της επανάστασης υπήρχε στη σκέψη και την 
καρδιά όλων των Φιλικών και των μυημένων στα σχέδια του ξεσηκωμού και δεν 
ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν με λαχτάρα τη στιγμή να πιάσουν τα όπλα και να 
ριχτούν στον αγώνα. Μα αν πρέπει να καθορισθεί η στιγμή έναρξης της επαναστα-
τικής κινητοποίησης στο Μοριά, πρέπει να σταθούμε στις 17 Μαρτίου, όταν έγι-
νε η μετάβαση από την Αρεόπολη στις Κιτριές των Μανιατών υπό τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, εκεί ουσιαστικά σηματοδοτείται το ξεκίνημα του απελευθερωτικού 
αγώνα του 1821 στην Πελοπόννησο. Ούτε οι σκόρπιες και ασυντόνιστες τουφε-
κιές των Καλαβρύτων, αλλά ούτε και των Τούρκων της Πάτρας οι εμπρησμοί και 
φόνοι χριστιανών, μπορούν να σηματοδοτήσουν την έναρξη της Ελληνικής επανά-
στασης, έστω κι αν στην Πάτρα οι Τούρκοι κλείστηκαν προσωρινά στο κάστρο της 
πόλης. Σκόρπισαν όμως οι πολιορκητές στην εμφάνιση τουρκικού στρατιωτικού 
σώματος.

Βλέποντας τα γεγονότα από άλλη σκοπιά, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ημέ-
ρα έναρξης της επανάστασης η 22α Φεβρουαρίου κατά την οποία ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης128 πέρασε τον Προύθο ποταμό και άρχισε την επαναστατική κινητοποί-
ηση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες ή η 24η Φεβρουαρίου, που κυκλοφόρησε την 
επαναστατική του διακήρυξη.

126. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 324, ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν ελάμβανε μέρος στις συ-
σκέψεις, αλλά απλά του κοινοποιούσαν τις αποφάσεις τους, συνεπώς δεν είχε πρωτεύοντα ρόλο στις 
επαναστατικές διεργασίες.

127. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 61, 63. 
128. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. κγ΄.
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Ο Ιωάννης Φιλήμων129 γράφει σχετικά με την απόφαση του Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη να πάρει μέρος στον αγώνα: «...Η κίνησις αυτού αμοιβαίον και άμεσον 
επήνεγκεν αποτέλεσμα, τοις μεν Έλλησι θάρρους και ισχύος, τοις δε Τούρκοις φόβου 
και αδυναμίας...». Συνεχίζοντας διατυπώνει την άποψη ότι αν δεν εκινείτο ο Πετρό-
μπεης Μαυρομιχάλης με τους Μανιάτες, η έκβαση των γεγονότων της Αχαΐας θα 
ήταν αμφίβολη. Βασιμότητα απέκτησε η επανάσταση με τον ξεσηκωμό των Μανια-
τών. Έστω κι αν δεν άρχισαν τουφεκιές κατά των Τούρκων από τη Μάνη, η επανά-
σταση είχε πάρει το δρόμο της με το ξεκίνημα των Μανιατών για τον απελευθερω-
τικό αγώνα. Δεν είναι σωστό ότι στη νότιο Πελοπόννησο δεν έγιναν φονικά Τούρ-
κων πριν από τις 23 Μαρτίου που ελευθερώθηκε η Καλαμάτα. Ορισμένα γεγονότα 
δεν έχουν προβληθεί από όσους ασχολήθηκαν με τον καθορισμό της έναρξης των 

129. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 24. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομημονεύματα κλπ., ό.π., σ. 288: «Από 
την επαρχίαν της Μάνης η επανάστασις είχε μεγάλας ελπίδας, διότι την εφοβούντο οι Τούρκοι. Οι Έλ-
ληνες κατ’ αρχάς είχον τόσον θάρρος και πεποίθησιν, ώστε εδόξαζαν ότι η τουφεκιά του Μανιάτη βρο-
ντά περισσότερον από το κανόνι. Εκτός τούτου η Μάνη ήτο και το ελπιζόμενον καταφύγιον εν περι-
πτώσει αποτυχίας». Ο Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, ό.π.,  τόμ. Ε ,́ σ. 320-1, σημειώνει:. «...Οι πολεμικοί και 
ανυπότακτοι Μανιάτες θαυμάζονταν πολύ από τους Έλληνες και προ πάντων από τους Πελοποννησίους, 
πως μεγάλες θα ήταν οι υπηρεσίες τους στο μελλοντικό απελευθερωτικό κίνημα. Η τουφεκιά του Μανιάτη 
βροντά περισσότερο από το κανόνι...». 

Τα πυργόσπιτα του Μούρτζινου στην Καρδαμύλη.
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επαναστατικών κινήσεων στο Μοριά. Όπως αναφέρθηκε οι πρώτες τουφεκιές του 
1821 ήταν του Παπαφλέσσα και ακολούθησαν των Καλαβρυτινών.

Με την επιστροφή του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη από την  Κωνσταντινούπολη, 
αμέσως ο Πετρόμπεης έγραψε στον γιό του Αναστάση και τους άλλους ομήρους 
της Τριπολιτσάς να βρουν τρόπο να επιστρέψουν. Όπως γράφει ο Ν. Σπηλιάδης130: 
«...Επαρουσιάσθησαν όμως εις τον Τοποτηρητήν του Χουρσίδ και τους προκρίτους 
των Τούρκων και επρόβαλον να τους αφήσωσι να επιστρέψωσιν εις την Μάνην, και 
υπέσχοντο ομού με τον αρχηγόν των να καταδιώξωσι πάντα άπιστον της βασιλείας, 
και να εξαλείψωσι παν ίχνος αποστασίας και ταραχής. Μόνος δ’ ο τοποτηρητής ενα-
ντίον της γνώμης των άλλων έδωκεν άδειαν να επιστρέψη μόνος ο Πικουλάκης131, συ-
νεπιφέρων και διαταγάς προς τον Μαυρομιχάλην.... όθεν ο Πικουλάκης ανεχώρησεν 
από Τριπολιτσάν συνοδευόμενος και με τρεις Τούρκους τους οποίους θα φονεύσωσι 
καθ’ οδόν οι Έλληνες...». Μαζί με τις πρώτες τουφεκιές που ακούστηκαν στη βό-
ρειο Πελοπόννησο, δεν θα έπρεπε άραγε να συνυπολογίζονται και όσες ακούστη-
καν132 στο νότο με το φόνο των τριών Τούρκων που συνόδευαν τον Πικουλάκη ή 
ακόμη περισσότερο οι φονικές τουφεκιές του Παπαφλέσσα, που προηγήθηκαν 
όλων των άλλων; 

Στα μέσα Μαρτίου έφθασαν μπαρουτόβολα133 στη Μάνη, τα οποία είχαν στεί-
λει στον Γρηγόριο Δικαίο οι Έλληνες των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και της Σμύρνης. Πα-
ρατηρείται διαφωνία μεταξύ των συγγραφέων αν έφθασαν στην Καρδαμύλη ή στο 
Αρμυρό, αν τα παρέλαβε ο Νικηταράς Σταματελλόπουλος ή ο Νικήτας Φλέσσας 
κι αν μεταφέρθηκαν στη μονή Μαρδακίου της Αλαγονίας ή στη μονή του Προφή-
τη Ηλία της Καλαμάτας. Υπάρχει όμως ομοφωνία ότι στο δρόμο που μετέφεραν 
τα μπαρουτόβολα έσπασε ένα βαρέλι και χύθηκε μπαρούτη. Την είδαν Τούρκοι134 
και το ανέφεραν στον βοεβόδα Σουλεϊμάν Αρναούτογλου και αυτός όταν το έμα-
θε φυλάκισε προσωρινά τους προκρίτους της Καλαμάτας. Ακόμη παρατηρώντας 

130. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 62.
131. Μαζί με τον Παναγιώτη Πικουλάκη ήταν ακόμη ο Αθανασούλης Κ. Κυριακός και ο Ιωάννης 

Λογοθέτης από τις Γαϊτσές.
132. «Όλη δε η ενέργεια της επαναστάσεως εγίνετο εις εκείνο το μέρος όπου ήτον ο ίδιος ο Αρχιμαν-

δρίτης· διότι έδειξε πολύ πνεύμα και έκτακτον δραστηριότητα, και κατ’ αρχάς είχεν τόσην πειθώ εις τας 
ομιλίας του, ώστε επίστευε πολλάκις και ο ίδιος την απάτην ως πράγμα». Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του Παπά 
Φλέσα, ό.π., σ. 35.

133. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 328. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του Παπά Φλέσα,  ό.π., σ. 32 κ.ε., 
όπου αναφέρεται, ότι το πλοίο προσορμίστηκε στο Αρμυρό και ο Νικήτας Φλέσσας κ.ά. παρέλαβαν τα 
μπαρουτόβολα και τα μετέφεραν στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία της Καλαμάτας. Αντίθετα ο Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 11, γράφει ότι το πλοίο πήγε στην Καρδαμύλη και από εκεί μετέφερε το 
φορτίο ο Νικήτας Σταματελλόπουλος..

134. Ο Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η ς, ό.π., τεύχ. Γ ,́ σ. 219 κ.ε., σημειώνει ότι τη μπαρούτη είδαν οι τελω-
νοφύλακες, ενώ συνήθως αναφέρεται ο ιπποκόμος του Αρναούτογλου. Το σημείο στο οποίο χύθηκε η 
μπαρούτη ήταν γνωστό ως «απάνω πηγάδι» στη θέση Μπογράκου. Γ ι ά ν ν η  Α ν α π λ ι ώ τ η, Η Καλα-
μάτα και η Επανάστασις του 21, ό.π., σ. 14.
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στα γύρω βουνά είδε πλήθος ενόπλων και ανησύχησε περισσότερο. Συνεχίζοντας ο 
Φραντζής135 γράφει «...Ο Βοεβόδας της Καλαμάτας ιδών τοσούτους οπλοφόρους και 
τόσα φορτηγά ζώα έμεινεν εκστατικός και έντρομος ηρώτησε δ’ ευθύς: τί ζώα είναι 
και τίνες; και διατί οι μετ’ αυτών τόσοι οπλοφόροι; τω απήντησαν δε ότι είναι χωρικοί 
έχοντες έλαιον φορτωμένον επί των ζώων των, ο δε είπεν· Αλλά διατί και ένοπλοι; δι-
ότι (τω απεκρίθησαν) φοβούνται εις τον δρόμον. Δεν ομοιάζει αυτό είπεν ο Βοεβόδας 
και εσυλλογίσθη παρά πολύ...».

Επειδή κυκλοφορούσαν παντού φήμες για επανάσταση των Ελλήνων136, οι 
Τούρκοι της Καλαμάτας άρχισαν να επιζητούν ασφαλέστερο μέρος από την πόλη 
τους, η οποία ήταν εκτεθειμένη στον κίνδυνο των γειτόνων της Μανιατών. Την ανα-
χώρηση στις 21 Μαρτίου από την Καλαμάτα για να πάει στην Κορώνη ή την Τρι-
πολιτσά είχε προτιμήσει μόνο ένας Τούρκος με την οικογένειά του, ονομαζόμενος 
Μουράτης137, που ήταν γνωστός ως χειρουργός και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με 
πολλούς Έλληνες. Είχε τη μάταιη ελπίδα ότι δεν κινδύνευε, αλλά οι άλλοι Τούρκοι 
δεν τόλμησαν να φύγουν επειδή: «...ο Νικηταράς είχε καταλάβει τα στενά, και εφύ-
λαττε να τους φονεύση διαβαίνοντας, δεν κινούνται. Εις δε μόνος εξ αυτών, χειρούρ-
γος επιτήδειος, φρονών ότι ήτο αναγκαίος δια την τέχνην του και οι Έλληνες ήθελον 
φεισθή της ζωής του, κινεί με την γυναίκα και τα παιδιά του να υπάγωσιν εις Τριπολι-
τσάν· και εκείνος μεν φονεύεται· αύτη δ’ επιστρέφει θρηνούσα με τα ορφανά της και 
επομένως οι Τούρκοι μένουσιν εις Καλαμάταν...».

Ο Αμβρ. Φραντζής138 μας δίνει περισσότερες πληροφορίες: «...Ότε δε (ο Μου-
ράτης) έφθασεν εις το μέρος όπου ήτον η ρηθείσα ενέδρα, τω είπεν ο Νικηταράς· 
«Βρε Τούρκο! Άφησε τ’ άρματά σου κι έλα εδώ»· ο Μουράτης νομίσας τους λόγους 

135. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 330. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του Παπά Φλέσα, ό.π., σ. 35, γρά-
φει ότι είπαν στο Βοεβόδα πως τα φορτώματα των ζώων ήταν λάδι και αλάτι.

136. Εκτός από τις διαδόσεις για επαναστατικές κινήσεις στα Καλάβρυτα κυκλοφορούσαν και άλ-
λες φήμες. Στις 21 Μαρτίου 1821 στην Κυπαρισσία διαδόθηκε, ότι στην Καλαμάτα αποβιβάστηκαν ξένα 
στρατεύματα και οι Τούρκοι κάτοικοι της πόλης ανέβηκαν πάνω στο κάστρο για να φυλαχθούν, αλλά 
μετά αναχώρησαν για το Νεόκαστρο, που το θεώρησαν ασφαλέστερο. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. 
Α, σ. 381.

137. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 331, γράφει ότι 
στις 21 Μαρτίου οι Τούρκοι της Καλαμάτας οχυρώθηκαν και στις 22 μπήκαν οι Μανιάτες στην πόλη. Ο 
Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η ς, ό.π., σ. 221, γράφει ότι το Μουράτη, ο οποίος προσπάθησε να φύγει, συνάντη-
σαν στη θέση Φραγκοπήγαδο οι στρατιώτες του Ηλία Φλέσσα, και τον σκότωσε ο Δ. Λιανός. Την κόρη 
του Μουράτη την αιχμαλώτισαν και την παρέδωσαν στον Αναγνωσταρά. Για το γεγονός αυτό ο Γ. Φ ί ν -
λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 210, αναφέρει: «...Το επεισόδιο αυτό έγινε στις 2 Απριλίου (21 Μαρτίου), αποτέλεσε 
το έναυσμα για τη γενική εξέγερση των χριστιανών στη Μεσσηνία. Μέσα σε λίγες ώρες πολλές τουρκικές 
οικογένειες σφάχτηκαν ύστερα από αιφνιδιασμό...». Ο Γ. Φ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 54 αναφέρει 
ότι στις 21 Μαρτίου / 2 Απριλίου οι στρατιωτικές δυνάμεις των Μανιατών και των κλεφτών είχαν προ-
χωρήσει με επιτυχία εναντίον της Καλαμάτας.

138. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Α, σ. 331.
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αυτούς ως αστεϊσμόν, παρακούσας ώδευε· πάραυτα δε ο Νικηταράς διέταξε, και δι’ 
ενός όπλου εφόνευσαν αυτόν...».

Βλέποντας ο Βοεβόδας139 της Καλαμάτας το πλήθος των οπλοφόρων στη γύρω 
περιοχή, φοβήθηκε και θεώρησε προτιμότερο να αναχωρήσει για την Τριπολιτσά, 
που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του. Όμως τον πληροφόρησαν ότι στο δρόμο υπήρχε 
ενέδρα η οποία σκότωσε το Μουράτη και τελικά αποφάσισε να κλειστεί με τους 
150 στρατιώτες και τους λιγοστούς Τούρκους της Καλαμάτας σε τρία οχυρά σπί-
τια, τα οποία βρίσκονταν κοντά στον ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, ένα των 
οποίων ανήκε στον Παναγιώτη Ζάρκο, ένα στον Ιωάννη Πανάγου Κυριακό και ένα 
άλλο στον Ιωάννη Τζάνε140. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Βοεβόδας141 δεν πείστηκε από τα λόγια 
των προκρίτων ότι οι συγκεντρωμένοι στα γύρω βουνά ήταν αγωγιάτες και δεν 
ήταν κλέφτες και γι’ αυτό τους φυλάκισε. Τότε οι πρόκριτοι ειδοποίησαν τους Έλ-
ληνες, που ήταν συγκεντρωμένοι στον Προφήτη Ηλία, για τη φυλάκισή τους: «...
Οι δε καπεταναίοι, όσοι ήσαν εις τον Άγιον Ηλίαν, άμα έμαθον την φυλάκισιν των 
προκρίτων, εμηχανεύθησαν το εξής προς απόλυσίν των. Απέστειλαν προς αυτούς 
γράμμα απειλητικόν, καθώς επίσης και εις όλους τους άλλους κατοίκους των Καλα-
μών, να τους στείλουν 2.000 ταείνια (=μερίδες) ψωμί, 2.000 ζευγάρια τσαρούχια, 
4.000 δεκάρια φουσέκια, και 4.000 ατζαλόπετραις εντός 5 ημερών, ει δε μη, θα κα-
τεβούν να κάψουν την πόλιν και αυτούς θα τους πάρουν αιχμαλώτους. Οι δε φυλακι-
σθέντες πρόκριτοι, λαβόντες το γράμμα, απέστειλον αυτό εις τον Βόηβοντα, διοικητήν 
όντα, όστις αναγνώσας αυτό εφοβήθη, απεφυλάκισεν αυτούς και τους συνήθροισε 
εις την οικίαν του...». Βλέποντας ο Βοεβόδας τους συγκεντρωμένους στον Προφή-
τη Ηλία, ερώτησε τους προκρίτους, τί θα έπρεπε να κάνει. Αυτοί του συνέστησαν 
να καλέσει τον ηγούμενο του μοναστηριού Κύριλλον142, ο οποίος όταν ήρθε, τον 
πληροφόρησε ότι ήταν περίπου 2.000 κλέφτες143 και όλο ερχόντουσαν κι άλλοι. Ο 
Βοεβόδας κάλεσε και τους άλλους Τούρκους της πόλης και τον Μπουλούκμπαση 
Κοκκίνη και πρότεινε να οπλίσει και τους χριστιανούς για να αντιμετωπίσουν τους 
κλέφτες. Οι πρόκριτοι όμως, προσποιούμενοι ότι φοβούνται, του πρότειναν να ζη-
τήσει βοήθεια από τον Πετρόμπεη, για να μπορέσει αυτός να αντιμετωπίσει τους 
κλέφτες. Πράγματι στις 22 Μαρτίου μπήκαν οι πρώτοι 150 Μανιάτες στην Καλα-
μάτα. Οι Τούρκοι, θεωρώντας τον αριθμό ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις χι-
λιάδες των «κλεφτών» δια του Ηλία Μαυρομιχάλη, ζήτησαν να έρθει με μεγάλη 

139. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 62.
140. Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η, ό.π., σ. 219-220.
141. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του Παπά Φλέσα, ό.π., σ. 35.
142. Ο Κ. Φλέσσας γράφει λανθασμένα, ότι ο Αρναούτογλου κάλεσε τον ηγούμενο της Βελανιδιάς 

Κύριλλον Δούβα. Κ. Φ λ έ σ σ α, Η άλωσις της Καλαμάτας, εις Γ. Αναπλιώτη, Η Καλαμάτα και η επανά-
στασις του 21, Έκδοσις Συλλόγου προς Διάδοσιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα 1948, σ. 72.

143. Ο Χ ρ ή σ τ ο ς  Π α ρ α σ κ ε υ ό π ο υ λ ο ς, Ο Παπαφλέσσας και το Μανιάκι, Καλαμάτα 1938, 
σ. 38, υπερβάλλοντας, ανεβάζει τους συγκεντρωθέντες στον Προφήτη Ηλία σε 4.000.
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δύναμη ο ίδιος ο Πετρόμπεης. Μπαίνοντας την επομένη στην Καλαμάτα ο Πετρό-
μπεης με τους άλλους καπεταναίους, άρχισε η ουσιαστική ένοπλη αντιπαράθεση 
με τους Τούρκους.

Ο Ιωάννης Κ. Κυριακός144 σε αναφορά του, της 10 Απριλίου 1843, προς το 
Υπουργείο των Στρατιωτικών σημείωσε τα ακόλουθα: «...Εν τοσούτω εγκυμονούσης 
της επαναστάσεως, αναφαίνεται ο Φλέσσας εις τα πέριξ των Καλαμών όρη με στρα-
τιώτας. Εις το κίνημα τούτο οι Τούρκοι αποφασίζουσι να φονεύσωσι τους προκρίτους 
και νοικοκυραίους της πόλεως ταύτης, αλλ’ ως εκ των σχέσεών μου μετά των Οθωμα-
νών εξηπάτησα αυτούς βεβαιώσας, ότι τα κινήματα του Φλέσσα είναι ληστρικά και 
ότι προς καταστολήν αυτών συμφέρει να έλθει εις Καλάμας με στρατιώτας ο Μπέης 
της Μάνης Πέτρος Μαυρομιχάλης. Παραδέχονται ευτυχώς το μέτρον τούτο και επι-
φορτίζομαι να φροντίσω να προσκληθή εκ μέρους της εξουσίας  και των κατοίκων 
Καλαμών ο Μπέης διά να εκστρατεύση δήθεν κατά των ληστών. Επέρχεται τοιουτο-
τρόπως εις Καλάμας με όλους τους υπ’ αυτόν καπεταναίους και ικανού αριθμού στρα-
τιωτών την 23 Μαρτίου 1821...».

Ο Ρήγας Παλαμήδης145 στο σχεδίασμα της ιστορίας, από πληροφορίες πιθα-
νώς του Ηλία Σαλαφατίνου, γράφει: «Κατά την 20 Μαρτίου ο Αντώνιος (Μαυρομι-
χάλης) και ο Ηλίας ήλθον εις Καλάμας με ολίγους Σπαρτιάτας, διά να προσέχουν τα 
κινήματα των Οθωμανών  και να φυλάξουν τους χριστιανούς από την μανίαν αυτών, 
την δε 22 έφθασε ο Ιωάννης Κατσής Μαυρομιχάλης με διακοσίους Σπαρτιάτας και 
συνάξας τους Τούρκους τους έκλεισε εις δύο τρία οσπίτια και την 23 ήλθεν ο Πέτρος 
Μαυρομιχάλης, συνωδευόμενος από 500 ενόπλους Σπαρτιάτας και συλλαβόντες τους 
εκεί ευρισκομένους 380 Οθωμανούς ξένους και εγχωρίους τους διεύθυναν αμέσως με 
στρατιώτας Έλληνας εις τα φρούρια της Μεσσηνίας…». Τα αναφερθέντα δεν φαίνε-
ται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Η απελευθέρωση της Καλαμάτας

Η βοήθεια την οποία ζήτησε ο βοεβόδας της Καλαμάτας από τους Μανιάτες, 
όπως αναφέρεται από το Φωτάκο146, έφθασε στις 22 Μαρτίου: «...Πρώτοι λοιπόν 

144. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 119. Ο Χ. Π α ρ α σ κ ε υ ό π ο υ λ ο ς, ό.π., σ. 35, γράφει λανθασμένα 
και αυτός ότι ο  Κυριακός Χατζηγιαννούλης πρότεινε στον Αρναούτογλου να ζητήσει βοήθεια από το 
Μπέη της Μάνης. Αυτός όμως έζησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα και ήταν πατέρας του γερο-
Παναγιώτη Κυριακού, που το 1821 κρατήθηκε όμηρος από τους Τούρκους στην Τριπολιτσά.

145. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα Ιστορίας της Επαναστάσεως, Μνημοσύνη, τόμ. Β ,́ σ. 
379.

146. Φ ω τ ά κ ο υ,  Βίοι παράλληλοι, ό.π., σ. 130. Ο Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η ς, ό.π., σ. 221, κατο-
νομάζει μόνο τον Ηλία Μαυρομιχάλη. Ο Γ ι ά ν ν η ς  Κ ο ρ δ ά τ ο ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 190, γράφει ότι ο 
Πετρόμπεης έστειλε τους Μανιάτες χωρίς πρόσκληση του Αρναούτογλου, υποκρινόμενος ότι θα προ-
στατεύσουν την Καλαμάτα από επικείμενη εισβολή των δήθεν κλεφτών, και αναφέρει: «...Την άλλη 
ημέρα (22 Μαρτίου) όμως μπήκε στην Καλαμάτα ο Ηλίας Μαυρομιχάλης μαζί με πολλούς οπλοφόρους, 
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εισήλθον κατά την 22 Μαρτίου εις τας Καλάμας, ως ανωτέρω είπομεν οι Σταυρια-
νός Π. Καπετανάκης, Ιωάννης Ν. Καπετανάκης, Μιχαήλ Ν. Καπετανάκης, Ηλίας Π. 
Μαυρομιχάλης. Ταυτοχρόνως ήλθαν ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης...». Οι Καπετα-
νάκηδες έφθασαν από το Αρμυρό πρώτοι, ακολούθησε από τις Κιτριές ο Ηλίας 
Μαυρομιχάλης147 και τέλος ήρθε από τον Κάμπο, που είναι μακρύτερα, ο Γαλάνης 
Κουμουνδουράκης. Με την πρόφαση ότι θα υποστηρίξουν τους Τούρκους για την 
απαλλαγή της Καλαμάτας από τους «κλέφτες», οι Μανιάτες που ήρθαν οχυρώθη-
καν κοντά στα σπίτια του Π. Ζάρκου, του Ιω. Ηλ. Τζάνε και του Ιω. Π. Κυριακού148, 
στα οποία ήταν ασφαλισμένοι από προηγουμένως οι Τούρκοι, ώστε να μη μπορούν 
οι τελευταίοι να βλάψουν τους Έλληνες της πόλης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
αναφέρεται ότι μπήκαν στην Καλαμάτα και άλλοι Μανιάτες, όπως ο Ιωάννης-Κα-
τσής Μαυρομιχάλης και ο αδελφός του Αντωνάκης.

Ο Ιω. Φιλήμων149 για την επανάσταση στη Λακωνία γράφει: «...ης η κίνησις εγέ-
νετο σύγχρονος σχεδόν, αλλ’ επισημοτέρα και κραταιοτέρα. Την μεν 22 Μαρτίου επα-
νέστη αύτη, την δε νύκτα της αυτής προς την 23 απεστάλησαν ο Ηλίας Μαυρομιχάλης 
και οι θείοι τούτου Ιωάννης και Αντώνιος150, μετά των αναγκαίων ενόπλων εις Καλά-
μας, ίνα καταλάβωσι μέρη της πόλεως, συμφώνων όντων και των Καλαμίων, και ού-
τως ου μόνον ασφαλίσωσι την επί της επιούσης ημέρας είσοδον των λοιπών Λακώνων, 
αλλά και τας ενδεχομένας προλάβωσι κακώσεις των Τούρκων κατά της πόλεως...».

Όταν έφθασαν οι πρώτοι Μανιάτες στην Καλαμάτα στις 22 Μαρτίου ή και ενω-
ρίτερα, ο Αρναούτογλου ανέθεσε στον Ηλία Μαυρομιχάλη να καλέσει και τον πα-
τέρα του, διότι νόμιζε ότι οι υποτιθέμενοι κλέφτες ήταν πολυάριθμοι. Σύμφωνα με 
το Φωτάκο151: «...Ο Ηλίας έγραψεν εις τον πατέρα του με πεζόν χριστιανόν, ότι τώρα 

φέρνοντας επιστολή του Πετρόμπεη προς τον Τούρκο διοικητή. «Έχουμε πληροφορίες πως κλέφτες θα πα-
τήσουν την Καλαμάτα, γι’ αυτό έστειλα τους δικούς μου να φυλάξουν την πόλη»...». Δεν παραπέμπει όμως 
στην πηγή του. Ο Κ. Φ λ έ σ σ α ς, ό.π., σ. 72, αναφέρει ότι η πρόσκληση του Πετρόμπεη από τον Αρνα-
ούτογλου έγινε δια του Σπύρου Αντωνακάκη. Θ α ν ά σ η Χ ρ ή σ τ ο υ, Η έναρξη της επανάστασης στην 
Καλαμάτα και η απελευθέρωσή της, εις Α. Ν. Δουλαβέρα και Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, Μεσσηνία Συμβολές 
στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της, Έκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2012, σ. 376.

147. Με τον Ηλία Μαυρομιχάλη ήταν και ο Κωνσταντίνος Πιεράκος-Μαυρομιχάλης. Π. Ρ ο δ ί ο υ, 
Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)244.

148. Γε ω ρ γ ί ο υ  Κ υ ρ ι α κ ο ύ, Η Ελληνική επανάστασις την 23 Μαρτίου 1821 εν Καλάμαις, εις 
Γ. Αναπλιώτη, ό.π., σ. 24.

149. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 25. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63, αναφέρει 
ότι την 21η Μαρτίου μπήκαν στην Καλαμάτα οι πρώτοι Μανιάτες και την επομένη  το σύνολον των 
Μανιατών.

150. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης 1793-1873, Λακωνικαί Σπουδαί 
13(1996)431.

151. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίος του παπα Φλέσα, Αθήναι 1868, σ. 37. Σε ένα βραχύ ιστορικό σημείωμα ανα-
φέρεται: «1821 Μαρτίου, 25 – άνοιξε το σεφέρην πρώτο εις στην Καλαμάτα ύστεραν εις όλον το κόσμο». 
Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη, Νέος Ελληνομνήμων 
7(1910)261, αριθ. 531.
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είναι καιρός να ειδοποιήση όλα τα καπετανάτα της Μάνης να οπλισθώσι και να έλ-
θουν παρρησία, και, τω προσχήματι τούτω, άρχεται η επανάστασις...». 

Μια ακόμη μεγάλη στιγμή ήταν για την επανάσταση του 1821, όταν οι Μανιά-
τες πήραν το δρόμο από την άγονη χώρα τους, την απροσκύνητη στους Τούρκους, 
για να ελευθερώσουν όχι μόνο την Καλαμάτα, αλλά και όλο το Μοριά. Αυτό ήταν 
το επισφράγισμα της έναρξης της επανάστασης του 1821. Χωρίς τη συμμετοχή της 
Μάνης, όλα τα άλλα μικροεπεισόδια δεν θα είχαν συνέχεια. Εκεί έπεσε το παρα-
πέτασμα που έκρυβε τις ενέργειες των Φιλικών και φάνηκε η απόφαση των Ελλή-
νων για επανάσταση. Δεν ήταν ένα τοπικό κίνημα, αλλά το ξεφάντωμα της λευτε-
ριάς του γένους. Απο εκεί κινήθηκαν τα πρώτα σώματα των επαναστατών για τα 
Μεσσηνιακά κάστρα, τη Μονεμβασία και το εσωτερικό του Μοριά. Η εξέγερση 
από την Δυτική και την Ανατολική Μάνη αντιμετώπισε συνολικά τους Τούρκους 
του Μοριά και φάνηκε αμέσως η διαφορά από τα υπόλοιπα, εκείνα δηλαδή που 
διαλύθηκαν στην εμφάνιση του πρώτου τουρκικού στρατιωτικού σώματος. Ο Ιω-
άννης Φιλήμων152 γράφει: «...Όσω παρά τοις πρώτοις (εννοεί τους Έλληνες) αμφί-
βολα υπελογίζοντο τα πάντα, ει μη εκινείτο ο Μαυρομιχάλης· τόσω παρά τοις δευτέ-

152. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 24, και στη σ. 25, αναφέρεται ότι στις 22 Μαρτίου πήγε ο 
Κυριακούλης στην Ανατολική Μάνη.

Ο πύργος του Παναγιώτη Μπενάκη στην Καλαμάτα (1770).
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ροις (Τούρκους) βάσιμά τε και γενικά εθεωρήθησαν τα γινόμενα κατά την Αχαΐαν 
και Αρκαδίαν, άμα εκινήθη ο Μαυρομιχάλης..». Με άλλα λόγια αν δεν εκινείτο ο 
Μαυρομιχάλης με τους Μανιάτες και τους Μεσσήνιους, η επανάσταση δεν θα γενι-
κευόταν.

Οι Μανιάτες αποτέλεσαν τους πυρήνες των εκστρατευτικών σωμάτων, τη ρα-
χοκοκκαλιά της επανάστασης στην έναρξή της. Κοντά τους πήγαιναν και όσοι Πε-
λοποννήσιοι δεν είχαν μέχρι τότε εμπειρία πολέμου και διδάσκονταν απ’ αυτούς. 
Στους Μανιάτες στηρίχτηκε στα πρώτα της βήματα η επανάσταση. Όπως, σύμφω-
να με το αρχικό σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, αν ερχόταν στη Μάνη ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης, από εκεί θα ξεκινούσε κάθε κίνηση, το ίδιο έγινε και στην απουσία του. 
Αρχηγός αναγνωριζόταν πλέον από όλους ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης153.

Κανείς δεν θέλει να μηδενίσει τη συμβολή των άλλων πόλεων και χωριών154. 
Όλοι βοήθησαν στην επαναστατική κινητοποίηση του Μοριά, αλλά η διεκδίκηση 
των πρωτείων της επανάστασης από άλλους τόπους είναι παραποίηση της ιστο-
ρικής πραγματικότητας. Η επανάσταση που ενδημούσε στη Μάνη ξεχύθηκε σαν 
φλόγα λευτεριάς σ’ όλο το Μοριά. Οι Πελοποννήσιοι αφουγκράζονταν το σφυγμό 
της Μάνης για να παίρνουν θάρρος και να ξεσηκώνονται. Η φήμη του τουρκομά-
χου Μανιάτη έδινε αυτοπεποίθηση στους άλλους Έλληνες για να πάνε κοντά του 
στον πόλεμο και παράλληλα το άκουσμά του ενέπνεε φόβο στους Τούρκους. 

Το πρωί της 23ης Μαρτίου στα βορειοδυτικά σύνορα της Μάνης155 βάδιζαν οι 
ομάδες των επαναστατών με τους καπετάνιους τους. Γι’ αυτούς τους Μανιάτες κα-
πετάνιους ο Φωτάκος156 έγραψε: «…απ’ αυτούς εκινήθησαν τα Μανιάτικά των και 
αυτοί ας έχουν την αθάνατον δόξαν διά τα υπ’ αυτών γενόμενα στρατιωτικά κατορ-
θώματα…». Μερικοί είχαν έρθει από το νοτιότερο άκρο, την Κακαβουλία, άλλοι 

153. Στα απομνημονεύματα του Π. Π α π α τ σ ώ ν η, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1965, 
σ. 62, αναφέρεται: «...εν ακαρεί εισέβαλλον οι Μανιάται πρώτον εις Καλάμας αρχηγούντος του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, Μούρτζινου, Καπετανιάνων Καπετανάκηδων, Κουμουντουριάνων, Χριστέα και λοιπών κα-
πεταναίων της Μάνης πανστρατιά υπέρ τας τρεις χιλιάδας Μανιατών εν οις και ο Θ. Κολοκοτρώνης κρυ-
πτόμενος προ πολλού υπό του Μούρτζινου και συγχρόνως ο Παπαφλέσσας, Αναγνωσταράς, Νικηταράς, 
Δημήτριος Παπατσώνης ενωθέντες εις Καλάμας...». Ο συγγραφέας ονομάζει Καπετανιάνους τα παιδιά 
του καπετάν Γιωργάκη Καπετανάκη, ενώ τα αδέλφια του και τα ανίψια του Καπετανάκηδες.

154. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η συμβολή της Ανατολικής Μάνης, όπου με ηγέτες τον 
Αντώνμπεη Γρηγοράκη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Μαγγιόρο-Πιέρο Μπεηζαδέ Γρηγοράκη, το 
Δημήτριο Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη, τον Τζανετάκη Γρηγοράκη κ.ά. οι οποίοι κατέλαβαν τα Βαρδουνο-
χώρια και το Μυστρά, που ήδη είχαν εγκαταλειφθεί σχεδόν από όλους τους Τούρκους και οι Γρηγορά-
κηδες προχώρησαν στην Μονεμβασία, ενώ ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης στο κέντρο του Μοριά..

155. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 332. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., σ. 120. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, 
ό.π., σ. 60. Αναφέρουν ότι στις 23 Μαρτίου μπήκε ο Πετρόμπεης στην Καλαμάτα. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά -
δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63, αναφέρει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης μαζί με όλους τους Μανιάτες μπήκαν στην 
Καλαμάτα στις 22 Μαρτίου. Προσπαθεί με την ανακρίβεια αυτή να παρουσιάσει τον Θ. Κολοκοτρώνη 
ως οδηγό των Μανιατών, αποφεύγοντας να αναφέρει το όνομα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

156. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, ό.π., Αθήναι 1960, σ. 130.
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από το Ξούμερο, την Αρεόπολη, το Οίτυλο, τον Ζυγό, την Καστάνιτσα, την Ανδρού-
βιστα και από τα γύρω χωριά του Σταυροπηγίου. Ο Πετρόμπεης ήταν ο καθολι-
κά αναγνωρισμένος στρατιωτικός αρχηγός των Μανιατών και των γειτόνων τους 
και έφερνε μαζί του πολλά μέλη της πολύκλαδης γενιάς του157. Στο επαναστατικό 
σώμα που ξεκίνησε από τις Κιτριές κυμάτιζαν μπροστά οι σημαίες158 που έφεραν 
κεντημένες τις μορφές του Λυκούργου και του Λεωνίδα.

Δεύτερος σε δύναμη ξεχώριζε ο Παναγιώτης Μούρτζινος με το γιό του Διονύσιο 
και ολόκληρη τη γενιά του από την Καρδαμύλη159, τους Κιτρινιαραίους και άλλους 
κατοίκους της Ανδρούβιστας. Μαζί με τον Μούρτζινο ήταν και ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης160. Με τους Σταυροπηγιώτες ήταν ο Καπετάν Γιωργάκης Καπετανά-

157. Οι Μαυρομιχαλαίοι που πήραν μέρος στην επανάσταση ήταν: «Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
υιούς τον Ηλίαν, Γεωργάκην, Αναστάσιον και Ιωάννην. Αδελφούς τέσσαρους, τον Ιωάννην-Κατσήν, τον 
Κυριακούλην, τον Αντωνάκη και τον Κωνσταντίνον. Ο Κατσής δύο υιούς τον Ηλίαν και τον Γερμανόν Κα-
τσάκον. Ο Κυριακούλης δύο υιούς, τον Πετράκην και τον Λεωνίδα, αλλά αυτό όχι τόσον διά τον αγώνα. Ο 
Ηλίας Π. Μαυρομιχάλης έπεσε μαχόμενος εις την Κάρυστον. Ο Κυριακούλης έπεσε εις το Φανάρι της Δυτι-
κής Ελλάδος. Ο Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης επληγώθη εις το Νεόκαστρον και εκ της πληγής απεβίωσεν. Ο 
Πιέρος Βοϊδής έπεσε μαχόμενος εις το Μανιάκι. Ο Κωνσταντίνος Πιεράκος έπεσε μαχόμενος εις Μεθώνην. 
Ο Κυριακούλης Κουτράκος Μαυρομιχάλης». Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχογ., 
φάκ. 266, έγγρ. 30 και 30α. 

158. Λανθασμένη είναι η επικρατούσα γνώμη ότι, η σημαία, την οποία έφεραν οι Μανιάτες με τον 
Μαυρομιχάλη στην πορεία τους προς την Καλαμάτα, ήταν λευκή με κυανό σταυρό. Ο ταγματάρχης Ιω. 
Σπ. Μπαϊρακτάρης έγραψε σε αναφορά του της 13ης Μαρτίου 1831 ότι ο Ηλίας Κατσάκος, που είχε βα-
δίσει τότε εναντίον του Γυθείου, είχε σημαίες με τις μορφές του Λυκούργου και του Λεωνίδα: «…με ανα-
πεπταμένας σημαίας, φερούσας τας εικόνας του Λυκούργου και Λεωνίδου…».(Ε θ ν ι κ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η 
Ε λ λ ά δ ο ς, Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων, Αρχείον Ιω. Φιλήμονος Ά , έγγρ. 5898). Φαίνεται ότι 
για την αντιμετώπιση των στασιαστών του Ηλία Κατσάκου ο ναύαρχος Κ. Κανάρης ανέφερε ότι τους 
κανονιοβόλησε, γιατί είδε να φέρουν ξένες σημαίες. Σχετικά ο Ηλίας Σαλαφατίνος έγραψε στον Χρη-
στίδη τα ακόλουθα: «…βλέπομεν κάποιον Κανάρην να αρχίση τον πυροβολισμόν των κανονίων εναντίον 
μας, προφασίζοντας όμως ότι είδε ξένας σημαίας και δεν στοχάζεται ότι αύται αι σημαίαι επρωτοσήκωσαν 
την επανάστασιν, και ώστε πολεμούμεν με τον Σουλτάνον αυτάς είχομεν,..». (Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., Μάνη-
Καποδίστριας, φάκ. 221, έγγρ. 103 της 22 Μαρτίου 1831).

159. «Εξαδέλφους του τον Πιέρον Πατριαρχέαν-Τρουπάκην, αυτός δύο υιούς τον Γιαννάκην και τον 
Αντωνάκην. Τον Γρηγόριον Παν. Τρουπάκην-Πατριαρχέαν. Τον Παναγιώτην Μπουκουβαλέαν-Τρουπάκην. 
Τους Πετρέους-Τρουπάκηδες, Χριστόδουλον, Δημητράκην και Δράκον. Οι Μιχαλαίοι-Τρουπάκηδες Τζανέ-
τακας, Αναστάσακας και Γουργάρακας». Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, ό.π. Ακόμη ο Αντώνιος Τζα-
νέτου Μιχαλέας-Τρουπάκης γνωστός ως Αλημπαρούτης.

160. Στην απελευθέρωση της Καλαμάτας ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν είχε κάποια αρχηγική θέση. Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ., σ. 25. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123, γράφει: «Ο Κολοκοτρώ-
νης....συνώδευσε τους Μανιάτας κατελθόντας εις Καλαμάταν». Δικαίως από τον Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 280, χαρακτηρίζεται με τα λόγια: «ωσάν αλλόκοτος οδοιπόρος μεταξύ των ενόπλων», που 
χωρίς όπλα και με στολή Άγγλου αξιωματικού του στρατού των Ιονίων Νήσων βάδιζε μαζί με τους Μα-
νιάτες προς την Καλαμάτα. Όμως ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 58 και 63, παραποιεί την 
πραγματικότητα και γράφει: «Ο Κολοκοτρώνης και οι Μανιάται κινούνται εις Καλαμάταν», ως εαν 
ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής. Τον Σπηλιάδη επαναλαμβάνει ο Α π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, ό.π., τόμ. 
Ε ,́ σ. 337, που προσθέτει ακόμη για τον Θ. Κολοκοτρώνη ότι: «...Ο άνδρας αυτός, που μόλις είχε κατε-
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κης-Χριστοδουλάκης με τα αδέλφια του, τα παιδιά του και τα ανίψια του161, καθώς 
και ο Γιαννάκης, ο Αθανασούλης, ο Γαλάνης και ο Ανδρέας Κουμουνδουράκης162. 
Ο Νικολάκης Χρηστέας163 ήταν με τα παιδιά του και με τους Ζυγιώτες, ο Πανάγος 
Κυβέλος-Στρατάκης164 ήταν με τους συγγενείς του και τους Μηλιανίτες και ο Γιωρ-
γάκης και ο Παναγιωτάκης Δουράκης165 ήταν με τους Καστανιώτες. Ακόμη ήταν 
ο Θωμάς Βενετσανάκης166 από την Καστάνιτσα με τον Δημήτριο Παναγουλέα-Βε-

βεί από τα βουνά της Μάνης...», δηλαδή από την παραλιακή Καρδαμύλη! Στην Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους της «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.», άρθρο της Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Έναρξη της επανάστα-
σης στη Μάνη και απελευθέρωση της Καλαμάτας), τόμ. ΙΒ́ , σ. 89, σημειώνεται: «Στις 22 Μαρτίου από 
το απόγευμα ως τα χαράματα της επομένης ημέρας 2.000 ένοπλοι της Δυτικής Σπάρτης με επικεφαλής το 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους Μούρτζινους, τους Καπετανάκηδες, τους Κουμουνδουράκηδες...». Ο Πετρό-
μπεης παραλείπεται επιδεικτικά. Ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν ήταν επικεφαλής των Μανιατών, ήταν απλώς 
συνοδοιπόρος τους, χωρίς να ασκεί καμία επιρροή ή να κατέχει κάποια αρχηγική θέση. Αργότερα, στην 
πορεία προς την Καρύταινα έγινε οδηγός και αρχηγός μόνον των τριακοσίων Μανιατών, που του εμπι-
στεύτηκαν ο Πετρόμπεης και ο Μούρτζινος, για να τους οδηγήσει στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. 
Από εδώ αρχίζει η αλλοτρίωση των αγώνων της Μάνης.

161. «Ο καπετάν Γιωργάκης Καπετανάκης-Χριστοδουλάκης με τρεις υιούς τον Χριστόδουλον, τον Βε-
νετσάνον και τον Γιαννιόν (τέταρτος υιός ο Ηλίας, ο οποίος ήταν ανήλικος στην επανάσταση). Αδελφούς 
τρεις τον Γιάννη, τον Πιέρον και τον Παναγιωτάκην (ο Νικολάκης και ο Δημητράκης είχαν πεθάνει πριν 
από την επανάστασιν). Ο Γιάννης δύο υιούς τον Παναγιωτάκην και τον Αντωνάκην. Ο Πιέρος δύο υιούς 
τον Παναγιωτάκην και τον Γεωργάκην. Ο Παναγιωτάκης έναν υιόν τον Σταυριανόν (και άλλους ανήλικους 
τον Δημητράκην, Ανδρόνικον, Γιαννακούρην, Νικολάκην και Κλεάνθην). Ανίψια τρία τα Νικολακάτσα, 
Γιαννάκην, Μιχαήλ και Αθανασούλην. Και ένα ανίψι το Δημητρακάκη λεγόμενον και αυτόν Παναγιωτάκην. 
Ο Πιέρος απεβίωσεν καθ’ οδόν εις τον Άγιον Φλώρον, μετά την πτώσιν της Τριπολιτσάς. Ο Μιχαήλ όταν 
εκτυπήθησαν εις το Σούρπη (της Λιβαδειάς) εκτύπησε τον πόδα του και εκ τούτου απεβίωσεν (αναφέρεται 
στα Α.Χ.Ε.Β.Ε. ότι απεβίωσε μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη από την επιδημική νόσο που παρουσιά-
στηκε μετά την πτώση της Τριπολιτσάς). Ο Παναγιωτάκης Δημ. Καπετανάκης έπεσεν μαχόμενος εις το 
Κουτζοπόδι του Άργους εις τον εμβασμόν του Δράμαλη. Ο Αθανασούλης Ν. Καπετανάκης έπεσεν μαχόμε-
νος εις του Μανιάκι με τον Αρχιμανδρίτην Δικαίον Φλέσσαν και λοιπούς επί Ιμβραήμ». Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α 
Π α λ α μ ή δ η, ό.π. Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας παρουσιάζεται: Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι 
Μαντίνειες της Μάνης, Αθήνα 1996, σ. 381.

162. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σσ. 460-470.
163. «Ο καπετάν Νικολάκης Χρηστέας ηλικιωμένος. Τέσσαρας υιούς, τον Πανάγον, τον Στυλιανόν, 

τον Χριστόδουλον και τον Στέφανον. Ο Στυλιανός έπεσε μαχόμενος εις την Κορώνην». Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α 
Π α λ α μ ή δ η, ό.π.

164. Ο καπ. Πανάγος Κυβέλος ένα υιόν τον Κωνσταντή. Ανεψιούς Στράτην, Βενετζάνον. καπ. Γεώργιον 
Κυβέλο και Αναστάσην Κυβελάκον. Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, ό.π. Ο Πανάγος Κυβέλος είχε 
και άλλο γιό, τον Ηλία, ο οποίος υπηρέτησε τον αγώνα ως αντιστράτηγος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι 
Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς στα χρόνια του ̕21, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)333-426.

165. Ήταν και άλλος αδελφός ο Αλέξανδρος. Ανιψιός ο Κωνσταντής Γεωργ. Δουράκης. Ο Αθανά-
σιος Δουράκης, του οποίου το όνομα αναφέρεται από τον Ιω. Φιλήμονα και τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια δεν υπάρχει στα έγγραφα των αρχείων. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Δουράκη της 
Καστάνιας, Λακωνικαί Σπουδαί 16(2002)249-312. 

166. «Ο καπετάν Θωμάς Βενετζανάκης ηλικιωμένος, υιούς δύο, τον Βενετζάνον και Νικολήν. Αδελ-
φόν ένα, Ξανθόν Καπετανάκον. Εξαδέλφους Δημητράκη Π. Βενετζανάκη (αναφερόμενον και ως Πανα-
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νετσανάκη, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης167 από το Κοτρώνι του Ζυγού, ο Βασίλης Πολι-
τάκος από την Τσεροβά και ο Σκλαβούνος168 από τον Πύργο του Οιτύλου, ο Ηλίας 
Σαλαφατίνος, αρχηγός της φρουράς του Πετρόμπεη και ο αδελφός του Ιωάννης 
Κατσανός από το Κρύο Νερό, οι Σασαριάνοι από το Μέζαπο, ο Δημ. Πουλικάκος 
από τη Βάμβακα, ο Θ. Μεσίσκλης από τη Νόμια, ο Λάζαρος Τζολάκης169, ο Πέτρος 
Σεκούρης από το Νομιτσή, ο Ιωάννης Γιαννουλέας από τα Ρίγκλια, ο Δημήτριος 
Κωνσταντινέας από τη Λαγκάδα, ο Δημήτριος Καρακίτσος-Φελούρης, ο Θεόδω-
ρος Κρανίδης-Φελούρης, ο Παναγιώτης Ξανθός από τη Μηλιά και άλλοι μικροκα-
πετάνιοι που δεν είναι εύκολο να καταγραφούν όλοι170, διότι στα πιστοποιητικά που 
χορηγήθηκαν αργότερα υπάρχουν ανακρίβειες. Τα ονόματα των Μεσσηνίων μας δί-
δει ο Χριστόδουλος Καπετανάκης171 σε κακότεχνο ποίημά του: Γρηγόριος Δικαίος 
με τα αδέλφια του, Αναγνωσταράς, Παναγιώτης Κεφάλας, Νικήτας Σταματελλό-
πουλος, Μητροπέτροβας, Γιαννάκης Γκρίτζαλης, Θανάσης Δαγρές, Δημήτρης Πα-
πατσώνης, Μανώλης Δαρειώτης, Δημήτριος Καλαμαριώτης, Αναστάσιος Περρω-
τής, Αθανασούλης Κυριακός και Παναγιώτης Τζάνες172.

Ο Πέτρος Κουτήφαρης ήταν μικρό παιδάκι στην έναρξη του αγώνα και μας 
άφησε μια συγκινητική περιγραφή των αναμνήσεών του173: «...Ενθυμούμαι την βρο-
ντώδη εκείνην φωνήν της Πατρίδος, ήτις προσεκάλεσεν όλα τα τέκνα της εις τα όπλα, 
έχω εις την μνήμην ανεξάλειπτον την στιγμήν εκείνην καθ’ ήν ο πατήρ μου εν τω μέσω 
της νυκτός αναστάς της κλίνης ήρπασεν εις χείρας τα όπλα του, τα ησπάσθη, τα εζώ-
σθη και επικαλεσθείς πρώτον την δύναμιν της Θείας Προνοίας και τας ευχάς της πα-
τρίδος εξεστράτευσεν μετά συγχωριανών μας κατά του κοινού εχθρού. Ενθυμούμαι τα 

γουλέα), όστις έπεσεν μαχόμενος εις την Βλαχοκερασιάν. Ξανθόν Μ. Βενετζανάκην και Βενετζάνον Τζαν. 
Βενετζανάκην». Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, ό.π.

167. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλία Π. Χρυσοσπάθη «Εκστρατείαι και διατριβαί (1821) κατ’ ανέκδοτον 
έκθεσίν του», Λακωνικαί Σπουδαί 7(1983)361-409.

168. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, ό.π., σ. 130.
169. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 332 και τόμ. Δ ,́ σ. 153. Θα πρόκειται ίσως για μέλος της 

μεγάλης πατριάς των Τζουλιάνων που ήταν από την περιοχή του Κούνου της Μέσα Μάνης, πιθανώς ο 
Λάζαρος Κυρίμης. Κατά τον Κ υ ρ ι ά κ ο Κ ά σ σ η, Μοιρολόγια της Μάνης, Αθήναι 1979, σ. 134-5,  η 
πατριά αυτή προέρχεται από τους Καραμπατιάνους, κλάδο των Κοσμάδων της Βάθειας. Στους Τσου-
λιάνους ή Τζουλιάνους υπάγονται οι οικογένειες Παπαδόγγονα, Κυρίμη, Σερεμέτη, Ψικάκου, Πετρόγγο-
να, Κυραγιάννη και Κανακάκη.

170. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 332, αναφέρονται ο Αντ. Μιχ. Τρουπάκης, ο Δημήτριος 
Κωνσταντινέας, ο Δημήτριος Πουλικάκος, ο Λάζαρος Τζολάκης, ο Θεόδωρος Μεσίσκλης, οι Σασαριά-
νοι και ο Δημήτριος Καρακίτζος. Κατάλογο ονομάτων από τους απελευθερωτές της Καλαμάτας έχει ο 
Γ ι ά ν ν η ς  Α ν α π λ ι ώ τ η ς, Το Εκοσιένα χωρίς μύθο, Καλαμάτα 1971, σ. 133 κ.ε.

171. Γ ι ά ν ν η  Α ν α π λ ι ώ τ η, Χριστόδουλος Καπετανάκης, Καλαμάτα 1973, έκδ. Συλλόγου προς 
Διάδοσιν των Γραμμάτων, σ. 18, στίχ. 10-14.

172. Α ν τ ω ν ί ο υ  Α ν τ ω ν ι ά δ η, Ο Καλαματιανός Παναγιωτάκης (Τζάνες), Αθήναι 1890.
173. Γ ι ά ν ν η  Α ν α π λ ι ώ τ η, Πέτρου Κουτήφαρη: Ιστορικαί σημειώσεις, «Αρχείον» Μεσσηνίας 

38-39(1959)197.
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κρουνηδών εκχεόμενα δάκρυα της μητρός μου, την οποίαν ο πατήρ μου αποχαιρετών 
και κατασπαζόμενος αυτή και τα τέκνα του επρόφερε το των προγόνων μας, ήτοι ταν 
ή επί τας, πλήρης ενθουσιασμού και μεγάλων υπέρ της εθνικής δόξης ελπίδων...».

Η πρόσκληση του Αρναούτογλου προς τον Πετρόμπεη για να τον προστατεύσει 
από τους «κλέφτες», οι οποίοι είχαν μαζευτεί γύρω από την Καλαμάτα, θα ήταν 
ασφαλώς η αιτία που ώθησε τους Μανιάτες να ξεκινήσουν ενωρίτερα, αφού ήταν 
προγραμματισμένη η έναρξη της επανάστασης για τις 25 Μαρτίου. 

Με την άφιξη τόσων ένοπλων Μανιατών στην Καλαμάτα ο βοεβόδας της πόλης 
Σουλεϊμάν αγά Αρναούτογλου ανησύχησε και έστειλε τον Μπουλούκμπαση (αστυ-
νόμο), ονομαζόμενο Κοκκίνη, για να εξετάσει τί συμβαίνει. Έφθασε αυτός στο κα-
τάστημα που ήταν οι αρχηγοί των επαναστατών και απευθυνόμενος στον Πετρό-
μπεη είπε174: «...Ο αγάς σάς χαιρετά, και ερωτά να τον ειπήτε, τί πράγματα είναι αυ-
τούνα οπού κάνετε, και τί κλεφτοδουλιαίς, όπου με αυταίς θα χάσετε το ραγιά του 
Βασιλιά και στην αφεντιά σας ετούτα τα πράγματα δεν θα εύγουν σε καλό».

 Στα λόγια αυτά πρώτα απάντησε ο Πετρόμπεης: «Ακούσαμεν όσα μας είπες εκ 
μέρους του Αγά σου, και όσα βλέπετε δεν είναι κλεφτοδουλιαίς, είναι πράγματα στε-
ρεά, και δεν είναι μοναχά εδικά μας, είναι του Θεού και των βασιλέων· διότι οι Έλ-
ληνες έως τώρα υπέφεραν τας τυραννίας και τα βασανιστήριά σας τόσα χρόνια...». 
Συνέχισε στον ίδιο ήπιο τόνο ο Πετρόμπεης, αλλά τελικά πήρε το λόγο ο Αναγνω-
σταράς ο οποίος είπε: «...Μπελούκμπαση! κανένα βοηθό δεν έχομε, ̕πε του Αγά σου, 
και μήτε μας χρειάζεται από κανένα μέρος βοήθεια· το δίκαιό μας θα το πάρωμεν με 
το χέρι μας, διότι εσείς δεν μας αφήσατε τόσα χρόνια μήτε σκούφιαν εις το κεφάλι 
μας· εις το εξής δεν σας υποφέρωμεν μήτε σας χωνεύωμεν πλέον, και ό,τι σας περάσει 
μην το αφήσετε πίσω· πήγαινε εις τον Αγά σου, και πες του αυτά οπού σου είπαμε, και 
θέλομεν σε τρεις ώραις να μας παραδώσετε τ’ άρματά σας, διότι αν παρακούσετε, θα 
σας περάσωμεν όλους από το σπαθί, και το κρίμα ας είναι εδικόν σας..». 

Όπως αναφέρθηκε, οι Τούρκοι175 της Καλαμάτας, των οποίων ο αριθμός υπο-
λογίζεται σε 100-150, ήταν κλεισμένοι σε τρία σπίτια της Καλαμάτας, στην περιοχή 
του ναού της Υπαπαντής, του  Παν. Ζάρκου, του Ιω. Τζάνε και του Ιω. Π. Κυρια-
κού, ενώ στα γειτονικά σπίτια ήταν οχυρωμένοι οι Μανιάτες που είχαν έρθει από 
την προηγούμενη ημέρα. Ο Πετρόμπεης έστειλε επιτροπή στους Τούρκους, απο-
τελουμένη από τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη, τον Ιωάννη Κ. Κυριακό176, και τον Ηλία 
Λυκουρέζο177 από τον Κάμπο, για να τους πείσουν να καταθέσουν τα άρματά τους. 

174. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 333-4.
175. Αναφέρεται ο αριθμός των Τούρκων σε 100 από τον Π. Π α π α τ σ ώ ν η, Απομνημονεύματα, 

εισαγ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, από το Εθνικό τυπογραφείο, Αθήναι 1960, σ. 62. Σε 150 από τον Ι ω. Φ ι λ ή -
μ ο ν α, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26. Ο Ρήγας Παλαμήδης (Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα της Ιστορίας 
της Επαναστάσεως υπό Ρήγα Παλαμήδη, Μνημοσύνη 2(1968-9)279, στιχ 8) τους ανεβέζει στον αριθμό 380.

176. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 117. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)431.
177. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ηλίας Λυκουρέζος, Μάνη χθες, σήμερα, αύριο, τεύχ. 8(2003)20 και 

Α ρ χ ε ί ο ν  Χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν  Ε θ ν ι κ ή ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ( Α. Χ. Ε. Β. Ε.,), Κουτί 
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Τελικά οι Τούρκοι της Καλαμάτας πείστηκαν και παρέδωσαν τα όπλα, τα οποία 
παρέλαβε οκταμελής επιτροπή, για να μοιραστούν σε άοπλους Έλληνες αγωνι-
στές178. Ο Ιωάννης Κ. Κυριακός179 σε επιστολή του προς τον Αντώνιο Μαυρομι-
χάλη αναφέρει: «...Βέβαιον δεν ελησμόνησες όταν μαζί επήγαμεν εις του Ζάρκου το 
σπίτι και λοιπών σπίτια, όπου έμειναν οι έγκριτοι Τούρκοι μετά του Κατή, φυλαγμένοι 
και ότι με τρόπον μαλακό τους επείσαμεν και αφοπλίζοντάς τους όλα τα όπλα τα επή-
γαμε εις το κονάκι του Μπέη...».

Μετά την αιχμαλωσία των Τούρκων τους έκλεισαν σε ορισμένα σπίτια της Κα-
λαμάτας και χωριών της Μάνης και της Μεσσηνίας, ήταν δε υπό την επιτήρηση 
του Πετρόμπεη, για να ανταλλαγούν με τους ομήρους της Τριπολιτσάς. Ο Κων-
σταντίνος Π. Κυριακός180 σε έκθεσή του στο Υπουργείο των Στρατιωτικών της 22ας 
Ιουλίου 1852 σημειώνει: «...τον Οθωμανόν Σουλεϊμάναγα Αρναούτογλου μεθ’ ενός 
άλλου αυλικού τού τότε πασά (ηγεμόνος της Πελοποννήσου) και μετά τινων υπηρε-
τών αυτών τους επήραμε εγώ μετά του αποβιώσαντος αδελφού μου Ιωάννη και τους 
είχομεν εις την πατρικήν μας οικίαν προφυλάττοντες αυτούς διά να τους μεταχειρι-
σθώμεν εις αντάλλαγμα διά τον μακαρίτην πατέρα μας Πανάγον Κυριακόν, προεστόν 
της επαρχίας μας, ο οποίος μετά των λοιπών προεστώτων και αρχιερέων της Πελο-
ποννήσου ήταν εις την εν Τριπόλει οικτράν φυλακήν κλπ....». 

Ο Πετρόμπεης πέτυχε η απελευθέρωση της Καλαμάτας να γίνει με τρόπο τα-
κτικό, να μην ακολουθήσουν λεηλασίες και φονικά. Ήθελε να ανταλλάξει τους 
Τούρκους αιχμαλώτους με τους ομήρους της Τριπολιτσάς, μεταξύ των οποίων 
ήταν ο γιός του Αναστάσης, ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύ-
σανθος Παγώνης από τη Μεγάλη Μαντίνεια, ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, ο 
πρόκριτος της Καλαμάτας Πανάγος Ιω. Κυριακός κ.ά. Κατ’ αντίθεση με όσα κατα-
λογίζουν στους Μανιάτες, τάξη υπήρξε τόσο κατά την παράδοση της Καλαμάτας, 
όσο και της Μονεμβασίας, όπου το αξιόμαχο τμήμα των πολιορκητών αποτελού-
σαν οι κάτοικοι της ανατολικής Μάνης.

114, φάκ. 57. Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η, Μεσσηνιακά και ιδία περί Φαρών και Καλαμάτας, σ. 219-220, ο 
οποίος ανέφερε ότι κατείχε την ασημένια πιστόλα, που χάρισαν οι Τούρκοι στον Ηλία Λυκουρέζο. Μετά 
την επανάσταση ο Ηλίας Λυκουρέζος τιμήθηκε με το αργυρό αριστείο του αγώνος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά -
κ η, Αριστεία του 1821 σε Μανιάτες αγωνιστές, Αρεόπολη 2008, σ. 86. Επειδή, τις ημέρες που προηγή-
θηκαν της απελευθέρωσης της Καλαμάτας, στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είχαν καταφύγει γυναι-
κόπαιδα, ο Ηλίας Λυκουρέζος μετά την παράδοση των Τούρκων, πήγε και τους ανήγγειλε την είδηση 
και ακολούθησε ολονύκτιος ευχαριστήριος λειτουργία. Ν. Ζ ε ρ β ή, Άγνωστες πληροφορίες για την 23η 
Μαρτίου 1821 και τη Μεσσηνιακή Γερουσία, Μεσσηνιακά Χρονικά 1(1999)93.

178. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 335.
179. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 117. Ο Κ α ν έ λ λ ο ς  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 151, γράφει 

ότι οι Τούρκοι της Καλαμάτας παραδόθηκαν στον Παπατσώνη, στον οποίο είχαν εμπιστοσύνη.
180. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 137. Τα αυτά επαναλαμβάνει ο Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η ς, ό.π., σ. 224, 

αποδίδοντάς τα από λάθος στον Ι. Κ. Κυριακό.
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Την επομένη ημέρα της παράδοσης των Τούρκων της Καλαμάτας, δηλαδή στις 
24 Μαρτίου, έγινε δοξολογία181 από 6.000 Έλληνες. Η δοξολογία επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Θεωρείται όμως ως πιθανότερο, ότι ή 
δοξολογία έγινε στον παρακείμενο του ποταμού ναό του Αγίου Ιωάννη του Προ-
δρόμου182. Αναφέρεται: «...ειδοποίησαν κατά πρόσκλησιν των αρχηγών Ελλήνων τον 
εν Καλαμάτα ευρεθέντα Κλήρον συγκείμενον από εικοσιτέσσαρας Ιερείς και Ιερομο-
νάχους, οίτινες ενδεδυμένοι τας ιερατικάς στολάς, φέροντες και τας αγίας εικόνας συ-
νήλθον εις το χείλος του ποταμού της πόλεως, όπου συνηθροίσθησαν και άπαντες οι 
Έλληνες πλέον των 6 χιλιάδων στρατιωτικοί, πολιτικοί, έμποροι και λοιποί, άνδρες 
γυναίκες και παίδες· ευθύς δε εψάλη η προς τον ύψιστον δοξολογία και παράκλησις 
δια την έναρξιν του υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνος με δάκρυα χαράς και αγαλιά-
σεως εις τους οφθαλμούς πάντων». Ο Θ. Κολοκοτρώνης183 υπαγόρευσε τα ακόλου-
θα στα απομνημονεύματά του: «...Κινώντας εγώ (στις 24 Μαρτίου μετά τη δοξο-
λογία), είχαν μίαν προθυμίαν οι Έλληνες οπού όλοι με τας εικόνας έκαναν δέησι και 
ευχαριστήσεις· - Μου ήρχετο να κλαύσω... από την προθυμίαν ̕που έβλεπα. – Ιερείς 
έκαναν δέησι. Εις τον ποταμόν της Καλαμάτας ανασπασθήκαμε και εκινήσαμε...».

181. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 336.  Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π΄., σ. 52, Ν ι κ. Σ π η λ ι -
ά δ ο υ, ο.π., τόμ. Α, σ. 63, Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 211. Κατά 
μια άλλη αμφίβολη εκδοχή η δοξολογία έγινε στις 23 Μαρτίου στην Κάτω Πλατεία, δηλαδή στους 
Αγίους Αποστόλους. Αντ. Αντωνιάδη, Ο Καλαματιανός Παναγιωτάκης, Αθήναι 1890, σ. 20 και ανα-
φέρεται στον Παναγιωτάκη Τζάνε. Τις πληροφορίες έλαβε ο συγγραφέας από τον τότε Βουλευτή Δ. 
Τζάνε.

182. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων δεν αναφέρεται στις ιστορικές πηγές ως τόπος της δοξολο-
γίας στις 24 Μαρτίου 1821, που ακολούθησε την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Η επιγραφή που 
τοποθετήθηκε στους Αγίους Αποστόλους το 1930 προφανώς είναι έργο ατόμων πλανηθέντων από 
έγγραφο μεστό ανακριβειών, ώστε να θεωρείται αναξιόπιστο, φέρεται δε ότι το έγραψε ο Παπα-Πο-
λυζώης Κουτουμάνος (Γ. Αναπλιώτη, Η Καλαμάτα και η επανάστασις του 1821, ό.π., σ. 29).  Δεν 
υπάρχει σύγχρονη γραπτή ή προφορική παράδοση, η οποία να μας πληροφορεί, ότι η δοξολογία έγι-
νε στους Αγίους Αποστόλους, πλην ενός εγγράφου θεωρουμένου ως πλαστού. Όλοι αναφέρονται σε 
ναό που βρίσκεται κοντά στο ποτάμι. Στα εγκαίνια του ναού του Αγιάννη (Τιμίου Προδρόμου) που 
έγιναν στις 19 Δεκεμβρίου 1865 εκφώνησε λόγο ο νομαρχιακός διδάσκαλος Αδαμάντιος Ιωαννίδης 
και είπε: «...καθ’ ότι, αν αληθώς με επληροφόρησαν οι περισωζόμενοι εκ της ηρωικής γενεάς των πα-
τέρων μας, ενταύθα εν τω Ιερώ τούτω Ναώ ηυλογήθη το πρώτον η ιερά σημαία της ελευθερίας...».  Ο 
λόγος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Μεσσηνία» της 15ης Ιανουαρίου 1866. Από τον κώδικα του 
ναού φαίνεται, ότι στον Αγιάννη έγινε και η δοξολογία το 1833 κατά την επίσκεψη του Όθωνα στην 
Καλαμάτα. Πάλι έγινε στον Αγιάννη δοξολογία, όταν η Καλαμάτα έγινε πρωτεύουσα του νομού, στις 
5 Νοεμβρίου 1835. Ν. Ζερβή, Πού έγινε η πρώτη δοξολογία στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821, 
Πρακτικά Β΄ τοπικού συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Κυπαρισσία 1982, σσ. 101-110. Η αναξιο-
πιστία του εγγράφου του παπα-Πολυζώη Κουτουμάνου στη σ. 102 και για το ναό του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου στη σ. 106.

183. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 52. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 336-7. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο -
ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63.
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Ο Ιω. Φιλήμων184 γράφει για τη συμβολή της Μάνης: «...ως μη έχουσα εσωτερι-
κούς εχθρούς, προώρισται, ίνα βοηθή εξωτερικώς, όπου η ανάγκη εκάλη. Ωμοίαζεν 
άρα ηφαίστιον, εκχέον πυρώδη πηλόν κατά των πέριξ και πόρρω πολεμίων...».

Όπως αναφέρει ο Αμβρ. Φραντζής185, αφού έγινε η παράδοση των Τούρκων της 
Καλαμάτας, σφραγίστηκαν οι αποθήκες με τους καρπούς. Ένα μέρος των τροφί-
μων καταναλώθηκε για τη σίτιση των στρατευμάτων και συνεχίζει: «...το δε επίλοιπον 
παρηναλώθη παρά των Μανιατών, επιστατούντος του Ιωάννου Κατσή Μαυρομιχάλη».

Στις 31 Μαρτίου 1821 ο Καλαματιανός Πούλος Δουκάκης186 έλαβε εντολή 
από τον Πετρόμπεη «...δια να επιτηρή τους λαβωμένους του γένους». Μια ένδει-
ξη ότι ο αγώνας στην Καλαμάτα ήταν καλά οργανωμένος και δεν ήταν σκόρπιες 
τουφεκιές.

Ο Γ. Κουντουριώτης187 στις 22 Απριλίου 1825, ευρισκόμενος στο Αλμυρό, σε 
προκήρυξή του προς τον κλήρο και το λαό της Μάνης μεταξύ των άλλων έγραψε: 
«...Η πατρίς σας μόνη μεταξύ ολίγων λαών άλλων ελληνικών εφύλαξε την ελευθερίαν 
της και όταν ο Θεός των δυνάμεων απεφάσισε και την των άλλων Ελλήνων την ελευ-
θερίαν οι πρώτοι εκατέβητε εις τον αγώνα και ετιμήσατε με την αντρείαν σας και τον 
εαυτόν σας και το γένος όλον...»

Σχόλια για την έναρξη της Επανάστασης

Για το πότε και από πού άρχισε η επανάσταση του 1821 δεν θα υπάρξει ποτέ 
ομοφωνία. Ίσως θα μπορούσαν να συμφωνήσουν όλοι στην πρόταση ότι, ο επα-
ναστατικός αγώνας ξεκίνησε από τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Κάθε γωνία του 
Μοριά διεκδίκησε κατά κάποιο τρόπο τα πρωτεία του αγώνα, άσχετα αν ακούστη-
κε ή όχι η φωνή της. Πολλοί από τους αγωνιστές με τα απομνημονεύματά τους ή 
από τους ιστοριογράφους με τις προτιμήσεις τους, προσπαθούν να παραποιήσουν 
το χρόνο ορισμένων κινήσεων, ή ακόμη να παρουσιάσουν τις λίγες διάσπαρτες 
τουφεκιές που ακούστηκαν στον τόπο τους σαν έναρξη της επανάστασης. Δεν δί-
στασαν να παραβλέψουν από πού άρχισε πραγματικά και ουσιαστικά ο απελευθε-
ρωτικός αγώνας, όχι μόνο για ένα χωριό ή μια πόλη, αλλά για ολόκληρη τη νότια 
Πελοπόννησο. 

184. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26.
185. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 435-6.
186. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 50, έγγρ. 302 της 31 Μαρτίου 1821. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 

8 της 23 Ιουνίου 1823. Το έγγραφο διορισμού του Πούλου Δουκάκη είναι το ακόλουθο: «Εδιόρισα τον 
Πούλο Δουκάκη να επιτηρή τους λαβωμένους του γένους και άλλος να μην ανακατώνεται και του δίδω 
τον δεσχερέ (έγγραφη άδεια) μου οπού να τον γνωρίζετε, και αφού ευαρεστήσει εις αυτήν την επιστασίαν, 
θέλει τιμηθεί από το γένος και ημάς. Καλαμάτα 31 Μαρτίου 1821. Ο Ηγεμών Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης». 
Ιθώμη 1(1973)3 και σημείωμα σύνταξης στην Ιθώμη 21-22(1983)5.

187. Α. Χ. Ε. Β. Ε., αρχ. Ιω. Φιλήμονος, αριθ. εγγρ. 4489.
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Θεωρούμε ότι η άμεση απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Θα μπο-
ρούσαν όμως να τεθούν δύο ερωτήματα, από την απάντηση των οποίων θα ήταν 
δυνατόν ευκολότερα ίσως να καταλήξει καθένας στα συμπεράσματά του. Πρώτο 
ερώτημα: «εάν δεν άρχιζαν πρόωρα οι πρώτες τουφεκιές στα Καλάβρυτα, θα γινό-
ταν η επανάσταση των Πελοποννησίων στις 25 Μαρτίου;». Η απάντηση άνευ ενδοι-
ασμών είναι καταφατική. Και χωρίς το ξεκίνημα των Καλαβρύτων η επανάσταση 
ήταν αποφασισμένη και θα την άρχιζε ο Γρηγόριος Δικαίος, αφού έστω και την 
τελευταία στιγμή ήρθαν οδηγίες από τη Φιλική Εταιρεία. Δεύτερο ερώτημα: «εάν 
δεν εκινείτο η Μάνη με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη θα διαδιδόταν η επανάσταση 
σε όλη την Πελοπόννησο ή θα εκφυλιζόταν και θα κατέπαυε σύντομα;». Στο δεύτερο 
ερώτημα δίνει την απάντηση ο Ιωάννης Φιλήμων188, ο οποίος γράφει πως αν δεν 
εκινείτο ο Πετρόμπεης με τους Μανιάτες, δεν θα εθεωρούντο βάσιμα τα περί εξε-
γέρσεως φημολογούμενα.

Όποιος μπορεί να πεισθεί ότι ο ξεσηκωμός του 1821 άρχισε από εκεί, που οι 
Τούρκοι φοβήθηκαν νωρίτερα από την εξέγερση των Ελλήνων και άρχισαν πρώ-
τοι να φυλάγονται πίσω από τα τείχη ή να βιαιοπραγούν εναντίον των Ελλήνων, 
τότε ας κοιτάξει την Αχαΐα. Ο φόβος των Τούρκων μεγάλωσε, διότι οι πρόκριτοι 
και οι αρχιερείς δεν προσήλθαν στην Τρίπολη όπου τους κάλεσε η Διοίκηση. Ακό-
μη συνετέλεσε και ο πανικός από τις σκόρπιες τουφεκιές που ακούστηκαν στην 
περιοχή και ίσως μεγαλοποιήθηκαν υπερβολικά. Με τη σημαντική συνδρομή των 
Επτανησίων ξεσηκώθηκαν και οι Πατρινοί από τους πρώτους, όχι για να ελευθερώ-
σουν τον τόπο, αλλά για να προστατευθούν από τις τουρκικές βαρβαρότητες.

Στα Καλάβρυτα πραγματικά ακούστηκαν νωρίς σκόρπιες και ασυντόνιστες 
ντουφεκιές και σκοτώθηκαν μερικοί Τούρκοι. Αν μόνο αυτό δημιούργησε πανικό 
στους κατακτητές της Αχαΐας και άρχισαν να ζητούν άσυλο στα κάστρα, τότε θα 
μπορούσε κανείς κατά ένα μέρος να τους δικαιώσει ότι επιτάχυναν την εξέγερση 
κατά μερικές ημέρες. Αν πάλι οι τουφεκιές τους ακούστηκαν σ’ όλο το Μοριά και 
ήταν αυτές που έδωσαν το σύνθημα του γενικού ξεσηκωμού, πάλι δικαιώνονται, 
ότι έφεραν την επανάσταση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 
25ης Μαρτίου 1821. Ο αντίλογος είναι, αν δεν ξεσηκωνόταν η Μάνη θα μπορούσε 
να γενικευθεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο; 

Μένουν όμως και γεγονότα που δεν έχουν αξιοποιηθεί, όπως οι πολύ πρόωρες 
προσβολές μικροομάδων Τούρκων από τον Παπαφλέσσα, που φαίνεται ότι τον μι-
μήθηκαν οι Καλαβρυτινοί. Ακόμη ο φόνος των τριών Τούρκων, οι οποίοι συνόδευ-
αν τον Παναγιώτη Πικουλάκη189 πηγαίνοντας από την Τριπολιτσά στη Μάνη. Τον 

188. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26: «...όσω παρά τοις πρώτοις (Έλλησι) αμφίβολα υπελογί-
ζοντο τα πάντα, ει μη εκεινείτο ο Μαυρομιχάλης· τόσω παρά τοις δευτέροις (Τούρκοις) βάσιμά τε και θετι-
κά εθεωρήθησαν τα γινόμενα κατά την Αχαΐαν και Αρκαδίαν, άμα εκινήθη ο Μαυρομιχάλης...».

189. Μαζί του ήταν ο Αθ. Κ. Κυριακός και ο Ιωάννης Λογοθέτης από τις Γαϊτσές. Η. Σ α λ α φ α τ ί -
ν ο υ, ό.π., σ. 25.
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είχαν στείλει οι Τούρκοι με εντολές στον Πετρόμπεη και οι Τούρκοι συνοδοί του 
σκοτώθηκαν στο δρόμο από τους Έλληνες. Κανείς όμως δεν έγραψε πότε έγινε 
αυτό, πού και από ποιούς.

Για τον Παπαφλέσσα, που ήταν η καρδιά της επανάστασης, ήρθαν στη Μάνη 
μπαρουτόβολα με ένα καράβι, σταλμένα από τους Έλληνες της Σμύρνης και του 
Αϊβαλί. Αναφέρεται ότι ο Παπαφλέσσας190 με καμιά τριανταριά άντρες χτυπούσε 
πότε εδώ και πότε εκεί τους Τούρκους. Γι’ αυτό ο Μονεμβασίας και Καλαμάτας 
Χρύσανθος Παγώνης από το Φεβρουάριο είχε στείλει τον ανιψιό του στη μονή Γαρ-
δικίου να τον ειδοποιήσει να μη δίνει στους Τούρκους αφορμές να υποψιάζονται 
την προετοιμαζόμενη επανάσταση. 

Ο Παπαφλέσσας είχε μυήσει τον Νικόλαο Σολιώτη στον ξεσηκωμό πριν δύο πε-
ρίπου μήνες και μήπως ο ίδιος θα έμενε αδρανής; Άραγε οι τουφεκιές του Παπα-
φλέσσα δεν ακούστηκαν στα Καλάβρυτα για να φέρουν αποτελέσματα; Αυτά όλα 
θα πρέπει να τα παραβλέψει, εκείνος ο οποίος θέλει να δώσει σημασία σε μερικές 
λεπτομέρειες και να ικανοποιήσει τον τοπικιστικό εγωϊσμό μερικών, που επιδίωξαν 
και πέτυχαν ακόμη και νομοθετική κατοχύρωση της πρωτιάς τους. 

Πριν από την έναρξη της επανάστασης γύρω από την Καλαμάτα ήταν συγκε-
ντρωμένοι ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, ο Νικήτας Φλέσσας, ο Μητροπέτρο-
βας, ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο Νικηταράς Σταματελλόπουλος και στρατολογού-
σαν, ενώ βρίσκονταν σε συνεννόηση με τους Μανιάτες και όλοι περίμεναν να ξη-
μερώσει η 25η Μαρτίου. Εκεί, στο κοντινό μοναστήρι της Καλαμάτας του Προφήτη 
Ηλία είχε συγκροτηθεί το πρώτο επαναστατικό στρατόπεδο στον τουρκοκρατού-
μενο Μοριά.

Πέρα από όλα αυτά τα επουσιώδη μικροεπεισόδια, όπου κι αν έγιναν, πάντο-
τε στη Μάνη προετοιμαζόταν κάθε Ελληνική επανάσταση191. Στον τόπο αυτό δεν 
έσβησε ποτέ ο δαυλός της λευτεριάς και από εκεί άρχισε ή μόνο σχεδιάστηκε κάθε 
απελευθερωτικό κίνημα στο Μοριά. Ο Κορκόδειλος Κλαδάς το 1480 πήγε από την 
Βενετοκρατούμενη Κορώνη στη Μάνη και επαναστάτησε κατά των Τούρκων κατα-
κτητών. Το 1570 επαναστάτησαν οι Μανιάτες, ωθούμενοι από τους Βενετούς και 
αγωνίστηκαν οι αδελφοί Μελισσηνοί από το Πραστίο (Προάστιο) της Μάνης.  Από 
τη Μάνη θα ξεκινούσε ο Δούκας του Νεβέρ 200 χρόνια πριν από το 1821 και από 
το ίδιο μέρος ξεκίνησε επανάσταση το 1685 με την εισβολή των Βενετών στην πε-
ριοχή της Κορώνης. Οι Ορλώφ το 1770 διάλεξαν τη Μάνη για ορμητήριο και προς 

190. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Διήγησις Ηλία Σαλαφατίνου, Πελοποννησιακά, Πρακτικά Ά  
τοπικού συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, παράρτημα αριθ. 9, 1982, σ. 129.

191. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821), έκδ. Αδούλωτη Μάνη, 
Αρεόπολη 2011, για την επανάσταση του Κορκόδειλου Κλαδά, σ. 31, για την επανάσταση που προετοί-
μαζε ο δούκας του Νεβέρ σ. 66, για τη συμμετοχή της Μάνης στην Βενετική κατάκτηση του Μοριά το 
1685 σ. 38, για τα Ορλωφικά σ. 78 κ.ε., για το Λάμπρο Κατσώνη σ. 304, για το Ρήγα Φεραίο σ. 333-4, για 
τις επαφές του Μεγάλου Ναπολέοντα σ. 335 και για την αρχική απόφαση του Αλέξανδρου Υψηλάντη σ. 
472 κ.ε.
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τα εκεί ήταν στραμμένα τα βλέμματα όλων των υπόδουλων Ελλήνων, όταν σκέ-
φτονταν τη λευτεριά τους. Ο Λάμπρος Κατσώνης το 1792 διάλεξε το Πορτοκάγιο 
για να ξεκινήσει το νέο του αγώνα σαν πρίγκιπας της Μάνης. Ο Μέγας Ναπολέων 
έβλεπε τη Μάνη σε περίπτωση που θα μπορούσε να επιβάλει την κυριαρχία του 
στη θάλασσα, για να βαδίσει προς την Κωνσταντινούπολη. Ο Ρήγας Φεραίος από 
τη Μάνη σκόπευε να ξεκινήσει τον αγώμα του και το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας 
που καταστρώθηκε στο Ισμαήλιο, προέβλεπε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης να αρχίσει 
την απελευθερωτική του εκστρατεία από τη Μάνη. Δεν ήταν δυνατόν να περιμέ-
νουν αποτελεσματική βοήθεια από τα λιγοστά απομεινάρια της κλεφτουριάς που 
ήταν στην Πελοπόννησο, ούτε από τους απόλεμους Μοραΐτες. Στη Μάνη στήριζαν 
όλοι τις ελπίδες τους και τους Μανιάτες περίμεναν να γίνουν μπροστάρηδες στης 
λευτεριάς τον αγώνα. 

Χύθηκε δηλητήριο εναντίον του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Τον κατηγόρησαν 
ότι δεν ήθελε την επανάσταση κι είπαν ότι τον ανάγκασαν οι γύρω του συγγενείς 
και συνεργάτες. Δεν είδαν την αλληλογραφία του, που φανερώνει τις πραγματικές 
προθέσεις του. Επικαλέστηκαν όμως όσα έλεγε, υποκρινόμενος τον πιστό στην 
τουρκική διοίκηση, από το φόβο των κατασκόπων και ραδιούργων, που προσπα-
θούσαν διαρκώς να τον αντικαταστήσουν στο μπεηλίκι. Δεν δίστασαν να πουν ότι 
ήθελε να δολοφονήσει τον Παπαφλέσσα και τον Κολοκοτρώνη. Ο Πετρόμπεης, 
ελέγχοντας τις κινήσεις του με σωφροσύνη, έμενε αδρανής μέχρι να λάβει ειδοποί-
ηση από τη Φιλική Εταιρεία για την έναρξη του αγώνα. Αν οι Τούρκοι διαπίστωναν 
επαναστατική δραστηριότητα στη Μάνη, υποκινούμενη από το Μπέη της, χωρίς 
αμφιβολία θα άρχιζαν τα συνηθισμένα κατασταλτικά τους μέτρα με σφαγές προ-
κρίτων, ιεραρχών και των παιδιών του που βρίσκονταν όμηροι στα χέρια τους.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δέχθηκαν τις 
περισσότερες κατηγορίες από τους φθονερούς της ιστοριογραφίας, διότι ο Πετρό-
μπεης υπήρξε η ψυχή της έναρξης της επανάστασης και ο Κολοκοτρώνης το αδιά-
κοπο φλάμπουρό της. Αυτών η δόξα φθονήθηκε και σε αυτούς έριξαν τα φαρμακε-
ρά τους βέλη.

Όπως αναφέρθηκε, το αρχικό σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας ήταν να κατεβεί 
στη Μάνη ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης και να ηγηθεί αυτός της επανάστα-
σης. Έκτοτε όμως δεν ήρθαν σχετικές ειδήσεις από τη Φιλική Εταιρεία, ούτε πα-
ρουσιάστηκε στη Μάνη ο πρίγκιπας και ήταν επόμενο να δημιουργούνται αμφιβο-
λίες και δισταγμοί για τα υπάρχοντα αρχικά σχέδια. Πώς μπορούσε να εκδηλωθεί 
φανερά ο Πετρόμπεης ως υποστηρικτής της εξέγερσης των Ελλήνων ή ακόμη να 
κινηθεί επαναστατικά, όταν η Φιλική Εταιρεία δεν είχε στείλει οδηγίες μέχρι τις τε-
λευταίες ημέρες; Υπήρχε κίνδυνος να βρίσκονταν στο περιβάλλον τού Μπέη της 
Μάνης πληροφοριοδότες των Τούρκων και να λαμβάνονταν βάρβαρα μέτρα, που 
να ήταν ικανά να καταστείλουν την επαναστατική διάθεση των Ελλήνων. Υποκρι-
νόμενος ο Πετρόμπεης τον αδιάφορο για την επικείμενη εξέγερση, έδωσε υλικό 
στους κακόβουλους, να τον κατηγορούν ως εχθρό της επανάστασης και της ελευ-
θερίας του γένους.
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Ο Διονύσιος Κόκκινος192 γράφει: «...Προ της 24ης (Μαρτίου) δεν υπήρχαν συντε-
ταγμένοι παρά οι Μανιάται, υπό τον Πετρόμπεη και τους άλλους αρχηγούς των...». 
Για τους άλλους Έλληνες αναφέρει ότι η κραυγή «έρχονται οι Τούρκοι» τους έκανε 
να εγκαταλείπουν τη θέση τους και προσθέτει: «...Οι περισσότεροι από τους στρα-
τολογημένους έφευγαν χωρίς να ρίψουν καν ένα πυροβολισμόν. Εις την ψυχήν των 
υπήρχε ο τρόμος αιώνων. Τους είχε συγκεντρώσει εις τα στρατόπεδα ο πόθος της 
ελευθερίας και η αγανάκτησις κατά του τυράννου, - και τούτο ασφαλώς ήτο το πρώ-
τον μέγα κέρδος, - αλλ’ ήσαν άνθρωποι με εξησθενημένην την ψυχικήν αντοχήν. Εί-
χαν συνηθίσει να κατεβάζουν το κεφάλι, προ του Τούρκου, και να ζουν ταπεινομένοι, 
να υφίστανται μοιρολατρικώς σχεδόν την αγριότητα του τουρκικού αυταρχισμού. Οι 
θαρραλαίοι είχαν πληρώσει πάντοτε την τόλμην των με το κεφάλι των και με εξόντω-
σιν πολλάκις και των οικογενειών των...».

Εάν επανέλθουμε στο αρχικό ερώτημα που πλανάται στην ιστοριογραφία: «από 
πού άρχισε η επανάσταση;» για την απάντηση δεν έχει κανείς παρά να δει ένα σχε-
διάγραμμα, το οποίο να παρουσιάζει τις πρώτες εκστρατείες για την απελευθέρω-
ση του Μοριά. Από την Ανατολική Μάνη ξεκίνησε η εκστρατεία για τη Μονεμβα-
σία με τους Γρηγοράκηδες και προς τα μέρη της Τρίπολης κατευθύνθηκε ο Κυρια-
κούλης Μαυρομιχάλης με Μανιάτες και Λακεδαιμόνιους και στρατοπέδευσαν στη 
Βλαχοκερασιά. Ένα ακόμη μέρος Μανιατών πήγε στα Βέρβενα υπό τον Κωνστα-
ντίνο Μαυρομιχάλη. Από την Καλαμάτα ανηφόρισε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
οδηγώντας 300 Μανιάτες προς το κέντρο του Μοριά, πρός τα εκεί τον ακολούθη-
σαν την επομένη ο Ηλίας Μαυρομιχάλης με τον Σταυριανό Καπετανάκη και μετά ο 
Ηλίας Σαλαφατίνος με τις πολεμικές ομάδες τους. Προς το Λεοντάρι βάδισε ο Νι-
κήτας Σταματελλόπουλος με στρατιώτες από την Αλαγονία (Πισινά Χωριά). Από 
την Καλαμάτα ξεκίνησαν άλλοι για την Αρκαδιά (Κυπαρισσία), άλλοι για το Νεό-
καστρο κι άλλοι για την Κορώνη υπό τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη. Μανιάτες, Λα-
κεδαιμόνιοι και Μεσσήνιοι ενωμένοι έτρεξαν να ελευθερώσουν τους ραγιάδες του 
Μοριά. Πού αλλού; παρά στη Μάνη και στην Καλαμάτα, είχαν συγκεντρωθεί τόσοι 
πρωταγωνιστές της Φιλικής Εταιρείας, όπως ο Παπαφλέσσας193, ο Αναγνωσταράς, 
ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς κι ο Χρυσοσπάθης, εκεί ήταν και τα υπολείμματα 
της κλεφτουριάς ο Μητροπέτροβας, ο Δαγρές, ο Κεφάλας κ.ά. διότι εκεί ήταν ο 
τόπος των απελευθερωτικών εκστρατειών. Στη Μάνη ήταν ριζωμένο και στην Κα-
λαμάτα πρωτάνθισε το δέντρο της ελληνικής ελευθερίας.

192. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 285 και τόμ. Β́ , σ. 79.
193. Ο Παπαφλέσσας φορούσε μια περικεφαλαία και γι’ αυτό τον παρατηρούσαν οι άνθρωποι με 

μεγάλη περιέργεια και του έκαναν μεγάλη υποδοχή. Για τις θέσεις που κατείχαν τα διάφορα σώματα 
γύρω από την Καλαμάτα αναφέρεται: «...Εν τω προαστείω των Καλυβίων ετοποθετήθη ο Ηλίας Φλέσσας 
με 400 άνδρες, εν τοις λόφοις (Τούρλες) ετοποθετήθη ο Νικήτας με τους Γ. Βασιλάκη και Μασουρίδη με 
500 στρατιώτας. Εν τη θέσει Ψωμά ετοποθετήθη ο Μητροπέτροβας, Νικηταράς,  Ιω. Καρακίτσος (από Κα-
τσαρού) και Αλεξόπουλος μετά 300, και οι Μπουραίοι...». Δ η μ. Χ ρ. Δ ο υ κ ά κ η,  ό.π., σσ. 220 και 222.
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Οι άλλες επαρχίες της Πελοποννήσου δεν προχώρησαν σε εκστρατείες, επειδή 
δεν είχαν καμία προετοιμασία και παρακινήθηκαν κυρίως από το φόβο που κατεί-
χε τους Τούρκους, οι οποίοι κλείστηκαν σε οχυρωμένες θέσεις. Αντίθετα Μανιάτες, 
Λακεδαιμόνιοι και Μεσσήνιοι, που είχαν αρχίσει την προετοιμασία τους από τις αρ-
χές Μαρτίου, όταν μετά τη 15η Μαρτίου πάρθηκε η οριστική απόφαση της επανά-
στασης, βρέθηκαν έτοιμοι για το μεγάλο ξεσηκωμό. Έτσι, μετά την απελευθέρωση 
της Καλαμάτας, άρχισαν αμέσως με βάση τον προηγηθέντα σχεδιασμό οι εκστρα-
τείες προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Μπορεί να δεχθούμε ότι οι πρώτες τουφεκιές ακούστηκαν από την περιοχή των 
Καλαβρύτων, από τις ασυντόνιστες ενέργειες μικροκαπετάνιων, αλλά δεν μπορούν 
να συγκριθούν με τα γεγονότα της Μάνης και της Καλαμάτας. Εκεί υπήρχε ομο-
ψυχία όλων των καπετάνιων της Μάνης και της Μεσσηνίας και αναγνώριζαν όλοι 
τους ως αρχηγό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και αυτή η συντονισμένη κίνηση ση-
ματοδοτεί την ελληνική επανάσταση. Μανιάτες, Λακεδαιμόνιοι και Μεσσήνιοι δεν 
θεώρησαν έργο τους να προκαλέσουν απλά την τουρκική διοίκηση με ολιγάριθ-
μους σκοτωμούς Τούρκων, αλλά έβαλαν στόχο τους να ελευθερώσουν όλη τη νότιο 
Πελοπόννησο και να στραφούν κατόπιν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς.

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που η ιστορία παραποιείται για να αναδείξει 
άτομα ή πόλεις της προτίμησης του ιστοριογράφου. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί 
ο ισχυρισμός συγγραφέα ότι το Αίγιο είναι η πρωτη πόλη της Πελοποννήσου, που 
απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό, στηριζόμενη σε αίολη υπόθεση194: «…Το 
Αίγιο ορθά διεκδικεί την τιμή ότι είναι η πρώτη πόλη της Πελοποννήσου που απελευ-
θερώθηκε από τους Τούρκους… Μόλις έφυγαν οι Τούρκοι (από το Αίγιο) ο Ανδρέ-
ας Λόντος ύψωσε στο Αίγιο την πρώτη επαναστατική ελληνική σημαία, κόκκινη με 
μαύρο σταυρό. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για την ακριβή ημερομηνία της ενάρξεως 
της επαναστάσεως στο Αίγιο. Θα πρέπει όμως να έγινε το αργότερο στις 23 Μαρτίου 
αφού στις 25 ο Ανδρέας Λόντος και οι 400 σύντροφοί του βρίσκονταν στην Πάτρα…». 
Παραβλέπονται όμως οι υπάρχουσες σαφείς μαρτυρίες ότι από τις 22 Μαρτίου, 
άρχισαν να μπαίνουν οι Μανιάτες στην Καλαμάτα και την επομένη ο αγάς Σουλεϊ-
μάν Αρναούτογλου με την τουρκική φρουρά παρέδωσαν τα όπλα στον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και θεωρήθηκαν αιχμάλωτοι. Το Αίγιο εγκαταλείφθηκε από τους 
Τούρκους που έφυγαν για τη Ρούμελη και ποιά τιμή μπορεί να διεκδικούν οι κάτοι-
κοί του.

Ο Δ. Γατόπουλος195 σε ένα βιβλίο του, που κυκλοφόρησε για τα εκατό χρόνια 
από την επανάσταση του 1821, αναφερόμενος στη συμμετοχή των Μανιατών στην 
έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, παραθέτει απόσπασμα επιστολής του Θ. Κο-
λοκοτρώνη, γραμμένης στο Γεράκι της Λακεδαίμονος την 2α Σεπτεμβρίου 1825 
και παραποιεί την πραγματικότητα, παραλείποντας σκόπιμα την ημερομηνία. Με 

194. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Απελευθέρωση της Βιστίτσας), τόμ. ΙΒ́ , σ. 84.
195. Δ. Γα τ ό π ο υ λ ο υ, Τα 100 Ελληνικά χρόνια, έκδ. Δημητράκου, σ. 125.
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την απόκρυψη της ημερομηνίας της επιστολής και τοποθετώντας την στην έναρ-
ξη της επανάστασης, φαίνεται ο Θ. Κολοκοτρώνης να παρακινεί τους Μανιάτες, οι 
οποίοι δήθεν έμεναν αδρανείς, να πάρουν μέρος στην επανάσταση και αναρωτιέ-
ται στην επιστολή του: «Τί έπαθεν, άρα, η Σπάρτη και κοιμάται βαρύν λήθαργον...». 
Στην πραγματικότητα στην πρώτη εισβολή του Ιμπραήμ στη Λακωνία το 1825 ο Θ. 
Κολοκοτρώνης προσπάθησε με την επιστολή του να κινητοποιήσει τους Μανιάτες 
να βγουν από τα σύνορά τους, για να πολεμήσουν τον Ιμπραήμ. Η επιστολή δεν 
είχε σχέση με την έναρξη της επανάστασης και αποτελεί σαφές δείγμα σκόπιμης 
παραποίησης της ιστορικής πραγματικότητας. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του 
Γατόπουλου είναι το ακόλουθο: «…Οι Σπαρτιάται (δηλαδή οι Μανιάτες) κατά την 
πρώτην περίοδον του αγώνος, ηκολούθουν στάσιν επιφυλάξεως και παρηκολούθουν 
με προσοχήν αλλά και αγωνίαν τα γεγονότα. Αλλά το πολεμικόν μένος δεν ήργησεν 
να εξαπλωθή και εκεί, έπειτα από μίαν ιστορικήν και ευφυεστάτην προκήρυξιν του 
Κολοκοτρώνη, της οποίας αντίγραφον απέστειλε ο ίδιος προς τον Ανδρέαν Ζαΐμην και 
προς την προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος…». Στην έναρξη του αγώνα δεν υπήρχε 
«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος», ούτε ο Κολοκοτρώνης είχε επαφές με τον 
Ανδρέα Ζαΐμη και δεν ήταν αρκετή μόνο η απόκρυψη της ημερομηνίας της επι-
στολής για να παρουσιαστούν οι Μανιάτες επιφυλακτικοί στο ξεκίνημα του αγώνα. 
Ακόμη παρουσιάζει ότι ο Κολοκοτρώνης «εξάπλωσε και εκεί το πολεμικό μένος», δη-
λαδή το πολεμικό μένος υπήρχε στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και όχι στη Μάνη και 
τελευταίοι οι Μανιάτες ξεσηκώθηκαν με την «προκήρυξη» του Θ. Κολοκοτρώνη.

Δεν θα άξιζε να αναφερθεί το έργο του Δ. Γατόπουλου, αν αυτό το απόσπασμα 
της επιστολής τού Θ. Κολοκοτρώνη δεν το αναδημοσίευε ο Γιάννης Κορδάτος196, 
αναφερόμενος και αυτός στην έναρξη της επανάστασης, ο οποίος πρόσθεσε: «...Ο 
Κολοκοτρώνης αναγκάστηκε να τους στείλει το παρακάτω γράμμα για να ντραπούν 
και να πάρουν τα όπλα...». Αν δεχθούμε ότι ο Δ. Γατόπουλος το έγραψε από πλά-
νη ή απροσεξία, δεν ισχύει το ίδιο για τον Γιάννη Κορδάτο, που ήταν γνώστης της 
βιβλιογραφίας και ασφαλώς γνώριζε πότε την έγραψε ο Θ. Κολοκοτρώνης και ότι 
είχε δημοσιευθεί από τον Ιωάννη Θ. Κολοκοτρώνη197. Άλλωστε για να γίνει πιο πει-
στικός ο Κορδάτος παρέλειψε και τον τόπο, όπου ο Θ. Κολοκοτρώνης έγραψε την 
επιστολή, το Γεράκι. Αυτό δεν μπορούσε να έχει σχέση με την εκεί παραμονή του 
Θ. Κολοκοτρώνη στην έναρξη της επανάστασης, αφού είναι γνωστό ότι τον φιλο-
ξενούσε ο Παναγιώτης Μούρτζινος στην Καρδαμύλη. Ακόμη αναφερόμενος στην 
έναρξη της επανάστασης ο Γιάννης Κορδάτος πρόσθεσε ότι η Σπάρτη, δηλαδή η 
Μάνη, «...έμεινε απαθής. Οι Σπαρτιάτες ήταν μουδιασμένοι και ακολουθούσαν και-
ροσκοπική πολιτική». Προφανώς έλειψε ο σεβασμός στην ιστορική αλήθεια. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη βασιμότητα των μέχρι τώρα 
αναφερθέντων επιχειρημάτων για την έναρξη της επανάστασης του 1821 στο Μο-

196. Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 192.
197. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Ελληνικά Υπομνήματα, ό.π., σ. 251 κ.ε.
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ριά. Θα επικαλεστούμε τη σύσταση στις 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα της Μεσση-
νιακής Συγκλήτου και της Γερουσίας των Μανιατών, την έκδοση της διακήρυξης 
στις ξένες Αυλές του αρχιστράτηγου του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τις εκστρατείες που ξεκίνησαν από τη Μάνη και την 
Καλαμάτα.

Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος και η Γερουσία της Καλαμάτας

Μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό, στις 23 Μαρ-
τίου 1821, αναγνωρίστηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης από το σύνολο των επα-
ναστατών ως «αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού». Τότε 
στο Μεσσηνιακό στρατό περιλαμβάνονταν ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας, ο 
Νικήτας Σταματελλόπουλος, ο Δημήτριος Παπατσώνης από το Ναζήρι, ο Μανώ-
λης Δαρειώτης από το Νησί, ο Μητροπέτροβας από τη Γαράτζα (Άνω Μέλπεια), 
ο Παναγιώτης Κεφάλας από το Δυρράχι κλπ. Με την ιδιότητα του αρχιστρατήγου 
υπέγραψε την ίδια ημέρα την διακήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές, προκειμένου 
να ενημερωθούν οι ξένοι για τις αιτίες και τις επιδιώξεις της επανάστασης των Ελ-
λήνων, ενώ παράλληλα ζητούσε «την συνδρομήν όλων των εξευγενισμένων ευρωπα-
ϊκών γενών». Μαζί με τον Πετρόμπεη αποστολέας της «προειδοποίησις» ήταν και η 
Μεσσηνιακή Σύγκλητος.

Αρχικά θα πρέπει να δεχθούμε ότι η Μεσσηνιακή Σύγκλητος της 23ης Μαρτί-
ου δεν συγκροτήθηκε μόνο από Καλαματιανούς, αλλά βασικά περιελάμβανε όλους 
τους ηγέτες της Μεσσηνίας στρατιωτικούς και προκρίτους, οι οποίοι παραβρέθη-
καν στην επαναστατική κίνηση198. Όταν τα στρατιωτικά σώματα έφυγαν από την 
Καλαμάτα, έμειναν μόνοι οι πρόκριτοι της πόλης και έκτοτε αυτοί φαίνονταν να 
την αποτελούν. Δεν είναι απίθανο να επινοήθηκε την ημέρα της απελευθέρωσης 
της πόλης ή να είχε σχεδιασθεί από προηγουμένως ο όρος «Μεσσηνιακή Σύγκλη-
τος», για να δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο επαναστατικό κίνημα που θα ξεσπού-
σε στην Καλαμάτα. Ο Πετρόμπεης δεν θα ήταν αρχηγός μόνο των Μανιατών αλλά 
και των Μεσσηνίων.

Στην πρώτη διακήρυξη της 23ης Μαρτίου που απευθύνθηκε προς την αγγλική 
αυλή, την οποία έχει δημοσιεύσει ο Β. Π. Παναγιωτόπουλος199, τα μέλη της δεν 
σημειώνονται, αλλά την υπέγραψε μόνο ο Πετρόμπεης. Από άλλο μεταγενέστερο 
έγγραφο προκύπτουν τα ονόματα των μελών της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, αλλά 

198. Π α ν α γ ι ώ τ η  Ι.  Ζ έ π ο υ, Από της Μεσσηνιακής εις την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν, 
Πρακτικά Ά  Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών 1977, Αθήναι 1977, σ. 44.

199. Β. Π. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Δύο προκηρύξεις της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, Μεσσηνιακά 
Γράμματα 2(1967)591 κ.ε. Παλαιότερα τη συγκρότηση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου ή Γερουσίας τοπο-
θετούσαν στις 24, 25 και 28 Μαρτίου.
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είναι μόνο των Καλαματιανών προκρίτων, προφανώς διότι οι άλλοι είχαν πάει στα 
πολεμικά μέτωπα ή οι πρόκριτοι από άλλα μέρη είχαν γυρίσει στην έδρα τους.

Στις 31 Μαρτίου 1821 από τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο200, που φαίνεται να εκπρο-
σωπεί τους Μεσσήνιους, αλλά εκφράζει και τους Μανιάτες, απευθύνθηκε έγγρα-
φο προς «τους φιλογενείς Έλληνας τους εν τη Λιβόρνω και Πίζα κατοικούντας». Με 
αυτό αναφέρονται στην έναρξη της επανάστασης και στον αναδειχθέντα αρχηγόν 
των: «...προσκτησάμενοι και ημείς οι την Μεσσηνίαν και Σπάρτην κατοικούντες ηγε-
μόνα και αρχιστράτηγον των στρατευμάτων μας τον αξιοπρεπέστατον άνδρα Μπέην 
της Σπάρτης Πετρόμπεγην Μαυρομιχάλην». Πληροφορούσαν ακόμη τους ομογε-
νείς, όπως πίστευαν τότε ότι ελευθερώθηκε όλη η Πελοπόννησος, εκτός από τα 
κάστρα στα οποία είχαν κλειστεί οι Τούρκοι και ζητούσαν από τους ξενιτεμένους 
Έλληνες και από φιλέλληνες να στείλουν μπαρουτόβολα, εφόδια κι αν ήταν δυ-
νατόν χρήματα. Διόρισαν δε για «επιστάτη πληρεξούσιο» τον Καλαματιανό έμπο-
ρο, που ήταν εγκατεστημένος στη Μάλτα, Αθανάσιο Δ. Κυριακό, ο οποίος ήταν 
γνωστός σε όλο το γένος ως αξιόπιστος, για να παραλαμβάνει τις δωρεές τους. Ως 
μέλη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου υπέγραψαν: Αναστάσιος Κορνήλιος, Αθανάσιος 
Δ. Κυριακός, Πανάγος Αλεξίου Λογοθέτης, Ιωάννης Κωνστ. Κυριακός, Γιαννάκης 
Ψάλτης, Πανάγος Πικουλάκης, Πανάγος Ψάλτης, Πανάγος Ζαρκόπουλος, Σπύ-
ρος Αντωνόπουλος, Γεώργιος Παγωνόπουλος, Ιωάννης Ηλιού Τζάνες, Γιαννάκης 
Π. Κυριακός και Δημήτριος Ρεμπούς. Στη Μεσσηνιακή Σύγκλητο δεν φαίνεται να 
συμμετείχαν όλοι οι Μεσσήνιοι, έλειπαν οι στρατιωτικοί ηγέτες της Μεσσηνίας, 
όπως και οι Μανιάτες. Αλλά αυτά τα μέλη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, έμποροι 
ή κτηματίες, δεν μπορεί να είχαν λόγο που θα εκστρατεύσει ο Παπαφλέσσας και ο 
Αναγνωσταράς.

Από τη διήγηση του Θ. Κολοκοτρώνη201 φαίνεται ότι για τις κινήσεις των στρα-
τευμάτων η απόφαση ήταν του Πετρόμπεη: «…Εις την Καλαμάτα εκάμαμε Συνέλευσι, 
πόθεν να πρωτοκινήσωμε τα στρατεύματα. Οι Καλαματιανοί εκατάφεραν τον Μπέη να 
πάμε εις την Κορώνη διά να μη βάλουν σπαθί οι Τούρκοι εις τους Χριστιανούς…».

Ο Φωτάκος202 μας δίνει τις πληροφορίες ότι: «…αμέσως επαραδόθησαν οι Τούρ-
κοι των Καλαμών εις τον Π. Μαυρομιχάλην. Αυτός τότε ήτο ο αρχηγός του κινηματος 
και έπειτα όπου και αν ευρίσκετο είχεν πάντοτε την αρχηγίαν εις τους Μανιάτας.

200. Β. Π. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 597-8. Η εφημερίδα της Καλαμάτας «Σημαία» της 
28ης Οκτωβρίου 1930 ανέφερε σε άρθρο του φαρμακοποιού Θεμιστοκλή Κ. Κουτσομητόπουλου, ότι 
στη Μεσσηνιακή Γερουσία συμμετείχαν μόνο οι Καλαματιανοί Σπύρος Καραλιάς και Πανάγος Στούνος. 
Προσέθετε ακόμη ότι στις τοπικές εφημερίδες γράφονται πολλά ονόματα ως γερουσιαστών, αλλά από 
αυτούς άλλοι δεν υπήρξαν ποτέ, άλλοι έλειπαν από την Καλαμάτα και άλλοι δεν έχαιραν της εμπιστο-
σύνης των οπλαρχηγών, για να γίνουν μέλη της γερουσίας. Η πληροφορία αυτή δεν φαίνεται να ευστα-
θεί. Ν. Ι. Ζ ε ρ β ή, Άγνωστες πληροφορίες κλπ. ό.π., Μεσσηνιακά Χρονικά 1(1999)88-9.

201. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγηση κλπ., ό.π., σ. 51-2.
202. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα κλπ., ό.π., σ. 70-71, τ ο υ  ι δ ί ο υ,  Βίοι Πελοποννησίων αν-

δρών, δεύτερο μέρος στον ίδιο τόμο, σ. 130. Ο Α π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, ό.π., τόμ. 5, σ. 352, γρά-
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»Μετά ταύτα έκαμαν οι καπεταναίοι συμβούλιον πώς να εξαπλώσουν την επανά-
στασιν· απεφασίσθη λοιπόν άλλοι να υπάγουν να πολιορκήσουν μαζί με τους εντο-
πίους τα φρούρια της Μεσσηνίας, Μεθώνην, Κορώνην και Νεόκαστρον, οι δε γέρο-
ντες Π. Μαυρομιχάλης, Ιωάννης και Γεώργιος Καπετανάκηδες, ο Π. Μούρτζινος, ο 
Ν. Χρηστέας, ο Π. Κυβέλος, ο Ιωάννης Κατσής Μαυρομιχάλης, ο Κυριακούλης Κου-
τράκος, ο <Πιέρος> Πατριαρχέας και άλλοι έμειναν εις τας Καλάμας διά την ευταξίαν 
και την λεγομένην Γερουσίαν των Καλαμών…». Τη Γερουσία της Καλαμάτας αποτε-
λούσαν Μανιάτες οι οποίοι συνεδρίαζαν στην Καλαμάτα.

Από τα μέχρι τώρα αναφερθέντα φαίνεται να προκύπτει ότι υπήρξαν δύο δια-
φορετικά σώματα. Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος που την αποτελούσαν οι στρατιω-
τικοί ηγέτες της Μεσσηνίας μαζί με τους Καλαματιανούς και άλλους Μεσσήνιους 
προκρίτους και η μανιάτικη Γερουσία με έδρα την Καλαμάτα, της οποίας πρόεδρος 
ήταν ο Πετρόμπεης και μέλη οι λοιποί καπετάνιοι της Μάνης. Πιθανότερο είναι τα 
δύο αυτά σώματα να συνεδρίαζαν από κοινού και να αποτελούσαν την ενιαία διοι-
κητική αρχή του τόπου υπό την προεδρία του Πετρόμπεη.

Αν στα καθήκοντα της Μεσσηνιακής Συγκλήτου ήταν η διατήρηση της τάξης 
στην Καλαμάτα, αναμφίβολα ήταν αναγκαία η παρουσία των καπετάνιων της Μά-
νης, στους οποίους και μόνον θα υπάκουαν οι διερχόμενοι από την Καλαμάτα ένο-
πλοι Μανιάτες. Δεν νοείται ότι τα επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της Καλαμάτας, 
κτηματίες ή έμποροι, που φαίνεται ότι συγκροτούσαν τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο, 
θα ήταν σε θέση να ανακαλέσουν στην τάξη, τους όποιους οπλοφόρους Μανιάτες 
θα ατακτούσαν στην πόλη. Πολύ περισσότερο δεν θα είχαν λόγο στη διεύθυνση 
των επιχειρήσεων, αλλά οι αρμοδιότητες των Καλαματιανών προκρίτων θα περιο-
ρίζονταν στον εφοδιασμό των στρατευμάτων.

Δεν είναι γνωστό πώς εργάζονταν και πώς συνεργάζονταν τα δύο σώματα, η 
Μεσσηνιακή Σύγκλητος των Καλαματιανών προκρίτων και η Γερουσία της Κα-
λαμάτας των καπετάνιων της Μάνης. Προφανώς οι Καλαματιανοί φρόντιζαν τον 
εφοδιασμό και οι Μανιάτες επέβαλλαν την τάξη στην πόλη.

Αργότερα η Πελοποννησιακή Γερουσία ανέθεσε την τοπική διοίκηση στις εφο-
ρείες και στην Καλαμάτα είχαν την έδρα τους οι Εφορείες των Καλαματιανών και 
των Μανιατών. 

Πληροφορίες λαμβάνουμε από ένα έγγραφο του 1825 της Εφορείας της Κα-
λαμάτας, που υπογράφει μόνο ο Κοινός Καγκελάριος (γραμματέας) Κωνσταντί-
νος Π. Κυριακός203 και απευθύνεται στον Χριστόδουλο Γεωργ. Καπετανάκη. Αυτό 

φει: «...Στην Καλαμάτα συστήθηκε ένα είδος διευθυντηρίου ή Εφορείας η Μεσσηνιακή Γερουσία που είχε 
σφραγίδα με την επιγραφή «πατρίς και δικαίωμα». Με την επίγνωση της μεγάλης συμβολής της Μάνης 
στον αγώνα, καθώς και του κύρους των αρχοντικών οικογενειών της, ενεργούσε στην αρχή σαν μοναδική 
κυβέρνηση των επαναστατών...». Προφανώς ο Βακαλόπουλος θεωρεί ότι τη Μεσσηνιακή Γερουσία απο-
τελούσαν μόνο οι Μανιάτες, όπως γράφει ο Φωτάκος.

203. I. A. M. M π ε ν ά κ η, φάκ. Καπετανάκη, αριθ. εγγρ. 2 και έγγρ. 6 από το 1825.
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αναφερόμενο στον πατέρα του Γεωργάκη, ο οποίος υπήρξε (κατά Φωτάκον) μέλος 
της Γερουσίας της Καλαμάτας, περιλαμβάνει: «...Την δε διατριβήν του μακαρίτου 
πατρός σας, όσον εστάθη ενταύθα, εγνωρίσαμεν από λόγου του, ψυχήν καθαράν και 
φερσίματα πατριωτικά και γενναία, εμποδίζοντας τας καταχρήσεις από Σπαρτιάτας 
και άλλους ακόμα, και ενεργών την ευταξίαν, και καλήν αρμονίαν204. Δεν ηθέλησεν 
ποτέ ούτε ημάς να ενγκύξη εις το παραμικρόν, αλλ’ ούτε ποσώς από εθνικόν πράγμα 
να οικειοποιηθή και να λάβη ποσώς ενοχήν...». Στα τόσα κολακευτικά λόγια για τον 
καπετάν Γιωργάκη Καπετανάκη δεν αναφέρεται ότι υπήρξε μέλος της Μεσσηνια-
κής Συγκλήτου, αλλά ότι εμπόδιζε τις καταχρήσεις, φροντίζοντας για την ευταξία, 
σαν να ενεργούσε αυτοβούλως. 

Σε πιστοποιητικό για τον Βενετσάνο Γεωργ. Καπετανάκη που χορήγησε, στις 
7 Σεπτεμβρίου 1836, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θουρίας, αναφερόμενο 
στον πατέρα του καπετάν Γιωργάκη Καπετανάκη, περιλαμβάνεται205: «…διωρίσθη 
να διαμένη εκείσε (στην Καλαμάτα) εις το να διατηρή την κοινήν ησυχίαν και ευτα-
ξίαν, καθότι η πόλις των Καλαμών απεκατέστη το κέντρον των στρατολογούντων διά 
τας πολιορκίας…». Επομένως ο καπετάν Γιωργάκης Καπετανάκης διορίστηκε για 
να εποπτεύει της κοινής ησυχίας, που σημαίνει ότι διορίστηκε μέλος της Γερουσίας 
της Καλαμάτας, που την αποτελούσαν Μανιάτες καπετάνιοι. 

Φαίνεται ότι οι γέροντες της Μάνης συνέρχονταν σε ένα σώμα στην Καλαμάτα 
και έπαιρναν από κοινού τις αποφάσεις τους. Η τυχόν υπόθεση ότι θα μπορούσε ο 
καθένας να ενεργεί αυτοβούλως δεν ευσταθεί, διότι φαίνεται ότι η Πελοποννησιακή 
Γερουσία των Καλτετζών θα αντικατέστησε τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο και τη Γερου-
σία της Μάνης με τοπικές Εφορείες, αφού αυτό έγινε σε όλες τις άλλες επαρχίες. 

Όπως προκύπτει από έγγραφο που υπέγραψαν206 στην Καλαμάτα στις 16 Δε-
κεμβρίου 1822 οι Μανιάτες: Γιάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, Νικόλαος Χρηστέας, 
Ιωάννης Καπετανάκης, Διονύσιος Μούρτζινος, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης 
και Γιώργης Ντουράκης, δεν αναφέρονται ως έφοροι, αλλά γράφουν «οι υπογε-
γραμμένοι δυνάμει συμφωνητικού γράμματος εις το μεταξύ μας εψηφίσαμε». Τα ονό-
ματα αυτά μας είναι γνωστά από τη Γερουσία της Μάνης και τα συναντούμε αρ-
γότερα στην εφορεία της Σπάρτης (Μάνης) και πιθανώς ενεργούσαν και τότε ως 
τοπική εφορεία.

Μια άποψη, που μπορεί να υποστηριχθεί για τον χρόνο που ακολούθησε τη σύ-
σταση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στις Καλτετζές, είναι ότι στην Καλαμάτα 

204. Π α ν α γ ι ώ τ η  Ι.  Ζ έ π ο υ, ό.π., σ. 51, όπου αναφέρεται βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου της Θουρίας ότι ο καπετάν Γιωργάκης Καπετανάκης επιτηρούσε και εκεί την τάξη. ΓΑ Κ, Αρχ. Προι-
κοδ. Φαλαγγιτών, φάκ. 2, έγγρ. 99 της 6 Σεπτεμβρίου 1836 και αρχείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

205. ΓΑ Κ, Προικοδ., φακ. 2 (1835) σ. 246.
206. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Οικον., φάκ. 46, έγγρ. 16 Δεκεμβρίου 1822. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Πε-

τρόμπεης εις Μεσολόγγι, Νοέμβριος 1822 – Φεβρουάριος 1823, Λακωνικαί Σπουδαί 4(1979)272.
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είχαν έδρα τόσο η εφορεία των Μεσσηνίων207, πρώην Μεσσηνιακή Σύγκλητος, όσο 
και η εφορεία των Μανιατών, πρώην Μανιάτικη Γερουσία. Ο καγκελάριος Κων-
σταντίνος Κυριακός ίσως ήταν κοινός και στις δύο ή ανήκε στην κοινότητα της 
Καλαμάτας και εξυπηρετούσε και τις δύο. Να σημειωθεί ότι η Καλαμάτα προσφε-
ρόταν τότε για τόπος συνέλευσης των Μανιατών, διότι πήγαιναν εκεί εύκολα με θα-
λάσσια μέσα συγκοινωνίας, ενώ ήταν δύσκολη η οδοιπορία στη Μάνη. Η σφραγί-
δα, την οποία χρησιμοποίησε ο κοινός καγκελάριος, πρέπει να ήταν και αυτή κοινή. 
Ήταν ωοειδής στο σχήμα, περιμετρικά υπήρχε κλώνος δάφνης και το εσωτερικό 
χωριζόταν σε άνω και σε κάτω. Άνω υπήρχε σταυρός περιβαλλόμενος από τις λέ-
ξεις ΠΑΤΡΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ και κάτω τα γράμματα ΚΛΜΤΑ (Καλαμάτα) και η χρο-
νολογία 1821.

Για τη σύσταση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου έχουμε μερικές ακόμη ενδείξεις. 
Σε επιστολή του Ιωάννου Κωνστ. Κυριακού208 της 27 Ιανουαρίου 1847 προς τον 
Αντώνιο Μαυρομιχάλη αναφέρονται τα ακόλουθα: «...Εγώ δε μένων εις την πόλιν 
μέλος της τότε συστηθείσης συγκλήτου Βουλής εξεδώσαμε κατά τας σκέψεις του Γρη-
γορίου Δικαίου Φλέσσα την προκήρυξιν, δι’ ης εφανερώσαμεν τας νομίμους αιτίας 
και τα αναμφισβήτητα δίκαια της Επαναστάσεως κατά της ωμοτάτης τυραννίας των 
Τούρκων, και συγχρόνως καταγινόμενοι εις φροντίδα περί των αναγκαίων του Πολέ-
μου...». Αναμφίβολα οι πρόκριτοι της Καλαμάτας ήταν τα πιο κατάλληλα πρόσω-
πα, για να αναλάβουν τον εφοδιασμό των στρατευμάτων που θα έπαιρναν μέρος 
στις εκστρατείες. Δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι καθόριζαν και τις εκ-
στρατείες, όπως μερικοί υποστηρίζουν.

Από το έγγραφο της διακήρυξης, το οποίο από κοινού απευθύνθηκε από Μα-
νιάτες και Μεσσήνιους στις Ευρωπαϊκές Αυλές, φαίνεται ότι στην Καλαμάτα έγι-
νε μια πρώτη πετυχημένη προσπάθεια συνένωσης των επαναστατικών επιδιώξεων 
δύο περιοχών, της δυτικής Μάνης και της Μεσσηνίας. Αρχηγός όλων αναγνωρί-
στηκε ο Πετρόμπεης και δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι υπήρχε άλλος διεκδικη-
τής της αρχηγίας, όπως π.χ. ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Αναγνωσταράς ή ο Γρηγόριος 

207. Στις 13 Μαΐου 1822 σε επιστολή των Καλαματιανών προς τους Υδραίους υπογράφουν ως έφο-
ροι ο Πανάγος Αλεξίου-Λογοθέτης, ο Ιωάννης Κ. Κυριακός, ο Γιαννάκης Ψάλτης, ο Νικόλαος Βασιλεί-
ου και ο Ιωάννης Ηλ. Τζάνες, υπογράφει δε ο «κοινός καγκελάριος» (προφανώς κοινοτικός καγκελάρι-
ος) Κωνσταντίνος Π. Κυριακός. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Η ,́ σ. 176.  

208. Είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός του ότι αυτός συνέστησε τη Σύγκλητο, όπως έγραψε σε ανα-
φορά του προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 10 Απριλίου 1843, Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, ό.π., σ. 119-
120, όπου αναφέρει:  «...ο δε υποφαινόμενος παραμένων εις την πόλιν ταύτην διατηρώ την οικίαν μου 
ανοικτήν προς ξενισμόν όλων των υπαρχηγών και πάντων των ενταύθα διαβαινόντων φιλελλήνων, οργανί-
ζων τα της Διοικήσεως του τόπου συστήσας αρχήν ονομασθείσαν Σύγκλητον, φροντίζω δε διαρκώς διά την 
εξοικονόμησιν των Στρατευμάτων. Παραλείπω να απαριθμήσω μίαν προς μίαν τας εργασίας, αίτινες εγένο-
ντο τη φροντίδι μου προς εξασφάλισιν της ησυχίας και ευταξίας της πόλεως ταύτης και προς εξοικονόμησιν 
των μέσων δι’ ων διετηρούντο τα Στρατεύματα...».
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Δικαίος (Παπαφλέσσας). Ο Σπ. Τρικούπης209 στην ιστορία του γράφει: «...Ο δε 
Πετρόμπεης, θεωρούμενος ως ο γενικός αρχηγός, εκάθησε εν τη πόλει εκείνη, όπου 
εσυστήθη τοπική διοίκησις, ήτις συνεδρίασεν κατά πρώτην φοράν την 28 (δεν εγνώ-
ριζε την προκήρυξη της 23ης Μαρτίου), καθ’ ην εξέδωκε κήρυγμα προς την Ευρώ-
πην...». Ο Ιωάννης Φιλήμων210 μας πληροφορεί ότι ο Πετρόμπεης ανακηρύχθηκε 
αρχιστράτηγος και «...εμψυχώνει τα πλήθη, ογκοποιεί την επανάστασιν, συγκροτεί εξ 
ετοίμου Μεσσηνιακήν Σύγκλητον, προσφέρεται τοις πάσιν υπέρ των όλων και προς 
την χριστιανικήν Ευρώπην αποτείνεται εκθέτων εν συνόψει τα δίκαια της επαναστά-
σεως των Πελοποννησίων...».

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος211 έγραψε σχετικά: «...Η πρώτη προς συ-
μπύκνωσιν των μερικών δυνάμεων του έθνους απόπειρα εγένετο υπό του ηγεμό-
νος της Μάνης Πετρόμπεϋ, όστις προθύμως δράξας τα όπλα κατά τον Μάρτιον του 
1821 και προελάσας εκ της χώρας αυτού εκυρίευσε τη 23 τας Καλάμας. Ο Πέτρος 
Μαυρομιχάλης ίδρυσε αμέσως μετά των προεστώτων την λεγομένην Μεσσηνιακήν 
Γερουσίαν και εξέδωκε τη 28 (σημείωσε 23) διακήρυξιν προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς 
υπογραφείσα υπ’ αυτού τε ως αρχιστρατήγου και των άλλων της Γερουσίας μελών...». 
Να σημειωθεί ότι δεν υπέγραψαν τα μέλη της Συγκλήτου, αλλά αναφέρονται σαν 
αποστολείς ο Πετρόμπεης που εκπροσωπούσε όλη τη Μάνη και η Μεσσηνιακή Σύ-
γκλητος. Φέρει την υπογραφή «Πέτρος Μαυρομιχάλης αρχιστράτηγος του Σπαρτι-
ατικού και Μεσσηνιακού στρατού».

Αξιόλογο είναι ότι από την Καλαμάτα και γενικότερα από τη Μάνη οι επανα-
στάτες δεν περιορίστηκαν μόνο στην απελευθέρωση του τόπου τους, αλλά δια-
σκορπίστηκαν σε όλη τη νότια και την κεντρική Πελοπόννησο. Άλλωστε τα κηρύγ-
ματα της Φιλικής Εταιρείας ήταν αγώνας για την ελευθερία του γένους και όχι μιας 
περιοχής. Μπορεί οι αγωνιστές να είχαν περιορισμένο χώρο επιρροής και δράσης, 
πολεμούσαν όμως για να διώξουν γενικά τους Τούρκους με το σύνθημα: «Τούρκος 
μη μείνη στο Μοριά μηδέ στον κόσμον όλον». 

Ο Σπυρίδων Τρικούπης212 εκφώνησε τον επικήδειο λόγο στη σορό του Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη, που πέθανε το 1848 και ανέφερε τα ακόλουθα: «...Δύο αξιο-
μνημόνευτοι πράξεις εχαρακτήρισαν εξ αυτής της αρχής τον Ελληνικόν αγώνα· αι δύο 
αυταί πράξεις είναι δύο λαμπρά μνημεία, η μεν προς την ελευθερίαν, η δε της προς 
ευνομίαν ροπής των Ελλήνων. Ακούσατέ τας. Όλοι οι εν Καλάμαις εχθροί παρεδό-
θησαν αμαχητί εισβαλλόντων των Ελλήνων· αλλ’ ούτε ρανίς αίματος εχύθη. Ιδού το 
μνημείον της Ελληνικής φιλανθρωπίας· αμέσως εσυστήθη εντός της αλωθείσης πόλε-
ως διοίκησις υπό το όνομα Μεσσηνιακή Γερουσία. Ιδού το μνημείον της Ελληνικής φι-

209. Σ. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120.
210. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 27.
211. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήναι 1925, τόμ. ΣΤ ,́ σ. 35-6.
212. Εφημερίδα Αθηνών «Α θ η ν ά », αριθ. φύλλ.1471 της 9 Ιανουαρίου 1848.
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λονομίας· Και η μία και η άλλη των δύο αξιομνημονεύτων πράξεων οφείλονται κυρίως 
εις τον υπέρ πάντα άλλον τότε ισχύοντα αγαθόν τούτον άνδρα...».

Για πρώτη φορά ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ένωσε τις δυνάμεις της Μάνης 
και της Μεσσηνίας, αναλαμβάνοντας την αρχιστρατηγία του Σπαρτιατικού και του 
Μεσσηνιακού στρατοπέδου. Αργότερα οι οπλαρχηγοί από το χωριό Πάπαρη της 
Αρκαδίας τον ανακήρυξαν αρχιστράτηγο και ηγεμόνα ολόκληρης της Πελοπον-
νήσου. Ακολούθησε η Πελοπονησιακή Γερουσία, που συγκλήθηκε στη μονή των 
Καλτετζών, διορίζοντας τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη πάλι αρχιστράτηγο, μέχρι 
που ήρθε ο Δημήτριος Υψηλάντης για να αναλάβει αυτός κάθε εξουσία.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ του Αχαϊκού Διευ-
θυντηρίου και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου ή Γερουσίας. Στην Αχαΐα τον πρώτο 
λόγο για θέματα τοπικής διοίκησης και στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν οι πρό-
κριτοι και οι ιεράρχες. Αντίθετα στην Καλαμάτα, όταν στη Μεσσηνιακή Σύγκλητο 
έμειναν μόνο οι Καλαματιανοί πρόκριτοι, είχε δευτερεύοντα ρόλο και είχε ως απο-
στολή μόνο τον εφοδιασμό των στρατευμάτων και καμία σχέση με τις πολεμικές 
επιχειρήσεις. Ακόμη και στην ευταξία της Καλαμάτας αδυνατούσε να αναλάβει 
πρωτοβουλία, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να επιβληθεί στους διερ-
χόμενους Μανιάτες πολεμιστές.

Η διακήρυξη προς τις ευρωπαϊκές αυλές

Αρχηγός των Ελλήνων επαναστατών που απελευθέρωσαν την Καλαμάτα, ανα-
γνωριζόμενος από όλους τους Μανιάτες και τους Μεσσήνιους, ήταν ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης213, ο οποίος, ως αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και του Μεσση-
νιακού στρατού, στις 23 Μαρτίου απέστειλε διακήρυξη-προειδοποίηση στις ξένες 
αυλές. Το γεγονός αυτό έδωσε επισημότητα στην ελληνική επανάσταση. Η διακή-
ρυξη, που αναφέρεται και στα ανθρώπινα δικαιώματα214, είναι η ακόλουθη215:

«Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρα-
τήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων, Πέτρου Μαυρομιχάλη, και της Μεσσηνιακής 
συγκλήτου.

213. Στα πρώτα στάδια της επανάστασης ο Πετρόμπεης αναγνωριζόταν γενικά ως αρχηγός.
214. Β α σ. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α, Η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άλωση της Καλαμά-

τας στις 23 Μαρτίου 1821, Ιθώμη 25(1985)6.
215. Β. Π. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ,  Δύο προκηρύξεις της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, ό.π., σ. 596. 

Η προκήρυξη αυτή βρέθηκε στα Αγγλικά αρχεία. Ακόμη στο βιβλίο του Άγγλου προξένου στην Πάτρα 
Philip J. Green γίνεται αναφορά σε προκήρυξη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη με ημερομηνία 23 Μαρτί-
ου. Ν ι κ. Ι. Ζ ε ρ β ή, Η προκήρυξη της Μεσσηνιακής συγκλήτου με ημερομηνία 23 Μαρτίου στην Αγ-
γλική και Ιταλική. Πρακτικά του Γ  ́Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα 1985, 
τόμ. Γ ,́ σ. 85 κ.ε. Παρεμφερείς υπάρχουν και σε άλλα αρχεία με μεταγενέστερες ημερομηνίες.
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Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκει-
να αιώνος216, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μη μείνη άλλο εις τους δυστυχείς 
Πελοποννησίους Γραικούς, ειμή μόνον πνοή· και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρ-
δίους των αναστεναγμούς· εις τοιαύτην όντες αθλίαν κατάστασιν, στερημένοι από όλα 
τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και 
να ορμήσωμεν κατά των τυράννων· πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, 
ως καρποί της τυραννίας, απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέ-
ομεν πνοήν ελευθερίας· αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς 
αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθησαν μεγαλοψύχως 
και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας· οι πόδες ημών οι πε-
ριπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας ενηγγαρεύσεις τας ασπλάχνους, τρέχουν εις 
απόκτησιν των δικαιωμάτων μας, η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον βα-
ρύτατον ζυγόν, τον απετείναξε. Και άλλο δεν φρονεί,  ειμή την ελευθερίαν· η γλώσ-
σα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, 
προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει, και κάμνει να 
αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενί λόγω όλοι απεφασίσαμεν, 
ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την 
συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνη-
θώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν 
τα δίκαιά μας, να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας.

Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε απαιτεί 
ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν Σας και δια χρημάτων και δια όπλων, και 
δια συμβουλής, της οποίας, εσμέν ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν. Και ημείς θέλομεν 
σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη και πραγματικώς την 
υπέρ της συνδρομής Σας ευγνωμοσύνην μας.

1821 : Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα. Εκ του Σπαρτιατικού στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομιχάλης αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού».

Η διακήρυξη, την οποία έστειλε στις 23 Μαρτίου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
στην Αυλή του Λονδίνου, εκ μέρους τού ιδίου σαν αρχιστράτηγου του Σπαρτιατι-
κού και Μεσσηνιακού στρατού και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, είχε μεταχρονο-
λογηθεί από τους παλαιότερους. Μετά από τη δημοσίευση του Β. Π. Παναγιωτό-
πουλου217 και η «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.» προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Ο Ν. 
Σπηλιάδης και ο Δ. Κόκκινος θεωρούσαν ότι συντάχθηκε στις 24 Μαρτίου, ο Φιλή-

216. Εννοεί τη δεύτερη τουρκοκρατία που άρχισε από το 1715.
217. Β. Π. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Δύο προκυρήξεις κλπ.,  ό.π., σ. 596. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, 

ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 90. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 62. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 28-9. 
Γ. Φ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, ό.π., σ. 59. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 281-2. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 120. «Ε κ δ ό σ ε ι ς  Σ π α ν ο ύ », Σάλπιγξ Ελληνική, Αθήναι 1975, σ. 55, Κ.  Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ -
λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 33-4. T h o m a s  G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , σ. 81 και Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 
211. Θ α ν ά σ η Χ ρ ή σ τ ο υ, Η έναρξη της επανάστασης στην Καλαμάτα και η απελευθέρωσή της (23 
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μων και ο Γ. Χέρτσβεργ στις 25, ενώ η πρώτη Εφημερίδα της επανάστασης του Θε-
όκλητου Φαρμακίδη «Σάλπιγξ Ελληνική», ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Σπ. Τρικού-
πης, ο Τ. Gordon και ο Γεώργιος Φίνλεϋ στις 28 Μαρτίου. Ο Γιάννης Κορδάτος218, 
έχοντας υπ’ όψη του κάποια διακήρυξη της 25ης Μαρτίου, θεωρεί ότι γράφτηκε 
στις 28 του μήνα και προχρονολογήθηκε, «...για να συνδέσουν την αρχή της επα-
νάστασης με τη μεγάλη γιορτή του Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ . Θέλησαν δηλαδή να δώσουν 
συμβολικό χαρακτήρα στην επανάσταση». Από τη στιγμή που βρέθηκε η διακήρυξη 
της 23ης Μαρτίου στα βρετανικά αρχεία, η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί. Προφανώς 
δεν γράφτηκαν την ίδια ημέρα όλες οι διακηρύξεις που στάλθηκαν σε διάφορους 
αποδέκτες, όπως βασιλικές αυλές, προξενεία ξένων κρατών, κοινότητες ομογενών, 
επιφανείς Έλληνες όπως ο Κοραής κλπ.

Ακόμη και από την Πάτρα ο Π. Π. Γερμανός έστειλε στις 26 Μαρτίου διακήρυ-
ξη για την επανάσταση στους εκεί προξένους, η οποία ήταν στο ίδιο πνεύμα, αλλά 
κατά πολύ βραχύτερη αυτής της Καλαμάτας. Παλαιότερα εθεωρείτο ως πρώτη δι-
ακήρυξη της επανάστασης του 1821 η αχαϊκή, τώρα όμως είναι βέβαιο ότι αυτή  
είναι παρεμφερής και περιληπτική στο περιεχόμενο, αλλά μεταγενέστερη της δι-
ακήρυξης του Πετρόμπεη. Προφανώς και οι δύο ήταν γραμμένες κατά το πνεύμα 
της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Μιχ. Οικονόμου219, συγκρίνοντας τα δύο έγγραφα, γράφει ότι η αχαϊκή δι-
ακήρυξη απευθυνόταν στους προξένους των ξένων κρατών, ενώ του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη απευθυνόταν στον ελληνικό λαό και στον κόσμο ολόκληρο, για να 
γνωστοποιήσει την έναρξη της επανάστασης και τα αίτια που την προκάλεσαν.

Ο Δ. Κόκκινος220 έγραψε για την διακήρυξη του Πετρόμπεη και της Μεσσηνια-
κής Συγκλήτου: «...Η διακήρυξις αύτη, αποτελούσα θαυμαστόν διά την εποχήν γρα-
πτόν μνημείον και ανταποκρινομένη εις το πνεύμα της επαναστάσεως διά του υψη-
λοτέρου τόνου και εκφράζουσα τας εννοίας της ελευθερίας και την δραματικήν μετ’ 
αυτοθυσίας αποφασιστικότητα του Έλληνος του Εικοσιένα διά λυρισμού προδίδοντος 
την πνευματικήν καλλιέργειαν και την συγκίνησιν του γράψαντος, απεδόθη υπό μελε-
τητών εις διάφορα πρόσωπα εκ των παρευρισκομένων τότε εις την Καλαμάταν, αλλά 
όχι πειστικώς. Το πιθανώτερον είναι ότι το σχέδιον της διακηρύξεως είχε φέρει μεθ’ 
εαυτού ο Παπαφλέσσας, αποκομίσας αυτό από το Ισμαήλιον εκ του περιβάλλοντος 
του Αλεξάνδρου Υψηλάντη...». Την άποψη ότι η διακήρυξη προερχόταν από το περι-
βάλλον του Α. Υψηλάντη είχε υποστηρίξει και ο Σωκράτης Κουγέας221. 

Μαρτίου 1821), εις Α. Ν. Δουλαβέρα και Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, Μεσσηνία Συμβολή στην Ιστορία και τον 
Πολιτισμό, έκδ. Παπαζήση. Αθήνα 2012, σ. 376 κ.ε.

218. Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 191.
219. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τομ. Ά , σ. 81.
220. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π.,  τόμ. Ά . σ. 282.
221. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Η επαναστατική προκήρυξις της Καλαμάτας και ο συντάκτης αυτής, Νέα; 

Εστία 45(1949)394-7. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η επαναστατική προκήρυξις και ο συντάκτης αυτής, Ελληνική Δη-
μιουργία 7(1951)437-9.
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Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ιωάννης Κ. Κυριακός είχε 
περιλάβει σε επιστολή του τη φράση: «...εξεδόσαμε κατά τας σκέψεις του Γρηγορίου 
Δικαίου την προκήρυξιν...». Ο Β. Πατριαρχέας222 επικαλείται γραφολογική εξέταση 
και συμπεραίνει ότι την έγραψε ο Ιωάννης Λογοθέτης από τις Γαϊτσές (Κέντρο), ο 
οποίος ήταν ο γραμματέας του Πετρόμπεη. Η διαπίστωση της αντιγραφής δεν αμ-
φισβητείται, αλλά δεν πείθει η ταυτοποίηση του συντάκτη της διακήρυξης με τον 
Ιωάννη Λογοθέτη.

Το θέμα φαίνεται ότι κλείνει με μια σειρά από ενδιαφέρουσες πληροφορίες, 
που παρουσίασε ο Βασίλειος Π. Παναγιωτόπουλος223, ο οποίος αναφέρει ότι μετά 
την έκρηξη της επανάστασης στις Ηγεμονίες, στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Εμμα-
νουήλ Ξάνθος: «...έγραψεν αμέσως εις τους εν Ελλάδι αποστόλους Δικαίον Φλέσσαν, 
Θέμελην και άλλους την έναρξιν της επαναστάσεως στείλας εις αυτούς διά θαλάσ-
σης τας π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς  του πολέμου, με επίτηδες άνθρωπον, τον κατηχηθέντα εις 
την Εταιρείαν Σταμάτιον Δουκάκην έμπορον ευρεθέντα εις Ισμαήλ, όστις απερνών διά 
της Κωνσταντινουπόλεως εκινδύνευσε τα μέγιστα, αλλ’ ευτύχησε να φέρη εν καιρώ τα 
ειδοποιητικά γράμματα με τας προκηρύξεις και ήρχισεν η επανάστασις εις την Πελο-
πόννησον και λοιπά μέρη...». Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Κασσάνδρα χήρα του 
Σταμ. Δουκάκη στις 30 Δεκεμβρίου 1865 έγραψε για τον σύζυγό της: «...εμπορευ-
όμενος εν Ισμαηλίω απεστάλη εν Πελοποννήσω εκείθεν με έγγραφα των εταιριστών 
αφορώντα την επίσπευσιν της ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως...». Ανάλογη 
είναι και η μαρτυρία του πλοιάρχου Γεωργίου Πράσινου, ο οποίος την 1η Μαρτί-
ου 1821 αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και έφερε γράμματα στις Κιτριές. 
Επομένως η προκήρυξη της Καλαμάτας προέρχεται από το περιβάλλον του Αλέ-
ξανδρου Υψηλάντη και η Φιλική Εταιρεία την έστειλε μαζί με άλλα γράμματα στον 
Γρηγόριο Δικαίο, ο οποίος την κοινοποίησε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και σε 
κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Μια ακόμη ενέργεια του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη είναι η επόμενη224: «...Μετά 
την προς τα ανακτοβούλια της Ευρώπης διακήρυξιν, ο Πετρόμπεης απηύθυνεν ιδιαι-
τέραν διακοίνωσιν προς τον αυτοκράτορα Αλέξανδρον, θεωρών τούτον ευμενώς δια-
κείμενον προς τους Έλληνας, και έγραψεν επιστολήν προς τον Ιωάννην Καποδίστρι-
αν, εις την οποίαν ανέφερεν το μέγα γεγονός και τας ανάγκας της επαναστατησάσης 
χώρας...»

Ακόμη θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Πετρόμπεης ήθελε να αντιπροσω-
πεύει αυτός αποκλειστικά όλους τους Μανιάτες και τούτο είχε γίνει αποδεκτό από 
τους άλλους καπετάνιους και δεν είχαν καμία αντίρρηση. Μέχρι και στην πρώτη 

222. Β. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α,  ό.π., σ. 4 κ.ε., όπου αναφέρονται και τα ονόματα όλων όσων μπορεί να 
έχουν σχέση με τον συντάκτη της προκήρυξης.

223. Β. Π. Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ, Η προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπα-
ϊκάς αυλάς, Δ. Ι. Ε. Ε. Ε. 12(1957-8)137.

224. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 283.
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εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Μάνης. Προ-
σθέτοντας στην διακήρυξη της 23ης Μαρτίου και τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο επεξέ-
τεινε την ηγεσία του και στο Μεσσηνιακό χώρο, χωρίς να αναφέρεται κάποιο άλλο 
όνομα με το οποίο θα μοιραζόταν τη δόξα.

.

Ο Πετρόμπεης και ο Κολοκοτρώνης στις 23 Μαρτίου

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, την πρώτη θέση 
μεταξύ των ηγητόρων της επανάστασης κατείχε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι και στην αρχή του απελευθερωτικού αγώνα ήταν καθολικά 
αποδεκτός ως γενικός αρχηγός. Η μετέπειτα δραστηριότητά του ανέδειξε τον Θ. 
Κολοκοτρώνη στην πρώτη θέση, ιδιαίτερα μετά τα Δερβενάκια και τον αγώνα κατά 
του Ιμπραήμ. Αν κάποιος προσπαθήσει να τον παρουσιάσει ως το βασικό ηγήτο-
ρα στην απελευθέρωση της Καλαμάτας κάνει λάθος. Αν το λάθος του οφείλεται 
σε άγνοια, καλό θα είναι να προσέξει περισσότερο τις πηγές, αν όμως ωθείται από 
τοπικιστικά ελατήρια, προκαταλήψεις ή ιδεολογικές σοφιστείες τότε παραδίδεται 
στην κρίση των αναγνωστών του. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πριν να φύγει για τα Ιόνια Νησιά το 1806, είχε 
διατελέσει κλέφτης ή κάπος, δηλαδή χωροφύλακας ή σωματοφύλακας στην υπη-
ρεσία των προεστών (κοτσαμπάσηδων) της περιοχής του. Ο κάπος δεν μπορεί να 
συγκριθεί με τους αρματολούς της Ρούμελης, που ήταν στρατιωτικοί τοπάρχες και 
τα πολεμικά τους κατορθώματα τούς είχαν επιβάλλει στη συνείδηση του λαού. Τον 
Κλέφτη Κολοκοτρώνη δεν συνόδευε ιδιαίτερη αίγλη, ώστε να τρέξουν όλοι πίσω 
του και να τον αναγνωρίσουν για αρχηγό τους. Άλλωστε γι’ αυτό ήθελε τριακό-
σιους Μανιάτες του Μούρτζινου225, για να ξεσηκώσει τους κατοίκους της Καρύται-
νας, που από μόνοι τους δεν θα τον ακολουθούσαν, παρασυρόμενοι από τη φήμη 
του. Αυτό έγινε πολύ αργότερα, όταν φάνηκαν οι στρατιωτικές ικανότητές του, που 
δεν έχουν σύγκριση με των υπολοίπων οπλαρχηγών του Μοριά. Ο ιστορικός Ν. 
Σπηλιάδης226 στην προσπάθειά του να μειώσει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και 
γενικά τους Μανιάτες, έχει αλλοιώσει την ιστορική πραγματικότητα και παρουσιά-
ζει τον Κολοκοτρώνη σαν αρχηγό των πρώτων επαναστατικών στρατευμάτων.

225. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120-1.
226. Η προκατάληψη κατά των Μανιατών του Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 79 και 121, 

δεν έχει προηγούμενο σε σοβαρό ιστορικό σύγγραμμα, ώστε να αναιρεί ο ίδιος τα γραφόμενά του. Στη 
σ. 79 γράφει: «...Ο Κολοκοτρώνης ευρίσκετο εις δεινήν θέσιν· αφ’ ενός εφοβείτο μη δολοφονηθή από τινα 
Μανιάτην, αφ’ ου οι Τούρκοι, οίτινες διά Μανιάτου είχον δολοφονήσει και τον εξακουστόν Ζαχαριάν...», 
και στη σ. 121, αναφερόμενος στο Θ. Κολοκοτρώνη, γράφει: «...Θεωρεί ωσαύτως αναγκαίον να έχη μεθ’ 
εαυτού τον Μούρζινον με τριακοσίους Μανιάτας ως σωματοφύλακας, διά να κινείται εν ασφαλεία όπου ο 
κίνδυνος, και να ενεργή και να διατάττη ασυστόλως ό,τι το συμφέρον της πατρίδος υπαγορεύει...». Δηλαδή 
ενώ φοβάται μη δολοφονηθεί από Μανιάτη, θέλει τριακοσίους Μανιάτες για σωματοφύλακες!
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Μπορεί ο Πετρόμπεης227 να μη είχε στρατηγικές ικανότητες, αλλά η παρουσία 
του στην επανάσταση είχε ανυπολόγιστη ηθική σημασία. Ο ταπεινωμένος ραγιάς 
του Μοριά, που δεν τολμούσε να δει κατάματα τον Τούρκο αγά, στην έναρξη της 
επανάστασης δίπλα στους Μανιάτες, υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη, πολεμούσε 
σαν ήρωας. Μπορεί η φήμη των Μανιατών να έπαιρνε μυθικές διαστάσεις και πολ-
λοί να φαντάζονταν, πως δέκα χιλιάδες Μανιάτες θα σαρώσουν χωρίς δυσκολία 
τους Τούρκους του Μοριά. Αν και κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε, έδωσε όμως 
στους Μοραΐτες την πίστη στη νίκη, που μεταμόρφωσε τους φοβισμένους ραγιά-
δες σε δεινούς τουρκομάχους. Δεν είναι έντιμο να παραποιείται η ιστορία και να 
γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ο Πετρόμπεης ότι δεν συνέβαλε ουσιαστικά 
ούτε στο ξεκίνημα της επανάστασης.

Ο Σπ. Τρικούπης228, αναφερόμενος στην έναρξη της επανάστασης, γράφει για 
τη Μάνη: «...εχύθη την 23 Μαρτίου εις Καλαμάταν υπό την αρχηγίαν του ηγεμόνος 
της Πετρόμπεη, ανδρός αξιοσεβάστου διά τας κοινωνικάς αρετάς του και την επ’ αγα-
θώ της Ελλάδος χρήσιν της ηγεμονίας του...».

Ο Γ. Γ. Γερβίνος229, αναφερόμενος στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, γράφει ότι ο 
Μπέης της Μάνης εθεωρείτο παρά πολλών ως το κεντρικό πρόσωπο και ο αρχη-
γός της επανάστασης. Ο Π. Μαυρομιχάλης με τους ισχυρούς συγγενείς του, με τη 
φήμη την οποία είχε στους Φιλικούς, την αφοσίωσή του στην απελευθέρωση της 
πατρίδος του, «εάν ο Μαυρομιχάλης ήταν κομματάρχης φιλόδοξος» μπορούσε να 
διατηρήσει διαρκώς εις το μέλλον τη θέση που είχε στην πατρίδα του. Συμπεραίνει 
όμως ότι ο χαρακτήρας του ήταν άλλος. 

Κανένας καλόπιστος μελετητής τής ιστορίας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
στην απελευθέρωση της Καλαμάτας την πρώτη θέση μεταξύ των επαναστατών είχε 
ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Αυτός ήταν ο αναγνωρισμένος αρχηγός των Μα-
νιατών και αυτόν αποδέχθηκαν ως αρχιστράτηγο και οι Μεσσήνιοι. Όμως πολλές 
φορές η ανθρώπινη εμπάθεια ή πιθανώς ο θαυμασμός για ένα άτομο, βρίσκουν δι-
έξοδο σε ιστορικά κείμενα, με αποτέλεσμα να παραποιείται η ιστορική πραγματι-
κότητα. Τυπικό παράδειγμα αλλοίωσης της ιστορίας μάς δίνει ο Ν. Σπηλιάδης230, 
όταν γράφει στην επικεφαλίδα: «Ο Κολοκοτρώνης και οι Μανιάται κινούνται εις 

227. Ο Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, Απομνημονεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, 
τόμ. Ά , σ. 160, έγραψε για τον Πετρόμπεη: «...εγνώρισα τον Πετρόμπεην, όστις μ’ έδωκεν την τιμήν να 
πηγαίνω ελεύθερα <εις την οικίαν του> οποιανδήποτε ώρα ήθελα, επειδή ευχαριστείτο να ομιλή υπέρ των 
«ηρώων Ολυμπίων» και άλλα. Βλέπων το ευγενές φέρσιμον όλης αυτής της φαμίλιας, την ειλικρίνειαν του 
Ηλία (και) Κυριακούλη, την απλότητα όλων και τον πολιτισμόν – μάλιστα την ευφράδειαν του Γεωργάκη, 
εθαύμασα τους Σπαρτιάτας και είπα με το νού μου ότι τω όντι σώζεται το αίμα των παλαιών Σπαρτια-
τών...».

228. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120.
229. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 190.
230. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 58 και 63. Θα ακολουθήσουν και άλλα δείγματα προκα-

τάληψης του Ν. Σπηλιάδη. Α π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 336.
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Καλαμάταν», εις δε το κείμενο αναφέρει: «...Αλλά την 22 (Μαρτίου) κινούσιν από 
την Μάνην ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Διονύσιος Τρουπάκης (και Μούρτζινος), ο Αναγνω-
σταράς Παπαγεωργίου, ο Κυριακούλης231 και Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Καπιτανάκης, 
ο Κουμουνδουράκης, και άλλοι Μανιάται και έρχονται εις την Καλαμάταν, όπου ήλ-
θεν επομένως και ο Π. Μαυρομιχάλης...». Ίσως δεν θα έδινε κανείς σημασία στην 
προβολή του Θ. Κολοκοτρώνη αν δεν βρίσκονταν αντιγραφείς ή συνεχιστές στην 
παραποίηση της πραγματικότητας. Τον αντιγράφει ο Απ. Βακαλόπουλος, αλλά στη 
συνέχεια άλλοι φθάνουν σε ουσιαστικότερη παραποίηση. Στην Ιστορία του Ελλη-
νικού Έθνους της «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.»232 αναφέρεται: «...Στις 22 Μαρτίου 
από το απόγευμα ως τα χαράματα της επομένης ημέρας 2.000 ένοπλοι της «Δυτικής 
Σπάρτης» με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τους Μούρτζινους, τους Καπε-
τανάκηδες, τους Κουμουνδουράκηδες, τους Κυβέλλους τους Χρηστέηδες και τον Πα-
ναγιώτη Βενετσανάκο κατάλαβαν τους λόφους γύρω από την πόλη. Παράλληλα από 
την άλλη πλευρά της πόλεως, πλησίασαν ο Παπαφλέσσας, με τον Νικηταρά και τον 
Αναγνωσταρά... Ο Αρναούτογλου αντιλήφθηκε καθαρά τι συνέβαινε...». Ανεπίτρεπτα 
δεν αναφέρεται κανένας Μαυρομιχάλης στις 22 Μαρτίου, αβλεψία ή σκοπιμότητα;

Μόνο παρακάτω στην ίδια παράγραφο προσθέτει: «...Όταν όμως το πρωί της 
23ης Μαρτίου οι ένοπλοι επαναστάτες εισήλθαν στην πόλη, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης 
συνέστησε στον Αρναούτογλου να παραιτηθεί από τη μάταιη αντίσταση και να παρα-
δοθεί...». Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αναφερθεί καθόλου ο Πετρόμπεης Μαυ-
ρομιχάλης, προφανώς από σκοπιμότητα για να παραποιηθεί η ιστορική πραγματι-
κότητα, που εξυπηρετούσε άλλα σχέδια. 

Στην επομένη παράγραφο, προσπαθώντας να παρουσιάσει τον Πετρόμπεη σαν 
«επίτιμο» αρχηγό, προσθέτει: «... Επακολούθησε σύσκεψη των οπλαρχηγών και 
αποφασίσθηκε η ίδρυση μιας επαναστατικής επιτροπής, η οποία ονομάσθηκε «Μεσ-
σηνιακή Γερουσία» και ανέλαβε τον συντονισμό του αγώνος. Τιμητικά η ηγεσία δόθη-
κε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που έφερε πια τον τίτλο του «αρχιστρατήγου των 
σπαρτιατικών δυνάμεων». Την ίδια ημέρα η Μεσσηνιακή Γερουσία εξέδωσε προειδο-
ποίηση προς τις ευρωπαϊκές αυλές...». Παραποίηση της ιστορικής αλήθειας αποτε-
λεί ο ισχυρισμός του ότι η «Μεσσηνιακή Γερουσία» ανέλαβε τον συντονισμό του 
αγώνα, ενώ απλώς επιφορτίστηκε με τον εφοδιασμό των αγωνιστών με τρόφιμα. 
Ποιός μπορεί να φαντασθεί ότι οι πρόκριτοι της Καλαμάτας, έμποροι ή κτηματίες 
το επάγγελμα, συντόνιζαν τις πολεμικές επιχειρήσεις των Μανιατών. Η συγγραφέ-

231. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο οποίος είχε παντρευτεί κόρη του ποτέ μπέη της Μάνης Τζα-
νέτου Γρηγοράκη, στις 22 Μαρτίου πήγε στην ανατολική Μάνη, για την κατάληψη της Βαρδούνιας και 
του Μυστρά. Ακόμη ο Αναγνωσταράς δεν πήγε στην Καλαμάτα από τη Μάνη, αλλά από το μοναστήρι 
του Προφήτη Ηλία Καλαμάτας με τους άλλους Μεσσήνιους οπλαρχηγούς, όπου ήταν το Μεσσηνιακό 
στρατόπεδο.

232. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Έναρξη της επανάστασης στη Μάνη και απελευθέρωση της Καλα-
μάτας), ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 89. Δεν συνέστησε ο Ηλίας στον Αρναούτογλου την παράδοση της πόλης, αλλά 
επιτροπή που έστειλε ο Πετρόμπεης.
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ας του άρθρου δεν πρόσεξε στο πρωτότυπο της «Προειδοποίησης...», που εικονί-
ζεται στην ίδια σελίδα με το κείμενό της ότι την απέστειλε ο αρχιστράτηγος των 
σπαρτιατικών στρατευμάτων με τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο και ότι την υπέγραψε 
μόνον ο Πέτρος Μαυρομιχάλης σαν αρχιστράτηγος του σπαρτιατικού και μεσσηνι-
ακού στρατού. Γιατί άραγε παραποιείται η αλήθεια και παραλείπεται το όνομα του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο οποίος ήταν ο πραγματικός αρχηγός της απελευθέ-
ρωσης της Καλαμάτας;

Αν ο Μαυρομιχάλης δεν ήταν ο πραγματικός αρχηγός των Μανιατών και ο 
αποκλειστικός ηγέτης της τοπικής επανάστασης, τότε ποιός ήταν; Ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα ο τίτλος του Ν. Σπηλιάδη ότι: «Ο Κολοκοτρώνης και οι 
Μανιάται κινούνται εις Καλαμάταν»; Η συγγραφέας του κεφαλαίου αυτού της «Εκ-
δοτικής Αθηνών Α.Ε.» σε μια προηγούμενη σελίδα233 παραδέχεται την επιρροή που 
ασκούσε ο Πετρόμπεης, γράφοντας: «...Καθώς το κύρος του Πετρόμπεη και η επιρ-
ροή του στον πληθυσμό της επαρχίας καθιστούσαν απαραίτητη τη συμμετοχή του 
στον αγώνα, από καιρό οι Φιλικοί  προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κατανικήσουν 
τους δισταγμούς του...». Η ηγεσία Μανιατών και Μεσσηνίων κατά την απελευθέ-
ρωση της Καλαμάτας δεν παραχωρήθηκε τιμητικά στον Πετρόμπεη, αλλά αυτός 
υπήρξε ο πραγματικός και αναμφισβήτητος αρχηγός και αυτόν ακολουθούσαν πι-
στά Μανιάτες και Μεσσήνιοι.

Ο ίδιος ο Θ. Κολοκοτρώνης234, έχοντας επίγνωση ότι δεν διαδραμάτισε πρωτεύ-
οντα ρόλο στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, στα απομνημονεύματά του ήταν 
πολύ περιληπτικός και υπαγόρευσε: «...Εις τας 23 Μαρτίου επιάσαμε τους Τούρκους 
εις την Καλαμάτα, τον Αρναούτογλου σημαντικόν Τούρκον της Τριπολιτζάς. Είμε-
θα, 2.000 Μανιάτες, ο Πετρόμπεης, ο Μούρτζινος, Κυβέλος· Δυτική Σπάρτη...». Δεν 
έγραψε «έπιασα τους Τούρκους», ούτε παρέλειψε να αναφέρει πρώτον στη σειρά 
τον Πετρόμπεη και επομένως δεν επιβεβαίωσε τις ανακρίβειες που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως.

Ο Φωτάκος235, υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, στα απομνημονεύματά του 
έγραψε για την απελευθέρωση της Καλαμάτας: «...αμέσως επαραδόθησαν οι Τούρ-
κοι εις τον Π. Μαυρομιχάλην. Αυτός τότε ήτο ο αρχηγός του κινήματος και έπειτα, 
όπου και αν ευρίσκετο είχε πάντοτε την αρχηγίαν εις τους Μανιάτας...». Στους «Βί-
ους των Πελοποννησίων Ανδρών» ο Φωτάκος έγραψε: «...Οι Μανιάται εβγήκαν 
εις τας 22 Μαρτίου 1821 εις τας Καλάμας με την σημαίαν της επαναστάσεως και με 
όλους τους καπεταναίους των, πρώτος των οποίων ήτον ο Πέτρος Μαυρομιχάλης. Κα-
τόπιν δε τούτου έρχονται αι λοιπαί οικογένειαι...». Σε άλλο σημείο των «Βίων» απλά 

233. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Έναρξη της επανάστασης στη Μάνη και απελευθέρωση της Καλα-
μάτας),  ό.π., τόμ. ΙΒ, σ. 88.

234. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 51.
235. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα κλπ., ό.π., τόμ. Ά , σσ. 70, 97. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Βίοι Πελοποννη-

σίων Ανδρών, ό.π., σσ. 127 και 83.
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προσθέτει: «...Εις τας Καλάμας ήτο και ο Κολοκοτρώνης εκεί...». Στα απομνημονεύ-
ματά του μας δίνει πρόσθετες πληροφορίες: «...Μετά δε την μάχην του Βαλτετσίου 
(24 Απριλίου) ο Κανέλλος Δεληγιάννης επαραχώρησε την αρχηγίαν εις τον Θ. Κολο-
κοτρώνην. Έπειτα όμως οι Έλληνες έδιδαν την αρχηγίαν εις τους Μανιάτας καπετα-
ναίους, τον Κυριακούλην και Ηλίαν Μαυρομιχάλη, και τον Μούρτσινον ως μάλλον 
εμπειροπολέμους, όταν αυτοί ευρίσκοντο εις τα στρατόπεδα, διότι και οι Τούρκοι 
τους εφοβούντο. Εις αυτούς ως ανωτέρους υπάκουαν οι Έλληνες, και αυθορμήτως 
τους έδιδαν και τροφήν236...».

Ο Παναγιώτης Παπατσώνης237, που παραβρέθηκε στην απελευθέρωση της 
Καλαμάτας, στα απομνημονεύματά του αναφέρει: «...αρχηγούντος του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη μπήκαν οι Μανιάτες στην Καλαμάτα...».

Ο Απ. Βακαλόπουλος238, ο οποίος συνήθως ακολουθεί το Ν. Σπηλιάδη χωρίς 
προβληματισμό, γράφει για τον Θ. Κολοκοτρώνη: «...Από τη θριαμβευτική του πο-
ρεία προς το εσωτερικό αρχίζει η βαθμιαία άνοδος και επιβολή του γέρου κλέφτη, 
στον Πελοποννησιακό λαό. Ο άνδρας αυτός που μόλις είχε κατεβεί από τα βουνά 
της Μάνης (η Καρδαμύλη είναι παραθαλάσσια) επρόκειτο μέσα σε λίγες ημέρες να 
επισκιάσει την αίγλη του πανίσχυρου Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, που φαινόταν ο φυ-
σικός αρχηγός της Πελοποννήσου...». Επομένως στην απελευθέρωση της Καλαμά-
τας την αίγλη διατηρούσε ακόμη ο Πετρόμπεης. Θα ήταν όμως πλησιέστερα στην 
αλήθεια αν έγραφε αντί για λίγες ημέρες σε λίγους μήνες ή χρόνια. Όπως αναφέρ-
θηκε, οι οπλαρχηγοί στου Πάπαρη τον Πετρόμπεη αναγνώρισαν αρχιστράτηγο και 
ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Στις 26 Μαΐου 1821 η συνέλευση των Καλτεζών ανα-
κήρυξε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου τον Πετρόμπεη. Ακόμη αναφέρεται ότι ο 
Θ. Κολοκοτρώνης δεν υπέγραψε το πρωτόκολλο, διότι ήθελε στρατιωτική κυβέρ-
νηση239 (Γοβέρνο Μιλιτάρε). Η Εθνοσυνέλευση του Άστρους το 1823 διόρισε τον 
Πετρόμπεη πρόεδρο του Εκτελεστικού και ο Θ. Κολοκοτρώνης δέχθηκε τη θέση 
του αντιπροέδρου.

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος240 έγραψε: «...Ότε κατά Μάρτιον του 1821 εξερράγη η 
επανάστασις εν Πελοποννήσω, ο ηγεμών της Μάνης Πέτρος Μαυρομιχάλης εφαίνετο 

236. Αναφέρεται για την επίσκεψη στον Πετρόμπεη του Ν. Πετμεζά: «...όστις κατά πρώτην φοράν 
του έφερε και χρήματα στελλόμενα από τους Καλαβρυτινούς...». Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα κλπ., 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 128.

237. Π. Π α π α τ σ ώ ν η, ό.π., σ. 62.
238. Α π. Ε. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 337-8. Στην Καρύταινα ο Κολοκοτρώνης δεν είχε 

δικό του σώμα. Στις 28 Απριλίου διορίστηκε αρχιστράτηγος της επαρχίας Καρύταινας από τον Κανέλλο 
Δεληγιάννη, ο οποίος μέχρι τότε ήταν ο αρχηγός της επαρχίας. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 
85 και 93. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα κλπ., ό.π., τόμ. Ά , σ. 99.

239. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 224. Το διαψεύδει ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 223-4 

240. Κ.  Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 50-51. Στο Σ κ ά ϊ  β ι β λ ί ο, «1821 Η γέννηση 
ενός έθνους κράτου», τόμ. Β́ , σ. 153, αναφέρεται: «...από την ελληνική πολιτική σκηνή έλειπε ο αδιαμ-
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ο άνθρωπος ο προωρισμένος να χειραγωγήσει τα της χερσονήσου πράγματα. Προΐ-
στατο χώρας και φυλής οίτινες ουδέποτε υπέκυψαν ολοσχερώς εις την οσμανικήν 
κυριαρχίαν και αείποτε σχεδόν διετέλεσαν κατ’ αυτής στασιάζουσαι. Είχεν λοιπόν 
ορμητήριον ασφαλές και στρατιάν παρεσκευασμένην. Αν καθ’ εαυτόν δεν ήτο ανήρ 
μάχιμος είχεν αδελφόν και υιούς αναδείξαντας περιφανείς πολεμικάς αρετάς εν τω 
αγώνι. Και όμως ήρπασεν από των χειρών αυτού την ηγεμονίαν της Πελοποννήσου 
ανήρ ανήκων εις την γενεάν των κλεφτών περιώνυμον... Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
ήλθε κατά Ιανουάριον του 1821 εις Μάνην εκ των Ιονίων νήσων, όπου είχε διατελέ-
σει εις την αγγλικήν υπηρεσίαν και είχε προαχθή μέχρι του βαθμού του ταγματάρχου. 
Παρηκολούθησε δε ως μικρός έτι καπετάνος τον Πέτρον Μαυρομιχάλην εις την κατά 
των Καλαμών πρώτην εκστρατείαν, την επαγαγούσαν την παράδοσιν της πόλεως ταύ-
της τη 23 Μαρτίου...».

Ακόμη και ο Γιάννης Κορδάτος241, ο οποίος, όταν αναφέρεται στους Μανιάτες, 
δείχνει την εναντίον τους προκατάληψή του, επαναλαμβάνει σημειώνοντας: «...Ο 
Κολοκοτρώνης στην αρχή τάχθηκε κάτω από τις διαταγές του Μαυρομιχάλη, σαν 
ένας «μικρός καπετάνιος», αλλά ύστερα από λίγο χωρίστηκε και σχημάτισε δικό του 
σώμα «αρπάσας, όπως γράφει ο Παπαρρηγόπουλος, από των χειρών του Πετρόμπεη 
την ηγεμονίαν της Πελοποννήσου...». 

Ο Γ. Φίνλεϋ242 γράφει για την απελευθέρωση της Καλαμάτας: «...Ως το μεσημέρι 
της άλλης ημέρας (22 Μαρτίου) δύο χιλιάδες Έλληνες με επικεφαλής τον Πετρόμπεη 
και τον Μούρτζινο, έναν άλλο Μανιάτη καπετάνιο, και με τη βοήθεια του Αναγνω-
σταρά, του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά που τους συνόδευαν είχαν πολιορκήσει την 
Καλαμάτα, που την επομένη, 4 Απριλίου (23 Μαρτίου) παραδόθηκε...». 

Ο Διονύσιος Κόκκινος243 περιγράφει την απελευθερωτική πορεία προς την Κα-
λαμάτα με τα ακόλουθα: «...Ο Πετρόμπεης ευρίσκετο ήδη καθ’ οδόν επί κεφαλής 
δύο χιλιάδων ενόπλων, όχι πλέον ως ηγεμών, αλλ’ ως αρχιστράτηγος των «σπαρ-
τιατικών δυνάμεων». Μαζί του συνεξεστράτευσαν και οι άλλοι αρχηγοί της Μάνης, 
εγκαταλείψαντες τας παλαιάς μεταξύ των ατελειώτους έριδας. Οι Καπετανάκηδες, ο 
Χρηστέας, οι Κουμουνδουράκηδες, οι Κυβέλοι, οι Γρηγοράκηδες, οι Τρουπάκηδες. Με 
τους Μανιάτες ηνώθησαν μετά των ενόπλων των και ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσ-
σας, ο Νικηταράς και ο Κεφάλας, διά να είναι κοινή και συντονισμένη η ενέργεια. 

φισβήτητος ηγέτης που θα συνεκέντρωνε όλες τις εξουσίες στα χέρια του...». Να σημειωθεί ότι στο «Σκάϊ 
βιβλίο» αγνοήθηκε τελείως η Μάνη και η συμβολή της στην επανάσταση του 1821.

241. Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 193. Κ.  Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 50.
242. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 310. Στη σ. 309 γράφει: «...Αν ο Πετρόμπεης ήταν ικανός, θα μπο-

ρούσε να γίνει ο αρχηγός της Ελληνικής Επαναστάσεως και να ανακηρυχθεί ή Πρόεδρος της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας ή ηγεμόνας του ελληνικού κράτους. Η αδυναμία του, όμως, να γίνεται έρμαιο των απολαύσεών 
του, τον έκαμαν να θυσιάζει πάντοτε το μέλλον για το παρόν. Έτσι δεν ενδιαφέρθηκε για την αξιοποίηση 
της μεγάλης προσωπικής επιρροής του και της επίσημης εξουσίας που ασκούσε πάνω στους φιλοπόλεμους 
κατοίκους της Μάνης...». Ανάλογη ήταν και η γνώμη του T h o m a s  G o r d o n , ό.π., τόμ. Ά , σ. 83

243. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π.,  τόμ. Ά . σ. 280.
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Μαζί με αυτούς συνεβάδιζε κρατών μακράν ράβδον και χωρίς όπλον και φέρων το 
ερυθρόν ένδυμα του αξιωματικού των επτανησιακών ταγμάτων ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης, ωσάν αλλόκοτος οδοιπόρος μεταξύ των ενόπλων...».

Από μια επιστολή της 27ης Μαρτίου, την οποία έστειλε ο Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης244 στο γιό του Ηλία και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, φαίνεται ο Πετρόμπεης 
να τους καθοδηγεί και να τους συμβουλεύει, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
φέρονται στους Τούρκους που παραδίδονται. Δεν φαίνεται ο Θ. Κολοκοτρώνης να 
έχει πάρει ακόμη την εξουσία από τον Πετρόμπεη, όπως θέλουν να παρουσιάσουν 
μερικοί ιστοριογράφοι:

«Παιδί μου Ηλία και καπετάν Θεοδωράκι.
Ταύτην την ώραν ελάβομεν το γράμμα σας και εχάρημεν διά την υγείαν σας· εί-

δον τα εν αυτοίς, και περί των εξακοσίων ανθρώπων, οπού ζητείς καπετάν Θεοδωράκι 
να σοι στείλωμεν, ελπίζομεν να είσθε ανταμωμένοι με τον Ηλίαν, τον οποίον κατόπιν 
εξεκινήσαμεν με πολύ στράτευμα και ο Θεός έστω εις τα επιχειρήματά σας· φυσέκια 
σήμερον σας εστείλαμεν εξακόσιες δεσμίδες, και αύριον όπου γίνονται και άλλα στέλ-
λομεν, τας ορδινίας μας οπού και εγγράφως και διά ζώσης σας εδώσαμεν να τας ακο-
λουθήσης απαραβάτως, και προ πάντων να πάσχετε επί πόνου, συνεργούντες με τους 
πλέον καλλιωτέρους τρόπους διά την ελευθερίαν των εδικών μας· να έχετε σύμπνοιαν 
και ορθήν σκέψιν, να μεταχειρίζεσθε τα πρέποντα της εκστρατείας και να έχετε άκραν 
ευσπλαχνίαν εις τους ιτεατιλίδες (υποταγμένους) εχθρούς, φυλάττοντές τους εις τα 
πάντα ως την κόρην των ομματίων σας και εις εκάστην ημέραν να μας ειδοποιείτε τα 
τρέχοντα. Λάβετε το περικλειόμενον του καπετάν Κυριακούλη245 από το οποίον κα-
ταλαμβάνετε ότι και ο Μιστράς εκυριεύθη καθώς και η Βαρδούνια, αναχωρώντας οι 
εχθροί χωρίς τουφέκι, διά τους οποίους πρέπει να λάβετε αναγκαίαν πρόβλεψιν διά 
να μην εισέλθουν εις Τρίπολιν, διότι συμποσούνται έως 2.000 Βαρδουνιώται και Μι-
στριώται, και ενδυναμώνει ο εχθρός.

»Πολιορκίζοντες την Τριπολιτζάν να γράφετε με τρόπον ταπεινόν ζητούντες τους 
αρχιερείς, προεστώτας και Αναστάσην, και ότι λαμβάνοντες αυτούς αμέσως αναχω-
ρείτε, αυτό το τερτίπι να κάμετε, διότι άλλο ίσως δεν είναι ωφελιμώτερον διά την 
ελευθερίαν των.

1821, 27 Μαρτίου Καλαμάτα
Ο πατήρ σας, σας ασπάζομαι  
 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης»

244. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 12.
245. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπεη, αναφέρεται από ορισμένους ότι 

ήταν παρών στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Ο ίδιος έδωσε πιστοποιητικό στη Σάββαινα τη Μα-
νιάτισσα, η οποία τον ακολούθησε σε όλες του τις εκστρατείες, ότι ήταν στη Βαρδούνια, τον Μυστρά 
και την Βλαχοκερασιά. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 50, έγγρ. 139 της 15 Απριλίου 1822.
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Ο Ν. Σπηλιάδης246 εξακολουθεί τη δική του τακτική και γράφει: «...Την δε 25 
(Μαρτίου) πραγματικώς αρχιστράτηγος ο Θ. Κολοκοτρώνης, παραλαμβάνει 300 
Μανιάτας από τον Μούρτζινον, και κινείται προς τα Μεσόγεια...». Ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης247 στα απομνημονεύματά του υπαγόρευσε: «...Του Μούρτζινου αρρώστησε το 
παιδί του ο Διονύσιος, και έτζι δεν εκίνησαν όλοι οι Μανιάτες· έλαβα 200 από αυτόν 
και 70 από τον Μπέη με τον καπετάν Βοϊδή και με 30 εδικούς μου εγινήκαμε 300...». 
Ο Ηλίας Σαλαφατίνος248 γράφει σχετικά: «...ο δε Κολοκοτρώνης λέγει εγώ δεν έχω 
δύναμιν και πρέπει να μου δοθή· και ο αρχιστράτηγος τον συνώδευσε με τον ανεψιόν 
του Πιέρον Βοϊδήν με 150 Μεσομανιάτας, του έδωσε και από μέρους τού Μούρτζινου 
τον Μπουκουβαλέα και τον Π. Τσέκερην (Σεκούρην) με άλλους 100, και ούτως ο Κο-
λοκοτρώνης εκίνησε διά την Καρύταινα...». Ο Ιω. Φιλήμων249 γράφει: «...και εντεύ-
θεν ο Κολοκοτρώνης παρεκάλεσεν τούτον (τον Πετρόμπεη), ίνα παραχωρήση αυτώ, 
κινουμένου εις τα ενδότερα, τον Ηλίαν τουλάχιστον...». Ως Ηλία εννοεί το Μαυρομι-
χάλη, τον ήρωα των Στύρων της Ευβοίας.

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος250 έγραψε ότι δεν υπήρξε στην επανάσταση ένας άν-
δρας ικανός να επιβληθεί στους άλλους και να κρατήσει την εξουσία, για να οδη-
γήσει με ασφάλεια στη νίκη: «...δι’ όλου του αγώνος ουδέποτε εκτησάμεθα κυβέρνη-
σιν πράγματι χειραγωγήσασα τα κοινά του έθνους συμφέροντα και τελεσφόρως προ-
νοήσασα περί οργανισμού και συντηρήσεως των στρατιωτικών του έθνους δυνάμεων... 
Εκ δε των ανδρών όσοι προέκυψαν εις μέσον διά της επαναστάσεως, είτε αυτόχθονες 
υπήρξαν ούτοι είτε ετερόχθονες, ουδείς εφάνη τοσούτον των άλλων υπερέχων ώστε να 
υπαγάγη υφ’ εαυτόν πρόσωπά τε και πράγματα... Άμα δε τινές επεχείρισαν να ενασκή-
σωσι πραγματικήν εξουσίαν, προέκυψαν εκ τούτου εμφύλιοι πόλεμοι, οίτινες συνδυαζό-
μενοι μετά των εξωτερικών κινδύνων, απέληξαν εις παντελή αναρχίαν...». 

Η επανάσταση στην Ανατολική Μάνη (Σπάρτη)

Στην ανατολική Μάνη επικρατούσε η οικογένεια Γρηγοράκη, που καταγόταν από 
το Σκουτάρι και ήταν χωρισμένη σε δύο βασικούς κλάδους, οι οποίοι συνήθως βρί-
σκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Εξαίρεση αποτέλεσε η έναρξη της επανάστασης, 
που ήταν μονιασμένοι, προφανώς από τις ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας.

Με την επέκταση των συνόρων της ανατολικής Μάνης, που έγινε περίπου πριν 
50-60 χρόνια από την επανάσταση251, ο ένας κλάδος εγκαταστάθηκε στην περιοχή 

246. Ν ι κ.Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 64.
247. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 52.
248. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 18.
249. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 27.
250. Κ.  Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 35-36.
251. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 149.
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που εκτείνεται από το Σκουτάρι μέχρι το Βαθύ και ο άλλος από το Μαυροβούνι και 
το Γύθειο μέχρι το Κακοσκάλι.

Στο Βαθύ ήταν το κάστρο του Αντώνμπεη Γρηγοράκη252, που ανήκε στον κλάδο 
των Κουτσογρηγοριάνων, ή κάτω Γρηγοριάνων, ενώ γύρω του και μέχρι το Σκου-
τάρι είχαν πύργους τα ανίψια του και τα παιδιά τους. Οι πιο αξιόλογοι από αυτούς 
ήταν ο Δημήτριος Τσιγκουράκος, γιός του άλλοτε μπας-καπετάνιου Γρηγόριου-
Τσιγκούριου Γρηγοράκη. Ο Γεώργιος Καβαλιεράκης και ο Κωνσταντίνος Αλιτζερί-
νος παιδιά του Δημητρίου-Καβαλιέρη Γρηγοράκη· ο Πέτρος και ο Αντώνης Ξηντα-
ράκος παιδιά του Τζώρτζη-Ξηντάρα Γρηγοράκη που κατοικούσε στο Σκουτάρι και 
ο Αντώνης και ο Θεόδωρος Κατσανάκος παιδιά του Ιωάννη-Κατσανού Γρηγοράκη. 
Μια ανιψιά του Αντώνμπεη, η Αικατερίνη, είχε παντρευτεί τον Πιέρο Μαυρομιχάλη 
και ήταν μητέρα του Πετρόμπεη.

Ο άλλος κλάδος της οικογένειας, που ήταν εγκατεστημένος βορειότερα, οι 
Γρηγοριάνοι ή πάνω Γρηγοριάνοι ήταν οι στενότεροι συγγενείς τού άλλοτε Τζανή-
μπεη Γρηγοράκη, του οποίου το κατεστραμμένο κάστρο253 από το 1803 βρίσκεται 
στο Μαυροβούνι, ενώ στο Γύθειο δέσποζε ο πύργος του γιού του, του Πιέρου-Μπε-
ηζαντέ Γρηγοράκη ο οποίος ήταν γνωτός και ως Μαγγιόρος από το βαθμό που 
έφερε στο στρατό των Ιονίων νήσων επί ρωσικής κατοχής. Γιός του Πιέρου-Μαγ-
γιόρου ήταν ο Πέτρος Πιεράκης-Γρηγοράκης. Άλλος γιός του Τζανήμπεη Γρηγο-
ράκη ήταν ο Γεώργιος και γιός του ήταν ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, που εξελίχθηκε 
στη σημαντικότερη μορφή της οικογένειας κατά την επανάσταση και μετά. Ένας 
ακόμη γιός του Τζανήμπεη ήταν ο Δημήτριος ή Ψινάκης, ο οποίος δεν αναφέρεται 
στα γεγονότα του 1821. Μια κόρη του Τζανήμπεη είχε παντρευτεί τον Κυριακούλη 
Μαυρομιχάλη, ώστε και οι δύο κλάδοι είχαν ιδιαίτερους συγγενικούς δεσμούς με 
τον Πετρόμπεη. Μεταξύ των στενών συγγενών των πάνω Γρηγοριάνων αναφέρου-
με τον Πιέρο Νικολόπουλο-Γρηγοράκη, ο οποίος στις εκστρατείες συνεργαζόταν 
στενά με τον Τζανετάκη Γρηγοράκη και διοικούσε το στρατιωτικό σώμα του κλά-
δου. Ακόμη σημαντική θέση στην οικογένεια είχε και ο καπετάν Γιωργάκης Αντω-
νάκος-Γρηγοράκης254 και ο αδελφός του Θεόδωρος που ήταν εξάδελφοι του Τζα-
νετάκη Γρηγοράκη. Ένας ακόμη κλάδος των Γρηγοράκηδων ήταν οι Δραγωνιάνοι, 
οι οποίοι όμως βρίσκονταν σε ρήξη με την οικόγένεια του Τζανήμπεη Γρηγοράκη.

Η προετοιμασία για την επανάσταση άρχισε και στην ανατολική Μάνη από νω-
ρίς. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης255 πληροφορήθηκε ότι ο Τζανετάκης Γεωργ.

252. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 357 κ.ε,
253. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 298.
254. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 428 κ.ε.
255. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 70, έγγρ. 43. Ο Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι -

ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 292, εκφράζει τη γνώμη ότι ο Πετρόμπεης φοβήθηκε μήπως η στρατολογία των 
Γρηγοράκηδων είχε σκοπό την εναντίον του επίθεση για να του αποσπάσουν το μπεηλίκι. Αυτό φαίνεται 
απίθανο, άλλωστε γαμπρός των Γρηγοράκηδων ήταν ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Ο φόβος του ήταν 
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 Γρηγοράκης στρατολογούσε και ανησύχησε, μήπως χτυπήσει καμία άλλη μανιάτι-
κη οικογένεια ή ενεργήσει επαναστατικές κινήσεις πρόωρα και ανεξάρτητα από τα 
άλλα μανιάτικα σώματα. Γι’ αυτό έγραψε στις 11 Μαρτίου 1821 στον θείο και στον 
πατέρα τού Τζανετάκη την παρακάτω επιστολή:

«Αδελφοί Μπεηζαδέδες Πιέρρο Μαγγιόρο Γρηγοράκη και Γιωργάκη Γρηγοράκη 
σας ασπάζομαι αδελφικώς, 1821 Μαρτίου 11.

Επληροφορήθην ότι ο υιός σας Τζαννετάκης κάμει σύναξιν από πολλούς πατριώ-
τας μας. Τούτο με έβαλεν εις θέσιν να εποπτεύσω και ενόμισα χρέος μου δια να σας 
γράψω και περιμένω απάντησίν σας. Εάν δεν υπάρχει καμμία υποψία ως προς τον 
γενικόν σκοπόν τον οποίον γνωρίζετε, να μοι το γράφετε, διότι ο καιρός πλησιάζει και 
εγώ δεν θέλω κάμει κανένα κίνημα (αν) δεν είμαι βεβαιωμένος από την ευγένειάν σας 
και λυπούμαι πολύ εάν υπάρχη εις τον υιόν σας Τζαννετάκην σκοπός διαφορετικός, 
επειδή επήραμε πολλούς χριστιανούς εις τον λαιμόν μας. Περιμένω λοιπόν με τον ίδι-
ον εξαποσταλθέντα απάντησίν σας. Ο αδελφός σας

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης».
Στις 22 Μαρτίου, όταν άρχισαν να μπαίνουν οι Μανιάτες στην Καλαμάτα, μετά 

από την πρόσκληση του Αρναούτογλου, οπότε η επανάσταση θα άρχιζε νωρίτερα 
από την καθορισμένη ημέρα της 25ης Μαρτίου, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης256 
από τη δυτική Μάνη πήγε στην ανατολική για να συντονιστούν οι ενέργειες όλων 
των Μανιατών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν ακολούθησε τους Γρηγορά-
κηδες στην πολιορκία της Μονεμβασίας, αλλά πήγε χωριστά μετά τη σύντομη πο-
λιορκία του κάστρου της Βαρδούνιας και την κατάληψη του Μυστρά, οχυρώθηκε 
μαζί με το Λακεδαιμόνιο Αντώνιο Νικολόπουλο στη Βλαχοκερασιά, που είναι κο-
ντά στην Τριπολιτσά.

μήπως ξεκινήσει ενωρίτερα την επαναστατική δραστηριότητα, χωρίς να περιμένει τη δική του έγκριση 
για συγχρονισμένη κινητοποίηση όλης της Μάνης.

256. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, έκδ. «Φιλολογικά Χρονικά», Αθήναι 1960, σ. 
130-1, γράφει τα ονόματα των Μανιατών που έλαβαν μέρος στην έναρξη της επανάστασης: Κυριακού-
λης και Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Αντώνμπεης Γρηγοράκης και Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης. 
Μαγκιόρος ή Πιέρος Γρηγοράκης, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του μεγαλύτερου στρατιωτικού τμήματος. 
Μιχαήλ Δραγωνάκος-Γρηγοράκης με τους αδελφούς του Δημήτριο και Γεώργιο. Παναγιώτης Αντω-
νάκος-Γρηγοράκης. Αντώνιος Νικολόπουλος Λακεδαιμόνιος. Δ. Ν. Βενετσανάκος και Ξανθός Μου-
τζουράκος-Βενετσανάκης από την Καστάνιτσα. Γεώργιος Καλκανδής από το Γύθειο. Ιωάννης Κρανί-
δης-Φελούρης και Νικόλαος Καρακίτσος-Φελούρης από το Βάτα, που είχαν μετοικήσει στην περιοχή 
της Μονεμβασίας. Παναγιώτης Μπουζουναράς με τα αδέλφια του που ήταν πλοικτήτες από το Γύθειο. 
Παναγιώτης Κοσονάκος από την Καρυούπολη. Δημήτριος Πετροπουλάκης με τον πατέρα του και τον 
αδελφό του Πετρόπουλο από τη Ράχη Γυθείου. Πασχάλης Γερακαράκης από το Σκουτάρι. Παναγιώτης 
Σταρόγιαννης από το Γύθειο. Πέτρος Τσιλιβής ή Τσιλιβόπετρος από το Καυκί. Αναστάσιος Γιαννουτζά-
κος. Πέτρος Νικολακάκης και Οικονόμος του Βαχού (Νικόλαος Παναγιωτουνάκος) ή Γερο-Ξηντάρας. 
Ως Ξηντάρας είναι γνωστός ο Τζώρτζης Γρηγοράκης ένας από τους ανιψιούς του Αντώνμπεη, ο οποίος 
είχε δυο γιούς τον Αντώνιο και τον Πέτρο γνωστούς με το επίθετο Ξηνταράκος.
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Οι δύο κλάδοι των Γρηγοράκηδων, παρά το γεγονός ότι συνήθως ήταν σε αντί-
θετα στρατόπεδα, με την έναρξη της επανάστασης φαίνεται να συνεργάζονται από-
λυτα. Μια αχρονολόγητη επιστολή του Πιέρου-Μπεηζαντέ Γρηγοράκη257 στον κα-
πετάν Γιωργάκη Γρηγοράκη μπορεί να τοποθετηθεί με πιθανότητες στις 21 Μαρτί-
ου ή στις 26 Απριλίου 1821 και αναφέρεται στη μετακίνηση των κάτω Γρηγοράκη-
δων από το Βαθύ στο Μαραθονήσι (Γύθειο):

«Φιλογενέστατε ανηψιέ καπετάν Γιωργάκη χαίρε.
Απόψε εστείλαμε καΐκι εις το Βαθύ διά να ελθούν οι εδικοί μας Κουτσογρηγοριά-

νοι. Λοιπόν αύριο Τρίτη το πολύ ως το γιόμα να είσαι εδώ διατί αύριο Τρίτη πουρνό 
είναι και αυτοί εδώ και άργητα να μην κάμης παντελώς ότι ο καιρός δεν μας το συγ-
χωρεί να αργοπορούμεν.

Ο θείος σας
Μ. Πιέρρος Μπεηζανδές Γρηγοράκης».

Για την επανάσταση στην Ανατολική Μάνη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περι-
ληπτικά υπαγόρευσε258: «Η Ανατολική Σπάρτη εκινήθη την ίδιαν ώρα. Ο Τζανετάκης 
με την Κακαβουλιά εκινήθη δια τον Μιστρά. Οι Τούρκοι της Μπαρδούνιας και Μι-
στρά υπάγουν, τραβιούνται εις την Τριπολιτζά... Οι Σπαρτιάται αφού επήραν λάφυ-
ρα, προχωρούν και πολιορκούν την Μονοβασιά...». 

257. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 73, αριθ. εγγρ. 48 και αριθ. 49.
258. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 51. T h o m a s  G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , σ. 83. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό -

μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 84.

Δημήτριος Τσιγκουράκος - 
Γρηγοράκης

Πιέρος Μπεηζαντές-
Γρηγοράκης
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Οι Μανιάτες της ανατολικής πλευράς είχαν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους 
του Μυστρά, αλλά κυρίως τους γείτονές τους Τουρκο-Βαρδουνιώτες, οι οποίοι 
ήταν αλβανικής καταγωγής, μουσουλμάνοι χωρίς όμως τζαμιά και ιμάμηδες259. 
Ήταν σκληροί και έμπειροι πολεμιστές και κατείχαν το κάστρο της Βαρδούνιας και 
46 οχυρούς και καλά εφοδιασμένους πύργους, που η κατάληψή τους θα ήταν δύ-
σκολη και χρονοβόρα. Ακόμη στο Μυστρά υπήρχαν πολλοί Τούρκοι και το έργο 
των Μανιατών φαινόταν επίπονο και δυσχερές. 

Ο Αμβρ. Φραντζής260, αναφερόμενος στους Τούρκους του Μυστρά και της 
Βαρδούνιας, γράφει ότι από τις 11 Μαρτίου και μετά, που κυκλοφόρησαν φήμες 
για επανάσταση των Ελλήνων, είχαν ανησυχήσει πολύ και προσθέτει: «...απαριθ-
μούντο περίπου των 2490 δυνατά όπλα των Μπαρδουνιωτών και λοιπών, εναντίον 
των οποίων δυσκόλως ήθελον τολμήσει οι Έλληνες ν’ αντιπαραταχθώσι, μάλιστα εάν 
οι Οθωμανοί απεφάσιζαν δια να αποκλεισθώσιν οχυρωθέντες εις τους πύργους των, 
να μετακομίσωσι δε τας γυναίκας και τα τέκνα των εις το των Μπαρδουνοχωρίων 
Φρούριον, όχι μόνον εαυτούς ήθελον διασώσει, αλλ’ ίσως ήθελον δίδει βοήθειαν ακό-
μη και εις τους Μονεμβασίους, ώστε ήθελον είσθαι δύσκολον να πολιορκηθώσι και 
αυτοί από τους Έλληνας...».

Για τους Τουρκοβαρδουνιώτες ο Γ. Χέρτσβεργ261 γράφει τα ακόλουθα: «...οι 
άλλοι επί αφοβία γνωστοί μωαμεθανοί Αλβανοί Βαρδουνιώται, καταληφθέντες υπό 
τρόμου εκ των πρώτων εκ Μεσσηνίας αιματηρών ειδήσεων, καταπλαγέντες υπό της 
γενικής πανταχού αναδιδομένης φλογός της επαναστάσεως, ταραχθέντες δε και εκ 
της διαδοθείσης φήμης περί αφίξεως ξένων επικουρικών στρατευμάτων εις τους Έλ-
ληνας, απεχώρησαν τό γε νυν αμαχητί έμπροσθεν των Μανιατών από των εστιών 
αυτών και απεχώρησαν (εξαιρουμένων εξήκοντα περίπου εις την Μονεμβασίαν φυγό-
ντων οικογενειακώς) εν πρώτοις εις Μυστράν, ένθα η άφιξις αυτών εις μεγίστην ενέ-
βαλεν αθυμίαν τους απολέμους μουσουλμάνους της πόλεως ταύτης. Ότε δε και ούτοι 
υπό την πίεσιν των Βαρδουνιωτών εκείνων ήρξαντο μετά σπουδής της εις Τριπολιτσάν 
φυγής, ηκολούθουν αυτούς κατά πόδας πλήθη επαναστατών Ελλήνων και απηνών 
Μανιατών...». 

Ο Ιωάννης Φιλήμων262 γράφει σχετικά τα ακόλουθα: «...Της Λακεδαίμονος βοε-
βόνδας ην ο Βακκή εφφένδης, υιός του εν Τριπόλει Σεχ Νετσήπ εφφένδου. Κινούμενος 
υπό άκρας φιλοστοργίας, ή υπό άκρου φόβου τότε, ο πατήρ έγραψε προς τον υιόν, συμ-
βουλεύων μετ’ επιμονής την άμεσον ανάβασιν αυτού εις την Τρίπολιν ένεκα των διατρε-
χόντων. Ο Σεχ Νετσήπ εφφένδης εδοξάζετο παρά τοις Τούρκοις, ως και πραγματικώς 
υπήρχε, πολλής φρονήσεως, σοβαρότητος και πείρας πρόσωπον. Τοιούτου δε προσώ-

259. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 41. 
260. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 435-6. Γίνεται απαρίθμιση των πύργων των Τουρκο-Βαρ-

δουνιωτών. Βλέπε ακόμη Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 41.
261. Γ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 60.
262. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 43.
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που τοιαύτη κατά τας ώρας εκείνας επιστολή, διευθυνομένη μάλιστα από της καθέδρας 
της κεντρικής αρχής, εγέννησε προς όλοις τοις εν Μυστρά Τούρκοις δικαίας περί μεγά-
λων επαπειλουμένων κινδύνων υπονοίας και δεινοτέρας απελπισίας...».

Ο πανικός όμως, ο οποίος είχε καταλάβει όλους τους Τούρκους της Πελοπον-
νήσου, από την ιδέα ότι έρχονται ξένα στρατεύματα, δεν άφησε ανεπηρέαστους 
τους κατοίκους του Μυστρά και των γύρω περιοχών, ιδιαίτερα μετά τις συμβουλές 
του Σεχ Νετσήπ στο γιό του. Σε αυτό ίσως συνετέλεσε και η θύμηση ότι στα Ορ-
λωφικά οι Τουρκοβαρδουνιώτες είχαν πάει στο Μυστρά για να προφυλαχθούν από 
τους Ρώσους και τους Μανιάτες, αλλά και εκεί δεν μπόρεσαν να αμυνθούν αποτε-
λεσματικά και τότε πολλοί από αυτούς είχαν χάσει τη ζωή τους.

Πέρα από το φόβο που κατείχε τους μουσουλμάνους της περιοχής, ο Κυρια-
κούλης Μαυρομιχάλης έφθασε στις 22 Μαρτίου στο Γύθειο με 400 άνδρες και 
έγραψε σε φίλους του Τουρκοβαρδουνιώτες ότι όσα γίνονται είναι ενέργειες των 
Φράγκων και ότι έρχονται «φράγκικα στρατεύματα» και από ενδιαφέρον τους συ-
νεβούλευσε να ασφαλισθούν στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Πρόσθετε ακόμη 
ότι ήταν αναγκασμένος και αυτός να εκστρατεύσει εναντίον τους. Τότε οι Τουρκο-
βαρδουνιώτες με αρχηγό το Ρουμπή εγκατέλειψαν τους οχυρούς πύργους τους και 
κατέφυγαν στο Μυστρά263, εκτός από εξήντα οικογένειες, κυρίως από τα Λεβέτσο-
βα (Κροκεές)264, που κλείστηκαν στο κάστρο της Μονεμβασίας. Μόνοι από τους 
Τουρκοβαρδουνιώτες είχαν απομείνει στα Τρίνησα, ο Χονδρολιάς και ο Ζαλούμης, 
οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την παλικαριά τους. Τον ίδιο καιρό, εξ αιτίας της φη-
μολογουμένης επανάστασης των Ελλήνων με τη συμβολή των ξένων βασιλιάδων 
και το φόβο των τουρκικών αντιποίνων, πολλοί Έλληνες του Μυστρά265 εγκατέλει-
ψαν τα σπίτια τους και κατέφυγαν στην ύπαιθρο.

Τις ημέρες της έναρξης της επανάστασης του 1821 στη θάλασσα του Μαραθο-
νησίου βρίσκονταν τρία πλοία με σημαία των Ιονίων Νήσων και άλλα τρία μανιά-
τικα, ένα των οποίων ανήκε στον Παναγιώτη Μαυρομμάτη-Μπουζουναρά από το 
Γύθειο. Ένα από τα αναφερόμενα ως Ιόνια πλοία ανήκε στον Φραγκιά Φαμέλη266 

263. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., σ. 70-1. Γράφει ότι οι Τουρκοβαρδουνιώτες, όταν πήγαν στο Μυ-
στρά, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψουν, άφησαν τις οικογένειές τους στα Βαρδουνοχώρια, οι οποίες τους 
ακολούθησαν αργότερα. Ο  Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 291, επαναλαμβάνει τα παραπάνω.

264. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 65.
265. Ο Ηλίας Κουσκούρης ανέφερε ότι όταν άρχισε η επανάσταση, πολλοί Λακεδαιμόνιοι φοβού-

μενοι τους Τούρκους έφυγαν από τα σπίτια τους, τα οποία αφού τα εγκατέλειψαν, λεηλατήθηκαν από 
Έλληνες. Αυτή την τύχη είχε και το σπίτι του Κρεββατά στο Μυστρά. ΓΑ Κ , Υπ. Εσωτ., φάκ. 69, έγγρ. 
της 26 Ιουνίου 1826..

266. Α ρ χ ε ί ο ν  Χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν  Ε θ ν ι κ ή ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ( Α. Χ. Ε. Β. 
Ε.) , Κουτί 218, φάκ. 12. Το ότι ο Φραγκιάς ήταν Μυκόνιος αναφέρει και ο Σ π . Τρ ι κ ο ύ π η ς , ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 121. Ο Η λ ί α ς  Σ α λ α φ α τ ί ν ο ς, ό.π., σ. 19 γράφει ότι ήταν από τη Μύκονο. Ο Αμβρ. 
Φραντζής τον αναφέρει ως Ιόνιον πολίτη. Β α σ. Δ. Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ, Ο Μυκονιάτης αγωνιστής 
Φραγγιάς Φαμέλης, Δ. Ι. Ε. Ε. Ε., 21(1978)96-7. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Πιέρου Μαυρομιχά-
λης ήρως Βαλτετσίου και Ηπειρωτικών ακτών, Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)217.
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από τη Μύκονο, ο οποίος παρέδωσε στις 25 Μαρτίου στον Κυριακούλη Μαυρομι-
χάλη 61 οκάδες μπαρούτη. Οι πλοίαρχοι των καραβιών μετά από συνεννόηση με 
τον Κυριακούλη άρχισαν να κανονιοβολούν, για να διαδοθεί η είδηση της έναρξης 
της επανάστασης. Η φήμη όμως που έφτασε στους Τουρκοβαρδουνιώτες ήταν ότι 
πλοία από τη «Φραγκιά», δηλαδή από τη Γαλλία, ήρθαν στο Μαραθονήσι και άρ-
χισαν να αποβιβάζουν στρατό. Τότε οι δύο Τουρκοβαρδουνιώτες των Τρινήσων267, ο 
Ζαλούμης και ο Χονδρολιάς, εγκατέλειψαν βιαστικά τους πύργους τους, πήγαν στο 
Μυστρά, διέδωσαν τη φήμη των φράγκικων πλοίων και όλοι μαζί Τουρκοβαρδου-
νιώτες και Μυστριώτες κατέφυγαν σε κατάσταση πανικού στην Τρίπολη. 

Τον πανικό που δημιουργήθηκε μεταξύ των Τουρκοβαρδουνιωτών και των κα-
τοίκων του Μυστρά από τον κανονιοβολισμό, μας περιγράφει ο Αμβρόσιος Φρα-
ντζής268: «Ακούσαντες οι της πόλεως και των Μπαρδουνίων Οθωμανοί τον τοσούτον 
κανονιοβολισμόν, έτι μάλλον υπέπεσαν εις παραφροσύνην, και έσπευδεν ο καθείς εξ 
αυτών να τρέξη με ό,τι δυνηθή ν’ αρπάση πρόχειρον, διά να οχυρωθή εις την Τριπο-
λιτζάν... Εκ τούτου μη δόντες καιρόν, άφισαν επί των τραπεζών των και τας τροφάς 
(ούσης ώρας γεύματος) διά να μη τους προφθάσωσιν οι Φράγκοι, και χωρίς να συλ-
λογισθώσιν ούτε οικίας, ούτε κινητήν περιουσίαν, παραδόντες δε μόνον  εκ των κινη-
τών των πραγμάτων όσα εδυνήθησαν εις τους αδελφούς Ιατρακαίους, και εις άλλους 
διά να τα φυλάξωσιν επ’ ελπίδι ότι επιστρέψαντες να τα λάβωσι, (την 26 Μαρτίου 
Μ.Μ.) ανεχώρησαν όλοι ομού με τόσην βίαν, ώστε Αγάδες, Κυρίαι, Χανούμαι και κο-
ράσια και γραίαι έτρεχον ανυπόδητοι εις τας οδούς διά να εισέλθωσιν εις την Τριπολι-
τζάν μίαν ώρα προτήτερα... Εν τοσούτω τόσαι χιλιάδες ψυχών οδεύουσαι εν αυτή τη 
οικτρά καταστάσει άνδρες τε και γυναίκες έφθασαν εις την Τριπολιτζάν (την 27 Μαρ-
τίου), όπου και απεκλείσθησαν μετά των άλλων, ώστε η Τριπολιτζά επλημμύρισεν 
από το πλήθος των συρρευσάντων εις αυτή Οθωμανών Λεονταριτών, Λακεδαιμονίων, 
Φαναριτών, Καρυτινών, Ζουρτζάνων και λοιπών...».  

Ο Ιωάννης Φιλήμων269 πρόσθεσε τα ακόλουθα: «...Οι εν Τρινήσοις Βαρδουνιώ-
ται Χονδρολιάς και Ζαλούμης, ακούοντες του τηλεβολισμού τούτου,  εξιπάσθησαν· 
ερωτώντες δε έμαθον ότι τηλεβολεί ο Φραγκιάς· και εκλαβόντες τον Φραγκιά  ως «την 
Φραγκιάν», φεύγουσιν ευθύς εις Μιστράν, και τους εκεί Τούρκους καταπλήσσου-
σι βεβαιούντες, ως αυτήκοοι και αυτόπται «έφθασε η Φραγκιά!» ο έστιν ευρωπαϊκοί 
στρατοί και στόλοι. Ο Χονδρολιάς και Ζαλούμης ήσαν ήδη οι μόνοι αξιόπιστοι, δι’ ην 
έδειξαν γενναιότητα μείναντες εν τοις ιδίοις, των άλλων φυγόντων. Οι Τούρκοι λοιπόν 
επίστευσαν άνευ δισταγμού τινός, συνδυάσαντες τας πρώτας του Κυριακούλη ειδή-

267. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 438. Ο Φραντζής στην επομένη σελίδα αποδίδει την 
αποχώρησή τους σε έργο της Θείας Πρόνοιας και προσθέτει: «....οι δυστυχείς αυτοί Οθωμανοί των 
Μπαρδουνίων και Σπάρτης να φθάσωσιν εις τοιαύτην απόνοιαν και απελπισίαν κατ’ εκείνας τας 
ώρας, και με την ολίγην βοήν μηδαμινών κανονίων να λάβουν τόσην δειλίαν και τρόμον εις τας ψυ-
χάς των....».

268. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 439-41.
269. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 43-4.
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σεις μετά των τελευταίων αυτών πληροφοριών και της επιστολής τού Σεχ Νετσήπ εφ-
φένδου· και υπό φόβου ακράτου κατακυριευθέντες έδραμον, ουδενός διώκοντος και 
εις την μάνδραν της Τριπόλεως εισήλθον ως πρόβατα τη 26 μαρτίου...».

Η είσοδος στην Τριπολιτσά των Τουρκοβαρδουνιωτών και των κατοίκων του 
Μυστρά ενίσχυσε μεν την άμυνα της πόλης, αλλά δημιούργησε σοβαρό επισιτιστι-
κό πρόβλημα από την έλλειψη τροφίμων για τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων. Σο-
βαρότερη επίδραση είχε στο ηθικό των Τούρκων της Τριπολιτσάς, διότι φανέρωσε 
τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την επανάσταση των Ελ-
λήνων270.

Εκτός από τους μουσουλμάνους που εγκατέλειψαν τον τόπο τους, σε διάφορα 
χωριά της Λακεδαίμονος έμειναν Τούρκοι, τους οποίους σκότωσαν οι Έλληνες. 
Από μια αχρονολόγητη επιστολή του Θεόδωρου Αντ. Γρηγοράκη στον αδελφό του 
καπετάν Γιωργάκη, μαθαίνουμε πως στο χωριό Στεφανιά είχαν μείνει Τούρκοι τους 
οποίους σκότωσε αυτός271.

Η Βαρδούνια και η περιοχή του Μυστρά σχεδόν χωρίς ντουφεκιά κενώθηκε 
από Τούρκους. Σε αναφορά της 2ας Απριλίου 1821 περιλαμβάνεται η είδηση272: «…
και εκυριεύθησαν σχεδόν όλα τα ενδότερα μέρη του Μορέως και μάλιστα ο Μυ-
στράς και η Μπαρδούνια, οπού ήτον ένα δυνατό μέρος του Μορέως». 

Ακόμη λίγοι Τουρκοβαρδουνιώτες κλείστηκαν στο κάστρο της Βαρδούνιας, 
όπου και πολιορκήθηκαν από τους πλησιόχωρους Μανιάτες και τελικά παραδόθη-
καν, αφού προέβαλαν μικρή αντίσταση. Αναφέρεται 273 ότι πολέμησαν εκεί ο Στα-
μάτης Ζενάκος-Ζένος και ο γιός του Ηλίας από τον Κάβαλο του δήμου Κολοκυν-
θίου, ο Ευστράτιος Μπούμπουνας και ο Γεώργιος Πλαγιανάκος-Πλαγιανός από 
τη Μαλτσίνα κ.ά. Ακολουθώντας τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη ήταν εκεί και η 
Σάββαινα η Σπαρτιάτισσα274, η οποία στη συνέχεια παραβρέθκε στη μάχη της Βλα-
χοκερασιάς και του Βαλτετσίου. Στις 27 Μαρτίου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
έγραψε στο γιό του Ηλία και στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη την είδηση ότι κυριεύθη-
κε η περιοχή της Βαρδούνιας και ο Μυστράς. Η επιστολή αυτή έχει καταχωρισθεί 
προηγουμένως.

Από την ανατολική Μάνη άρχισε η εκστρατεία των Γρηγοράκηδων για την κα-
τάληψη του κάστρου της Μονεμβασίας, ενώ ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, με τον 
Αντώνιο Νικολόπουλο από τη Λογκάστρα και το Δημήτριο Πανάγου Βενετσανά-
κη (αναφερόμενο και ως Παναγουλέα) από την Καστάνιτσα κατευθύνθηκαν προς 

270. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 45. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τό, Ά , σ. 192. 
271. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 76, αριθ. εγγρ. 51.
272. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , Αθήναι 1861, σ. 152. Επίσης αναφέρεται ότι 

πολέμησαν εναντίον των Τουρκοβαρδουνιωτών στο κάστρο της Βαρδούνιας ή σε πύργους 
273. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 57, φάκ. 20, και κουτί 142, φάκ. 47 και κουτί 176, φάκ. 105. Σ τ. Κ α π ε -

τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σσ. 155, 208-9 και 225. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 
81 αναφέρει ότι εναντίον των Τουρκοβαρδουνιωτών πολέμησαν και οι Γιατράκοι.

274. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 50, έγγρ. 139 της 15 Απριλίου 1822. 
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το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στο Γύθειο έμειναν για λίγο ο Μαγγιόρος-Πιέ-
ρος Μπεηζαντές Γρηγοράκης, ο αδελφός του Γεώργιος Μπεηζαντές και ο καπετάν 
Γιωργάκης Αντωνάκος-Γρηγοράκης. Στο Μυστρά, κατόπιν προσκλήσεως των Λα-
κεδαιμονίων, εγκαταστάθηκε ο Αντώνμπεης275, ο οποίος, μέχρι το τέλος του έτους 
που πέθανε, είχε αναλάβει μαζί με τον Παναγιώτη Κρεββατά την τοπική Διοίκηση. 
Φρόντιζαν τη στρατολογία, τον ανεφοδιασμό των στρατιωτικών σωμάτων και την 
τήρηση της τάξης, ιδιαίτερα από τους διερχόμενους Μανιάτες. 

Για το θάνατο του Αντώνμπεη Γρηγοράκη μερικούς μήνες μετά την έναρξη της 
επανάστασης ακούστηκε μοιρολόγι, που έχει καταγράψει ο Κυριάκος Δ. Κάσ-
σης276, απόσπασμα του οποίου είναι το ακόλουθο:

«...Ο μπέης είχε γεννηθεί σε κόκκινα βελούδα
κι εγνώριζε από γεννησιού να κρίνει να προστάζει
εσήκωνε και το σταυρό κι όρκιζε παλικάρια
κι οδήγα τη Μανιατουριά στη Σπάρτη, στα Μπαρδούνια
Ο γέρο-Αντώνμπεης - ο πρωτοκαπετάνιος
Λευτέρωσε και το Μυστρά κι έστησε μπαϊράκι...».

Οι πρώτες εκστρατείες από τη Μάνη 

Οι Μανιάτες, σε αντίθεση με τους κατοίκους από τα άλλα μέρη της Πελοπον-
νήσου, δεν περιορίστηκαν να απαλλαγούν μόνο από την παρουσία των Τούρκων ή 
των Τουρκοβαρδουνιωτών των γειτονικών τους περιοχών. Από την Καλαμάτα και 
το Μυστρά οι πολεμιστές της Μάνης, με συνεργασία των Μεσσηνίων και μερικών 
από τους Λακεδαιμονίους, απλώθηκαν σε όλη τη νότιο Πελοπόννησο. Χωρίς όμως 
να αφήσουν απρόσβλητο το κέντρο της Πελοποννήσου.

Ίσως οι Μανιάτες είχαν υπ’ όψη τους τις εκστρατείες των Ορλωφικών, που από 
την Καλαμάτα είχαν στραφεί προς την Κορώνη, το Λεοντάρι, το Μακρυπλάγι277 την 
Αρκαδιά (Κυπαρισσία) και το Νεόκαστρο (κάστρο της Πύλου). Συγχρόνως από το 
Μυστρά είχαν βαδίσει προς την Τριπολιτσά, όπου και υπέστησαν δεινή ήττα. Τότε 
δεν είχαν προσβάλλει το κάστρο της Μονεμβασίας, πιθανώς διότι ο ρωσικός στό-
λος έλεγχε τη θάλασσα και δεν είχαν το φόβο επιδρομών των μονεμβασιώτικων 
πλοίων.

275. Στις 13 Απριλίου 1823 οι έφοροι της Λακεδαίμονος Πρωτοσύγκελλος Νεόφυτος, Θεόκλη-
τος Οικονόμου, Αναστάσιος Κοπανίτσας, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Ματάλας και 
Γρηγόριος Οικονόμου έδωσαν στη χήρα του πιστοποιητικό. Επί βασιλείας του Όθωνα η σύζυγος του 
Αντώνμπεη έπαιρνε σύνταξη μόνο 15 δρχ. το μήνα. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 41, φάκ. 80, έγγρ. 23.360 κ.ά. 
Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Ε θ ν ο λ ο γ ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Ε λ λ ά δ ο ς  (Ι. Ε. Ε. Ε.), αριθ. εγγρ. 17883α. Σ τ. Κ α π ε -
τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 143.

276. Κ. Δ. Κ ά σ σ η, Μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, Αθήνα 1979, σ. 166.
277. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη Τουρκοκρατία, ό.π., σ. 191 κ.ε.
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Στην επανάσταση του 1821, όπως αναφέρθηκε, από το Μυστρά στράφηκαν 
τόσο προς το κάστρο της Μονεμβασίας, όσο και προς το κέντρο του Μοριά. Ενα-
ντίον του κάστρου της Μονεμβασίας βάδισαν οι δύο κλάδοι της οικογενείας Γρη-
γοράκη, ενώ προς την Τριπολιτσά κατευθύνθηκαν ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, 
με το Λακεδαιμόνιο Αντώνιο Νικολόπουλο από τη Λογκάστρα και το Δημήτριο Πα-
νάγου Βενετσανάκη από την Καστάνιτσα.

Αυτή τη φορά η πολιορκία του κάστρου της Μονεμβασίας κρίθηκε προφανώς 
απαραίτητη, διότι τουρκικά μονεμβασιώτικα πλοία επόπτευαν τα παράλια της Μά-
νης και καταδίωκαν τους Μανιάτες πειρατές. Αν έμεναν απερίσπαστοι οι Τούρκοι 
της Μονεμβασίας θα μπορούσαν να παρενοχλούν αποτελεσματικά τα μετόπισθεν 
των Μανιατών.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας άρχισαν από εκεί οι πρώτες 
εκστρατείες προς τα Μεσσηνιακά φρούρια και προς το εσωτερικό του Μοριά. Οι 
Μανιάτες δεν αποτέλεσαν ένα ενιαίο στρατιωτικό σώμα που θα βάδιζε εναντίον 
ενός συγκεκριμένου στόχου. Αντίθετα ήταν χωρισμένοι σε πολλές ομάδες και είχαν 
ποικίλλους αντικειμενικούς σκοπούς, πιθανώς για να αναμιχθούν με τους λοιπούς 
Πελοποννήσιους, οι οποίοι, ως απόλεμοι, είχαν να διδαχθούν πολλά από τους Μα-
νιάτες. Ίσως αυτή η εικόνα ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενός εμπνευσμένου αρ-
χηγού, που θα εμψύχωνε και θα καθοδηγούσε όλους τους Μανιάτες πολεμιστές με 
βάση κάποιο ορισμένο σχέδιο. 

Η διάσπαση της υπάρχουσας ελληνικής στρατιωτικής δύναμης ίσως εξασφάλι-
ζε ευκολότερα τον ανεφοδιασμό των στρατιωτικών σωμάτων από τις επιτόπιες πη-
γές. Ακόμη θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι η Μάνη δεν ήταν τόπος εύφορος 
με πλεονάσματα γεωργικών προϊόντων, που θα μπορούσε να ικανοποιεί τις επισιτι-
στικές ανάγκες ενός μεγάλου στρατιωτικού σώματος. Παράλληλα με τη διάσπαση 
της στρατιωτικής δύναμης των Ελλήνων και περιορίζοντας συγχρόνως τους Τούρ-
κους σε ολιγάριθμα κάστρα, δεν θα άφηναν πίσω από το κύριο πολεμικό μέτωπο 
των επαναστατών διαθέσιμη τουρκική δύναμη, για να παρενοχλεί την ελευθερία 
των κινήσεων των Ελλήνων στο Μοριά. 

Στην Καλαμάτα έμεινε ο Πετρόμπεης και οι ηλικιωμένοι Μανιάτες καπετάνιοι, 
οι οποίοι αποτελούσαν τη Γερουσία της Καλαμάτας και φρόντιζαν για τη στρατο-
λογία και την τήρηση της τάξης. Οι Μεσσήνιοι πρόκριτοι, που αποτελούσαν τη 
Μεσσηνιακή Σύγκλητο φρόντιζαν για την προμήθεια των στρατιωτικών σωμάτων 
με τροφές, καθώς και για τη στρατολογία πολεμιστών. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης278 γράφει 
στη «Διήγησή του»: «...Εις την Καλαμάτα εκάμαμε συνέλευσι, πόθεν να πρωτοκινή-
σωμεν τα στρατεύματα. Οι Καλαματιανοί εκατάφεραν τον Μπέη να πάμε εις την Κο-
ρώνη· δια να μη βάλουν σπαθί οι Τούρκοι εις τους Χριστιανούς· εγώ δεν εστρέχτηκα, 
είπα να πάμε εις την παλαιάν Αρκαδίαν, εις το κέντρον δια να βοηθήσωμεν και τους 

278. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 52.
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άλλους· τότενες τους είπα: εάν μου δώσετε βοήθεια από τούτο το στράτευμα, καλώς, 
ειμή αναχωρώ να υπάγω εις το κέντρον...». Από τα λόγια αυτά φαίνεται, ότι ο Θ. 
Κολοκοτρώνης δεν ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων, αλλά δεχόταν τις αποφάσεις του 
Μπέη της Μάνης.  

Ο Πετρόμπεης και ο Παναγιώτης Μούρτζινος εμπιστεύθηκαν μια ομάδα 
300 μαχητών στο Θ. Κολοκοτρώνη, για να τους οδηγήσει στο κέντρο της Πε-
λοποννήσου, ώστε να διαδοθεί και εκεί η επανάσταση. Ένα σώμα Μανιατών279 
τέθηκε υπό τις οδηγίες του, αποτελούμενο από τον Παναγιώτη Μπουκουβαλέα-
Τρουπάκη, τον Αλέξανδρο Κιτρινιάρη280, το Γεώργιο και Παναγιώτη Δουράκη281 και 
τον Πέτρο Σεκούρη, που του έδωσε ο Μούρτζινος. Του παραχωρήθηκε και από τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης με τους άνδρες του και 
ένας ακόμη μικρός αριθμός δικών του ανδρών ακολούθησε τον Θ. Κολοκοτρώνη. 

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης282 γράφει στα απομνημονεύματά του ότι η οικογένειά 
του είχε ζητήσει 200-300 Μανιάτες για να ξεσηκώσουν τους απειροπόλεμους Έλλη-
νες κατοίκους της Καρύταινας και του Λεονταρίου. Ο γερο-Παναγιώτης Μούρτζινος 
πρότεινε να πάει ο Κολοκοτρώνης στο κέντρο της Πελοποννήσου που γνώριζε τό-
πους και ανθρώπους. Σημασία έχει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης οδηγούσε μια μόνο ομά-
δα Μανιατών, ενώ ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Σταυριανός Καπετανάκης και ο Ηλίας 
Σαλαφατίνος ήταν και αυτοί αρχηγοί άλλων ομάδων που ακολούθησαν.

279. Δεν υπάρχει ομοφωνία για τον αριθμό των στρατιωτών που παραχωρήθηκαν από τον Πετρό-
μπεη και το Μούρτζινο στο Θ. Κολοκοτρώνη. Ο ίδιος γράφει ότι έλαβε 200 από το Μούρτζινο και 70 
από τον Πετρόμπεη, είχε και 30 δικούς του και έγιναν όλοι 300. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 52.  Ο 
Η λ ί α ς  Σ α λ α φ α τ ί ν ο ς, ό.π., σ. 18, γράφει ότι ο Πιέρος Βοϊδής είχε διακόσους και ο Διονύσιος 
Μούρτζινος του έδωσε άλλους εκατό με τον Παναγιώτη Μπουκουβαλέα και τον Πέτρο Σεκούρη. Ο 
Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 153, γράφει ότι ο Βοϊδής είχε 150 άνδρες και ο Μπουκουβαλέας 
60-70.

280. Στις 9 Μαρτίου 1828 ο Δημήτριος Υψηλάντης έδωσε πιστοποιητικό στον Αλέξανδρο Κιτρινιά-
ρη, που επρόκειτο να επισκεφθεί τον Ιωάννη Καποδίστρια, στο οποίο έγραφε: «…Ο Κύριος Αλέξανδρος 
Κιτρινιάρης εστάθη ένας από εκείνους οπού εδούλευσαν και εθυσίασαν υπέρ πατρίδος τα δίκαιά του και 
είναι μεγάλα και έρχεται να τα παρουσιάση εις την εξοχότητά σας. Έκρινα ιερόν χρέος μου να τον συντρο-
φεύσω και εγώ με το παρόν μου προς επικύρωσιν των πιστών προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του…». Γ Α 
Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 29, έγγρ. 74 της 9 Μαρτίου 1828. Ζήτησε οικονομική βοήθεια. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 48, έγγρ. 118 της 9 Απριλίου 1828.

281. Ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 31, γράφει ότι ο Δουράκης ονομαζόταν Αθανάσιος, αλλά το 
όνομα αυτό δεν αναφέρεται στα έγγραφα της εποχής εκείνης. Ούτε τιμήθηκε με κάποιο βαθμό μετά την 
απελευθέρωση, μόνο του απονεμήθηκε το χάλκινο αριστείο του αγώνος, που σημαίνει ότι απλά μπο-
ρεί να παραβρέθηκε ως στρατιώτης ή το πολύ ως υπαξιωματικός στη μάχη του Αγίου Αθανασίου. Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία του 1821 σε Μανιάτες αγωνιστές, Αρεόπολη 2008, σ. 132. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η 
οικογένεια Δουράκη της Καστάνιας, Λακωνικαί Σπουδαί 16(2002)249-312.

282. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 153: «...να στείλουν έναν καλό καπετάνιο τους με 200 
ή 300 στρατιώτας Μανιάτας να ανέβουν εις τον κάμπον της Καρύταινας και Λεονταρίου, να εμψυχώσουν 
τους εκεί κατοίκους όντας άψυχους εκ του Οθωμανικού ζυγού και απειροπόλεμοι...».
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και από την ανατολική Μάνη κατευθύνθηκε ο 
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης στο κέντρο της Πελοποννήσου και μπορεί να αμφι-
σβητηθεί και το εάν η πορεία του Κυριακούλη είχε υποδειχθεί από τον Θ. Κολοκο-
τρώνη. Άλλωστε και στα Ορλωφικά η Ανατολική Λεγεώνα μετά το Μυστρά βάδισε 
εναντίον της Τριπολιτσάς. 

Από την Καλαμάτα ο Θ. Κολοκοτρώνης μαζί με το Γρηγόριο Δικαίο283 είχαν 
στείλει από τις 23 Μαρτίου γράμματα στους κατοίκους της Αρκαδιάς για να ξεση-
κωθούν όλοι και να πολιορκήσουν τους Τούρκους στα κάστρα. Στις 24 Μαρτίου, 
μετά τη δοξολογία που έγινε στην Καλαμάτα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τους 
Μανιάτες, βαδίζοντες προς το κέντρο του Μοριά, διανυκτέρευσαν στο χωριό Σκά-
λα της Μεσσηνίας. Από εκεί πέρασε στις 25 Μαρτίου μια ομάδα στρατιωτών με το 
Γρηγόριο Δικαίο, τον Αναγνωσταρά, τους Κουμουνδουράκηδες, μερικούς από τους 
Καπετανάκηδες, τον Π. Κεφάλα από το Δυρράχι, το γέρο-Μητροπέτροβα και τον 
Γ. Οικονομόπουλο από τη Γαράντζα (Άνω Μέλπεια) κ.ά. που κατευθύνθηκαν προς 
την Αρκαδιά (Κυπαρισσία). 

Την επομένη έφθασε στη Σκάλα ένα άλλο σώμα από 200-400 Μανιάτες με αρ-
χηγούς τον Ηλία Μαυρομιχάλη, Σταυριανό Καπετανάκη284 κ.ά., που πορεύονταν 
προς το Λεοντάρι για να ενωθούν με τον Κολοκοτρώνη285. Μετά από δύο ημέρες 
ακολούθησε και ο Μανιάτης Ηλίας Σαλαφατίνος286 με 130 βαδίζοντας προς το 
εσωτερικό του Μοριά. 

Από τα Πισινά Χωριά (χωριά Αλαγονίας) και τα Σαμπάζικα (χωριά από τις δυ-
τικές πλαγιές του Ταϋγέτου βόρεια της Αλαγονίας) ο Νικήτας Σταματελλόπουλος 
στρατολόγησε 350 οπλοφόρους και βάδισε και αυτός προς το Λεοντάρι287.

283. Στην επιστολή, που δημοσιεύει ολόκληρη ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 369-70, προ-
ερχόμενη από Καλαμάτα με ημερομηνία 23 Μαρτίου έγραφαν: «Η ώρα έφθασε! Το στάδιον της δόξης 
και της ελευθερίας ηνοίχθη· τα πάντα εδικά μας και ο Θεός του παντός μεθ’ ημών έσεται. Μη πτοηθήτε 
εις το παραμικρόν...». Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 32-3, γράφει ότι το σώμα του Κολοκοτρώ-
νη πυροβόλησε ομαδικά, για να δώσει το σήμα της επανάστασης και οι Γαραντζαίοι που το άκουσαν, 
υπό τον Μήτρο Πέτροβα, σκότωσαν τους Τούρκους Κεχαγιάδες που βρέθηκαν στα χωριά Μπούγα και 
Μήλα. Να σημειωθεί ότι ο Μητροπέτροβας αναφέρεται στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Ο Α μ β ρ. 
Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 337 και ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63 γράφουν ότι ο Μητροπέ-
τροβας ήταν στη Σκάλα μαζί με τους άλλους οπλαρχηγούς.

284. Γ Α Κ. Αρχ. Λαδά Κ 047, φάκ. 14, έγγρ. 15 της 24 Μαΐου 1822. Ο Σταυριανός Καπετανάκης 
είχε 59 στρατιώτες, έλαβε μέρος στον πόλεμο της Καρύταινας, στις δύο μάχες του Βαλτετσίου και στη 
συνέχεια πήγε στην Ανατολική Ελλάδα. 

285. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 336-7. Ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 31, γράφει ότι ο 
Δουράκης είχε 100 οπλίτες, ο Πιέρος Βοϊδής 50 και οι υπόλοιποι ήταν με τον Παναγιώτη Μπουκουβα-
λέα και τον Πέτρο Τσέκερη (Σεκούρη) από το Νομιτσή. Αναφέρει ακόμη ότι το σώμα του Ηλία Μαυρο-
μιχάλη είχε 200 ενόπλους και ότι την επομένη ημέρα ξεκίνησε και ο Ηλίας Σαλαφατίνος με 130.

286. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 18.
287. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 336-7.
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Μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, σε όποιο χωριό ή τσιφλίκι της υπαί-
θρου της Μεσσηνίας υπήρχαν μικρές ομάδες Τούρκων σκοτώθηκαν από Έλληνες, 
όπως έγινε και στη Λακεδαίμονα. Οι Τούρκοι κάτοικοι της Ανδρούσας, περίπου 
360 ένοπλοι άνδρες, όταν έμαθαν ότι υπάρχει επαναστατικό στράτευμα στην Κα-
λαμάτα, κατέφυγαν για ασφάλεια στα κάστρα της Τριπολιτσάς και του Νεοκά-
στρου ή κατά τον Κανέλλο Δεληγιάννη288 στην Κορώνη. Φαίνεται όμως ότι έμειναν 
Τούρκοι στα τσιφλίκια τους, διασκορπισμένοι στην ύπαιθρο της Ανδρούσας, τους 
οποίους σκότωσαν οι Έλληνες289. 

Αναφέρεται ότι από την Καλαμάτα ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχάλης έλαβε 
εντολή από τον Πετρόμπεη και πήγε στα Πηγάδια του Σταυροπηγίου για να στρα-
τολογήσει290. Ανάλογες εντολές θα δόθηκαν και σε άλλους αγωνιστές που ασκού-
σαν κάποια επιρροή σε μερίδα Μανιατών. Οι Πηγαδιώτες είχαν τοπικούς αρχηγούς 
τον Αθανάσιο Φάσσο και το Νικόλαο Μαυρουδή.

Η πολιορκία του κάστρου της Κορώνης

Στις 25 Μαρτίου οι Τούρκοι της Κορώνης μαθαίνοντας τα νέα της Καλαμάτας 
κλείστηκαν στο φρούριο της πόλης τους291. Πήραν μαζί τους ως όμηρο τον επίσκο-
πο Γρηγόριο, ο οποίος δεν ήταν μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, το διάκο του, έναν 
ακόμη ιερέα και δύο προκρίτους τον Κ. Λαχανά και τον Κ. Τσακόπουλο. 

Πρώτοι εξεστράτευσαν στην Κορώνη ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης292 με το Γε-
ώργιο Δαρειώτη από το Νησί (Μεσσήνη). Η παρουσία τους εμψύχωσε τους Κο-
ρωναίους, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν από τον Ιωάννη Καράπαυλο293, ο οποίος είχε 
ζητήσει από τον Πετρόμπεη να πολιορκηθεί η Κορώνη. Στις 25 Μαρτίου έφθασαν 
στο Χαροκοπιό (Σαρατσά), το οποίο απέχει μια ώρα από την Κορώνη, όπου έγινε 
σύγκρουση με τους Τούρκους. Στη συνέχεια έπιασαν το χωριό Άγιος Δημήτριος και 
τον πύργο Τσαφέρογλι (Τζαφερούλι). Κατόπιν κατέλαβαν την έξω του φρουρίου 
πόλη (Βαρόσι) και είχαν συχνούς ακροβολισμούς με τους πολιορκημένους.

288. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 153-4.
289. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 52. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 65, γράφει λανθα-

σμένα ότι όσοι Τούρκοι κατοικούσαν στην Ανδρούσα, σκοτώθηκαν. Τον διορθώνει ο Η λ ί α ς  Σ α λ α -
φ α τ ί ν ο ς, ό.π., σ. 19, γράφοντας ότι οι Τούρκοι κάτοικοι της Ανδρούσας κατέφυγαν στην Τριπολιτσά 
ή στο Νεόκαστρο.. 

290. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. Νικολάου Πιεράκου, αριθ. 32, όπου υπάρχει αναφορά του από τις 
24 Απριλίου 1837. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικολάου Π. Πιεράκου ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις 1837 
περί του αγώνος του κατά την επανάστασιν του 1821, Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)389. Σ τ. Κ α π ε τ α -
ν ά κ η, Εφημερίδα Καλαμάτας «Ελευθερία», αριθ. φύλλ. 8035, της 20 Απριλίου 2003, σ. 8.

291. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 339 κ.ε. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 52. Ι ω. Φ ι -
λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 157.

292. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)432.
293. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 72.
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Όπως αναφέρεται, η εμφάνιση ενός πλοίου από το Αλγέρι294 τους πανικόβαλε 
και διαλύθηκαν. Μάλιστα οι Κορωναίοι συνέλαβαν το Γεώργιο Δαρειώτη ως υπεύ-
θυνο της εξέγερσης και τον μετέφεραν στο χωριό Γαμπριά (στο νότιο τμήμα του 
όρους Λυκόδημο), προκειμένου να τον παραδώσουν στους Τούρκους για να εξιλε-
ωθούν. Έφθασαν όμως ο Εμμανουήλ Δαρειώτης με τον Ηλία Κατσάκο, ήρθε και 
έμεινε για λίγο και ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης με τον Ιωάννη Ροδίτη-Μαυ-
ρομιχάλη και το Γεώργιο Παυλάκο μαζί με τετρακόσιους Μανιάτες και άρχισε στα-
θερά η πολιορκία. 

Ο Νικόλαος Πιεράκος295, σε αναφορά του της 24 Απριλίου 1837, έγραψε ότι 
στις 11 Απριλίου 1821, Δευτέρα του Πάσχα, σε μάχη με τους Τούρκους του φρου-
ρίου της Κορώνης κλείστηκε με έξι ακόμη Μανιάτες στον πύργο του Αγίου Δημη-
τρίου, που ήταν πολύ κοντά στο φρούριο και αμύνθηκαν, μέχρι που οι άλλοι Έλλη-
νες επιτέθηκαν και απώθησαν τους Τούρκους πίσω από τα τείχη.

Επειδή οι Έλληνες κάτοικοι της Κορώνης δεν είχαν στο παρελθόν εξασκηθεί 
στη χρήση των όπλων και στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να πολεμούν, τους δίδα-
σκαν οι Μανιάτες. Σχετικά αναφέρεται από τον Αμβρ. Φραντζή296: «...είναι δε αλη-
θές ότι οι Μανιάται εδίδασκον κατ’ αρχάς τους Έλληνας της Κορώνης πώς να προ-
φυλάττωνται εις τας μάχας, και πώς να μεταχειρίζονται τα όπλα, έως ου ιδόντες τους 
τρόπους αυτούς οι Έλληνες, και εξασκηθέντες δι’ ολίγας ημέρας, έφθασαν να γίνουν 
εμπειρότεροι και ικανώτεροι...».

Με πλοία Μανιατών αποκλείστηκε και από τη θάλασσα το κάστρο της Κορώ-
νης. Ο Ιωάννης Πετρουνάκος297 είχε στην ιδιοκτησία του πλοίο, μπρίκι, στο οποίο 
υπηρετούσε ως υποπλοίαρχος ο αδελφός του Νικόλαος και πήραν μέρος στον 
αποκλεισμό του κάστρου μέχρι το καλοκαίρι που εμφανίστηκε στον Μεσσηνιακό 
κόλπο ο τουρκικός στόλος, οπότε και λύθηκε ο αποκλεισμός.

294. Ο Νικ. Πιεράκος σε αναφορά του από το 1837 έγραψε ότι το Αλγερίνικο πολεμικό πλοίο τους 
εβομβάρδισε. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)389.  Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 73, γράφει: «...Και όμως λαφυραγωγήσαντες οι Μανιάται τα πράγματα των πολιτών, θε-
ωρήσαντες αυτά ως τουρκικά, ανεχώρησαν εις την Μάνην αρχηγοί τε και στρατιώται, προφασισθέντες ότι 
εφοβήθησαν τάχα από πλοίον Αφρικανικόν, φανέν εις εκείνα τα παράλια. Τότε διεσκορπίσθησαν και οι 
άλλοι Έλληνες...». Μετά αναφέρεται στη σύλληψη του Γ. Δαρειώτη. Α μ β . Φ ρ α ν τ ζ ή , ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 342.

295. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. Νικ. Περιάκου, ό.π., Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, εφημερίδα Καλαμάτας 
«Ελευθερία», ό.π.. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)389. Συνήθως οι Έλληνες 
στις πολιορκίες έφευγαν τη Μεγάλη Παρασκευή και επέστρεφαν τη Δευτέρα του Πάσχα. Σ π. Τρ ι -
κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 52.

296. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 344. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ.  157.
297. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 56, έγγρ. 115-9. Ο Ιωάννης Πετρουνάκος τιμήθηκε με το αργυρό αρι-

στείο του αγώνα και μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε ως υποπλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού. 
Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία του 1821. ό.π., σσ. 159 και 187.
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Αναφέρεται επί πλέον ότι οι Μανιάτες λόγω της μεγάλης φτώχειας τους επιδί-
δονταν σε αρπαγές και δεν δίσταζαν ακόμη και να διακινδυνεύουν την ίδια τη ζωή 
τους για μικρά υλικά οφέλη298.

Βαθμιαία οι Έλληνες πλησίαζαν το κάστρο και τελικά εγκαταστάθηκαν στο 
Βαρόσι και έκτοτε γίνονταν συχνά μάχες με τους Τούρκους. Η πολιορκία του κά-
στρου της Κορώνης διήρκεσε μέχρι το καλοκαίρι του 1821 και υπολόγιζαν εσφαλ-
μένα ότι σύντομα θα είχε ευνοϊκή εξέλιξη για τους Έλληνες. 

Στην πολιορκία της Κορώνης αναφέρεται299 ότι σκοτώθηκε ο Στυλιανός, γιός 
του Μανιάτη καπετάνιου Νικ. Χρηστέα, από τον Άγιο Δημήτριο του Λεύκτρου και 
στις 2 Ιουλίου 1821 από βόμβα τηλεβόλου σκοτώθηκε ο Διονύσιος Μούντανος και 
ακόμη ο Γεώργιος Πιεράκος-Τουρμογιαννάκος, και οι δύο από την Κελεφά300. 

Στα μέσα Αυγούστου οι Τούρκοι της Κορώνης με αγγλικά πλοία ειδοποίησαν 
τον αρχηγό του τουρκικού στόλου Καρά Αλή, που βρισκόταν με 14 πλοία στη 
Ρόδο, ότι δεν είχαν πλέον τροφές παρά μόνο για 15 ημέρες και ότι είχαν αρχίσει να 
τηγανίζουν φύλλα φραγκοσυκιάς και να σφάζουν μουλάρια για να φάνε. Δήλωναν 
πως θα αναγκάζονταν να παραδοθούν. Στις 24 Αυγούστου έφθασαν τα τουρκικά 
πλοία και τους έδωσαν ρύζι και παξιμάδι. Να σημειωθεί ότι οι Άγγλοι κατευθυνό-
μενοι από τον αρμοστή των Ιονίων Νήσων Θωμά Μαίτλαντ (Maitland), ενεθάρρυ-
ναν τον Καρά Αλή ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο από τα ελληνικά πλοία, τα οποία ήταν 
αγκυροβολημένα. Με την εμφάνιση του εχθρικού στόλου η πολιορκία της Κορώ-
νης λύθηκε301.

Οι Τούρκοι αναθάρρησαν, βγήκαν από το κάστρο και έκαψαν το Βαρόσι της 
Κορώνης, έσφαξαν τον επίσκοπο Κορώνης Γρηγόριο302 και από τους άλλους ομή-
ρους τον Κωνσταντίνο Λαχανά και Κωνσταντίνο Τσακόπουλο, τους οποίους τεμά-
χισαν, πέταξαν τα πτώματά τους από τα τείχη του φρουρίου και φώναξαν στους 

298. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τ. Ά , σ. 344-5: α) Στο έρημο ανθρώπων Βαρούσι της Κορώνης «Είς 
των Μανιατών κλέψας  μίαν νύκτα έναν ασκό πλήρη ελαίου, δεν είχε προφθάσει να φύγη, αλλά τον 
κατέλαβε η πρωΐα της ημέρας· οι Οθωμανοί ιδόντες αυτόν εκ των επάλξεων του Φρουρίου, τον επυ-
ροβόλουν· αλλ’ αυτός φορτωμένος έλεγε· «τζε...διαβόλου γένναις, μη μου βαρέσετε τ’ ασκί με το 
λάδι τζε μου χυθή». β) Οι Τούρκοι είχαν γαϊδούρια που βοσκούσαν κάτω από το φρούριο και: «Εν δε 
πρωΐ απελθών υποκάτωθεν των επάλξεων του Φρουρίου εις Μανιάτης έκλεψεν ένα εκ των όνων αυ-
τών· οι Οθωμανοί ευθύς ήρχισαν να πυροβολούν ρίψαντες 500 περίπου πυροβόλα κατ’ ευθείαν επ’ 
αυτού, αλλά δεν τον έβλαψαν· αυτός δε φεύγων ομού με τον όνον, εφώναζεν εις τους Οθωμανούς 
τας αυτάς ύβρεις, «να μη κτυπήσωσι τον όνον του», χωρίς να φοβάται δια τον κίνδυνον της ζωής 
του· διεσώθη δε και ούτος τελευταίον μετά του κλοπιμαίου όνου...». 

299. Α ρ χ.  Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, στα ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , φάκ. 266, έγγρ. 30 και 30α. 
300. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 132, φάκ. αριθ. 90 και κουτί 176, φάκ. αριθ. 17. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, 

Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π.,, σσ. 203-4 και 240-1.
301. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 346.  Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 247 κ.ε.
302. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 346. Κατά τον Φραντζή η σφαγή έγινε τον Ιούλιο. Σ π. 

Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 52.
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Έλληνες, ελάτε να πάρετε κρέας για να φάτε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σφα-
γούν σε αντίποινα οι Τούρκοι αιχμάλωτοι της Καλαμάτας.

Ο τουρκικός στόλος συνέλαβε στο Μεσσηνιακό κόλπο τρία πλοία με ξένες ση-
μαίες και τα δύο που είχαν σιτάρι δόθηκαν στους Κορωναίους Τούρκους, ενώ το 
τρίτο που μετέφερε λάδι οδηγήθηκε στη Ζάκυνθο.

Για την πολιορκία της Κορώνης θα αναφερθούμε και στο μέλλον, το κάστρο 
της όμως έμεινε απόρθητο μέχρι που ήρθε ο Ιμπραήμ και άλλαξε η φορά των 
πραγμάτων στην Πελοπόννησο.

Η πολιορκία των κάστρων Μεθώνης και Νεοκάστρου

Την πολιορκία του κάστρου της Μεθώνης303 ανέλαβε προσωρινά ο Παναγιώ-
της Ντούφας με 300 άνδρες που είχαν εγκατασταθεί στο Παλαιοχώρι, περίπου 3 
χιλιόμετρα βόρεια από το κάστρο της Μεθώνης. Στις 30 Μαρτίου έφθασε εκεί ο 
γενναίος επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος304, ο οποίος ανέλαβε την αρχηγία της πο-
λιορκίας.

Όπως αναφέρθηκε, στην Κυπαρισσία (Αρκαδιά) στις 21 Μαρτίου κυκλοφόρη-
σε η ανυπόστατη φήμη ότι στη Μάνη είχαν αράξει πολλά πλοία των ξένων βασιλιά-
δων και είχαν αποβιβάσει στρατό, ο οποίος θα έφθανε στον τόπο τους για να σφά-
ξει τους Τούρκους. Την ίδια ημέρα οι Τούρκοι ανέβηκαν στο ερειπωμένο κάστρο 
της πόλης τους. Στις 24 Μαρτίου αποφάσισαν να καταφύγουν στα γειτονικά τους 
κάστρα.

Στις 25 Μαρτίου από το φόβο της εξέγερσης των Ελλήνων οι Τούρκοι της Αρ-
καδιάς (Κυπαρισσίας) εγκατέλειψαν την πόλη τους και πήγαν στα φρούρια της 
Μεθώνης και του Νεοκάστρου. Μετά μερικές ημέρες, στις 29 Μαρτίου, άρχισε η 
πολιορκία από τους Έλληνες του τόπου και τη γενική ηγεσία της πολιορκίας ανέ-
λαβε ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος305.

303. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 381.
304. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Εθνομάρτυς επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος και ο ιστορικός περίγυρος, 

Νεομάρτυρες Πελοποννήσου, Πρακτικά συμποσίου στη μνήμη του Νεομάρτυρα Δημητρίου, Τρίπολη 
2008, σσ. 293-318. Ο T h o m a s  G o r d o n, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. «Μπάυρόν», 
τόμ. Ά , μέρος 2, σ. 85-6, γράφει: «...Στη Μεσσηνιακή ακτή, ανέλαβε την αρχηγία των επαναστατών ο Γρη-
γόριος επίσκοπος Μεθώνης, που αναδείχθηκε ένας από τους πικρότερους εχθρούς των Μουσουλμάνων. 
Τον συνέλαβαν σαν όμηρο και πέτυχε να πείσει το βοεβόδα της Μεθώνης να τον στείλη στη ύπαιθρο με 
είκοσι στρατιώτες για να συγκρατήση το λαό. Στο πρώτο χωριό που έφτασαν δραπέτευσε, ξεσήκωσε τους 
χωρικούς, κατέκοψε τους Γενιτσάρους της συνοδείας του, που τους είχε μεθύσει με κρασί και στρατοπεδεύ-
οντας στα υψώματα πάνω από το Ναυαρίνο (εννοεί Nεόκαστρο – κάστρο της Πύλου) απέκλεισε το φρού-
ριο, όπου, ξέχωρ’ από τους Τούρκους χωριάτες της περιοχής, είχαν κλειστεί και οι Τούρκοι της Αρκαδιάς με 
τις οικογένειές τους..».

305. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 157. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ής, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 379 και 356-
373, περιγράφει αυτά που συνέβησαν στην Κυπαρισσία, όπου οι Τούρκοι τον έστειλαν να διαπιστώσει 
όσα συνέβαιναν στη γύρω περιοχή και τους πληροφόρησε στις 25 Μαρτίου, ότι ήρθαν φράγκικα καρά-
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Μετά την εγκατάλειψη της Κυπαρισσίας από τους Τούρκους έφθασαν εκεί, 
προερχόμενοι από την Καλαμάτα, ο Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας, ο Αναγνω-
σταράς, ο Θανασούλης Κουμουνδουράκης, μερικοί από τους Καπετανάκηδες και 
άλλοι. Δεν έμειναν όμως στην πολιορκία των φρουρίων των δυτικών ακτών, διότι 
προτίμησαν να κατευθυνθούν προς την Ανδρίτσαινα. Εκεί εκινούντο οι Τούρκοι του 
Φαναρίου (επαρχίας Ολυμπίας), οδεύοντες προς την Καρύταινα και την Τριπολι-
τσά, για να ασφαλιστούν πίσω από τα τείχη της πρωτεύουσας του Μοριά306. 

Αφού διαλύθηκε το στρατόπέδο της Καρύταινας, αρκετοί Μανιάτες έλαβαν 
μέρος στην πολιορκία του Νεοκάστρου και της Μεθώνης, που άρχισε στις 29 
Μαρτίου. Εκεί πήγε στις 13 Απριλίου ο Κωνσταντίνος Πιεράκος-Μαυρομιχάλης307 
και έκτοτε οι πολιορκημένοι Τούρκοι δεν τόλμησαν να ξαναβγούν από το κάστρο 
για να πολεμήσουν τους Έλληνες. Ακολούθησε ο αδελφός του Νικόλαος Πιερά-
κος-Μαυρομιχάλης308, ο Κυριακούλης Κουτράκος, ο Ιωάννης Ροδίτης-Μαυρομιχά-
λης, ο Αθανασούλης, ο Παναγιώτης και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, ο Παναγιώ-
της Γιαννέας-Καπετανάκης, ο Γιαννάκης Νικ. Καπετανάκης, ο Γιαννάκης Κετσέ-
ας, ο Πούλος Μαυρίκος, ο Διαμαντής Καλαγκάς, ο Σ. Γλετσές κ.ά. Στις 18 Μαΐου 
ήρθαν και δύο σπετσιώτικα καράβια του Ν. Μπόταση και Α. Κολανδρούτζου (Αν-
δρούτσου) 309, για να εμποδίζουν τον ανεφοδιασμό από τη θάλασσα310 του φρου-
ρίου του Νεοκάστρου. Στο παρελθόν το Νεόκαστρο είχε εφοδιασθεί δύο φορές με 
πλοία από τη Μεθώνη.

Οι Τούρκοι του Νεοκάστρου δεν άντεξαν στην πολιορκία, διότι δεν είχαν νερό 
και τρόφιμα. Η έλλειψη τροφής ήταν πιο έκδηλη στους Τούρκους πρόσφυγες από 
την Κυπαρισσία, την οποία είχαν εγκαταλείψει βιαστικά, χωρίς να πάρουν μαζί 
τους τα απαραίτητα εφόδια. Αφού αναγκάστηκαν να φάνε και ακάθαρτα ζώα, 
ακόμη αναφέρεται και κανιβαλισμός, έπρεπε ή να βοηθηθούν ή να παραδοθούν. 

βια και είναι όλος ο κόσμος ξεσηκωμένος και τους συμβούλεψε να μη πάθει τίποτε και ο παραμικρότε-
ρος ραγιάς από τους Τούρκους, διότι δεν ξέρει τί θα ακολουθήσει. 

306. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Ά , σ. 67.
307. Ήταν γεννημένος το 1799. Π. Ρ ο δ ί ο υ, Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί 

Σπουδαί 17(2004)343 κ.ε. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Περιοδ. «Στρατιωτικός Έφορος», Ναύπλιον 1835, τόμ. Ά , 
σ. 101-7, χειρόγραφο αντίγραφον στα ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ κυτ. 35, φάκ. 7. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο -
ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 159, γράφει ότι πήγε στις 31 (το σωστό είναι 13) Απριλίου με 120 άνδρες. Κ. Λ. 
Κ ο τ σ ώ ν η, Κωνσταντίνος Π. Μαυρομιχάλης πρώτος νεκρός Μανιάτης αρχηγός το 1821, Λακωνικαί 
Σπουδαί 10(1990)259 κ.ε. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 382 και 390, γράφει: «...την δε 13 
Απριλίου υπήγε εις την πολιορκίαν Μεθώνης και ο Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης Μανιάτης με 120 
Μανιάτας συνοδευόμενος, όστις ήτο τω όντι Ήρως γενναίος καθ’ όλα, ορμητικός εις τας μάχας και ατρόμη-
τος, μ’ όλον ότι εκ των υπό την οδηγίαν του διατελούντων Μανιατών ενίοτε το ήμισυ, ενίοτε δε το τρίτον μέρος 
ευρίσκετο παρόν εν καιρώ ανάγκης...». Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 52, εγγρ. 021 και από 016 έως 020.

308. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Νικόλαος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 9(1988)463 κ.ε.
309. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 160 και τόμ. Δ ,́ σσ. 112, 427-430. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., 

τόμ. Ά, σσ. 386 και 391.
310. Α ρ χ ε ί α  Ε λ λ η ν η ν ι κ ή ς  Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς (Α. Ε. Π.), βιβλ. Ά , σ. 447.
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Στις 7 Ιουλίου ειδοποίησαν με βάρκα το κάστρο της Μεθώνης να τους εφοδιάσει 
με τρόφιμα. Έγιναν δύο προσπάθειες εφοδιασμού τους από τη θάλασσα, αλλά 
απέτυχαν311.

Στις 14 Ιουλίου βγήκαν από το Νεόκαστρο και παραδόθηκαν 125 ή 150 Τούρ-
κοι, αργότερα άλλοι 60 ή 63. Τους πρώτους τούς πήγαν στην Κυπαρισσία και δεν 
είχαν καλό τέλος, ενώ τους υπόλοιπους τους έριξαν στο Χελωνάκι, τη βραχονησίδα 
που βρίσκεται στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου και πέθαναν από τη στέρηση νε-
ρού και τροφής.

Οι Τούρκοι ζήτησαν να παραδοθούν σε κάποιο ανώτερο και υπεύθυνο πρόσω-
πο. Ο Δημήτριος Υψηλάντης έστειλε το Γεώργιο Τυπάλδο312, ο οποίος συνάντησε 
αντιδράσεις από τους τοπικούς παράγοντες, που τον έπεισαν τελικά να πάει στην 
Καλαμάτα, προκειμένου να βρεί πλοία για τους Τούρκους οι οποίοι θα παραδίδο-
νταν. Από εκεί δεν ξαναγύρισε στο Νεόκαστρο και πήγε στην Τριπολιτσά. Με τις 
αντενέργειες των πολιτικών (Γρηγορίου Μεθώνης, Ν. Πονηρόπουλου) αρχικά διορί-
στηκε ως συμπράκτωρ ο Νικόλαος Πονηρόπουλος και τελικά ο Δ. Υψηλάντης διόρι-
σε σε αντικατάστασή του τον Παναγιώτη Τρουπάκη και τον Ιωάννη Οικονομίδη313. 

 Στις 7 Αυγούστου 1821 πολιορκητές και πολιορκημένοι υπέγραψαν πρωτόκολ-
λα314 για να παραδώσουν οι τελευταίοι τα όπλα τους, να πάρουν τα πράγματά τους, 
εκτός από τα χρήματα, το χρυσάφι, τον άργυρο και τους πολυτίμους λίθους και με 
ελληνικά καράβια να μεταφερθούν σε λιμάνια της Μικράς Ασίας ή της Αφρικής. 
Παρά την έλλειψη τροφών δεν εγκατέλειψαν αμέσως το φρούριο αλλά καθυστέ-
ρησαν, πιθανώς σκόπιμα.

Ένα από τα πρωτόκολλα της παράδοσης του Νεοκάστρου είναι το παρακάτω:

311. Π . Π . Γε ρ μ α ν ο ύ , ό.π., σ. 121. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σσ. 107-111. Α μ β ρ. 
Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 391 και 394-6. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Ά , σ. 225.

312. Η Εφημερίδα της Αθήνας «Ε λ π ί ς» του 1851, σ. 2572-3 γράφει τα ακόλουθα: «…οι Οθωμανοί 
καταβληθέντες υπό της πείνης και δίψης εζήτησαν πιεστικώς να συνθηκολογήσωσιν, αλλ’ ο επίσκοπος και 
οι οπλαρχηγοί επρότειναν τοιαύτα μέτρα, ως προς την παράδοσιν, οποία προμήνυον εις τον κ. Τυπάλδον, 
ότι οι πολιορκούμενοι ήθελαν πέσει θύματα, ενώ δεν εξησφαλίζετο η ελευθέρα «έξοδος», δεν ηθέλησε λοι-
πόν να υπογράψη την περί παραδόσεως συνθήκην…». 

313. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ.110 κ.ε. Για τον Γ. Τυπάλδο-Κοζάκη, ο φιλέλληνας Edward 
Blaquiere, έγραψε τα ακόλουθα: «...Ο Υψηλάντης έστειλεν ένα των καλυτέρων και πλέον διακεκρι-
μένων φίλων του, τον εκ Κεφαλληνίας Τυπάλδον διά να διευθύνη τα της πολιορκίας. Ο Τυπάλδος 
ήτο ανήρ αρετών και παιδείας, έδειξεν πολλήν ανδρείαν εις τας κάτωθεν των περιτοιχισμάτων συ-
μπλοκάς επί κεφαλής Ιονικού σώματος, και η παρουσία αυτού ενεθάρρυνε να διαπραγματευθώσι περί παρα-
δόσεως του φρουρίου, το οποίον πρότερον είχον σκοπόν να αναποδογυρίσωσι (ανατινάξουν), και επί τούτω 
είχον σωρεύσει βαρέλιον πυρίτιδος κάτωθεν των οικιών των...». ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., καταλ. Δ́ , κυτ. 35, φάκ. 7, 
απόσπασμα από δημοσίευμα της εφημ. Αθηνών «Ελπίς» του 1851, σελ. 2572-3.

314. Α. Ε. Π., τόμ. Ά , σσ. 445-448.  Σε άλλο έγγραφο υπέγραψαν από το μέρος του μακαρίτου Κων-
σταντίνου Μαυρομιχάλη τα ξαδέλφια του Κυριακούλης Κουτράκος, καπετάν Ιωάννης Ροδίτης-Μαυρο-
μιχάλης και Διαμαντής Καλάγκας από το Κουτήφαρη. Πρωτόκολλο της παράδοσης δημοσιεύονται και 
από το Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 284-5.
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«Φανερώνομεν οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι αρχιστράτηγοι, οι καπεταναίοι ξηράς 
και θαλάσσης, ότι από τας 25 Μαρτίου του παρόντος χρόνου, κατά την υψηλή προ-
σταγήν, ήλθομεν με τα στρατεύματά μας της ξηράς, καθώς και διά θαλάσσης με τα 
καράβιά μας, και επολιορκήσαμεν το κάστρον, λεγόμενον Νεόκαστρον, και αφού δι-
άφοραις φοραίς επολεμήσαμεν με τους εις το κάστρον πολιορκουμένους Τούρκους 
με κανόνια, μπόμπαις και με ντουφέκια, τους εκαταστήσαμεν μουασαρέ σφικτά και 
τους εβαστήξαμεν έως την σήμερον, Αυγούστου 5, αποκλεισμένους ξηράς και θαλάσ-
σης, χωρίς να ειμπορέσουν ούτε να εμβούν ούτε να εβγούν. Ετούτον τον τρόπον τους 
εφέραμεν εις τέτοιον περεσέ, όπου έφαγαν τ’ άλογά τους και κάθε άλλο είδος ζώων 
οπού ευρέθη μέσα, και με αυτόν τον τρόπον μας επληροφόρησαν όχι μόνον οι καθη-
μερινοί εξερχόμενοι Τούρκοι από το κάστρον, και επαραδίδοντο εκ της πείνης σχεδόν 
αποθαμένοι εις χείρας μας, αλλά και από τους εδικούς μας, ευρισκομένους μέσα, όλα 
αυτά επληροφορήθημεν. Εκ τούτης της ανάγκης λοιπόν και κατά το ανθρώπινον χρέ-
ος σήμερης εσυμφωνήσαμεν με κατά μέρος αμοιβαία γράμματα, και μας επαρέδωσαν 
το κάστρον· και ημείς από το άλλο μέρος φιλανθρώπως τους εσυμφωνήσαμεν ελεύ-
θερον απέρασμα ξηράς και θαλάσσης με όλα τους τα πράγματα, εκτός των αρμάτων, 
να τους υπάγωμεν όθεν ο καθείς ηθέλησεν. Διό εις ένδειξιν τους δίδομεν το παρόν μας 
υπογεγραμμένον.

1821 Αυγούστου 7, Νεόκαστρον.
Μεθώνης Γρηγόριος, Πρωτοπαπατσώρης, Αθανάσιος Κατσαρός, Αθανάσιος Γρη-

γοριάδης, Νικόλαος Πονηρόπουλος, Γιαννάκης Μέλιος, Α.Ρ.Χ.Γ.Α.Ρ.Κ. (;Αρχηγός Αρ-
καδίων;), Καπετανάκης, Νικόλαος Μπότασης, Αναστάσης Ανδρούτσου, Αθανασού-
λης, Γαλάνης-Σπύρος (και) Παναγιώτης (Κουμουνδουράκης), Γ. Οικονομόπουλος, 
Κωνσταντίνος Διαμαντής, (Παναγιώτης) Τσάννες, Αναστάσης Περρωτής, Γιωργάκης 
Παναγιώταρος».

Οι Τούρκοι της Μεθώνης, όταν έμαθαν τη δύσκολη θέση των πολιορκημένων 
ομοθρήσκων τους του Νεοκάστρου (κάστρου της Πύλου), εξεστράτευσαν στις 8 
Αυγούστου, για να τους δώσουν βοήθεια. Οι Έλληνες ειδοποιήθηκαν ότι έρχονται 
Τούρκοι από το κάστρο της Μεθώνης και αμέσως ο Νικόλαος Πονηρόπουλος και ο 
Αθανάσιος Γρηγοριάδης315 πήγαν στον Κωνσταντίνο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη316 και 

315. Α θ. Γρ η γ ο ρ ι ά δ η, Ιστορικαί αλήθειαι, Αθήναι 1994, σ. 97-8.
316. Ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος, αρχηγός της πολιορκίας, έδωσε για τον Κωνσταντίνο Πιε-

ράκο-Μαυρομιχάλη το ακόλουθο πιστοποιητικό: «Δια του παρόντος δήλον ποιεί, ότι από της ενάρξεως 
του Ιερού τούτου αγώνος ήλθεν ενταύθα ο γενναιότατος καπ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, έχων υπό την 
οδηγίαν αυτού εν σώμα επιλέκτων Σπαρτιατών. Επιμείνας λοιπόν εις την πεντάμηνον ταύτην πολιορκίαν 
μέχρι της πτώσεως του φρουρίου τούτου, και συναγωνισθείς μεθ’ ημών εις όλας τας συμπλοκάς και μά-
χας των εχθρών επροηγείτο φονεύων και λεηλατών τους τυράννους ως ουδείς άλλος. Ου μην τε, αλλά και 
άκραν ευταξίαν εφύλαττεν εις το σώμα του, και πολλαίς φοραίς εξώδευεν εξ ιδίων του, όταν είχεν έλλει-
ψιν το στρατόπεδον από τροφάς, διά να μην ατακτούν οι στρατιώται του. Αλλά κακή τύχη, μετά την πτώ-
σιν του Νεοκάστρου, μία των ημερών, εξελθόντες οι εχθροί Μοθωναίοι, και άμα μαθών αυτό, έτρεξεν ως 
υπόπτερος και κροτήσας πόλεμον μετ’ αυτών, σφάξας και αιχμαλωτίσας πολλούς εξ αυτών τους εστοίβασε 
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Η πολιορκία του Νεοκάστρου και η σύγκρουση της 8ης Αυγούστου 1821.
Θάνατος Κωνσταντίνου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη

(Όλα τα σχέδια μέσα σε πλαίσιο είναι του Κ. Λ. Κοτσώνη)
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του είπαν: «Αρχηγέ, εχάθημεν, αν δεν τρέξης κατά των εχθρών!». Αυτός δεν έχασε 
καιρό και με τριακοσίους πολεμιστές πήγε προς τη Μεθώνη από άλλο δρόμο και 
ανάγκασε τους Τούρκους να επιστρέψουν, για να προφυλάξουν το κάστρο τους. 
Έγιναν σκληρές μάχες και ο αρχηγός του ελληνικού σώματος σκοτώθηκε δίπλα 
στον έφηβο αδελφό του Νικόλαο, ο οποίος αγκάλιασε το πτώμα και ενώ στο ση-
μείο εκείνο γινόταν υποχώρηση των Ελλήνων, δεν ήθελε να το αποχωρισθεί. Τον 
απέσπασαν όμως με τη βία ο Γιαννάκης Κετσέας από τους Δολούς του Σταυροπη-
γίου (Αβίας) και ο Σ. Γλεντσές317.

Ως τρόπαιο των Τούρκων το κεφάλι του Κωνσταντίνου Πιεράκου-Μαυρομιχά-
λη στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Για τη δράση του Κωνσταντίνου Πιεράκου στην πολιορκία του Νεοκάστρου ο 
συνταγματάρχης Παναγιώτης Ρόδιος318 έγραψε ένα άρθρο το 1835, όπου αναφέ-
ρονται και τα ακόλουθα: «Εάν εκ της εξετάσεως των καθ’ ημάς αναδράμωμεν μέχρι 
της αρχαιότητος, θέλομεν παρατηρήσει τους Σπαρτιάτας διαφυλάττοντας πάντοτε 
τον αυτόν χαρακτήρα πρωτότυπον, και μη διαφέροντας, ειμή κατά τινας αλλοιώσεις, 
τας οποίας η διαφορά των αιώνων και των ανθρωπίνων πραγμάτων έπρεπε αναγκαί-
ως να επιφέρη. Οι Σπαρτιάται φύσει ανεξάρτητοι και φιλοπόλεμοι όντες, κατά μεν 
τους αιώνας της αρχαιότητος μη φέροντες άλλον αντίπαλον, ελάμβανον αφορμήν την 
ελευθερίαν των άλλων πόλεων, και διέθετον τα του πολέμου και της ειρήνης κατ’ αρέ-
σκειαν· επί δε Αλεξάνδρου, ασθενείς προς αντιπαράταξιν κατά της εξαισίου προόδου 
της δόξης των όπλων του νέου τούτου Μακεδόνος, διετήρησαν απραγμοσύνην υπερή-
φανον· ασθενέστεροι δε να πράξωσι τι γενναίον κατά του προχωρούντος μεγαλείου 
της Ρωμαϊκής αρχής, και έτι μάλλον κατά της ισχύος του Οθωμανικού κράτους, πε-
ριωρίσθησαν εντός των αγόνων και αποτόμων ορίων των, και μη δυνάμενοι να επι-
φέρωσι πόλεμον προς άλλους, εμάχοντο περί πρωτείων (ή ως αυτοί λέγουσι διά τον 
αέρα των) προς αλλήλους, διηρεμένοι κατά φρήτρας· και ως οι παλαιοί επαίροντο, ότι 
δεν έφερον ουδέ τον καπνόν των πολεμίων να ίδωσιν· ούτω και οι νεώτεροι, ότι διεφύ-

μέσα, αλλά κτυπηθείς και αυτός παρ’ αυτών εθανατώθη υπέρ της πατρίδος αφήσας κλέος και δόξα εις την 
λαμπράν οικογένειάν του και λύπην εν ταυτώ εις αυτούς και εις άπαντας ημάς τους συναγωνιστάς του. Τα 
γενναία αυτού κατορθώματα είναι άξια να έμβωσιν εις τον τύπον. Ένεκα τούτων, δέδοτε το παρόν, ίνα πα-
ρησιασθέν εις το Έθνος βραβευθείν κατ’ αξίαν η οικογένεια του αοιδίμου τούτου ανδρός.
Τη 10 Αυγούστου 1821 . Εν Νεοκάστρω. Ο αρχηγός της πολιορκίας Νεοκάστρου και Μεθώνης. Μεθώνης Γρη-
γόριος βεβαιώ». ΓΑ Κ , Υπ. Πολ., φάκ. 52, έγγρ. 018. Ανάλογα πιστοποιητικά χορήγησαν για τον Κωνστα-
ντίνο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη ο Αναστάσιος Ανδρούτσος, ο Νικόλαος Πονηρόπουλος και ο Αμβρόσιος Φρα-
ντζής, βλέπε στον ίδιο φάκελο έγγραφα αριθ. 19, 20, 21. 

317. Π. Μ., (από Μ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ), Εθνικόν Ημερολόγιον 7(1867)385-9. Τ ο υ 
ι δ ί ο υ, Πιεράκος Μαυρομιχάλης (Νικόλαος), Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)351. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, 
Νικολάου Πιεράκου: Προς την έντιμον προεξεταστικήν Σπαρτιατικήν επιτροπήν, Λακωνικαί Σπουδαί  
17(2004)390.

318. Π. Ρ ο δ ί ο υ, «Στρατιωτικός Έφορος», Ναύπλιον 1835, τόμ. Ά , σ. 101-7. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Κων-
σταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)343 κ.ε. Χειρόγραφο αντίγραφο στο 
Αρχείο Βλαχογιάννη των Γ Α Κ, ό.π. 
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λαξαν παρθένον την Σπάρτην από της Οθωμανικής βίας. Εσχάτως δε οι καιροί προσε-
κάλουν, εβεβαίωσαν τας προς αυτούς ελπίδας των άλλων· διότι πρώτοι στρατεύοντες 
εκτός της εαυτών, κατά των πολεμίων, ενεψύχωσαν τους λοιπούς Έλληνας, και δεν 
κατήσχυναν την παλαιάν εύκλειαν μαχόμενοι υπέρ Πατρίδος. Τινές δε τούτων, μάλι-
στα εκ των Μαυρομιχάληδων, και απέθανον ενδόξως εις τα πεδία της μάχης.

»Εκ τούτων, πρώτος πεσών είναι ο Κωνσταντίνος Πιεράκος Μαυρομιχάλης, γεν-
νηθείς το 1799, εξ επισήμων γονέων, και ανατραφείς, ως η τότε κατάστασις συνεχώ-
ρει της Σπάρτης· νέος δ’ έτι ων την ηλικίαν εδεικνύετο φίλος των όπλων, φιλόδοξος, 
και φιλότιμος εις υπερβολήν· όθεν και μέλος της Φιλικής Εταιρείας319 έγινε πρόθυμος, 
στοχαζόμενος ότι εν καιρώ θέλει έχει μετά πολλών άλλων στάδιον λαμπρόν να δια-
τρέξη. Έκτοτε λοιπόν προητοιμάζετο, ως άλλος αθλητής ανδρείος προς τον αγώνα. 

»Αφού δε το σύνθημα διεδόθη της επαναστάσεως· οι δε Σπαρτιάται εξοπλιζόμε-
νοι επεστράτευον, στρατηγούντος του Πέτρου Μαυρομιχάλη· πάραυτα και ούτος επί 
κεφαλής περίπου τριακοσίων στρατιωτών συνεξώρμα κατά των Τούρκων της Μεσση-
νίας· ως δε (κατά την 25 Μαρτίου του 1821) έφθασαν εις Καλαμάταν, οι μεν Τούρκοι 
υπό φόβου κατεκλείσθησαν είς τινας πύργους, ο δε Κωνσταντίνος Πιεράκος διετάχθη 
να περιστοιχίση αυτούς, οίτινες μετ’ ολίγον παρεδόθησαν.

»Μετά δέ τινας ημέρας έχων ήδη πλειοτέραν δύναμιν προεχώρη δια της Μεσσηνί-
ας ενθαρρύνων τους εγχωρίους, και κατέλαβε τά τε Γιάλοβα και Πύλα, χωρία κείμενα 
εγγύς Νεοκάστρου. Οι δε πολέμιοι, είτε μη φέροντες αυτόν στρα τοπεδεύοντα εν συνό-
ψει, είτε και ανδριζόμενοι ένεκα του εισελθόντος όχλου εκ τε Λεονταρίου, Ανδρούσης 
και Αρκαδίας, εξήλθον κατ’ αυτού· συμβολής (=συγκρούσεως) δι’ ισχυράς γενομένης 
και ισορρόπου μέχρι τινός, οι Τούρκοι τελευταίον ετράπησαν εις φυγήν. Η εκ προοι-
μίων αύτη νίκη και η είσπλευσις των εκ Σπετσών πλοίων τού τε Νικολάου Βόταση και 
Αναστασίου Κολανδρούσσου ενεψύχωσαν τους Έλληνας, ίνα συστήσωσι στρατόπε-
δον αξιόχρεον· οι δε εν τω φρουρίω πολέμιοι απεκλείσθησαν έκτοτε των επιτηδείων 
και κατά γην και κατά θάλασσαν.

»Οι πολιορκούντες Έλληνες μη έχοντες, ειμή το τυφέκιον όπλον, δεν εδύναντο άλ-
λως, ειμή διά λιμού να εκπολιορκήσωσι φρούρια· Όθεν περιωρίζοντο κυρίως, κατά 
μεν θάλασσαν εις αποκλεισμόν των επιτηδείων, κατά δε γην εις περιστοιχήσεις, ακρο-
βολισμούς και ενέδρας καί ποτε εις συμβολάς, εάν οι Τούρκοι εξήρχοντο έξοδον κατ’ 
αυτών. Ο Κωνσταντίνος Πιερράκος ηυδοκίμη εξαίρετα και μάλιστα εις τας ενέδρας, 
ώστε οι εν τω φρουρίω σπανίως και μετά προφυλάξεως εξήρχοντο εκ των πυλών. Αι-
σθόμενος δέ ποτε αυτούς εξερχομένους και λαμβάνοντας ύδωρ έκ τινων οικιών του 
παραθαλασσίου προαστίου, ενήδρευε προκαταλαβών ταύτας· ως δε οι Τούρκοι εξερ-
χόμενοι ηυλίζοντο, προσέβαλεν αυτούς αίφνης, εξ ων οι μεν έπεσον, οι δε αντεμά-
χοντο, οι δε εκ του φρουρίου επεβοήθουν, τα δε κανονοστάσια επυρεκβόλουν κατά 
των οικιών. Βολίς δε τις διαπεράσασα τον τοίχον, όπου ίστατο απομαχόμενος, το μεν 

319. Δεν αναφέρεται στον κατάλογο που δημοσίευσε ο Βαλ. Μέξας, παρά μόνον ο συνονόματός του 
αδελφός του Πετρόμπεη με αριθ, μητρ. 191.
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όπλον αυτού καταθραύει, αυτόν δε εκ του  τιναγμού ρίπτει κατά γης σχεδόν ημιθανή 
και πλήρη χωμάτων το στόμα μέχρι λάρυγγος· τινές δε των περί αυτών παρατηρού-
ντες έτι πνέοντα επέχεον ύδωρ επί του προσώπου και στόματος και μετά τινα και-
ρόν ανυψώθη διαλυθέντων, ως φαίνεται των εμποδίων της πνοής. Η παράδοξος αύτη 
έγερσις ανεψύχωσε τους κλονιζομένους ήδη στρατιώτας, ώστε δι’ όλης της ημέρας 
εγένοντο προσβολαί και αποκρούσεις και φόνος εξ αμφοτέρων· τέλος δε η νυξ επελ-
θούσα κατέπαυσε την μάχην· και οι μεν Τούρκοι απεχώρησαν εις το φρούριον, οι δε 
Έλληνες απήλθον εις το στρατόπεδον.  

»Παρατηρών δε την πολιορκίαν παρατεινομένην, απεφάσισε να τολμήση την δια 
κλιμάκων άλωσιν του φρουρίου320· σκέψεως δε γενομένης μετά των άλλων αρχηγών 
και των πλοιάρχων, συνέθεντο, τα μεν πλοία να εισπλεύσωσιν εις τον λιμένα, το δε 
πεζόν ταυτοχρόνως να επιβή δια κλιμάκων επί του τείχους. Καταμετρήσας λοιπόν 
το ύψος, κλίμακας κατεσκεύαζε και τους εθέλοντας να διακινδυνεύσωσι προς τοιού-
τον απότολμον επιχείρημα κατέγραφεν· αλλ’ ότε ο διορισθείς καιρός επήλθεν και οι 
κλίμακες προσήχθησαν υπό τινων γενναίων εγγύς σχεδόν του τείχους, οι μεν εκ των 
στρατιωτών εβράδυναν, προφασιζόμενοι και διαθορυβούντες, οι δε αναλογιζόμενοι τα 
χάσματα των πυρεκβόλων, λησμόνησαν πάραυτα όσα εκτός κινδύνου ηνδραγαθίζο-
ντο και μόλις μετά κινδύνου απεχώρησαν οι πλησιάσαντες.

»Η αποτυχία δε αύτη αντί να ελαττώση, επηύξησε τον ζήλον αυτού, όστις εφιλοτι-
μείτο να στενοχωρήση τους εν Νεοκάστρω, αποκρούων τας εξόδους των και προλαμ-
βάνων μακράν τας επιβοηθείας των εκ Μεθώνης πολεμίων. Ειδοποιηθείς δε ποτέ την 
έξοδον τούτων υπό των κατά το Μεσοχώριον321 σκοπών, εξεκίνησε πάραυτα, καίτοι 
πληγωμένος τον μηρόν, και προλαμβάνων αυτούς, ουχί μακράν του φρουρίου προσέ-
βαλε γενναίως και αποκρούσας επανήλθεν αυθημερόν εις το στρατόπεδον, πληγωθείς 
κατά τον πήχυν της δεξιάς χειρός. Ακούων δε συνεχώς τας ανδραγαθίας των άλλων 
αρχηγών ανησύχει και προητοιμάζετο μετά την άλωσιν του φρουρίου πάραυτα να δι-
ατρέξη, όπου η πατρίς και η δόξα προσεκάλει αυτόν· ούτως οι κίνδυνοι, ως φαίνεται 
και αι πληγαί παροξύνουσιν τας φιλοτίμους φύσεις!

»Τελευταίον δε οι εν τω φρουρίω πιεζόμενοι υπό του λιμού και θέλοντες να δια-
σώσωσι γυναίκας και παίδας, παρεδόθησαν δια συνθήκης (7 Αυγούστου 1821). Ο δε, 
πλήρης χαράς την ακόλουθον εξύριζεν το δι’ όλης της πολιορκίας παραιτηθέν γένιον 
κατά Σπαρτιατικόν πένθους έθιμον. Εν δε τούτοις, δρομαίοι τινες προσερχόμενοι, τρέ-
ξον, λέγουσι, προς θεού· οι εν Μεθώνη πολέμιοι επέρχονται πανστρατιά προς ανατρο-
πήν των συμφωνηθέντων. Ο δε ως ήκουσε τον μεν ξυρέα ωθήσας ανίσταται, τα δε 
όπλα αναλαβών εξέρχεται, ως είχεν ημιξύριστος και τους μεν άλλους παραγγέλλει να 
επακολουθώσι, αυτός δε μετά περίπου εκατόν στρατιωτών επορεύετο τροχάδην δια 
του Αιγιαλού σκοπών, ως φαίνεται, να επιπέση κατ’ αυτών όπισθεν και υποτέμη την 

320. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 396-7, όπου αναφέρεται ότι έγιναν ετοιμασίες για έφοδο 
με σκάλες, αλλά τελικά δεν δέχθηκαν  όσοι αρχικά είχαν προθυμοποιηθεί.

321. Το Μεσοχώρι βρίσκεται βορείως της Μεθώνης σε απόσταση μιας ώρας και 10’ λεπτών (4-5 χλμ.).
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εις Μεθώνην αποχώρησιν αυτών. Ενώ δε προχωρών διηρεύνα, πού οι πολέμιοι συγκα-
τοπτεύθησαν πλησίον του φρουρίου εντός σχεδόν βολής κανονίου· και φθάσας κατα-
λαμβάνει θέσιν εύκαιρον και απεμάχετο γενναίως ελπίζων καθ’ οδόν την επιβοήθειαν· 
κατά δυστυχίαν δε ουχί μόνον οι λοιποί δεν επηκολούθησαν, αλλά και οι περί αυτόν 
βλέποντες πολλαπλασιαζομένους τους Τούρκους, είτε υπό φόβου, είτε και υπό ελπί-
δος να λαφυραγωγήσωσιν εις Νεόκαστρον εδραπέτευον κρυφίως και μόνον εξ Σπαρ-
τιάται, εις Κεφαλλήν και ο νεώτερος αδελφός αυτού Νικόλαος Πιερράκος εγκαρτε-
ρούσι μετ’ αυτού, όστις φιλοτιμούμενος απεφάσισε μάλλον ν’ αποθάνη μαχόμενος ή 
να φανή φεύγων υπό φόβου· παρατηρών δε τους πολεμίους προχωρούντας ως εις κύ-
κλωσιν και νομίζων ήδη καιρόν να εφορμήση κατ’ αυτών, υπό βολής τουφεκίου διελ-
θούσης κατά τον δεξιόν οφθαλμόν, πίπτει κατά γης και αποθνήσκει περί το εικοστόν 
τρίτον έτος της ηλικίας· οι δε περί αυτόν, μη δυνηθέντες να λάβωσι τον νεκρόν, αρπά-
σαντες μόνον τα όπλα και τον ανήλικον αδελφόν αυτού επί των ώμων, διεσώθησαν 
ως διά θαύματος, αρκεσθέντων των Τούρκων εις τον αικισμόν (=κτύπημα, ατίμασμα) 
του πτώματος του Κωνσταντίνου Πιερράκου. Ενταύθα λοιπόν τέμνεται και η κεφαλή 
αυτού, όπου και κενοτάφιον ήδη ευρίσκεται και στήλη επ’ αυτού, φέρουσα εγκεχα-
ραγμένον το τε όνομα και τον θάνατον αυτού». 

Οι Τούρκοι του Νεοκάστρου είχαν κακή τύχη. Παρά τις συμφωνίες που είχαν 
υπογραφεί, σκοτώθηκαν από τους πολιορκητές τους. Στην πράξη αυτή οδηγήθη-
καν οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι Μανιάτες322, από την επιθυμία για εκδίκηση του θα-
νάτου του αρχηγού τους. Κατά άλλη όμως εκδοχή αιτία της θανάτωσης των Τούρ-
κων του Νεοκάστρου υπήρξε η προκλητική συμπεριφορά τους προς τους Έλληνες, 
στους οποίους εξακολουθούσαν να φέρονται σαν σε δούλους και παράλληλα η 
επιθυμία εκδίκησης των Αρκαδίων για το φόνο του Γρηγορίου Παπαφωτοπούλου323 
(πατέρα του Αθ. Γρηγοριάδη). 

Τις βάρβαρες αυτές πράξεις δεν μπορεί παρά να τις καταδικάσει ο άνθρωπος 
της εποχής μας, αλλά θα πρέπει να αναλογισθεί τη συνήθη συμπεριφορά των 
Τούρκων, που για αιώνες είχαν υποστεί οι Έλληνες και την οποία ο Αμερικανός 
ιατρός Σάμουελ Χάου324 περιγράφει: «…οι χωρικοί δύσκολα έπαιρναν είδηση για 
μια εισβολή, αν δεν άκουγαν τον καλπασμό των αλόγων και τα άγρια «ούρρα» των 
ιππέων, που ορμούσαν μέσα στα χωριά καταπατώντας και πετσοκόβοντας ό,τι εύρι-

322. «Μόνος ο σημαιοφόρος του πεσόντος Μαυρομιχάλου κατέκοψε υπέρ τα τριάκοντα άτο-
μα, εκδικούμενος, ως ενόμιζε, το αίμα του αρχηγού αυτού». Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 115. 
Πριν κατηγορήσει κανείς τους Έλληνες ας σκεφθεί ότι και οι Τούρκοι της Μονεμβασίας, παρά την αν-
θρωπιστική μεταχείριση που είχαν μετά την παράδοσή τους, όταν πήγαν στη Μικρά Ασία, εκδικήθηκαν 
τα παθήματά τους κατά την πολιορκία, σκοτώνοντας αθώους και αόπλους Έλληνες της Σμύρνης κατά 
εκατοντάδες, ό.π., 116. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 397. Άραγε, πόσοι ακόμη Έλληνες θα σκο-
τώνονταν αν και από το Νεόκαστρο πήγαιναν οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία;

323. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. σ. 398 κ.ε.
324. Σ ά μ ο υ ε λ  Χ ά ο υ, Ιστορική σκιαγραφία της Ελληνικής επανάστασης, έκδ. «Εκάτη», Αθήνα 

1997, σ. 167. Η περιγραφή αυτή είναι από την κάθοδο του Δράμαλη στην Πελοπόννησο.
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σκαν μπροστά τους. Ύστερα περιέτρεχαν πάνω-κάτω τους δρόμους, ανεμίζοντας τα 
ματωμένα γιαταγάνια τους και ρίχνοντας πιστολιές στον αέρα, ώσπου να βεβαιωθούν 
ότι τίποτα δεν είχε μείνει όρθιο για να τους εναντιωθεί και να τους ενοχλήσει. Όταν 
έμπαιναν σε κάποιο σπίτι κι εύρισκαν μαζεμένες γυναίκες, έσφαζαν πρώτα μια-δυό 
απ’ αυτές, για να φοβηθούν οι υπόλοιπες, κι ύστερα τις ανάγκαζαν να μαρτυρήσουν, 
πού είχαν κρυφτεί οι άντρες τους, τ’ αδέρφια τους ή οι γιοί τους. Όταν τους εύρισκαν 
τους έσερναν χάμω, τους κατακομμάτιαζαν και τους αποκεφάλιζαν, «Δώστε μας τα 
λεφτά σας» φώναζαν οι βάρβαροι Τούρκοι. Κι αφού τα έπαιρναν, τότε τις γυναίκες 
που είχαν υποστεί μαρτύρια και προσβολές χειρότερες κι από το θάνατο, τις έσφα-
ζαν, τις ακρωτηρίαζαν, τους έκοβαν τις μύτες και τ’ αυτιά και τις άφηναν πεσμένες, 
πάνω στα ακέφαλα σώματα των συγγενών τους. Καμιά δεν γλύτωνε, εκτός ίσως από 
μερικές όμορφες, που φορτώνονταν με τα λάφυρα και συχνά με αλυσίδες φτιαγμέ-
νες από μύτες και αυτιά, και τις οδηγούσαν σαν τα ζώα. Η θηριωδία δεν τέλειωνε ως 
εδώ. Κάποιοι φυγάδες ίσως να κρύβονταν ή μερικοί πληγωμένοι μπορεί να επιζούσαν. 
Η φωτιά θα αποτελείωνε ό,τι δεν πρόφθασε να ξεκάνει το γιαταγάνι. Έβαζαν φωτιά 
και καθώς οι φλόγες υψώνονταν και τύλιγαν τα πάντα, αυτές οι ανθρώπινες τίγρεις, 
ανέβαιναν στα άλογά τους και κάλπαζαν με άγρια ξεφωνητά, πηγαίνοντας σε άλλα 
χωριά, να αναζητήσουν καινούριο θρίαμβο…».

Η κινητή περιουσία των Τούρκων εν τω μεταξύ είχε φορτωθεί στα πλοία του 
Μπόταση, για να μεταφερθεί μαζί με τους πολιορκημένους σε φιλικά τους λιμά-
νια. Μετά από το φόνο όλων των Τούρκων αποφασίστηκε το φορτίο να θεωρηθεί 
ως λάφυρο και να διανεμηθεί στους δικαιούχους. Σε αυτά τα πλοία επιβιβάστηκε 
ο Γρηγόριος Μεθώνης και ο Αμβρόσιος Φραντζής και πήγαν στις Κιτριές για να τα 
μοιράσουν. Όταν όμως ανοίχτηκαν τα κιβώτια διαπιστώθηκε ότι περιείχαν ευτελή 
μόνο αντικείμενα. Άλλοι κατηγόρησαν τους κληρικούς και άλλοι είπαν ότι λεηλα-
τήθηκαν από τους ναύτες325 και οι νικητές της ξηράς στερήθηκαν των λαφύρων.

Ο Αμβρόσιος Φραντζής326 γράφει ότι μόνο λίγοι Τούρκοι σώθηκαν: «...τους 
οποίους άλλοι Έλληνες φιλανθρωπία κινούμενοι διέσωσαν...». Αναφέρεται ότι ο 
Πούλος Μαυρίκος από τη Μάλτα του Σταυροπηγίου, ο οποίος ήταν γαμβρός του 
Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, κατόρθωσε να σώσει μερικούς από τους Τούρκους 
που είχε ρίξει στο Χελωνάκι ο ορμητικός επίσκοπος Μεθώνης και να τους στείλει 
με ασφάλεια στα Κύθηρα327.

325. Π . Π . Γε ρ μ α ν ο ύ , ό.π., σ. 121. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. σσ. 402 και 404, όπου αναφέ-
ρεται: «...Οι Αρκάδιοι... μείναντες αδικημένοι εκ των λαφύρων και πικραμένοι τόσον από τους ναυτικούς 
καθώς και από τους διαρπάσαντας Μανιάτας και λοιπούς...».  Κατηγορούνται συνεχώς οι Μανιάτες ότι 
άρπαζαν και λεηλατούσαν, αλλά κανενός τα χέρια δεν ήταν καθαρά. 

326. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 400.
327. B o r y  d e  S a i n t  V i n c e n t, Expedition Scientifique de Morea, Sciences Physiques, vol. 

1, p. 354. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Πούλος Μαυρίκος μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821, Λακωνικαί 
Σπουδαί 10(1990)429.
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Η πολιορκία της Μεθώνης328, μετά την παράδοση του Νεοκάστρου, εγκαταλεί-
φθηκε από τους Έλληνες. Εφοδιάστηκε το φρούριό της από τον τουρκικό στόλο 
στις 24 Αυγούστου 1821. Πάλι ενεργοποιήθηκε η πολιορκία το καλοκαίρι του 1824 
χωρίς αποτέλεσμα και αυτή τη φορά.

Η πορεία προς το εσωτερικό του Μοριά

Μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, όπως αναφέρθηκε, ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης, ο Ηλίας Π. Μαυρομιχάλης, ο Σταυριανός Καπετανάκης, ο Ηλίας Σαλαφατί-
νος κ.ά. πορεύθηκαν προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ο δε Νικήτας Στα-
ματελλόπουλος στρατολόγησε στα Πισινά Χωριά (Αλαγονία) και στα Σαμπάζικα 
και προχώρησε και αυτός προς το Λεοντάρι. Παράλληλα από την Ανατολική Μάνη 
βάδισαν προς την Τριπολιτσά ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης με τον Αντώνη Νικο-
λόπουλο και το Δημήτριο Πανάγ. Βενετσανάκη.

Θα πρέπει πάλι να σημειωθεί, ότι στην αρχή της επαναστάσεως ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης δεν ασκούσε ιδιαίτερη επιρροή στους κατοίκους. Κύρος απέκτη-
σε βαθμιαία, διακρινόμενος κατά καιρούς με τις ορθές του υποδείξεις και ενέρ-
γειες. Μερικοί από τους ιστοριογράφους υπερτιμούν τη συμβολή του στην έναρ-
ξη του αγώνος και αυτό αποτελεί λάθος. Αντίθετα ο Ιωάννης Φιλήμων329, παρότι 
θαυμαστής του Θ. Κολοκοτρώνη, γράφει ότι στη μάχη του Αγίου Αθανασίου της 
Καρύταινας απεδείχθη στρατηγικός και διορατικός «...αλλ’ όμως ούτε απήλαυεν έτι 
επιρροήν σοβαράν ούτος, ούτε ηδύνατο αποτελείν μόνος, ό,τι η ομόθυμος και επίσης 
γενναία σύμπραξις πολλών υπισχνείτο».

Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι στις 24 Μαρτίου, πορευόμενος από την 
Καλαμάτα προς την Παλαιά Αρκαδία, έφθασε στη Σκάλα της Μεσσηνίας και 
μαζί με το Γρηγόριο Δικαίο330 έστειλαν επιστολές προς διάφορες κατευθύνσεις, 
για να ξεσηκωθούν και άλλοι Έλληνες. 

Την επομένη το πρωί, όπως έχει αναφερθεί, οι τριακόσιοι στρατιώτες του 
πυροβόλησαν τρεις φορές και οι κρότοι ακούστηκαν στη Μεσσηνία. Τότε οι 
Γαραντζαίοι331 (κάτοικοι της Άνω Μέλπειας) σκότωσαν τους Τούρκους που εί-

328. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 412. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 311.
329. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 147.
330. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 32.
331. Το χωριό Γαράντζα τώρα ονομάζεται Άνω Μέλπεια και ανέδειξε γενναίους πολεμιστές. Ι ω. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ .́ σ. 52. Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ό.π., σ. 53. Ο ί δ ι ο ς, ό.π., σ. 52 αναφέρει 
ότι: «Οι Ανδρουσιάνοι Τούρκοι, 360 άνδρες, μανθάνοντας ότι είμεθα ασκέρι φεύγουν, πάνε σ’ τα 
κάστρα της Μεσσηνίας». Αντίθετα ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, Απομνημονεύματα, τόμ. Ά , σ. 65, κάνει λά-
θος και γράφει: «...Οι Τούρκοι όσοι κατώκουν εις Ανδρούσαν εφονεύθησαν...». Ο Η λ ί α ς  Σ α λ α -
φ α τ ί ν ο ς, ό.π., σ. 19, γράφει ότι οι Ανδρουσιανοί Τούρκοι πήγαν στα κάστρα του Νεοκάστρου και της 
Τριπολιτσάς.
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χαν απομείνει στα χωριά Μπούγα (Καλλιρρόη) και Μήλα (Βαλύρα) και δεν εί-
χαν ακόμη ζητήσει καταφύγιο στα κάστρα.

Στις 25 Μαρτίου, ο Θ. Κολοκοτρώνης332 με την ομάδα του προχώρησε για το 
Δερβένι (στενή διάβαση) του Λεονταρίου, αλλά έμαθε ότι οι Τούρκοι της Καρύ-
ταινας κλείστηκαν στο κάστρο και πήγε στο Δεδέμπεη (σήμερα λέγεται Τριπότα-
μος), ένα χωριό του κάμπου της Μεγαλόπολης. Εκεί ήρθε η πληροφορία ότι οι 
Τούρκοι του Λεονταρίου είχαν εγκαταλείψει τον τόπο τους και κατευθύνονταν στο 
κάστρο της πρωτεύουσας του Μοριά. Την επομένη 70-80 από τους Τούρκους αυ-
τούς, πηγαίνοντας στην Τρίπολη, όταν έφτασαν στο Φραγκόβρυσο, γύρισαν πίσω 
στο Λεοντάρι και σκότωσαν 2-3 Έλληνες. Είχαν σκοπό να μαζέψουν γιδοπρόβατα 
και άλλα εφόδια. Από τις φήμες που κυκλοφορούσαν και μεγαλοποιούσαν τα γε-
γονότα, έμαθαν ότι οι Έλληνες επαναστάτες πορεύονταν προς το Λεοντάρι μαζί με 
τον Κολοκοτρώνη και 20.000 στράτευμα από πεζούς, ιππείς και με κανόνια, οπότε 
γύρισαν έντρομοι στην Τριπολιτσά333, διαδίδοντας τις φήμες και πανικοβάλλοντας 
τους Τούρκους..

Το πρωί της 26 Μαρτίου οι Μανιάτες από το Δεδέμπεη έριξαν τρεις ομαδικούς 
πυροβολισμούς για να πληροφορηθούν οι Έλληνες του κάμπου της Μεγαλόπολης 
την έναρξη της επανάστασης και προχώρησαν προς την Καρύταινα. Όταν έφθα-
σαν εκεί οι Τούρκοι είχαν καταφύγει στο κάστρο τους, αλλά δεν ήταν ακόμη πο-
λιορκημένοι. Με τη βοήθεια των εντοπίων Ελλήνων οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν να 
κλειστούν μέσα στο φρούριο334 και το πρωί της επόμενης, 27 Μαρτίου, ο Θ. Κο-
λοκοτρώνης με τους 300 Μανιάτες έπιασε το στενό του Αγίου Αθανασίου, από το 
οποίο θα περνούσαν οι Τούρκοι του Φαναρίου (περιοχή Ολυμπίας), της Ζάχας, της 
Ζούρτσας και μερικοί Μουντριζάνοι, που πήγαιναν στην Τρίπολη. Ειδοποίησε και 
τον Ηλία Μαυρομιχάλη, που είχε φθάσει στο Λεοντάρι, ο οποίος όμως δεν πήρε 
ποτέ την είδηση αυτή.

Η μάχη με τους Τούρκους του Φαναρίου

Στις 25 Μαρτίου οι Τούρκοι της επαρχίας Ολυμπίας, η οποία τότε ονομαζόταν 
Φανάρι, συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να πάνε για ασφάλεια στην Τριπολιτσά, 

332. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 447-8. Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ό.π., σσ. 53 και 55. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης, ο οποίος πολλές φορές στη «Διήγησή του» εκδηλώνει τα αρνητικά του συναισθήματα 
για τη Μάνη και τους Μανιάτες, γράφει, ότι όταν έφτασαν στο χωριό Δεδέμπεη, οι Μανιάτες του πρό-
τειναν να πάνε στο Λεοντάρι και αυτός ερώτησε: «να πάρωμε χαλκώματα;». Με αυτό ήθελε να τονίσει 
ότι οι Μανιάτες είχαν πάντα το νού τους στη λαφυραγωγία. Ο ίδιος όμως πλούτισε από την επανάστα-
ση και όχι οι φτωχοί πολεμιστές της Μάνης.

333. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 433. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 33.
334. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 56-7. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 337. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο -

ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 55. 
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φοβούμενοι την έκρηξη της επανάστασης των Ελλήνων335. Αυτοί αποτελούσαν ένα 
μεγάλο εμπειροπόλεμο στρατιωτικό σώμα336 με 1400-1700 τουφέκια και θα ήταν 
δύσκολο να ανακοπεί η πορεία τους. Ο Θ. Κολοκοτρώνης είχε ειδοποιηθεί για την 
κίνησή τους και έσπευσε να καταλάβει με τους 300 Μανιάτες το λόφο του Αγίου 
Αθανασίου, που σχηματίζει στενωπό απέναντι από την Καρύταινα, ανάμεσα δε 
στις δύο αυτές θέσεις ρέει ο ποταμός Αλφειός. Εκεί οι Μανιάτες του Πιέρου Βοϊ-
δή-Μαυρομιχάλη και του Παναγιώτη Μπουκουβαλέα337 με τους Παναγιώτη και 
Γεώργη Δουράκη, τον Αλέξανδρο Κιτρινιάρη338 και τον Πέτρο Σεκούρη κατασκεύα-
σαν τα ταμπούρια τους.

Οι Τούρκοι, ερχόμενοι από το Φανάρι, διανυκτέρευσαν το βράδυ της 26ης Μαρ-
τίου στη θέση Σουλτίνα. Το πρωί της 27ης Μαρτίου339 φάνηκε η εμπροσθοφυλακή 
της Φαναρίτικης πορείας που είχε δύο ώρες μάκρος. Μετά από έναν πόλεμο που 
κράτησε 5-6 ώρες οι Τούρκοι με την αριθμητική υπεροχή τους και με την ορμητι-
κότητα την οποία έδειξαν, για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, κατάφεραν 
να απωθήσουν τους Μανιάτες από τη θέση του Αγίου Αθανασίου. Στην αποχώρη-
ση των Μανιατών συνέβαλε και ο τραυματισμός δύο από τους αρχηγούς τους, του 
Πιέρου Βοϊδή και του Παναγιώτη Δουράκη340. Ο Αμβρ. Φραντζής341 αναφέρει ότι 
οι Μανιάτες τελείωσαν τα πυρομαχικά τους και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν.

Όπως γράφει ο Θ. Κολοκοτρώνης342, αφού οι Τούρκοι πήραν τη θέση του Αγίου 
Αθανασίου και βλέποντας οι Μανιάτες ότι έρχεται βοήθεια, πήραν τους τραυματί-
ες τους και έφυγαν. Αυτός έμεινε με πολύ λίγους και προσθέτει: «...εφράξαμεν τον 
τόπον, να μην «περάσουν οι Τούρκοι από το γεφύρι, με 20 ανθρώπους... Κυνηγούμε 

335. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 446 κ.ε. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 53 κ.ε. Ν ι κ. Σ π η -
λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 66. 

336. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 447 τους υπολογίζει σε 1439. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., 
σ. 53, σε 1700. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 66, σε 1500 μαχητές από ένα σύνολο 5.000 περίπου 
κατοίκων.

337. Η παρουσία του βεβαιώνεται από πιστοποιητικό του Θ. Κολοκοτρώνη της 23 Ιουνίου 1836, 
όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκε εκεί και ο γαμβρός του. Α Χ Ε Β Ε, κουτί 142, φάκ. 8.

338. ΓΑ Κ , Γεν. Γραμμ., φάκ. 41, έγγρ. 059 της 31 Μαρτίου 1828.
339. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 447, Κ α ν . Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , ό.π., τόμ. Ά , σ. 155, Μ ι χ. 

Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 83. και Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 66, αναφέρουν ότι η μάχη 
του Αγίου Αθανασίου έγινε στις 27 Μαρτίου. Αντίθετα ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 72 και ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 56, αναφέρουν ότι η μάχη έγινε στις 28 Μαρτίου. Έ φ η ς 
Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Έναρξη της επαναστάσεως στις περιοχές… Φαναρίου κλπ.), ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 94, στις 
29 Μαρτίου.

340. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 83, αναφέρεται στον τραυματισμό του Πιέρου Βοϊδή και 
του Παναγιώτη Δουράκη.

341. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 449,
342. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 57-8. Τον επαναλαμβάνει ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 

83. Ο Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ.Β́ , σ. 62-3, αναφέρει ότι η μάχη έγινε στις 28 Μαρτίου και η γέφυρα 
πιάστηκε από τον Θ. Κολοκοτρώνη με είκοσι άνδρες.
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τους Τούρκους με τα γυναικόπαιδα, 500 ψυχαίς εχάθηκαν εις το ποτάμι της Καρύται-
νας, μην ειμπορώντας ν’ απεράσουν από το γεφύρι, το οποίον το είχαμε πιασμένο...». 
Εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα, πώς με τους 20 άνδρες που του είχαν μείνει, 
έκλεισε το γεφύρι και ανάγκασε τους Τούρκους με τα γυναικόπαιδα, να περάσουν 
από το ορμητικό ποτάμι, που παρέσυρε ζώα και ανθρώπους; Βοήθεια από τους Κο-
λιόπουλους, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν πρόλαβε να φθάσει. Ο Θ. Κολοκοτρώνης, 
που συνήθως εκφράζεται αρνητικά για τους Μανιάτες, για τη μάχη αυτή είπε στα 
απομνημονεύματά του: «Οι Σπαρτιάται έκαμαν τότε έναν πόλεμον, που εμιμήθηκαν 
τον Λεωνίδα· 300 ήτον οι πρώτοι, 1.700 Τούρκοι...».

Ο Σπ. Τρικούπης343 σημειώνει: «...Οι Μανιάται διέπρεψαν επίσης πολεμούντες ολί-
γοι προς πολλούς· μέχρι δε της μεσημβρίας εσκοτώθησαν 16 Τούρκοι και 6 Μανιάται· 
επληγώθησαν και εκ των αρχηγών αυτών ο Βοϊδής και ο Δουράκης. Οι Μανιάται κατα-
ναλώσαντες περί την μεσημβρίαν τα φυσέκια των αφήκαν ην μέχρι τότε κατείχον θέσιν 
και απεσύρθησαν εις τι παρακείμενον πετρώδες ύψωμα παρά την γέφυραν του ποταμού· 
τινές δε αυτών ανεχώρησαν συνοδεύοντες τους πληγωθέντας εις τα ίδια...».

Ο Αμβρ. Φραντζής344 αναφέρει: «...Εν δε μέρος των Μανιατών μη έχοντες πλέ-
ον πολεμεφόδια, ως παραναλώσαντες πάντα όσα είχον εις την μάχην, ζητήσαντες δε 
από τον Θ. Κολοκοτρώνην και αποτυχόντες, ως μη έχοντος και αυτού εις την στιγμήν, 
εκτύπων τους Οθωμανούς με τας πέτρας όντες εφ’ υψηλής θέσεως οι Μανιάται· οι δε 
Οθωμανοί εννοήσαντες καλώς ως εκ τούτου ότι οι Έλληνες είχον έλλειψιν πολεμεφο-
δίων, και αντί σφαιρών πυροβολικών βλέποντες πέτρας, τότε θαρρήσαντες ώρμησαν 
κατ’ αυτών, οίτινες καταλιπόντες την οποία κατείχον θέσιν του Αγίου Αθανασίου ελευ-
θέραν, απεμακρύνθησαν έως δύω τόξων βολής· οι δε Οθωμανοί τυχόντες της ευκαι-
ρίας αυτής, και διαβάντες άπαντες τον λόφον του Αγίου Αθανασίου, συνήχθησαν εις 
την θέσιν την καλουμένην κομμένο τζαμί ενώ δε ητοιμάζοντο να διαβώσι από την 
γέφυραν της Καρυταίνης ο Κολοκοτρώνης μετά Μανιατών καταλαβόντες το έμπρο-
σθεν μέρος της οδού κατά το μέρος της γεφύρας, ήρχισαν να τους κτυπούν εκ νέου 
κατά μέτωπον, οικονομηθέντες και από ολίγα πολεμεφόδια· οι Οθωμανοί θεωρήσα-
ντες ότι δυσκόλως εδύναντο να διέλθωσι εκ της γεφύρας, ήρχισαν την οπισθοδρόμη-
σίν των πάλιν διά της θέσεως του Κομμένου τζαμίου επί σκοπώ του να διαβώσιν από 
του Χαλούλ Αγά διά μέσου ενός μέρους του ποταμού, το οποίον δεν είχε γέφυρα...». 
Ήταν ο θερινός πόρος του ποταμού, που εχρησιμοποιείτο τότε που το νερό ήταν 
λίγο και χωρίς ορμή. Κατά τον Φραντζή πρόλαβαν τους Τούρκους που περνούσαν 
το ποτάμι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και οι Πλαπουταίοι Γιωργάκης και Δημήτριος 
και τους πυροβολούσαν κατά τη διάβαση. 

Ο Ιω. Φιλήμων345 γράφει: «...οι περί τον Κολοκοτρώνην Λάκωνες, την κυριωτέραν 
σχηματίζοντες δύναμιν αυτού, αντέστησαν ισχυροί· αλλά επί τέλους πληγωθέντων 

343. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 124.
344. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 449-50.
345. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 56-7.
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και των δύο αρχηγών Βοϊδή και Δουράκου, ο Κολοκοτρώνης απεσύρθη εις τα πλάγια 
της θέσεως ταύτης και ήνοιξεν δίοδον τοις πολεμίοις, απωλέσας δύο στρατιώτας Λά-
κωνας... οι Λάκωνες λαβόντες τους τραυματίας αυτών ανεχώρησαν... (ο Κολοκοτρώ-
νης) καταλαμβάνει ευθύς, καίτοι μετά ολίγων, άλλην παρά τη γέφυρα του Αλφειού 
θέσιν, φράττων ούτω την δι’ αυτής διάβασιν των εχθρών...».

Ο Ν. Σπηλιάδης346 γράφει για τον Θ. Κολοκοτρώνη: «...όπου την 27 πολεμεί πέ-
ντε ώρας τους Φαναρίτας και δεν τους αφήνει να διαβώσιν... Αλλά κακή τύχη ο Κο-
λοκοτρώνης δεν είχεν πλέον πυριτόβολα, και εβιάσθη μεν να αποχωρήση, κατέλαβεν 
δ’ άλλην θέσιν παρά την γέφυραν του Αλφειού...», από την οποία γέφυρα εμπόδισε 
τους Τούρκους να περάσουν τον Αλφειό, διότι χτυπήθηκαν από τον Κολοκοτρώνη 
και τους Πλαπουταίους. Κατά τη διάβασή τους από τη θέση Χαλούλαγα παρασύρ-
θηκαν από την ορμή του ποταμού περίπου τετρακόσιοι και ακόμη πολλά φορτωμέ-
να ζώα, διότι ήταν ο καιρός που έλιωναν τα χιόνια και το ποτάμι είχε πολύ νερό. Ο 
Ηλίας Σαλαφατίνος347 αναφερόμενος στους πνιγέντες στο ποτάμι δεν δέχεται το 
αριθμό των τετρακοσίων του Σπηλιάδη, αλλά γράφει μόνο για εκατό.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης348 γράφει στα απομνημονεύματά του, ότι η θέση του 
Αγίου Αθανασίου δεν ήταν η κατάλληλη και προσθέτει: «...Οι Μανιάται αφού αντέ-
στησαν γενναίως τρεις σχεδόν ώρας πολεμούμενοι και πολεμούντες, και βλέποντες 
την απελπισίαν των Τούρκων και ότι ήτο αδύνατον να οπισθοδρομήσουν, (επληγώθη 
βαρέως και ο καπετάν Βοϊδής και τέσσαρες άλλοι μπουλουκτσήδες του καί τινες Μα-
νιάται), απεφάσισαν μετά του Μπουκουβαλέα να υποχωρήσουν πολεμούντες, να τους 
αφήσουν τον δρόμον ανοικτόν να διέλθουν και να τους κτυπήσουν την δεξιάν πτέρυγα 
κατά πλευράν μεχρισότου διέλθη το περισσότερον μέρος και τότε αφού ενωθώσι με τον 
Τσανέτον Χριστόπουλον, να τους κτυπήσουν από τα νώτα να τους βλάψουν πολύ, όσον 
δυνηθούν. Και ούτως έκαμαν την υποχώρησιν και οχυρωθέντες άνωθεν του δρόμου εις 
ένα καταράχι πετρώδες, όπου δεν ηδύνατο να τους βλάψη το ιππικόν του εχθρού και 
ούτως διεσώθησαν και όχι ότι έσωσαν τα φουσέκια και απεσύρθησαν, καθώς γράφουν 
οι ασυνείδητοι οι ταρτούφοι ψευδοϊστοριογράφοι των...». Γράφει ακόμη, ότι ο Κολο-
κοτρώνης  με τον υπηρέτη του κατά τη μάχη πήγε μακρυά σε ένα ψηλό λόφο με την 
πρόφαση ότι θα παρατηρεί μήπως οι Τούρκοι κυκλώσουν τους Μανιάτες.

Με σχετική υπερβολή περιγράφει ο Χέρτσβεργ349: «...Αλλά η πορεία αυτών είχε 
προδοθή εις τους Έλληνας και εν τη στενή διόδω του Αγίου Αθανασίου συνήντησαν 
τους πολεμιστάς του Κολοκοτρώνη, εύρον δ’ ενταύθα οι πλείστοι τον όλεθρον το μεν 
εν τη μάχη, το δε εν τοις κύμασι του Αλφειού...».

346. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 67.
347. Η. Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 19.
348. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 156. Ο Τζανέτος Χριστόπουλος ήταν καπετάνιος από την 

Ανδρίτσαινα και με τους άνδρες του παρακολουθούσε από πίσω τους Τούρκους του Φαναρίου κατά την 
πορεία τους προς την Καρύταινα.

349. Γ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 63.
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Από τους αρχηγούς των Μανιατών τραυματίστηκαν ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχά-
λης350 και ο Παναγιώτης Δουράκης351. Σκοτώθηκαν ο Πέτρος Φασσέας352 από τα Κο-
λιμπιτσαίϊκα του δήμου Καρδαμύλης, που ήταν άνδρας της αδελφής τού Παναγιώτη 
Μπουκουβαλέα-Τρουπάκη, ο Δημήτριος Λαχάνης353 από το Οίτυλο και ο Ιωάννης Βα-
σιλάκος-Μιχαλίτσης354 από τον Τσόπακα του Οιτύλου. Τραυματίστηκε δε ο Παναγιώ-
της Μανιατέας355 από τη Χώρα της Ανδρούβιστας (δήμος Καρδαμύλης), ο Δημήτριος 
Φουκέας356 από την Καρδαμύλη, ο Ηλίας Π. Χαριτάκης357 από το Φλομοχώρι και στο 
πόδι ο Θεόδωρος Κουμεντάκος358-Σημάκης από τη Νόμια, ίσως ελαφρότερα και άλλοι 
που δεν είναι γνωστοί. Συνολικά στον πόλεμο εναντίον των Φαναριτών Τούρκων ανα-
φέρεται ότι σκοτώθηκαν  τρεις Μανιάτες και τραυματίστηκαν δεκατρείς359.

Οι Τούρκοι, αφού πήραν τη θέση του Αγίου Αθανασίου, συγκεντρώθηκαν στη 
θέση «Κομμένο Τζαμί» και θέλησαν να περάσουν τη γέφυρα του Αλφειού. Ήταν 

350. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 57. Για τον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη βλέπε: Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 
125, φάκ. αριθ. 59 ή Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 199. Αναφέρεται ακόμη ότι στη 
μάχη του Αγίου Αθανασίου της Καρύταινας ο Λεούτσος Δρακουλάκος-Βουτικλάρης από την Κοίτα του 
δήμου Μέσσης απέσπασε από τα χέρια των Οθωμανών τον τραυματισθέντα σύγαμβρό του Πιέρο Βοϊδή-
Μαυρομιχάλη και στην προσπάθειά του αυτή τραυματίστηκε και ο ίδιος, πέθανε δε από τα τραύματά του 
το 1828. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 52, φάκ. 9 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 153.

351. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 51, φάκ. 35. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., Μανιάτες αγωνιστές, σ. 152-3.  
Αναφέρεται ότι η μάχη έγινε στις 29 Μαρτίου και ότι τραυματίστηκε ο Αθανάσιος Δουράκης, που δεν 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Έ φ η ς  Α λ α μ α ν ή, ό.π., (Έναρξη της επαναστάσεως στις περιοχές… 
Φαναρίου κλπ.), τόμ. ΙΒ́ , σ. 94. Το όνομα του Αθανασίου Δουράκη αντί του Παναγιώτη Δουράκη αναφέ-
ρει λανθασμένα και ο Ιω. Φιλήμων.

352. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 219, φάκ. αριθ. 10 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., 
σ. 247. Σε κατάθεση ενώπιον συμβολαιογράφου ο Ν. Κουτουλέας πιστοποίησε ότι ο Πέτρος Φασσέας 
σκοτώθηκε, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το οχύρωμά του και τον αποκεφάλισαν.

353. Το επικαλείται ο ανιψιός του ιερέας Πέτρος Μενουδάκης, Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 127, φάκ. αριθ. 
21 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 199.

354. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 130, φάκ. αριθ. 65 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 
201-2.

355. Για τον Παναγιώτη Μανιατέα σε πιστοποιητικό από τον Παν. Μπουκουβαλέα, Δημ. Πετρέα και 
Δημ. Ζερβέα  αναφέρεται: «...ετραυματίσθη εις Καρύταιναν από εχθρικόν βόλι εις την δεξιάν χείραν, 
την οποίαν χωλήν έφερεν μέχρι του θανάτου του». Το 1837 η σύζυγός του συνταξιοδοτήθηκε με 16 
δρχ. μηνιαίως. Χαρακτηρίστηκε ως στρατιώτης με αριθ. μητρ. 08846 (013707). Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 119, 
φάκ. αριθ. 29 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές , ό.π., σ. 190.

356. Στα Α. Χ. Ε. Β. Ε., στο φάκελο του Παναγιώτη Τρουπάκη-Δημητρέα, κουτί 213, φάκ. αριθ. 110, 
και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 244, αναφέρεται ότι εξεστράτευσε στην Καρύται-
να και τραυματίστηκε ο στρατιώτης του Δημήτριος Φουκέας.

357. Στη μάχη της Καρύταινας πληγώθηκε στο αριστερό πόδι. Μετά την απελευθέρωση χαρακτη-
ρίστηκε ως στρατιώτης με αριθ. μητρ. 01267 (002700). Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 224, φάκ. αριθ. 34 και Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές , ό.π., σ. 250.

358. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 95, φάκ. αριθ. 91 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., Μανιάτες αγωνιστές, σ. 175.
359. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π.,  τόμ. Ά , σ. 157. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  ό.π., σ. 57, αναφέρει ότι 

σκοτώθηκαν πέντε-έξι.
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όμως πιασμένη από ολιγάριθμους Μανιάτες360. Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης361 
διεκδικεί για τον εαυτό του και τους στρατιώτες του ότι πολέμησαν στο γεφύρι και 
εμπόδισαν τη διάβαση από αυτό των Τούρκων362. Δεν είναι γνωστό αν ήταν μαζί με 
τον Κολοκοτρώνη στη μάχη του Αγίου Αθανασίου ή αν έφθασε με την ομάδα του 
κατά τη διάρκεια της μάχης και έπιασε το γεφύρι.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης363 γράφει ότι αφού οι Τούρκοι πέρασαν από τη θέση 
του Αγίου Αθανασίου: «...έτρεξαν να διέλθουν διά της γεφύρας εις την Καρύταιναν, 
αλλ’ εκτυπήθησαν καρτερικώς από τους κατοίκους των κωμοπόλεων και λοιπούς, οί-
τινες προκατέλαβον την θέσιν εκείνην και εστάθη αδύνατον να ημπορέσουν να προ-
χωρήσουν ουδέ εν βήμα, καθότι το ιππικόν τους δεν ηδύνατο εκεί να τους δώση την 
παραμικράν συνδρομήν...». Τις απώλειες των Τούρκων τις υπολογίζει: νεκροί 176, 
τραυματίες 125 και πνιγέντες 160.

Στο πεδίο της μάχης έφθασαν και άλλα επαναστατικά σώματα, που η συμμε-
τοχή τους στη μάχη είναι αμφίβολη, διότι από άλλους υποστηρίζεται η εμπλοκή 
τους στον ένοπλο αγώνα και από άλλους απορρίπτεται. Δεν φαίνεται να πρόλαβαν 
οι Πλαπουταίοι-Κολιόπουλοι, ο Χριστόπουλος, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Κανέλ-
λος Δηληγιάννης, ο Νικήτας Σταματελλόπουλος και αυτοί που έφθασαν αργότερα 
όπως ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Αναγνωσταράς, οι Κουμουνδουράκηδες κλπ. 

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη μεταξύ των Ελλήνων ήταν 
πολλές και υπερβολικές. Σε επιστολή από το Μαραθονήσι της 2 Απριλίου αναφέ-

360. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 156-7, αμφισβητεί ότι οι Μανιάτες έσωσαν τα μπα-
ρουτόβολα στη μάχη του Αγίου Αθανασίου. Επίσης γράφει ότι στη θέση Χαλούλαγα χτύπησε τους Τούρ-
κους και ο Γεώργιος Πλαπούτας (Κολιόπουλος). Ο  Φ ω τ ά κ ο ς, ό.π., τόμ. Ά . σ. 73, επιβεβαιώνει την 
έλλειψη πυρομαχικών στους Μανιάτες του Αγίου Αθανασίου, παραθέτοντας επιστολή της 28ης Μαρτίου 
1821 του Θ. Κολοκοτρώνη προς την Τζανέτο Χριστόπουλο, με την οποία του ζητεί μολύβι (βόλια) με 
αντάλλαγμα μπαρούτη. Ο Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , ό.π., σσ. 57-8, αναφέρει ότι: «...αν έφθαναν τα Κο-
λιόπουλα ο Γιωργάκης και ο Δημητράκης ήθελε χαλασθούν οι Τούρκοι». Επίσης αναφέρει ότι ο Ηλίας 
Μαυρομιχάλης έφθασε το απόγευμα. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 450, αναφέρει ότι όταν 
περνούσαν οι Τούρκοι από το ποτάμι στη θέση Χαλούλαγα έφθασαν και οι Μανιάτες του Ηλία Μαυρομι-
χάλη από το Λεοντάρι και τους χτύπησαν.

361. Την παρουσία του Χριστόδουλου Καπετανάκη στην Καρύταινα μαρτυρεί ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απο-
μνημονεύματα ό.π., σ. 73, ο οποίος αναφέρει ότι έγινε συμβούλιο αρχηγών, στο οποίο έλαβαν μέρος: 
«Αρχιμανδρίτης Φλέσας, Αναγνωσταράς, Κολοκοτρώνης, Κανέλλος Δεληγιάννης, Ηλίας Μαυρομιχά-
λης, Χριστόδουλος Καπετανάκης, Δ. Παπατσώνης, Κεφάλας, Τζανέτος Χριστόπουλος και οι αδελφοί 
Πλαπούτα».

362. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η, Χριστόδουλος Καπετανάκης, ό.π.,, σ. 5. Ο Παναγιώτης Σπ. Γεωργικέας από 
τη Μεγάλη Χώρα των Γαϊτσών παρουσίασε πιστοποιητικό ότι ήταν σημαιοφόρος του Χριστόδουλου Κα-
πετανάκη και στη μάχη της Καρύταινας είχαν πιάσει το γεφύρι και εμπόδισαν τη δίοδο των Τούρκων. Δεν 
είναι γνωστό αν ο Χριστόδουλος Καπετανάκης ακολουθούσε το Θ. Κολοκοτρώνη ή βάδισε ανεξάρτητα 
των άλλων και έφθασε την κατάλληλη ώρα στη γέφυρα του Αλφειού.  Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 31-Ι, φάκ. 27. 
Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 138.

363. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 157.
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ρεται364: «...Προσέτι σας ειδοποιούμεν ότι οι Φαναρίται Τούρκοι εβγαίνοντας εις Τρι-
πολιτζάν δια να προφυλαχθούν, συναπαντήθηκαν με το εδικόν μας στράτευμα· εσκό-
τωσαν δύο χιλιάδας Τούρκους, άνδρας, γυναίκας και παιδία, και από τους εδικούς 
μας μόνον τρεις ελαβώθησαν...».

Η διάλυση του στρατοπέδου της Καρύταινας

Μετά τη μάχη του Αγίου Αθανασίου και τη διάβαση των Τούρκων του Φανα-
ρίου από τον Αλφειό ποταμό κλείστηκαν όλοι (Καρυτινοί και Φαναρίτες) στο κά-
στρο της Καρύταινας, στο οποίο με δυσκολία θα χωρούσαν διότι ήταν μικρό. Στο 
επαναστατικό στρατόπεδο της Καρύταινας άρχισαν να συγκεντρώνονται διάφορα 
σώματα και ο αριθμός των Ελλήνων έφθασε περίπου τις τέσσερις με έξι χιλιάδες. 
Ο Φωτάκος365 σημειώνει ότι το στράτευμα αυτό ήταν χωρίς γενικό αρχηγό, χωρίς 
πειθαρχία, που έμοιαζε με παζάρι και οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν άρμα-
τα ή είχαν μαχαίρια και σουγκλιά. Ήταν εκεί ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ηλίας Μαυρο-
μιχάλης, οι Κολιοπουλαίοι, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ήρθαν από την Κυπαρισσία 
ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας, οι Κουμουντουράκηδες, οι Καπετανάκηδες, ο 
Παναγιώτης Κεφάλας από το Δυρράχι, ο Μητροπέτροβας από τη Γαράντζα, ο Δ. 
Παπατσώνης από το Ναζήρι (Εύα), οι Μπουραίοι από τους Κωνσταντίνους, ο Τζα-
νέτος Χριστόπουλος από την Ανδρίτσαινα, ο Αθανάσιος Σιώρης από το Ίσαρι366 
κ.ά.  Χωρίς να χάσουν χρόνο τα ελληνικά σώματα ξεκίνησαν την πολιορκία του κά-
στρου, ενώ οι Τούρκοι της Καρύταινας και του Φαναρίου, που δεν είχαν αποθέμα-
τα νερού, τροφίμων και πυρομαχικών, άρχισαν να συζητούν την παράδοσή τους και 
πέτυχαν να αναβάλουν τη λήψη οριστικής απόφασης. Συγχρόνως οι πολιορκημένοι 
έστειλαν αγγελιοφόρους στην Τρίπολη και ζήτησαν βοήθεια. Κάθε παράταση των 
συνομιλιών για παράδοση τούς διευκόλυνε, περιμένοντας τους ομοθρήσκους τους.

Τις προτάσεις των Ελλήνων μετέφερε στους Τούρκους η γριά Σπιριούναινα367, η 
οποία ήταν Μανιάτισσα τροφός του Ηλία Μαυρομιχάλη, που τον είχε ακολουθήσει 
στην εκστρατεία. Τρεις φορές πήγε στους Τούρκους τις προτάσεις των Ελλήνων 
και πάντοτε έπαιρνε την απάντηση «αύριο».

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης368 απευθυνόμενος στους πολιορκημένους έγραψε στο 
Μουστά αγά της Καρύταινας: «...Δεν έχετε πλέον σωτηρίας ελπίδα, διότι και όλοι οι 
Έλληνες του τουρκικού κράτους έλαβον τα όπλα, και ο Σουλτάνος ηχμαλωτίσθη εις την 

364. Α. Α. Χ»Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, Αθήναι 1861, σ. 156.
365. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 74.
366. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 451-2. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 73.
367. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα Ιστορίας υπό Ρήγα Παλαμήδη, Μνημοσύνη 2(1968-

9)391. Της ι δ ί α ς, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός ονομαζομένου Ηλία Σαλαφατίνου, Πρακτικά Ά  Συνεδρί-
ου Λακωνικών Μελετών, 1982, σσ. 136, 147.

368. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 58 και 60.
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Κωνσταντινούπολιν, και το Ναύπλιον εκυριεύθη...». Όταν οι πολιορκημένοι της Κα-
ρύταινας πήγαν στην Τρίπολη και έδειξαν το γράμμα που είχε γράψει ο Κανέλλος, οι 
Τούρκοι αγρίεψαν με τους ομήρους, ιδιαίτερα με το Θεοδωράκη Δεληγιάννη.

Στο στρατόπεδο των Ελλήνων επικρατούσε αισιοδοξία, όπως φαίνεται από 
επιστολή της 30 Μαρτίου του Γρηγορίου Δικαίου369 προς τους Υδραίους: «...Κλει-
σθέντες εις το κάστρο οι Φαναρίται και Καρυτινοί, βαρούνται από τους εδικούς μας. 
Ελπίζω απόψε να παραδοθούν αφεύκτως. Αύριον κινούμεν εις το Κέντρον (την Τρί-
πολη). Τα περιπλέον θέλετε μάθει από το γράμμα μας προς τους Σπετσοϋδριώτας, 
διά να ιδήτε, πόσον η Θεία πρόνοια μας βοηθεί... λοιπόν ενδυθήτε τας περικεφαλαίας 
σας, και προφθάσατε με τους ανδρείους Έλληνάς μας, διά να εορτάσετε μαζί μας την 
εορτήν του Πάσχα (10 Απριλίου) εις Τριπολιτσάν...». 

Οι Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν αναγνωρισμένον έναν από τους ηγέτες τους ως 
γενικό αρχηγό, δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους και δεν μπόρεσαν να σχεδιάσουν 
τον αγώνα τους. Όταν έμαθαν ότι από την Καρύταινα ζητήθηκε η βοήθεια των 
Τούρκων της Τριπολιτσάς, θεώρησαν ότι πρέπει να τοποθετηθεί μια δύναμη στο 
δρόμο προς την Τρίπολη, αλλά κανένας δεν πήγε. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης370 γρά-
φει ότι προτάθηκε να πιαστούν τρεις θέσεις που λόγω της στενότητάς τους ήταν 
κατάλληλες για να εμποδίσουν τους Τούρκους να φθάσουν στην Καρύταινα. Μια 
ήταν η Λαγκάδα, για την οποία προτάθηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης και οι άλλες ήταν 
το Σάλεσι και Αλίκα, που προτάθηκαν ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας και ο Κε-
φάλας αλλά δεν πήγαν, κατά μια εκδοχή, για να μη χάσουν τα λάφυρα.

Ο Μιχ. Οικονόμου371 γράφει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης πρότεινε να πάει στο Σά-
λεσι ο Αναγνωσταράς με 2.000, ή να δώσουν στον ίδιο 500 άνδρες, διότι αυτός δεν 
είχε δικό του σώμα. Ρωτήθηκε ο Αναγνωσταράς ως πρεσβύτερος και απέρριψε και 
τις δύο προτάσεις με την πρόφαση ότι δεν ήταν καλό με τη διάσταση να εξασθενή-
σει το στράτευμα. Ο Θ. Κολοκοτρώνης372 αναφέρει και αυτός ότι πρότεινε να πάει 
ο Αναγνωσταράς στο Σάλεσι με 2.000, αλλά αυτός δεν πήγε. Ο Χριστόδουλος Κα-
πετανάκης373 αποδίδει τη διάλυση του στρατοπέδου στις διαφωνίες μεταξύ Θ. Κο-
λοκοτρώνη, Αναγνωσταρά και Παπαφλέσσα.

Γύρω στις 31 Μαρτίου374 από την Τρίπολη ένα μεγάλο στρατιωτικό σώμα Τούρ-
κων, από χίλιους πεντακόσιους έως τρεις χιλιάδες πεζούς και ιππείς, πήραν το 

369. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 57-8.
370. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π.,  τόμ. Ά , σ. 158-9. Με αυτά συμφωνεί και ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., 

τόμ. Γ ,́ σ. 58, 
371. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 85.
372. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 59. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 58.
373. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η, Χρ. Καπετανάκης, ό.π., σ. 5. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 74.
374. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 59. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 68-9 αναφέρει 

την τετάρτην ημέρα μετά την μάχη της 27ης. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 59, γράφει την 1η Απρι-
λίου. Αντίθετα ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 452, και ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 225, 
αναφέρουν την 30η Μαρτίου.
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δρόμο για την Καρύταινα που απέχει περίπου 7 ώρες. Δεν υπήρχε στο δρόμο ελ-
ληνική ενέδρα και το πέρασμά τους μέχρι τον προορισμό τους ήταν εύκολο. Όταν 
έφθασαν στο χωριό Σάλεσι, δύο ώρες πριν από την Καρύταινα, το πυρπόλησαν 
και βλέποντας τους καπνούς, οι μεν πολιορκημένοι στην Καρύταινα αναθάρρη-
σαν, ενώ οι Έλληνες δεν γνώριζαν τί συμβαίνει. Τελικά ο Θ. Κολοκοτρώνης πήρε 
το άλογό του να πάει να αγναντεύσει με τα ίδια του τα μάτια και είπε ότι αν είναι 
Τούρκοι, θα τυλίξει τη σημαία. Πράγματι έδωσε το σύνθημα ότι έρχονται Τούρκοι.

Τα Ελληνικά σώματα διαιρέθηκαν στα δύο και οι μεν κράτησαν την πολιορκία 
του κάστρου της Καρύταινας, μεταξύ αυτών ήταν και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ενώ 
οι άλλοι παρατάχθηκαν για να αντιμετωπίσουν την ερχομένη εχθρική φάλαγγα. 
Οι Τούρκοι προχώρησαν γρήγορα και σε λίγο έφθασαν κοντά στους Έλληνες, οι 
οποίοι εύκολα διαλύθηκαν. Άμαθοι καθώς ήταν στον πόλεμο, χωρίς γενικό αρχη-
γό, όταν είδαν τους εχθρούς πανικοβλήθηκαν. Μετά από τους πρώτους πυροβο-
λισμούς άρχισαν να φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Άλλοι τράβηξαν νότια 
προς την Καλαμάτα και άλλοι βόρεια στο δρόμο προς τη Δημητσάνα. Στους τελευ-
ταίους ήταν ο Γρηγόριος Δικαίος και ο Κανέλλος Δεληγιάννης.

Οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς πήραν μαζί τους τους ομοθρήσκους τους Φαναρί-
τες και τους κατοίκους της Καρύταινας και γύρισαν στο φρούριό τους.

 Οι Πλαπουταίοι κράτησαν τις θέσεις τους. Γύρω από τον Ηλία Μαυρομιχάλη 
έμειναν οι Μανιάτες375, οι οποίοι πολέμησαν εναντίων των υπεραρίθμων Τούρκων 
του Φαναρίου, τελικά δε υποχώρησαν προς τη γέφυρα. Ο Αναγνωσταράς και ο 
Μπούρας έπιασαν τη γέφυρα του Αγίου Αθανασίου376. Εκεί ήταν και ο Ηλίας Σαλα-
φατίνος, όπου το σούρουπο πήγε και ο Κολοκοτρώνης. Μάχη σημαντική δεν έγινε 
και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες απώλειες, αλλά η απογοήτευση και ο προβληματισμός, 
τί θα γινόταν στο μέλλον άρχισαν να απασχολούν τους Έλληνες. 

Ο Ιω. Φιλήμων377 γράφει: «...εν πάση δε περιπτώσει κυριεύουσιν αι εντυπώσεις 
του κακού μάλλον, ή του καλού· επομένως η ηθική των Ελλήνων ζημία ως εκ της 
αμαχητί διαλύσεως της πολιορκίας κατέστη ανωτέρα της υλικής των Τούρκων επί 
της διαβάσεως του Αλφειού. Εδείχθη αληθώς κατά την σκηνήν της Γόρτυνος πνεύμα 

375. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 164, αναφέρει: «...ο δε Ηλίας Μαυρομιχάλης 
με τους Μανιάτας απέρασεν εκείθεν εις τα Κουτρουμπούχια και Πάπαρι, χωρίς να λιποτακτήση 
ουδείς Μανιάτης, καθώς εμπαθώς αναφέρουν οι ψευδοϊστοριογράφοι...». Εννοεί το Ν ι κ. Σ π η -
λ ι ά δ η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 69.

376. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 60. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 85. Ο Ηλίας Σαλαφα-
τίνος,  γράφει: «...Οι πολιορκούμενοι Φαναρίται βλέποντες τούτο (τη διάλυση των Ελλήνων) έλα-
βον θάρρος και εξήλθον του φρουρίου και συνεκρότησαν μάχην μετά του Ηλία (Μαυρομιχάλη), 
όστις είχε μείνει εις τη πολιορκίαν και αυτή διήρκεσε μόνον ημίσειαν ώραν διά τον περισσότερον 
αριθμόν των Τούρκων·... Ο Ηλίας μετά τη τροπήν διευθύνθη εις την γέφυραν της Καρυταίνης...». 
Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός ονομαζομένου Ηλίας Σαλαφατίνος, ό.π., σ. 136, 
στ. 93.

377. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 147.
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στρατηγικόν και δραστηριότης ο Κολοκοτρώνης· αλλ’ όμως ούτε απήλαυεν έτι επιρ-
ροήν σοβαράν ούτος, ούτε ηδύνατο αποτελείν μόνος, ό,τι η ομόθυμος και επίσης γεν-
ναία σύμπραξις πολλών υπισχνείτο...».

Μετά τη διάλυση του στρατοπέδου της Καρύταινας ο Θ. Κολοκοτρώνης με τον 
Αναγνωσταρά και τον Μπούρα πήραν το δρόμο για τη Στεμνίτσα, οι Κολιόπουλοι 
πήγαν στην Ηλιοδώρα, ο Δικαίος και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ακολούθησαν το 
δρόμο της Δημητσάνας, ο Κανέλλος Δεληγιάννης πήγε στα Λαγκάδια κλπ. Τελικά 
συναντήθηκαν στο Χρυσοβίτσι ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Γρ. Δικαίος, ο Ηλίας Μαυρο-
μιχάλης και προτάθηκε να κατεβούν όλοι στο Λεοντάρι. Ο Θ. Κολοκοτρώνης378, ο 
οποίος ήταν ολομόναχος με μοναδικό σύντροφο ένα άλογο, αρνήθηκε δηλώνοντας 
πως θα μείνει έστω και μόνος εκεί: «δεν έρχομαι, κάθομαι εις τούτα τα βουνά, που 
με γνωρίζουν τα πουλιά και με τρων καλύτερα, γ ε ι τ ον ι κ ά ...». Τότε ο Γρ. Δικαίος379 
είπε στο Δημήτρουλα Δραγώνα από τη Σέλιτσα: «...μείνει μαζί του μην τον φάνε τί-
ποτες λύκοι».  

Η μάχη στο Φραγκόβρυσο

Οι Τούρκοι, όταν γύριζαν από την Καρύταινα, στη θέση Φραγκόβρυσο380 που 
βρίσκεται στο Καλογεροβούνι, κοντά στα ερείπια της αρχαίας Ασέας, συνάντησαν 
ένα σώμα επαναστατών, το οποίο είχε καταλάβει μια οχυρή θέση και περίμενε το 
πέρασμά τους.

Το σώμα αυτό το αποτελούσαν τρεις χιλιάδες οπλοφόροι, κυρίως Μανιάτες και 
Λακεδαιμόνιοι, υπό τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, τον Κυριακούλη Κουτράκο-
Μαυρομιχάλη381, τον Νικήτα Σταματελλόπουλο, τον Π. Γιατράκο κ.ά., οι οποίοι 
αφού τελείωσαν με τους Τουρκοβαρδουνιώτες και την πολιορκία του κάστρου της 
Βαρδούνιας πήγαν στη Βλαχοκερασιά. Όταν έμαθαν για τον πόλεμο που γινόταν 

378. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 62, Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 149, το Δημήτρουλα Δρα-
γώνα ονομάζει Αναγνώστη Δραγώνα. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 80.

379. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 62, Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 87. Σ π. Τρ ι κ ο ύ -
π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 226. Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 149. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως 
ο Δημήτριος Δραγώνας με εντολή της Φιλικής Εταιρείας είχε συνοδεύσει το Γρηγόριο Δικαίο από την 
Κωνσταντινούπολη στο Μοριά. 

380. Αναφέρεται ότι η συνάντηση με τους Τούρκους έγινε στο χάνι της Μαρμαριάς ή στο Καλογερο-
βούνι. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 62., Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 69. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο -
π ο ύ λ ο υ, Μνημοσύνη 2(1968-9)380 και τ η ς  ι δ ί α ς, Πρακτικά Ά  συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, 
ό.π., σ. 137. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήνα 2002, τόμ. Ά , σ. 111. Σ π. Τρ ι κ ο ύ -
π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 225, γράφει: «…επανερχόμενοι απήντησαν προς το Καλογεροβούνι τους υπό τον 
Κυριακούλην Μαυρομιχάλην, τον αδελφόν του Κωνσταντίνον και τον Νικήταν Σταματελλόπουλον, και 
έτρεψαν και αυτούς, φονεύσαντες τον γυναικάδελφον του Γιατράκου…».

381. Στο Φραγκόβρυσο και μετά στη Βλαχοκερασιά ήταν ο Μιχαήλ Μπαρελάκος από την Αρεόπολη, 
ακολουθώντας τον Κυριακούλη Κουτράκο. ΓΑ Κ , Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 087, αριθ. καταλ. 73 και φάκ. 
7, έγγρ. 306.
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στην Καρύταινα, έσπευσαν να πάνε προς τα μέρη εκείνα. Πρώτος ξεκίνησε ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης ο οποίος συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Νικήτα Στα-
ματελλόπουλο, που είχε στρατολογήσει στα χωριά της Αλαγονίας (Πισινά χωριά) 
και πήγαινε στο εσωτερικό του Μοριά382. 

Όταν πλησιάσαν οι Τούρκοι και είδαν ότι εκεί υπήρχε ενέδρα, ανέθεσαν σε ορι-
σμένους στρατιώτες τους να απασχολήσουν τους Έλληνες και ο κύριος όγκος των 
πορευομένων προς την Τρίπολη ακολούθησε παρακείμενη διάβαση και έφθασε 
στον προορισμό του ασφαλής. Στη μάχη που έγινε σκοτώθηκαν μερικοί Έλληνες 
και Τούρκοι. Μεταξύ των φονευμένων ήταν και ο Μανιάτης Ρόζος ή Ευστράτιος 
Μπούμπουνας383 από τον Άγιο Νικόλαο της Μελιτίνης, ο οποίος ήταν αδελφός της 
γυναίκας του Παναγιώτη Γιατράκου.

Ο Φωτάκος384 κάνει άλλη περιγραφή των γεγονότων: «…Τότε κατά το μέρος του 
Φραγκόβρυσου ήτο ο Νικήτας με μερικούς Λεονταρίτας, ο Ηλίας Φλέσας, και ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης και Σταυριανός Καπετανάκης με τους εδικούς των Μανιά-
τας και κάμποσους Μιστριώτας και τους ετουφέκισαν ξέμακρα…».

Όταν πήγαν στην Τριπολιτσά οι Τούρκοι του Φαναρίου και της Καρύταινας, οι 
εκεί μουσουλμάνοι τους ρωτούσαν επιμόνως αν μαζί με τους Έλληνες ήταν και 
Φράγκοι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως μόνοι τους οι Έλληνες αποφάσισαν 
την επανάσταση. Όταν βεβαιώθηκαν ότι δεν υπήρχε Φράγκος, είπαν μερικοί385: «...
ταχύ θα βγώμεν, για χού, να δώσωμεν το νηζάμι των απίστων Γκιαβούρηδων, διά να 
ιδούν ακόμη μίαν φοράν σπαθί και τουφέκι τούρκικον».

Η πολιορκία του φρουρίου της Μονεμβασίας

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την παράδοση του κάστρου της Βαρ-
δούνιας και την αποχώρηση των Τουρκοβαρδουνιωτών και των Τούρκων του Μυ-

382. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σσ. 58 και 61-2 γράφει: «...Τον Νικηταρά, τον είχα σταλμένον 
με 100 νωμάτους εις το Φραγκόβρυσο... Ο Νικηταράς που ήταν εις το Φραγκόβρυσο εκτύπησε τους 
πολλούς, επήρε ζώα, εσκότωσε πέντ’ έξη ανθρώπους, και οι Τούρκοι ετραβίχτηκαν όλοι εις την Τριπο-
λιτζά...».  Κατά τον Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 165, είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι ήταν 
μόνος ο Νικηταράς, διότι μια ομάδα λίγων ανδρών δεν θα ήταν σε θέση να εμποδίσει στρατό μερικών 
χιλιάδων.

383. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου κλπ. ό.π., σ. 137. Μετά την απελευθέρωση 
χαρακτηρίστηκε ως ταγματάρχης (αξιωματικός 4ης τάξεως) με αριθ. μητρ. 00483. Α. Χ. Ε, Β. Ε., κουτί 142, 
φάκ. αριθ. 47 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 208. Αναφέρεται ότι ο γέρο-Σταμά-
της Μπούμπουνας ή Ρόζος ή Ροζάκης ήταν της γενιάς των Μουσούληδων από το Νήφι της Μάνης και 
εγκαταστάθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης. Πήρε μέρος στα Ορλωφικά και με 60 άνδρες αμύνθηκε 
στο μοναστήρι της Ζερμπίτσας. Θεωρείται πρόγονος του Ευστρατίου. Θ. Κ α τ σ ο υ λ ά κ ο υ, Άγνωστο 
επεισόδιο των Ορλωφικών, Λακωνικαί Σπουδαί 5(1980)436. Α . Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ , ό.π., τόμ. Ά , σ. 111 
και 441.

384. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 176.
385. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 454.
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στρά, από την Ανατολική Μάνη ένα σώμα επανασταστών βάδισε υπό τον Κυριακού-
λη Μαυρομιχάλη προς το εσωτερικό του Μοριά και ένα δεύτερο ανερχόμενο σε 900-
1000 άνδρες στράφηκε προς το κάστρο της Μονεμβασίας386, προκειμένου να αρχίσει 
από τις 28 Μαρτίου η πολιορκία του υπό την ηγεσία των Γρηγοράκηδων. Εκεί παρα-
βρέθηκαν ο Δημήτριος Τζιγκουράκος-Γρηγοράκης, ο Τζανετάκης Γεωργ. Γρηγορά-
κης, ο Κωνσταντίνος Αλιτζερίνος-Καβαλιεράκης-Γρηγοράκης, ο Πέτρος Πιεράκης 
(γιός του Πιέρου Μαγγιόρου-Μπεηζαδέ) Γρηγοράκης, ο Δημήτριος Αθανασάκος-
Καβαλιεράκης-Φωκάς387, ο Παν. Κοσονάκος-Φωκάς, ο Ιω. Κατσούλιας, ο Παναγιώ-
της Πετροπουλάκης388 με τα παιδιά του Δημήτριο και Πετρόπουλο, ο Ιωάννης Κρα-
νίδης-Φελούρης κ.ά., αργότερα πήγαν εκεί ο Πιέρος-Μπεηζαντές Γρηγοράκης389, ο 
καπετάν Γιωργάκης Αντ. Γρηγοράκης390 και ο Παναγιώτης Σταρόγιαννης391.

Οι Μανιάτες πολιορκητές της Μονεμβασίας ενισχύθηκαν την επομένη με 250 
επαναστάτες υπό τον Γ. Μιχαλάκη392 και Θ. Γούλελο από την Κυνουρία και Γεώρ-
γιο Δρίβα από την επαρχία της Μονεμβασίας. Παράλληλα το κάστρο από τις 18 
Απριλίου αποκλείστηκε από τη θάλασσα με Σπετσιώτικα393 πλοία υπό τον καπετάν 
Γεώργιο Πάνου. Σε αυτά προστέθηκαν και τα πλοία του Παναγιώτη Μαυρομάτη-
Βουζουναρά και του Πιέρου Νικολόπουλου-Γρηγοράκη από το Γύθειο394.

386. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, Πολιορκία και άλωσις της Μονεμβασίας υπό των Ελλήνων 
το 1821, Αθήνησι 1874, σ. 67.

387. Ο Αλ. Καντακουζηνός του χορήγησε πιστοποιητικό στο όνομα Δημήτριος Αθανασάκος: «Την 
28 Ιουλίου 1821, Μονεμβασία. Ο πατριώτης Δημήτριος Αθανασάκος παρευρέθη εις την πολιορκίαν 
του της Μονεμβασίας κάστρου εξ αρχής μέχρι τέλους και ηγωνίσθη με προθυμίαν και ανδρεία υπέρ 
της πατρίδος, και ως τοιούτος λαμβάνει το παρόν ενυπόγραφον και ενσφράγιστον γράμμα εις ένδει-
ξιν των εκδουλεύσεών του. Π(ρίγκιπας). Α(λέξανδρος). Καντακουζηνός». Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 66, φάκ. 
αριθ. 6. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 158.

388. Χ ρ. Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο π ο ύ λ ο υ, Οι Πετροπουλάκηδες της Μάνης, Αθήνα 1976, σ. 23 κ.ε.
389. Ο Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 255, αναφέρει ότι αρχηγός των Μανιατών από την αρχή 

ήταν ο Πιέρος εννοεί τον Μπεηζαντέ ή Μαγγιόρο Γρηγοράκη, ενώ ήταν ο Πιεράκης, δηλαδή ο γιός τού 
Πιέρου, που ονομαζόταν Πέτρος Πιεράκης-Γρηγοράκης. Άλλοι γράφουν ότι αρχηγός ήταν ο Τζανετάκης 
μπέης Γρηγοράκης, εννοώντας προφανώς τον Τζανετάκη Γεωργ. Γρηγοράκη, που ήταν εγγονός του άλ-
λοτε μπέη Τζανέτου Γρηγοράκη, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από την επανάσταση του 1821. Α π. Β α κ α -
λ ό π ο υ λ ο υ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 352.   

390. Σε επιστολή της 27ης Απριλίου 1821 του Αντώνμπεη από το Μυστρά στον μικρανιψιό του Δημή-
τριο Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη στην πολιορκία της Μονεμβασίας αναφέρεται ότι πηγαίνουν στη Μονεμ-
βασία ο Πιέρος Μπεηζαδές-Γρηγοράκης και ο καπ. Γιωργάκης Αντ. Γρηγοράκης. ΓΑ Κ , Προικοδοτήσεις, 
φάκ. 2, έγγρ. 062 της 27ης Απριλίου 1821.

391. Ο Παναγιώτης Σταρόγιαννης και ο Παναγιώτης Μπουζουναράς αναφέρεται ότι πολέμησαν 
στην Κρήτη, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε και πού. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, ό.π., σ. 131.

392. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 156.
393. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 420. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 69. Δ ι ο ν. 

Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 258.
394. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 156. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 69 κ.ε. Α. 

Δ α σ κ α λ ά κ η , ό.π., σ. 92. 
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Το φρούριο της Μονεμβασίας (Μενεξές κελεσί) ήταν χτισμένο πάνω σε μια άνυ-
δρη395 βραχονησίδα, η οποία ενωνόταν με την κοντινή στεριά με μια γέφυρα αποτε-
λούμενη από δεκατέσσερις καμάρες, και ήταν κτίσμα των Ενετών. Στην άκρη της γέ-
φυρας πάνω στη νησίδα υπήρχε ένας ισχυρός πύργος, για να ελέγχει τη δίοδο.

Στην πόλη της Μονεμβασίας396 ζούσαν περίπου χίλιες οικογένειες Τούρκων μι-
κρού εισοδήματος, οι περισσότεροι των οποίων ήταν εξωμότες και ελληνόφωνοι. 
Ακόμη συγκεντρώθηκαν εκεί και άλλοι μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά και 50-
60 οικογένειες από τα Βαρδουνοχώρια κυρίως τα Λεβέτσοβα (Κροκεές) έφθασαν 
φοβισμένοι στις 22 Μαρτίου. Στο δρόμο τους, όπου συναντούσαν Τούρκους, τους 
μετέδιδαν τον πανικό τους για την επικείμενη απόβαση χριστιανικών στρατευμά-
των. Αυτό έγινε αφορμή να συγκεντρωθούν πολλοί Μουσουλμάνοι της περιοχής 
από τα χωριά Μολάοι, Πάκια, Φοινίκι κ.ά. στο κάστρο397. Ο Μουσταφά μπέης 
προΐστατο των Τούρκων της Μονεμβασίας. Αυτός ειδοποιήθηκε για τις επαναστα-
τικές κινήσεις των Ελλήνων από το Δημήτριο Καλκαντή-Κατσούλια398. Οι Τούρκοι 
όμως δεν ανησύχησαν, διότι από την Ήπειρο ο Χουρσίτ πασάς τους είχε ειδοποιή-
σει ότι ο αποστάτης Αλή πασάς των Ιωαννίνων διέδιδε αναληθείς πληροφορίες για 
επικείμενη επανάσταση των ραγιάδων. Αφού λοιπόν δεν έδωσαν πίστη στα διαδι-
δόμενα δεν φρόντισαν να εφοδιάσουν το κάστρο τους.

Οι Τούρκοι της Μονεμβασίας δεν είχαν κάνει προμήθειες τροφίμων, αντίθετα 
μάλιστα είχαν αδειάσει τις αποθήκες τους κατά συμβουλή των προκρίτων, οι οποί-
οι γνωρίζοντες την επικείμενη επανασταση των Ελλήνων, τους είπαν399: «…Αγάδες, 
επειδή φαίνεται ότι η εφετεινή εσοδεία των καρπών θα είναι μεγάλη και ημείς εδώ 
έχομεν τόσον καρπόν, καλά θα κάμωμεν να μοιράσωμεν αυτόν εις τους χωρικούς, οι 
οποίοι πεινούν και όταν θερισθούν οι νέοι καρποί, γεμίζομεν τας αποθήκας με νέα σι-
τάρια, διότι είναι και φόβος μήπως τα υπάρχοντα, εάν μείνουν ακόμη εν έτος, σαπί-
σωσιν. Οι Τούρκοι επείσθησαν εις την άλλως ορθήν ταύτην συμβουλήν και εξεκένω-
σαν τας αποθήκας…». 

 Οι Έλληνες της Μονεμβασίας ήταν λίγοι, περίπου πενήντα οικογένειες, στο 
σύνολό τους ήταν πτωχοί και απλοϊκοί και δεν είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, 
εκτός από τον Παναγιώτη Καλογερά και τους αδελφούς Δεσποτόπουλους400.

Εκείνες τις ημέρες στο λιμάνι της Μονεμβασίας είχε καταπλεύσει ένα πλοίο 
με 200 Τουρκαλβανούς που ήταν φορτωμένο με εφόδια για την Πρέβεζα, προορι-
ζόμενα για τον αγώνα εναντίον του Αλή πασά. Οι Τούρκοι του φρουρίου κάλεσαν 

395. Γι’ αυτό υπήρχαν τρεις τεράστιες δεξαμενές που συγκέντρωναν το βρόχινο νερό. Ακόμη κάθε 
σπίτι είχε τη δική του στέρνα.

396. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 117.
397. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 417.
398. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 46. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 62.
399. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 66.
400. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 417.
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τους Τουρκαλβανούς σε βοήθεια και αυτοί πιστεύοντας ότι θα λαφυραγωγήσουν 
τη γύρω περιοχή δέχτηκαν την πρόσκληση401.

Επειδή το κάστρο της Μονεμβασίας402 δεν ήταν κατάλληλα εφοδιασμένο με 
τρόφιμα, ένα σώμα Τούρκων του κάστρου, ενισχυμένο με Τουρκαλβανούς του 
πλοίου, αποτελούμενο από 450 μαχητές, βγήκε από τη Μονεμβασία στις 28 Μαρ-
τίου προκειμένου να συλλέξει εφόδια. Μοιράστηκε σε τρεις φάλαγγες, μια κατευ-
θύνθηκε προς τη Συκιά, άλλη προς το Φοινίκι και μια τρίτη προς τον Άγιο Νικόλαο. 
Συναντήθηκαν όμως με τους Μανιάτες, οι οποίοι έρχονταν να πολιορκήσουν το 
φρούριο και άρχισαν οι συγκρούσεις, με τις οποίες οι Τούρκοι απωθήθηκαν μέχρι 
τη γέφυρα του κάστρου της Μονεμβασίας. Σε αυτές τις πολεμικές συρράξεις δια-
κρίθηκε ιδιαίτερα ο Ιωάννης Κρανίδης-Φελούρης403, ο οποίος ήταν ένας από τους 
καπετάνιους του Τζανετάκη Γρηγοράκη.

Όπως αναφέρεται σε ένα πιστοποιητικό, γραμμένο το 1834 στο Γύθειο για το 
Γεώργιο Καλογεράκο404, στις 29 Μαρτίου 1821 σκοτώθηκε στην πρώτη μάχη που 
δόθηκε στο χωριό Φοινίκι, πολεμώντας με αρχηγό τον Τζανετάκη Γρηγοράκη ενα-
ντίον των Τούρκων των Μολάων και των Πακίων.

Ο Μουσταφά μπέης της Μονεμβασίας, που ήταν συνηθισμένος να βλέπει τους 
Τούρκους να ταπεινώνουν και να νικούν τους ραγιάδες, δεν επέτρεψε στους ομο-
θρήσκους του να περάσουν τη γέφυρα ηττημένοι και τους ανάγκασε να συνεχίσουν 
να πολεμούν. Όταν όμως είδε ότι, παρ’ όλη τη γενναιότητα που επιδείκνυαν, η θέση 
τους είχε γίνει δυσχερής και είχαν σημαντικές απώλειες από τα Μανιάτικα όπλα, 
τους επέτρεψε να περάσουν από τον πύργο και να σωθούν. Προηγουμένως όμως 
υποχρεώθηκαν να χαλάσουν ένα μέρος της γέφυρας, που ήταν ξύλινο, για να δια-
κοπεί η επικοινωνία του φρουρίου με τη στεριά. Αυτό ενθάρρυνε τους Έλληνες και 
αύξησε την αυτοπεποίθησή τους. Το πλοίο με τους Τουρκαλβανούς μετά από αυτή 
τη γεύση του πολέμου που έλαβε, έφυγε με τη στρατιωτική δύναμη και τα εφόδια 
που μετέφερε. 

401. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 67.
402. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 418-9. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 67.
403. Οι Φελούρηδες ήταν μεγάλη πατριά της Ανατολικής Μάνης, η οποία ήταν εγκατεστημένη στο 

Βάτα, ένα χωριό κοντά στο Φλομοχώρι όπου είχαν πύργους. Κλάδοι της πατριάς ήταν οι Γιαννουζάνοι, 
Γεωργιτσογιαννιάνοι, Παπαλεκκιάνοι, Πετρακογιανναίοι, Σαλουφιάνοι, Σγουβιάνοι κ.ά. Οι Φελουριάνοι 
το 1820 σκότωσαν τον Τσιγκούριο Γρηγοράκη, ανιψιό του Αντώνμπεη, διότι ήταν σύμμαχος των εχθρών 
τους Λεκκιάνων. Οι Κουτσογρηγοράκηδες με τον Πετρόμπεη και τη συνδρομή των Τούρκων τους πολέ-
μησαν και τους εκτόπισαν από τον τόπο τους. Ο Κρανίδης που ήταν από τον κλάδο των Καρακίτσων-
Φελουριάνων είχε εγκατασταθεί στον Αρχάγγελο και στη Δαιμονιά. Α . Κ ο υ τ σ ι λ ι έ ρ η , Μανιάτικα 
μελετήματα, Αθήνα 1978, σ. 173-6. Ι. Τ α ϊ φ ά κ ο υ, Ανέκδοτα έγγραφα της οικογενείας Φελούρη, Αθήνα 
1968, σ. 4. Ο τελευταίος σφάλλει που θεωρεί την οικογένεια Κουτήφαρη ως κλάδο των Φελουριάνων. Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Κουτήφαρη ή Κουτούφαρη, Λακωνικαί Σπουδαί  14(1998)440. .

404. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 69, φάκ. 92. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 162. Μετά 
την απελευθέρωση για τις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα χαρακτηρίστηκε ως υπαξιωματικός β΄ 
τάξεως με αριθ. μητρ. 04127 (012578)
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Οι Τούρκοι της Μονεμβασίας κρατούσαν με ισχυρή φρουρά τον πύργο που 
ήταν στην είσοδο της νησίδας και κανονιοβολούσαν τους Έλληνες από το φρού-
ριο. Δεν είχαν όμως επάρκεια τροφίμων και αυτό καθιστούσε τη θέση τους δυσχε-
ρή. Ήρθαν σε επικοινωνία με τους Τούρκους του Ναυπλίου και πληροφορήθηκαν 
την κάθοδο του Κεχαγιά και αναθάρρησαν. Τη νύχτα της 17ης προς 18η Μαΐου οι 
Τούρκοι διάλεξαν 140 από τους καλύτερους πολεμιστές τους και με ένα πλοίο το 
οποίο διέθεταν, έκαναν απόβαση για να χτυπήσουν τους Έλληνες στα νώτα τους. 
Είχαν όμως αυτοί ειδοποιηθεί από μια γριά που την έστειλε ο Χατζή Κυριάκος Ια-
τρόπουλος από τη Μονεμβασία και με ενέδρα αιχμαλώτισαν το αποβατικό άγημα. 
Από τους συλληφθέντες άλλους μεν σκότωσαν και άλλους πήραν σκλάβους405. 

Οι πολιορκημένοι της Μονεμβασίας δεν έλαβαν από πουθενά βοήθεια και αυτό 
τους έφερε σε παντελή στέρηση τροφών, ώστε παρατηρήθηκαν και κρούσματα 
κανιβαλισμού. Οι Έλληνες κατόρθωσαν να καταλάβουν τον πύργο της γέφυρας 
μεταφέροντας στρατό με πλοιάρια406. Έλαβαν μέρος 100 Μανιάτες υπό τον Ι. Κα-
τσούλη και 20 εντόπιοι. Αυτό δυσχέρανε τη θέση των Τούρκων. Έγινε και απόπειρα 
εφόδου των Ελλήνων για την κατάληψη του κάστρου, αλλά απέτυχε.

Στις 9 Ιουνίου η Πελοποννησιακή Γερουσία407 από τη Στεμνίτσα πρότεινε στους 
Τούρκους της Μονεμβασίας παράδοση και υποσχέθηκε στους πολιορκημένους 
ασφάλεια ζωής, τιμής, θρησκείας και κινητής περιουσίας, αλλά οι πολιορκημένοι 
δεν πείσθηκαν. 

Στις 20 Ιουνίου οι πολιορκημένοι ζήτησαν να παραδοθούν στον πρίγκιπα Δη-
μήτριο Υψηλάντη408. Στις 22 του ιδίου μήνα ορίστηκε αντιπρόσωπος του Δ. Υψη-
λάντη ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Καντακουζηνός. Η παράδοση του φρουρίου έγινε 

405. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 421. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 224. Ι ω. Φ ι λ ή -
μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 310. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 117. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ -
λ ο υ, ό.π., σ. 78 Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 260.

406. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., καταλ. Δ, κυτ. 35, φάκ. 4, υπάρχει έκθεση του Ε μ μ. Τ σ ο ύ χ λ ο υ, που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εβδομάς» του Αυγούστου 1886, σ. 394 και αναφέρει: «...Όταν ήλθεν η 
ώρα δια να γίνη η έφοδος εις τον πύργον της Μονεμβασίας, κείμενον εκείθεν της γεφύρας πλησίον 
του φρουρίου, οι πρώτοι φανέντες ορμητικοί παρέλαβον αυτόν τον απόρθητον πύργον χωρίς να γίνη 
αιματοχυσία, ειμή μόνον μας εφονεύθη εις υπαξιωματικός Γεώργιος Γόρελος (Γούλελος), υιός του 
τότε Γκοτζάμπαση, και άλλοι δύο, ο εις Λάκων και ο έτερος Κυνουριεύς...». Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό -
π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 83.

407. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 81-2. Ακολουθούν άλλα έγγραφα για την παράδοση, 
ο Πετρόμπεης έγραψε στο Γεώργιο Πάνου, αν χρειαστεί για την παράδοση της Μονεμβασίας να πάει 
εκεί και προσθέτει: «...και ο ερχομός μας θέλει εμποδίσει οπωσούν και τα αναμεταξύ των Γληγοριάνων και 
λοιπών ενδεχόμενα εναντία...». Προφανώς υπήρχαν προστριβές μεταξύ των Γρηγοράκηδων από την πα-
ρουσία των Φελούρηδων, οι οποίοι είχαν σκοτώσει τον Γρηγόριο-Τσιγκούριο Γρηγοράκη από τον κλάδο 
των Κουτσογρηγοράκηδων, ενώ είχαν την υποστήριξη από τον κλάδο του Τζανήμπεη. Α ν α ρ γ. Κ ο υ -
τ σ ι λ ι έ ρ η, ό.π.. σ. 495.

408. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 264 κ.ε. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 393.
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στις 23 Ιουλίου χωρίς αξιόλογες παρεκτροπές409 από μέρους των Μανιατών. Αλλά 
όταν οι Τούρκοι πρόσφυγες από τη Μονεμβασία πήγαν στην Μ. Ασία και τη Χίο, 
για να εκδικηθούν, σκότωσαν αθώους και αόπλους Χριστιανούς. Στη Σμύρνη στις 
10 Οκτωβρίου 1821 σκότωσαν τετρακόσιους χριστιανούς και πάλι στις 8 Νοεμ-
βρίου, εορτή των Ταξιαρχών, σκότωσαν στην Αγία Φωτεινή της Σμύρνης πάνω από 
πεντακόσιους410. Όταν έγιναν το 1822 οι σφαγές στη Χίο οι Τούρκοι πρόσφυγες της 
Μονεμβασίας411 έδειξαν ιδιαίτερη σκληρότητα, παρά το γεγονός ότι είχαν ανθρωπι-
στική αντιμετώπιση.

Ο εφημέριος της μητρόπολης Μονεμβασίας Δημήτριος Βώβος έγραψε μέσα σε 
ένα Ευαγγέλιο ένα βραχύ χρονικό, που μετά τη διόρθωση της ορθογραφίας του, είναι 
το ακόλουθο412: «...Ευρισκόμενος εγώ ο κάτωθεν υπογεγραμμένος εδώ κάτοικος εν Μο-
νεμβασία με παιδιά μου, εφημέριος χριστιανών χρόνων (;χρόνους) 14: απέκλεισαν, με 
ημάς όλους τους χριστιανούς, τους Τούρκους του καζά μέσα εις το κάστρο από το ένα 
μέρος οι Σπαρτιάτες Έλληνες και από άλλο διά θαλάσσης καράβια πετζιώτικα και έκα-
ναν πόλεμο με τους Τούρκους διά να πάρουν το κάστρο και ετραβήξαμε πείνα φοβερή, 
τόσον οπού ετρώγαμε άλογα, βράχια της θαλάσσης, αραποσυκιές, οι Τούρκοι έτρωγαν 
γάτες, σκυλιά, τέλος πάντων και ανθρώπινο κρέας413 και παιδιά τουρκόπουλα έσφαζαν 
έως 18. Ημείς οι χριστιανοί τα νδικάν μας παιδιά με κάθε τρόπον... τα εβγάναμε έξω 
κρυφώς και περάσαντες μήνες 4: από τον αποκλεισμόν Ιουλίου 25: ημέρα Σαββάτο με 
συνθήκη επαράδωσαν οι Τούρκοι το κάστρο των χριστιανών και Κατακουζηνού Αλε-
ξάνδρου και από την πείνα τη μεγάλη εψόφησαν οι ταλαίπωροι από 5 χιλιάδες ψυχές 
οπού ήτον, επτακόσιες ψυχές μόνον εγλύτωσαν και τους απέρασαν εις την ανατολή, έτζι 
φύγαν και εδώ έμειναν ολίγοι. Το είχαν οι Τούρκοι το κάστρον εις χείρας τους από Βενε-
τσιάνους έως οπού το πήραν οι χριστιανοί χρόνους 108 (106):

Εγώ ελάχιστος Δημήτριος ιερεύς Βώβος εφημέριος της αγιοτάτης μητροπόλεως 
Μονεμβασίας έγραψα».

Μεταξύ των θυσιασθέντων Μανιατών κατά την πολιορκία του φρουρίου, την 1η 
Ιουνίου 1821, ήταν και ο Κωνσταντίνος Δημητρίου-Καβαλιέρη Γρηγοράκης, γνω-
στός ως Αλιτζερίνος414, το σώμα του οποίου διαμελίστηκε από έκρηξη βόμβας από 
το φρούριο και όπως αναφέρεται: «...κατακοπείς εις μικρά τεμάχια».

409. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 76. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 117 και 120. 
Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 146-7. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 207 και 224. Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σσ. 65, 70-72. Έκτροπα έγιναν από τους Λάκωνες, οι οποίοι λεηλάτησαν 
τις αποθήκες του φρουρίου. Ακόμη κατηγορήθηκε ο Αλ. Καντακουζηνός και ο Γ. Πάνου για ιδιοτέλεια.

410. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 290 και Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 225.
411. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 79. 
412. Γε ω ρ γ ί ο υ  Δ .  Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ, Η Μονεμβασία και η ενδοχώρα της, Αθήνα 

2001, σ. 65. Αραποσυκιές είναι οι φραγκοσυκιές. Η τουρκική κατοχή της Μονεμβασίας είχε διάρκεια 106 
έτη. Το βιβλίο είναι προσφορά του κ. Νεκτάριου Σκάγκου

413. Στον κανιβαλισμό αναφέρεται και ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 65.
414. Α. Χ. Ε. Β. Ε., φάκ. 588, έγγρ. 1937-40. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 145. 
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Από ένα έγγραφο415 της 20ης Σεπτεμβρίου 1824, γραμμένο από τους ιερείς και 
λαϊκούς της Λάγιας, γνωστοποιούνται στη Διοίκηση οι φονευθέντες στην πολιορ-
κία της Μονεμβασίας, που είναι οι ακόλουθοι: Βασιλάκος Δημήτριος, Βασιλάκος 
Πέτρος, Γιαννακάκος Παναγιώτης, Γιαννόπουλος Νικολός, Μιχελής Θεοδωρακά-
κος, Λιμπερόγγονας Πέτρος416, Λιμπερόγγονας Σαμπάτης, Μελάς Μούγιος, Νικο-
λόπουλος Γιάννης και Πουλημενάκος Γιάννης.

Ο Μαυροειδής Ντεκουλάκος-Πιεράκος417 από τις Πιόντες της Λάγιας σκοτώ-
θηκε στην πολιορκία της Μονεμβασίας και ο αδελφός του Νικόλαος τραυματίστη-
κε στο δεξί του χέρι418. Επίσης αναφέρθηκε στην Επιτροπή  Στρατιωτικών Εκδου-
λεύσεων ότι ο Μιχαήλ Κυριάκου-Τσίκλος, από τη Λάγια, σκοτώθηκε στην πολι-
ορκία της Μονεμβασίας και χαρακτηρίστηκε ως υπαξιωματικός Ά  τάξης με αριθ. 
μητρ. 01270 (002703).

Σε πιστοποιητικό που χορήγησε στη Μονεμβασία στις 17 Ιουλίου 1821 ο Αλ. 
Καντακουζηνός, στο Δημητράκη Τζιγκουράκο-Γρηγοράκη, αναφέρονται τα ακό-
λουθα: «Φανερώνομεν δια του παρόντος μας, ότι ο καπετάν Δημητράκης Γρηγοράκης 
παρευρέθη εις την πολιορκίαν της Μονεμβασίας από 25 Μαρτίου μέχρι της σήμερον, 
τώρα δε αναχωρεί μετά των στρατιωτών του εις Τριπολιτζάν κατά την επιταγήν, την 
οποίαν του εδώκαμεν Νο 19 και 26, προς δε απόδειξιν τούτου δίδομεν αυτώ το παρόν 
μας ενσφράγιστον.

1821 Ιουλίου 17.   Εν Μονεμβασία.    Π: Α: Καντακουζηνός419».
Αναφέρεται ότι κατά διαταγήν του Αλ. Καντακουζηνού διορίστηκαν φρού-

ραρχοι του κάστρου της Μονεμβασίας ο Τζανετάκης Γρηγοράκης και ο Δημήτρι-

Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως ανθυπολοχαγός (οπλαρχηγός εβδόμης τάξεως) με αριθ. 
μητρ. 01860. Οι απόγονοι του Κωνσταντίνου-Αλιτζερίνου Γρηγοράκη φέρονται με το επώνυμο «Αλιτζε-
ρινάκος».

415. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 24, έγγρ. 021 της 20 Σεπτεμβρίου 1824. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 156.
416. Ο Πέτρος Λιμπερόγγονας ήταν από την Κοίτα και η σύζυγός του Κυριακή παρουσίασε στην επι-

τροπή εκδουλεύσεων πιστοποιητικό του Αναστ. Μαυρομιχάλη και Νικ. Πιεράκου, στο οποίο αναφέρεται 
ότι έλαβε μέρος στην πολιορκία της Μονεμβασίας «...ένθα αγωνισθείς γενναίως και καρτερικώς έπεσεν 
ενδόξως φονευθείς υπό σφαίρας πυροβόλου (κανονίου)...». Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως 
ανθυπολοχαγός (οπλαρχηγός εβδόμης τάξεως) με αριθ. μητρ. 02583. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 114, φάκ. αριθ. 
90. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές ό.π., σ. 189. Ο Πέτρος Λιμπερόγγονας (από τη γενιά των 
Κουτρουλιάνων) στις 3 Μαΐου 1817 στο Λιμένι υπέγραψε συμφωνία με τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, 
να παραλάβει από τη γούβα του δευτέρου το συγγενή του Γιαννάκη Αθανασάκο με την υπόσχεση ότι, αν 
ξανακάνει αδίκημα, θα υποχρεωθούν οι Κουτρουλιάνοι στην καταβολή 2.000 γροσίων και στην ανοχή 
δύο φονικών. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Η ανθρωποκτονία (το φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν Μάνη, Παράρτ. 
«Ελληνικών», αρ. 4, Προσφορά εις Στιλπ. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 367-8.

417. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 215, φάκ. αριθ. 82. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές ό.π.,
σ. 213.

418. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 150, φάκ. αριθ. 78. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές ό.π.,
σ. 213.

419. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η,  φάκ. Γ. Γρηγοράκη, έγγρ. αριθ. 2.
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ος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης. «...Αλλ’ ο Τσανετάκης απατήσας τον Τσιγκουράκον 
έφερεν αυτόν εις την πόλιν δια να τον φιλεύση, και ούτω τον αφήκε εκεί και αυτός 
ανέβη εις την ακρόπολιν και ηρνήθη έπειτα προς τον Τσιγκουράκον την άνοδον, και 
δια την απάτην ταύτην θυμωθείς ούτος έφυγεν από την Μονεμβασίαν420...». Ο Τζανε-
τάκης παρέμεινε φρούραρχος του κάστρου της Μονεμβασίας μέχρι την άνοιξη του 
1823. Ο Τζανετάκης Γρηγοράκης421 γράφει σε αναφορά του ότι υπηρέτησε φρούραρ-
χος Μονεμβασίας επί 19 μήνες, μέχρι την εθνοσυνέλευση του Άστρους και σημειώ-
νει ότι τον αδίκησε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης «φυλάττων εις εμέ παλαιά πάθη». 
Ίσως αναφέρεται σε παλαιές έχθρες των οικογενειών των ή στη συμπεριφορά του 
προς το Δημήτριο Τσιγκουράκο, που ήταν πρώτος εξάδελφος του Πετρόμπεη.

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι, τόσο στην Καλαμάτα όσο και στη Μονεμβασία 
η συμπεριφορά των Μανιατών υπήρξε άψογη. Δεν ακούστηκαν ούτε αξιόλογες λεηλα-
σίες, ούτε άλλες αταξίες. Μήπως δεν έφταιγαν μόνο οι Μανιάτες για τις λεηλασίες που 
έγιναν, αλλά κάνοντας ότι και οι άλλοι, δέχονταν αυτοί τη γενική κατακραυγή;

Η αιχμαλωσία δύο τουρκικών πλοίων στο Γύθειου

Στις αρχές Απριλίου422 1821, όταν ακόμη δεν είχε γίνει παντού γνωστή η έναρξη 
της Ελληνικής επανάστασης, δύο τουρκικά πλοία, το ένα βρίκι και το άλλο λεύκα, 
αναγκάστηκαν να προσορμισθούν στο Γύθειο λόγω ισχυρών ανέμων. Ήταν φορτω-
μένα με τρόφιμα και πυρομαχικά, πήγαιναν δε από την Κωνσταντινούπολη στην 
Πρέβεζα για τις ανάγκες των Τούρκων που πολεμούσαν εναντίον του Αλή πασά 
των Ιωαννίνων. Όταν φάνηκαν τα τουρκικά πλοία, ο Μπεηζαντές Γιωργάκης Τζαν. 
Γρηγοράκης423 κατέβασε την επαναστατική σημαία από τον πύργο του Μαραθονη-

420. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, ό.π., σ. 131 και τ ο υ  ι δ ί ο υ,  Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 137. Στις 26 Απριλίου 1822 ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης πληρώθηκε από την Πελο-
ποννησιακή Γερουσία με 2.000 γρόσια, διότι φύλαξε το κάστρο της Μονεμβασίας με 40 στρατιώτες από 
τις 26 Μαρτίου μέχρι τις 26 Απριλίου 1822. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 1, έγγρ. 017. 

421. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αιχμαλωσία Τουρκικών πλοίων εις το Γύθειον (1821) και άλλες συναφείς 
ειδήσεις, Πρακτικά Ά  τοπικού συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, Αθήναι 1982-3, σ. 94-5.

422. Ο Α ν ώ ν υ μ ο ς, Ιστορικαί αλήθειαι συμβάντων τινών της Μάνης, Αθήναι 1858, σ. 57, αναφέρει 
ότι τα πλοία κατέπλευσαν στο Γύθειο στις 5 Απριλίου. Πιστοποιητικό που χορηγήθηκε το 1865 στον 
Γεώργιο Μυλωνάκο αναφέρει στα μέσα Απριλίου. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 144, φάκ. αριθ. 50. Σ τ. Κ α π ε -
τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές ό.π., σ. 210. Ο Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 259, αναφέρει κατά 
το τέλος Απριλίου. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης σε επιστολή του της 10ης Απριλίου προς τον Αντών-
μπεη Γρηγοράκη αναφέρεται στα τουρκικά πλοία με τα εφόδια, επομένως η πρώτη εκδοχή είναι ορθή. 
Α π . Δ α σ κ α λ ά κ η , Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 78 κ.ε. Βλέπε ακόμη: Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
Αιχμαλωσία κλπ., ό.π., σ. 88.

423. Η όλη επιχείρηση ήταν υπό τις οδηγίες του και η προσφρά του στην αγωνιζόμενη πατρίδα υπήρ-
ξε μεγάλη. Η επιτροπή που χορηγούσε τα «Αριστεία» του απελευθερωτικού αγώνα του απένειμε το σι-
δερένιο, το οποίο έδιναν στους απλούς στρατιώτες. Όταν το αργυρό αριστείο, το προοριζόμενο για τους 
αξιωματικούς, το έδιναν σε άτομα που κατά την επανάσταση ήταν μικρά παιδιά, αναλογίζεται καθένας 
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σίου και ανέβασε την τουρκική. Με την ενέργεια αυτή οι Τούρκοι έμειναν ανυποψί-
αστοι και ο Μπεηζαντές Γιωργάκης διήυθυνε την επιχείρηση με επιτυχία.

Ο Φωτάκος424, επικαλούμενος τη μαρτυρία του Δημ. Σαββάκη425 ο οποίος ήταν 
ναύτης σε ένα από τα τουρκικά πλοία, γράφει: «...οι κάτοικοι του Γυθείου έτρεξαν 
με τα όπλα των κρυμμένα, εμβήκαν εις τας λέμβους και ανέβησαν εις τα πλοία, άλλοι 
μεν εξ αυτών έμειναν εις το κατάστρωμα των πλοίων, άλλοι δε ανέβηκαν επάνω εις 
τα κατάρτια των και άρχισαν να μαζεύουν τα πανιά των. Ταύτα ιδόντες οι Τούρκοι 
ευχαριστήθηκαν, νομίζοντες ότι είναι καλοί άνθρωποι και υπήγαν να τους βοηθήσουν. 
Αλλά αφού εδίπλωσαν τα πανιά, καταβάντες συνέλαβον μετά των επί του καταστρώ-
ματος τους Τούρκους τους έβγαλαν έξω εις την ξηράν και τους εφυλάκισαν...».

Ο Δημήτριος Γεωργ. Γρηγοράκης χορήγησε ένα πιστοποιητικό στον Γεώργιο 
Μυλωνάκο426 για την επιχείρηση αυτή, στην οποία έλαβαν και οι δύο μέρος. Ανα-
φέρεται ότι η κατάληψη των πλοίων έγινε με ρεσάλτο, δηλαδή με έφοδο, κατά την 
οποία ανέβηκαν με τα όπλα κρυμμένα και οι Τούρκοι παραπλανήθηκαν. Σημειώ-
νεται ακόμη ότι: «...εις την εποχήν δε εκείνην καθ’ ην ημείς κατελάβομεν τα πλοία εις 
Τούρκος γραμματικός του βρικίου επήγε να βάλη φωτιά εις τον τζιπχανέ (πυρομα-
χικά) να μας αναποδογυρίση όλους μαζί με αυτόν, αλλ’ εννοήσαντες ημείς τούτο τον 
συνελάβομεν και του εδώσαμεν τα επίχειρα της κακίας του...».  

Το φορτίο των πλοίων427 αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για την έναρξη της 
επανάστασης, διότι υπήρχε τότε μεγάλη έλλειψη πυρομαχικών και δυσκολία στην 
εξεύρεση τροφών. Εφοδιάστηκαν δε από τα πλοία αυτά τα στρατόπεδα τα προερ-
χόμενα από το Λακωνικό και Μεσσηνιακό κόλπο.

Τα πλοία428 που αιχμαλωτίστηκαν το ένα παραχωρήθηκε στον πλοίαρχο Ιωάννη Πε-
τρουνάκο και έλαβε μέρος στον αποκλεισμό της Κορώνης και το άλλο συμμετείχε στον 
αποκλεισμό της Μονεμβασίας με πλοίαρχο το Δημήτριο Νικολοπουλάκο-Γρηγοράκη.

πως γινόταν η διαχείρισή τους. ΓΑ Κ , Αριστεία, φάκ. 81, έγγρ. 196. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία του 
1821 κλπ., ό.π., σ. 47.

424. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, ό.π., σ. 131. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η έναρξις της 
επαναστάσεως κλπ. ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)56-57.

425. Ο Δ. Σαββάκης ήταν από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας και εγκαταστάθηκε στο Γύθειο, τιμήθη-
κε με το αργυρό αριστείο του αγώνα. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές κλπ., ό.π., σ. 230. Τ ο υ 
ι δ ί ο υ, Αριστεία του 1821 κλπ., ό.π., σ. 234. 

426. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 144, φάκ. αριθ. 50. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, 
ό.π., σ. 210. Το περιεχόμενο του πλοίου σημειώνεται σε αναφορά του Τζανετάκη Γρηγοράκη, Κ. Λ. Κ ο -
τ σ ώ ν η, Αιχμαλωσία κλπ., ό.π., σ. 88, στιχ. 78 κ.ε. και στη σ. 93, υποσημείωση 2  αναφέρονται τα είδη 
που μετέφερε το πλοίο

427. Στο φάκελο του Γ. Μυλωνάκου βρέθηκε και ένα έγγραφο με την ποσότητα των εφοδίων που 
υπήρχαν στα πλοία. Η λεύκα είχε 9.400 κοιλά κριθάρι και το βρίκι είχε: 2 κασέλες φουσέκια, 1037 καντά-
ρια παξιμάδι, 200 ζεμπίλια ρύζι, 210 ζεμπίλια φακή, 130 βαρέλια ελιές, 16 βοϊδοασκιά  βούτυρο προς 390 
το καθένα, 33 μεγάλα βαρέλια λάδι, 30 μεγάλα βαρέλια ξύδι, 30 βαρέλια αλάτι, 3000 οκάδες κρεμμύδια, 
3 βαρέλια καφέ κλπ. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 144, φάκ. αριθ. 50

428. Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, ό.π., σ. 132.
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Οι Μανιάτες στο ναυτικό αγώνα

Επειδή οι δρόμοι στη Μάνη δεν ήταν ασφαλείς, οι Μανιάτες, όποτε επέτρεπαν 
οι καιρικές συνθήκες, προτιμούσαν να μετακινούνται από τη θάλασσα. Τα λιμανά-
κια και οι όρμοι στις ακτές της Μάνης ήταν πολυάριθμοι και εξυπηρετούσαν τις 
ανάγκες των κατοίκων. Όλοι οι καπεταναίοι που είχαν πρόσβαση στη θάλασσα εί-
χαν πλοιάρια. 

Η Μάνη λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της διαμόρφωσης των θαλασσί-
ων συνόρων της από παλαιότερα ήταν γνωστή ως εστία πειρατών429. Πολλοί από 
τους Μανιάτες εργάζονταν σε πλοία της Ύδρας και των Σπετσών, όταν το εμπόριο 
των νήσων αυτών ήταν σε ακμή. Τα τελευταία χρόνια της Ηγεμονίας ο μπέης της 
Μάνης ήταν υποχρεωμένος να στέλνει ναύτες στον ναύσταθμο της Κωνσταντινού-
πολης από του Αγίου Γεωργίου μέχρι του Αγίου Δημητρίου. Με τις ευκαιρίες αυ-
τές που τους δίνονταν οι Μανιάτες αποκτούσαν γνώσεις ναυτικές, οι οποίες τους 
βοηθούσαν να επιδίδονται σε ναυτικά επαγγέλματα, αλλά  και στην πειρατεία. Σε 
χρονιές με πενιχρή γεωργική παραγωγή οι Μανιάτες αναγκάζονταν να συμπληρώ-
νουν το βιοπορισμό τους με την πειρατεία, η οποία γνώρισε ακμή στα χρόνια του 
Ιμπραήμ 1825-1828. Εκείνον τον καιρό άλλοι Μανιάτες επιδίδονταν στη δίωξη του 
λαθρεμπορίου με τα λιμάνια που έλεγχε ο Ιμπραήμ και άλλοι έκαναν οι ίδιοι λα-
θρεμπόριο.

Η συμβολή των Μανιατών στο ναυτικό αγώνα δεν υπήρξε αξιόλογη. Δεν πρέ-
πει όμως και να αγνοηθεί τελείως. Τα λίγα πλοία, τα οποία είχαν οι Μανιάτες στην 
έναρξη της επανάστασης, τα εξόπλισαν και έλαβαν μέρος στον αποκλεισμό της 
Μονεμβασίας και της Κορώνης. Άλλα χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορές στρατευ-
μάτων και εφοδίων, ενώ άλλα συμμετείχαν στην καταδίωξη τουρκικών εμπορικών 
πλοίων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρουμε τα μανιάτικα σκάφη τα οποία συνέ-
βαλαν στον αποκλεισμό της Μεθώνης και της Κορώνης στα χρόνια του Ιμπραήμ. 
Παράλληλα μανιάτικα πλοία ενοχοποιήθηκαν για λαθρεμπόριο με τους Αιγυπτί-
ους. Μανιάτες επάνδρωσαν πυρπολικά ή άλλα πολεμικά σκάφη και πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους, μερικοί δε έπεσαν θύματα του αγώνα.  

Ο Μιχαήλ Δραγωνάκος-Γρηγοράκης430, από το Σκουτάρι της Μάνης, συνεργά-
στηκε με τους Ψαριανούς και οδηγούσε το πυρπολικό «Φλόγα». Στις 19 Νοεμβρί-
ου 1821 η βουλή της νήσου των Ψαρών τον κατέταξε στους πυρπολητάς. Έκτοτε 
συνέχισε την πολεμική του δράση στην ξηρά και σκοτώθηκε στην πολιορκία του 
Ναυπλίου. Μετά την απελευθέρωση για τη ναυτική του δράση χαρακτηρίστηκε ως 
πυροβολιστής με αριθ. μητρ. αξιωματικών 01014. Για την πολεμική του δράση αρ-
χικά αμείφθηκε ως λοχαγός με αριθ. μητρ. 00764 και αργότερα ως αντισυνταγμα-
τάρχης με αριθ. μητρ. 00439.

429. Α ν ά ρ γ. Κ ο υ τ σ ι λ ι έ ρ η, Ιστορία της Μάνης, ό.π., σ. 563 κ.ε.
430. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 51, φάκ. αριθ. 52. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 146.
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Ο Αναστάσιος, ο Γρηγόριος και ο Νικόλαος Κουτζουλιέρης431, από την Αρεόπο-
λη (Τζίμοβα), ήταν ιδιοκτήτες βρικίου και στην έναρξη της επανάστασης, με εντο-
λή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, το εξόπλισαν για να λάβουν μέρος στο θαλάσ-
σιο αποκλεισμό της Κορώνης. Το πλοίο έμεινε εκεί μέχρι τον Αύγουστο του 1821, 
οπότε κατέπλευσε στο Μεσσηνιακό κόλπο ο τουρκικός στόλος και διέλυσε τον 
αποκλεισμό. Τον επόμενο χρόνο μετέφερε Μανιάτες πολεμιστές στην Εύβοια για 
την εκστρατεία της Καρύστου και στη συνέχεια τους επανέφερε στη Μάνη. Στην 
εισβολή του Δράμαλη είχε πλεύσει στα παράλια της Αργολίδας και μετέφερε πρό-
σφυγες σε ασφαλείς τόπους. Χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά πολεμοφοδίων 
και χρημάτων από το Λιβόρνο της Ιταλίας και ακόμη μετέφερε τον Παλαιών Πα-
τρών Γερμανό και το Γεώργιο Μαυρομιχάλη στην Αγκόνα, όταν προσπάθησαν να 
παρουσιαστούν στο συνέδριο των Ευρωπαίων μοναρχών στη Βερόνα. 

Ο Γεώργιος Γιδενάκος432, από την Αρεόπολη, υπηρέτησε αρχικά ως μέλος του 
πληρώματος στο πλοίο της οικογενείας Κουτζουλιέρη. Αργότερα απέκτησε δικό 
του πλοίο (μύστικο) και στα χρόνια του Ιμπραήμ κατεδίωκε τα μεταφορικά πλοία 
των Αιγυπτίων, τα οποία εφοδίαζαν τα κάστρα της Κορώνης και της Μεθώνης. 
Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως υποναύκληρος με αριθ. μητρ. 367.

Ο Ιωάννης Πετρουνάκος433, από την Αρεόπολη, ο οποίος κατοίκησε μετά την 
απελευθέρωση στο Πεταλίδι, πήρε μέρος με το πλοίο του στον αποκλεισμό της 
Κορώνης. Το 1835 βαθμολογήθηκε ως υποπλοίαρχος και για τη συμμετοχή του 
στον κατά ξηρά αγώνα χαρακτηρίστηκε το 1837 ως ανθυπολοχαγός.

Ο Γεώργιος, ο Γιάννης και ο Στέφανος Κορωναιάκης434, από την Αρεόπολη, 
ήταν ιδιοκτήτες πλοίων και έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ο Γεώργιος είχε δικό του 
πλοίο που αιχμαλωτίστηκε το 1822 μεταξύ Ικαρίας και Σάμου. Χαρακτηρίστη-
κε μετά την απελευθέρωση ως υποναύκληρος με αριθ. μητρ. 1232. Ο καπ. Γιάν-
νης πήρε μέρος στο θαλάσσιο αποκλεισμό Μονεμβασίας, Κορώνης, Μεθώνης και 
Νεοκάστρου και χαρακτηρίστηκε ως ανθυπολοχαγός με αριθ. μητρ. 03350. Για το 
Στέφανο αναφέρεται ότι το πλοίο του αιχμαλωτίστηκε από τον Αιγυπτιακό στόλο 
και χαρακτηρίστηκε ως στρατιώτης με αριθ. μητρ. 03698 (006394).

Ο Αντώνιος και ο Παναγιώτης Βουζουναράς435 από το Μαραθονήσι (Γύθειο) 
είχαν πλοίο και στην έναρξη της επανάστασης μαζί με το Φραγκιά Φαμέλη κανο-
νιοβολούσαν και πανικόβαλαν τους Τουρκοβαρδουνιώτες, οι οποίοι κατέφυγαν 
στο κάστρο της Τριπολιτσάς. Οι αγώνες τους συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της 
επανάστασης και χαρακτηρίστηκαν, ο μεν Παναγιώτης ως υπολοχαγός με αριθ. 
μητρ. 01358 και ο δε Αντώνιος ως ανθυπολοχαγός με αριθ. μητρ. 02368.

431. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 98, φάκ. αριθ. 63 και 64. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 178-9. 
432. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 36, φάκ. αριθ. 57. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 140.
433. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 175, φάκ. αριθ. 91. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 221.
434. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 92, φάκ. αριθ. 55, 51, 56. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 173-4.
435. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 25, φάκ. αριθ. 2303 και 2304. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 136.
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Ο Ιωάννης Καλογερόγιαννης436, από τη Λάγια, ήταν ιδιοκτήτης πλοίου, το 
οποίο έλαβε μέρος στον θαλάσσιο αποκλεισμό της Μονεμβασίας. Όπως αναφέρει, 
είχε αναθέσει τα καθήκοντα του πλοιάρχου σε έναν Γεώργιο από τα Σφακιά της 
Κρήτης, ο οποίος έκανε λαθρεμπόριο και πωλούσε τρόφιμα στους πολιορκημέ-
νους Τούρκους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μόνος του κατήγγειλε την πράξη τού πλοι-
άρχου στον Αλ. Καντακουζηνό. Αυτός όμως παρέδωσε το πλοίο στους Σπετσιώτες, 
οι οποίοι δεν του το είχαν επιστρέψει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 1822. Τότε οι Έφο-
ροι της Μονεμβασίας του έδωσαν πιστοποιητικό και βεβαίωναν τα ανωτέρω. Για 
την προσφορά του στην επανάσταση χαρακτηρίστηκε μετά θάνατον ως υπολοχα-
γός με αριθ. μητρ. 01352. 

Ο καπ. Πιέρος Νικολόπουλος-Γρηγοράκης437 είχε εξοπλίσει ένα από τα δύο 
πλοία που αιχμαλωτίστηκαν στο Γύθειο από τους Μανιάτες. Πρόκειται για τη λεύ-
κα (είδος πλοίου) και με αυτή είχε πλεύσει ανατολικά καταδιώκοντας τουρκικά 
σκάφη. Στη συνέχεια πήγε και στη Μονεμβασία, την οποία πολιορκούσαν οι Έλλη-
νες και τον κράτησαν εκεί ως απαραίτητο.

Ο Γεώργιος Φουργέζος ή Φουριεζάκος438, από την Αρεόπολη, είχε πολεμικό 
πλοίο τύπου γολέτα με το όνομα «Λεωνίδας» και έλαβε μέρος στον αποκλεισμό 
της Χίου, όπως βεβαίωσε η Δημογεροντία του νησιού. Αργότερα υπηρέτησε υπό 
τον Τομπάζη και χαρακτηρίστηκε ως υποναύκληρος με αριθ. μητρ. 1567. Το 1838 
συνταξιοδοτήθηκε με 16 δρχ. το μήνα.

Ιδιοκτήτες πλοίων αναφέρονται ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας 
Κατσάκος-Μαυρομιχάλης, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο Διονύσιος Μούρτζι-
νος, ο Αντώνιος και Θεόδωρος Κατσανάκος-Γρηγοράκης (Κουτσογρηγοριάνοι), ο 
Γαλάνης Κουμουνδουράκης (1824), ο Γεώργιος Πικουλάκης, ο Νικόλαος Θ. Πε-
νταρβάνης από την Κιππούλα, ο Θεόδωρος Ιω. Τσακάκης (1825), ο Βασίλειος Μα-
τεάκης, ο οποίος είχε ένα πέραμα (είδος πλοίου) και ήταν στη μάχη της Βέργας 
του Αλμυρού (1826) και ο Δημήτριος Καλκανδής. Ακόμη πλοίο είχε και ο Πανα-
γιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης (1827) το οποίο μετέφερε επιστολή στους ναυάρ-
χους για την κοπή των δέντρων στη Μεσσηνία και ακολούθησε η ναυμαχία του Να-
βαρίνου439. Αργότερα κατηγορήθηκε το πλοίο του για πειρατεία440.

Ο Πασχάλης Γερακαράκος από το Σκουτάρι, ο οποίος ήταν γιός του πειρατή 
Αλεξανδρή και γαμβρός του Μιχαήλ Δραγωνάκου-Γρηγοράκη, είχε πλοίο και με 
τη μεσολάβηση του Πετρόμπεη του έδωσαν δίπλωμα για την καταδίωξη του λα-

436. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 70, φάκ. αριθ. 3. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 162.
437. Αυτά προκύπτουν από πιστοποιητικό που του έδωσαν ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης 

και ο Τζανετάκης Γεωργ. Γρηγοράκης στις 15 Μαΐου 1821. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 92.
438. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 220, φάκ. αριθ. 84. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 248.
439. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις κλπ., ό.π., σ. 208.
440. Δ ε σ π.  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, Η δίωξις της πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστήριον, 

Αθήναι 1973, όπου πολλές αναφορές.
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θρεμπορίου που γινόταν στα Μεσσηνικά φρούρια με τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. 
Κατηγορήθηκε και αυτός αργότερα για πειρατεία σε βάρος αυστριακού πλοίου και 
στα χρόνια του Καποδίστρια φυλακίστηκε441.

Ο Ηλίας Π. Σπαρτιάτης-Καραμπάτος442, από το Μέζαπο, κατοικούσε στις Σπέ-
τσες και στην επανάσταση αγωνίστηκε ως πυρπολητής. Το Μάιο του 1821 πυρπό-
λησε ένα τουρκικό δίκροτο και τον Ιούλιο στη Σάμο και στον Τσεσμέ έλαβε μέρος 
στην πυρπόληση οκτώ τουρκικών πλοίων. Συνέχισε τη δράση του ως πηδαλιούχος 
διαφόρων ποίων σε πολλά μέτωπα με άξια κατορθώματα. Χαρακτηρίστηκε ως πη-
δαλιούχος με αριθ. μητρ. ναυτικών 044 και 150.

Ο Ιωάννης Στέφ. Ζαλιμάκος443, από την Αρεόπολη, το 1829 ήταν ναύτης στο 
μύστικο του Χατζή-Παναγή Μέξη, που ονομαζόταν «Ποσειδών» και έλαβε μέρος 
σε ναυμαχία στην περιοχή του Ανατολικού (Αιτωλικού), κατά την οποία τραυματί-
στηκε. Μετά 18 ημέρες απεβίωσε και τον έθαψαν στο Μεσολόγγι. Με πιστοποιητι-
κό του Χατζή-Παναγή Μέξη και του Κ. Μεταξά, επάρχου Αιτωλίας και Ακαρνανί-
ας, χαρακτηρίστηκε ως πυροβολιστής με αριθ. μητρ. ναυτικών 391.

Ο Παύλος Μπουλιγαράκος444, από την Αρεόπολη, υπηρέτησε στο πλοίο του Ιω-
άννη-Κατσή Μαυρομιχάλη και χαρακτηρίστηκε ως υπαξιωματικός β́  τάξεως με 
αριθ. μητρ. 04446 (013722).

Ο Παναγιώτης Μιχ. Κατζικάκης-Ξανθάκης445, από την Αρεόπολη, υπηρέτησε 
στο πλοίο του Γεωργίου Πάνου και για τη δράση του χαρακτηρίστηκε ως πυροβο-
λιστής με αριθ. μητρ. 414.

Ο Παναγιώτης Τζαρώνης446 από την Πλάτσα, όπως ανέφερε ο ίδιος στις 22 Αυ-
γούστου 1830, είχε υπηρετήσει υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη σε όλους τους ναυτι-
κούς αγώνες και είχε τραυματιστεί τέσσερις φορές.

Πρόταση αρχιστρατηγίας στον Πετρόμπεη

Οι Πελοποννήσιοι μάταια περίμεναν να πάει στη Μάνη ο Αλέξανδρος Υψηλά-
ντης για να ηγηθεί της επανάστασης. Για την έλλειψη αρχηγού ο Φιλήμων447 γρά-
φει: «...ούτε Πελοποννήσιον, ούτε Στερεοελλαδίτην και πολλώ ολιγότερον Νησιώτην 
ανεγνώριζον οι πάντες αρχηγόν γενικόν άλλον. Εμεσολάβησεν αληθώς η εν Πελοπον-

441. Δ ε σ π.  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 152, 234 κ.ά.
442. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 76, φάκ. αριθ. 19. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 167.
443. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 54, φάκ. αριθ. 103. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 154.
444. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 142, φάκ. αριθ. 30. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 208.
445. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 153, φάκ. αριθ. 8. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 214.
446. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 92, έγγρ. 177 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς 

στα χρόνια του 21, Λακωνικαί Σπουδαί 19(2006)407-8.
447. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. κβ΄. Ανάλογη και η άποψη του  Γ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, ό.π., τόμ. 

Ά , σ. 69.
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νήσω αρχιστρατηγία του Πέτρου Μαυρομιχάλου, κηρυχθέντος τοιούτου εν Πάπαρι 
παρά των εκεί συνελθόντων οπλαρχηγών· αλλ’ αύτη ηθικήν απλώς έφερε σημασίαν, 
ομολογηθείσα δια την πολλήν βαρύτητα του ανδρός και την ανάγκην των Λακωνικών 
όπλων...».

Μετά τη διάλυση του στρατοπέδου της Καρύταινας οι αρχηγοί των διαφόρων 
επαναστατικών σωμάτων για λίγες ημέρες περιπλανήθηκαν στα ανατολικά της Κα-
ρύταινας448 και τελικά στις 6-8 Απριλίου 1821 συναντήθηκαν στο χωριό Πάπαρη. 
Eκεί ήταν ο επίσκοπος Έλους Άνθιμος, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Μαλτζίνης 
Ιερώνυμος, ο Κανέλλος και ο Νικόλαος Δεληγιάννης, ο Ανδρέας Παπαδιαμαντό-
πουλος, ο Δημήτριος Καραμάνος, ο Ιωάννης-Αναγνώστης Κοντάκης, ο Κυριακού-
λης και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος, ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, ο Αναγνώστης Παπαγεωργίου, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο Γεώργι-
ος Δανεσής κ.ά. Οι ανωτέρω υπέγραψαν έγγραφα προς τους προκρίτους των Σπε-
τσών449 και της Ύδρας450 να συμμετάσχουν στον επαναστατικό αγώνα.

Ακόμη ομόφωνα παραδέχτηκαν τις δυσχέρειες που παρατηρούνταν και, όπως 
αναφέρει ο Καν. Δεληγιάννης451, αποφάσισαν να καλέσουν με έγγραφο τον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη, «...να βγάλη τουλάχιστον 1.000 Μανιάτας ως εμπειροπόλεμους 
να δώσουν το παράδειγμα της ευτολμίας εις τους Πελοποννησίους, ως πρωτόπειρους, 
να έβγη και ο ίδιος εις το Λεοντάρι να σχηματίσωμεν ένα Γενικόν στρατόπεδον και αν 
τούτο το κάμη, θέλομεν τον αποφασίση αρχιστράτηγον και ηγεμόνα της Πελοποννή-
σου...». Ορίστηκε αντιπροσωπεία από τον Δ. Παπατσώνη, Σ. Σπηλιωτόπουλο και 
Πιέρο Σαλαμόνα για να επισκεφθούν τον Πετρόμπεη452 και να τον πείσουν να αφή-
σει την Καλαμάτα. 

Ο Ιω. Φιλήμων453 αναφέρει σχετικά: «...Προ πάσης δε άλλης προταθείσης γνώ-
μης απεφασίσθη η εκ των Καλαμών  πρόσκλησις του Πέτρου Μαυρομιχάλου υπό τον 

448. Ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπάθησε να συστήσει στρατόπεδο στην Πιάνα, όπου ίδρυσε τον δικό 
του ιερό λόχο. Αλλά οι στρατιώτες του χωρίς να ρίξουν ούτε μια τουφεκιά διαλύθηκαν, όταν φάνηκαν 
στις 6 Απριλίου οι Τούρκοι, οι οποίοι προχώρησαν και έκαψαν την Αλωνίσταινα. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, 
ό.π., σ. 62-3. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 4. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 227. Φ ω τ ά κ ο υ, 
ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 78.

449. Στις 8 Απριλίου 1821 υπέγραψαν οι ανωτέρω έγγραφο προς τους Σπετσιώτες. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ -
γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , σ. 162.

450. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , φάκ. 1, έγγρ. 90 της 8ης Απριλίου 1821. Στις 8 Απριλίου 1821 από του 
Πάπαρη οι αγωνιστές έγραψαν στους Υδραίους και υπέγραψαν κατά σειρά: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δι-
καίος, Θ. Κολοκοτρώνης, Αναγνώστης Παπαγεωργίου, Ηλίας Πεηζαδέ Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης Για-
τράκος και Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Η σειρά δείχνει ίσως την τότε ισχύουσα ιεραρχική κατάταξη.

451. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 177. Τα επιβεβαιώνει και ο Η λ ί α ς  Σ α λ α φ α τ ί ν ο ς, 
ό.π., σ. 23,

452. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 178.
453. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 173-4. Από το γεγονός αυτό καταφαίνεται, ότι στην έναρξη 

της επανάστασης ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν είχε δείξει ακόμη τις ικανότητές του και κανένας δεν ζήτησε 
από αυτόν να αναλάβει την αρχηγία. Βέβαια τελικά αποδείχθηκε ο ικανότερος όλων, αλλά στην αρχή δεν 
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τίτλον του αρχιστρατήγου της Πελοποννήσου. Εν ταις δεινοτέραις των περιστάσεων 
πολλήν τα ονόματα ηθικήν επιρροήν έχουσι, και ωσεπιπολύ αντιζυγίζουσιν αυτάς επί 
πολύν ή ολίγον χρόνον. Εντεύθεν παρεκλήθη κοινώς ο Μαυρομιχάλης, όπως αναβή 
τάχιον εις την Αρκαδίαν, μεθ’ όσων δυνηθή πλειοτέρων Λακώνων, ων υπισχνούντο οι 
Πελοποννήσιοι την τροφήν και μισθοδοσίαν. Την αρχιστρατηγίαν ταύτην του Μαυ-
ρομιχάλου ετοίμως υπέγραψαν και οι Αχαιοί. Η τοιαύτη του Μαυρομιχάλου θέσις 
υπισχνείτο, ουχί ευκινησίαν και προσωπικήν διεύθυνσιν ενεργόν, αλλά δύο τινά, ων 
οι Πελοποννήσιοι είχον πρωτίστην ανάγκην· πρώτον μεγάλην εμψύχωσιν ηθικήν, και 
δεύτερον μάλλον ελπιζομένην την διατήρησιν των στρατοπέδων διά της πολυπροσώ-
που οικογενείας αυτού και των Λακώνων μισθοφορουμένων...». 

Παράλληλα την έγγραφη αυτή πρόσκληση που απηύθυναν στον Πετρόμπεη 
την έστειλαν και στους αρχηγούς της βορείου Πελοποννήσου, την οποία υπέγρα-
ψαν και έδωσαν στο Νικ. Πετμεζά και στον γαμπρό τού Σωτ. Χαραλάμπη για να 
την παρουσιάσουν στον Πετρόμπεη. Ο Σπηλιάδης454 αναφέρει ότι ο Σ. Χαραλά-
μπης έστειλε στον Πετρόμπεη 10.000 γρόσια για να ξεκινήσει την στρατολογία. 
Αυτό το αποκλείει κατηγορηματικά ο Κανέλλος Δεληγιάννης.

Ο Φωτάκος455, αναφερόμενος στους συγκεντρωθέντες στις 13 Απριλίου στο 
Λεβίδι, προσθέτει: «…προς τούτοις και διά να εμψυχώσουν τους στρατιώτας των 
έκριναν καλόν να γράψουν και του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να έβγη και αυτός εις 
τα ενδότερα της Πελοποννήσου και προς τούτοις έστειλαν εις τας Καλάμας τον Νικο-
λάκη Πετμεζά διά να του ομιλήση και προφορικώς… ο Νικ. Πετμεζάς όστις ευρίσκετο 
εις Βυτίνα έμελλε να ακολουθήση τον δρόμον του εις τας Καλάμας, όπου τους εστάλη 
από τους προκτρίτους των Καλαβρύτων και των Πατρών με χρήματα και με γράμμα-
τα εις τον Π. Μαυρομιχάλην διά να έβγη εις το στρατόπεδον…».

Υπάρχει ακόμη ένα έγγραφο του Καλαβρυτινού προκρίτου Χρυσανθάκη Κυρι-
τζόπουλου456, ο οποίος σε κατάστιχο είχε καταγράψει τις παροχές του στον αγώνα, 
όπου σημείωνε: «…1821; Απριλίου 29; όταν οι πρόκριτοι συνάχθησαν εις Λαπάτας 
(Λαπάθεια) κατά την διαταγήν τους και δεσκερέ του κυρ Σωτήρη τους έδωσα διά 
να στείλουν μισθούς να εύγη ο Μανιάτμπεης έστειλα με Γεράσιμον Σπηλαιότην γρ. 
1.000». Η μάχη στο Λεβίδι φαίνεται να προηγήθηκε της παροχής του Χ. Κυριτζό-
πουλου και τα χρήματα μετέφερε ο Γεράσιμος Σπηλαιότης, επομένως μπορούμε να 

απολάμβανε της εμπιστοσύνης των πολεμιστών. Δεν είχε και στο παρελθόν γίνει γνωστός για αξιόλογα 
κατορθώματα. Στον μεγάλο κατατρεγμό η κλεφτουριά της Πελοποννήσου δεν επέδειξε αξιομνημόνευτη 
συμπεριφορά, ώστε όλοι να τρέξουν πίσω από τα απομεινάρια της. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να γράφεται 
από ιστορικούς, ότι ο Κολοκοτρώνης απελευθέρωσε την Καλαμάτα κ.ά.

454. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 88-89, Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ 189. Ο Η λ ί -
α ς  Σ α λ α φ α τ ί ν ο ς, ό.π., σ. 23, αναφέρει ότι ο Γρηγόριος Δικαίος έδωσε στον Ηλία Μαυρομιχάλη 
2.000 γρόσια να τα στείλει του πατέρα του για να στρατολογήσει Μανιάτες, «...διότι το έθνος κρέμαται εις 
τον λαιμόν του και από μόνον αυτόν περιμένει...».

455. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 82. 
456. Γ. Α. Κ. Διοικ. Επιτρ., φάκ. 200, έγγρ.120 από 22 Σεπτεμβρίου 1826 με ημερομηνία 7 Μαΐου 1826.
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υποθέσουμε ότι θα επρόκειτο για άλλη αποστολή, εκτός αν η απόδειξη δόθηκε αρ-
γότερα από την χορήγηση των χρημάτων.

Στου Πάπαρη αποφασίστηκε να καταληφθούν ορισμένες θέσεις γύρω από την 
Τριπολιτσά. Στη Βλαχοκερασιά στρατοπέδευσε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης με 
το γέρο-Αντώνη Νικολόπουλο και το Δημήτριο Παναγάκο-Βενετσανάκη457. Στα 
Βέρβενα458 παρέμειναν ο επίσκοπος Βρεσθένης, ο Αναγν. Κοντάκης, ο Ζαφειρόπου-
λος κ.ά. ενίσχυσαν οι Αντώνης, Ηλίας και Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο Γεώργιος Για-
τράκος και ο Παναγιώτης Κεφάλας. Στου Πάπαρη έμειναν ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης, ο Αναγνωσταράς, ο Ηλίας και ο Νικήτας Φλέσσας και ο Μητροπέτροβας. 
Στα Λαγκάδια της Γορτυνίας πήγε ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο οποίος ζήτησε από 
τους Μαυρομιχαλαίους να του παραχωρήσουν μια μικρή ομάδα Μανιατών και του 
έδωσαν τον Ηλία Σαλαφατίνο με 30 Μανιάτες. Όπως γράφει ο Κ. Δεληγιάννης459: 
«...οίτινες ήτον να με χρησιμεύσουν ως εκτελεστική δύναμις δια τους δυστροπούντας 
εις την στρατολογίαν και εκ της δειλίας φέροντας προσκόμματα, και μ’ εχρησίμευσαν 
αρκετά δια τον σκοπόν της λιποταξίας...». 

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος460 γράφει ότι παραχωρήθηκε στον Κ. Δεληγιάννη από 
τους Μαυρομιχαλαίους «...με 40 στρατιώτας, οι 33 ήτον Σπαρτιάται, οίτινες μετερ-
χόμενοι την βίαν έβγαλαν αυτούς, τους οποίους λαβών ο Σαλαφατίνος επορεύθη εις 
το Διάσελον (της Αλωνίσταινας)...».

Η διάλυση του στρατοπέδου της Βλαχοκερασιάς

Μετά τη συνάντηση στου Πάπαρη, τη Μεγάλη Παρασκευή 8 Απριλίου, μερικοί 
Μανιάτες και Λακεδαιμόνιοι στρατοπέδευσαν461 στη Βλαχοκερασιά, ένα χωριό που 

457. Πολλές φορές αναφέρεται λανθασμένα ως Παναγιώτης Βενετσανάκης από το παρωνύμιο Πα-
ναγάκος ή Παναγουλέας που σημαίνει γιός του Πανάγου ή Παναγούλη.

458. Αρχικά στο στρατόπεδο των Βερβαίνων συγκεντρώθηκαν 2.000 Μυστριώτες, Αγιοπετρίτες κ.ά. 
υπό τον Βρεσθένης Θεοδώρητο, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη κ.ά. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 89. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ, σ. 47. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 75.

459. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 178.
460. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός ονομαζομένου Ηλίας Σαλαφατίνος, 

ό.π., σ. 138. Ο Η. Σαλαφατίνος σε αναφορά του (ΓΑ Κ , Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 της 26 Σεπτεμβρίου 
1824) γράφει: «...εκάμαμεν ένα σύστημα εις του Πάπαρη, όπου ο Άγιος Αρχιμανδρίτης ήταν εκεί 
και με έστειλε με είκοσι έξη Σπαρτιάτας και με τον Κανέλλο Δεληγιάννην. Σε ορκώνομαι, ότι αν 
ήθελε μην υπάγω ούτε ένα τουφέκι δεν ήθελε εύγει, αλλά στέλνοντας τους ανθρώπους από τα βου-
νά, όπου ήτανε κατοικημένοι εμαζώξαμεν μερικά άρματα εις το διάσελο (της Αλωνίσταινας)...». 

461. Ο Α ν α γ ν ώ σ τ η ς  Κ ο ν τ ά κ η ς, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 33-4, ανα-
φέρει ότι ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης πήγε στη Βλαχοκερασιά τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 7 Απριλί-
ου. Αλλά φαίνεται ότι στις 8 ήταν ακόμη στου Πάπαρη και υπέγραψε έγγραφο προς τους Σπετσιώτες. 
Α . Α . Χ »Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ , Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , Αθήναι 1861, σ. 160-2. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 89. Στις 8 Απριλίου οι οπλαρχηγοί έστειλαν από τα Βέρβενα στους Υδραίους προτρεπτική επι-
στολή να λάβουν μέρος στην επανάσταση.
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βρίσκεται κοντά στην οδό Τρίπολης-Σπάρτης (Μυστρά) και απέχει τρεις ώρες και 
πενήντα λεπτά νότια από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας και δύο ώρες δυτικά από 
τα Βέρβενα. Εκεί έφθασαν ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης462, ο Αντώνιος Νικολό-
πουλος463 από τη Λογκάστρα, ο Δημήτριος Πανάγου Παναγάκος-Βενετσανάκης464 
από την Καστάνιτσα, ο Κυριακούλης Κουτράκος-Μαυρομιχάλης, ο Γιαννούζος 
Δεμέστιχας από τη Ριγανόχωρα κ.ά. με συνολική δύναμη περίπου 400-500 στρα-
τιώτες. Στο κατώτερο μέρος του χωριού είχε οχυρωθεί ο Α. Νικολόπουλος με το Δ. 
Βενετσανάκη και στο υψηλότερο μέρος ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. 

Από την Βλαχοκερασιά ο Κυριακούλης465 έγραψε στους Τούρκους της Τριπολι-
τσάς και ζητούσε τον ανιψιό του Αναστάση και τους άλλους ομήρους που κρατού-
σαν οι Τούρκοι, απειλώντας τους ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εκστρατεύσει ενα-
ντίον τους με 14.000 στράτευμα. Λέγεται ότι οι Τούρκοι μέθυσαν το γραμματοκο-
μιστή, από τον οποίον έμαθαν ότι η δύναμη που στρατοπέδευε στη Βλαχοκερασιά 
ήταν μικρή και αποφάσισαν να επιτεθούν εναντίον τους το Πάσχα, ώστε να τους 
βρουν απροετοίμαστους για μάχη.

Με το χάραμα της 10ης Απριλίου, Κυριακής του Πάσχα, δύο έως τρεις χιλιάδες 
Τούρκοι ξεκίνησαν νύχτα από το κάστρο της Τριπολιτσάς και φάνηκαν βαδίζοντες 
εναντίον τού στρατοπέδου της Βλαχοκερασιάς που βρίσκεται σε απόσταση τεσσά-
ρων ωρών. Οι σκοποί, οι οποίοι ήταν ντόπιοι, αντί να ειδοποιήσουν για τον επερ-
χόμενο κίνδυνο, έφυγαν και κρύφτηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν να αιφνιδιαστεί το 
ελληνικό στρατόπεδο και να δημιουργηθεί πανικός. Οι περισσότεροι από το σώμα 
του Κυριακούλη ετράπησαν σε άτακτη φυγή466. Σε επιστολή τού Πετρόμπεη Μαυ-

462. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., σ. 219 κ.ε.
463. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ, σ. 172-3, αναφέρεται: «...Ο Αντώνιος Νικολόπουλος εκ της Λο-

γκάστρας, πρεσβύτης ήδη, ανήκε τη παλαιά τάξει των αρματολών, διακρινόμενος διά τον νουν αυτού, την 
επιρροήν και την μεγάλην περί τον άτακτον πόλεμον άσκησιν. Ο Κολοκοτρώνης ωνόμαζεν τούτον «διδάσκα-
λον»  εαυτού...». 

464. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 332 και τόμ. Δ΄, σ. 152, αναφέρει ότι ο Δημ. Π. Βενε-
τσανάκης, τον οποίο αποκαλεί Παναγουλέα, πήρε μέρος στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και έπεσε 
στη μάχη της Βλαχοκερασιάς. Το 1828 η χήρα Βασιλού (;), αδελφή τού Δημ. Π. Βενετσανάκη, ανέφερε 
ότι εκτός από τον αδελφό της είχε θυσιαστεί στον αγώνα και ο γιός της. Ο Δημ. Υψηλάντης είχε διατάξει 
τότε την εφορεία του Μυστρά να της δίνουν όσα χρειάζεται για να ζήσει, αλλά τη βοήθησαν για μικρό 
διάστημα. ΓΑ Κ , Γεν. Γραμμ., φάκ. 34, έγγρ. 140 της 19 Μαρτίου 1828.

465. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ, σ. 171.
466. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 64. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ, σσ. 152 και 171. Α μ β ρ. 

Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 5-6. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 227. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 79. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 185. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου 
τινός κλπ., ό.π., σ. 138, της ι δ ί α ς, Σχεδίασμα ιστορίας κλπ. ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)382. Σε επι-
στολή της 14ης Απριλίου των προκρίτων του Μυστρά αναφέρεται: «...Το συμβεβηκός της Κερασίας, και 
παρ’ άλλων εμάθομεν, και τί να είπωμεν, είτε εξ αμαρτιών, είτε από μωρίαν ηκολούθησεν, έστω· πλην εις το 
εξής χρειάζεται άκρα προσοχή και φρόνησις...». Μ. Ι. Θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον 
1909, σ. 46-8. Την επομένη 15 Απριλίου σε επιστολή προς τους Σπετσιώτες διακαιολογείται η διάλυση 
του στρατοπέδου με τα ακόλουθα: «...επειδή από μίαν μικράν αταξίαν, ήτις συνέτρεξεν εις την Κερασίαν, 
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ρομιχάλη της 13 Απριλίου προς τον Αντώνμπεη Γρηγοράκη αναφέρονται τα ακό-
λουθα467: «...να παρακινήσετε και να βιάσετε όλους τους αυτόθι πατριώτας να τρέ-
ξωσιν μετά προθυμίας εις τον υπέρ πίστεως και ελευθερίας αγώνα, διότι εσκόρπισαν 
όλοι, καθώς και ο ανεψιός μας Κουτράκος και απαράτησαν τον Κυριακούλην μονά-
χον. Όθεν βιάσετε καθ’ όλους τους τρόπους δια να κινηθώσιν εξάπαντος...».

Ο Αμβρ. Φραντζής468 αναφέρει: «....ησαν στρατοπεδευμένοι εις μεν το εν τμήμα 
ο εκ Λογκάστρας της επαρχίας Λακεδαιμονίας Αντώνιος Νικολόπουλος με 250 Λακε-
δαιμονίους στρατιώτας, εις δε το άλλο τμήμα ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης με 300 
Μανιάτας· αφού δε επλησίασαν οι Οθωμανοί εις την Βλαχοκερασιάν, ο μεν Κυρια-
κούλης Μαυρομιχάλης μ’ όλον το υπό την οδηγίαν του σώμα αφήσας κενήν την οποί-
αν κατείχε θέσιν, έφυγεν εις το ορεινόν μέρος, ο δε Αντώνιος Νικολόπουλος μετά των 
Λακεδαιμονίων όχι μόνον δεν εδειλίασε ποσώς από την φυγήν των Μανιατών, αλλά 
μείνας σταθερός με τους υπ’ αυτόν, ήνοιξε μάχην κατά των Οθωμανών. Αλλά μετά 
μίαν ώραν της ανεωχθείσης μάχης, θέλων ο Νικολόπουλος να περιέλθη τους προμα-
χώνας διά να εμψυχώση τους συναγωνιστάς του, τρέχων δε απρόσεκτος και άφοβος, 
εφονεύθη ο αείμνηστος, του οποίου τούτου Ήρωος και στρατιωτικού αρχηγού ο φό-
νος επέφερε μεγίστην λύπην, εν ταυτώ δε και δειλίαν εις τους συναγωνιζομένους μετ’ 
αυτού, ως συμβαίνει πάντοτε εις τα στρατιωτικά σώματα όταν πέση ο αρχηγός αυτών, 
ώστε ετράπησαν εις φυγήν  ευθύς και εις διάλυσιν...». 

Ο Ιω. Φιλήμων469 γράφει: «...Αίφνης δ’ εμφανισθέντων των εχθρών, οι πλείους 
περί τον Κυριακούλην εγκατέλειψαν την θέσιν εαυτών και εις το ορεινόν ετράπησαν 
μέρος· οι δε περί τον Νικολόπουλον πάντες, ως και ο υφοπλαρχηγός του Κυριακούλη 
Παναγιώτης (γράφε Δημήτριος Πανάγου) Βενετσανάκος μετά ολίγων, ουδόλως με-
τεκινήθησαν. Η προσβολή ήρξατο και εντός ημισείας ώρας έλαβε κρίσιν, επιτεθέντων 
των τρισχιλίων εν όλω σώματι. Εξ αυτών πίπτει ο περίφημος Χασάν Λαστιώτης· αλλά 
και εκ των Ελλήνων πίπτουσι και ο Βενετσανάκος και ο Νικολόπουλος· των δύο δε 
τούτων η απώλεια επήνεγκεν την όλην διάλυσιν...».

Ένα μέρος του στρατοπέδου, κυρίως των Λακεδαιμονίων, πρόβαλε αντίσταση 
αλλά τελικά διασκορπίστηκε και αυτό, αφού σκοτώθηκαν 17 Έλληνες. Μεταξύ 
των πεσόντων ήταν οι αρχηγοί Αντώνιος Νικολόπουλος και Δημήτριος Παναγά-
κος-Βενετσανάκης και σε αυτούς περιλαμβάνονταν ακόμη ο Αντώνιος Κολάρας470 

χωρίον της Τριπολιτσάς, και εσκοτώθησαν μερικοί άνθρωποι, ενθουσιάσθησαν ασυγκρίτως περισσότερον 
οι Έλληνες, και έτρεξαν με μεγάλην γενναιότητα και ορμήν εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς...». Α. Α. 
Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 165-8. 

467. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 85.
468. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 5-6.
469. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 172.
470. Αναφέρεται σε πιστοποιητικό που χορήγησε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στο γιό τού φονευ-

θέντος Νικόλαο. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 87, φάκ. αριθ. 66. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., 
σ. 173.
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από την Πολιάνα του Λεύκτρου και ο Παναγιώτης Α. Μπουτέας471 από τα Ρίγγλια 
του Λεύκτρου. Οι Τούρκοι έκοψαν τα κεφάλια των νεκρών και τα εξέθεσαν μαζί με 
τις σημαίες μπροστά στο σεράι της Τριπολιτσάς472.

Από την αλληλογραφία του Κυριακούλη, που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, πλη-
ροφορήθηκαν για την έλλειψη πυρομαχικών στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Βρήκαν 
ακόμη επιστολή του Πετρόμπεη που συνιστούσε ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων και 
έδινε οδηγίες να φέρονται με φιλανθρωπία στους Τούρκους αιχμαλώτους473.

Είναι εύκολο να επιρρίπτει κανείς ευθύνες για τη διάλυση ενός στρατοπέδου 
στον ηγέτη. Ο Τ. Γριτσόπουλος474 γράφει: «...Αλλ’ οπωσδήποτε δια την ήτταν ευ-
θύνη βαρύνει τον Κυριακούλην». Όταν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αιφνιδιασμός κι 
ο πανικός, που μπορεί να προκληθεί σε ένα άπειρο κι άτακτο σώμα, η ευθύνη που 
καταλογίζεται στον ηγέτη είναι μεγαλύτερη από όση του ανήκει. Γιατί όμως, από 
τις τόσες ήττες που γνώρισε ο Κολοκοτρώνης, δεν του επιρρίπτονται ευθύνες με 
την ίδια αυστηρότητα, όπως γίνεται από τόσους συγγραφείς. Η ιστορία, έστω και η 
τοπική, πρέπει να γράφεται πιο αντικειμενικά. 

Μετά τη διάλυση του στρατοπέδου της Βλαχοκερασιάς ο Κωνσταντίνος Μαυ-
ρομιχάλης475 και ο Παναγιώτης Γιατράκος πήγαν στα Βέρβενα, όπου από της 25ης 
Μαρτίου είχαν στρατοπεδεύσει οι Έλληνες υπό την οδηγία του επισκόπου Βρεσθέ-
νης Θεοδωρήτου, του Παναγ. Ζαφειρόπουλου, του Αναγν. Κοντάκη κ.ά.

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος στη μάχη του Λεβιδίου

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν συναντήθηκαν στις 6-8 Απριλίου 1821 
στου Πάπαρη οι αρχηγοί των επαναστατικών σωμάτων, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, 

471. Μετά την απελευθέρωση αναγνωρίστηκε ως στρατιώτης και συνταξιοδοτήθηκε η χήρα του και 
οι κόρες του, αριθ. μητρ. 08856 (013721), Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 143, φάκ. αριθ. 56. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, 
ό.π., σ. 209.

472. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Αρχιερείς και οι Προύχοντες εντός της εν Τριπόλει φυλα-
κής εν έτει 1821, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, τόμ. 1 (Π. Π. Γερμανού απομνημονεύματα), σ. 228. Αναφέρει 
ότι οι φονευθέντες ήσαν 33.

473. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 172.
474. Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Ιστορία της Τριπολιτσάς, τόμ. Β1, Αθήναι 1976, σ. 51. Παραπέμπει για 

την επίρριψη της ευθύνης στον Κυριακούλη στη «Διήγηση» του Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ο οποίος στη 
σελ. 64 γράφει: «...Έτζι ήλθανε εις την Μαρμαριά το μεν Μιστριότικο στράτευμα και ο Κυριακούλης και 
ο Βρυσθένης και τ’ Αγιοργίτικα στρατεύματα· ήτον και 2000 εις τα Βέρβενα, και πέρνει καμμιά χιλιάδα αν-
θρώπους ο Κυριακούλης και έρχεται εις την Βλαχοκερασιά ‘‘μπροστά από ημάς’’· του εγράψαμε να έλθη να 
κάμουμε ένα σώμα, δεν ηθέλησε· είπε: καλό πόστο κρατώ, αν έλθουν οι Τούρκοι απάνω μας να μας ελθήτε 
μεντάτι. Ανήμερα τη λαμπρή είχανε βάρδια, ο Κυριακούλης, τοπικούς και τους επρόδωσαν, και εβγήκαν 
2000 Τούρκοι με τα χαράματα της Αυγής, και τους επλάκωσαν και επολέμισαν ολίγην ώραν και εσκότωσαν 
καμμιά δεκαπενταριά από τους Έλληνας, εσκότωσαν τον περίφημον Αντώνιον Νικολόπουλο, τον Παναγή 
Βενετζιάνον (γράφε: Δημήτριο Παναγάκο-Βενετσανάκη), και ο Κυριακούλης αναχώρησε με το λοιπό στρά-
τευμα, και πάγει ς’ το Μιστρά...».

475. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 75.
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ίσως με πρότααση του Γρηγορίου Δικαίου. παραχώρησε το Μανιάτη Ηλία Σαλα-
φατίνο με τριάντα Μανιάτες στον Κανέλλο Δεληγιάννη, που κατευθύνθηκαν προς 
τα Λαγκάδια. Εκεί ο Κανέλλος476 αρρώστησε και έδωσε έγγραφη εντολή στον Ηλία 
Σαλαφατίνο και στον Φωτάκο να στρατολογήσουν από τα Μαγούλιανα, Βυτίνα και 
λοιπά χωριά και να τοποθετηθούν στο διάσελο της Αλωνίσταινας. 

Τη Δευτέρα του Πάσχα, 11η Απριλίου, επτακόσιοι Καλαβρυτινοί υπό το Σωτή-
ρη Χαραλάμπη, τους Πετμεζαίους, τον Αναγνώστη Στριφτόμπολα, το Νικόλαο Σο-
λιώτη477, το Σωτ. Θεοχαρόπουλο κ.ά. στρατοπέδευσαν στο χωριό Λεβίδι, το οποίο 
απέχει από την Τριπολιτσά 5 ώρες. Στο πρώτο χάραμα της 14ης Απριλίου περίπου 
3.000 Τούρκοι478 από την Τριπολιτσά εξεστράτευσαν εναντίον τους. Οι περισσότε-
ροι των Ελλήνων διασκορπίστηκαν στην εμφάνιση του εχθρού. Μόνο πενήντα ή 
εβδομήντα υπό τους Πετμεζαίους, τον Αναγν. Στριφτόμπολα και το Νικ. Σολιώτη 
κλείστηκαν σε επτά σπίτια του χωριού και αμύνθηκαν. Η θέση τους όμως ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη, διότι οι Τούρκοι τους είχαν πλησιάσει και άρχισαν να βάζουν 
φωτιά στα σπίτια στα οποία ήταν οχυρωμένοι.

Στην κρίσιμη εκείνη στιγμή έφθασε βοήθεια στους αμυνομένους. Από το διάσελο 
της Αλωνίσταινας ξεκίνησε ο Ηλίας Σαλαφατίνος με 27 Μανιάτες ο οποίος είχε μαζί 
του και όσους είχε στρατολογήσει στην περιοχή της Καρύταινας. Συγχρόνως ερχόταν 
ο Νικόλαος Πετμεζάς479, ο Δημήτριος Πλατούτας-Κολιόπουλος ο οποίος ήταν έφιπ-
πος, ακολουθούσαν Καρυτινοί από την Αλωνίσταινα κ.ά. Ο Ηλίας Σαλαφατίνος480 
φωνάζοντας ότι έρχεται βοήθεια μεγάλη, ενθάρρυνε όσους είχαν αρχικά διασκορπι-
στεί στα γύρω βουνά και όλοι μαζί επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων, τους οποίους 
έτρεψαν σε άτακτη φυγή, προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες. Αναφέρεται ακό-
μη ότι: «...Και αφού έδιωξαν εκ του χωρίου τους εχθρούς, ο Νικόλαος Πετμεζάς, ο Σαλα-
φατίνος και Κολιόπουλος τους εδίωκαν κατόπιν έως μιας ώρας διάστημα και αν δεν ήθε-
λε βρέξει481, ήθελον στενοχωρήσει τους εχθρούς ν’ αφήσουν τους πληγωμένους όλους...».

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης482 κάνει την ακόλουθη περιγραφή: «... Ο πρώτος, 
όστις έδωκε το παράδειγμα της ευτολμίας, ήτον ο Σαλαφατίνος, και όστις εφώναξεν, 

476. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 79.
477. Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ς  β ι ο γ ρ α φ ί α  Ν.  Σ ο λ ι ώ τ η,  Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ΄,  κυτίο 35, 

φάκ. 8.
478. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 88. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 174.
479. Αναφέρεται ότι ο Ν. Πετμεζάς μετέφερε χρήματα από τους Καλαβρυτινούς στον Πετρόμπεη 

Μαυρομιχάλη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 
480. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., σ. 138-9, της ι δ ί α ς, Σχε-

δίασμα ιστορίας κλπ., Μνημοσύνη, ό.π., 2(1968-9)383. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 80 κ.ε. 
Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 23. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 88. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, 
ό.π., τόμ. Β́ , σ. 9. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 189. 

481. Όταν έβρεχε και μούσκευαν τα όπλα δεν μεταδιδόταν η φωτιά στη μπαρούτη και δεν εκπυρσο-
κροτούσαν.

482. Κ α ν ...  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 190.
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ότι, όποιος είναι Χριστιανός και αγαπά την πατρίδα να ακολουθήση να σώσωμεν τους 
κινδυνεύοντας αδελφούς μας, και ώρμησε τρέχων κατά των Τούρκων· τον ηκολούθη-
σαν οι Δημητρακαίοι, ο Πλαπούτας και όλοι οι στρατιώται. Βλέποντας τα άλλα σώ-
ματα αυτό το κίνημα, φιλοτιμηθέντα ώρμησαν και αυτοί και φθάσαντα αμφότερα εις 
το χωρίον πυροβολούντα και φωνάζοντα ότι «τους επήραμε τους μουρτάτες !», φρίκη 
κατέλαβε τους Τούρκους και αμέσως ετράπησαν εις άτακτον φυγήν...».

Η σημασία τη μάχης αυτής είναι μεγάλη, διότι τα ελληνικά όπλα στέφθηκαν 
από επιτυχία. Οι Τούρκοι δεν ήταν ακατανίκητοι. Αν ο τουρκικός αιφνιδιασμός 
πέτυχε στη Βλαχοκερασιά, δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικός και στο Λεβίδι. Στη 
μάχη του Λεβιδίου φάνηκε ότι οι απόλεμοι Έλληνες, τους οποίους στρατολογού-
σαν πολλές φορές ακόμη και βιαίως, δεν μπορούσαν να αντιπαραταχθούν στους 
Τούρκους και στην εμφάνισή τους εγκατέλειπαν τη θέση τους. Αντίθετα οι παλαιοί 
κλέφτες με τους σωματοφύλακές τους έμειναν, οχυρώθηκαν στα σπίτια του Λεβι-
δίου και πολέμησαν. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να φθάσουν στη νίκη, διότι ήταν 
ολιγάριθμοι και οι απώλειές τους βαθμιαία αυξάνονταν. Ήρθε όμως έγκαιρα βοή-
θεια από τα γύρω και ιδιαίτερα από τον εμπειροπόλεμο Μανιάτη Ηλία Σαλαφατί-
νο, ο οποίος με κραυγές και προτροπές ενθάρρυνε τους Έλληνες, που είχαν σκορ-
πίσει στα γύρω υψώματα και μπήκαν και αυτοί στη μάχη.

Ο Πετρόμπεης και οι όμηροι της Τριπολιτσάς

Ο ιερομόναχος Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος483, ένας από τους φυλακισθέντες ομή-
ρους, αναφέρει: «...Μεσούντος του Φεβρουαρίου προσκαλούνται υπό του διερμη-
νέως του Πασά (Σταυράκη Ιωβίκη) εις την του Σωτηρίου Κουγιά οικίαν ο ρηθείς 
μητροπολίτης (Δανιήλ Τριπόλεως) μετά του Θεοδώρου Δεληγιάννη και Παπαλέξη 
διαμένοντος και τούτου τυχαίως ενταύθα· αφού δε ήλθον, λέγει προς αυτούς ο Διερ-
μηνεύς: «Αναγκαίον εκρίθη να προσκληθώσιν άπαντες οι Αρχιερείς και οι προεστώτες 
της Πελοποννήσου ενταύθα, και αν μεν έλθωσιν, ουδεμία υποψία· ει δε μη, ούτοι είναι 
των κινημάτων αυτών οι αίτιοι»». Μαζί με τους προκρίτους κλήθηκε και ο Πετρό-
μπεης, ο οποίος έστειλε ένα από τα παιδιά του, τον Αναστάση.

Σε επιστολή της 22 Απριλίου 1828 του Αναστασίου Μαυρομιχάλη484 προς τον 
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια αναφέρονται τα ακόλουθα: «…και προ του ιερού 
τούτου αγώνος μας ενθουσιών ο Σεβαστός πατήρ μου εις το να ίδη πραγματοποιου-
μένας τας ελπίδας μας και διά να κοιμήση τους κρατούντας εχθρούς, τον Ισαάκ, εμέ 
απεφάσισε να προσφέρη θύμα υπέρ της ελευθερίας, και απέστειλεν εις Τρίπολιν. Και 
όσον μεν τους οποίους έπασχε σκοπούς επέτυχε, εγώ δε εξετέθην εις τους μεγαλυτέ-
ρους κινδύνους καθ’ εκάστην σχεδόν, διότι προς άμυναν οι εχθροί εθανάτωσαν έμπο-

483. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ,  Οι Αρχιερείς και οι Προύχοντες εντός της φυλακής κλπ., 
ό.π., σ. 220.

484. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 57, έγγρ. 032 της 22 Απριλίου 1828.
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σθέν μου τέσσαρας δούλους μου επαπειλούντας και εμέ όστις βλέπων ταύτα εδοκίμα-
ζον καθ’ ημέραν τον θάνατον…».

Το ενδιαφέρον του Πετρόμπεη για τους ομήρους που κρατούνταν στην Τριπολι-
τσά ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, αφού είχε στείλει εκεί και το γιό του Αναστάση. Γι’ αυτό 
όταν γύρισε ο Γιωργάκης από την Κωνσταντινούπολη και τον πληροφόρησε για τα 
γεγονότα στις Ηγεμονίες, έγραψε αμέσως στον Αναστάση να βρει τρόπο να φύγει. 
Όπως έχει αναφερθεί δεν δόθηκε στον ίδιο άδεια να επιστρέψει αλλά στους γραμ-
ματικούς του485.

Οι Τούρκοι486 της Τριπολιτσάς, όταν έστειλαν τον Ανδρέα Καλαμογδάρτη στους 
αρχιερείς και προκρίτους που ήταν στην Αγία Λαύρα να τους πείσει να πάνε στην 
Τριπολιτσά, άρχισαν να επιτηρούν τους ομήρους που είχαν ήδη παρουσιαστεί.

Στις 20 Μαρτίου στην Τρίπολη κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση ότι οι Έλληνες 
στα Καλάβρυτα σκότωσαν τον βοεβόδα Ιμπραχήμ Αρναούτογλου487 και 17 ακό-
μη Τούρκους· «...τότε η εξουσία συγκαλέσασα όλους τους αρχιερείς και προεστώτας 
τους περιώρισεν είς τινα θάλαμον εις την κατοικίαν του πασά...».

Όπως γράφει ο Ν. Σπηλιάδης488 «...Ο δε Πέτρος Μαυρομιχάλης μετά τρεις ημέ-
ρας αφ’ ης περιωρίσθησαν εις Τριπολιτσάν οι αρχιερείς και προεστώτες μεθ’ ων και ο 
υιός του, γράφει προς την εξουσίαν και ειδοποιεί, ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας επα-
νέστησαν και συνέρρευσαν υπέρ τας δέκα χιλιάδας εις Καλαμάταν,  όπου εκείνος, ως 
πιστός της βασιλείας, μετέβη, και μόλις ηδυνήθη να διασώση τους εκεί  ευρισκομέ-
νους Οθωμανούς ομού με τον έπαρχον, τους οποίους οι αποστάται απαιτούσι· γνω-
μοδοτεί δε να αποδώση η εξουσία τους αρχιερείς και προεστώτας ως και τον υιόν του, 
και ούτω να γενή ανταλλαγή με τον έπαρχον και τους Οθωμανούς της Καλαμάτας· η 
εξουσία απαντήσασα, τον επέπληξεν ότι ήτον ύπουλος και επίβουλος...». Να σημειω-
θεί ότι οι Τούρκοι της Καλαμάτας έτυχαν της προστασίας του Πετρόμπεη προκει-
μένου να τους ανταλλάξει με τους ομήρους της Τριπολιτσάς. 

Όταν στις 26 Μαρτίου πήγαν πανικόβλητοι οι Τουρκοβαρδουνιώτες στην Τρι-
πολιτσά, τότε οι όμηροι φυλακίστηκαν, διότι υπήρχε απαίτηση του όχλου να σφα-
γούν, όπως συνηθιζόταν σε ανάλογες περιπτώσεις. Τότε παρεκάλεσε την τουρκική 
αρχήν ο διερμηνέας Σταυράκης Ιωβίκης να προστατευθούν οι όμηροι. Ο Ιω. Φιλή-
μων489 γράφει: «...Οι Βαρδουνιώται εν τη πρώτη ήδη αγανακτήσει και ορμή εαυτών 
στασιάσαντες, την σφαγήν εζήτουν των εν τω σατραπείω αρχιερέων και προκρίτων... 
τη δ’ επιούση τους μεν αρχιερείς και προκρίτους οιονεί, αποσύρασα εν τινι αποκέντρω 
δωματίω, τους δε ιεροδιακόνους και υπηρέτας τούτων, ελευθέρους μέχρι τούδε μένο-

485. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 62.
486. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 27.
487. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 29. Λεπτομερής περιγραφή του περιορισμού των ομήρων 

γίνεται από τον ιερομόναχο Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., βλέπε από σελ. 215 κ.ε.
488. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 64-5.
489. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ., σ. 45. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 59.
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ντας εν τη πόλει, συνέλεξε φυλακίσασα, λόγω μεν ίνα μη σπερμολογώσιν ερεθίζοντες 
τον όχλον, πράγματι δε ίνα ικανοποιηθή ο όχλος...». 

Στις 27 Μαρτίου ο Πετρόμπεης έγραψε στο γιό του Ηλία490 και στο Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη, οι οποίοι είχαν βαδίσει στο εσωτερικό του Μοριά, να χρησιμοποι-
ήσουν «τερτίπι», δηλαδή να πουν στους Τούρκους ότι, αν τους δώσουν τους ομή-
ρους θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Ο Νικ. Σπηλιάδης491 μας πληροφορεί ότι ο Ηλί-
ας Μαυρομιχάλης έγραψε από το Λεοντάρι στους Τούρκους της Τριπολιτσάς ότι 
έχει μαζί του 30.000 άνδρες «...σκοπεύοντες να εφορμήσωσιν εις έφοδον εναντίον 
των, και αυτός τους αναχαίτιζεν· αλλά ότι επιμένουσιν εκείνοι απαιτούντες τους προ-
εστώτας και αρχιερείς και επομένως εγνωμοδότει ν’ αποδωθώσι, και υπέσχετο δι’ αυ-
τού του μέσου την ησυχίαν...». Δεν έγινε όμως πιστευτός.

Κατά την πολιορκία των Φαναριτών στο κάστρο της Καρύταινας, όπως ανα-
φέρθηκε, ο Κανέλλος Δεληγιάννης έστειλε επιστολή στο Μουσταφά αγά και τον 
προέτρεπε σε παράδοση. Όταν οι Καρυτηνοί με τους Φαναρίτες έφτασαν στην Τρι-
πολιτσά: «...Τότε και ο Μουσταφάγας492 Νησιώτης ελθών εκ Καρυταίνης μετά των 
ειρημένων Καρυτηνών και Φαναριτών, εισήλθεν εις την φυλακήν και αποταθείς προς 
τον Θεόδωρον Δεληγιάννην είπε «Δεν ήλπιζα από σας να γίνουν τέτοια πράγματα». 
Από ημάς, απεκρίθη ο Δεληγιάννης, ούτε έγιναν ούτε γίνονται τέτοια πράγματα, Αγά 
μου. «Πώς δεν γίνονται, είπεν, αφού ο αδελφός σου ο Κανέλλος ήλθε, όταν είμασθε 
κλεισμένοι εις την Καρύταιναν και μας επιστόλιζε καβάλα από την ψαριά φοράδα; 
δεν τον γνωρίζω εγώ;». Δεν ηξέυρω, Αγά μου, αν ετρελλάθηκαν, απεκρίθη ο Θεόδω-
ρος Δεληγιάννης, εγώ δεν γνωρίζω τίποτε από αυτά».  

Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης493 από τη Βλαχοκερασιά, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, απαίτησε από τους Τούρκους τους ομήρους, απειλώντας τους ότι 
με 14.000 άνδρες θα εκστρατεύσει εναντίον τους. Τα «τερτίπια» που συνιστούσε ο 
Πετρόμπεης δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Η μάχη στο Λεβίδι με το δυσάρεστο αποτέλεσμα για τους Τούρκους είχε δυ-
σμενείς επιπτώσεις και στους αρχιερείς και προκρίτους ομήρους που κρατούνταν 
στην Τριπολιτσά. Ο Ηλ. Σαλαφατίνος494 γράφει σχετικά: «...οι Τούρκοι, οι οποίοι 
ότε επήγαινον εις Λεβίδι ανέλαβον επιστρέφοντα τον αναφερόμενον Τριπολιτσιώτην, 
όστις τω όντι εστάλη παρά των εν Τριπόλει ομήρων Ελλήνων διά του ανεψιού τού 
Παπαλέξη, να είπη προς τους εν Λεβιδίω Έλληνας ότι αύριον οι Τούρκοι θα υπάγουν 
να τους πολεμήσουν και να ετοιμασθώσιν. Εγνώριζε δε ο πεζός τον ανεψιόν του Πα-

490. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 12
491. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 86-7.
492. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., σ. 227.
493. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. .Γ ,́ σ. 171. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 227-8
494. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 24. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 229 κ.ε. Ο Ι ω. 

Φ ι λ ή μ ω ν,  ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 176, γράφει ότι οι Τούρκοι στο Λεβίδι βρήκαν αλληλογραφία Ελλήνων που 
έδειχναν ενοχή των ομήρων.
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παλέξη και τον υπηρέτην του Αναστ. Μαυρομιχάλη δώσαντα εις αυτόν εν ψωμί διά 
τον δρόμον· και αφού τον ετιμώρησεν, εμαρτύρησε. Την επιούσαν λοιπόν του πολέ-
μου όλον το πλήθος, έφερον τον συλληφθέντα διά να γνωρίση ποίος του έδωσε το 
ψωμί και τους λόγους διά να τους είπη εις τους εν Λεβιδίω. Ο δε πεζός άμα είδεν τον 
ανεψιόν του Παπαλέξη, λέγει, τούτο το σκυλί μου είπε τους λόγους, του είπον· ποίος 
σου έδωσε το ψωμί; και ωμολόγησε το αυτό και δια τον υπηρέτην του Μαυρομιχάλη. 
Τότε οι Τούρκοι συνέλαβον αυτούς και αφού τους είπον, εάν τουρκίζουν διά να γλυ-
τώσουν την ζωήν των και απήντησαν όχι, τους κατέκοψαν, ως και όλους τους υπηρέ-
τας των ομήρων εφόνευσαν. Την δ’ επιούσαν εφυλάκισαν και όλους τους ομήρους...».

Ο Ν. Σπηλιάδης495 δίνει διαφορετική περιγραφή των γεγονότων και αναφέρει 
ότι ο όχλος έφερε στον τοποτηρητή σιδηροδέσμιο «άθλιόν τινα χριστιανόν Τριπο-
λιτσιώτην» με την κατηγορία ότι ειδοποίησε τους Έλληνες του Λεβιδίου για την 
επικείμενη τουρκική επιδρομή. Τον βεβαίωσαν ότι, αν ομολογήσει την αλήθεια, θα 
του χαρίσουν τη ζωή. Αφού ορκίστηκε σχετικά ο τοποτηρητής, ο Τριπολιτσιώτης 
υπέδειξε τον ανιψιό του Παπαλέξη ότι τον έστειλε στο Λεβίδι και τον υπηρέτη του 
Αναστάση Μαυρομιχάλη ότι του έδωσε το ψωμί κλπ.

Την Κυριακή του Θωμά496 οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι μεταφέρθηκαν σε άλλο 
δωμάτιο, «...εις το κάτω μέρος του Σεραγίου, εις την δεινοτάτην και φρικοτάτην 
ειρκτήν των καταδίκων...». και παρέμειναν εκεί κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. 
Εξαίρεση έγινε στον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη και Ανδρέα Καλαμογδάρτη τους 
οποίους ανέλαβε ο Καϊμακάμης, ενώ τον Σωτηράκη Νοταρά και τον Κορίνθου Κύ-
ριλλο είχε αναλάβει ο Κιαμήλμπεης. Τέλος τον Μήτρο Ροδόπουλο ο οποίος αλλα-
ξοπίστησε ανέλαβε υπό την προστασία του ο Μουσταφάμπεης. Την επόμενη ημέρα 
οι Τούρκοι σκότωσαν τους δεκαοκτώ υπηρέτες και σωματοφύλακες των ομήρων 
τους οποίους είχαν φυλακίσει προ δεκατριών ημερών.

Η αποστολή του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Όπως αναφέρθηκε497, οι Τούρκοι κρατούσαν στην Τρίπολη κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας της ως ομήρους τους επιφανείς ιεράρχες και προκρίτους της Πε-
λοποννήσου, καθώς και τον Αναστάση Μαυρομιχάλη. Οι Έλληνες αυτοί είχαν 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση των Τούρκων και είχαν παρουσιαστεί, για να μην 

495. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 89. Ο  Δ ι ο ν.  Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 85-6, τον επα-
ναλαμβάνει. Ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ., σ. 177, γράφει ότι ο Τριπολιτσιώτης ήταν συκοφάντης και 
«εξώλης και προώλης άνθρωπος». 

496. Ι ω σ ή φ  Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 292 κ.ε. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Αλ , σ. 152. Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 178 και 436-7.

497. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 109. Το 1823 οι Καλαματιανοί έστειλαν στη Β́  Εθνοσυ-
νέλευση το Γεράσιμο Παπαδόπουλο ως παραστάτη. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 6, έγγρ. 054 της 17 Μαρτίου 
1823. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη Τουρκοκρατία, ό.π., σ. 485.
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ενισχύσουν τις υποψίες τους για επικείμενη επανάσταση. Υπήρχε τότε ο φόβος μή-
πως προέβαιναν σε προληπτικές σφαγές αθώων χριστιανών. 

Στις αρχές Απριλίου κυκλοφόρησαν διαδόσεις ότι οι Τούρκοι σκότωσαν όλους 
τους ομήρους για τους οποίους ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης είχε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον. Μεταξύ αυτών εκρατείτο όμηρος ο γιός του Αναστάσης, ο Μητροπολίτης 
Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης, ο Ιωσήφ Ανδρούσης, ο Κα-
λαματιανός Πανάγος Κυριακός498 κ.ά. Γι’ αυτό, όταν παραδόθηκαν οι Τούρκοι της 
Καλαμάτας, φρόντισε να μη χυθεί αίμα και τους κράτησε όλους με δική του ευθύ-
νη, προκειμένου να τους ανταλλάξει μια ημέρα με τους Μοραΐτες ομήρους. 

Ο Πετρόμπεης θεώρησε ότι το πιο κατάλληλο πρόσωπο να διαπραγματευθεί 
την ανταλλαγή των Τούρκων αιχμαλώτων της Καλαμάτας με τους Μοραΐτες ομή-
ρους ήταν ο γνωστός τουρκολάτρης ιερομόναχος και σοφός δάσκαλος της Κα-
λαμάτας Γεράσιμος Παπαδόπουλος499. Η αποστολή του Γεράσιμου και η επίδοση 
της επιστολής του Πετρόμπεη στους Τούρκους έγινε στις 16 Απριλίου και δεν ήταν 
κρυφή στους στρατοπεδευμένους στο Βαλτέτσι Έλληνες, όπως αναφέρεται από 
μερικούς500, αλλά έγινε με απόφαση της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Παράλληλα ο 
Πετρόμπεης έγραψε σε διάφορα μέρη να φέρονται με φιλανθρωπία στους Τούρ-
κους αιχμαλώτους, για να τους χρησιμοποιήσουν στην ανταλλαγή με τους ομή-
ρους τους οποίους κρατούσαν οι Τούρκοι στην Τριπολιτσά.

Δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο της επιστολής του Πετρόμπεη προς τους 
Τούρκους. Αναφέρεται ότι ο Γεράσιμος δήλωσε απλώς στους πολιορκητές της Τρι-
πολιτσάς, πως πηγαίνει επιστολή του Πετρόμπεη για ανταλλαγή των αιχμαλώτων 
της Καλαμάτας με τους ομήρους που κρατούσαν οι Τούρκοι. Λέγεται ότι από τους 
οπλαρχηγούς ή από τον Θ. Κολοκοτρώνη δόθηκε εντολή να σταματήσουν οι πολε-

498. Κ. Κ α λ α ν τ ζ ή, Κυριακοί, Αθήνα 1939, σ. 51 κ.ε.
499. Ο Γεράσιμος είχε ιδρύσει στην Καλαμάτα σχολείο και τη γνωστή μονή καλογραιών. Έχαιρε 

απόλυτης εκτίμησης των συμπατριωτών του. Θεωρούσε όμως, ότι με θέλημα του Θεού οι Έλληνες ήταν 
σκλάβοι της Τουρκίας και όποιος επαναστατούσε ασεβούσε προς το Θεό. Μιλούσε πάντα με πικρά λόγια 
για τους επαναστάτες και επέσειε τον κίνδυνο της καταστροφής όλων των Ελλήνων από την εκδικητική 
μανία των Τούρκων. Δεν πρόδωσε τη Φιλική Εταιρεία ούτε τον Πετρόμπεη για επικείμενη επανάσταση, 
απλά προσπάθησε να τον μεταπείσει. Δεν τιμωρήθηκε για τις πεποιθήσεις του, αλλά οι κάτοικοι της 
Καλαμάτας τον έστειλαν ως παραστάτη στη Β́  Εθνοσυνέλευση του Άστρους (ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 
6, έγγρ. 054 της 17 Μαρτίου 1823). Αντίθετα ο Σωτήρης Κουγιάς από την Τρίπολη για τη φιλοτουρκική 
συμπεριφορά του κατακρεουργήθηκε. Α. Χ ρ υ σ ο μ ά λ λ η, Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Καλαμάτα. Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 503 κ.ε. Ι ω ά ν ν η  Φ. Α θ α ν α σ ο π ο ύ -
λ ο υ, Ο διδάσκαλος της Καλαμάτας μοναχός Γεράσιμος Παπαδόπουλος (1763-1844). Πρακτικά του Γ΄ 
Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Φιλιατρά-Γαργαλιάνοι 1989, σ. 430.

500. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 95, ο οποίος λέγει ότι ο Γεράσιμος πήγε κρυφά. Ακόμη 
αναφέρεται ότι η αποστολή του Γερασίμου έγινε με συνοδό το Γεώργιο Παγωνόπουλο, ανιψιό του μητρο-
πολίτη Χρύσανθου και μετέπειτα μητροπολίτη Αργολίδος. Όμως ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 109, γράφει ότι γίνεται σύγχυση μεταξύ του Γεράσιμου Παπαδόπουλου και του μετέπειτα Γεωργίου-
Γεράσιμου Παγωνόπουλου.
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μικές ενέργειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποστολή του Γερασίμου501. Στην 
περίπτωση αυτή η μετάβαση του Γερασίμου στην Τρίπολη ούτε μυστική ήταν ούτε 
ύποπτη.

Μπορεί να υποτεθεί ότι ο ιερομόναχος Γεράσιμος, όταν συνάντησε τους αγάδες 
της Τριπολιτσάς, δεν παρουσιάστηκε ως αντιπρόσωπος των επαναστατών, ώστε 
ως ισότιμός τους συνομιλητής να ζητήσει την ανταλλαγή των εκατέρωθεν κρατου-
μένων. Προσπάθησε, «ραγιάδικα» ή με «τερτίπια» να πείσει τους Τούρκους ότι η 
ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων θα οδηγούσε σε κατευνασμό των πνευμάτων 
και σε εκτόνωση της εξέγερσης. Οι Τούρκοι με την παντοτινή τους αλαζονεία και 
υπεροψία θα φάνηκαν ότι συμφωνούν με το Γεράσιμο, ενώ στις επιστολές τους θα 
απαίτησαν πρώτα οι Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα και να υπογράψουν τα προ-
σκυνοχάρτια και στη συνέχεια να απολυθούν οι όμηροι.

Όταν επέστρεφε ο Γεράσιμος με τις επιστολές των Τούρκων προς τον Πετρό-
μπεη, οι οποίοι συγχρόνως του έστειλαν και προσκυνοχάρτια, οι φρουροί των Ελ-
ληνικών φυλακίων τον συνέλαβαν και τον πήγαν στους οπλαρχηγούς του Βαλτε-
τσίου. Τα έγγραφα που μετέφερε παραδόθηκαν στον Ηλία Μαυρομιχάλη, ο οποίος 
αφού τα διάβασε τα έσχισε και τα έκαψε. Κανείς άλλος δεν διάβασε το περιεχόμε-
νό τους.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης502, έγραψε στα απομνημονεύματά του, ότι μόλις ο 
Ηλίας διάβασε τα χαρτιά που έφερνε μαζί του ο Γεράσιμος, είπε: «...Επιστρέφων με 
όλα τούτα ο Γεράσιμος υπήγε εις το Βαλτέτσι, όπου ήτο συσσωματωμένοι εκεί ο Κυ-
ριακούλης, Ηλίας και Ιωάννης Μαυρομιχάλης με επέκεινα των τετρακοσίων Μανια-
τών, ο Παπατσώνης με επέκεινα των εξακοσίων Μεσσηνίων, ο Γιωργάκης Γιατράκος 
μετά 500 Μιστριωτών, ο Μητροπέτροβας, ο Κεφάλας, Κωσταμπούρας, Παπαφλέσι-
ας, Αναγνωσταράς, μετά τετρακοσίων Μεσσηνίων και Λεονταριτών. Ήτον πηγαιμέ-
νος εκείνην την ημέραν και ο Κολοκοτρώνης εκεί με τον ψυχογιό του από τον Άκο-
βον, όπου έως τότε διέμενεν εκεί. Άμα έφθασε λοιπόν ο δάσκαλος εκ Τριπολιτσάς, 
ενεχείρισε προς τον Ηλία Μαυρομιχάλην δύο έγγραφα προς απάντησιν του πατρός 
του, εν από τον καϊμακάμην και εν από τους εντοπίους αγάδες, και αναγνώσας αυτά 
εξήφθη από άλογον θυμόν και τα εξέσχισε παραχρήμα και τα έρριψεν εις την φωτιάν 
και τα έκαυσε, φωνάζων ως μαινόμενος κατά του Γερασίμου μ’ απείρους ύβρεις και 
κατά των Τούρκων. Τον ηρώτησεν ο Κυριακούλης και οι λοιποί, διά ποίαν αιτίαν εθύ-
μωσε εις τόσον βαθμόν και διατί να μη αφήσει τα γράμματα να τα αναγνώσουν και 
αυτοί; και απήντησε μετ’ οργής λέγων ότι τον κερατοκαλόγερον, τον έστειλεν ο πατήρ 
μου να κάμη μίαν απόπειραν συμβιβασμού δι’ ανταλλαγήν των φυλακισμένων πρου-

501. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Ά , σ. 122 κ.ε. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 20 και 116. 
Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός, ό.π., σ. 139, όπου αναφέρεται ότι οι οπλαρχηγοί 
του Βαλτετσίου έγραψαν στους ευρισκομένους στην Πιάνα: «να μην κάνουν κανένα κίνημα κατά των 
Τούρκων», επειδή θα περνούσε ο Γεράσιμος μεταφέροντας τις προτάσεις του Πετρόμπεη.

502. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 192. 
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χόντων, αρχιερέων και άλλων αιχμαλώτων Χριστιανών, και αυτός υπήγε να μας φέρη 
(μπουγιουρλδιά) διαταγάς να προσκυνήσωμεν, να γίνωμεν ραγιάδες, να δώσωμεν τα 
όπλα και τότε να μας δώσουν αμνηστίαν. Και αν δεν εσεβόμην τον πατέρα μου, ήθε-
λον τον κάμει κομμάτια..». 

Ο Γεράσιμος αργότερα έγραψε503 ότι οι αγάδες, που έστειλε ο αντιπρόσωπος 
του Πασά (Καϊμακάμης) για συνομιλίες άκουσαν τις προτάσεις που τους μετέφε-
ρε: «...Πάντα ταύτα τα εδέχθησαν μετά χαράς, εκείνοι οι τρεις οι αγάδες οίτινες ήσαν 
ο Κιαμήλμπεης, ο Σαγνετζήπ εφένδης και ο Δευτέρ Κεχαγιάς· αντί όμως τούτων των 
συμφωνητικών γραμμάτων, μοι έστειλαν ένα πουγιουλδί παρά του Καϊμακάμη, και εν 
γράμμα παρά των αγάδων προς πάντας τους Ρωμαίους ονειδιστικά δια τα κινήματά 
των, και προσκλητικά εις προσκύνησιν, ίνα λάβωσι συγχώρεσιν όσοι πάνε να προ-
σκυνήσωσι· τους δε μη υπάγοντες εφοβέριζαν, ότι θέλει τους εξολοθρεύσουν... Εγώ δε 
αναγνούς αυτά είπον προς τον φέροντά μοι υιόν του Σαγνετζήπ εφένδην, άλλα ωμιλή-
σαμεν, και άλλα γράφετε· και είναι σημείον φανερόν ότι δεν θέλετε ειρήνην...».

Ο Ν. Σπηλιάδης504 βρήκε, όπως συνήθιζε πάντοτε, την ευκαιρία να κατηγορήσει 
τον Πετρόμπεη με χαλκευμένες συκοφαντίες για προδοσία: «...Ο Γεράσιμος διαβάς 
από το στρατόπεδον των Ελλήνων διεκοίνωσεν ότι εστάλη από τον Μαυρομιχάλην να 
προβάλη εις τους κρατούντας ανταλλαγήν του υιού του Αναστασίου και των άλλων 
φυλακισμένων αρχιερέων και προεστώτων με τους αιχμαλώτους Τούρκους της Κα-
λαμάτας και άλλων μερών της Πελοποννήσου με την συναίνεσιν δε και του Κολοκο-
τρώνη, διατάξαντος μάλιστα να μη δοθή καμία μάχη εν τω μεταξύ, απήλθεν εις Τρι-
πολιτσάν την 16 Απριλίου, πλην ήτο, φαίνεται, παρηγγελμένος να προτείνη διά ζώσης 
και περί υποταγής των Ελλήνων εκ μέρους του Μαυρομιχάλη, όστις και δεν ήθελε να 
κινηθή, και αφού εκινήθη εκών άκων, μετεμελήθη ίσως διότι ενόμιζεν αδύνατον την 
επιτυχίαν, και διά τούτο υπό το πρόσχημα της ανταλλαγής, ηθέλησε να συνεννοηθή 
με τους Τούρκους περί υποταγής. Όθεν, τον έδωκαν ούτοι έγγραφον την προς εκείνον 
απάντησιν, και τον υπέσχοντο εις αμοιβήν της υποταγής την διαδοχικήν ηγεμονίαν της 
Μάνης· τον παρεκίνουν δε να φονεύση τον Κολοκοτρώνην...». Αν πράγματι ο Μαυρο-
μιχάλης ήθελε να σταματήσει η επανάσταση και να συνεννοηθεί με τους Τούρκους 
το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να ανακαλέσει τα αδέλφια του και τα παιδιά του 
από τα επαναστατικά στρατόπεδα, για να γίνει πιστευτός και από τους Τούρκους. 
Η μεροληψία του Σπηλιάδη γίνεται καταφανής από τα ανωτέρω, όπου καλυπτό-
μενος πίσω από το «φαίνεται» πλάθει το μύθο της προδοσίας και επί πλέον προ-
σθέτει τα περί δολοφονίας του Κολοκοτρώνη. Δεν έγραψε όμως από πού είχε την 

503. Κ. Χ. Δ ο υ κ ά κ η, Πνευματική Τράπεζα, τόμ. Ά , σσ.14-20.
504. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116. Ο συγγραφέας στην επικεφαλίδα (σ. 93) γράφει «Ο 

Π. Μαυρομιχάλης στέλλει τον Γεράσιμον εις Τριπολιτσάν – Αποθαρρύνει τους Έλληνας – Ο Κολοκοτρώ-
νης τον δέρει», αλλά στη σ. 117 αρκείται στο «Ο Κολοκοτρώνης ωνείδησε τον Γεράσιμον». Ο Φ ω τ ά -
κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 95, γράφει: «...οι καπεταναίοι, και μάλιστα ο Αναγνωσταράς, είπαν να 
τον σκοτώσουν, αλλ’ ο Κολοκοτρώνης τους εμπόδισε διά να μη κακοφανή του Μαυρομιχάλη...».
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πληροφορία περί δολοφονίας του Κολοκοτρώνη, αφού κανένας, πλην του Ηλία, 
δεν διάβασε τα γράμματα των Τούρκων. 

Αυτοί που κατηγόρησαν τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη για προδοσία, έδωσαν 
ένα δείγμα της σκόπιμης διαστροφής της ιστορικής αλήθειας. Προσπάθησαν με 
ψεύδη και με αστήρικτες υποθέσεις να τον παρουσιάσουν εχθρό της ελληνικής 
εξέγερσης. Είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε ο Πετρόμπεης μεγαλοφυής, ούτε ήταν 
προικισμένος με νου στρατηγικό, αλλά για την ελευθερία του Γένους μόχθησε, δια-
κινδύνευσε τη ζωή του και έμενε ανυποχώρητος, όταν έβλεπε να χύνεται χωρίς φει-
δώ το αίμα της οικογενείας του. 

Ο Διονύσιος Κόκκινος505 λαθεμένα γράφει ότι στο Βαλτέτσι αποφασίστηκε να 
κληθεί ο Πετρόμπεης ως αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, ενώ η απόφαση αυτή 
είχε ληφθεί προηγουμένως στο χωριό Πάπαρη. Την απόφαση της αρχιστρατηγίας 
τοποθετεί χρονολογικά μετά το επεισόδιο με τον ιερομόναχο Γεράσιμο. Αυτόν κατά 
την επιστροφή του από την Τριπολιτσά τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Βαλ-
τέτσι οι στρατιώτες του Νικηταρά, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από το στρατόπεδο 
του Βαλτετσίου στο Καλογεροβούνι για να προΐσταται των σκοπών. Ο Αναγνωστα-
ράς πρότεινε να τον σκοτώσουν, αντίθετα ο Κολοκοτρώνης είπε ότι αυτό θα δυσα-
ρεστούσε τον Πετρόμπεη και έπρεπε να διαφυλαχθεί η ενότητα. Για λόγους ασφα-
λείας το Γεράσιμο συνόδευσε ο Ρήγας Παλαμήδης, ο οποίος θα προσπαθούσε να 
πείσει τον Πετρόμπεη να πάει στο επαναστατικό στρατόπεδο, για να πεισθούν όλοι 
ότι δεν ήταν αντίθετος στην ελληνική εξέγερση. Τελικά προσθέτει: «...Ο Πετρόμπε-
ης εθεωρείτο απαραίτητος διά δύο κυρίως λόγους. Μέγα μέρος των εκεί στρατευμά-
των απετελείτο από Μανιάτας, οι οποίοι ήσαν οι εμπειρότεροι εις τα πολεμικά και αι 
φιλοδοξίαι των άλλων αρχηγών θα συνεβιβάζοντο μόνον προ της γενικής αρχηγίας 
του Πετρόμπεη. Ο αγών θα αποκτούσε ενότητα υπό έναν αρχηγό...». 

Η απονομή των πρώτων στρατιωτικών βαθμών

Αρχικά οι στρατιωτικοί βαθμοί εδίδοντο από τον εκπρόσωπο της Φιλικής Εται-
ρείας, δηλαδή τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δικαίο506. Αργότερα άρχισε να απονέμει 
στρατιωτικούς βαθμούς και ο Πετρόμπεης και άλλοι. Ο πρώτος γνωστός διορι-
σμός Μανιάτη ως αξιωματικού είναι του Σπυρίδωνος Παγώνη από τη Μεγάλη Μα-
ντίνεια της Αβίας στο βαθμό της ταξιαρχίας. Σε αυτόν ανατέθηκε από τον Πετρό-
μπεη η επιστασία των αρμάτων της Καλαμάτας. Με την εξουσία αυτή ο ταξίαρχος 

505. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 90. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 95
506. Στις 9 Απριλίου στα Βέρβενα ο Γρηγόριος Δικαίος απένειμε το βαθμό του πεντακοσιάρχου στον 

Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο. Στο στρατόπεδο των Βερβένων απένειμε στρατιωτικούς βαθμούς ο επίσκο-
πος Βρεσθένων Θεοδώρητος. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 39, 416, 176-7. Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, 
Ιστορία της Τριπολιτσάς, τόμ. Β1΄, σ. 56. Ο Αναγνώστης Κοντάκης ονόμασε εκατόνταρχο το Λάμπρο 
Ριζιώτη, Α ν. Κ ο ν τ ά κ η, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 33.
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Σπυρίδων Παγώνης προήγαγε τον παπά-Θεόδωρο Καλλίνικο από τη Γιάννιτσα σε 
μικρότερο βαθμό, όπως του «ταξιάρχου σε πεντήκοντα στρατιώτας». Το έγγραφο 
είναι το ακόλουθο507:

«Δυνάμει της δοθείσης μοι ταξιαρχίας παρά του σεβασμίου ανδρός Αρχιμανδρί-
του Δικαίου και της επιστασίας των αρμάτων της πόλεως της Καλαμάτας παρά του 
ηγεμόνος και αρχιστρατήγου Πέτρου Μαυρομιχάλη αποκαθίστημι τον από Γιαννίτσης 
παπα-Θεόδωρον ταξίαρχον εις πεντήκοντα στρατιώτας, ως άνδρα φιλογενή και συ-
νεργόν των κοινών συμφερόντων της πατρίδος, ίνα επί ζωής αυτού και διαδοχικώς οι 
απόγονοί του έχουσι το δικαίωμα αιωνίως: Τούτου ουν ένεκα εγράφη και η παρούσα 
μου απόδειξις και εδόθη τω ιδίω, ίνα εν καιρώ της κοινής των Ελλήνων συνελεύσεως 
παρρησιασθή εν μέσω ευπρόσωπος εις απόλαυσιν των προνομίων του και παρρησίαν 
των αρετών του. 

1821 Μαρτίου 31, Καλαμάτα.
                              Ο Ταξίαρχος

Σπυρίδων Παγώνης ο εκ Μανδινείας της Σπάρτης».
Ο διορισμός αυτός έχει το χαρακτήρα του κληρονομικού τίτλου ευγενείας. Ένας 

δεύτερος διορισμός σε ταξιάρχη έγινε στις 16 Απριλίου 1821 από τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη για το Σταυριανό Καπετανάκη και το έγγραφο είναι το ακόλουθο508:

«Δυνάμει της εξουσίας της δοθείσης ημίν παρά της αρχής του λαμπρού γένους 
μας, διορίζομεν τον εξάδελφόν μας Κύριον Σταυριανόν Καπετανάκην Ταξιάρχην και 
ως τοιούτον αξιωματικόν του γένους θέλει τον γνωρίζουν άπαντες, προστάζοντες εν 
αυτώ, να προθυμοποιηθή διά να φανή άξιος και να τιμήση το επάγγελμά του με την 
γενναίαν και πρόθυμον δια το Γένος και την Πατρίδα δούλευσίν του, κατά την προς 
ημάς υπόσχεσίν του. Όθεν και εις ένδειξιν δεδώκαμεν το παρόν μας εις χείρας του, δι’ 
ιδίας χειρός υπογεγραμμένον, όπερ θέλει έχει την ισχύν εν παντί καιρώ.

1821 Απρίλιος 16, Καλαμάτα.
Ο Ηγεμών και Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης».

Αργότερα ο Μούρτζινος509 έδινε βαθμούς: «Δυνάμει της πληρεξουσίου αδείας 
ην έχω παρά του ημετέρου εκλαμπροτάτου Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη», αλλά με την 
προϋπόθεση ότι η βουλή των Ελλήνων θα επικύρωνε το βαθμό, γιατί αυτή ήταν η 
απόφαση της Ά  Εθνικής Συνελεύσεως της Επιδαύρου. 

Η μάχη στους μύλους της Δαβιάς

Τις ημέρες που θα περνούσε ο ιερομόναχος Γεράσιμος, για να πάει στους Τούρ-
κους της Τριπολιτσάς την πρόταση του Πετρόμπεη περί ανταλλαγής των αιχμαλώ-

507. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 156, φάκ. αριθ. 12. Δημοσιεύτηκε από το Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο, Εφημερίδα 
Αθήνας «Μεσσηνιακά Νέα», αριθ. φύλλ. 407-9, Ιούλιος-Οκτώβριος 1985.

508. ΓΑ Κ, φάκ. Κ 96. Δημοσιεύτηκε από το Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, Αθήνα 
1996, σ. 124.

509. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 127-8.
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των, είχε δοθεί εντολή στους πολιορκητές να αποφύγουν κάθε πολεμική ενέργεια. 
Στις 18 ή 20 Απριλίου, αφού θα είχε επιστρέψει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος από 
την Τριπολιτσά, στους μύλους της Δαβιάς άρχισε ανταλλαγή πυροβολισμών, που 
εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη κοντά στο χωριό Σιλίμνα. Πολλές είναι οι εκδοχές για 
τους πρωταγωνιστές και περισσότερα τα ερωτηματικά.

Ο Σπ. Τρικούπης510 αναφέρει: «...Οι Τριπολιτσιώται Τούρκοι υπήγαιναν συνήθως 
εις τους μύλους της Δαβιάς και άλεθαν. Τούτο παρατηρήσαντες οι εν Πιάνα και Βαλ-
τετσίω Έλληνες έστειλαν τον Αντώνην Κολοκοτρώνην μετά 80 εις ενέδραν· ο Αντώνης 
ενήργησε όσα διετάχθη, και την 18 εκτύπησε τους Τούρκους ερχομένους προς τους 
μύλους, εφόνευσε 10 και συνέλαβεν ολίγα ζώα. Εξήλθαν οι εν Τριπολιτσά εις τιμω-
ρίαν των ολίγων εκείνων Ελληνων. Βλέποντες αυτούς εξερχομένους εξήλθαν και οι εν 
Πιάνα και Βαλτετσίω Έλληνες εις υπεράσπισιν των περί τον Αντώνην και ούτω συνε-
κρούσθησαν Έλληνες και Τούρκοι προς την Σιλίμναν. Οι Έλληνες υπερίσχυσαν και 
εσκότωσαν 20 Τούρκους, εν οις και τον επ’ ανδρεία φημιζόμενον Ομέραγαν Τριπολι-
τσιώτην· δύο δε Έλληνες εσκοτώθησαν και δύο επληγώθησαν...».

Ο Καν. Δεληγιάννης511 γράφει ότι στις 19 Απριλίου βγήκαν 3.000 Τούρκοι πεζοί 
και ιππείς και πήγαν στους μύλους για να αλέσουν. Ειδοποιήθηκαν οι Έλληνες του 
στρατοπέδου της Πιάνας, όπου βρισκόταν ο ίδιος ως αρχηγός και πήγαν εναντίον 
τους, ήρθαν και άλλοι Τούρκοι με τον Ομέραγα και έγινε η μάχη, για την οποία δί-
νει λεπτομέρειες.  

Στα αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη512, πιθανώς κατά πληροφορίες του Μανιάτη 
Ηλία Σαλαφατίνου, αναφέρονται τα ακόλουθα «...εξερχόμενοι οι Τούρκοι της Τρι-
πόλεως ήλθον εις τους επάνω μύλους της Δαβιάς. Ο Μπούζιανος Οιτυλιώτης, ο επο-
νομαζόμενος Δεσπότης από το σώμα του Σαλαφατίνου όντος εις την Πιάναν μετά του 
Κανέλλου και του Κολιοπούλου συνέλαβε την ιδέαν να προσβάλη τους ανελθόντας 
Τούρκους. Παραλαβών όθεν μεθ’ εαυτού 3 Σπαρτιάτας και ολίγους Πελοποννησίους 
ώρμησε κατ’ αυτών αλλά το συμβεβηκός τούτο κατήντησεν εις μάχην πεισματώδη 
εις την οποίαν έτρεξεν ο Ηλίας (Μαυρομιχάλης), ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Διονύσιος 
Μούρτζινος...».

510. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 228 και ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 179 αναφέρουν 
ότι ο Απ. Κολοκοτρώνης με ενέδρα σκότωσε μερικούς Τούρκους που πήγαιναν να αλέσουν. Ο Ν ι κ. 
Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 117, αναφέρει ότι πήγαν ο Απ. Κολοκοτρώνης μαζί με το Νικηταρά να 
αλέσουν και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με Τούρκους.

511. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 193-4, ο οποίος, όπως αναφέρει, πρωτοστάτησε και με 
οργή γράφει: «Μήτε ο Κολοκοτρώνης, μήτε ο Νικηταράς, μήτε η Νικηταρού, μηδ’ άλλος εκ των 
στρατοπεδευμένων τότε εις το Βαλτέτζι ευρέθη εις αυτήν την μάχην, καθώς ψευδώς αναφέρει η 
Χαλιμά του Σπηλιάδη...». Αποκαλεί δε τον «Ομέραγα (σνιψιό) του Μπίνπαση» ως «νέον Ηρακλέα του 
Τουρκικού έθνους».

512. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ. ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)383.
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Στις 23 Απριλίου 1821 οι οπλαρχηγοί του Βαλτετσίου513 έγραψαν στην Μπου-
μπουλίνα τα ακόλουθα: 

«Φιλογενεστάτη και γενναιοτάτη καπιτάν Πουπουλίνα υγίαινε θεόθεν.
Ελάβομεν το γράμμα σου, ομοίως και το από Σπέτζες και είδομεν τα εν αυτώ χα-

ροποιά και ανδρεία μηνύματα, εχαροποιήθημεν μεγάλως και ευχαριστούμεν τη ευγε-
νεία σου. Ημείς κατά την εικοστήν του τρέχοντος περιστατικώς ετρακαρίσθημεν με 
τους αγαρινούς κατά το χωρίον Σιλίμνα και κατά τα Τρίκορφα, και επάνω εις τον 
ακροβολισμόν τούτον δεν έλειψαν να έβγουν από Τριπολιτζάν εις βοήθειαν αυτών 
άπαντες σχεδόν και τα γυναικόπεδα, ώστε η μάχη έγινε πεισματική και με γενναιό-
τητα αμίμητον των Ελλήνων· και η μάχη εβάστηξεν από τας εξ ώρας της ημέρας έως 
τας δώδεκα και μακράν της Τριπολιτζάς μισήν ώραν, και από μεν ημάς εθανατώθη-
σαν δύο και δύο λαβωμένοι, από δε τους βαρβάρους έως είκοσι πεφονευμένοι και οι 
λαβωμένοι πάμπολλοι, και ιδού προς ευχαρίστησίν σας, και είθε το θείον ευοδώση 
και τα λοιπά ως αυτό. Δεν ελπίζομεν να δώσουν αυτοί αιτίαν εις το εξής, επειδή πε-
ριεχύθη μέγας φόβος εις τας καρδίας αυτών, μ’ όλον τούτο καθ’ όποιον τρόπον θέλει 
κάμομεν διά να αποδείξωμεν μέγα το όνομα των Ελλήνων, εδώ είμεθα περί των 3 χι-
λιάδων στρατιωτών και καθ’ ημέραν αυξάνει το στράτευμά μας, ομοίως και αι πέριξ 
κολώναι ενδυναμώνονται ημέραν παρ’ ημέραν, και ελπίζομεν το πεπρωμένον να είναι 
εγγύς, Τα γενναία κατορθώματά σας αντηχούν εις την πεφιλημένην μας πατρίδα  και 
παρακαλούμεν και εις το εξής να μας ιδεάζετε και τας γεννησομένας ανδρείας σας 
και παν ότι αντάξιον. Πλην γενναιοτάτη η χρεία όλων των στρατευμάτων η ουσιωδε-
στέρα είναι από βολύμι και πέτρες, όθεν ως προβλέπτρια του γένους κατά πολλούς 
τρόπους παρακαλούμεν να σκεφθήτε μετά τους αυτόθι αρχηγούς και αδελφούς διά να 
γένη η αναγκαία πρόβλεψις βολυμίου και πετρών, διά να μη είμεθα άδειοι, επειδή ας 
στοχασθώμεν ότι αν κατά το παρόν οπού γίνονται ακροβολισμοί έχομεν χρείαν, πόσω 
μάλλον όταν ανοίξη το ουσιώδες ντουφέκι. Είσθε αρκετοί και δεν σας τεντολογούμεν, 
ημείς γρηγορούμεν και φροντίζομεν παν ό,τι αναγκαίον εις εξολόθρευσιν του τυράν-
νου εχθρού, μη λείψετε και η ευγένειά σας να προτρέπετε τους εν τω Άργει και Κρανί-
δι αδελφούς εις το χρέος τους, και μένομεν.

1821 Απριλίου 23. Στρατόπεδον Βαλτέτζι.
 Κυριακούλης Μαυρομιχάλης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
 Δημήτριος Παπατζώνης Διονύσιος Μούρτζινος
 Παναγιώτης Γιατράκος Αναγνώστης Παπαγεωργίου  
Σε υστερόγραφο αναφέρεται: «Την αυτήν ημέρα του πολέμου τους εχαλάσαμεν 

τους μύλους, τους έμειναν εκεί πολλοί ζαχιρέδες και άλογα, τους εκόψαμεν και το νε-
ρόν. Αυτήν την ώραν επληροφορήθημεν ότι έφυγεν εν κοπέλι απόψε από Τριπολιτζάν 
και μας είπεν ότι χθες δεν επρόφθαναν να θάπτουν τους θανατωθέντας εκ του πολέ-
μου του προχθεσινού εξ ων ήτον ένας ο Ομέρ αγάς ανεψιός του Κουτζοπίπασι». 

513. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ., καταλ. Δ΄, φάκ. 7 (αντίγραφο). Το πρωτότυπο στη Συλλ. Ρήγα Παλαμήδη 
στο Αρχείο Βλαχογιάννη.
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Όταν γινόταν η μάχη στη Σιλίμνα, ο Νικήτας514 που ήταν στα Βέρβενα είδε στην 
πεδιάδα της Τριπολιτσάς μια ομάδα είκοσι Τούρκων σε απόσταση μιας ώρας και 
ενός τετάρτου από το κάστρο. Χωρίς δισταγμό κατέβηκε και τους κατεδίωξε, φο-
νεύοντας και έξι από αυτούς.

Ο διασκορπισμός των Ελλήνων στο Βαλτέτσι

Από το χωριό Πάπαρη, όπου είχε γίνει η συγκέντρωση των Ελλήνων, αποφασί-
στηκε, μετά από πρόταση του Αναγνωσταρά, ένα μέρος των επαναστατικών σω-
μάτων να στρατοπεδεύσει στο Βαλτέτσι515, το οποίο βρίκεται σε υψόμετρο 1050 
μέτρα. Μετά τις 16 Απριλίου οχυρώθηκαν εκεί, κατασκευάζοντας ανοικτά ταμπού-
ρια, ο Θ. Κολοκοτρώνης516, ο οποίος αναφέρει στη διήγησή του ότι αυτός ήταν ο 
αρχηγός, ο Κυριακούλης και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Διονύσιος Μούρτζινος, 
ο Σταυριανός και ο Γεώργιος Πιερ. Καπετανάκης, ο Αθανασούλης και ο Γαλάνης 
Κουμουνδουράκης, ο Αναγνωσταράς, ο Γεωργάκης Γιατράκος από τα Βαρδουνο-
χώρια, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο Δημ. Παπατσώνης από το Ναζήρι (Εύα), ο Πα-
ναγιώτης Κεφάλας από το Δυρράχι, ο Μητροπέτροβας από τη Γαράντζα, ο Ηλίας 
Φλέσας από την Πολιανή, οι Μπουραίοι από τους Κωνσταντίνους, ο Νικήτας Στα-
ματελλόπουλος, οι Καλαματιανοί Παναγιώτης Ζάρκος και ο Αθανασούλης Κυρια-
κός, ο Ιωάννης Καρακίτσος από το χωριό Κατσαρού, ο Αθανάσιος Σιώρης από το 
Ίσαρι, ο Λιάκος Πετρόπουλος από τη Μεγαλόπολη (Σινάνου), οι αδελφοί Δημήτρι-
ος, Αναστάσιος, Ιωάννης και Μιχάλης Καραμεραίοι από τη Γαστούνη, ο Διονύσιος 
Ευμορφόπουλος από την Ιθάκη κ.ά. 

Το ελληνικό στρατόπεδο του Βαλτετσίου αριθμούσε περίπου 2.500 ή και περισ-
σότερους οπλοφόρους. Οι Μανιάτες δυσαρεστήθηκαν, διότι έγινε καταμέτρηση των 
παρευρισκομένων στρατιωτών, επειδή είχαν την πρόληψη ότι βγαίνει σε κακό αν με-
τρηθούν πριν από τη μάχη, θεωρούντες ότι τα πράγματα θα λάβουν κακή εξέλιξη. 

Οι Τούρκοι για να εκδικηθούν τα πάθηματά τους στο Λεβίδι και στη Δαβιά, στις 
24 Απριλίου εξεστράτευσαν με δύναμη 7.000 - 9.000 πεζών και ιππέων από την 
Τριπολιτσά. Αρχικά φάνηκε ότι θα κατευθυνθούν προς τα Βέρβενα517, αλλά μετά 

514. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 228-9.  Ο Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Βλ , σ. 91-2, γράφει 
ότι ο Νικηταράς ήταν στο Καλογεροβούνι αρχηγός των σκοπών και από εκεί μαζί με τους στρατιώτες της 
Πιάνας του Αντώνη Κολοκοτρώνη χτύπησαν τους Τούρκους, που πήγαιναν στους μύλους της Δαβιάς. 

515. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 11. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 229. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο -
ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 178. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά . σ. 92. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 94-5. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 195. Γ. Τ ε ρ τ σ έ τ η, Απομνημονεύματα Νικηταρά, 
Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1(1957)132, όπου αναφέρει: «Ο Αναγνωσταράς καταφέρνει να στείλει τον 
Ηλία και τον Κυριακούλη να πιάσουν το Βαλτέτσι...». Το αυτό έκδ. «Μέρμηγκας», σ. 53.

516. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 65. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 94-5. Α μ β ρ. Φ ρ α -
ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 11. 

517. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 92.
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από λίγο έκαναν στροφή και πήραν το δρόμο για το Βαλτέτσι, όπου ήταν στρατο-
πεδευμένοι οι Έλληνες. Με την ανταλλαγή των πρώτων πυροβολισμών οι Έλληνες 
άρχισαν να υποχωρούν προς το βορεινό και βορειοδυτικό μέρος, κατά το δρόμο 
που οδηγεί στο χωριό Αραχαμίτες και από εκεί διασκορπίστηκαν. Ο Κυριακούλης 
Μαυρομιχάλης518, ο οποίος έκανε τακτική υποχώρηση, κινδύνευσε να αιχμαλωτι-
σθεί. Πολέμησαν όμως κοντά του οι αρχηγοί των ελληνικών σωμάτων και κράτη-
σαν για λίγο τους Τούρκους.

Ο Ιω. Φιλήμων519 μας δίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: «...επειδή κυριώτερος 
σκώλωψ αυτών (των Τούρκων) ήν η κατοχή του Βαλτετσίου, ως θέσεως οχυράς και 
κεντρικής, εκινήθησαν ισχυροί τη 24, και προς ολίγον κτυπηθέντες παρά του Ιατρά-
κου, Κυριακούλου και λοιπών επέτυχον, ίνα διασκορπίσωσι τον εκεί στρατόν ως κο-
νιορτόν ο ανεμοστρόβιλος. Οι εν Λεβιδίω ουδεμίαν έλαβον είδησιν, ως μη γενομένης 
συγκρούσεως μακράς· οι δ’ εν Βερβένοις, Πιάνη και Χρυσοβιτσίω έδραμον, αλλ’ εύρον 
την σκηνήν διαλελυμένην. Οι Τούρκοι, παραδόσαντες τω πυρί πολλάς των οικιών επα-
νήλθον· την δ’ οπισθοφυλακήν μόνον αυτών οι Βαλτετσιώται καί τινες του Πέτροβα 
και Σιώρη προσβαλόντες, εζημίωσαν και εκυνήγησαν πέραν του χωρίου Βολέττας...»

Ο Θ. Κολοκοτρώνης520 γράφει ότι: «...εγώ ήμουν επί κεφαλής» του στρατοπέδου 
και προσθέτει ότι είχε πάει στο Καλογεροβούνι, νότια του Βαλτετσίου, για να πα-
ρατηρήσει τις κινήσεις του εχθρού. Αλλά μέχρι να επιστρέψει στο Βαλτέτσι, είχαν 
φθάσει οι Τούρκοι, είχαν διασκορπίσει τους περισσότερους από τους Έλληνες και 
έκαιγαν το χωριό. Επομένως ο αρχηγός την κρίσιμη ώρα δεν βρισκόταν στο στρα-
τόπεδο όπως έγινε και στην Καρύταινα.

Οι Οθωμανοί βρήκαν ένα μεγάλο καζάνι με χοιρινό κρέας να βράζει, για το γεύ-
μα των χριστιανών το οποίο έφαγαν παρά την απαγόρευση του κορανίου. Στο Βαλ-
τέτσι οι Τούρκοι σκότωσαν δύο Έλληνες. Ο ένας ήταν κάποιος άρρωστος Μανιά-
της και ο άλλος ένας γέρος 80 ετών, που τους βρήκαν μέσα στο χωριό521 και τους 
έκαναν κομμάτια. Αφού συγκέντρωσαν όσα ζώα βρήκαν στην περιοχή, πήραν το 
δρόμο του γυρισμού στην Τρίπολη ως θριαμβευτές. 

Όπως οι Έλληνες δικαιολόγησαν την ήττα της Βλαχοκερασιάς, κατά τον ίδιο 
τρόπο απάλυναν το διασκορπισμό του στρατοπέδου του Βαλτετσίου522. Στις 26 
Απριλίου έγραψαν από το Βαλτέτσι οι αρχηγοί των Ελλήνων στους Σπετσιώτες: 
«Και με άλλην μας σας είπαμε τον πόλεμον οπού συνεκροτήσαμεν μετά των τυράν-

518. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά . σ. 92, γράφει: «...προσέβαλλον δε πρώτον οι Τούρκοι το μέρος 
όπου ήσαν ο Κυριακούλης, ο Γιατράκος και ο Νικηταράς, ων ο στρατός μη αντισχών εις την πρώτην ορμητι-
κήν των Τούρκων προσβολήν και υποχωρήσας έφευγε...».

519. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 179. 
520. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 65. Πάντως είναι συζητήσιμο κατά πόσο δικαιολογείται ο επικε-

φαλής του στρατοπέδου να πηγαίνει για αναγνώριση και επιστρέφοντας να βρίσκει τον εχθρό να έχει ήδη 
διαλύσει σχεδόν τους πάντες.

521. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 7, σ. 45.  
522. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 181.
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νων, σκοτώνοντας αρκετούς και καταδιώκοντάς τους έως της μάνδρας της Τριπολι-
τσάς, κόπτοντές τους τούς μύλους και το ήμισυ νερό...». Προφανώς η αναφορά τους 
γίνεται για τη μάχη στους μύλους της Δαβιάς. Στη συνέχεια προσθέτουν: «…Σήμε-
ρον αιφνιδίως έως τρεις χιλιάδες τύραννοι ήλθον κατ’ εναντίον μας χωρίς να προειδο-
ποιηθώμεν, και βλέποντάς τους ανοίξαμε τα στρατεύματά μας, και αμέσως τους ετσα-
κίσαμεν καταδιώκοντές τους έως της μάνδρας Τριπόλεως με ζημίαν των απαραδειγ-
μάτιστον. Πόσοι εσκοτώθησαν άδηλον, καθότι αυτοί συνηθίζουν και περιλαμβάνουν 
αμέσως τους σκοτωθέντας ομοίως και τους λαβωθέντας· εξ ημών δε δύω και ένας 
Μανιάτης οπού ήτον άρρωστος, τον οποίον εσκότωσαν εις το σπίτι, και ένας γέρος 
έως 80 χρόνων…». Από τις απώλειες φαίνεται ότι αναφέρθηκαν στη διάλυση του 
ελληνικού στρατοπέδου του Βαλτετσίου, που την παρουσίασαν σαν νίκη.

Ο Ρήγας Παλαμήδης523 στη συγκέντρωση πληροφοριών για την επανάσταση, 
έχοντας σκοπό να εκδώσει την ιστορία της, αναφέρει πως παρά το γεγονός ότι οι 
Έλληνες ήταν διπλάσιοι των Τούρκων, είχαν αυτό το ανέλπιστο αποτέλεσμα λόγω 
της έλλειψης ενώσεως και πειθαρχίας.

Ο Αμβρ. Φραντζής524 γράφει: «...εξεστράτευσαν εκ Τριπολιτσάς υπέρ τας 7.000 
Οθωμανοί πεζοί τε και ιππείς, τους οποίους ειδόντες οι Έλληνες, τω όντι διελύθησαν 
άνευ τινός αντιστάσεως. Οι δε Οθωμανοί κατεδίωξαν τους Έλληνας μέχρι τινός, και 
εσύναξαν αιγοπρόβατα, ίππους, βόας, αγελάδας, και λοιπά ζώα αρκετής ποσότητος, 
διά να τα μεταφέρωσιν εις την Τριπολιτζάν· κατ’ εκείνην όμως την στιγμήν φθάσας ο 
Δ. Πλαπούτας με 450, και ευρών τους Οθωμανούς διηρεμένους διά την σύναξιν των 
ζώων, επέπεσεν επί μιάς Οθωμανικής πτέρυγος, ήτις ετράπη εις φυγήν. Ευθύς δ’ επα-
νελθόντες και οι λοιποί Έλληνες, οίτινες έμενον εκεί πλησίον εις τας ορεινάς θέσεις, 
κατεδίωξαν τους Οθωμανούς άνευ ζημίας θανάτου, ελευθερώσαντες μόνον τα ζώα, 
χωρίς να αφήσωσιν ούτε καν ολίγα δια να ωφεληθώσιν οι Οθωμανοί...».

Ο Θ. Κολοκοτρώνης υπαγόρευσε ακόμη στα απομνημονεύματά του: «...Το 
Τούρκικο μέρος εκτυπήθη με το Γιατράκο, Κυριακούλη, Νικηταρά· αυτοί υποχώρη-
σαν, ετραβιούνταν, έφυγαν· εγώ ήλθα από ̕πίσω, - επήγα και εγώ τον τορόν εκείνων. 
Φθάνοντας μερικοί του Πέτροβα και Σώρη – οι Τούρκοι άρχιζαν και έκαιαν το χωριό 
– τους φώναξα: σταθείτε γεροί, γιατί θα μας πνίξουν· εστάθημεν 30, λαβώνομεν ένα 
μπαϊραχτάρη· ετζάκισαν οι Τούρκοι· έφθασεν από τα Βέρβενα, Πιάνα, Χρυσοβίτσι 
μεντάτι, τους ̕γυρίσαμεν, τους ̕κυνηγήσαμεν εις τον Κάμπον, κάτω από τη Βολέτταν 
μισή ώρα από την Τριπολιτζά...».

Ο Μιχ. Οικονόμου525, επαναλαμβάνοντας τον Κολοκοτρώνη, γράφει ότι οι Έλ-
ληνες καταδίωξαν τους Τούρκους: «...οι Τούρκοι ήρχισαν να πυρπολούν τας οικίας, 

523. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ φάκ. 8. Βλέπε αναφορά του Ρήγα Παλαμήδη σχετική με τις υπη-
ρεσίες του στον αγώνα που υποβλήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1865.

524. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 12.
525. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 92.
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φθασάντων δε τότε τινών εκ των του Πέτροβα και Σιόρη Γαραντζαίων526, μετ’ αυτών 
ηνώθη ο Κολοκοτρώνης και παρηκολούθησεν αυτούς φεύγοντας μέχρι τινός. Αίφ-
νης δε φωνήσας, σταθείτε παιδιά γιατί θα μας πνίξουν. Εις την πρώτην ταύτην φω-
νήν εστάθησαν ολίγοι, οι ακούσαντες και αντιστάντες εφόνευσαν ένα σημαιοφόρον 
εκ των Τούρκων, ήρχοντο δε τότε εις βοήθειαν και εκ Χρυσοβιτσίου και Πιάνης· επί 
δε τη όψει αυτών, εσταμάτησαν και οι φεύγοντες έτι. Εκ δε τούτου εσταμάτησαν και 
οι Τούρκοι, και οπισθοδρομήσαντες μετ’ ολίγον ετράπησαν εις την προς Τρίπολιν, και 
οι Έλληνες κατεδίωξαν αυτούς και εις το πεδίον μέχρι Μπολέτας, πλησιέστατα της 
Τριπόλεως...».

Ο Φωτάκος527 γράφει: «...Οι Τούρκοι μας επήραν το χωριό Βαλτέτσι και μας 
έσπρωξαν κατά το βορεινό μέρος σιμά του χωριού, όπου είναι ο δρόμος των Αραχα-
μιτών· εκεί επολέμησαν μόνοι των οι μεγάλοι καπεταναίοι και τους εσταμάτησαν· άλ-
λως έπιαναν ζωντανό τον Κυριακούλη... Τότε εφάνη από την Πιάναν και Χρυσοβίτσι 
υπό τον Πλαπούταν σώμα Καρυτινών, Ζυγοβιστινών, Στεμνιτσιωτών και λοιπών βου-
νίσιων, τους εκτύπησαν από τις πλάτες και αμέσως οι Τούρκοι ετραβήχθησαν οπίσω, 
μας έκαψαν το χωριό, όσον ηδυνήθησαν, επήραν τας τροφάς, την καπόταν  και το 
τάσι του Κολοκοτρώνη... εδώ μας εσκότωσαν και δύο Έλληνας528 και διά να μας φο-
βίσουν τους έκαμαν κομμάτια... και δεν εζυγώναμεν εις αυτούς κοντά. Εκιτρινίσαμεν 
από τον φόβον μας, διότι πρώτην φοράν είδαμεν ανθρώπους σκοτωμένους. Ο δε Κο-
λοκοτρώνης διά να μας ενθαρρύνει εμάζωνε τα κομμάτια του καθενός νεκρού, τα εφί-
λη και έλεγεν εις τους τριγύρω στρατιώτας, ότι αυτοί είναι άγιοι, και ότι θα υπάγουν 
εις τον παράδεισον ωσάν μάρτυρες, και τότε εζυγώσαμεν και τους εθάψαμεν». 

Ο Ν. Σπηλιάδης529  στα απομνημονεύματά του έγραψε σχετικά: «...Την 25 απρι-
λίου εξήλθον από Τριπολιτσάν έως επτά χιλιάδες Τούρκοι, και εφάνησαν διευθυνόμε-
νοι προς τα Βέρβενα. Όθεν οι εν Βαλτέτσι ητοιμάζοντο να δράμωσιν εις βοήθειαν των 
Ελλήνων, και εξαίφνης προσβάλλονται αυτοί ούτοι υπό των Τούρκων, και τρέπονται 
εις φυγήν επί τοσούτον ατάκτως, ώστε τους καταδιώκουσι μόλις εκατόν, και οι λοιποί, 
αφού έβαλον πυρ εις το χωρίον, ευρόντες έτοιμα τα οπτά των τραπέντων ήρχισαν να 
τρώγωσιν. Εν τούτοις φθάνει ο Πλαπούτας με πεντακοσίους εις βοήθειαν, και οι κατα-
διωκόμενοι στρέφουσι τα όπλα κατά των Τούρκων, και τους τρέπουσιν εις τα οπίσω, 
και ορμήσαντες όλοι ομού με τον Πλαπούταν εις το Βαλτέτσι, τους εβίασαν να φύγω-

526. Ο Μητροπέτροβας ήταν από τη Γαράντζα (Άνω Μέλπεια) της Μεσσηνίας, αλλά ο Σιώρης ήταν 
από το Ίσαρι του Λεονταρίου.

527. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σσ. 96-98. Διορθώνει τον Τρικούπη, ο οποίος έγραψε ότι 
πήγε βοήθεια από τα Βέρβενα που είναι σε μεγάλη απόσταση. Με το Φωτάκο συμφωνεί και ο Δ ι ο ν. 
Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 92

528.  Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, ό.π., τόμ. 7, σ. 45, αναφέρεται σε επιστολή των 
οπλαρχηγών από το Βαλτέτσι της 26 Απριλίου 1821 ότι οι Τούρκοι σκότωσαν ένα Μανιάτη που ήταν 
άρρωστος και ένα γέρο 80 ετών, τους οποίους βρήκαν μέσα στο χωριό.

529. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 118-9.
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σιν εις Τριπολιτσάν. Αλλά μ’ όλον τούτο διελύθη το στρατόπεδον και διεσκορπίσθη-
σαν έκαστος εις τα ίδια...».

Στα απομνημονεύματα του Κενέλλου Δεληγιάννη530 αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«...αίφνης εξήλθον εκ της Τριπολιτσάς υπέρ τας πέντε χιλιάδας Τούρκοι πεζοί και ιπ-
πείς και διευθύνοντο προς το μέρος των Βερβένων, αλλά καθ’ οδόν ήλλαξαν δρόμον 
εξαπατήσαντες τας σκοπιάς και διευθύνθησαν εις το Βαλτέτσι, όπου εστρατοπέδευον 
οι Μαυρομιχάλαι, ο Παπατσώνης, οι Φλεσσαίοι, ο Αναγνωσταράς, ο Γ. Γιατράκος και 
λοιποί, και ερρίφθησαν αίφνης προς το μέρος όπου είχον οχυρώματα οι Λεονταρίται 
με τους οποίους ήτον και ο Κολοκοτρώνης τότε φερμένος, και διά το απροσδόκητον 
της επιδρομής ταύτης και διά το αδύνατον της θέσεως και την ολιγότητα των στρα-
τιωτών δεν ηδυνήθησαν να ανθέξουν, αλλά, μετά την πρώτην προσβολήν, απεσύρθη-
σαν πολεμούντες. Τούτο βλέποντα και τα λοιπά σώματα υπεχώρησαν και αυτά πολε-
μούντα και απέφυγον τον κίνδυνον, χωρίς να υποστούν φόνους και πληγώματα, και 
απήλθον άπαντες και οχυρώθησαν εις το Λεοντάρι και εσχημάτισαν πάλιν στρατό-
πεδον και συνηθροίζοντο εκεί αρκετοί. Και οι μεν Τούρκοι ήρπασαν όσας τροφάς και 
πολεμοεφόδια εύρον εκεί, την αλληλογραφίαν των Μαυρομιχάλων και του Φλέσια 
και τη Ζαγοριανή κάπα του Κολοκοτρώνη, και καταπυρπολήσαντες το χωρίον εκείνο 
υπέστρεψαν την ιδίαν ημέρα εις Τριπολιτσάν, χωρίς να μάθωμεν εις την Πιάναν κατ’ 
εκείνην την ημέραν το περιστατικόν, ώστε αν ήθελε ειδοποιηθώ, ήθελε τρέξω με δύο 
ήμισυ χιλιάδων στρατό προς βοήθειάν των καθότι αυτός (ο Πλαπούτας) δεν είχεν 
ουδ’ ένα στρατιώτην αλλ’ ήτον μόνος του υπό την εδικήν μου οδηγίαν...». Στη συνέ-
χεια κατηγορεί όσους αναφέρουν την άφιξη στο Βαλτέτσι του Πλαπούτα από την 
Πιάνα και τη συμμετοχή του στη δίωξη των Τούρκων. 

Οι Μανιάτες, με τις προλήψεις τους, θεώρησαν ότι η καταμέτρησή τους, που 
έγινε από τον Κολοκοτρώνη, αποτέλεσε την αιτία της διάλυσης του στρατοπέδου. 
Το βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες ήταν φοβισμένοι απέναντι στους Τούρκους από τις 
συνεχείς ταπεινώσεις που δέχονταν και ακόμη ήταν άπειροι στον πόλεμο και μό-
λις έβλεπαν τους εχθρούς, τους πυροβολούσαν πριν ακόμη φθάσουν σε απόσταση 
βολής και μέχρι να γεμίσουν εκ νέου τα όπλα τους, πλησίαζαν οι Τούρκοι και αυτοί 
διασκορπίζονταν. 

Από τις επόμενες ημέρες άρχισαν να φεύγουν οι διάφοροι οπλαρχηγοί με τα 
σώματά τους, ο Γιωργάκης Γιατράκος πήγε στα Βέρβενα, ο Κυριακούλης Μαυρο-
μιχάλης στη Βορδόνια, ο Αναγνωσταράς, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και ο Νικηταράς 
πήγαν στην Μεγαλόπολη, ο Μούρτζινος στη Μάνη. Ο Θ. Κολοκοτρώνης έμεινε μό-
νος στο Βαλτέτσι με δέκα ανθρώπους του. 

Ο υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, Φωτάκος531, γράφει, ότι μετά την πρώτη 
μάχη του Βαλτετσίου οι Έλληνες έδιναν την αρχηγία στους Μανιάτες, όπως στον 
Κυριακούλη και Ηλία Μαυρομιχάλη, το Μούρτζινο ως πλέον εμπειροπολέμους. 

530. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 194-5.
531. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 97.



164 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Όπως προσθέτει ο ίδιος532, κανένας δεν μπορεί να περιγράψει τα κλάματα και τους 
αναστεναγμούς του Κολοκοτρώνη στην περίσταση εκείνη. Τελευταίος έφυγε και 
αυτός από το Βαλτέτσι. Τα κλάματα του Θ. Κολοκοτρώνη επιβεβαιώνουν μάλλον 
τον Κανέλλο Δεληγιάννη, ότι δεν υπήρξε αξιόλογη καταδίωξη των Τούρκων από 
τον Πλαπούτα.

Το ηθικό των Πελοποννησίων533 δεν ήταν ικανό να αντιμετωπίσει τους Τούρ-
κους. Εκτός από τους Μανιάτες ήταν λιγοστά τα υπολείμματα της Κλεφτουριάς, 
όπως διαπιστώθηκε στη μάχη του Λεβιδίου, κατά την οποία οι άμαθοι στον πόλεμο 
με την εμφάνιση των Τούρκων σκόρπισαν στους γύρω λόφους.

Ο Κεχαγιάς του Χουρσίτ στην Πελοπόννησο

Οι επαναστατικές κινήσεις των Ελλήνων στην Πελοπόννησο ανησύχησαν το 
Χουρσίτ534, ο οποίος πολιορκούσε στα Γιάννενα τον Αλή πασά, διότι είχε αφήσει 
εκεί τα χαρέμια του. Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος535 γράφει σχετικά: «...Ο Χουρσίτ πα-
σάς εξέπεμψε εξ Ιωαννίνων δυνάμεις αξίας λόγου προς περιστολήν της επαναστάσε-
ως. Ο μεν Κιοσέ Μεχμέτ536 πασάς έλαβεν εντολήν να δαμάση πρώτον την Ανατολικήν 
Ελλάδα και έπειτα να εισέλθη εις την Πελοπόννησον, ο δε Μουσταφάμπεης (Κεχα-
γιάς) εστάλη κατ’ ευθείαν εις την Χερσόνησον διά της Δυτικής Ελλάδος ήτις δεν είχεν 
έτι κινηθή...». Στα μέσα Απριλίου ο Κεχαγιάς Μουσταφά μπέης με 3.000 Αλβανούς 
βρισκόταν στο Μεσολόγγι. Από εκεί αποβιβάστηκε στον Ψαθόπυργο, έκαψε τη Βο-
στίτζα (Αίγιο), όπου παρέμεινε μερικές ημέρες. Με μόνη την εμφάνιση του Κεχα-
γιά και του στρατού του διαλύθηκε το στρατόπεδο του Ζαΐμη537 εις Βοϊβοντά (Βό-
δοβα). Ο Κεχαγιάς κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής σε υποταγή, τους οποίους 
και αμνήστευσε. 

532. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 98.
533. Α ν ά ρ γ. Κ ο υ τ σ ι λ ι έ ρ η, Ιστορία της Μάνης, ό.π., σ. 466 κ.ε.
534. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)383-4. 

Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 229 κ.ε. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 94. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν -
ν η, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 196, 202 κ.ε. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 66. Α. Κ ο ν τ ά κ η, σ. 36. Φ ω τ ά κ ο υ, 
Απομνηνεύματα, σ. 100. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 181. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 
123-7. Το όνομα του αρχηγού των Αλβανών που ακολούθησαν τον Κεχαγιά στην Πελοπόννησο ήταν 
Ελμάζ μπέης. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, Ιστορία της Επαναστάσεως και αναγεννήσεως της Ελλάδος, Αθήναι 
1864, σ. 200.

535. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 52-3.
536. Στις 9 Απριλίου ξεκίνησαν από τα Γιάννενα ο Κιοσέ Μεχμέτ και ο Ομέρ Βρυώνης με 8.000 

πεζούς και 800 ιππείς με σκοπό να καταστείλουν την επανάσταση στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και 
στη συνέχεια να προχωρήσουν στην Πελοπόννησο. Στις 23 Απριλίου πέρασαν από την Αλαμάνα, στις 
8 Μαΐου από το Χάνι της Γραβιάς, επέβαλαν λύση στην πολιορκία της Υπάτης (Πατρατζίκι) και στις 10 
Ιουνίου έφθασαν στη Λειβαδιά. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 191 κ.ε.

537. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 191 και 365. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 238 κ.ε. Ν ι κ. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123 κ.ε. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 95.
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Βαδίζοντας προς την Κόρινθο, στις 21 Απριλίου πέρασε από τα Μαύρα Λιθάρια, 
όπου βρήκε ασήμαντη αντίσταση538. Προχωρώντας έλυσε την πολιορκία του Ακρο-
κορίνθου και έκαψε την πόλη. 

Μετά από την Κόρινθο πήγε στο Άργος και βρήκε πάλι μικρή αντίσταση, την 
οποία εξουδετέρωσε αμέσως. Οι Έλληνες στρατιώτες που συγκεντρώθηκαν εκεί, 
ήταν λίγοι και δεν μπορούσαν να αντιπαραταχθούν539 αποτελεσματικά στο στρατό 
του Κεχαγιάμπεη. Όσοι προσπάθησαν να τον αντιμετωπίσουν, νομίζοντας ότι είχε 
μόνο 300 άνδρες, υπέστησαν δεινή ήττα στον ποταμό Ίναχο (Ξεριά ή Πανίτσα), όπου 
μεταξύ των άλλων σκοτώθηκε και ο γιός της Μπουμπουλίνας. Ορισμένοι κατέφυγαν 
στο μοναστήρι της Κατακεκρυμμένης που είναι βορειοανατολικά από το κάστρο, 
αλλά και εκεί δεν μπόρεσαν να προβάλουν άμυνα με επιτυχία και μετά δύο ημέρες, 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ένοπλοι εγκατέλειψαν τη θέση τους. Όσοι άοπλοι 
βρέθηκαν στο μοναστήρι προσκύνησαν και έγιναν δεκτοί με φιλοφροσύνη. Άλλοι 
ένοπλοι κλείστηκαν για λίγο στο μισοκατεστραμμένο κάστρο χωρίς αποτέλεσμα. 

Όπως αναφέρεται στο αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη540: «...Οι ευρισκόμενοι εις 
Λεβίδι Ηλίας Σαλαφατίνος και Σκαλτσάς ακούσαντες την έλευσιν του Κεχαγιά και 
παραλαβόντες τους υπ’ αυτών 400, στρατολογήσαντες δε καθ’ οδόν και άλλους 100, 
έφθασαν εις Καρυάς, όπου απαντήσαντες τον Στάϊκον και Νταγρέ με 500 Αργείους 
και συσσωματωθέντες έρχονται εις το Άργος, αλλ’ εύρον το μοναστήριον κυριευμέ-
νον από τους Τούρκους, καθώς και το φρούριον αλλά παρημελημένον, εκτός υποψίας 
όντες εφόδου ελληνικής. Ο Σαλαφατίνος εις την ευκαιρίαν αυτήν εμβαίνει με 30 αν-
θρώπους, άμα έφθασε την πρώτην εσπέραν και τη επιούσαν εμβήκαν όλοι οι άλλοι.

»Μετά 2 ημέρας ήλθε και ο Δικαίος μετά του αδελφού του Νικήτα Φλέσσα και 
Κ. Κολιού με 10 ανθρώπους και εισήλθον και αυτοί με πολύν κόπον εις το φρούρι-
ον. Συγχρόνως έφθασαν και οι αδελφοί Πετμεζαίοι με 350, αλλά ένεκα του πλήθους 
των εχθρών δεν ετόλμησαν να εισέλθουν εις το φρούριον. Τρεις ημέρας εξήρχοντο οι 
Έλληνες και εμάχοντο κατά των εχθρών διά νυκτός. Έπειτα ανεχώρησαν ένεκα της 
ελλείψεως των τροφών...». 

Ο Κεχαγιάς έμεινε στο Άργος μέχρι το τέλος Απριλίου και τήρησε ήπια στάση 
απέναντι στους κατοίκους. Κάλεσε τους Αργίτες να προσκυνήσουν, η δε πρόσκλη-
σή του είχε σχετική ανταπόκριση. Ακούγοντας από τους Τούρκους τα μέχρι τότε 

538. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 203. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 182, όπου αναφέ-
ρεται: «...διήλθε ανενόχλητος όλας τας στενοτοπίας και μάλιστα τα Μαύρα Λιθάρια...».

539. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ηλίας Σαλαφατίνος, ο οποίος διηγείται ότι, όταν ήταν στο κάστρο του 
Άργους είδαν οι Έλληνες μια ομάδα Τούρκων ιππέων να καταδιώκει το Γρηγόριο Δικαίο με τον αδελφό 
του Νικήτα και λίγους ακόμη στρατιώτες, οι οποίοι ήθελαν να ανεβούν στο κάστρο. Ο Σαλαφατίνος με 
μια ομάδα κατέβηκαν και κάλυψαν την άνοδο στο κάστρο του Δικαίου. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., 
Πρακτικά, σ. 141.

540. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)384. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 
187-8. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 231.
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διατρέξαντα στο Μοριά, σχημάτισε την ιδέα ότι, με τη στρατιωτική ισχύ του και 
την επίδειξη επιείκειας, θα μπορούσε να καταστείλει την εξέγερση.

Στο Παρθένι είχε τοποθετηθεί ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με τον Αναγνώ-
στη Κοντάκη, οι οποίοι πήγαν αντίκρυ από τον Αχλαδόκαμπο να ενεδρεύσουν. Ου-
σιαστικά ο δρόμος του Κεχαγιά ήταν ελεύθερος. Ο Αναγνώστης Κοντάκης541 γρά-
φει σχετικά: «...Κατά την 20 Απριλίου ηκούσθη ότι εμβήκεν εις τας Πάτρας ο Κεχα-
γιάμπεης, και εδιορίσθην εγώ να υπάγω εις Παρθένι με χιλίους, αλλά υπήγα με τρια-
κοσίους εδικούς μου μόνον, και επομένως ήλθε και ο Κ. Μαυρομιχάλης με διακοσίους 
Μυστριώτας, και διελύθημεν από την υπερβολικήν βροχήν πέντε ημερονυκτίων...».

Από την Τρίπολη βγήκαν 2.000 Τούρκοι να προϋπαντήσουν τον Κεχαγιά, τον 
οποίο συνάντησαν στο Τουρνίκι542 και γύρισαν μαζί ανενόχλητοι στην Τρίπολη 
μέσω Τσιπιανών στις 6 Μαΐου543. Αντίσταση δεν βρήκαν, αλλά ούτε υπήρχε ελληνι-
κό σώμα που θα μπορούσε να αντισταθεί στο αριθμό αυτό των εχθρών.

Η επανάσταση βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή. Δεν υπήρχαν πλέον πολλές ελπί-
δες επιτυχίας της. Ο Κεχαγιάς δεν ανησύχησε για την έκβαση της επικείμενης εκ-
στρατείας του και γι’ αυτό άσκοπα καθυστέρησε μερικές ημέρες.

Από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να συναντηθεί με τους αρχιερείς και προκρί-
τους που ήταν στην Τρίπολη όμηροι544. Τους ζήτησε να στείλουν με αγγελιοφόρους 
επιστολές στις επαρχίες τους και να συνιστούν την υποταγή, υποσχόμενοι αμνη-
στία. Κάλεσε και τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη και του υποσχέθηκε ότι θα κάνουν 
αυτόν Μπέη της Μάνης, όταν ησυχάσει η Πελοπόννησος545: «...ο Κεχαγιάς εζήτησεν 
τον Αναστάσιον, τον οποίον εδέχθη φιλοφρόνως, ειπών προς αυτόν ότι ο αφέντης μου 
με έχει επιφορτισμένον να σε θεωρώ ως ένα από τα πολυτιμώτερα ομήρους (sic) και 
διά τούτο εκπληρών τας διαταγάς σε παραγγέλω, οσάκις θέλεις, ελευθέρως να εμβαί-
νης εδώ, ό,τι θέλεις να ζητήσης ελευθέρως είτε από φαγητά ή από άλλο και ινσαλάχ 
τώρα όπου ήλθα θέλει καταπαύσει η ανταρσία και θέλει σε στείλει μπέη εις την Μά-
νην. Ο Αναστάσιος τον ηυχαρίστησε και τον είπεν ότι δεν επιθυμεί να ηγεμονεύση εις 
αποστάτας και επιθυμεί να ζήση εις το ίρτζι των. Τότε ο Καϊμακάμης τω λέγει· «ελπίζο-
μεν τέλος πάντων δια της μεσιτείας σου και να συγχωρήσωμεν και τον πατέρα σου»..».

Το σχέδιο του Κεχαγιά ήταν να αντιμετωπίσει ήπια την κατάσταση, ώστε να 
ενθαρρύνει την υποταγή των Ελλήνων. Σκόπευε546 να κάνει μια εκστρατεία στη 

541. Α. Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 36. Ο Κ. Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς, Απομνημονεύματα, Τρίπολις 1883, σ. 
6, γράφει ότι περίμεναν τον Κεχαγιά να περάσει από το Παρθένι, αλλά πήρε το δρόμο της Μαντινείας. Δ. 
Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 164.

542. Ο δρόμος που περνάει από το Τουρνίκι είναι άλλος από αυτόν που  διασχίζει το Παρθένι.
543. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 190. 
544. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 205 κ.ε. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 

2(1968-9)385. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 267.
545. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)385. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , 

σ. 233. 
546. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 271. Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β1 ,́ σ. 84.
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Μεσσηνία, να απαλλάξει από την πολιορκία τα φρούριά της, να υποτάξει τη Μάνη 
και μετά να γυρίσει στη Μεγαλόπολη και να δεχθεί το προσκύνημα των ραγιάδων. 
Στους πρωτεργάτες της επανάστασης δεν είχε πρόθεση να είναι επιεικής, γι’ αυ-
τούς ετοίμαζε 200 παλούκια547 για να τους δώσει φρικτό τέλος. Το χειρότερο ήταν, 
ότι θα ανάγκαζε σε μετακίνηση μεγάλο αριθμό Πελοποννησίων χριστιανών, τους 
οποίους θα αντικαθιστούσε με μουσουλμάνους, ώστε ο Μοριάς να έχει στην πλει-
ονότητά του Τούρκους. Με άλλα λόγια το γένος των Ελλήνων δεν θα είχε στο μέλ-
λον τη δυνατότητα της ανεξαρτησίας. Θα έπρεπε αιωνίως να μείνει στη σκλαβιά 
και τη ραγιαδοσύνη.

Την αθλία κατάσταση, την οποία παρουσίαζε η ελληνική πλευρά, έγραψε ο 
Ηλίας Χρυσοσπάθης548 σε επιστολή του της 8ης Μαΐου προς τους Υδραίους:

«Ευγενέστατοι και φιλογενέστατοι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας.
Τη 8 Μαΐου 1821. Καλαμάτα.
Εις τας 6 τρέχοντος φθάσαντες ενταύθα ανταμώσαμεν τον Πετρόμπεην Μαυρομι-

χάλην καθώς και μερικούς καπεταναίους Μανιάτας, δηλ. τον Κ. Παναγιώτην Μούρ-
τζινον και Κ. Γιωργάκην Χριστοδουλάκην (-Καπετανάκην), με τους οποίους αναφέ-
ραμεν τα όσα αποβλέπουν διά την καλήν σύστασιν και επιδιόρθωσιν της αταξίας της 
δυστυχούς Πελοποννήσου, όπου είναι απερίγραπτος. Όθεν και οι ίδιοι το γνωρίζουν, 
καθώς και η ευγένειά σας. Απεφασίσθη λοιπόν να συγκροτηθή η κοινή συνέλευσις εις 
Λεοντάρι, και αύριον κινούν δι’ εκεί, ένθα θέλει προβληθή εις ποίον μέρος μέλλει να 
συστηθή το κομιτάτον, εις Τζακωνίαν ή Μυστράν. Λοιπόν, αδελφοί, ας σταλθώσι υπο-
κείμενα όσα κρίνητε και από την αυτού πατρίδα σας. Ευγενέστατοι ! σας επιμαρτύ-
ρομαι τον Κύριον, αν αμελήσωμεν τούτο το ιερόν και φιλάνθρωπον έργον, καθ’ όλους 
τους τρόπους κινδυνεύομεν (ο μη γένοιτο). Τα πάντα ειδοποιούμεν και τους αδελφούς 
Πετζιώταις καθώς και ο ίδιος ο Πετρόμπεης σας γράφει. Εν τοσούτο δ’ ειμί.

Της ευγενείας σας πρόθυμος και δούλος
Ηλίας Χρυσοσπάθης».

Ο Θ. Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος Καρύταινας

Με την είδηση ότι προχωρεί ο Κεχαγιάς του Χουρσίτ στο Μοριά ο Κανέλλος 
Δεληγιάννης549, που ήταν αρχηγός της επαρχίας Καρυταίνης, κινούμενος από πα-
τριωτισμό ή ευθυνοφοβία, στις 28 Απριλίου, με σύμφωνη γνώμη της τοπικής εφο-
ρείας, παρέδωσε την αρχηγία των αρμάτων της επαρχίας Καρύταινας στον Θ. Κο-
λοκοτρώνη, τον οποίο ονόμασε αρχιστράτηγο της περιοχής εκείνης. Ο ίδιος περιο-

547. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 216.
548. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 7, σ. 75.
549. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 197.
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ρίστηκε να αναλάβει ως πρόεδρος της εφορείας του στρατοπέδου, για να φροντίζει 
τον εφοδιασμό των πολεμιστών με τρόφιμα και πυρομαχικά550.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης551 γράφει τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην απόφα-
ση αυτή: «...Μείνας έπειτα μόνος και σκεφθείς και συλλογισθείς περί του σπουδαίου 
αυτού αντικειμένου και διά το μέγεθος του κινδύνου, συνέλαβον την ιδέαν, ότι, αν εγώ 
επιμένω να διευθύνω όλα τα όπλα της επαρχίας και ακολουθήσει αποτυχία τις, όλοι 
ήθελε με μεμφθούν και δυσαρεστηθούν και ήθελε αποδώσουν εις εμέ, ότι ήμην ο πρω-
ταίτιος της δυστυχίας της πατρίδος ένεκα σπουδαρχίας, ή ιδιοτελείας ή και απειρίας. 
Απεφάσισα λοιπόν να κάμω εκούσιον αυταπάρνησιν και να επιφορτίσω τον Θ. Κολο-
κοτρώνην την στρατιωτικήν διεύθυνσιν με την πεποίθησιν ότι αυτός υπήρχε συνειθι-
σμένος εις τα όπλα εκ νεότητός του και δέκα πέντε έτη εις την Ζάκυνθον εις την υπη-
ρεσίαν των Γάλλων και Άγγλων, και γνωρίζει καλύτερον από άλλους την διεύθυνσιν 
αυτήν και είναι βέβαια εμπειροπολεμότερος υπέρ πάντα άλλον...».

Παρακάτω ο Κ. Δεληγιάννης γράφει: «...Διά τον διορισμόν όμως τον οποίον έκα-
μα του Κολοκοτρώνη δυσηρεστήθησαν άπαντες και ιδίως ο Αναγνωσταράς και ωμί-
λησαν με πικρίαν, λέγοντες ότι, αφού δεν γνωρίζεις την διάθεσιν αυτού του ανθρώ-
που, έπρεπε να ερωτήσης και ημάς οπού τον γνωρίζομεν υπέρ πάντα άλλον, και τότε 
να αποφασίσης να κάμης τοιαύτην θυσίαν, δια την οποίαν γρήγορα θα μετανοήσης 
αλλ’ ανωφελώς...».

Η απόφαση αυτή του Κανέλλου Δεληγιάννη ήταν ορθή και δίκαιη, ασχέτως αν 
γι’ αυτή κατηγορήθηκε από την τάξη των αρχόντων (κοτζαμπάσηδων) του Μοριά 
και τους οικείους του, ιδιαίτερα από τον αδελφό του Αναγνώστη. Του καταλόγι-
σαν552 ότι ελάττωσε την πατρική τους δόξα και εις τον μέχρι χθες άσημον Κολοκο-
τρώνη «...περιεποίουν υπέρμετρον υπεροχήν εν τε Καρυταίνη και τη Πελοποννήσω...» 
κλπ. Ασφαλώς για την αντιπαλότητα, που προέκυψε στη συνέχεια, σε κάποιο πο-
σοστό, φέρει ευθύνη και ο Θ. Κολοκοτρώνης.

Ο Δ. Κόκκινος553 για το διορισμό του Θ. Κολοκοτρώνη ως αρχιστρατήγου Κα-
ρύταινας γράφει: «...Η αρετή του Κανέλλου έδωσε εις το ζήτημα την ορθήν λύσιν 

550. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 99. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 229.
551. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 197 και 201. Η διαταγή είναι η ακόλουθος: «Την σή-

μερον όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας Καρυταίνης αυτοθελήτως διορίζομεν αρχιστράτηγον και κεφαλήν των 
στρατευμάτων μας τον γενναιότατον και υπέρμαχον του γένους καπετάν Θεοδωράκην Κολοκοτρώνην, εις 
του οποίου τας οδηγίας και προσταγάς είμεθα εις χρέος να υπακούωμεν, καν κανένας είτε από στρατιώτας 
είτε από μη στρατιώτας ατακτήσει,  έχει την πληρεξουσιότητα να τον παιδεύει κατά το σφάλμα του κατά 
τους νόμους της πατρίδος ακωλύτως και ελευθέρως. Το πρώτον έτος της ελευθερίας 1821, Απριλίου 28, 
Χρυσοβίτσι». Ο Κολοκοτρώνης θεωρούσε αναγκαίον να έχει μαζί του τον Μούρτζινο με 300 Μανιάτας 
ως σωματοφύλακες για να κινείται με ασφάλεια, όπου υπήρχε κίνδυνος, και να ενεργεί και διατάζει χωρίς 
περιορισμούς, ό,τι υπαγόρευε το συμφέρον της πατρίδος. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120-1. Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 179.

552. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 93.
553. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 93.
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του. Υπέδειξεν ως μόνον ικανόν διά την αρχιστρατηγίαν τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην 
και απήτησε τον διορισμόν του. Η πράξις αυτή του Δεληγιάννη ήτο μοναδική κατά 
την εποχήν εκείνην της φιλαρχίας, οπότε όλοι πρόκριτοι ανελάμβαναν και την στρατι-
ωτικήν αρχηγίαν διά να μη χάσουν την τοπικήν των δύναμιν και να μη επισκιασθούν 
από τους εξ επαγγέλματος στρατιωτικούς αρχηγούς...».

Ο Θ. Κολοκοτρώνης, όταν το 1821 ήρθε στο Μοριά, δεν ασκούσε ιδιαίτερη 
επιρροή στους επαναστατημένους Έλληνες. Γι’ αυτό τον πρώτο καιρό έμεινε με-
ρικές φορές τελείως μόνος. Βαθμιαία όμως αυξανόταν η αποδοχή του μεταξύ των 
πολεμιστών. Στην πραγματικότητα υπήρξε ο πιο άξιος στρατιωτικός ηγέτης της 
Πελοποννήσου αλλά δεν ήταν τόσο χαρισματικός, ώστε να γίνει γενικά αποδεκτός. 
Βρέθηκαν πολλοί συνασπισμένοι αντίπαλοί του, οι οποίοι με τη μετριότητά τους 
τον ανταγωνίστηκαν και με ευθύνη όλων η Ελλάδα σύρθηκε σε δύο καταστροφι-
κούς εμφυλίους πολέμους.

Ο Ν. Σπηλιάδης554 προσπαθεί επίμονα να περιορίσει το ρόλο του Κανέλλου Δε-
ληγιάννη στην εκλογή του Θ. Κολοκοτρώνη ως αρχιστρατήγου Καρυταίνης και με-
ταξύ των άλλων γράφει: «συνεργούντος του τε Αναγνώστου Ζαφειροπούλου και του 
Κανέλλου Δεληγιάννη, συγκροτείται συνέλευσις της επαρχίας Καρυταίνης υπό των 
προκρίτων, και διορίζεται εφορεία... διά να προμηθεύη τα αναγκαία διά τον πόλεμον· 
και επομένως διορίζεται ο Κολοκοτρώνης Αρχιστράτηγος της επαρχίας...».

Ο Μιχ. Οικονόμου555 αναφερόμενος στην αρχιστρατηγία του Κολοκοτρώνη 
γράφει: «...Συνελθόντες λοιπόν οι πρόκριτοι της Καρυταίνης, αυτόν μεν κοινή γνώμη, 
όχι τιμής χάριν, ουδέ φιλοτιμίας ένεκα, αλλά διά ανάγκην της διευθύνσεως των πολε-
μικών, ωνόμασαν αρχιστράτηγον Καρυταίνης, εις ον ωμολόγουν ότι ώφειλον υπακοήν 
άπαντες οι Καρυτινοί,  με άδειαν να κρατήση και τον Μούρτζινον με 300 επί μισθώ εις 
την υπηρεσίαν της Καρυταίνης¸ (και ο διορισμός ούτος υπήρξεν η αρχή της αναγνω-
ρίσεώς του έπειτα και ως αρχιστρατήγου ή Γεν. Αρχηγού της Πελοποννήσου)...».

Περίεργο είναι που ο Θ. Κολοκοτρώνης556 στη διήγησή του δεν αναφέρει το δι-
ορισμό του ως αρχιστρατήγου των όπλων της Καρύταινας. Στην πρώτη μάχη του 
Βαλτετσίου γράφει ότι αυτός ήταν επικεφαλής. Για τη δεύτερη και νικηφόρο μάχη 
γράφει: «...τον Κανέλο τον είχαμεν έφορον με άλλους 4, γιατί έβαλα εφορία να οι-
κονομούν τα στρατεύματα...». Ίσως δικαίως ο Κανέλλος Δεληγιάννης τον κατηγο-
ρεί για αχαριστία, αφού ο Θ. Κολοκοτρωνης αφήνει να φανεί ότι αυτός τον διόρισε 
στην εφορεία Καρυταίνης!

Παράλληλα με την ανάθεση της αρχιστρατηγίας των όπλων της Καρύταινας 
στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στο στρατόπεδο των Βερβένων διορίστηκε αρχηγός 
ο Παναγιώτης Γιατράκος. Ο Ιωάννης Φιλήμων557 αναφέρει: «...Ωσαύτως δε και εν 

554. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 120-1.
555. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 93.
556. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π. σσ. 65 και 67.
557. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 179-180.
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τω στρατοπέδω των Βερβένων απεφασίσθησαν κοινή συγκαταθέσει, ο μεν (Παναγιώ-
της) Ιατράκος αρχηγός, προτείναντος τούτο του επισκόπου Θεοδωρήτου, διευθυντική 
δε επιτροπή ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο επίσκοπος Θεοδώρητος και ο Νικόλα-
ος Δεληγιάννης...».

Η Μάνη και οι κατήγοροί της

Η είσοδος του Κεχαγιά του Χουρσίτ Πασά στην Πελοπόννησο, παράλληλα με 
την κάθοδο του Κιοσέ Μεχμέτ με τον ίδιο προορισμό, δημιούργησε πανικό στους 
Έλληνες, οι οποίοι από τις μέχρι τότε αναμετρήσεις με τους Τούρκους δεν είχαν 
δείγματα υπεροχής των ελληνικών όπλων. Η διάλυση των στρατοπέδων της Καρύ-
ταινας, της Βλαχοκερασιάς και του Βαλτετσίου στις 24 Απριλίου δημιουργούσαν 
δυσοίωνες προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις. Η σκέψη των ιθυνόντων της 
ελληνικής επανάστασης στράφηκε προς τη Μάνη, η οποία ήταν η μόνη που μπο-
ρούσε να αντιπαρατάξει στους Τούρκους εμπειροπόλεμα τμήματα. Από τη συγκέ-
ντρωση στου Πάπαρη είχε γίνει η πρόσκληση στον Πετρόμπεη, να αφήσει την Κα-
λαμάτα και να οδηγήσει χίλιους Μανιάτες για τον αποκλεισμό της Τριπολιτσάς, με 
αντάλλαγμα να τον ανακηρύξουν αρχιστράτηγο και ηγεμόνα της Πελοποννήσου. 
Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την κάθοδο του Κεχαγιά Μουσταφά 
μπέη, καθιστούσαν επιτακτική την έλευση του Πετρόμπεη στο κέντρο του Μοριά.

Όπως αναφέρεται, πρόσφατα ο Ρήγας Παλαμήδης558 είχε συνοδεύσει τον ιε-
ρομόναχο Γεράσιμο Παπαδόπουλο από το Βαλτέτσι μέχρι την Καλαμάτα, τόσο για 
την ασφάλειά του, όσο και για να πείσει τον Πετρόμπεη να μετακινηθεί προς το 
Λεοντάρι.  

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης559, όπως διηγείται στα απομνημονεύματά του, την 1η 
Μαΐου πήγε στην Καλαμάτα, όπου συνάντησε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον 
Παναγιώτη Μούρτζινο τον Γεωργάκη Καπετανάκη, τον Ηλία Χρυσοσπάθη560 κ.ά. 
και τους εξέθεσε τον επικείμενο κίνδυνο από την άφιξη του Κεχαγιά στην Πελο-
πόννησο. Τότε ειδοποιήθηκαν οι κατά τόπους καπετάνιοι της Μάνης να στρατο-
λογήσουν νέα σώματα και πήγε και ο Ηλίας Χρυσοσπάθης για τον ίδιο σκοπό στο 
εσωτερικό της Μάνης. Αμέσως δε ξεκίνησε ο έφηβος Ιωάννης Π. Μαρομιχάλης με 
εκατό Μανιάτες και ο Καλαματιανός Αθανασούλης Κυριακός με ογδόντα στρατιώ-
τες και ενώθηκαν με το σώμα του Ηλία Μαυρομιχάλη.

Μετά από πρόταση του Θ. Κολοκοτρώνη η εφορεία της Καρύταινας αποφάσισε 
να καλέσει το Διονύσιο Μούρτζινο να έλθει με τριακόσιους στρατιώτες μισθοδο-

558. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 95,
559. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 201. 
560. Στις 6 Μαΐου ο Ηλίας Χρυσοσπάθης πήγε στην Καλαμάτα και στις 8 του ίδιου μήνα έγραψε ότι 

συνάντησε τον Πετρόμπεη, το Μούρτζινο και το Γεωργάκη Καπετανάκη. Α . Α . Χ . Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ , ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 191.
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τούμενους από αυτή561. Η πρόσκληση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για να ανασκευ-
άσει τις κατηγορίες του Ν. Σπηλιάδη εναντίον των Μανιατών. Όλα αυτά δείχνουν 
πόσο αναγκαία ήταν η παρουσία των Μανιατών στον απελευθερωτικό αγώνα και 
όμως δεν έλειψαν και οι κατήγοροι της Μάνης με αίολα και αντιφερόμενα μεταξύ 
τους επιχειρήματα.

Ο Ν. Σπηλιάδης, που είναι σφοδρός πολέμιος των Μανιατών, υποπίπτει σε 
αντιφάσεις, οι οποίες μειώνουν το κύρος του ως ιστοριογράφου, διότι ενώ εκθέτει 
την προαναφερθείσα άποψη του αρχιστράτηγου της Καρύταινας Θ. Κολοκοτρώ-
νη562, ο οποίος: «...Θεωρεί ωσαύτως αναγκαίον να έχη μεθ’ εαυτού τον Μούρτζινον 
με τριακοσίους Μανιάτας ως σωματοφύλακας, δια να κινείται εν ασφαλεία όπου ο 
κίνδυνος, και να ενεργή και να διατάττη ασυστόλως ό,τι το συμφέρον της πατρίδος 
υπαγορεύει...», μετά τη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου της Καρύταινας, πε-
ριγράφοντας τη θέση του Θ. Κολοκοτρώνη, ισχυρίζεται563 ότι: «Ο Κολοκοτρώνης 
ευρίσκετο εις δεινήν θέσιν· αφ’ ενός εφοβείτο μη δολοφονηθή από τινα Μανιάτη, αφ’ 
ου οι Τούρκοι δια Μανιάτου είχον δολοφονήσει και τον εξακουστόν Ζαχαριάν ως συ-
νεννοηθέντα με τον Ναπολέοντα επί δημοκρατίας και έκτοτε υπογραφόμενον αρχι-
στράτηγον της Πελοποννήσου, έγραψαν τον Μαυρομιχάλην να τον συλλάβη ή να τον 
φονεύση· εφοβείτο δε και διότι προ δεκαπέντε ετών, ότε κατεδιώχθη από την εξουσί-
αν, και ότε εφονεύθησαν τόσοι άλλοι συγγενείς τε και φίλοι του, καταφυγών εις την 
Μάνην, εκινδύνευσεν ένεκα χρημάτων επικηρυχθέντων κατά της ζωής του, να φαρ-
μακευθή από παλαιόν φίλον του Μανιάτην564, με τον οποίον είχον και πνευματικήν 
συγγένειαν, και εσώθη δια φιλανθρωπίαν γενναίας Σπαρτιάτιδος565...».  Δεν γράφει 
όμως ο Ν. Σπηλιάδης με ποιό τρόπο μπορεί να πεισθεί ο αναγνώστης από τα λεγό-
μενά του, διότι, αφού ο Θ. Κολοκοτρώνης φοβάται τον κάθε Μανιάτη μήπως τον 
σκοτώση, πώς ζητεί να έχει τριακοσίους Μανιάτες ως σωματοφύλακες. 

Άλλωστε τα γραφόμενα από το Νικόλαο Σπηλιάδη αποτελούν αποκύημα νο-
σηρής φαντασίας, διότι ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν κινδύνευσε το 1806 να παραδο-

561. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 94.
562. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 121.
563. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 79. Ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν διέτρεχε κίνδυνο από τους 

Μανιάτες, ούτε τους απέφευγε. Όταν μετά τη διάλυση του στρατοπέδου της Καρύταινας πήγε στο Χρυ-
σοβίτσι ήταν τελείως μόνος και δέχθηκε χωρίς δισταγμό για συνοδοιπόρο του το Μανιάτη Δημήτρουλα 
Δραγώνα από τη Σέλιτσα (σήμερα Βέργα), που πρότεινε ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ή ο Παπαφλέσσας, για 
να μην τον φάνε οι λύκοι. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 62, Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 226 και  Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 149.

564. Σ τ.  Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Δουράκη της Καστάνιας, Λακωνικαί Σπουδαί 16(2002)263 
κ.ε., όπου αμφισβητείται η βασιμότητα της κατηγορίας αυτής του Θ. Κολοκοτρώνη κατά του Κωνσταντή 
Δουράκη. Τ ο υ  ι δ ί ο υ,  Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία κλπ., ό.π., σ. 385 κ.ε.

565. Πρόκειται για την κόρη του Παναγιώταρου Βενετσανάκη, τη Μαρία, η οποία είχε παντρευτεί το 
μπεηζαδέ Γεώργιο Τζανέτου Γρηγοράκη και ήταν η μητέρα του Τζανετάκη Γρηγοράκη. Αυτή του εξασφά-
λισε πλοίο για τα Κύθηρα.
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θεί στους Τούρκους ή να δηλητηριασθεί από τον Καπετάν Κωνσταντή Δουράκη και 
τον Αντώνμπεη Γρηγοράκη, όπως λανθασμένα είχε γίνει πιστευτό στο παρελθόν. 
Άλλωστε ο Θ. Κολοκοτρώνης πήγε με τριακοσίους Μανιάτες στον Άγιο Αθανά-
σιο της Καρύταινας και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ως οπλαρχηγοί και τα δύο παιδιά 
του Κωνσταντή Δουράκη, ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος Δουράκης, ο πρώτος των 
οποίων και τραυματίστηκε στη μάχη του Αγίου Αθανασίου. Από τον Θ. Κολοκο-
τρώνη δεν υπήρξε τότε κανένας ενδοιασμός για τη συμμετοχή τους στο σώμα των 
τριακοσίων Μανιατών που θα τον συνόδευαν στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. 
Ούτε ο ίδιος έδειξε κάποιο φόβο από τη συνεργασία του αυτή, διότι δεν βρέθηκε 
ποτέ κανένας Μανιάτης να επιβουλευθεί τη ζωή του, μόνο στο παρελθόν, όταν στη 
Μάνη έπαιρνε μέρος σε πολέμους μεταξύ αντιπάλων γειτονικών οικογενειών, θα 
μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή του. Στη συνέχεια πολλές φορές ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης επισκέφθηκε τη Μάνη και συνεργάστηκε με τους Μανιάτες χωρίς φόβο.

Η νικηφόρος μάχη του Βαλτετσίου

Η επανάσταση των Ελλήνων βρέθηκε σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της 
πορείας της. Ένας ικανός Τούρκος αξιωματικός566, ο Μουσταφά μπέης, Κεχαγιάς 
(επίτροπος-αντικαταστάτης) του Χουρσίτ πασά, που είχε στη διάθεσή του στην 
Τρίπολη πάνω από δέκα χιλιάδες εμπειροπόλεμους μαχητές και πολλούς ιππείς, 
φαινόταν ικανός να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ανταρσία των Ελλήνων.

Απέναντί του είχε τους επαναστάστες, που συγκέντρωσαν την κυρία δύναμή 
τους γύρω από την Τρίπολη και ο αριθμός τους ήταν μικρότερος από τους διαθέ-
σιμους Τούρκους πολεμιστές. Οι Έλληνες είχαν μια σειρά από ήττες, το ηθικό τους 
ήταν πεσμένο και γενικά οι οιωνοί ήταν χείριστοι. Στο Λεβίδι είχαν στρατοπεδεύσει 
ο Α. Ζαΐμης, ο Σ. Χαραλάμπης, ο Α. Λόντος και ο Θεοχαρόπουλος με 3.000 στρα-
τιώτες. Στην Πιάνα ήταν ο Καν. Δεληγιάννης και ο Δημ. Πλαπούτας με 700. Στο 
Χρυσοβίτσι ήταν οχυρωμένος ο Θ. Κολοκοτρώνης και ο Ανδρέας Παπαδιαμαντό-
πουλος με 800. Στα Βέρβενα567 είχαν στρατοπεδεύσει ο επίσκοπος Βρεσθένης Θε-
οδώρητος, ο Παν. Γιατράκος, ο Κυριακούλης568 και ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης, ο 
Νικ. Δεληγιάννης κ.ά. Στο Λεοντάρι ήταν ο Ηλίας και ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο 
Νικήτας και ο Ηλίας Φλέσσας, ο Μητροπέτροβας, ο Παν. Κεφάλας, ο Δημ. Παπα-
τζώνης, ο Αθανασούλης Κυριακός κ.α. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο Νικήτας 
Σταματελλόπουλος, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης απουσίαζαν στο Άργος, για να φέ-
ρουν μολύβι από τις οροφές των τουρκικών τζαμιών.

566. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 67, όπου τον χαρακτηρίζει: «...ο Κεχαγιάς, καλά τερτιπλής και 
πολεμικός...».

567. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 47 και 179-80.
568. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)220.
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Αντιμετωπίζοντας ο Κεχαγιάς την κατάσταση με μια δικαιολογημένη αισιοδο-
ξία, χωρίς να το καταλάβει, έδωσε τον καιρό στους Έλληνες να οργανώσουν την 
άμυνα του Βαλτετσίου. Αυτό το λάθος ήταν ένας από τους πολλούς παράγοντες 
που συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ελληνική νίκη. Αν ο Κεχαγιάς βάδιζε προς τη 
Μεσσηνία, πριν να οχυρωθούν οι Έλληνες στο Βαλτέτσι, ίσως οι Μανιάτες και οι 
Μεσσήνιοι να αποχωρούσαν για να προστατεύσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους και 
τις οικογένειές τους. Τότε θα χανόταν οριστικά η ευκαιρία για μια νίκη των Ελλή-
νων και θα ακολουθούσε ομαδικά το προσκύνημά τους στους Τούρκους.

Όπως αναφέρει ο Ιω. Φιλήμων569 στα σχέδια του Κεχαγιά ήταν να χτυπήσει 
τους Έλληνες που ήταν συγκεντρωμένοι στο Βαλτέτσι και να φθάσει μέχρι την 

569. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 271.

Τα οχυρά του Βαλτετσίου
1. Χωματοβούνι (Ηλίας Μαυρομιχάλης και Λεονταρίτες).

2. Πετροβουνάκι ή Δουμβρουλέϊκα (Κυριακούλης Μαυρομιχάλης).
3. Κατσικέικα (Μεσσήνιοι και Ιωάννης Μαυρομιχάλης).
4. Του Κούκου (Λεονταρίτες και Ηλίας Σαλαφατίνος).

5. Εκκλησία (Μπουραίοι από Κωνσταντίνους και Ιωάννης Κατσανός)
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Καλαμάτα. Από εκεί να εκβιάσει τους Μανιάτες «διά του πυρός και διά παραχω-
ρήσεων» και αφού θα υποτασσόταν η Μάνη, σκόπευε να γυρίσει στην Αρκαδία να 
κατασκηνώσει στη Μεγαλόπολη, όπου θα προσκυνούσαν οι Έλληνες και θα έληγε 
η επανάσταση.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης570 αναφέρει: «...Κατά τας 11 Μαΐου ότε ητοιμάζοντο 
οι Τούρκοι να εξέλθουν κατά του Βαλτετσίου, ητοίμασαν και έως διακόσια παλούκια 
και τα εχρωμάτισαν να τα πάρουν μαζί τους διά να παλουκώσουν τους αρχηγούς και 
υπαρχηγούς των Ελλήνων, τους οποίους είχον την πεποίθησιν ότι θα τους συλλάβουν 
ζώντας...».

Την γενική αρχηγία όλου του στρατοπέδου διεκδικούσε ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο 
οποίος ήταν ο πιο δραστήριος από τους Έλληνες αρχηγούς και μπορούσε κατά το 
δυνατόν να αντιμετωπίζει ορθά, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αρχηγό, την 
εκάστοτε υπάρχουσα στρατιωτική κατάσταση. Προσπαθούσε να συντονίζει τους 
Έλληνες για να αλληλοβοηθούνται στη μάχη. Ως αρχιστράτηγος πλέον των όπλων 
της Καρύταινας, έχοντας εμπειρίες από την υπηρεσία του ως ταγματάρχης του 
στρατού των Ιονίων Νήσων και γνωρίζοντας άριστα τον τόπο και τους ανθρώπους, 
είδε την ανάγκη να οργανωθεί Ελληνικό στρατόπεδο στο Βαλτέτσι. Προέβλεψε 
ότι εκεί θα δινόταν η πιο κρίσιμη μάχη της επανάστασης και στράφηκε στον Ηλία 
Μαυρομιχάλη και του ζήτησε να οχυρωθεί στο Βαλτέτσι571. Του έγραψε ακόμη ότι 
αυτός θα είναι στο Χρυσοβίτσι και σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης ο ένας να 
σπεύσει σε βοήθεια του άλλου. 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης προφανώς πίστευε ότι μόνο οι Μανιάτες μπορούσαν να 
γίνουν ο πυρήνας ενός στρατοπέδου, που θα αντιμετώπιζε με επιτυχία τον τουρ-
κικό στρατό. Αυτό όμως δεν το έγραψε στα απομνημονεύματά του. Κατά μια εκ-
δοχή αποτάθηκε στον Ηλία Μαυρομιχάλη, ο οποίος βρισκόταν στο Λεοντάρι με 
Μανιάτες και Μεσσήνιους και του ζήτησε να στρατοπεδεύσει στο Βαλτέτσι. Όπως 
γράφει ο Αμβρ. Φραντζής572, σε επιστολή του Θ. Κολοκοτρώνη από τη Δημητσάνα 
προς τους άλλους οπλαρχηγούς αναφέρεται: «...Αδελφοί κρίνομεν μετά των λοιπών 
αδελφών αναγκαίαν την θέσιν του Βαλτετζίου να μην την αφήσωμεν εις την διάκρισιν 
των εχθρών, ως θέσιν οχυράν, και πλησίον ούσαν με την Τριπολιτζάν· αλλά διά να 
φυλαχθή η θέσις διά κάθε άλλην εχθρικήν των Τούρκων έξοδον, να γείνουν ταμπού-
ρια κλειστά και δυνατά και να φυλάττωνται με σταθερότητα από άνδρας γενναίους, 
οι δε λοιποί να μένωμεν έξωθεν των πλησιεστέρων θέσεων και να προφυλάττομεν την 
από την Τριπολιτζάν έξοδον των εχθρών...». Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής 

570. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 216.
571. Α μ β ρ.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 14. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 66, όπου υπαγόρευσε: 

«...τους έγραψα εις το Λεοντάρι, ότι να ελθήτε να πιάσουμε το Βαλτέτζι, και τότε εκίνησε ο Μπεϊζα-
ντές, οι Πετροβαίοι και Μεσσήνιοι 1.200, Παπατζώνης...». 

572. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 14.
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Τα οχυρά του Βαλτετσίου από χαρτογράφηση της εποχής εκείνης.
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αμφισβητήθηκε573: «...Ο Κυριακούλης, ο Ηλίας όχι μόνον είχον την απόφασιν να πη-
γαίνουν εις Βαλτέτζι, αλλ’ ήσαν καθ’ οδόν και καθ’ οδόν απήντησαν εις τα Τρίκορφα 
τον κομιστήν τής τού Κολοκοτρώνη επιστολής...».

Αφού ο Θ. Κολοκοτρώνης διέβλεπε την ανάγκη ενός στρατοπέδου στο Βαλτέ-
τσι, εύλογα είναι τα ερωτήματα, γιατί δεν κατέβαινε από το Χρυσοβίτσι ο ίδιος με 
το δικό του στράτευμα να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Γιατί δεν διέταζε τον Πλα-
πούτα να πάει από την Πιάνα στο Βαλτέτσι. Γιατί απευθύνθηκε στον Ηλία Μαυρο-
μιχάλη, με τους Μανιάτες του και σε αυτούς που ήθελαν να πολεμούν κοντά τους; 
Η απάντηση είναι ολοφάνερη· διότι κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να φέρει σε 
πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Είναι προς τιμήν τού Θ. Κολοκοτρώνη που είχε τη 
διορατικότητα να διακρίνει τους κατάλληλους ανθρώπους για να αναλάβουν την 
άμυνα του Βαλτετσίου, παράλληλα όμως δεν είχε και την ειλικρίνεια να το γράψει 
στα απομνημονεύματά του. Ήθελε τη δόξα όλη δική του και πράγματι πέτυχε να τη 
μονοπωλήσει. Με συνεργούς και υποστηρικτές τούς φιλικά διακείμενους προς αυ-
τόν ιστοριογράφους αλλοτριώθηκε η οφειλόμενη αναγνώριση στους μαχητές των 
ταμπουριών του Βαλτετσίου.

Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, έχοντας μαζί του και τον Η. Σαλαφατίνο, κινή-
θηκε δυτικά από τα Βέρβενα και συνάντησε στην Ντέρβιτζα τον ανιψιό του Ηλία 
με 150 Μανιάτες. Μαζί με τον Ηλία ήταν και ο δεκαεπτάχρονος αδελφός του, ο 
Ιωάννης, που πρόσφατα τον είχε στείλει ο πατέρας τους με επικουρία Μανιατών. 
Πρότεινε ο Κυριακούλης να συστήσουν από κοινού στρατόπεδο στο Ζέλι (σημε-
ρινό όνομα Κάνδαλος) που βρίσκεται νότια της λίμνης Τάκκα. Η θέση αυτή είναι 
απέναντι από τα Βέρβενα και σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης υπήρχε η δυνατό-
τητα αλληλοϋποστήριξης των στρατοπέδων. Όπως αναφέρθηκε, ο Ηλίας πιθανώς 
είχε λάβει γράμμα από το Θ. Κολοκοτρώνη που του ζητούσε να στρατοπεδεύσει 
στο Βαλτέτσι. Του είχε γράψει ότι, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι 
Τούρκοι θα περνούσαν από εκεί. Στην επιμονή του Ηλία να πάει στο Βαλτέτσι υπο-
χώρησε ο Κυριακούλης574 και τον ακολούθησε.

573. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα ιστορίας κλπ., ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)391. Ο 
T h o m a s  G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , σ. 92, γράφει ότι. μετά την είσοδο του Κεχαγιά στην Πελοπόννησο, ο 
Αναγνωσταράς υπέδειξε τη θέση του Βαλτετσίου: «...Οι Έλληνες αρχηγοί έκαναν συνέλευση στο Λεοντάρι 
για να σκεφθούν για τους καλύτερους τρόπους αντιστάσεως, μα οι περισσότεροι φάνηκαν πρόθυμοι να δια-
κινδυνεύσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Ο Αναγνωσταράς όμως, υποστήριξε μια ισχυρή άποψη που την παρου-
σίασε με τέτοιον τρόπο για την ερήμωση που θα αντιμετώπιζε ολόκληρη η χώρα, ώστε τελικά αποφασίστηκε 
να πιάσουν το Βαλτέτσι, ένα χωριό που βρίσκεται σε απόσταση τριών ωρών πορείας από την Τριπολιτσά, 
προς ΝΔ της πόλεως και πάνω σε μια ανασηκωμένη περιοχή ανάμεσα στους λόφους του Μαινάλου. Εκεί ο 
Μπεηζαντές Ηλίας, ο θείος του Κυριακούλης, ο Αναγνωσταράς και ο καπετάν Κεφάλας οχυρώθηκαν με 700 
άντρες ανάμεσα σε τέσσερις βραχώδεις λόφους πάνω από το χωριό...». Ο Αναγνωσταράς ήταν μόνο στο 
πρώτο Βαλτέτσι της 24 Απριλίου, πριν να φθάσει ο Κεχαγιάς στην Πελοπόννησο. Ίσως η πρότασή του 
ήταν για εκείνη την περίπτωση. 

574. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 269. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 και εφημερίδα Κα-
λαμάτας «Ε λ ε υ θ ε ρ ί α » της 12 Μαΐου 2002, σ. 10. 
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Στις 10 Μαΐου έφθασε στο Βαλτέτσι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης μαζί με τους Μα-
νιάτες, τους Μεσσήνιους και τους Λεονταρίτες που τον ακολουθούσαν στον πό-
λεμο575. Εκεί δήλωσε ξεκάθαρα πως ήταν αποφασισμένος να κρατήσει το στρα-
τόπεδο απόρθητο από κάθε εχθρική επίθεση. Αμέσως άρχισε να κατασκευάζει το 
πρώτο οχύρωμα, κουβαλώντας και ο ίδιος πέτρες, το οποίο ήταν σκεπασμένο με 
οροφή (κλειστό ταμπούρι)576. Όταν αργότερα ήρθε ο αναγνωριζόμενος ως αρχη-
γός του στρατοπέδου Κυριακούλης Μαυρομιχάλης577 με 120 Μανιάτες, κράτησε 
για τον εαυτό του το ήδη έτοιμο ταμπούρι και εγκαταστάθηκε εκεί. Πρέπει να ήταν 
ο πετρόλοφος στη βορεινή άκρη του ανατολικού χωματόλοφου με πολύ απόκρη-
μνη πλαγιά, που θα δυσκόλευε την ανάβαση των εχθρών και προσφερόταν άριστα 
για άμυνα. Ο Αμβρόσιος Φραντζής τον ονομάζει Ντουβρουλέικα και εκεί ήταν χτι-
σμένο το κλειστό ταμπούρι για τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Το δεύτερο ταμπού-
ρι του Ηλία Μαυρομιχάλη με 30 Μανιάτες και του Νικήτα και Ηλία Φλέσσα με 
250 άνδρες χτίστηκε στο χωματόλοφο που σήμερα είναι δεντροφυτεμένος, λέγεται 
Χωματοβούνι ή του Παπαγιώργη578 και βρίσκεται ανατολικά από το χωριό και νοτι-
ότερα από το πετρώδες οχύρωμα του Κυριακούλη. 

575. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 97, όπως αναφέρθηκε, γράφει ότι μετά το διασκορ-
πισμό του πρώτου στρατοπέδου στο Βαλτέτσι, οι Έλληνες έδιναν την αρχηγία στους Μανιάτες καπετά-
νιους, τον Κυριακούλη και Ηλία Μαυρομιχάλη και το Διονύσιο Μούρτζινο ως πλέον εμπειροπόλεμους, 
ακόμη διότι και αυτοί οι Τούρκοι τους εφοβούντο.

576. Στο σχεδίασμα ιστορίας του Ρήγα Παλαμήδη αναφέρεται: «Φθάσαντες εις Βαλτέτζι πρώτος 
ο Ηλίας (Μαυρομιχάλης) επάρας λίθον εις τους ώμους και θέσας αυτόν κατά γης λέγει: ‘‘εδώ θα γίνη 
ο τάφος ούτινος θελήση να φύγη’’. Το παράδειγμά του ακολούθησαν αρχηγοί και στρατιώται...». Ι ω. 
Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)389. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 14. Ο Θ. 
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 66, γράφει ότι αυτός συνέστησε να οχυρωθούν σε κλειστά ταμπούρια: «...
επήγα και εγώ εις το Βαλτέτζι, τους λέγω να φτιάσετε τα ταμπούρια κλειστά...». Φαίνεται όμως ότι τα κλει-
στά ταμπούρια είχαν αρχίσει να κατασκευάζονται πριν από την επίσκεψη του Θ. Κολοκοτρώνη. Ο Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 269-70, γράφει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης συνέστησε τα κλειστά ταμπούρια και 
να αποφύγουν να κλειστούν στα σπίτια, διότι το στράτευμα «κομματιάζεται». Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 210, γράφει ότι την προηγουμένη ημέρα ήταν 1.500, αλλά πολλοί έφυγαν: «...αλλ’ άμα 
ήκουσαν από τους αρχηγούς των ότι θα κλεισθούν να πολεμήσουν μέχρι θανάτου και όποιος φοβείται να 
φύγη ευθύς... έφυγαν την νύκτα εκείνην...».

577. Ανατολικά του χωριού χτίστηκαν δύο ταμπούρια, το ένα νοτιότερα στο Χωματοβούνι και το 
άλλο στα Ντουβρουλέικα, όπως το ονομάζει ο Αμβρ. Φραντζής. Δεν είναι όμως εξακριβωμένο σε ποιό 
ταμπούρι κλείστηκε ο Κυριακούλης και σε ποιό ο Ηλίας Μαυρομιχάλης. Ο Ηλίας είχε μαζί του περισσό-
τερους στρατιώτες και το ταμπούρι στο Χωματοβούνι θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερο και γι’ αυτό υποθέ-
τουμε ότι εκεί κλείστηκε αυτός και στο μικρότερο ο Κυριακούλης.

578. Μεταξύ των συγγραφέων υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην περιγραφή της κατανομής των τα-
μπουριών και εδώ ακολουθήσαμε τον Ηλία Σαλαφατίνο, ο οποίος ήταν κλεισμένος σε ταμπούρι και πα-
ρέμενε σταθερός στις διάφορες περιγραφές του το 1824 και το 1853. Υπολογίζει τους αγωνιστές των τα-
μπουριών σε 840, ενώ ο Αμβρ. Φραντζής σε 1150, αλλά ίσως δεν υπολογίζει αυτούς που οχυρώθηκαν σε 
σπίτια και γενικά στο νότιο μέρος του χωριού. Σε αναφορά τους ο Ηλίας Σαλαφατίνος και Ιω. Κατσανός 
απο το 1824 γράφουν: «...Εζαλώθημεν πέτρες και ως το βράδυ ετελειώσαμεν του Κυριακούλη το ταμπούρι. 
Εις τον ίδιον καιρόν εμεράσαμεν τα ταμπούρια. Ο μακαρίτης Μπεηζαντές με τους δύο Φλεσσαίους επήραν 
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Ένα τρίτο ταμπούρι, το μεγαλύτερο απ’ όλα, χτίστηκε βόρεια-βορειοδυτικά 
του χωριού στο λόφο που λέγεται Κατσικέικα, στο οποίο κλείστηκαν ο Αθανάσι-
ος Δαγρές από τη Βρομόβρυση της Μεσσηνίας, ο γέρο-Μητροπέτροβας579 και ο 
Αναγνώστης Οικονομόπουλος από τη Γαράντζα (Άνω Μέλπεια) της Μεσσηνίας, ο 
Παναγιώτης Κεφάλας από το Δυρράχι, ο Δημήτριος Παπατσώνης από το Ναζήρι 
(Εύα) της Μεσσηνίας, ο Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης580 από τη Μάνη, ο Αθανάσιος 
Κυριακός από την Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Κατριβάνος και ο Αθανάσιος Σιώρης 
από το Ίσαρι, ο Αντώνης Τουρκολέκας, ο Διονύσιος Ευμορφόπουλος από την Ιθά-
κη κ.ά. με μια δύναμη περίπου 330-350 πολεμιστών.

Στο τέταρτο ταμπούρι χτισμένο στο δυτικό λόφο, που ονομάζεται του Κούκου, 
εγκαταστάθηκε ο Ηλίας Σαλαφατίνος581 με οκτώ Μανιάτες και κυρίως 67 Λεοντα-
ρίτες μαχητές.

Στην εκκλησία, η οποία εχρησιμοποιείτο ως αποθήκη για τα εφόδια, κλείστη-
κε ο Ιωάννης Κατσανός582 - αδελφός του Σαλαφατίνου - με πέντε Μανιάτες και 
οι αδελφοί Αριστείδης, Κωνσταντίνος και Παναγιώτης Μπούρας από τους Κων-
σταντίνους της Μεσσηνίας με 65 μαχητές. Στα διπλανά σπίτια της εκκλησίας κλεί-
στηκαν Βαλτετσιώτες και τριάντα Καλαματιανοί υπό τον Αθανασούλη Κυριακό583. 

το εδικό τους ‘‘Χωματοβούνι’’. Ο δε Γιάννης Μπεηζαντές με Οικονομόπουλο και Κεφάλα έπιασαν το άλλο 
‘‘Κατσικέικα’’, ο δε Κατζανός με τους (Μ)Πουραίους έπιασαν την εκκλησία, ο δε δυστυχής Τσαλαφατίνος 
μου εδώσανε το έξω ταμπούρι ‘‘του Κούκου’’». ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 της 26 Σεπτεμβρίου 
1824. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός, ό.π., Πρακτικά κλπ., σ. 142. Περιγρά-
φονται ακόμη από το Φ ω τ ά κ ο, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 108, τον Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , 
σ. 15 κ.ε., τον Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν α, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 270, την  Ι ω ά ν ν α  Δ ι α μ α ν τ ο ύ ρ ο υ, (Η μάχη του 
Βαλτετσίου) εις Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της «Εκδοτικής Αθηνών Α . Ε.», ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 117.

579. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ., Ά , σ. 135 και  Μ ι χ . Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , ό.π., τόμ. Ά , σ. 102. Πι-
θανώς μαζί με τον Αθανάσιο Δαγρέ να πήγε και ο Μητροπέτροβας χωρίς ταμπούρι στο νοτιότερο μέρος 
του χωριού, που δέχθηκε σφοδρή επίθεση του εχθρικού ιππικού και το υποστήριζαν ακόμη από τα σπίτια 
Βαλτετσιώτες και Καλαματιανοί.

580. Ο Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς, Ιστορία της Τριπολιτσάς, Αθήναι 1976, τόμ. Β1, σ. 72, γράφει λανθα-
σμένα, ότι πρόκειται για τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη αδελφό του Κυριακούλη και θείο τού Ηλία 
Μαυρομιχάλη. Ήταν ο έφηβος Ιωάννης Πετρ. Μαυρομιχάλης αδελφός του Ηλία. Στη συνέχεια διορθώ-
νεται το λάθος.

581. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 214, αναφέρει: «...ο Σαλαφατίνος ήτον τόσον μακράν 
ωχυρωμένος εις το άλλο μέρος του χωριού». Προφανώς εννοεί το δυτικό ταμπούρι στο λόφο του Κούκου. 
Ο Ι ω . Φ ι λ ή μ ω ν , ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 270, γράφει ότι ο Σαλαφατίνος με τον αδελφό του Κατσανό ήταν 
στην εκκλησία. 

582. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 69: «...Ο Μπεϊζαντές εις το καταράχι (Χωματοβούνι), και εις την 
εκκλησία άνθρωποι του Μπεϊζαντέ (Κατσανός) – ο Μητροπέτροβας εις το άλλο καταράχι (Κατσικέικα), 
άλλο ταμπούρι είχαν οι Λεονταρίτες (Κούκου με Σαλαφατίνο)...». Ο Κυριακούλης δεν αναφέρεται, αλλά 
θα είχε το ταμπούρι στον πετρόλοφο βόρεια από το Χωματοβούνι, κατά Φραντζή ονομαζόμενο Ντου-
βρουλέικα.

583. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, Σύντομοι παρατηρήσεις κλπ. ό.π., σ. 27.
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Φαίνεται ότι στη θέση αυτή, στο νότιο μέρος του χωριού, κατά τη διάρκεια της μά-
χης ήρθαν τμήματα από το Μεσσηνιακό ταμπούρι που ήταν στο λόφο Κατσικέικα.

Οι Έλληνες είχαν σκοπιές στην Επάνω Χρέπα, για να παρατηρούν τις εξόδους 
των Τούρκων και με φωτιές να ειδοποιούν τα στρατόπεδα, προκειμένου να ετοιμά-
ζονται για πόλεμο ή να σπεύδουν σε βοήθεια.

Στις 12 Μαΐου, πριν από το πρώτο φως της ημέρας, άρχισε από το κάστρο της 
Τριπολιτσάς να βγαίνει η πρώτη κολώνα του τουρκικού στρατού584. Η κολώνα αυτή 
δεν έγινε αμέσως αντιληπτή από την ελληνική βάρδια της Χρέπας, διότι ήταν ακό-
μη σκοτάδι. Τα σήματα δόθηκαν αφού φώτισε. Την κολώνα αυτή αποτελούσαν 
3-5.000 στρατιώτες από τα Βαρδουνοχώρια, την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) και το Φα-
νάρι (επαρχία Ολυμπίας), με αρχηγό τον περίφημο για την ανδρεία του Βαρδου-
νοχωρίτη Ρουμπή585 και υπαρχηγό τον Μαραμπούτη από την Κυπαρισσία. Ήταν η 
μονάδα κρούσης των Τούρκων, η οποία θα χτυπούσε το Βαλτέτσι στα ανατολικά 
και βόρεια ταμπούρια του, για να δώσει την ευχέρεια φυγής στους Έλληνες προς 
τα δυτικά του Βαλτετσίου, δηλαδή προς το χωριό Αραχαμίτες. 

Η δεύτερη κολώνα με 1.500-2.000 ιππείς και πεζούς κατέλαβε θέση δυτικά του 
Βαλτετσίου, εκεί που είναι ο δρόμος προς το χωριό Αραχαμίτες. Αποστολή της 
ήταν να σκοτώσει ή να αιχμαλωτίσει τους Έλληνες, που θα εγκατέλειπαν τα τα-
μπούρια τους και θα ζητούσαν τη σωτηρία τους στη φυγή προς τους Αραχαμίτες, 
όπως έγινε στην πρώτη μάχη του Βαλτετσίου. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι 
αυτοί ήταν 1.500 και προωθήθηκαν στη θέση αυτή από τη νύχτα, πριν να χτυπήσει 
τα ανατολικά ταμπούρια ο Ρουμπής.

Η τρίτη κολώνα με 2.000 στρατιώτες έπιασε το Φραγκόβρυσο για να εμποδί-
σει κάθε βοήθεια από το στρατόπεδο των Βερβένων. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέ-
ρει ότι 1.000 Τούρκοι πήγαν στο Καλογεροβούνι για να εμποδίσουν τη βοήθεια από 
τα Βέρβενα. Η αντίσταση όμως που πρόβαλαν τα ταμπούρια του Βαλτετσίου, τους 
έφερε και αυτούς στη μάχη.

Η τέταρτη κολώνα του τουρκικού στρατού, αποτελουμένη από 2-3.000 στρα-
τιώτες,  ήταν υπό την ηγεσία του ίδιου του Κεχαγιά και μετέφερε όλα τα απαραί-

584. Στην περιγραφή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, εκτιμάται ο τουρκικός στρατός από 8.000-
14.000. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 53, ο οποίος αναφέρει ότι οι Τούρκοι ήσαν πεζοί 
6.500 και ιππείς 1.500, είχαν δε και δύο πυροβόλα. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 67. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο -
π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., σ. 142. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 233. Φ ω τ ά -
κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 111. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 18. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., 
τόμ. Γ ,́ σ. 271, Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 173. Ι ω ά ν ν α ς  Δ ι α μ α ν τ ο ύ ρ ο υ, (Η μάχη του 
Βαλτετσίου) εις Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.», ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 117-8.

585. Είχε το βαθμό του «μπίμπαση» δηλαδή χιλίαρχος. Κατά τον Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , 
σ. 18, το σώμα αυτό το αποτελούσαν 4.500 στρατιώτες. Το σώμα που βάδισε στο δρόμο προς τους Αρα-
χαμίτες είχε 1500. Ένα άλλο σώμα από 1.500 πήγε στο Καλογεροβούνι, για να εμποδίσει βοήθεια από το 
στρατόπεδο των Βερβένων. Το άλλο, στο οποίο προΐστατο ο Κεχαγιάς, είχε τα 2 ή 3 κανόνια, το αποτε-
λούσαν δε 2.000 και εγκαταστάθηκε στην Κανδρέβα (Κάτω Ασέα).
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τητα εφόδια, σκηνές, κανόνια κ.ά. Αυτή πέρασε το Φραγκόβρυσο και προχώρησε 
ως την Κανδρέβα (Κάτω Ασέα). Εκεί περίμενε την έκβαση της επιχείρησης για να 
προχωρήσει στη Μεγαλόπολη. Επειδή όμως η εξέλιξη της μάχης δεν ήταν ευνοϊκή, 
η κολώνα αυτή τις μεσημβρινές ώρες γύρισε προς τα πίσω και χτύπησε από δυτικά 
και νότια τα ταμπούρια των Ελλήνων.

Η απόσταση της Τρίπολης από το Βαλτέτσι είναι τρεις ώρες δρόμος. Την τρίτη 
ώρα της ημέρας (από τότε που φώτισε) έφθασε η κολώνα του Ρουμπή και απλώ-
θηκε στα οχυρώματα που βρίσκονταν ανατολικά και βόρεια του χωριού. Συγχρό-
νως τους απέκοψε από τη βρύση και τα πηγάδια, που ήταν ανατολικά του χωριού 
κι από όπου υδρεύονταν οι υπερασπιστές του Βαλτετσίου. Αναφέρεται ότι όταν ο 
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης είδε τους εχθρούς να έρχονται με τόση δύναμη είπε 
«εχάθημεν», αλλ’ όταν τους είδε να περικυκλώνουν από όλες τις πλευρές το στρα-
τόπεδο του Βαλτετσίου εφώναξε «ενικήσαμεν!», διότι οι αμυνόμενοι δεν είχαν πλέ-
ον δίοδο διαφυγής, επομένως θα αγωνίζονταν σκληρά και θα νικούσαν586.

Αρχικά ο Ρουμπής με τους Βαρδουνιώτες κάλεσε τους Έλληνες να παραδο-
θούν587 υποσχόμενος αμνηστία. Οι Έλληνες απάντησαν με γέλια και του ζήτησαν 
να παραδώσουν αυτοί τα όπλα, υποσχόμενοι να τους στείλουν όπου επιθυμούν 
εκτός Ελλάδος. Αμέσως άρχισε ο πόλεμος και από τα δύο αντίπαλα μέρη υπήρξε 
επιμονή και επιδείχτηκε ανδρεία.

Ο Αμβρ. Φραντζής588 γράφει: «...οι δε σημαιοφόροι των οθωμανών ώρμησαν με 
τας σημαίας εις τας χείρας διά να προσεγγίσωσιν εις τα ελληνικά ταμπούρια, ελπί-
ζοντες διά να τας πήξωσι πλησίων των Ελληνικών ταμπουρίων κατά την συνήθειαν· 
ευθύς δε κατά την αυτήν στιγμήν εφονεύθησαν παρά των Ελλήνων 14 σημαιοφόροι, 
ο φόνος των οποίων ερέθισε τους Οθωμανούς καθ’ υπερβολήν, και ευθύς έστειλαν εί-
δησιν εις τον Κεχαγιάμπεην διά να προφθάση με το μετ’ αυτού σώμα των 2.000, και 
με τα κανόνια· ο δε Κεχαγιάμπεης διέταξε να προφθάση εκεί και το εις την θέσιν των 
Αραχαμιτών παραφυλάττων σώμα των 1.500, και αυτός μεν έφθασε εις το Βαλτέτζι 
μίαν ώραν προ μεσημβρίας με τας 2.000, και με 3: κανόνια, οι δε την θέσιν των Αρα-
χαμιτών κατέχοντες 1.500, έφθασαν 2: ώρας μ.μ. ...Καθ’ ην δε στιγμήν είχε φθάσει 
ο Κεχαγιάμπεης έφθασε και ο Θ. Κολοκοτρώνης έξωθεν με 1.400 Καρυτινούς, ο Δ. 
Πλαπούτας με 600, και ο Κανέλλος Δεληγιάννης με 400, οίτινες κατέλαβον τα οπί-
σθια των εχθρών...».

Όπως αναφέρθηκε, βλέποντας οι Τούρκοι ότι ο Ρουμπής δεν πέτυχε του σκο-
πού του, δηλαδή να τρέψει σε φυγή τους υπερασπιστές των ταμπουριών, αναγκά-
στηκαν να φέρουν στο Βαλτέτσι ως εφεδρείες και τις άλλες δυνάμεις τους. Μέσα 

586. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 272.
587. Αναλυτικά ο διάλογος καταγράφεται από τον Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 19-20. Ι ω. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 272.
588. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 20.
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στο χωριό κυκλοφορούσαν Τούρκοι και οι Έλληνες είχαν περιοριστεί στα ταμπού-
ρια τους.

Αφού η μάχη στο Βαλτέτσι με το Ρουμπή είχε ήδη διαρκέσει περίπου 3 ώρες, 
μετά ήρθε η πρώτη βοήθεια στους Έλληνες από το Χρυσοβίτσι589. Ο Κ. Παπαρ-
ρηγόπουλος590 γράφει: «…Ο Κολοκοτρώνης τυχών την ώραν εκείνην εις Χρυσοβίτσι 
2 ½ περίπου ώρας από το Βαλτέτσι δεν παρευρέθη κατ’ αρχάς εις τον αγώνα, ον διε-
ξήγαγον καρτερικώς οι περί τον Κυριακούλην και τον Ηλίαν όπισθεν των προχείρων 
εκείνων οχυρωμάτων, τα οποία καλούνται ταμπούρια. Μετά 3 ώρας κατέφθασε και ο 
Κολοκοτρώνης…». Ο Θ. Κολοκοτρώνης με 800 άνδρες χτύπησε τους Τούρκους από 
τη βόρεια - βορειοδυτική πλευρά του χωριού. Οι Τούρκοι όμως υπό το Ρουμπή και 
το Μαραμπούτη ήταν πολλοί και προσπάθησαν να τον κυκλώσουν591. Οι άνδρες 
τού Θ. Κολοκοτρώνη αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, για να φτιάξουν πρόχειρα 
ταμπούρια και να οχυρωθούν στη θέση Μπαρκόσι. Δηλαδή υποχρεώθηκαν εκεί σε 
στατικό πόλεμο χαρακωμάτων και όχι σε επιθετικό.

Όπως αναφέρει ο Φωτάκος592, ο Κολοκοτρώνης ανέβηκε σε μια ράχη, που 
τώρα φέρει το όνομά του και φώναξε στο Μητροπέτροβα ότι έρχεται σε βοήθεια ο 
Κολοκοτρώνης με 10.000 και ο Πετρόμπεης με όλους τους Μανιάτες, για να ακού-
σουν οι Τούρκοι και να πέσει το ηθικό τους.

Μετά το μεσημέρι έφθασε από την Πιάνα στο βορειονατολικό τμήμα του χω-
ριού και ο Δημ. Πλαπούτας με 700 άνδρες. Η καθυστέρησή του οφείλεται σε κακή 
ερμηνεία των σημάτων της βάρδιας της Χρέπας. Φθάνοντας χτύπησε και αυτός το 
Ρουμπή στα νώτα του, ο οποίος αναγκάστηκε να πολεμά από τη μια μεριά με τα 

589. Ο Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , ό.π., σ. 68, γράφει: «...όσο να έλθουν οι Τούρκοι εις το Βαλτέτζι, 
εφτάσαμεν και ημείς...». Δηλαδή έφθασαν συγχρόνως. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 113, 
γράφει: «...Αφού ο πόλεμος άρχισεν εις τα καλά έφθασεν ο Κολοκοτρώνης με τους Χρυσοβιτσιώτες...». Σε 
επιστολή του ο Θ. Κολοκοτρώνης προς τη Μπουμπουλίνα, από τις 13 Μαΐου 1821, έγραψε ότι ο πόλεμος 
άρχισε την τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή μετά το ξημέρωμα και αυτός έφτασε την έκτη ώρα της ημέρας. 
Α ν ά ρ γ . Α . Χ˝Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ , Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , Αθήνησι 1861, σ. 192 κ.ε. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο -
ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 102, γράφει: «...εν δε τη ακμή της μάχης εφάνησαν ερχόμεναι αι βοήθειαι μετά 
σπουδής. Και πρώτος φθάσας εκ Χρυσοβιτσίου ο Κολοκοτρώνης...».  Ο Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Β́ , 
σ. 20, όπως σημειώνεται πιο πάνω, γράφει ότι έφθασε στις 11 το πρωΐ.

590. Κ. Π α π α ρ ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 53-4.
591. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 68, όπου γράφει: «...Ημείς οι 800 εδυναμώσαμεν τον τόπον 

για να μη μας πάρουν τα οπίσθια». Ο Φ ω τ ά κ ο ς, ό.π., γράφει: «...και επήραν πάλιν τις πλάτες των 
εδικών μας και τους έσπρωξαν κατά το ψηλό βουνόν προς την θέσιν Μπαρκόσι». Ο Ρήγας Παλαμή-
δης αναφέρει ότι ο Κολοκοτρώνης δέχτηκε την επίθεση του Κεχαγιά, ο οποίος και έτρεψε το σώμα του 
Κολοκοτρώνη σε φυγή. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα ιστορίας ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)389. 
Ο Κολοκοτρώνης έφιππος... βροντοφωνάζων «Έλληνες σταθείτε», αλλ’ ανωφελώς. Η οπισθοχώρηση του 
σώματος του Κολοκοτρώνη έρριξε το ηθικό των αμυνομένων. 

592. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 114-5. Τη νύχτα της μάχης ο Σαλαφατίνος φώναζε 
στον Κυριακούλη και στον Κολοκοτρώνη, να είναι έτοιμοι για να επιτεθούν. Το έκανε αυτό, ώστε να ακού-
νε οι Τουρκοβαρδουνιώτες τα ονόματά τους, που τους ήταν γνωστά και να χάνουν το κουράγιο τους. Ι ω. 
Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)392.
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ταμπούρια των υπερασπιστών τού Βαλτετσίου και από την άλλη με τους άνδρες 
του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα593.

Επειδή το νότιο ταμπούρι, αποτελούμενο από την εκκλησία και τα σπίτια του 
χωριού, τα οποία κρατούσαν οι Βαλτετσιώτες και ολιγάριθμοι απειροπόλεμοι Κα-
λαματιανοί, θεωρήθηκε ανίσχυρο, δόθηκε εντολή στον Αθανάσιο Δαγρέ594 να 
σπεύσει σε βοήθειά τους και πήγε με 90 στρατιώτες. Ο Κεχαγιάς επιτέθηκε με 
σφοδρότητα, υποσχέθηκε δε και 500 γρόσια σε κάθε στρατιώτη, αν καταλάβουν 
αυτή τη θέση, αλλά απέτυχαν. Εκεί θυσιάστηκαν και οι ορμητικότεροι των σημαι-
οφόρων του. Πιθανώς μαζί με το Δαγρέ πήγε και ο Μητροπέτροβας, διότι ο Φω-
τάκος595 γράφει: «...Των Μεσσηνίων το ταμπούρι, εις το οποίον ευρίσκετο ο Μητρο 
Πέτροβας, ήτο εις το κάτω μέρος του χωρίου (δηλαδή παρά την εκκλησία), όπου 
εδούλευε και η καβαλλαρία των Τούρκων και αυτό εδέχθη όλην την τουρκικήν φω-
τιάν...». Ακόμη ο Ν. Σπηλιάδης596 και ο Μιχ. Οικονόμου αναφέρουν ότι ο Μητροπέ-
τροβας με τους Γαραντζαίους ήταν οχυρωμένος σε ένα ξηρόρεμα έξω από το χωριό 
και δεν ήταν κλεισμένος σε ταμπούρι. Παρ’ όλα αυτά δεν μπόρεσαν οι Τούρκοι να 
τον εκτοπίσουν. 

Ο Φωτάκος597 μας πληροφορεί ότι πριν να νυχτώσει μαζεύτηκαν Τούρκοι, 
έφεραν κανόνια και έκαναν μερικές εφόδους στο ταμπούρι του Κεφάλα και του 
Μητροπέτροβα, αλλά απέτυχαν. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι και ο Παναγιώτης 
Κεφάλας ακολούθησε και τους άλλους Μεσσήνιους στη νότια πλευρά του χωριού, 
εκεί που έδρασε χωρίς επιτυχία το ιππικό του εχθρού.

Σε μια αναφορά του Ηλία Σαλαφατίνου598 και Ιωάννη Κατσανού, από τις 26 Σε-
πτεμβρίου 1824, περιγράφονται λεπτομέρειες από τη μάχη του Βελτετσίου, χωρίς 
να έχουν επηρεαστεί από τη λήθη και από μεταγενέστερες παραστάσεις και εμπει-
ρίες ή συναισθηματικές φορτίσεις. Ο Σαλαφατίνος ήταν στο Δυτικό ταμπούρι, είχε 
μαζί του 8 Μανιάτες και 67 Λεονταρίτες, εναντίον του δε πήγε ο Κεχαγιάς, ο οποί-
ος όταν είδε ότι η μάχη δεν φθάνει σε αίσιο τέλος, αναγκάστηκε να οδηγήσει στο 
Βαλτέτσι και τη δική του κολώνα. Ο Σαλαφατίνος  αναφέρει τα ακόλουθα: «...Την 
άλλη ημερα εις τας τρεις η ώρα έφθασαν οι εχθροί. Οι Λεονταρίται είναι γενναίοι, μα 
αμαθείς και μου εδειλίασαν βλέποντας ένα πλήθος όπου μας εμβήκαν εις τις πλάτες, 
όπου ήτο ο ίδιος ο Κεχαγιάς. Ετότες τους ορκώθηκα, ότι όποιος βουληθή να φύγη εγώ 

593. Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ό.π., σ. 68. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 115.
594. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 472, Προσθέτει ακόμη σε υποσημείωση ότι : «...Ο δε Σπύ-

ρος Μακρής εκ της Βρομόβρυσης, αποσπασματάρχης αυτού (Α. Δαγρέ), γενόμενος κύριος μιας τουρκικής 
σημαίας, περιήγαγεν ταύτην εν τω μέσω του απείρου πυροβολισμού των εχθρών εις τα διάφορα οχυρώματα, 
και παρά των οπλαρχηγών εφιλοδωρήθη, διά την πολλήν αυτού ανδρείαν...».

595. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 108,
596. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ., Ά , σ. 135 και Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 102.
597. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 115.
598. ΓΑ Κ , Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 της 26 Σεπτεμβρίου 1824. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διή-

γησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., Πρακτικά, σ. 143, στιχ. 345 κ.ε .
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τον εσκοτώνω και τους παίρνω και τους βάνω κάθε ένανε εις τον τόπο του, και όντας 
να βγάζουν τα κεφάλια τους από πάνω τούς έκαμα του καθενός το μασγάλι (πολεμί-
στρα) του, και τους εδιόρισα τα μισά τουφέκια να αδειάζουν και τα μισά να γεμίζουν, 
και αν δεν πρωτοβαρέσω εγώ εσείς να μην σεισθήτε. Σας ορκώνομαι την ορμήν των 
Αρβανιτών έως διακόσια μπαϊράκια όπου οι μπαρακταραίοι έπεφταν, και κατόπιν οι 
άλλοι τα παίρνουν έως ήλθαν και μας τα στήσαν εις τα ταμπούρια μας, και από μέσα 
εμείς τους τα επήραμε σκοτώνοντας όμως τους μπαρακταραίους, αλλιώτικα δεν ηύρα 
τζαρές (τρόπο σωτηρίας) να κόψω την ορμήν τους, έδειξα την τέχνην των στρατιω-
τών με τις πέτρες, και ετότες εκόπηκε η ορμή τους. Οι καλοί Έλληνες σαν έμαθαν την 
τέχνην έριχναν λιθάρι υπέρ τας τρεις οκάδας599. Τα άλλα ταμπούρια είπαν πάει του 
Τζαλαφατίνου το ταμπούρι, μα βοήθεια δεν ημπορούνε να μου κάμνουν διατί επολε-
μούσανε όλα και αν ήθελε πάει το εδικό μου ταμπούρι, Θεός συγχωρέση και τα άλλα. 
Με το βασίλεμα του ήλιου ήλθε ιμτάτι (βοήθεια) ο μακαρίτης ο Ηλίας Φλέσσας με 
τον αδελφό του Νικήτα...». 

Επειδή οι στρατιώτες του Σαλαφατίνου600 δεν είχαν επάρκεια πυρομαχικών, 
βγήκαν τη νύχτα και συγκέντρωναν πολεμοφόδια και άλλα λάφυρα από τους σκο-
τωμένους Τούρκους. Αναφέρεται ακόμη ότι: «...Περί το μεσονύκτιον έστειλαν τον Κα-
τζανόν εις τον Κολοκοτρώνην ευρισκόμενον εις το όρος, διά να τους φέρει φυσέκια, ο δε 
απεκρίθη ότι τα άφησε εις το Χρυσοβίτσι και έδωσε μόνον τεσσαράκοντα δεκάρια...».

Τη νύχτα το μέτωπο δεν ηρέμησε. Η σελήνη ήταν 22 ημερών601 και με το φως του 
φεγγαριού οι αντίπαλοι συνέχιζαν να πολεμούν και κάθε ένας από αυτούς περίμενε 
πότε ο εχθρός του θα εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Ηλίας Σαλαφατίνος602 γράφει: «...
Όλην εκείνην την νύκτα δεν έπαυσεν ο πόλεμος και πόλεμος σφοδρός και πεισματώδης, 
ώστε από τη λάμψη των ακαταπαύστων τουφεκίων εφαίνετο ο παράς...».

Επειδή οι Τούρκοι παρεμβάλλονταν μεταξύ των ταμπουριών του Βαλτετσίου 
και των Ελλήνων της Πιάνας και του Χρυσοβιτσίου, που είχαν σπεύσει σε βοήθεια, 
δεν υπήρχε ευχέρεια στη μεταξύ τους επικοινωνία και τον εφοδιασμό των ταμπου-

599. Σε άλλη περιγραφή από το Αρχείο Ρήγα Παλαμήδη, με πληροφοριοδότη τον Η. Σαλαφατίνο, 
αναφέρεται: «...Οι δε Έλληνες μη δυνάμενοι να μεταχειρισθώσι τα τουφέκια των εχρώντο τας πιστόλας, ήρ-
πασαν τας σημαίας των εχθρών έσωθεν του οχυρώματος ταυτοχρόνως, επειδή η θέσις ήτο κατωφερής, οι εν 
τω οχυρώματι κυλίοντες λίθους επροξένουν μεγάλην φθοράν εις τους εχθρούς, οίτινες δια να προφυλαχθώ-
σιν εκρύπτοντο υπό τους βράχους...». Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα ιστορίας, ό.π., Μνημοσύνη 
2(1968-9)390.   

600. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1970-1)390, στίχ. 422 κ.ε. Στο στιχ. 412 κ.ε. 
αναφέρεται: «...Τα φυσέκια του Σαλαφατίνου ετελείωσαν. Ο Κυριακούλης τον έστειλε μερικά και έδωσεν 
ανά δύο εις έκαστον στρατιώτην...».

601. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 114. «...Εκτός τούτου δεν ήτο σκότος την νύκτα εκείνην 
διότι... τα άστρα εφώταγαν σαν φεγγάρια και το φεγγάρι ήτο βγαλμένο κατά τα μεσάνυκτα και εβλέπαμεν 
όχι άνθρωπον, αλλά και τον παρά χάμου, και διά τούτο ο πόλεμος όλην την νύκτα εξηκολούθησεν αδιάκο-
πος...».

602. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., Πρακτικά, σ. 143.
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ριών. Καθώς διηγείται ο Φωτάκος603, με το σούροπο ο Θ. Κολοκοτρώνης συγκέ-
ντρωσε ένα επίλεκτο σώμα από 60 άνδρες δικούς του και του Δημ. Πλαπούτα σε 
ένα βαθούλωμα του εδάφους, ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Οι Έλληνες με το Θ. 
Κολοκοτρώνη και το Δημ. Πλαπούτα ήταν απέναντι από ένα εκλεκτό τουρκικό 
σώμα, ονομαζόμενο «γιουρούς μπαϊράκι» (σημαία εφόδου). Ο Θ. Κολοκοτρώνης 
τους είπε λίγα λόγια, τους ενθουσίασε ότι θα πάρουν την τουρκική σημαία και όταν 
τους έδωσε το σύνθημα, έκαναν έφοδο και απώθησαν τους Τούρκους. Με τον τρό-
πο αυτό επικοινώνησαν με τους κλεισμένους στα ταμπούρια στους οποίους έδω-
σαν εφόδια και τρόφιμα. 

Τη νύχτα604, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ήρθαν 100 Λεονταρίτες και ντουφέ-
κισαν για να δώσουν θάρρος στους κλεισμένους στα ταμπούρια. Μετά από δύο 
ώρες έφτασε ένα σώμα 400 ανδρών του Αντώνη Μαυρομιχάλη605 από το στρατόπε-
δο των Βερβένων. Πλησίασαν προς τα ανατολικά ταμπούρια και μερικοί από τους 
άνδρες τους υπό τον Παν. Μπαρμπιτσιώτη και Δημ. Πουλικάκο πέρασαν τις τουρ-
κικές γραμμές και έφθασαν στους Έλληνες και τους ενθάρρυναν, δίνοντάς τους 
και εφόδια606. 

Όταν φώτισε καλά η ημέρα, ο Κεχαγιάμπεης άφησε το ταμπούρι τού Ηλία Σα-
λαφατίνου στη δυτική πλευρά του χωριού (ύψωμα Κούκου) και πήγε στα ανατο-
λικά ταμπούρια (Χωματοβούνι ή του Παπαγιώργη και Ντουβρουλέικα). Εκεί πο-
λεμούσε τον Κυριακούλη και Ηλία Μαυρομιχάλη και τους έριχνε με τα κανόνια607. 

Ο Αμβρ. Φραντζής608 γράφει ότι τα κανόνια που χρησιμοποίησε ο Κεγιάμπεης 
το μεσημέρι της πρώτης ημέρας της μάχης, όταν πολεμούσε νοτιοδυτικά του χω-
ριού, αστόχησαν και δεν προκάλεσαν ζημία στους Έλληνες: «...και ήρχισεν ο κα-

603. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 115. Στην επιχείρηση αυτή παροχής βοηθείας στα τα-
μπούρια έλαβε μέρος και ο ίδιος. Την επιβεβαιώνει και ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 103. Δεν 
έλειψαν όμως και οι υπερβολές: Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 68, διηγήθηκε: «Το βράδυ παίρνω 
μερικούς και πάγω εις το καταράχι, οπού ήταν η σημαία των Τουρκών· επήγα κοντά, τους ̕τουφέκισα, με 
δίδουν 4 τουφέκια· – οι Έλληνες πίσω δεν εκατάλαβαν - ζωντανούς θα σας πιάσω, εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης 
! - τί είσαι εσύ; – ο Κολοκοτρώνης· άδειασαν τον τόπον· τότε εμβήκαμεν εις το Βαλτέτζι, εδώσαμε φυσέκια, 
ψωμί, ό,τι αναγκαία ήτον εις εκείνους...». Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 214, γράφει: «...
περί το μεσονύκτιον εκατορθώσαμεν και τους εμβάσαμεν εις το Βαλτέτσι υπέρ τας τρεις χιλιάδας δεκάρια 
φουσέκια από τα οποία είχον ολίγην έλλειψιν, με τον Σταύρον Αλωνιστιώτην, Αργύρη Τζουβέλην και Στάθην 
Σκουριασμένον, μπουλουκτσήδων μου...».

604. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 2(1970-1)390, στίχ 417 και 428.
605. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)432.
606. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα ιστορίας κλπ., ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)30. Ο Φ ω -

τ ά κ ο ς, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 114, δεν δέχεται ότι υπήρχε δυνατότητα να περάσουν τις τουρκικές 
γραμμές από ανατολικά, διότι οι Τούρκοι ήταν απλωμένοι σε μεγάλη έκταση και κρατούσαν τη Μπολέτα 
και το Καλογεροβούνι. Θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια  η αναφερομένη είσοδος στα τα-
μπούρια του Μπαρμπιτσιώτη και του Πουλικάκου.

607. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., Πρακτικά, σ. 143.
608. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 20.
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νονοβολισμός κατά των Ελλήνων· αλλ’ η θέσης εφ’ ης έθεσε τα κανόνια επειδή δεν 
ήτο κατάλληλος και βοηθητική διά τους Οθωμανούς, καθ’ ότι εάν ύφωναν τα κανόνια 
ολίγον, υψούντο αι σφαίραι χωρίς να κτυπούν τους Έλληνας, και εάν πάλιν εχαμήλω-
ναν αυτά ολίγον, αι σφαίραι εκτύπων τους ιδίους Οθωμανούς, τα κανόνια ήσαν σχε-
δόν άχρηστα...». Όπως αναφέρει ο Θ. Κολοκοτρώνης609 οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν 
να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα κανόνια τους: «Την αυγή ο Κεχαγιάς έβα-
λε το κανόνι εις το ταμπούρι του Μπεηζαντέ Ηλία· το κανόνι προσπέρναε το ταμπού-
ρι του Ηλία, και έπερνε το ταμπούρι του Ρουμπή...».

Αφού οι Τούρκοι τη δεύτερη ημέρα πολέμησαν τέσσερις ακόμη ώρες και είδαν 
ότι δεν έχουν αποτέλεσμα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Άλλωστε 
από το στρατόπεδο των Βερβένων φάνηκε να έρχεται και άλλη βοήθεια υπό τον 
Παν. Γιατράκο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη610, Γενναίο Κοκλοκοτρώνη, Νικήτα 
Σταματελλόπουλο κ.ά. Επίσης από το Λεβίδι είχαν ξεκινήσει με χίλιους στρατιώ-
τες ο Ζαΐμης, ο Κανακάρης, ο Χαραλάμπης και οι Πετμεζαίοι, αλλά όταν έφθασαν 
στην Πιάνα έμαθαν ότι η μάχη είχε τελειώσει611. 

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος612 γράφει ότι τη δεύτερη ημέρα της μάχης οι κλεισμέ-
νοι στα ταμπούρια έγιναν επιθετικοί: «...οι εντός του Βαλτετσίου αντί να αμύνωνται 
όπως την προτεραίαν, επιτέθησαν κατά των αντιπάλων και πιέσαντες αυτούς έτρεψαν 
μετ’ ου πολύ εις φυγήν, οι δε πρώτοι τραπέντες διωκόμενοι συμπαρέσυραν και το κύ-
ριον του Μουσταφάμπεϋ σώμα, όστις δεν εσώθη ειμή αφού απώλεσε τον ίππον αυ-
τού...».

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος613 γράφει: «...ευθύς προς τα εξημερώματα της επιούσης 
ήλθεν εκ Βερβένων ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης με 300 υπό τους αξιωματικούς Βαρ-
βιτσώτην και Πουλικάκον, εξ ων ο Βαρβιτσώτης και Πουλικάκος με περίπου των 20 
εισήλθον εις τους πολιορκημένους, ο δε Αντώνιος με τους λοιπούς κατέλαβον έξω τινά 
θέσιν. Την επιούσαν προσεβλήθη από τους Τούρκους και εκινδύνευεν ως μη καλώς 
οχυρωμένος· τούτο ιδών ο Κυριακούλης φωνάζει· Ηλία, ο Αντωνάκης κινδυνεύει, και 
ευθύς εξήλθον μετ’ αυτού τινές εκ των οχυρωμάτων ξιφήρεις εις βοήθειαν του Αντω-
νάκη, και οι Τούρκοι ετράπησαν...».

609. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 69. Τα ταμπούρια του Κυριακούλη και του Ηλία ήταν κοντά, ίσως 
να ήταν και συνεχόμενα.

610. Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 267. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, Νικήτας Σταματελ-
λόπουλος, Γενναίος Κολοκοτρώνης, Αναγνώστης Κοντάκης και Ανδρέας Ζαχαρόπουλος είχαν πάει στο 
Άργος για να πάρουν μολύβι από τις οροφές των τζαμιών.

611. Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 275. Ο Καν. Δεληγιάννης, ό.π., τόμ. Ά , σ. 214, γράφει ότι από το 
απόγευμα είχαν ξεκινήσει ενισχύσεις από τα Βέρβενα και το Λεβίδι. Πυροβόλησαν ομαδικά από τη λίμνη 
Τάκα και από το Περθώρι και οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς ειδοποίησαν τους μαχόμενους στο Βαλτέτσι ότι 
σε λίγο φθάνει βοήθεια από 10.000 Έλληνες. 

612. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 54.
613. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 27.
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Ο Ρουμπής614 πρώτος έδωσε σήμα για αναγκαστική υποχώρηση, καίοντας μπα-
ρούτι, από τον καπνό του οποίου ενημερώθηκαν οι πάντες. Ο Κεχαγιάς έκαψε και 
αυτός μπαρούτι, συμφωνώντας να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Βλέποντας ο Θ. Κο-
λοκοτρώνης τους καπνούς ή «τις φουμάδες», όπως λέγονταν, φώναξε να τον ακού-
σουν όλοι, «απάνω τους Έλληνες». Η υποχώρηση του Ρουμπή στοίχισε σημαντικές 
απώλειες, διότι οι στρατιώτες του έπρεπε να περάσουν ανάμεσα από τα ελληνικά 
ταμπούρια του Βαλτετσίου και τους στρατιώτες του Πλαπούτα. Οι Έλληνες βγή-
καν από τους προμαχώνες και καταδίωξαν τους υποχωρούντες Τούρκους, με απο-
τέλεσμα αυτοί να πετούν τα όπλα τους και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία 
συλλέγοντάς τα οι διώκτες τους καθυστερούσαν615.

Την πρώτη περιγραφή της μάχης του Βαλτετσίου έκανε στις 13 Μαΐου 1821 
από την Πιάνα ο Θ. Κολοκοτρώνης σε επιστολή του προς τους Σπετσιώτες Γεώρ-
γιο Ν. Λάμπρου και Δημητράκαινα Μπούμπουλη (Μπουμπουλίνα), η οποία έχει ως 
εξής616: «...Χθες εις τας τρεις η ώρα της ημέρας εξεστράτευσαν 4.100 τύραννοι και 
επήγαν κατά των εις Βαλτέτσι στρατευμάτων μας, μοιρασμένοι εις τέσσαρας κολώ-
νας, εξ ων ήτον οι 2 χιλιάδες της καβαλλαρίας· μου εδόθη η είδησις και αμέσως επή-
ρα 1300 στρατιώτας και επήγα εις βοήθειάν τους. Οι εν Βαλτετσίω εσφαλίσθησαν 
εις τα ταμπούρια τους και άνοιξαν τουφέκι· έφθασα και εγώ με τους ανωτέρω, τους 
οποίους και ετοποθέτησα καλώς, η ώρα εις τας 6 της ημέρας617, και τόσον οι έγκλει-
στοι στρατιώται, καθώς και οι έξωθεν εστάθησαν με τόσην γενναιότητα και ανδρείαν, 
ώστε αδυνατώ να σας γράψω, ούτε εντρέπομαι να τους ονομάσω Έλληνας τω όντι, 
ούτε ήλπιζα ποτέ μίαν τοιαύτην γενναιότητα. Η αυτή μάχη εστάθη πεισματική από 
το μέρος των εδικών μας στρατιωτών, και απηλπισμένη από τους τυράννους και εβά-

614. Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 274. Στο αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη αναφέρεται άλλη εκδοχή 
για την αποχώρηση των Τούρκων. Ο Αντώνης Μαυρομιχάλης, που ήλθε τη νύχτα και πολεμούσε τους 
Τούρκους στα ανατολικά του χωριού, δέχθηκε επίθεση πολυπληθών εχθρών. Όταν το παρατήρησε ο 
Κυριακούλης κάλεσε τον Ηλία (Μαυρομιχάλη) και φωνάζοντας ότι κινδυνεύει ο Αντώνης, όρμησε με 
το ξίφος στο χέρι και έτρεψε σε φυγή τους Τούρκους. Η Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 
2(1968-9)390-1, γράφει ότι ο Κυριακούλης πήγε στο ταμπούρι του Σαλαφατίνου και τον κάλεσε να βοη-
θήσουν τον Αντώνη Μαυρομιχάλη, αλλά το ταμπούρι του Σαλαφατίνου ήταν δυτικά του χωριού, δηλαδή 
πολύ μακριά από τη θέση του Κυριακούλη που ήταν στα ανατολικά.

615. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 25. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 235, και Φ ω τ ά κ ο υ, 
ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 116, όπου αναφέρεται ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης έτρωγε μπουγάτσα και αναγκά-
στηκε να τη βγάλει από το στόμα του για να φωνάξει.

616. Α ν ά ρ γ. Α. Χ»Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , Αθήνησι 1861, σ. 192 κ.ε.
617. Ο Θ. Κολοκοτρώνης εδώ γράφει ότι έφθασε την έκτη ώρα της ημέρας (ανατολή ήλιου 5.20 π.μ. 

άρα έφθασε στις 11.20), δηλαδή τρεις ώρες μετά την έναρξη της μάχης. Στη διήγησή του γράφει: «...
ανοίγοντας το τουφέκι εφθάσαμε και ημείς εις ταις πλάταις των Τούρκων...». Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ -
ν η, ό.π., σ. 68. Ο υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, σ. 113, γράφει 
προς επιβεβαίωση της καθυστέρησης της βοήθειας: «...ημείς όταν είδαμεν τους καπνούς ήτο ημέρα, ενώ 
ο Ρουμπής νύχτα τους επλάκωσεν εις το Βαλτέτσι, ώστε οι γενναίοι εκείνοι επολέμησαν υπέρ τας τρεις ώρας 
έως να τους πάμε βοήθειαν...».  



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 187

στηξεν έως σήμερον, η ώρα εις τας 4 της ημέρας. Έφθασαν όμως και από Βέρβαινα 
σήμερον εις βοήθειάν μας 250 στρατιώται, ώστε πανταχόθεν τους κατεσφαλίσαμεν, 
και βλέποντες την απελπισίαν και χαμόν τους, έκαμαν γιουρούσι κατά τον δρόμον της 
Τριπόλεως, και τους εβάλαμεν εμπρός συν Θεώ και τη δυνάμει του τιμίου Σταυρού 
ως πρόβατα κυνηγώντας τους και σκοτώνοντας μέχρι Τριπόλεως. Ευρήκαμεν λέσια 
(νεκρούς) έως 100, εκτός των όσων αυτοί επρόφθασαν και εσήκωσαν διά νυκτός, και 
των λαβωμένων, των οποίων το αίμα έτρεχεν εις τον δρόμον ως ποταμός· επήραμε 4 
πρεζονιέρηδες, το μπαϊράκι του Βρωμοκεχαγιά, οπού απέρασεν από το Άργος618, εκτός 
των άλλων μπαϊρακιών, οπού συμποσούνται υπέρ τα 25· τα τσαντήρια του με το να 
είχε σκοπόν να κατέβη έως το Σινάνον (Μεγαλόπολη) και να στήση τον βρωμισμένον 
θρόνον του δια να υπάγη ο κόσμος να προσκυνήση· ένα τόπι εις είδος πυργέλας οπού 
είχε μαζί του, τον τσεπχανέ του, λάφυρα οι στρατιώται μας ανάγραπτα και άλογα πά-
μπολα. Εις την σημερινήν μάχην και εν ταυτώ νίκην χρεωστεί η Πατρίς εορτήν και όλοι 
μας, ωσάν οπού ήτον ή να σώση τους εγκατοίκους Γραικούς Πελοποννησίους, ή να τους 
αφανίση και να τους αφήση αιωνίως κατησχυμένους. Δοξάσατε τον Θεόν άπαντες όπου 
δυνάμει του τιμίου Σταυρού ανέδειξε το δυστυχές Γένος μας νικητικόν...».

Ο Γεώργιος Φίνλεϋ619 έγραψε για τη μάχη στο Βαλτέτσι: «…«…Η νίκη ήταν τότε 
καταφανής υπέρ των Ελλήνων, ώστε η μάχη του Βαλτετσίου εμηδένισε τη στρατιωτ-
κή φήμη των Τούρκων στο Μοριά και έσπασε το ηθικό τους στην Τριπολιτσά. Σε λίγο 
οι Έλληνες κατέλαβαν τα Τρίκορφα, κάτι βραχώδεις λόφους πάνω από την Τριπο-
λιτσά, σε απόσταση βολής τουφεκιού από το δυνατό τείχος και έτσι εδραίωσαν την 
επιτυχία τους…».

Οι πληροφορίες μας για τους απλούς αγωνιστές που βρέθηκαν στα ταμπούρια 
του Βαλτετσίου είναι λίγες. Στα πιστοποιητικά που δίδονταν το 1865 αναφερόταν 
πάντοτε η συμμετοχή στη μάχη του Βαλτετσίου, καθώς και σε όλες τις άλλες γνω-
στές μάχες, ώστε να μη λαμβάνονται υπ’ όψη. 

Στου Κυριακούλη το ταμπούρι ήταν ο τιτουλάριος επίσκοπος Χαριουπόλεως 
Δανιήλ Κολουφέκης620 από τον Κάμπο της Αβίας. Επίσης ήταν ο πρωτοσύγκελλος 
Μελέτιος Φραντζεσκάκης από την Αρεόπολη και ο Θεόδωρος Μεσίσκλης από 
τη Νόμια621. Στο Βαλτέτσι πολέμησαν ο Παναγιώτης Πιερ. Καπετανάκης622 και ο 

618. Αναφέρει το Άργος, στο οποίο σκοτώθηκε ο γιός της Μπουμπουλίνας πολεμώντας εναντίον του 
Κεχαγιά.

619. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως, έκδ. Τολίδη, τομ. Ά , σ. 282.
620. Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως υπολοχαγός (οπλαρχηγός 6ης τάξεως) με αριθ. μητρ. 

1661, Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 43, φάκ. αριθ. 68. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 147-8.
621. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ. ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)389. Ο Θ. Μεσίσκλης μετά την απε-

λευθέρωση κατετάγη στο στρατό και πέθανε στις 17 Νοεμβρίου 1840 ως λοχαγός της Φάλαγγος. Φ Ε Κ , 
αριθ. 3 της 13 Φεβρουαρίου 1841, σ. 20. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Αριστεία, ό.π., σσ. 199, 213

622. Μετά την απελεθέρωση έγινε δήμαρχος Αβίας και χαρακτηρίστηκε ως υπολοχαγός (οπλαρχη-
γός 6ης τάξεως) με αριθ. μητρ. 01505, Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 73, φάκ. αριθ. 14. ΓΑ Κ , Αριστεία, φάκ. 37, 
έγγρ. 005. Εντάχθηκε στη Φάλαγγα ως λοχαγός, Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Αριστεία, ό.π., σ. 72.
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Σταυριανός Καπετανάκης623. Επίσης αναφέρεται ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 
Παναγιώτης Βαγγελάκος624 από τα Άλικα του δήμου Μέσσης. Ο Παναγιώτης Πα-
τσουράκος625 από τα Κονάκια Μαλεβρίου πληγώθηκε στη δεξιά παρειά. Ο Χριστό-
δουλος Βλαχονικολός626 από την Τρικότσοβα (Χαραυγή) τραυματίστηκε στο πόδι 
και τον ώμο. Στη μάχη του Βαλτετσίου έλαβαν μέρος ο Τζανέτος Κουρκουτάς627 
και ο Αναγνώστης Παγώνης από τη Σέλιτσα (Βέργα).

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα της Σταυριανής Σάββαινας628 από 
την Αρεόπολη, η οποία ήταν μέσα στο Ταμπούρι του Κυριακούλη και πολεμώντας 
ηρωϊκά σκότωσε δύο Τούρκους. Ακόμη τη νύχτα ήταν η μόνη, η οποία μετέφερε 
στο ταμπούρι πυρομαχικά από την εκκλησία του χωριού, που εχρησιμοποιείτο ως 
αποθήκη εφοδίων και ως οχύρωμα του Ιωάννη Κατσανού και των Μπουραίων. 

Για την ηρωίδα αυτή ο Ιωάννης Φιλήμων629 γράφει: «Ουδείς των ανδρών εξήρχετο 
των προμαχώνων, εξ ων εις μόνος έσχε συγκοινωνίαν τινά αβλαβή. Αλλά πράγμα αξι-
οπερίεργον, Λάκαινά τις, Σταυριάνα ονομαζομένη, εθελόπονος συστρατιώτης υπό τον 

623. Μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε στο στρατό, μέχρι το βαθμό του αντισυνταγματάρχη και 
εκλέχτηκε βουλευτής Οιτύλου. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Οι Μαντίνειες της Μάνης, σ. 420. ΓΑ Κ , Αρχ. 
Λαδά, Μικραί συλλογαί Κ047, φάκ. 14, έγγρ. 15 της 22 Μαΐου 1822. 

624. Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως υπαξιωματικός β́  τάξεως με αριθ. μητρ. 06053 (018634), 
Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 18, φάκ. αριθ. 1600. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 132.

625. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  Κουτί 172, φάκ. αριθ. 83. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 
219-20.

626. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 37, έγγρ. 005. Σε αίτηση για την απονομή αριστείου, που υπέβαλε στο 
δήμαρχο Αβίας Παναγιώτη Πιερ. Καπετανάκη, παρόντα στη μάχη του Βαλτετσίου, γράφει: «...είδατε εις 
πολλάς περιπτώσεις με τους ιδίους σας οφθαλμούς, και ότι εις εκείνον τον τρομερόν πόλεμον του Βαλτετσίου 
επληγώθην εις τον πόδα και εις τον ώμον, όπου εκινδύνευσα υποφέρων τοσούτους πόνους και έξοδα ως είναι 
πασίδηλον...». 

627. ΓΑ Κ , Αριστεία, φάκ. 91, έγγρ. 021. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σσ. 72, 
84 και 92. Όπου ο Τζανέτος Κουρκουτάς διορίστηκε υπολοχαγός της Φάλαγγος και τιμήθηκε με το αργυ-
ρό αριστείο του αγώνα και ο Αναγνώστης Παγώνης τιμήθηκε και αυτός με το αργυρό αριστείο.

628. Σε πιστοποητικό που της χορήγησε από τις Κιτριές στις 15 Απριλίου 1822 ο Κυριακούλης Μαυ-
ρομιχάλης, μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι: «...δεν έλλειψε και εις του Βαλτετσίου τον πόλεμον μα-
χομένη γενναιότατα δια την πατρίδα, σκοτώνοντας με τα χέρια της δύο εχθρούς...». Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η , 
Κυριακούλης Πιέρου Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί σπουδαί 14(1998)258. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., 
φάκ. 50, έγγρ. 139 της 15 Απριλίου 1822.  Στο αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη σημειώνεται: «...Εις την μάχην 
αυτήν η εξ Αρεοπόλεως Σπαρτιάτις Σάββαινα έφερε τα φυσέκια την νύκτα προς τους εις τα οχυρώματα εις 
τους στρατιώτας του Κυριακούλου από την αποθήκην...». Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 
2(1968-9)391. Ο Δ . Π ύ ρ ρ ο ς , στη χειρόγραφη «Περιήγηση της Ελλάδος», τόμ. Ά , σ. 203, αντίγραφον 
στα ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ κυτ. 35, φάκ. 7, αναφέρει ότι στο ταμπούρι του Κυριακούλη τραυμα-
τίστηκε ένας αγωνιστής και «Μία γυνή Σπαρτιάτισσα, Σάββαινα καλουμένη, ευρεθείσα τότε εκεί έκλεισε το 
στόμα εκείνου του πληγωμένου διά να μην φωνάζη και τρομάζουν οι λοιποί Έλληνες και φύγουνε, ο οποίος 
μη δυνάμενος να αναπνεύση απέθανε». Η Σάββαινα στις 3 Αυγούστου 1829 υπέβαλε μια αναφορά προς 
την Δ’ Εθνική Συνέλευση και ζητούσε την πρόνοια του νεοσύστατου κράτους. Α. Ε. Π., τόμ. 4, σ. 636 και 
Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, Αθήναι 1962, σ. 87. 

629. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 447.
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Κυριακούλην Μαυρομιχάλην και μετ’ αυτού συναποκλεισθείσα εν τω Βαλτετσίω, μόνη 
ετόλμα συνεχώς εξέρχεσθαι από του ενός εις τον άλλον προμαχώνα και διανέμειν πυ-
ριτιδοβολάς, όπου η ανάγκη εκάλει. Ην δε αύτη φύσεως ανδρικής, μελανίζουσα, ανα-
στήματος υψηλού, εξαισίας γενναιοψυχίας, βαδίζουσα ως ανήρ και ομιλούσα ως στρα-
τιώτης. Αείποτε έφερε το γυναικείον Λακωνικόν ένδυμα, και ηλικίας τότε μέχρι των 40 
ετών».

Η σημασία της νίκης του Βαλτετσίου είναι ασύλληπτη. Ο Αμβ. Φραντζής γρά-
φει630: «Εντοσούτω η εν τω Βαλτετσίω συμβάσα αύτη μάχη των 12 και 13 Μαΐου, αφ’ 
ης επροξενήθη τοσαύτη καταστροφή εις τους Οθωμανούς, επεσφράγισε τας ελπίδας 
των Ελλήνων ότι η χειρ του Υψίστου είναι μετ’ αυτών, ότι θέλει προοδεύσει ο σκοπός 
της ελευθερίας...».

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος631 αξιολόγησε τη μάχη του Βαλτετσίου με τα ακόλου-
θα: «...Αλλλά το σπουδαιότερον υπήρξεν ότι η πολιορκία (της Τριπολιτσάς) δεν δι-
ελύθη και ότι το θάρρος των Ελλήνων ηύξησεν. Ευλόγως άρα το εν Βαλτετσίω τρό-
παιον ελογίσθη ως ο θεμέλιος λίθος της Πελοποννησιακής ανεξαρτησίας και δικαίως 
εξυμνήθη ως εν των μάλλον αξιομνημονεύτων έργων της επαναστάσεως...».

Ο Thomas Gordon632 αναφέρει για τη μάχη στο Βαλτέτσι τα ακόλουθα: «...Το 
γεγονός αυτό που μεγαλοποιήθηκε από τους νικητές με τον πομπώδη τίτλο Μάχη του 
Βαλτετσίου, ήταν αξιοσημείωτο για την ηθική του επίδραση και για την αναπτέρωση 
του ηθικού των Ελλήνων, σε αντίθεση προς τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις που 
είχε πάνω στον εχθρό· και βεβαίως έκρινε την εξέλιξη του αγώνα στην Πελοπόννησο 
και ίσως την τύχη της όλης επαναστάσεως, γιατί, αν η μάχη χανόταν, οι συνέπειες θα 
μπορούσαν να είναι καταστρεπτικές στις νότιες επαρχίες,...». 

Ο Γ. Φίνλεϋ633 για τη μάχη του Βαλτετσίου γράφει: «...Σε αυτή τη μάχη πολέμη-
σαν πέντε χιλιάδες Τούρκοι και τρεις χιλιάδες Έλληνες. Από τους Τούρκους σκοτώθη-
καν τετρακόσιοι και από τους Έλληνες εκατόν πενήντα. Η νίκη όμως ήταν τόσο κα-
ταφανώς υπέρ των Ελλήνων, ώστε η μάχη του Βελτετσίου εκμηδένισε τη στρατιωτική 
φήμη των Τούρκων στο Μοριά και έσπασε το ηθικό τους στην Τριπολιτσά...».

Ο Ιωάννης Φιλήμων, τονίζοντας τη συμβολή και τον κίνδυνο τον οποίο διέτρε-
ξαν οι κλεισμένοι στα ταμπούρια, γράφει634: «...διαφέρει όμως ο αποφασιστικός 
κίνδυνος, εν ω ερρίφθησαν οι κλεισθέντες, καθότι, εν περιπτώσει αποτυχίας, ουδεμία 
αυτοίς σωτηρίας απελείπετο ελπίς». Παρακάτω τονίζει τη γενικότερη σημασία της 
νίκης εκείνης και προσθέτει: «Άνευ της νίκης του Βαλτετσίου αδύνατος, δύναταί τις 
ειπείν, απέβαινε πλέον η σύστασις Ελληνικού στρατοπέδου...». Συνεχίζοντας προ-
σθέτει ότι, όπως μπορούμε να πούμε ότι η 25η Μαρτίου υπήρξε ο Ευαγγελισμός 

630. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 28.
631. Κ. Π α π α ρ η γ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́ σ. 52-3.
632. Τ h. G o r d o n, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. «Μπάυρον», τόμ. Ά , μέρος 1, σ. 94.
633. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 283.
634. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 276-7.
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της ελληνικής επανάστασης, μπορούμε να ονομάσουμε τη 12η Μαΐου ως το Πά-
σχα της ελληνκής ανάστασης.

Η σημασία της νίκης στο Βαλτέτσι μεγεθύνεται αναλογιζόμενοι όσα αναφέρει ο 
Διονύσιος Κόκκινος635: «...Εσκέπτετο ακόμη ο Κεχαγιάμπεης να προτείνη ακολούθως 
την μετατόπισιν των ελληνικών πληθυσμών της χερσονήσου εις άλλα μέρη και την 
ομαδικήν εγκατάστασιν μεγάλου αριθμού Τούρκων, ώστε η Πελοπόννησος να χάση 
τον ελληνικόν της χαρακτήρα διά παντός. Το σχέδιον τούτο, το οποίον δεν εστερείτο 
σοβαρότητος, ανέτρεψεν η τουρκική ήττα εις το Βαλτέτσι...».

Η νίκη της 12 - 13 Μαΐου 1821 στο Βαλτέτσι αποτελεί το φωτεινό ορόσημο, που 
θεμελίωσε την ελπίδα της νίκης και έδωσε το όραμα της ελευθερίας στους επανα-
στατημένους Έλληνες. Η νίκη ήταν αναμφισβήτητα όλων των Ελλήνων πολεμιστών. 
Ακόμη και αυτοί που δεν πρόλαβαν να φθάσουν στο πεδίο της μάχης, με την μακρι-
νή παρουσία τους φόβισαν τους Τούρκους, οι οποίοι υποχρεώθηκαν σε επαίσχυντη 
φυγή. Αλλά οι Μανιάτες, οι Μεσσήνιοι και οι Αρκάδες, όσοι πρωταγωνίστησαν κλει-
σμένοι στα ταμπούρια του Βαλτετσίου, παραγκωνίστηκαν και έμειναν ταπεινοί θεατές 
στο στεφάνωμα ως νικητή του Θ. Κολοκοτρώνη. Ο τελευταίος καρπώθηκε ολοκλη-
ρωτικά τη νίκη, από την οποία δεν του ανήκε παρά μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος.

Να προσθέσουμε ακόμη ότι ο Κεχαγιάς636, πληροφορούμενος τις προηγούμενες 
νίκες των Τούρκων και ότι οι Έλληνες είναι απόλεμοι, ήταν βέβαιος για το θρίαμβό 
του στο Βαλτέτσι. Γι’ αυτό είχε έτοιμους έξι ταχυδρόμους να αναγγείλει τη νίκη του 
και την καταστολή της εξέγερσης στον Χουρσίτ και στον Κιοσέ Μεχμέτ που βρι-
σκόταν στη Βοιωτία.

Όπως αναφέρει ο Ιω. Φιλήμων637, μετά τη νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι, 
στους ηττημένους, Τούρκους και Αλβανούς, έπεσε διχόνοια. Υπήρξε διαφωνία, 
αλλά και δυσπιστία μεταξύ των γηγενών Τούρκων και των Αλβανών, που είχαν έλ-
θει στην Τριπολιτσά με τον Κεχαγιά. Οι Τούρκοι απαιτούσαν να προμαχούν οι Αλ-
βανοί ως μισθοφόροι. Αντίθετα οι Αλβανοί ισχυρίζονταν ότι οι Τούρκοι, που είχαν 
τις οικογένειές τους και τις περιουσίες τους εκεί, θα έπρεπε να μπαίνουν στην πρώ-
τη γραμμή του πολέμου. 

Οι Έλληνες αποκόμισαν πολλά λάφυρα638, τουρκικές σημαίες 8, πυροβόλο 1, 
κιβώτια με φουσέκια 5 και πολλά όπλα. Άλλη πηγή αναφέρει 18 σημαίες και 4 κα-
νόνια του κάμπου639. 

Οι απώλειες των Ελλήνων, που ήταν κλεισμένοι στα ταμπούρια, ήταν μικρές, 
διότι έκαναν πόλεμο αμυντικό, ενώ περισσότερες ήταν οι απώλειες των Ελλήνων 
που ήρθαν σε βοήθεια. Οι απώλειες των Τούρκων, που συνεχώς έκαναν επιθέ-

635. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 179.
636. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 271.
637. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 277 κ.ε.
638. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 104.
639. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 215.
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σεις και βρέθηκαν μεταξύ δύο πυρών, ήταν σημαντικές. Από τους Έλληνες οι νε-
κροί ήταν 4 και οι τραυματίες 17. Κατά μια εκδοχή οι Τούρκοι είχαν περίπου 300 
νεκρούς και περισσότερους πληγωμένους640. Κατά την καταδίωξη των Τούρκων  
προκλήθηκαν οι μεγαλύτερες γι’ αυτούς απώλειες.

Οι απώλειες των Τούρκων υπήρξαν μεγάλες, ο Αμβρόσιος Φραντζής641 τις υπο-
λογίζει 514 νεκρούς  και 635 τραυματίες. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης642 αναφέρει ότι 
οι απώλειες των Τούρκων σε νεκρούς ανήλθαν σε 1.700 και τραυματίστηκαν ακόμη 
περισσότεροι. Από τους Έλληνες που ήταν στα ταμπούρια σκοτώθηκαν 4 Μανιά-
τες, 5 άνδρες του Παπατσώνη, 3 του Φλέσσα, 2 του Πέτροβα και 14 πληγωμένοι. 
Από τους Έλληνες που ήταν έξω σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν 49. Από αυτούς 
9 νεκροί και 12 πληγωμένοι ήταν Καρυτινοί.

Ο μεγάλος αριθμός των απωλειών των Τούρκων προκάλεσε θρήνο σε όλη την 
πόλη και παράλληλα δυσφορία απέναντι στον Κεχαγιά. Αντίθετα οι Έλληνες πανη-
γύρισαν τη νίκη τους και μεταξύ των λαφύρων ήταν και περίπου χίλια όπλα, που θα 
αποδεικνύονταν πολύτιμα για τη συνέχεια του αγώνα τους.

Η μάχη στα Δολιανά και τα Βέρβενα

Ο Κεχαγιάς θέλησε να  αντιρροπήσει την αποτυχία των Τούρκων στο Βαλτέτσι 
με μια ανάλογη επιτυχία. Με εισήγηση των Τούρκων643 του Μυστρά και της Βαρ-
δούνιας, ιδιαίτερα του Ρουμπή, πήρε την απόφαση να προσβάλει το στρατόπεδο 
των Ελλήνων στα Βέρβενα. Διαλύοντας αυτό, θα προχωρούσε στο Μυστρά και θα 
εισέβαλε στη Μάνη και τη Μεσσηνία, οπότε θα ανάγκαζε τους Μανιάτες να εγκα-
ταλείψουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς και να γυρίσουν στα χωριά τους για να 
προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Σε περίπτωση αποτυχίας θα επέστρεφε στην 
Κόρινθο και από εκεί θα προσέβαλε τους Δερβενοχωρίτες στα Μεγάλα Δερβένια, 
για να διευκολύνει την κάθοδο στην Πελοπόννησο του Κιοσέ Μεχμέτ, ώστε από 
κοινού να αντιμετωπίσουν τους επαναστάτες. Στο τουρκικό στρατόπεδο δεν υπήρ-
χε ομόνοια644. Όπως σημειώθηκε οι Αλβανοί έλεγαν να πολεμούν οι Τούρκοι, που 
είχαν εκεί τις οικογένειές τους και οι Τούρκοι ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να πηγαί-
νουν οι Αλβανοί μπροστά που ήταν μισθοφόροι.

640. Α μ β . Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 26. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 235. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο -
ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 275.

641. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β, σ. 26. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 104. Κ α ν. Δ ε -
λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ.215.

642. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 215.
643. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 282. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 122. 

Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 179 κ.ε.
644. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π΄, τόμ. Ά , σ, 105. 
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Η επαρχία Κυνουρίας, στην οποία υπάγονται τα Βέρβενα, ήταν γενικά απαλ-
λαγμένη από την παρουσία Τούρκων κατοίκων και οι Έλληνες μπορούσαν εκεί 
άφοβα να εκδηλώσουν τις επαναστατικές τους προθέσεις. Στις 24 Μαρτίου έγρα-
ψαν στους Υδραίους και Σπετσιώτες, ότι από τη στιγμή που προδόθηκε το μυστή-
ριο της Φιλικής Εταιρείας στους Τούρκους, δεν είχαν άλλη διέξοδο από την επα-
νάσταση. Στις 25 Μαρτίου άρχισε η συγκέντρωση Αγιοπετριτών και γενικότερα 
ενόπλων Αρκάδων και Λακώνων υπό τον επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο, τον 
επίσκοπο Μαλτσίνης Ιωακείμ, τον Αναγνώστη Κοντάκη, τον Παναγιώτη Ζαφειρό-
πουλο, τον Παναγιώτη Κρεββατά, τους Γιατράκους κ.ά. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στις 5 Μαΐου με πρόταση του επισκό-
που Βρεσθένης Θεοδωρήτου, ο Παναγιώτης Γιατράκος ανέλαβε την αρχηγία του 
στρατοπέδου των Βερβένων ως αρχιστράτηγος και στη διευθυντική επιτροπή διο-
ρίστηκαν ο Κωνστατίνος Μαυρομιχάλης, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος και ο Νικόλα-
ος Δεληγιάννης645.

Στις 18 Μαΐου  1821 στα Βέρβενα646 υπήρχε ελληνικό στρατόπεδο με 2.500-
3.000 μαχητές. Γενικός αρχηγός ήταν ο Παναγιώτης Γιατράκος με Λακεδαιμόνιους, 
άλλοι αρχηγοί ήταν ο Αντώνης Μαυρομιχάλης647 με Μανιάτες, ο Αναγνώστης Κο-
ντάκης και ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος με Αγιοπετρίτες, ο Αρχιμανδρίτης Ιερό-
θεος με Τριπολιτσιώτες κ.ά.

Τη νύχτα της 17 προς 18 Μαΐου648 ξεκίνησε ο Κεχαγιάς με περίπου 6.000 πεζούς 
και ιππείς και δύο πυροβόλα, για να διαλύσει το στρατόπεδο των Βερβένων649 και 
να προχωρήσει προς το Μυστρά. Αυτό που δεν κατόρθωσε στο Βαλτέτσι, προσπά-
θησε να το πετύχει στα Βέρβενα. Προχώρησε μέχρι το χωριό Ρίζες και εκεί διαίρεσε 
το στρατό του σε τρεις κολώνες. Η βόρεια βάδισε από το δρόμο του Κούβλι στους 
λόφους Δραγούνι, για να χτυπήσει από τα νώτα (ανατολικά) τα Βέρβενα. Η δεύτε-
ρη προχώρησε προς τα Δολιανά και η νότια προς τα Βέρβενα.

645. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 229. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 179-180.
646. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ, 33-4. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 235-6. Α. Κ ο ν τ ά κ η, 

Απομνημονεύματα, έκδ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, βιβλ. 11, σ. 38. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 138. Ι ω. 
Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 47, 63, 152 και 282-4. Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, Η μάχη Βερβένων-Δο-
λιανών, συντόμως περιγραφομένη υπό Θ. Ρηγοπούλου, Πελοποννησιακά 11(1975)159 κ.ε. Ι ω. Γ ι α ν -
ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Πρακτικά, σ. 144. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)393. 
Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 122-3. Ι ω ά ν ν α ς  Δ ι α μ α ν τ ο ύ ρ ο υ, (Η μάχη των Δολια-
νών και Βερβαίνων), ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 119.

647. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)432 κ.ε.
648. Αναφέρονται ακόμη η 20-21 Μαΐου, Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Α, σ. 105. Από άλλον η 23 

Μαΐου, Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 235. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ, 218, γράφει 
18 προς 19.

649. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 33. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 138. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 236. Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 283-4. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 
122-4. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Πρακτικά, σ. 144 και της ι δ ί α ς, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-
9)393. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 182.
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Στα Δολιανά είχε διανυκτερεύσει ο Νικήτας Σταματελλόπουλος650 και ο Αντώ-
νης Κουμουστιώτης με 120 στρατιώτες. Τους είχε στείλει ο Θ. Κολοκοτρώνης για 
να ενισχύσουν την πολιορκία του Ναυπλίου. Τις πρωινές ώρες ξεκίνησαν να πάνε 
στα Βέρβενα651 να παραλάβουν μικρή δύναμη στρατιωτών και να κατευθυνθούν 
στο Άργος. Στο δρόμο όμως άκουσαν ότι έρχονται Τούρκοι και γύρισαν πίσω και 
μαζί με κατοίκους των Δολιανών οχυρώθηκαν σε σπίτια του χωριού. Συνολικά ήταν 
περίπου 300 μαχητές.

Η βορινή κολώνα των Τούρκων προσπέρασε τα Δολιανά και έφθασε στους λό-
φους Δραγούνι, που βρίσκονται ανατολικότερα. Διέλυσε τους ολιγάριθμους Έλλη-
νες που ήταν εκεί και έφθασε στα Βέρβενα από ανατολικά. Ύψωσε τουρκική ση-
μαία σε σπίτι που βρισκόταν στο ψηλότερο μέρος του χωριού και είχε από κάτω τα 
σπίτια στα οποία ήταν οχυρωμένοι οι Έλληνες και η παρουσία της τουρκικής ση-
μαίας είχε δυσμενή επίδραση στο ηθικό των αμυνομένων. Αναφέρεται652 ότι υπήρχε 
συνήθεια τόσο στους Έλληνες, όσο και στους Τούρκους, όπου υψωνόταν η σημαία 
εκεί να συγκεντρώνονται οι στρατιώτες, οπότε οι υπερασπιστές των Βερβένων θα 
βρίσκονταν μεταξύ δύο πυρών.

Η μεσαία κολώνα, που είχε αρχηγό τον Κεχαγιά, βάδισε εναντίον των Δολιανών. 
Εκεί βρήκε αντίσταση από το Νικηταρά και τους συμπολεμιστές του. Οι Τούρκοι 
χρησιμοποίησαν και κανόνι, μια δε οβίδα κατέστρεψε την πόρτα ενός πυργόσπι-
του προκειμένου να εισέλθουν από εκεί οι επιτιθέμενοι. Όμως η πόρτα ήταν χτι-
σμένη από μέσα και δεν μπόρεσαν να μπουν για να καταλάβουν το κτίριο. Ο Ιω. 
Φιλήμων653 γράφει σχετικά: «…Η προσβολή κατά των Δολιανών ήρξατο ευθύς, και οι 
υπό τον Νικήταν αντέκρουον άφοβοι, μιμούμενοι τους εν Βαλτετσίω και το παράδειγ-
μα αρχηγού γενναίου. Ου μόνον δ’ εβλάπτετο επαισθητώς το πεζικόν τού εχθρού, ως 
εκτεθειμένον υπό το στερεόν και αδιάκοπτον πυρ των εν ταις οικίαις κεκλεισμένων, 
αλλά και των τηλεβόλων η χρήσις, μετρία κατ’ αρχάς, αδύνατος επί τέλους κατέστη 
ένεκα της θέσεως, ευκόλως θανατουμένων των τηλεβολιστών…».

Η νότια κολώνα του Τουρκικού στρατού κετευθύνθηκε στα Βέρβενα. Πριν από 
το χωριό στις θέσεις Χολεβά και Κοσσυφόρευμα654 συνάντησαν τους υπερασπιστές 
των Βερβένων οι οποίοι, στο άκουσμα της μάχη στα Δολιανά, είχαν ξεκινήσει να 
πάνε για βοήθεια. Οι θέσεις που βρίσκονταν ήταν ανηφορικές και κακοτράχαλες, 
ώστε δεν μπορούσε να εφορμήσει το ιππικό και αυτό διευκόλυνε τους Έλληνες, 
άλλοι να οχυρωθούν εκεί και άλλοι να επιστρέψουν ασφαλείς στα Βέρβενα για να 
οχυρωθούν στα σπίτια. 

650. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 70. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 282.
651. Από τους συγγραφείς άλλοι αναφέρουν ότι ο Νικηταράς από τα Δολιανά είχε κατευθυνθεί προς 

το Άργος και άλλοι προς τα Βέρβενα για να πάρει μερικούς ακόμη στρατιώτες.
652. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 36.
653. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 283.
654. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 106.
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Οι Τούρκοι χτύπησαν κατά μέτωπο τους αμυνόμενους και ενισχύθηκαν από την 
πρώτη (τη βορινή) κολώνα η οποία, όπως αναφέρθηκε, έκανε κυκλωτική κίνηση από 
τους λόφους Δραγούνι. Οι Τούρκοι που είχαν καταλάβει το ανατολικό τμήμα του χω-
ριού ύψωσαν σημαία σε υπερκείμενο σημείο των δυτικών ελληνικών αμυντικών οχυ-
ρωμάτων. Τότε δύο Μανιάτες, από τους στρατιώτες του Αντ. Μαυρομιχάλη655, συρό-
μενοι πλησίασαν τη σημαία και πυροβολώντας σκότωσαν τον σημαιορφόρο και τσά-
κισαν το κοντάρι και η σημαία έπεσε. Άλλος Τούρκος μπαϊρακτάρης (σημαιοφόρος) 
ύψωσε στο ίδιο μέρος σημαία, αλλά τον σκότωσαν και αυτόν, τσακίζοντας και τη δεύ-
τερη σημαία του. Αυτό για τους Τούρκους ήταν κακό σημάδι και άρχισαν να υποχω-
ρούν. Οι Έλληνες αναθάρρησαν και τους καταδίωξαν και όταν οι διωκόμενοι Τούρκοι 
από τα Βέρβενα έφθασαν στα Δολιανά, παρέσυραν και τους εκεί επιτιθέμενους. Οι 
Τούρκοι νικημένοι και ντροπιασμένοι γύρισαν και κλείστηκαν στα τείχη της Τριπολι-
τσάς, περιμένοντας την κάθοδο στην Πελοπόννησο του Κιοσέ Μεχμέτ.

Οι απώλειες των Τούρκων δεν είναι καθορισμένες και κυμαίνονται ανάλογα με 
το συγγραφέα από 70 μέχρι 300.

Η επιχείρηση των Τούρκων εναντίον των Βερβένων απέτυχε, όπως είχε αποτύ-
χει και η προηγουμένη εναντίον του Βαλτετσίου. Οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς δεν 
επιχείρησαν νέα εκστρατεία για να προσβάλουν άλλη οχυρή θέση κατεχόμενη από 
Έλληνες. Η νίκη των Ελλήνων στα Βέρβενα-Δολιανά επισφράγισε τη στερέωση 
της επανάστασης του 1821, που είχε επιτευχθεί αρχικά στο Βαλτέτσι.

Οι μάχες στα Τρίκορφα

Μετά από τις νικηφόρες μάχες του Βαλτετσίου και των Δολιανών-Βερβένων, 
στις 19 Μαΐου, έφτασε στο Χρυσοβίτσι ο Διονύσιος Μούρτζινος656 με 250-350 Μα-
νιάτες και τότε αποφασίστηκε οι Έλληνες να πλησιάσουν περισσότερο την Τριπο-
λιτσά, ώστε η πολιορκία της να γίνει στενότερη657. Ο Θ. Κολοκοτρώνης658, ο οποί-
ος δεν είχε ακόμη δικό του στρατιωτικό σώμα, στις 21 Μαΐου μαζί με το Διονύσιο 
Μούρτζινο στρατοπέδευσαν με 250-350 στη Ζαράκοβα και ακολούθως ο Κανέλλος 
Δεληγιάννης μαζί με τον Πλαπούτα με 1.500 πήγαν στα Τρίκορφα απέναντι από τη 
Σιλίμνα, μισή έως μια ώρα δυτικά από την Τριπολιτσά.

655. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 284. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 138. Η. Σ α λ α φ α -
τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 28. Άλλοι συγγραφείς γράφουν Έλληνες.

656. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 39-40. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 140. Μ ι χ. Ο ι -
κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 107  Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ό.π., σ. 76.

657. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 140. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. . Α μ β ρ. Φ ρ α -
ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 39-40. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 76. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 107. 

658. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 71, σημειώνεται: «...Εγώ εσηκώθηκα μια νύχτα μετά τον πόλεμον 
των Δολιανών και έπιασα τα Τρίκορφα ψηλά, και τους τζεπχανέδες τους είχαμε εις την Ζαράκοβα, όπου ήταν 
ένας δυνατός πύργος...». Όμως για την παρουσία του Μούρτζινου ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν κάνει λόγο.
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Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο κλοιός των πολιορκητών της Τρι-
πολιτσάς έγινε στενότερος, όταν ο Διονύσιος Μούρτζινος έφτασε στο Χρυσοβίτσι. Ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έστω και αν δεν το αναφέρει στα απομνημονεύματά του, 
δεν εμπιστευόταν τα Καρυτινά στρατεύματα για να πλησιάσει περισσότερο την Τριπο-
λιτσά, πριν να έχει στη διάθεσή του τους εμπειροπόλεμους Μανιάτες του Μούρτζινου.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης659 αναφέρει για τη μετακίνηση στα Τρίκορφα: «…Την 
νύκταν λοιπόν της 21 (Μαΐου), ως εκ συνθήματος εφθάσαμεν άπαντες εις τα Τρίκορ-
φα, ειργάσθημεν αδιακόπως όλην την ημέραν και όλην την νύκταν και κατασκευά-
σαμεν ακαταμάχητα οχυρώματα και εις τας 23 το πρωί επαρουσιάσθημεν αίφνης 
άντικρυ της Τριπολιτσάς και θέσαντες τους στρατιώτας εις τρεις γραμμάς τους διατά-
ξαμεν να πυροβολήσουν τρις κατά τάξιν, χωρίς να πυροβολούν πολλοί εν ταυτώ και 
χωρίς να γίνη διακοπή διόλου εις τον πυροβολισμόν. Τούτο ιδόντες οι Τούρκοι αίφνης 
και παρά πάσαν προσδοκίαν, έμειναν εμβρόντητοι και τρέχοντες εκ του τρόμου και 
της φρίκης εις τας επάλξεις του φρουρίου, άνδρες, γυναίκες και παιδία, εθεωρούσαν 
τον κίνδυνον και την καταστροφήν τους εκείνη την στιγμήν…».

Από το στρατόπεδο του Βαλτετσίου οι Μανιάτες660 με τους Καλαματιανούς και 
άλλους Μεσσηνίους με αρχηγούς τον Κυριακούλη, Ηλία, Γεωργάκη, τον νεαρό Ιω-
άννη Π. Μαυρομιχάλη και το γενναίο Ηλία Σαλαφατίνο προχώρησαν και κατέλα-
βαν προωθημένη θέση στην πολιορκία της Τριπολιτσάς από τους ναούς του Αγίου 
Βλασίου και Αγίου Νικολάου μέχρι το Μύτικα. 

Το στρατόπεδο των Καλαβρυτινών από το Λεβίδι μεταφέρθηκε στη Χρέπα. Ο 
στρατός των Βερβένων έπιασε θέσεις στο Στενό - Βερτσοβά - Ρίζες, που βρίσκονται 
στο βουνό Παρθένι. Τέλος Αργείοι υπό τον Δαγρέ οχυρώθηκαν στη Νέστανη661 κ.α.

Κάθε επαρχία ήταν υποχρεωμένη να εφοδιάζει με τροφές και πολεμο-
φόδια τους στρατιώτες της εκτός από τους Μανιάτες, οι οποίοι ήταν φτω-
χοί και αυτούς τους είχαν αναλάβει οι άλλες επαρχίες662. Ο Αμβρόσιος Φρα-

659. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ, 219.
660. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 39-40. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 136, γράφει 

ότι οι στρατιώτες από το Βαλτέτσι έπιασαν τη θέση που λέγεται Πάνω Μύλος της Τριπολιτσάς. Ο Φ ω -
τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 131 κ.ε., γράφει ότι οι στρατιώτες από το Βελτέτσι έπιασαν το ψηλό 
και χοντρό βουνό της Σιλίμνας που βλέπει όλην την Τριπολιτσά.

661. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 140. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 286 κ.ε.
662. Μερικοί αμφισβητούν την πολεμική αξία των Μανιατών ή ελαχιστοποιούν τη συμβολή τους στη 

νίκη. Το γεγονός ότι στους Μανιάτες, λόγω της ανέχειάς τους, οι Μοραΐτες έδιναν τροφή και μισθό, για 
να παραμένουν κοντά τους στα στρατόπεδα, αποδεικνύει τη μικροψυχία των επικριτών τους. Ο Κ α ν. 
Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 222, γράφει: «…απεφασίσαμεν εκ συμφώνου και εγράψαμεν του Πετρόμπεη 
και του γέροντος Μούρτσινου να έλθουν και αυτοί εις την πολιορκίαν, και εάν οι Μανιάται δεν θέλουν να τους 
ακολουθήσουν αμισθί (καθώς επροφασίζοντο) να θέσουν υπό μισθόν χιλίους, ως έγγιστα, και τους υποσχόμεθα 
ημείς ότι τους μεν 750 να τους πληρώνουν αι επαρχίαι του Μιστρός και του Αγίου Πέτρου υπό την οδηγίαν των 
Μαυρομιχάληδων τους δε 250 να τους πληρώσει η  Καρύταινα υπό την οδηγίαν του Μούρτσινου· και ούτως 
εξεστράτευσαν οι Μαυρομιχάλαι με επέκεινα των 600, έστειλε και ο Μούρτσινος τον υιόν του Διονύσιον και τον 
Μπουκουβαλέαν με επέκεινα των 200 και έφθασαν εις το Λεοντάρι εις τας 24, όπου υπήγομεν και ημείς άπαντες 
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ντζής663 γράφει: «…Μεταξύ όλων των άλλων στρατευμάτων οι Μανιάται όχι μόνον 
ετροφοδοτούντο λαμβάνοντες και τα αναγκαία πολεμεφόδια επίσης, αλλά και εμι-
σθοδοτούντο ακόμη από τας άλλας επαρχίας της Πελοποννήσου κατά πρότασιν των 
αρχηγών της Μάνης…». Ο Θ. Κολοκοτρώνης664 γράφει στη διήγησή του ότι ο Κα-
νέλλος Δεληγιάννης φρόντιζε για την τροφοδοσία του στρατεύματος και αυτός για 
τον πόλεμο.

Με την εγκατάσταση των επαναστατών στα Τρίκορφα οι συγκρούσεις Ελλήνων 
και Τούρκων έγιναν συχνότερες και με αυτές περιοριζόταν βαθμιαία ο ζωτικός χώ-
ρος των πολιορκημένων. Σημασία είχε να εμποδιστεί ο εφοδιασμός τους με χόρτα 
και με δημητριακά από τη νέα εσοδεία.

Στις 24 Μαΐου οι Τούρκοι έβγαλαν από το κάστρο για βοσκή τα ταχυδρομικά 
άλογα στη θέση Κάρτσοβα, που ήταν έξω από τη μεγάλη τάπια. Πήγαν Έλληνες 
και πήραν μερικά άλογα, αλλά τους χτύπησαν οι Τούρκοι. Σε βοήθειά τους έτρεξαν 
στρατιώτες από τη Ζαράκοβα, που ήταν στρατοπεδευμένος ο Μούρτζινος, αλλά 
βγήκαν και οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς. Τελικά έφθασαν Έλληνες και από το Βαλ-
τέτσι και γενικεύθηκε ο πόλεμος για τρεις ώρες στην περιοχή του Αγίου Βλάσση. Η 
έκβαση του πολέμου ήταν υπέρ των Ελλήνων και οι Τούρκοι νικημένοι γύρισαν στο 
φρούριό τους665.

Στις 26 Μαΐου βγήκαν πανστρατιά οι Τούρκοι για να χτυπήσουν το στρατόπεδο 
του Πλαπούτα που ήταν στη Σιλίμνα. Έσπευσαν όμως σε βοήθειά του Μανιάτικα 
και άλλα σώματα από τη Ζαράκοβα και το Βαλτέτσι και τελικά οι Τούρκοι χωρίς 
να ρίξουν ούτε μια τουφεκιά γύρισαν πίσω στην Τριπολιτσά666. Αυτό καταρράκωσε 
το ηθικό τους και αναφέρεται ότι θα ήταν γι’ αυτούς προτιμότερη μια ήττα από την 
αδυναμία αναμέτρησης με τους αντιπάλους τους. Φαίνεται ότι μεταξύ τους επήλθε 
διαφωνία και αυτή ήταν χειρότερη.

Καθημερινά γίνονταν μικροσυμπλοκές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Στις 3  
Ιουνίου, στις 3 το απόγευμα, οι Τούρκοι χτύπησαν τα οχυρώματα στον Άγιο Βλάσ-
ση και ο πόλεμος κράτησε ως τη δύση του ήλιου, οπότε γύρισαν πίσω χωρίς να πε-
τύχουν κανένα αποτέλεσμα667. 

Στις 5 Ιουνίου μερικοί Τούρκοι βγήκαν από το κάστρο της Τριπολιτσάς και πή-
γαν στο χωριό Θάνα, έχοντας αγγαρεύσει Έλληνες για να θερίσουν σπαρτά, προ-

οι πρόκριτοι και αρχηγοί όλων των επαρχιών και τους υποδέχθημεν. Και ο μεν Κυριακούλης και Ηλίας Μαυ-
ρομιχάλαι μετά του Δ. Μούρτσινου και των Μανιατών απήλθον εις τα Τρίκορφα εις γενικόν στρατόπεδον, και 
ετοποθετήθησαν και αυτοί εκεί…». Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 287. 

663. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 42-3.
664. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 67 και 72. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 287.
665. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 286. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 48. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, 

ό.π., τόμ. Β́ , σ. 187.
666. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 286. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 48.
667. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 288. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 48. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό -

μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 107.
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κειμένου να εφοδιασθεί η πόλη. Μερικοί Καρυτινοί χτύπησαν τους Τούρκους, 
ελευθέρωσαν τους Έλληνες και πήραν τα θερίσματα. Τότε βγήκε μεγάλη δύναμη 
Τούρκων και πολέμησε τους επαναστάτες και η συμπλοκή γενικεύθηκε. Σε μια από 
τις μάχες που έγιναν εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν και οι αδελφοί Μπούρα από 
τους Κωνσταντίνους της Μεσσηνίας668.

Σε βοήθεια των ανωτέρω αγωνιζομένων Ελλήνων έτρεξε τότε και ο Γεωργάκης 
Μαυρομιχάλης669 με 50 Μανιάτες. Οι Τούρκοι τον συνάντησαν κοντά στη μεγάλη 
οδό και τον πολιόρκησαν σε μια άστεγη εκκλησία. Ένας Μανιάτης από το Οίτυλο, 
ονομαζόμενος Καραμουσουλάκης, πληροφόρησε τον Ηλία Σαλαφατίνο για τα δι-
ατρέχοντα. Αυτός, φωνάζοντας «αδέλφια ο Γιωργάκης χάνεται», όρμησε ακολου-
θούμενος από πολλούς πατριώτες του. Στην ορμή των Μανιατών οι Τούρκοι εγκα-
τέλειψαν τον αγώνα και έσπευσαν να ζητήσουν καταφύγιο στο κάστρο τους. 

Όταν αργότερα έπεσε η Τριπολιτσά, ο Κεχαγιάς συζητούσε με το Γιωργάκη 
Μαυρομιχάλη τις λεπτομέρειες του πολέμου και άκουσε ότι βρισκόταν στην εκ-
κλησούλα πολιορκημένος. Τότε του είπε πως αν ήξερε ότι ο γιός του Μπέη της 
Μάνης ήταν εκεί, δεν θα αποχωρούσε, αλλά και όλο το στράτευμά του θα θυσίαζε 
για να τον αιχμαλωτίσει670.

Στα μέσα Ιουνίου από το στρατόπεδο των Τρικόρφων, κατόπιν εντολής της Πε-
λοποννησιακής Γερουσίας, ο Ηλίας και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Σταυρια-
νός Καπετανάκης, ο Ηλίας Σαλαφατίνος, ο Νικήτας Σταματελλόπουλος κ.ά. εξε-
στρατεύσαν στη Λειβαδιά για να εμποδίσουν την κάθοδο τουρκικών στρατευμάτων 
στο Μοριά.

Στις 2 Ιουλίου έφθασε στα Τρίκορφα και ο Δημήτριος Υψηλάντης που οργάνω-
σε σε στρατόπεδο τη συγκέντρωση των επαναστατών.

Στις 18 Ιουλίου έγινε η μάχη των Λιθοβουνίων671, όπου σκοτώθηκε ο γενναί-
ος Αλβανός Αλιόμπεης. Ο Α. Κοντάκης έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι οι 
Τούρκοι πήγαν προς τον Άγιο Σώστη και οι Έλληνες κατέλαβαν ένα χαντάκι και 
χτύπησαν τους εχθρούς και τους προκάλεσαν απώλειες. Αναφέρεται672: «...εις την 
μνησθείσαν θέσιν έγινε από 18 Έλληνας Τζακώνους, Τριπολιτσιώτας και Λακε-

668. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 164, αναφέρει «…Την 5 εξήλθον κατά των εις Θάνα ωχυρωμέ-
νων, εμαχήσαντο και εφόνευσαν εννέα Έλληνας μεθ’ ων και ο Μπούρας από τη Μεσσηνία…». Ο Ι ω. Φ ι -
λ ή μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 288, αναφέρει ότι ο Μπούρας έπεσε νεκρός μαζί με άλλους οκτώ. Ο Κ α ν. Δ ε -
λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 227-8, γράφει ότι αυτός ήταν ο πρωτεργάτης της μάχης αυτής, που έγινε 
όμως στις 11 Ιουνίου, όπου σημειώνει ότι ο Παναγιώτης Μπούρας μαζί με τους 37 συμπολίτες τους ήταν 
οχυρωμένοι σε ένα ομαλό λόφο και δέχθηκαν επίθεση 300 ιππέων και 500 πεζών και σκοτώθηκαν όλοι. 
Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 48. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)393-4. 

669. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)394, στιχ. 368 κ.ε.
670. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 2(1968-9)394.(υποσημείωση).
671. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 216. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 251. Α. Κ ο ν τ ά -

κ η, ό.π., σ. 42. Τ. Γρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β1, σ. 139.
672. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 43.
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δαιμονίους, οίτινες ήσαν αποκλεισμένοι εις ένα χάνδακα, μεταξύ των οποίων οι 
ανδρειότεροι και αξιώτεροι της στιγμής εκείνης ήσαν, ο ατρόμητος Ηλίας Μπι-
σμπίνης673, ο Αθανάσιος Αποστολάρας και ο Αρχιμανδρίτης Αθανασόπουλος...».

Στις 20 Ιουλίου 1821, γιορτή του Προφήτη Ηλία, ήταν στα Τρίκορφα ο επίσκο-
πος Ανδρούβιστας Θεόκλητος Αλεπουδέας-Μιχολινάκος674 και έκανε δοξολογία. 
Μετά τον εκκλησιασμό ακολούθησε σφοδρή μάχη. Ο Θ. Κολοκοτρώνης γράφει ότι 
στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι πήγαν εναντίον τους και οι Αγιοπετρίτες είχαν μεγάλες 
απώλειες. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Ιωάννης Θεάκος675 από τη Μηλιά.

Αναφερόμενος ο Κανέλλος Δεληγιάννης676 στη συμβολή των Μανιατών στα 
Τρίκορφα γράφει: «…Οι Μαυρομιχάλαι, ως άνω είρηται, απελθόντες εις το εν Τρι-
κόρφοις στρατόπεδον, ετοποθετήθησαν κατ’ ιδίαν, ο δε Διονύσιος Μούρτζινος πλη-
σίον του στρατιωτικού σώματος της Καρύταινας. Και αφού τους πληρώναμεν τακτι-
κώς τον μηνιαίον μισθόν, τροφάς και πολεμοεφόδια μέχρις και της ημέρας εκείνης της 
αλώσεως της Τριπολιτσάς και αφού απήλαυσαν τόσα πλούσια λάφυρα δεν έπραξαν 
ουδέν άξιον των προσδοκιών μας, καθότι κανέν κατόρθωμα άξιον της ιστορίας έπρα-
ξαν, ως εμπειροπόλεμοι, οπού εφανταζόμεθα ότι είναι, εκτός του να μαραφουλίζουσι 
(γυμνώνουν) τους όσους αόπλους και αδυνάτους χριστιανούς εύρισκον μόνους. Εις 
αυτό και μόνον έδειξαν πολλήν ικανότητα!...». Ο Κανέλλος Δεληγιάννης δεν έλαβε 
υπ’ όψη του το μέγεθος της προσφοράς των Μανιατών στον τομέα του ηθικού του 
Πελοποννησιακού στρατεύματος. Αλλά και στα πεδία των μαχών οι Μανιάτες δια-
κρίθηκαν, εκτός αν θεωρούσε τη μάχη του Βαλτετσίου δικό του έργο.

673. Ο Ηλίας Μπισμπίνης ή Βισβίκης ήταν από τη Μηλιά του δήμου Λεύκτρου και γεννήθηκε το 
1790. Σε νεαρή ηλικία σκότωσε τον καπετάν Γιάννη Μαυροειδή και εγκαταστάθηκε στους Γοράνους της 
Λακεδαίμονος. Μ. Ι. Θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον, έτος Θ’ 1909, σσ. 102-107. Δ. 
Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Η Μηλαία της Έξω Μάνης και επιγραφαί χριστιανικών χρόνων εξ αυτής, Μεσσηνι-
ακά Γράμματα 2(1967)165. Στρατευόταν με τους Γιατράκους, στις 28 Απριλίου 1824 πήρε το βαθμό του 
χιλιάρχου και στις 8 Ιανουαρίου 1825 του αντιστρατήγου. Έζησε μέχρι το 1826. Μετά την απελευθέρωση 
χαρακτηρίστηκε ως ταγματάρχης με αριθ. μητρ. 00347.  Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 139, φάκ. αριθ. 114 και Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 205. Στον Άγιο Σώστη ήταν μαζί του κυκλωμένος και ο 
Γρηγόριος Γεωργ. Δουράκης. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 51, φάκ. 37 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγω-
νιστές, ό.π., σ. 152.

674. Ο Θεόκλητος Αλεπουδέας-Μιχολινέας ήταν από τα Γούρνιτσα (Αγία Σοφία) της Ανδρούβιστας 
(ανατολικά της Καρδαμύλης), γεννήθηκε το 1750 και το 1786 ήταν διάκος, το 1789 ήταν επίσκοπος, 
έλαβε ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821, άφησε διαθήκη και έζησε μέχρι το 1831. Δ. Β. Β α γ ι α -
κ ά κ ο υ, Η Αρδούβιστα-Ανδρούβιστα-Μεγάλη Χώρα της Έξω Μάνης, Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)35 
κ.ε. όπου και βιβλιογταφία. Β. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α, Δίπτυχον Ιστορικόν και Φιλολογικόν του 1821, Αθήναι 
1971, σσ. 538, 540-1, 552, 556, 558, 563. Στις 2 Απριλίου 1819 κατηχήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, Β α λ. 
Μ έ ξ α, Οι Φιλικοί, Αθήναι 1927, σ. 43, αριθ. καταλ. 277. Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε αρ-
χικά ως οπλαρχηγός 5ης τάξεως και αργότερα 4ης τάξεως (ταγματάρχης) με αριθ. μητρ. 00507. Α. Χ. Ε. Β. 
Ε., κουτί 61, φάκ. αριθ. 80. Για τη μάχη της 20 Ιουλίου 1821 βλέπε: Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  ό.π., σ. 77 και 
Α. Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 42.

675. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 60, φάκ. αριθ. 52 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 156.
676. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 225.
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Βέβαια ο Κανέλλος Δεληγιάννης είναι γνωστός για τις υπερβολές του και τα 
καυστικά του σχόλια. Ίσως δεν θα χρειαζόταν να υπενθυμίσει κανείς ότι κάποτε 
αυτός ο ίδιος677, απογοητευμένος από τους συμπατριώτες του, που τον είχαν εγκα-
ταλείψει, ζήτησε από τους Μαυρομιχαλαίους και του παραχώρησαν το γνωστό 
Μανιάτη αγωνιστή Ηλία Σαλαφατίνο για να ξεσηκώσει με τη βία τους Καρυτινούς. 
Κι ακόμη ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης προωθήθηκε στη Ζαράκοβα, όταν έφθασε κοντά 
του ο Διονύσιος Μούρτζινος και έτσι άρχισε να γίνεται στενότερη η πολιορκία της 
Τριπολιτσάς. Κι όσοι αναρωτηθούν τί τον ήθελε ο Κολοκοτρώνης τον Μούρτζινο; την 
απάντηση δίνει ο Φωτάκος (Τρίκορφα 5 Ιουνίου) γράφοντας ότι: «…εις τας αρχάς της 
πολιορκίας οι στρατιώται Έλληνες ήσαν όλως διόλου αγύμναστοι και διά να γεμίσουν 
το τουφέκι των πολλοί έβαλαν πρώτα το βόλι και έπειτα την μπαρούτη…». Η παρουσία 
των Μανιατών έδινε κουράγιο στους απόλεμους Έλληνες και γι’ αυτό τους ζήτησαν 
να έρθουν, δίνοντάς τους μισθό για την επιβίωση των οικογενειών τους.

Στα απομνημονεύματα των αγωνιστών κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός. Ο Θ. Κολο-
κοτρώνης εξύμνησε μόνο τους Μανιάτες που πολέμησαν μαζί του στον Άγιο Αθα-
νάσιο της Καρύταινας. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης εγκωμίασε τον Ηλία Σαλαφατίνο, 
επειδή του τον παραχώρησαν για λίγο οι Μαυρομιχαλαίοι και υπηρέτησε υπό τις 
διαταγές του. Τότε που χρειάστηκε βία για να στρατολογήσει τους πατριώτες του.

Η συνέλευση των Καλτετζών

Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου, μετά τις μάχες του Βαλτετσίου και των Δολια-
νών-Βερβένων, είχαν περιοριστεί σε λίγα κάστρα και η ύπαιθρος χώρα του Μοριά 
ήταν σχεδόν απαλλαγμένη από την παρουσία τους678. Η κατάρρευση της τουρκι-
κής εξουσίας άφησε κενό, που κατά κάποιο τρόπο το αναπλήρωσε προσωρινά η 
παρουσία των προκρίτων679, εχόντων ηγετική θέση στην επαναστατική κινητοποί-
ηση και οι οποίοι διέθεταν ενόπλους άνδρες ως σωματοφύλακες. Αρχικά στην Κα-
λαμάτα είχαν ιδρυθεί στις 23 Μαρτίου η Γερουσία των Μανιατών και η Μεσσηνια-
κή Σύγκλητος που εξακολουθούσαν τις εργασίες τους και είχαν αναλάβει τη διατή-
ρηση της τάξης, τη στρατολογία, τον εφοδιασμό με τρόφιμα και πολεμοφόδια των 
επαναστατικών σωμάτων. Στην Πάτρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ανδρέας 

677. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 178, όπου, αναφερόμενος στη συνάντηση των οπλαρχη-
γών στου Πάπαρη, γράφει: «…Εγώ δε ν’ απέλθω εις τας κωμοπόλεις και χωρία της επαρχίας μου να κάμω 
γενικήν στρατολογίαν. Απήτησα λοιπόν από τους Μαυρομιχάλας να με δώσουν ένα καπετανίσκον τους  με 
40 ή 50 Μανιάτας και με έδωκαν τον Ηλίαν Σαλαφατίνον με 38 Μανιάτας καλούς στρατιώτας, οίτινες ήτον 
να με χρησιμεύσουν ως εκτελεστική δύναμις δια τους δυστροπούντας εις την στρατολογίαν και εκ της δειλίας 
φέροντας προσκόμματα, και μ’ εχρησίμευσαν αρκετά διά τον σκοπόν της λιποταξίας· έτρεχον δε και εις όλας 
τας μάχας, δείξαντες πάντοτε ευτολμίαν…».  

678. Εξαίρεση αποτελούσε το χωριό Λάλα που οι Αλβανοί κάτοικοί του έμειναν στον τόπο τους περί-
που μέχρι τα μέσα Ιουνίου, οπότε ανεχώρησαν για την Πάτρα.

679. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 289.
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Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐμης, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος κ.ά. συνέστησαν στις 
26 Μαρτίου το Αχαϊκό Επαναστατικό Διευθυντήριο για τον ίδιο σκοπό. Ανάλογη 
αρχή συνέστησε και ο Σισίνης στη Γαστούνη.

Όπως από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης των Ελλήνων σχηματίστηκε η Γε-
ρουσία των Μανιατών, η Μεσσηνιακή Σύγκλητος  και το Αχαϊκό Διευθυντήριο, 
κατά τον ίδιο τρόπο και οι άλλες επαρχίες σχημάτισαν τοπικές διοικήσεις, αποτε-
λούμενες από 3-5 μέλη και ονομάστηκαν Εφορείες680 ή Επαρχιακές Δημογεροντί-
ες. Τα καθήκοντά τους ήταν η τήρηση της τάξης, η στρατολογία και ο εφοδιασμός. 
Οι εφορείες διαχειρίζονταν τις Οθωμανικές ιδιοκτησίες, παρακρατούσαν μέρος 
της παραγωγής ή διενεργούσαν εράνους. Επειδή μερικές φορές υπήρχε άρνηση 
συμμετοχής στα έξοδα, οι Δημογέροντες ασκούσαν βία. Γενικά όμως η κατάστα-
ση της Πελοποννήσου681 δεν ήταν ικανοποιητική από τις αυθαιρεσίες των ισχυρών 
τοπικών παραγόντων. Είχε γίνει απαραίτητη η συγκρότηση κεντρικής εξουσίας, η 
οποία θα έδινε τις κατευθύνσεις για τις επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά παράλληλα 
θα έβαζε και φραγμό στην ασυδοσία των καταπιεστών και ταραχοποιών.

Από τις αρχές Απριλίου φάνηκε ως επιτακτική ανάγκη η παρουσία ενός αρχη-
γού της Ελληνικής επανάστασης. Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη682, ο οποίος πληρούσε δύο απαραίτητους όρους. Ήταν Μπέης της 
Μάνης και επομένως κανείς δεν μπορούσε να θεωρήσει τον εαυτό του ως έχοντα 
τίτλους ευγενέστερης καταγωγής. Επίσης ηγείτο των Μανιατών του μοναδικού 
τότε αξιόμαχου στρατού και αυτό τον καθιστούσε ισχυρότερο κάθε άλλου.

Όταν στις 6 Απριλίου συγκεντρώθηκαν αρχηγοί επαναστατικών σωμάτων στο 
χωριό Πάπαρη, ζήτησαν από τον Πετρόμπεη να πάρει χίλιους Μανιάτες και να 
πάει κοντά τους και σε αντάλλαγμα να τον αναγνωρίσουν αρχιστράτηγο και ηγε-
μόνα της Πελοποννήσου683.  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην αρχή οι Πελο-

680. Α μ β.  Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 241 κ.ε. Στην πρώτη εγκύκλιο της Πελοποννησιακής Γερου-
σίας, παράγραφος β ,́ ό.π., σ. 244, αναφέρεται: «…Εσείς οι Γενικοί Έφοροι της επαρχίας σας να διορίσετε 
τους αναγκαίους Εφόρους εις κάθε χωρίον της επαρχίας σας προσέχοντες καλώς να εκλέξετε υποκείμενα 
με φόβον Θεού και συνείδησιν υποληπτικά και άξια, και όχι άτακτα και χωρίς ιδέαν πραγμάτων». Λάμβανε 
μέριμνα και για τα θύματα του πολέμου, παράγραφος ιβ ,́ σ. 247: «…Να φροντίζετε για να καταγράφετε εις 
τους κώδικας της εφορίας σας τα ονόματα των όσων ήθελον θανατωθώσιν εις τους πολέμους και να δίδετε 
εις τας φαμελίας των αναγκαίαν ζωοτροφίαν από το κοινόν της επαρχίας σας». Η Πελοποννησιακή γερου-
σία κάλεσε τους πολίτες να εκλέξουν τους εφόρους τους, ό.π., σ. 248...

681. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοιν. Ύδρας, ό.π., τόμ. Ζ ,́ σ. 75.
682. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 74, περιγράφει τα γεγονότα με αρνητικό συναίσθημα και γρά-

φει: «...Εις ταις Καλτετζαίς, Επαρχία Μιστρά, έγεινε Συνέλευσις από μέρος προυχόντων της Πελοπον-
νήσου και το ευρήκαν εύλογον να φέρωμεν τον Μαυρομιχάλην, οπού ήτον εις την Καλαμάταν. Επήγε 
ο Κανέλος ο Δεληγιάννης και ο Πονηρός (Νικ. Πονηρόπουλος), τον επήραν από την Καλαμάταν, τον 
επήγαν εις την Στεμνίτσα και τον έκαμαν πρόεδρο της Γερουσίας...».

683. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 177: «…Επειδή βλέπομεν δειλίαν τινά εις τους συμπολίτας 
μας, να στείλωμεν μίαν πρεσβείαν εις τον Πετρόμπεην να τον προσκαλέσωμεν ότι αν δύναται να βγάλη 
τουλάχιστον 1.000 Μανιάτας ως εμπειροπολέμους να δώσουν το παράδειγμα της ευτολμίας εις τους Πελο-
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ποννήσιοι πίστευαν πως με την επανάσταση θα ξεχυθούν δέκα χιλιάδες Μανιάτες 
πολεμιστές και θα διώξουν τους Τούρκους από το Μοριά. Στο τέλος κατηγορού-
σαν αδίκως τους Μανιάτες ότι δεν έκαναν τίποτε, έστω κι αν η συμβολή τους ήταν 
σημαντική και αναντικατάστατη τόσο στην έναρξη, τη διάδοση της επανάστασης, 
στη νίκη του Βαλτετσίου, στην καταστροφή του Δράμαλη, όσο και στην επιτυχή 
άμυνα στις επιθέσεις του Ιμπραήμ πασά εναντίον της Μάνης. Η χρησιμότητα των 
Μανιατών φαίνεται και από το γεγονός ότι αρχικά μόνοι αυτοί έπαιρναν μισθό684.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Πετρόμπεης, μετά την απελευθέρωση της 
Καλαμάτας, είχε αναγορευθεί σε αρχιστράτηγο του Σπαρτιατικού στρατοπέδου και 
του Μεσσηνιακού στρατού. Είχε στείλει τους συγγενείς του και τους καπετάνιους 
της Μάνης στα πολεμικά μέτωπα, ενώ ο ίδιος αδρανούσε, περιοριζόμενος σε αλ-
ληλογραφία685 και ευχολόγια για επιστράτευση, συνδρομή του στόλου και εφοδια-
σμό των στρατοπέδων.

Ο Πετρόμπεης δεν είχε κατανοήσει, ούτε μπορούσε να ανταποκριθεί στη δρα-
στηριότητα που απαιτούσαν από τον ηγέτη τους οι πρώτες στιγμές της επαναστα-
τικής κινητοποίησης. Δεν είχε τη διορατικότητα να σχεδιάζει την πολεμική εξέλιξη 
του αγώνα, ούτε να συντονίζει τις δυνάμεις του και να τις εμπνέει. Ο μόνος, ο οποί-
ος είχε αυτές τις ικανότητες, ήταν ο Θ. Κολοκοτρώνης, αλλά η καταγωγή του και η 
προηγούμενη πολιτεία του, την οποία αργότερα προσπάθησαν πολλοί να την εξω-
ραΐσουν, στεκόταν εμπόδιο στη γενική αποδοχή του.

Στην πρόσκληση από του Πάπαρη των ηγετών των επαναστατικών σωμάτων 
ο Πετρόμπεης απάντησε με μεγάλη βραδύτητα686. Άφησε να περάσει περισσότε-
ρο από ένας μήνας και στις 14 Μαΐου βρισκόταν στη Σκάλα της Μεσσηνίας, όπου 
έμαθε τη νίκη στο Βαλτέτσι και έσπευσε να την ανακοινώσει στους Υδραίους και 
στους Σπετσιώτες687.

Στις 26 Μαΐου σηνήλθε η συνέλευση στις Καλτετζές στην οποία συμμετείχαν 
διάφοροι πρόκριτοι και στρατιωτικοί χωρίς να προηγηθούν εκλογές. Ανατέθηκε 
στον Πετρόμπεη688 η αρχιστρατηγία της Πελοποννήσου και έγινε η σύσταση της 

ποννησίους, ως πρωτοπείρους να έβγη και ο ίδιος εις το Λεοντάρι να σχηματίσωμεν ένα γενικόν στρατόπεδον 
και αν τούτο το κάμη θέλομεν τον αποφασίσει αρχιστράτηγον και ηγεμόνα της Πελοποννήσου…». Ο Ηλίας 
Σαλαφατίνος έγραψε ότι είχε προσκολληθεί στον Κανέλλο Δεληγιάννη και ότι στρατολογούσε Καρυτι-
νούς μετερχόμενος τη βία. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Διήγησις Σπαρτιάτου τινός κλπ., ό.π., σ. 138.

684. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 291.
685. Στις 29 Απριλίου ο Πετρόμπεης από την Καλαμάτα έγραψε στους Σπετσιώτες: «...Δια τούτο 

εξαποστέλλομεν κοινή ψήφω τους παρόντας φιλογενείς Διονύσιον Κορνήλιον και κύριον Τριγκέταν, οίτινες 
θέλει σας πληροφορήσουν και δια ζώσης». Α . Α . Χ΄́ Α ν α ρ γ ύ ρ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 184-6

686. Αναφέρεται ότι συνοδευόμενος από τριακοσίους περίπου Μανιάτες πήγε στο Λεοντάρι και από 
εκεί στις Καλτετζαίς. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 110.

687. Α . Α . Χ  ̋Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , Αθήναι 1861, σ. 195-7. 
688. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Ζ ,́ σ. 139.
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Πελοποννησιακής Γερουσίας από κληρικούς και προκρίτους. Τη Γερουσία689 απο-
τέλεσαν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ως αρχιστράτηγος, ο Επίσκοπος Βρεσθένης 
Θεοδώρητος, ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ο Θάνος Κανακάρης, ο Αναγνώστης Δελη-
γιάννης και ο Νικόλαος Πονηρόπουλος. Έδρα της ορίστηκε η Στεμνίτσα και η δι-
καιοδοσία της έφθανε χρονικά μέχρι την άλωση της Τριπολιτσάς690. Απουσίαζαν691, 
μάλλον σκόπιμα, οι πρόκριτοι της βορείου Πελοποννήσου, όπως ο Π. Π. Γερμανός, 
ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Ανδρέας Λόντος, ο Γεώργιος Σισίνης και κάποιος Νοταράς. Η 
Μάνη αντιπροσωπεύτηκε αποκλειστικά και μόνο από τον Πετρόμπεη, ο οποίος φαί-
νεται ότι δεν ήθελε άλλον Μανιάτη να έχει ανάμιξη στα διοικητικά της Μάνης.

Η συνέλευση στις Καλτετζές ήταν μια προσπάθεια των προκρίτων να χειρα-
γωγήσουν την επανάσταση και στην πρόθεση αυτή θα πρέπει να αναζητήσουμε 
τα πρώτα σπέρματα του διχασμού που ακολούθησε. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης692 
παρουσιάζει διαφορετικά την πρόθεση των προκρίτων: «…Η επανάστασίς μας αύτη 
εκινήθη παρθένος, αγνή και άνευ σκοπού ιδιοτελείας παρά με μόνον τον σκοπόν να 
αποκτήσωμεν τον εθνισμόν μας, ο οποίος ήτο ενταφιασμένος…». Παρακάτω ο ίδιος 
προσθέτει: «…Είναι δε μοναδικόν φαινόμενον εις την ιστορίαν των άλλων εθνών και 
απορίας άξιον, να βλέπη τις εκείνους, οίτινες εγεννήθησαν και ανετράφησαν εις τας 
μεγαλυτέρας τρυφάς, ανθρώπους μεγαλοκτήμονας, μη έχοντας ουδεμίαν ανάγκην, 
ενδεδυμένους ασιατικώς και πολυτελώς και μη μεταχειρισθέντες ουδέποτε όπλον…. 
Να τρέχουσι αυθορμήτως εις τας πλέον επικινδύνους μάχας, πρώτοι από τους στρα-
τιώτας, διά να δώσουν το παράδειγμα της ευτολμίας, να ριψοκινδυνεύσουν μαχόμε-
νοι αυθορμήτως και να αντέχουν εις τόσας κακουχίας και ταλαιπωρίας και εις τόσας 
άλλας επιβουλάς των τυχοδιωκτών (εννοεί τους στρατιωτικούς) αγογγύστως, οίτι-
νες εθυσίασαν πλούτον, δόξαν, ευδαιμονίαν και αυτήν την ύπαρξίν των διά μόνον την 
απελευθέρωσιν και σωτηρίαν της πατρίδος…». 

Οι πρόκριτοι πιθανώς, για να κατοχυρώσουν τουλάχιστον τα δικαιώματά τους 
που είχαν και επί τουρκοκρατίας, προχώρησαν στη συνέλευση των Καλτετζών και 
συνέστησαν γερουσία και στο ιδρυτικό έγγραφο αναφέρεται693: «…κατ’ εύλογον κοι-
νήν ημών γνώμην και απόφασιν όλων των απόντων εκλέξαντες τους φιλογενεστάτους 
κυρίους… καθ’ υπακοήν και συγκατάνευσιν και αυτών εις την κοινήν ημών ταύτην 
πρότασιν· τους διορίζομεν δε να παρευρίσκονται μετά του ενδοξωτάτου κοινού ημών 
αρχιστρατήγου Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και πάντες οι άνωθεν επέχοντες την Γερου-

689. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 243.  Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ.  144. Κ α ν. Δ ε -
λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 223. 

690. Από τους αρχηγούς Θ. Κολοκοτρώνη, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Παναγιώτη Γιατράκο και 
Αναγνώστη Παπαγιαννόπουλο στις 30 Σεπτεμβρίου 1821 δόθηκε παράταση στην Πελοποννησιακή γε-
ρουσία, μέχρι να γίνει γενική συνέλευση της Πελοποννήσου. Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, Κοινοβουλευτική ιστο-
ρία της Ελλάδος, Αθήναι 1935, τόμ. Ά , σ. 254-5.

691. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Α, σ. 111.
692. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 224 και 235.
693. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 223.
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σίαν όλου του δήμου των επαρχιών της Πελοποννήσου (προηγουμένης της ενδοξότη-
τός του) να συσκέπτονται, προβλέπουσι και διοικούσι…». 

Όπως αναφέρει ο Ν. Σπηλιάδης694, υποστηρικτής των στρατιωτικών, όταν ήλθε 
ο Πετρόμπεης στο Λεοντάρι με εκατό Μανιάτες, τον πήραν μερικοί πρόκριτοι και 
τον πήγαν στη μονή των Καλτετζών και στις 26 Μαΐου τον ανακήρυξαν αρχιστρά-
τηγο και προέδρευε της νεοϊδρυθείσας Πελοποννησιακής Γερουσίας, που ορίστη-
κε έδρα της η Στεμνίτσα. Η Γερουσία διόρισε τοπικά συστήματα στις επαρχίες, τις 
εφορείες, από ευνοουμένους της, για να φροντίζουν την ευταξία και ησυχία του τό-
που, την επιστράτευση και τον εφοδιασμό σε τροφές και πολεμοφόδια των στρα-
τευμάτων. Σε άλλο σημείο ο Ν. Σπηλιάδης αναφέρει: «…Οι πλειότεροι των ολιγαρ-
χικών (προκρίτων), της Πελοποννήσου προπάντων, άμα λαβόντες τα όπλα εφαντά-
σθησαν να συστήσωσι τον τιμαριωτισμόν εις την Ελλάδα, αμειβόμενοι με την εξου-
σίαν και δύναμιν των Τούρκων τοπαρχών εις τας επαρχίας έκαστοι, αντί της εξουσίας 
και δυνάμεως την οποίαν είχον οι προεστώτες υπό τους Τούρκους· αλλά οι τιμαριώται 
της Τουρκίας και της Ευρώπης ήσαν πολυκτήμονες, και είχον υποχειρίους τους κατοι-
κούντας εις τα τιμάριά των και καλλιεργούντας τας γαίας των και τους μετεχειρίζοντο 
και εις τον πόλεμον· είχον άρα πραγματικήν δύναμιν· είχον πλούτη, είχον και όπλα· 
ήσαν και οι ίδιοι πολεμικοί και δεν ήθελον να εξαρτώνται αι ζωαί και τα υπάρχοντά 
των από την υπερτάτην εξουσίαν των βασιλέων… Τον τιμαριωτισμόν ασπάζονται και 
οι ολιγαρχικοί εις την Ελλάδα· αλλ’ είναι προ πάντων πτωχοί· αν δέ τινες έχωσι ολίγα 
κτήματα, τα εξ αυτών εισοδήματα δεν επαρκούσι εις τας ανάγκας των. Εφαντάσθη-
σαν λοιπόν να έχωσι υπό την διοίκησίν των τα όπλα των επαρχιών και διά των όπλων 
να κατακυριεύσωσιν εις αυτάς αποκαθιστάμενοι βασιλίσκοι695, και ν’ αρπάζωσι διά 
των όπλων τα δημόσια εισοδήματα και διά τούτων να διατηρώσι και τα όπλα αυτά 
και την πολιτικήν εξουσίαν εις εαυτούς…».

Ο Μιχαήλ Οικονόμου696, γραμματικός του Θ. Κολοκοτρώνη, αναφέρει τα ακό-
λουθα: «…Οι δε αριστοκράται, μη εννοήσαντες ή μη εκτιμήσαντες ως έδει την μετα-
βολήν… ήθελον και ηξίουν, ούτως ειπείν, την φύσιν και την φοράν των πραγμάτων να 
υποτάξουν εις την φιλοδοξίαν και τη θέλησίν  των, μη ανεχόμενοι να βλέπουν ως ισο-
τίμους (τους στρατιωτικούς)… δεν ηδύνατο ο Αναγνώστης (Δεληγιάννης) να βλέπη 
αυτούς εν αξιώμασι, ων εστερούντο έτι, αυτός και οι αδελφοί του, ηξίου ως εφαίνετο, 
να έχη αυτούς υποταγμένους και μπράβους έτι, ως μετεχειρίζετο αυτούς ο πατήρ του, 
ότε ήσαν κάποι…». Συνεχίζοντας γράφει: «…εργαζόμενοι ανενδότως κατώρθωσαν να 

694. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 143-4 και 209-10. Επίσης Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , 
σ. 243, όπου αναφέρονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εφορειών.

695. Τις ιδέες αυτές φαίνεται ότι ενστερνιζόταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, επηρεασμένος από τις 
παροχές της Βενετικής Δημοκρατίας σε όσους πρόσφεραν σε αυτή υπηρεσίες. Γι’ αυτό ίσως ζήτησε, αν 
αληθεύει, να του παραχωρηθούν οι φόροι της Εύβοιας για τις ανάγκες της οικογενείας του. Αυτό όμως 
αναφέρεται σε υποσημείωση από το Σπηλιάδη ως αβέβαιο και φαίνεται μάλλον για κοινωνικό σχόλιο της 
εποχής. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 285.

696. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Α, σ. 110-111.
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πείσωσι τον Πετρόμπεην να αναβή εκ Καλαμών μέχρι Καλτετζών, και εκεί να προ-
καλέση αυτός ως πρόβουλος, αυτούς και άλλους προς σύσκεψιν και σύστασιν αρχής 
τινός…». Από τους 37 συνελθόντες εξελέγησαν έξι και ανακήρυξαν τον Πετρόμπεη 
αρχιστράτηγο και τέλος προσθέτει: «…εσυστήθησαν δ’ έπειτα υπ’ αυτής, ατάκτως 
πάντοτε, ήτοι αυθαιρέτως και μονομερώς· και επαρχιακαί τινές αρχαί, Δημογεροντείαι 
ή Εφορίαι, κατά τύπους και ονόματα διάφορα. –Και καλόν μεν ήτο και η των τοιού-
των τοπικών αρχών σύστασις, αλλ’ η αφορμή, η σπουδή, ο τρόπος και ο πλάγιος σκο-
πός, καθ’ α εγίνοντο, ήσαν σκανδαλώδη ως αυθαίρετα και φατριαστικά και μονομερή, 
διό και πρόξενα πολλών κακών έγιναν έπειτα…».

Από την Πελοποννησιακή Γερουσία έγιναν οι πρώτες προσπάθειες συγκρότη-
σης κράτους. Ορίστηκαν στις επαρχίες έφοροι και εξουσιοδοτήθηκαν να ορίσουν 
εφόρους στα χωριά για να διατηρείται η τάξη, να εξασφαλίζεται η στρατολογία και 
ο εφοδιασμός των επαναστατικών σωμάτων. Έλαβε ακόμη μέριμνα για τις χήρες 
και τα ορφανά του πολέμου, ώστε να τρέφονται από την επαρχία.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν παραβρέθηκε στη συνέλευση των Καλτετζών λόγω 
στρατιωτικών υποχρεώσεων. Πιθανώς διότι δεν θεωρούσε τον καιρό εκείνο κατάλ-
ληλο για να διεκδικήσει την αρχηγία. Παρουσίαζε όμως έντονη δραστηριότητα στα 
πολεμικά μέτωπα και βαθμιαία από «α λ λ ό κ ο τ ο ς  ο δ ο ι π ό ρ ο ς »697, που χαρα-
κτηρίστηκε στην πορεία για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, έγινε η ψυχή της 
επανάστασης.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης698 γράφει: «…Εις την συνέλευσιν αυτήν ευρέθη και ο 
Κολοκοτρώνης προς τον οποίον δεν ήρεσκεν αυτό το σύστημα, αλλ’ απαιτούσε να κά-
μωμεν Γκοβέρνο Μιλιτάρε (στρατιωτική κυβέρνηση) και επειδή δεν εισηκούσθη δεν 
ηθέλεησε να υπογραφθή, μ’ όλας τας παρατηρήσεις και προτροπάς, τας οποίας του 
εκάμαμε άπαντες…».

Ακόμη έλλειψαν από τη συνέλευση των Καλτετζών και οι πρόκριτοι της Αχαΐας, 
ίσως στην ενέργειά τους αυτή υπήρχε κάποια υστεροβουλία για την διεκδίκηση της 
εξουσίας. Αργότερα όμως, όταν ήρθε ο Δημήτριος Υψηλάντης ως αρχηγός, προ-
στέθηκαν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός699, ο Ασημάκης Ζαΐμης και ο Γεώργιος Πα-
γωνόπουλος (ο μετέπειτα μητροπολίτης Αργολίδος Γεράσιμος) από την Καλαμάτα.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, η συνέλευση των Καλτετζών σηματοδότησε 
την αντίθεση στρατιωτικών και πολιτικών ή αριστοκρατών και την απαρχή των εμ-
φυλίων αντιπαραθέσεων. Ο Ιωάννης Φιλήμων γράφει σχετικά700: «…Μέχρι της εν 
Καλτετζαίς συνελεύσεως τα πάντα διετέλουν εν πλήρει αρμονία και ειρήνη, εκάστου 

697. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 280.
698. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 224.
699. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 117. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 209. Βλέπε επιστολή Π. Π. 

Γερμανού κλπ. στην προσπάθειά τους να αναρριχηθούν στην εξουσία. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ 
σ. 471.

700. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 76.
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απασχολουμένου εις μόνον τον πόλεμον. Πρόκριτοι προς αλλήλους και στρατιωτικοί 
μετά προκρίτων συνείχοντο εις σώμα, και υπό μίαν ιδέαν, υπό την μόνην ανάγκην του 
πολέμου. Αλλ’ υπό το προσωπείον των πραγμάτων αι μερικαί δυσαρέσκειαι ήρξαντο 
εκ των Καλτετζών· εν δε τοις Βερβένοις παρίστανται αύται συστηματικώτερον και 
εξυφαίνονται γενικώτεραι, της ύσπληγγος (νήμα αφετηρίας δρομέων) καταπεσού-
σης εκ της παρουσίας του Υψηλάντου. Ιδίως δε της Αχαΐας πρόκριτοί τινές, ως μη συ-
μπεριληφθέντες εν τη Γερουσία, δεινώς έφερον την προτίμησιν του Χαραλάμπου και 
Κανακάρου και την αναμόρφωσιν των γενομένων επεθύμουν διά του Υψηλάντου701, 
προς ον και υπαίνιξαν το τοιούτον, θέλοντες αυτόν εκλεκτικόν ως προς τα πράγματα 
και τα πρόσωπα…».

Ο Αμβρόσιος Φραντζής702 διατυπώνει και αυτός τις σκέψεις του με τα ακόλου-
θα: «…Εάν ήθελε διατηρηθή η κατά το πρώτον έτος της επαναστάσεως διατρέξασα 
αθωότης, η ειλικρίνεια, και ο ενθουσιασμός, και εάν δεν ήθελε διαφθαρή από τινας 
ιδιοτελείς, τότε ήθελε γείνη αναμφιβόλως ισχυρά στρατολογία καθ’ όλα ωφέλιμος…».

Η Μάνη, η οποία πάντοτε προηγείτο στον ανταγωνισμό των οικογενειών, σε 
όλες αυτές τις διεργασίες για τα πρωτεία έμεινε άπραγη. Ο Πετρόμπεης ήταν ο 
αναμφισβήτητος ηγέτης της και κανείς, ούτε στη Μάνη, ούτε στο Μοριά, αμφι-
σβήτησε την πρώτη θέση του. Είχε τον πατριωτισμό να δεχθεί τον Υψηλάντη στην 
πρωτοκαθεδρία αδιαμαρτύρητα. Αλλά είχε και την αφέλεια να θεωρεί ότι διατη-
ρείται εις την κορυφή όταν Φαναριώτες, κληρικοί, κοτσαμπάσηδες, στρατιωτικοί, 
ακόμη και ο Κωλέττης, το τσιράκι του Αλή πασά, συνωθούντο για την πρώτη θέση. 

Οι μάχες στου Λάλα

Οι πρώτες απόπειρες των Ελλήνων επαναστατών κατά του χωριού Λάλα, στο 
οποίο κατοικούσαν εμπειροπόλεμοι Τουρκαλβανοί, απέτυχαν και οι Λαλαίοι άρχι-
σαν να λαφυραγωγούν και να καίνε τα γύρω χωριά703.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης, φοβούμενος μήπως αρχίσουν επιδρομές και προς το μέ-
ρος της Τρίπολης, ζήτησε από το Γεώργιο Πλαπούτα και Νικόλαο Δεληγιάννη να 
καταλάβουν το χωριό Συκιά για να ελέγχεται το πέρασμα. Γύρω από το Λάλα συ-
γκεντρώθηκαν πολλά επαναστατικά τμήματα, καθώς και Επτανήσιοι, οι οποίοι κα-
τασκεύασαν και πυροβολείο στο χωριό Πούσι.

Επειδή η πολιορκία του Λάλα παρατεινόταν και οι Επτανήσιοι είχαν κουρα-
στεί, ζητήθηκε βοήθεια από την Πελοποννησιακή Γερουσία που είχε έδρα τη Στε-

701. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 411-2, επιστολή Π. Π. Γερμανού κλπ. προς τον Υψηλάντη.
702. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 199, υποσημείωση.
703. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 112. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 164 κ.ε. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, 

ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 56. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ.  112 κ.ε. και σ. 140.   Κ α ν . Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 229 κ.ε. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 131 κ.ε. Ι ω ά ν ν α ς  Δ ι α μ α ν τ ο ύ ρ ο υ, (Η 
μάχη του Λάλα) εις Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της  «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε. «, ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 141.
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μνίτσα. Τότε στην πολιορκία του Λάλα πήγαν και λίγοι Μανιάτες704 μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο Βενετσάνος Καπετανάκης, ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος 
Δουράκης. Σε μια αναφορά του Χριστόδουλου Καπετανάκη, από 28 Δεκεμβρίου 
1822, σημειώνεται ότι ήταν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς με τον αδελφό του Βε-
νετσάνο, ο οποίος πήγε στου Λάλα: «...με τους ήμισυ στρατιώτας μας, ομού και με 
άλλα στρατεύματα εις του Λάλα εις αυτήν την παράταξιν των εκεί εχθρών και πάλιν 
από εκεί επέστρεψεν εις Τριπολιτζάν...». Ο Βενετσάνος Καπετανάκης705 σε έκθε-
ση των υπηρεσιών του της 1 Αυγούστου 1833, μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Εις 
Λάλα: Μάχη με τους εν Λάλα Τούρκους επάνωθεν της κωμοπόλεως ταύτης». Σε 
άλλη στήλη που αναγράφεται ο αρχηγός υπό τον οποίο πολέμησε προσθέτει: «Του 
Γ. Πλαπούτα πεσόντος τότε». Για τον Παν. Ποταρόπουλο706 από τους Δολούς, που 
τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο του αγώνος, στα πιστοποιητικά του αναφέρεται 
ότι πολέμησε στου Λάλα υπό τον Βενετζάνο Καπετανάκη. Μεταξύ των στρατιωτών 
που υπηρετούσαν το 1837 δήλωσαν ότι πολέμησαν στου Λάλα ο Α. Καραμπουρ-
νιώτης707 στο σώμα του Αλέξανδρου Δουράκη και ο Παναγιώτης Γιαννακέας708 στο 
σώμα του Κωνσταντίνου Δουράκη.

Ο Γεώργιος Πλαπούτας στις αρχές Ιουνίου κατέλαβε τη θέση Βαστηρά (αναφέ-
ρεται και ως Βασταρά, Μπαστηρά και Μπασταρά), η οποία ήταν πολύ κοντά στου 
Λάλα και από εκεί μπορούσαν οι Έλληνες να πυροβολούν τους Λαλαίους μέσα στο 
χωριό τους. Γι’ αυτό οι πολιορκημένοι έκαμαν επίθεση με μεγάλες δυνάμεις και ο Γ. 
Πλαπούτας εγκαταλείφθηκε με λίγους συναγωνιστές του και αναγκάστηκε να υπο-
χωρήσει υπό μεγάλη πίεση. Από τον καύσωνα και την υπερένταση έχασε τη ζωή του 
και μεταφέρθηκε στο Ελληνικό στρατόπεδο, όπου και τον έθαψαν ως ήρωα.

Οι Λαλαίοι ζήτησαν βοήθεια από το Γιουσούφ πασά της Πάτρας, ο οποίος πήγε 
εκεί και αφού δεν μπόρεσε να διαλύσει το Ελληνικό στρατόπεδο, πήρε μαζί του 
τους Λαλαίους, οι οποίοι έφυγαν για την ανατολή. 

Ο ερχομός του Δημητρίου Υψηλάντη

Από τις 2 Μαρτίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης όρισε τον αδελφό του Δη-
μήτριο ως «Πληρεξούσιο του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής» και τον προόριζε για 
την αρχηγία της Πελοποννήσου. Καθυστέρησε όμως αρκετά και έφθασε από την 
Τεργέστη στην Ύδρα στις 8 Ιουνίου. Αφού τακτοποίησε εκεί και στις Σπέτσες τη 

704. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. Καπετανάκη, έγγρ. αριθ. 2. 
705. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. αριθ. 6, έγγρ. 32028.
706. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 58, έγγρ. 107.
707. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 083.
708. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 087.
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διοίκηση, στις 19 Ιουνίου αποβιβάστηκε στο Άστρος της Κυνουρίας ντυμένος τη 
στολή του Ιερού λόχου709.

Στο Άστρος τον υποδέχθηκαν σημαντικοί ιεράρχες, πρόκριτοι της Πελοπον-
νήσου και αρχηγοί στρατιωτικών σωμάτων,  ο Π. Π. Γερμανός, ο επίσκοπος Βρε-
σθένης Θεοδώρητος, ο Έλους Άνθιμος, ο Αναγνώστης, ο Κανέλλος και ο Πανάγος 
Δεληγιάννης, ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Παναγιώτης Γιατράκος, 
ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος, ο Αναγνωσταράς, 
ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ο Θάνος Κανακάρης, ο Ρήγας Παλαμήδης, ο Νικόλαος 
Ταμπακόπουλος710 κ.ά. Ο Πετρόμπεης όμως έμεινε στα Βέρβενα. Ο Κανέλλος Δε-
ληγιάννης711 συμπληρώνει: «…Εμβήκαμεν αμέσως εις τας λέμβους και ανέβημεν εις 
το πλοίον προς επίσκεψίν του, τον οποίον εύρομεν καθήμενον εις το κατάστρωμα εις 
μίαν πολυτρόναν. Του επροσφέραμεν τας συγχαρητηρίους ευχάς μας διά το εις την 
πατρίδαν αίσιον ευόδιόν του, αλλά μας εδέχθη οσποδαρικώς, ως ηγεμών Φαναριώ-
της, κινών μόνον την κεφαλήν χωρίς να ασηκωθή όρθιος, ή να κινηθή. Μετά τινα δε 
στιγμήν ήλθον ο Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς και ο Κολοκοτρώνης και συντρο-
φία. Τούτους ιδών ανεσηκώθη αμέσως, έτρεξε προς την είσοδον και εναγκαλισθείς 
αυτούς τους εφίλησε κάμνων προς αυτούς τας πλέον τρυφερωτέρας περιποιήσεις και 
ομιλίας. Αυτό το περιστατικόν μας έδωκεν αιτίας δικαιολογημένας να συλλογισθώμεν 
πολύ, αλλά χωρίς να αποδείξωμεν δυσαρέσκειαν τινά εξήλθομεν του πλοίου και έχο-
ντες ετοιμασμένον λαμπρόν στρατιωτικόν γεύμα, συνεφάγομεν άπαντες…». Με τους 
τρόπους του ο Δημήτριος Υψηλάντης δυσαρέστησε τους προκρίτους, οι οποίοι άρ-
χισαν να αντιδρούν στις απαιτήσεις του. Στα Βέρβενα πήγε στις 20 Ιουνίου και την 
επομένη έγινε δοξολογία, όπου μίλησε ο Νεόφυτος Βάμβας που ήταν της ακολου-
θίας του και δυσαρέστησε και αυτός τους προκρίτους με τα λόγια του. Να σημειω-
θεί ότι στις πρώτες επαφές με το Δ. Υψηλάντη οι πρόκριτοι είχαν το φόβο της «Αρ-
χής», δηλαδή της μεγάλης δύναμης που βρισκόταν πίσω από τη Φιλική Εταιρεία712, 
διότι δεν είχε γίνει γνωσό ότι ήταν μύθος. Παρ’ όλα αυτά δεν κατόρθωσε να δράξει 
την εξουσία.

Εάν με τη συμπεριφορά του Δημητρίου Υψηλάντη713 δυσαρεστήθηκαν οι πρό-
κριτοι και οι αρχιερείς, εν τούτοις «…ενέπνευσε η παρουσία του ανδρός απερίγρα-
πτον άνευ υπερβολής λόγου τοις μεν Έλλησι θάρρος και σταθερότητα, τοις δε Τούρ-
κοις του τόπου αψυχίαν και απελπισίαν, καθ’ α και οι ίδιοι ωμολόγουν έπειτα…».

709. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 251 κ.ε. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 292. Ν. Σ π η -
λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 203. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ.  238. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, τόμ. Γ ,́ σ. 
396-8. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 219.

710. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 74. Α. Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 39. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύ-
ματα, σ. 135. Δεν αναφέρεται το όνομα κανενός Μαυρομιχάλη και δεν γνωρίζουμε εάν έγινε σκόπιμα ή 
όχι. Ο Πετρόμπεης είχε μείνει στα Βέρβενα.

711. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 238.
712. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 293.
713. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 397.
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Από τις πρώτες ενέργειες του Δ. Υψηλάντη ήταν να οργανώσει ένα μικρό τμή-
μα τακτικού στρατού, το οποίο εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα και οι κάτοικοί της 
πρόσφεραν στέγη και τροφή στους στρατιώτες. Την εκπαίδευσή τους ανέλαβε ο 
Βαλέστα714 με βοηθό τον Κοβερνάντη.

Ο Δ. Υψηλάντης ζήτησε να διαλυθεί η Πελοποννησιακή Γερουσία και να ανα-
τεθεί σε αυτόν κάθε πολιτική και στρατιωτική εξουσία715. Αυτό δεν έγινε δεκτό από 
τους Γερουσιαστές και γενικότερα τους προκρίτους716. Μια αντίδραση στην παντο-
κρατορία, την οποία απαιτούσε ήταν, όταν ζήτησαν οι Τούρκοι του κάστρου της 
Μονεμβασίας να παραδοθούν, το ότι απαίτησε η παράδοση να γίνει στο όνομά του. 
Ο Βρεσθένης Θεοδώρητος πρότεινε και πέτυχε να παραδοθεί το κάστρο στο όνομα 
του Ελληνικού Έθνους717. 

Για το θέμα της απαίτησης του Δημητρίου Υψηλάντη να διαλυθεί η Πελοποννησι-
ακή γερουσία ο Σπ. Τρικούπης718 έγραψε: «…Ο Υψηλάντης ήξευρεν ότι έως τότε ηγνό-
ουν οι Πελοποννήσιοι, δηλαδή η πολυθρύλητος Αρχή ήτον απάτη· και όμως εν ονόματι 
της Αρχής απήτησεν ευθύς την κατάργησιν της Γερουσίας και την εις χείρας του συγκέ-
ντρωσιν όλης της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Αλλ’ οι άρχοντες της Πελοπον-
νήσου απέκρουσαν την απαίτησιν ταύτην ως υποδουλούσα και εξευτελίζουσα αυτούς· 
επροθυμήθησαν όμως και συμπράκτορά των εν τη γερουσία να τον παραλάβωσι, και 
πρόεδρον αυτής να τον αναγορεύσωσι, και μηδέν έργον να τη επιτρέψωσι άνευ της γνώ-
μης αυτού· και αυτός ο Μαυρομιχάλης, όστις επρώτευεν, έσπευσε να τον τιμήση ως ανώ-
τερόν του· αλλ’ ουδεμία τοιούτου είδους παραχώρησις ευχαρίστη τον Υψηλάντην· ήθελε 
να είναι μόνος αυτός η υπερτάτη εξουσία και όλοι οι άλλοι υπό τας διαταγάς του…».

Ο Thomas Gordon719 γράφει για τη διάσταση απόψεων μεταξύ του Δ. Υψηλά-
ντη και των προκρίτων τα ακόλουθα: «…Ο Υψηλάντης αποσκοπούσε σε απόλυτη 
εξουσία, ενώ οι πρόκριτοι ήθελαν να εγκαθιδρύσουν μίαν ολιγαρχική τυραννία και να 
διατηρήσουν το κάθε τι κάτω από την παλιά κηδεμονία τους, με μόνη εξαίρεση την 
επιθυμία τους για εξάλειψη των Τούρκων…».

Οι διαφωνίες μεταξύ Δημ. Υψηλάντη και προκρίτων γρήγορα έφθασαν σε αδι-
έξοδο και ο Υψηλάντης έφυγε από τα Βέρβενα για να πάει στην Καλαμάτα. Ο Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης720 έστειλε τον Αναγνωσταρά και τον Παπαφλέσσα και 

714. Χ ρ. Β υ ζ α ν τ ί ο υ, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρατειών και μαχών ων 
μετέσχε ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833, επιμ. Ε. Πρωτοψάλτη, σ. 24.

715. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 135. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 292.
716. Π .  Π .  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 117. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  ό.π., σ. 74. Α. Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 

40. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ.135. 
717. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 223.
718. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 292.
719. T h o m a s  G o r d o n,  ό.π., τόμ. Ά , μέρος 2, σ. 67.
720. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  ό.π., σ. 75. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 117. Α. Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 41. Ν. 

Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 213-4. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 141. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απο-
μνημονεύματα, σ. 138, επειδή αναφέρθηκε ότι οι Μανιάτες απείλησαν τους εξαγριωμένους εναντίον των 
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τον γύρισαν πίσω και πήγε στο στρατόπεδο των Τρικόρφων. Ο λαός, όταν πληρο-
φορήθηκε ότι έφυγε ο Δημήτριος Υψηλάντης, στράφηκε εναντίον των προυχόντων 
και υπήρξε η πρόθεση να τους σκοτώσουν. Ο Πετρόμπεης προσπάθησε να τους 
αποτρέψει με τα λόγια του, αλλά τελικά τους καθησύχασε ο Θ. Κολοκοτρώνης. 

Ο Ν. Σπηλιάδης721 αναφέρει ότι οι προύχοντες κατηγόρησαν το Δημήτριο Υψη-
λάντη ότι ήθελε να επιβάλει τον τακτικό στρατό και οι διάφοροι οπλαρχηγοί φοβή-
θηκαν, διότι θα έχαναν τη δύναμή τους.

Ο Αμβρόσιος Φραντζής, ο οποίος εκφράζει τις απόψεις των προκρίτων, κατηγο-
ρεί το Δημήτριο Υψηλάντη: «…Ο Δ. Υψηλάντης ιδών τας αρνήσεις των προτάσεών του 
εβουλήθη μετά τινων των μετ’ αυτού και του Αναγνωσταρά ολέθρια κατά των προυχό-
ντων…». Πολλοί από τους προεστούς, όπως ο Ζαΐμης, ο Χαραλάμπης, ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός κ.ά. αναχώρησαν από τα Βερβενα και πήγαν στα στρατόπεδα για να 
είναι ασφαλείς. Ο Φραντζής προσθέτει ακόμη ότι ο Πετρόμπεης παρέμενε στο σπίτι 
τού Ιω. Αδραχτά στα Βέρβενα μαζί με άλλους προεστούς, όταν ακούστηκε μεγάλη 
οχλαγωγία και ταραχή. Αιτία ήταν ο Αναγνωσταράς και ο Γρηγόριος Δικαίος, οι οποίοι 
είχαν διαδώσει ότι οι προεστοί διώχνουν το Δημήτριο Υψηλάντη. Ο λαός όρμησε να «…
ξεσχίση τους εν τη οικία του Ιω. Αδραχτά συνηγμένους προκρίτους…», όπου βρισκόταν 
ο Πετρόμπεης και ο Θ. Κολοκοτρώνης. Τους εμπόδισε ο Α. Κονδάκης και η φρουρά 
του Πετρόμπεη από Μανιάτες: «…διά της πειθούς και της βίας…». Τελικά βγήκε ο Θ. 
Κολοκοτρώνης και τους ηρέμησε. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Αναγνωσταράς και ο 
Γρηγόριος Δικαίος έφυγαν τότε για τις Κερασιές και από εκεί πήγαν στα Τρίκορφα. Στη 
Ζαράκοβα ήταν συγκεντρωμένοι οι πρόκριτοι και αναφέρεται από την πλευρά τους ότι 
οι περί τον Δ. Υψηλάντη αποφάσισαν πάλι να τους φονεύσουν. Έγινε αντιληπτή η πρό-
θεσή τους και ειδοποιήθηκαν οι πρόκριτοι, όμως με προτροπή του Βρεσθένης έσπευσε 
σε βοήθεια τους ο Παναγιώτης Γιατράκος και δεν έγινε τίποτα722.

Στις 2 Ιουλίου ο Δ. Υψηλάντης πήγε στα Τρίκορφα και αμέσως φρόντισε την 
οργάνωση του στρατού και διόρθωσε πολλά από τα άτοπα που συνέβαιναν εκεί, 
π.χ. απομάκρυνε τις γυναίκες και τα παιδιά που έμεναν κοντά στους άνδρες τους 
κ.ά. Πέτυχε η συγκέντρωση των επαναστατών να πάρει όψη στρατοπέδου723. Ανα-
φέρεται724 ακόμη ότι ο Δημήτριος Υψηλάντης πλήρωνε τους μισθούς των Μανια-
τών που ήταν εκεί μαζί με τον Πετρόμπεη.

προκρίτων, γράφει ότι: «...Οι δε Μανιάται όσοι ήσαν εκεί με τους Μαυρομιχαλαίους δεν τους εφοβέρισαν, 
αλλά μάλιστα τους εγλυκομίλησαν με λόγια καλά και ο ίδιος ο Π. Μαυρομιχάλης τους εσυμβούλευσε τους 
αποστάτες και με όρκο τους υπεσχέθη, ότι θα στείλουν να τον φέρουν οπίσω τον Πρίγκιπα Υψηλάντη, όστις 
επήγε εις Λεοντάρι...». Από τον Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 293, αναφέρεται ακόμη ότι βρέθηκαν 
στα Βέρβενα λίγοι Μανιάτες και άλλοι στρατιώτες ακόλουθοι των προκρίτων και εμπόδισαν την πρώτη 
ορμή των φιλοταράχων. 

721. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 215.
722. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 253 κ.ε.
723. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 111.
724. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 215.
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Ο Θ. Κολοκοτρώνης725 αναφέρει ότι, όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης ήταν στα 
Τρίκορφα και οι πρόκριτοι στη Ζαράκοβα, δημιουργήθηκε πάλι θέμα ασυμφωνίας, 
διότι ο Υψηλάντης ζήτησε κάτι και οι πρόκριτοι το αρνήθηκαν. Τότε οι στρατιώτες 
το έμαθαν και θέλησαν να τους σκοτώσουν. Το πληροφορήθηκε ο Κολοκοτρώνης 
και πήγε στους άρχοντες, όπως γράφει, και τους είπε να το υπογράψουν για να κα-
τευνασθεί και αυτός ο αναβρασμός..

Ο Δημήτριος Υψηλάντης δεν είχε τα προσόντα που απαιτούσαν οι καιροί για 
να μπορέσει να δαμάσει την αρχομανία των προκρίτων. Έκανε και το σφάλμα να 
μην εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τη δύναμη που του έδινε η αγάπη του λαού στα 
Βέρβενα, ώστε να επιβληθεί σε όλους726.

Οι πρόκριτοι είχαν εξουσία, η οποία πήγαζε από το λαό, διότι ασκούσαν σημα-
ντική επιρροή σε υψηλό ποσοστό στους κατοίκους της επαρχίας τους. Βέβαια δεν 
έλειπαν και οι εχθροί και αντίπαλοί τους. Διέθεταν χρήματα για να έχουν ιδιωτι-
κά στρατιωτικά σώματα και να τα εφοδιάζουν με τα αναγκαία. Η οικονομική δυ-
νατότητα των προκρίτων αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της επανάστασης. Εί-
ναι αναμφισβήτητο, ότι χωρίς τη συμμετοχή των προκρίτων727 δεν θα προόδευε η 
επανάσταση του 1821. Θα υπήρχε ίσως μόνο ένα ξέσπασμα αγανάκτησης του λαού 
εναντίον των Τούρκων και θα ακολουθούσε εκτόνωση και σφαγή των Ελλήνων. 
Ασχέτως με τα αρνητικά σημεία της μετέπειτα πολιτείας των προκρίτων, δεν μπο-
ρεί να αμφισβητηθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν στην κινητοποίηση 
κατά την έναρξη της επανάστασης. 

Ο Πετρόμπεης, ως αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, δεν ανέπτυξε, όπως 
όφειλε να κάνει, κάποια δραστηριότητα για να γίνει αποδεκτός από το στρατό και 
να έχει τη δυνατότητα να τον κατευθύνει. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ο αρχι-
στράτηγος αλλά, όπως τον χαρακτηρίζουν ορισμένοι, ένα είδος «επίτιμου» αρχι-
στρατήγου. Αν ο Πετρόμπεης ήταν χαρισματικός ηγέτης θα μπορούσε να έχει μαζί 
του λαό και στρατό και να παραμερίσει τους προκρίτους. Δεν το προσπάθησε όμως 
και δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί τους.

Την ίδια δυνατότητα είχε και ο Δ. Υψηλάντης, αλλά δεν πολιτεύθηκε αποφα-
σιστικά. Ακολούθησε και η καταστροφή του στρατού του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και τελείωσε ως ηγέτης. Διακρίθηκε όμως για την 
ανδρεία του, την εντιμότητα και την ανιδιοτέλειά του, που δύσκολα θα μπορούσα-
με να βρούμε σε άλλους επιφανείς ηγέτες της επανάστασης.

725. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 127, Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 76. Α . Κ ο ν τ ά κ η, ό.π., σ. 41. 
Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ.  231.

726. «Αν ο Υψηλάντης είχε τόσην πολιτικήν τόλμην όσην έδειξε πάντοτε ανδρείαν εν πολέμω, η περί-
στασις εκείνη ήτον αρμοδιωτάτη να τον περιβάλη ην επεθύμει εξουσίαν...». Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. 
Ά , σ. 293.

727. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 173, όπου αναφέρει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης, μιλώντας 
στο Φωτάκο για τους κοτζαμπάσηδες, είπε: «...Αν γελάσθηκαν και έκαμαν την επανάστασιν, ήλπιζαν να 
κληρονομήσουν τους Τούρκους και να γίνουν αυτοί εις τον τόπον των, αλλ’ αργά το εσυλλογίσθηκαν...».  
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Από τις διακριθείσες μορφές της επανάστασης στο Μοριά μόνον ο Θ. Κολοκο-
τρώνης είχε ικανότητες στρατιωτικού ηγέτη, αλλά δεν μπόρεσε και αυτός να ξεπε-
ράσει την ταπεινή καταγωγή του και την προηγούμενη πολιτεία του. Ίσως έπρεπε 
να έχει περισσότερα προσόντα, περιορισμένη ιδιοτέλεια και να δείχνει περισσότε-
ρη συνέπεια στους φίλους και συνεργάτες του. 

Οι πόλεμοι στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Ο Χουρσίτ728 πασάς, που πολιορκούσε τον Αλή πασά στα Γιάννενα, όταν πλη-
ροφορήθηκε την επανάσταση στην Πελοπόννησο, έστειλε αμέσως επαρκείς στρα-
τιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των στασιαστών. Στην Τρίπολη είχε αφήσει 
τα χαρέμια του και τους θησαυρούς του και δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να δια-
κινδυνεύσουν.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Χουρσίτ έστειλε πρώτα τον Κεχαγιά του, 
το Μουσταφά, που βάδισε με 3.500 Τουρκαλβανούς χωρίς εμπόδια στην ειρηνική 
μέχρι τότε δυτική Στερεά Ελλάδα, και στις αρχές Μαΐου έφθασε χωρίς αξιόλογη 
αντίσταση στην Τριπολιτσά. Ακολούθησε ένα άλλο εκστρατευτικό σώμα που ξε-
κίνησε στις 9 Απριλίου από τα Ιωάννινα με αρχηγό τον Κιοσέ Σαλήχ Μεχμέτ, τον 
οποίο συνόδευε και ο Ομέρ Βρυώνης, πασάς του Βερατίου, ο οποίος ήταν η ψυχή 
και ο νους της επιχείρησης. Μαζί τους είχαν 8.000 πεζούς και 800 ιππείς729 και 
επρόκειτο στην πορεία τους να αυξήσουν τη δύναμή τους με στρατολογία. Αντικει-
μενικός στόχος ήταν να καταστείλουν κάθε επαναστατική κίνηση στην ανατολική 
Στερεά Ελλάδα και στη συνέχεια να βαδίσουν δια του Ισθμού της Κορίνθου κατά 
των επαναστατών της Πελοποννήσου.

Στις 23 Απριλίου ο Κιοσέ Μεχμέτ και ο Ομέρ Βρυώνης πέρασαν το Γοργοπότα-
μο, που φύλασσε ο Αθανάσιος Διάκος με τα γνωστά αποτελέσματα, και στις 8 Μα-
ΐου τους αντιμετώπισε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στο Χάνι της Γραβιάς. Οι Τούρκοι 
παρέμειναν εκεί μια εβδομάδα για να θάψουν τους νεκρούς τους και οι Έλληνες 
εκμεταλλευόμενοι την ηπιότητά τους στην αντιμετώπιση της επανάστασης, πέτυ-
χαν να τους καθυστερήσουν μερικές ημέρες ακόμη με συνομιλίες, τα γνωστά «κα-
πάκια», στα οποία πρωτοστατούσε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος730.

728. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 191 κ.ε. και 364 κ.ε. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123 
κ.ε. και 217-8. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 238 κ.ε. και τόμ. Β́ , σ. 65 κ.ε. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 169.  Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 246 κ.ε. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η άμυνα των Δερβενίων 
Μεγαρικής κατά την έναρξη της επαναστάσεως του 1821, Πρακτικά πρώτου Συνεδρίου Κορινθιακών 
ερευνών, Αθήνα 1975, σ. 25 κ.ε.

729. Αναφέρεται και ο αριθμός 14.000 στρατιωτών. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 123.
730. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 365 κ.ε.
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Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου έφθασαν οι Τούρκοι στη Λειβαδιά, η οποία 
βρισκόταν ήδη υπό ελληνικό έλεγχο731. Οι Τούρκοι συνέστησαν στους Έλληνες 
να υποταγούν και να παραδώσουν τα όπλα με αντάλλαγμα την αμνηστία. Οι προ-
τάσεις όμως αυτές δεν έγιναν δεκτές. Οι κάτοικοι της Λειβαδιάς, ενθουσιασμένοι 
από την πρόσκαιρη ελευθερία τους, δεν παρέδωσαν την πόλη τους, προκειμένου 
να αποφύγουν τις ωμότητες των Τούρκων, αλλά έμειναν στα σπίτια τους, πιστεύο-
ντας ότι θα μπορούσαν να τα υπερασπίσουν. Μεταξύ των Ελλήνων επικρατούσε η 
γνώμη ότι είχαν τη δυνατότητα να διώξουν εύκολα τους Τούρκους, ακόμη και μόνο 
με τα ξύλα. 

Στις 10 Ιουνίου732 οι Τούρκοι εισόρμησαν στην πόλη και αφού έσφαξαν χίλιους 
από τους κατοίκους της, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πήραν αιχμαλώτους άλλες 
δύο χιλιάδες πεντακόσιους από αυτούς. Μόνο 600 μπήκαν στο κάστρο και οχυρώ-
θηκαν. Μετά από λίγο είδαν από εκεί ψηλά τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους 
να καίγονται. Μερικοί από τους συγγραφείς δεν αναφέρουν ότι έγιναν σφαγές και 
αιχμαλωσίες. Το κάστρο, το οποίο δεν ήταν εφοδιασμένο, πολιορκήθηκε από τον 
Ομέρ Βρυώνη και ήταν βέβαιο ότι χωρίς εφοδιασμό δεν μπορούσαν να παραμεί-
νουν πολιορκημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μαθαίνοντας η Πελοποννησιακή Γερουσία733 και η στρατιωτική ηγεσία του 
Μοριά την προέλαση προς νότο των Τούρκων πασάδων, αποφάσισαν να στείλουν 
Πελοποννησικά στρατεύματα για να συμπαρασταθούν στους Ρουμελιώτες και να 
εμποδίσουν την κάθοδο των Τούρκων στο Μοριά.

Στις αρχές Ιουνίου πήγε στη Ρούμελη στρατιωτική βοήθεια από το Μοριά, πε-
ρίπου 700 άνδρες. Πρώτοι έφθασαν στο χωριό Στεβενίκο, ένα κοντινό χωριό στη 
Λειβαδιά ο Ηλίας Μαυρομιχάλης734, ο Νικήτας Σταματελλόπουλος, ο Νικ. Δηλη-
γιάννης, ο Νικόλαος Σολιώτης κ.ά., τους οποίους εγκατέστησε ο Οδυσσέας Αν-

731. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 365. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 6 και ο Μ ι χ. Ο ι -
κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 169, αναφέρουν ότι οι Τούρκοι έφθασαν έξω από τη Λειβαδιά στις 25 Ιουνίου 
και κατέλαβαν την πόλη στις 29 Ιουνίου.

732. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 366. Π . Π . Γε ρ μ α ν ο ύ , ό.π., σ. 114. Αντίθετα αναφέρεται 
ότι οι Τούρκοι βρήκαν την πόλη έρημη κατοίκων και την πυρπόλησαν. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 
σ. 218. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 169, αναφέρει ότι έκαψαν μέρος της πόλης και δεν κάνει 
λόγο για σφαγές και αιχμαλωσίες.

733. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 6. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 217. Ο Ι ω. Φ ι λ ή μ ω ν, 
ό.π., τόμ. Δ ,́ σσ. 74 και 101, γράφει ότι από τα Βέρβενα ο Δημ. Υψηλάντης εξέδωσε διαταγές για την 
ενίσχυση της πολιορκίας της Πάτρας και του στρατού που φυλούσε τα στενά της Μαγαρίδος στα οποία 
πήγαν ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο Νικόλαος Πε-
τμεζάς , ο Γεώργιος Χελιώτης κ.ά.

734. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 217, 219. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 367 κ.ε. Μ ι χ. 
Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 169-170. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 248, γράφει ότι οι 
Μανιάτες ήταν 150 και οι Πελοποννήσιοι 300. Ο Σταυριανός Καπετανάκης σε αναφορά του το 1833 στην 
επιτροπή εκδουλεύσεων έγραψε ότι πήγε στην ανατολική Ελλάδα με τον Ηλία Μαυρομιχάλη. Γ. Α. Κ., 
φάκ. Κ96. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 45.
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δρούτσος στο χωριό Σούρπη (σημερινή ονομασία Ανάληψη), που βρίσκεται σε 
απόσταση επτά χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Λειβαδιάς.

Η άφιξη των Πελοποννησίων, ιδιαίτερα των Μανιατών735, ενθουσίασε τους κα-
τοίκους. Η είδηση: «Ο Βεηζαδές έφθασε στο Στεβενίκο» αναπτέρωσε το ηθικό τους. 
Την τροφοδοσία736 των Πελοποννησιακών στρατευμάτων ανέλαβε η Εφορεία της 
Κορίνθου.

Ένα άλλο σώμα, που το αποτελούσαν Πελοποννήσιοι και Μανιάτες, βάδιζε την 
επομένη ημέρα προς τη Γρανίτσα (4 χλμ. ΝΑ της Λειβαδιάς). Οι Μοραΐτες προπο-
ρεύονταν και πίσω τους ακολουθούσαν ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης737, ο Σταυ-
ριανός Καπετανάκης και ο Ηλίας Σαλαφατίνος με Μανιάτες. Οι πρώτοι έχασαν το 
δρόμο και αντί να πάνε στη Γρανίτσα, έπεσαν πάνω σε ισχυρή τουρκική δύναμη, η 
οποία είχε έδρα τη μονή της Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να δεχθούν 
την επίθεσή τους και να διαλυθούν. Ο Κυριακούλης738 πήγε στην Πέτρα, δέχθηκε 
όμως και εκεί τουρκική επίθεση και αποσύρθηκε στο Κριεκούκι (Ερυθραί). Ο Σταυ-
ριανός Καπετανάκης και ο Ηλίας Σαλαφατίνος πήγαν στη Σούρπη (Ανάληψη).

Οι Έλληνες739 που βρίσκονταν έξω από το φρούριο ήρθαν σε συνεννόηση με 
τους εντός και συμφωνήθηκε τα ελληνικά σώματα να χτυπήσουν τους Τούρκους, 
ώστε οι πολιορκημένοι να βρουν ευκαιρία για έξοδο. 

Στις 17 Ιουνίου ο Ηλίας Μαυρομιχάλης740 και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος από τη 
Σούρπη (Ανάληψη) έγραψαν στους Υδραίους ότι συγκεντρώνουν στρατό για να χτυ-
πήσουν τους Τούρκους που πολιορκούσαν το φρούριο της Λειβαδιάς: «…οίτινες, 
αφού μετά ορμής (δι’ επιβουλής μερικών αχρείων ομογενών μας) εισέβησαν εις ταύτην 
την πολιτείαν και την εκατάκαυσαν, κατασφάζοντες τους αδελφούς χριστιανούς άνδρας 
τε γυναίκας και παιδία, επολιόρκησαν και το φρούριον, εις το οποίον κατέφυγον υπέρ 
τα χίλια ντουφέκια εξών από τα γυναικόπαιδα, και του υστερήματος του νερού ζητούν 
να προσκυνήσουν, οπού εις τούτο καθημερινώς πάσχει ο τύραννος…».  

Ο Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης741 γράφει σχετικά: «...Εν τω μεταξύ η κατάστασις 
των πολιορκουμένων στο φρούριο της Λεβαδείας, ενόπλων και αμάχων υπολογιζομέ-
νων σε 2.000, είχεν αποβή απελπιστική, λόγω ελλείψεως εφοδίων και συνεχούς βομ-
βαρδισμού. Ζητούν βοήθειαν από το στρατόπεδον Σούρπης. Πράγματι ο Ηλίας και ο 
Οδυσσεύς με επιστολές της 16 Ιουνίου από Σούρπην προς ναυάρχους του στόλου εις 
Ναύπακτον, και 17 Ιουνίου προς Υδραίους πληροφορούν ότι: «Ημείς καταγινόμεθα 

735. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 367.
736. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)210. 
737. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)225.
738. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 170.
739. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 368.
740. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Ζ ,́ σ. 233.
741. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης ήρως Βελτετσίου και Στύρων Ευβοίας, Λακω-

νικαί Σπουδαί 17(2004)32.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 215

Η πορεία των Τούρκων στρατηγών και οι θέσεις των Ελλήνων. Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη.
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ολοέν εις το να συνάζωμεν στράτευμα και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων». Και 
παρακάτω συμπληρώνουν: «Διά νυκτός εστείλαμεν δύο ανθρώπους να τους ιδεά-
σουν διά να έχουν υπομονήν δύο ή τρεις ημέρας, οπού να ετοιμασθώμεν και ημείς, 
αφού ορμήσωμεν ημείς απ’ έξω, να κινηθώσι και αυτοί (οι πολιορκημένοι), και ελπί-
ζομεν δυνάμει του Τιμίου Σταυρού να φανώμεν νικηταί»».

Η επιχείρηση αυτή, που έγινε στις 20 Ιουνίου, δεν είχε αίσια εξέλιξη. Κατά τη 
νυκτερινή πορεία των Ελλήνων προς το κάστρο μερικοί άνδρες του Γκούρα, που 
προηγούνταν, από λάθος πυροβόλησαν άλλους Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους 
εξέλαβαν ως Τούρκους και έλειψε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Κατόπιν αυ-
τού ανέβαλαν την προσπάθεια για άλλη ημέρα.

Ο στρατηγικός Ομέρ Βρυώνης742 δεν περίμενε πότε οι Έλληνες θα του επιτε-
θούν και πάλι, αλλά πήρε αυτός την πρωτοβουλία και αιφνιδιαστικά επιτέθηκε νύ-
χτα εναντίον του ελληνικού στρατοπέδου της Σούρπης743, όπου ήταν ο Ηλίας Μαυ-
ρομιχάλης, ο Σταυριανός Καπετανάκης, ο Ηλίας Σαλαφατίνος κ.ά. Οι φρουροί 
του στρατοπέδου, που ήταν από τους κατοίκους της περιοχής, κοιμούνταν και δεν 
ειδοποίησαν τους Έλληνες για τη νυχτερινή επίθεση των Τούρκων. Ως αποτέλε-
σμα, οι φρουροί σκοτώθηκαν και οι στρατιώτες τού στρατοπέδου αιφνιδιάστηκαν 
και διασκορπίστηκαν. Τελικά κατέληξαν στη μονή του Οσίου Λουκά και από εκεί 
τους οδήγησε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στα Βίλια.

Ο Ν. Σπηλιάδης744 μας δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες: «…ούτοι (οι Τούρκοι) 
προλαβόντες εκινήθησαν εναντίον εκείνων εις την Σούρπην, εύρον τους σκοπούς κοι-
μωμένους, τους εφόνευσαν, και ήδη ήθελον καταπλακώσει αίφνης τους Έλληνας και 
ήθελον τους καταστρέψει. Ταύτα συνειδώς ο Παλλάσκας, απατά τον Κιοσέ Μεχμέτ 
και τον Ωμερβριώνην, λέγων ότι καταισχύνη τοιούτοι στρατάρχαι και τοιούτος φο-
βερός στρατός να φοβώνται ολίγους κλέπτας, και το τυμπανάκι να μην αναγγέλη την 
πορείαν των. Ήρχισαν λοιπόν να χτυπώσι τα τυμπανάκια, και επειδή ο εχθρός ήτο 
πλησίον, τα ήκουσαν οι Έλληνες και αμέσως έφυγον και διεσκορπίσθησαν όπου έκα-
στος ηδύνατο να σωθή…».

Μεταξύ των Ελλήνων τραυματιών στη Σούρπη ήταν και ο Μιχαήλ Νικ. Καπε-
τανάκης745. Η εκστρατεία αυτή των Τούρκων έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς από 
τους πολιορκημένους να βγουν από το κάστρο, ενώ οι υπόλοιποι συνθηκολόγησαν 
και οι Τούρκοι τους φέρθηκαν με επιείκεια.

742. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 218. 
743. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, τόμ. Γ ,́ σ. 369
744. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 218. Περιληπτικά αναφέρεται στο γεγονός και ο Ι ω. Φ ι λ ή -

μ ω ν, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 368.
745. Στο Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη αναφέρεται ο τραυματισμός του στο πόδι. ΓΑ Κ , Αρχ. Βλαχ., 

φάκ. 266, έγγρ. 30. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί  73, αριθ. φακ. 11-12. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές 
του 1821, Καλαμάτα 2005, σ. 164. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σ. 408.
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Αναχαίτιση της τουρκικής προέλασης  προς το Μοριά

Ο Κιοσέ Μεχμέτ και ο Ομέρ Βρυώνης από τη Λειβαδιά βάδισαν ενωμένοι μέχρι 
τη Θήβα και εκεί χώρισαν οι δρόμοι τους. Ο Κιοσέ Μεχμέτ έμεινε στη Θήβα και 
από εκεί αποφάσισε να διασχίσει τον Κιθαιρώνα για να φθάσει στα Μέγαρα, αλλά 
δεν το κατόρθωσε εύκολα. Αρχικά μετά από ανεπιτυχείς επιχειρήσεις προτίμησε να 
προσπαθήσει να πείσει τους Έλληνες να προσκυνήσουν. 

Ο Ομέρ Βρυώνης προχώρησε από τη Θήβα και πήρε το δρόμο για τη Χαλκίδα, 
την Αθήνα και την Ελευσίνα. Από εκεί υπήρχαν δύο δρόμοι προς τα Μεγάλα Δερ-
βένια, ο ένας περνούσε ανάμεσα από τα βουνά Πατέρας και Τρικέρατο και ο άλ-
λος, που ήταν παραθαλάσσιος, περνούσε από τον Κερατόπυργο746 (Λουτρόπυργο) 
και έφθαναν στην πεδιάδα της Μεγαρικής747. Από εκεί πήγαινε ο δρόμος προς τον 
Ισθμό της Κορίνθου, περνώντας από τα Μεγάλα Δερβένια748 και η δίοδος σε αυτά 
ήταν στα μεσόγεια σε ίσες αποστάσεις από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο.

Μετά τη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου στο χωριό Σούρπη (Ανάληψη) 
της Λειβαδιάς, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και ο Νικηταράς συγκέντρωσαν τους στρα-
τιώτες τους στη μονή του Οσίου Λουκά, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Λειβαδιάς. 
Από εκεί βάδισαν ανατολικά προς το Κριεκούκι (Ερυθραί), όπου συναντήθηκαν με 
τον Κυριακούλη749 και συμφωνήθηκε, ο μεν Κυριακούλης που είχε τότε τους στρα-
τιώτες του στα χωριά Κόκλα και Κριεκούκι να πάει να φυλάξει τα Μεγάλα Δερβέ-
νια της Μεγαρικής (Γεράνεια όρη), ο Νικηταράς να πιάσει τον Κερατόπυργο και 
ο Ηλίας να μείνει στην Κάζα και με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής να 
οργανώσει αμυντική γραμμή στις διαβάσεις του Κιθαιρώνα.

Οι Έλληνες είχαν δύο γραμμές άμυνας, η πρώτη ήταν στον Κιθαιρώνα και η 
δεύτερη ήταν στα Μεγάλα Δερβένια. Από τη Λειβαδιά υπήρχαν δύο δρόμοι για να 
προχωρήσει κανείς νοτιότερα. Ο ένας πήγαινε στο χωριό Κόκλα, που είναι βόρεια 
από τον Κιθαιρώνα και ο άλλος δια μέσου των Θηβών έφθανε στο Κριεκούκι (Ερυ-
θραί), που βρισκόταν βόρεια κι αυτό του Κιθαιρώνα. Περνώντας τα στενά της Κά-
ζας, που διασχίζουν κάθετα τον Κιθαιρώνα, φθάνει  ο οδοιπόρος στη Μεγαρική πε-
διάδα και για να προχωρήσει στο Μοριά πρέπει να περάσει ακόμη από τα Μεγάλα 
Δερβένια. 

746. Η περιοχή της Ελευσίνας (Θριάσιο πεδίο) χωρίζεται από την περιοχή των Μεγάρων με το βου-
νό Πατέρας, του οποίου το νοτιοδυτικό άκρο προς τη θάλασσα ονομάζεται Τρικέρατο. Το βουνό Πατέ-
ρας αφήνει μια δίοδο στο σημείο που αρχίζει το Τρικέρατο και άλλη μια μεταξύ του Τρικέρατου και της 
θάλασσας, εκεί ευρίσκεται ο Κερατόπυργος, στον οποίο οχυρώθηκε ο Νικήτας Σταματελλόπουλος. Ν. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 219. Σήμερα ο Κερατόπυργος ονομάζεται Λουτρόπυργος και βρίσκεται 
δύο χλμ. ΝΔ των διοδίων της Ελευσίνας.

747. Βλέπε χάρτη της περιοχής του Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η.
748. Περιγραφή της τοποθεσίας γίνεται από τον Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η. Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης 

κλπ, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)35 κ.ε.
749. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ.  Δ ,́ σ. 273. 
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Ο Ιω. Φιλήμων συνεχίζει, αναφερόμενος στις ενέργειες του Κιοσέ Μεχμέτ 
πασά, γράφει σχετικά: «…Πολλάκις αλλά μάτην, επειράθη ο Μεχμέτ πασάς την διά-
λυσιν των περί την Κάζαν ελληνικών σωμάτων, συγκειμένων εκ Λακώνων ολίγων και 
των κατοίκων της Μεγαρικής υπό την αρχηγίαν του Ηλία Μαυρομιχάλου. Άλλοτε ζη-
μιών και άλλοτε ζημιούμενος, εις ουδέν ήλθεν ποτέ αποτέλεσμα…».

Ο Μπεηζαντές Ηλίας στις 29 Ιουνίου ήταν στον Προφήτη Ηλία, που είναι κο-
ντά στο Χάνι της Κάζας και στα Βίλια. Μαζί του ήταν οι εκπρόσωποι των κατοίκων 
από τα Μέγαρα, τα Κούντουρα, τα Βίλια, την Περαχώρα και τα Μπέσια. Ο Ηλίας 
Μαυρομιχάλης μαζί με τους στρατιώτες από τα Μέγαρα και τα Κούντουρα κρα-
τούσαν την τοποθεσία Προφήτης Ηλίας, ενώ οι υπόλοιποι ήταν στη θέση Καρύδι, 
όπως αναφέρεται σε επιστολή του Ηλία στο θείο του Κυριακούλη750.

Επιστρέφοντας ο Σαλαφατίνος751 από τη Σούρπη (Ανάήψη), μετά τη διάλυση 
του ελληνικού στρατοπέδου, ανήκων στην ομάδα του Ηλία Μαυρομιχάλη, εγκατα-
στάθηκε στο Κριεκούκι (Ερυθραί) που βρίσκεται προς βορράν του Κιθαιρώνος και 
στρατοπέδευσε με Δερβενοχωρίτες. Ο Κιοσέ Μεχμέτ επιτέθηκε στο Κριεκούκι και 
στη μάχη που ακολούθησε κινδύνευσε ο Σαλαφατίνος και σκοτώθηκαν 41 Έλλη-
νες και 70 Τούρκοι. Τελικά οι Τούρκοι υποχώρησαν. 

Από τον Σπ. Τρικούπη752 πληροφορούμεθα ότι ο Κιοσέ Μεχμέτ έστειλε στρα-
τεύματα  και χτύπησαν τους Έλληνες που ήταν στο Κριεκούκι (Ερυθραί). Εκεί βρι-
σκόταν Δερβενοχωρίτες με αρχηγό τον Ηλία Σαλαφατίνο. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν 
με ορμή και προσωρινά τους απώθησαν. Οι Έλληνες ξαναγύρισαν στο Κριεκούκι 
και πολεμώντας τους Τούρκους πλήρεις θάρρους τους κατεδίωξαν μέχρι την πε-
διάδα, όπου όμως δέχτηκαν επίθεση του τουρκικού ιππικού και είχαν 27 νεκρούς. 
Στη σύγκρουση αυτή κινδύνευσε ο Ηλίας Σαλαφατίνος.

Ο Ιωάννης Φιλήμων753 γράφει σχετικά: «…Όταν εισέπλευσεν εις τον Κορινθιακόν 
κόλπον ο τουρκικός στόλος754… Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης εστρατοπέδευσε τότε κατά 
το Κριεκούκι. Και ουδέν μεν εγένετο κίνημα σοβαρόν του Μεχμέτ πασά, οι περί αυτόν 
όμως προσέβαλον ακολούθως το Κριεκούκι, όπου πεισματωδώς εισήλθον και βιασθέ-
ντες εξήλθον· διωκόμενοι δε εν τω πεδίω παρά των Ελλήνων, ενθουσιασθέντων και 

750. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η άμυνα των Δερβενίων της Μεγαρικής κατά την έναρξη της επαναστάσεως 
του 1821, Πρακτικά Ά  Τοπικού Συνεδρίου Κορινθιακών ερευνών (Κόρινθος 1974) Αθήναι 1975, σ. 27.

751. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)399.
752. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 7-8. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 170-1, αναφέρει 

ότι ο Κιοσέ Μεχμέτ έμεινε στην περιοχή της Λειβαδιάς και Θηβών και έδωσε μερικές μάχες «…προς δι-
άλυσιν και των λοιπών εκεί υπαρχόντων τυχόν ελληνικών στρατευμάτων, μετά τινας μικράς συγκρούσεις 
ευκόλως κατορθώθη και τούτο…»

753. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ.  Δ ,́ σ. 273-4. 
754. Επειδή τον καιρό της πτώσης της Τριπολιτσάς ο τουρκικός στόλος έμπαινε στον Κορινθιακό 

κόλπο, υπήρχε ο φόβος μήπως τα πλοία μεταφέρουν Τούρκους στρατιώτες από την Στερεά Ελλάδα στην 
Πελοπόννησο. Για τον λόγο αυτό ο Ηλίας Σαλαφατίνος κατόπιν διαταγής πήγε στο στρατόπεδο της Κο-
ρίνθου, Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)401..
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εκτεθέντων, οι ιππείς αυτών στρέψαντες αντικατεδίωξαν τούτους, μόλις διασωθέντες 
μετά αγώνα πολύν επί ενός υψώματος. Ανηρέθησαν τότε Τούρκοι μεν περί τους τεσ-
σαράκοντα, Έλληνες δε δεκαεπτά, επανελθόντες οι πρώτοι εις τας Θήβας και οι δεύ-
τεροι εις την Κάζαν». 

Ο Ιωάννης Π. Μαυρομιχάλης οχυρώθηκε στην Κάζα μαζί με τον Ιωάννη Γιαν-
νουλέα από το Λεύκτρο, το Νικ. Μπουτανέα από τη Μικρή Μαντίνεια και το Στρα-
τάκο, ο οποίος θα πρέπει ίσως να ήταν ένας από τους Κυβέλους της Μηλιάς, οι 
οποίοι φέρονταν και με αυτό το επίθετο ή από την περιοχή του Κολοκυνθίου. 

Στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είχε στρατοπεδεύσει ο Ιωάννης Κατσανός 
(αδελφός του Η. Σαλαφατίνου) και μετά από μερικές ημέρες δέχθηκε επίθεση των 
Τούρκων, οι οποίοι αποκρούστηκαν. Το μόνο που κατάφεραν οι εχθροί ήταν να 
εκτοπίσουν τους Έλληνες από το κοντινό χωριό Βίλια και να το κάψουν.

Σε παρακείμενο προμαχώνα της μονής του Οσίου Μελετίου (κοντά στο χωριό 
Μάζι-Οινόη) οχυρώθηκαν 60-70 άνδρες, πολλοί από τους οποίους ήταν Δερβενο-
χωρίτες, υπό τις οδηγίες του Αθανάσιου Καρύγιαννη755 από τη Γιάννιτσα (Ελαιο-
χώρι Καλαμάτας), ο οποίος ακολουθούσε τους Μαυρομιχαλαίους. Δέχθηκαν και 
αυτοί μεγάλη τουρκική επίθεση και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, που πολεμούσε με 
επιτυχία τους Τούρκους σε κοντινή θέση, από φόβο μήπως δειλιάσουν οι υπερα-
σπιστές της μονής του Οσίου Μελετίου πήγε σε βοήθειά τους με 800 στρατιώτες, 
όπως αναφέρεται «…έτρεξε διά μέσου των εχθρών ξιφήρης, εισεπήδησε εις τον προ-
μαχώνα και ούτω και ο προμαχών διετηρήθη, και οι Τούρκοι, πυρ βαλλόντες εις το 
μοναστήρι, έφυγον μετά ταύτα και οι Έλληνες…». 

Ο Ιωάννης Φιλήμων συνεχίζει με τα ακόλουθα: «…Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης ωχυ-
ρωμένην έσχε την μονήν του Αγίου Μελετίου, και διωρισμένον εκεί τον Καρίγιαννην, 
ένα των αξιωματικών αυτού, μετά εξήκοντα όλων στρατιωτών. Κατά της θέσεως αυ-
τής κινηθέντες μετά οκτώ ημέρας οι υπό τον Μεχμέτ πασάν, επολιόρκησαν τον Κα-
ρίγιαννην· ο δε Μαυρομιχάλης δραμών διήλθε διά των εχθρών, και την πολιορκίαν 
διέλυσε θανατώσας ικανούς, ενώ αυτός απώλεσε δύο μόνους και πληγωθέντας ελαβε 
πέντε μόνους…».

Βλέποντας οι Πελοποννήσιοι ότι έμειναν λίγοι στην περιοχή, ενώ οι Τούρκοι 
ήταν πολλοί και δυνατοί, ιδιαίτερα διότι είχαν και ιππικό, πήγαν στα μεγάλα Δερ-
βένια μαζί με τους υπόλοιπους και έκτοτε έπαυσαν οι μεταξύ τους συγκρούσεις.

Ο Κιοσέ756 Μεχμέτ πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης, όπως αναφέρθηκε, όταν ηρέ-
μησε το μέτωπο της Λειβαδιάς προχώρησαν στη Θήβα και από εκεί χώρισαν οι 

755. Ο Αθανάσιος Καρύγιαννης ήταν μικροοπλαρχηγός από τη Γιάννιτσα (σήμερα λέγεται Ελαιο-
χώρι και βρίσκεται 8 χλμ. ανατολικά της Καλαμάτας), εξεστράτευε δε πάντοτε με τους Μανιάτες. Ση-
μαντική ήταν η συμβολή του στην καταστροφή του Δράμαλη, όπου γίνεται λόγος γι’ αυτόν. Μετά την 
απελευθέρωση τοποθετήθηκε στη Βασιλική Φάλαγγα ως ανθυπολοχαγός μαζί με τους Μανιάτες. ΓΑ Κ, 
Οθωνικό Αρχείο, Υπουργ. Στρατιωτικών, Μ/Α, φάκ. 428, και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η καταστροφή του 
Δράμαλη το 1822 και η οικογένεια Καρύγιαννη της Γιάννιτσας; Ιθώμη 39-40(1996)85.

756. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 219-20.
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δρόμοι τους. Ο Ομέρ Βρυώνης κατευθύνθηκε προς τη Χαλκίδα (14 Ιουλίου) για 
να πάει από εκεί στην Αθήνα (20 Ιουλίου) να λύσει την πολιορκία της ακρόπολης 
και κατόπιν να προχωρήσει προς την Ελευσίνα και τα Μεγάλα Δερβένια. Στη Χαλ-
κίδα ενώθηκε με τον Ομέρμπεη της Καρύστου και έφθασαν μαζί μέχρι την Ελευ-
σίνα, την οποία πυρπόλησαν. Εκεί, ο Ομέρμπεης πληροφορήθηκε ότι ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος με τον επίσκοπο Καρύστου Νεόφυτο βάδισαν εναντίον της πόλης του 
και αμέσως γύρισε στον τόπο του. Κατόπιν αυτού και της πληροφορίας ότι ο Μπε-
ϋράν757 πασάς απέτυχε να περάσει τα Βασιλικά για να έρθει σε επικουρία, ο Ομέρ 
Βρυώνης, αφού παρέμεινε περίπου ένα μήνα στην περιοχή των Μεγάρων758, δεν 
επέμεινε περισσότερο να σπάσει την άμυνα στα Μεγάλα Δερβένια, αλλά στις αρχές 
Σεπτεμβρίου επέστρεψε στη βάση του.

Ο Ιωάννης Φιλήμων759 γράφει ότι στις αρχές Οκτωβρίου οι στρατιώτες είχαν 
ήδη εγκαταλείψει την αποστολή τους στη Στερεά Ελλάδα και είχαν πάει για τα λά-
φυρα της Τριπολιτσάς760 και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Ομέρ Βρυώνη, επιστρέ-
φοντας να εισβάλει από την Αττική στην περιοχή της Κάζας. Συνεχίζοντας την πε-
ριγραφή των γεγονότων του Οσίου Μελετίου, σημειώνει: «…Μετά δε ταύτα ο εκ της 
Αττικής αναδρομήσας Ομέρ Βρυώνης εκινήθη, τη 3 Οκτωβρίου, κατά της Ισσού (Βί-
λια), κωμοπόλεως παρά τη Κάζα μεγάλης, και μετά μικρόν ακροβολισμόν εισελθών, 
μέρος αυτής επυρπόλησε. Εκείθεν διευθύνθη μετά εξ ώρας κατά του Αγίου Μελετίου, 
φέρων και τηλεβόλα μικρά, και νικήσας απετέφρωσε την μονήν. Ούτε ο Ηλίας Μαυ-
ρομιχάλης υπήρχε τότε κατά τας θέσεις εκείνας, ούτε η φρουρούσα την μονήν ελληνι-
κή δύναμις ικανή οπωσδήποτε ήτο ένεκα της γενομένης λιποταξίας των στρατιωτών 
διά την Τρίπολιν. Μετά δε το συμβάν της Ισσού και του Αγίου Μελετίου οι κάτοικοι 
της Μεγαρικής επεδόθησαν εις την εξασφάλισιν των αδυνάτων μελών…».

Όταν ο Ομέρ Βρυώνης κατευθυνόταν στην Ελευσίνα, ο Κυριακούλης εκινείτο ανά-
μεσα στα Μεγάλα Δερβένια και στον Κερατόπυργο (Λουτρόπυργο), ο οποίος ελέγχει 
τη μια δίοδο από το Θριάσιο πεδίο (Ελευσίνα) προς την περιοχή των Μεγάρων. Ο Νι-
κήτας Σταματελλόπουλος ήταν στρατοπεδευμένος στον Κερατόπυργο. Στις 27 Ιουλίου 
ο Κυριακούλης πήγε στον Κερατόπυργο761 απ’ όπου έστειλε επιστολή.

757. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 126. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 233. Μ ι χ. Ο ι κ ο -
ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 173. Τον Αύγουστο του 1821 ο Μπεϋράν πασάς με 8.000 άνδρες, οι περισσότεροι 
των οποίων ήταν ιππείς, κατέβηκε από τη Μακεδονία στη Στερεά Ελλάδα με αποστολή να ενωθεί με τις 
άλλες τουρκικές στρατιές του Κιοσέ Μεχμέτ και του Ομέρ Βρυώνη και να εισχωρήσει στην Πελοπόννη-
σο για να συντελέσει στην καταστολή της επανάστασης. Όταν στις 26 Αυγούστου έφθασε στα Βασιλικά 
της Λοκρίδος, υπέστει δεινή ήττα και τελικά η εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο 
ματαιώθηκε.

758. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 248.
759. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 274.
760. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 274.
761. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)211..
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Σε επικουρία του Κυριακούλη, εκτός από το Νικηταρά, είχαν έρθει αργότερα ο 
Αντώνιος Μαυρομιχάλης762, ο Γρηγόριος Δικαίος, ο Πάνος Κολοκοτρώνης763 κ.ά. 
Αλλά για τα λάφυρα της Τριπολιτσάς δεν έμεινε κανένας στη θέση του.

Στις 6 Αυγούστου ο Δημήτριος Υψηλάντης είχε εκδόσει διαταγή η οποία έγρα-
φε764: «Αρχηγοί και καπεταναίοι, προκηρύξατε εις πάντας τους στρατιώτας σας όσους 
στέλνετε εις τα Δερβένια, ότι θέλουν έχουν εκ των λαφύρων της Τριπολιτσάς το ανά-
λογον πρώτοι από όλους και καπεταναίοι και στρατιώται και περισσοτέραν τιμήν παρ’ 
ημών και παρά της πατρίδος, δια τούτο σας διορίζομεν να καταγράφετε τα ονόματα 
των εκεί πεμπομένων στρατιωτών, δια να τα παρουσιάσετε προς ημάς εν καιρώ· τους 
δε μη ακολουθούντας, μήτε μένοντας εκεί, αλλά λιποτακτούντας και αφήνοντας το 
εκεί διωρισμένον πόστον, βεβαιώσατέ τους, ότι δεν έχουν μήτε σπίτι, μήτε ζωντανά, 
μήτε πατρίδα, αλλά θέλει τους αναποδογυρίσει η πατρίς, ως προδότας και φιλότουρ-
κους. Την 6 Αυγούστου 1821. Δημήτριος Υψηλάντης κλπ.». 

Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης Κατσανός και ο Αθανάσιος Καρύγιαννης 
άφησαν τα στενά του Κιθαιρώνα και πήγαν στα Μεγάλα Δερβένια για να ενισχύ-
σουν την άμυνα του τόπου. Από εκεί γύρισαν στην Πελοπόννησο. Τον Σαλαφατί-
νο765 τον κράτησαν ο Υψηλάντης, ο Πετρόμπεης και ο Θ. Κολοκοτρώνης στην πο-
λιορκία του κάστρου της Κορίνθου και τον τοποθέτησαν στο Πεντεσκούφι, ενώ 
τον (;Πέτρο) Λιναράκο στη θέση Κάκαβα. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης οδήγησε στην 
πολιορκία της Κορίνθου τον Κιαμήλμπεη766 για να πείσει τους πολιορκημένους να 
παραδώσουν την πόλη. Η παράδοση έγινε λόγω της στέρησης τροφών. Οι δύο πα-
σάδες, αφού έμαθαν ότι έπεσε η Τριπολιτσά, αναχώρησαν από την Θήβα για να 
επιστρέψουν στα ίδια. Αργότερα ο Ηλίας Μαυρομιχάλης πήγε στην Αθήνα767.

Ο τουρκικός στόλος στον Μεσσηνιακό κόλπο

Στα μέσα Αυγούστου ο τουρκικός στόλος οδηγούμενος από τον Καρά Αλή768 
έμενε αδρανής στη Ρόδο και εκεί ενώθηκε με μοίρα του Αιγυπτιακού στόλου από 
14 πλοία υπό τον Ζιμπραλτάρ. Ο Ιωάννης Φιλήμων συνεχίζει: «...εκεί απελθών αγ-
γλικός δρόμων, εβεβαίωσε την εις τα ίδια επιστροφήν και την μεταξύ αυτών ασυμφω-
νίαν των ελληνικών πλοίων· ενεχείρισε δε, όσα εκ των φρουρίων της Πελοποννήσου 

762. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)434.
763. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 219.
764. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 142. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 128-9.
765. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)401.
766. Στη συνοδεία του Κιαμήλμπεη συμμετείχε και ο Δημήτριος Τζαν. Κουτήφαρης. Γ. Α ν α π λ ι ώ -

τ η, Πέτρου Κουτήφαρη: Ιστορικές Σημειώσεις, «Αρχείον» Μεσσηνίας 38-39(1959)199.
767. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)400. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ 

σ. 274 
768. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 181.
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και του Καπετάνια-βεγή εκ των Συβότων εκόμισε γράμματα, διαλαμβάνοντα περί μεν 
του φρουρίου Κορώνης, ότι ουκ είχεν πλέον των δεκαπέντε ημερών τροφήν, διδομέ-
νου εκάστου του ημερεσίου άρτου εξ εκατόν δραμίων· περί δε του της Μεθώνης, ότι 
μόλις επαρκεί διά 25 ημέρας και καθεξής...». Ο Καρά Αλή από τη Ρόδο είχε σκοπό 
να πλεύσει στην Αίγυπτο, αλλά Άγγλοι πλοίαρχοι που κυκλοφορύσαν στην ανα-
τολική Μεσόγειο, τον βεβαίωσαν ότι είχε αποσυρθεί ο ελληνικός στόλος και τον 
παρότρυναν να πάει στο Μεσσηνιακό κόλπο. Ο Καρά Αλή από τη Ρόδο πήγε στην 
Κρήτη και παρέλαβε άλλα 10 πλοία με 2.000 Τουρκαλβανούς και με όλο το στόλο 
του κατευθύνθηκε στο Μεσσηνιακό κόλπο. 

Τα τουρκικά πλοία στις 24 Αυγούστου εφοδίασαν με ρύζι και παξιμάδι τη Με-
θώνη και την Κορώνη769 και μπήκαν μέσα στο Μεσσηνιακό κόλπο. Δύο από τα 
Τουρκικά πλοία λέγεται ότι άραξαν μπροστά στο Αλμυρό770. Σε επιστολή από το 
Μαραθονήσι του Πιέρου Μαγγιόρου Γρηγοράκη και του Παναγιώτη Βενετσανάκη 
στους Υδραίους και Σπετσιώτες αναφέρονται τα ακόλουθα: «...Απόψε με επίτηδες 
μας ειδοποίησαν ότι η αρμάδα η οθωμανική ήλθε βέβαια εις Κορώνην και Νεόκα-
στρον· άραξαν και δύο εις το Αλμυρόν. Λέγουν όμως ότι είναι πολλά αδύνατη, επειδή 
και απέθαναν πολλοί από ασθένειαν όπου είχον...».  

Οι Μανιάτες κινητοποιήθηκαν για να υπερασπίσουν τον τόπο τους από την 
τουρκική απόβαση. Σε αναφορά του Χριστόδουλου Καπετανάκη771 από τις 28 
Δεκεμβρίου 1822 αναφέρεται ότι: «...Προς τούτοις επισημειούμεν ότι επέρσι οπού 
εμφανίσθη εις τούτα τα μέρη ο εχθρικός στόλος εκστρατεύσαμεν αμέσως μετά του 
καπετάν Διονυσίου Τρουπάκη με όσους στρατιώτας εδικούς μας, και άλλους ακό-
μα εβγάλαμεν από τα χωρία, ενδυναμώνοντες όλα τα παράλια, και εις τα κάστρα εις 
αντιπαράταξιν των εχθρών...».

Μερικά από τα πλοία του τουρκικού στόλου επιτέθηκαν εναντίον των σκαφών 
των Σπετσιωτών Γκίκα Μπόταση και Αναστασίου Ανδρούτσου, τα οποία επέστρε-
φαν από την πολιορκία και άλωση του Νεοκάστρου και λόγω εναντίων ανέμων 
κατέφυγαν στις Κιτριές772. Οι Σπετσιώτες ναύτες, όταν είδαν τα τουρκικά πλοία 
να ετοιμάζονται για επίθεση, έβγαλαν κανόνια στη στεριά, τα τοποθέτησαν στους 

769. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 182. Όπως γράφει ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 52, 
οι Τούρκοι της Κορώνης, όταν είδαν τα πλοία του στόλου τους, έκαψαν την πόλη για να μην ξανάρθουν 
οι Έλληνες και συνεχίζει: «…εθρασύνθησαν δε τόσον ιδότες τον στόλον, ώστε απεκεφάλισαν τον επίσκοπον 
Κορώνης Γρηγόριον, και εκ των προκρίτων τον Κωνσταντή Λαχανά και τον Γεώργιον Τσακόπουλον, ους κα-
τοικούντας την πόλιν είχαν μεταφέρει επί της πρώτης εισβολής των Ελλήνων εις την ακρόπολιν· έρριψαν δε 
έξω των τειχών τα πτώματά των».

770. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , σ. 245. Α. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχεία Κοινότητος 
Ύδρας, τόμ. Ζ ,́ σ. 334. 

771. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Οικογ. Καπετανάκη, φάκ. 2, έγγρ. αριθ. 1.
772. Ήταν τα πλοία που μετέφεραν τα λάφυρα του Νεοκάστρου μαζί με τον επίσκοπο Μεθώνης 

Γρηγόριο και τον Πρωτοσύγκελλο Χριστιανουπόλεως Αμβρ. Φραντζή. Είναι λάθος ότι ήταν εκεί για να 
περιπλέουν εκείνα τα παράλια. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 234.
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βράχους των Κιτριών και κανονιοβολούσαν τα εχθρικά πλοία, ενώ συγχρόνως πυ-
ροβολούσαν και δια των όπλων εμποδίζοντας να πλησιάσουν τα τουρκικά πλοία. 
Με τον τρόπο αυτό προστατεύτηκαν τα ελληνικά καράβια, τα οποία υπέστησαν μι-
κρές μόνο ζημιές και αργότερα βρήκαν ευκαιρία να φύγουν για τις Σπέτσες773. 

Στις 26 Αυγούστου ο Καρά Αλή έπλευσε μποστά από την παραλία της Καλα-
μάτας και επιβίβασε στρατό στις βάρκες, προκειμένου να κάνει απόβαση. Με την 
ενέργεια αυτή πίστευε ότι ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων θα εγκατέλειπαν το στρατό-
πεδο των πολιορκητών της Τριπολιτσάς, για να σπεύσουν στα σπίτια τους να προ-
στατεύσουν τις οικογένειές τους. Αυτό θα έδινε ευκαιρία στους πολιορκημένους να 
κατανικήσουν τους λίγους Έλληνες που θα είχαν απομείνει στην πολιορκία και η 
επανάσταση των Ελλήνων θα είχε διαφορετική εξέλιξη.

Ο τουρκικός στόλος είχε πλησιάσει την ακτή της Καλαμάτας και όλα έδειχναν 
ότι θα έκανε απόβαση. Στην πόλη αυτή βρισκόταν το σώμα του τακτικού στρατού, 
το οποίο σχημάτισε ο Δημήτριος Υψηλάντης, όταν ήταν στα Βέρβενα, και ανέθεσε 
τη διοίκησή του στο Γάλλο Βαλέστα (Baleste)774, ο οποίος διέθετε μόνο 250 νεο-
σύλλεκτους άνδρες. Οι στρατιώτες είχαν παραταχθεί αραιά ο ένας δίπλα στον άλ-
λον κατά μήκος της παραλίας και ο αριθμός τους φαινόταν μεγάλος. Έφεραν τη 
στολή των ιερολοχιτών, δηλαδή ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και είχαν όπλα λογ-
χοφόρα. Κάθε ένας στρατιώτης είχε φτιάξει δίπλα του ένα μικρό λόφο από άμμο 
και συγχρόνως ηχούσαν τα τύμπανα και οι σάλπιγγες, ώστε να δίνουν όψη μεγα-
λοπρεπή στην αμυντική παράταξη. Ακόμη, εκτός από τους τακτικούς, υπήρχαν και 
εκατό Μανιάτες του Παναγιώτη Μούρτζινου-Τρουπάκη που βρισκόντουσαν στην 
Καλαμάτα.

Με τον τρόπο αυτό πέτυχαν οι Έλληνες να ματαιώσουν την σχεδιαζομένη τουρ-
κική απόβαση, διότι θεωρήθηκε ότι υπήρχαν μεγάλες και καλά οργανωμένες στρα-
τιωτικές μονάδες που καθιστούσαν την αποβατική επιχείρηση επισφαλή775. Γι’ 
αυτό οι Τούρκοι φάνηκαν πολλές φορές να ετοιμάζονται για δράση, αλλά τελικά 
υπερίσχυον οι δισταγμοί.

Ο Τουρκικός στόλος, αφού παρέμεινε επί μια περίπου εβδομάδα στο Μεσσηνι-
ακό κόλπο, αναχώρησε για την Πάτρα. Ο Διονύσιος Κόκκινος γράφει για τις συνέ-

773. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 53. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 234, όπου αντί Κιτριών 
γράφει ότι τα πλοία κανονιοβόλησαν το Αρμυρό. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 151, γράφει Κιτρι-
ές ή Αλμυρό.  Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 250-1.

774. «…Ο συνταγματάρχης ούτος Γάλλος το γένος, υπηρέτησε την πατρίδα του στρατιωτικώς μέχρι της 
ειρήνης του 1814· έκτοτε μετέβη εις Κρήτην όπου διέμεινε εξ έτη πλησίον του μετερχομένου το εμπόριον 
πατρός του και εντεύθεν έλαβε την αφορμήν να διδαχθή την ελληνικήν γλώσσαν και να γνωρίση τα ελληνικά 
ήθη…». Εκπαιδευτής ήταν ο Ιταλός Γουβερνάντης.  Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 53.

775. Χ ρ. Β υ ζ α ν τ ί ο υ, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρατειών και μαχών ων 
μετέσχε ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 24. Τ h. G o r d o n, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 84.
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πειες της τουρκικής απόβασης τα ακόλουθα776: «Η ματαίωση αυτής της τουρκικής 
αποβάσεως έσωσε την Καλαμάτα από ασφαλή καταστροφήν, διότι η αποβατική 
δύναμις του τουρκικού στρατού δεν ήτο μικρά, και απήλλαξεν το στρατόπεδον των 
Τρικόρφων σοβαράς ενοχλήσεως».

Η τουρκική ναυτική επιχείρηση στο Μεσσηνιακό κόλπο777 είχε δυσάρεστα απο-
τελέσματα για τους Τούρκους που είχαν μείνει μετά την απελευθέρωση της Καλα-
μάτας, διότι όπως αναφέρεται, ενθουσιάστηκαν με την παρουσία του στόλου τους 
και απειλούσαν με  εκδίκηση τους Έλληνες, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να 
θανατωθούν. Αναφέρεται ότι ο Βαλέστα εμπόδισε την εκτέλεση εξήντα Τούρκων.

Αφού ο τουρκικός στόλος ενίσχυσε το κάστρο της Πάτρας, προχώρησε στον 
Κορινθιακό κόλπο και στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα άλωσης της Τριπολιτσάς, έκα-
ψε το Γαλαξείδι και αιχμαλώτισε τα 28 γαλαξειδιώτικα καράβια778.

Στις 2 Οκτωβρίου ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης779 από την Τριπολιτσά έγρα-
ψε στους Σπετσιώτες: «…έστειλα το συμπέθερό μου κύριον Παναγιώτην Χατζήν, με 
μερικούς στρατιώτας διά να σταθή αυτού διά την φύλαξιν του νησίου σας διά το ύπο-
πτον·… την προχθές εστείλαμεν αρκετάς δυνάμεις εις τα παράλια του Νεοκάστρου και 
εις Μοθωκόρωνα…».

Οι όμηροι της Τριπολιτσάς

Πριν από την έναρξη των επαναστατικών κινητοποιήσεων των Ελλήνων οι 
Τούρκοι, με την υποψία ότι μπορεί να προετοιμάζεται επανάσταση με τη συνδρο-
μή ξένης χώρας, κάλεσαν αρχιερείς και προκρίτους στην Τρίπολη. Με τον τρόπο 
αυτό κρατούσαν τους πιθανούς ηγέτες της μελλοντικής επανάστασης στα χέρια 
τους. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως αναφέρθηκε, κάλεσαν και τον Πετρόμπεη 
με την πρόφαση να συσκεφθούν για τα ζητήματα της Πελοποννήσου. Ο Πετρό-
μπεης υπαγόταν στον Τούρκο ναύαρχο και όχι στον πασά της Τριπολιτσάς και θα 
μπορούσε να αρνηθεί. Τον προέτρεψαν όμως να στείλει ένα ή δύο παιδιά του, για 
να αρθούν οι υποψίες των Τούρκων για ελληνική επανάσταση. Πράγματι από τους 
πρώτους έφθασε στην Τριπολιτσά ο γιός του Αναστάσης.

Οι αρχιερείς και πρόκριτοι της νοτίου Πελοποννήσου σε σύσκεψη αποφάσισαν 
να πάνε στην Τριπολιτσά για να καθησυχάσουν τους Τούρκους. Αντίθετα από την 
Αχαΐα780 δεν παρουσιάστηκαν και εύρισκαν διάφορες προφάσεις για να κωλυσιερ-

776. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π. τόμ. Γ΄, σ. 250.
777. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 182.
778. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 276.
779. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 261. 
780. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 27.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 225

γούν. Τελικά ξεκίνησαν, αλλά στο δρόμο τους συνάντησαν έναν προσποιούμενον 
τον ταχυδρόμο, ο οποίος ήταν βαλτός από τους ίδιους και τούς έδωσε γράμμα δή-
θεν από Τούρκους αγάδες, που τους συμβούλευαν να μην παρουσιαστούν, διότι θα 
τους σκοτώσουν.

Μεταξύ των ομήρων που συμμορφώθηκαν με τις εντολές της Διοίκησης, εκτός 
από τον Αναστάση Μαυρομιχάλη, ήταν ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλα-
μάτας Χρύσανθος Παγώνης, καταγόμενος από τη Μεγάλη Μαντίνεια, ο Πανάγος 
Κυριακός πρόκριτος της Καλαμάτας, ο Ιωσήφ Ανδρούσης κ.ά. Όπως αναφέρεται, 
όταν περιορίστηκε στις 20 Μαρτίου ο Ιμπραήμ Αρναούτογλου, αγάς των Καλαβρύ-
των, διαδόθηκε στην Τρίπολη ότι τον σκότωσαν και ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι και 
ζητούσαν να σφάξουν τους ομήρους και τους περιόρισαν για λόγους ασφαλείας. Ο 
Νικ. Σπηλιάδης781 γράφει: «…Τότε η εξουσία συγκαλέσασα όλους τους αρχιερείς και 
προεστώτας, τους περιώρισε είς τινα θάλαμον εις την κατοικίαν του Πασά…».

Η είδηση αυτή διαδόθηκε όχι ως περιορισμός, αλλά ως φυλάκιση ή εκτέλεση, 
και με την απελευθέρωση της Καλαμάτας ο Πετρόμπεης έγραψε στους Τούρκους 
της Τριπολιτσάς782 ότι οι κάτοικοι της Μεσσηνίας επαναστάτησαν και συγκεντρώ-
θηκαν δέκα χιλιάδες στην Καλαμάτα και αυτός πήγε εκεί, για να διασώσει τους 
Τούρκους. Δεν έγινε όμως πιστευτός. Οι Τούρκοι του τόπου με την πεποίθηση ότι 
πίσω από την ελληνική κινητοποίηση θα ήταν οι Ρώσοι,  έστειλαν 10-12 από τους 
«ωμότερους δολοφόνους» για να τους σφάξουν, αλλ’ ο διερμηνέας Σταυράκης Ιω-
βίκης783 παρουσιάστηκε στον Καϊμακάμη, ο οποίος και αποσόβησε τον κίνδυνο. 

Η αγωνία της οικογενείας Μαυρομιχάλη είχε κορυφωθεί, διότι είχε στείλει τον 
Αναστάση στο στόμα του λύκου. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης784 από το Λεοντάρι έγρα-
ψε στους Τούρκους της Τριπολιτσάς, ότι βρίσκεται με 30.000 εξεγερμένους Έλλη-
νες για τη φυλάκιση των αρχιερέων και προκρίτων. Οι Τούρκοι δεν τον πίστεψαν 
και τον επέκριναν.

Μετά τη μάχη στο Λεβίδι και την ήττα των Τούρκων με σημαντικές απώλειες, 
ο όχλος ξεσηκώθηκε πάλι εναντίον των αρχιερέων και προκρίτων και ζητούσε να 
σφαγούν. Ο Καϊμακάμης785 όμως ήθελε να τους παρουσιάσει στο Χουρσίτ κι εκεί-
νος να αποφασίσει. Ακολούθησε η εκτέλεση των υπηρετών, για την οποία έγινε λό-
γος στη μάχη του Λεβιδίου. Μετά από τα γεγονότα αυτά τους έκλεισαν σε μια φρι-
κτή φυλακή, από την οποία λίγοι βγήκαν ζωντανοί.

781. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 29-30. Ι ω σ ή φ Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 215 κ.ε.  
Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 161 κ.ε., 

782. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 64-5.
783. Όπως γράφει ο Ηλίας Σαλαφατίνος: «...ο Ιωβίκης εφάνη κατά την ομολογίαν των εν Τριπόλει 

ημετέρων,  χείρων των ωμοτέρων Τούρκων...». Η λ ι α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 18.
784. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 86-7.
785. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 89-90.
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Όπως αναφέρει ο Αμβρόσιος Φραντζής786, στο Λεβίδι οι Τούρκοι βρήκαν  τσά-
ντες με γράμματα και διπλώματα πεντηκονταρχίας και εκατονταρχίας τα οποία 
είχε χορηγήσει ο Βρεσθένης Θεοδώρητος. Ο διερμηνέας Σταυράκης Ιωβίκης τα 
διάβασε στους ομήρους και τους απείλησε ότι όλοι θα γίνουν ψητοί στη σούβλα.

Στα μέσα Απριλίου ο Πετρόμπεης787 έστειλε τον ιερομόναχο και δάσκαλο Γερά-
σιμο Παπαδόπουλο να προτείνει στους Τούρκους την ανταλλαγή των ομήρων με 
τους αιχμαλωτισθέντες Τούρκους της Καλαμάτας, για την οποία έχει γίνει σχετική 
αναφορά.

Όταν στις αρχές Μαΐου ήρθε στην Τριπολιτσά ο Κεχαγιάς788 του Χουρσίτ, απο-
φυλάκισε τους προκρίτους και τους μίλησε με ηπιότητα και τους υποσχέθηκε να 
χορηγηθεί πλήρης αμνηστία στους επαναστάτες και τους ζήτησε να γράψουν 
γράμματα στους εξεγερμένους και να τους συμβουλεύουν να ζητήσουν συγγνώμη. 
Έστειλαν είκοσι κομιστές γραμμάτων στις επαρχίες αλλά κανείς δεν επέστρεψε.

Η κατάσταση στην Τριπολιτσά789 είχε γίνει δύσκολη για τους Τούρκους, οι οποί-
οι όμως δεν ήθελαν από υπεροψία να ζητήσουν οι ίδιοι συνθηκολόγηση. Γι’ αυτό 
στις 4 Σεπτεμβρίου έβγαλαν τους ομήρους από τη φυλακή, τους μετέφεραν σε 
άλλο χώρο, τους έδωσαν καθαρά ρούχα, σεντόνια και με τη βία τους έβαλαν να 
γράψουν στους πολιορκητές, για να πουν τί ζητούσαν από τους Τούρκους. Την επι-
στολή έγραψε ο γραμματέας του Διερμηνέα Γ. Σκαλίδης. Έτσι άρχισε μια μακρά 
διαπραγμάτευση, η οποία διακόπηκε με την άλωση της Τριπολιτσάς που έγινε με 
έφοδο και κατέληξε σε καταστροφή των Τούρκων της πόλης αυτής.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης790 γράφει ότι, όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις των 
Αλβανών, που βρίσκονταν μισθοφόροι στην Τριπολιτσά, με τους πολιορκητές, θέ-
λησαν και οι Τούρκοι να  συμπεριληφθούν στη συνθήκη και συνεχίζει: «…και σκέ-
ψεως γενομένης μεταξύ των (εννοεί τους Τούρκους) έκριναν συμφέρον διά τον εαυ-
τόν τους μάλλον και συμφωνήσαντες έβγαλαν τους προύχοντας και τους αρχιερείς 
από την ζοφεράν και φρικαλέαν εκείνην φυλακήν και τους έβαλαν εις το καλύτερο 
μέρος του Σαραγίου, και έδωσαν ευθύς στρώματα, παπλώματα, σενδόνια καθαρά και 

786. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 10-11.
787. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 116.
788. Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 267. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 127. Α μ β ρ. 

Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 51.
789. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  53. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 238-9.
790. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 260 κ.ε. και 274. Αναφέρει ότι ο διερμηνέας Σταυράκης 

Ιωβίκης βίασε τους ομήρους να γράψουν το γράμμα προς τους πολιορκητές, με τη συμβουλή να προσπέ-
σουν στο Σουλτάνο να τους αμνηστεύσει. Ο Κανέλλος καταφέρεται κατά του διερμηνέα, και  τον κακίζει. 
Αντίθετα επαινεί τον Μπινά Εμίνη ότι φρόντιζε τους ομήρους: «...ο οποίος μόνος έκαμε τοσαύτας ενεργείας 
εις τους φυλακισμένους αρχιερείς και προεστώτας και τους επρομήθευεν εν αγνοία της εξουσίας και των 
εντοπίων Τούρκων ολίγον άρτον και τους επαρηγόρει πάντοτε και ιδίως τον αδελφόν μας Θεοδωράκην, τον 
οποίον ηγάπα ειλικρινώς...».
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άφθονα ενδύματα και έτρεξαν όλοι οι μπέηδες και αγάδες προς αυτούς ο εις κατόπιν 
του άλλου, δεικνύοντες οικειότητα…».

Από τους ομήρους791 ελάχιστοι επέζησαν από τις κακουχίες, τον υποσιτισμό και 
την επιδημική νόσο. Ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης που ήταν φιλοξενούμενος του 
Καϊμακάμη και ο Ιωσήφ Ανδρούσης ήταν από τους λίγους επιζήσαντες της φρι-
κτής φυλακής. Ο Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθος Παγώνης πέθανε λίγες 
ημέρες πριν από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Επίσης είχε αποβιώσει και ο 
Πανάγος Κυριακός πρόκριτος της Καλαμάτας.

Η άλωση  της Τριπολιτσάς

Στην Τρίπολη792, στις 2 Μαΐου 1821, ήταν κλεισμένοι 34.000 Τούρκοι, σ’ αυτούς 
συμπεριλαμβάνονταν εκτός από τους γηγενείς και οι Τούρκοι της υπαίθρου, που 
είχαν ζητήσει καταφύγιο στην Τριπολιτσά, όπως οι Τουρκοβαρδουνιώτες, οι Φανα-
ρίτες, οι Καρυτινοί, οι Λεονταρίτες και οι Αλβανοί που είχαν έρθει με τον Κεχαγιά 
του Χουρσίτ πασά κλπ.

Η περιγραφή του κάστρου της Τριπολιτσάς, όπως μας την έδωσε ο Φωτάκος, 
είναι η ακόλουθη793: «...Η Τριπολιτσά ήτον τριγυρισμένη με φρούριον, το οποίον εί-
χεν επτά πόρταις794 και κοντά εις κάθε πόρτα ήτο και μια τάπια με κανόνια. Εν τω 
μεταξύ δε ήσαν και άλλαις τάπιαις με πολεμότρυπαις δια το λιανοντούφεκο. Το ύψος 
του φρουρίου ήτο πέντε ήμισυ μέτρα, και κατά θέσεις αλλού εψηλώνετο και αλλού 
εχαμηλώνετο. Ο δε γύρος του ήτο 3.500 μέτρων, και το εμβαδόν 1.320.000 τετραγωνι-
κών μέτρων. Μέσα εις αυτήν εκατοίκουν υπέρ τας 35.000 ψυχαί, Τούρκοι, Χριστιανοί 
και Εβραίοι, και είχαν έλθει εκεί, ως είπαμεν, και έως 4.000 Αλβανοί με τον Κεχαγιά-
μπεην. Ήλθαν ακόμη μέσα 8.000 ψυχαί Μπαρδουνιώται, Μιστριώται, Φαναρίται, Λε-
ονταρίται, Καρυτινοί και λοιποί· το δε πλήθος αυτών των ανθρώπων και των ζώων, το 
οποίον ήτο εντός της Τριπολιτσάς εγέννησεν την αρρώστειαν εις αυτήν ύστερον...».

Στην πολιορκία της Τριπολιτσάς οι Μανιάτες ήταν μοιρασμένοι σε τρία μέρη. Ο 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης με 400-600 στρατιώτες είχε στρατοπεδεύσει στο Χο-
ντρό Βουνό της Σιλίμνας795 πίσω από την καλύβα (ταμπούρι) του Δημητρίου Υψη-
λάντη. Τους Μανιάτες αυτούς μισθοδοτούσε ο Υψηλάντης796 και τροφοδοτούσε η 

791. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 58.
792. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 277.
793. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 134. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, 

ό.π., σ. 129, γράφει για τη θέση που κατείχαν οι Μανιάτες στην πολιορκία της Τριπολιτσάς.
794. Πόρτες ήταν του Σεραγίου, Ναυπλίου, Μυστρά-Σπάρτης, Λεονταρίου-Καλαμάτας, Καρυταί-

νης, Αγίου Αθανασίου και Καλαβρύτων. Ακόμη στη νοτιοδυτική γωνία του κάστρου ήταν οχύρωμα με το 
όνομα «Μεγάλη Τάπια», που βρισκόταν μεταξύ των πυλών προς Καλαμάτα και Μυστρά, κοντά στη θέση 
Κάρτσοβα και αποτελούσε ένα είδος ακρόπολης του φρουρίου.

795. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 39-40.  Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 146. 
796. Πολλοί κατηγορούν τους Μανιάτες για τη μισθοδοσία την οποία ελάμβαναν, όμως η μισθο-
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επαρχία Φαναρίου. Ο Διονύσιος Μούρτζινος με τα λοιπά καπετανάτα της Μάνης 
(Καπετανάκηδες, Κουμουνδουράκηδες, Χρηστέους, Κυβελαίους, Δουράκηδες, Βε-
νετσανάκηδες), περίπου 400, είχαν στρατοπεδεύσει βορειότερα, κοντά στον Κολο-
κοτρώνη, από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και ήταν η πλησιέστερη 
στο τείχος θέση, απέναντι από το κανονοστάσιο του κάστρου797. Αυτοί πληρώνο-
νταν και μισθοδοτούνταν από την επαρχία Καρυταίνης798. Τέλος όσοι Μανιάτες 
είχαν στρατοπεδεύσει αρχικά στα Βέρβενα, με τον Κωνσταντίνο και τον Αντώνιο 
Μαυρομιχάλη πλησίασαν μαζί με τους άλλους του στρατοπέδου στα χωριά Ρίζες, 
Βερτσοβά και Στενό.

Με την πάροδο του χρόνου η πολιορκία γινόταν όλο και πιο στενή, ο δε πόλε-
μος συνεχιζόταν με τα λιανοντούφεκα. Αναφέρεται799 ότι οι Μανιάτες, επειδή ήταν 
μαθημένοι από τους πολέμους των πύργων τους, περνούσαν εύκολα το βόλι μέσα 
στις πολεμίστρες του φρουρίου.

Πρώτοι οι Αλβανοί άρχισαν να ομιλούν για συνθηκολόγηση. Τις συνομιλίες 
έκανε ο Θ. Κολοκοτρώνης. Οι Αλβανοί ζητούσαν να φύγουν με τα όπλα τους και 
με τα πράγματά τους. Στο τέλος έβγαλαν τα πολύτιμα υπάρχοντά τους σε δεκατρία 
κιβώτια και τα αποθήκευσαν στην καλύβα (ταμπούρι) του Θ. Κολοκοτρώνη. Με 
την ευκαιρία αυτών των επαφών έμπαιναν και έβγαιναν Έλληνες και Αλβανοί, οι 
οποίοι εξουσίαζαν τρεις από τις πόρτες του φρουρίου, των Καλαβρύτων, του Αγίου 
Αθανασίου και της Καρύταινας. Η τελευταία ήταν εκείνη η οποία συνήθως εχρησι-
μποιείτο800. 

Τις τελευταίες ημέρες της πολιορκίας αρκετοί Έλληνες έμπαιναν στην πόλη 
και με συνοδεία κάποιου Αλβανού επισκέπτονταν τα σπίτια τους ή τους γνωστούς 
τους. Εκεί οι Τούρκοι τους καλοδέχονταν και τους έδιναν διάφορα πολύτιμα πράγ-
ματα ή άρματα για να τους τα φυλάξουν801.

Ο τουρκικός στόλος έφθασε στην Πάτρα και προχώρησε προς τον Κορινθιακό 
κόλπο, υπήρχε δε η υποψία μήπως γίνει απόβαση 10.000 στρατιωτών για να βα-
δίσουν προς την Τριπολιτσά. Τότε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ακολουθούμενος από 
ένα στρατιωτικό απόσπασμα πήγε στην περιοχή των Πατρών. Φεύγοντας άφησε 

δοσία δεν περιοριζόταν μόνο σ’ αυτούς. Οι Ρουμελιώτες που υπηρετούσαν στα σώματα των προκρίτων 
της βορείου Πελοποννήσου ήταν και αυτοί μισθοφόροι. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Αναγνώστης Πετμεζάς 
αναχώρησε από την πολιορκία της Κορίνθου, διότι οι Κορίνθιοι δεν μισθοδοτούσαν τους στρατιώτες του. 
Ι ω . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 321.

797. Σε πιστοποιητικό του Δημητρίου Υψηλάντη βεβαιώνεται ότι ο Παναγιώτης Μπουκουβαλέας-
Τρουπάκης επί δύο μήνες στάθηκε φύλακας του Κανονοστασίου. Α Χ Ε Β Ε, κουτί142, φάκ. 8.

798. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,   ό.π., τόμ. Β́ , σ.  42-43. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 146.
799. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 141. Ο ίδιος στη σελίδα 133 αναφέρει ότι στις αρχές 

της πολιορκίας της Τριπολιτσάς, οι Έλληνες στρατιώτες ήταν τελείως αγύμναστοι και για να γεμίσουν το 
τουφέκι τους μερικοί έβαζαν πρώτα το βόλι και έπειτα τη μπαρούτη.

800. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ.  59-60. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 162-3.
801. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 163. 
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αντιπρόσωπό του για τα στρατιωτικά τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη802 και για τα 
πολιτικά τον Π. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ήταν ένας από τους υπασπιστές του 
Υψηλάντη.

Όπως αναφέρει ο T. Gordon803: «…Το απόγευμε της 11ης Σεπτεμβρίου σημειώθη-
κε μια σοβαρή συμπλοκή που περιπτωσιακά πήρε μεγάλη έκταση από την απρόσμενη 
συμπεριφορά μεταξύ Μανιατών και παληών τους γειτόνων, των Βαρδουνιωτών. Στά-
θηκε αδύνατο να εμποδισθούν οι πρώτοι από του να στήσουν  τα εμπορεύματά τους 
κάτω από τα τείχη και να τα πωλούν ψωμί και φρούτα στους Τούρκους. Ο αρχηγός 
τους Κυριακούλης, αδελφός του Πετρόμπεη, βλέποντας εκείνο το βράδυ μια τέτοια 
μεγάλη εμπορική σύναξη, βάδισε προς τα εκεί και άνοιξε πυρ ενεντίον των Τούρ-
κων· τότε οι Μωαμεθανοί άδραξαν τα όπλα και ρίχτηκαν κατά των Ελλήνων, ενώ ένα 
σώμα συμπατριωτών τους βγήκαν από την πύλη. Οι επαναστάτες έτρεξαν να τους συ-
ναντήσουν κι η σύγκρουση που κράτησε για δύο ώρες, αναπτύχθηκε στην πεδιάδα…»

Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Καϊμακάμης και οι λοιποί αγάδες της Τριπολιτσάς, βλέ-
ποντας ότι υπάρχει κίνδυνος καταλήψεως του κάστρου με έφοδο, αρχικά έγραψαν 
στον Πετρόμπεη για παράδοση804. Τις επόμενες ημέρες έγιναν συναντήσεις με τους 
Τούρκους του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, του Αναγνώστη Δεληγιάννης, του Πα-
ναγιώτη Κρεββατά, του Π. Π. Γερμανού, του Θ. Κολοκοτρώνη, του Παν. Γιατρά-
κου, του Αναγνωσταρά και του Παν. Αναγνωστοπούλου. Οι Έλληνες πρότειναν να 
παραδώσουν οι Τούρκοι τα άρματά τους και να τους επιβιβάσουν σε πλοία για να 
πάνε όπου θα ήθελαν805.

Εκείνες τις ημέρες Τούρκοι έβγαιναν έξω από την πόλη, για να δώσουν ένα τέ-
λος στις στερήσεις τους. Οι Αλβανοί στο πέρασμά τους από τις πύλες του φρου-

802. «Γενναίοι και πιστοί καπεταναίοι των πολιορκούντων την Τριπολιτσάν στρατευμάτων.
Επειδή είναι ανάγκη της παρουσίας μου εις την Πάτραν δια να εμποδίσωμεν τους ολεθρίους σκοπούς 

του εχθρού, εγώ μεν στρατεύω εις τα εκεί μέρη, αφίνω τοποτηρητήν μου εν τω καιρώ της απουσίας μου δι’ 
ενυπογράφου και ενσφραγίστου γράμματός μου τον ενδοξώτατον Μπέη, δια να φυλάττωνται αι δοθείσαι 
διαταγαί εναντίον εις τας ομιλίας των στρατιωτών μας εις τους Τούρκους και δια να εκτελή η ενδοξότης του 
συμφώνως με τους άρχοντας και με τους καπεταναίους ό,τι ήθελε κριθή με την κοινήν γνώμην εύλογον και 
συμφέρον εις την πατρίδα και εις το στράτευμα.

Εν τω στρατοπέδω της Τριπολιτσάς, την 12 Σεπτεμβρίου 1821.
Δημήτριος Υψηλάντης. Πληρεξούσιος του Γεν. Επιτρόπου». 
Ν. Α. Β έ η, Έγγραφα αφορώντα εις την πολιορκίαν και άλωσιν της Τριπολιτσάς (1821), Αρμονία, 

1901, φύλλ. 5, σ. 231. 
803. T h. G o r d o n, ό.π., τόμ. Ά , μέρος 2, σ. 71. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης 

κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)230.
804. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ΄, σ.  209. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  55-56. Φ ω -

τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 161. Μέλη της επιτροπής αναφέρονται ο Π. Πατρών Γερμανός ως 
εκπρόσωπος του κλήρου, ο Αναγνώστης Δεληγιάννης και ο Παναγιώτης Κρεββατάς για τη Γερουσία και 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης για τους στρατιωτικούς. Κ α ν. Δ ε λ η -
γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 265.

805. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 131, Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 81. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., 
τόμ. Β́ , σ. 55-56. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 293.
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ρίου τους αφαιρούσαν όλα τα πράγματά τους. Όταν όμως πήγαιναν στους Έλλη-
νες δεν τους δέχονταν. Τελικά όταν επέστρεφαν οι Τούρκοι δεν τους επέτρεπαν να 
μπουν στο κάστρο και αναγκάζονταν να μένουν για μέρες πίσω από τις γραμμές 
των Ελλήνων, στο δρόμο των Καλαβρύτων, ή κοντά στα ριζά του φρουρίου. Οι αρ-
χηγοί των Ελλήνων δεν επέτρεπαν σε κανέναν να τους πλησιάζει806.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση των πολιορκημένων Τούρκων ήταν ιδιαίτερα 
ελεεινή, αυτοί δεν δίσταζαν να προκαλούν τους Έλληνες. Λίγες ημέρες πριν από 
την κατάληψη του φρουρίου μερικοί στρατιώτες από το κάστρο πέταξαν πολύτι-
μα αργυρά αντικείμενα και φώναξαν στους Έλληνες να πάνε να τα πάρουνε. Δύο 
Μανιάτες πλησίασαν και τους σκότωσαν807. Δεν έλαβαν υπ’ όψη τους, ότι τέτοιες 
ενέργειες μπορούσαν να έχουν σαν αποτέλεσμα την εκδίκηση.

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, οι Τούρκοι συγκεντρώθηκαν στο σεράγι για 
να κάνουν συνέλευση και να αποφασίσουν από κοινού την πορεία τους808. Άφησαν 
όμως το κάστρο αφρούρητο. Από την απερισκεψία τους αυτή δόθηκε η ευκαιρία 
στους Έλληνες να ανεβούν στο κάστρο και να καταλάβουν την πόλη με έφοδο. 
Όταν είδαν οι Τούρκοι την είσοδο των Ελλήνων, άφησαν τη συνέλευση και πήγε 
καθένας στο σπίτι του να φροντίσει την οικογένειά του. Η πόλη έπεσε στα χέρια 
των Ελλήνων, οι οποίοι συνάντησαν μερικές εστίες αντίστασης, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν αρκετοί στη διαδικασία της κατάληψης. Οι Αλβανοί, που ήταν περίπου 
1.800, με μερικές εξαιρέσεις, βγήκαν και τηρήθηκαν οι συμφωνίες που είχαν κάνει 
με τον Κολοκοτρώνη. Μετά την κατάληψη της πόλης, οι Αλβανοί οδηγήθηκαν υπό 
συνοδεία Ελλήνων στη Βοστίτζα, όπου επιβιβάστηκαν σε πλοία και γύρισαν στην 
πατρίδα τους809.

Οι λεπτομέρειες της κατάληψης της Τριπολιτσάς είναι οι ακόλουθες810. Στα Αρ-
σενέικα σπίτια, που ήταν πολύ κοντά στο τείχος του κάστρου, δίπλα από την πύλη 
του Ναυπλίου, συχνά οι Έλληνες εμπορεύονταν με τους Τούρκους. Έδιναν σύκα 
και άλλα τρόφιμα και έπαιρναν όπλα, διότι μερικοί από αυτούς ήταν ακόμη άο-
πλοι. Ο Εμμ. Δούνιας από την Τσακωνιά πολλές φορές ανέβαινε στο τείχος και 
εμπορευόταν με τους Τούρκους, δηλαδή αντάλλασσαν τρόφιμα με όπλα811. Εκμε-
ταλλεύτηκε την ευκαιρία της απουσίας των Τούρκων και ανέβηκε επάνω και κρέ-
μασε σχοινιά από τα κανόνια και τον ακολούθησαν πολλοί, που άνοιξαν τις πόρ-
τες του φρουρίου και μπήκαν μαζικά οι πολιορκητές. Τον Εμμ. Δούνια συνόδευσαν 
δύο Σπετσιώτες, ο Αυρανίτης και ο Γκίκας Ρουμάνης. Ο πρώτος από αυτούς ήταν 

806. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 163-4.
807. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 299.
808. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 163 κ.ε.
809. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 133. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 162 κ.ε.
810. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 61. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 168 κ.ε. Ι ω. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 219. 
811. Ε μ μ. Τ σ ο ύ χ λ ο υ, Ιστορική Έκθεσις, σ. 394 κ.ε. εις ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχογ., κατάλ. Δ, φάκ. 4.
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πυροβολητής στα πλοία και αμέσως έστρεψε το κανόνι της τάπιας προς το σεράγι 
και άρχισε να ρίχνει τις οβίδες εναντίον της συγκέντρωσης των Τούρκων.

Σε πιστοποιητικό που χορήγησαν το 1863 ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, ο Τζα-
νετάκης Γρηγοράκης και ο Χρήστος Χατζηπέτρου στον Ιωάννη Χιονάκη812 από την 
Κελεφά του δήμου Οιτύλου αναφέρεται: «…έτι δε εις Τρίπολιν, αναβάς πρώτος μετά 
τινος Υδραίου και των συν αυτώ εις το φρούριον, υπό την μασχάλην του Κολά, ήνοι-
ξεν την πύλην την κειμένην από το μέρος του Ναυπλίου, και ούτω εισβαλλόντες οι 
ένοπλοι Έλληνες…»

Ο Παναγιώτης Κεφάλας και ο Δημήτριος Παπατσώνης βλέποντας την είσοδο 
των Ελλήνων στο φρούριο, έτρεξαν και αυτοί και μπήκαν από την πύλη του Μυ-
στρά. Ο Δημήτριος Δεληγιάννης μπήκε από την πύλη του Ναυπλίου. Ακολούθη-
σαν όλοι οι πολιορκητές και άρχισε η λεηλασία και η σφαγή των Τούρκων813.

Η πύλη του Αγίου Αθανασίου, όπου ήταν οι Μανιάτες, άνοιξε αργότερα γύρω 
στις 2 μ.μ., μετά από σκληρές μάχες814.

Μπαίνοντας οι Έλληνες στην Τριπολιτσά άλλοι από τους Τούρκους τους καλο-
δέχονταν, για να έχουν την εύνοιά τους και άλλοι οχυρώνονταν στα σπίτια τους και 
προέβαλαν αντίσταση. Αλλά μέχρι το βράδυ σχεδόν όλες οι εστίες άμυνας σιώπη-
σαν, ώστε την επομένη υπήρχαν μόνο δύο σπίτια που αμύνονταν, καθώς και η με-
γάλη τάπια, που και αυτά εξουδετερώθηκαν815.

Η σφαγή υπήρξε ανελέητη. Δεν έγινε διάκριση σε φύλο και ηλικία. Ο Θ. Κολο-
κοτρώνης816 την περιγράφει λακωνικά: «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια 
δεν επάτησε γη». Ο Αμβρόσιος Φραντζής817 αναφέρει: «...Μεταξύ 4 ωρών διαστή-
ματος εφόνευσαν τα δύο τρίτα των Οθωμανών και ακολούθως κάθε νύκτα εφόνευον 
όσους είχον λάβει υποχειρίους έκαστον στρατόπεδον εις το μέρος του, ώστε όλη η πό-
λις και οι πέριξ της πόλεως οδοί, οι χάνδακες, οι αγροί, οι λόφοι κ.λ.π. ήσαν εστρωμέ-
να από πτώματα διαφόρων γενών και ηλικιών».

Ο Καν. Δεληγιάννης818 γράφει: «…Οι τουφεκοβολισμοί, οι κανονιοβολισμοί, αι 
φωναί και αι κραυγαί των γυναικών και των παιδίων, οι αλαλαγμοί και οι καπνοί ανέ-
βαινον  έως τρίτου ουρανού και εφαίνετο ότι εκαίετό τις εις εν τρομερόν ηφαίστιον 
και δεν έβλεπεν άλλο παρά σφαγάς ανδρών, γυναικών και παιδίων και πλήθος πτω-
μάτων εις τας οδούς, ώστε δεν ήτο δυνατόν να πατήση τις εν βήμα χωρίς να πατήση 
εις ανθρώπινον αίμα…».

812. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 226, φάκ. 33. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 250-1.
813. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 169 κ.ε.
814. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 62.
815. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 63.
816. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 82. Ο θρησκευτικός φανατισμός ήταν μια από τις αιτίες που 

έφεραν την καταστροφή των Τούρκων. Ο Έλους Άνθιμος κήρυττε ότι από τους στρατιώτες μπορούσαν 
να κοινωνήσουν, μόνο αν σκότωναν Τούρκο. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ΄, σ.  229. 

817. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 67.
818. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 270.
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Οι Εβραίοι της Τριπολιτσάς, που ήταν περίπου 150 οικογένειες, είχαν την ίδια 
τύχη με τους Τούρκους, διότι υπήρχε πάντοτε μίσος μεταξύ των δύο εθνοτήτων. 
Ακόμη οι Εβραίοι είχαν δώσει πρόσφατα αφορμή, όταν στην Κωνσταντινούπολη 
έσυραν στους δρόμους της αναίτια και προκλητικά το πτώμα του Πατριάρχη Γρη-
γορίου του Ε΄819. Εξαίρεση έγινε στον τραπεζίτη Χασάν με την ελπίδα λύτρων820. Ο 
Κανέλλος Δεληγιάννης821 διέσωσε τον Χαχάμη και άλλους 11 Εβραίους, τους οποί-
ους το 1824 έστειλε στη Ζάκυνθο.

Οι ελευθερωτές της Τριπολιτσάς δεν περιορίστηκαν μόνο στη σφαγή Τούρκων 
και Εβραίων. Ξέσπασαν και στους προδότες Έλληνες. Θύμα ο Σωτηράκης Κου-
γιάς. Ο Γιαννάκης Δαγρές πήγε στο σπίτι του και τον βρήκε κρυμμένο στο υπόγειο. 
Αφού του έκοψε το αφτί και τον ανάγκασε να το μασήσει, μετά του έκοψε τα μά-
γουλα και τελικά τον σκότωσε. Μπροστά στο φρικτό αυτό τέλος τού τουρκόφιλου 
Κουγιά, άλλοι δικαιολογούν την αγριότητα του Δαγρέ ως την αρμόζουσα τιμωρία 
σε προδότη και άλλοι στέκονται επικριτικά822.  

Για τη σφαγή των Τούρκων της Τριπολιτσάς πολλοί από τους ξένους καταφέρ-
θηκαν κατά των Ελλήνων. Αλλά επί τέσσερους αιώνες οι Τούρκοι έδιναν το παρά-
δειγμα μιας σκληρής και βάρβαρης συμπεριφοράς στους κατατυραννούμενους 
Έλληνες και ήρθε ο καιρός να γευθούν και οι ίδιοι, αυτά που δίδαξαν με τα έργα 
τους. Την κατάσταση σχολίασε ο Φωτάκος823 με τα ακόλουθα: «…Δεν τους εσκό-
τωσαν λοιπόν από ωμότητα οι Έλληνες τους Τούρκους καθώς η πολιτισμένη Ευρώπη 
μας εκατηγόρησεν, ούτε δια κανένα άλλον σκοπόν, καθώς είδαμεν, αλλά από δικαίαν 
εκδίκησιν, την οποίαν έτρεφαν εναντίον των ενθυμηθέντες την τυραννίαν των Τούρ-
κων εναντίον αυτών και των πατέρων των…».

 Ο Σπυρίδων Τρικούπης824 γράφει σχετικά: «…Ουδαμώς προτιθέμεθα να δικαι-
ολογήσωμεν τας επί της αλώσεως της Τριπολιτσάς απανθρωπίας των Ελλήνων, ως 
απανθρωπίας ομογενών, υπενθυμίζομεν μόνον, ότι προ παντός λαού η ιστορία, και 
αυτών των μάλλον εξευγενισμένων, έχει σελίδας απανθρωπίας. Και επί των ημερών 

819. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 67. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 170.
820. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 159.
821. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 278.
822. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 171-2. Αυτό ήταν το τέλος των τουρκόφιλων και είναι 

εκτός πραγματικότητας, όσοι βρίσκουν συνεργάτες των Τούρκων μεταξύ των πλουσίων Πελοποννησίων. 
Οι κοτζαμπάσηδες ήταν αυτοί που υποκίνησαν την επανάσταση και τη στήριξαν στα αρχικά της στάδια. 
Ο Α . Π . Τ σ α κ ό π ο υ λ ο ς  έγραψε στην εφημερίδα της Τρίπολης «Μορέας», αριθ. φύλλ. 1355 της 1 
Φεβρουαρίου 1931, ότι, όταν μακέλλευε ο Δαγρές τον Σ. Κουγιά, πέρασε ο Κολοκοτρώνης και άκουσε τις 
εκκλήσεις και τα κλάματα των συγγενών του. Μπήκε μέσα και είδε το Σωτήρη Κουγιά μισοπεθαμένο και 
είπε: «Αυτόν γυρεύετε να φυλάξετε; αυτός ήταν Τούρκος, ένα σουνούτεμα (=περιτομή) τον εχώριζε από τους 
Τούρκους» και είπε σε έναν από τους ακολούθους του να του δώσει τη χαριστική βολή. Υποστηρικτές του 
Κουγιά είναι άλλοι. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα ό.π., σ. 247-8. Ι ω ά ν ν α ς  Γ ι α ν ν α ρ ο -
π ο ύ λ ο υ, Φωνή πέρ’ από τον τάφο του Σωτήρου Κουγιά, Πελοποννησιακά 18(1991)273-280.

823. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 170.
824. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 65.
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ημών η Ιόππη αλωθείσα υπό των Γάλλων, αφέθη εις την διαρπαγήν και εις την σφα-
γήν επί 30 ώρας, και οι αιχμαλωτισθέντες απέθανον όλοι εν στόματι μαχαίρας. Δεν 
επράχθησαν δε τα εν Ιόππη υπό τυραννουμένων κατά τυραννούντων ως εν Ελλάδι, 
ουδέ παρά γνώμην των αρχηγών ως εν Τριπολιτσά, αλλά κατά ρητήν διαταγήν αυτού 
του Ναπολέοντος παραδεχθέντος, κατά τον ευφράδην Τιέρον, «Βάρβαρα ήθη εν βαρ-
βάροις τόποις»». 

Τα λάφυρα δεν μοιράστηκαν δίκαια825. Η προσφορά στο έθνος και ο ηρωισμός 
δεν αποτέλεσαν βάση στη διανομή. Η αρπακτική μανία αποδείχθηκε ο σημαντικό-
τερος παράγοντας στη μοιρασιά των πολυτίμων αντικειμένων των ηττημένων. Στη 
διανομή των λαφύρων πρωτεύοντα ρόλο διαδραμάτισαν ο Θ. Κολοκοτρώνης και 
ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης826. Μερικοί δικαιολογούν827 τον τρόπο που μοιρά-
στηκαν τα λάφυρα, άλλοι όμως τον κατακρίνουν. Ο Π. Π. Γερμανός έγραψε828: «...
οι εις τον Ισθμόν φυλάττοντες στρατιώται ηδικήθησαν· ώστε, ει τις έτυχε παρών και 
ηδυνήθη, ήρπασε, χωρίς να εξετασθή, εάν είχε δικαίωμα εκδουλεύσεως, και εκ ταύ-
της συνέβη, πολλοί μεν προαγωνισθέντες και άξιοι αμοιβής να μείνωσιν υστερημένοι 
διόλου, άλλοι δε κηφήνες και άχρηστοι να πλουτίσωσι...». Οι στρατιώτες του Πάνου 
και του Γενναίου Κολοκοτρώνη, που είχαν ακολουθήσει τον Δημήτριο Υψηλάντη, 
στο άκουσμα ότι έπεσε η Τριπολιτσά έτρεξαν να γυρίσουν πίσω. Τα λάφυρα όμως 
είχαν ήδη μοιραστεί μεταξύ των Ελλήνων. Γι’ αυτό άρπαξαν όσα είχαν μαζέψει οι 
αδύνατοι Τριπολιτσιώτες829 για δικά τους. Αυτό αποτέλεσε και μια από τις βασικές 
αιτίες που ο Θ. Κολοκοτρώνης δεν είχε συμπάθειες στην Τρίπολη.

Για τα λάφυρα των Μανιατών από την άλωση των Τριπολιτσάς ο Th. Gordon830 
έγραψε: «…Ο Μπέης της Μάνης δεν μπήκε στην πόλη, μα και αυτός έβγαλε και 
έστειλε στην επικράτειά του δύο καμήλες και είκοσι μουλάρια φορτωμένα με λεία…». 
Σε άλλο σημείο σημείωσε: «…Οι Μανιάτες επαγγελματίες άρπαγες, εξασφάλισαν 
το καλύτερο μερίδιο και τόστειλαν στη Λακωνία φορτώνοντάς το πάνω στους ώμους 
των γυναικών τους, που για το σκοπό αυτό, έρχονταν κι έφευγαν ομαδικά. Τίποτα δεν 

825. Σε επιστολή της 29 Νοεμβρίου 1821 του Αναγνώστη Κοπανίτζα προς τον Καπ. Γιωργάκη Αντω-
νάκο-Γρηγοράκη αναφέρεται: «...έπεσεν αρκετή διχόνοια δια τα λάφυρα της Τριπολιτζάς, όπου να μην 
ήθελε ευρεθούν...». Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 114.

826. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)256.
827. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απομνημονεύματα, σ. 173.
828. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ.135.
829. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 176. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 333. Ο Γέρο-Κολο-

κοτρώνης την επόμενη χρονιά κατηγορούσε την αρπακτικότητα μερικών φτωχών Μανιατών στην Αργο-
λίδα, ξεχνώντας τα δικά του οφέλη από την Τριπολιτσά. Ακόμη παρέβλεπε τη λεηλασία των στρατιωτών 
των γιών του, που δεν υστέρησαν σε τίποτα ούτε στην Τριπολιτσά, ούτε στο Άργος. Οι Μανιάτες που 
μάζευαν τα καρφιά από τα κτήρια χαρακτηρίστηκαν άρπαγες, όμως αυτοί που πλούτισαν από τα φορτώ-
ματα των πολύτιμων λαφύρων, έγιναν κατήγοροι των Μανιατών.

830. T h. G o r d o n, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 74 και 79.
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είχαν απορρίψει αυτοί οι ορεσίβιοι· αφήρεσαν το μολύβι από τις στέγες των τζαμιών, 
καθώς και όλα τα καρφιά από τα κτίρια…». 

Ο Καν. Δεληγιάννης831 αναφέρει ότι για τη διανομή 50 αλόγων υπεύθυνος ορί-
στηκε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης και προσθέτει με υπερβολή και πάθος τα 
ακόλουθα: «…ο Κολοκοτρώνης απήτη να λάβη όλον το μερίδιον της επαρχίας Καρυ-
ταίνης, να το αναλογίση αυτός σαν αρχηγός. Ο Κυριακούλης τον απήντησεν ότι ημείς 
όλοι εγνωρίσαμεν απ’ αρχής του αγώνος και ακόμη γνωρίζομεν μόνους τους Δελη-
γιανναίους. Θυμώσαντες και οι δύο και λογοτριβούντες, θυμώσας ο Κυριακούλης, δι-
ότι τον επρόσβαλε, του έδωσε μίαν κλωτσιάν, ώστε ολίγον έλειψε να τον κρημνίση 
κάτω από την σκάλαν να συντριφθή, λέξας μετ’ οργής προς αυτόν ‘‘Σκατόβλαχε! Θα 
σε κάμω και σένα αρχηγόν και μεγάλον, παλιοκλέφτα’’…» 

Οι Μπέηδες και οι αγάδες Τούρκοι έμειναν αιχμάλωτοι. Ο Θ. Κολοκοτρώνης 
γράφει σχετικά832: «Του Σεχνετζίμπεη833 η φαμηλιά έμεινε μ’ εμέ, 24 άνθρωποι· Τον 
Κιαμίλπεη τον πήρε ο Γιατράκος – ο Κεχαϊάς έμεινε αιχμάλωτος με τα χαρέμια και 
τα περίλαβε ο Πετρόμπεης». Τα χαρέμια του Χουρσίτ, που θα τα αντάλλασσαν με 
χρήματα, όταν κάηκε το σεράγι, τα πήγαν για φύλαξη στο σπίτι του Μαυρομιχά-
λη, που είχε εγκατασταθεί στου Μουσταφάμπεη το οίκημα834 κοντά στην πύλη του 
Ναυπλίου. Ελευθερώθηκαν μετά από μερικούς μήνες έναντι λύτρων που κατέβαλε 
ο Χουρσίτ, τα οποία διατέθηκαν για τα έξοδα των πλοίων.  Ο Γιωργάκης Μαυρο-
μιχάλης απαίτησε τότε ιδιαίτερα υψηλό ποσό ως έξοδα που έκανε για τη φύλαξη 
και διατροφή των χαρεμιών. Από ορισμένους κατηγορήθηκε ως πλεονέκτης. και η 
κατηγορία δεν απείχε από την παγματικότητα835. 

Ο Τουρκοβαρδουνιώτης Ρουμπής836, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη μάχη του 
Βαλτετσίου, καθώς και άλλοι Τουρκοβαρδουνιώτες διασώθηκαν από Μανιάτες και 
γύρισαν στην πατρίδα τους.

Στις 25 Σεπτεμβρίου στην Τριπολιτσά αποφασίστηκε να ορισθούν 600 στρατι-
ώτες για την τήρηση της τάξης.  Ο Κυριακούλης ανέθεσε την υπηρεσία αυτή στον 
ανιψιό του Ιωάννη Πετρ. Μαυρομιχάλη με εκατό άνδρες837.

831. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 275.
832. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 83.
833. Ο δισέγγονός του έλεγε ότι τον έσωσε ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος τον έβαλε σε ένα καΐκι και 

τον έστειλε στην Αίγυπτο. Αυτός για να τον ευχαριστήσει, φόρτωσε ένα καΐκι σιτάρι και το έστειλε στους 
Έλληνες. Ν. Γ ι ο κ α ρ ί ν η, Οικογενειακόν ανέκδοτον Τούρκου αντιπροσώπου περί Θ. Κολοκοτρώνη. 
Εφημ. Αθήνας «Πρωΐα», αριθ. φύλλ. 1729 της 10 Οκτωβρίου 1930.

834. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 134. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 65. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., Απο-
μνημονεύματα, σ. 174. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 158.

835. Δ, Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 344 κ.ε.
836. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήναι 2001, τόμ. Ά , σ. 149-50. O T h. G o r -

d o n, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 74, γράφει ότι οι Τουρκοβαρδουνιώτες παραδόθηκαν ομαδικά στους Μανιάτες.
837. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ, κυτ. 35, φάκ. 6.
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Μετά από δέκα μέρες άρχισαν να απομακρύνονται οι Έλληνες από την Τρίπολη 
και να γυρίζουν στα σπίτια τους φορτωμένοι με λάφυρα και σκλάβους838.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι πολιορκημένοι στην Τριπολιτσά υπέφε-
ραν από επιδημία τυφοειδούς πυρετού. Πολλοί από τους νικητές χάθηκαν από τη 
νόσο αυτή, η οποία μεταδόθηκε και στους Έλληνες839. Ένας από αυτούς ήταν ο Μι-
χαήλ Κυριακουλάκος-Μαυρομιχάλης, ο οποίος νόσησε και αφού μεταφέρθηκε επί 
φορείου στον Κάβαλο της Μάνης, όπου ήταν το σπίτι του, πέθανε840.  Από την αυτή 
αιτία πέθαναν, όταν γύρισαν στο σπίτι τους, ο Ιωάννης και ο Μιχαήλ Νικ. Καπετα-
νάκης841, ο Δημήτριος Γιαννούκος από τις Γαϊτσές842, ο Κυριακούλης Γρηγορακά-
κης από τους Χάρακες843 κ.ά.

Από αυτούς που σκοτώθηκαν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς λίγοι είναι γνω-
στοί. Αναφέρεται844 ότι σκοτώθηκαν 300 Έλληνες. Ο Αντώνιος Μιχαλέας-Τρουπά-
κης845 από την Καρδαμύλη, ο Πιέρος και ο Τζανέτος Βασιλάκος846 από το Σκουτά-
ρι, ο Μενούδος Πουτιέρος847 από το Οίτυλο, ο Κυριάκος Μπεγέτης848 από τη Μη-
λιά, ο Ιωάννης Χαριτάκης849 από το Φλομοχώρι. Ο Παναγιώτης Πουλάκος-Χουσι-
ανάκος850 από την Καστάνιτσα του δήμου Μελιτίνης τραυματίστηκε στη Μεγάλη 
Τάπια και πέθανε. Στην έφοδο της Τριπολιτσάς σκοτώθηκε ο Δημήτριος Κωνστα-
ντινέας851 από το Βαρούσι του Σταυροπηγίου.

838. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 84.
839. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 136.
840. Μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε ως ταγματάρχης με αριθ. μητρ. 00501. Α. Χ. Ε. Β. Ε., 

κουτί 125, φάκ. αριθ. 65. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 197
841. Α. Χ. Ε. Β .Ε., κουτί 73, φάκ. αριθ. 11 και 12. Για το Μιχαήλ Καπετανάκη αναφέρεται ότι είχε 

τραυματιστεί στο Σούρπη της Λειβαδιάς και πέθανε. ΓΑ Κ , Αρχείο Ρήγα Παλαμίδη, φάκ. 266, έγγρ. 30. 
Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 164.

842. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 36, φάκ. αριθ. 14. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 139.
843. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 41, φάκ. αριθ. 77. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 142-3.
844. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 160. Αναφέρεται ακόμη ότι την ημέρα της εφόδου σκοτώ-

θηκαν 227 και αφού μπήκαν μέσα άλλοι 146, σύνολον 373. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 278: 
«…Εφονεύθησαν την ημέραν της εφόδου εις την Τριπολιτσάν διακόσιοι είκοσιν επτά και αφού εισήλθον μέσα 
εκατόν σαράντα έξ, το όλον 373 και τινες επληγώθησαν ελαφρά, αλλ’ ως εκ των μολυσμένων λαφύρων απέθα-
νον και του τύφου εις την Τρίπολην και εις τας επαρχίας υπέρ τας τρεις χιλιάδας άνδρες και γυναικόπαιδα…».

845. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 130, φάκ. αριθ. 43. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 152. Σ τ. Κ α π ε τ α -
ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 241.

846. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 20, φάκ. αριθ. 6110-2. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 
133.

847. Μετά την απελευθέρωση η σύζυγός του έπαιρνε σύνταξη 15 δρχ. το μήνα. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 
180, φάκ. αριθ. 19. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 227.

848. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 138, φάκ. αριθ. 6. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 204-5.
849. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 224, φάκ. αριθ. 34. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 250.
850. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 179, φάκ. αριθ. 74 και κουτί 226, φάκ. αριθ. 102. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, 

Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 251.
851. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 152.
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Στην πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς ο Θ. Κολοκοτρώνης κατόρθωσε να 
διακριθεί για τις αρχηγικές του ικανότητες852. Παρ’ όλα αυτά δεν ήταν λίγοι εκείνοι, 
οι οποίοι θεώρησαν ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπήρχε ικανός ηγέτης. Ο Δημή-
τριος Υψηλάντης, που είχε τις προϋποθέσεις να επιβληθεί ως αρχηγός, απέτυχε. Ο 
Άγγλος απόστρατος αξιωματικός W. H. Humphreys, που παραβρέθηκε στην πο-
λιορκία της Τριπολιτσάς, έγραψε853: «Μ’ όλα αυτά δεν υπήρχε ανάμεσά τους ένας 
ηγέτης προικισμένος με στρατιωτικές γνώσεις, ικανός να βελτιώση την κατάσταση. 
Ευτυχώς που οι Τούρκοι ήταν το ίδιο αμαθείς και καθυστερημένοι. Αυτό έσωσε τους 
Έλληνες...».

Η ματαιωθείσα εκστρατεία στην Πάτρα

Μετά την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς ο Θ. Κολοκοτρώνης θέλησε να πάει 
στην πολιορκία της Πάτρας, αλλά αντιτάχθηκαν οι λεγόμενοι «Αχαιοί», δηλαδή οι 
κοτζαμπάσηδες της βόρειας Πελοποννήσου. Ο Θ. Κολοκοτρώνης854 αναφέρει στη 
διήγησή του ότι μετά την άλωση της Τριπολιτσάς: «…εκάμαμε συνέλευσι, ο Υψηλά-
ντης, ο Πετρόμπεης και άλλοι, όπου είχαμεν αρχήν· τους είπα, ότι, είναι καιρός να 
εκστρατεύσωμεν τώρα και να κινήσω δια την Πάτρα, και το έκριναν εύλογον· τότε 
εκίνησα μόνον με 40 σωματοφύλακες για την Πάτρα· έστειλα προσταγή εις την επαρ-
χία της Καρύταινας, να μαζωχθούν τα στρατεύματα δια την Πάτρα· και όταν έφθασα 
στα Μαγούλιανα έξη ώραις από τη Τριπολιτζά εσυνάχθηκαν 1700 στρατιώταις και 
έως να κατεβώ εις την Γαστούνη εμάζωνα 10.000. Ακούοντας ότι εκστράτευσα δια την 
Πάτρα οι άρχοντες, ο Α. Ζαΐμης, Σωτήρ Χαραλάμπης, Π. Πατρών, που πολιόρκιζαν 
την Πάτρα, γράφουν ένα γράμμα του Υψηλάντη και Πετρόμπεη και όλης της τότε κυ-
βερνήσεως (Γερουσίας)· εμάθαμε ότι ο Κολοκοτρώνης έρχεται εις την Πάτρα, ο Κολο-
κοτρώνης να μείνη και να έλθη βοήθεια μια τριακοσαριά νωμάτοι ή με το Δεληγιάννη 
ή με ένα Μαυρομιχάλη, διατί σε έξη ημέραις παίρνομε την Πάτρα, - διατί έλεγαν των 
μικρών: δεν συμφέρει, ότι αν έλθη ο Κολοκοτρώνης θα πάρη και της Πάτρας τα λά-
φυρα καθώς και της Τριπολιτζάς· σκοπός τους ήτον να μη πάρω την Πάτρα και δυ-
ναμωθώ· αν με άφιναν να πάγω, θα μου έδιδαν αμέσως τα κλειδιά οι Τούρκοι από το 
φόβο τους (Ανάθεμα να έχουν)855».

852. Τον πρώτο καιρό της επανάστασης το κύρος του Θ. Κολοκοτρώνη ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, γι’ 
αυτό έμεινε μερικές φορές χωρίς κανέναν ακόλουθο. Πρώτα τον εξύψωσε η απονομή του βαθμού του 
αρχιστρατήγου των όπλων της Καρύταινας από τον Κανέλλο Δεληγιάννη. Ακολούθησε η δραστηριότητά 
του στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και κορυφαία του επιτυχία ήταν η νίκη επί του Δράμαλη στα Δερ-
βενάκια. Στα χρόνια του Ιμπραήμ η υπεροχή του έναντι των άλλων στρατιωτικών ήταν αναμφισβήτητη,

853. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 21, τομ. Ά , σ. 340.
854. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 84-5.
855. Αξίζει να προσεχθεί πρώτον ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης μετά την άλωση της Τριπολιτσάς είχε απο-

κτήσει αίγλη και τον εμπιστεύονταν οι στρατιώτες. Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην 
αρχή της επανάστασης έμεινε αρκετές φορές μόνος, διότι ο κόσμος δεν τον εμπιστευόταν. Αποτελεί 
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Την άλλη πλευρά παρουσιάζει ο Κανέλλος Δεληγιάννης856 γράφοντας για τους 
«Αχαιούς» τα ακόλουθα: «Αλλ’ αυτοί μαθόντες τούτο διεκήρυξαν δημοσίως δι’ εγκυκλί-
ων και υπερηφάνως, ότι δεν δέχονται εις την πολιορκίαν των Πατρών και Ρίου μήτε τον 
Κολοκοτρώνην μήτε κανένα άλλον, αλλ’ είναι μόνοι των ικανοί με τας εδικάς των δυνά-
μεις να πολεμήσουν και να κυριεύσουν τα φρούρια εκείνα και με τους αντιπάλους των να 
αντιπαραταχθούν· έγραψαν δε αμέσως εις εμέ, εις τον Παπατσώνην και Κρεββατάν, ότι 
εάν ο Κολοκοτρώνης και η έντιμος συμμορία του κάμουν κίνημα εκ Τριπολιτσάς δια τας 
Πάτρας, να τρέξωμεν και ημείς μ’ όσους περισσοτέρους έκαστος εξ ημών δυνηθή. Συνυ-
πακουσθείς αμέσως μετά των ειρημένων και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη ευρέθημεν 
σύμφωνοι και έτοιμοι να ξεκινήσωμεν· ο Κρεββατάς με 800, ως έγγιστα, ο Παπατσώ-
νης με 600, ο Κυριακούλης με τους Καλαματιανούς και Μανιάτας 500, εγώ δε  μετά των 
αδελφών μου με επέκεινα των 1.500, τρεις ήμισυ σχεδόν χιλιάδες…».

Ο Π. Πατρών Γερμανός857 γράφει ότι οι πρόκριτοι της Αχαΐας έδιωξαν από την πο-
λιορκία της Πάτρας τους στρατιωτικούς, δηλαδή τους Κουμανιώτες και τους Πετμε-
ζαίους, φοβούμενοι μήπως αργότερα αποκτούσαν δύναμη, και να αμφισβητούσαν τη 
δική τους εξουσία. Στη συνέχεια αναφέρει για το Θ. Κολοκοτρώνη: «…εζήτει επιμόνως 
να υπάγη εις τας Πάτρας αρχηγός της πολιορκίας. Αλλά μαθόντες τούτο οι πρόκριτοι των 
Καλαβρύτων και Πατρών και, προβλέποντες, ότι ο σκοπός του Κολοκοτρώνη απέβλεπε 
δια να συστήση πάλιν εκεί τους αποβεβλημένους Καπιταναίους, με τους οποίους είχε σχέ-
σεις, και να τους ενδυναμώση εις τρόπον, ώστε να λάβωσιν υπεροχήν εναντίον των Προ-
εστότων, έγραψαν εκ συμφώνου αναφοράς εις την Τριπολιτζάν, ότι δεν θέλουν κανένα 
άλλον να υπάγη εκεί, επειδή υστερούνται και τροφών και των άλλων αναγκαίων, και ότι 
είναι ικανοί μόνοι τους με τους στρατιώτας τών δύο επαρχιών δια να φυλάξουν την πολι-
ορκίαν, και, αν υπάγουν άλλα στρατεύματα, θέλει ακολουθήσει εμφύλιος μάχη· όθεν οι 
εις Τριπολιτζάν Γερουσιασταί εμπόδισαν τον Κολοκοτρώνην να υπάγη εις Πάτρας…».

Το αποτέλεσμα ήταν ότι στις 22 Νοεμβρίου ήρθε ο Γιουσούφ858 πασάς με 1.000 
άνδρες και η πολιορκία της Πάτρας διαλύθηκε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πρό-
ταξης του προσωπικού συμφέροντος έναντι του Εθνικού. 

Η πολιορκία και η ανεπιτυχής έφοδος του Ναυπλίου

Η πολιορκία του Ναυπλίου859 στην έναρξη της επανάστασης δεν ήταν καλά ορ-
γανωμένη και μετά το πέρασμα του Κεχαγιάμπεη από την Αργολίδα διαλύθηκε και 

πρόκληση να γράφεται ότι στις 23 Μαρτίου 1821 ο Κολοκοτρώνης με τους Μανιάτες ελευθέρωσαν την 
Καλαμάτα, διότι η συμβολή του Κολοκοτρώνη ήταν στην περίπτωση εκείνη μηδαμινή.

856. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 7.
857. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 136.
858. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, .ο.π., τόμ. Β́ , σ. 9. O l i v i e r  V o u t i e r, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. 

Πρωτοψάλτη, τομ. 11 (Α. Κοντάκη), σ. 8.
859. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 137.
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κατόπιν έγινε εκ νέου προσπάθεια αποκλεισμού της πόλης. Προκειμένου να είναι 
πιο αποτελεσματική η πολιορκία, ζητήθηκε ένας αρχηγός και ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης, μετά τη μάχη των Δολιανών-Βερβένων στις 24 Μαΐου 1821, έστειλε το 
Νικηταρά860. Τον θαλάσσιο αποκλεισμό της πόλης είχε αναλάβει η Μπουμπουλίνα, 
ο αδελφός της και άλλοι Σπετσιώτες.

Στα τέλη Μαΐου οι πολιορκημένοι βγήκαν για να θερίσουν καρπούς προκειμέ-
νου να εφοδιάσουν την πόλη τους. Κατευθύνθηκαν στο Κατόγλι, μικρό οικισμό κο-
ντά στο κάστρο, και οι εκεί ευρισκόμενοι Έλληνες κλείστηκαν σε ένα παλαιό πύρ-
γο και προέβαλαν άμυνα. Οι Τούρκοι συγκέντρωναν καρπούς ενώ πολεμούσαν με 
τα ελληνικά σώματα του Νικηταρά και τοπικών οπλαρχηγών που τους χτύπησαν 
στα νώτα. Μετά πολύωρη μάχη αποχώρησαν οι Τούρκοι χωρίς να πάρουν και τους 
καρπούς που είχαν συλλέξει. Ο Τσόκρης861 και άλλοι οπλαρχηγοί έκαψαν τα σπαρ-
τά της γύρω του κάστρου περιοχής για να μην έχουν τη δυνατότητα οι πολιορκημέ-
νοι να εφοδιάζονται.

Στις 8 Ιουνίου ο Νικηταράς ανακλήθηκε προκειμένου να εκστρατεύσει στην 
Ανατολική Ελλάδα και στα Μεγάλα Δερβένια για να εμποδίσει μαζί με άλλους την 
κάθοδο Τούρκων στο Μοριά. Η Πελοποννησιακή Γερουσία όρισε ως νέο αρχηγό 
της πολιορκίας του Ναυπλίου τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, που του έδωσε και 
τον τίτλο του αρχιστράτηγου της πολιορκίας862. 

Οι πολιορκημένοι Τούρκοι του Ναυπλίου, στερούμενοι τροφών, έγραψαν στον 
Γιουσούφ πασά της Πάτρας να έλθει σε βοήθειά τους, αλλά οι ταχυδρόμοι δεν 
έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Στα τέλη Ιουνίου ένα αγγλικό πλοίο εφοδίασε το πολιορκημένο Ναύπλιο. Αργό-
τερα, στις 25 Οκτωβρίου, πάλι ένα άλλο καράβι από τη Μάλτα πέτυχε να περάσει 
το θαλάσσιο αποκλεισμό και μετέφερε στο φρούριο σημαντικές ποσότητες σιταριού 
και άλλων τροφίμων, που θα αρκούσαν για επτά μήνες863. Για το λόγο αυτό αποφασί-
στηκε από τους πολιορκητές η κατάληψη της πόλης με έφοδο, έστω και αν τα άτα-
κτα επαναστατικά σώματα δεν ήταν κατάλληλα για τέτοιου είδους αγώνα.

Από την 1η Νοεμβρίου 1821 πήγαν στο Άργος ο Δημήτριος Υψηλάντης864, ο Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Θ. Κολοκοτρώνης κ.ά. για να προετοιμάσουν την επι-
χείρηση. Στις 2 Δεκεμβρίου από το Άργος πήγαν στο Ναύπλιο οι Έλληνες αρχηγοί, 

860. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 38. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 84. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά -
δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 137. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 102.

861. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 118. Στην εισβολή του Δράμαλη ο Δ. Τσόκρης άρχισε πρώ-
τος να καίει τα σπαρτά, τον μιμήθηκαν και πολλοί Μανιάτες, ώστε, όταν έφθασε ο Θ. Κολοκοτρώνης 
στον Αχλαδόκαμπο, είδε τις φωτιές στην Αργολική πεδιάδα. 

862. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 415. Θεωρείται ότι η απόφαση αυτή στρεφόταν κατά του Θ. 
Κολοκοτρώνη.

863. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 85.
864. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  85. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 256.
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συνοδευόμενοι από Φιλέλληνες και το στρατόπεδο των πολιορκητών διέθετε πλέ-
ον 4.000 μαχητές.

Για τη νύχτα της 3ης προς την 4η Δεκεμβρίου σχεδιάστηκε η έφοδος. Σύμφωνα 
με το σχέδιο, οι ΄Ελληνες865 θα χτυπούσαν τον εχθρό από τρία μέρη, αρχίζοντας 
τον αγώνα δύο ώρες πριν φωτίσει η ημέρα. Ο Θ. Κολοκοτρώνης με Καρυτινούς, 
Μανιάτες υπό τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, Τριπολιτσιώτες υπό το Ρήγα Παλα-
μήδη και Αργίτες έλαβε θέση νοτιοανατολικά του Παλαμηδίου. Ο Δ. Υψηλάντης 
με το τακτικό στράτευμα υπό το Βαλέστα και το Νικηταρά, διαθέτοντες και σκά-
λες, θα χτυπούσαν στην πόρτα της ξηράς, έχοντας πίσω τους το Γιατράκο και το 
Στάικο για εφεδρεία. Πλοία, στα οποία θα επέβαινε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης 
με το Γενναίο Κολοκοτρώνη και Κρανιδιώτες, από τους Μύλους θα χτυπούσαν την 
πλευρά της θάλασσας και θα αποβιβάζονταν τα στρατεύματα στην περιοχή των τε-
λωνείων (δογάνες).

Τα πλοία δεν ξεκίνησαν, διότι ο άνεμος ήταν αντίθετος και το σχέδιο δεν εφαρ-
μόστηκε. Αφού ο Δ. Υψηλάντης είδε ότι τα πλοία δεν έρχονται έδωσε τη διαταγή 
της εφόδου, η οποία απέτυχε. Οι Τούρκοι κανονιοβολούσαν τους Έλληνας και πο-
λεμώντας βγήκαν έξω από το φρούριο μετά από μάχη τεσσάρων ωρών866.

Με τους Τριπολιτσιώτες ήταν και ο Ρήγας Παλαμήδης867, ο οποίος αναφέρει 
τα ακόλουθα για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τους 
άλλους Μανιάτες: «...εις τον Κωνσταντίνον δε Μαυρομιχάλην τη εμού συνοδεία, συ-
μπεριλαμβανομένων και των Ζακυνθίων και ακολουθούντος του εκ Σπάρτης Δ. Τσι-
γκουράκη (-Γρηγοράκη) εδόθη το καθήκον να απέλθωμεν εις Αρβανιτιάν δια του από 
το Παλαμήδιον μονοπατίου και αναβώμεν εις το Ιτσκαλέ δια να επιπέσωμεν εις τον 
πλησίον εν τη πόλει μέγαρον του Αμουραρχόμπεη, εξ ου ανοίγοντες πόλεμον εσωτε-
ρικώς ν’ απασχολήσωμεν την κατά την πύλην δύναμιν και ευκολύνωμεν την είσοδον 
του Υψηλάντου· η δύναμίς μας ανέβαινεν μέχρι 800· είχομεν δε συνοδούς και τους κα-
ϊξήδας Ναυπλιώτας κομίζοντας και τας ετοιμασθείσας σκάλας προς ανάβασιν· εφθά-
σαμεν δε εις το σημείον του μονοπατίου αργά μεν, προ του συνθήματος δε, όπου δι’ 

865. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 258. Κ α ν.  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 9 κ.ε. 
O l i v i e r  V o u t i e r, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, τομ. 11 (Α. Κοντάκη), σ. 167.

866. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 85. Χ ρ. Β υ ζ α ν τ ί ο υ, Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επα-
νάστασιν Εκστρατειών και μαχών, ων συμμετέσχε ο τακτικός στρατός, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, βιβλ. 
9, σ. 53. Ι ω-Γε ν ν. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, βιβλ. 10, σ. 27. Π. 
Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 144. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, επιμ. εκδ. 
Εμμ. Πρωτοψάλτης, τόμ. Β́ , βιβλ. 17, σ. 8.  Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 19. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., 
τόμ. Β́ , σσ. 84-91. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 258. Φ ω τ ά κ ο υ. ό.π., 189. Μ. Γ. Λ α μ π ρ υ ν ί -
δ ο υ, Απόπειρα αλώσεως του Ναυπλίου αποτυχούσα, Μηνιαίον παράρτημα «Αθηνών» 1908, σ. 93 κ.ε. 
εις ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ κυτ. 35, φάκ. 16. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 415 κ.ε. Ι ω ά ν ν α ς 
Δ ι α μ α ν τ ο ύ ρ ο υ, (Εξελίξεις στην πολιορκία του Ναυπλίου. Έφοδος των Ελλήνων και αποτυχία) εις 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της . «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε. «, ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 179.

867. Απόσπασμα αναφοράς του Ρήγα Παλαμήδη περί των υπηρεσιών του προς την επιτροπήν του 
αγώνος, της 31 Δεκεμβρίου 1865. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ, κυτ. 35, φάκ. 16.
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ολίγον εμείναμεν αναπαυόμενοι· ο δε Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης προσλαβών τον 
Τσαλαφατίνον και τον υπ’ εμέ καπετάν Γεωργάκη Καρναούρην, Αϊβαλιώτην, με άλ-
λους 15, προς δε και δύο σκάλας επλησίασεν εις τα τείχη του Ιτσκαλέ και τω όντι 
αναβάντες εύρον ένα μόνον Τούρκον επί μιάς σκηνής φωνάζοντα το «ιντίρ αλλάχ» 
σύνθημα της φυλακής· ευκαιρία πλήρης προς τον σκοπόν τους και προ τούτου ειδο-
ποίησαν προς όλους τους λοιπούς μας την απόφασιν...». Τότε όμως ο Οικονόμος 
του Βαχού, ο οποίος συνόδευε τον Δημήτριο Τσιγκουράκο, αφού είδε το σώμα του 
Υψηλάντη να διασκορπίζεται και του Κολοκοτρώνη να αποσύρεται, ανέβηκε σε μία 
πέτρα και φώναζε για τον κίνδυνο του αφανισμού τους. Αποθαρρύνθηκαν οι στρα-
τιώτες, ιδίως οι Μανιάτες και δεν ακολούθησαν τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, 
ο οποίος εδεινοπάθησε, όπως αναφέρεται, να φθάσει στο μέρος όπου ήταν το μο-
νοπάτι του Παλαμηδίου και ευρίσκονταν και οι άλλοι. Βγήκαν και οι Αλβανοί και 
άρχισε πόλεμος και με πολλές δυσκολίες επέστρεψαν τα μεσάνυχτα στο Άργος.

Οι πολιορκημένοι έμειναν στο Ναύπλιο μέχρι τον επόμενο χρόνο, που ήρθε ο 
Δράμαλης.

Η Ά  Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Η αυτόκλητη συνέλευση των Καλτετζών, που συνήλθε στις 26 Μαΐου 1821, δη-
μιούργησε την Πελοποννησιακή Γερουσία, η οποία είχε θέσει ως όριο της ύπαρξής 
της την πτώση της Τριπολιτσάς. Επειδή όμως δεν ήταν εύκολο να γίνει εθνοσυνέ-
λευση αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης, στις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε 
παράταση της λειτουργίας της868. Τον Οκτώβριο ο Υψηλάντης, ως εκπρόσωπος 
της Φιλικής Εταιρείας, κάλεσε αντιπροσώπους των επαρχιών για την Εθνοσυνέ-
λευση869, αλλά δεν υπήρχε προηγούμενο και οι εκλογές έγιναν κατά τον τρόπο που 
εκλέγονταν στην Τουρκοκρατία οι κοτσαμπάσηδες870.

Οι προεστοί, έχοντας τοπική ισχύ, κέρδισαν τις εκλογές και στη συνέλευση 
πλειοψήφισαν οι λεγόμενοι πολιτικοί (ολιγαρχικοί), κατ’ αντίθεση με τους στρα-
τιωτικούς (δημοκρατικοί), οι οποίοι δεν είχαν πολλούς αντιπροσώπους. Μοναδι-
κή εξαίρεση ήταν η επιτυχία του Θ. Κολοκοτρώνη στην Καρύταινα και η σύγχρονη 
αποτυχία του Αναγνώστη Δεληγιάννη. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης871 στα απομνημο-
νεύματά του έγραψε ότι ο Δ. Υψηλάντης και ο Θ. Κολοκοτρώνης αυτοχειροτονήθη-

868. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. 119 (Δ. Πετρακάκου), έγγρ. 10 της 30 Σεπτεμβρίου 1821. Δ. Π ε -
τ ρ α κ ά κ ο υ, Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελλάδος, Αθήναι 1935, τόμ. Ά , σ. 254-5.

869. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 72, γράφει ότι ο Δ. Υψηλάντης εξέδωσε εγκυκλίους και τις 
έστειλε στις επαρχίες με αγγελιοφόρους : «…εν αις εθεώρει εαυτόν μεν εθνάρχην και πρόμαχον της ευνομί-
ας, τους δε προεστώτας ομοίους των Τούρκων και αξίους του μίσους του πάσχοντος λαού…». 

870. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, Οι Κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία 
(1715-1821), Αθήνα 2006, σ. 41 κ.ε.

871. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 8.
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καν πληρεξούσιοι. Αντίθετα ο Μιχαήλ Οικονόμου872 έγραψε: «…οι εις τα χωρία, κώ-
μας και πόλεις προέχοντες αυτέκλεκτοι ή αυθαίρετοι ως το πάλαι…». Από τη Μάνη 
μοναδικός αντιπρόσωπος ήταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο οποίος ήθελε για 
τον εαυτόν του την αποκλειστική εκπροσώπηση της Μάνης. Κατά την έναρξη των 
συνεδριάσεων αναγνωρίστηκε ως αντιπρόεδρος της συνέλευσης με πρόεδρο το Δ. 
Υψηλάντη, δηλαδή με τα αξιώματα που είχαν από την Πελοποννησιακή Γερουσία 
των Καλτετζών.

Οι πρώτοι αντιπρόσωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται από τα μέσα Νοεμβρίου 
1821 στο Άργος. Οι εκπρόσωποι όμως της βορείου Πελοποννήσου, που ήταν σε 
συνεννόηση με τον Αλ. Μαυροκορδάτο και το Θ. Νέγρη, καθυστέρησαν την προ-
σέλευσή τους μέχρις ότου συγκεντρωθούν οι ομόφρονές τους, ώστε να έχουν κοινή 
πολιτική. Επειδή στο Άργος ήταν συγκεντρωμένα πολλά στρατιωτικά σώματα, η 
έναρξη των συνεδριάσεων της Συνέλευσης άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου κοντά στα 
ερείπια της αρχαίας Επιδαύρου, στο χωριό Πιάδα873 και ψηφίστηκε ως πρόεδρος ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 

Στη Συνέλευση επιβλήθηκε ο Αλ. Μαυροκορδάτος874, ο οποίος έδωσε λύσεις 
της αρεσκείας του και έβαλε τα θεμέλια του εθνικού διχασμού. Δυστυχώς, όπως 
συμβαίνει και σήμερα, το προσωπικό πολιτικό συμφέρον ήταν συνήθως προτιμη-
τέο έναντι του εθνικού. Να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα οι στρατιωτικοί ήταν απα-
σχολημένοι με την πολιορκία του Ακροκορίνθου.

Στην πραγματικότητα από καμία πλευρά δεν υπήρξε μια ειλικρινής προσπά-
θεια επίλυσης των προβλημάτων της επαναστατημένης χώρας, αλλά ένας αγώνας 
φατριών για την επικράτηση. Παραμερίστηκαν οι στρατιωτικοί, όπως ο Δημήτριος 
Υψηλάντης, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και δυσαρεστήθηκε ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης. Αποκηρύχθηκε η Φιλική Εταιρεία, με το πρόσχημα ότι στην Ευρώπη τη 
θεωρούσαν πως είχε σχέση με τους «Καρμπονάρους» και κατά συνέπεια θα τους 
απέρριπτε. Αντί του φοίνικα καθιερώθηκε ως εθνικό σύμβολο η θεά Αθηνά και ως 
σημαία η γαλανόλευκη με τον άσπρο σταυρό. 

Εγκρίθηκε το σύνταγμα του Βελγίου με μικρές διαφορές875. Σχηματίστηκαν δύο 
σώματα, το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό-Νομοτελεστικό, το πρώτο για να ψηφί-
ζει και το δεύτερο για να εκτελεί. Ο ρόλος του Βουλευτικού ήταν δευτερεύων.

Πρόεδρος του Εκτελεστικού-Νομοτελεστικού, όπως αναφέρθηκε, ανέλαβε ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος876. Στο Βουλευτικό, το οποίο ουσιαστικά δεν είχε αρ-

872. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 189.
873. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  88.
874. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 186.
875. Μεταξύ των έργων της Κυβέρνησης ήταν και ο πρώτος οργανισμός των Δικαστηρίων (Κριτηρί-

ων) της Χώρας. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, αρχ. 87, φάκ. 13, έγγρ. 997.
876. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 279. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  95. Μ ι χ. Ο ι κ ο -

ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 185. Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού εκλέχτηκε ο Θάνος Κανακάρης και μέλη 
ο Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος, ο Ιωάννης Ορλάνδος και ο Ιωάννης Λογοθέτης από τη Λειβαδιά.
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μοδιότητες, πρόεδρος τοποθετήθηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης877 και αντιπρόεδρος 
ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης878. Επειδή ο Δημήτριος Υψηλάντης, ως στρατιωτικός 
θα απουσίαζε και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης παραιτήθηκε, εξέλεξαν το Σωτήρη 
Χαραλάμπη879 ως αντιπρόεδρο, που θα αντικαθιστούσε τον Υψηλάντη στην προε-
δρία του Βουλευτικού.

Για την εθνική βουλή εξελέγησαν οπαδοί των αρχόντων-προκρίτων. Από τη 
Μάνη πάλι μοναδικός αντιπρόσωπος ήταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και υπο-
θέτουμε ότι αυτή θα ήταν δική του επιλογή για να μονοπωλήσει τα απορρέοντα δι-
καίωματα από τους αγώνες όλων των κατοίκων της. 

Αρχιγραμματέας της Επικρατείας ορίστηκε ο Θεόδωρος Νέγρης, που ήταν 
πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου και υπουργός των Εξωτερικών. Υπουργός 
των Εσωτερικών έγινε ο Ιωάννης Κωλέττης, της Οικονομίας ο Πανούτσος Νοτα-
ράς, του Πολέμου ο Νότης Μπότσαρης, επειδή όμως έλειπε στο Σούλι, πρότειναν 
το υπουργείο αυτό στον Πετρόμπεη880, ο οποίος όμως δεν το δέχθηκε και το ανέ-
λαβε ο Ιωάννης Κωλέττης. Του Δικαίου ο Θεόδωρος Βάλβης, των Θρησκευτικών 
ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, της Αστυνομίας ο Λάμπρος Νάκος και τριμελής 
επιτροπή για το Υπουργείο των Ναυτικών αποτελουμένη από τον Ν. Π. Παντελάκη, 
τον Ιωάννη Ν. Λαζάρου και τον Α. Χατζηαναργύρου.

Ορίστηκαν κατά τόπους έφοροι με διοικητικά, αστυνομικά και δικαστικά καθή-
κοντα. Τους εφόρους όμως θα όριζαν «οι γέροντες και οι εν υπολήψει», δηλαδή οι 
πρόκριτοι. Όπως αναφέρθηκε στην Καλαμάτα εκτός από την τοπική Εφορεία συνε-
δρίαζαν και οι γέροντες της Μάνης, που αποτελούσαν τη δική τους Εφορεία881.

Οι στρατιωτικοί βαθμοί ήταν οι ακόλουθοι: στρατηγός, αντιστράτηγος, χιλίαρ-
χος, υποχιλίαρχος, ταξιάρχης, εκατόνταρχος, πεντηκόνταρχος και σημαιοφόρος. 
Οι αρχηγοί των στρατιωτικών σωμάτων πρότειναν βαθμούς και αφού εγκρίνονταν 
από το Βουλευτικό882 και το Εκτελεστικό, τα έστελναν στο υπουργείο του πολέμου, 
το οποίο τους κοινοποιούσε στους ενδιαφερομένους. Οι αμοιβές για τις προς την 
πατρίδα εκδουλεύσεις εγκρίνονταν από το Βουλευτικό και ορίστηκε ο μισθός του 
στρατιώτη στα 20 γρόσια το μήνα.  

877. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ.187.
878. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  97.
879. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.   140. Τη νέα  σύνθεση της Πελοποννησιακής γερουσίας γρά-

φει ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 263.
880. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 279. Προσθέτει ακόμη ότι: «…Ο δε Μαυρομιχάλης δυσηρε-

στημένος διότι δεν κατέχει την πρώτην θέσιν εις τα πράγματα, ενώ αντιποιείται τα πρωτεία εις την Ελλάδα, 
παραιτείται και την αντιπροεδρίαν της βουλής και αναχωρεί εις τα ίδια…».

881. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Πετρόμπεης εις το Μεσολόγγι (Νοέμβ. 1822 - Φεβρ. 1823), Λακωνικαί 
Σπουδαί 4(1979)272 και Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Οικον., φάκ. 46, έγγρ. της 16 Δεκεμβριου 1822,

882. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 60.
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Θα πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι οι ολιγαρχικοί883 (προεστοί) της Πελο-
ποννήσου αρχικά δεν ανέχονταν τους αντιπάλους τους της Πελοποννησιακής Γε-
ρουσίας και γι’ αυτό απαιτούσαν την κατάργησή της. Η Πελοποννησιακή Γερουσία 
κατά τον οργανισμό της είχε στην πραγματικότητα τη δύναμη και ήταν σύμφωνη 
με το Δημήτριο Υψηλάντη, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους άλλους στρατιω-
τικούς. Αλλά ο Μαυροκορδάτος και ο Νέγρης δεν ήθελαν να χάσουν την προεδρία 
της δυτικής και ανατολικής χέρσου Ελλάδος και γι’ αυτό δεν κατάργησαν καμία. Η 
Πελοποννησιακή Γερουσία, αντί του Δημητρίου Υψηλάντη και Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη, εξέλεξε πρόεδρο τον Βρεσθένης Θεοδώρητο και αντιπρόεδρο τον Ασημά-
κη Φωτήλα, τον δε Νικόλαο Σπηλιάδη αρχιγραμματέα.

Σχετικά με το θέμα αυτό ο Αμβρόσιος Φραντζής884 γράφει ότι κατά το Μάιο 
του 1822 προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των μελών των κυβερνητικών σωμάτων 
(Εκτελεστικού και Βουλευτικού) και των μελών της Πελοποννησιακής Γερουσίας. 
Τα κυβερνητικά σώματα ήθελαν να καταργήσουν τη Γερουσία ή να περιορίσουν 
τις αρμοδιότητές της. Η Γερουσία λοιπόν: «…είχε αποστείλει εκ των μελών της τον 
Πρόεδρον αυτής επίσκοπο Βρεσθένην Θεοδώρητον, τον Γρηγόριον Δικαίον και τον 
Χαραλάμπην Περούκαν, διά να ομιλήσωσι περί των διαφωνιών αυτών μετά των με-
λών του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού σώματος, και να πείσωσι αυτά, ώστε να 
παύσωσι του λοιπού του να φρονώσι περί τοιούτων, των οποίων το αποτέλεσμα δεν 
ήθελεν είσθαι ευχάριστον, ως υποληπτομένης και σεβομένης της Γερουσίας από τους 
λαούς της Πελοποννήσου,  ήτις εδύνατο να πράξη και ότι ήθελε στοχασθή αναγκαίον 
κατά των εναντίον αυτής φρονούντων…». Με τις απειλές αυτές ήρθαν σε συμφωνία.

Η γνώμη του Σπ. Τρικούπη885 είναι διαφορετική: «…Η συνέλευσις έσφαλεν αφή-
σασα κράτη εν κράτει. Δύσκολον δεν ήτο να τα καταργήση, διότι ουδείς αντέστη εις 
όσα εβουλήθη· αλλ’ οι Έλληνες δεν είχον εισέτι διδάσκαλον την πείραν…».

Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης στην Αθήνα

Η Πελοποννησιακή Γερουσία886 είχε το δικαίωμα από τον ιδρυτικό της νόμο να 
διορίσει στην Πελοπόννησο οκτώ στρατηγούς και ψήφισε τους πέντε, το Θ. Κο-
λοκοτρώνη, το Νικήτα Σταματελλόπουλο, τον Αναγνωσταρά Παπαγεωργίου, τον 

883. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 270.
884. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 121.
885. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  139.
886. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 317. Δεν είναι γνωστά τα αίτια τα οποία τον οδήγησαν στην 

απόφαση αυτή. Η συνετή μετριοφροσύνη του, όταν πολλοί άλλοι διεκδικούσαν το αξίωμα του στρατη-
γού, φαίνεται ένα από τα πιθανά αίτια. Η επίγνωση των δυσχερειών στην επιλογή των άλλων. Δεύτερος 
θα έπρεπε να είναι ο Διονύσιος Μούρτζινος, αλλά η επιλογή του τρίτου από την ανατολική Μάνη θα 
προβλημάτιζε μεταξύ του Τζανετάκη Γρηγοράκη και του Δημητρίου Τσιγκουράκου-Γρηγοράκη, ο οποίος 
θα είχε και την υποστήριξη του Πετρόμπεη.
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Π. Γιατράκο και τον Π. Πετμεζά. Φύλαξε δε τρεις θέσεις στρατηγίας για τους Μα-
νιάτες και προ πάντων ήθελε να ψηφίσει τον Ηλία Μαυρομιχάλη887, ο οποίος όμως 
δεν δέχθηκε τη θέση του στρατηγού. Επομένως η Γερουσία δεν εψήφισε κανέναν 
άλλον από τους Μανιάτες για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Οι Αθηναίοι, όταν κηρύχθηκε η επανάσταση, πολιόρκησαν τους Τούρκους της 
Αθήνας στην Ακρόπολη. Επειδή όμως δεν είχαν ικανοποιηθεί από τους αναδειχθέ-
ντες τοπικούς αρχηγούς, θέλησαν να καλέσουν έναν από τους στρατιωτικούς ηγέ-
τες που είχε διακριθεί. Η περιοχή της Αθήνας συγκέντρωνε δύο χιλιάδες μαχητές 
και ήταν διατεθειμένοι να μισθοδοτήσουν 200 στρατιώτες οι οποίοι θα συνόδευαν 
τον αρχηγό. Πρώτος ενδιαφέρθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αλλά δεν ευοδώθη-
καν οι επαφές του. Αναφέρεται ακόμη ότι οι δύο Μαυρομιχαλαίοι, που βρίσκονταν 
στην άμυνα των Δερβενίων, έδειξε καθένας ενδιαφέρον για τον εαυτόν του. Επι-
κρατέστερος όμως φάνηκε ο Νικήτας Σταματελλόπουλος888, που είχε στρατοπε-
δεύσει τότε στον Κερατόπυργο (σήμερα Λουτρόπυργο). Η πρόταση που του έγι-
νε κατά το Σεπτέμβριο εμποδίστηκε από το θείο του, το Θ. Κολοκοτρώνη, για τον 
οποίο αναφέρεται ότι ήθελε το Νικηταρά στην Πελοπόννησο, ενώ τον Ηλία Μαυ-
ρομιχάλη εκτός Πελοποννήσου.

Η κάθοδος του Ομέρ Βρυώνη στις 20 Ιουλίου 1821 είχε σαν αποτέλεσμα τη διά-
λυση της πολιορκίας και την καταφυγή των Αθηναίων στη Σαλαμίνα.

Όταν στις 3 Οκτωβρίου 1821 έφυγε ο Ομέρ Βρυώνης από τον τόπο τους, γύρι-
σαν οι Αθηναίοι και στις 3 Νοεμβρίου κατέλαβαν την πόλη των Αθηνών και πολι-
όρκησαν εκ νέου τους Τούρκους στην Ακρόπολη. Στις 13 του ίδιου μήνα οι Αθηναί-
οι889 κατέλαβαν τον πύργο που ήταν δυτικά της Ακρόπολης, γνωστός ως «Σερπε-
τζέ» και στέρησαν τους πολιορκημένους από το νερό, με αποτέλεσμα να υδρεύο-
νται πλέον μόνο από τις στέρνες της Ακρόπολης. 

Οι Αθηναίοι890, αφού κατέλαβαν τον Σερπετζέ, αποφάσισαν να κυριεύσουν την 
ακρόπολη με έφοδο. Επειδή έπρεπε πρώτα να κυριεύσουν τις τρεις πύλες, με τις 
οποίες ασφαλιζόταν η ακρόπολη, μετά από έφοδο κυρίευσαν τις δύο πρώτες. Για 
τη συνέχεια του αγώνα τους ήθελαν έναν άξιο αρχηγό.

Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο οποίος με το θείο του Κυριακούλη και άλλους κα-
πεταναίους φυλούσσαν τη διάβαση στα Μεγάλα Δερβένια για να μην περάσουν οι 

887. Δεν αποκλείεται ο Ηλίας Μαυρομιχάλης να μη θέλησε το βαθμό του στρατηγού για να μην 
εκλεγούν και άλλοι δύο Μανιάτες, οπότε θα έχανε η οικογένειά του την αποκλειστικότητα των όπλων της 
Μάνης. Διαρκής επιδίωξη της οικογένειας Μαυρομιχάλη ήταν η μονοπώληση των αγώνων της Μάνης.

888. Ο Δ. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 101, γράφει: «…Οι Αθηναίοι πρότειναν στο Νικηταρά την 
αρχηγίαν της πολιορκίας και αυτός ζήτησε την άδεια της Διοίκησης. Ο Πετρόμπεης παραπονέθηκε που ο 
Νικηταράς εμπόδισε την ανάθεση της αρχηγίας στον Ηλία. Ο Θ. Κολοκοτρώνης έδειξε στο Νικηταρά, ότι 
δεν ενέκρινε να του ανατεθεί η αρχηγία της πολιορκίας της Αθήνας και αυτός αρνήθηκε να την αναλάβη».

889. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 268.
890. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 285-6.
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Τούρκοι στην Πελοπόννησο, δέχθηκε πρόταση των Αθηναίων να αναλάβει την αρχη-
γία της πολιορκίας της Ακρόπολης891. Στα τέλη Νοεμβρίου ο Ηλίας μαζί με το θείο 
του Κυριακούλη, τον Ηλία Σαλαφατίνο, το Διαμαντή Καλάγκα κ.ά. έφθασαν με μι-
κρή στρατιωτική δύναμη (οι πηγές έχουν μεγάλες διαφορές από 60 μέχρι 600) στην 
Αθήνα. Αναφέρεται ότι ο Ηλίας, όταν έφθασε στην Αθήνα, είπε: «…Θεωρώ καύχημά 
μου και μόνο να είμαι εις όλην μου τη ζωή στρατιώτης απλούς εις τας Αθήνας». 

Ο Μιχαήλ Οικονόμου892 γράφει τα ακόλουθα για την εκστρατεία των Μανιατών 
στην Αθήνα υπό τον Ηλία και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη: «…οι της ανατολικής Ελ-
λάδος πληρεξούσιοι προθέμενοι την ταπείνωσιν του Οδυσσέως, έπεισαν τους Μαυρο-
μιχάλας να ζητήσουν αυθόρμητοι να εκστρατεύσουν εις την ανατολικήν Ελλάδα, υπο-
σχόμενοι αυτοίς την αρχηγίαν των όπλων των εις τον Ηλίαν Μαυρομιχάλην και ο Άγι-
ος Καρύστου υπέσχετο και μισθοδοσίαν εις τους στρατιώτας αυτού, όσους αν φέρη 
εκεί και άλλα πολλά. Αιτησάντων δε των πληρεξουσίων εξεδόθη και διαταγή, και ού-
τως εξεστράτευσαν ό,τε Ηλίας και Κυριακούλης, οι οποίοι φθάσαντες εκείσε συνεσχε-
δίασαν μετά του Οδυσσέως να πολιορκήσουν και κυριεύσουν την Κάρυστον…».

Αφού έφθασαν στην Αθήνα ο Ηλίας και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, οι Αθη-
ναίοι φιλοτιμήθηκαν να κυριεύσουν με έφοδο και την τρίτη πύλη. Κυριεύοντας 
αυτή, θα εισορμούσαν στην ακρόπολη και θα την καταλάμβαναν. 

Στις 3 Δεκεμβρίου893 έγινε προσπάθεια να εισχωρήσουν στην Ακρόπολη από 
ένα παλαιό υπόνομο, που ήταν στα αριστερά των προπυλαίων, αλλά έγιναν αντι-
ληπτοί από τους Τούρκους, οι οποίοι τον απέφραξαν με χώματα και κομμάτια από 
σπασμένα μάρμαρα.

Στις 5 Δεκεμβρίου οι πολιορκητές προσπάθησαν να κάψουν την πόρτα των 
προπυλαίων, η οποία ήταν ξύλινη με σιδερένια επένδυση. Κατόρθωσαν να βάλουν 
φωτιά, αλλά οι Τούρκοι την έσβησαν και έριξαν χώματα πίσω από την πόρτα και 
ματαιώθηκε και αυτή η προσπάθεια. ΄Εκτοτε οι Τούρκοι καίοντας ρητίνη φώτι-
ζαν το χώρο μεταξύ προπυλαίων και σερπετζέ, ματαιώνοντας έτσι κάθε νυχτερινή 
ενέργεια των Ελλήνων.

Οι Τούρκοι στις 16 Δεκεμβρίου έκαναν προσπάθεια να καταλάβουν τον πύργο 
Σερπετζέ, αλλά απέτυχαν. Φεύγοντας οι Μαυρομιχαλαίοι, οι Αθηναίοι συνέχισαν 
την πολιορκία της Ακρόπολης.

Μετά από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην άλωση της ακρόπολης της 
Αθήνας, η πρόταση του επισκόπου Καρύστου έπεισε τον Ηλία Μαυρομιχάλη να 
πάει στην Εύβοια. Τον αναγόρευσε αρχηγό όλων των στρατευμάτων που θα πολε-
μούσαν τους Τούρκους της Καρύστου και του έδωσε άδεια να στρατολογεί με μι-

891. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 285. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 272. Κ. Λ. Κ ο -
τ σ ώ ν η, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης, Λακωνιακαί Σπουδαί 17(2004)45 κ.ε. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. 
Δ ,́ σ. 99 κ.ε.

892. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 190.
893. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 272.
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σθό. Ο Γ. Φίνλεϋ894 γράφει: «…Ο Ηλίας απέφυγε τη ρουτίνα της φρουρήσεως των 
Τούρκων που λιμοκτονούσαν στην Αθήνα και προτίμησε φυσικά τις δραστήριες πολε-
μικές επιχειρήσεις στην Εύβοια…».

Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης895 ζήτησε την άδεια του πατέρα του για να πάει στην 
Εύβοια και την έλαβε. Ο Ν. Σπηλιάδης896 βρήκε την ευκαιρία για μια ακόμη φορά 
να ρίξει λάσπη στο πρόσωπο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και γράφει στο βιβλίο 
του: «...Εν τοσούτω ο Π. Μαυρομιχάλης, όστις δεν έχει πλέον εις την Μάνην ως προ 
της επαναστάσεως ισχύν, και δεν απολαύει πλέον εκείθεν κανέν εισόδημα, όπου ελπί-
ζει να λάβη δύναμιν, αν ήθελε συντελέσει εις την ελευθέρωσίν της (Ευβοίας)...». Σε 
υποσημείωση με αοριστολογίες κατηγορεί τον Πετρόμπεη, γράφοντας παρακάτω 
«ως κοινωνικά σχόλια»: «Ηκούσθη ποτέ λέγων: ας με δώσωσι την Εύβοιαν, δια να 
απολαύω το εισόδημά της, και να ζήσω αξιοπρεπώς». 

Ο Θάνατος του Ηλία Μαυρομιχάλη στα Στύρα της Ευβοίας

Όπως αναφέρθηκε ο Ηλίας Μαυρομιχάλης897, ευρισκόμενος στην Αθήνα, δέ-
χθηκε την επίσκεψη επιτροπής από την Εύβοια εκ μέρους του επισκόπου Καρύ-
στου Νεόφυτου, ο οποίος του ζήτησε να εκστρατεύσει ως αρχηγός εναντίον των 
Τούρκων της Καρύστου. Ο Ηλίας έδωσε καταφατική απάντηση. Στην εκστρατεία 
αυτή πήγε μαζί του ο θείος του Κυριακούλης898 Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Σαλαφατί-
νος και ο εξάδελφός του Διαμάντης Καλάγκας από το Κουτήφαρη κ.ά.

Στις 3 Ιανουαρίου 1822 επιβιβάστηκε ο Ηλίας και 600 στρατιώτες του στα μα-
νιάτικα πλοία του Νικολάου Κουτσουλιέρη από την Αρεόπολη και του Παναγιώτη 
Βουζουναρά από το Γύθειο, και στις 5 του μηνός αποβιβάστηκαν στο Αλιβέρι. Εκεί 
ήταν ο επίσκοπος Νεόφυτος και ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης. Ο Βάσσος είχε εν 
τω μεταξύ ανακηρυχθεί αρχηγός και αυτό μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα, 

894. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 321.
895. Αναφέρεται ότι ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ευρισκόμενος στην Αθήνα, απαιτούσε από τους στρα-

τιώτες του να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια. Σε μια περίπτωση ανυπακοής διέταξε τον Σαλαφατίνο και 
τον Διαμάντη Καλάγκα να κρεμάσουν ένα πρωτοπαλίκαρό του, διότι πήγε σε ένα μαγειρείο και ζήτησε 
να φάει. Επειδή ο Αθηναίος δεν είχε φαγητό, τον σκότωσε και έριξε καυτό νερό στα δύο του παιδιά, Ι ω. 
Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-71)401. Ο Α ν. Γο ύ δ α ς, Βίοι παράλληλοι, τόμ. ΣΤ ,́ 
σ. 134, δίνει άλλη περιγραφή, που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα.

896. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 285.
897. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 276 κ.ε. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 

3(1970-71)401 κ.ε. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σσ. 285-6. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ, 118 κ.ε. 
Β α σ ι λ ε ί ο υ  Σ φ υ ρ ό ε ρ α, Εξελίξεις στην Εύβοια, εις την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της «Εκ-
δοτικής Αθηνών Α.Ε.», τόμ. ΙΒ́ , σσ. 185 και 222 κ.ε. Βλέπε λεπτομερείς βιογραφίες: Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
Κυριακούλης Πιέρου Μαυρομιχάλης, Ήρως Βαλτετσίου και Ηπειρωτικών ακτών, Λακωνικαί Σπουδαί 
14(1998)209-263. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Ηλίας Πέτρου Μαυρομιχάλης, Ήρως Βαλτετσίου και Στύρων Ευβοίας, 
Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004) 5-78.

898. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1988)232.
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αλλά το ηρωϊκό παιδί της Μάνης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης899, δεν πρόβαλε αντιρ-
ρήσεις και τον έκανε αδελφοποιητό. Παράλληλα είχε κληθεί να πάει στην Εύβοια 
και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος παρήγγειλε να μη προβούν σε καμία ενέρ-
γεια πριν να φθάσει και αυτός, διότι η επιχείρησή τους είχε πολλές δυσκολίες.

Ο Ομέρ βέης της Καρύστου, όταν πληροφορήθηκε την άφιξη των επαναστα-
τών στο Αλιβέρι, έστειλε το γαμπρό του Γιουσούφ αγά με 150-300 στρατιώτες να 
καταλάβει τα Στύρα για να εμποδίσουν την κάθοδό τους στην Κάρυστο. Οι κάτοι-
κοι των Στύρων900, οι οποίοι υπέφεραν από την παρουσία των Τούρκων, ζήτησαν να 
απαλλαγούν από αυτούς, όσο γίνεται γρηγορότερα. Η έκκληση αυτή επιτάχυνε την 
κίνηση των επαναστατών, χωρίς την παρουσία του έμπειρου Οδυσσέα.

Οι επαναστάτες από το Αλιβέρι κατευθύνθηκαν στα Στύρα, προπορευομένου 
του Βάσσου, με τη συμφωνία να μην αρχίσει καμία πολεμική ενέργεια, πριν να συ-
νεννοηθούν οι αρχηγοί. Παρά τη συμφωνία τους όμως, όταν οι στρατιώτες του 
Βάσσου συνάντησαν Τούρκους, άρχισαν να τους πολεμούν και αναγκάστηκαν τε-
λικά να οπισθοδρομήσουν. Εφθασαν σε λίγο στον τόπο της σύρραξης και οι Μα-
νιάτες, οι οποίοι ανάγκασαν τους Τούρκους να κλειστούν αμυνόμενοι μέσα σε επτά 
σπίτια του χωριού.

Ο Διονύσιος Κόκκινος901 περιγράφει τα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον Ηλία 
Μαυρομιχάλη: «...Το πρωί της επομένης 12ην Ιανουαρίου εκίνησε με τους Μανιάτας 
κατά των Τούρκων. Εκείνοι μόλις αντελήφθησαν τους Έλληνας έρριψαν μερικούς πυ-
ροβολισμούς και αμέσως ώρμησαν με τα σπαθιά εις τα χέρια κατά των επερχομένων. 
Οι Έλληνες αντί να αναχαιτισθούν προ της τουρκικής αντεπιθέσεως τουναντίον ετά-
χυναν τον δρόμον των ακολουθούντες τον τρέχοντα εμπρός Μαυρομιχάλην και μετ’ 
ολίγον επήλθεν η σύγκρουσις κατά τον Άγιον Βασίλειον. Ελαχίστην ώραν κατώρθω-
σαν να κρατηθούν οι Τούρκοι, χρησιμοποιήσαντες ως οχυρώματα τους τοίχους τους 
διαχωρίζοντας τα αμπέλια. Οι Μανιάται τους εξετόπισαν και τέλος τους ηνάγκασαν 
να φύγουν ατάκτως, αφού άφησαν εις το πεδίον της μάχης εικοσιεπτά νεκρούς και 
πολλούς τραυματίας. Εις τα Στύρα, όπου έφθασαν καταδιωκόμενοι οι Τούρκοι, εκλεί-
σθησαν εις τα οχυρώτερα σπίτια διά να αντιτάξουν άμυναν αναμένοντες τον Ομέρ-
μπέην...».

Όταν πληροφορήθηκε ο Ομέρ βέης ότι οι Έλληνες έφθασαν στα Στύρα, ξεκίνησε 
με 200 στρατιώτες και κατευθύνθηκε προς τα εκεί. Την κίνηση του Ομέρ βέη έμα-
θαν και οι Έλληνες, οι οποίοι αποφάσισαν να πιάσουν τη δίοδο Διακόφτι και να τον 
εμποδίσουν να προχωρήσει. Ο Ηλίας έμεινε στα Στύρα και οι άλλοι, προπορευομέ-
νου του Κυριακούλη και επομένου του Βάσσου, κατευθύνθηκαν στο Διακόφτι. 

Ο Ομέρ βέης ακολουθώντας μια άγνωστη ατραπό πλαγιοκόπησε τον Κυρια-
κούλη και διέλυσε τους άνδρες του. Ο Κυριακούλης συνοδευόμενος από τον Σαλα-

899. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ηλίας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)223 κ.ε.
900. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 102.
901. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 120.
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φατίνο και μερικούς ακόμη κατέφυγαν στο δάσος και από εκεί πήγαν στην παρα-
λία που ήταν τα πλοία902. Οι στρατιώτες του Βάσσου903 διαλύθηκαν και αυτοί, ώστε 
οι Τούρκοι ανεμπόδιστοι έφθασαν στα Στύρα στις 12 Ιανουαρίου 1822.

Οι στρατιώτες του Ηλία ήταν διασκορπισμένοι. Άλλοι είχαν μεθύσει και άλλοι 
είχαν πάει στην παραλία μεταφέροντας στα πλοία αντικείμενα λεηλασίας. Βρέθη-
καν εκεί μόνο 60 στρατιώτες και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν ανάμεσα σε δύο 
πυρά. Ο Νικόλαος Κριεζιώτης του πρότεινε να φύγουν για να σωθούν. Ο Ηλίας 
ήθελε να πάει εκεί που πολέμησε ο θείος του ο Κυριακούλης να δει τι απόγινε. Τε-
λικά ο Ηλίας έμεινε με 14 στρατιώτες και από αυτούς οι 7 σκοτώθηκαν. Με τους 
υπόλοιπους κλείστηκε σε έναν ανεμόμυλο, γνωστό ως Κοκκινόμυλο. Περικυκλώ-
θηκαν όμως και δεν υπήρχε διέξοδος φυγής. Πιθανώς ένας μόνο να διέφυγε. Ο 
Ηλίας, όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά του, αμυνόμενος πέταξε λιθάρια και τελικά 
έκανε έξοδο με το ξίφος στο χέρι και σκοτώθηκε.

Από τον Φ. Πουκεβίλ, το επαναλαμάνει και ο Ιάκωβος Ρ. Ραγκαβής904 αναφέρε-
ται για το θάνατο του Ηλία Μαυρομοχάλη στα Στύρα της Ευβοίας ότι: «...εβύθισε 
μάχαιραν εις το στήθος του και αποθανών αυτόχειρ προξένησε θλίψιν γονεϊκήν...». Η 
μαρτυρία του Πουκεβίλ δεν φαίνεται αξιόπιστη.

Το κεφάλι του Ηλία στάλθηκε ως τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί του 
έπεσαν και οι σύντροφοί του και από αυτούς είναι γνωστά τα ονόματα μόνο του  
Διαμαντή Καλάγκα από το Κουτήφαρη905, του Πανάγου Καπουτσινέα906 από το Βα-
ρούσι του Σταυροπηγίου, του Παναγιώτη Γ. Νιαρχάκου907 από την Αρεόπολη και 
του καπετάν Γιώργου, γιού της Μαρίας Καρνιαρίναινας908. Από τους στρατιώτες 
που έστειλε ο Τζανετάκης Γρηγοράκης909 στο θείο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 
αναφέρονται ακόμη Λαγιάτες φονευθέντες στην Κάρυστο ο Ιωάννης Κατελανά-
κος, Βασίλειος Δικαιάκος, Αντώνιος Καλαποθάκος και Ιωάννης Σολωμάκος. Από 
πιστοποιητικό του Αντωνίου Π. Μαυρομιχάλη και Νικολάου Πιεράκου φαίνεται 
ότι πήρε μέρος στην εκστρατεία της Καρύστου ο Ιωάννης Κατελάνος-Κακαβούλης 
από το Νομιτσή910.

902. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-71)402.
903. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 103. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-

71)401-2.
904. Φ. Π ο υ κ ε β ί λ, Ιστορία της ελληνικής Επαναστάσεως, τόμ. Ά , σ. 344-5. Ι α κ. Ρ. Ρ α γ κ α β ή, 

Τα Ελληνικά, Αθήναι 1834, τόμ. Γ ,́ σ. 38.
905. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 67, φάκ. αριθ. 93. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 160.
906. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. αριθ. 67. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 165
907. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 146, φάκ. αριθ. 75. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 211
908. Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 31, έγγρ. της 14 Ιανουαρίου 1825. Το Υπουργείο Οικονομίας έδωσε 600 

γρόσια στη Μαρία Καρνιαρίναινα, της οποίας ο γιός καπετάν Γεώργιος «έπεσε μαχόμενος υπό την ηγεσί-
αν του Ηλία Μαυρομιχάλη εις Κάρυστον».

909. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 24, έγγρ. 021 της 20 Σεπτεμβρίου 1824.
910. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 81, φάκ. αριθ. 34. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 169.
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Εκστρατεία Μανιατών στην Κάρυστο της Ευβοίας. Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη.
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Ο Ιωάννης Φιλήμων911, ο οποίος γνώριζε καλά τον Ηλία Μαυρομιχάλη, έγραψε 
ότι η Ελλάδα στερήθηκε ενός σπανίου στρατιώτου και συνέχισε: «...Πολλά πραγ-
ματικώς προσόντα φυσικά, πολλά ωσαύτως προτερήματα ηθικά διέκρινον τον Ηλίαν 
Μαυρομιχάλην. Ωραιότης ελληνική και πλήρης, πρόσωπον ροδόχρουν, χαρακτήρ εύ-
χαρις, ανάστημα μεσαίον και βήμα ανδρικόν· φρόνησις δε και καρδία γενναία, πα-
τριωτισμός και φιλοτιμία απεριόριστος, χείρες αγναί και προαιρέσεις μεγαλοπραγμο-
σύνης, ιδού ο τοις πάσιν επέραστος Ηλίας, ο πρωταγωνιστής της γενικής μάχης του 
Βαλτετσίου και το θύμα μιας γωνίας της Ευβοίας...».

Ο Γ. Φίνλεϋ912 έγραψε για τον ηρωϊκό θάνατο του Ηλία: «…Η πρώτη ατυχία που 
βρήκε τους Έλληνες το 1822 ήταν ο θάνατος του πρωτότοκου γιού του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, του Ηλία…».

Ο Κυριακούλης γύρισε στα Στύρα και στις 14 Ιανουαρίου ήρθε και ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος913. Η άφιξή του ενθουσίασε τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους 
οπλίστηκαν και πήγαν κοντά του. Τα ελληνικά σώματα με αρχηγούς τον Ανδρού-
τσο, τον Κυριακούλη, τον Κριεζώτη, τον Τομαρά και το Βάσσο με 1.500 αγωνιστές 
συγκεντρώθηκαν στα Στύρα. Ο επίσκοπος Νεόφυτος με τους εφόρους της περιο-
χής ανέλαβαν τον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα και πυρομαχικά. 

Ο στρατός αυτός βάδισε εναντίον της Καρύστου και κατέλαβε θέσεις στα περί-
χωρά της. Ο Οδυσσέας με τον υπαρχηγό του Λεπενιώτη πήγαν στο Μελισσώνα, ο 
Κυριακούλης έπιασε το Χειροδύναμο και ο Κριεζώτης με το Βάσσο τα χωριά Βαζά-
νους και Φρύγανα. Η κατάσταση όμως έγινε δύσκολη, διότι έπεσαν χιόνια και δεν 
ήταν εύκολος ο ανεφοδιασμός τους, παρά μόνο από τη θάλασσα με πλοιάρια τα 
οποία έφθαναν στο λιμάνι Μαρμάρι.

Το σχέδιο του Ανδρούτσου914 ήταν να πάνε ο Κυριακούλης, ο Κριεζώτης και ο 
Βάσσος στο χωριό Λάλα, που δεν ήταν κατάλληλο για πόλεμο, προκειμένου να 
παραπλανήσουν τους εχθρούς και να περιμένουν επίθεση των Τούρκων της Καρύ-
στου. Ο Λεπενιώτης είχε καταλάβει τη θέση Πλακωτά ώστε, όταν οι Τούρκοι βαδί-
σουν εναντίον του Λάλα, να τους χτυπήσει από τα νώτα  και να τους θέσουν μεταξύ 
δύο πυρών. Πράγμα που έγινε, αλλά δεν είχαν υπολογίσει ότι θα τους χτυπούσαν 
τα κανόνια του φρουρίου, που έδωσαν την ευκαιρία στους Τούρκους να επιστρέ-
ψουν στο κάστρο τους. Ο Ανδρούτσος έκοψε το νερό του κάστρου, αλλά αιφνι-
δίως, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, ανεχώρησε915. Η αιτία ήταν ότι ανακλήθηκε 
από τον Άρειο Πάγο, την τότε Διοικητική αρχή της Ανατολικής Ελλάδος.

911. Ι ω, Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 280.
912. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 320.
913. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ ,  σ. 102-3.
914. Β α σ ι λ ε ί ο υ  Σ φ υ ρ ό ε ρ α, ό.π. (Πολιορκία της Καρύστου από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και 

ανάκλησή του από τον Άρειο Πάγο), ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 223.
915. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  105.
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Η περιγραφή του Ηλία Σαλαφατίνου916, ο οποίος είχε λάβει μέρος στην εκ-
στρατεία αυτή, είναι η ακόλουθη: «...Εκείθεν (από τα Στύρα) εστάλη εμπροσθοφυ-
λακή εις τον Μελισσώνα ο Βάσσος με 80, ο Σαλαφατίνος με άλλους τόσους και 200 
εκ του σώματος του Οδυσσέως όπου διαμένοντες δύο ημέρας ηκροβολίζοντο με τους 
Τούρκους. Έπειτα ο Βάσσος και οι του Οδυσσέως ορμήσαντες εις το φρούριον ηρέθη-
σαν τους πολεμίους να έλθωσιν εις μάχην. Ο Σαλαφατίνος ειδοποιεί τον Κυριακούλην 
και Οδυσσέα να προφθάσουν. Οι Τούρκοι εδειλίασαν μαθόντες αυτούς ερχομένους 
και δεν ηθέλησαν ν’ αντιπαραταχθώσιν. Ο πασάς ελκύσας το ξίφος εφώναξε – ο πι-
στός μουσουλμάνος ας φανή. Οι Τούρκοι ακολουθούν το παράδειγμά του, ορμούν 
γενναίως, θραύουν μεν τους Έλληνας αλλ’ ολίγους εφόνευσαν. Ο Κυριακούλης και ο 
Οδυσσεύς δεν είχον προφθάσει. Νικηθέντες οι Έλληνες και εδώ συνήχθησαν εις την 
Ρούγα...». Στη συνέχεια πήραν διαταγή να πάνε να φυλάξουν τα στενά της Λειβα-
διάς για να εμποδίσουν την κάθοδο των Τούρκων στην Πελοπόννησο. 

916. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-71)402.

Ηλίας Μαυρομιχάλης. Έπεσε μαχόμενος στα Στύρα της Ευβοίας.
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Μετά από αυτό ο Κυριακούλης πήρε τους Μανιάτες και με τα πλοία των Μα-
νιατών Ν. Κουτσουλιέρη και Π. Βουζουναρά γύρισαν πίσω917.

Για τον Ηλία Π. Μαυρομιχάλη πολλές φορές ο Θ. Κολοκοτρώνης είπε στον 
Πρωτοσύγκελλο Αμβρόσιο Φραντζή918: «…ο Ηλίας Π. Μαυρομιχάλης όχι μόνον ότι 
ήτον ατρόμητος εις την καρτερίαν και γενναιότητα αλλά ακόμη με φρόνησιν πολλήν, 
ευπρόσιτος και μεταδοτικός· αν δε ήθελε υπάρχη, ήθελε είσθαι ο εκλεκτότερος, ο μα-
χιμότερος  και στρατηγηματικώτερος και άλλων νεωτέρων στρατιωτικών».

Όταν ήρθε στην Κόρινθο η είδηση του θανάτου του Ηλία Μαυρομιχάλη919, οι 
ευρισκόμενοι εκεί στρατιωτικοί αρχηγοί και πολιτικοί πήγαν στο κονάκι του Πε-
τρόμπεη για να του το ανακοινώσουν. Ο Δημήτριος Υψηλάντης κάθησε δίπλα του 
και άρχισε να του λέει: «…Βέγη μου, είσαι Σπαρτιάτης και γνωρίζεις, ότι οι πρόγονοί 
σου οπόσον εδείκνυντο γενναίοι και εχαίροντο μάλιστα, όταν ήκουον ότι οι υιοί των 
εθανατώθησαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος…». Ο Πετρόμπεης κατάλαβε και ρώτησε 
συγκινημένος: «Σκοτώθη ο Ηλίας μου;». Τότε σηκώθηκαν όλοι και άρχισαν να λέ-
γουν λόγους παρηγορίας, αλλά τους αποστόμωσε όλους ο αληθινός Σπαρτιάτης με 
τα λόγια του: «…Μη με συλλυπήσθε. Εγέννησα υιόν στρατιώτην και όχι μπακάλην. 
Το χρέος του έκαμε εις την πατρίδα».

Η άλωση του Ακροκορίνθου

Ο Τούρκος διοικητής της Κορίνθου Κιαμήλμπεης, συνοδευόμενος από τους 
δύο γιούς του, στις 10 Μαρτίου 1821 είχε πάει στην Τριπολιτσά, προκειμένου να 
λάβει μέρος σε σύσκεψη για την τότε υποβόσκουσα ελληνική επανάσταση. Στην 
Κόρινθο έμεινε για να διευθύνει την πόλη η δραστήρια μητέρα του, η Νουρή χα-
νούμ, η οποία, όταν στις 28 Μαρτίου είδε να εκδηλώνονται οι πρώτες επαναστατι-
κές δραστηριότητες, πήρε μαζί της ως όμηρο τον Ανδρίκο Νοταρά και κλείστηκε 
στο κάστρο του Ακροκορίνθου. Η πολιορκία του κάστρου άρχισε με στρατεύματα 
από την Κορινθία, αλλά και από τις γύρω περιοχές, όπως τα Μεγάλα Δερβένια, τον 
Πόρο, τα Καλάβρυτα κλπ., χωρίς όμως τη συμμετοχή των Νοταράδων, διότι δύο 
από την οικογένειά τους ήταν όμηροι, ο μεν Σωτηράκης στην Τρίπολη και ο Ανδρί-
κος στον Ακροκόρινθο.

Όταν τον Απρίλιο του 1821 πέρασε από την Κορινθία ο Κεχαγιάμπεης του Χουρ-
σίτ για να δώσει βοήθεια στην Τριπολιτσά, διαλύθηκε η πολιορκία και ο Παπαφλέσ-
σας έκαψε το μεγαλόπρεπο κτίριο του Κιαμήλμπεη. Η Νουρή Χανούμ, βλέποντας 
από τον Ακροκόρινθο να καίγεται το σπίτι της, σκότωσε τον Ανδρίκο Νοταρά.  

Συνεχίζοντας την πορεία του ο Κεχαγιάμπεης για την Αργολίδα, άρχισε πάλι η 
πολιορκία του Ακροκορίνθου, η οποία ήταν χαλαρή. Μετά την πτώση της Τριπολι-

917. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 250.
918. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 334.
919. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 485-6.
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τσάς έφεραν από τη Ύδρα και δύο κανόνια, τα οποία από το Πεντεσκούφι εμπόδι-
ζαν τελείως την έξοδο των Τούρκων για συλλογή χόρτων. Η έλλειψη τροφής καθι-
στούσε δυσχερή τη θέση των πολιορκημένων.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης στις 9 Δεκεμβρίου, μετά την ατυχή έφοδο στο Ναύπλιο 
πήγε στην Κόρινθο για να επιταχύνει την παράδοση του φρουρίου. Η αιχμαλωσία 
του Κιαμήλμπεη και του γιού του στην Τρίπολη είχε πτοήσει τους πολιορκημένους 
στον Ακροκόρινθο. Στις 12 του ίδιου μήνα ακολούθησαν ο Δημήτριος Υψηλά-
ντης920, ο Πετρόμπεης με τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη921, ο Παναγιώτης Κρεββα-
τάς, ο Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας, οι Πετμεζάδες, ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο 
Δημήτριος Κολιόπουλος-Πλαπούτας και ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο οποίος έφερε 
μαζί του τον Κιαμήλμπεη922, όπως και πολυάριθμους Τούρκους που ήταν υπό την 
προστασία του. Ο Γιατράκος κατέλαβε θέση στα Εξαμίλια και έγιναν άκαρπες προ-
σπάθειες να πεισθεί ο Κιαμήλμπεης να δώσει διαταγή να παραδοθεί το κάστρο και 
να αποκαλύψει τον πολυθρύλητο θησαυρό του.

Στην πολιορκία της Κορίνθου έλαβε μέρος και ο Ηλίας Σαλαφατίνος923. Σε 
έγγραφό του αναφέρει ότι, όταν επρόκειτο να πέσει η Τριπολιτσά, επέστρεψαν ο 
Ηλίας Μαυρομιχάλης, αυτός και ο αδελφός του Ιω. Κατσανός από τα Δερβένια 
όπου φυλούσαν τη διάβαση. Αλλά η Πελοποννησιακή Γερουσία (το σύστημα των 
Καλτετζών) τους διέταξε ο μεν Σαλαφατίνος να μείνει στην Κόρινθο, ενώ οι άλλοι 
να πάνε πάλι στα Δερβένια. Εκείνο τον καιρό «...εκει εβολτάριζεν του Σουλτάνου 
η αρμάδα...» και υπήρχε η πιθανότητα απόβασης τουρκικού στρατεύματος. Όταν 
έφυγαν οι πασάδες από τη Λειβαδιά και επέστρεψαν στην Πελοπόννησο, ο Αρχι-
μανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος και ο Ηλίας Μαυρομιχάλης είπαν του Σαλαφατίνου: 
«...εσύ κάθισε εδώ Σαλαφατίνο, όπου ήτον ο Πετμεζάς φευγάτος, διά να φυλάξης την 
πολιορκίαν του κάστρου, και όπως ηξεύρης διόριζε τους στρατιώτας· εκάθησα μήνας 
τρεις...».

Όταν οι στρατιωτικοί πολιορκούσαν τον Ακροκόρινθο, οι πολιτικοί στην Πιάδα 
με οδηγούς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και το Θεόδωρο Νέγρη προετοίμαζαν 
την υποταγή των πολιτικών τους αντιπάλων στις ακόρεστες κυβερνητικές τους δι-
αθέσεις.

Ο Κολοκοτρώνης κατόρθωσε να πεισθούν στις 10 Ιανουαρίου 1822 είκοσι Λα-
λιώτες, που ήταν μεταξύ των πολιορκημένων, να συνθηκολογήσουν για να φύγουν. 
Αυτούς ακολούθησαν και όσοι Αλβανοί ήταν εκεί και αναγκάστηκαν τελικά όλοι 
να δεχθούν τους ελληνικούς όρους παράδοσης. Στις 14 Ιανουαρίου παραδόθηκε ο 

920. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 269.
921. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1988)232.
922. Γ ι ά ν ν η  Α ν α π λ ι ώ τ η, Πέτρου Κουτήφαρη: Ιστορικαί σημειώσεις, «Αρχείον» Μεσσηνίας 

38-9 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959)199.
923. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 της 24 Σεπτεμβρίου 1824.
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Ακροκόρινθος και παρά τις προσπάθειες έγινε διαρπαγή μεγάλου μέρους των λα-
φύρων924. Οι όροι της συνθήκης δεν τηρήθηκαν και οι Τούρκοι δεν επέζησαν. 

Ο Πέτρος Κουτήφαρης στις ιστορικές σημειώσεις του για το 1822, γράφει925: 
«…Ο πατήρ μου μετέβη εις Τρίπολιν και εκείθεν εις Άργος και Κόρινθον. Από Τρί-
πολιν έδωσαν εις την επίβλεψίν του τον περίφημον Κιαμήλμπεην υποσχόμενον να 
παραδώση εις τους Έλληνας το φρούριον της Κορίνθου και να πλουτίση όλους τους 
περί αυτόν. Η υπόσχεσίς του δεν εξεπληρώθη και τον υπέβαλον εις βασανιστήριον 
αποσπασθέντα υπό την προστασίαν του πατρός μου. Ο πατήρ μου και όλοι οι μετ’ αυ-
τού υπέστησαν βαρείαν νόσον και εκινδύνευσαν μέγα κίνδυνον… Πεσούσης της Ακρο-
κορίνθου, κατά τα τέλη Μαρτίου επέστρεψεν ο πατήρ μου με τους υπ’ αυτόν, φέρων 
και ωφέλειαν μετρίας ποσότητας λαφύρων και δύο Οθωμανούς με μίαν Οθωμανίδα 
γραίαν926».

Προσπάθεια εξαγοράς του Τζανετάκη Γρηγοράκη

Στις 10 Φεβρουαρίου 1822 ο Τζανετάκης Γρηγοράκης έγραψε στους Σπετσιώ-
τες ότι στη Μονεμβασία, όπου ήταν φρούραρχος, πήγε μια γολέτα ελληνικής ιδι-
οκτησίας, υπό γαλλική σημαία, φορτωμένη με 900 κοιλά σιτάρι. Το γεγονός αυτό 
αναφέρθηκε προηγουμένως στην κυβέρνηση και στη γερουσία. Ο καπετάνιος της 
ονομαζόταν Πέτρος Καζιλάρης, ήταν Αραγουσαίος και του έφερε μια συστατική 
επιστολή από έναν Τηνιακό Μάρκο Τελεσάβη. Του έδωσε ακόμη γράμματα από τον 
Καπουδάν πασά και από τον Μουσταφάμπεη, ο οποίος υπήρξε αρχηγός των Τούρ-
κων της Μονεμβασίας. Μετά τη συνθηκολόγηση που έγινε με τον Αλ. Καντακουζη-
νό και την παράδοση του φρουρίου στους Έλληνες, είχε φύγει για την Κωνσταντι-
νούπολη δια μέσου των Κυθήρων. 

Με τα γράμματα αυτά έγινε πρόταση στον Τζανετάκη να παραδώσει στους 
Τούρκους το φρούριο της Μονεμβασίας και σε αντάλλαγμα να τον κάνουν μπέη 
της Μάνης. Το σιτάρι που είχε το πλοίο προοριζόταν για τον εφοδιασμό του κά-
στρου, μέχρι να φθάσει ο τουρκικός στόλος. 

Ο Τζανετάκης ανέφερε το γεγονός όπου έπρεπε και παρέδωσε τα γράμματα 
στους Εφόρους της Μονεμβασίας. Αυτοί δε έθεσαν σε περιορισμό τον πλοίαρχο 
και του έβαλαν έξι φρουρούς. Μετά από αυτά ζήτησαν οδηγίες από την Κυβέρνη-
ση και γνωστοποίησαν τα συμβάντα στους Σπετσιώτες. Εν τω μεταξύ κατέπλευσαν 

924. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 88. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 71. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 279. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 188. Γε ν ν. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 55. Φ ω τ ά -
κ ο υ, ό.π., σ. 190. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 89. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 175 κ.ε.

925. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η, Πέτρου Κουτήφαρη: Ιστορικαί σημειώσεις, «Αρχείον» Μεσσηνίας, 38-
9(1959)197.

926. Από τους Οθωμανούς που αρχικά διέφυγαν το θάνατο και κρατήθηκαν ως υπηρέτες λίγοι επέ-
ζησαν της εκδικητικής μανίας των Ελλήνων. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,  ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 326.
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στον Αργολικό κόλπο δύο πολεμικά πλοία, το ένα γαλλικό και το άλλο αγγλικό και 
ζήτησαν να ελευθερωθούν δύο πλοία, το αγγλικό που εφοδίασε το Ναύπλιο και το 
γαλλικό που μετέφερε σιτάρι στη Μονεμβασία για την τυχόν συνωμοσία. Το Εκτε-
λεστικό διέταξε το Υπουργείο των Εσωτερικών και του Πολέμου να στείλουν τον 
Σπετσιώτη καπετάν Γεώργιο Πάνου στη Μονεμβασία να αναλάβει την υπόθεση και 
το φρουραρχείο του κάστρου927.

Η επιστολή του Μουσταφάμπεη περιελάμβανε τα ακόλουθα928:
«Εις ελόγου σου, κατά πολλά αγαπημένε μου, εδικέ μου, φίλε μου Καπετάν Τσα-

νετάκη, ακριβώς σε χαιρετώ και ρωτώ το χατήρι (υγεία) σου.
Με το παρόν δεν λείπω να μάθω ταις καλαίς σας υγείαις, και έπειτα να σας φανε-

ρώσω, αν ερωτάτε και δι’ ημάς, από τον Θεόν την υγείαν καλώς έχομεν. Ακόμα Τζα-
νετάκη από το Τσερίγο, οπού με άφησες, επέρασεν ο Ντοναλμέ και με ̕πήρε και με 
έφερεν εις το Κουμκαλέ, και τώρα ήλθα εδώ εις την Πόλιν, και εμίλησα με τον ενδο-
ξότατον Καπετάνμπασάν, και του είπα το πως εστάθης πιστός εις την Τουρκιά, και 
σε έκαμε πολλά χάζι (χαρά). Και δια τούτο τώρα έκαμα χωριστά όσα είχαμεν ωμι-
λημένα, και σας γράφει και ατός του, και δια τούτο τώρα να σε ιδώ και να ιδούμεν 
και ατοί μας την προκοπήν σου· ωσάν πιστός να δουλεύσης και θέλεις γενή ακόμη 
καλλίτερον, Τσανετάκη. Ο Καπετάνμπεης, οπού ήτον εις την Πρέβεζαν, έγινεν Καπε-
τάνμπασσάς, και με ετούτην είχα θάρρος και τον είπα όλα τα χρειαζόμενα, και παντέ-
χω εις τον Θεόν, από όσα σου γράφει ο ενδοξότατος Καπετάν-Πασσάς, αφέντης μου, 
κουσούρι (σφάλμα) να μη κάμης και ίσαλα (αν ήθελε ο Θεός), καλά πάντα να με 
αξιώση ο Θεός, παρά κουσούρι να μη κάμης. Όχι άλλο και να έχω την απόκρισίν σου. 
Τσανετάκη, τα ριζά είναι, παρά όσον ημπορείς κουσούρι να μη κάνης, και γράψε μου 
του Μορέως την κατάστασιν. Τσανετάκη, εκείνος οπού ήτανε αιτία, των κερατάδων 
το Ντουβλέτι δεν το αφίνει ̕πίσω, παρά εις ολίγαις ημέραις θέλει εύρουν τον μπελά 
τους. Όχι άλλο ξανά σε χαιρετώ.

1821 Νοεμβρίου 30, Βασιλεύουσα.
ΜΟΥΣΤΑΦΑΜΠΕΗΣ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΪΖΑΝΤΕΣ

Τσανετάκη, ο καπετάνιος χρειάζεταί του δια να ψωνίση λάδι, και ό,τι άλλο του 
χρειάζεται, και να παρασταθείς και συ».

Η επιστολή του Καπουδάν Πασά προς τον Τζανετάκη είναι η ακόλουθη929:
«Από μέρους του υψηλοτάτου, δικαιοτάτου καπετάν Αληπασά της κραταιάς Βα-

σιλείας εις ελόγου σου Τσανετάκη. Μετά τους χαιρετισμούς μου σας φανερώνη, ότι ο 

927. Α. Ε. Π., τόμ. Ά , σ. 359. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 293. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ 
σσ. 201 και 232. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 196. Το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε να δοθούν 
οι απαραίτητες οδηγίες στον καπ. Γ. Πάνου για τη γαλλική γολέτα. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 1, έγγρ. της 10 
Μαρτίου 1822.

928. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Ά , 1861, σ. 277.
929. Α. Α. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , 1861, σ. 275.
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Μονεμβασίας Μουσταφάμπεης, ερχόμενος εις την βασίλευουσαν, το χάλι του αυτού 
τόπου από αυτού τον ερωτήσαμεν, και με είπε ότι εσύ κάθε λογών εις την άκρην Βασι-
λείαν έκαμες σατακάτι (αφοσίωση), κατά το ραγιαλίκι σου. και το λοιπόν κάστρον το 
βασιλικόν δια ώρας έμεινε φυλαγμένο εις το χέρι σου, και ερχάμενοι από μέρους μου 
οι διωρισμένοι άνθρωποι, θέλεις το κάμει τεσελίμι (παράδοση) και αυτούς τους σκο-
πούς σου ο Μουσταφάμπεης με το είπε εις το χουζούρι (οικία) μου. Αν αληθεύει αυτό 
το σατακάτι σου εις την Βασιλείαν, και το ραγιαλίκι σου εις το Ντουβλέτι, πρέπει 
δια να σου γένη δόξα βασιλική, και τιμή του γένους σου δίχως παραμικράν υποψίαν, 
όμως το είπεν ο Μουσταφάμπεης δια λόγους σου, δια να αληθέψη το σατακάτι σου, 
λαμβάνοντας το γράμμα μου να κάμης κάθε ζαρέ δια να μου το φανερώσης τα όσα 
ακολουθούν εις τον Μορέα με προθυμίαν και με σατακάτι, και να με βεβαιώσης ότι θε 
να σταθής σε αυτό το σατακάτι, και να με στείλης αμανέτι (ενέχυρο) δια σιγουριτά 
μου από τα παιδιά σου ένα παιδί, ή από τα αδέλφια σου έναν, και λαμβάνοντας το 
γράμμα σου με το αμανάτι, ως σου γράφω, ευθύς το μπεϊλίκι της Μάνης, δίχως αμφι-
βολίαν, θέλει σε το στείλομεν εις το χέρι σου, και με το θέλημα του Θεού σε ολίγαις 
ημέραις με την αρμάδα είμαι έτοιμος δια να κατεβώ αυτού, και τότες της Μάνης το 
εζάμι με τον ερχομόν μου θέλει ως κάνει χρεία, και δια τούτο σας γράφω, οπού να 
έχω την απάντησίν σου. Πρέπει καθώς σας γράφομεν να μη λείψετε, και να με φανε-
ρώσετε εις πλάτος ταύτα.

1821 Νοεμβρίου 29, Βασιλεύουσα».

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού, όταν έλαβε την αναφορά του Τζανετάκη Γρη-
γοράκη, παρέπεμψε την υπόθεση στα υπουργεία Εσωτερικών και Πολέμου με το 
ακόλουθο έγγραφο930: 

«Αριθ. 437.          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
Προς τον Μινίστρον των Εσωτερικών και προσωρινόν Μινίστρον του Πολέμου.
Επειδή μία γολέτα υπό γαλλικήν σημαίαν, ελθούσα προ καιρού εις Μονεμβασίαν, 

έφερε γράμματα κρυφίως, και αυτά εμαρτυρήθησαν παρά του ιδίου εις τον οποίον 
εστέλλοντο, και επομένως η εκεί διοίκησις η τοπική, καλώς ποιούσα, εκράτησε την 
γολέταν και τον καπητάνον αυτής έως ότου να εξετασθή η υπόθεσις.

Επειδή το αυτό φρούριον της Μονεμβασίας έχει χρείαν κανονιέρων, καθώς περί 
τούτου ειδοποιήθη η Διοίκησις από τον γενναίον καπητάνον Δημητράκην Τσιγκουρι-
όν(-Γρηγοράκη).

Επειδή είναι ανάγκη να γνωρίζη η Διοίκησις και την στάσιν αυτού του φρουρίου, 
και να προσδιορισθώσιν οι μισθοί των φυλαττόντων αυτό στρατιωτών υπό την οδηγί-
αν του γενναίου Τσανετάκη Μπεϊζαδέ Γρηγοράκη ο κύριος καπητάνος Γεώργιος Πά-
νου Σπετσιώτης ν’ απέλθη εις Μονεμβασίαν και να φροντίση πρώτον περί της υπο-
θέσως της γολέτας, την οποίαν αφού μετ’ ακριβείας εξετάση, θέλει παραστήσει κατά 

930. Α. Ε. Π., τόμ. Ά , σ. 359-360.
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την τάξιν εις το Μινιστήριον των ναυτικών· δεύτερον περί των αναγκαίων κανονιέρων, 
τους οποίους θέλει προμηθεύσει, και θέλει αναφέρει περί αυτών εις το Μινιστέριον 
του πολέμου, δια να διορισθή εις αξιωματικός ικανός να τους γυμνάση· τρίτον, περί 
των μισθών της λοιπής φρουράς του φρουρίου, περί των οποίων θέλει αναφέρει επί-
σης εις το του πολέμου Μινιστέριον.

Ο Μινίστρος των Εσωτερικών και προσωρινός του Πολέμου θέλει δώσει εις τον 
καπητάνον Γεώργιον Πάνον Σπετσιώτην όλα τα αναγκαία γράμματα και οδηγίας περί 
ταύτης του της αποστολής. 

Εν Κορίνθω, τη 10 Μαρτίου 1822
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Αθανάσιος Κανακάρης
Αναγνώστης Παππά Γιαννόπουλος

Ο Αρχιγραμματεύς της επικρατείας κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Θ. Νέγρης».

Το Υπουργείο των Εσωτερικών έστειλε στο Γεώργιο Πάνου το ακόλουθο έγγρα-
φο931: 

«Μινιστέριον του Πολέμου         Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Αριθ. 592.                                        Ο Μινίστρος του Πολέμου
                                         Προς τον Κύριον Καπετάν Γεώργιον Πάνου
Δι’ επιταγής της Διοικήσεως άμα οπού λάβης το παρόν, διορίζεσαι να πηγαίνης εις 

Μονεμβασίαν δια να εξετάσης πρώτον ακριβώς την υπόθεσιν της Γολέτας οπού δι-
καίω τω λόγω εβαστάχθη εκεί παρά της τοπικής Διοικήσεως δια ύποπτα γράμματα 
οπού κρυφίως είχε φέρει. Και αφού καλώς ήθελες εξετάση την υπόθεσιν, να την ανα-
φέρης με γράμμα σου εις το Μινιστήριον των Ναυτικών. 

Δεύτερον επειδή η Διοίκησις εγνωστοποιήθη ότι το φρούριον της Μονεμβασίας 
ευρίσκεται χωρίς κανονιέρους, διορίζεσαι να φροντίσης με όποιον τρόπον δυνηθής 
να προμηθεύσης όσους κανονιέρους διορίζεσε κρίνεις εύλογον ότι χρειάζονται, και να 
τους πηγαίνης εις το φρούριον αυτό, και ευθύς οπού τους πηγαίνης να δώσης είδησιν 
του Μινίστρου του Πολέμου, δια να σου στείλη κανένα άξιον αξιωματικόν Κανονιέρον 
δια να τους διδάξη.

Τρίτον, επειδή έγινε γνωστόν εις την Διοίκησιν ότι οι στρατιώται οίτινες φυλάτ-
τουν το φρούριον αυτό έχουν να πάρουν τον μισθόν των, διορίζεσαι να εξετάσης τους 
λογαριασμούς των από πότε ευρίσκονται εκεί μέσα, πόσα μετρητά επήραν έως τώρα, 
να προσδιορίσης τον μισθόν των και όσα έχουν να λάβουν να τα φανερώσης εις το 
Μινιστέριον του Πολέμου δια να κάμη την περί αυτών Κυβέρνησιν. Όμως να στείλης 
περί αυτών τακτικόν λογαριασμόν.

Κύριε Καπιτάνε ! η Υπερτάτη Διοίκησις γνωρίζουσα την προς την πατρίδα πίστιν 
σου, την αξιότητά σου, και την φρονιμάδαν, ενεπιστεύθη εις χείρας σου ταύτην την 

931. ΓΑ Κ, Υπουργ. Εσωτ., φάκ. 1, έγγρ. 090 της 15 Μαρτίου 1822.
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υπόθεσιν· βάλε όλα τα δυνατά δια να λάβη την πρέπουσαν έκβασιν, και όσον τάχι-
στα· και υγίαινε.

Εν Κορίνθω τη 15 Μαρτίου 1822. 
Ο Μινίστρος των Εσωτερικών και προσωρινώς του Πολέμου  
                                  Ιωάννης Κωλέττης».

Ο Μιχ. Οικονόμου932, αναφερόμενος στις κινήσεις του τουρκικού στόλου, ο 
οποίος είχε εκπλεύσει από την Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιανουαρίου 1822, μας 
δίδει τις ακόλουθες πληροφορίες. Πήγε ο στόλος στις ασιατικές ακτές, όπου πα-
ρέλαβε στρατιώτες και τρόφιμα και κατόπιν πέρασε κοντά από τη Μονεμβασία, 
για την οποία γράφει: «…Τα συμβάντα εγνωστοποιήθησαν εις την Πελοποννησιακήν 
Γερουσίαν, παρ’ ης εγένετο φροντίς και εξησφαλίσθη εγκαίρως το φρούριον εκείνο. 
Όθεν ο τουρκικός στόλος προελθών εκείθεν, παρατηρών και ουδέν σημείον ιδών, προ-
έβη εν μέρει εις Κρήτην…».

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1822 ο Αθανάσιος Κανακάρης933, αντιπρόεδρος του Εκτελε-
στικού, διατάχθηκε να πάει στην Ύδρα να πληρώσει τα απαιτούμενα από το Γάλλο 
ναύαρχο για την κατακράτηση της γαλλικής γολέτας στη Μονεμβασία.

Να σημειωθεί ότι την επόμενη χρονιά, όταν ο Γεώργιος Πάνου ήταν έπαρχος 
στη Μονεμβασία, στη γύρω περιοχή είχε εγκατασταθεί ο Κωνσταντίνος Μαυρο-
μιχάλης934, ο οποίος σε αναφορά του προς το Υπουργείο Πολέμου της 13 Απριλί-
ου 1823 έγραψε: «...με ενίους των εφόρων ευρισκόμουν εις τα χωρία της επαρχίας, 
επιμελούμενος και καταγινόμενος καθ’ όλους τους δυνατούς τρόπους τόσον διά την 
καλήν διοίκησιν και ησυχίαν απάσης της επαρχίας όσον και διά την ταχείαν σύναξιν 
της κοινής συνεισφοράς, κατά την ιεράν επιταγήν της Σεβαστής Γερουσίας...». Στην 
περιοχή της Μονεμβασίας είχαν φθάσει πολλοί Μανιάτες, οι οποίοι νέμονταν τα 
κτήματα που είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι. Ήταν δε διαιρεμένοι σε δύο παρατά-
ξεις. Στη μια ήταν ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, που είχε δεσμό συνεργασίας με το 
Μούρτζινο και στην άλλη ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης, ο οποίος ήταν 
στενός συγγενής των Μαυρομιχαλαίων και είχε συμπαραστάτη τον Κωνσταντίνο 
Μαυρομιχάλη. Η περιοχή της Μονεμβασίας αποτέλεσε και στα επόμενα χρόνια 
ένα πεδίο ανταγωνισμού των δύο παρατάξεων.

Το Μάιο του 1823 ο Τζανετάκης Γρηγοράκης αντικαταστάθηκε από το νέο 
φρούραρχο Μονεμβασίας Ανδρέα Δρακόπουλο935. Αυτός κατηγόρησε τον Τζανετά-
κη ότι είχε παραμελήσει το φρούριο και, ακόμη σημαντικότερο, ότι τα περί εξαγο-

932. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 196.
933. Α. Ε. Π., βιβλ. 1, σ. 55.
934. Α. Ε. Π., βιβλ. 14, σ. 174, έγγρ. 228.
935. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχογ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 98 της 13 Ιουλίου 1823. Λογαριασμούς που 

παρουσίασε: Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 7, έγγρ. 139 της 26 Απριλίου 1823, και έγγρ. 160, 161, 162 της 1 και 2 
Μαΐου 1823.
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ράς του από τους Τούρκους και της μελετουμένης τουρκικής απόβασης στη Μο-
νεμβασία, αποτελούσαν απάτη: «…Ομοφρονών με αυτόν ο Δεσποτάκος (Γεώργιος 
Δεσποτόπουλος) μηχανεύεται την εις Μονεμβασίαν απόβασιν των εχθρών, και ούτω 
απατηθείσης της Διοικήσεως, ανεχώρησεν εις Μονεμβασίαν, όπου έμεινε μέχρι της 
αποστολής μου…». Η άποψη αυτή δεν φαίνεται πιθανή και δεν την επανέλαβαν οι 
ιστοριογράφοι της επανάσταστασης. 

Ο Πετρόμπεης και η αγγλική προστασία

Ο ανώνυμος συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας936» συμβούλευε τους 
υπόδουλους στους Τούρκους Έλληνες: «…Μη στοχάζεσθε, ω αδελφοί μου, ότι κα-
νείς από αυτούς (ξένους βασιλείς) θέλει θυσιάσει και χρυσόν και στρατιώτας, δια 
να διώξη τους Οθωμανούς και να μας αφήσει έπειτα ελεύθερους…». Ακόμη υπήρχε 
σαφής προειδοποίηση ότι δεν αποτελούσε αρεστή λύση του προβλήματός τους να 
τεθούν υπό άλλο στέμμα: «…Ω κάλλιον ένας σεισμός ή ένας κατακλυσμός να μας 
αφανήσει όλους τους Έλληνας, παρά να υποκύψωμεν πλέον εις ξένον σκήπτρον…». 

Η πληροφορία ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν μια μεγάλη στρατιά υπό το Μαχμούτ 
Δράμαλη (πασά της Δράμας) να κατεβεί στο Μοριά και να καταπνίξει την επανά-
σταση στο αίμα, ανέκοψε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων. Μεταξύ των λύσεων που 
συζητήθηκαν ήταν και η περίπτωση να τεθεί η Πελοπόννησος υπό αγγλική προ-
στασία. Με αυτό εννοούσαν ότι οι Άγγλοι θα κρατούσαν τα φρούρια και οι ΄Ελλη-
νες θα νέμονταν τα αγροκτήματα, πληρώνοντας το φόρο της δεκάτης (το 10% της 
παραγωγής τους) στους προστάτες τους. Δεν είναι εξακριβωμένο αν την ιδέα της 
προστασίας την έριξε πρώτος ο Άγγλος αρμοστής των Επτανήσων Θωμάς Μαίτ-
λαντ (Maitland) ή όχι, διότι και στο παρελθόν είχε εκφράσει την πρόθεση η Πελο-
πόννησος να ενσωματωθεί στην Ιόνιο Πολιτεία937.

Ο Ανδρέας Ζαριφόπουλος από την Ανδρίτσαινα, έχοντας την οικογένειά του 
στη Ζάκυνθο για λόγους ασφαλείας, έκανε ορισμένα βήματα για την αγγλική προ-
στασία, σε άγνοια της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Αναφέρεται ότι ενδιάμεσος 
κρίκος στην επαφή του με το Maitland938 ή τον Άγγλο διοικητή της Ζακύνθου Ιω-
άννη Στούαρτ (Stuart) ήταν ο πρωτόπαπας της Ζακύνθου Γαρζώνης939. Η αγγλική 

936. Α ν ω ν ύ μ ο υ τ ο υ  Έ λ λ η ν ο ς, Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ελευθερίας, έκδ. «Αναξί-
μανδρος» Αθήνα 1971, σ. 148.

937. Όταν ήταν μπέης της Μάνης ο Μαυρομιχάλης, ο Αλέξανδρος Κουμουνδουράκης και ο Σταυ-
ριανός Καλκαντής είχαν προτείνει στο Maitland να βοηθήσει να γίνει ένας από τους δύο μπέης και αυτοί 
έδιναν την υπόσχεση ότι θα του άνοιγαν την θύρα της Πελοποννήσου. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον περί 
της Φιλικής Εταιρείας, Αθήναι 1834, σσ. 201-2 και 350-1. 

938. Ο σερ Θωμάς Μαίτλαντ (1765-1824), Άγγλος στρατηγός και από το 1816 αρμοστής των Ιονίων 
νήσων, είχε στενές σχέσεις με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων και στα πρώτα βήματα της ελληνικής επανά-
στασης ήταν τουρκόφιλος. Στα νησιά του Ιονίου άφησε κακές αναμνήσεις.

939. Γεώργιος Γαρζώνης (1764-1827) τελευταίος πρωθιερέας (πρωτόπαπας) της Ζακύνθου, μετά την 
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απάντηση ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει αίτηση των εκπροσώπων των Πελοποννησί-
ων και να υποβληθεί στο Λονδίνο, διότι μόνο η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας 
θα ήταν σε θέση να πάρει μια τέτοια απόφαση.

Γνώστης της κίνησης του Ανδρέα Ζαριφόπουλου ήταν και ο Πετρόμπεης940, ο 
οποίος επί πλέον έστειλε το μοναχό Γεράσιμο Παπαδόπουλο941 στη Ζάκυνθο, για 
να ερευνήσει τα διατρέχοντα. Σε έγγραφο του Εκτελεστικού προς το Βουλευτικό 
της 21 Ιουνίου 1822, το οποίο υπογράφουν ο αντιπρόεδρος Α. Κανακάρης και ο 
υπουργός των εξωτερικών Θ. Νέγρης αναφέρονται τα ακόλουθα: «...Ο Μανιά-
τμπεης Π. Μαυρομιχάλης θέλων να πληροφορηθή κατ’ άμεσους λόγους αν οι Άγγλοι 
ενδίδοντες εις την πρόσκλησιν, εξαπέστειλεν εκείσε άνθρωπόν του, ένα Καλόγηρον 
Γεράσιμον Παπαδόπουλον εκ Καλαμάτας, όστις φθάσας εις της Ζακύνθου το καθαρ-
τήριον, εκείθεν ηθέλησε να διερευνήση την κατά τούτο αλήθειαν, ότι προσπαθεί να 
εισέλθη εις Ζάκυνθον επ’ αυτώ τούτω, και τέλος ότι καταγίνεται ένας των ευφρονού-
ντων ομογενών να παρεμποδίση αυτού την εισέλευσιν εκείσε...». Ο Κωνσταντίνος 
Δραγώνας απέτρεπε τους Πελοποννήσιους να ζητήσουν την αγγλική προστασία, 
επικαλούμενος τη δική τους δυσμενή θέση.

Η Πελοποννησιακή Γερουσία942, όταν περί τα τέλη Μαΐου 1822 έλαβε γνώση 
του θέματος αυτού, αντέδρασε έντονα. Συνέλαβε, ακόμη και φυλάκισε για μικρό 
χρονικό διάστημα τον Παναγιώτη943 αδελφό του Ανδρέα Ζαριφόπουλου, ερεύνησε 
το σπίτι του στην Ανδρίτσαινα κ.ά. Τελικά παρέπεμψε το θέμα στο Εκτελεστικό και 
στο Βουλευτικό και αποφασίστηκε να πάνε στη Ζάκυνθο ο επίσκοπος Ρέοντος και 
Πραστού Διονύσιος και ο Καλλίνικος Καστόρχης προκειμένου να συναντηθούν με 
τον πρωτόπαπα Γαρζώνη και να διερευνήσουν τα διατρέχοντα. Ακολούθησε ο Νι-
κόλαος Πονηρόπουλος, ο οποίος από το λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου έστειλε 
έγγραφο με το οποίο οι Πελοποννήσιοι ζητούσαν την αγγλική προστασία, αλλά του 
απάντησαν ότι το έγγραφο που υπέβαλε  έπρεπε να έχει άλλη διατύπωση944.

Η υπόθεση της αγγλικής προστασίας βρισκόταν σε εκκρεμότητα. Όταν το κα-
λοκαίρι του 1822 ο Κολοκοτρώνης ήταν στρατοπεδευμένος στο Κεφαλάρι της Αρ-
γολίδας, έλαβε μια επιστολή, της οποίας πιθανός αποστελέας ήταν ο πρωτόπαπας 

έναρξη της Ελληνικής επανάστασης χειροτονήθηκε πρώτος Μητροπολίτης Ζακύνθου με το όνομα Γα-
βριήλ. Εθεωρείτο φίλος των Άγγλων και είχε στενές σχέσεις με την αγγλική διοίκηση. Λ. Ζ ώ η, Λεξικόν 
Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήναι 1963 τόμ. Ά , σ. 117.

940. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 377-8.
941. Είναι γνωστός από το μεσολαβητικό του ρόλο για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατού-

σαν οι Τούρκοι στην Τρίπολη και τις τουρκόφιλες αντιλήψεις του. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. Κ 047 (Συλλ. Λαδά), 
φάκ. 19, έγγρ. της 21 Ιουνίου 1822.

942. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ.  163. Η λ. Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 41
943. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 378.
944. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 183. Ένας υπάλληλος του λοιμοκαθαρτηρίου είπε στο Νικ. 

Πονηρόπουλο: «…Βλέψατε εις τους Επτανησίους ημάς της προστασίας τ’ αγαθά και οδηγηθείτε…». Ν ι κ. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 417.
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Γαρζώνης. Το περιεχόμενό της αφορούσε την προσάρτηση της Πελοποννήσου στο 
κράτος των Ιονίων νήσων. Τις ημέρες όμως εκείνες δεν είχε κανένας τον καιρό να 
συλλέγει υπογραφές από τους αντιπροσώπους των επαρχιών της Πελοποννήσου 
για την προστασία.

Αφού παρήλθε ο κίνδυνος από την εκστρατεία του Δράμαλη, ο λαός της Πελο-
ποννήσου αδιαφόρησε για το θέμα της αγγλικής προστασίας. Δεν φαίνεται όμως ότι 
υπήρξε παραγκωνισμός του θέματος αυτού από όλες τις ηγετικές μορφές της επανά-
στασης. Σε επιστολή τού Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, της 18ης Δεκεμβρίου 1823, κα-
τηγορήθηκαν ο Ανδρέας Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδά-
τος ότι έχουν προδώσει στους Άγγλους την Ελλάδα945: «…καθώς οι δύο σαρδανάπαλοι 
Ανδρέηδες με τον ύπουλο Φαναρίτην σ’ έχουν προδομένη στους εγ….» 

Αναζωπυρώθηκε πάλι η συζήτηση περί αγγλικής προστασίας το 1825, όταν ο 
Μοριάς είχε παραδοθεί από τον Ιμπραήμ στη φωτιά και τη λεηλασία, στο θάνατο 
και την αιχμαλωσία946.

Στρατιωτικός κανονισμός των Μανιατών

Μετά την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, με πρωτοβουλία του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη στην Καλαμάτα, έγινε συνέλευση των καπετάνιων και των αρχιερέ-
ων της Μάνης, προκειμένου να συντάξουν και εγκρίνουν το στρατιωτικό κανονι-
σμό των επαναστατικών σωμάτων.

Δεν είναι γνωστό αν παρόμοιοι στρατιωτικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν και σε άλ-
λες περιφέρειες, προκειμένου να περιορισθούν οι αταξίες, οι καταχρήσεις και οι 
λεηλασίες. Το κείμενο έχει ως ακολούθως947:

«Η Συνέλευσις των Σπαρτιατών συ[νη]γμένη παρά των Σεβαστών Αρχιερέων, 
εκλαμπροτάτου Πετρόμπεη και λοιπών καπεταναίων φιλογενεστάτων προυχόντων 
και λοιπών επισήμων θεωρούσα την ανάγκην ενός αφεύκτου τακτικού στρατιωτκού 
συστήματος και κατά πάντα αρμοδίου εις τας συνετάς διαταγάς του προεκδοθέντος 
περί στρατιωτικής διατάξεως της υπερτάτης Εθνικής Συνελεύσεως ψηφίζει κοινή 
ψήφω τα ακόλουθα. 

Αον Να συστηθώσι στρατιωτικά τάγματα αφ’ όσων κριθώσι ικανοί να στρατεύουσι 
εις τον περί πίστεως και περί πατρίδος ιερόν πόλεμον.

945. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. Κ 005 (Αρχείον Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 350 της 18 Δεκεμβρίου 1823. 
Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 345.

946. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Περί την κίνησιν Πελοποννησίων δι’ αγγλικήν προστασίαν το 1822, 
Πρακτικά Γ  ́Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα 1985, τόμ. Γ ,́ σ. 49 κ.ε. Π. Π. Γε ρ μ α -
ν ο ύ, ό.π., σ. 166-7. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Ά , σ. 377. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. 
Β́ , σσ. 163 και 183. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π.,, τόμ. Ά , σ. 262, 276 και τόμ. Β́ , σ. 79-80. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, 
ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 332.

947. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 124.
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Βον. Αυτά τα τάγματα να λάβωσι την στρατιωτικήν μορφήν κατά το ψήφισμα της 
Διοικήσεως υπό την οδηγίαν πολεμικών αξιωματικών Αης και Βας τάξεως κατά το πρώ-
τον κεφάλαιον του αυτού ψηφίσματος.1ης 

Γον. Έχουσι χρέος απαραίτητον οι ψηφισθέντες Αξιωματικοί να φροντίζωσι μετά 
πάσης επιμελείας όσα αναγκαιούν δια την καλήν κατάστασιν επαγρυπνούντες με πα-
τρικήν φιλοστοργίαν δια την αναμεταξύ τους ειρηνικήν διαγωγήν παιδεύοντες αυστη-
ρώς όσους τολμούν να διασείσουν ή να ταράξουν την ευταξίαν εις την οποίαν υποστη-
ρίζεται η ευδοκίμησης των στρατιωτικών επιχειρημάτων.

Δον. Οι στρατιώται έχουν χρέος απαραίτητον να σέβωνται, να τιμώσι και να υπο-
τάσσωνται άνευ της παραμικράς αποφάσεως αντιστάσεως εις τας διαταγάς των 
στρατιωτικών αξιωματικών οι δε Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί μέχρι και αυτού του 
στρατιώτου να υποτάσσωνται εις τον αρχιστράτηγόν τους Εκλαμπρότατον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη. Η δε εκλαμπρότης του να μην εκτελή τι άνευ συναινέσεως των 
αξιωματικών της πρώτης τάξεως.

Εον. Χρέος έχει ο στρατός να φυλάττη εν καιρώ πολέμου απαραβάτως τα υποστα-
τικά οποιασδήποτε συνθήκας ήθελε κάμωσι ό τε Αρχιστράτηγος και οι Αξιωματικοί 
με τον εχθρόν, όταν ο εχθρός παραδώση εις αυτούς τα άρματά του, επειδή και εις την 
διατήρησιν αυτής της συνθήκης όχι μόνο υποχρεώνεται από τους πολεμικούς νόμους, 
αλλ’ είναι και ένα από τα σωτηριωδέστατα δια να μην παραβιάζη ο νικητής τον νι-
κώμενον να καταντά εις απελπισίαν. Και να προτιμά καλλιώτερον τον τίμιον θάνα-
τον παρά να λάβη την τύχην του ατίμου σφαγιασμού και επομένως ο παραβάτης των 
συνθηκών να αμαυρώνη τον χαρακτήρα της υπολήψεώς του και θέλει κατακρίνεται 
ως απάνθρωπος και άσπλαχνος. 

ΣΤον. Χρεωστούσι οι τε αξιωματικοί και στρατιώται να απέχωσι από κάθε παρα-
ταξίαν, ύβριτας, ραβδισμούς, κλοπάς, αρπαγάς και άλλας οποιασδήποτε δυναστείας 
(δηλ. καταδυναστεύσεις) ήθελε τολμήσουν να επιφέρωσι κοινώς ή μερικώς εις τους 
αδελφούς χριστιανούς εν καιρώ της εκστρατείας· αλλά μάλιστα να προτιμώνται ώστε 
η παρουσία να τους παρηγορή με την φιλάδελφον φιλοφροσύνην και εξόχως να φυ-
λάττωνται προσεκτικώτατα από το έγκλημα του φόνου ειδέ και τινάς είτε Αξιωματι-
κός ή στρατιώτης φανή παραβάτης αυτών των ρηθέντων χρεών, ο τοιούτος θέλει φυ-
λάττεται ασυμπαθώς κατά τους εξής τιμωρητικούς νόμους.

αον. Ο υβρίσας άλλον επί παρρησίας ειμέν και είναι Αξιωματικός να προσκαλήται 
έμπροσθεν των Αξιωματικών και αφού πρώτον ελεγχθή παρ’ αυτών πρώτον να του 
αφαιρούνται τα άρματα και να αποκλείεται δια εικοσιτεσσάρων ωρών διάστημα από 
του Υπουργήματός του την πράξιν και από την συναναστροφήν πάντων των Αξιωμα-
τικών, ει δε και είναι απλός στρατιώτης να φέρεται έμπροσθεν της Επαρχίας της οποί-
ας είναι μέλος ένοπλος και τότε να διορίζη ο εκατόνταρχος έναν των δεκάρχων του 
να του αφαιρή τα άρματα και να τον καταδικάζη εις φυλάκισιν δια ημέρας τρεις και 
πληρωθείσης προθεσμίας να παρρησιάζεται εις το αυτόν τάγμα εν παρατάξει και να 
λαμβάνη παρά του αυτού δεκάρχου τα άρματά του μετά μιάς συμβουλευτικής διατα-
γής του Εκατοντάρχου.
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βον. Ο ραβδίσας έτερον είτε Αξιωματικός είτε στρατιώτης είναι να λαμβάνη την αυ-
τήν ποινήν του υβριστού επαυξανομένης της φυλακής τού μεν Αξιωματικού δια ώρας 
τεσσαράκοντα οκτώ, του δε στρατιώτου δια ημέρας πέντε και πληρωθείσης αυτής της 
προθεσμίας να παρρησιάζεται ως άνωθεν και να υποχρεώνεται, ειμέν και εράβδισεν πο-
λεμικόν να ζητή την παρ’ αυτού συγχώρεσιν, ως μεταμελήσας δι’ αυτήν την αταξίαν.

γον. Ο κλέπτης να παρρησιάζεται ενώπιον των Αξιωματικών και αφού επιστρέψει 
μετ’ αισχύνης την κλοπήν να αφαιρείται το σημείον του επαγγέλματός του και να κα-
θυποβάλεται εις φυλακήν, ο μεν Αξιωματικός δια ημέρας πέντε, ο δε στρατιώτης εις 
φυλακήν δια δέκα ημέρας.

δον. Ο άρπαξ ο μεν Αξιωματικός να παρρησιάζεται ως ένοχος εις όλους τους Αξι-
ωματικούς και αφ’ ου επιστρέψει την αρπαγήν να καθυποβάλεται εις την άνωθεν ποι-
νήν του κλέπτου και να καταβιβάζεται από του αξιώματος τον βαθμόν και εν καιρώ 
ανδραγαθίας να λαμβάνη το δικαίωμα του προβιβασμού, ο δε στρατιώτης μετά την 
επιστροφήν της αρπαγής αφ’ ου λάβει την δοθείσαν ποινήν του κλέπτου να υστερήται 
του στρατιωτικού επαγγέλματος και τότε να το αναδέχεται, όταν βάλη τίμιον εγγυη-
τήν ευτάκτου εκδουλεύσεώς του.

εον. Ο φονεύς οποιασδήποτε τάξεως άνθρωπος ήθελε φονεύσει, είτε Αξιωματικός 
είναι, είτε στρατιώτης, η ποινή του είναι θάνατος άνευ ουδεμιάς προσυμβιβάσεως ή 
φιλοπροσωπίας και να δημοσιεύεται (;δημεύεται) το ανάλογον μέρος της περιουσίας 
του· και η καταδίκη του θέλει γίνεται δια των Αξιωματικών κατά την στρατιωτικήν 
συνήθειαν· η δε δολοφονία να παιδεύεται με ποινήν θανάτου αγχόνης, αφ’ ου πρώτον 
εκδοθή από το σημείον του στρατιωτικού τάγματός του.

στον. Όστις αφαρπάσει γυναίκα ή θυγατέρα άλλου τινός να καταδικάζεται με ποινήν 
θανάτου, διότι και αυτός θανατώνει πολιτικώς όλους τους συγγενείς του ατιμασθέντος.

Σημειωτέον όμως ότι και όσοι προ τούτου ψηφίσματος εφόνευσαν κατά την πα-
ρούσαν εποχήν θέλουν τιμωρηθή εν καιρώ με την αυτήν ποινήν του θανάτου.

ζον. Όστις στρατιώτης είθελεν έχει διαφοράς ή πολιτικάς ή στρατιωτικάς είτε του 
στρατιωτκού τάγματος είναι, είτε ιδιώτης να παρρησιάζεται έμπροσθεν του Αγίου 
Ι(…)ού και του Εκλαμπροτάτου Αρχιστρατήγου και λοιπών Αξιωματικών, και να ανα-
φέρη τα δικαιώματά του και γινομένης μετά ακριβής και δικαίας σκέψεως να λαμβά-
νη το δίκαιόν του άνευ τινός ανθιστάσεως.

Ταύτα πάντα τα νομοθετηθέντα ημείς άπαντες γνωρίζοντες ως άφευκτα δια τη 
στρατιωτικήν ευταξίαν και αναγκαία δια την καλήν πρόοδον των στρατευμάτων τα 
εγκρίνομεν εν καιρώ συνειδότι αρεστά και μεθ’ όρκου υποσχόμεθα ως ωφέλιμα και 
σωτηριώδη να τα φυλάξωμεν απαρασάλευτα τα διενεργώμεν απροσωπολήπτως και 
απαθώς κατά των υπευθύνων άνευ τινός εξαιρέσεως υποκειμένου και ουδεμιάς παρα-
μικράς συγκαταβάσεως (…) ήθελε φανή διευθεντευτής του ενόχου να καταδικάζεται 
ως υπεύθυνος.

Όστις λοιπόν εξ ημών ήθελεν αδιαφορήσει εις την υπεράσπισιν των ρητών θεσπι-
σμάτων να έχη τας αράς του Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων 
των αγίων πατέρων της αγίας του Χριστού εκκλησίας και να κατακριθή εις την μέλ-
λουσαν κρίσιν  μετά του προδότου Ιούδα ως αντικείμενος των τοιούτων διατάξεων, 
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οίτινες αποβλέπουν υπέρ πίστεως και πατρίδος και ένεκεν της τούτων επικυρώσεως 
υποσημειούμεθα αυτοπροεραίτως δι’ ιδίας ημών χειρός.

1822 Μαρτίου 13 εν Καλαμάτα
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης +Ζαρνάτας Γαβριήλ
Διονύσιος Τρουπάκης +Μαΐνης Νεόφυτος
Νικολάκης Χρηστέας +Πλάτσης Ιερεμίας
Γεώργης Τουράκης948 +Λαγίας Μακάριος
Ιωάννης Καπετανάκης + Πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος
Σπύρος Κουμουνδουράκης949 +Ανδρούβιστας Θεόκλητος
Γιαννάκης Καπετανάκης950 Μαγκιόρ Πιέρρος Μπεηζαδές
Σταυριανός Καπετανάκης Γεώργιος Αντωνιάδης-Γρηγοράκης951

Παναγιώτης Γ. Τρουπάκης952 Τζώρτζης Γρηγοράκης953

Χριστόδουλος Καπ. Γεωργίου954 Δημητράκης Καλκαντής
Ιωάννης Μαυρομιχάλης955 Πιέρος Γρηγοράκης956

Γιωργάκης Τρουπάκης957 Καπετάν Δημήτρης Γρηγοράκης958

Στις 15 Απριλίου 1823 στο Άστρος959 της Κυνουρίας υποβλήθηκε πρόταση στην 
Εθνοσυνέλευση να ισχύσει ο γαλλικός στρατιωτικός κώδικας με ορισμένες τροπο-
ποιήσεις, τις οποίες θα πρότεινε η Επιτροπή στρατιωτικών. Την επιτροπή αυτή απο-
τελούσαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Διονύσιος Μούρτζινος, Παναγιώτης Γιατρά-
κος, Αναγνώστης Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Νικήτας Σταματελλό-
πουλος, Κωνσταντίνος Πετμεζάς, Ανδρέας Λόντος, Ηλίας Χρυσοσπάθης και Γεωρ-
γάκης Βαλτινός. Από τους Μανιάτες την υπέγραψαν, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, 
Τζανετάκης Γρηγοράκης, Γαλάνης-Σπύρος Κουμουνδουράκης, Χριστόδουλος Κα-
πετανάκης, Σταυριανός Καπετανάκης και Πιέρος Νικολόπουλος-Γρηγοράκης.

948. Είναι ο Γεώργιος Κωνσταντή Δουράκης καπετάνιος της Καστάνιας.
949. Πρόκειται για το Γαλάνη Κουμουνδουράκη του οποίου το βαφτιστικό όνομα ήταν Σπύρος και το 

Γαλάνης παρωνύμιο από το χρώμα των ματιών του.
950. Επειδή ο Ιωάννης Χρ. Καπετανάκης σημειώνεται προηγουμένως, θα πρέπει να είναι ο Ιωάννης 

Καπετανάκης-Μαυρομιχάλης (Ροδίτης), απίθανο φαίνεται να είναι ο Γιαννιός Γεωργ. Καπετανάκης.
951. Είναι ο Γεωργάκης Αντωνίου Γρηγοράκης γνωστός ως καπετάν Γιωργάκης ανιψιός του άλλοτε 

Θεοδωρόμπεη.
952. Είναι ο Παναγιώτης Γ. Τρουπάκης-Μπουκουβαλέας ανιψιός του Παναγιώτη Μούρτζινου.
953. Ο Τζώρτζης Γρηγοράκης ανήκε στον κλάδο των Κουτσογρηγοριάνων ήταν γνωστός με το όνομα 

Ξηντάρας και τα παιδιά του, Αντώνης και Πέτρος, είχον ως επώνυμο το Ξηνταράκος.
954. Είναι ο Χριστόδουλος γιός του καπ. Γιωργάκη Καπετανάκη, ο οποίος φέρεται και ως Χριστόδου-

λος Χριστοδουλάκης από το βαφτιστικό του παππού του.
955. Είναι ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης αδελφός του Πετρόμπεη.
956. Πρόκειται για τον Πιέρο Νικολόπουλο-Γρηγοράκη.
957. Είναι ο Γεωργάκης Ιωάνν. Πατριαρχέας-Τρουπάκης.
958. Είναι ο καπετάν Δημήτριος Τζιγκουράκος-Γρηγοράκης από τον κλάδο των Κουτσογρηγοριάνων.
959. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 155 της 15 Απριλίου 1823.
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Σχεδιασμός για  στρατιωτικά σώματα της Μάνης

Το 1821 είχαν απονεμηθεί στρατιωτικοί βαθμοί από τους εκπροσώπους της 
Φιλικής Εταιρείας. Τότε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
απένειμε βαθμούς σε διάφορους αγωνιστές. Ο Διονύσιος Μούρτζινος το 1824 σε 
αναφορά του έγραψε ότι από το 1821 ο Πετρόμπεης του  είχε απονείμει το βαθμό 
του στρατηγού960.

Στις 9 Ιανουαρίου 1822 η Ά  Εθνοσυνέλευση961 καθόρισε τους στρατιωτικούς 
βαθμούς και τους μισθούς ενός εκάστου κατά τον ακόλουθο τρόπο: Στρατηγός 
μηνιαίως 800 γρόσια, Αντιστράτηγος 600 γρ., Χιλίαρχος 400 γρ., Υποχιλίαρχος 250 
γρ., Ταξίαρχος 150 γρ., Εκατόνταρχος 100 γρ., Πεντηκόνταρχος 55 γρ., Σημαιοφό-
ρος 50 γρ., Εικοσιπένταρχος 30 γρ., Δέκαρχος 25 γρ., και Στρατιώτης 20 γρ., Ακόμη 
για τους ακόλουθους βαθμούς: Ιατρός 120 γρόσια,  Χειρουργός 120 γρ., Φροντι-
στής 120 γρ., Υπασπιστής του υποχιλίαρχου 100 γρ., Υπασπιστής του χιλίαρχου 100 
γρ., Γραμματικός του χιλίαρχου 100 γρ., Υπασπιστής του στρατηγού 200 γρ., Γραμ-
ματέας του στρατηγού 150 γρ., Ιερέας 120 γρ.

Με την έναρξη του 1822 άρχισαν να απονέμονται βαθμοί από τον Πετρόμπεη 
υπό την αίρεση της έγκρισής τους από τη Βουλή των Ελλήνων. Στις 12 Ιανουαρίου 
1822 ο Πετρόμπεης, ευρισκόμενος στην Καλαμάτα, προήγαγε στο βαθμό της αντι-
στρατηγίας τον Πιέρο Πατριαρχέα-Τρουπάκη962, ο οποίος ήταν εξάδελφός του και 
αποδείχθηκε αργότερα ανταγωνιστής του Διονυσίου Μούρτζινου. Το έγγραφο της 
προαγωγής είναι το ακόλουθο:

«Δυνάμει της πληρεξουσίου αδείας ήν έχω παρά της υπερτάτης βουλής του ημε-
τέρου Ελληνικού Γένους αντικαθίσταμαι (sic) διά μέσου του Γενναίου στρατηγού κ. 
Διονυσίου Μούρτζινου τον Γενναίον κ. Πιέρον Πατριαρχέα-Τρουπάκην ως άξιον του 
στρατιωτικού υπουργήματος αντιστράτηγον της Πελοποννήσου, αυτός δε υπόσχεται 
να δουλεύση πιστώς και προθύμως την πατρίδα ως και μέχρι τούδε εδούλευσε, και να 
είναι υπάκουος εις την φωνήν της πατρίδος και εις τας δι΄εμού προς αυτόν διαταγάς 
του Γένους.

960. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 12. Το έγγραφο είναι το ακόλουθο: 
Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα.
Η ποτέ Διοίκησις έδωσε πληρεξουσιότητα εις τον Πετρόμπεη να δώση τα διπλώματα της Σπάρτης. Ο 

ίδιος από το 1821 μου έδωσε και εμένα το δίπλωμα της στρατηγίας, και με το να το θεωρώ άτακτον, όντας 
δοσμένο από αυτόν, και με το να μην είναι και η κόπια αυτού εις τα πρακτικά απερασμένον, παρακαλώ να 
μου δοθή το δίπλωμα ως τακτικόν και νόμιμον.

Εν Ναυπλίω τη 8 Ιουνίου 1824.           Ο ευπειθής πατριώτης
              Διονύσιος Μούρτζινος
961. Α. Ε. Π., βιβλ. 3, σ. 37-8.
962. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 172, φάκ. 53. Ίσως η ημερομηνία του εγγράφου να είναι μεταγενέστερη. Στις 

10 Ιουνίου του 1822 ο Πετρόμπεης απένειμε το βαθμό του χιλιάρχου στο Χριστόδουλο Μπουκουβαλέα-
Τρουπάκη. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 213, φάκ. 114. 
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Δι’ ο εις ένδειξιν του εδόθη το παρόν μας ίνα επικυρωθή και παρά της υπερτάτης 
Βουλής και απολαμβάνει παρ’ αυτής τον αναγκαίον μισθόν της πιστής και προθύμου 
εκδουλεύσεως αυτού του υπουργήματος.

Τη 12 Ιανουαρίου 1822, Καλαμάτα.            Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης».
Στις 20 Μαρτίου 1822 ο Διονύσιος Μούρτζινος963 έδωσε πιστοποιητικό στο Λι-

μπεράκη Αθηνάκη, ότι με την εξουσιοδότηση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη τον δι-
όρισε υπασπιστή του (αγιουτάντε). Το διορισμό προσυπέγραψε και ο Πετρόμπεης. 

Στις 9 Απριλίου 1822 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης964 από την Τσίμοβα (Αρε-
όπολη) έγραψε στους Υδραίους και Σπετσιώτες ότι πήγε στην Καλαμάτα και συ-
νάθροισε τους αρχιερείς, τους καπετάνιους και λοιπούς προκρίτους της Μάνης. 
Σύμφωνα με την επιθυμία της Διοίκησης τους οργάνωσε για εκστρατείες: «…διορ-
γάνισα άπαντας τακτικώς προς εκστρατείαν όπου η χρεία της πατρίδος απαιτεί, και 
άπαντες ευχαρίστως εδέχθησαν τον οργανισμόν κατά την γνώμην της Υπερτάτης Δι-
οικήσεως, όντες πρόθυμοι να εκστρατεύσωσι ένθα δει, εις Ήπειρον ή και αλλαχού…».

Τον Ιούνιο του 1822, προφανώς μετά από πρόταση του Πετρόμπεη, το Βουλευ-
τικό με το υπ’ αριθ. 124 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού του ανα-
κοίνωσε ότι από τη Μάνη ορίστηκαν οι παρακάτω αξιωματικοί για να στρατολογή-
σουν, προκειμένου άλλοι να χρησιμοποιηθούν για την εκστρατεία στην Ανατολική 
Ελλάδα και άλλοι για την πολιορκία των φουρίων της Πελοποννήσου965:

Ο Πετρόμπεης μετά στρατιωτών 300
Ο κ. Διονύσιος Μούρτζινος 200
Ο κ. Δ. Τσιγκουράκης 150
Ο κ. Τσανετάκης Γρηγοράκης 150
Ο κ. Νικολάκης Χρηστέας 200
Ο κ. Θανασούλης Κουμουνδουράκης 100
Ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλάκης966 100
Ο κ. Γεώργιος Δουράκης 100
Ο κ. Πανάγος Κυβέλος 100
Σύνολον  1.400
Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε με εισήγηση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 

όπως φαίνεται από επιστολή του.
Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πασάς της Σκόδρας ετοιμαζόταν στη Λάρισσα 

να εκστρατεύσει εναντίον των Ελλήνων επαναστατών. Στις 3 Μαΐου 1823 το Εκτε-

963. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 6, φάκ. 378, έγγρ. 1194-7.
964. Α ν τ. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Υδρας, ό.π., τόμ. Η ,́ σ. 88-9. Α. Α. Χ»Α ν α ρ γ ύ ρ ο υ, ό.π., 

τόμ. Ά , σ. 278-9.
965. Α. Ε. Π., βιβλ. Ά , σ. 113. Α ν τ. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Υδρας, ό.π., τόμ. Η ,́ σ. 241.
966. Πρόκειται για τον Χριστόδουλο Χριστοδουλάκη-Καπετανάκη από το Πετροβούνι του Σταυρο-

πηγίου. Οι Καπετανάκηδες λέγονταν και Χριστοδουλιάνοι από το όνομα του γενάρχη τους Χριστόδουλου.
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λεστικό967 υπό την προεδρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη έστειλε προβούλευμα 
στο Βουλευτικό, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Να διορί-
ση να εκστρατεύσουν όσοι περισσότεροι Σπαρτιάται (Μανιάτες) υπό την οδηγίαν των 
αυταδέλφων τού Εκλαμπροτάτου Προέδρου του Εκτελεστικού (δηλαδή του Πετρό-
μπεη) και ενός υιού του... να εκστρατεύσωσιν εκτός Πελοποννήσου».

Τα χαρέμια του Χουρσίτ πασά

Κατά την άλωση της Τριπολιτσάς τα χαρέμια του Χουρσίτ δόθηκαν προς φύ-
λαξη στο Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, προκειμένου να ανταλλαγούν με ομήρους και 
αιχμαλώτους οι οποίοι βρίσκονταν στα χέρια των Τούρκων.

Ευρισκόμενος στη Θήβα ο Χουρσίτ πασάς, δια του Κιοσέ Μεχμέτ, άρχισε τις 
διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των χαρεμιών του968. Οι Έλληνες ζήτη-
σαν, για να αποδώσουν τους επισήμους Τούρκους και τα χαρέμια του Χουρσίτ, να 
ελευθερωθούν όλοι οι Έλληνες που ήταν αιχμάλωτοι και όμηροι στα χέρια των 
Τούρκων και επί πλέον ένα εκατομμύριο πιάστρα ή γρόσια (1 ισπανικό τάλληρο ή 
κολλωνάτο ή δίστηλο ήταν ίσο με 7 πιάστρα). Οι όροι ήταν βαρείς και δεν έγιναν 
δεκτοί.

Ο Χουρσίτ έστειλε Έλληνες των Ιωαννίνων στον Άγγλο αρμοστή της Επτανή-
σου Maitland που βρισκόταν στην Κέρκυρα και ζήτησε τη μεσολάβησή του στο 
θέμα των χαρεμιών. Ο Maitland δεν ήθελε άμεση επαφή με την Ελληνική κυβέρη-
ση, διότι αυτό θα αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση της επανάστασης 
και γι’ αυτό έστειλε τους απεσταλμένους του Χουρσίτ στον Adams που ήταν διοι-
κητής στη Ζάκυνθο. Από εκεί έφυγαν ο Παν. Στεφάνου και ο Μπενιζέλος Ρούφος 
και πήγαν στην Πελοπόννησο για διαπραγματεύσεις. Από την κυβέρνηση ανατέθη-
καν οι διαπραγματεύσεις στον Δ. Υψηλάντη, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και τον 
Πανούτσο Νοταρά.

Μετά τον Π. Στεφάνου πήγαν στο Άργος και οι απεσταλμένοι του Χουρσίτ κάτοι-
κοι των Ιωαννίνων και έκαναν μια πλέον συμφέρουσα για τους Έλληνες συμφωνία. 
Είχαν όμως αποσταλεί στον Adams οι Ελληνικές προτάσεις, ο οποίος με δύο επιστο-
λές του γνώριζε στον Στεφάνου ότι ο Χουρσίτ δεχόταν τις προτάσεις των Ελλήνων.

Η Πελοποννησιακή Γερουσία969 έγραψε στον Παναγιώτη Στεφάνου τα ακό-
λουθα: «...τον δε Κεχαγιά και Καϊμακάμη μετά των λοιπών ανθρώπων τους, επειδή ο 
Χουρσίτ πασάς δεν ηλευθέρωσεν τους αιχμαλώτους Ηπειρώτας κατά τας συμφωνίας 
μας, τους παραδίδετε προς την Υπερτάτην Διοίκησιν διά να φυλαχθούν εις την Ακρο-
κόρινθον, ώστε να ελευθερώσει ο Χουρσίτ πασάς κατά τας ανά χείρας σας εγγράφους 
υποσχέσεις του προς την ευγένειάν σας όλους τους Ηπειρώτας αιχμαλώτους...».

967. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 54-5.
968. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 284 κ.ε.
969. ΓΑ Κ, Υπ. Δικ., φάκ. 2, έγγρ. 72, της 12 Απριλίου 1822.
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Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός970 στα απομνημονεύματά του αναφέρει τα ακό-
λουθα: «Εν τοσούτω έφθασαν εις Κόρινθον δύο Αγγλικά πλοία φέροντα τους απε-
σταλμένους παρά του Χουρσίτ πασά δια την ανταλλαγήν των χαρεμιών. Εν αυτοίς 
είχον τινας αιχμαλώτους Έλληνας, και ενέχυρα και τα συμφωνηθέντα χρήματα. Όθεν 
ευθύς η Διοίκησις έγραψεν εις την Τριπολιτζάν να μεταφέρωσιν εις την Κόρινθον τα 
τε χαρέμια, και τον Καϊμακάμην και Κεχαγιάν, τους οποίους έφερεν ο υιός του Πετρό-
μπεη Γεώργιος, όστις εξ αρχής ήτον ο φύλαξ αυτών. Αλλ’ επειδή ο Γεώργιος είχεν ανά 
χείρας μίαν ομολογίαν του ιατρού <Παν.> Στεφάνου δια να λάβη εκατόν πεντήκοντα 
χιλιάδας γρόσια ένεκα των χαρεμιών, εζήτει την εξόφλησιν της ομολογίας πρώτον, 
και έπειτα να παραδώση τα χαρέμια. Ο Στέφανος επρόβαλεν, ότι, αφού παραδώση 
τα χαρέμια εις χείρας του Χουρσίτ Πασά, εάν τα λάβη θέλει τα πληρώσει. Εις τού-
το εσυμφώνει και το Εκτελεστικόν· πλην ο Γεώργιος επέμενεν εις την εξόφλησιν της 
ομολογίας, και δεν ήθελε να παραδώση τους αιχμαλώτους. Όθεν ηγέρθη έρις και δυ-
σαρέσκεια μεγίστη μεταξύ του Εκτελεστικού και του Γεωργίου, και επαπειλούσαν να 
λάβουν βιαίως τους αιχμαλώτους από τας χείρας του· ο δε ετοιμάσθη να αντισταθή 
με τα όπλα· πλην τέλος πάντων δια συμβουλής και προτροπής άλλων επείσθη, και 
παράδωκε τους αιχμαλώτους, και έγινεν η ανταλλαγή. Αλλ’ επειδή η συμφωνία της 
ανταλλαγής ήτο δια μόνα τα χαρέμια, περί δε των <μ>πέηδων ήτον εξ αρχής σκοπός 
να γίνη άλλη συμφωνία ιδιαίτερα, τότε δε αίφνης εδόθησαν και αυτοί εκτός της συμ-
φωνίας971, δια τούτο διεσπάρη λόγος, ότι έλαβόν τινες μυστικά και άλλας 40 χιλιάδας 
τάλληρα. Αλλά τα τοιαύτα, ως άδηλα, τα παρατρέχομεν».

Ο Χουρσίτ972 πασάς κατέβαλε 80.000 δίστηλα στους Έλληνες για να εξαγοράσει 
τα χαρέμια του.

Όπως αναφέρει ο Νικ. Σπηλιάδης973: «…Την επιούσαν επί κοινής συνελεύσεως 
απεφασίσθησαν ογδοήντα χιλιάδες δίστηλα, διότι τας είκοσι χιλιάδας διαμερίσαντο, 
φαίνεται, αναμεταξύ των εκ μυστικής συνθήκης τινές των συνελθόντων…». Ίσως μοι-
ράστηκαν και 40.000, διότι ο Χουρσίτι έδωσε 120.000 δίστηλα. Ο Γεώργιος Μαυ-
ρομιχάλης, ο οποίος είχε κρατήσει στην Τρίπολη τα χαρέμια και είχε επιβαρυνθεί 
με τα έξοδα διατροφής τους ζητούσε 150.000 γρόσια (21.500 δίστηλα). Δεν πήρε τα 

970. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 158.
971. Σε σχέδιο επιστολής αναφέρεται: «...Να συνεπιφέρει μεθ’ εαυτής (η Γερουσία), ερχομένη τα χαρέ-

μια και όλα τα λοιπά πρόσωπα, των οποίων μελετάται η ανταλλαγή, επειδή την εν Κορίνθω αυτών μετάθεσιν 
ζητούσι και τα τελευταία γράμματα του Χουρσίτ πασά...». Α. Ε. Π., βιβλ. 15, σελ. 11, έγγρ. 8 της 3 Μαρτίου 
1822.

972. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, Απομνημονεύματα της Ελληνικής 
επαναστάσεως 1821-1833, έκδ. Χ. Κοσμαδάκη, τόμ. Ά , σ. 226.

973. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 324-5. Ο έλεγχος για τα έξοδα του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη 
για τη συντήρηση των χαρεμιών του Χουρσίτ ανατέθηκε σε επιτροπή, που αποτελούσαν ο Γ. Καλαμαράς, 
ο Αναγν. Καρπενησιώτης και ο Αναγν. Ροντόπουλος. Α. Ε. Π., βιβλ. Ά , σσ. 30, 34, 100 και 106. Στις 10 
Απριλίου του 1824 το Εκτελεστικό έστειλε σημείωμα στο Βουλευτικό για τα έξοδα του μπεηζαντέ Γιωργά-
κη Μαυρομιχάλη για τα χαρέμια και τους αιχμαλώτους Τούρκους αγάδες. Α. Ε. Π., βιβλ. Β́ , σ. 27.
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χρήματα και δεν ήθελε να δώσει τα χαρέμια, αλλά τελικά του τα πήραν. Ο Π. Στε-
φάνου974 του έδωσε ομολογία για 150.000 γρόσια με την προϋπόθεση να τα πάρει 
από τον Χουρσίτ, αλλά δεν τα πήρε ποτέ. Τα χρήματα από την απελευθέρωση των 
χαρεμιών στάλθηκαν στα νησιά Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά για τα έξοδα του στόλου. 
Αποτέλεσμα ήταν να διατεθεί δυσμενώς ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απέναντι 
στην Κυβέρνηση. Η απελευθέρωση των χαρεμιών θεωρήθηκε λάθος, διότι ο Χουρ-
σίτ έστειλε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις για να εκδικηθούν τους Πελοποννησίους.

Ο Μπεηζαδές Γεωργάκης Μαυρομιχάλης μαζί με εξήντα στρατιώτες είχε πάει 
στην Κόρινθο συνοδεύοντας τα χαρέμια τού Χουρσίτ και τους άλλους αιχμαλώ-
τους που προορίζονταν για ανταλλαγή, όπως ο Καϊμακάμης και ο Κεχαγιάς του 
Χουρσίτ, που ήταν συνολικά σαράντα. Για τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνί-
ας παράδοσης των χαρεμιών υπάρχουν οι αποδείξεις της τροφοδοσίας τους στην 
Κόρινθο από τις 16 Απριλίου μέχρι τις 15 Μαΐου, οπότε και θα έγινε η ανταλλαγή, 
διότι στις 17 Μαΐου τροφοδοτήθηκε ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης μόνο για 12 στρα-
τιώτες975.

Στις 16 Φεβρουαρίου 1825 η Διοίκηση976 ενέκρινε να δοθούν στο Γεώργιο Μαυ-
ρομιχάλη 13.347 γρόσια, για όσα εξόδευσε εις τα χαρέμια του Χουρσίτ πασά.

Σύμφωνο ομόνοιας Μαυρομιχαλαίων και Δ. Μούρτζινου

Η αντιπαλότητα και οι εμφύλιες συγκρούσεις ήταν συχνές στη Μάνη. Μερικές 
οικογένειες βρίσκονταν συνεχώς σε πόλεμο, όπως οι Κουμουνδουράκηδες με τους 
Καπετανάκηδες. Γενικά στη Μάνη πριν από την επανάσταση υπήρχαν δύο κόμμα-
τα, το ένα ήταν του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη μαζί με τον Αντώνμπεη Γρηγοράκη 
και το άλλο ήταν του Μούρτζινου μαζί με τον Τζανήμπεη Γρηγοράκη και τα παιδιά 
του. Για το λόγο αυτό η Φιλική Εταιρεία977, πριν να αρχίσει η επανάσταση, φρόντισε 

974. Όπως φαίνεται το 1827 επήλθε συμφωνία μεταξύ του Π. Στεφάνου και του Γ. Μαυρομιχάλη να 
δώσει ο Στεφάνου 1.313 δίστηλα τάλληρα (9.191 γρόσια) για να επιστρέψει την ομολογία ο Μαυρομιχά-
λης. Στις 15 Οκτωβρίου 1827 ο Στεφάνου έστειλε με το Χ. Ζαχαριάδη στο Γ. Μαυρομιχάλη 1.200 δίστηλα 
έναντι των 1.313 και με την παράδοση της ομολογίας να καταβληθούν και τα υπόλοιπα. Σε περίπτωση 
που δεν θα συμφωνούσε ο Μαυρομιχάλης θα έπρεπε να του επιστρέψει τα 1.200 τάλληρα. Όμως ο Γ. 
Μαυρομιχάλης κράτησε τα 1.200 τάλληρα και δεν έδωσε συνέχεια, κρατώντας και την ομολογία. ΓΑ Κ, 
Έκτ. Επίτρ.,φάκ. 4, έγγρ. 24 Απριλίου 1828 και συνοδευτικά έγγραφα.

975. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικον., φάκ. 4, έγγρ. αριθ. πρωτοκ. 347, 458, 597, 694 και φάκ. 5, έγγρ. αριθ. 
πρωτοκ. 91, 182, 262, 325, 374, 435 (τα έγγραφα των φακέλων δεν είναι αριθμημένα). 

976. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 60, έγγρ. 091 της 16 Φεβρουαρίου 1825.
977. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Ά , σσ. 15 και 158. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη 

τουρκοκρατία, ό.π., σ. 480. Να σημειωθεί ότι δεν επρόκειτο για όλη την οικογένεια Γρηγοράκη αλλά 
για την πλευρά του κλάδου του Αντώνμπεη (των Κουτσογρηγοράκηδων), με τον οποίο ο Πετρόμπεης 
είχε στενό συγγενικό δεσμό, αφού η μητέρα του ήταν ανιψιά του Αντώνμπεη. Ο άλλος κλάδος των Γρη-
γοράκηδων, ο κλάδος του Τζανήμπεη, είχε αντιπαλότητα με τους Κουτσογρηγοράκηδες, αλλά η κόρη 
του Τζανήμπεη ήταν παντρεμένη με τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Δυσεξήγητο είναι το γεγονός ότι τα 
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με τον απόστολό της, το Χριστόφορο Περραιβό, να επέλθει συμφιλίωση των αντι-
πάλων και επί πλέον να υπογραφεί πρακτικό συμφιλίωσης μεταξύ των οικογενειών 
Μαυρομιχάλη, Μούρτζινου και Γρηγοράκη. Μετά από μια περίοδο ηρεμίας κατά την 
έναρξη της επανάστασης, που επιτεύχθηκε με τη φροντίδα της Φιλικής Εταιρείας978, 
ακολούθησαν πάλι συγκρούσεις, που ήταν συνήθως αποτέλεσμα της αντιπαλότητας 
μεταξύ των Μαυρομιχαλαίων και του Μούρτζινου. Κατά διαστήματα και με τη μεσο-
λάβηση διαφόρων εγκρίτων προσώπων κατέπαυαν οι διαμάχες, συνάπτονταν συμ-
φωνίες και υπογράφονταν πρακτικά, από τα οποία σώζονται των ετών 1822 και 1826.

Στις 24 Μαΐου 1822 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης από τη μια μεριά μαζί με 
τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Ιωάννη-Κατσή με το γιό του Ηλία και από την 
άλλη ο Διονύσιος Μούρτζινος υπέγραψαν σύμφωνο ομόνοιας979 μεταξύ τους, θέτο-
ντας ως ρήτρα για την παραβίαση: «…δέκα χιλιάδες γρόσια και πέντε φονικά980». 
Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι, μετά το θάνατο του Παναγιώτη Μούρτζινου, κρί-
θηκε αναγκαίο να ανανεωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο αυτών ισχυρών οικογε-
νειών της Δυτικής Μάνης.

Το πρακτικό που υπέγραψαν μεταξύ των άλλων περιλάμβανε ακόμη ότι: α) 
Όσα λάφυρα θα κέρδιζαν από το Μοριά και την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και από 
εισφορές φιλελλήνων, ο μεν Πετρόμπεης θα έπαιρνε τρία μερίδια και ο Μούρτζι-
νος ένα. β) Εάν βρισκόταν κάποια οικογένεια που θα επιβουλευόταν τη ζωή ή την 
τιμή μιάς από τις δύο οικογένειές τους, θα την αντιμετώπιζαν ενωμένοι. γ) Την Κα-
λαμάτα θα τη διοικούσαν από κοινού οι δύο οικογένειες. δ) Ο Πετρόμπεης ανακή-
ρυξε το Διονύσιο Μούρτζινο αρχηγό και τοπάρχη της επαρχίας Ανδρούβιστας (πα-
λαιός δήμος Καρδαμύλης).

Η προαγωγή του Λιμπεράκη Αθηνάκη ως υπασπιστή του Διονύσιου Μούρτζι-
νου981 από το Μάρτιο του 1822 φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα της προσέγγισης των 
δύο οικογενειών, που προηγήθηκε του συμφώνου:

«Δυνάμει της πληρεξουσίου αδείας, ην έχω παρά του ημετέρου εκλαμπροτάτου 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη αντικαθίστημι  τον Γενναιότατον Λιμπέριον Αθηνάκην ως 
άξιον του στρατιωτικού υπουργήματος υπασπιστήν μου, δηλαδή Αγιουτάντες μου πά-
σης Πελοποννήσου.

παιδιά του Τζανήμπεη δεν είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Το πιθανότερο είναι ότι δεν ανακοινώθηκαν 
στους Φιλικούς τα ονόματά τους. Ίσως δεν δέχονταν τον Πετρόμπεη ως αρχηγό της Μάνης, όπως έκαναν 
οι άλλοι που υπέγραψαν το σύμφωνο.

978. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 50, γράφει: «...Από τας 6 Ιανουαρίου έως εις τας 22 Μαρτίου, 
επροσπάθησα, ενέργησα εις την Μάνην να ενώσωμεν διάφορα σπίτια Μανιάτικα κατά την συνήθειάν τους, 
και τους ενώσαμεν, τους αδελφώσαμεν...».

979. Γ. Α. Μ α ρ α β ε λ έ α, Οι Παλαιολόγοι της Καρδαμύλης, Αθήνα 1982, σ. 162.
980. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Η ανθρωποκτονία (το φονικό) ως διεγγύημα τρίτων εν Μάνη, Προσφορά εις 

Στίλπωνα Κυριακίδην, Παράρτημα «Εληνικών» αριθ. 4, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 364 κ.ε. 
981. Α. Χ. Ε. Β. Ε., φάκ. 378, έγγρ. 1194-7. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., 

σ. 127-8.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 271

Αυτός δε υπόσχεται να δουλεύη, ως και μέχρι τούδε εδούλευσε πιστώς και προθύμως 
την πατρίδα και ευπειθώς εις τας δι’ εμού προς αυτόν γινομένας διαταγάς του Γένους.

Διό δίδεται αυτώ η ιδιόχειρος απόδειξίς μου ίνα επικυρωθή όθεν ανήκει και λαμ-
βάνει τον ανάλογον μισθόν του υπουργήματός του.

1822 - Μαρτίου - 20 - Σκαρδαμούλα.
Διονύσιος Τρουπάκης                         Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης».

Η εκστρατεία στη Δυτική Ελλάδα

Από τον Ιανουάριο του 1822, που είχε κατασταλεί η στάση του Αλή πασά των 
Ιωαννίνων, οι σύμμαχοί του Σουλιώτες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, διότι ο τουρκι-
κός στρατός θα μπορούσε τώρα να διαθέσει μεγάλες δυνάμεις εναντίον τους. Πολύ 
χρήσιμο για τον αγώνα θα ήταν να μπορούσαν οι Σουλιώτες να κρατήσουν ανοικτό 
μέτωπο, γι’ αυτό υπήρχε ανάγκη να εφοδιαστούν και ίσως να ενισχυθούν με πο-
λεμιστές. Παράλληλα υπήρχε κίνδυνος ακατανίκητες τουρκικές στρατιές να βαδί-
σουν εναντίον των Ελλήνων της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Αποφασίστηκε 
από την Κυβέρνηση, που προήλθε από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, να ορ-
γανωθεί μια εκστρατεία στη Δυτική Ελλάδα και άλλη μια στην Ανατολική, για να 
εμποδισθεί η κάθοδος τουρκικών στρατευμάτων προς την Πελοπόννησο.

Στην ανατολική Ελλάδα εξεστράτευσαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Νικη-
ταράς Σταματελλόπουλος. Στη δυτική Ελλάδα ορίστηκε αρχηγός ο απόλεμος Αλ. 
Μαυροκορδάτος.

Στις αρχές Ιανουαρίου 1822 ο τουρκικός στόλος982 απέπλευσε από την Κωνστα-
ντινούπολη και, αφού εφοδιάστηκε στις Ασιατικές ακτές, παρέλαβε ακόμη 4.000 
στρατιώτες υπό το Μεχμέτ πασά τον επονομαζόμενο Κακλαμάνη, κατευθύνθηκε 
προς τις ακτές της Πελοποννήσου. Μαζί με τα τουρκικά πλοία ήταν και μια μοίρα 
του στόλου της Αλγερίας υπό τον Γιβραλτάρ. Στις 30 Ιανουαρίου ο στόλος εφο-
δίασε το κάστρο της Μεθώνης. Τα αλγερινά πλοία προσπάθησαν να αποβιβάσουν 
στρατό στο Νεόκαστρο, αλλά εκεί βρισκόταν ο στρατηγός Νόρμαν, ο οποίος με 
Έλληνες και Φιλέλληνες τον απέκρουσαν. Στη συνέχεια ο στόλος κατέπλευσε στην 
Πάτρα και αποβίβασε τους στρατιώτες με το Μεχμέτ πασά.

Το Φεβρουάριο ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη983 προσέβαλε 
στην Πάτρα τα τουρκικά πλοία και τους προξένησε σοβαρές ζημιές, ώστε να ανα-
γκαστούν να καταφύγουν διωκόμενα στη Ζάκυνθο. Μετά από αυτή την ελληνική 
νίκη ο τουρκικός στόλος επέστρεψε στη βάση του στην Κωνσταντινούπολη.

982. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 105. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, τόμ. Ά , σ. 301 κ.ε. Α π. Β α κ α λ ο -
π ο ύ λ ο υ, Οι ειδήσεις του Γερμανού Φιλέλληνα Striebeck, Πελοποννησιακά 16(1986) 57-64. Κ. Σ ι μ ο -
π ο ύ λ ο υ, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 182.

983. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 206.
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Όταν παραδόθηκε το κάστρο  του Ακροκορίνθου, η Κυβέρνηση αποφάσισε να 
εκστρατεύσει ο Θ. Κολοκοτρώνης στην Δυτική Ελλάδα. Αυτός αρνήθηκε, υπο-
στηρίζοντας, ότι δεν θα έπρεπε να αφήσουν ανεμπόδιστους 12.000 Τούρκους, που 
ήταν στην Πάτρα και το Ρίο, να αλωνίσουν την Πελοπόννησο. Προθυμοποιήθηκε 
όμως να ηγηθεί της πολιορκίας  της Πάτρας984. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης985 
αναχώρησε από την Κόρινθο στις 20 Ιανουαρίου και, αφού στρατολόγησε, έφθασε 
την πρώτη Μαρτίου στην Πάτρα με 6.000 στρατιώτες. Παράλληλα θα τον βοηθού-
σαν και οι ηγέτες της βορείου Πελοποννήσου. 

Στις 9 Μαρτίου από κοινού ο Μεχμέτ πασάς και ο Γιουσούφ πασάς με 12.000 
στρατιώτες βγήκαν από το κάστρο της Πάτρας και χτύπησαν τους Έλληνες στη 
γνωστή μάχη του Γηροκομείου986, στην οποία ηττήθηκαν οι Τούρκοι και δεν τόλ-
μησαν να επαναλάβουν το ίδιο εγχείρημα. Η παράδοση του κάστρου της Πάτρας 
ήταν πλέον ζήτημα χρόνου, μέχρι να εξαντληθούν τελείως οι τροφές τους.

Μετά τη μάχη στο Γηροκομείο ο μητροπολίτης Άρτας Πορφύριος επισκέφθηκε 
στην Πάτρα το Θ. Κολοκοτρώνη και τον έπεισε να στείλει στο Μεσολόγγι το Γεν-
ναίο, τον οποίο με 300 άνδρες μετέφερε εκεί ο Ανδρέας Μιαούλης με τα πλοία του.

Η Κυβέρνηση ανησύχησε για το ανερχόμενο γόητρο του Θ. Κολοκοτρώνη και 
αποφάσισε να του διαλύσει το στρατόπεδο. Στις αρχές Ιουνίου987 άρχισε να καλεί 
τους μικρούς καπετάνιους να στρατολογήσουν και να τεθούν υπό τις διαταγές της, 
με την απειλή ότι επί ανυπακοής θα δήμευε το τρίτον της περιουσίας τους. Αυτό 
είχε σαν συνέπεια να απογυμνωθεί το στρατόπεδο της Πάτρας και να λυθεί η πο-
λιορκία. Ο Θ. Κολοκοτρώνης έμεινε με 650 στρατιώτες και αναχώρησε για την 
Τρίπολη. Περνώντας από τη Γαστούνη συνάντησε και συνομίλησε με το Γ. Σισίνη 
και προχώρησε προς την Τρίπολη με σκοπό να επιβάλει στρατιωτική κυβέρνηση988. 
Στην Καρύταινα όμως πληροφορήθηκε την επικείμενη εισβολή του Δράμαλη.

Όπως αναφέρει ο Φωτάκος989 «…Εις αυτήν την στρατολογίαν ο Π. Μαυρομιχά-
λης και ο Γ. Σισίνης δεν έλαβαν μέρος, ο μεν ένας διότι τότε ήτο φίλος του Κολοκο-
τρώνη και διότι είχεν και τον Μούρτζινον φίλο του Κολοκοτρώνη και δυνατόν εις την 

984. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 91. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 110 κ.ε. Α μ β ρ. Φ ρ α -
ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 187 κ.ε. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, τόμ. Ά , σ. 301. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 
208. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 197.

985. Επικειμένης της πολιορκίας της Πάτρας, στις αρχές Ιανουαρίου 1822, επειδή οι σχέσεις του 
Θ. Κολοκοτρώνη και της οικογένειας Δεληγιάννη δεν ήταν καλές, ο Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος έκανε 
συνοικέσιο να παντρευτεί ο γιός του Κολοκοτρώνη Κολίνος την κόρη του Κανέλλου Δεληγιάννη, ώστε να 
συμφιλιωθούν. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 300.

986. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 112. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 187. Θ. Κ ο λ ο κ ο -
τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 92. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 200. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, τόμ. Ά , 
σ. 302. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 208.

987. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 192.
988. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 194.
989. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 206-8.
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Μάνην αντίπαλόν του· διά τούτο και άρματα κατά του Κολοκοτρώνη δεν εδύνατο να 
κινήση…». Παρακάτω γράφει: «...Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήλθεν εις την πολιορκί-
αν των Πατρών εις το Σαραβάλι, όπου ήτο το αρχηγείον του Κολοκοτρώνη, ο Ηλίας 
Χρυσοσπάθης990, γνωστός εις όλους διά την αποστολικήν του ζωήν υπέρ της πατρί-
δος και έλεγεν, ότι ήτο απεσταλμένος από πολλούς δυνατούς τον Π. Μαυρομιχάλην, 
Μούρτζινον, Καπετανάκιδες, Δουράκιδες και Κουμουνδουράκιδες και τους λοιπούς 
καπεταναίους της Μάνης, ότι θα χαθή τάχα η πατρίδα μας από τον πολιτικόν δρό-
μον, ότι εδιαίρεσαν τους στρατιωτικούς, και αυτοί θέλουν να λάβουν τα άρματα, και 
ότι οι Τούρκοι θα εύρουν καιρόν να έμβουν εις την Πελοπόννησον και λοιπά. Ταύτα 
λέγων ερέθισε τον Κολοκοτρώνην και τους λοιπούς καπεταναίους μικρούς και μεγά-
λους να λύσωμεν την πολιορκίαν, να υπάγωμεν εις Τριπολιτσάν, να πάρωμεν όλον 
το σώμα της Γερουσίας και να καταβώμεν εις το Άργος, όπου ήσαν και τα άλλα δύο 
σώματα, η Βουλή και το Εκτελεστικόν, και να ζητήσωμεν Συνέλευσιν. Και εις μεν τον 
Κολοκοτρώνην έλεγε να ζητήσωμεν τα δίκαιά μας, εις δε τους ανθρώπους του Κολο-
κοτρώνη να τους περάσωμεν εν στόματι μαχαίρας, και ήτο πολύ μυστικόν από τον 
αρχηγόν· διότι ο αρχηγός ουδέ να ακούση  ήθελε περί φόνου διά τον παραμικρότερον 
Έλληνα...». 

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης991 προοριζόταν από την Κυβέρνηση να εκστρα-
τεύσει στη Δυτική Ελλάδα και ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομίας 50.000 γρόσια 
«…για να μην απαντήσει δυσκολίες στην εκστρατεία του…». Το αίτημά του ικανοποι-
ήθηκε μόνο μερικώς. Αυτό τον δυσαρέστησε και επί πλέον προστέθηκε το γεγονός 
ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, για τα έξοδα 
που έκαμε για να συντηρήσει τα χαρέμια του Χουρσίτ. Κατόπιν όλων αυτών, ο Πε-
τρόμπεης μόνος αποφάσισε να εκστρατεύσει στην Αργολίδα προκειμένου να ωφε-
ληθεί από τα λάφυρα του Ναυπλίου που ήταν έτοιμο να παραδοθεί.

990. Ενώ η δράση του Χρυσοσπάθη χαρακτηρίζεται γενικά αποστολική, παρουσιάζεται εδώ διχαστι-
κός. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 385, γράφει ότι ο Πετρόμπεης: «...μαθών τα (γενόμενα) κατά 
του Κολοκοτρώνη, έστειλεν εις Π. Πάτρας τον Χρυσοσπάθην και τον υπεσχέθη την συμμαχίαν του...». Για 
τον Ηλία Χρυσοσπάθη ο Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 160, έγραψε: «Ο Χρυσοαπάθης, άνδρας 
φιλογενής Σπαρτιάτης, εχαίρετο όλων την υπόληψιν». 

991. Σε πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομίας, αριθ. 1218, είναι καταχωρισμένη η περίληψη της 
αναφοράς του Πετρόμπεη με αριθ. 85/8140. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικονομ., φάκ. 5, αχρονολόγητα 1822. Με 
εντολή του Πετρόμπεη ο Δημήτριος Καλαμαριώτης στις 24 Απριλίου 1822 έδωσε 2.000 γρόσια στον ανι-
ψιό του Πανάγο (Πικουλάκη), άλλα 300 γρόσια την ίδια ημέρα στον Ηλία Χρυσοσπάθη, άλλα 5.000 γρό-
σια στις 25 Απριλίου 1822 στον ανιψιό του Γιαννάκη Μαυρομιχάλη-Ροδίτη και στον Μιχάλη Πικουλάκη, 
«…οι οποίοι εστράτευσαν δια την Ήπειρον…», άλλα 1.000 γρόσια στις 26 Απριλίου στον Αθανασούλη 
Κουμουνδουράκη, άλλα 900 γρόσια στις 30 Απριλίου στον ίδιο τον Πετρόμπεη και άλλα 4.800 γρόσια 
στις 6 Μαΐου 1822 στον Πανάγο (Πικουλάκη), συνολικά 14.000 γρ. Ο Δημ. Καλαμαριώτης σε αναφορά 
του από την Τρίπολη στις 15 Μαΐου 1822 προς το Υπουργείο Οικονομίας αναφέρει ότι διέθεσε τα όσα 
χρήματα του χορηγήθηκαν και θα καταθέσει τις αποδείξεις του Πετρόμπεη. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικονομ., 
φάκ. 5, αταξινόμητα.
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Σε αναφορά του μέλους της Πελοποννησιακής Γερουσίας Δημητρίου Καλαμα-
ριώτη, της 15 Μαΐου 1822, από την Καλαμάτα αναφέρεται992: «…προχθές εκστρά-
τευσε ο καπετάν Κυριακούλης (Μαυρομιχάλης) με ογδόντα Σπαρτιάτας, και εχθές 
ομοίως με άλλους τόσους κάποιος Μπουκουβαλέας ονομαζόμενος (Παναγιώτης 
Μπουκουβαλέας-Τρουπάκης), άνθρωπος του καπετάν Βγενισίου Μούρτζινου, και 
καθώς με υπόσχεται ο ενδοξότατος Πετρόμπεης εις ολίγας ημέρας μέλει να εκστρα-
τεύσουν πολλοί, ομοίως και η ενδοξότητά του, και ο αριθμός τζίρκα (περίπου) δύο 
χιλιάδες θα συναχθή δια την Ήπειρον…».

Ο Παναγιώτης Μπουκουβαλέας-Τρουπάκης πήγε στο στρατόπεδο της Πάτρας, 
αλλά αγνοείται η περαιτέρω πορεία του. Για το ίδιο στρατόπεδο ήταν προορισμέ-
νοι ο Δημητράκης Τζιγκουράκος και ο Τζανετάκης Γρηγοράκης από την Ανατολική 
Μάνη, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες γι’ αυτούς.

Οι μάχες στο Κομπότι, στην Πλάκα και στου Πέτα

Το τέλος του Αλή πασά των Ιωαννίνων ελευθέρωσε μεγάλες στρατιωτικές δυ-
νάμεις των Τούρκων, οι οποίες τώρα θα στρέφονταν εναντίον της ελληνικής επα-
νάστασης, αφού προηγουμένως θα εξουδετέρωναν τους Σουλιώτες που δεν είχαν 
δείξει τάση συμβιβασμού. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος, στην προσπάθειά του να βοη-
θήσει τους Σουλιώτες, οι οποίοι δέχονταν μεγάλες πιέσεις από τις τουρκικές δυ-
νάμεις, προετοίμασε εκστρατεία στην Ήπειρο. Ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί ο 
πόλεμος βορειότερα και να κρατηθεί το Σούλι σε ελληνικά χέρια. Ο ανταγωνισμός 
όμως μεταξύ των στρατιωτικών και των προκρίτων περιόρισε τον αριθμό των στρα-
τευμάτων, που από την Πελοπόννησο έφθασαν στο Μεσολόγγι. Η έλλειψη χρημά-
των για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των στρατιωτών δημιουργούσε επί πλέον 
προβλήματα. 

Στο Μεσολόγγι άρχισαν να καταφθάνουν από το Μάρτιο του 1822 ο Ιωάννης-
Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο Κανέλλος Δεληγιάννης. Μαζί 
τους ήταν και ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος είχε πάει στην Πελοπόννησο να συ-
ναντήσει την οικογένειά του, που ελευθερώθηκε στην Κόρινθο μετά την ανταλλαγή 
με τα χαρέμια του Χουρσίτ πασά. Ακόμη στο Μεσολόγγι πήγαν οι Φιλέλληνες, οι 
τακτικοί και γύρω στις 18-19 Μαΐου 1822 ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης993. 

Από το Μεσολόγγι ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης πήγε στο Φανάρι της Ηπεί-
ρου, όπου σκοτώθηκε στη μάχη της Σπλάντζας. Στην εκστρατεία του δεν τον ακο-
λούθησαν όλοι οι Μανιάτες, διότι ο Μαυροκορδάτος δεν τους μισθοδοτούσε, όπως 
τους είχαν υποσχεθεί. Ένας από αυτούς ήταν ο Ιωάννης Κατσανός, αδελφός του 
Ηλία Σαλαφατίνου, ο οποίος πήγε κοντά στο Μάρκο Μπότσαρη. Σε μια αναφορά 

992. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικονομ., φάκ. 4, έγγρ. αριθ. 749. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ ,́
σ. 205.

993. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 246.
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των δύο αδελφών Ηλία Σαλαφατίνου και Ιωάννη Κατσανού αναφέρονται τα ακό-
λουθα994: «…ο δε Κατζανός επήρε εικοσιτρείς νομάτους και υπήγεν εις την Δυτικήν, 
τον εφοδίασεν όμως η Γερουσία, οπού ήταν Πρόεδρος ο Αρχιμανδρίτης, από τζαρού-
χια και φουσέκια. Περνώντας εις την Δυτικήν αντάμωσε τον Μάρκο Μπότσαρη, οπού 
ήταν πολλά φίλος μας, και του είπεν, ότι κάθισε Κατζανέ να κάμωμεν τον πόλεμον 
του Πέτα, και αν κερδίσουμε παίρνομεν μονοτάρι... Εις τον ίδιον καιρόν εσκοτώθη ο 
αείμνηστος Κυριακούλης, και τον έφερον εις το Μεσολόγγι, ετότες ανεχώρησε ο Κα-
τζανός με τους ανθρώπους του και τον επλήρωσαν μήνας τρεις, προς 40 γρόσια…». 

Στις 8 Ιουνίου οι Έλληνες έφθασαν στο Κομπότι και στις 10 Ιουνίου ο Αλβανός 
Ισμαήλ Πλιάσας με 500 ιππείς χτύπησε το ελληνικό στρατόπεδο995, αλλά η επίθεσή 
του αποκρούστηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Διακρίθηκαν στη μάχη εκείνη 
οι Πελοποννήσιοι, όπως ο Ιωάννης-Γενναίος Κολοκοτρώνης που έφθασε από το 
στρατόπεδο του Πέτα. Διακρίθηκε επίσης ο Θ. Γρίβας που έφθασε και αυτός στο 
πεδίο της Μάχης από τη Λαγκάδα. Μετά τη μάχη στο Κομπότι ο Γενναίος επέστρε-
ψε στο Μοριά και τον ακολούθησε ο Αγγελής Γάτσος.

Στις 21 Ιουνίου ξεκίνησαν τα ελληνικά στρατεύματα για να δώσουν βοήθεια στο 
Σούλι. Στην εκστρατεία αυτή συμμετείχε ο Μάρκος Μπότσαρης με 300 και μαζί 
του ήταν η μικρή ομάδα του Ιωάννη Κατσανού, ο Γεώργιος Βαρνακιώτης, ο Καρα-
τάσος, ο Αλέξανδρος Βλαχόπουλος, ο Σταμούλης (;) Γάτσος, ο Ανδρέας Ίσκος κ.ά. 
με συνολική δύναμη 1.200 ανδρών, μεταφέροντες τρόφιμα και πυρομαχικά. Εμπο-
δίστηκαν όμως να προχωρήσουν και να συναντήσουν τους Σουλιώτες, διότι ητ-
τήθηκαν από δεκαπλάσιους Τούρκους στη μάχη της Πλάκας996, που έγινε στις 29 
Ιουνίου και διασκορπίστηκαν. Αναφέρεται ότι ο Μάρκος Μπότσαρης997, ο οποίος 
αποτελούσε την εμπροσθοφυλακή των ελληνικών σωμάτων, περικυκλώθηκε, «...
ιδών την θέσιν του δεν επτοήθη, αλλά με την ετοιμότητα του πνεύματός του εσχεδί-
ασε την θέσιν της διεξόδου του και διά βιαιοτάτης ορμής επέπεσεν κατά των εχθρών, 
τους οποίους διασχίσας διήλθε διά μεγίστου κινδύνου και μόλις εσώθη...». Στην επι-
στροφή τους οι μαχητές της Πλάκας οχυρώθηκαν στο χωριό Πέτα, που βρίσκεται 
βορειο-ανατολικά της Άρτας.

994. ΓΑ Κ, Υπουργ. Πολέμ., φάκ. 29, έγγρ. 045 και 046 της 24 Σεπτεμβρίου 1824.
995. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 358 κ.ε. Σ π υ ρ. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 173 κ.ε. Λ ά -

μ π ρ ο υ  Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α, Γενική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 
147. Χ ρ ή σ τ ο υ  Β υ ζ α ν τ ί ο υ, Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρατειών και μαχών 
ων συμμετέσχε ο τακτικός στρατός από το 1821 μέχρι το 1833, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 36 κ.ε. Ν ι κ ο -
λ ά ο υ  Δ.  Μ α κ ρ ή, Ιστορία του Μεσολογγίου, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 33 κ.ε. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, 
ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 136 κ.ε. Ο Παναγιώτης Νικηταράκος και ο Ηλίας Γεωργακάκος από τα Σκυφιάνικα του 
Μαλεβρίου έλαβαν μέρος στη μάχη στο Κομπότι.  ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 38, έγγρ. 054.

996. Σ π υ ρ. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 170 κ.ε. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 359 και 361-2.
997. Λ ά μ π ρ ο υ  Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α, ό.π., σ. 148. Ο Μανιάτης Ιω. Κατσανός αναφέρεται ότι συνό-

δευσε τον Μάρκο Μπότσαρη και στου Πέτα: «…Εις του Πέτα ήτο ο Κατσανός με 23 ανθρώπους τρεις 
μήνες μας κάνουν γρόσια 2.960». Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ, 29, έγγρ. 046 (αχρονολόγητο).
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Στο στρατόπεδο του Πέτα ήταν οι Φιλέλληνες, οι τακτικοί, λίγοι Επτανήσιοι 
υπό το Σπύρο Πανά, ο Γώγος Μπακόλας κ.α. Στη Λαγκάδα ήταν ο Αλ. Μαυροκορ-
δάτος, ασχολούμενος με τον εφοδιασμό και ο Θ. Γρίβας.

Στη μάχη του Πέτα998, που έγινε την 4η Ιουλίου, πιθανώς από προδοσία, αμέλεια 
ή δειλία του Γώγου Μπακόλα999, ηττήθηκαν οι ελληνικές δυνάμεις και σοβαρές 
απώλειες υπέστησαν οι Φιλέλληνες και οι τακτικοί, οι οποίοι δεν δέχθηκαν να πο-
λεμήσουν πίσω από ταμπούρια. Για την ατυχή αυτή εκστρατεία η ευθύνη βαραίνει 
κυρίως τον Αλ. Μαυροκορδάτο, που ήθελε να παρουσιάζεται ως στρατάρχης, ενώ 
ήταν απόλεμος, αλλά η πλεονεξία της εξουσίας τον έσπρωξε στην αναζήτηση πολε-
μικών θριάμβων. Μετά τη συντριπτική ήττα του Πέτα ακολούθησε υποχώρηση των 
Ελλήνων προς το Μεσολόγγι, το οποίο οχύρωσαν1000.

Ο θάνατος του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στη Σπλάντζα1001

Μετά το θάνατο του Αλή πασά των Ιωαννίνων όλη η Ήπειρος προσκύνησε το 
Χουρσίτ πασά, εκτός από τους Σουλιώτες1002. Αυτοί, αφού πρώτα πολέμησαν στο 
πλευρό του Αλή πασά, στη συνέχεια αγωνίστηκαν για την επανάσταση των Ελλή-
νων. Ο Χουρσίτ στράφηκε εναντίον τους με μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις και 
τους έφερε σε δύσκολη θέση.

Στην προσπάθειά της η Ελληνική κυβέρνηση να ανακουφίσει τους  Σουλιώτες 
από την έλλειψη τροφών και πολεμοφοδίων, έστειλε στις 18-19 Μαΐου από την 
Πάτρα στο Μεσολόγγι τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη1003, τον Παναγιώτη Μπου-
κουβαλέα-Τρουπάκη, τον Παναγιώτη Γιατράκο, τον Κανέλλο Δεληγιάννη και τον 
Μάρκο Μπότσαρη για να λάβουν μέρος στις αναγκαίες πολεμικές ενέργειες. Τον 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη δεν τον ακολούθησαν όλοι οι Μανιάτες1004, διότι ζητού-

998. Στη μάχη του Πέτα φαίνεται ότι έλαβε μέρος μικρό τμήμα Μανιατών και αναφέρεται ο Βασί-
λειος Κούλης-Κουλάκος, γεννημένος το 1800 στην Τόμπρα του Μαλεβρίου, σύμφωνα με βεβαίωση του 
Δ. Πουλικάκου και Δ. Πετροπουλάκη. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 79, έγγρ. 263-4 και τιμήθηκε αρχικά με το 
χάλκινο και αργότερα με το αργυρό αριστείο του αγώνα.

999. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 175, γράφει ότι ο Γώγος Μπακόλας δεν πρόδωσε, αλλά 
από αμέλεια ο λόφος που θα κρατούσε έμεινε αφύλακτος. Μετά την καταστροφή πήγε στη Λαγκάδα, 
όπου ήταν ο Μαυροκορδάτος, αλλά είδε το χάλι των Ελλήνων και συμβιβάστηκε με τους Τούρκους, 
στους οποίους έμεινε πιστός μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 360-3, 
θεωρεί ότι ο Γώγος Μπακόλας είχε έρθει προηγουμένως σε συνεννόηση με τους Τούρκους για να αφήσει 
το λόφο αφύλακτο.

1000. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 365.
1001. Το λιμάνι της Σπλάντζας, που σήμερα ονομάζεται Αμμουδιά, βρίσκεται στα σύνορα των νομών 

Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, στις εκβολές του Αχέροντα ποταμού.
1002. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 168 κ.ε. Χ ρ ι σ τ ο φ. Π α ρ ρ α ι β ο ύ, ό.π., σ. 120.
1003. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης κλπ., ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)235 

κ.ε.
1004. Ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 370-1, γράφει ότι τον Κυριακούλη ακολούθησαν περί-
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σαν προκαταβολικά το μισθό τους. Αυτός τους υποσχέθηκε ότι θα καταβληθούν 
τα χρήματα από τον Αλ. Μαυροκορδάτο, αλλά και αυτός δεν είχε εξοικονομήσει τα 
απαιτούμενα.

Ο Νικόλαος Δ. Μακρής1005 έγραψε στην ιστορία του: «...Την αυτήν δε εποχήν 
είχε φθάσει εις Μεσολόγγιον και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ο ήρως του Βαλτετσί-
ου μετ’ εκλεκτών οπαδών Μανιατών και άλλων· πληροφορηθείς δε τα κατά το Σού-
λιον συμβαίνοντα και φλεγόμενος υπό μεγάλου πόθου να φανή χρήσιμος προς τους 
αγωνιζομένους Σουλιώτας υπέρ του Σουλίου, θεωρουμένου και αυτού προπυργίου της 
ελληνικής επαναστάσεως, έδραμε τη προτροπή της εξουσίας, χειριζομένης τότε υπό 
του Μαυροκορδάτου, προς το Σούλιον, παρηκολουθησάντων αυτόν και πολλών Με-
σολογγιτών και ταχέως έφθασεν εις το Φανάριον προς απόκρουσιν των εκείσε ευρι-
σκομένων εχθρών...».

Από το Μεσολόγγι μετά από λίγες ημέρες, με τέσσαρα πολεμικά πλοία1006, 
πήγε ο Κυριακούλης με μικρή δύναμη 300 (αναφέρονται 200 έως 600) περίπου αν-
δρών1007 στην Ήπειρο και τον ακολούθησε και ο Μεσολογγίτης Ιωάννης Ραζηκό-
τσικας1008 με λίγους συντρόφους του.

Σε βιογραφικό σημείωμα του Νικολάου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη αναφέρονται 
τα ακόλουθα1009: «...Η εκστρατεία αύτη συνέκειτο εκ Λακωνικών όπλων· διευθυνθεί-
σα δε διά ξηράς επεβιβάσθη κατά τα παράλια της Ηλείας επί των προσδιωρισμένων 
πλοίων, και απεβιβάσθη εις Μεσολόγγιον. Εκεί, σκέψεως γενομένης μετά του Μάρ-
κου Βότσαρη και λοιπών οπλαρχηγών τίνι τρόπω δύναται η στρατιά αύτη να χρησι-
μεύση αποτελεσματικώτερον προς ανακούφισιν του πολιορκουμένου Σουλίου, εκρίθη 
καλόν ο μεν Μάρκος Βότσαρης μετά των λοιπών να βαδίσωσι διά ξηράς, η δε Λα-
κωνική στρατιά να επιβιβασθή εις πλοία πολεμικά και ιδιωτικά και αποβιβασθή εις 
το γειτονικώτερον παράλιον του Σουλίου. Ούτω, μετά ημερών τινών διάπλουν εκρί-
θη, κατάλληλον προς αποβίβασιν και στρατοπέδευσιν το νησίδιον Μούρτον, εγγύτατα 

που 60 στρατιώτες και πήγε στο Φανάρι στις 2 Αυγούστου. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 220, 
γράφει ότι πολλοί από τους Μανιάτες δεν ακολούθησαν τον Κυριακούλη μέχρι το Μεσολόγγι, διότι δεν 
μισθοδοτήθηκαν. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 31. Αναφέρει ότι οι οπαδοί του Κολοκοτρώνη 
διέδιδαν ότι οι Ρουμελιώτες είναι άγριοι, αφιλόξενοι κλπ., ώστε άρχισε λιποταξία και από τους 300 του 
Κυριακούλη έμειναν 230.

1005. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Δ.  Μ α κ ρ ή, ό.π., σ. 33.
1006. Τα πλοία ήταν από την Ύδρα υπό τον Νικόλαο Βώκο.
1007. Ο Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς  Π ε ρ ρ α ι β ό ς, ό.π., σ. 120, γράφει: «…με διακοσίους συμπατριώτας 

του…». Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 31, γράφει: «…ο μεν Κυριακούλης με τους εδικούς 
του 230, του έδωσα και εγώ 100 επιλέκτους εδικούς μου και τον υπό τη οδηγίαν μου Κρασάκην με 
τους 120 Γαστουναίους το όλον 450…». Ο Δ. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τομ. Ε ,́ σ. 165, αναφέρει γενικά με 500 
Μανιάτες. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ. ό.π., τόμ. Ά , σ. 220.

1008. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 165, και Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α, (Η μάχη της Σπάντζας Θάνατος του 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη), ό.π., τόμ. ΙΒ́ σ. 269.

1009. Μ α ρ ί ν ο υ  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ, Πιεράκος Μαυρομιχάλης Εθνικόν ημερολόγι-
ον 7(1867)385-9. Αναδημοσιεύεται: Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)349 κ.ε. 
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της στερεάς κείμενον και εν τω κέντρω της Τσαμουριάς. Εν αυτώ έστησαν οι Έλληνες 
και πυροβόλα μεγάλης ολκής· θορηβηθέντες οι Τούρκοι από την αιφνιδίαν ταύτην εμ-
φάνισιν των Ελλήνων συνέρρεον πολυπληθείς από τε του γενικού στρατοπέδου του 
πολιορκούντος το Σούλι και από τας πέριξ επαρχίας, και ο σκοπός του αντιπερισπα-
σμού προς ανακούφισιν του Σουλίου επετύγχανε θαυμασίως, ότε η Αγγλική φρεγάτα 
πλησιάζει εις το νησίδιον και απειλεί να καταπυροβολήση τους Έλληνας, αν δεν εκκε-
νώσωσιν αμέσως αυτό ως ανήκον εις την Επτάνησον. Ουδέν δικαιολόγημα ίσχυε να 
κάμψη την Αγγλικήν επιμονήν. Ο ελληνικός στρατός ηναγκάσθη να εγκαταλείψη το 
νησίδιον και ν’ αποβιβασθή εις θέσιν Σπλάντσα...».

Από αναφορά του Νικολάου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη1010 προκύπτει ότι, ο Κυ-
ριακούλης Μαυρομιχάλης από το Μούρτο πήγε στην Κέρκυρα, προφανώς για να 
επιτύχει την αγγλική ανοχή και την παραμονή των Ελλήνων στο νησάκι, που βρί-
σκεται μεταξύ της Κερκύρας και των ακτών της Ηπείρου και εχρησιμοποιείτο ως 
βάση του τουρκικού στόλου. Οι Έλληνες έκαψαν εκεί τα σπίτια και συνέλαβαν 150 
αιχμαλώτους τους οποίους έστειλαν στη Γαστούνη. Οι Άγγλοι όμως της Κερκύρας 
τους υποχρέωσαν τελικά να εγκαταλείψουν το Μούρτο και αποβιβάστηκαν στην 
περιοχή του Φαναρίου της Ηπείρου στο λιμάνι της Σπλάντζας, που βρίσκεται στις 
εκβολές του Αχέροντα ποταμού σε απόσταση πέντε έως επτά ωρών από την Κιάφα 
του Σουλίου.

Όταν έφθασε στο Σούλι η πληροφορία της απόβασης των Ελλήνων στη Σπλά-
ντζα, πρώτος έσπευσε εκεί ο Λάμπρος Ζάρμπας με μικρή δύναμη ανδρών και ακο-
λούθησαν ο Ζώης Πάνου και ο Βασίλειος Ζέρβας1011, για τους οποίους αναφέρεται 
ότι έτρεξαν για να χορτάσουν το ψωμί, το οποίο στο Σούλι το έτρωγαν με μεγάλη 
οικονομία.

Αμέσως έγινε γνωστή η παρουσία των λίγων Ελλήνων στη Σπλάντζα και οι 
Τούρκοι ετοιμάστηκαν να τους απωθήσουν, ώστε να μην υπάρξει εκεί ελληνικό 
προγεφύρωμα. Αρχηγός του τουρκικού σώματος, που το αποτελούσαν 4.000 περί-
που Τουρκαλβανοί, ορίστηκε ο Σιλιχτάρης του Χουρσίτ πασά, ο οποίος ονομαζό-
ταν Ισούφ αγάς1012 και ήταν ανδρείος και ριψοκίνδυνος.

1010.  Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικολάου Π. Πιεράκου ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις 1837 περί των 
αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821, Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)352 και 390.

1011. Κατά το Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο  Π ε ρ ρ α ι β ό, ό.π., σ. 120, ο Λάμπρος Ζάρμπας είχε 60 άνδρες, 
άλλοι αναφέρουν 150. Οι άλλοι δύο αναφέρεται ότι είχαν περίπου 100 άνδρες.

1012. Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Σιλιχτάρης του Χουρσίτ, που ηγήθηκε των Τουρκαλ-
βανών στη Σπλάντζα, ήταν ο γνωστός μας Κεχαγιάμπεης, ο οποίος είχε ηττηθεί στο Βαλτέτσι από τον 
Κυριακούλη, κατόπιν αιχμαλωτίστηκε στην Τριπολιτζά και τέλος εξαγοράστηκε από το Χουρσίτ μαζί με 
τα χαρέμια του. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 173, γράφει: «…όστις κατά την γνώμην τινών ήτον 
ο κατά το Βαλτέτσι στρατηγήσας Κεχαγιάμπεης». Αλλά τον Σιλιχτάρη του Χουρσίτ πασά ο Χ. Π ε ρ ρ α ι -
β ό ς, ό.π., σ. 120, τον ονομάζει Ισούφ αγά, ενώ ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Α, σ. 229 και ο Μ ι χ. 
Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ Ά , σ. 95, τον ονομάζουν Μουσταφάμπεη. Ο Ισούφ αγάς φαίνεται ότι υπήρξε 
κεχαγιάς του Κιοσέ Μεχμέτ πασά. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 123.
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Οι Τουρκαλβανοί θέλησαν να αιφνιδιάσουν τους Έλληνες και τη νύχτα της 3ης 
προς την 4η Ιουλίου1013 1822 βάδισαν εναντίον τους, ώστε να τους προσβάλουν τις 
πρωϊνές ώρες. Ένας Έλληνας βοσκός είδε να ξαφνιάζονται τα ζώα του και αναζη-
τώντας την αιτία διαπίστωσε την πορεία των στρατιωτών. Αμέσως έτρεξε και ει-
δοποίησε τους Έλληνες για την επικείμενη επίθεση και ταχύτατα άρχισαν να κα-
τασκευάζονται ταμπούρια. Αρχικά μερικοί έριξαν την ιδέα να φύγουν στα πλοία, 
αλλά αυτή η ιδέα απορρίφθηκε.

Η παράταξη των Ελλήνων διαμοιράστηκε σε μεγάλη έκταση. Δεξιά (νότια) πα-
ρατάχθηκε ο Κυριακούλης και έφθανε μέχρι την ακτή που ήταν κρημνώδης. Σε 
έναν παλαιό πύργο κλείστηκε με 50 άνδρες ο Λ. Ζάρμπας, ώστε να προφυλάσσει 
τους άλλους από επίθεση ιππικού, και στα νώτα τους προς το λιμάνι παρατάχθη-
καν ο Β. Ζέρβας και ο Ζ. Πάνου με 120 άνδρες.

1013. Την 4η Ιουλίου σαν ημέρα της μάχης της Σπλάτζας υποστηρίζουν ο Σ π.Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., 
τόμ. Β́ , σ. 173, Βλέπε ακόμη Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ε ,́ σ. 165 κ.ε., Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α, (Η μάχη της 
Σπάντζας Θάνατος του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη), ό.π., τόμ. ΙΒ́ , σ. 269. Αντίθετα ο Ν ι κ. Σ π η λ ι ά -
δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 370 και ο Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, ο οποίος τον ακολουθεί, γράφουν 2 Αυγούστου. 

Κυριακούλης Μαυρομιχάλης έπεσε μαχόμενος στη Σπλάτζα της Ηπείρου
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Μια ώρα πριν από την ανατολή του ήλιου παρουσιάστηκαν οι εχθροί, οι οποίοι 
βάδισαν σε βαλτώδη τόπο αθόρυβα για να αιφνιδιάσουν τους Έλληνες που όμως 
τους περίμεναν.

Τα βρεγμένα φύλλα των καλαμιών από την πρωινή δροσιά μούσκεψαν τους 
στρατιώτες του Σιλιχτάρη και νότισε η μπαρούτη, ώστε, σε λίγο, όταν άρχισε η μάχη 
το 1/3 των όπλων μόνο εκπυρσοκροτούσαν. Ο πόλεμος είχε ορμή και ο Σιλιχτάρης 
έφιππος έδινε οδηγίες και παρωθούσε τους στρατιώτες του να προχωρήσουν.

Ο Κυριακούλης σε μια στιγμή της μάχης είδε να δέχεται σφοδρή επίθεση ο 
Ζώης Πάνου και με λίγους άντρες πήγε σε βοήθειά του. Ορμώντας χωρίς προφύ-
λαξη δέχθηκε σφαίρα κάτω από τη μασχάλη και σκοτώθηκε. Ένας από τους συνο-
δούς του τον σκέπασε με μια κάπα για να μη γίνει αντιληπτό στους στρατιώτες του. 
Συγχρόνως έπεσε μαχόμενος και ο Σιλιχτάρης, ο οποίος ήταν έφιππος με γυμνό το 
ξίφος και δέχθηκε και αυτός σφαίρα στον αριστερό μαστό και έπεσε νεκρός. Μετά 
από αυτό οι Τουρκαλβανοί υποχώρησαν.

Στη μάχη, που είχε διάρκεια τριών ωρών, έπεσαν1014 3 Έλληνες και 43 Τουρ-
καλβανοί. Ακόμη συνελήφθησαν 5 αιχμάλωτοι, τους οποίους και σκότωσαν. Ο 
Κυριάκος Καραβάκος1015 από το Οίτυλο αναφέρεται ότι σκοτώθηκε στη Σπλάτζα 
στην εκστρατεία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Στην ίδια μάχη τραυματίστηκε ο 
Παύλος Στεφανάκος1016 από το Γύθειο και μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστη-
κε ως ανθυπολοχαγός (οπλαρχηγός 7ης τάξεως). Στην εκστρατεία του Κυριακούλη 
Μαυρομιχάλη στη Σπλάτζα έλαβαν μέρος και τα δύο παιδιά τού Αλέξανδρου Κιτρι-
νιάρη1017 με αρκετούς άνδρες από το Ξωχώρι της Ανδρούβιστας, όπως βεβαιώνει 
πιστοποιητικό που χορήγησε ο Πετρόμπεης. Στην εκστρατεία του Κυριακούλη στη 
Δυτική Ελλάδα έλαβε μέρος και ο Ιωάννης Λογοθέτης1018, γραμματικός του Πετρό-
μπεη. Ακόμη αναφέρεται η συμμετοχή του Δημητρίου Κατσουλάκου στην εκστρα-
τεία του Κυριακούλη1019. Στη Σπλάτζα πήγε και ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχά-
λης1020, ο οποίος αρρώστησε και δεν πήρε μέρος στη μάχη.

1014. Αναφέρονται και άλλοι αριθμοί απωλειών. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης 
κλπ., Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)241.

1015. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 127, φάκ. αριθ. 21. Αναφέρεται στο φάκελο του ιερέα Πέτρου Μενουδάκη 
από το Οίτυλο.

1016. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 200, φάκ. αριθ. 21, αριθ. μητρ. Αξιωματικών 02643.
1017. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 14, έγγρ. 4 (παλαιά ταξινόμηση 1754) της 4 Ιουνίου 1823, συνημ. εις έγγρ. 

1753 της 10 Ιουλίου 1824.
1018. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 138, έγγρ. της 22 Νοεμβρίου 1825.
1019. Αναφέρεται σε εργασία που υποβλήθηκε για δημοσίευση από τον απόγονό του Δημ. Κατσου-

λάκο.
1020. Μ α ρ ί ν ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ύ, Εθνικόν Ημερολόγιον 7(1867)385-9, επανέκ-

δοση στο περιοδικό σύγγραμμα Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)351-2. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικολάου Π. 
Πιεράκου ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις 1837 περί των αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821, 
Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)390.
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Εκστρατεία Μανιατών στη Σπλάτζα της Ηπείρου για να βοηθηθεί το Σούλι.
Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη. 
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Οι Μανιάτες το βράδυ πήραν το νεκρό αρχηγό τους και με τα πλοία τους γύρι-
σαν στο Μεσολόγγι, όπου έθαψαν τον Κυριακούλη με τις ανάλογες τιμές. Με τον 
τραγικό αυτό τρόπο οι ελπίδες για παροχή βοήθειας στο Σούλι  και από τη θάλασ-
σα χάθηκαν. 

Ο έρανος του 1822 για τα έξοδα του αγώνα

Το 1822 υπήρχε έλειψη χρημάτων και προκειμένου να καλυφθούν τα επικείμε-
να έξοδα αποφασίστηκε να γίνει έρανος μεταξύ των ευποροτέρων κατοίκων.

Για να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο εξοικονομούσε χρήματα η Διοίκηση, 
θα πρέπει να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχά-
λης1021 σε αναφορά του της 24 Απριλίου 1837 γράφει ότι, περί τα μέσα Ιουλίου 
1822, είχε επιστρέψει από την εκστρατεία στο Φανάρι της Ηπείρου, όπου σκοτώ-
θηκε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Τότε διατάχθηκε να συνοδεύσει το Δημήτριο 
Παπατσώνη, το Διονύσιο Τζάνε και τον Αλεξίου Αλεξάκη, οι οποίοι περιόδευσαν 
τη Μεσσηνία συνάζοντες εράνους για τις ανάγκες της πατρίδας. Δηλαδή έγκριτοι 
πολίτες ή δημογέροντες, έχοντας μαζί τους και στρατιωτική δύναμη περιόδευαν 
και κατά κάποιο τρόπο, όταν εύρισκαν διστακτικότητα, επέβαλαν  αναγκαστική 
φορολογία.

Αν οι τοπικοί αρχηγοί της Μάνης δεν είχαν την ευχέρεια να ασκούν πίεση στους 
Μανιάτες, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονταν καταπιεστικοί στους υπόλοιπους Πελο-
ποννήσιους. Ο εκβιασμός που άσκησε ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης στον Κα-
λαματιανό έμπορο Γιαννάκη Βεργόπουλο κατά τη συγκέντρωση χρημάτων με τον 
έρανο του 1822 αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση. Απόδειξη είναι η επιστολή 
την οποία του έστειλε1022: 

«Κύριε Γιαννάκη Βεργόπουλε.
Κατά διαταγήν των ανωτέρων μας σε προστάζομεν όπως έως αύριον Πέμπτην 

λίαν πρωί συνεισφέρης προς ημάς προς βοήθειαν του γένους και της κοινής κάσας 
γρόσια τρεις χιλιάδας νούμερο 3.000, απελθούσης δε της διορίας διπλασιάζονται ανα-
μεταξύ εις διάστημα εξ ωρών και μετά ταύτα θάνατος ως παιδεία εις τον απειθή και 
παρήκοον.

1822 = Ιουλίου 26 Καλαμάτα

1021. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. Νικ. Πιεράκου-Μαυρομιχάλη και Εφημερίδα Καλαμάτας «Ε λ ε υ -
θ ε ρ ί α » της 20 Απριλίου 2003. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικ. Π. Πιεράκου κλπ. ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 
17(2004)390-1. 

1022. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 6, έγγρ. 779 της 26 Ιουλίου 1822. Στο βιβλίο: Α ν ω ν ύ μ ο υ  τ ο υ  Έ λ -
λ η ν ο ς, Ελληνική Νομαρχία ήτοι λόγος περί ελευθερίας, έκδ. «Αναξίμανδρος», Αθήνα 1971, σ. 74, περιγρά-
φεται η πολιτεία των Τούρκων τοπικών κυβερνητών: «...Ευθύς, οπού εισέλθη εις την πόλιν, κράζει τους πλουσιωτέρους πολί-
τας, και τους λέγει, ότι ο βασιλεύς των έχει χρείαν από στρατεύματα, και ότι αυτός είναι εις χρέος να προβλέψη αναλόγως εις 
την δύναμίν του. Όθεν, εξακολουθεί, του είναι αναγκαία τόση ποσότης χρημάτων, και ότι εις δύο ημέρας να του την φέρωσι, 
αλλέως θέλουσι τιμωρηθεί με τον θάνατον...».  
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Κπτ: Γιάννης Μαυρομιχάλης
Έλαβα από τ’ άνωθεν γρόσια δύο χιλιάδες οκτακόσια λέγω γρ. 2.800.

Κπτ. Γιάννης Μαυρομιχάλης
Γεώργης Ιατρού μαρτυρώ ότι ίσον απαράλλακτον εστί της πρωτοτύπου.
Αντώνης Σπ. Αντωνόπουλος μαρτυρώ ότι ίσον εστί του πρωτοτύπου.
Γεωργάκης Πολίτης μαρτυρώ ότι ίσον εστί του πρωτοτύπου».
Οι κάτοικοι του Νησίου (Μεσσήνης), το 1823 σε μια αναφορά τους απαριθμού-

σαν τα έξοδά τους του περασμένου χρόνου και έγραψαν1023: «…επέρσι, εις τον κα-
πητάν Ιωάννην Κατσήν-(Ματρομιχάλη) είκοσι χιλιάδας έρανον εδώσαμεν με άλλαις 
δέκα έξοδα έως να αναχωρήση από την σύναξίν των…».

Με την ίδια ημερομηνία ανάλογη διαταγή έλαβε και ένας άλλος Καλαματια-
νός έμπορος, ο Αντ. Σπ. Αντωνόπουλος1024 και αυτός για το ποσόν των 3.000 γρ. και 
στις 22 Αυγούστου 1822 μέτρησε 2.888 γρ.

Γενικά από τη Μεσσηνία1025 συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό του κρατικού τα-
μείου 39.756 γρόσια και 10 παράδες, εκ των οποίων τα 2.881 γρόσια προέρχονταν 
από την εισφορά του Γιαννάκη Βεργόπουλου και τα 2.888 του Αντ. Αντωνόπουλου. 
Τα έξοδα στο σύνολό τους ανήλθαν στο ποσό των 43.463 γροσίων και 10 παράδων. 
Από αυτά διατέθηκαν 13.432 γρόσια και 20 παράδες στους ακόλουθους: Νικολάκη 
Χρηστέα 2.010 γρόσια, Γαλάνη Κουμουνδουράκη 3.710, Αναγνώστη Αυγουλέα 1.070, 
Σαμπάτη Παπαδάκη 330, Κωνσταντίνο Ροδίτη-Μαυρομιχάλη 690, Οικονόμο Κελε-
φάς 1.320, με γράμμα του Αντώνιου Μαυρομιχάλη δόθηκαν 870 γρόσια σε 29 στρα-
τιώτες από τις Μαντίνειες και 510 σε 17 από την Κελεφά, επίσης στους Παναγιώτη 
Γιαννέα-Καπετανάκη 1.020, Γιαννιό Καπετανάκη 250.20, Κωνσταντίνο Μαυρομιχά-
λη 300, Αλέξανδρο Κιτρινιάρη 78, Γιωργάκη Πικουλάκη 338, Σωτήρη Μουρέα για τη 
μεταφορά του τραυματισμένου γιού του 50 και Νικόλαο Κονομάκο 90 γρόσια.

Σε άλλη σελίδα1026 αναφέρονται οι ακόλουθοι παραλήπτες χρημάτων: Διονύσι-
ος Μούρτζινος 1.000 γρόσια, Νικόλαος Χρηστέας 200, Γιάννης Καπετανάκης 265, 
Θανασούλης Νικ. Καπετανάκης 275, Νικολάκης Πιεράκος-Μαυρομιχάλης 216, 
Παναγιωτάκης Πιερ. Καπετανάκης 59 γρόσια. Παρακάτω σημειώνεται ο Πιέρος 
Βοϊδής Μαυρομιχάλης «διά την εις Κόρινθον δούλευσίν του» 350 και ο Γιάννης Ρο-
δίτης-Μαυρομιχάλης 150 γρόσια. Ακόμη δόθηκαν στον Τζανέτο Γερανέα 80 γρόσια 
«διά έξοδά του εις Κόρινθον με προσταγή του Μπέη». Τέλος δόθηκαν στο Μπεηζαδέ 
Γιωργάκη Μαυρομιχάλη «διά επιταγής της σεβαστής Γερουσίας» 10.000 γρόσια, 
στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 5.000 και στο Γιάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη 2.500 
γρόσια. Η διανομή φαίνεται ανισομερής και για μερικούς πλουσιοπάροχη.

1023. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 86 της 13 Ιουλίου 1823.
1024. Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, Μεσσηνιακά, τόμ. Ά , Αθήνα 1968, σ. 114.
1025. Α. Ε. Π., βιβλ. 15, σ. 142-3, έγγρ. 121 αχρονολόγητο.
1026. Α. Ε. Π., βιβλ. 15, σ. 143-4, έγγρ. 121.
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Τις 5.000 γρόσια, τα οποία έλαβε ο Πετρόμπεης1027 από τον αδελφό του Γιάννη-
Κατσή, τα δικαιολογεί ως εξής: Για το μισθό 54 στρατιωτών που έφερε ο αδελφός 
του Αντωνάκης στο Άργος προς 30 γρ. τον καθέναν, γρ. 1.620. Για τσαρούχια των ιδί-
ων  γρ./παρ. 85, 10. Επί πλέον έδωσε στους δύο αρχηγούς των στρατιωτών Νικόλαο 
Καλαποθάκο και Δικαίο Νικολόπουλο 42 γρόσια. Σε 20 στρατιώτες που ήταν με τον 
Κυριακούλη στη Σπλάτζα της Ηπείρου 1.000 γρ. Στον Πιέρο Βοϊδή για την ασθένειά 
του 100 γρ. Στον Ηλία Χρυσοσπάθη για εξοικονόμηση της οικογενείας του 550 γρ. 
και για τον ίδιο λόγο  και λοιπά μικροέξοδα στον Γαλάνη Κουμουνδουράκη 300 γρ.

Στο ίδιο έγγραφο ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, στις 27 Σεπτεμβρίου 1822 από την 
Τρίπολη, υπέβαλε τον ακόλουθο λογαριασμό: «Εξ ων άντικρυς ιδιαιτέρων εξόδων μου 
εκ των κοινών χρημάτων έχω και εξ ιδίων μου εξοδευμένα μεθ’ όρκου από τας 2 Φεβρου-
αρίου μέχρι της σήμερον γρόσια 39.000, εξ ων αι εικοσιέξ εξοδεύθησαν εν όσω καιρώ δι-
έτριψα εις Καλαμάτα διά την στρατολογίαν των Σπαρτιατών. Αι δε λοιπαί δεκατρείς μετά 
την αναχώρησίν μου από Καλαμάτα μέχρι της σήμερον. Προς τοις ρηθείσοις ετοιμάζω εκ 
δανείων δι’ οικονομίαν των εξόδων του υιού μου Γεωργάκη γρ. δέκα χιλιάδες».

Ο Πετρόμπεης στην Αργολίδα

Το καλοκαίρι του 1822 αναμένονταν μεγάλες τουρκικές εκστρατείες κατά της 
επαναστατημένης Ελλάδας. Η Κυβέρνηση προγραμμάτισε τον Πετρόμπεη1028 να 
εκστρατεύσει στη Δυτική Ελλάδα, αλλά δεν του δόθηκαν 50.000 γρόσια που ζήτη-
σε  για τους μισθούς των Μανιατών αλλά, όπως αναφέρθηκε, χορηγήθηκαν από 
την Πελοποννησιακή Γερουσία μόνο 14.000 γρόσια. Ο Ν. Σπηλιάδης1029 γράφει ότι 
εξεστράτευσαν στην Αργολίδα οι Μανιάτες χωρίς χρήματα, περιμένοντας τα λά-
φυρα από την παράδοση του Ναυπλίου. Ο Μ. Οικονόμου1030 γράφει: «…Εις δ’ επί-
μετρον των άλλων δυσχερειών είχεν έλθει εις το Άργος και ο Πετρόμπεης με 700 περί-
που Μανιάτας, απαιτούντες, χρήματα μεν δια να εκστρατεύσουν, και δικαίωμα δε να 
πέμψωσιν ιδίους αντιπροσώπους εν τω φρουρίω ραδιουργούντες προς τούτοις να γίνη 
εις τον Πετρόμπεην η παράδοσις, και απειλούντες να φονεύσωσι τους ομήρους Τούρ-
κους, μη εισακουόμενοι και αποβαλλόμενοι…».

1027. Α. Ε. Π., βιβλ. 15, σ. 156, έγγρ. 136, από τις 27 Σεπτεμβρίου 1822.
1028. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 48. Αναφέρεται ότι: «…Ο γέρων Μαυρομιχάλης κατα-

λυπημένος καιρίως διά τον θάνατον του αδελφού του Κυριακούλη άμα ειδοποιηθείς από την Κυβέρνησιν 
την κατά της Πελοποννήσου τρομεράν εκείνην εκστρατείαν του Δράμαλη και αισθανόμενος τον κίνδυνον 
της πατρίδος, παραβλέψας όλα τα πολιτικά λάθη, άτινα προέκυψαν, συλλέξας αμέσως  υπέρ τους 300 
Μανιάτας και 200 Πελοποννησίους, εξεκίνησε μετά των αδελφών του Αντωνάκη και Κωνσταντίνου και 
μετά του υιού του Γεωργάκη και έφθασεν εις το Άργος (προ της εισβολής του Δράμαλη και πριν εις Τρι-
πολιτσάν του ερχομού του Κολοκοτρώνη)...».

1029. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 167 κ.ε. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 385.
1030. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 221.
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Με θέσπισμα όμως του Βουλευτικού1031 της 7ης Ιουνίου 1822 αποφασίστηκε 
να εκστρατεύσουν στην Ανατολική Ελλάδα ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και ο 
Παλαιών Πατρών Γερμανός. Βλέπουμε δε ότι μετά τις 10 Ιουνίου στην Αργολίδα 
τροφοδοτούνταν 250 Μανιάτες στρατιώτες υπό την ηγεσία του μπεηζαδέ Ιωάννη 
Μαυρομιχάλη1032. Αυτοί θα είχαν ξεκινήσει πριν από το σχετικό θέσπισμα.

Μετά από λίγες ημέρες έφθασε στην Αργολίδα και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχά-
λης. Στα αρχεία του Βουλευτικού σημειώνεται ότι στις 24 Ιουνίου 1822 έγινε ανα-
φορά από τους εφόρους του Άργους: «Περί  ελλείψεως κονακίων εν τη Χώρα και 
προβάλλουσιν ότι το στράτευμα του Πετρόμπεη να κατοικήση εις Δαλαμανάρα1033. 
Περί τούτου η γνώμη της Βουλευτικής Επιτροπής είναι να σταλθή άνθρωπος προς τον 
Πετρόμπεην να τον πληροφορήση το ανοικονόμητον και να λάβη την γνώμην του και 
ελπίζεται ότι θέλει συγκατανεύσει».

 Συνεχίστηκε και αργότερα η προσέλευση Μανιατών1034, ώστε στις 1-3 Ιουλί-
ου τροφοδοτήθηκαν στο Άργος στρατιωτικά σώματα υπό τον Πετρόμπεη1035, που ο 
αριθμός των στρατιωτών πλησίαζε τους 1.500. Είχαν ακολουθήσει τον Πετρόμπεη 
στην Αργολίδα, παρά το γεγονός ότι είχε πάει με δική του πρωτοβουλία, διότι ήταν 
αναμενόμενη η παράδοση του Ναυπλίου και βεβαία η συγκομιδή λαφύρων. Από 
τους συγγενείς του τον συνόδευαν τα παιδιά του Γεώργιος και Ιωάννης, ο αδελφός 
του Αντώνιος, τα ανίψια του Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης και ο Νικόλαος Πιε-
ράκος-Μαυρομιχάλης και ακόμη ο Κωνσταντίνος Ροδιτάκος-Μαυρομιχάλης και ο 
Μιχαήλ Μαυρομιχάλης, ο οποίος και σκοτώθηκε στο Κουτσοπόδι. Μαζί του ήταν 
και πολλοί Μανιάτες καπετάνιοι, όπως ο Διονύσιος Μούρτζινος με 200 στρατιώ-

1031. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικονομ., φάκ. 6, έγγρ. 078. Ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 385, αναφέ-
ρει: «…Αλλ’ αίφνης εκστρατεύει άνευ διαταγής της Κυβερνήσεως ή της Γερουσίας ο Π. Μαυρομιχάλης με 
εξακοσίους περίπου Μανιάτας. Η Γερουσία, αγνοούσα τον σκοπόν της εκστρατείας του αναφέρει εις την 
Κυβέρνησιν, και αύτη διατάττει να τον είπη εκείνη να στρατεύση εις την δυτικήν Ελλάδα…».

1032. Στις 14 Ιουνίου η Αστυνομία του Άργους ανέφερε στο Υπουργείο του Πολέμου ότι πρόσφερε 
σπίτια στους Μανιάτες που ήλθαν, οι οποίοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι, αλλά τα οικήματα τότε σπάνι-
ζαν. ΓΑ Κ, Υπουργ. Εσωτερ., φάκ. 3, έγγρ. αριθ. 017.

1033. Χωριό μεταξύ του Άργους και του Ναυπλίου.
1034. Ο Πετρόμπεης από την Καλαμάτα στις 19 Ιουλίου απευθύνθηκε μέσω του καπ. Νικόλα (Βοϊδή-

Μαυρομιχάλη), στον καπ. Δημητράκη (Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη) και στον καπ. Γιώργο Νταμηλάκο και 
τους κάλεσε να πάνε στο Άργος, όπου θα συναντηθούν και θα λάβουν οφφίκια. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. 
Πολ., φάκ. 23, έγγρ. 37. Την 1η Ιουλίου εγκρίθηκε να δοθεί στο Γέρο Παναγιωτάκη Καπετανάκη και στο 
Γαλάνη Κουμουνδουράκη κριθάρι για έξι άλογα. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 3, έγγρ. 083 της 1 Ιουλίου 1822.

1035. ΓΑ Κ, Υπουργ. Οικονομ., φάκ. 6, έγγρ. 129, 670, 676, 678, 679, 680, 681, 686, 688. Η τροφοδο-
σία του Ιωάννη Μαυρομιχάλη άρχισε από τις 10 Ιουνίου. Την 1η Ιουλίου τροφοδοτήθηκαν 381 στρατιώτες 
υπό τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη. Υπό τον Πετρόμπεη ήταν ο γέρο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης και ο 
Γαλάνης Κουμουνδουράκης με 150, υπό τον Νικόλαο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη 20 και την επομένη έγιναν 
80, υπό τον Πετρόμπεη 500, υπό τον Ιωάννη Μαυρομιχάλη 290 και υπό τον Κωνσταντίνο και Δημητράκη 
Μαυρομιχάλη 250. Κοντά στον Νικόλαο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη αναφέρεται, ότι ήρθε και ο Γερακάρης 
Μπουγέτας (;Μπουγιουκλής από τη Λάγια). Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς,  ό.π., σ. 101, αναφέρει 1.000 
Μανιάτες νεοφερμένοι.
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τες, οι Καπετανάκηδες1036 μερικοί των οποίων φέρονται από το όνομα του γενάρ-
χη τους ως Χριστοδουλάκηδες, οι Κουμουνδουράκηδες, ο Νικόλαος Χρηστέας με 
100 στρατιώτες, ο Ηλίας Κυβέλος, ο Δημήτριος Νικολόπουλος-Γρηγοράκης, ο Γε-
ώργιος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης1037, οι Δουράκηδες1038, ο 
Αλέξανδρος Κιτρινιάρης, ο Πιέρος Πατριαρχέας, ο Ηλίας Σαλαφατίνος και ο αδελ-
φός του Ιωάννης Κατσανός, ο Δημήτριος Πουλικάκος, ο Πέτρος Σεκούρης (Τζέκε-
ρης), ο Ιωάννης Γιαννουλέας, ο Ηλίας Κουβελάκης, ο Μαυροειδής Μαντζάκος, ο 
Βασίλειος Πολιτάκος1039, ο καπ. Θεοχάρης Σπαρτιάτης, ο Οικονόμου (Οικονόμος 
Βαχού;). Ακόμη ο Τζανετάκης Γρηγοράκης1040 που ήταν φρούραρχος στη Μονεμ-
βασία έστειλε τρεις καπετάνιους, το Γιάννη Κρανίδη, το Γιάννη Βασιλάκο και το 
Νικόλαο Γκενάκο. κ.ά.

Ο Γερμανός εθελοντής A. Müller1041 έγραψε ότι παρακολούθησε την είσοδο των 
Μανιατών στο Άργος. Το κύριο στρατιωτικό σώμα, αποτελούμενο από 2.000 άν-

1036. Ο Σταυριανός Καπετανάκης, γιός του γέρο-Παναγιωτάκη Καπετανάκη, δήλωσε το 1833 στην 
επιτροπή εκδουλεύσεων, ότι εξεστράτευσε στην Αργολίδα υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη και μαζί με το 
Γαλάνη Κουμουνδουράκη οι δυό τους είχαν 157 στρατιώτες. ΓΑ Κ, φάκ. Κ 96. Την 1η Ιουλίου 1822 το 
Υπουργείο των Εσωτερικών έδωσε εντολή στους Εφόρους του Άργους να δίδουν καθημερινά 12 οκάδες 
κριθάρι για τα έξι άλογα του γέρο-Παναγιωτάκη Καπετανάκη και του Γαλάνη Κουμουνδουράκη. ΓΑ Κ, 
Υπουργ. Εσωτ. φάκ. 3, έγγρ. αριθ. 083. Αντίθετα ο Γιαννιός Καπετανάκης-Χριστοδουλάκης ανέφερε στην 
επιτροπή εκδουλεύσεων ότι εξεστράτευσε με εντολή του αντιπροέδρου του Εκτελεστικού Αθ. Κανακάρη. 
Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 73, φάκ. 7, αριθ. εγγρ. 32038. Προφανώς από την οικογένεια Καπετανάκη, άλλοι 
εξεστράτευσαν υπό τον Πετρόμπεη και άλλοι με εντολή του αντιπροέδρου Αθ. Κανακάρη. Αναφέρονται 
ακόμη ο Γιάννης Χριστ. Καπετανάκης, ο γιός του Παναγιώτης Γιαννέας, ο Χριστόδουλος Γεωργ. Καπετα-
νάκης, ο Θανασούλης Νικ. Καπετανάκης-Χριστοδουλάκης και ο Παναγιώτης Δημ. Καπετανάκης-Χρι-
στοδουλάκης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Κουτσοπόδι. Να σημειωθεί ότι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο 
Αθ. Κανακάρης είχε βρει καταφύγιο στους Μύλους και στο Πετροβούνι των Καπετανάκηδων. Σ τ. Κ α -
π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 157. 

1037. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλία Π. Χρυσοσπάθη, «Εκστρατείαι και διατριβαί» (1821), Λακωνικαί 
Σπουδαί 7(1983)374. Στη σελ. 372 αναφέρει ότι από 2 Ιουνίου μέχρι 25 του ιδίου πήγε στην Παλαιά Πά-
τρα, που ως γνωστόν συνάντησε το Θ. Κολοκοτρώνη.

1038. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 244. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Δουράκη της Καστά-
νιας, Λακωνικαί Σπουδαί 16(2002)249 κ.ε.

1039. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, ένας αγωνιστής του 1821 από την Τσεροβά, Λα-
κωνικαί Σπουδαί 19(2010)313.

1040. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από αναφορά του Τζανετάκη Γρηγοράκη της 25 Ιανουαρίου 
1829 και περιέχεται στο άρθρο του Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αιχμαλωσία τουρκικών πλοίων εις Γύθειον (1821) 
και άλλαι συναφείς ειδήσεις, Πρακτικά Ά  Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών 1982, σ. 89, στιχ. 
110-3.

1041. Ο Müller αναφέρει ότι ο Πετρόμπεης μπήκε στο Άργος το Μάρτιο, αλλά αυτό είναι λάθος. Το 
ορθό είναι ότι η είσοδος στο Άργος έγινε περίπου την 1η Ιουλίου 1822. Από τότε άρχισε και η τροφοδο-
σία του. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, τόμ. Β́ , 1822-1823 Αθήνα 1980, σ. 
285. Ακόμη ο Γάλλος εθελοντής Maxime Raybaud περιγράφει την ενδυμασία τους: «…Φορούν μάλλινη 
άσπρη καζάκα που πέφτει ως τα γόνατα και φαρδειά βράκα σαν τη νησιώτικη από το ίδιο ύφασμα. 
Στο κεφάλι συνηθίζουν ένα πάνινο ύφασμα που τηλίγεται σαν σαρίκι».
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δρες, στρατοπέδευσε έξω από την πόλη. Ο Πετρόμπεης, ακολουθούμενος από 100 
διαλεχτά παλικάρια, μπήκε στο Άργος για να επισκεφθεί τους προεστούς. «Ήταν 
όλοι νέοι, καλοκαμωμένοι, πλούσια ντυμένοι και με αστραφτερά άρματα. Βάδιζαν με 
ασυνήθιστα μεγάλα και γρήγορα βήματα. Το πέρασμά τους είχε κάτι πολύ εντυπωσι-
ακό και μεγαλειώδες».

Ο Πετρόμπεης έστειλε στο Ναύπλιο τον Καδή1042 του Αγίου Πέτρου, τον οποίον 
έντυσε με φράγκικα ρούχα και του ξύρισε τα γένια, ώστε να μην αναγνωριστεί. Πη-
γαίνοντας όμως με Κεφαλλωνίτικο πλοίο στους Μύλους, τον αναγνώρισαν οι ναύ-
τες και τον οδήγησαν στη Διοίκηση, όπου και ομολόγησε την αποστολή που είχε. 
Θα προσπαθούσε να πείσει τους Ναυπλιώτες πατριώτες του να απαιτήσουν την 
παρουσία του Πετρόμπεη στις διαπραγματεύσεις, ώστε να του εμπιστευθούν την 
παράδοση της πόλης τους. 

Όπως έχει αναφερθεί, ο Πετρόμπεης1043 ήταν πρόσφατα δυσαρεστημένος για 
τη συμπεριφορά της Διοίκησης απέναντι στο γιό του Γεωργάκη σχετικά με την 
αποζημίωσή του για τη φύλαξη των χαρεμιών του Χουρσίτ. 

Η Διοίκηση ήθελε τους Μανιάτες στη Δυτική Ελλάδα, διότι εκεί θεωρούσε ότι 
υπήρχε μαγαλύτερη ανάγκη. Τους μήνυσε ακόμη ότι στο Άργος δεν μπορούσε να τους 
εφοδιάζει με τροφές και αυτοί άρχισαν να κάνουν διάφορες αταξίες και ταραχές, όπως 
να σκοτώνουν Τούρκους οι οποίοι είχαν ξεθαρρέψει με τις διαπραγματεύσεις και έβγαι-
ναν έξω από τα τείχη αναζητώντας τροφή. Οι Μανιάτες ζήτησαν να στείλουν και αυ-
τοί δικούς τους αντιπροσώπους στο Ναύπλιο για τις διαπραγματεύσεις. Το Βουλευτικό 
έκανε δεκτό το αίτημά τους αλλά το απέρριψε το Εκτελεστικό1044. 

Η δίοδος του Δράμαλη από τα Μεγάλα Δερβένια

Η Υψηλή Πύλη, αφού από τον Ιανουάριο του 1822 τελείωσε τον αγώνα της με 
τον Αλή πασά των Ιωαννίνων, είχε την ευκαιρία να αναθέσει στη στρατιωτική της 
δύναμη την καταστολή της ελληνικής επανάστασης. Άλλωστε, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Αυστριακού υπουργού των εξωτερικών Μέττερνιχ1045, δεν έπρεπε να 
δοθεί χρόνος στους Έλληνες, ώστε να κερδίσουν τη συμπάθεια της διεθνούς κοι-
νής γνώμης και να αναδειχθεί το κίνημά τους ως ένα σπουδαίο γεγονός. 

Ο ικανός στρατηγός Χουρσίτ πασάς, διαβαλλόμενος συνεχώς από τους άλλους 
Τούρκους  στρατηγούς ως καταχραστής του θησαυρού του Αλή πασά, παραμερί-
στηκε στη θέση του αρχηγού της επιμελητείας. Η διοίκηση των τουρκικών στρα-
τιών ανατέθηκε στους διαδόχους του.

1042. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 162. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 385.
1043. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 385.
1044. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 168.
1045. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 284-6.
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Ένα μέρος του τουρκικού στρατού υπό τον Ομέρ Βρυώνη σχεδίαζε να υποτάξει 
τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Παράλληλα, μια άλλη μεγάλη στρατιά υπό την ηγεσία 
του Μαχμούτ πασά, γνωστού ως Δράμαλη1046, ανερχομένη περίπου σε 24.000 ενό-
πλους, από τους οποίους οι 18.000 ήσαν ιππείς, συγκεντρώθηκε στη Λάρισα, για 
να βαδίσει εναντίον της Πελοποννήσου. Υπήρχαν ακόμη περίπου 6.000 βοηθητικοί 
με 50.000 μουλάρια και 500 καμήλες για τις μεταφορές των αναγκαίων τροφών και 
υλικών.

Με μεγάλη αισιοδοξία ξεκίνησε από τη Λάρισα ο Δράμαλης και στις 29 Ιουνίου 
1822 πέρασε την Αλαμάνα, στη συνέχεια έκαψε τη Θήβα και παρέκαμψε την Αθή-
να, στην ακρόπολη της οποίας είχαν οχυρωθεί τοπικοί καπετάνιοι και κατευθύν-
θηκε προς τα Μεγάλα Δερβένια που αποτελούσαν την είσοδο της Πελοποννήσου.

Στην απέναντι πλευρά οι Έλληνες αντιδικούσαν μεταξύ τους. Ιδιαίτερα οι ισχυ-
ροί και οι κατέχοντες κυβερνητικές ή στρατιωτικές θέσεις έδιναν μεγαλύτερη προ-
σοχή στις δολοπλοκίες τους, ενδιαφερόμενοι κυρίως για την προσωπική τους ανέ-
λιξη και απέδιδαν μικρή σημασία στον επερχόμενο κίνδυνο. Για το λόγο αυτό δεν 
φρόντισαν να οχυρώσουν έγκαιρα και με επάρκεια ανδρών τα Μεγάλα Δερβένια 
της Μεγαρίδος, για να προβληθεί εκεί αποτελεσματική άμυνα. Παράλληλα όμως, 
πολλοί από τους απλούς στρατιώτες, με την πρόφαση ότι θέλουν προκαταβολι-
κά το μισθό τους για να εκστρατεύσουν, έμεναν αδρανείς στην Αργολική πεδιάδα. 
Προτιμούσαν να περιμένουν την παράδοση του Ναυπλίου και τα πλούσια λάφυ-
ρα που θα αποκόμιζαν, αντί να πάνε στη Μεγαρίδα να εμποδίσουν την είσοδο των 
Τούρκων στην Πελοπόννησο1047.

Παρά τις δολοπλοκίες και τους ανταγωνισμούς των ισχυρών προσώπων της 
πολιτικής και των στρατιωτικών, ο λαός της Πελοποννήσου στην πλειοψηφία του 
παρέμενε ακόμη επηρεασμένος από τα κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας περί 
ελευθερίας και δεν έμεινε αδρανής. Ο υπουργός της Θρησκείας Ιωσήφ1048 επίσκο-
πος Ανδρούσης στις 3 Ιουνίου 1822 απηύθυνε εγκύκλιο στους χριστιανούς του 
Μοριά και τους καλούσε να σπεύσουν, για να αντιμετωπίσουν το Δράμαλη. Ιδιαί-
τερα απευθύνθηκε στους Μανιάτες και μεταξύ των άλλων έγραψε: «...Σπαρτιάται 
αδελφοί. Αν είσθε όνομα και πράγμα Σπαρτιάται και είσθε χριστιανοί και αγαπάτε τον 
Θεόν. Αν θέλετε να απολαύσετε την δόξαν, όπου είχον και οι πρόγονοί σας. Σπαρτιάται, 
αν τέλος πάντων, αισθάνεσθε τον κίνδυνον οπού κρέμαται εις όλους ημάς, μην χάνετε 
καιρόν, αφήσατε τα σικλέτια, πάρετε καθώ άνδρες τα όπλα, δράμετε ταχέως...»

1046. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 197 κ.ε. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 177 κ.ε. Ν. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 213 κ.ε., Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 388, Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο -
π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα Ιστορίας της Επαναστάσεως υπό Ρήγα Παλαμήδη, Μνημοσύνη 3(1970-1)403. Δ. 
Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 284 κ.ε. 

1047. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 215 κ.ε.
1048. ΓΑ Κ, Κ 80 (Αρχ. Μάμουκα), φάκ. 83, έγγρ. 056 της 3 Ιουνίου 1822.
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Στα Μεγάλα Δερβένια η Κυβέρνηση είχε στείλει μικρό και ανεπαρκές απόσπα-
σμα, που δεν έφθανε ούτε τους χίλιους στρατιώτες. Αυτοί ήταν κυρίως Τριπολι-
τσιώτες1049, Αργείοι και Κορίνθιοι με τους Γεώργιο Σέκερη, Παναγιώτη Αρβάλη, Γε-
ώργιο Αγαλόπουλο, Γεώργιο Μπηλίδα, Αλέξη Λεβιδιώτη, Κολιό Δαρειώτη και Τάσο 
Νέζο κ.ά. Μαζί τους ήταν και ο Ρήγας Παλαμήδης1050 στον οποίο είχε ανατεθεί η 
τροφοδοσία του στρατεύματος. Από τους Μανιάτες δεν δέχθηκε άλλος να πάει 
στα Δερβένια εκτός από τον ηρωϊκό και ανιδιοτελή Ηλία Σαλαφατίνο, τον οποίο 
ακολούθησαν άλλοι 30.

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος1051 προθυμοποιήθηκε να πάει στο στενό που είναι κοντά 
στα Μέγαρα και λέγεται Κανδήλι1052, το οποίο γνώριζε από το προηγούμενο καλο-
καίρι, ελπίζοντας ότι θα ήταν εκεί συγκεντρωμένοι οι Δερβενοχωρίτες και άλλα 
στρατεύματα από την ανατολική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αλλά πριν φθάσει 
εκεί έμαθε ότι οι Τούρκοι είχαν καταλάβει τα Μέγαρα και οι κάτοικοι είχαν κατα-
φύγει στη Σαλαμίνα. Κατόρθωσε να τον ακολουθήσουν 300 από τους Δερβενοχω-
ρίτες με τη συμφωνία να ασφαλίσουν πρώτα τις οικογένειές τους στη Σαλαμίνα 
και στη συνέχεια να πιάσουν την οχυρή θέση Κανδήλι. Αλλά τότε πληροφορήθη-
καν ότι οι Τούρκοι είχαν περάσει το Κανδήλι και οι Δερβενοχωτίτες αποχώρησαν, 
ώστε έμεινε μόνος ο Σαλαφατίνος με τους δικούς του ολιγάριθμους Μανιάτες. Ιπ-
πείς της τουρκικής εμπροσθοφυλακής τον προσέβαλαν, αλλά το δύσβατο του τό-
που του έδωσε την ευκαιρία να φθάσει στα Χάνια (ξενοδοχεία) των μεγάλων Δερ-
βενίων, τα οποία απέχουν δύο ώρες από τα Μέγαρα και βρίσκονται στους πρόπο-
δες του όρους Αέρας. Στα Χάνια συνάντησε το Ρήγα Παλαμήδη1053 και το Γεώργιο 
Σέκερη, οι οποίοι μόλις είχαν φθάσει  με 600 άνδρες.

1049. Αναφέρεται ότι, όταν οι Τριπολιτσιώτες πήγαν στα Μεγάλα Δερβένια, βρήκαν τον Σαλαφατίνο 
στα Χάνια, ότι αμύνθηκαν μια ώρα στο βουνό Αέρα και μετά σκόρπισαν. Εφημερίδα Τρίπολης «Β ε λ τ ί -
ω σ ι ς», αριθ. φ. 104 της 24 Δεκεμβρίου 1853, σ. 3.

1050. Ο Ρ ή γ α ς  Π α λ α μ ή δ η ς, Πρόχειρος απάντησις επί των περί εισβολής του Δράμαλη εις 
Πελοπόννησον ιστορουμένων, Εν Αθήναις 1853, σ. 4, έγραψε σχετικά: «...ημείς δεν απεστάλημεν διά να 
φρουρήσωμεν τα Δερβενάκια, αλλά διαβαίναμεν εκείθεν διά την Ανατολικήν Ελλάδα, ένθα έμελλον κατά τα 
υπό της Κυβερνήσεως ορισθέντα, να ενωθώμεν με πολλάς άλλας χιλιάδας εκ τε της Πελοποννήσου και της 
Ανατολικής Ελλάδος· φθάσαντες δε εις Δερβένια την 3η Ιουλίου 1822 προς την 4ην ώραν Μ.Μ., ου μόνον δεν 
εύρωμεν εκεί Δερβενοχωρίτας, αλλ’ ούτε καθ’ όλην την Ανατολικήν Ελλάδα υπήρχε συγκεντρωμένος στρατός 
προς αντίκρουσιν των εχθρών...». 

1051. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 178, γράφει: «…Πολλοί εκλήθησαν εις φρούρησιν, πλην 
ολίγοι επροθυμοποιήθησαν· προθυμότερος δε πάντων εφάνη ο Τσαλαφατίνος, όστις εκστρατεύσας πέραν του 
Ισθμού επί σκοπώ να προκαταλάβη το Κανδήλι…». Π. Π. Γερμανού, ό.π., σ. 171.

1052. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Δ ,́ κυτίο 36, φάκ. 1, σελ. 5, όπου αναφέρεται: «...Ο Ηλίας Τσαλαφατίνος, ο 
οποίος ευρέθη εις αυτά (Δερβένια) ως προαπεσταλμένος υπό της Κυβερνήσεως, διά να δυνηθή να προκατα-
λάβη μετά των Δερβενοχωριτών το όντως οχυρόν Δερβένιον λεγόμενον Κανδήλι...».

1053. Ο Ρ ή γ α ς Π α λ α μ ή δ η ς, ό.π., σ. 5, γράφει ότι έφθασε στα Χάνια Μεγαρίδος, «...προς δε και 
ο Ηλίας Τσαλαφατίνος, ο οποίος ευρέθη εις αυτά ως προαπεσταλμένος της Κυβερνήσεως, διά να προκα-
ταλάβη μετά των Δερβενοχωριτών το όντως οχυρόν Δερβένιον, το λεγόμενον Κανδήλι. Είχε δε μεθ’ εαυτού 
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Κλείστηκαν όλοι μαζί για τρεις ημέρες στα Χάνια και περίμεναν τον εχθρό, που 
βρισκόταν στα Μέγαρα. Τελικά έμειναν μόνο 100 άνδρες υπό τον Σαλαφατίνο και 
οι λοιποί ανέβηκαν στο όρος Αέρας, το οποίο απέχει από τα Χάνια ¾ της ώρας. 
Αλλά όταν την επομένη ημέρα ξεκίνησε η στρατιά του Δράμαλη κατευθυνόμενη 
εναντίον της θέσης των Ελλήνων, που ήταν στα Χάνια, και άρχισε η ανταλλαγή 
πυροβολισμών, η ομάδα του Σαλαφατίνου υποχώρησε και έφθασε στο βουνό Αέ-
ρας1054, όπου βρίσκονταν και οι άλλοι Πελοποννήσιοι και οχυρώθηκε εκεί. Στο δε-
ξιό της ελληνικής παράταξης τοποθετήθηκε ο Σαλαφατίνος, στο μέσον ο Γεώργιος 
Σέκερης και στο αριστερό ο Ρήγας Παλαμήδης. Με πρόταση του Ρήγα Παλαμήδη 
μερικοί Μανιάτες έμειναν οπισθοφυλακή, για να μην αφήσουν κανέναν να φύγει. 
Αφού πέρασαν δύο ώρες, προχώρησε μια ομάδα από 4.000 Αλβανούς με εκατό ση-
μαίες και αυτό έγινε αφορμή να αποχωρήσουν πολλοί από τους Πελοποννήσιους 
στρατιώτες.

Θέλησε δε ο Σαλαφατίνος να ενθαρρύνει τους υπολοίπους στρατιώτες, αλλά ο 
Αλέξης Λεβιδιώτης είπε: «Διατί εστάθημεν ανόητοι, να μας πάρει στο λαιμό του 700 
Τριπολίτας ένας Μανιάτης;». Κατόπιν αυτού άρχισαν να φεύγουν. Ο Σαλαφατίνος 
απευθυνόμενος στο Ρήγα Παλαμήδη του λέγει: «Επήρατε την πατρίδα στο λαιμό 
σας», εκείνος δε του απάντησε: «Τι να σε κάμω, αν ημπορής κράτησέ τους» και έφυ-
γε και αυτός. Υποχώρησε και ο Σαλαφατίνος και στη θέση Μύγες βρήκε ένα στενό 
και κράτησε για λίγο τους Τούρκους ιππείς που τους κατεδίωκαν. Σκόρπισαν υπο-
χωρούντες οι Έλληνες και ορισμένοι έπεσαν από τις βολές των τουρκικών όπλων.

Ο Δράμαλης1055, αφού κατέλαβε την οχυρή θέση στο βουνό Αέρας, εγκατέστη-
σε εκεί φρουρά και τέσσερα πυροβόλα, για να ελέγχει τη διάβαση και προχώρησε 
προς την Πελοπόννησο.

Ο Γ. Αγαλόπουλος έφερε στο Άργος το μήνυμα της εισβολής του Δράμαλη 
στην Κορινθία. Δημιουργήθηκε τότε πανικός, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη 
και έγινε διαρπαγή των περιουσιών. Η Κυβέρνηση κατέφυγε στα πλοία, παρέδωσε 
δε προς φύλαξη στους ευρισκόμενους στο Άργος Σπετσιώτες τον άργυρο από τα 
ιερά σκεύη των εκκλησιών και μοναστηρίων, που είχε συγκεντρώσει για τις ανά-
γκες του αγώνα, ανερχόμενον σε 800 οκάδες1056, τον οποίο κράτησαν για οφειλόμε-

14 μόνον στρατιώτας του, ώστε δεν είναι αληθές και ότι μας ειδοποίησαν οι Δερβενοχωρίται την εις Θήβας 
έλευσιν των Τούρκων...».

1054. Ο Ρ ή γ α ς  Π α λ α μ ή δ η ς, ό.π., σ. 7, γράφει: «...Την έκτην του αυτού μηνός λίαν πρωΐ ίδομεν 
τον Τσαλαφατίνον και λοιπούς μετά των εκατόν, προσερχομένους εις την εδικήν μας θέσιν (Αέρα), επί τω 
λόγω ότι δεν δύνανται να αντισταθώσι εις το εκστρατεύον ήδη εκ Μεγάρων πλήθος των εχθρών καθ’ ας  έκα-
μον παρατηρήσεις. Εδέησε όθεν να οχυρωθώμεν κατεσπευσμένως εις την θέσιν Αέρα πάντες, εξακόσιοι μόλις 
τότε αριθμούμενοι, διότι οι λοιποί είχον δραπετεύσει, ένεκεν των στερήσεων τας οποίας υπεφέραμεν...».

1055. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, Απομνημονεύματα της επαναστάσεως κλπ., ό.π., τόμ. Ά , σ. 232-3.
1056. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 203.
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νους μισθούς. Ο Υψηλάντης, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1057 με τους Μανιάτες, 
οι οποίοι ήταν περίπου 600, ο Παναγιώτης Κρεββατάς, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο 
Αντώνης Κουμουστιώτης, ο Πέτρος Μπαρμπιτσιώτης και ο Θωμάς Νικολόπουλος 
πήγαν στους Μύλους.

Όπως αναφέρει ο Αμβρόσιος Φραντζής1058: «...ο δε Π. Μαυρομιχάλης και Δ. 
Υψηλάντης ευρεθέντες τότε και αυτοί εις το Άργος, και μη καταδεχθέντες να εισέλθω-
σι και αυτοί εις τα πλοία, άλλωστε και μη έχοντες ικανά προς αντιπαράταξιν στρατεύ-
ματα μεθ’ εαυτών, ώδευσαν διά Τριπολιτζάν επί σκοπώ του να συνεννοηθώσι και να 
συσκεφθώσι μετά των λοιπών περί του, τί δέον γεννέσθαι...».

Παράλληλα στην Πάτρα συνεχιζόταν η πολιορκία υπό την ηγεσία του Θ. Κο-
λοκοτρώνη και η κατάληψη του φρουρίου φαινόταν ότι πλησίαζε. Άρχισε όμως η 
αντενέργεια της κυβέρνησης, η οποία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πιστωθεί η 
επιτυχία αυτή στον αντίπαλό της Κολοκοτρώνη. Προκειμένου να διαλυθεί η πολι-
ορκία, άρχισε η κυβέρνηση να αποσπά οπλαρχηγούς από την Πάτρα και να τους 
αναθέτει άλλες αποστολές, μέχρι που ελαττώθηκε η δύναμη του Κολοκοτρώνη, ο 
οποίος πλέον δεν μπορούσε να σταθεί εκεί.

Στις 9 Ιουλίου, κατεβαίνοντας ο Θ. Κολοκοτρώνης από την Τρίπολη στον Αχλα-
δόκαμπο, έφθασε στο Ταβούλι (χάνι του Αγά πασά) και συναντήθηκε με τους Δημ. 
Υψηλάντη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη1059, Παναγιώτη Κρεββατά κ.ά. Την επομέ-
νη1060 (10 Ιουλίου) έγινε συμβούλιο στο οποίο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατ’ 
αντίθεση προς όλους τους άλλους, ήταν αισιόδοξος και πρότεινε σχέδιο για την 
αντιμετώπιση του εχθρού. Φάνηκε εκεί η αναμφισβήτητη υπεροχή τού Θ. Κολο-
κοτρώνη, ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες αρχηγούς, που έδωσε ελπίδα νίκης στη 
ζοφερή εκείνη κατάσταση.

Αποφασίστηκε ότι έπρεπε να επανδρωθεί και να κρατηθεί το κάστρο του Άρ-
γους, να ολοκληρωθεί το κάψιμο των καρπών και να πιαστούν οι δρόμοι προς την 
Τρίπολη, δηλαδή οι Μύλοι, το Κεφαλάρι και το Σχοινοχώρι και προς την Κόρινθο 
τα Δερβενάκια. Από εκεί ο μεν Θ. Κολοκοτρώνης κατευθύνθηκε στον Άγιο Γεώρ-
γιο Κορινθίας, οι δε λοιποί πήγαν στους Μύλους, όπου κατασκεύασαν φούρνους 
για τις ανάγκες του στρατοπέδου. Παράλληλα στην Αργολίδα εκτός από το κάψι-
μο των καρπών μόλυναν και τα πηγάδια, ρίχνοντας χάλκινα σκεύη ή νεκρά ζώα και 
όταν οι στρατιώτες του Δράμαλη έπιναν νερό αρρώσταιναν1061.

1057. Ευρισκόμενος ο Πετρόμπεης εις τους Μύλους της Λέρνης δημιουργήθηκε παρεξήγηση με-
ταξύ του Ανδρέα Ζαΐμη και του Σωτήρη Χαραλάμπη, γι΄αυτό η Κυβέρνηση, που ήταν τότε στα πλοία, 
παρεκάλεσε τον Πετρόμπεη να πάει να τους συμβιβάσει. Αυτός πήρε μαζί του 20 Μανιάτες και πήγε στα 
Καλάβρυτα και τους συμφιλίωσε. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 77-8.

1058. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 204.
1059. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ.  205. 
1060. Ο Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 259, αναφέρει ότι έμειναν εκεί συνδιασκεπτόμενοι επί 

τρεις ημέρες.
1061. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 206, υποσημ. 1. 
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Η λεηλασία της Αργολίδας

Όπως μας πληροφορεί ο Αμβ. Φραντζής1062, επειδή αναμενόταν η πτώση του Ναυ-
πλίου, είχαν καταφθάσει εκεί πολλοί Μανιάτες1063 με την ελπίδα της λαφυραγωγίας. 

1062. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 212.
1063. Οι Μανιάτες, που συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχότερων Ελλήνων, ήταν επόμενο να ρέ-

πουν περισσότερο των άλλων στην αρπαγή. Ο Σ. Β. Κ ο υ γ έ α ς, Μικραί διηγήσεις από την επανάσταση, 
Ιθώμη 2(1973)6-7, έγραψε: «…Διηγούνται ότι, ένας από τα χωριά της Ανδρούβιστας (Καρδαμύλης) Ταβου-
λαρέας ονόματι, ήτο καταπληκτικής ταχυποδίας, τόσης ώστε από Μεγαλουπόλεως εις Ανδρούβισταν υπερ-
δεκάωρον απόστασιν, διανύων εις 3 ή 4 ώρας, ήρχετο συχνά κομίζων άλλοτε ένα λεγενόμπρικο, άλλοτε ταψί 
ή καντηλιέρη κ.ά.τ. Κάποτε λοιπόν του είπε η γυναίκα του: ‘‘Μωρέ δεν μπορείς να μου φέρης μια φορά και 
μια ανεμοδούρα, να μη δανείζωμαι ολοένα της παπαδίας;’’ Ύστερα από μια εβδομάδα χτυπάει τα μεσάνοιχτα 
την εξώθυραν του σπιτιού του και κατεβαίνει να του ανοίξη η γυναίκα του ‘‘πάρτηνε’’ της λέγει, ρίχνοντας 
την ανεμοδούρα, ‘‘και φέρε μου το λαγήνι να πιώ λίγο νερό· βιάζομαι να φύγω γιατί πρέπει να ξημερώσω 
στο Ντερβένι, Ταχιά έχουμε πόλεμο’’, και έφυγε γρήγορα το ‘‘πισάχναρο’’, όπως έλεγεν ο γέρων αφηγητής 
μου». Η Ανεμοδούρα είναι χειροκίνητο και πολύπλοκον ξύλινον εργαλείον, το οποίον χρησιμεύει διά τον 
εκκοκισμόν του βαμβακιού. 

Μαχμούτ Δράμαλης που δεν υπολόγισε τους αντιπάλους του.
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Αφού όμως το Ναύπλιο δεν παραδόθηκε, επιδόθηκαν σε άγρια και απρεπή αρπαγή 
και «…γύμνωσαν πολλούς εκ των καταφευγόντων δια να σωθώσιν Έλληνας…». Θα πρέ-
πει να θεωρήσουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεμονωμένοι Μανιάτες και 
δεν είχαν καμία σχέση με τα στρατιωτικά σώματα, τα οποία ακολούθησαν τον Πετρό-
μπεη και τους άλλους οπλαρχηγούς της Μάνης στο Ναύπλιο. Το ανοργάνωτο αυτό 
πλήθος των Μανιατών και άλλων χωρικών από διάφορα μέρη πήγε εκεί χωρίς αρχη-
γό, χωρίς διάθεση να πολεμήσει τον εχθρό, αλλά με μοναδικό σκοπό τη συγκομιδή 
λείας. Όταν δε ο Θ. Κολοκοτρώνης1064 περνούσε από τον Αχλαδόκαμπο, είδε Μανιά-
τες να μεταφέρουν τα αντικείμενα αρπαγής τους και στη διήγησή του, κάπως υπερ-
βάλλοντας, είπε: «…Οι Μανιάταις1065 έγδυσαν το Άργος και έφυγαν…». Άφησε δε να εν-
νοηθεί ότι όλοι οι Μανιάτες έφυγαν, που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός1066 στα απομνημονεύματά του γράφει: «…Οι δε 
Μανιάται διετηρήθησαν εις αυτήν την περίστασιν απανθρώπως, επειδή άλλοι μεν εξ 
αυτών προκατέλαβον τους δρόμους έξω της πόλεως, επί προφάσει δια να εμποδί-
ζουν τους φεύγοντας ενόπλους, και εγύμνωσαν πάντας τους διαβαίνοντας άνδρας και 
γυναίκας, άλλοι δε ώρμησαν εις τα οσπίτια και εργαστήρια και τα εγύμνωσαν, εν ω 
ήσαν παρόντες έτι οι οικοκύριοι, προς τους οποίους, κλαίοντας, έλεγον, ότι αν τους τα 
αφήσουν, θέλει τα κυριεύσουν οι Τούρκοι· και αφού έπραξαν τοιαύτα άτοπα, οι πλεί-
ονες εξ αυτών ανεχώρησαν δια την Μάνην, ενεργούντες και καθ’ οδόν εις τα χωρία όχι 
ολιγώτερα…».

Την πραγματικότητα μας απεικονίζει ο Ρήγας Παλαμήδης1067 ο οποίος δεν πε-
ριόρισε τη λαφυραγωγία μόνο στους Μανιάτες και γράφει: «…Οι Σπαρτιάται εδό-
θησαν εις την αρπαγήν περισσότερον των άλλων». Αυτό κανένας δεν μπορεί να το 
αμφισβητήσει, ούτε δικαιούται να αναζητήσει ελαφρυντικά για όσους από τους 

1064. Ενώ ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 104, είπε: «οι Μανιάταις», δηλαδή όλοι, ο Φ ω τ ά κ ο ς, 
Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 218 γράφει: «…απαντήσαμεν πολλούς Μανιάτας με πράγματα φορτωμένους, 
τα οποία επήραν ως λάφυρα από τους Αϊβαλιώτες (Κυδωνιάτας), Σμυρναίους και λοιπούς…». Ο Μ. Ο ι κ ο -
ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 257, γράφει: «…Κατά τον Αχλαδόκαμπον απηντήσαμεν εις τα ίδια επανερχομένους 
ολίγους πτωχούς Μανιάτας μεταφέροντας ως φορτίον επ’ ώμων και αγίας εικόνας από τας των Αργείων 
οικίας αρθείσας, δια να μη βεβηλωθώσιν από τους εχθρούς, ως έλεγον…». Τέλος ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., 
τόμ. Ά , σ. 393-4, ο οποίος ήταν ο φανατικότερος επικριτής των Μανιατών, γράφει: «…Οι δε Μανιάται 
εγύμνωσαν τους αόπλους και αδυνάτους κατοίκους, και μάλιστα τους παροίκους, τους προσφυγόντας να 
εύρωσι άσυλον εκεί από Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, Κυδωνίας, Χίον και άλλα μέρη της Τουρκίας, και 
φορτωμένοι λάφυρα, τα πράγματα και χρήματα των αδελφών των χριστιανών, τρέχουσι οι πλειότεροι να 
κρυβώσιν εις την Μάνην…».

1065. Ο Ι ω. Θ ε ο φ α ν ί δ η ς, Ιστορικόν Αρχείον, τόμ. Ά , σ. 306, σημειώνει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης 
γράφοντας ότι οι Μανιάτες έγδυσαν το Άργος: «…εννοεί τους εξ επαγγέλματος λαφυραγωγούς Μανιάτας, 
προφανώς τους κακαβουλαίους. Εξ αυτών πυκνά πλήθη είχον συρρεύσει εις την Αργολίδα, επί τη ελπίδι 
λεηλασίας του Ναυπλίου του οποίου η πτώσις επέκειτο. Αντ’ αυτού εύρον την ευκαιρίαν να διαρπάσουν το 
Άργος».

1066. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 171.
1067. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)404.
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Μανιάτες επιδόθηκαν σε λεηλασία, ότι ήταν πολύ φτωχοί κλπ. Εκείνο όμως που εί-
ναι απαράδεκτο είναι να αποδίδεται αποκλειστικά και μόνον η λαφυραγωγία στους 
Μανιάτες, όπως έκανε στα απομνημονεύματά του ο Θ. Κολοκοτρώνης. Υπήρξαν οι 
Μανιάτες ίσως οι χειρότεροι, αλλά όχι οι μοναδικοί. Οι στρατιώτες του Πάνου1068 
και του Γενναίου Κολοκοτρώνη1069 δεν έλλειψαν από τις αρπαγές. 

Ο Γεώργιος Φίνλεϋ1070 δεν καταδεικνύει, όπως οι άλλοι, μόνο τους Μανιάτες, 
αλλά γράφει: «…Οι ακόλουθοι των υπουργών και των στρατηγών, που είχαν τρέξει 
στο Άργος να πάρουν μερίδιο από τη λεία του Ναυπλίου, επωφελήθηκαν από τη γενι-
κή αταξία για να λεηλατήσουν τους κατοίκους…».

Ο Σπ. Τρικούπης1071 περιγράφει την κατάσταση του προκληθέντος πανικού 
στην Αργολίδα από τη διάδοση πληροφοριών ως ακολούθως: «…οίτινες καταλιπό-
ντες και πόλιν και χωρία και τη δυσμετακόμιστον περιουσίαν των έτρεχον άλλοι εις 
τα όρη, και άλλοι εις τα παραθαλάσσια, γυμνούμενοι οι πλείστοι οι μεν καθ’ οδόν υπό 
των εις την Αργολίδα προς λεηλασίαν του Ναυπλίου επί της προσδοκωμένης πτώσε-
ώς του συρρευσάντων Μανιατών, οι δε κατά θάλασσαν υπό των ναυτών, εις ων τα 
πλοιάρια κατέφευγαν… Κατήντησε δε (η Κυβέρνηση) εις τόσην αδυναμίαν, ώστε ούτε 
καν τον άργυρον να προφυλάξη εδυνήθη, τον εκ των εκκλησιών και μοναστηρίων συ-
ναχθέντα και κατατεθέντα εν τινι πλοίω, όθεν τον ήρπασαν ναύται έξωθεν ορμήσα-
ντες επί λόγω οφειλομένων μισθών…».

Από την πλευρά των κυβερνητικών, που στο άκουσμα του Δράμαλη αντί να οδη-
γήσουν τους Έλληνες εναντίον των εχθρών, δεν έλειψαν οι επικρίσεις, αλλά όχι μόνο 
κατά των Μανιατών. Στις 7 Ιουλίου 1822 ο Ιω. Ορλάνδος1072, από το πλοίο στο οποίο 

1068. Ο Θεόδωρος Ρηγόπουλος, γραμματικός του Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη, στα απομνημονεύματά 
του αναφέρει ότι πήρε εντολή να πάει στην πόλη του Άργους, να συγκεντρώσει τους στρατιώτες του 
σώματός τους, που λαφυραγωγούσαν και προσθέτει: «...Ενώ δε εξετέλουν την διαταγήν είς τινα ευρείαν 
αυλήν, όπου εύρον στρατιώτας τινάς εκ των ημετέρων συμπλακέντας μετά Μανιατών ένεκα χρυσού τινός 
ωρολογίου, το οποίον ηξίουν αμφότερα τα μέρη ότι τοις ανήκεν ως πρώτοι ευρόντες αυτό. Εμβάς δε εις την 
αυλήν τους καθησύχασα και λαβών το ωρολόγιον έδωκα τοις μεν το έξωθεν και τοις δε το άλλο...». Ι. Θ ε ο -
φ α ν ί δ η, Ιστορικόν αρχείον, τόμ. Δ ,́ σ. 91-2.

1069. Ο Γενναίος Θ. Κολοκοτρώνης διηγείται τη μετάβασή του στα Δερβενάκια: «Αίφνης ηκούσθη 
ότι οι Τούρκοι αναχωρούν από το Άργος και τραβούν δια την Κόρινθον, και αμέσως εκίνησαν οι εν Κεφαλάρι 
κατ’ εξοχήν ο Τζώκρης με τους Αργείους και είσβαλαν εις το Άργος όλα τα στρατεύματα, όπου ακούετο ο 
πόλεμος όπου εγίνετο εις Δερβενάκια από τον Θ. Κολοκοτρώνην. Παρακινήσας ο Γενναίος δια να υπάγουν 
την αυτήν ημέραν εις βοήθειαν του πατρός του πολλούς εκ του στρατοπέδου, αλλά δεν εισηκούσθη παρά εις 
πολλά ολίγους, διότι το λοιπόν πλήθος εισβάλοντας εις την πόλιν του Άργους άρχισαν να συνάζουν κακάβια 
και λοιπά, τα οποία είχαν αφήσει και φέρει οι Τούρκοι… μετά δύο ώρας της νυκτός υπήγεν εις το στρατόπε-
δον του Δερβενακίου, όπου είχε παύσει ο πόλεμος, το δε πολλά πρωί το σώμα του έκαμεν πολλά λάφυρα…». 
Γε ν ν α ί ο υ  Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Απομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 73-4.

1070. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τομ. Ά , σ. 368.
1071. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 178.
1072. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τομ. Ά , σ. 70. Ο Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. 

Β́ , σ. 212 γράφει ότι στις 8 Ιουλίου πήγαν 50 ιππείς στο Άργος. 
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είχε καταφύγει, έγραψε: «Οι Τούρκοι έφθασαν εις την Κόρινθον χθες εις τας 6 και σή-
μερον ήλθαν μια πενηνταριά τελήδες καβαλαραίοι και εμβήκαν εις το Ανάπλι. Ημείς δι-
εσώθημεν χθες την νύκτα εις ένα Σπετζιώτικον καράβι. Ανεκδιήγητοι είναι αι δυστυχίαι 
οπού υπέφερεν ο κόσμος από τους Μανιάτας. Ημείς μένομεν εδώ εις την γολέταν έως 
να είδωμεν το αποβησόμενον της θρηνώδους ταύτης τραγωδίας. Ο Υψηλάντης, ο Πε-
τρόμπεης και Κολοκοτρώνης καταγίνονται να χαλάσουν την Διοίκησιν και να κηρύξουν 
εδικήν των· να ιδώμεν τι θε να σπάση. Μένομεν, Ιω. Ορλάνδος και οι συν εμοί αδελφοί».

Την προσπάθεια του Πετρόμπεη να αποτρέψει ή να περιορίσει τη λεηλασία 
από τους Μανιάτες, έχει καταγράψει μόνο ένας Γερμανός ανθυπολοχαγός, ο Karl 
Huber1073. Όταν κενώθηκε το Άργος και ξεχύθηκαν όλοι στη διαρπαγή, μπήκε 
στην πόλη ο Πετρόμπεης1074 με μεγάλη συνοδεία καπετάνιων, για να συγκεντρώσει 
τους Μανιάτες του που λαφυραγωγούσαν την έρημη πόλη. Κατόπιν κατευθύνθηκε 
στους Μύλους, όπου πήγαν ο Υψηλάντης και ο Πάνος Κολοκοτρώνης.

Ο Αθ. Καρύγιαννης στο κάστρο του Άργους

Η οικογένεια Καρύγιαννη κατοικούσε στη Γιάννιτσα, που σήμερα λέγεται Ελαι-
οχώρι και βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά της Καλαμάτας1075. Οι 
αγωνιστές της ακολουθούσαν συνήθως τους Μανιάτες και δεν διαχωρίζονταν από 
αυτούς, γι’ αυτό και πολλοί θεωρούν Μανιάτη τον Καρύγιαννη1076. 

1073. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , 1822-1823, σ. 31.
1074. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ήταν ήρεμος και μετριοπαθής, προκαλεί δε εντύπωση η αναφε-

ρομένη βιαιοπραγία του σε βάρος του Ρήγα Παλαμήδη. Η Αθηναϊκή εφημερίδα «Η  Α θ η ν ά» της 10ης 
Φεβρουαρίου 1849 γράφει, ότι στην εισβολή του Δράμαλη ο Ρήγας Παλαμήδης είχε ορισθεί φροντιστής 
του στρατοπέδου. Ενώ λοιπόν οι αρχηγοί εγνώριζαν ότι υπήρχαν διαθέσιμα τρόφιμα, «εξαίφνης αι απο-
θήκαι των αλευρίων ευρίσκοντο κεναί· μέγας θόρυβος και ταραχή γεννάται εκ τούτου εις το στρατόπεδον. 
Γενομένης ερεύνης, ανακαλύπτεται ότι ο φροντιστής κύριος Ρήγας Παλαμήδης είχε πωλήσει εκ διαλειμμά-
των τα αλεύρια εις δύο Σπετσιώτικα πλοία, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στους Μύλους. Ο μακαρίτης Π. 
Μαυρομιχάλης κυριευθείς από θυμόν και από δικαίαν αγανάκτησιν κατά της διαγωγής του ανδρός, διατάττει 
να συλληφθή αμέσως ο κύριος Ρήγας Παλαμήδης και να προσαχθή ενώπιόν του. Τούτου δε γενομένου, ο 
Μακαρίτης Μαυρομιχάλης λαμβάνων αυτόν από την κόμην της κεφαλής, τον ρίπτει χαμαί και με εν χονδρόν 
ξύλον εις τας χείρας τον μαστιγώνει ανιλεώς επί παρουσία όλων των στρατευμάτων, εκχέων τοιουτοτρόπως 
την οργήν και την δικαίαν αγανάκτησιν, τα οποία εκυρίευον τη ψυχήν τού μεγάλου πολίτου και όλων εν γένει 
των στρατευμάτων...». Βλέπε: Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Οικ., φάκ. 46, έγγρ. 214 της 1 Ιουλίου 1822.

1075. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η καταστροφή του Δράμαλη το 1822 και η οικογένεια Καρύγιαννη της 
Γιάννιτσας, Ιθώμη 39-40(1996)85. Στην πρώτη τουρκοκρατία του Μοριά (1460-1685) η Γιάννιτσα υπα-
γόταν στη Μάνη. Με την ανάληψη της ηγεμονίας της Μάνης από τον Τζανετάκη Κουτούφαρη (1777) τα 
σύνορα ορίστηκαν στο χείμαρρο Ξερίλα, ο οποίος αφήνει τη Γιάννιτσα εκτός της Μάνης.

1076. Ο Γεώργιος Καρύγιαννης είχε παντρευτεί κόρη του Δημητράκη Χρ. Καπετανάκη και βρισκόταν 
στην Αργολίδα μαζί με τον κουνιάδο του Παναγιώτη Δημ. Καπετανάκη, που φέρεται και ως Δημητρακά-
κης. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. αριθ. 75, έγγρ. 32058-9. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 
1821, Καλαμάτα 2005, σ. 168. 
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Στις 6 Ιουλίου 1822, από την είδηση της εισβολής του Δράμαλη στην Κοριν-
θία, δημιουργήθηκε πανικός και όλοι εγκατέλειψαν το Άργος. Η Κυβέρνηση πρώτη 
έδωσε το παράδειγμα της επαίσχυντης φυγής και κατέφυγε στα πλοία. Ο Ι. Κωλέτ-
της1077 μάλιστα χρησιμοποίησε τους Φιλέλληνες για να τον οδηγήσουν με ασφά-
λεια στο δρόμο του προς τα πλοία με αποσκευές, συζύγους και παλλακίδες. 

Ο Αθανάσιος Καρύγιαννης1078 με λίγους μόνο στρατιώτες ανέβηκε στο κάστρο 
και έστησε στις επάλξεις του τείχους τη σημαία του. Αναφέρεται1079 δε ότι: «…Οι 
Τούρκοι ιδόντες την ελληνικήν σημαίαν κυματίζουσαν επί του τείχους του φρουρίου 
δεν ετόλμων να πλησιάσωσιν...».

Ο Σπ. Τρικούπης1080 γράφει: «…Μόνος ο Θανάσης Καρύγιαννης, Μανιάτης, ευρε-
θείς εν Άργει ταις ημέραις εκείναις της φυγής, της αρπαγής, της καταπιέσεως και του 
τρόμου, και ευρών δέκα ομόφρονάς του ανέβη αυθόρμητος και άφοβος εις το φρούρι-
ον του Άργους και ύψωσε σημαίαν». Η πράξη αυτή που φαίνεται ασήμαντη, επηρέ-
ασε την έκβαση της μεγάλης αυτής εκστρατείας, διότι έδωσε στους Τούρκους την 
εντύπωση ότι το κάστρο φυλάσσεται. Όταν έφθασε στην Αργολίδα ο Δράμαλης 
δεν έσπευσε να το καταλάβει, αλλά θέλησε πρώτα να ξεκουράσει το στρατό του 
και βαθμιαία να οργανώσει την πολιορκία του. Η καθυστέρηση αυτή έγινε μια από 
τις αιτίες της καταστροφής του, ίσως η ουσιαστικότερη.

Από το τουρκικό στρατόπεδο της Κορίνθου, στις 7 Ιουλίου, μια ομάδα πενήντα 
ιππέων υπό τον Αλή πασά του Ναυπλίου, έφυγε από την Κόρινθο ως προφυλακή, 
με διαταγή του Δράμαλη να αναζητήσει τις Ελληνικές θέσεις. Χωρίς να συναντήσει 
την παραμικρή αντίσταση έφθασε στο Ναύπλιο και έδωσε στους πολιορκημένους 
τη χαρμόσυνη είδηση της απολύτρωσής τους. 

Την επομένη ημέρα, 8 Ιουλίου, οι πενήντα Τούρκοι ιππείς πήγαν στην πόλη του 
Άργους, η οποία ήταν κενή ανθρώπων και άρχισαν ανεμπόδιστοι να συλλέγουν 
λάφυρα. Ο Αθ. Καρύγιαννης, όταν παρατήρησε από τις επάλξεις του κάστρου τη 
λεηλασία, πήγε οργισμένος στο Τζιβέρι που ήταν συγκεντρωμένοι Έλληνες και συ-

1077. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 300-307. Όπου παρέχονται μαρτυρίες πολλών ξένων εθελοντών.
1078. Από το Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 370, αναγράφεται ως Αθανάσιος Καραγιάννης. Ο Αθανάσι-

ος Καρύγιαννης το 1823 μαζί με άλλους Μανιάτες προβιβάστηκε στο βαθμό της υποχιλιαρχίας, Α. Ε. Π., 
τόμ. 10, σ. 127 και το 1824 με πρόταση του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη στο βαθμό του χιλιάρχου, Α. Ε. Π., 
τόμ. 7, σ. 138 και ΓΑ Κ, Υπουργ. Πολέμ., φάκ. 26, έγγρ. 11 Σεπτεμβρίου 1824. Μετά την απελευθέρωση 
κατατάχθηκε στη Σπαρτιατική φάλαγγα. ΓΑ Κ , Οθωνικόν Αρχείον, Υπ. Στρατιωτικών, Μ/Α, φάκ. 428.  

1079. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., 3(1970-1)404. Ο Λ. Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α ς, Γενική Ιστορία της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, Επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 155, τον γράφει Αθανάσιο Μανιάτη. Ο Η λ ί α ς 
Σ α λ α φ α τ ί ν ο ς, Σύντομοι παρατηρήσεις κλπ, ό.π., σ. 41-2, κατηγορεί το Νικ. Σπηλιάδη ότι δεν ανα-
φέρεται στον Αθανάσιο Καρύγιαννη για την κατάληψη του κάστρου του Άργους από εμπάθεια προς τους 
Μαυρομιχαλαίους, επειδή τον θεωρούσε άνθρωπό τους.

1080. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 178.
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νάντησε το Δημ. Τσόκρη1081, στον οποίον είπε1082: «Είναι εντροπή εις τους Έλληνας 
να έμβουν 50 ψωρότουρκοι εις την πόλιν του Άργους, να την αλωνίζουν και ημείς να 
είμεθα εις το Τζιβέρι». Χωρίς καθυστέρηση ο Τζόκρης1083 μαζί με τον Καρύγιαννη 
και άλλους αγωνιστές πήγαν στο Άργος και χτύπησαν τους Τούρκους, από τους 
οποίους σκότωσαν δεκαεπτά. Μετά από αυτό αποχώρησαν οι εχθροί και δόθηκε η 
εντύπωση ότι το κάστρο είναι εφοδιασμένο και καλά επανδρωμένο.

Μετά από τη σύγκρουση αυτή ο Δ. Τζόκρης έδωσε το σύνθημα της πυρπόλη-
σης των καρπών που βρίσκονταν στις αποθήκες ή στους αγρούς1084. Αν δεν είχε κι-
νητοποιηθεί από τον Καρύγιαννη, ίσως δεν θα άρχιζε η εθνοσωτήρια ενέργειά του. 
Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ήταν άραγε αυτή δική του ιδέα ή μήπως τον οδή-
γησαν οι φιλέλληνες, ο Δημήτριος Υψηλάντης ή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης; Από 
το γεγονός ότι ο Τσόκρης και τον περασμένο χρόνο στην πολιορκία του Ναυπλίου, 
όπως αναφέρθηκε, είχε επιδοθεί στο κάψιμο των καρπών1085 γύρω από το φρούριο, 
δεν θα πρέπει να του αμφισβητήσουμε την πατρότητα της ιδέας της πυρπόλησης 
των καρπών.

Το κάψιμο των καρπών του Αργολικού κάμπου

Είναι αναμφισβήτητο ότι από τις 8 Ιουλίου, ίσως και ενωρίτερα, πάντως πριν να 
φθάσει ο Θ. Κολοκοτρώνης στον Αχλαδόκαμπο, είχε αρχίσει το κάψιμο των καρ-
πών της Αργολίδας. Ο Αμβρόσιος Φραντζής, αφού αναφέρεται στην καταδίωξη 
των Τούρκων ιππέων που λαφυραγώγησαν το Άργος, στη συνέχεια γράφει1086: «…
την αυτήν δε ημέραν προς το εσπέρας επυρπόλησεν ο Δ. Τζώκρης1087 και την οικίαν 

1081. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Δημήτριος Π. Τσόκρης κατά την επανάστασιν του 1821, Πρακτικά Β́  Συνε-
δρίου Αργολικών Σπουδών 1989, σ. 209 κ.ε. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 318-9.

1082. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 212. «Οι δε ιππείς αυτού (του Αλήπασα του Ναυπλίου)  
κύριοι της Αργολίδος θεωρούμενοι, μεταβαίνουσιν εις Άργος να επάρωσι λάφυρα. Μόνος ο λεγόμενος Κα-
ρύγιαννης Μανιάτης ευρέθη εκεί, και φεύγων δρομαίος, απήλθεν εις Μύλους…Τότε ο Τσιώκρης έδραμεν 
εκείσε με τινας στρατιώτας και με τον ειρημένον Καρύγιαννην… φονεύει δεκαεπτά, τρέπει τους λοιπούς εις 
φυγήν…». Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 398.

1083. Αναφέρεται ότι ο Δ. Τσόκρης μετά τη συμπλοκή στο Άργος ντύθηκε με λαμπρά τουρκικά ρού-
χα, προφανώς από τους σκοτωμένους εχθρούς. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 213, υποσημ. 2. Ότι 
οι Μανιάτες συνήθιζαν να ντύνονται με τα πολυτελή ρούχα αναφέρεται και στο αρχείο του Δ. Ρ ώ μ α, 
τόμ. Α., σ. 68. Γεννάται το ερώτημα μήπως και στη μάχη των Αμπελιών κάποιος Έλληνας ντυμένος με 
τέτοια ρούχα, ίσως ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης, δημιούργησε την εντύπωση ότι Τούρκοι βρέθηκαν 
στα νώτα των Ελλήνων και προκάλεσε πανικό;

1084. Βλέπε παρακάτω ειδικό κεφάλαιο.
1085. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 118.
1086. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 214.
1087. Ο Δ. Τσόκρης μαζί με τους άλλους αρχηγούς των πολιορκητών είχαν κάψει και τον προηγού-

μενο χρόνο τους καρπούς γύρω από το πολιορκημένο Ναύπλιο, για να μη εφοδιάζονται οι Τούρκοι κατά 
τις εξόδους τους. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 118.
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του Αλήμπεη έχουσα εν αυτή εναποταυμιευμένας τροφάς, αι οποίαι εδύναντο να θρέ-
ψωσι τουλάχιστον δι’ ένα μήνα το στράτευμα του Δράμαλη… Άξιος επαίνου είναι ο Δ. 
Τζώκρης δια τη οποίαν πρώτος αυτός έλαβεν πρόνοιαν του να εξαλείψει τους καρ-
πούς δια του πυρός, την οποίαν προλαβόντες ως έργον πολλοί ακολούθως, δεν άφη-
σαν καρπόν που πότε εντός του Άργους και εκτός».

Τον Αμβ. Φραντζή επιβεβαιώνει ο Θ. Κολοκοτρώνης ο οποίος, αναφερόμενος 
στους Τούρκους, γράφει1088: «…Είχαν έλλειψη από τροφάς, διότι ο Τζόκρης είχε κά-
ψει ̕μπροστήτερα τον κάμπο του Άργους». Ο Ν. Σπηλιάδης1089 γράφει: «Τότε ο Τσιώ-
κρης έδραμεν εκείσε μέ τινας στρατιώτας και με τον ειρημένον Καρύγιαννην… παραδί-
δει εις πυρ όσα γεννήματα ευρίσκονται εις τας αποθήκας εντός της πόλεως και εκτός 
εις τα αλώνια και αλλαχού. Τούτ’ αυτό πράττουσιν ό,τε Κοντάκης, ο Σταματελλόπου-
λος και άλλοι...». Ο Μ. Οικονόμου1090 αναφέρει ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης συνάντη-
σε τον Υψηλάντη στο Ταβούλι (Νταούλι) και γράφει: «Συνεννοήθησαν  δε περί της 
ανάγκης του εμπρησμού των κατά το Αργολικόν πεδίον θημωνιών και αθερίστων ληΐ-
ων (ου ο Τσόκρης και οίκοθεν προκατήρξατο εν μέρει με τους Αργείους του)…». 

Ο Καν. Δεληγιάννης1091 γράφει ότι η απόφαση για το κάψιμο των καρπών ήταν 
κοινή όλων των αρχηγών: «…Αλλά προτού ο εχθρός καταλάβει την Αργολίδα και 
προτού αναχωρήσει ο Κολοκοτρώνης από την Τριπολιτσάν έστειλαν αυτοί άπαντες 
(οι αρχηγοί) εκ συμφώνου και κατέκαυσαν όλα τα δεμάτια του Άργους και όλων των 
χωρίων του κάμπου, τα οποία εάν εύρισκαν οι εχθροί ήθελον προμηθεύσει ενός έτους 
τροφάς του στρατοπέδου των». Ο Φωτάκος1092 γράφει ότι στις 10 Ιουλίου ο Κολο-
κοτρώνης «Συγχρόνως διέταξε τον Δ. Τσώκρην και λοιπούς καπεταναίους του Άρ-
γους να κάψουν τα δεμάτια και τα γεννήματα του κάμπου, δια να μη τα εύρουν οι 
Τούρκοι και έχουν περισσοτέρας τροφάς». Όπως αναφέρθηκε, το Φωτάκο διαψεύ-
δει ο ίδιος ο Θ. Κολοκοτρώνης. Υπάρχει και άλλη εκδοχή που έγραψε ο Δ. Γ. Δημη-
τρακάκης1093, σύμφωνα με την οποία ο Πετρόμπεης έδωσε εντολή στον Τσόκρη να 
κάψει τους καρπούς του κάμπου, αλλά δεν έχει υποστηρικτές.

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός1094 στα απομνημονεύματά του αναφέρει τα ακό-
λουθα: «Έφθασαν λοιπόν οι εχθροί εις το πεδίον του Άργους, χωρίς να απαντήσουν 
ανθίστασιν. Αλλ’ κατ’ εκείνην την ημέραν είχον προχωρήσει προς εκείνο το μέρος εις 
εν χωρίον λεγόμενον Κουτζοπόδι, ό,τε Πάνος Κολοκοτρώνης μετά ολίγων στρατιω-
τών, και οι αδελφοί και οι υιοί του Πετρόμπεη μετά τινων Μανιατών, και τινες Αργείοι 

1088. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 109.
1089. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 398.
1090. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 259.
1091. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 50.
1092. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 220. Το Φωτάκο ακολουθεί ο Α π. Β α κ α λ ό π ο υ -

λ ο ς, ό.π. τόμ. ΣΤ ,́ σ. 230.
1093. Δ. Γ. Δ η μ η τ ρ α κ ά κ η,  Απομνημονεύματα, Αθήνα 2013, σ. 26.
1094. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 173. Περιγραφές υπάρχουν ακόμη πολλές, χωρίς ιδιαίτερο ενδια-

φέρον. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 214. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 405. 
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στρατιώται, επί λόγω δια να καύσουν τον σίτον, οπού ευρίσκετο εκεί εις αποθήκην. 
Όθεν τους επρόφθασαν οι εχθροί· και, επειδή ήσαν ολίγοι οι Έλληνες, δεν ηδυνήθη-
σαν να αντισταθούν, αλλ’ έφυγον· οι δε εχθροί έφιπποι τους κατεδίωξαν μέχρι τινός, 
και εφόνευσαν όσους επρόφθασαν· οι δε λοιποί επέστρεψαν εις το Άργος, και εκλεί-
σθησαν εις μερικά οσπίτια, δια να εμποδίσουν την είσοδον των εχθρών. Αφού έμαθον 
τούτο εις τους Μύλους, εκίνησεν ο Υψηλάντης με ολιγίστους ανθρώπους οπού είχε, 
και, αφού έφθασεν εις το Άργος, βλέπων την πληθύν των εχθρών, και την ολιγότητα 
των Ελλήνων, και ότι ήτον αδύνατον να εμποδισθή η είσοδος των εχθρών, ανέβησαν 
όλοι και εμβήκαν εις το παλαιόκαστρον του Άργους, δια να φυλάξουν την θέσιν εκεί-
νην. Αλλά το φρούριον τούτο κείται μεν εις θέσιν οχυρωτάτην, πλην διόλου ανεφο-
δίαστον, και μηδέ τροφάς είχον, μηδέ ύλην πολεμικήν, εκτός όσον ρύζι και βούτυρον 
είχον μετακομίσει εκεί οι Μανιάται1095 από τα εργαστήρια του Άργους...».

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο οποίος μετά την καταφυγή της Κυβέρνησης στα 
πλοία, προσπαθούσε να στρατολογήσει για να προβάλει άμυνα στους εισβολείς. 
Ο Ιωάννης Βασιλειάδης-Βυζάντιος1096, που τον συνόδευε στις 6 Ιουλίου 1822, ανα-
φέρει σε χειρόγραφο τα ακόλουθα: «...Εκίνησεν τέλος πάντων περί τας ενδεκάμισυ, 
μετά των περί αυτόν ολίγων, να υπάγη εις Κουτσοπόδιον, χωρίον απέχον του Άργους 
ώρας δύο, δια να καύση τας εν αυτώ τροφάς. Περιφερόμενος δε εις το Άργος, εστρα-
τολόγει, όσους ηδύνατο, των οποίων και πολλοί έφευγον όπισθεν. Έξω δε του Άργους 
διάστημα ενός τετάρτου της ώρας ευρίσκει στρατοπεδευμένους, τον υιόν του Πετρό-
μπεη Γεώργιον και τον Αντώνιον Μαυρομιχάλην, έχοντας Μανιάτας έως διακοσίους· 
αυτοί ήσαν πρόθυμοι το να κινήσωσι εμπρός, αλλ’ οι στρατιώται αντέτεινον, προβάλ-
λοντες «πού οι Πελοποννήσιοι αρχηγοί, πού η Διοίκησις, πού οι επτακόσιοι στρατι-
ώται αυτής...». Τότε ο Δημήτριος Υψηλάντης με εμπνευσμένη ομιλία προς τους 
Μανιάτες, τους ζήτησε να μιμηθούν τους αρχαίους Σπαρτιάτες. Οι Μανιάτες υπο-
σχέθηκαν να εκστρατεύσουν την επομένη ημέρα 7 Ιουλίου. Ο Δ. Υψηλάντης, που 
εδώ φαίνεται να είναι ο εμπνευστής μιας πρώιμης πυρπόλησης, πληροφορήθηκε 
ότι στους Μύλους υπήρχαν στρατεύματα και πήγε προς συνάντησή τους. 

Στη συνέχεια ο Ιω. Βασιλειάδης-Βυζάντιος αναφέρει: «...Σπαρτιάται καί τινες 
άλλοι μέχρι των εβδομήκοντα υπάγουσι εις Κουτσοπόδιον, δια να καύσωσι τας εκεί 
πολλάς ζωοτροφίας και ενώ απέμεινον τρεις ή τέσσαρες οικίαι μόνον δια να πυρπολη-
θώσι, επιπεσόντες οι εχθροί πεζοί και ιππείς υπέρ τας τέσσαρας χιλιάδας, εφόνευσαν 
μέχρι των τριάκοντα εξ αυτών εις την πεδιάδα. Εχθροί δε υπέρ τους εκατόν. Ορμαί 

1095. Η μεταφορά των τροφίμων δεν πρέπει να σχετίζεται με τη γνωστή λαφυραγωγία. Αναφέρεται 
ότι οι Μανιάτες και οι άλλοι Έλληνες, που έκαιγαν τους καρπούς στο Κουτσοπόδι, δέχθηκαν την επίθεση 
των Τούρκων και συμπτύχθηκαν στην πόλη του Άργους, όπου και πολέμησαν. Όταν έληξε η μάχη λόγω 
του σκότους, οι Έλληνες πήραν από τα μαγαζιά της πόλης τρόφιμα και ανέβηκαν στο κάστρο.

1096. Ι ω. Β α σ ι λ ε ί ο υ - Β υ ζ α ν τ ί ο υ, Αναμνήσεις από την καταστροφή του Δράμαλη, χειρόγρα-
φο, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ κυτίο 36, φάκ. 2, σελ. 52 και 62. Το έγραψε το 1822 και ίσως έχει λιγό-
τερα λάθη από άλλα μεταγενέστερα. Αναφέρεται  στην προτρεπτική ομιλία του Δημ. Υψηλάντη στους 
Μανιάτες.
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των Βαρβάρων συνεχείς (κοινώς γιουρούσια) και επίμονοι, δια να εισέλθωσι εις την 
πόλιν· αλλ’ οι Έλληνες αντέτεινον δυνατά με ζημίαν των εχθρών. Επέπεσε τέλος το 
πλήθος όλο των εχθρών και πολιορκήσαν την πόλιν επολέμει ακατάπαυστα. Βλέπο-
ντας τούτο οι αρχηγοί Πεϊζαδέ Γεώργιος και λοιποί γράφουσι εις τους Μύλους προς 
τον Πρίγκηπα και λοιπούς ότι αδυνατούν πλέον να αντισταθούν εις την επίμονον ορ-
μήν των εχθρών και ότι μέλλωσι να τραβηχθώσι με τα στρατεύματά των εις το Παρ-
θένι και Τουρνίκι (Δερβένια της Τριπόλεως). Το γράμμα τούτο κατετάραξε όλους, πα-
ρευθύς δε ο Πρίγκηψ Υψηλάντης εφιππεύσας τρέχει δρομαίως μετά των περί αυτόν 
εις το στρατόπεδον του Άργους (όπου εξηκολούθη ο πόλεμος φοβερά) δια να εμψυ-
χώση τα στρατεύματα και τους καπεταναίους (ώρα δε ήτο δεκάτη). Νικηθέντες δε οι 
εχθροί παρεχώρησαν εις την πεδιάδα, καίοντες πυρά. Οι καπεταναίοι επρόβαλον να 
τραβηχθώσιν εις Μύλους.

»Ο δε Πρίγκηψ διατάττει τον Τσόκρην και Σταύρον1097 να φυλάττωσι κατ’ εκείνη 
την νύκτα το πεζεστένιον (κέντρον της πόλεως) και τας δύο άκρας αυτής, τους δε λοι-
πούς συμπαραλαβών, οίτινες ήσαν Πεϊζαδέ Γεώργιος, Πάνος Κολοκοτρώνης και λοι-
ποί τινές Καπεταναίοι, ανέβη εις την ακρόπολιν. Αλλ’ η προφυλακή αφήσασα την πό-
λιν δια νυκτός κατέβη εις τους Μύλους και οι εχθροί περί το λυκαυγές κυριεύσαντες 
αυτήν περιτριγύρισαν τους πρόποδας του βουνού». 

Από την περιγραφή του Ιωάννη Βασιλειάδη-Βυζαντίου προκύπτει ότι ο Δημή-
τριος Υψηλάντης στις 6 Ιουλίου παρότρυνε τους Μανιάτες να κάψουν τους καρ-
πούς, μετά πήγε προς συνάντηση του Θ. Κολοκοτρώνη και στις 11 Ιουλίου από 
τους Μύλους που βρισκόταν πήγε στο Άργος που γινόταν η μάχη.

Ο Ν. Κασομούλης1098 αναφέρει ότι: «...Οι Σπαρτιάται μετά πέντε ημέρας <οπού 
έμειναν> εις Κουτζοπόδι εκτυπήθησαν με εν σώμα του Δράμαλη». Δηλαδή από τη 
στιγμή που συναντήθηκαν με τον Δημήτριο Υψηλάντη έμειναν εκεί. Μήπως πρέπει 
να εννοήσουμε ότι επί πέντε ημέρες έκαιγαν τους καρπούς στον κάμπο που εκτεί-
νεται από το Άργος μέχρι το Κουτσοπόδι;

Οι Έλληνες που έκαιγαν τους καρπούς έδωσαν μάχη στον Αργολικό κάμπο και 
πρόφθασαν να απομακρυνθούν με σχετικά μικρές απώλειες. Τη μάχη μας περιγρά-
φει ο Εμμ. Τσούχλος1099 ως ακολούθως: «Έγινε δε και η απόφασις την πρωίαν να 
εξέλθωμεν εις την πόλιν του Άργους και εις όλα τα χωρία και να καύσωμεν όλα τα 
γεννήματα και τα δεμάτια, ως και έγινεν. Αλλά προς το τέλος της ημέρας 2 ώρα μ. 
μ., ότε εκαίομεν τα γεννήματα Μουτζοπουλού, αίφνης η εμπροσθοφυλακή, (Καβαλα-

1097. Πιθανώς Σταύρος είναι ο Σταυριανός Καπετανάκης, ο οποίος ήταν στο Κουτσοπόδι, έλαβε 
μέρος στη μάχη του Άργους, αλλά δεν μπήκε στο κάστρο, όπως οι άλλοι και πολέμησε στα Αμπέλια και 
στα ταμπούρια των Τούρκων. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 96 του Σταυριανού Καπετανάκη.

1098. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, τόμ. Ά , ό.π., σ. 234
1099. Ε. Τ ζ ο ύ χ λ ο υ, Ιστορική Έκθεσις Εμμ. Τζούχλου: Περί των διατρεξάντων κατά τον ιερόν αγώ-

να κατά την πολιορκία Μονεμβασίας, Τριπόλεως και κατά του Δράμαλη επί του φρουρίου Άργους και 
της μάχης Κλένιας, «Εβδομάς», Αύγουστος 1886, σ. 406 κ.ε., αντίγραφο στα ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. 
Δ, κυτίο 36, φάκ. 2:
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ρία) των Τούρκων συγκειμένη περίπου εξ 700 μας έφθασε και τότε ηναγκάσθημεν να 
συσωματωθώμεν εις σώμα τακτικόν της γραμμής, διότι ευρέθημεν εις την πεδιάδα 
μεταξύ Κουτσοποδιού και Άργους, και αν και με μεγίστην ορμήν ορμήσαντες οι ιπ-
πείς Τούρκοι εναντίον μας, όμως αντέστημεν δια να πολεμήσωμεν εις την πεδιάδα 
ως σώμα τακτικόν, και εις την πρώτην ορμήν δεν ηδυνήθησαν να μας βλάψουν, αλλά 
κατόπιν των έφθασε και ετέρα βοήθεια περί τας 2.000 ιππείς και ούτω ορμήσαντες 
και δευτέραν ορμήν, μας ηνάγκασαν να τραπώμεν εις φυγήν, διότι ημείς είμεθα ολίγοι 
έως 600, οι δε ιππείς Τούρκοι περί τας 3.000. Αλλ’ ενώ εφεύγαμε κατά καλήν τύχην 
ευρέθη το κόμμα του ποταμού Ξηριά (η όχθη του ποταμού Ίναχου), όπου εκεί εστα-
ματήσαμεν, ευρώντες οχυρώματα, το άκρον του ποταμού και αντέστημεν κατά του 
εχθρού, καθ’ ου εκάμαμεν αρκετήν φθοράν, έπεσαν δε και εδικοί μας 9 φονευθέντες 
και 11 πληγωμένοι. Εισήλθομεν εις την πόλιν του Άργους, και εν μέρος ανέβησαν εις 
το φρούριον, όπου εδυνήθημεν να μεταφέρωμεν μερικάς τροφάς  και πολεμοφόδια 
εις το φρούριον. Προς τα εξημερώματα ήλθεν όλον το σώμα του Δράμαλη...». Για 
τις τροφές, που βρέθηκαν στο κάστρο του Άργους, υπάρχει και η εκδοχή ότι οι 
μπακάληδες1100 μετέφεραν τρόφιμα στο κάστρο για να μην πέσουν στα χέρια του 
εχθρού.

Οι συγγραφείς αποφεύγουν να καθορίσουν χρονολογικά τη μάχη στο Κου-
τσοπόδι. Από την περιγραφή του Τσούχλου προκύπτει ότι η μάχη άρχισε στις 2 το 
απόγευμα για να λήξει το βράδυ και την επομένη το πρωί ο στρατός του Δράμαλη 
κατέκλυσε την πεδιάδα του Άργους. Αφού με το πρώτο φως της 12ης Ιουλίου έφθα-
σε ο Δράμαλης στην Αργολίδα, η μάχη στο Κουτσοπόδι θα πρέπει να έγινε στις 11 
Ιουλίου.1101

Υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις ως προς τον αριθμό των Ελλήνων που ήταν στο 
Κουτσοπόδι, ώστε άλλος να γράφει 70 και άλλος 600 που είναι ασυμβίβαστες. Πι-
θανώς στην περιοχή μεταξύ Άργους και Κουτσοποδίου θα ήταν σκορπισμένοι οι 
600 και στο χωριό Κουτσοπόδι θα είχαν πάει μόνο 70.

Εκτός από το Σπ. Τρικούπη κανένας άλλος δεν αναφέρεται στη συμβολή τού 
Αθ. Καρύγιαννη, ο οποίος με τη στάση του ξύπνησε τους λιγοστούς Έλληνες από 
το λήθαργο και την αδράνεια που τους είχε προκαλέσει ο πανικός του επερχομένου 
κινδύνου. Αυτοί οι οποίοι πήραν μια πρώτη γεύση νίκης, διώχνοντας τους Τούρ-
κους ιππείς από το Άργος, στη συνέχεια έκαψαν τα σπαρτά και αυτό αποτέλεσε το 
θεμέλιο του μετέπειτα θριάμβου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως διάφορα στρατιωτικά σώματα μπήκαν στο 
κάστρο και από εκεί κατέβηκαν στο Κουτσοπόδι, για να κάψουν ό,τι είχε απομείνει 
στη γύρω περιοχή. Ανάμεσα1102 σε αυτούς αναφέρονται ο Υψηλάντης, ο Τσόκρης, 

1100. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 230.
1101. Είναι οι τροφές που βρέθηκαν στο κάστρο του Άργους.
1102. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 221. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 214. Ο Π. Π. 

Γε ρ μ α ν ό ς, ό.π., σ. 173, γράφει ότι οι Τούρκοι καταδίωξαν από το Κουτσοπόδι τους Έλληνες, οι οποίοι 
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ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο Αντ. Κουμουστιώτης κ.ά., από τους Μανιάτες ήσαν ο 
Αντώνιος, ο Γεώργιος και ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Κατσάκος-Μαυρο-
μιχάλης, ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης, οι Καπετανάκηδες, οι Κουμουνδουρά-
κηδες κ.ά. Το πρωί της 12ης Ιουλίου φάνηκαν στον κάμπο της Αργολίδας τα πρώ-
τα τμήματα του τουρκικού ιππικού. Οι Έλληνες έδωσαν μάχη και πρόφθασαν να 
απομακρυνθούν μέχρι την πόλη του Άργους και τελικά να ζητήσουν καταφύγιο στο 
φρούριο του Άργους. 

Μετά τη σύγκρουση στο Κουτσοπόδι έφθασε εκεί και ο Ηλίας Σαλαφατίνος, 
που επέστρεφε από τα Δερβένια της Μεγαρίδος και κλείστηκε και αυτός στο κά-
στρο του Άργους1103. 

Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκαν δέκα περίπου Έλληνες. Ανάμεσα στους νε-
κρούς ήταν ο Μιχαήλ Δ. Μαυρομιχάλης1104, ο Παναγιώτης Δ. Χριστοδουλάκης-Κα-
πετανάκης1105 και ο Γεώργιος Καρύγιαννης1106. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Παναγιώ-

υποχωρούντες έφθασαν στο Άργος και κλείστηκαν σε ορισμένα σπίτια, για να εμποδίσουν την είσοδο των 
εχθρών στην πόλη. Ο Υψηλάντης που ήταν στους Μύλους έσπευσε εκεί και όλοι μαζί μπήκαν στο κάστρο 
του Άργους. Ο Σταυριανός Καπετανάκης, στην αίτησή του προς την επιτροπή εκδουλεύσεων το 1833, 
αναφέρει μάχες στο Κουτσοπόδι, τη χώρα του Άργους, τα Αμπέλια και τα ταμπούρια των Τούρκων. ΓΑ Κ, 
φάκ. Κ 96. Συνεπώς δεν μπήκε στο κάστρο, αλλά έμεινε στην πόλη του Άργους.

1103. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)405.
1104. Συνήθως αναγράφεται το όνομα του φονευθέντος ως «Παναγιώτης Μαυρομιχάλης», αλλά 

Παναγιώτης ήταν ο αδελφός του. Σε πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις 25 Μαρτίου 1865 από τον Αντώνιο 
και Αναστάσιο Μαυρομιχάλη και τον Νικόλαο Πιεράκο αναγράφονται τα ακόλουθα: «…ότι ο μακαρίτης 
Μιχαήλ Δ. Μαυρομιχάλης εξ Αρεοπόλεως του δήμου Οιτύλου εξ υπαρχής του ιερού αγώνος δράξας τα όπλα 
… περευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας… και εις την κατά του Δράμαλη μάχην του Άργους (Κου-
τσοπόδιον) οπού εφονεύθη ηρωικώς και γενναίως περί τα μέσα του έτους 1822 χίλια οκτακόσια είκοσι δύο. 
Δι’ ο χάριν της αληθείας και κατ’ αίτησιν του αδελφού του Παναγιώτη Δ. Μαυρομιχάλη, όπερ είναι ο μόνος 
γνήσιος αδελφός και κληρονόμος αυτού, αφίεται το παρόν προς χρήσιν του». Από την επιτροπή εκδουλεύ-
σεων χαρακτηρίστηκε ως υπολοχαγός με αριθ. μητρ. 01484. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 125, φάκ. αριθ. 56. Στο 
Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη σημειώνεται ως Παναγιώτης Μαυρομιχάλης. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, 
ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)405, στίχ. 271. 

1105. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., στιχ. 270. Η οικογένεια Καπετανάκη έφερε και το όνομα 
του γενάρχου της Χριστοδούλου, π.χ. Μύλοι των Χριστοδουλιάνων. Στο Κουτσοπόδι έπεσε μαχόμενος ο 
Παναγιώτης Δ. Καπετανάκης-Χριστοδουλάκης, που ελέγετο και Δημητρακάκης από το όνομα του πατέ-
ρα του. Από παράδοση δίνεται η λαθεμένη πληροφορία ότι σκοτώθηκε στο Κουτσοπόδι ο Δημητράκης 
Καπετανάκης. Από την επιτροπή εκδουλεύσεων ο Παν. Δημ. Καπετανάκης χαρακτηρίστηκε ως ανθυπο-
λοχαγός με αριθ. μητρ. 02427. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. αριθ. 15.

1106. Ήταν από τη Γιάννιτσα, κατοικούσε στα Γιαννιτσάνικα και είχε παντρευτεί κόρη του Δημητρά-
κη Χριστ. Καπετανάκη. Είχε εκστρατεύσει μαζί με τον κουνιάδο του Παναγιώτη Δ. Καπετανάκη και με 
πολλούς άλλους Μανιάτες βρέθηκαν στον κάμπο του Άργους. Πήγαν στο Κουτσοπόδι να κάψουν τους 
καρπούς και τις θυμωνιές, όπου και μαζί σκοτώθηκαν από το ιππικό του Δράμαλη. Αναφέρεται στο φά-
κελο του Παναγιώτη Δημ. Καπετανάκη. Στα Α. Χ. Ε. Β. Ε., στο φάκελο του Γιαννιού Καπετανάκη, κουτί 
73, φάκ. αριθ. 7, αναφέρεται: «…πεσόντες έκτοτε εις την μάχην Κουτσοποδίου δύο πρώτοι μου εξάδελφοι ο 
Παναγιώτης Δημ. Καπετανάκης και ο Γεώργιος Καρύγιαννης…».
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της Σπ. Γεωργικέας1107 από τη Μεγάλη Χώρα Γαϊτσών τραματίστηκε στο κεφάλι. 
Οι υπόλοιποι κατέφυγαν σε ασφαλή μέρη.

Την ίδια νύχτα ο Τσόκρης και ο αναφερόμενος ως Σταύρος1108 (πιθανώς Σταυ-
ριανός Καπετανάκης) εγκατέλειψαν την πόλη του Άργους και πήγαν στους Μύ-
λους, Προφανώς διότι δεν είχαν την απαιτούμενη στρατιωτική δύναμη για να κρα-
τήσουν την πόλη, ενώ με το χάραμα οι εχθροί πολιόρκησαν το φρούριο.

Η ενίσχυση της φρουράς του κάστρου του Άργους

Ο Θ. Κολοκοτρώνης στον Αχλαδόκαμπο συνάντησε στις 9 Ιουλίου τον Δημή-
τριο Υψλάντη, τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον Παναγιώτη Κρεββατά και άλ-
λους. Συσκεφθέντες στις 10 Ιουλίου αποφάσισαν να επανδρωθεί το κάστρο του 
Άργους, για να επιβραδυνθεί η πορεία του Δράμαλη. Γι’ αυτό έστειλαν εκεί τους 
οπλαρχηγούς Αντώνη Κουμουστιώτη, Πέτρο Μπαρμπιτσιώτη και Θεοδωρή Νικο-
λόπουλο1109.

Μαζί με αυτούς το βράδυ της 11ης Ιουλίου μπήκαν στο κάστρο του Άργους1110 ο 
Δ. Υψηλάντης, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος και Ιωάννης Μαυρομιχάλης με 
πολλούς ακόμη Μανιάτες, κ.ά. Ήταν όσοι πολέμησαν στην πόλη του Άργους, μετά 
την προσβολή από τουρκικές δυνάμεις αυτών που έκαιγαν τους καρπούς στον κά-
μπο και στο Κουτσοπόδι. Δεν είχαν όμως οι Έλληνες μαζί τους αρκετά εφόδια για 
να αντιμετωπίσουν την περίπτωση μιας πολυήμερης πολιορκίας. 

1107. Αναφέρεται ότι ο Παναγιώτης Σπ. Γεωργικέας στη μάχη του Αγίου Αθανασίου της Καρύται-
νας ήταν ένας από τους σημαιοφόρους του Χριστόδουλου Καπετανάκης και έπιασαν το γεφύρι για να 
εμποδίσουν τους Τούρκους να φθάσουν εύκολα στην Καρύταινα. Με αυτή την ενέργεια ανάγκασαν τους 
Τούρκους να περάσουν μέσα από το ποτάμι και να πνιγούν πολλοί. Στο Κουτσοπόδι τραυματίστηκε στο 
κεφάλι. Από την επιτροπή εκδουλεύσεων χαρακτηρίστηκε ως υπαξιωματικός β́  τάξης με αριθ. μητρ. 
04297 (013113). Κουτί 31, φάκ. 27. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 138.

1108. Σταύρος ίσως είναι ο Σταυριανός Καπετανάκης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
1109. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 105. Σε σημείωμα Ανωνύμου Λακεδαίμονος, το οποίο δημο-

σιεύτηκε στην εφημερίδα «Ε θ ν ο φ ύ λ α ξ» της 11ης Οκτωβρίου 1872, που βρίσκεται στα ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ., κατάλ. Δ ,́ κυτίο 36, φάκ. 2, αναφέρονται τα ακόλουθα για την κατάληψη του φρουρίου. Όταν 
έγινε η σύσκεψη στο Ταβούλι, οι Έλληνες στρατιώτες δεν υπερέβαιναν τις 3.500 και ήταν πολύ δύσκολο 
να αντιπαραταχθούν στη στρατιά του Δράμαλη και να εμποδίσουν την άνοδό του στο κέντρο της Πελο-
ποννήσου. Σε ερώτηση του Κολοκοτρώνη, αν θα μπορούσαν να κρατήσουν το Δράμαλη για 5-6 ημέρες 
στην Αργολίδα, μέχρι να φθάσουν οι αναμενόμενες ενισχύσεις, ο γερο-Κουμουστιώτης απάντησε: «...
Μπορούμε αν πιάσωμεν εκείνην την παλιόμανδρα (δεικνύων το εκείθεν φαινόμενον ερημόκαστρον του 
Άργους) και κρατήσωμεν τους Τούρκους κάμποσες ημέρες». Ο Κολοκοτρώνης τον ρώτησε αν πηγαίνη 
αυτός και πόσους στρατιώτες θέλει κι ο Κουμουστιώτης απάντησε: «Πάω, μα θέλω να έρθουν το παιδί 
το δικό σου και του Μπέη». Αναφέρεται ακόμη ότι ο Πετρόμπεης παρατήρησε ότι θα είναι καλό να κλει-
στούν στο φρούριο πολλοί Μανιάτες «δυνάμενοι να αμυνθώσι (ως συνηθισμένοι εν τοις πύργοις των) 
επιτυχέστερον». Για την είσοδο στο φρούριο του Πάνου Κολοκοτρώνη και του Γεωργάκη και Ιωάννη 
Μαυρομιχάλη υπάρχουν και άλλες εκδοχές.

1110. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ.  16. Υπολογίζει τους εγκλεισθέντες στο κάστρο σε 900.



306 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Αναφέρεται ότι στο κάστρο είχαν κρύψει μερικοί κάτοικοι του Άργους ή Μα-
νιάτες τρόφιμα από μπακάλικα, όπως ρύζι, ζάχαρι, τυρί, σαρδέλλες κ.ά. ακόμη και 
έπιπλα, αλλά δεν υπήρχε επάρκεια νερού. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είχαν μεταφερθεί 
εκεί για φύλαξη αντικείμενα αρπαγής από τη λεηλασία του Άργους1111. Κατά την 
επικρατέστερη εκδοχή μετά τη μάχη στη χώρα του Άργους οι στρατιώτες, που θα 
ανέβαιναν στο φρούριο, πήραν μαζί τους από την εγκαταλειφθείσα πόλη μερικά 
τρόφιμα και πολεμοφόδια1112.

Όπως αναφέρει ο Σπ. Τρικούπης1113, οι οπλαρχηγοί που πήραν εντολή να πάνε 
στο κάστρο, βρήκαν υψωμένη την ελληνική σημαία: «…Ούτοι φθάσαντες πλησίον 
της ακροπόλεως ηπόρησαν και εχάρησαν ιδόντες κυματίζουσαν επί της κορυφής της 
ελληνικήν σημαίαν, εισήλθον προθυμότεροι, ησπάσθησαν εγκαρδίως τον Καρύγιαν-
νην  και κατέλαβαν και την υπ’ αυτήν μονήν της Κατακεκρυμμένης…».

Η συμβολή του ξεχασμένου ήρωα Αθανασίου Καρύγιαννη ήταν σημαντική, δι-
ότι, όπως αναφέρθηκε, αν δεν υπήρχε η σημαία του στο τείχος, οι Τούρκοι θα είχαν 
στείλει κάποιο απόσπασμα να πιάσει το φρούριο του Άργους και τότε η εξέλιξη του 
αγώνα θα ήταν ίσως διαφορετική.

Ο Ν. Σπηλιάδης1114 γράφει: «…Οι Τούρκοι είχον δώσει την προσοχήν των εις το 
φρούριον του Άργους· νομίζουσιν ότι εις αυτό θα εύρωσι θησαυρούς χρημάτων και 
τροφάς, και επολιόρκησαν τους Έλληνας, οίτινες αριθμούνται ήδη ως επτακόσιοι. 
Έμαθον δε ότι αυτόθι συμπολιορκούνται ο Υψηλάντης, ο υιός του Κολοκοτρώνη, και 
οι υιοί του Μαυρομιχάλη· ο Δράμαλης νομίζει ότι, αν τούτους αιχμαλωτίση, κατώρ-
θωσε πολύ· άλλωστε ήθελε να κυριευθή το φρούριο αυτό, διά να μην αφήση οπίσω 
του δύναμιν εχθρών…».

Ο Ν. Κασομούλης1115 γράφει: «...Εκτεθημένον ούτως το στρατόπεδον των Ελλή-
νων, εξέπληξε διά την τόλμην του τον Δράμαλην, και χωρίς να κάμη κανέν άλλο κίνη-
μα, όλον του το στράτευμα το μετεχειρίσθη εις την πολιορκίαν του Άργους...».

Ο Αμβ. Φραντζής1116 γράφει: «…ο δε Δράμαλης πολιώρκησε στενά την Ακρόπολη 
του Άργους, ελπίζων ότι ήθελεν εύρη εν αυτή τον πλούτον του Κροίσου, και πολλάς 
τροφάς, και ότι ήθελε συλλάβει τους εν τη Ακροπόλει επισήμους οπλαρχηγούς και 
λοιπούς Έλληνας…».

Ο Άγγλος ιστορικός Γεώργιος Φίνλεϋ1117, ο οποίος δεν επηρεάστηκε από προ-
σωπολατρία για να εστιάσει τους ύμνους του σε ορισμένους μόνο αγωνιστές, στους 

1111. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., 3(1970-1)404. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σσ. 
229, 231. Παλαιών Πατρών Γερμανού, ό.π., σ. 173-4.

1112. Ε. Τ ζ ο ύ χ λ ο υ, ό.π. 
1113. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 180.
1114. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 408.
1115. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 233.
1116. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 215.
1117. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 369-70.
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ευνοημένους της ιστορίας, έγραψε για τη σημασία της άμυνας στο κάστρο του Άρ-
γους: «…Την ώρα που υπουργοί, γερουσιαστές και καπεταναίοι έτρεχαν να επιβιβα-
στούν στα πλοία στο λιμάνι της Λέρνας και οι άνθρωποί τους ήταν απασχολημένοι 
με λεηλασίες, μερικοί εθελοντές ανέβηκαν στην αρχαία Ακρόπολη του Άργους και 
οχυρώθηκαν στα ερείπια του κάστρου της Λάρισας. Οι άνδρες αυτοί έδειξαν, μέσα σε 
εκείνον το γενικό πανικό, τέτοιον αξιοθαύμαστον πατριωτισμό, ώστε θα έπρεπε η Ελ-
λάδα με ευγνωμοσύνη να μνημονεύει το όνομα του καθενός. Κράτησαν τη θέση εκεί-
νη με πείσμα και η επιτυχία τους ενεθάρρυνε τόσο το στρατό που είχε αποτραβηχθεί 
στη Λέρνα, ώστε γύρισε πίσω και κατέλαβε τη γραμμή του ποταμού Ερασίνου…». 
Μπορούμε να προσθέσουμε ότι εξ ίσου δεν θα έπρεπε να λησμονηθεί η συμβολή 
του Αθανασίου Καρύγιαννη στην πανωλεθρία του Δράμαλη. Η λησμονιά, που κά-
λυψε το όνομά του και την προσφορά του, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα αχαριστίας 
και προχειρότητας των νεοτέρων Ελλήνων. Ο Δήμος της Καλαμάτας έχει την υπο-
χρέωση πολλούς ακόμη να τιμήσει.

Η πρώτη έξοδος από το κάστρο του Άργους

Επειδή οι τροφές και το νερό των 900 Ελλήνων, που ήταν κλεισμένοι στο κά-
στρο του Άργους, άρχισαν να ελαττώνονται επικίνδυνα, κρίθηκε ότι ένα μέρος αυ-
τών θα έπρεπε να το εγκαταλείψει1118. 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης ζήτησε από τον Πλαπούτα, που βρισκόταν στο Σχοινοχώρι 
να βγάλει τον Πάνο από το κάστρο του Άργους. Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύ-
τηκαν οι πολιορκημένοι για να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός τους, ώστε να επαρ-
κέσουν τα εφόδια και το νερό γι’ αυτούς που θα παρέμεναν. Με τη βοήθεια των 
αρχηγών των ελληνικών σωμάτων που βρίσκονταν στο Κεφαλάρι ο Πλαπούτας 
επιτέθηκε στις 15 ή 16 Ιουλίου1119 εναντίον των Τούρκων και μετά από πεισματώδη 
μάχη τούς ανάγκασε να αποσυρθούν. 

Ο Νικ. Σπηλιάδης1120 αναφέρει σχετικά με τα γεγονότα εκείνα: «…Ο Πλαπούτας 
εκίνησε από το Σχοινοχώρι με το σώμα του, και φθάσας επί τινος λόφου αντίκρυ των 
Ακόβων, διέταξε και εκένωσαν δις οι στρατιώται τα τουφέκια των· επομένως προεχώ-
ρησαν εις τους πρόποδας του παρακειμένου όρους. Έδραμον λοιπόν οι Τούρκοι ενα-
ντίον του έως τρεις χιλιάδες πεζοί και ιππείς, και επλησίασαν μέχρι βολής τουφεκίου 
και ήρχισαν να μάχωνται· οι Έλληνες τους αντέκρουον· αφ’ ου δε επλησίασαν και οι 

1118. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 215-6.
1119. Στις 15 Ιουλίου γράφει ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 182. Στα μέσα του μηνός γράφει ο 

Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τομ. Ά , σ. 263 και ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 411. Στις 16 γράφουν ο 
Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, σ. 226 και ο Δ. Κ ό κ κ ι ν ο ς, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 334. Στις 15 ή 16 γράφει 
ο Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α ς, Στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.», τόμ. ΙΒ́ , σ. 248. 
Στις 18 γράφει ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 229.

1120. Ν .Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 411. 
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από τον Ερασίνον (Κεφαλάρι) κινηθέντες, ώρμησαν με τόσην ευθαρσίαν κατά των 
Τούρκων, ώστε τους εβίασαν να τραπώσιν εις φυγήν με πολλήν αταξίαν, και ούτως 
έμειναν κύριοι του μέρους εκείνου των Ακόβων. Οι δ’ από τον Ερασίνον ελθόντες ηνώ-
θησαν με τον Πλαπούταν, έλαβον συγκοινωνίαν με τους εν τω φρουρίω την νύκτα, 
συμπαρέλαβον τον Υψηλάντην και τον Πάνον Κολοκοτρώνην με τους ημίσεις στρατι-
ώτας, ενεθάρρυναν τους επιλοίπους να υπερασπίσωσι το φρούριον, υπεσχέθησαν να 
τους φέρωσι και πυροβόλα και ανεχώρησαν οι μεν εις τον Ερασίνον με τον Υψηλά-
ντην, οι δε με τον Πάνον εις το Σχοινοχώρι1121…»

Τότε βρήκαν την ευκαιρία και βγήκαν πολλοί από τους σημαντικούς που ήταν 
κλεισμένοι στο κάστρο, όπως ο Υψηλάντης, ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας 
Σαλαφατίνος, ο Πάνος Κολοκοτρώνης κ.α. Να σημειωθεί ότι ο Ν. Σπηλιάδης δεν 
ανέφερε τους Μαυρομιχαλαίους, ούτε όσους βγήκαν, ούτε όσους έμειναν, προφα-
νώς από δυσμενή προκατάληψη.

Παρέμειναν στο κάστρο ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομι-
χάλης, ο Αντ. Κουμουστιώτης, ο Νικ. Μπαρμπιτζιώτης και ο Αθ. Καρύγιαννης μαζί 
με 450 μαχητές. Μετά από αυτήν την έξοδο οι Τούρκοι ενίσχυσαν την πολεμική 
τους δύναμη με ικανό αριθμό προσωπικού, κατασκεύασαν ταμπούρια και η πολι-
ορκία έγινε πιό σφιχτή και πιο αποτελεσματική1122. 

Πριν να αποχωρήσει από το φρούριο, ο Δημήτριος Υψηλάντης μίλησε εμπνευ-
σμένα στους στρατιώτες που έμειναν στο κάστρο και τους υποσχέθηκε ότι δεν θα 
τους άφηναν να χαθούν1123. Παράλληλα ο Δ. Πλαπούτας μαζί με τους άλλους που 
έφθασαν στο κάστρο εφοδίασαν τους πολιορκημένους με τα αναγκαία, ώστε το 
κύριο πρόβλημά τους ήταν πλέον μόνο η έλλειψη νερού. 

Η μάχη των Αμπελιών

Οι Τούρκοι, που ήταν στρατοπεδευμένοι στην πόλη του Άργους και στη γύρω 
πεδιάδα, αρχικά φύλασσαν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή την είσοδο του κάστρου. 
Μετά όμως την έξοδο μέρους των πολιορκημένων, οι Τούρκοι κατασκεύασαν τα-
μπούρια στη δυτική πλευρά του κάστρου για να ελέγχουν με ασφάλεια την πύλη 
του και την  πιθανή νέα έξοδο. Η επικοινωνία των κλεισμένων στο κάστρο με τους 
εκτός ήταν πλέον αδύνατη και μόνο με φανούς μπορούσαν να συνεννοούνται.

 Ελληνικά στρατόπεδα ήταν στους Μύλους της Λέρνης1124 (Αφεντικούς) με τον 
Πετρόμπεη και τον Κρεββατά, στο Κεφαλάρι (Μύλοι Άργους) με τον Δημ. Υψηλά-

1121. Αναφέρεται ότι στο φρούριο έμειναν και οι δύο Μαυρομιχαλαίοι, Γιωργάκης και Ιωάννης, για 
το οποίο δυσαρεστήθηκε η οικογένειά τους. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 51. Μόνο ο Ιωάννης 
Μαυρομιχάλης έμεινε στο κάστρο.

1122. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)405. Φ ω τ ά κ ο υ. Απομνημονεύμα-
τα, ό.π., σ. 226.

1123. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, σ. 226-7.
1124. Την οχύρωση των Μύλων της Λέρνης είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με τον 

Αναστάσιο και Πανάγο Δεληγιάννη. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 51.
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ντη και τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη1125, στο Σχοινοχώρι, με τον Πλαπούτα και στα 
Δερβενάκια με τον Αποστόλη Κολοκοτρώνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περιφε-
ρόταν στις διάφορες θέσεις που κρατούσαν οι ελληνικές δυνάμεις και ήταν ο πιο 
δραστήριος από όλους τους άλλους αρχηγούς.

Από τους Έλληνες, που ήταν στο Κεφαλάρι με αρχηγούς το Δημήτριο Υψηλά-
ντη και τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη1126, αποφασίστηκε να γίνει μια ακόμη προσπά-
θεια για να εφοδιαστεί το κάστρο του Άργους. Ήθελαν μαζί με τα άλλα εφόδια 
να μπάσουν και ένα κανόνι που παραχώρησε η Μπουμπουλίνα. Στις 19 Ιουλίου1127 
προωθήθηκαν στρατεύματα από το Κεφαλάρι προς το νότιο μέρος του Άργους, 
κατέλαβαν το ναό της Παναγίας (Θεοτόκου) και οχυρώθηκαν πίσω από μια με-
γάλη σε μήκος μάντρα1128 και άλλοι στα αμπέλια και μέχρι το απέναντι από το κά-
στρο ύψωμα, που συνέχειά του έφθανε μέχρι το Κεφαλάρι1129. Εκεί ήταν ο Δ. Τσό-
κρης με ένα σώμα 250 Αργείων, ο Μήτρο Πέτροβας, ο Κεφάλας και ο Παπατσώ-
νης με Μεσσήνιους, ο Ηλίας Τσαλαφατίνος και οι άλλοι Μανιάτες κ.ά., συνολικά 
800 μαχητές. 

Υπάρχει μια διχογνωμία αν κλήθηκε σε βοήθεια ο Πλαπούτας ή όχι, διότι δεν 
πήρε μέρος στη μάχη. Αν χτυπούσε τους Τούρκους από την πλευρά της Άκοβας, που 
βρίσκεται δυτικά του κάστρου, θα τους δημιουργούσε έναν αποτελεσματικό αντιπε-
ρισπασμό. Από μια μερίδα λέγεται ότι κλήθηκε έγκαιρα και δεν πήγε, ενώ από την 
άλλη υπάρχει η κατηγορία ότι δεν τον κάλεσαν. Προσθέτουν ακόμη ότι ο Αντώνης 
Μαυρομιχάλης, που ορίστηκε ως αρχηγός, φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων και 
δεν μπόρεσε να οδηγήσει στη νίκη τους Έλληνες. Ο Ν. Σπηλιάδης1130 χαρακτηρίζει 
«ως απαισίως κροτηθείσαν εκείνην μάχην» και συμπληρώνει ότι οι στρατιώτες βλα-
σφημούσαν τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη πως τους πήρε στο λαιμό του. Προηγουμέ-
νως όμως αναφέρει ότι έγιναν 17 έφοδοι του τουρκικού ιππικού και με επιτυχία απε-
κρούσθησαν. Τελικά ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός έγινε αιτία να χαθεί η μάχη 
και είναι άδικο να καταλογίζονται ευθύνες στο Μαυρομιχάλη. Άλλοι1131 αναφέ ρουν 

1125. Αναφέρεται ότι μαζί του είχε και τον Ηλία Σαλαφατίνο. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 216. 
Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 334.

1126. Στο σχεδίασμα ιστορίας του Ρήγα Παλαμήδη αναφέρεται ότι αρχηγοί ήταν ο Δ. Υψηλάντης και 
ο Αντ. Μαυρομιχάλης. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)405. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)435.

1127. Δεν υπάρχει ομοφωνία για την ακριβή ημερομηνία.
1128. Η μάντρα αυτή που αναφέρεται ως Βέργα, εκρατείτο από το Γεωργάκη Μαυρομιχάλη και τον 

Ηλία Κατσάκο-Μαυρομιχάλη, δέχθηκε δε τρεις επιθέσις του τουρκικού ιππικού. Στον Αγώνα αυτόν ήταν 
παρόντες ο Αθανασούλης και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης καθώς και ο Σταυριανός Καπετανάκης και 
ο Γιαννιός Καπετανάκης με άλλους της οικογενείας, οι οποίοι αναφέρονται και ως Χριστοδουλιάνοι. Ι ω. 
Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)405-6.

1129. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 217.
1130. Ν ι κ. Σπ η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 412-3.
1131. Η λ ί α  Σ α λ α φ α τ ί ν ο υ, ό.π., σ. 42.
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ότι την αρχηγία είχαν από κοινού ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Αντώνιος Μαυρομι-
χάλης.

Απέναντι από τους Έλληνες συγκεντρώθηκε μεγάλη τουρκική δύναμη και έγι-
ναν μάχες πολύ πεισματώδεις. Ο εχθρός έστρεψε τις δυνάμεις του κυρίως στο δε-
ξιό μέρος της Ελληνικής παράταξης, προς το ναό της Θεοτόκου. Έγιναν επί τρίω-
ρο πολλές εχθρικές επιθέσεις πεζών και ιππέων, αναφέρεται ο αριθμός 15, αλλά 
απεκρούσθησαν από αυτούς που κατείχαν τη θέση των αμπελιών. Οι εχθροί δεν 
μπόρεσαν να σπάσουν την ελληνική παράταξη και ήταν μάλλον έτοιμοι να υποχω-
ρήσουν, όταν ένας γενειοφόρος, πιθανώς ιερωμένος1132,  που ήταν στην άκρη της 
αριστερής πτέρυγας, βλέποντας έναν πιθανώς Τούρκο ιππέα1133 ή Έλληνα που τον 
εξέλαβε ως Τούρκο ερχόμενο προς το μέρος του, νομίζοντας δε ότι πίσω του έρχο-
νται και πολλοί άλλοι εχθροί, άρχισε να φωνάζει «Τούρκοι, Τούρκοι» και τρέχοντας 
έφυγε προς τα πίσω, εγκαταλείποντας χωρίς λόγο τη θέση του.   

Με τις φωνές του προκάλεσε πανικό και παρέσυρε τους άλλους Έλληνες και 
άρχισαν να υποχωρούν προς το βουνό, που βρίσκεται πρός το Κεφαλάρι. Το τουρ-
κικό ιππικό τους βρήκε σε πεδινό μέρος και τους κατέκοψε με ευκολία. Από τους 
Έλληνες σκοτώθηκαν 153 και άλλοι 64 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών ανα-
φέρεται ο Γεώργιος Μονέδας1134 από τους Μπουλαριούς του δήμου Μέσσης. Οι πε-
ρισσότεροι από τους νεκρούς ήταν Μεσσήνιοι ιδίως από το σώμα του Κεφάλα και 
πολλοί Μανιάτες1135. Αναφέρεται ότι και από τους εχθρούς, που έκαναν τόσες επι-
θέσεις, σκοτώθηκαν περίπου 250. 

Όταν οι πολιορκημένοι στο φρούριο είδαν τους Έλληνες να πλησιάζουν νότια του 
Άργους, στο ναό της Παναγίτσας, νόμισαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επι-
χειρήσουν έξοδο. Βγήκαν από το φρούριο και κατέλαβαν ένα προμαχώνα, αλλά τότε 
άρχισε η υποχώρηση των Ελλήνων μαχητών και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν1136.

1132. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 412, γράφει γι’ αυτόν: «…στρατιώτης με γένεια από το 
Νεοχώρι της επαρχίας του Αγιοπέτρου…». Υπάρχει και άλλη εκδοχή: «…αποδειλιών εν οχύρωμα Αργείων 
εις τους Αμπελώνας υπό τον Κακάνην και Τσιώκρη και τρέπεται εις φυγήν· τότε ορμά κατ’ αυτού το ιππικόν 
καταδιώκον αυτούς εις το πεδίον, αποδειλιούν και το του Πέτροβα και Κεφάλα και τ’ άλλα και τρέπονται 
άπαντα εις φυγήν τρέχοντα προς την υπώρειαν να διασωθώσι, αφήσαντες άπαντες τον Παπατσώνην μόνον, 
με το σώμα του έως 600 εις την διάκρισιν του εχθρού, και επιπεσόντος κατ’ αυτού του ιππικού αντέστη γεν-
ναίως πολεμήσας υπέρ την μίαν ώραν και ουδείς ηδυνήθη να του δώση την παραμικράν βοήθειαν…». Κ α ν. 
Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 53.

1133. Ο Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 218, αναφέρει ότι ένας καλόγηρος από την αριστερή 
πτέρυγα της ελληνικής παράταξης είδε έναν Οθωμανό ιππέα και νόμισε πως τον ακολουθούν και άλλοι.

1134. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 131, φάκ. αριθ. 79 και 80. Στην επανάσταση ακολούθησε τον Σταυριανό 
Καπετανάκη στην Καλαμάτα και την Καρύταινα. Κλείστηκε στο κάστρο του Άργους και σκοτώθηκε στην 
τελευταία μάχη εναντίον του Δράμαλη. Αρχικά χαρακτηρίστηκε ως στρατιώτης με αριθ. μητρ. 4749 και 
αργότερα ως υπαξιωματικός β́  τάξης με αριθ. μητρ. 05117(016378). Από το 1837 συνταξιοδοτήθηκε η 
σύζυγός του με 5 δρχ. μηνιαίως.

1135. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, σ. 227.
1136. Ε μ μ. Τζ ο ύ χ λ ο υ, ό.π., σ. 407.
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Ο Ν. Κασομούλης1137, που έλαβε μέρος στις μάχες αυτές, έγραψε: «...Το σώμα 
των ξένων και Ρουμελιωτών απέρασεν το διάσελλον και διευθύνθη απ’ όπισθεν του 
φρουρίου κατά του Προφήτου Ηλία το οχύρωμα, οπού είχαν στημένα τα 4 πυροβόλα 
οι Τούρκοι και χτυπούσαν το φρούριο. Ο πόλεμος άρχισεν, και ανάπτων πανταχόθεν, 
όλαις αι μοίραις μας προώδευον. Έξωθεν του φρουρίου, αντίκρυ της θύρας οι Τούρκοι 
είχον οχύρωμα και σκηνήν. Το σώμα των Ρουμελιωτών με την πρώτην ορμήν κυρί-
ευσεν την θέσιν του Προφήτου Ηλία, τα 4 πυροβόλα, και έδιωξε τους Τούρκους έως 
Άργος. Εις τα οχυρώματα γύρωθεν του φρουρίου οι Τούρκοι αντιστέκονταν και δεν 
εσάλευσαν...».

Κατά μια άλλη εκδοχή τα γεγονότα συνέβησαν ως ακολούθως1138: «...Ανήγει-
ραν οι πολιορκούντες και πολεμούντες την ακρόπολιν Τούρκοι προς τοις άλλοις ένα 
προμαχώνα υπ’ αυτήν υπερενοχλούντες τους πολιορκημένους. Αλλ’ οι πολιορκούμενοι 
τουφεκίζοντες άνωθεν, ηνάγκασαν τους κατέχοντας αυτόν να τον εγκαταλείψωσι, και 
ενέθεσαν τον Βοϊδήν Μαυρομιχάλην1139. Ο φιλοκίνδυνος ούτος ανήρ εξήλθε διαρκού-
σης της μάχης μετά 40 ακολούθων και έπεσεν επί τους πλησίον του ολίγους εχθρούς. 
Αλλ’ οι λοιποί Έλληνες, μη ηξεύροντες ότι ο προμαχών κατελείφθη υπό των συναδέλ-
φων των, εξέλαβον τους εντός ως εχθρούς· και βλέποντες αυτούς μεν διασκορπίζο-
ντας τους πλησίον αυτών, άλλοθεν γενειοφόρον στρατιώτην, ή κατ’ άλλους παπάν, 
βαστώντα σημαία και φεύγοντα, ετράπησαν όλοι εις φυγήν...».

Αναφέρεται ότι μετά την καταστροφή στη μάχη των αμπελιών, οι Έλληνες στην 
περιοχή του Κεφαλαρίου άρχισαν να παίρνουν θέσεις όλο και σε ψηλότερα μέρη, 
ώστε να είναι προφυλαγμένοι από τους Τούρκους ιππείς. Αυτό παρατήρησε ο Πλα-
πούτας και προσπάθησε να τους δώσει κουράγιο1140.

Με την ευκαιρία της μάχης των αμπελιών, ο Ιωάννης Ορλάνδος1141  σε επιστολή 
του προς τους Κουντουριώτες, γραμμένη στις 24 Ιουλίου 1822 από τους Μύλους, 
οικειοποιείται την πατρότητα της ιδέας ότι θα έπρεπε οι Έλληνες να ελέγχουν τους 
δρόμους επικοινωνίας της Αργολίδας με την Κορινθία, ώστε να παρεμποδίζεται ο 
εφοδιασμός του Δράμαλη με τρόφιμα. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τα ακόλουθα: 
«…καθότι οι πολεμικοί μας, αμαθέστατοι ως τους γνωρίζετε… μαγαλύνουσι πολλάκις 
τα μη άξια θαυμασμού, και τρομάζουσι τα μη άξια φόβου. Προχθές εις μίαν γενικήν 
συμπλοκήν μετά του εχθρού ήθελεν ευτυχήσωμεν, ανίσως φόβος πανικός δεν ήθελεν 
αποδειλιάσει ένα των καπετάνων, του οποίου η οπισθοδρόμησις μας υφάρπασε την 

1137. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, ό.π., τόμ. Ά , σ. 234-5.
1138. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 182.
1139. Μετά τη μάχη που έγινε στο Άργος με τον Αλή πασά του Ναυπλίου και το φόνο 17 Τούρκων, 

αναφέρεται ότι ο Τσόκρης ντύθηκε με πολυτελή τουρκικά ρούχα. Αν το παράδειγμά του είχε ακολουθή-
σει και ο Πιέρος Βοϊδής, τότε μπορεί να εξηγηθεί ο πανικός του γενειοφόρου και οι φωνές του ότι έρχο-
νται Τούρκοι. Απλά μπορεί να θεώρησε τον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη ως Τούρκο, είτε γιατί φορούσε 
τούρκικα ρούχα ή από τη μανιάτικη βράκα.

1140. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 413.
1141. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου 1821-1832, τόμ. Ά , σ. 70.
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νίκην, με φθοράν μας μάλιστα έως πεντήκοντα στρατιωτών· παρόμοια τους αποκο-
μίζουσιν εις την αγενή απόφασίν τους να τραβηχθώσιν εις τας κορυφάς των βουνών, 
σχέδιον εκ του οποίου παρέπονται πολλά κακά, διότι τοιουτοτρόπως συγχωρείται εις 
τον εχθρόν η συγκοινωνία του με τους εν τη Κορίνθω δια το οποίον ηγωνίσθηκα και 
αγωνίζομαι, ώστε να ενθαρρυνθώσι και να μη αφήσουν την θέσιν των· ούτω ημπορεί 
να ταλαιπωρηθή ο εχθρός υστερημένος τροφών και αγωνιζόμενος να μας υστερήση 
τα ισχυρά μας μέρη προς ευκολίαν της κοινωνίας του με Κόρινθον, όπου ήλθον τρία 
καράβια με τροφάς…».

Οι Έλληνες, που ήταν συγκεντρωμένοι στο Κεφαλάρι, είχαν πολύ πεσμένο ηθι-
κό. Γι’ αυτό την επομένη ημέρα, εορτή του Προφήτη Ηλία, πήγε κοντά τους ο Θ. 
Κολοκοτρώνης και τους μίλησε επί δύο ώρες και τους εμψύχωσε. Τους έπεισε ότι 
έπρεπε να πολεμήσουν τους Τούρκους για να βρουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά 
τους και αυτοί που είχαν κλειστεί στο κάστρο1142. Όπως αναφέρεται ο Θ. Κολοκο-
τρώνης1143 μεταξύ των άλλων είπε: «...Ακούσατε Έλληνες ευχαριστείσθε αν τινές ηδι-
κήθησαν εις τους παρελθόντας αγώνας, τώρα δεν θέλουσιν αποτύχει· ο στρατιώτης 
αθλήσας θέλει αξιωθή αναλόγως, ο αξιωματικός θέλει προβιβασθή. Το κοινόν κατά 
χρέος θέλει περιποιείται την οικογένειαν του αποθανόντος εις τον πόλεμον· η γενεά 
του αξιωματικού θέλει γραφή ευγενής1144 και τέλος πάντων κριτήριον πολεμικόν θέλει 
συστηθή δίκαιον και έννομον διά να μην αδικείται κανείς...». Από την περικοπή αυτή 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπήρχε πικρία σε μεγάλο βαθμό δια τις αδικίες 
που είχαν προηγηθεί. Με την πάροδο όμως του χρόνου η πικρία δεν θα απαλυνθεί, 
αλλά θα μετατραπεί σε οργή και αδράνεια.

Η οριστική εγκατάλειψη του κάστρου

Με την πάροδο των ημερών στην Αργολίδα συγκεντρώθηκαν πολλοί Έλληνες 
από όλες τις επαρχίες που έφθασαν περίπου τις δέκα χιλιάδες. Με τόσους πολε-
μιστές υπήρχε πλέον η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας από την πλευρά των 
Ελλήνων. Η ηγεσία, με πρωτεύοντα το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποφάσισε να 
βγάλει από το κάστρο τους πολιορκημένους αγωνιστές, οι οποίοι είχαν εξαντλή-
σει και τα τελευταία αποθέματα νερού. Να σημειωθεί ότι στον Αργολικό κάμπο οι 

1142. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 108. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-
1)406.

1143. Ι ω. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ - Β υ ζ α ν τ ί ο υ, ό.π., σ. 70.
1144. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην υπόσχεση του Θ. Κολοκοτρώνη ότι οι πεσόντες αξιωματικοί 

θα εγγραφούν στους ευγενείς. Δηλαδή, όπως επί βενετοκρατίας, όσοι πρόσφεραν υπηρεσίες στη Δημο-
κρατία του Αγίου Μάρκου εγράφοντο στο libro d΄ oro και τους παραχωρούσαν τίτλους και γαίες, το ίδιο 
θα γινόταν και με τους πεσόντες Έλληνες αξιωματικούς. Πίσω από αυτή την ιδέα κρύβονται διαμαρτυρί-
ες παιδιών πεσόντων αξιωματικών ότι παραμελήθηκαν, αλλά θα μπορούσε να φαντασθεί κανείς ότι και η 
απαίτηση του Πετρόμπεη, αν πράγματι το είχε ζητήσει, θα ήταν δίκαια να του παραχωρηθούν δηλαδή οι 
φόροι της Εύβοιας για να διάγει ως ευγενής βίο αξιοπρεπή.
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Έλληνες πολεμούσαν κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες, κατά τις οποίες ο εχθρός 
δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ιππικό του.

Στις 22 Ιουλίου, όπως αναφέρει στη διήγησή του, ο Θ. Κολοκοτρώνης1145 διέ-
ταξε τους στρατιώτες να χτυπήσουν τον εχθρό από τη θέση στην οποία βρίσκο-
νταν. Έγιναν επιθέσεις και οι Έλληνες εκτόπισαν τους Τούρκους από το λόφο του 
Προφήτη Ηλία, όπου είχαν κανόνια και τα ταμπούρια τους, τα οποία κατέστρεψαν. 
Από το λόφο αυτό μπορούσαν οι Τούρκοι να ελέγχουν την είσοδο του φρουρίου. 
Όμως οι πολιορκημένοι τη νύχτα εκείνη, παρά τις ελληνικές επιτυχίες, δεν κινήθη-
καν να βγουν έξω. Ο Θ. Κολοκοτρώνης στη διήγησή του είπε σχετικά: «...Την άλ-
λην ημέρα στενοχωρήθηκα για τους μέσα, να μη βλαφθούν· έκαμα ένα στρατήγημα· 
να πάμε ολοτρίγυρα ν’ αδιάσωμεν δύο ντουφέκια, να κάμωμεν φανό και εκείνοι να 
κάμουν τρόπον να έβγουν από το παλιόκαστρο. Έτζι εζυγώσαμε κοντά, εκείνοι εβγή-
καν αβλαβείς από το παλιόκαστρο...». 

Ο Ν. Σπηλιάδης1146 αναφέρει τα ακόλουθα: «...Οι Τούρκοι είχαν προκαταλάβει 
την θέσιν του Προφήτου Ηλιού άντικρυ του φρουρίου, στήσαντες και πυροβόλα εκεί, 
διά να κτυπώσι, και εν ταυτώ διά να υπερασπίζωσι την πόλιν· κατά τον ναόν δε της 
Παναγίας οχυρωθέντες, είχον στήσει πυροβόλα, όθεν εκτύπων και το φρούριον. Κατά 
το σχέδιον του Κολοκοτρώνη οι Έλληνες ήνοιξαν τουφέκι από τέσσαρα μέρη, διά να 
πολεμήσωσι πανταχόθεν τους Τούρκους και να τους αντιπερισπάσωσιν. Ενώ δε τους 
προσέβαλον εις τον Προφήτην Ηλίαν και εις τον ναόν της Παναγίας καταλαβών την 
θέσιν των Ακόβων με οκτακοσίους, αντιπαρετάχθη, διατάξας τους στρατιώτας του 
αδιάκοπον πυρ, εναντίον τεσσάρων χιλιάδων ιππέων, και τους απέκρουσε πολλάκις 
ορμήσαντας με πολλήν φθοράν των, και δεν τους αφήκε να προχωρήσωσιν εις βοή-
θειαν των πολιορκούντων, καθ’ ον καιρόν ο Κολοκοτρώνης ώρμησεν απ’ ευθείας ενα-
ντίον αυτών τούτων και τους κατεπολέμει. Τότε δη εύρον την ευκαιρίαν οι πολιορκη-
μένοι, και καταβάντες από μέρος κρημνώδες του φρουρίου, όθεν δεν ήτο δυνατόν ν’ 
αποκλεισθώσι στενά ηνώθησαν με τους έξω, και τοιουτοτρόπως αφού ηλευθερώθη-
σαν και ούτοι, απεχώρησαν όλοι οι Έλληνες εις τας θέσεις των...». 

Ο Φωτάκος1147 έγραψε σχετικά: «...απεφασίσθη να πλησιάσουν όλα τα σώματα 
εις το φρούριον, και ο Πλαπούτας ο ίδιος με το στράτευμά του να έλθη συγχρόνως 
εις βοήθειαν διά να κάμουν την νύκτα της 22 Ιουλίου τον αντιπερισπασμόν, και τοι-
ουτοτρόπως να εύρουν καιρόν οι κλεισμένοι γύρω από τους Τούρκους και να έβγουν, 
αλλ’ απέτυχαν. Πάλιν την ερχομένην νύκτα έκαμαν τα ίδια, και την τρίτη νύκτα τέλος 
επέτυχαν, άνοιξαν τον δρόμον και εβγήκαν έξω τα μεσάνυκτα της 23 Ιουλίου ξημερώ-
ματα 24 οι ιδικοί μας από το φρούριον χωρίς να χαθή μήτε ένας στρατιώτης...».

1145. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 108. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 222-3. Φ ω τ ά κ ο υ, 
Απομνημονεύματα, σ. 227. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 416-7. Δεν υπάρχει ομοφωνία για την 
ημερομηνία της εξόδου από το φρούριο.

1146. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 417.
1147. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 417.
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Ο Ιω. Βασιλειάδης-Βυζάντιος1148 ανέφερε τα ακόλουθα  για την έξοδο των Ελ-
λήνων από το φρούριο: «...Όθεν τη 20 του αυτού εδόθη η μάχη. Πρωτοστάται των 
Ελλήνων ήσαν οι Αρκάδιοι και οι Καρυτινοί· οι βάρβαροι επί του βουνού κατεσκεύα-
σαν οχυρώματα δυνατά έχοντες εις αυτά και κανόνια και πόμπας. Η ιππική ώρμησεν 
πλαγιόθεν κατά του Πλαπούτα. Εκατόν Έλληνες εκ του τειχίου διασχίσαντες με τα 
ξίφη εις τας χείρας τους εχθρούς ηνώθησαν· η μάχη διήρκεσεν μέχρι των τεσσάρων 
ωρών, δοθείσα εις την ενδεκάτην. Και τελευταίον διελύθη με μίαν ριτιράταν (στρατι-
ωτική αποχώρηση) θαυμασίαν· έπεσον δε εκ των Ελλήνων μέχρι των οκτώ και αρκε-
τοί επληγώθησαν...».

Ο Εμμανουήλ Τσούχλος1149, που ήταν μεταξύ των πολιορκημένων, αναφέρει: «...
και ορμήσαντες και ημείς εκ του φρουρίου εξήλθομεν με τα ξίφη εις τας χείρας, εσχίσα-
μεν τον εχθρόν, και εφθάσαμεν εις το Κεφαλάρι μίαν ώρα μετά το μεσονύκτιον...». 

Όταν ήρθε η ώρα της εγκατάλειψης του φρουρίου, αναφέρεται1150 ότι ο Αθ. Κα-
ρύγιαννης κοιμούνταν και έμεινε μόνος στο κάστρο. Αφού ξύπνησε, είδε τους Τούρ-
κους να λαφυγωγούν τα όσα τρόφιμα και έπιπλα είχαν αποθέσει εκεί οι κάτοικοι του 
Άργους. Ένιωσε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε εχθρούς και για να διαφύγει άρπαξε ένα 
κακκάβι και έβαλε μέσα το κεφάλι του για να μη διακρίνεται1151, πήρε και μερικά 
πράγματα στα χέρια του και βγήκε από το κάστρο, δίδοντας την εντύπωση πως ήταν 
ένας από τους στρατιώτες του Δράμαλη, ο οποίος μετέφερε τα λάφυρά του.

Ξημερώνοντας, οι Τούρκοι μπήκαν στο κάστρο του Άργους αλλά τους περίμενε 
απογοήτευση, διότι δεν βρήκαν ούτε τρόφιμα, ούτε νερό, ούτε πλούτη, όπως πί-
στευαν. 

Μετά την είσοδο στο κενό τροφίμων φρούριο, για τους Τούρκους δεν υπήρχε 
άλλη λύση παρά να εγκαταλείψουν το συντομότερο την Αργολίδα. Το επισιτιστι-
κό πρόβλημα είχε γίνει οξύ, οι στρατιώτες είχαν αρχίσει να τρέφονται με άγουρα 
φρούτα με αποτέλεσμα τις γαστρεντερικές διαταραχές, που τους εξαντλούσαν και 
περιόριζαν τις πολεμικές τους ικανότητες. Τα ζώα τους δεν έβρισκαν τροφή στα 
καμμένα χωράφια κι ακόμη το καθαρό νερό ήταν δυσεύρετο, διότι η πηγή στο Κε-
φαλάρι είχε σχεδόν στερέψει και αρκούσε μόνο για το ελληνικό στρατόπεδο, ενώ 
τα πηγάδια είχαν μολυνθεί από τους Έλληνες. 

Τελικά μπροστά στις ελληνικές γραμμές παρουσιάστηκε σε παράταξη μάχης 
μεγάλο πλήθος Τούρκων ιππέων. Αμέσως αντιπαρατάχθηκαν ο Δημήτριος Παπα-

1148. Ι ω. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ - Β υ ζ α ν τ ί ο υ, ό.π., σ. 70.
1149. Ε μ μ. Τ ζ ο ύ χ λ ο υ, ό.π., σ. 407.
1150. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 183. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-

1)407. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 227-8, αμφισβητεί τα γραφόμενα από τον Τρικούπη. 
1151. Προφανώς κάλυψε το κεφάλι του με το κακκάβι, για να μη γίνει αντιληπτός από το διαφο-

ρετικό τρόπο κουρέματος και ξυρίσματος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Πιθανώς να ήταν ντυμένος με 
ρούχα τούρκικα, παρμένα από τους στρατιώτες που είχαν σκοτώσει στο Άργος. Ο Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, 
ό.π., τόμ. Β́ , σ. 213, γράφει ότι μετά τη συμπλοκή του Άργους ο Τσόκρης ντύθηκε με τούρκικα ρούχα.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 315

τσώνης1152, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο Κωνσταντίνος 
Παλαμήδης και ο Κώστας Βούλγαρης, αλλά οι Τούρκοι δεν έδειξαν διάθεση για 
ένοπλη σύγκρουση. Φαίνεται ότι ήταν απλά επίδειξη προετοιμασίας μιας επίθεσης, 
που θεωρούσαν ότι μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα να κληθούν να σπεύσουν σε 
βοήθεια οι φυλάσσοντες τα Δερβενάκια. Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν η ευκαιρία 
στους Τούρκους να βρουν αφύλακτες τις διαβάσεις προς την Κόρινθο και να απο-
χωρήσουν χωρίς πρόβλημα1153.

Η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια

Δύο ή τρεις ημέρες πριν από την καταστροφή του Δράμαλη πέρασε ο Κολοκο-
τρώνης από το Κεφαλάρι, όπου ήταν οι αρχηγοί και συσκέπτονταν. Ο Κολοκοτρώ-
νης δήλωσε ότι πηγαίνει στον Άγιο Γεώργιο για να παρακολουθεί τις κινήσεις των 
εχθρών. Ο Πετρόμπεης πικρόχολα του απάντησε1154: «...πηγαίνεις να φυλάξης τις 
κορυφές των βουνών ωσάν τον Προφήτη Ηλία και όχι τα κινήματα του εχθρού, τα 
οποία βλέπουν όλοι».

Ο Δράμαλης ευρισκόμενος στην Αργολική πεδιάδα αντιμετώπισε το σοβαρό 
πρόβλημα του ανεφοδιασμού σε τρόφιμα και νερό. Η πυρπόληση των καρπών της 
αργολικής πεδιάδας και η μόλυνση των πηγαδιών με χάλκινα σκεύη και νεκρά ζώα 
δεν στέρησε μόνο την τροφή και το νερό από τους στρατιώτες του, αλλά και από 
το μεγάλο αριθμό των ζώων που είχε μαζί του για τις ανάγκες του ιππικού και των 
μεταφορών. Μια ακόμη σημαντική δυσκολία, όπως αναφέρθηκε, προέκυψε από 
τις πεπτικές διαταραχές, που παρουσιάστηκαν σε μεγάλο αριθμό στρατιωτών, από 
τα άγουρα σταφύλια που αναγκάζονταν να τρώνε, για να αντιμετωπίσουν την πείνα 
τους. Αρρώσταιναν επίσης και από το νερό των πηγαδιών.

Δεν ήταν μόνον όμως οι ορθές ενέργειες των Ελλήνων που οδήγησαν την τουρ-
κική στρατιά στην καταστροφή. Μεγάλο λάθος του Δράμαλη1155 υπήρξε το ότι δεν 
φρόντισε να διατηρήσει τις συγκοινωνίες ανοιχτές, για να επικοινωνεί και να ανε-
φοδιάζεται από τη Λαμία και τη Λάρισα. Άφησε ακόμη αφρούρητη και τη διάβαση 
των Δερβενακίων.

Παρά τις εντολές που είχε από την Κωνσταντινούπολη, ο τουρκικός στόλος δεν 
ήρθε αρωγός του στρατεύματός του, ούτε και της πόλης του Ναυπλίου που λιμο-

1152. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 342.
1153. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 418.
1154. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 56. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 110. Έγραψε 

ότι του είπε πως πηγαίνει κλέφτης στα βουνά. Ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 418, γράφει: «...Ο 
Κολοκοτρώνης υπάγει να πιάση τους Αγιολίας...». Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 233, 
γράφει: «...Ο Κολοκοτρώνης πηγαίνει να γίνη κλέφτης στις ράχες των Βουνών...».

1155. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τομ. Ά , σ. 363 και 365-6..
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κτονούσε. Φοβούμενος τον Ελληνικό στόλο προτίμησε να κατευθυνθεί στην Πά-
τρα, απ’ όπου θα παραλάμβανε τον νέο Καπουδάν πασά.

Ο τουρκικός στρατός δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο στην Αργολίδα. Έπρε-
πε να βρεθεί μια λύση για την πείνα, τη δίψα και τις πεπτικές διαταραχές του στρα-
τεύματος. Ο Δράμαλης είχε δύο δυνατότητες, να προχωρήσει προς την Τρίπολη ή 
να γυρίσει στην Κορινθία, κοντά στο υπόλοιπο στράτευμά του. Προτίμησε την τε-
λευταία λύση, αλλά βρήκε σοβαρό εμπόδιο από τους Έλληνες. 

Ο Δράμαλης, πριν από τη μάχη στα Δερβενάκια, κάλεσε τον Πετρόμπεη1156 να 
υποταχθεί υποσχόμενος πολλά. Έστειλε ακόμη στους Έλληνες, που ήταν στο Κε-
φαλάρι, το Δραγουμάνο του, Παναγιωτάκη Μανούσο1157 για να τους «μαρτυρήσει» 
ότι πρόκειται να εκστρατεύσει στην Τρίπολη, με σκοπό να τους παραπλανήσει και 
να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από τις διόδους για την Κόρινθο. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ικανότερος από όλους τους άλλους, κατανόησε 
το στρατήγημά του και έστρεψε την προσοχή του στα Δερβενάκια. Αντίθετα ο Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης νόμιζε ότι θα συνεχίσει την πορεία του προς την Τρίπολη 
και ήθελε στρατό στους Μύλους1158 και στο Κεφαλάρι, όπου παρατάχθηκαν και οι 
Μανιάτες. 

Το σχέδιο του Θ. Κολοκοτρώνη παρά τη σημαντική του επιτυχία και τις μεγά-
λες απώλειες που είχαν οι Τούρκοι, δεν αποδείχθηκε ικανό για να εξουδετερώσει 
ολοσχερώς την τεράστια στρατιά του Δράμαλη. 

Στις 26 Ιουλίου, τρεις ώρες πριν από την ανατολή του Ήλιου, ξεκίνησε ένα μέ-
ρος του στρατού του να διαβεί από τα Δερβενάκια. Ήταν η αρχή του δράματος για 
μια άτυχη και κακοδιοικούμενη στρατιά.

Για τη σημασία της ήττας του Δράμαλη στα Δερβενάκια ο Γ. Φίνλεϋ1159 γράφει: 
«…Οι σφαγές της Χίου και η ήττα του Δράμαλη θεωρήθηκαν σαν αποδείξεις ότι ο 
Σουλτάνος δεν μπορούσε να ανακαταλάβει την Ελλάδα και πως η Χριστιανοσύνη δεν 
επιτρεπόταν να τον αφήσει να εξοντώσει ένα χριστιανικό λαό. Η κοινή γνώμη – που 
η κραυγή της αντηχεί σαν δυσοίωνο γαύγισμα στ’ αυτιά των μοναρχών – άρχισε να 
ξεσηκώνεται και να ειδοποιεί τους χριστιανούς βασιλιάδες να μην δείχνουν πια άλλη 
ανοχή και να μην συνεχίζουν να παραιτούνται από τα δικαιώματα των χριστιανικών 
εθνών…». Αργότερα, το 1826, η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου σε συν-
δυασμό με τις αλλεπάλληλες ήττες του Ιμπραήμ στις τρεις προσπάθειές του να 
υποτάξει τους Μανιάτες στη Βέργα, στο Διρό και τον Πολυάραβο ανάγκασαν τους 
βασιλιάδες των χριστιανικών λαών να επιβάλουν την ειρήνη στον ελλαδικό χώρο.

Στη μάχη στα Δερβενάκια πήραν μέρος ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και στη συ-
νέχεια ο Δημήτριος Υψηλάντης, που είχε μαζί του και το Μανιάτη Ιωάννη Κατσα-

1156. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)407, στίχ. 350 κ.ε.
1157. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 343.
1158. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 225.
1159. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 9.
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Η πορεία και η καταστροφή του Δράμαλη (σχέδιο του Βίκτ. Δούσμανη).
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νό1160, διότι αυτός γνώριζε τον τόπο, ο Νικηταράς Σταματελλόπουλος, ο Γρηγόριος 
Δικαίος με τον αδελφό του Νικήτα κ.ά.

Όπως αναφέρθηκε, ο Ιωάννης Ορλάνδος1161 ισχυρίζεται ότι δόθηκε εντολή από 
αυτόν να πιαστούν οι διαβάσεις από Κόρινθο για να εμποδίζεται η μεταφορά τρο-
φών στην Αργολίδα.

Πριν διαδοθεί ότι οι Τούρκοι σκόπευαν να επιστρέψουν στην Κόρινθο, κατά 
τους ισχρισμούς του Κανέλλου Δεληγιάννη1162, η Κυβέρνηση είχε διατάξει τον Πα-
παφλέσσα, τον Υψηλάντη, τον Νικηταρά, τον Χατζηχρήστο, Νησιώτες κ.ά. να πάνε 
στα Δερβενάκια για να εμποδίσουν τη μεταφορά τροφών από την Κόρινθο. 

Ο Γεώργιος Φίνλεϋ1163, ο οποίος δεν συμπαθούσε τον Θ. Κολοκοτρώνη, έγραψε 
σχετικά: «…Τη δόξα της νίκης τη χαίρονται πολλές φορές εκείνοι που ελάχιστα έλα-
βαν μέρος σε μια μάχη. Στην προκειμένη περίπτωση, παρ’ όλο που οι δυνάμεις που 
διηύθυνε προσωπικά ο Κολοκοτρώνης δεν έλαβαν μέρος στη διήμερη μάχη, εν τού-
τοις πήραν μεγάλο μέρος από τα λάφυρα, και επειδή αρχιστράτηγος ήταν ο Κολοκο-
τρώνης, θεωρήθηκε πως εκείνος νίκησε τον Δράμαλη. Οι Μοραΐτες που γύριζαν στα 
χωριά τους με την πλούσια λεία τους, ευγνωμονούσαν τον στρατηγό Κολοκοτρώνη 
για την καλή τους τύχη. Οι ανίδεοι οπαδοί του πίστευαν πως η ανύπαρκτη τακτική 
του γερο κλέφτη είχε νικήσει ένα δυνατό στρατό από τριάντα χιλιάδες άνδρες. Και η 
ιστορία που επηρεάζεται πολλές φορές από τα κομματικά πάθη και προκαταλήψεις, 
επανέλαβε το μύθο…».

Η δόξα δίκαια στεφάνωσε τους ηρωικούς αγωνιστές των Δερβενακίων, αλλά 
η ιστορία δεν πρέπει να παραβλέψει τη συμβολή στη νίκη των στρατευμάτων που 
φύλαγαν το Κεφαλάρι και τους Μύλους, για να περιορίσουν την προώθηση των 
τουρκικών στρατευμάτων προς την Αρκαδία. Ένα μερίδιο ττης νίκης των Ελλήνων 
ανήκει σε όλα τα στρατεύματα, που πήραν μέρος στην εκστρατείας της Αργολίδας, 
έστω κι αν δεν παραβρέθηκαν στη μάχη των Δερβενακίων. 

Η αρχιστρατηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Όταν στις 23 Μαρτίου 1821 ελευθερώθηκε η Καλαμάτα, ο Πετρόμπεης Μαυ-
ρομιχάλης αναδείχθηκε αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρα-
τοπέδου. Στις 8 Απριλίου στου Πάπαρη οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου ζήτησαν 

1160. Ι ω.  Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., Μνημοσύνη 3(1970-1)407, στιχ. 358 κ.ε., όπου αναφέρει: 
«Όθεν συμπαραλαβών ο Υψηλάντης τον Κατσανόν, αδελφόν του Σαλαφατίνου, γνωρίζοντα τας θέσεις... 
Αλλά φθάσας εις το Στεφάνι (χωρίον ολίγον υψηλότερον των Κλεωνών) εύρε τον Γρηγόριον Δικαίον και 
τον Νικήτα ελθόντα από την Στερεάν Ελλάδα».

1161. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχεία Λ.  και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Α, σ. 70.
1162. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 58.
1163. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τομ. Ά , σ. 373. Η προκατάληψη του Φίνλεϋ οφείλεται στο γεγο-

νός ότι ο γέρο Κολοκοτρώνης δεν ήταν όργανο της αγγλικής πολιτικής.
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από τον Πετρόμπεη να ανεβεί στο Λεοντάρι με 1.000 Μανιάτες για να τον ανακη-
ρύξουν αρχιστράτηγο και ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Στις 24 Απριλίου, με πρω-
τοβουλία του Κανέλλου Δεληγιάννη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανακηρύχθηκε 
αρχιστράτηγος Καρυταίνης. Στα Βέρβενα με πρωτοβουλία του Βρεσθαίνης Θεο-
δωρήτου ο Παναγιώτης Γιατράκος έγινε αποδεκτός ως αρχηγός του στρατοπέδου. 
Μετά την άφιξη του Δημητρίου Υψηλάντη την αρχιστρατηγία της Πελοποννήσου 
ανέλαβε ο ίδιος.

Η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου περιόρισε τις αρμοδιότητες του Υψη-
λάντη. Στη Δυτική Ελλάδα αρχιστράτηγος έγινε ο Αλ. Μαυρομορδάτος και φυσικά 
απέτυχε με παταγώδη τρόπο.

Το καλοκαίρι του 1822 την αρχιστρατηγία της Πελοποννήσου διεκδικούσαν 
τόσο ο Πετρόμπεης όσο και ο Κολοκοτρώνης. Ο Ιωάννης Ορλάνδος1164 σε επιστο-
λή του της 18ης Ιουλίου 1822 προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη έγραψε: «…Ζητεί την 
αρχιστρατηγία και αυτός (Θ. Κολοκοτρώνης) και ο Πετρόμπεης, και την πληρεξου-
σιότητα των Αρμάτων, δεν ηξεύρομεν πως θα συμβιβασθή και αυτό, και πλέον είμεθα 
καθ’ όλα σκοτισμένοι και σικλετισμένοι…»

Μετά την καταστροφή του Μαχμούτ Δράμαλη στα Δερβενάκια ο βαθμός της 
αρχιστρατηγίας της Πελοποννήσου απονεμήθηκε από την Πελοποννησιακή Γερου-
σία στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η απονομή του βαθμού έγινε μετά από πρόταση 
των οπλαρχηγών του στρατοπέδου των Πελοποννησίων στο Σούλι (Σόλι) της Κο-
ρίνθου, μόνο ο Αναγνωσταράς1165 αρνήθηκε να υπογράψη, ενώ «…πολλά μέλη της 
Γερουσίας βιασθέντα υπέγραψαν, οίον ο Φλέσσας και άλλοι…». Πολλούς πίκρανε η 
απόφαση αυτή της γερουσίας. Ο Πετρόμπεης θεωρούσε τον εαυτό του αρχιστρά-
τηγο, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ενώ υπέγραψε την πρόταση των οπλαρχηγών για 
την προαγωγή του Κολοκοτρώνη, τον έπεισαν κατόπιν ότι αυτός έπρεπε να είναι 
ο αρχιστράτηγος. Μόνο ο Δημήτριος Υψηλάντη φάνηκε πατριώτης πάνω από αξι-
ώματα και διακρίσεις. Παράλληλα όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν ήθελαν να απο-
κτούν οι στρατιωτικοί ισχύ, δυσαρεστήθηκαν με αυτή την προαγωγή και αναζήτη-
σαν αφορμή να αντιδράσουν.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης1166 υπαγόρευσε στα απομνημονεύματά του τα ακό-
λουθα: «…Από την Κόρινθο επήγα εις την Τριπολιτσά διά να υποστηρίξω την Γερουσία. 
Οι άρχοντες εφθόνησαν για τα κατορθώματα όπου έκαμα εις τον Δράμαλη, εφθόνησαν 
και την Γερουσία οπού με υποστήριξε. Όταν ετσάκισα τον Δράμαλη εις τα Δερβενάκια, 
το στράτευμα με υπόγραψε αρχιστράτηγο και έλαβα και το δίπλωμα από την Γερουσία. 
Το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό δεν είχαν καμμίαν δύναμιν, ούτε ενήργησε τίποτες 
εις εκείνην την περίστασιν… Οι άρχοντες ενήργησαν διά να γίνη συνέλευσις με σκοπόν 

1164. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχεία Λ.  και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Ά , σ. 68.
1165. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχεία Λ.  και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Ά , σ. 102. Γράμμα Ορλάνδου προς Γ. 

Κουντουριώτη της 10 Σεπτεμβρίου 1822.
1166. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 115-6.



320 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

να γκρεμίσουν την Γερουσία (η οποία είχε κάμει τας μεγαλητέρας εκδουλεύσεις) και την 
εδικήν μου Αρχιστρατηγίαν, και έτσι εκήρυξαν την συνέλευσιν…».

Μια διαφορετική άποψη εκφράζεται στα απομνημονεύματα του Κανέλλου Δελη-
γιάννη1167: Όπως αναφέρει, κατά την επιστροφή του από το Μεσολόγγι, πήγε στην 
Πελοποννησιακή Γερουσία, η οποία δια του Προέδρου της του εξέφρασε την ευα-
ρέσκεια και ευγνωμοσύνη της. Ο Κανέλλος τής ζήτησε τότε και μια διαταγή να πάει 
στο Γενικό Στρατόπεδο που βρισκόταν στο Σούλι της Κορινθίας και προσθέτει: «…
διά δε την αίτησίν μου με είπεν ότι θέλει ακουσθεί με τον Κολοκοτρώνην και κατόπιν 
θέλει με απαντήσει εις το Άργος. Αλλά πεφοβισμένοι άπαντες οι Γερουσιασταί από την 
υπεροχήν εκείνη του Κολοκοτρώνη με ανήγγειλαν μυστικώς δι’ ενός μέσου, ότι δεν τολ-
μούν να με δώσουν μήτε προφορικήν, μήτε έγγραφον διαταγήν, καθότι τους έχει αυθαι-
ρέτως εκτεθειμένους εις το σώμα τους δύο κατασκόπους, τον Παναγιώτην Μαγουλια-
νίτην Γερουσιαστήν και τον Σπηλιάδην γραμματέα, τον δε υιόν του Πάνον αρχηγόν της 
εκτελεστικής δυνάμεως… Η Γερουσία δε ευρεθείσα εις δεινήν θέσιν, μη έχουσα ουδέν 
μέσον υπερασπίσεως, καθότι η φρουρά ήτο Κολοκοτρωναϊκή, συγκατένευσεν άκουσα 
και μη βουλομένη και του έδωσε το δίπλωμα της Αρχιστρατηγίας…».

Ο Νικ. Σπηλιάδης1168 μάς δίνει τελείως διαφορετική εικόνα της κατάστασης 
που επικρατούσε στη Γερουσία και γράφει: «…Η Γερουσία δεν είχεν υπ’ όψιν ειμή 
το κοινόν συμφέρον εις τα βουλεύματά της και εις τα έργα της· ο σεβάσμιος αντιπρό-
εδρος, ο αγαθός γέρων Φωτήλας, ήτο φιλόπατρις και τίμιος, ευσεβής και αφιλοκερ-
δής, και τοιούτοι ήσαν οι πλειότεροι γερουσιασταί δεν εφαντάσθησαν ποτέ να γίνωσι 
βασιλίσκοι των επαρχιών, ηγάπων τα δίκαια· διά τούτο και ωφέλησαν εις αυτόν τον 
μέγα κίνδυνον της πατρίδος. Η Γερουσία φρονούσα τα δίκαια, εβράβευσε τον Κο-
λοκοτρώνην αξίως των ευγενών αισθημάτων και της πολεμικής αρετής του. Δυνάμει 
του νόμου τον εχειροτόνησεν αρχιστράτηγον της Πελοποννήσου, αφού τον ανεγνώ-
ρισαν μάλιστα, και δι’ αναφοράς των προς την Γερουσίαν τον εζήτησαν όλοι οι έως 
τότε αναγνωρίσαντες αυτόν πραγματικώς αρχιστράτηγον, όλοι οι κατά την Κορινθίαν 
εστρατοπεδευμένοι οπλαρχηγοί, εξ ων καί τινες εζηλοτύπησαν έπειτα, αν και δεν ηδύ-
ναντο να εχωσι τοιαύτας αντιποιήσεις, και τούτο, διότι η Κυβερνησις δεν επεκύρωσε 
την αρχιστρατηγίαν του, και επομένως τους υπεκίνει διερεθίζουσα και τον Π. Μαυρο-
μιχάλην, όστις αντεποιείτο την αρχιστρατηγίαν αν και, ποδαλγών, δεν ήτο ικανός να 
αρχιστρατηγεί, καθώς και τον Υψηλάντην, ο οποίος δεν έγεινεν εχθρός τού Κολοκο-
τρώνη, διότι τον έκρινεν άξιον της αρχιστρατηγίας…».

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός1169 ξετυλίγει μια ενδιαφέρουσα και πιο αποκα-
λυπτική πτυχή τού ζητήματος αυτού: «...Οι εις το στρατόπεδον της Κορίνθου Κα-
πιταναίοι, είτε οίκοθεν, είτε εκ συνεργείας τού Θ. Κολοκοτρώνη, τον έκλεξαν Αρχι-
στράτηγον της Πελοποννήσου, και τον επροσκάλεσαν εις τούτο το αξίωμα εγγράφως. 

1167. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 65 και 67 βλέπε και 76.
1168. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 466.
1169. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 189-90.
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Ομοίως έγραψαν και εις την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν ζητούντες να επικυρώ-
ση την εκλογήν δυνάμει του δικαιώματος οπού είχε κατά τον Οργανικόν της Νόμον. 
Όθεν η Γερουσία εδέχθη την εκλογήν, και έδωσε το δίπλωμα της Αρχιστρατηγίας εις 
τον Κολοκοτρώνην, αφού έλαβε και αυτή παρ’ αυτού έγγραφον τον όρκον της πίστεώς 
του εις την πατρίδα, και της υποταγής εις την Διοίκησιν. Αλλ’ επειδή ήτον αναγκαία 
η επικύρωσις τούτου και από μέρους της Εθνικής Διοικήσεως, έγραψεν η Γερουσία 
αποστέλλουσα τα αντίγραφα της εκλογής, και ζητούσα την επικύρωσιν. Ο δε Πετρό-
μπεης, όστις και πρότερον έλαβεν αιτίας τινάς δυσαρεσκείας κατά του Κολοκοτρώνη, 
μαθών την εκλογήν τούτην της Αρχιστρατηγίας, την οποίαν ανέκαθεν εζήτει δι’ αυτόν, 
εκηρύχθη εναντίος του και σύμφωνος μετά των προκρίτων Πολιτικών, και αμέσως 
ενήργησε και ήλθε μία αναφορά από την Μάνην εις την Διοίκησιν, εν η εζήτουν να 
δοθή η Αρχιστρατηγία εις τον Πετρόμπεην, και ότι, αν δοθή εις άλλον τινά, όχι μόνον 
δεν θέλει υποταχθούν εις αυτόν, αλλά θέλει κηρυχθούν και πολέμιοι. Η Διοίκησις λοι-
πόν διά να αποφύγη την επικύρωσιν οπού εζήτει η Γερουσία επρόβαλε την αναφοράν 
ταύτην ως εμπόδιον, και έγραψεν εις την Γερουσίαν, ότι να μείνη κατά το παρόν αυτή 
η υπόθεσις, διά να μην προξενηθή σκάνδαλον μεταξύ Πελοποννήσου και Μάνης. Ο δε 
Κολοκοτρώνης, κεντηθείς εις την φιλοτιμίαν του, εσκληρύνθη έτι μάλλον· οικειοποιή-
θη όμως τον τίτλον με μόνον το δίπλωμα της Γερουσίας, και υπεγράφετο Αρχιστράτη-
γος...». Αν η εκδοχή αυτή ευσταθεί, ίσως είναι η αιτία της δυσμενούς προδιάθεσης 
του Κολοκοτρώνη στη Διήγησή του έναντι των Μανιατών.

Η μάχη στο Κιόσκι του Ναυπλίου

Μετά την καταστροφή τού Δράμαλη οι Έλληνες απέκλεισαν την πόλη του Ναυ-
πλίου και φρόντισαν να διακόψουν, όχι με απόλυτη επιτυχία, την επικοινωνία του με 
την Κόρινθο για να εμποδίσουν τον εφοδιασμό των πολιορκημένων με τρόφιμα.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης γράφει1170: «…εμείναμεν σύμφωνοι να συστήσωμεν την 
τακτικήν πολιορκίαν του Ναυπλίου, να περιορίσωμεν τους εχθρούς, οίτινες εξήρχο-
ντο ακαταπαύστως και ανυπόπτως και ελεηλάτουν εκείνας τας επαρχίας και ηχμαλώ-
τιζον όσα γυναικόπαιδα επετύγχανον… υπήγον κατά τας αρχάς Αυγούστου από τους 
εις Μύλους τοποθετηθέντας Μανιάτας έως διακόσιοι εν αγνοία του Μαυρομιχάλη1171 
και του Χρυσοσπάθη και απεφάσισαν να κάμουν μίαν ενέδραν εις το Κιόσκι προς το 
μέρος των Μύλων να κτυπήσουν τους Τούρκους, οίτινες υπήγαινον καθ’ ημέραν εκεί 
και συνέλεγον αστάχυα καμμένα προς τροφήν, ότε ευρίσκοντο και Μανιάται και συ-
νεκρούοντο και δεν τους άφηνον να τα συλλέξουν εν ησυχία.

1170. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 68.
1171. Ο Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή ς,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 130-1, ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 426, και ο 

Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 203,  αναφέρουν ότι οι Μανιάτες πήγαν στο Κιόσκι με εντολή του 
Πετρόμπεη. Ο μεν Τρικούπης γράφει ότι η μάχη στο Κιόσκι έγινε στις 8 Αυγούστου, ενώ ο Φραντζής στις 
13 Αυγούστου και ο Σπηλιάδης στα μέσα Αυγούστου.
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»Οι Τούρκοι επρόλαβαν και έκαμαν πρώτοι αυτοί την ενέδραν προτού εξημερώ-
ση και φθάσαντες οι Μανιάται περί τα εξημερώματα τους εκτύπησαν αίφνης, τους 
διεσκόρπισαν, συνέλαβον 14 ζώντας (εκ των οποίων ήτον και εις μακρινός συγγενής 
των Μαυρομιχάληδων) οι δε λοιποί έτρεξαν προς την θάλασσαν κολυμβώντες να δι-
ασωθώσι και αγαθή τύχη ευρέθηκαν δύο πολεμικαί κανονοφόροι εις το επιθαλάσσιον 
φρούριον, το οποίον κατείχον τότε οι Έλληνες, και έτρεξαν αμέσως προς υπεράσπισιν 
των κινδυνευόντων· εκτύπησαν με τα κανόνια τους Τούρκους και μόλις τους διέσω-
σαν και τους απήγαγον εις τους Μύλους. Οι δε Τούρκοι εισήλθον μετά των αιχμαλώ-
των εις το Ναύπλιον…».

Μετά από δέκα πέντε περίπου ημέρες από τη μάχη στο Κιόσκι, στις 26 Αυγού-
στου, οι Έλληνες με ενέδρα αιχμαλώτισαν 18 Τούρκους και έγινε ανταλλαγή με 
τους Μανιάτες αιχμαλώτους1172. Μεταξύ των αιχμαλώτων1173 ήταν ο Ραβούλιας Κα-
βαλιεράκης-Φωκάς και ο Θεόδωρος Κουμεντάκος1174.

Για την αντιμετώπιση του Δράμαλη εξεστράτευσε από το Σταυροπήγι ο Δημή-
τριος Κουτήφαρης και, όπως αναφέρει ο γιός του Πέτρος, έλαβε μέρος στη μάχη 
που έγινε στο Κιόσκι του Ναυπλίου1175. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Μιχαήλ Κα-
βουλάκος από το Σκουτάρι του δήμου Καρυούπολης1176. Αναφέρεται ακόμη ότι 
στην πολιορκία του Ναυπλίου σκοτώθηκε ο Μιχαήλ Δραγωνάκος-Γρηγοράκης1177.

Η μάχη της Κλένιας

Μετά την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια, από το ελληνικό στρατό-
πεδο αποφασίστηκε να αποκλεισθούν οι Τούρκοι στην Κορινθία. Έπρεπε να ελέγ-

1172. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 426-7. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 203.
1173. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 203. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 131.
1174. Ο Θεόδωρος Κουμεντάκος-Σημάκης ή Ασημάκος από τη Νόμια τραυματίστηκε στο πόδι στη 

μάχη της Καρύταινας. Την 1 Νοεμβρίου 1837 κατατάχθηκε ως ανθυπολοχαγός της φάλαγγος (4η τετραρ-
χία), Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 16 Οκτωβρίου 1840, σ. 9. Προικοδοτήθηκε ως ανθυπολοχαγός της φάλαγγος με 
Β. Δ. της 5 Αυγούστου 1844, Φ Ε Κ, Έκτ. Παράρτ. του αριθ, 29, σ. 136. Αργότερα με αίτηση του γιού του 
Αριστομένη, κατοίκου Πεταλιδίου, χαρακτηρίστηκε ως υπολοχαγός με αριθ. μητρ. 01602. Α. Χ. Ε. Β. Ε., 
κουτί 95, φάκ. αριθ. 91.

1175. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η: Πέτρου Κουτήφαρη, Ιστορικαί σημειώσεις, «Αρχείον» Μεσσηνίας 38-
9(1959)199.

1176. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 66, φάκ. αριθ. 32 του υιού του Αντωνίου.
1177. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 51, φάκ. αριθ. 52. Στις 19 Νοεμβρίου 1821 η βουλή της νήσου Ψαρών τον 

κατέταξε στους πυρπολητάς, διότι οδηγούσε το πυρπολικό «Φλόγα». Σε πιστοποιητικό του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη αναφέρεται ότι είχε το βαθμό τού στρατηγού και σκο-
τώθηκε στην πολιορκία του Ναυπλίου. Η επιτροπή εκδουλεύσεων τον χαρακτήρισε αρχικά ως λοχα-
γό (αξιωματικό πέμπτης τάξεως) με αριθ. μητρ. 764 και αργότερα ως αντισυνταγματάρχη (οπλαρχηγό 
τρίτης τάξεως) με αριθ. μητρ. 439. Αναφέρεται ότι επί Δράμαλη, όπου έλαβε μέρος ως αρχηγός μικρού 
τμήματος, έσωσε τη ζωή του Ηλία Κατσάκου-Μαυρομιχάλη. Α. Γο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Η΄, σσ. 
26, 33-36 και Φ ω τ ά κ ο υ, Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών, ό.π., σ. 131. 
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χονται από τους Έλληνες οι δρόμοι προς την Πάτρα και ιδιαίτερα προς το Ναύ-
πλιο, ώστε να μην εφοδιασθεί το κάστρο του από την Κορινθία. Οι Έλληνες κα-
τέλαβαν θέσεις σε απόσταση τριών ωρών από την Κόρινθο στο Σόλι και Ασελά με 
5.000 άνδρες υπό το γενικό αρχηγό Θ. Κολοκοτρώνη. Στην Κλένια, όπου ο τόπος 
είναι πεδινός, υπήρχε μικρό απόσπασμα και αποθήκες τροφίμων για το ελληνικό 
στρατόπεδο. Πέρασε από την Κλένια ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος συνέστησε, 
αν έρθουν οι εχθροί, να τραβηχθούν στο χωριό Αγιονόρι και να αμυνθούν από το 
ύψωμα, διότι τα οχυρώματά τους ήταν σε επίπεδο μέρος και δεν θα μπορούσαν να 
αμυνθούν σε πολυάριθμο εχθρό.

Κατά μια εκδοχή λίγες ημέρες μετά τη μάχη στα Βασιλικά (Σικυωνία) ξεκίνησε 
από την Κόρινθο ένα μεγάλο σώμα (αναφέρεται 3.000 έως 8.000) Τούρκων πεζών 
και ιππέων και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Κλένιας (μεταξύ Αγίου Βασι-
λείου και Χιλιομοδίου) με σκοπό τη λαφυραγωγία και τη συγκέντρωση τροφών. 
Στην Κλένια ήταν στρατοπεδευμένοι ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Κατσά-
κος-Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης Ροδίτης-Μαυρομιχάλης,1178 ο Ηλίας Σαλαφατίνος 
με Μανιάτες, ήταν ακόμη Μεσσήνιοι, Κορίνθιοι και Αγιοπετρίτες, συνολικά 400-
800 τον αριθμό, είχαν δε αναλάβει να φυλάξουν τη δίοδο προς το Ναύπλιο. Επει-
δή ο τόπος είναι πεδινός, στο πάνω μέρος του χωριού κατασκεύασαν προμαχώνα 
στον οποίο έμενε μικρός αριθμός στρατιωτών, ενώ οι άλλοι είχαν οχυρωθεί μέσα 
στο χωριό.

Στις 4 Αυγούστου, ή πιθανώς μετά λίγες ακόμη ημέρες, ισχυρή δύναμη Τούρ-
κων ιππέων και πεζών βάδισαν εναντίον της Κλένιας1179. Οι φρουροί του χωριού 
αυτού δεν τους παρατήρησαν έγκαιρα και δεν μπόρεσαν οι αμυνόμενοι να κρα-
τήσουν τις θέσεις τους. Εγκατέλειψαν τόσο το χωριό, όσο και τον προμαχώνα και 
καταδιώχθηκαν από τους εχθρούς. Υπήρξε μάλιστα κίνδυνος να αιχμαλωτισθεί ο 
μπεηζαντές Γεώργιος Μαυρομιχάλης, αλλά ήρθε βοήθεια από το παρακείμενο χω-
ριό Άγιος Βασίλειος, όπου ήταν στρατοπεδευμένοι 600 άνδρες από την Τρίπολη, το 
Βαλτέτσι και το Περθόρι με αρχηγούς τον Αθανασόπουλο, Αλέξιο Λεβιδιώτη-Νι-
κολάου, Κολιό Δαρειώτη-Μπακόπουλο και Λάμπρο Ριζιώτη. Αυτοί κατέλαβαν την 
κορυφή του παρακείμενου λόφου και μια εκκλησία που βρίσκεται έξω από το χω-
ριό, ώστε με την παρουσία τους ανέκοψαν την ορμή των Τούρκων. Η φρουρά της 
Κλένιας ενθαρρύνθηκε από την παρουσία τής βοήθειας που έφθασε και σταμάτη-

1178. Λογαριασμός Ιω. Ροδίτη-Μαυρομιχάλη: Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 50, έγγρ. 083-085 της 24 Ιανου-
αρίου 1825.

1179. Α μ β. Φ ρ α ν τ ζ ή,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 236, τοποθετεί τη μάχη της Κλένιας μετά τη μάχη στα 
Βασιλικά. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 64, αναφέρει ότι η μάχη έγινε δέκα ημέρες μετά τα Δερ-
βενάκια. Ι ω. Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σχεδίασμα Ιστορίας…, ό.π., Μνημοσύνη, τόμ. Γ ,́ σ. 408, στιχ. 405 
κ.ε. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 425. Τοποθετεί τη μάχη των Βασιλικών στις 7 Αυγούστου και μετά 
από λίγες μέρες τη μάχη στην Κλένια. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 188. Αυτός θεωρεί ότι η μάχη 
στην Κλένια έγινε στις 4 Αυγούστου, ενώ η μάχη των Βασιλικών στις 7 Αυγούστου. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 280.
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σε την υποχώρησή της και, αφού κατέλαβε ορισμένες θέσεις, άρχισε να μάχεται. 
Τελικά ο εχθρός, πυροβολούμενος και από τα δύο ελληνικά σώματα, αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει τρόφιμα.

Αγωνιστής από το Πραστό της Κυνουρίας κατέγραψε για τη μάχη της Κλένι-
ας τα ακόλουθα1180: «…Με το σώμα το εδικόν μας καθόσον ενθυμούμαι, υπήρχε και 
ο Τσαλαφατίνος Λάκων με 20 μόνον, ευρεθείς εις την περίστασιν αυτήν πλησίον 
των οχυρωμάτων μας. Ευρέθη και ένας άλλος Λάκων Μαυρομιχάλης με άλλους τό-
σους στρατιώτας Μανιάτας˙ τούτου οι Τούρκοι επήραν το άλογόν του ύστερα από 
το κυνήγημα, διότι ο Αράπης του έφυγε μαζί με αυτό... Ημείς ευθύς συνήλθομεν 
εντός των οχυρωμάτων μας εις το χωρίον της Κλένιας όπου ο εχθρός επλησίασε, και 
αφού έκαμε τον ντουβά, ήγουν την προσευχήν του, ώρμησεν εις τα δύο οχυρώματά 
μας... και θεωρών ημάς ολίγους, ενόμισε ότι θέλει μας παραλάβει με πρώτην έφοδον 
αλλά ευρέθησαν απατημένοι... Απεσύρθησαν από τα εδικά μας οχυρώματα και συνε-
σωματώθησαν πάλιν μακρώθεν της μιάς βολής τουφεκίου και έκαμαν πάλιν δευτέ-
ραν παράκλησιν, και τότε ώρμησαν κατά του άλλου στρατοπέδου του Αγίου Πέτρου, 
όπου πλησίον αυτού ήτον ο Τσαλαφατίνος και ο προμνημονευθείς Λάκων και εις την 
ορμήν αυτή μη δυνηθέντες να ανθέξουν και μη έχοντες οχυρώματα δυνατά, απεσύρ-
θησαν καταδιωκόμενοι, και ούτως αφού μας επήραν τα οπίσθια πλέον οι εχθροί, ευ-
ρέθημεν και ημείς εις την ανάγκην ν΄αποσυρθώμεν... Ο εχθρός τότε μας ηκολούθησε 
καταδιώκων μέχρι της κορυφής του Αγιονόρι, όπου εκεί ετοποθετήθημεν και εκτυπή-
σαμεν τον εχθρόν...».

Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ένας Έλληνας και τραυματίστηκαν τέσσερις, από 
τους Τούρκους οι νεκροί και τραυματίες ανήλθαν σε 65 κατά ομολογία δύο ιπποκό-
μων, οι οποίοι δραπέτευσαν από το τουρκικό στρατόπεδο.

Η παράδοση του Ναυπλίου

Μετά την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια, ο στρατός του είχε υπο-
χωρήσει στην Κορινθία και κατέβαλε προσπάθεια να εφοδιάσει το κάστρο του 
Ναυπλίου. Μετά όμως από τη μάχη στον Άγιο Σώστη1181 της 28ης Νοεμβρίου 1822, 
χάθηκε κάθε ελπίδα μεταφοράς τροφίμων στο πολιορκημένο φρούριο. 

Η νύχτα της 29ης προς την 30η Νοεμβρίου ήταν σκοτεινή και βροχερή. Οι Τούρ-
κοι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη του Ναυπλίου για να συσκεφθούν και στο Πα-
λαμήδι είχαν απομείνει ελάχιστοι. Δύο Τούρκοι διευκόλυναν το Στάικο Σταϊκόπου-
λο να αναρριχηθεί στο τείχος με λίγους ακόμη Έλληνες και να ανοίξουν την πύλη 
για να εισχωρήσουν και άλλοι, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του Παλαμηδίου να κατα-
ληφθεί. Ο Στάικος έδωσε εντολή και ρίχτηκαν πενήντα κανονιοβολισμοί, από τους 

1180. Ε μ μ. Τ ζ ο ύ χ λ ο υ, ό.π., σ. 407.
1181. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 281, την τοποθετεί χρονολογικά  στις 26-7 Νοεμβρίου.
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οποίους ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατάλαβε ότι το Παλαμήδι1182 έπεσε. Χωρίς να 
περιμένει αγγελιοφόρο έτρεξε έφιππος να πάει εκεί και έφτασε το χάραμα. 

Τη συμφωνία για την παράδοση από τους Τούρκους του Ιτς Καλέ (Ακροναυπλία) 
και της πόλης του Ναυπλίου ανέλαβε ο Θ. Κολοκοτρώνης1183, με την υποχρέωση των 
Ελλήνων να τους μεταφέρουν στη Μικρά Ασία, αφού παραδώσουν τα όπλα τους και 
την κινητή περιουσία τους και πάρουν μόνο δύο αλλαξιές ρούχα και ένα πάπλωμα.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης έβαλε μια τάξη στην καταληφθείσα πόλη, διότι είχε συγκε-
ντρωθεί μεγάλος αριθμός στρατιωτών, οι οποίοι ήθελαν να μπουν για να λεηλατή-
σουν και θα επαναλαμβάνονταν όσα έγιναν και στην Τριπολιτσά. Γι’ αυτό τοποθέ-
τησε το τακτικό στράτευμα στην είσοδο του κάστρου και επέτρεψε την είσοδο μόνο 
σε ηγετικά στελέχη του αγώνα με ολιγάριθμη συνοδεία. Να σημειωθεί ότι στο λιμάνι 
του Ναυπλίου ναυλουχούσε το πλοίο του Άμιλτον, διοικητή των αγγλικών θαλασσί-
ων δυνάμεων στις ελληνικές θάλασσες, ο οποίος παρακολουθούσε τα δρώμενα και 
έπρεπε να σχηματίσει καλή ιδέα για τους Έλληνες. Όταν επρόκειτο να παραδοθεί 
το Ναύπλιο, ο Άμιλτον βρέθηκε εκεί για να δείξει στον Αλή πασά του Ναυπλίου και 
τους Τούρκους κατοίκους, την πρόθεσή του να διασφαλίσει την προσωπική ασφά-
λεια, την ζωή και την τιμή τους χωρίς άλλη ανάμιξη.

Όπως ανέφερε το Εκτελεστικό1184 προς το Θ. Κολοκοτρώνη, ο Άμιλτον είχε γνω-
στοποιήσει στη Διοίκηση της Ελλάδος ότι: «...χρεωστεί να φυλάξη εντελή ουδετερότητα 
εις τον μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας πόλεμον, αφ’ ετέρου δε να μεσολαβή ειρηνικώς εις 
την διατήρησιν της ζωής και τιμής του ενός μέρους και του άλλου, οσάκις η χρεία καλέ-
ση...». Ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπάθησε να δημιουργήσει ο Άμιλτον καλή εντύπωση. 

Όμως η διανομή των λαφύρων1185 δημιούργησε δυσαρέσκεια και κατηγορήθηκε ο 
Θ. Κολοκοτρώνης και το περιβάλλον του για κατάχρηση εξουσίας και ιδιοτελείς ενέρ-
γειες. Οι κατηγορίες αυτές απευθύνθηκαν και από την Κυβέρνηση και τους Υδραίους, 
αποτέλεσε δε ένα από τα πολλά αίτια του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κατά την πτώση του Ναυπλίου είχε ήδη εισέλθει 
στο Μεσολόγγι, που το πολιορκούσαν οι Τούρκοι. Είχε προηγουμένως δυσαρεστη-
θεί, που η Πελοποννησιακή Γερουσία είχε απονείμει το βαθμό του Αρχιστρατήγου 

1182. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 283.
1183. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ.  118-9. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π. τόμ. Β́ , σ. 312. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά -

δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 476 κ.ε. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Ά , σ. 410 κ.ε. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ -
ν η, Συμβάντα κατά την κατάληψιν του Ναυπλίου, Πρακτικά Ά , Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Αθήναι 
1975, σσ.161-178.

1184. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 36.
1185. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Συμβάντα κατά την κατάληψη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 162, όπου επιστολή 

του Αναστασίου Μαυρομιχάλη. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 287, όπου αναφέρεται ότι τα λά-
φυρα έγιναν 1.000 μερίδες. Οι 100 ήταν για το έθνος και οι 900 διατέθηκαν στους οπλαρχηγούς, ανάλογα 
με τον αριθμό των στρατιωτών που είχε ο καθένας. Στο Θ. Κολοκοτρώνη χάρισαν πράγματα που η αξία 
τους δεν υπερέβαινε τα 2.000 τάληρα. Κάθε μερίδα απέφερε σχεδόν 30 τάληρα. Φρούραρχος Ναυπλίου 
αρχικά διορίστηκε ο Δ. Πλάπούτας και μετά από λίγο αντικαταστάθηκε από τον Πάνο Θ. Κολοκοτρώνη.



326 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

της Πελοποννήσου στον Κολοκοτρώνη. Τώρα η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε με τη 
συμπεριφορά τού περιβάλλοντός του απέναντι στον εκπρόσωπό του και γιό του 
Αναστάση Μαυρομιχάλη.

Σε επιστολή του Αναστάση Μαυρομιχάλη στον πατέρα του της 31 Δεκεμβρί-
ου 1822 αναφέρονται πολλά, αλλά θα παρατεθούν λίγα (στιχ. 43 κ.ε.): «…Πλην τί 
να καταγράψωσι; Δέκα χιλιάδες γρόσια  μετρητά και μερικόν ασήμι, το οποίον εδό-
θησαν διά ναύλον των καραβίων, διά να τους μετακομίσωσιν εις Ανατολήν όμως αρ-
γύριον ούτε διά σημείον δεν ευρέθη. Διότι ως είπομεν ο Κολοκοτρώνης διά του Σα-
νίου τα προεξήγαγε. Και αν έμεινε κάτι έβαλε πενήντα ανθρώπους εις τον Ιτς Καλέ, 
δίδοντες τροφάς και πιοτά προς τους αποκλεισμένους και τους εξεκοκκάλισαν… (στιχ. 
56) Περί του οσπιτίου του Αγά πασά, έχοντες προϋπάρχουσαν είδησιν της θελήσεώς 
σας, το επρόβαλεν ο κυρ Γιώργης των κυρίων Μοναρχίδη και καπετάν Μανόλη, οι 
οποίοι είπον να το προβάλη επί συνελεύσεως και τελειώνει. Το είπε και του Κολοκο-
τρώνη, όστις είπεν, «ημείς με τον μπέην τα φκιάνομεν». Ως τόσον εγράψαμεν τεσκε-
ρέν και τον έβαλαν οι άνθρωποί μας εις το σπίτι του Αγά πασά και όλοι οι άλλοι απέ-
φυγαν· ο δε Νικηταράς έσχισεν τον τεσκερέν και έβαλε ανθρώπους του μέσα. Φαίνε-
ται όμως ότι τον έβαλεν ο Κολοκοτρώνης διότι αυτός κατοικεί τώρα μέσα… (στιχ. 92 
κ.ε.) Επειδή και δεν έχομεν οικίαν εις Ναύπλιον έμεινα μετά του διδ.(ασκάλου) εις 
Παλαμήδι και μερικών ανθρώπων. Και μάλιστα δεν έχω και ευχαρίστησιν, επειδή και 
οι βλάχοι δεν υποφέρονται και τα έχουν εις το επάνω φύλλον βαρεμένον. Και μάλι-
στα ο πούστης και αχρείος Τζώκρης. Και η αιτία οπού δεν κατεβαίνω είναι αυτή, απο-
φεύγων να μη κάμω κανένα τι οπού δεν σας ευχαριστεί. Αδύνατον όμως να γλυτώσω, 
επειδή αυτοί το ζητούν με το κερί, και αν ακολουθήση να μη σας κακοφανή…».  

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης στην Ιταλία 

Από το καλοκαίρι του 1822 εφημολογείτο ότι επρόκειτο να γίνει συνέδριο των 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Βερόνα της Ιταλίας, οι οποίες θα καθόριζαν τις τύχες 
του κόσμου και την μοίρα της Ελλάδος. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ειδοποίησε σχε-
τικά την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε να στείλουν αξιόλογα πρόσωπα για να 
ζητήσουν τη συνδρομή των χριστιανών βασιλέων.

Ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Γάλλος πλοίαρχος Ζουρνταίν πήγαν στην Αγκόνα, 
αλλά δεν έγιναν δεκτοί. Τα ελληνικά αιτήματα χαρακτηρίστηκαν «άτοπα και αυ-
θάδη» και ζητήθηκε από τον Πάπα να διώξει τον Α. Μεταξά από την Αγκόνα1186.

Παράλληλα πήγαν στην Ιταλία ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και ο Γεωργάκης 
Μαυρομιχάλης για να συναντήσουν τον Πάπα και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Στα 
απομνημονεύματά του ο Π. Π. Γερμανός1187 γράφει: «...απεφάσισαν να αποστείλωσι 

1186. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 54 κ.ε.
1187. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ,  ό.π., σ. 185.
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Πρέσβεις μυστικούς εκείσε, οίτινες να μεταχειρισθώσι κάθε τρόπον να παρευρεθώσιν 
εκεί και να εμφανίσωσιν εις τους Μονάρχας τα έγγραφα του έθνους, δι’ ων εζητείτο 
η φιλάνθρωπος συγκατάθεσίς των εις την Ανεξαρτησίαν του Έθνους. Πλην, με το να 
ήτον αναγκαίον να μη κοινολογηθή αυτή η αποστολή, ενεκρίθη παρά πάντων να απο-
σταλώσι άνθρωποι ξένοι, περί των οποίων δεν εκινείτο περιέργεια. Όθεν διωρίσθη ο 
Κόντε Ανδρέας Μεταξάς... απεφασίσθη συγχρόνως να αποσταλή και εις τον Πάπαν 
μία Πρεσβεία φανερά, και διωρίσθη περί αυτής ο τε Π. Πατρών και ο Γεώργιος, υιός 
του Πετρόμπεη. Και τα μεν γράμματα δια την Βερόνην έγιναν εν κοινόν προς τους μο-
νάρχας και εν ιδιαίτερον προς τον Αυτοκράτορα των Ρωσιών Αλέξανδρον με διατα-
γήν ιδιαιτέραν προς τους αποστελλομένους ότι, αν δεν αξιωθώσιν υποδοχής, να εκ-
δώσωσιν εν τύποις την προς τους Μονάρχας αναφοράν, εν η διεμαρτύρετο το Έθνος 
εις όλην την Ευρώπην... Τα δε δια τον Πάπαν έμελλε να γίνωσιν παρακλητικά δια να 
μεσιτεύση εις τους Μονάρχας υπέρ του γένους των Ελλήνων». 

Ο Π. Π. Γερμανός και ο Γ. Μαυρομιχάλης έφθασαν στην Αγκόνα, αλλά δεν έγιναν 
δεκτοί από τον Πάπα, παρά το γεγονός ότι του πρόσφεραν την ένωση των εκκλησιών.

Οι Μονάρχες της Ευρώπης, καθοδηγούμενοι από τον Μέττερνιχ, στα συμπερά-
σματά τους ανέφεραν ότι συνέχεια των επανασταστικών κινήσεων της Νεάπολης 
και της Σαρδηνίας είναι η Ελληνική επανάσταση, η οποία έχει σκοπό να ενσπείρει 
διχόνοια μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Συμπλήρωναν δε ότι: «...Οι άνακτες 
έχοντες σταθεράν απόφασιν να απωθήσουν την αρχήν της επαναστάσεως εις οποιο-
δήποτε μέρος και υφ’ οιανδήποτε μορφήν καν εφαίνετο, έσπευσαν να την καταδικά-
σουν εκ συμφώνου...».

Μετά το συνέδριο ο Μέττερνιχ έδωσε οδηγία στους αντιπροσώπους του να δη-
λώσουν στην Τουρκία: «...Η Πύλη ας ειρηνεύση επί τέλους αυτή η ίδια την Ελλάδα».

 

Ο κουρσάρος καπ. Πασχάλης Γερακαράκης

Λίγοι ήταν οι Μανιάτες οι οποίοι στην επανάσταση του 1821 ανέλαβαν ναυτι-
κές αποστολές. Ένας από αυτούς ήταν ο καπετάν Πασχάλης Γερακαράκης από το 
Σκουτάρι της Ανατολικής Μάνης, γιός του καπετάν Αλεξανδρή γνωστού ως πειρα-
τή1188 από τη δράση του στα προεπαναστατικά χρόνια. 

Ο καπ. Πασχάλης Γερακαράκης είχε στην ιδιοκτησία του μια γαλιότα και ζήτη-
σε από τον Πετρόμπεη να τον συστήσει στους Υδραίους για να του δώσουν δίπλω-
μα κουρσάρου να καταδιώκει τα τουρκικά σκάφη στα νερά του Ανατολικού Αιγαί-
ου. Στις 7 Αυγούστου 1822 ο Πετρόμπεης από τους Μύλους έγραψε στους Υδραί-
ους και μεταξύ των άλλων ανέφερε1189:

1188. Ο πειρατής ενεργούσε για δικό του όφελος, ενώ ο κουρσάρος ήταν εξουσιοδοτημένος από την 
κυβέρνηση της χώρας του και δρούσε κατόπιν εντολής και εκ μέρους του κράτους του.

1189. Α ν τ. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Η΄, σ. 389. 
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«…Ο το αδελφικόν μου επιφέρων ημέτερος καπετάν Πασχάλης Γερακαράκης Σπαρ-
τιάτης, με το να έρχεται αυτόθι με την γαλιότα του δια να απεράση κατά τα μέρη του λε-
βάντε, παρακαλώ, ως χαρακτήρ τίμιος οπού είναι, και μεγάλως την πατρίδα εδούλευσε, 
και εν ταυτώ οικείος μου, να λάβη την αδελφικήν σας δεξίωσιν και να τον εφοδιάσετε με 
εν διαβατήριον θαλάσσιον, δια να έχη ελευθέραν και ανενόχλητον την διάβασιν και ταξί-
διόν του, και την αναγκαίαν υπεράσπισιν από τε τας φιλικάς και ομογενείς δυνάμεις…».

Οι Υδραίοι ικανοποίησαν την απαίτηση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και του 
έδωσαν το ακόλουθο διαβατήριο1190:

«Ημείς οι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας δηλοποιούμεν ότι ο επιφέρων το παρόν κα-
πετάν Πασχάλης Γερακαράκης Σπαρτιάτης Καπιτανεύων την γαλιόταν του ονόματι 
ο Άγιος Γεώργιος με Ελληνικήν σημαίαν, με την ναυτικήν του συνοδείαν, άνθρωποι 
ομού συν τω ιδίω τριάκοντα τέσσαρες, έχων κανόνια δύο και άλλα ψιλικά άρματα 
προς διαυθέντευσίν του, αναχωρεί εκ του λιμένος τούτου δια τα Ψαρά και δια την Τή-
νον και επιστροφήν ενταύθα. Όντες δε τιμίου χαρακτήρος οι άνθρωποι ούτοι, παρα-
καλούμεν όλους τους ομογενείς και φιλικάς εξουσίας, ίνα μη τοις δοθή παραμικρόν 
εμπόδιον, αλλά να έχωσιν ελευθέραν και ανενόχλητον την διάβασιν και ταξίδιόν του 
και μάλιστα να τοις προσφερθή, χρείας τυχούσης, πάσα συγχωρουμένη υπεράσπισις 
και αζημίωτος βοήθεια.

Εδόθη δε το παρόν κατά πληροφορίαν και αίτησιν του γενναιοτάτου κυρίου Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη σήμερον τη 12 Αυγούστου 1822 εν Ύδρα. Καλόν δια τον ειρη-
μένον ταξίδιον».

Το έγγραφο αυτό δεν ικανοποίησε τον καπ. Πασχάλη Γερακαράκη και ζήτησε 
πάλι τη συνδρομή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Σε νεότερη επιστολή του από το 
Άργος προς τους Υδραίους της 14 Αυγούστου 1822 έγραψε: «…να τον δοθή διαβα-
τήριον και αποδεικτικόν ουχί ως έμπορος, αλλ’ ως θαλάσσιος υπουργός του γένους 
μετά της γαλιότας του, καθ’ ον τρόπον δίδεται και εις όλα τα εις την δούλευσιν του 
γένους εξερχόμενα πλοία των νήσων…».

Στο Γερακαράκη κατόπιν της νεότερης παράκλησης του Πετρόμπεη δόθηκε 
άλλο έγγραφο, αφού κατέθεσε στους Υδραίους ο ίδιος υποσχετικό του έγγραφο, 
που έχει ως ακολούθως1191:

«Ο καπιτάν Πασχάλης εξουσιαστής της γαλιότας ονόματι Άγιος Γεώργιος δι’ εαυ-
τόν υπόσχεται και δι’ όλην την ναυτικήν αυτού συνοδείαν, καθώς ο γενναιότατος κύ-
ριος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης δια γράμματός του εγγυάται δι’ αυτόν ίνα του δοθή 
εκ της νήσου Ύδρας προσωρινώς εφοδιαστικόν εις κούρσευμα κατά των τυράννων 
μας Τούρκων, υποσχόμενοι άπαντες δια να πείθεται ο καπετάνιος και η ναυτική αυ-
τού συνοδεία εις τους νόμους της Διοικήσεως, οίτινες είναι να μην πειραχθή εις το 
παραμικρόν καμμία Ευρωπαϊκή σημαία, καράβια, άνθρωποι και πράγματα με αυτήν 
σκεπασμένα εις τρόπον ώστε Τούρκοι και πράγμα τουρκικόν να είναι εν ασφαλεία 

1190. Α ν τ. Λ ι γ ν ο ύ,  ό.π., σ. 390.
1191. Α ν τ. Λ ι γ ν ο ύ,  ό.π., σ. 418.
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όταν ευρίσκονται με ουδετέραν σημαίαν, και πράγμα ευρωπαϊκόν εις τούρκικον κα-
ράβι και είναι απείρακτον, προς τούτοις τόπον, καράβι και πράγμα των ομογενών μας 
χριστιανών και μην ενοχλήσουν εις το παραμικρόν· υπόσχονται τέλος πάντων όλοι ό τε 
καπιτάνος και η ναυτική αυτού συνοδεία να πείθωνται εις οποίας άλλας επιταγάς ήθελεν 
λάβει από την Διοίκησιν ή από τους ναυάρχους του Ελληνικού στόλου. Εάν δε απιστήση 
ο καπιτάνος ή η αυτού συνοδεία, παραβαίνοντας τους ειρημένους νόμους, υπόκεινται να 
παιδευθώσι και χρηματικώς και σωματικώς από την Υπερτάτην Διοίκησιν της Ελλάδος, 
και προς τούτοις εάν ζητηθώσιν από κανέν βασίλειον προς το οποίον να έπταιξαν, έχουν 
να παραδοθώσιν εις τους αυτού αξιωματικούς δια να τους τιμωρήσουν κατά τους νόμους 
των. Υπόσχεται δε εξαιρέτως ο ρηθείς Πετρόμπεης μετά του ρηθέντος καπιτάνου Πασχά-
λη να πληρώσουν εξ ιδίων τους οποιανδήποτε ζημίαν, ήτις από ατακτήματα του καπιτά-
νου ή των ναυτών ήθελε προξενηθή εις ουδετέρους ξένους, ή εις ομογενείς μας χριστια-
νούς, δια το οποίον τέλος υποχρεούσι όλα γενικώς τα αυτών υπάρχοντα κινητά και ακί-
νητα και κληρονόμους αυτών παρόντας και μέλλοντας, δι’ όλα ταύτα αλλήλοις εγγυηταί 
ευνοούμενοι ο εις υπέρ του άλλου. Εις ένδειξιν δε υπογράφεται ο ρηθείς καπιτάνος. 

Ύδρα 16 Αυγούστου 1822.
Αναγνώστης …….. υπογράφω διά τον καπιτάν Πασχάλη Γερακαράκη μην ηξεύρο-

ντας αυτός να γράφη και όντας εγώ γραμματικός του και παρτσινίβελος (μεριδιούχος 
του πλοίου)».

Το Μάρτιο του 1823 ο Πασχάλης Γερακαράκης1192 μετέφερε με τη γαλιότα του 
έγγραφα στη Μήλο, στην οποία γίνονταν παρανομίες στην εκμετάλλευση των εκεί 
ευρισκομένων μεταλλείων. Μερικοί από τους κατοίκους της Μήλου δεν αναγνώρι-
ζαν τους εκπροσώπους τής Ελληνικής Κυβέρνησης, οι οποίοι από τα μεταλλεία της 
Μήλου δεν εισέπρατταν τίποτε. Ο Έπαρχος αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κίμω-
λο αφού οι «λαοταράκται» έχοντας συμπαραστάτες τους κονσόλους της Γαλλίας και 
της Μεγάλης Βρετανίας δεν υπολόγιζαν τις ελληνικές αρχές. Ο Αντέπαρχος ήθελε 
να στείλει δύο καλογέρους στη Διοίκηση, χαρακτηρίζοντάς τους ως ιερόσυλους, και 
μήνυσε τον Πέτρο Ταταράκη, ο οποίος ξεσήκωσε από την Κάτω Χώρα περίπου 60 
οπλοφόρους ώστε να μη σταλλούν για κρίση οι δύο καλόγεροι. Οι Μανιάτες που 
ήταν εκεί με το πλοίο του Πασχάλη Γερακαράκη «με μόνο το φοβερισμό» τους ανά-
γκασαν να ξαρματωθούν και να παρουσιαστούν άοπλοι. Ο Αντέπαρχος Αναστάσιος 
Βουδέλης υποσχέθηκε στον Π. Γερακαράκη να αμειφθεί για την προσφορά του.

Ο Πασχάλης Γερακάρης1193 διατήρησε την κυβερνητική εντολή για να κουρσεύ-
ει τα τουρκικά πλοία στο Αιγαίο μέχρι το Μάιο του 1823. Δεν είναι γνωστή η αιτία 
για την οποία δεν ανανεώθηκε η εντολή που του δόθηκε το 1822. Ο Υπουργός των 
Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος του έστειλε το ακόλουθο έγγραφο: «…Επειδή η αυ-
τόθι διατριβή και της γενναιότητός σου και της γαλιώτας σου είναι περιττή, ως εξομα-
λυνθέντων των αυτόθι πραγμάτων, διατάττεσαι άμα λάβης το παρόν να αναχωρήσης 

1192. Α. Ε. Π,, βιβλ. 13, σσ. 210 και 217, έγγρ. 254 και 260, από το Μάρτιο του 1823.
1193. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 11, έγγρ. 125 της 29 Μαΐου 1823.
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και να έλθης ενταύθα, ως καθώς και η Υπερτάτη Διοίκησις με διαταγήν της 982: διορί-
ζει και η επί πλέον αργοπορία σου είναι ανάρμοστος…».

Ο Πιέρος-Μαγγιόρος Γρηγοράκης1194 (Μπεηζαντές) στις 23 Ιανουαρίου 1824 κα-
τηγόρησε τον Πασχάλη Γερακαράκη ότι πιθανώς λεηλάτησε ένα γαλλικό πλοίο. Ανα-
φέρεται ότι το πλοίο αυτό προσάραξε στην Ελαφόνησο και το πλήρωμα, όταν πλησί-
ασε ο Γερακαράκης, του πρότεινε να το μεταφέρει στα Κύθηρα και να πάρει το φορτίο 
του πλοίου. Αυτό δεν έπεισε τον Π. Γρηγοράκη, ο οποίος υποψιαζόταν την πειρατεία. 

Τον Οκτώβριο του 1825 ο Πασχάλης Γερακαράκης1195 πήρε εντολή να πάει με 
το μίστικο «Επαμεινώνδας» στις Σπέτσες για τη φύλαξη του νησιού και να διατελεί 
υπό τις διαταγές του αρχηγού των Σπετσών.

Το 1828 ο Πασχάλης Γερακαράκης φυλακίστηκε με την κατηγορία ότι συνέλα-
βε αυστριακό πλοίο, το οποίο οδήγησε στο Σκουτάρι και ιδιοποιήθηκε το φορτίο 
του. Δεν είχε πάντοτε έγγραφα καταδρομής από την Αντικυβερνητική Επιτροπή, 
αλλά έγγραφα του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη1196 ο οποίος λάμβανε το 15% της 
λείας και παρέκαμπτε την κρίση του θαλάσσιου δικαστηρίου.

Στις 5 Μαρτίου 1830 με αναφορά του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμαρ-
τυρήθηκε, διότι τον έστελναν κρατούμενο στις Σπέτσες από όπου είχε στο παρελ-
θόν κακή εμπειρία1197.

Επί βασιλείας Όθωνος, το 1837, κατατάχθηκε στη Φάλαγγα1198 με το βαθμό του 
ανθυπολοχαγού και τιμήθηκε με το αργυρό αριστείο του αγώνα. Στις 29 Ιουνίου 1841 
υπηρετούσε ως υπολοχαγός στην IV τετραρχία, όμως επειδή κατοικούσε στην αποικία 
της Ελαφονήσου ζήτησε να του παραχωρηθεί το γραμμάτιο της προικοδότησης1199.

Η οργάνωση των τελωνείων της Δυτικής Μάνης

Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα 
τελωνεία ή δογάνες της Μάνης ενέμετο ο εκάστοτε μπέης. Θα πρέπει όμως και ο 
κατά τόπους καπετάνιος να είχε μερίδιο από τις εισπράξεις αυτές. Από ένα έγγρα-
φο του Τζανέτμπεη Κουτούφαρη1200, γραμμένο στη Ζάκυνθο τον καιρό της εξορίας 
του (1779-1786), το οποίο διέσωσε ο Πουκεβίλ1201, μαθαίνουμε ότι οι τελωνειακοί 
δασμοί για εισαγόμενα και εξαγώγιμα προϊόντα ανέρχονταν σε 2-3%. 

1194. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 3, έγγρ. 226 της 23 Ιανουαρίου 1824.
1195. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 132, έγγρ. 31 της 20 Οκτωβρίου 1825.
1196. Δ έ σ π. Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, Η δίωξις της πειρατείας, ό.π., σσ. 152, 156 σημ. 4, 234 κ.α..
1197. ΓΑ Κ, Υπ. Δικ., φάκ. 56, έγγρ. 087 της 5 Μαρτίου 1830.
1198. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ, ό.π., σ. 259 και 260..
1199. ΓΑ Κ, Προικοδοτήσεις, φάκ. 43, τόμ. 61, έγγρ. 271.
1200. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Κουτήφαρη ή Κουτούφαρη, Λακωνικαί Σπουδαί 

14(1998)476-7.
1201. Φ. Π ο υ κ ε β ί λ, Ταξίδι στην Ελλάδα – Πελοπόννησος, εκδ. Τολίδη,  Αθήνα 1997, σ. 362. 
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Το Δεκέμβριο του 1822 έγινε προσπάθεια εσωτερικής οργάνωσης της Μάνης. 
Μετά την υπογραφή τού στρατιωτικού οργανισμού της Μάνης, τακτοποίησαν και 
τη διανομή των εσόδων των τελωνείων από την Αγία Σιών και το Αλμυρό μέχρι το 
Λιμένι της Τσίμοβας (Αρεόπολης). Τα έσοδα θα διανέμονταν εξ ίσου σε έξι μέρη, 
ένα για τους επιστάτες των τελωνείων και τα λοιπά προφανώς για τις οικογένειες 
Μαυρομιχάλη, Καπετανάκη, Κουμουνδούρου, Μούρτζινου και Χρηστέα. Θα μπο-
ρούσε κανείς να υποθέσει ότι το έγγραφο αυτό προκλήθηκε από διαμαρτυρία των 
άλλων ηγετικών οικογενειών τού τόπου κατά των Μαυρομιχαλαίων, οι οποίοι ίσως 
συγκέντρωναν μέχρι τότε όλους τους τελωνειακούς δασμούς.

Η διανομή των εσόδων του 1822 δεν διατηρήθηκε μέχρι το τέλος τής επανά-
στασης, διότι το 1825 πολλοί από τους κατοίκους της επαρχίας Σταυροπηγίου1202 
(πρώην δήμου Αβίας) ζήτησαν από τη Διοίκηση να νέμεται η επαρχία τα έσοδα του 
τελωνείου Κιτριών αντί της οικογενείας Μαυρομιχάλη. Φαίνεται ότι αργότερα η Δι-
οίκηση1203 συγκέντρωνε όλες τις εισπράξεις από τα τελωνεία, διότι το Σεπτέμβριο 
του 1826 η Κυβέρνηση απαιτούσε από την οικογένεια Καπετανάκη να της παραδώ-
σει τα έσοδα του τελωνείου Αλμυρού, που ανέρχονταν σε 10.000 γρόσια. Το έγγρα-
φο1204 για τα έσοδα των τελωνείων έχει ως ακολούθως:

«Ημείς οι υπογεγραμμένοι δυνάμει του συμφωνητικού γράμματος εις το μεταξύ 
μας εψηφίσαμεν τους φιλογενεστάτους συναδέλφους κυρίους καπετάν Παναγιωτάκη 
Καπετανάκη1205, Ιάκωβον Κορνήλιον1206 και Ιωάννην Λογοθέτην1207 επιστάτας εις τας 

1202. Μ ί μ η Φ ε ρ έ τ ο υ, Μεσσηνιακά 1(1960)283.
1203. Γ Α Κ, Διοικητ. Επιτρ., φάκ. 202, έγγρ. 001 και 034 της 28 Σεπτεμβρίου 1826.
1204. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπουργ. Οικον., φάκ. 46, έγγρ. 16 Δεκεμβρίου 1822.
1205. Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ποίος είναι ο καπετάν Παναγιωτάκης Καπετανάκης. Το 1821 

υπήρχαν τέσσερις με το όνομα Παναγιώτης Καπετανάκης. Ως γέρο-Παναγιωτάκης φέρεται ο θείος των 
άλλων τριών. Ο γιός του Γιάννη, που πολλές φορές αποκαλείται Παναγιωτάκης έχει το παρωνύμιο Γιαν-
νέας, ο γιός του Πιέρου, που φέρεται πάντοτε ως Παναγιώτης, είναι γνωστός και ως Πιερέας, τέλος ο 
Παναγιώτης Δημ. Καπετανάκης σκοτώθηκε στο Κουτσοπόδι του Άργους κατά την εισβολή του Δράμα-
λη και αποκλείεται. Πιθανότεροι φαίνονται ο Γέρο-Παναγιωτάκης και ο Παναγιωτάκης Γιαννέας. Επει-
δή αναφέρεται πρώτος, ίσως είναι ο Γέρο-Παναγιωτάκης λόγω ηλικίας. Όμως αυτός κατοικούσε στην 
Τρικότσοβα (Χαραυγή) ανατολικά από το κάστρο Πετροβούνι των Καπετανάκηδων και είναι δύσκολο 
να αναλάμβανε την επιστασία του τελωνείου. Πιθανότερο φαίνεται να είναι ο Παναγιώτης Γιαννέας, ο 
οποίος είχε ιδιόκτητο πλοίο και θα προτιμήθηκε να εποπτεύει τα τελωνεία της Αγίας Σιών και του Αλμυ-
ρού. Να σημειωθεί ότι στα έγγραφα που κατά καιρούς υπέβαλλε με τη δράση του ποτέ δεν ανέφερε την 
ανάληψη των καθηκόντων αυτών. Ίσως το υπουργείο να μην έκανε δεκτή την απόφαση των Μανιατών να 
εκμεταλλεύονται τους τελωνειακούς δασμούς των λιμανιών τους. 

1206. Ο Ιάκωβος Κορνήλιος ήταν γιός του Γιατρού Αναστάσιου Κορνήλιου από τη Ζάκυνθο που 
εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα και έχαιρε της εμπιστοσύνης των Μανιατών. Κατά τη μάχη της Βέργας 
ήταν στην Καρδαμύλη και επιστατούσε του εφοδιασμού του στρατοπέδου. Μετά τη μάχη η Εφορεία της 
Σπάρτης (Μάνης) του ανέθεσε να συναλλάσσεται με φιλογενείς του εξωτερικού, οι οποίοι βοηθούσαν 
τους Έλληνες. Επί Καποδίστρια υπηρέτησε για ένα διάστημα διοικητής Ανατολικής Μάνης. Σ τ α ύ ρ ο υ 
Σ κ ο π ε τ έ α, Οι Κορνήλιοι του Εικοσιένα, Λακωνικαί Σπουδαί 15(2000)255 κ.ε.

1207. Ο Ιωάννης Λογοθέτης γεννήθηκε στις Γαϊτσές του δήμου Αβίας και υπηρέτησε ως γραμματι-
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δογάνας όλας αρχινόντας από την Αγίαν Σιών, Αλμυρόν έως εις το Λιμένι της Τσίμο-
βας, εις τους οποίους εδώσαμεν κάθε πληρεξουσιότητα να διοικούν αυτάς και να συ-
νάζουν τα δικαιώματα αυτών από τας πραγματείας της εισόδου και εξόδου, κατά την 
ταρίφαν οπού ανά χείρας τους έχουν υπογεγραμμένην παρ’ ημών. Θέλει είμεθα εις χρέ-
ος οι υπογεγραμμένοι να προσπαθή ο καθείς εις την επαρχίαν του να απερνούν τόσο 
τα λάδια καθώς και κάθε άλλο προϊόν να απερνούν η πούληση αυτών από τας χείρας 
των ρηθέντων επιστατών μας διά να απολαμβάνη η κάσα μας την κουμεσιόνα (έσο-
δα). Θέλει είναι εις χρέος οι ρηθέντες επιστάται να ειδοποιούν όλους ημάς διά κάθε 
επωφελήν εμπορικήν επιχείρησιν οπού όποιος θελήσει να καταθέση το ανάλογόν του 
διά την πρόβλεψιν εκείνου του είδους, όστις δε εξ ημών δεν καταθέσει το ανάλογόν 
του δεν θέλει έχει και μερίδιον από την πρόβλεψιν της πραγματείας. Ωσαύτως θέλει 
είναι εις χρέος να φυλάττουν καθαρούς λογαριασμούς διά την είσοδον και έξοδον των 
πραγματειών και δογάνων και δι’ αυτό τούτο τους ορκίζομεν εις την Αγίαν Τριάδα να 
φυλάττουν όλην την τιμιότητα και ειλικρίνειαν εις όλας τας μεταξύ μας δοσοληψίας, 
με υπόσχεσίν τους να μην ημπορούν να δίδουν εις κάνεναν από ημάς, εάν ήθελε τους 
ζητήσωμεν χρήματα, ούτε ένα οβολόν, αλλά να φυλάττουν εις την γενικήν κάσα τους 
όσα ήθελε συνάξουν και ερχομένων των εξ μηνών από την σήμερον να μας παρουσι-
άζουν τους λογαριασμούς συνάξεως, και εξόδων και τα κέρδη οπού ήθελε δείξουν με 
εκείνην την σύναξιν των δογάνων μαζί, ευγάζοντας πρώτον τα έξοδα της ζωοτροφίας 
των ρηθέντων, και κάθε άλλο νόμιμον έξοδόν των, τα μένοντα θέλει μερίζονται εις εξ 
όμοια μερίδια, τα πέντε εις ημάς κατά την μεταξύ μας συμφωνίαν, και το εν διά τους 
ρηθέντας τρεις επιστάτας μας το οποίον θέλει μερίζουν και αυτοί εις τρία όμοια μερί-
δια. Οι υπογεγραμμένοι εγγυώνται ο εις υπέρ του άλλου να διαφυλάξουν στερεάς τας 
άνω συμφωνίας, όστις δε ή εξ ημών ή των οικογενειών μας, ή άλλος τινάς, ήθελε παρα-
βή εις το παραμικρόν, οι λοιποί άπαντες να τον παιδεύομεν ως εχθρόν και ενάντιον του 
κοινού συμφέροντος. Έχομεν προσέτι χρέος να δίδωμεν ο καθείς από έναν άνθρωπον 
εις τους επιστάτας μας διά βοήθειάν τους οι οποίοι να είναι τίμιοι και πιστοί, και χρείας 
τυχούσης να τους δίδομεν κάθε εκτελεστικήν μας δύναμιν. Εις ένδειξιν δίδεται το πα-
ρόν μας εις χείρας των ρηθέντων επιστατών μας υπογεγραμμένον παρ’ όλων ημών.

1822 – Δεκεμβρίου – 16 – Εν Καλαμάτα.
Κπ: Γιάννης Μαυρομιχάλης, Νικολάκης Χρηστέας, Γιάννης Καπετανάκης1208, Διο-

νύσιος Τρουπάκης, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Γεώργιος Ντουράκης.
Προς την επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματείαν της Επικρατείας 

της Ελλάδος».  

κός τού Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Είχε συνοδεύσει τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, όταν πήγε στην Τρι-
πολιτσά και κρατήθηκε όμηρος, ο ίδιος όμως κατά προτροπή του Πετρόμπεη επέστρεψε. Περισσότερα 
βλέπε: Β α σ. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α, Δίπτυχον Ιστορικόν και φιλολογικόν της Εθνεγερσίας, Αθήναι 1971, σ. 9 κ.ε.

1208. Αρχηγός της οικογένειας Καπετανάκη το 1821 ήταν ο καπετάν Γιωργάκης, ο οποίος πέθανε 
στα τέλη του ίδιου έτους και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Γιάννης, που έζησε μέχρι το 1825 και αυτόν 
διαδέχθηκε ο νεώτερος αδελφός ο γέρο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης, ο οποίος έζησε μέχρι το 1854. Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, Αθήνα 1996, σσ. 379-430.
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Παράλληλα προς το προηγούμενο έγγραφο εκδόθηκε προκήρυξη1209 προς τους 
κατοίκους της Μάνης και του Μεσσηνιακού κόλπου, ότι οφείλουν να δηλώνουν τα 
διακινούμενα εμπορεύματά τους και να καταβάλουν τους αναλογούντες δασμούς. 
Ακόμη περιλαμβάνονται και απαγορεύσεις για την προφύλαξη από μεταδοτικά νο-
σήματα. Η προκήρυξη είναι η ακόλουθη: 

«Κάτοικοι της Σπάρτης και του Μεσσηνιακού κόλπου.
Ειδοποιούμεν απαξάπαντας διερχομένους και εξερχομένους ότι κοινή γνώμη απά-

ντων ημών εψηφίσαμε τους συναδέλφους κυρίους καπ: Παναγιωτάκη Καπετανάκη, 
Ιάκωβον Κορνήλιον και Ιωάννην Λογοθέτην επιστάτας, επάνω εις όλας τας δογάνας 
της Σπάρτης από Αγίας Σιών έως Λιμένι Τσίμοβας καθώς και δι’ εκείνην του Αλμυρού 
δίδοντας προς την φιλογένειάν τους με ιδιαίτερον γράμμα μας κάθε πληρεξουσιότητα 
διά να διοικούν αυτάς τακτικώς. Όθεν από σήμερον και εις το εξής κάθε έμπορος και 
καπετάνιος από τους εντοπίους και ξένους θέλει λαμβάνει την άδειαν διά το φόρτωμα 
και ξεφόρτωμα των πραγματειών, και εις τους οποίους θέλει πληρώνει τα δικαιώματα 
της δογάνας κατά την ταρίφαν όπου ανά χείρας τους έχουν, όστις δε ήθελε φωρα-
θή από την σήμερον, ότι εφόρτωσε, ή εξεφόρτωσε πραγματείας άνευ της εγγράφου 
αδείας των ρηθέντων, του τοιούτου αι πραγματείαι ως κοντραπάντο (λαθρεμπόριο, 
δασμοκλοπία) θέλει παίρνονται από τους ρηθέντας επιστάτας μας. Από τον οίκον του 
Κυρίου Ιακώβου Κορνηλίου κατά το παρόν θέλει δίδονται αι άδειαι διά το φόρτωμα 
και ξεφόρτωμα και εις αυτόν θέλει πληρώνονται τα δικαιώματα.

Σας ειδοποιούμεν προσέτι ότι διά την κοινήν προφύλαξιν της υγείας, εμποδίζονται 
η έξοδος των καπεταναίων των καραβίων, ωσαύτως και των καραβοκυραίων των κα-
ϊκιών, χωρίς πρώτον να παρουσιάσωσιν τα χαρτία τους εις τους ρηθέντας επιτρόπους 
μας και να λάβωσι παρ’ αυτών την έγγραφον άδειάν των. Ωσαύτως εμποδίζεται και 
εις κάθε έμπορον να μην ημπορεί να πηγαίνη εις τα εισερχόμενα καράβια εις τους λι-
μένας μας ή καΐκια χωρίς πρώτον να λαμβάνουν την έγγραφον άδειαν των ρηθέντων. 
Όποιος δε ήθελε τολμήση να παραβή το παραμικρόν από όσα διατάττομεν εις την 
παρούσαν προκήρυξίν μας τον τοιούτον θέλει παιδεύσωμεν κατά νόμον αναλόγως του 
εγκλήματός του.

Εξεδόθη το παρόν εν Καλαμάτα 16 Δεκεμβρίου 1822. 
Κπτ: Γιάννης Μαυρομιχάλης, Νικολάκης Χρηστέας, Γιάννης Καπετανάκης, Διονύ-

σιος Τρουπάκης, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Γιώργης Ντουράκης.

Ο Ρουμπής και άλλοι Τουρκοβαρδουνιώτες

Στο ξεκίνημα της επανάστασης οι Τουρκοβαρδουνιώτες εγκατέλειψαν τα χω-
ριά τους και σε κατάσταση πανικού κλείστηκαν στο φρούριο της Τριπολιτσάς. Στα 
ερημωμένα Βαρδουνοχώρια εγκαταστάθηκαν πολλοί Μανιάτες, όπως στην Κουρ-

1209. Α. Χ. Ε. Β. Ε., φάκ. Χρ. Α. Κορνηλίου (Κουτί 92) και Σ τ α ύ ρ ο υ Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., Λακωνικαί 
Σπουδαί 15(2000)267.
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τσούνα, την άλλοτε έδρα του Μουσάγα, πήγαν οι Ξανθαίοι της Μηλιάς, οι Λιακαίοι 
και οι Γεωργουλιάνοι.

Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς και τη γενική σφαγή των Τούρκων, μικρό μέ-
ρος από τους Τουρκοβαρδουνιώτες σώθηκαν από φίλους τους Μανιάτες, μεταξύ 
δε αυτών ήταν οι Τζερεμαίοι, Μουργαίοι, Γκριγκαίοι, Μουρλαίοι, Κιζαρμαίοι και ο 
αρχηγός τους, ο Ρουμπής, που είχε πολεμήσει στο Βαλτέτσι και γνώρισε εκεί την 
ήττα.  Γυρίζοντας έμενε στην Κουρτσούνα και από εκεί δημιουργούσε προβλήματα 
με τις αρπαγές που έκανε στη Λακεδαίμονα, συμπράττοντας με Μανιάτες1210. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου του 1822 διαδόθηκε η φήμη ότι ήρθε 
η τουρκική αρμάδα στον Αργολικό κόλπο και οι Τουρκοβαρδουνιώτες βρήκαν ευ-
καιρία να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Σαράντα περίπου ένοπλοι συγκεντρώ-
θηκαν στην Πρίτσα (Παληόβρυση) και σκόπευαν να πολεμήσουν, όταν θα λάβαι-
ναν βοήθεια από τους Τούρκους του στόλου τους. Για το λόγο αυτό πολιορκήθηκαν 
από τους Έλληνες. Στην πολιορκία των Μπαρδουνιωτών στην Πρίτσα πήραν μέ-
ρος οι Γεώργιος και Μιχάλης Γιατράκος και ο Μπόγρης με ενόπλους από τα γειτο-
νικά χωριά Άρνα και Κοτσαντίνα (Σπαρτιά).

Στις 2 Οκτωβρίου 1822 ο Γεωργάκης Γιατράκος έγραψε στον αδελφό του Πα-
ναγιώτη, που ήταν στην Κορινθία, τα ακόλουθα: «...Εγώ ήμουν κινημένος μ’ εκα-
τό ανθρώπους και ερχόμουνα να πάω όπου έκανε χρεία στα ορδιά και με τούτη 
την περίσταση έμεινα. Δεν είναι λίγοι, εμαζωκτήκανε ο αθέρας της Παρδούνιας 
και είναι και οι επίλοιποι Μπαρδουνιώτες να μαζωκτούνε να κάμουνε άλλο Ανά-
πλι...». Εκφράστηκε το παράπονο ότι οι Μανιάτες που πήγαιναν εκεί, δεν βοηθού-
σαν, αλλά καθένας ενδιαφερόταν για δικές του υποθέσεις και γινόταν βοηθός των 
Τούρκων.

Ο Μιχαλάκης Γιατράκος έγραψε στον αδελφό του Παναγιώτη στις 6 Οκτωβρί-
ου 1822 ότι έπρεπε να στείλει στην Πρίτσα λαγουμητζήδες, για να τους ανατινά-
ξουν τα σπίτια στα οποία έμεναν και να τελειώσουν με αυτούς γρήγορα.

Τελικά ο Ρουμπής σκοτώθηκε μαζί με τους άλλους εξεγερμένους και με τον 
τρόπο αυτό έληξε άδοξα η κινητοποίηση των Τουρκοβαρδουνιωτών1211.

Φαίνεται ότι και μετά από την αποστασία του Ρουμπή και άλλων Τουρκοβαρ-
δουνιωτών παρέμειναν μερικοί ακόμη. Όπως ανέφερε στις 22 Φεβρουαρίου 1825 ο 
Γεώργιος Γιατράκος, μετά την απόβαση των Αιγυπτίων στη Μεθώνη, μερικοί Τουρ-
κοβαρδουνιώτες από το Γύθειο με πλοίο πήγαν στη Μεθώνη και ακολούθησαν τον 
Ιμπραήμ στις εκστρατείες του. Εκείνον τον καιρό δημιουργήθηκε ο φόβος μήπως 
γίνει απόβαση στο Έλος1212.

1210. Γε ρ α σ ί μ ο υ  Κ α ψ ά λ η, Η Βαρδούνια και οι Τουρκοβαρδουνιώτες, Πελοποννησιακά 
2(1957)123.

1211. Α θ. Θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήναι, ό.π., τόμ. Ά , σ. 148-150, τόμ. Β́ , σ. 20 
έγγρ. 83/59, σσ. 66 (έγγρ. 247/223), 67 (έγγρ. 249-225), 71 (έγγρ. 257/233), 200-1, 370 κ.ε.,

1212. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτελ., φάκ. 8, έγγρ. 156 της 22 Φεβρουαρίου 1825.
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Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1822 ο Ομέρ Βρυώνης, έχοντας μαζί του και τον 
Κιουταχή (Μεχμέτ Ρεσίτ), ξεκίνησε από την Άρτα την εκστρατεία του για το Μεσο-
λόγγι1213 με 8.000 και πλέον στρατιώτες. Στην κάθοδό του, όπως περίμενε, δεν βρή-
κε αντίσταση, διότι οι τοπικοί καπετάνιοι Γεώργιος Βαρνακιώτης, Γώγος Μπακό-
λας κ.ά. είχαν ήδη προσκυνήσει. Ο Ομέρ Βρυώνης στην πορεία του διέδιδε1214 ότι: 
«…έχει διαταγήν και πληρεξουσιότητα του κραταιού αυτού κυριάρχου Σουλτάνου να 
συγχωρήση αυτοίς τας μέχρι της ώρας εκείνης εκνόμους και ανοήτους πράξεις κατά 
των καθεστώτων φθάνει μόνον, να καταθέσωσι τα όπλα και να αναλάβουν τας συνή-
θεις ειρηνικάς εργασίας αυτών, διαφορετικά, ας είναι το κρίμα στο λαιμό τους δι’ όσα 
κακά θα πάθουν δια την παρακοήν των αυτήν…». 

Ο Ομέρ Βρυώνης πέρασε χωρίς προβλήματα το Αγρίνιο (Βραχώρι) και πλησι-
άζοντας το Αιτωλικό (Ανατολικό) βρήκε μικρή αντίσταση στο Κεφαλόβρυσο, την 
οποία με μεγάλη ευκολία εξουδετέρωσε. Στις 25 Οκτωβρίου έφθασε μπροστά στο 
Μεσολόγγι, όπου βρήκε τα γύρω χωριά να καίγονται από τους ίδιους τους Έλληνες 
μετά από σύσταση του επισκόπου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου1215. Κατόπιν τρία πλοία 
του Γιουσούφ από την Πάτρα κατέπλευσαν στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 
και ο αποκλεισμός τής πόλης ολοκληρώθηκε.

Την άμυνα του Μεσολογγίου είχε οργανώσει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 
Ενισχύθηκε το τείχος, καθαρίστηκε η τάφρος που περιέβαλε την πόλη και απομα-
κρύνθηκαν τα γυναικόπαιδα, τα οποία εστάλησαν για ασφάλεια στην Πελοπόν-
νησο ή στα γύρω νησιά. Στην πόλη του Μεσολογγίου κλείστηκαν ο τοπικός καπε-
τάνιος Θανάσης Ραζηκότσικας, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Γεώργιος Κίτσιος, που 
διέθεταν μόνο 350-500 μαχητές, η δύναμη όμως αυτή δεν ήταν επαρκής για την 
αποτελεσματική άμυνα της πόλης. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε επειγόντως βοήθεια 
από την Πελοπόννησο, που ανταποκρίθηκε με προθυμία και άρχισαν αμέσως οι 
ετοιμασίες. 

Επί δύο ημέρες οι πολιορκητές έκαναν επιθέσεις και κανονιοβολούσαν την πόλη, 
κατόπιν έγινε σύσκεψη για την πορεία του αγώνα τους. Ο Κιουταχής και ο Γιουσούφ 
πίστευαν ότι έπρεπε να γίνει αμέσως έφοδος για να καταληφθεί το φρούριο. Αντίθε-

1213. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 228 κ.ε. Κ α ν . Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , ό.π., τόμ. Β́ , σ. 86 κ.ε. Ν. Δ. 
Μ α κ ρ ή,  Ιστορία του Μεσολογγίου, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, 24 κ.ε. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 192 
κ.ε. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Ά , σσ. 456 κ.ε. και 485 κ.ε. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ε΄, 
σ. 231 κ.ε. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Πετρόμπεης εις το Μεσολόγγι, Λακωνικαί Σπουδαί 4(1979)262.

1214. Ν. Δ. Μ α κ ρ ή, ό.π., σ. 24-25.
1215. Σε επιστολή του ο επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος από την Πίζα της Ιταλίας έγραφε: «…

Οι Τούρκοι όταν δεν εύρωσι κατοίκους δεν εμπορούν να σταθούν αυτού και όσοι πολλοί και αν έλθουν, 
όλοι θέλουν χαθή, όταν ο τόπος είναι έρημος και τους κτυπάτε κλέφτικα και εις τοποθεσίας ωφελίμους δι’ 
εσάς… Οι Ρώσοι έκαψαν την Μόσχα και έσωσαν την πατρίδα των…». Ν. Δ. Μ α κ ρ ή, ό.π., σ. 26. Αντίθετα 
αναφέρεται ότι τα γύρω του Μεσολογγίου χωριά τα έκαψαν οι Τούρκοι. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ,  ό.π., σ. 193.
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τα, ο Ομέρ Βρυώνης ήταν της γνώμης ότι με την ήπια τακτική που ακολουθούσε θα 
απέφευγε την αιματοχυσία και τις απώλειες των στρατιωτών του. Ήθελε ακόμη την 
πόλη ανέπαφη για να στρατοπεδεύσει, διότι ήδη είχε αρχίσει το κρύο και θα ακολου-
θούσε ο χειμώνας. Άλλωστε δεν έβλεπε ότι μπορούσε να υπάρξει άλλη έκβαση από 
την επιβολή του, διότι όλοι οι γύρω οπλαρχηγοί είχαν υποκύψει.

Ο Ομέρ Βρυώνης κάλεσε το Βαρνακιώτη, που είχε παραμείνει στο πλευρό του, 
να γράψει στους Έλληνες και να τους προτείνει συνθηκολόγηση. Αρχικά όμως οι 
πολιορκημένοι δεν έδωσαν απάντηση.

Ο Μάρκος Μπότσαρης διείδε ότι μόνο με μακρόχρονες διαπραγματεύσεις για 
παράδοση θα μπορούσαν οι Έλληνες να κερδίσουν τον απαιτούμενο χρόνο, μέχρι 
να φθάσουν από την Πελοπόννησο ενισχύσεις. Γι’ αυτό άρχισε τις συζητήσεις και 
με μύριες προφάσεις τις παρέτεινε. Στις 5 Νοεμβρίου συμφωνήθηκε σε οκτώ ημέ-
ρες να παραδοθεί το κάστρο, αφού απομακρυνθούν οι τριακόσιες εύπορες οικο-
γένειες. Με την πρόφαση δε ότι δεν πρέπει οι ασθενέστεροι της πόλης να αντιλη-
φθούν τις συμφωνίες, συνεχίστηκαν οι εργασίες στα τείχη και στην τάφρο με την 
ανοχή των Τούρκων. Στις δύσκολες ημέρες του αποκλεισμού του Μεσολογγίου 
έφθασαν Επτανησιακά πλοία και έφεραν τρόφιμα και πυρομαχικά στους πολιορ-
κημένους. Προηγουμένως είχαν προμηθευτεί λίγα εφόδια και από ένα τουρκικό 
πλοίο που μετέφερε στρατιώτες με τα λάφυρά τους από την πολιορκία της Πάτρας 
και προσάραξε στα ρηχά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Στρατιώτες του 
Δημ. Μακρή πήγαν με μονόξυλα και αιχμαλώτισαν τους Τούρκους τους οποίους 
σκότωσαν και μετέφεραν τα υπάρχοντα εφόδια στην πόλη1216.

Παράλληλα ο Γιουσούφ1217 από την Πάτρα, που είχε αποκλείσει το Μεσολόγγι 
από τη θάλασσα, δεν συμφωνούσε με τη διαλλακτική πολιτική του Ομέρ Βρυώνη 
και με τη βεβαιότητα ότι η πόλη θα υποχρεωθεί τελικά να υποκύψει, απαίτησε εγ-
γράφως τους όρους της παράδοσης. Ειδοποίησε το λαό του Μεσολογγίου ότι: «…
αν ήθελε να μην αποτεφρωθή η πόλις όλη και γίνη τάφος όλων των εν αυτή αθώων, 
να του παραδώση τον πρόεδρον (Αλ. Μαυροκορδάτο), τους άρχοντας, τους οπλαρ-
χηγούς και ανά δύο Χριστιανούς δι’ έκαστον Τούρκον των εν τω επί των εκβολών του 
Φίδαρη πεσόντι τουρκικού πλοίου συλληφθέντων και θανατωθέντων· απήτη δε παρά 
του λαού και αποζημίωσιν των διαρπαγέντων επί του πλοίου και απόδοσιν όλων των 
εξ αρχής της επαναστάσεως οφειλομένων τη Πύλη φόρων…». Η συμπεριφορά τού 
Γιουσούφ έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες να καθυστερήσουν στις διαπραγμα-
τεύσεις, θέτοντας σε αμφιβολία τις προτάσεις του Ομέρ Βρυώνη.

Στις 8 Νοεμβρίου φάνηκαν έξι Υδραϊκά πλοία υπό τον Λάζαρο Παναγιώτα και 
τέσσερα Σπετσιώτικα υπό τον Νικολ. Γ. Κούτση. Από τους Τούρκους θεωρήθηκαν 
ότι ήρθαν να μεταφέρουν τους Μεσολογγίτες στο Μοριά και δεν ανησύχησαν ιδι-
αίτερα από την παρουσία τους. Τις επόμενες ημέρες έφθασαν Πελοποννησιακά 

1216. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 194.
1217. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 232.
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στρατεύματα στον Άραξο για να μεταφερθούν στο Μεσολόγγι. Στις 14 όμως του 
μηνός αποβιβάστησαν οι Πελοποννήσιοι1218 υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη1219, 
συνοδευόμενο από τους Ηλία Σαλαφατίνο, Γαλάνη Κουμουνδουράκη1220, Βασίλειο 
Πολιτάκο1221, Ιωάννη Λογοθέτη1222, Παναγιώτη Μηχανίδη1223 και Γεώργιο Δραγω-
νάκο-Γρηγοράκη1224 με μικρή δύναμη συνολικά 32 Μανιατών, τον Ανδρέα Ζαΐμη 
και τον Κανέλλο Δεληγιάννη με σημαντική δύναμη. Αργότερα στις 17 Δεκεμβρίου 
ήρθε συμπληρωματικά και άλλη βοήθεια με τον Ανδρέα Λόντο1225.

1218. Η συνάντηση των διαφόρων Πελοποννησιακών σωμάτων έγινε στις 8 Νοεμβρίου στο χωριό 
Ριόλος της Αχαΐας και η επιβίβαση στα πλοία από τον όρμο Καραβοστάσι που βρίσκεται στο ακρωτήριο 
Άραξος (Πάπας). Ως ημέρα αποβίβασης στο Μεσολόγγι αναφέρεται η 11η Νοεμβρίου.  Κ α ν. Δ ε λ η -
γ ι ά ν ν η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 86. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 233. Για την ημέρα αποβίβασης στο Με-
σολόγγι βλέπε: Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η,  Ο Πετρόμπεης στο Μεσολόγγι, ό.π., σ. 266. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η πρώτη 
πολιορκία του Μεσολογγίου κατά περιγραφή αυτόπτου, Μνημοσύνη 11(1988-1990)291, όπου αναφέρε-
ται: «…Και ούτω κοινή γνώμη των αρχηγών εκλέγουν στρατηγόν τον Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην επάνω εις 
εν σώμα συγκείμενον από χιλίους περίπου Έλληνας, οι οποίοι την κδ΄ του παρελθόντος (εννοεί Δεκεμβρίου) 
επέβησαν εις πέντε πλοία…».

1219. Με την κινητοποίηση που έγινε στη Μάνη ξεκίνησαν ακόμη ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 
και ο Γιαννιός Καπετανάκης, αλλά στη Γαστούνη πήραν εντολή να μείνουν εκεί και να ασχοληθούν με τον 
εφοδιασμό σε τρόφιμα της πόλης του Μεσολογγίου. Σε αίτηση του Γιαννιού Καπετανάκη της 2 Νοεμβρί-
ου 1846 αναφέρεται ότι μετά την εκστρατεία στην Αργολίδα, «…Επομένως εδιατάχθημεν ομού με τον ποτέ 
Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην και απήλθομεν εις Λακωνίαν και Μεσσηνίαν προτρέποντες και υποχρεώνοντες 
ανθρώπους να εκστρατεύσουν δια να δώσωμεν βοήθειαν εις Μεσολόγγιον, πνέον τότε τα λοίσθια, οπού και 
εκστρατεύσαμεν υπέρ τους 350 Λάκωνας και Μεσσηνίους· αλλ’ αφού εφθάσαμεν εις Γαστούνην απαντή-
σαμεν ετέραν διαταγήν, ήτις μας διέταττε να διευθύνωμεν εις Μεσολόγγι, όσον περισσοτέρους ηδυνάμεθα 
στρατιώτας και ημείς να αναμείνωμεν εις Γαστούνην δια την ευταξίαν και ως επί το πλείστον να υποχρεώ-
νομεν ανθρώπους δια να απέρχονται εις Μεσολόγγιον…». Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. 7, έγγρ. 32038. Μια 
άλλη πληροφορία μας λέγει: «Είχε διορίσει η Κυβέρνησις κατ’ αίτησίν μας τον Κωνσταντίνον Μαυρομιχά-
λην με διαταγήν εις τον Σισίνην και ήλθεν εις την Γαστούνην, δια να μας στείλη εις το Μεσολόγγι όσον αλεύρι 
δυνηθή και αγελάδια διά κρέας, οι οποίοι εφόρτωσαν ένα Γαλαξιδιώτικο πλοίο αμέσως να στείλουν, αλλ’ ως 
εκ των μεγάλων τρικυμιών και του βαρυτάτου εκείνου χειμώνος δεν ηδυνήθη να έλθη και εναυάγησεν εις το 
Κουνουπέλι πλησίον και μόλις διεσώθηκαν οκτώ ναύται πλέοντες, τα δε αγελάδια υπέρ τα εκατόν και άλλα 
τόσα κριάρια έμειναν εις το Κουνουπέλι και εχάθησαν όλα…». Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 95.

1220. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 235. Ν. Μ α κ ρ ή, ό.π., σ. 28. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 
(αρχείο Γιατράκου) φάκ. Β́ , έγγρ. 254 της 6 Ιαν. 1833. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ,  Οι Γιατράκοι του 1821, 
Αθήναι 2001, τόμ. Β́ , σ. 76. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 255. Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης δεν πήρε 
μερίδιο από τα λάφυρα του Ναυπλίου, διότι βρισκόταν στο Μεσολόγγι και τον λησμόνησαν. Αργότερα 
του έβγαλαν ένα μικρό μερίδιο, που έπρεπε να του παραχωρήσει κάθε επαρχία. 

1221.  Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, Λακωνικαί Σπουδαί  19(2010)318.
1222. Ήταν ο γραμματικός του Πετρόμπεη από τις Γαϊτσές. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 138, έγγρ. 187 της 22 

Νοεμβρίου 1825.
1223. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 6, έγγρ. 133 της 30 Απριλίου 1823.
1224. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 53, έγγρ. της 4 Φεβρουαρίου 1825.
1225. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 88.
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Η παρουσία στο πολιορκημένο Μεσολόγγι του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη ανέ-
βασε ψηλά το ηθικό των αμυνομένων. Μπορεί ο Πετρόμπεης1226 να μη διέθετε τις 
ικανότητες που είναι απαραίτητες σε στρατιωτικό ηγέτη, αλλά ήταν πάντα πρόθυ-
μος να βρεθεί μπροστά για να δώσει το παράδειγμα και στους άλλους.

Αφού λύθηκε ο από θαλάσσης αποκλεισμός τού Μεσολογγίου, εισήλθαν στην 
πόλη μερικά στρατιωτικά σώματα από τη Στερεά Ελλάδα, όπως ο Γεώργιος Τσό-
γκας, ο Θεόδωρος Γρίβας, ο Δημ. Μακρής κ.ά.

Όταν ενισχύθηκε η φρουρά του Μεσολογγίου, δόθηκε από τους πολιορκημένους 
η απάντηση στους Τούρκους ότι τώρα ελάτε να πάρετε την πόλη μόνοι σας. Κατόπιν 
αυτού άρχισε ο κανονιοβολισμός και οι συχνές ανεπιτυχείς επιθέσεις των εχθρών.

Στους πολιορκημένους καλλιεργήθηκε η ιδέα να χτυπήσουν τους εχθρούς από 
τα νώτα, για να ανακουφίσουν την πόλη και παράλληλα να καταστήσουν δυσχερή 
τον εφοδιασμό τού εχθρού με τρόφιμα από τη γύρω περιοχή και να διακόψουν την 
επικοινωνία του με την Ήπειρο. Με σκοπό να υπάρξει συμμετοχή και των κατοίκων 
του Ξηρομέρου αποφασίστηκε να πάει εκεί ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1227, του 
οποίου το κύρος θα μπορούσε να επηρεάσει τους κατοίκους της περιοχής. Στις 24 
Δεκεμβρίου ο Πετρόμπεης με τον Ηλία Σαλαφατίνο, το Γαλάνη Κουμουνδουράκη 
και τους λίγους Μανιάτες, καθώς και ο Τσόγκας με τους δικούς του στρατιώτες, 
συνολικά 500 τον αριθμό, επιβιβάστηκαν σε πλοία, τέσσερα Υδραϊκά και ένα Σπε-
τσιώτικο, προκειμένου να μεταβούν όλοι στην περιοχή του Αστακού (Δραγαμέ-
στου) για να παρενοχλούν τους Τούρκους και το Βαρνακιώτη, ο οποίος ήταν εκεί 
και συγκέντρωνε τρόφιμα για τους εχθρούς. 

Την ίδια ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, ο γραμματικός του Δ. Μακρή, Αθα-
νάσιος Καραβίτης, με δύο ακόμη συντρόφους του πήγαινε με μονόξυλο στο Ανα-
τολικό. Ένας ένοπλος (ο Γιάννης Γούναρης1228) από την ξηρά, στη θέση Άσπρη 
Αλυκή, τους φώναξε ότι θέλει να τους μιλήσει. Όταν πλησίασαν τους είπε ότι είναι 
κυνηγός στην υπηρεσία του Ομέρ Βρυώνη και γνωρίζει ότι εκείνο το βράδυ θα γίνει 

1226. Ο Πετρόμπεης όταν πληροφορήθηκε τη δολοφονία του Παναγιώτη Κρεββατά, που θεωρήθη-
κε έργο των Γιατράκων, έγραψε  στις 8 Δεκεμβρίου στον Παναγιώτη Γιατράκο τα ακόλουθα: «...ελυπήθην 
πολλώ μάλλον διά την απροσδόκητον δολοφονίαν εκείνου του ζηλωτού ευπάτριδος Π. Κρεββατά. Ήξευρε 
όμως ότι, ει μεν, ως άδεται, ενέχεται τινάς της οικογενείας σου εις αυτήν την κοινοβλαβεστάτην δολοφονίαν, 
όχι μόνον αμαυρώσατε όλοι τας λαμπράς εκδουλεύσεις, αλλά και την πατρίδα κυρίως εβλάψατε. Ει δε και εί-
σθε αθώοι, πρέπει να ανακαλύψετε τους κυρίως φονείς και, οποιοιδήποτε και εάν είναι να τους καταδικάσητε 
οι ίδιοι εις ποινήν θανάτου, τότε σε βεβαιώνω ότι το όνομά σας θέλει λαμπρυνθή...». ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 
005, φάκ. Β́ , έγγρ. 226 της 8 Δεκεμβρίου 1822 και Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, τόμ. 
Β́ , σ. 68.

1227. Ο Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η ς, ΄Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, Μνημοσύνη 11(1990)287-8, 
γράφει: «…ο βαρύς χειμών και ο υπερκερωτικός ελιγμός δυνάμεων υπό τον Πετρόμπεη, που είχαν σταλεί για 
το σκοπό αυτό στον όρμο του Δραγαμέστου - σημερινός Αστακός – ανάγκασε τους Πασάδες να λύσουν την 
πολιορκία του Μεσολογγίου την 31 Ιανουαρίου και να αναχωρήσουν κατησχημμένοι στο Βραχώρι (Αγρί-
νιο)…».

1228. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 239.
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έφοδος εναντίον του Μεσολογγίου1229. Οι Τούρκοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν το 
γεγονός, ότι οι Έλληνες θα ήταν εκείνη την ώρα στην εκκλησία. Γι’ αυτό έπρεπε να 
σπεύσουν να ενημερώσουν τους αρχηγούς τους. 

Μετά από αυτό ειδοποιήθηκαν αμέσως να γυρίσουν από τα πλοία ο Πετρό-
μπεης με τους άλλους που ήθελαν να πάνε στον Αστακό (Δραγαμέστο)1230. Ακό-
μη έκλεισαν τις εκκλησίες και πήγαν όλοι στα τείχη, περιμένοντας την τουρκική 
έφοδο. Η δύναμη των Ελλήνων έφθανε τότε τους 2250 ενόπλους1231. Η επίθεση 
ήταν σφοδρή και πολύωρη, δεν είχε όμως ευνοϊκή έκβαση για τους επιτιθέμενους 
και παράλληλα οι νεκροί και τραυματίες υπολογίστηκαν σε 500. Από την πλευρά 
των Ελλήνων υπήρξαν 4 νεκροί. Μετά από αυτή την αποτυχία οι Τούρκοι δεν είχαν 
άλλη λύση, από το να επιστρέψουν στη βάση τους ταπεινωμένοι. Ο χειμώνας, η έλ-
λειψη στέγης, η δυσκολία προμήθειας τροφίμων και πολεμοφοδίων τους υποχρέω-
νε επιτακτικά να γυρίσουν πίσω. 

Κατόπιν της λαμπρής αυτής νίκης ετοιμάστηκε πάλι η εκστρατεία στο Ξηρόμε-
ρο. Ο Πετρόμπεης1232 με τον Τσόγκα, τους Γριβαίους και με τις νέες ενισχύσεις που 
έλαβε κατόπιν από τον Ηλία Κατσάκο και Παν. Κοσονάκο1233 με 100 περίπου Μα-
νιάτες μαχητές και τον Αθανάσιο Κυριακό με άλλους τόσους Καλαματιανούς, πή-
γαν στο Δραγαμέστο και άρχισαν να παρενοχλούν τους Τούρκους από την Κατοχή 
ως το Μαχαλά. Ο Βαρνακιώτης1234, που ήταν σε εκείνη την περιοχή και προμήθευε 
με τρόφιμα τους Τούρκους, αναγκάστηκε να καταφύγει στον Κάλαμο, όπου είχε 
προηγουμένως στείλει την οικογένειά του. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν ότι ξεση-

1229. Ο Π. Π. Γε ρ μ α ν ό ς,  ό.π., σ. 198, αναφέρει ότι την είδηση για επικείμενη έφοδο εναντίον τού 
Μεσολογγίου έδωσε ο Γώγος Μπακόλας.

1230. Ο Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 99, γράφει ότι οι Μανιάτες και ο Τσόγκας δεν πρό-
λαβαν να γυρίσουν στο Μεσολόγγι πριν από το πρωΐ, που ήδη είχε τελειώσει η μάχη. Εφημερίδα Αθηνών 
«Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς», αριθ. φ. 39 της 18 Μαρτίου 1843, σ. 1. Ο Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η ς,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 235, 
γράφει ότι: «…και εξήλθον ως 100 υπό τον Γρίβαν, τον Τσαλαφατίνον και τον Κουμουνδουράκην…». 

1231. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 236.
1232. Π. Π. Γε ρ μ α ν ο ύ, ό.π., σ. 197-8.
1233. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 485. Αναφέρεται ότι με τον Ηλία Κατσάκο ήσαν 150. Υπάρ-

χουν ενδείξεις ότι από τους Μανιάτες στη Ρούμελη ήταν παρόντες ο Μιχ. Βαρκλαντής από τους Δολούς, 
ο Βενετσάνος Κετσέας από τους Δολούς, ο Βασ. Κουμουντουρέας από τη Λαγκάδα, ο Παύλος Λεάκος, 
ο Μερμηγκέας ο οποίος είχε μαζί του στρατιώτες από τον Κάμπο και την Οροβά (Άγιος Βασίλειος), ο 
Περδικαράκος, ο Γιώργος Πουλημενέας, ο Πέτρακας Σκανδάλης από το Οίτυλο, ο Δημήτριος Τσουπρα-
κάκης και 11 Σελιτσάνοι. Ακόμη ο Σκλαβέας από τους Δολούς, ο οποίος έχασε εκεί τη ζωή του. Α. Ε. Π., 
βιβλ. 15, σ. 144.

1234. Ο Γιωργάκης Νικολού-Βαρνακιώτης στις 22 Ιουνίου 1823 απευθύνθηκε στη Βουλή των Ελλή-
νων, διαμαρτυρόμενος για τις εναντίον του συκοφαντίες και ανέφερε ότι αυτός ήταν στο Δραγαμέστο, 
όταν αποβιβάστηκε ο Πετρόμπεης, ο οποίος του έστειλε δύο καπεταναίους και του ζήτησε να συνα-
ντηθούν. Τους είπε ότι θα πάει πρώτα στον Κάλαμο να εξασφαλίσει την οικογένειά του και μετά θα τον 
συναντήσει. Τον χτύπησαν όμως οι Χασαπαίοι κλπ. και ματαιώθηκε η συνάντησή τους. Α. Ε. Π., βιβλ. 9, 
σ. 198-200. 
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κώθηκαν οι κάτοικοι του Βάλτου και έχουν αποκλείσει τα στενά του Μακρυνόρους 
και τάχυναν την υποχώρησή τους προς το Αγρίνιο (Βραχώρι).

Στο Ελληνικό στρατόπεδο δημιουργήθηκε πρόβλημα από την έλλειψη χρημά-
των, διότι ο στόλος έμενε απλήρωτος και τα απαιτούμενα δεν υπήρχαν στο Μεσο-
λόγγι. Η κυβέρνηση ήθελε για την πληρωμή του στόλου να διαθέσει τα χρήματα 
από τα λάδια της Κορώνης, αλλά αυτά τα είχε κατακρατήσει ο Ιωάννης-Κατσής 
Μαυρομιχάλης. Ο Πετρόμπεης, αδελφός του Κατσή, του έγραψε και παρέδωσε 
30.000 γρόσια και λύθηκε το πρόβλημα1235. 

Η συμμετοχή των Μανιατών αρχικά ήταν ολιγάριθμη, αλλά η παρουσία του Π. 
Μαυρομιχάλη μεταξύ των αμυνομένων έδωσε τη βεβαιότητα της νίκης και ανέβα-
σε το ηθικό των Ελλήνων1236. Ο Πετρόμπεης, ο οποίος κατά το έτος αυτό είχε θρη-
νήσει το θάνατο του γιού του Ηλία στα Στύρα της Ευβοίας και του αδελφού του 
Κυριακούλη στη Σπλάντζα της Ηπείρου, δεν δίστασε να διακινδυνεύσει και τη δική 
του ζωή και να κλειστεί στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, προκειμένου να αγωνιστεί 
για τη νίκη των ελληνικών όπλων.

Στα μέσα Ιανουαρίου 1823 έγινε προσπάθεια από ένα μέρος των Τούρκων να πε-
ράσουν προς τα Τρίκαλα, αλλά τους ανέκοψε ο Καραϊσκάκης και αναγκάστηκαν να 
γυρίσουν πίσω. Στις 28 Ιανουαρίου ντροπιασμένοι άφησαν το Βραχώρι και πήραν το 
δύσκολο δρόμο της επιστροφής στις βάσεις τους. Υποχρεώθηκαν όμως να περάσουν 
από το Μακρυνόρος, όπου αντιμετώπισαν ελληνικές ενέδρες και μετά από ταλαιπω-
ρίες έφθασαν στις 30 του μηνός στα παράλια του Αμβρακικού κόλπου.

Κατά την επιστροφή των Πελοποννησίων στην Τριπολιτσά, ο Πετρόμπεης1237 
πληροφορήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος εμφυλίου πολέμου μεταξύ των Μαυρομιχα-
λαίων και του Μούρτζινου και από την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) που αποβιβάστηκε 
κατευθύνθηκε στην Καλαμάτα.

Ο Γεώργιος Κουντουριώτης1238 σε γράμμα του της 19 Φεβρουαρίου 1823 προς 
τον αδελφό του Λάζαρο ανέφερε: «…ο αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης και ο Αναγνω-

1235. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Πετρόμπεης στο Μεσολόγγι, Λακωνικαί Σπουδαί 4(1979)278. Στις 14 
Δεκεμβρίου 1822 η Πελοποννησιακή Γερουσία κατηγόρησε τους Μανιάτες στους προκρίτους της Ύδρας: 
«…κατά δυστυχίαν σήμερον πληροφορείται (η Γερουσία) ότι οι Μανιάται, διαφόρους άλλας εργαζόμενοι κα-
ταχρήσεις εις την Πελοπόννησον, εχώρησαν έως εις την ανομίαν και αφιλοπατρίαν, τόσον ώστε απεφάσισαν 
να καταφάγουν και αυτά τα εθνικά λάδια· όθεν και τα επώλησαν οι καπεταναίοι των εις Καλαμάταν, και 
μήτε θέλουν να αισθανθούν πόσα κακά προξενούν εις την πατρίδα γινόμενοι παραίτιοι της επιστροφής των 
καραβίων…». Α ν τ . Λ ι γ ν ο ύ , ό.π., τόμ. Η΄, σ. 669.

1236. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 96. Ο δε Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς,  ό.π., τόμ. Ά , σ. 456-7, ο 
οποίος μεροληπτεί εναντίον των Μανιατών, παραδέχεται: «…Ο δε Π. Μαυρομιχάλης, αν και χωρίς 
δύναμιν όπλων, ηδύνατο να χρησιμεύση μόνον διά τ’ όνομά του εις την δυτικήν Ελλάδα…». Ακόμη 
αναφέρει ότι η Κυβέρνηση απείλησε τον Ηλία Χρυσοσπάθη, επειδή ο Κατσής Μαυρομιχάλης ιδιοποιή-
θηκε τα λάδια της Κορώνης, ότι: «...εάν αποκατασταθεί η πατρίς, η Σπάρτη θέλει θεωρηθή ως ανθελλη-
νίζουσα αν οι Σπαρτιάται δεν αλλάξουν διάθεσιν...». 

1237. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, Μνημοσύνη 11(1990)290, στιχ. 77 κ.ε.
1238. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ  και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Ά , σ. 138.
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σταράς εμίσευσαν διά την Καλαμάταν επί σκοπώ να καθησυχάσουν τον Μούρτζινον 
με την φατρίαν τού Πετρόμπεη, διότι ήνοιξαν τουφέκι και πολεμούν προς αλλήλους· 
το όργανον όμως αυτού του εμφυλίου πολέμου είναι η φατρία του Κολοκοτρώνη, ως 
αυτός λέγη…».

Βυζαντινός ναός του Αγίου Πέτρου στη Μεγάλη Καστάνια.
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Ο πύργος της οικογενείας Δουράκη στη Μεγάλη Καστάνια.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Η Β́  Εθνοσυνέλευση του Άστρους

Οι εκλογές των πληρεξουσίων1239 για τη συμμετοχή τους στη Β́  Εθνοσυνέλευ-
ση προκηρύχθηκαν από την Κυβέρνηση για τις 9 Νοεμβρίου 1822. Τόπος συγκέ-
ντρωσης των πληρεξουσίων ορίστηκε το Ναύπλιο. Παράλληλα εκλογές προκήρυξε 
και η Πελοποννησιακή Γερουσία1240 και κάλεσε τους πληρεξουσίους να συνέλθουν 
στην Τρίπολη. Την κυβέρνηση έλεγχαν οι πολιτικοί και την Πελοποννησιακή Γε-
ρουσία οι στρατιωτικοί. Μεταξύ των αντιπάλων φατριών έγιναν συγκρούσεις και 
από κάθε επαρχία πήγαν στη συνέλευση πληρεξούσιοι1241 και από τις δύο παρατά-
ξεις, διεκδικώντας κάθε μια την αποκλειστική είσοδό της στη συνέλευση.

Την είσοδο στο Ναύπλιο των κυβερνητικών πληρεξουσίων δεν επέτρεψε ο 
φρούραρχος Δημήτριος Πλαπούτας1242, ο οποίος ήταν με τους στρατιωτικούς που 
ήθελαν τη συγκέντρωση στην Τρίπολη. Οι πολιτικοί1243 με τον Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη, τους προκρίτους της Πελοποννήσου, τους Νησιώτες και τους Ρουμελιώ-
τες συγκεντρώθηκαν στο Άστρος της Κυνουρίας, που ήταν και έδρα της Κυβέρνη-
σης1244. Οι στρατιωτικοί κατευθύνθηκαν στο Ναύπλιο, αλλά με τη μεσολάβηση των 

1239. Από κάθε επαρχία εκλέγονταν πληρεξούσιοι και παραστάτες. Οι πληρεξούσιοι θα συμμετεί-
χαν μόνο στη συνέλευση. Οι παραστάτες προορίζονταν για την εθνοσυνέλευση, αλλά στη συνέχεια θα 
παρέμεναν και ως βουλευτές. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 498. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. 
Ά , σ. 289. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 202 κ.ε. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, τόμ. ΣΤ΄, σ. 386 κ.ε.

1240. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124.
1241. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 24.
1242. Ο Δημήτριος Πλαπούτας δεν τους δέχτηκε στο Ναύπλιο, στο οποίο ήταν φρούραρχος, προφα-

σιζόμενος ότι έχει τέτοια εντολή από τα άρματα της Πελοποννήσου, διότι η Συνέλευση θα έπρεπε να γίνει 
στην Τρίπολη. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 123. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), 
φάκ. Β́ , έγγρ. 262, της 19 Φεβρουαρίου 1823. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήνα 2001, 
τόμ. Β́ , σ. 79, αριθ. 286 (262)..

1243. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 269-70. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 292. Με 
τους πολιτικούς ήταν 150 πληρεξούσιοι και 6.000 στρατιώτες, ενώ με τους στρατιωτικούς ήταν 40 πλη-
ρεξούσιοι και 800 στρατιώτες.

1244. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 497.
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νησιωτών1245 πήγαν όλοι στο Άστρος. Οι πολιτικοί κατασκήνωσαν στα Αγιαννίτικα 
Καλύβια1246. Πλησίον αυτών στα Μελιγγιώτικα η Μελιγκίτικα Καλύβια, που τους 
χώριζε μόνο ένα ρέμα, κατασκήνωσαν οι στρατιωτικοί με το Δημήτριο Υψηλάντη, 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Οδυσσέα Ανδρούτσο, Διονύσιο Μούρτζινο, Αναγνωσταρά 
Παπαγεωργίου κ.ά. Μεταξύ των δύο αντιπάλων υπήρχε καχυποψία και όπως αναφέ-
ρεται, ο Αναγνωσταράς είχε προτείνει να τους σκοτώσουν.

Από τις 29 Μαρτίου μέχρι 18 Απριλίου 1823 έγινε η συνέλευση, στην οποία πρό-
εδρος εκλέχτηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, αντιπρόεδρος ο Βρεσθένης Θεο-
δώρητος και Αρχιγραμματέας ο Θεόδωρος Νέγρης1247. 

Η επιτροπή1248, που εκλέχτηκε να ελέγχει τα πρωτόκολλα εκλογής των παραστα-
τών, ενέκρινε τους ομόφρονες των πολιτικών και απέρριπτε τους αντιφρονούντες.

Από τη Μάνη πήραν μέρος ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1249, ο ιατρός Αναστάσι-
ος Κορνήλιος, ο Πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος Παγώνης, ο Πιέρος Μπεηζαντές Γρηγο-
ράκης1250 και ο ιερέας και οικονόμος του Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος1251. Στη 
Δυτική Μάνη η εκλογή έγινε σύμφωνα με την επιθυμία του Πετρόμπεη, όπου φαίνεται 
ότι ο Δ. Μούρτζινος υποχώρησε και δεν εκλέχτηκε ως πληρεξούσιος, αλλά περιορί-
στηκε να παραβρεθεί στη συνέλευση ως εκπρόσωπος των όπλων της Μάνης1252. Στη 

1245. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 25.
1246. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 501-2.
1247. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 25. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124. Μ ι χ. Ο ι -

κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 292.
1248. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 501. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 271.
1249. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η,  Κείμενα-Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 

1966, σ. 192-3. Μεταξύ των παραστατών της Καλαμάτας ήταν και ο ιερομόναχος και δάσκαλος Γεράσι-
μος Παπαδόπουλος, ο γνωστός τουρκολάτρης. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 6, έγγρ. 054 της 17 Μαρτίου 1823. 

1250. Στις 2 Ιουνίου 1823 πήρε άδεια και πήγε στην πατρίδα του. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σ. 56.
1251. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο οικονόμος του Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος, περιοδ. Μάνη 

χθες, σήμερα, αύριο, τεύχ. 19, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σ. 18.
1252. Το πρακτικό εκλογής της Δυτικής Μάνης, της 23 Φεβρουαρίου 1823, απευθύνθηκε στον Πετρό-

μπεη Μαυρομιχάλη και είναι το ακόλουθο:
«Εκλαμπρότατε !                                                                                  
Ιδού κατά την πρόσκλησιν της Υπερτάτης Διοικήσεως, και κατά την συναίνεσιν της Εκλαμπρότητός σας 

περικλείομεν το κοινόν ψήφισμα της Πατρίδος μας περί της αποστολής των παραστατικών μελών της εις την 
κοινήν του Έθνους συνέλευσιν, των φιλογενών του τε εξοχωτάτου κυρίου Αναστασίου Κορνηλίου, και του Πα-
νοσιολογιωτάτου αγίου Πρωτοσυγκέλλου κυρίου Γερασίμου. Η εκλογή αύτη δεν αμφιβάλλομεν, ότι θέλει σας 
είναι αρεστή. Επειδή και καλώς γινώσκετε τα ρηθέντα υποκείμενα, ως ημείς από των οποίων ελπίζομεν όχι 
μόνον επωφελή δούλευσιν μερικώς εις την Σπάρτην, αλλά γενικώς εις το Έθνος. Όθεν γνωρίζουσά σας αρχηγόν 
της η Πατρίς σας αποστέλλει το ψήφισμά της, ίνα το επικυρώσητε, και δώσητε προς αυτούς, δια να απέλθωσιν 
όσον τάχος, όπου η Πατρίς τους διορίζει. Ταύτα, και με όλον το σέβας μένομεν:

Οι Πατριώται.   Αωκγ΄ Φεβρουαρίου κγ΄
Ο Μαΐνης Νεόφυτος, ο Ανδρουβίστης Θεόκλητος, ο Μηλέας Ιωσήφ, ο Πλάτσης Ιερεμίας, ο Λαγίας Μακάρι-
ος. Κπτ. Γιάννης Μαυρομιχάλης, Κπτ. Διονύσιος Μούρτζινος, Πιέρος Τρουπάκης, Γιώργης Ντουράκης. Καπ. 
Δημητράκης Τζιγγουράκος-Γληγοράκης, Καπτ. Νικολάκης Χρηστέας, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Καπτ. 
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συνέλευση με την ομάδα του Θ. Κολοκοτρώνη εκτός από το Δ. Μούρτζινο1253 παρα-
βρέθηκαν και άλλοι, που δεν έγιναν δεκτοί από τους πολιτικούς και κατασκήνωσαν με 
τους στρατιωτικούς. Παραστάτης Μονεμβασίας εκλέχτηκε ο Δημήτριος Γεωργ. Γρη-
γοράκης με τη φροντίδα του αδελφού του Τζανετάκη, σύμφωνα με την κατηγορία του 
Δρακόπουλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τζανετάκη ως φρούραρχος Μονεμβασίας.

Οι Μανιάτες ήταν μοιρασμένοι, ο Πετρόμπεης πήγε στα Αγιαννίτικα Καλύβια 
και μαζί του οι λοιποί εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Αντίθετα ο Μούρτζινος πήγε με 
τον Κολοκοτρώνη στα Μελιγγιώτικα (Μελιγγίτικα) Καλύβια και βέβαια  οι τελευ-
ταίοι δεν αναγνωρίστηκαν από τη συνέλευση. Στις συνεδριάσεις της συνέλευσης 
πήραν μέρος μόνο οι αντιπρόσωποι των προκρίτων κλπ., ενώ οι στρατιωτικοί απεί-
χαν. Οι πολιτικοί ήταν οι περισσότεροι και αυτοί είχαν μαζί τους τους μορφωμένους 
που μπορούσαν να φέρουν σε πέρας τη συνέλευση. Να σημειωθεί ότι ο Θ. Κολο-
κοτρώνης και οι γύρω του υπέγραφαν τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης, όπως τα 
διαμόρφωναν οι πολιτικοί. Στο τέλος, όλοι μαζί ενωμένοι πήγαν στην Τριπολιτσά.

Η συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας και 
των άλλων τοπικών διοικήσεων, καθώς και την αρχιστρατηγία του Θεόδωρου Κο-
λοκοτρώνη1254. Έδρα της ορίστηκε η Τρίπολη. Αποφασίστηκε ακόμη να διορισθούν 
έπαρχοι σε όλες τις επαρχίες1255.

Τη σύνθεση του νέου Εκτελεστικού1256 αποτέλεσε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
ως πρόεδρος, η θέση του αντιπροέδρου έμεινε κενή μέχρι την 27η Μαΐου που τοπο-
θετήθηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης και μέλη ορίστηκαν ο Ανδρέας Ζαϊμης, ο Σωτήρης 
Χαραλάμπης και ο Ανδρέας Μεταξάς. Γενικός Γραμματέας, δηλαδή πρωθυπουργός 
και υπουργός των Εξωτερικών, ανέλαβε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος1257. Πρόε-

Πανάγος Κυβέλος, Κπ: Γεώργιος: Δ: Κβλ: Γρηγοράκης, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, Γιάννης Κουμουνδουρά-
κης, Ιωάννης Λογοθέτης Σπαρτιάτης». ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 49 της 23 Φεβρουαρίου 1823.

1253. Ο Διονύσιος Μούρτζινος συμμετείχε στην επιτροπή που προέκρινε το γαλλικό στρατιωτικό 
κανονισμό με ορισμένες τροποποιήσεις. Τελικά εγκρίθηκε και από τις δύο παρατάξεις και τον υπέγρα-
ψαν οι ακόλουθοι Μανιάτες: Διονύσιος Μούρτζινος, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, Τζανετάκης Γρηγο-
ράκης, Σπύρος Νικολόπουλος-Γρηγοράκης, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, Χριστόδουλος Καπετανάκης, 
Σταυριανός Καπετανάκης, Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης και Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης. ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ., Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 155 της 15 Απριλίου 1823.

1254. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 271. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 25. Ν ι κ. Σ π η λ ι -
ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 498.

1255. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 125.
1256. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 26. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 126. Μ ι χ. Ο ι κ ο -

ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 294. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 306. Η θέση του αντιπροέδρου έμει-
νε κενή για να συμπληρωθεί από αντιπρόσωπο των ναυτικών νήσων, δηλαδή Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών.

1257. Όταν στο Μεσολόγγι, το οποίο πολιορκούσαν οι Τούρκοι, πήγαν Πελοποννήσιοι για να ενισχύ-
σουν την άμυνά του, ο Α. Μαυροκορδάτος βρήκε ευκαιρία και πλησίασε τον Πετρόμπεη, τον Α. Ζαΐμη, 
τον Α. Λόντο, τον Κανέλλο Δεληγιάννη, τους οποίους επήρε με το μέρος του. «...Ο δε Π. Μαυρομιχάλης, 
αν και είχε προηγουμένως συμφωνήσει με τον Κολοκοτρώνην να είναι υπερασπισταί των όπλων, όμως ελη-
σμόνησε την συμφωνίαν του...». Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 296.



346 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

δρος του Βουλευτικού ορίστηκε ο Ιωάννης Ορλάνδος και αντιπρόεδρος ο επίσκοπος 
Βρεσθένης Θεοδώρητος. Γραμματείς, δηλαδή υπουργοί, ορίστηκαν: Εκκλησιαστικών 
ο Ιωσήφ Ανδρούσης, Δικαίου ο Γεώργιος Βάρβογλης, Εσωτερικών ο Γρηγόριος Δι-
καίος, Οικονομικών ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης και Αστυνομίας ο Γεώργιος Αινιάν. 
Στρατιωτικών ορίστηκαν τρεις υπουργοί, ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Αναγνωσταράς 
και ο Χριστόφορος Περραιβός. Από τη διανομή των υπουργημάτων εξαιρέθηκε ο Θε-
όδωρος Νέγρης1258, και αυτό οφείλεται στις παρασκηνιακές ενέργειες του Αλ. Μαυ-
ροκορδάτου. Μετά τον αποκλεισμό του μετεπήδησε στην ομάδα των στρατιωτικών 
και κατηγορούσε τις αποφάσεις, τις οποίες ο ίδιος είχε προηγουμένως ψηφίσει.

Η Δίοικηση, που ήταν όργανο των πολιτικών, ενεργούσε για το συμφέρον της 
παράταξής της και μοίραζε στους φίλους της τα υπάρχοντα χρήματα και τα νέα 
αξιώματα, π.χ. του επάρχου. Από τη συμπεριφορά της αυτή είχε προκληθεί μεγάλη 
δυσαρέσκεια στους στρατιωτικούς. 

Να σημειωθεί ότι εκείνο τον καιρό η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν 
αξιοθρήνητη. Ζητήθηκε υποχρεωτικός έρανος 1.000.000 γροσίων, αλλά κανείς δεν 
ήθελε να πληρώσει1259. Ακόμη επικρατούσε αναρχία και αργότερα στις 7 Ιουλίου 
στην Τρίπολη1260 έγινε συμπλοκή μεταξύ Μυστριωτών υπό τον Παναγιώτη Γιατρά-
κο και Αρκαδίων (Κυπαρισσίων) υπό το Μήτρο Αναστασόπουλο με ανταλλαγή πυ-
ροβολισμών και ανθρώπινα θύματα. 

Στην Πάτρα παρέμενε ο εκεί Γιουσούφ πασάς, που εξουσίαζε την περιοχή. Παράλ-
ληλα δύο τουρκικές στρατιές, μια με τον Γιουσούφ πασά Περκόφτσαλη βάδιζε ενα-
ντίον της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και άλλη με τον Μουσταήμπασα της Σκόδρας 
στη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Η προφυλακή τής στρατιάς του πασά της Σκόδρας, απο-
τελούμενη από 5.000 μαχητές, υπό την ηγεσία τού Τσελενδέμπεη κατασκήνωσε στο 
Καρπενήσι. Οι περί τον Μάρκο Μπότσαρη1261 350 Σουλιώτες, μαζί με λίγους από τους 
στρατιώτες τού Κίτσου Τζαβέλλα και ελάχιστους Μανιάτες υπό τον Ιωάννη Κατσα-
νό1262 (αδελφό του Ηλία Σαλαφατίνου) με νυχτερινή επίθεση προξένησαν φθορά στους 
εχθρούς και αποκόμισαν άφθονα λάφυρα, σκοτώθηκε όμως ο Μάρκος Μπότσαρης.

1258. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 271.
1259. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 12, έγγραφα της 16 και 18 Ιουνίου 1823.
1260. ΓΑ Κ, Αρχ. Λαδά, Μικραί Συλλογαί, Κ 047, φάκ. 11, αριθ. εγγρ. 22 της 7 Ιουλίου 1823 και ΓΑ Κ, 

Υπ. Εσωτ., φάκ. 16, έγγρ. της 9 Ιουλίου 1823 (αναφορά του επάρχου Κορώνης). 
1261. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 41, Ο Μανιάτης Σταμάτης Μιχαλόπουλος ανέφερε ότι ένας 

αδελφός του σκοτώθηκε κατά τη μάχη που έδωσε στο Καρπενήσι ο Μάρκος Μπότσαρης. Ι. Α. Μ. Μ π ε -
ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 27, έγγρ. 2614-2618.

1262. Σε αναφορά του Ηλία Σαλαφατίνου και του Ιωάννη Κατσανού αναφέρεται: «…ο δε Κατσανός 
επήρε εικοσιτρείς νομάτους και υπήγεν εις την Δυτικήν, τον εφοδίασεν όμως η Γερουσία, όπου ήτον Πρόε-
δρος ο Αρχιμανδρίτης (Γρηγόριος Δικαίος) από τζαρούχια και φουσέκια. Περνώντας εις Δυτικήν αντάμωσε 
τον Μάρκο Μπότσαρη, οπού ήτον πολλά φίλος μας, και του είπεν, ότι κάθισε Κατζανέ να κάμωμεν τον 
πόλεμον του Πέτα και αν τον κερδίσωμε παίρνομεν μονοτάρι…». Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 045 της 
26 Σεπτεμβρίου 1824.
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Από ελληνικής πλευράς αποφασίστηκε1263 να γίνουν δύο στρατόπεδα, ένα στα Μέ-
γαρα υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη με συμμετοχή του Θ. Κολοκοτρώνη και του 
Σωτ. Χαραλάμπη και ένα στην Πάτρα υπό τον Ανδρέα Ζαΐμη και τον Ανδρέα Μεταξά.

Για ένα περίπου μήνα οι δύο παρατάξεις έμειναν ενωμένες στην Τριπολιτσά, 
όπου συνεδρίαζε το Βουλευτικό από τις 26 Απριλίου 1823 και έπαιρνε αποφάσεις 
που ευνοούσαν την παράταξη των προεστών, όπως ο διορισμός επάρχων, πολιταρ-
χών κ.ά. Οι οπλαρχηγοί είχαν τότε μεγάλη έλλειψη χρημάτων και εξοφλήθηκαν οι 
φίλοι της παράταξης. Και από αυτούς μόνο λίγοι είχαν αποζημιωθεί για τις πραγ-
ματικές τους δαπάνες, ενώ μερικοί επωφελήθηκαν και πήραν περισσότερα από 
όσα είχαν ξοδέψει1264.

Στις 6 Ιουνίου ο τουρκικός στόλος1265, αποτελούμενος από 46 πολεμικά πλοία, 
διέσχισε ανεμπόδιστος το Αιγαίο, εφοδίασε τα κάστρα της Κορώνης και της Με-
θώνης και άραξε στο λιμάνι της Πάτρας φέρνοντας στρατεύματα και τρόφιμα.

Μανιάτες σε δημόσιες θέσεις

Την πρώτη θέση μεταξύ των Μανιατών κατείχε πάντοτε ο Πετρόμπεης Μαυρο-
μιχάλης, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε στις 23 Μαρτίου 1821 αναγνωρίστηκε αρχι-
στράτηγος του Σπαρτιατικού και του Μεσσηνιακού στρατοπεδου και στη συνέχεια 
του απονεμήθηκε ο βαθμός του αρχιστράτηγου από την Πελοποννησιακή Γερουσία. 
Όταν έφθασε ο πρίγκιπας Δημήτριος Υψηλάντης, έδειξε την καλή του θέληση για την 
ευόδωση του αγώνα και σιωπηρά παραιτήθηκε από την αρχιστρατηγία και παρέμεινε 
μόνο στη Γερουσία.

Μετά την πρώτη εθνοσυνέλεθση της Επιδαύρου ο Πετρόμπεης πήρε τη θέση 
του αντιπροέδρου του βουλευτικού με πρόεδρο τον Δημήτριο Υψηλάντη. Η δευτέ-
ρα Εθνική Συνέλευση του Άστρους της Κυνουρίας τον εξέλεξε αρχικά Πρόεδρο της 
Συνέλευσης και στη συνέχεια Πρόεδρο του Εκτελεστικού και τη θέση του αντιπροέ-
δρου πήρε ο Θ. Κολοκοτρώνης1266. 

Από την οικογένεια του Πετρόμπεη διακρίθηκαν ακόμη ο Ηλίας και Κυριακούλης 
Μαυρομιχάλης, οι οποίοι θυσιάστηκαν κατά το δεύτερο έτος της επανάστασης.

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1267, εκτός από τις πολεμικές επιχειρήσεις στις 
οποίες έλαβε μέρος, υπηρέτησε με το στρατιωτικό του σώμα στην περιοχή της Μο-

1263. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 27.
1264. Δ . Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π, τόμ. ΣΤ΄, σ. 237. 
1265. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 28.
1266. Από το γεγονός αυτό καταφαίνεται η επικρατούσα τότε ιεραρχία μεταξύ της ηγεσίας των αγω-

νιστών. Ο Κολοκοτρώνης μπήκε αναμφισβήτητα στην πρώτη θέση των ηγετών της επανάστασης μόνο 
στα χρόνια του Ιμπραήμ.  Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα ό.π., σ. 288, γράφει: «...Όπου ήτο παρών ο 
Μαυρομιχάλης και αυτός ο Κολοκοτρώνης έδιδεν εις αυτόν τα πρωτεία...».

1267. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγρ. 065 της 25 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 2, έγγρ. 093 της 21 
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νεμβασίας και αργότερα στη Γαστούνη. Στις 21 Μαΐου 1823 διορίστηκε από το Εκτε-
λεστικό αρχηγός τού στρατοπέδου της Κορίνθου. Αργότερα ορίστηκε να υπηρετήσει 
στο στρατόπεδο της Πάτρας. Στις 30 Μαΐου  αποφασίστηκε το Εκτελεστικό1268 να 
εγκατασταθεί στα Μέγαρα επικεφαλής του συγκροτουμένου εκεί στρατοπέδου.

Ο στρατηγός Αντώνιος Μαυρομιχάλης1269, αφού από την έναρξη της επανάστα-
σης πολέμησε σε διάφορα μέτωπα, στις 21 Μαΐου 1823 διατάχθηκε από το Εκτελε-
στικό να παραλάβει 300 στρατιώτες από τη Μάνη και να πάει  στην Αρκαδιά (Κυπα-
ρισσία), όπου είχαν προκληθεί ταραχές. Στις 15 Ιουλίου 1823 ανέλαβε ως αρχηγός 
την πολιορκία της Κορώνης.

Στην ιεραρχία της Μάνης τον Πετρόμπεη ακολουθούσε ο Παναγιώτης Μούρτζι-
νος-Τρουπάκης από την Καρδαμύλη, ο οποίος πέθανε στο τέλος του πρώτου έτους 
της επανάστασης και τον διαδέχθηκε ο γιός του. Ο Διονύσιος Μούρτζινος-Τρουπά-
κης1270, μετά την Β΄ Εθνοσυνέλευση, έγινε  στις 5 Μαΐου 1823 ένας από τους τρεις 
υπουργούς του Πολέμου μαζί με τον Αναγνωσταρά και τον Χριστόφορο Περραιβό.

Στη Δυτική Μάνη διακρίθηκαν οι τοπικοί Καπετάνιοι με τις οικογένειές τους. 
Στην Τρικότσοβα-Αλμυρό-Μύλοι ήταν η οικογένεια Καπετανάκη, της οποίας αρχη-
γός ήταν ο καπετάν Γιωργάκης, που πέθανε και αυτός στο πρώτο έτος της επανάστα-
σης και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Γιάννης. Από την οικογένεια αυτή διακρίθη-
καν πολλά μέλη. Στη Ζαρνάτα καπετάνιος ήταν ακόμη ο Θανασούλης Κουμουνδου-
ράκης, στο Λεύκτρο ο Νικολάκης Χρηστέας, στην Καστάνια η οικογένεια Δουράκη, 
στη Μηλιά η οικογένεια Κυβέλου και στην Καστάνιτσα η οικογένεια Βενετσανάκη.

Στην Ανατολική Μάνη στην έναρξη της επανάστασης από τον κλάδο των Κου-
τσογρηγοράκηδων ή Κάτω Γρηγοράκηδων (από Σκουτάρι και Αγερανό), κυριαρχού-
σε η μορφή του Αντώνμπεη Γρηγοράκη ο οποίος, μετά την έναρξη της επανάστασης, 
μαζί με τον Παναγιώτη Κρεββατά συνέστησαν την Εφορεία της Σπάρτης και φρό-
ντιζαν για τη στρατολογία και τον εφοδιασμό των στρατευμάτων. Ο Αντώνμπεης πέ-
θανε στον πρώτο χρόνο της επανάστασης. Στρατιωτικός αρχηγός του κλάδου ανα-
δείχθηκε ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης, που είχε διατελέσει στο τέλος της 
τουρκοκρατίας μπας καπετάνιος της Μάνης.

Από τους Πάνω Γρηγοράκηδες (Μαυροβούνι-Γύθειο), τον κλάδο του ποτέ Τζανή-
μπεη Γρηγοράκη, διακρίθηκε ο γιός του Μαγγιόρος-Πιέρος. Αφού έλαβε μέρος στην 
πολιορκία της Μονεμβασίας, αργότερα εκλέχθηκε, όπως αναφέρθηκε, παραστάτης 

Μαΐου 1823. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης τον προηγούμενο χρόνο ήταν στην επαρχία Μονεμβασίας, 
προφασιζόμενος ότι παρέμενε εκεί για την τήρηση της τάξης.

1268. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 2, έγγρ. 096 της 30 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 3, έγγρ. 041, αχρονο-
λόγητο.

1269. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγρ. 054 της 21 Μαΐου 1823 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 
52, έγγρ. 115 της 15 Ιουλίου 1823.

1270. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 9, έγγρ. 083 της 11 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 23, 
έγγρ. 92 της 5 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 7, έγγρ. 176, της 5 Μαΐου 1823. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, 
ό.π., τόμ. Ά , σ. 511.
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στη Β΄ Εθνοσυνέλευση μαζί με τον Οικονόμο του Βαχού Νικόλαο Παναγιωτουνά-
κο1271. Στρατιωτικός αρχηγός του κλάδου των Πάνω Γρηγοράκηδων αναδείχθηκε ο 
Τζανετάκης Γεωργ. Γρηγοράκης, που διατέλεσε για μεγάλο διάστημα φρούραρχος 
Μονεμβασίας.

Μεγάλος αριθμός Μανιατών τιμήθηκαν με στρατιωτικούς βαθμούς και έχουν κα-
ταχωρισθεί με τους βαθμούς τους, τον τόπο καταγωγής και τη βιβλιογραφική ενημέ-
ρωση σε ειδική έκδοση1272.

Άλλα αξιώματα που απονεμήθηκαν μετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση ήταν του επάρ-
χου και του πολιτάρχου. Στις θέσεις αυτές ευνοήθηκαν οι συγγενείς τού Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη.

Μανιάτες έπαρχοι και πολιτάρχες

Η Κυβέρνηση, μοιράζοντας αξιώματα, ευνοούσε τους φίλους της και στην 
περίπτωση εκείνη ο Πετρόμπεης, ο οποίος κατείχε τη θέση του Προέδρου του 
Εκτελεστικού, πέτυχε να προωθήσει αρκετούς Μανιάτες σε αξιοζήλευτες θέ-
σεις για να ισχυροποιήσει την παράταξή του στη Μάνη. Οι περισσότεροι όμως 
από αυτούς δεν ευδοκίμησαν στις διοικητικές θέσεις στις οποίες διορίστηκαν.

Δημήτριος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης έπαρχος Θήρας1273

Ο Δημήτριος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης1274 στις 9 Μαΐου του 1823 διορίστηκε 
έπαρχος Σαντορίνης μετά από την πρόταση του Εκτελεστικού και την εκλογή του 
από το Βουλευτικό. Ο κλάδος των Δραγωνιάνων-Γρηγοράκηδων είχε στενό δεσμό 

1271. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο οικονόμος Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος, Μάνη χθές, σήμερα, 
αύριο, τεύχ. 19, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σ. 18.

1272. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , Μανιάτες αγωνιστές του 1821, Καλαμάτα 2005, σσ. 16-64.
1273. Την πρώτη Μαΐου 1822 ο Κωνσταντίνος Μεταξάς διορίστηκε ως ένας από τους αρμοστές των 

Κυκλάδων. (Α. Ε. Π., βιβλ. 1, σ. 328-9, Κ. Μ ε τ α ξ ά, Απομνημονεύματα. Επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, σ. 49 
κ.ε.). Τα νησιά τούς δέχτηκαν με επιφυλάξεις ή ακόμη και αντιθέσεις, ιδιαίτερα οι κάτοικοι καθολικού 
θρησκεύματος. Μετά την είδηση της εισόδου του Δράμαλη στην Πελοπόννησο κυκλοφόρησε η πληρο-
φορία ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν όλον το Μοριά. Εμφανίστηκε εκείνο τον καιρό μοίρα του αιγυπτιακού 
στόλου που πήγαινε προς το Βόσπορο και οι κάτοικοι της Σαντορίνης, πρωτοστατούντων των καθολικών, 
κατέβασαν την ελληνική σημαία, δεν συμφώνησαν να ανυψώσουν την τουρκική και την αντικατέστησαν 
με τη σημαία της Ιερουσαλήμ. Ο Κ. Μεταξάς βλέποντας την προς αυτόν ψυχρότητα των κατοίκων απο-
φάσισε να φύγει. Αλλά το πλοιάριο στο οποίο επέβαινε αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω από 80 οπλοφό-
ρους Σαντοριναίους και τέθηκε υπό κράτηση. Είχαν σκοπό αν έρχονταν οι Τούρκοι να παραδώσουν το 
Μεταξά για να σωθούν οι ίδιοι. Τότε επέστρεψε ένα πλοίο από την Αμοργό με Κεφαλλονίτες και πλοίαρχο 
το Μπερερή, ο οποίος με 40 οπλισμένους ναύτες τον απελευθέρωσαν. Αρχηγός στην κίνηση αυτή ήταν ο 
Σαντοριναίος Λογοθέτης, τον οποίο κράτησε ο Μεταξάς ως όμηρο μέχρι να πάει στο πλοίο, για να ανα-
χωρήσει ασφαλής από τη Σαντορίνη. 

1274. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 61. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 9, έγγρ. 84, της 11 Μαΐου 1823. 
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με τον Πετρόμπεη, τότε πρόεδρο του Εκτελεστικού και ίσως οφείλεται η επιλογή 
του ως επάρχου στο γεγονός ότι ήταν ανιψιός του.

Την πρώτη Ιουνίου 1823 έφθασε στη Σαντορίνη ο νέος Έπαρχος1275 Δημήτριος 
Δραγωνάκος-Γρηγοράκης και ανέλαβε τα καθήκοντά του. Μετά δύο ημέρες συνεκά-
λεσε γενική συνέλευση όλων των κατοίκων, για να εκλέξουν Δημογεροντία κατά τον 
«διοργανισμόν των επαρχιών». Αλλά μερικοί αλλοδαποί έχοντες «συμφατριαστάς» 
και ολίγους εντοπίους, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν τυραννήσει το λαό1276, «...εζήτουν 
να βαστάσωσι τα σκήπτρα της εδώ Διοικήσεως και με άρματα να υποτάξωσι τον λαόν 
υπό τα νεύματα αυτών δυναστικώς, σηκώσαντες όπλα κατ’ αυτής της ιδίας φρουράς της 
Διοικήσεως...». Τον νέο έπαρχο της Θήρας προσεταιρίστηκαν οι πλειοψηφούντες κα-
θολικοί το θρήσκευμα, οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν επιδείξει την αρ-
μόζουσα συμπεριφορά στον προηγούμενο έπαρχο Κωνσταντίνο Μεταξά.

Στις 14 Ιουνίου ο Έπαρχος1277 ανέφερε στο Υπουργείο των Εσωτερικών ότι η 
μερίδα των αποτυχόντων στις εκλογές, δηλαδή των ορθοδόξων το θρήσκευμα, οι 
οποίοι διοικούσαν την επαρχία από την αρχή τού επαναστατικού αγώνα μέχρι τότε, 
αναφέρθηκαν σε αυτόν σημειώνοντας και τα ακόλουθα: «...πάντες ημείς είμεθα 
Έλληνες, φρονούντες Ελληνικά και γενναία φρονήματα...». Πρόσθεσαν ακόμη ότι 
οι κατηγορίες εναντίον φιλογενών και φιλοπάτριδων αποσκοπούν να αναλάβουν 
οι αντίπαλοί τους τη Διοίκηση και παρακαλούσαν τον Έπαρχο: «...όπως αναφέρη 
τα δίκαια της πατρίδος μας προς την Υπερτάτην Διοίκησιν, ώστε οι μεν καλοί και πι-
στοί να υπερασπίζονται, οι δε εναντίοι να μην εισακούονται...». Ο Έπαρχος όμως στο 
ίδιο έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα για τους απερχόμενους δημογέροντες: «...Αυ-
τοί οι ίδιοι οίτινες, φέροντες όλας τας διχονοίας, ητίμασαν τους εδώ προκριτοτέρους 
και κοινώς όλους τους κατοίκους, έδειραν αυτούς ξεσχίζοντες τα φορέματά των, κα-
τετυράννησαν τον ταλαίπωρον λαόν, επαπειλούντες τον διά μαχαιρών και ξύλων, ως 
άλλοι τύραννοι, με αγριότητα μεγίστην, εξώρισαν τον μητροπολίτην, έβαλαν πυρ και 
μάχαιραν εις την νήσον ταύτην, φέροντες αυτήν εις εμφύλιον πόλεμον· δεν έφθασεν 
έως εδώ η μεγίστη απείθειά των, αλλ’ εσήκωσαν όπλα και κατ’ εμού, όστις επιφέρω 
τον τύπον της Διοικήσεως...».

Επειδή υπήρχαν αντιφατικές αναφορές το Υπουργείο των Εσωτερικών, στις 24 
Ιουνίου, πρότεινε στο Βουλευτικό1278 να στείλουν εξεταστική επιτροπή από δύο αδι-
άφθορους ανθρώπους, για να ερευνήσουν επιτοπίως τα γεγονότα.

Την επικρατούσα στις αρχές Ιουλίου κατάσταση στη Σαντορίνη, που δεν ήταν 
αξιοζήλευτη, περιέγραψε ο Δημήτριος Δραγωνάκος1279 στο Υπουργείο των Εσωτε-

1275. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 255, έγγρ. 300 της 14 Ιουνίου 1843.
1276. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 34, έγγρ. 43 της 3 Ιουνίου 1823.
1277. Α. Ε. Π., βιβλ. 17, σ. 20, έγγρ. 96 της 11-6-1823 και βιβλ. 13, σ. 255, έγγρ. 300 της 14 Ιουνίου 

1823.
1278. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 23, έγγρ. 28 της 24 Ιουνίου.
1279. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 15, έγγρ. 1200, αρχές Ιουλίου. 
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ρικών. Ανέφερε δε ότι μετά την αναχώρηση από το νησί του Δημητρίου Μονόπολη, 
του Αναγνώστη Παραρήγου κ.ά. ησύχασε η επαρχία Σαντορίνης. Ζητούσε όμως 
αποκατάσταση για «...την τιμήν του ατιμασθέντος επαρχιακού χαρακτήρος του, την 
υπόληψιν του περιφρονηθέντος αρχιερέως και των προκρίτων...». Δεν εγνώριζε ή δεν 
θέλησε ο Δραγωνάκος να αναφέρει ότι οι εκλεγέντες δημογέροντες της Σαντορί-
νης ήταν αυτοί που είχαν κατεβάσει την ελληνική σημαία και είχαν κρατήσει τον 
αρμοστή Κ. Μεταξά, με σκοπό να τον παραδώσουν στους Τούρκους, ενώ οι αποτυ-
χόντες ήταν εκείνοι που στήριζαν την επανάσταση.

Σε αναφορά από τη Νάξο του Νικολάου Κόκκου1280 της 18ης Ιουλίου 1823 ανα-
φέρεται: «…ο κύριος έπαρχος συνοδευόμενος μετ’ αυτής (της εναντίας φατρίας) και 
μετά των αντιδιοικητικών και εχθρών του ημετέρου γένους Λατίνων, δυνάμει των αρ-
μάτων εκτελούν άνευ συστολής τους ολεθρίους αυτών σκοπούς, ξυλίζοντες, φυλακώ-
νοντες και τζερεμετίζοντες ανηλεώς…».

Οι πρόκριτοι της Ύδρας1281 στις 23 Ιουλίου έγραψαν προς τους πληρεξουσί-
ους των τριών νήσων ότι: «…αίτιος όλων των κακών της Σαντορίνης… είναι ο εκεί 
έπαρχος, όστις καταχράται καθημερινώς και βαρβαρικώς τον νόμον και την εις αυτόν 
εμπιστευθείσαν εξουσίαν…».

Στις 11 Αυγούστου ο Δημήτριος Δραγωνάκος1282 σε αναφορά του προς τον 
Υπουργό των Εσωτερικών Γρηγόριο Δικαίο διεκτραγώδησε τις περιπέτειές του. 
Σύμφωνα με τη διαταγή τής Κυβέρνησης είχε διενεργηθεί εντός της προθεσμίας 
δια των δημογερόντων έρανος. Τα χρήματα κρατούσαν οι Δημογέροντες για να τα 
παραδώσουν στους πληρεξούσιους των τριών νήσων (Ύδρας, Σπετσών και Ψα-
ρών). Στις 7 Αυγούστου έφθασαν στη Νάξο οι πληρεξούσιοι των τριών νήσων και 
τους δόθηκε το προϊόν του εράνου. Κατόπιν του ζήτησαν να αλλάξει όλους τους 
Δημογέροντες και προκρίτους των χωριών, τους οποίους είχε εκλέξει ο λαός και να 
βάλει άλλους, που είχαν φέρει αυτοί με τα πλοία τους και μερικούς οπαδούς τους, 
ακόμη να αντικαταστήσει τον γραμματέα και τον αστυνόμο. Στη συνέχεια παρου-
σίασαν ένα αντίγραφο διαταγής από την Ύδρα, να τους παραδώσει τους ταραχο-
ποιούς και φυγάδες που βρίσκονταν στη Σαντορίνη, χωρίς να φανερώσουν τα ονό-
ματά τους. Όταν βρήκαν αντίρρηση, έφεραν τους ναύτες και έπιασαν ορισμένες 
θέσεις σαν να ήταν εχθροί και τελικά αφόπλισαν και φυλάκισαν αυτόν στα πλοία, 
αφού του πήραν τα χρήματα και τα όπλα του και το ίδιο έγινε με τους στρατιώτες 
της φρουράς. 

1280. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Θ΄, σ. 302. Στις 23 Ιουλίου οι πρόκριτοι Ύδρας 
έγραψαν προς τους πληρεξουσίους των τριών νήσων: «…ο νόμος δεν συγχωρεί παραμικράν διαφοράν με-
ταξύ κατοίκων της Ανατολικής ή της Δυτικής εκκλησίας…», ό.π., σ. 316.

1281. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Θ΄, σ. 317. Στις 14 Αυγούστου οι κάτοικοι της 
Σαντορίνης έγραψαν στους πληρεξουσίους των τριών νήσων: «…βοώντες έλεος των συμφορών και κατα-
δρομών, οπού του επροξενήθησαν υπό του παρανόμου επάρχου των κ. Δημητρίου Δραγωνάκου…», ό.π., σ. 
368.

1282. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 20, έγγρ. της 11 Αυγούστου 1823.
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Την επομένη 12 Αυγούστου ο Δημήτριος Δραγωνάκος1283 έγραψε επιστολή στον 
Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, στην οποία του περιέγραψε αναλυτικά τις περιπέτειές 
του, ζητώντας τη συμπαράστασή του και τελείωνε με την παράκληση να στείλει το 
γράμμα του αυτό στον Πετρόμπεη. 

Στη Μάνη δεν άργησε να φθάσει η είδηση της σύλληψης και φυλάκισης του 
επάρχου Σαντορίνης Δημητρίου Δραγωνάκου και της μεταφοράς του στην Ύδρα, 
όπου παρέμενε σιδηροδέσμιος. Τότε ο αδελφός του Γεώργιος1284 θέλησε να εκδι-
κηθεί. Πήρε αρκετούς Μανιάτες και πήγε στην Καλαμάτα, όπου περιόρισε (αλη-
κότισε) τον εκεί έπαρχο Αντώνιο Μάρκου, ο οποίος ήταν Υδραίος. Οι Δημογέρο-
ντες της Καλαμάτας απευθύνθηκαν στον Αντωνάκη Μαυρομιχάλη, ο οποίος τελι-
κά έπεισε το Γεώργιο Δραγωνάκο να παραιτηθεί των σχεδίων του. Του υποσχέθηκε 
ότι θα έγραφε στη Διοίκηση για να τακτοποιηθεί η υπόθεση και να ελευθερωθεί ο 
αδελφός του και οι άνθρωποί του και να επιστραφούν τα όπλα και τα πράγματά 
τους. Για περισσότερη ασφάλεια ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης έβαλε και τον ανιψιό 
του Ηλία Κατσάκο με μερικούς άνδρες να προστατεύουν τον Έπαρχο Καλαμάτας 
στο κονάκι του.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εσωτερικών, Γεώργιος Γλαράκης, 
απευθυνόμενος προς το Εκτελεστικό στις 5 Σεπτεμβρίου 1823 έγραψε1285: «…Από 
των περικλειομένων ίσων των δύο εκ διαφόρων μερών ελθόντων γραμμάτων πληρο-
φορείσθε ότι έκαστος Έλλην είναι μία Διοίκησις, οι κύριοι Νησιώται εν τινι δικαιώμα-
τι, ουκ οίδομεν, ετιμώρησαν τον έπαρχον Σαντορίνης και τιμωρίαν δεσμεύσεως μάλι-
στα, οι κύριοι Σπαρτιάται εκδικούνται τιμωρούντες τον έπαρχον της Καλαμάτας ως 
Υδραίον. Ας ληφθώσι λοιπόν τα αναγκαία μέτρα εις την υπόθεσιν ταύτην και ας γίνη η 
ανήκουσα φροντίς προς διόρθωσίν της…». 

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1823 οι Υδραίοι πρόκριτοι1286 έγραψαν στους πληρεξουσί-
ους των τριών νήσων: «…Τον έπαρχον της Σαντορίνης και τους Σαντοριναίους, όσους 
εκρατήσατε μετ’ αυτού, ζητεί η Υπερτάτη Διοίκησις να στείλετε εις Σαλαμίνα αμέσως, 
διά να θεωρηθή εκεί η διαγωγή των…». 

Τελικά ο Δημήτριος Δραγωνάκος1287 καθαιρέθηκε από το αξίωμα του επάρχου 
και άφησε πίσω του χρέη 4.736, 6 γρόσια/παράδες.

Στις 27 Μαρτίου 1825 το Εκτελεστικό διέταξε να δοθούν 8.050 γρ. στο Δημή-
τριο Δραγωνάκο-Γρηγοράκη διατελέσαντα έπαρχο Σαντορίνης1288. 

1283. Α. Ε. Π., βιβλ. 17, σ. 74, έγγρ. 139 της 12 Αυγούστου 1823.
1284. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 20, έγγρ. της 9 Αυγούστου 1823. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος 

Ύδρας, τόμ. Θ΄, σ. 421.
1285. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ. της 5 Σεπτεμβρίου 1823.
1286. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Θ΄, σ. 441 και σ. 459. Να σημειωθεί ότι στη Νάξο 

έλαβαν χώρα ανάλογες ιστορίες. Οι της Δυτικής εκκλησίας Νάξιοι δεν πλήρωναν φόρους, ισχυριζόμενοι 
ότι προστατεύονται από το βασιλιά της Γαλλίας, ό.π., σσ. 492 κ.ε. 561 κ.ε., 597.

1287. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγρ. 115 του Δεκεμβρίου 1823.
1288. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 60, έγγραφα 079 και 080 της 19 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, 
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Από ένα έγγρφο του Υπουργείου Εσωτερικών1289 της 7 Δεκεμβρίου 1823, απευ-
θυνόμενο προς τους δημογέροντες και τους κατοίκους της Σαντορίνης, φαίνεται 
ότι έληξε η περιπέτεια του νησιού με την εκεί επιστροφή των δημογερόντων. 

Γαλάνης Κουμουνδουράκης έπαρχος Πύργου

Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1290 από το Σταυροπήγι της Μάνης (πρώην δήμος 
Αβίας) στις 3 Μαΐου 1823 ψηφίστηκε ως έπαρχος Πύργου και στις 6 Μαΐου διορί-
στηκε στη θέση αυτή. Από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του επάρχου Πύρ-
γου αντιμετώπισε το οικονομικό πρόβλημα. Στις 19 Μαΐου 1823 το Εκτελεστικό1291 
πήρε απόφαση να ζητηθεί από τους προκρίτους, που είχαν χρήματα από το προη-
γούμενο έτος, να καλύψουν τις πρώτες του ανάγκες. 

Στις αρχές Ιούνιου του 1823 εμφανίστηκε στα παράλια του Πύργου τουρκι-
κός στόλος1292 και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης συγκέντρωσε οπλίτες και έσπευ-
σε να εμποδίσει αποβατική ενέργεια των εχθρών. Το Υπουργείο των Εσωτερικών 
του έγραψε1293: «Ελήφθη το προς την Διοίκησιν γράμμα σου της στ’ του παρόντος 
και εγνώσθησαν τα εν αυτώ. Η ειδοποίησις περί του εχθρικού στόλου εφάνη αρε-
στή. Επηνέθη η φρόνησίς σου και ο πατριωτικός ζήλος σου, δια την προθυμίαν οπού 
ανέλαβες, να εκστρατεύσης εις τα παράλια αυτής της επαρχίας και να εμποδίσης την 
απόβασιν των εχθρών…».   

Τα προβλήματα όμως δεν άργησαν να φανούν. Οι κάτοικοι του Πύργου ήταν χω-
ρισμένοι σε δύο παρατάξεις. Οι αγοραστές του μουκατά (εθνικών προσόδων) απο-
τελούσαν τη μια φατρία και ήταν ο Γεώργιος και ο Χριστόδουλος Άχολος, ο Αλέξιος 
Μοσχούλας και ο Γεωργάκης Παπαζαφειρόπουλος. Στην αντίθετη φατρία ήταν ο Ιω-
άννης Κρεστενίτης, ο Αναγνώστης Βωβός και ο Αναγνώστης Χαμάκος. Τους τελευ-
ταίους υποστήριζε και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης. Οι αγοραστές1294 των εθνικών 
εισοδημάτων στις 9 Ιουνίου διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του Επάρχου, διότι σε ορι-
σμένα χωριά έστειλε δικούς του ανθρώπους να συνάξουν το μουκατά. Δήλωναν ότι 
αυτό τους προκαλούσε ζημία και απειλούσαν ότι θα ζητήσουν αποζημίωση.

έγγραφα 072 της 27 Μαρτίου 1825. Νέος έπαρχος Σαντορίνης διορίστηκε στις 22 Ιανουαρίου 1824 ο 
Ιωάννης Κοκκίνης. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγραφα 31, 76 και 217.

1289. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 28, έγγρ. της 7 Δεκεμβρίου 1823.
1290. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 8, έγγρ. 079 της 6 Μαΐου 1823. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 13 και 16. 
1291. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ, 10, έγγρ. 098 της 14 Μαΐου 1823, επίσης έγγρ. 099 της 19 Μαΐου και 

έγγραφα 126 και 129 της 20 Μαΐου 1823. 
1292. Ο τουρκικός στόλος προηγουμένως εφοδίασε τα φρούρια Κορώνης και Μεθώνης, έθεσε δε 

σε επιφυλακή τους Μανιάτες για πιθανή απόβαση στον τόπο τους. Ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης ανέφερε 
τις ενέργειές του και τα έξοδά του. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί 
Σπουδαί 13(1996)437.

1293. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 12, έγγρ. της 8 Ιουνίου 1823.
1294. Α. Ε. Π., βιβλ. 17, σ. 27, έγγρ. 94 της 9 Ιουνίου 1823.
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Την επομένη ημέρα οι ίδιοι1295 με νέα επιστολή τους προς τον Έπαρχο διαμαρ-
τύρονταν κατά του Ιωάννη Κρεστενίτη, ο οποίος αναστάτωνε την επαρχία και προ-
έτρεπε τους κατοίκους να μην υπακούουν στην Υπερτάτη Διοίκηση. Δεν τους ανα-
γνώριζε σαν αγοραστές του μουκατά και απειλούσε ότι, αν διορίσουν επιστάτες 
(εισπράκτορες), αυτός θα βάλει τουφέκι. Κατηγορούσαν τον Έπαρχο ότι με όλα 
αυτά «έκανε χάζι» και ειδοποιούσαν ότι θα ζητήσουν από αυτόν αποζημίωση.

Μετά από δύο-τρεις ημέρες ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1296 έδωσε στους ενοι-
κιαστές την απάντηση, ότι μερικοί από τους επαρχιώτες τους δεν τους αναγνωρί-
ζουν ως αγοραστές και δεν πείθονται στις διαταγές της Υπερτάτης Διοίκησης, διότι 
πιστεύουν ότι ο Ιωάννης Κρεστενίτης θα εισπράξει και αυτός για δεύτερη φορά το 
μουκατά.

Στις 13 Ιουνίου το Υπουργείο των Εσωτερικών1297 έδωσε εντολή στον Έπαρχο 
Πύργου, να διευκολύνει τους αναγνωρισμένους αγοραστές, Άχολο κ.ά. στη σύναξη 
των εθνικών εισοδημάτων. Με άλλο έγγραφο το ίδιο Υπουργείο διέταξε τον Έπαρχο 
να συλλάβει τους ταραξίες Ιω. Κρεστενίτη κ.ά.

Με νεότερη διαταγή του Υπουργείου των Εσωτερικών1298 από της 16ης Ιουνίου 
διατάχθηκε ο Έπαρχος Πύργου να στείλει στην Τρίπολη τον Ιωάννη Κρεστενίτη, 
τον Αναγνώστη Χαμάκο και τον Αναγνώστη Βωβό και παράλληλα να βοηθήσει 
τους αγοραστές στο έργο τους. Οι πρόκριτοι όμως του τόπου έλεγαν πως αν πάνε 
στα χωριά και στα λιμάνια άνθρωποι των αγοραστών θα τους σκοτώσουν.

Στις 16 Ιουνίου σε αναφορά1299 του στο Υπουργείο Οικονομίας περιέγραφε τη 
δυσχέρεια συμμετοχής των πολιτών στον γενόμενο τότε έρανο και στις δυσκολί-
ες που προέκυπταν από τη διαίρεση των κατοίκων. Τα τρία τέταρτα των πολιτών 
δεν ήθελαν να πληρώσουν τους ενοικιαστές του μουκατά (εθνικών προσόδων) Γε-
ωργάκη και Χριστόδουλο Άχολο, Αλέξιο Μοσχούλα και Γεωργάκη Παπαζαφειρό-
πουλο1300 και αυτό δημιούργησε ακαταστασία, ώστε στο τέλος να μην υπάρχουν τα 
οικονομικά μέσα για τις υπάρχουσες ανάγκες. Η έλλειψη χρημάτων έκανε αδύνατη 
την αποστολή των εκεί στρατιωτών στην πολιορκία των Πατρών, όπως είχε διατα-
χθεί ο Έπαρχος και γι’ αυτό τον επέπληξε κατ’ επανάληψη ο Ανδρέας Ζαΐμης. 

Σε καταγγελία της 22ας Ιουνίου των αγοραστών1301 των εθνικών προσόδων ενα-
ντίον του Επάρχου Πύργου αναφέρεται, ότι η παράταξη του Ιω. Κρεστενίτη πο-
λιόρκησε τους αγοραστές και σκότωσε το Γεώργιο Άχολο και ένα δούλο τού Χρι-

1295. Α. Ε. Π., βιβλ. 17, σ. 26, έγγρ. 95 της 10 Ιουνίου 1823.
1296. Α. Ε. Π., βιβλ. 17, σ. 30, έγγρ. 97.
1297. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σσ. 20-21, έγγρ. 24 και 25 της 13 Ιουνίου 1823.
1298. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 267, έγγρ. 315 τη; 16 Ιουνίου 1923.
1299. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 8, έγγρ. της 16 Ιουνίου 1823. 
1300. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 13, έγγρ. 868 και 869 της 13 Ιουνίου 1823. Αντίπαλοί τους ήταν ο Γιάννης 

Κρεστενίτης, ο Αναγνώστης Χαμάκος και ο Αναγνώστης Βωβός.
1301. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 301, έγγρ. 357 της 22 Ιουνίου 1823.
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στόδουλου Άχολου. Στη συνέχεια προσθέτουν: «...ο εκείσαι ευρισκόμενος Έπαρχος, 
συνεργεία του οποίου και παρακινήσει εκινήθησαν οι ειρημένοι... Αυτό το ανταρτικόν 
και στασιώδες κίνημα εγένετο διά συνεργείας και θελήσεως του Επάρχου, ένεκα του 
καταβροχθήναι τα εισοδήματα της επαρχίας...».

Το Υπουργείο Εσωτερικών1302 ανακοίνωσε στο Βουλευτικό ότι στις 24 Ιουνίου 
έστειλε στον Πύργο 150 στρατιώτες υπό τους χιλιάρχους Νικήτα και Δημήτριο 
Δικαίο, για να συλλάβουν τους ταραξίες και να τους οδηγήσουν στην Τρίπολη. Η 
γνώμη του Υπουργείου για τον Έπαρχο είναι η ακόλουθη: «...Ο δε Έπαρχος ή αδια-
φορών ή μη δυνάμενος ή συναινών, μήτε έγραψέ τι περί αυτού, μήτ’ έσπευσε να καθη-
συχάση την ταραχήν...».

Σε αναφορά των Νικήτα και Δημητρίου Δικαίου1303, της 9ης Ιουλίου, κατηγορεί-
ται η παράταξη του Κρεστενίτη ότι πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών της Δι-
οίκησης. Μαζί με αυτούς, όπως σημειώνεται, ήταν και άνθρωποι του Επάρχου, για 
τον οποίο έγραψαν: «...Ο εδώ κύριος έπαρχος Γαλάνης Κουμουντούρος καθ’ ημέραν 
ανταποκρινόμενος με τους ειρημένους εγκληματίας τρέχει και αυτός εις τον σκοπόν 
της απειθείας και πανδήμως ομολογεί ότι μανιάτικα θέλει το κατορθώσει... Ο έπαρχος 
ούτε ακρόασιν δεν μας έδωσε ούτε απόκρισιν διά το εσώκλειστον γράμμα οπού του 
εστείλαμεν, αλλά μάλλον ενθουσιάζει τα χωρία να μας κτυπήσουν και ότι θέλει φθά-
σει και ο Κατζής με πεντακοσίους Μανιάτας προς βοήθειάν του...».

Οι φασαρίες στον Πύργο εντάθηκαν και υπήρξε μεγάλη αταξία από τις υπάρ-
χουσες εκεί δύο αντίπαλες παρατάξεις. Ο Κωνσταντινος Μαυρομιχάλης, από τη 
Γαστούνη που ήταν, το πληροφορήθηκε και έσπευσε εκεί με δύναμη να τους κα-
θησυχάσει. Το Υπουργείο των Εσωτερικών, στις 24 Ιουνίου, διέταξε τον Κ. Μαυρο-
μιχάλη να στείλει στην Τριπολιτσά τους αρχηγούς των δύο αντιπάλων παρατάξεων 
και τον έπαρχο Γαλάνη Κουμουνδουράκη για να περιγράψει τα όσα έγιναν1304.

Σε αναφορά τού Υπουργείου Εσωτερικών1305 προς το Βουλευτικό οι ταραχές του 
Πύργου χαρακτηρίζονται ως επανάσταση εναντίον της Εθνικής Διοίκησης και προ-
τείνεται στο Βουλευτικό να ζητήσει να προσέλθουν στην Τρίπολη και οι δύο παρα-
τάξεις  με τον Έπαρχο. Αποφασίστηκε όμως να ανατεθεί η υπόθεση στον Ανδρέα 
Ζαΐμη κυβερνήτη του Γενικού Στρατοπέδου των Παλαιών Πατρών. Ακόμη το Βου-
λευτικό αποφάσισε να διαταχθεί ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο οποίος πήγε 
στον Πύργο χωρίς διαταγή, να επιστρέψει στην έδρα του.

Αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου 1823, οι ταραχές στον Πύργο παροξύνθηκαν 
και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου των Εσωτερικών Γ. Γλαράκης ετοίμασε έγ-
γραφα, με τα οποία απέλυε τον έπαρχο Γαλάνη Κουμουνδουράκη. Παράλληλα 
ενημέρωνε τους κατοίκους του Πύργου και το Εκτελεστικό για την απόφασή του. 

1302. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 21, έγγρ. 26 της 24 Ιουνίου 1823.
1303. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 369, έγγρ. 445 της 9ης Ιουλίου 1823.
1304. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 14, έγγρ. της 24 Ιουνίου 1823
1305. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 36-8, έγγρ. 46 της 6 Ιουλίου 1823.
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Το έγγραφο της απόλυσης του Επάρχου περιλάμβανε τα ακόλουθα1306: «Παρά του 
Υπουργείου τούτου κατ’ επιταγήν της Διοικήσεως διετάχθης πολλάκις να έλθης ενταύ-
θα να απολογηθής εις την Διοίκησιν. Συ δε, καταφρονών το προς την Διοίκησιν και 
την πατρίδα μέγα χρέος σου, έδειξες χαρακτήρα αποστατικόν, παντάπασιν ανοίκειον 
εις άνδρα έχοντα την πίστην της Διοικήσεως, ως χρεωστούντα να γίνεται αυτός υπό-
δειγμα εις τον υπ’ αυτόν διοικούμενον λαόν. Τοιούτον έγκλημα αναλόγως του βαθμού 
σου σε υποβάλλει αυτό καθ’ εαυτό εις ευθύνας μεγάλας· και η Διοίκησις φυλάττουσα 
τον οικείον της χαρακτήρα έπρεπε δια δραστηρίων μέτρων να σε κάμη να προσέλθης 
άκων, αλλ’ επιεικεία φερομένη δεν ηκολούθησε τούτο, ήδη δε απολύουσά σε του χρέ-
ους σου, σε επιτάττει εντόνως και υστάτην ταύτην φοράν να προσέλθης αφεύκτως 
και ανυπερθέτως διά να απολογηθής ενώπιον αυτής. Αν δ’ απειθήσης θέλουν ληφθή 
τα πρέποντα και ανήκοντα μέτρα».

Το Υπουργείο των Εσωτερικών στις 5 Σεπτεμβρίου απευθύνθηκε και προς τους 
κατοίκους της επαρχίας του Πύργου στους οποίους έγραψε1307: «Το Υπουργείον 
Εσωτερικών προς τους κατοίκους της Επαρχίας Πύργου. Ο έπαρχός σας απολυόμενος 
του χρέους του μεταπέμπεται ενταύθα να απολογηθή προς την Διοίκησιν ως υπεύθυ-
νος των αταξιών και ατοπημάτων, όσα προλαβόντως συνέβησαν αυτόθι με ταραχήν 
και βλάβην του λαού...».

Σε άλλο έγγραφο της ίδιας ημερομηνίας του Υπουργείου των Εσωτερικών1308, 
προς το Εκτελεστικό Σώμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: «...Όθεν διά να ησυ-
χάση η επαρχία εκείνη ο μόνος καταπαυστικός των σκανδάλων τρόπος ενεκρίθη το 
να απομακρυνθή εκείθεν ο έπαρχος και οι περί αυτόν, και διά να προκαταληφθή το 
πράγμα, τη γνώμη και συγκαταθέσει και του Εκλαμπροτάτου Αντιπροέδρου (του Θ. 
Κολοκοτρώνη) απελύθη εγγράφως του χρέους του και προσεκλήθη να έλθη ενταύθα 
διά να απολογηθή...».

Η διαταγή αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου των εσωτερικών δεν 
πραγματοποιήθηκε. Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1309, ίσως διότι ήταν φίλος του 
Υπουργού Γρηγορίου Δικαίου ή προστατευόμενος του Πετρόμπεη, είτε διότι ήταν 
αμέτοχος ευθυνών, δεν απολύθηκε. Ως έπαρχος Πύργου στις 18 Σεπτεμβρίου 
έστειλε επιστολή στον Υπουργό Γρηγόριο Δικαίο, που από ένα απόσπασμα γίνονται 
εμφανείς οι φιλικές τους σχέσεις: «…Δικαίε, γνωρίζω ότι σε βαρύνει η πολυλεξία 
και ένεκα τούτου βραχυλογώ, προσμένω όμως ευκαιρίαν να έλθω μόνος μου δια να 
σε βεβαιώσω πόσην λαχτάρα έχω διά τα προλαβόντα συμβάντα της επαρχίας, οπού 

1306. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ. αριθ. πρωτολ. 2064, της 5 Σεπτεμβρίου 1823.
1307. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ, αριθ. πρωτοκ. 2065 της 5 Σεπτεμβρίου 1823.
1308. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ. αριθ. πρωτοκ. 2071 της 5 Σεπτεμβρίου 1823. Ορίστηκε ως 

αντικαταστάτης του Γαλάνη Κουμουνδουράκη ο Κωνσταντίνος Ζούλας με πολιτάρχη τον καπ. Ανδρέα 
Γριβογιώργο αντί του καπ. Φλώρου και γραμματέα το Βασίλειο Οικονόμου αντί του Αναστασίου Κουβα-
ρά, οι οποίοι πιθανώς δεν ανέλαβαν ποτέ υπηρεσία. 

1309. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 23, έγγρ. 137 της 18 Σεπτεμβρίου 1823.
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ακουσίως υπέφερα και πόσον υπερμισώ την ζημίαν σου, αν κρίνης εύλογον γράψε μου 
διά τα πολιτικά πράγματα της πατρίδος εις ποίαν στάσιν ευρίσκονται, επειδή ο δού-
λος σας διά τας αλλεπαλλήλους φροντίδας και περιστάσεις είμαι εις άκραν αγνωότη-
τα…». Από τα παραπάνω γεννάται το ερώτημα, εάν ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης 
είχε αποτύχει στο έργο του ή μήπως βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες του κομ-
ματικού ανταγωνισμού.

Οι αντίπαλες παρατάξεις του Πύργου συμφιλιώθηκαν και στις 24 Σεπτεμβρίου 
ο Γ. Γλαράκης1310 έγραψε στον Γαλάνη Κουμουνδουράκη: «Τα αχρεία σου κινήματα… 
μ’ όλον τούτο χαριζομένη η Σεβαστή Διοίκησις εις τας παρακλήσεις των αυτόθι κατοί-
κων, πραγματευομένη την ησυχίαν αυτών και σύμπνοιαν, και προ πάντων ελπίζουσα 
την μεταβολήν σου, επένευσε εις το να παραμείνης πάλιν εις το υπούργημά σου…». Πα-
ράλληλα έγραψε και στους Πυργίους: «…διατάττεσθε όμως με το παρόν να φυλάξετε 
απαραβίαστον αυτήν την μεταξύ σας ειρήνην…. να αποδίδετε το χρεωστούμενον σέβας 
προς την Σεβαστήν Διοίκησιν και προς τον κύριον έπαρχόν σας, ως πρόσωπον αυτής…».

Στις 29 Οκτωβρίου 1823 οι ταραχές στον Πύργο αναζωπυρώθηκαν με αιματη-
ρά αποτελέσματα1311. Στις 6 Νοεμβρίου 1823 ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγό-
ριος Δικαίος1312 απευθύνθηκε στον Έπαρχο Πύργου Γαλάνη Κουμουνδουράκη και 
τους Δημογέροντες της επαρχίας Πύργου και απαίτησε από τον Έπαρχο να εκτελεί 
τις διαταγές τού Υπουργείου, τις οποίες κατά σύστημα άφηνε ανεκτέλεστες. Επέ-
μεινε δε στην αντικατάσταση ιδιαίτερα του πολιτάρχη καπ. Φλώρου με τον Γεώργιο 
Γρίβα (Γριβογιώργο).

Ο Α. Λόντος1313 και ο Α. Ζαΐμης συνέστησαν εκείνο τον καιρό την Αχαϊκή Συμ-
μαχία και θέλησαν να μυήσουν σε αυτή και τον Γεώργιο Σισίνη της Ηλείας, η οποία 
λόγω της ευφορίας της ήταν απαραίτητη για την τροφοδοσία των στρατευμάτων. 
Επειδή αυτός δεν προσχώρησε στη συμμαχία τους, κατά τα τέλη του Φθινοπώρου 
του 1823 κινήθηκαν με στρατιωτική δύναμη εναντίον του. Ο Σισίνης από τη Γα-
στούνη έσπευσε να επικαλεσθεί τη συνδρομή του Θ. Κολοκοτρώνη, ο οποίος βρι-
σκόταν τότε στην περιοχή της Καρύταινας1314 προκειμένου να συμβιβάσει τις οικο-
γένειες Δεληγιάννη και Πλαπούτα, που βρίσκονταν στα πρόθυρα εμφυλίου πολέ-
μου. Ο Θ. Κολοκοτρώνης με δύο χιλιάδες άνδρες πήγε σε βοήθεια του Σισίνη και 
αναγκάστηκαν οι δύο άρχοντες της Αχαΐας να αναχωρήσουν.

Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1315 ανέφερε ότι τότε παύθηκε χωρίς λόγο από τον 
Θ. Κολοκοτρώνη: «…Εν ταυτώ ήλθεν ο Κ. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήρπασε όλα τα 

1310. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 24, δύο έγγραφα της 24 Σεπτεμβρίου 1823.
1311. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 26, δύο έγγραφα της 29 Οκτωβρίου 1823.
1312. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 27, έγγρ. της 6 Νοεμβρίου 1823.
1313. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 139.
1314. Π α λ α ι ώ ν  Π α τ ρ ώ ν  Γε ρ μ α ν ο ύ. ό.π., σ. 189. Εκτός του Θ. Κολοκοτρώνη πήγε στην 

Καρύταινα και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός για να συμφιλιώσει τους αντιμαχόμενους.
1315. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 33, έγγρ. της 1 Ιουλίου 1824.
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εθνικά της αυτής επαρχίας· έδιωξε και εμέ άνευ ύλης αιτίαν, ώστε εις όλα αυτά ας 
εξετάση η Διοίκησις το Υπουργείον των Εσωτερικών δια να βεβαιωθή. Ο δούλος σας 
εμποδίσθην, εις το να τρέξω αμέσως προς την Διοίκησιν διά να παραστήσω τα δίκαιά 
μου, ένεκεν των μεγάλων φροντίδων και ανησυχιών της· και έτι μάλλον εκρίνετο η 
επιμονή μου αναγκαία εις την Σπάρτην, παρά των λοιπών ευπάτριδων ως χρήσιμος 
η συναγώνισίς μου, κατά της αντιπατριωτικής ενεργείας· νυν δε ήκουσα, αυτή δι’ εκ-
δίκησιν της αδίκου εξώσεώς μου έστειλεν άλλον έπαρχον, ενώ οπού άζυλον (άζλι = 
καθαίρεση) δεν μ’ έχει κάμει και εις ουδέν εγκληματικός νομίζομαι…». 

Το Υπουργείο των Εσωτερικών1316 στις 9 Ιουλίου 1824 ζήτησε από το Υπουργείο 
των Οικονομικών να σταλούν θεωρημένες οι αποδείξεις τού Γαλάνη Κουμουν-
δουράκη, όταν αυτός ήταν έπαρχος Πύργου. Τελικά την ίδια ημέρα η Διοίκηση1317 
ενέκρινε το λογαριασμό του, με τον οποίο ζητούσε 14.135 γρόσια για μισθούς επτά 
μηνών. Τότε στη Διοίκηση ήταν η κυβέρνηση του Γ. Κουντουριώτη και ο Γαλάνης 
Κουμουνδουράκης, σαν οπαδός της φιλοκυβερνητικής παράταξης του Διονυσίου 
Μούρτζινου έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης.

Γιαννάκης Κουμουνδουράκης έπαρχος Μικρομάνης

Ο Γιαννάκης Κουμουνδουράκης από τον Κάμπο του Σταυροπηγίου (μετέπειτα 
δήμου Αβίας) ήταν αδελφός τού Παναγιώτμπεη Κουμουνδουράκη (1798-1803) και 
είχε παντρευτεί την Πεντζεχρούλα, κόρη του Τζανέτμπεη Κουτούφαρη1318. Η οικο-
γένειά του είχε την υποστήριξη του Διονυσίου Μούρτζινου και βρισκόταν διαρκώς 
σε αντιπαράθεση με τη γειτονική οικογένεια Καπετανάκη.

Αρχικά ο Γιαννάκης Κουμουνδουράκης1319 υπηρέτησε ως αστυνόμος Νησί-
ου (Μεσσήνης) και αργότερα, στις 27 Μαΐου 1823, τον επέλεξαν ως έπαρχο Κου-
τσουκμάνης (Μικρομάνης)1320.

Από τα πρώτα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο Γιαννάκης Κουμουνδου-
ράκης1321 ως έπαρχος Μικρομάνης ήταν η απείθεια των κατοίκων του χωρίου Κων-

1316. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 36, έγγρ. της 9 Ιουλίου 1824.
1317. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 35, έγγρ. 082 της 5 Ιουλίου 1824 και φάκ. 36, έγγρ. της 9 Ιουλίου 1824. 

ΓΑ Κ, Υπ. Οικ.,  φάκ. 15, έγγραφα της 6 και 9 Ιουλίου 1824. 
1318. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η, Τζανέτμπεης Κουτήφαρης ο πρώτος μπέης της Μάνης, Ανάτυπο από το 

«Αρχείο» Μεσσηνίας, τεύχ. 28, Καλαμάτα 1957, σ. 20. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Πελοποννησιακά, βιβλιοκρισία, 
2(1957)453-4. Β. Π α τ ρ ι α ρ χ έ α, ό.π., σ. 577. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Κουτήφαρη ή Κου-
τούφαρη, Λακωνικαί Σπουδαί 14(1998)480.

1319. Για την κενωθείσα θέση του αστυνόμου Νησίου προτάθηκε από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 
ο Γιάννης Μπουρατίνος. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Αστ., φάκ. 59, έγγρ. 040 της 27 Μαΐου 1823.

1320. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 11, έγγρ. 086 της 27 Μαΐου 1823. Την επομένη το Υπουργείο των Εσωτε-
ρικών απευθύνθηκε στους κατοίκους της Μικρομάνης και συνέστησε να δεχθούν ως έπαρχο τον Γιαννά-
κη Κουμουνδουράκη. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 11, έγγρ. 113 της 28 Μαΐου 1823.

1321. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 14, έγγρ. της 21 Ιουνίου 1823. Το Υπουργείο των Εσωτερικών έκανε 



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 359

σταντίνοι, οι οποίοι δεν συγκεντρώνονταν να διανείμουν τον έρανο και να καταβά-
λουν το μουκατά (εθνικές προσόδους). Με αναφορά του ενημέρωνε τον Υπουργό 
των Εσωτερικών Γρηγόριο Δικαίο ότι δεν του ήρθε εκτελεστική δύναμη, την οποία 
περίμενε να του στείλουν για να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα προβλήματα. Άλλο 
πρόβλημα της επαρχίας ήταν το οικονομικό1322, διότι δεν είχε να πληρώσει τους 
μισθούς των υπαλλήλων και πήρε 3.000 γρόσια από τους αγοραστές των εθνικών 
προσόδων (μουκατά), ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες. Για 
την ενέργειά του αυτή του έκανε παρατηρήσεις το Υπουργείο των Οικονομικών1323.

Ο Γιαννάκης Κουμουνδουράκης στις 17 Ιουλίου 1823 κλήθηκε στη Φρουτζά-
λα να επιλύσει υπάρχουσα διαφορά και στα τέλη του μηνός υπέβαλε αναφορά στο 
Υπουργείο των Εσωτερικών1324. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ήταν με 
την παράταξη του Κουντουριώτη και του Μούρτζινου.

Στις 9 Απριλίου 1824, ενώ στη Μεσσηνία δεν είχε ακόμη αναδειχθεί νικητής 
των εμφυλίων συγκρούσεων, ανέφερε στη Διοίκηση ότι εργάστηκε για την παρά-
ταξή της1325: «…κατορθώσαμεν εσχάτως αδυναμίαν και νέκρωσιν των αντιπατριωτι-
κών κινημάτων, δια το οποίον και επέσυρα εις εαυτόν το μίσος των εν Τριπολιτζά…». 
Ζήτησε δε επαναδιορισμό στη θέση τού επάρχου1326 και σημείωσε ότι: «…εις την 
πατρίδα μου Σπάρτην μάλιστα, όπου οργανίσας μετά των λοιπών την εναντίον των 
αντιπατριωτών εφορίαν, (το οποίον και παρέδωσε εις εμέ την εις αυτό προεδρίαν)…». 
Υπέρ του Γιαννάκη Κουμουνδουράκη ανέφερε και ο Αναγνωσταράς ότι εκτελεί τα 
χρέη του1327.

Με αναφορά του της 26 Μαΐου 1824 προς τον Υπουργό των Εσωτερικών έκα-
νε γνωστά τα επιτεύγματά του στη θέση τού επάρχου και την προς τον Μούρτζι-
νο συγγένειά του, του οποίου ήταν θείος. Στις 14 Ιουνίου 1824 ανανεώθηκε η θη-
τεία του1328. Τέλος εγκρίθηκε ο λογαριασμός του, αλλά εν τω μεταξύ απεβίωσε και 
υπήρξαν προβλήματα, διότι ο λογαριασμός του περιείχε και την αμοιβή τού Πολι-
τάρχη1329 η οποία θα έπρεπε να επιστραφεί.

γνωστό στον έπαρχο Μικρομάνης ότι έστειλε τον Κυριακούλη Κουτράκο-Μαυρομιχάλη στους Κωνστα-
ντίνους για την υπόθεση του Παύλου Πασκουαλίνου. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 13, έγγραφα (976 και 977) 
της 19 Ιουνίου 1823. Προβλήματα είχε και με οικονομικά θέματα. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 14, έγγραφα 
της 22 και της 29 Ιουνίου 1823.

1322. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 241 και 249, έγγρ. 283 και 291 της 12 και 14 Ιουνίου 1823.  ΓΑ Κ, Υπ. Οι-
κον., φάκ. 8, έγγρ. της 17 Ιουνίου 1823.

1323. Α. Ε. Π., βιβλ. 14, σ. 70, έγγρ. 92 της 20 Ιουνίου 1823.
1324. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 17, έγγρ. 1417 της 17 Ιουλίου 1823 και ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 19, έγγρ. 

084, 085 από τα τέλη Ιουλίου 1823.
1325. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. 183 της 9 Απριλίου 1824.
1326. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 013 (649) της 16 Απριλίου 1824.
1327. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. (776) της 11 Μαΐου 1824.
1328. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 32, έγγρ. της 26 Μαΐου 1824 και φάκ. 33, έγγρ. της 14 Ιουνίου 1824.
1329. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 14, έγγραφα της 18 και της 19 Ιουνίου 1824 και ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 36, 
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Πανάγος Μαυρομιχάλης έπαρχος Γαστούνης

Ο Πανάγος Κ. Μαυρομιχάλης1330 διορίστηκε έπαρχος Γαστούνης στις 9 Μαΐου 
1823 και πήγε να αναλάβει τα καθήκοντά του μαζί με το νέο πολιτάρχη Στράτη Δη-
μητράκο. Εκεί συνάντησε το Γεώργιο Σισίνη με μερικούς καπεταναίους οι οποίοι, 
όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τον Παναγιώτη Γιατράκο, τους είπαν1331: «…
ότι δέχονται εις το να έχωμεν τα υπουργήματά μας, ο ένας έπαρχος και ο άλλος πο-
λιτάρχης, εις τον μουκατά (τη φοροείσπραξη) όμως να μην ανακατευώμεθα, ότι τον 
θέλουν αυτοί…».

Στις 17 Μαΐου, την επομένη της άφιξης του Πανάγου Μαυρομιχάλη1332 στη Γα-
στούνη, έφθασε η  πληροφορία ότι οι Τούρκοι της Πάτρας κινούνται απειλητικά 
προς νότον. Ο νέος έπαρχος Πανάγος Μαυρομιχάλης με μικρή στρατιωτική δύ-
ναμη οχυρώθηκε στη Μανωλάδα, αλλά δεν έφθασαν μέχρις εκεί οι εχθροί. Στις 
18 Μαΐου ο Γραμματέας της επαρχίας Γεώργιος Καλαμογδάρτης1333 ανέφερε στο 
Υπουργείο των Εσωτερικών:

«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Προς το έξοχον Υπουργείον των Εσωτερικών

Προχθές ήλθομεν ενταύθα, και χθες μία οδυνηρά είδησις, ότι πλήθη Τούρκων 
εκ της Πάτρας πλησιάζουν εδώ, έκαμε τους πολίτας και εγχωρίους να καταφύγουν 
εις τα παράλια και άλλοι εις τα όρη, και εκ τούτου μία ακαταστασία σχεδόν ωσάν 
εκείνη του Άργους (εννοεί επί ειβολής του  Δράμαλη). Ο δε κύριος έπαρχος με την 
ολίγην εκτελεστικήν του δύναμιν, εμψυχώνοντας και μερικούς των κατοίκων ταύτης 
της πόλεως και χωρίων και επί της κεφαλής αυτών, εκστράτευσε εναντίον αυτών των 
Τουρκών, καταντήσας να τοποθετηθή εις την Μανωλάδα. Οι δε Τούρκοι κατακαίο-

έγγραφα 013 και 014 της 26 Οκτωβρίου 1824. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 47, έγγρ. 124 της 29 Οκτωβρίου 
1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 32, έγγρ. 28 και φάκ. 33, έγγραφα 102, 103, 105 από τα τέλη Οκτωβρίου 1824. 
ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 48, έγγρ. 034 της 10 Ιανουαρίου 1825, φάκ. 49, έγγρ. 042 της 16 Ιανουαρίου 1825 
και φάκ. 50, έγγρ. 125 της 24 Ιανουαρίου 1825.

1330. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 23 και 439 και βιβλ. 10, σ. 59. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 9, έγγρ. 019 της 9 
Μαΐου 1823. Ο Πανάγος Μαυριμιχάλης ήταν ανιψιός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και αναφέρεται ως 
κάτοικος Κάμπου Αβίας. Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο υ, σημειώματα στην εφημερίδα Καλαμάτας «Μεσσηνιακός 
Λόγος», αριθ, φύλλ. 555 της 26 Οκτωβρίου 2000 και αριθ. φύλλ. 558 της 23 Νοεμβρίου 2000, σ. 2.

1331. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 291 της 20 Μαΐου 1823. Α. Φ ω -
τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 100, αριθ. 344 (329), παράγρ. 13 και σ. 88, αριθ. 315 (291).

1332. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιδρομαί Τούρκων από Πάτρα στην Ηλεία και το στρατόπεδο Γαστούνης 
(1823-1824), Πρακτικά Β́  Τοπικού Συνεδρίου Ηλειακών Σπουδών, Αμαλιάδα 1987, Αθήναι 1989, σ. 166-
8. Για τον Πανάγο Κ. Μαυρομιχάλη αναφέρεται ότι χορήγησε πιστοποιητικό (ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. 
Πολ., φάκ. 30, έγγρ. της 7 Αυγούστου 1825) στον Ηλία Μιχαλακάκη-Μιχαλακέα από τους Δολούς, ότι 
τον Ιούλιο του 1825 ήταν αρχηγός σώματος υπό τις διαταγές του στον Προφήτη Ηλία και στα Φρου-
τζαλοκάμαρα (Θουρία). Ένα άλλο πιστοποιητικό που χορήγησε για δύο Κορωναίους το 1827, οι οποίοι 
υπηρέτησαν υπό τις διαταγές του, βρίσκεται στα Α. Χ. Ε. Β. Ε., στο φάκ. Παντελή Αναστασίου.

1333. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 51, έγγρ. της 18 Μαΐου 1823.
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ντες το Μετόχι Σπηλαίου και το χωρίον Ριόλον, ευρίσκονται εκεί μην ημπορώντας να 
προχωρήσουν περαιτέρω διά της ειρημένης αντιστάσεως. Πόσον λοιπόν ωφέλησε η 
παρουσία τού Επάρχου εις αυτήν την περίστασιν εισίν απαραδειγμάτιστον. Ο δε δού-
λος σας μετά του αρχιδιάκονος κυρίου Ιωακείμ1334 ευρισκόμεθα εις την φροντίδα των 
αναγκαίων αυτού του στρατού. Ανάγκη όμως να προφθάσουν όσον τάχος στρατεύμα-
τα απ’ αυτόσε εις τα χώματα των Πατρών. Και με όλον το βαθύτατον σέβας μένω... Γ. 
Καλαμογδάρτης».

Ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος, στις 7 Ιουνίου 1823, του έγρα-
ψε τα ακόλουθα1335: «…γνωστός γενόμενος ο καλός τρόπος σου, με τον οποίον προ-
σενεχθείς καθησυχάσας τα της επαρχίας πράγματα, εξωμαλίσας τας ανωμαλίας, ενέ-
πνευσας εις όλους το προς την Σεβαστήν Διοίκησιν χρεωστούμενον σέβας και άρχισες 
να βάλλης εις πράξιν τα χρέη σου και τας διαταγάς της Διοικήσεως, και δεν είναι αμ-
φιβολία ότι και εις το εξής με τον ίδιον αγαθόν τρόπον, με τον αυτόν ζήλον και με την 
ίσην φιλοτιμίαν θέλης εξακολουθής τας πατριωτικάς πράξεις σου…».

Στις 11 Ιουλίου ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος1336 επαίνεσε 
τον Πανάγο Μαυρομιχάλη, διότι διενήργησε την εκλογή των παραστατών για την 
Εθνοσυνέλευση και για την αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με 
τους εχθρούς (πολιορκημένους στην Πάτρα;). Του ζήτησε ακόμη να επιμεληθεί 
του εράνου, για τον οποίο τον προέτρεψε να δείξει δραστηριότητα. Στα τέλη Ιουλί-
ου ο Πανάγος Μαυρομιχάλης υπέβαλε αναφορά1337.

Συνάντησε δυσκολίες στη συλλογή τού εράνου και αποφασίστηκε να δοθούν 
από τη δεύτερη δόση του ενοικίου των εθνικών προσόδων της Γαστούνης, για να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες του στόλου1338.  

Στις 20 Ιουλίου 1823 έστειλε στο Βουλευτικό το λογαριασμό1339 από την ενοικί-
αση των εθνικών προσόδων (μουκατά), ανερχόμενο στο ποσόν των 87.790 γροσί-
ων. Στα έξοδα περιλαμβάνονται 24.310 γρόσια, τα οποία έδωσε κατόπιν διαταγής 
στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και άλλα 10.000 για τη συναλλαγματική (πόλι-

1334. Ο αρχιδιάκονος Ιωακείμ Κωνσταντάς ήταν γραμματέας του Γεωργίου Σισίνη και το 1826 
βρισκόταν στην Καρδαμύλη μαζί με τον Ιάκωβο Κορνήλιο και από την Εφορεία της Σπάρτης τους είχε 
ανατεθεί η επικοινωνία με τους Ζακυνθίους και λοιπούς φιλογενείς του εξωτερικού για να λαμβάνουν 
βοηθήματα.

1335. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 12, έγγρ. της 7 Ιουνίου 1823.
1336. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 16, έγγρ. της 11 Ιουλίου 1823.
1337. Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 19, έγγρ. 078.
1338. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 10, έγγρ. της 17 Αυγούστου 1823. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 21, έγγρ. της 17 

Αυγούστου 1823.
1339. Α. Ε. Π., βιβλ. 12, σ. 148. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης βρισκόταν στη Γαστούνη και στις 27 

Σεπτεμβρίου 1823 έγραψε στον Πετρόμπεη ότι πολιορκήθηκε το Μεσολόγγι από ξηρά και θάλασσα και 
να στείλουν πλοία. Α. Ε. Π., βιβλ. 9, σ. 275.
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τζα) του Μπεηζαδέ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, τα οποία χορήγησε με διαταγή του 
Πετρόμπεη, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του Εκτελεστικού.

Τον Αύγουστο του 1823 ο φροντιστής Ιωάννης Σισίνης διέκοψε τη διανομή τα-
ϊνίου στους στρατιώτες τού Παναγιώτη Γιατράκου και ο έπαρχος Πανάγος Μαυ-
ρομιχάλης1340 με δικά του έξοδα εξοικονομούσε τα σιτηρέσια, σε όσους από τους 
στρατιώτες του έμεναν στη Γαστούνη. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1823 ο Ιωάννης Σισίνης1341 κ.ά. ενοικιαστές των εθνικών 
προσόδων κατηγόρησαν τον Πανάγο Μαυρομιχάλη για παράνομες ενέργειες στη 
διαχείριση των χρημάτων, επειδή δεν δεχόταν να ελέγξουν τα έσοδα και έξοδα, 
προφασιζόμενος ότι αυτόν έχει η Κυβέρνηση για νοικοκύρη.

Από τον έπαρχο Γαστούνης ζήτησαν, στις 13 Σεπτεμβρίου 1823, να στείλει στο 
Μεσολόγγι δέκα χιλιάδες κοιλά σιτάρι, αλλά λόγω των ταραχών αδυνατούσε να 
εκτελέσει τη διαταγή αυτή1342.

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο παραστάτης του Πύργου Λύσανδρος Βιλαέτης1343 ανέφε-
ρε γεγονότα της επαρχίας του στη Βουλή: «...ότι μερικοί έχοντες συμμαχικήν βοή-
θειαν εκ Γαστούνης συνέλαβον και εφυλάκωσαν τον έπαρχον ταύτης της επαρχίας, εις 
τον οποίον έκαμον και άλλας πολλάς περιφρονήσεις...».

Ο έπαρχος1344 της Γαστούνης, στις 20 Σεπτεμβρίου 1823, ανέφερε στο Υπουρ-
γείο των Εσωτερικών τα ακόλουθα: «…η απείθεια επιπολάζει εις αυτήν την επαρχίαν, 
μη θέλοντες να δώσουν τελείως από την δευτέραν δόσιν του ενοικίου (των εθνικών 
προσόδων)…».

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1345 στις 25 Σεπτεμβρίου κατηγόρησε στο Βουλευτι-
κό Σώμα το Γεώργιο και Ιωάννη Σισίνη και τον έπαρχο Πανάγο Μαυρομιχάλη, ως 
υπεύθυνους για τη διάλυση της πολιορκίας της Πάτρας και έγραψε ότι: «...αισχρο-
κερδούντες, μετεχειρίσθησαν τα υπουργήματά των μάλλον προς απόβλεψιν του ιδίου 
ιντερέσου (συμφέροντος) των, παρά την ολικήν ωφέλειαν του Έθνους...». 

Στις 20 Δεκεμβρίου 1823 ο Ανδρέας Λόντος1346 υπέβαλε αναφορά στο Βουλευ-
τικό, δικαιολογώντας την παρουσία του στην περιοχή της Γαστούνης. Παράλληλα 
κατηγόρησε το Γεώργιο Σισίνη, τον οποίο αποκαλούσε «βασιλίσκο της Ήλιδος» και 
τον έπαρχο Γαστούνης, που ήταν «ο Καπιτανάκης Παναγάκης Μαυρομιχαλάκης», 
ότι δεν θα έδιναν τρόφιμα για το στρατό.  

1340. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 334 της 18 Αυγούστου 1823. Α θ. 
Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 113, αριθ. 358 (334)..

1341. Α. Ε. Π., βιβλ. 12, σ. 160.
1342. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 23, έγγρ. 058 της 13 Σεπτεμβρίου 1823 και φάκ. 24, έγγρ. της 27 Σε-

πτεμβρίου 1823.
1343. Α. Ε. Π., βιβλ. 9, σ. 271.
1344. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 24, έγγρ. της 20 Σεπτεμβρίου 1823.
1345. Α. Ε. Π., βιβλ. 9, σ. 274-5.
1346. Α. Ε. Π., βιβλ. 9, σ. 353 κ.ε. Στην επιστολή του, γραμμένη στα πρόθυρα των εμφυλίων συγκρού-

σεων, καταφέρεται και κατά του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ο οποίος βρισκόταν στη Γαστούνη.
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Ο Πανάγος Μαυρομιχάλης με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας έφυγε από τη 
Γαστούνη1347. Έμεινε όμως μια αγωγή που του έκανε ο Παναγιώτης Περουντζής, για 
την οποία επίτροπός του ορίστηκε ο θείος του Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1348. 

Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης έπαρχος Αρκαδίας

Ο Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης1349, εξάδελφος του Πετρόμπεη, την 1η Μαΐ-
ου 1823 προτάθηκε από το Εκτελεστικό ως Έπαρχος Αρκαδίας (περιοχή Κυπαρισ-
σίας) και στις 4 Μαΐου διορίστηκε στη θέση αυτή από το Βουλευτικό.

 Επειδή όμως ο Έπαρχος δεν έγινε δεκτός από τους κατοίκους, στις 21 Μαΐου 
1823 διατάχθηκε ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης1350 να στρατολογήσει 300 Μανιάτες 
και με τη συνεργασία τού επάρχου Πιέρου Πατριαρχέα και του αρχηγού των όπλων 
Αρκαδίας καπ. Παπατζώρη, να επιστατήσουν της εκεί ευταξίας και της συλλογής 
των εθνικών εισοδημάτων. Αφού θα ησύχαζε το εσωτερικό της Αρκαδίας θα στρα-
τολογούσε τους Αρκαδίους με αρχηγό τον Παπατζώρη και η Διοίκηση θα τους όρι-
ζε τον τόπο που θα πήγαιναν.

Σε αναφορά του από την Καλαμάτα ο Πιέρος Πατριαρχέας1351 έκανε γνωστό 
στην Υπερτάτη  Διοίκηση ότι στις 19 Ιουνίου πήγε στα Φιλιατρά με 80 στρατιώ-
τες, για να αναλάβει τα καθήκοντα του επάρχου, αλλά βγήκαν χίλιοι κάτοικοι και 
δεν τον δέχθηκαν. Πρόσθεσε δε: «...Τέλος βλέποντας το πράγμα εις το επάπειρον 
και κοντά όπου ήθελον να γένουν εν τω μεταξύ μας πάμπολα φονικά ήθελε χαλάσει 
και αφανισθή εξ ολοκλήρου και το χωρίον Φιλιατρά, επροτίμησα την ατιμίαν μου και 
ανεχώρησα... Εγώ ότι είμαι σκοτωμένος δια την ατιμίαν οπού μου επροξένησαν, το 
συμπεραίνετε...». 

Αντίγραφο της αναφοράς αυτής έστειλε την ίδια ημέρα και στον Υπουργό των 
Εσωτερικών Γρηγόριο Δικαίο1352, σημειώνοντας ακόμη: «...Εάν και διά το ήσυχον 
και κοινόν συμφέρον επρόβλεψα την ατιμίαν μου και ανεχώρησα από τα Φιλιατρά, 
πρετεντέρω (αξιώ, απαιτώ) όμως το επαρχιλίκι της Αρκαδίας διά να μη μου αφαιρε-
θή, αλλά εφοδιάζοντάς με η Υπερτάτη Διοίκησις με όλας τας αναγκαίας διαταγάς να 
κινήσω διά την αυτήν επαρχίαν...». 

1347. Αντικαταστάτης του διορίστηκε ο Ανδρέας Καλαμογδάρτης. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 34, έγγρ. 
της 28 Ιουνίου 1824.

1348. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Αστ., φάκ. 60, έγγρ. 162 της 6 Νοεμβρίου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 33, 
έγγρ. 48 από τα τέλη Οκτωβρίου 1824.

1349. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 47 και βιβλ. 2, σσ. 11 και 434. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυ-
ρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)436 και 470-2.

1350. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγραφα 054 και 055 της 21 και 22 Μαΐου 1823. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης (1793-1873), Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)436.

1351. Α. Ε. Π., βιβλ. 11, σ. 51-2.
1352. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 283, έγγρ. 337 της 19 Ιουλίου 1823. 
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Στις 4 Σεπτεμβρίου 1823 ο Πιέρος Πατριαρχέας1353 ανέφερε στο Υπουργείο των 
Εσωτερικών ότι δεν είχε γίνει δεκτός στην Αρκαδία και αποχώρησε από εκεί για να 
αποφύγει επεισόδια. Ειδοποίησε τη Διοίκηση, αλλά δεν έλαβε απάντηση και στη 
συνέχεια αρρώστησε μέχρι της υποβολής της νέας αναφοράς του. Τώρα ρωτούσε 
τί θα έπρεπε να κάνει: «...ήδη δε αναλαβών ήλθον εις Καλαμάταν, με τους ιδίους αν-
θρώπους τους διορισθέντας μοι εκ της Διοικήσεως, και αναφέρομαι τελευταίον προς 
το έξοχον υπουργείον αναμένων απόκρισιν περί ταύτης της υποθέσεως και τας επιτα-
γάς της αυτής προς την επαρχίαν της Αρκαδίας να με δεχθώσι, ή να με γράψει το τί 
μέλλω να κάμω.- Ανίσως όμως η διοίκησις ή κρίνει διαφορετικώτερα, ή αποφασίση 
να μείνω από αυτήν την προσδιορισθείσαν μοι επαρχία, τότε παρακαλώ να μην ήθελε 
μ’ αδικήση, επειδή έκτοτε έως σήμερον έχω εις τους ανθρώπους μου  εξοδευμένα, ή 
έτερα, περί τα γρόσια δέκα χιλιάδες. Διά τούτο περιμένω με ανυπομονησίαν απόκρι-
σίν της, ίνα ίδω τί μέλλω να κάμω, ή αν πρέπει να τραβιχθώ εις την οικίαν μου και να 
θεωρήσω μερικώς την δουλειά μου και πραγματά μου...». Την επομένη το Υπουργείο 
των Εσωτερικών απευθύνθηκε στο Εκτελεστικό, προκειμένου να εγκριθεί δαπάνη 
10.000 γροσίων για τον πρώην έπαρχο Αρκαδίας Πιέρο Πατριαρχέα.

Φαίνεται ότι ο Πιέρος Πατριαρχέας αντικαταστάθηκε από άλλον έπαρχο, ο 
οποίος θα έγινε δεκτός, διότι το Υπουργείο των Εσωτερικών στις 9 Νοεμβρίου 1823 
απευθύνθηκε στον έπαρχο Αρκαδίας και του ζήτησε να εξετάσει την υπόθεση του 
χιλιάρχου Λυμπεροπούλου σχετικά με την ιδιοκτησία ελαιοδένδρων1354.

Στις 11 Ιουλίου 1824 υπολογίστηκαν οι πρόσοδοι της επαρχίας Αρκαδίας σε 
80.000 γρ. και από αυτά αποφασίστηκε να δοθούν 15.000 γρ. στον έπαρχο1355.

Αργότερα ο Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης από 1 Δεκεμβρίου 1824 μέχρι 15 
Ιανουαρίου 1825 άσκησε καθήκοντα πολιτάρχου Καλαμάτας και πληρώθηκε από 
τους δημογέροντες της πόλης με 1.425 γρόσια1356.

Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης έπαρχος Κραβάρων και Βενέτικου

Στις 10 Μαϊου 1823 το Βουλευτικό εξέλεξε τον Ηλία Χρυσοσπάθη1357 ως έπαρχο 
στο Κραβάρι και Βενέτικο (περιοχή Ναυπάκτου) αντί του Γερασίμου Κομποθέκλα, τον 
οποίο είχε προβάλει το Εκτελεστικό. Στις 2 Ιουνίου το Βουλευτικό πληροφορήθηκε 
από φήμη, ότι δεν δέχθηκε να αναλάβει εκεί υπηρεσία και κατόπιν αυτού, στις 6 Ιου-
νίου του ίδιου έτους, κάλεσε το Εκτελεστικό να προτείνει άλλον για τη θέση αυτή. Το 
Εκτελεστικό αντί του Ηλία Χρυσοσπάθη πρότεινε τον Παναγιώτη Δαγκλή.

1353. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγραφα της 4 Σεπτεμβρίου 1823 και άλλο της 5 Σεπτεμβρίου.
1354. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 27, έγγρ. της 9 Νοεμβρίου 1823.
1355. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 15, έγγρ. της 11 Ιουλίου 1824. Τα έξοδά του ως επάρχου πληρώθηκαν 

πολύ αργότερα. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 53, έγγρ. 143 της 20 Ιανουαρίου 1825.
1356. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 62, έγγρ. 005 της 17 Ιανουαρίου 1825. ΓΑΚ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγρ. 

της 14 Φεβρουαρίου 1825.
1357. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ, 26, 56 και 62 και βιβλ. 10, σ. 106..
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Ο Κυριακούλης Κουτράκος-Μαυρομιχάλης πολιτάρχης Νησίου

Οι κάτοικοι του Νησίου1358 (Μεσσήνης) ζήτησαν στις 4 Ιουνίου 1823 να 
εκλεγεί πολιτάρχης τους ο Κυριακούλης Κουτράκος-Μαυρομιχάλης και στις 7 
του ιδίου ανέλαβε τα καθήκοντά του. 

Στους Κωνσταντίνους της επαρχίας Μικρομάνης (Κουτζούκμάνης) άρπαξαν 
ορισμένα πράγματα από τον Παύλο Πασκουαλίνο και το Εκτελεστικό στις 13 
Ιουνίου 1823 διόρισε τον Κυριακούλη Κουτράκο1359 να πάει εκεί, για να συλλάβει 
τους δράστες και να επιστρέψει τα αρπαγέντα πράγματα στον ιδιοκτήτη τους.

Στις 19 Ιουνίου οι κάτοικοι του Νησίου1360 (Μεσσήνης) ζήτησαν από το 
Υπουργείο των Εσωτερικών για έπαρχό τους τον Κυριακούλη Κουτράκο-Μαυρο-
μιχάλη, έγραψαν δε: «...όταν ούτος ψηφισθή έπαρχος της επαρχίας μας θέλει φυ-
λάττεται η ευταξία εναντίον απάσης καταχρήσεως και ημείς θέλει απολαμβάνομεν 
την ησυχίαν...».

Από τα πρακτικά του Βουλευτικού1361 της 30 Ιουνίου 1823 φαίνεται ότι το 
Υπουργείο των Εσωτερικών διαβίβασε την αναφορά των κατοίκων του Νησί-
ου στο Βουλευτικό το οποίο αποφάσισε τα ακόλουθα: «...Ανεγνώσθη έγγραφον 
του Υπουργείου των Εσωτερικών υπ’ αριθ. 1120, ομού με αντίγραφον αναφοράς 
των επαρχιωτών Νησίου προβάλλοντος εις έπαρχον τούτου τον κ. Κυριακούλην 
Κουτράκον. Το Βουλευτικόν όμως, επειδή δεν γνωρίζει ούτε ενός, ούτε όλων των 
υπουργών δικαίωμα να εγκρίνουν έπαρχον, ειμή μόνον των δύο σωμάτων της Δι-
οικήσεως, να σταλή η αναφορά των επαρχιωτών εις το Βουλευτικόν Σώμα ίνα την 
θεωρήση και, αν εγκρίνη, εισακούεται μετά του Εκτελεστικού· διό εγένετο διαταγή 
προς το Υπουργείον των Εσωτερικών υπ’ αριθ. 186».

Στις 10 Ιουλίου 1823 ο Κυριακούλης Κουτράκος1362 παραιτήθηκε και ανεχώ-
ρησε με την εκτελεστική του δύναμη από το Νησί, διότι δεν του αρκούσαν τα 
χρήματα και επειδή του περιόρισαν τον αριθμό των ανδρών της δύναμής του.

Σε αναφορά των κατοίκων Νησίου προς το συμβούλιο των Υπουργών, της 
13 Ιουλίου 1823, αναφέρονται τα ακόλουθα1363: «…Είναι σχεδόν δέκα μήνες μη 
υποφέροντες τα δεινά οπού ετραβούσαμεν, εσυστήσαμεν πολιτάρχην τον δικαιό-
τατον καπητάν Κυριακούλη Κουτράκον, και του οποίου εμετρούσαμεν τον καθέ-
καστον μήνα προς γρόσια δύο χιλιάδας, Νο 2.000. και τούτο όχι μόνον του Νησίου 

1358. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 12, έγγραφα της 4 και 7 Ιουνίου 1823 και φάκ. 13, έγγρ. της 19 
Ιουνίου 1823.

1359. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 144.
1360. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 285-6, έγγρ. 241 της 19 Ιουνίου 1823.
1361. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σ. 98.
1362. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 18, έγγρ. της 22 Ιουλίου 1823. Η παραίτησή του φαίνεται από έγ-

γραφο του επάρχου Νησίου προς τη Διοίκηση.
1363. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 86 της 13 Ιουλίου 1823.
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εχρησίμευσε, αλλά εβάστηξε περισσοτέραν ευταξίαν και διαφέντευσιν των πλησιο-
χωρίων, και πολλών ετέρων ανθρώπων και μ’ όλα ταύτα αι μερικαί καταχρήσεις και 
υπέρογκαι ζημίαι δεν έλλειψαν εξ αρχής και μετά ταύτα και άχρι της σήμερον να γί-
νωνται, αι οποίαι είναι απαραδειγμάτισται…».

Μανιάτες αξιωματικοί το 1823

Οι πρώτοι βαθμοί, που απονεμήθηκαν από τους εκπροσώπους της Φιλικής 
Εταιρείας, θεωρήθηκαν παρωχημένοι. Το ίδιο ίσχυε και με τους βαθμούς που απέ-
νειμε η Πελοποννησιακή Γερουσία στο δεύτερο έτος της επανάστασης μετά την Ά  
Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου οι οποίοι ήταν επίσης περιορισμένοι. Μετά τη Β́  
Εθνοσυνέλευση στο Άστρος της Κυνουρίας δόθηκαν και πάλι ολιγάριθμοι στρατι-
ωτικοί βαθμοί1364, στις 10-11 Ιουνίου 1823, από την ενιαία διοίκηση της επαναστα-
τημένης χώρας, την οποία εκπροσωπούσαν το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό1365. 
Οι στρατιωτικοί βαθμοί ήταν οι επόμενοι: Στρατηγού, αντιστρατήγου, χιλιάρχου, 
υποχιλιάρχου, ταξιάρχου, εκατοντάρχου, πεντηκοντάρχου, εικοσιπεντάρχου, δε-
κάρχου. Ακόμη διορίζονταν ιατροί (εσωτερικής παθολογίας), χειρουργοί (τραύμα-
τα, κατάγματα), φροντιστές, υπασπιστές, γραμματικοί και ιερείς.

Στις 10 Ιουνίου 1823 απονεμήθηκε ο βαθμός1366 του στρατηγού στον Αντώνιο 
Μαυρομιχάλη1367 από την Αρεόπολη, στον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη1368 από 
τη Ζαρνάτα και στον Παναγιώτη Κοσονάκο-Φωκά1369 από την Καρυούπολη. Την 
ίδια ημέρα ακολούθησαν και άλλες απονομές.

1364. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 511.
1365. Α. Ε. Π., βιβλ. 3, σ. 37-8.
1366. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 69-70 και 475 και βιβλ. 10, σ. 126-7.
1367. Τη βιογραφία του δημοσίευσε ο Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η ς, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., 

Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)436.
1368. Η οικογένεια Κουμουνδουράκη ευνοήθηκε πολύ το 1823 από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 

παρά το γεγονός ότι ήταν προσκολλημένη στην παράταξη του Μούρτζινου, με τον οποίο τους ένωναν 
συγγενικοί δεσμοί. Εκτός από τη στρατηγία που δόθηκε στον Αθανασούλη, διορίστηκαν ως έπαρχοι ο 
Γιαννάκης στη Μικρομάνη και ο Γαλάνης στον Πύργο. Οι σχέσεις Μαυρομιχαλαίων και Κουμουνδου-
ράκηδων είχαν διακοπεί μετά το φόνο του Θεόδωρου Κουμουνδουράκη από τον Μπεηζαντέ Ηλία Μαυ-
ρομιχάλη. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία 1715-1821, σ. 464. Ο Θανασούλης 
Κουμουνδουράκης πήρε μέρος στην Εθνοσυνέλευση του 1829 και πέθανε στο Άργος το επόμενο έτος. 
Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Κείμενα κλπ, ό.π., τόμ.Ά , σ. 200.

1369. Στις 20 Ιανουαρίου 1825 προβιβάστηκε πάλι σε στρατηγό. Μετά την απελευθέρωση τοποθε-
τήθηκε ως ταγματάρχης της Βασιλικής Φάλαγγος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ., ό.π., σ. 259. 
Στο στρατό κατατάχθηκε ως υπολοχαγός και την ίδια ημέρα έγινε λοχαγός. Φ Ε Κ, αριθ. 26 της 10/6/36, 
σ. 111 και 115. Τέθηκε στην προικοδοτουμένη φάλαγγα ως ταγματάρχης. Φ Ε Κ,  Παράρτ. φ. 29 της 5 
Αυγούστου 1844, σ. 136. Με το Φ Ε Κ, αριθ.14 της 27/5/44, σ. 68 προάγεται σε αντισυνταγματάρχη. Με 
το Φ Ε Κ, αριθ. 35 της 16/12/48, σ. 174 τέθηκε στην ενεργό φάλαγγα.  



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 367

Το βαθμό του αντιστρατήγου πήραν: Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης1370 από το 
Γύθειο, Γεώργιος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης1371 από το Σκουτάρι, Νικόλαος Πιε-
ράκος-Μαυρομιχάλης1372 από την Αρεόπολη και Ηλίας Σαλαφατίνος1373 από το 
Οίτυλο.

Χιλίαρχοι έγιναν: Ιωάννης Γιαννουλέας1374 από τη Σελίνιτσα, Παναγιώτης Γιαν-
νέας-Καπετανάκης1375 από το Αλμυρό, Ιωάννης Κατσανός1376 από την Καρέα, Μαυ-

1370. Στις 20 Μαΐου 1825 έπεσε στο Μανιάκι.
1371. Κατατάχθηκε ως λοχαγός στη Βασιλική Φάλαγγα. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ., ό.π., 

σ. 225. Με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 της 13/2/42, σ. 23, διορίστηκε πραγματικός λοχαγός. Με το Φ Ε Κ, της 5 
Αυγούστου 1844, παράρτ. του φ. 29, σ. 136, τέθηκε στην τάξη των προικοδοτουμένων.

1372. Κατατάχθηκε ως αντισυνταγματάρχης της Βασιλικής Φάλαγγος. Φ Ε Κ, αριθ. 30 της 26/7/38, 
σ. 152 και Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ., ό.π., σ. 159. Με το Φ Ε Κ, αριθ. 26 της 10/6/36, σ. 107, 
κατατάχθηκε στο στρατό ως λοχαγός β΄τάξεως. Λοχαγός α΄ τάξεως έγινε με το Φ Ε Κ, αριθ. 20 της 
30/5/37 σ. 88 και ως ταγματάρχης τιμήθηκε με το χρυσό παράσημο του τάγματος των Ιπποτών του Σω-
τήρος, Φ Ε Κ, αριθ. 20 της 30/5/37, σ. 126, Φ Ε Κ, αριθ. 31 της 18/9/37, σ. 126 και Φ Ε Κ, αριθ. 3 της 
1/2/38, σ. 10. Προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη του στρατού με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 της 27/2/39, σ. 16. 
Τοποθετήθηκε διοικητής της τετάρτης τετραρχίας με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 5/10/39, σ. 94. Αυξήθηκε ο 
μηνιαίος μισθός του σε 250 δρχ. με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 16/10/40, σ. 91. Επαινέθηκε με το Φ Ε Κ, αριθ. 
3 της 13/2/41, σ. 14. Έγινε συνταγματάρχης με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 της 13/2/42, σ. 23. Υπέγραψε το πρώτο 
σύνταγμα του Βασιλείου της Ελλάδος ως πληρεξούσιος Μαΐνης, Φ Ε Κ, αριθ. 5 της 18/3/44, σ. 23 και 
διορίστηκε γερουσιαστής με το Φ Ε Κ, αριθ. 10 της 21/3/61, σ. 70-71. 

1373. Κατατάχθηκε ως ταγματάρχης της Βασιλικής φάλαγγος, Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ. 
ό.π., σ. 160. Άρχισε να μισθοδοτείται με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 5/10/39, σ. 93. Του απονεμήθηκε ο αργυρός 
σταυρός του Σωτήρος με το Φ Ε Κ, αριθ. 33 της 10/11/44, σ. 165. Προβιβάστηκε στο βαθμό του αντισυ-
νταγματάρχη με το Φ Ε Κ, αριθ. 14 της 27/5/45, σ. 68 και του χορηγήθηκε γραμμάτιο προικοδοτουμένων 
με 8.640 δρχ. με το Φ Ε Κ, αριθ. 33 της 9/8/61, σ. 204

1374. Κατατάχθηκε στη Βασιλική Φάλαγγα ως λοχαγός. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ, ό.π., σ. 
127. Τέθηκε σε ενεργό υπηρεσία του στρατού με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 5/10/39, σ. 94. Επαινέθηκε με το 
Φ Ε Κ, αριθ. 3, της 13/2/41, σ. 14. Διορίστηκε πραγματικός λοχαγός με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 της 13/2/42, σ. 
23 και τέθηκε στην τάξη των προικοδοτουμένων με το Φ Ε Κ, αριθ. 23 της 21/7/43, σ. 113-4.

1375. Κατατάχθηκε στη Βασιλική φάλαγγα ως ταγματάρχης. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ, 
ό.π., σ. 72. Τοποθετήθηκε στο στρατό ως υπολοχαγός και αμέσως έγινε λοχαγός με το Φ Ε Κ, αριθ. 20 
της 30/5/37, σ. 84 και 88. Μετατέθηκε με τα Φ Ε Κ, αριθ. 30 της 26/7/38, σ. 150 και αριθ. 4 της 27/2/39, 
σ. 18. Τέθηκε εκτός υπηρεσίας με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 της 27/2/39, σ. 24. Επαινέθηκε με το Φ Ε Κ, αριθ. 
3 της 13/2/41, σ. 14. Τέθηκε εκ νέου σε ενέγεια και προβιβάστηκε σε ταγματάρχη με το Φ Ε Κ, αριθ. 4 
της 13/2/42, σ. 25. Υπέγραψε το πρώτο σύνταγμα του Βασιλείου της Ελλάδος ως πληρεξούσιος Σταυ-
ροπηγίου, Φ Ε Κ, αριθ. 5 της 18/3/44, σ. 23. Προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη με το Φ Ε Κ, αριθ. 14 
της 27/5/45, σ.68. Διορίστηκε Δήμαρχος Αβίας με το Φ Ε Κ, αριθ. 17 της 10/6/54, σ. 91β και πέθανε το 
επόμενο έτος. Γ. Α ν α π λ ι ώ τ η, Κουτηφαραίοι-Καπετανάκηδες, ό.π., σ. 60.  

1376. Κατατάχθηκε ως λοχαγός στη Βασιλική Φάλαγγα, Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ., ό.π., 
σ. 160. Κατατάχθηκε στο στρατό ως υπολοχαγός της 11 τετραρχίας με το Φ Ε Κ, αριθ. 26 της 10/6/36, 
σ.108. Φαίνεται ότι υπηρετούσε και προηγουμένως, διότι το Μάρτιο του 1836 του απονεμήθηκε το αρ-
γυρό αριστείο του αγώνα, ενώ υπηρετούσε ως υπολοχαγός της 11ης τετραρχίας. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 2, 
έγγρ. 094.
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ροειδής Μαντσάκος1377 από τον Πασσαβά, Βασίλειος Πολιτάκος1378 από την Τσε-
ροβά, Δημήτριος Πουλικάκος1379 από την Βάμβακα, Παύλος Στεφανάκος1380 από 
το Γύθειο και Γιάννης Στρατάκος1381 από τη Χειμάρρα του Κολοκυνθίου.

Με το βαθμό του υποχιλιάρχου τιμήθηκαν: Αθανάσιος Καρύγιαννης1382 από τη 
Γιάννιτσα, Ευστράτιος Κουτράκος από την Αρεόπολη και Κωνσταντίνος Ροδιτά-
κος-Μαυρομιχάλης από την Αρεόπολη.

Το 1823, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι στρατιωτικοί βαθμοί απονέμο-
νταν με φειδώ. Το 1824 έγινε κατάχρηση και απονεμήθηκαν εκατοντάδες βαθμοί 
με σκοπό την προσέλκυση πολιτικών φίλων.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης και το κίνημα της Σιλίμνας

Στις 18 Μαΐου 1823, με πρωτοβουλία του Θεόδωρου Νέγρη, ο οποίος είχε απο-
κλειστεί από τα κυβερνητικά αξιώματα, η ομάδα των στρατιωτικών του Θ. Κολο-
κοτρώνη έκανε χωριστικό κίνημα και από την Τρίπολη εγκαταστάθηκε στο γειτο-
νικό χωριό Σιλίμνα1383. Μαζί με τον Κολοκοτρώνη πήγε ο Δημήτριος Υψηλάντης, 

1377. Τοποθετήθηκε ως επίτιμος (άμισθος) λοχαγός της Βασιλικής φάλαγγος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά -
κ η, Αριστεία κλπ, ό.π., σ. 259. Με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 16/10/40 απολάμβανε το μισθό των πρεσβυτών 
της Φάλαγγος και με το Φ Ε Κ, αριθ. 3 της 13/2/41, επαινέθηκε.

1378. Έχει δημοσιευθεί η βιογραφία του. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, Λακωνικαί 
Σπουδαί 19(2010)313 κ.ε.

1379. Τοποθετήθηκε ως ταγματάρχης της Βασιλικής Φάλαγγος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία 
κλπ., ό.π., σ. 160. Κατατάχθηκε ως υπολοχαγός στο στρατό με το Φ Ε Κ, αριθ. 2 της 10/6/36, σ. 108. 
Μετατέθηκε με το Φ Ε Κ, αριθ. 20 της 30/5/37, σ. 88. Διορίστηκε ως ταγματάρχης με το Φ Ε Κ, αριθ. 30 
της 26/7/38, σ. 152 και προβιβάστηκε σε ταγματάρχη με τα Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 5/10/39, σ. 94 και αριθ. 
19 της 16/10/40, σ. 89. Με το ίδιο Φ Ε Κ, σ. 87 του απονεμήθηκε ο αργυρός Σταυρός των Ιπποτών του 
τάγματος του Σωτήρος. Υπέγραψε το πρώτο σύνταγμα του Βασιλείου της Ελλάδος ως πληρεξούσιος 
Μαΐνης, Φ Ε Κ, αριθ. 5 της 18/3/44, σ. 23. Χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματάρχης με το Φ Ε Κ, αριθ. 23 
της 21/7/43, σ. 113 και έγινε πραγματικός αντισυνταγματάρχης με το Φ Ε Κ, Έκτ. Παράρτ. του φ. 29 του 
1844, σ. 118. Του απονεμήθηκε ο χρυσός Σταυρός του τάγματος των Ιπποτών του Σωτήρος με το Φ Ε Κ, 
αριθ. 10 της 30/3/53, σ. 42.

1380. Κατατάχθηκε στο στρατό με το βαθμό του ανθυπολοχαγού, Φ Ε Κ, αριθ. 26 της 10/6/36, σ. 110. 
Από τις 12 Φεβρουαρίου 1856 άρχισε να χορηγείται σύνταξη στη χήρα του Μαρία με το Φ Ε Κ, αριθ. 33 
της 9/8/61, σ. 204.

1381. Τοποθετήθηκε ως λοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία κλπ., 
ό.π., σ. 274. Με το Φ Ε Κ, αριθ. 19 της 5/10/39, σ. 94, τοποθετήθηκε στην ενεργό φάλαγγα ως σημαιο-
φόρος. Επαινέθηκε με το Φ Ε Κ, αριθ. 3 της 13/3/41, σ. 15. Μετατέθηκε από την ενεργό φάλαγγα στην 
προικοδοτούμενη με το Φ Ε Κ, Έκτ. Παράρτ. του φ. 29 του 1844, σ. 136.

1382. Επειδή έπαιρνε μέρος στις εκστρατείες με τα σώματα των Μανιατών τοποθετήθηκε στη Βασι-
λική Λακωνική φάλαγγα.

1383. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 27. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 272. Ν ι κ. Σ π η λ ι -
ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 514. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 295. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, 
ό.π., σ. 307. Στις 20 Μαΐου 1823 οι κάτοικοι του χωριού Σιλίμνα διαμαρτυρήθηκαν, για τις από διημέρου 
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ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Διονύσιος Μούρτζινος1384, ο Ασημάκης Φωτήλας, ο 
Γεώργιος Σισίνης, ο Χ. Περρούκας, ο Δημήτριος Πλαπούτας-Κολιόπουλος, ο Νι-
κήτας Σταματελλόπουλος, οι Καπετανάκηδες, ο Παναγιώτης Κεφάλας και άλλοι. 
Αποφάσισαν να συγκεντρώσουν εκεί αντιπροσώπους από όλες τις επαρχίες, για 
να γίνει άλλη εθνοσυνέλευση και να οργανωθεί στρατιωτικά η επανάσταση. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης1385 πήγε στην Τρίπολη και στις 20 Μαΐου έγραψε στο Νικήτα, τον 
Πλαπούτα, τον Φωτήλα και το Νέγρη να μην κοινοποιήσουν τα μέτρα που είχαν 
αποφασίσει.

Μεσολάβησε ένα γεγονός απρόσμενο, το οποίο έφερε γενική αλλαγή στα σχέ-
δια των συγκεντρωθέντων στη Σιλίμνα1386. Έγινε συμπεθεριό ανάμεσα στον Θ. Κο-
λοκοτρώνη και στον Κανέλλο Δεληγιάννη και συμφωνήθηκε ο γιός του πρώτου 
Κωνσταντίνος (Κολίνος), που ήταν τότε 12 ετών, να παντρευτεί την κόρη του δεύ-
τερου Μαρία ηλικίας 5 ετών1387. Με τον τρόπο αυτόν φαινομενικά αποκαταστά-
θηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων παρατάξεων της Καρύταινας. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης στις 27 Μαΐου 1823 ψηφίστηκε από το Βουλευτικό ως αντιπρόε-
δρος του Εκτελεστικού1388, υπό την προεδρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Πα-
ράλληλα ο Πάνος1389, γιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έγινε φρούραρχος του 
Ναυπλίου αντί του Δημ. Κολιόπουλου-Πλαπούτα από την Λιδώρα (Ηλιοδώρα) της 
Καρύταινας, ο οποίος ήταν ανιψιός του Θ. Κολοκοτρώνη. Όλες όμως οι θέσεις της 
νέας διοίκησης δόθηκαν στους φίλους των προκρίτων και οι στρατιωτικοί έμειναν 
παρατηρητές.

αρπαγές των τροφίμων, που έγιναν από το στράτευμα το οποίο ακολούθησε τον Θ. Κολοκοτρώνη. ΓΑ Κ, 
Υπ. Εσωτ., φάκ. 10, έγγραφα 117-118 της 20 Μαΐου 1823. Πάλι στις 7 Ιουλίου σε αναφορά των κατοίκων 
της Σιλίμνας αναφέρεται: «…Τις προάλλαις οπού ήλθε ο καπετάν Θεοδωράκης οπού ήτον σχεδόν έως δύο 
ήμισυ χιλιάδες λαός πόσον κακόν μας έγινε…». ΓΑ Κ , Υπ. Εσωτ., φάκ. 15, έγγρ. της 7 Ιουλίου 1823. Κα-
ταγγελία ότι ένας άνθρωπος κακοποιήθηκε. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 353, έγγρ. 426 της 10 Αυγούστου 1824.

1384. Στις 22 Μαΐου ο Δ. Μούρτζινος υπέγραψε την προαγωγή του Αναστασίου Αλικάκου στο βαθμό 
της ταξιαρχίας και πιθανώς δεν είχε αμέσως ακολουθήσει το Θ. Κολοκοτρώνη. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 11, 
έγγρ. 020 της 22 Μαΐου 1823.

1385. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 515.
1386. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 276. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 515. Φ ω τ ά -

κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 307. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 296. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, 
ό.π., τόμ. Β́ , σ. 132. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 253. 

1387. Αναφέρεται ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης έπεισε τον Μητροπολίτη Τριπόλεως Δανιήλ να εισηγηθεί 
το προξενιό. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 128. Για το συνοικέσιο αυτό ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, 
ό.π., τόμ. Β́ , σ. 273, γράφει ότι οι φίλοι του Κολοκοτρώνη του έλεγαν: «...ότι ο τρόπος της νέας αυτής συγ-
γενείας ήτον απάτη, και όχι σκοπός ειλικρινής· αλλ’ ο Κολοκοτρώνης μ’ όλα όσα του προτείνοντο δεν επείθετο 
κατ’ ουδένα τρόπον...». Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 307.

1388. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 515. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 27. Α. Ε. Π., βιβλ. 
2, σ. 49.

1389. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 307.
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Η προσχώρηση αυτή του Θ. Κολοκοτρώνη στη χορεία των προκρίτων αποδο-
κιμάστηκε από τους περισσοτέρους από τους συντρόφους του, όπως το Δημήτριο 
Κολιόπουλο, που ήταν εχθρός των Δεληγιανναίων και παράλληλα το Διονύσιο 
Μούρτζινο, που δεν είχε καλές σχέσεις με τον Πετρόμπεη από τα προεπαναστα-
τικά χρόνια. Φάνηκε ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης με την ενέργεια αυτή προσπαθούσε 
να μπεί ο ίδιος μέσα στην ομάδα των προυχόντων, αδιαφορώντας τελείως για τους 
φίλους, συνεργάτες και οπαδούς του1390. 

Επεισόδιο σε βάρος του Θ. Κολοκοτρώνη

Στις 3 Ιουνίου 1823 αποφασίστηκε από το Βουλευτικό να εκστρατεύσει στη 
Θεσσαλία ο Χριστόφορος Περραιβός μαζί με τον Νικήτα Σταματελλόπουλο ή τον 
χιλίαρχο Παν. Κεφάλα από το Δυρράχι της Μεσσηνίας. Την επομένη ημέρα ο Κε-
φάλας προβιβάστηκε σε στρατηγό1391.

Ακολούθησε στις 6 Ιουνίου ένα επεισόδιο σε βάρος του Θ. Κολοκοτρώνη από 
τον Παναγιώτη Κεφάλα και τον Χριστόδουλο Καπετανάκη, που δημιούργησε βαρύ 
κλίμα στην παράταξή του. Οι δύο αυτοί πήγαν στο γραφείο του Α. Μαυροκορδά-
του, όπου έτυχε να βρίσκεται ο Θ. Κολοκοτρώνης μαζί με τον Νικηταρά. Ο Κεφά-
λας ζήτησε να πληρωθούν οι λογαριασμοί του, προκειμένου να εκστρατεύσει στη 
Θεσσαλία. Ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος έδινε έγκριση μόνο στις απαιτήσεις των 
πολιτικών του φίλων, δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση, χωρίς αυτό να ενοχλή-
σει τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος δεν έκανε κάποια περέμβαση υπέρ του αιτήματος 
του Κεφάλα, που ανήκε στην παράταξη των στρατιωτικών. Τότε ο Χριστόδουλος 
Καπετανάκης και ο Παναγιώτης Κεφάλας έβρισαν τον Κολοκοτρώνη και μαζί τους 
συμφώνησε και ο Νικηταράς. 

Την επομένη του επεισοδίου, 7 Ιουνίου 1823, ο Θ. Κολοκοτρώνης υπέβαλε την 
παραίτησή του στο Εκτελεστικό1392, αλλά πείστηκε γρήγορα να την ανακαλέσει 
και το Βουλευτικό αποφάσισε να απομακρυνθούν εντός 24 ωρών από την Τρίπολη 
ο Κεφάλας και ο Καπετανάκης1393. Τελικά ο Κεφάλας και ο Νικήτας ζήτησαν εγ-
γράφως συγγνώμη και συγχωρήθηκαν1394, η Διοίκησις όμως επέμεινε στην απομά-
κρυνση από την Τρίπολη του Χριστόδουλου Καπετανάκη, ο οποίος απευθυνόμενος 

1390. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα,  ό.π., σ. 308 έγραψε για τον Κολοκοτρώνη πολύ πικρά 
λόγια, που αντικατέστησε τον Πλαπούτα από το φρουραρχείο Ναυπλίου: «…Δια του διορισμού του ως 
αντιπροέδρου, και του υιού του ως φρουράρχου Ναυπλίου, ο Κολοκοτρώνης έχασε την αξία του και οι Πελο-
ποννήσιοι άρχισαν να τον συχαίνονται δια την γενομένην απάτην προς τους συντρόφους του, οίτινες έπειτα 
έμειναν εκτεθειμένοι απέναντι της Διοικήσεως, και αναγκάσθηκαν να διαλυθούν έκαστος εις τα ίδια…».

1391. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 57 και 60.
1392. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σ. 65 και βιβλ. 10, σ. 119. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 517.
1393. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 65 και 472, Προβούλευμα 108. 
1394. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σ. 67 και βιβλ. 10, σ. 120.
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στον Υπουργό της Αστυνομίας, στις 11 Ιουνίου 1823, έγραψε1395: «…Το ότι ωμίλησα 
ατομικώς, σφάλμα δεν το γνωρίζω, επειδή και το να ομιλή τινας ή να γράφη κατά 
τινος μέλους της Διοικήσεως… Αυτάς τας ανταμοιβάς με κάμνουν ένεκα των μεγάλων 
μου εξόδων, οπού έχω εις την πατρίδα μεταξύ δύο ήμισυ χρόνους και ένεκα των θυσι-
ών οπού εχάθησαν έξη άνθρωποι από την οικογένειάν μου… Με θλίβει όμως οπού οι 
καλώς αριστεύσαντες μισώνται και αποβάλλονται, και οι κακώς βραβεύονται. Βλέπω 
άλλων ουτιδανών σφάλματα μεγάλα οπού κάμνουν εις την Διοίκησιν και ούτοι βρα-
βεύονται, και εγώ με χωρίς να σφάλλω να εξορίζωμαι... με λυπεί πολύ οπού η Διοίκη-
σις δεν προβλέπει τας διχονοίας, τους εμφυλίους πολέμους, οπού προχωρούν επαυξά-
νουσαι καθ’ όλην την Πελοπόννησον και Σπάρτην, ποία ψυχή και ποία καρδία λοιπόν 
υπομένει να βλέπη τοιαύτα και να μην ομιλή…».

Εκείνο που θα ήθελε να εκφράσει στην αναφορά του ο Χριστόδουλος Καπετα-
νάκης ήταν ότι όλοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, απέβλεπαν στην προ-
ώθηση των ατομικών τους συμφερόντων. Γι’ αυτό προέβλεψε ότι θα ακολουθούσαν 
διχόνοιες, οι οποίες θα κατέληγαν σε εμφύλιους πολέμους και δεν έσφαλε.

Η πρώτη εμφύλιος πολεμική σύγκρουση, όπως αναφέρθηκε, δεν άργησε να 
συμβεί, αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στις 7 Ιουλίου 
1823 στην Τρίπολη, για έναν κάλπικο μαχμουτιέ1396, νόμισμα αξίας 28 γροσίων, ήρ-
θαν σε ρήξη Αρκάδιοι (Κυπαρίσσιοι) υπό τον Μήτρο Αναστασόπουλο1397, ο οποίος 
ήταν υποστηρικτής του Θ. Κολοκοτρώνη και Λακεδαμόνιοι, που ανήκαν στην αντί-
παλη παράταξη του Παναγιώτη Γιατράκου. Αρχικά έγινε μια προσπάθεια από τον 
Γρηγόριο Δικαίο και τον Μπεηζαντέ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη να προληφθούν δια 
συμβιβασμού οι συγκρούσεις, αλλά υπήρξε ανεπιτυχής.

Ηλίας Σαλαφατίνος, παραδειγματικός αγωνιστής του 21

Η ιστορία είναι άδικη και μοιράζει τις δάφνες της, εκεί που θέλουν οι ισχυροί 
και οι «καλαμαράδες». Με τα παρακάτω λόγια δεν υπάρχει πρόθεση να μειωθούν 
ήρωες σαν τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Γρηγόριο 
Δικαίο, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ή τον Ιωάννη Μακρυγιάννη κλπ. που τους εξυ-
μνούν, τους τοποθετούν αγάλματα και τους προβάλλουν σαν παράδειγμα προς 
μίμηση στους νέους. Αποτελεί όμως υποχρέωση να εκφραστεί η πικρία, διότι δεν 

1395. ΓΑ Κ, Υπουργ. Αστυν., φάκ. 6, έγγρ. της 8 και 11 Ιουν. 1823.
1396. Δεν ήταν η πρώτη φορά που στρατιώτες του Παναγιώτη Γιατράκου από τη Λακεδαίμονα προ-

σπάθησαν να πληρώσουν με κάλπικο μαχμουτιέ. Στις 12 Μαρτίου 1823 ο προσωρινός αρμοστής της 
αστυνομίας, από τα Αγιαννίτικα Καλύβια, ανέφερε προσπάθεια εξαργύρωσης τέτοιου κάλπικου νομί-
σματος από στρατιώτες του ιδίου αρχηγού. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 6, έγγραφα 050, 051 και 052 της 12 
Μαρτίου 1823.

1397. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Λαδά) Κ 047, φάκ. 11, έγγρ. της 7 Ιουλίου 1823. Αναφορά του Μή-
τρου Αναστασόπουλου και Κ. Λιμπερόπουλου. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 16, έγγραφα της 9 και 13 Ιουλίου 
1823. Α θ. Γρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ, Ιστορικαί Αλήθειαι, Αθήνα 1994, σ. 143 κ.ε.
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αναφέρεται και δεν προβάλλεται το όνομα του πτωχού Μανιάτη οπλαρχηγού Ηλία 
Σαλαφατίνου1398, ο οποίος ήταν πρώτος στους πολέμους, αλλά το σημαντικότερο 
δεν επεδίωξε ούτε χρήματα, ούτε αξιώματα. 

Ο Αμβρόσιος Φραντζής1399 έγραψε σχετικά: «Ο Ηλίας Τζαλαφατίνος υπάρχει 
αυτόχθων Μανιάτης, της Β́  τάξεως των Καπιτάνων, περί του οποίου (χάριν της αλη-
θείας) δεν ερυθριώμεν να ομολογήσωμεν ότι ο καλός ούτος ανήρ από την έναρξιν της 
Ελληνικής αποστασίας και μέχρι της παύσεώς της δεν έπαυσε του να μην ευρίσκεται 
πότε εις την μίαν πότε εις άλλην εις τας μάχας και πολιορκίας της Πελοποννήσου, της 
Τριπολιτσάς, της Κορίνθου, της Ναυπλίας, του Δράμαλη, και του Ιμπραχήμη ηνωμέ-
νος ενίοτε με τα σώματα των Μαυρομιχάλων, και άλλοτε ιδίως μετά χωριστόν σώμα 
στρατιωτών ενίοτε εκ πολλών αριθμών, άλλοτε δε και εξ ολίγων, όστις διά τον προς 
την πατρίδα ζήλον και ενθουσιασμόν του και δια την ατρόμητον γενναιοψυχίαν του 
εφαίνετο νικητής όπου και αν παρευρίσκετο». 

Από τους νεότερους ο Διονύσιος Κόκκινος1400 και ιδιαίτερα ο Σπύρος Μελάς 
στο έργο του «Ο Γέρος του Μοριά» έκανε μνεία του ονόματός του με την επίκλη-
ση: «δώστε μου διαμάντια να γράψω το όνομά του». Ήταν γενναίος, πρό-
θυμος αγωνιστής, όπως ίσως λίγοι, και επί πλέον απαλλαγμένος από τη φιλοχρη-
ματία, τη ματαιοδοξία και την επίδειξη, ώστε να μην υπάρχει δεύτερος στο μητρώο 
των ηρώων. 

Την εποχή που όλοι επεδίωκαν βαθμούς, στρατηγίες και αρχιστρατηγίες, αυτός, όταν 
του απένειμαν το βαθμό του αντιστρατήγου, δήλωσε ότι τον αφήνει αδιάφορο ο βα θμός 
και παραιτείται. Όμως ζήτησε να του εξασφαλίζει η Διοίκηση τα οικονομικά μέσα, για να 
εκστρατεύει με 100 άνδρες, όπου οι ανάγκες της πατρίδας θα το επέβαλαν1401. 

Ακόμη, ο Ηλίας Σαλαφατίνος1402, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα ανάμεσα 
στους αγωνιστές του 1821, διότι είχε ανιδιοτέλεια και οι χρηματικές ανάγκες του 
υποχώρησαν απέναντι στη φιλοπατρία του. Η Διοίκηση το 1823 αποφάσισε να 
του δώσει για τα έξοδά του και για τους μέχρι τότε αγώνες του 2.000 γρόσια. Όταν 
άλλοι επεδίωκαν τον πλουτισμό τους, απομυζώντας το πτωχό εθνικό ταμείο, αυ-
τός πήρε μόνο τα 400 γρόσια, που ήταν τότε διαθέσιμα και για τα υπόλοιπα έγρα-

1398. Το επίθετό του φαίνεται ότι ήταν Κατσανός, όπως ονομαζόταν και ο αμφιθαλής αδελφός του 
Ιωάννης, ενώ το Σαλαφατίνος ή Τσαλαφατίνος μοιάζει για παρωνύμιο. Ηλία Κατσανό τον ονομάζει ο 
Κ ω ν σ τ. Α. Γο υ ν α ρ ό π ο υ λ ο ς, Περί της εφόδου κατά του Φρουρίου Κορώνης τω 1823 (αντί 1824), 
Δ. Ι. Ε. Ε. Ε., 1(1883)675 κ.ε.  

1399. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 386.
1400. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 236-7.
1401. Α. Ε. Π., βιβλ. 2, σσ. 70, 75 και 475 και βιβλ. 10, σ. 127, και βιβλ. 12, σ. 101.
1402. Ν . Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ, Ά , σ. 512. Αναφερόμενος σε παροχές προσόδων, γράφει: «...πα-

ρεχώρησαν και εις τον Μαυρομιχάλην εκείνας της Καλαμάτας· παρεχώρησαν και εις τον Τσαλαφατίνον δύο 
χιλιάδας γροσίων εις προσόδους, τα οποία αυτός, αν και πτωχός, δεν ηθέλησε να δεχθή διά τον λόγον ότι το 
έθνος είναι πτωχότερον...».  
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ψε σε αναφορά1403 του, της 17 Ιουνίου 1823, προς το Υπουργείο της Οικονομίας 
τα ακόλουθα: «Γνωστοποιείται  το Υπουργείον τούτο ότι  από τας δύο χι-
λιάδας γρόσια τα οποία η Διοίκησις μ’  επρόσφερεν δι’  αμοιβήν εξόδων 
και εκδουλεύσεών μου, έλαβον μόνον τετρακόσια παρά του Υπουργού 
των εσωτερικών προς ον διευθύνθη η διαταγή της καταμετρήσεώς του 
τα δε λοιπά μένουν αμέτρητα· αλλ’  επειδή και εγώ επαισθάνομαι ότι 
η ανάγκη της πατρίδος είναι  ασυγκρίτως μεγαλυτέρα της εδικής μου, 
κρίνω οικειοθελώς ωφελιμωτέραν την καταμέτρησίν των εις το κοινόν 
ταμείον·  και  ας φροντίση το Υπουργείο τούτο να τα περιλάβη». Τέτοιο 
ανεπανάληπτο μεγαλείο χώρεσε μόνο στην καρδιά ενός γενναίου και ανιδιοτελούς 
πατριώτη από τη φτωχή Μάνη και τέτοιες πράξεις έπρεπε οι νέοι μας να τις διδά-
σκονται στα σχολεία σαν ευαγγέλιο κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο Γρηγόριος Δικαίος1404 ήταν τότε Υπουργός των Εσωτερικών και παράλληλα 
ενοικιαστής των εθνικών εισοδημάτων της επαρχίας του Νησιού (Μεσσήνης) και 
πήρε διαταγή, από τα έσοδα να διαθέσει 2.000 γρόσια στον Ηλία Σαλαφατίνο. Σε 
έγραφό του προς το Υπουργείο των Οικονομικών αναφέρει τα ακόλουθα: «Ελήφθη 
το σημερινόν έγγραφον του Υπουργείου τούτου υπ’ αριθ. 853: ομού και το έγκλει-
στον εις αυτό αντίγραφον του καπ. Ηλία Σαλαφατίνου, και εγνώσθησαν τα εν αυτοίς. 
Ομολογείται, ότι ο πατριώτης ούτος έλαβεν από εμέ μόνον τετρακόσια γρόσια ακόντο 
(έναντι) των δύο χιλιάδων, οπού εδιορίσθην να μετρήσω εις αυτόν... ότι αν και εδόθη-
σαν εις το ταμείον τα χίλια εξακόσια γρόσια του Κ. Η. Τσαλαφατίνου από αυτό κατά 
την σημείωσιν του λογαριασμού οπού επαρουσίασα...».

Ο Κ. Μαυρομιχάλης και το στρατόπεδο της Πάτρας

Στις 21 Μαΐου 1823 ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1405 ορίστηκε από το Εκτελεστι-
κό αρχηγός τού στρατοπέδου του Ισθμού της Κορίνθου, προκειμένου να πολιορκηθεί 
το φρούριο του Ακροκορίνθου και να οχυρωθούν τα Δερβένια της Μεγαρίδος. Άλλα-
ξαν όμως γρήγορα τα σχέδια και στις 29 Μαΐου δέχθηκε νεότερη διαταγή να πάει στην 
εκστρατεία της Πάτρας1406 και να τεθεί υπό τις διαταγές του Π. Γιατράκου.

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1407 από τις 4 Μαΐου είχε οριστεί γενικός αρχηγός τού 
στρατοπέδου της Πάτρας, αλλά υπό την ανωτάτη διεύθυνση του προέδρου τού 
Εκτελεστικού και του Ανδρέα Ζαΐμη. Ενώ ο Θ. Κολοκοτρώνης ανέλαβε το στρατό-
πεδο των Δερβενίων.

1403. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ, 8 έγγραφα της 17 Ιουλίου 1823.
1404. Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 8, έγγρ. της 5 Ιουνίου 1822, όπου στο λογαριασμό τού Γρηγορίου Δικαίου 

σημειώνεται: «Εκπίπτονται οπού εδόθησαν ολιγώτερα τω Τζαλαφατίνω 1.600».
1405. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 2, έγγρ. 93 της 21 Μαΐου 1823 και Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγρ. 071 της 26 Μαΐου 1823.
1406. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγρ. 072 της 29 Μαΐου 1823.
1407. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 48. Α π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 413.
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Στις 25 Μαΐου ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1408, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο 
Π. Ζαφειρόπουλος και ο Τζανέτος Χριστόπουλος ήταν στην Τρίπολη και ζητούσαν 
χρήματα.

Από τα μέσα Ιουνίου διάφοροι οπλαρχηγοί από την επαρχία Μονεμβασίας, τα 
Πισινά Χωριά (Αλαγονία) και τη Μάνη δήλωναν προθυμία για την εκστρατεία του 
Π. Γιατράκου1409.

Στις αρχές Ιουλίου άρχισαν να καταφθάνουν στην Τρίπολη τα στρατεύματα από 
το Μυστρά που ήταν ορισμένα από το Εκτελεστικό για την πολιορκία της Πάτρας 
υπό τον Παναγιώτη Γιατράκο. Παράλληλα έφθαναν και από την Αρκαδιά (Κυπα-
ρισσία) για την Κόρινθο και τα Δερβένια υπό το Μήτρο Αναστασόπουλο, το Γιαννά-
κη Γκρίτζαλη και το Δημήτριο Παπα-Τσώρη.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης1410 περιγράφει στη διήγησή του την είσοδο του Πα-
ναγιώτη Γιατράκου στην Τρίπολη: «…Όντες ήμεθα εις την Τριπολιτζά αποφασίσαμε 
τον Παναγιώτη Γιατράκο να πολιορκήσει την Πάτρα με Μιστριώτες, και ταις άλλαις 
επαρχίαις ταις είχαμε να έλθουν εις το Δερβένι, και έφθασε εις την Τριπολιτζά με αλάϊ 
Πασαλίτικο, με δέκα ζυγιές ταβούλια και με άλλα μασκαριλίκια του Γιατράκου…».

Ακολούθησε η πολύνεκρη σύγκρουση της 7ης Ιουλίου των Λακεδαιμονίων και 
Αρκαδινών (Τριφυλίων) στην Τρίπολη και αφού τελικά έγινε ένας συμβιβασμός, οι 
Λακεδαιμόνιοι κατευθύνθηκαν στην Πάτρα και οι Αρκαδινοί στην Κόρινθο.

Η εκστρατεία του Παναγιώτη Γιατράκου δεν είχε τύχη, διότι δεν προσήλθαν οι 
οπαδοί του Κολοκοτρώνη, που είχαν οριστεί για το στρατόπεδο της Πάτρας και 
αφού αυτός έμεινε με πολύ λίγους αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω.

Από τη διάσταση στο εθνικό σχίσμα

Ο Ιω. Ορλάνδος, προκειμένου να πάει στο Λονδίνο να διαπραγματευτεί το δά-
νειο, παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου του Βουλευτικού και στη θέση 
του εκλέχτηκε στις 10 Ιουλίου 1823 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Για τη θέση 
τού προέδρου αντίπαλός του, που απέτυχε, ήταν ο Αναγνώστης Δεληγιάννης, τον 
οποίον υποστήριζε ο «συμπέθερός» του Θ. Κολοκοτρώνης. Όμως στις 14 του ίδιου 
μήνα παραιτήθηκε ο Μαυροκορδάτος από την πίεση και τις απειλές του Θ. Κολο-
κοτρώνη και έφυγε από την Τρίπολη για την Ύδρα. 

Μετά την απομάκρυνση του Αλ. Μαυροκορδάτου από την Τριπολιτσά, ο Πε-
τρόμπεης Μαυρομιχάλης1411 πήγε στη Σαλαμίνα, για να επισκεφθεί και να εμψυχώ-
σει τα εκεί ευρισκόμενα στρατεύματα. 

1408. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, έγγρ. 065 της 29 Μαΐου 1823.
1409. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι, τόμ. Β́ , σ. 96.
1410. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 133.
1411. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 279.
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Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 1823 έγινε λεκτική αντιπαράθεση του Βουλευτι-
κού με το Εκτελεστικό. Την επομένη το Βουλευτικό εγκαταστάθηκε στη Σαλαμί-
να, όπου παρέμεινε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ευρισκόμενο σε διαρκή αντίθεση με το 
Εκτελεστικό. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Άργος, όπου στις 23 Νοεμβρίου δέχθηκε 
επίθεση από τον Πάνο Κολοκοτρώνη, το Νικηταρά και τον Δημήτριο Τσόκρη και 
για περισσότερη ασφάλεια εγκαταστάθηκε στο Κρανίδι. Στις 11 Οκτωβρίου πα-
ραιτήθηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης από τη θέση τού αντιπροέδρου του Εκτελεστικού.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1823 το Βουλευτικό από το Κρανίδι1412, έστω και χωρίς 
απαρτία, για ανάξια λόγου αφορμή1413 κατηγόρησε το Εκτελεστικό, που είχε έδρα 
την Τρίπολη και στις 29 του ιδίου συνέστησε εννεαμελή επιτροπή, για να εξετάσει 
τις εις βάρος του κατηγορίες. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1823 οι βουλευτές, οι προσκείμενοι στους νησιώτες, κάλε-
σαν τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο1414 να αναλάβει την προεδρία της βουλής.

Το Βουλευτικό στις 5 Ιανουαρίου 1824 καταδίκασε και καθαίρεσε το Εκτελεστι-
κό της Τριπολιτσάς. Την επομένη ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του νέου Εκτελε-
στικού ο Γεώργιος Κουντουριώτης1415 και μέλη εκλέχτηκαν ο Παναγιώτης Μπότα-
σης1416, ο Ανδρέας Ζαΐμης που τον αντικατέστησε ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης, ο 
Ιωάννης Κωλέττης και ο Νικόλαος Λόντος. Το σχίσμα είχε συντελεσθεί.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1824 το Βουλευτικό υπό την προεδρία του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου με διακήρυξή του κατηγόρησε τους αντιπάλους του και ο Πε-
τρόμπεης1417, Πρόεδρος του παλαιού Εκτελεστικού της Τριπολιτσάς, σε προκή-
ρυξή του απέδιδε τη διχόνοια κατά κύριο λόγο στις μηχανορραφίες του Αλέξαν-
δρου Μαυροκορδάτου και μεταξύ των άλλων ανέφερε: «…Εάν ενδώσετε εις τας 
παγίδας οπού σας σταίνουν οι δόλιοι φατριασταί, εκ των οποίων οι περισσότεροι 

1412. Φαίνεται ότι από τους Μανιάτες δεν πήγε κανένας στο Κρανίδι. Ο Πιέρος Μπεηζαντές Γρηγο-
ράκης κατ’ επανάληψη κλήθηκε να παρουσιαστεί στο Βουλευτικό, αλλά πρόβαλε οικονομικές δυσκολίες 
και το ακατάστατο του τόπου του και το ότι κινδύνευε η ζωή της οικογενείας του. Μάλιστα ζητούσε τόπο 
να εγκατασταθεί μακρά από τη Μάνη και να δουλεύει για την πατρίδα. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Λαδά) Κ 047, 
φάκ. 12 έγγρ. 65 της 18 Ιανουαρίου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 3, έγγρ. 226 της 23 Ιανουαρίου 1824.

1413. Ο Ανδρέας Μεταξάς απουσίασε από την Τριπολιτσά χωρίς άδεια του Βουλευτικού, όταν πήγε 
να συμφιλιώσει τους Δεληγιανναίους με τον Πλαπούτα-Κολιόπουλο, που βρίσκονταν στα πρόθυρα ολο-
κληρωτικής σύγκρουσης. 

1414. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Ά , σ. 313.
1415. Α. Ε. Π., βιβλ. 10, σ. 215, βιβλ. 6, σ. 20 και βιβλ. 10, σ. 233. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, 

ό.π., σ. 339-340.
1416. Μετά το θάνατό του, τον Οκτώβριο του 1825, τον διαδέχθηκε στο Εκτελεστικό ο αδελφός του 

Γκίκας.
1417. Ε μ μ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Ζ΄, Αθήναι 1967 σ. 511. Εκτενής 

προκήρυξη του Πετρόμπεη υπάρχει: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 22 της 24 Φεβρουαρίου 
1824. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (Λαδά), Κ 047, φακ. 5 έγγρ. της 27 Φεβρουαρίου 1824. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. 
και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1921, τόμ. Η΄, σσ. 105-112.
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Βουληφόροι όντες ηπατημένοι ειδωλολατρεύουν την σπουδαρχίαν ενός υπούλου 
Φαναριώτου, ωρύσσοντες τον λάκκον της πατρίδος…».

Από τις δύο αντιτιθέμενες πλευρές καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για να προ-
σελκύσουν πληρεξουσίους. Στο Κρανίδι ήθελαν να έχουν την πλειοψηφία, αλλά 
και στην Τρίπολη προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληρεξουσίους, για να γίνει 
νέα εθνοσυνέλευση1418. Στις 8 Φεβρουαρίου 1824 ο ιεροδιάκονος Πανάρετος, από 
τα Βάτικα (Νεάπολη Βοιών), έγραψε στον καπ. Γιωργάκη Αντωνάκο-Γρηγοράκη τα 
ακόλουθα: «...Κατ’ αυτάς ήλθον γράμματα προς τον Άγιον Πρωτοσύγκελλον (Γερά-
σιμον Παγώνη) από Τριπολιτζάς παρά του εκλαμπροτάτου Πετρόμπεη και λοιπών 
Εκτελεστών και παρά των Βουλευτών και τον βιάζουν να ανέβη όσον τάχος εις Τρι-
πολιτζάν, ωσάν όπου εκεί είναι συναγμένα και τα άρματα της Πελοποννήσου διά να 
γένη η Συνέλευσις. Με μεγάλην όμως απορίαν είδον εις το γράμμα των Βουλευτών 
να υπογράφωνται μερικοί βουλευταί, οι οποίοι ήτον εις το Κρανίδι με τους άλλους. 
Εκ τούτου λοιπόν, συνάγεται ότι η εν Κρανιδίω Διοίκησις διελύθη και η Συνέλευσις 
γίνεται εις την Τριπολιτζάν. Όθεν αδελφικώς φερόμενος, σε λέγω ότι είναι καλόν να 
στείλετε πληρεξουσίους, αν δε εκ του εναντίου οι καλοί σας πατριώται δεν συμφωνή-
σουν εις τούτο, αν αγαπάς, η πανευγενεία σου είναι καλόν να υπάγης να παρευρεθής 
εκεί. Ημείς ίσως κατά την πρώτην εβδομάδα της αγίας Τεσσαρακοστής κινώμεν διά 
Τριπολιτζάν και είθε να ανταμώσωμεν εκεί εν υγεία...».  

Η εσωτερική κατάσταση της Μάνης

Την 1η Οκτωβρίου 1819 με τη μεσολάβηση των Φιλικών και την παρουσία 
του Χριστόφορου Περραιβού, εκπροσώπου της Φιλικής Εταιρείας, ο Πετρόμπε-
ης Μαυρομιχάλης, ο Παναγιώτης Μούρτζινος, ο Αντώνμπεης Γρηγοράκης και τα 
ανίψια του Καβαλιέρης-Δημήτριος Γρηγοράκης και Τζιγκούριος-Γρηγόριος Γρη-
γοράκης είχαν υπογράψει σύμφωνο1419. Το σύμφωνο προέβλεπε ομόνοια, συνεργα-
σία και αναγνώριση του Πετρόμπεη στην πρώτη θέση της μανιάτικης ιεραρχίας. 
Ο Μούρτζινος περιοριζόταν στην περιοχή της Ανδρούβιστας. Όμως η ομόνοια, η 
οποία υπήρξε στην έναρξη της επανάστασης, δεν διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα. 

1418. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτάκη-Γρηγοράκη, σ. 154. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 
5, έγγρ. 22 της 24 Φεβρουαρίου 1824. Ο πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος Παγώνης διατηρούσε στενές σχέ-
σεις με την οικογένεια Μαυρομιχάλη και ο αναφερόμενος καπ. Γιωργάκης (Γρηγοράκης) είχε αρραβω-
νιάσει την κόρη του με τον Ιωάννη, γιό του Πετρόμπεη.

1419. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 480-1. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι δεν έλαβε μέρος στο σύμφωνο ο κλάδος του Τζανήμπεη Γρηγοράκη, παρά το γεγονός ότι ο Κυριακού-
λης Μαυρομιχάλης είχε παντρευτεί κόρη του Τζανήμπεη. Αναφέρεται ότι παλαιό μίσος χώριζε τις δύο 
οικογένειες και ίσως γι’ αυτό έγινε ο παραπάνω γάμος, για να αμβλύνει τα πάθη, που φαίνεται ότι δεν το 
πέτυχε τελείως. Οι Μαυρομιχαλαίοι ήταν πάντα σύμμαχοι με τον κλάδο του Αντώνμπεη, τους Κουτσο-
γρηγοριάνους, που ανταγωνίζονταν τον κλάδο του Τζανήμπεη.
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Όταν άρχισε η επανάσταση, ως αρχηγός των Μανιατών αναγνωριζόταν από 
όλους ο Πετρόμπεης. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, το Δεκέμβριο 
του 1821, η Μάνη αντιπροσωπεύτηκε μόνο από τον Πετρόμπεη. Οι  στρατιωτικοί 
βαθμοί, όταν δίνονταν σε ανθρώπους του Μούρτζινου, έπρεπε να τύχουν της έγκρι-
σης και του Πετρόμπεη1420. Φαίνεται ότι ο Πετρόμπεης δεν ήθελε να μοιράζεται την 
αρχηγία της Μάνης με κάποιον άλλο Μανιάτη.

Δεν άργησαν όμως να φανούν τα πρώτα σύννεφα της διχόνοιας και χρειάστηκε 
στις 24 Μαρτίου 1822 να υπογραφεί ένα νέο σύμφωνο ομόνοιας μεταξύ των οικο-
γενειών Μαυρομιχάλη και Μούρτζινου1421.

Σοβαρή διάσταση των δύο παρατάξεων, του Πετρόμπεη και του Μούρτζινου, 
αναφέρεται αργότερα. Όταν στο τέλος του 1822 ο Πετρόμπεης πήγε στο πολιορ-
κημένο Μεσολόγγι, τα πράγματα στην Καλαμάτα έφθασαν κοντά στη γενικευμένη 
ένοπλη σύγκρουση. Ο Φωτάκος1422 αναφέρει: «…εμάθαμεν, ότι εις τας Καλάμας 
εγένετο ρήξις μεταξύ των δύο οικογενειών της Μάνης του Μαυρομιχάλη και του Δ. 
Μούρτζινου, και εσυνάχθησαν εκεί και από τα δύο μέρη πολλοί Μανιάται, και υπήρχε 
κίνδυνος μη λαφυραγωγήσουν όχι μόνον τας Καλάμας, αλλά και όλη την Μεσσηνίαν. 
Τότε η (Πελοποννησιακή) Γερουσία, η οποία εκυβέρνα ακόμη τα πράγματα μέχρι της 
συνελεύσεως του Άστρους, διά να προλάβη τα ενδεχόμενα κακά, διέταξε τον αρχι-
στράτηγόν της Θ. Κολοκοτρώνην να υπάγη εκεί δια να διαλύση την διαφοράν, όστις 
κατά τας αρχάς του Φεβρουαρίου (1823) έφθασεν εις Καλάμας… Ο δε αρχηγός έμει-
νε εις Καλάμας ολίγας ημέρας, εσυμβίβασε τα διαμαχόμενα μέρη, και εσυμβούλευσε 
τους καπεταναίους της Μάνης να αφήσουν τας παλαιάς έξεις των και να μην αλληλο-
μαχούν…».

Ακολούθησε η Εθνοσυνέλευση του Άστρους από την οποία ο Πετρόμπεης έγι-
νε πρόεδρος του Εκτελεστικού και ο Διονύσιος Μούρτζινος ένας από τους τρεις 
υπουργούς των πολεμικών.

Το καλοκαίρι του 1823 ο Χρηστέας, ο Κυβέλος και οι Καπετανάκηδες ήταν στο 
πλευρό των Μαυρομιχαλαίων. Από αυτούς ο Χρηστέας και ο Κυβέλος πήγαν στον 
Πύργο του Λεύκτρου και άνοιξαν πόλεμο εναντίον της οικογένειας Γεωργιλά-Μαυ-
ρίκου1423, η οποία είχε φιλικές σχέσεις με το Μούρτζινο. Για να βοηθήσει αποτελε-
σματικά ο Μούρτζινος τους φίλους του έστειλε τους διαθέσιμους στρατιώτες του 
και παράλληλα συνεννοήθηκε με τον Νικόλαο Γιατράκο και τον Αντώνη Κουμου-
στιώτη για συνδρομή. Αυτοί έστειλαν ως βοήθεια μερικούς στρατιώτες, τους οποί-
ους οδήγησε στον Πύργο του Λεύκτρου ο ανιψιός του Μούρτζινου Δημητράκης 

1420. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., σ. 127 και 244.
1421. Έχει εκτεθεί εκτενώς στην περιγραφή του δευτέρου έτους της επανάστασης.
1422. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 295.
1423. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ. 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 333 της 17 Αυγούστου 1823. 

Εκείνο τον καιρό ο Μούρτζινος ήταν άρρωστος και δεν είχε πάει στην εκστρατεία, ακόμη είχε πεθάνει ο 
γαμπρός του Μούρτζινου Δημητρέας.
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Ζερβέας. Ο Χρηστέας και ο Κυβέλος, όταν κατανόησαν την αδυναμία τους, ανα-
γκάστηκαν να σταματήσουν τον πόλεμο και συμφιλιώθηκαν με τους Μαυρικαίους 
με «κατίβα τους» και με μεγαλύτερη ντροπή τους έφυγαν από τον Πύργο.

Στους μήνες της διάστασης το Εκτελεστικό της Τριπολιτσάς έδωσε εντολή να 
ενωθούν οι δύο παρατάξεις της Μάνης, δηλαδή του Πετρόμπεη και του Μούρτζι-
νου. Με αυτή την ένωση ο μεν Πετρόμπεης ήθελε να κηδεμονεύει κάθε Μανιάτικη 
κίνηση, η δε Διοίκηση Κουντουριώτη πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούσε να 
ρυμουλκήσει τον Πετρόμπεη στο πλευρό της. Σε απαντητική επιστολή του Μούρ-
τζινου1424 προς τον Παν. Γιατράκο, της 14 Ιανουαρίου 1824, σχετικά με την σύ-
μπλευση του Μούρτζινου και των Μαυρομιχαλαίων περιλαμβάνονται τα ακόλου-
θα: «…εσύ τους Μαυρομιχάληδες τους είδες τώρα και οι αδελφοί σου, και εγώ έχω 
τη ζωή μου περασμένην, και το διάστημα οπού βαστούν το λόγο τους το έχω καλώς 
εγνωσμένον,… και πλέον δια την εδικήν μου αντάμωσιν μετά των Μαυρομιχαλαίων 
μην φροντίσης, ότι εγώ πλέον και αν την θέλουν δεν την κάμνω, ωσάν οπού την εγνω-
ρίζω ότι είναι παρδαλή, καθώς αναίρεσαν και τα εις χείρας σας πληρεξούσια γράμ-
ματά των… δια τούτο σε λέγω μην μου ξαναδώσης αιτίαν  περί της ανταμώσεώς μου 
μετά των Μαυρομιχαλαίων, ότι εγώ δεν ημπορώ να έλθω, και εις εμένα δεν πρέπει να 
ψυχρανθής ωσάν οπού δεν έχεις κανένα δίκαιον…».

Παράλληλα κάθε παράταξη έστειλε πρεσβευτές σε άτομα των αντιπάλων για 
να τους προσεταιριστούν. Απεσταλμένος από το Εκτελεστικό της Τριπολιτσάς ο 
Ηλίας Χρυσοσπάθης1425 επισκέφθηκε το Διονύσιο Μούρτζινο, ο οποίος στις 22 Φε-
βρουαρίου 1824 έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο: «...Σου φανερώνω ότι κατά το 
γράφειν τους έστειλαν και τον καπετάν Ηλίαν Χρυσοσπάθην, απεσταλμένος από όλην 
την φατρίαν, τους εκεί ευρισκομένους εις Τριπολιτζάν, ο οποίος ευρίσκεται εδώ εις το 
σπίτι μου, και ο σκοπός τους αποβλέπει διά να ενώσωμεν την πατρίδα μας Σπάρτην 
και να γνωρίσωμεν τον Πετρόμπεη κεφαλήν, καθώς θέλεις το ιδής εις το εν γράμμα 
του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη... εγώ όμως ακρόασιν δεν του δίδω...» 

Στις 25 Φεβρουαρίου ο Παναγιώτης Γιατράκος1426 απάντησε στο Διονύσιο 
Μούρτζινο: «...εκατάλαβον την τρόπον τινά επικειμένην ουσίαν και την εις τα αυτόθι 
έλευσιν του κ. Ηλία Χρυσοσπάθη, τέχνασμα δολερόν και απατηλόν της φατρίας των, 
διά να μας απατήσωσιν και να μας παρασύρωσιν εις το μέρος των. Αδελφέ, αυτοί κα-
θώς εις το μέρος σου έστειλον τον Χρυσοσπάθην, ούτω και εις το μέρος μου έστειλον 
εν άλλο υποκείμενον διά να διοργανίσωσι και το μέρος μου προς τον σκοπόν τους...».

Το Εκτελεστικό Σώμα της Τριπολιτσάς, αποτελούμενο από τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη1427, τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τον Ανδρέα Μεταξά, στις 15 Μαρ-

1424. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 121, αριθ. 383 (359) και ΓΑ Κ, Μικρ. 
Συλλ., φάκ. Κ 006 (Αρχ. Π. Γιατράκου), έγγρ. 359 της 14 Ιανουαρίου 1824.

1425. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124, αριθ. 390 (366).
1426. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124, αριθ. 391 (367).
1427. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 126, αριθ. 398 (374). 1.
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τίου απευθύνθηκε στους «Καπετανιάνους, Κουμουνδουριάνους, προκρίτους και 
άπαντας τους Σπαρτιάτας Σταυροπηγίου» και μεταξύ των άλλων διακήρυξε ότι: «Η 
πίστις και η φιλτάτη πατρίς κινδυνεύουν τώρα τον έσχατον κίνδυνον εξ αιτίας των 
διχονοιών και του εμφυλίου πολέμου... Η σεβαστή οικογένεια του πατριώτου Μαυ-
ρομιχάλη μάχεται υπέρ των δικαίων του ανθρώπου. Αν είσθε απόγονοι του Λεωνίδα 
ενωθείται μετ’ αυτής…».

Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης1428 απευθύνθηκε στους αρχιερείς, καπεταναί-
ους και λοιπούς κατοίκους της Μάνης και τους κάλεσε: «...Αναλαβόντες λοιπόν, 
αδελφοί, τα όπλα, κεφαλήν έχοντες τους αγίους αρχιερείς εξέλθετε το ογληγορώτερον 
της Σπάρτης λαμβάνοντες και όσους αν δυνηθείτε μαζί σας πατριώτας...». Με το ίδιο 
πνεύμα απευθύνθηκε ο Κατσής Μαυρομιχάλης με τον Κυριακούλη Κουτράκο στο 
Θωμά Βενετσανάκη, τον Πανάγο Κυβέλο και τον Παναγιωτάκη Δουράκη

Μετά από την αποτυχία του Ηλία Χρυσοσπάθη να συμφιλιώσει τα δύο αντιμα-
χόμενα ελληνικά κόμματα, στις αρχές του 1824, προσπάθησε ο Πετρόμπεης να προ-
σεταιριστεί τον παντοτεινό αντίπαλό του στο εσωτερικό της Μάνης, τον Δ. Μούρτζι-
νο. Στους δικούς του έγραψε με υπεροψία να ενωθούν οι Μανιάτες και κατ’ εξοχήν ο 
Μούρτζινος «…με το έκλαμπρον οσπίτιον των Μαυρομιχάληδων…», ώστε να ξεκινή-
σουν με αρκετό στράτευμα για την Τρίπολη, όπου θα συνιστούσαν νέα Διοίκηση1429. 
Οι Μαυρομιχαλαίοι, στην προσπάθειά τους να συμφιλιωθούν με το Μούρτζινο, χρη-
σιμοποίησαν ως μεσολαβητή και τον Ιωάννη Λογοθέτη, γραμματικό του Πετρόμπεη 
από τις Γαϊτσές, αλλά δεν είχε και αυτή η παρέμβαση αίσιο αποτέλεσμα.

Τα αισθήματα του Μούρτζινου1430 για τους Μαυρομιχαλαίους αποκαλύπτονται 
καλύτερα σε μια μεταγενέστερη επιστολή του, της 15 Δεκεμβρίου 1829, όπου ανα-
φέρεται: «Είναι φανερόν αδελφοί οπού εγώ με τους Μαυρομιχάληδες είμαι εχθρός 
και δια καύχησίν μου το έχω, όσα περισσότερα κακά ημπορέσω να τους κάμω...».

Μια άλλη ένοπλη σύγκρουση αναφέρεται σε έγγραφο της 8 Ιουλίου 1824. Ο 
Δ. Μούρτζινος1431 σε λογαριασμό εξόδων του αναγράφει: «Δια τον πόλεμον οπού 
άνοιξα εις τον Ζυγόν του καπ: Νικολάκη Χριστέα, δια να ανατρέψω τα σχέδια 
του Π. Μαυρομιχάλη, εις δόσιμον των μ<π>ουλουξήδων Σπαρτιατών γρ. 2.200». 
Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τη σύγκρουση στον Πύργο του Λεύκτρου του 
Χρηστέα και Κυβέλου εναντίων των Μαυρικαίων.

Στις 11 Αυγούστου 1824 από το Μαραθονήσι ο Πιέρος Βοϊδής1432 έστειλε ανα-
φορά στη Διοίκηση στην οποία έγραψε, ότι για να ματαιώσει τα σχέδια του Πέτρου 

1428. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 127, αριθ. 398 (374), 2.
1429. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 302, αριθ. 6 (119).
1430. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 221, έγγρ. 41 της 15 Δεκεμβρίου 1829.
1431. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 13, έγγρ. 154 της 8 Ιουλίου 1824.
1432. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 17, έγγρ. 2300 της 11 Αυγούστου 1824. Ο πόλεμος τον οποίο ανέφερε ο Πιέ-

ρος Βοϊδής συνεχιζόταν μέχρι της 17 του ιδίου μήνα, όπως βεβαίωσε ο Νικόλαος Βοϊδής. ΓΑ Κ, Εκτ., 
φάκ. 18, έγγρ. 2381 της 17 Αυγούστου 1824.
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Μαυρομιχάλη, βρήκε τον τρόπο και άνοιξε ντουφέκι κοντά στην Τσίμοβα (Αρε-
όπολη). Ζητούσε όμως να σταλούν  σύντομα οι προαγωγές τις οποίες πρότεινε ο 
ίδιος και φυσικά να φθάσουν φροντιστής και μισθοδότης.

Ο Πιέρος Βοϊδής Μαυρομιχάλης1433 στις 25 Σεπτεμβρίου 1824 πήρε διαταγή να 
στρατολογήσει 60 άνδρες για να επιτηρεί την παραλία της Καλαμάτας.

Η θέση των «ελεύθερων» Ελλήνων στην επανάσταση

Στα χρόνια της επανάστασης του 1821 οι ισχυροί απομυζούσαν οικονομικά 
τους αδυνάτους, ασκώντας παράλληλα βία και τρομοκρατία στους απλούς πολί-
τες. Γι’ αυτό πολλές φορές βλέπομε σε έγγραφα Ελλήνων να αναρωτιούνται, αν 
οι Τούρκοι δεν ήταν ηπιότεροι στη συμπεριφορά τους1434. Οι κάτοικοι του χωριού 
Φοινίκι της επαρχίας Μονεμβασίας σε αναφορά τους περιέγραψαν τις λεηλασίες 
των αδελφών Χ΄́ Γεωργίου και Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου με τα ακόλουθα λόγια1435: «…
παραστήνοντες τον μέγαν αφανισμόν και καταστροφήν χειροτέραν από εκείνη των 
εχθρών Τούρκων…». Πιο παραστατικοί ήταν οι κάτοικοι της Μεσσηνίας όταν σε 
αναφορά τους έγραφαν1436: «…Τι άρα ηθέλαμεν πάθη περισσότερα από τους Τούρ-
κους; άρα δεν ήθελε περάση το προσκύνημα; άρα δεν ήθελον λυπηθή τα μικρά παι-
δία; τούτοι μήτε το έν μήτε το άλλο εμάλαξε την θηριώδη ψυχήν των…». 

Στη Μάνη δεν υπήρχε αυτή η τρομοκρατία, διότι οι τοπικοί αρχηγοί αντλούσαν 
τη δύναμή τους από την παραδοχή και την αγάπη των συμπολιτών τους και δεν δι-
ακινδύνευαν να ασκήσουν πίεση και βία. Αντίθετα ο Θ. Κολοκοτρώνης1437 επέβαλε 
υποχρεωτική στρατολογία και είχε κάμει μια προσταγή: «...όποιο χωριό δεν ήθελε 
να ακολουθήση τη φωνή της πατρίδος τζεκούρι και φωτιά...». Ακόμη, όποιος δεν 
ήθελε να βγεί στην επανάσταση να του καίνε το σπίτι.

Ας μη θεωρηθεί, πως εννοούμε, ότι στη Μάνη υπήρχε τάξη και ασφάλεια διό-
τι, έστω και αν ο τοπικός καπετάνιος δεν μπορούσε να ασκήσει τρομοκρατία, ήταν 
σκληρές οι οικογενειακές ένοπλες αναμετρήσεις και τα θύματά τους αναρίθμητα. 
Υπήρχε ο μεταξύ των οικογενειών ανοικτός πόλεμος και πλανιόταν παντού η απει-
λή του γδικιωμού από τους εχθρούς της οικογένειας.

Ένας από τους αποδέκτες της πίεσης των Μανιατών, μικρών ή μεγάλων, ήταν η Κα-
λαμάτα και τα γύρω της χωριά, για την οποία ο έπαρχός της, Αντώνιος Νικ. Μάρκου1438, 

1433. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 30, έγγρ. 018 της 25 Σεπτεμβρίου 1824.
1434. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει τον αριθμό των καμμένων σπιτιών 

στην επανάσταση του 1821 και να κάνει σύγκριση με τον τελευταίο εμφύλιο πόλεμο, για να γίνει κατανο-
ητό πόσο ανώριμοι υπήρξαν και παρέμειναν οι Έλληνες.

1435. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 41, έγγρ. 154 της 8 Σεπτεμβρίου 1824.
1436. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 1414 της 24 Ιουνίου 1824.
1437. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σσ. 55 και 64.
1438. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Οικ., φάκ. 47, έγγρ. 45 της 16 Ιουλίου 1823.
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το καλοκαίρι του 1823 σε αναφορά του έγραψε: «Μ’ όλον οπού η Καλαμάτα (κατά δυ-
στυχίαν της) είναι Μάνη, και οι Μανιάται δεν λείπουν και δεν έλλειψαν από διαφό-
ρων ανυποφέρτων ειδών καταχρήσεων…». 

Το Υπουργείο των Εσωτερικών1439 διέταξε τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη να μην 
ενοχλεί τους κατοίκους τού Νησίου με την υπόθεση του Μανώλη Παπαδόπουλου. 
Ο έπαρχος του Νησίου, Μανώλης Μελετόπουλος1440, στις 24 Ιουλίου 1823, ζήτησε 
να απομακρύνει ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης τους άνδρες του από το Νησί, 
όπου τους έστειλε μια προεπαναστατική ομολογία, που όφειλαν οι τότε δημογέρο-
ντες σε έναν πολίτη, με την απαίτηση να την εξοφλήσει το κοινό της επαρχίας. Να 
σημειωθεί ότι είχε ανασταλεί η εξόφληση επιταγών που είχαν υπογραφεί πριν από 
την έναρξη της επανάστασης. 

Από το Κουρτσαούσι1441 (Σπερχογεία) κατηγόρησαν τους Μανιάτες για τους 
φόνους των Περρωταίων. Πολλά παράπονα για τη συμπεριφορά των Μανιατών 
ακούστηκαν από τη Μονεμβασία1442 και από την Τριπολιτσά1443. 

Ακόμη και ο Νικόλαος Καπετανέας1444, πιθανώς από τη Λαγκάδα του Λεύ-
κτρου, παρουσίασε έγγραφα βενετικά και ζητούσε το χωριό Τσιτσόρι (Ανάληψη), 
το οποίο είχε παραχωρηθεί στην οικογένειά του επί Βενετοκρατίας (1685-1715). Ο 
Διονύσιος Μούρτζινος1445 διεκδικούσε ένα μύλο που είχε αγοράσει ο παππούς του 
πριν από τα Ορλωφικά στο χωριό Γκόρτζογλι (Αλώνια).

Άλλο παράδειγμα αποτελούν οι κατηγορίες, από τις 13 Ιουλίου 1823, του φρου-
ράρχου Μονεμβασίας Ανδρέα Δρακόπουλου κατά του Τζανετάκη Γρηγοράκη, για 
τον οποίο έγραψε σε αναφορά του1446: «…ηπάτησε και την Πελοποννησιακήν Γερουσί-
αν, υποσχεθείς το να εκστρατεύση εις την Ανατολικήν Ελλάδα, εάν λάβη τον τίτλον του 
φρουράρχου· του οποίου δοθέντος, εξεστράτευσε (τω όντι) εις τα χωρία της επαρχίας ταύ-
της, και συνάξας είκοσι χιλιάδας γρόσια από τα εθνικά εισοδήματα τα κατέφαγε…». 

Στην άσκηση της τρομοκρατίας δεν ήταν άσχετη η Διοίκηση. Το Εκτελεστι-
κό σε μια διαταγή του, της 16 Ιουνίου 1823, προς τους κατοίκους των Εμλακίων 

1439. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 17, έγγρ. 1426 της 18 Ιουνίου 1823.
1440. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 18, έγγρ. της 24 Ιουλίου 1823.
1441. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 23, έγγρ. 068 της 15 Σεπτεμβρίου 1823.
1442. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 122 της 23 Σεπτεμβρίου 1823. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 

24, έγγρ. της 19 και 20 Σεπτεμβρίου 1923. Παράπονα και από το Έλος. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 11, έγγρ. 
114 της 29 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 52, έγγρ. 15 της 8 Ιουλίου 1823.

1443. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , φάκ. 54, έγγρ. 177 και 204 της 22 και 31 Δεκεμβρίου 1823.
1444. ΓΑΚ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 12, έγγρ. 743 της 6 Ιουνίου 1823 και φάκ. 14, έγγρ. 1015 της 21 Ιουνίου 1823.
1445. Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 14, έγγραφο της 24 Ιουνίου 1824. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 91, έγγρ. 001 

της 12 Ιουλίου 1828. Αναφέρεται: «...Περί δε του χωρίου Γκόρτζογλι (Αλώνια) της επαρχίας Καλαμάτας, 
κατακρατούμενον από τον Μούρτζινον, προβάλλοντα παλαιά από την προτέραν επανάστασιν της Πελοπον-
νήσου δικαιώματα επί αυτού, θέλει θέσει το Υπουργείον υπ’ όψιν του Σεβαστού Εκτελεστικού Σώματος την 
υπόθεση και ακολούθως κατά την οποίαν απάντησιν λάβει, θέλει σας γράψει το ποιητέον...».

1446. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 98 της 13 Ιουλίου 1823.
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της Μεσσηνίας έγραφε1447: «…Σας διατάττει να δεχθήτε τους αγοραστάς των Εθνι-
κών δικαιωμάτων χωρίς καμμίαν εναντιότητα να κάμουν την δημοπρασίαν, και να 
μην κάμετε διαφορερτικά, ή παρακούσετε, ή απειθήσετε, διότι δίδετε η άδεια εις τον 
Μπεηζαδέ Ιωάννην Μαυρομιχάλην και Κ. Νικόλαον Δεληγιάννην να σας παιδεύσουν 
αυστηρά και αν κάμη χρεία θέλει σταλθή και άλλη εκτελεστική δύναμις και θα σας 
ακολουθήση ζημία μεγάλη…». 

Σε αναφορά της 6ης Αυγούστου 1824 των κατοίκων του Νησίου (Μεσσήνης) 
προς τον Παναγιώτη Γιατράκο1448 σημειώνεται: «...Επί βασιλείας των αντιδιοικητι-
κών οι νόμοι κατεπατήθησαν, η πολύτιμος ψήφος του λαού ευρέθη βεβιασμένη από 
το ξίφος αυτών, ακουσίως έδωσεν αυτήν του κυρίου Παναγιώτη Δαρειώτη...».

Σε αναφορά από τον Οκτώβριο του 1824 του επάρχου Καλαμάτας Αναστασίου 
Κατσαΐτη1449 σημειώνεται: «...Ο Μεσσηνιακός κόλπος και ως επί το πλείστον η ατυ-
χής επαρχία αύτη εκ των Σπαρτιατών αισθαντικήν τυραννίαν πνέει πολλά περισσότε-
ρον από εκείνην των τρισβαρβάρων εχθρών και κινδυνεύει τον εξολοθρεμόν της από 
τα ακόλουθα επαπειλούμενα δεινά...».

Το Βουλευτικό1450 στις 28 Νοεμβρίου 1824 πληροφόρησε το Εκτελεστικό για τις 
καταχρήσεις των Μανιατών στην περιοχή της Καλαμάτας και πρότεινε να αναλη-
φθεί η αναγκαία φροντίδα για να διορθωθούν τα δεινά και οι καταχρήσεις.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η φορολογία αποτελούσε πηγή πλουτισμού των 
κοτσαμπάσηδων. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης εκτός από τη συγκέντρωση 
των φόρων και η ενοικίαση των εθνικών κτημάτων απέδιδε υψηλά εισοδήματα 
στους τότε ισχυρούς του τόπου. Η Διοίκηση ενοικίαζε τα εισοδήματα από τη φο-
ρολογία και την εκμετάλλευση των εθνικών γαιών σε τοπικούς παράγοντες1451, οι 
οποίοι καρπώνονταν τη μερίδα του λέοντος. Από αυτούς δεν εξαιρέθηκαν οι ισχυ-
ροί Μανιάτες, οι οποίοι ενοικίαζαν διάφορες περιοχές του Μοριά, αφού η Μάνη 
δεν υπαγόταν τότε σε φορολογία. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ο οποίος 
δήλωσε ότι πληρώνει 500 γρόσια περισσότερα από τον πλειοδότη για το μουκατά 
(εθνικές προσόδους) της Καλαμάτας. Αυτό σημαίνει ότι θα εισέπραττε περισσότε-
ρα χρήματα από τους Καλαματιανούς, ώστε να ανταποκριθεί στην καταβολή στο 
Εθνικό Ταμείο, στα έξοδα συγκέντρωσης των οφειλών και να έχει και το δικό του 
κέρδος. Κατατοπιστικό το σχετικό έγγραφο:

1447. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 8, έγγρ. της 16 Ιουνίου 1823.
1448. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β. , σ. 139, αριθ. 423 (408).
1449. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 47, έγγρ. 144, συνημ. στο έγγρ. 143 της 30 Οκτωβρίου 1824.
1450. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 39, έγγρ. 081 της 28 Νοεμβρίου 1824.
1451. Όταν κάποτε ένας μοναχός, ονομαζόμενος Δανιήλ, πλειοδότησε για να ενοικιάσει τις εθνικές 

προσόδους της Κορινθίας, δολοφονήθηκε με λιθοβολισμό από ανθρώπους των Νοταράδων, οι οποίοι 
θεώρησαν την ανάμειξή του προσβλητική γι’ αυτούς. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 131. Φ ω τ ά κ ο υ, 
Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 311 και Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 268.
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«Κύριε Υπουργέ της Οικονομίας
Από την προς εμέ σταλείσαν σημείωσιν των τιμών των μουκατάδων, ειδών αυτάς 

σας ειδοποιώ, όσα ήθελε βαλθούν ας ηξεύρετε ότι από μέρους μου γίνεται εις αυτών 
προσθήκη γρ. 500: και ας πάρει τέλος εις το όνομά μου.

Τη 8 Μαΐου 1823 Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης». 
Όταν επρόκειτο να ενοικιαστούν τα εθνικά εισοδήματα μιας επαρχίας ίσχυε ότι, 

εάν οι κάτοικοι αυτής ζητούσαν να είναι οι ίδιοι ενοικιαστές, τότε θα προτιμούντο 
εφόσον έδιδαν το ίδιο ποσό με οποιονδήποτε άλλον. Το 1823 οι κάτοικοι της επαρ-
χίας Καλαμάτας1452 ζήτησαν να αναλάβουν την ενοικίαση των εθνικών προσόδων. 
Ενοικιαστής όμως αναδείχθηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Αυτός απευθύνθη-
κε στους κατοίκους του χωριού Ασλάναγα (Άρης) και ζήτησε να συγκεντρώσουν 
οι ίδιοι ένα ποσόν, ώστε να του αφήσει τελικά κέρδος ικανοποιητικό. Οι κάτοικοι 
του Ασλάναγα δεν δέχθηκαν να πληρώσουν το ποσόν που τους ζητήθηκε, διότι το 
βρήκαν υψηλό. Τότε ο Πετρόμπεης ανέθεσε σε άλλους Μανιάτες τη συγκέντρωση 
των εθνικών εισοδημάτων του χωριού. Στην περίπτωση αυτή οι κάτοικοι του χω-
ριού υποχρεώνονταν να καταβάλουν το ποσόν που θα έπαιρνε το κρατικό ταμείο, 
το κέρδος του Πετρόμπεη και το κέρδος των υπενοικιαστών Μανιατών, ώστε ήταν 
αναγκασμένοι να πληρώσουν ακόμη μεγαλύτερο ποσό. 

Τελικά οι Ασλαναγαίοι1453 ταπεινομένοι αναγκάστηκαν να ζητήσουν από την 
κυβέρνηση να αποβάλει τους υπενοικιαστές, αφού τους πληρώσουν τα λεπτά που 
είχαν δώσει στον Πετρόμπεη. Σε αναφορά τους προς το Συμβούλιο των Υπουρ-
γών έγραψαν: «…Ημείς όμως σήμερον είδομεν να πειραζόμεθα από τους αγοραστάς 
Σπαρτιάτας, εις πράγματα τα οποία ούτε εις καιρόν τυραννίας δεν εδοκιμάσαμεν, 
επειδή την σήμερον ημέραν λεγόμεθα Έλληνες και ουχί σκλάβοι…». 

Είναι λυπηρό να γίνεται σύγκριση της τότε κατάστασης με την εποχή της τουρ-
κοκρατίας και να διαπιστώνεται η διαφορά υπέρ της προηγούμενης δουλείας. 
Πολλοί σήμερα αναρωτιούνται, όταν το 1825 αποβιβάστηκε ο Ιμπραήμ στη Με-
θώνη, γιατί οι Μοραΐτες δεν έδειξαν ενθουσιασμό και προθυμία να αγωνιστούν για 
την ελευθερία τους, αντίθετα στην εισβολή του Δράμαλη ξεσηκώθηκε ο Μοριάς 
και τον εξουδετέρωσε. Ίσως η γεύση της ελευθερίας, που τη δοκίμασαν στα λίγα 
χρόνια της επανάστασης, ήταν πικρότερη της σκλαβιάς από την καταπιεστική συ-
μπεριφορά των ισχυρών, πολιτικών ή στρατιωτικών, κάθε τόπου.

Η διαμόρφωση των αντιπάλων παρατάξεων

Οι δύο αντίπαλες παρατάξεις στην Πελοπόννησο είχαν από τη μια ως πυρήνα 
το Εκτελεστικό της Τριπολιτσάς με τον Πετρόμπεη, το Θ. Κολοκοτρώνη, τους Δε-

1452. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 7, έγγρ. 217 της 9 Μαΐου 1823. Το ίδιο επανέλαβε και ο Έπαρχος Καλαμά-
τας αργότερα. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Οικ., φάκ. 47, έγγρ. 45 της 16 Ιουλίου 1823.

1453. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 44 της 9 Ιουλίου 1823.
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ληγιανναίους, το Δημήτριο Παπατσώνη, το Γεώργιο Σισίνη, το Μήτρο Αναστασό-
πουλο κ.ά. Στην αντίθετη παράταξη ήταν όσοι ακολουθούσαν το Βουλευτικό, όπως 
ο Μαυροκορδάτος, οι Κουντουριώτες, ο Ανδρ. Λόντος, ο Ανδρ. Ζαΐμης, οι Νοτα-
ραίοι, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, κ.ά.

Ο Αναγνωσταράς, που ήταν στην παράταξη του Κουντουριώτη, δεν δέχθηκε 
πρόταση του Θ. Κολοκοτρώνη να συναντηθούν. Στις 23 Ιανουαρίου 1824, από την 
Ανδρούσα, ενημέρωσε το Βουλευτικό ότι διεμοίρασε τις διαταγές και διακηρύξεις 
της νέας Διοίκησης και είχε συναντήσεις με διάφορα άτομα, προπαγανδίζοντας 
υπέρ αυτής. Πρότεινε ακόμη να ανατεθεί στο γαμπρό του, χιλίαρχο Παναγιώτη 
Γιαννέα-Καπετανάκη και τη λοιπή οικογένειά του, να επιτηρεί και να διαφυλάσσει 
την ευταξία στην περιοχή από το Αλμυρό μέχρι την Καλαμάτα. Χαρακτήρισε το 
Αλμυρό ως τον ισθμό της Μάνης, διότι είναι υποχρεωτικό πέρασμα των Μανιατών  
προς την Καλαμάτα1454.

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος, από την παράταξη τότε του Θ. Κολοκο-
τρώνη, μετά τα επεισόδια που έγιναν στην Τρίπολη με αφορμή τον Στάικο, τον 
οποίο σκότωσαν κατά οικτρό τρόπο οι Τριπολιτσιώτες, έφυγε από εκεί και είχε 
επαφές με το Βουλευτικό. Τον ακολούθησε ο αδελφός του Νικήτας Δικαίος και ο 
Παναγιώτης Κεφάλας.

Ο Παναγιώτης Γιατράκος ήταν τοποθετημένος στην αντίθετη παράταξη του 
Κολοκοτρώνη και ήταν πικραμένος, διότι δεν ανατέθηκε σε αυτόν η αρχιστρατηγία 
από την Πελοποννησιακή Γερουσία. Τον ακολουθούσαν οι αδελφοί του Γεώργιος 
Νικόλαος, Ηλίας και Μιχαήλ.

Από παράδοση ο Διον. Μούρτζινος βρισκόταν πάντοτε  σε θέση αντίθετη με τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Βραχυχρόνιες ήταν οι περίοδοι συμφιλίωσης και συνερ-
γασίας των δύο ανδρών. Ο Μούρτζινος1455 από τις 14 Νοεμβρίου 1823 ήταν σε επα-
φή με τον Παναγιώτη Γιατράκο και είχε αποχωρισθεί από τον Κολοκοτρώνη, αφού 
αυτός συνεργάστηκε με τον Πετρόμπεη. Τοπικός αντίπαλος του Μούρτζινου ήταν 
ο εξάδελφός του Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης1456,  με τον οποίο αναφέρεται ότι 
συμφιλιώθηκαν προσωρινά τον Ιανουάριο του 1824, όταν κατά μια εκδοχή ο Μούρ-
τζινος είχε πεισθεί από τον Ιωάννη Λογοθέτη, το γραμματικό τού Πετρόμπεη, να 
ενωθεί με το σπίτι των Μαυρομιχαλαίων. Ο Πιέρος Πατριαρχέας ήταν εξάδελφος 
του Πετρόμπεη και πρόσφατα είχε διοριστεί έπαρχος Αρκαδίας (Κυπαρισσίας).

Ο Δημ. Πλαπούτας1457, ανιψιός του Θ. Κολοκοτρώνη, ήταν αντίθετος των Δελη-
γιανναίων και αφού ο θείος του συνεργάστηκε με αυτούς, διαχώρισε τη θέση του. 

1454. ΓΑ Κ, Συλλ. Λαδά, Κ 047, φάκ. 11, έγγρ. της 23 Ιανουαρίου 1824.
1455. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 13, έγγρ. 154 της 8 Ιουλίου 1824.
1456. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 302, αριθ. 119.
1457. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 70. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης αναφέρει ότι όταν άρχισε η σύ-

γκρουση με τον Πλαπούτα, ειδοποίησε τους Μαυρομιχαλαίους και ξεκίνησαν με 600 Μανιάτες και έφθα-
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Στα τέλη Ιανουαρίου 1824 απευθύνθηκε στον Κουντουριώτη και ακολούθησαν ο 
Γιαννάκης Κολοκοτρώνης, ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο Νικήτας Δικαίος κ.ά.

Στη Μάνη η παράταξη του Μούρτζινου περιλάμβανε μέρος των Γρηγοράκηδων 
με αρχηγό τον Τζανετάκη Γρηγοράκη1458, τον Πιέρο και Νικόλαο Βοϊδή-Μαυρο-
μιχάλη, τους Κουμουντουράκηδες, τους Κιτρινιαραίους1459 τους Δουράκηδες, και 
ασταθώς τους Βενετσανάκηδες και τους Κυβέλους. Η οικογένεια του Πετρόμπεη 
είχε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τους Κουτσογρηγοριάνους, τους Χρηστέ-
ους και τους Καπετανάκηδες. Οι τελευταίοι φαίνεται ότι ήταν διαιρεμένοι. Ο Πα-
ναγιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης ήταν γαμπρός τού Αναγνωσταρά και, όπως ανα-
φέρθηκε, από τον Ιανουάριο του 1824 είχε αναλάβει τη φύλαξη της παραλίας από 
το Αρμυρό μέχρι την Καλαμάτα. Ο Χριστόδουλος και ο Σταυριανός ανήκαν στους 
οπαδούς τού Εκτελεστικού της Τριπολιτσάς. Όταν στις 17 Ιουλίου 1824 η οικογέ-
νεια Μαυρομιχάλη έδειξε σοβαρές τάσεις συμφιλίωσης με τους διοικητικούς, την 
μιμήθηκε η οικογένεια Καπετανάκη. Έγραψε στους φίλους της Παναγιώτη Κεφά-
λα και Νικήτα Δικαίο και αναφέρθηκε στη Διοίκηση, γράφοντας1460: «Υπερτάη και 
Σεβαστή Διοίκησις. Προλαβόντως δια τριών μας αναφορών μέσον του ιδικού μας αυ-
τής υπουργού του πολέμου Κυρίου Αναγνώστου Παπαγεωργίου εξηγήθημεν το οποίον 
χρέος έχομεν να υποτασσόμεθα εις τας νεύσεις της σεβαστής ημών Διοικήσεως…». 
Την ίδια όμως ημέρα, 17 Ιουλίου 1824, ο Χριστόδουλος Καπετανάκης συναντή-
θηκε στον Άγριλο με την παράταξη Πετρόμπεη - Κολοκοτρώνη και υπέγραψε μαζί 
τους σύμφωνο. Στις 30 Ιουλίου ο Αναγνωσταράς έγραψε στο Εκτελεστικό υπέρ 
της οικογενείας Καπετανάκη και την επομένη ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπετανά-
κης1461 έλαβε διαταγή να στρατολογήσει διακόσιους στρατιώτες για το στρατόπεδο 
της Γαστούνης, το οποίο ήταν υπό τη διοίκηση του Αναγνωσταρά.

Η ανωτέρω αναφορά του Αναγνωσταρά περί της οικογένειας Καπετανάκη εί-
ναι αποκαλυπτική για τη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των οικογενειών της 
Μάνης. Σημειώνεται ότι οι Καπετανάκηδες του είπαν: «...ημείς ποτέ δεν ημπορού-
μεν να μην γνωρίσωμεν και να μην θέλομεν την Διοίκησιν. Επειδή όμως κατοικούμεν 
εις Καλαμάταν, έτυχε και ο Πετρόμπεης να κάθεται και αυτός, και επειδή ο Μούρ-
τζινος είναι παλαιός εχθρός του οσπιτίου μας, δεν ημπορούμεν να κτυπήσωμεν τον 

σαν ως το Λεοντάρι. Δεν φαίνεται να μη στερείται υπερβολής. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Β́ , σσ. 
158 και 161.

1458. Ο Τζανετάκης Γρηγοράκης στις 9 Μαρτίου του 1824 ζήτησε από τον Γ. Κουντουριώτη να του 
αναθέσει εργασία και παρουσιάζεται ότι έλαβε μέρος στην πολιορκία του Εκτελεστικού της Τριπολιτσάς. 
Α. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1966, τόμ. ΣΤ΄, σ. 117, έγγρ. 132.

1459. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ,  ό.π., τόμ. Β́ , σ.124, αριθ. εγγρ. 391 (367).Α. Κ.
1460. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 138 της 17 Ιουλίου 1824. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., 

Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 204 της 20 Ιουλίου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 1909 της 17 Ιουλίου 1824.  Δ ι ο ν. 
Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 217.

1461. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 230 της 30 Ιουλίου 1824. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 18, 
έγγρ. 094 της 31 Ιουλίου 1824.
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Πετρόμπεη, ο οποίος μπορεί να ενωθή με τον Μούρτζινον και να τον κάμωμεν εχθρόν, 
επειδή και αφανίζομεν το σπίτι μας, μην έχοντες πλέον κανένα άλλον βοηθόν. Μάλι-
στα βλέπομεν ότι η Διοίκησις δεν ηθέλησε διόλου να μας βοηθήση, αλλά βοηθεί άλ-
λους κατωτέρους μας και κατά την υπόληψιν και κατά την δύναμιν. Αυτά τα αίτια μας 
κάμνουν να μην κτυπήσωμεν τον Πετρόμπεην, χωρίς όμως να αντισταθώμεν εις τους 
σκοπούς της Διοικήσεως...».

Οι Καπετανάκηδες1462, αφού στις 8 Αυγούστου πήραν απάντηση από τη Διοί-
κηση ότι τους δέχεται εις την τάξη των ευνοουμένων, στις 17 Αυγούστου ζήτησαν 
στρατιωτικούς βαθμούς, εντολές στρατολογίας και εξόφληση λογαριασμών.

Μετά το τέλος της πρώτης φάσης του εμφυλίου πολέμου έγιναν μετακινήσεις 
στα στρατόπεδα. Ο Πετρτόμπεης Μαυρομιχάλης μετεπήδησε στην παράταξη του 
Κουντουριώτη, ενώ οι προεστοί της βορείου Πελοποννήσου Λόντος, Ζαΐμης και 
Νοταραίοι συνεργάστηκαν με τον Θ. Κολοκοτρώνη και τους Δεληγιανναίους.

Προσπάθειες προσεταιρισμού ή συμφιλίωσης

Από τους βουλευτές των τριών νήσων, Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών, στις 17 Δε-
κεμβρίου 1823, δια μέσου του Ηλία Χρυσοσπάθη1463 έγινε πρόσκληση στον Πε-
τρόμπεη να πάει στο Κρανίδι και αορίστως του πρόσφεραν την προεδρία του Βου-
λευτικού1464. Ο Πετρόμπεης δεν δέχθηκε την προσφορά, προσπάθησε όμως στις 2 
Ιανουαρίου 1824, δια του Ηλία Χρυσοσπάθη1465 να συμβιβάσει τις δύο αντίπαλες 

1462. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 39, έγγρ. 36 της 17 Αυγούστου 1824. Στην αναφορά του ο Αναγνωστα-
ράς προσθέτει για τον Παναγιώτη Γιαννέα Καπετανάκη: «...Περί δε του γαμβρού μου Παναγιωτάκη Γ. 
Καπετανάκη Σας έγραψα ότι αυτός πάντοτε εστάθη με το μέρος της Διοικήσεως, και δεν έλειψε ποτέ από 
του να μας στέλλη από την Καλαμάταν μπαρουτόβολον τη νύκτα κρυφίως και άλλα, και να μας φανερώνει 
πάντοτε τους σκοπούς και τα κινήματα του Πετρόμπεη...».

1463. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 350 της 18 Δεκεμβρίου 1823. Α θ. 
Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 344. Σε επιστολή του Πετρόμπεη σε οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα 
αναφέρονται τα ακόλουθα: «…Προς το εσπέρας ήτο φερμένος ο ημέτρος Χρυσοσπάθης, οπού τον είχον 
στείλει εις Κάτω Νεχαγιέ προς τα άξια και μεγαλοπρεπή υποκείμενα (βουλευτές), πλην αναισθητούν, ισχυ-
ρογνωμονούν και επιμένουν δια να αποδείξουν ημάς μηδαμινούς και αντιπάτριδας και τους εαυτούς τους 
άξιους και ευπάτριδας…».

1464. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1921, τόμ. Β́ , σ. 8. Ο Γεώργιος Κουντου-
ριώτης γράφοντας στον αδελφό του Λάζαρο για την υπόσχεση να κάνουν τον Πετρόμπεη πρόεδρο του 
Βουλευτικού, αποκαλύπτει την απιστία του, σημειώνοντας: «…τούτο δια στόματος είπον του Χρυσοσπάθη 
και όχι εγγράφως…». 

1465. Η αίτηση του Η. Χρυσοσπάθη προς το Βουλευτικό είναι η ακόλουθη:
«Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα
Ο υπογεγραμμένος πατριώτης επιθυμεί να του δοθή η είσοδος εις την σημερινήν συνέλευσιν και ζητεί την 

άδειαν παρά του σεβαστού σώματος.
2: Ιανουαρίου 1824Ο ευπειθής πατριώτης
Κρανίδι Ηλίας Χρυσοσπάθης»
ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (Αρχ. Λαδά) Κ047, φάκ. 12, έγγρ. 152. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. 7, σ. 472. Ο 
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παρατάξεις, αλλά απέτυχε. Μετά τις συναινετικές προσπάθειες του Χρυσοσπάθη, 
το Βουλευτικό, για τις θυσίες του Πετρόμπεη, συγκατατέθηκε να αναβάλει για δύο 
ημέρες τη διανομή των προκηρύξεών του με τις καταγγελίες εναντίον του Εκτελε-
στικού. Αν ο Πετρόμπεης παρουσιαζόταν στο Κρανίδι σε δύο ημέρες, υπόσχονταν 
ότι θα τον έκαναν πρόεδρο του Βουλευτικού. Όμως αυτός δεν πήγε, άλλωστε η 
πρόταση που του έγινε να τον εκλέξουν πρόεδρο του Βουλευτικού, όπως αποδει-
κνύεται ήταν χωρίς αντίκρισμα.

Προσπάθειες συμβιβασμού μεταξύ των δύο αντιπάλων παρατάξεων έγιναν 
πολλές, αλλά καμία δεν επέτυχε. Στις 10 Φεβρουαρίου πήγε ο Δημήτριος Υψηλά-
ντης1466 στο Κρανίδι, όπου συνεδρίαζε το Βουλευτικό, προκειμένου να συμβιβάσει 
τα δύο αντίθετα μέρη. Δεν έγινε όμως δεκτός. Προσπάθεια συμβιβασμού έγινε και 
από τον Ανδρέα Ζαΐμη στις 16 Φεβρουαρίου και υπέγραψαν σχετικό πρωτόκολλο ο 
Πετρόμπεης, ο Σωτ. Χαραλάμπης, ο Αναγν. Παπαγιαννόπουλος, ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης, ο Αναστ. Κατσαρός, ο Μεθώνης Γρηγόριος κ.ά. Μετά ένα περίπου μήνα από-
πειρα συμβιβασμού έκανε και ο Δημήτριος Πλαπούτας χωρίς επιτυχία. Ο Γεώργιος 
Κουντουριώτης δεν ήθελε τον συμβιβασμό αλλά την υποταγή της Πελοποννήσου, 
την οποία και πέτυχε τελικά.

Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, αφού απέτυχε να συμφιλιώσει τις δύο αντίπαλες πα-
ρατάξεις του παλαιού και του νέου Εκτελεστικού, προσπάθησε στις 22 Φεβρουαρί-
ου να ενώσει τις οικογένειες Μαυρομιχάλη και Μούρτζινου με την προϋπόθεση να 
αναγνωρίσουν όλοι τον Πετρόμπεη ως «κεφαλήν»1467. Παράλληλα από το παλαιό 
Εκτελεστικό της Τριπολιτσάς και από τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη πήρε γράμματα 
ο Δ. Μούρτζινος, που τον καλούσαν να συμφωνήσει μαζί τους και να πάει στην Τρι-
πολιτσά για να συσκεφθούν, αλλά εκείνος εκώφευσε1468.

Στα τέλη Φεβρουαρίου ο Πετρόμπεης, για να προσεταιριστεί τον Παναγιώτη 
Γιατράκο, του έστειλε το Λιμπεράκη1469. Στα μέσα Μαρτίου έστειλε πάλι ο Πετρό-
μπεης μαζί με τον Θ. Κολοκοτρώνη τον Λιμπεράκη στο Δ. Μούρτζινο1470. Αργότερα 
ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπάθησε να επιτύχει συμβιβασμό με τη μεσολάβηση του 
επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου, αλλά απέτυχε, όπως απέτυχαν και άλλες πα-
ρόμοιες προσπάθειες συμβιβασμού.

Ο Διονύσιος Μούρτζινος, στις 17 Μαρτίου 1824, ανέφερε στη Διοίκηση και 
παράλληλα έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο ότι ενώθηκε η οικογένεια Μαυρο-
μιχάλη με τους Κουτσογρηγοριάνους, τους Καπετανιάνους και τους Χρηστέους. 

αναφερόμενος Λιμπεράκης δεν είναι γνωστός. Φαίνεται απίθανο να ήταν ο Λιμπεράκης Αθηνάκης από 
το Πραστίο.

1466. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 12.
1467. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 123, αριθ. 390 (366).
1468. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Γ. και Λ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1921, τόμ. Β́ , σ. 131.
1469. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 124, αριθ. 391 (367) και του ιδίου, σ. 125, αριθ. 392 (368).  
1470. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 128, αριθ. 402 (378).
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Αντίθετα αυτός συνεννοήθηκε με τον Θανασούλη και Γαλάνη Κουμουνδουράκη, με 
τους Δουράκηδες, τους Κιτρινιαραίους και φυσικά με τους στεθερούς φίλους, τον 
Τζανετάκη Γρηγοράκη και τον Νικόλαο και Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη1471. Με άλλο 
έγγραφο έκανε γνωστό ότι ο Μπεηζαδέ Γιωργάκης Μαυρομιχάλης πήγε στη Μάνη 
με χρήματα, για να μπορέσει να στρατολογήσει. Πρόσθετε ακόμη ο Μούρτζινος ότι 
πρέπει και αυτού να του δώσουν 2.000 γρόσια για να ξεκινήσει τους στρατιώτες, που 
ετοίμασε να στείλει στη Διοίκηση με τον εξέδελφό του Χριστόδουλο Μπουκουβα-
λέα, τον Αναστάση Μιχαλέα και τον ανιψιό του Δημητράκη Ζερβέα1472. 

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1473 και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έγραψαν 
από την Τριπολιτσά στις 18 Μαρτίου στον Παναγιώτη Γιατράκο, που ήταν στη Λα-
κεδαίμονα, να πάει προς συνάντησή τους. Δεν φαίνεται όμως η πρόσκληση αυτή 
να βρήκε ανταπόκριση.

Στην πρώτη φάση των εμφυλίων συγκρούσεων οι δύο παρατάξεις δεν εμφάνι-
σαν αξιοσημείωτες μεταβολές στις θέσεις των σημαντικών προσώπων. Παρουσι-
άστηκαν τα ίδια κόμματα με τους ίδιους υποστηρικτές και αντιπάλους και κάθε 
ένα με την αμετακίνητη επιδίωξη να επιβληθεί επί των αντιθέτων του. Στη δεύτερη 
όμως φάση που ακολούθησε αργότερα, ο Πετρόμπεης μετακινήθηκε στην παράτα-
ξη του Κουντουριώτη, ενώ ο Α. Ζαΐμης, ο Α. Λόντος κ.ά. συνεργάστηκαν με τον Θ. 
Κολοκοτρώνη.

Το «ασάλτο» στο φρούριο της Κορώνης

Η πολιορκία του φρουρίου της Κορώνης συνεχιζόταν υπό την ηγεσία τού στρα-
τηγού Αντωνίου Μαυρομιχάλη1474 αλλά μόνο από τη στεριά, ενώ από τη θάλασσα 
μπορούσαν οι αποκλεισμένοι να εφοδιάζονται απρόσκοπτα με τρόφιμα και άλλα 
εφόδια. Αυτό κούρασε τους πολιορκητές και τους δημιούργησε την πεποίθηση ότι 
δεν ήταν δυνατόν να αλωθεί το φρούριο με τη συνεχιζόμενη μονόπλευρη πολιορ-
κία, γι’ αυτό προτιμήθηκε η κατάληψή του με έφοδο (ασάλτο). Σε αυτό συνετέλεσε 
και απόφαση της Διοίκησης να αμείψει όσους θα επετύγχαναν αυτό το έργο1475.

1471. ΓΑ Κ , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 478, της 17 Μαρτίου 1824. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 7, έγγρ. 150 της 17 
Μαρτίου 1824.

1472. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 128, αριθ. 400 (376). ΓΑ Κ, Αρχ. Π. Γιατράκου, Κ 006, έγγρ. 376 
της 17 Μαρτίου 1824.

1473. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 128, αριθ. 402 (378). Λογαριασμός εξόδων: Γ Α Κ,  Υπ. Πολ., 
φάκ. 45, έγγρ. 042 έως 045 και Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 51, έγγρ. 145 της 27 Δεκεμβρίου 1824.

1474. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 115 της 15 Ιουλίου 1823. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)437.

1475. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 26. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ζ΄, 273. Ο Σ π. Τρ ι -
κ ο ύ π η ς, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 71, δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση ότι το ασάλτο έγινε το Φεβρουάριο του 
1823.
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Στις 28 Ιανουαρίου 1824 αποφασίστηκε1476 να επιλεγούν από τους καπετάνιους 
τους εκατό Κορωναίοι οι οποίοι θα έδιναν την υπόσχεση να πρωτοανεβούν στο 
φρούριο. Αυτοί θα έπρεπε να χωρισθούν σε τρεις κλάσεις. Σε περίπτωση επιτυχί-
ας ή αποτυχίας της εφόδου, οι της πρώτης κλάσης θα αμείβονταν ο καθένας με 
κτήμα τριακοσίων ελαιοφύτων, της δευτέρας με διακοσίων και της τρίτης με εκατό 
ελαιοφύτων. Ανάλογη πρόνοια θα λαμβανόταν και για τους νεκρούς ή τους αναπή-
ρους από τραυματισμούς.

Τους Κορωναίους θα ακολουθούσαν εκατό μισθοφόροι Βούλγαροι υπό τον Κώ-
στα Σέρβο1477 και Ηπειρώτες-Ρουμελιώτες υπό τον Θεόδωρο Γρίβα, τους οποίους 
είχε φέρει μαζί του ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με λίγους Μανιάτες υπό τον 
Ηλία Σαλαφατίνο και θα ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Από τους Κορωναίους1478 
ανέβηκαν 48 και παρά τη συμφωνία δεν ανέβηκαν οι υπόλοιποι. Οι υπό τον Σέρ-
βο μετενόησαν και οι υπό τον Γρίβα1479 ζητούσαν πρώτα να πληρωθούν με 100.000 
γρόσια και στη συνέχεια να ανεβούν στις επάλξεις του φρουρίου. Χρήματα δεν 
υπήρχαν και η επιχείρηση δεν συνεχίστηκε. Αφού έγινε αντιληπτή η παρουσία των 
Ελλήνων στο τείχος άρχισαν να συγκεντρώνονται Τούρκοι, οπότε από τους Έλλη-
νες όσοι πρόλαβαν κατέβηκαν.

Ο Νικ. Σπηλιάδης1480 στην προσπάθειά του να δυσφημήσει τους Μαυρομιχα-
λαίους, όπως άλλωστε συνήθιζε, γράφει: «...Υποτίθεται δε ότι εμποδίσθησαν από 
τον Μαυρομιχάλην, διότι οι Κορωναίοι είχον κηρυγμένον ότι δεν ήθελον Μανιάτας εις 
το φρούριον, ενώ οι Μαυρομιχάλαι όχι μόνον ήθελον να είναι οι φρούραρχοι, αλλά να 
είναι και οι αρχηγοί και οι οδηγοί εις την έφοδον, και αυτοί να λάβωσι την δόξαν την 
εκ της αλώσεως αυτού...». Παρά τα λεγόμενα του Σπηλιάδη, οι Κορωναίοι πρόκρι-
τοι και ο Έπαρχος Κορώνης έδωσαν πιστοποιητικό στον Αντώνιο Μαυρομιχάλη1481 

1476. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 39 έγγρ. 37 της 28 Ιανουαρίου 1824, συνημ. της 17 Αυγούστου 1824. 
1477. Οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να ανεβούν παρά τη συμφωνία. Ο Θ. Γρίβας είχε πει, ότι αν ανεβούν 

πέντε Κορωναίοι, θα ακολουθήσουν οι δικοί του. Όταν όμως ήρθε η ώρα της εφόδου ζήτησε να του δώ-
σουν πρώτα εκατό χιλιάδες γρόσια που δεν υπήρχαν. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 26-7.

1478. Ο Κ ω ν σ τ. Α. Γο υ ν α ρ ό π ο υ λ ο ς, Περί της εφόδου κατά του Φρουρίου Κορώνης τω 1823, 
Δ. Ι. Ε. Ε. Ε., 1(1883)676, αναγράφει τα ονόματα των εισελθόντων στο φρούριο και πεσόντων, καθώς 
και τα ονόματα αυτών που πρόλαβαν και κατέβηκαν από το φρούριο. Μόνο δεν είναι γνωστό το όνομα 
του ψυχογιού του Ιωάννη Κατσανού (αδελφού του Ηλία Σαλαφατίνου). Τον τελευταίο αναγράφει με το 
πραγματικό επίθετό του «Κατσανός» αντί του παρωνυμίου. Ακόμη παρατίθεται και ποίημα του Γεωρ-
γίου Ζαλοκώστα για τον ηρωισμό των Κορωναίων και τη λιποταξία του Σέρβου. Η Διοίκηση μέχρι τον 
Αύγουστο του 1824 δεν είχε ικανοποιήσει αυτούς που ανέβηκαν στο φρούριο, όπως είχε συμφωνηθεί. 
Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 22, έγγρ. 028 της 8 Σεπτεμβρίου 1824 και Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 39, έγγρ. 36 της 17 
Αυγούστου, όπου αναφέρονται και τα ονόματα των φονευθέντων. 

1479. Αναφέρεται ότι: «...ο επίσημος Κορωναίος Ιωάννης Καράπαυλος παρέσχεν εαυτόν όμηρον αυτώ, 
όπως μετά την άλωσιν του φρουρίου δωθώσιν εκ των τουρκικών λαφύρων· αλλ’ ούτος ουδαμώς έστερξεν 
θέλων αυτά προπληρωτέα και απέσχεν...». Κ ω ν σ τ. Α. Γο υ ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 675.

1480. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 27.
1481. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 45, έγγρ. 042, 043, 044 και 045 της 27 Δεκεμβρίου 1824. Ο λογαριασμός 
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με επαινετικά λόγια για τη συμπεριφορά του στη διάρκεια της πολιορκίας, που δι-
ήρκεσε από τις 20 Μαΐου 1823 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1824.

Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι οι ισχυρισμοί του Ν. Σπηλιάδη δεν ευσταθούν. 
Ο Παναγιώτης Γιατράκος1482, στις 18 Φεβρουαρίου 1825, λίγες ημέρες μετά την 
απόβαση του Ιμπραήμ στη Μεθώνη, απάντησε, σε προηγηθέντα υπαινιγμό του Ιω-
άννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, ότι οι Κορωναίοι δεν ήθελαν τους Μανιάτες με τα ακό-
λουθα: «...λέγετε ότι τους Σπαρτιάτας  μόνον δεν ήθελον, αυτό λέγετε διά τους Κο-
ρωναίους, σας λέγω ότι δεν είδον και μάλιστα εις τοιαύτην περίστασιν να φρονίσουν 
τοιούτον τι και να κάμουν διάκρισιν Σπαρτιατών και Πελοποννησίων μάλιστα και εγώ 
με τους <υπό> την οδηγίαν μου στρατιώτας πολλά ολίγους έχω επαρχιώτας μου, τους 
δε λοιπούς Σπαρτιάτας και αν τυχόν η Σεβ. Διοίκησις με διατάξει να στρατολογήσω 
και περισσότερους πάλιν Σπαρτιάτας θέλει εκλέξω, δεν είδον λοιπόν να έχουν καμμί-
αν κατ’ αυτών δυσαρέσκειαν...».

Σε αναφορά, της 22 Φεβρουαρίου 1824, γραμμένη από τον Ιωάννη Δημητρό-
πουλο1483 στο Νησί της Καλαμάτας και απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Εκτελε-
στικού Γ. Κουντουριώτη, σημειώνονται τα ακόλουθα: «…Νομίζω χρέος μου να Σας 
αναφέρω την λυπηράν έκβασιν του ασάλτου εις το φρούριον της Κορώνης· περί τας 
13 του ήδη λήγοντα εις τας εννέα ώρα της νυκτός, Πέμπτη ξημερώνοντας έγινε το 
ασάλτον· κατά την μεταξύ των εκεί στρατιωτών συμφωνίαν ανέβησαν εις το φρού-
ριον 48 Έλληνες Κορωναίοι εκ πρώτοις· από τους μισθωτούς Βουλγάρους, και από 
τους Ηπειρώτας, τους οποίους είχε μαζί του ο καπ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1484 
μετά την ανάβασιν των Κορωναίων δεν ανέβη ούτε εις κατά την συμφωνίαν των, αφέ-
ντες μόνους τους Κορωναίους εις το φρούριον παρ’ ελπίδα· οι εμβάντες Κορωναίοι 
48, αφού κατέσφαξαν όλας τας πλησίον των εις το φρούριον  φρουράς της νυκτός, 
αφού επάτησαν αρκετά οσπίτια, κατασφάξαντες και εκεί όσους ηύραν, παρά πάσαν 
των ελπίδα είδαν εαυτούς μεμονωμένους μέσα εις το φρούριον· μη δυνάμενοι λοιπόν 
να αντιπαραταχθούν εσχάτως εις την ορμήν των εχθρών, απελπισθέντες από είσοδον 
άλλων στρατιωτών, μ’ όλον ότι τους εβεβαίωσαν κατεβαίνοντες και ανεβαίνοντες τας 
ανδραγαθίας των, άλλοι μεν εκατέβηκαν, διασώσαντες την ζωήν των με λάφυρα, δε-
καεπτά δε απέθαναν με τα όπλα εις τας χείρας, πολεμούντες μετά των εχθρών δύο 
ημέρας, καθώς έξωθεν ηκούετο ο πόλεμος…».

που υπέβαλε ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης για τα έξοδα της πολιορκίας ανερχόταν στο ποσό των 32.984, 01 
γρόσια/παράδες. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 51, έγγρ. 154 της 27 Δεκεμβρίου 1824.

1482. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Π. Γιατράκου) φάκ. Κ 06α, έγγρ. 477 της 18 Φεβρουαρίου 1825.
1483. ΓΑ Κ,  Εκτ., φάκ. 3, έγγρ. 114 της 22 Φεβρουαρίου 1824. Ο Ιω. Δημητρόπουλος υπηρετούσε 

ως Έπαρχος Αρκαδιάς (Τριφυλίας).
1484. Ο Δ. Μούρτζινος στις 21 Ιανουαρίου 1824 έγραψε προς τον Π. Γιατράκο ότι στην Καλαμάτα ο 

Κ. Μαυρομιχάλης γύρισε από τη Γαστούνη και στρατολογούσε. Προφανώς η στρατολογία προοριζόταν 
για την έφοδο στο φρούριο της Κορώνης και όχι για εσωτερικές αντιπαλότητες. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, 
Οι Γιατράκοι του 1821, τόμ. Β́ , σ. 122, αριθ. εγγρ. 386 (362).
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Στις 17 Αυγούστου 1824 οι εισβαλλόντες στο φρούριο Κορωναίοι σε αναφο-
ρά τους προς τον Έπαρχό τους ανέφεραν μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα1485: 
«Κατά τον παρελθόντα Φεβρουάριον, ενεργουμένης της εφόδου του φρουρίου, εδώ-
σαμεν προς την επαρχίαν υπόσχεσιν να πρωτοανεβώμεν εις το φρούριον ήτις αφού η 
Υπερ: Διοίκησις δια της υπ’ αρ. 575 των 23 Δεκεμβρίου ανέφερεν ότι σκέπτεται περί 
της αντιβραβεύσεως δια τους πεσόντας, και τους το πρώτον εισβάντας... Εις ταύτην 
επιστηριζόμενοι, εκινδυνεύσαμεν, ανέβημεν, εκυριεύσαμεν το καθ’ ημάς Φρούριον· 
ελειποτάκτησαν οι λοιποί, μας εγκατέλειπον εντός, επρόδωσαν και παρέδωσαν εις 
τους εχθρούς και ημάς και το Φρούριον, επολεμήσαμεν, κατεπολεμήθημεν από τους 
εχθρούς, δεκαέξ εξ ημών έλαβον το ένδοξον τέλος πολεμήσαντες γενναίως, και ημείς 
διεσώθημεν με του θεού την βοήθειαν. Ύστερον από τας υπέρ την δύναμίν μας ανδρα-
γαθίας, κρημνισθέντες από τας επάλξεις. Ταύτα και αφ’ όλους εμπορείτε να πληροφο-
ρηθήτε, και από τα αποδεικτικά ημών, παρά της δια την έφοδον Οκταμελούς Επιτρο-
πής, αντίγραφον των οποίων σας περικλείομεν. Ημείς κατά ταύτα στοχαζόμεθα ότι 
μας ανήκουν, αι κατά το ψήφισμα της επαρχίας αντιβραβεύσεις1486…».

Ο Δ. Γ. Κυριακόπουλος1487 σε σημείωμά του, που δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα «Ελλάς» της 25 Οκτωβρίου 1839, αναφέρει ότι μεταξύ αυτών που ανέβηκαν 
στο κάστρο της Κορώνης ήταν ο ψυχογιός τού Ιωάννη Κατσανού και οι Μανιάτες, 
Κυριάκος Αυγουλέας1488 και Παναγιώτης Μπουλέας (μάλλον Πουλέας). Συμπλη-
ρώνοντας τα όσα αναφέρει ο Αμβρόσιος Φραντζής, προσθέτει: «...Ο μεν Αντώνιος 
Μαυρομιχάλης ήτο αρχηγός όλης της εκστρατείας, ο δε Κωνσταντίνος ήτον εις τας 
κλίμακας μέχρις ότου τας εστήσαμεν, και μας είπε, περιμένετε να υπάγω να φέρω και 
τους λοιπούς στρατιώτας, αλλά μετ’ ολίγον μας ειδοποίησε ο κύριος Αντώνιος Μαυ-
ρομιχάλης διά του Γεωργίου Οικονόμου Ψάλτη, ότι τα στρατεύματα εδειλίασαν και 
να αποσυρθώμεν...».

Τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης έμειναν τελικά στους Τούρκους, διό-
τι δεν έγινε επίμονος και συστηματική πολιορκία από ξηρά και θάλασσα. Άφησαν 
στους Τούρκους των δύο αυτών κάστρων ελεύθερο τον εφοδιασμό από τη θάλασ-
σα με μικρά πλοία. Θα πρέπει ακόμη να υπενθυμίσουμε ότι ο τουρκικός στόλος 
κατά καιρούς περνούσε και εφοδίαζε τα κάστρα με τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζο-
νταν. Στις 5 Νοεμβρίου 1824 ο Διονύσιος Μούρτζινος1489 από το Νεόκαστρο έγρα-

1485. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 39 έγγρ. 36 της 17 Αυγούστου 1824. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται 
και οι φονευθέντες κατά την έφοδο. Δεν αναφέρεται ο 17ος που ήταν ψυχογιός του Ιωάννη Κατσανού.

1486. Το έγγραφο για την επιβράβευση των Κορωναίων το επιβεβαίωσαν στις 22 Αυγούστου 1824 οι 
αρχηγοί τού στρατοπέδου του Μεσσηνιακού κόλπου Δ. Μούρτζινος και Π. Γιατράκος. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
18, έγγρ. 2548 της 22 Αυγούστου 1824 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 22, έγγρ. 3124 της 9 Σεπτεμβρίου 1824.

1487. Εφημ. «Η  Ε λ λ ά ς», έτος Ά , αριθ. φύλλ. 18 της 25 Οκτωβρίου 1839.
1488. Κ ω ν σ τ. Α. Γο υ ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 676.
1489. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Γ ,́ σ. 352-3.
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ψε στον Γεώργιο Κουντουριώτη ότι είχε σκοπό να ξεκινήσει πολιορκία της Μεθώ-
νης. Εκείνες τις ημέρες οι Γιατράκοι πολιορκούσαν το κάστρο της Κορώνης1490.

Πειρατεία σε βάρος αγγλικού πλοίου

Στις 29 Μαρτίου 1824 το Εκτελεστικό1491 με την υπ’ αριθ. 796 διαταγή του απευ-
θύνθηκε στο Υπουργείο των Εσωτερικών και του γνωστοποίησε τα ακόλουθα:

«...Η Διοίκησις πληροφορείται παρά του Υπουργείου των Ναυτικών, ότι οι εις το 
μύστικον του Πέτρου Μαυρομιχάλη Ναύται καταπατήσαντες ληστρικώς πλοίον τι με 
σημαίαν αγγλικήν τους μεν Ναύτας εδολοφόνησαν το δε πλοίον κατεβύθισαν. Εκ των 
με το μύστικον ναυτών συλληφθέντες τινές ευρίσκονται εις φυλακήν μετακομισθέντες 
εις Καλαμάταν. Διά τούτο διορίζεται το Υπουργείον τούτο:

Αον. Να διατάξη τους κατ’ εκείνα τα μέρη επάρχους να κάμουν την ανήκουσαν 
έρευναν εις την εύρεσιν και των λοιπών ενόχων.

Βον. Οι εν φυλακή ναύται να κρατούνται προσεκτικώς μέχρι δευτέρας διαταγής, 
ωσαύτως και το μύστικον του Π. Μαυρομιχάλη».

Στην Εφημερίδα του Μεσολογγίου «Ελληνικά Χρονικά»1492 σηνειώνεται: «…Με 
Μεγάλην έκστασιν και φρίκην μας μανθάνομεν από Καλαμάταν το εφεξής μιαρόν και 
απάνθρωπον έργον, το οποίον παρανόμως ετόλμησε να πράξη το παρά τινος Κ. Αργύ-
ρη διοικούμενον Μύστικον  του αρχηγού της Μάνης.

»Περί τα μέσα του παρελθόντος μηνός (Φεβρουαρίου) είχε φθάσει εις τον λιμένα 
του Αλμυρού Μαλτέζικον πλοίον, φορτωμένον άλας, το οποίον αφού μετά παρέλευ-
σιν ολίγων ημερών επώλησεν εις Καλαμάταν το φορτίον του, εβάλθη εις τα πανία, επί 
σκοπώ να διευθυνθή εις το Αρχιπέλαγος· αλλ’ επειδή εφυσούσαν  άνεμοι εναντίοι, το 
πλοίον περιεστρέφετο εις τα παράλια της Μάνης, περιμένον άνεμον ούριον.

»Την 1 Μαρτίου το ρηθέν μύστικον εβάλθη παρομοίως εις τα πανία, και ελθόν 
περί το δειλινόν μεταξύ των ακρωτηρίων Ματαπά και Γρόσου, εύρε το Μαλτέζικον 
αυτό πλοίον, και επήγε πλησίον του. Οι εν αυτώ ανέβησαν επάνω παρευθύς, και τους 
μεν ναύτας όλους κατέσφαξαν, το δε πλοίον τρυπήσαντες κατεβύθισαν.

1490. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., σ. 154, αριθ. 478 (454).
1491. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 341 της 29 Μαρτίου 1824. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 555 της 29 Μαρ-

τίου 1824. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. 160 της 29 Μαρτίου 1824 και έγγρ. 168 της 31 
Μαρτίου 1824.

1492. «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φ. 27, τη 2 Απριλίου 1824, σ. 1-2. Αναφέρεται και άλλη πει-
ρατεία από μίστικο της οικογενείας Μαυρομιχάλη, η οποία έγινε κοντά στην Ιθάκη και ο μεν καπετάνιος 
καταδικάστηκε από δικαστήριο της Δυτικής Ελλάδος σε θάνατο και ο ιδιοκτήτης σε αποζημίωση, Γι΄ 
αυτήν ίσως την πράξη, ο Γάλλος έμπορος Godebout ζητούσε από την οικογένεια Μαυρομιχάλη αποζημί-
ωση. Στις 21 Ιανουαρίου 1831 ο Κυβερνήτης έγραψε προς τη Γερουσία: «Η Κυβέρνησις, διά να απαλλάξη 
(την οικ. Μαυρομιχάλη) από την ατιμίαν, εξώφλησεν τον λογαριασμόν του Κου Γοδεμπού πληρώσασα γρ. 
76.657». Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 446. Τρ υ φ. Π. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η, Καράβια Καπετά-
νιοι και συντροφοναύται 1800-1830, Αθήναι 1954, σ. 18. 
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»Η φήμη αύτη διεσπάρθη αμέσως απ’ αυτούς τους ιδίους κακούργους, και ο πα-
ράνομος καπιτάνος δεν εντράπη, μετά το μιαρόν αυτό του κίνημα να έλθη να αράξη 
εις Αλμυρόν.

»Οι πολεμικοί της Μάνης αρχηγοί, οι οποίοι είχον συνέλθη εις Καλαμάταν διά 
κοινάς υποθέσεις, ευθύς όταν έλαβον ταύτην την είδησιν, επάσχισαν με κάθε τρόπον 
να πιάσωσι τους αιτίους, πλην δεν ημπόρεσαν, διότι ο καπετάνος υποψιαζόμενος δεν 
άφηνε τινά να πλησιάση εις το πλοίον του. Μόνον οκτώ ξένοι επιάσθησαν, οι δε λοι-
ποί Μανιάται αφήσαντες το μύστικον, επέβησαν εις άλλο του ιδίου αρχηγού πλοίον,  
και κατά τας οποίας έχομεν περί τούτου ειδήσεις επήγαν να κρυφθώσι εις Βουίλαν…». 

Το Υπουργείο των Ναυτικών1493 ζήτησε από το Υπουργείο των Εσωτερικών να 
απευθύνει έγγραφο προς τον Λιμενάρχη Καλαμάτας και να τον ενημερώσει για την 
περίπτωση της καταπάτησης του αγγλικού πλοίου και της δολοφονίας των ναυτών.

Στις 10 Απριλίου το Υπουργείο των Εσωτερικών1494 απευθύνθηκε στον Διονύσιο 
Μούρτζινο και τους λοιπούς καπεταναίους με το ακόλουθο έγγραφο:

«...Με φρίκην και αγανάκτησιν μεγάλην επληροφορήθη η Διοίκησις ότι οι εις το 
μύστικον του Π. Μαυρομιχάλη πειραταί πατήσαντες εν αγγλικόν πλοίον κατέσφαξαν 
ανηλεώς όλους τους εν αυτώ ναύτας το δε πλοίον κατεβύθισαν.

»Το φρικτόν τούτο ανουσιούργημα, εκτός του ότι φέρει μεγάλην καταισχύνην όχι 
μόνον εις την Σπάρτην, αλλά και εις όλον το έθνος. Θέλει ίσως επιφέρει και άλλην ζη-
μίαν όχι μικράν, διότι οι Άγγλοι ήλθον εις την Διοίκησιν και επιμένουν και θέλει επιμεί-
νει πάντοτε ζητούντες εκδίκησιν και αποζημίωσιν· και η Διοίκησις ήτις και άλλως δεν 
ήθελε παρατήση το πράγμα, τώρα μάλιστα και διά να ικανοποιήση την Αγγλίαν, δεν 
θέλει υποφέρει να μείνουν ατιμώρητοι οι απάνθρωποι ούτοι φονείς.

»Διά τούτο διετάχθησαν και οι πρόκριτοι της Καλαμάτας, τους μεν τρεις εξ αυτών, 
τους οποίους επληροφορήθημεν ότι συνέλαβον, να έχουν ασφαλώς φυλαγμένους, και 
να πασχίσουν να ανακαλύψουν και τους λοιπούς συνενόχους αυτών, τους οποίους και 
αυτούς να κρατούν ασφαλώς φυλαγμένους, ωσαύτως και το μύστικον, μέχρι δευτέ-
ρας διαταγής της Διοικήσεως.

»Παρακαλείσθε λοιπόν και η Γενναιότης σας να συνεργήσετε εις το να ανακαλυ-
φθούν και οι λοιποί συνένοχοι, να συλληφθούν και να κρατούνται ασφαλώς φυλα-
κωμένοι αυτοί μέχρι δευτέρας διαταγής της Διοικήσεως. Περιττόν κρίνομεν να σας εί-
πωμεν περισσότερα· γνωρίζετε πόσον η υπόθεσις αύτη είναι σημαντικοτάτη επομένως 
δεν αμφιβάλλομεν ότι θέλετε μεταχειρισθή όλα τα δυνατά μέσα εις το να εκτελεσθή 
ακριβώς η διαταγή αύτη της Διοικήσεως...». 

Στις 12 Σεπτεμβρίου το Εκτελεστικό απευθύνθηκε στον Τζανετάκη Γρηγοράκη 
με το ίδιο αίτημα και παραθέτουμε την απάντησή του1495:

1493. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. 168 της 31 Μαρτίου 1824.
1494. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. 185 της 10 Απριλίου 1824. Το επόμενο έγγραφο 

186 με το ίδιο περιεχόμενο απευθύνθηκε  στους προκρίτους της Καλαμάτας.
1495. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 23, έγγρ. 017 της 12 Σεπτεμβρίου 1824.
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«...Ελάβομεν την υπ’ αριθ. 4512 διαταγήν της εκ της οποίας με διατάττη διά να 
φροντίσωμεν με ακρίβειαν, να πιάσωμεν όλους εκείνους οπού εχάλασαν το αγγλικόν 
πλοίον εις τα μέρη του Μεσσηνιακού κόλφου και να ταις εξαποστείλωμεν ασφαλώς 
προς την διοίκησιν, όθεν εκάμαμεν ακριβήν έρευναν περί αυτής της υποθέσεως και 
επληροφορήθημεν ότι ο προπριετάριος (ιδιοκτήτης) και αρμαδώρος (εφοπλιστής)  
του αυτού πλοίου ήτον ο Κ. Γιάννης Κατζής Μαυρομιχάλης, ο οποίος το είχε αρμα-
τωμένο, από διαφόρους τόπους Γενητζήδες (ναύτες), μέσα εις τους οποίους ήτον και 
Τζιμουβιώται ναύται μετά του μύστικου και από άλλα κοντινά μέρη του, οι οποίοι και 
τώρα εκεί ευρίσκουνται και εάν η Διοίκησις αγαπά για να πληροφορηθή πλέον καθα-
ρώς ημπορεί να αρωτήση τον αυτάδελφον του προπριεταρίου, Π. Μαυρομιχάλη διά 
να λάβη παρ’ αυτού πληροφορίαν, από τα μέρη της ανατολικής  Σπάρτης δεν εστάθη 
μετά του μύστικου ουδείς, αλλ’ ούτε εξ αυτών ήλθεν να κατοικήση εις τα μέρη τούτα 
και μένω με όλον το ανήκον σέβας.

»Ο καπετάνιος του μύστικου οπού εσκότωσεν τους ανθρώπους είναι συμπέθερος 
του ιδίου αρμαδώρου Κατζή Μαυρομιχάλη…».

Εκτός από το πλοίο αυτό που αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά ακόμη περιστατικά 
πειρατείας από μανιάτικα πλοιάρια. Στις 8 Νοεμβρίου 1823 αναφέρθηκε ότι αγγλική 
κορβέτα1496 πήγε στο Ναύπλιο και ζήτησε από τη Διοίκηση 2.800 τάλληρα, τα οποία 
λαφυραγώγησε η γολέτα του μπέη της Μάνης. Έγινε συμβιβασμός να τα πληρώσει η 
Διοίκηση σε προθεσμία δύο μηνών, ενώ σε περίπτωση έλλειψης χρημάτων θα έχει το 
δικαίωμα ο πλοίαρχος να πάει στο Μαραθονήσι να τα ζητήσει από εκεί. 

Στις 8 Ιανουαρίου 1825 ο Π. Γ. Ρόδιος1497 έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη τα ακό-
λουθα: «…Χθες έφθασε μία κορβέτα αγγλική φέρουσα διάφορα έγγραφα παρά του 
εξοχ. Άδαμ (Άγγλος διοικητής Ζακύνθου) αφορώντα τινάς ληστρικάς πράξεις των 
Μανιατών, οι οποίοι κατεκούρσευσαν δύο Ιονικά πλοία. Το αστειότερο είναι οπού ο 
κάπος ο μανιάτης, αφού εγύμνωσεν το πλοίον και επήρε σχεδόν τρεις χιλιάδες γρό-
σια, έδωκεν μαρτυρικόν ότι υπ’ ανάγκης έκαμε εν τοιούτον, διότι η Ελληνική Βουλή 
δεν πληρώνει και τους Μανιάτας 30 (γρόσια) το μήνα, και όχι ποτέ διά να εξυβρίση 
εις την σημαίαν την αγγλικήν…». 

Το ημερολόγιο των εμφυλίων συγκρούσεων

Στις 7 Ιανουαρίου 1824 ανέλαβε καθήκοντα το νέο Εκτελεστικό υπό τον Γεώρ-
γιο Κουντουριώτη, το οποίο είχε προηγουμένως ψηφιστεί από το Βουλευτικό με 
πλαστή πλειοψηφία.

Στις 21 Ιανουαρίου ο Μούρτζινος έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο ότι ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης1498 γύρισε στην Καλαμάτα από τη Γαστούνη και με τον 

1496. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. Θ΄, σ. 546.
1497. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ΄, σ. 37.
1498. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., σ. 122, αριθ. 386 (362) έγγρ. α΄. Να σημειω-
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ανιψιό του Ιωάννη «άνοιξαν σακκούλι και άπλωσαν λουφέδες (μισθούς)». Κατά 
τους υπολογισμούς του είχαν στρατολογήσει τετρακόσιους με μισθούς 25-30 γρό-
σια το μήνα. Φαίνεται όμως ότι ο προορισμός ήταν άλλος, διότι ακολούθησε η 
έφοδος της Κορώνης.

Στην Τρίπολη ο Γενναίος Κολοκοτρώνης1499, στις αρχές Φεβρουαρίου, συγκρού-
στηκε και επεκράτησε επί των οπαδών της Εταιρείας η «Αδελφότης», η οποία ήταν 
φιλική με τη Διοίκηση Κουντουριώτη. Δημιούργησε όμως μεγάλη δυσαρέσκεια 
στους κατοίκους της πόλης απέναντι στο παλαιό Εκτελεστικό του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη.

Στα μέσα Φεβρουαρίου1500 το νέο Εκτελεστικό του Γ. Κουντουριώτη διέταξε τον 
Αναγνωσταρά, τον Παναγιώτη Κεφάλα και τον Νικήτα Δικαίο να στρατολογήσουν 
από 100 στρατιώτες, για να εξασφαλίσουν την ησυχία στην περιοχή της Καλαμά-
τας και του Νησίου (Μεσσήνης).

Στις 17 Φεβρουαρίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση Κουντουριώτη η πο-
λιορκία του Ναυπλίου, την ηγεσία της οποίας ανέλαβε ο Κυριάκος Σκούρτης. Τις 
επόμενες ημέρες η κυβέρνηση όρισε την πόλη αυτή ως έδρα της Κυβέρνησης και 
στις 5 Μαρτίου ζήτησε να εγκατασταθεί στο Ναύπλιο που κρατούσε ως φρούραρ-
χος ο Πάνος Κολοκοτρώνης, ο οποίος φυσικά αρνήθηκε. Μετά την άρνηση του 
φρουράρχου άρχισε η πολιορκία του Ναυπλίου από τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι 
οποίες είχαν επιτυχίες στους Μύλους, το Άργος, την Κόρινθο κ.ά.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου στη Λακεδαίμονα έμεινε ο Πανα-
γιώτης Γιατράκος, ενώ τα αδέλφια του Γεώργιος και Νικόλαος με τον Ηλία Μπι-
σμπίνη1501 και τον Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο στρατολόγησαν για να αντιμετωπιστούν 

θεί ότι στις 13 Φεβρουαρίου 1824 έγινε η ανεπιτυχής έφοδος στο κάστρο της Κορώνης (ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
3, έγγρ. 114 της 22 Φεβρουαρίου 1824), όπου ήταν ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με Βουλγάρους και 
Ηπειρώτες. Την πληροφορία της στρατολογίας των Μαυρομιχαλαίων έγραψε την 31 Ιανουαρίου 1824 σε 
αναφορά του προς το Βουλευτικό ο Παναγιώτης Γιατράκος, η οποία αναγνώστηκε στις 6 Φεβρουαρίου. 
ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (Αρχ. Λαδά), Κ. 047, φάκ. 12, έγγρ. της 31 Ιανουαρίου 1824.

1499. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 327 κ.ε. Οι Τριπολιτσιώτες ήταν δυσαρεστημένοι με 
τον Κολοκοτρώνη και τα παιδιά του από τον καιρό της απελευθέρωσης της πόλης και επειδή έμεναν πολ-
λοί στρατιώτες του Κολοκοτρώνη και επιβάρυναν τους κατοίκους, ζητώντας να τους παρέχουν στέγη και 
τροφή. Στις 12 Φεβρουαρίου το νέο Εκτελεστικό έγραψε στους Τριπολιτσιώτες ότι έμαθε για τις ταραχές 
και ότι θα στείλει το Γεώργιο Γιατράκο και τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. Κ 047 (Αρχ. 
Λαδά), φάκ. 11, της 12 Φεβρουαρίου 1824.

1500. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 7, έγγρ. 097 της 14 Φεβρουαρίου 1824.
1501. Ο Ηλίας Μπισμπίνης ήταν από τη Μηλιά της Μάνης αλλά, επειδή σκότωσε κάποιον, έφυγε 

και εγκαταστάθηκε στους Γοράνους των Βαρδουνοχωρίων. Πολέμησε ως αξιωματικός στο πλευρό των 
Γιατράκων. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Γιατράκου) φάκ. Β́ , έγγρ. 224 της 5 Οκτωβρίου 1824, και 
έγγρ. 277 της 8 Οκτωβρίου και έγγρ. 232 της 19 Οκτωβρίου. Μ. Ι. Θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σπαρτιατικόν 
ημερολόγιον, 9(1909)102-7. Στις 24 Απριλίου 1824 του απονεμήθηκε ο βαθμός του χιλιάρχου και στις 8 
Ιανουαρίου 1825 προβιβάστηκε στο βαθμό της αντιστρατηγίας. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνι-
στές του 1821, ό.π., σσ. 46 και 205.



396 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

οι αντιδιοικητικοί της Τριπολιτσάς1502. Αργότερα προστέθηκε και ο Τζανετάκης 
Γρηγοράκης1503.

Κατά τις αρχές Μαρτίου άρχισε η πολιορκία της Τριπολιτσάς από το Νικήτα Δι-
καίο1504, ο οποίος συγκρούστηκε με το Νικηταρά και στη συνέχεια έφθασε ο Αν-
δρέας Λόντος με 3.000 στρατιώτες.

Στις 10 Μαρτίου εισέβαλε στην περιοχή της Μονεμβασίας ο Ιωάννης Πετρ. 
Μαυρομιχάλης και συνεργάστηκε με τον Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου. Η κυριαρχία της 
οικογένειας Μαυρομιχάλη διατηρήθηκε στην επαρχία αυτή μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Στις 31 Μαρτίου έγινε νέα προσπάθεια συμβιβασμού των δύο αντιμαχομένων 
παρατάξεων από τον Ανδρέα Λόντο και τον Γιατράκο, την οποία όμως απέρριψε 
πάλι από τους Μύλους η κυβέρνηση Κουντουριώτη.

Αρχικά στην περιοχή της Τριπολιτσάς έγιναν μάχες1505 και ακολούθησαν δια-
πραγματεύσεις που κατέληξαν σε συμβιβασμό1506, αφού προηγουμένως οι κάτοικοι 
της πόλης παρακάλεσαν τον Πετρόμπεη να αποφύγει τη σύγκρουση. Στις 3 Απρι-
λίου, επειδή υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της Τριπολιτσάς απέναντι 
στους αντικυβερνητικούς, αυτοί δέχθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την 
προϋπόθεση να μην εισέλθουν άλλα στρατεύματα. Η συμφωνία όμως δεν τηρήθη-
κε και μπήκαν οι κυβερνητικοί. Ο Πετρόμπεης πήγε στην Καλαμάτα και ο Θ. Κο-
λοκοτρώνης στην Καρύταινα.

Στα μέσα Απριλίου ο Νικηταράς συναντήθηκε με τον Γ. Κουντουριώτη σε μια 
νέα μεσολαβητική προσπάθεια. Του δηλώθηκε ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης θα γινόταν 
δεκτός από την κυβέρνηση, εφ’ όσον υπέκυπτε εις τους νόμους και το αποδείκνυε, 
παραδίδοντας πρώτα το φρούριο του Ναυπλίου.

Τον ίδιο καιρό οι Μαυρομιχαλαίοι δέχθηκαν επίθεση στο Λυκοβουνό της Λακε-
δαίμονος από τον Ηλία Γιατράκο, τον οποίο νίκησαν και τον αιχμαλώτισαν.

Στην Τρίπολη εγκαταστάθηκε ο Ανδρέας Λόντος, αλλά οι κάτοικοί της δυσαρε-
στήθηκαν πάλι από τις αυθαιρεσίες των στρατευμάτων1507. Την πόλη πολιόρκησαν 
οι οπαδοί του Κολοκοτρώνη.

Οι Δεληγιανναίοι απομακρύνθηκαν από τον Κολοκοτρώνη και γύρισε κοντά 
του ο Δημ. Πλαπούτας. Έγινε προσπάθεια ενίσχυσης του Πάνου Κολοκοτρώνη στο 
Ναύπλιο από τον Πλαπούτα, Νικηταρά, Γενναίο αλλά στις μάχες από 9-12 Μαΐου 
υπερίσχυσαν οι Κυβερνητικοί.

1502. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 348, αριθ. 389 της 17 Φεβρουαρίου 1824.
1503. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 335.
1504. Ο Νικήτας Δικαίος έγραψε στον αδελφό του Γρηγόριο ότι πήγε στο Μάναρι και στο χωριό 

Ντόριζα συγκρούστηκε με το Νικήτα Σταματελλόπουλο και μετά αποσύρθηκε στο χωριό Κολίνες. ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. 105 της 17 Μαρτίου 1824. Μ. Ι. Θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σπαρτια-
τικόν ημερολόγιον 1909, σ. 46-8.

1505. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 353.
1506. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 335.
1507. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 336.
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Στις 22 Μαΐου ο Κολοκοτρώνης συμφώνησε να παραδώσει το Ναύπλιο στους 
Πελοποννήσιους τοπικούς αρχηγούς1508, αλλά ο Α. Λόντος και ο Α. Ζαΐμης δυσα-
ρεστήθηκαν, όταν ο Κουντουριώτης τους έλεγξε για τη συμφωνία αυτή.

Ο Πετρόμπεης1509, στις αρχές Ιουνίου 1824, ζήτησε δια μέσου της τριμελούς 
επιτροπής της Τρίπολης να επισκεφθεί το Ναύπλιο με χιλίους στρατιώτες, αλλά 
του απάντησαν ότι γίνεται δεκτός μόνο με εκατό.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου οι Μαυρομιχαλαίοι κατανίκησαν και διέ-
λυσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα στη Μεσσηνία.

Από τα τέλη Ιουνίου άρχισαν να έρχονται από την Αίγυπτο πληροφορίες που 
δημιούργησαν ανησυχίες. Στις 4 Ιουλίου ξέσπασε σκάνδαλο συκοφαντικό δια του 
τύπου, ότι με την ευκαιρία πώλησης τουρκικών βιβλίων στην Αλεξάνδρεια ο Πε-
τρόμπεης ήρθε σε επαφή με τον Μωχάμετ Άλη.

Στις 2 Ιουλίου δόθηκε αμνηστία. Στις 12 του ίδιου μήνα το Εκτελεστικό εγκα-
ταστάθηκε στο Ναύπλιο και στις 20 έφθασε το δάνειο. Όλοι φαινομενικά ενωμένοι 
πήγαν στην πολιορκία της Πάτρας. 

Τον Αύγουστο έγιναν στρατόπεδα στο Μεσσηνιακό κόλπο και στη Γαστούνη. 
Στα τέλη Αυγούστου ο Πετρόμπεης πήγε στο Ναύπλιο και έλαβε χρήματα από 

τη Διοίκηση.
Στις 22 Οκτωβρίου ο Παπαφλέσσας βάδισε εναντίον της Αρκαδίας (Κυπαρισ-

σίας). Οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Μούρτζινου δεν απέδωσαν. Στις 26 του 
ιδίου διαλύθηκε το στρατόπεδο της Πάτρας. Από εκεί ο Κανέλλος Δεληγιάννης και 
ο Πάνος Κολοκοτρώνης βοήθησαν τους Αρκάδες τους οποίους πολεμούσε ο στρα-
τός του Παπαφλέσσα, με συνέπεια τη διάλυσή του και ο ίδιος κυνηγημένος να γυ-
ρίσει στο Ναύπλιο. 

Στις 9 Νοεμβρίου παραιτήθηκε ο Ασημάκης Φωτήλας από το Εκτελεστικό, δι-
ότι δεν μπόρεσε να σταματήσει την εμφύλια αιματοχυσία. Στη θέση του διορίστηκε 
ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης.

Στις 11 Νοεμβρίου άρχισε ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος και την επομένη σκο-
τώθηκε ο Πάνος Κολοκοτρώνης. Ο πατέρας του αποσύρθηκε από το πολεμικό 
προσκήνιο. 

Στις 19 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο της Αστυνομίας η απαλλα-
γή του Πετρόμπεη για την υπόθεση της πώλησης των βιβλίων στην Αλεξάνδρεια.

Στις 23 Νοεμβρίου 1824 φιλοκυβερνητικοί Ρουμελιώτες υπό την καθοδήγηση 
του Ιω. Κωλέττη πέρασαν τον Ισθμό της Κορίνθου, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου άλλοι 
αποβιβάστηκαν στο Αίγιο και ερήμωσαν το Μοριά. 

Στις 2 Δεκεμβρίου ο Χ΄́ Χρίστος διέσπασε τον κλοιό των αντικυβερνητικών και 
έφθασε στους πολιορκημένους κυβερνητικούς στην Τρίπολη, ενώ στις 7 του ιδίου 
ο Νικηταράς εγκατέλειψε τη Νεμέα.

1508. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 338-9.
1509. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 164.
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Οι Μανιάτες ενωμένοι υπό την ηγεσία του Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη βά-
δισαν στα μέσα Δεκεμβρίου προς την Τριπολιτσά την οποία είχαν πολιορκήσει οι 
αντικυβερνητικοί, αλλά είχε ήδη λυθεί η πολιορκία της.

Οι ηγέτες των αντικυβερνητικών φυλακίστηκαν στην Ύδρα. Η απόβαση του 
Ιμπραήμ στη Μεθώνη και οι συνεχείς επιτυχίες του ανάγκασαν τους Κουντουριώ-
τες να χορηγήσουν αμνηστία.

Ο Ιμπραήμ βρήκε μια χώρα εξαντλημένη από τους εμφύλιους πολέμους και με 
ανίκανη ηγεσία γι’ αυτό επιβλήθηκε χωρίς δυσκολία. Αν οι πρωτεργάτες των εμφυλί-
ων πολέμων δεν γνώριζαν τον επερχόμενο κίνδυνο της πατρίδας, ίσως θα είχαν τότε 
κάποιο ελαφρυντικό. Το κομματικό συμφέρον από τότε υπερτερούσε του εθνικού.

Οικονομικές δυσχέρειες στην κυβερνητική παράταξη

Να σημειωθεί ότι στη Μάνη ο Δ. Μούρτζινος, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης και οι 
άλλοι φιλοκυβερνητικοί οπλαρχηγοί αντιμετώπιζαν μεγάλη στενότητα χρημάτων 
και έκαναν διαρκώς εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση. 

Ο Δ. Μούρτζινος1510 έγραψε στον Π. Γιατράκο ότι χρειάζεται 40-50.000 γρόσια, 
προκειμένου να στρατολογήσει πριν από τους Μαυρομιχαλαίους. Του θύμιζε ότι, 
όταν κάποτε του ανέφερε τις οικονομικές δυσκολίες έναντι των Μαυρομιχαλαίων, 
του είχε απαντήσει: «γρόσια αυτοί, γρόσια και ημείς».

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1511, στις 31 Ιανουαρίου 1824, απευθύνθηκε στο Βου-
λευτικό και  ανέφερε ότι οι Μαυρομιχαλαίοι άρχισαν τη στρατολογία και υπάρχει 
ανάγκη χρημάτων. Τόνιζε ότι: «…ήνοιξαν τα βαλάντια της αισχροκερδείας των και 
πανταχόθεν διέσπειραν αποστόλους και κήρυκας με χρήματα ικανά και με μηνιαίον 
μισθόν 25: έως 30: και ούτω άρχισαν να στρατολογώσι…». Η στρατολογία εκείνη 
προοριζόταν για την έφοδο στο κάστρο της Κορώνης.

Η έλλειψη των χρημάτων συνεχιζόταν και στις 25 Φεβρουαρίου 1824 ο Πανα-
γιώτης Γιατράκος1512 έδινε ελπίδες στον Δ. Μούρτζινο, γράφοντας: «…Ένα μόνον, 
αδελφέ, σε πειράζει προς το παρόν η αχρηματία… μα και αυτό ελπίζω ταχέως να το 
ενεργήση η Διοίκησις…».

Στις 17 Μαρτίου ο Δ. Μούρτζινος1513 έγραψε στον Παν. Γιατράκο ότι ο Μπεη-
ζαντέ Γιωργάκης πήγε στη Μάνη με χρήματα και στρατολογεί. Ζητούσε 2.000 γρό-
σια, για να στείλει στρατιώτες στη Διοίκηση με τους εξαδέλφους του Παναγιώτη 
Μπουκουβαλέα, Αναστάσιο Μιχαλέα και τον ανιψιό του Δημητράκη Ζερβέα.

1510. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 122, αριθ. εγγρ. 386 (362).
1511. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (αρχ. Λαδά), Κ 047, φάκ. 12 έγγρ. της 31 Ιανουαρίου 1824.
1512. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 124, αριθ. εγγρ. 391 (367).
1513. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 128, αριθ. εγγρ. 400 (376).



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 399

Σε αναφορά1514 του ο Δ. Μούρτζινος, της 11 Μαΐου, δήλωνε ότι έλαβε 7.500 
γρόσια, ανέμενε δε άλλα τόσα και με αυτά έστειλε βοήθεια στη Λακεδαίμονα. Τό-
νιζε ότι χρειαζόταν χρήματα για να εμποδίσει τη στρατολογία των Μαυρομιχαλαί-
ων, οι οποίοι ετοιμάζονταν να εισβάλουν στη Μεσσηνία. 

Μετά από δύο ημέρες σε επιστολή του ο Γεώργιος Κουντουριώτης1515, απευθυ-
νόμενος προς τον Διονύσιο Μούρτζινο, Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, Τζανετάκη 
Γρηγοράκη και Νικόλαο Βοίδή-Μαυρομιχάλη, συνέστησε υπομονή για την έλλειψη 
χρημάτων και τους ανακοίνωσε ότι τους έστελνε πλοία.

Σε αναφορά1516 από την Καρδαμύλη, της 11 Μαΐου, προς τη Διοίκηση ο Δ. Μούρ-
τζινος, ο Αθ. Κουμουνδουράκης και ο Νικ. Βοϊδής, επαναλάμβαναν την έλλειψη χρη-
μάτων.

Σε λογαριασμό του Δ. Μούρτζινου1517 αναφέρεται ότι είχε έξοδα από 14 Νοεμ-
βρίου 1823  μέχρι 8 Ιουλίου 1824 για την ασφάλεια του τόπου του κτλ. 37.588 γρ. 
Έλαβε 15.000 από Μυστρά και απέμενε να λάβει 22.588 γρ.

Στις 10 Ιουλίου ήρθε η πρώτη δόση του δανείου και άρχισε η κατασπατάλησή 
του για κομματικές σκοπιμότητες1518.

Η μετοίκηση Μανιατών στη Λακωνία

Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας φαίνεται ότι οι εύφορες περιοχές του Έλους 
και της Μεσσηνίας εποχικά χρειάζονταν περισσότερα εργατικά χέρια και την ανά-
γκη αυτή κάλυπταν κατά ένα μέρος οι πτωχοί Μανιάτες. Είναι γνωστό ότι η γη της 
Μάνης δεν κάλυπτε πλήρως τις βιοποριστικές ανάγκες των κατοίκων της παρά 

1514. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 783 της 11 Μαΐου 1824.
1515. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 10, έγγρ. 1274 της 17 Ιουνίου 1824.
1516. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 774 της 11 Μαΐου 1824.
1517. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 13, έγγρ. 154 της 8 Ιουλίου 1824.
1518. Στις 23 Ιουλίου 1824 χορηγήθηκαν στο Γαλάνη Κουμουνδουράκη 3.000 γρ., στον Δ. Μούρτζινο 

3.000 γρ., στον Τζανετάκη Γρηγοράκη 6.000 και στον Γ. Καλκανδή 1.500 γρ. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 16, 
έγγρ. 100 της 27 Ιουλίου 1824.

Στις 29 Ιουλίου δόθηκε εντολή του Εκτελεστικού στο Υπουργείο Οικονομίας να δοθούν 1.000 
γρ. στον Γεώργιο Καλκανδή (αριθ. διαταγής 3251) και άλλα 3.999 γρ. στον Τζανετάκη Γρηγοράκη (αριθ. 
3252). ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 16, έγγρ. της 29 Ιουλίου 1824.

Στις 9 Αυγούστου 1824 εγκρίθηκε να δοθούν 10.000 γρ. στον Διονύσιο Μούρτζινο. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., 
φάκ.17, έγγρ. της 9 Αυγούστου 1824.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1824 το Υπουργείο Οικονομικών με τον παραστάτη της Ανατολικής Μάνης 
Γεώργιο Καλκανδή έστειλε στον Νικόλαο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη 7.000 γρ. και στον Τζανετάκη 10.000 γρ.

Στις 15 Οκτωβρίου χορηγήθηκαν στον Γαλάνη και τον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη από 3.000 γρ. 
στον καθένα. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 33, έγγρ. 143 και 144 της 15 Οκτωβρίου 1824.

Ο Δ. Μούρτζινος με τον Τζανετάκη Γρηγοράκη στις 27 Μαΐου συναντήθηκαν στην Κρανάη (νησάκι 
του Γυθείου) και συνομίλησαν, αλλά το περιεχόμενο της συζήτησης δεν έγινε γνωστό. Α π. Δ α σ κ α λ ά -
κ η, Αρχείον… ό.π., σ. 168.
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μόνο για λίγους μήνες1519 και έπρεπε να καταφύγουν στην εισαγωγή γεωργικών 
αγαθών, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή τους ήταν μειωμένη1520.

Μετά την επανάσταση του 1821 στους Μανιάτες είχε καλλιεργηθεί η ιδέα ότι, 
αφού αυτοί ελευθέρωσαν την υπόλοιπη Λακωνία το ίδιο ίσχυε και για τη Μεσση-
νία, άρα είχαν δικαιώματα πάνω στην εθνική γη, δηλαδή στα τουρκικά κτήματα 
που περιήλθαν στην κυριότητα του υπό ίδρυση νέου κράτους.

Το περί δικαιωμάτων των Μανιατών πάνω στην εθνική γη αποτελούσε σύνθη-
μα του Πετρόμπεη και της οικογένειάς του, που το χρησιμοποιούσαν, όταν το επέ-
βαλαν οι πολιτικές τους ανάγκες και με αυτό ξεσήκωναν τους Μανιάτες, λέγοντάς 
τους ότι ήρθε καιρός να πάρουν τα δικαιώματά τους.

Η εισβολή των Μανιατών στις γειτονικές επαρχίες άλλοτε είχε προσωρινό χα-
ρακτήρα, οπότε πήγαιναν να εργασθούν ή να αρπάξουν και να φύγουν1521, άλλοτε 
δε επρόκειτο για μόνιμη εγκατάσταση1522.

Επειδή η επαρχία της Μονεμβασίας είχε πολλούς Τούρκους έμεινε μεγάλος 
αριθμός κτημάτων στην κυριότητα του έθνους και συνήθως αυτά καταπατούσαν 
οι Μανιάτες, οι οποίοι πιέζονταν από την μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού στον 
τόπο τους και την ακαρπία της γης ιδιαίτερα της Μέσα Μάνης. Σε άλλες επαρχίες 
ήταν συγκριτικά μικρότερη η μετακίνηση.

Το θέμα της εγκατάστασης Μανιατών στη Λακεδαίμονα απασχόλησε και την 
Εθνική Συνέλευση στο Άστρος της Κυνουρίας τον Απρίλιο του 1823. Αποφασί-
στηκε τότε να σταλεί εκεί ο παραστάτης της Ανατολικής Μάνης, Οικονόμος του 
Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος1523, για να πείσει τους συμπατριώτες του να 
επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, του οποίου η αποστολή δεν φαίνεται να 
έφερε το ποθητό αποτέλσμα. Τον Μάιο του 1823 αναφέρονται επιδρομές των Μα-

1519. Με αναφορά τους οι Μανιάτες πληρεξούσιοι της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης του Άργους προς τον Κυ-
βερνήτη Ιω. Καποδίστρια, ζήτησαν να εξαιρεθούν από την πληρωμή του φόρου της δεκάτης, γράφοντας: 
«…όθεν η καλή σας γνώρισις προς την ολιγότητα των κτημάτων μας, οπού μόλις μας δίδουν τους τέσσαρες 
μήνας του χρόνου την ζωάρκειάν μας…». Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. αγώνος (87), φάκ. 52, έγγρ. 5171 της 
25 Ιουλίου 1829.

1520. Οι Τούρκοι κατά καιρούς χρησιμοποιούσαν εκβιαστικά τον εμπορικό αποκλεισμό της Μάνης, 
ιδιαίτερα όταν ήθελαν να πιέσουν για την πληρωμή του φόρου, τον οποίο όφειλε ο Μπέης. Σ ο φ. Κ α π ε -
τ α ν ά κ η, Τουρκικός εμπορικός αποκλεισμός της Μάνης, Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)289.

1521. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ. της 1 Σεπτεμβρίου 1822, από Μονεμβασία που ομιλεί για 
κλοπή ημιόνων. Σε ένα άλλο έγγραφο των κατοίκων του Νησίου (Μεσσήνης) αναφέρεται: «…και εφέτως 
πολλά φοβεριζόμεθα από τους Σπαρτιάτας δια τα εισοδήματά μας, ότι σκοπεύουν να τα καταρπάξουν καθώς 
και άλλοτε…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά ,Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 86 της 13 Ιουλίου 1823. 

1522. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 22, έγγρ. της 5 Σεπτεμβρίου 1822, από Μονεμβασία που αναφέρεται 
στην αρπαγή των εθνικών εισοδημάτων από Μανιάτες εγκατεστημένους στην περιοχή.

1523. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο οικονόμος του Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος, Μάνη, χθες, σή-
μερα. αύριο, τεύχ. 19, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σ. 18.
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νιατών στην επαρχία του Έλους1524 και ζητήθηκε τότε να τοποθετηθεί εκτελεστική 
δύναμη στα Τρίνησα, αν ήταν εφικτό, υπό τον Γεωργάκη Γιατράκο ώστε να παρε-
μποδίζονται οι ανάλογες μετακινήσεις από τη Μάνη. 

Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η μετοίκηση των Μανιατών ήταν πάντα ανεπι-
θύμητη από τους εντοπίους. Άλλοτε τους έβλεπαν σαν εργατικά χέρια, που κάλυπταν 
υπάρχουσες ανάγκες και άλλοτε χρησιμοποιούσαν την εμπειρία τους στα όπλα, για να 
αυξήσουν ή να εδραιώσουν την τοπική τους επιρροή. Σε μια επιστολή, της 5 Σεπτεμ-
βρίου 1822, του Παναγιώτη Γιατράκου1525 από το Σούλι της Κορινθίας, απαντώντας σε 
σχετικά παράπονα των Λακεδαιμονίων, τους έγραψε: «…Δια το περί Σπαρτιατών κεφά-
λαιον οπού μου γράφετε, σας λέγω τούτο, ότι αυτοί τελείως δεν πταίουν, σεις οι ίδιοι τους 
θέλετε εξ αιτίας διαφόρων ιντερέσων τούς οικειοποιείσθε, εγώ όμως τί να κάμω, ενώ ο 
ίδιος με τα όμματά μου βλέπω ότι αυτοί δεν πταίουν…».

Στην ίδια επιστολή ο Παναγιώτης Γιατράκος γράφει παρακάτω στους Λακε-
δαιμονίους: «…Μ’ όλον τούτο και προτού να με γράψητε η φιλογένειά σας, αφού 
το εβεβαιώθην αφ’ εν γράμμα του αδελφού κυρίου Κρεββατά, ευθύς χωρίς να χάσω 
στιγμήν έγραψα και προς την Κεντρικήν Διοίκησιν και προς τον ένδοξον Πετρόμπεην, 
των οποίων εξιστόρησα τα πάντα εις πλάτος, θαρρώ γουν ότι αυτός δια την προς εμέ 
αγάπην του να διορθώση το Σπαρτιατικόν κίνημα κατά τας επαρχίας, όσον τάχιστα. 
Ίσως και το εδιόρθωσε μέχρι τούδε, εγώ δε σας εύχομαι την μεταξύ υμών σύμπνοιαν, 
ομόνοιαν και αγάπην αδελφικήν…».

Όπως ανέφερε ο φρούραρχος Μονεμβασίας Ανδρέας Δρακόπουλος1526, τον Σε-
πτέμβριο του 1823 έγινε προσπάθεια έξωσης των Μανιατών από την επαρχία Μο-
νεμβασίας με πρωτοβουλία του Γεωργίου Δεσποτάκου, ο οποίος ήταν δημογέρο-
ντας. Αυτός πήρε εντολή από τη Διοίκηση να αποκαταστήσει την τάξη στην επαρ-
χία αλλά, όπως αναφέρεται, την χάλασε. Κάλεσαν τους χωρικούς να αποβάλουν 
όλους τους Μανιάτες και αφού έφυγαν οι περισσότεροι, τους υπολοίπους τους 
κράτησαν και ενώθηκαν με αυτούς. Ο Αναστάσιος Γιαννουζάκος και ο Ιωάννης 
Κρανίδης-Φελούρης δήλωσαν στον φρούραρχο ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτόν, 
αλλά με τους Δεσποτάκους. Τέλος σε συμπληρωματική αναφορά του ο έπαρχος 
Γεώργιος Πάνου κάνει γνωστό ότι ήρθαν ο καπετάν Γιώργης Δραγωνάκος και ο κα-
πετάν Πασχάλης (Γερακαράκος) με διακόσους Μανιάτες, για να αρπάξουν το εισό-
δημα από τις Ελιές και απειλούσαν να αφανίσουν όλα τα χωριά.

1524. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φακ. 11, έγγρ. 114 της 29 Μαΐου 1823. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 
52, έγγρ. 15 της 8 Ιουλίου 1823.

1525. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (Π. Γιατράκου), Κ 005, φάκ. Β, έγγρ. 209 της 5 Σεπτεμβρίου 1822.
1526. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 24, έγγραφο της 19 Σεπτεμβρίου 1823. Ο Ανδρέας Δρακόπουλος στις 9 

Μαΐου 1823 διορίστηκε φρούραρχος Μονεμβασίας με εκτελεστική δύναμη 80 ανδρών. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., 
φάκ. 9, έγγραφα 1, 2, 3, της 9 Μαΐου 1823. Μαζί με τον φρούραρχο ήταν και ο Χ΄́ Γιώργης αδελφός του 
Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου, ο οποίος αποδείχθηκε ο χειρότερος στην αρπαγή και την καταστροφή. ΓΑ Κ, Υπ. 
Εσωτ., φάκ. 41, έγγρ 154 της 8 Σεπτεμβρίου 1824.   
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Ο έπαρχος Γεώργιος Πάνου1527 κάλεσε τους προκρίτους των χωριών της επαρ-
χίας του και αφού καταφέρθηκε κατά των Μανιατών, τους έδωσε την ακόλουθη 
εντολή: «...όπου φανώσι κακοποιοί άνθρωποι να τους αποβάλλωσι διόλου από την 
επαρχίαν...». Παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν και υποσχέθηκαν ότι θα ενεργή-
σουν κατά τις εντολές του: «...έπειτα όμως οπού εξήλθον εις τα χωρία, ουδεμίαν 
εποίησαν απ’ όλας τους τας υποσχέσεις, διότι το πλείστον μέρος των χωρίων ταύτης 
της επαρχίας, ηνώθη μετά των Σπαρτιατών των εις αυτά οικούντων, οίτινες καθήρ-
πασαν ουκ ολίγα εκ των εθνικών μέχρι τούδε και τώρα ζητούν να αρπάσουν και το 
εισόδημα του λαδιού...». Ο έπαρχος ζήτησε εκατό στρατιώτας για να αποβάλει 
τους Μανιάτες από την επαρχία και έστειλε τον φρούραρχο Ανδρέα Δρακόπουλο 
να συναντηθεί με τους Μανιάτες και να τους υποδείξει τα καθήκοντά τους, για να 
ησυχάσουν: «...αλλ’ εξελθόντες εύρον τα πράγματα διαφορετικά, και τους Μανιάτας 
εξηγριωμένους, και επαπειλούντας να αφανίσουν γενικώς όλην την επαρχίαν, κατε-
ξουσιάσαντες και καταιχμαλωτίσαντες πρώτον τα χωρία της επαρχίας, ως εχθροί, και 
έπειτα το φρούριον, ει δυνηθώσι...».

Σε επόμενη αναφορά του της 23 Σεπτεμβρίου ο έπαρχος Γεώργιος Πάνου1528 
έγραψε ότι οι Μανιάτες τούς απέκλεισαν στο φρούριο και δεν μπορούν να πάνε 
ούτε στους μύλους να αλέσουν το σιτάρι, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να καταληφθεί 
και το φρούριο από αυτούς και προσθέτει: «…ηλευθερώθημεν από τους τυράννους 
και εδουλώθημεν από τους Σπαρτιάτας…».

Στις 10 Νοεμβρίου 1823 το Βουλευτικό1529 με έγγραφό του προς τους αρχηγούς 
των όπλων της Λακεδαίμονος τους γνωστοποιούσε ότι η επαρχία Μονεμβασί-
ας ενοχλείται από μερικούς Μανιάτες, οι οποίοι χωρίς αρχηγό κινούνται ληστρι-
κώς στην επαρχία αυτή. Τους παρακινούσε δε να φροντίσουν να παύσουν αυτά τα 
κακά, δίδοντας χέρι βοηθείας στη γειτονική τους επαρχία.

Το πρόβλημα της εισβολής των Μανιατών στην επαρχία Μονεμβασίας θα πρέ-
πει να είχε επιφέρει σοβαρές ανωμαλίες, γι’ αυτό από το Υπουργείο των Εσωτερι-
κών διορίστηκε ο καπετάν Χ΄́ Στεφανής Δημητρίου, να πάει εκεί, για να εξώσει με 
τη βία όλους τους Μανιάτες. Από τους βαρείς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί 
για τους Μανιάτες ο υπουργός Γρηγόριος Δικαίος1530, όπως «λησταί», «ταραχοποι-
οί» και «κακούργοι» μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η κατάσταση είχε φθάσει στο 
απροχώρητο. Σε έγγραφο του Υπουργού, της 5 Δεκεμβρίου 1823, προς τον Έπαρχο 
και τους Δημογέροντες της Μονεμβασίας αναφέρονται τα ακόλουθα: «Βλέπουσα η 
Διοίκησις τας γενομένας μεγάλας καταχρήσεις και ζημίας εις την επραχίαν ταύτην εκ 

1527. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 24, έγγρ. της 20 Σεπτεμβρίου 1823.
1528. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 122 της 23 Σεπτεμβρίου 1823. 
1529. Α. Ε. Π.  βιβλ. 2, σ. 632.
1530. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 28, δύο έγγραφα με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1823, το ένα απευθύνεται 

προς τον καπετάν Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου και το άλλο, το οποίο παρουσιάζεται ανωτέρω, προς τον Έπαρ-
χο και τους Δημογέροντες Μονεμβασίας.
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μέρους πολλών κακούργων Σπαρτιατών αρπαζόντων τα εθνικά εισοδήματα και την 
εντεύθεν προξενουμένη ταραχήν και ανησυχίαν των επαρχιωτών και θέλουσα να εξα-
λείψη όλους τους σκανδαλοποιούς και κακούργους από αυτό το μέρος, έστειλεν προ-
λαβόντως τον καπιτάν Χ΄́ Στεφανήν με την αναγκαίαν εκτελεστικήν δύναμιν δια να 
βάλη εις πράξιν αυτόν τον σκοπόν της και να αποδιώξη από την επαρχίαν όλους, χω-
ρίς εξαίρεσιν τους κακούργους και ταραχοποιούς. Αλλ’ εξαίφνης μανθάνομεν ότι και 
η φιλογένειά σου και οι πρόκριτοι τινάς μεν εξ αυτών  αποβάλλετε, τινάς δε εγκολ-
πώνεσθε, ενώ κατά το χρέος σας έπρεπε να συντελέσητε συμφώνως με τον αυτόσε 
απεσταλμένον παρά της Διοικήσεως εις το να αποδιωχθώσι όλοι οι τοιούτοι κακούρ-
γοι από την επαρχίαν. Τούτο το φέρσιμόν σας δικαίως παροξύνει την Διοίκησιν, ήτις 
επρόσμενεν ανυπομόνως να μάθη τον γλήγορον και παντελή καθαρισμόν της επαρχί-
ας από τους τοιούτους ληστάς. Διό σας επιτάττομεν να παύσητε απροφασίστως του 
να εγκολπώνεσθε κανένα από αυτούς και συμφώνως με τον καπιτάν Χ΄́ Στεφανήν να 
συνεργήσετε ως τάχιστα να αποβληθώσιν όλοι χωρίς εξαίρεσιν και μάλιστα οι Φελου-
ριάνοι1531. Εάν δε αυτοί προφασίζονται, ότι δεν ημπορούν να επιστρέψουν εις την πα-
τρίδα των, ας προστρέξουν εις την Διοίκησιν, ήτις θέλει τους δίδει τόπον να κατοική-
σουν. Προσέξατε να πράξετε κατά την παρούσαν μας διαταγήν, διότι αλλέως λογίζε-
σθε υπεύθυνοι προς την Διοίκησιν ως παραβάται του χρέους σας και αίτιοι της κακής 
καταστάσεως της επαρχίας σας».

Στις 19 Δεκεμβρίου 1823 ο φρούραρχος Μονεμβασίας Ανδρέας Δρακόπου-
λος1532, σε αναφορά του προς το Βουλευτικό, έγραψε για την προ καιρού γενομένη 
πολιορκία του φρουρίου της Μονεμβασίας από τους Μανιάτες. Η Διοίκηση έστει-
λε τον καπετάν Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου, ο οποίος ενεργούσε αυτοβούλως, χωρίς να 
συνεργάζεται με τον έπαρχο Γεώργιο Πάνου ή τον Φρούραρχο Ανδρέα Δρακόπουλο 
και έκανε συνελεύσεις στα χωριά. Ακόμη έγραψε ότι δεν γνωρίζει τα φρονήματά 
του και ότι «εκτελεί τας πράξεις του σκοτεινώς». Πρόσθεσε επίσης ότι, τον καιρό 
της πολιορκίας του φρουρίου της Μονεμβασίας, αξίωσε (έκανε ένα προτέστο) από 
τον Τζανετάκη Γρηγοράκη να φύγει, ο οποίος μετά από δύο ημέρες αποχώρησε 
από την επαρχία. 

Να σημειωθεί ότι ο Τζανετάκης είχε δημιουργήσει υποψίες ότι σκόπευε να κα-
ταλάβει το φρούριο. Στις 4 Ιουλίου 1823 ο έπαρχος Μονεμβασίας Γεώργιος Πά-
νου1533 έγραψε στον έπαρχο Λακεδαίμονος Κωνσταντίνο Δεληγιάννη, πως ο Τζα-

1531. Η οικογένεια Φελούρη ήταν από το χωριό Βάτα του δήμου Τευθρώνης και το 1820 μέλη της 
σκότωσαν τον Τσιγκούριο Γρηγοράκη, ο οποίος ήταν τότε μπας καπετάνιος της Μάνης και στενός συγ-
γενής του Πετρόμπεη. Έκτοτε εκδιώχθηκαν από τη Μάνη και εγκαταστάθηκαν οι περοσσότεροι στην 
επαρχία Μονεμβασίας. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 458 κ.ε. Ο 
Ιωάννης Φελούρης πήγε στο Ναύπλιο και με αναφορά του στο Εκτελεστικό ζήτησε άδεια να παραμείνει 
στη Μονεμβασία, όπου είχε εγκατασταθεί πριν από την επανάσταση ή να του ανατεθεί κάποια εργασία 
οπουδήποτε αλλού. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 29, έγγρ. 150 της 17 Οκτωβρίου 1824.

1532. Α. Ε. Π., βιβλ. 12, σ. 232-3.
1533. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 14 και 58 της 4 και 11 Ιουλίου 1823. Το Εκτελε-
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νετάκης Γρηγοράκης, με πρόφαση ότι επιθυμεί να πάει την οικογένειά του στο κά-
στρο της Μονεμβασίας, δημιουργεί υποψίες ότι θέλει να πιάσει πάλι το κάστρο.

Οι επιχειρήσεις στη Μονεμβασία το 1824

Φρούραρχος της Μονεμβασίας από την απελευθέρωσή της μέχρι τον Μάιο 
του 1823 διετέλεσε ο Τζανετάκης Γρηγοράκης1534, τον οποίο διαδέχθηκε ο Ανδρέας 
Δρακόπουλος1535. Αυτός, στις 13 Ιουλίου του ιδίου έτους, καταφέρθηκε εναντίον 
του Γεωργ. Δεσποτόπουλου ότι τον διέβαλε στη Διοίκηση για να τον απαλλάξουν 
από τα χρέη του.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στις 5 Δεκεμβρίου 1823 ο υπουργός των 
εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος1536 με δύο διαταγές του όριζε τον βουλγαρικής κα-
ταγωγής καπ. Χ΄́ Στεφανή Δημητρίου, με την αναγκαία εκτελεστική δύναμη και 
με τη βοήθεια του Επάρχου και των Δημογερόντων της Μονεμβασίας, να διώξει 
από την περιοχή της τους Μανιάτες, οι οποίοι δημιουργούσαν ταραχές και ζημίες. 
Ήταν μάλιστα πρόθυμος, αν δεν του αρκούσαν οι άνδρες τους οποίους διέθετε, να 
του έστελνε και πρόσθετη εκτελεστική δύναμη. 

Στις αρχές του 1824 το φρούριο της Μονεμβασίας κατείχαν πρόσωπα φιλικά 
διακείμενα προς την κυβέρνηση Κουντουριώτη1537. Στην αντίθετη παράταξη ανή-
κε ο αναφερόμενος ως φρούραρχός της Χ΄́ Στεφανής Δημητρίου. Αργότερα σε μια 
απαντητική επιστολή, της 12 Φεβρουαρίου 1824, του επισκόπου Βρεσθένης Θε-
οδωρήτου, του Αναγνώστη Σπηλιωτάκη και του Αναγνώστη Κοκοράκη προς τον 
Παναγιώτη Γιατράκο, που βρισκόταν στο Μυστρά, αναφέρεται σχετικά1538: «Προ 
ημερών σας έγραψεν η Διοίκησις δια τον Βούλγαριν Χατζή Στεφανήν, όστις απέρα-

στικό υπό την προεδρία του Πετρόμπεη απέδωσε αυτά σε ανυπόστατες φήμες. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. 
Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ.152 της 22 Ιουλίου 1823. 

1534. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Ά , Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 107 της 7 Ιανουαρίου 1823. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 2, 
έγγρ. 010 της 21 Ιανουαρίου 1823. Βλέπε ακόμη κεφάλαιο «Τουρκική προσπάθεια εξαγοράς του Τζανε-
τάκη Γρηγοράκη» τον Φεβρουάριο του 1822. Ο διάδοχος του Τζανετάκη στο φρουραρχείο της Μονεμ-
βασίας Ανδρέας Δρακόπουλος αντικαταστάθηκε και αυτός από τον Νικόλαο Παπαδάκη. Ο Τζανετάκης 
εξέφρασε την επιθυμία να φέρει την οικογένειά του στο φρούριο της Μονεμβασίας και δημιούργησε 
υποψίες, ότι ήθελε με τους οπαδούς του να το καταλάβει. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά ,, Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 
98 της 4 Ιουλίου 1823.

1535. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 14 της 13 Ιουλίου 1823.
1536. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 28, δύο έγγραφα της 5 Δεκεμβρίου 1823.
1537. Έπαρχος Μονεμβασίας υπηρετούσε ο Γεώργιος Πάνου, υποφρούραρχος ο Σπύρος Δρακό-

πουλος, πολιτάρχης διορίστηκε από την Διοίκηση που ήταν στο Κρανίδι ο Βαγγέλης Νικότζης, ενώ 
αναφέρεται και ο Σπύρος Παπαδόπουλος ως φρούραρχος. Παραστάτης της Επαρχίας ήταν ο Γεώργιος 
Ευγενίδης και Δημογέροντες ο Γεώργιος Δεσποτόπουλος, ο Γρηγόριος Κατσουλέντης και ο Χ΄́ Κυριάκος 
Ιατρόπουλος. Στην αντικυβερνητική παράταξη ήταν οι αδελφοί Καλογερά, ο Κοσμάκης, πολλοί από τους 
Δημογέροντες των χωριών και ο αναφερόμενος ως φρούραρχος Μονεμβασίας Χ΄́ Στεφανής Δημητρίου.

1538. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Κ 006, έγγρ. 364 της 12 Φεβρουαρίου 1824.
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σεν απ’ αυτού δια Μονεμβασίαν, και ενώ έλαβεν περιποίησιν πρότερον, μετεχειρίσθη 
ύστερον μεγάλας καταχρήσεις και έδειξεν πολλήν αχαριστίαν, δια να γράψητε καθ’ 
όλα τα χωρία της επαρχίας, να μην τον δεχθώσι διόλου εάν απεράση απ’ αυτά, και 
μήτε ψωμί να τον δώσωσι, και εάν μεταχειρισθή εναντιότητα, θέλετε προστάξη καθ’ 
όλην την επαρχίαν να αποδιωχθή βιαίως και ατίμως…».  

Ο έπαρχος Μονεμβασίας Γεώργιος Πάνου1539, στις 20 Φεβρουαρίου 1824, σε ανα-
φορά του προς τη Διοίκηση έκανε λόγο για τον Χατζη-Γεωργάκη Σαράφη, αδελφό 
του Χατζη-Στεφανή Δημητρίου, τον οποίο χαρακτήρισε ως δημεγέρτη, κακόβουλο 
και «Κολοκοτρωνίστα», που προπαγανδίζει υπέρ του Κολοκοτρώνη. Πρόσθεσε ακό-
μη ότι, όταν τους είχαν αποκλείσει οι Μανιάτες, ο έπαρχος έκανε μια αναφορά στη 
Διοίκηση και σε απάντηση το Εκτελεστικό τους έστειλε το Χ΄́ Στεφανή, για να διώξει 
τους Μανιάτες. Εκφράζεται επίσης η υποψία ότι και οι δύο (Μανιάτες και Χ΄́ Στεφα-
νής) προσπαθούν να βάλουν το φρούριο στο χέρι. 

Στις 28 Φεβρουαρίου 1824 ο Χ΄́ Στεφανής βρισκόταν στα Πάκια της επαρχίας 
Μονεμβασίας και αναφέρθηκε ότι ενοχλούσε τους κατοίκους. Μετά από λίγες ημέ-
ρες, στις 12 Μαρτίου, εκφράστηκε και η αντίθετη άποψη, ότι οι Δημογέροντες των 
χωριών της επαρχίας εκείνης ήταν με το μέρος του Εκτελεστικού της Τριπολιτσάς1540. 

Ο Νικόλαος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης, οπαδός της Διοίκησης Κουντουριώτη, στα 
τέλη Φεβρουαρίου, πήρε εντολή να διώξει το Χ΄́ Στεφανή από την επαρχία Μονεμ-
βασίας. Ο τελευταίος απευθύνθηκε στον Παναγιώτη Γιατράκο, που είχε τον πρώτο 
λόγο στη Λακεδαίμονα και τη Μονεμβασία και του ζήτησε να επιτραπεί στην οικο-
γένεια του αδελφού του Χ΄́ Γιώργη να βγεί από το φρούριο με όλα της τα υπάρχοντα. 
Με τη συμφωνία που υπέγραψε ο Χ»Στεφανής, αναλάμβανε την υποχρέωση να απο-
χωρήσει από την επαρχία Μονεμβασίας και να διασκορπίσει τους στρατιώτες του1541.

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1542, στις 28 Φεβρουαρίου, απάντησε στον Χ΄́ Στεφα-
νή, σε πρότασή του να μην αντιπαραταχθεί στους κυβερνητικούς, ότι «προσκυνη-
μένη κεφαλή ποτέ δεν κόπτεται». Τον διαβεβαίωσε ακόμη ότι έστειλε γράμμα στον 
αδελφό του Γεώργιο Γιατράκο, για να ενεργήσει τα δέοντα στη Διοίκηση. Στον τε-
λευταίο την επομένη ημέρα μεταξύ των άλλων έγραψε: «…Λάβε λοιπόν ακόμη και 
τα αντίγραφα οπού εγώ έγραψα προς τον φρούραρχο Μονεμβασίας καπ. Χ΄́ Στεφα-
νήν, πληρώνοντας το χρέος μου κατά την διαταγήν της Διοικήσεως … και η εξοχότης 
σου όθεν ανήκει δια το συμφέρον του Έθνους». 

1539. Α. Ε. Π., βιβλ. 12, σ. 234=5.
1540. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 232 και 235 της 12 Μαρτίου 1824 και έγγρ. 263 της 14 Μαρτίου 1824.. 

Στις 26 Μαρτίου 1824 ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης σε επιστολή στον καπ. Θωμά Βενετσανάκη ανέφερε 
ότι: «…Η Μονεμβασία έπεσε όλη με το μέρος μας». Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, τόμ. 
Β́ , σ. 129, έγγρ. 406 (382).

1541. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 9 της 29 Φεβρουαρίου 1824.
1542. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Κ 005Β, έγγρ. 080 της 28 Φεβρουαρίου 1824. 

Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 349, έγγρ. 394 (370).
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Την ίδια ημέρα ο Παναγιώτης Γιατράκος έγραψε στον Νικόλαο Βοϊδή να βοη-
θήσει τον Χ΄́ Στεφανή, να πάρει μαζί του από το φρούριο την οικογένεια του αδελ-
φού του Χ΄́ Γιώργη, προκειμένου να αποχωρήσει ειρηνικά από την επαρχία Μονεμ-
βασίας. Αφού υπέγραψαν και σχετικό συμφωνητικό, πιθανώς με τη μεσολάβηση 
του Μιχάλη Σκλαβουνάκου, ο Χ΄́ Στεφανής βγήκε από τα σύνορα της επαρχίας 
Μονεμβασίας και παρέμεινε στο χωριό Απιδιά. Συγχρόνως εγκατέλειψε την επαρ-
χία Μονεμβασίας και ο Νικόλαος Βοϊδής.

Από αναφορές1543 προς τη Διοίκηση του Πολιτάρχη Μονεμβασίας Βαγγέλη Νι-
κότζη και των λοιπών αρχών της Μονεμβασίας φαίνεται ότι ο Χ΄́ Στεφανής έστειλε 
τη φαμίλια του αδελφού του στο Γεράκι. Ο ίδιος όμως, παραμένοντας στην Απι-
διά, άρχισε να συνάζει τα εθνικά λάδια από το χωριό αυτό και το παρακείμενο Νιά-
τα. Όπως μπορεί να υποτεθεί, ο Χ΄́ Στεφανής είχε έλθει προηγουμένως σε επαφή 
με τον Ιωάννη Πέτρ. Μαυρομιχάλη και γι’ αυτό δεν τήρησε πλήρως τις υποχρεώ-
σεις που είχε εγγράφως αναλάβει. Οι συμφωνίες έγιναν με το δόλιο σκοπό, να επι-
τραπεί στην οικογένεια του αδελφού του Χ΄́ Γιώργη, να απομακρυνθεί με όλα της 
τα πράγματα από το φρούριο της Μονεμβασίας, όπου θα μπορούσε να έχει μετα-
χείριση ομήρου.

Στις 10 Μαρτίου ο Ιω. Πετρ. Μαυρομιχάλης1544 με ένα καΐκι έφθασε στην Ελιά, 
ένα χωριό στις ανατολικές ακτές του Λακωνικού κόλπου και αποβιβάστηκε με 80-
100 άνδρες. Με το Χ΄́ Στεφανή ενώθηκαν στα Πάκια, έχοντας από κοινού περίπου 
200-250 στρατιώτες. Οι δύο αντικυβερνητικοί καπετάνιοι άρχισαν να επεκτείνουν 
την κυριαρχία τους στα γύρω χωριά. Στις 19 Μαρτίου ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομι-
χάλης και ο Κυριακούλης Κουτράκος έγραψαν στον Πανάγο (Κυβέλο), τον Θωμά 
(Βενετσανάκη) και τον Παναγιωτάκη (Ντουράκη) ότι1545: «…Ο Μπεηζανδέ Ιωάννης 
με πεντακοσίους στρατιώτας διατρίβει εις τον Καζά της Μονεμβασίας, έδιωξαν όλους 
όσους ετάραττον την επαρχίαν εκείνην, οι κάτοικοι αυτής είναι άπαντες με την γνώ-
μην μας και ευπειθείς εις τας προσταγάς του μπέη μας. Από εκεί μας βιάζει ο Ιωάννης 
ανεψιός μας, δια να ταχύνωμεν την κατά του Μυστρά εκστρατείαν μας, ότι η εποχή 
είναι αρμόδιος και άφευκτος». Σε επόμενο έγγραφο, με τα αυτά στοιχεία, αναφέ-
ρεται: «…Ο μπεηζαδές Γιάννης έκαμε πεισματώδη πόλεμο εις ένα χωρίον της Μονεμ-
βασίας Συκιά λεγόμενον, οπού το εβαστούσαν οι Φελουριάνοι, το οποίον εκυρίευσε, 

1543. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 4, έγγρ. 232 και 235 της 12 Μαρτίου 1824.
1544. Ό.π. έγγρ. 232.
1545. Α θ.  Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 126, έγγρ. αριθ. 398 (374), φύλλ. Γ  ́της 19 Μαρτίου 1824 και 

φύλλ. Δ΄ της 22 Μαρτίου. Σε μια σημείωση στο αριστερό περιθώριο της σελίδας γ΄ ο Πανάγος Κυβέλος 
υπέγραψε, με το συχνά χρησιμοποιούμενο ονοματεπώνυμο «Πανάγος Στρατάκης», τα ακόλουθα: «Αδελ-
φοί καπεταναίοι <σας> ασπάζομαι, λάβετε το γράμμα του καπετάν Γιάννη από το οποίο καταλαμβάνετε, και 
είναι καλά να ετοιμασθώμεν ως γράφη, ότι από τους Μοραΐτες τη χάσαμε, αν τη χάσωμε και από τον Μπέη 
μας εμείναμε στο ουδέν. Μάλιστα ο Κατζής κάνει ως φίλος, ας κάμετε ο καθείς την απόκρισίν του καθαράν. 
Εγώ όμως είμαι ετοιμασμένος δια να ξεκινήσω. Ταύτα ως αδελφός. Πανάγος Στρατάκης».
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όμως του εσκοτώθησαν δύο άνθρωποι, και άλλοι λέγουν ότι του εσκοτώθησαν επτά 
άνθρωποι. Όλη η αυτή επαρχία εγύρισεν με αυτόν».

Ο πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος, κατά κόσμο Γεώργιος Παγώνης1546, στις 18 
Μαρτίου, επιβεβαίωσε από τη Συκιά της επαρχίας Μονεμβασίας, ότι ο Νικόλαος 
Πιεράκος-Μαυρομιχάλης επεκράτησε των αντιπάλων του και «…τη δεύτερη ημέρα 
επροσκύνησαν οι εναντίοι και εμβήκε εις τα οσπίτιά των ο καπ. Νικολάκης Πιερά-
κος με μερικούς ανθρώπους». Παράλληλα κυκλοφορούσαν φήμες στην περιοχή, 
που ανέφεραν ότι τον Ιωάννη Πετρ. Μαυρομιχάλη θα ακολουθήσουν στην επαρχία 
Μονεμβασίας ο θείος του Ιωάννης-Κατσής και ο αδελφός του Γιωργάκης με ισχυ-
ρή δύναμη ενόπλων.

Στις 28 Μαρτίου με απόφαση του Εκτελεστικού1547 διατάχθηκαν οι επιστάτες 
των εθνικών προσόδων της επαρχίας Μυστρά να δώσουν στον Τζανετάκη Γρηγο-
ράκη και το Νικόλαο Βοϊδή μισθούς διακοσίων στρατιωτών, προκειμένου να διώ-
ξουν τους αντιπάλους τους από την επαρχία Μονεμβασίας. Συγχρόνως διατάχθη-
καν οι ίδιοι επιστάτες να δώσουν  στον Μούρτζινο 10.000 γρόσια για να: «…δια-
φυλάξη την Σπάρτην εις ευταξίαν, ν’ ανατρέψη τα σχέδια των αντιπατριωτών και να 
ευρεθή έτοιμος εις τας ανάγκας της πατρίδος...».

Το Εκτελεστικό1548 με έγγραφό του της 19 Ιουνίου 1824 ειδοποίησε το Υπουρ-
γείο των Εσωτερικών, ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης πασχίζει να ξεσηκώσει τους 
Μανιάτες σε επανάσταση, για να καταλάβουν το φρούριο της Μονεμβασίας. Το 
Υπουργείο των Εσωτερικών ειδοποίησε σχετικά τον φρούραρχο Μονεμβασίας.

Στο διάστημα της κυριαρχίας των αντικυβερνητικών στην επαρχία Μονεμβασί-
ας συνέβησαν πολλές υπερβάσεις, αρπαγές και βιαιότητες από τον Χ΄́ Στεφανή και 
ιδιαίτερα από τον αδελφό του Χ΄́ Γιώργη, τις οποίες οι κάτοικοι του χωριού Φοινίκι 
περιέγραψαν στις 8 Σεπτεμβρίου με τα ακόλουθα1549: «…τώρα θεωρούντες την δύ-
ναμιν και στερέωσι του έθνους, αναφερόμεθα δια της παρούσης μας ταπεινής, παρα-
στήνοντες τον μέγαν αφανισμόν και καταστροφήν, χειροτέραν από εκείνη των εχθρών 
Τούρκων, οπού εδοκιμάσαμεν, με το να είπωμεν ότι είμεθα με την Σ: Διοίκησιν. Και 
δεν ηθελήσαμεν να γνωρίζωμεν τον Χ΄́Στέφανον και τον πρωταίτιον του κακού, αδελ-
φόν του Χ΄́Γιώργη, αφ’ ότου εφάνησαν εναντίοι της Σ: Διοικήσεως, παρά των οποίων 
τα όσα δεινά επάθομεν, είναι ανεκδιήγητα. Τα σπίτια μας κατέκαψαν, εκτός μερικών 

1546. Α π . Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, σ. 155. Ο πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος 
ήταν ανιψιός του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθου Παγώνη και με παρέμβαση 
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη είχε εκλεγεί παραστάτης της Δυτικής Μάνης στις 23 Φεβρουαρίου 1823. 

1547. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 129, αριθ. 407 (383).
1548. Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 33, έγγραφο της 19 Ιουνίου 1824 και έγγραφο της 20 Ιουνίου 1824.
1549. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 41, έγγρ. 154 της 8 Σεπτεμβρίου 1824. Μετά από λίγες ημέρες η Διοί-

κηση υποσχέθηκε ότι θα στείλει ανθρώπους να εκτιμήσουν τις ζημίες για να αποζημιωθούν. ΓΑ Κ, Υπ. 
Εσωτ., φάκ. 43, έγγρ. 86 της 18 Σεπτεμβρίου 1824. Η Διοίκησις συγκέντρωσε από γειτονικά χωριά μερικά 
από τα αρπαγέντα αντικείμενα και τα επέστρεψε στους κατοίκους του χωρίου Φοινίκι για να τα μοιρα-
στούν. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 44, έγγρ. 121 της 29 Σεπτεμβρίου 1824
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οπού είχον οι Σπαρτιάται. Γδύνοντας και ημάς και τας γυναίκας μας και τα παιδία 
μας. Αρπάζοντας ρούχα μας και ό,τι άλλο είχομεν. Πουλώντας και καταστρέφοντας 
ζώα μας και πρόβατα. Εκτός εις τον καιρόν της εισβολής των τα όσα χρήματα καθ’ 
ήρπασαν, σύροντες ακόμη και τας γυναίκας μας και τα παιδία μας από τας τρίχας της 
κεφαλής. Παίρνοντας και σκλάβους από το χωρίον μας τρεις αδελφούς ονομαζομέ-
νους Μπελεγριάνους σιδηροδεσμίους, Τρεις εξ ημών οπού είχον εύρει προ καιρού χω-
σμένα εις την γην μερικά χρήματα, τιμωρώντας τους ανειλεώς με κότζια εις την κε-
φαλήν, και πολλά ραβδίσματα και άλλα βασανιστήρια, βιαίως τους επήραν τάλλαρα 
τετρακόσια σαράντα πέντε, Νο 445…».

Την ίδια ημέρα, δημογέροντες της επαρχίας Μονεμβασίας με αναφορά τους 
προς τη Διοίκηση ανέφεραν1550: «…παρασταίνοντες τας όσας ζημίας, αρπαγάς τε και 
καταχρήσεις επροξένησε εις τη δυστυχή ταύτην επαρχίαν ο Χατζή Γιώργης, ο πρω-
ταίτιος τούτων απάντων, δια του αδελφού του Χατζή Στεφάνου, με το να μην ηθελή-
σαμεν να τον γνωρίζωμεν, αφ’ ότου εφάνη εναντίος της εις την Σεβαστήν Διοίκησιν. 
Ενωθείς μετά του υιού τού Πετρόμπεη και μερικών κακοτρόπων Σπαρτιατών, δια των 
οποίων ου μόνον κατεγύμνωσε και κατηφάνισε το χωρίον Φοινίκι, καίοντας οσπίτια, 
σκοτώνοντας πρόβατα, πουλώντας ζώα, αρπάζοντας χρήματα, και ότι άλλο ηύρεν, 
αλλά και εις την λοιπήν επαρχίαν ουκ ολίγην ζημία επέφερε…».

Ο Ιωάννης Πετρ. Μαυρομιχάλης1551 δεν έμεινε για πολύ καιρό στη Μονεμβα-
σία. Γύρισε στη Λακεδαίμονα στο χωριό Λυκοβουνό, όπου είχε γίνει συγκέντρωση 
των Μαυρομιχαλαίων και συγκρούστηκαν με τους Γιατράκους. Μετά την αποχώ-
ρησή του από την επαρχία Μονεμβασίας στη θέση του πρωτοστατούσαν ο Πρωτο-
σύγκελλος Γεράσιμος1552 και ο Ιωάννης Κρανίδης, αργότερα δε  προστέθηκε και ο 
Αναστάσης Μαυρομιχάλης. 

Τα μάτια των Κυβερνητικών αρχικά στράφηκαν στον Τζανετάκη Γρηγοράκη1553, 
για να διώξει τους αντικυβερνητικούς από τη Μονεμβασία και να αποκαταστήσει 

1550. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 41, έγγρ. 153 της 8 Σεπτεμβρίου 1824. Στις αρπαγές και λεηλασίες κατη-
γορούνται ότι πρωτοστατούσαν οι Μανιάτες, για τους οποίους τόσα πολλά γράφονται με έμφαση. Όταν 
όμως γίνεται σύγκριση των Μανιατών με τους στρατιώτες του Χ΄́ Στεφανή φαίνεται η διαφορά. Ακόμη 
κανείς δεν μπορεί να συγκρίνει τους Μανιάτες με τους Ρουμελιώτες, οι οποίοι στα τέλη του 1824 και στις 
αρχές του 1825 αφάνισαν το μεγαλύτερο μέρος τής Πελοποννήσου. 

1551. Στις 12 Απριλίου 1824 η σύζυγος του Πετρόμπεη Φωτεινή (η Πετρομπέησα) και μητέρα τού 
Ιωάννη έγραψε στον καπ. Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη να πάει στο Λυκοβουνό, όπου ήταν ο γιός της και 
γαμπρός του Ιωάννης Πετρ. Μαυρομιχάλης για να τον συμβουλεύει. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρ-
τζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 160-1.

1552. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 49 της 14 Απριλίου 1824.
1553. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ, 5, έγγρ. 543 της 23 Μαρτίου 1824. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 129, έγγρ. 

αριθ. 407 (383) της 26 Μαρτίου 1824. Μια αχρονολόγητη επιστολή του Τζανετάκη Γρηγοράκη προς τον 
καπ. Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη, η οποία αναφέρεται σε εκστρατεία στη Μονεμβασία, πρέπει να είναι των 
ημερών αυτών και όχι του τέλους του 1824, όπως εκτιμήθηκε από το συγγραφέα. Α π.  Δ α σ κ α λ ά κ η, 
ό.π., σ. 184.
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εκεί την τάξη. Η υπάρχουσα στενότητα χρημάτων δεν επέτρεπε στον Τζανετάκη να 
σπεύσει με μεγάλη δύναμη και να διώξη τους αντικυβερνητικούς.

Οι γιοί του Πετρόμπεη, για να στρέψουν τους Μανιάτες εναντίον της Κυβέρνη-
σης Κουντουριώτη, «…εκοινολογούσαν εις τον λαόν ότι η νέα διοίκησις απέβαλε την 
ιδιαιτέραν μας πατρίδα, μη θέλοντας να τη γνωρίση δια μέλος της…». Ο Τζανετά-
κης1554, όπως ισχυρίζεται, για να ανατρέψει τις διαδόσεις αυτές, στις 14 Απριλίου, 
έστειλε τον αδελφό του Πιεράκη με δέκα στρατιώτες στο φρούριο της Μονεμβασί-
ας για να φανεί ότι υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ Κυβέρνησης και Μανιατών. Δεν 
τους επέτρεψαν όμως να εισέλθουν στο φρούριο, έτσι η προσπάθεια αυτή επέφερε 
το αντίθετο αποτέλεσμα και έδειξε την ανυποληψία που είχαν οι φιλοκυβερνητικοί 
στον Τζανετάκη.

Οι κάτοικοι της Μονεμβασίας ήταν χωρισμένοι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. 
Οι αρχές της πόλης και του φρουρίου, όπως αναφέρθηκε, ήταν με το μέρος της 
Κυβέρνησης. Ζητούσαν στρατιωτική ενίσχυση από τη Διοίκηση, συγκεκριμένα 
ήθελαν το στρατηγό Γεώργιο Γιατράκο ή τον αδελφό του αντιστράτηγο Νικόλαο. 
Από τους αντιθέτους όμως, που υποστήριζαν το παλαιό Εκτελεστικό, πήγαν μερι-
κοί στην Τριπολιτσά, ζητώντας να μεταβεί εκεί αντικυβερνητικό στράτευμα. Υπό-
σχονταν ότι στην περίπτωση αυτή θα παρέδιδαν το φρούριο, αποσπώντας το από 
τους Κυβερνητικούς. Αναφέρεται μάλιστα ότι με την ενέργειά τους αυτή στο Εκτε-
λεστικό της Τριπολιτσάς, έφεραν τον Χ΄́ Στεφανή και τον Ιωάννη, γιό του Πετρό-
μπεη, στην επαρχία Μονεμβασίας1555.

Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι ενισχύονταν οι τάξεις των Διοικητικών 
και στις 14 Απριλίου αναφέρθηκε ότι ο Στέφανος και ο Ηλίας Καλογεράς, από 
τους υποστηρικτές του παλαιού Εκτελεστικού, πήγαν να προσκυνήσουν τη νέα Κυ-
βέρνηση. Επειδή εθεωρούντο αντικυβερνητικοί, οι αντίπαλοί τους από τη Μονεμ-
βασία ζητούσαν από τη Διοίκηση να τους «φυλακώση»1556.

Οι επιστάτες της επαρχίας Λακεδαίμονος και ο Γεώργιος Γιατράκος στις 21 
Απριλίου υπέγραψαν αναφορά προς το Εκτελεστικό και ανέφεραν τα ακόλου-
θα1557: «…Με βαθυτάτην λύπην της ψυχής μας αναφέρομεν τα εφεξής. Οι πρόκριτοι 
της Σπάρτης μεθ’ όλων σχεδόν των Σπαρτιατών, παρ’ εκτός του κ. Διονυσίου Τρου-
πάκη, Βοϊδή και Τζανετάκη, ορμήσαντες εις την δυστυχή επαρχίαν Μονεμβασίας και 
κατακυριεύσαντες αυτήν, έφθασαν εις το Έλος ορμητικώς, το οποίον και καταλεηλα-
τήσαντες εξουσίασαν. Αφήσαντες λοιπόν εκείσε δύναμιν ικανήν, απέρασαν  περισσό-

1554. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 574 της 1 Απριλίου 1824 και έγγρ. 20 της 2 Απριλίου 1824.
1555. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., έγγρ. της 14 Απριλίου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 49 της 14 Απριλίου 

1824. Αναφέρονται ως ανήκοντες στην αντικυβερνητική παράταξη: από την Κρεμαστή ο Γέρο-Πάνος 
με το γιό του, από την Καταβόθρα ο Δήμας Ρουμάνης, από τη Συκιά ο Ζιμπουλάκης και Δημήτρος, από 
τις Βελιές ο Κωνσταντής, από τον Άγιο Νικόλαο ο Παναγιώτης Μπίρμπας, από τα Λυρά ο Αναγνώστης 
Κουλός Στελλάκης και μαζί με αυτούς ο Ιωάννης Κρανίδης και ο αδελφός του Θεοδωράκης. 

1556. Ό.π.
1557. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 28, έγγρ. 2822.
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τεροι των τεσσάρων χιλιάδων ένοπλοι εις τα Μπαρδουνοχώρια, τα οποία και κατακυ-
ρίευσαν μέχρι Λυκοβουνού…».

Στις 26 Απριλίου ο έπαρχος Μονεμβασίας Γεώργιος Πάνου1558 ανέφερε στη Δι-
οίκηση ότι γυρίζοντας στην έδρα του, είδε την αθλιότητα της κατάστασης και πρό-
σθεσε ότι ο Γεώργιος Δεσποτόπουλος, ένας από τους δημογερόντες Μονεμβασίας, 
πήγαινε στη Διοίκηση για να τους εκθέσει την κρισιμότητα της κατάστασης του 
φρουρίου και όλης της επαρχίας.

Στις 8 Μαΐου ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο, 
ότι ο Τζανετάκης Γρηγοράκης πρότεινε στη Διοίκηση «σχέδια κατά των εναντί-
ων», αλλά από έλλειψη χρημάτων ήταν τότε αδύνατον να εκτελεσθούν. Τα σχέδια 
αυτά επικροτούσε και ο Πιέρος Βοϊδής1559.

Στο διάστημα που επακολούθησε από την κατάληψη της επαρχίας Μονεμβασί-
ας με τη συνεργασία του Ιωάννη Πέτρ. Μαυρομιχάλη και του Χ΄́ Στεφανή, οι αντι-
κυβερνητικοί οργανώθηκαν και άρχισαν να πολιορκούν το φρούριο της περιοχής. 
Στην πολιορκία συμμετείχε και ο Ιωάννης Κρανίδης-Φελούρης, ο οποίος κατέλαβε 
τους μύλους, πήρε τα γεννήματα που βρήκε εκεί και δεν επέτρεπε να αλέσουν οι 
αντίθετοί του. Πρωτεύοντα ρόλο στις ταραχές αυτές έπαιξε και ο Πρωτοσύγκελ-
λος Γεράσιμος Παγώνης ο οποίος, συνεργαζόμενος με τον Αναστάσιο Μαυρομιχά-
λη1560 τον Μάιο του 1824, προπωλούσαν τα εθνικά εισοδήματα στα χωριά Κουλέ-
ντια, Λυρά, Δαιμονιά, Ελίκα, Κρεμαστή και Νιάτα της επαρχίας Μονεμβασίας. Αρ-
γότερα αποφασίστηκε να μη ζητηθούν χρήματα από εκείνους οι οποίοι αγόρασαν 
εθνικές προσόδους από τον Αναστάση Μαυρομιχάλη, αλλά να ζητηθούν από τον 
τελευταίο1561.

Ο Χ΄́ Στεφανής έφυγε από την επαρχία Μονεμβασίας και ενώθηκε με τον Γεωρ-
γάκη Μαυρομιχάλη και με σώμα Τσακώνων για να πολεμήσουν εναντίον των διοι-
κητικών. Όπως φαίνεται από πιστοποιητικό1562 της 12 Μαΐου 1824, στους Μύλους 
συνομίλησε με τον Χ΄́ Χρήστο και προσεχώρησε στο αντίπαλο στρατόπεδο, παρα-
σύροντας μαζί του και τους Τσάκωνες.

Στις 10 Ιουνίου 1824 ο Θεόδωρος Κωστάκης πρότεινε στον Πρωτοσύγκελλο 
Γεράσιμο Παγώνη και στον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη να του δώσουν 2.000 γρόσια, 
υποσχόμενος να πρωτανεβεί στο φρούριο της Μονεμβασίας1563. 

1558. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 134 της 26 Απριλίου 1824. 
1559. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 134, έγγρ. 418 (394). ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 7, έγγρ. 766 της 10 Μαΐου 

1824. Δεν αναφέρονται όμως οι προβλεπόμενες ενέργειες του σχεδίου.
1560. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 13, έγγρ. της 18 Μαΐου 1824 και φάκ. 14, έγγρ της 12 Ιουνίου 1824.
1561. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 20, έγγρ της 15 Σεπτεμβρίου 1824.
1562. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 047 Β (Αρχ. Λαδά), φάκ. 12, έγγρ. 150 της 12 Μαΐου 1824. συνημ. σε 

έγγρ. της 18 Μαΐου 1824.
1563. Κ. Α. Δ ι α μ α ν τ ή, Αρχ. Λάζ. και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1966, τόμ. ΣΤ΄, σ. 162, έγγρ. 194.
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Στις 19-20 Ιουνίου στη Διοίκηση εκφράστηκαν φόβοι, ότι θα μπορούσε να κα-
ταληφθεί από τους αντικυβερνητικούς το φρούριο της Μονεμβασίας1564, το οποίο 
παρέμενε αποκλεισμένο. Το Εκτελεστικό έγραψε στο Υπουργείο των Εσωτερικών 
και αυτό στον έπαρχο Μονεμβασίας να προσέχουν τις κινήσεις των Μανιατών, μή-
πως ο γιός τού Μανιάτμπεη (ο Αναστάσης) καταλάβει το φρούριο. Όπως αναφέρ-
θηκε, την άθλια κατάσταση της επαρχίας Μονεμβασίας είχαν περιγράψει ο Γεώρ-
γιος Δεσποτόπουλος, ο οποίος είχε πάει από τα μέσα Απριλίου στη Διοίκηση και ο 
έπαρχος Γ. Πάνου. 

Για να αντιδράσει η Κυβέρνηση, στις 21 Ιουνίου, απένειμε το βαθμό του υποχι-
λιάρχου στον Δημητράκη Φελούρη-Καρακίτζο και του εκατόνταρχου στον αδελφό 
του Σωτήριο Φελούρη1565. Οι δυό τους στις 29-30 Ιουνίου ετοίμασαν εκστρατεία 
στην επαρχία της Μονεμβασίας με 200 στρατιώτες1566. Έφθασαν εκεί στις 8 Ιουλί-
ου και ο Καρακίτσος αμέσως πήγε στα Περιβόλια με 30 στρατιώτες και συνέλαβε 
τον Σωτήριο Παγώνη1567, αδελφό του Πρωτοσύγκελλου  Γεράσιμου Παγώνη μαζί 
με λίγους υποστηρικτές του (3-5).

Ο Δημ. Καρακίτσος, στις 10 Ιουλίου έγραψε από τη Στεφανιά στον Έπαρχο και 
τους Δημογέροντες της Μονεμβασίας, ζητώντας περισσοτέρους στρατιώτες και 
πολεμοφόδια. Όπως φαίνεται έγραψε και στον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, ο οποίος 
ήταν στα Πάκια και του ζητούσε να αποχωρήσει από την επαρχία Μονεμβασίας1568. 
Σε μια απαντητική επιστολή της 10 Ιουλίου ο Αναστάσης με υπεροψία του έγραφε 
μεταξύ των άλλων: «…σου ευχαριστώ, οπού και γεροντώτερος με συμβουλεύεις, να 
γνωρίσω Διοίκησιν, αν βέβαια, οι λόγοι ούτοι εξέρχονται από το εδικό σου κεφάλι, 

1564. Στις 2 Ιουλίου μέσα στα τόσα προβλήματα της Μονεμβασίας προστέθηκε και η διαμάχη μετα-
ξύ του υποφρουράρχου Σπύρου Δρακόπουλου και του πολιτάρχου Βαγγέλη Νικότζη, ο οποίος είχε έρθει 
πρόσφατα στο φρούριο. Ο πολιτάρχης πήγε να παρουσιαστεί στη Διοίκηση. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 35, 
έγγρ. 020 της 2 Ιουλίου 1824. 

1565. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 11, έγγρ. 100 της 21 Ιουνίου 1824. 
1566. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 12, έγγρ. 123 της 29 Ιουνίου 1824. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 34, έγγρ. της 

30 Ιουνίου 1824.
1567. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 36, έγγρ. της 8 Ιουλίου 1824 (δύο έγγραφα). Για τη σύλληψη του Σωτη-

ρίου Παγώνη έγραψε και ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης στον καπ. Γεωργάκη Αντ. Γρηγοράκη στις 9 Ιουλίου 
από το Λιμένι. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 169. 

1568. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 36, έγγρ. της 10 Ιουλίου 1824. Με τα αυτά στοιχεία και η επιστολή του 
Αναστάση Μαυρομιχάλη. Στις 30 Ιουλίου 1824 ο Πετρόμπεης σε επιστολή του προς τη Διοίκηση έγραψε 
και τα ακόλουθα: «…Η Διοίκησις εδιώρισε δια την εσωτερικήν ευταξίαν της επαρχίας Μονεμβασίας τον 
Καρακίτζο-Φελούρην. Αυτός αν είναι άξιος ή μη αυτού του υπουργήματος και ως εκ της ποιότητος του υπο-
κειμένου του και ως εκ των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του, είναι χρέος της Διοικήσεως να το εξετάση. 
Αρκεί μόνον να ιδεασθή ότι αυτός και όλη του η οικογένεια προ της επαναστάσεως υπήρξαν προδόται αυτού 
του ιερού έργου, και μετά την επανάστασιν κακοποιαί δυνάμεις της αυτής επαρχίας και του Έλους. Ο διορισμός 
αυτού του υποκειμένου, επειδή και πειράξει την φιλοτιμίαν των σημαντικών της Ανατολικής Σπάρτης, θέλει 
προξενήσει αταξίαν και το χείριστον νέα δεινά εις εκείνην την επαρχίαν, και όχι ευταξίαν και ως χρέος μου 
πατριωτικόν το γνωστοποιώ». ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229.
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ήθελον σ’ ακούση, αλλ’ επειδή και εξήλθον παρ’ άλλου, και δεν είναι παράδοξον να 
μην εννοής ό,τι υπογράφης και εγώ δεν σου ακούω. Θέλω όμως να σε ρωτήσω πότε 
σε εγνώρισεν αυτή, η νομιζομένη παρά σου νόμιμος Διοίκησις, δια καλόν πατριώτην, 
και πρόμαχον της Ελλάδος, ότι επολέμης εις την ανατολικήν και δυτικήν Ελλάδα. Ότι 
εις το Μεσολόγγι… ή την Πελοπόννησον ότι έκαμες τας λαμπράς θυσίας, ή ότι έκλε-
πτες τους γαδάρους του Έλους… Το αφήνω σιωπηλόν, δια να καταλάβης, μόνον κα-
θότι αν και άλλοτε ηξιώθη Καρακίτσος να διώξη Μαυρομιχάλη, διό και τώρα…».  

Στις 12 Ιουλίου το Υπουργείο Εσωτερικών, δια του υπουργού Γρηγορίου Δικαί-
ου, ζήτησε από τον έπαρχο Μονεμβασίας να στείλη τον αιχμαλωτισθέντα Σωτήριο 
Παγώνη στη Διοίκηση1569. Το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε.

Στις 17 Ιουλίου από την επαρχία Μονεμβασίας ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης ζή-
τησε βοήθεια από τον Παναγιώτη Κοσονάκο, ο οποίος φυλούσε τη Σκάλα Λακωνί-
ας. Επειδή αυτός δεν είχε άνδρες διαθέσιμους, έγραψε στον Θωμά Αντ. Γρηγοράκη 
να στείλει καμιά δεκαριά άνδρες και να διαβιβάσει επειγόντως την επιστολή του 
στο Λιμένι1570.

Από αναφορές του επάρχου Μονεμβασίας Γεωργίου Πάνου και του επιστάτη 
των εθνικών δικαιωμάτων της ιδίας επαρχίας Αναγνώστη Μανουσάκη, πληροφο-
ρούμεθα ότι στις 23 Ιουλίου είχαν εγκαταλείψει την περιοχή ο Πρωτοσύγκελλος 
Γεράσιμος και ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης. Παρέμεναν όμως σε δύο χωριά ο 
Κρανίδης και ο Γεώργιος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης. Παράλληλα στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο δεν συγκεντρώθηκαν ακόμη χρήματα και υπήρχε μεγάλη στενότη-
τα1571.

Από το χωριό Μπρίνικο, στις 4 Αυγούστου, ο Δημ. Καρακίτσος1572 έγραψε στον 
Παναγιώτη Γιατράκο ότι έδιωξε τους αντάρτες από την επαρχία Μονεμβασίας και 
σκόπευε να κάνει το ίδιο και από το Έλος της Λακεδαίνονος. Ανέφερε ακόμη ότι 
έστειλε άνθρωπο για να τους αποπέμψει με φιλικό τρόπο «…ει δε και εναντιωθούν, 
θέλει υπάγωμεν κατ’ αυτών». Πρόσθεσε ακόμη ότι την προηγουμένη ο Αναγνώστης 
Ρόντος κατέλαβε το κονάκι στο χωριό Βλαχιώτη και του επιτέθηκαν ο Μπεηζα-
ντές, ο Κοσονάκος και ο καπ. Δημητράκης Τζιγκουράκος-Γρηγοράκης. Πήγε όμως 
εναντίον τους ο Σωτήριος Φελούρης και τους έδιωξε όλους.

Στις 9 Αυγούστου η Διοίκηση1573 ειδοποίησε τον Δημήτριο Καρακίτσο-Φελούρη 
ότι θα του στείλει ένα πλοίο για να παραπλέει στα παράλια και βοήθεια από τον 

1569. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 36, έγγρ. της 12 Ιουλίου 1824.
1570. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 170.
1571. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 37, έγγρ. 037 της 23 Ιουλίου 1824. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 16, έγγρ. της 

23 Ιουλίου 1824. Από άλλη πηγή πληροφορούμεθα ότι: «…Ο Φελούρης εις Μονεμβασίαν ενήργησε τας 
υποθέσεις του προς το συμφέρον της πατρίδος εξαίρετα, ως ακούω. Ο Μπεηζαδές Αναστάσιος απεβλήθη 
από τον καζάν της Μονεμβασίας ανυπολήπτως και ήλθεν εις Σκάλαν του Έλους…». ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., 
(Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Κ006, έγγρ. 401 της 28 Ιουλίου 1824.

1572. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 137, έγγρ. 427 (403).
1573. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. (παλαιός αριθμός) 2211 της 9 Αυγούστου 1824.
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Τζανετάκη Γρηγοράκη. Μετά δύο ημέρες ο Τζανετάκης1574 σε αναφορά του προς 
τη Διοίκηση έγραψε ότι την επομένη θα στείλει 100 στρατιώτες στον Καρακίτσο. 
Αλλά πρόσθετε και τα ακόλουθα: «…πρέπει όμως να διαταχθώσι αι επαρχίαι Μονεμ-
βασίας και Έλους δια να ακούουν τας διαταγάς μου, δια την ασφάλειαν των εκεί θέ-
σεων, καθώς και ο υποχιλίαρχος Καρακίτζος, οπού και αυτός με τους υπό την οδηγίαν 
του να ακούουν τας επιταγάς μου».

Την πρώτη Οκτωβρίου 1824 το Εκτελεστικό ζήτησε από τον Δημήτριο Καρακί-
τσο-Φελούρη να στείλει ανυπερθέτως στο Ναύπλιο τον Σωτήριο Παγώνη1575, τον 
οποίο είχε ως αιχμάλωτο από τις 8 Ιουλίου. Ο Καρακίτσος τον κρατούσε, παρά το 
γεγονός ότι από τις 12 Ιουλίου η Διοίκηση, δια του υπουργού των Εσωτερικών Γρη-
γορίου Δικαίου, είχε διατάξει να τον στείλουν στο Ναύπλιο. Επίσης στις 30 Ιουλίου 
είχε γράψει στη Διοίκηση ο Πετρόμπεης1576 και ζητούσε να ελευθερωθεί, επικαλού-
μενος τη θυσία του αείμνηστου θείου του Χρύσανθου Παγώνη, Μητροπολίτη Μο-
νεμβασίας και Καλαμάτας, ο οποίος απεβίωσε στις φυλακές της Τριπολιτσάς όπου 
εκρατείτο από τους Τούρκους ως όμηρος το 1821. 

Στις 5 Ιανουαρίου 1825 ο Δημήτριος Φελούρης-Καρακίτσος1577 πήρε εντολή να 
αποχωρήσει από την περιοχή του Έλους και να περιοριστεί με τριάντα άνδρες στην 
επαρχία Μονεμβασίας. Παρόμοια διαταγή έλαβε πάλι στις 23 Ιανουαρίου. Ενώ με 
άλλη διαταγή, στα μέσα Φεβρουαρίου, όφειλε να αναλάβει την ευταξία της επαρχί-
ας Μονεμβασίας με εβδομήντα άνδρες.

Η Διοίκηση, για να ανταμείψει τις υπηρεσίες του Δημητρίου Φελούρη-Καρακί-
τσου, στις 20 Φεβρουαρίου 1825, τον προήγαγε στο βαθμό της αντιστρατηγίας και 
τον αδελφό του Σωτήριο στο βαθμό της υποχιλιαρχίας1578. Τον Απρίλιο του 1825 
τον διέταξε να στρατολογήσει 200 στρατιώτες και να μεταβεί στο Νεόκαστρο1579.

Η μάχη στο Λυκοβουνό

Στις 19 Μαρτίου 1824 ο Κατσής Μαυρομιχάλης και ο Κυριακούλης Κουτράκος, 
όπως αναφέρθηκε, απευθύνθηκαν στον Πανάγο Κυβέλο, τον Θωμά Βενετσανάκη 
και τον Παναγιωτάκη Δουράκη και με τα ακόλουθα λόγια τους καλούσαν να είναι 

1574. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 17, έγγρ. (παλαιός αριθμός)  2301 της 11 Αυγούστου 1824.
1575. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 31, έγγρ. 26 της 1 Οκτωβρίου 1824.
1576. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229 της 30 Ιουλίου 1824.
1577. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 47, έγγρ. 071 της 5 Ιανουαρίου 1825, επίσης φάκ. 50, έγγρ. 053 της 23 

Ιανουαρίου 1825 και φάκ. 53, έγγραφα 127 και 128 της 13 και 14 Φεβρουαρίου 1825. 
1578. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 140. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 58, έγγρ. 068 της 20 Φεβρουαρίου 1825. Α. Χ. Ε. 

Β. Ε., κουτί 219, φάκ. αριθ. 29. Σ τ.  Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., σ. 62. Λογα-
ριασμοί του Δημητρίου Φελούρη βρίσκονται στα ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 56, έγγρ. 050 του Φεβρουαρίου 
1825 και στο φάκ. 77 σε έγγραφα της 27 και 28 Απριλίου 1825.

1579. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 78, έγγρ. της 30 Απριλίου 1825.
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έτοιμοι για να κινηθούν κατά του Μυστρά1580: «…Να συνάξετε έκαστος όσους περισ-
σοτέρους στρατιώτας δύναται να είσθε έτοιμοι να κινήσωμεν κατά τον Μυστράν δια 
το κοινόν όφελος…».

Ο Κατσής Μαυρομιχάλης, στις 20 Μαρτίου, έγραψε στον καπ. Γιωργάκη Αντ. 
Γρηγοράκη για την επικείμενη εισβολή στη Λακεδαίμονα. Ανέφερε ότι ο ανιψιός 
του Γιωργάκης Μαυρομιχάλης ήρθε από την Τρίπολη με σχετικές διαταγές, ενώ ο 
Αναστάσης Μαυρομιχάλης, ο Κωνσταντίνος Ροδίτης-Μαυρομιχάλης και ο Ιωάν-
νης Κατσανός ξεκίνησαν τη στρατολογία στα γύρω χωριά, όπου είχαν προηγηθεί 
συμφωνίες. Αυτοί με διακόσιους θα περνούσαν από το Μαλέβρη και θα έφθαναν 
στα Τρίνησα. Θα ακολουθούσε ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ο οποίος θα εκινείτο 
από Φουκά και Μαλέβρη και τελευταίος θα πήγαινε ο ίδιος1581.

Στις 25 Μαρτίου ο Μούρτζινος έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο ότι ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης με τους Καπετανάκηδες στρατολόγησαν 500 στη Γιάννι-
τσα (Ελαιοχώριο) και στην Καλαμάτα και ότι ετοίμαζαν εκστρατεία1582.

Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης έγραψε από το χωριό Καρβελάς Μαλεβρίου, 
στις 26 και 28 Μαρτίου στον καπ. Θωμά Βενετζανάκη για την επικείμενη εκστρα-
τεία1583: «…Η Διοίκησις μας έδωκε πληρεξουσιότητα…δια να ελευθερώσωμεν από τον 
επικείμενον κίνδυνον την φίλην πατρίδα και να λάβωμεν εν ταυτώ τα δίκαιά μας… 
και είμεθα έτοιμοι να κινήσωμεν δια Μυσθράν, επειδή η Μονεμβασία έπεσε όλη με το 
μέρος μας…». 

Στις 10 Απριλίου ο Γεώργιος Κουντουριώτης1584 από τους Μύλους έγραψε στον 
αδελφό του Λάζαρο: «…Γράμματα διάφορα επέμφθησαν από Μιστράν διαλαμβάνο-
ντα ότι η οικογένεια του Πετρόμπεη διετάραξεν την Μάνη και εκίνησε πολλούς Μα-
νιάτας κατά του Μισθρά με υποσχέσεις τοιαύτας, ότι να εισέλθωσιν εις την επαρχίαν 
Μισθρά και να μεταχειρισθώσι τους Μυσθριώτας ως εχθρούς, καταλεηλατούντες και 
αφανίζοντες αυτούς, λοιπόν κατά τας οποίας ελάβομεν πληροφορίας εισέβαλον από 
τρία μέρη οι Μανιάται εις την επαρχίαν Μισθρά, οδηγούμενοι από τους υιούς του άρ-
παγος εκείνου Πετρόμπεη και αδελφούς του…».

Τις επόμενες ημέρες από την είσοδο των κυβερνητικών δυνάμεων στην Τριπολι-
τσά, που έγινε στις 3 Απριλίου, άρχισε η συγκέντρωση Μανιατών στη Λακεδαίμο-
να με κέντρο το Λυκοβουνό. Οι Γιατράκοι αποφάσισαν να τους πολεμήσουν και να 
τους εκτοπίσουν. Η μάχη, που έγινε στις 14 Απριλίου μόνο από το σώμα του Ηλία 
Γιατράκου, χάθηκε και ο ίδιος αιχμαλωτίστηκε. Μετά τη λήξη της μάχης έφτασε ο 

1580. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 126, αριθ. 398 (374) έγγρ. γ΄. Πανάγος  θα πρέπει να ήταν ο 
Κυβέλος, Θωμάς ο Βενετσανάκης και Παναγιωτάκης ο Δουράκης.

1581. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 156.
1582. Α θ.  Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 129, αριθ. 405 (381).
1583. Α θ.  Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 129, αριθ. 406 (382). Τ ο υ  ι δ ί ο υ, ό.π., σ. 131, αριθ. 409 (385).
1584. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ.  και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 206.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 415

αδελφός του Γεώργιος και οχυρώθηκε, ώστε να μην προχωρήσουν περισσότερο οι 
Μανιάτες. 

Μια ανυπόγραφη επιστολή της 6ης Απριλίου 1824, γραμμένη στο χωριό Μαχ-
μούτμπεη (Αμύκλαι) της Λακεδαίμονος, πιθανώς από τον Παναγιώτη Γιατράκο1585 
και απευθυνόμενη στο χιλίαρχο Γιάννη Καψαμπέλη, έκανε λόγο για την παρουσία 
Μανιατών στη Λακεδαίμονα. Ο επιστολογράφος μετά τις συγκρούσεις της Τριπο-
λιτσάς και τις συνομιλίες με τον Πετρόμπεη και τον Κολοκοτρώνη, όπως ανέφερε, 
ανέμενε πως αφού διορθώθηκαν τα πράγματα στην Τριπολιτσά, θα ησύχαζε και η 
Μάνη. Δεν ανεχόταν την παρουσία των Μανιατών στη Λακεδαίμονα και εξέφραζε 
την άποψη ότι θα έπρεπε το συντομότερο να εκδιωχθούν, πριν προλάβουν να κα-
τασκευάσουν οχυρώματα στο Λυκοβουνό και στον πύργο του Ζαλούμη1586. Ακόμη 
εξέφραζε την απορία για τους Λακεδαιμόνιους: «…πως καταδέχονται να βλέπουν 
τους αντιπάτριδας να τζαλαπατούν τα χώματα της επαρχίας μας…».

Υπολογίζοντας τους Μανιάτες σε τριακόσιους, οι οποίοι είχαν καταλάβει τα χω-
ριά Λυκοβουνό, Ταράψα, Δαφνί και Βίγλα, ο Παναγιώτης Γιατράκος σχεδίαζε την 
αντιμετώπισή τους με τοπική στρατολογία από τις δύο Ρίζες. Θεωρούσε ότι ο «Γε-
ωργιτζάνος» (πιθανώς ο Παπαθανασόπουλος) με τους Καστανιώτες θα έπρεπε να 
αντιπαραταχθούν στα χωριά Καμίνια, Πολοβίστα, Πύργο Λιακέων και οι στρατιώ-
τες της Βλαχόριζας από τους Αρκασάδες μέχρι την Ποταμιά.

Ακόμη σχεδίαζε, αφού οι Λακεδαιμόνιοι πιάσουν αυτές τις θέσεις, να διατα-
χθούν οι κάτοικοι των Γοράνων, Κουρτσούνας και Άρνας, όταν ακούσουν την έναρξη 
του πολέμου «να τους πάρουν τις πλάτες».  Ρίχνοντας Γορανίτες και Αρνιώτες στην 
Γκουρτζούνα και από εκεί με 4-5 κανονιές μπορούσαν να πάρουν την Ταράψα.

Εξέφραζε στην ίδια επιστολή την πεποίθηση ότι η επιχείρηση δεν ήταν δύσκολη 
και ευκολότερα μπορούσε να ελέγξει τη Μάνη: «…Και έπειτα όταν μείνω μόνο με 
εκατόν πενήντα στρατιώτας, εγώ παίρνω επάνω μου την επαρχίαν, διότι έχω τρόπους 
να ανακατώσω όλην την Μάνην…».

Τα γεγονότα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν σχεδιασθεί. Ο αριθμός των Μα-
νιατών που εισέβαλαν στη Λακεδαίμονα ήταν μεγάλος. Οι κάτοικοι των Βαρδουνο-
χωρίων, οι οποίοι ήταν με τους Γιατράκους, είχαν ήδη προσχωρήσει στους Μανιά-
τες και αντί να τους εμποδίσουν να περάσουν, τους ακολούθησαν και τους οδήγη-
σαν από τις διαβάσεις, τις οποίες επιτηρούσαν. Ο Πετρόμπεης με το σύνθημα ότι 
πρέπει οι Μανιάτες να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους, προσεταιρίστηκε πολλούς από 
αυτούς. Διέδιδε ότι τα κτήματα των Τούρκων της Λακεδαίμονος και της Μεσσηνί-
ας, τα λεγόμενα τότε «εθνικά», θα έπρεπε να αποδοθούν με τα εισοδήματά τους σε 

1585. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 132, αριθ. 412 (388).
1586. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Ά , σ. 437, πύργος 

Ζαλούμη υπήρχε στην Ταράψα, στη Βίγλα, στο Δαφνί, στου Λάγιου και στα Τρίνησα, ενώ ο πύργος στο 
Λυκοβουνό ανήκε στον Καραμέρο.
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αυτούς, οι οποίοι ελεύθερωσαν τις ανωτέρω επαρχίες1587. Από την άλλη, όπως ανα-
φέρεται, ο Θ. Κολοκοτρώνης υποσχόμενος στους στρατιώτες του ασυδοσία στη 
λαφυραγωγία, προσήλκυε μεγάλο αριθμό στρατιωτών.

Προ του κινδύνου οι Μανιάτες να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Τρι-
πολιτσά, διατάχθηκε ο Γεώργιος Γιατράκος1588, βοηθούμενος από τον Παναγιώτη 
Κεφάλα και τον Ζαφειρόπουλο, να πάνε επειγόντως στη Λακεδαίμονα. Επιβιβά-
στηκαν πλοίου στους Μύλους και αποβιβασθέντες στα Πούληθρα, έφθασαν στις 
Κουνουπιές. Εκεί, κάλεσαν τους ενόπλους της περιοχής να τους ακολουθήσουν και 
συνέχισαν τη γρήγορη πορεία τους μέχρι τον Καράμπα, όπου πληροφορήθηκαν το 
τέλος της σύγκρουσης με την πλήρη επικράτηση των Μανιατών και την αιχμαλω-
σία του Λιάκου Γιατράκου.

Εν τω μεταξύ ο Ηλίας Γιατράκος με μικρή δύναμη, δυσανάλογη με την ισχύ των 
Μανιατών, είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αντιπαραταχθεί. Στις 15 Απριλίου, την 
επομένη της λήξης της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος Γιατράκος1589, 
από το Ξηροκάμπι ανέφεραν στη Διοίκηση: «…Τα ενταύθα ούτως έχουσι, προτού 
να φθάση ο στρατηγός (Γεώργιος Γιατράκος) συνελθόντα τα ημέτερα στρατεύματα 
ώρμησαν κατά των εις Λυκοβουνόν Σπαρτιατών και κροτήσαντα πόλεμον φρικτόν 
μετ’ αυτών. Επειδή και ολίγοι όντες τους έκλεισαν οι Σπαρτιάται εις τα παλαιοχαλά-
σματα του χωρίου Λυκοβουνού, ένδον των οποίων έμεινον τριάκοντα εξ ώρας έγκλει-
στοι. Όθεν βιασμένοι με πόλεμον αποσυρόμενοι οπισθοδρόμουν τακτικώς, και ενώ ο 
αδελφός μου Λιάκος εβάστα καλώς το ταμπούρι, μη στοχασθείς ότι τα λοιπά ταμπού-
ρια των άλλων ετζάκισαν και έφυγον οι εν αυτώ, κυκλωθείς πανταχόθεν, τέλος αφού 
ευκαίρησεν όλα τα άρματά του, και μη δυνάμενος να τα ματαγεμίση, ελήφθη ζων. 
Τούτο δεν μας επείραξεν τελείως, επειδή αυτά είναι τα αποτελέσματα του πολέμου, 
βασιλείς, πρίγκιπες, ηγεμόνες, σατράπαι αιχμαλωτίζονται και πόσω μάλλον ημείς…».

Ο Γεώργιος Γιατράκος, όταν έφθασε κοντά στο Λυκοβουνό και πληροφορήθη-
κε τον αριθμό των Μανιατών, βλέποντας συγχρόνως και την απροθυμία των επαρ-
χιωτών του δεν άνοιξε πόλεμο, αλλά οχύρωσε τις θέσεις που έκρινε αναγκαίες για την 
ανακοπή της πορείας των Μανιατών. Θεώρησε ακόμη πιθανό να ενισχυθούν οι Μανιά-
τες από τις ανατολικότερες επαρχίες Μονεμβασίας, Πραστού κ.ά., από την Καρύταινα 
μέσω Βρουστοχωρίων και από την Καλαμάτα περνώντας από τα Πηγάδια. 

1587. Στις 26 Μαρτίου 1824 από τον Καρβελά του Μαλεβρίου ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης έγραψε 
στον Θωμά Βενετσανάκη κ.ά.: «...Η Διοίκησις μας έδωκε πληρεξουσιότητα διά να ελευθερώσωμεν από τον 
επικείμενον κίνδυνον την φίλην ημών πατρίδα και να λάβωμεν εν ταυτώ τα δίκαιά μας... και είμεθα έτοιμοι 
να κινήσωμεν διά Μυσθράν, επειδή η Μονεμβασία έπεσε όλη με το μέρος μας. Ήλθον εδώ εις Καρβελά και 
ετοιμαζόμεθα όλοι ομού να κινήσωμεν... όχι διά να κάμωμεν κανένα κακόν, ειμή να ωφελήσωμεν την Πατρί-
δα...». Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 129 αριθ. 406 (383).

1588. Γ Α Κ, Εκτ, φάκ, 6, έγγρ. 034 (παλαιός αριθμός 601), ο Γεώργιος Γιατράκος ζητεί πλοίο να 
αναχωρήσει για τη Λακεδαίμονα.

1589. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 052 της 15 Απριλίου 1824. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 65.
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Για την αντιμετώπιση της παρουσίας των Μανιατών στη Λακεδαίμονα και της 
πιθανής προέλασής τους προς την Τριπολιτσά, ο Γεώργιος Γιατράκος1590 στις 17 
Απριλίου από το Ξηροκάμπι υπέβαλε τις προτάσεις του στην κυβέρνηση. Με αυτές 
ζήτησε να πλεύσουν τρία πλοία στο Λακωνικό κόλπο, για να μεταφέρουν από εκεί 
τον Τζανετάκη και τον Βοϊδή-Μαυρομιχάλη με τους στρατιώτες τους στο Λιμένι, 
ώστε να αρχίσει πόλεμος και εκεί. Η παρουσία των Διοικητικών στην καρδιά της 
Μάνης, θα ανάγκαζε αυτούς που βρίσκονταν στην Λακεδαίμονα να επιστρέψουν 
στα σπίτια τους για την προστασία των οικογενειών τους.

Ακόμη ο Γεώργιος Γιατράκος εξέφρασε την πικρία του, διότι η Διοίκηση δεν τή-
ρησε τις υποσχέσεις της, ότι θα τον ακολουθούσε εκτελεστική δύναμη και πλοία 
στο Λακωνικό κόλπο. Από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε τίποτε. Παράλληλα, ο 
ίδιος θεώρησε αναγκαίο να εφοδιασθεί με χρήματα ο Μούρτζινος, ο οποίος έπασχε 
σοβαρά από την έλλειψή των, προκειμένου να αυξήσει τις δυνάμεις του στην Κα-
λαμάτα και να διχάση τους Μανιάτες. Αναφέρεται ακόμη ότι από τους φίλους τους 
μόνο ο Μούρτζινος και ο Τζανετάκης έμειναν πιστοί. Ο πρώτος1591 μάλιστα έστειλε 
και εκατό άνδρες με τέσσερις καπετάνιους για να βοηθήσουν τον Ηλία Γιατράκο 
στην αντιπαράθεσή του στο Λυκοβουνό.

Τέλος σημειώνεται στην ίδια αναφορά της 17ης Απριλίου ότι οι Μανιάτες ευρι-
σκόμενοι σε θέση ισχύος, ιδιαίτερα μετά την αιχμαλωσία του Λιάκου Γιατράκου, 
έκαναν προτάσεις συμβιβασμού στους Λακεδαιμονίους: «…Ημείς ζητούμεν τα δι-
καιώματά μας, θέλομεν το ανάλογόν μας από την ελευθερωθείσαν εθνικήν γην, την 
οποίαν ημείς ελευθερώσαμεν· θέλομεν να απεράσωμεν φιλικώς να υπάγωμεν μ’ εσάς 
εις την Τριπολιτζάν, δια να συστήσωμεν νόμιμον διοίκησιν…». Κατακρατούσαν συγ-
χρόνως και το ένα τρίτον από τα εθνικά εισοδήματα της επαρχίας, όπως άλλωστε 
γινόταν και στο παρελθόν.

Στις 19 Απριλίου ο Διονύσιος Μούρτζινος1592 έγραψε στον Παναγιώτη Γιατρά-
κο τις φήμες για συνάντηση του Γιωργάκη Γιατράκου με τον Μπεηζαδέ Γεωργάκη, 
κατά την οποίαν πιθανώς θα είχαν συζητήσει γύρω από την αιχμαλωσία του Ηλία 
Γιατράκου. Πρόσθεσε ακόμη ότι επειδή μπορεί να κινηθεί προς τη Λακεδαίμονα ο 

1590. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 052 kai 082 της 15 kai 17 Απριλίου 1824 Στην αναφορά αυτή προς 
την Υπερτάτην Διοίκηση σημειώνεται: «...Οι εδικοί μας ευρεθέντες εις Λυκοβουνόν εμάχοντο ανδρείως δύο 
νυχθήμερα αδιακόπως ώστε κατήντησαν να σώσωσι ψωμί και νερόν. Και το χειρότερον και φουσέκια. Οι 
Μανιάται όντες πλείστοι, περικυκλώσαντες τους εδικούς μας ολίγους όντας μανιωδώς εμάχοντο, ωσαύτως 
και οι εδικοί μας... αλλά την συμπλοκήν και αναχώρησιν των ημετέρων, ο αδελφός μου: Κπ. Λιάκος ιδών 
ατάκτως αναχωρούντας, έμεινε οπίσω διά να οδηγή, και να εμψυχώνη αυτούς. Ώστε αναχωρήσαντες πάντες 
άφησαν αυτόν μόνον μαχόμενον. Τελευταίον αγωνιζόμενος εις την συμπλοκήν, κατ’ εκείνων των Μανιατών, 
και γενναίως μαχόμενος, αδειάσας το τουφέκι και πιστόλας του, με το ξίφος γυμνόν εις τας χείρας συνελή-
φθη από το πλήθος των Μανιατών αυτός και άλλοι τινές...»

1591. Ο Διονύσιος Μούρτζινος ανέφερε ότι έστειλε 126 άνδρες σε βοήθεια των Λακεδαιμόνων και γι’ 
αυτούς ξόδεψε 4.810 γρ. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 13, έγγρ. 154 της 8 Ιουλίου 1824.

1592. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 133, αριθ. 414 (390).



418 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με το Σταυριανό Καπετανάκη, έχει συνεννοηθεί με 
τους Κουμουνδουριάνους να τους χτυπήσουν από πίσω. Ακόμη ανέφερε ότι οι Πη-
γαδιώτες, που είναι στη Λακεδαίμονα, περιμένουν την έκβαση της αναμέτρησης, 
για να εκδηλωθούν υπέρ του νικητή.

Στις 20-21 και στις 27 Απριλίου ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης1593 από τη 
Λακεδαίμονα έγραψε στον καπ. Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη να πάει προς συνάντη-
σή του, διότι χρειάζεται τις συμβουλές του. Τον βεβαίωνε ότι γίνονται συμφωνίες 
με τους Λακεδαιμονίους και προσπαθούσε να πετύχει την εκχώρηση του ενός τρί-
του των εθνικών κτημάτων της επαρχίας: «...Ημείς... προ τριών ημερών ευρισκόμε-
θα εις τας συνθήκας μετά των Λακεδαιμονίων και επιμένοντες εις το τρίτον των εθνι-
κών της επαρχίας...». Ακόμη αναφέρεται1594: «...Οι Μανιάται προβάλλουν δικαιώμα-
τα της πατρίδας των και έχουν σκοπόν να υποτάξουν και να καρπώνονται το Μεσ-
σηνιακό κόλπο...». Σκορπίζοντας αυτές τις ελπίδες ο Πετρόμπεης στρατολόγησε 
χίλιους περίπου Μανιάτες.

Σε ιδιαίτερη αναφορά του ο Δ. Μούρτζινος1595, της ιδίας ημέρας, φανέρωνε ότι 
έλαβε λίγα χρήματα και έστειλε με αυτά βοήθεια στη Λακεδαίμονα.

Ο πόλεμος στη Λακεδαίμονα σταμάτησε από τις αρχές Μαΐου, προφανώς διότι 
ήρθαν σε συμφωνία οι Μαυρομιχαλαίοι1596 με τους Γιατράκους.

Οι εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις στη Μεσσηνία

Ο Γρηγόριος Δικαίος1597 από το Κρανίδι, στις 12 Φεβρουαρίου 1824, υπέβαλε στο 
Εκτελεστικό σχέδιο, για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος επιδρομών στη Μεσσηνία από 
τους Μαυρομιχαλαίους με τους Μανιάτες. Προέβλεπε να στρατολογηθεί Εκτελεστική 
Δύναμη 300 ενόπλων. Ο Αναγνωσταράς με 100 στρατιώτες να βαστά τη θέση της Κα-
λαμάτας, Ο Παναγιώτης Κεφάλας με άλλους 100 τη θέση του Νησίου και ο Νικήτας 
Δικαίος με τους υπόλοιπους 100 τη θέση της Κουτσουκμάνης-Μικρομάνης. Μετά από 
δύο ημέρες εγκρίθηκε το σχέδιο αυτό και ο μεν Αναγνωσταράς διατάχθηκε να μείνει 
στην Καλαμάτα, ενώ οι άλλοι δύο (Κεφάλας και Ν. Δικαίος) να μεταβούν στην Τριπο-
λιτσά1598, όπου θα πολιορκούσαν τον Πετρόμπεη και τον Θ. Κολοκοτρώνη.

Η Μεσσηνία δεν ήταν ήρεμη. Στις 9 Απριλίου ο Αναγνωσταράς1599 σε αναφορά 
του από την Κουτσουκμάνη έγραφε στον Γ. Κουντουριώτη: «…εις χθεσινόν πόλε-

1593. Α. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 162 και 164.
1594. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 14 της 15 Ιουνίου 1824.
1595. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 190 της 11 Μαΐου 1824.
1596. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 191 της 11 Μαΐου 1824.
1597. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 20 της 12 Φεβρουαρίου 1824 ή Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. 

και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1921, τόμ. Β́ , σ. 89.
1598. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 7, έγγρ. 097 της 14 Φεβρουαρίου 1824.
1599. Κ. Α. Δ ι α μ α ν τ ή, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, Αθήναι 1966, τόμ. ΣΤ΄, σ. 128, έγγρ. 145.
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μον η έλλειψις μόνον των φουσεκίων μας έκαμε να τραβηχθώμεν οπίσω με εντροπήν 
μας…». Αναφέρθηκε ακόμη στην έλλειψη χρημάτων και την ανάγκη να πληρώσει 
τους στρατιώτες του, διότι θα του έφευγαν, αφού μέχρι τώρα τους κρατούσε με τα 
δόντια. Οικονομικές δυσχέρειες αντιμετώπιζε διαρκώς και ο Δ. Μούρτζινος1600, ο 
οποίος έγραψε στον Π. Γιατράκο: «…Έφθειρα όλη την κατάστασή μου δια να αντι-
παρατάττωμαι τους κακούς σκοπούς των αντιπατριωτών…».

Στις 13 Απριλίου 1824 από το Άργος ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος 
Δικαίος1601 ανέφερε προς το Εκτελεστικό τα ακόλουθα: «Την στιγμήν ταύτην πλη-
ροφορούμεθα από επίτηδες ελθόντα άνθρωπον εκ του Μεσσηνιακού κόλπου, ότι ο 
Πέτρος Μαυρομιχάλης αναχωρών εκ Τριπολιτζάς επήγεν εις Καλαμάταν, όπου φθά-
σας εσύναξεν αρκετούς Σπαρτιάτας, μετά των οποίων εξέρχεται ολοέν και λεηλατεί τα 
πλησιόχωρα εκείνα χωρία. Οι κάτοικοι του Μεσσηνιακού κόλπου βλέποντες τοιαύτας 
καταχρήσεις και λεηλασίας εφοβήθησαν και τραβούνται καθεκάστην εις το Νησί προς 
αποφυγήν των επαπειλουμένων παρά του Π. Μαυριμιχάλη δεινών. Την απελθούσαν 
Δευτέραν έγινε μία μάχη πολλά αιματώδης, εις την οποίαν εσκοτώθησαν του Γρίβα1602 
οκτώ άνθρωποι, και εκυνηγήθησαν παρά του αντιστρατήγου κ. Νικήτα Δικαίου έως εις 
αυτήν την Καλαμάταν. Ο ρηθείς αντιπατριώτης ήρπασεν και πολλά πρόβατα εκ των 
ιδικών μας. Τα τοιαύτα δεινά του Μεσσηνιακού κόλπου είναι ανάγκη να προφθασθώσι 
ταχύτερα δια να μη καταντήση το πράγμα δυσοικονόμητον· Προλαβόντως παρέστησα 
την ανάγκην του να προστεθή εις την εκτελεστικήν δύναμιν του Μεσσηνιακού κόλπου 
ακόμη 200 στρατιώται. Συγχρόνως έδωσαν και σημείωσιν και τα σώματα των αρχηγών 
αν και μέχρι τούδε όμως παρατηρούσι ότι δεν εκτελέσθη ουδέν…». 

Μετά από λίγες ημέρες ο Αναγνωσταράς1603, με αναφορά του στη Διοίκηση, 
από τις 17 Απριλίου, παραπονέθηκε ότι δεν έδωσαν πίστη στα γραφόμενά του. 
Γνωστοποίησε ακόμη ότι προ δύο ημερών έγινε μάχη και για την επομένη ετοιμά-
ζονταν οι αντίπαλοι να αναμετρηθούν. Ο Δαρειώτης, ο Παπατσώνης και ο Μη-
τροπέτροβας ήταν και αυτοί έτοιμοι να χτυπήσουν τα χωριά ταυτοχρόνως με τους 
Μαυρομιχαλαίους. Επίσης ο Αναγνωσταράς διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη χρη-
μάτων και τη λιποταξία των στρατιωτών του και ζήτησε, αφού δεν έδιναν χρήματα, 
να έστελναν εκτελεστική δύναμη διακοσίων ανδρών. Ανέφερε ότι ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης είχε επαφές με τους σημαντικότερους από τους οπαδούς του. Μετά από δύο 
ημέρες αναμενόταν στην Καλαμάτα ο Πετρόμπεης και γινόταν στρατολογία, για να 
λεηλατήσουν το Μεσσηνιακό κόλπο. Στο τέλος πρόσθεσε: «…Ο Πετρόμπεης ολο-
νέν καταγίνεται, να ευβάλη Μανιάτας έξω να λεηλατήσουν τον τόπον. Σεβαστή 
Διοίκησις τα πράγματα μην τα παίρνετε αψήφιστα…». 

1600. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 133, αριθ. 413 (389).
1601. ΓΑ Κ , Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 040 της 13 Απριλίου 1824 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 

55, έγγρ. 190 της 13 Απριλίου 1824.
1602. Ο Θεόδωρος Γρίβας είχε διατελέσει σωματοφύλακας του Πετρόμπεη.
1603. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 6, έγγρ. 085 της 17 Απριλίου 1824
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Ο Γεώργιος Κουντουριώτης από τους Μύλους της Λέρνης στις 29 και 30 Απρι-
λίου έγραψε στον αδελφό του Λάζαρο ότι ο Μεσσηνιακός κόλπος κόντευε να κυ-
ριευθεί από το κόμμα των Μαυρομιχαλαίων. Την ίδια εικόνα έδινε έγγραφο του 
Γρηγορίου Δικαίου1604. Τελειώνοντας ο Απρίλιος τα πράγματα στη Μεσσηνία δεν 
εξελίσσονταν ευνοϊκά για τους Διοικητικούς. Οι οπαδοί του Μαυρομιχάλη διαρκώς 
προόδευαν, «…η Διοίκηση για να προλάβη το δεινόν και να εμπορέση να εμποδίση 
τους ληστάς και πλεονέκτας Μανιάτας, έκλεξε μίαν τριμελή επιτροπήν και εξαπέστει-
λεν εις Τριπολιτζάν· Η τριμελής αυτή επιτροπή συγκροτείται από ταύτα τα υποκεί-
μενα από τον Γεώργιον Καλαράν, Δικαίον-Φλέσσαν (Γρηγόριο Δικαίο) και Δημήτριο 
Καλαμαριώτην…».

Η τριμελής επιτροπή, η οποία είχε έδρα την Τρίπολη και σκοπός της ήταν η επί-
βλεψη του Μεσσηνιακού κόλπου, έγραψε στις 3 Μαΐου ότι θα έστελνε εκεί πεντα-
κόσιους στρατιώτες1605. Την ίδια ημέρα ο Γ. Κουντουριώτης έγραψε στο Γρηγόριο 
Δικαίο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση των πραγμάτων στο Μεσ-
σηνιακό κόλπο1606. Την επομένη ο Γρηγόριος Δικαίος ζήτησε την άδεια να πάει ο 
ίδιος εκεί1607. 

Στις 5 Μαΐου ο Γεώργιος Κουντουριώτης έγραψε στον αδελφό του Λάζαρο ευ-
χάριστες ειδήσεις από το Μεσσηνιακό κόλπο1608: «…Σήμερον έλαβεν η Διοίκησις 
γράμματα από τον Αναγνωσταράν, και διηγείται ότι τα πράγματα του Μεσσηνιακού 
κόλπου ήρχισαν να μεταβάλλονται εις το κρείττον· οι αντιπατριώται κατεταράχθησαν 
από τον Αναγνωσταράν και Νικήτα Φλέσσαν· αλλά ζητούν χρήματα και το εθνικόν 
ταμείον πάσχει μεγίστην αχρηματίαν… Ο Αναγνωσταράς λέγει εις τα γράμματά του, 
ότι οι κάτοικοι του Νησίου της Καλαμάτας κατεπλακώθησαν από τινας Μανιάτας, 
και καταπλακωθέντες συνενώθησαν και αυτοί με αυτούς και εκτύπησαν τον Ανα-
γνωσταράν και αδελφόν τού Φλέσσα, και τους κατεδίωξαν μερικόν διάστημα, επειδή 
είχον ολίγους στρατιώτας· έπειτα εσύναξον πολλούς και ερρίφθησαν κατά των Μα-
νιατών, και τους μεν Νησίους τους εστενοχώρησαν να επιστρέψωσιν εις την πατρίδα 
των, τους δε Σπαρτιάτας να τραβηχθώσιν εις Καλαμάταν…».

Μετά από λίγες ημέρες ο Δ. Μούρτζινος1609, ο Αθανασούλης Κουμουνδουρά-
κης και ο Νικόλαος Βοϊδής σε αναφορά τους προς τη Διοίκηση έγραψαν ότι ήρθε 
πλοίο στα παράλια της Δυτικής Μάνης, για να κατατρέξει τους «κακοφρονού-
ντας». Πρόσθεσαν ακόμη ότι ανέτρεψαν τα σχέδια του Πετρόμπεη, ο οποίος είναι 
στην Καλαμάτα μόνο με 150 στρατιώτες «τους πλέον ποταποτέρους της Σπάρτης».

1604. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 253 και 254. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 
31, έγγρ. της 29 ή 30 Απριλίου 1824.

1605. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ. (αρχ. Λαδά), Κ. 047, φάκ. 11, έγγρ, της 3 Μαΐου 1824.
1606. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, σ. 268.
1607. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 268-9.
1608. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 270-1.
1609. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 191 της 11 Μαΐου 1824.
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Στις 15 Μαΐου ο Γρηγόριος Δικαίος1610 σε αναφορά του προς τον πρόεδρο του 
Εκτελεστικού έγραψε ευχάριστα νέα από το Μεσσηνιακό κόλπο, στον οποίο είχε 
φθάσει σε βοήθεια και ο Χριστόδουλος Ποριώτης: «… Χθες έλαβον γράμμα από 
τους εν Μεσσηνιακώ κόλπω ευρισκομένους εδικούς μας, δια του οποίου με γράφουν, 
ότι εις το χωρίον Ασπρόχωμα ήτον εν σώμα αντιπατριωτών και κατά του οποίου ορ-
μήσαντες οι εδικοί μας την παρελθούσαν Δευτέραν τους έκβαλον από το χωρίον και 
τους απέκλεισαν εις τρεις πύργους, προς βοήθειαν των οποίων, μαθών ο Πέτρος Μαυ-
ρομιχάλης από Καλαμάτα τον αποκλεισμόν των, έστειλε τριακοσίους, οίτινες διαβά-
ντες από την Λαγκάδαν, εύρον ανθίστασιν του Σ. Ζαχαροπούλου, όστις ιδών τον εαυ-
τόν του αδύνατον έκλινε εις φυγήν· αλλ’ ευθύς ο καπ. Χριστόδουλος Ποριώτης και 
ανεψιός μου Δημήτριος έφθασαν εις βοήθειάν του, και ούτως ορμήσαντες κατά των 
αντιπατριωτών, φονεύσαντες επτά και πληγώσαντες εννέα (εκ δε των εδικών μας δύο 
επληγώθησαν), τους απεδίωξαν έως εις τα Καλύβια· έπειτα επέστρεψαν και εις τους 
εν τοις πύργοις δια να τους κτυπήσουν, τους οποίους παρέλαβον με μπέσαν και εξα-
πέστειλον εις Καλαμάταν. Μετά  την μάχην ταύτην ο στρατ. Κεφάλας και ο αδελφός 
μου Νικήτας επλησίασαν εις την Καλαμάταν και κατέλαβον τας εκεί θέσεις· ο δε καπ. 
Χριστ. Ποριώτης και ανεψιός μου Δημήτριος έπιασαν τας πέριξ του Νησίου κατά το 
χωρίον Ναζίρι θέσεις, και γράφουν δια να τους στείλωμεν βοήθειαν· αλλ’ επειδή και 
αύριον μελετώμεν να δώσωμεν γενικήν μάχην, ως άνω είρηται, δεν τους στέλλομεν, 
αλλ’ ακολούθως…».

Στις 20 Μαΐου από το Καμάρι (Θουρία) ο Αναγνωσταράς, Π. Κεφάλας, Νική-
τας Δικαίος και Σωτήρης Ζαχαρόπουλος, που ήταν οι οπλαρχηγοί της Διοίκησης 
στο Μεσσηνιακό κόλπο, έγραψαν για την εκεί κατάσταση σε αναφορά τους προς 
την Τριμελή Επιτροπή της Τριπολιτσάς1611: «...Εις τας 17: ιδίου έφθασαν εις Καλα-
μάταν, οι Κύριοι Διονύσιος Μούρτζινος, Κουμουντουριάνοι, Βοϊδής και ο στρατηγός 
Γεωργάκης Γιατράκος με το παρά της Διοικήσεως σταλθέν Ελληνικόν πλοίον του καπ. 
Αργύρη Σπετσιώτη, εις το οποίον ήτον μέσα και ο αδελφός του Πετρόμπεη Γιάννης 
Κατζής, υποσχόμενος εις τους ρηθέντας ότι ο Πετρόμπεης κλίνει εις την απόφασιν 
του Έθνους, αγαπά την κοινήν ειρήνην, και άλλα τοιαύτα. Αφού ευγήκαν εις Καλαμά-
ταν και ωμίλησαν πολλά με τον Πετρόμπεην, τους απεκρίθη τέλος πάντων να τραβη-
χθούν τα στρατεύματα της Διοικήσεως από τον Μεσσηνιακόν κόλπον, να τραβηχθούν 
και εκείνοι και να μείνη ο Μεσσηνιακός κόλπος ήσυχος, να κοιτάξη ο καθείς την δου-
λειά του. Ο σκοπός του άλλος δεν ήτον, ειμή να λάβη ευκαιρίαν να πηδήση εις τον 
Μεσσηνιακόν κόλπον χωρίς εμπόδιον, και να κάμουν ταύτην την γην τσιφλίκι των. 

»Την αυτήν ημέραν ενώ είμεθα έτοιμοι να υπάγωμεν εις το Ασπρόχωμα, να ανταμω-
θώμεν μετά του Μούρτζινου και λοιπών καθώς μας έγραψαν, έξαφνα κινούνται εναντίον 
μας από Νησί ο Παπατζωνόπουλος, Μητροπέτροβας και ο Κατζάκος, ανοίγομεν πόλεμον 
προς τας δέκα ώρας από τον Μαυροματαίικον πόρον  του ποταμού έως τον πόρον του 

1610. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 321.
1611. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 936 της 20 Μαΐου 1824.
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Μπάστα. Προς την δύσιν του Ηλίου κατά το μέρος του Ασλάναγα αφού ο καπετάν Χρι-
στόδουλος Ποριώτης εκρότησε πόλεμον δυνατόν, τους ετζάκισαν περνώντας τον ποταμόν 
και τους υπήγαν κυνηγώντας πλησίον έως το Ναζίρι. Και επειδή ήτον δύο ώραι της νυ-
κτός, επέστρεψαν οπίσω εις Ασλάναγα. Εθανατώθησαν εκεί από τους εναντίους τέσσα-
ρες, ελαβώθησαν και άλλοι τόσοι ή και περισσότεροι· εθανατώθησαν και εις τον Μαυ-
ροματαίικον πόρον  δύο Μανιάται, από τους οποίους ο ένας ήτον σημαντικός από τους 
Τζουλιάνους1612, ελαβώθησαν και εδικοί μας όλοι δύο, ένας του καπετάν Χριστόδουλου 
Ποριώτη και ο καπετάν Πάνος Αργείος του καπετάν Δημήτρη Η. Δικαίου. 

»Εις τας 18: ήλθον εις Κουτσουκμάνην όλοι οι εν τω ελληνικώ πλοίω καπεταναίοι 
της Σπάρτης, πλην του Κατζή, έτι και ο στρατηγός Γεωργάκης Γιατράκος και αφού 
μας ωμίλησαν πολλά και όσα επρόβαλεν ο Πετρόμπεης, τους είπαμεν να του απο-
κριθούν ότι ημείς δεν ημπορούμεν να αναχωρήσωμεν από τον Μεσσηνιακόν κόλπον, 
επειδή και έχομεν διαταγάς να κατατρέξωμεν τους αντιπατριώτας, αν δεν καταπει-
σθούν εις τας διαταγάς της Διοικήσεως και ούτω σήμερον βλέποντες την σταθεράν 
προς την υπεράσπισιν των νόμων γνώμην μας, επιστρέφει ο Κύριος Μούρτζινος μετά 
των άλλων εις Καλαμάταν, υποσχόμενοι προς ημάς ότι θέλουν ενεργήσει όσον το δυ-
νατόν δια την καλήν σύστασιν της Διοικήσεως. Μας επρόβαλεν ο Κύριος Μούρτζινος, 
Βοϊδής και λοιποί, αν είχομεν τρόπον χρηματικού, χωρίς παραμικρά άργητα ανοίγω-
μεν ντουφέκι του Πετρόμπεη μέσα εις την Σπάρτην, η ανοικονομησία όμως μας κά-
μνει να μην τον βαρέσωμεν τώρα. Μας είπαν ακόμη ότι ο Πετρόμπεης παρακινεί τους 
σημαντικούς Σπαρτιάτας να κινηθούν κατά του Μεσσηνιακού κόλπου και να λάβουν 
με το χέρι τους τα δίκαιά των και άλλα τοιαύτα. Τους είπαμεν και ημείς, οι καπετα-
ναίοι της Σπάρτης κατά νόμον ας προβάλουν τα δίκαιά των και τα έξοδά των με ανα-
φοράν τους προς την Διοίκησιν μέσον του υπουργού των πολεμικών Κυρίου Μούρτζι-
νου και η Διοίκησις ως υπερασπιζομένη τα δικαιώματα εκάστου πατριώτη, θελει λάβη 
μέτρα να εύρουν τα δίκαιά των και οι καπεταναίοι της Σπάρτης, διατί αν φερθούν 
εναντίοι εις την Διοίκησιν και μεταχειρισθούν διαφορετικόν τρόπον και την υπόληψίν 
των θα αμαυρώσουν και τίποτε δεν θα δυνηθούν να κάμουν.

»Οι εναντίοι, όσα επρόβαλαν εις τον Κύριον Μούρτζινον, δεν αποβλέπουν εις 
άλλο παρά παίζουν τον καιρόν έως να κάμουν αρκετάς δυνάμεις, και να ριφθούν κατά 
του Μεσσηνιακού κόλπου, να τον καθυποτάξουν χωρίς τινά ενόχλησιν, και ως βεβαι-
ωνόμεθα μελετούν να κινηθούν αφεύκτως κατά του Μεσσηνιακού κόλπου, όμως επή-
ραμεν όλα τα αναγκαία μέτρα και φυλάττωμεν τας εδώθε του ποταμού θέσεις καθ’ 
όλην την έκτασιν. Ανάγκη πάσα όμως η Διοίκησις μίαν ώρα προτήτερα να μας προ-
φθάση εκτελεστικήν δύναμιν πεντακοσίους στρατιώτας ή τουλάχιστον τριακοσίους 
εκλεκτούς στρατιώτας δια να κτυπήσωμεν τους αντιπατριώτας, να τους ταπεινώσω-

1612. Μεγάλη πατριά από τον Κούνο της Μάνης. Κατά τον Κ υ ρ ι ά κ ο Κ ά σ σ η, Μοιρολόγια της 
Μάνης, Αθήναι 1979, σ. 134-5, προέρχεται από τους Καραμπατιάνους, κλάδο των Κοσμάδων της Βά-
θειας. Στους Τσουλιάνους ή Τζουλιάνους υπάγονται οι οικογένειες Παπαδόγγονα, Κυρίμη, Σερεμέτη, 
Ψικάκου, Πετρόγγονα, Κυραγιάννη και Κανακάκη,
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μεν και ούτω να συναχθούν τα εθνικά εισοδήματα, διατί αν μείνωμεν ολίγο οπίσω, οι 
εναντίοι λαμβάνουν καιρόν και θέλουν κινηθή με ορμήν δια να ημπορέσουν να κατορ-
θώσουν τους σκοπούς των και τότε η Διοίκησις ζημιώνεται. Σας είπαμεν ότι έχομεν 
έλλειψιν πολεμεφοδίων, δια τούτο πρέπει να μας προφθάσετε φουσέκια, πέτρας και 
χρηματικόν δια να οικονομώμεν τους στρατιώτας μας...».

Από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου έχουμε αναφορές από τα μέλη των 
επιτροπών δημοπρασίας των εθνικών προσόδων του Μεσσηνιακού κόλπου. Τα 
μέλη της επιτροπής που πήγαιναν στην Αρκαδία (Κυπαρισσία) συνελήφθησαν και 
οδηγήθηκαν στον Πετρόμπεη, ο οποίος ήταν στην Καλαμάτα. Αυτός τους ελευθέ-
ρωσε και τους έστειλε στην Κουτσουκμάνη (Μικρομάνη), που ήταν οι οπαδοί της 
Κυβέρνησης. Όπως προκύπτει οι Διοικητικοί έλεγχαν πλήρως την επαρχία Κου-
τσουκμάνης και μερικώς την επαρχία Εμλακίων, ενώ ο λοιπός Μεσσηνιακός κόλ-
πος ήταν στον έλεγχο των αντιδιοικητικών. Οι Διοικητικοί παρατήρησαν ότι: «Οι 
Μανιάται προβάλλουν δικαιώματα της πατρίδος των, και έχουν σκοπόν να καθυποτά-
ξουν και να καρπούνται τον Μεσσηνιακόν κόλπον. Με αυτάς τας ελπίδας εσύναξεν ο 
Πετρόμπεης χίλιους περίπου Μανιάτας, και καθ’ ημέραν συρρέει πλήθος εις Καλαμά-
ταν. Όσον λοιπόν συνάζονται οι Μανιάται, τόσον έρχονται εις αμφιβολίαν οι άνθρω-
ποι, και δυσκολεύονται να κλίνουν εντελώς με το μέρος της Διοικήσεως, δια τούτο και 
ημείς θα δοκιμάζωμεν μεγαλωτάτας δυσκολίας, αν δεν αποτύχωμεν διόλου…». Προ-
τάθηκε τότε ότι θα έπρεπε να εμφανιζόταν μια ισχυρή κυβερνητική στρατιωτική 
δύναμη, η οποία θα αντιμετώπιζε τους αντάρτες, ενώ παράλληλα πλοία θα απέ-
κλειαν την επικοινωνία της Μάνης με την Καλαμάτα, διότι τα ήδη υπάρχοντα εκεί 
πλοία δεν εμπόδιζαν τις κινήσεις των Μανιατών1613.

Στις 24 Ιουνίου ο Αναγνωσταράς από τον Άγριλο έστειλε αναφορά στο Εκτελε-
στικό και περιέγραφε την διάλυση των Διοικητικών τμημάτων από τους Μανιάτες 
και Μεσσήνιους του Πετρόμπεη και των συνεργατών του1614: «…ο Πετρόμπεης με 
εξακοσίους Σπαρτιάτας και Παπατζωνόπουλος, Μητροπέτροβας, Δαρειώτης και άλ-
λοι εκίνησαν εναντίον μας με μεγάλην δύναμιν. Ημείς ευρισκόμεθα με ολίγους στρα-
τιώτας, ο Ζαχαρόπουλος σχεδόν με εκατόν, και ο καπετάν Χριστόδουλος Ποριώτης1615 
με πενήντα, επειδή και οι άλλοι τους ελιποτάκτησαν. Εγώ καθώς σας έγραφον επειδή 
είμαι άρρωστος, ετραβήχτηκα μίαν ώραν επάνω από το Φρουτζαλοκάμαρον, και τους 

1613. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 13, έγγρ. της 28 και της 31 Μαΐου 1824 και ό.π., φάκ. 14, έγγρ της 15 
Ιουνίου 1824. Μια από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα μέλη της επιτροπής δημοπρασίας των προ-
σόδων, ήταν ότι ο Δ. Μούρτζινος διεκδικούσε τις εθνικές προσόδους από το χωριό Γκορτζόγλι, προβάλ-
λοντας δικαιώματα από εποχή προηγούμενη της επανάστασης του 1770. Βλέπε σχετικά με Γκορτζόγλι, 
ό.π., φάκ. 14, έγγρ. 24 Ιουνίου 1824. Η Επιτροπή Δημοπρασίας των Εθνικών Προσόδων στις 26 Ιουνίου, 
μετά την επικράτηση των αντιδιοικητικών επέστρεψε στο Ναύπλιο. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 14, έγγρ. της 
26 Ιουνίου 1824.

1614. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. της 24 Ιουνίου 1824.
1615. Στις 15 Ιουνίου ο Χριστόδουλος Ποριώτης είχε ζητήσει χρήματα για να ικανοποιήσει τις ανά-

γκες των στρατιωτών του. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 10, έγγρ. 101 της 15 Ιουνίου 1824.
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στρατιώτας μου μερικούς έστειλα εις του Ασλάναγα, όπου ευρίσκετο ο καπετάν Χρι-
στόδουλος Ποριώτης, οι οποίοι αφού έκαμαν πεισματώδη πόλεμον, τέλος πάντων και 
αφού περικυκλώθηκαν από πολλούς εναντίους Παρεδόθησαν. Εις αυτόν τον πόλεμο 
εσκοτώθησαν και από το ένα μέρος και από το άλλο, του καπετάν Ποριώτη έως δέκα, 
εσκοτώθη και ο σημαιοφόρος μου, επληγώθη ένας στρατιώτης μου, εγύμνωσαν επτά 
στρατιώτας μου, μου επήραν το άλογό μου και ένα μουλάρι. Ημείς φυλάττομεν τας 
θέσεις όλας προς τα ριζώματα του κάμπου. Οι εναντίοι δεν έκαμαν παραμικρόν έλεος 
εις τους κατοίκους. Αφού τους εγύμνωσαν και επήραν όλα τα πράγματά των ακόμη 
και τις πόρτες και τα καρφία των σπιτιών εσήκωσαν οι Μανιάτες, δεν τους άφησαν 
ζώον, αλλ’ ούτε καματερόν (βόδι για όργωμα). 

»Ο Παπατζωνόπουλος, και ο Μητροπέτροβας ευρίσκονται εις Καλαμάταν, δεν 
ηξεύρωμεν τι σχεδιάζουν με τον Πετρόμπεην. 

»Εγώ μ’ όλο οπού είμαι κακά εις το κρεβάτι, δεν λείπω το δυνατόν· να ενθαρρύνω 
τους δυστυχείς κατοίκους οίτινες ευρίσκονται επάνω εις το βουνό με τας φαμελίας 
των και προσμένουν ανυπομόνως το έλεος και την βοήθειαν της Διοικήσεως. 

»Είναι περιττόν να σας εκτείνωμαι· ανάγκη πάσα χωρίς παραμικράν άργητα να προ-
φθάσετε μίαν εκτελεστικήν δύναμιν από χιλίους πεντακοσίους στρατιώτας ξένους του-
λάχιστον, αν δεν είναι τρόπος από περισσοτέρους, υπό την οδηγίαν ενός μόνου αρχηγού, 
αξίου και φρονίμου. Ο καιρός άργητα δεν επιδέχεται. Αν αυτοί οι εναντίοι δεν καταταπει-
νωθούν ογλήγορα, ενδεχόμενον είναι να γεννηθούν άλλα χειρότερα και εις άλλα μέρη.

»Συχρόνως με την εκτελεστικήν δύναμιν αναγκαίον είναι να στείλετε μίαν γαλιώ-
τα, ή μίαν μπαρκοκανονιέραν με ένα ή δύο κανόνια, να περιπλέουν τον Μεσσηνιακόν 
κόλπον (2α σελ.) να εμποδίζουν κάθε κακόν κίνημα των Μανιατών, χρειάζεται αυτή η 
μπαρκοκανονιέρα να είναι υπό την οδηγίαν του αρχηγού της εκτελεστικής δυνάμεως 
οπού θα σταλθή, και όχι καθώς τα δύο καράβια οπού προστείλατε, τα οποία αντί να 
μας χρησιμεύσουν, μας επροξένησαν και ζημίαν επειδή και δεν ηθέλησαν να κτυπή-
σουν την κατοικίαν των εναντίων. 

»….Η γνώμη μου είναι, αν ακόμη κρίνετε εύλογον, να βάλωμεν κατά το παρόν 
εις την δούλευσιν διακοσίους Αρκαδινούς και διακοσίους Σπαρτιάτας. Αυτός ο τρό-
πος είναι πολύ συμφέρων, επειδή όταν από την Αρκαδίαν και από την Σπάρτην είναι 
διακόσια άρματα εις την δούλευσιν, τότε δεν μένει παράπονον εις τους κατοίκους και 
κόπτεται η δύναμις των κακών πατριωτών οπού θέλουν τας καταχρήσεις και ανωμα-
λίας. Και αν το Εθνικόν ταμείον δεν έχει να τους πληρώση τον μισθόν των, ημπορείτε 
να αποφασίσετε να πληρωθούν εν καιρώ από τα εισοδήματα καμμίας επαρχίας…». 

 Την ίδια ημέρα, 24 Ιουνίου, οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονταν υπό τις δυ-
νάμεις των Διοικητικών, πιεσμένοι από τους οπαδούς του Πετρόμπεη και των συ-
νεργατών του, κατέφυγαν στα βουνά του Σαμπάζικου (δυτικές πλαγιές του βορεί-
ου Ταϋγέτου). Από τον τόπο της προσφυγιάς έγραψαν στο Εκτελεστικό τα ακόλου-
θα1616: «Δια της παρούσης μας ταπεινής αναφοράς φανερώνομεν, αν καλά και τρόπον 

1616. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. της 24 Ιουνίου 1824. Υπογράφουν άτομα από τα ακόλουθα χωριά: 
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δεν έχομεν, από ποίον δυστύχημά μας να αρχίσωμεν να σας παραστήσωμεν τα κακά 
και την δυστυχίαν οπού επάθαμεν. 

»Τόσον μόνον λέγομεν, ότι τα οσπίτιά μας τα ερήμωσαν άχρις και έως το κεραμί-
δι. Ούτε πόρτα ούτε παράθυρον, ούτε βάγκι, ούτε πιθόν μας άφησαν, άλλα πάλιν τα 
κατέκαυσαν και τα κατακαίουν ακαταπαύστως, τα ζωντανά μας όλα τα ήρπασαν και 
τα ετράβηξαν άλλα εις την Μάνην και εις άλλα διάφορα μέρη οπού δεν έμεινεν έν. 

»Ανθρώπους εσκότωσαν, τα παιδία κατατρέχοντας και κυνηγώντας τα έπνιξαν εις 
τους ποταμούς, τας γυναίκας μας επήραν σκλάβες, όλοι όσοι εγλυτώσαμεν ετραβή-
χθημεν εις τα βουνά ομού με ταις φαμιλίας μας και αποθνήσκομεν από την πείναν, 
διότι η τόσον αιφνιδία καταδρομή των δεν μας έδωσε καιρόν να πάρωμεν μήτε μιάς 
ημέρας ψωμί. 

»Λοιπόν Σεβαστή Διοίκησις ! Τί άρα ηθέλαμεν πάθη περισσότερα από τους Τούρ-
κους; άρα δεν ήθελε περάση προσκύνημα; άρα δεν ήθελον λυπηθή τα μικρά παιδία; 
τούτοι μήτε το έν, μήτε το άλλο τους εμάλαξε την θηριώδη ψυχήν των. Δια τούτο 
στέλνομεν και τον παρόντα πατριώτην μας Γεώργιον Γεωργιόπουλον και θέλει σας πα-
ραστήση και στοματικώς τα πάντα, και χωρίς να εκτεινώμεθα εν ενί λόγω ο Μεσσηνι-
ακός κόλπος κατερημώθη ως θέλει πληροφορηθείτε και παρακαλούμεν την σεβαστήν 
Διοίκησιν μετά θερμών δακρύων ήλεος εις ημάς, ήλεος ήλεος, διότι εις τρεις τέσσαρας 
ημέρας αποθνήσκομεν από την πείναν και κακοπάθειαν εις τα βουνά επάνου. 

»Ή να γενή τρόπος να κατατρεχθώσιν, ή να πάρωμεν και ημείς τας φαμίλιας μας 
να περάσωμεν εις τα αυτού μέρη και εις τας νήσους, καθώς κατέφυγον και από τον 
εξωτερικόν τύραννον διωκόμενοι. Διότι αν και κανείς από ημάς βιασθείς υπάγη εις 
αυτούς έλεος δεν κάμνουν. Και δώσετέ μας παρακαλούμεν ακρόασιν εις την δυστυχί-
αν μας και κάμετε έλεος και αναπροσκυνώντας μένομεν μ’ όλον το προσήκον σέβας.». 

Στις 26 Ιουνίου 1824 ο Γ. Κουντουριώτης1617 από το Ναύπλιο έγραψε στον αδελ-
φό του Λάζαρο: «…αλλά Παπατζώνης τις, Σπαρτιάτης (δεν ήταν Μανιάτης αλλά 
από το Ναζίρι-Εύα της Μεσσηνίας γαμπρός των Δεληγιανναίων), ομόφρων  και 
οπαδός του Πέτρου Μαυρομιχάλη, έχων δυνάμεις ικανάς και ενωθείς μετά των Μαυ-
ρομιχαλιάνων, ώρμησε κατά του Μεσσηνιακού κόλπου τα δε διοικητικά στρατεύματα 
ολίγα όντα παρεχώρησαν… η διοίκησις βλέπουσα ασύμφορον την διαίρεσιν και στο-
χαζομένη ότι εις ταύτην την περίστασιν είναι οποσούν χρήσιμοι και οι αντιδιοικητι-
κοί, βουλεύεται να εύρη κανένα τρόπον, με τον οποίον να φυλαχθή ο χαρακτήρ της 
Διοικήσεως και να γίνει εις αυτούς αμνηστία…». Ο Λάζαρος Κουντουριώτης1618 από 
την Ύδρα στις 6 Ιουλίου απάντησε στον αδελφό του Γεώργιο: «…Κατά του αλητηρί-

Μπάστα (Πλατύ), Γλιάτα (Ανεμόμυλος), Γκορτζόγλι (Αλώνια), Μπαλιάγα (Άμμος), Ασλάναγα (Άρις), 
Κουτζουκμάνη (Μικρομάνη), Γαϊδουροχώρι και Βραχάταγα (Αριοχώρι), Πήδημα, Βεΐζαγα (Άνθεια), 
Φαρμίσι (Αίπεια), Δελήμεμι (Αιθαία), Φρουτζαλοκάμαρον (Θουρία), Κουρτζαούσι (Σπερχογεία), Αΐζαγα 
(Αντικάλαμος), Καλάμι, Ασπρόχωμα, Το έγγραφο έχει δημοσιευθεί από το Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο  στα Μεσ-
σηνιακά, Αθήνα 1970, τόμ, Β́ , σ. 434-5.

1617. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου,  ό.π., τόμ. Β́ , σ. 500.
1618. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 9. Είχε ήδη προκύψει και το θέμα των βιβλίων του Μωχάμετ Άλη.
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ου εκείνου Πέτρου Μαυρομιχάλη και των οπαδών του η Διοίκησις αδελφέ πρέπει να 
λάβη τα ανήκοντα εις τοιούτους προδότας της πατρίδος μέτρα…»>

Ο Διονύσιος Μούρτζινος1619 και οι άλλοι φιλοκυβερνητικοί ηγέτες της Μάνης 
συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου στο Ναύπλιο. Στις 8 Ιουλίου ο Δ. Μούρτζινος 
πρότεινε στο Εκτελεστικό να ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αποκατάσταση της 
ησυχίας στη Μεσσηνία. Εισηγήθηκε να εκστρατεύσουν 2.000 Μανιάτες στη Μεσ-
σηνία υπό τον ίδιο, τον Τζανετάκη Γρηγοράκη, τον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη 
και τον Νικόλαο Βοϊδή, για να εξοντώσουν τους αντιπατριώτες, να σταματήσουν 
τις ένοπλες συγκρούσεις και να επιβάλουν την τάξη1620.

Στις 30 Ιουλίου ο Πετρόμπεης, απαντώντας σε διαταγή της Διοίκησης να εγκα-
ταλείψει τη Μεσσηνία, ανέφερε1621: «…Η Διοίκησις φροντίζουσα δια την ησυχίαν 
και ανάπαυσιν του λαού διέταξε να ελευθερώσω εγώ από το βάρος των στρατιωτών 
μου από τα όσα χωρία επιβαρύνονται αγκαλά από το βάρος των εδικών μου στρατιω-
τών…. Εγώ δια να μη φανώ απειθής, εξηκολούθησα την διαταγήν της Διοικήσεως και 
ενώ οι δικοί μου στρατιώται ανεχώρουν από τα χωρία του Μεσσηνιακού κόλπου, την 
αυτήν ώραν τα εκυρίευσαν ο Κεφάλας και Φλέσσας, και εν καιρώ της αναχωρήσεως 
των ημετέρων εφόνευσαν και τον σημαιοφόρον του Χ. Μήτρου Πέτροβα, και ένεκα 
τούτου εγεννήθη σκάνδαλον νέου εμφυλίου πολέμου».

Προσπάθειες για την ένωση των Μανιατών

Από τις αρχές του έτους η Διοίκηση επιθυμούσε, όπως αναφέρθηκε, να γίνει 
ένωση των Μανιατών, αλλά την απέρριπτε ο Μούρτζινος. Αυτός1622, τον Ιανουάριο 
του 1824, έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: 
«…Τώρα πάλε αδελφέ σού εξομολογούμαι καθαρά εις την ειλικρινήν αδελφότητά μας 
και εις την ζωήν των παιδίων μας ότι με το κόνεμα του διαβόλου (εγκατάσταση του 
Πετρόμπεη) εις Καλαμάταν υποχρεώνομαι διά να διπλώσω (διπλασιάσω) τα έξοδά 
μου καλώντας τους φίλους μας Σπαρτιάτας διά να τους εγιομίσω το μυαλό και να 
τους δείχνω τι καλά μας ακαρτερούν… Λέγοντάς τους μην απατηθείτε αδελφοί από τα 
απατειλά προβλήματα ενός αιμοβόρου ανδρός, και από της πλανικής οικίας του τους 
λόγους…». 

Σε επόμενη επιστολή του ο Μούρτζινος1623 προς τον Π. Γιατράκο, έγραψε: «…
την σήμερον όμως ακόμη με παρακαλούν  διά τον συμβιβασμόν, και υπόσχονται ότι 

1619. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 500. Αναφέρεται ότι τον Μούρτζινο συνόδευαν διακόσιοι στρα-
τιώτες.

1620. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 142 της 8 Ιουλίου 1824. Επίσης πρότεινε την καταγρα-
φή των φονευθέντων κατά τον ιερό αγώνα για να προβλέψει η Διοίκηση τον βιοπορισμό τους.

1621. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229 της 30 Ιουλίου 1824.
1622. Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου) φάκ. Κ 05β, έγγρ. 075 από τον Ιανουάριο του 1824.
1623. Γ Α Κ, ό.π., φάκ. Κ 05β, έγγρ. 076.
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θέλει τους υποχρεώσω, και αιωνίως, ειδέ, και λάβουν το αβάντι ως ελπίζουν εγώ μει-
νέσκω εις το ουδέν…».

Στις 14 Μαΐου 1824 ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης1624 από το Μυστρά ανέφερε στο 
Εκτελεστικό ότι γίνεται προσπάθεια από τους Γιατράκους να συμφιλιωθεί ο Πετρό-
μπεης με τον Μούρτζινο. Είχε τεθεί προϋπόθεση ο Μαυρομιχάλης να αποσπασθεί από 
τους συντρόφους του και να κλίνει τον αυχένα εις τα νόμιμα της πατρίδας.

Μετά από επαφή που είχε ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης με τον Πιέρο 
Μπεηζαντέ Γρηγοράκη, ο Πετρόμπεης1625, στις 19 Μαΐου, του έγραψε να συναντη-
θούν στην Καλαμάτα, όπου συνάζονται όλοι οι καπετάνιοι και οι σημαντικοί της 
Δυτικής Μάνης, «…διά την κοινήν ένωσιν της Σπάρτης και επομένως για τον γενικόν 
συμβιβασμόν της Πελοποννήσου..».

Η κακία και το μίσος, που είχε ο Γεώργιος Κουντουριώτης1626 για τους Πελο-
ποννησίους, φαίνεται από την κατωτέρω περικοπή επιστολής του, της 15 Ιουνίου, 
προς τον αδελφό του Λάζαρο: «…Η οργανιζομένη φατρία αρχήν έχει τον Φλέσσαν 
μετά του Ιατράκου και άλλων· ο Ιατράκος έφθασεν εις Τριπολιτζάν και ίσως αύριον 
φθάσει και ενταύθα· το τελικόν δ’ αίτιον της αφίξεώς του είναι δια να μεσιτεύση περί 
του Πετρόμπεη να τον συγχωρήση η Διοίκησις, διότι είναι συνεννοημένοι…».

Στις 9 Ιουλίου ο Πετρόμπεης έλαβε επιστολή του φιλέλληνα E. Blaquiere, ο 
οποίος τον συμβούλευσε να ενωθεί με τη Διοίκηση. Ο Πετρόμπεης στην απάντησή 
του, της 22 Ιουλίου, μεταξύ των άλλων έγραψε1627: «…Το να ενωθώ με την Διοίκησιν, 
καθώς με συμβουλεύετε, και να αμνημονήσω τα απερασμένα, τούτο κρέμαται εις της 
Διοικήσεως το χέρι, όταν στοχασθή την θανατηφόρον πληγήν, την οποίαν επροξένη-
σεν εις την πολιτικήν μου ύπαρξιν…», εννοεί δε την χαλκευμένη κατηγορία για προ-
δοσία με την ευκαιρία της πώλησης τουρκικών βιβλίων στον Μωχάμετ Άλη της Αι-
γύπτου και την επιστολή με την πλαστή υπογραφή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Στις 12 Αυγούστου, σε επιστολή του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη προς τον καπ. Γε-
ωργάκη Αντ. Γρηγοράκη, γίνεται λόγος για επαφές που στόχευαν στη συμφιλίωση 
των Βoϊδήδων με το σπίτι του Πετρόμπεη: «προς τούτοις σας φανερώνω δια να με 
ιδεάσετε, αν ο θείος μου ο καπετάν Νικόλας Βοϊδής είναι εις εκείνο το οποίον εγρά-
φετε η γενναιότης σας προς τους θείους μου Καπ. Γιάννη και καπ. Κωνσταντίνον. Αν, 
λοιπόν, θέλουν να αποβληθή η επάρατος εν τω μεταξύ μας κακία, ας ενωθώμεν και εί-
μεθα αδελφοί, καθώς η συγγένειά μας το απαιτεί, ειδέ και έχουν διαφορετικό σκοπόν, 
να έχω είδησιν δια να ηξεύρω και της ευθύς να με γράψετε».

Πέρασε καιρός και τα στρατόπεδα των αντιπάλων μετέβαλαν σύνθεση, ώστε ο 
Ζαΐμης και ο Λόντος να είναι σύμμαχοι του Κολοκοτρώνη και των Δεληγιανναίων, 
ενώ ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης να είναι στην παράταξη του Κουντουριώτη. Ο 

1624. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 7, έγγρ. 822 της 14 Μαΐου 1824.
1625. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 135, έγγρ. αριθ. 419 (395).
1626. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 451.
1627. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 210 της 22 Ιουλίου 1824.
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Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης1628, αδελφός του Πετρόμπεη, στις 9 Νοεμβρίου έγινε 
μέλος του Εκτελεστικού, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ασημάκη Φωτήλα.

Όλοι οι Μανιάτες ευρίσκοντο στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν συμπολεμιστές, 
επομένως ήταν αναγκαία η ένωσή τους. Στις 7 Δεκεμβρίου ο Παν. Γιατράκος1629 
έγραψε από το Μυστρά στον Ιωάννη Καράπαυλο, ότι θα περάσει στις Κιτριές για 
να παρευρεθεί στην «ένωση της Σπάρτης», προσκαλεσμένος από τον Δ. Μούρτζι-
νο, Αντ. Μαυρομιχάλη, Πιέρο Βοϊδή, Γαλάνη Κουμουνδουράκη και άλλους αξιω-
ματικούς της Μάνης.

Στις 11-13 Δεκεμβρίου δεν είχε τελειώσει η διαδικασία της ένωσης. Όπως φαί-
νεται από επιστολές του Παναγιώτη Γιατράκου προς τον Διονύσιο Μούρτζινο, θα 
χρειαζόταν ο Παναγιώτης ή ο Γεώργιος Γιατράκος, που ήταν οι διαιτητές, να συ-
σκεφθούν με τον Ιωάννη-Κατσή  και τον Μπεηζαδέ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη,  για 
να συμφωνηθεί η ένωση1630.

Στις 12 Δεκεμβρίου ο Π. Γιατράκος1631 από το Μυστρά έγραψε στη διοίκηση για 
την ένωση των Μανιατών: «…Επειδή δε ο εξοχ: υπουργός Μούρτζινος και στρατηγός 
Αντωνάκης Μαυρομιχάλης, Πιέρος Βοϊδής και Γαλάνης Κουμουνδουράκης με γρά-
φουν μετά του καπ: Γιάννη Μαυρομιχάλη ή του στρατηγού Γεωργίου Μπεηζαδέ, να 
απεράσωμεν εις Κιτριές να παρευρεθώμεν εις την ένωσιν της Σπάρτης και επειδή βλέ-
πω εις το σχέδιον της Σεβ: Διοικήσεως, ότι αναφέρεται η Σπάρτη ενωμένη και άπα-
σα υπό την οδηγίαν της Διοικήσεως, θέλει σπεύσω να απεράσω εις τα εκεί κατά την 
ζήτησίν των, δια να βιάσω την αληθή ένωσιν και ομόνοιαν της Σπάρτης και να τους 
στηρίζω εις την ευπείθειαν και σέβας προς την Σεβ: Διοίκησιν, έως να επιστρέψη και ο 
γραμματέας μου, δια να ακολουθήσω ό,τι η Σεβ: Διοίκησις ήθελε με επιτάξει. Και διά 
διαφόρων προτέρων μου αναφορών παρέστησα προς την Σεβ: Διοίκησιν ότι προς τον 
εξοχ: υπουργόν Μούρτζινον από τινος εγεννήθησαν υποψίαι, ότι η Σεβ: Διοίκησις δεν 
τον έχει ομοίως εις την εύνοιάν της και επομένως το αυτό του εβεβαιώθη από πολ-
λούς, ώστε ο άνθρωπος ήτο εις άκρον δυσαρεστημένος. Η Σεβ: Διοίκησις οικονομού-
σα και διευθύνουσα προς το γενικόν συμφέρον τα πράγματα δεν θέλει παραβλέψει 
τας προς το έθνος δουλεύσεις αυτού…». 

Οι Μαυρομιχαλαίοι ζητούσαν να γίνει η ένωση των Μανιατών, και στις 19 Δε-
κεμβρίου συμφώνησαν να πάνε στην Τρίπολη ο Δ. Μούρτζινος και ο Πιέρος Βοϊ-
δής μαζί με έναν από τους Γιατράκους, όπου θα ανέβαιναν ο Πετρόμπεης και ο 
Κωνσταντίνος από το Ναύπλιο για να συμφωνήσουν1632.

1628. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σσ. 356-9. 
1629. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 154, έγγρ. αριθ. 477 (453).
1630. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 154, έγγρ. αριθ. 479 (455).
1631. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 47, έγγρ. 010 της 21 Δεκεμβρίου 1824. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Αρχ. Π. Γιατράκου, 

φάκ. 006, έγγρ. 456.
1632. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 155, έγγρ. αριθ. 482 (458).
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Στις 21 Δεκεμβρίου το Εκτελεστικό έγραψε προς τον Παναγιώτη Γιατράκο1633: 
«Με ευχαρίστησίν της ανέγνωσεν η Διοίκησις την αναφοράν σας εις την οποίαν πα-
ρατηρεί τον ζήλον και πατριωτισμόν σας, και την αγάπην και προθυμίαν οπού έχε-
τε δια την στερέωσιν των νόμων και του γενικού συμφέροντος. Δεν αμφιβάλλει προς 
τούτοις, ότι κατά τον εγνωσμένον ζήλον σας θέλετε προσπαθήσει να συνεργήσετε εις 
την εφετεινήν ένωσιν της Σπάρτης, η βάσις όμως της ενώσεως να θεμελιούται εις τα 
γενικά της πατρίδος συμφέροντα εις την στερέωσιν των νόμων και της Δικαιοσύνης 
και εις την ευδαιμονίαν του λαού…».

Στις 5 Ιανουαρίου 1825 από την Καρδαμύλη ο Μούρτζινος1634, οι Γιατράκοι, ο 
Ηλίας Χρυσοσπάθης και ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης έστειλαν γράμμα στον Πετρό-
μπεη, ο οποίος από τον περασμένο Αύγουστο ήταν στο Ναύπλιο, και του ζήτησαν 
να συναντηθούν, για να υπογράψουν το συμφωνητικό και πρόσθεσαν: «…εγράψαμε 
και προς τους λοιπούς σημαντικούς καπεταναίους της Σπάρτης, διά να παρευρεθώσι 
και αυτοί ενταύθα. Όστις δε εξ αυτών ή από το μάκρος του τόπου ή από άλλας του 
οικιακάς υποθέσεις εμποδισθή και δεν μας προφθάση ενταύθα μεταβαίνει εις Καλα-
μάταν, όπου και ημείς θέλει μεταβώμεν εκ συμφώνου, επειδή όμως και η εκλαμπρότη 
σας λείπετε προ πάντων δε ευρίσκεσθε μακράν, η δε παρουσία σας συμβάλλει πολλά 
εις ταύτην την υπόθεσιν αναγκαίον βλέπομεν να συνομιλήσωμεν και μεθ’ υμών, διό 
γράψε μας πού αγαπάτε να μεταβώμεν διά να τελειώσωμεν εντελέστερον τούτο το 
κοινωφελές και σωτήριον έργον και ιδέασόν μας εν τάχει…».

Στις 10 Ιανουαρίου 1825 η απάντηση του Πετρόμπεη1635 στην προηγούμενη επι-
στολή ήταν η ακόλουθη: «…Το από 5 του ενεστώτος αδελφικόν σας μετά το εσπέρας 
έλαβον ασμένως διά την υγείαν σας, και με άκραν χαράν μου, και αγαλλίασιν διά το 
θεάρεστον και επαινετόν έργον σας, περί της κοινής ειρήνης και ομονοίας της πατρί-
δος μας Σπάρτης… Περί δε του ερχομού μου τον οποίον κρίνετε αναγκαίον, ήμην και 
είμαι ευχαριστημένος να το ακουλουθήσω, πλην δεν με είναι συγχωρημένον προς το 
παρόν, πρώτον διότι ευρίσκομαι εις τα ρούχα από πυρετόν, και δεύτερον είμαι ανα-
γκαίος ενταύθα, με το να συντείνη και χρησιμεύη η εδώ παρουσία μου εις διορθώσεις 
εσωτερικών υποθέσεων και κατά τούτο σας ζητώ συγγνώμην, μάλιστα αυτού ευρί-
σκονται οι αυτάδελφοί μου Κος Ιωάννης και Κος Αντωνάκης, ακολούθως έρχεται και 
ο υιός μου Γεωργάκης οίτινες έχουν παρ’ εμού όλην την πληρεξουσιότητα…».

Η Διοίκηση1636 στις 18 Ιανουαρίου απευθύνθηκε στον Παναγιώτη Γιατράκο 
με το παρακάτω έγγραφο: «Ανέγνωσεν η Διοίκησις την από 5 Ιανουαρίου αναφο-
ράν σου, εκ της οποίας παρατηρεί αφ’ ενός μ’ ευχαρίστησιν την προθυμίαν και τον 
ζήλον με τον οποίον αξίως των ελπίδων της Διοικήσεως προσπαθείς να ενεργήσης όσα 

1633. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 47, έγγρ. 018 της 21 Δεκεμβρίου 1824. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Π. Γιατρά-
κου), φάκ. 006, έγγρ. 459. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 155, έγγρ. αριθ. 483 (459).

1634. Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου), Κ 06, έγγρ. 461, της 5 Ιανουαρίου 1825.
1635. Γ Α Κ, ό.π., έγγρ. 464 της 10 Ιανουαρίου 1825.
1636. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 53, έγγρ. 069 της 18 Ιανουαρίου 1825.
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προλαβόντως σε διέταξε, αφορώντα την διευθέτησιν και ένωσιν του εσωτερικού της 
Σπάρτης. Αφ’ ετέρου  δε βλέπει με δυσαρέσκειάν της η Διοίκησις ότι εσυγχώρησεν να 
γίνη προλαβόντως η συνέλευσις των προκρίτων της Σπάρτης επιστηριζομένη ότι κατά 
την αναφοράν των ότι η συνέλευσις αύτη θέλει έχει σκοπόν μόνον την σκέψιν περί 
μερικών συμφερόντων της Σπάρτης και να αναφερθή ακολούθως περί πάντων εις την 
Διοίκησιν. Σκοπεύουν ήδη οι ειρημένοι πρόκριτοι να συνέλθωσιν εις Καλαμάταν.

»Αφού της συνελεύσεως το αντικείμενον είναι του εσωτερικού της Σπάρτης η δι-
ευθέτησις, η Διοίκησις βλέπει με απορίαν της, ότι ζητούσι να συνέλθωσιν εις Καλαμά-
ταν, η οποία είναι επαρχία χωρισμένη από την Σπάρτην, τούτο φέρει σύγχυσιν εις τα 
πράγματα, και δίδει υπονοίας. Όθεν η Διοίκησις διέταξε τους ειρημένους προκρίτους 
της Σπάρτης να μη συνέλθωσιν ούτε εις Καλαμάταν ούτε εις άλλο κανένα μέρος έξω 
της Σπάρτης, και να περιορισθή η συνέλευσίς των εις την σκέψιν της διορθώσεως των 
μερικών της Σπάρτης υποθέσεων περί των οποίων επομένως να αναφερθή εις την Δι-
οίκησιν. Εάν όμως παρ’ ελπίδα ούτοι απειθούντες επιμείνωσιν εις τον σκοπόν και συ-
νέλθωσιν εις Καλαμάταν, εις τοιαύτην περίπτωσιν η Γενναιότης σας διατάττεται να μη 
λάβετε παντάπασιν μέρος εις αυτήν την συνέλευσιν, ούτε να παρευρεθήτε εκεί ποσώς, 
αλλά να αναφέρετε ημίν από τα διατρέχοντα εις την Διοίκησιν…». Οι υπόνοιες της 
Διοίκησης ήταν άδικες, διότι ήταν συνήθεια να συσκέπτονται οι αρχηγοί της Μά-
νης στην Καλαμάτα.

Η αμνηστία και ο πολιτικός δεσμός του Πετρόμπεη

Στις 26 Ιουνίου 1824 ο Γεώργιος Κουντουριώτης1637 έγραψε στον αδελφό του 
Λάζαρο: «…Η Διοίκηση βλέπουσα ασύμφορον την διαίρεσιν και στοχαζομένη ότι 
ταύτην την περίστασιν είναι οπωσούν χρήσιμοι και οι αντιδιοικητικοί, βουλεύεται να 
εύρη κανένα τρόπον με τον οποίον να φυλαχθή  ο χαρακτήρ της Διοικήσεως και να 
γίνη εις αυτούς αμνηστία».

Σε επόμενη επιστολή μεταξύ των αδελφών Κουντουριώτη αναφέρεται ότι 
οι αντικυβερνητικοί ζήτησαν αμνηστία1638.

Στις 2 Ιουλίου δόθηκε αμνηστία και το διάταγμα του Εκτελεστικού1639 διακήρυξε:
«Α) Χαρίζεται αμνηστία εις όσους εκινήθησαν εναντίον της εσωτερικής ασφαλείας 

της επικρατείας, όταν δε εις το εξής ήθελον υποταχθή εις τους Νόμους και δείξει διά 
των έργων των την προς αυτούς υποταγήν των, και την εις Διαταγάς της Διοικήσεως 
ετοίμην ευπείθειάν των.

1637. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου,  τόμ. Β́ , σ. 500.
1638. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 1.
1639. Εφημ. Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φ. 62 της 30 Ιουλίου 1824. Εφημ. 

Ύδρας «Ο Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φ. 34 της 11 Ιουλίου 1824. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ο πολιτικός 
δεσμός του Πετρόμπεη η λύση του και η θετική συμμετοχή του στο Νεόκαστρο, 1824 και 1825, Λακωνι-
καί Σπουδαί 10(1990)437 κ.ε.
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»Β) Όσοι έγιναν έκπτωτοι, ή από τον χώρον του Εκτελεστικού, ή του Βουλευτικού 
ή από κανένα των υπουργείων, ή συνεδρίασαν εις το εν Τριπολιτζά παράνομον Βου-
λευτικόν, χαρίζεται μεν και εις αυτούς αμνηστία, δεν τους ανοίγεται όμως η είσοδος 
μήτε εις το ανωτέρω μήτε εις κανέν άλλο των δημοσίων υπουργημάτων, τόσον εις την 
ενεστώσαν δευτέραν, όσον και εις την επερχομένην τρίτην περίοδον...». 

Η απαγόρευση ανάληψης δημοσίων υπουργημάτων σε όσους από τους αντι-
φρονούντες είχαν συμμετοχή σε υψηλά αξιώματα ονομάστηκε «πολιτικός δεσμός 
ή περιορισμός». Πολιτικός δεσμός επιβλήθηκε και στον Πετρόμπεη Μαυρομιχά-
λη1640, αλλά αργότερα ανακλήθηκε.

Μετά από 15 ημέρες οι αντικυβερνητικοί συγκεντρώθηκαν στο Αγριλόβουνο 
της Μεσσηνίας και υπέγραψαν επιστολή-σύμφωνο, η οποία έχει ως εξής1641:

«Πανευγενέστατοι αδελφοί.
Σκοπούντες της πατρίδος την σωτηρίαν και την απάντησιν του επαπειλουμένου 

κινδύνου συνήλθομεν ενταύθα οι υπογεγραμμένοι αδελφοί και συσκεφθέντες πατριω-
τικώς απεφασίσαμεν με ειλικρίνειαν και ζήλον κάθε ιδιαίτερον και μερικόν συμφέρον 
να το θυσιάσωμεν εις της πατρίδος την σωτηρίαν και να είμεθα έτοιμοι εις τα όπλα 
και αλειμμένον το έλαιον του πατριωτισμού να αποδεχώμεθα την ώραν του αγώνος, 
δια να δείξωμεν ότι και τώρα πάλιν ως και απ’ αρχής είμεθα οι πρόμαχοι της πατρίδος 
και μένομεν σύμφωνοι διατεθειμένοι εις ταύτα. Περί τούτων πάντων καθώς και δια 
κάθε άλλον περίεργον θέλει σας είπη δια λόγου ζώντος ο κομιστής της παρούσης Μι-
χάλης Τσαούσης του στρατηγού Νικήτα, όστις παρευρέθη εδώ. Μένομεν εν τοσούτω 
με επιθυμίαν συνεχών γραμμάτων σας.

1640. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Πετρ. Μαυρομιχάλη, από τραύμα που έλαβε κατά την πολιορκία 
του Νεοκάστρου, λύθηκε ο πολιτικός δεσμός του Πετρόμπεη. Το υπουργείο των Εσωτερικών (Γ Α Κ, Υπ. 
Εσωτ., φάκ. 61) σε διακήρυξή του, υπ’ αριθ. 1115, της 28 Μαρτίου 1825, έγραψε: «Η Διοίκησις ήτις χρεω-
στεί να εξετάζη τας πατριωτικάς πράξεις εκάστου και αναλόγως τούτων να ανταμείβη έκαστον, γνωρίζουσα, 
ότι ο πατριώτης κύριος Π. Μαυρομιχάλης εξ αρχής του ιερού αγώνος έκαμε αξιολόγους και σημαντικάς προς 
την πατρίδα εκδουλεύσεις και βλέπουσα, ότι ολονέν και αυτός και η οικογένεια αυτού εξακολουθώσι να 
εκπληρώσι τα προς την ιεράν ημών πατρίδα χρέη του, όντες εις αυτήν όλως διόλου αφιερωμένοι, τον οποίον 
τούτων παράδειγμα αναντίρρητον έχει προ οφθαλμών σιμά των άλλων τον υπέρ πατρίδος ηρωικώτατον 
του αοιδίμου υιού αυτού Ιωάννου θάνατον, έκρινε χρέος αυτής ιερώτατον δι’ ευγνωμοσύνην να απαλλάξη 
τον καλόν τούτον πατριώτην κύριον Π. Μαυρομιχάλην από τον πολιτικόν περιορισμόν, εις τον οποίον μετ΄ 
άλλων τινών έτυχε να περιπέση (κατά την υπ’ αριθ. 2416 της Βας περιόδου διακήρυξιν), και δια τούτο ήδη 
εκδίδει την υπ’ αριθ. 5712 διαταγήν της δια να γνωστοποιήση εις το έθνος, ότι ο καλός και αγαθός ούτος 
πατριώτης κύριος Π. Μαυρομιχάλης έχει εις το εξής ως και πρότερον το ελεύθερον δικαίωμα εις τα πολιτικά 
υπουργήματα.

»Δεν αμφιβάλλει δε η Σεβαστή Διοίκησις, ότι τούτο θέλει ανάψει επί πλέον τον πατριωτισμόν τού ειρη-
μένου πατριώτου κυρίου Π. Μαυρομιχάλη, και ότι εις το μέλλον θέλει τον καταδείξη προς την πατρίδα έτι 
ωφελιμώτερον.

Εν Ναυπλίω τη 28 Μαρτίου 1825».
1641. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 217. Ο έπαρχος Αρκαδίας Ιωάννης Δημητρόπουλος ανέ-

φερε στη Διοίκηση τη συνέλευση που έγινε στους Κωνσταντίνους της Μεσσηνίας. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 
37, έγγρ. 016 της 22 Ιουλίου 1824.
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Τη 17 Ιουλίου 1824.  Αγριλόβουνο κατά τους Λάκκους.
Οι αδελφοί

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Θ. Κολοκοτρώνης, Κανέλλος Δεληγιάννης, Αναστά-
σιος Κατσαρός, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Χριστόδουλος Καπετανάκης, Δημ. Παπατσώ-
νης, Γεώργ. Σαρσέντης, Σπύρος Φορέστης, Μήτρος Πέτροβας, Παναγιωτ. Αναγνω-
στόπουλος, Θανάσης Σιώρης, Αναγνώστης Γιαννόπουλος».

Ο Πετρόμπεης1642, ελέγχοντας τη συμπεριφορά μερικών κυβερνητικών ως προς 
την αντιμετώπιση της αμνηστίας, έγραψε στις 30 Ιουλίου 1824 στο Εκτελεστικό: «…
Αν λοιπόν η Διοίκησις κηρύττει αμνηστίαν και γράφει ότι έχει τας αγκάλας της ανοικτάς 
εις όσους πατριώτας δεν αντίκεινται εις τους νόμους· έπειτα εκείνοι οίτινες γνωρίζονται 
ευπειθείς εις την Διοίκησιν αντιπράττουν εις τας αποφάσεις της, ποία κοινή ένωσις κατά 
την επιθυμίαν της Διοικήσεως ελπίζεται εις τους ευαισθήτους πατριώτας…».

Στις 10 Αυγούστου ο Υπουργός των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γρη-
γόριος Δικαίος1643 έγραψε στο Εκτελεστικό:

«Από διαφόρους ειδήσεις και γράμματα πληροφορείται το υπουργείο τα ακό-
λουθα 

»α) Ότι ο Π. Μαυρομιχάλης, Θ. Κολοκοτρώνης και οι Δεληγιανναίοι συνερ-
γία του Λόντου και Ζαΐμη συνελθόντες κατέθεσαν εβδομήντα χιλιάδας γρόσια 
και ο σκοπός της καταβολής των είναι να εκτελέσουν τους σκοπούς των.

»β) Ότι ο Μαυρομιχάλης έστειλεν εις την Σπάρτην να διαφθείρη τους με το 
μέρος της Διοικήσεως Σπαρτιάτας.

»γ) Ότι ο Π. Μαυρομιχάλης ως τάχα συγχωρεθείς από την Διοίκησιν θέλει 
επιχειρήσει περιφερόμενος εις διάφορα μέρη να διαφθείρη όσους δυνηθή.

»Απ’ όλα ταύτα φαίνεται ότι οι φατριασταί ούτοι πάντοτε τρέφουν τα αυτά 
φρονήματα και κρυφίως ενεργούν να φέρουν εις έκβασιν τα αντιδιοικητικά των 
σχέδια. Το υπουργείον κατά χρέος αναφέρει ταύτα προς το Εκτελ. Σώμα, διά να 
ληφθούν τα ανήκοντα μέτρα προς ανατροπήν των όσα ούτοι ενεργούν υπό το 
πρόσχημα της εις την Διοίκησιν υποταγής των».  

Η πώληση τουρκικών βιβλίων στην Αλεξάνδρεια

Από την Αλεξάνδρεια στις 11 Ιουνίου 1824 έφθασε είδηση ότι ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης1644 έστειλε γράμμα στον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου με την ευκαιρία 
μεταφοράς εκεί παλαιών ιερών τουρκικών βιβλίων, τα οποία προορίζονταν για πώ-
ληση.

1642. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229 της 30 Ιουλίου 1824.
1643. Α. Ε. Π., βιβλ. 14, σ. 303.
1644. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 72 κ.ε. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ο «Πολιτικός δεσμός» του 

Πετρόμπεη, η λύση του και η θετική συμμετοχή του στο Νεόκαστρο 1824 και 1825, Λακωνικαί Σπουδαί 
10(1990)436.
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Η επόμενη επιστολή ανωνύμου της 18 Ιουνίου από την Αλεξάνδρεια έγρα-
φε1645: «…’Εχω χρέος να σας προϊδεάσω, ότι αυτάς τας ημέρας έφθασεν εδώ εν κα-
ράβι από Καλαμάταν με κάποιον Βασίλειον Καποράλε κ’ έναν παπά Γραικόν Κα-
στελλοριζιώτην με πρόφασιν να πουλήση εις τον πασά 500 τούρκικα βιβλία οπού 
ηγόρασαν στον Μορέα. Ο παπάς έκαμε μακράν συνομιλίαν με τον πασάν, και κανείς 
δεν ημπόρεσε να εννοήση τον σκοπόν· ως τόσον είναι λόγος, πως είναι σταλμένος 
διά αναγκαίαν υπόθεσιν από έναν αρχηγόν των Ελλήνων·…όντας ο πασάς αγροι-
κημένος με την Μάνην, να ημπορέση να πάγη στην Κορώνην και στην Καλαμάταν. 
Αβέβαιοι λοιπόν διά το αληθινόν μέρος της προσβολής και υποπτευόμενοι ότι αυτού 
έχετε προδότας…».

Στην πραγματικότητα ο Πούλος Μαυρίκος1646, που εμπορευόταν τα βιβλία, 
έγραψε μια επιστολή1647 προς τον Μωχάμετ Άλη με την υπογραφή τού Πετρόμπεη, 
για να συστήσει τον Χ΄́ Βασίλη Καπουράλε, ο οποίος τα συνόδευε, προκειμένου 
να πετύχουν μια καλύτερη τιμή. Η φήμη ότι ο Πετρόμπεης έγραψε στον Μωχάμετ 
Άλη, ο οποίος επρόκειτο να στείλει στρατό για την καταστολή της ελληνικής επα-
νάστασης, κίνησε την υποψία της προδοσίας.

Στις 4 Ιουλίου ξέσπασε δια του τύπου το σκάνδαλο περί μυστικών επαφών του 
Πετρόμπεη1648 με τον Μωχάμετ Άλη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Χωρίς να γί-
νει εξακρίβωση της πληροφορίας κατηγορήθηκε ο Πετρόμπεης για προδοσία. Ο 
Γ. Κουντουριώτης1649 την ίδια ημέρα έγραψε στον αδελφό του Λάζαρο τα ακόλου-
θα: «…Ανέγνων και τα από Αλεξάνδρειαν σταλέντα έγγραφα, τα διαλαμβάνοντα την 
οποίαν εμηχανάτο προδοσίαν της πατρίδος ο κακεντρεχέστατος Πέτρος Μαυρομιχά-
λης και με κατετάραξαν· εκοινώνησα την προδοσίαν αυτού και προς άπαντας τους 
ενταύθα διατρίβοντας καπεταναίους Σπαρτιάτας1650, οίτινες παρωξύνθησαν τα μέγι-
στα κατά του Πέτρου, και είπον ότι συμφέρει να κατατρεχθή ο τοιούτος, λοιπόν μετά 
δύο ή τρεις ημέρας θέλει αποσταλή δύναμις να αποδιωχθή από τον Μεσσηνιακόν 
κόλπον ο προδότης ούτος εις άλλην δε ευκαιρίαν θέλω γράψει περιστατικώς το οποί-
ον μέλλει να κάμη κατ’ αυτού η Διοίκησις κίνημα…».

1645. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Β́ , σ. 461 της 18 Ιουνίου 1824.
1646. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Πούλος Μαυρίκος μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821, Λακωνικαί 

Σπουδαί 10(1990)415 κ.ε. Σ π ύ ρ ο υ Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 10(1990)437.
1647. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 117, αντίγραφο της 22 Ιουλίου 1824. Το αντί-

γραφο αυτό βρέθηκε στα χέρια του Ιωάννη Βιτάλη, ο οποίος μεσίτευσε για την αγορά των βιβλίων από 
τον Πούλο Μαυρίκο. 

1648. Εφημ.Ύδρας «Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φ. 32 της 4 Ιουλίου 1824. Εφημ. του Μεσολογ-
γίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φ. 59 της 19 Ιουλίου 1824, σ. 2.  Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. 
Β́ , σ. 72-3, σημ. 1. 

1649. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 461, (τόμ. Γ ,́ σ. 4). 
1650. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 500 και τόμ. Γ ,́ σ. 1. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, 

έγγρ117 της 22 Ιουλίου 1824.
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Φαίνεται ότι η κατηγορία κατά του Πετρόμπεη έγινε πιστευτή ή ίσως το πάθος 
του Γεωργίου Κουντουριώτη1651 κατ’ αυτού τον έκανε να το πιστέψει και στις 6 Ιου-
λίου έγραψε στον αδελφό του Λάζαρο: «…κατά του αλητηρίου εκείνου Πέτρου Μαυ-
ρομιχάλη και των οπαδών του η Διοίκησις αδελφέ πρέπει να λάβη τα ανήκοντα εις 
τοιούτους προδότας της πατρίδος μέτρα…».

Στις 16 Ιουλίου ο Ιωάννης Κλάδος1652 από τα Κύθηρα έγραψε στον Λάζαρο Κου-
ντουριώτη: «…Η ανταπόκρισις αναμεταξύ του Αιγυπτιακού σατράπου και του κα-
ταργηθέντος αρχηγού των Σπαρτιατών ακολουθή έτι, μέσω Κρήτης, με μπεγιαντέδες 
αγκαλά και δις σας ανήγγειλα ταύτην την είδησιν έκρινα χρέος μου και εκ τρίτου, και 
ας σας χρησιμεύση…».

Στις 22 Ιουλίου ο Πετρόμπεης1653 από την Καλαμάτα σε απαντητική επιστολή 
έγραψε στο Εκτελεστικό: «…έγνων ότι η Διοίκησις δυσκολεύεται να δώση πίστιν εις 
τα όσα προαναφέρονται κατ’ εμού, και απορεί· απορώ όμως και εγώ, διατί ενώ αυτή 
δυσκολεύεται να πιστεύση τα κατ’ εμού διαφημιζόμενα, κινείται εχθρικώς εναντίον 
μου, και όχι μόνον δια των όπλων με κατατρέχει, αλλά επιτρέπει να δημοσιεύομαι 
ανεξετάστως και ως προδότης… περί της μητρικής όμως συμβουλής, την οποίαν μοι 
δίδει, το να επιτάξω τους στρατιώτας μου να αναχωρήσουν οίκαδε από τα οποία ευρί-
σκονται χωρία Μιστρός, Μονεμβασίας και Μεσσηνιακού κόλπου, αποκρίνομαι ότι, αν 
η Διοίκησις εγνώριζε και εμέ ως υιόν της, ήλπιζα ότι ήθελε ακολουθήσει προ πολλού 
από το μητρικόν χρέος της αμέσως και όχι εμμέσως, δια δυνάμεων ευτελών υποκειμέ-
νων…». Ως «ευτελή υποκείμενα» εννοεί τον Δημήτριο Καρακίτσο-Φελούρη και τον 
αδελφό του Σωτήρη, που απέβαλαν από τη Μονεμβασία το γιό του Αναστάση.

Όσα έγραψε ο Πετρόμπεης στην αναφορά του αυτή, άνοιξαν το δρόμο της δια-
πραγμάτευσης για ειρηνική λύση του εμφυλίου στα μέτωπα της Μονεμβασίας, του 
Μυστρά και του Μεσσηνιακού κόλπου.

Παράλληλα με την αναφορά την οποία απηύθυνε ο Πετρόμπεης στη Διοίκηση, 
ζήτησε και από την επαρχία Καλαμάτας να τον κρίνει. Το αίτημα αυτό, όσο και αν 
φαίνεται, δεν είναι περίεργο, αφού υπήρχε συνήθεια στη Μάνη και σε άλλα μέρη, 
σε διαφορές μεταξύ πολιτών να συγκεντρώνεται η επαρχία για να συζητήσει, να 
κρίνει, να εκδώσει και να επιβάλει την απόφασή της. Για το λόγο αυτό έγινε συγκέ-
ντρωση των πολιτών της Καλαματας, υπήρξαν εκεί εισηγητές, οι οποίοι ερεύνησαν 
την υπόθεση και την ανέπτυξαν στους ακροατές τους, εξετάστηκαν μάρτυρες και 
τελικά εκδόθηκε παμψηφεί αθωωτική απόφαση για τον Πετρόμπεη1654.

1651. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 9.
1652. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 48.
1653. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 57.
1654. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 208 της 22 Ιουλίου 1824. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Απο-

νομή δικαίου στη Μάνη από τοπική συνέλευση, Πρακτικά Ά  Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών 
(2002), σ. 435 κ.ε. 
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Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1655 έστειλε αντίγραφα επιστολών, που έδειχναν 
ότι ο Δ. Μούρτζινος1656 είχε συγγένεια με τον Πούλο Μαυρίκο και εμπορική συνερ-
γασία με τον Χ΄́ Βασίλη Καπουράλε και όχι ο ίδιος. Επομένως αν κάποιος οργάνω-
νε προδοσία δεν ήταν αυτός και έστρεφε τις υποψίες προς τον Μούρτζινο. Στη συ-
νέχεια ακολούθησαν και άλλες αναφορές του Πετρόμπεη, με τις οποίες εξέφραζε 
το θυμό του για τη συκοφαντία στο πρόσωπό του1657. 

Στις 29 Ιουλίου έφθασε η φήμη στα Τρίνησα για τις κατηγορίες εναντίον του 
Πετρόμπεη, ότι δηλαδή έστειλε γράμματα στον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου και 
ότι αρνείται την κατηγορία. Ο Θωμάς Αντ. Γρηγοράκης1658 ενημέρωσε σχετικά τον 
αδελφό του καπ. Γεωργάκη.

Ο Πετρόμπεης1659 σε αναφορά του προς τη Διοίκηση της 30 Ιουλίου ανέφερε τα 
ακόλουθα: «…Η Διοίκησις μολονότι ιδεάζεται αν διενεργείται προδοσία, ποίοι είναι 
οι ενεργηταί αυτής, και εγώ διά φθόνου μόνου εσαλπίσθην από τον εφημεριδογράφον 
της ως αυτόχρημα προδότης, κρίνει εύλογον όμως με μίαν μόνην κατά του συντάκτου 
επίπληξιν να απαλείψη αυτόν τον επωνείδιστον …μον  (μώμον) από το όνομά μου…».

Στις 31 Ιουλίου το Βουλευτικό1660 απευθύνθηκε στο Εκτελεστικό και ζήτησε 
«..να επιτάξη να αναχθώσιν ενταύθα οι αναφερόμενοι Ιωάννης Βιτάλης και Πούλος 
(Μαυρίκος) δια να γίνη έρευνα κατά το εικώς». Την ίδια ημέρα το Βουλευτικό προς 
τον Πετρόμπεη έγραψε μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: «…Επί τούτοις αληθές 
ως εμάθατε, ότι το Βουλευτικόν εταράχθη κατ’ αρχάς με την ανάγνωσιν της εφημερί-
δος και απήτησε την αναίρεσιν. Αλλά διάφοροι αξιόπιστοι ειδήσεις, σημειούσαι και 
όνομα και επιστολάς προς τον σατράπην, επί πλείον ετάραξαν την ησυχίαν κάθε πολί-
του και ανέβαλον την αναίρεσιν, τα οποία ως και ο ίδιος ομολογεί, δεν ήσαν ανύπαρ-
κτα. Μένει λοιπόν τώρα, όταν εμφανώς αποδειχθή η των κακοβούλων σκευωρία (περί 
ων λέγεις), το Βουλευτικόν, κηδόμενον κατ’ οφειλήν της υπολήψεως ενός εκάστου 
των πολιτών, επισήμως και διαπρησίως θέλει αθωώσει τον αναίτιον και παραδώσει εις 
την κατάραν του Έθνους και εις την ανήκουσαν ποινήν τους αιτίους τοιαύτης σκευω-
ρίας και ταραχής. Κατά το παρόν δύνασαι και ο ίδιος, ελευθέρας ούσης της τυπογρα-
φίας, να στείλης εις οποίαν θέλεις να δημοσιεύσης τα μέχρι τούδε· όσον δε δια τας 
ατομικάς κατηγορίας περί καταχρήσεων εις τας επαρχίας, αι πράξεις εκάστου είναι 

1655. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 209 της 23 Ιουλίου 1824.
1656. Στην κατάθεση του Αναγνώστη Μαραμπούτη αναφέρεται: «...Ακόμη εβάστα ο πραγματευτής 

(ο Χ΄́ Βασίλης Καπουράλε) και άλλον ένα γράμμα του Μούρτζινου προς τον Δουσίτζαν (Τοσίτσα) κάμνο-
ντας την ριτζάν (παράκληση) να ομιλήση προς τον πασάν προς ωφέλειαν του Μαυρίκου ως συγγενής οπού 
είναι...». Να σημειωθεί ότι η γυναίκα του Μαυρίκου ήταν κόρη του Παναγιώτμπεη Κουμουνδουράκη και 
αδελφή του Αθανασούλη. Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ έ π π α, Υποθέσεις κατασκοπίας κατά την επανάστασιν του 
1821, Αθήνα 2012, σ. 246, έγγρ. 147.

1657. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Βουλ., φάκ. 22, έγγρ. 052 της 25 Ιουλίου 1824.
1658. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 171.
1659. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229 της 30 Ιουλίου 1824.
1660. Α. Ε. Π., βιβλ. 6, σσ. 222-3.
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φανεραί εις τη Διοίκησιν. ΄Ερρωσο, πεποιθώς “ότι ουκ εστί κρυπτόν, ο ου φανερόν 
γενήσεται’’».  

Στις 8 Αυγούστου ο Πετρόμπεης1661 σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του 
Εκτελεστικού έγραψε ότι κατόπιν επιταγής της Διοίκησης αποστέλλεται με συνο-
δεία ο Ιωάννης Βιτάλης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αμέτοχος της αποστολής 
τού Καπουράλε και των λοιπών στην Αλεξάνδρεια και ότι ένοχος είναι ο Πούλος 
Μαυρίκος. 

Ο Διονύσιος Μούρτζινος1662 υποστηρικτής του Πούλου Μαυρίκου, διότι ήταν 
ανιψιός του και γαμπρός του Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, αντί να τον στείλει 
στη Διοίκηση, όπως του ζητήθηκε, έγραψε ότι πάσχει από «αποπληξία» και ότι 
επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει τώρα, θα τον στείλει προσεχώς. Βεβαίωνε όμως τη 
Διοίκηση, ότι ο Μαυρίκος δεν είναι προδότης.

Η Γενική Αστυνομία1663 του Ναυπλίου στις 13 Οκτωβρίου έστειλε στο Υπουρ-
γείο Αστυνομίας την κατάθεση του κρατουμένου Αναγνώστη Μαραμπούτη, η 
οποία απάλλασσε τελείως τον Πετρόμπεη από κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση 
των βιβλίων. 

Στις 27 Οκτωβρίου 1824 ο Πετρόμπεης1664 διαμαρτυρήθηκε στον Λάζαρο Κου-
ντουριώτη, διότι η εφημερίδα της Ύδρας «Ο Φίλος του Νόμου» δεν ανασκεύασε τα 
γραφέντα στο παρελθόν εναντίον του περί προδοσίας.

Από το Υπουργείο της Αστυνομίας1665, του οποίου προσωρινός υπουργός ήταν ο 
Γρηγόριος Δικαίος, στις 19 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε η απαλλαγή του Πετρόμπεη 
για την κατηγορία της υπόθεσης των βιβλίων. Το πόρισμα, που απευθύνεται στο 
Εκτελεστικό, αναφέρει: «…Όσα υποκείμενα ονομάσθησαν ως λαβόντα μετοχήν εις 
την υπόθεσιν της προδοσίας, την οποίαν προσήψαν εις τον Π. Μαυρομιχάλην εξετά-
σθησαν παρά του Υπουργείου ακριβέστατα, κατ’ εξοχήν ο εδώ αποθανών Κωνσταντί-
νος Βιτάλης, όστις επίτηδες μετεκομίσθη ενταύθα εκ Καλαμάτας, και ο Αναγνώστης 
Μαραμπούτης Σπαρτιάτης, όστις συνελήφθη επιστρέφων από Αλεξάνδρειαν και με-
τεκομίσθη εδώ, και ούτοι εξετάσθησαν όχι συγχρόνως· αι εξομολογήσεις των ευρέ-
θησαν κατά πάντα σύμφωνοι· εξ αυτών των εξετάσεων αποδεικνύεται ότι η αλληλο-
γραφία, την οποίαν διεφημίσθη ότι ο Π. Μαυρομιχάλης κρατεί με τον Μεχμέτ Αλήν 
με σκοπόν προδοσίας, ήτον αλληλογραφία του Πούλου Μαυρίκου μετά των εν Αλε-
ξανδρεία Τοσίτσα, έχουσα όλως διόλου εμπορικά τέλη, πώλησιν δηλ. βιβλίων τουρ-
κικών, τα οποία ούτος έστειλε εις Αλεξάνδρειαν, συνοδευόμενα από τον Αναγνώστην 

1661. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Γ. και Λ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 108.
1662. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 17, έγγρ. 2378 (παλαιός αριθμός) της 16 Αυγούστου 1824.
1663. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Αστυν., φάκ. 60, έγγρ. 73 της 13 Οκτωβρίου 1824. Το έγγ. 185, του 

ιδίου φακέλου, της 12 Νοεμβρίου 1824 είναι το αποφυλακιστήριό του. Αντίγραφο της κατάθεσης του 
Αναγνώστη Μαραμπούτη υπάρχει στα ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 48, έγγρ. 048 της 7 Νοεμβρίου 1824 και έχει 
δημοσιευθεί: Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ έ π π α, ό.π., σ. 245, έγγρ. 147.

1664. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Γ. και Λ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 326.
1665. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τό, Γ ,́ σ. 396.
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Μαραμπούτην και Βασίλειον Καπουράλην τινά, όστις ελθών εις Αλεξάνδρειαν, έπεισε 
τον Μαυρίκον να στείλη εκεί, δίδων ελπίδας ότι ο πασάς ήθελε τα αγοράσει με μεγά-
λην τιμήν. Το δε ευρεθέν γράμμα προς τον Μεχμέτ (Μωχάμετ) Άλη, ως από μέρους 
του Π. Μαυρομιχάλη, ήτο γράμμα συστατικόν, το οποίον ο αυτός Μαυρίκος είχε σχε-
διάσει προς τον πασάν ως συστατικόν, βάλλων ενταυτώ και την υπογραφήν του Π. 
Μαυρομιχάλη με το ίδιόν του χέρι, και διηύθυνε προς τον Κωνσταντίνον Βιτάλην εις 
Καλαμάταν δια να κατορθώση να γένη το πρωτότυπον κατά το σχέδιον. Τούτο παρα-
μεληθέν έμεινε και ευρέθη έπειτα εις τα έγγραφα του Κωνσταντίνου Βιτάλη.

»Το Υπουργείον από όλας αυτάς τας εξετάσεις δεν εδυνήθη να εύρη καμμίαν λα-
βήν εναντίον του Π. Μαυρομιχάλη, και ούτε ημπορεί ποτέ να πιστεύση ότι ο πατρι-
ώτης ούτος ύστερον από τόσας θυσίας, τας οποίας έκαμεν εις τον κατά των εχθρών 
αγώνα υπέρ ελευθερίας του Έθνους, ημπορούσε ποτέ να πέση εις τοιούτον βαρύτατον 
έγκλημα».

Η μετάβαση του Πετρόμπεη στην Διοίκηση

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης1666 είχε εκφράσει την επιθυμία να πάει στο Ναύ-
πλιο, για να παρουσιαστεί στη Διοίκηση, αλλά και είχε κληθεί κατ’ επανάληψη από 
αυτή. Σε αναφορά του προς το Εκτελεστικό της 30 Ιουλίου 1824 έγραψε: «…Εγώ 
καταγίνομαι εις την ετοιμασίαν της οδοιπορίας μου· και εντός ολίγου εκκινώ δια τα 
αυτού».

Στις 8 Αυγούστου, σε άλλη αναφορά του προς τον Πρόεδρον του Εκτελεστικού, 
σημείωσε1667: «…το μόνον εμπόδιον της ελεύσεώς μου υπάρχει μέχρι της σήμερον, δι-
ότι πάσχω κακή τύχη δεινώς κατά τους πόδας από το πάθος του ρευματισμού».

Η Διοίκηση έβλεπε με μεγάλη επιφυλακτικότητα τις κινήσεις του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη. Θυμίζουμε ότι στις 10 Αυγούστου το υπουργείο Εσωτερικών και 
προσωρινώς της Αστυνομίας1668 είχε αναφέρει στο Εκτελεστικό: «... ότι ο Π. Μαυ-
ρομιχάλης, Θ. Κολοκοτρώνης και οι Δεληγιανναίοι συνεργία του Λόντου και Ζαΐμη…» 
συνωμοτούσαν σε βάρος της Κυβέρνησης.

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης1669 σε επιστολή του της 12 Αυγούστου  προς τον 
καπ. Γεωργάκη Αντ. Γρηγοράκη έγραψε: «…Ο σεβαστός πατήρ μου, προσκληθείς τε-
τράκις παρά του Σεβαστού Εκτελεστικού και δις παρά του Σεβ. Βουλευτικού, απεφά-
σισε τον πηγαιμόν του, και σήμερον ήτον η απόφασις δια να κινήση».

Σε επιστολή της 25ης Αυγούστου του Γεωργίου Κουντουριώτη 1670 προς τον 
αδελφό του Λάζαρο αναφέρεται ότι ο Πετρόμπεης έφθασε στην Τρίπολη, αλλά ο 

1666. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 229 της 30 Ιουλίου 1824.
1667. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Γ  ́σ. 108.
1668. Α. Ε. Π., βιβλ. 14, σελ. 303, έγγρ. 392 της 10 Αυγούστου 1824.
1669. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 173.
1670. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ. σ. 158.
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Πολιτάρχης δεν του επέτρεψε να εισέλθει στην πόλη και διανυκτέρευσε στου Μπα-
σάκου και από εκεί έστειλε έγγραφο και παραπονέθηκε.

Τελικώς στις 26 Αυγούστου ο Πετρόμπεης ξεκίνησε για το Ναύπλιο και στις 
27 έφθασε στο Άργος και ειδοποίησε το Εκτελεστικό, ότι την επομένη θα πάη στο 
Ναύπλιο1671.

Στις 28 Αυγούστου ο Πετρόμπεης πήγε στο Ναύπλιο να συναντήσει τον Γεώργιο 
Κουντουριώτη, αλλά αυτός λόγω ασθενείας δεν ήταν σε κατάσταση να τον δεχθεί. 
Από το Άργος ο Πετρόπμπεης του έστειλε επιστολή στις 6 Σεπτεμβρίου και ζήτησε 
να τον συναντήσει τώρα που είχε αναρρώσει1672.

Την ίδια ημέρα το Εκτελεστικό1673 διέταξε το Υπουργείο Οικονομίας να του δώ-
σει 3.000 γρόσια. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Διοίκηση χορήγησε στον Πετρόμπεη1674 
έγγραφο αποδεικτικό για 30.000 γρόσια «…εις λογαριασμόν των όσων έχει να λαμ-
βάνη, πληρωτέον από τας εθνικάς προσόδους της πόλεως Καλαμάτας και τελωνεί-
ου αυτής». Ακόμη στις 10 Οκτωβρίου χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας 
άλλες 2.000 γρόσια, στις 23 Δεκεμβρίου άλλα 800 και στις 27 του ιδίου μήνα άλλες 
2.000 γρόσια1675.

Το στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου

Από την έναρξη της επανάστασης και μέχρι το καλοκαίρι του 1824 υπήρ-
χε στρατόπεδο στην περιοχή της Κορώνης και κατά το 1823 αρχηγός του ήταν ο 
στρατηγός Αντωνάκης Μαυρομιχάλης1676.

Στις αρχές Ιουλίου του 1824 αποφασίστηκε να συγκροτηθούν στρατόπεδα για 
την αντιμετώπιση πιθανής απόβασης των Αιγυπτίων. Συγχρόνως άρχισαν να δίδο-
νται χωρίς φειδώ στρατιωτικοί βαθμοί1677. Στη Μεσσηνία ορίστηκαν αρχηγοί ο Δι-
ονύσιος Μούρτζινος1678 και ο Παναγιώτης Γιατράκος. Το Μεσσηνιακό στρατόπεδο 

1671. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ, 19, έγγρ. 2671 της 26 Αυγούστου και φάκ. 20, έγγρ. 2698 της 27 Αυγούστου 
1824.

1672. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ. σσ. 165 και 192.
1673. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 19, έγγρ. της 6 Σεπτεμβρίου 1824.
1674. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 21, έγγρ. της 30 Σεπτεμβρίου 1824.
1675. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 23, έγγρ. της 10 Οκτωβρίου 1824. ΓΑ Κ , Υπ. Οικ., φάκ. 30, έγγραφα της 

23 και της 27 Δεκεμβρίου 1824. 
1676. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 115 της 15 Ιουλίου 1823.
1677. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., σσ. 16-64, όπου αναφέρονται όλοι 

οι Μανιάτες αξιωματικοί με τους βαθμούς τους και βιβλιογραφικές παραπομπές.
1678. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 77 της 5 Ιουλίου 1824. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, 

Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., σ. 355, αριθ. 422 (398). Ο Δ. Μούρτζινος ζήτησε να του δοθεί ο βαθμός της 
στρατηγίας και από το νέο Εκτελεστικό, ενώ είχε το βαθμό από τον Πετρόμπεη. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , 
Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 120 της 5 Ιουλίου 1824.
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συγκροτήθηκε από Μεσσήνιους, Μανιάτες1679 και Λακεδαιμόνιους. Από τη Δυτική 
Μάνη συμμετείχαν ο Δ. Μούρτζινος, οι Κουμουνδουράκηδες, ο Πιέρος Βοϊδής κ.ά. 
από δε την ανατολική Μάνη ο Δημήτριος Νικολόπουλος-Γρηγοράκης ως εκπρό-
σωπος του Τζανετάκη Γρηγοράκη1680. Ο τελευταίος έμεινε στο Μαραθονήσι (Γύ-
θειο) με δικό του σώμα τετρακοσίων ανδρών και με αυτό του Νικολάου Βοϊδή με 
τριακοσίους άνδρες για την ευταξία της Ανατολικής Μάνης, ενώ η ευταξία της Δυ-
τικής Μάνης ανατέθηκε στον Δ. Μούρτζινο και τον Γαλάνη Κουμουνδουράκη1681.

Ο Δ. Μούρτζινος διατάχθηκε από συμφώνου με τον Αθανασούλη Κουμουν-
δουράκη να στρατολογήσουν 1.000 άνδρες από τη δυτική Μάνη. Από αυτούς θα 
έστελναν τους 700 στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου και από τους υπο-
λοίπους θα διέθεταν τους 200 για την ευταξία του εσωτερικού της Μάνης υπό τον 
Μούρτζινο, ενώ άλλους 100 θα διέθεταν για την ευταξία του Σταυροπηγίου υπό τον 
Γαλάνη Κουμουνδουράκη.

Στην Ανατολική Μάνη ο Τζανετάκης Γρηγοράκης θα στρατολογούσε 600 και 
από αυτούς θα κρατούσε τους 400 για το εσωτερικό της Μάνης και τους άλλους 
200 θα έστελνε στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου υπό τον Δημήτριο Νι-
κολόπουλο-Γρηγοράκη. Ο Νικόλαος Βοϊδής θα στρατολογούσε 400 και από αυ-
τούς οι 300 θα παρέμεναν στο εσωτερικό της Μάνης και οι 100 θα στέλνονταν στο 
στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου υπό τον εξάδελφό του Πιέρο Βοϊδή1682.

Στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου συμμετείχαν ακόμη Μεσσήνιοι και 
Λακεδαιμόνιοι. Από αυτούς ορίστηκαν οι διάφοροι οπλαρχηγοί με αριθμό στρατι-
ωτών ανάλογο της επιρροής τους1683.

1679. Εξαίρεση αποτέλεσε η τοποθέτηση του Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη στο στρατόπεδο της 
Γαστούνης υπό τον Αναγνωσταρά, ο οποίος ήταν πεθερός του. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 18, έγγρ. 094 της 31 
Ιουλίου 1824 και φάκ. 19, έγγρ. 048 μετά συνημμένων.

1680. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 80, 81, 82 της 5 Ιουλίου 1824.
1681. Ονομαστικοί κατάλογοι από τα ανωτέρω σώματα έχουν δημοσιευθεί. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, 

Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., σσ. 77-118. 
1682. Τα ονόματα του Δημητρίου Νικολόπουλου-Γρηγοράκη και Πιέρου Βοϊδή-Μαυρομιχάλη δεν 

αναφέρονται στη διαταγή. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 80, 81, 82 της 5 Ιουλίου 1824. 
Στις 28 Αυγούστου ζήτησε να πάρει εντολή στρατολογίας για 200 στρατιώτες και ο από το Γύθειο Μιχαήλ 
Λιναράκος, προκειμένου να ενταχθεί στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 
23, έγγρ. 006 της 23 Αυγούστου 1824.

1683. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 78 της 5 Ιουλίου 1824 και ΓΑ Κ, Αρχ. Π. Για-
τράκου, φάκ. Κ 06α, έγγρ. 398. Αναφέρονται οι οπλαρχηγοί με τους στρατιώτες τους:

Από Μυστρά ο στρατηγός Γεώργιος Γιατράκος με 200
   »   Λεοντάρι        »           Νικήτας Δικαίος με 250
   »   Ανδρούσα ο Χιλίαρχος Μήτρος Πέτροβας με 200
   »   Εμλάκια ο στρατηγός Παναγιώτης Κεφάλας με 150
   »   Αρκαδιά         »           Παπατζιώρης με 500
   »   Κουτζουκμάνη ο χιλίαρχος Μπούρας με   50
   »            »                     »            Παπασταθόπουλος με 50
   »   Μεθώνη                  »            Γεωργακόπουλος με 200
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Πριν από τη σύσταση του Μεσσηνιακού στρατοπέδου, από ένα λογαριασμό 
που υπέβαλε ο Δ. Μούρτζινος1684 στις 10 Ιουλίου, φαίνεται ότι για την ασφάλεια 
της οικογενείας του απασχολούσε 60 δικούς στρατιώτες, 25 του Κουμουνδουράκη 
και 8 του Παναγιώτη Δουράκη. Στις 18 Απριλίου για να βοηθήσουν τους Λακεδαι-
μόνιους έστειλε 126 στρατιώτες και άλλους 43 από το Μπαρσινίτο, ενώ για να μα-
ταιώσει τα σχέδια του Πετρόμπεη άνοιξε πόλεμο στο Ζυγό εναντίον του Χρηστέα. 
Τέλος φαίνεται ότι διέθετε πέντε στρατιώτες για να φυλάσσουν τις Κιτριές. (Ανα-
φέρεται και στους λογαριασμούς των εξόδων).

Στις 14 Ιουλίου ο Μούρτζινος1685 από το Ναύπλιο ζήτησε να εφοδιασθεί το Νεό-
καστρο (κάστρο της Πύλου) με τρόφιμα, πυρομαχικά και τα λοιπά αναγκαία. Ήθε-
λε να πάει εκεί για να επιμεληθεί της οχύρωσής του και ζήτησε να του στείλουν το 
συντομότερο τον αντιστράτηγο Γαλάνη Κουμουνδουράκη και τον εξάδελφό του χι-
λίαρχο Χριστόδουλο Μπουκουβαλέα.

Ο Δ. Μούρτζινος1686, ο οποίος είχε πάει στο Ναύπλιο από τις 26 Ιουνίου, 
επέστρεψε στην Καρδαμύλη στις 22 Ιουλίου και απευθύνθηκε στους χιλιάρ-
χους, προτρέποντάς τους να αρχίσουν τη στρατολογία για το στρατόπεδο του 
Μεσσηνιακού κόλπου.

Ο Τζανετάκης Γρηγοράκης1687 και ο Δημήτριος Καβαλιεράκης-Φωκάς ζήτησαν 
στις 5 Αυγούστου να τοποθετηθεί φροντιστής για να εξασφαλίζει τα αναγκαία τού 
στρατοπέδου, που ήταν αρμόδιο για την τήρηση της ευταξίας της ανατολικής Μά-
νης. Τελείωνε δε γράφοντας ότι: «…Χωρίς να έλθη μισθοδότης και φροντιστής τα 
επιχειρήματά μου μένουν όλα άπρακτα».

Ο Δ. Μούρτζινος1688 από την Καρδαμύλη εξέφρασε τη χαρά του στον Παναγιώ-
τη Γιατράκο που ήταν στις 11 Αυγούστου στο Νησί. Τον πληροφορούσε ότι στρα-
τολογεί με δικά του χρήματα και σύντομα θα πάει και αυτός εκεί.

Στις 16 Αυγούστου οι κάτοικοι του Νησίου (Μεσσήνης)1689 αναφέρθηκαν στον Δ. 
Μούρτζινο, Π. Γιατράκο κ.ά και εξέφρασαν τη χαρά τους που απηλλάγησαν από τη 

   »   Κορώνη          (Καράπαυλος) με 200
   »   Νεόκαστρο ο χιλίαρχος Οικονομίδης 100
   »   Νησί ο Χ»Κωνσταντίνος Καλαμαριώτης με 100
Σύνολον 2.000
1684. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 13, έγγρ. 153, 154 της 8 Ιουλίου 1824.
1685. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 170 της 14 Ιουλίου 1824.
1686. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 500 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. 

Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 117 της 23 Ιουλίου 1824. Μαζί με τον Δ. Μούρτζινο ήταν την 1 Ιουλίου στο Ναύπλιο, 
ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, ο Νικόλαος Βοϊδής, ο Π. Γιατράκος και πολλοί 
άλλοι με αρκετούς στρατιώτες. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 1.

1687. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 2142 της 5 Αυγούστου 1824.
1688. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 138, αριθ. εγγρ. 430 (406).
1689. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 139, αριθ. εγγρ. 432 (408).
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«βασιλεία των αντιδιοικητικών» κ.ά. Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1690 από το Νησί 
ανέφερε στη Διοίκηση ότι, αφού στρατολόγησε εκατό για την ασφάλεια της επαρ-
χίας Σταυροπηγίου, με προτροπή του Μούρτζινου στρατολόγησε άλλους εκατό για 
το στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Δ. Μούρ-
τζινος. Για τις δυσκολίες που συνάντησε στη στρατολογία έγραψε: «Επειδή λοιπόν οι 
Σπαρτιάται ηπατήθησαν πολλάκις παρά τους πρώην αρχηγούς των και δυσαρεστημένοι 
όντες ήθελον πρώην να λάβωσι το μηνιαίον των και έπειτα αμέσως να ξεκινήσωσιν…».

Από τους αρχηγούς του στρατοπέδου1691 της Κορώνης, στις 22 Αυγούστου,  ανα-
φέρθηκε ότι στερούνται χρημάτων και πολεμοφοδίων. Σε περίπτωση εχθρικής από-
βασης θα διαλυθούν από την έλλειψη πολεμικού υλικού και εφοδίων. Τελειώνοντας 
την αναφορά τους έγραψαν: «…Εάν ο Αιγυπτιακός στόλος δεν κάμη απόβασιν, και η 
Σ. Διοίκησις θέλει, όπερ βέβαιον εστίν, ίνα τα ενταύθα δύο φρούρια από των εφωλευό-
ντων θηρίων ελευθερώσωσιν, ας διατάξη τον ώδε ναύαρχον κύριον Κωνσταντίνον Ψα-
ριανόν να παραμείνη, πέμπουσα και ένα μύστικον μετά μιάς γαλιέρας, προσδιορίζουσα 
και τεσσαράκοντα Μοθωκορωναίους να εισέλθωσιν εις τα τρία ταύτα πλοία προς οδη-
γίαν των λοιπών ναυτών, ως ειδήμονες των ενταύθα θαλασσίων τόπων· και εις την θείαν 
βοήθειαν και την ευχήν της πατρίδος επιστηριζόμενοι, μετά δύο ή τρεις το πολύ μήνας 
ελπίζομεν ότι μέλλη να γένη η ελευθέρωσις των άνωθεν φρουρίων…».

Στη Μεθώνη έγιναν μάχες στις 30 και 31 Αυγούστου εναντίον των πολιορκη-
μένων Τούρκων, τις οποίες ο Δ. Μούρτζινος1692 περιέγραψε ως ακολούθως: «…Τη 
30 του απελθόντος Αυγούστου εκάμαμεν χωσίαν εναντίον των Μοθωναίων Τούρκων, 
και αν η προφυλακή ημών δεν ελανθάνετο, ώστε προ καιρού το σημείον της μάχης να 
δώση, εγίνοντο βεβαιότατα μεγάλαι κατά των εχθρών ανδραγαθίαι· πάλιν και ούτω 
εβάψαμεν τας χείρας εις τα βαρβαρικά αίματα, εφονεύσαμεν υπέρ τους είκοσιν· επλη-
γώσαμεν δώδεκα και εζωγρήσαμεν εννέα…». Στις μάχες αυτές τραυματίστηκαν από 
τους Μανιάτες ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής, ο Θεόδωρος Καρανάκας και ο Δημη-
τράκης Καμαρινέας1693. Τέσσερις Τούρκοι αιχμάλωτοι παραδώθηκαν στους Αρκά-
δες1694, οι οποίοι «…τους εθανάτωσαν με μεγάλην σκληρότητα και απανθρωπείαν». 

Στο περιθώριο επιστολής του Παν. Ταμχτζή1695 προς το Ν. Πονηρόπουλο της 
2ας Σεπτεμβρίου 1824 αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ο Μούρτζινος με τον πηγαιμόν 
του εις Νεόκαστρον ήνωσεν και ησύχασεν τους Αρκαδίους (Τριφυλίους),  τους ήνω-
σε προσέτι και με τους Γιατράκους, όπου είχον παλαιάν αντιπάθειαν1696. Εις τας 30: 

1690. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 17, έγγρ. 2376 2377 της 16 Αυγούστου 1824.
1691. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 18, έγγρ. 2549 της 22 Αυγούστου 1824.
1692. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 352-3. ΓΑ Κ, Υπ. Οικον., φάκ. 19, έγγρ. της 2 Σεπτεμβρίου 1824.
1693. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. της 2 Σεπτεμβρίου 1824.
1694. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 25, έγγρ. 120 της 3 Σεπτεμβρίου 1824. Α θ. Γρ η γ ο ρ ι ά -

δ ο υ, Ιστορικαί Αλήθειαι, ό.π., σ. 151.
1695. Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 19, έγγρ. της 2 Σεπτεμβρίου 1824.
1696. Από τη μεταξύ τους σύγκρουση που έγινε στην Τριπολιτσά στις 7 Ιουλίου 1823 για ένα κάλπικο 

νόμισμα. 
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(Αυγούστου) έκαμαν μίαν χωσίαν των μοθωναίων και εσκότωσαν 30: έπιασαν 15: ζω-
ντανούς ομού και έναν σημαντικόν, έχουν ασφαλισμένους εις ένα πύργον άλλους 30: 
και ο πόλεμος εξακολουθεί έως την σήμερον, οι εδικοί μας τους έχουν πολλά στενο-
χωρημένους έως εις τα τείχη της πολεως, από μεν τους εδικούς μας εσκοτώθησαν 4: 
και ελαβώθησαν 2: και αυτά γίνονται όλα διά της καλης ενεργείας του Μούρτζινου».

Στην εφημερίδα του Μεσολογγίου «Ελληνικά Χρονικά»1697 περιγράφεται: «...Την 
26 του Αυγούστου (1824) ο στρατηγός και υπουργός του πολέμου κύριος Δ. Μούρτζι-
νος μετά των Σπαρτιατών, συνεννοηθείς με τους στρατηγούς των Αρκαδίων κυρίους Δ. 
Παπατζώρη και Μήτρον Αναστασόπουλον, έπιασαν διά νυκτός τας αναγκαίας θέσεις 
διά να κτυπήσωσι εξ απροόπτου τους Μοθωναίους Τούρκους, οίτινες εσυνήθιζον να 
εξέρχονται του φρουρίου διά να συνάγωσιν σταφύλια και άλλα οπωρικά.

»Την επαύριον οι εχθροί κατά το σύνηθες εξελθόντες διεσπάρησαν εις τους αμπε-
λώνας και κήπους, και εξ αίφνης ευρέθησαν περικυκλωμένοι από τους Έλληνας. Εις 
μάτην εζήτησαν να οπισθοδρομήσωσιν· οι Έλληνες ώρμησαν ανιλεώς εναντίον των, 
άλλους ετουφέκισαν, άλλους έσφαξαν, άλλους εζώγρησαν, και άλλους έκλεισαν κα-
ταφυγόντας εις ένα οικίσκον. Οι δε εν τω φρουρίω κατανοήσαντες τα γεγονότα εξήλ-
θον πανδημί εις βοήθειαν των αδελφών των, επέπεσαν κατ’ αρχάς εις εν ολιγάριθμον 
σώμα Σπαρτιατών και το έκαμαν να οπισθοδρομήση ολίγον· αλλ’ ο αντιστράτηγος Γα-
λάνης Κουμουνδουράκης, ο σημαιοφόρος του Στρατηγού Δ. Μούρτζινου (Ιωάννης) 
Αγγελέας ομού με άλλους δύο πήξαντες κατά γης την σημαίαν απήντησαν ανδρειώ-
τατα την ορμήν των εχθρών εωσού έφθασεν όλον το σώμα των Σπαρτιατών, ότε οι 
εχθροί κυριευθέντες από φόβον πανικόν κατέφυγον δρομαίοι εις το φρούριον.

»Την 28 εξήλθον πάλιν οι Μοθωναίοι διά να βοηθήσωσι τους εις τον οικίσκον 
κλεισμένους αδελφούς των· τους έδιωξαν από τας θέσεις με καταισχύνη οι εδικοί μας· 
εφώρμησαν πάλιν πανδημί έχοντες και δύο κανόνια και αγωνισθέντες όλην σχεδόν 
την ημέραν χωρίς να δυνηθώσι να φθάσωσι εις τον οικίσκον ετράπησαν εις φυγήν με 
καταισχύνην και βλάβην όχι μικροτέρα της προτεραίας. Προς δε το εσπέρας οι ιδικοί 
μας διά του πυρός άνοιξαν εν μέρος του οικίσκου, όθεν ετουφέκιζαν τους εχθρούς. 
Ωφεληθέντες δε ούτοι από το σκότος της νυκτός εξήλθον ορμητικώς διά να φύγωσιν, 
ένθα εφονεύθησαν και επληγώθησαν πολλοί εξ αυτών και εις εζωγρήθη. Από μεν τους 
ιδικούς μας εφονεύθησαν πέντε, οι τρεις όμως εκ της μεγάλης απροσεξίας των, από δε 
τους εχθρούς 35 εφονεύθησαν και πολλοί επληγώθησαν».

Στις 4 Σεπτεμβρίου ήρθαν 30.000 γρόσια από τη Διοίκηση1698 και έδωσαν προ-
σωρινή ανακούφιση στο στρατόπεδο, το οποίο έπασχε από την έλλειψη χρημάτων. 

1697. Εφημ. Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά» αριθ. φ. 84, της 15 Οκτωβρίου 1824, σ, 4. 
«Περιγραφή της κατά την 27 του παρελθόντος Αυγούστου συμβάσης εις Μεθώνην μάχης».

1698. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 141, αριθ. εγγρ. 440 (416). Μία ακόμη ένδειξη της έλλειψης επι-
τήρησης στο στρατόπεδο αποτελεί απόσπασμα αναφοράς, της 12 Σεπτεμβρίου, του επάρχου Κορώνης 
Δημητρίου Κωνσταντινίδη-Βυζαντίου, που αναφέρει: «…μερικοί εκ των Σπαρτιατών έλαβον συνομιλίαν 
ικανήν μετά των εν τω φρουρίω Κορώνης εχθρών, και έδωσαν επάνω εις κάλαμον περασμένον εν γράμμα εις 
τους εχθρούς και ωμίλησαν ενθαρρύνοντες αυτούς…», ό.π. σ. 142, αριθ. εγγρ. 443 (419). Αναφέρονται και 
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Αναφέρεται ότι: «…Ο κ. Φροντιστής θέλει λάβει ταχέως τα αναγκαία μέτρα προς 
ανάπαυσιν των στρατιωτών, τον οποίον δεν θέλομεν λείψει να βιάσωμεν όσον τάχος 
να εκπληρώση τα χρέη του».

Τα στρατόπεδα υποτίθεται ότι έγιναν για να αποτραπεί τυχόν απόβαση του 
Ιμπραήμ με τον Αιγυπτιακό στόλο, που βρισκόταν σε ετοιμότητα. Όμως οι Έλλη-
νες δεν ήταν κατάλληλα εφοδιασμένοι, για να εμποδίσουν οποιαδήποτε εχθρική 
ενέργεια. Το οικονομικό πρόβλημα του στρατοπέδου και ο εφοδιασμός του παρέ-
μεναν οριστικά άλυτα και αυτά ήταν η αιτία να υπάρχει προχωρημένη διάλυση. Ο 
Δ. Μούρτζινος1699 στις 14 Σεπτεμβρίου έγραφε στη Διοίκηση: «… Αν δεν υπάρχει 
υποψία της εις τα ενταύθα αποβάσεως των εχθρών και το στρατόπεδον τούτο περιτ-
τόν εστίν ας διατάξη η Σ. Διοίκησις ίνα διαλυθή· ειδέ εξ εναντίας αναγκαίον υπάρχει, 
ας πέμψη διαταγήν δια να στρατολογήσω χιλίους Σπαρτιάτας, εξαποστέλλουσα συγ-
χρόνως και όλα των τα αναγκαία, και τους μισθούς των δια το μέλλον· επειδή καθώς 
το ώδε στρατόπεδον κατήντησε, ποτέ δεν δύναται εχθρικήν εισβολήν να αποκρούση· 
και εάν τι απευκταίον, ό μη γένοιτο, συμβή εγώ, ως πολλάκις φωνάζω, αθώος ειμί». 
Πράγματι, τα στρατόπεδα που κλήθηκαν αργότερα να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ, 
δεν είχαν τρόφιμα ούτε πυρομαχικά και η ύπαρξή τους αποδείχθηκε ατελέσφορη.

Στις 11 Οκτωβρίου διατάχθηκε η διάλυση του στρατοπέδου του Μεσσηνιακού 
κόλπου1700. Μετά από τρεις ημέρες ο Αναγνωσταράς1701 έγραψε στον Παναγιώ-
τη Γιατράκο ότι η διοίκηση όρισε να παραμείνει αυτός στην πολιορκία της Κορώ-
νης1702 με 200 στρατιώτες και με 100 Κορωναίους, ο δε αδελφός του Νικόλαος με 
200 στρατιώτες να πολιορκήσει τη Μεθώνη.

Τα Τρίνησα και η μάχη του 1824
Στη βορειοδυτική γωνία του Λακωνικού κόλπου βρίσκεται η περιοχή των Τρι-

νήσων, η ιδιοκτησία τής οποίας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Την περιοχή 
αυτή διεκδικούσε κατά το ήμισυ1703 ο Αντώνιος Θωμάκος-Γρηγοράκης με τα παιδιά 

καταχρήσεις Μανιατών στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 38, έγγρ. 007 
της 6 Νοεμβρίου 1824.

1699. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ.23, έγγρ. 044 (παλαιός αριθμός 3303) της 14 Σεπτεμβρίου 1824.
1700. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 32, έγγρ. 177 της 11 Οκτωβρίου 1824.
1701. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 145, αριθ. εγγρ. 451 (427).
1702. Στις 7 Νοεμβρίου 1824 σε σχέδιο αναφοράς του Παν. Γιατράκου που αναφέρεται στην πολι-

ορκία τής Κορώνης: «Η πολιορκία συνεκροτήθη πλησίον του φρουρίου, οι εντόπιοι άρχισαν να συνάζουν 
τους ελαιώνας και, ενώ εις τούτο κατεγίνοντο εις το παρά το φρούριον ελαιώνας, οι εχθροί εξήλθον δις, 
απαντήθησαν δε γενναίως από τους ιδικούς μας και εις τας δύο εξόδους των, ώστε δια να προχωρήσουν 
πλέον έξω απελπίσθησαν […]. Η μάχη έγινε πεισματώδης, και οι ιδικοί μας επροχώρησαν πολλά πλησίον του 
φρουρίου, επληγώθη δε από τους Έλληνας ένας εντόπιος και ένας από τους ιδικούς μου στρατιώτας». Α θ. 
Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 144, αριθ. εγγρ. 478 (454).

1703. Επειδή επρόκειτο για συνιδιοκτησία με Τουρκοβαρδουνιώτη, το μισό ανήκε σε αυτόν και το 
άλλο μισό είχε περιέλθει στο έθνος και ονομαζόταν εθνικό.
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του, μεγαλύτερος των οποίων ήταν ο καπ. Γεωργάκης Αντωνάκος-Γρηγοράκης. Ο 
τελευταίος ήταν συμπέθερος του Πετρόμπεη, διότι ο Ιωάννης Πετρ. Μαυρομιχά-
λης θα παντρευόταν την κόρη του καπ. Γεωργάκη. Αυτός βοήθησε την οικογένεια 
Μαυρομιχάλη στον αγώνα για την επικράτησή της στη Λακεδαίμονα, ιδιαίτερα ο 
Παναγιώτης Αντ. Γρηγοράκης, ο οποίος έλαβε μέρος στη μάχη του Λυκοβουνού.

Ο Τζανετάκης Γρηγοράκης που ήταν εντεταλμένος από την κυβέρνηση Κουντου-
ριώτη για την τήρηση της τάξης στην ανατολική Μάνη, έλαβε διαταγή από τη Διοίκη-
ση να στρατοπεδεύσει στα Τρίνησα, από τα οποία να διώξει τον καπ. Γεωργάκη Αντ. 
Γρηγοράκη. Από την επαρχία Μυστρά και Μονεμβασίας ακούγονταν πολλά παράπονα 
για λεηλασίες και άλλα δεινά προερχόμενα από αυτόν τον τόπο. Η εντολή της κυβέρ-
νησης ήταν, αν ο καπ. Γεωργάκης δεν έφευγε με την υπόδειξή της, να τον ανάγκαζε ο 
Τζανετάκης με τα όπλα να απομακρυνθεί. Για τον λόγο αυτό του έστειλαν και ένα ψα-
ριανό μύστικο, το οποίο στην ανάγκη θα κανονιοβολούσε τα Τρίνησα1704.

Στις 23 Αυγούστου ο Τζανετάκης έστειλε αναφορά στη Διοίκηση για να την 
πληροφορήσει ότι ο καπ. Γεωργάκης δεν έφυγε από τα Τρίνησα παρά τις υποδεί-
ξεις που του έγιναν. Επί πλέον βρισκόταν σε επαφή με τα παιδιά τού Πετρόμπεη, τα 
οποία προσπαθούσαν να στρατολογήσουν, για να επιτεθούν εναντίον των κυβερνη-
τικών δυνάμεων. Για τους λόγους αυτούς ο Τζανετάκης από τις 20 Αυγούστου είχε 
αρχίσει πόλεμο στα Τρίνησα και σκόπευε στις 25 Αυγούστου να χτυπήσει και τα 
πατρικά σπίτια του καπ. Γιωργάκη στο Μαυροβούνι. Συγχρόνως το ψαριανό μύστι-
κο κανονιοβολούσε εναντίον των εγκαταστάσεων του καπ. Γεωργάκη στα Τρίνησα. 
Παράλληλα ο Τζανετάκης έστειλε τον Γεώργιο Καλκανδή να ενημερώσει τη Διοί-
κηση, για όσα συνέβαιναν εκεί1705. 

Από τα Τρίνησα ο καπ. Γεωργάκης έφυγε νύχτα, για να παρουσιαστεί στη Διοί-
κηση και ο Τζανετάκης σταμάτησε να πολεμά, και γύρισε στο Μαραθονήσι. Πηγαί-
νοντας όμως ο Καπ. Γεωργάκης  στο Ναύπλιο, πέρασε από το Μυστρά και τα Βαρ-
δουνοχώρια, τα οποία κρατούσαν τα παιδιά του Πετρόμπεη και τους ξεσήκωσε, 
λέγοντάς τους ότι, όταν ο Τζανετάκης θα πάρει τα Τρίνησα, θα χτυπήσει και σας. 
Κατόπιν αυτού συγκεντρώθηκαν 150 και πριν από τα χαραμάτα της 24 Αυγούστου 
επετέθησαν εναντίον των θέσεων των κυβερνητικών στρατευμάτων. Τους ανάγκα-
σαν να εγκαταλείψουν τα Τρίνησα με συνθήκη και να επιστρέψουν στο Μαραθονή-
σι. Ενώ λοιπόν ο Τζανετάκης ετοιμαζόταν να χτυπήσει τα Τρίνησα με όλες του τις 
δυνάμεις, ήρθε διαταγή από τη Διοίκηση να μείνει ήσυχος1706. 

1704. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 19, έγγρ. (παλαιός αριθμός 2557) της 23 Αυγούστου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
20, έγγρ. (2877) της 31 Αυγούστου 1824. Οι αριθμοί σε παρένθεση είναι από παλαιά ταξινόμηση.

1705. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 19, έγγρ. (2557) της 23 Αυγούστου 1824.
1706. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 19, έγγρ. (παλαιός αριθμός 2596) της 25 Αυγ. 1824 και φάκ. 20, έγγρ. (2877) 

της 31 Αυγ. 1824.
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Ο μισθοδότης τού Τζανετάκη, ο Σταμάτης Μάστρακας1707, με μια αναφορά τής 
26ης Αυγούστου, ειδοποιούσε τη Διοίκηση για την εσωτερική κατάσταση της Μάνης. 
Δύο από τα παιδιά του Πετρόμπεη βρίσκονταν στον Αγερανό, όπου ήταν εγκατεστημέ-
νος ο κλάδος των Κουτσογρηγοριάνων, συγγενών και συμμάχων των Μαυρομιχαλαί-
ων, οι οποίοι στρατολογούσαν για να πάνε στα Τρίνησα. Σε όλες τις αναφορές από την 
ανατολική Μάνη υπάρχει το αίτημα της αποστολής χρημάτων, διότι αν περνούσε ο μή-
νας και ήταν απλήρωτοι θα έφευγαν οι στρατιώτες από το σώμα του Τζανετάκη.

Η Διοίκηση έκανε γνωστό στον Τζανετάκη, ότι παρουσιάστηκε ο καπ. Γεωργά-
κης στο Ναύπλιο και αυτός μέχρι νεοτέρας διαταγής όφειλε να φροντίσει, ώστε τα 
εισοδήματα των Τρινήσων να αποθηκευθούν1708. Στα παράπονα του Τζανετάκη για 
την εύνοια που έδειξε η Διοίκηση στον Πετρόμπεη και τον καπ. Γεωργάκη, η Κυ-
βέρνηση δικαιολογήθηκε και του έστειλε 10.000 γρόσια1709.

Ο Πετρόμπεης, όταν άκουσε ότι ο Γεώργιος Καλκανδής βρισκόταν στο Ναύ-
πλιο, ανησύχησε και έδωσε οδηγίες στον καπ. Γεωργάκη, να εμποδίσει όσο μπο-
ρεί τις επαφές του με προσωπικότητες, για να ματαιωθούν οι σκοποί του. Ακόμη 
έστειλε και τον Ιωάννη Κατσανό1710 να ενεργήσει εναντίον του. Υπενθυμίζουμε ότι ο 
Γεώργιος Καλκανδής πριν από την επανάσταση ήταν στην Κωνσταντινούπολη μαζί 
με τον Αλέξανδρο Κουμουνδουράκη και ενεργούσαν για την καθαίρεση και διαδο-
χή του Πετρόμπεη. Σε άλλη επιστολή του ο Πετρόμπεης1711 κάνει παράπονα στον 
καπ. Γεωργάκη για παραλείψεις.

Στις 31 Αυγούστου ο Τζανετάκης1712 έστειλε άλλη αναφορά στη Διοίκηση, με 
την οποία διαμαρτυρόταν για την υποδοχή που έγινε από την κυβέρνηση στον Πε-
τρόμπεη και στον καπ. Γεωργάκη. Υπενθύμιζε ότι αυτοί οι δύο που πήγαν στη Δι-
οίκηση δεν πήγαν με τη θέλησή τους, αλλά με τη βία που τους άσκησε ο Δ. Μούρ-
τζινος και ο ίδιος. Πρόσθετε δε μεταξύ των άλλων: «Υπερτάτη Διοίκησις δεν έπρεπε 
κατ’ ουδένα τρόπον να με διατάξη, δια να ασηκώσω άρματα εναντίον συγγενών και 
πατριωτών μου, όταν είχε σκοπόν δια να συγχωρήση και αγκαλιάση τοιούτους αντάρ-
τας, και να αποβάλη εκείνους οπού εστάθησαν υπερασπισταί των νόμων εις εκείνην 
την κρίσιμον περίστασιν…». Τέλος ανέφερε ότι έστειλε στη Διοίκηση τον Γεώργιο 
Μπακεζάκο-Καλκανδή για να ενημερώσει τη Διοίκηση. 

Σε αναφορά του, από τις 20 Σεπτεμβρίου, ο καπ. Γεωργάκης1713 έγραψε ότι ενώ 
η Διοίκηση τον κάλεσε από τις 10 Αυγούστου και παρουσιάστηκε πριν ένα περί-

1707. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 19, έγγρ. (2644) της 26 Αυγούστου 1824.
1708. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. (2745) της 27 Αυγούστου 1824.
1709. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. 135 ή (3024) της 5 Σεπτεμβρίου 1824.
1710. Με το όνομα αυτό φέρεται ο αδελφός τού Ηλία Σαλαφατίνου καθώς και ένας ανιψιός του 

ποτέ Αντώνμπεη Γρηγοράκη, αδελφός του Καβαλιέρη, Τσιγκούριου κ.α. Ο δεύτερος είναι ο πιθανότερος.
1711. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 177.
1712. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. (2877) της 31 Αυγούστου 1824.
1713. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 24, έγγρ. 007 της 20 Σεπτεμβρίου 1824.
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που μήνα, δεν πήρε ακόμη διαταγή για να έχει κάποια συνάντηση. Αντίθετα έμαθε 
ότι εντός των προσεχών ημερών αποστέλλεται στα Τρίνησα εκτελεστική δύναμη. 
Εξέφραζε όμως την πεποίθηση ότι έπρεπε να γίνει πρώτα ο διαχωρισμός των Τρι-
νήσων εις τα δικά του μέρη και τα εθνικά και μετά να πάει εκεί η εκτελεστική δύνα-
μη, πρόσθετε ακόμη: «…Εάν λέγω προ του διαμερισμού σταλή εκτελεστική δύναμις, 
σύγχυσις μεγάλη και ατοπήματα θέλουσιν ακολουθήσει, καθ’ ότι ούτε παρά της Δι-
οικήσεως ηξεύρουσι που να κατοικήσωσι· ούτε οι εδικοί μου ηξεύρουσι, που να τους 
αφήσωσιν.  Ενώ εις όλα ταύτα τα κτήματα των Τρινήσων έχω αρκετήν ποσότητα εξό-
δων εις διαφόρους κατασκευάς και επισκευάς, αι οποίαι είναι πασίδηλοι. Και αντί κα-
θησυχάσεως και ευταξίας, θέλει προξενηθή μεγαλυτέρα ταραχή και αταξία…».

Ο Τζανετάκης1714 στις 25 Σεπτεμβρίου ανέφερε στη Διοίκηση ότι δεν μπορεί να 
επιστατήσει αποτελεσματικά στη σύναξη των εθνικών εισοδημάτων από τα Τρίνη-
σα, όπως τον έχει διατάξει. Οι αντίπαλοί του στρατολογούσαν και αναγκάστηκε 
να πάει στη Λάγια και στου Νίκλου1715 τα χωριά, για να ματαιώσει τις προσπάθειές 
τους αυτές. Έστειλε και τον Πιέρο Νικολόπουλο-Γρηγοράκη στη διοίκηση, να την 
ενημερώσει για την υπόθεση των Τρινήσων, ενώ τον εξάδελφό του Δημήτριο Νι-
κολόπουλο-Γρηγοράκη έστειλε στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου. Τέλος 
ζήτησε, όπως πάντα, να καταφθάσει μισθοδότης.

Στις 14 Οκτωβρίου με νέα του αναφορά ο καπ. Γεωργάκης1716 ζήτησε πάλι να 
μη σταλεί εκτελεστική δύναμη στα Τρίνησα και πρόσθετε: «…Εβεβαιώθην από πολ-
λούς ότι εδιωρίσθησαν στρατιώται δια τα Τρίνησα, το οποίον μοι φαίνεται ότι θέλει 
προξενήσει άκραν σύγχυσιν εις τους εκεί και ίσως καταντήσει και έτι πλέον…».

Η εκλογή παραστατών στη Μάνη

Η διαδικασία εκλογής παραστατών1717, όπως ίσχυε από τις 9 Νοεμβρίου 1822, 
ήταν η ακόλουθη1718: Χωριά με 10-50 οικογένειες είχαν δικαίωμα εκλογής 1 ευϋ-
πόληπτου γέροντα, με 50-100 οικογένειες μπορούσαν να εκλέξουν 2 γέροντες, με 
100-200 είχαν δικαίωμα εκλογής 3 γέροντων και από 200-500 εξέλεγαν 5 γέροντες. 
Όλοι αυτοί συνέρχονταν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, για να εκλέξουν 9 γέρο-
ντες και τέλος αυτοί οι εννέα επέλεγαν τον βουλευτή για ένα χρόνο.  

1714. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 24, έγγρ. 097 της 25 Σεπτεμβρίου 1824.
1715. Στα χωριά του Νίκλου υπάγεται η Κοίτα και τα γύρω χωριά, στα οποία επικρατούσε η οικογέ-

νεια Νίκλου, οι λεγόμενοι Νικλιάνοι.
1716. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 179.
1717. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ πληρεξουσίου και παραστάτη. Ο πληρεξούσιος λαμβά-

νει μέρος μόνο σε εθνοσυνέλευση, ενώ ο παραστάτης συμμετέχει στην εθνοσυνέλευση και μετά από αυτή 
παραμένει μέλος του Βουλευτικού. 

1718. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Βουλ., φάκ. 22, έγγρ. 12 της 9 Νοεμβρίου 1822.
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Ο παραστάτης της Δυτικής Μάνης Αναστάσιος Κορνήλιος τον Ιούλιο του 1823 
ζήτησε να του χορηγηθούν 3.000 γρόσια, για να εξοφλήσει τα χρέη του1719. Στις 8 
Οκτωβρίου, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Σαλαμίνα, έλαβε 3.000 γρ. για 
την πρώτη εξαμηνία της Β΄ βουλευτικής περιόδου1720. Στις 16 Οκτωβρίου 1823 το 
Υπουργείο της Οικονομίας ενέκρινε να πάρει και ο Πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος 
Παγώνης1721 3.000 γρόσια από τους ενοικιαστάς των προσόδων της Αρκαδίας1722. 
Αμφίβολον όμως αν θα τα έλαβε, διότι στην Αρκαδία δεν υπήρχε ησυχία και δεν 
ίσχυαν οι διαταγές της Διοίκησης.

Επειδή ο Αναστάσιος Κορνήλιος πήγε στο Κρανίδι και ακολούθησε φιλοκυ-
βερνητική πολιτική, αντίθετη προς τον Πετρόμπεη, αυτός σε επιστολή του της 18 
Δεκεμβρίου 1823, κατηγορώντας τους διοικητικούς παραστάτες και ειδικά τον 
Αναστάσιο Κορνήλιο έγραψε1723: «…ο δε ημέτερος γέρο Κορνήλιος είναι ο νομοθέτης 
αυτών όλων και τους δίδει τα σχέδια…».

Στις 5 Ιουλίου 1824 η Ανατολική Μάνη εξέλεξε παραστάτη τον Γεώργιο Δημ. 
Καλκανδή1724. Όπως φαίνεται από το κατωτέρω έγγραφο οι εκλέκτορες ήταν από 
το περιβάλλον του Τζανετάκη Γρηγοράκη: 

« Προς το σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα
Ημείς οι κάτωθεν υποσημειούμενοι Πληρεξούσιοι της Ανατολικής Σπάρτης, διορι-

σθέντες παρ’ αυτής ίνα αναφέρωμεν προς την Υπερ: Διοίκησιν την εσωτερικήν κατά-
στασίν της προς κατάπαυσιν των εκεί διατρεχουσών ανωμαλιών και συντήρησιν της 
κοινής ησυχίας και ευταξίας, δηλοποιούμεν ότι προς τούτοις έχομεν το πληρεξούσιον 
παρ’ αυτής και περί εκλογής παραστάτου. Όθεν και ομογνωμόνως εκλέχθη παρ’ ημών 
ο Κύριος Γεώργιος Δημητρίου Καλκαντής: Ούτος συσταίνεται προς το Σ. τούτο σώμα, 
και ούτος θέλει αναγνωρίζεται ως τοιούτος παρ’ αυτού, τόσον δια την επερχομένην Γ́  
περίοδον, όσον και δια τη Β́ , της οποίας στερείται ένεκα των γνωστών αιτίων τω Σ. 
τούτω σώματι. Με το ανήκον σέβας μένομεν.

Τη 5: Ιουλίου 1824                   Οι ταπεινοί Πατριώται
     Εν Ναυπλίω                        Τζανετάκης Γρηγοράκης

Δημητράκης Καβαλιεράκης-(Φωκάς)
Δημητράκης Νικολόπουλος-Γρηγοράκης

Παναγιώτης Καλκανδής»

1719. ΓΑ Κ, Υπ. εσωτ., φάκ. 19, έγγρ. 103.
1720. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 22, έγγρ. της 8 Οκτωβρίου 1823. Πρόκειται για την επαρχία Τριφυλίας.
1721. Ο πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος Παγώνης στις 20 Ιουνίου 1823 ανέλαβε ως προσωρινός αρ-

χιερατικός τοποτηρητής Μονεμβασίας και Καλαμάτας. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 14 της 20 Ιουνίου 1823.
1722. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 12, έγγρ. της 16 Οκτωβρίου 1823. Πρόκειται για την επαρχία Τριφυλίας.
1723. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 005 (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Β́ , έγγρ. 350 της 18 Δεκεμβρίου 1823. Α θ. 

Φω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 344.
1724. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 9, υποφακ. Ε΄, έγγρ. 1. Τον Οκτώβριο του 1824 

εγκρίθηκε να πάρει ο Γεώργιος Καλκανδής 830 γρόσια για βουλευτικό μισθό. ΓΑΚ, Εκτ., φάκ. 27, έγγρ. 102. 
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Στις 29 Αυγούστου ο Πετρόμπεης από το Άργος έγραψε στον καπ. Γεωργάκη 
Αντ. Γρηγοράκη σχετικά με τον Γεώργιο Χουρχάκο-Καλκανδή1725: «…Εμάθομεν ότι 
αφ’ ού ανεχωρήσαμεν από Ναύπλιον εμβήκεν ο Χουρχάκος δια να ενεργήση πάλιν 
καθώς και άλλοτε, δεν έπρεπε όμως ενώ ο Θεός τον ηξίωσε να έλθη εις την πατρίδα 
να αρχίση αμέσως από την ιδίαν ημέρα του ερχομού του τα εναντία της πατρίδος και 
πρέπει να στοχασθή, ότι δεν πράττει καλά και θέλει μείνει μετανοημένος. Έχε όμως 
καλά την προσοχήν σου εις τα εναντία κινήματά του και ενεργείας του. Προσπάθησε 
εις οποιαδήποτε υποκείμενα έχεις τα μέσα δια να του δυσκολεύσης τα μέσα και χώ-
ραν από το Εκτελεστικόν δια να ματαιωθώσιν οι επιβλαβοί σκοποί του. Ομίλησέ τον 
αν θέλη να έλθετε και οι δύο σας ενταύθα προς αντάμωσίν μου, η οποία θέλει συντή-
νει επί καλού και έχω ευχαρίστησιν…».

Σε επόμενη επιστολή του ο Πετρόμπεης, όπως ήδη αναφέρθηκε, έγραψε1726: «…
Επομένως να ομιλήσης εκ μέρους μου του Αγίου Βρεσθένης και κυρίου Αναστασίου 
Λόντου οπού να σταθούν επίμονες εις το σώμα του Βουλευτικού να μην δεχθούν τον 
Χουρχάκον δια παραστάτην. Ότι και παράνομον είναι και σκάνδαλα ουκ ολίγα μέλει 
να προξενήση και κατά τούτο στάσου άξιος να εμποδισθή, στέκε γενναίος εις το να 
ενεργής και να ομιλής εντόνως, να ομιλής όθεν ανήκουν τα δίκαια της πατρίδος μας 
και τα μερικά μας, δια να μην μας γίνωνται καταφρονήσεις εν όσω να λάβωσιν μορ-
φήν τα πράγματα και τότε οι αντιφερόμενοί μας απονέκρονται…».

Ο Αναστάσιος Κορνήλιος παραστάτης στη 2α περίοδο από τη Δυτική Μάνη 
έγραψε στις 31 Αυγούστου 1824, από την Καλαμάτα, για να δικαιολογήσει την 
απουσία του τα ακόλουθα1727: «…Δεν αγνοείτε ότι εγώ εκλεχθείς παραστάτης της Δυ-
τικής Σπάρτης και συνεδριάζων μετά του σεβαστού Βουλευτικού σώματος κατά την 
εισέτι διατρέχουσαν Βαν περίοδον, δεν έλειψα από το έργον εν ω εκλήθην, ουδέ παρα-
μέλησα μηδενός απ’ όσα ο υπέρ πατρίδος ζήλος μου δια της ατομικής μου υπάρξεως 
μ’ επρομήθευεν εις ότι μόλις παρεσύρθην από το όλον σώμα μετά την άφιξήν μου εις 
Τριπολιτζάν, όπου με αισθαντικοτάτην λύπην μου διέμεινα τρεις ολοκλήρους μηνας 
σχεδόν ελκόμενος από τα προς την πατρίδα χρέη μου, ως από μαγνήτην τινά δια να 
επιστρέψω πάλιν εις τα ίδια· αλλά κατά προσθήκην δυστυχίας να αναλάβω δια τα βί-
αια σωματικά χρονικά πάθη μου, τα οποία η προβεβηκυία ηλικία μου ενεδυνάμωνεν 
έτι μάλλον, και τα οποία εσχάτως με ηνάγκασαν να αποφασίσω την εις την οικίαν μου 
επάνοδον, όπως φροντίσω ευκολώτερον την ανάρρωσίν μου, όπερ και επέτυχον οπω-
σούν, τη του Θεού αντιλήψει, και ταις της πατρίδος ευχαίς…».

Το Υπουργείο των Εσωτερικών με εγκύκλιό του, της 12 Σεπτεμβρίου 1824, ζή-
τησε από τους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης να στείλουν δύο παραστάτες1728:

1725. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 174.
1726. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 176.
1727. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. 2878 της 31 Αυγούστου 1824.
1728. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 42, έγγρ. 87 της 12 Σεπτεμβρίου 1824. 
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« Προς τους κατοίκους της Ανατολικής Σπάρτης.
Διετάχθητε και άλλοτε να πέμψετε όσον τάχος ενταύθα τους δύο παραστάτας, 

εκλέγοντας αυτούς κατά το υπ’ Αριθ: 17, περί εκλογής νόμον· αλλά μέχρι τούδε δεν 
εφάνησαν, ειμή μόνον ο εις εξ αυτών, ενώ είναι ανάγκη να αποσταλθή και ο έτερος, 
διότι ο απαιτούμενος αριθμός των παραστατών εσυμπληρώθη και η Τρίτη περίοδος 
εντός ολίγων ημερών άρχεται.

Όθεν διατάττεσθε και αύθις να εκλέξετε όσον τάχος και αποστείλετε ενταύθα και 
τον έτερον παραστάτην Σας, χωρίς να γίνη η παραμικρά αμέλεια εις την αποστολήν 
του, διότι το πράγμα δεν επιδέχεται πλέον αναβολήν.

Φροντίσετε όμως να γίνη η εκλογή νόμιμος κατά τον ρηθέντα νόμον υπ’ αρ. 17, 
τον οποίον προλαβόντως σας επέμψαμεν».

Στις 14 Οκτωβρίου 1824 ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος1729, από τους πρώτους 
Φιλικούς, με γνωστή δράση, εκλέχτηκε και πάλι Παραστάτης της Δυτικής Μάνης 
με έγγραφο το οποίο υπέγραψαν φίλοι των Μαυρομιχαλαίων1730:

«Σεβαστή Διοίκησις
Το δικαίωμα, όπερ έχει εκάστη επαρχία της ελευθέρας Ελλάδος, να συνεδρεύη 

μετά της Σεβαστής Διοικήσεως προς συντήρησιν της εθνικής ειρήνης και της ασφα-
λείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, κατά την υπό 2987 άρθ. διακήρυξιν του 
εξόχου Υπουργείου των Εσωτερικών και τας οδηγίας του περί εκλογής παραστατών 
Νόμου του υπ’ αριθ: 17: ηνάγκασεν ημάς άπαντας της Δυτικής Σπάρτης, ίνα συνέλ-
θωμεν και με κοινήν γνώμην να εκλέξωμεν και αύθις κατά την Γην ταύτην περίοδον 
παραστάτην της πατρίδος μας, τον Κύριον Παναγιώτην Δημητρόπουλον1731 άνδρα 
αυτόχθονα της πατρίδος μας, τίμιον και πατριώτην καλόν. Διό αποστέλλοντες αυτόν, 
παρακαλούμεν την Σεβαστήν Διοίκησιν, ίνα υποδεχθή ως ίδιον μέλος, γνωρίζουσα την 
ευγένειάν του ημέτερον και νόμιμον παραστάτην μας, όπου και η πατρίς μας κοινώς 
τον ενέκρινεν, όθεν και υποσημειούμεθα.

Τη 14 Οκτωβρίου τω 1824            Οι Πληρεξούσιοι της Δ: Σπάρτης
Εν Σπάρτη                                       :Ιωάννης Μαυρομιχάλης
                                                         :Κ. Νικολάκης Χρηστέας
                                                         :κπτ: Πανάγος Κυβέλος
                                                         :Κ: Χριστόδουλος κπΓ. Καπετανάκης
                                                         :Κ: Πιέρος Πατριαρχέας Τρουπάκης» 
Την 1 Οκτωβρίου 1824 άρχισε η Γ΄ περίοδος και έγινε η επανεκλογή τού Γε-

ώργιου Κουντουριώτη ως προέδρου του Εκτελεστικού. Με την προσπάθειά του να 

1729. Με απόφαση του Εκτελεστικού της 23 Ιουλίου 1823 προς το Υπουργείο Οικονομίας χορηγήθη-
καν 800 γρόσια στον Παναγιώτη Δημητρόπουλο από τα Σκυφιάνικα της Μάνης, επειδή έκαμε θυσίες και 
κατέβαλε κόπους για το έθνος. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 9, έγγρ. της 23 Ιουλίου 1823.

1730. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 9, έγγρ. 00687.
1731. Για να αναφέρεται ότι εκλέγεται «και αύθις», σημαίνει ότι ήταν συνεχώς μέλος του Βουλευτι-

κού. 
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μειώσει τους Πελοποννησίους πρωταγωνιστές της επανάστασης, ανάγκασε τον Α. 
Λόντο και τον Α. Ζαΐμη να μεταπηδήσουν στο στρατόπεδο των αντικυβερνητικών. 

Στις 5 Δεκεμβρίου 1824 οι βουλευτές πήραν από 1.000 γρ. και μεταξύ αυτών 
ήταν και ο Γεώργιος Δημ. Καλκαντής1732.

Οι παραστάτες της Μάνης Παναγιώτης Δημητρόπουλος και Γεώργιος Καλκα-
ντής1733 ζήτησαν τριμηνιαίες αποδοχές από 15 Δεκεμβρίου 1824 μέχρι 15 Μαρτίου 1825.

Αναφέρθηκε από τον Ανδρέα Δρακόπουλο1734, ο οποίος τον Μάιο του 1823 αντι-
κατέστησε τον Τζανετάκη Γρηγοράκη ως φρούραρχος Μονεμβασίας, ότι ο Δημη-
τράκης, αδελφός του Τζανετάκη, υπηρέτησε βουλευτής Μονεμβασίας: «…Και ποί-
ον τέλος πάντων δικαίωμα εις αυτόν, όντα ξένον της επαρχίας αυτής, άοικον, μη 
έχοντα ουδέ αμπελώνα, μήτε αγρόν, με την δυναστείαν του κατώρθωσε αυτός να 
ονομασθή βουλευτής ο αδελφός του, όστις πέρισυ ήτο γραμματικός του Μεχμέτ 
πασά εις τα Ιωάννινα…».

Εκλογή επισκόπων στη Μάνη

Την εκκλησία της Μάνης1735 πριν από το 1811 αποτελούσαν οι επισκοπές Ζαρ-
νάτας, Ανδρούβιστας, Μηλέας, Πλάτσης, Μαΐνης και Λαγίας, υπαγόμενες στη Μη-
τρόπολη Μονεμβασίας και Καλαμάτας και οι επισκοπές Καρυουπόλεως και Μαλ-
τσίνης που ανήκαν στη μητρόπολη Λακεδαιμονίας. 

Η επισκοπή Ζαρνάτας το 1811 προβιβάστηκε σε αρχιεπισκοπή και ο επίσκο-
πος αυτής Παρθένιος έγινε αρχιεπίσκοπος. Όταν το 1819 χήρευσε η αρχιεπισκο-
πή αυτή, τον Παρθένιο διαδέχθηκε ο αχιμανδρίτης της μητρόπολης Μονεμβασίας 
Γαβριήλ (κατά κόσμον Γεώργιος Φραγκούλης), ο οποίος ήταν ομοχώριος, από τη 
Μεγάλη Μαντίνεια, και συγγενής του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Καλαμάτας 
Χρύσανθου Παγώνη. Ο Σ. Β. Κουγέας παίρνοντας πληροφορίες από σιγίλλιο του 
1819 αναφέρει1736: «…η αρχιεπισκοπή Ζαρνάτας ένεκα του πολιτικού βαθμού, τον 
οποίο φέρει ο εις Ζαρνάτας εδρεύων ηγεμών της Μάνης Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης και ένεκα των αρετών αίτινες κοσμούσι τον νέον αρχιεπίσκοπον Ζαρνάτας 
Γαβριήλ, η Ζαρνάτα προάγεται υπό του ιερομάρτυρος πατριάρχου Γρηγορίου του 
Ε’ από αρχιεπισκοπής εις Μητρόπολιν Ζαρνάτας και ο νεοεκλεγείς και χειροτονη-
θείς αρχιερεύς Γαβριήλ τιτλοφορείται ιερώτατος μητροπολίτης Ζαρνάτας υπέρτι-
μος και έξαρχος  πάσης Μαΐνης». Στην επισκοπή Μαλτσίνης υπηρετούσε και ο τι-

1732. ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 28, έγγρ. της 5 Δεκεμβρίου 1824.
1733. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 62, έγγρ. 067 της 9 Μαρτίου 1825.
1734. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Εσωτ., φάκ. 52, έγγρ. 98 της 13 Ιουλίου 1823.
1735. Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Τάξις ιεραρχική των εν Πελοποννήσω Αγίων του Θεού εκκλησιών – Η 

μητρόπολις Ζαρνάτα και αι εν Μάνη επισκοπαί, Ερμούπολις 1922, σ. 13 κ.ε.
1736.  Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Συμβολαί εις την ιστορίαν και τοπογραφίαν της βορειοδυτικής Μάνης, 

Ελληνικά 3(1933)294 κ.ε.
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τουλάριος επίσκοπος Χαριουπόλεως Δανιήλ Κουλουφέκης από τον Κάμπο διότι ο 
Μαλτσίνης Ιερεμίας ήταν μεγάλης ηλικίας.

Κατά την επανάσταση ο Γαβριήλ υπήρξε φίλος των Μαυρομιχαλαίων από τους 
οποίους πιέστηκε και το 1825 με συλλειτουργούς δύο ακόμη επισκόπους χειροτό-
νησε αντικανονικά στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Κιτριών τρεις επισκό-
πους, τον επίσκοπο Μαΐνης Ιωσήφ Βουτικλάρη, τον επίσκοπο Πλάτσης Άνθιμο και 
τον επίσκοπο Μηλέας Ιωαννίκιο. Ακόμη το 1832 χειροτόνησε με συλλειτουργούς 
τον Μαΐνης και τον Μηλέας ένα νέο επίσκοπο Ανδρούβιστας, τον Προκόπιο Γκιου-
λέα1737. Η εκλογή αυτή καταγγέλθηκε στη Διοίκηση από τους αρχιερείς Ρέοντος 
και Πραστού Διονύσιο, Τριπόλεως Δανιήλ και Άρτης Πορφύριο. 

Οι χειροτονίες αυτές ήταν παράνομες και το 1833 κλήθηκε σε απολογία από 
την Ιερά Σύνοδο. Ο Γαβριήλ παραδέχθηκε το αντικανονικό των χειροτονιών, αλλά 
δικαιολογήθηκε ότι το επέβαλαν οι συνθήκες του πολέμου. Η Ιερά Σύνοδος τον 
καθαίρεσε της αρχιερωσύνης «ως σφετερισθέντα πατριαρχικά δικαιώματα», όπως 
και τον Προκόπιο Γκιουλέα αντικανονικά νεοεκλεγέντα στην επισκοπή Ανδρούβι-
στας. Με την ίδια απόφαση καταργήθηκε και η Μητρόπολη Ζαρνάτας. Την αυτή 
απόφαση επανέλαβε και τον επόμενο χρόνο η Ιερά Σύνοδος: «…ο Επίσκοπος Ζαρ-
νάτας Γαβριήλ καθαιρείται της χάριτος της αρχιερωσύνης και πάσης ιερατικής 
πράξεως και ενεργείας και εκπίπτει της επισκοπικής του θέσεως, αναγνωριζόμενος 
του λοιπού υπό το πρώτον βαπτιστικόν του όνομα Γεώργιος. Κανείς εκ των κληρι-
κών να μη συμφορέση ή συλλειτουργήση μετ’ αυτού, κανείς εκ των κοσμικών να 
μη τιμήση αυτόν ως αρχιερέα ή ασπασθή την χείαν του…».

Στην Γ΄ περίοδο η Ιερά Σύνοδος συγχώρησε το Γαβριήλ, ο οποίος έκτοτε λεγό-
ταν πρώην Ζαρνάτας και ιερουργούσε. Συγχώρησε ακόμη και τον Προκόπιο Γκιου-
λέα ο οποίος επανήλθε στον επισκοπικό θρόνο.

Μεσολαβητική προσπάθεια Μανιατών στα Αρκαδικά

Το καλοκαίρι του 1824 στην Αρκαδιά (Κυπαρισσία) υπήρχε αναταραχή και οι 
κάτοικοι δεν δέχονταν τις επιταγές της Κυβέρνησης. Δόθηκε εντολή από τη Διοί-

1737. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Η Αρδούβιστα-Ανδρούβιστα-Μεγάλη Χώρα, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 
13(1996)42-3. Ο θάνατος του Ανδρουβίστης Θεοκλήτου Μιχολινέα, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν εντο-
πίζεται χρονολογικά, προκύπτει από έγγραφο του Διονυσίου Μούρτζινου. Απευθυνόμενος σε ιεράρχη, 
πιθανώς στον Ανδρούσης Ιωσήφ, του γράφει: «Πανιερώτατε, Διά της παρούσης μου έρχομαι πρώτον να 
της δώσω τους μετά σέβας Προσκυνισμούς μου και επομενως να την ειδοποιήσω, ότι προ είκοσι ημέρας σχε-
δόν απέθανεν ο πνευματικός μου πατήρ και αδελφός Σας Θεοφιλέστατος Άγιος Ανδρούβιστας Θεόκλητος. 
Ως πλησιέστερος λοιπόν εις την καθέδραν και εκείνης της πενταμελούς επιτροπής της θρησκείας μας μέλος, 
σας ζητώ γνώμην και συμβουλήν, αν είναι συγχωρημένον να χειροτονήσωμεν κοινή γνώμη και ψήφω της 
επαρχίας μας διά να μην είναι χηρευάμενη. Κατά τούτο λοιπόν περιμένω ανυπομόνως την οδηγίαν σας διότι 
γνωρίζω ότι έχετε ιδέαν και δύνασθε αν θέλετε να μας συμβουλεύσετε ορθώς….». Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ 
181, έγγρ.254 της12 Δεκεμβρίου 1828.    
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κηση στον οπλαρχηγό Κώστα Χορμόβα να εισέλθει στην επαρχία αυτή. Παράλλη-
λα ετοίμασε τον Καρατάσο με 1000 και το Βάσσο Μαυροβουνιώτη με 500 να βα-
δίσουν εναντίον τους1738. Ο Δ. Μούρτζινος ανέλαβε μεσολαβητική προσπάθεια, η 
οποία φάνηκε αρχικά να επιτυγχάνει.

Σε αναφορά του, της 28 Αυγούστου, ο Δ. Μούρτζινος1739 έγραψε ότι πήγε πριν 
δύο ημέρες στο Νεόκαστρο και εκεί συνάντησε τους εκπροσώπους των αρκαδικών 
όπλων τον στρατηγό Μήτρο Αναστασόπουλο και τον Παπατζώρη. Συζήτησαν μαζί 
τα υπάρχοντα προβλήματα και συγκατένευσαν οι Αρκάδιοι στις επιταγές της Διοί-
κησης, οι οποίες ήταν: α) Να στείλουν παραστάτες στο Βουλευτικό, β) να δεχθούν 
έπαρχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να αναφέρουν απ’ ευθείας στη Διοί-
κηση τα παράπονά τους και γ) να αποδώσουν το ανήκον μέρος των εθνικών εισο-
δημάτων στις επιτροπές δημοπρασίας των εθνικών προσόδων. Όλες αυτές τις υπο-
χρεώσεις τις ανέλαβαν ενυπογράφως και ζήτησαν σε αντάλλαγμα να μην εισέλθει 
εκτελεστική δύναμη στην επαρχία τους1740.

Την 1 Σεπτεμβρίου η Διοίκηση1741 απευθύνθηκε στον Μούρτζινο και τον επαίνε-
σε για τον πατριωτισμό του και την προθυμία του στην διευθέτηση των προβλημά-
των της Αρκαδιάς. Μετά την υπόσχεση των Αρκαδίων ότι θα συμμορφωθούν στις 
εντολές της, η Διοίκηση ανέστειλε την εντολή προς τον Καρατάσο και το Βάσσο 
Μαυροβουνιώτη και αποφάσισε να αναθέσει άλλο έργο στον Κώστα Χορμόβα.

Με αναφορές του της 2 Σεπτεμβρίου ο Δ. Μούρτζινος1742 γνωστοποίησε στη Δι-
οίκηση, ότι στις πρόσφατες μάχες έξω από το κάστρο της Μεθώνης οι Αρκάδιοι 
πολέμησαν γενναία και είχαν απώλειες. Για τη μεσολαβητική του προσπάθεια ανέ-
φερε: «…Τούτο εποίησα, επιθυμών να εξομαλίζω τα ανώμαλα, οσάκις υπάρχει δυνα-
τόν, ησύχως και ιλαρώς· και να απορρίπτεται βία, όταν ισχύει η πειθώ…». Κατέληγε 
δε με τα ακόλουθα: «…Ταύτα πάντα προς υμάς ω εκλαμπρότατοι κατά χρέος μου πα-
τριωτικόν ανήγγειλα, ίνα μη τις διαβολή ή συκοφαντία κατά των αθώων Αρκάδων τα 
ώτα υμών προκαταλαβούσα, αναξίως υπερισχύση· ώστε η Διοίκησις ουδ’ όλως ακρό-
ασιν εις τας κατά τούτων ψευδολογίας απονέμουσα, μετά των αγαθών πατριωτών εις 
αυτούς συγκαταταξάτω· συνάμα δε και τας μητρικάς αυτής διαταγάς εις την Αρκαδί-
αν εκπέμπουσα».

1738. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. 031 (2922) της 1 Σεπτεμβρίου 1824. Στην παρένθεση οι παλαιοί 
αριθμοί.

1739. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. (2769) της 28 Αυγούστου 1824.
1740. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 24, έγγρ. 018 της 28 Αυγούστου 1824.
1741. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. 031 (2922) της 1 Σεπτεμβρίου 1824. Σε επιστολή, της 2 Σεπτεμβρί-

ου, του Π. Ταμχτζή προς το Νικ. Πονηρόπουλο αναφέρεται: «…Ο Μούρτζινος με τον πηγαιμόν του εις 
Νεόκαστρον ήνωσεν και ησύχασεν τους Αρκαδίους, τους ήνωσε προσέτι και με τους Γιατραίους, όπου είχον 
παλαιάν αντιπάθειαν…». ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 19, έγγρ. της 2 Σεπτεμβρίου 1824.

1742. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. (2936) και (2937) της 2 Σεπτεμβρίου 1824.
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 Σε άλλη του αναφορά ο Δ. Μούρτζινος1743 ζήτησε από τη Διοίκηση να στείλει 
ευχαριστήριο έγγραφο στον επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο, ο οποίος παρεκίνησε 
τους Αρκαδίους να ειρηνεύσουν.

Ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης1744 με αναφορά του, της 13 Σεπτεμβρίου 1824, 
γνωστοποίησε ότι συνετέλεσε στην ένωση των Αρκαδίων, διότι ήσαν διαιρεμένοι σε 
δύο αντίπαλα στρατόπεδα (ο Αθ. Γρηγοριάδης από τη μια πλευρά και από την άλλη 
οι Ντρέδες με το Μήτρο Αναστασόπουλο, το Δημήτριο Παπατσώρη κ.ά.) Ο Γαλά-
νης Κουμουνδουράκης έκανε ένα βήμα παραπάνω και υποσχέθηκε να τους πλη-
ρώσει η Διοίκηση όλους τους μισθούς τους από την αρχή των εκστρατειών τους. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου ο Δ. Μούρτζινος1745 ανέφερε στη Διοίκηση ότι δεν τηρήθη-
καν οι συμφωνίες, που έγιναν για την εκλογή παραστατών με το Γρηγόριο Μεθώ-
νης, το Μήτρο Αναστασόπουλο και τον Πρωτοπαπά Τζώρη (Παπατζώρη). «…Αλλά 
ο κύριος Τζώρης μετά μίαν ώραν την υπογραφήν του αθετήσας, κολωβά, ως βλέπετε, 
τα προς την Αρκαδίαν γράμματα περί της εκλογής των παραστατών έστειλεν». Ο Δ. 
Μούρτζινος δεν μπόρεσε, παρά τις προσπάθειές του, να τον μεταπείσει και πρότεινε 
στη Διοίκηση να στείλει ένα συνετό και έμπειρο άτομο, να επιστατήσει των εκλογών 
και να επικρατήσει το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα έπαιρνε τις περισσότερες ψήφους.

Σε αναφορά τού Αναγνωσταρά1746, από το Άργος της 17 Σεπτεμβρίου, αναφέ-
ρεται ότι ο έπαρχος Νησίου (Μεσσήνης) θεώρησε πολύ ευνοϊκή την παρουσία του 
Κώστα Χορμόβα στην Αρκαδία και θα πρέπει να παραμείνει, διότι η απομάκρυνσή 
του θα φέρει μεγάλες δυσκολίες. 

Ο Δ. Μούρτζινος1747 θέλησε να ενώσει τα σώματα των Αρκαδίων και Λακεδαι-
μονίων, που τους χώριζαν παλαιά πάθη και αίμα, και έγραψε μαζί με τον Παναγιώ-
τη Γιατράκο στο Μήτρο Αναστασόπουλο να συναντηθούν στο Νησί. Αργότερα ο 
Μήτρος Αναστασόπουλος δήλωσε σε γράμμα του προς τον Παναγιώτη Γιατράκο 
ότι αυτός ήταν σύμφωνος να αγαπηθούν1748.

Σε επιστολή του ο Γρηγόριος Δικαίος, από τις 29 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι ο Γα-
λάνης Κουμουνδουράκης θα πήγαινε στη Διοίκηση, για να κάνει γνωστές τις υπάρ-
χουσες ανάγκες1749.

Ο Νικ. Πονηρόπουλος1750 στις 30 Οκτωβρίου έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη, 
που βρισκόταν στην Ύδρα, ότι οι υποθέσεις της Αρκαδίας είχαν ευνοϊκή εξέλιξη και 
ότι ένας από τους παραστάτες που ήλθαν από την Αρκαδία ήταν δικός του.

1743. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. 127 (3017) της 5 Σεπτεμβρίου 1824.
1744. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 23, έγγρ. 035 της 13 Σεπτεμβρίου 1824.
1745. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 23, έγγρ. 041 (3300) της 14 Σεπτεμβρίου 1824.
1746. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 23, έγγρ. 090 της 17 Σεπτεμβρίου 1824.
1747. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 144, αριθ. εγγρ. 447 (423)
1748. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 145, αριθ. εγγρ. 450 (426)
1749. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Γ .́, σ. 338.
1750. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ .́, σ. 332.
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Διαφορετικά όμως φαίνονται τα πράγματα σε επιστολή του Δ. Μούρτζινου1751, 
της 30 Οκτωβρίου, προς τον Παναγιώτη Γιατράκο, όπου αναφέρονται τα ακόλου-
θα: «…Σας ειδοποιώ προσέτι ότι σήμερον εγύρισεν από την Αρκαδίαν ο Αντιστράτη-
γος Πιέρος Βοϊδής, όστις με λέγει ότι ανταμώθη με τον στρατηγόν Μήτρον (Αναστα-
σόπουλον) και λοιπούς Αρκαδίους εις του Μπούγα (Καλιρρόη) και ωμίλησαν πολλά 
δια να καταπαύσουν ταύτην την φωτίαν, αλλά εστάθη αδύνατον. Τελευταίον τους εί-
πον ότι να αφήσουν να έμβη εις την Αρκαδίαν ο στρατηγός Νικήτας Δικαίος, ο στρα-
τηγός Γαλάνης (Κουμουνδουράκης) και ο αντιστράτηγος Πιέρος Βοϊδής με εκατό 
στρατιώτας, αλλά και τούτο δεν εδέχθησαν, συμπέρανε λοιπόν που θέλει καταντήσει 
το πράγμα·…. Ο στρατηγός Γαλάνης απ’ εκεί εξεκίνησε κατ’ ευθείαν δια Ναύπλιον1752, 
του εδόθησαν δε και γράμματα από τον Αρχιμανδρίτην προς την Διοίκησιν, δια να με 
διατάξη να στρατολογήσω κατά των Αρκαδίων με χιλίους Σπαρτιάτας, και με τα χρή-
ματα επί χείρας…».

Την 1 Νοεμβρίου αναφέρεται ότι ο Γρηγόριος Δικαίος1753 διαίρεσε το στρατό 
του σε τρεις στήλες, α) δεξιά ο Χ΄́ Ηλίας Βούλγαρης, β) στο κέντρο ο ίδιος και γ) 
αριστερά ο Μακρυγιάννης και χτύπησε τους Αρκαδίους στους Λάκκους και τους 
ανάγκασε να περιοριστούν στους Κωνσταντίνους, που είναι οχυρή θέση. Αρχικά 
φάνηκε ότι οι Διοικητικοί επικρατούσαν. Ήρθαν όμως σε βοήθεια των Αρκαδίων 
ο Κανέλλος Δεληγιάννης με τον Πάνο Κολοκοτρώνη, τον Παπατσώνη και τον Αθα-
νάσιο Γρηγοριάδη και τους έτρεψαν σε φυγή1754. Αναφέρεται1755 επίσης σε επιστολή 
της 2 Νοεμβρίου για τους Αρκάδιους ότι: «…ενώ ήσαν έτοιμοι να υποκύψουν και να 
δεχθούν την εκτελεστική δύναμιν, ο Λόντος και Νοταράς και άλλοι τους έγραψαν να 
κρατήσουν· δια τούτο και άνοιξε τουφέκι· πλην οι εδικοί μας τους έδιωξαν από τας 

1751. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 006 (Αρχ. Π. Γιατράκου), έγγρ. 434 της 30 Οκτωβρίου 1824. Α θ. 
Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 146, αριθ. εγγρ. 458 (434).

1752. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 50, έγγρ. 096 και 125 της 24 Ιανουαρίου 1825. Λογαριασμός για 30 άνδρες 
που πήγαν μαζί του στο Ναύπλιο από 10 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου 1824. Στα μέσα Φεβρουαρίου 
ο Γρηγόριος Δικαίος ανέφερε στο Εκτελεστικό ότι ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης πήγε να πείσει τους 
Αρκαδίους, αλλά δεν μπόρεσε να επιτύχει. Στη συνέχεια τον έστειλε να ενημερώσει τη Διοίκηση για τα 
διατρέξαντα. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, εγγρ. 19-24 Φεβρουαρίου 1824.

1753. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ .́, σ. 340. Μεταξύ των αγωνισθέντων στο πλευρό του Γρ. Δικαίου ήταν 
και ο στρατηγός Κώστας Μπούρας από τους Κωνσταντίνους, του οποίου οι αντιδιοικητικοί έκαψαν το 
σπίτι. Στις 25 Φεβρουαρίου 1825 το Εκτελεστικό με αναλγησία έγραψε προς το Υπουργείο των Εσωτε-
ρικών, να πει στον στρατηγό που ζητεί να αποζημιωθή για τα όσα του πήραν και για το σπίτι που του 
έκαψαν: «…ότι η Διοίκησις μέχρι τούδε δεν ελαβε μέτρα περί των τοιούτων αποζημιώσεων, και οποία, οπό-
ταν λάβη, θέλει λάβη γενικώς δι’ όλους τους ζημιωθέντας». ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 56, έγγρ. 29 της 25 
Φεβρουαρίου 1825. Στις 25 Μαρτίου 1825 το Υπουργείο των Εσωτερικών διέταξε τον έπαρχο Φαναρίου 
να επιστραφούν τα πράγματα που πήραν οι Φαναρίτες από τους κατοίκους των Κωνσταντίνων. ΓΑ Κ, Υπ. 
Εσωτ., φάκ. 61, έγγρ. της 25 Μαρτίου 1825.

1754. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 341-2. Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 131.
1755. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Γ .́, σ. 338.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 455

θέσεις των…». Σε άλλη επιστολή του Γρ. Δικαίου1756 αναφέρεται ότι σε βοήθεια των 
«εναντίων» πηγαίνουν ο Θ. Κολοκοτρώνης και ο Κανέλλος Δεληγιάννης.

Ο Ιω. Κωλέττης1757 σε επιστολή του, της 4 Νοεμβρίου, προς τον Γεώργιο Κου-
ντουριώτη ανέφερε: «…Δια να καταδαμασθώσιν οι Αρκάδιοι ενεκρίθη να σταλώσι 
άλλοι χίλιοι στρατιώται από το Άργος υπό την οδηγίαν του καλού στρατηγού Βάσσου 
(Μαυροβουνιώτη)· διετάχθησαν και ο Μούρτζινος με τον Βοϊδήν, λαμβάνοντες υπό 
την οδηγίαν των επτακοσίους στρατιώτας, να εισβάλουν εις την Αρκαδίαν από τρία 
διάφορα μέρη…».

Ο Δ. Μούρτζινος1758 έγραψε στον Π. Γιατράκο στις 9 Νοεμβρίου και ανέφερε τα 
ακόλουθα: «…Δεν περιγράφεται του Αρχιμανδρίτη η φυγή και καταισχύνη, οπού από 
τους εναντίους έλαβεν …. Ηκούσαμεν ότι επέρασεν εις τα Πισινά χωρία (χωριά της 
Αλαγονίας) και υπάγει δια Ναύπλιον…».

Με αναφορά του προς το Εκτελεστικό, της 9 Νοεμβρίου, ο Δ. Μούρτζινος1759, 
Α. Κουμουνδουράκης και Π. Βοϊδής από Καλαμάτα έκαναν γνωστά τα ακόλουθα: 
«Κατά την 19 του λήξαντος Οκτωβρίου μάς ενεχειρίσθησαν διαταγαί παρά του εξοχ. 
Υπουργού των Πολεμικών, του Σ: τούτου Σώματος διατάττουσαι ημάς να λύσωμεν το 
κατά την πολιορκίαν Κορώνης στρατόπεδον, όπερ και αμέσως κατά τας 22: του αυτού 
επέστρεψεν εις τα ίδια. Αίφνης λοιπόν και παρ’ ελπίδα πληροφορούμεθα συγχρόνως 
δια φήμης το κατά την Αρκαδίαν κίνημα του εξ: υπουργού των Εσωτερικών, την δ’ αι-
τίαν αγνοούμεν, διότι οι Αρκάδιοι προ πολλού μέσον εμού και πολλών άλλων καλών 
πατριωτών δι’ αναφοράς των προς την Διοίκησιν υπέκλιναν τον αυχένα, εδέχθησαν 
τον έπαρχόν των, έπεμψαν τους παραστάτας των, τα εθνικά εισοδήματα έμελλε να 
πληρώσουν, και εν ενί λόγω το εσωτερικόν αυτής εχαίρετο μίαν άκραν ησυχίαν. Εις 
μάτην ηγωνίσθην δια να καταπαύσω τούτο το ολέθριον κακόν με την εξαποστολήν 
των στρ. Γαλάνη Κουμουνδουράκη1760 και Π. Βοίδή, διότι μήτε οι Αρκάδιοι έδιδον πί-
στιν, μήτε ο Αρχιμαδρίτης επέστρεφε χωρίς να πατήση τα χώματα της Αρκαδίας, και 
να εισέλθη εις την πρωτεύουσαν, και τέλος τούτων ούτως εχόντων ήρχισεν η μάχη, 
της οποίας τα κακά αποτελέσματα έκαστος συνετός προέβλεπεν.

»Αν η υπερτάτη Διοίκησις εσκόπευε να κάμη τούτο το κίνημα μοι φαίνεται ότι ήτο 
συμφερώτερον πρώτον να μην διαλύση το κατά την πολιορκίαν Κορώνης στρατόπε-

1756. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 352.
1757. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ .́, σ. 347.
1758. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τομ. Β́ , σ. 147, αριθ. εγγρ. 463 (439).
1759. ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 36, έγγρ. 114 της 9 Νοεμβρίου 1824.
1760. Σε μεταγενέστερο χρόνο το Υπουργείο των Εσωτερικών, με το υπ’ αριθ. 504 έγγραφό του προς 

το Εκτελεστικό, ανέφερε για τον Γαλάνη Κουμουνδουράκη τα ακόλουθα: «…ο ρηθείς στρατηγός εστάλθη 
παρά του υπουργού προς τους Αρκαδίους δια να τους πείση με λόγον και τους κοινολογήση τους κοινοφελείς 
σκοπούς του υπουργείου, αλλ’ αφού απήλθε εκεί, και δεν εμπόρεσε να τους πείση, επέστρεψε και εστάλθη 
αμέσως παρά του υπουργού ενταύθα προς την Διοίκησιν δια να κοινολογήση τα αντιδιοικητικά φερσίματα 
των Αρκαδίων και να ταχύνη την προς τον υπουργόν στρατιωτικήν βοήθειαν…». ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 55 
από 19-24 Φεβρουαρίου 1825.
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δον, και δεύτερον να προϊδεάση και εμέ, ίνα αν οι Αρκάδιοι δεν υπέκλιναν τον αυχέ-
να των εις τας διαταγάς της Σ. Διοικήσεως ως και πρότερον κατά τας αναφοράς των, 
υποχρεώσωμεν αυτούς δια των όπλων, ει δε πάλιν και έκλιναν ήτο πάντη άχρηστος η 
στρατολογία. Μ’ όλα ταύτα δεν έλλειψα πάλιν να αναφερθώ προς την Σ. Διοίκησιν, 
προς τα μέλη αυτής, εν ταυτώ και προς τον Αρχιμανδρίτην, δια να λάβω τας αναγκαί-
ας οδηγίας και να κινηθώ όπου διαταχθώ, και με όσους θέλουσιν, ουδεμιάς δ’ αποκρί-
σεως τούτων εν καιρώ έτυχον, ει μη μονον προς τον Αρχιμανδρίτην, όστις με διέτατ-
τεν, ίνα εις μεν το Νησί πέμψω πεντήκοντα στρατιώτας, ενταύθα δε εις Καλαμάταν 
εκατόν δια κάθε απευκταίον.

»Ταύτα πάντα αμέσως εβάλθησαν εις πράξιν, διότι ούτως το εκάλη η χρεία, και 
αμέσως εστρατολόγησα διακοσίους ογδοήκοντα, εκτός των εξήκοντα της πολιταρχίας 
της Καλαμάτας, διότι έβλεπα την περίστασιν και τον αριθμόν ανίκανον εις το να απα-
ντήση αν τι απευκταίον συμβή. 

»Κατά την 8 του τρέχοντος ου μικρόν ηπορήσαμεν δεχθέντες νέας ξηράς διαταγάς 
παρά του εξοχ: υπουργού των Πολεμικών δια να εκστρατεύσωμεν κατά των Αρκαδί-
ων, όχι όσον διότι δεν ανέφερε παντάπασιν πόθεν να εξοικονομηθώσιν αι ζωοτροφίαι 
των, μισθοί και λοιπά παρεπόμενα του πολέμου. Μ’ όλον τούτο τις η ωφέλεια, οπού 
τα στρατεύματα μετά του Αρχηγού των διεσκορπίσθησαν εδώ και εκεί από τους γνω-
στούς σας υπεναντίους, και πλέον εις μάτην οποίον κίνημα και αν ηδυνάμεθα να κά-
μωμεν εκ μέρους μας…».

Ο Γεωργάκης Γιατράκος, ο οποίος δεν θα ήταν ενήμερος του πολέμου εναντίον 
των Αρκαδίων, είχε γράψει επιστολή στις 9 Νοεμβρίου στον Κώστα Χορμόβα να 
μην κινηθεί. Μετά από πρόσκληση που έλαβε, θα πήγαινε να συναντηθεί με τον 
Ζαΐμη, τον Λόντο, τον Δεληγιάννη και τον Κολοκοτρώνη1761.

Σε μια επιστολή, της 28 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτης Γιατράκος1762 έγραψε στον 
Δ. Μούρτζινο για την επέμβαση του Γρηγορίου Δικαίου στην Αρκαδία, όπου ανα-
φέρεται. «…και τέλος πόσον έβλαψεν το κίνημα του Αρχιμανδρίτου…».

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1763 σε αναφορά του προς τη Διοίκηση της 21 Δεκεμ-
βρίου έγραψε τα ακόλουθα: «…Από τα εσχάτως κινηθέντα κατά την Μεσσηνίαν δεν 
ημπορώ να συμπεράνω, παρά ότι εις την Σεβ: Διοίκησιν δεν παρεστάθησαν τα πράγ-
ματα ως υπήρχον τω όντι. Με φαίνεται κατά την εμήν κρίσιν, ότι αν ήτο Διοίκησις, 
ήτις εμπιστεύθη εις τον εξοχώτατον υπουργόν των πολεμικών και στρατηγόν Μούρτζι-
νον και εις εμέ την αρχηγίαν της κατά την Μεσσηνίαν εκστρατείας, ήθηλε μας ερωτή-
σει και επομένως να πληροφορηθή την αληθή κατάστασιν των πραγμάτων, και ήθελε 
μας διατάξη πληροφορηθείσα όσα ενέκρινεν ότι απαιτούνται δια την αρμονίαν των 
πραγμάτων του Μεσσηνιακού κόλπου. Στοχάζομαι λέγω ότι όλα των αυτών επαρχιών, 
ήθελε οικονομηθούν εκ πολλού, και ήθελον είναι υπό την οδηγίαν της Σεβ: Διοικήσε-

1761. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 180.
1762. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τομ. Β́ , σ. 151, αριθ. εγγρ. 471 (447).
1763. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 47, έγγρ. 010 της 21 Δεκεμβρίου 1824.
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ως, και ίσως δεν εκαταντούσε το εσωτερικόν της πατρίδος εις την παρούσαν αθλιότη-
τα, ή και αν εκινείτο τίποτε γρήγορα εδιωρθώνετο. Αυτό μ’ είναι εντυπωμένον εις την 
ιδέαν μου, και με φαίνεται να μην είμαι και λανθασμένος…. 

»Η Σεβ: Διοίκησις είδε αν ωφέλησα ή όχι, κατά την Μεσσηνίαν, είδεν ότι οι παρα-
στάται της Μεσσηνίας εστάλθησαν, εσυστήθη αρμονία, μετά την εκεί μετάβασίν μας, 
αντί της εσχάτως ανωμαλίας οπού επεκράτη, και οι πολεμικοί αυτής ότι οι μεν (2α 
σελ.) υπέκλιναν υπό τας οδηγίας της, οι δε ήσαν έτοιμοι να έλθουν εις τα νεύματά 
της, μ’ ένα λόγον είδεν την προθυμίαν μου εις την δούλευσιν της πατρίδος, και ότι δεν 
φρονώ δι’ εμαυτόν άλλο παρά εις αρμονίαν και δικαιοσύνην και ειρήνην να είναι τα 
πράγματα της πατρίδος και εγώ να είμαι ο ελάχιστος των πατριωτών…».

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης στο Εκτελεστικό

Στις 9 Νοεμβρίου παραιτήθηκε από το Εκτελεστικό ο Ασημάκης Φωτήλας, δι-
ότι, όπως ανέφερε, δεν μπόρεσε να σταματήσει τον επερχόμενο εμφύλιο πόλεμο. 
Με βιασύνη οι Διοικητικοί εξέλεξαν την ίδια ημέρα νέο μέλος του Εκτελεστικού 
τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη1764, για να μπορούν να έχουν απαρτία στις συνεδρι-
άσεις τους. Ακόμη αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς κύκλους1765: «…Εν τοσούτω 
διά να μη μείνη το Εκτελεστικόν ατελές και στάσιν εις τας εργασίας, ο κύριος Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης  αδελφός του Μπέη, επιτροπικώς δε ο κύριος Σπηλιωτάκης. 
Όλα αυτά η ανάγκη μας εβίασε να συγκατανεύσωμεν, διότι και άλλον υποκείμενον εις 
τον πρόχειρον δεν ευρίσκετο και πλέον ο Θεός να τα φέρει δεξιά». 

Την ημέρα της εκλογής τού νέου μέλους του Εκτελεστικού ο Ιω. Κωλέττης 
έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη, ότι στο Ναύπλιο ήταν ο Τζανετάκης Γρηγοράκης 
και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν από την εκλογή τού 
Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη1766.

Ο Γεώργιος Κουντουριώτης μετά από δύο ημέρες έγραψε τους φόβους του για 
την εκλογή αυτή στον αδελφό του Λάζαρο1767: «…Κάλλιστον έργον έπραξεν το σεβα-
στόν Βουλευτικόν αντικαταστήσαν αντί του λαθραίως αποσκιρτήσαντος τον κύριον 
Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην· δεν μας είναι όμως εντελώς γνωστόν αν ο αυτάδελφός 
του μετέβαλε τω όντι γνώμην και εναντιοφρονεί με τους εξ αυτών των αποτελεσμά-
των συμπεραινομένους αντιπατριώτας, και δεν πρέπει να μείνη ανερεύνητον το πράγ-
μα, του οποίου η ανακάλυψις ευχαριστεί και την ιδικήν μου περιέργειαν, αν δια της 
ευγενείας σας μοι γένη γνωστή…».

1764. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 39.
1765. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ ,́ σ. 356-7. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. 

Β́ , σ. 152
1766. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 358-9.
1767. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π.,, τόμ. Γ ,́ σ. 374-5.
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Οι τελικές συγκρούσεις του εμφυλίου πολέμου

Στις αρχές Νοεμβρίου 1824 εκδόθηκαν διαταγές στρατολογίας1768 για τον 
Αθανασούλη και Γαλάνη Κουμουνδουράκη, τον Διονύσιο Μούρτζινο και τον 
Πιέρο Βοϊδή προκειμένου να βαδίσουν εναντίον της Αρκαδίας (Κυπαρισσίας). 
Ακολούθησαν και άλλες ανάλογες διαταγές στις 4 Νοεμβρίου και μετέπειτα.

Από έναν αχρονολόγητο λογαριασμό1769, ο οποίος κάλυπτε το χρόνο από τις 14 
Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 1824 και εγκρίθηκε αργότερα, φαίνεται ποίος 
οπλαρχηγός και πόσους στρατιώτες διέθετε για την ευταξία της Μάνης και το πο-
σόν που πληρώθηκε. Ίσως ήταν ένα δώρο που χορηγήθηκε, επειδή επρόκειτο να 
γίνει η εκστρατεία εναντίον των αντικυβερνητικών, οι οποίοι πολιορκούσαν την 
Τριπολιτσά. Ίσως ποτέ δεν εξοφλήθηκε.

Στις 4 Νοεμβρίου ο Ιω. Κωλέττης1770 από το Ναύπλιο έγραψε στον Γεώργιο 
Κουντουριώτη, που βρισκόταν στην Ύδρα, ότι για να ηρεμήσει η κατάσταση στην 
Αρκαδιά (Κυπαρισσία), πρέπει να στείλουν το στρατηγό Βάσσο με χίλιους στρατι-
ώτες και παράλληλα τον Μούρτζινο και τον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη με επτα-
κόσιους στρατιώτες να εισβάλουν στην Αρκαδιά από τρία διαφορετικά μέρη.

Σε επιστολή του Δ. Μούρτζινου1771 προς τον Παναγιώτη Γιατράκο, της 9 Νοεμ-
βρίου, αναφέρονται οι απειλές των αντιδιοικητικών στους κατοίκους της Μεσσηνί-

1768. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 37, έγγρ. 042, 082, 083, και 109 της 4 Νοεμβρίου κ.ε.
1769. «Λογαριασμός των αρχηγών των διορισθέντων δια την ευταξίαν την εσωτερικήν της Σπάρτης 

με τους υπό την οδηγίαν των στρατιωτών ως ακολούθως δείκνυται, από 14 Νοεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 
(1824)

Κατ’ επεξεργασίαν του υπουργού των πολεμικών.
Στρατιώται 200 ο καπετάν Ιωάννης Μαυρομιχάλης από 14 Νοεμβρίου έως 14
       Δεκεμβρίου διά μισθόν προς εικοσιπέντε γρόσια.   γρ: 5000
    »      » 160  ο στρατ. (Διονύσιος) Μούρτζινος » 4000
    »      » 150  ο στρατ. Τζανετάκης (Γρηγοράκης) » 3750
    »      » 100  οι στρατ. Αθαν. και Γαλάνης Κουμουνδουράκης » 2500
    »      » 60  ο καπετάν Νικόλαος Χρηστέας » 1500
    »      » 20  ο στρ. Χριστόδουλος Καπετανάκης » 500
    »      » 30  ο στρατ. Παναγιώτης Γιαννέας (Καπετανάκης) » 750
    »      » 10  ο αντιστρ. Σταυριανός (Καπετανάκης) » 250
    »      » 10  ο καπετάν Παναγιωτάκης Πιερέας (Καπετανάκης) » 250
    »      » 20  ο χιλίαρχ. Θανασούλης Νικολακάκης (Καπετανάκης) » 500
    »      » 25  ο στρατ. Παναγιωτάκης Καβαλιερέας » 625
    »      » 25  ο αντιστρ. Δημητράκης Καβαλιερέας » 625
    »      » 25  ο καπετάν Πανάγος Κυβέλος » 625
    »      » 25  ο αντιστρ. Παναγιωτάκης Ντουρέας (Ντουράκης) » 625
    »      » 100  ο καπ. Δημητράκης Γρηγοράκης (Τσιγκουράκος) » 2500
    »      » 40  οι στρατ. και αντιστρ.(Πιέρος και Νικόλαος) Βοϊδής » 1000
Σύνολον 1000  25000
 ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 43, έγγρ. 027, αχρονολόγητο.
1770. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, Αθήνα 1922, τόμ. Γ ,́ σ. 347.
1771. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Κ 006, έγγρ. 439 της 9 Νοεμβρίου 1824. Α θ. 
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ας, οι οποίοι ήθελαν να συνεργασθούν με τον Παπαφλέσσα: «…οι Ανδρέηδες, Δελη-
γιανναίοι και Κολοκοτρώνης έβγαλαν προκηρύξεις εις όλα τα χωρία της Μεσσηνίας, 
ότι όποιο χωρίον δεχθή τον παπά Φλέσα, ή κανείς του δώσει τροφάς ή τον υπερασπι-
στή ή του γένη βοηθός και τα εξής, και δεν του εναντιωθή ως ηξεύρει κατά την προκή-
ρυξίν μας, θέλει κατακαή αυτό το χωρίον και θέλει αφανισθή εξ ολοκλήρου η φαμελιά 
και οικογένεια οπού δεν ακολουθήσει κατά την προκήρυξιν. Και κατά την προκήρυξίν 
τους ο σκοπός τους είναι δια να κροτήσουν γενικήν συνέλευσιν…».  

Από την άλλη πλευρά το Εκτελεστικό, στις 10 Νοεμβρίου, έγραψε στον Πανα-
γιώτη Γιατράκο τα ακόλουθα1772: «…σπεύδει να σας ειδοποιήση όσα οι εχθροί των 
νόμων και της πατρίδος εκ νέου κινούσι και μηχανεύονται, η ακαρδία (;Αρκαδία) ορ-
γανισμένη από τοιούτους κακόφρονας έρριψεν τέλος πάντων το προσωπείον, και με 
τα άρματα εις τας χείρας κηρύττεται απειθής εις τους νόμους και εις τας διαταγάς της 
Διοικήσεως, η Καρύταινα άνοιξε ντουφέκι, Καλάβρυτα, Βοστίτζα και λοιπά ευρίσκο-
νται εις βρασμόν. Αρχηγοί του τραγικού τούτου δράματος αναφαίνονται ο στρατηγός 
Λόντος, Ζαΐμης, Δεληγιανναίοι, Κολοκοτρώνης και λοιποί. Απόστολοι τούτων περιέρ-
χονται εις κάθε πόλιν και επαρχίαν και παρασύρουν τους απλουστέρους εις τους μα-
κρούς των σκοπούς. Οι σκοποί τους είναι να ανατρέψουν τους νόμους και την Διοίκη-
σιν και να ενθρονίσουν την ανομίαν και δεσποτισμόν εις τους τόπους των. Η Διοίκησις 
έλαβε καθ’ όλην την έκτασιν  ανάλογα μέτρα. Αφού ματαίως εμεταχειρίσθη λόγους 
και πειθώ εις σωφρονισμόν των ακάρδων (;Αρκάδων), εβιάσθη τέλος πάντων να τους 
χρεώση με εκτελεστικήν δύναμιν, η οποία με την ευχήν της πατρίδος ευοδούται, κα-
θώς ελπίζεται και περί των λοιπών με την συνδρομήν και υπεράσπισιν των καλών πα-
τριωτών…».

Στις 12 Νοεμβρίου το Εκτελεστικό1773 ζήτησε από το Υπουργείο του Πολέμου να 
εκδώσει διαταγή στρατολογίας εκατό ανδρών στον Ηλία Σαλαφατίνο με αντικειμε-
νικό σκοπό να καταλάβει τη θέση του Βαλτετσίου ή της Σιλίμνας. Παράλληλα τον 
ίδιο καιρό η Κυβέρνηση μοίραζε προαγωγές1774 και χρήματα1775, για να προσελκύσει 
αγωνιστές στο πλευρό της. Ακολούθησαν διαταγές στρατολογίας1776 για την Αρ-
καδία στο Διονύσιο Μούρτζινο-Τρουπάκη, τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, τον 
Τζανετάκη Γρηγοράκη και τον Παναγιώτη Καβαλιεράκη-(Φωκά) από την  Καρυ-
ούπολη. Επίσης για την Αρκαδία η Διοίκηση έστειλε διαταγή στρατολογίας στις 14 
Νοεμβρίου στον Χριστόδουλο Καπετανάκη1777. Στις 15 Νοεμβρίου με νεότερη δια-

Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 147, έγγρ. 463 (439).
1772. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Π. Γιατράκου), φάκ. Κ 006, έγγρ. 440 της 10 Νοεμβρίου 1824. Α θ. 

Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 148, έγγρ. 464 (440). Πρόκειται περί αντιγράφου.
1773. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 38, έγγρ. 170 της 12 Νοεμβρίου 1824.
1774. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (Αρχ. Σταυριανού Καπετανάκη), φάκ. Κ 096, έγγρ. 13 Νοεμβρίου 1824. 

ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 38, έγγρ. 014 της 13 Νοεμβρίου 1824.
1775. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 38, έγγρ. 149 της 7 Νοεμβρίου 1824.
1776. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 39, έγγρ. 028 της 13 Νοεμβρίου 1824.
1777. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Καπετανάκη (1), έγγρ. 5 της 14 Νοεμβρίου 1824.
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ταγή1778 ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης μαζί με τον Τζανετάκη Γρηγοράκη, τον 
Δημητράκη Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη και τον Δημητράκη Καβαλιεράκη θα έπρεπε 
να κατευθυνθούν προς την Τρίπολη. Ακόμη στις 3 Δεκεμβρίου εκδόθηκε διαταγή 
στρατολογίας 50 ανδρών για τον Παναγιώτη Γιαννέα Καπετανάκη1779. Τέλος στον 
Μπεηζαντέ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη1780 η διαταγή στρατολογίας διακοσίων στρα-
τιωτών πήγε αργότερα και στον Τζανετάκη Γρηγοράκη1781 η διαταγή στρατολογίας 
της 12 Δεκεμβρίου για εκατό πενήντα στρατιώτες έφθασε στις 21 και απάντησε ότι 
μετά τα Χριστούγεννα, στις 28 του μηνός, θα εκστρατεύσει στην Τριπολιτσά.

Στην περιοχή της Τριπολιτσάς είχαν αρχίσει οι συγκρούσεις. Οι δυνάμεις του 
υποστηρικτού της κυβέρνησης Κουντουριώτη, Βάσσου Μαυροβουνιώτη, προω-
θούντο προς την Τρίπολη που κατείχαν οι Διοικητικοί, τους οποίους πολιορκούσαν 
οι αντιδιοικητικοί. Στις 12 Νοεμβρίου σε μια από αυτές τις συγκρούσεις σκοτώ-
θηκε ο Πάνος Θεοδ. Κολοκοτρώνης. Το γεγονός αυτό παρέλυσε τον πατέρα του, ο 
οποίος έκτοτε ουσιαστικά παραιτήθηκε από κάθε ενεργό δράση.

Το Εκτελεστικό1782 στις 13 Νοεμβρίου αποφάσισε να στείλει ένα από τα μέλη 
του στην Τρίπολη με σκοπό να επιστατεί στις επιχειρήσεις. Στη θέση αυτή αποφά-
σισαν να τοποθετήσουν τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη θεωρούντες ότι «…η πα-
ρουσία του οποίου αναμφιβόλως θέλει ταράξει τα σχέδια των αντιδιοικητικών…».

Στις 23 Νοεμβρίου άρχισε η εισβολή των Ρουμελιωτών στην Πελοπόννησο. Ο 
Κουντουριώτης με το πείσμα του, ο Μαυροκορδάτος με τα φαναριώτικα ύπουλα 
τεχνάσματά του και ο Κωλέττης με την αληπασαλήτικη ατιμία του έφεραν τους 
Ρουμελιώτες, όχι για να επιβληθούν πολιτικών αντιπάλων, αλλά για να τιμωρήσουν 
σκληρά τους Πελοποννησίους με λεηλασίες και καταστροφές.

Στις 28 Νοεμβρίου το Βουλευτικό συζήτησε για τις καταχρήσεις Μανιατών 
στην Καλαμάτα και τα γειτονικά χωριά της, αποφάσισε δε να ζητήσει από το Εκτε-
λεστικό να λάβει μέτρα1783.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης με επιστολή του, της 28 Νοεμβρίου, απευθύνθηκε στους 
κατοίκους της Καρύταινας, από τους οποίους ζήτησε να κινηθούν εναντίον των Κυ-
βερνητικών. Μεταξύ των άλλων έγραψε1784: «…όλαι αι επαρχίαι της Πελοποννήσου 
εκινήθησαν με τα όπλα εις τας χείρας εναντίον των αληθινών εχθρών της πατρίδος 
και του κοινού συμφέροντος…». Δεν βρήκε όμως ανταπόκριση, αφού ακόμη και μέ-
ρος των συγγενών του τον είχαν εγκαταλείψει ή τους είχε διώξει από κοντά του με 
τη συμπεριφορά του.

1778. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 37, έγγρ. 056 και 057 της 15 Νοεμβρίου 1824.
1779. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 41, έγγρ. 061 της 3 Δεκεμβρίου 1824.
1780. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 45, έγγρ. 024 της 23 Δεκεμβρίου 1824.
1781. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 47, έγγρ. 070 της 22 Δεκεμβρίου 1824.
1782. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Γ. και Λ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ ,́ σ. 379-381.
1783. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 39, έγγρ. 081 της 28 Νοεμβρίου 1824.
1784. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Υπ. Πολ., φάκ. 25, έγγρ. 204 της 28 Νοεμβρίου 1824.
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Στις 29 Νοεμβρίου ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης1785 από το Ξηροκάμπι 
έγραψε στον καπ. Γεωργάκη Αντ. Γρηγοράκη ότι επίκειται η εκστρατεία των κυβερ-
νητικών δυνάμεων προς την Τριπολιτσά, στην οποία θα συμμετείχε και ο αδελφός 
του Παναγιώτης Αντ. Γρηγοράκης.

Ο Παναγιώτης Γιατράκος1786 έγραψε στις 7 Δεκεμβρίου στον Ιωάννη Καράπαυ-
λο, αρχηγό των όπλων της Κορώνης, ότι επρόκειτο να εκστρατεύσει ο αδελφός του 
Γεώργιος με τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη στην Τριπολιτσά, όπου έφθασαν με 
600 στρατιώτες στις 16 Δεκεμβρίου1787.

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος1788, ο οποίος βρισκόταν στο Άργος με τη συνοδεία του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, από τις 12 Νοεμβρίου έλαβε διαταγή στρατολογίας και 
στις αρχές Δεκεμβρίου με 78 άνδρες βάδισε προς την Τρίπολη με σκοπό να κατα-
λάβει το Βαλτέτσι ή τη Σιλίμνα. Την περιπέτειά του περιγράφει σε αναφορά του, 
της 17 Δεκεμβρίου, από την Τριπολιτσά1789: «… αλλ’ επειδή και τα αντιδιοικητικά 
στρατεύματα επολιόρκουν την Τρίπολιν, προκαταλαβόντα όλας τας θέσεις, δεν ηδυ-
νήθην να προκαταλάβω θέσιν τινά ή τέλος να εισέλθω εις Τρίπολιν και με όλην την 
προφύλαξίν μου ενέπεσον εις τας χείρας των, υπό των οποίων κρατηθείς εσυρόμην ως 
αιχμάλωτος ένθεν κακείθεν· περιφερόμενος και περιφρονούμενος μετά των στρατιω-
τών μου· Όθεν μη υποφέρων ταύτα μετά μεγάλων δυσκολιών και κινδύνων εξέφυγα 
της δυναστείας των και μη δυνηθείς να έμβω προς αντάμωσιν των αρχηγών της Διοι-
κήσεως των εν Τριπόλει επάσχισα παντοιοτρόπως και επικινδύνως, και παρήγγειλα 
με επίτηδες απεσταλμένον άνθρωπόν μου εις αυτούς τα δέοντα, και ούτως εκπληρώ-
σας οπωσούν τας διαταγάς και δια ζώσης παραγγελίας της Σ. Δ. ανεχώρησα δια Μι-
σθράν μετά των στρατιωτών μου, όπου ενωθείς και συσσωματωθείς μετά του καπ. 
Γιάννη Μαυρομιχάλη, ήλθον κατ’ αυτάς μετά των στρατιωτών μου εις Τρίπολιν…».

Προς το τέλος του έτους ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης και ο Χριστόδουλος Γε-
ωργ. Μπουκουβαλέας-Τρουπάκης πήγαν στο Ναύπλιο, για να παρουσιαστούν στη 
Διοίκηση και να δικαιολογήσουν τη στάση του Δ. Μούρτζινου στις εμφύλιες συ-
γκρούσεις. Είχαν και συστατική επιστολή του Αναγνώστη Σπηλιωτάκη προς τον 
Γεώργιο Κουντουριώτη, στην οποία αναφέρονται όσα ο Γαλάνης Κουμουνδουρά-
κης του είπε1790: «…πως ο εξοχ: Στρατηγός και Υπουργός κ. Διονύσιος (Μούρτζινος) 
σώζει την προλαβούσα ευπείθειαν εις την Σ. Διοίκησιν και την αυτήν προθυμίαν εις 

1785. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 182. Τα αυτά επαναλαμβάνει και σε επόμενη επιστολή του από το 
Δαφνί της Λακεδαίμονος, ό.π., σ. 183.

1786. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τομ. Β́ , σ. 147, αριθ. εγγρ.477 (453).
1787. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 36, έγγρ. της 16 Δεκεμβρίου 1824.
1788. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 38, έγγρ. 170 της 12 Νοεμβρίου 1824.
1789. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 43, έγγρ. 157 κ.ε. της 17 Δεκεμβρίου 1824. Ο λογαριασμός εγκρίθηκε. 

ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 44, έγγρ. 071 της 20 Δεκεμβρίου 1824. ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 47, έγγρ. 028 της 21 Δε-
κεμβρίου 1824.

1790. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ ,́ σ. 483-4. Δεν είχαν όμως ειδοποιήσει τη 
Διοίκηση και δεν τους επέτρεψαν την είσοδο. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 48, έγγρ. 038 της 28 Δεκεμβρίου 1824.
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την εκτέλεσιν των διαταγών της· αν δε και ολίγο παρεκτράπη, τούτο δεν υπήρξε απ’ 
άλλο τι, ειμή θεωρών τεταραγμένον το εσωτερικό της Πελοποννήσου, και εις την αυ-
τήν εποχήν με το να ευρέθητε η εκλαμπρότης σας εις Ύδραν, υπέβαλε το πράγμα αλ-
λέως εις την απουσίαν σας, και υποπτευθείς επολιτεύθη το πράγμα έως λάβη τας ανα-
γκαίας πληροφορίας και οδηγίας…».

Στις 30 Δεκεμβρίου ο Ν. Πονηρόπουλος1791 έγραψε  στον Γ. Κουντουριώτη, 
που βρισκόταν στην Ύδρα, εναντίον του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη: «…Ο Γαλάνης 
Κουμουντουράκης ήλθε με τον Μπουκουβαλέα εις του Μανιάτμπεη, μαζεύτηκαν 
όλοι και γίνεται συνέδριο…». 

Οι ηγέτες των αντιδιοικητικών κατέφυγαν σε διάφορα μέρη και βαθμιαία οι πε-
ρισσότεροι παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση και εγκλείστηκαν στο μοναστήρι της 
Ύδρας. Κανένας από τους περιορισθέντες δεν ήταν Μανιάτης, διότι υπήρξε γενική 
συμπαράταξη με τη διοίκηση. Δεν έλλειψαν όμως και οι κατηγορίες από ορισμέ-
νους εναντίον των Μανιατών, για φιλική συμπεριφορά προς τους αντιδιοικητικούς. 

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης1792 απευθύνθηκε στο Εκτελεστικό και ανέφερε ότι 
αποφάσισαν να στείλουν τον Ηλία Σαλαφατίνο και τον Γιώργη Αλωνιστιώτη στους 
Δεληγιανναίους για να παρουσιαστούν στη Διοίκηση μαζί με τους αρχιερείς Τριπό-
λεως, Κορίνθου και Ανδρούσας.

Ο Π. Γ. Ρόδιος1793, στις 28 Δεκεμβρίου, ειδοποίησε από το Ναύπλιο τον Γ. Κου-
ντουριώτη ότι ο Αναγνώστης και ο Κανέλλος Δεληγιάννης πήγαν στους Γιατρακαί-
ους και ότι οι άλλοι Δεληγιανναίοι, όπως του είπαν, διευθύνθηκαν στον Μεσσηνια-
κό κόλπο προς τον Μούρτζινο.

Την επομένη ημέρα ο Κ. Ζαφειρόπουλος και ο Γ. Μαυρομμάτης έγραψαν και 
αυτοί στον Γ. Κουντουριώτη εναντίον των Μανιατών1794 ως υποστηρικτών της οι-
κογενείας Δεληγιάννη: «…Οι Γιατρακαίοι και οι Μανιάται πρώτοι αρχηγοί, και δευ-
τέρας τάξεως, θέλουν και προσπαθούν με όλους τους τρόπους δια να σωθή αυτή η 
ασεβής φαμελία, και όσα και αν λέγουν, είναι όλα μάταια και ψευδή, και πάσχουν 
και αυτοί να αποκοιμήσουν τα μέσα της Διοικήσεως· λοιπόν προσοχή μεγάλη χρει-
άζεται…». Ακόμη σε υστερόγραφο σημειώνουν: «Ο Τζαλαφατίνος μας είπεν ότι 
ο Αναγνώστης και ο Κανέλλος Δεληγιάννης δια νυκτός απέρασαν εις Μιστρά προς 
τον εκλαμπρότατον κ. Σπηλιωτάκη και από εκεί να έλθουν εις τα αυτού… οι Ντεληγι-
ανναίοι υποστηρίζονται από καπ. Γιάννη Μαυρομιχάλη και στρατηγό Γιατράκο, ο δε 
Κολοκοτρώνης από τον στρ. Κολιόπουλο».

Στις 29 Δεκεμβρίου ο Γκίκας Καρακατσάνης1795 έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη: 
«…Το κονάκι του Πετρόμπεη και τα γειτονικά του έγιναν η σύναξις της ανταρσίας. Ο 

1791. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Γ ,́ σ. 521.
1792. Γ Α Κ, Εκτ, φάκ. 45, έγγρ 166 της 17 Δεκεμβρίου 1824.
1793. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 497.
1794. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 515.
1795. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 516.
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Κολοκοτρώνης αύριο έρχεται… Ο Αναστασάκης Λόντος, οπού έφθασε σήμερον, κα-
τοικεί και αυτός με τον Μπέην· δεν άλλαξε φρόνημα, ως μου λέγουν, αλλά φλυαρεί τα 
μύρια…».

Ο ανταγωισμός για την επικράτηση στην Καλαμάτα

Στη συμφωνία μεταξύ των οικογενειών Μαυρομιχάλη και Τρουπάκη που έγινε 
το 1822, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είχαν συμβιβαστεί στην συγκυβέρνη-
ση της Καλαμάτας. Ανέκαθεν όμως υπήρχε στην Καλαμάτα ανταγωνισμός για την 
επικράτηση των οικογενειών Μαυρομιχάλη και Μούρτζινου-Τρουπάκη και φαίνε-
ται ότι η πλάστιγγα έγερνε πάντοτε υπέρ της πλευράς του Πετρόμπεη. Από το 1824 
όμως, που οι παλαιοί του φίλοι και συνεργάτες στο Εκτελεστικό της Τριπολιτσάς 
έχασαν την πρώτη ένοπλη αναμέτρηση και ο ίδιος τους εγκατέλειψε και προσχώ-
ρησε στη Διοίκηση της παράταξης του Κουντουριώτη, έπαυσε να είναι ανταγωνι-
στικός προς το Δ. Μούρτζινο, ο οποίος φάνηκε να επικρατεί. 

Τον Αύγουστο του 1824 ο καπετάν Παναγής Γαλάνης, ο οποίος ήταν γαμπρός 
των Γριβαίων, εχθρών του Μούρτζινου, διορίστηκε πολιτάρχης Καλαμάτας και ξε-
κίνησε από το Ναύπλιο για τη νέα του θέση, υπό τις ευλογίες του υπουργού των 
Εσωτερικών Γρηγορίου Δικαίου1796.   

Ο Δ. Μούρτζινος, όπως φαίνεται, είχε τοποθετήσει άτομα της οικογενείας του 
στην πολιταρχία της Καλαμάτας1797, όπως ο Πιέρος Πατριαρχέας, ώστε ο διορι-
σμός του Παν. Γαλάνη αποτέλεσε γι’ αυτόν προσβολή. Σε αναφορά του από το Νε-
όκαστρο προς τη Διοίκηση, της 2 Σεπτεμβρίου, έγραψε τα ακόλουθα1798: «…Εκλα-
μπρότατοι! Το να ψηφισθή Πολιτάρχης της Καλαμάτας ο γαμβρός των φανερωτάτων 
Ανταρτών Γριβαίων, οίτινες έως χθες τους υπέρ της στερεώσεως των νόμων αγωνιζο-
μένους επολέμουν και εφόνευον, τούτο ου μόνον ασυμφορώτατον εις τους πατριωτι-
κούς σκοπούς υπάρχει και έχουσι τους αγώνας και θυσίας ημών, τας εις Μεσσηνίαν 
επαπειλάς και ματαιώσεις, αλλά και βαθέως την υπόληψιν και φιλοτιμίαν μου εγγί-
ζουν. Καθότι το να αποφασισθή κοινή γνώμη όλων των μελών της Σ. Διοικήσεως η 
πολιταρχία της Καλαμάτας εις την οικογένειαν του Μούρτζινου· έπειτα δε να αφαιρεί-
ται και εις αντιπατριώτας ν’ αποδίδεται· τούτο υπάρχει απόδειξις αναντίρρητος, ότι ο 
γαμβρός των Γριβαίων προτιμάται παρά τον Μούρτζινον. Ώστε εγώ δια την μεγάλην 
ταύτην ατιμίαν μέχρι θανάτου λυπούμενος, ολοτελώς το αίσχος τούτο δεν υποφέρω· 

1796. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 21, έγγρ. 101 της 16 Αυγούστου 1824 και ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 40, έγγρ. 
047 της 25 Αυγούστου 1824. Ο Θεόδωρος Γρίβας, ο οποίος ήταν προηγουμένως σωματοφύλακας του 
Πετρόμπεη, «…κατέφυγε εις το έλεος της Διοικήσεως…» στις 11 Αυγούστου και ίσως ο διορισμός του Π. 
Γαλάνη να μην ήταν άσχετος. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ ,́ σ. 113.

1797. Ο Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης έλαβε χρήματα από τους Δημογέροντες της Καλαμάτας, 
διότι επιτηρούσε την ευταξία της πόλης. Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 062, έγγρ 005 της 17 Ιανουαρίου 1825.

1798. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 21, έγγρ. 045 (2936) της 2 Σεπτεμβρίου 1824.
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διότι ποία άλλη αισχροτέρα περιφρόνησις, ειμή να διορίζονται οι συγγενείς μου πολι-
τάρχαι και να εξαποστέλλεται και μετέπειτα αυτοί μεν να αποβάλλωνται, οι δε εχθροί 
της πατρίδος να αντικαθιστάνωνται και μάλιστα ταύτα πάντα άνευ κρίσεως και εξετά-
σεως να γίνωνται και πού πλέον μένει η εδική μου υπόληψις; πού η φιλοτιμία μου; πού 
δε τα καυχήματά μου, ότι υπάρχω ευπειθής υιός της Σ. Διοικήσεως, και ότι η Σ. Διοίκη-
σις έχει και εις εμέ εύνοιαν μητρικήν; ποίος πλέον εις τους λόγους μου να πιστεύση; και 
υπέρ πατρίδος να κινήση, όταν με βλέπη ούτω πως περιφρονούμενον. Αλλά και αψυ-
χίαν ουχί ολίγην εις τους ειλικρινείς φίλους των νόμων προξενεί, εις δε τους εχθρούς 
ευψυχίαν, βλέποντας την μεν αρετήν καταδιωκομένην, την δε κακίαν βραβευομένην.

»Προς δε τούτοις δηλοποιώ προς υμάς, ότι οι Γριβαίοι με έχουσιν εις Καλαμάταν 
εντός του καταλύματός μου πεφονευμένον· κατά δε το Σπαρτιατικόν έθος ζητώ επι-
πόνως την ανήκουσαν κατ’ αυτών εκδίκησιν, ώστε προλέγω, ότι εάν ο γαμβρός των 
Γριβαίων (Παναγιώτης Γαλάνης) πολιτάρχης εις Καλαμάταν έλθη, μέλλουσι φόνοι 
ουκ ολίγοι να συμβώσι και αίματα να χυθώσιν. Εγώ δε ειμί αθώος ως ειδοποιών πριν 
έλθωσι τα άτοπα δια να εμποδισθώσιν.

»Οι Αντάρται και κακόβουλοι διοργανίζουσιν ανόμως τας δολεράς και κακοδόξους 
γνώμας των· ο δε ψηφισθείς Πολιτάρχης μέλλει να χρησιμεύση πολύ εις τας αποφάσεις 
των· διό η Σ. Διοίκησις ας προσέχη να κόπτη το κακόν εις την αρχήν του…».

Ο έπαρχος Καλαμάτας Αναστάσιος Κατζαΐτης με αναφορά του, της 25 Σεπτεμ-
βρίου, προς τον Δ. Μούρτζινο ανέφερε τα ακόλουθα1799: «Σας είναι γνωστόν βέβαια 
ότι η Σ. Διοίκησις με διώρισε έπαρχον της επαρχίας Καλαμάτας, διορίζοντας και πο-
λιτάρχην τον Κπ. Παναγή Γαλάνη και εκτελεστικήν δύναμιν του επαρχείου τούτου, 
δια να συγκροτούνται αι επαρχιακαί υποθέσεις, καθ’ ότι και χωριστήν διαταγήν είχον 
προς την εξοχότη σας οπού ως κεφαλή του στρατοπέδου του Μεσσηνιακού κόλπου, 
χρείας ούσης να μοι δίδετε κάθε ικανοποίησιν προς ενεργητικωτέραν εκτέλεσιν των 
χρεών μας και κατά τον σκοπόν της Διοικήσεως καθ’ ότι και σας την έπεμψον μέσον 
του Κπ. Πιέρου Τρουπάκη, και εβεβαιώθην εν ταυτώ την λαβήν της.

»Εδώ μετά του στρατηγού Κυρίου Γαλάνη Κουμουνδουράκη και Κπ. Πιέρου Τρουπάκη, 
ωμιλήσαμεν πρότερον τα χρειώδη, οίτινες μοι αποκρίθησαν, να ακολουθήσω τα χρέη μου· 
μένοντας και οι λόγου τους ευχάριστοι, και χρείας ούσης συμβοηθοί, και ούτως εξέδωκα 
προκήρυξιν εις την πολιτείαν κατά το πρέπον, και δια την ησυχίαν και ευταξίαν βάζοντας 
κατ’ αυτό χθες εσπέρας και τελάλη. Ανελπίστως όμως ο κύριος Τζανέτος Μιχαλέας Τρου-
πάκης, μετ’ άλλων τινών ανθρώπων του εμπόδισεν τον τελάλη, διότι δεν δέχονται ο πολι-
τάρχης να ενεργή τα χρέη του, ήδη δι’ αυτό  μέσον των ενταύθα Προκρίτων και Δημογερό-
ντων, ανήγγειλα τω Κπ. Πιέρω τα γενόμενα, όστις απεκρίθη να είναι άνεργος ο Πολιτάρχης 
και να περιμένωμεν έως το Σάββατον οπού είναι ο ερχομός σας και τότε να ξεκαθαρισθή 
πώς μέλλει να ακολουθήσωμεν. Εγώ όμως κρίνω χρέος μου να αναφερθώ προς την εξοχότη 
σας περί αυτών αναμένοντας ή την απόκρισίν σας δια να αναφερθώ προς την Διοίκησιν, 
επειδή το επαρχείον εσφάλισεν και ευρίσκεται ακίνητον των χρεών του. Νομίζω δε 

1799. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 44, έγγρ. 106 της 25 Σεπτεμβρίου 1824.
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πάλιν ότι χρέος μου είναι να ακολουθώ κατά τον οργανικόν νόμον και κατά τας εις 
χείρας μου διαταγάς, και επειδή η Διοίκησις με διαταγάς της από το Σεβαστόν Εκτε-
λεστικόν και από το έξοχον υπουργείον των Πολεμικών τον ρηθέντα Κπ. Παναγή Γα-
λάνη διατάττει δια Πολιτάρχην καθ’ όσον και με την υστεροτέραν πάλιν διαταγήν του 
υπουργείου των Πολεμικών υπ’ αρ. 3820 εις τας 9 Σεπτεμβρίου, τον ίδιον πάλιν διο-
ρίζει και κατ’ αυτό διορίζομαι και εγώ να γνωρίσω αυτόν, ως ούτος και ηκολούθησον 
μετ’ αυτού, ή και με όποιον άλλον πάλιν με διορίσει είμαι έτοιμος να τον γνωρίσω,  
και δεν μένει προς εμέ κατ’ αυτό τούτο το παραμικρόν, δια τούτο και σας ειδοποιώμεν 
με επίτηδες πεζόν προς οδηγίαν μας δια να ειδοποιήσωμεν και την Σεβαστήν Διοίκη-
σιν και να μην προσκρούσωμεν, επειδή ούτως αι επαρχιακαί υποθέσεις είναι κωλυμέ-
ναι και ακίνητον το επαρχείον εις τα χρέη του, και εν όλω το σέβας μένομεν…».

Ο Δ. Μούρτζινος, από τα Βουνάρια της Κορώνης, με έγγραφό του συνέστησε στον 
έπαρχο Καλαμάτας Α. Κατζαΐτη, να αδρανοποιήσει τον πολιτάρχη, επειδή περίμενε την 
αντικατάστασή του. Το έγγραφο περιλάμβανε τα ακόλουθα1800: «Εληφθη το υπ’ αρ. 11 
έγγραφόν σας, και τα εν αυτώ εγνώσθησαν. Σας αποκρίνομαι δε, ότι επειδή εντός ολί-
γου περιμένομεν δι’ επίτηδες πεζόν να μας έλθη παρά της Σ. Διοικήσεως διαταγή περί 
της Πολιταρχίας, δια τούτο προς το παρόν ας ησυχάση ο Κύριος Παναγής Γαλάνης, 
και όπως μας διατάξη η Σ. Διοίκησις πράττομεν. Έγραψα προς τους δημογέροντας 
των χωρίων Καλαμάτας, να παρρησιασθώσιν εις το επαρχείον σας καθώς είσθε πλη-
ροφορημένοι, και εις τους αυτόθι εδικούς μου να σας δίδωσι την απαιτουμένην βοή-
θειαν, ακολουθήσατε λοιπόν  ως γράφω, και μετ’ ολίγον έρχεται η επιταγή, και ότι μας 
διορίσει βάλωμεν εις πράξιν. Εν δε τω μεταξύ ως φρόνιμον εξοικονομείτε το πράγμα 
δια να μη γίνωνται αταξίαι. Στοχασθείτε ότι το πράγμα είναι ολίγον περιπλεγμένον, 
διότι η πολιταρχία της Καλαμάτας είναι εις την επιστασίαν μου δια πρώτης διαταγής, 
και δια τούτο ας είναι υπομονή έως ότου να έλθη διαταγή…».

Επειδή ο Έπαρχος Καλαμάτας Α. Κατζαΐτης εμποδιζόταν να ενεργεί τα καθή-
κοντά του από ανθρώπους του Μούρτζινου, υπέβαλε την παραίτησή του  στις 29 
Σεπτεμβρίου με το ακόλουθο έγγραφο1801: «Επειδή δι’ άλλων αναφορών μου υπ’ αρ. 
8 και 9 αναφέρθην εις το έξοχον υπουργείον, ούτω και δια της παρούσης καθυποβάλ-
λομεν τα ενταύθα συντρέχοντα αίτια. Εδώ ηκολουθήσαμεν επιμελώς τα χρέη μας, και 
αφού εβάλθημεν εις το επαρχείον εξεδώσαμεν την αναγκαίαν προκήρυξιν, και ότι ο 
Πολιτάρχης θέλει ακολουθεί τα χρέη του. Τινές λοιπόν των Σπαρτιατών σταλμένοι 
πρότερον ενταύθα παρά του εξοχωτάτου υπουργού Κυρίου Δ. Μούρτζινου μας εμπό-
δισαν αυτό, και ούτως επίτηδες αναφέρθημεν εις την εξοχότητά του, ως το αντίγρα-
φον αυτού υπ’ αριθ. 11 σας περιλαμβάνομεν, εις του οποίου εισέτι δεν ελάβομεν την 
απόκρισιν, καθώς οι αυτοί ενταύθα Σπαρτιάται μας επρόβαλαν ότι όντας διωρισμένη 
η Πολιταρχία πρότερον εις τον υπουργόν Μούρτζινον παρά της Διοικήσεως, και αυτοί 
διωρισμένοι παρά της εξοχότητός του, μου επρότειναν το να περιφέρωνται εκ συμφώ-

1800. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 44, έγγρ. 107 της 28 Σεπτεμβρίου 1824.
1801. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 44, έγγρ. 105 της 29 Σεπτεμβρίου 1824.
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νου μετά του Πολιτάρχου, Καπ. Π. Γαλάνη, δια την προφύλαξιν έως νεοτέρας Διατα-
γής της Διοικήσεως, οπού ο υπουργός περιμένει, και εγώ μην όντας κατ’ αυτό διωρι-
σμένος δεν το εδέχθημεν, και δια να μην ακολουθήση καμμία ταραχή εν τω μεταξύ 
των και καταντήσουν εις μεγαλύτερα δεινά, δι’ αυτό εμποδίζεται και ο Πολιτάρχης 
να ακολουθή εντόνως όλα τα καθήκοντά του χρέη (όντας κατ’ αυτό και η γνώμη της 
Πολιταρχίας οπού μας επρότειναν δια το ήσυχον) του οποίου η δύναμις αν ήτον ατά-
ραχος προς τους Σπαρτιάτας ήθελε μας ωφελήσει ενεργητικώς την πράξιν των χρεών 
μας. Η Πολιταρχία αύτη ευρισκομένη εις κάποιας μικράς ασυμφωνίας των σημαντι-
κωτέρων πολιτών, δεν έκαμεν εισέτι και τους Δημογέροντας των κατά τον οργανικόν 
Νόμον δια να ακολουθή το επαρχείον ευτάκτως τα χρέη του. Τα χωρία παρομοίως 
της πόλεως με όλον οπού τους εγράψαμεν δια να έλθωσιν οι Γέροντές των εις την 
Μητρόπολιν, μεταχειριζόμενοι εν ταυτώ και την προς αυτούς παρακίνησιν, μέσω του 
εξοχωτάτου υπουργού Μούρτζινου και στρατηγού Νικήτα Δικαίου, πάλιν δεν υπή-
κουσαν της προσκλήσεώς μας αλλά μένουν εις την σιωπήν και ο Πολιτάρχης όντας 
εμποδισμένος παρά των ρηθέντων Σπαρτιατών δεν εμεταχειρίσθημεν την διά μέσου 
του ενέργειαν, και καθ’ όλους τους τρόπους καταγινόμεθα εις το συμφερώτερον. Σή-
μερον ελάβομεν και την απόκρισιν του υπουργού Μούρτζινου εκ της οποίας το ίσον 
σας περικλείομεν καθότι το ίσιον οπού του εγράψαμεν, η Διαταγή περί των γρ. 4.000 
δια να λάβωμεν από τους δημοπράτας, τα αίτια ως μας είπον ότι ούτε εδώ ούτε εις 
άλλην επαρχίαν δεν έπραξαν τίποτε, οίτινες απέρασαν εις την Διοίκησιν, όθεν ημείς 
και ο Πολιτάρχης ευρισκόμεθα διόλου ελλειπείς και στενευμένοι δια τους αναγκαί-
ους πόρους, και παρακαλώμεν να μας γένη όσον σύντομα η ευκολία της οικονομίας, 
δορίζοντάς μας και περί πάντων των αναφερομένων μας, πώς να ακολουθήσωμεν, ως 
και με την περικλειομένην χωριστήν προς την Σ. Διοίκησιν αναφερόμεθα. Επίσης εγώ 
έπαυσα να ενεργώ τα χρέη μου, και το επαρχείον ευρίσκεται διόλου σφαλιστόν, επει-
δή αφού εβάλαμεν προκήρυξιν και ήρχισεν το επαρχείον τας πράξεις του, τώρα να 
είναι και ακίνητον, εις τοιούτους τρόπους άνευ εκτελεστικής δυνάμεως, άνευ δημογε-
ρόντων, και άνευ των αναγκαίων εξόδων και λοιπών. Νομίζομεν ότι αυτά είναι αίτια 
οπού πειράζουν το όνομα της Διοικήσεως, η οποία διατάττοντας δεν εκτελούνται αι 
διαταγαί της, όθεν περιμένομεν τί περί τούτου ποιήσωμεν, ωσάν οπού και εγώ ευρί-
σκομαι ολίγον ασθενής, και εν όλω το σέβας μένωμε δια της αιτήσεώς μας…».

Στις 11 Οκτωβρίου εγχειρίστηκε διαταγή της Διοικήσεως από τον Πιέρο Πα-
τριαρχέα στον έπαρχο Καλαμάτας, με την οποία ο Παν. Γαλάνης παύθηκε από πο-
λιτάρχης και όφειλε να ενωθεί με το σώμα του στρατηγού Νικήτα Δικαίου, που 
υπηρετούσε στην ασφάλεια του Μεσσηνιακού κόλπου. Μετά από το έγγραφο αυτό 
ο έπαρχος Καλαμάτας Α. Κατζαΐτης υπέβαλε και πάλι την παραίτησή του1802. Να 
σημειωθεί ότι εκτός από το πρόβλημα του Π. Γαλάνη αντιμετώπιζε και το οικονο-
μικό, για το οποίο η Διοίκηση συνιστούσε υπομονή1803. 

1802. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 46, έγγρ. 078 της 11 Οκτωβρίου 1824.
1803. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 46, έγγρ. 026 και 027 της 12 Οκτωβρίου 1824.
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Το Υπουργείο των Εσωτερικών1804 ανέφερε στο Εκτελεστικό ότι ο έπαρχος Καλ-
μάτας δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του, διότι δεν είχε ούτε οικονομι-
κά μέσα ούτε και εκτελεστική δύναμη. Το Εκτελεστικό1805 με έγγραφό του προς το 
Υπουργείο των Εσωτερικών όριζε να μη γίνει δεκτή η παραίτηση του Α. Κατζαΐτη 
και να του εδίδετο η εκτελεστική δύναμη, η οποία του ήταν αναγκαία για την εκτέ-
λεση των χρεών του. Επίσης για το οικονομικό πρόβλημα ανέφερε ότι περίμενε τη 
νέα δόση του δανείου, για να το τακτοποιήσει και αυτό.

Μια άλλη αναφορά, της 30 Οκτωβρίου 1824, του επάρχου Καλαμάτας Α. Κα-
τζαΐτη1806 προς τη Διοίκηση αναφέρει την κατάσταση του Μεσσηνιακού κόλπου, 
ως επακόλουθο της εκεί παρουσίας των Μανιατών: «Ο Μεσσηνιακός κόλπος και 
ως επί το πλείστον η ατυχής επαρχία αύτη εκ των Σπαρτιατών αισθαντικήν τυραννίαν 
πνέη, πολλά περισσοτέραν από εκείνην των τρισβαρβάρων εχθρών και κινδυνεύει τον 
εξολοθρευμόν της από τα ακόλουθα επαπειλούντα δεινά.

Αον. Εκ του διότι δεν ισχύουν και αι της Σ. Διοικησεως διαταγαί δεν ενεργούνται 
και εκ τούτου πηγάζουν πολυθρύλητα κακά.

Βον. Διότι τα εθνικά της εισοδήματα, ποτέ δεν απήλαυσεν, και να μείνουν εις τους 
επαρχιώτας κατά τον οργανικόν νόμον, καθώς εν γένει όλαις αι λοιπαί επαρχίαι ακο-
λουθούν, ώστε οπού εκ του αφαιρέματος του δικαιωμάτου της υστερείται ούτε ενός 
πεζού την πληρωμήν και περί πλέον όσα ολίγα άλλα εθνικά περιβόλια, οσπίτια, μα-
γαζία, μύλοι, και άλλα με περιεχόμενα εις τον μουκατάν εξ αρχής εις σπαρτιατικάς 
χείρας κρατούνται, και η δυστυχής επαρχία ουδέ κόκκον συνάπεως.

Γον. Διότι τινές και τινές και σχεδόν… Σπαρτιάται καταχρηστικώς και ως πλέον τυ-
ραννίσκοι γιανητζάροι περιφερόμενοι μεταχειρίζονται με αψηφησίαν τους, και προς 
εκείνους τους σημαντικότερους πολίτας με άκρα καταφρόνησιν. Ενίοτε συνάζουν κά-
ποια πεπαλαιωμένα σαθρά και μικροπρεπή ανύπαρκτα ιντερέσα, άλλοι με ξηρούς λό-
γους, και άλλοι με κάποια ασήμαντα λόγια γράμματα και ομολογίαις παράνομες από 
40, 60 και 80 χρονών τίνος εκ του πάππου του, τίνος εκ του πατρός του, και τίνος 
σχεδόν από ογδόης γενεάς και άλλα όμοια, και κατά τας ιδέας των και θελήσεις διά-
φορα καταντούν να ζητούν ποσότητες εν ταυτώ έχουν δια εμπόριον του και όποιος 
Πελοποννήσιος με Πελοποννήσιον έχουν διαφοράν ή ομολογίες, και άλλας ουτιδανάς 
υποθέσεις τας ακουμβούν εις αυτούς και δίδωντάς τους ένα τόπον οίτινες δια την αι-
σχροκέρδειάν των ως αληπασαλήτικοι μπομπασιρέοι εντείνονται ως εδικάς των τας 
τούτων υποθέσεις, και αφανίζουν οσπίτια, δεν πείθονται εις την Διοίκησιν, δεν ακού-
ουν επαρχείον, αλλ’ ούτε το του οργανικού νόμου κεφάλαιον, ότι όσαι υποθέσεις εί-
ναι πριν της επαναστάσεως, αλλά μόνοι τους ζητούν του καθενός ό,τι θέλουν, υπά-
γουν εις τα οσπίτιά των λεηλατίζοντές τα και κατεδαφίζοντάς τα, με τουφεκιαίς, και 
με μπαλτάδες παίρνοντάς τους ό,τι ευρίσκουν και δυναστικώς ως και γυναίκας χήρας 

1804. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 47, έγγρ. 043 της 23 Οκτωβρίου 1824.
1805. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 47, έγγρ. 121 της 28 Οκτωβρίου 1824.
1806. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 47, έγγρ. 143 και 144 της 30 Οκτωβρίου 1824.
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αδυνάτους, και παιδιά ανήλικα τα υποχρεώνουν με το πυρ και τον σίδηρον κάμνοντάς 
τους νέας ομολογίας κατά τας θελήσεις των, και δια να παίρνωσιν αδίκως τα πράγ-
ματά τους, και άλλα πολλά δια τα οποία η Σ. Διοίκησις ευσπλαχνιζομένη ως κοινή 
φιλόστοργος μήτηρ, να κάμη την ενέργειαν κατ’ άρθρου περιεχόντων της παρούσης 
μου, με οίον τρόπον γνωρίση συμφερώτερον, και να εκδώση σφοδράς διαταγάς προς 
τον εξοχώτατον υπουργόν κύριον Διονύσιον Μούρτζινον, και προς όλους τους αρχη-
γούς των αρμάτων και προκρίτους Σπάρτης και ομοίαν χωριστή διαταγήν προς την 
επαρχίαν ταύτην δια να δημοσιευθή, οπού να παύσουν αύται αι καταχρήσεις, και να 
επικυρωθή ενεργητικώς το του οργανικού νόμου κεφάλαιον, αι πριν της επαναστάσε-
ως υποθέσεις να μην έχουν την παραμικράν θεώρησιν. Ή δε αλλέως είναι και μέγας 
όλεθρος εις την επαρχίαν, ή μάλλον εις τον Μεσσηνιακόν κόλπον, και βεβαρυμένοι 
ταύτης οι κάτοικοι εις αυτά όλα υπέρ το δέον, αποδεικνύει βεβαίως ότι ως είλωτες 
νέμονται και όχι ως ελεύθεροι Έλληνες, δια τους οποίους η Σ. Διοίκησις ας ενεργήση 
τα αναγκαία και χρειώδη ως εγκρίνη ευλογώτερον προς τελείαν ησυχίαν, οπού ούτως 
εις το επαρχείον τούτο κατά τον νόμον εκτελεί τα καθήκοντα χρέη του, ή δ’ αλλέως 
βιασμένοι απ’ αυτούς δεν είναι πλέον παρά να θεωρώμεν και αποφασίζομεν καταχρη-
στικώς ανόμους υποθέσεις, και με όλον το βαθύτατον σέβας μένομεν…».

Η επιτήρηση των παραλίων της Καλαμάτας είχε ανατεθεί από τις 26 Σεπτεμ-
βρίου 1824 στον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη1807, ο οποίος στις 2 Νοεμβρίου πήρε 
διαταγή να εκστρατεύσει εναντίον της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) μαζί με τους Αθα-
νασούλη και Γαλάνη Κουμουνδουράκη.

Στις 31 Δεκεμβρίου 1824 με απόφαση του Εκτελεστικού διορίστηκε πολιτάρ-
χης Καλαμάτας ο Αθανασούλης Νικ. Καπετανάκης1808, ο οποίος ήταν γαμπρός του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Έμεινε στη θέση αυτή μέχρι τις 20 Μαΐου 1825, οπότε 
σκοτώθηκε στο Μανιάκι μαζί με τον προαναφερθέντα Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη. 

Ο Γρηγόριος Δικαίος1809 από το Ναύπλιο έγραψε στις 13 Ιανουαρίου 1825 στον 
Γεώργιο Κουντουριώτη, που ήταν στην Ύδρα, τα ακόλουθα: «…ενόμιζα χρέος μου 
να παρευρίσκομαι καθ’ εκάστην εις τας συνελεύσεις του Σ. Εκτελεστικού, και όσον 
ημπόρουν, αντενεργούσα εις τους σκοπούς των αποστατών· μίαν ημέραν όμως, ενώ 
ευρισκόμην ολίγον ασθενής και δεν ημπορούσα να υπάγω εις την συνεδρίασιν, ο κ. Κ. 
Μαυρομιχάλης, κερδίσας την ευκαιρίαν ταύτην, διώρισε αμέσως εις την Καλαμάταν 
Πολιτάρχην τον Αθανασούλη Καπετανάκην· τούτο πόσην ταραχήν θέλει φέρει εκεί, 

1807. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 30, έγγρ. 018 της 26 Σεπτεμβρίου 1824 και Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 37, έγγρ. 
042 της 2 Νοεμβρίου 1824.

1808. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 45 της 31 Δεκεμβρίου 1824. Λογαριασμούς που υπέβαλε χωρίς να πλη-
ρωθεί ποτέ ο ίδιος: Γ Α Κ, Υπ. Πολ. φάκ. 55, έγγρ. 053, 054 της 18 Φεβρουαρίου 1825. για γρόσια 3.062. Γ 
Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 72, έγγρ. 087, 088, 089 της 8 Απριλίου 1825 και φάκ. 73, έγγρ. 019, 020, 090, 091 και 
φάκ. 74, έγγρ. 004 και 128. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 110, έγγρ. 187 της 12 Αυγούστου 1825. 

1809. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ΄, σ. 51. Στην ίδια επιστολή ο Γρηγόριος 
Δικαίος έγραψε ότι οι Μαυρομιχαλαίοι πασχίζουν να διορίσουν αρχηγό της πολιορκίας της Κορώνης τον 
Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη.
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και πόσην μεταμόρφωσιν των πραγμάτων θέλει κάμει, το εννοείτε βέβαια καλήτε-
ρα…».

Το Υπουργείο Πολέμου1810, στις 25 Φεβρουαρίου 1825, διέταξε τον πολιτάρχη 
Καλαμάτας Αθανασούλη Καπετανάκη να τεθεί υπό τις διαταγές του Γεωργίου Κου-
ντουριώτη, ο οποίος επρόκειτο να πάει σ’ εκείνα τα μέρη.

Ομηρία Καλαματιανών από τον Αθ. Κουμουνδουράκη

Ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης1811 ήταν ο νεότερος από τους τρεις γιούς 
του Παναγιώτμπεη Κουμουνδουράκη1812 (1798-1803) και είχε τον πύργο του στο 
Σταυροπήγι (πρώην δήμος Αβίας), στη θέση του παλαιού κάστρου της Ζαρνάτας. 
Τον χαρακτήρα του μας περιέγραψε ο Bory de Saint Vincent1813 της Γαλλικής Επι-
στημονικής Αποστολής, που τον επισκέφθηκε το 1829 και δεν ήταν τα λόγια του 
κολακευτικά. Ο Αθανασούλης ήταν παντρεμένος με τη Μάρθα κόρη του Καβαλιέ-
ρη Δημητρίου Γρηγοράκη1814 από τον Αγερανό της Ανατολικής Μάνης. Τον αδελφό 
του Θεοδωράκη1815 σκότωσε το 1820 ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, διότι ο πρεσβύτερος 
από τους αδελφούς, ο Αλέξανδρος, ήταν στην Κωνσταντινούπολη και προσπαθού-
σε με κάθε τρόπο να πείσει τους Τούρκους να τον χρίσουν μπέη της Μάνης αντί 
του Πετρόμπεη. Τον Αλέξανδρο1816 καρατόμησαν αργότερα οι Τούρκοι στην Πολη.

Ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, ως αρχηγός της οικογενείας του, πήρε 
μέρος στην επανάσταση και το 1823 προβιβάστηκε στο βαθμό του στρατηγού. Το 
1824 πήρε διαταγή1817 να στρατολογήσει 150 στρατιώτες για την προστασία τού 

1810. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 57, έγγρ. 112 της 25 Φεβρουαρίου 1825.
1811. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σ. 467, όπου γίνεται εκτενής λόγος για 

την οικογένεια Κουμουνδουράκη. Στις 24 Ιουλίου 1823 ο έπαρχος Νησίου σε αναφορά του προς την 
Κυβέρνηση έγραψε ότι ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης έστειλε μερικούς Μανιάτες και ζητούσαν να 
πληρώσει το κοινό της επαρχίας μια ομολογία που δόθηκε πριν από την επανάσταση στο Μαγκουνίδα. 
Αποφασίστηκε το Υπ. Εσωτερικών να διατάξει το στρατηγό να αποσύρει τους ανθρώπους του και να 
επιτάξει τους δανειστές να πληρώσουν.  ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 18, έγγρ. της 24 Ιουλίου 1823. Σ τ. Κ α -
π ε τ α ν ά κ η, Θανασούλης Καπετανάκης, Λακωνικαί Σπουδαί, 3(1977)286 κ.ε.

1812. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 340 κ.ε.
1813. B o r y  d e  S a i n t  V i n c e n t , Expedition Scientifique de Morea, section Physiques, Paris 

1832, σσ. 360 και 366.
1814. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 233, έγγρ. 400 της 12 Μαρτίου 1830.
1815. Ο Θεόδωρος Κουμουνδουράκης ήταν παντρεμένος με την αδελφή του Πετρόμπεη. Σ. Β. 

Κ ο υ γ έ α, Ιστορικαί πηγαί δια την Ηγεμονίαν της Μάνης, Πελοποννησιακά 5(1962)132. Σ τ. Κ α π ε τ α -
ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, Αρεόπολη 2011, σ. 464 κ.ε.

1816. Α. Χ. Ε. Β. Ε., αρχ. Ιω. Φιλήμονος, έγγρ. 8424, αναφορά Πιέρου Αλούπη, ο οποίος ήταν συνο-
δός του Αλέξανδρου Κουμουνδουράκη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Φιλήμων δεν την έλαβε υπ’ όψη του.

1817. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 23, συνημ. σε έγγρ. της 26 Αυγούστου 1824 και Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., 
τόμ. Η΄, σ. 216.
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Μεσσηνιακού κόλπου και άλλους 100 για την επαρχία Σταυροπηγίου, λόγω της 
τότε πιθανολογουμένης αποβατικής ενέργειας του Ιμπραήμ πασά. 

Η Διοίκηση δεν πλήρωσε τα έξοδα της στρατολογίας και ο Αθανασούλης πήρε 
ομήρους έξι εμπόρους της Καλαμάτας και απαιτούσε να του καταβάλουν αυτοί τα 
έξοδα και να τα ζητήσουν από τη Διοίκηση1818. Συλληφθέντες ήσαν οι ακόλουθοι: 
Νικόλαος Κορφιωτάκης, Γεώργιος Ιατρού, Γιαννάκης Βεργόπουλος, Παναγιώτης 
Ζάρκος, Σπύρος και Γεώργιος Αντωνόπουλος. Οι πέντε από αυτούς κατέβαλαν 
χρήματα και ελευθερώθηκαν. Κράτησε όμως το Νικόλαο Κορφιωτάκη, από τον 
οποίο ζητούσε να του καταβάλει δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια που, όπως ισχυριζό-
ταν, τα χρωστούσε στον πατέρα του. Ο Ν. Κορφιωτάκης παρέδωσε ενέχυρο το γιό 
του και ελευθερώθηκε, αλλά λύση δεν βρέθηκε και το παιδί βρισκόταν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα κρατούμενο από τον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη. Προσπά-
θησε να μεσολαβήσει για την επίλυση της διαφοράς ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο 
οποίος ήταν θείος τού Αθανασούλη, αλλά η προσπάθειά του αποδείχθηκε μάταια. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 1824 οι πρόκριτοι της Καλαμάτας1819 έγραψαν στον Πανα-
γιώτη Γιατράκο: «...Μ’ όλον ότι απήλθον εις Κιτριές ο τε εξοχώτατος υπουργός (Δι-
ονύσιος Μούρτζινος), στρατηγός Αντωνάκης Μαυρομιχάλης και λοιποί ευρεθέ-
ντες ενταύθα εκ των Σπαρτιατών, δεν ηδυνήθησαν να κατορθώσωσι τίποτε διά την 
απαλλαγήν των αιχμαλώτων συμπολιτών μας. Ούτοι μη δυνάμενοι  να υποφέρωσι 
την φυλακήν της γούβας1820 και τα βάσανα, απεφάσισαν να δώσωσιν ικανήν ποσότη-
τα χρημάτων διά να ελευθερωθώσι. Δι’ ο και εις την φροντίδα ταύτην ευρίσκονται οι 
συγγενείς των και ημείς, διά να οικονομηθώσι τα χρήματα, πωλούντες εξ αυτών οι μεν 
τα ρούχα των, οι δε τα περιβόλια των. Ταύτα, κύριε, είναι τα δεινά της δυστυχούς Κα-
λαμάτας. Άπαντες οι ενταύθα ευρισκόμενοι ξένοι πραγματευταί ευρίσκονται επί πο-
δός ν’ αναχωρήσωσι, και ημείς, άμα ελυθερωθήναι τους αιχμαλώτους, την αυτήν οδόν 
βαδίζομεν, διότι οι περισσότεροι των Σπαρτιατών και σχεδόν άπαντες λέγουσιν ότι η 
Διοίκησις χρεωστά προς αυτούς». 

Την ίδια ημέρα ο Π. Γιατράκος1821 από το Μυστρά έγραψε προς τους προκρί-
τους της Καλαμάτας ότι οι αξιωματικοί Σπαρτιάτες του υποσχέθηκαν πως θα πα-
ραμέριζαν τα ιδιαίτερα πάθη τους και ενωμένοι θα κινούνταν κατά του Κουμουν-
δουράκη, θυμωμένοι για τη στάση του. Σχετικά με τους αιχμαλώτους Καλαματια-
νούς ο στρατηγός Θανασούλης του υποσχέθηκε ότι, όταν οι λοιποί είναι σύμφω-
νοι, θα τους ελευθερώσουν. «Δεν φαίνεται να έφθασε εις τοιαύτην απελπισίαν και να 
σταθή τόσον πεισματωδώς εις ένα άτοπον οπού ηκολούθησε, και βέβαια το εγνώρισε 

1818. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Από τα παραλειπόμενα της Επανάστασης του 1821, περιοδικό Καλαμά-
τας «Ιθώμη» 43-44(2000)62 κ.ε. 

1819. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 152, αριθ. 473 (449).
1820. Γούβα ήταν ένα ξεροπήγαδο που το χρησιμοποιούσαν σαν φυλακή.
1821. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, ό.π., τόμ. Β́ , σ. 153, αριθ. 476 (452).
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και μόνος του. Εγώ πάλιν δεν έλειψα να βιάσω τους αδελφούς δι’ αυτήν την υπόθεσιν 
και ελπίζω να λάβουν την ελευθερίαν των και όσοι εισέτι δεν ελευθερώθησαν».

Στο Βουλευτικό1822 την 22α Δεκεμβρίου 1824 αναγνώστηκε επιστολή τού Διο-
νυσίου Μούρτζινου που κατηγορούσε τον Αθανασούλη δια το θηριώδες και απάν-
θρωπον φέρσιμό του. Συγχρόνως αναγνώστηκε και επιστολή του Αθανασούλη 
προς τον Μούρτζινο, στην οποία έγραφε ότι είναι στενοχωρημένος, διότι δεν έλαβε 
τους μισθούς του από τη Διοίκηση. 

Οι κρατηθέντες όμηροι1823 στις 9 Ιανουαρίου 1825 απευθύνθηκαν στο Εκτε-
λεστικό  και ζητούσαν να αποζημιωθούν: «Και δι’ άλλης μας αναφέραμε προς την 
Σ. Διοίκησιν το ληστρικόν κίνημα κατ’ ημών παρά του στρατηγού Αθανασούλη Κου-
μουνδουράκη, όστις δι’ απάτης λαβών ημάς αιχμαλώτους εις το έδαφος της πατρίδος 
του, εβίασεν και του επλήρωσεν ο καθ’ εις σχεδόν γρόσια τέσσαρες χιλιάδες και δι’ 
αυτών αποφύγαμε τον επαπειλούντα θάνατον της ζωής μας, απερίγραπτα δε είναι τα 
όσα περιπλέον εξοδεύσαμεν προς ευκολίαν του συμβιβασμού τούτου, εκτός τας ατο-
μικάς ημών ταλαιπωρίας, και τους απαρηγορήτους κλαυθμούς των φαμελιών μας. 
Όθεν προς ελάφρωσιν οποσούν των δεινών μας τούτων συμβάντων, δεόμεθα τη Σ. 
Διοικήσει ίνα μας αποζημιώση καν χρηματικώς την ποσότητα οπού προς τον ρηθέντα 
Κουμουνδουράκη επληρώσαμε, όστις ουχί μόνον γνωρίζεται ένας εκ του στρατιωτι-
κού τάγματος, αλλά κυρίως ότι η Διοίκησις χρεωστή προς αυτόν τα όσα παρ’ ημών 
έλαβεν…».

Οι Δημογέροντες1824 της Καλαμάτας στις 15 Φεβρουαρίου απευθύνθηκαν δια-
μαρτυρόμενοι στη Διοίκηση για την κατακράτηση του γιού του Νικ. Κορφιωτάκη.

Η ομηρία του γιού του Νικολάου Κορφιωτάκη1825 συνεχιζόταν μέχρι τις 18 Φε-
βρουαρίου και αυτός απεθύνθηκε στη Διοίκηση και εξιστόρησε τα γεγονότα με την 
ακόλουθη αναφορά: 

«Υπερτάτη Διοίκησις
Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα
Εις τα 1824: Νοεμβρίου 23, ενταύθα ων τότε εις Καλαμάταν ο στρατηγός καπετά-

νιος Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, τη αυτή ημέρα προς το εσπέρας επροσκάλεσε 
πολλούς εξ ημών πολίτας, τον τε Γεώργιον Ιατρόν, Γιαννάκον Βεργόπουλον, Πανάγον 

1822. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 64, έγγρ. 165 της 22 Φεβρουαρίου 1825. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 78, 136, 145 
και βιβλ. 8, σσ. 86 και 143. Ο Μούρτζινος κατηγόρησε τον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη: «…όσις μήτε 
Θεόν φοβηθείς, μήτε ανθρώπους εντραπείς ηπάτησε τινάς των σημαντικών εμπόρων της Καλαμάτας και 
τους εφυγάδευσε διά νυκτός εις την επαρχίαν του». Στη σελίδα 136 η αναφορά των δημογερόντων της 
Καλαμάτας από τις 24 Φεβρουαρίου 1825, που ζητούσαν να ελευθερωθεί ο γιός του Κορφιωτάκη από τον 
Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, ο οποίος απαιτούσε 5.000 γρόσια για να τον απολύσει. Στις 28 Φεβρουα-
ρίου αναγνώστηκε προβούλευμα του Εκτελεστικού, που διέταξε  όλους τους οπλαρχηγούς της Μάνης να 
υποχρεώσουν τον Αθανασούλη να ελευθερώσει τον Κορφιωτάκη.

1823. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 51, έγγρ. 076 της 9 Ιανουαρίου 1825.
1824. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 63, έγγρ. 062 της 15 Φεβρουρίου 1825.
1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Ά , Εκτ. φάκ. 8 αριθ. εγγρ. 116 της 18 Φεβρουαρίου 1825..
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Ζάρκον, Σπύρον Αντωνόπουλον και Γεώργιον Αντωνόπουλον επί λόγω αναγκαίων το-
πικών υποθέσεων ομιλίας. Συναχθέντες ουν ημείς οι ειρημένοι προθύμως ομοθυμαδόν 
εις το κατάλυμά του παρ’ ελπίδα είδομεν, αντί τούτων,  να μας βιάζη με στρατιωτι-
κήν δύναμιν, βιαστικώ και ληστρικώ τρόπω κατά την συνήθειάν του, διά νυκτός, να 
μας ξεκινήση κάτω εις τον αιγιαλόν, χωρίς να γνωρίζωμεν την αιτίαν παντελώς, και 
εκείθεν διά θαλάσσης εις Κιτριαίς, και τέλος εις τον πύργον του, κατά το Σταυροπή-
γι, εκεί λοιπόν μετά παρέλευσιν ημερών, εζήτησε παρ’ ημών πενήντα χιλιάδας γρόσια, 
επί προφάσει ότι έχει να λαμβάνη παρά της Διοικήσεως και πρέπει να του το αποκρι-
θώμεν ημείς, και να τα λάβωμεν παρά της Σεβαστής Διοικήσεως. Επιμένων ουν εις 
τούτον τον παράλογον σκοπόν του, μας εφοβέριζεν καθ’ ημέραν, με μύρια βασανιστή-
ρια, ώστε φοβηθέντες οι λοιποί με δόσιν χρηματικήν ελευθερώθησαν, ως γνωστόν τη 
σεβαστή διοικήσει κατά τας αναφοράς των. Εμένα δεν ετροπολογήθη λέγων μοι ότι 
επειδή και έχω πατρικήν διαφοράν μαζί σου, πρέπει να μείνης (η οποία έκτοτε ζώντος 
του πατρός του είναι τελειωμένη κατά τας αποδέιξεις μου) ή να μου στείλης τον υιόν 
σου ενέχυρον, έως ότου ήθελα λάβη ευκαιρίαν να την θεωρήσω. Μείνας δε εξ ημέρας 
εκεί, και βλέπων το αδυσώπητον του υποκειμένου του παντελώς ελαττούμενον, και 
τα γηρατεία μου μη υποφέροντα την κακουχίαν του τόπου και των θλίψεών μου κατά 
την προς εμέ επίμονον κακήν μεταχείρισίν του, ενέκρινα με ταραχήν της ψυχής μου 
να δώσω τον υιόν μου ενέχυρον, ως νέον, και δυνάμενον να ανθέξη περισσότερον εις 
τας κακουχίας, και βάρβαρον απανθρωπίαν του, ώστε έγραψα με δάκρυα ποταμηδόν, 
και ήλθε το παιδί, και το βαστά άχρι της ώρας, και ελευθέρωσεν εμένα. Επειδή άλλως 
πως, ήτον εις μάτην, οι παρακλήσεις μου, και η αθωότης μου, ως μη ένοχος, εις την 
αδίκως απαιτουμένην αισχροκέρδειαν ταύτην, την οποίαν φαντασιωδώς, και εν δυ-
νάμει των όπλων του, ασυνειδήτως νομίζει ότι έχει δίκαιον να λάβη, όση η σκληρότης 
του κατά την φυσικήν του συνήθεια αναγκάζει, διότι αν βέβαια η υπόθεσις όπου λέγει 
ότι (σ. 2) έχει μαζί μου έχει θεωρηθεί κατά νόμον, ήθελε φανή κατά τα αποδεικτικά 
μου γράμματα, και εγγράφους μαρτυρικάς αποδείξεις, ότι εγώ έχω να λαμβάνω ει-
σέτι από τον ίδιον, γρόσια πεντακόσια εξ. Έκτοτε, μάλιστα δε η υπόθεσις αύτη, και 
τώρα επί ημερών της ελευθερίας μας. Επαρχεύοντος του εξοχωτάτου Αντωνίου Μάρ-
κου κοινή γνώμη εκλέξαμεν αιρετοκριτάς1826, και θεωρουμένης της υποθέσεως αυτός 
ανεχώρησεν. Πάλιν μετά παρέλευσιν ημερών συνομιλούντες εσυγκατένευσε να γίνη 
δευτέρα αιρετοκρισία επί ημερών του εξοχωτάτου επάρχου Αναστασίου Κατζαΐτη, και 
με διαταγήν εδιωρίσθησαν οι αιρετοκριταί και πάλιν τα ίδια των ιδίων έπραξε. Σκο-
πεύων με την αποφυγήν του να κάμη αυτό το ληστρικόν φέρσιμόν του, και να κατα-
κρατεί τον υιόν μου αιχμάλωτον, προσέτι δε να με φοβερίζη με εγγράφους απανθρώ-
πους απειλάς, ότι ή να του δώσω δεκαπέντε χιλιάδας γρόσια, ή βασανίζει τον υιόν μου 
μέχρι θανάτου. Τρόμος κατέλαβε  την ψυχήν μου αφού ανέγνωσα το γράμμα του, διά 

1826. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η αιρετοκρισία (διαιτησία) στη Μάνη, Πρακτικά Β́  τοπικού Συνεδρίου 
Λακωνικών Σπουδών (2004), σ. 373 κ.ε.
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την θηριώδη αγριότητα του τυράννου, με την οποίαν ούτε οι οτεντόται1827 της Αφρι-
κής, εις τον παρόντα αιώνα φέρονται εις μάτην και εκ τρίτου με επαρακίνησεν η φιλο-
στοργία του υιού μου να παρακαλέσω και τον ήδη εξοχώτατον έπαρχον και υπουργόν 
καπετάν Γιάννη Μαυρομιχάλη, να γράψωσι αυτώ, υπέρ της ελευθερώσεως του υιού 
μου, διότι και εις ταύτην την ελπίδα εφάνη καθώς και εις τα άλλα άκαμπτος η Σκλη-
ρότητά του! Όθεν μη έχων άλλο καταφύγιον προστρέχω εις την Σεβαστήν διοίκησιν, 
καθό πατήρ οπού έχει φίλτρον διά τον υιόν του, να κάμη εκείνο όπου οι νόμοι, η φι-
λανθρωπία, και ο πολιτισμός την υπαγορεύουν, διά να ελευθερωθή ο υιός μου και να 
έχη κρίσιν να του σταλθή διαταγή να έλθη έμπροσθεν της σεβαστής διοικήσεως, οπού 
και εγώ με τα έσχατα γηρατεία μου έρχομαι, όταν διαταχθώ, να παραστήσωμεν τα 
δίκαιά μας και ούτω να παύση η διαφορά μας, επειδή αλλέως δεν πείθεται εις κανένα 
άλλο κριτήριον, και όπως εις το έλεός της, και υποσημειούμαι με το προσήκον σέβας.

Τη 18 Φεβρουαρίου: 1825. Εν Καλαμάτα.                             Ο πατριώτης
                                                                                 Νικόλαος Κορφιωτάκης»  

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης1828, ο οποίος 
πέθανε το 1830, άφησε την οικογένειά του φτωχή και η Διοίκηση μερίμνησε για τη 
σπουδή των παιδιών του.

Πολλοί προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να μεταπείσουν τον Αθανασούλη να ελευ-
θερώσει τους ομήρους που κρατούσε. Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης1829, παρουσιάζοντας 
τις δαπάνες του από 19 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1824, γράφει: «...διά όσα 
εις τον πηγαιμόν μου εις Κιτριές με τους καπ. της Μάνης διά την ελευθερίαν των αρ-
παξάντων από τον Αθανασούλην Κουμουντουράκην...».

 Το Βουλευτικό1830 στις 24 Φεβρουαρίου απευθύνθηκε στο Εκτελεστκό και ζή-
τησε να πληροφορηθεί ποία μέτρα έλαβε κατά του Αθανασούλη Κουμουνδουράκη 
και το προέτρεψε να φροντίσει με οποιονδήποτε τρόπο να ελευθερωθεί ο όμηρος.

Στις 26 Φεβρουαρίου 1825 το Εκτελεστικό1831 απάντησε στο Βουλευτικό: «...ότι 
διέταξε όλους τους αρχηγούς της εκτελεστικής δυνάμεως, της διατηρούσης την εσω-
τερικήν ευταξίαν της Σπάρτης, να υποχρεώσωσι τον εναγόμενον (Αθανασούλη Κου-

1827. Οττεντόται ή Οτεντόται ήταν εκείνη την εποχή φιλοπόλεμος λαός της Νοτίου Αφρικής γνω-
στός από τους σκληρούς αγώνες που διεξήγαγε εναντίον των Γερμανών αποικιοκρατών.

1828. ΓΑ Κ, Υπ. Θρησκ.-σχολικά, φάκ. 48, συνημ. της 19 Μαρτίου 1832 και συνημ. της 4 Μαΐου 
1832.  Ε θ ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς , αριθ. φ. 5, της 4 Μαΐου 1832, σ. 25. 

1829. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ηλία Π. Χρυσοσπάθη «Εκστρατείαι και διατριβαί» (1821). Λακωνικαί 
Σπουδαί 7(1983)376.

1830. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 63, έγγρ. 061 της 24 Φεβρουαρίου 1825. Το Εκτελεστικό την ίδια ημέρα με 
απειλές απευθύνθηκε στον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, ενώ ζήτησε παρέμβαση από τον Δ. Μούρτζι-
νο. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 63, έγγρ. 063 και 064. Α. Ε. Π., βιβλ. 8, σ. 143.

1831. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η , αρχ. αγώνος (87), φάκ.15, αριθ. εγγρ. 1206. Γ Α Κ, Εκτ,, φάκ. 64, έγγρ. 
165 της 27 Φεβρουαρίου 1825.
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μουνδουράκη) να απελευθερώση τον οποίον κρατεί υιόν του Κορφιωτάκη, εν περι-
πτώσει δε απειθείας να τον βιάση στέλνοντας και αυτόν ενταύθα».

Στις 13 Μαρτίου οι Δημογέροντες1832 Καλαμάτας επανήλθαν στο αίτημα να 
απελευθερωθεί ο γιός του Ν. Κορφιωτάκη.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Βλαχογιάννης1833, από σχετική αναφορά προκύπτει 
ότι ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης απελευθέρωσε το γιό του Νικ. Κορφιωτάκη  
στις 22 Μαρτίου 1825.

Επειδή μεταξύ των ομήρων που εξεβίασε ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης 
και έλαβε χρήματα, ήταν και ο Γ. Αντωνόπουλος, υποπρόξενος της Αγγλίας, στις 
16 Ιουλίου το Εκτελεστικό1834 διέταξε το Υπουργείο της Οικονομίας να του δώσει 
6.000 γρόσια ως αποζημίωση.

Ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης1835 έδωσε και στο μέλλον τέτοια δείγματα αυ-
θαιρεσίας. Στις 8 Δεκεμβρίου 1827 τον κατηγόρησε ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης στην 
Αντικυβερνητική Επιτροπή ότι στις 13 Νοεμβρίου απήγαγε τον Ψαριανό πλοίαρχο 
Κωνσταντίνο Μικέλλη και τον φυλάκισε, ζητώντας 40.000 γρόσια. Στις 2 Ιανουαρίου 
1828 ο Υπουργός των Πολεμικών Α. Βλαχόπουλος διέταξε τους προκρίτους, δημογέ-
ροντες και οπλαρχηγούς της Μάνης να συλλάβουν τον Αθανασούλη Κουμουνδουρά-
κη για τη ζημία που προκάλεσε στον Κ. Μικέλλη. Αναφέρεται ότι ο Αντώνιος Μαυ-
ρομιχάλης έδωσε στον Κουμουνδουράκη 5.000 γρόσια για να τον ελευθερώσει.

1832. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 71 έγγρ. 090, της 13 Μαρτίου 1825.
1833. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλογος Ε΄, κυτ. 39 (βιογραφίες).
1834. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 99, έγγρ. 149 της 14 Ιουλίου 1825. Προηγουμένως είχε ζητηθεί η απολογία του 

Α. Κουμουνδουράκη, Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 74, έγγρ. 219 της 20 Μαρτίου 1825.
1835. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 117, έγγρ. της 13 Δεκεμβρίου 1827, διαταγές από τον Υπουργό προς τον 

Αθανασούλη Κουμουντουράκη και τον Διονύσιο Μούρτζινο. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 118, έγγρ. της 8 και 
21 Δεκεμβρίου 1827, ακόμη έγγραφα της 20 και 22 Δεκεμβρίου 1827. ΓΑ Κ, Γεν. Φροντ., φάκ. 1, έγγρ. 
009 της 2 Ιανουαρίου 1828.

Το παλαιό μνημείο
 στη Βέργα του Αλμυρού.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ο ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο

Με την είσοδο του έτους 1825 η Ελλάδα τελείωσε και με τον δεύτερο εμφύλιο 
πόλεμο, αλλά είχε πλέον τραυματισθεί καίρια από τον διχασμό του λαού. Νικητές 
του εμφυλίου πολέμου ήταν η τριανδρία Κουντουριώτη-Μαυροκορδάτου-Κωλέτ-
τη. Ο Γ. Φίνλεϋ1836 γράφει για τη νέα διοίκηση της Ελλάδος: «…Είναι απαραίτητο να 
ομολογήσει κανείς τη μαύρη αλήθεια, ποτέ η διαχείριση των υποθέσεων ενός έθνους 
δεν ανατέθηκε σε πιο ανίκανα πρόσωπα…». Από τους αντιπάλους τους ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, Δεληγιανναίοι, Μήτρος Αναστασόπουλος από Σουλιμοχώρια-Δώ-
ριο, Μητροπέτροβας από Γαράντζα-Άνω Μέλπεια, Δημήτριος Παπατσώνης από 
Ναζίρι-Εύα, Γιάννης Γκρίτζαλης από Ψάρι Τριφυλίας, Αναστάσιος Κατσαρός από 
Αρκαδιά-Κυπαρισσία κλπ., παρουσιάζονταν ή παραδίδονταν στους νικητές και φυ-
λακίζονταν στην Ύδρα, ενώ άλλοι όπως ο Ανδρέας Λόντος, Ανδρέας Ζαΐμης, Νική-
τας Σταματελλόπουλος κ.ά. αναζητούσαν καταφύγιο στη Δυτική Στερεά Ελλάδα ή 
τα Ιόνια Νησιά.

Το μεγαλύτερο μέρος του Μοριά είχε γνωρίσει καταστροφές και λεηλασίες και 
στέναζε από την αφόρητη καταπίεση, τους εξευτελισμούς και διωγμούς των «ξενι-
κών» στρατευμάτων, όπως αποκαλούσαν τότε τα σώματα των Ρουμελιωτών, Ηπει-
ρωτών, Ολυμπίων, Μακεδόνων κλπ., με τα οποία είχε επιβληθεί η Διοίκηση και 
ανέρχονταν σε δώδεκα χιλιάδες1837. Μόνο στην Αρκαδιά (επαρχία Κυπαρισσίας) 
ήταν τέσσερις χιλιάδες. Κάθε επαρχία ήταν υποχρεωμένη να τροφοδοτεί τα στρα-
τεύματα, τα οποία είχε στείλει εκεί η Διοίκηση Κουντουριώτη και παράλληλα να 
ικανοποιεί με τη βία τις πιο παράλογες και βασανιστικές απαιτήσεις τους.

Πολλές φορές ο λαός από την κακομεταχείριση που υφίστατο από τους νέους 
δυνάστες του, αναπολούσε με νοσταλγία την τουρκική κατοχή1838. Η ζωή κάτω από 

1836. Γε ω ρ γ ί ο υ  Φ ί ν λ ε ϋ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 34.
1837. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 60, έγγρ. 007 της 15 Φεβρουαρίου 1825.
1838. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 147 της 22 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 57, 

έγγρ. 018 της 1 Μαρτίου 1825 και έγγρ. 086 της 3 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 67, έγγρ. 002 της 3 
Μαρτίου 1825. Οι κάτοικοι των Γαργαλιάνων στις 22 Φεβρουαρίου 1825 παραπονέθηκαν στη Διοίκηση 
γράφοντας σε αναφορά τους: «…Ιδού τώρα εις καιρόν ελευθερίας και παρ’ ελπίδα πάσαν, ενώ ηλπίσαμεν 
να ίδωμεν ημέρας αγαθάς, να δοκιμάσωμεν χείρονα, και από ποίους,  από αυτούς τους ιδίους αδελφούς 
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την καταπίεση των στρατευμάτων της Διοίκησης ήταν τόσο ανυπόφορη ώστε 
μερικοί, προκειμένου να απαλλαγούν από την εχθρική συμπεριφορά τους, προ-
τιμούσαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να βρουν καταφύγιο στις σπη-
λιές και τα δάση1839.

Λίγες μόνο περιοχές της Πελοποννήσου δεν υπέστησαν τις συνέπειες των 
«ξενικών» στρατευμάτων, όπως η επαρχία της Λακεδαίμονος, στην οποία επι-
κρατούσαν οι φιλοκυβερνητικοί Γιατράκοι, η επαρχία Κορώνης, το κάστρο της 
οποίας πολιορκούσαν οι Γιατράκοι με πελοποννησιακά και μανιάτικα στρατεύ-
ματα και η Μάνη, η οποία γνώρισε περίοδο σχετικής ηρεμίας, αφού και οι δύο 
αντιμαχόμενες παρατάξεις του Μαυρομιχάλη και του Μούρτζινου είχαν προ-
σχωρήσει στη νέα Διοίκηση.

Από πολύ καιρό ήταν γνωστή η πληροφορία ότι αιγυπτιακά στρατεύματα 
προετοιμάζονταν να αποβιβασθούν στον ελλαδικό χώρο, με σκοπό να κατα-
πνίξουν την ελληνική επανάσταση1840. Η φήμη ότι θα άρχιζαν από τα μικρά νη-
σιά, είχε φθάσει από τον αντέπαρχο Μήλου και Κιμώλου Αναστάσιο Βουδέλη, 
ο οποίος είχε την είδηση από τη νήσο Νιο1841 (Ίος) από την άνοιξη του 1823: 

ημών Χριστιανούς…». Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 147 της 22 Φεβρουαρίου 1825. Ο 
Γ ι ά ν ν η ς  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς, (Απομνημονεύματα, έκδ. Ιστορκή Έρευνα, σ. 136 κ.ε.) δίνει πλη-
ροφορίες για τη συμπεριφορά των Ρουμελιωτών στο Μοριά, αλλά και οι δικοί του στρατιώτες δεν 
ήταν τελείως αμέτοχοι καταχρήσεων. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 51, έγγρ. 110 και 143, όπου καταγραφή 
εγγράφων του Ιανουαρίου 1825, βλέπε 1914 και 1916. Ακόμη Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 52, έγγρ. 078 και 
079 της 4 Φεβρουαρίου 1825, που αναφέρεται στη ληστρική συμπεριφορά στρατιωτών τού Μακρυ-
γιάννη και φάκ. 53, έγγρ. 064.

1839. Το κακό με τις καταχρήσεις των στρατευμάτων δεν τελείωσε γρήγορα. Ο Αναγνωσταράς 
το Μάρτιο του 1825 από το Λεοντάρι έγραψε στο Εκτελεστικό: «…κοντά ότι τρώγουν και πίνουν από 
τους πτωχούς και δυστυχείς κατοίκους, ζητούν και πράγματα δυσεύρετα εις τόπους τοιούτους, τους 
αρπάζουν ό,τι κινητόν πράγμα, ζώα, πρόβατα και λοιπά…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 67, έγγρ. 002 της 3 Μαρ-
τίου 1825. Το Βουλευτικό έγραψε στο Εκτελεστικό ότι: «…τα στρατεύματα αντί να τρέξουν όπου είναι 
ανάγκη, κάθηνται εις τας επαρχίας τρώγουν, πίνουν και υβρίζουν τον δυστυχή λαόν…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
69, έγγρ. 133 της 9 Μαρτίου 1825. Το Υπουργείο Πολέμου έγραψε στους οπλαρχηγούς να φύγουν από 
την Αρκαδία (Κυπαρισσία) και όποια ζημιά προκαλέσουν στο λαό, θα εκπέσει από το λογαριασμό 
τους. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ. φάκ., 26, έγγρ. 174 της 8 Μαρτίου 1825. Ο Ιωάννης Κωλέττης 
τις διαμαρτυρίες των Πελοποννησίων τις απέδιδε στην αντιπολιτευτική τους διάθεση και διαβεβαί-
ωνε ότι όλες οι καταγγελίες ήταν ψευδείς, διότι: «…οι υπό την οδηγίαν μου οπλαρχηγοί εβάσταξαν 
Ευρωπαϊκήν υπακοήν εις τας διαταγάς μου, και οι στρατιώται άκραν ευταξίαν εις την από τας επαρχίας 
διάβασίν των…». Κι ακόμη έγραψε: «…Οι στρατιώται εφέρθησαν τακτικώτατα, και δεν έπραξαν καμίαν 
αταξίαν. Οι δε κάτοικοι ψεύδονται, και πρέπει η κυβέρνησις να πιστεύη τους αρχηγούς…». Ν. Σ π η λ ι -
ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 189.

1840. «…Συγκεχυμένες και άσχημες φήμες έφταναν πότε πότε από την Κρήτη για τη στρατιά του 
Ιμπραήμ πασά, που ετοιμαζόταν να διαπεραιωθεί στο Μοριά, αλλά δεν έδωσαν καμιά σημασία. Μερικοί 
μάλιστα διακωμωδούσαν την ιδέα για άλλη εισβολή των Τούρκων…». Σ ά μ ο υ ε λ  Χ ά ο υ, ό.π., σ. 
273.

1841. Α. Ε. Π., βιβλ. 13, σ. 212-3, έγγρ. 255 της 21 Μαρτίου 1823.
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«Κατ’ αυτάς μας ήλθεν είδησις από Νιόν, λέγουσα ότι οι εν Αλεξανδρεία Νιώται έγρα-
ψαν εις την πατρίδα τους ότι ο Μεχμέτ Αλής αρματώνει 30 ως 36 καράβια με πέντε 
χιλιάδες στρατιώτας, έχων όρδιναν (διαταγή) εις αυτά, να κατατροπώσωσι τας μι-
κράς νήσους, μήπως ίδωσι και αι μεγάλαι και υποταχθώσι, καθικετεύομεν λοιπόν το 
έλεος της Υπαρτάτης Διοικήσεως να μας γράψη τί μέλλει να ακολουθήσωμεν, μάλι-
στα όλαι αι μικραί νήσοι θέλουσι να πληροφορηθώσι περί τούτου, διά να ήθελαν συ-
νέλθωσιν εις μίαν μεγάλην και αντισταθώσι...».

Στις 14 Φεβρουαρίου 1824 ειδοποιήθηκε ο Λάζαρος Κουντουριώτης1842 ότι ο 
πασάς της Αιγύπτου διορίστηκε γενικός αρχηγός των τουρκικών επιχειρήσεων 
στην Πελοπόννησο.

1842. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον κοινότητος Ύδρας, ό.π., τόμ. 10ος, σ. 41.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
ο μεγάλος ηγέτης του Μοριά.
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Το καλοκαίρι του 1824, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είχαν δημιουργη-
θεί στρατόπεδα σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου για να αντιμετωπισθεί μια 
πιθανή απόβαση αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων. Το φθινόπωρο όμως δι-
αλύθηκαν αυτά τα στρατόπεδα, διότι θεωρήθηκε αδύνατον να επιχειρηθεί από-
βαση, λόγω του επερχόμενου χειμώνα και των κακών καιρικών συνθηκών που θα 
επικρατούσαν. Αυτή άλλωστε ήταν η αιτία για την οποία ο στόλος ήταν ανέτοιμος 
για επιχειρήσεις. Έκτοτε παρέμειναν μικρές στρατιωτικές δυνάμεις υπό τους Πα-
ναγιώτη, Γεώργιο, Νικόλαο και Λιάκο Γιατράκο για την πολιορκία από τη στεριά 
του φρουρίου της Κορώνης, ενώ ήταν ανεμπόδιστη η θαλάσσια επικοινωνία του. 
Να σημειωθεί ότι το κάστρο της γειτονικής Μεθώνης δεν βρισκόταν υπό πολιορ-
κία, αντίθετα οι Τούρκοι έκαναν και εξόδους για λαφυραγωγία1843. Ακόμη στο Νε-
όκαστρο, δηλαδή το κάστρο της Πύλου, υπήρχαν μικρές και ανεπαρκείς δυνάμεις 
για την άμυνα του φρουρίου, που ήταν ανεφοδίαστο και ανέτοιμο να αντιμετωπίσει 
εχθρική πολιορκία.

Από την ενημέρωση που έκανε το Εκτελεστικό προς το Βουλευτικό, γίνεται γνω-
στό ότι στην αρχή του 1825 η Διοίκηση1844 είχε στραμμένο το βλέμμα στην εκπόρθη-
ση του φρουρίου της Πάτρας. Όμως χρήματα δεν υπήρχαν στο Εθνικό Ταμείο, διό-
τι τα είχε παραλάβει, όπως αναφέρεται, ο Γεώργιος Κουντουριώτης. Παράλληλα η 
Διοίκηση γνώριζε τις κινήσεις του Αιγυπτιακού στόλου από τη Σούδα προς τη Ρόδο 
και Κω, αλλά δεν μπορούσε να κινήσει το στόλο από την έλλειψη των χρημάτων. Η 
αδυναμία κίνησης του στόλου δείχνει την ανικανότητα της Διοίκησης.

Στην προηγούμενη ενημέρωση του Βουλευτικού προστίθεται η πληροφορία 
ότι: «…Τα κατά την Σπάρτην έλαβον την καλητέραν μορφήν. Αι εσωτερικαί ταραχαί 
αυτού του μέρους, τας οποίας επροξενούσε η διαίρεσις, με τα μέτρα τα οποία έλα-
βε το Εκτελεστικόν εθεραπεύθησαν. Και σήμερα μπορεί να έχη βεβαιότητα το Σεβα-
στόν Βουλευτικόν ότι η Σπάρτη ευρίσκεται έτοιμος εις τα νεύματα της Διοικήσεως. 
Μάλιστα διά να φυλαχθή η αναγκαία ησυχία εις το εσωτερικόν της το Εκτελεστικόν 
διώρισε διά πάντα χιλίους υπομισθίους στρατιώτας χωρίς να επισυμβή η παραμικρά 
δυσαρέσκεια…».

Στις αρχές Φεβρουαρίου ήταν στην Καλαμάτα έτοιμος για να εκστρατεύσει ο 
Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης1845, ο οποίος είχε μαζί του τον ανιψιό του Ανα-
στάση, τον Δημήτριο Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη1846, τον Παναγιώτη Κοσονάκο-Κα-
βαλιεράκη από την Καρυούπολη και περίμενε διαταγή της Διοίκησης, η οποία θα 

1843. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 25, της 7 Φεβρουαρίου 1825. Οι Τούρκοι της Μεθώνης 
αιχμαλώτισαν πέντε κόρες και τρία παιδιά κι ακόμη σκότωσαν ένα γέροντα.

1844. Γ Α Κ, Μικραί Συλλ., Κ 047 (αρχ. Λαδά), φάκ. 13, έγγρ. 146 της 2 Ιανουαρίου 1825. 
1845. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 050 της 10 Φεβρουαρίου 1825. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., έγγρ. 

059-069 της 28 Ιανουαρίου 1825. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, Η ελληνική Επανάστασις, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 385.
1846. Ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης ήταν παρών στην εκστρατεία μέχρι 28 Μαΐου 1825 

και υπέβαλε λογαριασμό για 2.693 γρόσια και 13 παράδες. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 136, έγγρ. 141 της 9 Νοεμ-
βρίου 1825.
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του όριζε τον τόπο τού προορισμού του. Στις 12 Φεβρουαρίου, με τα μέτρα της 
επιστράτευσης1847, του ανατέθηκε η αρχηγία της πολιορκίας της Μεθώνης και ο 
σχεδιασμός προέβλεπε ακόμη ότι, ο Νικόλαος Μοθωναίος ή Γεωργακόπουλος1848 
αρχηγός των κατοίκων της επαρχίας αυτής, θα τεθεί υπό τις διατεγές του με εκατό 
άνδρες. Από κοινού ο Κατσής Μαυρομιχάλης με τους Γιατράκους θα επέβαλαν την 
τάξη στην περιοχή τού Μεσσηνιακού κόλπου.

Η κυβερνητική τριανδρία μετά την επιβολή της στην Πελοπόννησο παρουσίασε 
εσωτερικές διαιρέσεις. Ο Κουντουριώτης και ο Μαυροκορδάτος είδαν με καχυπο-
ψία και φθόνο τον Ιω. Κωλέττη να συγκεντρώνει τα «ξενικά» στρατεύματα και με 
απίστευτη ευκολία να επιβάλεται στο Μοριά. Για να μη συνεχιστεί όμως η αυξανό-
μενη επιρροή του στο στρατό του αφαίρεσαν τη διοίκηση1849, προκειμένου να ηγη-
θεί προσωπικά ο Γεώργιος Κουντουριώτης της σχεδιαζόμενης εκστρατείας για την 
πολιορκία της Πάτρας.

Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού Γεώργ. Κουντουριώτης1850, αδιαφορώντας για την 
απόβαση των Αιγυπτίων στην Μεθώνη, με τη δικαιολογία της επικείμενης εκστρα-
τείας στην Πάτρα, πήρε στο σπίτι του τα χρήματα που υπήρχαν στο εθνικό ταμείο, 
τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 1.600.000 γροσίων. Στις 15 Φεβρουαρίου έγραψε 
στον αδελφό του Λάζαρο Κουντουριώτη1851 ότι: «…το ταμείον πάσχει παντελή αχρη-
ματίαν, επειδή απεφάσισα να παραλάβω διά την εκστρατείαν των Πατρών εν εκατομ-
μύριον εξακοσίας χιλιάδας γρόσια, τα οποία και παράλαβον εις την οικίαν μου».

Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η πράξη αυτή του Γ. Κουντουριώτη, η οποία μόνο 
ως έγκλημα μπορεί να χαρακτηρισθεί, είχε ολέθριες συνέπειες στην άμυνα των Ελ-
λήνων απέναντι στους εισβολείς της Μεθώνης. Η έλλειψη χρημάτων δεν επέτρεψε 
να οργανωθεί αμέσως ο εφοδιασμός των ελληνικών δυνάμεων με τρόφιμα και πο-
λεμοφόδια, για να είναι σε θέση να αντιπαραταχθούν στους Αιγυπτίους. Ενώ λοι-
πόν ο στρατός του Ιμπραήμ βαθμιαία βελτίωνε και σταθεροποιούσε τις θέσεις του 
με τα απαραίτητα οχυρωματικά έργα, οι Έλληνες στρατιωτικοί έστεκαν απόμακρα 
και παρακολουθούσαν σαν απλοί θεατές την πρόοδό του, χωρίς να έχουν επαρκή 
τρόφιμα, ούτε τα απαραίτητα πολεμοφόδια για οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια. 
Μπορεί ακόμη να καταλογισθεί στους οπλαρχηγούς το ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να 
έχουν επάρκεια πυρομαχικών, αφού η απόβαση του εχθρού ήταν αναμενόμενη. 
Ακόμη τους καταλογίζεται έλλειψη πειθαρχίας στα στρατιωτικά σώματα, απρο-

1847. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 53, έγγρ. 096 της 12 Φεβρουαρίου 1825.
1848. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 053, της 12 Φεβρουαρίου 1825.
1849. Ν . Σ π η λ ι ά δ ο υ,  Απομνημονεύματα, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 241.
1850. Ο Σ ά μ ο υ ε λ  Χ ά ο υ, ό.π., σ. 269, χαρακτηρίζει τον Γ. Κουντουριώτη με τα ακόλουθα; «Ο 

Κουντουριώτης ήταν πάρα πολύ γνωστός έμπορος και άλλο τόσο γνωστός και σεβαστός για την ακεραιό-
τητα του χαρακτήρα του… Αλλά δυστυχώς δεν διακρινόταν για καμιά άλλη χρήσιμη ιδιότητα για το αξίωμα 
του προέδρου. Έβλαψε αφάνταστα τον τόπο, όσο καιρό κρατούσε το αξίωμα αυτό με την αμάθεια και την 
ισχυρογνωμοσύνη του…». 

1851. Δ . Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 384-5.
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θυμία πολεμικής αναμέτρησης με τους εχθρούς και παράλληλα δήλωση μεγαλυ-
τέρου αριθμού στρατιωτών για τροφοδοσία και μισθοδοσία, πράγμα που δεν ήταν 
σπάνιο εκείνα τα χρόνια.

Η προετοιμασία της απόβασης των Αιγυπτίων

Από τα μέσα του 1824 είχαν αρχίσει στην Αλεξάνδρεια οι ετοιμασίες για την 
απόβαση αιγυπτιακών δυνάμεων στην Πελοπόννησο. Η Οθωμανική αυτοκρατορία 
είχε αποδειχθεί ανίκανη να καταπνίξει την ελληνική επανάσταση κι ας την κατέ-
τρωγαν οι διχόνοιες και οι εμφύλιες αντιπαρατάξεις. Για τον λόγο αυτό το Διβάνι 
της Κωνσταντινούπολης αποτάθηκε στο Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου και ζήτησε 
τη βοήθειά του. Αυτός προθυμοποιήθηκε να στείλει ένα εκστρατευτικό σώμα υπό 
τις οδηγίες του θετού του γιού Ιμπραήμ Πασά.

Από την πλευρά της η Ελληνική Διοίκηση1852, παρότι είχε ειδοποιηθεί από την 
αρχή του καλοκαιριού του 1824 για τα σχέδια του Μωχάμετ Άλη, δεν έκανε τις 
απαιτούμενες προετοιμασίες με την αναγκαία σοβαρότητα που απαιτούσε η κρι-
σιμότητα των περιστάσεων. Μπορεί να παίρνονταν οι απαιτούμενες αποφάσεις, 
να κυκλοφορούσαν διαταγές, αλλά στην πραγματικότητα δεν γινόταν τίποτα. Το 
Εκτελεστικό είχε στείλει την ακόλουθη διαταγή, αλλά έμεινε ανενεργής:

Περίοδος Β’                       ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθ. 2255                                          Το Εκτελεστικόν Σώμα

                 Προς το Υπουργείον των Εσωτερικών
Επειδή ο Μεχμέτ Αλής πασάς εξ Αιγύπτου, καθά η Διοίκησις πληροφορείται, με 

μεγάλας δυνάμεις προπαρασκευαζόμενος μελετά, να εισβάλη εις την Πελοπόννησον, 
και επειδή η απόβασις αύτη έπεται να γίνη εις τα ασθενέστερα μέρη της Πελοποννή-
σου. Το Υπουργείον των Εσωτερικών την ταχίστην θέλει διατάξει τους επάρχους, προ-
κρίτους, δημογέροντας και λοιπούς κατοίκους των επαρχιών Νεοκάστρου, Γαστούνης, 
Παλαιών Πατρών, Βοστίτζης, Κορίνθου, Μονεμβασίας και Κορώνης και όπου αλλού 
πρέπει, να πασχίσουν με κάθε τρόπον να συνάξουν τα γεννήματα της Επαρχίας των, 
και οι μεν να τα αποθέσουν εις τα φρούρια, οι δε να τα ασφαλίσουν εις οχυρά μέρη, 
μένοντες όλοι άγρυπνοι και προσεκτικοί εις τας αναγκαίας θέσεις των διά να μη προ-

1852. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Εσωτ., φάκ. 56, έγγρ. της 29 Ιουνίου 1824. Κ . Λ . Κ ο τ σ ώ ν η, Ο 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, Αθήναι 1999, Έκδοση της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, βιβλ. 8. 
Στο βιβλίο αυτό μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την πορεία του Ιμπραήμ στα περισσότερα 
μέρη της Πελοποννήσου. Τα έγγραφα για την απόβαση του Ιμπραήμ στη Μεθώνη έχει δημοσιεύσει ο Μ. 
Φ ε ρ έ τ ο ς, Μεσσηνιακά, τόμ Α΄, Αθήνα 1968, σσ. 321-345. Τα έγγραφα που αφορούν την κατάληψη 
της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ έχει παρουσιάσει η Σ ο φ ί α Σ. Κ α π ε τ α ν ά κ η στην Κυριακάτικη 
έκδοση της εφημερίδας της Καλαμάτας «Ελευθερία» σε σειρά 72 ολοσέλιδων δημοσιευμάτων από της 
29ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι της 10ης Ιουνίου 2007.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 481

λάβη ο εχθρός να εισβάλη· όταν ημείς δεν είμεθα ακόμη έτοιμοι και τότε ματαίως θέ-
λομεν προσπαθήσει να τον εμποδίσωμεν. 

Εν Ναυπλίω τη 29 Ιουνίου 1824.                 Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης

Ιωάννης Κωλέττης
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης
 Ο Προσ. Γεν. Γραμματεύς

Π. Γ. Ρόδιος

Το προμήνυμα της απόβασης ήρθε την 1 Ιανουαρίου 1825, όταν διακόσιοι Αι-
γύπτιοι1853 στρατιώτες αποβιβάστηκαν στην Κορώνη από δύο αιγυπτιακά πλοία. Η 
προσοχή όμως των Ελλήνων ήταν στραμμένη στις εσωτερικές αντιπαλότητες και 
συγκρούσεις.

Παράλληλα δεν πρέπει να θεωρήσουμε άμοιρους ευθύνης ούτε τους επάρχους, 
ούτε τους φρουράρχους, όσοι από αυτούς δεν φρόντισαν να εφοδιασθούν με τα 
απαραίτητα πολεμοφόδια και άλλα εφόδια, για να είναι σε θέση να αντιμετωπί-
σουν οποιαδήποτε εχθρική επίθεση. Το ενδιαφέρον των στρατιωτικών είχε επικε-
ντρωθεί στη μισθοδοσία και στη λεηλασία.

Μεταξύ των Ελλήνων, διοικούντων και διοικουμένων, το πνεύμα, το οποίο επι-
κράτησε αμέσως μετά την απόβαση στη Μεθώνη, ήταν ότι το αιγυπτιακό στράτευ-
μα θα αποτελούσε έναν εύκολο αντίπαλο. Αναπολούσαν τις νίκες τους απέναντι σε 
πολυάριθμα τουρκικά μπουλούκια και εφησύχαζαν1854.

Ο ελληνικός στόλος, ο οποίος είχε αποδειχθεί στηλοβάτης του επαναστατικού 
αγώνα, δεν είχε κάμει καμία απολύτως προετοιμασία. Ακόμη κι αν όλοι θεωρού-
σαν, ότι ήταν αδύνατον να επιχειρηθεί μια αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια 

1853. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 50, έγγρ. 112 της 1 Ιανουαρίου 1825. Η εφημερίδα Μεσολογγίου «Ε λ λ η -
ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φύλλ. 5 της 17 Ιανουαρίου 1825 γράφει: «Από ανθρώπους ελθόντας νεωστί εξ 
Αιγύπτου, μανθάνομεν ότι ο Μεχμέτ Αλής ετοιμάζεται διά μίαν δευτέραν εκστρατείαν κατά της Ελλάδος, και 
ότι αι παρασκευαί τας οποίας ήδη κάμει προς τούτον τον σκοπόν υπερβαίνουν πολύ του παρελθόντος έτους 
τας ετοιμασίας…». 

1854. Η εφημερίδα Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φύλλ. 17, σ. 4, της 28 Φεβρου-
αρίου 1825, έγραφε για την προσεχή καταστροφή των εισβολέων. Στις 25 Φεβρουαρίου 1825 το Εκτελε-
στικό διαβεβαίωνε το Βουλευτικό: «…Έγινε δε και η ανήκουσα περί τροφών φροντίς … εντός ολίγου θέλουν 
ματαιωθεί αφεύκτως όλα τα σχέδια του εχθρού». ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 63, έγγρ. 126. Ο Κίτσος Τζαβέλας στις 
23 Φεβρουαρίου έγραψε στο Εκτελεστικό να του στείλουν πυρομαχικά και πρόσθεσε: «… και είμεθα ικανά 
τα στρατεύματα οπού σήμερον ευρισκόμεθα εις την επαρχίαν Αρκαδίας να κάμωμεν τον εχθρόν να τρομά-
ξη…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄,  Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 161. Ο Ν. Γιατράκος σε αναφορά του της 18 Φεβρουα-
ρίου έγραψε: «…θέλει τους κάμωμεν και αυτούς λάφυρα καθώς και του Δράμαλη…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, 
Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 107. Σε σχέδιο γενικής επιστράτευσης του Γρηγ. Δικαίου, Δ. Σκαλτσά και Ιω. Γκούρα 
από τους 31.650 στρατιώτες που θα συγκέντρωναν, προορίζονταν για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ 
μόνο 5.400 άνδρες. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 162, 163 της 23 Φεβρουαρίου 1825.
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του χειμώνα, έπρεπε να υπάρχει ετοιμοπόλεμος στόλος, αφού δεν αδρανούσαν 
και οι εχθροί. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να αποτρέψει ή να δυσχεράνει την 
αναμενόμενη απόβαση των Αιγυπτίων, οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσουν αυτοί να 
ενεργήσουν.

Τα σχέδια και οι προσπάθειες της Ελληνικής Διοίκησης περιορίζονταν στο να 
φυλακίσει όλους τους αντιπάλους της και να προγραμματίσει την εκστρατεία για 
την άλωση του φρουρίου της Πάτρας υπό την ηγεσία του Γ. Κουντουριώτη, ώστε 
να αποδυναμωθεί η επιρροή του Κωλέττη πάνω στους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. 
Η πολιτική σκοπιμότητα συνήθιζε από τότε να προτάσσεται των εθνικών συμφερό-
ντων από τους ασχολουμένους με τα κοινά.

Στις 2 Ιανουαρίου 1825 το Εκτελεστικό1855, τυφλωμένο από τα πολιτικά πάθη, 
έγραψε προς το Βουλευτικό με την υπεροψία του νικητή: «...Το εσωτερικόν της Πε-
λοποννήσου έλαβεν πολλά διαφορετικήν μορφήν από την προτέραν. Οι Αντιδιοικητι-
κοί πανταχού κατατρεχθέντες εβιάσθησαν να ζητήσουν άσυλον οι μεν εις την Επτάνη-
σον, ως άδεται, οι δε διάφορα μέρη της επικρατείας, ώστε η Πελοπόννησος σήμερον 
ευρίσκεται ελευθέρα από τους τυραννίσκους της και από εκείνους οι οποίοι εφρόντι-
ζον πάντοτε διά τα ίδια τέλη των να ταράττουν, να κατασπαράζουν και να αφανίζουν 
το Έθνος...».

Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου άρχισαν να ακούγονται φωνές σωφροσύνης 
και πατριωτισμού, αλλά οι ασκούντες τη Διοίκηση είχαν κλειστά τα αφτιά τους σε 
τέτοιου είδους προτροπές. Στις 20 Ιανουαρίου 1825 ο Διονύσιος Μούρτζινος1856, 
ο καπετάνιος της Καρδαμύλης και ένας από τους υπουργούς των Πολεμικών της 
τότε κυβέρνησης, έγραψε στον Γεώργιο Κουντουριώτη, ότι για να μη χαθεί το 
Έθνος θα έπρεπε μετά την επιβολή της παράταξής τους να έρθει σε συμβιβασμό 
με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αλλά στα μυαλά τής τότε ηγεσίας φαινόταν 
καλύτερο να τους στείλουν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ώστε ανενόχλητοι να κυ-
βερνήσουν μελλοντικά τον τόπο.

Ο αρχηγός της πολιορκίας της Κορώνης στρατηγός Παναγιώτης Γιατράκος1857, 
σε αναφορά του από τις 19 Ιανουαρίου 1825, έγραψε στη Διοίκηση ότι στα φρού-
ρια Μεθώνης και Κορώνης έγιναν εκφορτώσεις εφοδίων από την Αίγυπτο και 
αποβιβάστηκαν τακτικοί στρατιώτες. Αυτές οι ειδήσεις δεν ενόχλησαν τους δι-
οικούντες, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ακόμη ότι οι Τούρκοι της Μεθώνης, που δεν 
ήταν πολιορκημένοι, έκαναν εξορμήσεις στη γύρω περιοχή. Η έξοδός τους προς 
το φρούριο του Νεοκάστρου είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρώσουν επτά χιλιά-

1855. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 50, έγγρ. της 2 Ιανουαρίου 1825.
1856. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. ΣΤ΄, Αθήναι 1966, σ. 194, 

έγγρ. 234.
1857. Α . Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήναι 2001, τόμ. Β΄. σ. 158, έγγρ. 493 (469). Γ 

Α Κ, Μικραί συλλ. (αρχ. Γιατράκου) φάκ. Κ 6α, έγγρ. 469 της 19 Ιανουαρίου 1825. Βλέπε ακόμη: Γ Α Κ, 
Συλλ. Βλαχ΄Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 025 της 7 Φεβρουαρίου 1825 και Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, Μεσσηνιακά Α΄, 
ό.π., σ. 323. 
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δες ζώα και να αιχμαλωτίσουν μικρό αριθμό Ελλήνων, χωρίς όμως να γίνει ένοπλη 
σύγκρουση. Σε άλλη έξοδο προς την Κορώνη έφθασαν μέχρι το χωριό Τζαΐζι (Υά-
μεια), που απέχει από τη Μεθώνη πάνω από τέσσερις ώρες. Αντίθετα σε ανάλογη 
έξοδο από το κάστρο της Κορώνης έγινε μικροσυμπλοκή με ολιγάριθμες απώλειες 
και από τις δύο πλευρές.

Ο Κατσής Μαυρομιχάλης1858 από την Καλαμάτα στις 22 Ιανουαρίου 1825 τόνι-
σε στη Διοίκηση την ανάγκη να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τις πολιορκίες 
της Κορώνης και Μεθώνης, διότι οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να κάνουν εξόδους από 
τα φρούριά τους. Παράλληλα ζήτησε να διορίσει η Διοίκηση φροντιστή, για να εξα-
σφαλίζονται τα σιτηρέσια των στρατιωτών και οι λοιπές ανάγκες των στρατοπέδων, 
επειδή η ανέχεια των κατοίκων δεν τους επέτρεπε να τροφοδοτούν τα στρατεύματα.

Στις 7 Φεβρουαρίου ο έπαρχος Νεοκάστρου και Μεθώνης1859 ειδοποίησε το 
Υπουργείο των Εσωτερικών για ένα πλοίο της Ιονίου πολιτείας που έφθασε στο 
Νεόκαστρο και ο πλοίαρχός του έφερε την πληροφορία ότι ο αιγυπτιακός στόλος 
ετοιμάζεται να αποκλείσει το Νεόκαστρο. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν συνεκίνη-
σε τους διοικούντες τη χώρα, η οποία σε λίγο θα βυθιζόταν σε τέλμα ταλαιπωριών 
και κινδύνων.

Η απόβαση του Ιμπραήμ στη Μεθώνη 

Ο Ιμπραήμ πασάς, ο οποίος ηγείτο του αιγυπτιακού αποβατικού στρατεύματος, 
δεν είχε λάβει καμία στρατιωτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο στρατός του 
όμως είχε εκπαιδευτεί από Γάλλους και Ιταλούς απόμαχους αξιωματικούς των Να-
πολεοντείων πολέμων, μερικοί δε από αυτούς τον συνόδευσαν μέχρι τον ελλαδικό 
χώρο, στην προσπάθειά του να πνίξει στο αίμα την ελληνική επανάσταση.

Στις 9 Φεβρουαρίου 1825 από την Καρδαμύλη πρώτοι ο Διονύσιος Μούρτζι-
νος1860 και ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης με αναφορά τους ειδοποίησαν το Εκτε-

1858. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 51, έγγρ. 059-060 της 22 Ιανουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 54, έγγρ. 045, 
048 της 22 Φεβρουαρίου 1825. Ανάλογη αναφορά έγινε και από τον Υπουργό των Εσωτερικών Γρηγόριο 
Δικαίο. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 025 της 7 Φεβρουαρίου 1825 και Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, ό.π., 
σ. 323.

1859. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 385. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η,  Η «εκστρατεία» του Γ. Κουντου-
ριώτη στη Μεσσηνία, Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα 1985, τόμ. Γ΄, σ. 
274. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 030 της 7 Φεβρουαρίου 1825.

1860. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 036 της 9 Φεβρουαρίου 1825. Α . Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. 
Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τομ. Δ΄, σ. 121-2, έγγρ. της 10 Φεβρουαρίου 1825. Ανάλογη ήταν η αναφορά 
του επάρχου Καλαμάτας: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 048 της 10 Φεβρουαρίου 1825. Του 
επιστάτη πώλησης των εθνικών λαδιών της Κορώνης: ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 33, έγγρ. της 10 Φεβρουαρίου 
1825. Του Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 050, της 10 Φεβρουα-
ρίου 1825. Του Επάρχου Νησίου (Μεσσήνης). ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 53, έγγρ. της 11 Φεβρουαρίου 1825. 
Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 380. Του γραμματέα του επαρχείου Νεοκάστρου: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, 
Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 073 της 11 Φεβρουαρίου 1825. Μ . Φ ε ρ έ τ ο υ, ό.π., σσ. 326-327.
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λεστικό, ότι ένας μεγάλος αριθμός πλοίων, πάνω από σαράντα, παρέπλεαν τον Κά-
βο-Γκρόσσο για τρεις ημέρες. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες αναφορές από 
την περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου. Επειδή τα πλοία έκαναν σήματα με καπνό 
στο κάστρο της Κορώνης και αντάλλασσαν χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς, 
συμπέραναν ότι θα έπρεπε να είναι εχθρικά. Την επομένη ημέρα, μερικά από αυτά 
πλησίασαν τη νήσο Σαπιέντζα, που βρίσκεται νότια της Μεθώνης, και τελικά στις 
11 Φεβρουαρίου έγινε η απόβαση των στρατευμάτων χωρίς να παρενοχληθούν από 
κανέναν.

Από έναν Κερκυραίο1861 καραβοκύρη, που επικοινώνησε στη Μεθώνη με τους 
αποβιβασθέντες Αιγύπτιους στρατιωτικούς, προέρχεται η πληροφορία ότι ο Ιμπρα-
ήμ περίμενε ενισχύσεις, καθώς και πολεμικά πλοία για να αποκλείσει το Νεόκαστρο 
από στεριά και θάλασσα. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ιμπραήμ πρόσταξε το στρατό του: 
«...να μη χαλάσουν κανένα Ρωμαίο, ότι ήθελε παιδευθούν σκληρώς, καθότι και εις την 
Κρήτη διά δύο Ρωμαίους εθανάτωσεν είκοσι Τούρκους. Έχει σκοπόν να γράψη διά να 
προσκυνήσωμεν και εις τούτο θα τάξη πολλά πράγματα των Ελλήνων...».

Οι πρώτες εκτιμήσεις υπολόγιζαν τη στρατιωτική δύναμη του Ιμπραήμ σε 4.000 
πεζούς και 400 ιππείς. Ο αστυνόμος του Νεοκάστρου ανέφερε ότι έξω από το 
φρούριο της Μεθώνης είχαν στήσει 600 σκηνές1862. Από αναφορά του Π. Γιατρά-
κου έγινε γνωστό ότι στις 5 Μαρτίου έφθασαν ενισχύσεις και ο Ιμπραήμ αύξησε τη 
δύναμη του στρατού του1863.

Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες χαρακτηρίζονταν1864 ως τακτικοί, διότι είχαν τύχει σύγ-
χρονης εκπαίδευσης από Ευρωπαίους αξιωματικούς και ακολουθούσαν τα πρό-
τυπα των στρατών της εποχής εκείνης. Ήταν πειθαρχημένοι και συντάσσονταν σε 
φάλαγγα με πολλές σειρές στρατιωτών και σχημάτιζαν τις λεγόμενες κολώνες, οι 
οποίες ήταν άγνωστες στους άτακτους Έλληνες πολεμιστές και πολύ αποτελεσμα-
τικές στις πολεμικές συγκρούσεις. Ώστε με μόνη την εμφάνισή τους προκαλούσαν 
το δέος, γι’ αυτό πολλές φορές οι Έλληνες σκόρπιζαν και δεν στέκονταν να πολε-
μήσουν, βλέποντας να προχωρούν οι εχθροί παρά τις απώλειες των πρώτων σειρών.

Ο τακτικός στρατός του Ιμπραήμ, συγκρινόμενος με τους Ευρωπαϊκούς στρα-
τούς, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί για την εποχή εκείνη σαν γελοιογραφία σύγ-

1861. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825 και Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, 
ό.π., σ. 331.

1862. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825. Ο Ν. Γεωργακόπουλος 
υπολόγισε τις σκηνές σε 400. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 108 της 17 Φεβρουαρίου 1825. 
Για τις δυνάμεις του αιγυπτιακού εκστρατευτικού σώματος βλέπε: Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Η απόβαση 
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. ό.π., σ. 67 κ.ε. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αιγυπτιακή στρατειά, εισβολή στην 
Πελοπόννησο, τακτική, ηγεσία, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πύργος 
2005, τόμ. Γ΄, σ. 465-486, ενδυμασία σ. 469, ιππικό 470, μηχανικό 471, πειθαρχία 472, οπλισμός 474, 
τακτική 477, δύναμη αιγυπτιακής στρατειάς 479 και ηγεσία 482.  

1863. ΓΑ Κ, Συλλ, Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825.
1864. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α΄, σσ. 340-1 και 366 κ.ε. 
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χρονου στρατού. Ο Ρομέι1865 έγραψε ότι τα Αιγυπτιακά στρατεύματα: «...συγκείμε-
να εκ δούλων, παριστώσιν όψιν βλακώδους στρατού...». Εκτός από τα τακτικά στρα-
τεύματα ο αιγυπτιακός στρατός διέθετε και άτακτα σώματα Κρητών και Αλβανών.

Για τον Ελλαδικό όμως χώρο, που οι αντίπαλοί του ήταν απείθαρχοι1866, αγύμνα-
στοι και άτακτοι, μπορούσε να θεωρηθεί ανίκητος σε ελεύθερο πεδίο. Ο σχηματι-

1865. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α΄, σ. 413. Ο Giovanni Romei ήταν Ιταλός αντισυνταγματάρχης 
του Μηχανικού του Ποδεμοντιανού στρατεύματος και είχε αναλάβει υπηρεσία στον Αιγυπτιακό στρατό 
με το όνομα Χαλήλ αγάς. Προσέφερε πολλές υπηρεσίες στον ελληνικό αγώνα, διότι έγραφε στο συ-
μπατριώτη και κουμπάρο του στρατηγό G. Rossarol πληροφορίες για τα σχέδια και τις προθέσεις του 
Ιμπραήμ, οι οποίες έφθαναν στην ελληνική Διοίκηση. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η εκστρατεία του Ιμπραήμ 
στην Πελοπόννησον, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 1990, τόμ. Γ΄, σ. 275, 
αναδημοσιεύεται στο «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», ό.π., σ. 40.

1866. Ο Θ. Κολοκοτρώνης, μετά τη μάχη της Τραμπάλας, έκανε σύγκριση μεταξύ των δύο αντιπάλων 
στρατευμάτων: «…ο εχθρός διοικείται και προχωρεί συστηματικώς και ταχέως, ενώ οι Έλληνες δεν ερωτούν 
πότε να λιποτακτήσουν, πότε να αφήσουν τη θέση των, πότε να υπάγουν εις τα σπίτια των, πότε να επισκε-
φθούν τας φαμιλίας των, πότε και πόσον να σταθούν εις τον πόλεμον, και το να παιδεύση τις επί λιποταξίαν 

Ο Ιμπραήμ πασάς
αρχηγός του Αιγυπτιακού εκστρατευτικού σώματος.
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σμός της κολώνας των τακτικών είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει συντεταγμένος 
τις εχθρικές θέσεις και να προκαλέσει τον πανικό στους ατάκτους.

Οι τακτικοί Αιγύπτιοι στρατιώτες μπορεί να υστερούσαν σε γενναιότητα των 
ατάκτων Ελλήνων πολεμιστών, αλλά ήταν πειθαρχημένοι, πολεμούσαν με τακτική, 
τα όπλα τους ήταν πιο ευθύβολα και υπερείχαν των όπλων των αντιπάλων τους. 
Η σημαντικότερη διαφορά ήταν ότι στην κάνη του αιγυπτιακού όπλου προσαρμο-
ζόταν λόγχη και στις συγκρούσεις εξ επαφής δεν είχε τη δυνατότητα ο Έλληνας, 
όσο γενναιότερος και αν ήταν, να το αντιμετωπίσει με το γιαταγάνι του. Οι άτακτοι 
μπορούσαν να αντιπαραταχθούν στους Αιγύπτιους πίσω από καλά οχυρωμένες θέ-
σεις, π.χ. μέσα σε οχυρωμένα σπίτια, στα οποία οι τακτικοί δεν είχαν τη δυνατό-
τητα να τους βλάψουν. Ακόμη σε ταμπούρια που θα τα ενίσχυε δύσβατη τάφρος. 
Στους Έλληνες δινόταν η συμβουλή να προτιμούν τον κλεφτοπόλεμο, δηλαδή να 
μην αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο τους Αιγυπτίους, αλλά να χτυπούν τα μετόπι-
σθεν, τις φάλαγγες ανεφοδιασμού, τα ταχυδρομεία κλπ. Συνήθως ο Ιμπραήμ, όταν 
πολεμούσε, φρόντιζε να έχει αριθμητική υπεροχή έναντι των αντιπάλων του και 
αυτό τον ανεδείκνυε συνήθως νικητή. Συνήθιζε ακόμη να μη περιμένει να του επι-
τεθούν, αλλά αναλάμβανε αυτός επιθετική δράση.

Άλλο αξιόλογο πλεονέκτημα του Αιγυπτιακού στρατού ήταν το ιππικό. Μπορεί 
να μην ακολουθούσε την ευρωπαϊκή τακτική, αλλά το αποτελούσαν έμπειροι ιπ-
πείς και τα άλογά τους ήταν άριστα. Το ιππικό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναμέ-
τρηση Αιγυπτίων και Ελλήνων και όπου οι ιππείς συγκρούστηκαν με ανοχύρωτους 
Έλληνες πεζούς τους κατενίκησαν.

Ο Ιμπραήμ διέθετε στοιχειωδώς οργανωμένο μηχανικό, πυροβολικό, υγειονο-
μικό, τα οποία όμως δεν συνέβαλαν αξιόλογα στην επικράτησή του στην Πελοπόν-
νησο. Ο εφοδιασμός σε τρόφιμα των στρατευμάτων εκστρατείας δεν ήταν ικανο-
ποιητικός, διότι δεν είχε καλά οργανωμένες διανομές. Πολλές φορές ο στρατιώτης 
στην ύπαιθρο έμενε νηστικός, ενώ στη Μεθώνη τα τρόφιμα ήταν σε αφθονία.   

Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες δεν ήταν καλά ντυμένοι και προ πάντων τα παπούτσια 
τους ήταν κακής ποιότητας και γι’ αυτό πολλές φορές περπατούσαν ξυπόλυτοι, 
ενώ άλλοτε άρπαζαν τα τσαρούχια Ελλήνων αιχμαλώτων ή νεκρών, όπως αναφέ-
ρεται ότι έγινε στο Παλαιοναβαρίνο1867.

Ο Ρομέι1868 έγραψε για τον Ιμπραήμ τα ακόλουθα γνωρίσματα του χαρακτήρα 
του: «...θηριώδης πάντοτε και πάντοτε βάρβαρος διψά αίμα και ερείπια και όλεθρον. 
Αλοίμονον εις τους Έλληνας αν λάβουν την ατυχίαν να σαγινευθούν από τας απατη-

και τ’ άλλα ταύτα εγκλήματα, δεν ήθελε κάμη παρά να σκοτώση όλον τον κόσμον…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, 
Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 027 της 12 Ιουνίου 1825. Να σημειωθεί πως αργότερα το Βουλευτικό γνωμοδότησε 
ότι πρέπει οι πρωταίτιοι λιποταξίας να τιμωρούνται με θάνατο. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 95, έγγρ. 086 της 30 
Μαΐου 1825.

1867. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 66, έγγρ. 063 της 1 Μαΐου 1825, όπου αναφέρεται: «…παίρνοντάς τους 
και τα τζαρούχια τους, διά την έλλειψιν υποδημάτων οπού έχει το στρατόπεδό τους…».

1868. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α΄, σ. 366.
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Αιγύπτιος στρατιώτης με «εφ’ όπλου λόγχη».
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λάς υποσχέσεις του...». Ο Γάλλος αρνησίθρησκος Σεβέ πρότεινε στον Ιμπραήμ να 
στρατοπεδεύει σε μέρη ασφαλή και αναπαυτικά και να ανεγείρει οχυρώματα, όπου 
να αφήνει 200-300 στρατιώτας, να έχει εκεί αποθήκες τροφίμων, να φτιάχνει δρό-
μους μεταξύ των οχυρωμάτων τούτων και να προχωρεί μέχρι να υποτάξει όλη την 
Ελλάδα. Πρότεινε ακόμη να φέρουν από την Αίγυπτο ορδές δούλων και να ιδρύ-
σουν αποικίες στις οχυρές θέσεις, ενώ παράλληλα να πυρπολούν τα χωριά των Ελ-
λήνων και να σκοτώνουν τους κατοίκους. 

Ο Ιμπραήμ είχε επιβάλλει στο στρατό του την πειθαρχία του μαστιγίου1869. Ακό-
μη και κατώτεροι αξιωματικοί, σπάνια λοχαγοί ή ταγματάρχες, μαστιγώνονταν 
για ανυπακοή ή άλλες παρεκτροπές. Δεν άκουγε πάντοτε τους ξένους και έμπει-
ρους αξιωματικούς, που του συνιστούσαν να μην καταπονεί το στρατό του. Ο Ιτα-
λός αξιωματικός του μηχανικού Ρομέι1870, που είχε ακολουθήσει τον Ιμπραήμ στην 
εκστρατεία του στην Πελοπόννησο, έχοντας δυσμενή γι’ αυτόν προδιάθεση, τον 
χαρακτήρισε με τα ακόλουθα λόγια: «…Είναι αμαθέστατος της πολεμικής τέχνης, 
παρουσιάζει όχι σπανίως την αρετήν του στρατιώτου, δηλαδή την τόλμην και είναι 
σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν εστερημένος των προσόντων μετρίου στρατηγού, τουτέστιν 
προορατικού, κρίσεως, συνέσεως, στρατιωτικών γνώσεων και ιστορίας. Ηξεύρει μόλις 
να γράφη…».

Συγκρινόμενος ο Αιγυπτιακός στρατός με τα ελληνικά άτακτα σώματα, βρι-
σκόταν σε πλεονεκτική θέση και αυτό γίνεται φανερό από το αποτέλεσμα των με-
ταξύ τους συγκρούσεων. Τα Ελληνικά σώματα δεν ήταν πειθαρχημένα, ο Π. Για-
τράκος1871 έγραψε σε αναφορά του ότι τόσο οι Μανιάτες, όσο και οι Λακεδαιμόνιοι 
που υπηρετούσαν στα σώματα πολιορκίας της Κορώνης, θα έφευγαν τις απόκριες 
να πάνε στα χωριά τους. Φαίνεται ότι δεν ήθελαν να λείψουν από τα σπίτια τους τις 
ημέρες της σφαγής των χοιρινών, κατά τις οποίες έτρωγαν καλά. Για καλύτερο φα-
γητό έφευγαν και τις ημέρες του Πάσχα1872. Μετά από την προέλαση του Ιμπραήμ 
στην επαρχία Κορώνης οι στρατιώτες των Γιατράκων ελαττώθηκαν πολύ, διότι άλ-
λοι επιδόθηκαν σε λεηλασία των χωριών που τα εγκατέλειψαν οι κάτοικοί τους και 
άλλοι γύρισαν στα σπίτια τους, προκειμένου να ασφαλίσουν τις οικογένειές τους, 
φοβούμενοι απόβαση στο ΄Ελος.

1869. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α΄, σ. 364.
1870. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α΄, σ. 366. Εφημ. Καλαμάτας «Ε λ ε υ θ ε ρ ί α», της 5 Νοεμβρίου 

2006.
1871. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 06 (Αρχ. Γιατράκου), έγγρ. 469 της 19 Ιανουαρίου 1825. Α θ. Φ ω τ ο -

π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 158, έγγρ. 493 (469). 
1872. Το Εκτελεστικό έγραψε στον Πρόεδρό του Γ. Κουντουριώτη στις 26 Μαρτίου ότι: «…διά τας 

πλησιαζούσας εορτάς αναμφιβόλως πολλοί των Ελλήνων θα ζητήσουν να κάμουν Πάσχα εις τα σπίτια 
των…». Σε άλλο σημείο έγραψε: «…ότι η Διοίκησις δεν πρέπει να έχη πεποίθησιν εις τας περί στρατολογίας 
διαταγάς της. Η πλεονεξία των Ελλήνων κατήντησε να κάμη και το ιερόν τούτο πράγμα εμπόριον…». ΓΑ Κ, 
Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 157 και 159 της 26 Μαρτίου 1825. 
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Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των Μουσουλμάνων στο πεδίο της μάχης 
ήταν η θρησκευτική τους πεποίθηση, ότι εάν σκοτωθούν πολεμώντας απίστους, θα 
τύχουν της εύνοιας του προφήτη Μωάμεθ και θα πάνε στον παράδεισο.

Οι Έλληνες μετά την απόβαση

Οι Έλληνες αιφνιδιάστηκαν από την απόβαση, την οποία δεν περίμεναν λόγω 
της χειμερινής κακοκαιρίας, έστω και αν από μακρού είχαν ειδοποιηθεί για τα σχέ-
δια των Αιγυπτίων. Η κακοκαιρία βέβαια δεν δικαιολογεί τους διοικούντες, οι οποί-
οι έπρεπε να βρίσκονται σε κάποιο βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση μιας 
πιθανής επέμβασης. Αντίθετα ο ελληνικός στόλος1873 δεν ήταν προετοιμασμένος 
για απόπλου, τα φρούρια που κατείχαν οι Έλληνες ήταν ανεφοδίαστα. Η τροφο-
δοσία των «ξενικών» στρατευμάτων γινόταν σε βάρος των κατοίκων των υπό επι-
τήρηση περιοχών και αν απομακρύνονταν από την έδρα τους δεν είχαν προμήθεια 
τροφών. Επομένως δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις 
πέρα από την περιοχή τους. Εγκληματική θα πρέπει να χαρακτηρισθεί η αμέλεια 
τόσο της Διοίκησης, όσο και των φρουράρχων, που δεν είχαν φροντίσει για τον 
εφοδιασμό των κάστρων με τρόφιμα και πυρομαχικά. Δεν απαλλάσσονται της ευ-
θύνης ούτε οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι δεν είχαν πολεμοφόδια για τους στρατιώτες 
τους. Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί ήταν εκεί τα στρατεύματα, η απάντηση δυστυ-
χώς είναι για να τιμωρήσουν ή ορθότερα να βασανίσουν τους Πελοποννήσιους, οι 
οποίοι δεν είχαν φιλικές σχέσεις με την μικρόψυχη Διοίκηση του Γ. Κουντουριώτη. 
Προσωπική δε ευθύνη του τελευταίου ήταν ότι πήρε στο σπίτι του τα χρήματα του 
Εθνικού Ταμείου, τα οποία προορίζονταν για τη σχεδιαζόμενη εκστρατεία της Πά-
τρας1874. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο έγκαιρος εφοδιασμός των 
στρατευμάτων του Μεσσηνιακού κόλπου, για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του αιγυπτιακού στρατού. 

Ο Ιμπραήμ1875 ρώτησε έναν Κεφαλλονίτη πλοίαρχο, τον οποίο συνάντησε στη 
Μεθώνη, πού είναι ο Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας, και στην απάντησή του ότι 
είναι στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ξαναρώτησε τί έκαναν στο Ναύπλιο.

1873. Μετά την απόβαση ο Λάζαρος Κουντουριώτης στις 19 Φεβρουαρίου ενημέρωσε τον αδελφό 
του Γεώργιο για τα ελληνικά πλοία: «...τα πλοία ολοέν ετοιμάζονται...». Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κου-
ντουριώτου, τόμ. Δ΄, σ. 161. Η ετοιμασία όμως θα διαρκούσε πολύ. Στις 11 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι 
τα πλοία αναχωρούν, δηλαδή πέρασε από την απόβαση ένας μήνας απουσίας του ελληνικού στόλου, που 
τόσο ήταν απαραίτητος. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. Δ΄, σσ. 213, 215.

1874. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 385.  Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ. (αρχ. Λαδά), Κ 047, φάκ. 13, έγγρ. 
122 της 14 Ιανουαρίου 1825.

1875. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825. Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, ό.π., 
σ. 331.
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Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο ελληνικός λαός έδειξε αδιαφορία1876 
στην είδηση της απόβασης των Αιγυπτίων, εκτός από εκείνους οι οποίοι βρίσκο-
νταν κοντά στη Μεθώνη1877 και τους κατέλαβε πανικός, στην προσπάθειά τους να 
σώσουν τις οικογένειές τους. Η απομάκρυνση των κατοίκων από τα γειτονικά χω-
ριά της Μεθώνης είχε μια απρόβλεπτη συνέπεια, να διακοπεί η τροφοδοσία των 
ελληνικών στρατευμάτων που σιτίζονταν από τους χωρικούς.

Αντίθετα στην Κυβέρνηση υπήρχε εφησυχασμός και γινόταν πρσπάθεια διά του 
τύπου των ημερών εκείνων να ενθουσιάσουν το λαό. Χαρακτηριστικά είναι δύο δη-
μοσιεύματα της εφημερίδας του Μεσολογγίου «Ελληνικά Χρονικά»1878. Στις 28 Φε-
βρουαρίου έγραψε ότι η Κυβέρνηση επέμενε στην απόφασή της να εκστρατεύσει 
στην Πάτρα, για την εκπόρθηση του κάστρου της υπό την οδηγία του Γ. Κουντου-
ριώτη: «…Οι αποβιβασθέντες εις Μοθωκόρωνα εχθροί είναι όλοι τον αριθμό τέσσα-
ρες χιλιάδες τακτικοί και άτακτοι. Τα Ελληνικά στρατεύματα έδραμαν πανταχόθεν 
και τους επολιόρκησαν. Όθεν σας προμηνύω ότι οι εχθροί θέλουν πληρώσει ακριβά 
την τόλμην των, γινόμενοι και ούτοι παρανάλωμα του ελληνικού πυρός. Το Νεό-
καστρον είναι ενδυναμωμένον πολλά καλά. Ο στόλος μας εκπλέει μετά δύο ή τρεις 
ημέρας συνθέμενος από 50 πλοία προς το παρόν, τα οποία θέλουν διαιρεθεί εις δύο 
μοίρας, και ελπίζομεν ότι ο εχθρικός θέλει κάθε εφέτος χειρότερα παρά τα περυσινά. 
Τα στρατεύματα τα διορισθέντα εις την πολιορκίαν των Παλαιών Πατρών μετά δύο 
ή τρεις ημέρας βάλλονται εις κίνησιν, και επικεφαλής αυτών ο εκλαμπρότατος Πρό-
εδρος του Εκτελεστικού κύριος Γ. Κουντουριώτης διωρισμένος Αρχηγός και Γενικός 
πληρεξούσιος εις την εκστρατείαν ταύτην…».

Η ίδια εφημερίδα στις 7 Μαρτίου έγραψε: «…Τα στρατεύματα της Διοικήσεως 
έφθασαν και έδωσαν την αναγκαίαν βοήθειαν εις Νεόκαστρον. Ο εχθρός μόλις επλη-
σίασεν έξωθεν του φρουρίου, και οπισθοδρόμησεν, ιδών τα Ελληνικά στρατεύματα. 
Ήδη έφθασαν αι αναγκαίαι δυνάμεις και περί τα Μοθωκόρωνα, ώστε ο εχθρός θέλει 
περιορισθή εις το φρούριον της Μεθώνης διά να λάβη κακόν τέλος, αφού μάλιστα 
φθάσουν τα Ελληνικά πλοία, και αποδιωχθή ο εχθρικός στόλος, και κοπή η μεταξύ 
αυτού και του φρουρίου κοινωνία…».

Στις 12 Φεβρουαρίου άρχισε η έκδοση διαταγών της Διοίκησης για επιστράτευ-
ση1879, αλλά δεν έλαβαν πρόσκληση όλοι όσοι θα μπορούσαν να πολεμήσουν τους 

1876. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 10, έγγρ. 119 της 18 Απριλίου 1825.
1877. Δ . Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 380. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγρ. της 14 Φεβρουαρίου 

1825 και φάκ. 57, έγγρ. 009 της 16 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 150 της 
15 Φεβρουαρίου 1825.

1878. Εφημερίδα Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά» αριθ. φ. 17 της 28 Φεβρουαρίου 1825 
και αριθ. φ. 19 της 7 Μαρτίου 1825. 

1879. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 53, έγγρ. 096 της 12 Φεβρουαρίου 1825. Από τους Μανιάτες κλήθηκαν 
ο Ιωάννης-Κατσής Μαυριμιχάλης με 325 άνδρες, ο Διονύσιος Μούρτζινος με 200, ο Γαλάνης Κουμουν-
δουράκης με 100, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης με 200, ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχάλης με 100, ο 
Γιαννάκης Ροδίτης-Μαυρομιχάλης με 100. Την ίδια ημέρα διορίστηκε φροντιστής ο Δημήτριος Νικ. Μα-
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εχθρούς, γι’ αυτό και τις επόμενες ημέρες συνεχίστηκε η έκδοση εντολών στρα-
τολογίας. Στις 16 του μηνός ειδοποιήθηκαν τα στρατεύματα της Διοίκησης που 
στάθμευαν στην περιοχή της Αρκαδιάς1880 (Κυπαρισσίας-Τριφυλίας) να βοηθήσουν 
επειγόντως το Νεόκαστρο. 

Φαίνεται ότι οι διαταγές επιστράτευσης δεν κάλυψαν όλους τους προσφερόμε-
νους Μανιάτες να εκστρατεύσουν, γι’ αυτό υπήρχαν πολλοί μη στρατολογηθέντες, 
που περιφέρονταν από την Καλαμάτα μέχρι το Πεταλίδι, χωρίς να εντάσσονται σε 
κάποιο σχεδιασμό1881. Επειδή αποδόθηκε κατά ένα μέρος η λεηλασία του Νησιού 
(Μεσσήνης) σε ανένταχτους Μανιάτες, αργότερα, μετά από πρόταση των οπλαρ-
χηγών, ο Αναγνωσταράς1882 από την Τρίπολη διέταξε να μη δίδεται ψωμί σε όσους 
δεν είχαν διαταγή επιστράτευσης. Τότε αναγκάστηκαν να επιστρέψουν και άλλες 
ομάδες στρατιωτών, που ήταν χωρίς διαταγή στρατολογίας, διότι δεν είχαν την εύ-
νοια της Διοίκησης1883.

Δεν φθάνει που η Διοίκηση δεν είχε μεριμνήσει πριν από την απόβαση των Αιγυ-
πτίων για τον εφοδιασμό των φρουρίων, άργησε πολύ και να κατανοήσει την ανά-
γκη να προμηθεύσει έγκαιρα και με σχετική επάρκεια τα στρατιωτικά σώματα με 
χρήματα, τρόφιμα και πολεμοφόδια1884. Ακόμη και μετά από ενάμισο μήνα και πλέ-
ον, την ημέρα του Πάσχα1885, δεν είχε εξασφαλισθεί η τροφοδοσία των στρατιωτών. 

νουσάκης. Στις 13 κλήθηκε ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης, ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 54, έγγρ. 123. 
Στις 25 Φεβρουαρίου δόθηκε διαταγή στον Σταυριανό Καπετανάκη να στρατολογήσει 60 άνδρες και να 
τεθεί υπό τις διαταγές του Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 63, έγγρ. 117. Την επομένη 
εκδόθηκε διαταγή για τον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη προκειμένου να υπηρετήσει υπό τον Αναγνωσταρά 
Παπαγεωργίου, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ.  64, έγγρ. 074 της 26 Φεβρουαρίου 1825 και την ίδια ημέρα εκδόθηκε 
διαταγή για το Δημήτριο Καρακίτσο-Φελούρη, ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 64, έγγρ. 069. Στις 3 Μαρτίου εκδόθηκε 
διαταγή για τον Νικόλαο Χρηστέα να εκστρατεύσει με 200 άνδρες και να τεθεί υπό τις διαταγές του 
Κατσή Μαυρομιχάλη, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 118 της 3 Μαρτίου 1825. Ακόμη 
διατάχθηκε να εκστρατεύσει στο Μεσσηνιακό κόλπο ο Χατζηχρήστος, για τον οποίο αναφέρθηκε ότι στις 
6 Μαρτίου βρισκόταν στο δρόμο. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 021 της 6 Μαρτίου 1825,  

1880. Στην επαρχία Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) ήταν στρατοπεδευμένα τα σώματα του Κίτσου Τζαβέ-
λα, Καρατάσου, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Χριστόδ. Ποριώτη, Μήτσου Κοντογιάννη, Ανδρέα Ίσκου, Ανδρέα 
Γριβογιώργου, Γεωργ. Βαλτινού, Αγγελή Γάτσου και Κωνστ. Γιολδάση.

1881. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 107 της 18 Φεβρουαρίου 1825. 
1882. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 206 της 27 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 68, 

έγγρ. 135 της 5/3/25.
1883. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 191 της 18 Μαρτίου 1825.
1884. Την 1 Μαρτίου στον οπλαρχηγό Γεώργιο Βαλτινό η Διοίκηση έγραψε ότι έλαβε πρόνοια αμέσως 

και έστειλε φροντιστή με τρόφιμα και πολεμοφόδια. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 66, έγγρ. 043.
1885. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 299, 300, 301, 302, 314, 315, 316, 317 της 26 

Μαρτίου, έως 1 Απριλίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 102 της 28 Μαρτίου 1825. Στο έγγραφο 301 ο 
Κίτσος Τζαβέλας έγραψε σε υστερόγραφο στον Παν. Δαρειώτη: «Κύριε Φροντιστά, ή να μας εξοικονομής 
καθημερινώς από ζωοτροφίας ή να μας τα στέλνης με ζώα, ή να ασηκωθής να φύγης, επειδή έως τώρα υπό-
φερα, όμως αν ούτως φερθής και εις το εξής, θα έλθουμε όλοι αυτού και θα το δώσωμεν του διαβόλου, επειδή 
παρά να αποθάνωμεν από την πείνα, κάλλιο να σκοτωθούμε μαζί σας».



492 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Αρχικά ο φροντιστής Δημήτριος Νικ. Μανουσάκης με τον υποφροντιστή Γιακουμή 
Σαλταφέρο άργησαν να φθάσουν στην περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου και όταν 
πήγαν στο Νησί, ήταν χωρίς τα αναγκαία για την περίπτωση πυρομαχικά, τρόφιμα, 
και επαρκή χρήματα. Εκεί κοντά δεν εύρισκαν κατοίκους για να κάνουν τις αγορές 
τους, ούτε μεταφορικά ζώα για να στέλνουν τα εφόδια στους στρατιώτες.

Η Διοίκηση, αφού έπαψε τον Ιω. Κωλέττη, δεν έσπευσε αμέσως να ορίσει κά-
ποιον ικανό για την ηγεσία των στρατιωτικών σωμάτων. Με τη γελοία απόφαση του 
Βουλευτικού να ανατεθεί η αρχηγία της εκστρατείας στον Γεώργιο Κουντουριώ-
τη1886 για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ, και με την ανευθυνότητα και βραδυπορία 
αυτού, δόθηκε ικανός χρόνος στον Ιμπραήμ να επιβάλει τα σχέδιά του, πριν ακόμη 
αρχίσει ο εναντίον του ένοπλος αγώνας.

Ανατολικά από τη Μεθώνη, όπου έγινε η απόβαση του Ιμπραήμ, βρίσκονταν τα 
μικρά σώματα των Γιατράκων, των οποίων η αποστολή ήταν να πολιορκούν από 
τη στεριά το κάστρο της Κορώνης. Στο ίδιο μέρος ήταν ακόμη εντόπιοι υπό την 
ηγεσία του Ιωάννη Καράπαυλου και του Νικολάου Λαχανά. Το γειτονικό κάστρο 
της Μεθώνης, που δεν έπαψε και αυτό να βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων, δεν 
είχε πολιορκηθεί συστηματικά από τους Έλληνες. Βορειότερα ήταν το Νεόκαστρο, 
δηλαδή το κάστρο της Πύλου, το οποίο κατείχαν οι Έλληνες και ήταν φρούραρ-
χος ο Ευάγγελος Πανάς με ανεπαρκή αριθμό εντοπίων στρατιωτών1887 υπό τον Νι-
κόλαο Οικονομίδη, χωρίς όμως χειριστές των κανονιών. Αλλά το σημαντικότερο 
ήταν ότι δεν είχε εφοδιασθεί το κάστρο με τρόφιμα, πυρομαχικά και χρήματα για 
κάθε παρίπτωση ανάγκης. Μετά την απόβαση πήγε ως φρούραρχος ο Δημήτριος 
Σαχτούρης1888 με εκατό άνδρες σε αντικατάσταση του Ε. Πανά και ενισχύθηκε το 
φρούριο ακόμη με 50 άνδρες του Βάσσου Μαυροβουνιώτη1889 και 100 του Κίτσου 
Τζαβέλα1890. Οι δυνάμεις αυτές ήταν πολύ μικρές, το κάστρο, που επί πλέον δεν δι-
έθετε πυροβολητές, δεν είχε τη δυνατότητα να προβάλει αποτελεσματική άμυνα 

1886. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 133, αριθ. διαταγής 3283. Ο Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 92. χαρακτη-
ρίζει τον Γεώργιο Κουντουριώτη ακατάλληλο για το αξίωμα του προέδρου.

1887. Για τη στοιχειώδη επάνδρωση του φρουρίου χρειάζονταν 600 στρατιώτες. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. 
Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 072 της 13 Φεβρουαρίου 1825. 

1888. Δ . Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 385. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 60, έγγρ. 007 της 15 Φεβρουαρίου 
1825. Ο Δ. Σαχτούρης αντικατέστησε τον Ευάγγελο Πανά, ο οποίος ήταν στο Νεόκαστρο τουλάχιστον 
μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 095 της 17 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, 
Υπ. Εσωτ., φάκ. 53, έγγραφον της 11 Φεβρουαρίου 1825 και Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, Μεσσηνιακά Α΄, ό.π., σ. 327.

1889. Δ . Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 385.
1890. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 095 της 17 Φεβρουαρίου 1825. Ο Γεν. Αστυνόμος 

Νεοκάστρου και Μεθώνης Νικόλαος Τσικλητήρας ανέφερε: «…πλην η ατυχία μας, οπού το φρούριον 
ευρέθη λειψό από κάθε ζωοτροφίαν και δεν ημπορέσαμεν να τους βαστάξωμεν και μετά τρεις ημέρας ανε-
χώρησαν….». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825. Μ. Φ ε ρ έ τ ο υ, 
ό.π., σ. 331.
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απέναντι σε έναν, για την περίπτωση εκείνη, καλά οργανωμένο στρατό όπως ο Αι-
γυπτιακός.

Οι Γιατράκοι, με αρχηγό τον Παναγιώτη, κατά δικό τους ισχυρισμό, είχαν περί-
που 550 στρατιώτες1891, Λακεδαιμονίους και Μανιάτες, καθώς και 50 Κορωναίους, 
που ήταν μοιρασμένοι στα χωριά της επαρχίας Κορώνης, για να τρέφονται από 
τους εκεί χωρικούς. Η έδρα των ελληνικών σωμάτων ήταν στα Βουνάρια ή Βου-
ναροκάστελλα1892 και οι πλησιέστερες προς το κάστρο της Κορώνης θέσεις ήταν 
δυτικά μεν το Τζαΐζι (Υάμεια), βορειοδυτικά δε ο Άγιος Δημήτριος1893 και η Γερα-
κάδα. Στις 14 Φεβρουαρίου οι Γιατράκοι1894 κατέστρωσαν ένα υπεραισιόδοξο σχέ-
διο για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ. Επέλεξαν δύο-τρεις θέσεις άμυνας προς την 
κατεύθυνση της Κορώνης, οι οποίες ήταν το Γρίζι (Ακριτοχώρι), η Κλεισούρα και 
η Μηλίτσα. Υπολόγισαν ότι κάθε μια από αυτές τις θέσεις απαιτούσε για τη φύλα-
ξή της 250 άνδρες. Επομένως εάν κατέβαινε ο Κατσής Μαυρομιχάλης με 300 άν-
δρες και με τη βοήθεια των εντοπίων, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κλειστά 
ταμπούρια, να ετοιμάσουν φούρνους και να οχυρώσουν τις θέσεις, ώστε να ανα-
κόψουν την προς ανατολάς προώθηση των αιγυπτιακών δυνάμεων. Οι σκέψεις των 
Γιατράκων μεταγενέστερα κρίνονται σαν «γραφικές», αλλά ήταν ανίδεοι της ορ-
γάνωσης του αιγυπτιακού στρατού, του πλήθους του και των δυνατοτήτων του. Τα 
σχέδια όμως δεν συνοδεύτηκαν από δραστηριότητα.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής άμυνας της περιοχής με το ανωτέρω 
σχέδιο, ο Νικ. Γιατράκος1895 ζήτησε από τον Ιω. Καράπαυλο και την επαρχία Κορώ-
νης να τους εξασφαλίσουν τρόφιμα και πολεμοφόδια για οκτώ ημέρες, μέχρι να 
φθάσουν οι φροντιστές από την Διοίκηση, διότι όπως νόμιζαν θα συνέχιζαν εκείνοι 

1891. Το σώμα του Παναγιώτη Γιατράκου αναφέρεται ότι είχε 100 στρατιώτες, τα σώματα των Γε-
ωργίου και Νικολάου Γιατράκου από κοινού 450 και ήταν και 50 Κορωναίοι. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., 
φάκ. 8, έγγρ. 107 της 18 Φεβρουαρίου 1825. Οι αριθμοί κρίνονται υπερβολικοί. Στα σώματα των Γιατρά-
κων υπήρχαν πολλοί Μανιάτες στρατιώτες. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 06, έγγρ. 477 της 18 Φεβρουαρίου 
1825, Α θ . Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 161, έγγρ. 501.

1892. Ήταν δύο κοντινά χωριά το Βουνάρι και το Καστέλλι σχεδόν ενωμένα. Σήμερα λέγονται Βου-
νάρια (τα), ενώ το Καστέλλι έχει ερημωθεί.

1893. Όπως αναφέρθηκε από το Ν. Γιατράκο στις 17 Φεβρουαρίου στον Άγιο Δημήτριο ήταν άνδρες 
του Παναγιώτη Γιατράκου και εντόπιοι Κορωναίοι, στη Γερακάδα ήταν ο ίδιος, στου Γρίζι πήγε ο Αντώνης 
Κουμουστιώτης και στη Μηλίτσα ο Λιάκος Γιατράκος και στρατιώτες του αδελφού του Γεωργίου με τον 
πρωτεξάδελφό του Αθανάσιο Αποσπόρη. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, φάκ. 8, έγγρ, 109 της 17 Φεβρουαρίου 
1825. Αναφορά Γ. Γιατράκου, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 156 της 22 Φεβρουαρίου 1825.

1894. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 62, έγγρ. 132 της 14 Φεβρουαρίου 1825. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Απόβασις του 
Ιμπραήμ εις Μεθώνην και διεύρυνσις του αρχικού προγεφυρώματος, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975, τόμ. Γ΄, σ. 358. Αναδημοσίευση: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόν-
νησο, Έκδ. Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 1999, σ. 23. Πρόκειται για επιστολή του Νικο-
λάου Γιατράκου προς τον Ιω. Καράπαυλο και τον έπαρχο Δημ. Κωνσταντινίδη-Βυζάντιο.

1895. ΓΑΚ, Εκτ., φάκ. 62, έγγρ. 132 της 23 Φεβρουαρίου 1825. Κ. Λ. Κοτσώνη,  ό.π., σ. 359 ή σ. 24. 
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τον εφοδιασμό τους. Ο έπαρχος Κορώνης Δημ. Κωνσταντινίδης-Βυζάντιος1896 στις 
15 Φεβρουαρίου ανέφερε στο Υπουργείο των Εσωτερικών την έλλειψη των ανα-
γκαίων για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων: «…ουδέ μιάς ημέρας αναγκαία διά 
παραμικράν αντίκρουσιν των εχθρών, εκ της ελλείψεως τροφών και πολεμοφοδίων, 
και χρημάτων, των αναγκαιοτέρων προ πάντων, διό και ειδοποιεί τον κίνδυνον προ-
κείμενον εκ της ελλείψεως των ειρημένων…». Τέλος ο Νικόλαος Γιατράκος1897 στις 
17 Φεβρουαρίου παραπονέθηκε στη Διοίκηση γράφοντας σε αναφορά του: «…στέ-
κονται με αδιαφορίαν, λέγοντάς μας ότι είναι εις το ανοικονόμητον η επαρχία τους και 
δεν μπορούν να μας οικονομήσουν…».

Οι Γιατράκοι με το σχέδιό τους προέβλεπαν ότι τα στρατεύματα της Διοίκη-
σης, που ήταν στην περιοχή της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) και ανέρχονταν σε 4.000 
στρατιώτες, θα οχυρώνονταν στο Μεσοχώρι και στα Χίλια Χωριά, που βρίσκονται 
βόρεια της Μεθώνης. Με τις δυνάμεις αυτές πίστευαν ότι ήταν δυνατόν να περιο-
ρίσουν τους Αιγυπτίους στον τόπο της απόβασης. Θεωρούσαν ακόμη σκόπιμο 500 
εκλεκτοί Έλληνες στρατιώτες να επιχειρούσαν μια νυκτερινή επίθεση στα τσαντή-
ρια των εχθρών, που ήταν κατασκηνωμένοι στον κάμπο έξω από το φρούριο της 
Μεθώνης, για να τους κατατροπώσουν. Αλλά αυτοί δεν αδράνησαν, περιμένοντας 
τους Έλληνες να ενεργήσουν τα σχέδιά τους.

Το σχέδιο αυτό, ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προϊόν άγνοιας των δυνα-
τοτήτων του εχθρικού στρατεύματος, απαιτούσε πρωταρχικά επαρκή εφοδιασμό, 
διότι τα ελληνικά στρατεύματα δεν είχαν πολεμοφόδια, ούτε τρόφιμα και παράλ-
ληλα τους έλειπε ο συντονισμός1898 και η ενιαία διοίκηση.

Ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος-Μοθωναίος1899 που βρισκόταν στο Νεόκαστρο, 
στις 17 Φεβρουαρίου, ζήτησε από το Νικόλαο Γιατράκο να πιάσουν τις θέσεις Σου-
ληνάρι και Κανισκέρι, που βρίσκονται στις βόρειες πλαγιές του Λυκόδημου όρους. 
Αυτός διεβίβασε την υπόδειξη αυτή στον Κατσή Μαυρομιχάλη, ο οποίος έστειλε 
τον ανιψιό του μπεηζαδέ Αναστάση, αλλά γρήγορα τον ανακάλεσε, προκειμένου να 
σπεύσει στη Λογγά να συνδράμει τους Γιατράκους, όταν αυτοί δέχθηκαν την επίθε-
ση του Ιμπραήμ.

1896. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 150 της 15 Φεβρουαρίου 1825.
1897. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ. φάκ. 8, έγγρ. 109 της 17 Φεβρουαρίου 1825. Όλες οι επαρχίες δή-

λωναν ανοικονόμητες. Κορώνη: ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ-06, (αρχ. Γιατράκου) έγγρ. 475. Νεόκαστρο: 
ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 095 της 17 Φεβρουαρίου 1825 και έγγρ. 126 τη 20 Φεβρουαρίου 
1825. Καλαμάτα: ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγραφο της 13 Φεβρουαρίου 1825. και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. 
Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 139.της 20 Φεβρουαρίου 1825. Εμλάκια: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ, 
151 της 15 Φεβρουαρίου 1825 κλπ.

1898. Σε επιστολή του Παν. Γιατράκου προς τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη φαίνεται ότι ο Νικό-
λαος Γιατράκος πήγε από τη Λογγά να τον συνατήσει, ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 06α, έγγρ. 477 της 18 
Φεβρουαρίου 1825.

1899. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 108 της 17 Φεβρουαρίου 1825.
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Ο Κατσής Μαυρομιχάλης στις 11 Φεβρουαρίου, μαθαίνοντας την απόβαση των 
αιγυπτιακών δυνάμεων, άφησε την Καλαμάτα, στην οποία παρέμενε ανενεργός 
και πήγε στο Νησί (Μεσσήνη) με διακόσιους ή περισσότερους στρατιώτες1900. Από 
εκεί προχώρησε στο χωριό Μίσκα (Νερόμυλος), το οποίο έλεγχε τη διάβαση από 
το Νεόκαστρο προς το Μεσσηνιακό κάμπο, που δεν φαίνεται να ήταν απαραίτητο 
εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος1901 όμως ανέφερε ότι έστειλε τον Μπεηζαντέ Αναστάσιο 
με 300 στρατιώτες και έπιασαν τις θέσεις Σουληνάρι και Κανισκέρι, τις οποίες ο 
Νικόλαος Γεωργακόπουλος-Μοθωναίος είχε ζητήσει να πιάσουν οι Γιατράκοι. Η 
Διοίκηση έθεσε τον Νικόλαο Οικονομίδη1902, τον οπλαρχηγό του Νεοκάστρου, υπό 
τις οδηγίες του Κατσή Μαυρομιχάλη για τον οποίο πίστευε ότι θα έφθανε κοντά 
στη Μεθώνη.

Ο καιρός εκείνες τις ημέρες ήταν πολύ ψυχρός με βροχές και χιόνια και οι 
στρατιώτες δυσκολεύονταν στις κινήσεις τους και στην παραμονή τους εκτός κα-
τοικημένων περιοχών1903.

Πριν ξεκινήσει ο Κατσής από την Καλαμάτα απαίτησε από τους κατοίκους να 
τον προμηθεύσουν με 4.000 δεσμίδες (τασκέδες) των δέκα φυσεκίων η κάθε μία. 
Οι πρόκριτοι της Καλαμάτας στην έκκληση για χρηματική συνεισφορά του επάρ-
χου τους, με τον οποίο δεν είχαν καλές σχέσεις, απάντησαν, όπως και οι Κορωναί-
οι, ότι δεν είχαν πόρους για να ανταποκριθούν στην ανάγκη προμήθειας πυρομα-
χικών. Τελικά οι Επτανήσιοι1904 έμποροι της Καλαμάτας ανέλαβαν να καλύψουν τη 
δαπάνη για την αγορά μέρους των φυσεκίων, που τα θεωρούσε απαραίτητα ο Κα-
τσής Μαυρομιχάλης1905.

Η συμπεριφορά των Καλαματιανών, όπως προηγουμένως και των Κορωναίων, 
δείχνει την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετώπιζαν οι Έλληνες την κατάσταση 
που δημιουργήθηκε με την απόβαση των Αιγυπτίων στη Μεθώνη. Προφανώς δεν 
είχαν εκτιμήσει σωστά το μέγεθος του κινδύνου που διέτραχαν από τον νέο εχθρό, 
τον οποίον σε λίγο θα έβλεπαν στον τόπο τους.

Ανάλογη αδιαφορία έναντι της απειλής του Ιμπραήμ και απροθυμία για συμμε-
τοχή στον αγώνα έδειξαν όλοι οι Έλληνες. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα, δεν ήταν 
ο ίδιος λαός που πριν μερικά χρόνια ενθουσιάστηκε από τις επαγγελίες και τις 
προτροπές της Φιλικής Εταιρείας και άρχισε την επανάσταση με δάκρυα ενθουσια-

1900. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 53, έγγρ. της 11 Φεβρουαρίου 1825.
1901. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου) φάκ. Κ 06, έγγρ. 475 της 15 Φεβρουαρίου 1825.
1902. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. της 13 Φεβρουαρίου 1825.
1903. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 06, έγγρ. 486 της 5 Μαρτίου 1825 και έγγρ. 487 της 8 Μαρτίου 1825. 

Α θ . Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 164, έγγρ. 510 και 511.
1904. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Οι Κορνήλιοι του εικοσιένα, Λακωνικαί Σπουδαί 15(2000)269.
1905. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγρ. της 11 Φεβρουαρίου 1825 και έγγρ. της 13 Φεβρουαρίου, και 

έγγρ. της 14 και 15 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Εσωτ., φάκ. 57, έγγρ. 9 και 10 της 16 
Φεβρουαρίου 1825. Όλα τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν από τη Σ ο φ. Σ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η κατάληψη 
της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ το 1825, Εφημ. Καλαμάτας «Ελευθερία» της 19 Φεβρουαρίου 2006.
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σμού και προθυμία για κάθε θυσία; Τι έκανε το λαό που κάποτε σύσσωμος ξεσηκώ-
θηκε να αγωνισθεί για την ελευθερία του, τώρα να στέκεται αδιάφορος σαν ευνου-
χισμένος; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Αιτία ήταν οι εμφύλιες διαιρέσεις, που 
γεννήθηκαν από την πλεονεξία και τη φαυλότητα των περισσοτέρων από αυτούς 
που άσκησαν διοίκηση και διαχειρίστηκαν κάποια εξουσία. Αρχίζοντας από τους 
κοτζαμπάσηδες, τους Φαναριώτες, τους μαθητές του Αλή πασά, μπορεί κανείς να 
τελειώσει με την προκλητικότητα της δύναμης των στρατιωτικών, για να καταλογί-
σει σε άλλους μικρότερη και σε άλλους μεγαλύτερη ευθύνη. Η πλειοψηφία των δυ-
νατών, πολιτικών ή στρατιωτικών, θέλησαν να μονοπωλήσουν για τον εαυτό τους 
τα οφέλη από την επανάσταση. Ανθρώπινη αδυναμία η πλεονεξία, αλλά αυτοί ξε-
πέρασαν τα όρια ανοχής.

Ο Νικόλαος Κασομούλης1906 έδωσε την ακόλουθη ερμηνεία για την αλλαγή συ-
μπεριφοράς των Ελλήνων: «...Πριν έβγουν οι βαθμοί και οι μισθοί από την Κυβέρνη-
σιν, εύρισκες μέγα μέρος των Ελλήνων οπού έτρεχαν εις τον πόλεμον μόνον από πατρι-
ωτισμόν... Αφού η διαφθορά αυτή (των βαθμών και μισθών) διεδόθη εις όλους, ο λαός 
ετραβήχθη από το πολεμικόν χρέος στηριζόμενος εις τα (μισθωτά) στρατεύματα...».

Ο Φωτάκος1907 γράφει σχετικά: «...Από της αρχής της επαναστάσεως όλοι σχεδόν 
οι Πελοποννήσιοι επήραν τα όπλα, και έπειτα εφάνησαν οι αξιώτεροι να άρχουν εις 
τους πολέμους και να βουλεύονται εις τας συνελεύσεις... Κατά δυστυχίαν η επανά-
στασις δεν εγέννησε κανένα μεγάλον και εξέχοντα άνδρα. Η Πελοπόννησος είχε πολ-
λούς ομοίους, ώστε κανείς δεν έδιδεν εις τον άλλον τα πρωτεία, και δι’ αυτό τούτο 
προήλθον τόσα εμπόδια...».

Από την έλλειψη κυβερνητικής μέριμνας το φρούριο του Νεοκάστρου δεν ήταν 
επανδρωμένο και εφοδιασμένο με επάρκεια, παρά το γεγονός ότι εθεωρείτο το πλέον 
αξιόλογο αμυντικό έρεισμα έναντι μιας πιθανής εχθρικής απόβασης στα κάστρα της 
Μεθώνης και της Κορώνης, που βρίσκονταν πάντοτε στα χέρια των Τούρκων. Για την 
άμυνά του, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, χρειάζονταν τουλάχιστον 600 άνδρες, 
ενώ τα στρατεύματα που το υποστήριζαν ήταν ολιγάριθμα, κανονιέρηδες δεν υπήρ-
χαν και τα εφόδια ήταν περιορισμένα, ώστε δεν αρκούσαν για να τροφοδοτήσουν τις 
ενισχύσεις, που θα κατέφθαναν σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης.

Όταν φάνηκαν από το Νεόκαστρο οι Αιγύπτιοι στρατιώτες, που είχαν αποβι-
βασθεί στη Μεθώνη, αμέσως οι υπερασπιστές του ανέφεραν το γεγονός στον Ιω. 
Κωλέττη1908, ο οποίος όμως δεν ασκούσε πλέον διοίκηση στα «ξενικά» στρατεύμα-
τα. Παρ’ όλα αυτά ειδοποίησε το Βάσσο Μαυροβουνιώτη να πάει στο Μεσσηνιακό 
κόλπο, για να βοηθήσει τις εκεί λιγοστές ελληνικές δυνάμεις.

1906. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 
από τα 1821 μέχρι των 1833, τόμ. Β ,́ σ. 36-7.

1907. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 282.
1908. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 071 και 072 της 13 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., 

φάκ. 60, έγγρ. 007 της 15 Φεβρουαρίου 1825.
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Πριν ακόμη φθάσει η παραπάνω αναφορά στον παραλήπτη της, που ήταν ο 
Ιω. Κωλέττης, ανοίχτηκε και τη διάβασε ο Κίτσος Τζαβέλας1909, ο οποίος βρισκό-
ταν στα Φιλιατρά. Ειδοποίησε αμέσως τους οπλαρχηγούς, που ήταν στην περιοχή 
της Αρκαδιάς (Τριφυλίας) τον Μήτσο Κουτζιούκη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Ανδρέα 
Ίσκου και Βάσσο Μαυροβουνιώτη για την απόβαση των Αιγυπτίων στη Μεθώνη 
και διέταξε τους στρατιώτες του να ετοιμαστούν για το Νεόκαστρο. Ο ίδιος πήγε 
στην Αρκαδιά για να συνεννοηθεί με τους άλλους οπλαρχηγούς και από εκεί μαζί 
με το Δημήτριο Παπατσώρη πήγαν στο Νεόκαστρο. Αλλά επειδή στο φρούριο 
δεν υπήρχε επάρκεια τροφίμων, μετά από τρεις ημέρες παραμονής του εκεί, στις 
18 Φεβρουαρίου, ο Κίτσος Τζαβέλας επέστρεψε στη βάση του, αφού, όπως ανα-
φέρθηκε, άφησε στο Νεόκαστρο εκατό στρατιώτες1910 υπό τον αντιστράτηγό του 
Γεώργιο Τζαβέλα. Χωρίς να ανησυχεί ιδιαίτερα ο Κίτσος Τζαβέλας από την από-
βαση των «τυφλοαιγυπτίων», όπως έγραψε στη Διοίκηση, επέστρεψε με τους υπό-
λοιπους στρατιώτες του στην Αρκαδιά, για να συσκεφθεί με τους άλλους Έλλη-
νες οπλαρχηγούς. Σε αναφορά του προς τη Διοίκηση ήταν πολύ αισιόδοξος, ότι θα 
«τρομάξει» τους νέους εχθρούς. 

Η προέλαση των Αιγυπτίων στην επαρχία Κορώνης

Η απόβαση των Αιγυπτίων στη Μεθώνη έγινε στις 11 Φεβρουαρίου και ο αριθ-
μός των αποβιβασθέντων δεν ήταν επαρκής για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα 
πλοία που τους μετέφεραν επέστρεψαν στην Κρήτη για να φέρουν ενισχύσεις1911.

Αναφέρθηκε ότι οι πρώτες ημέρες μετά την απόβαση, πριν να φθάσουν και άλ-
λες αιγυπτιακές δυνάμεις, ήταν οι πλέον κατάλληλες για να επιτεθούν οι Έλληνες, 
αλλά ανεφοδίαστοι και χωρίς ενιαία διοίκηση ήταν καταδικασμένοι να μείνουν 
αδρανείς. Τότε που οι στρατιώτες του Ιμπραήμ ήταν σχετικά ολιγάριθμοι και κατα-
πονημένοι από το πολυήμερο ταξίδι τους σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, θα μπο-
ρούσε να γίνουν εύκολη λεία στην υποτιθέμενη ελληνική επιθετικότητα. Ιδιαίτερα 
καλή ήταν η ιδέα των Γιατράκων για νυχτερινή επίθεση, αλλά έπρεπε να πραγματο-
ποιηθεί έγκαιρα.

Στις 13 Φεβρουαρίου από τις επάλξεις του Νεοκάστρου είδαν οι Έλληνες  
στους γύρω λόφους λευκοφορεμένους εχθρούς1912. Ο ίδιος ο Ιμπραήμ είχε πάει 
για αναγνώριση, ακολουθούμενος από μία δύναμη 1000 πεζών και ιππέων. Δεν συ-

1909. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 072, 074 της 13 Φεβρουαρίου 1825.
1910. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 095 της 17 Φεβρουαρίου 1825 και έγγρ. 126 της 20 

Φεβρουαρίου 1825.
1911. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 125 της 20 Φεβρουαρίου 1825.
1912. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 074 της 13 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ 

Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825.
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νάντησε όμως καμία αντίσταση, ούτε παρατήρησε κάποια αξιόλογη συγκέντρωση 
στρατευμάτων και διαπίστωσε ότι ήταν ελεύθερος να ενεργήσει τα σχέδιά του.

Από τις 15 του μηνός οι Αιγύπτιοι άρχισαν να καταλαμβάνουν θέσεις κοντά στο 
Νεόκαστρο και να οχυρώνονται, για να αντιμετωπίσουν πιθανή επίθεση των ελλη-
νικών δυνάμεων, που δεν ήταν ευκαταφρόνητες στην περιοχή της Μεσσηνίας. Δεν 
γνώριζε, ούτε μπορούσε ο Ιμπραήμ να φαντασθεί ότι οι αντίπαλοί του δεν θα είχαν 
τη δυνατότητα να τον παρενοχλήσουν, διότι ήταν ανεφοδίαστοι από πυρομαχικά 
και τρόφιμα. Πάντως οι κινήσεις του αρχικά ήταν πολύ συγκρατημένες και έχασε 
και αυτός την ευκαιρία μιας ταχείας και σε βάθος προέλασης. 

Στις 18 Φεβρουαρίου μια μικρή δύναμη αιγυπτιακού στρατού από τη Μεθώ-
νη κατευθύνθηκε ανατολικά, προφανώς για λόγους αναγνώρισης των ελληνικών 
θέσεων. Από το Γρίζι1913 (Ακριτοχώρι), το προχωρημένο ελληνικό φυλάκιο των πο-
λιορκητών της Κορώνης, τους τουφέκισαν από μακρά και αυτοί επέστρεψαν στη 
βάση τους. Ο Ιμπραήμ θεώρησε απαραίτητο, αφού οχύρωσε τις θέσεις του προς 
την πλευρά του Νεοκάστρου, να διασφαλίσει οριστικά και την ανατολική του 
πλευρά, δηλαδή προς την επαρχία Κορώνης.

Η πρόθεση των Αιγυπτίων να κινηθούν ανατολικά έγινε γνωστή στους Έλληνες 
από ένα τουρκόπουλο1914, το οποίο αυτομόλησε στο ελληνικό στρατόπεδο του Νε-
οκάστρου. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι αρχηγοί της πολιορκίας της Κορώνης, αλλά 
δεν έγινε τίποτε το αξιόλογο για να αντιμετωπισθούν οι προθέσεις των Αιγυπτίων. 
Σε τέτοιο βαθμό ήταν η αδιαφορία και η ανεμελιά των Ελλήνων, ώστε παρά την 
ειδοποίηση, στο φυλάκιο της Μηλίτσας προφανώς δεν υπήρχαν άγρυπνοι σκοποί, 
γι’ αυτό και αιφνιδιάστηκαν.

Τη νύχτα της 18-19 Φεβρουαρίου, προς τα ξημερώματα, μεγάλες στρατιωτικές 
δυνάμεις των Αιγυπτίων κινήθηκαν από τη Μεθώνη προς τα ανατολικά, χωρισμέ-
νες σε δύο φάλαγγες1915. Η μία βάδισε με κατεύθυνση το χωριό Γρίζι (Ακριτοχώρι), 
που το φύλασσε μια ολιγάριθμη ελληνική φρουρά υπό τον Αντώνη Κουμουστιώτη, 
η οποία έγκαιρα κατανόησε την υπερβολική αριθμητική υπεροχή των εχθρών και 
εγκατέλειψε τη θέση της. Στην υποχώρησή της ειδοποίησε τις φρουρές στα φυλά-
κια του Αγίου Δημητρίου και  της Γερακάδας (2 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά 
της Κορώνης) και όλοι μαζί βάδισαν βόρεια και πήγαν στα Βουναροκάστελλα.

1913. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 109 της 17 Φεβρουαρίου 1825. 
1914. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγραφο της 20 Φεβρουαρίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 

φάκ. 8, έγγρ. 126 και 174 της 20 Φεβρουαρίου 1825. Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο υ, ό.π., σ. 331.
1915. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 149 της 19 Φεβρουαρίου 1825, ακόμη έγγρ. 174 της 20 

Φεβρουαρίου και έγγρ. 139 της ιδίας ημερομηνίας, το οποίο αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι κτύπησαν και άλλο 
φυλάκιο στην Κλεισούρα, που βρίσκεται όμως στο δρόμο Μεθώνη-Μηλίτσα-Λογγά μετά τη Μηλίτσα. Ο 
Π. Γιατράκος ανέφερε. ότι οι Αιγύπτιοι ήταν σε δύο κολώνες. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, φάκ. 9, έγγρ. 049 της 
6 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72 έγγρ. 021 της 6 Μαρτίου 1825.
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Η αιγυπτιακή κολώνα η οποία βάδισε εναντίον του ελληνικού φυλακίου της 
Μηλίτσας1916, όπου ήταν ο Λιάκος Γιατράκος, δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή και οι 
υπερασπιστές της υποχρεώθηκαν σε άνιση πολεμική σύγκρουση1917, με αποτέλε-
σμα να σκοτωθούν 5-6 και να συλληφθούν 10-12 Έλληνες, μεταξύ δε των νεκρών 
ήταν και ο Αθανάσιος Αποσποράκος. 

Αφού οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα Βουνάρια ήταν ανεφοδίαστες, 
έκριναν σκόπιμο να αποχωρήσουν. Αρχικά κινήθηκαν προς τη Μηλίτσα για να βο-
ηθήσουν τους εκεί ευρισκομένους, αλλά τελικά συναντήθηκαν όλοι στη Λογγά, 
όπου έφθασε σε βοήθειά τους από το χωριό Μίσκα (Νερόμυλος) και ο Αναστάσιος 
Μαυρομιχάλης1918 με το σώμα του. 

1916. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, έγγρ. της 20 Φεβρουαρίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 
φάκ. 8, έγγρ. 174 της 20 Φεβρουαρίου 1825 και έγγρ. 156 της 22 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. 
Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 021 της 6 Μαρτίου 1825.

1917. Στη Μηλίτσα ήταν και ο Ευστράτιος Π. Καραμπάτος από την Κάτω Χώρα της Μηλιάς, όπως 
βεβαίωσε ο Π. Γιατράκος. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 38, έγγρ. 092.

1918. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 079, της 9 Μαρτίου 1825. Το Επαρχείο της Καλα-

Το αιγυπτιακό προγεφύρωμα στη Μεθώνη.
Πορεία του Ιμπραήμ προς Κορώνη-Πεταλίδι και προς Νεόκαστρο.
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Όταν αποχώρησαν τα ελληνικά τμήματα από τα Βουνάρια, μαζί τους εγκατέ-
λειψαν τον τόπο και οι υπάλληλοι του επαρχείου Κορώνης, που ήταν εκεί η έδρα 
του. Μικρός αριθμός γυναικοπαίδων κατέφυγαν στην παραλία σε ένα-δύο καΐκια 
στα οποία επιβιβάστηκαν και βρήκαν σωτηρία από την αιχμαλωσία. Οι Αιγύπτιοι 
μπήκαν στο χωριό και έκαψαν την εκκλησία και ορισμένα οικήματα.

Στη Λογγά1919 τα ελληνικά σώματα, αφού ενισχύθηκαν από την παρουσία του 
Αναστασίου Μαυρομιχάλη, έκαναν τη σκέψη να προβάλουν άμυνα σε έναν πύργο, 
τα ερείπια του οποίου βρίσκονται ακόμη και σήμερα εκεί. Επειδή όμως δεν υπήρχε 
δυνατότητα εφοδιασμού του πύργου με τρόφιμα και πολεμοφόδια, εγκατέλειψαν 
την ιδέα και υποχώρησαν προς το Πεταλίδι1920, όπου υπήρχαν εκεί πλησίον καταλ-
ληλότερες θέσεις για άμυνα. Αλλά και εκεί δεν στάθηκαν να πολεμήσουν, αλλά οι 
μεν στρατιωτικοί ανέβηκαν στο χωριό Χαϊκάλι (Αχλαδοχώρι), ενώ οι υπάλληλοι 
του επαρχείου συνέχισαν την πορεία τους προς το Νησί.

Στις 20 Φεβρουαρίου οι εχθροί βάδισαν εναντίον της Λογγάς, στην οποία δεν 
βρήκαν καμία αντίσταση και την έκαψαν. Την επομένη ημέρα προχώρησαν προς 
το Χαϊκάλι και μετά από σύντομη μάχη1921, τα ελληνικά σώματα υποχώρησαν προς 
το χωριό Μίσκα (Νερόμυλο), στο οποίο βρισκόταν ο Κατσής Μαυρομιχάλης1922. Ο 
Παναγιώτης Γιατράκος ανέφερε ότι πολέμησε στο Χαϊκάλι και σκότωσε έξι Αιγύ-

μάτας επαίνεσε τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη, που αντιμετώπισε τους Αιγυπτίους και τώρα πήγε στην 
Καλαμάτα με αίτηση του Επαρχείου για την τήρηση της τάξης.

1919. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825 και Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 
021 της 6 Μαρτίου 1825.

1920. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 62, έγγρ. 132 της 23 Φεβρουαρίου 1825. Από τη Λογγά έφυγε ο Νικόλαος 
Γιατράκος και πήγε στο χωριό Μίσκα (Νερόμυλο) για να συναντήσει τον Κατσή Μαυρομιχάλη.

1921. Παράδειγμα υποκειμενικότητας των πληροφοριών έχουμε από την σύγκρουση στο Χαϊκάλι. 
Ο Έπαρχος Νησίου Χριστόδουλος Μόρφης στις 26 Φεβρουαρίου έγραψε στη Διοίκηση: «…το προχθε-
σινόν Σάββατον τη 21 Φεβρ: ευρισκομένων των αρχηγών Γιατρακαίων και λοιπών εις το χωρίον Χαλικάλι 
(Αχλαδοχώρι), όρμησαν οι εχθροί εναντίον των, και εδόθησαν οι ημέτεροι εις φυγήν χωρίς να κάμουν διόλου 
ανθίστασιν…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 185 της 26 Φεβρουαρίου 1825. Ο Π. Γιατράκος 
σε αναφορά του ισχυρίστηκε ότι: «…οι στρατιώται όλοι ανεβόησαν ότι χωρίς φυσέκια δεν ημπορούν να 
κάμουν πόλεμον, και αντί διά εμπρός, ετράπησαν εις φυγήν προς το όρος· εις μάτην τους εφώναξα εκλιπα-
ρών και εξορκίζων να σταθώσιν, ολίγοι εφιλοτιμήθησαν και εστάθησαν μαζί μου και επιάσαμεν εν μέρος 
επιτήδειον. Οι εχθροί σωρηδόν ήρχοντο και αφού από εκεί τους εκτυπήσαμεν έπεσαν υπέρ τους εξ…». ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825. Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης έγραψε 
στη Διοίκηση στις 8 Μαρτίου: «…ο Πεγζαδές Αναστάσιος (Μαυρομιχάλης) αμέσως οπού τον εδιώρισα έτρε-
ξε με τριακοσίους εις βοήθειαν των Ιατρακαίων εις Βουνάρια, οι δύο στρατηγοί Δημητράκης Τζιγκουράκος 
και Παναγιώτης Κοτζωνάκος (Κοσονάκος) με διακοσίους πενήντα έπιασαν το Χαϊκάλι και το εβάσταξαν…». 
ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 069 της 8 Μαρτίου 1825. 

1922. Οι υποχωρούντες από το Χαϊκάλι, πριν φθάσουν στο χωριό Μίσκα (Νερόμυλο), ειδοποιήθηκαν 
από τον Κατσή Μαυρομιχάλη ότι έρχεται ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης για να πιάσει το Σουληνάρι, στο 
οποίο προηγουμένως ήταν ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου) φάκ. Κ 
006, έγγρ. 480 της 21 Φεβρουαρίου 1825.  
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πτιους στρατιώτες, ενώ ο Κατσής Μαυρομιχάλης έγραψε ότι οι Μανιάτες πρόβα-
λαν την αμύνα στο Χαϊκάλι.

Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης1923 σε αναφορά του προς τη Διοίκηση χωρίς 
φειδώ υπερβολής έγραψε για την προσφορά των Μανιατών: «...έτρεξε όλη σχεδόν 
η Σπάρτη (Μάνη)  προς βοήθειαν της πατρίδος και εις απάντησιν του εχθρού, καθότι 
επληροφορήθη από τα επαρχεία διά εις Κορώνην απόβασιν του εχθρού. Ο Πεηζαδές 
Αναστάσιος (Μαυρομιχάλης) αμέσως οπού τον εδιώρισα έτρεξε με τριακοσίους εις 
βοήθειαν των Ιατρακαίων εις Βουνάρια, οι δύο στρ(ατηγοί) Δημητράκης Τσιγκουρά-
κος (-Γρηγοράκης) και Παναγιώτης Κοτζωνάκος (Κοσονάκος από Καρυούπολη) με 
διακοσίους πενήντα έπιασαν το Χαλικάλι (Χαϊκάλι-Αχλαδοχώρι) και το εβάσταξαν, 
εγώ δε αμέσως με διακοσίους πενήντα εξεκίνησα τους αξιωματικούς μου κατ’ ευθεί-
αν και κατ’ αυτών εις Βουναροκάστελλα ετέραν βοήθειαν, αλλά έγινε το τζάκισμα από 
τον αρχηγόν Κορώνης (Καράπαυλος) και Ιατρακαίων με το να μην είχεν απαντημόν ο 
εχθρός...».

Επειδή όμως δεν υπήρχε τροφή ούτε στο χωριό Μίσκα (Νερόμυλος), ώστε οι 
στρατιώτες έτρωγαν βρασμένο καλαμπόκι, μετά από σύσκεψη των αρχηγών, πή-
γαν όλοι στο Νησί. Αλλά και αυτό ήταν έρημο κατοίκων και τελικά κατέφυγαν άλ-
λοι στο Ναζήρι (Εύα) και άλλοι σε κάποιο γειτονικό χωριό, για να εξασφαλίσουν 
τροφή1924, επειδή οι στρατιώτες ήταν δύο ημέρες νηστικοί.  Οι Αιγύπτιοι προχώρη-
σαν και βορειότερα από το Πεταλίδι και έφθασαν μέχρι του Τζάνε τις μουριές1925, 
στα σύνορα της επαρχίας Νησίου. Τελικά όμως γύρισαν στα Βουναροκάστελλα, 
όπου και έμειναν. Αυτή ήταν η πρώτη θριαμβευτική πορεία του Ιμπραήμ στην 
επαρχία της Κορώνης, που πανικόβαλε τον ελληνικό πληθυσμό.

Όταν στις 19 Φεβρουαρίου ο Ιμπραήμ ξεκίνησε την πορεία του εναντίον της 
επαρχίας Κορώνης, από το Νεόκαστρο ο Ν. Γεωργακόπουλος και ο αντιστράτηγος 
Γεώργιος Τζαβέλας με 130 στρατιώτες δοκίμασαν να πλησιάσουν τις αιγυπτιακές 
θέσεις, αλλά σύντομα έκριναν σκόπιμο να επιστρέψουν στη βάση τους. Έκαναν 
την υπόθεση ότι τα πράγματα θα είχαν άλλη εξέλιξη, αν είχε παραμείνει ο Κίτσος 
Τζαβέλας με τους 400 άνδρες του1926.

Πέρα από την πρόοδο των επιχειρήσεων του Ιμπραήμ στο Μεσσηνιακό κόλπο 
διαδόθηκε η φήμη ότι δευτέρα απόβαση έγινε στον Αρχάγγελο1927, που βρίσκεται 

1923. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 069 της 8 Μαρτίου 1825. Στους αναφερόμενους 
αριθμούς των στρατιωτών θα πρέπει να είμαστε πάντοτε πολύ επιφυλακτικοί, διότι κατά κανόνα υπερε-
κτιμώνται.

1924. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 197 της 22 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 62, 
έγγρ. 132 της 23 Φεβρουαρίου 1825.

1925. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 21 έγγρ. 067 της 22 Φεβρουαρίου 1825.  ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 185 της 26 Φεβρουαρίου 1825, ο οικισμός Τζάνε βρίσκεται περίπου 4 χιλιό-
μετρα βορείως του Πεταλιδίου.

1926. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 126 της 20 Φεβρουαρίου 1825.
1927. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 51. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 64, έγγρ. 001, 002, 003 
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στις ανατολικές ακτές του Λακωνικού κόλπου. Η Διοίκηση κινητοποιήθηκε αμέ-
σως και διέταξε στρατολογία, αλλά δεν οφέλησε σε τίποτε, διότι η φήμη δεν αντα-
ποκρινόταν στην πραγματικότητα. 

Χάος μετά τη διάλυση της πολιορκίας της Κορώνης   

Η αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την επαρχία της Κορώνης, χωρίς 
να γίνει κάποια αξιόλογη μάχη, καταρράκωσε το ηθικό των Ελλήνων, που κατοι-
κούσαν στις γύρω περιοχές και πανικόβλητοι έσπευδαν να αναζητήσουν κατα-
φύγιο για τις οικογένειές τους. Το ίδιο έγινε και με τους κατοίκους του Νησιού, 
οι οποίοι, όταν είδαν τα ελληνικά σώματα να καταφεύγουν διωκόμενα στην πόλη 
τους, την εγκατέλειψαν για να σωθούν. Δυστυχώς ακολούθησε λεηλασία1928, όπως 
συμβαίνει πάντοτε, όταν μια πόλη εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της. Πολ-
λοί από τους στρατιώτες της Λακεδαίμονος και της Μάνης αποχώρησαν από τα 
σώματά τους και άλλοι επιδόθηκαν στην αρπαγή, ενώ μέρος των Λακεδαιμονίων 
επέστρεψαν στις οικογένειές τους για να τις εξασφαλίσουν φοβούμενοι, όπως ανα-
φέρθηκε, απόβαση στο Έλος1929. Από ορισμένους κατηγορήθηκαν μόνο οι Μανιά-

και 069 της 26 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ φάκ. 9, έγγρ. 015 της 2 Μαρτίου 1825. Διαδόθη-
κε η ανυπόστατη φήμη ότι έγινε απόβαση στον Αρχάγγελο και η διοίκηση των στρατευμάτων ανατέθηκε 
στο Γρηγόριο Δικαίο. Διαταγή στρατολογίας εκδόθηκε για Μανιάτες, τον Τζανετάκη Γρηγοράκη, τον Ιω-
άννη Πέτρ. Μαυρομιχάλη και το Δημήτριο Καρακίτσο-Φελούρη για να στρατολογήσει από την επαρχία 
Μονεμβασίας. 

1928. Ο έπαρχος Κορώνης Δημ. Κωνσταντινίδης-Βυζάντιος σε αναφορά του έγραψε: «…μύριαι κα-
ταχρήσεις γίνονται από τους Σπαρτιάτας, ενώ ο λαός φεύγει από την ορμήν του εχθρού, οι φιλογενείς Σπαρ-
τιάται τους εκδύουν εις τον δρόμον και φεύγοντες από τον εχθρόν, πίπτουν εις την άσπλαχνον αρπαγήν των 
ομογενών. Περισσότερον φοβούνται τους Σπαρτιάτας από τους εχθρούς…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 
φάκ. 8, έγγρ. 197 της 22 Φεβρουαρίου 1825 και Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο υ, ό.π., Μεσσηνιακά, τόμ. Α ,́ σ. 329. Ο 
Χριστόδουλος Καπετανάκης σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των Μανιατών για τις λεηλασίες έγρα-
ψε σε αναφορά του: «…Διά δε τας καταχρήσεις έβγαλαν το όνομα (οι Μανιάτες), όμως ως προς τας των 
άλλων, είναι πολλά ολιγώτεραι…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 191 της 18 Μαρτίου 1825. Ο 
Νικόλαος Γιατράκος έγραψε σε αναφορά του για τη λεηλασία: «...Εσωματωθήκαμε με τον Κ(απ). Γ(ιάννη) 
Μαυρομιχάλη, ήλθαμε στο Νησί, ηύραμεν μοναχά τα οσπίτια των κατοίκων, μα διάφοροι στρατιώται Σπαρ-
τάνους και λοιπούς, λαφυραγωγούντας των κατοίκων τα οσπίτια ό,τι εύρισκον μέσα...». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
62, έγγρ. 132 της 23 Φεβρουαρίου 1825. Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης σε αναφορά του προς τη 
Διοίκηση έγραψε: «...καθότι δεν σας λανθάνει ότι οι άσπονδοι εχθροί... και τώρα με αναφοράς των προς την 
Σ. Διοίκησιν να προβάλουν και να ειπούν, ότι οι δυστυχείς Σπαρτιάται έγδυσαν και αφάνισαν το Νησίον και 
τα πέριξ των επαρχιών...». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 069 της 8 Μαρτίου 1825. Ο Γεώργ. Για-
τράκος από το Μυστρά έγραψε σε αναφορά του ότι από τους Λακεδαιμονίους στρατιώτες άλλοι έφυγαν 
για να λεηλατήσουν και άλλοι για να πάνε να ασφαλίσουν τις οικογένειές τους. Οι Λακεδαιμόνιοι φοβό-
νταν απόβαση των Αιγυπτίων στο Έλος. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 156 της 22 Φεβρουαρίου 
1825 και έγγρ. 197 της 21 Φεβρουαρίου 1825.

1929. Ο Αναγνωσταράς πηγαίνοντας στην Τρίπολη πληροφορήθηκε ότι στα παράλια του Έλους φά-
νηκαν πλοία, χωρίς να είναι γνωστή η εθνικότητά τους και οι προθέσεις τους. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 
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τες για τη λεηλασία, ενώ πρόκριτοι της Καλαμάτας1930 με αναφορά τους υποστή-
ριξαν τους Μανιάτες, καταλογίζοντας τις αρπαγές σε όλους τους στρατιώτες που 
βρέθηκαν εκεί.

Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τους Αιγυπτίους ή από τον πα-
νικό που ακολούθησε την προέλασή τους, καταφέρονταν κατά των κυβερνώντων. 
Ο έπαρχος Κορώνης Δημήτριος Βυζάντιος1931 δυσανασχέτησε και έγραψε στις 21 
Φεβρουαρίου σε αναφορά του: «…Η Σ. Διοίκησις ας λάβη δραστήρια μέτρα, καθότι 
ο λαός γογγύζει κατ’ αυτής και είναι άδικο να δυσφημείται το ιερό όνομα της Σ. Διοι-
κήσεως».

Το Βουλευτικό1932 με αυστηρό έγγραφό του, της 25 Φεβρουαρίου, προς το Εκτε-
λεστικό σχολίαζε την κατάσταση του Μεσσηνιακού κόλπου με τα ακόλουθα: «…
Αληθινά διάφοροι αρχηγοί όπλων διωρίσθησαν παρά του Σεβ. Εκτελεστικού να τρέ-
ξωσι εις απόκρουσιν των προχωρούντων εχθρών, αλλ’ επειδή η μανία της φιλαργυρίας 
τους διαιρεί και εκ τούτου προξενείται αδράνεια εις τα κινήματά των και πολλάκις 
λιποταξία, το Βουλευτικόν Σώμα κρίνει συμφέρον, διά να παύσωσι τα εκ της διχο-
γνωμίας υποπτευόμενα κακά, την εκστράτευσιν του εκλαμπροτάτου Προέδρου…». 
Η έλλειψη ηγέτη υπήρξε καταφανής και στην περίσταση εκείνη ήταν απαραίτητος 
ο διορισμός αρχηγού, ο οποίος θα συντόνιζε τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα. Η 
επιλογή όμως του Γεωργίου Κουντουριώτη ως αρχηγού της εκστρατείας ήταν ό,τι 
χειρότερο μπορούσε να αποφασίσει το Βουλευτικό το οποίο καθοδηγείτο στις απο-
φάσεις του από τον Αλ. Μαυροκορδάτο. 

Πριν από τη διάλυση των ελληνικών σωμάτων ο Νικόλαος Γιατράκος από τη 
Λογγά είχε πάει στο χωριό Μίσκα (Νερόμυλος), για να συναντήσει τον Κατσή Μαυ-
ρομιχάλη, προκειμένου να συνεννοηθούν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους. 
Γι’ αυτό, όταν έγινε η προέλαση των Αιγυπτίων προς το Χαϊκάλι (Αχλαδοχώρι), δεν 
ήταν παρών. Πηγαίνοντας εκεί επικοινώνησε με διάφορους οπλαρχηγούς, όπως 
τον Ηλία Κορμά από την Ανδρούσα και το Δημήτριο Κεφάλα από το Δυρράχι για 
να πλησιάσουν προς τους εχθρούς, αλλά η φυγή από το χωριό Μίσκα, τους έκανε 
να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Όπως αναφέρθηκε1933 ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος 
από το Νεόκαστρο είχε ζητήσει από το Ν. Γιατράκο να πιάσουν οι Έλληνες τα χω-
ριά Σουληνάρι και Κανισκέρι που θεωρούσε ότι είναι φυσικά οχυρές θέσεις, για να 
ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και να μη φύγουν από τα μέρη εκείνα.

φάκ. 8, έγγρ. 206 της 27 Φεβρουαρίου 1925. Ο Γ. Γιατράκος ανέφερε προς τη Διοίκηση ότι οι Λακεδαι-
μόνιοι δεν εκστρατεύουν διότι: «...έχουν υποψίαν μήπως ο εχθρός κάμη απόβασιν εις το Έλος, επειδή είναι 
πολλοί Μπαρδουνιώται μαζί τους, τους οποίους προ ημερών ιμβαρκάρισαν από το Μαραθονήσι...». ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α ,́ φάκ. 8, έγγρ. 156 της 22 Φεβρουαρίου 1825.

1930. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 073 της 8 Μαρτίου 1825.
1931. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 197 της 21 Φεβρουαρίου 1825.
1932. Α. Ε. Π., βιβλ. 8, σελ. 144.
1933. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 108 της 17 Φεβρουαρίου 1825.
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Ο Διονύσιος Μούρτζινος1934 από τις 18 Φεβρουαρίου έστειλε το στρατιωτικό 
σώμα του στην Καλαμάτα και ο ίδιος έφθασε εκεί μετά δύο ημέρες. Στην ίδια πόλη 
έγινε σύσκεψη, στην οποία έλαβαν μέρος ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο έπαρχος Κα-
λαμάτας Β. Α. Γκίνης, ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης, ο Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπά-
κης και πρόκριτοι της Καλαμάτας. Ζήτησαν και αυτοί από τη Διοίκηση φροντιστή 
με επαρκή χρήματα, για να εφοδιάζει το στρατόπεδο. Στο Νησί συναντήθηκε ο 
Μούρτζινος με τους υποχωρούντες από το χωριό Μίσκα. Μαζί με τον Κατσή Μαυ-
ρομιχάλη1935 και Παν. Γιατράκο πήγαν όλοι στο Ναζήρι και την επομένη επέστρε-
ψαν στο Νησί.

Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης ανέφερε ότι στις 15 Φεβρουαρίου είχε πάρει εντο-
λή από τον Ιω. Κωλέττη να πάει σε ενίσχυση της πολιορκίας της Κορώνης. Τότε 
ήρθε σε επαφή με το Νικόλαο Γιατράκο ο οποίος τον είχε προτρέψει να πάει στο 
χωριό Σουληνάρι. Όταν όμως στις 22 Φεβρουαρίου έφθασε στο Ρομίρι1936 δεν βρή-
κε κανέναν να του δείξει τους τόπους, διότι, όπως αναφέρθηκε, τα ελληνικά σώμα-
τα και οι κάτοικοι της περιοχής είχαν καταφύγει στο Νησί και από εκεί στο Ναζήρι 
για να βρούν τροφή1937. Από το χωριό Τρύπες του Λυκόδημου (μεταξύ Ρομίρι και 
Χαϊκάλι) ο Βάσσος στις 24 Φεβρουαρίου ανέφερε ότι είδαν τους εχθρούς από μα-
κρά και πήγαν κατ’ επάνω τους, αλλά αυτοί υποχώρησαν. Στις 24 του μηνός ανα-
φέρεται ότι ήταν στη Γαμπριά στις νότιες πλαγιές του Λυκόδημου1938. 

Μετά την προέλαση του Ιμπραήμ μέχρι τα σύνορα της επαρχίας Νησίου και τον 
άτακτο διασκορπισμό των ελληνικών στρατευμάτων, στις 22 Φεβρουαρίου απο-
χώρησαν οι Αιγύπτιοι από την περιοχή του Πεταλιδίου και εγκαταστάθηκαν στα 
Βουνάρια. Παράλληλα γύρισαν στο Νησί τα ελληνικά σώματα από το Ναζήρι, που 
είχαν καταφύγει με τον Κατσή Μαυρομιχάλη και τον Νικόλαο Γιατράκο και ο τε-
λευταίος έστειλε καπετάνιους του στο Αβραμιό. Στο Ναζήρι συναντήθηκαν ο Δι-
ονύσιος Μούρτζινος με τον Παναγιώτη Γιατράκο. Ο πρώτος εγκαταστάθηκε στο 
χωριό Τσιτσόρι1939 (Ανάληψη) και ανέφερε ότι οι στρατιώτες του ήταν δύο ημέρες 
νηστικοί. Ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης1940 εγκαταστάθηκε στο Αβραμιό.

Στις 24 Φεβρουαρίου στο χωριό Καρακασίλι1941 (Καρποφόρα) ήταν στρατοπε-
δευμένοι ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης, ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης και 

1934. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 139 της 20 Φεβρουαρίου 1825.
1935. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 192 της 26 Φεβρουαρίου  1825.
1936. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ. φάκ. 26, έγγρ. 067 της 22 Φεβρουαρίου 1825
1937. Ο Π. Γιατράκος ανέφερε ότι για να σταματήσουν οι λεηλασίες των στρατιωτών πήγαν με τους 

στρατιώτες στο Ναζήρι. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825.
1938. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 177 της 24 Φεβρουαρίου 1825. 
1939. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 198 της 23 Φεβρουαρίου 1825.
1940. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 069 της 8 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 74, έγγρ. 

026 της 1 Μαρτίου 1825.
1941. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 8, έγγρ. 185 της 24 Φεβρουαρίου 1825.
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πολλοί ακόμη Μανιάτες, καθώς και Λακεδαιμόνιοι και ο Μεσσήνιος Νικήτας Δι-
καίος. Ο Κατσής Μαυρομιχάλης1942 στις 26 Φεβρουαρίου ήταν στο Φιλιππάκι.

Στις 19 Φεβρουαρίου ο έπαρχος Μεσσήνης Χριστόδουλος Μόρφης1943 ανέφερε 
στη Διοίκηση: «...αν αγαπάτε τον Θεόν, τούτη η ώρα είναι κρίσιμος παρά άλλοτε, 
και μην παίρνετε τον κόσμον εις τον λαιμόν σας, παρά προφθάσετε δυνάμεις, και δυ-
νάμεις αρκετάς. Φροντιστής  ακόμη μήτε εφάνη, μήτε ηκούσθη, και τα πάντα κακώς, 
και ο Θεός ίλεως και κρέμαται ο κόλπος ούτος εκ του τραχήλου της Διοικήσεως κατα-
λαμβάνεται εν βία...».

Ο Γεώργιος Βαλτινός1944, που ήταν εγκατεστημένος στην Άλβαινα της Ολυμπί-
ας, στις 27 Φεβρουαρίου ανέφερε ότι στις 16 του μηνός πήγε στην Αρκαδιά, αλλά 
επειδή υπήρχε έλλειψη τροφών τού συνέστησαν να γυρίσει πίσω, διότι δεν κρίθηκε 
αναγκαία η εκεί παρουσία του.

Πράγματι η Διοίκηση μαζί με τη στρατολογία που διέταξε, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, διόρισε φροντιστή το Δημήτριο Νικ. Μανουσάκη και υποφροντι-
στή το Γιακουμή Σαλταφέρο, από τον οποίο στις 22 Φεβρουαρίου ο Δ. Μούρτζι-
νος και ο Π. Γιατράκος του ζήτησαν πυρομαχικά, αλλά αυτός δεν είχε να τους δώ-
σει1945. Αναφέρεται ότι μετά δύο ημέρες εφοδίαζε με ψωμί τους μισούς Μανιάτες. 
Στις 26 Φεβρουαρίου έφθασε στο Μεσσηνιακό κόλπο και ο Γενικός Φροντιστής 
Δημ. Μανουσάκης1946.

Τα στρατεύματα του Μεσσηνιακού κόλπου από την έλλειψη εφοδίων δεν δι-
ατηρούσαν σταθερά την ίδια θέση, αλλά πότε πήγαιναν στο ένα μέρος και πότε 
βρίσκονταν στο άλλο, επιβαρύνοντας τους κατοίκους τους οποίους ανάγκαζαν να 
τους τροφοδοτούν1947. Άλλοτε πάλι οι στρατιώτες εγκατέλειπαν τη θέση τους και 
περιφέρονταν στα γειτονικά χωριά για να βρίσκουν τροφή, αλλά συγχρόνως με τις 
λεηλασίες τους επιβάρυναν τους κατοίκους, οι οποίοι συνεχώς έκαναν αναφορές 
παραπόνων στη Διοίκηση. Ο Ιωάννης Κωλέττης δικαιολογούσε πάντοτε τα «ξενι-
κά» στρατεύματα ισχυριζόμενος ότι οι καταγγελίες ήταν ανυπόστατες.

Από την έλλειψη συντονισμού και ενιαίας διοίκησης δεν ήξερε καθένας αρχη-
γός πού να εγκαταστήσει το σώμα του. Ο Καρατάσος1948 ήταν στη Γαστούνη και 
όταν έμαθε ότι έγινε απόβαση στη Μεθώνη, κατευθύνθηκε προς τα εκεί, αλλά 

1942. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 192 της 26 Φεβρουαρίου  1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 74, 
έγγρ. 026 της 1 Μαρτίου 1825. ΓΑΚ, Μικρ. Συλλ., φάκ. Κ 06, έγγρ. 485 της 3 Μαρτίου 1825.

1943. ΓΑ Κ. Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 149 της 19 Φεβρουαρίου 1825. Ο Γ. Γιατράκος στις 
22 Φεβρουαρίου έγραψε στη Διοίκηση: «...αν βραδύνουν τα στρατεύματα, ως τώρα έτρεξε το πράγμα, 
θέλουν φθάση έως Αλμυρόν χωρίς ανθίστασιν....». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ 8, έγγρ. 156 της 22 
Φεβρουαρίου 1825.

1944. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 204 της 27 Φεβρουαρίου 1825.
1945. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 068 της 22 Φεβρουαρίου 1825
1946. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 192 και 206 της 26 Φεβρουαρίου  1825.
1947. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 67, έγγρ. 002 της 3 Μαρτίου 1825.
1948. Ε μ μ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Δ ,́ σ. 233.
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λόγω της έλλειψης τροφών γύρισε και αυτός πίσω. Στη βάση του βρήκε διαταγή να 
πάει αμέσως στο Μεσσηνιακό κόλπο και ξαναπήγε.

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Γεώργιος Καραϊσκάκης1949 έγραψε στον Π. Γιατράκο, ότι 
δεν πήγε στο Νεόκαστρο, διότι «...μέσα εις Νεόκαστρον και έξω εις τα περίχωρα γεμά-
τα ασκέρια από του στρατηγού καπετάν Κίτσου...». Ο ίδιος ήταν στο χωριό Σουλιμά 
(Άνω Δώριον) και έγραψε αν τον χρειαστούν να τον ειδοποιήσουν. Στις 27 του μηνός 
πέρασε από την επαρχία Ανδρούσας για να κατεβεί στο Νησί και το πέρασμά του, 
αρχίζοντας από το χωριό Σπιτάκια, ήταν πολύ δυσάρεστο για τους κατοίκους1950. Οι 
στρατιώτες του άρπαξαν 380 γιδοπρόβατα, πήραν οικιακά σκεύη, σκότωσαν αναίτια 
μεγάλα ζώα, κράτησαν για μια ημέρα και μια κοπέλλα. Οι κάτοικοι δεν τόλμησαν 
να διαμαρτυρηθούν στον ίδιον διότι, όπως αναφέρθηκε αργότερα, ήταν πολύ άγριος. 
Μπορεί να ήταν οι στρατιώτες του νηστικοί, αλλά αντί για την αρπαγή μπορούσε να 
παραλάβει τα ζώα δίνοντας αποδείξεις για να πληρωθούν από τη Διοίκηση. Αλλά τα 
«ξενικά» στρατεύματα στην Πελοπόννησο ένιωθαν κατακτητές σε εχθρική χώρα και 
φέρονταν, όπως αναφέρθηκε, πιο βάρβαρα και από τους Τούρκους.

Ο Γ. Καραϊσκάκης1951 στις 5 Μαρτίου ήταν στο Χαϊκάλι, στις 6 στο Αβραμιό και 
στις 8 του ιδίου στο Σουληνάρι και την ίδια ημέρα ο Παν. Γιατράκος ήταν στην Κα-
λαμπρέζα. Τις ημέρες εκείνες ο καιρός ήταν ψυχρός με βροχές και χιόνια και εμπο-
δίζονταν οι μετακινήσεις των στρατιωτών1952. 

Η Διοίκηση1953, η οποία έγραφε σε όλους ότι εφοδιάζει τα στρατεύματα με 
επάρκεια, την 1 Μαρτίου 1825 ενημέρωσε το στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλ-
που ότι με τη γολέτα «Σκύλλα» του Μιχαήλ Γ. Μιχάλη στέλνει πυρομαχικά και τρό-
φιμα, αλλά το πλοίο έφθασε στις 13 Μαρτίου. Τα τρόφιμα που έστειλε αρκούσαν 
για τέσσερις μόνο ημέρες1954. 

Την 1 Μαρτίου ο Νικ. Γιατράκος, που είχε στο σώμα του πολλούς Μανιάτες, 
ήταν ακόμη στο χωριό Αβραμιό, ενώ είχε στείλει δικούς του καπετάνιους στο Χα-
ϊκάλι, που αποτελούσε το πιο προχωρημένο ελληνικό φυλάκιο. Στο Αβραμιό ήταν 
και ο Γ. Καραϊσκάκης και, όπως έλεγαν, περίμεναν να γίνει ο εφοδιασμός από τους 
φροντιστές για να βαδίσουν εναντίον των Αιγυπτίων. Από την άλλη πλευρά οι 
εχθροί παρέμεναν στα Βουναροκάστελλα ανενόχλητοι.

1949. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου) φάκ. Κ 06α, έγγρ. 481 της 24 Φεβρουαρίου 1825. Α θ. 
Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β, σ. 162-3.

1950. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 68, έγγρ. 151, 152, 153 της 28 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. 
Πολ. φάκ. 26, έγγρ. 188 της 10 Μαρτίου 1825, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 69, έγγρ. 073, 074 της 9 Μαρτίου 1825 
και ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 74, έγγρ. 003 της 13 Απριλίου 1825. 

1951. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 68, έγγρ. 135 της 5 Μαρτίου 1825 και Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου) Κ 
06, έγγρ. 486 της 5 Μαρτίου 1825.

1952. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου)  φάκ. Κ 06, έγγρ, 486 της 5 Μαρτίου 1825 και έγγρ. 487 
της 8 Μαρτίου. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β, σ. 164, έγγρ. 510, 511.

1953. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 66, έγγρ. 050 της 1 Μαρτίου 1825.
1954. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 143 της 13 Μαρτίου 1825
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Στις 3 Μαρτίου ο Κατσής Μαυρομιχάλης1955 εξακολουθούσε να είναι στο Φιλιπ-
πάκι και έγραψε στους άλλους οπλαρχηγούς να συνεννοηθούν για να προχωρή-
σουν πιό κοντά στις γραμμές του εχθρού.

Οι αρχηγοί των στρατευμάτων, που ήταν στο Μεσσηνιακό κόλπο, καθένας διά-
λεγε τη θέση που ήθελε, διότι δεν υπήρχε γενικός αρχηγός ο οποίος να συντονίζει 
τις μετακινήσεις των σωμάτων. Προκειμένου να γίνει κάποια συνεννόηση μεταξύ 
τους, συγκεντρώθηκαν όλοι στις 6 Μαρτίου σε σύσκεψη στο χωριό Αβραμιό1956, ο 
Δ. Μούρτζινος, ο Κατσής Μαυρομιχάλης, ο Γ. Καραϊσκάκης, ο Παν. και Νικ. Για-
τράκος, ο Αντ. Μαυρομιχάλης, ο Νικήτας Δικαίος, ο Χριστόδουλος Ποριώτης και 
ο Ιω. Καράπαυλος. Επειδή θεώρησαν ότι η προμήθεια τροφών ήταν ανεπαρκής, 
αποφασίστηκε να πάνε στο Νησί ο Δ. Μούρτζινος, ο Π. Γιατράκος, ο Αντ. Μαυρο-
μιχάλης και ο Νικήτας Δικαίος για να επιβάλουν την τάξη και να ευκολύνουν τους 
φροντιστές για την τροφοδοσία των στρατευμάτων. 

Το Εκτελεστικό1957, ένα μήνα μετά την απόβαση των Αιγυπτίων και ενώ όλοι 
έκαναν παράπονα για την έλλειψη τροφών και πολεμοφοδίων, με δύο έγγραφά του 
προς τον Έπαρχο, τους δημογέροντες και τους προκρίτους Νεοκάστρου, έγραφε 
με αυταρέσκεια ότι έστειλε τρόφιμα, φροντιστές και χρήματα, αποδεικνύοντας ότι 
δεν είχε συνείδηση των υποχρεώσεών του στη δύσκολη εκείνη στιγμή του Έθνους. 
Φαίνεται ότι ο μακροχρόνιος αγώνας για την ανεξαρτησία είχε επιφέρει κάματο, με 
αποτέλεσμα την έλλειψη ενθουσιασμού και προθυμίας για θυσία. Παράλληλα δε 
το κυνήγι του προσωπικού οφέλους κατέτρωγε σχεδόν όλην την κλίμακα της ιε-
ραρχίας, από την κυβέρνηση μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη.

Στις 9 Μαρτίου 1825 το Βουλευτικό1958 έγραψε στο Εκτελεστικό: «... ότι τα 
στρατεύματα αντί να τρέξουν όπου είναι ανάγκη, κάθηνται εις τας επαρχίας τρώγουν, 
πίνουν και υβρίζουν τον δυστυχή λαόν...».

Ο Αναγνωσταράς στη Μεσσηνία

Τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονταν στο Μεσσηνιακό κόλπο αδρανού-
σαν, ενώ αντίθετα οι αιγυπτιακές δυνάμεις συνεχώς βελτίωναν τις θέσεις τους και 
προχωρούσαν με σκοπό να αποκόψουν την επικοινωνία του φρουρίου του Νεοκά-
στρου από τις λοιπές ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. 

Οι οπλαρχηγοί των στρατευμάτων τού Μεσσηνιακού κόλπου εύρισκαν δικαιο-
λογία την έλλειψη εφοδιασμού σε τρόφιμα και πυρομαχικά για την αδράνειά τους 
και την αποχή από κάθε πολεμική δραστηριότητα. Παράλληλα δεν υπήρχε εκεί 

1955. Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου)  φάκ. Κ. 06, έγγρ. 485 της 3 Μαρτίου 1825.
1956. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 

021 της 6 Μαρτίου 1825.
1957. ΓΑΚ, Συλλ. Βλάχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 116 της 12 Μαρτίου και έγγρ. 125 της 13 Μαρτίου 1825.
1958. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 69, έγγρ. 133 της 9 Μαρτίου 1825’
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ηγέτης διορισμένος από τη Διοίκηση, ο οποίος να έχει την γενική αναγνώριση και 
κατά συνέπεια δεν υπήρχε πειθαρχία, ούτε ο απαραίτητος συντονισμός των διαφό-
ρων στρατιωτικών σωμάτων. Όπως αναφέρθηκε, είχε διορισθεί αρχηγός της εκ-
στρατείας στο Μεσσηνιακό κόλπο ο Γεώργιος Κουντουριώτης ο οποίος παρέμενε 
ακόμη αδικαιολόγητα στο Ναύπλιο.

Η Διοίκηση, για να μετριάσει το κακό από την απουσία ηγέτη στις ελληνι-
κές στρατιωτικές δυνάμεις του Μεσσηνιακού κόλπου, αποφάσισε να στείλει τον 
Υπουργό Πολέμου Αναγνωσταρά1959 ως προσωρινό αντικαταστάτη του βραδυκίνη-
του Γ. Κουντουριώτη, αλλά δεν τον εφοδίασε καθόλου με χρήματα. Κατά το πέρα-
σμά του από το Λεοντάρι, όπως αναφέρθηκε, ο Αναγνωσταράς1960 εντυπωσιάστηκε 
από τη θλιβερή κατάσταση, στην οποία είχαν περιέλθει οι εντόπιοι κάτοικοι από 
την καταπιεστική και αρπακτική συμπεριφορά των «ξενικών» στρατευμάτων. 

Από το Λεοντάρι επικοινώνησε με τους αρχηγούς των ελληνικών σωμάτων, οι 
οποίοι πίστευαν ότι ερχόμενος, θα κάλυπτε τα υπάρχοντα κενά στη χρηματοδότη-
ση, στον εφοδιασμό και στο συντονισμό των πολεμικών ενεργειών. Υπήρξε όμως 
απογοήτευση, διότι έστειλε η Διοίκηση τον Αναγνωσταρά στο Μεσσηνιακό κόλπο 
χωρίς χρήματα.

Στις 5 Μαρτίου από το Χαϊκάλι1961 οι οπλαρχηγοί Δ. Μούρτζινος, Γ. Καραϊσκά-
κης, Π. Γιατράκος, Νικήτας Δικαίος, Χριστόδουλος Ποριώτης και Δανιήλ Πανάς 
έστειλαν αναφορά στον Υπουργό των Πολεμικών Αναγνωσταρά. Του παραπονέ-
θηκαν ότι δεν είχαν καθόλου τρόφιμα και πολεμοφόδια και στις ελλείψεις αυτές 
απέδιδαν την πρόοδο του εχθρού και την αδράνειά τους. Αυτός ζήτησε καταμέτρη-
ση των στρατιωτών όλων των ενόπλων σωμάτων, διότι οι αρχηγοί τους δήλωναν 
υπερβολικό αριθμό ανδρών και ζητούσαν ανάλογες μερίδες, που ξεπερνούσαν και 
το διπλάσιο αριθμό στρατιωτών. Η απάντηση των οπλαρχηγών ήταν ότι επειδή τα 
στρατεύματα δεν είναι συγκεντρωμένα, αλλά σκορπισμένα σε πολλές θέσεις, δεν 
υπάρχει δυνατότητα να τα μετρήσουν. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι δεν θα 
εύρισκε την αναμενόμενη ανταπόκριση από τους οπλαρχηγούς και κρατήθηκε σε 
απόσταση από αυτούς, ιδιαίτερα τους «ξενικούς».

Από τη Σκάλα Μεσσηνίας ο Αναγνωσταράς1962 έγραψε στο Εκτελεστικό ότι τα 
στρατεύματα δεν εφοδιάζονται με τρόφιμα και αναγκάζονται άλλοι να πηγαίνουν 

1959. Ι. Ε. Ε. Ε., έγγρ. 17.000/1 και 2, ο διορισμός του Αναγνωσταρά έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 1825. 
Σε αναφορά του ο Αναγνωσταράς έγραψε: «…ότι εξεκίνησα χωρίς παράδες καθώς ηξεύρετε…». ΓΑ Κ, Εκτ., 
φάκ. 68, έγγρ. 134 της 6 Μαρτίου 1825. Αντίθετα ο Κυριάκος Σκούρτης, όπως έγραψε στις 13 Μαρτίου, 
νόμιζε ότι ο Αναγνωσταράς θα εξοικονομούσε το στρατόπεδο με τροφές. Α . Λ ι γ ν ο ύ , Αρχ. Λ. και Γ. 
Κουντουριώτου, τόμ. 4, σ. 217. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ,  Η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, 
β’ έκδοση Αθήνα 2012, σ. 157.

1960. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8 έγγρ. της 27 Φεβρουαρίου 1825.
1961. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 68, έγγρ. 135 της 5 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 

049 της 6 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 021 της 16 Μαρτίου 1825. 
1962. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 68, έγγρ. 134 της 6 Μαρτίου 1825.
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στην Ανδρούσα και άλλοι στα Κοντοβούνια για να βρουν φαγητό. Πρότεινε για την 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας εφοδιασμού σε τρόφιμα να διορισθεί κι άλλος φρο-
ντιστής, υπέδειξε δε τον Παναγιώτη Δαρειώτη, ο οποίος ήταν από το Νησί (Μεσ-
σήνη) και θα συντελούσε στην εξοικονόμηση των απαραίτητων εφοδίων για την 
κάλυψη των αναγκών του στρατεύματος. Η Διοίκηση εισάκουσε την αίτηση του 
Αναγνωσταρά και διόρισε τον Παναγιώτη Δαρειώτη1963 ως φροντιστή, στον οποίο 
απέστειλε και 20.000 γρόσια.

Επειδή οι οπλαρχηγοί έγραψαν με έμφαση στον Αναγνωσταρά ότι στερούνται 
τροφής, διέταξε να συγκεντρωθούν από τις γειτονικές επαρχίες τρόφιμα ή χρήμα-
τα. Ο έπαρχος Καλαμάτας Β. Α. Γκίνης1964 σε αναφορά του προς το Εκτελεστικό 
της 14 Μαρτίου κατηγόρησε τους Καλαματιανούς και έγραψε τα ακόλουθα: «…Ο 
Υπουργός και στρατηγός Αναγνωσταράς μας διώρισε να υποχρεώσωμεν τους εν 
Καλαμάτα κατοίκους να πέμψουν προς ευκολίαν του στρατεύματος δέκα χιλιάδες 
οκάδες αλεύρι, ή δέκα χιλιάδες γρόσια. Μ’ όλον ότι όλα τα πέριξ χωρία και επαρ-
χεία κατέθεσαν και καταθέτουν ποίος γελάδια, ποίος γεννήματα, ποίος κρασιά και 
ποίος άλλα, αυτοί όμως αδιαφορούν…».

Ο Κυριάκος Σκούρτης1965 σε αναφορά του προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη στις 
13 Μαρτίου ανέφερε για τον Αναγνωσταρά τα ακόλουθα: «…Τον υπουργό των πο-
λεμικών Κύριον Α. Παπαγεωργίου η Σ. Διοίκησις εξαπέστειλε διά να οικονομήση ζωο-
τροφίας και να φανή ως αρχηγός, αυτός εμβαρκαρίσθη εις εν πλοίον, οπού εκ (Σ)Πέ-
τζες ήλθεν εις τον λιμένα Νεο<κάστρου>· του εγράψαμε οι στρατηγοί διά να εξέλθη 
να συσκεφθώμεν περί κάθε υποθέσεως και διά να τον γνωρίσωμεν ως κεφαλήν, διά 
να μην ακολουθούν διχόνοιαι και αταξίαι εκ της πολυαρχίας, αλλ’ αυτός μας απεκρίθη 
ότι είναι ασθενής και ότι καιρός σκέψεως δεν είναι, αλλ’ όστις είναι χριστιανός να τρέ-
χη, επειδή το φρούριον κινδυνεύει…». Φαίνεται ότι ο Αναγνωσταράς είχε επικοινω-
νία και καλές σχέσεις μόνο με τους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς, έστειλε δε τον 
Κατσή Μαυρομιχάλη στην Αρκαδιά για να κινητοποιήσει τους κατοίκους1966. Επί-
σης είχε αλληλογραφία με τον Παναγιώτη Γιατράκο1967 και έδειξε παράλληλα με-
γάλο ενδιαφέρον για να εφοδιάσει το Νεόκαστρο με τροφές. Οι προηγούμενες κρί-
σεις του Κυριάκου Σκούρτη θα πρέπει να θεωρηθούν άδικες και μεροληπτικές από 
το γεγονός ότι με διαταγή του Αναγνωσταρά μπήκαν την ίδια ημέρα στο Νεόκαστρο 

1963. Αυτός έδωσε στον Αναγνωσταρά 3.000 γρόσια (ισοδυναμούσαν περίπου με 50-60 χρυσές λίρες 
Αγγλίας) και αγόρασε αλεύρι για το Νεόκαστρο κλπ.

1964. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 142 της 14 Μαρτίου 1825. Ο Έπαρχος Νησίου Χριστό-
δουλος Μόρφης σε αναφορά του της 14ης Μαρτίου 1825 έγραψε: «…Εστείλαμεν δύναμιν εκτελεστικήν εις 
όλα τα χωρία, επήραν όσα εύρον αλεύρια και γεννήματα των χηρών και πτωχών και άφησαν τα παιδιά των 
έρημα…». Και ο φροντιστής Νικ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στην κατανάλωση αλεύρων, προερχομένων 
από την επαρχία, Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 70, έγγρ. 001 της 10 Μαρτίου 1825.

1965. Α . Λ ι γ ν ο ύ , Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 217
1966. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου)  Κ 06, έγγρ. 495 της 26 Μαρτίου 1825. 
1967. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 76, έγγρ. 122 της 24 Μαρτίου 1825.
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ο Γεώργιος1968 και ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης με 168 στρατιώτες. Επίσης ο Καρατά-
σος1969 έστειλε στο φρούριο τον καπ. Γιάννη Βελέντζα με περίπου 50 στρατιώτες. 

Όπως ανέφεραν στις 16 Μαρτίου οι κάτοικοι του Νεοκάστρου1970, ο Αναγνωστα-
ράς πήγε στο φρούριο, όταν οι Αιγύπτιοι άρχισαν να το βομβαρδίζουν, κάθησε δύο 
ημέρες και μετά εγκαταστάθηκε σε ένα καράβι που ήταν στο εκεί λιμάνι. Ο ίδιος ο 
Αναγνωσταράς1971 έγραψε στις 19 Μαρτίου στον Γ. Κουντουριώτη: «…εγώ κατά κα-
κήν τύχην αρρώστησα και ήμην εις κάψαν και εις αδυναμίαν, όμως κατ’ αυτάς διά της 
βοηθείας του Θεού ανέλαβα οπωσούν…». Πρόσθεσε ακόμη ότι έγραψε στη Ζάκυνθο 
και ήρθε παξιμάδι, το οποίο πλήρωσε με 7.000 γρόσια που πήρε από το στρατηγό Κυ-
ριάκο Σκούρτη. Εκτός από το Γεώργιο και Ιωάννη Μαυρομιχάλη που μπήκαν μέσα 
στο φρούριο του Νεοκάστρου, έγραψε να έλθουν ακόμη 2.000 στρατιώτες, οι 1000 
να μπουν στο φρούριο για να ενισχύσουν αποτελεσματικά την άμυνά του και οι άλ-
λοι να πιάσουν το Παλαιόκαστρο, όπως λεγόταν το Παλαιό Ναβαρίνο. Συνέστησε 
στους υπόλοιπους οπλαρχηγούς να οχυρωθούν, κάνοντας δύο ταμπούρια σε θέσεις 
δυνατές και από εκεί να γίνει γενική έφοδος εναντίον των θέσεων του εχθρού.

Στις 16 Μαρτίου οι πολιορκημένοι του Νεοκάστρου1972 ανέφεραν ότι ο Υπουρ-
γός Αναγνωσταράς και ο Κατσής Μαυρομιχάλης αγόρασαν ψωμί για το φρούριο. 
Μετά δύο ημέρες ο Αναγνωσταράς1973 έγραψε στους κατοίκους των Γαργαλιάνων, 
Φιλιατρών και Λιγούδιστας (Χώρας) να στείλουν καΐκια για να βγάλουν από το 
φρούριο του Νεοκάστρου τα γυναικόπαιδα. Η ενέργεια αυτή αναβλήθηκε για λί-
γες ημέρες. Στις 18 προς 19 Μαρτίου έφθασε στο Νεόκαστρο με το πλοίο «Άρης» 
ο Αναστάσιος Τσαμαδός1974 και συναντήθηκε με τον Αναγνωσταρά, ο οποίος του 
εξήγησε τις ανάγκες των πολιορκημένων και συνέστησε να εκφορτώσει στο φρού-
ριο το σιτάρι το οποίο μετέφερε.

Από το πλοίο «Ποσειδών»1975, στις 19 Μαρτίου, ο Αναγνωσταράς1976 ανέφερε 
στο Γεώργιο Κουντουρώτη: «...Έστειλα τον κύριον Κατζήν (Μαυρομιχάλην) διά να 
ευγάλη τους Αρκαδίους και χθες μου γράφουν ότι έρχονται...». 

Αντίθετα οι στρατηγοί Χατζηχρήστος, Κίτσος Τζαβέλας και Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης δεν είχαν καλή γνώμη για τον Αναγνωσταρά. Στις 23 Μαρτίου από το Σου-

1968. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α .́ Υπ. Πολ., φάκ. 27, έγγρ. 294 της 30 Απριλίου 1825, αναφέρεται σε πιστο-
ποιητικό του Μακρυγιάννη που του χορήγησε ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης κ.ά.

1969. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ, φάκ. 9, έγγρ. 154 της 15 Μαρτίου 1825.
1970. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 154 της 16 Μαρτίου 1825.
1971. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 217 της 19 Μαρτίου 1825.
1972. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 154 της 16 Μαρτίου 1825.
1973. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄., Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 241 της 18 Μαρτίου 1825. 
1974. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 211 της 19 Μαρτίου 1825.
1975. Ο Αναγνωσταράς κράτησε το πλοίο «Ποσειδών», το οποίο με τα κανόνια του συνετέλεσε να 

μην αποκλεισθεί η επικοινωνία του φρουρίου από την παραλία προς τη Γιάλοβα, όπου ήταν τα έξω του 
Νεοκάστρου στρατεύματα. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, σ. 203-4.

1976. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 217 της 19 Μαρτίου 1825.
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ληνάρι ο Χατζηχρήστος1977 έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη τα επόμενα: «…από τον 
Αναγνωσταρά ούτε φωνή, ούτε ακρόασις. Εκλαμπρότατε από λόγον μανθάνομεν ότι 
είναι άρρωστος και εις πλοίον…». Την επομένη οι στρατηγοί Κίτσος Τζαβέλας και 
Γεώργιος Καραϊσκάκης1978 από το Φουρτζί κατηγόρησαν και αυτοί τον Αναγνωστα-
ρά στον Γ. Κουντουριώτη με τα ακόλουθα: «…από τον Αναγνωσταρά Παπαγεωργί-
ου από την ημέραν καθ’ ην επέρασεν ενταύθα εμβήκεν εις το πλοίον, και ούτε ούτως, 
ούτε αλλέως ενήργησεν κατ’ ουδένα τρόπον και είμεθα πρόβατα χωρίς τζοπάνον…». 

Οι κακές σχέσεις και οι αλληλοκατηγορίες των οπλαρχηγών και του Αναγνωστα-
ρά1979 φαίνονται και από επιστολή αυτού προς το Εκτελεστικό, στην οποία έγραψε: 
«…Ημείς ενεργώμεν ολοένα τα χρειώδη, πλην από κακορριζικιάν των στρατευμάτων 
οπού δεν θέλουν να πλησιάσουν, ο εχθρός ολοένα ενεργεί τους σκοπούς του…».

Στις 24 Μαρτίου ο Αναγνωσταράς1980 ήταν στο Παλαιό Ναβαρίνο και περίμενε 
τους Αρκαδίους (Τριφύλιους) με τον επίσκοπο Μεθώνης να έρθουν από τα Φιλια-
τρά, για να κρατηθεί η θέση εκείνη από τους Έλληνες.  

Ο Άγιος Μεθώνης1981 ξεκίνησε από τα Φιλιατρά στις 25 Μαρτίου μαζί με το 
Μακρυγιάννη για το Νεόκαστρο: «...Επειδή και ο Άγιος Μεθώνης έγραφε ότι συνή-
χθησαν αυτού (Φιλιατρά), και έγραψε στείλας τον στρατηγόν Γεωργακόπουλον διά 
να έλθουν εδώ, και ελπίζοντας ότι έρχονται από βραδύς εις Παλαιόκαστρον  Ναυαρί-
νους, και περιμένομεν να έλθουν διά να κτυπήσωμεν τον εχθρόν...». 

Στις 31 Μαρτίου ο Αναγνωσταράς ήταν ακόμη στο ίδιο μέρος και ανέφερε1982 
στο Εκτελεστικό τη δύσκολη κατάσταση των πολιορκημένων στο Νεόκαστρο, ενώ 
παράλληλα συνέβαλε στην οχύρωση της Σφακτηρίας και την τοποθέτηση εκεί δύο 
κανονιών. Τελικά παρέμεινε στη Σφακτηρία και στις 26 Απριλίου έπεσε ηρωικά 
μαχόμενος, όταν οι αιγυπτιακές δυνάμεις μετά από επιτυχή αποβατική επιχείρηση 
στις ανατολικές ακτές κατέλαβαν το νησί.

Η πολιορκία του Νεοκάστρου (κάστρου της Πύλου)

Η απειλή του αιγυπτιακού στρατού πλανιώταν πάνω από τα νησιά του Αιγαίου 
και τη δυτική Πελοπόννησο από τα μέσα του 1823. Το Μάιο του 1824 το Βουλευ-
τικό1983 απευθύνθηκε στο Εκτελεστικό και του επεσήμανε ότι το Νεόκαστρο είναι 
εκτεθειμένο σε μεγάλο κίνδυνο και έπρεπε να οχυρωθεί κατά το δυνατόν.

1977. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 242 της 23 Μαρτίου 1825.
1978. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 255 της 24 Μαρτίου 1825. Την ίδια κατηγορία επανα-

λαμβάνει και ο Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 243.
1979. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
1980. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 293 της 24 Μαρτίου 1825. 
1981. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 004 της 25 Μαρτίου 1825.
1982. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
1983. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. της 22 Μαΐου 1824 (παλαιά αρίθμηση 993).
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Το φρούριο του Νεοκάστρου ήταν το ελληνικό οχυρό, το οποίο βρισκόταν πλη-
σιέστερα προς τη Μεθώνη, όπου έγινε η απόβαση των Αιγυπτίων και η πόλη αυτή 
αποτέλεσε το ορμητήριο του Ιμπραήμ. Ήταν επόμενο να στραφεί το ενδιαφέρον 
όλων προς το Νεόκαστρο, των μεν Ελλήνων για να το κρατήσουν, των δε Αιγυ-
πτίων για να το αλώσουν. Οι Έλληνες ήταν απασχολημένοι με τα εσωτερικά τους 
προβλήματα και αδιαφόρησαν για τα εθνικά. Δύο ημέρες μετά την απόβαση στη 
Μεθώνη, στις 13 Φεβρουαρίου, έγινε αναγνώριση της περιοχής από 1.000 Αιγυπτί-
ους στην οποία ηγήθηκε προσωπικά ο Ιμπραήμ και τότε από το Νεόκαστρο παρα-
τήρησαν τους λευκοφορεμένους1984 εχθρούς στους γύρω λόφους.

Οι υπερασπιστές του Νεοκάστρου αρχικά ήταν πολύ λίγοι και δεν επαρκούσαν 
για την άμυνά του γι’ αυτό, όταν είδαν τους εχθρούς να πλησιάζουν, ζήτησαν να 
τους στείλουν ενισχύσεις. Πρέπει ακόμη να τονισθεί ότι το φρούριο, όχι μόνο δεν 
είχε τα αναγκαία στρατεύματα, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι πριν από την από-
βαση δεν είχε εφοδιασθεί με τρόφιμα και με πυρομαχικά. Έλειπαν ακόμη οι πυρο-
βολητές, οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντα κανόνια. Αργότερα φάνη-
κε η έλλειψη οπλουργού (τουφεξή) και ιατρού, με άλλα λόγια δεν είχε γίνει καμία 
απολύτως προετοιμασία του φρουρίου, για να αντιμετωπίσει μια πιθανή πολιορ-
κία. Η ευθύνη για την έλλειψη κάθε προετοιμασίας για την αντιμετώπιση εχθρικής 
επίθεσης βαρύνει τη Διοίκηση, τον έπαρχο, το φρούραρχο και τους τοπικούς καπε-
τάνιους, εάν αυτοί δεν είχαν ζητήσει την προμήθεια και ενδυνάμωση του φρουρίου.

Από τις 15 Φεβρουαρίου οι Αιγύπτιοι άρχισαν με σχετική βραδύτητα και επιφυ-
λακτικότητα να οχυρώνουν τους λόφους που βρίσκονταν κοντά στο φρούριο του 
Νεοκάστρου. Περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να εκδηλωθεί η ελληνική επίθεση 
η οποία ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ. Γι’ αυτό οι εισβολείς, εκμεταλλευόμενοι την 
αδράνεια των εκτός του φρουρίου Ελλήνων, συνεχώς βελτίωναν τις θέσεις τους με 
σκοπό να περισφίξουν το φρούριο και να το αποκόψουν από τα συγκεντρωθέντα 
γύρω του ελληνικά στρατεύματα.    

Το πρώτο ελληνικό σώμα το οποίο έσπευσε να συνδράμει τους υπερασπιστές 
του Νεοκάστρου ήταν, όπως αναφέρθηκε, του Κίτσου Τζαβέλα. Επειδή όμως δεν 
υπήρχαν εφόδια στο κάστρο, αυτός περιορίστηκε να αφήσει 100 στρατιώτες με τον 
αντιστράτηγο Γεώργιο Τζαβέλα και μετά τρεις ημέρες να επιστρέψει στην Αρκαδιά 
(Κυπαρισσία), όπου βρισκόταν και προηγουμένως. Κατόπιν ξεκίνησαν προς τα εκεί 
όλα τα σώματα που βρίσκονταν πλησίον του Νεοκάστρου, αλλά επέστρεψαν στις 
βάσεις τους, διότι πληροφορήθηκαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εφοδιασμού τους 
με τρόφιμα, ούτε όμως εκδηλωνόταν τότε δραστήρια αιγυπτιακή επιθετικότητα. 
Στις 16 Φεβρουαρίου μπήκε στο Νεόκαστρο ο Παναγιώτης Κοσονάκος1985 από την 
Καρυούπολη της Μάνης, ανιψιός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

1984. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 8, έγγρ. 074 της 13 Φεβρουαρίου 1825.
1985. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 120.
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Πολιορκία του Νεοκάστρου (Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη).
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Εν τω μεταξύ έφθασε και ο Δημήτριος Σαχτούρης νέος φρούραρχος Νεοκά-
στρου συνοδευόμενος από εκατό στρατιώτες. Οι βασικές ανάγκες όμως του φρου-
ρίου σε στρατιώτες ήταν τουλάχιστον εξακόσιοι. Στις 16 Φεβρουαρίου ο Φρούραρ-
χος Δημήτριος Σαχτούρης έγραψε στη Διοίκηση ότι οι στρατώτες ήταν λίγοι, βομ-
βαρδίζονταν συνεχώς, δεν υπήρχαν πυροβολητές στο φρούριο κι ακόμη υπήρχε 
έλλειψη χρημάτων. Τόνιζε τη σημασία του φρουρίου με τα ακόλουθα: «... Σεβαστή 
Διοίκησις1986 το φρούριον τούτο πρέπει να το βαστάξωμεν, επειδή είναι το της Πελο-
ποννήσου προπύργιον...».

Στις 22 Φεβρουαρίου ήρθε ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης στο Ρομίρι που βρίσκε-
ται στις βόρειες πλαγιές του Λυκόδημου όρους και έστειλε πενήντα στρατιώτες 
του στο φρούριο1987. 

Στις αρχές Μαρτίου ήρθε στην περιοχή του Νεοκάστρου και ο υπουργός των 
Πολεμικών Αναγνωσταράς, για να υποκαταστήσει τον βραδυπορούντα αρχηγό τής 
εκστρατείας Γεώργιο Κουντουριώτη. Όπως φαίνεται, παρότι ήταν ασθενής, κατέ-
βαλε προσπάθειες από κοινού με τους φροντιστές για τον εφοδιασμό του φρουρί-
ου με τρόφιμα από τη Ζάκυνθο και από διάφορα πλοία που περνούσαν από εκεί με 
αλεύρι, σιτάρι, παξιμάδι κ.ά. Δεν ήρθε όμως σε προσωπική επαφή με τους αρχη-
γούς των «ξενικών» στρατευμάτων, δηλαδή τους Ρουμελιώτες κλπ.

Από τις 8 Μαρτίου άρχισε η στενή πολιορκία του Νεοκάστρου. Οι Αιγύπτιοι το-
ποθέτησαν μια πυροβολαρχία1988 κοντά στα τείχη και έριχναν περίπου 80-90 βόμβες 
κάθε ημέρα, με τις οποίες προκαλούσαν ανθρώπινα θύματα, καταστροφές στα σπί-
τια και ιδιαίτερα στους φούρνους που ήταν απαραίτητοι. Οι κάτοικοι του φρουρίου 
έβρισκαν καταφύγιο στις καμάρες του τείχους1989. Οι πυροβολητές των Αιγυπτίων εί-
χαν επισημάνει ένα ασθενές μέρος του τείχους, το οποίο συνεχώς βομβάρδιζαν και 
υπήρχε κίνδυνος να γκρεμιστεί. Ακόμη υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Ιμπραήμ είχε κα-
τασκευάσει 150 σκάλες και ετοίμαζε κι άλλες για να κάνει έφοδο1990.

Στις 13 Μαρτίου1991 μπήκαν στο φρούριο με προτροπή του πατέρα τους και δι-
αταγή του Αναγνωσταρά ο Γεώργιος και ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης με 168 στρατι-
ώτες. Μαζί τους μπήκε και ο καπ. Γιάννης Βελέτζας του στρατηγού Καρατάσου με 
άλλους πενήντα.

Η μάχη της Σχινόλακκας έγινε στις 15 Μαρτίου και την ημέρα αυτή μέρος των 
υπερασπιστών τού Νεοκάστρου βγήκε από το τείχος και συγκρούστηκε με τους 

1986. ΓΑ Κ,  Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ., 112, της 16 Μαρτίου 1825.
1987. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 242 της 23 Μαρτίου 1825.
1988. Η πυροβολαρχία αυτή με τις βολές της προσπαθούσε να ανοίξει ρήγμα στο νότιο μέρος στο 

δεξιό από την ακρόπολη βραχίονα του τείχους και ανάμεσα σε αυτή και τον ενδιάμεσο πύργο. Μ ι χ. 
Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 206.

1989. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 209 της 19 Μαρτίου 1825 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 74, 
έγγρ. 175 της 20 Μαρτίου 1825.

1990. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 304 της 27 Μαρτίου 1825.
1991. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 154 της 16 Μαρτίου 1825.
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Ιωάννης Πέτρου Μαυρομιχάλης.
Τραυματίστηκε θανάσιμα στα τείχη του Νεοκάστρου.
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πολιορκητές του. Ο Ιωάννης Πέτρ. Μαυρομιχάλης την ίδια ημέρα τραυματίστηκε 
στο βραχίονα και μεταφέρθηκε στην Κυπαρισσία, όπου μετά δύο ημέρες πέθανε 
από ακατάσχετη αιμορραγία.

Την επομένη ημέρα ο φρούραρχος Δημήτριος Σαχτούρης σε αναφορά του 
έγραψε ότι στο φρούριο ήταν 500-600 άνδρες, αλλά δεν υπήρχαν πυροβολητές. 
Επειδή όμως έγινε φανερός ο κίνδυνος για τη νήσο Σφακτηρία από την παρουσία 
ένδεκα αιγυπτιακών πλοίων1992 στη θαλάσσια περιοχή της, έστειλαν εκεί εκατό και 
πλέον άνδρες1993. Οι ανάγκες όμως του φρουρίου απαιτούσαν περίπου εννιακό-
σιους στρατιώτες1994, γι’ αυτό τις επόμενες ημέρες εισήλθαν και άλλοι αγωνιστές.

Ο Γεώργιος Γιατράκος1995 από την Καλαμπρέζα (Καλοχώρι) στις 17 Μαρτίου 
έγραψε στη Διοίκηση: «...Και αν δεν προφθάσει δύναμις διά θαλάσσης το φρούριο 
κινδυνεύει να το λάβη ο εχθρός... και μη παίρνετε θάρρος ότι έχετε διαταγάς και ελ-
πίζετε ότι είναι στρατεύματα, διότι εις σε αυτό επάνω έχετε λάθος μεγάλον, ότι πολλά 
ολίγοι κάμνουν το χρέος τους όπως διατάττονται...».

Μετά τη μάχη στη Σχινόλακκα και την υποχώρηση του Καρατάσου από  τη 
θέση αυτή και των Μανιατών από τη Γιάλοβα, οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν όλη την πε-
ριοχή και διέκοψαν την από ξηράς επικοινωνία του φρουρίου με τα λοιπά ελληνι-
κά στρατεύματα. Έκτοτε ο εφοδιασμός μπορούσε να γίνεται από τη Σφακτηρία και 
από τη θάλασσα.

Εκτός από την έλλειψη τροφών και πολεμοφοδίων στο φρούριο έγινε και δια-
κοπή της ύδρευσης1996 και έκτοτε οι πολιορκημένοι υδρεύονταν από δύο στέρνες, 
το νερό των οποίων ήταν περιορισμένο. Οι υπερασπιστές1997 του φρουρίου πρότει-
ναν στους εκτός του φρουρίου Έλληνες, να πλησιάσουν τον εχθρό και συγχρόνως 
να τον χτυπήσουν και αυτοί από μέσα, για να καταστρέψουν την πυροβολαρχία 
του. Ζήτησαν ακόμη να τους στείλουν τριακόσιους πολεμιστές, διότι εκατό από 
τους δικούς τους πήγαν να υπερασπίσουν τη Σφακτηρία.

Ο Αναστάσιος Τσαμαδός1998 στις 18 προς 19 Μαρτίου με το πλοίο του «Άρης» 
έφθασε στο Νεόκαστρο και, όπως αναφέρθηκε, σε συνεννόηση με τον Αναγνωστα-

1992. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 157 και 159 της 26 Μαρτίου 1821.
1993. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 304 της 27 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., 

Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825. Στο έγγραφο: ΓΑ Κ, Εκτ, φάκ. 78, έγγρ. 046 της 27 Μαρτίου 
1825 επανέρχονται ότι ο εχθρός φτιάχνει σκάλες, ότι ο Κ. Καλλέργης και ο ιατρός Σάμουελ Χάου δεν 
φάνηκαν ακόμη.

1994. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825. Οι κάτοικοι του  Νεοκά-
στρου ανέφεραν στη Διοίκηση ότι ο εχθρός τους έκοψε το νερό. Μπήκαν οι Μπεηζαδέδες και ο Βελέ-
ντζας. Τραυματίστηκε ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης και επί πλέον περιμένουν να έρθουν τα ελληνικά πλοία.

1995. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 119 της 17 Μαρτίου 1825.
1996. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 007 της 25 Μαρτίου 1825. Α . Λ ι γ ν ο ύ , Αρχείον Ύδρας, τόμ., 11, 

σ. 148. 
1997. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
1998. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 9, έγγρ. 211 της 19 Μαρτίου 1825.
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ρά, εκφόρτωσε το σιτάρι που έφερε μαζί του και δύο κανόνια. Σε γράμμα του προς 
τον Γεώργιο Κουντουριώτη έγραψε ότι οι Αιγύπτιοι κατείχαν όλο το βουνό που πε-
ριβάλλει το φρούριο και γινόταν σκληρή τειχομαχία. Τον εντυπωσίασε μάλιστα η 
αξιόλογη αντοχή των πολιορκημένων. Πρέπει να τονισθεί η μεγάλη αντίθεση της 
μαχητικότητας των υπερασπιστών του Νεοκάστρου με την αδράνεια των ευρι-
σκομένων εκτός των τειχών Ελλήνων. Ο Αναγνωσταράς1999 σε αναφορά του προς 
το Εκτελεστικό έγραψε για την αδράνεια των εκτός των τειχών ελληνικών στρα-
τευμάτων: «...από κακοριζικιά των στρατευμάτων οπού δεν θέλουν να πλησιάσουν, 
ο εχθρός ολοένα ενεργεί τους σκοπούς του...». Οι υπερασπιστές2000 του φρουρίου 
έγραψαν στο Γ. Κουντουριώτη αναλυτικά τις ανάγκες τους οι οποίες έμεναν πάντο-
τε σε εκκρεμότητα.

Στις 23 Μαρτίου ο Χατζηχρήστος2001 από το Σουληνάρι έγραψε στο Γεώργιο 
Κουντουριώτη ότι από τις 20 του μηνός αυτός με το Βάσσο Μαυροβουνιώτη έστει-
λαν διακόσιους στρατιώτες με αρχηγούς τον Αναστάσιο Βούλγαρη και Δημήτριο 
Καλλέργη και άλλους 100 έστειλε ο Κίτσος Τζαβέλας. Από τους τριακόσιους όμως 
έφθασαν στο φρούριο μόνο οι εκατόν ογδόντα2002.

Ο Έπαρχος Νεοκάστρου Δημήτριος Σαχτούρης2003, ο Γ. Μαυρομιχάλης κ.ά., σε 
επιστολή τους της 23 Μαρτίου προς τον Κυριάκο Σκούρτη και τους στρατηγούς 
των έξω του φρουρίου στρατευμάτων, έγραψαν για την κατάσταση του φρουρίου 
τα ακόλουθα: «Μεγάλη μπαταρία έβαλε ο εχθρός από κανόνια· μας ρίπτει εις το αδύ-
νατον μέρος του τείχους εις το φρούριον διά να κρημνίση το παν, να κάμη τον σκο-
πόν του· κανόνια και βόμβες ακαταπαύστως, δεν αφήνει ούτε στιγμήν, μας ζύγωσαν 
οι εχθροί υποκάτω του τείχους, μας βαρούν τους ανθρώπους, δεν αφήνουν να γεμί-
σωμεν τα κανόνια. Κάμετε ευθύς ομιλία σχέδιον με τους γενναίους στρατηγούς και 
στήσετε ταμπούρια καλά απ’ έξω και τότε να περάσουν διά θαλάσσης δύο χιλιάδες 
στρατιώται, να κτυπηθή ο εχθρός και από πάνω και από κάτω διά να ελευθερωθώ-
μεν από τον κίνδυνον…». Μετά δύο ημέρες οι υπερασπιστές του φρουρίου2004 έκα-
ναν έκκληση στους στρατηγούς που βρίσκονταν εκτός του φρουρίου και έγραψαν: 
«Είναι τόσος καιρός, σχεδόν μήνας, οπού μας έκλεισε ο εχθρός, μας έκοψε το νερόν, 
μας καταπολεμεί ημέρα και νύκτα με βόμβες μεγάλες, εκαταχάλασαν τον τόπον, δεν 
άφησε σπίτι και εργαστήρι, σκοτώνονται άνθρωποι, έβαλε από τα προχθές και μπα-
ταρία από κανόνια και κτυπά ημέρα και νύκτα εις το αδύνατον μέρος του τείχους, και 
άρχισε να γκρεμίζη το τείχος διά να κάμη τον σκοπόν του. Σήμερις ήλθε ένα καΐκι από 

1999. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
2000. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 007 της 25 Μαρτίου 1825.
2001. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 242 της 23 Μαρτίου 1825. 
2002. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 007 της 25 Μαρτίου 1825.
2003. ΓΑΚ, Υπ. Πολ., φάκ. 69, έγγρ. 115 της 25 Μαρτίου 1825.
2004. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 007 της 25 Μαρτίου 1825.
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Μοθώνη και μας επαράστησε, ότι ο εχθρός έχει απόφασιν διά να κάμη έφοδον εις το 
φρούριον, ασάλτο…».  

Ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος2005, σε αναφορά του της 27 Μαρτίου 1825 
προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη, έγραψε: «...Τώρα ετοιμάζω όσους στρατιώτας 
ημπορέσω περισσοτέρους διά να τους εμβάσω εντός του φρουρίου και έμβω μετ’ αυ-
τών και ο ίδιος προς εμψύχωσιν τών εντός. Και έπειτα πάλιν θέλω επιστρέψω εις το 
στρατόπεδον, και επειδή εδυσκολεύοντο τους υποσχέθηκα και μισθόν...».

Ο Δημήτριος Σαχτούρης, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης2006 κ.ά. στις 31 Μαρτίου 
και ο Κατσής Μαυρομιχάλης2007 από τις 28 Μαρτίου ανέφεραν στο Εκτελεστικό ότι 
το φρούριο άρχισε να γκρεμίζεται, ότι ο εχθρός ετοιμάζει σκάλες και τόνισαν ακό-
μη την ανάγκη να μπούν και άλλοι στρατιώτες μέσα στο φρούριο. Πριν τα τέλη 
Μαρτίου είχαν εισέλθει στο φρούριο ο Μακρυγιάννης, ο Δημήτριος Καλλέργης και 
ο Αναστάσιος Βούλγαρης2008. Την πρόταση στο Εκτελεστικό για ενίσχυση του αριθ-
μού των πολιορκημένων ανδρών έκανε και ο Αναγνωσταράς2009 από το Παλαιό Να-
βαρίνο που υπολόγιζε τους εντός του φρουρίου στρατιώτες σε εννιακόσιους. Ακό-
μη ανέφερε και αυτός ότι γίνονται συνεχείς μάχες από τα τείχη, ενώ τα στρατεύ-
ματα που είναι έξω του φρουρίου στέκονται πολύ μακριά και περιπλανώνται στα 
χωριά κάνοντας τις συνηθισμένες τους καταχρήσεις.

Το ελληνικό στρατόπεδο

Η κατάσταση στο ελληνικό στρατόπεδο δεν ήταν ικανοποιητική. Δεν υπήρχε 
συνεργασία και συντονισμός των στρατηγών μεταξύ τους και καθένας έπιανε κά-
ποιο λόφο ή κάποιο χωριό και παρέμενε ανεξάρτητος των άλλων. Συγχρόνως και 
οι στρατιώτες τού κάθε σώματος δεν πειθαρχούσαν, αλλά βρίσκοντας αφορμή τον 
κακό εφοδιασμό σε τρόφιμα, έφευγαν από την έδρα τους και πήγαιναν στα γύρω 
χωριά, όπου καταπίεζαν τους κατοίκους και λεηλατούσαν τα υπάρχοντά τους.

Ο λαός της Πελοποννήσου μισούσε τα λεγόμενα «ξενικά» στρατεύματα, διότι 
είχαν επιδείξει βάρβαρη συμπεριφορά απέναντι στους εντοπίους και η μεταχείρι-
ση, που είχε τώρα ο λαός, σε σύγκριση με την τουρκική ήταν πολύ χειρότερη. Οι 

2005. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 270 της 27 Μαρτίου 1825.
2006. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 69, έγγρ. 115 της 25 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 007 της 25 
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2007. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 277 της 28 Μαρτίου 1825.
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2009. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
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κάτοικοι του Λεονταρίου2010 ακολούθησαν αρχικά το Νικήτα Δικαίο στην εκστρα-
τεία του εναντίον των Αιγυπτίων, αλλά τον εγκατέλειψαν, διότι οι οικείοι τους κα-
ταπιέζονταν από τον Έπαρχο και τους διερχόμενους στρατιώτες. Στην Αρκαδία 
(Κυπαρισσία) δεν δέχονταν να στρατολογηθούν, διότι υπέφεραν από τα στρατιωτι-
κά σώματα που τους επισκέπτονταν. 

Υπενθυμίζουμε ότι και το Βουλευτικό Σώμα2011 στις 9 Μαρτίου απευθύνθηκε 
στο Εκτελεστικό και έκανε δυσμενή σχόλια για τη συμπεριφορά των στρατιωτικών 
σωμάτων. Από το Εκτελεστικό2012 ήρθε η διαταγή στους οπλαρχηγούς που περιεί-
χε τα ακόλουθα: «…Η Σεβαστή Διοίκησις πληροφορείται προλαβόντως τους γογγυ-
σμούς και τας ταλαιπωρίας τας οποίας πάσχουν οι εγκάτοικοι της επαρχίας Αρκαδίας 
από τας στρατιωτικάς καταχρήσεις και λοιπάς αφορήτους αταξίας…». 

Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης2013 από την Καλαμάτα στις 18 Μαρτίου 1825 
έγραψε στη Διοίκηση: «...σας ειδοποιώ εκείνα τα οποία εδώ ακούω από τους ερχο-
μένους από το στρατόπεδον· ότι κατά τον αριθμόν οπού έχετε τας διαταγάς δοσμένας 
δεν είναι ούτε ο ήμισος και ενώ δεν είναι και όλος ο αριθμός των στρατιωτών, είναι 
και αυτό το χειρότερον οπού δεν μαζώνονται εις μίαν ή δύο κολώνας να αντιπαρα-
ταχθούν του εχθρού, αλλά μέρος πολεμεί, και οι άλλοι στέκονται μακρόθεν, πίπτο-
ντες μάλιστα και εις φυγήν ένθεν κακείθεν· και βλέποντας ο εχθρός τα τοιαύτα όλο 
και προχωρεί και ανδρειώνεται... Εκλαμπρότατοι ο καιρός το συγχωρεί να δώσετε την 
αμνηστίαν εις όλους και να δεχθώμεν με ομόνοιαν, ότι ο εχθρός εδώ που επροχώρησε 
είναι κακόν και θα πονοκεφαλήσωμεν μεγάλως...».

Οι κάτοικοι του Νεοκάστρου2014 σε αναφορά τους της 19 Μαρτίου προς τον 
Κουντουριώτη έγραψαν: «…τα της Διοικήσεως στρατεύματα ευρίσκονται γύρωθεν, 
πλην ως μανθάνομεν λιποτακτούν…». Ακόμη και ο Παναγιώτης Γιατράκος2015 από 
το Κούρτεσι στις 24 Μαρτίου έγραψε: «…Ότι από τα στρατεύματα τα διορισμένα 
της Σεβ: Διοικήσεως δεν είναι ούτε το τέταρτον και ότι ταύτα δε είναι διασκορπισμένα 
εις τα χωρία, και επομένως ανωφελή…».

Οι ανταγωνιστικές σχέσεις που επικρατούσαν μεταξύ των διαφόρων οπλαρχη-
γών ήταν γνωστές στο Ναύπλιο. Γι’ αυτό και το Βουλευτικό2016 απ’ αρχής έκανε την 
ατυχή πρότασή του για ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Γεώργιο Κουντου-
ριώτη. Όπως αναφέρθηκε, το κενό στη διοίκηση των στρατευμάτων, που δημιούρ-
γησε η βραδυπορία του Προέδρου του Εκτελεστικού, θέλησαν να αναπληρώσουν 
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με την αποστολή του Αναγνωσταρά ως προσωρινού αντικαταστάτη του. Αλλά και 
αυτού η παρουσία δεν ωφέλησε, ανεξάρτητα αν η ευθύνη βαρύνει περισσότερο τον 
Αναγνωσταρά ή τους οπλαρχηγούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν ότι δεν 
είχαν διάθεση συνεργασίας μαζί του, διότι δεν ήθελαν να δεχθούν την καταμέτρηση 
των στρατευμάτων.

Οι πληροφορίες για πολεμικές συγκρούσεις των ελληνικών σωμάτων, τα οποία 
βρίσκονταν εκτός του Νεοκάστρου, με τους Αιγυπτίους είναι ελάχιστες. Όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, όταν στις 19 Φεβρουαρίου έγινε η επιχείρηση των 
Αιγυπτίων στην επαρχία Κορώνης, από το Νεόκαστρο2017 ο Νικόλαος Γεωργακό-
πουλος και ο Γεώργιος Τζαβέλας με εκατόν τριάντα στρατιώτες πλησίασαν τους 
εχθρούς έξω από το τείχος του Νεοκάστρου, αλλά οι Έλληνες ήταν λίγοι αφού την 
προηγουμένη είχε αποχωρήσει ο Κίτσος Τζαβέλας και γρήγορα επέστρεψαν στη 
βάση τους.

Πολεμική σύγκρουση Ελλήνων και Αιγυπτίων αναφέρεται στις 13 Μαρτίου. 
Την προηγουμένη είχε φθάσει από το Ναύπλιο ο Χατζηχρήστος2018 και εγκαταστά-
θηκε στο χωριό Χαντρινού. Παραπονέθηκε στους εντόπιους στρατηγούς που βρί-
σκονταν στο Μεσσηνιακό κόλπο, ότι δεν ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του και ζήτησε 
να ενωθούν όλοι να συνεννοούνται και να του υποδείξουν τη θέση την οποία θα 
έπρεπε να καταλάβει.  

Στο γειτονικό Σουληνάρι, που βρισκόταν σε απόσταση μισής ώρας από τα Αι-
γυπτιακά χαρακώματα, ήταν στρατοπεδευμένοι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Κί-
τσος Τζαβέλας, αφού προστέθηκε και ο Κυριάκος Σκούρτης, όλοι μαζί επιτέθηκαν 
κατά των εχθρικών θέσεων. Η έκβαση της μάχης κρίθηκε σε βραχύ χρονικό διά-
στημα και ήταν σε βάρος των Ελλήνων. Ο Κ. Σκούρτης2019 στις 13 Μαρτίου 1825 
περιέγραψε τη μάχη στον Γεώργιο Κουντουριώτη με τα ακόλουθα: «...αλλά κακή 
τύχη, μόλις άρχισεν η μάχη και άπαντες οι εδικοί μας εις πανικόν φόβον κυριευθέντες 
ετράπησαν εις φυγήν… Εκλαμπρότατε, οι εχθροί δυνατοί δεν είναι, επειδή όμως είναι 
τακτικοί και επειδή ημείς είμεθα εις έλλειψιν πάντων, και το περισσότερον επειδή δεν 
έχομεν αρχηγόν, έως ώρας δεν ευδοκιμήσαμεν…». Προφανώς, όταν είδαν οι Έλλη-
νες την εχθρική κολώνα να μην ανακόπτει την πορεία της στην πρώτη ή δεύτερη 
ομοβροντία τους, πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Ο έπαρχος Τριπόλεως Κωνσταντίνος Ράδος2020 στις 14 Μαρτίου έγραψε στο 
Εκτελεστικό ότι όταν έφθασε στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου ο Χατζη-
χρήστος με 300, βρήκε εκεί και τον Τζαβέλα με 100 και συνέχισε: «...δεν υπέφερον 
να αναμείνουν και τους λοιπούς στρατηγούς διά να τους κτυπήσωσι όλαις δυνάμεσι· 
αλλά κινηθείς πρώτος ο Χ΄́ Χρήστος συνεπλάκη μετά των εχθρών, και μ’ όλον ότι επο-
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λέμουν οι υπό την οδηγίαν του, με απαραδειγμάτιστον αφοβίαν και ανδρείαν, διά το 
πείσμα, καρτερίαν και πληθύν του εχθρού, εβιάσθησαν να αποσυρθώσιν ολίγον. Και 
αν αγαθή τύχη, ο άφοβος Τζαβέλας, μετά των εκατόν μαχιμωτάτων Σουλιωτών του, 
δεν εκαταλάμβαναν μίαν επιτηδειοτάτην θέσιν, ήθελε προξενηθή μεγίστη θραύσις εις 
το τάγμα των Βουλγάρων, και ήθελε θυσιασθή και αυτός ο Χ΄́ Χρήστος. Και μ’ όλον 
ότι οι εχθροί έπιπτον καθάπαξ εκατόν, από τα τουφέκια των ανδρείων Σουλιωτών, τυ-
φλώς επροχώρουν με στρατιωτικόν βήμα, ώστε εβιάσθη και ο στρατηγός Ντζαβέλας 
να παρατήση την θέσιν του, και αποσυρθέντες άφησαν το πεδίον της μάχης εις την 
εξουσίαν των εχθρών, και το Νεόκαστρον πολιορκημένον πλησιέστατα...».

Η πολεμική αυτή σύγκρουση έδειξε ότι οι Αιγύπτιοι δύσκολα θα αποβάλονταν από 
τις θέσεις που είχαν οχυρώσει τόσο καιρό με άνεση, όταν οι Έλληνες αδρανούσαν.

Στις 28 Μαρτίου ο Σταμάτης Λεβίδης2021, έμπιστος άνθρωπος του Αλέξ. Μαυ-
ροκορδάτου, σε αναφορά του από το Νησί (Μεσσήνη) για την κατάσταση που 
επικρατούσε στο Μεσσηνιακό κόλπο, ανέφερε τα ακόλουθα: «...Ο Καραϊσκάκης, 
Χ΄́ Χρήστος, Τζαβέλας, σώμα καπ. Σκούρτη, Καρατάσος, Γιατράκος, αυτοί όλοι συ-
νάζονται έως δύο ήμισυ χιλιάδας, στέκονται μακράν δύο ώρας με μεγάλην αδράνειαν, 
τα στρατεύματά τους λιποτακτούν καθημερινώς. Ο δεσπότης (Μεθώνης) με τριακο-
σίους Αρκαδινούς ευρίσκεται εις τους Παλαιούς Αβαρίνους και άλλοι πεντακόσιοι ευ-
ρίσκονται εις Γαργαλιάνους, τέσσαρας ώρας μακράν από τον εχθρόν… αύριον το πρωί 
πηγαίνω εις τα χωρία να κάμω ό,τι δυνηθώ να τους παρακινήσω να κατεβούν εις το 
στρατόπεδον και τι ωφελεί οπού είναι τρεις ώρας μακράν από τον εχθρόν και κανένας 
δεν πάγει να ρίψη ούτε ένα τουφέκι εις τον εχθρόν…». 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλας2022 στις 28 Μαρτίου κατηγό-
ρησαν στο Γεώργιο Κουντουριώτη τους Πελοποννησίους με τα ακόλουθα λόγια: 
«…ημείς βλέπομεν τους εντοπίους αδιαφορούντας…».  Ο Έπαρχος Μικρομάνης 
Αναγνώστης Δικαίος2023 ανέφερε στο Υπουργείο των Εσωτερικών: «…όπου τρέ-
χει μεγάλη αδιαφορία εις ημάς τους Έλληνας, οπού δεν θέλουν να ξεκινήσουν…». 
Ο Αναγνωσταράς2024 βλέποντας την ακαταστασία του στρατοπέδου συνέστησε 
στο Εκτελεστικό τη βιαία στρατολογία και πρόσθεσε: «…δεν φοβήθηκα διόλου τον 
εχθρόν, όσον την ακαταστασίαν, αδιαφορίαν και ιδιοτέλειαν των Ελλήνων…».

Ο Φρούραρχος Νεοκάστρου Δημήτριος Σαχτούρης2025 στις 25 Μαρτίου περιέ-
γραψε στον Κυριάκο Σκούρτη τις δύσκολες ώρες που περνούσε το φρούριο από 

2021. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 103 της 28 Μαρτίου 1825. Στο τέλος της αναφοράς του ο Λεβίδης 
σημειώνει πόσες μερίδες δίνουν οι φροντιστές στον κάθε οπλαρχηγό: 2.500 Χατζηχρήστο, 2.000 Σκούρ-
τη, 1.100 Καραϊσκάκη, 250 Ποριώτη, 600 Γιατράκο, 100 Σαΐνη και 1050 Μανιάτες. Κατά το Σταμ. Λεβίδη 
όλοι μαζί ήταν 2.500.

2022. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 9, έγγρ. 279 της 28 Μαρτίου 1825.
2023. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 64, έγγρ. 189 της 23 Απριλίου 1825. ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 10, 

έγγρ. 182 της 23 Απριλίου 1825..
2024. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 10 έγγρ. 119 της 16 Απριλίου 1825.
2025. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 69, έγγρ. 115 της 25 Μαρτίου 1825..
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το εχθρικό πυροβολικό και ζήτησε, οι εκτός του φρουρίου Έλληνες να χτίσουν τα-
μπούρια κοντά στα εχθρικά χαρακώματα για να χτυπήσουν τον εχθρό. Παράλλη-
λα να στείλουν μέσα στο φρούριο 2.000 στρατιώτες, χίλιοι να πολεμούν πάνω από 
τα τείχη και χίλιοι από κάτω, για να βάλουν τους εχθρούς μεταξύ δύο πυρών των 
Ελλήνων των ταμπουριών και των Ελλήνων του φρουρίου. Ακόμη ζήτησε να πάει 
μέσα ο Νικόλαος Γιατράκος για να περιποιηθεί τους τραυματίες ή να ζητήσει από 
τον Κατσή Μαυρομιχάλης να στείλει έναν από τους δύο γιατρούς τους οποίους είχε 
μαζί του. Τέλος πρότεινε στο Σκούρτη να πάει μέσα στο κάστρο για να συνεννοη-
θούν για την αντιμετώπιση του εχθρού.

Στις 28 Μαρτίου ο Κυριάκος Σκούρτης2026 ορίστηκε από το Γεώργιο Κουντου-
ριώτη ως αναπληρωτής του. Την ίδια ημέρα οι στρατηγοί Κίτσος Τζαβέλας και 
Γεώργιος Καραϊσκάκης2027 με αναφορά τους στον Πρόεδρο του Εκτελεστικού του 
ζήτησαν να φθάσει αμέσως στο πολεμικό μέτωπο και του κατελόγησαν ότι: «…Αλλ’ 
η εκλαμπρότης σας μακρόθεν στεκόμενη βλέπετε τα πράγματα με κρυότητα, και τού-
του ένεκεν αψύχησαν και αψυχούν πάντες οι Έλληνες».

Οι κάτοικοι του Μυστρά2028 αναφερόμενοι στη Διοίκηση έγραψαν «...Οι στρατι-
ωτκοί μισθοί κατήντησαν 60 και 70 γρόσια να λαμβάνη έκαστος στρατιώτης το μήνα, 
και έως τώρα από την επαρχίαν ταύτην είναι δύο χιλιάδες στρατιώται και τους πλη-
ρώνει η επαρχία από 60 και 70 γρ. τον κάθε μήνα έκαστον, η δε Διοίκησις λέγει ότι 
πληρώνει μισθούς στρατιωτικούς ημείς όμως δεν ηξεύρομεν αν πληρώνονται ή όχι...». 
Το ερώτημα που γεννάται είναι αν οι Γιατράκοι πληρώνονταν για τους στρατιώτες 
τους από δύο πηγές.

Η μάχη της Σχινόλακκας

Όπως ανέφερε ο Αναγνωσταράς στον Γ. Κουντουριώτη, οι Έλληνες οπλαρ-
χηγοί είχαν πάρει την  απόφαση να χτυπήσουν τους Αιγυπτίους στις 16 Μαρτίου 
ημέρα Δευτέρα2029. Οι αιγυπτιακές δυνάμεις στις 14 Μαρτίου κατέλαβαν το χωριό 
Πύλα2030, που βρίσκεται ανατολικά της Γιάλοβας, η οποία ήταν η μόνη από ξηράς 
οδός επικοινωνίας και εφοδιασμού του Νεοκάστρου. Βορειότερα της Πύλας βρί-
σκεται το χωριό Σχινόλακκα, το οποίο κάλυπτε τη Γιάλοβα και φαινόταν ως ο πι-
θανότερος μελλοντικός στόχος του Ιμπραήμ. 

Σε περίπτωση επίθεσης των Αιγυπτίων θα υπεράσπιζε τη Σχινόλακκα ο Καρατά-
σος με διακόσιους άνδρες. Οι Έλληνες είχαν κλεισθεί στα σπίτια του χωριού, είχαν 
χτίσει τα παράθυρα και με σχετική ασφάλεια θα αντιμετώπιζαν τους εχθρούς, καλυ-

2026. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 280 της 28 Μαρτίου 1825.
2027. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 279 της 28 Μαρτίου 1825.
2028. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 84, έγγρ. 076 της 28 Απριλίου 1825.
2029. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 217 της 19 Μαρτίου 1825. 
2030. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 59, έγγρ. της 14 Μαρτίου 1825.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 523

πτόμενοι πίσω από τις πολεμίστρες. Ο Καρατάσος είχε συνεννοηθεί με τους άλλους 
οπλαρχηγούς σε περίπτωση εχθρικής προσβολής να σπεύσουν σε βοήθειά του. 

 Το πρωί της 15 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, οι αιγυπτιακές δυνάμεις υπό την ηγε-
σία του Ιμπραήμ πασά βάδισαν εναντίον της Σχινόλακκας2031. Η κολώνα των πεζών 
προσέβαλε το χωριό, με σκοπό να εκτοπίσει από τη θέση αυτή τον Καρατάσο. Συ-
νολικά έγιναν επτά εφορμήσεις και απέτυχαν όλες με σοβαρές απώλειες των Αιγυ-
πτίων. Αντίθετα οι Έλληνες είχαν μόνο έναν τραυματία.

Όταν εκδηλώθηκε η εχθρική επίθεση εναντίον της Σχινόλακκας ο Καρατάσος 
ειδοποίησε αμέσως τους άλλους οπλαρχηγούς. Τα διάφορα ελληνικά στρατιωτικά 
σώματα, που ήταν εγκατεστημένα στους γύρω λόφους, έσπευσαν να τον συνδρά-
μουν. Από το χωριό Σουληνάρι, στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι ο Χατζηχρήστος, 
ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος Γιατράκος, ξεκίνησε ο τελευταίος με εκατόν πενήντα 
στρατιώτες για τη Σχινόλακκα. Δέχθηκε όμως την επίθεση του ιππικού και ανα-
γκάστηκε να επιστρέψει. Θα είχε δε σοβαρές απώλειες, αν δεν έσπευδε ο Χατζη-
χρήστος να καλύψει την υποχώρησή του2032.       

Ανάλογη ήταν και η τύχη των άλλων στρατιωτικών σωμάτων, που προσπάθη-
σαν να βοηθήσουν τον Καρατάσο. Ο Γάτσος, ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης, ο Γεώρ-
γιος Βαλτινός και οι Γιολδασαίοι, όταν βγήκαν από τις οχυρές θέσεις τους και πλη-
σίασαν στη Σχινόλακκα δέχθηκαν και αυτοί τη επίθεση του αιγυπτιακού ιππικού 
και επέστρεψαν με απώλεια 5-6 ανδρών.

Η θέση του Καρατάσου θα γινόταν επισφαλής, εάν μόνος ήταν υποχρεωμένος 
να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του πολυάριθμου εχθρικού στρατεύματος, που θα 
τον περικύκλωνε. Αλλά την εννάτη (αναφέρεται και η εβδόμη) ώρα της ημέρας, 
όπως έγραψε σε αναφορά του προς τη Διοίκηση ο ίδιος ο Καρατάσος, οι εχθροί 
αποσύρθηκαν. Καταρρακτώδης βροχή2033 έβρεξε τα όπλα των ακάλυπτων Αιγυπτί-
ων οι οποίοι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να πυροβολούν, ενώ οι αμυνόμενοι από 
τα σπίτια του χωριού με στεγνά όπλα μπορούσαν ακόμη να πολεμούν. Αυτή ήταν η 

2031. Αναφορά Καρατάσου, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 164 της 16 Μαρτίου 1825. 
Αναφορά Γεωργάκη Γιατράκου, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 119 της 16 Μαρτίου 1825. Αναφορά Αγγελή 
Γάτσου, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 177 της 17 Μαρτίου 1825. Αναφορά επάρχου Ανδρού-
σας, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 199 της 17 Μαρτίου 1825. Αναφορά Παναγιώτη Γιατράκου, 
ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου)  φάκ. Κ 06, έγγρ. 490 της 16 Μαρτίου 1825. Αναφορά επάρχου 
Νησίου, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 221 της 17 Μαρτίου 1825. Αναφορά φροντιστών, ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 183 της 16 Μαρτίου 1825. «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν», αριθ. φύλλ. 53 
της 7 Απριλίου 1825, σ. 4, «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά », αριθ. φύλλ. 23 της 28 Μαρτίου 1824, σ. 3-4. «Ο 
Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φύλλ. 104 της 23 Μαρτίου 1825, σ. 2-3. Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, Απομνη-
μονεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων, τόμ. Β ,́ σ. 40 κ.ε. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Μάχη Σχινόλακκας, 
Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Κυπαρισσία 1982, σσ. 81-91, αναδημοσιεύεται 
στου ιδίου: «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», Αθήναι 1999, σ. 61 κ.ε. 

2032. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 119 της 16 Μαρτίου 1825. 
2033. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 221 της 17 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 

φάκ. 9, έγγρ. 199 της 17 Μαρτίου 1825
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αιτία που ανάγκασε τα αιγυπτιακά στρατεύματα να επιστρέψουν στις σκηνές τους, 
αφήνοντας πίσω τους δύο περίπου εκατοντάδες νεκρούς και ισάριθμα όπλα ως λά-
φυρα των νικητών.

Ο Καρατάσος δεν ήταν μόνος, όπως λέγεται, αλλά είχε μαζί του και Μανιάτες. 
Οι Μανιάτες ήταν στη γειτονική Γιάλοβα και δεν είναι γνωστό, αν οι Αιγύπτιοι χτύ-
πησαν συγχρόνως την παραλιακή Γιάλοβα ή οι υπερασπιστές της Γιάλοβας πήγαν 
σε βοήθεια του Καρατάσου. Στη μάχη πήρε μέρος ο Ιωάννης Ροδίτης-Μαυρομιχά-
λης2034, ο οποίος τραυματίστηκε στο σαγόνι2035, ο Δημήτριος Πουλικάκος κ.ά. Σε 
επιστολή του Παναγιώτη Γιατράκου2036 από το Κούρτεσι της 16 Μαρτίου αναφέρε-
ται: «…εχαρήκαμε που ευρέθηκε μαζί του (με τον Καρατάσο) ο κύριος Ροδίτης Μαυ-
ρομιχάλης, εστάθη γενναίος, ως ακούσαμεν ελαβώθη ολίγον εις το πρόσωπον…». 

Η μάχη της Σχινόλακκας πανικόβαλε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα 
διάφορα σώματα είχαν μεγάλες διαρροές στρατιωτών, οι οποίοι ζήτησαν ασφα-
λέστερη θέση, άλλοι πήγαν προς την Αρκαδιά (επαρχία Τριφυλίας), άλλοι προς 
την Ανδρούσα ή το Νησί και μερικοί έφθασαν στην Καλαμάτα κάνοντας καταχρή-
σεις2037. Ο Καρατάσος ειδοποίησε τους άλλους οπλαρχηγούς ότι θα εγκατέλειπε τη 
θέση της Σχινόλακκας, διότι πλέον αποδείχθηκε ότι δεν θα μπορούσε να ελπίζει σε 
βοήθεια από τα γύρω σώματα. Την επομένη ημέρα από το χωριό Βλάση έστειλε την 
αναφορά του προς τη Διοίκηση η οποία κατόπιν απευθύνθηκε προς αυτόν με επαι-
νετικό έγγραφο2038.

Εκείνο το βράδυ οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν την επιτυχία τους. Μπορεί να μην απώ-
θησαν τους αμυνόμενους από τη Σχινόλακκα, μπορεί να είχαν σημαντικές απώλει-
ες, αλλά οι θέσεις της Σχινόλακκας και της Γιάλοβας εγκατελείφθησαν από τους 
Έλληνες και περιήλθαν στην κυριότητά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δια-
κοπεί η επικοινωνία του φρουρίου από την ξηρά με τα ελληνικά στρατεύματα που 
ήταν έξω από τα τείχη2039 δια μέσου της Γιάλοβας.

2034. Ορισμένοι από τους Μανιάτες, που αργότερα υπηρέτησαν στο στρατό, δήλωσαν ότι πολέμη-
σαν στη μάχη της Σχινόλακκας υπό τον Ιωάννη Κ. Μαυρομιχάλη-Ροδίτη, το Δημήτριο Πουλικάκο και 
τον Κ. Μπαθρέλο. Αυτοί είναι: Αγγελέας Αναγνώστης, Γιαννακάκος Νικόλαος, Δημητράκος-Γριτζάκος 
Ανδρέας, Κάργας Γεώργιος, Κουμουδής Νικόλαος, Κυριακουλάκος Δημήτριος, Μπραήμης Δημήτριος, 
Πηλαλάκος Δ. Νικόλαος, Τσιλιβάκος Γρηγόριος, Φραγκισκάκης Νικόλαος και Χηνάκος Παύλος. ΓΑ Κ, 
Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 087.

2035. Ο Ιω. Ροδίτης-Μαυρομιχάλης έλαβε 90 γρόσια για τα έξοδα των πληγών του και του γιατρού 
για ένα εξαήμερο. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 28, έγγρ. 50 της 1 Απριλίου 1825. 

2036. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., (αρχ. Γιατράκου)  φάκ, Κ 06, έγγρ. 490, της 16 Μαρτίου 1825.
2037. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 183 της 16 Μαΐου 1825. Ο Γεώργιος Γιατράκος από 

την Καλαμπρέζα έγραψε: «…Τα στρατεύματα διεσκορπίσθησαν και πέσαν παρακάτω Αντρούσα, Νησί και 
Καλαμάτα και κατά την συνήθειά των σκοτώνουν γελάδια, πρόβατα, γουρούνια, γδύνουν ανθρώπους, σκο-
τώνουν άνδρας, γυναίκας, καταλεηλατίζουν τον κόσμον· εκείνο οπού γίνεται δεν περιγράφεται…».

2038. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 75, έγγρ. 050 της 21 Μαρτίου 1825.
2039. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 183 της 16 Μαΐου 1825.
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Την επομένη ημέρα οι Έλληνες οπλαρχηγοί προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν 
τους στρατιώτες τους και στις 17 Μαρτίου συναντήθηκαν στο Βλαχόπουλο, όπου 
έγινε σύσκεψη για την περαιτέρω δράση τους2040. Από την προηγουμένη ήταν εκεί 
ο Χατζηχρήστος και ο Σκούρτης, ενώ στις Χώρες είχε πάει ο Καραϊσκάκης και οι 
Τζαβελαίοι.

Ο εφοδιασμός των στρατευμάτων

Μέχρι τώρα πολλές φορές αναφέρθηκε ότι τα στρατεύματα δεν ήταν εφοδια-
σμένα με επάρκεια τροφών και πυρομαχικών. Όλοι οι οπλαρχηγοί, όπως είδαμε, 
πρόβαλαν την έλλειψη εφοδίων και γενικού αρχηγού σαν κύριες αιτίες της αδρά-
νειας των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων και παράλληλα της ανεμπόδιστης 
προόδου των αιγυπτιακών στρατευμάτων. Πράγματι η έλλειψη εφοδίων αποτέλεσε 
τροχοπέδη στις πολεμικές ενέργειες των Ελλήνων, αλλά δεν ήταν μόνο αυτή. Οι 
μεν στρατιώτες αδιαφορούσαν, οι δε οπλαρχηγοί αδρανούσαν και όσες φορές έγι-
νε κάποια πολεμική ενέργεια των στρατευμάτων που βρίσκονταν εκτός των τειχών, 
απέτυχε με παταγώδη τρόπο εκτός από τη μάχη στη Σχινόλακκα.

Πέρα όμως από τις ευθύνες των στρατιωτικών τμημάτων, τη μεγαλύτερη ευ-
θύνη φέρει η Διοίκηση, η οποία δεν έλαβε ουσιαστικά κανένα μέτρο για την αντι-
μετώπιση της απόβασης του Ιμπραήμ στον ελλαδικό χώρο. Δεν είχε ετοιμάσει το 
στρατό για να αντιμετωπίσει τον εξωτερικό κίνδυνο, αλλά είχε μεταμορφώσει τα 
«ξενικά» σώματα σε στρατεύματα κατοχής και τιμωρίας.

Επαναλαμβάνομε πως το τραγικότερο ήταν ότι ο Γ. Κουντουριώτης με πρόφα-
ση την εκστρατεία των Πατρών, πήρε από το ταμείο 1.600.000 γρόσια και το άφησε 
τελείως άδειο. Έμειναν τα επαρχεία2041 και τα στρατιωτικά σώματα χωρίς χρήματα 
για να αντιμετωπίσουν ένα ισχυρό εχθρό στην πιο κρίσιμη στιγμή τού αγώνα. 

Ο Κατσής Μαυρομιχάλης αμέσως μετά την απόβαση του Ιμπραήμ απαίτη-
σε από τους κατοίκους της Καλαμάτας και του Νησιού (Μεσσήνης) πυρομαχικά. 
Άλλοι οπλαρχηγοί ανέφεραν τη στέρησή των και η Διοίκηση απέδειξε την παντελή 
ανικανότητά της. Ενώ οι οπλαρχηγοί2042 από την πρώτη στιγμή ανέφεραν την έλλει-

2040. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 183 της 16 Μαΐου 1825.
2041. Οι κατά τόπους Έπαρχοι δεν είχαν χρήματα, ούτε άλλα εφόδια για να καλύψουν τις ανάγκες 

των στρατευμάτων σε τροφές και πυρομαχικά. Νεόκαστρο: «…το φρούριο ευρέθη λειψό από κάθε ζωοτρο-
φίαν…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 149 της 19 Φεβρουαρίου 1825. Κορώνη, ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 150 της 15 Φεβρουαρίου 1825 και έγγρ. 174 της 20 Φεβρουαρίου. Νησί: 
«φροντιστής μήτε εφάνη, μήτε ακούσθη», ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 126 της 19 Φεβρουα-
ρίου 1825. Εμλάκια: ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 151 της 15 Φεβρουαρίου 1825. Καλαμάτα: 
ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 54, έγγρ. της 13 Φεβρουαρίου 1825.

2042. Κίτσος Τζαβέλας, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 161 της 23 Φεβρουαρίου 1825. Ν. 
Γιατράκος, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 62, έγγρ. 132 της 23 Φεβρουαρίου 1825 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 74, έγγρ. 026 
της 1 Μαρτίου 1825. Π. Γιατράκος, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825. 
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ψη τροφών και πυρομαχικών, το Εκτελεστικό Σώμα2043 με ικανοποίηση κατ’ επανά-
ληψη διαβεβαίωνε ότι όλα είναι τακτοποιημένα και επαρκή.

Η Διοίκηση, όταν στις 12 Φεβρουαρίου έγινε η επιστράτευση, όρισε φροντιστές 
το Δημήτριο Ν. Μανουσάκη με υποφροντιστή το Γιακουμή Σαλταφέρο, ο οποίος 
άρχισε να μοιράζει ψωμί από τις 24 Φεβρουαρίου. Μετά δύο ημέρες έφθασε στη 
Μεσσηνία και ο φροντιστής Μανουσάκης. Στις 8 Μαρτίου διόρισε και δεύτερο 
φροντιστή, τον Παναγιώτη Δαρειώτη2044, αλλά η Διοίκηση δεν τους έδωσε αρκε-
τά χρήματα και ο εφοδιασμός δεν ήταν επαρκής. Μάταια οι οπλαρχηγοί ζητούσαν 
τροφές, ακόμη και το Πάσχα υπήρξαν διαμαρτυρίες και απειλές2045. Ο Καρατά-
σος2046 από το χωριό Βλάση στις 28 Μαρτίου έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώτη τα 
ακόλουθα: «…Έχω πέντε ημέρας οπού κάθομαι νηστικός, λοιπόν ημπορώ να κυβερ-
νηθώ ακόμη δύο ημέρας, έπειτα πλέον κανένας δεν μένει μαζί μου…τα ασκέρια ρεμπέ-
λεψαν και γυρίζουν εδώ και εκεί εις τα χωρία, δεν έχουν καμμίαν τάξιν· και μάλιστα 
τους λείπουν τους στρατιώτας μου και οι λουφέδες (μισθοί) και δεν ημπορώ να τους 
απαντήσω…». Αλλά και όταν τα στρατιωτικά σώματα, τα οποία βρίσκονταν εκτός 
των τειχών, είχαν εφόδια δεν απέδιδαν στα πολεμικά μέτωπα. 

Δυσφορία υπήρχε και στους κατοίκους της Μεσσηνίας για τις πιέσεις που 
ασκούσαν οι αρχές ή τα στρατεύματα για την παροχή τροφών, πυρομαχικών ή χρη-
μάτων. Αναφέρονται σαν παράδειγμα τα παράπονα των Καλαματιανών για τις πιέ-
σεις και επιβαρύνσεις που δέχονταν2047, αλλά και οι διαμαρτυρίες του επάρχου2048 
και οι κατηγορίες σε βάρος των κατοίκων της Καλαμάτας.

Κατσής Μαυρομιχάλης έγραψε σε αναφορά του: «…εξ αιτίας της ελλείψεως ψωμιού μας σκορπούν και οι 
στρατιώται με το να είμεθα ανοικονόμητοι…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 069 της 8 Μαρτίου 
1825. Ακόμη ο Χατζηχρήστος ανέφερε: «…η έλλειψις των πολεμοφοδίων, εξαιρέτως δε της ζωοτροφίας, 
ήτις ελλείπει όλως διόλου, μας κάμνει όλους να αμηχανώμεν…». Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώ-
του, τόμ. 4, σ. 217. 

2043. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 62, έγγρ. 056 της 21 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ, 63, έγγρ. 126 της 25 
Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 8, έγγρ. 210 της 28 Φεβρουαρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., 
φάκ, 66 έγγρ. 050 της 1 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 66, έγγρ. 043 της 1 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 9, έγγρ. 049 της 6 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ, 9, έγγρ. 116 της 12 
Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 9, έγγρ. 124 της 13 Μαρτίου 1825.

2044. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 172 της 8 Μαρτίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. 
Α ,́ Εκτ., φάκ. 9 έγγρ. 184 της 17 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 126 της 26 Μαρτίου 1825.

2045. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 299, 300 και 302 της 26 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 317 της 27 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 102 της 
28 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 316 της 28 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 301 της 1 Απριλίου 1825.

2046. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 314 της 28 Μαρτίου 1825.
2047. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 018 (25/3), 019 (13/3), 020 (10/3), 021 (12/3) και 117  της 26/3/25.
2048. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α .́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 40 της 5 Μαρτίου 1825.
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 Οι Φροντιστές2049 μετά τη μάχη της Σχινόλακκας έγραψαν στη Διοίκηση ότι η 
διάλυση του στρατοπέδου που ακολούθησε δεν έγινε από έλλειψη τροφών, «…επει-
δή πάντοτε μέχρι σήμερον ήσαν όλα άφθονα…». Βέβαια, δεν θα πρέπει να πιστέψει 
κανείς ότι τα λεγόμενα των φροντιστών δεν είχαν το στοιχείο της υπερβολής, διό-
τι ο Διονύσιος Μούρτζινος2050 στις 10 Μαρτίου έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώ-
τη: «… εκ του Φροντιστού μόνον εν ψωμί λαμβάνομεν, το οποίον είναι αχρειέστατον, 
ώστε μήτε αυτά τα άλογα ζώα δεν δύνανται να το φάγουν, πολλά δε μάλλον οι κεκο-
πιακότες και πάσχοντες δυστυχείς στρατιώται…». 

Ο Φροντιστής Δ. Ν. Μανουσάκης2051 έγραψε στη Διοίκηση για τον απολογισμό 
των χρημάτων και το ποσόν που είχε δανεισθεί για να καλύψει βασικές ανάγκες του 
στρατοπέδου. Αλλά με δάνεια των φροντιστών δεν μπορούσε να εφοδιάζεται με 
επάρκεια ένα μεγάλο στρατόπεδο. Όπως αναφέρθηκε, οι απαιτήσεις των αρχηγών 
για διπλάσιο αριθμό μερίδων από τους άνδρες τους αποτελούσε ένα άλλο σοβαρό 
πρόβλημα. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας ακόμη ότι οι οπλαρχηγοί2052 κατη-
γορήθηκαν πως: «…παίρνουν ταΐνια και από το Νησίον και από τας Χώρας…». Ευ-
ρισκόμενος στη Λιγούδιστα (Χώρες) ο Παν. Δαρειώτης2053 στις 28 Μαρτίου έγρα-
ψε στο Δημ. Μανουσάκη ότι όλοι οι στρατηγοί ζήτησαν από αυτόν μερίδες με την 
πρόφαση, πως μόνο αυτός είχε. Πέρα από τις απαιτήσεις υπήρχαν κι οι απειλές. 
Ο Γ. Καραϊσκάκης2054 έγραψε στον Π. Δαρειώτη την ημέρα του Πάσχα ότι αυτός 
και οι στρατιώτες λιποθύμησαν από την πείνα και να στείλει 4.000 μερίδες, διότι 
θα σκορπίσει το στράτευμα «...και εσύ γλυτωμό δεν έχεις όπου κι αν υπάγης...». Ο 
Κίτσος Τζαβέλας2055 έγραψε από το Φουρτζί: «...θα έλθουμε όλοι αυτού και θα το 
δώσουμε του διαβόλου, επειδή παρά να αποθάνωμεν από την πείνα, κάλλιο να σκο-
τωθούμε μαζί σας...».

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Όταν έγινε η απόβαση των Αιγυπτίων στη Μεθώνη ο Πετρόμπεης βρισκόταν 
στο Ναύπλιο. Επειδή όμως υπήρξε πρόεδρος του καταργημένου από τον πρώτο 
εμφύλιο πόλεμο Εκτελεστικού, του είχε επιβληθεί «πολιτικός δεσμός»2056, δηλαδή 
δεν μπορούσε να αναλάβει κανένα αξίωμα και συνεπώς παρέμενε σε αργία.

2049. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ, 9, έγγρ. 221 της 17 Μαρτίου 1825.
2050. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ .́, σ. 213.
2051. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 70, έγγρ. 001 της 10 Μαρτίου 1825.
2052. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 103 της 28 Μαρτίου 1825. 
2053. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ, 315 της 28 Μαρτίου 1825.
2054. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 316 της 30 Μαρτίου 1825.
2055. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 26, έγγρ. 301 της 1 Απριλίου 1825. 
2056. Σ. Δ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ο «Πολιτικός δεσμός» του Πετρόμπεη, λύση του και η θετική συμμετοχή 

του στο Νεόκαστρο, 1824 και 1825, Λακωνικαί Σπουδαί 10(1990)437.



528 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Στις 14 Φεβρουαρίου 1825 ζήτησε να του επιτραπεί να πάει στη Μάνη και ενερ-
γώντας σύμφωνα με τις διαταγές που θα λάμβανε από τη Διοίκηση, θα μπορού-
σε να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα2057. Μετά από δύο ημέρες το Βουλευτικό2058 με 
προβούλευμά του αποφάσισε, ότι δεν μπορεί να αναλάβει στρατιωτικό αξίωμα, 
αλλά δεν είχε αντίρρηση να του δοθεί άδεια να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του. Στις 18 Φεβρουαρίου το Εκτελεστικό2059 του αναγνώρισε τα πατριωτικά του 
φρονήματα, το ζήλο και την προθυμία του να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα και 
τον διαβεβαίωσε ότι «…εν καιρώ τω προσήκοντι θέλετε τιμηθή προσωπικώς από το 
Έθνος…». Η τελευταία όμως πρόταση είχε διαγραφεί και αντ’ αυτής έγραφε: «Εν 
τοσούτω δε σας επιτρέπει να απέλθετε εις τα ίδια κατά την αίτησίν σας».  

Στις 14 Μαρτίου ο Πετρόμπεης2060 από το Ναύπλιο έστειλε την ακόλουθη επι-
στολή στη Διοίκηση: «Αποδίδων διά της παρούσης μου τας οποίας ομολογώ χάριτας 
προς την Σ. Διοίκησιν ένεκα της ευγνωμοσύνης, την οποίαν δεικνύει διά τας προς την 
πατρίδα εκδουλεύσεις της οικογενείας μου, διότι οι άνθρωποι δεν τρέφονται σωμα-
τικώς διά λόγου, διά τούτο βιαζόμενος προβάλλω εις την Σ. Διοίκησιν ν’ αποφασίση 
και πόρον ανάλογον εις ετήσιαν οικονομίαν των προς το ζην αναγκαίων των οίκων 
εμού τε και του μακαρίτου αυταδέλφου μου Κυριακούλη και άλλων πολλών οικείων 
ανθρώπων των φονευθέντων εις τας κατά των εχθρών μάχας, των οποίων η φροντίς 
των αναγκαίων είναι εις βάρος μου, διότι είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι ο κύριος πόρος 
διά του οποίου  η οικογένειά μου επορίζετο τα προς το ζην αναγκαία προ της επανα-
στάσεως, εξέλλειπε διά αγάπην της πατρίδος, και ούτε το εισόδημα της ιδιοκτησίας 
των ακινήτων κτημάτων μου ικανεί προς οικονομίαν. Τέλος ούτε κατά τον παρόντα 
καιρόν κρίνω κατάλληλον ως και οι λοιποί πατριώται αποπλήρωσιν της χρηματικής 
καταστάσεως, την οποίαν εδαπάνησεν άπασα η οικογένιά μου απ’ αρχής του ιερού 
τούτου του πολέμου εις σημαντικάς εκδουλεύσεις της πατρίδος. Όθεν ένεκεν τούτων 
των προφανών, και δικαιολογημένων λόγων νομίζω ότι είναι χρέος της Διοικήσεως να 
προβλέψη την κυβέρνησιν εκείνων, οίτινες ζωήν και κατάστασιν εις την δούλευσιν της 
πατρίδος, και ήδη τον ίδιον χαρακτήρα επακολουθούν και εν τοσούτω περιμένω την 
εργοτελεστικήν απόκρισιν της Σεβαστής Διοικήσεως, όπως απέλθω κατά την άδειαν 
του Σεβαστού Βουλευτικού σώματος εις τα ίδια, και εφησυχάσω έως ότου η Σ. Διοί-
κησις εγκρίνει ωφέλιμον τη Πατρίδι και την ατομικήν παρουσίαν μου.

1825: Μαρτίου 14: Ναύπλιον                                        Ο πατριώτης
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης».

Η απάντηση της Διοίκησης ήταν «Η Γενική Γραμματεία να αναφέρη περί της 
εξοικονομήσεώς του». Παρακάτω έχει διαγραφεί: «Το Εκτελεστικό εγκρίνει να προ-
βλεφθούν γρόσια δώδεκα χιλιάδες αρ. 12.000».

2057. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 60, έγγρ. 155 της 14 Φεβρουαρίου 1825.
2058. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 60, έγγρ. 154 της 16 Φεβρουαρίου 1825. Α. Ε. Π., βιβλ. 8, σ. 136. 
2059. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 61, έγγρ. 011 της 18 Φεβρουαρίου 1825.
2060. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 062 της 14 Μαρτίου 1825.
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Στις 13 Μαρτίου 1825 με διαταγή του Αναγνωσταρά2061 και με προτροπή τού 
Πετρόμπεη2062 τα παιδιά του, ο Γεώργιος και ο Ιωάννης2063, μπήκαν στο φρούριο 
του Νεοκάστρου, για να συμβάλουν στην άμυνα της πόλης με 168 στρατιώτες. 
Μετά από δύο ημέρες ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης2064, όπως αναφέρθηκε, περιφερό-
μενος στο τείχος του Νεοκάστρου τραυματίστηκε στο βραχίονα από σφαίρα εχθρι-
κού πυροβόλου όπλου, διακομίστηκε στην Αρκαδιά (Κυπαρισσία) και πέθανε από 
αιμορραγία στις 17 Μαρτίου.

Η εφημερίδα της Ύδρας «Ο Φίλος του Νόμου»2065 έγραψε σχετικώς: «Εις την 
τελευταίαν μάχην, συμβάσα περί το Νεόκαστρον, επληγώθη καιρίως εις την δεξιάν 
χείρα ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, υιός του Π. Μαυρομιχάλη, όστις και μετ’ ολίγας ημέ-
ρας απέθανεν, αφήσας λύπην πικράν εις την οικογένειάν του και μνήμην αθάνατον εις 
την πατρίδα.

2061. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 27, έγγρ. 294 της 30 Απριλίου 1825. 
2062. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α .́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 154 της 15 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 72, έγγρ. 

154, της 16 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 27, έγγρ. 294 της 30 Απριλίου 1825.
2063. Ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης ήταν νέος, αλλά όχι και αμέτοχος του πολέμου. Στη νικηφόρο μάχη 

του Βαλτετσίου ήταν κλεισμένος στο βορειοδυτικό ταμπούρι (ύψωμα Κατσικέικα) των Μεσσηνίων με 
τον Μητροπέτροβα, τον Παπατσώνη, τον Κεφάλα κ.ά. Ακολούθησαν οι πολεμικές συγκρούσεις κατά την 
πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς και ήταν παρών. Το 1822 πήγε ως αρχηγός ιδίου σώματος στην Αρ-
γολίδα, όπου ενώθηκε με τους συγγενείς του για την αντιμετώπιση του Δράμαλη. Πήρε μέρος στο κάψιμο 
των καρπών και θυμωνιών στο Κουτσοπόδι του Άργους, καθώς και στη μάχη που ακολούθησε. Κλείστη-
κε στο φρούριο του Άργους και όταν ο Υψηλάντης, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο Πάνος Κολοκοτρώνης 
κ.ά. βγήκαν στην πρώτη έξοδο, αυτός παρέμεινε στο κάστρο, για να μην αποθαρρυνθούν όσοι παρέμειναν 
μέχρι την τελική έξοδο. Πολέμησε εναντίον των Τούρκων στην Κλένια, η οποία βρίσκεται στην Κορινθία 
προς τα σύνορα με την Αργολίδα, όπου ήταν με τον αδελφό του Γεώργιο, τον Ηλία Κατσάκο-Μαυρομι-
χάλη, τον Ηλία Σαλαφατίνο κ.ά., για να εμποδίζουν την επικοινωνία των Τούρκων της Κορίνθου με το 
Ναύπλιο. Στα τέλη Αυγούστου 1823 ο Ιω. Μαυρομιχάλης πήγε στη Σαλαμίνα μαζί με τον Ν. Χ. Σολιώτη, 
όταν ο Ομέρ πασάς της Καρύστου εισέβαλε στην Αττική. Οι εμφύλιοι πόλεμοι του 1824 δεν τον άφησαν 
αμέτοχο. Ως αρχηγός ιδίου σώματος πήγε στην επαρχία Μονεμβασίας και συνετέλεσε στην προσωρινή 
επικράτηση της παράταξής του. Γύρισε στην επαρχία Λακεδαίμονος και πολέμησε στο Λυκοβουνό ενα-
ντίων των Γιατράκων, οι οποίοι νικήθηκαν και ο Ηλίας Γιατράκος αιχμαλωτίστηκε. Κατά την απόβαση 
του Ιμπραήμ ήταν στην ανατολική Μάνη και όταν διαδόθηκε η αβάσιμη φήμη της απόβασης Αιγυπτίων 
στον Αρχάγγελο του Λακωνικού κόλπου, πήρε από τη Διοίκηση εντολή στρατολογίας. Στη συνέχεια πήγε 
στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου και στις 13 Μαρτίου μπήκε μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο 
και με 168 στρατιώτες στο Νεόκαστρο. Στις 15 Μαρτίου, όταν γινόταν η μάχη στη Σχινόλακκα, μέρος των 
στρατιωτών του φρουρίου βγήκαν και συγκρούστηκαν με τους Αιγυπτίους, ίσως εκεί ή στο τείχος περι-
φερόμενος, τραυματίστηκε στο δεξιό βραχίονα από αιγυπτιακό βόλι. Μεταφέρθηκε στην Κυπαρισσία, 
όπου και μετά δύο ημέρες πέθανε από αιμορραγία της πληγής του.

2064. Θάνατος Ιωάννη Μαυρομιχάλη: ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγ. 008 της 25 Μαρτίου 1825 και ΓΑ Κ, 
Υπ. Εσωτ., φάκ. 61, έγγρ. της 28 Μαρτίου 1825. «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν», αριθ. φ. 53 της 7 Απριλίου 
1825, σ. 4, και αριθ. φ. 54 της 10 Απριλίου 1825, σ. 4. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 191. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., 
τόμ. Β ,́ σ. 252, Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,.ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 132.

2065. «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φ. 105 της 3 Απριλίου 1825.
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»Η σεβ. Διοίκησις απιδούσα εις τας πολλάς και σημαντικάς προς την πατρί-
δα θυσίας της οικογενείας ταύτης, έτι δε και εις την αμώμητον διαγωγήν και κυρίου 
Π. Μαυρομιχάλη καθ’ όλον το μέχρι τούδε από της αμνηστίας διάστημα, ελπίζουσα 
δε και εις τας παρούσας της πατρίδος περιστάσεις όχι κατωτέρας εκδουλεύσεις απ’ 
αυτόν, τον απέλυσε πανδημί από τον πολιτικόν αφορισμόν, εις τον οποίον συνείχετο 
μετά των λοιπών ανταρτών του 1824».

Το Εκτελεστικό Σώμα2066, πιθανώς μετά την είδηση του τραυματισμού ή του θα-
νάτου του Ιωάννη Μαυρομιχάλη, αποφάσισε να δώσει την άδεια στον Πετρόμπεη 
να κατεβεί στη Μάνη. Στις 19 Μαρτίου απευθύνθηκε με δύο έγγραφα στους Μα-
νιάτες, με τα οποία τους έκανε γνωστό ότι ο Πετρόμπεης κατεβαίνει στη Μάνη, για 
να βοηθήσει τον αγώνα και τους προέτρεπε να εκστρατεύσουν υπό τις οδηγίες τού 
Κατσή Μαυρομιχάλη. 

Στις 25 Μαρτίου το Βουλευτικό Σώμα2067 γνωστοποίησε στο Εκτελεστικό Σώμα 
το θάνατο του Ιωάννη Μαυρομιχάλη και πρότεινε ο Πετρόμπεης να απολυθεί από 
τον πολιτικό δεσμό:

«Με μεγάλην του λύπην το Βουλευτικόν Σώμα σήμερον έμαθε τον θάνατον του 
Ιωάννη Μαυρομιχάλη, πληγωθέντος εις την πολιορκίαν του Νεοκάστρου.

»Η πατρίς εστερήθη έναν καλόν πολεμιστήν, όστις με αυτό το ένδοξόν του τέλος 
υπερασπίσθη την ελευθερίαν της. Εις άλλην εποχήν αυτή θέλει δείξει και προς αυτόν 
και προς τους ενδόξως αποθανόντας υπέρ αυτής την πρέπουσαν ευγνωμοσύνην με την 
ανύψωσιν Ανδριάντων σταθερόν μνημείον της δόξης των εις την επερχομένην γενεάν.

»Ο μακαρίτης, ως πληροφορείται το Βουλευτικόν, έτρεξεν προς υπεράσπισιν του 
φρουρίου διατεταγμένη από τον πατέρα του, διά τούτο χρεωστείται και εις τον μακα-
ρίτην και εις τον πατέρα του μεγαλητέρα παρά πάντα άλλον αμοιβή.

»Όλη η Ελλάδα γνωρίζει τας μεγάλας θυσίας του Σεβασμίου πατρός του εις τού-
τον τον ιερόν αγώνα, και το έδαφος αυτής εβάφη ευθύς μετά την αρχήν αυτού με το 
αίμα του υιού του, του αδελφού του και άλλων του συγγενών, και τώρα προ ολίγων 
ημερών εβάφη με το αίμα και του άλλου υιού του. Αληθινά αυτός επλήρωσε το προς 
την πατρίδα χρέος του, αλλά και η πατρίς τού χρεωστεί ευγνωμοσύνην, διά την νέαν 
λοιπόν ταύτην θυσίαν του υιού του Ιωάννου. Το Βουλευτικόν κρίνει δίκαιον να απο-
λυθή του πολιτικού δεσμού μόνος των λοιπών ο Σεβάσμιος ούτος πατήρ. Τούτο θέλει 
παρηγορήση τον καλόν τούτον πατριώτην διά την στέρησιν του υιού του, και θέλει 
τον παρακινήση εις το να τρέξη να εκδικηθή και την πατρίδα και τον θάνατον αυτού. 
Ταύτην την απόφασιν, το Εκτελεστικόν αν την εγκρίνη, ημπορεί να την δημοσιεύση, 
διά να μάθη ο κόσμος, ότι η Διοίκησις ηξεύρει να αποδίδη τας ανηκούσας αμοιβάς εις 
τους όσοι καταφρονούν και την ιδίαν των ύπαρξιν υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδος, 
ακόμη να την κοινοποιήση και προς τον Κύριον Πέτρον Μαυρομιχάλην δι’ επιστολής 
προς παρηγορίαν του».

2066. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 74, έγγρ. 72 και 74 της 19 Μαρτίου 1825.
2067. Α. Ε. Π., βιβλ. 8, σ. 187. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 008 της 25 Μαρτίου 1825.
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Το Εκτελεστικό Σώμα συμμορφώθηκε με το προβούλευμα του Βουλευτικού και 
ακολούθησε η παρακάτω απόφαση με την οποία λύθηκε ο πολιτικός δεσμός του 
Πετρόμπεη2068.

«Περίοδος Γ΄.
Αριθ. 5712.                     Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν Σώμα
Επειδή ο αγαθός πατριώτης κύριος Π. Μαυρομιχάλης απ’ αρχής της Ελληνικής 

Επαναστάσεως εκπληρών τα προς την πατρίδα χρέη του έδειξεν επισήμως εις διαφό-
ρους περιστάσεις τον πατριωτισμόν του.

Επειδή από την φιλοπάτριδα οικογένειάν του πολλοί και σημαντικοί μαχόμενοι 
ανδρείως εθυσιάσθησαν διά την ελευθερίαν της Ελλάδος, και ήδη ο γενναίος υιός του 
Ιωάννης διά παρακινήσεως αυτού πολεμών με απαραδειγμάτιστον γενναιότητα εις 
την περί Νεοκάστρου μάχην2069 ευκλεώς έπεσεν και

Επειδή από το εν μέρος διά τον υπέρ πατρίδος ένθερμον ζήλον του, και από το 
άλλο διά να εκδικήση του φιλτάτου υιού του τον θάνατον θέλει φανή συντελεστικώ-
τατος εις τον κατά των εχθρών παρόντα αγώνα.

Συναινέσει και του Σ. Βουλευτικού Σώματος
Διακηρύσσει:
Αον) Ο Κύριος Π. Μαυρομιχάλης απολύεται του πολιτικού δεσμού εις τον 

οποίον καθυπεβλήθη διά της υπ’ αριθ. 2416 διακηρύξεως, και ανοίγεται δι’ αυ-
τόν εκ νέου και το πολεμικόν στάδιον, εις το οποίον διά τον εγνωσμένον πατρι-
ωτισμόν του θέλει διαπρέψει, κατά τας ευχάς και ελπίδας της Διοικήσεως.

Βον) Το παρόν να δημοσιευθή καθ’ όλην την επικράτειαν, να τυπωθή και να ανα-
γνωσθή επ’ εκκλησίαις.

Ο υπουργός των Εσωτερικών να ενεργήση την διαταγήν ταύτην.
Εν Ναυπλίω τη 28 Μαρτίου 1825.

Ο Αντιπρόεδρος
Γκίκας Μπότασης, Παναγιώτης Σπηλιοτάκης, Ιωάννης Κωλέττης, 

Ο προσωρινός Γεν. Γραμματεύς
Δ. Χρηστίδης».

Η μάχη στα Κρεμμύδια - Φουρτζί 

Μετά τη μάχη της Σχινόλακκας οι δυνάμεις του Ιμπραήμ είχαν κατορθώσει 
να αποκόψουν από την ξηρά την επικοινωνία του Νεοκάστρου. Οι πολιορκημένοι 

2068. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 115 της 28 Μαρτίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Α΄, Υπ. Εσωτ., φάκ, 
57, έγγρ. 037 της 28 Μαρτίου 1825. Εφημερίδα Ύδρας «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φ. 106 της 
6 Απριλίου 1825.  

2069. Γράφοντας «εις την περί Νεοκάστρου μάχην», ίσως εννοούν ότι τραυματίστηκε στην συμπλοκή 
που έγινε στις 15 Μαρτίου έξω από τα τείχη συγχρόνως με τη μάχη στη Σχινόλακκα.
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μπορούσαν να ανεφοδιάζονται μόνο διά θαλάσσης από τη νήσο Σφακτηρία. Ο 
Αναγνωσταράς2070 κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξοικονομήσει τρό-
φιμα και πυρομαχικά για την κάλυψη των αναγκών του φρουρίου, την είσοδο του 
αναγκαίου αριθμού στρατιωτών σε αυτό, την οχύρωση και επάνδρωση τόσο της 
Σφακτηρίας, όσο και του Παλαιού Ναβαρίνου2071, δηλαδή του φρουρίου που βρί-
σκεται βόρεια της Σφακτηρίας. 

Στα τείχη του Νεοκάστρου γίνονταν σκληρές μάχες εναντίον των συχνά εφορ-
μώντων Αιγυπτίων, ενώ οι ευρισκόμενοι εκτός των τειχών Έλληνες προκαλούσαν 
την χειρίστη εντύπωση με την αδράνεια, την ασυνεννοησία και τις λεηλασίες τους 
σε βάρος των χωρικών. Τα ελληνικά σώματα δεν είχαν πειθαρχία. Οι στρατιώτες 
δεν υπάκουαν, δεν έδειχναν διάθεση να πολεμήσουν και το ηθικό τους ήταν καταρ-
ρακωμένο, ώστε εύκολα εγκατέλειπαν τη θέση τους και τρέπονταν σε φυγή. Προ-
τιμούσαν αντί να πολεμούν, να περιφέρονται στα χωριά για να καταπιέζουν και να 
αρπάζουν το βιός των κατοίκων.

Οι Έλληνες αποφάσισαν να συστήσουν ένα στρατόπεδο για να αναμετρηθούν 
με τους Αιγυπτίους. Αρχηγός τους είχε ορισθεί από τον Γ. Κουντουριώτη, καθοδη-
γούμενο από την κακοδαιμονία του τοπικισμού του, ο Υδραίος πλοίαρχος Κυριά-
κος Σκούρτης2072, άσχετος της πολεμικής τέχνης. Όταν δε συνεκάλεσε πολεμικό 
συμβούλιο, οι Ρουμελιώτες και οι Σουλιώτες, ιδιαίτερα ο Καραϊσκάκης, τον περιγε-
λούσαν. Το Γ. Κουντουριώτη και τον Κ. Σκούρτη είχε προφανώς στο νού του ο Γρη-
γόριος Δικαίος2073 όταν έκανε συστάσεις στη Διοίκηση για να τοποθετήσει ικανούς 
στρατηγούς.

Η παράταξη των Ελλήνων εκτείνονταν σε σχήμα ημικυκλίου από το χωριό 
Κρεμμύδια μέχρι το Φουρτζί. Μεταξύ των δύο αυτών ισχυρών θέσεων παρεμβάλ-
λονταν τα ριζοβούνια του όρους Μαγκλαβά. Ενώ στα δύο άκρα οι στρατιώτες εί-
χαν οχυρωθεί κατάλληλα, το κέντρο είχε μείνει ανοχύρωτο και οι στρατιώτες κα-
λύπτονταν πίσω από τους κορμούς μεγάλων δέντρων, αλλά δεν προστατεύονταν 
από τάφρους, τις οποίες έπρεπε να έχουν ανοίξει, αφού είχαν να αντιπαραταχθούν 

2070. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825. Σε αναφορά του Αναγνω-
σταρά σημειώνεται: «…έως τώρα με κόπους εμβάσαμεν έως εννεακόσια άρματα δυνατά να το ενδυναμώσω-
μεν. Στέκονται όλοι με γεναιότητα μέσα, πλην τί το όφελος οπού το φρούριον έσωθεν πολεμεί αδιακόπως, και 
τα έξω στρατεύματα στέκονται πολλά μακράν και περιπλανώνται εις τα χωρία κάμνοντας τας συνηθισμένας 
των καταχρήσεις…».

2071. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 10, έγγρ. 119 της 16 Απριλίου 1825.
2072. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 280 της 28 Μαρτίου 1825. 
2073. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 144 της 14 Μαΐου 1825. Πηγαίνοντας ο Γρηγόριος Δικαίος στη 

Μεσσηνία για την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ, από τη Δραΐνα έγραψε στο Εκτελεστικό, αναφερόμενος 
προφανώς στο Γεώργιο Κουντουριώτη, για την εκλογή του Κυριάκου Σκούρτη και χωρίς αμφιβολία στην 
αμνήστευση των κρατουμένων στην Ύδρα, τα ακόλουθα: «...Κρίνω όμως χρέος μου να αναφέρω ότι πρέπει 
να διορισθώσιν αρχηγοί άξιοι και έμπειροι εις τας παρούσας εκστρατείας· διότι γνωρίζετε κάλλιστα η ανα-
ξιότης και η απειρία των προλαβόντων αρχηγών επέφερε τα μύρια κακά και κινδυνεύει να χάση ολόκληρο 
το έθνος...».
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σε τακτικό στρατό, υποστηριζόμενο από ιππικό. Στο δεξιό άκρο της ελληνικής πα-
ράταξης, στα Κρεμμύδια, ήταν τα σώματα του Χατζηχρήστου, του Χατζηστεφανή 
Δημητρίου, του Γιαννάκη Ράγκου, του Μήτσου Κοντογιάννη, στο μέσο ήταν ο Κυ-
ριάκος Σκούρτης, ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης, ο Δημ. Τσόκρης, ο Κώστας Μπό-
τσαρης, ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος-Μοθωναίος, Τριπολιτσιώτες με το Μήτρο 
Μποταΐτη και το Σωτήρη Βάρβογλη και στο αριστερό άκρο (Φουρτζί) ήταν ο Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Χριστόδουλος Ποριώτης-Μέξης, ο Γεώρ-
γιος Κριεζής (Κακογιώργης) και ο Δανιήλ Πανάς.

Στις 5 Απριλίου ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού και αρχηγός τού στρατοπέδου 
του Μεσσηνιακού κόλπου Γεώργιος Κουντουριώτης έφθασε επί τέλους στη Σκάλα 
Μεσσηνίας. Όλοι ματαίως προσδοκούσαν ότι με την παρουσία του και τα χρήματα 
που έφερε μαζί του, θα επέβαλε την πειθαρχία και τον συντονισμό των ελληνικών 
σωμάτων.

Αναφέρεται από τον αρχηγό του μηχανικού του Ιμπραήμ Romei2074 ότι ένας τα-
χυδρόμος μετέφερε γράμματα στους πολιορκημένους του Νεοκάστρου. Τα γρά-
ματα έγραφαν για ενθάρρυνσή τους ότι σε λίγες ημέρες ο Γ. Κουντουριώτης με 
τρεις χιλιάδες στρατιώτες και ο Χατζηχρήστος με άλλους τόσους θα χτυπούσαν 
το στρατόπεδο των Αιγυπτίων, για να λύσουν την πολιορκία του φρουρίου. Από-
σπασμα του Αιγυπτιακού ιππικού, που περιπολούσε γύρω από το Νεόκαστρο, συ-
νέλαβε τον ταχυδρόμο και ο Ιμπραήμ, αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου του 
γράμματος αυτού, έθεσε το στρατό του σε επιφυλακή.

Στις 5 Απριλίου, όπως γράφει ο Romei, ένας Αρμένιος στρατιώτης από το σώμα 
του Βάσσου Μαυροβουνιώτη λιποτάκτησε και έδωσε πληροφορίες στον Ιμπραήμ 
για τις θέσεις που κρατούσε το σώμα το οποίο εγκατέλειψε. Ο Ιμπραήμ, αξιολογώ-
ντας τις πληροφορίες του λιποτάκτη και έχοντας αυτόν ως οδηγό, συγκέντρωσε 600 
ιππείς, 3.200 πεζούς και 500 Τούρκους από τη Μεθώνη, παρέλαβε και τέσσερα κανό-
νια και χτύπησε αιφνιδιαστικά στις 7 Απριλίου το ελληνικό στρατόπεδο.

Οι Αιγύπτιοι δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν το Φουρτζί, ούτε τα Κρεμμύδια, δι-
ότι ήταν εκεί καλά οχυρωμένοι οι Έλληνες, αλλά ο αιφνιδιασμός τους πέτυχε να 
διαλύσει το σώμα του Βάσσου Μαυροβουνιώτη, αφού, όπως αναφέρθηκε, δεν εί-
χαν οι στρατιώτες του οχυρώσει τις θέσεις τους. Με τη διάσπαση της ελληνικής 
άμυνας το εχθρικό ιππικό εισχώρησε και προσέβαλε τα νώτα των άλλων σωμάτων. 
Ο Κώστας Μπότσαρης με 100 στρατιώτες πήγε να καλύψει τη θέση του Βάσσου 
και παρ’ ολίγο να αιχμαλωτιστεί.

Στα μετόπισθεν του ελληνικού στρατοπέδου, στις Χώρες (Λιγούδιστα), ήταν η 
έδρα του εφοδιασμού και εκεί βρισκόταν ο Αλ. Μαυροκορδάτος2075, ο Καρατάσος, 

2074. Α ρ χ. Δ.  Ρ ώ μ α, τόμ. Α ,́ σ. 412. Στη σελίδα 414 γράφει ότι στον ελληνικό στρατό υπάρχουν 
πολλοί Τούρκοι αιχμάλωτοι που λιποτακτούν και πληροφορούν τους Αιγύπτιους. Όλοι αυτοί πρέπει να 
πάνε στα μετόπισθεν.

2075. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 307-8.
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ο Βαλτινός, ο Γάτσος, ο Κατσής Μαυρομιχάλης κ.ά. Από τα σώματα αυτά συγκε-
ντρώθηκαν 600 στρατιώτες, οι οποίοι προχώρησαν στο πεδίο της μάχης υπό τις 
οδηγίες του Γάτσου και κάλυψαν το κενό που δημιούργησε η διάλυση του σώματος 
του Βάσσου. Στη συνέχεια από τις Χώρες αναχώρησαν και άλλοι 150 στρατιώτες, 
για να βοηθήσουν τους αμυνόμενους Έλληνες.

Όταν μετά από έξι ώρες τελείωσε η μάχη, οι Έλληνες, οι οποίοι μέχρι τότε κρα-
τούσαν τις θέσεις τους, διαλύθηκαν και διασκορπίστηκαν πάλι χωρίς λόγο, όπως 
έγινε μετά τη μάχη στη Σχινόλακκα. Ο Σκούρτης πήγε στην Ανδρούσα, ο Καρα-
ϊσκάκης και οι Σουλιώτες στο Ναζήρι (Εύα), άλλοι στις Χώρες (Λιγούδιστα) και 
άλλοι στο Νησί.

Οι νεκροί από την πλευρά των Ελλήνων υπολογίζονται σε 200-300 και οι αιχ-
μάλωτοι2076 ήταν 70. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο Τριπολιτσιώτης Μήτρος Μπο-
ταΐτης, αιχμάλωτοι δε συνελήφθησαν ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, ο Νικόλαος 
Γεωργακόπουλος2077 και ο Αθανάσιος Τσορώνης. Το βράδυ στη Μεθώνη χτύπησαν 
χαρμόσυνα τα κανόνια, για να γιορτάσουν τη νίκη των Αιγυπτιακών όπλων.

Μετά τη μάχη στο Φουρτζί-Κρεμμύδια η επιθετικότητα των Αιγυπτίων2078 εκφυ-
λίστηκε, διότι παρατηρήθηκε στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ έλλειψη εφοδίων και 
πυρομαχικών, μέχρι που έφθασε ο στόλος τους στη Μεθώνη. Στη διάρκεια της έλ-
λειψης των εφοδίων ο Ιταλός φιλέλληνας Santa Rosa συνιστούσε στους Έλληνες 
να γίνουν επιθετικοί και οι πολιορκημένοι του Νεοκάστρου να κάνουν έξοδο.

Ειδήσεις από το μέτωπο

Στο Αρχείο χειρογράφων και ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος2079 
φυλάσσεται το κολοβωμένο «ημερολόγιο» του Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, ανα-
φερόμενο στα γεγονότα της κατάληψης της Μεσσηνίας από τον Ιμπραήμ. Ο Κα-
τσής ήταν εγκατεστημένος στη Λιγούδιστα (Χώρα Τριφυλίας), όπου ήταν το γενι-
κό φροντιστήριο του ελληνικού στρατοπέδου. Αναφορικά με τη μάχη στα Κρεμύ-
δια-Φουρτζί γράφει: «... Εις τας 7 Απριλίου... η ώρα εις τας 3 (νυχτερινή) – Η βάρ-

2076. Α ρ χ. Δ.  Ρ ώ μ α, τόμ. Α ,́ σ. 417.
2077. Ο Γεωργάκης Ευστ. Γεωργακόπουλος έμαθε από το Μπεηζαντέ Γεωργάκη Μαυρομιχάλη ότι ο 

θείος του Νικόλαος Γεωργακόπουλος ήταν αιχμάλωτος στη Μεθώνη και βρισκόταν σε αθλία κατάστα-
ση. Ζήτησε από τη Διοίκηση οικονομική βοήθεια που εγκρίθηκε. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 123, έγγρ. 143 της 26 
Σεπτεμβρίου 1825.

2078. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σσ. 277, 337, 343.
2079. Στο αρχείο Α΄ του Ιωάννου Φιλήμονος που βρίσκεται στα Α. Χ. Ε. Β. Ε., με αριθ. 9103α, υπάρχει 

το ημερολόγιο των πεπραγμένων του Γενικού Φροντηστηρίου στο οποίο ήταν προϊστάμενος ο Ιωάννης-
Κατσής Μαυρομιχάλης, λείπουν όμως οι τέσσερις πρώτες σελίδες. Είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, 
αλλά ο Κατσής δεν γνώριζε γραφή. Όπως ο ίδιος είχε απαντήσει στην ερώτηση εάν γνωρίζει γράμματα 
«Μάλιστα ηξεύρω όσο να βάλω την υπογραφήν μου». Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς 
στα χρόνια του ’21, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)421.
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δια ήλθεν και μας είπεν ότι οι εχθροί έκαμαν κίνημα κατά πάνω εις το γενικόν στρα-
τόπεδον, όπου ήτο τοποθετημένον εις το Φουρτζί με αρκετούς τακτικούς και καβαλα-
ραίους. Μάλιστα η ώρα εις τας πέντε έφθασεν και πεζός από το στρατόπεδο και μας 
έγραφεν ο στρατηγός Γιάννης Ράγκος να καταφθάσωμεν βοήθεια και αμέσως ημείς 
εξεκινήσαμεν βοήθειαν διακοσίους Σπαρτιάτας, έτρεξεν και ο στρ. Γάτζος με το σώμα 
του και εξεκίνησε και του στρατηγού το σώμα Καρατάσου, έστειλεν βοήθειαν και ο 
στρ. Γεωργάκης Βαλτινός μερικούς στρατιώτες, η ώρα εις τας 8 ήλθεν και ο Άγιος Με-
θώνης, και μας εξιστόρησεν τον πόλεμον οπού ευρέθη εκεί πλησίον, επειδή επήγαινεν 
εις το γενικόν στρατόπεδον να συνομιλήσει και έπλεξεν εις τα μακρόθεν και εθεωρού-
σε, η ώρα εις τας εννέα ήλθαν μερικοί του στρ. Βάσου Μαυροβουνιώτη, με πέντε άλο-
γα φορτωμένα καπότες και μας είπαν ότι έγινε το τζάκισμα από τον στρατηγόν τους. 
Εις ολίγον διάστημα έφθασε και ο γραμματικός τού στρ. Σκούρτη, και μας λέγει ότι 
έγινε τζάκισμα από το Ελληνικόν στρατόπεδον (μεταγενέστερη προσθήκη στο περι-
θώριο της σελίδος: Επιάσθησαν εις τον εχθρικόν πόλεμον στρατηγοί: 4, ο Ελευθέριος 
Υδραίος, Ποταϊτης Τριπολιτσιώτης, Ζαφειρόπουλος από τον Άγιον Πέτρον, ο Νικόλας 
Μοθωνιός (-Γεωργακόπουλος), ο οποίος λέγουν επροσκύνησεν εις τους Τούρκους). 
Μάλιστα έφυγεν ο στρατηγός Σκούρτης και ο Στεφανής χωρίς φέσι πάει στο διάολο. 
Ήλθεν η ώρα εις 12 ένας λαβωμένος του στρατηγού Βάσου, από τον πόλεμον. Ελά-
βαμεν την αυτήν ώραν και εν γράμμα του Πέγη με μιαν ενσφράγιστον διαταγήν προς 
αθώωσιν του εκλαμπροτάτου Πετρόμπεη ότι ελύθη του πολιτικού δεσμού.

»Εις τας 8 εδιαλύθη το γενικόν στρατόπεδον και εστάθη η αρχή ο Στρ. Καραϊ-
σκάκης και ο στρ. Τζαβέλας. Η πρώτη φυγή και διάλυσις εστάθησαν οι δύο, ήδη, και 
τούτο το ανέλπιστον ο Αρχηγός Χατζηχρήστος και μείνας μόνος έφυγεν και η γενναι-
ότητά του και ήλθεν εις Λιγούδιστα με μερικούς στρατιώτας του. Ακούσαμεν από με-
ρικούς ότι εθανατώθη ο Κώστας Μπότσαρης διά να μην πιασθή ζωντανός από τους 
εχθρούς, ακούσας τούτο το ανέλπιστον εθρήνησα περισσότερον από τον θάνατον του 
ανιψιού μου Πεηζαδέ Ιωάννου, και το πρωϊ οπού ήκουσα ότι είναι ζωντανός έδωσα 
συχαρίκια ένα τάλαρον διά το αίσιον της υγείας του, η ώρα εις τας δύο της ημέρας 
ανεχώρησεν ο Αλ. Μαυροκορδάτος διά να εισέλθη εις το φρούριον και πάγη από Γαρ-
γαλιάνους μαζί με τον Άγιον Μεθώνης και με τον στρατηγόν Βαλτινόν συνοδεύουν διά 
να υπάγουν με ασφάλειαν τον εκλαμπρότατον Μαυροκορδάτον εις τους Παλαιαβαρί-
νους να εμπαρκαρισθή διά το φρούριον και σήμερον η ώρα εις τας 4 εβγήκαν οι εδικοί 
μας από το φρούριον και εκρότησαν πόλεμον και οι εχθροί δεν έπαυσαν τα κανόνια 
και τις πόμπες την λιανοφώτηγα έως η ώρα εις τας δέκα η ώρα έπαυσε ο πόλεμος και 
τί έγινε δεν ηξεύρωμεν».

  Μετά τα μέσα Απριλίου το φροντιστήριο τραβήχτηκε στο Νησί και ο Κατσής 
Μαυρομιχάλης πήγε στις Κιτριές. Ονόματα Μανιατών που αναφέρονται στο ημε-
ρολόγιο του Κατσή είναι: ο εξάδελφός του Δημητράκης Πετροπουλάκης, ο ανι-
ψιός του Ιωάννης Ροδίτης-Μαυρομιχάλης, ο Στέφανος Πικουλάκης, ο Δημητρά-
κης Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης, ο Παναγιώτης Κοσονάκος, ο Παναγιώτης Βενε-
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τσανάκης, ο Ηλίας Πισπίνης ή Μπισμπίνης2080, ο Ηλίας Ντεκουλάκος, ο Βασίλης 
Μιχαλεάκος, ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο Κυριάκης Καρακατζίλης και ο Αντώνιος 
Τζώρτζη Γρηγοράκης (Ξηνταράκος). Γραμματικός του Κατσή Μαυρομιχάλη ήταν 
ο Θεοχάρης.

 

Η αποχώρηση των Ρουμελιωτών

Από τις 7 Απριλίου είχε γίνει γνωστή η επιθυμία των Ρουμελιωτών να αναχωρή-
σουν για την πατρίδα τους, στην οποία είχαν αρχίσει να εισχωρούν τουρκικά στρα-
τεύματα. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος έγραψε στο Γ. Κουντουριώτη και του συνιστούσε 
τα ακόλουθα2081: «…Εξηγούμαι και διά τους Μανιάτας· αφ’ όσα με είπε ο Δαρειώτης 
και άλλοι, εκατάλαβα ότι αι ελπίδες των είναι όχι τόσον εις τα λοιπά στρατεύματα, 
όσον εις τα Μανιάτικα, εάν αναχωρήσουν οι Ρουμελιώται, και ότι τα Μανιάτικα δεν 
εβγαίνουν χωρίς μίαν εξοικονόμησιν…».

Στις 11 Απριλίου το Βουλευτικό γνωμοδότησε ότι πρέπει ο Γεώργιος Κουντου-
ριώτης να εξοικονομήσει τον Πετρόμπεη, για να μπορέσει να στρατολογήσει Μα-
νιάτες2082. Την ίδια ημέρα το Εκτελεστικό αποφάσισε να στείλει μέσω του Κωνστα-
ντίνου Μαυρομιχάλη πενήντα χιλιάδες γρόσια, τα οποία θεώρησε αρκετά για μισθό 
δύο μηνών για δύο χιλιάδες Μανιάτες2083.

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης2084 έγραψε στον Πετρόμπεη: «...και ιδού οπού 
σας στέλλονται πενήντα χιλιάδες γρόσια. Τα οποία διά να προσάψετε τιμήν εις τον 
χαρακτήρα σας, και να φανήτε ωφέλιμος εις την πατρίδα ως η περίστασις το καλεί, 
άπαντα να τα μεταχειρισθείτε εις την εκστράτευσιν όσων περισσοτέρων στρατιωτών 
δυνηθήτε. Και ελπίζω όταν σωματωθήτε με ποσότητα στρατιωτών ικανήν και επιλέ-
κτων να ευδοκιμήσητε και να καταστρέψητε αφεύκτως τους εχθρούς, το οποίον θέλει 
επισείρει και εις την οικογένειάν μας δόξαν αιώνιον, και τους σκοπούς των κακοθελη-
τών μας να ματαιώση. Δια τούτο φιλοτιμηθήτε αυτά τα χρήματα άπαντα να τα εξω-
δεύσητε εις νέαν εκστρατείαν Σπαρτιατών...». Εκστρατεία Μανιατών όμως δεν έγινε.

Μετά τη μάχη στα Κρεμμύδια-Φουρτζί και τη διάλυση των ελληνικών στρατευ-
μάτων, όπως αναφέρεται, οι Ρουμελιώτες αποφάσισαν οριστικά να επιστρέψουν 
στον τόπο τους, επικαλούμενοι την είσοδο τουρκικών στρατευμάτων στην πατρί-
δα τους. Στις 11 Απριλίου από το Ναζήρι (Εύα) οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί επι-
σκέφθηκαν τον Γ. Κουντουριώτη στη Σκάλα της Μεσσηνίας και την επομένη του 

2080. Ο Ηλίας Μπισμπίνης ήταν από τη Μηλιά της Μάνης και στρατευόταν υπό τους Γιατράκους.
2081. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 307-8. 
2082. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 81, έγγρ. 086 της 11 Απριλίου 1825.
2083. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 81, έγγρ. 080 της 11 Απριλίου 1825. Θα έδιναν στον κάθε στρατιώτη 25 γρ. 

για δύο μήνες.
2084. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 81, έγγρ. 080 της 11 Απριλίου 1825.
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έγραψαν2085: «Εκλαμπρότατε, εχθές όπου ήλθομεν αυτού, στοματικώς μας είπες διά 
να μεταχειρισθώμεν κάθε τρόπον να υποχρεώσωμεν τους Έλληνας οπού είναι εις την 
οδηγίαν μας, να σταθώσι ακόμη εδώ δεκαπέντε ημέρας. Ημείς είχαμεν μεγάλην ευχα-
ρίστησιν διά να δείξωμεν την φυσικήν προθυμίαν και ευπείθειάν μας εις την σεβαστήν 
Διοίκησιν, καθώς σας είναι γνωστόν, οπού πάντοτε το είχαμε δείξει.

»Ερχάμενοι όμως εδώ και το επροβάλαμεν των Ελλήνων, αμέσως ομοφώνως εί-
πον, κανένας δεν στέκεται εις την Πελοπόννησον εις το εξής μήτε μίαν ημέραν, και 
όχι δεκαπέντε, όχι διά κανένα άλλο, παρά αι φαμίλιαί μας κινδυνεύουν εις την Στε-
ρεά Ελλάδα από τον εχθρόν, και είναι αρκετοί οι Πελοποννήσιοι να απαντήσουν την 
ορμήν του εχθρού, οπού ευρίσκεται εις Μοθωκόρωνα και εις πολιορκίαν Νεοκά-
στρου…». 

Το Βουλευτικό2086 στις 14 Απριλίου πήρε ευνοϊκή απόφαση για να πληρωθούν 
οι μισθοί των Ρουμελιωτών και το Εκτελεστικό ικανοποίησε εν μέρει τις απαιτήσεις 
τους, οι οποίες αναφέρονταν σε πολλαπλάσιους στρατιώτες από την πραγματική 
τους δύναμη.

Από τα «ξενικά» στρατεύματα αναχώρησαν για τη Ρούμελη Νότης Μπότσαρης, 
Κίτσος Δαγκλής, Γ. Τσόγκας, Αναγνώστης Μόστρας, Ν. Στουρνάρης, Νικ. Κασο-
μούλης, Ανδρέας Ίσκου, Δημήτρης Γεροθανάσης, Γρηγόρης Λιακατάς, Μήτσος 
Κοντογιάννης, Γιάννος Τζαμπούλας, Γεώργιος Βαλτινός, Δήμος Τσέλιος, Αλέξης 
Κουτσιούκης, Χρ. Φωτομάρας, Α. Χορμόβας κ.ά.  Αντίθετα παρέμειναν ακόμη 
στην Πελοπόννησο ο Καρατάσος2087, ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης, ο Γιωργάκης 
Βαλτινός, ο Γιαννάκης Ράγκος, ο Αγγελής Γάτσος και μέρος στρατιωτών του Χα-
τζηχρήστου. Αυτοί2088 όμως δεν συμφωνούσαν με τους Πελοποννήσιους και ζητού-
σαν πρώτα να συγκεντρωθούν σε μια προχωρημένη θέση οι εντόπιοι στρατιώτες 
και στη συνέχεια και αυτοί θα καταλάμβαναν μια άλλη επίκαιρη τοποθεσία, για να 
αντιπαραταχθούν στους εχθρούς. Η προσπάθεια να συμφωνήσουν, ώστε οι μεν να 
πιάσουν την Γιάλοβα και οι δε το Κανδηλισκέρι, απέτυχε. 

Ο Έπαρχος Μικρομάνης Αναγνώστης Π. Δικαίος2089, σε αναφορά του προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, της 23 Απριλίου 1825, περιέγραφε την κατάσταση των ελλη-
νικών στρατευμάτων γύρω από το Νεόκαστρο μετά την αποχώρηση των Ρουμελιω-

2085. Α. Λ ι γ ν ο ύ,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 323.
2086. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 81, έγγρ. 210 της 14 Απριλίου 1825.
2087. Α. Λ ι γ ν ο ύ,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 385.  
2088. Όσοι από τα «ξενικά» στρατεύματα είχαν απομείνει στην Πελοπόννησο, βλέποντας πως δεν 

κινούνται οι φίλοι των εγκλείστων στην Ύδρα, ζήτησαν να ελευθερωθούν. Την αίτηση προς την Κυβέρ-
νηση είδε ο Αναγνωσταράς και την αποδοκίμασε, αυτοί δε την έσκισαν. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., 
σ. 315-6. Όταν το έμαθε ο Γ. Κουντουριώτης έγραψε στο Σκούρτη να λέει ότι η απελευθέρωσή τους δεν 
συμφέρει το έθνος, ό.π., σ. 321.

2089. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Εσωτ., φάκ. 64, έγγρ. 189 της 23 Απριλίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 10, έγγρ. 182 της 23 Απριλίου 1825.
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τών: «...τα στρατεύματά μας2090 είναι πολλά ολίγα κατά που σημειώνω. Του στρατηγού 
Νικήτα (Δικαίου) το σώμα έως 300, ο στρατηγός Κεφάλας έως 200, οι Αντρουσιανοί 
έως 200, η Κουτζικομάνη (Μικρομάνη) με τα εδώ χωρία της έως 60, χθες ευγήκαν και 
από τα χωρία της Καλαμάτας έως 100, έχουν και οι στρατηγοί Γιατρακαίοι έως 350 και 
Αρκάδιοι (Τριφύλιοι) έως 300 και Χατζηχρήστου και Βάσσου και Καρατάσου με κόπον 
να έχουν 500, επειδή και τους έφυγαν και όλο αναφεύγουν. Λοιπόν από αυτά τα στρα-
τεύματα και η Σεβ Δ(ιοίκησις) ας κάμη τα μέτρα. Οι Σπαρτιάται έως ώρας, δεν εστρά-
τεψε ούτε ουδείς· Ο Μπέης και ο Κατσής ευρίσκονται εις το Νησί. Με κόπον να έχουν 
100 ανθρώπους και άλλους εντοπίους και έχουν βάρδιες εις Τζιτζώρι (Ανάληψη) και 
άμα οπού ειδούν κανένα κίνημα του εχθρού να φύγουν. Τούτο ήξευρε ότι από Νησί και 
πέρα έως τα κάστρα (της Μάνης) καμίαν ανθίστασιν δεν βρίσκει ο εχθρός... Τα στρα-
τεύματα τα εδικά μας ευρίσκονται οι Αρκάδιοι εις Παλαιούς Αβαρίνους, οι Ρουμελιώται 
και Χατζηχρήστος μέσα εις ταις Χώραις, ο στρατηγός Νικήτας και Κεφάλας, Αντρουσι-
ανοί και λοιποί ευρίσκονται εις Κεφαλάρι πλησίον εις Βλαχόπουλον...».

Κατάληψη της Σφακτηρίας και του Παλαιοκάστρου

Ο Αιγυπτιακός2091 στόλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή της 
Σφακτηρίας και του Νεοκάστρου στις 18 Απριλίου. Η παρουσία του δημιούργησε 
υπόνοιες εχθρικής απόβασης στη Σφακτηρία, ώστε να ολοκληρωθεί ο αποκλει-
σμός του Νεοκάστρου και να διακοπεί η δια θαλάσσης επικοινωνία των πολιορκη-
μένων με τα Ελληνικά σώματα της νήσου.

Ο Αναγνωσταράς, ο οποίος είχε αναρρώσει από την ασθένεια που τον βασάνισε, 
συντόνιζε την είσοδο στρατευμάτων στο Νεόκαστρο, την εξασφάλιση ικανής δύνα-
μης για την άμυνα της Σφακτηρίας και την οχύρωση του Παλαιού Ναβαρίνου, δη-
λαδή του κάστρου που βρίσκεται βόρεια της Σφακτηρίας. Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι ο Αναγνωσταράς έλαβε πρόσθετη χρηματική βοήθεια, εκτός από όσα αναφέρ-
θηκε ότι του έδωσαν ο Δαρειώτης και ο Σκούρτης, ώστε να είχε την οικονομική δυ-
νατότητα να εφοδιάσει με επάρκεια τροφίμων όλα τα πιθανά σημεία αιγυπτιακής 
επίθεσης. Οι τελευταίες του αγορές από τη Ζάκυνθο είχαν μείνει απλήρωτες2092. 

2090. Τα πελοποννησιακά στρατεύματα ήταν στο Κεφαλάρι που βρίσκεται δύο ώρες πίσω από τις 
Χώρες. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 351. 

2091. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 64, έγγρ. 189 της 23 Απριλίου 1825 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 
φάκ. 10, έγγρ. 182 της 23 Απριλίου 1825, όπου ο έπαρχος Αναγνώστης Δικαίος ανέφερε: «…Το Σάββατο 
το εσπέρας εις τας 18 τρέχοντος επέρασαν 28 πλοία εχθρικά απ’ έξω από το Μαραθονήσι και την Κυριακή 
ξημερώνοντας πέρασαν 22 πλοία ελληνικά, τα οποία εβαστούσαν όλο κατά την στεριά, τα εχθρικά ήτον 
μέσα βαθιά χωρίς να πλησιάσουν εις τα κάστρα…». Προηγούμενη εμφάνιση εχθρικού στόλου ήταν στις 
τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, όταν πέρασαν ένδεκα πλοία και η Διοίκηση έγραψε την πληροφορία 
στην Ύδρα και στις Σπέτσες. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 157 και 159 της 26 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. 
Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825. 

2092. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825, «…Εις την Ζάκυνθο έστειλα 
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Πυρομαχικά και τρόφιμα έφερε ο Αναστάσιος Τσαμαδός2093 που ήρθε στον 
κόλπο του Ναβαρίνου με το πλοίο του «Άρης» μαζί με άλλα επτά πλοία.

Από τα τέλη Μαρτίου με τα πρώτα σημεία ανάγκης οχύρωσης της Σφακτηρί-
ας πήγαν εκεί εκατό και πλέον στρατιώτες από το Νεόκαστρο2094 και ακολούθησε 
η συγκέντρωση και άλλων στρατευμάτων, παίρνοντας κατ’ αναλογία έναν αριθμό 
από καθένα από τα σώματα που ήταν έξω από τα τείχη. Εκεί βρέθηκε ο Αναγνω-
σταράς με τους δύο γαμπρούς του, τον Παναγιώτη Ιω. Καπετανάκη, το λεγόμενο 
και Γιαννέα από το Αλμυρό της Μάνη και το Γεώργιο Λυκάκη από το Κουρτσαούση 
(Σπερχογεία) της Καλαμάτας. Από τα οκτώ πλοία που κατέπλευσαν στο λιμάνι του 
Νεοκάστρου υπό την ηγεσία του Αναστασίου Τσαμαδού πολλοί ναύτες βγήκαν να 
πολεμήσουν στη στεριά.

Για να κρατηθεί η Σφακτηρία σε ελληνικά χέρια έπρεπε να υποστηρίζεται από 
το Παλαιό Ναβαρίνο ή Παλαιόκαστρο. Για το λόγο αυτό στις 25 Μαρτίου2095 πήγε 
εκεί και εγκαταστάθηκε ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος με τριακόσιους2096 στρα-
τιώτες Αρκαδινούς (Τριφυλίους). Μαζί του ήταν και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης2097, 
ο οποίος προηγουμένως υπηρετούσε ως πολιτάρχης στην Κυπαρισσία, μετά δε από 
λίγες ημέρες τον έστειλαν μέσα στο φρούριο του Νεοκάστρου. 

Στις 27 Μαρτίου ο επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος2098 ανέφερε στο Γ. Κουντου-
ριώτη τα ακόλουθα: «Είναι τρεις ημέραι οπού εστρατοπεδεύθημεν εδώ εις το Παλια-
βαρίνον και αμέσως οι εχθροί ήλθαν κατ’ επάνω μας, πλήν δεν έγινε καμμία συμπλο-
κή, αλλ’ αμέσως οπισθοδρόμησαν, και φαίνεται ότι ήρχοντο διά να πιάσουν το Παλια-
βαρίνον, διά να τους χρησιμεύση εις τα σκοπούμενά των…». 

Ο Αναγνωσταράς2099 σε αναφορά του της 31 Μαρτίου για το Παλαιό Ναβαρί-
νο έγραψε: «…Αυτή τη θέση έστειλε ο εχθρός να την περιεργασθεί και να την πιάση 
διά να εμποδίση και την διά θαλάσσης με το φρούριον (Νεόκαστρο) κοινωνίαν μας, 
θεία όμως χάριτι επρόφθασεν ο Άγιος Μεθώνης με το αρκαδινόν και επιάσαμεν αυτήν 
την θέσιν, αφού ελακταρίσθη η καρδία μας μην προλάβη ο εχθρός. Μετέπειτα, ήλθεν 

επίτηδες άνθρωπον, και μας έφερε τετρακόσια κοιλά σιτάρι, δέκα χιλιάδες οκάδες αλεύρι και άλλα. Τα έχω 
απλήρωτα ακόμη…».

2093. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
2094. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825.
2095. ΓΑ Κ. Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 004 της 25 Μαρτίου 1825.
2096. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 78, έγγρ. 103 της 28 Μαρτίου 1825.
2097. Ο Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς, ό.π., σ. 148, γράφει ότι τον παρακίνησε ο Κατσής Μαυρομιχάλης 

να πάει στο Νεόκαστρο, όπου μπήκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (ό.π., σ. 150). Μ ι χ. Σ α κ ε λ -
λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 263.

2098. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 270 της 27 Μαρτίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 
004 της 25 Μαρτίου 1825.

2099. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 9, έγγρ. 294 της 31 Μαρτίου 1825. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, 
ό.π., σ. 263, όπου αναφέρεται ότι οι υπερασπιστές του Νεοκάστρου παρακαλούσαν να καταληφθεί το 
Παλαιόκαστρο από τους Έλληνες, για να μη γίνει ο αποκλεισμός τους στενότερος.
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τρεις φορές εναντίον μας εδώ, και τον απεδιώξαμεν κατησχυμένον θανατώνοντας με-
ρικούς από αυτούς…».

Στις 24 Απριλίου ο Αλ. Μαυροκορδάτος2100 έφθασε στο ελληνικό στρατόπεδο 
που ήταν στο Κεφαλάρι, το οποίο βρίσκεται δύο ώρες πίσω από τις Χώρες. Το βράδυ 
επισκέφθηκε το Παλαιό Ναβαρίνο, όπου συνάντησε τον επίσκοπο Μεθώνης Γρηγό-
ριο με Αρκαδινούς (Τριφύλιους). Είδε ακόμη τον Χατζηχρήστο, ο οποίος είχε μόνο 
300 στρατιώτες, διότι οι υπόλοιποι από το σώμα του δεν δέχθηκαν να τον ακολουθή-
σουν στο Παλαιό Ναβαρίνο και δεν μετακινήθηκαν από τις Χώρες. Εκεί, στις Χώρες, 
ήταν ακόμη ο Σκούρτης2101, ο Καρατάσος, ο Γ. Γιατράκος και άλλοι. Τα Πελοποννη-
σιακά στρατεύματα έμεναν στο Κεφαλάρι και οι αρχηγοί αυτών και των «ξενικών» 
στρατευμάτων δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός 
ότι οι στρατιώτες δεν συμμορφώνονταν πάντοτε με τις οδηγίες των αρχηγών τους κι 
όταν ήταν να εκτεθούν σε κίνδυνο, διαχώριζαν τη θέση τους και αποχωρούσαν.

Στις 25 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, οι εχθροί έκαναν γενική επίθεση και προ-
σπάθησαν στη μεν ξηρά να καταλάβουν το Παλαιό Ναβαρίνο, συγχρόνως δε να 
αποβιβάσουν στρατό στη Σφακτηρία, αλλά απέτυχαν και στους δύο σκοπούς τους. 
Η απόβαση στο νησί ματαιώθηκε κυρίως από την παρουσία του ελληνικού στόλου 
και οι εχθροί το βράδυ εκείνο στρατοπέδευσαν στη Γιάλοβα, που βρίσκεται νότια 
του Παλαιού Ναβαρίνου και στο Πετροχώρι που είναι βόρεια.

Την επομένη ημέρα, Κυριακή 26 Απριλίου, μια μοίρα του ελληνικού στόλου 
αποτελουμένη από οκτώ πλοία υπό τον Α. Τσαμαδό ήταν αραγμένη στον κόλπο 
τού Ναβαρίνου, ενώ η άλλη μοίρα, που την αποτελούσαν πολλά πλοία, βρέθηκε 
μακριά από τη Σφακτηρία λόγω της επικρατούσης θαλασσοταραχής και πολεμού-
σε εναντίον υπερτέρου αριθμού αιγυπτιακών πλοίων, πολλά των οποίων ήταν με-
γάλου εκτοπίσματος και δύναμης πυρός.

Στον κόλπο του Ναβαρίνου εισέπλευσαν 46 εχθρικά πλοία και άρχισαν να κα-
νονιοβολούν την ανατολική ακτή της Σφακτηρίας. Τρεις φρεγάτες φρουρούσαν το 
στόμιο του κόλπου για να παρεμποδίσουν την έξοδο των ελληνικών πλοίων.

Στις 11 το πρωί της 26ης Απριλίου μια δύναμη 2.000 Αιγυπτίων στρατιωτών υπό 
την ηγεσία του αρνησίθρησκου Σουλεϊμάν βέη (Σεβέ), με πενήντα πλοιάρια έκαναν 
απόβαση στην ανατολική ακτή της Σφακτηρίας2102, της οποίας ο προηγούμενος 
κανονιοβολισμός είχε διαλύσει την αμυντική τάξη των Ελλήνων και πέτυχαν μετά 
από πολύνεκρο πόλεμο τριών ωρών να πατήσουν το νησί, το οποίο υπεράσπιζαν χί-
λιοι περίπου Έλληνες.

2100. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 188.
2101. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 188. Ο Κυριάκος Σκούρτης από τις Χώρες 

πήγε στην Ανδρούσα.
2102. Ο Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 366, αναφέρει ότι η απόβαση έγινε στη δυτική ακτή προς 

το Ιόνιο Πέλαγος. (Το δεξιό μέρος της αιγυπτιακής παράταξης ήταν προς το στόμιο του κόλπου του 
Ναβαρίνου). 
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Από την περιγραφή της κατάληψης της Σφακτηρίας, που δίνει η εφημερίδα της 
Ύδρας2103 «Ο Φίλος του Νόμου», φαίνεται ότι η απόβαση έγινε στην ανατολική ακτή 
της νήσου: «...Αυτήν λοιπόν την ημέραν (26 Απριλίου) τα μεν χονδρά πλοία του έχθρού 
έμειναν έξω του κόλπου διά να αντισταθώσιν εις τον στόλον μας, 46 δε άλλα, μεταξύ 
των οποίων τρεις φρεγάται και τέσσαρες κορβέται, εισέπλευσαν, και παραταχθέντα με-
ταξύ του νησιδίου και της ξηράς, εκανονιοβόλουν αυτό αδιακόπως, ενώ τρεις φρεγάται 
εφύλαττον το στόμιον του λιμένος διά να εμποδίσωσι την έξοδον των ημετέρων πλοίων. 
Οι εχθροί άρχισαν να προσβάλουν το νησίδιον από το μέρος, όπου ήτον το αδυνατώ-
τερον κανονοστάσιον από τα τρία τα οποία είχε. Μία ώρα περίπου προ μεσημβρίας 50 
ένοπλοι βάρκαι του εχθρικού στόλου εφώρμησαν προς την  νήσον, και ενώ από το μέ-
ρος όπου ήτον ο καπιτάν Α. Τσαμαδός με τον χιλίαρχον Σταύρον Σαχίνην απεκρούσθη-
σαν αι βάρκαι του εχθρού με μεγάλην ζημίαν, από το άλλο μέρος έτρεψαν τους ημετέ-
ρους και ούτως οι περί τον καπιτάν Α. Τσαμαδόν ευρέθησαν περικυκλωμένοι από τους 
εχθρούς. Ο γενναιότατος ούτος καπιτάνος επληγώθη εις δύο μέρη μαχόμενος, ο δε χιλί-
αρχος Σταύρος Σαχίνης ορμήσας ξιφήρης εις το πλήθος των εχθρών ηφανίσθη...».   

Ο Ρομέι2104 περιέγραψε την κατάληψη της Σφακτηρίας με τα ακόλουθα : «…
Δύο χιλίαδες στρατιώται Αιγύπτιοι, οδηγούμενοι από τον αρνησίθρησκον Σουλεϊμάν 
Βέην, προστατευόμενον από το πυρ του Τουρκο-Αιγυπτιακού Στόλου, εκτύπησε χιλί-
ους περίπου Έλληνας, οι οποίοι υπεράσπιζον την νήσον, που είναι αντικρύ του Νεοκά-
στρου. Κατ’ αρχάς απεκρούσθησαν· αλλά ο αρνησίθρησκος επρόσταξε να σιμώσουν 
πολλά πλοία και να ρίχνουν ακατάπαυστα κανονιαίς κατά της Νήσου, και με αυτόν 
τον τρόπον ημπόρεσε να απατήση τους Έλληνας και να τους βάλη σε σύγχυσιν, οι 
οποίοι εκυριεύθησαν από φόβον και εδόθησαν εις φυγήν…».

Όταν εκδηλώθηκε η απόβαση των Αιγυπτίων στη Σφακτηρία, βρέθηκαν στο 
νησί ο Δημήτριος Σαχτούρης, φρούραρχος του Νεοκάστρου, ο Αναγνωσταράς με 
τους γαμπρούς του, ο Αλ. Μαυροκορδάτος, ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα και ο Ανα-
στάσιος Τσαμαδός με πολλούς Υδραίους ναύτες κ.ά.

Ο Νικόλαος Μπακόπουλος2105, από το Δάρα (Ντάρη) του νομού Αρκαδίας, σε 
αναφορά του έγραψε ότι στη Σφακτηρία ήσαν περίπου 800 Έλληνες, «…μη δυνη-
θέντες να βασταχθώμεν, εβιάσθημεν περί το γεύμα της αυτής ημέρας να απεράσω-
μεν ένδον της θαλάσσης εις τους Αβαρίνους, πνιγέντες εκ των ημετέρων μερικοί…». 
Ο Δημήτριος Τσόκρης που πολέμησε στη Σφακτηρία πέρασε στο Παλαιόκαστρο 
κολυμπώντας και διασώθηκε, όπως οι περισσότεροι.

Στην άμυνα της Σφακτηρίας σκοτώθηκε ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα. Ο Ανα-
γνωσταράς2106 τραυματίστηκε στο γόνατο από βλήμα κανονιού, ώστε δεν μπόρεσε 

2103. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 190 και Εφημ. Ύδρας «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ 
Ν ό μ ο υ». αριθ. φ. 113 της 1 Μαΐου 1825.

2104. Α ρ χ.  Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Α ,́ σ. 473-5. 
2105. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 79, έγγρ. της 4 Μαΐου 1825. 
2106. Σε αναφορά του γραμματέα της επαρχίας Ανδρούσας προς τον έπαρχόν του σημειώνεται: «...ο 
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να απομακρυνθεί, λόγω δε του σωματικού του βάρους στάθηκε αδύνατον να μετα-
φερθεί και τον κατέκοψαν οι Αιγύπτιοι στρατιώτες, ενώ ακούγονταν οι βρισιές που 
τους ξεστόμιζε. Ο Αναστάσιος Τσαμαδός δέχθηκε δύο τραύματα και δεν μπόρεσε 
να φθάσει στο πλοίο του «Άρης» και σκοτώθηκε, όπως ακόμη σκοτώθηκε και ο 
Σταύρος Σαχίνης και άλλοι περίπου εκατό Υδραίοι ναύτες.

Όπως έγραψε ο Ρομέι, εξήντα οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στη Μεθώνη. Μεταξύ 
αυτών ήταν ο Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος και ο Παναγιώτης Ιω. Καπετανά-
κης2107, ο οποίος αμύνθηκε αρχικά σε ένα σπήλαιο και τελικά παραδόθηκε. Τη διοί-
κηση του σώματος που είχε μαζί του ανέλαβε ο νεαρός αδελφός του Αντώνιος Ιω. 
Καπετανάκης2108.

Στο πλοίο «Άρης»2109 του Αναστασίου Τσαμαδού επιβιβάστηκαν ο Αλ. Μαυρο-
κορδάτος, ο φρούραρχος του Νεοκάστρου Δημήτριος Σαχτούρης κ.ά. Η απομά-
κρυνση του πλοίου αυτού από το λιμάνι του Ναβαρίνου μέσα από τα πολυάριθμα 
εχθρικά πλοία προξένησε το θαυμασμό ακόμη και των εχθρών. Ο Ρομέι2110 άκου-
σε τα κατορθώματα του «Αρη» από Αιγυπτίους και έγραψε σχετικά: «…Ένας ελ-
ληνικός δρόμων, ο ύστερος  από τα οκτώ, ευγήκε από το Ναβαρίνον και εκτυπήθη 
με περισσότερα από είκοσι εχθρικά, γολέτας, δρόμωνας και κορβέτας, αλλά με τόσον 
θάρρος και τόσην επιδεξιότητα, ώστε το εγκωμίαζαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, εκ των οποί-
ων εφόνευσε και επλήγωσε όχι ολίγους στρατιώτας και ναύτας. Κατά την πάλιν ένας 
τουρκικός δρόμων ετινάχθη εις τον αέρα και μία μεγάλη αιγυπτιακή γολέτα εκάη. Τα 
πληρώματα και των δύο εχάθησαν σχεδόν ολόκληρα, εκτός επτά ανθρώπων, οι οποίοι 
εσώθησαν αλλά μισοκαϋμένοι…». 

Για τον «Άρη»2111 αναφέρεται ακόμη: «...Το πλοίον τούτο εις την έξοδόν του εκυ-
βερνήθη από τους γενναιοτάτους Νικόλαον Βότσην και καπιτάν Δημήτριον Σαχτού-
ρην τον φρούραρχον του Νεοκάστρου, όστις κατά την χρείαν είχε μεταβή εις την νή-
σον την ημέραν της μάχης διά να ανταμώση τον καπιτάν Αναστάσιον Τσαμαδόν... εις 

εξοχώτατος Υπουργός των Πολεμικών Αναγνώστης Παπαγεωργίου απόθανεν ευκλεώς υπέρ της πατρίδος, 
εις την έφοδον των εχθρών εις το Νησάκι...». ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 66, έγγρ. 063 της 1 Μαΐου 1825. Η 
εφημερίδα της Αθήνας «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν», αριθ. φύλλ. 60 της 1 Μαΐου 1825 δίνει πληροφορίες 
που δεν είναι πλήρεις: «…Το νησί του Νεοκάστρου – Σφακτηρία – εκυριεύθη από τους Τούρκους, οπού 
εσκοτώθη ο γενναίος Καπ. Αναστάσης Τσαμαδός. Λέγουν ότι και μία γολέτα ευρεθείσα εκεί με τροφάς, να 
εκυριεύθη από τους Τούρκους…».

2107. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β, σ.  56-7, αναφέρει: «...Τότε ο μεν Τσώκρης και πολλοί άλ-
λοι ικανοί προς τούτο, κολυμβώντες εσώθησαν εις Παλαιόκαστρον· ο Καπετανάκης, γαμβρός του Αναγνω-
σταρά, μετά τινων άλλων καταφυγώντες εις τι σπήλαιον και αντιστάντες κατ’ αρχάς, παρεδόθησαν έπειτα ως 
αιχμάλωτοι...». Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 372. 

2108. Α. Χ. Ε. Β. Ε., φάκ. Αντ. Καπετανάκη, αριθ. εγγρ. 32043.
2109. Γρ η γ ο ρ ι ά δ η Ι. Ε τ ε ο κ λ ή, Η έξοδος του «Άρεως» – 26 Απριλίου 1825, Εκδ. «Ατθίς», 

Αθήναι 1975.
2110. Α ρ χ.  Δ. Ρ ώ μ α,  ό.π., τόμ. Α ,́ σ. 473.. 
2111. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 190 κ.ε. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Εσωτ., 

φάκ. 65, έγγρ. 231-2 της 29 Απριλίου 1825 κατά περιγραφή του επάρχου Κουτσουκμάνης (Μικρομάνης).
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τον καιρόν της ναυμαχίας μία γολέτα εχθρική κατελήφθη από το πυρ των κανονίων 
και εν βρίκιον κατεβυθίσθη...».

Μετά την πτώση της Σφακτηρίας οι απομείναντες στο Παλαιόκαστρο περιήλ-
θαν σε δεινή κατάσταση. Σε αναφορά του, της 2ας Μαΐου, ο Γεώργιος Γιατράκος2112 
ανέφερε: «…Οι εναποκλεισθέντες ιδικοί μας εις Αβαρίνους μας απέστειλαν έναν 
στρατιώτην διά να μας είπη την μεγάλην των αθλιότητα και στέρησίν των από τρο-
φάς και πολεμοφόδια και να κάμωμεν τα αδύνατα δυνατά διά να υπάγωμεν νυκτός με 
σινιάλον και με κρότον τουφεκίων να τους ελευθερώσωμεν. Όθεν ανελθόντες (συνελ-
θόντες;) εις εν άπαντες, είπομεν εις τους στρατιώτας μας, όστις πιστεύει εις Χριστόν 
και είναι τω όντι πατριώτης ας μας ακολουθήση, διά να υπάγωμεν να εβγάλωμεν τους 
αδελφούς μας κινδυνεύοντας από τους Αβαρίνους και όστις το εναντίον ας καθίση.

»Εκινήθημεν λοιπόν περί τας δέκα ώρας της ημέρας έως πεντακόσιοι τον αριθμόν, 
αλλ’ αφού εσκοτείνιασε, άλλοι μεν έμνεισκον καθ’ οδόν και άλλοι εκρύπτοντο τήδε 
κακείσε, ώστε κατήντησε να απομείνουν πενήντα, με τους οποίους μη ημπορώντας 
να υπάγω πλησίον των ταμπουρίων του εχθρού και υποπτευθείς μήπως και ήθελε μεί-
νουν εις την επιούσαν ημέραν οι εις Αβαρίνους αποκλεισμένοι και συλληφθώσιν από 
τον εχθρόν, απεφάσισα με εκείνους τους πολλά ολίγους και τον εκτύπησα από τας 
πλάτας και ρίπτοντας μίαν μπαταρίαν, εδειλίασαν οι εχθροί και έσβησαν τας φωτίας 
οπού είχον κάμει. Αλλ’ οι δικοί μας πτοηθέντες δεν απεφάσισαν να εξέλθουν τότε, μό-
νον ρίπτοντες τουφέκια εφώναζαν αδιάκοπα· μερικοί δε των αποκλεισμένων ορμήσα-
ντες κατά του εχθρού εξήλθον αβλαβείς· οι λοιποί όμως από την δειλίαν των εμβήκαν 
εις την λίμνην και ούτως εγύρισαν οπίσω, όπου ήτον και πρότερον· και εξ αιτίας αυ-
τών εσυλλήφθη από τους εχθρούς και ο Χ΄́ Χρήστος. Εν τοσούτω οι επιστρέψαντες εις 
τους Αβαρίνους την αύριον προσεκύνησαν τω εχθρώ…». 

Ο Ν. Μπακόπουλος2113 δεν επιβεβαιώνει το Γ. Γιατράκο για συνεννόηση με τους 
έξω και έγραψε σε αναφορά του: «…απεφασίσαμεν να εισπηδήσωμεν διά νυκτός επί 
των εχθρών, ώστε να διασωθώμεν ή να αποθάνομεν τιμίως…». Οι εχθροί τους πυρο-
βόλησαν και από αυτούς άλλοι προχώρησαν και σώθηκαν περίπου 400, ενώ οι υπό-
λοιποι, γύρισαν πίσω στο φρούριο. Κατά την έξοδο σκοτώθηκαν μερικοί, ενώ όσοι 
ήταν έφιπποι βούλιαξαν τα άλογά τους στα βαλτόνερα και αιχμαλωτίστηκαν2114, 
όπως ο Γρηγόριος Μεθώνης, ο Χατζηχρήστος, ο Σωτ. Βάρβογλης από την Τριπολι-
τσά, ο Αλέξανδρος Δουράκης2115 από την Καστάνια του Λεύκτρου και τέσσερις ακό-
μη Μανιάτες2116, ενώ ο Γεώργιος Μπηλίδας από τη Δημητσάνα σκοτώθηκε.

2112. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 015 της 2 Μαΐου 1825.
2113. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 79, έγγρ. της 4 Μαΐου 1825.
2114. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 66, έγγρ. 063 της 1 Μαΐου 1825.
2115. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 160, έγγρ. 146 της 27 Φεβρουαρίου 1826. Για τον Αλέξανδρο Δουράκη, που 

ήταν κουνιάδος του Διονυσίου Μούρτζινου, έγιναν πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες για ανταλλαγή. Α. Ε. 
Π., βιβλ. 7, σ. 449, συνεδρίαση της Βουλής της 27 Φεβρουαρίου 1826. 

2116. Α ρ χ. Δ. Ρ ώ μ α, τόμ. Β ,́ σ. 474. 
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Όσοι έμειναν στο Παλαιόκαστρο, που υπολογίστηκαν2117 σε χίλιους εκατόν είκοσι, 
δεν είχαν άλλη διέξοδο παρά να δεχθούν την προσφορά του Ιμπραήμ να παραδώσουν 
τα όπλα και τα χρήματα που έφεραν μαζί τους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Από το γραμματέα της επαρχίας Ανδρούσας2118 έχουμε τις ακόλουθες πληρο-
φορίες: «...Σας ειδοποιώ ότι όλοι οι εν Ναβαρίνω πολιορκούμενοι από τους εχθρούς, 
διά έλλειψιν τροφών και πολεμεφοδίων επαραδόθησαν εις την διάκρισιν των αράπη-
δων. Και λαβόντες τους, έλαβον και όλα τα όπλα τους και μετρητά όσα είχεν ο κα-
θείς, παίρνοντάς τους και τα τζαρούχια τους, διά την έλλειψιν υποδημάτων που έχει 
το στρατόπεδόν τους...».

Η περιοδεία του Γ. Κουντουριώτη

Ένα από τα πλέον ατυχή γεγονότα της ελληνικής επανάστασης του ’21 υπήρξε 
η ανάθεση στο Γεώργιο Κουντουριώτη της αρχηγίας της εκστρατείας για την αντι-
μετώπιση των αιγυπτιακών δυνάμεων, τα οποία είχαν αποβιβαστεί στη Μεθώνη. Οι 
λόγοι που ώθησαν σε αυτήν την ολέθρια απόφαση, δεν ήταν άλλοι παρά να παρα-
γκωνιστεί ο Ιω. Κωλέττης, μετά από την πετυχημένη αρχηγία των στρατευμάτων 
που καταπάτησαν το Μοριά, με σκοπό την πολιτική του αποδυνάμωση. Την επι-
βουλή εναντίον του Κωλέττη επινόησε ο Α. Μαυροκορδάτος.

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού2119 κράτησε για να διαχειρισθεί ανεξέλεγκτα όλα 
τα χρήματα του Εθνικού Ταμείου, ανερχόμενα στο ποσόν του 1.600.000 γρασίων. 
Με την ενέργειά του αυτή άφησε το Ταμείο τελείως άδειο και ανήμπορο να καλύ-
ψει τις δημιουργούμενες ανάγκες από τη σύσταση στρατοπέδων στο Μεσσηνιακό 
κόλπο. Δεν έφθανε αυτό, αλλά όρισε στρατιωτικό αρχηγό τον Υδραίο πλοίαρχο και 
ανίδεο του πολέμου Κυριάκο Σκούρτη2120, ο οποίος έφθασε στο Φουρτζί στις 11 
Μαρτίου. 

Καθυστέρησε να ξεκινήσει ο Γ. Κουντουριώτης από το Ναύπλιο μέχρι τις 15 
Μαρτίου και ακόμη χρονοτρίβησε στην Τρίπολη, επικαλούμενος ασθένεια. Επειδή 
από παντού ακούγονταν προτρεπτικές φωνές, που τον παρακινούσαν να σπεύσει 
στο στρατόπεδο2121, στις 25 Φεβρουαρίου όρισε προσωρινό αντικαταστάτη του τον 

2117. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Εσωτ., φάκ. 57, έγγρ. 074 της 29 Απριλίου 1825. 
2118. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 66, έγγρ. 063 της 1 Μαΐου 1825.
2119. Βλέπε αναλυτικά την «εκστρατεία» του Γ. Κουντουριώτη στου Κ . Λ . Κ ο τ σ ώ ν η , Η «Εκ-

στρατεία» του Γ. Κουντουριώτη στη Μεσσηνία (Μάρτιος-Απρίλιος 1825), Πρακτικά Γ  ́Διεθνούς Συνε-
δρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Γ ,́ σ. 274, που αναδημοσιεύεται στου ιδίου «Ο Ιμπραήμ στην 
Πελοπόννησο», Αθήναι 1999, σ. 74, δηλώθηκαν όμως 1.400.000 γρόσια. Σε επιστολή του Γ. Κουντουριώ-
τη στον αδελφό του Λάζαρο σημειώνεται: «…Το ταμείον πάσχει παντελή αχρηματίαν, επειδή απεφάσισα να 
παραλάβω διά την εκστρατείαν των Πατρών εν μιλλιόνιον εξακοσίας χιλιάδας γρόσια, τα οποία και παρέλα-
βον εις την οικίαν μου…». Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Η ,́ σ. 385. 

2120. Α. Λ ι γ ν ο ύ,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 217-9. 
2121. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 165 και βιβλ. 8, σσ. 144, 161-2, 173-4, 181, 185.
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Υπουργό των Πολεμικών Χρήστο Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταρά. Όπως αναφέρ-
θηκε ο Υπουργός των Πολεμικών πήγε τελείως ανεφοδίαστος από τρόφιμα, πυρο-
μαχικά και χρήματα2122. Αρρώστησε και αυτός και για αρκετές ημέρες περέμεινε 
σε ένα πλοίο και δεν μπόρεσε να συνεργασθεί με τους αρχηγούς, κυρίως των «ξε-
νικών» πολεμικών σωμάτων. Πιθανή αιτία ήταν ότι δήλωναν υπερδιπλάσιο αριθμό 
στρατιωτών από αυτούς που είχαν και δεν δέχθηκαν έλεγχο, δηλαδή καταμέτρηση 
των στρατευμάτων τους. 

Όταν τέλος στις 5 Απριλίου έφθασε ο Πρόεδρος στη Σκάλα της Μεσσηνίας, 
δεν πρόσφερε καμία υπηρεσία κυρίως για τη συνεργασία των οπλαρχηγών και τον 
συντονισμό των πολεμικών ενεργειών τους. Εξέφρασε όμως την αισιοδοξία του, 
γράφοντας στη Διοίκηση2123: «…ελπίζω ογλήγορα να σας χαροποιήσω με τον αφα-
νισμόν του εχθρού…». Από εκεί δεν έκανε κάποια ενέργεια, συνεργάστηκε μόνο με 
τον Κυριάκο Σκούρτη, τον αρχηγό των στρατευμάτων που ήταν στρατοπεδευμέ-
να στο Φουρτζί. Αν μέχρις εκείνον τον καιρό οι οπλαρχηγοί διαφωνούσαν μεταξύ 
τους, στο πολεμικό συμβούλιο που έγινε πριν από τη μάχη, ο Κυρ. Σκούρτης τους 
έκανε να συμφωνήσουν μόνο σε ένα, στο να τον περιπαίζουν2124 όλοι ανεξαιρέτως 
ως άσχετο. Αποτέλεσμα η άτυχη μάχη στο Φουρτζί-Κρεμμύδια και η διάλυση του 
στρατοπέδου που ακολούθησε.

Ο Γ. Κουντουριώτης2125 ίσως κατανόησε το λάθος του, να αναλάβει την ηγεσία 
μιας εκστρατείας, για την οποία ήταν τελείως ακατάλληλος και στις 11 Απριλίου 
έγραψε στον αδελφό του Λάζαρο: «…Πόσον εμετανόησα διότι επεφορτίσθην την εκ-
στρατείαν τούτην ημπορείς να το συμπεράνης· αλλ’ η μετάνοια δεν οφελεί…».

Το κύρος τής εξουσίας είχε πλέον ξεθωριάσει. Όταν ο Γεώργιος Κουντουριώ-
της2126 ζήτησε από τα Ρουμελιώτικα στρατεύματα να παραμείνουν ακόμη για δεκα-
πέντε ημέρες στην Πελοπόννησο, του το απέκλεισαν κατηγορηματικά. Έντρομος 
μήπως αιχμαλωτισθεί2127 από τους πολιτικούς του αντιπάλους, για να ελευθερω-
θούν οι έγκλειστοι της Ύδρας, κατέφυγε στις 18 Απριλίου στην Καλαμάτα και μετά 
δύο ημέρες σε ένα καράβι στο Αλμυρό2128. Αλλά και εκεί δεν στάθηκε πολύ, διότι 
θα του ζητούσαν οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί να τους δώσει τα χρήματα, που τους 
είχε υποσχεθεί η Διοίκηση, στην προσπάθειά της να τους χρησιμοποιήσει για να 
επιβληθεί των πολιτικών αντιπάλων της2129.

2122. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 68, έγγρ. 134 της 6 Μαρτίου 1825.
2123. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 304.
2124. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 260.
2125. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 318.
2126. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 323.
2127. Περί του σχεδίου αιχμαλωσίας βλέπε: Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 367 και Ν ι κ. 

Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 275-6.
2128. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 374-6. 
2129. Οι Ρουμελιώτες ζητούσαν χρήματα. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 417-9.
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Στις 22 Απριλίου ο Μαυροκορδάτος2130 έφυγε από το Αλμυρό, όπου είχε συ-
νάντηση με τον Γ. Κουντουριώτη, και πήγε στο Νησί (Μεσσήνη). Εκεί συνάντησε 
τον Πετρόμπεη. Αυτός προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει τον Γ. Κουντουριώτη στο 
στρατόπεδο, που ήταν στις Χώρες. Ο Μαυροκορδάτος όμως, σαν Φαναριώτης ει-
δικός στις διαβολές, θεώρησε την προθυμία του Πετρόμπεη ύποπτη και ειδοποίησε 
σχετικά τον Κουντουριώτη να μη δεχθεί.

Μια εκστρατεία, η οποία ευαγγελιζόταν τη σωτηρία της πατρίδος, τον εφοδια-
σμό των στρατευμάτων, την ομόνοια και τον συντονισμό των αρχηγών των πολεμι-
κών σωμάτων για τη συντριβή του εχθρού, έληξε άδοξα. Αρκετοί και από αυτούς, 
μερικοί αξιόλογοι, έγραψαν στον Κουντουριώτη λόγια μεγάλα και προτρεπτικά να 
πάει στο στρατόπεδο2131, που δεν μπορεί κανείς να διακρίνει, αν έκρυβαν ανεδαφι-
κές ελπίδες σωτηρίας της πατρίδας ή αν στόχευαν στη χαμερπή κολακεία, όταν τον 
αποκαλούσαν «Μωυσή» κ.ά.

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού πληροφορήθηκε από κοντά τις αποτυχίες των 
Ελλήνων και πήρε το δρόμο του γυρισμού από το Αλμυρό. Χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση όρισε αρχηγό τού Μεσσηνιακού κόλπου τον Πετρόμπεη Μαυρομιχά-
λη2132, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε κατορθώσει εκεί κάτι το αξιόλογο, βασανιζόμε-
νος και αυτός από «ποδαλγία».  

Ο Πετρόμπεης υπήρξε αγνός πατριώτης και πρόθυμος για θυσία, αλλά δεν 
είχε ικανότητες στρατηγού. Η Διοίκηση δεν δίστασε στις 11 Απριλίου να του δώσει 
50.000 γρόσια2133, για να στρατολογήσει δύο χιλιάδες Μανιάτες και να βοηθήσει τους 
πολιορκημένους στο Νεόκαστρο. Δεν έγινε όμως η παρουσία του αισθητή στους 
εχθρούς και ουσιαστικά απέτυχε. Συγκέντρωσε κοντά του όλους τους σημαντικούς 

2130. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 350.
2131. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 196 και ό.π., σ. 218. Ε μ μ.  Π ρ ω τ ο -

ψ ά λ τ η, Ιστ. Αρχ. Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Αθήναι 1978, τόμ. Δ ,́ σ. 124.
2132. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 11, έγγρ. 013 της 1 Μαΐου 1825 και Α. Λ ι γ ν ο ύ,  Αρχ. Λ. και 

Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 417. 
2133. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 212.  Στις 13 Απριλίου 1825 συζητήθηκε στη Βουλή. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, 

Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 17, έγγρ. 1474. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ 86, έγγρ. 123 της 6 Μαΐου 1825. Αν υπολογίσουμε 
ότι ο μισθός του κάθε στρατιώτη ήταν 30 γρόσια το μήνα, τα χρήματα που του έστειλαν ήταν ανεπαρκή, 
διότι οι στρατιώτες επί πλέον είχαν ανάγκη και από τροφή. Στις 16 Μαΐου από το στρατόπεδο της Φρου-
τζάλας (Θουρίας) ο Πετρόμπεης, ο Δ. Μούρτζινος, ο Ν. Χρηστέας, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, ο Γαλάνης 
Κουμουνδουράκης, ο Χριστόδουλος Καπετανάκης, ο Πανάγος Στρατάκης-Κυβέλος, ο Θωμάς Βενετσα-
νάκης και ο Παναγιωτάκης Δουράκης αναφέρθηκαν στη Διοίκηση «για τη δυσαρέσκεια των στρατιωτών, 
οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν σταλεί αρκετά χρήματα και τους τα κρατούμε… Σ. Διοίκησις! Αν είναι βάσις ότι 
αι 50 και 15 χιλιάδες, αι οποίαι εστάλθησαν εις χείρας του Εκλαμπρ. Πετρόμπεη ήσαν αρκεταί διά να εκστρα-
τεύση και οικονομηθή άπασα η Σπάρτη αδύνατον, καθότι αι άνω χιλιάδαι, αφ’ ης ώρας άρχισαν να εκκινούν 
οι Σπαρτιάται οίτινες έως σήμερον είναι συνηγμένοι επέκεινα των τριών χιλιάδων και ακολούθως έρχονται 
και άλλαι δύο χιλ., εξοδεύθησαν εις την δοθείσαν προπληρωμήν μισθών και εις τα καθημερινά σιτηρέσια και 
εις άλλας ανάγκας, και εκτός τούτων εξοδεύει και όσα έκαστος δύναται εξ ιδίων του…». Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 89, 
έγγρ. 161 της 16 Μαΐου 1825. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 317.
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κληρικούς και πολεμικούς ηγέτες της Μάνης, αλλά δεν τους ακολούθησε ο λαός της 
Μάνης. Δεν απέκτησε σε εκείνη την περίπτωση μεγάλο και αξιόμαχο στράτευμα και 
δεν παρενόχλησε διόλου τον Ιμπραήμ. Αναλαμβάνοντας ο Πετρόμπεης την αρχηγία 
του Μεσσηνιακού κόλπου, όπως θα δούμε, στρατοπέδευσε στο Κουτήφαρη της Αν-
δρούσας και μικρή ήταν η βοήθεια που έστειλε στο Γρηγόριο Δικαίο στο Μανιάκι. 

Αργότερα ο Πετρόμπεης πήγε στην Καλαμάτα, και όταν πλησίασε ο αιγυπτιακός 
στρατός, η πόλη εγκαταλείφθηκε αμαχητί. Αιτία της διάλυσης ήταν η ασυμφωνία 
μεταξύ ηγέτη, οπλαρχηγών και στρατιωτών. Ο ίδιος ήθελε να προβάλουν άμυνα στην 
Καλαμάτα, για να μην παραδοθεί η πόλη στον εχθρό και στην καταστροφή που θα 
ακολουθούσε. Όπως όμως θα δούμε, δεν εισακούστηκε και ίσως δικαίως, από τους 
άλλους αρχηγούς, ιδιαίτερα δε από τους στρατιώτες. Η πόλη της Καλαμάτας δεν 
προσφερόταν για άμυνα, διότι θα την περικύκλωνε το εχθρικό ίππικό και θα απέ-
κοπτε την επικοινωνία της με τη Μάνη. Άλλωστε η εποχή που ο Μπέης της Μάνης 
μπορούσε να ενθουσιάζει και να ξεσηκώνει τους Μανιάτες είχε περάσει οριστικά.

Φαίνεται ότι εκείνον τον καιρό το πολιτικό πάθος και ο έρωτας για την εξουσία 
τύφλωνε τους άρχοντες της χώρας και δεν διέκριναν ότι  ο μοναδικός που μπορού-
σε ακόμη να έχει κάποια επιρροή στο λαό και την απαιτουμένη στρατηγική ικα-
νότητα ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αντί να τον αποφυλακίσουν αμέσως για 
να ηγηθεί του πολέμου εναντίον των Αιγυπτίων, άφησαν να περάσει ο καιρός, να 
συγκεντρώσει ο Ιμπραήμ μεγάλες δυνάμεις και να καταρρακωθεί το ηθικό των Ελ-
λήνων από τις επανειλημμένες στρατιωτικές αποτυχίες τους. Έπρεπε να δοκιμα-
σθούν όλοι οι άλλοι, που δεν είχαν την στρατηγική ικανότητα του Κολοκοτρώνη, οι 
οποίοι όμως δεν θα είχαν και την πρόθεση να τους εξώσουν από την εξουσία.

Όταν στις 29 Απριλίου έφυγε από το Αλμυρό ο Γ. Κουντουριώτης και πληροφο-
ρήθηκε ο Πετρόμπεης2134 ότι αιτία ήταν ο φόβος της απαγωγής του, του έγραψε πι-
κραμένος ένα γράμμα ότι, αφού βρισκόταν στη Μάνη και μάλιστα κοντά στη δική 
του κατοικία στις Κιτριές, δεν έπρεπε να φοβάται. Τον έδιωξε όμως ο φόβος της 
αποτυχίας που έφερε μαζί του, ίσως ακόμη και οι διαβολές του Α. Μαυροκορδά-
του, που του συνέστησε να μη πάει στον Πετρόμπεη.

Οι επιτυχίες του Ιμπραήμ στη Σφακτηρία και το Παλαιόκαστρο επέφεραν την 
οριστική διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου, που ήταν στις Χώρες. Ο Καρατά-
σος, ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης, ο Αγγελής Γάτσος, ο Χριστόδουλος Ποριώτης, 
τα υπολείμματα από το σώμα του Χατζηχρήστου κ.ά. έφυγαν από το στρατό-

2134. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 415, όπου αναφέρεται ότι έγραψε ο 
Πετρόμπεης: «…Τούτο Εκλαμπρότατε με ετάραξε πολύ. Εάν ευρίσκεσθε εις κανένα άλλο μέρος της Πελο-
ποννήσου, ίσως είχετε λόγον να υποπτεύσετε τοιούτον παράνομον κίνημα από τους Πελοποννησίους· εις Αλ-
μυρόν όμως, εις γην Σπαρτιατικήν, και μάλιστα πλησίον της Μαυρομιχαλικής εστίας, έχετε λάθος και άδικον 
μεγάλον και να συλλογισθείτε τοιούτον τι. Εις την Σπάρτην εχθροί αυτής κατέφυγον κατατρεγμένοι και δεν 
παρεδίδοντο, μήτε κακοπάθαινον…». Να σημειωθεί ακόμη ότι στο Αλμυρό ο Γ. Κουντουριώτης έδωσε στο 
Σταυριανό Καπετανάκη 1.000 γρόσια, έναντι των όσων είχε να λαμβάνει από στρατιωτικούς μισθούς. Γ Α 
Κ, Μικρές Συλλ., Κ 96, στις παρατηρήσεις της έκθεσης εκδουλεύσεων του 1833. 
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πεδο2135 του Μεσσηνιακού κόλπου. Έμειναν εκεί γύρω μόνο οι Πελοποννήσιοι, ο 
Πετρόμπεης με τους Μανιάτες, το σώμα των Αρκαδίων (Τριφυλίων), ο Νικήτας 
Φλέσσας και ο Παναγιώτης Κεφάλας. Αντίθετα γύρισε στο Μυστρά ο Γεώργιος 
Γιατράκος και τον ακολούθησε ο μέχρι τότε αρχηγός τού στρατεύματος Κυριά-
κος Σκούρτης2136, ο οποίος από εκεί σε αναφορά του στο Εκτελεστικό σώμα έγρα-
ψε τα ακόλουθα: «Δεν λείπω από το να σας φανερώσω τα εδώ τρέχοντα, ότι όσα 
στρατεύματα είμεθα εις Χώρες όλοι εσκορπίσαμε και ήλθαμε εις Ναζήρι (Εύα) τόσον 
εγώ ωσάν και ο στ. Γιατράκος· ο δε στ. Νικήτας Φλέσσας και ο στ. Κεφάλας εσκόρπι-
σαν2137. Όντας εις Ναζήρι έλαβον μίαν διαταγήν από τον εκλ. Πρόεδρον διά να υπάγω 
εις αντάμωσίν του εις Αλμυρόν· επήγαμεν λοιπόν εις το Νησί ομού με τον στρατηγόν 
Γιατράκον· Ανταμώσαντες τον εκλαμπρότατον Πέτρον Μαυρομιχάλην μανθάνομεν 
εις Νησί τον μισευμόν (αναχώρηση) του Προέδρου. Εσυνομιλήσαμε διά τα ακολου-
θησόμενα παρακαλώντας και τον στ. Καρατάσον δια να σταθή, αυτός όμως έφυγε, 
υπήγον μαζί του και μερικοί στρατιώται εδικοί μου Ρουμελιώται. Άλλοι λοιπόν εδικοί 
μου στρατιώται πρότερον έφυγαν, ως γνωστόν σας, και έως ότου να γυρίσω εις Ναζήρι 
έφυγον όλοι οι στρατιώται μου… τι ήθελον κάμει λοιπόν με τους ολίγους μεινεμένους 
στρατιώτας;… Τούτων όλων τρεχόντων, επειδή και εμείναμεν μόνοι μας μετά του στρ. 
Γιατράκου, ήλθαμε μαζί εις τον Μυστρά, και αύριον θέλομεν έλθει εις Ναύπλιον…».

Όπως φαίνεται από την ανωτέρω επιστολή τον Γεώργιο Γιατράκο και τον Κ. 
Σκούρτη, εγκατέλειψαν οι στρατιώτες τους, και τελικά αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν στο Μυστρά. Ίσως άδικα κυκλοφόρησαν φήμες δυσμενείς για τον Γιατράκο, 
που γράφτηκαν από το Μούρτζινο2138, ότι «πεισματικά» αναχώρησε.

Η παράδοση του Νεοκάστρου

Σε προηγούμενα κεφάλαια έγινε λόγος για την προοδευτική επέκταση των δυ-
νάμεων του Ιμπραήμ, ώστε το Νεόκαστρο να αποκλεισθεί τελείως και από τη στε-
ριά και από τη θάλασσα. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί, ο φόβος κατάρρευσης του 
τείχους και ως επακόλουθο ο κίνδυνος εφόδου των Αιγυπτίων αποτελούσαν απει-

2135. Στις 2 Μαΐου τους συνάντησε ο Γρηγόριος Δικαίος στην Τρίπολη. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 
060 της 2 Μαΐου 1825.

2136. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., σ. 414-5.
2137. Ο Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 351, αναφέρει ότι τα Πελοποννησιακά στρατεύματα ήταν 

στο Κεφαλάρι που βρίσκεται δύο ώρες πίσω από τις Χώρες
2138. Ο Δ. Μούρτζινος έγραψε στο γιό τού Παν. Γιατράκου τα ακόλουθα: «…Το φέρσιμο όμως οπού 

έκαμε ο θείος σου και αδελφός μου καπετάν Γιωργάκης (Γιατράκος), οπού με πείσμα ανεχώρησε με τους 
στρατιώτας του από τα αυτόθι, επροξένησε πολύ κακό, και δεν ήτον ίδιόν του να ακολουθήση τοιούτης λο-
γής, διότι έκοψε τα χέρια των λοιπών στρατιωτών της Πελοποννήσου με την αυτήν αδιαφορίαν οπού έδειξεν, 
ο λαός όμως βοά καταπάνω του και ο Θεός να του το πάη εις καλόν, τί να ειπώ και εγώ πλέον δεν ηξεύρω…». 
ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 06 (αρχ. Γιατράκου), έγγρ. 500 της 8 Μαΐου 1825. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Για-
τράκοι, ό.π., τόμ. Β ,́ έγγρ.  524 (500), σ. 167.
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λές υφιστάμενες από μακρού χρόνου. Όπως ανέφερε ο Γ. Γιατράκος2139 στο φρού-
ριο τα τρόφιμα ήταν περιορισμένα, ιδιαίτερα όμως το νερό τελείωνε και ελπίδες 
για βοήθεια από έξω δεν υπήρχαν. Οι λύσεις ήταν δύο, θα προτιμούσαν την έξοδο ή 
τη συνθηκολόγηση; Στη λύση της εξόδου εμπόδιο στέκονταν οι 200 τραυματίες και 
άρρωστοι, που θα σφάζονταν από τη λύσσα των νικητών.

Ο Ιμπραήμ δεν ήθελε να αποκαλύψει τις αληθινές προθέσεις του για το μέλλον 
της Πελοποννήσου και των κατοίκων της2140, γι’ αυτό φερόταν με υποκριτικό προ-
σωπείο ανθρωπισμού. Στους αποκλεισμένους του Παλαιού Ναυαρίνου συνέστησε 
να παραδώσουν τα όπλα και να γυρίσουν στις δουλειές τους και δεν θα είχαν να 
φοβούνται τίποτε2141. 

Εξ ίσου υποκριτική ήταν η Διοίκηση2142, που έγραψε την 1 Μαΐου  στους στρα-
τιωτικούς αρχηγούς τους ευρισκομένους έξω του Νεοκάστρου, οι οποίοι έφευγαν 
από το Μοριά: «…Σήμερον αύριον σας προφθάνει με ικανάς δυνάμεις ο Υπουργός 
των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος και ο Στρατηγός Κολλιόπουλος και πολλοί άλλοι, 
καθώς θέλετε πληροφορηθεί από τον άνθρωπον οπού σας φέρει την παρούσαν. Αν ο 
στόλος μας από το άλλο μέρος θέλει κινηθεί εναντίον του εχθρικού στόλου τον κάμει 
να απομακρυνθή από τα νερά του Νεοκάστρου και να λάβουν πάλιν τα πλοία μας την 
κυριότητα της θαλάσσης, το φρούριον δεν τρέχει κανένα κίνδυνον… κατορθώσετε να 
στείλετε γράμμα εις τους εν τω φρουρίω, διά να τους εμψυχώσετε, ιδεάζοντές τους τα 
μέτρα οπού έλαβεν η Διοίκησις και παρακινούντες τους να σταθούν με την ευψυχίαν, 
βεβαιωμένοι ότι τους πηγαίνει και διά ξηράς και διά θαλάσσης βοήθεια…».

Από την επαρχία Αρκαδίας (Τριφυλίας) πήγε στη Διοίκηση ο Αλέξης Χ΄́ Μα-
νούσης2143 και υπέβαλε  αναφορά στις 2 Μαΐου, με την οποία διεκτραγωδούσε την 

2139. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 089 της 15 Μαΐου 1825, όπου αναφέρεται η αιτία της συνθηκολόγη-
σης αντί της εξόδου: «…αλλ’ επειδή οι εν τω φρουρίω λαβωμένοι και άρρωστοι όντες υπέρ τους 200 άρχισαν 
να θρηνολογούν εμπόδισαν αυτούς…».

2140. Σκοπός του Ιμπραήμ ήταν να μεταφέρει τους κατοίκους του Μοριά στην Αίγυπτο και να εγκα-
ταστήσει στην Πελοπόννησο φελλάχους (ιθαγενείς Αγύπτιους αγρότες). Ο Ρομέι συνάντησε στη Με-
θώνη τον Ιωάννη Κορφιωτάκη και του συνέστησε τα ακόλουθα: «…με είπεν ιδιαιτέρως ότι να αναγγείλω 
προς την Σ. Διοίκησιν και προς τους κατοίκους εν γένει, ότι το σχέδιον του Πασσά είναι το να υποσχεθή 
κολακευτικώς και να κάμη διά της δολιότητος την έκτασίν του, έως ότου να λάβη παρ’ ημών τα όπλα και 
τότε εμάς μεν να μετακομίση εις Αίγυπτον, απ’ εκεί δε να φέρη Άραβας διά να κατοικήσουν. Όθεν τινάς να 
μην πλανείται και κλίνει εις τους απατηλούς λόγους του…». Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 
18, έγγρ.1631 της 12 Μαΐου 1825.

2141. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Εσωτ., φάκ. 57, έγγρ. 74 της 29 Απριλίου 1825, «…πηγαίνετε κακό-
μοιροι ραγιάδες και πιάστε τη δουλειά σας, προσκυνήστε και δεν θέλει πειράξω κανέναν..».

2142. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 008 της 1 Μαΐου 1825. Ο Γρηγόριος Δικαίος, στις 2 Μαΐου, συνά-
ντησε στην Τρίπολη τα αποχωρούντα στρατιωτικά σώματα: «Σήμερον περί τας 6 ώρας έφθασαν ενταύθα 
όλα τα σώματα των Ηπειρωτών του Καρατάσου, Βάσιου, Γάτζου, Ποριώτη, του Χ΄́ Χρήστου καί τινα άλ-
λων, αφήσαντες τον Μεσσηνιακόν κόλπον και το στρατόπεδον του Νεοκάστρου έρημον όλως διόλου…». 
ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 060 της 2 Μαΐου 1825.

2143. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 063 της 2 Μαΐου 1825. 
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κατάσταση του Νεοκάστρου και συνιστούσε βιαία στρατολογία, την οποία τελικά 
επέβαλε το Εκτελεστικό2144 στις 3 Μαΐου και έγραψε ακόμη: «…Το Νεόκαστρον 
ήδη, αφού εκυριεύθησαν οι Παλαιοί Ναβαρίνοι και το Νησί (Σφακτηρία), κτυπάται 
πανταχόθεν και είναι εκτεθειμένον εις τον μεγαλώτατον κίνδυνον, τα ελληνικά στρα-
τεύματα, όσα εκείσε διαμένουν, κατήντησαν περίφοβα και εις ανωμαλίαν, αφού μά-
λιστα εις τόσας μάχας ατύχησαν με σημαντικήν φθοράν των. Αι ατυχίαι αυταί δεν 
προήλθον από απειρίαν πολέμου ή από ανανδρίαν των Ελλήνων, αλλά προήλθον μό-
νον και μόνον διότι οσάκις εσυγκροτήθη μάχη, εσυγκροτήθη κατά βούλησιν μερικήν, 
χωρίς συγκατάθεσιν και συνδρομήν γενική και χωρίς να προηγηθεί σχέδιον αρχηγού 
επειδή δεν υπόκειται ο είς εις τον άλλον…».

Το ηθικό των πολιορκημένων, μετά από τόσες ελληνικές ήττες, ήταν καταρρα-
κωμένο. Βλέποντας ότι οι τροφές ήταν λιγοστές, το νερό έλειπε, τα πυρομαχικά 
τελείωναν, δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας. Ο Φωτάκος2145 γράφει: «...Απελπισθέντες 
λοιπόν ωρκίζοντο δύο δύο, και ούτως εφόνευε ο ένας τον άλλον, και απεφάσισαν να 
φονευθούν αμοιβαίως έως ενός. Τούτο δε ιδόντες οι Δ. Τσώκρης, ο γαμβρός του Ανα-
γνωσταρά Γιαννέας Καπετανάκης, ο Τσανέτος Χριστόπουλος και άλλοι πολλοί καπε-
ταναίοι έπεσαν εις το μέσον των φονευομένων στρατιωτών, και με πολλούς λόγους 
παρακλητικούς, τους εμπόδισαν...».

Ο Ιω. Μακρυγιάννης2146 αναφέρει ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης2147 και ο Πα-
ναγιώτης Γιατράκος συμφώνησαν να βγουν από το κάστρο και να πολεμήσουν 
εναντίον του Κουντουριώτη, αλλά το πληροφορήθηκε ο Μακρυγιάννης και τους 
εμπόδισε. Προσθέτει ακόμη ότι του είπε ο Μπεηζαδές: «…ότι το είχε γινάτι (πεί-
σμα), ότι εκείνοι κάθονται στις Χώρες και εμείς σκοτωνόμαστε νύχτα και ημέρα με 
εβδομήντα δράμια νερό…». 

Στις 8 Μαΐου ο Μούρτζινος2148 έγραψε στο γιό τού Παναγιώτη Γιατράκου ότι 
άρχισαν διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Νεοκάστρου: «…Επήγε μία αγ-
γλική φρεγάδα και τους είπε τους εδικούνε μας ότι αν έχουν αδυναμίαν και δεν ημπο-
ρούν να βαστάξουν το φρούριον, να κάμη την μεσιτείαν με τον Πραΐμ πασά και να 

2144. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 116 και 131 της 3 Μαΐου 1825. Τη βιαία στρατολογία είχε προτείνει 
προηγουμένως και ο Αναγνωσταράς. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 10, έγγρ. 119 της 16 Απριλίου 
1825, στην οποία πρόσθετε: «...Δεν εφοβήθηκα διόλου τον εχθρόν όσον την ακαταστασίαν, αδιαφορίαν και 
ιδιοτέλειαν των Ελλήνων...» 

2145. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 378. Η παρουσία του Δ. Τσόκρη και του Παναγιώτη 
Γιαννέα-Καπετανάκη στο Νεόκαστρο τοποθετεί τα γεγονότα αυτά προ της κατάληψης της Σφακτηρίας.

2146. Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 151. Πριν από το γεγονός αυτό ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης 
κρατούσε τον κάτω όροφο του εξωτερικού επιθαλασσίου πύργου και ο Π. Γιατράκος τον ανώτερο. Μετά 
την πρόθεσή του να βγεί από το κάστρο μετατέθηκε στην Ακρόπολη. Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 
330.

2147. Κατά το Μ ι χ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, ό.π., σ. 399 ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης έδειχνε μεγάλη 
δραστηριότητα.

2148. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 06 (Αρχ. Π. Γιατράκου), έγγρ. 500 της 8 Μαΐου 1825. 
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τους βγάλη αβλαβείς με τα άρματά τους από το φρούριον και να τους φέρει η αυτή 
φριγάδα εις την Καλαμάτα…».

Στρατιωτικοί της Αρκαδίας2149 (Τριφυλίας) έγραψαν στον έπαρχό τους στις 6 
Μαΐου την έναρξη από τις 4 του μηνός συνομιλιών για την παράδοση του Νεοκά-
στρου. Στην αντιπροσωπεία πήραν μέρος ο ανιψιός του Πετρόμπεη Γεώργιος Δρα-
γωνάκος-Γρηγοράκης2150, ο Μακρυγιάννης2151, ο Ιω. Καράπαυλος και άλλοι.

Στις 7 Μαΐου ο Έπαρχος Αρκαδίας2152 έγραψε στη Διοίκηση την έναρξη συνομι-
λιών για την παράδοση του Νεοκάστρου: «…Την στιγμήν ταύτην ελάβομεν αποτρό-
παιον έγγραφον είδησιν, ότι οι εν τω Νεοκάστρω κεκλεισμένοι Έλληνες, εις απελπισί-
αν υποπεσόντες, εις συνθήκας καταγίνονται, ίνα το φρούριον εις τον τύρρανον παρα-
δούντες, αυτοί δι’ αγγλικών πλοίων εκείθεν μετακομισθώσι…».

Ο Γρηγόριος Δικαίος2153 από το Λεοντάρι έγραψε στη Διοίκηση στις 8 Μαΐου 
για την παράδοση του Νεοκάστρου: «…Με λύπην μου ψες βράδυ έμαθον ότι το Νε-
όκαστρον εντός ολίγων ημερών χάνεται, διότι οι εν αυτώ δικοί μας έκαμαν συνθήκας 
με τον Πασιά για να του το παραδώσωσιν, αφού πρώτον τους φέρει πλοία αγγλικά 
διά να αναχωρήσωσι διά θαλάσσης…».

Ο έπαρχος Νεοκάστρου Ιω. Κορφιωτάκης2154 πήγε στη Μεθώνη για να ναυλώ-
σει πλοία, με τα οποία θα μεταφέρονταν οι υπερασπιστές του Νεοκάστρου στην 
Καλαμάτα και από εκεί στις 12 Μαΐου έγραψε τα ακόλουθα: «…Αγκαλά και έγκλει-
στος ων εις το φρούριον Νεοκάστρου δεν έπαυσα να ειδοποιώ προς την Σεβαστήν 
Διοίκησιν τα διατρέχοντα. Αλλά αφού εκάμαμε όσην δυνατήν επιμονήν εις τας στε-
νάς καταδρομάς του εχθρού, εκτός δε της όσης υστερήσεως των τροφών υπέφεραν 
οι λοιποί συν εμοί έγκλειστοι στρατιώται, εβιάστημεν τέλος πάντων να κλίνωμεν τον 
αυχένα και να παραδώσωμεν εις τον εχθρόν τα όπλα και επί συμφωνίας εναυλώσα-
με δύο αγγλικά πλοία και ένα αουστριακόν, τα οποία μας εμετακόμισαν ενταύθα εις 
Καλαμάτα. Εκτός των γενναιοτάτων συναγωνιστών μας Κυρ Γ. Μαυρομιχάλη2155 και 
στρατηγού Π. Γιατράκου, οι οποίοι εις την εποχήν του ιμβάρκου μας εβαστήχθησαν 

2149. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 86, έγγρ. 129 της 6 Μαΐου 1825. 
2150. Αργότερα με αναφορά του ζήτησε χρήματα για τους αφοπλισθέντες στρατιώτες του, προκει-

μένου να εκστρατεύσουν και πάλι, «…Παρακαλώ τη Σ: Διοίκησιν απ’ όσα μέλλη να λάβω εις μισθούς και 
σιτηρέσια των σταρτιωτών μου, τουλάχιστον αν δεν είναι όλα, να μοι γένη μικρά εξοικονόμησις, διά να 
αναπαύσω τους κατατεθλιμένους στρατιώτας μου και να τρέξω πάλιν εις ταύτην την μεγίστην ανάγκην της 
πατρίδος…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 102, έγγρ. 087 της 21 Ιουλίου 1825. Μαζί με τον Πέτρο Στεφανάκο κατη-
γορήθηκαν από τον πρωτοσύγκελλο Νεόφυτο ότι του πήραν 1175 : 30 γρόσια/παράδες. ΓΑ Κ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 23, έγγρ. 180, 181, 182 της 29 Νοεμβρίου 1825.

2151. Ο Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 157 κ.ε. αναφέρει ως μέλη της επιτρο-
πής εκτός από τον ίδιο, τον Καράπαυλο από την Κορώνη και το Σαλβαρά (;) από τη Μάνη.

2152. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 86, έγγρ. 128 της 7 Μαΐου 1825.
2153. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 87, έγγρ. 001 της 8 Μαΐου 1825.
2154. Ι. Α. Μ.  Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 18, έγγρ.1631 της 12 Μαΐου 1825.
2155. Για μισθούς και σιτηρέσια της εκστρατείας του Γ. Μαυρομιχάλη μέχρι 28 Μαΐου 1825 εγκρίθη-

καν 16.459 γρόσια. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 131, έγγρ. 133 της 19 Οκτωβρίου 1825.
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από τον Ιμπραήμ Πασά, με λόγον ότι να του δωθώσι οι εν τω Ναυπλίω αιχμάλωτοι 
πασάδες2156. Όθεν αιστανόμενος την διαπεραστικήν ταύτην λύπην, σας εκθέτω με δά-
κρυα ψυχής, ότι το φρούριόν μας εξουσιάσθη από χθες, προς το γεύμα, παρά τους 
εχθρούς…».

Στις 11 Μαΐου παραδόθηκε στον Ιμπραήμ το Νεόκαστρο2157, το οποίο αποτε-
λούσε το βασικό οχύρωμα, που θα μπορούσε να ανακόψει την προέλαση των αι-
γυπτιακών δυνάμεων στην Πελοπόννησο. Αφού ο εχθρός συγκέντρωσε επαρκείς 
στρατιωτικές δυνάμεις, μετά από μια σειρά νικών και αλλεπαλλήλων διαλύσε-
ων των ελληνικών στρατοπέδων κατόρθωσε να αποκλείσει το Νεόκαστρο από τη 
στεριά, να γίνει κύριος της Σφακτηρίας και του Ναβαρίνου (Παλαιοκάστρου) και 
τελικά με πανίσχυρο στόλο να ολοκληρώσει τον αποκλεισμό του και από τη θά-
λασσα. Οι πολιορκημένοι αγωνίστηκαν ηρωϊκά σε όλο το διάστημα των δύο μηνών 
του αποκλεισμού τους, κατ’ αντίθεση με τους εκτός των τειχών Έλληνες, που ελά-
χιστα επιτεύγματα έχουν να επιδείξουν. Η απουσία ικανού αρχηγού, ο οποίος θα 
συντόνιζε τα στρατιωτικά σώματα, η διαίρεση των αρχηγών των, η ανεπάρκεια του 
εφοδιασμού και η έλλειψη πειθαρχίας των στρατιωτών ευθύνονται για τις συνεχείς 
αποτυχίες των ελληνικών όπλων.  

Οι συμφωνίες για την παράδοση του Νεοκάστρου δεν τηρήθηκαν από την 
πλευρά των Αιγυπτίων. Οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα όπλα 
τους και τα χρήματά τους και θα ήταν ελεύθεροι, αλλά την τελευταία στιγμή ο 
Ιμπραήμ κράτησε το Γιωργάκη Μαυρομιχάλη και τον Παναγιώτη Γιατράκο. Πρό-
φασή του ήταν ότι κατά την κατάληψη του Ναυπλίου από τους Έλληνες, είχαν 
κρατηθεί όσοι από τους πασάδες δεν είχαν υπογράψει την παράδοση του φρουρί-
ου. Ο Ιμπραήμ πρότεινε την ανταλλαγή.

Ο Γρηγόριος Δικαίος2158 στις 15 Μαΐου από τη Δραΐνα που βρισκόταν, πορευό-
μενος προς το Μανιάκι, συνέστησε στη Διοίκηση να ανταλλάξει τους πασάδες του 
Ναυπλίου με το Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, επικαλούμενος τις θυσίες της οικογένειας 
Μαυρομιχάλη: «...Γνωρίζει κάλλιστα η Διοίκησις ότι η οικογένεια του φιλοπάτριδος Κ. 
Π. Μαυρομιχάλη εξ αρχής του ιερού αγώνος μας επρόσφερεν τας πλέον μεγαλυτέρας 
εκδουλεύσεις εις το Έθνος και έκαμεν τας πλέον μεγαλυτέρας θυσίας, οποίας άλλος κα-
νείς δεν έκαμεν. Αι απαραδειγμάτισται θυσίαι αύται της φιλοπάτριδος οικογενείας απαι-
τούσι και παρά της Διοικήσεως την ανήκουσαν ανταμοιβήν μάλλον προς πλειότερον 
θάρρος και ζήλον υπέρ πατρίδος, ή ανταμοιβήν των λαμπρών εκδουλεύσεών της...» 

Η απάντηση του Εκτελεστικού Σώματος2159 στην πρόταση του Γρηγορίου Δικαί-
ου για ανταλλαγή των πασάδων του Ναυπλίου με το Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, είναι 
η ακόλουθη: «...Η Διοίκησις γνωρίζει παρά πάντα άλλον πόσην τιμήν φέρει εις την 

2156. Στη Βουλή έγινε συζήτηση στις 14 και στις 18 Μαΐου 1825. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σσ. 247 και 250.
2157. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 86, έγγρ. 128 και 129.
2158. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 001 της 15 Μαΐου 1825.
2159. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 168 της 20 Μαΐου 1826.
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Ελλάδα η φιλόπατρις αύτη οικογένεια διά τας οποίας εξ αρχής του αγώνος δεν έπαυ-
σε να κάμη σημαντικάς εκδουλεύσεις και θυσίας και διά τούτο χρεωστείται εις αυτήν 
όλου του Έθνους η ευγνωμοσύνη. Η ελευθέρωσις του Γεωργίου Μαυρομιχάλη, όστις 
διά τα ατομικά του προτερήματα, των οποίων έδωκεν ικανάς αποδείξεις θέλει συντε-
λέσει αρκετά εις τον κατά των εχθρών αγώνα, εστάθη ουσιωδεστάτη φροντίς της Δι-
οικήσεως απ’ εκείνην την δυστυχή στιγμήν καθ’ ην επληροφορήθη το ότι εκρατήθη 
από τους εχθρούς...».

Το στρατόπεδο των Πελοποννησίων και Μανιατών 

Η αποχώρηση των περισσότερων Ρουμελιωτών από την Πελοπόννησο κατέ-
στησε αναγκαία την υποχρεωτική επιστράτευση2160 και στις 27 Απριλίου εκδόθη-
καν διαταγές για τις επαρχίες Μυστρά, Μικρομάνης, Αρκαδιάς, Νησίου (Μεσσή-
νης), Φαναρίου (Ολυμπίας), Λεονταρίου, Ανδρούσης, Καλαμάτας, Αγίου Πέτρου, 
Εμλακίων, Καρυταίνης και Τριπόλεως. Η συγκέντρωση των στρατευμάτων θα γι-
νόταν γύρω από το Νεόκαστρο. Η Διοίκηση διόρισε τον Υπουργό των Εσωτερικών 
Γρηγόριο Δικαίο: «...διά να σας πειθαναγκάση να ενεργήσετε την εκστρατείαν όσον 
ενδέχεται ταχύτερον...». Παράλληλα διατάχθηκαν2161 με αυστηρότητα οι πολιτάρ-
χες Καλαμάτας και Νησίου να πάρουν μέρος στην εκστρατεία για το Νεόκαστρο.

Πριν από τη διαταγή της επιστράτευσης των πολιταρχών ο Πετρόμπεης Μαυ-
ρομιχάλης διέταξε τον πολιτάρχη της Καλαμάτας αντιστράτηγο Θανασούλη Καπε-
τανάκη, ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη του Μαριγώ, να πάει στο στρατόπεδο. 
Αυτός με προθυμία και πατριωτικό ενθουσιασμό, που ίσως σπάνιζε εκείνο τον και-
ρό, πήγε με αρκετούς στρατιώτες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του προς το 
Εκτελεστικό2162 της 18 Απριλίου 1825:

«Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα
»Η Σ. Διοίκησις δι’ επιταγών της με εδιώρισε πολιτάρχην της επαρχίας Καλαμά-

τας, ένθα και εξακολούθησα τα χρέη μου ανυπερθέτως με την απαιτουμένην προσο-
χήν  και αγρυπνίαν,  ώσπερ (;) ο πατριωτισμός και η αξιότης μου με συγχώρουν, συμ-
μορφούμενος με τας παρούσας περιστάσεις και χάρις τω Θεώ εφυλάχθη άχρις ώρας 
η ανήκουσα ευταξία και αδιάκριτος ασφάλεια ταύτα κατά χρέος μου. Νυν δε επειδή 
και ο κίνδυνος της πατρίδος μεγεθύνεται, ακόμη γράφει ο εκλαμπρότατος Π: Μαυ-
ρομιχάλης διατάττων με να συμπαραλάβω όσους δυνηθώ στρατιώτας και να εξακο-
λουθήσω όσον τάχος διά το εν Νεοκάσρω στρατόπεδον. Εγώ τούτο ιδών και ζήλω 
πατριωτικώ απεφάσισα και τώρα (ως και άλλοτε εδιατάχθην τοιούτος) να εκστρα-
τεύσω δι’ εκεί. Και τούτο πρώτον διά να χρησιμεύσω εις την παρούσαν κρίσιμον της 
πατρίδος ανάγκην και δεύτερον διά να ευχαριστήσω τα ελληνικά αισθήματά μου όθεν 

2160. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 84, έγγρ. 024 της 27 Απριλίου 1825 με τις διαταγές από 7257 μέχρι 7268.
2161. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 28, έγγραφο 18 της 2 Μαΐου 1825.
2162. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 74 της 18 Απριλίου 1825.
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κατά χρέος μου αφήνω και την απαιτουμένην δια την ευταξίαν φρουράν ενταύθα και 
αποδημώ εν τάχει. Τούτου ένεκα το κάμνω γνωστόν προς την Σ. Διοίκησιν και ευσε-
βάστως μένω. 

Εν Καλαμάτα τη 18: Απριλίου 1825
Ο πολιτάρχης Καλαμάτας 

Αθανάσιος Ν. Καπ<ετανάκης>»

Στις 30 Απριλίου ο Πετρόμπεης2163 έγραψε στον Ανδρέα Μιαούλη, αναφερόμε-
νος στην επιστράτευση των Μανιατών, ότι: «…Οι Σπαρτιάται από το άλλο μέρος συ-
νεριζόμενοι και φθονούντες τους άλλους (Ρουμελιώτες), ως δήθεν εφορτώθησαν λί-
ρας, αναισθητούν εις τον γενικόν της πατρίδος κίνδυνον, και υποσχόμενοι ότι θέλουν 
συναχθή, μέχρι της ώρας δεν εσυνάχθησαν ούτε πεντακόσιοι…».

Στις 2 Μαΐου ο Γρηγόριος Δικαίος2164 από την Τρίπολη έγραψε στη Διοίκηση ότι 
πληροφορήθηκε την επιστροφή του Γ. Κουντουριώτη και αναρωτιώταν ποιός θα 
αναλάβει τη μέριμνα της τροφοδοσίας.

Μετά την παράδοση του Νεοκάστρου τα ελληνικά στρατεύματα, που απόμει-
ναν στη γύρω περιοχή, ήταν ολιγάριθμα και ανεπαρκή, για να ανακόψουν την επε-
κτατική τάση του Ιμπραήμ. Από τους Φροντιστές2165, οι οποίοι στις 11 Μαΐου ήταν 
στην Καλαμάτα, πληροφορούμεθα ότι έστελναν δύο χιλιάδες μερίδες ψωμί στους 
Αρκαδίους (Τριφυλίους), που ήταν εγκατεστημένοι γύρω από τις Χώρες (Λιγούδι-
στα), δύο χιλιάδες στον Πετρόμπεη, που ήταν στρατοπεδευμένος στο Μουσταφά-
πασα (Αριστομένη) και στο Κουτούφαρη της Ανδρούσας και ακόμη δύο χιλιάδες 
μερίδες για τους Μανιάτες2166 που ήταν σκορπισμένοι στο Νησί και την Καλαμά-
τα, χωρίς να είναι ενταγμένοι στο σώμα του Πετρόμπεη αλλά άλλων Μανιατών 
οπλαρχηγών. Ο Φροντιστής Ανδρέας Καλαμογδάρτης ανέφερε στη Διοίκηση ότι 
στις 14 Μαΐου ο Πετρόμπεης πήγε στην Καλαμάτα, για να συνάξει τους Σπαρτιάτες 
οι οποίοι περιφέρονταν εκεί και στη Φρουτζάλα (Θουρία)2167.

2163. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 423-4.
2164. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 060 της 2 Μαΐου 1825.
2165. Ε μ μ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 288. Η Διοίκηση στις 6 

Μαΐου έγραψε ότι έστειλε 10.000 γρόσια, αλλά για τις 6.000 των στρατιωτών ήταν ανεπαρκή. Το φαγητό 
του στρατιώτη στοίχιζε 15 παράδες την ημέρα, επομένως τα χρήματα αυτά δεν αρκούσαν παρά μόνο 
για λίγες ημέρες. Γίνονταν ακόμη έξοδα για τους αγωγιάτες, στους τραυματίες και στους αρρώστους 
στα νοσοκομεία κ.ά. Στις 14 Μαΐου ο Φροντιστής Νικ. Δ. Μανουσάκης από την Καλαμάτα ανέφερε την 
«αχρηματία» από την οποία υπέφερε το φροντιστήριο. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 162 της 14 Μαΐου 1825. 

2166. Οι μη ενταγμένοι στον Πετρόμπεη ήταν ο Δ. Μούρτζινος, ο Νικολάκης Χρηστέας, ο Μπεη-
ζαδές Γεωργάκης Γρηγοράκης, ο Νικόλαος Βοϊδής και ο Παναγιώτης Δουράκης, οι οποίοι έμεναν στην 
Καλαμάτα και στις 14 Μαΐου ανέφεραν στη Διοίκηση την ανάγκη εφοδιασμού τους. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, 
έγγρ. 153 της 14 Μαΐου 1825. Στις 19 Μαΐου η Διοίκηση τους ζήτησε να συστήσουν στρατόπεδο, διότι οι 
τροφές ξοδεύονται άσκοπα. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 015 της 19 Μαΐου 1825.

2167. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 162 της 14 Μαΐου 1825.
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Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας.
Ένας αμφιλεγόμενος αγωνιστής που εξιλεώθηκε στο Μανιάκι.
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Η Διοίκηση2168 δεν είχε συναίσθηση της ανεπάρκειάς της και στις 15 Μαΐου 
έγραψε στο Γρηγόριο Δικαίο: «...Η Διοίκησις δεν έλειψε να μεταχειρισθή παν μέσον 
και να καταβάλη πάσαν σπουδήν διά να ματαιωθούν τα σχέδια του εχθρού. Τροφάς 
και πολεμοφόδια έστειλεν ικανά δι’ αυτό το στρατόπεδον...».

Διαβάζοντας κανείς τα έγγραφα που έστελνε η Διοίκηση στους φροντιστές, συμπε-
ραίνει ότι τους εφοδιάζε με επαρκή τρόφιμα και χρήματα. Το αντίθετο όμως συνέβαι-
νε. Συνεχείς ήταν οι αναφορές διαμαρτυρίας των στρατιωτικών σωμάτων και οι εκκλή-
σεις των φροντιστών λόγω του ανεπαρκούς εφοδιασμού και της έλλειψης χρημάτων. 
Πάντως στις 16 Μαΐου οι φροντιστές δεν είχαν να δώσουν σιτηρέσια και αποφασίστη-
κε να πάει ο Ηλίας Χρυσοσπάθης στη Διοίκηση να παραστήσει την κατάσταση2169.

Την ίδια ημέρα το Εκτελεστικό απευθυνόμενο προς τον Πετρόμπεη2170 έγραψε: 
«…Η Διοίκησις θεμελιώνει πολύ μέρος των ελπίδων της εις τους γενναίους Σπαρτιά-
τας, οι οποίοι οδηγούμενοι από την φρόνησιν, εμπειρίαν και πατριωτισμόν της εκλα-
μπρότητός σας, δεν είναι αμφιβολία ότι θέλει εκτελέσουν λαμπρά και σημαντικά 
έργα· και οι Πελοποννήσιοι από το άλλο μέρος θέλουν τρέξει προθύμως τώρα κατά 
των εχθρών, ώστε όχι μόνον να μην επεκτείνει περισσότερον τας προόδους του, αλλά 
και ζημίας να λαμβάνει σημαντικάς. Η Διοίκησις καταγίνεται με όλους τους δυνατούς 
τρόπους διά να προμηθεύη και τροφάς και πολεμοφόδια…».

Από την άλλη πλευρά οι Φροντιστές2171 στις 18 Μαΐου ανέφεραν στη Διοίκηση: «…
και ήδη αι καταχρήσεις τόσον εκορυφώθησαν, ώστε ταχέως εκ τούτου θέλει τελειώσουν 
αι τροφαί και δεν θέλει δυνάμεθα να εκτελώμεν τα χρέη μας κατά την επιθυμίαν μας. Δύο 
χιλιάδες Σπαρτιάτες περιφέρονται εις Φουρτζάλα, Κουτσουκμάνην και Καλαμάτα… Ο 
Εκλαμπρότατος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης παρακινεί, συμβουλεύει και επαπειλεί τους 
λοιπούς Σπαρτιάτας να εκστρατεύσουν δι’ εμπρός, να προκαταλάβουν αναγκαίαν θέσιν 
και να παύσουν τας καταχρήσεις, πλην δεν εισακούεται, και κατατήκεται…».

Ενώ όμως οι Έλληνες χρονοτριβούσαν άσκοπα, οι Αιγυπτιακές δυνάμεις προ-
χώρησαν προς την Αρκαδία (Τριφυλία) και η Διοίκηση στις 17 Μαΐου με έγγρα-
φά της απευθύνθηκε στον Πετρόμπεη2172 και στο Γρηγόριο Δικαίο και μεταξύ των 
άλλων έγραψε: «…Πληροφορείται σήμερον με λύπην της η Διοίκησις ότι οι εχθροί 
επροχώρησαν προς τα μέρη της Αρκαδίας φέροντας φθοράν και φρίκην εις τους κα-
τοίκους και τούτο διότι εις κανέν μέρος ακόμη δεν εσυστήθη στρατόπεδον αξιόμαχον, 
ικανόν να απαντήση την ορμήν των εχθρών…».

2168. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 065 της 15 Μαΐου 1825.
2169. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 161 της 16 Μαΐου 1825. Η αναφορά έγινε από τα Φρουτζαλοκάμαρα 

(Θουρία) και την υπέγραψαν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Διονύσιος Μούρτζινος, Νικολάκης Χρη-
στέας, Τζανετάκης Γρηγοράκης, Δημητράκης Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, 
Χριστόδουλος Καπετανάκης, Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης, Πανάγος Στρατάκης-Κυβέλος, Θωμάς 
Βενετσανάκης και Παναγιώτης Ντουράκης.

2170. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 121 της 16 Μαΐου 1825.
2171. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 068 της 18 Μαΐου 1825.
2172. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 022 της 17 Μαΐου 1825.
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Οι Μανιάτες ενωμένοι υπό τον Πετρόμπεη2173 είχαν συγκεντρωθεί στο Νησί και 
στο χωριό Μουσταφάπασα (Αριστομένης). Στις 10 Μαΐου έστειλαν αντιπροσώπους 
στη Διοίκηση τον πρωτοσύγκελλο Γεράσιμο Παγώνη, τον Τζανετάκη Γρηγοράκη και 
τον Αναστάσιο Μαυρομιχάλη: «...να παραστήσουν και διά ζώσης, την εσχάτην ανάγκην 
και τον κίνδυνον της πατρίδος και τα μόνα μέσα διά να συντελέσουν όσον το δυνατόν 
προς σωτηρίαν της...». Φαίνεται ότι θα συνέστησαν τη χορήγηση αμνηστίας. Από τις 
υπογραφές του εγγράφου είναι πρόδηλο ότι οι σημαντικότεροι της Μάνης ήταν παρό-
ντες, αλλά προφανώς οι απλοί Μανιάτες δεν έδειξαν την ίδια προθυμία. Το έγγραφο 
υπέγραψαν: +Ζαρνάτας Γαβριήλ, Καρυουπόλεως Κύριλλος, Ανδρούβιστας Θεόκλη-
τος, Λαγίας Μακάριος, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Διονύσιος Μούρτζινος, Πιέρος 
Πατριαρχέας-Τρουπάκης, Νικόλαος Χρηστέας, Παναγιώτης (Χριστοδ.) Καπετανά-
κης, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, Γιωργάκης Μπεηζανδές (-Γρηγοράκης), Δημητρά-
κης Καλκανδής, Σταυριανός Τζανετάκος, Γεώργιος Δημητρακαράκος, Αθανάσιος Ν. 
Καπετανάκης, Χριστόδουλος Γ. Τρουπάκης, Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης, Πανα-
γιώτης Κοσονάκος, Νικολάκης Πιερ. Μαυρομιχάλης, Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης, 
Νικόλαος Γκενάκος, Δημητράκης Καβαλιεράκης-Φωκάς, Πέτρος του Μαγιόρ Πιε-
ράκη (Γρηγοράκης), Δημητράκης Νικολόπουλος-Γρηγοράκης, Παναγιώτης Ντουρά-
κης, Παναγιώτης Στρατάκης-Κυβέλος, Θωμάς Βενετσανάκης, Δημητράκης Πετρέας-
Τρουπάκης, Γεωργάκης Καλκανδής και Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.

Την επόμενη ημέρα από το χωριό Κουτούφαρη ο Πετρόμπεης2174 έγραψε στη 
Διοίκηση ότι, αν ο εχθρός κινηθεί προς την Ηλεία, μέχρι τη Γαστούνη δεν θα βρει 
αντίσταση, ακόμη ο δρόμος του είναι ελεύθερος μέχρι την Τσακώνα.

Η μάχη στο Μανιάκι

Όπως αναφέρθηκε, ο υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος βλέποντας 
την κατάσταση στο Μεσσηνιακό κόλπο, αποφάσισε μόνος του να πάει εκεί, για να 
αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Ζήτησε από τη Διοίκηση την έγκριση να σταματήσει τον 
Ιμπραήμ και του δόθηκε2175. Με μοναδικό κίνητρο τον πατριωτισμό του ξεκίνησε συ-
νοδευόμενος από λίγους στρατιώτες, με την ελπίδα ότι στο δρόμο θα στρατολογούσε 
ικανό στράτευμα, για να αντιπαραταχθεί με επιτυχία στον εχθρό. Στις 11 Μαΐου ανα-
χώρησε από το Λεοντάρι και έφθασε στο χωριό Κατσαρού της Μεσσηνίας2176.

2173. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 18, έγγρ. 1622.
2174. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 120 της 11 Μαΐου 1825. 
2175. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι, Ιθώμη 2(1973)7-11, αναδημοσιεύεται, τ ο υ 

ι δ ί ο υ: «Μελετήματα και άρθρα», Αθήναι 2012, σσ. 33-44. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Η αλληλογραφία του 
Γρηγορίου Δικαίου, του Παπαφλέσσα, μετά του Εκτελεστικού Σώματος προ της μάχης εις το Μανιάκι 
1-18 Μαΐου 1825, Μνημοσύνη 1(1967)140-1. Θ α ν ά σ η Χ ρ ή σ τ ο υ, ό.π., σ. 397 κ.ε.

2176. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 87, έγγρ. 155 της 11 Μαΐου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ,  ό . π . ,  Μνημοσύνη 
1(1967)161.
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Στις 12 Μαΐου ο Αρχιμανδρίτης Γρ. Δικαίος2177 προχώρησε στη Φρουτζάλα 
(Θουρία), έχοντας μαζί του περίπου 1.000 στρατιώτες και από εκεί πήγε στο Κου-
τούφαρη της Ανδρούσας, για να συναντήσει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Εν τω 
μεταξύ ο Πετρόμπεης από το Κουτούφαρη πήγε στην Καλαμάτα, για να συγκε-
ντρώσει τους περίπου δύο χιλιάδες Μανιάτες, οι οποίοι περιφέρονταν εκεί γύρω 
και έπαιρναν τριπλάσιες μερίδες φαγητού από τον πραγματικό αριθμό τους. Επει-
δή οι δύο άνδρες ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο δεν συναντήθηκαν2178. Οι δια-
πιστώσεις που έκανε ο Αρχιμανδρίτης από την κατάσταση στις Μεσσηνιακές πεδι-
άδες ήταν οι ακόλουθες: «…ο λαός των επαρχιών εκείνων φύσει δειλός, φοβηθείς την 
έφοδον ταύτην την μελετωμένην του εχθρού, αντί να λάβη τα όπλα και να τρέξη ενα-
ντίον του, συνάζει τα πράγματά του, τα γυναικόπαιδά του και φεύγει να ασφαλισθή 
εις τα ορεινότερα μέρη και αι πεδιάδες της Μεσσηνίας μένουσιν ήδη παντέρημοι…».

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος, ευρισκόμενος στη Φρουτζάλα, συνα-
ντήθηκε με το Διονύσιο Μούρτζινο2179, τον Τζανετάκη Γρηγοράκη, τον Πιέρο Βοϊ-
δή-Μαυρομιχάλη και άλλους Μανιάτες αρχηγούς και διεπίσωσε ότι ήταν: «…πε-
φοβισμένοι και αυτοί και μετ’ αυτών και οι στρατιώται της Σπάρτης, αντί να εβγώ-
σιν, αφού τους παρεκίνησα αρκετά, και να συσσωματωθώμεν όλοι και να τρέξωμεν 
εμπρός διά να προκαταλάβωμεν τας θέσεις, σύρονται όλοι εις Καλαμάταν με την ιδέ-
αν ότι ο εχθρός εμβαίνων εις τον Μεσσηνιακόν κόλπον να τον κτυπήσωσι στεκόμενοι 
εις τους πρόποδας των βουνών του Ταϋγέτου και των λοιπών. Ο φιλόπατρις Κ. Π. 
Μαυρομιχάλης ανεχώρησεν εντεύθεν διά την Καλαμάταν… διότι οι οπλαρχηγοί της 
Σπάρτης τον εβίασαν και αυτόν να συρθή οπίσω εις Καλαμάταν…». Από τη Φρουτζά-
λα έγραψε ακόμη στη Διοίκηση για την αποφυλάκιση των εγκλείστων πατριωτών 
στην Ύδρα τα ακόλουθα: «…Πρέπει να διορισθώσιν αρχηγοί άξιοι και έμπειροι εις 
τας παρούσας εκστρατείας· διότι γνωρίζετε κάλλιστα η αναξιότης και η απειρία των 
προλαβόντων αρχηγών επέφερεν τα μύρια κακά…Το στρατόπεδον τούτο είναι ανάγκη 
να έχη έναν αρχηγόν παρά του οποίου οι αρχηγοί οι άλλοι μέλλουν να λαμβάνουν τας 
οδηγίας… ας διορισθή ταχέως ανήρ έμφρων έμπειρος πολεμικής αρετής αρχηγός του 
στρατοπέδου και τούτος να διορισθή τάχιστα…».

Όπως φαίνεται η κατάσταση στο στρατόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου δεν 
ήταν καθόλου καλή. Εκτός από το φόβο που κυριαρχούσε παντού, δεν αρκούσαν 

2177. ΓΑΚ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 162 της 14 Μαΐου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ,  ό.π., σσ. 143 και 163.
2178. ΓΑΚ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 144 της 14 Μαΐου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ,  ό.π., σσ. 143 και 163.
2179. Αναφέρεται ότι ο Δ. Μούρτζινος ήταν δυσαρεστημένος με τον Αρχιμανδρίτη, διότι η κόρη τού 

Νικήτα Δικαίου, αδελφού του Παπαφλέσσα, είχε αρραβωνιαστεί με τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και 
επομένως στο μέλλον θα ήταν στο πλευρό των Μαυρομιχαλαίων, που ήταν εχθροί του. Αυτό θεωρούν 
αιτία που δεν του έστειλε βοήθεια στο Μανιάκι. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα ό.π., σ. 392 και Ν ι κ. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 306. Μαζί με το Μούρτζινο δεν έστειλαν βοήθεια ούτε οι φίλοι του Τζα-
νετάκης Γρηγοράκης και Κουμουνδουριάνοι, μόνο ο Πιέρος Βοϊδής ήταν μεταξύ των φίλων του Μούρ-
τζινου. Ο αναφερόμενος στο Μανιάκι Κουμουνδουράκης, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών, 
ήταν από το νομό Αρκαδίας. 
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οι τροφές και υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια στο στράτευμα. Ο Πετρόμπεης Μαυρο-
μιχάλης2180, ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Νικολάκης Χρηστέας, ο Τζανετάκης Γρηγο-
ράκης, ο Δημητράκης Γρηγοράκης, ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, ο Χριστόδουλος 
Καπετανάκης, ο Πιέρος Τρουπάκης-Πατριαρχέας, ο Πανάγος Στρατάκης-Κυβέλος, 
ο Θωμάς Βενετζανάκης και ο Παναγιωτάκης Ντουράκης, δηλαδή οι σημαντικότε-
ροι από τους οπλαρχηγούς της Έξω Μάνης, έγραψαν στις 16 Μαΐου στη Διοίκηση 
μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: «…Και σήμερον μη έχοντας να τους δώσωμεν 
το σιτηρέσιον, είδομεν να δυσαρεστηθούν και με τον λόγον ότι η Σ. Διοίκησις μας έχει 
σταλμένα αρκετά χρήματα και ημείς τα κρύπτομεν χωρίς να τα εξοδεύωμεν εις αυτούς· 
και με όλον που τους υποσχέθημεν διά να τους οικονομήσωμεν εξ ιδίων μας δεν έδω-
σαν πίστιν, αλλά μάλλον υποπτεύθησαν ότι μέλλει να τους κρατήσωμεν τον μισθόν 
τους. Όθεν μόλις εδυνήθημεν χθές να υποχρεώσωμεν τους πλέον οικείους μας και συγ-
γενείς διά να εκστρατεύσουν και να ενωθούν μετά του υπουργού κυρίου Δικαίου…».  

Ο Γρηγόριος Δικαίος2181 στις 16 Μαΐου από τη Δραΐνα ανέφερε στο Εκτελεστι-
κό τα ακόλουθα: «…Προσέτι ειδοποιείται το Σ. τούτο Σώμα, ότι οι στρατιώται είναι 
παραπολύ οργισμένοι εναντίον της Διοικήσεως· βλέπω ότι χωρίς χρήματα δεν γίνεται, 
ούτε τελειούται καμμία υπόθεσις. Εγώ βλέπω αυτόν τον βρασμόν πολύν και διά να 
μην ελαττώση το προς την Διοίκησιν χρεωστούμενον σέβας των στρατιωτών, ενίοτε 
τους οικονομώ μερικώς, διά να μην μου αφαιρέσουν και την υπόληψίν μου. Συγχρό-
νως δεικνύω ότι έχω γρόσια και ότι η Διοίκησις έχει και εντός ολίγου θα τους στείλη. 
Τούτο τους κολακεύει οποσούν και πρόθυμα τρέχουν και την υπόληψιν και την Διοί-
κησιν θα φυλάττουν!…».

 Από αναφορά των Φροντιστών2182 του Μεσσηνιακού κόλπου μάθαμε ότι στις 
18 Μαΐου ο Αρχιμανδρίτης ήταν στη Δραΐνα και πήγαν κοντά του τριακόσιοι Μα-
νιάτες με τους Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη, Θανασούλη Καπετανάκη, Σταυριανό 
Καπετανάκη, Ηλία Σαλαφατίνο, Δημήτριο Πουλικάκο και Πιέρο Αλούπη. Προ-
ηγουμένως είχε ενωθεί με αυτόν ο Παναγιώτης Κεφάλας, ο οποίος έπαιρνε τρια-
κόσιες μερίδες την ημέρα. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Γρ. Δικαίος σε επιστολή του 
προς τον Πετρόμπεη έγραψε, ότι θα μεταβεί στο Μανιάκι για να ενωθεί με τους 
Αρκαδίους (Τριφυλίους) και ότι ο στρατηγός Κολιόπουλος (Δημήτριος Πλαπού-
τας) έφθασε στη Γαράντζα (Άνω Μέλπεια) για να ενωθεί μαζί του.

Ο Γρ. Δικαίος μετά από υπόδειξη εντοπίων πήγε στο Μανιάκι και ανέφερε ότι 
είχε μαζί του 1.500 στρατιώτες, ακόμη ότι σε κοντινή απόσταση ήταν άλλοι 600 
από την Αρκαδιά (Τριφυλία) και τα Κοντοβούνια, ενώ άφησε στη Δραΐνα 200 Μα-
νιάτες και τον Παν. Κεφάλα. Στο Μανιάκι πληροφορήθηκε ότι ο Ιμπραήμ εξεστρά-
τευσε προς την Αρκαδιά και πρότεινε στους στρατιώτες τής επαρχίας εκείνης να 
συνεκστρατεύσουν σε κάποιο δύσβατο τόπο, για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ 

2180. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 161 της 16 Μαΐου 1825.
2181. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 159 της 16 Μαΐου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ,  ό.π., σ. 168.
2182. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 068 της 18 Μαΐου 1825.
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με μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Δεν έγινε όμως αυτό διότι δεν υπήρχε ούτε κατάλ-
ληλος τόπος, ούτε η απαιτουμένη στρατιωτική δύναμη.  

Ο Παπαφλέσσας έδωσε διαταγή στις 18 Μαΐου και οι στρατιώτες του άναψαν 
πολλές φωτιές ο καθένας, για να φαντάζει το στρατόπεδό τους μεγάλο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Φωτάκου2183 τα οχυρώματα των Ελλήνων στο 
Μανιάκι δεν ήταν καλά κατασκευασμένα και υστερούσαν σε ύψος, είχαν δε την ακό-
λουθη διάταξη: «…απεφασίσθη, ώστε αναλόγως των υπαρχόντων στρατιωτών να γί-
νωσι τρία οχυρώματα (ταμπούρια), τα οποία να δύνανται να υπερασπίζωνται το εν το 
άλλο. Εκ τούτων δε των τριών οχυρωμάτων ο μεν Φλέσσας κατέλαβε το πρώτον και αρ-
κτικόν, ο δε Δημήτριος Φλέσσας (και ο Π. Κεφάλας) και λοιποί το δεύτερον και μεσαί-
ον, μεσημβρινώς του πρώτου κείμενον, ο δε Πιέρος Βοϊδής και λοιποί καπεταναίοι Μα-
νιάταις το τρίτον και τελευταίον μεσημβρινώτερον. Έκειντο δε τα οχυρώματα κατά σει-
ράν, από άρκτου προς μεσημβρίαν διευθυνόμενα. Ο τόπος όπου έγιναν τα οχυρώματα 
ταύτα ήταν πλάγια (πλαγιά), και όχι ράχες, ούτε κορυφή διά να εμποδίσουν τον εχθρόν 
να μη συγκεντρούται εκ των όπισθεν, και διά τούτο η θέσις αύτη ήτο επικίνδυνος, διότι 
δεν υπήρχε μεταξύ των οχυρωμάτων και των εχθρών απόστασις ορατή μεγάλη, ώστε οι 
Τούρκοι να φαίνωνται κατά τας εφόδους και να προσβάλωνται από των οχυρωμάτων, 
αλλ’ εξ εναντίας αύτη ήτο μικρά και οι εχθροί, μετά τινα βήματα εδύναντο να εισβά-
λωσιν εντός των Ελληνικών οχυρωμάτων, όντων πολύ χαμηλών, και μη δυσκολευόντων 
την εισβολήν· έπειτα οι Έλληνες, διά τούτο, δεν είχον ουδέ τον απαιτούμενον χρόνον να 
γεμίζουν δις και τρις τα όπλα των, και διά την ατέλειαν των όπλων προσέτι…». 

Σε μια άλλη περιγραφή2184 με διαφορές από το Φωτάκο αναφέρονται τα ακό-
λουθα: «…Μετά δύο ημέρας ο Ιμβραΐμης στρατοπεδεύει εις το Κρεμμύδι πλησίον του 
Νεοκάστρου πανστρατιά, τον οποίον ιδόντες οι Έλληνες ετοιμάσθησαν εις Μανιάκην, 
ο Κεφάλας με τους Πολιανίτας εις τα δεξιά της κωμοπόλεως, οι δε Τριπολίται με τον 
Κακάνην Αργείον εις τα αριστερά, ο Βοϊδής, ο Χριστοδουλάκης (εννοεί τον Αθανα-
σούλη Καπετανάκη2185), Σταυριανός Καπετανάκης, Πιέρος Αλούπης και Πουλικάκος 
ανακέφαλα (στην κορυφή) της κώμης, ο παπά Περθωρίτης εκ Τριπόλεως μετά Στε-

2183. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 395. Ο Γρ. Δικαίος ήθελε τα ταμπούρια να είναι κλει-
στά, αλλά δεν έγιναν όπως επιθυμούσε, αφού η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε μόλις σε δύο ώρες.

2184. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ φάκ. 266, όπου το Αρχ. Ρήγα Παλαμήδη. Σ τ α ύ ρ ο υ  Σ κ ο π ε τ έ α, Η 
επέτειος της μάχης του Μανιακίου, Ηχώ της Μεσσηνίας, αριθ. φύλλ. 92, της 17 Μαΐου 1954. Φαίνεται ότι 
οι πληροφορίες που κατέγραψε ο Ρήγας Παλαμήδης δόθηκαν από τον Ηλία Σαλαφατίνο.

2185. Οι Καπετανάκηδες ήταν γνωστοί και με το επίθετο Χριστοδουλάκηδες από το όνομα του 
Χριστόδουλου Παν. Καπετανάκη-Κουτήφαρη εγγονού του καπετάν Γιαννάκη Κουτήφαρη του 1715. Ο 
Αθανασούλης Καπετανάκης, στο κείμενο αυτό αναφέρεται ότι είχε μαζί του 61 Γιαννιτζάνους, δηλαδή 
από το χωριό Γιάννιτσα (Ελαιοχώριο) που βρίσκεται ανατολικά της Καλαμάτας. Υπάρχουν όμως πολλά 
έγγραφα με διαφορετικούς αριθμούς, όπως 80, 56, 41, 26. Ο Αθ. Καπετανάκης ήταν αντιστράτηγος και 
πολιτάρχης της Καλαμάτας, είχε δε παντρευτεί τη Μαριγώ, κόρη του Πετρόμπεη, η οποία στη συνέχεια 
έγινε σύζυγος του Λυκούργου Κρεστενίτη. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Θανασούλης Καπετανάκης, ο μάρτυ-
ρας στο Μανιάκι, Λακωνικαί Σπουδαί 3(1977)305-6, όπου και πληροφορίες από παράδοση.
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ρεοελλαδιτών εις θέσιν οχυράν, διά να φυλάττη τα νώτα των εν τοις οχυρώμασιν. Ο 
Γρηγόριος Δικαίος, διά να είναι πάντοτε έτοιμος προς βοήθειαν, εις το κέντρον των 
τριών οχυρωμάτων…». 

Η τοποθεσία του Μανιακίου δεν ήταν κατάλληλη για άμυνα και παρουσίαζε 
πολλά μειονεκτήματα. Ακόμη και ο αδελφός του Αρχιμανδρίτη, ο Νικήτας Δικαί-
ος2186, του είχε γράψει ότι δεν ήταν κατάλληλη η θέση που διάλεξε για να αντιπα-
ραταχθεί στους εχθρούς. Τα ταμπούρια δεν είχαν κατασκευασθεί κλειστά ή αρκετά 
ψηλά, ώστε να προστατεύουν τους υπερασπιστές τους από τις εχθρικές εφόδους. 
Μπροστά από τα ταμπούρια δεν υπήρχε ευρύς επίπεδος χώρος, ώστε να εκθέτει 
τους εχθρούς στο πύρ των αμυνομένων. Ο αριθμός των Ελλήνων ήταν μικρός και 
εθεωρείτο ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει τη δύναμη του Ιμπραήμ, η οποία είχε 
αναδειχθεί νικηφόρος απέναντι και σε πολυαριθμότερα ελληνικά στρατεύματα. Το 
ηθικό των Ελλήνων ήταν καταρρακωμένο από τις πολλαπλές ήττες που είχαν υπο-
στεί μέχρι τότε από τον Ιμπραήμ. Στα Ελληνικά στρατεύματα δεν υπήρχε πειθαρ-
χία και υπακοή στον αρχηγό. Οι στρατιώτες πολλές φορές απαιτούσαν να έχουν 
γνώμη στις αποφάσεις του ηγέτη τους και στην παρούσα περίπτωση δυσφορούσαν 
βλέποντας τα μειονεκτήματα της θέσης που θα έπρεπε να υπερασπίσουν και τον 
ανεπαρκή αριθμό τους. 

Όπως γράφει ο Φωτάκος2187: «…Αφού οι Έλληνες είδαν το πολυπληθές στράτευ-
μα των Τούρκων, το οποίον εσκέπασεν όλον τον τόπον, όσον βλέπει το μάτι του αν-
θρώπου, ενταύθα άρχισαν να μουρμουρίζουν… Μετά δε ταύτα πάντα οι στρατιώται 
και τινες των καπεταναίων απεφάσισαν να φύγουν εκείθεν· και πρώτος όλων ο Σταυ-
ριανός Καπετανάκης2188 μετά των εαυτού στρατιωτών έφυγε κρυφίως διά του ρεύμα-
τος ανατολικώς των οχυρωμάτων. Τούτον δε βλέποντες και άλλοι φεύγοντα παρεκι-
νήθησαν και αυτοί και εδόθησαν εις φυγήν διά του αυτού ρεύματος. Έφυγον δε υπέρ 
τους χιλίους…». 

Μετά τη φυγή μεγάλου μέρους του στρατεύματος ο Γρηγόριος Δικαίος2189 προ-
σπάθησε να ενθαρρύνει αυτούς που απόμειναν, ενώ ο Παναγιώτης Κεφάλας και ο 

2186. Φ ω τ ά κ ο υ,  Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 397.
2187. Φ ω τ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 395.
2188. Στο Αρχείο του Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η, ό.π., αναφέρεται: «…καθ’ ην δε εσπέραν έφθασεν ο 

Σταυριανός Καπετανάκης συμπαραλαβών 100 Σπαρτιάτας, τα καλύτερα παλληκάρια, ανεχώρησεν εκείθεν, 
καθώς και ο Αλούπης πρότερον, αμέσως μετά τον ακροβολισμόν του Σαλαφατίνου και του εχθρού, μη εν-
δώσας εις τας παρακλήσεις του Βοϊδή…». Από παράδοση μαθαίνουμε ότι ο Θανασούλης Καπετανάκης 
παρακίνησε τον εξάδελφό του Σταυριανό να φύγει, για να μη χάσει τη δύναμή της η οικογένειά τους με 
τη θυσία και των δύο. Ο ίδιος επικαλέστηκε ότι δεν μπορεί να φύγει, διότι είχε δώσει υπόσχεση στον 
πεθερό του τον Πετρόμπεη. Να σημειωθεί ότι στη Σφακτηρία πρόσφατα είχε αιχμαλωτισθεί ο Παναγ. 
Ιω. Καπετανάκης-Γιαννέας.

2189. Φ ω τ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 396-7. Στο αρχείο του Ρ ή γ α  Π α λ α μ ή δ η , ό.π., αναφέρεται ότι: «…Ο 
δε Σαλαφατίνος κατέβη εις τους πρόποδας της Μανιάκης διά να απαντήση τον εχθρόν, όστις ήδη είχεν κινή-
σει. Αψιμαχίας δε γενομένης, μη δυνηθείς ο Σαλαφατίνος ν’ αντισταθή υπόχώρησε και ήλθεν εις το οχύρωμα 
του Δικαίου μετά των Κοντοβουνησίων…».
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Παπαγιώργης Περθωρίτης του συνέστησαν και την τελευταία στιγμή πριν από τη 
μάχη να αποχωρήσουν. Ο Παπαφλέσσας δεν μεταπείστηκε από τις υποδείξεις των 
συντρόφων του και επικαλέστηκε τη σκοπιμότητα της παραμονής τους με τα ακό-
λουθα: «Αλλ’ ο μη γένοιτο και νικηθώμεν, θα αδυνατίσωμεν την δύναμιν του εχθρού, 
πολλούς Τούρκους θα χάση και την μάχην μας θα την ονομάσουν Λεωνίδιον». Τότε 
ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης2190 είπε : «Πάμε εις τα ταμπούρια μας, και όποιος 
μείνει γιαμά (λοιπόν), ας ακούη των γυναικών τα μοιρολόγια».

Η μάχη στο Μανιάκι ήταν άνιση. Ένας μικρός αριθμός Ελλήνων σε θέση ακα-
τάλληλη, χωρίς ψηλά ή κλειστά ταμπούρια, με ηθικό πεσμένο, αντιπαρατάχθη-
κε σε έναν εχθρό με καλύτερα όπλα και σύγχρονη τακτική, ο οποίος κύκλωσε με 
πεζικό και ιππικό το ελληνικό στράτευμα. Όπως αναφέρει ο Φωτάκος2191, η μάχη 
άρχισε με ακροβολισμό των αιγυπτιακών δυνάμεων επί μια περίπου ώρα, έπειτα ο 
Ιμπραήμ ανάπαυσε το στράτευμά του. Στη διάρκεια του διαλείμματος συναντήθη-
καν πάλι οι Έλληνες αρχηγοί και έγινε για δεύτερη φορά πρόταση να φύγουν, αλλά 
ο Γρ. Δικαίος ήταν ανένδοτος. Ακολούθησαν δύο ανεπιτυχείς έφοδοι των Αιγυπτί-
ων και τότε ακούστηκαν τουφεκιές από το στρατιωτικό σώμα του Δημ. Πλαπού-
τα-Κολιόπουλου, που ερχόταν σε βοήθεια των αμυνομένων. Ο Ιμπραήμ διέταξε νέα 
έφοδο, βιάζοντας τους στρατιώτες του να καταλάβουν τα ελληνικά οχυρώματα. 
Έγιναν τέσσερις ακόμη έφοδοι και τέλος οι Αιγύπτιοι μπήκαν στα ελληνικά οχυρώ-
ματα και ακολούθησε αλληλοσφαγή. 

Η περιγραφή του Φωτάκου2192 έχει ως ακολούθως: «…Όλα λοιπόν τα σώματα 
των Τούρκων, βιαζόμενα από τον ίδιον Πασά, έπεσαν μέσα εις το οχύρωμα του Αρ-
χιμανδρίτη. Τότε ανακατώθησαν Τούρκοι και Έλληνες και έγιναν όλοι ένα. Οι περισ-
σότεροι Τούρκοι του Πασά εφόρουν κόκκινα φορέματα, και ο τόπος όλος εκοκκίνι-
σεν από αυτά και από τα αίματα, όσοι εκ των Ελλήνων ημπόρεσαν και επήδησαν ή 
εγκρεμίσθησαν έξω από το οχύρωμα του Αρχιμανδρίτη, άλλοι μεν εμβήκαν εις το του 
Πιέρου Βοϊδή2193, το οποίον ακόμη εμάχετο, διότι ήτο το δυνατώτερον από τα άλλα 
δύο, και το οποίον έπειτα, αφού εχάθησαν εκείνα, το επολέμησαν οι Τούρκοι και το 
εκυρίευσαν· οι δε άλλοι και όσοι εδυνήθησαν να σωθώσιν από το τελευταίον οχύρωμα 
έκαμαν κατά το μέρος της Ανδρούσης. Αυτοί ζητούντες να εύρουν τον δρόμον εχώθη-

2190. Ο  Σ. Β. Κο υ γ έ α ς, Μικραί αφηγήσεις από την επανάστασιν, Ιθώμη 2(1973)7-8, γράφει ότι, 
όταν έγινε πρόταση από τον Πιέρο Βοϊδή-Μαυρομιχάλη να εγκαταλείψουν εκείνη τη θέση, ο Παπαφλέσ-
σας του είπε «εκιότεψες Μανιάτη;». Την άλλη ημέρα ο Παπαφλέσσας άρχισε να ομιλεί για αλλαγή της 
θέσης του στρατοπέδου και ο Βοϊδής, που είχε θιγεί το φιλότιμό του, απάντησε: «Όχι παπά παληκαρά, 
εδώ θα μείνωμε ! Πάμε γιαμά στα ταμπούρια μας κι όποιος απομένει ζωντανός, ας ακούει τα μοιρολόγια των 
γυναικών».

2191. Φ ω τ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 398.
2192. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., σ. 399.
2193. Ι. Π. Π ε τ ρ ο υ ν ά κ ο υ, Στου Μανιάκη, Αθήναι 1901, σ. 44: «…Ο Βοϊδής Μαυρομιχάλης ηγού-

μενος των Μανιατών και έχων παρά το πλευρόν του τον γαμβρόν και υπασπιστήν αυτού Αντώνιον Πετρου-
νάκον μετ’ αυτού φονευθέντα κατά την μάχην…».
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σαν εις ένα ρεύμα μέσα…. Το δε ρεύμα, μέσα εις το οποίον κατέφυγαν οι διασωθέντες 
από την μάχην και διωκώμενοι Έλληνες, μέχρι τινός διαστήματος ήτο πλατύ. Κατά δε 
την έξοδον ήτον ένα τάγμα τακτικού στρατού παρατεταγμένον, το οποίον έφραττεν 
αυτήν. Εκεί συνηθροίσθησαν οι Έλληνες τραυματισμένοι και καταπονημένοι, και χω-
ρίς άλλο όπλον, παρά μόνον με τα σπαθιά εις τας χείρας. Ήσαν δε όλοι έως 150. Επει-
δή δε άλλον τόπον δεν είχαν να φύγουν, κλεισθέντες από το έμπροσθεν και όπισθεν 
μέρος και κατά τα πλευρά από τους πεζούς στρατιώτας και τους ιππείς, απεφάσισαν 
να πέσουν επάνω εις το ειρημένον στρατιωτικόν τάγμα, να ανοίξουν αυτό εις δύο και 
να περάσουν όσοι δυνηθούν. Και ούτω ερρίφθησαν εναντίον αυτού, το οποίον τους 
ετουφέκιζε με πυρ αδιάκοπον· κατόρθωσαν όμως και έσχισαν την γραμμήν του τάγ-
ματος, και ολίγοι ημπόρεσαν και έφυγαν. Προτού δε περάσουν όλοι πάλιν έκλεισαν 
την γραμμήν οι Τούρκοι και τους επυροβόλουν. Όσοι δε απέμειναν μέσα εις το ρεύμα 
ήσαν ολίγοι. Αυτοί έπιασαν ένα βράχον, ο οποίος έτυχεν εκεί πλησίον εις το στόμα 
του ρεύματος, και τοιουτοτρόπως υπερασπιζόμενοι δεν κατώρθωσαν να σωθώσιν, 
αλλ’ οι μεν εφονεύθησαν, οι δε αιχμαλωτίσθησαν… Έπειτα ο Ιμβραΐμης ανεχώρησεν 
εκείθεν και επείγεν εις το χωρίον Σκάρμιγκα και εστρατοπέδευσε. Κατόπιν δε έβαλε κή-
ρυκα και είπε με δυνατή φωνήν, ότι όποιος από τους στρατιώτας έχει αιχμάλωτον Έλ-
ληνα από την μάχην αυτήν να τον φονεύση· διότι αν την άλλην ημέραν εύρη κανένα ζω-
ντανόν, ήθελε φονεύσει εκείνον, ο οποίος θα τον έκρυπτε· και τοιουτοτρόπως οι Τούρκοι 
εφόνευσαν τους ολίγους, τους οποίους είχαν αιχμαλωτίσει. Μαζί με τούτους εθανάτω-
σαν και τον Θανασούλην Καπετανάκην2194, και έπειτα τον έκαυσαν. Εθανάτωσαν δε και 
τους εξής καπεταναίους· Πιέρον Βοϊδήν Μαυρομιχάλην, Π. Κεφάλαν, τον Ξανθάν (Ξαν-
θάκη) από την Γιάννιτσαν και Ηλία Κέρμα (Κόρμα) από την Κεφαλληνού…».  

Στο Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη2195 σχετικά με τη διεξαγωγή της μάχης ανα-
φέρεται: «…Ο πόλεμος ήρχισεν πρώτον με το ιππικόν, όστις διήρκεσεν μίαν περίπου 
ώραν, έπειτα έφθασε το τακτικόν. Ο Ιμβραΐμης διήρεσεν εις τρεις μοίρας, την μεν 
κατά του Κεφάλα, την δε κατά των Αργείων και Τριπολιτών, την δε κατά των Σπαρ-
τιατών. Ο πόλεμος του τακτικού ήρχισεν κατά πρώτον εις το οχύρωμα του Κεφάλα 
(και Δημητρίου Δικαίου), και μ’ όλον ότι αντεστάθησαν γενναίως και αριθμός ικα-
νός των εχθρών και οι λοιποί οπισθοδρόμησαν, οι εν τω οχυρώματι εδειλίασαν, ο δε 
Θανασούλης Χριστοδουλάκης (-Καπετανάκης) με ολίγους στρατιώτας ελθών τους 
ενεθάρρυνε. Οι Τούρκοι προσέβαλον έπειτα τους Αργείους, Τριπολίτας και Κοντο-
βουνησίους, αλλ’ εφονεύθησαν και εδώ ακόμη περισσότεροι εχθροί, και οπισθοδρό-
μησαν και αυτοί. Η Τρίτη μοίρα, επί κεφαλής της οποίας ήτο ο Ιμβραΐμης, ώρμησεν 

2194. Μετά το θάνατό του εγκρίθηκε να δοθούν 5.075 γρόσια για την εκστρατείαν από 11 Απριλίου 
μέχρι 22 Μαΐου, «…ότι εφονεύθη εις Μανιάκι, μαχόμενος μετά του μακαρίτου Υπουργού των Εσωτερικών 
Γρηγορίου Δικαίου, ότι είχε τους εκατό στρατιώτας του υπό την οδηγίαν του εις την εκστρατείαν προφορικώς 
μαρτυρείται…». ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 139, έγγρ. 027 της 23 Νοεμβρίου 1825.

2195. Σ τ α ύ ρ ο υ  Σ κ ο π ε τ έ α, Η επέτειος της μάχης του Μανιακίου, «Ηχώ της Μεσσηνίας», 
αριθ. φύλλ. 92 της 17 Μαΐου 1954. 
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κατά τα νώτα των Σπαρτιατών, οίτινες, μη δυνηθέντες ν’ αντισταθώσιν, έτρεξαν εις 
το οχύρωμα του Δικαίου.

Τότε οι Τούρκοι ώρμησαν κατά του παπά Περθωρίτη, τον οποίον θραύσαντες 
αμέσως, εκυρίευσαν το οχύρωμά του, και επέπεσαν κατά του Δικαίου, όστις, αντι-
σταθείς με πολλήν γενναιότητα και καρδίαν ηρωϊκήν, έπεσεν ενδόξως επί των εχθρι-
κών πτωμάτων. Μετά τον θάνατον του Δικαίου οι Έλληνες δεν εσυλλογίζοντο ει μη 
τις να πρωτοφύγη. Όθεν πολεμούντες και φεύγοντες, όσοι κατέληγον προς το μέρος 
των Κοντοβουνησίων2196 διεσώθησαν περισσότεροι, ενώ από τους εις τα άλλα μέρη 
καταφεύγοντας εφονεύθησαν οι πλειότεροι, διωκόμενοι από τους ιππείς. Όλος ο αριθ-
μός των φονευμένων Ελλήνων εις αυτήν την μάχην ανέβη εις 400, μεταξύ των οποίων 
συναριθμούνται ο Κεφάλας, ο Πιέρος Βοϊδής Μαυρομιχάλης, ο Θανασούλης Χριστο-
δουλάκης (-Καπετανάκης), ο Κανάκης (Κακάνης) Αργείος και πολλοί άλλοι αξιωμα-
τικοί, των οποίων τα ονόματα αγνοούμεν…». 

Ο Κ. Λ. Κοτσώνης2197 επεξηγώντας κατατοπιστικό σχεδιάγραμμά του γράφει ότι 
ο Ιμπραήμ είχε κατασκηνώσει μια ώρα ΒΑ από το χωριό Μεταμόρφωση μέχρι τα 
χάνια Τουλούπα και «… άρχισε την επίθεσή του στις 20 (Μαΐου) το πρωί με τέσσερες 
φάλαγγες τακτικού στρατού· ας τις ονόμασε Α, Β, Γ, και Δ, αρχίζοντας απ’ αριστερά. 
Όπως μπορούμε να δούμε στο σχεδιάγραμμα οι κατευθύνσεις τους, μετά το χώρο συ-
γκεντρώσεώς των ήταν της Α από Αμυγδαλίτσα προς Ταμπούρια. Της Β από Μανιά-
κι προς Ταμπούρια. Της Γ από Κρυόρεμμα διά Σπαρτίλια προς Ταμπούρια. Η Δ που 
την αποτελούσαν 2.000 πεζοί και 800 ιππείς εκινήθη από Κρυόρεμμα και εγκατεστά-
θη στις δυτικές πλαγιές του υψώματος Γκουφιέρος κυκλώνοντας έτσι από ανατολικά 
τον Παπαφλέσσα…». Προφανώς εμποδιζόταν και η βοήθεια από το ελληνικό στρα-
τόπεδο του Μεσσηνιακού κόλπου. Συνεχίζοντας γράφει: «…Μπροστά από τις φά-
λαγγες πήγαιναν άτακτοι πεζοί και καβαλλαραίοι που απασχολούσαν τους Έλληνες 
πυροβολώντας στα ταμπούρια τους. Αφού πλησίασαν τις θέσεις του Παπαφλέσσα οι 
τρεις φάλαγγες από τα δυτικά και βορεινά και η τέταρτη τον κύκλωσε από ανατολι-
κά, ο Ιμπραήμ άρχισε τη μετωπική επίθεσή του  με τον τακτικό στρατό… Την κάθε 
έφοδο που αποκρούετο ακολουθούσε άλλη και άλλη. Ως το μεσημέρι τα ταμπούρια 
μένουν ακλόνητα. Τότε ο Ιμπραήμ διακόπτει την επίθεση και αποσύρει λίγο πιο πέρα 
το στρατό του για φαγητό κι ανάπαυση. Με τη διακοπή αυτή βρίσκουν ευκαιρία οι 

2196. Τα Κοντοβούνια βρίσκονται βορείως του Μανιακίου. Αναφέρονται οι ακόλουθοι στρατιώτες 
του Αθανασούλη Καπετανάκη από τη Γιάννιτσα, που πήγαν στο Μανιάκι και επέζησαν, ίσως διότι έφυ-
γαν έγκαιρα, πήραν όμως το αριστείο του αγώνα: Αλειφέρης Παναγιώτης, Βελμάχος Ιωάννης, Γκέκας 
Γεώργιος, Γκέκας Καμαρινός, Γκέκας Νικόλαος, Γλιάτης Παναγιώτης, Διακάκος Γαλάνης, Κακαβούλης 
Τζώρτζης, Κούτρος Γαλάνης, Κουτρής Θεόδωρος, Λιακάκης Γαλάνης, Ματαράγκας Γεώργιος, Μπίρης 
Ιωάννης, Ξυπόλυτος Νικόλαος, Πολιόρας Ιωάννης, Πόταρης Ιω. Δημήτριος, Πουλάκης Γεώργιος, Ρε-
μπούτσος Γεώργιος, Ρουσσάκης Δημήτριος, Σταματελάκης Μαρίνος και Σταματέλος-Νταμαρόζος Νι-
κόλαος. 

2197. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι, Ιθώμη 2(1973)10, αναδημοσιεύεται στου 
ιδίου: Μελετήματα και άρθρα, Αθήναι 2012, σ. 40-1.
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καπεταναίοι, πλησιάζουν τον Παπαφλέσσα και του ξαναπροτείνουν να φύγουν προς 
την Αγυιά2198, τώρα πούχει σταματήσει η μάχη, ορμώντας σ’ αυτούς που τους έχουν 
κυκλώσει, κι όσοι γλυτώσουν…». Η απάντηση του Παπαφλέσσα είναι γνωστή. 

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2199, ο Διονύσιος Μούρτζινος και ο Δημητράκης 
Γρηγοράκης (αδελφός του Τζανετάκη) στις 20 Μαΐου από τη Φρουτζάλα σε γράμ-
μα τους προς τον Θ. Κολοκοτρώνη έγγραψαν τα ακόλουθα: «…Σήμερον βλέποντες 
μακρόθεν εξ ωρών διάστημα και κροτείται πόλεμος κατά των Αρκαδίων, στέλλομεν 
εν σώμα Σπαρτιατών προς βοήθειάν των, συνιστάμενον περίπου των οκτακοσίων. 
Μετά των Αρκαδίων είναι και ο Αρχιμανδρίτης Δικαίος και Σπαρτιάται υπέρ τους 
πεντακοσίους…». Πράγματι ξεκίνησε ένα σώμα υπό τον Ηλία Κατσάκο-Μαυρομι-
χάλη, το οποίο, όταν έφθασε στο χωριό Κουτούφαρη, πληροφορήθηκε  την κατα-
στροφή των Ελλήνων και επέστρεψε.

Στις 22 Μαΐου οι Έπαρχοι Μικρομάνης Αναγνώστης Δικαίος2200 και Εμλακίων 
Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος έγραψαν στη Διοίκηση την καταστροφή στο Μανιά-
κι: «Κατά τας 20 του τρέχοντος ο εξοχώτατος υπουργός των Εσωτερικών και οι λοιποί 
αξιωματικοί της Σ. Διοικήσεως εκρότησαν μάχην από τας 3 ώρας της ημέρας μέχρι 
δώδεκα μετά των εχθρών εις εν χωρίον καλούμενον Μανιάκι. Και επειδή δεν ήτο ικα-
νόν το ημέτερον στράτευμα να αντιπαραταχθή μετά του εχθρού, ο οποίος ερρίφθη 
επάνω του ως λέων και έκβαλε των θέσεων τους ημετέρους, από μεν ουν τους στρατι-
ώτας εσώθησαν πολλά ολίγοι, από δε τους αξιωματικούς, ως ο εξοχώτατος υπουργός, 
ο στρατηγός Π. Κεφάλας, ο στρατηγός Πιέρος Βοϊδής, ο αντιστράτηγος Δημήτριος 
Δικαίος και άλλοι δεν έμεινεν ουδείς…».

Οι φροντιστές Δημ. Ν. Μανουσάκης2201 και Α. Καλαμογδάρτης στις 23 Μαΐου 
από την Καλαμάτα έγραψαν στη Διοίκηση τα ακόλουθα : «…Τη 21 του αυτού μη-
νός ηκούσαμεν με άκραν μας λύπην το διά τους Έλληνας απευκταίον αποτέλεσμα της 
μάχης, ην εκρότησεν ο Ιμπραΐμπασας κατά του άνωθεν υπουργού και των μετ’ αυτόν 
Στρατηγού Κεφάλα, Αθανασούλη Καπετανάκη και Ηλία Τζαλαφατίνου και άλλων 
στρατιωτών Μωραϊτών και ολίγων Σπαρτιατών (διότι ο καπ. Σταυριανός Καπετανάκης 
με τους περισσοτέρους Σπαρτιάτας δειλιάσαντες ανεχώρησαν πριν της μάχης)· οποί-
οι των εδικών μας σημαντικών εχάθησαν δεν έχομεν τελείαν πληροφορίαν. Φθάσασα 
αύτη η θλιβερά είδησις εν Φουρτζάλα, άπαντες οι εκεί παρευρισκόμενοι οπλαρχηγοί 
και στρατιώται της Σπάρτης ενεχώρησαν και έφθασαν ενταύθα (Καλαμάτα)…».

Στις 23 Μαΐου η Διοίκηση έστειλε έγγραφα στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και 
το Θ. Κολοκοτρώνη2202 σχετικά με τη μάχη στο Μανιάκι και μεταξύ των άλλων ανέ-
φερε: «…Η Διοίκησις, Στρατηγέ, αποδίδει τας αλλεπαλλήλους δυστυχίας μας. Αον: 

2198. Βουνό προς βορράν του Μανιακίου.
2199. Ι ω . Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Ελληνικά Υπομνήματα, Αθήναι 1856, σ. 124.
2200. Γ Α Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 68, έγγρ. 019 της 22 Μαΐου 1825.
2201. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 172 της 23 Μαΐου 1825.
2202. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 161 και 170 της 23 Μαΐου 1825. Μετά τη μάχη κυκλοφόρησαν 
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Εις ενδεχομένην προδοσίαν. Βον: Εις τον εμφωλεύσαντα εις τας καρδίας των Ελλήνων 
πανικόν φόβον και Γον: Εις την αδιαφορίαν πολλών, οι οποίοι νομίζουν ότι ο κίνδυ-
νος του γείτονός του δεν είναι και εδικός του και δεν καταλαμβάνουν ότι η φωτιά της 
γειτονιάς δεν θα καύση και τα οσπίτιά των… Την προδοσίαν τόσον μάλλον υποπτεύ-
ει, καθ’ όσον πληροφορείται ότι και προ της συγκροτήσεως της τελευταίας μάχης διά 
φόβον και όχι μόνον στρατιώται αλλά και καπεταναίοι φεύγοντες διέσπειραν τον τρό-
μον και την δειλίαν και εις τας καρδίας των άλλων, όσοι έτρεχον εις βοήθειαν…». Στο 
έγγραφο τούτο αναφέρεται ακόμη το γεγονός ότι στο ελληνικό στράτευμα υπήρ-
χαν πολλοί Τούρκοι και Αρμένιοι, τους οποίους έφεραν μαζί τους οι Έλληνες. Δι-
αφεύγοντες δε αυτοί προς τους εχθρούς, τους έδιδαν σημαντικές πληροφορίες για 
τις θέσεις και τον αριθμό των ελληνικών στρατευμάτων.

Από την Καλαμάτα στις 24 Μαΐου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2203 έγραψε στο 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη για το αποτέλεσμα της μάχης στο Μανιάκι: «…Ο πόλεμος 
όπου έγεινε εις την θέσιν ην εβαστούσε ο άγιος Αρχιμανδρίτης, ο γαμβρός μου Καπε-
τανάκης, εξάδελφός μου Βοϊδής και Κεφάλας, (οίτινες λέγουν, ότι εθυσιάσθησαν)· η 
νίκη έμεινεν εις τον εχθρόν, όστις επήρθη εις ταύτην την νίκην του…». Ο Πετρόμπεης 
είχε ακόμη ελπίδες ότι θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να είναι ίσως αιχμάλω-
τος. Το Εκτελεστικό2204 όμως την ίδια ημέρα έγραψε στον Κωνσταντίνο Μαυρο-
μιχάλη, διατάζοντάς τον να πάει στο Μεσσηνιακό κόλπο, ότι: «…Ο Υπουργός των 
Εσωτερικών, ο Κεφάλας, ο Πιέρος Βοϊδής, ο Αθανασούλης Καπετανάκης και ο Ηλίας 
Κορμάς έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος εις το Μανιάκι, με άλλους εκατόν2205 Έλλη-
νας, τους μόνους οι οποίοι έμειναν μετ’ αυτών, ενώ οι άλλοι εσκόρπισαν…».

Σε έγγραφο της Διοίκησης2206 προς το Γεώργιο Γιατράκο από 23 Μαΐου 1825 εκ-
φράζεται η πεποίθηση, ότι στο Μανιάκι υπήρξε προδοσία: «…Δεν είναι αμφιβολία 
ότι κακόβουλοι προδόται οδηγούσι εις τα μέρη εκείνα τους εχθρούς και ενσπείρουν εις 
τους εδικούς μας πανικόν φόβον…». 

Μετά από λίγες ημέρες ήρθε η επιβεβαίωση του θανάτου των ηγετών της μά-
χης του Μανιακίου. Ένα πλοίο έφερε την είδηση στον Αντώνιο Μαυρομιχάλη2207, 
ο οποίος έγραψε στον αδελφό του, τον Πετρόμπεη: «…Ο καραβοκύρης και διά ζώ-
σης μας είπε ότι εις τον πόλεμο, όπου έκαμαν οι εδικοί μας, εσκοτώθηκαν έως χίλιοι 
διακόσιοι Τούρκοι και πεντακόσιοι λαβωμένοι και πολλοί αξιωματικοί Τούρκοι. Και 

φήμες ότι όσοι έφυγαν θα τιμωρηθούν, αλλά δεν δόθηκε συνέχεια. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Θανασούλης 
Καπετανάκης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 3(1977)303-5.

2203. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Ελληνικά Υπομνήματα, Αθήναι 1856, σ. 127.
2204. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 010 της 24 Μαΐου 1825.
2205. Οι Έλληνες νεκροί στη μάχη του Μανιακίου υπολογίζονται μεταξύ 300 και 500. Οι αιγυπτιακές 

πηγές αναφέρουν 500. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (Άγνωστη Αιγυ-
πτιακή έκθεσις γεγονότων Φεβρουάριος-Ιούλιος 1825), Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησι-
κών Σπουδών, τόμ. Γ ,́ σ. 280,  αναδημοσιεύεται εις «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», Αθήναι 1999, σ. 45.

2206. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 164 της 23 Μαΐου 1825.
2207. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)220. 
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ζωντανόν δεν έπιασαν κανένα από τους εδικούς μας. Όλοι, όσοι λείπουν, όλοι εσκο-
τώθησαν…».

Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο Μανιάκι δεν έμεινε κανένας Έλλη-
νας ζωντανός, ακόμη και τους αιχμαλώτους και αυτούς τους σκότωσαν. Ο Γεώρ-
γιος Αρκαδινός2208, σε αναφορά του προς τον Κυβερνήτη, έγραψε ότι μεταφέρθη-
καν στο Νεόκαστρο 60 Έλληνες τραυματίες. Από αυτούς όσοι αναγνωρίστηκαν ότι 
ήταν στο Παλαιόκαστρο (Ναυαρίνο) ακρωτηριάστηκαν, όπως και αυτού του έκο-
ψαν τα δύο πόδια και τώρα ζητούσε οικονομική βοήθεια.

Για τη μάχη στο Μανιάκι γίνεται κριτική στο αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη2209, 
που ίσως είναι  λόγια του Ηλία Σαλαφατίνου: «…Ακούσαμεν πολλούς λέγοντας: Αν 
ήρχετο ο Κολιόπουλος και αν δεν έφευγε ο Σταυριανός με τους Σπαρτιάτας, οι Έλ-
ληνες, αν δεν εκέρδιζαν την νίκην, τουλάχιστον δεν ήθελον φονευθή τόσοι Έλληνες. 
Ημείς απομακρυνόμενοι από τας κρίσεις, λέγομεν ότι ημπορούσε να γίνη και το ενα-
ντίον, να πέσουν δηλαδή περισσότεροι Έλληνες…».

Η εφημερίδα της Ύδρας «Ο Φίλος του Νόμου»2210 της 1 Ιουνίου 1825 έγραψε: 
«Μεταξύ των ηρωϊκώς πεσόντων Ελλήνων εις την κατά το Μανιάκι της Αρκαδίας μά-
χην μανθάνομεν ότι είναι και ο Υπουργός των Εσωτερικών κύριος Γρηγόριος Δικαίος 
και ο στρατηγός Κεφάλας. Και οι δύο, άνδρες των οποίων η αξιότης και η γενναιότης 
απεδείχθεισαν εις διαφόρους καιρίας περιστάσεις της πατρίδος. Αιωνία των η μνήμη».

Η «Εφημερίς Αθηνών»2211 στις 29 Μαΐου έγραψε: «...Σας ειδοποιώ με λύπην μου 
ότι την απερασμένην Τετράδην, τρεις ώραις μακράν του Νεοκάστρου επολέμησε με 
τους εχθρούς ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος, έχων τας μαζί του έως 
χιλίους πεντακοσίους και άλλους συστρατήγους τον κ. Κεφάλα και γαμβρόν τού κ. 
Πέτρου Μαυρομιχάλη (Αθανασούλη Καπετανάκη) και άλλους δύο ακόμη. Ώντας 
όμως πολλοί οι εχθροί, εδειλίασαν οι εδικοί μας, και οι άνω ειρημένοι Στρατηγοί από 
φιλοτιμίαν τους και με πολλά ολίγους, οπού τους έμειναν, εκλείσθησαν εις ένα μέρος 
δυνατόν, και επολέμησαν ανδρείως επτά ώρας. Τέλος πάντων τους επερικύκλωσαν 
από όλα τα μέρη οι εχθροί, και αυτοί έμειναν εκεί και απέθαναν όλοι2212...».

Μεταξύ των νεκρών στη μάχη του Μανιακίου2213 αναφέρεται ακόμη ο Ιωάννης 
Χαράκης ή Χαρέας από τον Κάμπο της Αβίας, αδελφός τού ιερομονάχου Σερα-

2208. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 25, έγγρ. της 5 Μαρτίου 1828. Αναφέρεται από τον Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο, 
Αυθεντικές μαρτυρίες για την εποποιΐα του Μανιακίου, Ιθώμη 2(Ιούλιος 1973)13.

2209. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ φάκ. 266, Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η επέτειος της μάχης του Μανιακίου, 
«Ηχώ της Μεσσηνίας», αριθ. φύλλ. 92 της 17 Μαΐου 1825

2210. «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αρθι. φ. 122 της 1 Ιουνίου 1825. 
2211. «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν», αριθ. φ. 65 της 29 Μαΐου 1825.
2212. Ο  Μ ί μ η ς  Φ ε ρ έ τ ο ς, Αυθεντικές μαρτυρίες για την εποποιΐα του Μανιακίου, Ιθώμη 

2(1973)12-14, γράφει ότι όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο Μανιάκι δεν έμεινε κανένας Έλληνας 
ζωντανός και τους αιχμαλώτους ακόμη τους σκότωσαν. 

2213. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 38, έγγρ. 353, αριθ. καταλ. 65 και 68 και έγγρ. 434 και 437..Γ Α Κ, Υπ. 
Πολ., φάκ. 44, έγγρ. 79 της 10 Ιουνίου 1825. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται τα ονόματα δύο Μεσομα-
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Θανασούλης Ν. Καπετανάκης.
Αντιστράτηγος και Πολιτάρχης Καλαμάτας. Χάθηκε στο Μανιάκι.
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φείμ Χαράκη. Επίσης από τον Κάμπο ήταν ο Γιάννης Μποκής, από τις Γαϊτσές ο 
Παναγιώτης Παναγέας και από τη Μεγάλη Μαντίνεια ο Αναγνώστης Σπιγγουρέ-
ας (Σπετζουρέας). Τραυματίστηκε στο Μανιάκι και αργότερα πάλι στη Βέργα του 
Αλμυρού ο Π. Λιανός ή Λιανέας από τον Κάμπο και αυτός. Ακόμη αναφέρεται ως 
νεκρός ο Ηλίας Μανώπουλος από τη Μεγάλη Μαντίνεια, όπως βεβαιώθηκε από 
τους Μιχάλη Νικητάκη, Τζανέτο Σταυρέα, Γεώργιο Τζανετάκη, Χριστόδ. Κολοκο-
τρίνη, Σπύρο Κουρούμαλο, Ιω. Κοτσώνη και Χριστοδ. Φραγκούλη2214. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε2215 ότι ο Ιμπραήμ, στην προσπάθειά του να αφοπλί-
σει με ευκολία τους Έλληνες τόσο στο Παλαιόκαστρο όσο και στο Νεόκαστρο, δέ-
χθηκε να αφήσει ελεύθερους τους υπερασπιστές τους, αφού θα του παρέδιδαν τα 
όπλα τους. Με τις πράξεις του αυτές έδειχνε ότι θα ήταν επιεικής σε όσους δεν θα 
αντιστέκονταν στους σκοπούς του και θα είχαν διάθεση συνδιαλλαγής. Αντίθετα 
όμως σε όσους θα τον πολεμούσαν θα τους φερόταν με πρωτοφανή σκληρότητα. 
Γι’ αυτό στο Μανιάκι διέταξε να σκοτώσουν όλους τους αιχμαλώτους.

Η είδηση του χαμού του Γρηγορίου Δικαίου έφθασε στη Διοίκηση2216, η οποία 
αποφάσισε να τελέσει μνημόσυνο στο Ναύπλιο για την ανάπαυση των ψυχών των 
πεσόντων στο Μανιάκι, του Γρηγορίου Δικαίου, του Παναγιώτη Κεφάλα, του Πιέ-
ρου Βοϊδή Μαυρομιχάλη, του Αθανασούλη Καπετανάκη, του Κωνσταντίνου Κακά-
κη2217 και του Δημητρίου Λιάτα.

Από τον Υπουργό της Θρησκείας επίσκοπο Ιωσήφ Ανδρούσης2218 δόθηκε η πα-
ρακάτω εντολή στους κληρικούς της Αργολίδος: «…Κατ’ ανωτάτην επιταγήν της Σ. 
Διοικήσεως υπ’ αριθ. 8213 διστάττεσαι να διορίσης καθ’ όλην την έκτασιν της επαρ-
χίας ταύτης να ψαλθώσι μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως και συγχωρήσεως των μακα-
ρίων ψυχών των ευκλεώς υπέρ πατρίδος πεσόντων εις την κατά το Μανιάκι συγκρο-
τηθείσαν εσχάτην μάχην, αρχηγόν και στρατηγόν Γρηγόριον Δικαίον, Παναγιώτην 
Κεφάλα, Αθανασούλη Καπετανάκη, Πιέρον Βοϊδή, Κωνσταντίνου Κακάνη, Δημήτριον 
Λιάτα και των υπ’ αυτών αξιωματικών και στρατιωτών…».

νιατών του Νικολού και του Παναγιώτακα και δύο ξένων του Στάθη Ρουμελιώτη και του Κωνσταντή 
Μαυροθαλασσίτη.

2214. Γ Α Κ, Αριστεία, φάκ. 37, έγγρ. 044.
2215. Σε αναφορά του Γρηγορίου Δικαίου από τη Δραΐνα προς το Εκτελεστικό αναφέρονται τα ακό-

λουθα: «…η ελεύθερος και ασφαλής έξοδος των εν Ναυαρίνω και Νεοκάστρω, έγεινεν πολλών κακών αιτία 
και τρέμω μη γίνη και απευκταιοτέρων και φρικτοτέρων δεινών, διά τούτο δι’ αγάπην Θεού γείνατε δραστή-
ριοι και ενεργητικοί, διά να προληφθή ο κίνδυνος…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 144 της 14 Μαΐου 1825.

2216. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 074 της 25 Μαΐου 1825. ΓΑ Κ, Υπ. Θρησκ., φάκ. 9α, έγγρ. 074 της 2 
Ιουνίου και έγγρ. 077 της 6 Ιουνίου 1825.

2217. Χ. Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1971, τόμ. Β’ σς. 87 
και 515.

2218. ΓΑ Κ, Υπ. Θρησκ., φάκ. 9α, έγγρ. 074 της 2 Ιουνίου και έγγρ. 077 της 6 Ιουνίου 1825.
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 Ένα δείγμα των σχέσεων, που υπήρχαν μεταξύ των μελών της Διοίκησης, εί-
ναι και το ακόλουθο απόσπασμα επιστολής του Κ. Πολυχρόνη2219 προς το Γεώργιο 
Κουντουριώτη, το οποίο αναφέρει: «…επολέμησε και ο Παπαφλέσσας και καθώς πι-
θανολογείται, δεν ζη πλέον. Εφονεύθη εις την μάχην μαζί με τον Κεφάλαν, ο οποίος 
τοσάκις έμεινε θεατής των αγώνων μας. Δεν μέμφομαι τους αποθανόντας εντίμως, 
αλλά τους ανέφερα διά να κάμω την ηθικήν ταύτην παρατήρησιν. Κανείς δεν εδάκρυ-
σε τον θάνατον του Παπαφλέσσα, και έφθασαν ώστε να λησμονήσουν ότι ενικήθησαν 
και εφονεύθησαν Έλληνες, μήτε να παρατηρήσουν ότι η καταστροφή του θα επέφερε 
νέαν δειλίαν…». Ενώ ο Κουντουριώτης και οι περί αυτόν εμφορούντο από τέτοιο 
πνεύμα μισαλλοδοξίας, η Διοίκηση ζητούσε ομόνοια μεταξύ των αγωνιστών.

Ο Γιάννης Μακρυγιάννης2220 φάνηκε αδιάφορος για το χαμό του Παπαφλέσ-
σα, γράφοντας στα απομνημονεύματά του: «…Εις το χάνι (πιθανώς του Λεο-
νταρίου) ηύραμεν και τον Παπαφλέσσα με καμπόσους πήγαινε εναντίον του Μπρα-
ΐμη. Μου είπε να πάω κ’ εγώ. Του είπα «…με τα ραβδιά δεν πολεμούν· πολεμούν με 
ντουφέκια. Εμείς έχομεν ραβδιά, ξύλα κι όχι ντουφέκια…». Πέρασε από το Λιοντάρι 
και ήταν ενθουσιασμένος. Πήγε και χάθηκε…».

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης2221, παρά το γεγονός ότι ήταν πολιτικά αντίθετος του 
Παπαφλέσσα, έγραψε: «…Ο ένδοξος αυτός θάνατος του Παπαφλέσσα απέπλυνε 
όλους τους ρύπους του ιδιωτικού και πολιτικού βίου του και χρεωστεί η Πατρίς να τον 
συγκατατάξη και αυτόν μετά των λοιπών ενδόξων και αθανάτων αυτής προμάχων…».

Οι έγκλειστοι της Ύδρας

Από τις αρχές Μαρτίου οι πολιτικοί αντίπαλοι της Διοίκησης, όσοι παρέμεναν 
έγκλειστοι στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία της Ύδρας, ζητούσαν να τους επι-
τραπεί να πάνε στον τόπο τους για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Η Διοίκηση όμως 
κώφευε2222.

Κατά καιρούς έστελναν αναφορές στη Διοίκηση διάφοροι επίσημοι πολίτες και 
ζητούσαν την απελευθέρωσή τους. Πρώτος ο Διον. Μούρτζινος2223 στις 20 Ιανου-

2219. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 505.
2220. Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 164-5. Να σημειωθεί ότι το σώμα του Μακρυγιάννη ήταν στο 

Νεόκαστρο και κατά τη συνθηκολόγηση είχε παραδώσει τα όπλα και οι στρατιώτες του είχαν μόνο ρα-
βδιά.

2221. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 13.  
2222. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 73, έγγρ. 065 της 17 Μαρτίου 1825 και ΓΑΚ, Εκτ., φάκ. 77, έγγρ. 012 της 25 

Μαρτίου 1825. Έγκλειστοι ήσαν: Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος 
Σισίνης, Αναστάσιος Κατσαρός, Κανέλλος Δεληγιάννης. Μήτρος Αναστασόπουλος, Δημ. Παπατζώνης, 
Θεόδ. Γρίβας, Μητροπέτροβας, Γιανν. Γκρίτζαλης κ.α.

2223. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. ΣΤ ,́ Αθήναι 1966, σ. 194, έγγρ. 
234. Στις 19 Ιανουαρίου 1825 ο Μούρτζινος είχε γράψει στον Κουντουριώτη: «…Εκλαμπρότατε, το κακόν 
της Πατρίδος, ως τρέχει, εκορύφωσε (ίσως λανθάνομαι) και ως άξιος και καλός πατριώτης κρίνε τα πράγ-
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αρίου 1825 συνέστησε τη χορήγηση αμνηστίας. Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης2224 
συνέστησε στις 18 Μαρτίου την απελευθέρωσή τους. Οι Λακεδαιμόνιοι σε μια ανα-
φορά τους έγραψαν ότι οι άλλες επαρχίες ζητούν τους αρχηγούς τους για να εκ-
στρατεύσουν2225 και μετά από λίγες ημέρες, στις 2 Μαΐου, με άλλη αναφορά τους 
συνέστησαν και αυτοί τη χορήγηση αμνηστίας2226: «...επειδή πάθη αντίπαλα και βί-
αια κινήματα σχεδόν κατέχουν πάσαν την ελευθέραν Ελλάδα και εκ τούτων πάσχει 
δεινώς κινδυνεύουσα. Είθε όμως να απαλλαχθώσιν αφ’ όλων τας καρδίας και να ει-
σαχθή η ομόνοια και συμφωνία, διότι άπαντες επιστάμεθα ότι άνευ τούτων όχι μόνον 
έθνος δεν δύναται να υπάρξη, και πόλις ορθώς να πολιτευθή, αλλ’ ούτε καλώς δύνα-
ται να κατοικηθή... Αλλ’ η Σεβ. Δ(ιοίκησις) βαθέως και ως οίδε συνετώς σκεψαμένη, 
ως μήτηρ φιλοστοργοτάτη και ευγενεστάτη δεξαμένην την αμνηστίαν...».

Ο Φωτάκος2227 αναφέρει ότι ο Γρηγόριος Δικαίος συνέστησε την αποφυλάκιση 
των Πελοποννησίων ηγετών και, αφού δεν εισακούστηκε, αποφάσισε να εκστρα-
τεύσει ο ίδιος για τη σωτηρία του τόπου.

Κατά καιρούς κυκλοφορούσαν φήμες για αποφυλάκιση των κρατουμένων της 
Ύδρας. Η «Εφημερίς Αθηνών»2228 στις 5 Μαΐου έγραψε: «Λέγουν ότι ο Κολοκοτρώ-
νης και όσοι άλλοι ήσαν φυλαγμένοι μαζί του εις το μοναστήρι του προφήτου Ηλία 
εις Ύδραν, να εσυγχωρήθησαν από την Διοίκησιν και ότι ήσαν έτοιμοι να περάσουν 
εις την Πελοπόννησον…».

Μετά την παράδοση του Νεοκάστρου σε αναφορά της 12ης Μαΐου του Διονυ-
σίου Μούρτζινου2229 προς το Βουλευτικό σημειώνονται τα ακόλουθα: «...Αν και 
απόφασίς μου ήτο προ πολλού να προτείνωμεν την γνώμην μου ελευθέρως και εγώ 
ως πατριώτης κατ’ αυτάς τας περιστάσεις κατά τας οποίας κινδυνεύει το Ελληνικόν 
Έθνος, βλέπων όμως οποίαι αποκρίσεις εγίνοντο προς όσους προέλαβον τον καιρόν 
να προτείνουν αυτήν απεσιώπουν έως ώρας. Ήδη δε οπού το έθνος ολόκληρον κινδυ-
νεύει να απωλεσθή... εξ αιτίας της ασυμφωνίας μας και διχονοιών μας, δεν με αφίνει 
πλέον το συνειδός μου ήσυχον να αποσιωπήσω και τώρα την προπολλού νομιζομένην 
ως προς εμέ σωτήριον γνώμην μου, αλλά προβάλλω ότι διά να ταπεινωθή η οφρύς 
του υπερηφάνου εχθρού και διά να περιορισθή έως αυτού είναι αναγκαιότατον διά να 
εβγάλη η Σ. Διοίκησις τους εν Ύδρα πατριώτας και να κάμη προσέτι γενικήν αμνηστί-
αν... Αν δε κατά δυστυχίαν της Ελλάδος επιμείνετε μικρόν εις την προτέραν σας γνώ-
μην, το παν απώλυται, και Σεις πλέον δώσατε λόγον εις τον Θεόν και ανθρώπους...». 

ματα και διώρθωσε το καλλιώτερο. Βάλε καπάκι των πραγμάτων, τι, ως τρέχομεν, απώλετο το έθνος μας…». 
Δηλαδή κάνε ανακωχή ή προχώρησε σε συμφωνία με τους έγκλειστους στην Ύδρα.

2224. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ φάκ. 9, έγγρ. 191 της 18 Μαρτίου 1825.
2225. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 84, έγγρ. 076 της 28 Απριλίου 1825.
2226. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 101 της 2 Μαΐου 1825.
2227. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 398.
2228. Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν, αριθ. φύλλ. 61 της 5 Μαΐου 1825, σ. 2.
2229. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 18, έγγρ. 1630 της 12 Μαΐου 1825.
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Εν τω μεταξύ ο Ανδρέας Λόντος2230 και ο Ανδρέας Ζαΐμης είχαν επιστρέψει στο 
Μοριά και τους ακολουθούσαν 800 οπαδοί τους, όχι για να ανατρέψουν από την 
εξουσία τους κρατούντες, αλλά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του επικίν-
δυνου εχθρού. Παράλληλα ο Γενναίος Κολοκοτρώνης σκόπευε ή να απαγάγει το 
Γεώργιο Κουντουριώτη, για να τον ανταλλάξει με τον πατέρα του, ή να βοηθήσει 
στην απόδρασή του από την Ύδρα. Τα σχέδια αυτά από την επέμβαση των σωφρο-
νεστέρων ματαιώθηκαν.

Ο Δημ. Σαχτούρης2231 σε αναφορά του προς το Γ. Κουντουριώτη, από 11 Απρι-
λίου, έγραφε ότι ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ήθελε να εγκαταλείψει το Νεόκαστρο 
για να αγωνισθεί για την αποφυλάκιση των εγκλείστων της Ύδρας. Η πληροφορία 
αυτή αναφέρεται και στα απομνημονεύματα του Ιω. Μακρυγιάννη, μόνο που την 
πρόθεση αυτή αποδίδει και στον Π. Γιατράκο.

Στις 25 Απριλίου 1825 τυφλωμένος από το πάθος της εξουσίας ο Λάζαρος Κου-
ντουριώτης2232 έγραψε στον αδελφό του, αναφερόμενος στον Ανδρέα Λόντο και 
Ανδρέα Ζαΐμη: «…Δεν με φοβίζει τόσον άλλο τι (δηλαδή ο Ιμπραήμ), όσον η ενδυ-
νάμωσις των ανταρτών, προερχομένη από την αναβαλλομένην εισέτι ενέργεια των 
οποίων ελήφθησαν κατ’ αυτών μέτρων. Προθυμήθητι να συλληφθώσι και αυτοί, διότι 
άλλως δεν είναι δυνατόν να αντικρούσετε τας προσβολάς του εχθρού ησύχως και επι-
μόνως, σήμερον έχουν 800 στρατιώτας, αύριον δεν είναι αμφιβολία ότι θέλουν κάμει 
περισσοτέρους, και τότε ή, αν δεν λανθάνομαι, θέλομεν αποτύχει διόλου, ή με μεγά-
λον κόπον θέλομεν ματαιώσει τους σκοπούς των…».

Ο Ιω. Κορφιωτάκης2233, έπαρχος του Νεοκάστρου, πήγε στη Μεθώνη και ναύ-
λωσε πλοία για τη μεταφορά των πολιορκημένων στο φρούριο. Μετά από τις επα-
φές που είχε εκεί συνέστησε στη Διοίκηση, με αναφορά του της 12 Μαΐου, τη χο-
ρήγηση αμνηστίας, ώστε να στρατευθούν περισσότεροι και ακόμη ότι οι έγκλειστοι 
της Ύδρας προξενούσαν φόβο στους εχθρούς, «…Επειδή ο αριθμός των πολλών δει-
λιά βέβαια περισσότερον τους εχθρούς, φόβον μέγα αιστάνονται και από τη φήμην 
των φυλακωμένων εις Ύδραν πατριωτών σαν έβγουν…». Γενικά, μπορούμε να πούμε 
ότι ο λαός της Πελοποννήσου ήταν υπέρ της απελευθέρωσης των εγκλείστων στην 
Ύδρα, εκτός ίσως από λίγες εξαιρέσεις από το στενό κύκλο των Κουντουριώτηδων.

2230. Η εφημερίδα Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά», αριθ. φύλλ. 6 της 21 Ιανουαρίου 
1825, σ. 2 και η ιδία στο φύλλο 12 της 11 Φεβρουαρίου 1825 έγραψε ότι ο Λόντος και ο Ζαΐμης ήταν στον 
Κάλαμο. Η «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν», αριθ. φύλλ. 59 της 28 Απριλίου 1825, σ. 3, έγραψε: «…Οι Αντάρ-
ται Λόντος και Ζαΐμης και οι ακόλουθοί τους έφθασαν εις Καλάβρυτα, και έχουν έως ώρας μαζί τους, 1.500, 
κατ’ αλήθειαν όμως δεν έχουν περισσοτέρους από 600. Έγραψαν προκήρυξιν εις τους Πελοποννησίους, φα-
νερώνοντας τον σκοπον του ερχομού τους, και προσκαλώντας τους φίλους της πίστεως και πατρίδος να τους 
ακολουθήσουν εναντίον του εχθρού οπού φοβερίζει από όλα τα μέρη την ελευθερία τους…».

2231. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,   Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Ζ΄, σ. 536-7. Ι ω. Μ α κ ρ υ -
γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 151. 

2232. Α.  Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 391.
2233. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 18, έγγρ.1631 της 12 Μαΐου 1825.



574 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Ο Γρηγόριος Δικαίος2234, γνωρίζοντας πιθανώς την επικείμενη αποφυλάκιση 
των εγκλείστων στην Ύδρα, είχε γράψει στη Διοίκηση από τη Δραΐνα στις 14 Μα-
ΐου: «…Εκείνο όμως, το οποίον παρετήρησα εις την επαρχίαν Καρυταίνης, είδον, ότι 
η μέχρι τούδε αργοπορία της στρατολογίας εστάθη από αντενεργείας τινάς Κολοκο-
τρωνιστών· και διά να μην αργοπορώσι περισσότερον και η αργοπορία αύτη βλάπτει 
καιρίως το Έθνος, ανάγκη πάσα το Σ. τούτο Σώμα να επιτάξη τον Κ. Θεόδωρον Κολο-
κοτρώνην, εάν κατά την απόφασιν της Διοικήσεως εκβήκεν να ταχύνη τον εκεί πηγαι-
μόν του και την στρατολογίαν ταυτοχρόνως, διά να δυνηθώμεν να συγκεντρωθώμεν 
ικαναί προς αντίκρουσιν του εχθρού δυνάμεις, ώστε να κινηθώμεν εναντίον του εγκαί-
ρως…». Σε υστερόγραφο είχε προσθέσει: «...διά να μη επιπέσωμεν λοιπόν εις έτι χεί-
ριστον κακόν, ας διορισθή ταχέως ανήρ έμφρων έμπειρος πολεμικής αρετής αρχηγός 
του στρατοπέδου και τούτος να διορισθή τάχιστα...».

Στις 17 Μαΐου η Διοίκηση με έγγραφό της ανεκοίνωσε στον Πετρόμπεη Μαυ-
ρομιχάλη2235, το Γρηγόριο Δικαίο, το Γ. Γιατράκο κ,ά. την αμνήστευση των εγκλεί-
στων της Ύδρας. Το Βουλευτικό συνέστησε να γίνει λειτουργία, η οποία και έγινε, 
με τους αμνηστευθέντες2236.

Η είδηση ότι οι κρατούμενοι της Ύδρας ελευθερώθηκαν και ότι ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης κατεβαίνει στη Μεσσηνία, χαροποίησε το λαό και σε μερικούς 
έδωσε θάρρος2237. Από την Καλαμάτα οι φροντιστές Δ. Ν. Μανουσάκης2238 και Α. 
Καλαμογδάρτης στις 24 Μαΐου έγραψαν στον Κολοκοτρώνη: «…Εκ της προς τους 
ενταύθα οπλαρχηγούς των αρμάτων γραφής σας επληροφορήθημεν τον εις Τριπο-
λιτζά ερχομόν σας, όστις τοσούτον μας εχαροποίησε, καθώς και άπαν το εδώ ευρι-
σκόμενον πλήθος, ώστε είναι απερίγραπτος. Και με ανοικτάς αγκάλας σε αναμένομεν, 
όπως φθάσης όσον τάχος διά να σώσης την κλονιζομένην ελευθερίαν μας…».

Αλλά δεν ήταν μόνον ο λαός που περίμενε τον Θ. Κολοκοτρώνη, ακόμη και ο 
Πετρόμπεης2239 χωρίς φθόνο ή αντιπαλότητα σε επιστολή του προς αυτόν τον προ-
τρέπει, να σπεύσει τον ερχομόν του: «…τρέξατε προθύμως και με την συνηθισμένη 
σας γενναιότητα και εμπειρίαν διά να σκεφθούμεν και να εφεύρωμεν μέσα, άτινα 
δύνανται να μας ελευθερώσουν από την μελετουμένην παρά των στραβαράπηδων 
σκλαβίαν. Σας προσμένομεν λοιπόν ανυπομόνως και σας ασπαζόμεθα μετά την καλήν 
αντάμωσιν …». 

2234. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 144 της 14 Μαΐου 1825.
2235. ΓΑ Κ, Εκτ, φάκ. 90, έγγρ. 022 και 029 της 17 Μαΐου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 074 της 

18 Μαΐου 1825.
2236. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 073 της 18 Μαΐου 1825.
2237. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Ελληνικά Υπομνήματα, Αθήναι 1856, σ. 135.
2238. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 004 της 24 Μαΐου 1825.
2239. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 007 της 27 Μαΐου 1825.
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Το στρατόπεδο της Μεσσηνίας

 Μετά τη μάχη στο Μανιάκι το Εκτελεστικό2240 παρότρυνε το Θ. Κολοκοτρώνη, 
να επιταχύνει τη μετάβασή του στο Μεσσηνιακό κόλπο ως συναρχηγός με τον Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη και με άλλο έγγραφό του ενημέρωσε το Γεώργιο Κουντου-
ριώτη για τη θέση των στρατευμάτων στο Μεσσηνιακό κόλπο. 

Όπως αναφέρεται οι οπλαρχηγοί της Μάνης εβίασαν τον Πετρόμπεη2241 να 
αφήσει το Νησί (Μεσσήνη) και τα ελληνικά στρατεύματα να συγκεντρωθούν στην 
Καλαμάτα. Φεύγοντας όμως ο Πετρόμπεης από το Νησί δείλιασε ο κόσμος και άρ-
χισε να φεύγει, για να ασφαλιστεί σε οχυρές θέσεις. Ο Μεσσηνιακός κάμπος ερή-
μωσε από ανθρώπους. Οι έμπειροι του πολέμου αρχηγοί των στρατιωτικών σωμά-
των συνιστούσαν στον Πετρόμπεη: «...ο εχθρός εμβαίνων εις τον Μεσσηνιακόν κόλ-
πον να τον χτυπήσωσι στεκόμενοι εις τους πρόποδας των βουνών του Ταϋγέτου...». 
Προφανώς δεν θεωρούσαν κατάλληλη την πόλη της Καλαμάτας για να οχυρωθούν 
εκεί, διότι ο αιγυπτιακός στρατός που διέθετε και ιππικό θα τους κύκλωνε και θα 
τους απομόνωνε από τη Μάνη. 

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μαζί με τους Μιστριώτες υπό το Μιχαήλ Γιατρά-
κο κρατούσαν τις θέσεις της Φρουτζάλας και της Καλαμάτας, ενώ ο Μούρτζινος 
κρατούσε το Αρμυρό. Στις 24 Μαΐου έφθασε στην Καλαμάτα και ο Γεώργιος Για-
τράκος. Ο στρατηγός Κολιόπουλος (Δημήτριος Πλαπούτας) με χιλίους ήταν στους 
Κωνσταντίνους και ο Γενναίος Κολοκοτρώνης μαζί με το Χ΄́ Στεφανή ήταν στο 
Δερβένι.

Το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών μετά την ήττα στο Μανιάκι ήταν τελείως 
καταρρακωμένο. Ο Ανδρέας Ζαχαρόπουλος2242, γιός του πρωτοκλέφτη Ζαχαριά, 
έγραψε στο Θ. Κολοκοτρώνη στις 24 Μαΐου από το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία 
Καλαμάτας και του ζήτησε να απευθύνει επιστολή ενθαρρυντική στους Έλληνες, 
οι οποίοι τον περίμεναν ημέρα παρ’ ημέρα και πρόσθεσε: «… Εδώ όσα στρατεύματα 
ευρίσκονται είναι χωρίς κεφαλήν, ειμή μόνον ο ενδοξώτατος Πετρόμπεης ευρίσκεται, 
όμως τι να κάμη και αυτός;…». Στις 25 Μαΐου ο Θ. Κολοκοτρώνης πράγματι έστειλε 
επιστολή με «…πατρικάς συμβουλάς και παραινέσεις…».

Ο Νικόλαος Γιατράκος2243, που προσπαθούσε να συγκεντρώσει στράτευμα για 
το Μεσσηνιακό στρατόπεδο, στις 20 Μαΐου έγραψε στη Διοίκηση για τις δυσκολίες 
της στρατολογίας και ανέφερε ότι στην επαρχία Λακεδαίμονος θα χρησιμοποιήσει 
βία: «…αύριο βγαίνω και μόνος μου που να μην αφήσω κανένανε αρματωμένον εις 
τα χωρία όθεν περάσω…». Η Διοίκηση2244, σε απαντητικό έγγραφό της προς αυτόν, 

2240. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  Ελληνικά Υπομνήματα, Αθήναι 1856, σ. 127. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, 
έγγρ. 040 της 24 Μαΐου 1825 και Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 074 της 25 Μαΐου 1825.

2241. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 88, έγγρ. 144 της 14 Μαΐου 1825.
2242. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  ό.π., σ. 135.
2243. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 90, έγγρ. 190 της 20 Μαΐου 1825.
2244. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 160 της 23 Μαΐου 1825.
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έγραψε για τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει στους λιποτάκτες: «…όσοι δε των 
διορισθέντων εις την εκστρατείαν ταύτην, τόσον από τα ανωτέρω χωρία (Κοσμά και 
Γεράκι), καθώς και από την επαρχίαν Λακεδαίμονος, λιποτακτήσωσι και οπισθοδρο-
μήσωσι σοι δίδεται η άδεια να τους παιδεύσης αυστηρώς, καίοντες τα οσπίτιά των, 
και χαλώντας τα πράγματά των, υστερώντας τέλος και αυτήν των την ζωήν, διότι οι 
τοιούτοι με την λιποταξίαν των βλάπτουν μεγάλως την πατρίδα και αποκαθίστανται 
προδόται των συμφερόντων αυτής…». 

Στις 22 Μαΐου ο Γεωργάκης Γιατράκος2245 έγραψε στη Διοίκηση ότι αναχωρεί 
για τη Μεσσηνία. Λόγω της δειλίας που επικράτησε στα ελληνικά στρατεύματα 
πολλοί στρατιώτες εγκατέλειψαν το στρατόπεδο και πρόσθεσε: «…Ο εχθρός εξε-
στράτευσε κατά της Καλαμάτας με μεγαλωτάτην ορμήν και όλο ένα προοδεύει. Με-
ρικά εδικά μας στρατεύματα οπού ευρίσκοντο εις μακρυνάς θέσεις (Φουρτζάλα) διε-
σκορπίσθησαν. Σήμερον με βίαν υπάγω εις Καλαμάταν με σκοπόν να πιάσω καμμίαν 
θέσιν, όπου να δυνηθώ να αντιπαραταχθώ με τον εχθρόν…».

Στις 23 Μαΐου η Διοίκηση2246 δεν είχε ακόμη πληροφορηθεί το χαμό του Γρηγό-
ριου Δικαίου και του έγραψε ότι: «...διέταξεν τον Γενναιότατον στρατηγόν Θεόδωρον 
Κολοκοτρώνην και τους λοιπούς οπλαρχηγούς της Καρυταίνης διά να τρέξωσι με όλην 
την δυνατήν ταχύτητα εις βοήθειάν σας και διά να απαντήσετε την ορμήν και τις προ-
όδους του εχθρού... Διά να απαντηθή κάθε ενδεχόμενον κακόν, η Διοίκησις εφρόντισε 
να σταλώσι στρατεύματα και εις την Ύδραν και εις τας Σπέτζας υπό την οδηγίαν του 
εκλαμπροτάτου κ. Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη και ελπίζεται, τόσον διά ξηράς όσον 
και διά θαλάσσης, ου μόνον να αποκρουσθή ο εχθρός, αλλά και σημαντικάς ζημίας 
να δοκιμάση...».

Οι Φροντιστές Δ. Ν. Μανουσάκης2247 και Ανδρέας Καλαμογδάρτης στις 24 Μα-
ΐου έγραψαν στον Θ. Κολοκοτρώνη για τα προβλήματα τροφοδοσίας των στρα-
τευμάτων που έχουν. Τον ενημέρωσαν ακόμη ότι όταν έφθασε η πληροφορία της 
ήττας του Μανιακίου στη Φουρτζάλα, όπου βρισκόταν το φροντιστήριο, οι στρα-
τιώτες παρά τη θέληση του Πετρόμπεη σκόρπισαν. Όταν στη συνέχεια ήρθαν οι 
εχθροί στη Μικρομάνη, οι Λακεδαιμόνιοι και οι Μανιάτες κατέφυγαν στην Καλα-
μάτα και οι πρώτοι έπιασαν τις υπώρειες των βουνών, ενώ οι Μανιάτες συγκεντρώ-
θηκαν στο Αλμυρό. Οι λιποτάκτες στρατιώτες βρήκαν την ευκαιρία τη νύχτα και 
λεηλάτησαν τις αποθήκες τροφίμων, ώστε να υπάρχει ανάγκη για τρόφιμα και πο-
λεμοφόδια. Υπήρχε απόφαση να πάει ο Πετρόμπεης και ο Γιωργάκης Γιατράκος με 
3 χιλιάδες στράτευμα στη Φουρτζάλα, αλλά πληροφορήθηκαν ότι ο εχθρός ετοι-
μάζεται για την Καλαμάτα και ματαίωσαν τα σχέδιά τους.

2245. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 097 της 22 Μαΐου 1825. Στις 24 Μαΐου ο Πετρόμπεης ανέφερε ότι 
έφθασε στην Καλαμάτα ο στρατηγός Γεωργάκης Γιατράκος. 

2246. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 163 της 23 Μαΐου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 040 της 24 Μαΐου 
1825.

2247. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 004 της 24 Μαΐου 1825.
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Στις 26 Μαΐου 1825 η Διοίκηση2248 έγραψε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη τα 
ακόλουθα: «...επήνεσε δε την γενναιοψυχίαν της Εκλαμπρότητός Σας, όστις απο-
μείνατε εις την θέσιν Σας και εμψυχώσατε με το παράδειγμά Σας τον κόσμον διά να 
επιστρέψουν και να αντιπαραταχθούν εναντίων των πολεμίων. Είναι περιττόν να Σας 
είπη η Διοίκησις διά να δίδετε την αναγκαίαν υπεράσπισιν εις τους φροντιστάς, διά να 
εμποδίζωνται αι καταχρήσεις και αρπαγαί...».

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης2249, ο οποίος είχε ετοιμασθεί να μεταβεί με 
στρατεύματα στην Ύδρα, για το φόβο εχθρικής απόβασης, πήρε εντολή να σπεύ-
σει με όσα περισσότερα στρατεύματα μπορούσε προς την Τριπολιτσά. Σε έγγραφό 
της από 24 Μαΐου η Διοίκηση του έγραψε: «…Από τα φθάσαντα τελευταία γράμ-
ματα πληροφορείται η Διοίκησις ότι ο εχθρός κινούμενος με δραστηριότητα κατανέ-
μεται ως λυσσών όλον το μεσημβρινόν μέρος της Πελοποννήσου. Ώρμησε κατά της 
Αρκαδίας (Κυπαρισσίας) και αφού την έκαυσε και αιχμαλώτισε πολλούς επέστρεψε 
πάλιν και εστρατοπέδευσεν εις Ρικωτά πλησίον των Δερβενίων… Ανάγκη λοιπόν και 
η Εκλαλαμπρότης σας να κινηθείτε με όλην την δυνατήν δραστηριότητα και να εκκι-
νήσετε πανδημεί όλους τους δυναμένους φέρειν όπλα …». Από τα ανωτέρω φαίνεται 
ότι ο Ιμπραήμ είχε εκστρατεύσει στην επαρχία Τριφυλίας (Αρκαδιά) και ακόμη είχε 
εγκαταστήσει στρατόπεδο στην Άνω Κοίλη Μεσσηνία (Λάκκους).

Η Διοίκηση2250 στις 30 Μαΐου 1825 έγραψε στον Κωνσταντίνο Κυριακό: «...και 
από χθες άμα λαβούσα την είδησιν της Καλαμάτας, επρόβλεψε να εκστρατεύση ο 
Εκλ. Κ. Μαυρομιχάλης με όλους τους εις Άργος και ενταύθα ευρεθέντας και ενί λόγω 
ποτέ ούτε παραμέλησε ούτε παραμελεί...».

Η εγκατάλειψη της Καλαμάτας

Στην Καλαμάτα είχαν συγκεντρωθεί οι Μανιάτες υπό τον Πετρόμπεη, το Μούρ-
τζινο, τον Τζανετάκη κ.ά., ήρθαν από το Γαρδίκι2251 και οι Λακεδαιμόνιοι υπό το 
Γεώργιο και Μιχαλάκη Γιατράκο, ο δε αριθμός όλων των Ελλήνων ξεπερνούσε τις 
4.000. Δεν υπήρχε όμως στρατός πειθαρχημένος, ούτε χαρισματικός στρατιωτικός 
ηγέτης.

Σε επιστολή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη2252 της 27 Μαΐου 1825 από την Κα-
λαμάτα προς το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αναφέρεται: «…Ημείς ευρισκόμεθα ενταύ-
θα Σπαρτιάται και Λακεδαιμόνιοι υπέρ των 4 χιλ. και αδιακόπως συνάζονται Σπαρ-
τιάται, πλην μέγας φόβος και άκρα δειλία κατέλαβε τας ψυχάς των, μ’ όλον οπού 
ημείς στεκόμεθα με προθυμίαν και γενναιότητα και τους εμψυχώνομεν με κάθε τρό-

2248. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 163 της 23 Μαΐου 1825.
2249. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 003 και 010 της 24 Μαΐου 1825.
2250. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 342, 372 και 383 της 29 και 30 Μαΐου 1825.
2251. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 095 της 30 Μαΐου 1825.
2252. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 007 της 27 Μαΐου 1825.
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πον, καταπείθοντάς τους σήμερον να κάμουν ενταύθα τ’ αναγκαία ταμπούρια, ή να 
προετοιμασθώμεν διά κάθε ενδεχομένην εισβολήν του εχθρού, όστις είναι κύριος όλης 
της Μεσσηνιακής πεδιάδος και έχει απόφασιν κατά την πληροφορίαν οπού έχομεν να 
δοκιμάση ενταύθα… ο εχθρός έφερεν όλας τας δυνάμεις του εις το Νησί και αύριον 
εξάπαντος τον περιμένομεν ενταύθα…».

Για την παρουσία του εχθρικού στρατού στο Νησί οι ηγέτες των Ελλήνων, που 
ήταν στην Καλαμάτα συνήλθαν σε σύσκεψη. Σε αυτή αποφασίστηκε να κατασκευ-
ασθούν ταμπούρια σε όλα τα σπίτια της πόλης και στα Καλύβια2253 της Καλαμάτας. 
Οχύρωσαν ακόμη τα μοναστήρια του Προφήτη Ηλία και της Βελανιδιάς και είχαν 
για ασφάλεια το κάστρο, στο οποίο θα μπορούσαν να καταφύγουν σε περίπτωση 
ανάγκης. Εφόδια υπήρχαν στα δύο μοναστήρια και στο Αλμυρό2254.

Όταν έφθασαν οι Λακεδαιμόνιοι στην Καλαμάτα οι περισσότεροι έπιασαν θέ-
σεις στα υψώματα προς τη Γιάννιτσα και μόνο το ένα τρίτο από τους στρατιώτες 
έμειναν στην πόλη. Ο Γιωργάκης Γιατράκος2255 έστειλε αξιωματικούς και τους συ-
γκέντρωσαν στην Καλαμάτα, εκτός από το Μπαρμπιτσιώτη και το Γεωργιτσάνο 
(;Παπαθανασόπουλο), οι οποίοι έμειναν στα ψηλώματα και τους στρατιώτες από 
το Γεράκι, τον Κοσμά και τα Ολυμποχώρια (ή Γλυμποχώρια τα οποία είναι γειτονι-
κά με τα προηγούμενα) που έφυγαν τελείως. Οι υπόλοιποι τοποθετήθηκαν σε ένα 
τομέα και κατασκεύασαν ταμπούρια για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό.

Σύμφωνα με την αναφορά του Γεωργάκη Γιατράκου, τις απογευματινές ώρες 
της 27ης, ο Μπαρμπιτσιώτης κατέβηκε από το ψήλωμα στο οποίο είχε τοποθετηθεί 
και πρότεινε στον Πετρόμπεη να εγκαταλείψουν την Καλαμάτα και να πιάσουν τα 
ριζώματα των βουνών. Ο Πετρόμπεης δεν δέχθηκε την πρόταση αυτή και ο Μπαρ-
μπιτσιώτης είπε στους στρατιώτες, που έτυχε να είναι εκεί ότι, όσοι κλεισθούν στην 
πόλη της Καλαμάτας, θα χαθούν από τα κανόνια του εχθρού.

Λόγω της δειλίας που επικρατούσε στο στράτευμα, τη νύχτα άρχισε η λιποταξία 
των Λακεδαιμονίων και Μανιατών στρατιωτών και καπεταναίων προς τα ριζώματα 
των βουνών. Πριν ανατείλει ο ήλιος ο Μούρτζινος και ο Τζανετάκης πήγαν στον Πε-
τρόμπεη και του είπαν ότι μετά τη διαρροή του στρατεύματος δεν ήταν δυνατόν να 
μείνουν στην Καλαμάτα. Αφού τα λόγια τους δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα έφυγαν 
και αυτοί. Στον Πετρόμπεη και στον Γιατράκο, οι οποίοι φαίνεται ότι ήθελαν να κρα-
τήσουν την πόλη, οι στρατιώτες τους που έμειναν κοντά τους ρωτούσαν τί θα κερδί-
σουμε αν σταθούμε εδώ και χαθούμε όλοι; Τελικά το πρωί της 28 Μαΐου που έφθασε 
το εχθρικό ιππικό δεν είχε μείνει σχεδόν κανένας και ο μεν Γιωργάκης Γιατράκος κα-

2253. Τα Καλύβια βρίσκονται δυτικά του ποταμού Νέδοντα, όπου σήμερα η ενορία του Αγίου Γεωργίου.
2254. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 93, έγγρ. 131 και 132 της 28 Μαΐου 1825. 
2255. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 095 της 30 Μαΐου 1825. Ο Νικ. Γιατράκος κατηγόρησε ορισμένους 

οπλαρχηγούς, τους οποίους δεν κατονόμασε, αλλά έγραψε ότι θα τους πληροφορηθεί η Διοίκηση από 
τον αδελφό του τον Γιωργάκη. Ο ίδιος ανέφερε ότι καταγίνεται με τη στρατολογία. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 98, 
έγγρ. 043 της 3 Ιουλίου 1825, πρόκειται όμως για 3 Ιουνίου. Και πάλι στις 5 του μηνός αναφέρεται στη 
λιποταξία. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 162 της 5 Ιουνίου 1825..
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τευθύνθηκε προς τη Γιάννιτσα (Ελαιοχώριο) και ο Πετρόμπεης προς τη Σέλιτσα (Άνω 
Βέργα). Τους πρόλαβε όμως η εμπροσθοφυλακή του αιγυπτιακού ιππικού και σκοτώ-
θηκαν μερικές δεκάδες από κάθε σώμα. Ο Πετρόμπεης που έπασχε από ποδάγρα με-
ταφέρθηκε στα χέρια από τους πιστούς του στρατιώτες και κατέφυγε στο Πετροβούνι 
των Καπετανάκηδων2256, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Τρικότσοβα (Χαραυγή) 
στις νότιες υπώρειες του Καλαθίου όρους ή Βουνού της Σέλιτσας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γεωργάκη Γιατράκου το ελληνικό στράτευμα 
σκόρπισε και καθ’ ένας πήγε στο σπίτι του, αντί να πιάσουν όλοι τα ορεινά και να 
πολεμήσουν τους Αιγυπτίους. Ο εχθρός προχώρησε κυνηγώντας, καίοντας και 
σκοτώνοντας μέχρι τις Μαντίνειες. Αντίσταση δεν θα εύρισκε πουθενά και μπο-
ρούσε να φθάσει μέχρι την Καρδαμύλη χωρίς να ρίξει ούτε μία τουφεκιά. Από άλ-
λες πηγές αναφέρεται ότι οι Αιγύπτιοι έφθασαν μέχρι τις Κιτριές2257, όπου ήταν ο 
πύργος στον οποίο έμενε ο Πετρόμπεης2258.

Όπως ανέφερε στις 30 Μαΐου ο Θ. Κολοκοτρώνης2259 στη Διοίκηση, όταν οι ευ-
ρισκόμενοι στα Δερβένια πληροφορήθηκαν την κίνηση του εχθρού εναντίον της 
Καλαμάτας, έσπευσαν δύο χιλιάδες εις βοήθειά τους, αλλά δεν βρήκαν στρατιώτες 
να πολεμούν για να τους βοηθήσουν. Σε άλλο έγγραφό του αναφερόμενος2260 στη 
δειλία που κατέλαβε το στρατόπεδο, έγραψε: «...Το συμβάν της Καλαμάτας και η 
φήμη ήτις διεκήρυσσε τας υποψίας (περί προδοσίας) ως υπαρκτά, επροξένησαν τας 
πλέον φρικτάς λειποταξίας, ολόκληρα σώματα διελύθησαν. Οι Σπαρτιάται (Μανιά-
τες) εισήλθον εις τα ενδότερα της Σπάρτης. Οι Λακεδαιμόνιοι φεύγοντες επροσπέρα-
σαν και την επαρχίαν των και εισχώρησαν εις αποτέρας. Και ου μόνον ούτως, αλλά 

2256. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η,  Ελληνικά Υπομνήματα, Αθήναι 1856, σ. 143.
2257. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 378 της 30 Μαΐου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., 

φάκ. 11, έγγρ. 359 της 30 Μαΐου 1825. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο 
(Άγνωστη αιγυπτιακή έκθεσις γεγονότων Φεβρ.-Ιουλ. 1825), Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοπον-
νησιακών Σπουδών, τόμ. Γ ,́ σ. 281 και αναδημοσιεύτεαι εις «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», Αθήναι 
1999, σ. 45, όπου αναφέρεται: «…χωρίς καμμία καθυστέρηση συνέχισε την πορείαν του προς τις Κιτριές, 
κατοικία του ηγεμόνος της Μάνης, τις οποίες κατέλαβε με έφοδο, καθώς και τα άλλα γειτονικά χωριά…». 

2258. Πρόκειται για τον πύργο που έχτισε ο Τζανέτμπεης Κουτούφαρης, στον οποίο μετά την έκπτω-
σή του κατοικούσε ο εκάστοτε μπέης της Μάνης. Φαίνεται ότι και αυτόν τον έκαψαν οι Αιγύπτιοι. Σ ο φ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο καστρόπυργος του Τζανέτμπεη Κουτούφαρη στις Κιτριές, Ιθώμη 28(1989)93. Ο 
πύργος των Κιτριών έγινε αντικείμενο διαμάχης του Πετρόμπεη και του Παναγιώτη Μπουκουβαλέα, ο 
οποίος είχε παντρευτεί κόρη του Τζανέτμπεη. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 149, έγγρ. 0129, 020 της 29 Δεκεμβρίου 
1825. Την επίλυση της διαφοράς για τον πύργο ανέλαβε επιτροπή από το Ρήγα Παλαμήδη, Γ. Σταύρου 
και Π. Νικολαΐδη. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 25, έγγρ. 2426 της 27 Δεκεμβρίου 1825. 
Αποτέλεσμα δεν υπήρξε.

2259. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 369 της 30 Μαΐου 1825. 
2260. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 003 της 1 Ιουνίου 1825. Η Διοίκηση στις 2 Ιουνίου 

έγραψε στον Θ. Κολοκοτρώνη: «…με την είσοδον των εχθρών εις Καλαμάταν το περισσότερον μέρος των 
στρατευμάτων του Μυστρά και του Μεσσηνιακού κόλπου, και άλλων επαρχιών εσκόρπισαν, χωρίς να εν-
νοούν οποίαν φθοράν και εις τον εαυτόν τους και εις όλην την πατρίδα με αυτήν την φυγήν φυγήν των…». 
ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 064 της 2 Ιουνίου 1825.
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και οι έτοιμοι να εκστρατεύσουν, και πολλοί εις την καθ’ οδόν, από αμηχανίαν απε-
σύρθησαν, και ολίγα και κυριευμένα από δειλίαν, και αι θέσεις εκτεταμέναι και συνο-
δευμέναι με τα νεωστί συμβάντα, δεν μας έδωσαν ευκαιρίαν να βάλωμεν εις κάποιαν 
τάξιν και ρυθμόν τα πράγματα...».  

Στις 30 Μαΐου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2261 από το Πετροβούνι των Κα-
πετανάκηδων έγραψε στο Θ. Κολοκοτρώνη τις εμπειρίες του για τον πόλεμο κατά 
των Αιγυπτίων τα ακόλουθα: «…αισθανόμενος πάντοτε τον κίνδυνον, δεν υποφέρω 
να μην γράφω· διό σας λέγω αδελφικώς και πατριωτικώς να ενεργήσετε δραστηρίως 
να συναχθούν όσον τάχος όσοι πιστοί, αν εισέτι μένη τις ακίνητος, και συναχθέντες 
να τοποθετηθείτε εις εν μόνον μέρος, όθεν κρίνετε αναγκαιότερον με ταμπούρια δυνα-
τά, διότι ο εχθρός εκαυχήθη μεγάλως εις τα όσα μέχρι τούδε έπραξε και όθεν κινηθεί 
και εύρη ολίγας δυνάμεις ορμά με τόλμην και τας διαλύει· όταν όμως τουναντίον είναι 
σώμα αρκετόν και καλώς ταμπουρωμένον δεν θα ημπορέση να κάμη τίποτες, αλλά 
και θα δοκιμάση σημαντικήν φθοράν. Ανάθεμα εις την δειλίαν οπού ενέπνευσε εις τας 
ψυχάς των Ελλήνων, ειδέ τοιούτον εχθρόν μόνοι πολλά ολίγοι Έλληνες ηδύναντο να 
τον πολεμήσουν και να τον αφανίσουν…». 

Ο φροντιστής του στρατοπέδου Ανδρέας Καλαμογδάρτης2262 ήταν στο μονα-
στήρι της Βελανιδιάς και ετοίμαζε το ψωμί, όταν τον ειδοποίησε ο Ηλίας Σαλαφα-
τίνος για τη διάλυση του στρατοπέδου έφυγε και με κόπο πολύ έφθασε στην Καρ-
δαμύλη. Σε αναφορά του έγραψε ότι οι εχθροί έκαψαν τη Μαντίνεια και πρόσθεσε: 
«...Εις το Πετροβούνι και Σταυροπήγι (Ζαρνάτα) άφησαν οι μεν Καπετανιάνοι τους 
δυνατούς πύργους των, ο δε Κουμουνδούρος το φρούριόν του και ανεχώρησαν, κα-
θώς και άλλα χωρία ερήμωσαν από παράλογο φόβον και απαραδειγμάτιστον δειλί-
αν...». Στην προέλαση των Αιγυπτίων το Αρμυρό και οι Μύλοι των Καπετανάκηδων 
με τους δυνατούς πύργους τους πράγματι εγκαταλείφθηκαν2263, στο Πετροβούνι 
όμως κατέφυγε ο Πετρόμπεης. Μας πληροφορεί ακόμη ότι μονον ο Πετρόμπεης 
είχε εγκατασταθεί στο Πετροβούνι των Καπετανάκηδων και ο Μούρτζινος κρατού-
σε την Καρδαμύλη. Οι δύο αυτοί αρχηγοί προσπαθούσαν να πείσουν τους Μανιά-
τες να πάνε στο Αρμυρό, αλλά υπήρχε μικροψυχία και δεν είχαν τις αναγκαίες τρο-
φές και πολεμοφόδια. Ακόμη πρόσθεσε: «…Απέρασα από το χωρίον Σταυροπήγι και 
έμαθον ότι ο γαμβρός του Κουμουντούρου Πούλος Μαυρικέας2264 λεγόμενος (αυτός 
βεβαιώνουν ότι και τον απελθόντα χρόνον έστελνε γράμματα εις τον σατράπην της 
Αιγύπτου), είχεν απόφασιν να υπάγη εις προσκύνησιν του Ιμπραήμ πασά και να φανε-

2261. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 144. Πετροβούνι υπάρχει και οικισμός στη γειτονική Καρ-
δαμύλη, ακόμη ονομάζεται το κάστρο του Κωσταντήμπεη Ζερβάκου στην Ανατολική Μάνη κ.ά.

2262. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 133 της 31 Μαΐου 1825.
2263. Η χήρα του Ιωάννη Χρ. Καπετανάκη και μητέρα του Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη, που είχε 

πρόσφατα αιχμαλωτιστεί στη Σφακτηρία, έμενε στον πύργο των Μύλων με τα ανήλικα κορίτσια της και 
ειδοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, ότι έρχονται οι εχθροί και μόλις απέφυγε την αιχμαλωσία.

2264. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Πούλος Μαυρίκος, μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821, Λακωνικαί 
Σπουδαί 10(1990)415 κ.ε.
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Οι Μύλοι των Καπετανάκηδων που πυρπόλησε ο Ιμπραήμ το 1825.

Πετροβούνι, κάστρο Καπετανάκηδων όπου κατέφυγε ο Πετρόμπεης.
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ρώση την κατάστασιν της Σπάρτης· το είπον ευθύς του υπουργού Μούρτζινου παρακι-
νώντας τον να συλλάβη τον Μαυρικέα, τον οποίο και έφερε ενταύθα (Καρδαμύλη)…». 

Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης2265 αναφερόμενος στα έξοδά του γράφει ότι 
μετά την κατάληψη της Καλαμάτας από τον Ιμπραήμ: «...Εις Πετροβούνι εις την 
φυγήν της Καλαμάτας οπού εκράτησα το ορδί (στράτευμα) όλο εις Πετροβούνι, έξο-
δα εις σιτηρέσια 5.000 γρόσια...».

Φήμες ανυπόστατες για προδοσία στην εγκατάλειψη της Καλαμάτας φαίνεται 
κυκλοφόρησαν εκείνον τον καιρό και τις έγραψε ο Κ. Πολυχρόνης2266 στον Γ. Κου-
ντουριώτη: «…ο λαός βοά ότι ο μεν Γιατράκος διά τον αδελφόν του, ο δε Μαυρομι-
χάλης διά τον υιόν του δεν ηθέλησαν να κάμουν το χρέος των. Εάν αληθεύση ότι ο 
εχθρός έφθασεν έως τας Κιτριάς και ότι απέλυσε τον αιχμάλωτον Καπιτανάκην (ανα-
φέρεται στον αιχμαλωτισθέντα στη Σφακτηρία Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη), 
ημπορούμεν να υποπτεύσωμεν προδοσίαν …». Βέβαια, τίποτε από όλα αυτά δεν 
αποδείχθηκε αληθινό, αποκαλύφθηκε όμως η ύπαρξη στο περιβάλλον του Κου-
ντουριώτη αδίστακτων σπιούνων με νοσηρή φαντασία. 

Στις 30 Μαΐου 1825 το Εκτελεστικό2267 απευθυνόμενο στο Βουλευτικό έγραψε: 
«...Το Εκτελεστικόν παρετήρησεν προηγουμένως ότι είναι ανάγκη να ληφθώσιν αυ-
στηρά μέτρα κατά των λιποτακτούντων. Εξέδωκεν προλαβόντως τοιαύτας διαταγάς 
προς τους αρχηγούς του Μεσσηνιακού στρατοπέδου, τας οποίας θέλει ήδη επαναλά-
βη γενικωτέρως. Επειδή απεδείχθη ότι αι λιποταξίαι μένουσαι ατιμώρητοι, συνετέλε-
σαν αρκετά εις τας προόδους των εχθρών...».

Προσπάθεια του Ιμπραήμ προσεταιρισμού του Πετρόμπεη

Ο Ιμπραήμ από την αρχή της εκστρατείας του στο Μοριά φαίνεται ότι είχε την πε-
ποίθηση ότι θα πείσει τους Έλληνες να υποταχθούν χωρίς αξιόλογη αντίσταση. Γι’ αυτό 
παρουσιάστηκε αρχικά ήπιος στη συμπεριφορά του, όπως στο Παλαιόκαστρο (Ναβα-
ρίνο) και στο Νεόκαστρο. Αντίθετα στο Μανιάκι έδειξε το σκληρό πρόσωπό του και 
δεν θέλησε αιχμαλώτους, αλλά διέταξε να σκοτωθούν όσοι είχαν συλληφθεί.

Μέσα στα πλαίσια της ηπιότητας που ήθελε να δείξει, μπορεί να θεωρήσουμε και 
την προσπάθεια που έκανε να προσεταιριστεί τον Πετρόμπεη2268. Μια ειρηνική αντι-
μετώπιση των φιλοπόλεμων Μανιατών θα τον απάλλασσε από αιματηρούς αγώνες 

2265. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. οικογενείας Καπετανάκη (1), έγγρ. αριθ. 2.
2266. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 4, σ. 532. Ο Μακρυγιάννης καταφερόμενος 

αδίκως κατά του Ιωάννη Καποδίστρια έγραψε: «Όλα τα είχαμεν, σπιγούνους δεν είχαμεν· τώρα έγειναν οι 
περισσότεροι Έλληνες». Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, Απομνημονεύματα, Έκδ. Ιστορική έρευνα, σ. 249. Οι 
σπιούνοι όμως υπήρχαν πριν από την άφιξη του Καποδίσρια.

2267. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 367 της 30 Μαΐου 1825.
2268. Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ έ π π α , Υπόθεσις κατασκοπίας κατά την επανάστασιν του 1821, Αθήναι 2012, 

σ. 275 κ.ε.
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μέχρι να τους υποτάξει. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη μεσολάβηση του Μπεηζα-
ντέ Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, ο οποίος είχε κρατηθεί από τους Αιγύπτιους μαζί με τον 
Παναγιώτη Γιατράκο, μετά τη συνθηκολόγηση του Νεοκάστρου. Το ενδιαφέρον του 
Ιμπραήμ να προσκυνήσει η Μάνη, φαίνεται από την ακόλουθη περίπτωση.

Ο Κύπριος την καταγωγή και κάτοικος Μεσολογγίου Νικόλαος Χαμαιλέων2269 
(ή Νικ. Χαμολέοντος Ψάλτης), μουσικός το επάγγελμα, κατέθεσε στις 10 Ιουνίου 
1825 σε επιτροπή αποτελουμένη από το Θεόκλητο Φαρμακίδη, Δημήτριο Γουζέλη 
και Π. Σοφιανόπουλο, κατηγορούμενος ως ύποπτος κατασκοπίας. Όπως ανέφερε 
ο ίδιος στις 2 Φεβρουαρίου 1825, αναχώρησε από το Μεσολόγγι, όπου ήταν εγκα-
τεστημένος με την οικογένειά του, για να πάει στην Κύπρο. Στις 27 Μαρτίου έφθα-
σε στην Αλεξάνδρεια, με σκοπό να βρει πλοίο για την Κύπρο, όμως έμεινε εκεί μέ-
χρι τις 11 Μαΐου. Βρήκε πλοίο, αλλά μετά τον απόπλου ο καπετάνιος του είπε ότι 
πρώτα θα πάνε στη Μεθώνη και μετά στη Ζάκυνθο. 

Στη Μεθώνη έφθασε μετά από 22 ημέρες και τον κάλεσε ο βεκίλης (αντιπρό-
σωπος) του πασά, τον ανέκρινε και ερεύνησε τα πράγματά του. Μετά από τρεις 
ημέρες τον κάλεσε εκ νέου ο βεκίλης και του ανακοίνωσε ότι θα τον στείλει στη 
Μάνη, να μιλήσει του Πετρόμπεη. Γι’ αυτό να συναντήσει πρώτα το Μπεηζαντέ 
Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, μήπως θέλει να στείλει γράμμα στον πατέρα του. Ο Γιωρ-
γάκης του είπε ότι έχει γράψει πρόσφατα και δεν θέλει να γράψει πάλι.

Ο βεκίλης του συνέστησε ακόμη να πάει στο Τσιρίγο (Κύθηρα), να φορέσει 
φράγκικα ρούχα, για να μην τον αναγνωρίσουν και μετά να πάει στη Μάνη, προ-
κειμένου να παραδώσει στον Πετρόμπεη ένα μεγάλο γράμμα με τρεις βούλες. Αν 
του έδινε απάντηση ο Πετρόμπεης, θα έπρεπε να τη φέρει στο βεκίλη, αν όχι, να 
συνέχιζε το δρόμο του. Σε ερώτηση των ανακριτών αν του έταξε τίποτε ο βεκίλης, 
απάντησε: «με υπεσχέθη μεγάλα πράγματα».

Στη συνέχεια είπε ότι πηγαίνοντας στο Τσιρίγο, άνοιξε το γράμμα που έγραφε 
τα παρακάτω: «Τιμιώτατε Πετρόμπεη σε χαιρετώ, και με το παρόν μου σου φανερώ-
νω ότι η φυγή σου από την Καλαμάταν2270 μου έδωσε να καταλάβω ότι είσαι φίλος 

2269. Για την υπόθεση αυτή ο Κ. Α. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς, Αι πολιορκίαι του Μεσολογγίου, Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., 
τόμ. 9, Αθήναι 1926, σ. 31-2, γράφει: «…αλλ’ ο Μεχμέτ Αλής της Αιγύπτου θέλων να καθαρίση το έδαφος 
διά την εκστρατείαν κατά της Ελλάδος του υιού του Ιμπραήμ απέστειλεν διά του Κυπρίου Χαμολέοντος 
επιστολάς προς τον Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην, Θ. Κολοκοτρώνην, τον Γεώργιον Σισίνην και τον Αθαν. 
Ραζη-Κότσικαν υποσχόμενος δόξαν, πλούτη και τιμάς, αν του παρέδιδαν την Ελλάδα. Ποίος άλλος λόγος 
συνέτρεχε να συγκαταλεχθή και ο Ραζη-Κότσικας μαζί (σελίς 32) με τας κορυφάς της Πελοποννήσου… 
Ο Χαμολέων συλληφθείς παρεδόθη υπό του Ραζή-Κότσικα εις τας αρχάς και εδικάσθη εν Ναυπλίω «ολό-
κληρος η δικογραφία αύτη ευρίσκεται εις τας χείρας μου»…)».

2270. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η αποχώρηση του Πετρόμπεη από την Καλαμάτα ως ένδειξη επιθυ-
μίας συνδιαλλαγής του με τους Αιγυπτίους λόγω της κράτησης στο Νεόκαστρο του γιού του Γεωργίου. 
Είναι γνωστό ότι ο Πετρόμπεης έφυγε τελευταίος από την Καλαμάτα, διότι εγκαταλείφθηκε από τους 
στρατιώτες και καπεταναίους, και ότι είχε απομείνει σχεδόν μόνος στην πόλη και την τελευταία στιγμή 
ειδοποιήθηκε από τον Μούρτζινο, οπότε συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές του μετά βίας πρό-
φθασε να ανεβεί στο βουνό της Σέλιτσας (Καλάθιο όρος). 
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μου, και όχι εχθρός μου· εγώ όμως εμβήκα και παραμέσα εις την Μάνην, διά να σου 
δώσω να καταλάβης την δύναμιν των αρμάτων μου. Επειδή λοιπόν και σε εγνώρισα  
διά φίλον μου, πάσχισε οπού τα άρματα της Μάνης να τα κρατής να μη βοηθούν τους 
Μοραΐτες, και να είναι εναντίον μου, και να πάρης εκατό ανθρώπους από τα πρώτα 
(σπίτια) της Μάνης και να έρθης να με προσκυνήσης, όχι και προσμένεις να κάνω 
φέτι (άλωση, κατάκτηση) πρώτα το Μοριά, φανέρωσέ μου τη γνώμη σου με γράμ-
μα δια να ηξεύρω καθαρά· διά το παιδί σου μη στοχάζεσαι πως είναι σκλάβος, αλλά 
ήξευρε τον έχω καθ’ αυτό παιδί μου, και τον φυλάττω να μην έχης καμμίαν έγνοιαν». 
Πρόσθεσε ακόμη ότι του έδινε πολλές και μεγάλες υποσχέσεις, του έλεγε να ζητή-
σει ό,τι θέλει κολακεύοντάς τον και έκλεινε «αλλέως να μην κάμης φίλε μου».

Συνεχίζοντας ο Χαμαιλέων τη διήγηση του ταξιδιού του, ανέφερε ότι ο καπετά-
νιος του πλοίου του είπε πως θα περάσει πρώτα από την Τσίμοβα (Αρεόπολη), για 
να πάρει με κόμιστρο οικογένειες για το Τσιρίγο2271. Όταν άραξαν στο Λιμένι της 
Αρεόπολης, με εντολή του Αντωνίου Μαυρομιχάλη μπήκαν στο πλοίο Μανιάτες 
και τον συνέλαβαν, ενώ παράλληλα ερεύνησαν τα πράγματά του. Τον κράτησαν 
εκεί οκτώ ημέρες και μετά τον έστειλαν στον Πετρόμπεη που έμενε στις Κιτριές.

Ο Πετρόμπεης τον ανέκρινε μπροστά σε πολλούς Μανιάτες, αλλά εκεί δεν έκα-
νε λόγο για γράμμα. Μετά από λίγες ημέρες  είπε στον Ηλία Χρυσοσπάθη σχετικά 
με το γράμμα, που του είχε δώσει ο βεκίλης, για να ενημερώσει τον Πετρόμπεη. 
Επανέλαβε τα ίδια και στον Ανδρέα Καλαμογδάρτη, αλλά χωρίς να συναντήσει εκ 
νέου τον Πετρόμπεη, μετά ένα μήνα τον έστειλαν στη Διοίκηση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1825 από τις φυλακές της γενικής Αστυνομίας ο Ν. Χαμαι-
λέων υπέβαλε αναφορά στη Διοίκηση, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο της 
Αστυνομίας.

Στις 8 Οκτωβρίου, που είχε ήδη συντελεστεί η ανταλλαγή των αιχμαλώτων, 
ρωτήθηκαν οι ευρισκόμενοι στο λοιμοκαθαρτήριο Παναγιώτης Γιατράκος2272, Πα-
ναγιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης και Σωτήριος Βάρβογλής και βεβαίωσαν ότι, όσα 
είπε για τη συνάντησή του με το Μπεηζαντέ Γιωργάκη ήταν ακριβή και τα ίδια εί-
χαν ακούσει από τον ίδιο το Μπεηζαντέ.

Στις 29 Νοεμβρίου ο Ν. Χαμαιλέων, που έμενε φυλακισμένος ως ύποπτος κα-
τασκοπίας, ασθένησε και αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο, πέθανε.

Οι πρώτες εκστρατείες του Θ. Κολοκοτρώνη το 1825

Στις 18 Μαΐου 1825 η Διοίκηση του Γ. Κουντουριώτη ελευθέρωσε το Θ. Κολο-
κοτρώνη και τον διόρισε συναρχηγό του Μεσσηνιακού στρατοπέδου με τον Πετρό-
μπεη Μαυρομιχάλη. Όμως αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι, μετά την κατάληψη της 

2271. Εκείνο τον καιρό πολλοί Μανιάτες και Μοραΐτες έστελναν για ασφάλεια τους δικούς τους στο 
Τσιρίγο (Κήθυρα).

2272. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Αστ., φάκ. 65, έγγρ. 108 της 8 Οκτωβρίου 1825.
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Καλαμάτας από τα Αιγυπτιακά στρατεύματα στις 28 Μαΐου, ο Πετρόμπεης ουσι-
αστικά αποσύρθηκε από τα πολεμικά γεγονότα του Μοριά, ο Θ. Κολοκοτρώνης 
έμεινε ο μοναδικός ηγέτης των ελληνικών στρατευμάτων.

Ο Πετρόμπεης, ταλαιπωρούμενος από την ποδάγρα, είχε περιορισθεί στην ανε-
πιτυχή προσπάθεια να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τους Μανιάτες2273.

Η απελευθέρωση του Θ. Κολοκοτρώνη και των λοιπών εγκλείστων της Ύδρας 
χαροποίησε τους Πελοποννησίους και υπήρξε κινητοποίηση για την προετοιμασία 
του επικείμενου αγώνα. Από το Ναύπλιο ο Θ. Κολοκοτρώνης αναχώρησε στις 20 
Μαΐου και πήγε στο Άργος, από το οποίο κάλεσε τους αρχηγούς των ενόπλων σω-
μάτων να τον συνδράμουν στο έργο του. Συνέχισε το προσκλητήριό του και από 
την Τριπολιτσά και βρήκε σχετικά ικανοποιητική ανταπόκριση.

Μετά την κατάληψη της Καλαμάτας από τα αιγυπτιακά στρατεύματα οι Έλλη-
νες εκτιμούσαν ότι ο Ιμπραήμ θα μπορούσε να βαδίσει προς την Πάτρα ή προς την 
Τρίπολη, για να προχωρήσει τελικά στο Ναύπλιο. Ο Θ. Κολοκοτρώνης, θέλοντας 
να εμποδίσει την προέλασή του στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τοποθέτησε 
στις 24 Μαΐου το γιό του Γενναίο-Ιωάννη Κολοκοτρώνη2274 στο Δερβένι του Μα-
κρυπλαγίου (Τσακώνα), που ήταν ο κύριος δρόμος, ο οποίος ένωνε το Μεσσηνι-
ακό κάμπο με το χωριό Κούρταγα (Παραδείσια) στο υψίπεδο της Μεγαλόπολης. 
Από εκεί ο δρόμος του για το Σινάνου (Μεγαλόπολη), το Λεοντάρι ή για την Τρί-
πολη δεν είχε φυσικά εμπόδια για την αναχαίτιση της πορείας του προς το κέντρο 
του Μοριά. Παράλληλα ο αιγυπτιακός στρατός διέθετε αξιόμαχο ιππικό, που καθι-
στούσε τη θέση του πλεονεκτική, διευκολύνοντας τις κινήσεις του.

Τα μόνα ελληνικά στρατεύματα στην περιοχή ήταν του Δημητρίου Πλαπού-
τα-Κολιόπουλου, του Μητροπέτροβα και του Γιαννάκη Γκρίτζαλη, που είχαν το-
ποθετηθεί στην περιοχή της Γαράντζας (Άνω Μέλπειας) στο Τετράζιο όρος, βορει-
οδυτικά της Τσακώνας, στην οποία ήταν στρατοπεδευμένος ο Γενναίος.

Προηγουμένως η Διοίκηση είχε προετοιμάσει για εκστρατεία στην Ύδρα τον 
Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη2275, που ήταν μέλος του Εκτελεστικού, διότι υπήρξε  

2273. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)221-2 
και αναδημοσιεύεται εις «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», Αθήναι 1999, σ. 101, έγγρ. 7. Την 1 Ιουνίου ο 
Ηλίας Κατσάκος και ο Παναγιώτης Κοσονάκος προσπαθούσαν να στρατολογήσουν Μανιάτες. Οι κάτοι-
κοι της Καρδαμύλης παρέμεναν στον τόπο τους από το φόβο τουρκικής απόβασης, ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 98, 
έγγρ. 031 της 2 Ιουλίου 1825. 

2274. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Προσπάθεια αναχαιτίσεως του προελαύνοντος Ιμπραήμ από Μεσσηνία 
προς Τριπολιτσά, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών, Τρίπολις 1974, σ. 95 και  αναδημοσιεύε-
ται εις «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», ό.π., σ. 110. ΓΑ Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 86, έγγρ. της 23 Μαΐου 1825.

2275. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 253. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 92, έγγρ. 040 της 24 Μαΐου 1825. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, 
Προσπάθεια αναχαιτήσεως του προελαύνοντος Ιμπραήμ από Μεσσηνίαν εις Τριπολιτσάν, Πρακτικά του 
Ά  Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών, Τρίπολις Δεκέμβριος 1974, σ. 109. Αναδημοσιεύεται εις «Ο Ιμπραήμ 
στην Πελοπόννησο», σ. 124. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 135. Στις 14 Μαΐου διατάχθηκε ο Χ΄́ Στε-
φανής και οι υπ’ αυτόν οπλαρχηγοί να εκστρατεύσουν υπό την οδηγία του Κ. Μαυρομιχάλη. ΓΑ Κ, Εκτ., 



586 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

απειλή τουρκικής απόβασης και κατάληψης της νήσου. Αφού έπαψε ο κίνδυνος 
για την Ύδρα, με νέα απόφασή του το Εκτελεστικό2276, με συναίνεση και του Βου-
λευτικού2277, έστειλε τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη στο Μεσσηνιακό κόλπο, οδη-
γώντας εκεί τα στρατεύματα που παρέμεναν ανενεργά στο Ναύπλιο και στο Άργος 
(όπως ο Δημήτριος Τσόκρης).

Αφού στις 25 Μαΐου παρήλθε ο κίνδυνος των ναυτικών νήσων από τον τουρκο-
αιγυπτιακό στόλο, η Διοίκηση έδωσε εντολή στα στρατεύματα, τα οποία προορίζο-
νταν για την Ύδρα, να τεθούν υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη2278 
και να συνδράμουν το Θ. Κολοκοτρώνη.

Στις 27 Μαΐου δόθηκε εντολή στρατολογίας και στον Κανέλλο Δεληγιάννη, ο 
οποίος στις 2 Ιουνίου έφθασε στο Μακρυπλάγι. Ήρθαν ακόμη ο Γεώργιος Γιατρά-
κος με 800, ο Δημήτριος Παπατσώνης, ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης με Αρκαδίους 
(Κυπαρίσσιους), Τριπολιτσιώτες, ο Ζαφειρόπουλος με Αγιοπετρίτες, ο Χαραλά-
μπης Σκορδούλης από την Καλαμάτα και, όπως αναφέρει ο Φωτάκος2279, «ήλθαν 
επίσης και άλλοι οπλαρχηγοί από τας επαρχίας της Μάνης». Ένας από αυτούς ήταν 
ο Ηλίας Σαλαφατίνος. Στις 4 Ιουνίου έφθασε ακόμη ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχά-
λης2280 και ο Δημήτριος Τσόκρης με χίλιους ενόπλους, προφανώς ανάμεσά τους θα 
ήταν και πολλοί ακόμη Μανιάτες. Ο Θ. Κολοκοτρώνης2281 από την 1 Ιουνίου είχε 
καλέσει και τον Μούρτζινο: «…Την προς τον υπουργόν Πολέμου Δ. Μούρτζινον απο-
στέλλω ευθύς, συνοδευομένη με τας πειστικάς παρακινήσεις μου να σπεύση…».

Εκτός από τη διάβαση των Δερβενίων, στην οποία συγκεντρώνονταν τα ελλη-
νικά σώματα, υπήρχαν και δευτερεύοντες δρόμοι, που χαρακτηρίζονται ως μονο-
πάτια και οδηγούσαν από το Μεσσηνιακό κάμπο στην Πολιανή και από εκεί στο 
Λεοντάρι:

φάκ. 115, έγγρ. 138 της 31 Αυγούστου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 368 της 30 Μαΐου 
1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 85, έγγρ. 032 της 31 Μαΐου 1825.

2276. Γ Α Κ, Μικρ. Συλλ. Κ 047 (Αρχ. Λαδά), φάκ. 11, έγγρ. 26 Μαΐου 1825, ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ 
Εκτ., φάκ. 11, έγγρ. 342 της 29 Μαΐου 1825 και έγγρ. 383 της 30 Μαΐου 1825.

2277. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 528.
2278. Το Εκτελεστικό στη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου είχε προβάλλει να εκστρατεύσει ο Κωνστα-

ντίνος Μαυρομιχάλης στην Ύδρα με όσους στρατιώτες δυνηθεί να συνάξει. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 253. Γ Α 
Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 122 της 23 Μαΐου 1825. Αφού παρήλθε για την Ύδρα ο κίνδυνος του τουρκικού 
στόλου, δόθηκε εντολή στον Κ. Μαυρομιχάλη να πάει κοντά στο Θ. Κολοκοτρώνη. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 92, 
έγγρ. 057 και 070 της 24 Μαΐου 1825. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Ε ,́ σ. 333, 336. 
341. Το Βουλευτικό ενέκρινε την εκστρατεία του Κ. Μαυρομιχάλη στο Μεσσηνιακό κόλπο. Γ Α Κ, Εκτ., 
φάκ. 94, έγγρ. 087 της 30 Μαΐου 1825. 

2279. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 409.
2280. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης προηγουμένως ήταν στο Άργος και κάλεσε τα ευρισκόμενα 

εκεί στρατεύματα να τον ακολουθήσουν στην κάθοδό του προς το Μεσσηνιακό κόλπο. Εκεί προσκολλή-
θηκε ο Δ. Τσόκρης. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 47 (αρχ. Λαδά), φάκ. 11, έγγρ. της 20 Μαΐου 1825.

2281. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 003 της 1 Ιουνίου 1825.
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Η πορεία του Ιμπραήμ προς Τραμπάλα (σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη).
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α) Από τη Θουρία (Φρουτζάλα) και το Γαρδίκι ο δρόμος δια του Τσινορρέματος 
έφθανε στην Πολιανή και από εκεί χωρίς αξιόλογη δυσκολία στο Λεοντάρι.

β) Ένα δεύτερο μονοπάτι ξεκινούσε από το Πήδημα, περνούσε τον Άγριλο, ανέ-
βαινε τη Σιρόκα2282 και περνώντας νότια του βουνού Κόκκαλα έφθανε στην Πολιανή.

γ) Ο τρίτος δρόμος από τα Αρφαρά ακολουθούσε το μονοπάτι Πελεκητό και 
περνώντας βόρεια από το βουνό Κόκκαλα έφθανε και αυτός στην Πολιανή.

Από τους δρόμους αυτούς, από τους οποίους η Σιρόκα ήταν η συντομότερη, 
αλλά και η πιο επικίνδυνη, θα μπορούσε να περάσει ο Ιμπραήμ μόνο αν είχε κα-
τασκόπους, για να τον ενημερώσουν αν η δίοδος ήταν ελεύθερη ή όχι. Κυρίως οι 
κατάσκοποι ήταν Τούρκοι που τους είχαν οι Έλληνες για σκλάβους κι είχαν κατα-
φύγει στους Αιγύπτιους ή βρίσκονταν με τους αφέντες τους, αλλά ήταν σε επαφή 
με τον Ιμπραήμ. Από αυτούς άλλοι μπορούσαν να του υποδείξουν το δρόμο κι άλ-
λοι να τον ενημερώσουν ότι ήταν αφύλακτος κατά την ημέρα της προέλασής του. 
Από την αφύλακτη διάβαση της Σιρόκας, προπορευομένου του ιππικού, έφθασε ο 
αιγυπτιακός στρατός ατουφέκιστος στην Πολιανή.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης είχε πολλές φροντίδες. Έπρεπε να μεριμνήσει για τον εφο-
διασμό του στρατοπέδου, διότι η Διοίκηση και τα όργανά της είχαν αποδειχθεί ανε-
παρκή και εξακολουθούσαν να δημιουργούν προβλήματα. Στις 29 Μαΐου είχε πάει 
στο Λεοντάρι και κατασκεύασε φούρνους για την τροφοδοσία του στρατοπέδου, 
διότι η συχνότερη αιτία διάλυσης των ελληνικών στρατοπέδων ήταν η πείνα.

Στην προσπάθεια αναχαίτισης της προέλασης του Ιμπραήμ οι Μανιάτες δεν 
έδωσαν σύσσωμοι το παρόν, όπως θα αναμενόταν. Μετά την εγκατάλειψη της Κα-
λαμάτας δεν υπήρξε δυνατότητα να συγκροτηθεί ένα αξιόμαχο σώμα Μανιατών, 
για να συμπαραταχθεί με το Θ. Κολοκοτρώνη, εκτός από τον Ηλία Τσαλαφατίνο. 
Ο Φωτάκος2283 όμως αναφέρει ότι ήρθαν οπλαρχηγοί από τις επαρχίες της Μάνης. 
Δεν είναι γνωστό αν ακολουθούσαν τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη ή ήρθαν έγκαι-
ρα από τη Μάνη.

Στις 5 Ιουνίου ο Θ. Κολοκοτρώνης πήγε να ξεσηκώσει τους Πολιανίτες και πιθα-
νώς να φροντίσει για τη φύλαξη των δευτερευόντων αυτών δρόμων. Όταν το μεσημέ-
ρι έφθασε στο Άκοβο πληροφορήθηκε ότι ο Αιγυπτιακός στρατός ακολουθώντας το 
μονοπάτι της Σιρόκας είχε ήδη φθάσει στην Πολιανή. Αμέσως ειδοποίησε το στρα-
τόπεδο του Δερβενίου να μετακινηθεί στη θέση «Αλώνι του Κολοκοτρώνη».

2282. Ο Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, ό.π., σ. 146 γράφει: «...έτζι εγώ μην ηξεύρωντας ότι θα περάση από 
εκείνο το μονοπάτι, οπού εγώ δεν ήλπιζα ποτέ· -όμως με παρεκίνησε ότι οι Μεσσήνιοι ήτον τραβημένοι εις τα 
βουνά, και εκίνησα να πιάσω εκείνην την θέσιν οπού επέρασε...». Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., 
σ. 407, γράφει: «...Σκοπόν δε είχεν ο Αρχηγός (Κολοκοτρώνης) να συστήση στρατόπεδον και εις την θέσιν 
την ονομαζομένη Σορώκαν, όπου ήτο μονοπάτιον στενόν και άγνωστον εις τους ξένους...».

2283. Φ ω τ ά κ ο υ, ό.π., σ. 409. Από αναφορά του Νικολάου Γιατράκου  της 3 Ιουλίου πληροφορούμε-
θα ότι ο Ιμπραήμ μετά την κατάληψη της Καλαμάτας βάδισε στη Σκάλα της Μεσσηνίας και όλοι πίστευαν 
ότι θα προσβάλει το Δερβένι. Αναφέρεται επίσης ότι στου Κατσαρού, που ήταν ο Γενναίος Κολοκοτρώνης 
έγινε συνάντηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Κανέλλου Δεληγιάννη, Γεωργίου Γιατράκου κ.ά..
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Εκστρατείς Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη).
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Το ελληνικό στρατόπεδο από το Δερβένι με νυκτερινή πορεία της 5ης προς 6η 
Ιουνίου έφθασε στην καθορισμένη θέση. Ο Θ. Κολοκοτρώνης παρέταξε το στρατό 
του στο ύψωμα της Τραμπάλας και τη γύρω περιοχή. Ο Ιμπραήμ βλέποντας ότι η 
κατά μέτωπον επίθεση θα ήταν δύσκολη και πολύνεκρη, προτίμησε να εγκαταστα-
θεί στο απέναντι ύψωμα, το Μεσοβούνι, να οργανώσει το πυροβολικό του και να 
βομβαρδίζει συνεχώς τις ελληνικές θέσεις. Την επόμενη ημέρα άρχισε να προχωρεί 
με σκοπό να κυκλώσει τους Έλληνες, ενώ παράλληλα το ιππικό του έφθασε στο 
Λεοντάρι και προχώρησε μέχρι το Τετέμπεη (Τριπόταμο).

Ο Θ. Κολοκοτρώνης είχε τοποθετήσει το Γεώργιο Γιατράκο να επιτηρεί το δρό-
μο προς το Δυρράχι, που κατέληγε στο Μυστρά. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 
με το Δημήτριο Τσόκρη είχαν καταλάβει ένα ύψωμα προς τα Γιανναίικα, από τα 
οποία έγινε προσπάθεια στις 7 Ιουνίου να ανακόψουν την πορεία του Ιμπραήμ, 
αλλά απέτυχαν. 

Σε αναφορά του Κανέλλου Δεληγιάννη και του Ιω. Θ. Κολοκοτρώνη της 6ης 
Ιουνίου από το οχύρωμα της Τραμπάλας αναφέρεται: «…Ο αδελφός Κολοκοτρώ-
νης με τον Γιατράκον, Κολιόπουλον και τον Εκλαμπρότατον Κ. Μ(αυρομιχάλην) με 
τα Σπαρτιατικά άρματα έχουν τα οπίσθια των εχθρών, ελπίζομεν εις τον Θεόν να τους 
δώσωμεν του Διαβόλου…».

Στη διάρκεια της μάχης αυτής ο Κ. Μαυρομιχάλης με το Δ. Τσόκρη κατείχαν 
ύψωμα βορειοδυτικά της Τραμπάλας2284 και απασχολούσαν τις αιγυπτιακές δυνά-
μεις, που είχαν συγκεντρώσει την προσπάθειά τους στην εξουδετέρωση των αμυνο-
μένων στο ύψωμα της Τραμπάλας. Ο Φωτάκος2285 γράφει: «…έφθασε και ο Κωνστ. 
Μαυρομιχάλης… έχων υπέρ τους εξακοσίους στρατιώτας. Τούτον έστειλε το Εκτελε-
στικόν προς βοήθειαν, και διά να αποτελεί μέλος του γενικού Αρχηγού. Τους στρατι-
ώτας τούτους ο Αρχηγός ετοποθέτησε κατά την βορειοδυτικήν πλευράν, όπισθεν των 
κλεισμένων (εννοεί τους υπερασπιστές του υψώματος της Τραμπάλας), και κάτω-
θεν της βρυσούλας, περί της οποίας ανωτέρω είπαμεν. Αυτοί πολέμησαν καλά τους 
Τούρκους, διότι ήσαν άνδρες δυνατοί και γενναίοι…».

Για να αποφευχθεί η κύκλωση του υψώματος της Τραμπάλας από τις αιγυπτι-
ακές δυνάμεις, ο Θ. Κολοκοτρώνης έδωσε εντολή τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιουνί-
ου να το εγκαταλείψουν. Οι υπερασπιστές της Τραμπάλας κατευθύνθηκαν δυτικά 
στο χωριό Τουρκολέκα. Οι υπόλοιποι από τα Γιανναίικα υποχώρησαν βορειοανα-
τολικά στο χωριό Ανεμοδούρι και τελικά βρέθηκαν όλοι μαζί στις 9 Ιουνίου στη 
Στεμνίτσα.

Φεύγοντας ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης από τη μάχη της Τραμπάλας δεν 
ακολούθησε τους άλλους, αλλά πήγε στην Τριπολιτσά με σκοπό να οχυρωθεί σε 
αυτή. Όμως η πόλη είχε εγκαταλειφθεί και πήγε στους Μύλους της Λέρνης.

2284. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 219 της 6 Ιουνίου 1825.
2285. Φ ω τ ά κ ο ς, ό.π., σ. 410.
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Ο Ιμπραήμ νικητής της μάχης της Τραμπάλας στις 10 Ιουνίου μπήκε στην 
εγκαταλειφθείσα πόλη της Τριπολιτσάς.  

Ο Κ. Μαυρομιχάλης στη μάχη των Μύλων της Λέρνης

Μετά την ήττα των Ελλήνων στην Τραμπάλα ο Κ. Μαυρομιχάλης έφθασε στην 
Τρίπολη για να εγκλειστεί και να υπερασπίσει την πόλη, αλλά διαπίστωσε ότι η Τρί-
πολη ήταν άδεια από τους κατοίκους της, ακόμη και η Επιτροπή2286 είχε αναχωρή-
σει από εκεί. Σε αναφορά του από την Τρίπολη στις 9 Ιουνίου προς τη Διοίκηση ο 
Κ. Μαυρομιχάλης2287 έγραψε τα ακόλουθα: «…εξ αιτίας οπού ο εχθρός επροχωρούσε 
η Επιτροπή εύγαλε ταις φαμιλιαίς και έμεινεν η πόλις άδεια δικαίω τω λόγω, και εν 
ταυτώ ανεχώρησε και ο αναχωρισμός της έγινεν μέγα κακόν και επυρπολίσθη η πό-
λις και εγδύθησαν και των πτωχών τα οσπίτια. Εγώ ηρχόμουν με ελπίδας, να εύρω 
την Επιτροπήν να οικονομήσω ζαερέδες, να ασφαλίσω την πόλιν και να επιμείνω τον 
εχθρόν· και παρ’ ελπίδα εψές βράδυ είδον πυρκαϊάν και τον αφανισμόν της πόλεως. 
Σήμερον λοιπόν το πρωί βλέποντας ότι δεν είναι ελπίς να βαστηχθή η πόλις ήλθον και 
εβούλωσα τα κανόνια2288, εμπόδισα και εκείνους οπού ήρπαζον και έγδυνον τα οσπί-
τια, οπού ερχομένων τώρα των εντοπίων2289 να εύρουν τι να οικονομηθούν…». Έκαψε 
ακόμη όσα σπίτια είχαν απομείνει από την πυρκαϊά του Κωνσταντίνου Μεταξά που 
είχε προηγηθεί. 

Στις 10 Ιουνίου ο Κ. Μαυρομιχάλης με 60 άνδρες, προερχόμενος από την Τριπο-
λιτσά2290, κατέβηκε στους Μύλους2291 της Λέρνης και θεώρησε ότι έπρεπε να κρα-

2286. Την αποτελούσαν οι Βουλευτές Λυκούργος Κρεστενίτης από τον Πύργο της Ηλείας, Νικ. 
Μπούκουρας από τα Μαγούλιανα της Αρκαδίας και Ηλίας Καράπαυλος από την Κορώνη, είχαν δε την 
υποχρέωση να εφοδιάζουν τα στρατεύματα με τα αναγκαία.

2287. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 248 της 9 Ιουνίου 1825.
2288. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς αναφέρει ότι κάρφωσε τα κανόνια της μεγάλης τάπιας της Τριπο-

λιτσάς και έκαψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Κ. Μ ε τ α ξ ά, Απομνημονεύματα, επιμ., Εμμ. Πρω-
τοψάλτη, βιβλ. 7, σ. 133.

2289. Εννοεί τους κατοίκους της Τριπολιτσάς, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μάχη της Τραμπάλας και 
γυρίζοντας στα σπίτια τους, θα τα εύρισκαν άδεια.

2290. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 330. Την εγκατάλειψη της Τριπολιτσάς περιγράφει ανα-
φορά της Επιτροπής συντονισμού τού κατά των Αιγυπτίων αγώνος με έδρα την Τριπολιτσά. Κ. Λ. Κ ο -
τ σ ώ ν η, Πορεία του Ιμπραήμ προς Τριπολιτσά, Σύμμεικτα, Πελοποννησικά 10(1974)174. Αναδημοσίευ-
ση: «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», ό.π., σ. 143.

2291. Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η, Η εκστρατεία του Ιμπραήμ πασά εις την Αργολίδα, Αθήναι 1949. Στη 
μονογραφία αυτή υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας ακολουθεί κυρίως τη διήγηση του Μα-
κρυγιάννη αναφορικά με τις λεπτομέρειες της μάχη, ίσως διότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Η συμβολή 
του Μακρυγιάννη έχει υπερεκτιμηθεί λόγω της εγωκεντρικότητας που τον διακρίνει στις περιγραφές 
του. Τα τελευταία χρόνια μερικοί συγγραφείς παραλείπουν το όνομα του Κ. Μαυρομιχάλη από τους υπε-
ρασπιστές των Μύλων, πιθανώς από προκατάληψη. Σε αναφορά του Κ. Μαυρομιχάλη της 12 Ιουνίου 
αναφέρεται η συνάντησή του με το Γάλλο ναύαρχο Δεριγνύ και ότι είχαν συνομιλία για την ανταλλαγή 
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τηθεί εκείνη η θέση. Στις 11 Ιουνίου 1825 ο Κ. Μαυρομιχάλης2292 από τους Μύλους 
έστειλε στο Εκτελεστικό την παρακάτω αναφορά: «Ανάγκη βιάζη το να βασταχθή 
τούτο το μέρος των Μύλων· διά τούτο εγώ διαμένω εδώ και ο Κύριος Μεταξάς έρχεται 
εις Ναύπλιον διά να σας παραστήση και την ανάγκην του να βασταχθή τούτο το μέρος 
και τα μέσα οπού χρειάζονται. Αυτός θέλει σας παραστήσει και όλα τα απερασμένα 
διατρέξαντα, και ούτως δεν εκτείνομαι περισσότερον. Μένω με το ανήκον σέβας».  

Όπως αναφέρει ο Ε. Πρεβελάκης2293: «Πρώτος προερχόμενος εκ Τριπόλεως, 
αφίχθη εις Μύλους την 10ην Ιουνίου ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης επί κεφαλής 60 
ανδρών». Με δική του εισήγηση η Διοίκηση του ανέθεσε να οχυρώσει τη θέση των 
Μύλων2294. Ο Γιαννάκης Αγαλόπουλος βρισκόταν στους Μύλους από τις 9 Ιουνίου 
και την επομένη έσπευσε να τεθεί υπό τις διαταγές του Κ. Μαυρομιχάλη. Αντίθετα 
ο Μακρυγιάννης2295, επιστρέφοντας από την πορείαν προς την Τριπολιτσά, έφθασε 
πρώτα στο Ναύπλιο και από εκεί πήγε στους Μύλους. Κατά μια εκδοχή2296 ακολού-
θησε από το Ναύπλιο το Δημήτριο Υψηλάντη μαζί με τους τακτικούς, υπάρχουν 
όμως αμφιβολίες για τους τακτικούς, γιατί φαίνεται να πήγαν στους Μύλους πολύ 
αργότερα προς το τέλος της μάχης.

Ο Κάρπος Παπαδόπουλος2297 γράφει: «…Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης υπήρ-
χεν εις τους Μύλους. Ο Δ. Υψηλάντης, ευρεθείς τότε εις το Ναύπλιον, και βλέπων τον 

των αιχμαλώτων: «…Ο Κουμαντάτες Γάλλος με εμίλησε και επήγα μέσα εις τας εννέα ώρας, ο οποίος μου 
είπεν ότι έχει άδειαν να ομιλήση διά την αλλαγήν, εγώ όμως του απεκρίθην ως σας προέγραφον, ό,τι στοχά-
ζομαι η Διοίκησίς μου αυτά θέλει σας προβάλη…». ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 13, έγγρ. 029 της 12 
Ιουνίου 1825. 

2292. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 016 της 11 Ιουνίου 1825.
2293. Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η, ό.π., σ. 50 και υποσημ. 4.
2294. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 330. Ο Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η ς, ό.π., σ. 48, δανείζεται από 

τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη τα ακόλουθα, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην 
πραγματικότητα: «Από της 10ης Ιουνίου, προτού η Κυβέρνησις ενδιαφερθή διά τους Μύλους, ο Μακρυγιάν-
νης με ολόκληρον το σώμα του εξ εκατόν ανδρών, ευρίσκετο εκεί αποφασισμένος να ετοιμάση οπωσδήποτε 
την θέσιν ταύτην διά την άμυναν…». Στα Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 268, αναφέρεται ότι στις 10 Ιουνίου 1825 
το Βουλευτικό αποφάσισε «…Επειδή εις Μύλους ευρίσκονται αρκεταί ζωοτροφίαι, προς αποφυγήν πάσης 
ενδεχομένης αταξίας, να διορίση μίαν ανάλογον εκτελεστικήν δύναμιν υπό άξιον και τίμιον αρχηγόν, διά να 
τας προφυλάττη…».

2295. Ο Ιω. Μακρυγιάννης με εκατό άνδρες συνόδευε τον Ανδρέα Μεταξά στην πορεία του προς την 
Τρίπολη. Στις 9 Ιουνίου πληροφορήθηκαν στο δρόμο ότι η Τρίπολη είχε καταληφθεί από τον Ιμπραήμ και 
γύρισαν στο Ναύπλιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έμεινε στους Μύλους για να τους οχυρώσει Την επιστροφή 
στο Ναύπλιο του Μακρυγάννη αναφέρουν ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα ό.π., σ. 108 και 115, ο Ν ι κ. 
Σ π η λ ι ά δ η ς, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 330 κ.ά.

2296. Κ. Μ ε τ α ξ ά, ό.π., σ. 134. «Η Διοίκησις διελογίζετο ποία να λάβη μέτρα προς ασφάλειαν των 
εν Λέρνη Μύλων… προσεκάλεσαν πρώτον τον Υψηλάντην και τον παρεκίνησε να εκλέξη στρατιώτας προς 
κατάληψιν των Μύλων παραλαβών δε αυτός τον Μακρυγιάννην μετ’ ενός σώματος τριακοσίων επιλέκτων 
ανδρών και δύο λόχων του τακτικού επήλθεν εις Μύλους…»

2297. Κ ά ρ π ο υ  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Περί του τακτικού Σώματος και του συνταγματάρχου κ. 
Φαβιέρου, επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, βιβλ. 12, σ. 82-3. 
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κίνδυνον της κρισίμου εκείνης θέσεως, εξήλθε μ’ όσους τον ηκολούθησαν 120 άνδρας, 
τον ηκολούθησε και ο Μακρυγιάννης μ’ ολίγους…».

Στις 12 Ιουνίου η Διοίκηση ανέθεσε στον Δημήτριο Υψηλάντη2298 και στον Κων-
σταντίνο Μαυρομιχάλη την άμυνα των Μύλων με τη συνδρομή δύο πολεμικών 
πλοίων. Ο Παύλος Καρολίδης2299 αναφέρει ως μοναδικό ηγέτη το Δημήτριο Υψη-
λάντη: «…η γενναία περί τους Μύλους αντίστασις του Υψηλάντου…».

Στους Μύλους της Λέρνης είχαν αποθηκευθεί τρόφιμα, προερχόμενα από τις 
λείες των πλοίων, που έκαναν λαθρεμπόριο με τους Αιγυπτίους της Μεθώνης και 
δεν έπρεπε να πέσουν στα χέρια των εχθρών. Παράλληλα η θέση των Μύλων θε-
ωρήθηκε σημαντική για την άμυνα του Ναυπλίου, γι’ αυτό η Διοίκηση έστειλε εκεί 
την επομένη και το Δημήτριο Υψηλάντη, ώστε από κοινού με τον Κ. Μαυρομιχάλη 
να οργανώσουν την άμυνα της θέσης.

Τη νύχτα της 13ης Ιουνίου το Εκτελεστικό2300 έστειλε επιστολή στο Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη και του έγραφε: «…Με χαράν η Διοίκησις σας αναγγέλει την ευτυχή έκβα-
σιν της σήμερον μάχης των Μύλων. Ο εχθρός… σήμερον περί τας 8 της ημέρας ώρμη-
σε να κυριεύση αυτήν την αναγκαίαν θέσιν· και 278 οπλοφόροι υπό την οδηγίαν των 
εκλαμπροτάτων Δ. Υψηλάντη και Κ. Μαυρομιχάλη εδέχθησαν κατ’ αρχάς όλον το πυρ 
των εχθρών, κρατούντες τα οσπίτια και το περιβόλι… από τους εδικούς μας εις μόνον 
επληγώθη εις τον δεξιόν βραχίονα, ο στρατηγός Μακρυγιάννης». Ο Γάλλος ναύαρχος 
Δεριγνύ πήρε στο πλοίο του τον τραυματία Ιω. Μακρυγιάννη, για να γίνει περιποίη-
ση του τραύματός του, επειδή στο ελληνικό στρατόπεδο δεν υπήρχε χειρουργός.

Στην εγωκεντρική αφήγηση του Μακρυγιάννη2301 για τα γεγονότα των Μύλων, θα 
πρέπει να μείνει κανείς επιφυλακτικός, διότι τον διαψεύδουν τα έγγραφα που υπάρ-
χουν στα αρχεία. Άλλωστε δεν θα μπορούσε αυτός να διεδραμάτισε τον κύριο αρχη-
γικό ρόλο, όταν ήταν παρόντες ο Δ. Υψηλάντης και ο Κ. Μαυρομιχάλης. Ίσως απο-
τύπωσε με ακρίβεια τις πολεμικές ενέργειες στον κεντρικό τομέα, όπου βρισκόταν 
και ο ίδιος, αποσιωπήθηκαν όμως οι λεπτομέρειες των αγώνων των υπολοίπων. Όταν 
αργότερα έγινε διαμάχη για τη συμμετοχή του τακτικού στρατού στην ηρωϊκή αντί-
σταση των Μύλων την οποία ο Μακρυγιάννης διέψευδε, τόσο ο Δ. Υψηλάντης όσο 
και ο Κ. Μαυρομιχάλης δεν ζούσαν, για να ακουστεί και αυτών η άποψη. 

2298. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 269. Ο Σ ά μ ο υ ε λ  Χ ά ο υ, ό.π., σ. 294, γράφει για αρχηγό το Δ. Υψηλάντη.
2299. Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, Ιστορία της Ελλάδος, Αθήναι 2006 (φωτοτυπική επανέκδοση), σ. 697.
2300. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 160. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 418. Ανάλογη 

επιστολή έστειλε και στους προκρίτους της Ύδρας. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 
378-80.

2301. Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, ό.π., σ. 168. Για τη μάχη της Τραμπάλας έγραψε με άκρατη προκατά-
ληψη: «…Είχε διοριστεί ο αρχηγός Κολοκοτρώνης να πολεμήση τον Μπραΐμη εις τα Δερβένια και πήγαν όλα 
τα σώματα και οι Πελοποννήσιοι μαζί του και κουβάλαγαν οι κάτοικοι ζαερέδες και πολεμοφόδια να πολε-
μήσουνε τον Μπραΐμη· ευτύς οπού τον είδαν μπροστά τους άφησαν τις θέσεις τους και πήραν τα βουνά…».
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Από τα υπάρχοντα έγγραφα φαίνεται ότι η Διοίκηση είχε αλληλογραφία με τον Δ. 
Υψηλάντη και τον Κ. Μαυρομιχάλη, τους οποίους θεωρούσε αρχηγούς. Βέβαια στην 
περιγραφή της μάχης από την εφημερίδα της Ύδρας 2302 «Ο Φίλος του Νόμου» ανα-
γραφόνται και οι τρεις ως αρχηγοί πολεμικών τομέων. Σε αναφορά όμως του Δ. Υψη-
λάντη2303 της 12 Ιουνίου αναφέρεται ονομαστικά μόνο ο Κ. Μαυρομιχάλης: «…Σήμε-
ρον το πρωί εξέτασιν ποιήσας των μέχρι τούδε συναχθέντων στρατιωτών ομού με όλους 
και τους υπό την οδηγίαν του Εκλαμπροτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, εύρον 
ότι δεν συμποσούνται μήτε 300…». Τελικά με την προσέλευση και άλλων ομάδων πολε-
μιστών ο αριθμός των υπερασπιστών των Μύλων ανήλθε στους 880 άνδρες2304.

Στους Μύλους οι αμυνόμενοι οχυρώθηκαν σε τρία μέρη. Τη δεξιά θέση κατείχε 
ο Δ. Υψηλάντης, την αριστερά ο Κ. Μαυρομιχάλης και στο κέντρο ήταν ο Μακρυ-
γιάννης2305. Ελληνικά πλοία είχαν έρθει για να υποστηρίξουν με τα κανόνια τους 
αγωνιζόμενους συμπατριώτες τους.

Στις 13 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, πλησίασαν οι εχθροί τους Μύλους και προς 
τις απογευματινές ώρες επιτέθηκαν πρώτα στο αριστερό μέρος της ελληνικής πα-
ράταξης, όπου η θέση του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη και άλλων οπλαρχηγών2306, 
και αποκρούστηκαν. Ενώ ακόμη πολεμούσε η αριστερή πτέρυγα των Ελλήνων, το 
κέντρο του εχθρικού στρατεύματος επιτέθηκε κατά των θέσεων που κρατούσε ο 
Μακρυγιάννης και τότε τα δύο άκρα της ελληνικής παράταξης βοήθησαν το κέ-
ντρο. Οι αλλεπάλληλες  αιγυπτιακές επιθέσεις αποκρούονταν, παρά το γεγονός 
ότι ο Ιμπραήμ συνεχώς ενίσχυε τις μονάδες των επιτιθεμένων. Τις εσπερινές ώρες, 
μετά το μέσον της μάχης,  έφθασε και ένας λόχος του τακτικού2307 ελληνικού στρα-
τού και έλαβε και αυτός μέρος στην καταδίωξη του εχθρού, η οποία συνεχίστηκε 
μέχρι του Ερασίνου ποταμού.

Ο Ε. Πρεβελάκης2308 γράφει για τη μάχη της αριστερής πτέρυγας της ελληνικής 
παράταξης, την οποία υπεράσπιζαν ο Κ. Μαυρομιχάλης και ο Χατζημιχάλης Ντα-

2302. Εφμερίδα Ύδρας «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ», αριθ. φύλλ. 126 της 15 Ιουνίου 1825. Η εφη-
μερίδα της Αθήνας «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν» αριθ. φύλλ. 70-71, της 10 Ιουνίου 1825, σ. 2, αναφέρει το 
Δημ. Υψηλάντη και τον Ιω. Μακρυγιάννη.

2303. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 116 της 12 Ιουνίου 1825. Αρχηγός των ελληνικών 
δυνάμεων στη μάχη των Μύλων ήταν ο Δ. Υψηλάντης και υπαρχηγός ο Κ. Μαυρομιχάλης. Σε πιστοποι-
ητικό που έδωσε ο Ανδρέας Μεταξάς στον Ιω. Μακρυγιάννη γράφει ότι ο Μακρυγιάννης ήταν υπό τις 
οδηγίες του Υψηλάντη. Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η, ό.π., σ. 54.

2304. Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η, ό.π., σ. 80.
2305. Καθ’ υπόδειξη του Ιωάννη Μακρυγιάννη έχει αποτυπωθεί το πεδίο της μάχης. 
2306. Μαζί με τον Κ. Μαυρομιχάλη αναφέρεται ότι ήταν και ο Μανιάτης Αναγνώστης Γερακαράκης, 

ο οποίος μετά την απελευθέρωση υπηρέτησε στο στρατό. Γ Α Κ, Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 087.
2307. Πιστοποιητικό από τους Μύλους του Δ. Υψηλάντη και Κ. Μαυρομιχάλη για το λόχο των τα-

κτικών, ότι έφθασαν μετά τα μέσα της μάχης και εγκαρδίωσαν τους Έλληνες και έκαναν και αυτοί το 
χρέος τους σαν γενναίοι πατριώτες. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Υπ. Πολ., φάκ. 29, έγγρ. 174 της 20 Ιουνίου 1825.

2308. Ε λ. Γ. Π ρ ε β ε λ ά κ η, ό.π., σ.73-4. Στη σελ. 48-9 υποσημ. 6, σχολιάζει τα γραφόμενα από τον 
Βλαχογιάννη στην εισαγωγή στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, (τόμ Α ,́ σ. λγ΄) με τα ακόλουθα: 
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λιάνης: «…Το έδαφος εις τον τομέα τούτον δεν ήτο πρόσφορον δι’ επίθεσιν, διότι δια 
των ελών δεν υπήρχε ειμή στενή τις διάβασις, την οποίαν ο Μαυρομιχάλης και Χατζη-
μιχάλης μετά των συντρόφων των υπεράσπιζαν γενναίως. Τρις ώρμησαν οι Αιγύπτι-
οι εις τον τομέαν τούτον εις διάστημα μιάς ώρας και τρις απεκρούσθησαν. Κατά την 
6.15΄ ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν οριστικώς προ των πυρών των Ελλήνων ατά-
κτων και των πυροβόλων των πλοίων. Οι Έλληνες καταδίωξαν αυτούς μέχρις ότου 
απεσύρθησαν όπισθεν του Ποντίνου (όρους)…».

Την επομένη της μάχης ο Γεώργιος Σταύρου2309 έγραψε στο Γ. Κουντουριώτη:
«…εστάλησαν έως 300 στρατιώται εις τους Μύλους υπό την οδηγίαν του Υψηλάντη και 
Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, μεταξύ των οποίων ήσαν και εκατόν τακτικοί και ούτοι 

«…Ο Βλαχογιάννης λέγει… «το υπό του Μακρυγιάννη μαχόμενον σώμα ήτο το κύριον, οι δε προφθάσαντες 
εν αρχή και κατά την διάρκειαν της μάχης ήσαν ολίγοι». Ως θα είδωμεν, η άποψις αύτη, η οποία στηρίζεται 
εις τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, δεν είναι ορθή. Εξ εγγράφων των Αρχείων αποδεικνύεται ότι 
του Μακρυγιάννη το σώμα δεν απετέλει  ούτε το 1/10 του συνολικού αριθμού των εν Μύλοις Ελληνικών 
δυνάμεων». Του Μακρυγιάννη το σώμα  είχε μόνο 74 άνδρες.

2309. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 571.

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, εισηγήθηκε την άμυνα στους Μύλους της Λέρνης και
μαζί με άλλους νίκησαν τον Αιγυπτιακό στρατό.
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πολεμήσαντες με 700 Αιγυπτίους τους κατέστρεψαν φονεύσαντες υπέρ τους 80 και πλη-
γώσαντες διπλούς· από δε τους ημετέρους επληγώθη ο Μακρυγιάννης εις την χείρα και 
ακόμη ένας στρατιώτης, αποθανών ένας. Αυτήν την νίκην την χρεωστούμεν και εις τους 
θαλασσίους διότι με τα κανόνια των πλοίων επροξένησαν μεγάλην βλάβην του εχθρού…».

Στους Μύλους οι Έλληνες πέτυχαν να κατανικήσουν τους Αιγυπτίους, για να 
ενθαρρύνουν τους συμπατριώτες τους. Οι ελληνικές απώλειες ήταν ασήμαντες με 
τραυματία τον Ιω. Μακρυγιάννη και ένα-δύο νεκρούς, ενώ οι απώλειες των Αιγυ-
πτίων ήταν σημαντικές. 

Η μάχη στα Τρίκορφα

Μετά την αποτυχία του στη μάχη των Μύλων της Λέρνης ο Ιμπραήμ στις 17 
Ιουνίου γύρισε στην Τρίπολη, πιθανώς για να προλάβει μεγάλη συγκέντρωση Ελ-
λήνων πολεμιστών στο κέντρο της Πελοποννήσου. Στις 21 Ιουνίου έγινε στο Χρυ-
σοβίτσι σύσκεψη των οπλαρχηγών υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη2310 και αποφα-
σίστηκε να καταλάβουν τα οχυρώματα, που υπήρχαν στα Τρίκορφα από τον καιρό 
της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Από εκεί θα μπορούσαν να προσβάλουν τον αιγυ-
πτιακό στρατό και να τον φθείρουν.

Στα Τρίκορφα και Βαλτέτσι θα παρατάσσονταν 4.500 Έλληνες υπό το Γενναίο 
Κολοκοτρώνη, τον Κανέλλο Δεληγιάννη2311 και το Δημήτριο Πλαπούτα για να δε-
χθούν την κυρία επίθεση των αιγυπτιακών δυνάμεων. Στα Βέρβενα ήταν συγκεντρω-
μένοι 4.000 Έλληνες υπό το Δημήτριο Υψηλάντη και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχά-
λη2312, οι οποίοι, όταν θα εκδηλωνόταν η εχθρική επίθεση εναντίον των Τρικόρφων, 
θα προωθούντο στο Ζέλι (Κάνδαλος) και Καπαρέλι (Μανθυρέα). Παράλληλα από 
το Λεβίδι, όπου ήταν 2.000 Καλαβρυτηνοί και Κορίνθιοι υπό τον Λόντο, Ζαΐμη και 
Νοταραίους θα καταλάμβαναν την οχυρή θέση του Μύτικα (Σκοπή). Το σχέδιο του 
Θ. Κολοκοτρώνη είχε σκοπό να παρασύρει την κυρία δύναμη του αιγυπτιακού στρα-
τού σε μάχη στα Τρίκορφα και στη συνέχεια να την προσβάλλουν από το Ζέλι και 
το Μύτικα τα άλλα ελληνικά σώματα. Το σχέδιο αυτό δεν ενστερνίστηκαν τα στρα-
τεύματα των Βερβένων που αντιπρότειναν να πιάσουν το Ανεμοδούρι, το οποίο βρί-
σκεται 25 χιλιόμετρα ΝΔ της Τρίπολης προς το Λεοντάρι. Ούτε τα στρατεύματα του 
Λεβιδίου δέχθηκαν το γενικό σχέδιο και κινήθηκαν να πιάσουν την Επάνω Χρέπα.

Τη νύχτα της 22ας προς 23η Ιουνίου κινήθηκαν και οι δύο αντίπαλοι προς τα 
Τρίκορφα και η έκβαση της σύγκρουσης ήταν υπερ των Αιγυπτίων. 

2310. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Μάχη Τρικόρφων (23 Ιουνίου 1825), Πρακτικά Ε’ Συνεδρίου Πελοποννησι-
ακών Σπουδών, Άργος-Ναύπλιο 1995, τόμ. Δ ,́ σ. 50. Αναδημοσίευση: «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο» 
σσ. 149-168.

2311. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, ό.π., τόμ. Γ ,́ σ. 46. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ. φάκ. 12, έγγρ. 192 της 5 
Ιουλίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 99, έγγρ. 065 της 10 Ιουλίου 1825.

2312. Αναφέρεται ότι στα Βέρβενα ήταν και ο Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης, ο οποίος παρουσία-
σε λογαριασμό για 3.410 γρόσια. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 49, έγγρ. 012 έως 015.
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Στη μάχη των Τρικόρφων της 23ης Ιουνίου, ο Δ. Υψηλάντης και ο Κ. Μαυρομι-
χάλης2313, που ήταν στρατοπεδευμένοι στα Βέρβενα αδράνησαν. Η ερμηνεία του Κ. 
Λ. Κοτσώνη2314 είναι η ακόλουθη: «...Πιθανή εξήγησις είναι ότι εξηναγκάσθησαν από 
τους υποτεταγμένους αρχηγούς και τα στρατεύματα να μη σπεύσουν εις βοήθειαν των 
αγωνιζομένων στα Τρίκορφα...». Ο Νικόλαος Γιατράκος2315 σε αναφορά του της 29 
Ιουνίου αναφέρει τα ακόλουθα: «…εις τις εικοσιτέσσαρες του παρόντος έφθασα και 
εγώ εις Βέρβενα με εξακοσίους Λακεδαίμονας. Εις τες εικοσιπέντε εκάμαμεν σκέψιν 
με τους εκλαμπροτάτους κύριον Δημήτριον Υψηλάντην, κύριον Κωνσταντίνον Μαυρο-
μιχάλην και λοιπούς οπλαρχηγούς ευρισκομένους εις Βέρβενα και εκαταμετρήσαμεν 
όλο το στρατόπεδο και ευγήκε τον αριθ: 6.000 χιλιάδες. Αμέσως εμάθαμεν  την ιδίαν 
ημέραν ότι πολεμεί ο κύριος Κολοκοτρώνης με τους εχθρούς. Αμέσως εκινήσαμεν το 
δειλινόν πηγαίνοντας διά να του δώσωμεν ιμιντάτι (βοήθειαν) με όλα τα στρατεύματα 
και πήγαμεν, δύο ώρας απ’ έξω από Τριπολιτζά, απαντήσαμεν έναν Βαλτετσιώτην και 
μας είπε ότι εχώρησε το ντουφέκι και μας είπαν ότι ο εξοχώτατος κύριος Θ. Κολο-
κοτρώνης ετραβήκτη εις Βυτίνα, τα εδικά μας στρατεύματα ετραβήκτηκαν εις υψηλά 
μέρη και δεν τα ηξεύραμεν πούθε βαστούν διά να πάμε να ενωθούμε κατά τον σκοπόν 
μας. Τους Έλληνες όμως δεν ημπορέσαμεν να τους καταπείσωμεν, να τρέξωμεν όθεν 
ήτον ο εχθρός ψάχνοντας και ας μην τον ηξεύραμεν. Από πολλά αίτια λοιπόν διά να 
μην ρεμπελέψη το στράτευμα οπισθοδρομήσαμεν πάλε εις Βέρβενα…». Από την ανα-
φορά αυτή του Ν. Γιατράκου φαίνεται ότι οι ευρισκόμενοι στα Βέρβενα δεν είχαν 
έγκαιρη είδηση γιά τη μάχη στα Τρίκορφα και κινήθηκαν πολύ αργά.

Μετά από αυτά τα γεγονότα ο Ανδρέας Λόντος2316 και ο Ιωάννης Νοταράς έγρα-
ψαν στη Διοίκηση και η επιστολή τους διαβάστηκε στη Βουλή στις 8 Ιουλίου περι-
έχουσα τα ακόλουθα: «…διά της οποίας φανερώνουσιν την διάλυσιν του ελληνικού 
στρατοπέδου και προβάλλουν να υποσχεθεί η Διοίκησις εις τους Μανιάτας ό,τι θέ-
λουν διά να εκστρατεύσουν…».

Προσπάθειες να εκστρατεύσουν οι Μανιάτες

Η εγκατάλειψη της Καλαμάτας από τους Μανιάτες και τους Λακεδαιμόνιους 
έγινε αφορμή να δειλιάσουν περισσότερο τα στρατεύματα και έκτοτε να καθίστα-
ται προβληματική η συγκρότηση στρατοπέδου. Μπορεί ο Πετρόμπεης, ο Μούρ-

2313. Η Διοίκηση, στις 25 Ιουνίου, έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώτη ότι: «…Οι Μανιάται όχι μόνον 
εις κανένα στρατόπεδον δεν ευρίσκονται, αλλά ελαφυραγώγησαν και την πόλιν και την επαρχίαν Μυστρά· 
μόνος ο υιός του εκλαμπροτάτου Π. Μαυρομιχάλη Αναστάσιος με ολίγους ευρίσκεται εις την Βερβένων 
θέσιν…». Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Δ ,́ σ. 600.

2314. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Μάχη Τρικόρφων (23 Ιουνίου 1825), ό.π., σ. 62. Αναδημοσιεύεται:  «Ο 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», ό.π., σ. 162.

2315. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 178 της 29 Ιουνίου 1825.
2316. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 283.
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τζινος και οι άλλοι ηγέτες των Μανιατών να προσπαθούσαν να τους πείσουν να 
συγκεντρωθούν και να εκστρατεύσουν εναντίον των Αράβων, αλλά ο απλός Μα-
νιάτης πολεμιστής ήθελε να δει συγκροτούμενο μεγάλο στρατόπεδο και τοποθε-
τημένο σε θέση ισχυρή, προσφερομένη για άμυνα απέναντι σε τακτικό στρατό, ο 
οποίος είχε στη διάθεσή του ιππικό και πυροβολικό.

Μετά την κατάληψη της Καλαμάτας από τα αιγυπτιακά στρατεύματα ο Πετρό-
μπεης, όπως αναφέρθηκε, κατέφυγε στο Πετροβούνι2317 των Καπετανάκηδων και 
από εκεί άρχισε να δραστηριοποιείται με τις υπάρχουσες δυνατότητες. Ο Ιωάννης 
Κατσής-Μαυρομιχάλης πήγε στις Κιτριές και άλλοι στους Μύλους της οικογενεί-
ας Καπετανάκη για να επισκευάσουν τις ζημιές που είχε προκαλέσει η φωτιά των 
επιδρομέων. Την 1η Ιουνίου ο Κατσής2318 από τις Κιτριές έγραψε στον Πετρόμπεη 
ότι πήγαν εκεί οι δημογέροντες των γύρω χωριών και είπαν ότι θα συγκεντρώσουν 
εφόδια για τα υπάρχοντα στρατεύματα. Ακόμη τον πληροφόρησε ότι έστειλε το γιό 
του Ηλία μαζί με τον Παναγιώτη Κοσονάκο στα χωριά του Μαλεβρίου να στρατο-
λογήσουν για να ενισχύσουν το στρατόπεδό του, που είχε έδρα το Πετροβούνι.

Στη μάχη της Τραμπάλας, που έγινε στις 6 και 7 Ιουνίου, εκτός από το σώμα 
του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ήταν και άλλοι Μανιάτες. Ίσως δεν πρόλαβαν να 
πάρουν μέρος όλοι αυτοί που έστειλε με καθυστέρηση ο Πετρόμπεης2319, ο οποί-
ος σε αναφορά του προς τη Διοίκηση στις 10 Ιουνίου έγραψε: «…Τούτο δε μόνον 
λέγω, ότι μετά πολλών κόπων και παρακινήσεων εδυνήθην να ξεκινήσω σήμερον εν 
σώμα Μανιατών υπό την οδηγίαν του αυταδέλφου μου καπ. Γιάννη, όστις αφού συ-
στήσει και τον έτερον αυτάδελφόν μας Κωνσταντίνον και υιόν του Ηλίαν, ο οποίος 
την προχθές εξεστράτευσε…». Όμως είχαν ξεκινήσει και οι δύο αργά για τη μάχη της 
Τραμπάλας.

Αναφέρεται η παρουσία του Ηλία Σαλαφατίνου στη μάχη της Τραμπάλας και 
όπως σημειώθηκε προηγουμένως, σε απόσπασμα αναφοράς του Κανέλλου Δελη-
γιάννη2320 και Ιωάννου  Θ. Κολοκοτρώνη από το ύψωμα της Τραμπάλας, γίνεται λό-
γος για Σπαρτιατικά στρατεύματα. Προφανώς θα ακολουθούσαν αρκετοί Μανιάτες 
τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη ή ίσως πρόλαβαν τη μάχη διάφορα μικρά σώματα, 
ενώ καθυστερημένα θα έφθασε το σώμα του Ηλία Κατσάκου-Μαυρομιχάλη.

Ο φροντιστής του στρατοπέδου Ανδρέας Καλαμογδάρτης2321, του οποίου η 
ακεραιότητα και η ειλικρίνεια αμφισβητήθηκε από πολλούς, σε αναφορά του της 
15 Ιουνίου προς το Εκτελεστικό κατηγόρησε το Δ. Μούρτζινο και τους άλλους 

2317. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 144.
2318. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων, Λακωνικαί Σπουδαί 2(1975)221-2 και 

αναδημοσιεύεται στο «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», ό.π., σ. 101-2.
2319. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 257 της 10 Ιουνίου 1825.
2320. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 12, έγγρ. 219 της 6 Ιουνίου 1825. Αντίθετα στις 12 Ιουνίου ο 

Θ. Κολοκοτρώνης έγραψε ότι δεν φάνηκαν οι Μανιάτες, πιθανώς εννοούσε αυτούς που έστειλε ο Πετρό-
μπεης στις 8 και 10 Ιουνίου. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 027 της 12 Ιουνίου 1825.

2321. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 96, έγγρ. 165 της 15 Ιουνίου 1825.
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οπλαρχηγούς της παράταξής του. Αν η αναφορά του δεν αποδίδει την αλήθεια, 
προδίδει την υποβόσκουσα πολιτική εμπάθεια: «…Σεβαστή Διοίκησις ψωμί εξοδεύε-
ται αρκετό, όμως δεν γίνεται η πρέπουσα δούλευσις και ωφέλεια εις την πατρίδα, διό-
τι επί Θεώ μάρτυρι από το μέρος της Σπάρτης μόνον το οσπίτιον του εκλαμπροτάτου 
Πετρόμπεη πάσχει, κινδυνεύει, κοπιάζει και εξοδεύει. Ο αδελφός του καπετάν Γιάννης 
(Κατσής) και ο ανεψιός του καπετάν Ηλίας (Κατσάκος) προ ημερών απέρασαν από 
την Μάνην εις την άλλην Πελοπόννησον με στρατεύματα. Έστειλε η εκλαμπρότης 
του και εις την Καλαμάταν έτερόν του καπετάνιον με Σπαρτιάτας (τον Πέτρο Σεκού-
ρη οπαδό του Δ. Μούρτζινου)· γράφει εις όλα τα μέρη της Μάνης νουθετώντας και 
επαπειλώντας να τρέξουν εμπρός και απόφασιν είχε και έχει, να συνάξη έως χιλίους 
Σπαρτιάτας, και με αυτούς να ελευθερώση τον Μεσσηνιακόν κόλπον, θανατώνοντας 
τους ολίγους Τούρκους οίτινες ευρίσκονται εις αυτόν, και ήθελε ταράξει τον υπερή-
φανον Αιγύπτιον μ’ όλην την αδράνειαν και φόβον οπού έλαβεν ο απλός λαός. Πλην 
αίφνης και παρ’ ελπίδα εμποδίζουν και ανατρέπουν τα σχέδιά του τρία υποκείμενα, 
δηλαδή ο υπουργός Διονύσιος Μούρτζινος, ο στρατηγός κύριος Τζανετάκης και ο 
Θανασούλης Κουμουνδούρος, οι οποίοι φέρονται αντιφατικώς, εμποδίζουν πολλούς, 
μεγαλώνουν την δύναμιν του εχθρού με τους λόγους των, παρακινούν την αναχώρη-
σιν των φαμελιών εις ξένην γην2322 προς ασφάλειάν των και άλλα τοιαύτα κάμνοντας 
προξενούν μεγάλην βλάβην.

»Ο καπετάν Γαλάνης Κουμουνδούρος ηγόρασε την γολέταν του καπετάν Καλη-
μέρη Ψαριανού, πληρώνοντας αυτή χίλια Πετζοδούρα και πολλοί βεβαιούν ότι είναι 
σύντροφοι εις αυτή και οι ειρημένοι. Προς τούτοις γογγύζουν αρκετοί Μανιάται, λέ-
γοντας ότι αυτά τα χρήματα της σεβαστής Διοικήσεως από τας λίρας στερλίνας τας 
οποίας εις το απερασμένον αδίκως έλαβον, διότι δεν τας εμεταχειρίσθησαν ποτέ υπέρ 
πατρίδος…».

Ο Διονύσιος Μούρτζινος2323 από την Καρδαμύλη, σε αναφορά του της 2 Ιουλίου 
προς το Εκτελεστικό, έγραψε για τη δειλία η οποία επικρατούσε μεταξύ των στρα-
τιωτών, επικαλούμενος και τη μαρτυρία του Ανδρέα Καλαμογδάρτη, τον οποίο 
θεωρούσε φίλο του, ενώ αυτός τον συκοφαντούσε ότι αντιδρούσε στις ενέργειες 
του Πετρόμπεη. Ανέφερε επίσης ότι έστειλε τον Πέτρο Τζέκερη (Σεκούρη) στη 
Μεσσηνία, ένα άλλο σώμα στα Βέρβενα, ενώ ο ίδιος έμενε στην Καρδαμύλη για 
την προστασία του τόπου του από τον εχθρικό στόλο: «…αλλά φευ της ηλιθιότητος 
και αναισθησίας του όλου της Ελλάδος! Το παν κατακυριεύθη από πανικόν φόβον, 
δειλίαν και σμικροψυχίαν και τρέχει εις την απώλειαν, αψηφούν τας προσταγάς των 
αρχηγών τους και μηδόλως λογιζόμενοι οποία επόμενα δεινά φοβερίζουσι την αναι-
σθησίαν του, αδράνειάν του και ακινησίαν του… εξεκίνησα τον καπετάν Πέτρον Τζέ-

2322. Ο Διονύσιος Μούρτζινος και ο Τζανετάκης Γρηγοράκης μετέφεραν τις οικογένειές τους στη 
Μονεμβασία.

2323. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 98, έγγρ. 031 της 2 Ιουλίου 1825. Στις 10 Ιουλίου έγινε επιδρομή των Αιγυπτί-
ων στα Βέρβενα, όπου ήταν ο Δ. Υψηλάντης και ο Θ. Κολοκοτρώνης.
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κερην κατά την Μεσσηνίαν, άλλους δε των καπεταναίων μου έστειλα κατά το μέρος 
του Μυσθρός, όπου κρατούσιν από εκεί μέχρι των Βερβένων…Και εγώ αυτός έπρεπε 
να ήμουν ξεκινημένος, αν ο φόβος της εχθρικής φλότας (στόλου) δεν είλκυε την προ-
σοχήν των λοιπών στρατιωτών μου …».

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2324 από τις Κιτριές στις 17 Ιουνίου έγραψε στους 
Μανιάτες τα ακόλουθα: «…Δεν ημπορεί η ψυχή μου ούτε τα χείλη μου να σας ονο-
μάσουν Σπαρτιάτας, διότι κατατιμάσατε το ένδοξο τούτο όνομα με την μικροψυχίαν 
και αδιαφορίαν σας· διό σας λέγω με την τελευταίαν μου διακήρυξιν και σε συντομία, 
ο κίνδυνος της πατρίδος προχωρεί αυξάνοντας και προμηνύει τον αφανισμόν μας, ο 
εχθρός ετόλμησεν να υπάγη και έως το Άργος και επαπειλεί την τελείαν εξολόθρευ-
σίν μας. Λοιπόν αν αγαπάτε την πίστην, την πατρίδα, τα τέκνα σας, τας γυναίκας σας 
και αυτήν την ύπαρξίν σας, ρίψατε πλέον την μικροψυχίαν και αδράνειαν, και τρέξατε 
όλοι μικροί μεγάλοι και ει δυνατόν και αι γυναίκες εναντίον του εχθρού…».

Στις 26 Ιουνίου 1825 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης2325 και ο Ανδρέας Ζαΐμης 
απευθύνθηκαν στους Μανιάτες, για να τους παρακινήσουν να λάβουν μέρος στον 
αγώνα κατά του Ιμπραήμ πασά, γράφοντάς τους: «…Η Μάνη ενώ διά τας αρχαίας 
ανδραγαθίας της και ηρωϊκά της κατωρθώματα φημίζεται το άνθος της Ελλάδος, αδι-
αφορούσα δε ήδη εις τον κλονισμόν της Πελοποννήσου αμαυρώνει όλην της την υπό-
ληψιν… Πού τόσον καιρόν τα όπλα της Μάνης; Πού οι Μανιάται; Πού η ανδρεία των; 
Πού ο ηρωϊσμός των; Πού η φιλοτιμία των; Πού ο πατριωτισμός των διά την αγάπην 
της πατρίδος;...». 

Παράλληλα ο Δ. Μούρτζινος2326 τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1825 είχε στρατι-
ώτες στο Αλμυρό και δύο πλοία για την προστασία της θέσης εκείνης και στις 10 
Ιανουαρίου 1826 εγκρίθηκαν οι μισθοί, τα σιτηρέσια και λοιπά έξοδα. Δεν αναφέ-
ρεται η θέση την οποία είχαν λάβει.

Στις 4 Ιουλίου 1825 το Υπουργείο Πολέμου2327 απευθυνόμενο στο Εκτελεστικό 
έγραψε: «…Το Υπουργείον τούτο και η Σ. Διοίκησις εκ διαφόρων γραμμάτων πλη-
ροφορούμεθα, ότι εν Σώμα στρατιωτικόν συγκείμενον εκ 1.500 Έλληνας καταδιώκει 
τους εις Μεσσηνίαν εχθρούς, εσυλλογίζετο, τον τρόπον, δι’ ου ασφαλώς να προμηθεύ-
ση το στρατιωτικόν αυτό Σώμα με τροφάς και πολεμοφόδια.

»Ήδη δε δι’ αναφοράς του Κ. Ιωάννου Μαυρομιχάλη, οδηγηθέν προβάλλει να 
αποσταλή εις Κιτριαίς προς τον φροντιστήν Ανδρέαν Καλαμογδάρτην ποσότης ανά-
λογος τροφών και πολεμοφοδίων, όπως διά τούτων κρατηθή αδιάλυτον το στρατιω-
τικόν Σώμα, διώκοντας τα πλάγια του εχθρού…». Οι πληροφορίες που έλαβε η Διοί-
κηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονταν απόλυτα στην πραγματικότητα.

2324. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 166.
2325. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 372 κ.ε.
2326. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 152, έγγρ. 023 της 10 Ιανουαρίου 1826.
2327. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 98, έγγρ. 077 της 4 Ιουλίου 1825.
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Ο Πετρόμπεης2328 στις 13 Ιουλίου ανέφερε στη Διοίκηση τις συνεχείς προσπά-
θειές του για κινητοποίηση των Μανιατών και για συνεργασία με Μεσσηνίους, που 
δεν έφθασαν όμως ποτέ σε αίσιο τέλος: «…να την γνωστοποιήσω κατά πρώτον την 
κατά χρέος πατριωτικήν προθυμίαν μου και άοκνον επιμέλειάν μου, ενεργώ νυχθη-
μερώς καθώς και όσα αποβλέπουν υπέρ της κινδυνευούσης πατρίδος, επιμεληθείς 
όλαις δυνάμεσι να συστήσω στρατόπεδον εις τον Μεσσηνιακόν κόλπον, του οποίου 
ο αριθμός το παρόν είναι υπέρ των χιλίων και όλον εν καθ’ εκάστην συνάζονται τόσοι 
Μανιάται καθώς και Πελοποννήσιοι, οίτινες αφού συναγροικήθησαν με τους καπε-
ταναίους Μ. Πέτροβαν και Ν. Φλέσσαν, τους βιάζουν δια να συναθροίσουν και αυτοί 
όσον τάχιστα όλους τους εκείσε οπλοφόρους να κατεβούν πλησίον του Νησίου και 
τότε οι μεν από το εν μέρος οι δε από το άλλο να ορμήσουν αποφασιστικώς κατά 
των εις Νησί αράπηδων, και πρώτον ο Θεός να λυτρωθή εκείνο το έδαφος από την 
μιαράν παρουσίαν των, τουτ’ αυτό το κίνημα σήμερον αύριον εμβαίνει εις πράξιν…». 
Ανασταλτικός παράγοντας για τους Έλληνες ήταν η παρουσία του αιγυπτιακού ιπ-
πικού, το οποίο αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν σε ομαλό έδαφος.

Στις 30 Ιουλίου ο Πετρόμπεης2329 από τις Κιτριές έγραψε στο Λάζαρο Κουντου-
ριώτη ότι, με τις τροφές που εστάλησαν, ελπίζει να παρακινήσει τους Μανιάτες 
πανστρατιά και μαζί με τους Πελοποννησίους πρόσφυγες να χτυπήσουν τους αρά-
πηδες που είναι στο Νησί (Μεσσήνη). Αφού έκανε λόγο στους αγώνες του, πρό-
σθεσε: «…Πλην τί το όφελος, οπού την αυτήν διάθεσιν <δεν έχουν> και οι λοιποί πα-
τριώται μου, όσοι αδίκως και παραλόγως εχρυσώθησαν από λίρας οίτινες και κυριευ-
θέντες από απαραδειγμάτιστον δειλίαν από το προς την πατρίδα χρέος των, μ’ όλον 
οπού εγώ καθ’ εκάστην τους νουθετώ, τους παρακινώ, τους ελέγχω και τους απειλώ, 
ίνα έλθουν εις αίσθησιν και γνωρίσουν οποία τα μέλλοντα οπού μας φοβερίζουν. Ήδη 
όμως ελπίζω να μην ματαιωθούν οι κόποι και οι αγώνες μου, ωσαύτως και αι παρακι-
νήσεις μου και είθε…».

Την ίδια ημέρα σε επιστολή του Ανδρέα Καλαμογδάρτη2330 από τις Κιτριές ανα-
φέρεται: «…Μίστικα και καΐκια της Μάνης αρματωμένα επήγαν προχθές εις τας εκ-
βολάς του ποταμού Παμίσου, αρχηγούντος του καπετάν Αντωνάκη Μαυρομιχάλη και 
επήραν τρία καΐκια οθωμανικά μετά μίαν συμπλοκήν τεσσάρων ωρών. Εβγήκαν και 
άνθρωποι έξω εις την ξηράν, κατέσφαξαν τους εχθρούς παίρνοντες παρ’ αυτών και με-
ρικόν κριθάρι, το οποίον ίδομεν ενταύθα…».

Παράλληλα ο Διονύσιος Μούρτζινος2331 από τις Κιτριές στις 7 Αυγούστου έγρα-
ψε στη Διοίκηση: «Και προχθές… σας έλεγον την εκ της Μέσα Μάνης επιστροφήν 
μου, και τα αίτια τα οποία με εμπόδιζον έως τότε να μένω ακίνητος εις τα ίδια. Ήδη 
δε πάλιν σας λέγω ότι κατά την τρίτην του τρέχοντος ήμουν προετοιμασμένος με τους 

2328. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η , Αρχ. Αγώνος (87), έγγρ. 1808 της 13 Ιουλίου 1825.
2329. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 454-5.
2330. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΑ ,́ σ. 455.
2331. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 108, έγγρ. 055 της 7 Αυγούστου 1825.
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επαρχιώτας μου, διά να συσσωματωθώ μετά του Εκλαμπρ. Κυρίου Πετρόμπεη και 
λοιπών οπλαρχηγών της Σπάρτης, διά να κτυπήσωμεν τους εν Νησίω εχθρούς και 
ξεκαθαρίσωμεν ταύτην την γήν από τα ασυστόλως καταπατούντα τούτο το έδαφος 
ανδράποδα της Αιγύπτου, αλλ’ επειδή έξαφνα επληροφορήθην ότι μέρος του εν Τρι-
πολιτζά εχθρικού σώματος εκατέβη εις την Μεσσηνίαν εβιάσθην διά να αλλάξω σκο-
πόν και να έλθω κατ’ ευθείαν ενταύθα εις Κιτριαίς, διά να συσκεφθώμεν όλοι οι εδώ 
καπεταναίοι τί ποιητέον προς ασφάλειαν της πατρίδος και βλάβην του εχθρού. Επ’ 
αυτό τούτο λοιπόν συσκεφθέντες ικανώς, (και πληροφορηθέντες μετά βεβαιότητος εκ 
δευτέρου ότι εκατέβη και άλλη δύναμις εχθρική, αρχηγός της οποίας ήτον ο Χουσεΐ-
μπεης) απεφασίσαμεν διά να οχυρώσωμεν την θέσιν του Αλμυρού2332, έως ου να πλη-
ροφορηθώμεν διά πού σκοπεύη να κινηθή ο εχθρός…». Αναφερόμενος ο Διονύσιος 
Μούρτζινος στη στρατολογία προσθέτει τα ακόλουθα: «…Όσον το κατ’ εμέ σεβα-
στοί μου κύριοι ! Μήτε έπαυσα μήτε θέλει παύσω από το να συνεργώ τα συντείνοντα 
προς το γενικόν όφελος, πλην τί να κάμω οπού μονάρχης δεν ήμιν να παιδεύσω, να 
σκοτώσω και να λεηλατήσω τους καταδειλιάσαντας και αψηφούντας τας νουθεσίας 
μου στρατιώτας, έτι δε μετά τόσους κόπους και μόχθους εισεχώρησαν τέλος πάντων 
οι λόγοι μας και οι παρακινήσεις μας εις τα κωφά ώτα των και αισθανθέντες τον κίν-
δυνον εκινήθησαν…». 

Ο Πετρόμπεης2333 στις 28 Αυγούστου ανέφερε πάλι στη Διοίκηση τις συνεχείς 
ενέργειές του και των οικείων του για στρατολογία και εκστρατεία Μανιατών, αλλά 
τα αποτελέσματα ήσαν πενιχρά: «…Περί της των Μανιατών εκκινήσεως ακαταπαύ-
στως και νυχθημερώς ενεργώ τα εικότα. Έχων απόφασιν να κινηθώ και ο ίδιος και 
όσοι άλλοι του οσπιτίου μου2334 διά να χύσωμεν και αυτήν την σταλαγματίαν του 
αίματός μας υπέρ της κινδυνευούσης πατρίδος, αλλ’ η αναισθησία και αδράνεια αν-
θίστανται εις κάθε ωφέλιμον ενέργειάν μου…». Στην ίδια αναφορά περιγράφοντας 
τις δυσκολίες της στρατολογίας γράφει: «…Και επειδή λογίζομαι αηδίαν και συστο-
λήν να εκτανθώ πλατύτερον περί τούτου αποσιωπώ έως εδώ, τούτο μόνον εύχομαι ίνα 
η θεία πρόνοια νεύσει αίσθησιν εις τας ψυχάς των αναισθήτων…».

Ύστερα από λίγες ημέρες (30 Αυγούστου) ο Πετρόμπεης2335 ανέφερε στη Διοί-
κηση τα επιθετικά σχέδια για κατάληψη της Κορώνης, τα οποία έκαναν οι Μανιά-

2332. Δεν θα πρέπει να γίνει σύγχυση και να θεωρηθεί ότι η Βέργα του Αλμυρού κατασκευάστηκε 
τότε. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι την εποχή που ο Ιμπραήμ έλειπε στο 
Μεσολόγγι χτίστηκε η ξερολιθιά της Βέργας. Άλλωστε τότε η στρατολογία ήταν δύσκολη.

2333. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 001 της 28 Αυγούστου 1825.
2334. Ο Ιω. Ροδίτης-Μαυρομιχάλης και ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχάλης σε αναφορά τους της 

10ης Αυγούστου 1825 ζήτησαν προηγούμενους μισθούς των στρατιωτών τους: «…και ήδη δεν παύομεν 
παρακινούντες τους πατριώτας μας Σπαρτιάτας, ίνα εκστρατεύσωσι κατά του εχθρού και καθ’ εκάστην 
κινούνται κατά το εν Μεσσηνιακώ κόλπω στρατόπεδον…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 109, έγγρ. 116 της 10 Αυ-
γούστου 1825. Για το Νικόλαο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη εγκρίθηκε το ποσόν των 10.983 : 30 γροσίων/
παράδων για μισθούς τριών μηνών. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 132, έγγρ. 154 της 22 Οκτωβρίου 1825.

2335. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 076 της 30 Αυγούστου 1825.
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τες μετά τη φθορά των Αιγυπτίων από την πανώλη, που μάστιζε τα φρούρια της 
Μεθώνης και Κορώνης. Αλλά παράλληλα διατύπωσε και το δισταγμό τού ιδίου, 
μήπως αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του γιού του Γεωργάκη, ο οποίος παρέ-
μενε αιχμάλωτος στη Μεθώνη. «…Ταύτα λοιπόν πληροφορηθείς εγώ έγραψα αμέ-
σως προς όλους τους οικείους μου, βιάζοντάς τους διά να ταχύνουν όσον το δυνατόν 
την εκκίνησιν των Μανιατών, προς τους οποίους και να υπόσχωνται τριάκοντα γρόσια 
καθ’ έκαστον μήνα κατά το γράφειν του Κ. Κολοκοτρώνη, ως προς τον αυτάδελφόν 
μου στελλόμενον ίσον της γραφής του πληροφορείται η Σ. Διοίκησις και τους οποίους 
παραλαβόντες να οδηγήσωμεν εις τούτο το ευκολοκατόρθωτον έργον. Διά να πράξω-
μεν Θεού θέλοντος τι άξιον σωτήριον υπέρ της φίλης πατρίδος. Πλην εάν πρώτον δεν 
λάβη τέλος η ανταλλαγή των αιχμαλώτων δεν δυνάμεθα να βάλωμεν εις ενέργειαν 
τούτον τον σκοπόν, επειδή τότε ενδεχόμενον να ακολουθήση τι απευκταίον κατά των 
εν Μεθώνη ημετέρων…».

Ο Θ. Κολοκοτρώνης2336 από το Γεράκι της Λακωνίας στι 2 Σεπτεμβρίου 1825 
προσπάθησε, κατά την πρώτην εισβολή του Ιμπραήμ στον τόπο εκείνο, με την επι-
στολή του να φιλοτιμήσει τους Μανιάτες να κινηθούν, γράφοντας: «…Τί έπαθε άρα 
η Σπάρτη και κοιμάται βαθύν λήθαργον! οι Σπαρτιάται οι εκ προγόνων ελεύθεροι  και 
πολεμικοί πώς εχάσατε τώρα τη γενναιότητά σας και εγίνατε λαγοί; Τα τόσα αίματα 
οπού έχυσεν η Σπάρτη διά την υπεράσπισιν της ελευθερίας της πατρίδος μέχρι τούδε 
δια τί τώρα υποφέρετε να ματαιώνονται;…». 

Το Σεπτέμβριο ο Ιμπραήμ έκανε την πρώτη του εκστρατεία στη Λακωνία. Η 
επόμενη είδηση είναι η εξουδετέρωση από τους Αιγυπτίους της φρουράς των Τρι-
νήσων2337, ο δε Πετρόμπεης2338 ανέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στη Διοίκηση τα ακό-
λουθα: «…Ο εχθρός κατά τας οποίας πληροφορίας έχομεν αφού με μεγάλην και ση-
μαντικήν του φθοράν εκυρίευσε τα Τρίνησα, ήδη τρέχει λεηλατών την επαρχίαν της 
Μονεμβασίας. Οι Μανιάται συναθροισθέντες στέκουν είς τινας θέσεις και προφυλάτ-
τουν τα εκεί μέρη, αλλ’ αδιακόπως βιάζονται παρά της οικογενείας μου διά να εκκινή-
σουν και περαιτέρω, πλην προφασίζονται οι αναίσθητοι πότε την ελευθερίαν του υιού 
μου, πότε μισθούς…». Την ίδια ημέρα σε άλλη αναφορά ο Πετρόμπεης2339 έγραψε: 
«…Από τα λοιπά γράμματά μου πληροφορείται η Σ. Διοίκησις τας διά την εκστρατεί-
αν ζητήσεις των Μανιατών, δηλαδή την ελευθερίαν του υιού μου και προπληρωμήν 
μισθών, αλλ’ επειδή και ήδη ελπίζω να λάβη τέλος η ανταλλαγή, μένει η ζήτησις των 
μισθών, διό και μη παραβλέψει από του να μας στείλη χρήματα και λοιπά αναγκαία 

2336. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 251. Είναι η επιστολή με την οποία, όπως αναφέρθηκε, σκό-
πιμα προσπάθησαν ο Γατόπουλος και ο Κορδάτος να παραποιήσουν την ιστορία, ισχυριζόμενοι ότι είχε 
γραφεί το 1821 πριν από την επανάσταση, που οι Μανιάτες δήθεν παρέμεναν αδρανείς.

2337. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Πρώτη εισβολή του Ιμπραήμ εις Λακωνίαν Σεπτέμβριος 1825, Λακωνικαί 
Σπουδαί 2(1977)130 και του ιδίου εις «Ο Ιμπραήμ εις Πελοπόννησον», σ. 244.

2338. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α .́ Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 052 της 9 Σεπτεμβρίου 1825.
2339. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 053 της 9 Σεπτεμβρίου 1825.
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της εκστρατείας και άμα ελευθερωθέντος του υιού μου να ημπορέσω δι’ αυτών, να 
τους εκκινήσω, και ή κατά των Μοθωκορώνων να τρέξω ως εις το άλλο μου σημειώ… 
ή όθεν άλλοθεν ην ανάγκη περισσοτέρα και μ’ οδηγήση η Σ. Διοίκησις…».

Η ανταλλαγή των αιχμαλώτων απασχολούσε εξίσου και τους Γιατράκους. Ο 
Νικ. Γιατράκος2340 στις 13 Αυγούστου ανέφερε στη Διοίκηση τις δυσκολίες που συ-
ναντούσε στη στρατολογία.

Όταν ο Ιμπραήμ το Σεπτέμβριο οδήγησε τα στρατεύματά του στη Λακωνία, οι 
Γιατράκοι αποφάσισαν να κρατήσουν τις οχυρές θέσεις τους2341. Σε αναφορά τού 
Νικολάου Γιατράκου2342 της 5 Σεπτεμβρίου (από λάθος φέρει ημερομηνία 5 Αυγού-
στου) σημειώνεται: «…Γράψαμεν πανταχόθεν και στα γειτονικά μας χωρία και στη 
Σπάρτη τρεις ημέρας που πολεμούσαμεν με τον εχθρόν μέσα και έξω και έως ώρας 
δεν είδαμε κανέναν. Μόνον σήμερον ήλθον έως διακόσιοι Σπαρτιάται. Τί όφελος όμως 
που στενοχωρούμεθα από ζαερέδες…».

Πάλι ο Νικόλαος Γιατράκος2343 σε μεταγενέστερη αναφορά του, της 17 Σε-
πτεμβρίου, έγραψε ότι στους Γοράνους κλείστηκε ο Λιάκος Γιατράκος με ογδόντα 
στρατιώτες, στην Κουρτσούνα ήταν ο ίδιος με εκατό άνδρες, στην Άρνα κλείστη-
καν άλλοι σαράντα και τέλος ο Μιχαλάκης Γιατράκος στα κονάκια του με άλλους 
σαράντα, είχαν δε και μικρή βοήθεια από τους Μανιάτες και συνέχισε με τα ακό-
λουθα: «…εγώ έγραψα εις την Σπάρτην (Μάνη) να κινηθούν όλοι και να οχυρώσουν 
την θέσιν των Τρινησίων οπίσω, παρομοίως να πιάσουν την θέσιν του Λυκοβουνού 
που είναι το κλειδί της Λακεδαιμονίας, οπού με μόνον εκατό στρατιώτες οχυρώνεται 
αυτή η θέσις, επειδή είναι κονάκια δυνατά και ο τόπος δυνατότερος, απ’ εδώ παρ’ 
ομοίως έγραψα εις τα Αγιονικολαΐτικα χωρία, που βγαίνουσι πεντακόσια τουφέκια να 
πιάσουν την θέσιν Ταράψας, που έχει κονάκια δυνατότερα από τα εδικά μας και ο τό-
πος δυνατότερος, εστάθη αδύνατον να κινηθεί κανείς, εβάλαμεν λουφέν των Σπαρτι-
ατών οπού είναι πλησίον μας προς πενήντα γρόσια τον μήνα να ελθούσιν εκατόν ανο-
μάτοι, Σπαρτιάταις ακόμη από τα πλησίον μας χωρία Σπάρτης να μας βοηθήσουν και 
τούτο εστάθη αδύνατον, μόνον ο εξοχώτατος Καπ: Ιωάννης Κατσής μάς έστειλεν τον 
υιόν του με μόνον δώδεκα στρατιώτας που ακολούθησαν εις Γοράνους, και επάσχισε 
με όλους τους τρόπους να ξεκινήση τους Σπαρτιάτας, εστάθη αδύνατον. Ο Καπ: Τζα-
νετάκης μου γράφει εφρόντισα συμφώνως με τον Καπ: Ιωάννη και ξεκίνησαν έως δύο 
χιλιάδες Σπαρτιάτες και ήλθον εις Μαραθονήσι και ελαφυραγώγησαν την πολιτείαν 
και ανεχώρησαν και επήγαν εις τα σπίτια των. Τώρα μου γράφει ότι επήγαν εις το 
Έλος2344 αρκετοί λαφυραγωγούντες χριστιανούς ό,τι εγλύτωσεν από τους Τούρκους 

2340. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 110, έγγρ. 181 της 13 Αυγούστου 1825.
2341. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 3(1977)157 και «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο» 

σ. 271.
2342. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ. φάκ. 14, έγγρ. 077 της 5 Αυγούστου 1825. Είναι της 5 Σεπτεμ βρίου.
2343. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 110 της 17 Σεπτεμβρίου 1825.
2344. Οι κάτοικοι του Έλους διαμαρτυρήθηκαν για τη λεηλασία του τόπου τους από τους Μανιάτες. 
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και παίρνουν τα λάφυρα και πηγαίνουν εις τα σπίτια τους και κανένας δεν είναι οπού 
να έχη το νού του να τρέξη ομπρός κατά τον εχθρόν. Ο εξοχώτατος Μούρτζινος ήλθεν 
εις Καστάνιτζαν έως Αγιονικολαΐτικα χωρία με μερικούς, ομίλησε, τους είπεν να κινη-
θούν, δεν έλαβεν από κανέναν ακρόασιν, αλλά το νού τους τον έχουν στη φυγή, μου 
έστειλε και αυτός είκοσι Σπαρτιάτας και τους έχω εδώ εις Κουρτζούνα, από αλλού 
βοήθειαν δεν είδομεν και ούτε ελπίδα από ιμτάτι (βοήθεια) έχομεν…».

Ο Κυριάκος Σιμόπουλος2345 μας δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες για την εκ-
στρατεία του Ιμπραήμ στη Λακωνία: «...Λιγες μέρες μετά την αναχώρηση του 
Ιμπραήμ από τη Λακωνία έφθασε στο Μαραθονήσι (Γύθειο) το αγγλικό πολεμικό 
«Chanticleer”. O χειρουργός του πλοίου William Black γράφει στο ημερολόγιό του 
(26 Σεπτεμβρίου-8 Οκτωβρίου) ότι το βραχονήσι (Κρανάη) μπροστά στο Γύθειο, 
ήταν κατάμεστο από χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, και από κάθε λο-
γής οικιακά ζώα. Στα Τρίνησα, τέσσερα μίλια από το Γύθειο, σε ένα οίκημα αποθή-
κη σταριού για εξαγωγή, είχε γίνει άγρια μάχη σώμα με σώμα. Ο Άγγλος γιατρός μέ-
τρησε πενήντα πτώματα, τα τριάντα Ελλήνων. Τα πτώματα ήταν σκορπισμένα στο 
εξωτερικό του σπιτιού, στις σκάλες και στο εσωτερικό.

»Οι Άραβες είχαν υποστεί μεγάλες απώλειες κατά την εισβολή στη Λακωνία, γρά-
φει ο Black, και δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στη Μάνη. Το Μαραθονήσι2346 ήταν 
καλά προετοιμασμένο γιά άμυνα από τον Τζανετάκη. Είχε οχυρώσει όλα τα σπίτια τής 
πόλης για αποφασιστική αντίσταση. Ο Άγγλος γιατρός είδε χτισμένα όλα τα παράθυ-
ρα των σπιτιών, ακόμα και το καμπαναριό της εκκλησίας, με μεγάλες πέτρες. Πίσω 
από αυτές τις πολεμίστρες θα υπερασπίζονταν το Μαραθονήσι ως τα έσχατα. Μόλις 
έφθασε η είδηση ότι ο Ιμπραήμ αποσύρθηκε από τη Λακωνία οι πρόσφυγες γύρισαν 
αμέσως στα μπαμπακοχώραφά τους. Η πόλη, ωστόσο, ήταν ακόμα έρημη...». 

Αφού ο Ιμπραήμ τελείωσε την επιδρομή του στη Λακωνία με σκοτωμούς, σκλα-
βώματα, καταστροφές και λεηλασίες, επέστρεφε στη Μεσσηνία και στις 3 Οκτω-

ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 109, έγγρ. 102 της 10 Αυγούστου 1825. Η Διοίκηση διέταξε τον Τζανετάκη Γρηγοράκη 
και το Δημήτριο Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη να εμποδίσουν τη λεηλασία του Έλους. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 123, 
έγγρ. 142 της 26 Σεπτεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 124, έγγρ. 019, 022 και 024 της 28 Σεπτεμβρίου 
1825. Η τήρηση της τάξης στο Έλος είχε ανατεθεί στο Δημήτριο Καρακίτσο-Φελούρη. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 
113, έγγρ. 139 της 24 Αυγούστου 1825 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 114, έγγρ. 087 της 26 Αυγούστου 1825, ο 
οποίος πέθανε στις 23 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 134, έγγρ. 158 της 10 Δεκεμβρίου 1825.

2345. Κ υ ρ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, τόμ. Δ΄ 1824-6, σ. 322. 
2346. Σε αναφορά του Δ. Μούρτζινου, Τζανετάκη Γρηγοράκη . Ν. Χρηστέα και Γαλάνη Κουμουνδου-

ράκη αναφέρεται για το Γύθειο ή Μαραθονήσι: «…Το Μαραθονήσι προ εξήντα χρόνους (περίπου το 1768) 
ήταν έρημος και ακατοίκητος τόπος εις τον οποίο ο ποτέ Γρηγοράκης Τζανέτμπεης είχε κατοικήσει και με 
δικά του έξοδα οικοδόμησε πολλά οσπίτια και εχάρισε αυτά εις πολλούς Σπαρτιάτας και Πελοποννησίους 
τους οποίους τότε είχε προσκαλέσει διά να συγκατοικήσουν με αυτόν, ώστε οπού κατ’ αυτόν τον τρόπον 
ευκόλυνε τον αριθμόν των κατοίκων και σήμερον συμποσούνται διακόσια σχεδόν οσπίτια, και επειδή τον 
απερασμένον χρόνον εκινδύνευε να κυριευθεί από τον εχθρόν μας Ιμπραήμ πασά εβιάσθη ο υπογεγραμμένος 
Τζανετάκης διά να το βαστάξη και διαφεντεύση αυτό μην έχοντας άλλον πόρον εξοικονομήσεως και επώλη-
σε το τελωνείον…». Γ Α Κ. Γεν. Γραμμ., φάκ. 70, έγγρ. 50 της 19 Μαΐου 1828.
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βρίου ήταν στο χάνι της Τσακώνας2347. Εκεί χώρισε το στρατό του σε δύο τμήματα 
και το ένα υπό τις οδηγίες του πέρασε από την Αρκαδιά και πήγε στη Μεθώνη, ενώ 
το άλλο πάρασε από το Νησί (Μεσσήνη). Το ερώτημα που ανησυχούσε τους Μα-
νιάτες ήταν ποιός τόπος θα γινόταν ο επόμενος στόχος του. Ο Δ. Μούρτζινος2348 
από Καρδαμύλη στις 7 Οκτωβρίου έγραψε στο Υπουργείο Πολέμου τα ακόλουθα: 
«…Η επιστροφή του εχθρού μετά του στρατοπέδου του εις τον Μεσσηνιακόν κόλπον 
ελπίζω να σας έγινε γνωστή. Αυτός χωρίς παραμικράν αργοπορίαν απέρασε εις τα 
φρούρια… προβλέπω ότι ο ερχομός του εις τα εδώ μέρη δεν αφορά εις άλλο, ειμή να 
εισέλθη και εις την Σπάρτην, όπου βλέπει ότι έχουν το καταφύγιόν τους οι αδελφοί 
μας Πελοποννήσιοι, διά να εκτελέση τους σκοπούς του (ως αυτός υπολαμβάνει) κα-
θώς τους ετελειοποίησεν άνευ της παραμικράς ανθιστάσεως και εις όλας τας επαρχί-
ας της Πελοποννήσου και τούτου εκτελούντος, να φέρη την τελείαν απελπισίαν εις 
τον λαόν της Ελλάδος… Κρίνω περιττόν να βάλλω υπ’ όψιν της σεβ. Διοικήσεως οποί-
αν απελπισίαν θέλει φέρει εις όλον το έθνος, αν ο εχθρός προλάβη και εισχωρήση εις 
την Σπάρτην, ευρίσκουσαν αυτήν αδύνατον…». Το Υπουργείο Πολέμου2349 διαβίβασε 
το περιεχόμενο της αναφοράς του Μούρτζινου στο Εκτελεστικό. 

Στις 10 Οκτωβρίου 1825 ο Δ. Σαχτούρης2350 έγραψε στο Γ. Κουντουριώτη τα 
ακόλουθα: «…Μανθάνομεν σήμερον ότι ο Ιμραήμης ευρίσκεται εις Αλμυρόν και σκο-
πεύει την πρόοδον εις τα ενδότερα της Σπάρτης. Οι Σπαρτιάται και ηναγκασμένοι  
ετοιμάζονται εις αντιπαράταξιν. Όθεν ζητούν να τους σταλθούν απ’ ενταύθα πολεμο-
φόδια…».

Στις 12 Οκτωβρίου 1825 ο Φροντιστής Ανδρέας Καλαμογδάρτης2351, που ήταν 
εγκατεστημένος στις Κιτριές, έγραφε συνεχώς στη Διοίκηση για προετοιμασία των 
Μανιατών με σκοπό να χτυπήσουν τους Αιγύπτιους, αφού αυτό ήταν ανέφικτο από 
την παρουσία του εχθρικού ιππικού στον κάμπο της Μεσσηνίας. Επαινούσε συνεχώς 
τον Πετρόμπεη, προφανώς για να έχη την εύνοιά του, ενώ παράλληλα κατηγορούσε 

2347. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 126, έγγρ. 153 της 5 Οκτωβρίου 1825. Ο Κ. Π. Κυριακός, τοποτηρητής του 
Επάρχου Καλαμάτας, περιέγραψε την κατάσταση στη Μεσσηνία και την πορεία του Ιμπραήμ.

2348. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 127, έγγρ. 183 της 7 Οκτωβρίου 1825. Επειδή ο Δ. Μούρτζινος έγραψε ακόμη 
ότι στη Μάνη δεν υπάρχουν τα αναγκαία του πολέμου, η Διοίκηση του απάντησε ότι έστειλε εφόδια. 
ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 134, έγγρ. 036 της 27 Οκτωβρίου 1825. Από δύο αναφορές του Ανδρέα Καλαμογδάρτη 
φαίνεται ότι στη Μάνη υπήρχαν τρόφιμα για τα στρατεύματα μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου. ΓΑ Κ, Εκτ., 
φάκ. 120, έγγρ. 132 της 15 Σεπτεμβρίου 1825 και ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 053 της 12 Οκτωβρίου 
1825. Ανάλογη αναφορά έφθασε στο Υπουργείο Πολέμου, το οποίο με έγγραφό του προς το Εκτελεστικό 
έκανε γνωστή την ανάγκη της Μάνης σε τροφές, πολεμοφόδια και χρήματα προκειμένου «…να μισθώ-
σωσι στρατιώτας Σπαρτιάτας, να φυλάξωσι το ιερόν τούτο μέρος και άσυλον ακρωτήριον της Πελοποννή-
σου…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 147 και 148 της 13 Οκτωβρίου 1825. Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης 
έγραψε στις 20 Οκτωβρίου στο Εκτελεστικό, ότι αν σταλούν «…εφόδια, πολεμοφόδια και ταΐνια, οι πα-
τριώται μου κινούνται…». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 132, έγγρ. 013 της 20 Δεκεμβρίου 1825.

2349. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 147 της 13 Οκτωβρίου 1825.
2350. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 328.
2351. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 053 της 12 Οκτωβρίου 1825.
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τον Μούρτζινο και τον Γαλάνη Κουμουνδουράκη. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ο 
Καλαμογδάρτης φρόντιζε με τις επιστολές του στη Διοίκηση να συνεχίσει να επιμε-
λείται εκεί του φροντιστηρίου, διότι δεν είχε άλλους πόρους. Να σημειωθεί ότι στις 
21 Σεπτεμβρίου είχαν τελειώσει τα τρόφιμα, αλλά η Διοίκηση έστειλε και άλλα.

Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης στις 30 Οκτωβρίου έγραψε στη Διοίκηση για τη 
λιποψυχία μερικών κατοίκων του Σταυροπηγίου και την πρόθεσή τους να προσκυ-
νήσουν τον Ιμπραήμ. Συνέστησε δε τον εφοδιασμό του κάστρου της οικογενείας 
του, το Πετροβούνι, για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν έκανε λόγο 
για αμυντικά σχέδια ή έργα στο Αλμυρό. Ζήτησε ακόμη τη μεσολάβηση στο θέμα 
αυτό του Μητροπολίτη Ζαρνάτας Γαβριήλ Φραγκούλη, ο οποίος όμως δεν εντό-
πισε με την εξομολόγηση τον εμπνευστή τού προσκυνήματος2352. Θα μπορούσε 
να υποτεθεί ότι, οι φήμες περί προσκυνήματος των Μανιατών είχαν προέλθει από 
ακριτομύθιες για την αλληλογραφία του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη με τον Ιμπραήμ. 
Ο βουλευτής Πανάγος Αλεξίου Λογοθέτης έκανε εξέταση για το θέμα αυτό και διε-
πίστωσε ότι μερικά ασήμαντα άτομα είχαν την πρόθεση να προσκυνήσουν, αλλά με 
τη μεσολάβηση του Κατσή και του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη ματαιώθηκαν τα σχέ-
διά τους2353. 

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης2354, αφού γύρισε από την αιχμαλωσία, με την έγκρι-
ση της Διοίκησης διατήρησε αλληλογραφία με τον Ιμπραήμ, τάζοντάς του υπο-
κριτικά ότι θα πείσει τους Μανιάτες να προσκυνήσουν. Μια από τις επιδιώξεις 
αυτής της επαφής ήταν να αποτρέψει εκείνο τον καιρό επιδρομή των Αιγυπτίων 
στη Μάνη. Τις ημέρες του κινδύνου υπήρξε κάποια κινητοποίηση στη Μάνη, για 
να αντιμετωπισθεί εχθρική επίθεση. Φαίνεται όμως ότι οι σχέσεις των Μανιατών 
με τους υπολοίπους Πελοποννησίους δεν ήταν καλές, παρά το γεγονός ότι αποδεί-
χθηκαν φιλόξενοι, προφανώς διότι δεν έδωσαν το παρόν στον αγώνα κατά των Αι-
γυπτίων, όπως όλοι θα περίμεναν. Στην αναφορά του προς τη Διοίκηση της 6 Νο-
εμβρίου ο Γ. Μαυρομιχάλης έγραψε: «…Προς τούτοις σας φανερώνω ότι με το να 
βεβαιοί η φήμη και διάφοραι ειδήσεις πως ο άνωθεν πασάς (Ιμπραήμ) έχει να έλθη 
πανστρατιά εις την Σπάρτην, επήγεν ο θείος μου καπετάν Γιάννης εις την Πλάτζα, Αν-
δρούβιστα και Σταυροπήγι, εμψυχώνοντας τους εκεί Σπαρτιάτας και παρακινώντας 
αυτούς να τρέξουν εις απάντησιν του εχθρού. Έστειλεν και τον εξάδελφόν μου καπε-
τάν Ηλίαν Κατσάκον, εις τα μέρη Φωκά και Μαλεύρι, καθώς και δύο ετέρους συγγε-
νείς μου, εις τα ένδο μέρη των λοιπών Μανιατών, να ενεργήση καθώς ο άνωθεν θείος 
μου, και κατά τας πληροφορίας τας οποίας έλαβον από γράμματα των ειρημένων εδι-
κών μας, όλοι οι Σπαρτιάται είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αποφασιστικώς ή να ματαιώ-

2352. ΓΑΚ, Εκτ. φάκ., 135, έγγρ. 006 της 30 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, 
έγγρ 178 της 26 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 143, έγγρ. 126 της 5 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., 
φάκ. 146, έγγρ. 157 της 19 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 147, έγγρ. 020 της 20 Δεκεμβρίου 1825

2353. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 147, έγγρ. 019 της 20 Δεκεμβρίου 1825.
2354. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 136, έγγρ. 120 της 6 Νοεμβρίου 1825.
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σουν τα φθοροποιά σχέδια του εχθρού, ή να αποθάνουν μαχόμενοι, χρειάζονται όμως 
τροφάς και πολεμοφόδια, διά να γένη το στρατόπεδον τακτικόν, και καθώς προτήτε-
ρα επαρακαλούσαμε αυτά η Σεβαστή Διοίκησις ως αναγκαιούντα εις την παρούσαν 
κρίσιμον περίστασιν, ει δε και συμβή αδιαφορία ή αμέλεια εις την στάλσιν των τρο-
φών και πολεμοφοδίων, πολλοί χαιρέκακοι θέλει επιστηρίξουν τας καθημερινάς διδα-
χάς τας οποίας κάμνουν, ότι η Διοίκησις και το λοιπόν έθνος επιθυμεί τον αφανισμόν 
της Σπάρτης, και να ζητήσουν την ασφάλειάν τους από το Οθωμανικόν έλεος2355…».  

Μετά την επιστροφή του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία οι Μανιάτες είχαν το φόβο, 
ότι οι Αιγύπτιοι θα κινηθούν εναντίον της Μάνης, γι’ αυτό γινόταν σκέψη να προ-
βληθεί άμυνα από το σύνολο των Μανιατών στη θέση του Αλμυρού. Σε περίπτωση 
που δεν θα εκινείτο όλη η Μάνη, τότε η παράταξη του Μούρτζινου2356 και των Κου-
μουνδουράκηδων θα κλείνονταν στο κάστρο του Κουμουνδουράκη, που είναι στη 
Ζαρνάτα, και στους καστρόπυργους των Τρουπάκηδων της Καρδαμύλης. Στη Διοί-
κηση ανέφεραν στις 15 Νοεμβρίου 1825 τα ακόλουθα: «...ημείς λοιπόν εστοχάσθη-
μεν και από μερικάς ειδήσεις τας οποίας είχομεν ότι ο εχθρός έχει να εισβάλη εις την 
πατρίδα μας Σπάρτην διά να πράξη καθώς και εις την Πελοπόννησον· αμέσως λοιπόν 
ιδεάσαμεν όλας τας επαρχίας της Σπάρτης και γενικώς και μερικώς εσυνάχθημεν μό-
νον το κόμμα μας δηλ. του κυρίου υπουργού Μούρτζινου εις δύο θέσεις εις Σκαρδα-
μούλα και εις Κάστρο (Κουμουνδουράκη) και εστείλαμεν βάρδιας εις επιτήδεια μέρη 
οπού καν έβλεπον τον εχθρόν και ήτον να κινηθή κατ’ επάνω μας να μας ιδεάσουν 
και εάν εμαζόνοντο και η λοιπή Σπάρτη διά να προκαταλάβωμεν την θέσιν του Αρμυ-
ρού, ειδέ καλώς, ειδέ έχομεν απόφασιν διά να αντισταθώμεν εις τούτες τες δύο θέσεις, 
Κάστρο και Σκαρδαμούλα ως προπύργια της λοιπής Σπάρτης και η περισσοτέρα μας 
στενοχώρια, οπού ήθελε δοκιμάσει η Σπάρτη, ήτο η έλλειψις των αναγκαίων τροφών 
και πολεμοφοδίων. Όθεν, οι βάρδιες μας εμήνυσαν ότι η εν τω Νησί εχθρική κολώνα 
εστρατολόγησε κατά τους Λάκκους (Άνω Μεσσηνία)  και ίσως είναι διά Τριπολιτσά, 
τα δε λοιπά στρατεύματά του, μας λέγουν ότι σκοπεύουν διά Πάτρα και απεκεί διά 
Μεσολόγγι...».

Την εποχή της συγκομιδής των ελιών οι κάτοικοι της Καλαμάτας ζήτησαν από 
το Χριστόδουλο Καπετανάκη, να τους στείλει μια στρατιωτική δύναμη για την τή-
ρηση της τάξης. Πράγματι πήγε εκεί ο αδελφός του Γιαννιός για να εμποδίζει τις 
καταχρήσεις και να σταματήσει τις αρπαγές. Για το λόγο αυτό οι Καλαματιανοί2357 

2355. Μετά την εγκατάλειψη της Καλαμάτας ο Α. Καλαμογδάρτης, όπως αναφέρθηκε, κατηγόρησε 
τον Πούλο Μαυρίκο για πρόθεση να πάει να προσκυνήσει τον Ιμπραήμ. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 94, έγγρ. 133 
της 31 Μαΐου 1825. 

2356. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, Αθήνα 1961, σ. 105. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. 
Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 098 της 15 Νοεμβρίου 1825. Στην παράταξη του Μούρτζινου συμμετείχαν όλοι οι 
Τρουπάκηδες (Τρουπιάνοι) και τους αντιπροσώπευε ο Παναγιώτης Μπουκουβάλας-Τρουπάκης, ακόμη 
ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, ο Παναγιωτάκης Ντουράκης από την Καστάνια και ο Μιχάλης Νι-
κητάκης από τη Μεγάλη Μαντίνεια.

2357. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 141, έγγρ. 137 του Νοεμβρίου 1825.
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έστειλαν στη Διοίκηση αναφορά και ζητούσαν να εκδοθεί διαταγή, που να του ανα-
θέτει τη φύλαξη της περιοχής.

Η ανταλλαγή των αιχμαλώτων

Το μεσημέρι της 11ης Μαΐου 1825 οι Έλληνες υπερασπιστές του Νεοκάστρου 
αναγκάστηκαν να παραδώσουν στον Ιμπραήμ το φρούριο, που με τόσες θυσίες εί-
χαν υπερασπίσει μέχρι τότε. Τα εφόδια ήταν λίγα, το νερό είχε τελειώσει και δεν 
υπήρχε άλλος τρόπος, αφού o στόλος και οι έξω των τειχών οπλαρχηγοί δεν μπο-
ρούσαν να τους βοηθήσουν. Η συμφωνία που έγινε προέβλεπε ότι οι πολιορκημέ-
νοι θα παρέδιδαν τα όπλα τους και τα χρήματά τους και θα μεταφέρονταν με πλοία 
στην Καλαμάτα. Αλλά, όπως αναφέρθηκε, κατά την επιβίβασή τους ο Ιμπραήμ 
κράτησε το Γεωργάκη Μαυρομιχάλη και τον Παναγιώτη Γιατράκο, με την πρόφα-
ση ότι και οι Έλληνες είχαν κρατήσει τους πασάδες κατά την παράδοση του Ναυ-
πλίου. Ήταν δε πρόθυμος να κάνει την ανταλλαγή με αυτούς.

Όπως ήταν επόμενο από την πρώτη στιγμή οι οικείοι των κρατηθέντων και 
πολλοί ακόμη φίλοι τους άρχισαν να ασκούν πιέσεις στη Διοίκηση, να προχωρήσει 
αμέσως στην ανταλλαγή, παραδίδοντας τους πασάδες του Ναυπλίου. Ο Γρηγόρι-
ος Δικαίος2358 από τη Δραΐνα, πηγαίνοντας για το Μανιάκι, σε αναφορά του προς 
τη Διοίκηση συνηγόρησε για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων, επικαλούμενος την 
προσφορά στον αγώνα του Πετρόμπεη και τις θυσίες της οικογενείας του. Στον 
Αρχιμανδρίτη το Εκτελεστικό απάντησε με τα ακόλουθα: «…Η ελευθέρωσις του 
Γεωργίου Μαυρομιχάλη, όστις διά τα ατομικά του προτερήματα των οποίων έδωκε 
ικανάς αποδείξεις, θέλει συντελέσει αρκετά εις τον κατά των εχθρών αγώνα, εστά-
θη ουσιωδεστάτη φροντίς της Διοικήσεως απ’ εκείνην την δυστυχή στιγμήν, καθ’ ην 
επληροφορήθη το ότι εκρατήθη από τους εχθρούς και ήθελε βέβαια ενεργήσει τόσον 
αμέσως, εάν δεν έβλεπε κατά πάντα τρόπον επιζήμιον το να γίνη εκ μέρους της Διοι-
κήσεως το περί της ανταλλαγής πρόβλημα, διότι τόσον ήθελε κάμη τον εχθρόν υπερο-
πτικώτερον εις τας απαιτήσεις του. Περιμένει λοιπόν να προβληθή τούτο απ’ εκείνον 
κατά πρώτον, διά να φερθή ακολούθως η Διοίκησις αξίως του χαρακτήρος της και κα-
θώς τα συμφέροντα της πατρίδος την υποχρεούσι. Αυτό τούτο ενεργεί με σπουδήν και 
ελπίζει ογλήγορα να κατορθώση να ιδή ελευθερωμένους πάλιν εις το ένδοξον στάδι-
ον τόσον τον γενναίον Γ. Μαυρομιχάλην καθώς και όλους τους λοιπούς οπλαρχηγούς, 
όσοι κρατούνται από τους εχθρούς…».

Η πρώτη πληροφορία για τους αιχμαλώτους αυτούς ήρθε από ένα πλοίο που 
είχε πάει στη Μεθώνη. Ο Μιχάλης Γιατράκος2359 έγραψε στον ανιψιό του Γεώργιο 
Παν. Γιατράκο ότι υπήρχαν ειδήσεις για τον πατέρα του: «…και είπαν και διά τον 

2358. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 89, έγγρ. 001 της 15 Μαΐου 1825.
2359. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 06, (αρχ. Γιατράκου), έγγρ. 501 της 19 Μαΐου 1825.
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Αρχηγόν (εννοεί τον Παν. Γιατράκο) και Μπεηζαντέ (Γεωργάκη Μαυρομιχάλη), ότι 
τους είδαν με τα μάτια τους και τους έχουν και τζιατέρι δοσμένο ξεχωριστό…».   

Το Εκτελεστικό2360, που όπως φαίνεται δεν είχε μείνει αδιάφορο, στις 23 Μαΐου 
έγραψε στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη: «…Διά τον φίλτατόν σας, διά τον στρατη-
γόν Γιατράκον και δι’ όλους τους άλλους αιχμαλώτους έλαβε πρόνοια η Διοίκησις και 
ελπίζει διά της συνεργείας του Γαλλικού ναυάρχου (Δεριγνύ), ο οποίος ήδη ευρίσκε-
ται εις Μοθώνην και εις αντάμωσιν του οποίου έσπευσε ο εκεί ευρισκόμενος Γάλλος 
στρατηγός, να κατορθωθή η ανταλλαγή των …».

Ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ2361, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πήγε στους 
Μύλους της Λέρνης στις 12 Μαΐου, όπου ήταν στρατοπεδευμένος ο Κωνσταντί-
νος Μαυρομιχάλης και τον κάλεσε  στο πλοίο του και του είπε ότι έχει την άδεια 
της Διοίκησης, να κάνει λόγο στον Ιμπραήμ για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. 
Η απάντηση του Κ. Μαυρομιχάλη, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν ότι αυτός στο-
χάζεται αυτά που προβάλλει η Διοίκηση. Στις 16 Ιουνίου ο ίδιος2362 ζήτησε από τη 
Διοίκηση να τον πληροφορήσει, ποία ήταν η θέση της απέναντι στο ζήτημα της 
ανταλλαγής των αιχμαλώτων, έστειλε μάλιστα και τον υπασπιστή του προκειμένου 
να ενημερωθεί για το θέμα αυτό. 

Στις 17 Ιουνίου οι κάτοικοι της Λακεδαίμονος2363 με αναφορά τους στη Διοί-
κηση έγραψαν ότι στέλνουν τον Νικόλαο Γιατράκο για να παραστήσει την ανάγκη 
της ταχείας ανταλλαγής των κρατηθέντων στο Νεόκαστρο με τους πασάδες του 
Ναυπλίου. Ισχυρίστηκαν ότι μόνον τότε θα εύρισκε η επαρχία τον αρχηγό της και 
θα συντελούσε και πάλι, όπως στο παρελθόν σε νίκες. Πρόσθεσαν ακόμη, ότι μια 
γαλλική φρεγάτα ανέλαβε τη διαμεσολάβηση και ο καπετάνιος της συναντήθηκε 
με τον Ιωάννη Κατσή-Μαυρομιχάλη, που θα είχε ήδη φθάσει στο Ναύπλιο. Φαίνε-
ται ότι θα υπήρχαν και ορισμένοι, οι οποίοι θα αντιδρούσαν στην ανταλλαγή των 
αιχμαλώτων, προφασιζόμενοι ότι ο Αλή πασάς του Ναυπλίου, ο οποίος ήταν από 
το Άργος, θα φαινόταν χρήσιμος στον Ιμπραήμ. Σε αντίκρουση του ισχυρισμού αυ-
τού έγραψαν στην αναφορά τους: «…Εάν δε τις είπη ότι οι πασάδες ελευθερωθέντες 
θέλουν συντελέση εις τον όλεθρόν μας με την παράστασιν της καταστάσεώς μας, και 
με τα σχέδιά των, ούτος ας μάθη πρώτον, διά πόσων κατασκόπων ο εχθρός πληροφο-
ρείται την κατάστασίν μας κάλλιστα, και πόσους Πελοποννησίους Τούρκους φρονι-
μωτέρους των πασάδων φέρει μεθ’ εαυτού, καθώς τον Αρναούτογλην, τους υιούς Σι-
χνεζίπη, τον Αχμέτμπεην και πολλούς όλους άξιους…».

2360. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 91, έγγρ. 161 της 23 Μαΐου 1825.
2361. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 029 της 12 Ιουνίου 1825. O De Rigny πρότεινε τον 

Άγγλο ναύαρχο Hamilton για επίσημο διαπραγματευτή. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Γεώργιος Μαυρομιχάλης και 
Ιμπραήμ πασάς, Λακωνικαί Σπουδαί 9(1988)195.

2362. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 13, έγγρ. 072 της 16 Ιουνίου 1825.
2363. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 96, έγγρ. 174 της 17 Ιουνίου 1825.
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Στις 9 Ιουλίου έφθασε στην Ύδρα2364 έγγραφο από τη Διοίκηση, η οποία ζητού-
σε τη γνώμη τού κοινού της νήσου, περί της ανταλλαγής των αιχμαλώτων. Παρ’ 
ελπίδα η απάντηση των Υδραίων στις 12 Ιουλίου ήταν αρνητική. Συνιστούσαν μά-
λιστα, ότι θα έπρεπε να πολεμήσουν, για να απαλλαγούν από τον παρόντα κίνδυ-
νο, οπότε εύκολα θα ελευθερώνονταν οι αιχμάλωτοι. Αντίθετα αν δεν πολεμούσαν, 
κινδύνευαν να χαθούν όλοι και  θα ήταν μάταιη η ανταλλαγή.

Εκτός από τους συλλογισμούς των Υδραίων κυκλοφορούσαν και φήμες για πι-
θανή προδοσία των Μανιατών. Ο Γεώργιος Σταύρου έγραψε στο Γεώργιο Κουντου-
ριώτη ότι συνομίλησε με τον Βιτάλη (κρατούμενο για την υπόθεση των τουρκικών 
βιβλίων), ο οποίος του είπε: «…ότι οι Μανιάτες δύνανται να λάβουν από τον Ιμπρα-
ήμ πασάν τους δύο αιχμαλώτους, όταν ενωθώσι με αυτόν κατά των Ελλήνων, και δεν 
είναι χρεία να γίνη η ανταλλαγή των πασάδων. Ένας τοιούτος λόγος με έβαλεν εις μυ-
ρίους συλλογισμούς, φοβούμενος μήπως παρασυρθή η οικογένεια των Μαυρομιχάλη-
δων και ο λαός της Μάνης από τας υποσχέσεις του εχθρού· από το άλλο μέρος όμως 
παρατηρώ εις αυτήν την οικογένειαν κάποιαν φιλοτιμίαν, η οποία δεν συμβιβάζεται 
με την προδοσίαν…».

Την ίδια ημέρα με την ψυχρή απάντηση των Υδραίων δύο πικραμένες μητέρες, 
η Φωτεινή Π. Μαυρομιχάλη2365 και η Γιαννού Καπετανάκαινα2366, απευθύνθηκαν 
στη Διοίκηση και ζήτησαν να επισπευσθεί η ανταλλαγή, διότι στη Μεθώνη η πα-
νώλη αριθμούσε πολλά θύματα και είχαν αγωνία για τα παιδιά τους το Γεωργάκη 
Μαυρομιχάλη και τον Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη.

Την επομένη ημέρα ο Πετρόμπεης2367 από το Λιμένι με αναφορά του ζήτησε 
από τη Διοίκηση να παραδοθούν οι πασάδες του Ναυπλίου στον αδελφό του, τον 
Ιωάννη Κατσή-Μαυρομιχάλη, και στο Νικόλαο Γιατράκο προκειμένου να διαπραγ-
ματευθούν αυτοί την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 
προσπάθεια των Γάλλων για την ανταλλαγή είχε ήδη αποτύχει.

Στις 20 Ιουλίου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης2368 συνηγόρησε για να συμπεριλη-
φθεί στην ανταλλαγή των αιχμαλώτων και ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπετανάκης, 
ο οποίος ήταν γαμπρός του Αναγνωσταρά και προστάτης της οικογενείας του. Ο 
Αριστείδης2369, ανήλικος γιός του Αναγνωσταρά, απευθύνθηκε στην Επιτροπή των 
Πολεμικών με την αυτή παράκληση. Ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Αδάμ Δούκας υπέ-
βαλαν στη Διοίκηση το ίδιο αίτημα για τον Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη.

Ο Πετρόμπεης είχε στείλει στη Διοίκηση αναφορά με τον Δαρειώτη και την 
πληροφορούσε για τα διατρέχοντα στη Μάνη. Παράλληλα έγραψε και για το θέμα 

2364. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 99, έγγρ. 101 της 12 Ιουλίου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., σ. 195.
2365. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 20, αριθ. εγγρ. 1806 της 12 Ιουλίου 1825.
2366. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 20, αριθ. εγγρ. 1805 της 12 Ιουλίου 1825.
2367. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η , , Αρχ. Αγώνος (87), αριθ. εγγρ. 1808 της 13 Ιουλίου 1825
2368. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 14, έγγρ. 043 της 20 Ιουλίου 1825.
2369. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 14, έγγρ. 105 της 14 Αυγούστου 1825.
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της ανταλλαγής των αιχμαλώτων και στις 20 Αυγούστου σε απάντησή της η Δι-
οίκηση2370 σημείωσε: «…Διά την ελευθέρωσιν του υιού σας, εφρόντισεν η Διοίκησις 
όσον ηδύνατο, και ελπίζει εντός ολίγου να χαροποιηθή και η Εκλαμπρότης σας και 
όλοι οι των άλλων συγγενείς…». Παίρνοντας αυτή την είδηση ο Πετρόμπεης2371 ευ-
χαρίστησε τη Διοίκηση.

Επειδή η ανάμιξη του Δεριγνύ στην ανταλλαγή των αιχμαλώτων αποδείχθηκε 
αναποτελεσματική, το ρόλο του μεσολαβητή ανέλαβε πλέον ο Άγγλος ναύαρχος 
Hamilton (Χάμιλτων)2372, διοικητής της μοίρας του αγγλικού στόλου στο Αιγαίο. 
Το Σεπτέμβριο ο Ιμπραήμ βρισκόταν στη Λακωνία, γι’ αυτό ο Χάμιλτων έστειλε 
αξιωματικούς του να τον συναντήσουν εκεί, διότι υπήρχε πρόβλημα με την απε-
λευθέρωση του Χατζηχρήστου. Πράγματι η συνάντηση έγινε στην Τρίπολη, αλλά ο 
Ιμπραήμ απέρριψε το αίτημα για την ανταλλαγή του Χατζηχρήστου και του Νικο-
λάου Γεωργακοπούλου-Μοθωναίου, απαίτησε ακόμη την απελευθέρωση και ολο-
κλήρου της οικογενείας του Αλή πασά.

Εκτός από τα εμπόδια στην ανταλλαγή των αιχμαλώτων, τα οποία προέρχονταν 
κυρίως από την πλευρά μελών της Διοίκησης, υπήρξαν και διαφορετικοί κατάλο-
γοι αιχμαλώτων για ανταλλαγή, οι οποίοι κυκλοφόρησαν. Ο Πετρόμπεης2373 στις 
30 Αυγούστου ανέφερε τα ακόλουθα: «…Εν από τα όσα εμπόδια εφανερώθησαν εί-
ναι και ο διαφορετικός κατάλογος οπού εδόθη προς τον εξοχώτατον Άμιλτων, διότι 
άλλων ονομάτων κατάλογος εστάλθη προς εμέ και άλλος εστάλη διά της φεργάδος, 
όστις εζητούσε τινάς των ημετέρων, οι οποίοι είναι τοις πάσι δήλον ότι εθυσιάσθησαν 
υπέρ πατρίδος…».

Ο Πετρόπμπεης με αλλεπάλληλες αναφορές προσπαθούσε να είναι σε συνεχή 
επαφή με τη Διοίκηση και άλλοτε πρότεινε την κατάληψη της Μεθώνης2374 και άλ-
λοτε της Τρίπολης2375.

Το Εκτελεστικό2376  στις 23 Σεπτεμβρίου 1825 ανέφερε στο Βουλευτικό, ότι ο 
Χάμιλτων πήγε στις Κιτριές και συνάντησε τον Πετρόμπεη. Όταν αυτός πληροφο-
ρήθηκε την άρνηση ανταλλαγής του Χατζηχρήστου και του Ν. Γεωργακοπούλου, 
εισηγήθηκε στον Χάμιλτων να γίνει δεκτός ο όρος αυτός και να προχωρήσει στην 
ανταλλαγή των υπολοίπων. Του δήλωσε ακόμη, ότι αναλαμβάνει αυτός την ευθύ-
νη απέναντι στη Διοίκηση. Ο Χάμιλτων έκανε συμβούλιο των αξιωματικών του και 
έμειναν όλοι σύμφωνοι για την ανταλλαγή. Στη συνέχεια πήγε στη Μεθώνη, αλλά ο 

2370. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 112, έγγρ. 084 της 20 Αυγούστου 1825.
2371. ΓΑ Κ. Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 001 της 28 Αυγούστου 1825.
2372. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 076 της 30 Αυγούστου. ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 

052 της 9 Σεπτεμβρίου 1825.  
2373. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 076 της 30 Αυγούστου 1825.
2374. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 076 της30 Αυγούστου 1825
2375. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 053 της 9 Σεπτεμβρίου 1825. 
2376. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 122, έγγρ. 144 της 23 Σεπτεμβρίου 1825. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., σ. 197-8.
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εκπρόσωπος του Ιμπραήμ δεν ήθελε να ενεργήσει τα συμφωνηθέντα πριν ειδοποι-
ηθεί ο Πασάς του. Κατόπιν όμως της επιμονής του Άμιλτων δέχθηκε να παραδο-
θούν οι πασάδες στην Κορώνη και να παραληφθούν οι Έλληνες αιχμάλωτοι από τη 
Μεθώνη. Μετά από όλα αυτά στις 23 Σεπτεμβρίου έφθασαν στο Ναύπλιο ο Γεώρ-
γιος Μαυρομιχάλης, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπετανά-
κης2377 και ο Σωτήριος Βάρβογλης και μπήκαν σε καραντίνα.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η Διοίκηση δεν ήθελε να ελευθερωθεί ο Αλή πασάς του 
Ναυπλίου, «…ων δυνάμενος να βλάψη εις την Πελοπόννησον, ότι η Διοίκησις ζημιούται 
μεγάλως με την ανταλλαγήν…». Αλλά ο Ιμπραήμ δεν δεχόταν να παραμείνει ο Αλή 
πασάς στην Πελοπόννησο και ανέλαβε ο Άμιλτων να τον μεταφέρει στη Σμύρνη.

Τον επίλογο2378 της περιπέτειας των Ελλήνων αιχμαλώτων έγραψαν με ευχαρι-
στήριο επιστολή στο Εκτελεστικό ο Γ. Μαυρομιχάλης, Π. Γιατράκος, Π. Γ. Καπετα-
νάκης και Σ. Βάρβογλης. 

Τα «καπάκια» του Γεωργίου Μαυρομιχάλη

Η παρουσία του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία προκαλούσε πάντοτε τον φόβο στους 
Μανιάτες, μήπως εκστρατεύσει εναντίον της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Ίσως η αλ-
ληλογραφία του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη με τον Ιμπραήμ και η υπόσχεση ότι θα 
ενεργήσει, ώστε να πείσει τους Μανιάτες να προσκυνήσουν, να συνετέλεσε στη μα-
ταίωση τυχόν πρώιμης επιδρομής στη Μάνη.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν παραδόθηκε το Νεόκαστρο, παρά τις 
συμφωνίες ο Ιμπραήμ κράτησε το Γεωργάκη Μαυρομιχάλη και τον Παναγιώτη 
Γιατράκο, για να επιβάλει στους αντιπάλους του την απελευθέρωση των πασάδων 
του Ναυπλίου. Αυτούς τους είχαν κρατήσει οι Έλληνες και τους είχαν ακόμη φυλα-
κισμένους με τις οικογένειές τους, διότι το 1822 είχαν αρνηθεί να υπογράψουν την 
παράδοση της πόλης τους.

2377. Εκστρατείες και λογαριασμοί του Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη: Είχε υποβάλλει λογαρια-
σμό για τα έξοδά του στην εκστρατεία του κατά των ανταρτών στην Τρίπολη το Δεκέμβριο του 1824 η 
οποία εκκρεμούσε. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 18, έγγρ. 094 της 31 Ιουλίου 1824 και φάκ. 19 , έγγρ. 048, και 
φάκ. 53, έγγρ. 123, 143, 171, της 13 Φεβρουαρίου 1825.  Γ Α Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 32, έγγρ. της 21 Ιανουαρίου 
1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 28, έγγρ. 175 (διαταγή στρατολογίας), φάκ. 53, έγγρ. 171, φάκ. 54, έγγρ. 10, φάκ. 
59, έγγρ. 93 (διαταγή στρατολογίας), φάκ. 92, έγγρ. 055 της 24-5 Μαρτίου1825, φάκ. 99, έγγρ. 055 της 25 
Μαρτίου 1825, φακ. 133, έγγρ. 110 της 23-6 Οκτωβρίου 1825, φάκ. 154, έγγρ. 069 της 19-23 Ιανουαρίου 
1826. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ. φάκ. 12, έγγρ. 181 της 5 Ιουνίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πόλ., 
φάκ. 29, έγγρ. 053 της 5 Ιουνίου 1825. Επιστρέφοντας από την αιχμαλωσία ζήτησε 5.000 γρόσια έναντι 
του λογαριασμού του. Του δόθηκαν 1.000 γρόσια. ΓΑ Κ, Εκτ. φάκ. 133, έγγρ. 110 της 25 Οκτωβρίου 1825. 
Επανήλθε με το αίτημά του, επικαλούμενος: «…και έτοιμος διά να κάμω το χρέος μου καθώς και επροχθές, 
οπού εβγήκαν οι εχθροί εις την Μεσσηνίαν το έκαμα…». Η απάντηση ήταν ότι η ένδεια του ταμείου είναι 
μεγάλη και πρέπει να έχει υπομονήν έως να έμβουν χρήματα. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 148, έγγρ. 023 της 24 
Δεκεμβρίου 1825.

2378. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 125, έγγρ. 118 της 2 Οκτωβρίου 1825.
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Μετά από διαπραγματεύσεις έγινε η ανταλλαγή και, όταν ο Γεωργάκης Μαυρο-
μιχάλης γύρισε από τη Μεθώνη, πρότεινε στη Διοίκηση ένα σχέδιο για τη δολοφονία 
του Ιμπραήμ2379. Ανέφερε ότι του έγινε πρόταση από τους εχθρούς, να πείσει τον πα-
τέρα του και όλους τους Μανιάτες να προσκυνήσουν και να παραδώσουν τα όπλα. 
Θα μπορούσε επομένως να αρχίσει αλληλογραφία με τον Ιμπραήμ, στέλλοντας τα 
γράμματά του με τον Παναγιώτη Χρυσανθάκη ή Κακλαμάνο, ο οποίος είχε δεχθεί, 
όταν συναντήσει τον Ιμπραήμ, να τον σκοτώσει για τη σωτηρία της πατρίδας. Μονα-
δικό του αίτημα ήταν να αναλάβει η πατρίδα τη συντήρηση της οικογενείας του και 
η Διοίκηση δέχθηκε τον όρο του Κακλαμάνου καθορίζοντας και το ποσόν, που θα 
χορηγούσε στην οικογένειά του2380 «έως ου υπάρχει το Ελληνικόν έθνος».

Η Διοίκηση2381 δέχθηκε το εγχείρημα αυτό και έδωσε στο Γεωργάκη Μαυρομι-
χάλη ένα έγγραφο με το οποίο τον κατοχύρωνε από τους τυχόν μελλοντικούς επι-
κριτές ή συκοφάντες του: «Το Εκτελεστικόν Σώμα δηλοποιεί, ότι ο κύριος Γεώργιος 
Μαυρομιχάλης, άμα φθάσας ενταύθα εκ Μοθώνης μετά την αλλαγήν των αιχμαλώ-
των, μόλις εμπήκεν εις το καθαρτήριον, και έσπευσε να κάμη γνωστήν εις την Διοίκη-
σιν, όσον ευρισκόμενος έτι εις Μοθώνην, του επρότεινον οι Οθωμανοί εξουσιασταί με 
την γνώμην του Ιμπραχήμ πασά, διά να ενεργήση κατά του έθνους του, καταπείθων 
όσους περισσοτέρους εκ των ομογενών, και τον ίδιον αυτού πατέρα, διά να ενωθώσι 
μετά του τυράννου, και άλλα τοιαύτα αναγκασθείς ως αιχμάλωτος υπεσχέθη και εγ-
γράφως και διά λόγου να εκτελέση.

»Η Διοίκησις δε όχι μόνον εγνώρισε το μάταιον των τοιούτων υποσχέσεων, τας 
οποίας ηναγκασμένος και διά να απατήση τους εχθρούς έδωκεν ο Κος Γεώργιος Μαυ-
ρομιχάλης, αλλά και πεπεισμένος εις τα πατριωτικά του φρονήματα, τον επαρακάλε-
σε μάλιστα, προς περισσοτέραν επιτυχίαν του σκοπού του, τον οποίον ανέλαβε ο άν-
θρωπος Παναγιώτης Χρυσανθάκης του να αφανίση τον Ιμπραχήμ πασάν, να γράψη 
πλαστώς προς αυτόν, ότι ενήργησεν, ελθών ενταύθα, όσα είχεν υποσχεθή εις Μοθώ-
νην, προς επιτυχίαν του σκοπού του, διά να λάβη μεθ’ εαυτού εν τοιούτον έγγραφον ο 
ειρημένος Π. Χρυσανθάκης και δι’ αυτού να ευκολυνθή εις το να πλησιάση τον Ιμπρα-
χήμ πασά…».

Στα επόμενα γράμματά του από το Λιμένι ο Γ. Μαυρομιχάλης2382 ενημέρωσε τη 
Διοίκηση ότι ο Παναγιώτης Χρυσανθάκης δεν μπόρεσε να πλησιάσει τον Ιμπραήμ, 
για να του δοθεί η ευκαιρία να τον σκοτώσει. Ήλπιζε ότι σε δευτέρα ή και τρίτη 
αποστολή, ίσως και με άλλον μαζί θα μπορούσε να επιτύχει το εγχείρημά του.

2379. Λεπτομερειακή έκθεση των γεγονότων και παρουσίαση εγγράφων γίνεται από το Σ π. Λ ο υ -
κ ά τ ο, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 9(1988)199 κ.ε.

2380. Η παροχή αυτή θυμίζει τη βυζαντινή εποχή με τις πρόνοιες και τη βενετοκρατία με τους τίτ-
λους ευγενείας και κτηματικές εκτάσεις για τις οικογένειες που είχαν προσφέρει υπηρεσίες και οι ιδέες 
αυτές υπήρχαν ακόμη στα μυαλά των Ελλήνων. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., σ. 201.

2381. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 15, έγγρ. 182 της 30 Σεπτεμβρίου 1825.
2382. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 131, έγγρ. 031 της 17 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 132, έγγρ. 013 της 

20 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 133, έγγρ. 117 της 26 Οκτωβρίου 1825.
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Σε επιστολή του ο Γ. Μαυρομιχάλης προς τον Ιμπραήμ προσχηματικά πρόβαλε 
τρεις όρους. Το μπεηλίκι της Μάνης να δοθεί στον πατέρα του και να κληρονομεί-
ται από την οικογένειά του. Ο πατέρας του να μην πάει στην Πόλη να παρουσιαστεί 
στο Δεβλέτι, προφανώς διότι όποιος πήγαινε εκεί έχανε το κεφάλι του. Ακόμη να 
μην υπάγεται η Μάνη στον τουρκικό ναύσταθμο, όπως τα νησιά του Αιγαίου, αλλά 
στη διοίκηση της Αιγύπτου.

Στις 17 Οκτωβρίου ο Ιμπραήμ2383 έστειλε την απάντησή του στο Γεωργάκη 
Μαυρομιχάλη, η οποία έγραφε: «Του τιμιωτάτου Πεγζαντέ Γιωργάκη. Κατά την ομι-
λίαν οπού εκάματε με τον Αχμέτ Εφέντη, και την υπόσχεσιν οπού επήρες διά να κά-
μνης κάθε τρόπον ο πατέρας σου, και όλοι οι συγγενείς σου να προσκυνήσουν και να 
μου ζητήσουν το ράγι, βλέπω ότι με την προκοπήν σου, το έφερες εις βαθμόν διά να 
παίρνει τέλος αυτή η υπόθεσις και τώρα από τις γραφές που μου έστειλες με τον άν-
θρωπό σου ζητείς το πουγρουλτί  (διάταγμα) του ραγιά, καθώς το έγραψα και σου το 
στέλνω με τον δούλο σου τον Παναγιώτη. Συγχωρώντας τον μπαμπά σου, τους θείους 
σου και όλη τη φαμίλια σου, με το έχειν τους, πλούτη και τα εξής, το λοιπόν ημπο-
ρείτε να είστε ήσυχοι και να πιστέψετε δίχως αμφιβολία. Εδιόρισα και τον μπαμπά 
σου πάλι πας πογί (Μπέης) της Μανίας και εις των κληρονόμων του, τέλος πάντων 
εις την φαμελίαν του. Με το θέλημα του θεού το λαμβάνοντας να το διαβάσης του 
μπαμπά σου και εις όλους άλλους χρειαζόμενους και να το εξηγήσης καλά. Αυτήν την 
δούλεψιν οπού με έκαμες, με γένικε μακπουλί διγαρός το εδέχτηκα με ευχαρίστησιν 
και θέλεις βλέπει εις τα εξής την απόδειξιν. Όμως αν είν’ κι άλλοι εις την Μανία οπού 
ζητούν το ράγι να τους γράψης και να διορίσης εις τρόπον να τελειώση…». Από τα 
άλλα αιτήματα του Γ. Μαυρομιχάλη γινόταν δεκτό να μην πάει ο Πετρόμπεης στην 
Πόλη, αλλά δεν μπορούσε να υπαχθεί η Μάνη στη Διοίκηση της Αιγύπτου.

Ακόμη ο Ιμπραήμ έκανε γνωστό στο Γιωργάκη Μαυρομιχάλη ότι του ήρθαν ενι-
σχύσεις από την Αίγυπτο και θα κατευθυνόταν στην Πάτρα. Άφησε όμως εντολή 
και εξουσιοδότηση στον Κεχαγιά του να δίνει το ράγι σε όποιον θα το ζητούσε από 
το Μοριά.

Τον επόμενο μήνα, Νοέμβριο, χωρίς να αναφέρεται η ημέρα και η θέση στην 
οποία βρισκόταν, ο Ιμπραήμ2384 έστειλε και άλλο γράμμα στο Γιωργάκη Μαυρομι-
χάλη και προφανώς του έδινε απαντήσεις σε ερωτήματά του:

 «Ιμπραχήμ Πασάς Βαλής του Κρήτη και του Μοριάς και σερασκέρης του αυτού 
τόπου. 

»Εδικέ μου Πεηζατέ Γιωργάκη. Έλαβα το γράμμα σου και είδα τα γραφόμενά 
σου, οπού φανερώνης ότι οι Μανιάτες αν δώσουν τα άρματα φοβούνται διά την ζωήν 
τους, σε αυτό έχουν δίκαιο, όμως η φιλανθρωπία και το μερχαμέτι μας και με όλον 
τον κόσμον δεν αλλάζουμε τη κουβέντα μας. Αυτό είναι φανερωμένο εις σχεδόν σε 
όλους· και πώς γίνεται να δώσω ράι και από κεί κ’ εξής να ενοχλήσω σε μικρό πράγμα 

2383. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 147, έγγρ. 120 της 27 Οκτωβρίου 1825.
2384. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 147, έγγρ. 118 του Νοεμβρίου 1825 (χωρίς ημερομηνία)..
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κανέναν και όχι να σηκώσω την ζωήν του και την τιμήν του, οπού είναι μεγάλο πράγ-
μα εις τον άνθρωπο. Αλήθεια το κραταιόν Δεβλέτι σας είχε τα άρματα εις το χέρι σας 
αφημένα. Όμως τότε κανένα φταίξιμο, όμως τώρα μετά να έφταιξαν, πρέπει να δώσουν 
τα άρματα και να συγχωρεθεί το φταίξιμο, επειδή δεν συμφέρει να γράψω εις το κρα-
ταιόν Δεβλέτι οπού σας αφήκα τα άρματα… αλήθεια όσο σιριάνισα την Μοριά κανείς 
δεν ήρθε να προσκυνήση, όμως ποιός είναι ζημιωμένος, εμείς με δόξα θεού πάντα δια-
φορεμένοι (κερδισμένοι) είμαστε εις τους πολέμους, επειδή παίρνουμε σκλάβους και 
σκλάβες και γεννήματα. Και αυτοί τρέχουν στα βουνά και τα λαγκάδια και στις σπηλιές 
πεινασμένοι και κακομοιριασμένοι. Από εδώ και εξής θέλει γίνουν χειρότερα και οι Μα-
νιάτες αν θέλουν να πάνε σε αυτόν το δρόμο είναι νοικοκυραίοι. Κολοκοτρώνης και επί-
λοιποι συνάζουν ασκέρια με χοντρούς λουφέδες, ό,τι δουλειά είδαν οι Ρουμελιώτες με 
τον Χατζηχρήστο, τόσο θα ειδούνε και αυτοί. Όμως του λόγου σου  κατά το σατακάτι 
σου πες του Μανιατώνε να δώσουνε τα άρματα και να καθίσουν απείραγοι…».  

Στις 7 Νοεμβρίου ο Γ. Μαυρομιχάλης2385 έγραψε στη Διοίκηση ότι ο Παναγιώ-
της Χρυσανθάκης, που τον είχε στείλει προηγουμένως να σκοτώσει τον Ιμπραήμ, 
δείλιασε και δεν θέλει να πάει πάλι, αλλά χωρίς αμφιβολία φυλάσσει το μυστικό 
του εγχειρήματος. Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι θα προσπαθήσει να βρει κά-
ποιον θαρραλέον για να επιχειρήσει πάλι.

Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης έστειλε γράμμα στον Ιμπραήμ, το οποίο παραδόθη-
κε στους Αιγυπτίους στην Τρίπολη. Τη μεταφορά έκανε ο Ιωάννης Φιλήμων, γραμ-
ματικός του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ο οποίος είχε σκοπό να επωφεληθεί 
από την ευκαιρία να συλλέξει πληροφορίες, για τις στρατιωτικές δυνάμεις που βρί-
σκονταν τότε στην Τριπολιτσά. Όπως θα αναφερθεί αργότερα η ματάβασή του έγι-
νε αιτία προστριβών με το Θ. Κολοκοτρώνη.

Στις 4 Δεκεμβρίου ο Κ. Μαυρομιχάλης2386 έγραψε στη Διοίκηση να σταλούν τα 
γράμματα από την Τρίπολη για τον ανιψιό του Γεωργάκη, για να συνεννοηθεί με το 
ναύαρχο Μιαούλη, αν θα στείλουν άλλον άνθρωπο στον Ιμπραήμ, ο οποίος θα πή-
γαινε στο Μεσολόγγι για να τον σκοτώσει, «…γιατί το πράγμα εκοινοποιήθη εξ αιτίας 
τα φερσίματα των καλών πατριωτών…». Προφανώς εννοούσε τον Κολοκοτρώνη, ο 
οποίος δημιούργησε επεισόδιο με τον Ιω. Φιλήμονα. 

Η Διοίκηση2387 απάντησε ότι επειδή το έργο που είχε αναλάβει ο Γ. Μαυρομιχά-
λης με την αλληλογραφία, την οποία διατηρούσε με τον Ιμπραήμ, άρχισε να κοι-
νολογείται συνέστησε, αν δεν μπορεί το γράμμα να σταλεί γρήγορα, να παραιτηθεί 
από την προσπάθεια.

Στις 29 Δεκεμβρίου η Διοίκηση2388 ζήτησε από το Γ. Μαυρομιχάλη να σταμα-
τήσει τις επαφές με τον Ιμπραήμ, διότι βρισκόταν μακριά στο Μεσολόγγι, ώστε 

2385. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 136, έγγρ. 179 της 7 Νοεμβρίου 1825.
2386. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 143, έγγρ. 003 της 4 Δεκεμβρίου 1825
2387. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 144, έγγρ. 024 της 7 Δεκεμβρίου 1825.
2388. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 149, έγγρ. 004 της 29 Δεκεμβρίου 1825.
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δεν θα ήταν δυνατόν να τον σκοτώσουν, αλλά και διότι έγινε σε πολλούς γνωστό 
το σχέδιο.  Ακόμη συμπλήρωσε: «…Η Διοίκησις δεν αμφιβάλλει ότι ωφέλησε η απά-
τη αυτή ή και να εμποδίση ίσως τους κατά της Μάνης σκοπούς του Ιμπραχήμη, αλλ’  
ήδη πλέον οι αυτού μένοντες εχθροί δεν είναι ικανοί να πλήξουν αυτά τα μέρη και δεν 
αμφιβάλλει, ότι θέλεις διατάξη τα αυτού εις τοιούτον τρόπον, ώστε να μη ημπορέσουν 
οι εχθροί, καν αν θελήσουν  να προξενήσουν  τινά βλάβην…». Γενικά το σχέδιο αυτό 
κρίθηκε ως παράτολμο και «παιδαριώδες»2389.  

Θαλάσσιος αποκλεισμός του Ιμπραήμ

Στη Μάνη οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλείς και η επικοινωνία τού ενός τόπου με 
τον άλλον περιέκλειε κινδύνους, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν εχθρικές σχέσεις μεταξύ 
των γειτονικών καπετανιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των θαλασσί-
ων συγκοινωνιών, αλλά παράλληλα έδινε και την ευκαιρία σε όσους είχαν πλοιάρια 
να ασκούν άλλοτε πειρατεία2390 και άλλοτε λαθρεμπόριο. Συνήθως σε πολεμικές 
περιόδους οι Μανιάτες επιδίδονταν στην πειρατεία, η οποία αποδεικνυόταν πολ-
λές φορές αρκετά επικερδής, ιδιαίτερα όταν λεηλατούσαν μεταγωγικά πλοία του 
τουρκικού στόλου.

Επί τουρκοκρατίας βασική υποχρέωση του μπέη της Μάνης ήταν η δίωξη της 
πειρατείας, που πολλές φορές δεν στεφόταν από επιτυχία.

Στη διάρκεια της επανάστασης υπήρχαν πλοιάρια Μανιατών, τα οποία έλαβαν 
μέρος στον αγώνα και γι’ αυτά έγινε λόγος προηγουμένως. Στα χρόνια του Ιμπραήμ 
πολλοί Μανιάτες επιδόθηκαν στη δίωξη του λαθρεμπορίου, δηλαδή των εμπορι-
κών πλοίων που συναλλάσσονταν με τα αποκλεισμένα κάστρα της Κορώνης, της 
Μεθώνης και του Νεοκάστρου και μετέφεραν εκεί διάφορα τρόφιμα ή άλλα είδη, 
που δεν ήταν σε επάρκεια στα αιγυπτιακά στρατόπεδα. Δεν αποκλείεται όμως να 
κατάσχεσαν πλοία που περνούσαν από τις θάλασσές τους, χωρίς να έχουν σχέση 
με τον εφοδιασμό των εχθρικών φρουρίων.

Ο στρατός του Ιμπραήμ, που ανεφοδιαζόταν από την Αίγυπτο, είχε ανάγκη συ-
ναλλαγής και προμήθειας διαφόρων ειδών από γειτονικούς τόπους, όπως π.χ. λα-
χανικά, παπούτσια κ.ά. Στα κάστρα που κατείχαν οι Αιγύπτιοι προσελκύονταν οι 
έμποροι, από την προσφορά καλών τιμών στην αγορά διαφόρων προϊόντων που 
σπάνιζαν. Παράλληλα ο ελληνικός στόλος προσπαθούσε να εμποδίσει το εμπόριο 
αυτό, γι’ αυτό και ευδοκιμούσε το λαθρεμπόριο. Πλοία με Ιονική σημαία ή άλλες 

2389. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., σ. 216.
2390. Θα πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψη του, ότι η γεωργική παραγωγή της Μάνης δεν κάλυπτε τις 

ανάγκες ολοκλήρου το χρόνου, αλλά μερικές φορές μόνο 3-4 μηνών. Γι’ αυτό, όπως γινόταν με όλες τις 
πολεμικές φυλές, η έλλειψη τροφίμων ανάγκαζε τους Μανιάτες να προσπορίζονται τα αναγκαία αγαθά 
για την επιβίωσή τους με τις αρπαγές, την πειρατεία κλπ.
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ξένες σημαίες προσπαθούσαν λαθραία να μεταφέρουν προϊόντα. Φυσικά από το 
λαθρεμπόριο αυτό δεν έλλειπαν και οι Έλληνες, ούτε οι Μανιάτες.

Για την αντιμετώπιση του εφοδιασμού με τρόφιμα και διάφορα άλλα είδη των 
φρουρίων υπό αιγυπτιακή διοίκηση ο Πετρόμπεης2391 ανέθεσε σε ορισμένα μανιά-
τικα εξοπλισμένα πλοιάρια να περιπολούν στο Μεσσηνιακό κόλπο, για να παρε-
μποδίζουν το λαθρεμπόριο με τα κάστρα που κρατούσε ο Ιμπραήμ. Δεν ήταν όμως 
απίθανο να ασκούσαν αυτά και πειρατεία σε κάθε διερχόμενο πλοίο με την πρόφα-
ση της δίωξης του λαθρεμπορίου. 

Στις 17 Ιουλίου από τις Κιτριές ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2392 ζήτησε από 
τους Υδραίους και Σπετσιώτες να αφήσουν ένα πλοίο στο Μεσσηνιακό κόλπο: «…
Επειδή δε κρίνομεν και αναγκαίον το να εμποδίζωνται τα πλέοντα εν τω Μεσσηνιακώ 
κόλπω εχθρικά πλοία, τα μετακομίζοντα τας τροφάς και τα πολεμοφόδια εις το εν τω 
Νησίω εχθρικόν στρατόπεδον, παρακαλούμεν να αφήσετε εν των μικροτέρων πλοί-
ων, διορίζοντές το να περιπλέη κατά τα παραθαλάσσιά μας, διά να εμποδίζη και την 
μετακόμισιν διά θαλάσσης τροφών και να επαπειλή διά της παρουσίας του τους εν 
Μεσσηνία εχθρούς, και επομένως να εμψυχώνει και τους ημετέρους…».

Στις 18 Αυγούστου 1825 ο Πετρόμπεης έδωσε στον Πασχάλη Αλεξανδρή-Γε-
ρακαράκη2393 από το Σκουτάρι το ακόλουθο πιστοποιητικό: «Κατά τας 15 του πα-
ρελθόντος Ιουλίου εδιωρίσθη δι’ επιταγής μου ο καπ. Πασχάλης με το μύστικό (είδος 
πλοίου) του ίνα περιπλέη τα παράλια της Μεσσηνίας, εμποδίζειν τα προς οικονομίαν 
τροφής και βλάβην παραπλέοντα εχθρικά πλοιάρια· όστις και πολεμήσας τρεις μά-
χαις επροξένησεν πολλήν εις αυτά βλάβην, και προς το μέρος μας ωφέλειαν. Επειδή 
όμως προς εξοικονόμησιν των μαρινάρων (ναυτικών) του και πολεμοφοδίων άχρι της 
σήμερον εξόδευσε γρόσια χίλια πεντακόσια Νο: 1.500. Τω δίδεται το παρόν εις από-
δειξιν, διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει. Τη 18 Αυγούστου 1825, Κιτριές. Ο πατριώ-
της Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης…».

Ο Πετρόμπεης έστειλε στη Διοίκηση το Γ. Δαρειώτη  για να εκθέσει την επικρα-
τούσα κατάσταση στη Μάνη και στην απάντησή της, της 20ης Αυγούστου 1825, η 
Διοίκηση2394 έγραψε: «…Διά τον αποκλεισμόν των Μοθωκορώνων και του Μεσσηνια-
κού κόλπου η Διοίκησις διώρισε δύο πολεμικά πλοία, κρατήσασα και η εκλαμπρότης 
σας δύο από τα αυτόθι ευρισκόμενα μικρά ένοπλα, τα οποία θέλουν εφοδιασθεί παρά 
του Υπουργείου των Ναυτικών με τας αναγκαίας οδηγίας και διαταγάς διά να συντε-
λούν και αυτά εις τον ανωτέρω αποκλεισμόν …».

2391. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 128, έγγρ. 166, 167, 168 της 18 Αυγούστου 1825.
2392. Α. Α. Χ”Α ν α ρ γ ύ ρ ο υ, ό,π, τόμ. Α΄, σ. 333.
2393. Ο Πασχάλης Γερακαράκης από το Σκουτάρι ήταν γιός του Αλεξανδρή, γνωστού πειρατή των 

παρελθόντων ετών, τον οποίο οι Τούρκοι το 1804 ως Κλεπτοαλεξανδρή τον ζητούσαν από τον Αντώνμπεη 
ζωντανό ή σκοτωμένο.

2394. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 112, έγγρ. 084 της 20 Αυγούστου 1825. Μετά από δέκα ημέρες ο Πετρόμπεης 
έγραψε στη Διοίκηση να ταχυνθεί η αποστολή των δύο πλοίων. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 076 της 30 
Αυγούστου 1825.
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Όταν ο Πετρόμπεης2395 πήρε την παραπάνω διαταγή έδωσε στον Πασχάλη Γε-
ρακάρη-Γερακαράκη την ακόλουθη εντολή: «Κατά την υπ’ αριθ. 11078 επιταγήν 
της Σεβ. Διοικήσεως διορίζω από σήμερον τον καπ. Πασχάλην με το μύστικόν του 
να παραφυλάττη τα παράλια της Μεσσηνίας επί συμφωνία γροσίων τριών χιλιάδων 
Νο: 3.000 τον μήνα, και εις ένδειξιν δίδωμι το παρόν μου εις χείρας του, διά να τω 
χρησιμεύση, όθεν ανήκει. Τη 28 Αυγούστου 1825, Κιτριές. Ο πατριώτης Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης».

Στις 10 Οκτωβρίου το Υπουργείο Ναυτικών2396 έστειλε στο Εκτελεστικό το ακό-
λουθο έγγραφο: «Ο Πασχάλης Γερακαράκης Σπαρτιάτης Κυβερνήτης του μύστικου 
Επαμενώνδας, όστις ευρίσκεται υπό κάθαρσιν, διότι εξέτασεν εν πλοιάριον Κυθήρι-
ον, προερχόμενον εκ Μεθώνης, και έλαβεν ένδον του Μύστικου τον καραβοκύρην, με 
αναφοράν του προς το Υπουργείον τούτο περιέκλειε δύο αποδεικτικά του Εκλαμπρο-
τάτου Π. Μαυρομιχάλη, το εν από 18 Αυγούστου, ότι τον εδιόρισεν από τας 15 Ιουλί-
ου να περιπλέη τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου και έκαμε τρεις πολέμους και 
εξόδευσε γρ: 1.500. Το έτερον από 28: Αυγούστου ότι κατ’ επιταγήν της Διοικήσεως 
υπ’ αριθ. 11078: τον διώρισε να φυλάξη τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου γρόσια 
τρεις χιλιάδες: αριθ. 3.000 μηνιαίον μισθόν.

»Το Υπουργείον τούτο εξετάσαν ευρίσκει, ότι κατ’ επιταγήν της Διοικήσεως υπ’ 
αριθ. 11397 διορίσθησαν δύο πλοία, το μεν γαλιώτα Γεωργίου Μ. Πικουλάκη2397 και 
το μύστικον του Κ: Γεωργάκη Μιχαήλ Ανδρεάκη, και κατά δευτέραν διαταγήν της Δι-
οικήσεως υπ’ αριθ. 11489: εδόθησαν πολεμικά διπλώματα εις τα άνωθεν ονόματα, και 
εφοδιάσθησαν με τας αναγκαίας οδηγίας από 30 Αυγούστου υπ’ αριθ. 4823, και ειδο-
ποίησε τον Εκλαμπρότατον Π. Μαυρομιχάλη την αυτήν ημέραν υπ’ αριθ. 4824: διά να 
διορισθώσι τα αυτά πλοιάρια.

»Το πώς ευρίσκεται Κυβερνήτης ο Πασχάλης Γερακαράκης αγνοεί το Υπουργεί-
ον τούτο, ομοίως και διά πόσον εσυμφωνήθη, και αν ήτον με μισθόν τα διορισθέντα 
άνωθεν, διότι ούτε η Σεβ. Διοίκησις διέταξε το Υπουργείον τούτο να τα συμφωνήση, 
ούτε ο Εκλαμπρότατος Π. Μαυρομιχάλης ανέφερεν. Οι δύο άνωθεν εδιορίσθησαν 
υπό την οδηγίαν του Κ: Σάββα Υδραίου και επειδή δεν είναι το όνομα τούτο από τα 
δύο διορισθέντα, ούτε ημπορούσε να αρχίση από 28: Αυγούστου, ενώ εγράφθησαν τα 
γράμματα από 30: Αυγούστου εις το Υπουργείον τούτο. Διά τούτο και δεν εγκρίνεται η 
ζήτησις του Πασχάλη Γερακαράκη, διότι δεν εγνωρίζετο υπό του υπουργείου τούτου. 
Δι’ ο και καθυποβάλλει προς το Σεβ: Εκτελεστικόν Σώμα, ίνα διατάξη τα εικότα. Εν 
Ναυπλίω τη 10 Οκτωβρίου 1825».

2395. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 128, έγγρ. 167 της 28 Αυγούστου 1825.
2396. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 128, έγγρ. 166 της 10 Οκτωβρίου 1825. Σχετικό έγγραφο: ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 

129, έγγρ. 196 της 13 Οκτωβρίου 1825.
2397. Η γαλιότα του Γεωργίου Μ. Πικουλάκη ονομαζόταν «Δαίδαλος» και του Γεωργ. Μιχ. Ανδρεάκη 

«Επαμεινώνδας». ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 115, έγγρ. 070 της 29 Αυγούστου 1825.
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Ο Πετρόμπεης2398 ειδοποιήθηκε ότι, αφού αυτός ζήτησε την έκδοση των εφο-
διαστικών εγγράφων, είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε κατάχρηση που θα έκαναν 
τα πλοία αυτά. Στις 2 Οκτωβρίου πάλι ο Πετρόμπεης2399 ζήτησε να αλλάξουν τα 
έγγραφα και να εκδοθεί ένα στο όνομα του Πασχάλη Γερακαράκη και ακόμη ζήτη-
σε από τη Διοίκηση: «…προσέτι παρακαλείται να διατάξη διά να εκδοθώσι και έτερα 
εμπορικά έγγραφα εις το όνομα του καπ: Θεοδώρου Ιωάννου Τζαγκάκου, όστις κυ-
βερνά έν μύστικον επονομαζόμενον Λυκούργος, έχον ναύτας οκτώ ενοπλισμένους με 
δύο κανόνια και λοιπά ψιλά άρματα των ναυτών, ίνα έχη το ελεύθερον να εμπορεύε-
ται εις το Αιγαίον πέλαγος και ότι αυτός ο κυβερνήτης θέλει φυλάξει απαραλλάκτως 
τα καθήκοντα του εμπορικού θαλασσίου καθ’ όλην την έκτασιν εγώ εγγυούμαι όπου 
ανήκει…». 

Στις 22 Οκτωβρίου το Εκτελεστικό2400 διέταξε το Υπουργείο Οικονομίας να δώ-
σει γρόσια 2.500 για μηνιαίο μισθό στον Πασχάλη Γερακαράκη, διοικητή του μύ-
στικου «Επαμεινώνδας», ο οποίος ήταν διορισμένος εις την πολιορκία των φρουρί-
ων Μεθώνης και Κορώνης. 

Σχετικά με τη δίωξη της πειρατείας στο Μεσσηνιακό κόλπο ο Γεώργιος Μαυρο-
μιχάλης ανέφερε στη Διοίκηση τα ακόλουθα:

«Σεβαστή Διοίκησις,
Κατά την σεβαστήν υμών διαταγήν ελθών ενταύθα, ίνα διενεργήσω όσα μοι επε-

τάχθησαν, και ιδών τας υπό την Ιονικήν σημαίαν γενομένας καθ’ εκάστην καταχρή-
σεις πολλών πλοίων μετακομιζόντων παντείων ειδών τροφάς εις τα φρούρια Μοθω-
κορώνης και Νεοκάστρου, προς ολιγόστευσιν αυτών τουλάχιστον έκρινα να εκπλεύση 
η γαλιώτα: Περσεφόνη, η διοικουμένη παρά του καπ. Νικ. Κορφιάτη. Εκπλεύσασα 
λοιπόν συνέλαβε τα οποία φέρει μεθ’ εαυτής 4 πλοία, εν μύστικον, μίαν τράτα και 
δύο καΐκια. Αυτά κατά χρέος φέρονται προς την Σεβαστήν Διοίκησιν, ίνα θεωρηθεί-
σης της ζημίας, της προξενουμένης εξ αυτών προς το Έθνος, λάβωσι τα επίχειρα της 
αισχροκερδείας των. Όθεν και παρακαλείται η Σ. Διοίκησις: ίνα λάβη τα δραστηριό-
τερα περί τούτου μέτρα, και παιδεύσει αυτούς καθ’ όλην την έκτασιν της αυστηρότη-
τος, καθότι άλλως ας πληροφορηθή ότι τα εξ Αιγύπτου μετακομιζόμενα χρειώδη εις 
τους εχθρούς νομισθείν μάταια. Με το να δύνανται εντεύθεν ακόπως και ακινδύνως ν’ 
απολαμβάνωσι κρέατα, βούτυρον, τυρί, μέλι, παπούτσια, ενδύματα, λαχανικά, αυτά 
και τοσαύτα άλλα διάφορα. Εν τοσούτω δε και υποσημειούμεθα.

1825 : 31 : Οκτωβρίου Ο ευπειθής πατριώτης 
      Εκ Λιμενίου Γεώργιος Μαυρομιχάλης».

2398. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 14, έγγρ. 173 της 29 Αυγούστου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, 
έγγρ. 028 της 11 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 196 της 3 Οκτωβρίου 1825

2399. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 128, έγγρ. 080 της 2 Οκτωβρίου 1825.
2400. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 132, έγγρ. 157 και 185 της 22 Οκτωβρίου 1825. 
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Η πειρατεία δεν ήταν άγνωστη στους Μανιάτες, αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο 
αυτοί συνήθιζαν να την διαπράττουν. Ο Γεώργιος Δραγωνάκος2401 και ο Δημήτρι-
ος Καλκαντής2402 κατήγγειλαν πειρατικές πράξεις σε βάρος τους. Ακόμη ο Υδραίος 
πλοίαρχος Γεώργιος (αναφέρεται και ως Νικόλαος) Λαλεχός κατηγορήθηκε από 
το Λακεδαιμόνιο Σακελλάριο Παπαφώτου και από το Μανιάτη Μιχάλη Λιναρά2403 
ότι, όταν πήγαινε στο Μεσολόγγι, πέρασε από  το Μαραθονήσι (Γύθειο) και τους 
άρπαξε πολύτιμα είδη.

Ο Γ. Μαυρομιχάλης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου με τα φρούρια, 
που κατείχαν οι Αιγύπτιοι στη Μεσσηνία, ζήτησε να εγκριθεί η σύσταση ειδικού δι-
καστηρίου στο Λιμένι για την ταχεία διεκπεραίωση  των υποθέσεων.

Ο Κ. Μαυρομιχάλης στις Σπέτσες και τον Αχλαδόκαμπο

Στα μέσα Οκτωβρίου 1825 ο Αιγυπτιακός στόλος απέπλευσε από την Αλεξάν-
δρεια με κατεύθυνση τις ελληνικές θάλασσες, μεταφέροντας νέες ενισχύσεις στον 
Ιμπραήμ. Στην επαναστατημένη χώρα δημιουργήθηκαν ανησυχίες και πολλοί τό-
ποι, όπως η Μάνη, η Ύδρα, οι Σπέτσες κ.ά. με την υποψία ότι θα αποτελούσαν 
τον μελλοντικό στόχο του Ιμπραήμ, άρχισαν προετοιμασίες για την παρεμπόδι-
ση εχθρικής απόβασης. Τελικά ο στόλος οδηγήθηκε στη Μεθώνη και από εκεί ο 
Ιμπραήμ βάδισε ενισχυμένος κατά του Μεσολογγίου.

Με απόφαση του Βουλευτικού της 19ης Οκτωβρίου 1825 ο Κωνσταντίνος Μαυ-
ρομιχάλης2404 ορίστηκε αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων μαζί με το συνταγμα-
τάρχη Φαβιέρο, που θα πήγαιναν στις Σπέτσες και θα αναλάμβαναν την προστασία 
τους. Σε περίπτωση κινδύνου της Ύδρας, θα οδηγούσε εκεί τις στρατιωτικές δυνά-
μεις του. Όλοι οι οπλαρχηγοί είχαν διαταχθεί να υποτάσσονται στις εντολές του.

Στις 27 Οκτωβρίου ο Κ. Μαυρομιχάλης2405 ειδοποίησε τη Διοίκηση ότι ο εχθρι-
κός στόλος κατευθυνόταν προς τα Μοθωκόρωνα. Οι πρόκριτοι2406 όμως των νή-
σων δεν εφησύχασαν με την είδηση αυτή, υποπτευόμενοι τέχνασμα του εχθρού. 
Περίμεναν πρώτα να πληροφορηθούν ότι οι αιγυπτιακές δυνάμεις αποβιβάστηκαν 

2401. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 136 της 22 Νοεμβρίου 1825.
2402. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 129, έγγρ. 137 της 13 Οκτωβρίου 1825 και έγγρ. 138 της 22 Σεπτεμβρίου 1825 

και ΓΑ Κ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 22, έγγραφο της 27 Οκτωβρίου 1825.
2403. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 127, έγγρ. 012, 013, 014, 015, 016 της 6 Οκτωβρίου 1825 κ.ά. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 

128, έγγρ. 065 της 9 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 139 της 22 Νοεμβρίου 
1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 139, έγγρ. 108 της 24 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλάχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 
183 της 27 Νοεμβρίου 1825.

2404. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 361. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 131, έγγρ. 137 της 19 Οκτωβρίου 1825. Ι. Α. Μ. 
Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγών. (87), φάκ. 23, έγγρ. 2161 και φάκ. 25, έγγρ. 2364-5.

2405. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 134, έγγρ. 006 της 27 Οκτωβρίου 1825. 
2406. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 134, έγγρ. 132 της 29 Οκτωβρίου 1825.
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στη Μεθώνη, για να αφήσουν το φιλέλληνα Φαβιέρο, που οδηγούσε τους τακτι-
κούς, να πάει στην Αθήνα. 

Ο Κ. Μαυρομιχάλης2407 με το Φαβιέρο και το Νικήτα Σταματελλόπουλο στις 31 
Οκτωβρίου πήγαν στην Ύδρα, για να ελέγξουν την αμυντική προετοιμασία της νή-
σου και διεπίστωσαν ότι ήταν καλά οχυρωμένη. Επειδή ο κίνδυνος εχθρικής από-
βασης δεν υπήρχε πλέον, προτάθηκε τα διαθέσιμα ελληνικά στρατεύματα να στρα-
φούν κατά της Τριπολιτσάς, που η αιγυπτιακή φρουρά της ήταν ολιγάριθμη και 
ανεπαρκής για την αποτελεσματική άμυνα της πόλης σε μια καλά οργανωμένη 
έφοδο των Ελλήνων.

Οι στρατιώτες2408, που είχαν πάει στις Σπέτσες για την υπεράσπιση των νήσων, 
πήραν διαταγή να πάνε στο Άστρος της Κυνουρίας, αλλά αρνήθηκαν να υπακού-
σουν μέχρι να πληρωθούν. Επειδή υπήρχε κίνδυνος λεηλασίας της νήσου, τα σπε-
τσιώτικα και τα ψαριανά πλοία κατέπλευσαν στο λιμάνι των Σπετσών και ο Κ. 
Μαυρομιχάλης κράτησε το Φαβιέρο με τους τακτικούς στο νησί, για να εμποδί-
σουν τυχόν ταραχές.

Τελικά βρέθηκε λύση και ο Κ. Μαυρομιχάλης2409 πήγε στις 21 Νοεμβρίου με 
στρατεύματα στα Αγιαννίτικα Καλύβια. Από εκεί ανέφερε στη Διοίκηση ότι παρά 
τη διαταγή πολλοί από τους στρατιώτες, αντί να τον ακολουθήσουν στον Αχλαδό-
καμπο, πήγαν στο Ναύπλιο, όπου βρίσκονταν οι αρχηγοί τους για να πληρωθούν. 
Ο ίδιος στις 24 Νοεμβρίου με μέρος των στρατιωτών πήγε στον Αχλαδόκαμπο.

Στις 25 Νοεμβρίου ο Κ. Μαυρομιχάλης2410 ανέφερε στη Διοίκηση ότι δεν θα 
επιστρέψει στη θέση του στο Εκτελεστικό Σώμα, όπως τον διέταξαν, αλλά θα πα-
ραμείνει στον Αχλαδόκαμπο για να μη διαλυθούν οι εκατό στρατιώτες που τον ακο-
λούθησαν μέχρις εκεί. Την επομένη ημέρα συναντήθηκε με τον Θ. Κολοκοτρώνη 
και μίλησαν για την σχεδιαζόμενη πολιορκία της Τριπολιτσάς. Όπως τον πληρο-
φόρησε ο Γενικός Αρχηγός, η ιδέα εφόδου στο κάστρο της Τριπολιτσάς ενθουσί-
ασε  τους κατοίκους της επαρχίας. Αυτό δείχνει ότι τα σχέδια των Ελλήνων έγιναν 
γνωστά στο ευρύ κοινό και θα έφθαναν μέχρι τους εχθρούς. Ακόμη και η εφημερί-
δα της Ύδρας «Ο Φίλος του Νόμου» δημοσίευσε την πληροφορία αυτή2411.

2407. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 031 της 2 Νοεμβρίου 1825.
2408. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 055 και 055α της 4 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. 

Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 056 της 6 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 092 
της 12 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 114 της 17 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 119 της 19 Νοεμβρίου 1825.

2409. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 131 της 21 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 139, 
έγγρ. 031 της 23 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 164 της 24 Νοεμβρίου 1825.

2410. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 172 της 25 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, 
Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 180 της 26 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 198 της 28 
Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 207 της 29 Νοεμβρίου 1825.

2411. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 508.
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Η Διοίκηση2412 όρισε ότι οι διάφοροι οπλαρχηγοί, οι οποίοι θα πάνε για την πο-
λιορκία της Τριπολιτσάς, κατά την προτίμησή τους μπορούν να τεθούν υπό τη δι-
οίκηση του Γενικού Αρχηγού Θ. Κολοκοτρώνη ή του μέλους του Εκτελεστικού Κ. 
Μαυρομιχάλη. Όπως φαίνεται αυτό ενόχλησε τον Θ. Κολοκοτρώνη, ο οποίος βρή-
κε ευκαιρία να ταπεινώσει τον Κ. Μαυρομιχάλη στο πρόσωπο του γραμματικού του 
Ιωάννη Φιλήμονα. 

Ο Κ. Μαυρομιχάλης2413 είχε προτείνει στη Διοίκηση να στείλει στην Τρίπολη τα 
γράμματα του ανιψιού του Γεωργίου Μαυρομιχάλη για τα «καπάκια» με το γραμ-
ματέα του, τον Ιω. Φιλήμονα, ο οποίος με την ευκαιρία αυτή θα συνέλεγε πληρο-
φορίες από το εχθρικό στρατόπεδο. Την πρώτη Δεκεμβρίου η Διοίκηση έδωσε την 
έγκρισή της και του έγραψε ότι περιμένει τις πληροφορίες. Επιστρέφοντας ο Γραμ-
ματέας2414 από την Τρίπολη έγινε αντιληπτός από το Θ. Κολοκοτρώνη, που του 
φέρθηκε άσχημα2415. Όταν η Διοίκηση εξέφρασε στον Θ. Κολοκοτρώνη την απο-
ρία της για το φέρσιμό του στο γραμματέα τού Κ. Μαυρομιχάλη, αυτός απάντησε 
ότι, όταν είδε το Γραμματέα να έρχεται από την Τριπολιτσά, όχι μόνο έπρεπε να τον 
απειλήσει και να τον βρίσει, αλλά και το κεφάλι να του κόψει και να το αποστείλει 
στη Διοίκηση. Το Εκτελεστικό του απάντησε ότι, αφού είχε έγγραφο αποδεικτικό 
από τον Κ. Μαυρομιχάλη, έπρεπε να τον στείλει στη Διοίκηση.

Από τον Αχλαδόκαμπο ο Κ. Μαυρομιχάλης2416 έγραψε ότι η συμπεριφορά του 
Θ. Κολοκοτρώνη τον πείραξε «θανατηφόρως» και πρόσθεσε «ας το υπομείνωμεν». 
Εξήγησε δε ότι: «…επειδή εγώ με το πέρασμά του από εδώ του εξηγήθη<ν> την υπό-
θεσιν εκτεταμένως και εκ τούτου δεν είχεν την παραμικράν δικαιολογημένην αιτίαν να 
φερθή με τοιαύτην μηδαμινήν μεταχείρισιν…». Τελικά ζήτησε από το Εκτελεστικό να 
δοθεί στον Ιω. Φιλήμονα ο βαθμός της χιλιαρχίας για ηθική ικανοποίηση.

Από την Τρίπολη ο Ιω. Φιλήμων2417 έφερε την πληροφορία ότι από τη Μεθώ-
νη στέλλεται αιγυπτιακό στράτευμα, για να ενισχύσει την αμυντική ικανότητα του 
φρουρίου. Μετά από αυτό έπρεπε τα ελληνικά στρατεύματα να βιασθούν. Ο Κ. 

2412. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 211 της 30 Νοεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, 
έγγρ. 031 της 1 Δεκεμβρίου 1825.

2413. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 031 της 1 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 089 της 2 
Δεκεμβρίου 1825.

2414. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 049 της 2 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 147 της 3 
Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 143, έγγρ. 084 της 4 Δεκεμβρίου 1825.

2415. Στα έγγραφα της εποχής εκείνης φαίνεται ότι η συμπεριφορά του Θ. Κολοκοτρώνη, περιορί-
στηκε σε βρισιές. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 515, γράφει για γρονθοκοπήματα. Ο ίδιος 
ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι τον έδειρε. Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Διήγησις 
κλπ., ό.π., σ. 168.

2416. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 101 της 3 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 143, έγγρ. 150 της 6 
Δεκεμβρίου 1825

2417. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 089 της 2 Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 142, έγγρ. 104 της 3 
Δεκεμβρίου 1825. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 143, έγγρ. 085 της 4 Δεκεμβρίου 1825.
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Μαυρομιχάλης2418 στις 8 Δεκεμβρίου έκρινε αδικαιολόγητη την αργοπορία του Θ. 
Κολοκοτρώνη και των λοιπών οπλαρχηγών.

Το βουλευτικό2419 στη συνεδρίαση της 11 Δεκεμβρίου 1825 αποφάσισε όπως, τα 
στρατεύματα που είχαν πάει στις Σπέτσες και την Ύδρα, τεθούν υπό τη διοίκηση 
του Κ. Μαυρομιχάλη και πάνε μαζί με τον Θ. Κολοκοτρώνη να κάνουν έφοδο στο 
κάστρο της Τριπολιτσάς.

Στις 11 Δεκεμβρίου η Διοίκηση2420 πληροφορήθηκε από το Θ. Κολοκοτρώνη, 
ότι πήγαινε από τη Μεθώνη βοήθεια στην Τριπολιτσά. Η ίδια συνέστησε γενική κι-
νητοποίηση, προκειμένου να εμποδισθεί η εχθρική αυτή δύναμη να φθάσει στην 
Τριπολιτσά. Ακόμη έγραψε στον Κ. Μαυρομιχάλη να συνεννοείται με τον Θ. Κο-
λοκοτρώνη. Από τον Αχλαδόκαμπο ο Κ. Μαυρομιχάλης2421 ζήτησε από τη Διοίκηση 
να στείλει εκεί τους οπλαρχηγούς, καθώς και το τακτικό στράτευμα, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί για την έφοδο στο φρούριο της Τριπολιτσάς.

Τελικά η έφοδος ματαιώθηκε. Η Διοίκηση2422 έγραψε στον Κ. Μαυρομιχάλη ότι 
έμαθε την αποτυχία της επιχείρησης από τις φήμες που κυκλοφορούσαν, διότι δεν 
έλαβε έγκαιρα καμία επίσημη πληροφορία. Αυτός2423 ανέφερε ότι στο χωριό Στενό 
συνάντησε το στρατηγό Χατζημιχάλη, όπου και πληροφορήθηκε τη ματαίωση της 
επικείμενης εφόδου. Μετά από αυτό επέστρεψε στο Ναύπλιο, ενώ ο Θ. Κολοκο-
τρώνης πήγε στο Άργος και ζήτησε να πάνε εκεί όλοι οι στρατιωτικοί.

Μαυρομιχαλαίοι εθελοντές για το Μεσολόγγι

Στις 10 Νοεμβρίου 1825 ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης2424 βρισκόταν, όπως 
αναφέρθηκε, στις Σπέτσες ως αρχηγός των στρατευμάτων που θα υποστήριζαν τα 
δύο ναυτικά νησιά σε περίπτωση εχθρικής απόβασης. Όμως ο αιγυπτιακός στόλος 
μετέφερε τα στρατεύματα στη Μεθώνη και ο Ιμπραήμ προετοιμαζόταν να βαδίσει 
εναντίον τού Μεσολογγίου. Τότε η μανιάτικη ψυχή του Μαυρομιχάλη έκανε την 
πρόταση στη Διοίκηση να οδηγήσει τα στρατεύματα, τα οποία είχαν αναλάβει την 
προστασία της Ύδρας και των Σπετσών, στο Μεσολόγγι για να αντιμετωπίσουν τον 
εκεί ευρισκόμενο εχθρό.

Η αναφορά του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη προς τη Διοίκηση είναι η ακόλουθη:
«…Διά την ζητουμένην δε μεγαλυτέραν, όσον το δυνατόν, ενδυνάμωσιν και ασφά-

λειαν τούτου (Μεσολογγίου) κρίνω χρέος μου ν’ αναφέρω υπό την σκέψιν και από-

2418. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 144, έγγρ. 051 της 8 Δεκεμβρίου 1825.
2419. Α. Ε. Π., βιβλ. 7, σ. 396.
2420. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 145, έγγρ. 030 της 11 Δεκεμβρίου 1825.
2421. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 145, έγγρ. 064 της 13 Δεκεμβρίου 1825.
2422. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 149, έγγρ. 021 της 29 Δεκεμβρίου 1825.  
2423. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 149, έγγρ. 089 της 30 Δεκεμβρίου 1825.
2424. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 103 της 10 Νοεμβρίου 1825.
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φασίν της την ακόλουθον γνώμην μου, η οποία εγκριθείσα, στοχάζομαι, να συντείνη 
μεγάλως εναντίον των αποφασιστικών και όχι ευκαταφρονήτων επιχειρήσεων του 
Αιγυπτίου εχθρού. Εδώ πλέον, καθώς και διά την Ύδραν, ο κίνδυνος φαίνεται μεμα-
κρυσμένος, και επομένως περιττά και ανωφελή τα στρατεύματα. Αυτά, ως δυνάμενα 
να χρησιμεύσωσιν εις τον επισυρόμενον κίνδυνον κατά του Μεσολογγίου, πάσχω να 
προδιαθέτω με κάθε τρόπον εντεύθεν, διά να τρέξωσιν απροφασιστί εις την πρώτην 
διαταγήν της. Εγώ γνωρίζων την υπέρ άλλοτε κρίσιμον στιγμήν της θέσεως του Με-
σολογγίου, είμαι πρόθυμος εις το να κινηθώ και ήδη με αυτά, ελπίζων να συντελέσω 
όχι ολίγον εις την παντελή φθοράν του εκεί εχθρού. Ευρίσκονται μάλιστα εδώ και τα 
πλοία, έτοιμα να μας μεταφέρωσιν. Η Στη Διοίκησις λοιπόν εάν εγκρίνη την πρότασίν 
μου ταύτην, ας διατάξη το ογληγορώτερον τα εδώ και εις Ύδραν στρατεύματα να μ’ 
ακολουθήσωσι, και την βεβαιώ, ότι θέλει ακούση τάχιον τον αφανισμόν του εχθρού, 
θεμελιούμενον περισσότερον εις την κίνησιν ταύτην, η οποία κατά φυσικόν λόγον θέ-
λει εμψυχώση πολλά τους εκεί εδικούς μας…».

Σε απάντησή της η Διοίκηση απέρριψε την πρόταση και επικαλέστηκε διάφορες 
αιτίες, όπως για να πάνε εκεί 400-500 άτομα χρειάζονται τροφές που δεν υπήρχαν. 

Την ίδια ημέρα από το Ναύπλιο έκανε παρόμοια πρόταση και ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης2425, να πάει εκεί με εκατό δικούς του ανθρώπους, τους οποίους θα 
τους πλήρωνε ο ίδιος και με όσα άλλα στρατεύματα ακόμη θα του έθετε στη διά-
θεσή του η Διοίκηση. Η πρόταση του Πετρόμπεη δεν χρειάζεται σχόλια και είναι η 
ακόλουθη:

«Ο προς την φίλην πατρίδα μας ένθερμος ζήλος μου με αναγκάζει και παρακινεί ν’ 
αναφέρω προς την Σεβ. Διοίκησιν, ότι εγώ μετά πάσης χαράς και ευχαριστήσεως εί-
μαι έτοιμος εις το να αποφασίση να απεράσω διά το Μεσολόγγιον με όσα στρατεύμα-
τα η Σ. Διοίκησις εγκρίνει αναγκαία διά την ασφάλειάν του. Όσον διά τον εαυτόν μου 
διά εκατό σωματοφύλακας οίτινες με αναγκαιούν να πάρω, η Σ. Διοίκησις δι’ αυτούς 
μένει αφρόντιστη, καθ’ ότι και εξ ιδίων μου θέλει οικονομήσω, βλέπων την υστέρησιν 
του εθνικού ταμείου και τον επαπειλούμενον κίνδυνον του Μεσολογγίου. Όθεν και η 
Σ. Διοίκησις ας διορίση όσα στρατεύματα περισσότερα αναγκαιούσιν να απεράσωμεν 
διά των πλοίων όσον τάχος να προφθάσωμεν το Μεσολόγγιον. Όθεν και ανυπομόνως 
περιμένω την απόφασίν της και τας αναγκαίας διαταγάς. Εν τοσούτω και μένω ευσε-
βάστως.

Τη 10: Νοεμβρίου: 1825 Ο πρόθυμος πατριώτης
        Εν Ναυπλίω     Π. Μαυρομιχάλης».
Με αρνητική διάθεση είδε η Διοίκηση και την αναφορά του Πετρόμπεη Μαυρο-

μιχάλη,

Η προθυμία των Μαυρομιχαλαίων να βρεθούν στο μέτωπο δεν σταμάτησε στο 
Μεσολόγγι. Αργότερα ο Πετρόμπεης ζήτησε να πάει στην πολιορκούμενη Αθήνα.

2425. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγρ. 084 της 10 Νοεμβρίου 1825.
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Η «Γενική εφημερίδα»2426 έγραψε σχετικά:
«Ο Εκλαμπρότατος Π. Μαυρομιχάλης, από του εγνωσμένου αυτού ενθέρμου ζή-

λου και του πατριωτισμού κινούμενος, αυθόρμητος απεφάσισε να τρέξη εις βοήθειαν 
και υπεράσπισιν των Αθηνών, αι οποίαι καταπολεμούνται παρά των βαρβάρων· και 
επ’ αυτό τούτο εζήτησε την παραίτησίν του από της Διοικητικής Επιτροπής, ως μέλος 
αυτής. Αλλ’ αν και ο σκοπός του εναρέτου τούτου ανδρός είναι αξιέπαινος και ιερός, η 
Διοίκησις μ’ όλον τούτο θεωρούσα αναγκαιοτάτην την ενταύθα παρουσία του με δυ-
σαρέσκειά της εβιάσθη να μη συγκατατεθή εις την αίτησίν του, ούτε να συγχωρήση 
ν’ απομακρυνθή ποσώς από τον Διοικητικόν χώρον. Και αυτό τούτο ειδοποιείται το 
κοινόν».

Στο ξεκίνημα του 1826

Το 1826 άρχισε με τα σύννεφα που σκέπαζαν τον ελληνικό ουρανό από την 
αγωνία του πολιορκουμένου Μεσολογγίου. Στη Μάνη επικρατούσε ηρεμία, αφού 
ο Ιμπραήμ βρισκόταν μακριά και όλοι περίμεναν άπραγοι να ακούσουν τα νέα της 
πολιορκημένης πόλης, που είχε συνταράξει όλη την Ευρώπη.

Βλέποντας το ακατανίκητο του τακτικού στρατού των Αιγυπτίων, ακούστηκαν 
πολλές φωνές που συνιστούσαν να οργανωθεί και ελληνικός τακτικός στρατός, για 
να αντιρροπήσει το πλεονέκτημα του Ιμπραήμ. Υπέρμαχος του τακτικού στρατού 
υπήρξε και ο Μανιάτης Ηλίας Χρυσοσπάθης2427 από το Κοτρώνι του Λεύκτρου, ο 
οποίος είχε υπηρετήσει ως λοχαγός στον αγγλικό στρατό των Ιονίων Νήσων. Στις 
19 Ιανουαρίου 1826 ζήτησε 5.000 γρόσια, τα οποία να εκπέσουν από τα χρήματα 
που του όφειλε η Διοίκηση, για τα έξοδα που είχε κάνει μέχρι τότε. Με αυτά θα 
στρατολογούσε και θα όριζε αξιωματικούς, εκτός εάν η Διοίκηση ήθελε να ορί-
σει αρχηγό ένα από τα μέλη της οικογενείας Μαυρομιχάλη, για την επιρροή που 
ασκούσαν στους Μανιάτες. Η Επιτροπή των Πολεμικών υπέβαλε τις προτάσεις 
τού Χρυσοσπάθη στη Διοίκηση, αλλά δεν υπήρξε σχετική απόφαση προφανώς για 
την έλλειψη χρημάτων.

Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης2428 επανήλθε στο θέμα με αναφορά που υπέβαλε στη 
Διοικητική Επιτροπή στις 20 Απριλίου 1826. Ζήτησε να του δοθεί εντολή και τα οι-
κονομικά μέσα για να οργανώσει ένα σύνταγμα τακτικού στρατού, επικαλούμενος 
ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, υπηρετώντας σε ξένους τακτικούς 
στρατούς. Η προσφορά του και πάλι δεν έγινε δεκτή. 

2426. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 89 της 4 Σεπτεμβρίου 1826, σ. 352-4.
2427. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 17, έγγρ. 086 της 19 Ιανουαρίου 1826.
2428. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 19, έγγρ. 110 της 20 Απριλίου 1826. Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης 

είχε προτείνει και στο παρελθόν τη σύσταση τακτικού στρατού. ΓΑ Κ, Εκτ. Φάκ. 107, έγγρ. 015 της 4 
Αυγούστου 1825 και φάκ. 115, έγγρ. 002 της 28 Αυγούστου 1825. Τον τακτικό στρατό είχε προτείνει και ο 
Τζανετάκης Γρηγοράκης. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 98, έγγρ. 102 της 6 Ιουλίου 1825.
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Η έλλειψη χρημάτων δεν απασχολούσε μόνο τη Διοίκηση, πολλοί ήταν εκείνοι 
οι οποίοι ζητούσαν χρήματα για τα έξοδα στα οποία είχαν υποβληθεί μέχρι τότε, 
αλλά οι εκάστοτε Διοικήσεις μοίραζαν τα χρήματα του λαού στους ημέτερους. 
Έδιναν την εντύπωση πως τους ενδιέφερε περισσότερο το κομματικό κέρδος παρά 
η ωφέλεια του έθνους. Ο Γερο-Παναγιωτάκης Χριστοδ. Καπετανάκης2429, ο τότε 
πρεσβύτερος της οικογενείας, στις 20 Ιανουαρίου 1826, ανέφερε: «...ετρέξαμεν πα-
νταχόθεν όλοι της οικογενείας μου, οι ανεψιοί μου και οι υιοί μου και άλλοι μεν επή-
γαν εις την Ανατολικήν Ελλάδα μετά του αειμνήστου Μπεηζαδέ, άλλοι δε ήτον εις την 
πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, άλλοι εις το Νεόκαστρον και όθεν τύχαινε ανάγκη της 
πατρίδος είμεθα πάντοτε έμπροσθεν με έξοδά μας χωρίς να απολαύσωμεν ούτε οβο-
λόν. Εχάθη ένας ανεψιός εις το Άργος εις τον πόλεμον του Δράμαλη, όπου είμεθα όλοι 
εκεί· νυν δε εφονεύθη ο άλλος μου ανεψιός Θανασούλης εις το Μανιάκι όπου ήτον 
μετά του Αρχιμανδρίτου δικοί του και μετ’ αυτού 58 στρατιώται, όπου η Σ: Δ: τον είχε 
πολιτάρχην Καλαμάτας και ήτο καταδανεισμένος· οπού επλήρωνε τους μισθούς των 
στρατιωτών εξ ιδίων του και τώρα αν η Σ: Δ: δεν αποπληρώσει τας διαταγάς αυτού 
(για πληρωμή του) ας και επικυρωμένας έχει, θέλω πουλήση τα υποστατικά του να 
πληρώσω τους δανειστάς...». 

Στις 27 Φεβρουαρίου 1826 ο Διονύσιος Μούρτζινος2430 με αναφορά του ζήτησε 
να του δοθεί ο Τούρκος αιχμάλωτος Αλή Μπουτάκης, προκειμένου να τον ανταλ-
λάξει με τον αιχμαλωτισθέντα από τον Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο (Παλαιόκαστρο) 
γυναικάδελφό του Αλέξανδρο Δουράκη. Το Βουλευτικό, το οποίο εξέτασε την ανα-
φορά του Διονυσίου Μούρτζινου2431, εισηγήθηκε ευνοϊκά στο Εκτελεστικό, αλλά η 
ανταλλαγή αυτή δεν ευοδώθηκε για άγνωστους λόγους.

Με άλλη του αναφορά της 15 Μαρτίου 1826 ο Διονύσιος Μούρτζινος2432 ζήτησε 
από το Υπουργείο των Ναυτικών, να διορισθεί η γολέτα του στον αποκλεισμό των 
Μεσσηνιακών φρουρίων με μηνιαίο μισθό 2.500 γροσίων, όπως λάμβανε και το μί-

2429. Στην έναρξη της επανάστασης υπήρχαν εκτός από το Γέρο-Παναγιωτάκη Καπετανάκη και 
τρεις ακόμη συνώνυμοι ανιψιοί του, γιοί αδελφών του. Ο Παναγιώτης Πιερέας ήταν γιός τού Πιέρου, ο 
Παναγιώτης Γιαννέας, γαμπρός του Αναγνωσταρά, ήταν γιός τού Γιάννη και ο Δημητρακάκης γιός τού 
Δημητράκη. Ο Παναγιώτης Δημητρακάκης-Καπετανάκης σκοτώθηκε επί Δράμαλη στο Κουτσοπόδι του 
Άργους. Ο αναφερόμενος Αθανασούλης, γαμπρός του Πετρόμπεη, ήταν γιός τού αδελφού του Νικολάκη 
και σκοτώθηκε στο Μανιάκι.

2430. ΓΑ Κ,  Εκτ., φάκ. 160, έγγρ. 146 της 27 Φεβρουαρίου 1826. 
2431. Κατόπιν καταγγελίας του Αστυνόμου Καλαμάτας σε βάρος του Διονυσίου Μούρτζινου στις 

15 Μαΐου 1825 το Υπουργείο Αστυνομίας κατέβαλε 200 γρόσια στα χέρια «...2 αποσταλέντων εις Μυστρά 
διά να κατασκοπεύσουν και συλλάβουν τον οποίον έφερε τα γράμματα του Μούρτζινου προς τον Ιμπραήμ 
πασά...». Θεωρούμε, ότι δεν υπήρχε ζήτημα προδοσίας, αλλά ο Μούρτζινος επεδίωκε την ανταλλαγή του 
αιχμαλωτισθέντος στο Παλαιόκαστρο (Ναβαρίνο) γυναικαδέλφου του, Αλέξανδρου Δουράκη, με Τούρ-
κους αιχμαλώτους που βρίσκονταν στο Μοριά. Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ έ π π α, Υποθέσεις κατασκοπίας κατά την 
επανάστασιν του 1821, Αθήναι 2012, σ. 430.  

2432. ΓΑ Κ,  Εκτ., φάκ. 163, έγγρ. 190 της 15 Μαρτίου 1826.
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στικο του Πασχάλη Γερακαράκη από το Σκουτάρι της Μάνης, μετά από εισήγηση 
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Το Υπουργείο των Ναυτικών έκανε ευνοϊκή εισήγη-
ση στο Εκτελεστικό Σώμα, αφού έλαβε τις απαραίτητες υποσχέσεις του Μούρτζι-
νου, διότι υπήρχε πάντοτε ο φόβος της Διοίκησης, μήπως τα πλοία που ήταν για 
τον αποκλεισμό των φρουρίων ασκούσαν πειρατεία ή έκαναν υπερβάσεις και συνε-
λάμβαναν ως λαθρεμπορικά όλα τα διερχόμενα πλοία.

Η Γ́  Εθνοσυνέλευση

Από το Μάρτιο του 1826 άρχισαν οι προετοιμασίες για την Γ́  Εθνοσυνέλευση, 
που συνήλθε και αυτή στην Επίδαυρο. Στις 19 Μαρτίου από το Ναύπλιο προσκλή-
θηκαν οι Υδραίοι να στείλουν τους παραστάτες2433 τους, δηλαδή τους εκπροσώ-
πους τους. Την πρόσκληση υπέγραψαν μεταξύ των άλλων και οι Μανιάτες Πετρό-
μπεης Μαυρομιχάλης, ο γιός του Γεώργιος Μαυρομιχάλης και ο Παναγιώτης Χρι-
στόδ. Καπετανάκης2434.

Στις 6 Απριλίου συνήλθε στην Επίδαυρο η Γ́  Εθνοσυνέλευση στην οποία έγι-
ναν δεκτοί μόνο τέσσερις παραστάτες από τη Μάνη, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχά-
λης2435, ο γιός του Γεώργιος, ο Πανάγος Χρηστέας και ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-
Γρηγοράκης. Το όνομα του Πανάγου Χρηστέα δεν εμφανίζεται πλην του αρχικού 
καταλόγου της 6ης Απριλίου και μιας αναφοράς της ιδίας ημέρας, ενώ φαίνεται ότι 
είχε εκλεγεί ο Γεώργιος Καλκαντής. 

Επειδή ο αριθμός των παραστατών2436 της Μάνης κρίθηκε μικρός, πάλι στις 
6 Απριλίου υποβλήθηκε αναφορά2437 από τους ανωτέρω παραστάτες και από τον 
Παναγιώτη Χρ. Καπετανάκη, τον Γεώργιο Καλκανδή, τον Ιωάννη Ροδίτη-Μαυρομι-
χάλη, τον Γεώργιο Δραγωνάκο-Γρηγοράκη και τον Πιέρο Νικολόπουλο-Γρηγοράκη 
παραπονούμενους, ότι οι κάτοικοι της Μάνης είναι 60.000 και ο τόπος διαιρείται 

2433. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητας Ύδρας, τόμ. ΙΒ΄, σ. 73-4. Κάθε επαρχία εξέλεγε παραστάστες 
για τις εθνοσυνελεύσεις και πληρεξούσιους-βουλευτές για την εθνοσυνέλευση και τη βουλή, που ήταν οι 
μισοί από τους παραστάτες. 

2434. Επρόκειτο για τον Παναγιώτη Χριστόδ. Καπετανάκη που ήταν θείος των υπολοίπων  συνωνύ-
μων του, γι’ αυτό πολλές φορές γράφεται ως Γερο-Παναγιωτάκης. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Γερο-Πανα-
γιωτάκης Καπετανάκης, Λακωνικαί Σπουδαί 8(1986)384 κ.ε.

2435. Α. Ε. Π., Αθήναι 1971, βιβλ. 3, σ.  155. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Κείμενα-Πηγαί της Επαναστάσε-
ως, τόμ. Α΄, Αθήναι 1966, σ. 196.

2436. Η εκλογή των παραστατών: Κάθε χωριό εκλέγει αντιπροσώπους κοινώς ευϋπολήπτους άνδρας 
τους οποίους εφοδιάζει με ενδεικτικά έγγραφα, οι οποίοι συνέρχονατι εις την πρωτεύουσαν της επαρ-
χίας· και όλοι αυτοί οι εκλεκτοί εκλέγουν έναν παραστάτη για ένα χρόνο. Η ψήφος τού κάθε εκλεκτού 
μετρείται με τον αριθμόν των οικογενειών από τις οποίες εκλέγεται. Η επαρχία με κατοίκους κάτω των 
25.000 εκλέγει έναν παραστάτη. Με περισσοτέρους εκλέγει δύο. Α ν δ ρ. Ζ. Μ ά μ ο υ κ α, Τα κατά την 
αναγέννησιν της Ελλάδος, τόμ. Γ΄, σ. 70.

2437. Α. Ε. Π., Αθήναι 1971, βιβλ. 3, σ. 250-1.
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σε πολλές επαρχίες, ώστε μόνο με τους τέσσερις παραστάτες δεν αντιπροσωπεύε-
ται ο λαός της.

Στις 7 Απριλίου υποβλήθηκε αναφορά του Δημητρίου Δραγωνάκου-Γρηγορά-
κη2438 και του Παύλου Στεφανάκου που αναγνώσθηκε την επομένη και άλλη του Ιω-
άννη Ροδίτη-Μαυρομιχάλη και αναφέρεται και το όνομα του Γεωργίου Αντων. Γρη-
γοράκη, όλων διαμαρτυρομένων ότι προτιμήθηκαν αυτών ο Γεώργιος Καλκαντής 
και ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους 
στις 28 Οκτωβρίου 1825 είχε γίνει νομότυπη συνέλευση των κατοίκων της Ανατο-
λικής Σπάρτης (Μάνης), η οποία είχε εκλέξει το Δραγωνάκο και το Στεφανάκο, 
αντίθετα ο Δημήτριος Τζιγκουράκος-Γρηγοράκης και ο Γεώργιος Καλκανδής είχαν 
πλαστογραφημένα έγγραφα. Επικαλέστηκαν ακόμη και τη μαρτυρία του αρχιερέως 
Καρυουπόλεως, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο Ναύπλιο. Στη συνεδρί-
αση της 8ης Απριλίου συζητήθηκε η παραπάνω αναφορά, αλλά δεν εγκρίθηκε, διό-
τι το πληρεξούσιο των Καλκανδή και Τσιγκουράκου είχε υπογράψει ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης και τη γνησιότητα των υπογραφών βεβαίωσε και ο Γεωργάκης Μαυ-
ρομιχάλης. Γίνεται κατανοητό ότι, όπως και στη Β’ Εθνοσυνέλευση, δεν έγινε στη 
Μάνη εκλογή πληρεξουσίων από το λαό, αλλά υποδείχθηκαν από τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, κατά τον ίδιο τρόπο έγινε η εκλογή και στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

Για την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης2439 φιλονίκησαν ο Πετρόμπεης Μαυ-
ρομιχάλης και ο Ανδρέας Ζαΐμης και κατέληξαν σε συμβιβασμό και την προεδρία 
ανέλαβε ο Πανούτσος Νοταράς. Όταν έγινε πρόταση στον Ανδρέα Ζαΐμη και τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη δήλωσαν και οι δύο, ότι δεν μπορούν να βαστήξουν το 
βάρος της Συνέλευσης.

Στις 5 Απριλίου 1826 αποφασίστηκε να σταλούν Πελοποννησιακά στρατεύ-
ματα στο Μεσολόγγι2440. Ορίστηκε ο Πετρόμπεης να στείλει 300 Μανιάτες με ένα 
αδελφό ή γιό του, ο Σισίνης 200, ο Νοταράς 100, οι Γιατρακαίοι 100, ο Απ. Κολο-
κοτρώνης 100, ο Κανέλλος Δεληγιάννης 50, ο Κολλιόπουλος 50 και ακόμη 300 
τακτικοί. Το σχέδιο δεν τέθηκε σε εφαρμογή, διότι ακολούθησε σε λίγες ημέρες η 
έξοδος.

Στις 12 Απρλίου η Εθνοσυνέλευση ανέθεσε την Κυβέρνηση της χώρας στη Δι-
οικητική Επιτροπή2441, την οποία αποτέλεσαν ο Ανδρέας Ζαΐμης ως πρόεδρος και 
ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Αναγνώστης Δεληγιάννης, Γεώργιος Σισίνης, Α. 
Χ΄́ Ανάργυρος, Δημήτριος Τσαμαδός (ο Λάζαρος Κουντουριώτης δεν δέχθηκε την 

2438. Α. Ε. Π., ό.π.,, βιβλ. 3, σσ. 161, 212 και 221. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. 
φ. 57 της 1 Μαΐου 1826, σ. 225. Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν, αριθ. φ. 37, της 15 Απριλίου 1826, σ. 145.

2439. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 53, της 10 Απριλίου 1826, σ. 209. Α. 
Λ ι γ ν ο ύ,  ό.π., σ. 90.

2440. Α. Ε. Π., Αθήναι 1971, βιβλ. 3, σ. 219.
2441. Α. Ε. Π., Αθήναι 1971, βιβλ. 3, σ. 205-6. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 

54 της 21 Απριλίου 1826, σ. 213 και αριθ. φ. 58 της 5 Μαΐου 1826, σ. 229  και αριθ.φ. 66 της 16 Ιουνίου 
1826, σ. 261.
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εκλογή του και αντικαταστάθηκε από τον Δ. Τσαμαδό), Αναγνώστης Μοναρχίδης, 
Σπυρίδων Τρικούπης, Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος, Ανδρέας Ίσκος και Ιω. 
Βλάχος ως μέλη. Πρώτο της μέλημα ήταν να διορίσει το Θεόδωρο Κολοκοτρώ-
νη2442 «Γενικό αρχηγό των κατά την Πελοπόννησον στρατευμάτων», διότι είχε γί-
νει αντιληπτό, ότι η ορμή του Ιμπραήμ θα στρεφόταν πλέον στην Πελοπόννησο. Ο 
Αντώνιος Μαυρομιχάλης2443 διορίστηκε αρχηγός των όπλων της Μάνης και διατά-
χθηκε να συμπράττει με το Θ. Κολοκοτρώνη. Δεν φαίνεται όμως ο Αντώνιος Μαυ-
ρομιχάλης να άσκησε τέτοια καθήκοντα.

Μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία έγινε στις 10 Απριλίου 1826, ο στρα-
τός του Ιμπραήμ γύρισε στην Πελοπόννησο. Επειδή υπήρχε φόβος επίθεσης στο 
Ναύπλιο και τους Μύλους της Λέρνης, η Διοικητική Επιτροπή διόρισε τον Κων-
σταντίνο Μαυρομιχάλη2444 φρούραρχο των Μύλων προκειμένου να επιστατήσει 
στην οχύρωση της θέσης εκείνης. Το ενδιαφέρον όμως του Ιμπραήμ ήταν να ανα-
παύσει το στρατό του για να στραφεί εναντίον της Μάνης.

Στις 3 Ιουνίου η Διοίκηση δέχθηκε την εισήγηση του Κ. Μαυρομιχάλη2445 να 
τοποθετηθεί φρουρά 100 ανδρών στους Μύλους και του ανέθεσε να φροντίσει γι’ 
αυτό. Πάλι ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης τοποθετήθηκε φρουρά στους Μύλους 
της Λέρνης, όπως και κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Ο Κ. Μαυρομιχάλης2446 ζήτησε από τη Διοικητική Επιτροπή να διορίσει ένα 
φροντιστή για την παροχή τροφών και πυρομαχικών και ακόμη: «…δέκα χιλιάδας 
γρόσια μετρητά, τα οποία θέλουσι χρησιμεύσει προς επιδιόρθωσιν της εκείσε θέσεως, 
προς εξοικονόμησιν των στρατιωτών και άλλων αναγκαίων εξόδων… Αν δε τουνατίον 
αυτό λείψει αδυνατώ να απέλθω…». Στις 21 Μαΐου ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης 
ήταν στους Μύλους και ζητούσε να του στείλουν μαστόρους και τα χρήματα τού 
φροντιστή, προκειμένου να διορθώσουν τις αμυντικές θέσεις. 

Ο αντίκτυπος της πτώσης του Μεσολογγίου

Τη νύχτα της 10ης προς 11η Απριλίου έγινε η ηρωική έξοδος του Μεσολογγί-
ου2447. Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» έγραψε σχετικά: «...Η δεκάτη έκτη του 
Απριλίου ήτον ημέρα λυπηρά· διότι κατ’ αυτήν την ημέραν έφθασε και εις ημάς η 
πικροτάτη είδησις ότι το Μεσολόγγιον έπεσε τελευταίον εις τας χείρας του εχθρού, 

2442. Α. Λ ι γ ν ο ύ,  Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 12, σ. 116.
2443. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 9.  Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, 

Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)448.
2444. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 179, έγγρ. 102 της 9 Μαΐου 1826.
2445. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 186, έγγρ, 073 της 3 Ιουνίου 1826 και φάκ. 187, έγγρ. 025, 026, 028 

και 059.
2446. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 183, έγγρ, 061 της 21 Μαΐου 1826.
2447. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 54, της 21 Απριλίου 1826, σ. 246.
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αφού ολόκληρον χρόνον αντεστάθη γενναιότατα εις τόσας και τόσας εχθρικάς δυνά-
μεις...».

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ο στρατός του Ιμπραήμ θα επέστρεφε στην 
Πελοπόννησο και οι διάφορες επαρχίες έπρεπε να προετοιμαστούν, για να αντιμε-
τωπίσουν τον κίνδυνο νέας επιδρομής.

Από τη Μάνη η πρώτη είδηση ήταν ότι έγινε ένωση των μανιάτικων οικογενει-
ών και ο λαός της Μάνης σύσσωμος αποφάσισε να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα 
εχθρικής εισβολής. Ο Διονύσιος Μούρτζινος2448 και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης 
από την Καρδαμύλη στις 22 Απριλίου 1826 έγραψαν στον Ιάκωβο Κορνήλιο: «...Η 
πτώσις του Μισολογγίου καιρίως τους πάντας μας επλήγωσε, άκουσον αδελφέ μου 
άμα οπού εβεβαιώθημεν τον αξιοδάκρυτον ηρωισμόν του Μισολογγίου, αμέσως απο-
φασίσαμεν μεθ’ όρκου όλη η Σπάρτη, αφήνοντας κατά μέρος όλα τα πάθη μας, κά-
μνοντας αδελφούς τους φονείς μας εκηρύξαμεν απαξάπαντες την αμνηστίαν, και με 
αμετάτρεπτον γνώμην μας απεφασίσαμεν να μιμηθώμεν τον θάνατον των αειμνήστων 
εκείνων αθανάτων ηρώων. Και εις άλλο δεν καταγινόμεθα, ειμή συναζόμεθα όλοι οι 
καπεταναίοι, πρόκριτοι και αρχιερείς όλων των επαρχιών της Σπάρτης, και όλοι ομο-
φώνως φωνάζουν θάνατον, θάνατον και θάνατον ως εκείνων του Μισολογγίου...». 

Ανάλογο έγγραφο έστειλαν οι ίδιοι και στη Διοίκηση2449: «…Ο αξιοδάκρυτος 
και απαραδειγμάτιστος ηρωικός τάφος των αειμνήστων εκείνων αδελφών εις Με-
σολόγγιον, αφού καιρίως κατέτρωσε τα σπλάχνα των Ελλήνων, και κατ’ εξοχήν των 
Σπαρτιατών, απεφασίσθη με απερίγραπτον ενθουσιασμόν όλης της Σπάρτης διά να 
εισέλθωμεν εις εν, συσκεπτόμενοι και αφήνοντας κατά μέρος όλα τα επάρατα και 
ολέθρια πάθη μας και κηρύττοντες την αμνηστίαν να μιμηθώμεν τον θάνατον εκείνων 
των αειμνήστων ηρώων. Όθεν και εις τούτο κατά το παρόν καταγινόμεθα συνακου-
όμενοι όλοι οι καπεταναίοι, πρόκριτοι εκάστης χώρας, αρχιερείς και λοιποί όλης της 
Σπάρτης, και άλλη φωνή δεν ακούεται εις την ατμόσφαιραν, σχεδόν και από αυτά 
τα βρέφη, ειμή θάνατος· όλοι να συναποθάνομεν με τους αειμνήστους αδελφούς του 
Μεσολογγίου…».

Στις 24 Απριλίου η Διοικητική Επιτροπή2450 απευθύνθηκε στους αρχιερείς, τους 
καπετάνιους και τους λοιπούς κατοίκους της Μάνης με τα ακόλουθα: «...Έφθασε 
τέλος πάντων η πατρίς εις υπονοούμενον προ πολλού έσχατον κίνδυνον, καθώς όλοι 
βλέπετε από τον οποίον κανέν άλλο μέσον δεν ημπορεί να την διασώση ειμή η κοι-
νή σύμπνοια και ο κοινός συνασπισμός, όθεν δεν είναι χρεία λόγων ή παρακινήσεων, 

2448. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ. (συνέχεια του Εκτελεστικού), φάκ. 174, έγγρ. 074 της 22 Απριλίου 1826. 
ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ., φάκ. 35, έγγρ. 071 της 22 Απριλίου 1826. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμ-
βραήμ εναντίον της Μάνης, Αθήναι 1961, σ. 14. Σ π ύ ρ ο υ  Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ο αντίκτυπος της πτώσεως 
του Μεσολογγίου στη Μάνη, Λακωνικαί Σπουδαί 19(2010)301 κ.ε.

2449. Γ Α Κ, Διοικ, Επιτρ., φάκ. 174, έγγρ. 070 της 22 Απριλίου 1826.
2450. ΓΑ Κ,  Διοικ. Επιτρ., φάκ. 174, έγγρ. 139 της 24 Απριλίου 1826 και φάκ. 178, έγγρ. 042 της 4 

Μαΐου 1826 και φάκ. 181, έγγρ. 109 της 15 Μαΐου 1826. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, 
αριθ. φ. 62, της 2 Ιουνίου 1826, σ. 216. Σ π ύ ρ ο υ  Λ ο υ κ ά τ ο υ, ό.π., σ. 311.
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αλλ’ όλοι κοινώς οι πατριώται ανάγκη να τρέξωσι με ενθουσιασμόν εις υπεράσπισίν 
της εάν επιθυμώμεν να έχωμεν πατρίδα...». Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι διόρι-
σε τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη2451 Γενικόν Αρχηγόν όλων των αρμάτων της 
Μάνης. Με άλλο έγγραφό της η Διοικητική Επιτροπή απευθύνθηκε στον Ιωάν-
νη-Κατσή Μαυρομιχάλη με την εντολή να κινητοποιήσει όλους τους οπλοφόρους 
της Μάνης, να λάβει από όποιο ελληνικό πλοίο μπορέσει 1.000 κοιλά σιτάρι για τις 
ανάγκες του στρατοπέδου και να συνεννοείται με τον αρχηγό των Πελοποννησι-
ακών αρμάτων Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Βασικό όμως πρόβλημα για την στρατο-
λογία ήταν η έλλειψη εφοδίων, για τα οποία δεν έλαβε την απαιτουμένη μέριμνα η 
Διοίκηση.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης2452 στις 29 Απριλίου πρότεινε στη Διοικητική Επι-
τροπή να παραιτηθεί ο ίδιος από μέλος αυτής, για να πάει στη Μάνη, προκειμένου 
να συμβάλει στην κινητοποίηση του λαού. Ανέφερε ακόμη ότι: «...Το περισσότερον 
μέρος του εκεί λαού, ευθύς οπού ήκουσεν την θλιβεράν έκπτωσιν του Μεσολογγίου, 
συνέλαβε φρόνημα πολλά διαφορετικόν κ’ επιζήμιον ως προς τον γενικόν σκοπόν της 
πατρίδος. Και ήρχισε να ζητή μέσα φυγής. Πολλοί δε άλλοι συναισθανόμενοι το βάρος 
του κινδύνου, προθυμοποιούνται να κινηθώσι πανστρατιά κατά του εχθρού...». Εάν η 
παραίτησή του δεν θα γινόταν δεκτή, πρότεινε να αντικατασταθεί στη Δ. Επιτροπή 
με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, αλλά οι προτάσεις του δεν έγιναν δεκτές. 

Στη Μάνη2453 συγκροτήθηκε η «Εφορία της Σπάρτης» με έδρα την Καρδαμύλη, 
την οποία αποτελούσαν ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, ο Διονύσιος Μούρτζι-
νος, ο Νικολάκης Χρηστέας, ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, ο Πανάγος Κυ-
βέλος και ο Παναγιώτης Ντουράκης. Πρόσθετο μέλος ήταν ο Παναγιώτης Χρ. Κα-
πετανάκης και συμμετείχε, όταν η συνεδρίαση γινόταν στις Κιτριές ή το Αρμυρό. 
Μετά τη μάχη της Βέργας ορίστηκε μέλος της Εφορείας και ο Ιωάννης Κ. Ροδί-
της-Μαυρομιχάλης και ο καπ. Γεωργάκης Αντ. Γρηγοράκης. Τότε διορίστηκε και 
τριμελής επιτροπή2454, για να έρχεται σε επαφή με τους φιλογενείς του εξωτερικού, 
που θα ήθελαν να βοηθήσουν με τρόφιμα και πυρομαχικά τους Μανιάτες και μέλη 
της ορίστηκαν ο Ιωάκωβος Κορνήλιος, ο αρχιδιάκονος Ιωακείμ Κωνσταντάς και ο 
Κωνσταντίνος Π. Τζίτζης.

Το ηθικό των Ελλήνων σε άλλες επαρχίες ήταν πεσμένο. Επιστρέφοντας οι Αι-
γύπτιοι από το Μεσολόγγι, ένα μέρος αυτών εισέβαλε στη Λακεδαίμονα και στις 

2451. Σε επιστολή της 7 Μαΐου 1826 του Μαυροκορδάτου προς το Γεώργιο Κουντουριώτη σημειώ-
νεται: «…Ο Μπέγης (Πετρόμπεης) έδωσε την παραίτησίν του, δυσαρεστημένος διότι δεν ήθελον  να διορί-
σουν τον αδελφόν του Κατσή αρχηγόν της Σπάρτης· τον εδιώρισαν, μ’ όλον ότι ήσαν βέβαιοι ότι τούτο θέλει 
ψυχράνει τον Μούρτζινον…». Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Ζ΄, σ. 101.

2452. ΓΑ Κ,  Διοικ. Επιτρ., φάκ. 176, έγγρ. 016 της 29 Απριλίου 1826. ΓΑ Κ,  Διοικ. Επιτρ., φάκ 179, 
έγγρ. 109 και φάκ. 180, έγγρ. 015 της 10 Μαΐου 1826. 

2453. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, Αθήναι 1961, σ. 68.
2454. ΓΑ Κ,  Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Εσωτ., φάκ. 57, έγγρ. 146 της 8 Ιουλίου 1826.
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18 Μαΐου ο Γεώργιος Γιατράκος2455 ανέφερε στη Διοίκηση: «…απερνώντας πλησίον 
του χωρίου Αγιάννης2456, τους εκτυπήσαμε μερικά ντουφέκια, και άφησαν δύο άλογα 
φορτωμένα από το φόβο τους, ώστε ούτε εις το χωρίον Αγιάννης δεν εμβήκαν, τι το 
όφελος όμως οπού ο λαός εκυριεύθη από δειλίαν και δεν στέκουν ούτε μακρόθεν με 
το μάτι να ιδούν Τούρκον, αλλά με την ακοήν φεύγουν…».

Τα πιθανά σχέδια του Ιμπραήμ για τη Μάνη

Μετά το θρίαμβο του Ιμπταήμ στο Μεσολόγγι και την επιστροφή του στα Μεσ-
σηνιακά φρούρια χωρίς να συνατήσει οργανωμένη ελληνική αντίσταση, δεν του 
έμενε παρά να εξουδετερώσει τη Μάνη, που εκτός από όλα τα άλλα αποτελούσε 
και το καταφύγιο χιλιάδων κατοίκων του Μοριά. Η υποταγή των Μανιατών θα 
αποτελούσε τον θανάσιμο τραυματισμό της Ελληνικής Επανάστασης.

Όταν ο Ιμπραήμ το Φεβρουάριο του 1825 αποβιβάστηκε στην Πελοπόννη-
σο είχε σκοπό κάνοντας επίδειξη της δύναμής του να παρασύρει τους Έλληνες σε 
παράδοση των όπλων. Παράλληλα είχε αποφασίσει να ανταλλάξει τον πληθυσμό 
του Μοριά με φελάχους της Αιγύπτου, ώστε να πάψει ο ελληνισμός να ενοχλεί την 
Οθωμανική Πύλη με επαναστατικά κινήμαυα. 

Από τις πληροφορίες που είχε ο Ιμπραήμ για τη μαχητική ικανότητα κάθε περι-
οχής του Μοριά, γνώριζε ότι η Μάνη ήθελε μεγάλη προσοχή, διότι ο λαός της ήταν 
εμπειροπόλεμος και ο τόπος στον οποίο κατοικούσε ήταν προσφορος για άμυνα. 

Δεν θέλησε όταν εγκαταλείφθηκε η Καλαμάτα να εισχωρήσει στη Μάνη, γιατί 
προφανώς θα άφηνε ανέπαφο ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού στρατεύματος να 
τον εγκλωβίσει στην κακοτράχαλη Μάνη, όταν μάλιστα υπήρχε ακμαίο το ναυτικό 
των επαναστατών. Ο λυσιτελέστερος τρόπος για τους Αιγύπτιους επιδρομείς αντι-
μετώπισης των Μανιατών ήταν η συμφωνία για την παράδοση του οπλισμού τους 
και το προσκύνημα, προσφέροντάς τους ακόμη και προνόμια, όπως γινόταν στο 
παρελθόν.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου ο Ιμπραήμ ήταν πολύ εύκολος για συνδιαλλαγή, 
όταν οι Έλληνες έδειχναν προθυμία να παραδώσουν τα όπλα, όπως έγινε στο Πα-
λαιόκατρο (Ναυαρίνο) και το Νεόκαστρο (κάστρο της Πύλου). Αντίθετα σε αυτούς 
που τον ξαναπολεμούσαν ήταν εκδικητικός. Όπως αναφέρεται στο Μανιάκι ακρω-
τηρίασε όσους αναγνώρισε ότι είχαν πάρει μέρος και στο παρελθόν σε πόλεμο ενα-
ντίον του και είχαν τότε παραδώσει τα όπλα.

Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ήθελε πρώτα να σαρώσει με την καταστροφική 
του πορεία το Μοριά για να πείσει τους Έλληνες να αφοπλισθούν. Τότε αναγκαστι-
κά θα ακολουθούσαν και οι Μανιάτες.

2455. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. 20 της 18 Μαΐου 1825. 
2456. Άγιος Ιωάννης είναι χωριό της Λακεδαίμονος Ν.Α. από το Μυστρά και το Παρόρι στην οδό 

προς το Ξεροκάμπι.
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Με την κράτηση του Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, που έγινε παρά τις συμφωνίες 
στην παράδοση του Νεοκάστρου, προσπάθησε ο Ιμπραήμ, προσφέροντας σημα-
ντικά ανταλλάγματα στην οικογένειά του, να πείσει τον Γιωργάκη και δι’ αυτού 
τους Μανιάτες να παραδώσουν τα όπλα και να προσκυνήσουν.

Μετά την κατάληψη της Καλαμάτας ο Ιμπραήμ έκανε τη θριαμβευτική του πο-
ρεία στο Μοριά, καταστρέφοντας τα πάντα για να πείσει τους Έλληνες ότι μοναδι-
κή τους διέξοδος ήταν να προσκυνήσουν και να αφοπλισθούν για να σωθούν. 

Κέρδισε τη μάχη της Τραμπάλας, παρέλαβε την Τριπολιτσά, που είχαν εγκατα-
λείψει οι Έλληνες και κατέβηκε στην Αργολίδα. Έχασε τη μάχη στους Μύλους της 
Λέρνης, αλλά δεν επέμεινε, ούτε θέλησε να πολιορκήσει το Ναύπλιο, που θα απαι-
τούσε χρόνο και θα έδινε την ευκαιρία στα ελληνικά στρατεύματα να οργανωθούν 
και να τον πολεμήσουν. Προτίμησε να  σαρώσει τον υπόλοιπο Μοριά να διαλύσει 
κάθε ελληνικό στράτευμα για να απογοητεύσει τους Έλληνες.

Το χειμώνα πολιόρκησε το Μεσολόγγι, και όταν στις 10 Απριλίου 1826 έγινε η 
ηρωική έξοδος, γύρισε στα κάστρα της Μεσσηνίας και από εκεί θέλησε να επιβλη-
θεί στους Μανιάτες. Αφού απογοητεύθηκε ότι μπορούσε να τους πείσει να προ-
σκυνήσουν εθελοντικά, θα το πετύχαινε με την ισχύ των όπλων του. Να καταλάβει 
όλη τη Μάνη θα ήταν δύσκολο. Προτίμησε να ενεργήσει μια εισβολή από το Αλμυ-
ρό και παράλληλα απόβαση στο Διρό με προφανή σκοπό να βαδίσει το σώμα αυτό 
προς το Γύθειο, ώστε να διαιρέσει τη Μάνη στα δύο και αφού τους αιφνιδιάσει, να 
τους πείσει να υποκύψουν.

Ένας επίμονος πόλεμος στη Μάνη, χωρίς υπεροπλία στη θαλάσσια δύναμη, 
ήταν πολύ επίκίνδυνος για το στρατό του και τέτοια παράτολμη επιχείρηση δεν θα 
έκανε, έχοντας κοντά του και εμπειροπόλεμους Ευρωπαίους συμβούλους.

Αφού το σχέδιο Βέργα-Διρό απέτυχε, την ίδια χρονιά προσπάθησε να εισχωρή-
σει στη Μάνη από την ανατολική πλευρά. Δεν ήθελε να έχει όλους τους Μανιάτες 
απέναντί του και προσπάθησε να χωρήση τη Μάνη στα δύο. Και πάλι  ο Ιμπραήμ 
επεδίωξε τη διαίρεση της Μάνης με την πορεία του στην ανατολική πλευρά. Προ-
σπάθησε πρώτα να εισχωρήσει από την Κακή Σκάλα στην Καρδαμύλη, δεύτερη 
επιχείρηση ήταν η προσπάθεια προώθησής του από τον Πασσαβά και τρίτη από 
τον Πολυάραβο.

Η Μάνη αποδείχτηκε σε όλες τις περιπτώσεις ακατανίκητη, ώστε ο Ιμπραήμ 
δεν αποτόλμησε στο μέλλον να την χτυπήσει και πάλι. Εδώ κρατήθηκε ψηλά το λά-
βαρο της λευτεριάς των Ελλήνων, μέχρι να αποφασίσουν τον επόμενο χρόνο οι βα-
σιλείς των ευρωπαϊκών κρατών να επέμβουν, για να σταματήσουν την μακρόχρονη 
κι ατελείωτη μάταιη αιματοχυσία της Ελληνικής Επανάστασης.

 Αν η Μάνη το 1826 υπέκυπτε στη δύναμη του Ιμπραήμ, η ελληνική Επανάστα-
ση θα είχε λείξει και ο ελληνισμός του Μοριά θα διασκορπίζονταν στην απέραντη 
Οθωμανική αυτοκρατορία και θα χάνονταν οριστικά κάθε όνειρο εθνικής παλιγγε-
νεσίας. 
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Το Αλμυρό και τα οχυρωματικά του έργα

Το Αλμυρό2457 αποτελούσε ανέκαθεν την πύλη εισόδου της δυτικής Μάνης. Στην 
ιστορία τού τόπου, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την επανάσταση του 1821, 
αναφέρονται κατά καιρούς ευάριθμες πολεμικές συγκρούσεις. Στα ένδοξα χρόνια 
της εθνικής παλιγγενεσίας το Αλμυρό ήταν ένας μικρός οικισμός με λίγα σπίτια, 
τα οποία ανήκαν κυρίως στην οικογένεια Καπετανάκη, που ήταν απλωμένη από τα 
Γιαννιτσάνικα, το Αλμυρό, τους Μύλους, τις Μαντίνειες και την Τρικότσοβα, όπου 
και το μικρό κάστρο Πετροβούνι. Στο Αλμυρό ήταν ακόμη και ελάχιστα καταστή-
ματα, προοριζόμενα να εφοδιάζουν τα πλοία, τα οποία άραζαν εκεί, όταν στον Μεσ-
σηνιακό κόλπο επικρατούσαν νότιοι άνεμοι και η θάλασσα μπροστά στην Καλαμάτα 
ήταν πολύ ταραγμένη και ακατάλληλη για λιμενισμό πλοίων. Να σημειωθεί όμως ότι 
το Αλμυρό2458 στα χρόνια του Ιμπραήμ 1825-8 είχε κατοικηθεί από πολλούς πρόσφυ-
γες κυρίως από τη Μεσσηνία και ήταν το εμπορικό κέντρο της ΝΔ Πελοποννήσου. 
Το Αλμυρό αναφέρεται και σαν το λιμάνι (ή σκάλα) της Σέλιτσας2459.

Από τη γωνία του κόλπου, όπου είναι το εκκλησάκι της Αγίας Σιών, μέχρι τη 
Βέργα η απόσταση είναι περίπου δύο χιλιόμετρα και μετά από 700 ακόμη μέτρα, 
από τον τότε υπάρχοντα δρόμο, έφθανε ο οδοιπόρος στον μεγάλο χείμαρρο του 
Αλμυρού που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο Messenian bay. Ανατολικά υψώνεται 
απότομα το βουνό της Σέλιτσας ή Καλάθιο όρος το οποίο αποκλείει τη διάβαση 
και δυτικά βρέχεται από τη θάλασσα του Μεσσηνιακού κόλπου, αφήνουν δε με-
ταξύ τους στενή λωρίδα επίπεδης γης με ελαφρά κλίση προς τη θάλασσα πλάτους 
μερικών εκατοντάδων μέτρων, η οποία διακόπτεται από χειμάρρους, τα ρυάκια των 
οποίων δεν επιτρέπουν την ανεμπόδιστη διάβαση μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Το 
έδαφος είναι σχετικά ομαλό, αλλά η περιοχή τότε διέθετε μονοπάτια και όχι δρό-
μους κατάλληλους να περάσουν με ευκολία χιλιάδες στρατιωτών. Πολλές από τις 
παρακείμενες του δρόμου εκτάσεις ήταν λόγκοι ή χωράφια με ελαιόδεντρα και 
αυτά δυσχέραιναν την προώθηση συντεταγμένων στρατιωτών ή την επέλαση ιππι-
κού. Ο γύρω τόπος είχε πηγές υφάλμυρου νερού, το οποίο στην καλοκαιρινή κάψα 
ήταν ακατάλληλο για να μετριάσουν τη δίψα τους οι καταπονημένοι στρατιώτες 
και τα άλογά τους. 

Στο ριζοβούνι της Σέλιτσας και Β.Δ. από τη θέση Καστράκι, δηλαδή στην ανα-
τολική απόληξη της Βέργας, ήταν τα Σελιτσάνικα Καλύβια, διότι σε εκείνα τα χρό-
νια δεν είχαν κτισθεί ακόμη σπίτια στην Κάτω Σέλιτσα (Κάτω Βέργα), η οποία κα-
τοικήθηκε στα χρόνια του Όθωνα. Από τα προεπαναστατικά χρόνια υπήρχαν εκεί 
πυργόσπιτα για να ελέγχουν τη διάβαση. 

2457. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Το Αλμυρόν και η ιστορία του, εις Διον. Γ. Βογοπούλου, Μεσσηνιακόν Ημε-
ρολόγιον, τόμ. Β΄, 1951, σ. 103. Γ. Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η, Κλέφτες του Μοριά,, Ετ. Ελλην. εκδ., σ. 107. Σ τ. 
Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Ο Γέρο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης, Λακωνικαί Σπουδαί 8(1986)402 κ.ε.

2458. H. P o s t, A visit to Greece and Constantinople in the year 1827-1828, N. Y. 1830, σ. 70.
2459. Π ο υ κ ε β ί λ, Ταξίδι στο Μοριά, έκδ. Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1980, σ. 195.
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Ο παλαιός δρόμος από το εκκλησάκι της Αγίας Σιών προς το εσωτερικό της 
Μάνης δεν ακολουθούσε την σημερινή αμαξιτή παραλιακή οδό, αλλά περνούσε 
ανατολικότερα, περίπου 200 μέτρα από τη θάλασσα. Μετά το χείμαρρο της Βέρ-
γας, ακόμη 200 μέτρα ανατολικότερα του δρόμου, υπήρχε ένας μικρός ναός, όπως 
αναφέρεται το 1805 από τον Άγγλο περιηγητή W. Gell.

Νοτιότερα από τη Βέργα υπάρχει σήμερα συστάδα ευκαλύπτων και πηγή υφάλ-
μυρου νερού. Στα χρόνια της επανάστασης στο μέρος αυτό εισχωρούσε η θάλασσα 
και λιμενίζονταν εκεί πλοία. Με την κατασκευή της αμαξιτής οδού άλλαξε η εικόνα 
του τόπου. Ο δρόμος προς το εσωτερικό της Μάνης περνούσε από τις ρίζες του 
λόφου και άφηνε δυτικά το λιμανάκι. Ένα λατομείο, που είχε λειτουργήσει μεταγε-
νέστερα εκεί, έχει μεταβάλλει το τοπίο.

Το 1805 ο φιλότουρκος Άγγλος περιηγητής William Gell2460 πηγαίνοντας στις 
Κιτριές πέρασε από το Αρμυρό, εκεί που σήμερα είναι το ξενοδοχείο Messenian bay, 
και μας άφησε πληροφορίες για την περιοχή. Ο δρόμος περνούσε περίπου 100 μέ-
τρα από τη θάλασσα ανάμεσα από δύο πύργους, από τους οποίους ο ανατολικός 
είχε στρογγυλή βάση (βενετσάνικη τεχνοτροπία), που είναι γνωστός με το όνομα 
κοκκινόπυργος και σώζονται μέχρι σήμερα τα υπολείμματά του. Αντίθετα δεν υπάρ-
χει ο δυτικός πύργος που ήταν χτισμένος σε τετράγωνη βάση και χαρακτηρίστηκε 
από τον περιηγητή σαν μεταγενέστερος του ανατολικού. Οι παλαιότεροι θυμούνταν 
εκεί έναν γκρεμισμένο πύργο με τετράγωνη βάση και ανέφεραν ότι ονομαζόταν Κα-
γκελαρία. Έλεγαν ακόμη ότι οι γείτονες πήραν τις πέτρες του για να χτίσουν τα δικά 
τους σπίτια. Περιγράφοντας ο Gell τον τόπο ανέφερε ότι περνώντας το μεγάλο χεί-
μαρρο του Αλμυρού (όπου το Messenian bay), τον οποίο μερικοί ονομάζουν Κακό 
Λαγκάδι, παρατήρησε ότι στη νότια όχθη του χειμάρρου υπήρχε αμυντικό τείχος ξε-
ρολιθιά, του οποίου σήμερα δεν υπάρχουν απομεινάρια2461. Θα μπορούσαμε να υπο-
θέσουμε ότι τον Μάιο του 1825 που ο Ιμπραήμ κατέλαβε την Καλαμάτα και προχώ-
ρησε μέχρι τις Κιτριές καταστρέφοντας όλες τις οχυρές θέσεις και καίγοντας τους 
Μύλους και τα σπίτια, θα κατεδάφισε και αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου φαινόταν απειλητικός ο 
κίνδυνος προσβολής της Μάνης από το στρατό του Ιμπραήμ, όταν μια μέρα θα 
επέστρεφε στα Μεσσηνιακά φρούρια. Στη διάρκεια της απουσίας του κατασκευ-
άστηκε νέο τείχος ξερολιθιά σε παρακείμενο χείμαρρο, βόρεια του μεγάλου ξερο-

2460. W i l l i a m  G e l l, Narrative of a journey in the Morea, London 1823, σ. 254-5. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, 
Itinerary of the Morea being a descriptive of the routes of that Peninsula, London 1817, σ. 67-8. Σ ο -
φ ί α ς Κ α π ε τ α ν ά κ η, Περιγραφή της διαδρομής Καλαμάτας-Κιτριών από τον W. Gell, Λακωνικαί 
Σπουδαί 10(1990)507-9 και 514-5.

2461. Επειδή δεν υπάρχουν απομεινάρια της ξερολιθιάς του παλαιού τείχους στη ρεματιά του Αλμυ-
ρού, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατά την κατασκευή του τείχους της Βέργας, μεταφέρθηκαν οι πέτρες εκεί. 
Δεν αποκλείεται όμως οι πέτρες να αφαιρέθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν ο Γεώργιος Σπανέας 
εκχέρσωνε τις λεγόμενες περιβόλες (μεταξύ Αλμυρού και Μύλων) για να φτιάξει τα αρμάκια. Σ τ. Κ α -
π ε τ α ν ά κ η, οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σ. 573.  
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πόταμου του Αλμυρού, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από τον τότε υπάρχοντα 
δρόμο. Ο νέος οχυρωμένος χείμαρρος ήταν μεν μικρότερος σε πλάτος και βάθος 
του προηγούμενου, αλλά είχε πολύ απότομες όχθες που τον καθιστούσαν και αυ-
τόν αδιάβατο σε όλο το μήκος του εκτός από το παραλιακό τμήμα που έλειπε η 
χαράδρα. Εκεί ήταν το πιο ευπαθές σημείο του τείχους.

Όπως μέτρησε την απόσταση ο Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης, από τη θάλασσα 
μέχρι το βουνό το τείχος είχε μήκος περίπου 900 μέτρα. Το ύψος του τώρα είναι 
1.60 έως 2 μέτρα και το πλάτος του 70-80 εκατοστά2462. Στην κορυφή του τείχους 
ήταν πολεμίστρες, σε απόσταση περίπου ένα μέτρο η μια από την άλλη, για να 
προστατεύονται πίσω απ’ αυτές οι υπερασπιστές του. Να σημειωθεί ότι τα ευρή-
ματα αυτά είναι από τη Βέργα όπως κατασκευάστηκε το 1935 από τη Λέσχη Λακώ-
νων της Αθήνας. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ξερολιθιά της Βέργας.

Το πλάτος τού χειμάρρου κυμαίνεται από οκτώ με δέκα μέτρα και το βάθος 
τέσσερα μέτρα και με τις απότομες όχθες του δεν άφηνε διαβάσεις σε εχθρική ει-
σβολή. Παράλληλα ήταν βραχύτερος ο χείμαρρος της Βέργας από το παλαιότερο 
τείχος και μπορούσε να φυλάσσεται με μικρότερο αριθμό πολεμιστών. Την εποχή 
της επανάστασης η απόληξη του χειμάρρου της Βέργας δεν ήταν εκεί που τη βλέ-
πουμε τώρα. Από το σημείο που είναι το μνημείο, η κοίτη έκανε μικρή απόκλιση 
προς τα βορειοδυτικά, άφηνε την οικία Μασουρίδη νότια και η εκβολή της είχε 
απόσταση περίπου πενήντα μέτρα από τη σημερινή κοίτη.

Η οχύρωση άρχιζε από τη θάλασσα, εκεί που ήταν τα σπίτια των Καπετανάκη-
δων, τα οποία παρατήρησε ο Θ. Κολοκοτρώνης στα τέλη Μαΐου του 1826 και απο-
τελούσαν το σημαντικότερο τμήμα της αμυντικής γραμμής του Αλμυρού. Το τείχος 
ακολουθώντας τον χείμαρρο έφθανε σε ένα ύψωμα, που φέρει το όνομα Καστράκι 
και βρίσκεται στο ριζοβούνι. Το βουνό είναι απότομο αφήνοντας πριν από το οχύ-
ρωμα μια διάβαση προς το χωριό Σέλιτσα (τώρα ονομάζεται Άνω Βέργα) η οποία 
προστατευόταν από πυργόσπιτα εκεί που τώρα είναι η Κάτω Βέργα.

Για τον οδοιπόρο που ήθελε να πάει στο εσωτερικό της Μάνης, χωρίς να περά-
σει από το Αλμυρό, υπήρχε ακόμη ένα μονοπάτι, το οποίο οδηγούσε στο μοναστή-
ρι της Αγίας Τριάδας και από εκεί στην Πάνω Σέλιτσα και κατόπιν κατέβαινε στα 
Σωτηριάνικα. Παίρνοντας αυτό το δρόμο μπορούσε ο εχθρός να υπερκεράσει τα 
οχυρωματικά έργα του Αλμυρού.

Συγκρίνοντας τις δύο οχυρές θέσεις παρατηρούμε ότι και οι δύο προστα-
τεύονταν από χαράδρες, οι οποίες παρά τη διαφορά στο μέγεθός τους ήταν και 
οι δύο αδιάβατες για τους επιτιθέμενους. Η ευρισκόμενη δίπλα στο ξενοδοχείο 
Messenian bay πλεονεκτούσε διότι η χαράδρα έφτανε μέχρι την εκβολή του χει-
μάρρου στη θάλασσα και δεν άφηνε δίοδο σε εχθρική διείσδυση. Αντίθετα η αμυ-

2462. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η,  Βέργα, σύμβολο θάρρους και αντοχής, Ιθώμη, 6(1974)11. Αναδημοσίευση 
Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η,  Μελετήματα και άρθρα, Αθήναι 2012, σ. 81 Οι διαστάσεις της Βέργας που αναφέρο-
νται στη συνέχεια, όπως και τα σχεδιαγράμματα, είναι από τις εργασίες του Κ. Λ. Κοτσώνη.
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ντική γραμμή της Βέργας άφηνε περίπου 40-50 μέτρα προς τη θάλασσα χωρίς την 
προστασία χαράδρας, αλλά, όπως αναφέρθηκε, ήταν βραχύτερη και χρειαζόταν 
μικρότερο αριθμό υπερασπιστών. Το μειονέκτημα της Βέργας στην παραλιακή της 
πλευρά κάλυπταν τα σπίτια των Καπετανιάνων, τα οποία φαίνεται ότι χτίστηκαν 
για να εξασφαλίσουν την αμυντική της ολοκλήρωση.

Το νέο τείχος που χτίστηκε στο Αλμυρό και ονομάστηκε Βέργα, πριν από την 
ιστορική μάχη ήταν ξερολιθιά και σε αυτή κατατροπώθηκαν οι Αιγύπτιοι. Μετά τις 
μάχες που έγιναν στις 22-24 Ιουνίου 1826 τα δυτικότερα 200 μέτρα του τείχους, 
που ήταν κοντά στη θάλασσα, ξαναχτίστηκαν με ασβεστοκονίαμα, για να είναι αν-
θεκτικά σε προσβολή πυροβολικού ή από κανόνια του στόλου. Το υπόλοιπο τείχος, 
προς την ανατολή, έμεινε ξερολιθιά και χάθηκαν τα ίχνη του. 

Δεν γνωρίζουμε αν η αρχική ξερολιθιά της Βέργας είχε πολλές ομοιότητες με τη 
σημερινή της εικόνα. Το τείχος άραγε είχε το ίδιο πάχος ή ήταν μια από τις συνη-
θισμένες μανιάτικες μάντρες που ονομάζονται βέργες και τις βλέπουμε στα αγρο-
κτήματα να χωρίζουν τις ιδιοκτησίες. Για την άμυνα του τόπου, εκεί που το προ-
στάτευε η χαράδρα, αρκούσε ένας απλός μαντρότοιχος.

Το οχύρωμα του 1826 είχε δύο επισφαλή σημεία. Το ένα ήταν στο πέρασμα του 
δρόμου εκείνων των χρόνων, διακόσια μέτρα από τη θάλασσα, όπου οι όχθες του 
χειμάρρου είχαν κάπως εξομαλυνθεί, ώστε να είναι βατές. Γι’ αυτό στη νότια όχθη 
του χειμάρρου, δυτικά του δρόμου εκείνων των χρόνων, ήταν χτισμένος κυκλικός 
πύργος ενισχυτικός της Βέργας, για να εμποδίζει το πέρασμα των εχθρών. Είναι 
αδιευκρίνιστος ο χρόνος κατασκευής του, δηλαδή αν υπήρχε το 1826 και ανοικο-
δομήθηκε το 1935. Από τα απομεινάρια του φαίνεται ότι είχε ύψος τέσσερα μέτρα, 
εσωτερική διάμετρο έξι μέτρα και πάχος του τοίχου ένα μέτρο. Διακρίνονται τρία 
ανοίγματα για κανόνια και πολλές πολεμίστρες για ντουφέκια.

Το περισσότερο επισφαλές σημείο του τείχους ήταν στις εκβολές του χειμάρ-
ρου, που το έδαφος εκεί ήταν βατό σχεδόν επίπεδο και το υποστήριζε μια σειρά 
από τα πυργόσπιτα των Καπετανάκηδων. Πιθανώς στην εκβολή του χειμάρρου να 
είχε κατασκευαστεί τάφρος στην κοίτη του χειμάρρου, για να εμποδίζει το ομαδικό 
πέρασμα των εχθρών από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. 
Φαίνεται όμως ότι το τείχος είχε ενισχυθεί στο μέρος εκείνο με αντερείσματα, για 
να είναι ανθεκτικότερο στις βολές του πυροβολικού.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης2463 έγραψε στα απομνημονεύματά του: «...Όταν 
έλειπε ο Ιμπραΐμης εις το Μισολόγγι, οι Μανιάτες έφκιασαν εις τον Αρμυρό, όπου εί-
ναι των Καπετανιάνων2464 τα σπίτια, ένα ταμπούρι δυνατό από το πέλαγος έως εις τον 

2463. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 173.
2464. Τα πυργόσπιτα της οικογενείας Καπετανάκη ήταν στο δυτικό μέρος της Βέργας, στην παρα-

λία εκεί που τελείωνε η ρεματιά και το μέρος αυτό δεν είχε το αμυντικό πλεονέκτημα που παρείχε στην 
τοποθεσία η χαράδρα του χειμάρρου. Μπροστά στα Καπετανιάνικα πυργόσπιτα έγιναν οι πιο φονικές 
συγκρούσεις κατά τις μάχες της Βέργας, ιδιαίτερα στις 24 Ιουνίου. Το 1805 που πέρασε από εκεί ο  Άγγλος 
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Σχηματική παράσταση των σπιτιών της οικογενείας Καπετανάκη στο δυτικό άκρο της Βέργας.

Το δυτικό τμήμα της Βέργας με την παλαιά αναμνηστική στήλη.



642 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

βράχο, εκράτιε έως ένα μίλι...». Δεν είναι γνωστό αν τα σπίτια αυτά υπήρχαν και 
πριν από το 1825, που θα τα είχε κάψει ο Ιμπραήμ2465. Από διηγήσεις των παλαι-
οτέρων γνωρίζουμε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα τα 
σπίτια των Καπετανάκηδων ήταν γύρω από το σημερινό ξενοδοχείο Messenian bay. 
Γι’ αυτό υποθέτουμε ότι στο δυτικό άκρο της Βέργας, προς το μέρος της θάλασσας, 
χτίστηκαν από τους Καπετανάκηδες σπίτια ειδικά για να συμπληρώσουν την άμυ-
να του τόπου, εκεί που η χαράδρα έχανε το βάθος της και την αμυντική της αξία.

Την άποψη αυτή στηρίζουμε στο γεγονός ότι τα σπίτια των Καπετανάκηδων, 
όπως φαίνονται σε πίνακα της Γαλλικής Επιστημονικής Απστολής2466, που απει-
κονίζει τους Δολούς και στο βάθος, (σημειώνεται κάτω από την εικόνα Αλμυρό), 
διακρίνεται το λιμάνι του Αλμυρού με αραγμένα πλοία και πίσω απ’ αυτά μια σειρά 
από οικήματα. Τα σπίτια ή μάλλον οι πύργοι και τα πυργόσπιτα φαίνεται να ήταν 
χτισμένα το ένα κοντά στο επόμενο σε μια σειρά παράλληλη με την κοίτη του χεί-
μαρρου της Βέργας. Τα σπίτια των Καπετανάκηδων συμπλήρωναν αποτελεσματικά 
την αμυντική ικανότητα της Βέργας σε ένα σημείο που η ξερολιθιά δεν θα αρκούσε 
χωρίς την προστασία της ρεματιάς.

Στην περιγραφή του Η. Post2467 φαίνεται ότι το σπίτι του Παναγιώτη Γιαν-
νέα-Καπετανάκη στο Αλμυρό ήταν μια χοντροκομμένη κατασκευή (rude illcon-
structed mansion), που δείχνει βιασύνη και προχειρότητα.

Ο Διονύσιος Κόκκινος2468, αναφερόμενος στην αξιολόγηση των αμυντικών έργων 
του παραθαλασσίου τμήματος της Βέργας, γράφει: «…Αν παρεβιάζετο το σημείον τούτο 
όλη η γραμμή στη Βέργα θα διεσείετο και θα ανετρέπετο, διότι οι αμυνόμενοι μέχρι των 
ορεινών προσβάσεων αν έμεναν εις τας θέσεις των θα εβάλλοντο εκ των νώτων…».

Από προφορική παράδοση2469 γνωρίζουμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα στο ση-
μείο του σημερινού μνημείου της Βέργας βρίσκονταν ακόμη τα απομεινάρια ενός 

περιηγητής William Gell δεν υπήρχαν και γι’ αυτό δεν φαίνονται σε σχέδιό του της περιοχής (W i l l i a m 
G e l l , Narrative of a journey in the Morea, London 1823, σ. 256 και Σ ο φ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Περιγρα-
φή της διαδρομής Καλαμάτας – Κιτριών από τον W. Gell, ό.π., σ. 504 –θέση 11-, 507-8). 

2465. Ο Σταυριανός Καπετανάκης και ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καοετανάκης σε αναφορές τους γρά-
φουν ότι το 1825 ο Ιμπραήμ τους έκαψε τα σπίτια τους στο Αλμυρό. ΓΑ Κ, Μικρ. Συλλ., Κ 96, έκθεση 
εκδουλεύσεων Σταυριανού Καπετανάκη. ΓΑ Κ, Εκτ., φάκ. 193, έγγρ. 110 της 25 Οκτωβρίου 1825. ΓΑ Κ, 
Εκτ., φάκ. 148, έγγρ. 023 της 24 Δεκεμβρίου 1825

2466. Στο παρελθόν είχε γίνει σύγχυση μεταξύ των πύργων των Μύλων και των πύργων της Βέργας 
που ανήκαν όλοι στην οικογένεια Καπετανάκη. Στην εικόνα της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής ση-
μειώνεται από κάτω ότι πρόκειται για το Αλμυρό και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ακόμη στους Μύλους 
υπήρχαν δύο μόνο πύργοι, ενώ στη Βέργα μια σειρά από πυργόσπιτα και έναν πύργο, όπως φαίνεται στις 
εικόνες.

2467. H. Post, A visit to Greece and Constantinople in the year 1827-8, N. T. 1830, σ. 78-9.
2468. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. Ι΄, σ. 153.
2469. Η πληροφορία προέρχεται από την αδελφή τού πατέρα μου, Κοκώνα Κλ. Καπετανάκη, που 

την άκουσε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν της έδειξε τα απομεινάρια του πύργου η γιαγιά της Σταυριανή 
Νικ. Καπετανάκη, της οποίας ο σύζυγος ήταν αδελφός του Σταυριανού.
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πύργου που ανήκε στο Σταυριανό Καπετανάκη, τον οποίο ονόμαζαν φυλακή, δηλα-
δή φυλάκιο. Πράγματι στην εικόνα της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής φαί-
νεται ότι το κτίσμα που αντιστοιχεί στη θέση του μνημείου είναι πολύ υψηλότερο 
από τα γύρω και από εκεί παρατηρούσαν την τυχόν εμφάνιση των εχθρών.

Από το 1903 ένα πωλητήριο έγγραφο οικοπέδου «κείμενον κατά την επαρχίαν Οι-
τύλου του Δήμου Αβίας το χωρίον Αλμυρός κατά την θέσιν στρατών Βέργας», που συ-
νοδεύεται και από τοπογραφικό διάγραμμα του 1897, στο οποίο σημειώνεται μέσα σε 
κύκλο η θέση Καζάρμα2470 (στρατώνας) στο σημείο όπου άλλοτε υψωνόταν ένα μεγά-
λο πυργόσπιτο. Στην απεικόνιση των Δολών από την Γαλλική Επιστημονική Αποστο-
λή, όπου διακρίνονται τα σπίτια των Καπετανάκηδων, δυτικότερα από τον πύργο του 
Σταυριανού, προς τη θάλασσα, φαίνεται ένα μεγάλο οικοδόμημα στη θέση της σημε-
ρινής οικίας Μασουρίδη, που ήταν ο στρατώνας ή καζάρμα της Βέργας.

Στις 26 Μαΐου 1826 ημέρα Τετάρτη, που επισκέφθηκε ο Θ. Κολοκοτρώνης το 
Αρμυρό, βρήκε έτοιμο το τείχος. Παράλληλα ο γραμματικός του, ο Μιχ. Οικονό-
μου2471, αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι κατά την επιστροφή τους από το Μεσολόγγι χτύ-
πησαν τους Μανιάτες στη Βέργα και επειδή βρήκαν αντίσταση δεν επέμειναν. Επο-
μένως είναι περιττό να αναζητούμε επιχειρήματα ή ενδείξεις ότι η Βέργα χτίστηκε 
δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη μάχη. Εκείνο το οποίο μπορεί να έγινε, είναι ότι 
κάθε μαχητής που πήρε τη θέση του στο τείχος να ύψωσε κατά τι την ξερολιθιά ή 
να βελτίωσε την πολεμίστρα από την οποία θα αγωνιζόταν. 

Το τείχος αυτό ονομάστηκε «Βέργα» και για την προέλευση του ονόματος δεν 
υπάρχει ομοφωνία. Η πιο απλοϊκή εξήγηση είναι ότι μοιάζει με βέργα (βίτσα). 
Αναφέρεται ότι στη Μέσα Μάνη τις ξερολιθιές που χωρίζουν τις ιδιοκτησίες τις 
καλούν βέργες. Ακόμη αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι ένα φρούριο αποτελείται από 
την ακρόπολη και το μακρύ τείχος, που περικλείει την πόλη, το οποίο καλείται και 
αυτό βέργα, θεωρούμε ότι ίσως λύει το πρόβλημα. Ένα τείχος με πολεμίστρες που 
μοιάζει με τείχος φρουρίου, όπως ίσως φάνταζε η ξερολιθιά του Αρμυρού, ήταν 
επόμενο να ονομαστεί Βέργα2472.  

2470. Β ι ρ γ. Α λ μ π ά ν η, ό.π., σ. 319-320, χωρίς να αναφέρει την πηγή της πληροφορίας. Φωτοτυ-
πία του σχεδίου του εργοδηγού Α. Αφεντάκη κατέχει η Κάτια Σταύρ. Κοτσώνη-Μασουρίδου, εγγονή του 
Πούλου Κοτσώνη, ο οποίος το 1931 αγόρασε το οικόπεδο και οικοδόμησε το ελαιουργικό εργοστάσιό 
του. Τώρα εκεί λειτουργεί το κέντρο «Αλέκτωρ». Στον περίβολο της οικίας Μασουρίδη υπάρχουν τα 
απομεινάρια στέρνας, από την οποία κατά την παράδοση υδρεύονταν οι φύλακες της Βέργας. 

2471. Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 148: «…Και τότε μεν μικρόν προσέβαλεν τους εις Βέργαν, 
αλλά δεν επέμεινεν…». 

2472. Π ά π υ ρ ο ς, Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, τόμ. 2, σ. 295, όπου για τη λέξη Βέργα μεταξύ των 
άλλων, ίσως ανορθόγραφα, γράφει: «τοίχος με πολεμίστρες ή τοίχος φρουρίου». Στα απομνημονεύματα 
του Μακρυγιάννη, σχετικά με την πολιορκία του Νεοκάστρου, σημειώνεται: «...Εμείς οι δυστυχισμένοι 
οληνύχτα δυναμώναμε τη βέργα, οπού ήταν αδύνατη...» και εξηγείται η λέξη βέργα: «Το μακρόν τείχος 
κατ’ αντίθεσιν προς την ακρόπολιν (Ιτσκαλέ)». Ι ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η, Απομνημονεύματα, έκδ. Ιστορική 
έρευνα, σ. 157 (Κεφάλαιο έβδομο, παράγραφος: «Λυσσώδης κατά του Νεοκάστρου επίθεσις»).
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Ο Κ. Λ. Κοτσώνης2473 χαρακτηρίζει τη Βέργα με τα ακόλουθα λόγια: «...η Βέργα 
αθέατη από μακρυά με σιγουρεμένα τα πλευρά της καθώς στηρίζονται στη θάλασσα 
και στο Καστράκι, με τη χαράδρα να χάσκει αδιάβατη μπροστά της και το έδαφος πιο 
πέρα να απλώνεται «ταψί», ήταν δυναμάρι ατράνταχτο για την άμυνα της Μάνης».

Όπως αναφέρθηκε, μετά τις μάχες της 22-24 Ιουνίου 1826 στα 200 μέτρα της 
προς την πλευρά της θάλασσας, χτίστηκε πάλι με ασβεστοκονίαμα, ίσως να έγινε 
και πλατύτερη και ισχυρότερη για να είναι ανθεκτική και στην προσβολή με κα-
νόνια από την ξηρά ή τη θάλασσα. Όταν ξαναχτιζόταν η Βέργα ήταν εκεί συγκε-
ντρωμένοι πολλοί Μανιάτες, ίσως τότε να ανέπτυξαν πολλοί πρωτοβουλία, όπως ο 
Μούρτζινος, και τότε ίσως έγινε γενικότερη προσφορά εργασίας, αν και ζητήθηκαν 
χρήματα από τη Ζάκυνθο, όπως θα δούμε αργότερα. Το 1926 που έγινε για πρώ-
τη φορά γιορτή με την επέτειο των εκατό χρόνων από τη μάχη, υπήρχαν μόνο λι-
γοστά απομεινάρια του τείχους2474. Δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν φωτογραφίες από 
τα απομεινάρια της Βέργας. Την επόμενη δεκαετία, το 1935, χτίστηκε το τείχος που 
βλέπουμε τώρα με την οικονομική συνδρομή της Λέσχης των Λακώνων της Αθήνας. 

Ποιός οικοδόμησε τη ξερολιθιά της Βέργας

Δεν είναι γνωστό ποιός υπέδειξε τη νέα θέση για το χτίσιμο της ξερολιθιάς, 
αλλά είναι φανερό ότι η θέση αυτή είχε σαφώς περισσότερα πλεονεκτήματα από 
το τείχος του 1805, υπό την προϋπόθεση ότι θα χτίζονταν τα σπίτια της οικογενεί-
ας Καπετανάκη. Ένα άλλο ερώτημα, που ακόμη δεν έχει λάβει οριστική απάντηση 
από τους ιστορικούς, είναι ποιός είχε αναλάβει την κατασκευή και το κόστος της 
ξερολιθιάς της Βέργας. Την κατασκευή διεκδικεί η οικογένεια Καπετανάκη, που 
είχε τότε την καπετανία του τόπου και δεν φαίνεται κανείς άλλος να ισχυρίστη-
κε ποτέ, ότι υπήρξε ο κατασκευαστής ή ο χρηματοδότης του έργου. Ούτε κανένας 
άλλος επικαλέστηκε στις εκδουλεύσεις του ότι είχε δώσει χρήματα ή είχε φροντί-
σει για την κατασκευή της Βέργας. Γεγονός είναι ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία του 
Θ. Κολοκοτρώνη, η Βέργα χτίστηκε όταν έλειπε ο Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι και τον 
καιρό εκείνο δεν υπήρχε συγκέντρωση στρατευμάτων στην περιοχή του Αρμυρού. 
Σκέψεις είχαν γίνει στο παρελθόν για οχύρωση του Αλμυρού, αλλά έγιναν πριν να 
πάει ο Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Κατά καιρούς λοιπόν ακούστηκε η πρόθεση οχύ-
ρωσης του Αλμυρού, αλλά δεν φαίνεται τα λόγια εκείνα να είχαν συνέχεια. Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης είχε επισκεφθεί το Αλμυρό στο τέλος Μαΐου 1826 και η μαρτυρία 
του φαίνεται αξιόπιστη.

2473. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Βέργα σύμβολο θάρρους και αντοχής ό.π., Ιθώμη σ. 12. και τ ο υ  ι δ ί ο υ, 
Μελετήματα και άρθρα, ό.π., σ. 81.

2474. Β ι ρ γ. Α λ μ π ά ν η, Το τείχος της Βέργας, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)325. Η εργασία αυτή 
δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την ξερολιθιά από τις επόμενες κατασκευές 
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Στις 22 Μαΐου του 1829 ο Σταυριανός Καπετανάκης2475 πήρε πιστοποιητικό από 
τους προκρίτους του Σταυροπηγίου για τη δράση του στη διάρκεια του απελευθε-
ρωτικού αγώνα και μεταξύ των άλλων αναφέρεται: «...απεδείχθη κτίτωρ μετά των 
άλλων της οικογενείας του της Βέργας του Αρμυρού, της οποίας η δύναμις μετά Θεόν 
έσωσε την πατρίδα μας και τους εν τη πατρίδι μας Πελοποννησίους και τους λοιπούς 
από τόσας εισβολάς και από τόσας δυνάμεις του Ιμπραήμπασα...».

Σε μια αναφορά από το 1832 του Χριστόδουλου Καπετανάκη2476 σημειώνεται: 
«...Εκτίσαμε οι Καπετανιάνοι τη Βέργα του Αλμυρού και εκαταθέσαμεν και τα τέσ-
σαρα λιθάρια τους μύλους, και ό,τι αλεστική την εξοδεύσαμε εις το στρατόπεδον της 
Βέργας και εξόχως κρέατα, παστόψαρα, ελαίας, έλαιον, κρασιά και την καταγραφήν αυ-
τών την έχει ο Γέρων θείος μου Παναγιωτάκης και είναι εις αυτά η αναλογία μου...».

Φαίνεται ότι το 1833 δημιουργήθηκε διχόνοια μεταξύ των Καπετανάκηδων, για 
το ποιός από αυτούς θα έπρεπε να πάρει την αποζημίωση για τα έξοδα κατασκευ-
ής της ξερολιθιάς της Βέργας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι από την οικογένεια 
θα πήραν πιστοποιητικά, πως αυτοί ήταν οι μόνοι κατασκευαστές τής Βέργας. Στη 
συνέχεια ο Βενετσάνος Γ. Καπετανάκης2477, την άνοιξη του 1833, πήρε καινούρια 
πιστοποιητικά από 220 έγκριτους πολίτες της Μεσσήνης, της Καλαμάτας και του 
Σταυροπηγίου, ότι τα έξοδα έγιναν από όλη την οικογένεια και όχι από δύο-τρία 
άτομα: «...Αληθές υπάρχει ότι άπαντες οι Καπετανάκηδες έγιναν κτίτορες της Βέρ-
γας καταβαλόντες έκαστος την αναλογίαν του τα έξοδα και ουχί δύο ή τρία άτομα, 
καθώς τοιούτω τρόπω κατεβλήθησαν και όσα εις τροφάς των φυλαττόντων την ρη-
θείσαν Βέργαν Στρατευμάτων και ουχί άλλως πως. Διό ακυρούμεν οιονδήποτε άλλο 
έγινε από τινας εξ ημών αποδεικτικόν...». 

Στις 4 Οκτωβρίου 1839 η Αθηναϊκή Εφημερίδα2478 «Αθηνά», αναφερόμενη στην 
οικογένεια Καπετανάκη, αναρωτιώταν μήπως οι διοικούντες είχαν ξεχάσει ότι: «...
Δεν είναι αύτη η γενεά, η οποία έκτισε εξ ιδίων της την Βέργαν του Αρμυρού, και έγινε 

2475. ΓΑ Κ, φάκ. Κ 96. Στον ίδιο φάκελο φυλάγεται αναφορά του Σταυριανού Καπετανάκη, την 
οποία έστειλε στις 23 Μαρτίου 1833 στην Επιτροπή Εκδουλεύσεων και μεταξύ των άλλων έγραφε: «...Δια 
την οχύρωσιν της Βέργας του Αρμυρού οπού εκτίσαμε, εξοδεύσαμε εγώ και ο πατήρ μου όσα εχρειάσθησαν 
έξοδα...». Πατέρας του ήταν ο Γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης αρχηγός τότε της οικογενείας.

2476. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. Χριστόδουλου Καπετανάκη (1), έγγρ. 2.
2477. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. Βεν. Καπετανάκη κλπ., αριθ. 3-18, εγγρ. 32026, 32033, 32035. Με-

ταξύ των 220 υπογραφών που βεβαιώνουν ότι τα έξοδα καταβλήθηκαν από όλους τους Καπετανάκηδες 
είναι και οι ακόλουθοι: Από την περιοχή της Μεσσήνης υπέγραψαν: ο Ιωσήφ Ανδρούσης, ο Καλαμα-
ριώτης, ο Παν. Δαρειώτης, ο Α. Βρεττός κ.ά. Από την επαρχία Καλαμάτας: Μπολανόπουλος, Κυριακός, 
Στραβοσκιάδης, Τζάνες, Δουκάκης, Αργυράκης, Αντωνόπουλος, Μελισσουργός, Αφέσιος, Μπάστας, 
Μόσχου κ.ά. Από τους κατοίκους του Σταυροπηγίου: Ο Ζαρνάτας Γαβριήλ, Πιέρος Αλούπης, Τζανέτος 
Κουτήφαρης, Τζοάνες Σκαρπαλέζος, Παν. Καμαρινέας, Γεώργ. Μουντανίδης, Χριστόδουλος Φραγκού-
λης, Σαρ. Σπιγγιούρης, Πιέρος Κολομπακέας, Γεώργ. Κολοκούμπαρος, Κωνστ. Μπακετέας, Νικ. Σαρά-
βας, Ιω. Μέρμηγκας, Θεόδωρος και Σπύρος Ψαρρέας, Νικ. Κοζομπόλης, Τζανέτος Μπελίτσος, Παν. και 
Δημ. Κουρκουτάς, Γιάννης Φιλανδριανός, Θεόδωρος Γυφτέας κ.ά.

2478. Εφημερίδα Αθηνών «Α θ η ν ά», αριθ. φ. 657, σ. 3587-8.
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πρώτη αιτία και αντεκρούσθη η ορμή του Ιμπραήμ, και εχαλάσθη, και εξ αυτής διά της 
Θείας βοηθείας έγινε η σωτηρία της Ελλάδος; Δεν είναι αύτη οπού εκατέθεσε μύλους 
και λοιπά και είχε τας θύρας της ανοικτάς και έτρωγε το στρατόπεδον;...».

Από τους Καπετανάκηδες2479 ο Παναγιώτης (Πιερέας), ο Σταυριανός, ο Παναγιώ-
της (Γιαννέας), ο Βενετσάνος και ο Γιαννιός υπέβαλαν στις 14 Νοεμβρίου 1846 ανα-
φορά στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, που γράφει: «...Παρά τας ατομικάς εκδουλεύ-
σεις των υποφαινομένων. Παρά τας ατομικάς δαπάνας καταβληθείσας κατά τον υπέρ 
αποκαταστάσεως της Πατρίδος αγώνα περί ων έκαστος ημών εξέθεσε ιδιαιτέρως τα 
δέοντα, υπάρχει και μία υλική θυσία εκ συμφώνου και κοινώς καταβληθείσα παρ’ όλων 
των υποφαινομένων, και αύτη είναι η ανέγερσις της παρά το Αρμυρόν Βέργας, ήτις έσω-
σεν άπασαν την Λακωνίαν και σχεδόν άπασαν την Ελλάδα αναχαιτίσασα τον εφορμή-
σαντα τότε Ιμπραήμ. Παρά την δαπάνην ταύτην είναι και άλλαι επίσης κοιναί, και αύ-
ται είναι η καταβολή του συναζομένου δικαιώματος τριών μύλων μας προς διατροφήν 
των επιφυλαττόντων την Βέργαν...».  Η Επιτροπή δεν αρνήθηκε ότι οι Καπετανάκηδες 
είχαν καταβάλει τα αναφερθέντα έξοδα, αλλά απέρριψε το αίτημά τους, διότι όλοι 
είχαν ικανοποιηθεί με τους στρατιωτικούς βαθμούς που είχαν λάβει2480.  

Σημαντικότερες πληροφορίες μας δίνει η Καλαματιανή εφημερίδα2481 «Καθημε-
ρινή», της 6ης Ιουλίου 1899, η οποία έγραψε: «...Αλλά την εξοχωτέραν και περηφα-
νεστέραν  υπηρεσίαν εις την πατρίδα παρέσχον οι Καπετανάκαι κατά την μάχην της 
Βέργας του Αλμυρού τω 1826, ης ζει ακόμη αυτόπτης μάρτυς και αγωνιστής ο παρά 
τη οικογενεία Καπετανάκη ιατρός τότε νέος, ο νυν αιωνόβιος σεβαστός γέρων ταγμα-
τάρχης της φάλαγγος κ. Α. Μαυρογένης, εκ της γνωστής μεγάλης επίσης οικογενείας 
Μαυρογένη. Οι Καπετανάκαι κυρίως διά των γενναίων Σελιτσάνων, Αλτομιριανών και 
άλλων Αβιατών έκτισαν την Βέργαν (τοίχον από των υπωρειών του όρους Σελίτσης μέ-
χρι θαλάσσης, έχοντα εμπρός κοίτην χειμάρρου βαθείαν) και κατέλαβον τα επικινδυ-
νώτερα σημεία. Εφιλοξένησαν δε επί ημέρας τους εκείσε προσδραμόντας συμπολεμι-
στάς εκ της άλλης Μάνης Μαυρομιχάλας, Μούρτζινον, Κουμουνδούρον κλπ...»

Εκτός από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, συνήθως λέγεται ότι γενικώς οι 
Μανιάτες έκτισαν την ξερολιθιά της Βέργας. Η μόνη άλλη αναφορά, σχετικά με το 
κτίσιμο της Βέργας, γίνεται από τον Α. Γούδα2482, ο οποίος δημοσίευσε επιστολή ενός 

2479. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, αριθ. φακ. 16 εγγρ. 32060-4.
2480. Οι Καπετανάκηδες έλαβαν στη Βασιλική Φάλαγγα τους ακόλουθους βαθμούς: Παναγιώτης 

Χριστοδ. Καπετανάκης (Γέρο-Παναγιωτάκης) επίτιμος ταγματάρχης, Παναγιώτης Ιω. Καπετανάκης 
ταγματάρχης (απεβίωσε αντισυνταγματάρχης), Χριστόδουλος Γ. Καπετανάκης ταγματάρχης (απεβίωσε 
συνταγματάρχης), Παναγιώτης Πιέρ. Καπετανάκης επίτιμος λοχαγός και έλαβε ως προικοδότηση 6.480 
δρχ., Σταυριανός Παν. Καπετανάκης λοχαγός (απεβίωσε συνταγματάρχης), Βενετσάνος Γ. Καπετανάκης 
λοχαγός και έλαβε ως προικοδότηση 4.320 δρχ., αποστρατεύθηκε δε συνταγματάρχης και Γιαννιός Γ. 
Καπετανάκης υπολοχαγός και έλαβε ως προικοδότηση 4.320 δρχ. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 73, φάκ. 16, έγγρ. 
32060. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Αριστεία του 1821 σε Μανιάτες Αγωνιστές, ό.π., σ. 72.

2481. Εφημερίδα Καλαμάτας «Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή», αριθ. φύλλ. 53, της 6 Ιουλίου 1899.
2482. Α. Γο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Η΄, σ. 411. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί και το ποίημα 
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ιερέα από την Καρδαμύλη, του οικονόμου Άνδρα, που αναφέρει: «...Ο Διονύσιος 
Μούρτζινος παρευρέθη εις Βέργαν του Αλμυρού, όταν ήρχετο ο Ιμβραήμ να έμβη εις 
την Μάνης και εκείσε παρέμεινεν επί ημέρας πολλάς, διότι τα στρατεύματα του Ιμπρα-
ήμ έμειναν εις Μεσσηνίαν και κατά διαταγήν του Μούρτζινου εκτίσθη η μάνδρα ξηρο-
λίθι...». Οι Αιγύπτιοι δεν συγκεντρώθηκαν για πολύ καιρό κοντά στη Μάνη, όπως 
αναφέρει, αλλά μετά την επιστροφή τους από το Μεσολόγγι ξεκουράστηκαν στα κά-
στρα τους και στη συνέχεια πήγαν στο Νησί και αμέσως μετά προσέβαλαν τη Βέργα. 
Αλλά και πάλι η κατασκευή είχε γίνει από το Μάιο, που την επισκέφθηκε ο Θ. Κο-
λοκοτρώνης, ίσως όμως κάθε αγωνιστής λίγες ημέρες πριν από τη μάχη να έφτιαξε 
καλύτερα την πολεμότρυπα από την οποία θα πυροβολούσε. Ο ισχυρισμός του ιερέα 
ίσως αναφέρεται μόνο στο ότι ο Μούρτζινος έδωσε διαταγή να κτισθεί. Δεν αποκλεί-
εται ακόμη να είχε γίνει παλαιότερα η πρόταση από το Μούρτζινο να κτισθεί στο ση-
μείο που βρίσκεται σήμερα η Βέργα και να εγκαταλειφθεί το τείχος στο μεγάλο χεί-
μαρρο του Αλμυρού (δίπλα στο ξενοδοχείο Messenian bay), το οποίο ο Ιμπραήμ θα 
είχε καταστρέψει τον περασμένο χρόνο στο πέρασμά του μέχρι τις Κιτριές. 

Θεωρούμε βέβαιο ότι η ξερολιθιά της Βέργας κατασκευάστηκε με τη φροντίδα 
της οικογένειας Καπετανάκη, που είχε την καπετανία του τόπου και, όπως αναφέ-
ρεται, το σχετικό κατάστιχο2483 των εξόδων του καθενός από την οικογένεια κρα-
τούσε ο Γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης, αρχηγός τότε των Καπετανάκηδων. 
Άλλωστε, υπάρχουν ακόμη οι μαρτυρίες του Θ. Κολοκοτρώνη και Μιχαήλ Οικο-
νόμου ότι όταν επέστρεφαν οι Αιγύπτιοι από το Μεσολόγγι στα τέλη Μαΐου 1826, 
η Βέργα και τα σπίτια των Καπετανιάνων ήταν έτοιμα και δέχτηκαν τα πρώτα πυρά 
των Αιγυπτίων στρατιωτών.

Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας η αβάσιμη άποψη2484 ότι η δαπάνη 
για την κατασκευή της Βέργας ήταν μεγάλη και θα έγινε με γενική συνεισφορά 
όλης της Μάνης, διότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει όλα τα έξοδα μια οικογένεια, 

του Δημητρίου Ανδρ. Κουμουνδουράκη (Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 187-8),  ο οποίος το 1826 ήταν σε 
πολύ μικρή ηλικία για να έχει προσωπική αντίληψη των πραγμάτων και «ποιητική αδεία» έγραψε:

Εκεί λοιπόν συνάζονται της Μάνης τα παιδία   
από εγγύς κι από μακράν, απ’ όλα τα χωρία
Ζυγού , Οιτύλου και Μηλιάς, Ανδρούβιστας κι Αβίας      
δισχίλιοι συνήχθησαν τινές κι εκ Μεσσηνίας
Και πέτρες όλοι φέροντες στους ώμους τους βαρείας    
ανήγειρον οχύρωμα μέχρι της παραλίας
εν τείχος βέργας όμοιον, ως Βέργα και εκλήθη….

Την άποψη αυτή απορρίπτει τόσο η αναφορά του Κολοκοτρώνη, όσο και ο  Μ ι χ α ή λ  Ο ι κ ο ν ό -
μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 148, ο οποίος είδε τη Βέργα στα τέλη Μαΐου 1826 και στην οποία αποκρούστηκαν 
οι Αιγύπτιοι που έκαψαν και τα Σελιτσάνικα Καλύβια. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει συγκέντρωση αγωνιστών 
στην περιοχή του Αλμυρού για να χτίσουν άλλοι τη Βέργα.

2483. Το κατάστιχο δεν σώθηκε, αναφέρεται όμως από το Χριστόδουλο Καπετανάκη.
2484. Β ι ρ γ. Α λ μ π ά ν η, Το τείχος της Βέργας, Λακωνικαί Σπουδαί  18(2006)321, όπου γράφει: 

«Είναι δύσκολο όμως ένα έργο τέτοιας εκτάσεως, που προϋποθέτει την εργασίαν πολλών ατόμων και μεγάλα 
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όπως έχει υποστηριχθεί παραπάνω. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας Κα-
πετανάκη φαίνεται από την περιγραφή του Αμερικανού H. Post2485 για τον Πανα-
γιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη, που δείχνει το βαθμό της ευμάρειας και είναι η ακό-
λουθη: «…Είχε την εμφάνιση πρίγκιπα και ευγενή και ήταν ντυμένος με μια μεγαλο-
πρέπεια που ξεπερνούσε κάθε τι που είχα δει μέχρι τότε στην Ελλάδα. Φορούσε ένα 
αλβανικό κοστούμι από βυσσινί ύφασμα καλυμμένο με χρυσό κέντημα, ένα ζευγάρι 
ολόχρυσα πιστόλια στη ζώνη του, ένα κοντό βυσσινί μανδύα φοδραρισμένο με μπλε 
ριγμένο στους ώμους του, και ένα πλούσιο ποικιλομέταξο τουρμπάν…». Για τη γυναί-
κα του, που ήταν κόρη του Αναγνωσταρά, έγραψε ότι: «…Ήταν νέα και όμορφη ντυ-
μένη με όλη την πολυτελή μεγαλοπρέπεια μιας ανατολίτισσας πριγκίπισσας…».

Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνο τον καιρό η οικογένεια Καπετανά-
κη2486 είχε εισπράξει από το τελωνείο του Αλμυρού 10.000 γρόσια, τα οποία όφειλε στο 
Εθνικό Ταμείο. Επομένως χρήματα υπήρχαν στη διάθεσή της για να αναλάβει τα έξοδα 
της κατασκευής της ξερολιθιάς μαζί με τα σπίτια στην εκβολή του χειμάρρου.

Να σημειωθεί ακόμη ότι κανένας άλλος από τους αγωνιστές της επανάστασης 
του 1821 δεν επικαλέστηκε ποτέ ότι εισέφερε κάποιο ποσό για την κατασκευή της 
ξερολιθιάς της Βέργας, ούτε από τις γραπτές ιστορικές πηγές προκύπτουν ανάλο-
γες ενδείξεις2487. Είναι γνωστό ότι, μετά τις μάχες των 22-24 Ιουνίου, το μέρος της 
ξερολοθιάς που είναι προς τη θάλασσα ενισχύθηκε με ασβεστοκονίαμα2488, ώστε 
να είναι περισσότερο ανθεκτικό, σε τυχόν χρήση πυροβόλων, ιδιαίτερα από πλοία. 
Ίσως τότε στην ανακατασκευή του τείχους να ήταν παρών και ο Διονύσιος Μούρ-
τζινος και σαν υπουργός των πολεμικών να είχε στην περίπτωση εκείνη τον πρώτο 
λόγο, όπως ισχυρίζεται ο επιστολογράφος τού Α. Γούδα. Αλλά για τη νέα κατα-

έξοδα, να κατασκευάστηκε αποκλειστικά από μια οικογένεια, χωρίς τη συνδρομή όλων των Μανιατών και 
των καπεταναίων της περιοχής». 

2485. H. Post, A visit to Greece and Constantinople in the year 1827-8, N. T. 1830, σ. 78-9.
2486. ΓΑ Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 202, έγγρ. 001 και 034 της 28 Σεπτεμβρίου 1826.
2487. Στα παλαιότερα χρόνια ρωτήθηκαν κάτοικοι του δήμου Αβίας που καταγίνονταν με το χτίσιμο 

ξερολιθιάς, πόσα ημερομίσθια θα έπρεπε να υπολογίσουν για το χτίσιμο της Βέργας. Η απάντηση ήταν 
ότι, με τις συνθήκες εργασίας της εποχής της επανάστασης, ένας χτίστης μαζί με το βοηθό του θα μπο-
ρούσε να χτίζει την ημέρα ένα με δύο μέτρα από το μήκος της Βέργας, υπό την προϋπόθεση ότι θα του 
μετέφεραν άλλοι τις πέτρες. Επομένως για τα 900 μέτρα της Βέργας εκατό χτίστες από τη Σέλιτσα και τα 
Αλτομιρά ή τα άλλα χωριά της Αβίας με τους βοηθούς τους θα μπορούσαν το πολύ σε μια εβδομάδα να 
τελειώσουν το χτίσιμο. Οι πέτρες θα συγκεντρώνονταν και θα μεταφέρονταν από τη γύρω περιοχή με ζώα 
από άνδρες, γυναίκες και παιδιά τόσο των Αβιατών, όσο και των εκεί ευρισκομένων πολλών προσφύγων. 
Εκτός από το φαγητό των εργαζομένων, που θα είχε ένα σημαντικό κόστος, αλλά όχι δυσβάσταχτο, η 
αμοιβή θα ήταν μικρή κι ακόμη όλοι σχεδόν θα πρόσφεραν εθελοντική εργασία, ιδιαίτερα τα γυναικόπαι-
δα από την Αβία που θα μετέφεραν πέτρες. Αλλά τα χρόνια του Ιμπραήμ η τροφοδοσία μερικών εκατο-
ντάδων στρατιωτών από την οικογένεια Καπετανάκη δεν ήταν ασυνήθιστο γεγονός.

2488. Το τείχος που βλέπουμε σήμερα έχει υποστεί πολλές επισκευές το 1935 με έξοδα και φροντίδα 
των Λακώνων της Αθήνας για τον εορτασμό της επετείου, που υπήρξε μεγαλοπρεπής.
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σκευή της Βέργας ζητήθηκαν τα χρήματα από τους Ζακυνθινούς, που είχαν βοηθή-
σει πολλές φορές με τρόφιμα και πυρομαχικά τους αγωνιστές της Βέργας2489.  

Οι Μανιάτες δεν αποφάσιζαν μέχρι τότε να κινηθούν εναντίον των Αιγυπτίων, 
γιατί ήθελαν να εξασφαλισθεί μεγάλος αριθμός πολεμιστών2490 και παράλληλα να 
πιάσουν μια θέση με αμυντικά πλεονεκτήματα. Μόνο με τις προϋποθέσεις αυτές 
θα έδειχναν προθυμία. Για το λόγο αυτό οι Καπετανάκηδες, παράλληλα με τα σπί-
τια που έχτισαν στο δυτικό μέρος της Βέργας που δεν το προστάτευε η χαράδρα 
του χειμάρρου, κάλεσαν τους κατοίκους των χωριών Αλτομιρά και Σέλιτσα, αλλά 
και άλλους Σταυροπηγιώτες και χτίστηκε το τείχος ξερολιθιά, που δεν ήταν ούτε 
τόσο δύσκολο, ούτε τόσο πολυδάπανο. Με το οχύρωμα αυτό περιέσωζαν όλη την 
καπετανία τους και όλη την περιουσία τους, δηλαδή Μύλους, λιμάνι και κτήματα. 
Αφού θα εξασφάλιζαν ένα ικανό για άμυνα οχύρωμα, θα μπορούσαν να περιμένουν 
ότι σε περίπτωση εμφάνισης των Αιγυπτίων θα υπήρχε συμμετοχή μεγάλου αριθ-
μού πολεμιστών. Πράγματι, αφού έγινε γνωστή η αποτελεσματικότητα των οχυρών 
του Αλμυρού, προσέτρεξαν πρόθυμα Μανιάτες από όλα τα χωριά και με τη συμμε-
τοχή Μεσσηνίων προσφύγων επανδρώθηκε η Βέργα και αποκρούστηκε ο στρατός 
του Ιμπραήμ.

Περιμένοντας την επάνοδο των Αιγυπτίων

Μετά την επιστροφή του Ιμπραήμ από το Μεσολόγγι οι Μανιάτες ενωμένοι με 
αρχηγό τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη, πρόεδρο της Εφορείας της Σπάρτης, βέ-

2489. Α, Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 137, φάκ. 53, σύμφωνα με το οποίο ο Αντώνιος Μπάστας κατέβαλε 1.000 
κολωνάτα (5-6.000 γρόσια) για την επανακατασκευή με ασβεστοκονίαμα της Βέργας και η Εφορεία της 
Σπάρτης ζητούσε από τους «φιλογενείς” Ζακυνθινούς να καταβάλουν τα έξοδα:

«αριθ. 281                                                 Η Εφορεία της Σπάρτης
Προς τους φιλογενεστάτους Κυρίους Διονύσιον ο δε Ρώμαν, Παναγιώτην Θ. Στεφάνου και Κωνστ. Δρα-

γώναν
Παρρησιαζομένης της παρούσης μεθ’ ημέρας ένδεκα, θέλετε μετρήσει διά την οποίαν ελάβομεν ανά-

γκην, προς τον Κύριον Αντώνιον Μπάσταν τάλαρα Κολωνάτα χίλια αριθ. 1.000, διά άλλα τόσα οπού παρ’ 
αυτού έλαβεν, προς οχύρωσιν της θέσεως του Αλμυρού και οικονόμησιν τινών παρεπομένων αναγκών, επ’ 
οποιασδήποτε συνεισφοράς ήθελε εγκρίνετε, λαμβάνοντες την παρούσαν εξοφλημένην, βαστούντες αυτήν 
ίνα χρησιμεύση όπου ανήκη, και μετά την πληρωμήν τούτων θέλει ειδοποιήσετε και την Εφορείαν ότι τα 
εμετρήσατε.

Τη 25 Νοεμβρίου 1826. Εν Σκαρδαμούλα
Οι Έφοροι της Σπάρτης: Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Διονύσιος Μούρτζινος, Νικολάκης Χρηστέας, Πα-

ναγιώτης Καπετανάκης, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Δημητράκης Β(εηζαδέ) Γρηγοράκης, Ιωάννης Κ. 
Μαυρομιχάλης, Πανάγος Κυβέλος, Παναγιωτάκης Ντουράκης.

Ο Γενικός Γραμματεύς: Θεοχάρης Μιχαήλ».
2490. Αυτό φαίνεται σε αναφορά των φίλων του Μούρτζινου, οι οποίοι τον Νοέμβριο του 1825 θέ-

τουν προϋπόθεση να γίνει γενική προσέλευση των Μανιατών για να πάνε και αυτοί στο Αλμυρό. ΓΑ Κ, 
Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 16, έγγραφο της 15 Νοεμβρίου 1825. . 
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βαιοι ότι θα δεχθούν την επίθεση των Αιγυπτίων, ζήτησαν κατ’ επανάληψη από τη 
Διοίκηση την παροχή τροφών και πολεμοφοδίων για το στρατόπεδο, το οποίο θα 
εγκαθιστούσαν στη Βέργα.

Τα ελληνικά πλοία, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με τον αποκλεισμό των κά-
στρων που κατείχαν οι εχθροί, κατέσχεσαν γράμματα στην τουρκική γραφή, που 
δεν μπορούσαν να αναγνώσουν. Για τον λόγο αυτό τα έστειλαν στη Διοίκηση και 
εκεί διαπιστώθηκε ότι σ’ αυτά αποτυπωνόταν η κατάσταση του κάστρου της Κο-
ρώνης, την οποία μάστιζε η πανώλη. Στα παραπάνω η απάντηση της Διοίκησης 
της 21 Μαΐου είναι η ακόλουθη2491:

«Αριθ. 754                                Η Διοικητική Επιτροπή
Προς τον Γεν. Αρχηγόν των Σπαρτιατικών δυνάμεων κ. Ιω. Μαυρομιχάλην.

»Έλαβεν η Διοίκησις τα από 15 και 16 του ενεστώτος έγγραφά σας· με δυσαρέ-
σκειάν της παρατηρεί το δυσοικονόμητον των υπό την οδηγίαν σας, αλλ’ ενώ επιθυ-
μούσε να απαντήση εις τας αιτήσεις σας περί τροφών και πολεμοφοδίων, η έλλειψις 
των τοιούτων εδώ και το δύσκολον της μετακομίσεώς των αποκαθιστά αδύνατον την 
εκπλήρωσιν της επιθυμίας της, μόλον τούτο εκ των όσα έχει ολίγα εφόδια, σας πέμπει 
επί του παρόντος. Ευχής έργον ήτον να συνεννοηθήτε με τα λοιπά Πελοποννησιακά 
στρατεύματα και να τοποθετηθήτε όπου και αυτά, διά να εξοικονομήσθε ευκολώτερα 
από τα αναγκαία και να μπορήτε και τον εχθρόν να αντικρούσετε συστηματικώτερα· 
αν όμως τούτο δυσκολεύεσθε να εξακολουθήσετε, όταν η Διοίκησις πληροφορηθή την 
σταθεράν σας τοποθέτησιν2492 τότε ημπορεί να κάμη τα αδύνατα δυνατά διά να προ-
μηθεύση και εν μέρος από τα χρειώδη του πολέμου. 

»Πληροφορήσθε δε, ότι τα τουρκικά γράμματα, τα οποία εσωκλείετε εις τα έγ-
γραφά σας, εστέλλοντο από τον εν Κορώνη Μαχμούτ αγά προς τον εν Μεθώνη τοπο-
τηρητήν του Ιμπραήμ-πασά και διαλαμβάνουν την εσχάτην αθλίαν κατάστασιν του 
φρουρίου Κορώνης, ότι έως τώρα απέθανον από την πανώλην υπέρ τους 700 Τούρ-
κους, ότι πάσαν ημέραν αποθνήσκουν από 12-13, δεν έμεινεν ούτε τοπιτζής ούτε άν-
θρωπος να γεμίση κανόνι, ούτε να εβγάλη μπαρούτι, ότι αν η ασθένεια αύτη επικρα-
τήσει ακόμη δέκα ή δεκαπέντε ημέρας δεν θέλει μείνει και εις ζωντανός και εκείνοι οι 
οποίοι έμειναν είναι βιασμένοι ν’ αφήσωσι το φρούριον και ν’ αναχωρήσωσι. Εν ενί 
λόγω ταλανίζωσι την αθλίαν ταύτην του φρουρίου  κατάστασιν, φοβάται, λέγει, μή-
πως έλθωσιν οι Έλληνες και επιπέσωσι εις αυτό και το κυριεύσωσιν, επειδή δεν είναι 
κανείς ως προείπε ν’ αντισταθή και ταύτα θρηνολογών παρακαλεί μετά δακρύων τον 
ειρημένον τοποτηρητήν του Ιμπραήμ να στέλη τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος 15-
20 ιππείς να τριγυρίζωσι έξω του φρουρίου, να τον πληροφορήση εν ταυτώ και την 
κατάστασιν αυτού.

2491. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 183, έγγρ. 70 της 21 Μαΐου 1826.
2492. Μέχρι τα μέσα Μαΐου 1826 δεν υπήρχε σταθερή συγκέντρωση Μανιατών σε ένα ορισμένο 

σημείο, όπως θα μπορούσε να ήταν το Αλμυρό ή η Τσίμοβα (Αρεόπολη). Η Διοίκηση ήταν δυστακτική 
να στείλει εφόδια, διότι τον περασμένο χρόνο έστελνε τρόφιμα και πολεμοφόδια χωρίς αποτέλεσμα.
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»Ιδού εξοχώτατοι καιρός αρμόδιος, Ιδού περίστασις να δείξετε την στρατιωτικήν 
σας εμπειρίαν, αν σας είναι τα δείγματα ταύτα ικανά, να μεταχειρισθήτε σταθερόν κί-
νημα κατά του αδυνάτου τούτου φρουρίου τώρα οπού δεν θέλετε απαντήσει εις αυτό 
ουδεμίαν αντίστασιν από τους εχθρούς·  και δεν σας λανθάνη ότι η πτώσις τούτου 
θέλει ματαιώσει και απελπίση τα μελετώμενα ολέθρια του εχθρού σχέδια.

»Η Διοίκησις δεν εκτείνετε περαιτέρω περί τούτου, αλλ’ αφήνει την αισίαν έκβασιν 
του πράγματος εις την φρόνισίν σας και απόφασιν, γνωρίζουσα τον πατριωτισμόν σας 
και την πολεμικήν σας αρετήν, η οποία συνοδευομένη με την απόφασιν θέλει στήσει 
αναμφιβόλως τρόπαια.

Εν Ναυπλίω τη 21 Μαΐου 1826».
Η Διοίκηση δεν έλαβε υπ’ όψη της ότι η κατάληψη ενός φρουρίου, το οποίο μά-

στιζε η πανώλη, μπορούσε να γίνει αιτία εξάπλωσης της νόσου και στην ελληνική 
πλευρά με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η επιστροφή των Αιγυπτίων από το Μεσολόγγι

Μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου ο Ιμπραήμ πήρε τους στρατιώτες 
του και γύρισε στην Πελοπόννησο. Από την Τριπολιτσά κατέβηκε στον κάμπο της 
Καρύταινας και διαίρεσε το στρατό του. Άλλοι πέρασαν από το Δερβένι και κατέ-
βηκαν στη Μεσσήνη για να καταλήξουν στη Μεθώνη και άλλοι πήραν το δρόμο 
προς το Λεοντάρι. Μερικοί συνέχισαν την πορεία τους προς τη Λακεδαίμονα και 
άλλοι προς τα Σαμπάζικα (δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου), από όπου χωρίστηκαν 
και ένα μέρος κατέβηκε στη Μεσσήνη από την Καμάρα και την Πολιανή, άλλο από 
το Δυρράχι και τη Φρουτζάλα (Θουρία). Ένα ακόμη μέρος του Αιγυπτιακού στρα-
τού πέρασε στα Πισινά Χωριά (χωριά της Αλαγονίας) και έφθασε στη Μεγάλη 
Αναστάσοβα2493 (Νέδουσα), από όπου κατέβηκε στην Καλαμάτα. Στα μέρη από τα 
οποία πέρασαν οι Αιγύπτιοι άφησαν πίσω τους την καταστροφή, πυρπολώντας και 
αιχμαλωτίζοντας συγχρόνως όσους απαντούσαν στο δρόμο τους. Παράλληλα και 
αυτοί είχαν σημαντικές απώλειες από τις ενέδρες των Ελλήνων που τους περίμε-
ναν στο δρόμο τους.

Ο Νικήτας Σταματελλόπουλος2494 σε έγγραφό του της 16 Μαΐου 1826 έγραψε 
για την παθητική στάση που έδειξαν οι Πελοποννήσιοι κατά την πορεία των αιγυ-
πτιακών στρατευμάτων προς τα Μεσσηνικά φρούρια: «…Από Τριπολιτζάν (οι Αι-
γύπτιοι) απέρασαν και εις Μισθράν. Μαθών δε ταύτην την αγγελίαν απεφάσισα διά 
να τρέξω και να συνάξω όλα τα άρματα διαφόρων επαρχιών, όσα από τον φόβον των 
εχθρών κατέφυγον εις τα όρη και λόγκους, τους μεταξύ Λεονταρίου και Εμπλακίων, 

2493. Στην Αναστάσοβα ενώθηκαν τα τμήματα του αιγυπτιακού στρατού που πέρασαν από τη Λα-
κεδαίμονα με αυτά που έρχονταν από τα Σαμπάζικα (δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου) και κατέβηκαν μαζί 
στην Καλαμάτα και προχώρησαν μέχρι τη Βέργα. Μ ι χ α ή λ  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 148.

2494. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 181, έγγρ, 142 της 16 Μαΐου 1826..
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καθώς και δεν έλειψα από του να το ακολουθήσω. Πλην ενώ και έτρεφα χρηστάς ελ-
πίδας και ήλπιζα ότι όλος ο λαός αυθορμήτως θέλει με ακολουθήσει, απήντησα όλον 
το εναντίον, επειδή ο φόβος τους έφερεν εις απελπισίαν, και μ’ όλον ότι επάσχισα με 
όλους τους δυνατούς τρόπους διά να τους ξεκινήσω, ενώ έβγαλα πενήντα, η δειλία 
τους έκαμε διά να κρύβωνται καθ’ οδόν και να μη μείνουν ούτε πέντε. Τέλος πάντων 
έτρεξα μέχρι τα Πηγάδια, αλλά μόλις εδυνήθηκα διά να κάμω ένα μικρόν σώμα, το 
οποίον εάν αυξήση καθώς όλο ένα πάσχω, ίσως βλάψωμεν τον εχθρόν και φυλάξω-
μεν την θέσιν μας…». Όταν αυτή η δειλία είχε καταλάβει τους Μοραΐτες, στη Μάνη 
αντίθετα επικρατούσε ενθουσιασμός και προθυμία για αγώνα και αποτέλεσμα αυ-
τής της στάσης των Μανιατών ήταν η τριπλή νίκη στη Βέργα, στο Διρό και στον 
Πολυάραβο.

Ένα σώμα Αιγυπτίων, πιθανώς στις 23 Μαΐου, από την Καλαμάτα κατευθύνθη-
κε νοτιο-ανατολικά, κάνοντας προφανώς αναγνωριστική πορεία, για να διαπιστω-
θεί αν ο δρόμος προς τη Μάνη ήταν ανοικτός ή αν τον φρουρούσαν. Η Βέργα είχε 
ήδη κτισθεί και είχε έστω και ολιγάριθμη φρουρά, ικανή όμως να σταματήσει ένα 
μικρό εχθρικό σώμα. Τη φρουρά της Βέργας αποτελούσαν ένοπλοι από τα γύρω 
χωριά υπό την αρχηγία της οικογενείας Καπετανάκη, που από παλαιότερα είχε την 
τοπική καπετανία και μαζί τους Μεσσήνιοι πρόσφυγες, που δεν ήταν λίγοι. Οι Αι-
γύπτιοι περιορίστηκαν να κάψουν τα Σελιτσάνικα Καλύβια, που βρίσκονταν στο 
ριζοβούνι βόρεια από το Καστράκι της Βέργας και να επιστρέψουν στη βάση τους. 
Ο Θ. Κολοκοτρώνης2495 έγραψε για την κίνηση αυτή του Αιγυπτιακού στρατού: «...
εκίνησε μία φορά και επήγε και τον αντέκρουσαν οι Μανιάτες, και εσκότωσαν αρ-
κετούς και οπισθοδρόμησεν...». Ο Μιχαήλ Οικονόμου2496, γραμματικός του Θ. Κο-
λοκοτρώνη, στα απομνημονεύματά του έγραψε για τον Ιμπραήμ: «...διευθύνθη εις 
Καλαμάταν· και καύσας τα Σελιτζάνικα, προέβη και εις Αλμυρόν και τότε μεν μικρόν 
προσέβαλε τους εις Βέργαν, αλλά δεν επέμεινεν...». Η άποψη ότι η Βέργα χτίστηκε, 
όταν συγκεντρώθηκαν οι πολεμιστές, λίγο πριν από τις 22 Ιουνίου είναι λανθασμέ-
νη, γιατί η Βέργα αναφέρεται  από τα τέλη Μαΐου και την υπεράσπισαν οι κάτοικοι 
των γύρω χωριών του Σταυροπηγίου (πρώην δήμου Αβίας).

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ακολουθούσε στην πορεία του τον Ιμπραήμ με 
3.000 στρατιώτες, τους οποίους άφησε στο Δερβένι και ο ίδιος με 80 της σωματο-
φυλακής του προχώρησε και έφθασε στις 26 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, στο Αρμυρό. 
Εκεί βρήκε τον Γερο-Παναγιωτάκη Καπετανάκη με τα παιδιά και ανήψια του και 
την επομένη ήρθαν στο Αρμυρό ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Γαλάνης Κουμουνδου-
ράκης με άλλους καπεταναίους και συζήτησαν για τα σχέδια αντιμετώπισης του 
Ιμπραήμ. Είχε ειδοποιηθεί και ο Γενικός Αρχηγός των Αρμάτων της Μάνης, Ιωάν-
νης-Κατσής Μαυρομιχάλης, ο οποίος όμως, όπως αναφέρεται, εμποδιζόμενος από 

2495. ΓΑ Κ,  Διοικ. Επιτρ., φάκ. 183, έγγρ. 148 της 24 Μαΐου 1826 και ΓΑ Κ,  Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., 
φάκ. 20, έγγρ. 044 της 1 Ιουνίου 1826.. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις κλπ, σ. 173.

2496. Μ ι χ α ή λ  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 148.
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Οι Αιγύπτιοι κατά την επιστροφή τους από το Μεσολόγγι έφτασαν μέχρι τη Βέργα.



654 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

αντίθετους ανέμους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις συζητήσεις. Είναι πιθανόν ο 
Ιωάννης Μαυρομιχάλης2497 να μη βρισκόταν στο Λιμένι, διότι στις 15 Μαΐου έγρα-
ψε στη Διοικητική Επιτροπή: «...Εγώ όμως ήδη εκκινώ κατά το παρόν με όσους πε-
ρισσοτέρους ημπορέσω προς τα μέρη του Μυσθρός, επειδή και μία κολώνα από τους 
εν Τριπολιτζά εχθρούς επροχώρησεν εις τον Μυσθρά, και όλον εν εξαπλώνεται εις αυ-
τήν την επαρχίαν, ενδεχόμενον είναι να προχωρήση και περαιτέρω...».

Στο Αλμυρό ο Θ. Κολοκοτρώνης έμεινε πέντε ημέρες, από το φόβο μήπως ο 
Ιμπραήμ επιχειρήσει νέα επίθεση κατά της Μάνης και στις 31 Μαΐου  πήγε αρχικά 
στο Δερβένι, πήρε το στρατό του και τραβήχτηκε στο Μάνεση, ένα χωριό που σή-
μερα το έχουν εγκαταλείψει οι κάτοικοί του «ανάμεσα Λεονταριού και Μυστρά», ή 
ανάμεσα στο Δυρράχι και το Γεωργίτσι, για να μπορεί να ανεφοδιάζεται με τροφές 
από την επαρχία Λακεδαίμονος. 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης στην αναφορά του προς την Διοικητική Επιτροπή2498 της 
1ης Ιουνίου 1826 έγραψε: «...Προς μεν τους παρευρεθέντας Μούρτζινον, Κουμουν-
δουράκην, Καπετανάκην και λοιπούς ωμίλησα όσα ενόμισα ικανά να τους προσκαλέ-
σουν εις την ένωσιν και απόφασιν να εκκινήσουν, οίτινες και πεισθέντες μου έδωσαν 
πλήρη υπόσχεσιν ότι εντός ολίγου θέλει εκστρατεύσουν άφευκτα, και να συγκρο-
τήσουν προς το παρόν το Σπαρτιατικόν στρατόπεδον εις Αλμυρόν και να συναγροι-
κούνται μετ’ ημάς· προς δε τον στρ. Ιω. Μαυρομιχάλη και λοιπούς μη παρευρεθέντας 
καπεταναίους Σπαρτιάτας, έγραψα όσα εγνώρισα αναγκαία να τους πείσουν εις την 
αυτήν απόφασιν, το οποίον ελπίζω να ακολουθήσουν όλοι συμφώνως και ανεχώρη-
σα...». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, την εποχή της απουσίας του Ιμπραήμ στο 
Μεσολόγγι, δεν υπήρξε γενικότερη συγκέντρωση Μανιατών στο Αλμυρό εκτός των 
τοπικών στρατευμάτων, για να είχαν κι αυτοί συμμετοχή στην οικοδόμηση της ξε-
ρολιθιάς της Βέργας. 

Στις 2 Ιουνίου συγκεντρώθηκαν στην Καρδαμύλη ο Διονύσιος Μούρτζινος2499, 
ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης, ο Νικολάκης Χρηστέας, 
ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, ο Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης, ο 
Σταυριανός Καπετανάκης κι ο Πιέρος Πατριαρχέας-Τρουπάκης και απευθύνθηκαν 
στο Θ. Κολοκοτρώνη, στον οποίο μεταξύ των άλλων έγραψαν: «...ημείς μεν, κατά 
την κοινήν επιθυμίαν ενωθέντες στενότατα και αγκαλισθέντες δεσμόν πατριωτικής 
αγάπης, εκκινούμεν ταύτη τη ώρα διά την επαρχίαν μας έκαστος διά να στρατολο-
γήσωμεν με την μεγαλυτέραν βίαν όλα τα άρματα της Σπάρτης μετ’ εκείνων των Πε-
λοποννησιακών, καταφυγόντων εις αυτήν και θέλει τοποθετηθώμεν εις τον Αλμυρόν, 

2497. ΓΑ Κ,  Διοικ. Επιτρ., φάκ. 181, έγγρ. 109 της 15 Μαΐου 1826.
2498. Κ . Λ . Κ ο τ σ ώ ν η , Ο Κολοκοτρώνης στη Βέργα, Ιθώμη 25(1979)25-6. Αναδημοσιεύεται: του 

ιδίου «Μελετήματα και άρθρα», ό.π., σσ. 54-57 και ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, σ. 382. Αντιγραφή από 
ΓΑ Κ,  Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. 044 της 1ης Ιουνίου 1826.

2499. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, ό.π., σ. 23. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, 
ό.π., σ. 339-340.
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όπου βέβαια θέλει είναι το μέρος διά την εισβολήν του εχθρού η δε εκλαμπρότης σας, 
λαμβάνοντες τα χρειώδη μέτρα διά τοιούτον προμελετούμενον του εχθρού σκοπόν 
κατά της Σπάρτης, ήτις μένει το μόνον καταφύγιον δι’ όλους μας και μόνον μέσον να 
αντιπαραταχθή τούτον διά των κοινών ενεργειών μας και επιτηδείων θέσεων και κα-
κοτοπιών γνωστών σας της Σπάρτης, προσέξατε με ακοίμητον οφθαλμόν τα κινήματα 
του εχθρού και κρίνετε τα σωτηριώδη εις τα ιδικά σας κινήματα χωρίς αναβολάς και 
άργητα...».

Φαίνεται ότι δεν υπήρξε συντονισμός στις ενέργειες των ελληνικών τμημάτων 
και στις 8 Ιουνίου ο Διονύσιος Μούρτζινος2500 από την Καρδαμύλη έγραψε στον 
Θ. Κολοκοτρώνη: «...Ημείς δυνάμει του προς ημάς γράμματός σας, δεν ελείψαμεν 
από του να συναγροικηθώμεν με τους εν Αλμυρώ ευρισκομένους εδικούς μας Σπαρ-
τιάτας διά να κινηθούν ευθύς προς βοήθειάν σας εις εκείνην την θέσιν όπου ο αδελ-
φός μας Νικηταράς έγραφεν ότι εξεστράτευσε δι’ ορδινίαν (διαταγή) σας, το οποίον 
και ηκολούθησεν εις την στιγμήν ο εδικός μας στρατηγός Γαλάνης Κουμουνδουρά-
κης, ανιψιός μπεηζανδές και εξάδελφός μου Παναγιωτάκης (Γιαννέας)-Καπετανάκης 
παίρνοντας μαζί τους όλους εκείνους τους Σπαρτιάτας, όπου εις εκείνην την ώραν ήτο 
συναγμένοι εις Αλμυρόν, οι οποίοι εσυμποσούντο ομού με όσα άρματα Πελοποννησι-
ακά ευρίσκοντο εκεί, περίπου των χιλίων πεντακοσίων και εκινήθησαν ευθύς διά την 
Σιρόκα και φθάνοντας εις Γαρδίκι, από όπου σας έγραψα ζητώντας τας οδηγίας σας 
έστειλον συγχρόνως προς βοήθειαν του Παπαστάθη πεντακοσίους στρατιώτας εις 
Κουτζουκουμάνην διά τους ακροβολισμούς όπου έκαμαν μετά των εχθρών.

»Τώρα δε μαθαίνω ότι ευρίσκεσαι εις Κουτσαβάς, όθεν δε επίτηδες με άνθρωπόν 
μου σας στέλλω την παρούσαν μου διά να σας ερωτήσω να με φανερώσης αδελφικώς 
εις απόκρισιν τους σκοπούς τους οποίους τρέφεις και την απόφασιν την οποίαν έχεις 
να ακολουθήσης εις την τρέχουσαν αυτήν κρισιμωτάτην περίστασιν της δυστυχούς 
πατρίδος μας και εις τον ίδιον καιρόν να με ειπής, εάν έχης απόφασιν να ενωθής με τα 
Σπαρτιατικά άρματα και κάμνοντας κέντρον την Σπάρτην να κινούμεθα όλοι μαζί δι’ 
όπου η ανάγκη της πατρίδος μας προσκαλεί...».

Η Μάνη καταφύγιο προσφύγων

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας2501 η Μάνη υπήρξε ο φιλόξενος τόπος των δι-
ωκομένων Ελλήνων από την τουρκική Διοίκηση. Στο μεγάλο κατατρεγμό της 

2500. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. 12, σ. 226-7. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ.114-
6. Ο Διονύσιος Μούρτζινος τελείωσε την επιστολή του με τα ακόλουθα: «...Αδελφέ Κολοκοτρώνη, απο-
κρίσου μου ειλικρινώς και αδελφικώς εις όσα σε γράφω προς οδηγίαν μου και μη με απεράσης με λόγους 
παχιούς και χωρίς βάσιν (το οποίον δεν ελπίζω), ίνα συναγροικηθώ καγώ με το όλον της πατρίδος μου 
και με εκείνους, οίτινες έχουν την αυτήν απόφασιν να συναποθάνουν με ημάς ενδόξως δι’ αγάπην της 
φιλτάτης πατρίδος μας· σε ορκίζω λοιπόν εις το υπέρτατον όν, να μου αποκριθής αδελφικώς και μένω».

2501. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 156.
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κλεφτουριάς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέφυγε αρχικά στην Καστάνια του 
Λεύκτρου και στη συνέχεια με τη βοήθεια της Μαρίας κόρης του Παναγιώταρου 
Βενετσανάκη και συζύγου του μπεηζαδέ Γιωργάκη Γρηγοράκη έφυγε με καΐκι στα 
Κύθηρα. Ο Αθανάσιος Δαγρές από τη Βρομόβρυση της Μεσσηνίας κρύφτηκε στο 
Πετροβούνι, το κάστρο της οικογενείας Καπετανάκη. Στην ίδια οικογένεια κατέ-
φυγαν, όταν διώκονταν, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο Αθανάσθιος Κανακάρης και 
πλήθος άλλων καταζητουμένων από τους Τούρκους.

Στα χρόνια του Ιμπραήμ από το Αλμυρό μέχρι τις Κιτριές απλώνονταν ένα απέ-
ραντο στρατόπεδο προσφύγων. Το Δεκέμβριο του 1827 ένα αμερικανικό πλοίο με-
τέφερε τρόφιμα, τα οποία μοιράστηκαν στους κατατρεγμένους Έλληνες, που εί-
χαν ζητήσει καταφύγιο στην περιοχή του Αλμυρού και των γειτονικών χωριών. Ο 
Henry Post2502 αρχηγός της φιλανθρωπικής αποστολής έγραψε στο βιβλίο του: «…
Το απόγευμα (ο συνεργάτης του) Jarvis γύρισε από μια εκδρομή στα βουνά, για την 
οποία είχε ξεκινήσει την προηγούμενη ημέρα με σκοπό να επιβεβαιώσει την κατάστα-
ση των ανθρώπων και να οργανώσει τη σύναξή τους στο Αρμυρό. Η συμφορά που 
συνάντησε ήταν τόσο μεγάλη, όσο μας την είχαν περιγράψει. Χιλιάδες δυστυχισμένοι 
είχαν συγκεντρωθεί από τα γύρω χωριά και κατοικούσαν σε σπηλιές και σε σχισμές 
βράχων σε μια κατάσταση τέλειας στέρησης έτοιμοι να πεθάνουν από την έλλειψη 
των πιο βασικών πραγμάτων της ζωής. Ήταν κυρίως φυγάδες από άλλα μέρη της χώ-
ρας, εξόριστοι από τα πατρικά τους, που είχαν φύγει από την ερήμωση των χωραφιών 
τους και την καταστροφή από πυρκαγιά των σπιτιών τους και τώρα προσπαθούσαν 
να σύρουν μια άθλια και χωρίς ελπίδα ύπαρξη, με μέσα τα οποία η ανθρωπότητα απε-
χθάνεται να σκέπτεται… τις επόμενες ημέρες ασχολήθήκαμε με το να ταΐσουμε τα πει-
νασμένα πλήθη που αδιάκοπα μας κατέκλυαν από τα βουνά. Ο αριθμός των ατόμων 
στα οποία δόθηκε ανακούφιση ήταν περίπου 18.000, κυρίως γυναίκες, παιδιά και γέ-
ροι από την Κορώνη, τη Μεθώνη, το Ναβαρίνο και άλλες Μεσσηνιακές πόλεις. Τέ-
τοιες σκηνές σπαραξικάρδιες στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να παρευρισκόμαστε 
είναι σχεδόν αδύνατον να τις συλλάβει κανείς…».

Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του ο Θ. Κολοκοτρώνης2503 η επάνοδος 
του Ιμπραήμ στη Μεσσηνία από το Μεσολόγγι ανάγκασε μεγάλο μέρος του πληθυ-

2502. H e n r y P o s t, A visit to Greece and Constantinople in the year 1827-8, N. Y. 1830, σσ. 80, 
83. Στη σ. 71 κάνει αναφορά στη φιλοξενία των Μανιατών.

2503. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 173. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ. Α΄, Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. 044 της 1ης 
Ιουνίου 1826. Ο Θ. Κολοκοτρώνης από τα Δερβένια τη 1η Ιουνίου 1826 ανέφερε στη Διοικητική Επιτροπή 
μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα γεγονότα από τα Σαμπάζικα ή από τα Πισινά Χωριά: «...είκοσι περίπου 
γυναίκες με τα παιδία των και παρθένοι θεωρούσαι εις εν μέρος ονομαζόμενον Χορηγόσκαλαν, ότι ήσαν εις 
κίνδυνον να ζωγρηθώσιν από τους εχθρούς, αι μεν προτιμήσασαι τον έντιμον θάνατον από την άτιμον
δουλείαν έπεσαν από τους κρημνούς, άλλαι δε κυλίουσαι πέτρας εφόνευσαν εκ των εχθρών, και ούτω διέ-
φυγον επαξίως της ελληνικής γενναιοφροσύνης την αιχμαλωσίαν των και εξέπληξαν τους θεωρούντας την 
απόφασίν των Έλληνας και εχθρούς....». Και το εύλογο ερώτημα: «...Τι παραπάνω έκαναν οι Σουλιώτισσες 
στο Ζάλογγο που τόσο υμνήθηκαν; Οι ταπεινές όμως αυτές ηρωικές γυναίκες της Μεσσηνίας έμειναν άγνω-
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σμού να καταφύγει στη Μάνη: «...Ο Ιμπραΐμης... έμαθε ότι τα γυναικόπαιδα επήγαν 
κατά την Μάνην και εκεί ακολούθησε· το ορδί (στράτευμα) το είχεν εις τον κάμπον· 
ο λαός ακούοντας ότι ο Ιμπραΐμης εβγήκε εις τα Πισινά χωριά καίοντας, ετραβήξανε 
κατά την Μάνη ως οπού εγύρισε το στράτευμά του· ετράβηξεν δια την Μεσσηνίαν και 
Αρκαδινοί (από Κυπαρισσία) και οι Ανδρουτζάνοι (από Ανδρούσα), ακούοντας την 
φθοράν του απάνω κόσμου, ετραβούσαν κατά την Μάνην...». 

Ο Φωτάκος2504, υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη, έγραψε στα απομνημονεύ-
ματά του: «...Όσοι δε εκ των Ελλήνων ετράβηξαν με τας οικογενείας των και τα ζω-
ντανά των μέσα εις την Μάνην, όλοι εφιλοξενήθησαν πολύ από τους Μανιάτας...». 
Βέβαια ένας τόσο μεγάλος αριθμός προσφύγων δεν ήταν δυνατόν να χορτάσει με 
τα λιγοστά προϊόντα της Μάνης.

Είναι όμως σημαντικό ότι οι Έλληνες που κατοικούσαν κοντά στη Μάνη μπο-
ρούσαν να βρουν ασφαλές καταφύγιο, όταν ο τόπος τους θα πλημμύριζε από τα 
αιγυπτιακά στρατεύματα. Αν η Μεσσηνία δεν υπέκυψε στον εκβιασμό του Ιμπρα-
ήμ να προσκυνήσει, αυτό το οφείλει στη Μάνη, που υποδεχόταν τους πρόσφυγες 
κάθε φορά που το επέβαλλαν οι συνθήκες.

Εκτός από την έναρξη της επανάστασης που εδραιώθηκε από τους Μανιάτες 
και την αντίσταση που προέβαλλε η Μάνη στις επιθέσεις του Ιμπραήμ το 1826, θα 
πρέπει να προσθέσουμε στην προσφορά της στον αγώνα και την υποδοχή των προ-
σφύγων από τις γειτονικές της περιοχές, που κρατήθηκαν απροσκύνητοι.

Ο Ιμπραήμ προς το Γεώργιο Μαυρομιχάλη

Όπως έχει αναφερθεί, ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης τον καιρό της κράτησής 
του από τον Ιμπραήμ είχε υποσχεθεί στους Αιγυπτίους να πείσει τους Μανιάτες να 
δηλώσουν υποταγή και να πάρουν τα προσκυνοχάρτια. Σκοπός του ήταν με ένα τα-
χυδρόμο να επιχειρήσει την εκτέλεση του Ιμπραήμ. Μετά από την αρχική επικοι-
νωνία του Ιμπραήμ με το Γιωργάκη Μαυρομιχάλη ακολούθησε η εκστρατεία του 
Αιγυπτιακού στρατού στο Μεσολόγγι και διακόπηκε η αλληλογραφία. Με την επι-
στροφή του στα Μεσσηνιακά φρούρια, ο Ιμπραήμ έστειλε επιστολή στο Γ. Μαυ-

στες κι απολησμονημένες, ακόμα κι από τους συμπατριώτες τους». Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Ο Κολοκοτρώνης 
στη Βέργα, Ιθώμη 25(1978)29-30. Αναδημοσιεύεται: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, Έκδ. Εταιρείας Πε-
λοποννησιακών Σπουδών, Αθήναι 1999, σ. 390-1 και στου ιδίου «Μελετήματα και άρθρα», Αθήναι 2012, 
σ. 57-58.

2504. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 537. Ακόμη στη σελίδα 620 γράφει: «…η Μάνη όλη 
ήτο ως ένα φρούριον, διότι όλοι σχεδόν οι Πελοποννήσιοι είχον καταφύγει εκεί προς ασφάλειαν, και ηύ-
ραν πολλήν φιλοξενίαν και περιποίησιν από τους Μανιάτας…». Για τη φιλοξενία των Μανιατών και στα 
Ορλωφικά γράφει ο C l. R u l h i e r e, Histoire de l’ anarchie de Pologne et du demembrement de cette 
Republique, Paris 1807, tome 3, σ. 339: «...όλοι οι άτυχοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των καταστροφών 
που προκλήθηκαν στο Μοριά από την εκστρατεία των Ρώσων και αναζήτησαν ασφάλεια στους βράχους 
τους (των Μανιατών), βρήκαν ασφάλεια για τους ανθρώπους και τα υπάρχοντά τους...». 
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ρομιχάλη, για να διαπιστώσει αν οι Μανιάτες έχουν τη διάθεση να προσκυνήσουν, 
αλλιώς να οργανώσει το σχέδιο κατάληψης της Μάνης. Η επιστολή είναι η ακό-
λουθη2505: 

«Ιμπραχήμ Πασσάς ελέω θεού Βαλής Κρήτης, και Μωρέως, και Ναύαρχος του Αι-
γυπτιακού στόλου.

»Προς τον Μπεζαϊδέ Γεώργιον Μαυρομιχάλην. Εις Λιμένι Τσίμοβας.
»Προτού να αναχωρήσωμεν από ενταύθα διά το Μεσολόγγιον είχομεν λάβει 

γράμματά σου ζητούντες παρ’ ημών να σου δοθή εν Ράϊ Μπουγιουρουλδί (προσκυ-
νοχάρτι) γενικώς δι’ όλην την οικογένειάν σου· όθεν και ευσπλαχνία κινούμενος έλα-
βεν τον τόπον της η αίτησίς σου, και αμέσως το ζητούμενόν σου· αφού δε υπήγον εις 
Μεσολόγγιον επληροφορήθην ότι ο πατήρ σου ερωτηθείς από τους σημαντικούς του 
συστήματός σας, διά ποίας αιτίας παρακινήθης να ζητήσης παρ’ ημών εν τοιούτον 
Μπουγιουρουλδί, όστις και απεκρίθη, ότι ο τρόπος εκείνος να ήτον τάχα ένα είδος πο-
λιτικής ίνα μη αφήση και καταπατηθή παρ’ ημών η πατρίς του, καθότι τότε ήτον αδύ-
νατη από στρατεύματα, και από άλλα εφόδια πολεμικά.

»Όθεν διατάττεσαι αυστηρώς άμα του λαβείν την παρούσαν μου, χωρίς αναβολής 
καιρού εις διορίαν ημερών δέκα, να συσκεφθής μετά των σημαντικών της πατρίδος 
σου, και να έλθητε εκ συμφώνου προς ημάς, ίνα βαλθή εις ασφάλειαν η πατρίς σου, 
χωρίς παντελώς να θελήσης και τώρα να μεταχειρισθής την ψευδοπολιτικήν, καθότι 
εις το εξής δεν ωφελείσαι με αυτήν παντελώς.

»Ημείς δε προλαβόντως απεράσαμεν από Καλαμάταν, το ότι όμως δεν εισήλθομεν 
εις την πατρίδα σας μην το νομίσετε διαφορετικά, ειμή ευσπλαχνία κινούμενος, ίνα μη 
αιχμαλωτισθώσιν αι πατριώτισσαί σας καθώς και των άλλων μερών, και διότι σας εί-
χομεν μπουγιουρουλδί μας δομένον, ίνα μη κηρυχθή ότι σας είχομεν ράϊ, και ύστερον 
εξαίφνης εισήλθομεν εις την πατρίδα σας· συ δε εγνώρισας καλώς ότι ημείς πνέομεν 
φιλανθρωπίαν, και ότι πολεμούμεν συστηματικώς με κανόνας και με κανόνας τακτι-
κούς εγνωρισμένους εις έθνη πεφωτισμένα· τάχυνον λοιπόν, ως είπομεν, τον ερχομόν 
σου μετά των σημαντικών της πατρίδος σου· εξ εναντίας όμως και παρακούσης, ή θε-
λήσης να μεταχειρισθής την προτέραν σου πολιτικήν, ας μην απεράση από την ιδέαν 
σου ότι και την πατρίδα σου θα την κάμωμεν ως και την Πελοπόννησον, ειμή δεν θέ-
λει αφίσωμεν μήτε ίχνος οσπιτίου, και όψεσθε εν ημέρα κρίσεως ίνα δώσητε λόγον 
προς τον θεόν δι’ όσα ήθελε δοκιμάσει ο αθώος λαός· Ταύτα, και ούτως ποίησον εξ 
αποφάσεως, και έρρωσο.

»Τη 29 Μαΐου εκ Μεθώνης».  
Η επιστολή αυτή του Ιμπραήμ κοινοποιήθηκε στην Εφορεία της Σπάρτης και 

όλοι από συμφώνου έδωσαν λακωνική απάντηση, παρομοία του Λεωνίδα των Θερ-
μοπυλών, η οποία ανέφερε2506:

2505. Α μ β ρ . Φ ρ α ν τ ζ ή , ό.π., τόμ. 2, σ. 444 κ.ε. Δ . Β . Β α γ ι α κ ά κ ο υ , ό.π., σ. 113.
2506. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 19-20.
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«Από ημάς τους ολίγους Έλληνας της Μάνης, και λοιπούς Έλληνας ευρισκομέ-
νους εις αυτήν προς τον Ιμπραχήμ Πασσά της Αιγύπτου.

Ελάβομεν το γράμμα σου εις το οποίον είδομεν να μας φοβερίζης, ότι, αν δεν σου 
προσφέρωμεν την υποταγήν μας, θέλεις εξολοθρεύσεις τους Μανιάτας και την Μά-
νην· διά τούτο και ημείς σε περιμένομεν με όσας δυνάμεις θελήσης.

Οι κάτοικοι της Μάνης γράφομεν και σε περιμένομεν».
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, φαίνεται ότι από τις αρχές Ιουνίου άρχισε 

να συγκεντρώνεται στράτευμα στο Αρμυρό, ανερχόμενο σε 1.500 άνδρες, ικανό να 
αντιμετωπίσει κάποια ξαφνική επίθεση μέρους του Αιγυπτιακού στρατού, ιδιαίτε-
ρα ιππέων, οι οποίοι μπορούσαν να αιφνιδιάσουν τους φρουρούς της Βέργας.

Για τη γενική κινητοποίηση της Μάνης φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική η προ-
σπάθεια του Ιάκωβου Κορνήλιου και του αρχιδιάκονου Ιωακείμ Κωνσταντά, για 
τους οποίους οι οπλαρχηγοί της Μάνης Ιω. Μαυρομιχάλης2507, Δ. Μούρτζινος, 
Τζανετάκης Γρηγοράκης, Αθ. Κουμουνδουράκης και Ν. Χρηστέας από το Αρμυρό 
στις 25 Ιουνίου έγραψαν: «...Στέφανοι πλέκονται διά τας κεφαλάς σας, διά τας προς 
την πατρίδα πιστάς εκδουλεύσεις σας και προ πάντων διά την σώφρονα συνεργείαν 
σας, εκατωρθώσατε με πολλούς κόπους την γενικήν ένωσιν και σύμπνοιαν της Σπάρ-
της, την οποίαν κατ’ ευχήν της πατρίδος και διά της φιλοπατρικής σας αόκνου επιμε-
λείας, ετελειώσατε συστηματικώς αυτήν, οπου άνευ της οποίας εκινδύνευε να χαθή η 
Πατρίς...».

Τα σχέδια και οι προετοιμασίες των αντιπάλων 

Τα σχέδια του Ιμπραήμ, όπως φαίνονται από τις ενέργειές του, ήταν να ξεκου-
ράσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα τους στρατιώτες του από την εκστρατεία 
του Μεσολογγίου και να χτυπήσει τη Μάνη σε δύο σημεία. 

Παράλληλα με την κίνησή του προς το Αλμυρό, στις 20 Ιουνίου, την προπαρα-
μονή της επίθεσης στη Βέργα, ο ίδιος ο Ιμπραήμ2508 παρέπλευσε τα παράλια της 
Μάνης, κάνοντας αναγνώριση των ακτών της και κανονιοβολώντας μερικά λιμά-
νια. Ήθελε να δημιουργήσει υποψίες αποβατικής ενέργειας στην Έξω Μάνη, ώστε 
να μη γίνει καθολική μετακίνηση των πολεμιστών προς το Αλμυρό.

Σχεδίαζε το πρωί να έκανε προσπάθεια να περάσει στο εσωτερικό της Μάνης 
από τη Βέργα του Αλμυρού. Τις βραδινές ώρες θα ενεργούσε απόβαση στον όρμο 
του Διρού, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Αλμυρό. 
Πίστευε ότι θα εύρισκε την περιοχή του Διρού χωρίς πολεμιστές για να τον αντι-
μετωπίσουν, αφού ήδη θα πορεύονταν προς το Αλμυρό. Αν περνούσε τη Βέργα και 
ταυτόχρονα έκανε προγεφύρωμα με την αποβατική του ενέργεια στο Διρό, θα απο-

2507. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, ό.π., σ. 121-2.
2508. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 70 της 30 Ιουνίου 1826, σ. 277, Σ π. Τρ ι -

κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 20.
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γοήτευε τελείως τους Μανιάτες, που δεν θα ήξεραν σε ποιό μέρος να τρέξουν να 
τον πολεμήσουν. Στον πανικό τους θα τους ανάγκαζε να προσκυνήσουν. Αν πάλι 
εύρισκε αποτελεσματική αντίσταση στη Βέργα, η είδηση της απόβασης στο Διρό 
θα υποχρέωνε μεγάλο μέρος των υπερασπιστών της, να σπεύσουν κοντά στις οικο-
γένειές τους και με την ελάττωση των αμυντικών δυνάμεων του μετώπου του Αλ-
μυρού θα γινόταν εύκολη η εισβολή στη Μάνη και από εκεί.

Το σχέδιο αυτό θεωρείται ότι ήταν καλά μελετημένο, διότι ανοίγοντας συγχρό-
νως δύο μέτωπα, θα δημιουργούσε αμηχανία στους Μανιάτες και ελάττωση της 
αμυντικής τους ικανότητας. Παράλληλα επεδίωξε να κατατεμαχιστεί η άμυνα των 
Μανιατών, τόσο στο Αλμυρό, όσο και στα διάφορα παράλια της Έξω Μάνης, για 
τον κίνδυνο και άλλης αποβατικής ενέργειας, ώστε στις επιθέσεις του να αποδει-
χθεί αποτελεσματικός. Οι πολεμιστές της Μάνης δεν συνιστούσαν ένα οργανωμέ-
νο και ιεραρχημένο στρατιωτικό σώμα, που θα εκτελούσε τις διαταγές της ηγεσίας 
του, αλλά αποτελούσαν ένα σύνολο ασυντόνιστων μικροομάδων, που η κάθε μια 
είχε το δικό της αρχηγό, ο οποίος θα έπαιρνε τις αποφάσεις του, χωρίς να ανταπο-
κρίνονται πάντοτε στις γενικότερες ανάγκες του πολέμου.

Ο Αμβρόσιος Φραντζής2509 γράφει ότι κατά την πρώτην επίθεση των Αιγυπτια-
κών στρατευμάτων στο Αλμυρό και τον μεγάλο αριθμόν των απωλειών, ο Ιμπραήμ 
οργίστηκε και επιβίβασε μέρος του στρατού του στα πλοία και έπλευσε προς το 
Διρό. Φαίνεται απίθανο η απόβαση να αποφασίστηκε εκείνη την ώρα και να μην 
είχε προηγηθεί σχεδιασμός και η απαιτούμενη προετοιμασία. 

Οι Μανιάτες, όπως είχαν αναφέρει από τον προηγούμενο χρόνο2510, αν συγκε-
ντρώνονταν όλα τα στρατεύματα στο Αλμυρό, θα πρόβαλαν εκεί αντίσταση. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα κρατούσαν τις κατά τόπους οχυρωμένες θέσεις τους και 
θα αμύνονταν σε αυτές, όπως στο κάστρο του Κουμουνδουράκη και στους πύρ-
γους του Μούρτζινου στην Καρδαμύλη.

Η δύναμη του Ιμπραήμ2511 υπολογίζεται σε 7.000 με 8.000 άνδρες και από αυ-
τούς οι 800 ήταν ιππείς και από τους πεζούς άλλοι ήταν τακτικοί και άλλοι άτα-
κτοι. Εφ’ όσον όμως οι Μανιάτες θα ήταν οχυρωμένοι πίσω από το τείχος της Βέρ-
γας και τα πυργόσπιτα της παραλίας, ήταν προστατευμένοι αποτελεσματικά. Να 
σημειωθεί ότι το ιππικό των Αιγυπτίων εθεωρείτο ακατανίκητο, όπου θα μπορού-
σε να φθάσει, αλλά στην περίπτωση της Βέργας το εχθρικό ιππικό ήταν άχρηστο, 
διότι δεν είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει τους Έλληνες. Αν υπολογίσουμε ότι ο 
Ιμπραήμ διέθεσε περίπου 1.500 από τους στρατιώτες του για την αποβατική ενέρ-
γεια, οι επιτεθέντες στη Βέργα πρέπει να εκτιμηθούν σε 5.500 με 6.500 άνδρες. Την 

2509. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., σ.  448.
2510. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 105-7. 
2511. Ν ι κ. Σπ η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 60. Φ ω τ ά κ ο υ, Απομνημονεύματα,  ό.π., σ. 537, Σ π. 

Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 20. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σ. 11. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., σ.  447, ο οποίος 
τους υπολογίζει σε 15.000, αριθμός που θεωρείται υπερβολικός.
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αρχηγία της επίθεσης στο Αλμυρό ανέθεσε στον Κεχαγιάμπεη, ο οποίος ήταν ο 
αναπληρωτής ή επιτελάρχης του. Κοντά στον Κεχαγιάμπεη ήταν σύμβουλοι διάφο-
ροι Ευρωπαίοι αξιωματικοί, ιδιαίτερα δε ο εξωμότης Γάλλος αξιωματικός των Να-
πολεοντείων πολέμων Οκτάβιος ντε Σέβ (de Sève), ο οποίος είχε πάρει το όνομα 
Σουλεϊμάν μπέης. 

Ο αριθμός των Μανιατών είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, διότι συ-
νεχώς το στρατόπεδο των Μανιατών ενισχύετο με μικροομάδες από τη Μάνη και 
από τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει εκεί. Όταν ήρθε η είδηση της απόβασης 
στο Διρό, υπολογίζεται ότι έφυγαν για τη Μέσα Μάνη περί τους χιλίους, αλλά ήρθε 
συγχρόνως και η ομάδα που ακολουθούσε το Γεωργάκη Μαυρομιχάλη. Με τους 
Μανιάτες ήταν στη Βέργα και Πελοποννήσιοι, ακόμη και λίγοι Κρήτες, οι οποίοι 
είχαν ενσωματωθεί στα Μανιάτικα σώματα. Οι Μεσσήνιοι πρόσφυγες δεν είχαν 
την οικονομική δυνατότητα να συγκροτήσουν ίδια σώματα και να τα εφοδιάζουν 
με τρόφιμα και πυρομαχικά. Γι’ αυτό γενικά οι Πελοποννήσιοι πρόσφυγες ενσωμα-
τώθηκαν στους Μανιάτες οπλαρχηγούς και πολέμησαν μαζί τους, διότι πίσω τους 
ήταν οι οικογένειές τους. Οι Μαυρομιχαλαίοι2512 εκτός από 700 Μανιάτες αναφέ-
ρεται ότι είχαν μαζί τους και 220 Πελοποννησίους, ο Στέφανος Πικουλάκης είχε 
200 Μανιάτες, 80 Πελοποννησίους και 60 Κρητικούς και οι Καπετανάκηδες είχαν 
350 Μανιάτες και 120 Πελοποννησίους. Μικρότερες ομάδες προσφύγων θα συνό-
δευαν άλλους Μανιάτες οπλαρχηγούς. Μεταξύ των Μεσσηνίων επισήμων αναφέρο-
νται τα ονόματα του Αναστασίου Δαρειώτη, Θανάση Τζαρώνη από Νεόκαστρο, Γε-
ώργιου Φροντιστή από Κουτσουκμάνη (Μικρομάνη), Παπαστάθη από Ανεζήρι κ.ά.

Από την πλευρά των Ελλήνων αρχηγός του πολέμου της Βέργας ήταν ο Ιωάν-
νης-Κατσής Μαυρομιχάλης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Εφορείας της Σπάρτης 
(Μάνης) και Γενικός Αρχηγός των Αρμάτων της Μάνης. Όμως δεν ήταν κατά τη 
διάρκεια του πολέμου συνεχώς στο μέτωπο της Βέργας, αλλά μαζί με το Διονύ-
σιο Μούρτζινο, τον Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, το Νικολάκη Χρηστέα και τον 
Τζανετάκη Γρηγοράκη κ.ά. ήταν στο κάστρο της Ζαρνάτας των Κουμουνδουράκη-
δων και φρόντιζαν για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων. Ακόμη υποθέτουμε ότι, 
σε περίπτωση που θα έσπαγε το μέτωπο της Βέργας, θα φρόντιζαν να δημιουρ-
γήσουν δεύτερη γραμμή άμυνας. Κατέβηκαν στο Αλμυρό μάλλον στις 24 Ιουνίου, 
πιθανώς φοβούμενοι τη διάλυση του στρατοπέδου, όταν θα έφθανε η είδηση της 
απόβασης στο Διρό.

Από τους Μανιάτες της πρώτης γραμμής ήταν ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης,  
οι εξάδελφοί του Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης και Νικόλαος Πιεράκος-Μαυ-
ρομιχάλης καθώς και ο Ηλίας Χρυσοσπάθης. Από τους Σταυροπηγιώτες ήταν ο 
Γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης με το γιό του Σταυριανό και τα ανίψια του Χρι-
στόδουλο, Βενετσάνο και Γιαννιό, τον Παναγιώτη και Γεώργιο Πιερέα-Καπετανά-
κη, τον Παναγιώτη και Αντωνάκη Γιαννέα-Καπετανάκη και από τη Ζαρνάτα ήταν 

2512. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., σ.  447.
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ακόμη ο Γαλάνης και ο Ανδρέας Κουμουνδουράκης κ.ά. Από τους Ανδρουβιστιά-
νους ήταν ο Αντώνιος Αλημπαρούτης-Τρουπάκης, ο Ιωάννης Τρουπάκης κ.ά., από 
τους Ζυγιώτες ο Στέφανος Χρηστέας, από την Καστάνια ο Παναγιωτάκης Δου-
ράκης, από τη Μηλιά ο Αναστάσιος, ο Βενετσάνος και ο Ηλίας Κυβέλος, από την 
Αράχοβα του Λεύκτρου ο παπα-Πανάγος Ρούσσος, από την Καστάνιτσα ο Νικολής 
Βενετσανάκης, από την Αρεόπολη ο Στέφανος Πικουλάκης και από την Ανατολική 
Μάνη ο Παναγιωτάκης Κοσονάκος, ο Γεώργιος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης. Μαζί με 
αυτούς ήταν και άλλοι οπλαρχηγοί, των οποίων όμως τα ονόματα δεν αναφέρονται 
στα έγγραφα της εποχής. Από τη Μεσσηνία αναφέρεται ο Αναστάσιος Δαρειώτης 
και άλλοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης δεν ήταν παρών από την αρχή της μάχης, αλλά 
στρατολογούσε και ήρθε στη Βέργα αργότερα, στις 24 Ιουνίου, όταν έφευγαν οι 
Αιγύπτιοι. Έφερε όμως την  είδηση της απόβασης στο Διρό. Αναφέρεται ότι, όταν 
ήρθε ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης και οι στρατιώτες του πυροβόλησαν ομαδικά2513 
για να αναγγείλουν τον ερχομό τους, αποχώρησαν οι Αιγύπτιοι. Τότε χωρίς πανι-
κό ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης ακολουθούμενος από 1.000 περίπου άνδρες, με 
το Νικόλαο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη, το Βενετσάνο Καπετανάκη και το σύνολο των 
πολεμιστών από τη Μέσα Μάνη αναχώρησαν για το Διρό, το οποίο απέχει περίπου 
10 ώρες δρόμου. Τη θέση του Αναστασίου Μαυρομιχάλη στο μέτωπο της Βέργας 
ανέλαβε ο αδελφός του Γεωργάκης.

Δεν υπάρχει βεβαιότητα για τις θέσεις που κατείχαν οι διάφοροι αρχηγοί στη 
Βέργα. Μόνο για τους Καπετανάκηδες αναφέρεται ότι κατείχαν τους πύργους τους 
στο κατώτερο προς τη θάλασσα μέρος, που ήταν και το πιο επικίνδυνο, διότι δεν 
προστατευόταν από τις όχθες του χειμάρρου. Ενδείξεις υπάρχουν ότι οι στρατιώτες 
του Μούρτζινου κατείχαν το άλλο ευπαθές σημείο στον παλαιό δρόμο, όπου υπήρ-
χε και εκεί πύργος-κανονοστάσιο. Φαίνεται ότι στο ανώτερο μέρος της Βέργας (το 
ανατολικό) ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι και ο νεαρός Αντώνιος Καπετανάκης, ο οποί-
ος είχε πύργο στην άνοδο προς τη Σέλιτσα κ.ά. Για τον Γαλάνη Κουμουνδουράκη 
αναφέρεται ότι, αφού άρχισε η μάχη στις 22 Ιουνίου, έφθασε με τους στρατιώτες 
του και τους διέσπειρε σε διάφορα μέρη. Εκτός από τις οργανωμένες ομάδες πολε-
μιστών, οι οποίοι ήρθαν με τους αρχηγούς τους, είχαν προσέλθει και πολλοί μεμο-
νωμένοι, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, εκατό από αυτούς τους ανένταχτους τους 
έθεσαν υπό τις διαταγές του ηρωικού παπα-Πανάγου Ρούσου2514 από την Αράχοβα 
του Λεύκτρου, για να ενισχύουν όποιο μέρος της παράταξης θα είχε ανάγκη.

2513. Αυτό μπορεί να έγινε η αιτία να σκοτωθεί ένα παιδί από την Κορώνη, στους γονείς του οποίου 
ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης άφησε με τη διαθήκη του το σπαθί του. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Η διαθήκη του εκ 
των φονέων του Καποδίστρια Γεωργίου Μαυρομιχάλη, Πελοποννησιακά 1(1956)368.

2514. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η θυσία του παπα-Πανάγου Ρούσσου στον πύργο του Μαχμούτμπεη, 
Λακωνικά, Επετειακή έκδοση 1902-2002, σ. 515.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 663

Ένα μέρος των Μανιατών κατέλαβε τη θέση της μονής της Αγίας Τριάδος, δι-
ότι από εκεί περνούσε μονοπάτι για την Άνω Σέλιτσα και από αυτό θα μπορούσε ο 
αιγυπτιακός στρατός να υπερκεράσει τη Βέργα και να βρεθεί στα νώτα των υπερα-
σπιστών της.

Στις 20 Ιουνίου οι Αιγύπτιοι είχαν στρατοπεδεύσει στη Μπούκα, που είναι στην 
παραλία του Νησιού (Μεσσήνης) και προετοίμαζαν την επίθεσή τους. Ο Ιμπρα-
ήμ2515 την ίδια ημέρα μπήκε στα πλοία και παρέπλευσε τις ακτές της Μάνης κά-
νοντας αναγνώριση των παραθαλάσσιων περιοχών. Κανονιοβόλησε χωρίς επιτυχία 
τις Κιτριές, τον Άγιο Δημήτριο και την Τραχήλα. Ο βομβαρδισμός των λιμανιών, 
όπως αναφέρθηκε, έγινε για να φοβίσει τους Μανιάτες να μη φύγουν από τις εστί-
ες τους, προκειμένου να επανδρώσουν τη Βέργα. Άλλωστε, όπως φαίνεται από τον 
αριθμό που συγκεντρώθηκε στη Βέργα, δεν ήταν καθολική η προσέλευση των Μα-
νιατών. Την επομένη, 21 Ιουνίου, ο αιγυπτιακός στρατός κατασκήνωσε μεταξύ Κα-
λαμάτας και Γιαννιτσανίκων.

Ο Διονύσιος Μούρτζινος2516, ο Νικολάκης Χρηστέας και ο Πανάγος Κυβέλος 
στις 21 Ιουνίου ήταν στην Καρδαμύλη και από εκεί έγραψαν στην Καστάνιτσα στο 
Θωμά Βενετσανάκη και στους κατοίκους του Αγίου Νικολάου, των Κόκκινων Λου-
ριών και της Μαλτσίνας να σπεύσουν να πάνε στη Βέργα. Οι πληροφορίες που εί-
χαν ήταν ότι επρόκειτο την επομένη ή τη μεθεπομένη ο Ιμπραήμ να επιτεθεί στο 
Αλμυρό. Τους ζήτησαν ακόμη να ειδοποιήσουν και τους αδελφούς Γιατράκους για 
τον επικείμενο πόλεμο. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έγκαιρα έφθασε η πληροφο-
ρία και στο Θ. Κολοκοτρώνη, που ήταν στο Μάνεση του Ταϋγέτου, αφού η συνεν-
νόηση μαζί του γινόταν με φανούς. 

Ένα χρονικό της έναρξης της μάχης

«Τρίτη2517 πρωί, 22 Ιουνίου 1826...
Στη νυχτερινή σιγαλιά τα καραούλια από την Αγία Τριάδα ακούν κατά τα Γιαν-

νιτσάνικα κάτι σαν μακρυνό βουητό. Κάτι σαν απόηχο μακρυνής βροντής που όσο 
πάει και δυναμώνει. Καταλαβαίνουν και δίνουν το μήνυμα στη Βέργα: ‘‘οι Αραπάδες 
έρχονται’’.

Χιλιάδες καβαλλάρηδες και πεζούρα, φορτωμένοι με όλα τα σύνεργα του πολέ-
μου, έρχονται μ’ αλαζονεία και δίχως ντροπή να γκρεμίσουν μια μάντρα και να συ-
ντρίψουν τους πεινασμένους κουρελήδες που αποκότησαν να σταθούν μπροστά τους. 

2515. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 70, της 30 Ιουνίου 1826, σ. 277. Σ π. Τρ ι -
κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 20. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, Αθήναι 1961, σ. 117.

2516. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΒ΄, σ. 226-7. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 
116-7.

2517. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η. Βέργα σύμβολο θάρρους και αντοχής, Ιθώμη 6(1974)14-5. Αναδημοσίευση 
στου ι δ ί ο υ, Μελετήματα και άρθρα, Αθήναι 2012, σσ. 85-90.
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Φτάνουν στην Αγιασώ. Ο Κεχαγιάμπεης, με συμβουλάτορα το Γάλλο συνταγματάρχη 
Sève, αλλαξόπιστο Σουλεϊμάνμπεη, δίνει τις διαταγές του κι όλοι παίρνουν τους “σχη-
ματισμούς μάχης’’. Μπροστά πάν’ οχτακόσιοι διαλεχτοί καβαλλάρηδες πάνω στα πε-
ρήφανα αραβικά άτια τους, κρατώντας λόγχες, σπάθες, πελέκια και κάθε λογής σιδε-
ρικό του θανάτου. Το διαλεχτό τούτο σώμα έχει εντολή να ισοπεδώσει καλπάζοντας 
τη μάντρα που θα βρει μπροστά του, τσαλαπατώντας τους κουφιοκεφαλάκηδες γκια-
ούρηδες που αποκότησαν να σηκώσουν κεφάλι στον αφέντη τους.

Πίσω, σε κάποια απόσταση, έρχεται η πεζούρα με κατακόκκινες στολές, κρατώ-
ντας τα ντουφέκια με τις αστραφτερές μπαγιονέττες. Μόλις οι καβαλλάρηδες θα σπά-
σουν τη μάντρα, τούτοι θα ορμήσουν ξοπίσω τους, ξεκαθαρίζοντας αλύπητα το Μα-
νιάτικο σκυλολόϊ.

Αρχίζει να θαμποφέγγει. Ξεκινούν. Στραφτοκοπούν τ’ ατσάλι της μπαγιονέττας 
και το χάλκωμα των ντουφεκιών στο αυγινό γαλατένιο μισόφωτο. Πυκνά ανεμίζουν 
μπροστά τα κροσσωτά πράσινα μπαϊράκια με το μαλαματένιο μισοφέγγαρο στην κο-
ρυφή. Τα τουμπελέκια σκορπούν δαιμονισμένους και βροντερούς ήχους στην πρωινή 
γαλήνη, κάνοντας τ’ αγρίμια και τα πουλιά να φεύγουν τρομαγμένα κατά τον Μπου-
ρολίβα (βουνό της Σέλιτσας).

Η μεγαλόπρεπη και φανταχτερή φάλαγγα ορμάει κατά το νοτιά, συνεπαρμένη 
από το μεθύσι της νίκης που βλέπει να την προσμένει εκεί, λίγο πιο πέρα.

Ξαφνικά οι πρώτοι βλέπουν απότομη χαράδρα ν’ ανοίγεται αναπάντεχα μπροστά 
τους και σταματούν. Αναγκάζονται να αφήσουν την άψογη κι επιβλητική παράταξή 
τους και να περάσουν απέναντι ένας-ένας μέσα από τη χαράδρα. Εκνευρισμός, καθυ-
στέρηση... Το ίδιο γίνεται δύο-τρεις φορές ακόμα στις παρακάτω χαράδρες, ώσπου 
περνούν και την τελευταία πριν απ’ τη Βέργα.

Ξαναφτιάχνουν την παράταξη οι καβαλλάρηδες όπως-όπως και ξεχύνονται ασυ-
γκράτητοι μπροστά με καλπασμό, προβάλλοντας απειλητικά λόγχες, γιαταγάνια και 
σπάθες. Να η Βέργα· μπροστά τους, στα πενήντα μέτρα, φάνηκε το άθλιο και ταπεινό 
μαντροτοίχι. Σε λίγο τ’ αφρισμένο τούτο κύμα των λαμπροφορεμένων καβαλλάρηδων 
θα τη συνεπάρει στο διάβα του.

Ξάφνου, απ’ τη σιωπηλή ως τότε Βέργα, αμέτρητες μικρές φλογίτσες, ξεπετάγο-
νται από αδιόρατες μικρές τρυπίτσες, ενώ ταυτόχρονα τρομερή βροντή από εκατο-
ντάδες καριοφίλια συγκλονίζει τον τόπο γύρω. Βλαστήμιες, κατάρες, ουρλιάσματα 
πόνου και χλιμιντρίσματα ακούγονται απ’ τη μεγαλόπρεπη, ως τότε, φάλαγγα των κα-
βαλλάρηδων του Κεχαγιάμπεη. 

Παρά την αναπάντεχη τούτη υποδοχή και μετά την πρώτη κατάπληξη, ορμούν 
σπερουνιάζοντας τα φαριά τους, όσοι έμειναν γεροί, να φτάσουν τη Βέργα. Σε λίγες 
στιγμές είναι εκεί· μα ανάμεσα σε αυτούς και τη μάντρα χάσκει αδιάβατη χαράδρα. 
Κάμποσοι, στην προσπάθειά τους να την περάσουν με πήδημα, συντρίβονται πέφτο-
ντας μέσα με τ’ άλογά τους.

Οι υπερασπιστές της Βέργας στέκουν εκεί ψύχραιμοι, τιμωροί αδάμαστοι... Όλ’ η 
μάντρα απ’ άκρη σ’ άκρη ξερνάει φωτιά και καυτό μολύβι, ενώ σύννεφα από μαύρο 
καπνό τη σκεπάζουν.
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Σχεδιάγραμμα της προσβολής της Βέργας.
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Οι μέχρι πριν λίγες στιγμές αλαζονικοί καβαλλάρηδες του Ιμπραήμ, έχοντας 
μπροστά τους την αδιάβατη χαράδρα και τη φωτιά απ’ τα καριοφίλια των Μανια-
το-Μεσσηνίων παίρνουν το πισάχναρο αλαλιασμένοι και τρέχουν να φυλαχτούν στις 
χαράδρες ανάμεσα Βέργα κι Αγιασώ. Πραγματικό κατάντημα...

Όμως δεν το βάνουν κάτω. Αφού ανασυντάχθηκαν στις χαράδρες τούτες, κάνουν 
δεύτερη εξόρμηση με απόφαση να τελειώνουν. Μα κι αυτή η επίθεσή τους δεν είχε 
καλύτερη τύχη απ’ την πρώτη. Εννιά τέτοιες λυσσασμένες επιθέσεις επιχείρησε ο Κε-
χαγιάμπεης την ημέρα τούτη, πότε με καβαλλάρηδες και πότε με πεζούς “τακτικούς’’ 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Ενώ συνεχιζόταν η τελευταία επίθεση των Αραπάδων, οι Σκυφιάνοι που ήσαν στο 
δεξιό της Βέργας, στο Καστράκι, όπως είπαμε, ασφαλώς μαζί με τους Σελιτσάνους, 
όρμησαν σ’ αντεπίθεση κατά του αριστερού του εχθρού. Η αναπάντεχη τούτη εξόρ-
μηση αιφνιδίασε την εχθρική παράταξη που σταμάτησε την επίθεση κι άρχισε να υπο-
χωρεί. Αυτό ήταν. Σαν από σύνθημα αρχίζει τότε γενική αντεπίθεση απ’ όλη τη Βέργα. 
Ο εχθρός καταδιώχτηκε προς την Αγιασώ και δεν ξαναδοκίμασε να επιτεθεί την ημέ-
ρα τούτη...».

Τα ανακοινωθέντα των αγωνιστών

Στις 22 Ιουνίου μετά το καταλάγιασμα της μάχης από το μέτωπο της Βέργας ο 
Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Κατσάκος, ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης και 
άλλοι αγωνιστές έστειλαν αναφορά στη Διοικητική Επιτροπή2518 στην οποία ανέ-
φεραν:

«...Ειδοποιούμεν προς άμετρον χαράν της Σ. Διοικήσεως, ότι σήμερον περί το 
πρωί μας ήλθεν ο εχθρός όλος συσσωματωμένος με τακτικούς και ατάκτους πεζούς 
και ιππείς έως οκτώ χιλιάδες· επιάσαμεν την Βέργαν2519 τακτικώς και με Σπαρτιατικήν 
τω όντι γενναιότητα αρχίσαμεν τον πόλεμον, και με την συνηθισμένην τους εφόρμησιν 
έκαναν εννέα γιουρούσια, πλην εύρον ανθίστασιν ανωτέραν, και ούτως επέστρεφον με 

2518. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΒ΄, σ. 227-8. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 
128-9

2519. Ο πρόσφατα κατασκευασμένος μύθος ότι στη Βέργα οι Μεσσήνιοι απώθησαν το αιγυπτιακό 
ιππικό με τις γνωστές σαΐτες, με τις οποίες δήθεν ξάφνιαζαν τα άλογα των εχθρών, αποκαλύπτει παντελή 
έλλειψη γνώσης των πηγών της ιστορίας και παιδαριώδη παραποίηση της ιστορίας. Στη Βέργα πολέ-
μησαν οι Μανιάτες και αριθμός Μεσσηνίων προσφύγων με όπλα και όχι με παιχνίδια. Άλλωστε από τις 
τόσες πολλές ιστορικές πηγές που υπάρχουν γνωρίζουμε ότι η ρεματιά του χειμάρρου κράτησε μακριά 
το ιππικό των Αιγυπτίων. Ο μύθος για τις σαΐτες είναι των τελευταίων χρόνων και δυστυχώς προβάλλεται 
από την τηλεόραση κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Για τος σαΐτες που έγιναν γνωστές στην Καλαμάτα 
μετά την απελευθέρωση βλέπε σχετικά άρθρα του Χ ρ ή σ τ ο υ  Ζ ε ρ ί τ η  στην καλαματιανή εφημερίδα 
«Θάρρος» από 25 έως 30 Απριλίου 2013 (αριθ. φ. 34121-34125), ο οποίος αποκλείει τη χρήση των σαϊτών 
στη μάχη της Βέργας.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 667

μεγάλην των ζημίαν. Μόλις ημπορούσαμεν να κρατώμεν την ορμήν των Σπαρτιατών, 
οίτινες, ιδόντες το αδύνατον των πολεμούντων, εβγήκαν έξω από την Βέργαν και τους 
εκυνήγησαν. Η μάχη αύτη επεκράτησε έως δέκα ώρας αδιακόπως, και γνωρίσαντες 
οι εχθροί, ότι δεν δύνανται να κάμωσιν προς αυτούς τι, οπισθοδρόμησαν, φωνάζοντες 
αναφανδόν ότι, Εύγε σας, Σπαρτιάται ! δεκαέξ μήνας είμεθα εις την Πελοπόννησον 
και τοσούτον δουφέκι δεν είδομεν· τώρα λοιπόν εγνωρίσαμεν και επληροφορήθημεν 
όσα μας έλεγον διά την Σπάρτην.

»Εχρησίμευσαν και οι ενταύθα παρευρεθέντες Πελοποννήσιοι με το παράδειγμα 
των πατριωτών μας. Εσκοτώσαμεν εξ αυτών υπέρ των πεντακοσίων και έναν σημα-
ντικόν· οι δε πληγωμένοι άδηλον. Επήραμεν δέκα άτια, εσκοτώσαμεν είκοσι, και διά-
φορα αρκετά λάφυρα εκάμαμεν. Δια τούτο λοιπόν και άλλο δεν θέλομεν από την Σ. 
Δ. ειμή να μας προφθάση από ζαερέ (προμήθειες) και πολεμοφόδια· αν εισέτι δεν 
έχει σταλμένα (το οποίον και δεν ηλπίζομεν), καθώς προ ολίγων ημερών οι ανώτεροί 
μας ανεφέρθησαν, αμέσως χωρίς αναβολήν στιγμής να μας σταλθώσιν ει δυνατόν με 
ατμοκίνητα, επειδή υστερούμεθα διόλου και ο εχθρός σκοπεύει αύθις να μας κτυπήση 
με περισσοτέραν ορμήν, επειδή θεωρούμεν ολοένα συνάζονται δυνάμεις του και τας 
σκηνώνει εις Γιαννιτσάνικα· ομοίως μας είναι αναγκαία και μερικά πολεμικά πλοία....

»Οι στρατηγοί μας ό τε Κ. Γιάννης Μαυρομιχάλης, (Διονύσιος) Μούρτζινος, 
Τζανετάκης (Γρηγοράκης), Αθανασούλιας Κουμουντουράκης και (Νικολάκης) Χρη-
στέας ευρίσκονται εις το κάστρο του Κουμουντουράκη καταγινόμενοι εις το να μας 
οικονομήσουν οπωσούν προς το παρόν από τα αναγκαία, διά να μη συμβή καμμία 
λιποταξία, επειδή τα προαποσταλέντα της Δ(ιοικήσεως) μόλις μας σώνουν διά την 
αύριον».

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2520 μαθαίνουμε ότι την αναφορά προς 
τη Διοίκηση υπέγραψαν μερικοί από τους αρχηγούς: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, 
Γαλάνης Κουμουνδουράκης, Ηλίας Κατσάκος, Αντωνάκης Τρουπάκης, Γεώργιος 
(Δραγωνάκος)-Γρηγοράκης, Στέφανος Χρηστέας, Αντωνάκης Καπ(ετανάκης) και 
Στέφανος Πικουλάκης.

Την ίδια ημέρα, στις 22 Ιουνίου, οι οπλαρχηγοί2521 του στρατοπέδου της Βέργας 
έστειλαν ένα άλλο ανακοινωθέν στον Ιάκωβο Κορνήλιο και τον αρχιδιάκονο Ιωα-
κείμ Κωνσταντά, οι οποίοι ήταν στην Καρδαμύλη και φρόντιζαν τον ανεφοδιασμό 
των πολεμιστών, στο οποίο αναφέρεται:

«Ταύτην την στιγμήν εις τας τρεις ώρας της ημέρας ελάβομεν το αδελφικόν σας 
και είδαμεν να μας ζητείτε πληροφορίας περί του ενταύθα συγκροτουμένου πολέμου 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Όθεν αποκρινόμενοι σας λέγομεν ότι σήμερον περί τα 
εξημερώματα, αιφνιδίως μας επαρουσιάσθησαν έμπροσθεν εις τους προμαχώνας μας 
περίπου των οκτακοσίων ιππέων, οίτινες (νομίσαντες τους Σπαρτιάτας ως τους Πε-

2520. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 70, της 30 Ιουνίου 1826, σ. 278. 
2521. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Ρ ώ μ α,  ό.π., τόμ. Β΄, σ. 261-2. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 

30-31.
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λοποννησίους να δεικνύωσι τα νώτα τω εχθρώ) ώρμησαν καθ’ ημών και επλησίασαν 
μέχρι των ταμπουρίων μας. Αλλ’ οι Σπαρτιάται κτυπήσαντες αυτούς απανταχόθεν εκ 
συμφώνου, εσκότωσαν πεντήκοντα ιππείς και εξελθόντες των ταμπουρίων τους τούς 
εκυνήγησαν έως την Αγιασώ (κειμένην εν τέταρτον της ώρας μακράν μας), κακώς 
έχοντας, παίρνοντάς τους δύο σημαίας, τέσσερα τουμπουλούκια και υπέρ τα δέκα 
άλογα. Μετά δε παρέλευσιν είκοσι λεπτών πάλιν ξαναπαρησιάζεται ο εχθρός επί των 
προμαχώνων μας με όλον το ιππικόν του και με όλον το πεζικόν του συνιστάμενον 
από επτά χιλιάδας. Εννέα φορές ώρμησαν αποφασιστικώς δια να δυνηθούν να δια-
σπάσουν κανέν μέρος, πλην δεν ηδυνήθησαν να κάμουν τίποτες, οπισθοδρομήσαντες 
με μεγάλον τους αφανισμόν. Τέλος πάντων οι Σπαρτιάται απηυδισμένοι από του να 
τους προσμένουν εις τα ταμπούρια των, ώρμησαν εκ δευτέρου και έκαμαν μεγάλον 
αφανισμόν εις το τακτικόν, μη δυνάμενον να τρέξη2522 δια να διασωθή από τους γεν-
ναίους βραχίονας των Σπαρτιατών.

»Εν ενί λόγω ο αφανισμός των είναι μέγας και συμπεραίνομεν να τους εσκοτώσα-
μεν υπέρ των 300, εκτός των πληγωμένων τους οποίους παρατηρούσαμεν με τα τη-
λεσκόπια, ότι εφόρτωναν εις τα ζώα αδιακόπως. Εκ δε των ημετέρων τρεις (νεκροί) 
μόνον και τέσσερες πληγωμένοι. Ο πόλεμος έπαυσε προς το παρόν εις τας τρεις ήμισυ 
ώρας και οι μεν εχθροί ησυχάζουσιν εις Αγιασώ, οι δε Σπαρτιάται υπό των ταμπου-
ρίων των και υγιαίνοιτε».

Την επομένη ημέρα, Τετάρτη 23 Ιουνίου, οι Αιγύπτιοι επανήλθαν στο μέτωπο της 
Βέργας, αλλά δεν υπήρχε η ορμή της προηγούμενης μάχης και παρέμειναν μόνο για 
μισή ώρα. Οι οπλαρχηγοί2523 από το Αλμυρό έγραψαν τα ακόλουθα στον Ιάκωβο 
Κορνήλιο και τον αρχιδιάκονο Ιωακείμ Κωνσταντά, οι οποίοι από την Καρδαμύλη, 
όπως αναφέρθηκε, είχαν αναλάβει τη μέριμνα του εφοδιασμού του στρατοπέδου:

«Σήμερον ελάβομεν και άλλο γράμμα σας και είδομεν να μας ζητείτε πληροφορί-
ας περί του αριθμού των στρατιωτών μας, καθώς και περί των κινημάτων του εχθρού. 
Ο αριθμός των στρατιωτών μας, Κύριοι, δεν είναι περισσότερος των τριών χιλιάδων, 
ενώ ο του εχθρού είναι διπλούς, όμως δεν έχομεν χρείαν, επειδή όλοι μας είμεθα απο-
φασισμένοι δια να αποθάνωμεν πολεμούντες ενδόξως.

»Ταύτην την στιγμήν εις τας δύο ώρας της ημέρας βλέπομεν το ιππικόν του και 
πλησιάζει, και κατά τα φαινόμενα ο πόλεμος είναι άφευκτος σήμερον. Φροντίσατε 
όσον το δυνατόν του να μας στείλετε τροφάς και πολεμοφόδια από τας γειτνιαζούσας 
αυτού επαρχίας, επειδή το στρατόπεδόν μας πάσχει τα μέγιστα.

»Ο πόλεμος ήρχισε, πλην δεν είναι ορμητικός ως χθες και συμπεραίνομεν, ότι ο σκο-
πός των δεν αποβλέπει εις άλλο, ειμή εις το να κατασκοπεύσουν τας δυνάμεις μας.

2522. Οι Αιγύπτιοι στρατιώτες έφεραν στην πλάτη τους σακκίδιο με όλα τους τα εφόδια και δεν 
μπορούσαν να τρέξουν, οι δε Μανιάτες, όταν τους καταδίωκαν, τους προλάβαιναν, τους σκότωναν και 
τους λαφυραγωγούσαν.

2523. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 262. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 118.
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»Την αυτήν στιγμήν, εις τας 2.1/2 ώρας της ημέρας, έπαυσεν ο ακροβολισμός, διό-
τι και οι εχθροί τραυούνται εις τα ίδια».

Από το κάστρο του Κουμουνδουράκη την ίδια ημέρα, 23 Ιουνίου, ο Ιω. Μαυρο-
μιχάλης2524, Διον. Μούρτζινος, Τζανετάκης Γρηγοράκης, Αθανασούλης Κουμουν-
δουράκης έγραψαν στη Διοικητική Επιτροπή τα ακόλουθα:

«...Σεβ. Διοίκησις, η Σπάρτη εκίνησε άπασα με πατριωτικόν ζήλον και προθυμίαν· 
έχει απόφασιν ή να αφανίση τον εχθρόν, ή ενδόξως να αποθάνη μαχομένη υπέρ πί-
στεως και πατρίδος, και μην το εκλαμβάνη διαφορετικά, ως άλλοτε, αλλ’ ας μας προ-
φθάση όσον τάχιστα πολεμοφόδια και τροφάς, και ας μη το καταδεχθή να πολιορκεί-
ται η Σπάρτη από τρία εχθρικά πλοία, χωρίς να αφήνουν να εισέρχονται εμπορικά με 
τροφάς, των οποίων η δύναμις άλλο δεν μας φοβίζει, μήτε η θαλάσσιος δύναμις του 
εχθρού, μήτε και της ξηράς, αλλά μόνον και μόνον την τρομάζει η έλλειψις πολεμοφο-
δίων και τροφών. Το στρατόπεδόν μας συμποσούται ήδη από πέντε χιλιάδας και εις 
τρεις έτι ημέρας ίσως ανεβή και εις τας οκτώ.

»Ημείς καταγινόμεθα ενταύθα να προβλέψωμεν από τας πέριξ επαρχίας μερικάς 
τροφάς με ιδίαν μας πληρωμήν, διά να δυνηθώμεν να το βαστάξωμεν αλιπότακτον, 
πλην και αυταί δεν ημπορούν να εξαρκέσουν περισσότερον το πολύ εντός πέντε ημε-
ρών. Δια τούτο η Σεβ. Διοικητική επιτροπή να κάμη τα αδύνατα δυνατά να μας προ-
φθάση και εφοδιάση αρκετά από τα αναγκαία και ας μη φοβήται ότι πλέον πηγαίνουν 
χαμένα. Όχι δε και τουναντίον εντός πέντε ημερών δεν προφθασθώμεν, ει τι ήθελε 
συμβή απευκταίον, είναι εις βάρος της...». 

Την ίδια ημέρα από το κάστρο του Κουμουνδουράκη οι οπλαρχηγοί έγραψαν 
στον Πετρόμπεη2525, ο οποίος βρισκόταν στο Ναύπλιο, τα ακόλουθα:

«...Τα καράβια μάς είναι τόσον αναγκαία διά την θέσιν του Αρμυρού (την οποίαν 
γνωρίζετε), όσον δεν ημπορεί να το φαντασθή τινάς, επειδή αύτη είναι παραθαλάσ-
σιος και, όταν ο εχθρός μας χτυπήση συγχρόνως και διά θαλάσσης, είναι αδύνατον 
να βαστάξωμεν, ωσάν οπού όντες σε επίπεδον  εκ μέρους της θαλάσσης, χανόμεθα 
από τα μπαλαμισδράλια και έπειτα (όπερ μη γένοιτο) χάνοντες ταύτην την θέσιν, φο-
βούμεθα μήπως το στρατόπεδον βληθή εις αταξίαν, και δεν μπορέσωμεν να το εμπο-
δίσωμεν εις άλλην θέσιν. Λάβετε μέτρα διά τούτο, καθώς και διά τα λοιπά αναγκαία 
μας και μην αμελείτε εις τοιαύτα σημαντικά πράγματα, επειδή εν σφάλμα δύναται να 
αμαυρώση την λαμπράν υπόληψιν της Σπάρτης. Είσθε Σπαρτιάτης, ειδήμων της θέσε-
ως ταύτης, διό και κρίνομεν περιττόν να σας αναγκάσωμεν πλέον.

»Το πατριωτικόν χρέος το εκάμαμεν· ο εχθρός εκτυπήθη και εταπεινώθη, και ήδη στέ-
κεται συλλογισμένος εις Αγιασών, αν δε ωφεληθή από καμμίαν ρηθείσαν αιτίαν, ημείς να 
είμεθα αθώοι, και όψονται όσοι εμποδίσουν του να μας προφθασθώσι τα αναγκαία.

2524. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 229. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 132.
2525. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 230-1. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 129-31. Απευθύνεται μάλ-

λον στον Πετρόμπεη, διότι τον αποκαλούν «Εκλαμπρότατο» και πρόκειται για Μανιάτη, που είναι  μόνο 
αυτός και ο ευρισκόμενος στο Διρό αδελφός του Κωνσταντίνος, οι οποίοι αποκαλούνται εκλαμπρότατοι.
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»Μεγάλως απορούμεν πώς δεν εφάνησαν εισέτι τα Ελληνικά πλοία, διά να χορτά-
σωμεν ζαερέδων και λαφύρων, τόσον ημείς καθώς και τα καράβια, επειδή τρία μόνον 
εχθρικά φαίνονται ως πολεμικά, και ταύτα μικρά, τα δε λοιπά όλα είναι φορτηγά και 
αχρησίμευτα προς πόλεμον. Αν μας προφθάσουν εγκαίρως, θέλει έβγωμεν των ορίων 
της Σπάρτης διά να τον κτυπήσωμεν....».

Στις 24 Ιουνίου από το στρατόπεδο του Αλμυρού οι οπλαρχηγοί της Σπάρτης 
έγραψαν στον Ιάκωβον Κορνήλιο2526 και στον αρχιδιάκονο Ιωακείμ Κωνσταντά, οι 
οποίοι παρέμεναν στην Καρδαμύλη, τα ακόλουθα:

«Σήμερον πολλά πρωί ελάβαμεν διά των καϊκιών τας παρ’ υμών αποσταλείσας 
τροφάς και πολεμοφόδια, και επαινούμεν την προθυμίαν σας. Όθεν και ήδη μη λεί-
ψητε τού να ιδεάσητε τας αυτού γειτνιαζούσας επαρχίας, διά να μας ετοιμάσουν πάλιν 
ψωμί, και να μας το στείλουν την αυτή ώραν αύριον, έως ου να μας προφθάση η Σε-
βαστή Διοίκησις, και τότε μένουσιν ήσυχοι οι αυτοί δυστυχείς κάτοικοι, οι οποίοι εκ 
του στερήματός των επρομήθευσαν το στραατόπεδόν μας.

»Ο εχθρός δεν μας άφησε και σήμερον από του να μην μας χαιρετίση, αλλά τη συ-
νειθισμένην του ώραν, δηλ. περί τα ξημερώματα, ήλθε με τας ιδίας δυνάμεις του κατ’ 
επάνω μας, αφού δε επλησίασεν έως μιας βολιάς τόπον, ήρχισεν ο πόλεμος, και εκ 
των δύο μερών πεισματικώτατα· ώστε εάν δεν ήτο οι ιδικοί μας όπισθεν των τοίχων, 
έπρεπε να έλθωμεν εις χείρας.

»Οι προς το μέρος της Αγίας Τριάδος τοποθετημένοι Σπαρτιάται, βλέποντες τον 
εχθρόν όλον συσσωματωμένον και πολεμούντα αποφασιστικώς το παραθαλάσσιον, 
ώρμησαν κατ’ επάνω του από το ύψος της θέσεώς των και καταβάντες εις το επίπεδον 
με πρώτην ορμήν εδίωξαν αυτόν, βάλλοντές τον εις αταξίαν. Συγχρόνως δε εξελθό-
ντες και οι λοιποί των προμαχώνων των τον εκτύπησαν με γενναιότητα απαραδειγ-
μάτιστον, του εσκότωσαν υπέρ τα δέκα πέντε άλογα, πολλούς ιππείς και έως εκατόν 
τακτικούς, τους οποίους, φέροντες εις τους ώμους των, βλέπομεν ήδη να τους ιμβαρ-
κάρουν εις τα λατζόνια (είδος μικρών πλοίων).

»Δεν ελπίζομεν πλέον να δοκιμάση κατά της Σπάρτης, εκτός εάν έχει σκοπόν να 
αφανισθή παντελώς...». 

Αφού την 24η Ιουνίου υποχώρησαν οι Αιγύπτιοι, κατασκήνωσαν, όπως και τις 
προηγούμενες ημέρες, από την περιοχή της Αγίας Σιών μέχρι τα Γιαννιτσάνικα.

Στις 25 Ιουνίου από το στρατόπεδο του Αλμυρού απευθύνθηκαν στον Ιάκωβο 
Κορνήλιο και στον αρχιδιάκονο Ιωακείμ Κωνσταντά οι αρχηγοί των Μανιατών, οι 
οποίοι τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο κάστρο του Κουμουνδουράκη, ο Ιωάν-
νης-Κατσής Μαυρομιχάλης, ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, 
ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης και ο Νικόλαος Χρηστέας και έγραψαν2527:

2526. Δ ι ο ν .  Δ. Ρ ώ μ α , Αρχείον, σ. 262-3. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 118-9. 
2527. Δ ι ο ν . Δ. Ρ ώ μ α , Αρχείον, σ. 268. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 122.
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«...Χθες από τους κόπους και τα βάσανα της μάχης δεν ευκαιρήσαμεν να σας γρά-
ψωμεν ιδιαιτέρως, συγχαίροντάς σας διά τας λαμπράς νίκας των ηρώων μας Σπαρτι-
ατών, διά τας οποίας συνεργήσατε και η φιλογενία σας, και ημείς πρέπει να το ομολο-
γώμεν και η Σπάρτη γενικώς να ευγνωμονή...».

Από τα ανωτέρω μπορεί να θεωρηθεί ότι οι αρχηγοί των Σπαρτιατών, οι οποί-
οι είχαν εγκατασταθεί στο κάστρο του Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, στις 24 
Ιουνίου είχαν κατεβεί στη Βέργα και πρόλαβαν τη μάχη. Θα μπορούσε ακόμη να 
υποτεθεί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι πληροφορήθηκαν την απόβαση 
του Ιμπραήμ στο Διρό και έσπευσαν στο πεδίο της μάχης, για να προλάβουν τυχόν 
διάλυση του στρατοπέδου. 

Υπάρχει ακόμη μια σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα περιγραφή της μάχης της Βέργας

Στη Γεννάδειο2528 βιβλιοθήκη ευρίσκεται έγγραφο, το οποίο περιγράφει τις μά-
χες  που έδωσαν οι Μανιάτες, για να αντικρούσουν τον Ιμπραήμ. Η περιγραφή της 
μάχης της Βέργας είναι η ακόλουθη:

«Κατά τα 1826 Ιουνίου 22 ευρισκόμενον το στρατόπεδον του Ιμπραήμ πασά, κατά 
την Μπούκα του Νησίου Καλαμάτας εκινήθη αυθημερόν κατά της Σπάρτης συνιστά-
μενον από εννέα χιλιάδας τακτικόν, τρεις χιλιάδας ιππείς και τρεις χιλιάδας Αλβανούς 
και Κρήτας ατάκτους.

»Το πρωί της αυτής ημέρας εμφανίσθη έμπροσθεν των ορίων της Σπάρτης, εις την 
θέσιν καλουμένην Αρμυρόν (ήτις προημερών κατείχετο παρά χιλίων Σπαρτιατών επί 
κεφαλής των οποίων ήτον ο Αναστ. Μαυρομιχάλης) και οι οπλαρχηγοί Ηλίας Κατζά-
κος-Μαυρομιχάλης, Παναγ. Γιαννέας-Καπετανάκης, Γεώργιος Δραγωνάκος και Ηλίας 
Κυβέλος. Ο πόλεμος ήρχισε πάραυτα παρά των δύο πεισματώδης, όστις διαρκέσας 
δέκα ώρας ετράπησαν εις φυγήν οι εχθροί και ετοποθετήθηκαν εις Γιαννιτσάνικα εκεί-
νο το εσπέρας. Εις την μάχην εφονεύθησαν πραγματικώς από τους εχθρούς τετρακό-
σιοι πενήντα, εκτός των πληγωμένων και λάφυρα έκαμαν αρκετά οι Σπαρτιάται από 
ίππους, άλλα σκεύη και από χρήματα, τα οποία εύρον εις τους φονευμένους Τούρ-
κους. Από τους Σπαρτιάτας εφονεύθησαν πέντε και επληγώθησαν τέσσαροι...

 »...Κατά τας 24 του αυτού Ιουνίου ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης όστις εστρατολόγη, 
έφθασε εις Αρμυρόν με πεντακοσίους τεσσαράκοντα στρατιώτας, καθ’ ην στιγμήν είχεν αρ-
χίσει εκεί εκ νέου ο πόλεμος, αλλ’ οι εχθροί θεωρούντες την νέαν βοήθειαν ήτις διά πυρο-
βολισμού εμβήκεν ετράπησαν εις φυγήν και οι Σπαρτιάται τους κυνήγησαν έως ήμισυ ώρα 
έξω της θέσεώς των και ούτως διελύθη η πρώτη ορμή του Ιμπραήμ κατά της Σπάρτης, με 
μεγάλην του ζημίαν και καταισχύνην, ώστε ο ίδιος2529 επαινούσε τους Σπαρτιάτας ως πολε-
μικούς άνδρας και ότι εις άλλο μέρος δεν είδε τουφέκι, εκτός του Μεσολογγίου».

2528. Γε ν ν ά δ ε ι ο ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η, έγγραφον υπό στοχεία Μss 109. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., σειρά 
Δ΄, κυτίο 38, φάκελος χωρίς αριθμό.

2529. Ο Ιμπραήμ δεν ήταν στη μάχη της Βέργας αλλά στο Διρό.
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Η συμμετοχή του κλήρου

Από τη μάχη της Βέργας δεν έλειψε ο κλήρος της Μάνης. Δεν θα μπορούσε να 
απουσιάσει ο κλήρος του Σταυροπηγίου από το Μητροπολίτη Γαβριήλ Φραγκούλη 
μέχρι το νεότερο διάκο. Όμως δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για όλους τους 
κληρικούς που ήταν εκεί, άλλοι για να πολεμούν και άλλοι για να ενθαρρύνουν τους 
πολεμιστές. Περιοριζόμαστε λοιπόν να καταγράψουμε τα αναφερόμενα ονόματα. 
Παραβρέθηκαν ο Λαγίας (Ασίνης) Μακάριος Σαμπατακάκης2530 και ο αρχιμανδρίτης 
Θεοδόσιος Φλουτζάκης2531 από το Κουσκούνι (Σωτήρα) της Αρεοπόλεως.

Ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Αγγελετάκης2532, ηγούμενος της μονής Βελανιδιάς 
Μαλεβριανίκων, κρατώντας την εικόνα του Αγίου Νικολάου του τέμπλου, περιφε-
ρόταν στη Βέργα και ευλογούσε τους πολεμιστές, οι οποίοι ενθαρρύνονταν στον 
υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα τους.

Ανάλογη ήταν η συμβολή του ηγουμένου της Παναγίας του Χελμού Γαϊτσών 
Παΐσιου Παρασκευάκη2533, ο οποίος ήταν παρών στη μάχη της Βέργας, συντροφεύ-
οντας και ενθαρρύνοντας τους ομοχωρίους του.

Παρών ήταν ακόμη στη Βέργα και ο παπα-Γρηγόριος Κουλουμπάκης2534 από τα 
Τσέρια της Καρδαμύλης, που είχε συνοδεύσει το 1821 στην ομηρία του στην Τρίπο-
λη το Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Καλαμάτας Χρύσανθο Παγώνη.

Πιο σημαντική ήταν η προσφορά του ηρωικού κληρικού παπα-Πανάγου Ρούσ-
σου2535 από την Αράχοβα του Λεύκτρου, που άφησε το θυμιατό και με το όπλο στο 
χέρι καθοδηγούσε τους πολεμιστές σαν αξιωματικός. Από δύο πιστοποιητικά που 
θα παραθέσουμε φαίνεται η δράση του στις μάχες της Βέργας. Ο ηρωικός κληρι-
κός σκοτώθηκε τον Αύγουστο του ιδίου έτους στον πύργο του Μαχμούτμπεη (Αμύ-
κλες) στην εισβολή του Ιμπραήμ στη Λακεδαίμονα. 

1) «Ο αιδεσιμότατος παπά Πανάγος Ρούσσος κάτοικος εις Μηλέα από χωρίον 
Αράχοβα του δίδονται εις την οδηγίαν του εκατό στρατιώτας Σπαρτιάτας και Πε-
λοποννησίους διά να κινείται εις οποίαν διαταγήν λάβει παρ’ ημών όντας άξιος και 
δοκιμασμένος εις απείρους πολέμους, οπού και σήμερον πραγματικώς έδειξε την 
προθυμίαν και γε<νναι>ότητά του εις τον πόλεμον οπού επηκολούθησε εις την εδώ 

2530. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 116, φάκ. 28. Ο Δ. Βαγιακάκος αναφέρει τη συμμετοχή στη μάχη της Βέ-
γας του Χαριουλπόλεως Δανιήλ Κουλουφέκη και του Ανδρουβίστης Προκοπίου Γκιουλέα, ο τελευταίος 
όμως χειροτονήθηκε επίσκοπος το 1832 σε ηλικία 22 ετών και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Δ. Β. 
Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, ό.π., σ. 28 και τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η Αρδούβιστα-Ανδρού-
βιστα… ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)42.

2531. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 220, φάκ. 33.
2532. ΓΑ Κ,  Αριστεία, φάκ. 136, έγγρ. 264-5.
2533. ΓΑ Κ,  Αριστεία, φάκ. 303, έγγρ. 176-7.
2534. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 95, φάκ. 46.
2535. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 185, φάκ. 76. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Η θυσία του παπα-Πανάγου Ρούσ-

σου, ό.π., σ. 515.
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θέσι του Αρμυρού και συσκεφθέντες όλοι μας εκρίναμεν το τοιούτον δια την μεγάλην 
ε<μ>πειρότητά του και του δί<δεται> εις τας χείρας του εν τοιούτον αποδεικτικόν και 
υποσημειούμεθα. Τη 22 Ιουνίου 1826.

»Οι οπλαρχηγοί της Σπάρτης: Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, Παναγιωτάκης Κα-
πετανάκης, Γαλάνης Κουμουντουράκης, Ηλίας Κατσάκος, Γιωργάκης Δραγωνάκος, 
Παναγιώτης Κοσονάκος, Σταυριανός (;Στέφανος) Χρηστέας, Αναστάσιος Κυβέ-
λος, Νικολάκης Πιερ. Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος Ταρειώτης (Δαρειώτης), Ηλίας 
Χρυσοσπάθης, Βενετσάνος Κυβέλος, Ιωάννης Τρουπάκης και Νικολής Βενετσανάκης.

Σε άλλη στήλη: «Θανάσης Τζαρώνης από Νεόκαστρο, Νικολός Μοθωκορωνιός, 
Θεοδωράκης από Καλα<μάτα;>, Γεώργιος Φροντιστής από Κουτσουκουμάνη, Παπα-
στάθης από Ανεζίρη, Θεοδωράκης από Ασπρόχωμα2536». 

2) «Επειδή και ο τοιούτος αποδειχθείς γενναίος καπ. Παπα Κύριος Παναγιώτης 
Ρούσσος κάτοικος εις Μηλέα από χωριό Αράχοβα Σπάρτης (Μάνης) έκαμε και κάμει 
καθ’ όλην την πολεμικήν του έκτασιν το χρέος του και επειδή και εις ένα πόλεμο εθα-
νάτωσε ιδιοχείρως πέντε του δίδεται το παρόν εις βεβαίωσιν της αληθείας.

Τη 25 Ιουνίου 1826, Βέργα Αρμυρού.
Γεώργιος Μαυρομιχάλης».

Εκτός από τη συμμετοχή των κληρικών στον αγώνα έχουμε και μια υλική θυ-
σία. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη χαρτιού παραχωρήθηκαν τα εκκλησιαστικά 
βιβλία για να δένουν φυσέκια. Σε μια επιστολή της 25 Ιουνίου του Ιω. Μαυρομιχά-
λη2537, Διονυσίου Μούρτζινου, Τζανετάκη Γρηγοράκη, Αθανασούλη Κουμουνδου-
ράκη και Νικολάκη Χρηστέα από το στρατόπεδο του Αρμυρού προς τον Ιάκωβο 
Κορνήλιο και αρχιδιάκονο Ιωακείμ Κωνσταντά, σημειώνεται: «...Περιττόν κρίνομεν 
να επεκταθώμεν περισσότερον ως αν οπού είδατε πραγματικώς την έλλειψιν οπού 
έχει η πατρίς μας, οπού τα βιβλία όλων των εκκλησιών μας ετελείωσαν πλέον και 
αυτά, δένοντας φυσέκια...».

Οι Σκυφιάνοι στον πόλεμο της Βέργας
 
Τα Σκυφιάνικα είναι ένα χωριό του Μαλεβρίου κοντά στον Πολυάραβο. Στη 

συμβολή των Σκυφιάνων στη μάχη της Βέργας αναφέρεται εκτενέστερα ο Πέτρος 
Κουτήφαρης2538, περιγράφοντας τα πολεμικά γεγονότα. Ο ίδιος δεν έλαβε μέρος 
στον ελληνικό θρίαμβο, διότι ήταν ακόμη μικρός, πολέμησε όμως ο μεγαλύτερος 
αδελφός του Γεώργιος. Η περιγραφή του είναι η ακόλουθη:

2536. Επειδή πρόκειτα περί αντιγράφου από τον συμβολαιογράφο Κ. Κοκκινίδη, πιθανώς να υπάρ-
χουν λάθη και παραλείψεις στην ανάγνωση των ονομάτων.

2537. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 268-70. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 122.
2538. Π έ τ ρ ο υ  Κ ο υ τ ή φ α ρ η, Τρεις μάχαι των Μανιατών κατά των Αράβων, εις Ι ω. Π. Π α ρ α -

σ κ ε υ ο π ο ύ λ ο υ, Μεσσηνιακόν Ημερολόγιον του έτους 1880, σ. 5 κ.ε. 
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«...Ενταύθα παρά το Αρμυρόν υπήρχε τείχος εξ αργών λίθων ωκοδομημένον· το 
τείχος τούτο από της θαλάσσης αρχόμενον κατατείνει παρακολουθούν την δεξιάν 
όχθην μικρού χειμάρρου μέχρι της κορυφής πετρώδους τινός υψώματος, όπερ καλεί-
ται Καστράκη, και το οποίον υπέρκειται της προς το χωρίον Σελίτζης αγούσης οδού. 
Εις το τείχος τούτο, όπερ νυν είναι γνωστόν υπό το όνομα Βέργα του Αλμυρού, οχυ-
ρωθέντες οι Μανιάται ανέμενον θαρραλαίοι τον εχθρόν... ο εχθρικός στρατός εκ Κα-
λαμών εκκινήσας προυχώρησε υπό τον ήχον των τυμπάνων κατά του Αλμυρού και 
έστη εις απόστασιν από του τείχους. Εκεί οι ιππείς, ους ατλήδες εκάλουν οι τότε, και 
οι τακτικοί πεζοί ανέκοψαν, της ανωμαλίας του εδάφους επιπροσθούσης και διακω-
λυούσης τους στρατιωτικούς αυτών ελιγμούς, οι δε άτακτοι Αλβανοί και Κρήτες ωσεί 
πεντακισχίλιοι τον αριθμόν ώρμησαν επί το τείχος τροχάδην και αλαλάζοντες. Οι Μα-
νιάται περί τους χιλίους και πεντακοσίους αριθμούμενοι, όπισθεν του τείχους ταχθέ-
ντες, περιέμενον τους εναντίους ακλόνητοι ως ο βράχος και σιωπηλοί ως ο θάνατος... 
Η ημέρα ην θερμή και πνιγηρά, ο καύσων υπερβολικός ην τετάρτη και ημίσεια ώρα 
μετά μεσημβρίαν και ο Άρης καθ’ όλην την γραμμήν εμένετο μετ’ ίσης εκατέρωθεν 
επιμονής, η μάχη έμενε αμφίρροπος, αλλ’ όσον η ημέρα προυχώρει η θέσις των αμυ-
νομένων καθίστατο από στιγμής εις στιγμήν δυσχερεστέρα, διότι επόνει αυτούς η 
έλλειψις πολεμοφοδίων και προ παντός η του ύδατος, του μέρους εντελώς ανύδρου 
όντος. Τότε ανδρείος τις και εμπειροπόλεμος ανήρ από το χωρίον Σκυφιάνικα συνέ-
λαβεν την ηρωικήν απόφασιν να δώση αυτός πέρας εις την μάχην... Ο Σκυφιανίτης 
λοιπόν αυτός μετά είκοσι συντρόφων του κατέλιπε το τείχος εκ της προς ανατολάς 
άκρας αυτού και αδιόρατος όπισθεν των βράχων έρπων κατώρθωσε να υπερφαλαγ-
γίση τους εχθρούς και να καταλάβη τα νώτα των. Εκείθεν ήρξατο πυκνού και ευστό-
χου πυρός κατά των εχθρών, οίτινες μεγάλως εκ της αδοκήτου ταύτης προσβολής τα-
ραχθέντες και φόβω συσχεθέντες ετράπησαν εις φυγήν. Τούτο ήρκεσε να ενσπείρη 
τον θόρυβον και την ταραχήν καθ’ άπασαν την γραμμήν των Αιγυπτίων, οι δε αμυ-
νόμενοι συνορώντες αυτούς εν αταξία, κλονουμένους και οπισθοδρομούντας εξεπή-
δησαν άπαντες ως εκ συνθήματος έξωθεν του τείχους και ορμητικοί και ακάθεκτοι 
επέδραμον κατά των πολεμίων. Τότε η εν αταξία και αποσυνθέσει των τάξεων τροπή 
του εχθρού κατέστη πλήρης και γενική. Ιππείς, τακτικοί και άτακτοι στρατιώται ου-
δεμίαν δίδοντες προσοχήν εις τας παρακελεύσεις των αξιωματικών, οίτινες ξιφήρεις 
και απειλητικοί κατεγίνοντο να σταματήσωσι την άτακτον φυγήν των στρατιωτών, 
έφυγον προτροπάδην. Οι Μανιάται αφού κατεδίωξαν αυτούς, ούτω φεύγοντας, μέχρι 
αποστάσεως ημισείας ώρας, επανήλθον εις τα ίδια υπό των αρχηγών ανακληθέντες· ο 
δε Ιμβραήμης, επειδή ο ήλιος έκλινε προς την δύσιν του, κατηυλίσθη παρά την θέσιν 
«Αγία Σιών» μεταξύ Καλαμών και Αλμυρού κειμένην ένθα και διενυκτέρευσεν. Εις την 
μάχην ταύτην αρχηγοί ήσαν ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης και ο εξάδελφός του Ηλί-
ας Κατσάκος, οι Καπετανάκαι, ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, οι Χρηστέοι, ο Κυβέλος 
και οι Δουράκαι. Έπεσαν δε κατά τον αγώνα εκ μεν των Τούρκων εκατόν ογδοήκοντα 
περίπου. Εκ δε των ημετέρων τέσσερες...». 

Στην περιγραφή των τριήμερων μαχών της Βέργας ο Πέτρος Κουτήφαρης δίνει 
την εικόνα μονοήμερης μάχης. Το ερώτημα το οποίο γεννάται σε πολλούς αναγνώ-
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στες είναι, αν οι Σκυφιάνοι ήταν τοποθετημένοι στο ανατολικό τμήμα του τείχους 
και έκαναν τον κυκλωτικό ελιγμό τους την πρώτη ημέρα της μάχης, ξεκινώντας 
από το Καστράκι της Βέργας ή είχαν τοποθετηθεί στη διάβαση της Αγίας Τριάδας 
και η ενέργειά τους συμπίπτει με την περιγραφείσα στο ανακοινωθέν της τρίτης 
ημέρας (24 Ιουνίου) ως επίθεση των φρουρών της διάβασης εκείνης.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ενέργειες των 
Μανιατών. Ο Π. Κουτήφαρης προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της κυκλωτι-
κής κίνησης των Σκυφιάνων, που ήταν η 4η μ.μ. της 22ας Ιουνίου. Σε αντιδιαστολή 
η επέμβαση των Μανιατών της Αγίας Τριάδας έγινε πριν από το μεσημέρι της 24ης 
Ιουνίου.

Διευκρινίζεται ότι οι κατέχοντες τη διάβαση της Αγίας Τριάδας, όπως σαφώς 
αναφέρεται, ήταν Μανιάτες. Σε αυτούς δεν αποκλείεται να είχε προστεθεί μικρός 
αριθμός μαχητών από τη Γιάννιτσα, τα χωριά της Αλαγονίας ή ακόμη και πρόσφυ-
γες, που είχαν καταφύγει σε εκείνα τα μέρη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέ-
πει να θεωρηθούν ως προφυλακή του σώματος του Θ. Κολοκοτρώνη, διότι έφθασε 
στη Γιάννιτσα την επομένη ημέρα, στις 25 Ιουνίου. Ούτε πρέπει να παρασυρθεί ο 
μελετητής από το έγγραφο του παπα-Πολυζώη Κουτουμάνου2539, που παρουσιάζει 
Αλαγονίους να εφορμούν από τη Γιάννιτσα στα νώτα του εχθρού, επειδή η γνησι-
ότητά του αμφισβητείται βάσιμα. Το ανακοινωθέν των αγωνιστών της Βέργας σα-
φώς αναφέρει: «...Οι προς το μέρος της Αγίας Τριάδος τοποθετημένοι Σπαρτιάται...» 
και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

Σκηνές από τον αγώνα

Για τη συμμετοχή γυναικών στη μάχη της Βέργας δεν έχουμε πολλές πληροφο-
ρίες. Δεν έλειψε όμως και από εδώ η ηρωική Σπαρτιάτισσα Σταυριανή Σάββαινα2540 
από την Αρεόπολη, για την οποία έχει γίνει λόγος στη μάχη του Βαλτετσίου. Στην 
αναφορά της, προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση της 3ης Αυγούστου 1829, έγραψε: «…
Εστάθηκα, πρώτον, εις τας εκστρατείας του αοιδίμου Κυριακούλη (Μαυρομιχάλη), 
έπειτα και άλλων αρχηγών εις διάφορα μέρη, οίον την Εύριπον, την Στερεά Ελλάδα, 
εις το Βαλτέτσι, εις τα Τρίκορφα, εις το Αλμυρόν κτλ…». Στα Πρακτικά της Συνέλευ-
σης σημειώθηκε: «…Πολλοί των πληρεξουσίων, αυτόπται μάρτυρες και συναγωνι-
σταί, εβεβαίωσαν τον απαραδειγμάτιστον ενθουσιασμόν της νέας Σπαρτιάτιδος, ήτις, 
παρουσιασθείσα εις την Συνέλευσιν εκίνησε τον θαυμασμόν και τον έπαινον όλων των 

2539. Π α π ά - Π ο λ υ ζ ώ η  Κ ο υ τ ο υ μ ά ν ο υ , Ένα δοκουμέντο, εις Γ. Αναπλιώτη: Η Καλαμάτα 
και η επανάστασις του 1821, Καλαμάτα 1948, σ. 29. Ν ι κ. Ζ ε ρ β ή, Που έγινε η πρώτη δοξολογία στην 
Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Καλαμάτα 1982, σ. 
102 κ.ε.

2540. Α. Ε. Π., βιβλ. 4, σσ. 142, 636. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Π ύ ρ ρ ο υ, Ελλάδος περιήγησις, τόμ. Β΄, σελ.  
και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Δ΄, κυτίον 38. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, σσ. 48, 87-8.
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αντιπροσώπων…». Ο Διονύσιος Πύρρος γράφει: «…Μία γυνή Σπαρτιάτισσα Σάβ-
βαινα λεγομένη οπαδός του καπετάν Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, βοηθούσα εδώ τους 
Σπαρτιάτας, επολέμα τους Τούρκους με τα όπλα των ανδρών, έπειτα εξελθούσα από 
τον χάνδακα εθανάτωσε έναν εχθρόν Αλβανόν με την πέτραν και λαφυραγωγήσασα 
αυτόν επέστρεψεν τροπαιούχος εις την θέσιν της…».

Η Καλαματιανή εφημερίδα «Καθημερινή»2541 το 1899 αφιέρωσε λίγα λόγια για 
την άμυνα που πρόβαλαν οι Μανιάτες και οι Μεσσήνιοι πρόσφυγες, οι οποίοι κρα-
τούσαν το δυτικότερο μέρος της Βέργας. Εκεί ήταν το πιο ασθενές σημείο του οχυ-
ρώματος, διότι στις εκβολές του χειμάρρου η χαράδρα παραχωρούσε τη θέση της 
σε επίπεδο έδαφος και οι εχθροί χωρίς δυσκολία μπορούσαν να φθάσουν ως το τεί-
χος και τα σπίτια των Καπετανάκηδων. 

Η «Καθημερινή» συμπληρώνει με τα ακόλουθα: «...πάντων διεκρίνετο ο έξοχος 
επί ανδρικώ κάλλει και γενναιότητι και υπερηφάνω χαρακτήρι και άλλοις προτερή-
μασι λαμπρός αληθώς ο Παναγιώτης Καπετανάκης ο Γιαννέας2542, ου ακόμη η μνήμη 
ενθουσιά ως δημοτικού ήρωος και καπετάνου τον λαόν της Αβίας, εκείνος ετάχθη εις 
το ασθενέστερον μέρος της Βέργας προς την θάλασσαν, όπου η κοίτη του χειμάρρου 
ισοπεδούτο όλως με την επιφάνειαν του εδάφους και το μάλλον επικίνδυνον. Εκεί δε 
εγένοντο και αι σφοδρότεραι έφοδοι των εφορμούντων Αιγυπτίων και η μεγαλυτέρα 
φθορά αυτών, αποκρουσθέντων και τραπέντων εις φυγήν...».

Ένας στρατιώτης του Διονυσίου Μούρτζινου2543 από την Καρδαμύλη, ο μετέπει-
τα κληρικός οικονόμος Άνδρας ή Ανδρέας, έστειλε επιστολή στον Α. Γούδα, στην 
οποία μεταξύ των άλλων έγραψε και τα ακόλουθα: «...Ενθυμούμε μάλιστα, ότι ώρ-
μησαν οι στρατιώται του Μούρτζινου, δια να διώξωμεν τους Τούρκους, οίτινες είχον 
προχωρήσει μέσα εις το ρεματάκι, εις το χείλος του οποίου ήτο η μάνδρα, εξήλθομεν 
εκείνης προεχωρήσαμεν προς το μέρος των Τούρκων, τους εκυνηγήσαμεν να απομα-
κρυνθούν. Μάλιστα η φύλαξης των φυσεκίων, όπου τα είχον σωρόν εντός παρεκκλη-
σίου2544 όπου είναι εκεί, ήτον ανατεθημένη εις τους στρατιώτας του Μούρτζινου...».

Όπως έγινε γνωστό, ο Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης2545, ο οποίος διακρινό-
ταν στις μάχες για τη γενναιότητά του, όταν οι Έλληνες εξόρμησαν από τη Βέργα 
και κυνήγησαν τους Αιγύπτιους μέχρι την Αγιασώ, έπιασαν ένα από τα άλογα των 
εχθρών και σημειώνεται: «...Από τους ζωγρηθέντας ίππους ιππεύσας ο Ηλίας Κατσά-
κος περιήρχετο τα χαρακώματα...».

2541. Εφημ. Καλαμάτας «Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή», αριθ. φ. 53, της 6 Ιουλίου 1899, σ. 2.
2542. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σ. 399 κ.ε.
2543. Α. Γο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Η΄, σ. 411.
2544. Εκεί που περνούσε τότε ο δρόμος που οδηγούσε στο εσωτερικό της Μάνης, διακόσια μέτρα 

από τη θάλασσα βρίσκεται σήμερα το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, αλλά ίσως δεν υπήρχε τότε. Ανατο-
λικότερα όμως σε απόσταση τετρακόσια περίπου μέτρα από τη θάλασσα υπήρχε άλλος ναός (Υπόδειξη 
Γεωργίου Πλαγιανού), τον οποίο είχε παρατηρήσει και ο περιηγητής W. Gell, Σ ο φ ί α ς  Κ α π ε τ α ν ά -
κ η, Περιγραφή της διαδρομής Καλαμάτας-Κιτριών από τον W. Gell, Λακωνικαί Σπουδαί 10(1990)507, 

2545. Εφημ. Καλαμάτας «Μ ε σ σ η ν ι α κ ά  Ν έ α», αριθ. φ. 307, της 6 Ιουνίου 1976.
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Αναφέρεται ότι ο Δικαίος Κυπαρίσσης2546 από το Βαχό του δήμου Καρυουπό-
λεως στις μάχες της Βέργας σκότωσε έναν Τούρκο σημαιοφόρο στην περιοχή της 
Αγίας Σιών. 

Ο Πέτρος Κουτήφαρης2547 γράφει, ότι μετά τη μάχη οι Αιγύπτιοι στρατοπέδευ-
σαν στην περιοχή της Αγίας Σιών, που βρίσκεται στην ανατολική γωνία του κόλ-
που. Οι Μανιάτες: «...συσκεφθέντες απεφάσισαν ίνα την ερχομένην νύκτα (25 Ιουνί-
ου) επιπέσωσι αίφνης και εκ διαφόρων μερών εις το εχθρικόν στρατόπεδον και κατα-
στρέψωσι καθ’ όσον δυνηθώσιν αυτό ενσπείροντες εις τους εχθρούς διά της αδοκήτου 
ταύτης επιθέσεως την ταραχήν και την σύγχυσιν. Επί τούτοις παραχρήμα ηνεώχθη 
κατάλογος των μελλόντων της παρατόλμου ταύτης επιχειρήσεως. Οκτακόσιοι λογά-
δες κατεγράφησαν αμέσως εις το εντεταλμένον την επισφαλή και επικίνδυνον ταύτην 
εκδρομήν σώμα, αλλ’ ο εχθρός είτε πληροφορηθείς είτε υποπτευθείς τούτο μετέστησε 
την εσπέραν της αυτής ημέρας το στρατόπεδόν του εις Καλάμας και συνεπώς το σχέ-
διον των Μανιατών εματαιώθη...». Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εμφάνιση την 
25η Ιουνίου του πολυάριθμου σώματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην περιοχή 
της Γιάννιτσας, ανάγκασε τους Αιγύπτιους να κατασκηνώσουν στην περιοχή της 
Ντουάνας (παλαιό τελωνείο της Καλαμάτας, όπου οι εκβολές του Νέδοντα ποτα-
μού), για να έχουν την κάλυψη του ιππικού.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης2548 δεν ισχυρίζεται ότι έλαβε μέρος στις μάχες της Βέργας. 
Γράφει στα απομνημονεύματά του, πως ειδοποιήθηκε με φανούς, επομένως χωρίς 
καθυστέρηση, ότι οι Αιγύπτιοι βαδίζουν κατά της Μάνης, αλλά δεν ομολογεί ότι 
καθυστέρησε να ξεκινήσει και έφθασε στις 25 Ιουνίου, δηλαδή την επομένη της τε-
λευταίας μάχης. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Μανιάτες να μην ειδοποίησαν αμέσως 
με φανούς, τον Κολοκοτρώνη από τις 21 του μηνός, όταν είδαν τους Αιγυπτίους να 
στρατοπεδεύουν κοντά στην Καλαμάτα. Αυτός όμως δεν ξεκίνησε έγκαιρα, πράγ-

2546. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 111, φάκ. 68. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 183.
2547. Π έ τ ρ ο υ  Κ ο υ τ ή φ α ρ η, ό.π., σ. 9.
2548. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 174-5. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 538, γράφει: 

«...Ο δε Θ. Κολοκοτρώνης τότε έτρεξεν εις βοήθειαν των πολεμούντων από το Μάνεσι όπου ήτο, αλλά δεν 
επρόφθασεν, διότι άμα έφθασεν εις το χωρίον Γιάννιτσα, έμαθεν, ότι προ δύο ωρών είχε τελειώσει η μάχη...». 
Δεν είναι σωστό ότι έφθασε στις 24 Ιουνίου δύο ώρες μετά τη λήξει της μάχης, αλλά την επομένη 25 Ιου-
νίου. Τα ίδια ισχύουν και για τον Μιχ. Οικονόμου. Ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 149, γράφει: 
«...φθασάσης δε ειδήσεως περί της επιθέσεως ταύτης και εις Μάνεσι απέχων του Αλμυρού ώρας 10, ο εκεί 
τότε ευρισκόμενος Κολοκοτρώνης, ειδοποιηθείς και την προϋπόσχεσίν του εκπληρών, έσπευσε με 2.000, εις 
Γιάννιτσαν· αλλ’ εύρε τετελεσμένα τα ρηθέντα πράγματα...». Ακόμη αναφέρεται: «...Κατά την περίστασιν 
ταύτην ο Κολοκοτρώνης έδραμεν εις βοήθειαν από Μάνεσι, πλην δεν επρόφθασεν, εις Γιάννιτσαν μαθών 
την προ 2 ωρών λήξιν της μάχης...». Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Υπομνήματα, ό.π., σ. 336. Ο  Κ α ν.  Δ ε -
λ η γ ι ά ν ν η ς , ό.π., τόμ. Γ΄. σ. 118, γράφει: «...Είναι αληθινόν ότι η Κυβέρνησις διέταξεν αυστηρώς τον 
επί ψιλώ ονόματι αρχηγόν Κολοκοτρώνην να τρέξη να προφθάση εις βοήθειαν των Μανιατών με όλα τα 
Πελοποννησιακά στρατεύματα, αλλ’ ώστε να εξυπνήση ο άγρυπνος στρατηγός και αρχηγός, να συνάξη 
στρατεύματα και να υπάγη, ήτον το παν τελειωμένον και οι Μανιάται εστεφανώνοντο με τας δάφνας της 
νίκης...». 
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μα που ήταν συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια, διότι έπρεπε να εφοδιασθεί κάθε στρα-
τιώτης με τρόφιμα για μερικές ημέρες, που απαιτούσε χρόνο. Για να δικαιολογήσει 
πάντως την καθυστέρησή του, αναφέρει: «...Οι Τούρκοι επήγαν, αντικρούσθηκαν 
από τους Μανιάταις και ωπισθοδρόμησαν – οι Τούρκοι μισή ώρα από την Βέργαν 
κατά την Καλαμάταν – εφθάσαμεν και ημείς εις την Γιάννιτζα, μακρυά από το στρά-
τευμα το τούρκικο μίαν ώρα· Κινώντας ημείς εβάρεσα την τρομπέτα δια να κινήση το 
στράτευμά μας· δεν ηλπίζαμεν να ακούσουν οι Τούρκοι την τρομπέτα, διότι ήτον σκά-
πετο· Ακούσαντες οι Τούρκοι την τρομπέτα ετραβήχθηκαν μίαν ώραν μακρύτερα εις 
το ποτάμι της Καλαμάτας, όπου ήτον κάμπος· αν επρόφθανα εις τον καιρόν όπου επο-
λεμούσαν οι Τούρκοι με τους Μανιάταις ηθέλαμε τους κλείσει και ήθελαν σκοτωθή 
πολλοί. Οι Τούρκοι μετά δύο ημέρας ανεχώρησαν διά το Νησί, ανεχώρησα και εγώ 
εις το Μάνεσι...». Ο Θ. Κολοκοτρώνης επιβεβαιώνει ότι όταν αυτός στις 25 Ιουνίου 
έφθασε στη Γιάννιτσα οι Αιγύπτιοι εγκατέλειψαν τη θέση της Αγίας Σιών  και εγκα-
ταστάθηκαν στις εκβολές του ποταμού.

Όπως αναφέρει ο Θ. Κολοκοτρώνης2549 σε επιστολή του της 23 Ιουνίου από το 
Μάνεση στο γιό του Ιωάννη-Γενναίο: «...Εγώ με μέρος του ενταύθα στρατοπέδου, 
αναχωρώ προς βοήθειαν των εις Αλμυρόν πολεμούντων με τον Ιμβραήμ αδελφών 
μας κατά τους φανούς όπου μας έκαναν οι βάρδιες μας...». Από άλλο έγγραφο2550 
φαίνεται ότι η παρουσία του στη Βέργα σημειώνεται στις 26 Ιουνίου. Οι Αιγύπτι-
οι στις 24 διανυκτέρευσαν μεταξύ Αγίας Σιών και Γιαννιτσανίκων, ενώ την επομέ-
νη, που παρουσιάστηκε και ο Κολοκοτρώνης, οι Αιγύπτιοι μετακινήθηκαν από την 
Αγία Σιών στην Καλαμάτα2551 (αναφέρεται και ως Δοάνα -τελωνείο- ή χείμαρρος 
της Καλαμάτας), προφανώς η παρουσία μεγάλων ελληνικών στρατιωτικών σω-
μάτων στην περιοχή ανησύχησε τους Αιγυπτίους και για να προλάβουν νυχτερινή 
επιδρομή των Μανιατών και του Κολοκοτρώνη μετακινήθηκαν προς το επίπεδο 
έδαφος, για να υπάρχει προστασία από το ιππικό. Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες δεν 
θα τολμούσαν εύκολα να αναμετρηθούν σε κάμπο με το ιππικό τού εχθρού, διό-
τι δεν θα είχαν καμία πιθανότητα επιτυχίας. Είναι αλήθεια αυτό που γράφει ο Θ. 
Κολοκοτρώνης ότι όταν έφθασε με το στράτευμά του, μετακίνηθηκαν οι Αιγύπτιοι, 
αυτό όμως έγινε στις 25 Ιουνίου. Στις 24 του μηνός διανυκτέρευσαν στην Αγία Σιών 
και στις 25 μετακινήθηκαν στην Καλαμάτα. Ήταν αδύνατον οι Αιγύπτιοι να διανυ-
κτέρευαν στην Αγία Σιών, αν τα ελληνικά στρατεύματα είχαν ενισχυθεί από τις 24 
με το πολυάριθμο σώμα του Θ. Κολοκοτρώνη. Στις 26 Ιουνίου ο Θ. Κολοκοτρώνης 
πήγε στη Σέλιτσα και επικοινώνησε με τους Μανιάτες. Θεωρούμε ότι ο Κολοκο-
τρώνης έφθασε στη Γιάννιτσα στις 25 Ιουνίου και μετά δύο ημέρες, στις 27 του ιδί-
ου, οι Αιγύπτιοι έφυγαν οριστικά από την Καλαμάτα και πήγαν στην Μπούκα της 
Μεσσήνης.

2549. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 346.
2550. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 347. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 133 
2551. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Δ. Ρ ώ μ α, Αρχείον, τόμ. 2, σ. 290-1. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 125. 
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Στις 26 Ιουνίου από τη Βέργα ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης2552, Παναγιώτης Καπε-
τανάκης και Γαλάνης Κουμουνδουράκης έστειλαν επιστολή στο Θ. Κολοκοτρώνη 
και τον ενημέρωσαν για τις πληροφορίες που είχαν για τα σχέδια του Ιμπραήμ. Του 
ζήτησαν να τους βοηθήσει σε περίπτωση που ο Ιμπραήμ τους χτυπήσει πάλι, διότι 
έμειναν μόνο 1.500, επειδή πολλοί έφυγαν για να αντιμετωπίσουν τους Αιγυπτίους 
στο Διρό ή σε άλλα παράλια της Μάνης, που θα μπορούσε να έχει κάνει απόβαση. 
Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει προηγούμενη γραπτή μαρτυρία επικοινωνίας μεταξύ 
του Θ. Κολοκοτρώνη και των υπερασπιστών της Βέργας.

Οι Μανιάτες οπλαρχηγοί από τη Βέργα2553 έγραψαν στις 27 Ιουνίου στον Ιάκω-
βο Κορνήλιο και τον αρχιδιάκονο Ιωακείμ: «...Σήμερον έφθασε και ο Κολοκοτρώνης 
εις Σέλιτζα πλησίον μας με τρεις χιλιάδας στρατιώτας και μας γράφει διά να συνέλθω-
μεν όλοι μας εις εν να συνομιλήσωμεν...».

Από τις αναφορές του Θ. Κολοκοτρώνη2554 προς τη Διοίκηση πληροφορήθη-
κε η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» και έγραψε τα ακόλουθα: «...Οι εν Αλμυρώ 
οπλαρχηγοί μετά την κατά την 22 του περελθόντος μηνός γενομένην μάχην, υποπτευ-
όμενοι μη συνάξη και άλλας δυνάμεις ο εχθρός, και τους προσβάλη δυνατώτερον και 
δεύτερον, έγραψαν την αυτήν ημέραν προς τον Γενικόν αρχηγόν Θ. Κολοκοτρώνην, 
προσκαλούντες και αυτόν εις βοήθειαν· όστις παραλαβών μεθ’ εαυτού 2.500 στρατιώ-
τας υπό τους στρατηγούς Γεωργάκην Ιατράκον, Μελετόπουλον και Πετμεζάν έδραμεν 
όπου επροσκαλείτο, και την 24 περί την ανατολήν του Ηλίου έφθασεν εις την Αγί-
αν Τριάδα Γιαννίτζας· αλλά πριν φθάσει η βοήθεια, εκτυπήθησαν πάλιν οι ημέτεροι 
μετά του εχθρού και απεχωρίσθησαν· Ο γενικός αρχηγός φθάσας εκεί συνεννοήθη 
μετά των εν Αλμυρώ, διά να επιπέσωσι και τα δύο σώματα διά νυκτός εις τον εχθρόν· 
αλλ’ ούτος εννοήσας, φαίνεται, και το φθάσιμον της νέας βοηθείας, ανεχώρησε περί 
το εσπέρας της αγίας Σιών, και έστησε το στρατόπεδόν του εις τον χείμαρρον της Κα-
λαμάτας (Νέδοντα), όπου ευρίσκετο κατασκηνωμένος έως της 26. Τα δε περιπλέ-
οντα τον Μεσσηνιακόν κόλπον πλοία ελλιμενίσθησαν εις τον κόλπον του Νησίου· τα 
δε αποβιβάσαντα εις Δηρόν τους Άραβας υπήγαν εις Κορώνην και Μεθώνην...».

Στα παραπάνω μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης ότι, αν ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης είχε φθάσει στην Αγία Τριάδα με την ανατολή του ήλιου της 24 Ιουλίου, θα είχε 
το χρόνο να βάλει τον Αιγυπτιακό στρατό μεταξύ δύο πυρών, με ανυπολόγιστες συ-
νέπειες για τον Ιμπραήμ. Οι Μανιάτες, που ήταν στην Αγία Τριάδα και όρμησαν 
κατά των επιτιθεμένων στη Βέργα, ήταν ολιγάριθμοι και δεν μπορούσαν να εξολο-
θρεύσουν τους Αιγυπτίους, όπως θα γινόταν αν τους έκλειναν το δρόμο της υποχώ-
ρησης οι 2.500 στρατιώτες του Θ. Κολοκοτρώνη.

2552. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 133. Ι ω. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, ό.π., σ. 347. Ο αναφερόμενος 
Παναγιώτης Καπετανάκης είναι ο γερο-Παναγιωτάκης, αρχηγός της οικογένειας και θείος των υπολοί-
πων.

2553. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 125. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Δ. Ρ ώ μ α, Αρχείον, τόμ. 2, σ. 290-1.
2554. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 71, της 3 Ιουλίου 1826, σ. 282-3.
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Οι δυνάμεις και οι απώλειες των αντιπάλων

Ο ιμπραήμ2555 στις 21 Ιουνίου έφερε το στρατό του στην Μπούκα της Μεσσή-
νης και φάνηκε, ότι είχε στραμμένη την προσοχή του στη Μάνη, της οποίας κα-
τασκόπευσε τα παράλια. Ο Αιγυπτιακός στρατός είχε πρόσφατα επιστρέψει από 
το Μεσολόγγι και ίσως δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Όπως έχει αναφερθεί 
ο Διονύσιος Μούρτζινος2556, Νικ. Χρηστέας και Παν. Κυβέλος από την Καρδαμύλη 
έγραψαν, στις 21 Ιουνίου, στον καπετάν Θωμά Βενετσανάκη κλπ. να σπεύσει σε 
βοήθεια και πρόσθεσαν τα ακόλουθα για τους αντιπάλους τους, ίσως με υπερβο-
λές προκειμένου να ενθαρρύνουν τους συμμαχητές τους σημείωσαν ότι ο εχθρός 
είναι πολύ αδύνατος και αποτελείται από «χαμένα κορμιά».

Πράγματι υπήρξε προθυμία στους Μανιάτες που θύμιζε την έναρξη της επανά-
στασης. Στις 23 Ιουνίου από το κάστρο της Ζαρνάτας ο Δ. Μούρτζινος2557, Τζανε-
τάκης Γρηγοράκης και Αθανασούλης Κουμουνδουράκης έγραψαν στον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη: «...Μέγας ο θεός των Ελλήνων και βοηθός των Σπαρτιατών. Οι πα-
τριώται μας εν γένει ενθουσιασθέντες διά την αγάπην της πατρίδος μας έτρεξαν από 
το έν άκρον της Σπάρτης έως εις το άλλο και έφθασαν εις την Βέργαν του Αρμυρού, 
όπου ετοποθετήθησαν αποφασιστικώς, ή να φανούν όμοιοι των προγόνων των ή όλοι 
να πέσουν ενδόξως εκεί ως ο Λεωνίδας...».

Για τον αριθμό των στρατιωτών δεν υπάρχει ομοφωνία. Σε μια αναφορά των 
αγωνιστών της Βέργας2558 της 23ης Ιουνίου αναφέρεται για τους Μανιάτες ο αριθμός 
3.000 και για τους Αιγυπτίους 6.000. Την ίδια ημέρα οι αρχηγοί των Μανιατών2559 από 
το κάστρο του Κουμουνδουράκη ανέβασαν τον αριθμό των Μανιατών σε 5.000 και 
υπολόγισαν, ότι ο αριθμός αυτός σε τρεις ημέρες θα φθάσει ίσως τις 8.000.

Φαίνεται όμως ότι ο αριθμός των Μανιατών, που κατέφθαναν στη Βέργα, αυ-
ξανόταν διαρκώς, διότι είχε γίνει γενική κινητοποίηση των κατοίκων και παράλλη-
λα έρχονταν και Πελοποννήσιοι από τα γύρω μέρη για να αγωνιστούν εναντίον των 
Αιγυπτίων. Μεγάλη υπήρξε η ενίσχυση του αριθμού των αγωνιστών της Βέργας με 
την άφιξη στις 24 Ιουνίου του Γεωργάκη Μαυρομιχάλη με μερικές εκατοντάδες πο-
λεμιστές. Επειδή όμως έφερε μαζί του και την είδηση της απόβασης στο Διρό, ανα-
χώρησαν με τον Αναστάση Μαυρομιχάλη, το Νικόλαο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη και 
τον Βενετσάνο Καπετανάκη περίπου 1.000 Μανιάτες για το Διρό.

Επειδή δημιουργήθηκε ο φόβος νέας απόβασης των Αιγυπτιακών στρατευμά-
των στα παράλια της Μάνης, πολλοί από τους πολεμιστές της Βέργας αναχώρησαν 
για την προστασία του τόπου τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της 

2555. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 226-7. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 116-7. 
2556. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 226-7. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 117.
2557. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 230-31. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 129-30.
2558. Δ ι ο ν. Ρ ώ μ α, Αρχείον, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 262. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 118.
2559. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 229. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 132.
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δύναμης της Βέργας σε 1.500 και στις 26 Ιουνίου ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης2560 
και ο γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης από το Αρμυρό  έγραψαν στο Θ. Κολο-
κοτρώνη, ο οποίος βρισκόταν κοντά τους, να παραμείνει εκεί, για τον κίνδυνο νέας 
επίθεσης του Ιμπραήμ. 

Στο ανακοινωθέν της 22 Ιουνίου από το στρατόπεδο της Βέργας2561 αναφέρεται 
ότι σκοτώθηκαν πάνω από πεντακόσιοι Αιγύπτιοι, μεταξύ των οποίων και ένας αξι-
ωματικός και είναι άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών. Ακόμη ότι σκότωσαν 20 
άλογα και έπιασαν άλλα δέκα, πήραν δε και πολλά λάφυρα. 

Σε επιστολή των αγωνιστών της Βέργας2562, της 27 Ιουνίου, στον Ιάκωβο Κορνή-
λιο και τον αρχιδιάκονο Ιωακείμ Κωνσταντά αναφέρεται πως από έναν αυτόμολο 
του αιγυπτιακού στρατοπέδου πληροφορήθηκαν ότι οι απώλειες του Ιμπραήμ στις 
22 Ιουνίου ήταν 290 σκοτωμένοι και 100 πληγωμένοι, ενώ στις 24 Ιουνίου οι σκο-
τωμένοι ήταν 150 και οι τραυματίες 30.

Από άλλη πηγή2563 πληροφορούμεθα ότι οι ελληνικές απώλειες ήταν πέντε νε-
κροί και τέσσερις τραυματίες. Σε έγγραφο του Αρχείου Χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, όπως αναφέρθηκε, έχουν καταγραφεί 4 νεκροί και 6 τραυματίες. 

Ο Νικόλαος Γιαννουζάκος-Μαυρομιχάλης2564 σε αίτησή του αναφέρει ότι την 
τελευταία ημέρα της μάχης της Βέργας μετέφερε στην Αρεόπολη το πτώμα του 
φονευθέντος θείου του: «...εφονεύθη ο θείος Αντώνιος Γεωργακάκος-Μαυρομιχάλης 
εσηκώσαμε το αυτού του φονευμένου, διότι ο πόλεμος έκαμε διακοπή και ο στρατός 
ο τουρκικός ετραβήχθη εις τα όρια των Καλαμών. Ημείς δε εμβαρκαρίσαμε το πτώ-
μα του φονευμένου εις του Βασίλη του Ματεάκη το πέραμε (είδος πλοίου) επτά άν-
δρες και δια νυκτός το εφέραμε εις το Λιμένιον της Αρεοπόλεως πολλά πρωί...». Η 
διήγησή του αφήνει πολλά κενά και δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά.

Ακόμη υπάρχουν πληροφορίες ότι στις μάχες της Βέργας σκοτώθηκε ο Δημή-
τριος Γυφτέας2565 και ο Γεώργιος Τσίρμπος2566 από τη Σέλιτσα, Ο Κωσταντής Χαλ-
κιάς από τον Κάμπο, ο Πετρόπουλος Σκαρπουτζάκος-Ιατρίδης2567 από την Πάνιτσα 
(Μυρσίνη) του Μαλεβρίου, που τον έθαψαν και αυτόν στη Σέλιτσα. Ακόμη νεκρός 
αναφέρεται ο Ιωάννης Λιαράκος2568 από την Κοίτα.

2560. Ι ω . Θ . Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , ό.π., σ. 347. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,   σ. 133.
2561. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 227-8. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 128.
2562. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 290-1. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 125.
2563. Γε ν ν ά δ ε ι ο ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η, έγγραφον υπό στοιχεία Μss 109. Αντίγραφο στα Γ Α Κ, 

Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ΄, κυτίον 38, φάκ. χωρίς αριθμό. 
2564. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 125, φάκ. 62-3. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π.,  σσ. 196, 198.
2565. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 42, φάκ. 60. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π.,  σ. 147.
2566. Πληροφορία από το Γεώργιο Πλαγιανό, προερχομένη από παράδοση.
2567. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 192, φάκ. 5. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 233.
2568. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 111, φάκ. 45. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 187.
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Ως τραυματίες αναφέρονται: Ο Παναγιώτης Λιανός2569 από τον Κάμπο της Αβί-
ας, ο Αναγνώστης Κουσελάς-Παλιβέας2570 από την Καρέα Οιτύλου, ο Ιωάννης Λια-
ράκος από την Κοίτα που τραυματίστηκε στον ώμο, ο Δημήτριος Σ. Λιμπέρης2571 
από τη Λάγια με τραύμα στον αριστερό βραχίονα, ο Γρηγόριος Δημητράκος2572 και 
ο Παναγιώτης Ντόκιος2573 από τα Τσικαλιά του δήμου Μέσσης που πληγώθηκε 
στον αριστερό μηρό.

Έλλειψη εφοδίων και τροφών

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεών του εναντίον της Μάνης ο Ιμπραήμ με τρία μι-
κρά πολεμικά πλοία πέτυχε να αποκλείσει τους Έλληνες και να κάνει προβληματι-
κό τον εφοδιασμό τους από τη θάλασσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρατηρη-
θεί δυσχέρεια στην προμήθεια των απαραίτητων τροφών και πυρομαχικών.

Από την πρώτη στιγμή οι αγωνιστές του Αρμυρού2574, στις 22 Ιουνίου 1826, με-
ταξύ των άλλων έγραψαν στη Διοικητική Επιτροπή και τα ακόλουθα: «...και άλλο 
δεν θέλομεν από την Σ. Δ. (Σεβαστήν Διοίκησιν) ειμή να μας προφθάσει από ζαερέ 
(τρόφιμα) και πολεμοφόδια· αν εισέτι δεν έχει σταλμένα...».

Την επόμενη ημέρα οι αρχηγοί των Μανιατών2575, από το κάστρο του Κουμουν-
δουράκη, έγραψαν στη Διοικητική Επιτροπή τα ακόλουθα: «...ας μας προφθάση 
όσον τάχιστα πολεμοφόδια και τροφάς, και ας μην το καταδεχθή να πολιορκήται η 
Σπάρτη από τρία εχθρικά πλοία, χωρίς να αφήνουν να εισέρχωνται εμπορικά με τρο-
φάς, των οποίων η δύναμις άλλο δεν μας φοβίζει, μήτε η θαλάσσιος δύναμις του 
εχθρού, μήτε και της ξηράς, αλλά μόνον και μόνον την τρομάζει η έλλειψις των πολε-
μοφοδίων και τροφών... Ημείς καταγινόμεθα να προβλέψωμεν από τας πέριξ επαρ-
χίας μερικάς τροφάς με ιδίαν μας πληρωμήν, διά να δυνηθώμεν να το βαστάξωμεν 
αλιπότακτον, πλην και αυταί δεν ημπορούν να εξαρκέσουν περισσότερον από το πολύ 
εντός πέντε ημερών. Διά τούτο η Σεβ. Διοικητική Επιτροπή να κάμη τα αδύνατα να 
μας προφθάση και εφοδιάση αρκετά από τα αναγκαία...».

Στις 27 Ιουνίου, όταν ακόμη έμενε απειλητικός ο κίνδυνος νέας επίθεσης των 
Αιγυπτίων, οι αρχηγοί των Μανιατών2576 από την Καρδαμύλη έγραψαν στη Διοικη-
τική Επιτροπή τα ακόλουθα: «...Αλλ’ ενώ η δυστυχής Σπάρτη έδειξεν εθνικόν χαρα-
κτήρα οπωσούν και ετίμησε την πατρίδα εκ του ενός μέρους, κάμνουσα νίκας υπέρ 

2569. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 111, φάκ. 29. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 187.
2570. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 97, φάκ. 33. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 178.
2571. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 111, φάκ. 75. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 188.
2572. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 46, φάκ. 95. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π.,  σ. 150.
2573. Α. Χ. Ε. Β. Ε., Κουτί 151, φάκ. 25. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 213.
2574. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 227-8. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 128.
2575. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 229. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 132.
2576. Α. Χ »Α ν α ρ γ ύ ρ ο υ , Σπετσιωτικά, σ. 1047-1050. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 137-8.



684 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

τας δυνάμεις της, εκ του άλλου παρατείται (από το παρατώ) παρά της Σεβαστής Διοι-
κήσεως απρομήθευτος τροφών και πολεμοφοδίων, ένεκα των οποίων το στρατόπεδόν 
μας, πάσχον τα μέγιστα, επλησίασε να διαλυθή και μόλις το απηντήσαμεν.

»Σεβαστή Διοίκησις ! Πού αι τροφαί και τα πολεμοφόδια, τα οποία σας ζητού-
μεν τόσον καιρόν διά των αλλεπαλλήλων αναφορών; πού δε τα ελληνικά πλοία διά 
να μας διαλύσουν την θαλασσίαν πολιορκίαν; Επροσμένατε να ιδήτε τον εχθρόν να 
καύση όλην την Σπάρτην και ύστερον να στείλετε, ή τα ερριζομένα πάθη σας δεν σας 
αφήνουν να φροντίσετε υπέρ του κοινού συμφέροντος της πατρίδος; Το έθνος όλον 
σας ενεπιστεύθη την φυσικήν και πολιτικήν του ύπαρξιν διά να την εξασφαλίσετε, 
ουχί διά να μένετε αμέριμνοι, μη φροντίζοντες καν να μας αποκριθήτε. Είναι γνωστόν 
σας ότι μικρά πολιτικά σφάλματα χάνουσιν επικρατείας, πολύ δε μάλλον την Σπάρ-
την, ήτις κατοικείται από μίαν χούφταν ανθρώπους.

»Όσον το καθ’ ημάς, όσον δυνάμεθα, οικονομήσαμεν έως τώρα το στρατόπεδον, 
τόσον από τροφάς καθώς και από πολεμοφόδια, τα οποία είχαμεν εις τα οσπίτιά μας, 
χρείας τυχούσης. Τώρα δε μήτε διά στρατόπεδον έχομεν, μήτε διά την ασφάλειαν των 
οσπιτιών μας, ώστε αν ο εχθρός μας κτυπήση, χανόμεθα, χανόμεθα από την έλλει-
ψίν των. Μ’ όλην την πτωχείαν μας δεν ελείψαμεν από το να καταθέσωμεν χρήματα 
διά να οικονομήσωμεν τροφάς, πλην πολιορκημένοι όντες, μικρόν μέρος ευρήκαμεν, 
ώστε πάλιν είμεθα εις την αυτήν αμηχανίαν και φοβούμεθα μεγάλως την διάλυσιν του 
στρατοπέδου μας, το οποίον δικαίως καταβοά εναντίον μας...».

Από την Καρδαμύλη ο Ιάκωβος Κορνήλιος2577 και ο αρχιδιάκονος Ιωακείμ Κων-
σταντάς έγραψαν στις 28 Ιουνίου στην Επιτροπή της Ζακύνθου: «...Αδελφοί, ο 
τόπος της Σπάρτης είναι δυνατός, πλην είναι και πτωχός και σχεδόν κατάξηρος, και 
υστερείται όλων των αναγκαίων, οπού σχεδόν μήτε πανί δεν ευρίσκεται διά τας πλη-
γάς των λαβωμένων, πολλώ μάλλον αναγκαίων, όπου άνευ τούτων βέβαια ο εχθρός 
θα εισχωρήση, και τότε είμεθα χαϊμένοι.... Η Σπάρτη εις ταύτην την περίστασιν 
χρήζει να προβλεφθή όσον τάχος, ζωοτροφίας, πολεμοφοδίων, χαρτί διά φουσέκια, 
πανιά διά τους λαβωμένους, πετζά διά τσαρούχια, ατζαλόπετρες, και τέσσαρα κανο-
κιάλια να βλέπουν καθαρά...».

Η Διοικητική Επιτροπή2578 έγραψε την 1η Ιουλίου 1826 στον Th. Gordon να 
στείλει εφόδια και συγχρόνως με τον Ηλία Σαλαφατίνο έστειλε από το Ναύπλιο 
τριάντα χιλιάδες οκάδες αλεύρι κλπ.. Για την αδυναμία να στείλει πλοία επικαλεί-
ται την υπάρχουσα έλλειψη χρημάτων: «...προσπάθησε και προσπαθεί να εξαρκέση 
εις τας χρείας Σας αναλόγως με τας περιστάσεις. Έγραψε και του εξοχοτάτου Θ. Γόρ-
δον να Σας πέμψει τροφάς ικανάς και εντεύθεν δεν ημέλησεν να πέμψει τριάκοντα 
χιλιάδας οκάδας αλεύρι, δέκα χιλιάδας δεκάρια φυσέκια, και τρεις χιλιάδας ατζαλό-
πετρες δύο ρέσμα (δέματα) χαρτί, τα οποία συνώδευσε με τον Καπ. Τζαλαφατίνον 
και ελπίζει να σας φθάσουν γλήγορα. 

2577. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 293-4. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 143.
2578. ΓΑ Κ , Διοικ. Επιτρ., φάκ. 190, έγγρ. 14 της 1 Ιουλίου 1826.
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Η απουσία ελληνικών πλοίων

Όπως αναφέρθηκε, ο Ιμπραήμ, δυό μέρες πριν να αρχίσει ο πόλεμος της Βέρ-
γας, μπήκε στα πλοία του και παρατηρούσε τις θέσεις των Μανιατών, ίσως ακόμη 
και να αναζητούσε την κατάλληλη παραλία, που θα έκανε την απόβασή του, την 
οποία είχε σχεδιασμένη και την πραγματοποίησε στο Διρό. Μπορεί όμως να ήθελε 
να φοβίσει τους Μανιάτες, ότι θα κάνει απόβαση στον τόπο τους για να μείνουν 
εκεί, ώστε η Βέργα να μην είναι κατάλληλα επανδρωμένη. Σε επιστολή τού Διονυ-
σίου Μούρτζινου2579, Νικολάκη Χρηστέα και Πανάγου Κυβέλου από την Καρδαμύ-
λη στις 21 Ιουνίου προς τον Θωμά Βενετσανάκη στην Καστάνια κλπ. αναφέρεται: 
«...Χθες τα καράβια του εκανονάρησαν την Τραχήλαν, τον Άγιον Δημήτριον και ταις 
Κιτριαίς, και καμμία μπάλα δεν ημπόρεσε να ευστοχήση τα οσπίτια. Διό αδελφοί τρέ-
ξατε και είναι άφευκτος η νίκη μας...».

Από το στρατόπεδο του Αλμυρού2580 στις 22 Ιουνίου, όταν ειδοποίησαν την Δι-
οικητική Επιτροπή για τη νίκη εκείνης της ημέρας, ζητούσαν εφόδια και πρόσθε-
σαν: «...ομοίως μας είναι αναγκαία καί τινα πολεμικά πλοία...».

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στις 23 Ιουνίου από το κάστρο της Ζαρνά-
τας ο Διονύσιος Μούρτζινος2581, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης και ο Αθ. Κουμουνδου-
ράκης έγραψαν στον Πετρόμπεη για την ανάγκη παρουσίας πολεμικών πλοίων στη 
θαλάσσια περιοχή της Βέργας.

Η Διοικητική Επιτροπή έδωσε απάντηση στις 25 Ιουνίου στους υπερασπιστές 
της Βέργας: «…Ούτε πλοία Ελληνικά κατά το παρόν ημπορούν να έλθουν αυτόσε, 
επειδή έχουν όλα όλην την προσοχήν τους προσηλωμένην εις τον Βυζαντινόν (τουρ-
κικόν) στόλον, και έχουν προκειμένου να μη διαιρέσουν την δύναμίν των εις μοίρας. 
Όθεν η Γενναιότης σας οικονομούντες τα πάντα καθώς οι περιστάσεις συγχωρούν, 
φροντίσατε…».

Η Διοικητική Επιτροπή2582 ζήτησε δύο φορές από τους Υδραίους και Σπετσιώ-
τες να στείλουν πλοία. Στις 26 Ιουνίου έγραψε: «...διά τούτο η Διοίκησις προσκαλεί 
την ευγένειάν σας να μεταχειρισθήτε ους οίδατε τρόπους, να εκκινήσετε όσον τάχους 
δια τα παράλια της Σπάρτης πεντέξ ή και πλειότερα, αν εγκρίνετε, πλοία, τα οποία 
μόνον εμπορούν εις μέγα μέρος να εξασφαλίσουν και την Σπάρτην και τα σχέδια του 
εχθρού να ματαιώσουν με μεγάλην ζημίαν...».

Το δεύτερο έγγραφο της Διοικητικής Επιτροπής2583 της 27 Ιουνίου προς τους 
Υδραίους και Σπετσιώτες έγραφε: «...Αλλά διά να εξαφθή έτι μάλλον ο Σπαρτιατι-

2579. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 226-7. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 117.
2580. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 227-8. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 129.
2581. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 230-1. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 130-1.
2582. Α. Λ ι γ ν ο ύ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 225-6. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 134.
2583. Α. Χ΄́ Α ν α ρ γ ύ ρ ο υ, Σπετσιωτικά, σ. 1047-1046-7. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 189, έγγρ. της 27 

Ιουνίου 1826.  Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 139.
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κός ζήλος και να γενούν τα κατά του εχθρού επιχειρήματα ευτυχέστερα, η παρουσία 
μιας ναυτικής δυνάμεως εις τα παράλια εκείνα είναι υπέρ άλλοτε συντελεστικωτέρα.

»Η ανέχεια του εθνικού ταμείου δεν απελπίζει την Διοίκησιν ότι θέλει πραγμα-
τοποιηθή εις αυτήν την ώραν η έκπλευσις των αναγκαίων πλοίων δια της φιλοτίμου 
και πατριωτικής συνδρομής των νήσων σας, υποσχομένης της Διοικήσεως να αποζη-
μιώση μετ’ ευγνωμοσύνης τας νήσους σας περί της εκπλεύσεως αυτής της δυνάμε-
ως, όταν ευπορήσει το ταμείον...». Τα ελληνικά πλοία καθόλου δεν φάνηκαν στην 
κρίσιμη εκείνη ώρα. Η παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων θα μπορούσε να 
προσβάλει το αποβατικό στράτευμα του Διρού και να το καταστρέψει μαζί και τον 
Ιμπραήμ.

Η Διοικητική Επιτροπή2584 στις 29 Ιουνίου 1826 έγραψε στους προκρίτους τής 
Ύδρας τα ακόλουθα: «…η Διοίκηση δεν ημπορεί να μη σας εκφράσει την λύπην της, 
όχι τόσον διά την αγγελίαν της εκπλεύσεως μιάς μοίρας του εχθρικού στόλου, όσον 
διότι εξ αυτής εμποδίσθη εις την πλέον αρμοδίαν στιγμήν η θαλάσσιος συνδρομή εις 
τα κινήματα των Σπαρτιατών…».

Ακόμη ο Νικήτας Σταματελλόπουλος2585 έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώτη: 
«...Η ανδραγαθία των Σπαρτιατών οπού έκαμαν εις Αλμυρόν, νίκη τη αληθεία αξιο-
μνημόνευτος, επειδή δε και ως εκ τούτης της ζημίας του ο Ιμπραήμης ετοιμάζεται να 
τους ριχθή και διά ξηράς και διά θαλάσσης με τα ολίγα του ψαροκάραβα, ήτον ανα-
γκαιότατον εκλαμπρότατε να επρόφθαναν εις τα εκεί 6 ή και 8 πλοία ελληνικά επειδή 
και σας βεβαιώ ότι ήθελον ωφελήσει περισσότερον από δέκα χιλιάδες στρατεύματα, 
επειδή και διά να πάρουν τας πλάτας δεν φοβούνται, παρά διά θαλάσσης. Όθεν και 
αν το κρίνετε ας βαλθή εις πράξιν...».

Οι αρχηγοί των Μανιατών2586 από την Καρδαμύλη έγραψαν στις 27 Ιουνίου στους 
Υδραίους και Σπετσιώτες για την αποστολή πλοίων: «...Σας παρακαλούμεν λοιπόν διά 
να τρέξετε εις βοήθειάν μας με πέντε ή δέκα πλοία σας, διά να διαλύσετε την διά θαλάσ-
σης πολιορκίαν μας, ώστε αμέριμνοι όντες του να παραφυλάττωμεν τα παράλιά μας, 
να συσσωματωθώμεν όλοι μας και να τρέξωμεν διά να τον κτυπήσωμεν εν τω μέσω της 
πεδιάδος... Ο εχθρός δεν έχει περισσότερα των τριών καραβίων και ταύτα μικρά· τα δε 
λοιπά είναι φορτηγά· όθεν εκκινήσατε όσον τάχος, και ελπίζομεν να πέσουν εις χείρας 
σας ζώντα. Όσον δε το καθ’ ημάς, θέλει σας είμεθα διά βίου υπόχρεοι και θέλει τρέξω-
μεν και ημείς αμοιβαίως, διά να σας βοηθήσωμεν χρείας τυχούσης...».

Οι οπλαρχηγοί από το στρατόπεδο του Αρμυρού2587 σε αναφορά τους της 27 
Ιουνίου προς τη Διοίκηση γράφουν: «...Τα ελληνικά πλοία εισέτι δεν εφάνησαν, 
ώστε ο εχθρός είναι κύριος από το μέρος της θαλάσσης και ποτέ μεν εδώ, ποτέ δε 

2584. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΒ΄, σ. 239.
2585. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Ζ΄, σ. 157.
2586. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΒ΄, σ. 231-2. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ,  ό.π., σ. 

139-40
2587. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 291-2. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 126-7.
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εκεί μας επαπειλεί, διά να κάμη αποβάσεις, καθώς έκαμε και προχθές εις Διρό. Οι 
Μεσαμανιάτες διά τον προς το μέρος του Λιμενιού Τζίμοβας αιφνίδιον εμφανισμόν 
τριών εχθρικών πλοίων υποπτευθέντες επέστρεψαν πάλιν εις τα ίδια, φοβούμενοι 
μήπως κάμωσιν εκεί και δευτέραν απόβασιν και ένεκα τούτου η Βέργα μας σήμερον 
αδυνάτισε πολλά. Όλη η Μάνη ως παράλιος έχει την αυτήν υποψίαν και φυλάττει τα 
ακρωτήριά της, ώστε ημείς ενταύθα είμεθα πολλά αδύνατοι και φοβούμεθα μεγάλως 
μήπως ο εχθρός ευρόντας μας ολίγους, εισχωρήση εις τα όριά μας, ωφελούμενος από 
την εις τα παράλια διανομήν των περισσοτέρων στρατιωτών μας.... Την αυτήν στιγ-
μήν εις τας 6.1/2 ώρας δύο εχθρικά πλοία πυροβολούσι τες Κιτριές και άλλα δύο ει-
σπλέουσι διά ετούτον τον κόλπον, αγνοούμεν δ’ οποίος είναι ο σκοπός των, διά τούτο 
και εστείλαμεν διακοσίους στρατιώτας από τη Βέργαν μας διά να προλάβη το παράλι-
ον των Κιτριών, το οποίον είναι αδύνατον στρατιωτών.

»Εκ των δύο εισπλεόντων εις τον κόλπον μας πλοίων, το μεν πυροβολεί μίαν γαΐ-
ταν μας, φέρουσα ψωμί εις το στρατόπεδόν μας, διά τούτο εστείλαμεν ετέρους εκατόν 
στρατιώτας, διά να πυροβολώσιν από το μέρος της ξηράς, όπως υπερασπισθώσιν αυ-
τήν και της ευκολύνωσιν τον δρόμον της, το δε τραβά κατ’ ευθείαν εις το στρατόπεδόν 
μας, και συμπεραίνομεν εκ τούτου, ότι σήμερον θα πολεμηθή η Βέργα μας θαλάσσης 
τε και ξηράς...».

Σε επόμενη αναφορά της ιδίας ημέρας των υπερασπιστών της Βέργας2588 προς 
τον Ιάκωβον Κορνήλιον και τον αρχιδιάκονον Ιωακείμ Κωνσταντά έγραψαν τα 
επόμενα: «...Προ μισής ώρας, δηλ. περί τας ένδεκα και ήμισυ ώρας σήμερον, εμ-
βήκαν εις τον κόλπον τούτον τα εις το πρότερον γράμμα μας σημειωθέντα σας δύο 
εχθρικά πλοία, από τα οποία το μεν έλαβε τον δρόμον της Παλαιόχωρας, το δε ήλθεν 
ενταύθα και μας επυροβολούσεν ακαταπαύστως, ενώ το πρώτον εδοκίμαζε να κάμη 
απόβασιν, πλην μήτε το έν μήτε το άλλο ηδυνήθησαν να κατορθώσουν τους ολεθρί-
ους σκοπούς των, επειδή εκαταλάβαμεν το στρατήγημά των, στείλαντες αρκετούς 
στρατιώτας προς φύλαξιν ταύτης της θέσεως, διό και ανεχώρησαν εμπαιζόμενοι από 
τους Σπαρτιάτας...».

Η Διοικητική Επιτροπή2589 σε νεότερό της έγγραφο της 1ης Ιουλίου προς τους 
αγωνιστές της Βέργας έγραψε «...Η χρηματική ανέχεια του Εθν. Ταμείου, ήθελε στα-
θή μοναχή αιτία του να μην σας έλθουν ελληνικά πολεμικά πλοία, επειδή δεν ήθελε 
ημπορέση να τα οικονομήση η Διοίκησις διά να τα πέμψη, οπού χωρίς τούτου δυσκό-
λως ήθελε έλθουν, αλλά ταύτην την δυσκολίαν συνώδευσεν ήδη και άλλη μεγαλυτέ-
ρα. Η είδησις δηλαδή της εκπλεύσεως μιας μοίρας του Βυζαντινού (τουρκικού) στό-
λου, ήτις δεν συγχωρεί εις τους θαλασσινούς μας, κατά την οποίαν έλαβον βάσιν του 
να έχουν τον ελληνικόν στόλον ηνωμένον, δεν συγχωρεί δηλαδή να διαιρέση μοίρα 
τινά, να τη στείλη αυτόσε. Ελπίζει όμως η Διοίκησις να μην ευρεθή η Σπάρτη εις εκεί-
νην την στάσιν, ώστε να αισθανθή την έλλειψιν του ελληνικού στόλου...».

2588. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 292. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 127.
2589. ΓΑ Κ , Διοικ. Επιτρ., φάκ. 190, έγγρ. 14 της 1 Ιουλίου 1826.
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Το μνημείο της Βέργας και ο εορτασμός της επετείου

Το οχύρωμα της Βέργας του Αλμυρού, που τόσο συνετέλεσε στην έκβαση των 
μαχών της 22-24 Ιουνίου 1826, αλλά και στην άμυνα της Μάνης μέχρι την απο-
χώρηση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, εγκαταλείφθηκε και κανείς δεν εν-
διαφέρθηκε για τη διατήρησή του. Η προσφορά του οχυρώματος αυτού στον απε-
λευθερωτικό αγώνα παραβλέφθηκε από τους Μανιάτες, όπως λησμονήθηκε και η 
συμβολή της Μάνης από τους Έλληνες γενικά. Τα σπίτια των Καπετανάκηδων, που 
ήταν στο δυτικό άκρο της Βέργας, με την πρόχειρη κατασκευή τους, κατέρρευσαν 
με την πάροδο του χρόνου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αναφέρθηκε, υπήρχαν 
μόνο τα χαλάσματα του πύργου του Σταυριανού Καπετανάκη στο σημείο του ση-
μερινού μνημείου και η ανάμνηση της «καζάρμας», δηλαδή του στρατώνα, (που 
ήταν στη θέση της οικίας Μασουρίδη) στον οποίο φιλοξενούντο στρατιώτες από 
διάφορα μέρη της Μάνης για την άμυνα του τόπου.

 Όταν το 1926 εορτάστηκε για πρώτη φορά η εκατονταετηρίδα της μάχης2590, 
όπως έγραφε η εφημερίδα Καλαμάτας «Σημαία» της 22 Ιουνίου 1926, «δεν σώζο-
νται παρά ερείπια μιας παμπαλαίας μάνδρας».

Μετά από ένα αιώνα αδιαφορίας και λησμονιάς της θριαμβευτικής νίκης των 
Μανιατών, με τη συνδρομή και των Μεσσηνίων, κατά του Αιγυτπιακού στρατού, 
ο αντιστράτηγος Ιωάννης Γρηγοράκης2591, απόγονος του Αντώνμπεη Γρηγοράκη, 
ανέσυρε από τη λήθη της ιστορίας τις μάχες της Βέργας. Το 1926 ήταν υφυπουρ-
γός των συγκοινωνιών στην κυβέρνηση του Θεόδωορυ Πάγκαλου και πρωτοστά-
τησε στον πανηγυρικό εορτασμό της επετείου της μάχης της Βέργας, όπου εκπρο-
σώπησε ο ίδιος την κυβέρνηση..

Όπως επιγράφει σε τετράστηλο πρωτοσέλιδο άρθρο της η ίδια εφημερίδα, για 
τον εορτασμό «Η εκατονταετηρίς της Βέργας – Μεγαλοπρεπής εορτασμός – Η 
συμμετοχή της Κυβερνήσεως - Πρωτοφανής συναγερμός», στο οποίο σημειώνε-
ται: «Η αθρόα συμμετοχή των Λακώνων και των Μεσσηνίων εις τον εορτασμόν της 
εκατονταετηρίδος της Βέργας αποδεικνύει ότι το πυρ του πατριωτισμού εξακολουθεί 
να εμφωλεύη ακόμη εις τας ψυχάς όλων. Οσάκις παρουσιάζεται ευκαιρία ο Ελληνι-
κός πατριωτισμός εκδηλούται κατά τον συγκινητικώτερον τρόπον. Ότι εγένετο προ-
χθές εις την Βέργαν και τον Αλμυρόν είναι ανώτερον πάσης περιγραφής. Η ιστορική 
Βέργα εγένετο γενικόν προσκύνημα. Από όλας τας Κοινότητας της Μάνης και από τας 
Καλάμας συνέρρευσαν χιλιάδες ανθρώπων…

2590. Β ι ρ γ. Α λ μ π ά ν η, ό.π., σ.  325.
2591. Όπως γράφει η Εφημερίδα της Καλαμάτας «Σημαία» της 22 Ιουνίου 1926, τον υφυπουργό 

Ιωάννη Γρηγοράκη προσεφώνησε ο γιατρός Ηλίας Γιατράκος με τα ακόλουθα λόγια: «Εις τον αντιπρό-
σωπον της Κυβερνήσεως υπουργόν επί της Συγκοινωνίας και επίτιμον απόγονον της Ηγεμονικής της Μάνης 
οικογενείας των Γρηγοράκηδων, η Οργανωτική Επιτροπή επί τη εορτή της εκατονταετηρίδος της μάηςε της 
Βέργαςεύχεται υμίν το ευ παρέστητε». 
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»…Μετά τον Σεβαστόν Μητροπολίτην λαμβάνει τον λόγον ο καθηγητής της ιστο-
ρίας της Φιλοσοφίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω κ. Γεώργιος Λογοθέτης, επίτηδες 
μετακληθείς εξ Αθηνών υπό της Οργανωτικής Επιτροπής, απόγονος του Ά  Γραμμα-
τέως του Πετρόμπεη. Ο λόγος τού κ. Λογοθέτη δεν ήτο μόνον ένα λογοτεχνικόν αρι-
στούργημα αλλά ένα αληθινό πατριωτικό λουτρόν, μέσα από το οποίον οι ακροαταί 
ήντλησαν θάρρος και ελπίδας Εθνικάς…».

Το 1935 η Λέσχη Λακώνων της Αθήνας επισκεύασε ή ανακατασκεύασε το τεί-
χος στα κατώτερα διακόσια περίπου μέτρα προς τη θάλασσα και είναι αυτό που 
βλέπουμε σήμερα. Ενδιαφέρον θα ήταν αν υπήρχε δυνατότητα να αναγνωρισθούν 
οι παλαιές από τη νεώτερη κατασκευή. Επειδή δεν σώθηκαν ίχνη της Βέργας πάνω 
από το δρόμο των χρόνων εκείνων, όπου είναι ακόμη ο στρογγυλός πολεμόπυργος, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα ήταν μια απλή και συνηθισμένη ξερολιθιά με πολε-
μίστρες, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός πολέμου χωρίς πυροβολικό.

Όπως έγραψε ο Δικαίος Β. Βαγιακάκος2592: «…Δι’ αυτήν την νίκην ο Λακωνικός 
Λαός και η Λέσχη Λακώνων εθεώρησαν χρέος των να περισώσουν το τείχος της Βέρ-
γας και να υψώσουν προ αυτού στήλην, σεμνήν και απέριττον, δωρικήν την εμφάνισιν 
ως ευγνωμοσύνης μνημείον αθάνατον προς τιμήν των αγωνιστών και νικητών του Ιμ-
βραήμ ζώντων και ηρωικώς τεθνεώτων.

»Η Ερανική Επιτροπή συνεστήθη το 1933 υπό την προεδρία του υποστρατήγου 
Βενετσάνου Ηλ. Καπετανάκη…». Η στήλη έφερε την επιγραφή:

ΤΟΝΔ’ ΟΧΘΟΝ ΕΝΘΑΔΕ ΣΤΗΣΕΝ
ΑΔΡΟΝ ΑΔΟΥΛΩΤΟΥ ΦΕΓΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η ΛΕΣΧΗ ΛΑΚΩΝΩΝ

ΕΤΕΙ 
΄
ΑϠΛΕ΄

Η εφημερίδα της Καλαμάτας «Θάρρος» της 21ης Ιουνίου 1935 επιγράφει το πρω-
τοσέλιδο άρθρο της με τα ακόλουθα: «Ο εορτασμός της Βέργας θα είναι εφέτος με-
γαλοπρεπέστατος, θα έλθουν τρεις υπουργοί, ο στόλος και σμήνος αεροπλάνων».

Στην εορτή ήταν παρόντες δύο από τους υπουργούς της τότε κυβερνήσεως οι 
οποίοι ήταν Μεσσήνιοι, Εσωτερικών ο Περικλής Ράλλης και Αεροπορίας ο Γ. Σχι-
νάς, ακόμη παραευρέθηκε και ο υπουργός των Ναυτικών Βίκτωρ Δούσμανης. Την 
εορτή λάμπρυναν με την παρουσία τους η ναυαρχίς του στόλου «Αβέρωφ», τα 
αντιτορπιλικά «Έλλη», «Λέων» και «Πάνθηρ» και τα υποβρύχια «Νηρεύς», «Τρί-
των» και «Παπανικολής». Στιε 9 το πρωί προσθαλασσώθηκε μπροστά στο Αλμυρό 
σμήνος υδροπλάνων.

2592. . Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Λακωνικός Σύνδεσμος – Η λέσχη Λακώνων και το Ηρώον της Βέρ-
γας, Λακωνικαί Σπουδαί 19(2010)124 και 130. 
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Στη δεκαετία του 1970 το παλαιό μνημείο αντικαταστάθηκε από μεγάλη μαρ-
μάρινη πλάκα, η οποία φέρει λαξευμένη εικόνα Μανιάτη πολεμιστή.

Με την πάροδο των χρόνων παρατηρείται ατονία του εορτασμού, η προσέλευση 
των αρχών σπανίζει, ελαττώνεται ο λαός, γιατί ο χόρος είναι μικρός και ακατάλλη-
λος. Ίσως η ανάθεση της διοργάνωσης της εορτής στην περιφέρεια Πελοποννήσου 
να υπήρξε ατυχής.

Η απόβαση στο Διρό

Η περιοχή του Διρού-Αρεόπολης-Οιτύλου από στρατιωτική άποψη είναι πολύ 
σημαντική. Ο Κ. Λ. Κοτσώνης γράφει: «…Ζωτική περιοχή της Μάνης είναι ο χώρος 
Οιτύλου-Αρεόπολης με τους όρμους Λιμενίου και Διρού. Όποιος κατέχει την περιο-
χή αυτή, έχει τα εξής σπουδαία πλεονεκτήματα: Απομονώνει τη Μέσα Μάνη από την 
υπόλοιπη. Μπορεί να ενεργήσει επιθετικά είτε προς την Έξω Μάνη-Μεσσηνία, είτε 
προς την Κάτω Μάνη-Λακωνία. Με τους όρμους Λιμενίου και Διρού έχει εξασφαλι-
σμένη άνετη επικοινωνία και ανεφοδιασμό…».

Στην αναφορά που έγινε για το σχέδιο του Ιμπραήμ με σκοπό την κατάκτη-
ση της Μάνης, είχε γίνει λόγος ότι υπήρχαν δύο σκέλη. Ο Κεχαγιάς θα οδηγούσε 
τους Αιγύπτιους στη Βέργα του Αρμυρού, ενώ συγχρόνως θα γινόταν απόβαση στο 
Διρό από τον ίδιο τον Ιμπραήμ, ώστε να διασπαστεί η άμυνα των Μανιατών και να 
αναγκαστούν να καταθέσουν τα όπλα. Ως εμπνευστής τού σχεδίου φέρεται ένας 
Κύπριος2593, ονομαζόμενος Κυπρίδημος Γεωργιάδης, ο οποίος είχε διατελέσει υπα-
σπιστής του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη. Αυτός επειδή σκότωσε έναν άνδρα του 
Χατζη-Μιχάλη και για να αποφύγει τις συνέπειες, λιποτάκτησε προς τον Αιγυπτι-
ακό στρατό, αλλαξοπίστησε και γνωρίζοντας τόπους και ανθρώπους του περιβάλ-
λοντος των Μαυρομιχαλαίων, ανέλαβε να οδηγήσει ο ίδιος στη νίκη τον Ιμπραήμ.

Ο Ιμπραήμ σαν έμπειρος στρατιωτικός, αλλά και φωτισμένος από τις συμβου-
λές των Ευρωπαίων αξιωματικών που τον συνόδευαν, διέβλεπε τον κίνδυνο που θα 
μπορούσε να έχει η εισβολή στο εσωτερικό της Μάνης από το Αρμυρό. Αν εισχω-
ρούσε ο στρατός του σε ένα έδαφος τραχύ, άγονο και άνυδρο, που το διέκοπταν 
βαθειές χαράδρες και σχηματίζονταν στενωσιές κατάλληλες για ενέδρες, ενώ η 

2593. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Τόπος που θα άρχιζε το εικοσιένα, Ιθώμη 5(1974)13. Αναδημοσίευση στο 
«Μελετήματα και άρθρα», ό.π., σ. 9. Ο Κ. Λ. Κοτσώνης προσθέτει στη συνέχεια ότι η δύναμη που την 
εξουσιάζει έχει το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα να: «ελίσσεται κατά εσωτερικάς γραμμάς» (προς 
τα γύρω μέρη), με δυνατότητα να επεμβαίνει με ταχύτητα οπουδήποτε παρουσιαστεί απειλή ή ανάγκη. 
Παράδειγμα η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση διαδοχικών απειλών σε διάφορες τοποθεσίες, 
την εποχή του Ιμπραήμ. Αντίθετα ένας εισβολέας, αν αποτύχει στην πρώτη επιθετική προσπάθεια, θα 
αναγκαστεί «να ελιχθεί κατά εξωτερικάς γραμμάς» (εκλογή άλλου σημείου προσβολής) με συνέπεια τη 
μεγάλη καθυστέρηση. Κι εδώ παράδειγμα ο Ιμπραήμ, που με την αποτυχία του στη Βέργα, χρειάστηκε 
δύο μήνες να κινηθεί από την Τριπολιτσά, για να μπορέσει να εξαπολύσει τη νέα του επίθεση κατά της 
Μάνης από ανατολικά.
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χρήση του ιππικού θα ήταν δυσχερής, θα μπορούσε εύκολα να αποκοπεί η επικοι-
νωνία του και ο ανεφοδιασμός του με δραματικές συνέπειες για το στράτευμά του. 
Ακόμη υπήρχε και ο φόβος των νυχτερινών επιδρομών των Μανιατών, στις οποί-
ες είχαν εξαιρετικές επιδόσεις, πιθανώς με καταστρεπτικά αποτελέσματα για το 
στρατό του και γενικότερα για την αποστολή του στην Πελοπόννησο.

Αν στρέψουμε την προσοχή μας πίσω στις 22 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, τότε που οι 
Αιγύπτιοι υπό τον Κεχαγιά και το Γάλλο εξωμότη Σουλεϊμάν μπέη (Sève) άρχισαν τον 
πόλεμο στη Βέργα του Αρμυρού, θα δούμε παράλληλα ότι ο Ιμπραήμ επιβίβασε στα 
πλοία του 1.500 στρατιώτες στη Μπούκα της Μεσσήνης και επικεφαλής ο ίδιος του 
στρατού του, έπλευσε προς τον όρμο του Διρού. Στη διάρκεια της νύχτας και πριν 
ακόμη να χαράξει, η Τετάρτη 23 Ιουνίου, έκανε απόβαση του στρατεύματός του.

Ο Πέτρος Κουτήφαρης2594 γράφει σχετικά: «...Άμα αρξαμένου του εν Αλμυρώ 
αγώνος οι αρχηγοί εξέπεμψαν απανταχού της Μάνης ταχυδρόμους, εντεταλμένους 
να ποιήσωσι γνωστόν τον εν Αλμυρώ κίνδυνον και ειδοποιήσωσι πάντας τους δυνα-
μένους φέρειν όπλα να σπεύσουν ως τάχιστα εκεί προς επικουρίαν. Οι ταχυδρόμοι 
ούτοι αφικόμενοι και εις τα ειρημένα χωρία Πύργον και Χαριάν την αυτήν της εις Δι-
ρόν αποβάσεως των Αιγυπτίων νύκτα, ήρξαντο κατά την συνήθειαν κρούοντες τους 
κώδωνας των εκκλησιών ίνα συναθροισθώσιν οι κάτοικοι και αναγγείλωσιν αυτοίς τα 
εντεταλμένα. Οι Οθωμανοί όμως ακούσαντες τας κωδωνοκρουσίας ταύτας και γινό-
σκοντες ή μαθώντες, ότι τούτο η (=είναι) εν Μάνη σημείον επικειμένου κινδύνου και 
γενικώς συναθροίσεως και νομίσαντες φυσικώ τω λόγω ότι ο σκοπός των είχε γίνει 
γνωστός εις τους Μανιάτας δεν ετόλμησαν να ριψοκινδυνεύσωσι την νύκτα, αλλ’ απε-
φάσισαν να περιμένωσι την ημέραν και να οχυρώσωσι κατά το διάστημα της νυκτός 
ύψωμά τι, υπερκείμενον του ορμίσκου και δεσπόζον αυτού...».

Από παράδοση αναφέρεται ότι ο πρωτοσύγκελλος2595 του Πύργου, Ρηγανάκος, 
τα ξημερώματα της απόβασης λειτουργούσε στο «ρημοκκλήσι του Διρού», πιθα-
νώς το μοναστήρι του Σωτήρος και είναι ο πρώτος που είδε την παρουσία των Αι-
γυπτίων.

Οι Μανιάτες δεν περίμεναν μια τέτοια αποβατική ενέργεια, γι’ αυτό οι άνδρες 
της περιοχής είχαν εκστρατεύσει στο Αρμυρό, για να εμποδίσουν την είσοδο των 
Αιγυπτιακών δυνάμεων στο έδαφος της Μάνης. Οι γέροι, οι έφηβοι και οι γυναί-
κες, που είχαν μείνει πίσω, θέριζαν και σώριαζαν τα δεμάτια από τα στάχυα στις 
θημωνιές για το αλώνι. Όσους κοιμούνταν στα χωράφια, για να φυλάξουν τους 
καρπούς της γης που είχαν μαζέψει, τους βρήκαν οι Αιγύπτιοι στρατιώτες στον 
ύπνο κι όταν ξύπνησαν, στο μισοσκόταδο της χαραυγής νόμισαν πως είναι ξωτικά 
και έκαναν το σταυρό τους. Σύντομα όμως συνήλθαν κι έγιναν οι γυναίκες μπρο-
στάρηδες, για να αναπληρώσουν τους άνδρες τους, οι οποίοι πολεμούσαν στη Βέρ-

2594. Εφημ. Αθηνών «Μ ε σ σ η ν ι α κ ά  Ν έ α» αριθ. φ. 307 της 6 Ιουνίου 1976, απόσπασμα από το 
Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη.

2595. Π έ τ ρ ο υ  Κ ο υ τ ή φ α ρ η, ό.π., σ. 10.
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γα και μαζί με γέρους και παιδιά αρχικά αμύνθηκαν με τα σύνεργα του θερισμού, 
κυρίως τα δρεπάνια ή τις πέτρες κι ύστερα έτρεξαν στους πύργους τους να πάρουν 
τα όπλα τους και να αντισταθούν στην εχθρική εισβολή.

Από το Σπ. Τρικούπη2596 μαθαίνουμε μια λεπτομέρεια του αγώνα, που δείχνει 
το ψυχικό σθένος και την αγωνιστικότητα των γυναικών της Μάνης: «...Άνδρες 
εφάνησαν την ημέραν ταύτην και αυταί αι δρεπανηφορούσαι Μανιάτιδες και άξιον 
μνήμης το εξής ανδραγάθημα μιάς αυτών. Θερίζων ο γέρων Βοζίκης τον επί της πα-
ραλίας αγρόν του συνελήφθη αίφνης υπό δύο Αιγυπτίων. Καταγινομένων δε εις δέ-
σμευσίν του επέπεσεν η συνθερίζουσα θυγάτηρ του Πανώρηα, έκοψε διά του δρεπά-
νου της τον λάρυγγα του ενός  και βοηθουμένη υπό του πατρός της εφόνευσε και τον 
άλλον...».

Ο Ν. Σπηλιάδης2597 αναφέρει στην ιστορία του ότι: «...μόλις ηκούσθη το πράγμα 
(η απόβαση), ο Αντώνιος Μαυρομιχάλης2598, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο Ιωάν-
νης Ροδίτης-Μαυρομιχάλης, και ο Πανάγος Πικουλάκης ήταν εις το Λιμένι, μίαν ώρα 
απέχον από το Δηρόν. Τότε ο Αντ. Μαυρομιχάλης και ο Ιω. Ροδίτης επί κεφαλής πλή-
θους γυναικοπαίδων έδραμον εις το Βαθύ, επί σκοπώ να σωθώσι εις τα Κύθηρα· τους 
ηκολούθησαν δε και πολλοί ένοπλοι· ο δε Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με τον υπα-
σπιστή του Ντσιανόγλουν έφυγον εις το βουνόν, ο δε Πανάγος Πικουλάκης έδραμεν 
εις τον πόλεμον με πενήντα στρατιώτας. Συνέδραμον ο Γ. Καβαλιεράκης, ο Γιώργης 
Καπετανάκος-(Μαυρομιχάλης), ο Ιωάννης Κρανίδης-Φελούρης, ο Βασίλης Μιχαλε-
άκος και άλλοι ως τριακόσιοι, και πλέον ή τριακόσιαι γυναίκες από τα πέριξ χωρία 
και όλοι ομού προσέβαλλον τους εχθρούς και τους έτρεψαν εις φυγήν κακώς έχοντας 
προς τον αιγιαλόν...».

Ο Ιμπραήμ, αφού τη νύχτα της 22 προς 23 Ιουνίου αποβίβασε το στρατό του 
στον όρμο του Διρού, οδήγησε τα καράβια του τα χαράματα της Τετάρτης 23 Ιου-
νίου, στο διπλανό όρμο του Οιτύλου και άρχισε να βομβαρδίζει τα Μαυρομιχαλαί-
ικα σπίτια στο Λιμένι2599. Κατά τον Πέτρο Κουτήφαρη οι κρότοι των κανονιών θα 
έστρεφαν εκεί την προσοχή των Μανιατών, ώστε να τρέξουν όλοι στο Λιμένι και οι 
στρατιώτες του από το Διρό θα μπορούσαν απρόσκοπτα να προελάσουν στις γύρω 
περιοχές. Τα αιγυπτιακά πλοία βρήκαν αντίσταση και από τη στεριά τα χτυπούσαν 
με δύο κανόνια από την τάπια που ήταν πάνω από τον Άγιο Σώστη (εκκλησία του 
νεκροταφείου) και τα πυροβολούσαν με τουφέκια και δεν άφησαν τους Αιγύπτιους 
να προξενήσουν αξιόλογες ζημιές στους πύργους, ούτε να κάνουν απόβαση. 

2596. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, ό.π., σ. 175: «’Σ το ρημοκκλήσι του 
Διρού λειτούργα ο πρωτοσύγκελλος…». Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η συντριβή του Ιμβραήμ πασά κατά την απόβασίν 
του εις το Διρόν της Μάνης κατά την 23-26 Ιουνίου 1826 (ομιλία εις Διρό το 2001), Λακωνικαί Σπουδαί 
16(2002)462.

2597. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. Χάρη Πάτση, Αθήναι 1959, τόμ. 
Δ΄, σ. 21. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 84.

2598. Ν . Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμος Γ΄, σ. 61.
2599. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)450.
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Ο όρμος του Διρού και η γύρω περιοχή. Διακρίνονται οι δρόμοι της εποχής εκείνης.
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Το στρατιωτικό σώμα του αιγυπτιακού στρατού που αποβιβάστηκε στο Διρό 
χωρίστηκε σε δύο φάλαγγες. Η μια έστρεψε την προσοχή της στην εξουδετέρω-
ση κάθε αμυντικής εστίας στα γειτονικά χωριά Χαριά και Πύργο, που βρίσκονται 
σε κοντινή απόσταση. Όμως ο στρατός του Ιμπραήμ βρήκε εκεί εστίες αντίστασης 
που προβλήθηκε στους πύργους από γέρους, γυναίκες και εφήβους, ενώ μέρος των 
γυναικών οδήγησαν για ασφάλεια τα μικρά παιδιά τους στο ύψωμα του Προφήτη 
Ηλία. Η ευστοχία των μανιάτικων όπλων και οι απώλειες που προκαλούσαν στους 
εχθρούς δεν επέτρεψε την ολοκληρωτική κατάληψη των χωριών αυτών.

Η άλλη φάλαγγα του Αιγυπτιακού στρατού κατευθύνθηκε προς την Αρεόπο-
λη, που βρίσκεται βορειότερα σε απόσταση περίπου μιας ώρας. Πρώτα πλησία-
σε το νοτιοδυτικό οικισμό του χωριού, τα Τσαλαπιάνικα2600, αλλά και εκεί βρήκε 
απέναντί της τα εύστοχα πυρά από μερικούς οχυρούς πύργους, των οικογενειών 
Κουτσουλιέρη, Ντρουφάκου, Κουτράκου, Ρεμπάκου και Πικουλάκη στους οποί-
ους είχαν συγκεντρωθεί γυναίκες, πενήντα γέροντες και έφηβοι του τόπου, για να 
αναμετρηθούν με τους τακτικούς στρατιώτες του Ιμπραήμ. Από τον πύργο του Πι-
κουλάκη κανονιοβολήθηκαν, ενώ άνδρες και γυναίκες τους πολεμούσαν και από 
τα πλάγια, κρυμμένοι πίσω από μάνδρες2601. Η πορεία του αιγυπτιακού στρατού 
ανακόπηκε και εδώ.

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Κουτήφαρης2602, οι Αιγύπτιοι στο δρόμο τους συνά-
ντησαν αντίσταση σε μια απομονωμένη οικοδομή, προφανώς στον αναφερόμενο 
πύργο του Κληροδέτη. Σε αυτόν είχαν κλειστεί πέντε λεοντόκαρδοι Μανιάτες πο-
λεμιστές με τον αρχηγό τους, οι οποίοι πήγαιναν στο μέτωπο της Βέργας. Απρόσμε-
να, περνώντας από την περιοχή του Διρού, είδαν τους Αιγύπτιους στρατιώτες, οχυ-
ρώθηκαν αμέσως μέσα στον πύργο και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον τους.  Με 
τα εύστοχα πυρά τους προκάλεσαν πολλές απώλειες στους εχθρούς, μεταξύ δε των 
σκοτωμένων ήταν και ένας αξιωματικός, ώστε τελικά οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να 
υποχωρήσουν άπρακτοι. Συνήθως ο στρατός τού Ιμπραήμ δεν προχωρούσε, αφή-
νοντας πίσω του εστίες αντίστασης. Στην περίπτωση εκείνη η συμβολή των λίγων 
αυτών Μανιατών στην άμυνα, η οποία προβλήθηκε στους Αιγύπτιους, υπήρξε ση-
μαντική, διότι ενώ αυτοί ήταν ελάχιστοι, απασχόλησαν μια μεγάλη εχθρική δύναμη.

Το περιστατικό αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα σε ένα πιστοποιητικό της 
12 Ιουνίου 1865, που υπέγραψαν πολλοί αγωνιστές2603, το οποίο αποκαλύπτει και 

2600. Σύμφωνα με μια εκδοχή οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν τα Τσαλαπιάνικα και Λεοντοκιανιάνικα της 
Αρεόπολης. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 26, φάκ. αριθ. 2405.

2601. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης, ό.π., σ. 41.
2602. Π έ τ ρ ο υ  Κ ο υ τ ή φ α ρ η, Τρεις μάχαι των Μανιατών κατά των Αράβων εν έτει 1826, Μεσ-

σηνιακόν Ημερολόγιον υπό Ιω. Π. Παρασκευοπούλου του 1880, σ. 11-2.
2603. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 66, φάκ. αριθ. 77. Το έγγραφο υπογράφουν οι ακόλουθοι: Εν Αρεοπόλει τη 

12 Ιουνίου 1865. Οι κάτοικοι της επαρχίας Γυθείου και Οιτύλου (αριστερή στήλη): Ηλίας Ξανθάκος, Ν. 
Λαγανάκος, Ηλίας Αραπάκης, Α. Πουλατζάς, Α. Κοιλάκος, Νικόδημος πρωτοσύγκελλος (Λαγάκος;;), 
Ν. Σακελλάριος Σαϊσανάς, Γ. Κοντράρος, Ν. Φραγκάκος, Μιχαήλ Κονομάκος, Οικονόμος Σαμπατάκης, 
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τα ονόματα των ηρωικών Μανιατών: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι γέροντες 
αγωνισταί κάτοικοι των επαρχιών Γυθείου και Οιτύλου... ότι ο εκ Καρυουπόλεως του 
ομωνύμου δήμου Θεόδωρος Καβαλιεράκης ή Γεωργίβελος... τον είδομεν μαχόμενον 
και διακριθέντα επί γενναιότητι και ανδρεία της οποίας θαυμαστόν και άξιον απο-
θανατίσεως δείγμα έδωκε κατά την εις Διρόν εν έτει 1826 γενομένην απόβασιν των 
στρατευμάτων του Ιμβραήμ, κατά την οποίαν αντέστη αυτός μετά πέντε άλλων, ήτοι 
του Ηλία Ξανθάκου λοχαγού του πεζικού, Νικολάου Βαλαράκου, Πέτρου Μενουδά-
κου, Μιχαήλ Φρατζισκάκη και του φονευθέντος Δ. Ζαγουριανάκου, κλεισθείς εντός 
μικρού οικίσκου από του οποίου επολέμησαν επί ολόκληρον ημέραν φονεύσαντες 
απείρους εχθρούς εν οις και τον αρχηγόν του ιδίου πολεμήσαντος αυτούς σώματος 
συνισταμένου εξ οκτακοσίων περίπου, άχρις ου ηνάγκασαν τον εχθρόν να αποχωρή-
ση αφείς αυτούς ελευθέρους και αβλαβείς εκτός του φονευθέντος κατά την διάρκειαν 
της πολιορκίας, περίστασις την οποίαν αναφέρει η ιστορία ως εν των λαμπροτέρων 
επεισοδίων του ιερού αγώνος άξιον των Θερμοπυλών και της Γραβιάς παρασιωπούσα 
μόνον τα πρόσωπα τα οποία ηγνόη...». 

Συνεχίζοντας ο Πέτρος Κουτήφαρης γράφει ότι η άμυνα, που συνάντησαν τα 
στρατεύματα του Ιμπραήμ στην περιοχή του Διρού και της Αρεόπολης, τους απο-
γοήτευσε, διότι νόμιζαν πως η πορεία τους θα ήταν απρόσκοπτη από την έλλειψη 
ανδρών στην περιοχή εκείνη. Η αντίσταση που συνάντησαν τους έκανε να προτι-
μήσουν να συμπτυχθούν κοντά στο σημείο της απόβασης. Το απόγευμα της Τετάρ-
της 23 Ιουνίου ο Αιγυπτιακός στρατός συγκεντρώθηκε σε ένα οχυρό ύψωμα, το 
οποίο αναφέρεται ως «Τζουμπάρι»2604, το οποίο δεσπόζει του όρμου του Διρού και 
περίμενε να έρθουν νέες ενισχύσεις από τα πλοία για να συνεχίσουν την πορεία 
τους. Ίσως οι Αιγύπτιοι να είχαν την ελπίδα ότι θα είχε διασπασθεί η άμυνα στο Αλ-
μυρό και μια τέτοια είδηση θα προκαλούσε διάλυση και των Μανιατών στο Διρό.

Η απόβαση του Αιγυπτιακού στρατού στο Διρό έγινε γνωστή στα γύρω χωριά 
με καμπανοκρουσίες και άρχισαν να συγκεντρώνονται οι εναπομείναντες άντρες 
συνοδευόμενοι από γέρους, εφήβους και προ πάντων από γυναίκες, οι οποίες απο-
δείχθηκαν πρωτοπόροι στον αντιστασιακό εκείνον αγώνα. 

Β. Παυλάκος, Αθανάσιος Α. Ταβουλάρης, Κ. Δημητράκος, Μιχαήλ ιερεύς Θεοδωρακάκος, Κ. Μιχαλά-
κος, Π. Κωνσταντάκος, Δ. Πιερακάκος, Γ. Σαμπατάκος, Δικαίος Μουκάκος. (Δεξιά στήλη) Κυριακούλης 
Νικουλαράκος, Κωνσταντής Κουντουράκος, Ιωάννης Μ. Λαγάνης, Πνευματικός Δ. Ξιφαράκος, Κ. Ν. 
Μπεχράκης, Ν. Κ. Μπεχράκης, Ευστράτιος Ν. Μπεχράκης, Γεώργιος Ιω. Μπεχράκης, Π. Κυριακάκος, 
Ιω. Πετράκος, Π. Λαμπρινάκος, Ευστράτιος Λαμπρινάκος, Ληγόρης Πέτρου, Κ. Γεωργίου, Σ. Γεωργίου, 
Δημήτριος Μπεχράκης, Θεόδωρος Δημητρακάκος, Νικόλαος Κωνσταντάκος, Σ. Θεοδωρόπουλος, Γ. 
Γερακουλάκος, Δημήτριος Ιω. Ξιφαράκος, Γ. Μ. Ξιφαράς, Κ. Παυλακάκος (;), Γ. Βιριδάκος, Γ. Κολοκού-
ρης, Μ. Σαλιμίδης, Θεόδωρος Στραβάκος, Αντώνιος Πουλάκος, Μιχαήλ Καλάγκας, Μιχαήλ Σούμπασης, 
Σαμπάτης Σούμπασης.   

2604. Πιθανώς το Τζουμπάρι αντιστοιχεί στο Ξαγκουνάκι ή Γκρεμό των Ξαρχιάνων. Δ. Β. Β α γ ι α -
κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 79.
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Την Πέμπτη 24 Ιουνίου οι Αιγύπτιοι έκαναν αναγνωρίσεις στην γύρω περιοχή 
της απόβασης, προκειμένου να διαπιστώσουν, εάν υπήρχαν ένοπλοι. Ο Πέτρος 
Κουτήφαρης γράφει σχετικά: «...μικρόν μόνον απόσπασμα αυτών εξεπέμφθη την 
επιούσαν εκ του οχυρώματος εντεταλμένον να προχωρήση μέχρι τινός, ίνα βολιδο-
σκοπήση το φρόνημα των Μανιατών και κατοπτεύση του εδάφους την φύσιν, αλλά 
και τούτον δεν αφήκαν ανενόχλητον οι Μανιάται· ανταπεξήλθον κατ’ αυτού και οιο-
νεί ακροβολιστικώς προς αυτό συμπλακέντες το ηνάγκασαν να επανέλθη αύθις εις το 
οχύρωμά του...».

Την επομένην ημέραν, Παρασκευή 25 Ιουνίου, συνεχίζει ο Πέτρος Κουτήφα-
ρης, συγκεντρώθηκαν περίπου 900 Έλληνες και έγιναν επιθετικοί, πλησίασαν το 
οχύρωμα των εχθρών και πυροβολούσαν εναντίον των. Οι Αιγύπτιοι αποφάσισαν 
να τους απομακρύνουν, και αφού συντάχθηκαν σε κολώνες, προχώρησαν εναντί-
ον των Μανιατών. Αυτοί υποχώρησαν και οχυρώθηκαν πίσω από μια μάντρα, που 
αποτελούσε σύνορο των κτημάτων και από εκεί πυροβολούσαν τις αιγυπτιακές κο-
λώνες. Παράλληλα έλαβαν θέση στα δύο πλάγια από εκατό περίπου πολεμιστές 
στο καθένα και οι σχηματισμοί των εχθρών αποδεκατίζονταν, δεχόμενοι πυρά τόσο 
κατά μέτωπο, όσο και από τα πλάγια, ώστε μετά από τρεις αποτυχημένες εφόδους 
επέστρεψαν στο οχύρωμά τους. Η περιγραφή είναι η ακόλουθη: «...τρις μανιωδώς 
και απελπιστικώς κατά των όπισθεν του τοίχου οχυρωμένων Μανιατών επιτεθέντες 
ου μόνον απεκρούσθησαν, αλλά δι’ επιτηδείου στρατηγικού εγχειρήματος των αμυ-
νομένων αποσπασάντων εκατοντάδα ανδρών εξ εκατέρου άκρου της γραμμής και 
προσβαλλόντων ούτω τον εχθρόν εκ του πλαγίου, ηναγκάσθησαν να επανέλθωσι κα-
τεσπευσμένοι εις το οχύρωμά των πολλάς υποστάντες ζημίας και πλείστους συγκομί-
ζοντες νεκρούς και τραυματίας...».

Αφού οι Αιγύπτιοι είδαν ότι δεν μπορούν να προοδεύσουν, αποφάσισαν να επι-
στρέψουν στα οχυρώματά  τους. Δύο μεγάλα πλοία εισέπλευσαν εις τον όρμο του 
Διρού και άρχισαν οι στρατιώτες να επιβιβάζονται υπό την προστασία του οχυρώ-
ματός τους και των πυροβόλων των πλοίων. Στη χρονική εκείνη στιγμή έφθασε η 
ενίσχυση από το Αλμυρό και όλοι μαζί χτύπησαν στο οχύρωμα τους Αιγύπτιους, 
τους οποίους απώθησαν από τη θέση αυτή. Έκτοτε η υποχώρηση των στρατιωτών 
έγινε πλέον υπό δυσμενείς συνθήκες, διότι δέχονταν συνεχή πυρά, με συνέπεια να 
έχουν πολλές απώλειες.

Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»2605 έγραψε ειδήσεις που έφθασαν στις 27 
Ιουνίου για την απόβαση των Αιγυπτίων στο Διρό, την αποτυχία αυτής και τον 
ηρωισμό των γυναικών: «...Σήμερον περί το δειλινόν ελάβομεν γράμματα από 23-5 
του ενεστώτος μηνός παρά του Κυρίου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, εξ ων μανθάνο-
μεν νέας Σπαρτιατικάς νίκας και νέα λαμπρά κατορθώματα.

2605. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 70, της 30 Ιουνίου 1826, σ. 278. Αντί της 
22ας Ιουνίου διάβαζε 23 και αντί 23ης διάβαζε 24. 
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»Ο εχθρός βλέπων ότι οι Σπαρτιάται έρριψαν όλην των την προσοχήν εις την ξη-
ράν, και συνάγονται όλοι εις Αρμυρόν, νομίζων πλέον την Σπάρτην κενήν ανθρώπων, 
ώστε δι’ ενός στρατηγήματος ημπορεί να κατορθώση τον σκοπόν του, εν ω εκινήθη 
διά ξηράς κατά του εις Αρμυρόν στρατοπέδου, έκαμε συγχρόνως και διά θαλάσσης 
απόβασιν εις Δηρόν (εις την κυρίως Μάνην) κατά την 22 (το σωστό είναι 23) του 
μηνός το πρωί. Χίλιοι και πεντακόσιοι ήσαν οι αποβάντες, και εδυνήθησαν διά το 
απροσδόκητον του πράγματος να προχωρήσωσι έως εις Τζίμοβαν. Αλλά μόλις έγινε 
γνωστόν το τολμηρόν τούτο του εχθρού κίνημα, και αμέσως εσυνάχθησαν εκ των πέ-
ριξ χωρίων όχι μόνον άνδρες, αλλά και γυναίκες εις τιμωρίαν της Αραβικής και Τουρ-
κικής τόλμης. Ο Κ. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, έχων μεθ’ εαυτού ικανόν στράτευ-
μα, και υπάγων εις ενδυνάμωσιν του εν Αρμυρώ στρατοπέδου, ευρεθείς εις τα μέρη 
εκείνα κατά την ημέραν της αποβάσεως, ενώθη μετά τους εκ των περιχώρων συνα-
χθέντας, εκτύπησαν ομού τους εχθρούς, και τους έδιωξαν κακώς έχοντας έως εις την 
θάλασσαν. Εκεί επρόφθασαν οι εχθροί, και έπιασαν οχυράν τινα θέσιν, Τζουμπάρι λε-
γομένην, η οποία εβοηθείτο και από των πλοίων διά θαλάσσης· αλλ’ ούτε εις την οχυ-
ράν ταύτην θέσιν ημπόρεσαν οι Άραβες να μείνωσι ήσυχοι. Κατά την 23 (το σωστό 
είναι 24) εκτύπησαν πάλιν οι Σπαρτιάται τους εχθρούς· και κατά την 25 ορμήσαντες 
πολλά πρωί επ’ αυτούς, άλλους μεν εφόνευσαν, άλλους δε εζώγρησαν, και πολλούς 
έπνιξαν εις την θάλασσαν· ώστε ουδέ το τρίτον μέρος των αποβάντων ημπόρεσε να 
σωθή εις τα πλοία. Και τοιαύτην τύχην έλαβεν η απόβασις των Αράβων, και ούτως 
επέτυχε το στρατήγημα του Ιμπραχίμη !

»Ήκουσεν ίσως ο Ιμπραχίμης ότι εις την Σπάρτην οπλοφορούσι και γυναίκες, και 
αντιφιλοτιμούνται προς τους άνδρας, αλλ’ ίσως δεν το επίστευεν. Ιδού τώρα ηξιώ-
θη και να το ιδή, αν όχι αυτός προσωπικώς, το στράτευμά του όμως. Πεντακόσιαι 
γυναίκες έδραμον ωπλισμέναι κατά των αποβάντων Αράβων, και πολλόταται άλ-
λαι άοπλοι, και αι ωπλισμέναι εφιλοτιμούντο να μη φανώσι των ανδρών κατώτεραι. 
Όπου λοιπόν και γυναίκες, και παιδιά οπλοφορούσι, και πολεμούσιν, ας μην ελπίζη ο 
Ιμπραχίμης να προκόψη, και έσφαλε τα μέγιστα εις την εκλογήν του νέου τούτου θε-
άτρου...».

Ο κλήρος και στην περίπτωση αυτή πρωτοστάτησε. Για τον επίσκοπο Ιωσήφ 
Βουτικλάρη2606 αναφέρεται ότι: «...με την σημαίαν εις τας χείρας και την αρχιερατική 
στολήν ενδεδυμένος τρέχων από χωρίου εις χωρίον και εν ονόματι του Χριστού εκάλη 
τους συμπατριώτας του εις τον πόλεμον...».

Ο Αμβρόσιος Φραντζής2607 γράφει: «…Αλλ’ εν τοσούτω η εν Βηρώ  απόβασις των 
εχθρών εξηκολούθει αφ’ ενός μεν μέρους με κραυγάς, αφ’ ετέρου δε με τον κτύπον 
των κωδώνων των εκκλησιών έφθασαν και τινες ακόμη ολίγοι οπλοφόροι Έλληνες 
και εν πλήθος γυναικών Μανιατισσών, και δύο Αρχιερείς μετά των Ιερέων· και οι μεν 

2606. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 26, φάκ. 2405. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 82. 
2607. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 449. Ο Φραντζής αναφέρει και την παρουσία του Δ. Π. 

Μαυρομιχάλη, εάν εννοεί τον γιό του Πετρόμπεη σφάλλει, διότι βρισκόταν τότε στη Γαλλία.
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Μανιάται επυροβόλουν με τα όπλα, αι δε γυναίκες εμάχοντο με τας πέτρας… επί κε-
φαλής δε τόσον των ανδρών, όσον και των γυναικών ίσταντο οι Αρχιερείς και οι ιερείς 
εμψυχώνοντες και προτρέποντες αυτούς εις την των εχθρών αντίκρουσιν με όλην των 
την καρτερίαν και γενναιοψυχίαν, αι δε πέτραι  έπιπτον ως χάλαζα επί την κεφαλήν 
των εχθρών…». 

Όπως έχει αναφερθεί, ο Νικόλαος Γιαννουζάκος-Μαυρομιχάλης2608 έλαβε μέ-
ρος στον πόλεμο της Βέργας και εκεί σκοτώθηκε ο θείος του Αντώνιος Γεωργα-
κάκος-Μαυρομιχάλης. Αυτός με άλλους έξι μετέφεραν τη σορό του θείου του με 
ένα πέραμα (είδος μεγάλης βάρκας) στο Λιμένι. Όταν τις νυκτερινές ώρες πλη-
σίασε η βάρκα τους στον προορισμό της, είδαν τα αιγυπτιακά πλοία να μεταφέ-
ρουν στρατό και εννόησαν το στρατήγημα του εχθρού. Συνέχισε δε: «...τότε ημείς 
αφού είδομεν, προσορμίσθημεν εις το Λιμένιον της Αρεοπόλεως με το πέραμα, εδώ-
σαμεν την είδησιν εις το κοινόν, διότι ήτο ακόμη νύκτα και ευρέθησαν μόνον εκεί εις 
την Αρεόπολιν άνδρες μαζί με τους γέροντας 37 και 7 υπήγαμεν ημείς εγίνημεν 44. 
Γενναίως εφοδιάσαμεν μερικούς πύργους της Αρεοπόλεως δια να αντιπαραταχθώμεν 
με τους Τούρκους, εις δε το χωρίον Πύργου ευρέθησαν μόνον 4 άνδρες, εις δε το χω-
ρίον Χαριά ευρέθησαν μόνον επτά και έκαμαν καθώς και ημείς εις την Αρεόπολιν εις 
τους πύργους, διότι όλοι οι άλλοι άνδρες ήτον εις τον πόλεμον του Αλμυρού, οι δε 
ευρισκόμενοι εις τα τρία χωριά εκρότησαν τον πόλεμον με τους Τούρκους έκαστος εις 
το χωρίον του, διότι και τα τρία χωριά τα επρόσβαλεν ο τουρκικός στρατός μάλιστα 
Χαριάς και Πύργου έκαυσαν και τα αστάχια οπού τα είχον εις τα αλώνια. Το μεσημέ-
ριον αυτής της ημέρας (Τετάρτη 23 Ιουνίου) εσυνάχθη όλος ο τουρκικός στρατός και 
επρόσβαλεν ημάς εις την Αρεόπολιν. Κατά πρώτην φοράν εκροτήσαμεν τον πόλεμον 
με τους Τούρκους έξω της Αρεοπόλεως οι 44 άνδρες καθώς έλαβον μέρος και πολλές 
γυναίκες εις τον πόλεμον αυτόν, το δε υπόλοιπον γυναικοπαίδων το εδιευθύναμεν εις 
το όρος του Προφήτου Ηλιού. Γενναίως επολεμήσαμεν έξω της πόλεως τους Τούρ-
κους και πολεμώντας αυτούς τακτικώς αποχωρήσαμεν και εμπήκαμεν εις τους πύρ-
γους και από τους πύργους τακτικώς επυροβολούσαμεν τους Τούρκους οι δε Τούρκοι 

2608. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 125, φάκ. 63. Παραλείπονται οι ημερομηνίες που είναι λανθασμένες. Επει-
δή στις αιτήσεις των αγωνιστών μερικές φορές διαπιστώνονται λάθη από πρόθεση ή από παραποίηση 
στην οποία υπόκεινται φυσιολογικά οι μνημονικές εικόνες, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γιαννουζάκος 
αναφέρει ημερομηνίες του νέου ημερολογίου, που προφανώς δανείστηκε από ξενόγλωσσο βιβλίο. Γρά-
φει, ότι την τρίτη ημέρα των μαχών της Βέργας, δηλαδή την 24ην Ιουνίου, σκοτώθηκε ο θείος του και τον 
μετέφερε στο Λιμένι. Εκεί διαπίστωσε ότι γινόταν η απόβαση του Ιμπραήμ, ενώ ίσως ήταν η αποχώρηση 
των αιγυπτιακών στρατευμάτων από το Διρό. Αναφέρει ακόμη, ότι την ίδια ημέρα έφθασε στη Βέργα και ο 
Γεωργάκης Μαυρομιχάλης που είναι μάλλον σωστό, αλλά προσθέτει και την άφιξη του Θ. Κολοκοτρώνη, 
που δεν μπορεί να τον είχε δει, αλλά ήταν συμπλήρωμα της μνήμης από πληροφορίες που είχε ή φαντα-
σία. Από τα αναφερόμενα για τον τρόπο που ενημέρωσε τους κατοίκους της Αρεόπολης για την απόβαση 
κτλ. είναι δύσκολο να διακρίνουμε αν έφθασε εκεί στις 22 προς 23 Ιουνίου και εάν λανθασμένα γράφει, 
ότι την τρίτη ημέρα σκοτώθηκε ο θείος του ή όλα αυτά είναι μυθεύματα. Τα αναφερόμενα από διηγήσεις 
άλλων περιέχουν συνήθως πραγματικά γεγονότα και γι’ αυτό μπορεί να αξιολογηθούν, πέρα από την 
αμφισβητούμενη προσωπική συμμετοχή του αφηγητή.
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εκυρίευσαν το επάνω μέρος της Αρεοπόλεως, τα Λεοντοκιανιάνικα, επίσης τα Τσαλα-
πιάνικα, επυρπόλησαν μερικάς οικίας. Μετά την μεσημβρίαν κτυπώντας οι καμπάνες 
και ειδοποιούντες από ράχεως εις ράχιν ένας τον άλλον με τας φωνάς, ειδοποιήθη όλη 
η Μάνη έως το Αρμυρόν μετά μισή ώρα και εκίνησαν από τα διάφορα χωρία προς 
επικουρίαν μας και τα πλησίον χωρία επρόφθασαν έως το μεσημέριον 300 άνδρες Λά-
κωνες εις την Αρεόπολιν προς βοήθειάν μας και τότε εβγήκαμεν και ημείς από τους 
πύργους και γενναίως πολεμώντες τους Τούρκους τους εβάλαμεν εις φυγήν και τους 
εβγάλαμεν από την πόλιν, ώστε αφού τους εκαταδιώκαμεν κάτωθεν της Αρεοπόλε-
ως, εσφαλίσαμεν αυτούς ανάμεσα εις έναν βράχον. Όλη αυτή την ημέρα και τη νύκτα 
από τα διάφορα χωρία της Μάνης μας ήλθον 700 άνδρες επικουρία, ο δε τουρκικός 
στρατός απελπισθείς ... ημέραν Πέμπτην (24 Ιουνίου) ώρα 9 και έπεσε να φύγη με 
το σπαθί εις τας χείρας διά το παράλιον του Διρού, οπου ήσαν τα πλοία τα τουρκικά, 
διά να ημπορέση να εμβαρκαρισθή. Οι δε Λάκωνες γενναίως πολεμώντας καταδιώκο-
ντας και φονεύοντες αυτούς, όσοι Τούρκοι εγλύτωσαν έφθασαν εις το παράλιον του 
Διρού εις θέσιν ονομαζομένη Γλυφό, έστεκον τα τουρκικά λαντσιώνια να πάρουν αυ-
τούς, αλλά δεν ηδυνήθησαν από τας σφαίρας των Μανιατών να πάρουν ουδέ έναν, 
αλλά εσφαλίσθησαν οι Τούρκοι εις την θέσιν του Γλυφού. Όλην την ημέραν αυτήν ο 
πόλεμος αδιάκοπος καθώς και την νύκτα, αυτήν την νύκτα επρόφθασαν και από το 
Αρμυρόν Μανιάτες και από τα διάφορα χωρία προς βοήθειάν μας, οι Τούρκοι δεν εί-
χον ούτε τροφάς ούτε νερόν, καθώς έσωσαν και τα πολεμοφόδια και απελπισθέντες οι 
Τούρκοι... ημέρας Παρασκευήν (25 Ιουνίου)  το πρωί, ακόμη νύκτα ήτον ερίφθησαν 
εις την θάλασσαν και μόλις τα λαντσιώνια και κολυμβώντες όσοι ημπόρεσαν Τούρκοι 
εμβαρκαρίσθησαν εις το βρικογολέτον και εσώθησαν ως έγγιστα 600... Λάκωνες φο-
νευμένοι και πληγωμένοι ως 60...».

Στο στρατόπεδο του Αλμυρού έφθασε η είδηση της απόβασης στο Διρό την 
Πέμπτη 24 Ιουνίου, όταν τελείωνε η μάχη τις πρωινές ώρες της ημέρας εκείνης. 
Αναφέρεται ότι ερχόμενος στο Αρμυρό ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης2609 με μερικές 
εκατοντάδες στρατιώτες έφερε την είδηση της απόβασης και πυροβολώντας κατά 
την άφιξή τους έκαναν τους Αιγυπτίους να παραιτηθούν της προσπάθειας να δια-
σπάσουν την άμυνα των Μανιατών. Μετά την παύση της μάχης αναχώρησε ο Ανα-
στάσης Μαυρομιχάλης με χίλιους στρατιώτες για να πάει στο Διρό να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση της Αιγυπτιακής εισβολής.

Στις 25 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, οι οπλαρχηγοί από το στρατόπεδο του Αλ-
μυρού2610 έγραψαν στον Ιάκωβο Κορνήλιο και τον αρχιδιάκονο Ιωακείμ στην Καρ-
δαμύλη τα ακόλουθα: «Ταύτην την στιγμήν, εις τας 5 ώρας της ημέρας, μας ήλθε 
γράμμα παρά του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη από το Λιμένι, εις το οποίον μας λέ-
γει, ότι ο εχθρός συγχρόνως οπού εκτύπησεν ημάς χθες, έκαμεν απόβασιν και εις το 

2609. Εφημ. Αθηνών «Μ ε σ σ η ν ι α κ ά  Ν έ α» αριθ. φ. 307 της 6 Ιουνίου 1976, απόσπασμα από το 
Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη.

2610. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 263. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ.  119-20.
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Διρό (πλησίον Τζίμοβας) ένθα αγνοείται τι έκαμεν έως ώρας. Ο Κωνσταντίνος μας 
λέγει να σταθώμεν ενταύθα γενναίοι και να μην έχωμέν τινα χρείαν διά τον εις Διρό 
αποβάντα εχθρόν, επειδή οι εκεί γενναίοι Σπαρτιάται είναι ικανοί να δώσουν...».  

Η επόμενη επιστολή του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη2611 ήταν από την πρώ-
τη ώρα της ημέρας του Σαββάτου 26 Ιουνίου, έγραφε: «...ο εχθρός αφού έκαμεν 
την απόβασίν του εις Διρό, αιφνιδίως επαρρησιάσθη εις τα πέριξ χωρία (αξέγνοιαστα 
όντα), ένθα καύσας δύο οσπίτια μόνον, έλαβεν τον δρόμον της Τζίμοβας και επρο-
χώρησεν έως το άκρον αυτής, καύσας δύο οσπίτια μόνον. Οι εντόπιοι όντες ανέτοι-
μοι, κατά το πρώτον εκυριεύθησαν από πανικόν φόβον, αλλ’ επομένως ενθαρρυνθέ-
ντες έτρεξαν γέροντες, νέοι και γυναίκες, έως 700 τον αριθμόν (διότι οι πλείστοι αυ-
τών ήσαν εις την θέσιν του Αρμυρού) και αφού τους επολέμησαν έως δύο ώρας, τους 
έβαλαν εις αταξίαν και τους έφεραν κυνηγώντας έως το παραθαλάσσιον, πλην, όντες 
ολίγοι, δεν ηδυνήθησαν να τους βλάψουν καιρίως, αλλά τους έχουν περιωρισμένους· 
μόνον διά να μη βλάψουν κανένα μέρος, έως ου τους προφθάσει βοήθεια από Αρμυ-
ρόν και Ανατολικήν Σπάρτην...».

Πάλι την 12η ώρα της ημέρας της 26ης Ιουνίου έλαβαν στο Αρμυρό και νέα επι-
στολή τού Κ. Μαυρομιχάλη2612 που έγραφε: «...οι ημέτεροι αφού εσυνάχθησαν απα-
νταχόθεν, επολιόρκησαν τους εχθρούς στενώτατα εις Διρό και αφού πολλάκις ώρμη-
σαν κατ’ αυτών τους εστενοχώρησαν τοσούτον, ώστε άλλη ελπίς δεν τους έμενε, ειμή 
να επικαλούνται την βοήθειαν των εκεί παραπλεόντων πλοίων των, τα οποία βλέπο-
ντα τον εντελή αφανισμόν των αδελφών των αρμάτωσαν όλα τα λαντζιόνια των, τα 
οποία και έστειλαν διά να τους διασώσουν.

»Συγχρόνως δε ήρχισαν και τα πλοία των διά να πυροβολούν ακαταπαύστως, 
όπως, διασείσαντες τους ημετέρους των θέσεών των, διασώσωσι τους εδικούς των, 
οι οποίοι εθανατώνοντο ανηλεώς από τα ακαταπαύστως σπινθηροβολούντα λα-
μπρά όπλα των Σπαρτιατών. Υπέρ των χιλίων κανονίων έρριψαν κατά των ημετέ-
ρων, τους οποίους αντί να δειλιάσουν τους ενεθάρρυναν περισσότερον διά να πολε-
μούν πλέον με ορμάς· όθεν, απελπισθέντες και ταύτης της βοηθείας οι πολιορκημένοι 
εχθροί, έτρεξαν εις την θάλασσαν, ο μεν κολυμβών διά να διασωθή, ο δε διά να εμ-
βαρκαρισθή εις τα λαντζιόνια· αλλ’ οι Σπαρτιάται, φοβούμενοι μήπως φύγη από τας 
χείρας των μία τοιαύτη λεία, ώρμησαν εκ τρίτου αποφασιστικώς, ή ταν ή επί ταν και 
ελθόντες εις χείρας, άλλους μεν κατέσφαξαν άλλους δε έπιασαν ζώντας και άλλους 
εσκότωσαν με τα τουφέκια των, πλέοντας διά να σωθώσι. Το δε παραδοξώτερον εί-
ναι όπου μία ηρώισσα γενναία Σπαρτιάτισσα, πηδήσασα εις την θάλασσαν, άρπαξεν 
έναν Αλβανό κολυμβώντα διά να διασωθή, από τον οποίον εζητούσεν ικανοποίησιν 
διά τους καρπούς τους οποίους της έκαυσαν. Τί τα θέλετε Κύριοι ! εις αυτήν την επο-
χήν αι γυναίκες των Σπαρτιατών έδειξαν περισσοτέραν γενναιότητα από τους άνδρες 
των. Μάλιστα δε την πρώτην ημέραν της μάχης, όπου οι άνδρες των έλλειπον από τα 

2611. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 120.
2612. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 289-90. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π.,  σ. 123-4.
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οσπίτια των εις Αλμυρόν, αύται μετά των γερόντων έδιωξαν τον εχθρόν από Τζίμοβαν 
και επεκράτησαν την μάχην έως ότου έφθασαν οι άνδρες των, μετά των οποίων έκα-
μαν τούτον τον μέγα όλεθρον.

»Μόλις από δύο χιλιάδας εχθρών διεσώθησαν τετρακόσιοι, οι δε λοιποί εχάθησαν, 
ως ανωτέρω είπαμεν, πνιγέντων των περισσοτέρων εις τα βάθη της θαλάσσης.

»Οι Σπαρτιάται έκαμον και άλλο ένα περιέργον εις αυτή την εποχήν ! Δηλαδή, 
όταν οι εχθροί πηδούσαν εις την θάλασσαν διά να διασωθούν, απηδούσαν και αυτοί 
συγχρόνως, σύροντές τους από τα μαλλιά της κεφαλής εις την ξηράν διά να τους λα-
φυραγωγήσουν...».

Δεν είναι εύκολο να υπολογισθούν οι απώλειες του αποβατικού σώματος, αλλά 
υπήρξαν σημαντικές. Άλλοτε αναφέρονται 450, άλλοτε 700 Αιγύπτιοι νεκροί. Πλην 
των νεκρών και τραυματιών οι Αιγύπτιοι άφησαν πίσω τους και μερικούς αιχμαλώ-
τους. Από τις ελληνικές απώλειες αναφέρονται νεκροί ο Δ. Ζαγοριανάκος από την 
Τσεροβά, ο Στέφανος Ζαλιμάκος2613 από την Αρεόπολη και τραυματίας ο Νικόλα-
ος Παντελεάκος2614 από το χωριό της Πεντάδας Βάμβακα, ο οποίος τραυματίστηκε 
στο μηρό. Ο Αμβρόσιος Φραντζής2615 μας πληροφορεί ότι οι Αιγύπτιοι αιχμαλώ-
τισαν δύο γυναίκες, την Καλαποθού Τζανετόνυφη και την Κυριακή Τζατζουλίνα. 
Κατά την εισβολή τους οι Αιγύπτιοι έκαψαν τις θημωνιές που είχαν οι Μανιάτες 
έτοιμες για αλώνισμα. Ακόμη έκαψαν και λεηλάτησαν σπίτια, αναφέρεται δε ότι 
στον Πύργο κάηκε το σπίτι του Νικολάου Παπαδάκου-Μπαρμπαρόσα2616 και στην 
Αρεόπολη λεηλατήθηκε το σπίτι Νικολάου Δ. Κουτζουλιέρη2617.

Ένα χειρόγραφο2618 αναφέρει τα ακόλουθα για την απόβαση: «...Την αυτήν ημέ-
ραν (22 Ιουνίου) ετοιμάσας ο Ιμπραήμης τέσσαρα πολεμικά πλοία και τινά φορτηγά 
έμβασεν εις αυτά τρεις χιλιάδας επιλέκτους στρατιώτας, εμβάς εις αυτά και ο ίδιος 
και εκπλεύσας από την ρηθείσαν Μπούκα, την επιούσαν πολλά πρωί έκαμαν απόβα-
σιν εις τον Διρόν επαρχίας Μαΐνης, μισή ώρα απέχων της πόλεως Τζιμόβου, η πόλις 
αύτη και όλα τα περίχωρα εκείνου του μέρους ήσαν εύκαιρα από οπλοφόρους, επειδή 
ήτον πηγαιμένοι εις το Αρμυρόν, αλλά μόνον οι γέροντες και αι γυναίκες κατ’ αρχάς 
επολέμουν, έως ότου φθάσωσιν από τα μακρυνότερα μέρη οπλοφόροι. Ωφεληθέντες 
οι εχθροί εκ τούτου, επροχώρησαν έως μίαν ώραν εκτάσεως, από τον τόπον εις τον 
οποίον απέβησαν, αλλ’ όπου και επέστρεφον εκτυπούντο από τους γέροντας Σπαρ-
τιάτας και γυναίκας, ώστε κατά τας 24 του ιδίου συναχθέντες έως χίλιοι Σπαρτιάται 
ώρμησαν εναντίον των προς το γεύμα εκείνης της ημέρας και τους έρριψαν εις την 
θάλασσαν, επειδή ο Ιμπραήμης δεν τους έστειλε πλοιάρια να εμβαρκαρισθούν αλλά 

2613. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 54, φάκ. 103. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , Μανιάτες αγωνιστές , ό.π., σ. 154.
2614. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 161, φάκ. 124. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , ό.π., σ. 217.
2615. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 450.
2616. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 164, φάκ. 20. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , ό.π., σ. 218.
2617. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 98, φάκ. 64. Σ τ . Κ α π ε τ α ν ά κ η , ό.π., σ. 179.
2618. Γε ν ν ά δ ε ι ο ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η, έγγραφον υπό στοχεία Μss 109.
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μάλιστα εκτυπούσε με τα κανόνια τους εδικούς του διά να αντισταθούν εις πόλε-
μον, αλλ’ ούτοι καταδιωκόμενοι από τους Σπαρτιάτας, δεν εκοίταζον οπίσω των, αλλ’ 
επροτίμησαν να πέσωσιν εις την θάλασσαν να πνιγώσιν, παρά να μείνωσιν εις την δι-
άκρισιν των Σπαρτιατών· και ούτως έπιπτον εις την θάλασσαν κατόπιν των οποίων 
έπιπτον και οι Σπαρτιάται διά να τους συλλαμβάνουν, μολονότι αδιάκοποι κανονοβο-
λισμοί με μπάλια σμιτράλια ερρίπτοντο κατ’ αυτών. Εις την αυτή μάχην εφονεύθησαν 
και επνίγησαν επτακόσιοι εχθροί, εκ δε των Σπαρτιατών επτά εφονεύθησαν και πέντε 
επληγώθησαν εξ ων η μία γυναίκα και ούτω ανεχώρησαν τα εχθρικά πλοία με καται-
σχύνην. Επί κεφαλής της αυτής μάχης ήτον ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και οι 
οπλαρχηγοί Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης και Πουλημένος Γιαννιτζαράκος. 
Την αυτή ημέραν της αποβάσεως εις Διρόν (23 Ιουνίου) μία βρικογολέτα ήλθεν μέσα 
εις τον λιμένα της Τσιμόβου εις την οποίαν ήτον μέσα και ο Ιμπραήμης και κανονο-
βολώντας οικίας των Μαυρομιχαλαίων (όπου κατοικούσαν) επροσπάθη να κυριεύση 
τον λιμένα, αλλ’ αντεκρούσθη εκ της ξηράς με δύο μικρά κανόνια2619, ώστε δεν ηδυνή-
θη να κατορθώση τίποτε...».   

Μια άλλη περιγραφή της απόβασης στο Διρό και της εξουδετέρωσης της αι-
γυπτιακής απειλής περιέχεται στο Αρχείο του Ρήγα Παλαμήδη2620, φέρει όμως τα 
σημεία της διαγραφής, χωρίς να είναι γνωστό ποιός και γιατί τη διέγραψε: 

«...Ο Ιβραΐμης φθάσας με τα πλοία έμπροσθεν του Λιμενίου, και ιδών ότι η θέσις 
κατείχετο από τον Κωνσταντίνον, και επειδή εις τον Άγιον Σώζοντα2621 είχον κανονοστά-
σιον επυροβόλουν τον εχθρόν. Αφού ο Ιμβραΐμ έρριψεν 200 περίπου κανόνια εις το Λι-
μένι ανεχώρησε και ήλθεν εις το παράλιον του Διρού και απεβίβασεν όλον τον στρατόν. 
Οι εχθροί επειδή και οι Σπαρτιάται Αρεοπολίται, Πυργανοί και Χαρ<ι>άται, οι δυνάμε-
νοι να φέρωσι όπλα, εκτός των γερόντων γυναικών και παιδίων έλειπον εις Αλμυρόν οι 
εχθροί ευρόντες καιρόν επροχώρησαν εις Χαρ<ι>ά, Πύργον και Αρεόπολιν.

»Οι γέροντες και αι γυναίκες εκλείσθησαν  εις τους πύργους, και ιδίως εις τον πύρ-
γον του Πικουλάκη, επί του οποίου είχον και δύο κανόνια, τα οποία επροξένουν αρκε-
τόν φόβον εις τον εχθρόν. Εν τούτοις οι πλησιόχωροι Σπαρτιάται εσυνάζοντο εκεί εις 
δύο ημέρας εσυνάχθησαν 700 περίπου στρατιώται, ανέβη συγχρόνως και ο Κωνστα-
ντίνος από το Λιμένι εις Αρεόπολιν και τεθείς επί κεφαλής των στρατιωτών, κατέβασε 
δύο κανόνια εις τον κρημνόν του Διρού και εκανονοβόλη τα πλοία.

»Οι Σπαρτιάται περιεκύκλωσαν τους Άραβας, οι εχθροί ευρέθησαν τόσον στενο-
χωρημένοι, διότι ο Σατράπης τούς εκτύπα με μιστράλια έσωθεν των πλοίων διά να 
μη οπισθοδρομούν, οι Σπαρτιάται τους ωθούσαν απεναντίας προς την θάλασσαν, οι 

2619. Υπήρχε πυροβολείο στον Άγιο Σώζοντα. Φαίνεται ότι στο πυροβολείο αυτό έμειναν Μανιάτες 
για πολλά μερόνυχτα φοβούμενοι νέα προσβολή των Αιγυπτίων.

2620. ΓΑ Κ, Αρχείον Ρήγα Παλαμήδη, φάκ. 266.
2621. Άγιος Σώστης είναι στο Λιμένι η εκκλησία του νεκροταφείου. Η τοποθεσία πάνω από την εκ-

κλησία ονομάζεται «τάπια» και προφανώς εκεί ήταν στημένα τα κανόνια που υποστήριζαν τον πύργο 
του Πετρόμπεη. 
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δε εις τας λέμβους, κατόπιν των εχθρών έπιπτον εις την θάλασσαν αρπάζοντες τους 
εχθρούς διά να τους λαφυραγωγούν καταφρονούντες τα εχθρικά κανόνια και μισδρά-
λια. Ούτω λοιπόν ετελείωσε και αυτή η μάχη φονευθέντων 700 περίπου Αράβων και 
πολλών ζωγρηθέντων. Εις την μάχην αυτή ήσαν αρχηγοί ο Κωνστ. Μαυρομιχάλης2622, 
Παναγιώτης Πικουλάκης, Δημήτριος Τσιγκουρίου Γρηγοράκης, Ιωάννης Κρανίδης, 
Πιέρος Τσιλιβάκος και άλλοι. 

»Άξιον σημειώσεως είναι το εξής, ο Ιωάννης Κρανίδης και ο Πιέρος Τσιλιβάκος 
προ χρόνων πολλών όντες εχθροί άσπονδοι, εις την περίστασιν αυτήν  ερχόμενοι προς 
καταδίωξιν του εχθρού και απαντηθέντες ώρμησαν και εναγκαλισθέντες εφιλήθησαν 
αποφασίσαντες και συνωμόσαντες τον εξολοθρευμόν των εχθρών, το παράδειγμά των 
ηκολούθησαν και άλλοι πολλοί.  

»Επίσης αξιοσημείωτον είναι και η άμιλλα των Σπαρτιατισσών και εις αυτήν την 
μάχην ως και εις άλλας, αίτινες ατρόμητοι έτρεχον κατόπιν των μαχομένων φέροντες 
πολεμοφόδια τροφάς και ύδωρ προς αυτούς και ενθαρρύνοντες τους πολεμούντας.

»Ο δε Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης έγραψεν την είδησιν της νίκης προς την Κυβέρ-
νησιν, ήτις προ δύο ημερών εόρταζε τα νικητήρια του Αλμυρού διά κανονίων εις Ναύ-
πλιον, όταν δε έλαβε και τας ειδήσεις του Διρού τότε εδιπλασίασε την χαράν της διά κα-
νονίων μηνύων αυτήν, ο δε Γεννάδιος εξεφώνησε λόγον κατάλληλον εις την περίστασιν 
και προτρέπων τους ακροατάς του να μιμηθώσι τους Σπαρτιάτας. Τότε ο Καραϊσκάκης 
ελθών εις τον Μαυρομιχάλην φιλοτιμούμενος έδωσε την υπόσχεσιν του να εκστρατεύ-
σει και αυτός προς υπεράσπισιν της πατρίδος του, το οποίον και επραγματοποίησεν».

Μετά τις νικηφόρες μάχες της Βέργας και του Διρού ο Πετρόμπεης σε επιστολή 
του της 9ης Ιουλίου προς τους Μανιάτες έγραψε ότι, σε περίπτωση εισβολής των 
εχθρών στο έδαφος της Μάνης, δεν θα πρέπει να διασκορπιστούν, αλλά να δημι-
ουργήσουν εστίες άμυνας2623: «...Να έχετε  άπαντες προ οφθαλμών, ότι, εάν ο εχθρός 
κινηθή είτε εκ του ανατολικού μέρους, ό έστι από Μαραθονήσι, είτε εκ του δυτικού 
μέρους, ό έστι από Αλμυρόν και δυνηθή να εισχωρήση εντός των χωρίων, να μη δι-
ασκορπισθήτε εις τα όρη και τα σπήλαια, αλλά να ασφαλισθήτε οι άνδρες εις τα δύο 
κατώτερα οσπίτια και πύργους από τα οποία δεν υστερείται κανέν χωρίον, εκ του διό-
τι ενώ έχομεν παράδειγμα τους προγόνους μας, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον εδυνήθησαν 
να φυλάξωσι την πατρίδα τους εις την πρώτην επανάστασιν (Ορλωφικά), έχομεν και 
σημερινά παραδείγματα...». Με αυτόν τον τρόπον θα μπορούσαν να επιβραδύνουν 

2622. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Γεν Γραμμ., φάκ. 22, έγγρ. 35 της 28 Φεβρουαρίου 1828. Κατηγορείται 
ο Πετρόμπεης σχεδόν από το σύνολον των επισκόπων και καπεταναίων της Μάνης, ότι ιδιοποιείται τις 
νίκες όλων των Μανιατών: «...Και διά των εφημερίδων να παρασταίνης ότι εις την μάχην του Δυρρού, ήτον 
επικεφαλής ο αυτάδελφός του κύριος Κωνσταντίνος, ενώ ήτο εις την κορυφήν του βουνού μόνος, και εις την 
μάχην του Πολυτζαράβου, ο φίλτατός σας υιός Γεωργάκης ευρίσκετο εις το μοναστήρι της Κόζιας, μακράν 
τρεις ώρας από τον Πολυτζάραβον όπου εγένετο η μάχη και μ’ όλον οπού η πατρίς τον έστειλε με αρκετούς 
στρατιώτας, φοβηθείς ίσως από τας δυνάμεις του εχθρού δεν έδωκε την απαιτουμένην βοήθειαν...».

2623. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 315-7 και Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, ό.π., σ. 146.
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την πορεία του αιγυπτιακού στρατού, τον οποίον παράλληλα θα ανάγκαζαν να κα-
τατμηθεί σε πολλές πολιορκητικές ομάδες, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να εξουδετε-
ρωθούν με ευχέρεια από τις επιδρομές άλλων Μανιατών.

Η είδηση της νίκης των ελληνικών όπλων απέναντι στον τακτικό στρατό τού 
Ιμπραήμ σε μια τόσο σημαντική επιχείρηση, όπως η προσπάθεια εισβολής στη 
Μάνη, είχε σημαντική επίδραση στο ηθικό του λαού. Στις 17 Ιουλίου 1826 ο Χαρι-
ουπόλεως Δανιήλ Κουλουφέκης2624 σε γράμμα του στον καπετάν Γιωργάκη Αντω-
νάκο-Γρηγοράκη σημείωσε: «...Αι μπατάγιαι (μάχες) της Σπάρτης μεγάλην εμψύχω-
σιν έδωσαν εις όλον το έθνος και εις τον εχθρόν μεγάλην δειλίαν...».

Μια λακωνική περιγραφή από τον Πετρόμπεη

Η εφημερίδα του Παρισιού «Le Moniteur Universel»2625 δημοσίευσε επιστολή 
του Πετρόμπεη, γραμμένη στις 7 Ιουλίου 1826, προς το γιό του Δημήτριο, ο οποίος 
σπούδαζε στο Παρίσι. Σ’ αυτή αναφερόταν στις μάχες της Βέργας και του Διρού. Η 
επιστολή του Πετρόμπεη με τον οικογενειοκρατικό χαρακτήρα της σε μετάφραση 
είναι η ακόλουθη:

«…Μάθε αγαπητό μου παιδί ότι στις 22 Ιουνίου ο Ιμπραήμ θέλησε να στραφεί 
εναντίον  της πατρίδας μας της αρχαίας Σπάρτης. Έκανε την επίθεσή του στο Αλμυρό 
επικεφαλής ενός πολυάριθμου στρατού. Αλλά ο (αδελφός σου) Αναστάσιος, ο εξά-
δελφός σου Ηλίας (Κατσάκος) και άλλοι από τους συγγενείς μας, που ήταν επικεφα-
λής των συμπατριωτών μας, και ένα μέρος Πελοποννησίων τον απώθησαν με βία. Η 
επίθεση κράτησε δέκα ώρες, ένας μεγάλος αριθμός των εχθρών το έβαλαν στα πόδια 
και ο υπερήφανος Ιμπραήμ νικήθηκε και απομακρύνθηκε ντροπιασμένος.

»Την ίδια ημέρα και συγχρόνως τα στρατεύματά του έκαναν μια απόβαση στο 
Διρό και επειδή οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είχαν όλοι εκστρατεύσει στο Αλμυ-
ρό, ο εχθρός προχώρησε μέχρι την Τσίμοβα, Πύργο και Χαριά. Από μια ευτυχή σύ-
μπτωση ο θείος σου Κωνσταντίνος ήταν στο Λιμένι επικεφαλής ενός μικρού αριθμού 
Σπαρτιατών, αντιστάθηκε στις εχθρικές δυνάμεις μέχρι της 25ης, που οι νικητές του 
Αλμυρού ήλθαν και ενώθηκαν με τις πολύ μικρότερες δυνάμεις του θείου σου και την 
ίδια ημέρα τους έτρεψαν σε τέτοια άτακτη φυγή, ώστε πολύ μικρός αριθμός ανδρών 
μπόρεσε να γυρίσει στις βάρκες του. Οι συμπολεμιστές μας ακολούθησαν κολυμπώ-
ντας τους διωκόμενους και σκότωσαν πολλούς. Έτσι ο εχθρός εγκατέλειψε τα παρά-
λια των εδαφών μας. Στρατοπέδευσε στο Μεσσηνιακό κόλπο, από όπου διευθύνθηκε 
προς την Τρίπολη. Ελπίζουμε να μην επιτύχει στα καταστροφικά του σχέδια.

»Ο αδελφός σου Γεωργάκης, μετά τη μαχη του Αλμυρού, έμεινε επικεφαλής των 
στρατευμάτων του και ετοιμάζεται να μπεί στην Πελοπόννησο. Αυτή η εκστρατεία 

2624. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η,   Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 238.
2625. Εφημερίδα Παρισιού «L e  M o n i t e u r  U n i v e r s e l». αριθ. φ. 259, σελ. 1313 της 16 Σε-

πτεμβρίου 1826. Αντίγραφο της επιστολής στα ΓΑ Κ,  Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Ε΄, κυτ. 39.
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μάς κάνει να περιμένουμε μεγάλες επιτυχίες. Μετά από όσα σου εξέθεσα, βλέπεις ότι 
είμαστε με δυνάμεις στην Σπάρτη να χτυπήσουμε. τον εχθρό…».

Οι νίκες τόσο της Βέργας όσο και του Διρού, παρά τις καταστροφικές τους συ-
νέπειες για το αιγυπτιακό στράτευμα και παράλληλα τη σημασία που είχαν για το 
ηθικό των τρομοκρατημένων Ελλήνων από τη νικηφόρο πορεία του Ιμπραήμ, ξε-
χάστηκαν γρήγορα.

Επιχειρήσεις του εχθρικού στόλου

Σε μια αίτησή του ο Νικόλαος Πιεράκος2626, από τις 28 Απριλίου 1837, όπου 
αναφέρεται στη συμμετοχή του στον απελευθερωτικό αγώνα, γράφει ότι: «...Πα-
ραλείπω ωσαύτως τους συχνούς φόβους και τρόμους εκ μέρους της εχθρικής θαλασ-
σίου δυνάμεως, τους απείρους κανονοβολισμούς και τας διανυκτερεύσεις ημών εις 
τους βράχους διαφυλάττοντες το οχύρωμα του Αγίου Σώζοντος2627...». Πρόκειται για 
το πυροβολείο που υπήρχε στο Λιμένι. Από τα λόγια αυτά τού Ν. Πιεράκου-Μαυ-
ρομιχάλη φαίνεται ότι, σε όλο το διάστημα της απειλής της Μάνης από τις δυνά-
μεις του Ιμπραήμ, σημαντικότερος ήταν ο κίνδυνος από το στόλο, διότι η Μάνη 
ήταν πάντοτε εύκολη σε εχθρική εισβολή από τη θάλασσα. Όσο περιορισμένες 
ήταν οι πύλες εισόδου στη Δυτική Μάνη από την ξηρά, τόσο απέραντες ήταν οι 
ακτές της, που προσφέρονταν για απόβαση.

Στις αρχές Ιουλίου 1826 μερικά Αιγυπτικά πλοία, που αρχικά έπλεαν στο Μεσ-
σηνιακό κόλπο, στη συνέχεια πέρασαν στο Λακωνικό, όπου ενώθηκαν με μοίρα 
του Τουρκικού στόλου και όλα μαζί παρουσιάστηκαν μπροστά στον Κότρωνα2628 
της ανατολικής Μάνης. Οι πληροφορίες από τη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος 
είναι οι ακόλουθες: «...Κατά την 6 του ενεστώτος (Ιουλίου 1826) περί την εσπέραν 
εφάνη η πρώτη μοίρα του Βυζαντινού (Τουρκικού) στόλου, και μετ’ αυτής καί τινα 
Αιγυπτιακά πλοία, είς τι μέρος της Σπάρτης ονομαζόμενον Κότρωνας, και εδοκίμασε 
να κάμη απόβασιν διά των πλοιαρίων, αλλ’ απέτυχε· διότι οι Σπαρτιάται προκαταλα-
βόντες τα παράλια εκείνα αντέστησαν γενναίως, απέκρουσαν τους εχθρούς, και ού-
τως εματαίωσαν τους σκοπούς αυτών. Από πλοίου Ιονικού έμαθον οι ημέτεροι ότι η 
μοίρα αύτη συνίσταται εκ δύο πλοίων της γραμμής, 13 φραγατών, 6 κορβετών, και 
δύο βρικίων, εκτός των ολίγων Αιγυπτίων, τα οποία απέμεινον εις Μοθώνην, και περι-
έπλεον προ ημερών τον Μεσσηνιακόν κόλπον».

2626. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. 109, Αρχείο Ν. Πιεράκου. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικολάου Π. 
Πιεράκου, Αυτόγραφος Έκθεσις 1837 περί των αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821, Λακωνικαί 
Σπουδαί 17(2004)394-5.

2627. Άγιος Σώστης ή Άγιος Σώζων ήταν στο Λιμένι η εκκλησία του νεκροταφείου και πάνω από 
αυτή ήταν η τάπια με τα κανόνια.

2628. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 74, της 24 Ιουλίου 1826, σ. 293. Ο 
Κότρωνας βρίσκεται στο μυχό του κόλπου της Κολοκυθιάς.
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Ο Γεώργιος Σταύρου2629 στις 12 Ιουλίου 1826 σε επιστολή του προς τον Γεώρ-
γιο Κουντουριώτη ανέφερε τα ακόλουθα: «...Η α΄ μοίρα της Βυζαντινής φλόττας 
(τουρκικού στόλου) έκαμε απόβασιν στρατευμάτων εις τον Κοτρονιός (Κότρωνα) 
της Μάνης, πλην ολίγα όντα τα στρατεύματα απεκρούσθησαν από τους Μανιάτας...». 
Σε επόμενη επιστολή από 20 Ιουλίου τον πληροφόρησε ότι τα εχθρικά πλοία ανε-
χώρησαν με προορισμό τη Σούδα της Κρήτης.

Ο Ν. Σπηλιάδης2630 γράφει: «...Ολίγον πρότερον (την 6ην Ιουλίου) εδοκίμασε να 
κάμη απόβασιν και μοίρα εκ του τουρκικού στόλου εις τα παράλια, τα λεγόμενα Κό-
τρωνας· πλην έφυγε και αυτή άπρακτος, διότι οι Μανιάται δεν αφήκαν τους Τούρ-
κους ουδέ να φανούν επί των καταστρωμάτων με τα βόλια. Επομένως ο Ιμβραήμ, αν 
και δεν παύση να απειλή τους Μανιάτας, αλλά δεν θα πατήση πλέον την Μάνην...».

Από μια επιστολή του Νικολάου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη2631 της 2 Σεπτεμβρί-
ου 1826 από το στρατόπεδο της Πηλάλας έχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: «...
Παρ’ ελπίδα έλαβον γράμματα από τους πληρεξουσίους του λαού ότι την α΄ του πα-
ρόντος εξημερώθησαν 29 κομμάτια καράβια από τελίνια, φρεγάτες και κορβέτες, τα 
οποία εστάθησαν εν μίλιον έξω του λιμένος μας (εννοεί το Λιμένι) κανονιτσάροντας 
και κάνοντας απόφασιν αποβάσεως με αρκετά λαντζόνια, πλην ήτον διωρισμένα άρ-
ματα και απέτυχε του σκοπού του. Τώρα λοιπόν επικρατεί ο πόλεμος διά ξηράς και 
θαλάσσης. Από ένα αιχμάλωτον Αράπην πληροφορούμεθα, ότι ο Ιμπραήμ κάμνει ιδι-
αίτερες προετοιμασίες από αλεύρια και λοιπά αναγκαία, διά να κτυπήσει συγχρόνως 
με την θαλασσίαν δύναμίν του και με απελπισίαν. Ημάς όμως άλλο δεν μας διστάζει 
ειμή η μεγάλη έλλειψις των τροφών και των πολεμοφοδίων και διά τούτο ίσως κινδυ-
νεύομεν...». Προφανώς ο στόλος της Αιγύπτου πήγε στον όρμο του Οιτύλου, περι-
μένοντας εκεί την άφιξη του Ιμπραήμ από την Ανατολική Μάνη. Είχε όμως ανακο-
πεί η πορεία του στον Πολυάραβο στις 28 Αυγούστου.

Ο Δ. Χοϊδάς2632 έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώτη στις 10 Οκτωβρίου 1826 τα 
ακόλουθα: «...Το Σάββατο (2 Οκτωβρίου) τα εχθρικά πλοία, οπού ήσαν αραγμένα εις 
Μοθωκόρωνα, συνιστάμενα από δύο ντελίνια, 4 φρεγάτες και μερικά ιμπρίκια, επήγαν 
εις Κιτριές διά να πάρουν μίαν τράτταν και μίαν γολέτταν, τζιριγώτικα, οπού είχαν πάρει 
οι ιδικοί μας από την Μοθώνην· οι ιδικοί μας όμως έστησαν κανόνια εις τον κάβον των 
Κιτριών και εχάλασαν το κατάρτι μιας μπρικογολέττας και το τιμόνι και τα ετρύπησαν 
και χαμηλά εις τα ρηχά, και ούτω την ιδίαν ημέραν το βράδυ ανεχώρησαν χωρίς να δυ-

2629. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Ζ΄, Αθήναι 1967, σσ. 176 
και 193.

2630. Ν ι κ. Σπ η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Γ΄, σ. 117.
2631. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 426-7. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετικές επιχειρήσεις των 

Αιγυπτίων κατά της Μάνης απ’ ανατολών (Αύγουστος 1826), Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελο-
ποννησιακών Σπουδών, Τρίπολις, Σεπτέμβριος 2000, τόμ. Γ΄, σ. 115. Το αναφερόμενο λιμάνι κατά τον Κ. 
Λ. Κοτσώνη είναι του Γυθείου.

2632. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Ζ΄, Αθήναι 1967, σ. 311.
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νηθούν να κάμουν τον σκοπόν των. Οι εις τα κάστρα εχθροί δεν εβγαίνουν διόλου. Ο 
στρατηγός Γ. Μαυρομιχάλης ευρίσκεται εις Φρουτζάλα με ικανούς Σπαρτιάτας...».

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2633 έχουμε και μια άλλη είδηση: «...
Κατά την 8 του ενεστώτος μηνός (Οκτωβρίου 1826) εφάνησαν 14 εχθρικά πλοία εκ 
του εις Νεόκαστρον ευρισκομένου στόλου, εξ ων δύο φρεγάται, δύο βρίκια, και δέκα 
κορβέται, εκπλέοντα έξωθεν του Βενετίκου προς το πέλαγος. Κατά την 9 περί την αυ-
γήν εφάνησαν τέσσαρα εκ των πλοίων αυτών, δηλ. μία φρεγάτα, δύο κορβέται και 
εν βρίκιον, έξωθεν του λιμένος των Κυτριών εις τον Μεσσηνιακόν κόλπον, φέροντα 
Αγγλικήν σημαίαν. Ο καιρός ήτον γαληνιαίος. Εκινήθησαν αμέσως εξ πλοιάρια (σκα-
μπαβίαι) και υπήγον εις τον Αλμυρόν, όπου κτυπηθέντες οι εχθροί παρά των ημετέ-
ρων επέστρεψαν μετά βλάβης. Περί την μεσημβρίαν ηγέρθη άνεμος δυτικός, και ήλ-
θον εις τα πρώτα τέσσαρα και άλλα, μία φρεγάτα και δύο κορβέται, και πλησιάσαντα 
εκανονοβόλουν το εις Κυτριάς Ελληνικόν πολεμικόν πλοίον, Λεωνίδας ονομαζόμενον, 
από μεσημβρίας έως δείλης· αλλά, χάριτι θεία, η βλάβη εστάθη μικροτάτη· εξ εναντί-
ας οι εχθροί εβλάβησαν μεγάλως, βαλλόμενοι και παρά του πλοίου και παρά των εκεί 
ευρεθέντων Σπαρτιατών. – Διοικητής του ειρημένου Ελληνικού πλοίου είναι ο Κύρι-
ος Δημητράκης Ν. Λάμπρου Πετσεώτης (Σπετσιώτης), ανήρ εύτολμος και ανδρείος· 
εκπληροί άριστα το προς την πατρίδα χρέος, και εκτελεί ευπειθώς τας διαταγάς της 
Διοικήσεως. Μεθ’ ενός πλοίου ετόλμησε ο άξιος ούτος πλοίαρχος να πολεμήση προς 
τόσα εχθρικά, και ολίγον βλαβείς έβλαψε πολύ...».

Στις 24 Νοεμβρίου 1826 η Εφορία της Σπάρτης2634 απευθύνθηκε στο Γεώργιο 
Κουντουριώτη, επικαλούμενη την επιρροή του, για την παροχή βοήθειας στους 
Μανιάτες από τις ναυτικές δυνάμεις και κατέληξε με τα ακόλουθα: «...Προς τούτοις 
παρακαλεί η Εφορία ότι όχι μόνον με τα πλοία να προφθάσετε την Σπάρτην, αλλ ,́ ει 
δυνατόν, και τροφάς και πολεμοφόδια, καθότι και υστερείται παντός αναγκαίου. Αυ-
τήν ταύτην την ανάγκην εγράψαμεν και προς την επιτροπήν της θαλασσίου δυνάμεως 
ίνα, πατριωτισμού κινουμένη, μας προφθάση τα πλοία, αλλά, νομίζουσα ότι η ενέργεια 
της εκλαμπρότητός σας συμβάλλει ου μικρόν, προστρέχει εις τον πατριωτισμόν σας 
και εύελπις ούσα εις αυτόν δεν αμφιβάλλει εις τα αιτούμενά της, και εν τοσούτω μένει 
με όλην την ειλικρίνειαν. Τη 24 Νοεμβρίου 1826. Οι Έφοροι».

Τα μετά τη νίκη

Η Διοίκηση στις 3 Ιουλίου 1826 έδωσε εντολή στον «Επιστάτη Πολεμεφο-
δίων», να δώσει στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη2635 για το στρατόπεδο της Μάνης 
5.000 δεκάρια φυσέκια. Στον Ηλία Σαλαφατίνο είχαν δοθεί εφόδια  στις αρχές Ιου-
λίου 1826 και το ερώτημα που γεννάται είναι, αν πρόκειται για την ίδια αποστολή. 

2633. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», έτος Β΄, αριθ. φ. 2, της 20 Οκτωβρίου  1826, σ. 5.
2634. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Ζ΄, ό.π., σ. 425.
2635. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 190, έγγρ. της 3 Ιουλίου 1826.
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Αργότερα στις 7 Αυγούστου 1826 δόθηκαν πάλι στον Ηλία Σαλαφατίνο2636 τρία κα-
ντάρια παξιμάδι και μετά δύο ημέρες μπαρούτι και χαρτί για τη Μάνη. 

Οι Μανιάτες μετά τη νίκη τους θεώρησαν σκόπιμο να διευρύνουν την Εφορεία 
της Σπάρτης με νέα μέλη και συμπεριέλαβαν σε αυτή αρχικά τον Ιωάννη Κυρ. Ρο-
δίτη-Μαυρομιχάλη, τον Δημήτριο Τσιγκουράκο-Γρηγοράκη και στη συνέχεια τον 
καπ. Γεωργάκη Αντωνάκο-Γρηγοράκη από την ανατολική Μάνη με το ακόλουθο 
για τον τελευταίο έγγραφο2637: 

«Η Εφορία της Σπάρτης
Προς τον ευγενέστατον Κ. Γεώργιον Α. Γρηγοράκην

Η Εφορία γνωρίζουσα το υποκείμενόν σου άξιον πατριωτισμού και με πατριωτι-
κά αισθήματα και διά τας οποίας προς την Πατρίδα έχεις εκδουλεύσεις σε προσκαλεί 
όπως έλθη και η ευγένειά σου και συνεδριάζει συμπράττων και συντελών τα επωφελή 
της Πατρίδος.

Τη 24 Ιουλίου 1826.
Εν Λιμένι Τζίμοβας

Οι Έφοροι
Ιω. Μαυρομιχάλης (Κατσής), Διονύσιος Μούρτζινος, Τζανετάκης Γρηγοράκης, Νικολά-
κης Χρηστέας, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Ιωάννης Κ. Μαυρομιχάλης (Ροδίτης).

Ο Γενικός Γραμματεύς: Θεοχάρης Μιχαήλ».

Στις 5 Αυγούστου ο Διονύσιος Μούρτζινος2638 κάλεσε τον καπετάν Γιωργάκη 
Αντ. Γρηγοράκη να πάει στην Καρδαμύλη, διότι έπρεπε να λάβει μέρος και αυτός 
στις συνεδριάσεις της Εφορείας της Σπάρτης. Επειδή εκείνο τον καιρό θα είχαν 
πολλές ασχολίες, αφού επρόκειτο οι Μανιάτες να συστήσουν γενικό Σπαρτιατικό 
στρατόπεδο. Πρόσθεσε ακόμη ότι: «...Εις τα βουνά μας όμως, έχοντας την υποψίαν 
από αυτού και εις τα παράλιά μας είναι διωρισμένοι οι αναγκαίοι στρατιώται...». Από 
αυτό συμπεραίνουμε ότι ο Δ. Μούρτζινος είχε προβλέψει στρατιώτες για τη φύλα-
ξη των διαβάσεων από την ανατολική πλευρά του Ταϋγέτου προς την Καρδαμύλη, 
δηλαδή την Κακή Σλάλα και όπως θα δούμε παρακάτω πιθανώς την Πολεμίστρα.

Η Εφορεία της Σπάρτης με απόφαση της 8ης Ιουλίου 1826 συνέστησε μία επι-
τροπή, την οποία αποτέλεσαν ο Ιάκωβος Κορνήλιος, ο αρχιδιάκονος Ιωακείμ και 
ο Κωνσταντίνος Τζίτζης, για να επικοινωνεί με τους φιλογενείς της Ευρώπης, να 
δέχεται και να διαχειρίζεται τις συνεισφορές τους. Το έγγραφο διορισμού του Ιά-
κωβου Κορνήλιου είναι το ακόλουθο2639:

2636. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ 193, έγγρ. 050 της 7 Αυγούστου 1826 και έγγρ. 082 της 9 Αυγούστου 
1826.

2637. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η,  Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 242.
2638. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 244.
2639. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Οι Κορνήλιοι του Εικοσιένα, Λακωνικαί Σπουδαί 15(2000)272.



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 709

«Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Προς τον Ευγενέστατον Κύριον Ιάκωβον Κορνήλιον

Η εξαετής δοκιμή των προς την πατρίδα δουλεύσεών σας, ζήλου σας, και λοιπών 
φυσικών και επικτήτων προτερημάτων σας, έδωσαν αφορμήν προς την εφορίαν του 
να σας διορίση εν μέλος της τριμελούς επιτροπής της Σπάρτης, δυνάμει του Φ. ΙΒ .́ 
του τοπικού συστήματος αυτής, όπως συνελθόντες εις εν μετά των λοιπών μελών αυ-
τής συσκέπτησθε, συμπράττητε, και συνανταποκρίνησθε μετά των φιλογενών της Ευ-
ρώπης περί των αναγκών  της Σπάρτης κατά τους Φ. ΙΓ ,́ ΙΔ .́ κ.τ.λ., δεχόμενοι εν ταυ-
τώ εις το ταμείον σας όλας τας παρ’ αυτών σταλησομένας συνεισφοράς, τας οποίας 
θέλετε εξοδεύσει εις τας χρείας της Σπάρτης.

Όθεν σπεύδουσα η Εφορία του να σας αναγγείλη τον διορισμόν σας τούτον, και εν 
ταυτώ την προς υμάς ευγνωμοσύνην της διά τας προς την Σπάρτην πιστάς εκδουλεύ-
σεις σας, Σας συγχαίρεται, διά να αναδειχθήτε και του λοιπού τοιούτος και άξιος του 
οποίου υπουργήματος εδιωρίσθητε. Έρρωσθε.

Οι Έφοροι
Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Διονύσιος Μούρτζινος, Νικολάκης Χρηστέας, 

Τζανετάκης Γρηγοράκης, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Παναγιώτης Κα-
πετανάκης2640, Πανάγος Κυβέλος, Παναγιωτάκης Ντουράκης».

Η Εφορία της Σπάρτης2641 μετά τη μάχη της Βέργας της 22-24 Ιουνίου 1826 
αποφάσισε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί η οχύρωση του παραλιακού τμήματος του 
τείχους, το οποίο ήταν εκτεθειμένο στα κανόνια του στόλου. Έπρεπε η ξερολιθιά 
της Βέργας να αντικατασταθεί με ισχυρότερο τοιχίο με ασβεστοκονίαμα. Για τα 
έξοδα δανείστηκε το απαιτούμενο ποσόν των χιλίων κολωνάτων από τον Αντώνιο 
Μπάστα, τον οποίον παρέπεμψε στην επιτροπή της Ζακύνθου για να πληρωθεί.:
«Αριθ. 281                                  Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Προς τους φιλογενεστάτους κυρίους Διονύσιον Δε Ρώμα, Παναγιώτην Θ. Στεφάνου 
και Κωνσταντίνον Δραγώναν.

Παρρησιαζομένης της παρούσης μεθ’ ημέρας ένδεκα, θέλετε μετρήσει διά την 
οποίαν ελάβομεν  ανάγκην προς τον κύριον Αντώνιον Μπάσταν τάλλαρα κολωνά-
τα χίλια, αρ. 1000 (γρόσια περίπου 5-7.000), δι’ άλλα τόσα όσα παρ’ αυτού ελάβεν, 
προς οχύρωσιν της θέσεως του Αλμυρού και οικονόμησιν τινών παρεπομένων ανα-
γκών, επ’ οιασδήποτε συνεισφοράς ήθελεν εγκρίνετε, λαμβάνοντες την παρούσαν 
εξωφλημένην, βαστούντες αυτήν ίνα χρησιμεύση όπου ανήκει και μετά την πληρωμήν 
τούτων θέλετε ειδοποιήσει και την Εφορίαν ότι τα μετρήσατε.

2640. Πρόκειται για το γερο-Παναγιωτάκη Χριστοδ. Καπετανάκη, πατέρα του Σταυριανού και θείο 
των υπολοίπων, όπως φαίνεται από την υπογραφή του.

2641. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 137, φάκ. 53. Μ ί μ η  Φ ε ρ έ τ ο υ, Εφημ. «Μεσσηνιακά Νέα» αριθ. φ. 
348 του Δεκεμβρίου 1979, σ. 3. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης, Λακωνικαί 
Σκουδαί 8(1986)390.
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Τη 25 Νοεμβρίου 1826, Εν Σκαρδαμούλα
Οι Έφοροι Σπάρτης

Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Διονύσιος Μούρτζινος, Νικολάκης Χρηστέας, 
Παναγιώτης Καπετανάκης, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, Δημητράκης 
Γρηγοράκης, Ιωάννης Κ. Μαυρομιχάλης, Πανάγος Κυβέλος, Παναγιωτάκης 
Ντουράκης. Ο Γενικός Γραμματέας: Θεοχάρης Μιχαήλ».

Ο Διονύσιος Μούρτζινος2642 από την Καρδαμύλη σε επιστολή του της 5 Αυγού-
στου 1826 έγραψε στον καπετάν Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη ότι ο Πούλος Μαυ-
ρίκος2643 από τη Μάλτα του Σταυροπηγίου αποδείχθηκε προδότης, ερχόμενος σε 
επαφή με τον Ιμπραήμ. Ο λαός έτρεξε εναντίον του και πρόκειται να εξετασθεί και 
να τιμωρηθεί από την Εφορεία της Σπάρτης.

Από την ίδια επιστολή του Διονυσίου Μούρτζινου πληροφορούμεθα ότι δεν 
έλειψαν από τη Μάνη και οι εμφύλιες διαμάχες. Στις Γαϊτσές είχε ανάψει το ντου-
φέκι και πήγαν εκεί ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης, ο Παναγιώτης Γιαννέας-Καπε-
τανάκης και ο Παναγιώτης Πιερέας-Καπετανάκης για να συμφιλιώσουν τους αντι-
μαχομένους, όπως συνηθιζόταν στη Μάνη.

Τα παρεπόμενα των πολεμικών συγκρούσεων

Ο Γιαννιός Γεωργ. Καπετανάκης2644 στις 15 Μαρτίου 1826 έλαβε διαταγή από το 
Νικήτα Σταματελλόπουλο να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα στην περιοχή της Κα-
λαμάτας:

«Αδελφέ Καπετάν Γιαννιό Καπετανάκη, 
Επειδή και μερικοί κακότροποι άνθρωποι, έρχονται και καταρημάζουν τα απολει-

φθέντα ευρισκόμενα ερείπια των αυτόθι ευρισκομένων αδελφών μας Καλαματιανών, 
καθώς και άπαντα τα υποστατικά των, διά τούτο λοιπόν ως διωρισμένος εγώ από το 
Έθνος εις το να τοποθετήσω γενικόν στρατόπεδον εις ταύτην την θέσιν του Δερβενί-
ου, διά τούτο, αδελφέ, παρακινήσαι παρά του Έθνους και παρ’ εμού, λαμβάνοντας 
το αδελφικόν μου, λαμβάνεις την καλωσύνην εις το να υπερασπισθής καθ’ όλα τους 
δυστυχισμένους Καλαματιανούς, με οποιονδήποτε τρόπον δυνηθής, μιμούμενος τας 

2642. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 243.
2643. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Πούλος Μαυρίκος, μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821, Λακωνικαί 

Σπουδαί 10(1990)427-8. Αναφέρεται προδοσία του ιδίου και το 1828 «...ο γνωστός διά τας κακουργίας 
του Πούλος Μαυρίκος Σπαρτιάτης, τον οποίον φοραθέντα προδότην διά την μετά του Ιμβραήμη αλληλο-
γραφίαν του, ώρμησαν οι Σπαρτιάται να κατακαύσουν, αλλ’ επρόφθασε, και, καταφυγών εις την οικίαν του 
Μούρτζινου, διεσώθη...». Ήταν γαμβρός, από αδελφή, του Αθανασούλη Κουμουνδουράκη και ανιψιός 
τού Μούρτζινου.

2644. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Πολ., φάκ. 34, έγγρ. της 15 Μαρτίου 1826.
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Γιαννιός Γ. Καπετανάκης ο οποίος ανέλαβε την αστυνόμευση της Καλαμάτας.
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αρετάς του μακαρίτου εξαδελφού σας Θανασούλη2645 ποιείς τα όμοια, ακολούθησον 
λοιπόν, αδελφέ ούτως και θέλει τα γνωρίσει το Έθνος μετά την ανόρθωσίν του.

Εύελπις ων ότι θέλετε ακολουθήσει προθύμως των γραφομένων μου, εν τοσούτω 
και μένω.

Δερβένια τη 15η Μαρτίου 1826 ο πατριώτης
Νικήτας Σταματελλόπουλος».

Ενώ οι Μανιάτες, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως2646, γενικά φέρθηκαν καλά 
στους πρόσφυγες που ζητούσαν καταφύγιο και άσυλο για τη ζωή, την περιουσία 
και την τιμή τους στην ελεύθερη πατρίδα τους, υπήρξαν και εξαιρέσεις. Η Διοικη-
τική Επιτροπή έγραψε στις 14 Ιουλίου 1826 στο Χριστόδουλο Καπετανάκη2647 ότι 
οι Πηγαδιώτες άρπαξαν τα χρήματα και τα πράγματα του Γεωργίου Πετρόπουλου 
και του γιού του και συνέχισε: «...Η Διοίκησις δυσαρεστουμένη από το σκληρόν 
και απάνθρωπον τούτο έργον των Πηγαδιωτών, οίτινες αντί να υπερασπισθώσιν τον 
αδελφόν των κατά χρέος αδελφικόν, και τω δώσωσι χείρα βοηθείας έδειξαν τοιαύ-
την ωμότητα. Προσκαλεί την Γενναιότητά σου, ως όντες οι Πηγαδιώτες υπό την δι-
εύθυνσή σου, να ερευνήσης και να εύρης τους κακούργους και να τους υποχρεώσης 
να επιστρέψωσιν εις τον Γεώργιον Πετρόπουλον παν ότι του ήρπασαν εις πράγμα και 
εις χρήματα. Ειδέ και δυστροπήσωσιν εις την επιστροφήν των διαρπαγέντων, να τους 
στείλετε εις τον Γενικόν Αρχηγόν (Θ. Κολοκοτρώνη) διά να υποχρεωθώσι και να τι-
μωρηθώσιν εν τοσούτω διά το αμάρτημά των».

Οι Επιστάτες της Μεσσηνίας Παν. Παπατσώνης2648, Αθ. Κυριακός και Παν. Μη-
χανίδης με έγγραφό τους από 26 Σεπτεμβρίου 1826 ανέφεραν ότι οι Καπετανάκη-
δες δεν τους καταβάλλουν τα χρήματα που έχουν εισπράξει από το τελωνείο του 
Αλμυρού. Στην Εφορεία της Σπάρτης δήλωσαν ότι θα τα δώσουν, αλλά πέρασαν 
δέκα ημέρες και μετά τους είπαν ότι θα τα στείλουν στη Διοίκηση. Οι εισπράξεις 
του τελωνείου ανέρχονταν σε 10.000 γρόσια και ζήτησαν από τη Διοικητική Επι-
τροπή, αν το κρίνει εύλογο, να επιτάξει τους Καπετανάκηδες να αποδώσουν τα 
χρήματα που εισέπραξαν2649. Πρόσθεσαν ότι και από τα χωριά της Μεσσηνίας δεν 
μπορούν να εισπράξουν χρήματα, διότι επικαλούνται ότι: «...τα υποστατικά τους 
κατεξουσιάσθησαν από μερικούς Σπαρτάτας και από Σαμπαζιώτες και από παροί-
κους γειτονικών επαρχιών...». Κατά συνέπεια βρίσκονται σε απελπισία γι’ αυτό ζη-
τούν να τους δοθούν οδηγίες τί να πράξουν.

2645. Ο Θανασούλης Νικ. Καπετανάκης ήταν πρωτεξάδελφος του Γιαννιού, γαμπρός του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, έφερε το βαθμό του αντιστρατήγου, ήταν Πολιτάρχης Καλαμάτας και χάθηκε στο Μανιάκι.

2646. Ο Φ ω τ ά κ ο ς, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 537, γράφει για τους πρόσφυγες που κατέφυγαν 
στη Μάνη: «...αυτοί εφιλοξενήθησαν πολύ από τους Μανιάτας...».

2647. ΓΑ Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 191, έγγρ. 101 της 14 Ιουλίου 1826.
2648. ΓΑ Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 201, έγγρ. 034 της 24 Σεπτεμβρίου 1826 και φάκ. 202, έγγρ. 001 της 

28 Σεπτεμβρίου 1826.
2649. Ίσως τα χρήματα αυτά να είχαν δαπανηθεί στον πόλεμο της Βέργας για την τροφοδοσία των 

πολεμιστών ή στα έξοδα επανοικοδόμησης της Βέργας με ασβεστοκονίαμα.
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Από μια αναφορά της 7ης Οκτωβρίου 1826 του Γιωργάκη και του Παναγιώτη 
Γιατράκου2650 προς τη Διοίκηση έχουμε την πληροφορία ότι στο Σταυροπήγι έγι-
ναν φόνοι: «...Αλλ’ επειδή κακή τύχη συνέπεσε να συμβούν εις Σταυροπήγι φονικά 
εις συγγενείς τινας των Κουμουνδουριάνων, και εν ταυτώ συνήλθωμεν εκείσαι· βια-
ζόμεθα δε προς διόρθωσίν των, διά να μην προκύψη ως εξ αυτών κανέν μεγαλύτερον 
(ο μη γένοιτο) και διαταράξει την αρμονίαν της γενικής σύμπνοιας της Σπάρτης, από 
την οποίαν ελπίζεται να θεραπευθούν όχι μόνον τα δεινά τής πασχούσης πατρίδος, θα 
μεταβώμεν εις τα εκεί να συνεργήσωμεν και ημείς καθ’ όσον δυνάμεθα προς καθησύ-
χασιν των τοιούτων και εκ τούτου δυσκολευόμεθα προς το παρόν...».

Η θυσία του Παπα-Πανάγου Ρούσσου

Οι αποτυχίες του Ιμπραήμ να πατήσει τη Μάνη, τόσο στο Αλμυρό όσο και στο 
Διρό, δεν τον απογοήτευσαν, μάλλον τον πεισμάτωσαν, να μην αφήσει στο Μοριά 
τόπο ελεύθερο, χωρίς να τον λαφυραγωγήσει και να τον κατακάψει. Δεν αποτόλ-
μησε όμως να επιχειρήσει νέα εισβολή στη δυτική Μάνη, που θα αποτελούσε περι-
φρόνηση της αρχής2651: «...Νέα επιχείρησις κατά στόχου από την αυτήν κατεύθυνσιν 
με τις ίδιες δυνάμεις είναι καταδικασμένη σε αποτυχία». Προτίμησε να δοκιμάσει ει-
σβολή από την ανατολική πλευρά της Μάνης. Αφού προηγουμένως λεηλάτησε την 
επαρχία της Κυνουρίας, τον Αύγουστο του 1826 μπήκε στην κοιλάδα του Ευρώτα.

Οι Έλληνες επάνδρωσαν το κάστρο της Βαρδούνιας και υπό την ηγεσία των Για-
τράκων κλείστηκαν στην ακρόπολη του κάστρου του Μυστρά, όπου και ετοιμάστη-
καν να αμυνθούν με επιτυχία και σε άλλες οχυρές θέσεις, όπως στη μονή της Γόλας2652, 
τους Γοράνους, την Άρνα την Κουρτσούνα και στον πύργο του Μαχμούτμπεη2653.

2650. ΓΑΚ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 204, έγγρ. 049 της 7 Οκτωβρίου 1826. Το 1826, πιθανώς μετά τη μάχη της 
Βέργας, στο Σταυροπήγι έγινε ο φόνος του Γεωργίου Πιερέα-Καπετανάκη κατοίκου Μεγάλης Μαντίνειας, 
του οποίου το όνομα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των ηγητόρων της μάχης. Κατά την προφορική παράδοση 
ο φόνος αποδόθηκε στην ομοχώρια οικογένεια Νικητάκη, που ήταν συνεργαζόμενη με τους Κουμουνδουρά-
κηδες και το Μούρτζινο. Εκείνο τον καιρό σκοτώθηκε και ο Ανδρέας Κουμουνδουράκης και δεν είναι απίθανο 
να επρόκειτο για φονικό γδικιωμού και να εγκυμονούσε κίνδυνο γενίκευσης των αντεκδικήσεων και να έσπευ-
σαν, όσοι μπορούσαν, να ασκήσουν κάποια επιρροή στις δύο οικογένειες, για να ειρηνεύσουν. Οι παλαιότεροι 
έλεγαν ότι γύρω στα 1912 ο εγγονός του Γεωργίου Πιερέα-Καπετανάκη, Γιάννης Γ. Καπετανάκης, λόγω της 
παλαιάς έχθρας είχε αναγκάσει το Νικολή Νικητάκη να εγκατασταθεί έξω από τα όρια της Μεγάλης Μαντί-
νειας. Όταν δε αυτός έχτιζε σπίτι στο Αρχοντικό, ο Γιάννης Καπετανάκης, όπως φημολογήθηκε τότε, έγινε ο 
ηθικός αυτουργός του φόνου του μονάκριβου γιού του και τον ξεκλήρισε. Το σπίτι κληρονόμησε ο ανιψιός του 
Βασίλης Νικητάκης. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, Αθήνα 1996,  σσ. 418-9 και 563.

2651. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετική προσπάθεια Αιγυπτίων κατά της Μάνης από κατεύθυνση Πα-
λαιοπαναγιά-Βασιλική, Πρακτικά Α΄ Τοπικού συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, Ξηροκάμπι Λακωνίας, 
Αθήναι 2002, σ. 246.

2652. Θ. Κ α τ σ ο υ λ ά κ ο υ και Β. Α σ η μ ο μ ύ τ η, Το μοναστήρι της Γόλας Λακωνίας, β΄ έκδοση, 
Σπάρτη 2012.

2653. Ο πύργος του Μαχμούτμπεη είχε οχυρωθεί το 1823 με διαταγή της Εφορείας της επαρχίας 
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Ο Ιμπραήμ έφερε το στρατό του στο χωριό Σκλαβοχώρι (Αμύκλες) που ήταν 
στη μέση του κάμπου. Εκεί βρισκόταν ο πύργος του Μαχμούτμπεη2654, στον οποίο 
είχαν κλειστεί τριάντα γενναίοι εθελοντές υπό την ηγεσία του ηρωικού παπα-Πανά-
γου Ρούσσου2655 από την Αράχοβα (Καρυοβούνι) του Λεύκτρου της Μάνης. Πληρο-
φόρησαν λανθασμένα τον Ιμπραήμ ότι μέσα στον πύργο ήταν κλεισμένος και ο Πα-
ναγιώτης Γιατράκος, γνώριμός του από το Νεόκαστρο όταν παρά τη συμφωνία της 
συνθηκολόγησης τον είχε κρατήσει όμηρο μαζί με το Γεωργάκη Μαυρομιχάλη, για 
να πετύχει την ανταλλαγή με τους αιχμαλώτους πασάδες του Ναυπλίου. Ο Ιμπραήμ 
θεώρησε την πολιορκία του πύργου εύκολη υπόθεση και την αναμέτρηση με τον Πα-
ναγιώτη Γιατράκο κερδισμένη και περίμενε υπομονετικά τη νίκη του.

Ο πύργος δεν ήταν σε κατάλληλο μέρος για να αμυνθούν οι Έλληνες απένα-
ντι στο στρατό του Ιμπραήμ. Δεν υπήρχε ελπίδα να βοηθηθούν οι κλεισμένοι στον 
πύργος από ελληνικά στρατιωτικά σώματα, διότι στους κάμπους κυριαρχούσε το 
ιππικό του εχθρού. Ήταν όμως ανάγκη να καθυστερήσουν τον εχθρό, ώστε να δο-
θεί ο απαιτούμενος χρόνος στα γυναικόπαιδα του κάμπου να βρουν σωτηρία από 
τη σκλαβιά και την ατίμωση σε απρόσιτες βουνοπλαγιές. Όταν ζητήθηκαν εθελο-
ντές παρουσιάστηκαν άνδρες κυρίως από τα γειτονικά μέρη για να σώσουν με τη 
θυσία τους τις οικογένειές τους. Την αρχηγία τους όμως ανέλαβε με προθυμία ένας 
παπάς από τη Μάνη, που πρωτοστατούσε και διακρινόταν πάντα στις μάχες, ο 
παπα-Πανάγος Ρούσσος. Μαζί του ήταν και ο Ιωάννης Κατελάνος ή Κακαβούλης 
από το Νομιτσή του Ζυγού της Μάνης2656.

Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»2657 περιέγραψε τα συμβάντα με τα ακόλου-
θα λόγια: «Ο Ιμπαχίμης εσυγκέντρωσε από πολλού όλας τας στρατιωτικάς δυνάμεις 
του εις τον Μυστράν, και περιφερόμενος εις τα χωρία της επαρχίας αυτής έκαιε και 
έθυε ανεμποδίστως. Αι αντιστάσεις τας οποίας εύρισκεν, ήσαν μικραί και όχι ικαναί 
εις το να τον εμποδίσωσι, και βλάψωσι σημαντικώς. Μόνον εις τον εν μέσω του πεδί-
ου ευρισκόμενον πύργον, του Μαχμούτμπεη λεγόμενον, ευρήκεν αντίστασιν γενναίαν, 
και προς αυτόν ηναγκάσθη να πολεμήσει ημέρας ικανάς. Τριάκοντα ήσαν οι εν αυτώ 
κλεισμένοι Έλληνες, και οι τριάκοντα ούτοι ετόλμησαν να αντισταθώσιν εις ολόκληρα 
σώματα του Ιμπραχίμη. Ο εχθρός ηναγκάσθη να μεταχειρισθή και κανόνια κατά του 
πύργου και έρριψε κατ’ αυτού υπέρ τας 100 σφαίρας· αλλ’ ούτε διά τούτων ημπόρεσε 
να δειλιάση τους ολιγοτάτους εκείνους άνδρας. Αλλ’ οι εχθροί επλησίασαν παραπο-

του Μυστρά. Αθ. Θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήνα 2005, τόμ. Α΄, σ. 250 και τόμ. Β΄, 
σ. 220, έγγρ. 704/680.

2654. Στις περιγραφές των ιστοριογράφων της επανάστασης του 1821 γράφεται μερικές φορές λαν-
θασμένα πύργος του Μεχμέτμπεη.

2655. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η θυσία του παπα-Πανάγου Ρούσσου στον πύργο του Μαχμούτμπεη, 
Λακωνικά, επετειακή έκδοση 1902-2002, Αθήναι 2003, σ. 515.

2656. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 81, φάκ. 34. Επέζησε της πολιορκίας και της εξόδου, χαρακτηρίστηκε δε 
ως στρατιώτης.

2657. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 88, της 1 Σεπτεμβρίου 1826, σ. 350.
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λύ εις τον πύργον, και άρχισαν να σκάπτωσι υπόνομον. Βλέποντες τότε τον προφανή 
κίνδυνον οι ημέτεροι, έκαμαν την γενναίαν απόφασιν, να εξέλθωσι διά νυκτός, και να 
διασωθώσι διά μέσου του εχθρού ξιφήρεις και την απόφασιν αυτών έκαμον έργον...».  

Όμως σ’ αυτούς που βγήκαν δεν συμπεριλαμβανόταν και ο παπα-Πανάγος 
Ρούσσος2658, ο οποίος σκοτώθηκε μέσα στον πύργο. Σχετικά με το χαμό του ανα-
φέρονται τα ακόλουθα: «...Ούτος εφονεύθη εντός του πύργου νύκτα τινά ως εξής. 
Προσπαθών να διορθώση θυρίδα (πολεμίστρα) τινά προσήγγισε το φως εις αυτήν, 
ότε έξωθεν Άραψ ευστόχως σκοπεύσας εις τας ακτίνας του φωτός και πυροβολήσας η 
σφαίρα επέτυχεν την κεφαλήν του και έπεσε νεκρός...». Τελικά οι υπερασπιστές τού 
πύργου του Μαχμούτμπεη κατόρθωσαν να διαφύγουν με νυκτερινή έξοδο. Ο Αμ-
βρόσιος Φραντζής2659 αναφέρει ότι η πολιορκία του πύργου είχε διάρκεια 12 ημε-
ρών.

Στα Αρχεία Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος υπάρχει φάκελος 
του Παπα-Πανάγου Ρούσσου2660, στον οποίο φυλάσσονται έγγραφα σχετικά με τη 
δράση του στην Επανάσταση του 1821. Ανάμεσά τους και δύο από τα πιστοποι-
ητικά του, τα οποία θα παραθέσουμε. Το πρώτο χορηγήθηκε από τους αδελφούς 
Γιατράκους πριν από την πολιορκία:

 «...Επειδή εκρίναμεν αναγκαίαν την οχύρωσιν της θέσεως του κονακίου Μαχμού-
τμπεη, και ούτως εφοδιάσαμεν αυτή αφ’ όλα τα αναγκαία και εδιορίσαμε επί μισθώ 
τριάκοντα μισθωτούς στρατιώτας, και επί κεφαλής αυτών τον αιδεσιμογενναιότατον 
Παπά Πανάγος Ρούσσον από Αράχοβα μετά του καπ. Γιαννάκη Θεοφυλάκου από 
Σωτήραν προς τον οποίον αφού επροβλήθη τούτο εδέχθη ευχαρίστως να προσφέρη 
εαυτόν θυσίαν εις την αυτήν θέσιν αγωνιζόμενος, και προθύμως ευχαριστήθη εις το 
άνωθεν πρόβλημα. Όθεν εις ένδειξιν της προθυμίας και του ζήλου του δίδεται εις χεί-
ρας του το παρόν μας προς παράστασιν όθεν ανήκει και αποφαινόμεθα.

Από Μαχμούτμπεη τη 2 Αυγούστου 1826
Οι πατριώται Γεωργάκης Γιατράκος, Παναγιώτης Γιατράκος, Μιχάλης Γιατράκος, 

Λιάκος Γιατράκος, Νικόλαος Γιατράκος...».
Το δεύτερο πιστοποιητικό χορηγήθηκε στους κληρονόμους του στις 3 Οκτω-

βρίου 1834 από τον Παναγιώτη Γιατράκο, όταν αυτός υπηρετούσε στην Πύλο:
«...Ο υποφαινόμενος χρηματίσας επί του ιερού των Ελλήνων αγώνος αρχηγός των 

ατάκτων σωμάτων της επαρχίας Σπάρτης πιστοποιώ εν συνειδήσει ότι ο παπα-Πανά-
γος Ρούσσος Σπαρτιάτης κάτοικος εις Αράχοβα εν καιρώ των Αράβων, όταν εβγήκα 
από την αιχμαλωσίαν, όπου επροχώρησεν εις την Σπάρτην ως αναγκαίον πολλών των 
ανθρώπων μας απεφασίσαμεν και εκλείσθησαν εις του Μαχμούτμπεη τον πύργον εις 
πρόσκρουξιν του εχθρού να λάβωμεν καιρόν να γλυττώση ο κόσμος από τον κάμπον, 
έδωσε και ο ειρημένος ιερεύς, αφού προτείναμεν και αυτόν τον ίδιον, ο ενθουσιασμός 

2658. Α θ. Θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 436-454, ιδιαίτερα σσ. 448 και 248.
2659. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄ σ. 456.
2660. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 185, φάκ. 76.
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του και η μεγαλοψυχία του εδέχθη και εκλείσθη και αυτός με τους επιλοίπους και 
αυτή η θέσις έβλαψε πάρα πολύ τον εχθρόν καθώς είναι αποδεδειγμένον· αλλ’ εθυ-
σιάσθη ο μακαρίτης παπάς τούτος παρά των εχθρών εις ειρημένον φρούριον μέσα, 
και έμεινε η παπαδία του χήρα με δύο τέκνα του αδύνατα. Κατ’ αίτησιν της αυτής 
πρεσβυτέρας του και κατά χρέος μας δίδεται η παρούσα εις χείρας της να την χρησι-
μεύση όθεν ανήκει.

Εν Πύλω τη 3 Οκτωβρίου 1834
Παναγιώτης Γιατράκος»   

Το νέο ελληνικό κράτος έμεινε για πολλά χρόνια αδιάφορο, ίσως ανάλγητο, στη 
σύζυγο και τα παιδιά του παπα-Πανάγου Ρούσσου, του αγνού και γενναίου Έλλη-
να κληρικού, που δεν δίστασε και τη ζωή του να θυσιάσει για τη λευτεριά της πα-
τρίδας. Έπρεπε να φθάσουμε στο 1872, να καταβάλουν ατέλειωτες προσπάθειες οι 
συγγενείς του, για να χαρακτηρισθεί αξιωματικός έκτης τάξεως (υπολοχαγός) με 
αριθ. μητρώου 1666. 

Σήμερα στον τόπο του πύργου του Μαχμούτμπεη υπάρχει μαρμάρινη πλάκα με 
την ακόλουθη επιγραφή:

Στο χώρο αυτό όπου ο πύργος του Μαχμούτμπεη τον Αύγουστο του 1826
τριάντα ντόπιοι και άλλοι Λάκωνες με αρχηγό τον παπα-Πανάγο Ρούσσο
αντέστησαν ηρωικά επί δεκα επτά ημέρες στις ορδές του Ιμπραήμ.
Έτσι έδωσαν το χρόνο σε χιλιάδες γυναικόπαιδα να ανεβούν στον Ταΰγετο
και να σωθούν. Αυτό το Λακωνικό «Χάνι της Γραβιάς»
πότισαν με το αίμα τους ο παπα-Ρούσσος και ο Δημήτριος Κοκκινάκης
Η κοινότητα Αμυκλών έστησε το παρόν σε ένδειξη ελάχιστης τιμής και ευγνωμο-

σύνης.

Η μάχη στην Κακή Σκάλα

Ο Ιμπραήμ φθάνοντας στην κοιλάδα του Ευρώτα προσπάθησε να εκμεταλλευ-
τεί κάθε πέρασμα για να φθάσει στην καρδιά της Μάνης. Έχοντας μαζί του Τουρ-
κοβαρδουνιώτες σαν οδηγούς, του υπέδειξαν το πέρασμα προς την Καρδαμύλη 
από την Κακή Σκάλα2661. Από εκεί περνούσε παλαιά η «βασιλική οδός» των βυζα-
ντινών που ένωνε Λακωνία και Μεσσηνία. Από το πέρασμα αυτό πήρε το όνομα 
«Βασιλική», το δάσος που βρίσκεται νοτιότερα της κορυφής του Προφήτη Ηλία 
των 2407 μέτρων. 

2661. Περιγράφοντας τη βασιλική οδό ο Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Μ π α ζ ί γ ο ς, Μάνη, χθες, σήμερα αύ-
ριο, τεύχ. 8, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003, σ. 7, γράφει: «Ξεκινούσε από το Ξηροκάμπι της Λακωνίας, 
στην αρχαία πολυγωνική γέφυρα, περνούσε πλησίον των Πενταυλών, ανηφόριζε στον Άγιο Δημήτρη του 
δάσους Βασιλικής, κατέβαινε στα Πριγιόνια, την Κακή Σκάλα, την Καπιάλα, την Πλήχωλη, το Σουντενίκο, 
το Μακρύ Πλάγιο, το Διλάγκαδο και ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος... κατέληγε στην Καρδαμύλη...».
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Η διάβαση στην Κακή Σκάλα, η οποία είναι ένα στενό και απότομο μονοπάτι 
σε φαράγγι που προσφέρεται για άμυνα2662, δεν ήταν αφύλακτη, όπως νόμιζαν οι 
οδηγοί του Ιμπραήμ. Ο Διονύσιος Μούρτζινος2663, με τα στρατεύματα που διέθε-
τε, είχε φροντίσει να ασφαλίσει τα περάσματα τόσο από τα βουνά, όσο και από τα 
παράλια για τον κίνδυνο απόβασης και με ένα ακόμη μέρος των διαθέσιμων αν-
δρών του θα ενίσχυε το γενικό Σπαρτιατικό στρατόπεδο. Σε επιστολή του της 5ης 
Αυγούστου προς τον καπετάν Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη έγραψε: «...Εις τα βουνά 
μας όμως, έχοντας την υποψίαν από αυτού και εις τα παράλιά μας είναι διωρισμένοι 
οι αναγκαίοι στρατιώται και εντός ολίγου ξεκινείται και το τρίτον μέρος διά όθεν το 
γενικόν Σπαρτιατικόν στρατόπεδον...».

Οι Μανιάτες είχαν ξεσηκωθεί για να αποκρούσουν Αιγυπτιακή εισβολή από τη 
Λακωνία. Από τις 17 Αυγούστου ο Διονύσιος Μούρτζινος2664 από την Καρδαμύλη 
έγραψε στον Παναγιώτη Γιατράκο ότι έστειλε το Ζερβέα και την επομένη θα ξεκι-
νούσαν από τα άλλα χωριά της επαρχίας του. Ρωτούσε ακόμη για την επικρατούσα 
εκεί κατάσταση και αν έπρεπε να στείλει στρατιώτες και από το Ζυγό, δηλαδή την 
καπετανία του Νικολάκη Χρηστέα. 

Οι πληροφορίες που έλαβε ο Ιμπραήμ, ότι η διάβαση αυτή ήταν αφύλακτη, του 
δημιουργούσαν ελπίδες ότι η εμφάνιση του στρατού του θα αιφνιδίαζε τους Έλ-
ληνες της Καρδαμύλης με δυσμενείς συνέπειες για όλους τους Μανιάτες. Την οδό 
αυτή πιθανώς είχαν διαβεί Τούρκοι στα χρόνια του Λάμπρου Κατσώνη2665, όταν 
έκαναν συνδυασμένη επίθεση στρατού από το Μυστρά και απόβαση με το στόλο. 
Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει κοντά στην παραλία της Καρδαμύλης ένας σωρός 
από τα κόκκαλα των σκοτωμένων Τούρκων, που τα έβλεπαν οι περιηγητές σαν 
απόδειξη της ακατανίκητης δύναμης των Μανιατών.

Από το στρατόπεδο του Ιμπραήμ της Λακωνίας στις 21 Αυγούστου ξεκίνη-
σαν δύο φάλαγγες αιγυπτιακού στρατού, η μια από την Αναβρυτή και η άλλη από 

2662. Βαδίζοντας από τη δυτική προς την ανατολική πλευρά του Ταϋγέτου, στην αριστερή όχθη 
του φαραγγιού υπάρχει σήμερα καλντερίμι από το οποίο χωράει να περάσει ένα φορτωμένο ζώο, ενώ 
παλαιότερα ήταν πιο στενή η διάβαση. Πάνω από το Καλντερίμι είναι δασωμένη απότομη πλαγιά, που 
προσφέρεται για αποτελεσματική άμυνα, κυλώντας μεγάλες πέτρες ή με πυροβόλα όπλα, που προξενεί 
σημαντική φθορά στον εχθρό. Γε ω ρ γ ί ο υ  Β ε ν ι ζ ε λ έ α, Το φαράγγι του Βυρού, Μάνη, χθες, σήμερα, 
αύριο, τεύχ. 8, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003, σ. 4.

2663. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 244. Στην άμυνα της 
Κακής Σκάλας είχαν πάρει μέρος ο Αλημπαρούτης (Αντώνιος Τζαν. Τρουπάκης), όπως μαρτυρεί ο Δη-
μήτριος Πακέας από τα Τσέρια της Καρδαμύλης, που υπηρέτησε υπό τις διαταγές του. ΓΑ Κ, Αριστεία, 
φάκ. 12, έγγρ. 083.

2664. Α θ. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήνα 2001, τόμ. Β΄, σ. 191, έγγρ. 594/570. 
Ζερβέας θα ήταν ο ανιψιός του Μούρτζινου Δημητράκης από τη Χώρα Ανδρούβιστας, όπου είχε πύργο. 
Ασκούσε την ιατρική, έφερε το βαθμό του υποχιλιάρχου, επί Καποδίστρια κατατάχθηκε ως ταξιαρχικός 
τετάρτης τάξεως και επί Όθωνος έλαβε το βαθμό του υπολοχαγού ως οπλαρχηγός ΣΤ΄ τάξεως. Σ τ. Κ α -
π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, Καλαμάτα 2005, σ. 155.

2665. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 326-7
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την Τόριζα ή Ντόριζα2666. Συναντήθηκαν κοντά στην Αγία Βαρβάρα, προχώρησαν 
στους Πενταυλούς, προσπέρασαν την Κρύα Βρύση και τον Άγιο Δημήτριο και από 
εκεί χώρισαν. Η μία προχώρησε δυτικά για να περάσει τη Μαυροβούνα (Βασιλική) 
από τη βορεινή της πλευρά, να βρει την Κακή Σκάλα και ακολουθώντας το φαράγ-
γι του Βυρού, να φθάσει στη Χώρα Ανδρούβιστας και τα γύρω χωριά της μέχρι την 
Καρδαμύλη.

Ο Σταύρος Σκοπετέας2667 γράφει για την προσπάθεια διάβασης των Αιγυπτίων 
από την Κακή Σκάλα: «...Η Κακησκάλα φύσει και θέσει οχυρά, ούσα εις το μάλλον 
στενόν και απότομον μέρος του φάραγγος του Βυρού (προς το μέρος τούτο λέγεται Δι-
λάγκαδον) αφήνει εις το σημείον τούτο, εν μέσω κρημνού, στενήν ατραπόν, όπου κατ’ 
άνδρα γίνεται η διάβασις. Ύπερθεν αιωρούνται γίγαντες βράχοι, κάτω δε χαίνει βάρα-
θρον του οποίου η θέα προκαλεί τον ίλιγγον. Εις την έξοδον της ατραπού δεξιά υπάρχει 
εκκλησίδιον του «αγιΓιώργη». Προσευχηθέντες και την βοήθειαν του πολεμικού αγίου 
επικαλεσθέντες οι εις άκρον θεοσεβείς Μανιάται, ανήλθον με ευχέρειαν αγρίας αιγός 
τας υπερκειμένας δειράδας και αθέατοι, υπό το πυκνόν φύλλωμα των ελάτων και των 
παντοίων θάμνων ανέμενον τον εχθρόν. Αφήσαντες αυτόν να εισέλθη εντός του κρη-
μνού, ήρχισαν αποτόμως να βάλουν εναντίον του με παν το διαθέσιμον όπλον. Παμμε-
γέθεις βράχοι και κορμοί δένδρων αδιακόπως κυλίονται κατά των εχθρών. Πανικόβλη-
τοι οι επίλεκτοι του Ιμβραήμ ορειβάται επιχειρούν, ιδόντες το κρίσιμον της θέσεώς των 
διά της προς τα οπίσω φυγής, να σωθούν. Κατά δεκάδες υπό τα επιτυχή των Μανιατών 
πυρά, ενώ άλλοι ζώντες καταπίπτουν εις το αδηφάφον στόμα του βαράθρου. Τα οστά 
των, λευκανθέντα υπό του χρόνου και των χιόνων, έκειντο επί πολύ, ίσως ακόμη διά να 
μαρτυρούν του Ιμβραήμ το θρασύ εκείνο κατά της Μάνης εγχείρημα...».

Η άλλη φάλαγγα προχώρησε νοτιότερα και προσπάθησε να περάσει από τη 
νότια πλευρά της Μαυροβούνας κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, που φθάνει στη 
Σαϊδόνα και στο Προάστιο. Στη θέση όμως Πολεμίστρα βρήκαν αντίσταση και 
υποχώρησαν άπρακτοι. Ο Σταύρος Σκοπετέας2668 γράφει σχετικά: «...Η δε «Πολε-
μίστρα» ούσα και αύτη οχυρά θέσις, ουχί όμως όσον της Κακησκάλας, εκρίθη ανα-
γκαίον να ενισχυθή διά της ταχείας κατασκευής οχυρώματος, καθώς εν Βέργα διά ξη-
ρών λίθων. Εις τας υπωρείας της Μαυροβούνας, εις θέσιν «Νικολός», ενισχύσαντες το 
οχυρόν της θέσεως και διά του ειρημένου οχυρώματος μήκους 200 μέτρων, της έκτο-
τε λεγομένης Πολεμίστρας, ανέμενον το έτερον τμήμα του εχθρού. Ανακόψαντες την 

2666. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετική προσπάθεια Αιγυπτίων κατά της Μάνης από κατεύθυνση Πα-
λαιοπαναγιά-Βασιλική, Πρακτικά Α΄ τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, Ξηροκάμπι 2001, Αθήναι 
2002, σ. 245 κ.ε., όπου και κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα.

2667. Σ τ α ύ ρ ο υ  Σ κ ο π ε τ έ α, Η ένδοξος εποποιΐα των Μανιατών κατά του Ιμβραήμ πασά, μάχη 
Κακησκάλας-Πολεμίστρας-Ανδρουβίστης, Αθήναι 2001, σ. 29-30.

2668. Για την άμυνα των Ελλήνων στο πέρασμα της Πολεμίστρας μόνη πηγή είναι η παράδοση, την 
οποία διέσωσε ο Σταύρος Σκοπετέας. Σ τ α ύ ρ ο υ  Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σ. 30. Αναφέρεται ακόμη, στη σ. 
31-2, ότι στη θέση «Σορός» ρίχνονται πέτρες από τους διαβάτες και πιθανώς να είχαν σωριαστεί εκεί τα 
πτώματα Αιγυπτίων. 
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Η άμυνα των Μανιατών στη Κακή Σκάλα. (Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη).
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επίθεσίν του πρώτον, του αντεπετέθησαν ύστερον, τρέψαντες τούτο εις φυγήν. Διά της 
αυτής οδού υποχωρούν και βαλλόμενοι φθάνουν εις «Λάκκες της Βασιλικής», ένθα 
ενούνται μετά των έτι ατυχεστέρων συστρατιωτών της Κακησκάλας...». 

Μια επιστολή της «Εφορείας της Σπάρτης» από 27 Αυγούστου 1826 προς το Γε-
ώργιο Λαδόπουλο2669 στη Ζάκυνθο, η οποία αναφέρεται στον Ιμπραήμ γράφει: «...
Προχθές αιφνιδίως εξημερώθη εις τα όρια της επαρχίας του συμπολίτου ημών Κυρίου 
Διονυσίου Μούρτζινου (τα οποία ήτον πληροφορημένος, ότι ήτον κενά στρατευμάτων) 
όπου προοδεύσας αρκετά διά την ολιγότητα των ημετέρων, τέλος πάντων εκτυπήθη εις 
εν στενόν και δύσβατον μέρος, εις το οποίον ζημιωθείς περιπλέον των εκατόν πεντήκο-
ντα στρατιωτών, το πλείστον αυτών κρημνησθέντων, εβιάσθη διά να γυρίση εις τα ίδια, 
χωρίς να δυνηθεί να φέρη την παραμικράν βλάβην προς τους ημετέρους...».

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2670 έχουμε πληροφορίες για την εκ-
στρατεία του Ιμπραήμ στην Ανατολική Μάνη: «...Ο Ιμπραχίμης κυριεύσας τον πύρ-
γον του Μαχμούτμπεη, εις τον οποίον τριάκοντα μόνον Έλληνες κλεισμένοι αντεστά-
θησαν εις τον εχθρόν γενναίως, και εσώθησαν ενδόξως, εκίνησε κατά την 21 του Αυ-
γούστου πανστρατιά, και από Αναβρυτής και Τόριζας επέρασεν εις την Βασιλικήν και 
έως εις την Κακήν Σκάλαν, πλησίον της Ανδρουβίστας, όπου αντεστάθησάν τινες των 
ημετέρων, και ακροβολίσθησαν προς τους εχθρούς...».

Στην ιστορία του Σπ. Τρικούπη2671 αναφέρεται ότι: «...Προχωρούντες δε οι εχθροί... 
εξεστράτευσαν πανστρατιά προς την Μάνην την 21 του Αυγούστου, και διελθόντες τα χω-
ρία της Αναβρυτής και του Στορτσά διέβησαν την επί του Ταϋγέτου κακήν Σκάλαν, πλη-
σίον της επαρχίας Ανδρουβίστης· αλλά ευρόντες αντίστασιν οπισθοδρόμησαν...». 

Η πρώτη κρούση του στρατού του Ιμπραήμ στην προσπάθειά του να αλώσει 
από τις ανατολικές πλαγιές του Ταΰγετου το κάστρο της Μάνης είχε αποτύχει, αλλ’ 
αυτός συνέχισε.

Εισβολή στην ανατολική Μάνη

Οι προετοιμασίες για την άμυνα του τόπου είχαν αρχίσει από το 1825, όταν για 
πρώτη φορά ο Ιμπραήμ πάτησε τη Λακεδαίμονα. Ο ιατρός-χειρουργός του αγγλι-

2669. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., σειρά Α΄, φάκ. 57, έγγρ. της 27 Αυγούστου 1826 και σειρά Δ΄, κυτίον 38. 
Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετικές επιχειρήσεις Αιγυπτίων κατά της Μάνης απ’ Ανατολών (Αύγουστος 1826), 
Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολις, Σεπτέμβριος 2000, τόμ. Γ΄, 
σ. 111. Ο Γεώργιος Λαδόπουλος ήταν Μανιάτης που είχε εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο και εμπορευόταν. 
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Θ. Κολοκοτρώνη και φάνηκε πολύ χρήσιμος στον αγώνα, εφοδι-
άζοντας τους Έλληνες με τα απαραίτητα σ’ αυτούς είδη.

2670. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 90, της 8 Σεπτεμβρίου 1826, σ. 358. Την 
επαναλαμβάνουν ο Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 154. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ.Β΄, σ. 456. 
Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Γ΄, σ. 117. Γ. Γ. Γε ρ β ί ν ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 254. Γ. Φ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ, 
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1911, τόμ. Γ΄, σ. 93.

2671. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 23.
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κού στόλου, W. Black, επισκέφθηκε το Μαραθονήσι το Σεπτέμβριο του 1825 και 
έκανε τις παρατηρήσεις του. Η βραχονησίδα (Κρανάη), που βρίσκεται μπροστά 
του, ήταν κατάμεστη από χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα και από κάθε 
λογής οικιακά ζώα. Το Μαραθονήσι ήταν καλά προετοιμασμένο για άμυνα από τον 
Τζανετάκη Γρηγοράκη, ο οποίος είχε οχυρώσει όλα τα σπίτια για αποφασιστική 
αντίσταση. Ο Άγγλος γιατρός είδε χτισμένα με μεγάλες πέτρες όλα τα παράθυρα 
των σπιτιών, ακόμη και το καμπαναριό της εκκλησίας. Πίσω από αυτές τις πολεμί-
στρες οι κάτοικοι θα υπερασπίζονταν την πόλη μέχρις εσχάτων2672.  

Το καλοκαίρι του 1826, όταν ο Ιμπραήμ βρισκόταν στη Λακεδαίμονα και 
υπήρχε ο κίνδυνος να εισβάλει στην Ανατολική Μάνη, έγιναν οι αναγκαίες προε-
τοιμασίες για την άμυνα του τόπου. Εδώ δεν υπήρχε πρόσφορη τοποθεσία για να 
προβληθεί άμυνα, όπως έγινε στο Αλμυρό. Έπρεπε σε κατάλληλες θέσεις να δημι-
ουργηθούν πολλές εστίες αντίστασης, ώστε να αναγκασθεί ο Ιμπραήμ να κατατμή-
σει το στράτευμά του σε πολλά μέρη και να είναι εκτεθειμένος στις αιφνιδιαστικές 
επιθέσεις των Μανιατών και των άλλων Πελοποννησίων που θα έφθαναν εκεί.

Ο Ηλίας Σαλαφατίνος2673, κατευθυνόμενος από την οικογένεια Μαυρομιχά-
λη, πήγε στον Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης και συνεννοήθηκε με το Σταμάτη Ρόζο και 
επάνδρωσαν το κάστρο της Βαρδούνιας. Στο Γύθειο ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, 
όπως αναφέρθηκε, είχε λάβει τα μέτρα του και είχε οχυρώσει τον τόπο, ώστε να 
μην πέσει στα χέρια του επιδρομέα. Νοτιότερα, στον Αγερανό, όπου ήταν το κά-
στρο του Αντώνμπεη Γρηγοράκη και ο πύργος του Καβαλιέρη Δημήτριου Γρηγορά-
κη, υπήρχε εστία αντίστασης την οποία φαίνεται ότι παρέκαμψε ο Ιμπραήμ, για να 
προχωρήσει νοτιότερα στον Παρασυρό. Στο Σκουτάρι υπήρχαν πολλοί οχυρωμένοι 
πύργοι, που δεν τους προσέβαλε. Γενικά, σε όποιο χωριό υπήρχε δυνατός πύργος, 
είχε εφοδιαστεί και προετοιμαστεί για άμυνα. Ο Ιμπραήμ αυτή τη φορά δεν θα 
αιφνιδίαζε τη Μάνη, αλλά θα την έβρισκε ετοιμοπόλεμη. 

Όπου μπορούσε να φθάσει και να δράσει το ιππικό, δηλαδή στους κάμπους, 
θα ήταν δύσκολο στους Μανιάτες να αντιπαραταχθούν στον Ιμπραήμ με επιτυχία. 
Θα τον περίμεναν σε οχυρωμένες θέσεις. Αναφέρεται από τον Ιω. Φουρίδη2674 ότι ο 
Ιμπραήμ, προερχόμενος από τη Λακεδαίμονα, στρατοπέδευσε σε μικρή πεδιάδα, 
που βρίσκεται μια ώρα βορειοδυτικά του Γυθείου μεταξύ των οικισμών Κουτουμού, 
Ράχη, Αχουμάτου και Λίμπερδου, όπου κατοικούσαν κυρίως οι οικογένειες Κουτα-
λίδη και Πετροπουλάκη. Αναγνωριστική περίπολος των Αιγυπτίων από 20 περίπου 
ιππείς συγκρούστηκε με τις επιτόπιες δυνάμεις των Μανιατών στη θέση Λοτζίτζα, 
στην οποία κατέφθασαν από τα γύρω χωριά πολεμιστές και ο Ιμπραήμ δεν δοκίμα-
σε πάλι να βαδίσει από αυτή την οδό.

2672. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ, Πως είδαν οι Ξένοι την Ελλάδα του 21, τόμ. 4, σ. 322.
2673. Χ ρ. Ζ ε ρ ί τ η, Μάχη στο Πολυάραβο και ήττα του Ιμπραήμ, Ιθώμη 39-40(1996)117. 
2674. Ι ω ά ν ν η Θ. Φ ο υ ρ ί δ η (1898-1961), Χειρόγραφο δημοσιευόμενο στο βιβλίο του Ν-Γ. Μ α κ -

φ α ί η λ, Μάνη-Πολυάραβος, έκδ. «Αδούλωτη Μάνη» 2010, σ. 137 κ.ε. 
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Το Αιγυπτιακό ιππικό έφθασε στο προετοιμασμένο για άμυνα Μαραθονήσι 
και όπως γράφει ο Σταύρος Σκοπετέας2675: «...Το εχθρικό ιππικό διατρέχοντας ανε-
νόχλητο τον κάμπο του Ευρώτα έφθασε ως το Μαραθονήσι, όπως λεγόταν τότε το 
Γύθειο. Ο ανδρείος Παύλος Στεφανάκος καρτερούσε έξω από την πόλι. Βλέπει τους 
τέσσερους ανιχνευτές της εχθρικής ίλης, τους πυροβολεί και σκοτώνει τους δύο, ενώ 
οι άλλοι δύο επρόλαβαν καλπάζοντας να εξαφανιστούν προς τα πίσω. Καβαλικεύει το 
ένα από τα δύο αδέσποτα των σκοτωμένων άτια και φτερωτός φέρνει την είδησι στην 
πόλι για το φτάσιμο του εχθρού.

»Γρήγορα ασφάλισαν τα γυναικόπαιδα στο νησάκι της Κρανάης και οι άνδρες 
ετοιμάσθησαν διά την άμυνα ζωής ή θανάτου. Αλλά ο Ιμπραήμ είχε πια πικρή πείρα 
από τους Μανιάτες. Δεν διακινδυνεύει κατά πρόσωπο επίθεσι εναντίον του Γυθείου. 
Καίει το Μαυροβούνι και στρατοπεδεύει στον Πασσαβά...».

Συνεχίζοντας ο Ιωάννης Φουρίδης γράφει: «…Ο Ιμπραήμ… μαθαίνοντας ότι στο 
Νεοχώρι και στη Μηνιάκοβα υπάρχει στρατιωτική δύναμις τρέχει κατ’ επάνω της. Ο 
Παναγιώτης Κοσονάκος σαν άλλος Λεωνίδας με τους τριακοσίους του, επιχειρεί να 
του αντισταθή μπροστά στην Καρυούπολη. Σκληρή και φονική διεξήχθη μάχη. Οι πο-
λυάριθμοι εχθροί εκύκλωσαν τους νέους τριακοσίους στη θέση Αγία Παρασκευή και 
σκότωσαν πολλούς. Ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης ακούει τη μάχη από τη Μηνιάκοβα 
και με τα ολίγα παληκάρια του τρέχει σε ενίσχυση του Κοσονάκου. Στην προσπάθειά 
του αυτή εκινδύνευσε άλλη μία φορά να πιαστεί αιχμάλωτος, αν δεν τον εγλύτωνε 
από τη δύσκολη θέση ο πρωτεξάδελφός του Ηλίας Κατσάκος που με ένα γερό χτύπη-
μα έσπασε τον κλοιό του. Όλοι μαζί οι Μανιάτες οπλαρχηγοί υποχωρώντας ακροβολί-
στηκαν στα στενά της Λαγκάδας και του Τρικεφάλου…».

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2676 έχουμε πληροφορίες για την εκ-
στρατεία του Ιμπραήμ στην Ανατολική Μάνη, χωρίς να αναφέρεται σε κατάληψη 
ή έστω προσβολή του Μαραθονησίου2677: «...Την άλλην ημέρα (23 Αυγούστου) εκι-
νήθη πάλιν πανστρατιά, και έφθασεν εις την λεγομένην Μπούκαν του Έλους, και δι-
ατρίψας εκεί δύο ημέρας εκινήθη, και περών διά των Βαρδουνοχωρίων έφθασε κατά 
την 25 εις τα μέρη του Μαλευρίου, και την 26 εξετάνθη έως εις Μαυροβούνι και Πασ-

2675. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, Η τριήμερη μάχη του Πολυαράβου, Εφημ. Πειραιώς «Ο Φάρος της Λακω-
νίας», αριθ. φ. 48-49, της 3 Οκτωβρίου 1955. 

2676. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 90, της 8 Σεπτεμβρίου 1826, σ. 358. Οι 
πληροφορίες προέρχονται από γραμματείς της οικογενείας Μαυρομιχάλη.

2677. Ρ ε γ γ ί ν α ς  Q u a c k  Μ α ν ο υ σ ά κ η, Ήρωες και επεισόδια από την ελληνική επανάσταση 
κατά την αφήγηση του Γερμανού πρίγκιπα Πύκλερ, Μνημοσύνη 16(2003-2005)112-3. Ο πρίγκιπας το 
1836 επισκέφθηκε το Μαραθονήσι και φιλοξενήθηκε στο κάστρο του καπετάνιου, που πρέπει να ήταν 
ο Τζανετάκης Γρηγοράκης. Αναφέρει όμως ότι ο καπετάνιος ήταν σκλάβος του Ιμπραήμ, αλλά κανένας 
Γρηγοράκης δεν σκλαβώθηκε από τους Αιγυπτίους. Πιθανώς τον συγχέει με τον Παναγιώτη Γιατράκο. 
Η μητέρα του Τζανετάκη ήταν κόρη του Παναγιώταρου Βενετσανάκη που πολιορκήθηκε το 1780 στην 
Καστάνιτσα από τους Τούρκους και όχι από τον Ιμπραήμ. Η οικογένεια του Παναγιώτη Γιατράκου πολι-
ορκήθηκε στον πύργο τους από τον Ιμπραήμ. 
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Εισβολή Αιγυπτίων στην Ανατολική Μάνη. (Σχέδιο του Κ.Λ. Κοτσώνη).
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σαβάν, πυρπολών τας εκεί κωμοπόλεις και τα χωρία. Ο εχθρός ετόλμησε να προχω-
ρέση και εις τα ενδότερα της Σπάρτης μέρη, και έφθασε κατά την 27 του Αυγούστου 
είς τι χωρίον λεγόμενον Μηνιάκοβα (Νέα Καρυούπολη). Εκεί ευρέθη ο άξιος Πανα-
γιωτάκης Κοσονάκος2678, ανεψιός του Κ(υρίου) Π. Μαυρομιχάλη. Όλη η δύναμις του 
εχθρού και πεζική και ιππική ήτον συνηθροισμένη. Ο Κ(ύριος) Π. Κοσονάκος μετά 
των περί αυτόν εκλείσθησαν εις τας οικίας, και επολέμουν αμφότερα τα μέρη πεισμα-
τικώς. Ο Κύριος Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης, περιφερόμενος εις εκείνα τα μέρη εις 
στρατολογίαν, ευρεθείς εκεί πλησίον μόλις μετά 160 στρατιωτών, ακούσας εξαίφνης 
τον πόλεμον, έδραμεν αμέσως εις βοήθειαν, και μετά ολίγων ετόλμησε να αντισταθή 
προς όλον τον εχθρόν. Κατά δε την συμπλοκήν εγνωρίσθη παρά των εχθρών ο άξιος 
ούτος βλαστός της λαμπράς των Μαυρομιχαλιδών οικίας, και αμέσως ώρμησαν κατ’ 
αυτού οι εχθροί ως άγριοι λύκοι· αλλ’ οι άξιοι στρατιώται του αντεστάθησαν γενναίως 
εις τας ορμάς των εχθρών, και εθυσίασαν υπέρ τους 150 εξ αυτών· απέθανον δε και 
εκ των στρατιωτών του γενναίου Γ. Μαυρομιχάλη δώδεκα και ο σημαιοφόρος. Η θέ-
σις των ημετέρων ήτον αδύνατος, αυτοί ολίγοι, και ο εχθρός πολύς· όθεν ανεχώρησαν 
εκείθεν, και έπιασαν μίαν άλλην εκεί πλησίον δυνατήν θέσιν. Οι εχθροί ώρμησαν και 
αυτόθι κατά των ημετέρων· αλλά πριν της εσπέρας έφθασεν εκεί και άλλος ανεψιός 
του Κ. Π. Μαυρομιχάλη ο Κ. Ηλίας Μαυρομιχάλης (Ηλίας Κατσάκος), μετά 300 
εκλεκτών στρατιωτών, άξιος και ούτος αποδεδειγμένος καθ’ όλον τον εξαετή πόλεμον. 
Ηξεύροντες δε τους τόπους εκτύπησαν τον εχθρόν κατά νώτων, και φονεύσαντες ικα-
νούς έτρεψαν αυτόν εις φυγήν έως εις τον κάμπον του Πασσαβά...». 

Τα μέλη της Εφορείας της Σπάρτης2679, που μέχρι τότε δεν ήταν ακόμη καλά 
ενημερωμένα για τα πρόσφατα γεγονότα, στις 29 Αυγούστου έγραψαν από την 
Καρδαμύλη στο Ζακυνθινό Κωνστ. Δραγώνα τα ακόλουθα: «...Ο εχθρός αφού ώρ-
μησεν εναντίον του Μαραθονησιού2680 με όλας του τας δυνάμεις και εκυρίευσε αυτό, 
εισέβαλε εισέτι και εις την επαρχίαν Μαλευρίου, την οποίαν, ως επίπεδον, έκαυσε...». 
Δεν είναι σωστό ότι ο Ιμπραήμ κατάλαβε το Μαραθονήσι (Γύθειο), αλλά απλά το 
παρέκαμψε, έκαψε όμως το γειτονικό Μαυροβούνι και ακολουθεί η απόδειξη. 

Το Μαραθονήσι-Γύθειο δεν πατήθηκε από τους Αιγύπτιους στην επιδρομή του 
Ιμπραήμ που έγινε το καλοκαίρι του 1826. Στα τέλη του 1827 ο Αμερικανός H. 
Post2681, μεταφέροντας από την πατρίδα του τρόφιμα για τους Έλληνες πρόσφυγες, 

2678. Ο Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α ς, ό.π., σ. 3, αναφέρει ότι ο Παναγιώτης Κοσονάκος με τους τριακοσίους 
πολεμιστές του οχυρώθηκαν στη θέση της Αγίας Παρασκευής μπροστά στην Καρυούπολη και εκεί έγινε 
σκληρή μάχη.

2679. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 337-8. 
2680. Τον Αύγουστο του 1826 ο Ιμπραήμ στην εισβολή του στην ανατολική Μάνη δεν κυρίευσε το 

Μαραθονήσι, αλλά το παρέκαμψε και ο αιγυπτιακός στρατός προχώρησε στο Μαλέβρη. Το Σεπτέμβριο 
του 1825 ο Άγγλος ιατρός του ναυτικού W. Black είδε το Γύθειο (Μαραθονήσι) καλά οχυρωμένο. Κ. Σ ι -
μ ό π ο υ λ ο υ, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 21, τόμ. Δ΄, σ. 322. 

2681. H. P o s t, A visit to Greece and Constantinople in the year 1827-8, σ. 119. Κ. Σ ι μ ό π ο υ -
λ ο υ, ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 423-4.
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κατέπλευσε στη Δυτική Μάνη και κατόπιν πήγε και στην Ανατολική. Πέρασε με το 
πλοίο μπροστά από το Μαυροβούνι με το κατεστραμμένο κάστρο του και είδε τον 
τόπο καμμένο από τον Ιμπραήμ. Η εμφάνιση του Μαραθονησιού στην πλαγιά ενός 
λόφου, με τους πύργους του και τα ψηλά του κυπαρίσσια, ήταν σχεδόν μεγαλόπρε-
πο, σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις της Μάνης. Είχε ξεφύγει από την καταστρεπτι-
κή μανία του Ιμπραήμ.

Μια ακόμη απόδειξη ότι το Μαραθονήσι (Γύθειο) απέφυγε την κατάληψη από 
τον Ιμπραήμ είναι η επιστολή του επισκόπου Χαριουπόλεως Δανιήλ2682 προς τον 
καπετάν Γιωργάκη Αντωνάκο-Γρηγοράκη της 10ης Σεπτεμβρίου 1827, στην οποία 
αναφερόταν στον επικείμενο κίνδυνο εισβολής στη Μάνη του Ιμπραήμ και έγρα-
ψε: «...έχετε το νου σας πάντοτε, εξαιρέτως οι Μαραθονησιώτες, επειδή, εάν εγλύ-
τωσε το Μαραθονήσι επέρσι, με φαίνεται ότι το απαράτησε να του χρησιμεύση εν 
καιρώ...».

Σε επιστολή τού Νικολάου Πιεράκου2683 της 2ας Σεπτεμβρίου 1826 από την Πη-
λάλα προς τον Διονύσιο Ρώμα στη Ζάκυνθο αναφέρονται τα ακόλουθα: «...Εις τας 
26 ο εχθρός πάλιν ηθέλησε να προχωρήση εις τα ενδότερα και μ’ όλον οπού δεν εί-
χον προφθάσει όλα τα άρματα, ηύραν μεγάλην αντίστασιν εις το χωρίον Καρυούπολιν 
(Μηνιάκοβα), Καυκήν και Νεοχώριν· φονεύουν από τους εχθρούς ολίγους ιππείς και 
πεζούς· από τους ημετέρους 16 πολεμούντες γενναίως εφονεύθησαν, αιχμαλώτισαν 
μίαν γυναίκαν και επληγώθη και ένας.

»Την ιδίαν ημέραν ο εχθρός εκστρατεύει διά Σκουτάρι και Παρασυρόν, δύο ώρας 
μακράν των χωρίων οπού είπομεν, και εκεί εδούλευε το Ιππικόν και Τακτικόν του. Εις 
τον Παρασυρόν ευρέθησαν πενήντα άρματα, οπού τα είχον διορίσει, και εκεί ο εχθρός 
ηύρε μεγάλη αντίστασιν παρά των πενήντα αρμάτων. Ο πόλεμος εβάσταξε ώρας 
τρεις· εφονεύθησαν αρκετοί των εχθρών, πλην με το ύστερο έπεσαν επάνω τους έως 
τρεις χιλιάδες και έβγαλαν τους ημετέρους από το χωρίον φονεύων και έναν. Οι πενή-
ντα αυτοί, φεύγων από εκεί, εστάθησαν εκεί σιμά εις εν μοναστήριον Άγιον Γεώργιον 
Λευκήν Συκιά. Ο εχθρός με μεγάλη ορμή έκαμεν εις αυτό αρκετά γιουρούσια, πλην 
επέστρεψε με μεγάλην του εντροπήν και ζημίαν....». 

Στον Παρασυρό αναφέρεται ότι έλαβε μέρος ο Γεώργιος Δραγωνάκος-Γρηγο-
ράκης, ως αρχηγός ομάδας αγωνιστών, και είχε μαζί του τον Ιωάννη Γαρδέλη2684, ο 
οποίος στην αίτησή του για αριστείο ανέφερε ότι έλαβε μέρος στη μάχη του Παρα-
συρού υπό το Γεώργιο Δραγωνάκο. 

Αναφέρεται ότι στον Παρασυρό2685 πολέμησαν στο σώμα του Ιωάννη Κρανίδη ο 
Ιωάννης Πετρακάκος και ο Θ. Γουβεάκος,

2682. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 277-8.
2683. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, ό.π., Πρακτικά ΣΤ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπο-

λις, Σεπτέμβριος 2000, τόμ. Γ ,́ σ. 114. 
2684. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 15.
2685. ΓΑ Κ, Αριστεία, φάκ. 12, έγγρ. 087.
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Από μια άλλη αναφορά της 24ης Απριλίου 1837 του ιδίου, Νικολάου Πιερά-
κου2686, ο οποίος ήταν μαζί με το Γεώργιο Μαυρομιχάλη, έχουμε σχετικά διαφορο-
ποιημένες πληροφορίες για τα παραπάνω γεγονότα: «...Ο Ιβραήμης έφθασεν από 
το μέρος της Λακωνίας εις Ανατολικήν Σπάρτην, εις Πασσαβά και ευθύς εκστρατεύ-
σαμεν και ημείς προς τα εκεί. Ετοποθετήθημεν εις Καρυόπολιν, σύμφωνοι να απωλε-
σθώμεν εκεί, την ακόλουθον ημέραν ήλθον οι εχθροί, ανοίχθη ο πόλεμος εντός εκεί-
νου του χωρίου, αλλ’ η συμφωνία εχάλασε και εγώ μόλις διεσώθην μ’ εν μέρος των 
υπό την οδηγίαν μου, διότι δεν μοι προειδοποίησον την φυγήν των. Εις τα χωρία Καυ-
κί και Νεοχώρι έγινον ακροβολισμοί, τελευταίον ήλθομεν εις Τζεροβά ωχυρώσαντες 
αυτήν, επικεφαλής αυτού του οχυρώματος εστάθη ο μακαρίτης Γ. Μαυρομιχάλης, 
εγώ δε μετέβην εις Τρικεφάλι2687, επικεφαλής 600: περίπου έως έξωθεν του Παρασυ-
ρού όπου με κόπους πολλούς έγινον εις εκείνα τα μέρη τα αναγκαία χαρακώματα...».

Τη δεύτερη ημέρα της εισβολής του Ιμπραήμ στην Ανατολική Μάνη οι Αιγύπτι-
οι ήταν κύριοι της πεδινής περιοχής του Πασσαβά. Είχαν δώσει μάχες στο Νεοχώρι, 
στο Καυκί και την Καρυούπολη και είχαν απωθήσει από τις θέσεις αυτές τους Μα-
νιάτες. Είχαν προχωρήσει νότια και είχαν αναγκάσει τους υπερασπιστές τού Παρα-
συρού να υποχωρήσουν στο παρακείμενο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Η αμυντι-
κή γραμμή των Μανιατών ήταν από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, Παρασυρό, 
Τρικεφάλι, Τσεροβά, Λαγκάδα και μοναστήρι της Κόζιας. Στη Σκαμνίτσα ήταν στρα-
τοπεδευμένος ο Ηλίας Σαλαφατίνος2688, μαζί του δε ήταν ο Πανάγος και ο Στέφανος 
Χρηστέας και οι Σκυφιάνοι υπό τον Ιωάννη Φιορέτη και Δημήτριο Μπούτζουλη.

Ο Ιμπραήμ είδε ότι δεν μπορούσε να έχει εύκολο πέρασμα προς τη δυτική 
Μάνη, διότι οι θέσεις που βρίσκονταν μπροστά του ήταν οχυρές και αδιάβατες. 
Ένας τόπος που δεν του έδινε την ευκαιρία να αναπτύξει με ευχέρεια και να χρη-
σιμοποιήσει αποτελεσματικά το ιππικό του και τον τακτικό του στρατό και παράλ-
ληλα μια γενικευμένη κινητοποίηση των Μανιατών καθιστούσε όχι μόνο αμφίβολη 
την αναμέτρηση, αλλά μπορούσε να αποβεί καταστρεπτική για το στρατό του. Η 
γενική κινητοποίηση των Μανιατών θα ήταν δυνατόν να τον αποκόψει από τα εφό-
διά του, τα οποία θα μπορούσε να διαρπαγούν.

Τότε άκουσε τη συμβουλή του Γ. Μπόσνα ή Βόσινα, ο οποίος του υποσχέθηκε 
να του δείξει ένα δρόμο από τα Βαρδουνοχώρια, που περνά από τη Δεσφίνα, τον 

2686. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. 109, Αρχείο Ν. Πιεράκου. Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Νικολάου Π. 
Πιεράκου, ανέκδοτος αυτόγραφος έκθεσις 1837 περί των αγώνων του κατά την επανάστασιν του 1821, 
Λακωνικαί Σπουδαί 17(2004)394.

2687. Ο Γιωργάκης Δουκάκος από το Σκαμνάκι Μαλεβρίου σε αίτησή του της 28 Φεβρουαρίου 1841 
αναφέρει ότι πολέμησε στο Τρικεφάλι (ύψωμα μεταξύ Τσεροβάς-Δροσοπηγής και Χιμάρας). ΓΑ Κ, Αρι-
στεία, φάκ, 303, έγγρ. 071-2 της 28 Φεβρουαρίου 1841.

2688. Χ ρ. Ζ ε ρ ί τ η, Μάχη στον Πολυάραβο και ήττα του Ιμπραήμ, Ιθώμη 39-40(1996)117. Παρου-
σιάζει χειρόγραφο από τα ΓΑ Κ, χωρίς όμως να αναφέρει το φάκελο στον οποίο βρίσκεται. Ο Ιωάννης 
Φιορέτης ή Φιορετάκος είχε το βαθμό του υποχιλιάρχου. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 
1821, Αθήναι 2005, σ. 62.
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Πολυάραβο και την Καρέα, μέρη τα οποία δεν φυλάσσονται και οδηγούν με ασφά-
λεια στη δυτική Μάνη. Ο Ιμπραήμ απέσυρε ένα μέρος του στρατού του από το 
Μαλέβρη και συγκέντρωσε στράτευμα στα Βαρδουνοχώρια, από τα οποία θα δο-
κίμαζε την αποτελεσματικότητα της υπόδειξης του Γ. Μπόσνα2689. Κράτησε όμως 
τις θέσεις, που είχε καταλάβει την πρώτη ημέρα στην περιοχή του Πασσαβά, για να 
μη μείνουν απερίσπαστες οι δυνάμεις των Μανιατών και του κλείσουν και αυτή τη 
δίοδο προς τη δυτική Μάνη.

Το ολοκαύτωμα της Δεσφίνας

Από την αρχή θα πρέπει να γίνει η κατηγορηματική διευκρίνιση ότι οι μάχες στη 
Δεσφίνα και τον Πολυάραβο2690 έγιναν την ίδια ημέρα, στις 28 Αυγούστου 1826. 
Έχει ευρύτατα διαδοθεί η λανθασμένη άποψη περί δήθεν τριήμερων μαχών του 
Πολυαράβου. Η ανακριβής αυτή πληροφορία προέρχεται από τις περιγραφές που 
άκουσε ο στρατηγός Π. Καρακασσώνης2691 από τους ομοχωρίους του. Τις ανεπιτυ-
χείς προσπάθειες των πολεμιστών του Πολυαράβου να ανακόψουν την πορεία των 
Αιγυπτίων, τόσο στη Δεβέν-Φούρκα, όσο και στη Λάκκα των Στεφανιάνων, παρου-
σίασαν σαν ολοήμερες μάχες. Αντίθετα επρόκειτο για μικρής διάρκειας ακροβο-
λισμούς, που δεν καθυστέρησαν σημαντικά την προς τον Πολυάραβο πορεία του 
Αιγυπτιακού στρατού. Ο Π. Καρακασώνης δεν έλαβε υπ’ όψη του τα έγγραφα που 
αναφέρονταν στις μάχες, ούτε τις εφημερίδες της εποχής.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο κάστρο της Βαρδούνιας2692 είχαν κλει-
στεί εκατό περίπου άνδρες, αλλά κάθε εχθρική προσπάθεια για την άλωση του 
φρουρίου ή τον εξαναγκασμό των υπερασπιστών του σε συνθηκολόγηση είχε απο-
τύχει. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν είχε επισκεφθεί τον 
Άγιο Νικόλαο Μελιτίνης ο Ηλίας Σαλαφατίνος2693 και σε συνεννόηση με το Στα-

2689. Ο Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 458-9, γράφει: «…ο προδότης Μπόσινας διώρισε να 
διαιρεθή όλος ο Οθωμανικός στρατός εις 4 σώματα, εξ ων το μεν εν, συγκείμενον από 4.000 να κατάσχη την 
θέσιν Γ ε ρ α ν ό ν, το δε, συγκείμενον από 6.000, να κατάσχη την θέσιν Σ κ ι φ ι ά ν ι κ α, το δε τρίτον από 
6.000, την θέσιν Σ κ ο υ φ ο μ ύ τ η, και το τέταρτον να μένει ως συμπληρωματικόν, ώστε να χρησιμεύση  όπου 
η ανάγκη ήθελε το καλέσει…». Ο προδότης Μπόσινας τέθηκε οδηγός του τετάρτου σώματος αποτελούμε-
νο από 6.000 άνδρες και κατευθύνθηκε προς Δεσφίνα και Πολυάραβο.

2690. Αξιόλογο είναι το βιβλίο του Ν τ ό ν α λ ν τ - Γε ω ρ γ ί ο υ  Μ α κ φ α ί η λ, Μάνη Πολυάραβος, 
έκδ. «Αδούλωτη Μάνη», 2010, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα όλα τα δημοσιεύματα για τα γεγονότα του 
Πολυαράβου. Με λίγες εξαιρέσεις οι συγγραφείς ακολουθούν τη λαθεμένη περιγραφή του Π. Καρακασ-
σώνη για τριήμερη μάχη.

2691. Π . Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η, Ιστορία της τριημέρου μάχης του Πολυαράβου, Αθήναι 1929. 
2692. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατάλ. Δ΄, κυτίον 38. Απόσπασμα από την Εφημερίδα «Ελληνικός Παρα-

τηρητής» της 7 Ιουλίου 1842. Δημοσίευμα του  «Ε υ θ υ μ έ ν η»  που ισχυρίζεται ότι τις πληροφορίες έχει 
από τη Σταματούλα, σύζυγο του Κυριάκου Σταθάκου. Συγχέει όμως τα ονόματα των παιδιών και φέρει 
τον Ηλία ως φονευθέντα. 

2693. Χ ρ. Ζ ε ρ ί τ η, ό.π., Ιθώμη 39-40(1996)117. 
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μάτη Ρόζο είχαν επανδρώσει το κάστρο της Βαρδούνιας, το οποίο έμεινε σε χέρια 
ελληνικά. 

Στις 28 Αυγούστου ξεκίνησε ο στρατός του Ιμπραήμ από τον Άγιο Νικό-
λαο Μελιτίνης, έχοντας μαζί του οδηγό το γέρο-Γεώργιο Βόσινα ή Μπόσνα2694, ο 
οποίος δέχθηκε να υποδείξει το δρόμο, που θα οδηγούσε τους Αιγύπτιους με 
ασφάλεια προς τη δυτική Μάνη.

Για το Μπόσινα ο Ν. Σπηλιάδης2695 γράφει: «...Κατά δυστυχίαν, ότε ο Ιμπραχίμ 
εισέβαλεν εις την Μάνην, ευρέθη καί τις των λεγομένων Κακαβουλαίων2696 ονόματι 
Μπόσινας, ο οποίος μη υποφέρων, ως έλεγε, να βλέπη και να ακούη τους συμπα-
τριώτας του επαιρομένους εις τα όπλα των προσηνέχθη αυθορμήτως οδηγός εις τον 
Ιμπραχίμ, και εκήρυττεν εις τους Μανιάτας να υποταχθώσιν εις τον αυθέντην διά να 
σωθώσι·...». 

Στην πορεία τους προς τον Πολυάραβον (παλαιότερα Πολυτζάροβο) μετά μια 
ώρα περίπου έφθασαν στη Δεσφίνα ή Τσεσφίνα, όπου ήταν ο πύργος του Κυριά-
κη Σταθάκου2697, από τη γενιά των Ροζάκηδων ή Ρόζων2698, ο οποίος ζούσε εκεί με 

2694. Στο δημοσίευμα του  «Ε υ θ υ μ έ ν η», ό.π., αναφέρεται ότι ο παππούς τού Γέρο-Βόσινα ήταν 
μωαμεθανός και πιθανώς παρασύρθηκε από έναν συγγενή του ονομαζόμενο Μεϊμέτη και παρουσιάστη-
κε εκούσια στον Ιμπραήμ και προσφέρθηκε να του δείξει το δρόμο.

2695. Ν ι κ. Σπ η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1975, τόμ. Γ΄, σ. 117-8. Ο «Ε λ η ν ι κ ό ς 
Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς» της 7 Ιουλίου 1849 δημοσίευσε  την αφήγηση του «Ευθυμένη» από τη συνάντησή 
του από 1842 με τη Σταματούλα χήρα του Κυριάκη Σταθάκου και ίσως τον απατούσε μερικές φορές η 
μνήμη. Ανέφερε ότι περίπου εκατό Έλληνες κλείστηκαν στο κάστρο της Βαρδούνιας και απέκρουσαν τις 
ανεπιτυχείς επιθέσεις των Αιγυπτίων. Μεταξύ των Ελλήνων είχε κλειστεί και ο γιός του Βόσινα, ο Αλέ-
ξανδρος, ο οποίος φαίνεται δεν συναινούσε με τον πατέρα του. Ο Γεώργιος Βόσινας ήταν από οικογένεια 
μουσουλμανική, προφανώς από τη Βοσνία-Μπόσνα. Ο παππούς του εγκαταστάθηκε στα Βαρδουνο-
χώρια και ασπάστηκε το χριστιανισμό. Άλλοι συγγενείς του όμως παρέμειναν μουσουλμάνοι και αυτοί 
διασώθηκαν, φυλαχθέντες κατά το 1821 από Έλληνες. Με την απόβαση του Ιμπραήμ οι απομείναντες 
μουσουλμάνοι θέλησαν να ενωθούν μαζί του, Οι Έλληνες πληροφορηθέντες τις διαθέσεις τους από τον 
Αλέξανδρο Βόσινα και «επιπεσόντες αιφνιδίως εφόνευσαν όλους, εκτός του Μεϊμέτη». Ο Γεώργιος Βόσι-
νας, συνοδευόμενος από το συγγενή του μουσουλμάνο Μεϊμέτη, προέτρεψε το Σταθάκο σε συνεργασία 
με τον Ιμπραήμ, αλλά όταν πλησίασαν το σπίτι του Κυριάκου Σταθάκου και μετά το γνωστό διάλογο, ο 
Ψευτολάκος και ο Πουλάκος σκότωσαν το Βόσινα, ενώ αμέσως μετά ο Μεϊμέτης σκότωσε το Σταθάκο. 
Τη γυναίκα και τη νύφη του Σταθάκου, οι οποίες προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σπίτι, τις αιχ-
μαλώτισαν οι Αιγύπτιοι. Όπως αναφέρθηκε ο Ψευτολάκος σκοτώθηκε στη μάχη που ακολούθησε, ενώ 
ο Πουλάκος και ο Στάθης-Ευστάθιος Σταθάκος (από λάθος τον γράφει Ηλία) συνελήφθησαν τραυματι-
σμένοι και σκοτώθηκαν από τους Αιγυπτίους.

2696. Κακαβούλια ή Κακαβούληδες λέγονταν  οι κάτοικοι της Μέσα Μάνης, ιδιαίτερα του παλαιού 
δήμου Μέσσης, ενώ ο Μπόσνας ήταν κάτοικος των Βαρδουνοχωρίων.

2697. Στα βιβλία της ιστορίας έχει περάσει λανθασμένα το όνομα του Θεοδωράκη Σταθάκου ή Στα-
θακάκου, αντί του Κυριάκη Σταθάκου, ο οποίος αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα και είναι αυτός που 
τιμήθηκε με το βαθμό του υπολοχαγού και τα παιδιά του Ηλίας και Θωμάς με το βαθμό του ανθυπολο-
χαγού. Το πατρώνυμο του Δημητρίου και του Γεωργίου, ανιψιών τού Κυριάκη, δεν είναι γνωστό, ούτε ο 
Γεώργιος και ο Δημήτριος αναφέρονται σε άλλη πηγή.

2698. Γενάρχης των Ροζάκηδων θεωρείται ο Σταμάτης Ρόζος ή Γέρο-Μπούμπουνας από το Νήφι του 
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Οι Αιγύπτιοι κατέκαυσαν τον πύργο του Σταθάκου στη Δεσφίνα.
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τη σύζυγό του Σταματούλα και τους τρεις γιούς του, τον Ευστάθιο, τον Ηλία και 
το Θωμά. Όταν πλησίασε ο εχθρικός στρατός στο σπίτι του Κυριάκη Σταθάκου 
ήταν αυτός με τη γυναίκα του Σταματούλα, ο γιός του Εστάθιος με τη γυναίκα του, 
η οποία αναφέρεται ότι ήταν το γένος Λιούνη. Παρευρίσκονταν ακόμη στον πύρ-
γο του Σταθάκου ο εξάδελφός του Δημήτριος Πουλάκος, ο ανιψιός του Γεώργιος 
Ψευτολάκος και ο συγγενής του Νικόλαος Λιούνης2699 70 ετών από το Σελεγούδι, 
τον οποίον όμως δεν αναφέρουν όλες οι πηγές. Ενώ απουσίαζαν τα νεότερα παιδιά 
του Ηλίας2700 και Θωμάς, καθώς και τα ανίψια του Δημήτριος και Γεώργιος.

Ο οδηγός των Αιγυπτίων Γεώργιος Βόσινας2701, όταν έφθασε κοντά στο σπίτι 
του Κυριάκου Σταθάκου, με τον οποίο είχαν συμπεθεριό, του φώναξε να παραδώ-
σει τα όπλα και ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, επειδή γίνεται αυτός εγγυητής. Ο 
Σταθάκος του είπε να πλησιάσει για να πάρει τα όπλα. Ο Βόσινας ανύποπτος πήγε 
κοντά, αλλά αντί για τα όπλα ο Σταθάκος του έστειλε θανατηφόρο βόλι. Ο προδό-
της2702 έπεσε νεκρός.

Αυτό εξόργισε τους Αιγύπτιους, οι οποίοι περικύκλωσαν το σπίτι, συσσώρευσαν 
γύρω του ξύλα και κλαδιά και έβαλαν φωτιά. Κατά άλλη εκδοχή γκρέμισαν τον πύρ-
γο με κανόνι. Οι γυναίκες αιχμαλωτίστηκαν από τους εχθρούς. Ίσως προσπάθησαν 
να απομακρυνθούν από τον πύργο, όταν πλησίασαν οι Αιγύπτιοι, ή ακόμη όταν ξέ-
σπασε η φωτιά. Οι άλλοι κάηκαν, ίσως κάποιοι από αυτούς να είχαν σκοτωθεί προ-
ηγουμένως από την ανταλλαγή πυρών ή να αιχμαλωτίστηκαν και να εκτελέστηκαν.

δήμου Κολοκυνθίου, που εγκαταστάθηκε στα Βαρδουνοχώρια. Θ . Κ α τ σ ο υ λ ά κ ο υ, Άγνωστο επεισό-
διο των Ορλωφικών, Λακωνικαί Σπουδαί 5(1980)436.

2699. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 112, φάκ. 40, αναφέρεται στα πιστοποιητικά της 16/11/1846 και 28/6/1865. 
Ο Ν. Λιούνης χαρακτηρίστηκε ως στρατιώτης με αριθ. μητρ. 9322.

2700. Μερικοί αναφέρουν λανθασμένα ότι ο Ηλίας σκοτώθηκε, ενώ αυτός επέζησε και υπέβαλε αί-
τηση με τον αδελφό του Θωμά για την αναγνώριση των θυσιών της οικογενείας του.

2701. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 459-460. Ο Αμβρόσιος Φραντζής γράφει για την Αρχο-
ντού η οποία, όπως αναφέρει, ήταν μέσα στον πύργο του Σταθάκου και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά 
για την ακρίβεια της πληροφορίας του. Από ορισμένους γίνεται το σχόλιο, ότι αφού όλοι οι υπερασπιστές 
του πύργου σκοτώθηκαν ή κάηκαν, πως έγινε γνωστός ο διάλογος. Η γυναίκα του Κυριάκη Σταθάκου και 
η νύφη της, που ήταν παρούσες, αιχμαλωτίστηκαν και επέζησαν. 

2702. Ο  Π. Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η ς, ό.π., σ. 26, δεν παραδέχεται ότι ο γέρο-Γεώργιος Βόσινας υπήρξε 
προδότης, αλλά ότι αιχμαλωτίστηκε και αναγκάστηκε να υποδείξει τη διάβαση. Την άποψή του αυτή την 
στηρίζει στο γεγονός ότι οι απόγονοι του Γεωργίου Βόσινα έκαναν γάμους με κόρες καλών οικογενειών. 
Το επιχείρημα δεν ευσταθεί, διότι σε όλα τα πιστοποιητικά που δόθηκαν στην οικογένεια Σταθάκου την 
εποχή εκείνη χαρακτηρίζεται ως προδότης. Αναφέρεται ότι ο γιός του Αλέξανδρος είχε διαχωρίσει τη 
θέση του από τον πατέρα του και είχε κλειστεί στο κάστρο της Βαρδούνιας με τους άλλους Έλληνες, 
επομένως δεν θα είχε τη μεταχείριση του προδότη. Πιο σημαντικό είναι το επιχείρημα για την απόρριψη 
των ιδεών του Καρακασσώνη, το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γ. Μπόσνας ή Βόσινας παντρεύτηκε κόρη της 
οικογενείας Μιχαλακάκου πολλά χρόνια πριν από την επανάσταση και ο γιός του Πέτρος είχε γεννηθεί το 
1815, όπως φαίνεται από τους εκλογικούς καταλόγους των επομένων ετών. Επομένως δεν μπορεί αυτό 
να αποτελεί επιχείρημα για να ανατρέψουμε την πεποίθηση της εποχής εκείνης, ότι ο Γ. Βόσινας ήταν ο 
νέος Εφιάλτης.
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Για τη σύζυγο2703 του Κυριάκη Σταθάκου αναφέρεται σε πιστοποιητικό του 
1843: «...η κατά τύχην λυτρωθείσα από το πυρ αυτού Σταματούλα απήχθη αιχμάλω-
τος εις Μεθώνην, όπου οι υιοί της ύστερον πωλήσαντες τα ολίγα κτήματα οπού είχον 
την εξηγόρασαν διά γροσίων τουρκικών 750...». Η νεαρή και όμορφη σύζυγος του 
Ευσταθίου Κυρ. Σταθάκου, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στον πύργο της Δε-
σφίνας, αναφέρεται ότι μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στην πατρίδα 
της μετά από αιχμαλωσία δύο ετών.

Η αίτηση που υπέβαλαν στην Επιτροπή Εκδουλεύσεων ο Ηλίας και ο Θωμάς 
Σταθάκος2704, για να αναγνωρισθούν οι θυσίες των ιδίων και του πατέρα τους Κυ-
ριάκη, βρήκαν ανταπόκριση από την επιτροπή. Ο Κυριάκης Σταθάκος χαρακτηρί-
στηκε υπολοχαγός (αξιωματικός 6ης τάξεως) με αριθ. μητρώου 3044 και τα παιδιά 
του Ηλίας και Θωμάς ως ανθυπολοχαγοί (αξιωματικοί 7ης τάξεως) με αριθ. μητρ. 
3048 και 3049.

Ο Αμβρόσιος Φραντζής2705 περιγράφει μεν τα διατρέξαντα με πολλές λεπτομέ-
ρειες, συγχέει όμως τα ονόματα. Αναφέρει τον Θεόδωρο Σταθακάκο, ο οποίος δεν 
μνημονεύεται στα υπάρχοντα πιστοποιητικά, καθώς και την Αρχοντού Κυριακού 
Ρόζα (-Ροζάκη), που ίσως τη συγχέει με την Σταματούλα Κυρ. Σταθάκου. Ο Λεω-
νίδας Γ. Σ. Ροζάκης2706 το 1872 επικαλέστηκε ότι η μητέρα τού παππού του Σταμα-
τίου Κυρ. Ρόζου βρέθηκε: «...εις τον πύργον της Δεσφίνας και μετά των πολυτιμοτά-
των τής όλης οικογενείας προσφέρθησαν ολοκαύτωμα εις τον ιερόν της ελευθερίας 
βωμόν, ίνα φονεύσωσι τον προδότην Βόσιναν και απαλλάξωσι την πατρίδα της με-
γίστης ταύτης ατιμίας...». Ο Λεωνίδας Ροζάκης, ενώ στην αίτησή του που υπέβαλε 
το 1865 δεν έκανε λόγο για την Αρχοντού, τη θυμήθηκε ή την επινόησε στην αίτηση 
του 1872, δανειζόμενος ίσως πληροφορίες από τον Αμβρόσιο Φραντζή. Τα πολλά 
και διαφόρων ετών πιστοποιητικά και οι διηγήσεις που σχετίζονται με την ηρωική 
θυσία της Δεσφίνας δεν κάνουν λόγο για Αρχοντού, ώστε δεν θα πρέπει να συμπε-
ριληφθεί χωρίς επιφυλάξεις μεταξύ των ηρώων του ολοκαυτώματος.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη μια γυναίκα, τη σύζυγο τού Χριστόδουλου 
Λιακάκου2707 η οποία έγινε θύμα του Αιγυπτιακού στρατού που τη σκότωσε στη 
θέση Μαλίδια της περιοχής της Δεσφίνας 

Όλα όσα γράφει για τη Δεσφίνα ο Πέτρος Γ. Καρακασσώνης2708 δεν θα πρέπει 
να τα λάβουμε υπ’ όψη, διότι δεν στηρίζονται σε γραπτές μαρτυρίες αλλά σε προ-
φορική παράδοση, που δεν είναι αξιόπιστη για την προκειμένη περίπτωση. Δεν 

2703. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 184, φάκ. αριθ. 56. Πιστοποιητικά της 23 /2/1843, 1/11/1843 και 24/2/1844.
2704. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 196, φάκ. αριθ. 97. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές, ό.π., σ. 234.
2705. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 457 κ.ε.
2706. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 224.
2707. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,  κουτί 110, φάκ. 76. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 186.
2708. Π έ τ ρ ο υ  Γ.  Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η, ό.π. σ. 23 κ.ε. Άλλη είναι η περιγραφή της Σταματούλας 

συζύγου του Κυριάκη Σταυάκου. 
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συμβιβάζονται με όσα έχουν γραφεί από συγχρόνους σε πιστοποιητικά ή αφηγή-
σεις. Οι ημερομηνίες είναι ανακριβείς. Αναφέρεται σε Θεοδωράκη Σταθάκο2709 
αντί του Κυριάκη, αλλά και η ακόλουθος μονοήμερη μάχη του Πολυαράβου2710 
αναφέρεται ότι ήταν τριήμερη, που αποτελεί ανακρίβεια. Οι αναμνήσεις και διηγή-
σεις των συμπατριωτών του ή ακόμη και οι πληροφορίες που μπορεί να πήρε από 
βιβλία δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στα πραγματικά γεγονότα.

Το έπος του Πολυαράβου

Την ίδια ημέρα με το ολοκαύτωμα της Δεσφίνας, στις 28 Αυγούστου 1826, ο αι-
γυπτιακός στρατός προχώρησε προς τον Πολυάραβο2711. Προφανώς ένα μέρος του 
Αιγυπτιακού στρατού σταμάτησε στη Δεσφίνα, ενώ το κυρίως σώμα συνέχισε το 
δρόμο του προς τον Πολυάραβο. Το χωριό αυτό βρίσκεται σε μαγαλύτερο υψόμε-
τρο από όλα τα χωριά του Μελεβρίου και με την εισβολή του Ιμπραήμ στην Ανατο-
λική Μάνη είχε γίνει καταφύγιο πολλών προσφύφων. Η απόσταση από τη Δεσφί-
να μέχρι τον Πολυάραβο υπολογίζεται σε 2½ ώρες. Ο δρόμος ήταν πετρώδης και 
ανηφορικός, που τον έκανε δυσκολότερο η καλοκαιρινή κάψα. Ο οδοιπόρος από 
τη Δεσφίνα προς τον Πολυάραβο συναντούσε τον Προφήτη Ηλία και προχωρώ-
ντας δια στενωπού, της Δερβέν-Φούρκας ή Σταυροπυργάκι, που χαρακτηρίζεται 
σημαντική θέση για την άμυνα του τόπου, φθάνει στη Λάκκα των Στεφανιάνων και 
καταλήγει στον Πολυάραβο. Από εκεί μονοπάτια οδηγούν τόσο σε όλα τα γειτονικά 
χωριά του Μαλεβρίου, όσο και προς τη δυτική Μάνη. Αυτή την οδό είχε υποδείξει 
ο Βόσινας στον Ιμπραήμ για να υποτάξει τη δυτική Μάνη, πιστεύοντας ότι μένει 
αφύλαχτη. Όπως αναφέρεται, στο χωριό ήταν μόνοι οι κάτοικοι του Πολυαράβου 
και ετοιμάζονταν να πάνε, όπου άκουγαν πόλεμο. Στα γύρω χωριά υπήρχαν ένο-
πλοι από άλλες περιοχές, αλλά όπως φαίνεται δεν είχε ενισχυθεί ιδιαίτερα η άμυ-
να του Πολυαράβου, προφανώς διότι δεν είχε προβλεφθεί διάβαση των Αιγυπτίων 

2709. Το όνομα του Θεόδωρου Σταθάκου ή Σταθακάκου αναφέρεται από τον  Α μ β ρ . Φ ρ α ν τ ζ ή , 
ό.π., τόμ. Β΄, σ. 460. Ακόμη το όνομα του Ευσταθίου Κυρ. Σταθάκου αναφέρεται ως Ευστάθιος Κυριακός 
και ασαφής είναι η παρουσία της Αρχοντούς Κυριακού Ρόζα. Ακόμη και ο Π έ τ ρ ο ς  Κ ο υ τ ή φ α ρ η ς, 
ό.π., σ. 16, αναφέρει μόνο το όνομα του Θεόδωρου Σταθάκου.

2710.  Το όνομα του χωριού ήταν Πολυτζάροβο, από τα πολλά τζάρα (ρείκια) που υπήρχαν στην 
περιοχή. Όπως αναφέρει ο Σ. Β. Κ ο υ γ έ α ς, Λόγοι εκατονταετήροι, Αθήνα 1959, σ. 123: «…Ο Πολυτζά-
ροβος… γίνεται έκτοτε όχι κατά παρετυμολογίαν αλλά κατά κυριολεξίαν ο Πολυάραβος. Σπανίως αλλαγή 
τοπωνυμίου γινομένη αυθορμήτως από τον λαόν, παρουσιάζει τόσην ευστοχίαν με τοιούτον ιστορικόν περι-
εχόμενον».

2711. Οι οικογένειες που ζούσαν τότε στον Πολυάραβο, όπως τις κατέγραψε ο Π. Κ α ρ α κ α σ σ ώ -
ν η ς, ό.π., σ. 8, ήταν οι ακόλουθες: Ανδρεάκου, Βαρζακάκου, Δρίβα ή Ντρίβα, Καρακασσώνη, Κωστου-
λάκου, Μανωλάκου, Ξανθάκου, Ορφανάκου, Πλαγιανάκου, Στεφανάκου και Στρατηγάκου και κάθε μια 
από αυτές είχε δέκα με είκοσι οπλοφόρους.
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από εκεί. Η πληροφορία ότι στον Πολυάραβο2712 ήταν 500 πολεμιστές, μπορεί να 
θεωρηθεί υπερβολική. Ίσως, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους να είχαν καταφύ-
γει εκεί πρόσφυγες από άλλα χωριά πεδινών περιοχών, εκτός αν αναφέρεται στο 
συνολικό αριθμό των Ελλήνων που πήραν μέρος στη μάχη του Πολυαράβου, συ-
μπεριλαμβάνοντας και αυτούς που ήρθαν σε βοήθεια των αμυνομένων.  

Η ανταλλαγή πυροβολισμών της Δεσφίνας θα πρέπει να έγινε αντιληπτή στον 
Πολυάραβο και να ενημερώθηκαν οι κάτοικοι ότι προς τα εκεί βάδιζε ο εχθρός.

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2713 πληροφορούμεθα τα ακόλου-
θα: «...Την αυτήν νύκτα ενωθέν όλον το στράτευμα του εχθρού ανεχώρησεν εκείθεν 
(Πασσαβά), και κατά την 28 έφθασεν εις τα χωρία Σκυφιάνικα2714 και Πολυτζάροβον. 
Άρχισε και εκεί ο πόλεμος. Αυτός ο Ιμπραχίμης εδιοίκει το στράτευμά του. Ο εχθρός 
εδυνήθη κατά την πρώτην ορμήν, και εκυρίευσε το ήμισυ χωρίον· αλλ’ οι ανδρείοι κά-
τοικοι, 300 περίπου τον αριθμόν, ανθίσταντο γενναίως. Μετά δε τριών ωρών πόλε-
μον έφθασεν εις βοήθειαν αυτών ο γενναίος Κ. Ηλίας Σαλαφατίνος2715 μετά 250 αξίων 
Σπαρτιατών, και ο στρατηγός Π. Ιατράκος. Ο πόλεμος έγινε πεισματικώτερος εξ αμ-
φοτέρων των μερών· και μετά μίαν ώραν έφθασαν ο Κύριος Γεώργιος Π. Μαυρομιχά-
λης2716, και ο εξάδελφος αυτού Κ. Ηλίας (Κατσάκος) μετά 1.300 Κακαβουλιτών, και 
εκ της επαρχίας του Κ. Δ. Μούρτζινου2717, και πεσόντες κατά του εχθρού μεθ’ ορμής 
έτρεψαν αυτόν εις φυγήν. Τετρακόσια εχθρικά πτώματα έμειναν εις τον τόπον της μά-
χης, εκτός των πληγωμένων. Επιάσθησαν και επτά ζώντες. Εκ δε των ημετέρων εφο-
νεύθησαν εννέα, και άλλοι τόσοι επληγώθησαν. Και ιδού η Σπάρτη εθριάμβαυσε πά-
λιν, και εταπείνωσεν την επαρμένην οφρύν του Ιμπραχίμη. Η οικία του Μαυρομιχάλη 
έδειξε και αυτήν την φοράν την προς την πατρίδα αγάπην διά των έργων.

2712. Η πληροφορία προέρχεται από το Νικόλαο Πιεράκο-Μαυρομιχάλη. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθε-
τικές επιχειρήσεις Αιγυπτίων κατά Μάνης απ’ ανατολών, Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοπον-
νησιακών Σπουδών, Τρίπολις 2000, τόμ. Γ΄, σ. 115.

2713. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 90, της 8 Σεπτεμβρίου 1826, σ. 358. 
Τόσο η Γεν. Εφημερίδα όσο και κάθε άλλη σύγχρονη πηγή αναφέρεται σε μονοήμερη μάχη και όχι σε 
τριήμερη.

2714. Στα Σκυφιάνικα δεν έφθασε ποτέ ο Αιγυπτιακός στρατός, επειδή ο δρόμος που ακολούθησε ο 
Ιμπραήμ περνά πρώτα από τον Πολυάραβο, όπου ανακόπηκε η πορεία του και μετά πηγαίνει στα Σκυ-
φιάνικα.

2715. Μαζί με τον Ηλία Σαλαφατίνο ήταν ο Πανάγος και ο Στέφανος Χρηστέας με πολεμιστές από 
το Ζυγό της Μάνης, που έφθασαν από τους πρώτους σε βοήθεια των κατοίκων του Πολυαράβου. Χ ρ. 
Ζ ε ρ ί τ η, ό.π, σ. 117.

2716. Για το Γιωργάκη Μαυρομιχάλη αναφέρεται ότι δεν πήγε στον Πολυάραβο, αλλά έμεινε στο Μο-
ναστήρι της Κόζιας, ίσως για να εμποδίσει προώθηση των Αιγυπτίων προς τη δυτική Μάνη. Φαίνεται ότι 
τις αναφορές προς τη Διοίκηση και την εφημερίδα θα τις έγραψε ο Γραμματικός του Γιωργάκη ή κάποιος 
άλλος, που ήθελε να ευνοήσει την οικογένεια Μαυρομιχάλη και για να την προβάλλει παραποίησε την 
πραγματικότητα. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 22, έγγρ. 35 της 28 Φεβρουαρίου 1828.

2717. Ήταν ο Αντώνιος Τρουπάκης-Αλημπαρούτης, που έφθασε μαζί με τον Ηλία Κατσάκο-Μαυ-
ρομιχάλη.
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»Ο εχθρός φεύγων ούτως ηττημένος από Πολυτζαρόβου έφθασεν την αυτήν εσπέ-
ραν2718 εις Μαλεύριον και Βαρδουνοχώρια, και την άλλην ημέραν ανεχώρησεν εις 
Έλος, και εκείθεν πάλιν αναχωρών ετοποθετήθη εις Βασιλοπέραμα, οπόθεν εκινήθη 
κατά την 2 του μηνός τούτου (Σεπτεμβρίου), και περάσας διά του Μιστρά οπισθο-
δρόμει προς την Τριπολιτζάν.

»Κατά την εκστρατείαν ταύτην επροξένησεν ο εχθρός μεγάλην βλάβην. οπόθεν 
επέρασε, και όπου επροχώρησε δεν αφήκε ούτε χωρίον ούτε οικίαν άκαυστον· ηχμα-
λώτισε όχι ολίγας αδυνάτους ψυχάς, και εσύναξε πολλά ζώα. Απώλεσε δε και αυτός 
κατά τας διαφόρους προσβολάς υπέρ τους 700 στρατιώτας...». 

Ο Κ. Λ. Κοτσώνης2719, έμπειρος των πολέμων, αναφερόμενος στη βοήθεια που 
λάμβαναν οι Μανιάτες, όταν δέχονταν επίθεση στον τόπο τους, γράφει: «...Από 
πλευράς Ελλήνων αξιοσημείωτη είναι η ταχεία κινητοποίησις και έγκαιρος συρροή 
στρατευμάτων στο επαπειλούμενο σημείο. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει συντονιστής των ενεργειών, γενικός αρχηγός, ανωτέρα διοίκησις. Οι αρ-
χηγοί των διαφόρων σωμάτων  δρουν ανεξαρτήτως και σπεύδουν αυτοβούλως στο 
απειλούμενο σημείον. Αγωνίζονται κυριολεκτικώς «υπέρ βωμών και εστιών»...». Πα-
ραδεχόμενοι αυτό, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι στον Πολυάραβο έγινε μάχη 
επί τρεις ημέρες, όπως αναφέρει ο Καρακασσώνης2720 και μόνο την τελευταία ημέ-
ρα ήρθαν σε βοήθεια τα γειτονικά σώματα. Ο Ηλίας Σαλαφατίνος από τη Σκαμνί-
τσα χρειάστηκε μόνο τρεις ώρες για να φθάσει στο πεδίο της μάχης. Άλλωστε όλες 
οι γραπτές σύγχρονες μαρτυρίες αναφέρονται σε μονοήμερη μάχη, μόνο ο Καρα-
κασώνης έγραψε για τριήμερη, παρασυρμένος από τις διηγήσεις των ομοχωρίων 
του, που τις είχε αλλοιώσει ο χρόνος. Ατυχώς σήμερα όλοι οι αναφερόμενοι στη 
μάχη του Πολυαράβου γράφουν ή ομιλούν λανθασμένα για τριήμερη μάχη.

Σε επιστολή του Ν. Πιεράκου2721 από τις 2 Σεπτεμβρίου 1826 προς τον Διονύσιο 
Ρώμα αναφέρονται τα ακόλουθα: «...Εις τας 27 και 28 (Αυγούστου 1826) ο εχθρός 
εδιάλεξε τέσσερες χιλιάδες, τους πλέον αξιωτέρους του στρατιώτας και τους έστει-
λε εις βουνώδη χωρία, Σκυφιάνικα και Πολυτζάροβον. Πλην επειδή και δι’ αυτά τα 
χωρία είχομεν την υποψίαν, είχομεν διορίσει πεντακοσίους να υπάγουν εκεί εις προ-
φύλαξιν αυτών των μερών. Οι εχθροί ήτον προφθασμένοι και είχον ανοίξει τον πόλε-

2718. Σαφώς αναφέρεται ότι ο Ιμπραήμ κατά την αυτήν ημέραν αποχώρησε από τον Πολυάραβο και 
επέστρεψε στο Μαλέβρη και στα Βαρδουνοχώρια. Συνεπώς τα αναγραφέντα και συνεχώς επαναλαμ-
βανόμενα περί τ ρ ι η μ έ ρ ο υ  μάχης, αποτελούν μυθοπλασία, που δεν σπανίζει στις πληροφορίες από 
παράδοση. 

2719. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετική Προσπάθεια Αιγυπτίων κατά της Μάνης από κατεύθυνση Πα-
λαιοπαναγιά-Βασιλική, Πρακτικά Α΄ τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, Ξηροκάμπι 2001, Αθήναι 
2002,  σ. 254.

2720. Π. Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η, Ιστορία της τριημέρου μάχης του Πολυαράβου, ό.π.
2721. Α ρ χ ε ί ο ν  Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 426-7. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετικές επιχειρήσεις Αιγυ-

πτίων κατά της Μάνης απ’ ανατολών, Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 
Τρίπολις Σεπτέμβριος 2000, τόμ. Γ΄, σ. 115. 
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μον με τους εκεί ευρισκομένους ημετέρους· επρόφθασαν οι πεντακόσιοι, ο πόλεμος 
εβάσταξε ώρας 7· οι Σπαρτιάται με την συνηθισμένην τους γενναιότητα έπεσαν επά-
νω ̕ςτους εχθρούς· οι εχθροί ως λαγωοί έπεσαν εις φυγήν και οι ημέτεροι από κοντά, 
κυνηγώντας αυτούς ώρας 2· επερίλαβαν οι ημέτεροι 150 με το μέτρον φονευμένους, 
τους οποίους οι Σπαρτιάται ελαφυραγώγησαν. Από τους ημετέρους, πολεμώντας αν-
δρείως, τρεις εφονεύθησαν...».

Ο Ν. Σπηλιάδης2722, αναφερόμενος στην εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον του 
Πολυαράβου, γράφει στα απομνημονεύματά του: «...Την 28 έφθασε εις τα χωρία 
Σκυφιάνικα και Πολιτσάραβον, ό έστε το υψηλότερον μέρος της ανατολικής Μάνης, 
και οι Μανιάται φεύγουσι εις τα όρη, ότε γυνή τις εφώναξε· «Φεύγετε άνανδροι, εγώ 
θα πολεμήσω ανθ’ υμών, να φυλάξω τον οίκον μου» και εκ τούτου ο Οικονόμος Ιερεύς 
του χωρίου με τους υιούς του, και ενενήντα άλλοι εκ των κατοίκων, εφιλοτιμήθησαν, 
και οχυρωθέντες εις τας οικίας, ανθίσταντο εξ ώρας αμυνόμενοι. Έφθασαν δε εις βο-
ήθειαν τούτων και από άλλα χωρία αρκετοί, και οι Γιατράκοι Παναγιώτης, Γεώργιος 
και Νικόλαος, ως και άλλοι οπλαρχηγοί της επαρχίας Μυστρά μέ τινας Λακεδαιμο-
νίους. Ομού δε με τους Μανιάτας έδραμον και πολλοί πρόσφυγες εις την Μάνην Πε-
λοποννήσιοι και όλοι ομού εκτύπησαν κρατερώς τους εχθρούς, εφόνευσαν υπέρ τους 
τριακοσίους, επλήγωσαν πολύ πλειοτέρους, τους ανάγκασαν εις φυγήν, αιχμαλώτισαν 
τινάς και τους κατεδίωξαν φεύγοντας·...».

Το χειρόγραφο, που παρουσίασε ο Χρ. Ζερίτης2723, αναφέρεται προφανώς στο 
ίδιο επεισόδιο με την ηρωική Μανιάτισσα ως εξής: «...Εκεί ευρέθη και ο Βασίλει-
ος Βαβούλης μετά της μητρός και αδελφής του, όστις δειλιάσας απεφάσισε να φύγη· 
‘‘εδώ θε να γίνη ο τάφος όλων’’ τω λέγει η μήτηρ του, ‘‘άλλως δεν φεύγης ζων από την 
οικίαν’’».

Από το Σπυρίδωνα Τρικούπη2724 έχουμε την πληροφορία ότι από την ανταλλαγή 
πυροβολισμών στη Δεσφίνα ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Πολυαράβου για τον 
επερχόμενο κίνδυνο και συνεχίζοντας γράφει: «...Την δε 28 έφθασαν οι εχθροί εις 
Πολυάραβον· τριακόσιοι ήσαν κατ’ αρχάς οι υπερασπισταί του· αλλ’ ήλθαν μετά ταύ-
τα εις αντίληψιν αυτών ο Τσαλαφατίνος και ο Π. Γιατράκος και μετ’ ολίγον και ο Γ. 
και Η. Μαυρομιχάλης2725, όλοι δισχίλιοι. Μάχης δε κρατεράς γενομένης, έτρεψαν οι 
ολίγοι τους πολυαρίθμους εχθρούς των κακώς έχοντας· διακόσια εχθρικά πτώματα 
έμειναν επί του πεδίου της μάχης, και επτά εζωγρήθησαν. Εφονεύθησαν δε και εννέα 
Έλληνες, και άλλοι τόσοι επληγώθησαν. Αξιοσημείωτον και το εξής γυναικείον αρί-

2722. Ν ι κ. Σπ η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1975, τόμ. Γ΄, σ. 117. 
2723. Χ ρ. Ζ ε ρ ί τ η,  ό.π, σ. 118.
2724. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 24.
2725. Ο Ηλίας Κατσάκος, μαζί με στρατιώτες του Μούρτζινου υπό τον Αντώνιο Αλημπαρούτη-Τρου-

πάκη, έφθασε μετά τον Ηλία Σαλαφατίνο, ο οποίος ήταν μαζί με τους Χρηστέους από το Ζυγό της Μά-
νης. Ακολούθησαν οι Γιατράκοι. Ο αναφερόμενος Γεώργιος Μαυρομιχάλης δεν έλαβε μέρος στη μάχη 
του Πολυαράβου, αλλά παρέμεινε στο μοναστήρι της Κόζιας. 
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στευμα. Η Ελένη Αναειπόνυφη2726, βαστώσα τα δύο ανήλικα τέκνα της και καταδι-
ωκομένη υπό τινος Αιγυπτίου, έφευγε προς το όρος του Πολυαράβου. Επί της φυγής 
της ελύθη η μακρά ζώνη της· ο Αιγύπτιος έδραξε την συρομένην άκραν της και επρο-
σπάθει να κρατήση τοιουτοτρόπως την φεύγουσαν· αλλ’ αύτη αφήσασα κατά γης τα 
τέκνα της έδραξεν την άλλην άκραν, όπου ευρίσκετο δεδεμένος ο θησαυρός της, δέκα 
δίστηλα· αισθανθείσα δε ότι η ζώνη ετεντώθη, απέλυσε αίφνης, την άκραν και πεσό-
ντα ύπτιον τον Αιγύπτιον τον ετραυμάτισε διά της ιδίας αυτού λόγχης, και έσωσεν 
εαυτήν, τα τέκνα και τον θησαυρόν της...».   

Ο Πέτρος Κουτήφαρης2727 αναφέρει τα ακόλουθα: «...Οι Πολυαραβίται ητοιμά-
ζοντο να απέλθωσι και ενωθώσι μετά των άλλων συμπατριωτών των, οι οποίοι συ-
νηθροίζοντο επιτηρούντες τας κινήσεις των δύο άλλων εχθρικών μοιρών, οίτινες εί-
χον επισπάσει όλην αυτών την προσοχήν, αγνοούντων της τρίτης ταύτης μοίρας την 
επιδρομήν, αλλ’ αίφνης μανθάνουσιν, ότι μαύρα στίφη χωρούσι επί το χωρίον των. 
Οπλίζονται λοιπόν άπαντες και σπεύδουσι προς την στενήν είσοδον2728, ίνα καταλά-
βωσιν αυτήν και παρακωλύσωσιν ούτω του εχθρού την προέλασιν, αλλ’ ευρίσκουσι 
τον εχθρόν διαβεβηκότα την στενωπόν και γοργώς επί το χωρίον προελαύνοντα. Κα-
ταπληχθέντες εκ της αδοκήτου ταύτης των πολεμίων εμφανίσεως και ευρεθέντες αίφ-
νης εγγύς και αντιμέτωποι εν ομαλώ μάλιστα πεδίω εχθρώ κατά πολύ τον αριθμόν 
υπερέχοντι, ηναγκάσθησαν, αφού αντήλλαξαν πυροβολισμούς τινάς να υποχωρήσωσι 
προς το χωρίον των μαχόμενοι. Συσκεφθέντες δε κατά το βραχύ διάστημα της υποχω-
ρήσεως απεφάσισαν ομοθυμαδόν να εισέλθωσιν εν ταις οικίαις των, να κλεισθώσιν εν 
αυταίς και να τας υπερασπισθώσι μέχρι τελευταίας πνοής αγωνιζόμενοι, διό άμα αφι-
χθέντες εις το χωρίον εισώρμησαν εις τας οικίας των, έκλεισαν τας θύρας και ήρξαντο 
μετά σπουδής και εκ των ενόντων οχυρούντες αυτάς...».

Αναφέρει ακόμη ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν κανόνια και συνεχίζει: «...
Εν τούτοις τα πυροβόλα σμικράς προυξένουν ζημίας εις τους πολυαραβίτας, οίτινες 
εξηκολούθουν κρατερώς αγωνιζόμενοι και πυροβολούντες. Ήδη ο ήλιος έκλινε προς 
το τέλος του σταδίου του, ότε πλέον οι Αιγύπτιοι απεφάσισαν να υποχωρήσωσι, διό-

2726. Ο Π έ τ ρ ο ς  Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η ς, ό.π., σ. 52, γράφει ότι η Αναειπόνυφη, η οποία ήταν από το 
χωριό Τσιχοβά, αντλούσε νερό από πηγή, αλλά όταν την είδε ένας στρατιώτης του Ιμπραήμ, της επιτέθη-
κε με ανήθικους σκοπούς. Αυτή αντιστάθηκε και με το τσουμί της (δοχείον εκ ξύλου δρυός, δι ου ήντλει 
ύδωρ προς πλήρωσιν της υδρίας της) τον χτύπησε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Κατόπιν, κατά την υπάρ-
χουσαν συνήθειαν, τον εσκύλευσε και επέστρεψε με τα λάφυρα, το όπλο και το ξίφος του στρατιώτη. Ο 
Ι ω ά ν ν η ς  Π α τ σ ο υ ρ ά κ ο ς (1873-1937), βλέπε Ν-Γ. Μ α κ φ α ί λ, ό.π., σ. 105, αναφέρει ότι άκουσε 
από την ίδια την Αναειπόνυφη ότι με το όπλο του στρατιώτη που σκότωσε, πυροβόλησε και εναντίον του 
Ιμπραήμ συγχρόνως με άλλους τρεις νεαρούς Έλληνες.

2727. Π έ τ ρ ο υ  Κ ο υ τ ή φ α ρ η, ό.π., σ. 17 κ.ε.
2728. Η απόσταση από τη Δεσφίνα μέχρι τον Πολυάραβο είναι δυόμισυ ώρες. Μεταξύ Δεσφίνας και 

Προφήτη Ηλία, από όπου αρχίζει η στενωπός Δερβέν Φούρκα, η απόσταση είναι μια ώρα και η απόστα-
ση από τον Προφήτη Ηλία μέχρι τον Πολυάραβο μιάμιση ώρα. Γι’ αυτό έφθασαν πρώτοι στη στενωπό 
οι Αιγύπτιοι.
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τι εφοβούντο να διανυκτερεύσωσι εκεί, υποπτευόμενοι εικότως μη οι εις τα πέριξ ευ-
ρισκόμενοι Μανιάται, μαθόντες τα εν Πολυαράβω συμβαίνοντα, επιπέσωσι νύκτωρ 
κατ’ αυτών και αποκόψωσι την υποχώρησίν των... Αλλ’ εις Πολυαραβίτης, ιδών αυ-
τούς εγκαταλειπόντας τας θέσεις των και απομακρυνομένους, εξήλθε της οικίας του 
και προσεκάλει διά των φωνών και τους άλλους συγχωρίους του να τον μιμηθώσιν 
αγγέλων αυτοίς την του εχθρού υποχώρησιν....

»Ο Ιμβραήμης, πληροφορηθείς την καταστροφήν ταύτην και κατιδών ότι η επιχεί-
ρησις δεν ηδύνατο πλέον να επιτύχη, διέταξε και τας δύο ετέρας μοίρας να υποχωρή-
σωσι, μεθ’ ο επανέκαμψε διά της Σπάρτης εις τα Μεσσηνιακά φρούρια...».

Ο Γεώργιος Παν. Γιατράκος2729 έγραψε για τη μάχη του Πολυαράβου τις πληρο-
φορίες που είχε από την προφορική παράδοση: «...Μεταβαίνων ο Ιμβραήμ εις Πο-
λυάραβον εις την θέσιν Άγ. Ηλίας μίαν και ½ ώραν μακράν του Πολυαράβου, συνε-
πλάκη ένθα ήτο 80 Έλληνες οι οποίοι εφόνευσαν 50 Άραβας. Ηττηθέντες κατόπιν οι 
Έλληνες ανεχώρησαν εις Πολυάραβον, ένθα συνεκεντρώθησαν μέχρι 200. Ακολούθως 
τους επετέθησαν οι Άραβες εντός του χωρίου ούτως ώστε είς τινα οικίαν εισήλθον οι 
Άραβες εις το υπόγειον. Εις δε το άνω πάτωμα είχον αναβή οι εκ Γοράνων Λακεδαί-
μονος αδελφοί Γεώργιος και Δημήτριος Διαμαντάκος, Ιωάννης Ρηγάκος, Ιωάννης 
Πλαγιάννης και Ιωάννης Σταρόγιαννης και εις Λάκων. Οι κάτωθεν Άραβες εφώναζον 
Γκιαούρηδες ! Τότε οι άνω επυροβόλουν διά του πατώματος και εκβάλλουν έξω τους 
Άραβας και κλείσαντες τας θύρας επολέμουν, ότε ήλθον εις χείρας μετά των Αράβων 
και ήτο επόμενον να αιχμαλωτισθώσιν οι Έλληνες. Αλλ’ εν τω μεταξύ έφθασεν ο Π. 
Γιατράκος με 150 και, πριν ή φθάση, πυροβολεί μακρόθεν επανειλημμένως προς εμ-
ψύχωσιν των κεκλεισμένων. Τότε οι Άραβες δειλιάσαντες ένεκα της βοηθείας του Π. 
Γιατράκου εσυγχίσθησαν. Είτα φθάσας ο Παναγιώτης Γιατράκος επί της κορυφής του 
βουνού άνωθεν του χωρίου εις απόστασιν ουχί μεμακρυσμένην και, ως εκ του ύψους, 
μη δυνάμενος να πυροβολή κάτω, διέταξε τους στρατιώτας του και εκύλιον μεγάλους 
λίθους και ούτω διά του στρατηγήματος τούτου επροξένει μεγάλην καταστροφήν καθ’ 
όσον το μέρος ήτο κατωφερές και λίαν στενόν ένθα ευρίσκοντο οι Άραβες κάτωθεν. 
Και τούτου ένεκεν ήρχισε η γενική υποχώρησις και εδίωκον τούτους οι Έλληνες...».  

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών της Δεσφίνας φαίνεται ότι θα πρέπει να 
ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Πολυαράβου πως ο πόλεμος βρισκόταν στη γει-
τονιά τους. Ένα μέρος των ανδρών προσπάθησε να κρατήσει τη στενωπό Δερβέν 
Φούρκα και να εμποδίσουν τους εχθρούς να προχωρήσουν προς το χωριό τους, 
αλλά έφθασαν ενωρίτερα εκεί οι Αιγύπτιοι. Επιστρέφοντας οι άνδρες αυτοί, μετά 
από σύντομη και αναποτελεσματική συμπλοκή, αποφάσισαν όλοι να κρατήσουν 
το χωριό, ίσως με την επιμονή μιας ή πολλών γυναικών, οι οποίες είναι συνήθως 
έντονα συναισθηματικά δεμένες με τα σπίτια τους. Πολέμησαν ηρωικά και άντε-
ξαν την πίεση του εχθρού μόνοι για τις τρεις πρώτες ώρες, διότι έφθασε πρώτος 

2729. Α θ. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ, Οι Γιατράκοι του 1821, Αθήνα 2001, τόμ. Α΄, σ. 250-2.
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από τη Σκαμνίτσα ο εμπειροπόλεμος Ηλίας Τσαλαφατίνος με τους Πανάγο2730 και 
Στέφανο Χρηστέα. Ακολούθησαν οι Γιατρακαίοι Γεώργιος, Παναγιώτης και Νικό-
λαος και μετά από λίγο ήρθε ο Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης, με τον οποίο ήταν 
και ο Αντώνιος Τρουπάκης-Αλημπαρούτης από τους συγγενείς του Μούρτζινου. Η 
αναφερομένη άφιξη του Γεωργίου Μαυρομιχάλη στον Πολυάραβο αμφισβητήθηκε 
από πολλούς2731, επειδή έμεινε στο μοναστήρι της Κόζιας, ενώ αποκλείεται η συμ-
μετοχή του Κωνσταντίνου και ιδίως του Δημητρίου Μαυρομιχάλη, ο οποίος βρι-
σκόταν στο Παρίσι για σπουδές. 

Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν και πυροβόλα, χωρίς όμως αξιόλογο αποτέλεσμα, 
ενώ οι απώλειες των στρατιωτών τους, που πολεμούσαν κατά το πλείστον ακάλυπτοι, 
ήταν δυσανάλογα μεγάλες σε σύγκριση με τις απώλειες των υπερασπιστών, που ήταν 
προφυλαγμένοι στα σπίτια. Στη δύση του ήλιου οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να εγκα-
τέλειψουν τον αγώνα και να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Η ενέργειά τους αυτή 
ήταν υποχρεωτική επειδή, αν έμεναν τη νύχτα εκεί, μπορούσε να δεχθούν νυχτερινή 
επίθεση των Μανιατών με απρόβλεπτες συνέπειες. Ακόμη την επομένη θα είχαν φθά-
σει περισσότερες ενισχύσεις, αφού από πολλά χωριά της Μάνης είχαν ξεκινήσει αγωνι-
στές και θα ήταν δύσκολη η επιστροφή τους με κλεισμένες όλες τις διαβάσεις.

Μια άλλη περιγραφή της μάχης του Πολυαράβου βρίσκεται στο χειρόγραφο 
της Γενναδείου2732 βιβλιοθήκης, που αναφέρθηκε και στις μάχες της Βέργας και 
του Διρού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: «...Κατά το αυτό έτος περί τα τέλη του 
Αυγούστου στρατοπεδευμένος ο Ιμβραΐμης εις το Έλος εκινήθη εκ νέου κατά της 
Σπάρτης από το ανατολικόν μέρος αυτής, διηρεμένον έχων το στράτευμά του εις δύο, 
το μεν ιππικόν και μέρος του τακτικού, από το κάτω μέρος (Πασσαβά) το οποίον εί-
ναι πεδινόν, το δε λοιπόν τακτικόν και άτακτον από το ορεινόν  μέρος, και από μεν 
το πεδινόν επροχώρησεν έως εις την Καρυούπολην και έκαυσε μερικάς οικίας διότι 
δεν ηδύνατο να καύση ολόκληρον χωρίον, επειδή εις κάθε χωρίον όντες πύργοι και 
κρατούμενοι από τους κατοίκους εκτυπάτο από δε το ορεινόν επροχώρησε έως τον 
Πολυτζάροβον, εκεί εκλείσθησαν έως εκατό Σπαρτιάται, ώρμησεν κατ’ αυτών με δι-
αφόρους εφόδους, αλλ’ αντεκρούσθη γενναίως ώστε, δεν ηδυνήθη να προχωρήση πε-
ραιτέρω. Εις αυτήν την εποχήν ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης με επτακοσίους επιλέκτους 
στρατιώτας επήγαινε εις βοήθειαν του πολεμούντος χωρίου και μακρόθεν ακούσας 
τον πόλεμον, έρριξεν τρεις κατά σειράν πυροβολισμούς όλον του το σώμα, το οποίον 
ακούσας ο Ιμβραήμης και φοβηθείς ετράπη εις φυγήν, ώστε του έπεσαν κατόπιν οι 
κλεισμένοι και άλλοι πλησιόχωροι εκείνων των μερών κάμνοντες μεγίστην θραύσιν εις 
το εχθρικόν στρατόπεδον. Εφονεύθησαν εκ μέρους των εχθρών οκτακόσιοι τριάντα, 
εκ δε των Σπαρτιατών εικοσιπέντε φονευμένοι και δεκαπέντε πληγωμένοι.

2730. Ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος από τον Πύργο του Λεύκτρου αναφέρει ότι υπό τον Πανάγον 
Χρηστέα πολέμησε στον Προφήτη Ηλία και στον Πολυάραβο. Γ Α Κ, Προικοδ., φάκ. 2, έγγρ. 029.

2731. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 22, έγγρ. 35 της 28 Φεβρουαρίου 1828.
2732. Έγγραφο Γε ν ν α δ ε ί ο υ  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  υπό στοιχεία Μss 109.
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»Εκ των πολεμησάντων εις το χωρίον Πολιτζάροβον, διέπρεψεν η ανδρεία των κα-
πεταναίων, Βασιλείου Βαβούλη, Ηλία Σαλαφατίνου και Πιέρου Ταβουλάρη. Τέσσα-
ρας ημέρας διέτριψεν ο Ιμβραήμης εντός της Σπάρτης και μετά την θραύσιν του εις 
Πολιτζάροβον έφυγεν εκείθεν κακήν κακώς». 

Ο Π. Καρακασσώνης2733, που κατέγραψε μετά από μια εκατονταετία τις παρα-
δόσεις για τη μάχη του Πολυαράβου, οδηγήθηκε από τους πληροφοριοδότες του 
σε πλάνες και αναφέρεται σε τριήμερες μάχες. Τριήμερες ήταν οι μάχες στο σύνο-
λό τους στην Ανατολική Μάνη. Η μάχη στον Πολυάραβο έγινε στις 28 Αυγούστου 
1826, ενώ από τις 26 είχε εισχωρήσει ο Ιμπραήμ στην περιοχή της Μάνης και είχε 
φθάσει δυτικά μετά την Μηνιάκοβα (Καρυούπολη) μέχρι την Τσεροβά (Δροσοπη-
γή), τη Λαγκάδα, το Τρικεφάλι και το μοναστήρι της Κόζιας, νότια δε μέχρι τον 
Παρασυρό και στο παρακείμενο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (Λευκή Συκιά).

Αναφέρεται2734 ότι ο Ιμπραήμ με το επιτελείο του παρακολουθούσαν την εξέλιξη 
της μάχης από ένα βράχο στην κορυφή του όρους Κουρκουτσίλι, που βρίσκεται 
Β.Α. του Πολυαράβου. Τον είδαν τέσσερις Σκυφιάνοι, ο Ηλίας Τσαπραλής, Γ. Τσα-
νάκος, Σ. Ατσίδης, Ευστρ. Σπυριδωνάκος και ο Ιωάννης Τσάκαλης από την Πάνι-
τσα και αποφάσισαν να πλησιάσουν και να πυροβολήσουν για να τον σκοτώσουν. 
Πλησίασαν και πυροβόλησαν, αλλά σκότωσαν, όπως σημειώνεται, τον υπασπιστή 
του και δύο στρατιώτες. 

Από όλα τα μέρη της Μάνης ξεκίνησαν ομάδες πολεμιστών για να βοηθήσουν 
τους αγωνιστές του Πολυαράβου, αλλά δεν πρόλαβαν όλοι τη μάχη, διότι ακρι-
βώς δεν είχε διάρκεια ημερών ο αγώνας. Άλλοι ξεκίνησαν από το Σταυροπήγι2735 
και έμαθαν στο δρόμο την αποχώρηση του Ιμπραήμ, ο δε Νικόλαος Πιεράκος2736 σε 
αναφορά του από τις 24 Απριλίου 1837 έγραψε: «...Μέρος των στρατευμάτων του 
Ιβραήμη εκτύπησαν τον Πολυτζάραβον και μολονότι δεν είχομεν ειδοποιηθεί, πλην 
και τα δύο στρατεύματα του Τρικεφάλου και της Τζεροβάς εκινήθημεν προς βοήθει-
αν, αλλά μόλις είχομεν φθάσει εις Σκαμνάκι και τα πέριξ εμάθομεν την ήτταν και ανα-
χώρησιν των εχθρών...».

Δεν είναι γνωστές οι απώλειες των Μανιατών στη μάχη του Πολυαράβου, ανα-
φέρεται ότι σκοτώθηκε ο Κωνσταντίνος Πλαγιανάκος2737 από τον Πολυάραβο, 

2733. Σχολιάζεται από τον Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Επιθετικές επιχειρήσεις Αιγυπτίων κλπ.,  ό.π., Πρακτι-
κά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολις Σεπτέμβριος 2000, τόμ. Γ΄, σ. 105-6, 
υποσημ. 33.

2734. Π έ τ ρ ο υ  Γ. Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η, ό.π., σ. 52.
2735. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, φάκ. οικ. Καπετανάκη (1), όπου ο Χριστόδουλος Καπετανάκης αναφέρει 

ότι, στις 28 Αυγούστου 1826 ξεκίνησε από το Σταυροπήγι για τον Πολυάραβο, αλλά δεν πρόλαβε τη μάχη.
2736. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η,  φάκ. 109, Αρχείο Ν. Πιεράκου. Να σημειωθεί ότι αυτά δεν τα έγραψε το 

1826 στην επιστολή του προς τον Διονύσιο Ρώμα.
2737. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 176, φάκ. 101. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Μανιάτες αγωνιστές του 1821, ό.π., 

σ. 224.
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ο Παναγιώτης Καρβούνης2738 από τη Μαλτσίνα κ.ά. Τραυματίστηκαν ο Νικόλαος 
Ηλ. Δρίβας2739 από ξίφος στο αριστερό χέρι και από σφαίρα στο δεξί πόδι, ο Δη-
μήτριος Λυτζέρης2740 από την Πρίτσα της Μελιτίνης τραυματίστηκε στο δεξί χέρι. 
Μεταξύ των διακριθέντων κατά τον Καρακασσώνη2741 ήταν ο Γεώργιος Βαρζακά-
κος από τον Πολυάραβο, ο Βασίλειος Βασιλάκος ή Νικολαράκος από το Λυγερέα, 
ο Γεώργιος Γραφάκος από τη Μαλτσίνα, ο Γεώργιος Διπλαράκος από τον Άγιο 
Νικόλαο, ο Δημήτριος Γεωργ. Πλαγιανάκος ή Ραζέλος από τον Πολυάραβο και ο 
Σταμάτιος Ρόζος ή Ροζάκης από τη Σίνα. Ακόμη αναφέρονται2742 μεταξύ των δι-
ακριθέντων στη μάχη του Πολυαράβου: ο Βενετσανάκης-Μουτζουρίδης από την 
Καστάνιτσα, ο Παναγής Βλαχάκος, ο Στράτης Ζαχαράκης από την Πάνιτσα και ο 
Γιώργης Σκυφάκος, από δε τους κατοίκους του Πολυαράβου προσθέτονται ο Πα-
ναγιώτης Καρακασσώνης, ο Αναγνώστης και ο Θεοδωράκης Πατσουράκος.

Η Εφορεία της Σπάρτης2743 έγραψε στις 14 Σεπτεμβρίου 1826 στην Επιτρο-
πή της Ζακύνθου τα ακόλουθα: «...εσκοτώθησαν και επληγώθησαν εκ του Ιμπραΐμη 
υπέρ τους χιλίους και δύο αξιωματικοί του, ο θάνατος των οποίων τον υπερλύπησε· του 
επήραμε και πέντε σημαίας και οκτώ ταμπούρλα και πολλά λάφυρα· εσυλλάβαμεν και 
μερικούς αιχμαλώτους ζώντας. Από δε τους ημετέρους εφονεύθησαν και επληγώθησαν 
τριάντα έξ· έπιασαν μόνον δύο γυναίκας, αι οποίαι καθ’ οδόν τους έφυγαν...».

Στα Αρχεία Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος2744 αναφέρεται μι-
κρό μέρος των αγωνιστών και σημειώνεται ότι από τον Πολυάραβο πήραν μέρος οι 
ακόλουθοι: 1) Ανδρεάκος Παναγιώτης, 2) Δρίβας-Ντρίβας Ευστράτιος, 3) Δρίβας 

2738. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 78, φάκ. 10. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 168. 
2739. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 52, φάκ. 36. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 154.
2740. Α. Χ. Ε. Β. Ε., κουτί 115, φάκ. 22. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 189.
2741. Π έ τ ρ ο υ  Γ. Κ α ρ α κ α σ σ ώ ν η, ό.π., σ. 57 κ.ε. Ο Χ ρ ή σ τ ο ς  Ζ ε ρ ί τ η ς, ό.π., Ιθώμη 

39-40, σ. 120, αντιγράφοντας το Σ. Σ κ ο π ε τ έ α («Ο Φάρος της Λακωνίας» της 3 Οκτωβρίου 1955), ση-
μειώνει: «Στη μάχη του Πολυαράβου εκτος από τα γνωστά ονόματα των αρχηγών και μικροκαπετάνιων 
πήραν μέρος και άλλοι λιγώτερο γνωστοί. Πρώτοι αντιστάθηκαν οι Γ. Γραφάκος και Β. Βαβούλης, ο Αλ. 
Μπόσινας (αναφέρεται σε άλλη πηγή ότι ήταν στο κάστρο της Βαρδούνιας) γιός του προδότη Μπόσινα, 
ο οποίος πολέμησε γεναιότατα για να ξεπλύνη την ντροπή, ο Βενετζανάκης-Μουτζουρίδης, από την Κα-
στάνιτσα, ο Βασ. Βασιλάκος από το Λυγερέα, ο Παν. Βλαχάκος, ο Γ. Σκυφάκος, ο Στράτης Ζαχαράκης, 
από την Πάνιτσα, πρώτοι μάχονται οι Πολυαραβίτες Γ. Βαρζακάκος, Π. Καρακασσώνης, Γ. Πλαγιανά-
κος, ο Αναγνώστης και Θεόδωρος Πατσουράκος. Μετά ήλθαν οι Π. Γιατράκος, Ηλίας Σαλαφατίνος, 
Σταμάτης Ρόζος από τη Σίνα, οι αδελφοί Χρηστέοι με τους Ζυγιώτες, ο Γ. Μητσάκος, Γ. Καβαλιεράκος, 
ο Δημ. Τσιμπιδάρος, ο Πέτρος Ταβουλάρης που ανδραγάθησε στη μάχη, ο Γιάννης Φιορετάκης και ο 
Δημ. Μπούτζουλης με τους ατρόμητους Σκυφιάνους, ο Ηλίας Κατσάκος και Αντ. Τρουπάκης». Αναφέ-
ρονται επίσης ο Γεώργιος και Δημήτριος Μαυρομιχάλης που δεν ήταν παρόντες στη μάχη. Βλέπε και Ν-Γ. 
Μ α κ φ α ί η λ, ό.π., σ. 237.

2742. Σ τ. Σ κ ο π ε τ έ α, ό.π., σ. 3.
2743. Α ρ χ ε ί ο ν Δ. Ρ ώ μ α, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 471. 
2744. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,   1) φάκ. 876, έγγρ. 2952-3. 2) κουτί 151, φάκ. 106 3) κουτί  52, φάκ. 36, 4) κουτί 

151, φάκ. 110, 5) κουτί 52, φάκ. 36, 6) κουτί 78, φάκ. 79, 7)  κουτί 176, φάκ. 101, 8) κουτί 176, φάκ. 101 
και 9) κουτί 176, φάκ. 104. Δεν γράφονται τα ονόματα όλων, όσων αναφέρονται τα πιστοποητικά τους 
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Ι. Ηλίας, 4) Δρίβας-Ντρίβας Ιωάννης, 5) Δρίβας Ηλ. Νικόλαος, 6) Καρακασσώνης 
Παναγιώτης, 7) Πλαγιαννάκος Κωνσταντίνος κ.ά.

Ο Ιωάννης Λιακέας2745 από την Πλάτσα πήρε μέρος στη μάχη του Πολυαράβου 
και αναφέρεται ότι πολιορκήθηκε στο σπίτι των Βαβουλιάνων.

Όπως αναφέρει ο Αμβρόσιος  Φραντζής2746, μετά την αποτυχία του στον Πο-
λυάραβο ο Ιμπραήμ, «…επροσπάθησεν να φέρη εις φιλοτιμίαν τα στρατεύματά του, 
ώστε να εφορμήσωσιν εις την Μάνην πανταχόθεν και εκ τρίτου· αλλ’ οι υπ’ αυτόν αξι-
ωματικοί δεν παρεδέχθησαν την πρότασίν του, ούτε δε ενέδωκαν εις τας υποσχέσεις 
και τας κολακείας του…».

Αποτίμηση των επιτυχιών των Μανιατών

Η Μάνη αποτελούσε το τελευταίο ατείχιστο οχυρό της Πελοποννήσου, στο 
οποίο είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες Μοραΐτες, που τους είχε ξεριζώσει από τον 
τόπο τους ο κίνδυνος της αιχμαλωσίας από τις ορδές του Ιμπραήμ. Η Μάνη, η πα-
ντοτινά απροσκύνητη, φιλόξενη στους κατατρεγμένους, ήταν πηγή θάρρους για 
τις γειτονικές επαρχίες κι αποτελούσε φάρο ελπιδας για όλους τους Έλληνες.

Ο Ιμπραήμ μετά την πτώση του Μεσολογγίου επιθυμούσε να ολοκληρώσει το 
θρίαμβό του, συντρίβοντας τους Μανιάτες στο πεδίο της μάχης. Ήθελε να ταπει-
νώσει τους φημισμένους πολεμιστές της, να κάψει τα χωριά της και να ερημώσει 
τον τόπο, να σκορπίσει παντού το θάνατο και να οδηγήσει τις Μανιάτισσες σκλά-
βες στη Μεθώνη και τα Μανιατόπουλα να τα πουλήσει στα παζάρια της Ανατολής. 
Μαζί με τους Μανιάτες θα έσερνε στον όλεθρο και τις δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες που είχαν κονέψει στα φιλόξενα χώματά της. Με αυτά τα κατορθώματα πί-
στευε ότι θα πείσει και τους πλέον σκληροτράχηλους Έλληνες ότι το προσκύνημα 
ήταν η προσφορότερη λύση γι’ αυτούς.

Ο αιγύπτιος στρατάρχης, υπερήφανος για το στρατό του, που φάνταζε παντού 
ακατανίκητος, με αλαζονεία αντιμετώπιζε κάθε προσπάθεια των Ελλήνων για άμυ-
να. Η Μάνη με το λαμπρό ιστορικό της παρελθόν αποτέλεσε γι’ αυτόν μια πρόκλη-
ση, να επιβεβαιώσει με τη συντριβή της ότι η ελληνική επανάσταση είχε καταστα-
λεί. Η αποστολή του πίστευε θα κατέληγε σε θρίαμβο.

Τα Ευρωπαϊκά ανακτοβούλια, μπροστά στην αποτυχημένη ελληνική εξέγερση, 
δεν θα μπορούσαν πλέον να αξιώνουν από την Υψηλή Πύλη κάποιας μορφής ανε-
ξαρτησία για τους Έλληνες. Θα περιορίζονταν μόνο στην επίκληση επιείκειας για 
το λαό. Η ιδέα για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από την τουρκική τυραννία θα έμενε 
για πάντα ένα ανεκπλήρωτο όνειρο.

στον πόλεμο του Πολυαράβου, διότι τα πιστοποιητικά δεν φανερώνουν πάντοτε την αλήθεια. Δόθηκαν 
πολλά πιστοποιητικά για λόγους ψηφοθηρίας.

2745. Α. Χ. Ε. Β. Ε.,   κουτί 110, φάκ. 81.
2746. Α μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 461.
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Στις μάχες του Αλμυρού, του Διρού και του Πολυαράβου δεν κρίθηκε μόνο η 
ακεραιότητα της Μάνης, αλλά και το ιστορικό πεπρωμένο της Ελλάδος. Η επανά-
σταση που ψυχορραγούσε θα έφθανε στο τέλος της και στο Μοριά θα κατοικού-
σαν πλέον φελάχοι από την Αίγυπτο. Οι Μοραΐτες θα σκορπίζονταν στα πέρατα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, για να λείψει η απειλή νέας εξέγερσης των Ελλήνων.

Η Μάνη άντεξε την αιγυπτιακή καταιγίδα, βγήκε νικήτρια στις τρεις αναμε-
τρήσεις και κατέρριψε το μύθο για τον ακατανίκητο Ιμπραήμ. Οι Έλληνες ανα-
θάρρησαν και σήκωσαν το κεφάλι, έκαναν δοξολογίες στο Ναύπλιο κι οι ελπίδες 
τους αναθερμάνθηκαν. Όμως γρήγορα οι επιτυχίες των Μανιατών ξεχάστηκαν 
και σχεδόν όλοι οι ιστορικοί τις είδαν σαν ασήμαντη λεπτομέρεια. Μήπως έφται-
ξε που πίσω από τις επιτυχίες αυτές δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο όνομα, για να το 
προβάλουν; Αναρίθμητοι οι καπετάνοι της Μάνης, που έτρεξαν στον «υπέρ βωμών 
και εστιών» αγώνα, άλλος με πολλούς κι άλλος με λίγους στρατιώτες, αλλά χωρίς 
αναγνωρισμένο ηγέτη. 

Για έναν αιώνα είχαν ξεχαστεί οι νίκες των Μανιατών και οι πρώτες γιορτές έγι-
ναν το 1926 στα λιγοστά απομεινάρια του τείχους της Βέργας. 

Ο καθηγητής Απόστολος Δασκαλάκης μεταξύ των άλλων έγραψε στην εφημε-
ρίδα «Έθνος» της 29ης Απριλίου 1935: «…εις τον θρίαμβον εκείνον των Μανιατών 
και Μανιατισσών, τον τόσον παρημελημένον και σχεδόν λησμονημένον από τους νε-
ώτερους Έλληνας η Ελλάς οφείλει όχι απλώς κάτι το σημαντικόν διά την ελευθερίαν 
της, αλλά και κάτι το εκπληκτικόν και αξιοθαύμαστον που θα λαμπρύνη πάντοτε την 
ιστορίαν της».

Ο Σωκράτης Κουγέας2747 σε ομιλία του, τον Αύγουστο του 1946, για τον εορτα-
σμό της επετείου της νίκης στον Πολυάραβο, είπε: «…Ο ιστορικός της Επαναστάσε-
ως Σπυρίδων Τρικούπης εις τον επίλογον της ιστορίας του, διαιρών την επανάστασιν 
εις τέσσαρας περιόδους και χαρακτηρίζων αυτάς με τα ιδιαίτερα εκάστης γνωρίσμα-
τα, δια την δευτέραν περίοδον την οποία ορίζει από της αποβάσεως των Αιγυπτίων 
(11/2/1825) μέχρι της συνθήκης του Λονδίνου (24/6/1827), λέγει τα εξής: «Δεινή 
και πολύδακρυς απέβη η διαρκούντων των εμφυλίων σπαραγμών αρξαμένη 
Δευτέρα περίοδος. Αλλά και κατ’ αυτήν γενναίως απεκρούσθησαν οι εχθροί 
δις επιχειρήσαντες να εισβάλωσιν εις την Μάνην και ο Έλλην ετερατούργησεν 
εν Μεσολογγίω, όπου οι εντόπιοι απεφάσισαν μεγαλοφρόνως να αποθάνω-
σιν μάλλον ή να προσκυνήσωσιν». Η αναγνώρισις αύτη, καθ’ ην η αντίστασις της 
Μάνης τίθεται εν ίση μοίρα με την θυσίαν του Μεσολογγίου, προερχομένη από τον 
επιφανή Μεσολογγίτην ιστορικόν, ο οποίος δεν μεταχειρίζεται πάντοτε επαίνους διά 
τους Μανιάτας, είναι βέβαια σπουδαία, αλλά δεν είναι αρκετή, διότι δεν είναι όπως 
θα έπρεπε, γενική και πάγκοινος…».  

2747. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Λόγοι εκατονταετήροι, Αθήναι 1959, σ. 126. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, 
σ. 243.
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Η σημασία των τριών νικηφόρων πολέμων των Μανιατών εναντίον των Αρά-
βων στη Βέργα, στο Διρό και στον Πολυάραβο δεν ήταν μόνο για τις απώλειες των 
εχθρών, ούτε για την επίδραση που είχαν οι νίκες στο ηθικό των άλλων Ελλήνων της 
Πελοποννήσου. Σημαντικότερο ήταν το γεγονός ότι οι ξένοι λαοί, ενθουσιασμένοι με 
τους υπερασπιστπές του Μεσολογγίου και βλέποντας την αδυναμία του Ιμπραήμ να 
καθυποτάξει τη Μάνη, ζητούσαν επίμονα από τους βασιλείς τους να επέμβουν για να 
σταματήσουν το ατέλειωτο αιματοκύλισμα της ελλήνικής επανάστασης.

Ο Ιμπραήμ που πίστευε ότι θα υπερισχύσει και των Μανιατών με την ίδια ευ-
κολία που συνέτριψε κάθε αντίσταση στον υπόλοιπο Μοριά, δεν μπορούσε πλέ-
ον να ισχυρισθεί ότι κατέστειλε την ελληνική επανασταση. Το χειρότερο γι’ αυτόν 
ήταν ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την προσπάθεια να αλώσει το φρούριο 
που ονομαζόταν Μάνη. Όπως αναφέρθηκε, ο στρατός του αντιδρούσε στην ιδέα 
να επαναλάβει την προσπάθεια εισβολής στη Μάνη, προφανώς εκτιμώντας αυτό 
το εγχείρημα επικίνδυνο ή ακόμη και καταστροφικό.

Είναι αλήθεια ότι έστω κι αν μπορούσε ο αιγυπτιακός στρατός να εισβάλει σε 
κάποιο σημείο της Μάνης, ιδιαίτερα όπου ήταν το έδαφος πεδινό και είχε τη δυνα-
τότητα να κυριαρχήσει με το ιππικό του, δεν θα μπορούσε να επεκταθεί γενικότερα 
και να καταδιώξει τους Μανιάτες στα βουνά τους. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν από-
βαση αιγυπτιακών στρατευμάτων σε μανιάτικες ακρογιαλιές, παντού θα τους πε-
ρίμεναν απρόσμενες δυσκολίες. Οι περιοχές που ήταν άνυδρες και το έδαφός τους 
δεν ήταν πρόσφορο για την ανάπτυξη τακτικού στρατού και ιππικού αποτελούσαν 
ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ακόμη όπου υπήρχαν κακοτοπιές πρόσφορες για ενέδρες, 
για αιφνιδιασμούς και για νυχτερινές επιδρομές των Μανιατών ή ακόμη οι κατοι-
κημένες περιοχές με τους πύργους τους και τα κάστρα τους αποδεικνύονταν οχυρά 
απόρθητα.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Αιγυπτιακού στρατού ήταν ότι μπορούσε να 
μετακινείται εύκολα και να προσβάλει τους στόχους του. Όμως και των Μανιατών 
οι μετακινήσεις δεν υστερούσαν σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως έγινε 
στη Βέργα που οι υπερασπιστές της έφθασαν σε ένα βράδυ στο Διρό. Οι Μανιά-
τες σκορπισμένοι στα χωριά τους, όταν άκουγαν πυροβολισμούς έτρεχαν σε βοή-
θεια των μαχομένων αδελφών τους και έφερναν σε δύσκολη θέση τους εχθρούς, οι 
οποίοι μπορούσε να αποκλεισθούν και να υποστούν ολοκληρωτική καταστροφή. 
Αν η μάχη του Πολυαράβου ήταν πράγματι τριήμερος, όπως πολλοί λανθασμένα 
ισχυρίζονται, και αν οι Έλληνες έπιαναν τη Δερβέν Φούρκα θα επαναλαμβανόταν 
η καταστροφή στα Δερβενάκια.

Αν η Μάνη είναι αξιοθαύμαστη διότι απέκρουσε τον Ιμπραήμ στο Αλμυρό, το 
Διρό και τον Πολυάραβο, ποιά λέξη θαυμασμού θα της άρμοζε, αφού έπεισε τον 
Αιγυπτιακό στρατό ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στα χώματά της και δεν τόλμησε 
να επιχειρήσει στο μέλλον νέα εισβολή. Οι Αιγύπτιοι έβλεπαν παντού όπου πήγαι-
ναν ότι οι Έλληνες σκορπίζονταν και κρύβονταν στις σπηλιές και στα δάση. Μόνο 
ο Γέρο-Κολοκοτρώνης τολμούσε στις εκστρατείες του Ιμπραήμ να τον ακολουθεί 
για να προσβάλει τις οπισθοφυλακές του, τον εφοδιασμό του και τα ταχυδρομεία 
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του. Όμως στη Μάνη ο αιγυπτιακός στρατός ένιωθε κάτι το διαφορετικό, που τον 
τρόμαζε. Όπου παρουσιαζόταν, αντί να σκορπίζονται οι πολεμιστές, οι Μανιάτες 
και οι Μανιάτισσες βλέποντάς τον στον τόπο τους δεν κιότευαν, αλλά θέριευαν, 
συσπειρώνονταν τριγύρω του και του προκαλούσαν μεγάλη φθορά. Στη Βέργα 
ξεκίνησαν μαχητές και από τη Μέσα Μάνη. Στο Διρό, όποιος από τα γύρω χωριά 
μπορούσε να κρατήσει όπλο, μπήκε στη μάχη με ενθουσ9ασμό. Ακόμη κι από τη 
Βέργα ξεκίνησαν εκατοντάδες για να τιμωρήσουν τη θρασύτητα του εισβολέα. Στον 
Πολυάραβο οι υπερασπιστές τού χωριού τους δεν έμειναν για πολύ μόνοι τους, κι 
όλο έρχονταν κι άλλοι, ώστε ο Ιμπραήμ μάζεψε το στρατό του κι απομακρύνθηκε 
από τα αγιασμένα χώματα της Μάνης. 

Ο Αιγύπτιος στρατάρχης αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ιδέα νέας εισβο-
λής στη Μάνη και έστρεψε την προσπάθειά του στην επέκταση του προσκυνήμα-
τος. Πίστευε πως θα μπορούσε, όπως επιβλήθηκε στη βορειοδυτική Πελοπόννη-
σο, να επεκταθεί το προσκύνημα και στη Μεσσηνία. Στη συνέχεια θα είχε τη δυ-
νατότητα να στραφεί προς την ανατολική πλευρά του Μοριά και να αποκλείσει τα 
κάστρα της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Μονεμβασίας, αφού πλέον θα είχε 
επιβάλει το προσκύνημα σε όλα τα άλλα μέρη. Τελικά, εχοντας τα προσκυνοχάρτια 
των Πελοποννησίων, θα πρόσφερε πλεονεκτήματα στους Μανιάτες για να ειρηνεύ-
σουν και θα έπειθε τον έξω κόσμο ότι η επανάσταση των Ελλήνων τελείωσε.

Η προσπάθειά του όμως να επιβάλει το προσκύνημα και στη Μεσσηνία απέ-
τυχε, γιατί οι κάτοικοί της εύρισκαν εύκολα άσυλο στη Μάνη, όπου ασφάλιζαν τις 
οικογένειές τους και πολεμούσαν στο πλευρό των Μαναιτών. Ακόμη οι Μεσσήνιοι 
κράτησαν ψηλά το λάβαρο της ελευθερίας, όταν τα αιγυπτιακά στρατεύματα άρ-
χισαν να κόβουν και να καίνε τα καρποφόρα δέντρα του τόπου τους, στα οποία 
στήριζαν τη μελλοντική τους επιβίωση. Αυτή όμως η ενέργεια των Αιγυπτίων προ-
κάλεσε την επίσκεψη των τριών Ναυάρχων στο Νεόκατρο, που κατέληξε στη ναυ-
μαχία του κόλπου του Ναβαρίνου. Ήταν αυτή η οποία σήμανε την αρχή του τέλους 
της εκστρατείας του Ιμπραήμ στον Ελλαδικό χώρο. 

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε Κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας κα-
τανόησε τη σπουδαιότητα της αντοχής της Μάνης στις αιγυπτιακές επιδρομές και 
για να αποφύγει νέα εισβολή στον τόπο αυτό, φρόντισε να οργανώσει δίκτυο κατα-
σκοπίας στο Αρμυρό και έστειλε εκεί τον Ιωάννη Γενοβέλη με σχετικές διαταγές, 
ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις του εχθρικού στρατοπέδου2748.

Ο θρίαμβος των Μανιατών που επαναλήφθηκε στο Αλμυρό, το Διρό και τον 
Πολυάραβο ξεχάστηκε γρήγορα, γιατί κανείς από τους νικητές δεν διαφήμισε το 
γεγονός αυτό και για έναν αιώνα τον σκέπαζε η λήθη. Το 1926 έγιναν για πρώτη 
φορά γιορτές, για να τιμηθούν οι νικητές της Βέργας και μόλις τα πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα οι νικηφόρες μάχες των Μανιατών κατά του Ιμπραήμ βρήκαν θέση 
στά σχολικά βιβλία ιστορίας.

2748. Σ ο φ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Το Αλμυρό κέντρο κατασκοπίας το 1828, Ιθώμη, 35-26 (1993)112.
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Η συνέχεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση2749 του Απριλίου του 1826 συνήλθε στην Επίδαυρο, διέκο-
ψε όμως τις εργασίες της και τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου συγκλήθηκε εκ νέου 
στον Πόρο, αλλά δεν υπήρξε προσέλευση πληρεξουσίων. Στις 21 Σεπτεμβρίου 
1826 από το Ναύπλιο έγινε έκκληση του προεδρείου να συνέλθουν οι πληρεξού-
σιοι, οι οποίοι είχαν φανεί αδιάφοροι. Πάλι την πρώτη Νοεμβρίου 1826 η επιτρο-
πή τής συνελεύσεως2750 συνεκάλεσε τους πληρεξούσιους στην Αίγινα, όπου εγκα-
ταστάθηκε και η Διοικητική Επιτροπή. Η σύνοδος της Συνέλευσης2751 έγινε στην 
Ερμιόνη στις 2 Ιανουαρίου 1827, αλλά μέρος των πληρεξουσίων συνήλθαν στην 
Αίγινα.  

Με την έναρξη του νέου έτους, 1827, συγκλήθηκε στην Ερμιόνη και συνέχι-
σε στην Τροιζίνα η Γ΄ Εθνοσυνέλευση (18 Ιανουαρίου – 5 Μαΐου 1827). Σε αυτή 
πήραν μέρος ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης Κ. Ροδίτης-Μαυρομιχά-
λης και ο Χριστόδουλος Καπετανάκης. Από την Ανατολική Μάνη δεν αναφέρεται 
κανένα όνομα σε σχετικούς καταλόγους2752, ενώ στη συνέλευση του 1826 ήταν ο 
Δημήτριος Τσιγκουράκος-Γρηγοράκης και ο Γεώργιος Καλκαντής. Τότε είχαν δι-
αμαρτυρηθεί ως νόμιμα εκλεγέντες ο Δημήτριος Δραγωνάκος-Γρηγοράκης και ο 
Παύλος Στεφανάκος, αλλά η μαρτυρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη θεωρήθηκε 
πλέον αξιόπιστη από τα εκλεκτορικά έγγραφα των αντιπάλων τους και αποκλεί-
στηκαν.

Στις 11 Ιανουαρίου από μια ομάδα εκλεκτόρων2753 αποφασίστηκε να γίνει συνέ-
λευση στο Μπρίκι της Πεντάδας, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε γίνει προηγουμέ-
νως άλλη στον Άγιο Γεώργιο (Λευκή Συκιά) κοντά στον Παρασυρό. Προσκάλεσαν 
στη συνέλευση αυτή τον Καπετάν Γιωργάκη Αντ. Γρηγοράκη και η πρόσκληση εί-
ναι η ακόλουθη:

«Πανευγενέστατος κπ. Γεωργάκη
Ημείς είχομεν απόφασιν ηξεύροντας ότι έχεις ζήλον και πατριωτισμόν διά να σε 

προσκαλέσωμεν παρακαλεστικώς διά να ορίσης εις την πατριωτικήν Συνέλευσιν 
(Λευκή) Συκιά. Πλην έχοντες απόφασιν να κάμωμεν ημείς οι πληρεξούσιοι δευτέραν 

2749. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 245.
2750. «Ε θ ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 6 της 24 Νοεμβρίου 1827, σ. 21. Στις 

28 Δεκεμβρίου έγινε έκκληση της Διοικητικής Επιτροπής για σύγκληση της συνέλευσης, ό.π., αριθ. φ.15 
της 20 Δεκεμβρίου 1826.,

2751. «Ε θ ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 17 της 5 Ιανουαρίου 1827 και αριθ. φ. 
18, της 8 Ιανουαρίου 1827, όπου ο κατάλογος των πληρεξουσίων, όπως και στο φ. αριθ. 27 της 9 Φεβρου-
αρίου 1827, σ. 107-8. Στις 3 Φεβρουαρίου συμμετείχε ο Πετρόμπεης στην ολιγομελή συνέλευση της Αίγι-
νας, αριθ. φ. 28, της 12 Φεβρουαρίου 1827, σ. 110-111. Στις 5 Μαΐου τελείωσε το έργο της η συνέλευση, 
ό.π., αριθ. φ. 45, της 7 Μαΐου 1927, σ. 177,  αφού εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδιστρια για κυβερνήτη, ό.π., 
αριθ. φ. 39 της 9 Απριλίου 1827, σ. 153..

2752. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Κείμενα-Πηγαί της Επαναστάσεως, Αθήναι 1966, τόμ. Α΄, σ. 198,
2753. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, Αθήναι 1976, σ. 261.
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σύναξιν εις το Μοναστήριον του Ιμπρικίου εις Πεντάδα έχοντες την απόλυτον εξουσί-
αν από τον λαόν μας διά να αποφασίσωμεν κάθε ωφέλιμον της πατρίδος μας έργον. 
Διά τούτο με το να έχωμεν αυτήν την απόφασιν όπου εις τις δεκαπέντε του παρόντος 
να ευρεθώμεν όλοι εκεί. Παρακαλείσαι και η πανευγένειά σου παρ’ όλης της πατρίδος 
και επίτηδες εξαποστέλλομεν τον κύριον Θανάση Γκενάκον και τον γενικόν γραμμα-
τέα μας Κ. Μαρτζελάκον, οπού να σε παρακινήσουν διά να ευρεθήτε εις το προσδι-
ορισθέν μέρος και ελπίζομεν ότι δεν θέλει κάμης διαφορετικά, αλλά να υπακούσης 
την πρόσκλησιν της πατρίδος και ο σκοπός μας δεν αποβλέπει εις άλλο ειμή δια την 
ωφέλειαν της κινδυνευούσης πατρίδος μας και περισσότερον δεν σου γράφομεν, αλλά 
μένομεν. 

Τη 11 Ιανουαρίου 1827 εν Σπάρτη
Οι αδελφοί πατριώται και πληρεξούσιοι της Σπάρτης

Ο Λαγίας Μακάριος, Οικονόμος Βαχού (Νικόλαος Παναγιωτουνάκος), 
Παρθένιος ιερομόναχος, Παναγιώτης Ρετζεπέρης, Νικόλαος Μπουκουβαλά-
κος, Παπαδημήτριος Σπανός, Ηλίας Γιαννουκάκης, Παναγιώτης Νικολινάκος, 
Αντώνης Παπαδοθωμάκος.

Ο Γενικός Γραμματεύς: Πανάγος Μαρτζελάκος»

Στις 13 Μαρτίου 1827 έγινε συνέλευση των δημογερόντων της Ανατολικής Μά-
νης και εξέλεξαν ως πληρεξουσίους τον Τζανετάκη Γρηγοράκη και τον καπ. Γεωρ-
γάκη Αντωνάκο-Γρηγοράκη. Στην εκλογή συμμετείχαν οι ακόλουθοι: Ο Καρυουπό-
λεως Κύριλλος, Πρωτοσύγκελλος και επιτροπικός Παρθένιος, Οικονόμος Βαχού, 
Τζώρτζης Γρηγοράκης, Γιωργάκης μπεηζαντές Γρηγοράκης, Πολυχρόνης Χατζά-
κος, Παναγιωτάκης Πετροπουλάκης, Δημητράκης Καλκαντάκης, Δημητράκης 
Καβαλλιεράκης, Ιωάννης του Αντώμπεη Γρηγοράκης, Σαράντος και Πουλημένος 
Γιαννιτζαριάνοι, Γιάννης Παυλάκος, Γεώργης Λιάνης.

Από Β α χ ό: Δημήτριος ιερεύς, Πατρίκιος Κοζομπολάκος, Παναγιωτουνάκος, 
Σαμπάτης Πατρικοβασιλάκος, Παναγιώτης Πατρικουνάκος, Γιάννης Κουτράκος.

Από Λ ά γ ι α: Γερακάρης Μπουγιουκλάκης, Καλογερόγιαννης, Γιάννης Καλα-
μπόκης, Γερακάρης Κωστάκος, Γιάννης Μελάκος, Βασίλης Γεωργόπουλος, Λίας 
Τεκουλάκος.

Από Τρ υ γ ο ν ά: Δήμος ιερεύς από Σκουτάρι, Θεόκλητος Ηγούμενος του Αγίου 
Γεωργίου Λευκησυκιάς.

Από Κ ό τ ρ ω ν α: Τζιγκούριος Σκουτελάκος, Λαμπρινός Τζωρτζάκος, Τζώρτζης 
Τζιγκουράκος. 

Από Ρ ι γ α ν ό χ ω ρ α: Γιαννούζος Δεμέστιχας, Παπα-Παναγιώτης ιερεύς, Μιχά-
λης Αγγελάκος.

Από Κ ο λ ο κ ύ θ ι: Φλομοχώρι: Δημήτριος ιερεύς με τους ενορίτες μου και Δρυ-
αλονυφιάτες υπογραφόμαστε 250 τουφέκια. Χιουμάρα: Σταυριανός Αλεβιζάκης.

Από Τ ζ ε ρ ο β ά: Γερο-Γληγόρης Βασιλάκος. Θανάσης Γκενάκος, Νικολής Κο-
ταράκος, Νικολάκης Βαγακάκος, Βασίλης Πολιτάκος.

Από Ν ε ο χ ώ ρ ι: Πιέρος Τουριλάκος, Γεώργης Μυτζήθρης. 
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Η Γ΄ Εθνική Συνέλευση, στην Τροιζίνα πλέον, στις 2 Απριλίου 1827 αποφάσισε 
την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια2754 ως Κυβερνήτη της Ελλάδος για μια επτα-
ετία. Αυτή ήταν και η πιο σημαντική απόφαση για την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων της Ελλάδος. Με την ίδια απόφαση διορίστηκε τριμελής Αντικυβερνητική 
Επιτροπή, η οποία θα κυβερνούσε, όσο απουσίαζε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Την 
ίδια ημέρα η Εθνοσυνέλευση  διόρισε τον Ριχάρδο Τσέρτς ή Τσωρτς ή Τσούρτς (R. 
Church) «ως Αρχιστράτηγο και Διευθυντήν απασών των κατά ξηράν δυναμεων της 
Ελλάδος». Ενώ στις 27 Μαρτίου είχε διοριστεί ο Λόρδος Κόχραν στόλαρχος. 

Στη συνεδρίαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης2755 της 28ης Απριλίου 1827 προβλήθηκε 
από τους πληρεξουσίους της Μάνης το αίτημα να αντιπροσωπεύονται στη Βουλή και 
οι εννέα επαρχίες της Μάνης. Το αίτημα εγκρίθηκε και ανατέθηκε στη Βουλή να κά-
νει τη σχετική διόρθωση. Αργότερα στη Βουλή που ακολούθησε την εθνοσυνέλευση, 
στη συνεδρίαση της 12 Νοεμβρίου 1827 ο αντιπρόσωπος της Μάνης Χριστόδουλος 
Καπετανάκης και στη συνέχεια ο Ιωάννης Κυρ. Ροδίτης-Μαυρομιχάλης2756 ζήτησαν 
να αναγνωρισθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης στη Βουλή 9 επαρχιών της Μάνης. 
Το αίτημα έγινε αποδεκτό και αναγνωρίστηκαν οι επαρχίες 1) Σταυροπηγίου, 2) Αν-
δρούβιστας (Καρδαμύλη), 3) Ζυγού (Πλάτσας), 4) Μαΐνης (Τσίμοβα-Αρεόπολη), 5) 
Μαλεβρίου, 6) Φωκά, 7) Τρυγονά, 8) Κολοκυνθίου και 9) Λαγίας.

Ανταγωνισμός για το φρούριο της Μονεμβασίας

Η περιοχή της Μονεμβασίας είχε δεχθεί πολλούς Μανιάτες, οι οποίοι ήθελαν 
να εγκατασταθούν και να ιδιοποιηθούν τις τουρκικές περιουσίες. Στις 4 Απριλίου 
1823 είχε λάβει εντολή ο οικονόμος του Βαχού, Νικόλαος Παναγιωτουνάκος2757 και 
εκπρόσωπος της Ανατολικής Μάνης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, να πάει στην Μονεμ-
βασία και στο Έλος για να πείσει τους Μανιάτες να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Στο παρελθόν, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, η επαρχία Μονεμβασίας υπέφερε από τον 
ανταγωνισμό Κυβερνητικών-Ατικυβερνητικών. Ο Χατζή-Στεφανής, τον οποίο έστει-
λε ο Υπουργός των Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος, μετεπήδησε στο στρατόπεδο των 
Αντικυβερνητικών και συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Πετρ. Μαυρομιχάλη αλλά τελικά, 
όταν είδε την πλάστιγγα να γέρνει προς το Κυβερνητικό στρατόπεδο, επανήλθε σ’ αυτό 
με τη μεσολάβηση του Χατζηχρήστου. Είχε όμως διαπράξει διαρπαγές, καταπιέσεις 
και βασανισμούς στους κατοίκους της περιοχής της Μονεμβασίας, που δεν συγκρί-

2754. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 56 της 3 Σεπτεμβρίου 1827, σ. 222. Το 
παρασκήνιο της εκλογής του Ιωάννη Καποδίστρια, παρά τις αντιρρήσεις των Άγγλων, περιγράφει ο Θ . 
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς, Διήγηση κλπ, σσ. 183 και 186 κ.ε.

2755. Α. Ε. Π.,, βιβλ. 3, σ. 512.
2756. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 79, της 23 Νοεμβρίου 1827, σ. 316. 

ΓΑ Κ, Αρχ. Λαδά, Κ 47, φάκ. 15, έγγρ. 067 της 9 Νοεμβρίου 1827.
2757. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Ο Οικονόμος του Βαχού Νικόλαος Παναγιωτουνάκος, Μάνη, χθες, 

σήμερα, αύριο, τεύχ. 19, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σ. 18.
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νονται με όσα συνήθιζαν να κάνουν οι Τούρκοι. Τελικά οι Κυβερνητικοί επικράτησαν, 
επήλθε ησυχία και ο Δημήτριος Φελούρης, που ήταν στο κάστρο της Μονεμβασίας, 
πήρε εντολή να εκστρατεύσει στη Μεσσηνία, όπου προόδευε ο Ιμπραήμ.

Κατά την πρώτη εισβολή του Ιμπραήμ στο νομό Λακωνίας2758, το καλοκαίρι του 
1825, έφθασαν οι Αιγύπτιοι και στην περιοχή της Μονεμβασίας. Στις 6 Σεπτεμβρί-
ου ήταν στους Μολάους και από εκεί εξόρμησαν προς την επαρχία της Μονεμβα-
σίας, την οποία λεηλάτησαν χωρίς να βρουν καμία αντίσταση. Ο Ιμπραήμ όμως 
δεν προσέβαλε το φρούριο και αποχώρησε, ώστε στις 9 του ιδίου επέστρεψε στους 
Μολάους. Τον επόμενο χρόνο, 1826, που εισέβαλε πάλι ο Ιμπραήμ στη Λακωνία 
περιορίστηκε στην προσπάθεια εισβολής στη Μάνη και μετά την αποτυχία του 
επέστρεψε στη Μεσσηνία χωρίς να προχωρήσει προς την επαρχία Μονεμβασίας.   

Παρά το γεγονός ότι το 1826 ο Ιμπραήμ δεν πλησίασε το φρούριο της Μονεμ-
βασίας, οι κάτοικοι υπέφεραν αυτή τη φορά από τους Μανιάτες2759 τους οποίους, 
σε επιστολή τους της 10ης Οκτωβρίου 1826 προς τους κατοίκους των Σπετσών, 
χαρακτήρισαν: «...ως ληστάς και ως ενόχους του απευκταίου τολμήματος των Σπαρ-
τιατών κατά του φρουρίου τούτου...». Προφανώς αναφέρονται στην προσπάθεια 
κατάληψης του φρουρίου από τους Μανιάτες. 

Επί κυβερνήσεως Γεωργίου Κουντουριώτη είχε διορισθεί φρούραρχος ο Ηλίας 
Θερμισιώτης2760 από τις Σπέτσες. Η Διοικητική Επιτροπή ανανέωσε το διορισμό 
του, διότι οι κάτοικοι ήταν ευχαριστημένοι. Στις αρχές Οκτωβρίου 1826 μερικοί 
Μανιάτες μπήκαν στο φρούριο με απάτη και το κυρίευσαν και στο τέλος φυλάκι-
σαν και τον Ηλία Θερμισιώτη. Οι Μανιάτες δεν έλαβαν υπ’ όψη τους τις διαταγές 
της Διοικητικής Επιτροπής, που τους διέταξε να παραδώσουν το φρούριο (θα πρέ-
πει να εννοήσουμε το επάνω κάστρο ή Γουλά μαζί με το κάτω κάστρο της πόλης). 
Μέρος των κατοίκων κάλεσαν το Δημήτριο Κολιόπουλο-Πλαπούτα, οπαδό του Θ. 
Κολοκοτρώνη, να παραλάβει το φρούριο και να ασφαλίσει τον τόπο. Οι Μανιά-
τες2761, που ήταν 17 τον αριθμό, δεν υπάκουσαν στον Κολιόπουλο, κράτησαν την 
ακρόπολη και ήρθε σε βοήθειά τους ο Κωνσταντίνος και ο Ιωάννης-Κατσής Μαυ-
ρομιχάλης, τους οποίους η Εθνοσυνέλευση διέταξε να απομακρυνθούν. Επειδή οι 
Μανιάτες από το φρούριο (Γουλά) πυροβολούσαν κατά της πόλης, ο Πλαπούτας 
δέχθηκε να μείνουν ως φρουρά τόσο οι Μανιάτες, όσο και ισάριθμοι δικοί του 
στρατιώτες. Προς το τέλος Μαρτίου 1827 ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με δόλο 
εξέβαλε τους στρατιώτες τού Πλαπούτα και έμεινε μόνος φρούραρχος της κάτω 
πόλης, άλλωστε ένα μέρος των κατοίκων ήταν με το μέρος του.

2758. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, Πρώτη εισβολή του Ιμπραήμ εις Λακωνίαν, Σεπτέμβριος 1825. Λακωνικαί 
Σπουδαί 3(1977)141-2, Αναδημοσίευση: «Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο», Επιστημονική Βιβλιοθήκη 
Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, βιβλ. αρ. 8, Αθήναι 1999, σ. 254-5

2759. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λαζ. και Γεωργ. Κουντουριώτου, τόμ. Ζ΄, σ. 308.
2760. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Γ ,́ σ. 247.
2761. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., τόμ. Η΄, σ. 78, έγγρ.  86. 
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Για τη οχυρή θέση της Μονεμβασίας υπήρχε διαμάχη μεταξύ των αντιπάλων 
παρατάξεων. Εις το φρούριο, που ήταν επάνω στο βράχο και έρημο κατοίκων, το 
λεγόμενο Γουλά, ήταν 17 Μανιάτες, πιθανώς ο Παναγιώτης Σταρόγιαννης με τον 
Αθανάσιο Γκενάκο2762 ακόμη και μέλη της οικογενείας Φελούρη (Φελουριάνοι). Τα 
γεγονότα είναι συγκεχυμένα με αντιφατικές αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης και 
της Διοικητικής Επιτροπής.

Αναφέρεται σε επιστολή του Παναγιώτη Σταρόγιαννη και του Αθανασίου Γκε-
νάκου, που ήταν φίλοι του Τζανετάκη Γρηγοράκη, ότι προ της 29 Ιανουαρίου 1827 
είχε πάει στη Μονεμβασία «...Ο καπ. Θεοδωρής Ζαχαρόπουλος διά θαλάσσης με 
καμμία εξηνταριά ανθρώπους διά να ανεβή εις τον Γουλά από το μέρος της Παλαιάς 
Μονεμβασίας, και οι Φελουριάνοι εφύλαγαν τον βράχον και του εσκότωσαν έξη αν-
θρώπους και κακήν κακώς ανεχώρησεν...». Προέβλεπαν ότι την ίδια τύχη θα είχε και 
ο Κ. Μαυρομιχάλης, εάν επιχειρούσε κάτι ανάλογο.

Ο Γεώργιος Σταύρου2763, με επιστολή του της 1ης Φεβρουαρίου 1827, ενημέρω-
σε το Γ. Κουντουριώτη ότι ο Δημήτριος Κολιόπουλος εκυρίευσε το φρούριο της 
Μονεμβασίας, δηλαδή την κάτω πόλη και ζητούσε εντολή της Συνέλευσης για να 
φυλάξει το φρούριο αυτό. Πρόσθεσε ακόμη ο Γ. Σταύρου ότι ο Θ. Κολοκοτρώνης 
ενδιαφερόταν να εξουσιάζει όλα τα φρούρια της Πελοποννήσου.

Η Διοικητική Επιτροπή έδωσε εντολή στον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη να πα-
ραλάβει το φρούριο της Μονεμβασίας. Αυτός στις 2 Φεβρουαρίου 1827 πήγε στο 
Μαραθονήσι για να περάσει από εκεί στο φρούριο. Αναφέρεται2764 ότι ο Δ. Κο-
λιόπουλος δεν είχε σκοπό να τον δεχθεί. Στις 5 Φεβρουαρίου2765 πηγαίνοντας στο 
φρούριο ο Κ. Μαυρομιχάλης έδωσε πολλές υποσχέσεις και τους κατάφερε να του 
το παραδώσουν. Τελικά όμως οι Φελουριάνοι2766, που κρατούσαν το Γουλά, δηλαδή 
το επάνω κάστρο, τον έδιωξαν «με καταισχύνην». 

Όταν με εντολή της Εθνοσυνέλευσης πήγε ο Δ. Κολιόπουλος-Πλαπούτας2767 να 
παραλάβει το φρούριο, οι Φελουριάνοι δεν δέχθηκαν να το παραδώσουν. Από τις 
19 Φεβρουαρίου 1827 ο Κολιόπουλος άρχισε την πολιορκία τους, υπολογίζοντας 
ότι είχαν τροφές μόνο για ένα μήνα. Παράλληλα ενημέρωσε την Εθνοσυνέλευση 
ότι ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δεν απομακρύνθηκε και παραμένει πλησίον σε 
ένα χωριό. Έστειλε δε επιστολή στον αδελφό του Ιωάννη-Κατσή να φέρει μια γαλιό-
τα με στρατεύματα για να χτυπήσουν το γεφύρι και αφού το κυριεύσουν, να καταλά-

2762. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η,  Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σ. 262-3.
2763. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λαζ. και Γεωργ. Κουντουριώτου, τόμ. Η΄, σ. 86.
2764. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., τόμ. Η΄, σ. 90.
2765. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, ό.π., σ. 266.
2766. Οι Φελουριάνοι είχαν παλαιές διαφορές με τους Μαυρομιχαλαίους διότι, όταν το 1820 σκότω-

σαν οι πρώτοι τον Γρηγόριο-Τσιγκούριο Γρηγοράκη, τους πολέμησε ο Πετρόμπεης και τους ανάγκασε να 
φύγουν από το χωριό Βάτα, στο οποίο κατοικούσαν και να βρουν άσυλο στην περιοχή της Μονεμβασίας, 
Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η,  Η Μάνη στη Δεύτερη τουρκοκρατία, ό.π., σ. 459.

2767. Α. Μ ά μ ο υ κ α, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, Πειραιεύς 1839, τόμ. ΣΤ΄, σ. 112-4.
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βουν και το Γουλά, οπότε το Εθνικό φρούριο να το κάνει ιδιωτικό. Τελικά ο Κολιό-
πουλος ζήτησε να του στείλουν δύο γαλιότες για να εμποδίσει ενέργεια των Μαυρο-
μιχαλαίων από τη θάλασσα και ακόμη να του στείλουν τρόφιμα και πολεμοφόδια.

Στις 6 Μαρτίου 1827 ο Δ. Κολιόπουλος2768 ανέφερε στην Εθνοσυνέλευση ότι 
στο χωριό Αγγελώνα, που είναι σε μικρή απόσταση από τη Μονεμβασία, βρίσκο-
νταν ο Κ. Μαυρομιχάλης και ο Τζανετάκης Γρηγοράκης και αποφάσισαν να μπει 
στο φρούριο ο Τζανετάκης, για να προσπαθήσει να εξομαλύνει τα πράγματα. Συ-
νεχίζοντας έγραψε: «...εμβαίνοντας λοιπόν και ομιλώντας μετά των καπεταναίων Φε-
λουριάνων, έκαμον συνθήκην, διά να δώσουν δύο αμανάτια (ομήρους) οι Γουλιώται 
εις χείρας του Μαυρομιχάλη, και δύο οι Φελουριάνοι εις τον Τζανετάκην, και να στα-
θώσιν αμφότερα τα μέρη ήσυχα, έως ότου να τελειώσει η Συνέλευσις και συστηθή η 
Διοίκησις, και τότε εις όποιον φρούραρχον ήθελε δοθή η διαταγή να είναι δεκτός· ενώ 
εις αυτήν την ομιλίαν ευρισκόμεθα, αιφνιδίως βλέπομεν δύω γαλιώτας, και εν λαντζό-
νι και ήλθον από το μέρος της παλαιάς Πόρτας διά να αποβιβάσουν τους στρατιώτας 
του Μαυρομιχάλη, και να εισπηδήσουν εις τον Γουλά, απ’ εκείνο το μέρος· ημείς όμως 
έχοντες ωχυρωμένας όλας τας θέσεις ολόγυρα του Γουλά, οι στρατιώται εστάθησαν 
και εκτύπησαν τα καΐκια, και τα έδιωξαν με καταισχύνην, και ούτως εματαιώθη αυτό 
το σχέδιο...». Στη συνέχεια ανέβηκε ο Κ. Μαυρομιχάλης για να πείσει τους «Γου-
λιώτες» να κατεβούν, αλλά δεν τον άφησαν να πάει μέχρι το Γουλά, διότι υπήρχε 
η υποψία ότι δεν θα κατέβαινε από εκεί. Τελικά πήραν τους ομήρους, όπως είχαν 
συμφωνήσει και υποσχέθηκαν ότι θα αναχωρήσουν, αλλά παρέμειναν  στα περιβό-
λια ο Τζανετάκης, ο Κ. Μαυρομιχάλης, ο Κατσής και οι Γιατρακαίοι. Παρότι είχαν 
περάσει τρεις ημέρες δεν έφυγαν, επειδή οι Μανιάτες ήθελαν να κρατήσουν οι ίδιοι 
το φρούριο και να μην το πάρουν οι Πελοποννήσιοι. Ο Δ. Κολιόπουλος είχε κα-
λέσει το Θ. Ζαχαρόπουλο και είχε έρθει με εκατό στρατιώτες. Όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως η πρόσκληση του Θ. Ζαχαρόπουλου πρέπει να έγινε στο τελευταίο 
δεκαήμερο του Ιανουαρίου και η προσπάθειά του είχε αποτύχει.

Στις 7 Μαρτίου 1827 η Εθνοσυνέλευση2769 έγραψε προς τον Δημήτριο Κολιό-
πουλο να φροντίσει μόνος για την εξεύρεση τροφίμων και πολεμοφοδίων καθώς 
και μιας γαλιότας, δηλαδή όλα όσα είχε ζητήσει. Του έστειλε και διαταγές προς τον 
Κ. Μαυρομιχάλη, Δ. Μούρτζινο και λοιπούς Μανιάτες να απομακρυνθούν από το 
φρούριο της Μονεμβασίας.

Αξιοπρόσεκτη υπήρξε η συνετή διαγωγή του Διονυσίου Μούρτζινου2770, ο οποίος 
στις αρχές Φεβρουαρίου 1827 με αλλεπάλληλες επιστολές στο Τζανετάκη Γρηγοράκη 
και τον καπ. Γεωργάκη Αντ. Γρηγοράκη συνιστούσε ένθερμα να αποφύγουν τη ρήξη με 
τους Μαυρομιχαλαίους, αναλογιζόμενος τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει.

2768. Α. Μ ά μ ο υ κ α,  ό.π., τόμ. ΣΤ΄, σ. 112-4.
2769. Α. Μ ά μ ο υ κ α,  ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 138-9.
2770. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Αρχείον Τζωρτζάκη-Γρηγοράκη, ό.π., σσ. 264-6. 
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Από τις 28 Μαρτίου 1827 καθήκοντα φρουράρχου Μονεμβασίας ανέλαβε ο Ιω-
άννης-Κατσής Μαυρομιχάλης2771 και παρέμεινε επί 14 μήνες, μέχρι τις 18 Ιουνίου 
1828, που επισκέφθηκε τη Μονεμβασία ο Ιω. Καποδίστριας. Όπως αναφέρεται 
ελευθέρωσε το κάστρο από τους κατακρατούντες αυτό «κακούργους».

Στις 5 Απριλίου 1827 ο Τζανετάκης Γρηγοράκης2772 με επιστολή του προς το Γε-
ώργιο Κουντουριώτη δήλωσε πίστη και περίμενε τις οδηγίες του.

Ο Δημήτριος Κολιόπουλος-Πλαπούτας2773 με επιστολή του στο Γεώργιο Κου-
ντουριώτη στις 13 Απριλίου έγραψε: «...Μετά την πολυθρύλητον εκείνην απατηλήν 
υπόθεσιν του φρουρίου της Μονεμβασίας, απεφάσισα να απεράσω όπου η εθνική Συ-
νέλευσις, διά να παραστήσω ζωηρότερα τα τρέξαντα εκεί...».

Στις 27 Ιουλίου 1827 ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης2774 από το «Παλαμήδι-
ον Μονεμβασίας», δηλαδή το Γουλά, έγραψε στο Γεώργιο Κουντουριώτη για να του 
δηλώσει φιλία. 

Στις 28 Ιουλίου 1827 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης παραχώρησε το φρούριο 
στην Κυβέρνηση και παραιτήθηκε κάθε χρηματικής αποζημίωσης, για τα έξοδα 
που είχε κάνει η οικογένειά του. Η «Εθνική Εφημερίδα της Ελλάδος2775» επαίνεσε 
τον Πετρόμπεη.

Οι κάτοικοι της Μονεμβασίας2776 με αναφορά τους της 12 Σεπτεμβρίου 1827 
εκφράστηκαν υπέρ του αστυνόμου Γεωργίου Καλκαντή από τη Μάνη, μετά από 
τόσες ταλαιπωρίες που υπέστησαν από τους προηγούμενους φρουράρχους τους.

Οι περιπέτειες της Μονεμβασίας φαίνεται ότι έληξαν οριστικά, όταν στις 18 
Ιουνίου 1828 επισκέφθηκε την πόλη ο Ιωάννης Καποδίστριας2777 και παρέλαβε το 
φρούριο από τον Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη και τους Μανιάτες του. Ο Κυβερ-
νήτης έδωσε στον Κατσή 15.000 γρόσια, για τα έξοδα τα οποία είχε κάνει στη δι-
άρκεια της φρουραρχίας του και αντικατέστησε τη φρουρά με Ψαριανούς υπό τον 
Κωνσταντίνο Κανάρη.

Η Αντικυβερνητική Επιτροπή

Η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας αποτέλεσε τη 
σημαντικότερη απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Οι Άγγλοι και οι αγγλόφρονες της 
ελληνικής πολιτικής σκηνής δεν τον ήθελαν, διότι έπρεπε η ελληνική πολιτική να 

2771. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 79, έγγρ. 089-090 της 5 Ιουλίου 1828 και ΓΑ Κ, Γεν. Φροντ., φάκ. 2, 
έγγρ. 329 της 19 Απριλίου 1828. Ο Κατσής ζητούσε στο τέλος για τα έξοδά του 175.000 γρόσια.

2772. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουργιώτου, τόμ. Η΄, ό.π., 191.
2773. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., τόμ. Η΄, ό.π., 195.
2774. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., τόμ. Η΄, σ. 345.
2775. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 53, της 24 Αυγούστου 1827, σ. 212.
2776. ΓΑ Κ , Υπ. Εσωτ., φάκ. 109, έγγρ. της 12 Σεπτεμβρίου 1827.
2777. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 64.
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είναι συνεχώς προσαρμοσμένη με τις αγγλικές υποδείξεις και τα αγγλικά συμφέ-
ροντα.

Μέχρι να έλθει ο Κυβερνήτης στην Ελλάδα, η διοίκηση της χώρας ανατέθηκε 
σε τριμελή επιτροπή, η οποία ονομάστηκε «Αντικυβερνητική Επιτροπή». Με από-
φαση της Εθνοσυνέλευσης2778 της 5 Απριλίου 1827 ορίστηκαν τα τρία μέλη της 
Αντικυβερνητικής Επιτροπής, την οποία αποτέλεσαν ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
ως εκπρόσωπος της Πελοποννήσου, ο Ιωαννούλης Νάκος για τη Στερεά Ελλάδα 
και ο Μαρκής Μηλαΐτης από μέρους των Νήσων.

Η επιλογή των μελών της Αντικυβερνητικής Επιτροπής έγινε με κριτήριο να 
μην έχουν ανάμιξη στις πολιτικές διαμάχες, αλλά οι προκριθέντες δεν διέθεταν 
ηγετικά προσόντα και δεν μπόρεσαν να διοικήσουν τους στρατιωτικούς. Το Ναύ-
πλιο έγινε τόπος αντιπαραθέσεων μεταξύ αντιπάλων παρατάξεων. 

Η Αντικυβερνητική Επιτροπή2779 στις 15 Απριλίου 1827 πήρε την απόφαση να 
εγκατασταθεί στο νησάκι Πόρο, με πρόφαση: «...διά να εκτελή σπουδαιότερον και 
δραστηριότερον τας εργασίας της κατά το ιερόν χρέος, και την ένθερμον αυτής επιθυ-
μίαν...». Αλλά στις 16 Ιουνίου γύρισε πάλι στο Ναύπλιο2780. Τελικά εγκαταστάθηκε 
στις 17 Αυγούστου στην Αίγινα2781.

Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία2782, Γαλλία και Ρωσία στις 6 Ιουλίου 1827 (24 
Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο) υπέγραψαν πρακτικό, γνωστό ως Συνθήκη του 
Λονδίνου και παρά τις αντιρρήσεις της Αυστρίας και της Πρωσσίας που την ακο-
λουθούσε, απαίτησαν από την Τουρκία και την Ελλάδα να διακοπούν για λόγους 
φιλανθρωπίας οι αιματοχυσίες και να αναγνωρισθεί η Ελλάδα ως φόρου υποτελής 
στην Υψηλή Πύλη. Οι τρεις πρέσβεις των συμμάχων δυνάμεων μέσω των διερμη-
νέων τους επέδωσαν από κοινού διακοίνωση, με την οποία ζητούσαν να γίνει ανα-
κωχή και να μεσολαβήσουν για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Η Τουρκία δεν 
δέχθηκε να συζητήσει το θέμα της ανακωχής, αλλά ετοιμαζόταν για να δώσει το 
τελευταίο χτύπημα στην ελληνική επανάσταση. 

Όταν η Αντικυβερνητική Επιτροπή είχε επιστρέψει για λίγο στο Ναύπλιο, αρ-
χηγός της εκτελεστικής δύναμής της και πολιτάρχης Ναυπλίου ανέλαβε στις 26 
Ιουνίου 1827 ο γνωστός Μανιάτης αγωνιστής Ηλίας Σαλαφατίνος2783. Παράλληλα 

2778. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 57 της 7 Σεπτεμβρίου 1827, σ. 225. Ι. 
Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 87, έγγρ. 4379.

2779. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 47, της 18 Απριλίου 1827, σ. 161.
2780. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 48, της 22 Ιουνίου 1827, σ. 196
2781. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 53, της 24 Αυγούστου 1827, σ. 211.
2782. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 53, της 24 Αυγούστου 1827, σ. 209-10.
2783. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 95, έγγρ. της 26 Ιουνίου 1827. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. αγωνιστών 

(87), φάκ. 51, έγγρ. 5081 της 7 Φεβρουαρίόυ 1828, όπου αναφέρεται: «Η παύσασα αντικυβερνητική επι-
τροπή αμ’ αναδεξαμένη τα διοικητικά χρέη της, εξελέξατο αρχηγόν της εκτελεστικής αυτής δυνάμεως τον 
Ηλίαν Σαλαφατίνον, πολίτην αγαθόν, ενάρετον  και εγνωσμένον διά τας προς την πατρίδα απ’ αρχής του 
ιερού αγώνος εκδουλεύσεις του. Ο πολίτης ούτος, ούσης της Κυβερνήσεως εις Πόρον, έδειξεν εκεί την απαι-
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στις 3 Ιουλίου ο Μιχαλάκης Βαρκλαντής2784, από τον Κάμπο της Αβίας, πήρε δια-
ταγή τού Υπουργείου Εσωτερικών, από το Μπούρτζι, να μεταφέρει τα κατάστιχα 
και τους λογαριασμούς του Εθνικού Ταμείου στον τόπο όπου ήταν η Κυβέρνηση.

Οι Μπουλουκτζήδες του Ηλία Σαλαφατίνου2785 στις 12 Ιουλίου 1827 ζητούσαν 
να πληρωθούν οι μισθοί τους και έκαναν παράπονα ότι τους χορηγούσαν μισή οκά 
ξερή μπομπότα την ημέρα και με αυτή δεν χόρταιναν.

τουμένην προθυμίαν και τιμιότητα εις τα χρέη του, απελθούσης δ’ αυτής μετά της Βουλής εις Ναύπλιον, 
αυτός δεν έλλειψεν από του να εκτελή τας διαταγάς της Διοικήσεως, φροντίζων αδιαλείπτως διά την ησυχίαν 
και την ασφάλειαν των πολιτών αφ’ ότου εξεράγη μέχρις ου ετελείωσεν η εμφύλιος ταραχή εις αυτήν την 
πόλιν. Επομένως όταν η αντικυβερνητική  Επιτροπή και η Βουλή μετέβησαν εις ταύτην την Νήσον (Αίγινα), 
διορισθείς αυτός εις Ναύπλιον πολιτάρχης προσεφέρθη εκεί με τον τιμιότερον τρόπον, και επροφύλαξεν την 
ησυχίαν των πολιτών από πάσαν στρατιωτικήν αταξίαν...». 

2784. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 96, έγγρ. της 3 Ιουλίου 1827.
2785. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 96, έγγρ. της 12 Ιουλίου 1827.

Γεώργιος Πέτρου Μαυρομιχάλης, μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής.
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Τη νύχτα της 28ης προς 29η Ιουνίου 1827 άρχισαν οι εμφύλιες συγκρούσεις στο 
Ναύπλιο2786. Στο Παλαμήδι ήταν εγκατεστημένος ο Θεόδωρος Γρίβας και στο Ιτς 
Καλέ ο Νάσος Φωτομάρας. Φρούραρχος στην πόλη του Ναυπλίου ήταν ο στρα-
τηγός Σταύρος Γρίβας. Ο Φωτομάρας έναντι χρηματικής αμοιβής οδήγησε στο 
Ιτς Καλέ τους Στραταίους και άλλους οπλαρχηγούς και ακολούθησαν 1.500 Ρου-
μελιώτες και Σουλιώτες. Ο Θ. Κολοκοτρώνης με τον Πλαπούτα και το Νικηταρά 
προσπάθησαν να αλώσουν το Παλαμήδι, αλλά απέτυχαν οικτρά. Τα εμφυλιοπολε-
μικά γεγονότα του Ναυπλίου άρχισαν, όταν ομάδα στρατιωτών του Σταύρου Γρίβα 
και του Ιωάννη Στράτου συναντήθηκαν και άρχισαν οι μεταξύ τους πυροβολισμοί, 
που αμέσως διαδόθηκαν σε όλη την έκταση της πόλης και άρχισαν και οι κανονιο-
βολισμοί από τα φρούρια. Η Κυβέρνηση πήγε στο Μπούρτζι και οι πολίτες έπαιρ-
ναν τα πράγματά τους και απομακρύνονταν από το Ναύπλιο.

Η Αντικυβερνητική Επιτροπή δεν μπόρεσε να ηρεμήσει την κατάσταση και κά-
λεσε τον Αρχιστράτηγο R. Church-(Τσερτς) για να την συνδράμει. Μετά από λίγες 
ημέρες έπαυσαν οι πυροβολισμοί, αφού οι νεκροί και τραυματίες έφθασαν τους 
πενήντα. Στις 19 Ιουλίου ο Αρχιστράτηγος διέταξε το Σταύρο Γρίβα να παραδώσει 
τις θέσεις και τις πύλες της πόλης στο Μανιάτη αντιστράτηγο και πολιτάρχη Ναυ-
πλίου Ηλία Σαλαφατίνο και την επομένη να αναχωρήσει από το Ναύπλιο, όπως 
και ο Φωτομάρας.

Ο προσωρινός Διοικητής Ναυπλίου Ανδρέας Καλαμογδάρτης2787, στις 18 Σε-
πτεμβρίου 1827, γνωστοποίησε στο Υπουργείο των Εσωτερικών ότι οι φρούραρχοι 
του Ναυπλίου (Παλαμηδίου και Ιτς Καλέ) υποσχέθηκαν, πως δεν θα παρενοχλή-
σουν ούτε τον Ηλία Σαλαφατίνο, ούτε κανέναν άλλον από τους πολίτες. 

Στα μέσα Οκτωβρίου η κατάσταση στο Ναύπλιο είχε ηρεμήσει. Στις 14 Οκτω-
βρίου 1827 ο Προσωρινός Διοικητής Ανδρέας Καλαμογδάρτης2788 και οι δημογέ-
ροντες της πόλης ανέφεραν στο Υπουργείο των Εσωτερικών: «...Οι κάτοικοι της 
πόλεως ταύτης, μετά την οποίαν υπέφερον καταστροφήν, εκ της αλληλομαχίας των 
φρουρών παρατηρήσαντες τας διατάξεις της Σ. Κυβερνήσεως, διά των οποίων απεκα-
ταστάθησαν φρούραρχοι του Ναυπλίου, ο στρατηγός Θ. Γρίβας και ο στρατηγός Ιω-
άννης Στράτου, ωσαύτως πολιτάρχης ο υπ. Η. Σαλαφατίνος, παρατηρήσαντες δε και 
διά της προκηρύξεως συγκαλέσεις του διορισθέντος διοικητού δι’ ων επροσκαλούντο, 
ενεθαρρύνθησαν αναγκαζόμενοι και διά το δύσκολον της εις άλλα μέρη διατριβής 
των, να επανέλθωσι, και να κατοικήσουν αύθις, εις την οποίαν κατώκουν εισοικισθέ-
ντες με τα πράγματά των εις τα εργαστήριά των...».

Γενικά η θέση της Αντικυβερνητικής Επιτροπής ήταν δύσκολη διότι, εκτός από 
την αναταραχή που επικρατούσε στο εσωτερικό, ήταν και τα προβλήματα που εί-

2786. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 51, της 6 Αυγούστου 1827, σ. 201.
2787. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 106, έγγρ. της 18 Σεπτεμβρίου 1827.
2788. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 109, έγγρ. της 18 Οκτωβρίου 1827.
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χαν προκύψει με τους ξένους. Στις 24 Νοεμβρίου 1827 ο Γάλλος2789 ναύαρχος Δερι-
γνύ ζητούσε να καταβληθούν 160.000 δίστηλα, για την αποζημίωση των όσων γαλ-
λικών πλοίων είχε δημευθεί το φορτίο με απόφαση του Θαλασσίου Δικαστηρίου.

Σε επιστολή της 4ης Οκτωβρίου 1827 του Γρ. Σούτσου προς το Γεώργιο Κου-
ντουριώτη αναφέρεται ότι: «…Ο Κύριος Κόδριγκτων2790 είναι και αυτός τα μέγιστα 
δυσαρεστημένος κατά της Κυβερνήσεως. Εις το τελευταίον προς αυτήν επίσημον έγ-
γραφόν του έλεγεν ότι είχε αποφασίσει μετά του κυρίου Δεριγνύ να διακηρύξωσι την 
Ελλάδα εις κατάστασιν αναρχίας και ότι μόνη η ελπίς του ότι εντός ολίγου έρχεται ο 
Καποδίστριας ανέβαλε την απόφασίν των…». 

Σε άλλη επιστολή από το Νοέμβριο του 1827 προς τον Γ. Κουντουριώτη ανα-
φέρεται: «…Ο Χάμιλτων2791 υπερασπίζεται τα κατασχεθέντα αγγλικά πλοία και, 
κατά διαταγήν του Κόδριγκτων, ηθέλησε να ακυρωθή μία απόφασις του Δικαστη-
ρίου διά την λείαν της γολέτας του κυρίου Βόταση· όθεν η Κυβέρνησις διέταξε την 
απολύτρωσίν της…».

Ο Ιμπραήμ μόνιμη απειλή για τη Μάνη 

Οι Μανιάτες μετά την τριπλή νίκη τους επί του Ιμπραήμ στη Βέργα του Αρ-
μυρού, στο Διρό και στον Πολυάραβο περίμεναν ότι ο Αιγύπτιος στρατάρχης θα 
χτυπήσει πάλι τη Μάνη από ξηρά και θάλασσα και με δυνάμεις ισχυρότερες αυτή 
τη φορά. Η Βέργα ήταν ικανή να αντέξει κάθε προσπάθεια εισβολής του εχθρι-
κού στρατού ξηράς, αλλά τα παράλια της Μάνης με την τεράστια έκτασή τους την 
άφηναν εκτεθειμένη σε αποβατική ενέργεια.

Κάθε προετοιμασία ή κίνηση του Αιγυπτιακού στρατού δημιουργούσε την υπο-
ψία ότι ετοιμάζεται νέα προσβολή της Μάνης. Στις 13 Ιανουαρίου 1827 ο Μαγγιό-
ρος-Πιέρος Γρηγοράκης2792 έγραψε στον Γ. Κουντουριώτη ότι γίνεται ετοιμασία των 
Αιγυπτίων για εισβολή στη Μάνη.

Το καλοκαίρι του 1827 οι πιθανότητες προσπάθειας εισβολής του Ιμπραήμ 
στη Μάνη ήταν μεγάλες. Στις 4 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης2793 από τις 
Κιτριές έγραψε σε αναφορά του προς την Αντικυβερνητική Επιτροπή τα ακόλου-
θα: «Δια της παρούσης μου αναφοράς την ειδοποιώ ότι ταις απερασμέναις έφθασα 
ενταύθα, επειδή και επληροφορήθημεν ότι ο εχθρός μέλλει να καταβή εις τον Μεσ-
σηνιακόν κόλπον και να απεράση εις τα φρούρια. Υποπτευόμενοι λοιπόν μήπως και 
δοκιμάση αιφνιδίως να ορμήση κατά της πατρίδος μας (ώς άλλοτε) προετοιμάσθημεν  
προς αντίκρουσίν του, συγχρόνως δε την προχθές εκατέβη από Τριμπολιτζά με όλον 

2789. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Θ, σ. 79.
2790. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., σ. 29.
2791. Κ ω ν σ τ.  Α. Δ ι α μ α ν τ ή,  ό.π., σ. 23.
2792. Α. Λ ι γ ν ο ύ,  ό.π., τόμ. Η΄, σ. 45-6.
2793. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατηγ. Δ΄, κυτίον 38, έγγρ. της 4 Ιουλίου 1827.
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του το στράτευμα εις την Μεσσηνίαν, όστις κατά το συνηθισμένο ήπλωσε τα στρα-
τεύματά του εις όλα τα χωρία λεηλατώντας και καταφανίζοντας τους δυστυχείς Μεσ-
σηνίους. Έτοιμοι όντες ημείς αμέσως ασηκώσαμεν μερικά υπό την οδηγίαν μας πλοία 
παίρνοντας και αρκετούς στρατιώτας ο ανεψιός μου καπ. Ηλίας Κατζάκος απέρασε 
εις την θέσιν του Αλμυρού, οι δε εχθροί ήλθον απέναντι της θέσεως, οίτινες γνωρί-
σαντες ότι θέλει αφανισθώσιν εάν ήθελε πλησιάσουν εις την θέσιν, έστριψαν εις τα 
οπίσω και πηγαίνουν διευθυνόμενοι εις τα φρούρια.

»Διά τούτο κατά χρέος ειδοποιώ την Σ. Κυβέρνησιν ίνα λάβη τα αναγκαία μέτρα 
να εφοδιάση την πατρίδα μας Σπάρτη από τροφάς και πολεμοφόδια, ήτις στερείται 
μεγάλως.

»Σ. Κυβέρνησις, η Σπάρτη παράλιος ούσα και μη έχουσα δύναμιν θαλάσσης φο-
βάται περισσότερον την θαλάσσιον δύναμιν του εχθρού, από την ξηράν και έχει πά-
ντοτε υποψίαν να μη λάβη κρότον, επειδή ευρίσκονται επέκεινα των τριάκοντα εχθρι-
κών πλοίων εις τα απέναντί μας φρούρια Μοθωκορώνης και Νεοκάστρου...».

Στις 11 Ιουλίου ο Διονύσιος Μούρτζινος2794 από την Καρδαμύλη έγραψε στην 
Κυβέρνηση: «...ήδη δε πληροφορηθέντες παρά τινος επαρχιώτου μου ονόματι Πανα-
γιώτου Λουρετζέα, όστις ήλθεν σήμερον από Μοθώνην με εν Ιονικόν πλοιάριον, ότι ο 
αιχμάλωτος υιός τού Σισίνη κύριος Μιχαήλ, ελεύθερος ων, τον επαρήγγειλε ορκώνο-
ντάς τον να έλθη προς εμέ, να μου ειπή ότι ο σκοπός του Ιμπραήμη είναι αμετάθετος, 
διά να  κτυπήση την Σπάρτην θαλάσσης τε και ξηράς και ότι έφερε μετ’ αυτού και 
οκτώ χιλιάδας Αλβανίτας...». Παρακάτω πρόσθεσε ότι ο Ιμπραήμ: «…το ήμισυ του 
βυζαντινού (τουρκικού) στόλου του εσήκωσε εις τα πανιά, περιφερόμενα έξω του Βε-
νέτικου, το δε άλλο ήμισυ το εβάσταξε εκεί δια να μεταφέρη το στράτευμά του και 
τροφάς εις την Μπούκαν…».

Στην παραπάνω αναφορά προς την Κυβέρνηση ήταν συνημμένη και μια επιστο-
λή της προηγουμένης ημέρας του Αντωνίου Μαυρομιχάλη από το Λιμένι, η οποία 
έγραφε: «...Σήμερον εις τα 10 η ώρα ήλθαν απέξω εις τον λιμένα μας δύο εχθρικά 
πλοία με σημαίας Ελληνικάς και σιμώνοντας ύψωσαν την σημαίαν των και άρχισαν 
τον κανονοβολισμόν ωσαύτως και ημείς ακολουθήσαμεν από την τάπια μας, ώστε 
από μίαν μπαταρίαν το καθένα έριξε και αμέσως ανεχώρησαν τραβίζοντες διά το πέ-
λαγον, διό κατά χρέος σάς ιδεάζομεν τα όσα εδώ συνέβησαν και παρακαλούμεν οπού 
να μας γνωστοποιήσετε ό,τι ηξεύρετε διά τα κινήματα του εχθρού. Ημείς στέκομεν 
άγρυπνοι και όταν η χρεία το καλέσει να τρέξωμεν με τους συνευρεθέντας πατριώτας, 
όπου αρκετοί συνάχθησαν εις τα εδώ και μένομεν».

Στα πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής2795 της 14 Ιουλίου 1827 σημειώνε-
ται: «...Ανεγνώσθη αναφορά του κυρίου Χριστοδούλου Καπετανάκη, ο οποίος λέγει 
ότι ο Ιβραήμης εξεστράτευσε κατά της Σπάρτης διά θαλάσσης και ξηράς, και ότι οι 
ημέτεροι τον αντέκρουσαν· προβάλλει δε να προφθάσουν εκεί ικανά πλοία, διά να 

2794. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατηγ. Δ΄, κυτίον 38, έγγρ. της 11 Ιουλίου 1827.
2795. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 62, της 24 Σεπτεμβρίου 1827, σ. 246.
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κτυπήσουν τον εχθρόν, και να εμψυχώσουν τους ημετέρους. Προβάλλει ακόμη να 
σταλώσι και κανόνια διά τας αναγκαίας θέσεις. Διευθύνθη (η αναφορά του) προς την 
επί των Πολεμικών Γραμματείαν της Επικρατείας».

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2796 έχουμε την ακόλουθη είδηση της 
27 Ιουλίου 1827 από τις Κιτριές: «Χθες περί την πέμπτην ώραν της ημέρας επλη-
σίασεν ο εχθρός διά θαλάσσης ενταύθα με δεκατέσσαρα πολεμικά πλοία, φρεγάτας 
και κορβέττας· βαλθείς δε εις τάξιν μάχης ήρχισε να κανονοβολή την κωμόπολιν και 
τας θέσεις, τας οποίας εκράτουν οι ημέτεροι. Πέντε ώρας κατά συνέχειαν μας επο-
λέμησε, και εις το διάστημα τούτο μας έρριψε επέκεινα των 1.700 κανονίων με σμι-
δράλια. Οι ημέτεροι έδειξαν μεγάλην γεναιότητα και επιμονήν, ώστε υπερασπίσθησαν 
αξίως το επί του ακρωτηρίου κανονοστάσιον και λοιπάς θέσεις και την κωμόπολιν. 
Όλη η ζημία, την οποίαν ελάβομεν, είναι ότι επληγώθησαν τρεις μόνον αξιωματι-
κοί, εν οις και ο γενναίος Σπαρτιάτης Λεωνίδας, διοικητής πολεμικής γολέτας. Οι δε 
εχθροί μηδέν πράξαντες και καταισχυνθέντες ανεχώρησαν με ζημίαν των. Συγχρόνως 
δε έκαμαν και διά ξηράς οι εχθροί καθ’ ημών, αλλ’ απέτυχον, διότι απήντησαν γενναί-
αν αντίστασιν από τους ημετέρους».

Στις 29 Ιουλίου 1827 το Υπουργείο των Ναυτικών2797 έγραψε στους προκρίτους 
των νήσων Ύδρας και Σπετσών να στείλουν καράβια για την προστασία της δυτι-
κής Μάνης από τα εχθρικά πλοία.

ΟΙ Μανιάτες έγραψαν στην Κυβέρνηση ότι στερούνται μπαρούτης και μολύ-
βδου, αλλά η κυβέρνηση ούτε πυρομαχικά είχε, ούτε χρήματα για να ικανοποιή-
σει το αίτημά τους και έγραψε στους Σπετσιώτας να στείλουν τα απαιτούμενα και 
όταν θα έχει χρήματα ή πυρομαχικά θα τα επιστρέψει. Στις 29 Ιουλίου 1827 η επί 
των Ναυτικών Γραμματεία της Επικρατείας (Υπουργείο Ναυτικών) έγραψε στους 
προκρίτους της νήσου Σπετσών τα ακόλουθα2798: «...Ο εχθρός επεχείρησε να εισβά-
λη εις την Σπάρτην διά ξηράς και θαλάσσης με 14 φρεγάτας και κορβέττας, και οι 
Σπαρτιάται αντεστάθησαν με επαινετήν γενναιότητα εις Κυτριάς... η Κυβέρνησις κρί-
νει αναγκαίον να τους προμηθεύση πολεμοφόδια, των οποίων ευρίσκονται εστερημέ-
νοι, και γνωρίζουσα την πατριωτικήν προθυμίαν σας κατά την οποία εδείξατε πάντοτε 
συνδρομήν εις τας πολεμικάς χρείας, σας προσκαλεί να δώσετε χιλίας οκάδας βαρού-
τι και χιλίας πεντακοσίας οκάδας μολύβδου εις τον επί τούτο διωρισμένον παρά της 
Κυβερνήσεως Κ. Δημήτριον Καλκαντήν, όστις είναι επιφορτισμένος να τα μεταφέρη 
εις τους Σπαρτιάτας...».

2796. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 51, της 6 Αυγούστου 1827, σ. 202.
2797. Ε μ μ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Δ ,́  (29 Ιουλίου 1827). Ανάλογο 

έγγραφο προς Γ. Κουντουριώτη από Φρουτζάλα, Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχείον Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τόμ. Η ,́ 
σ. 343.

2798. Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ  Α ν. Χ΄́ Α ν ά ρ γ υ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά, τόμ. Α ,́ Αθήνησι 1861, Αλληλογρα-
φία Αιγαιοπελαγιτών, σ. 1100.
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Στη Βέργα του Αλμυρού υπήρχε πάντοτε φρουρά. Εκτός από τους Καπετανά-
κηδες ήταν εδώ μέλη από όλες τις μεγάλες οικογένειες της Έξω Μάνης του Μούρ-
τζινου, Χρηστέα, Δουράκη, Κυβέλου κ.ά, οι δε Κουμουνδουράκηδες ήταν στην πε-
ριοχή του Κάμπου, έτοιμοι να σπεύσουν σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Κάποιος από 
τους Μαυρομιχαλαίους παρέμενε σε ετοιμότητα στις Κιτριές. 

Στις 29 Αυγούστου ο Διονύσιος Μούρτζινος2799 από την Καρδαμύλη έγραψε στον 
Πετρόμπεη ότι υπήρχε απειλή απόβασης που φόβιζε τους Μανιάτες: «…σας λέγω 
ότι η πατρίς μας κινδυνεύει εάν δεν προλάβετε να ενεργήσετε με οίους τρόπους οίδα-
τε να προβλεφθώμεν το ογληγορώτερον με τα αναγκαία πολεμοφόδια και τροφάς και 
προπάντων να ενεργήσετε να μας προφθάση και η θαλάσσιος δύναμίς μας, διότι αν ο 
εχθρός αποφασίση να μας κτυπήση διά ξηράς και θαλάσσης δεν θέλει δυνηθώμεν να 
του αντιπαραταχθώμεν με όλας μας τας δυνάμεις, επειδή η κάθε επαρχία της Σπάρτης 
είναι βιασμένη να φυλάττη τα παράλιά της, φοβούμενη την διά θαλάσσης απόβασιν 
του εχθρού, διά τούτο προφθάσατέ μας το ογληγορώτερον διά αγάπην Θεού και της 
γλυκητάτης πατρίδος μας, με όσα σας γράφομεν διά να ημπορέσωμεν να διαφεντεύ-
σωμεν το ιερόν έδαφος της πατρίδος μας, το οποίον εστάθη από αιώνας ελεύθερον. 
Ο Αιγυπτιακός στόλος συνίσταται από εκατόν τριάκοντα πλοία του πολέμου και φορ-
τηγά, προσθέτοντας και τα τριάντα πολεμικά εκ του Βυζαντινού (τουρκικού) στόλου, 
δύνασθε να συμπεράνετε με ποίαν δύναμιν έχει να κινήση εναντίον μας…».

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1827 η Αντικυβερνητική Επιτροπή2800 αποφάσισε να στείλει 
τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στη Μάνη, τη Λακεδαίμονα και τη Μονεμβασία για 
να εμψυχώσει τον κόσμο, διότι είχε φθάσει μεγάλη μοίρα του εχθρικού στόλου στα 
Μοθωκόρωνα.

Μανιάτικες διενέξεις

Ο Γιαννιός Καπατανάκης την άνοιξη του 1827 πήρε εντολή από τον Γενικό Αρ-
χηγό των Πελοποννησιακών όπλων Θ. Κολοκοτρώνη2801 να αστυνομεύει από κοι-
νού με τον πρωτεξάδελφό του Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη την περιοχή του 
Αλμυρού, που είχε γίνει καταφύγιο προσφύγων. Η διαταγή έγραφε τα ακόλουθα: 

«Αρ. 103
»Προς τον Γενναίον Κ. Γιαννιόν Κπ.Γ. Καπετανάκην.
»Επειδή ο λαός της Μεσσηνίας συνέρρευσε εις αυτά τα μέρη του Αλμυρού διά τον 

2799. Γ Α Κ, Υπ. Πολ., φάκ. 205, έγγρ. 104 της 29 Αυγούστου 1827. Σε αναφορά του προς το Βου-
λευτικό, ό.π., έγγρ. 105, έγραψε: «…περιττόν νομίζω να σας εκτανθώ περαιτέρω, καθ’ ότι βλέπετε εκ του 
κινδύνου οπού ευρισκόμεθα και αν ήδη δεν λάβωμεν προστασίαν, ας όψωνται οι αίτιοι εξ αιτίας των οποίων 
χάνεται η Σπάρτη και πολλαί χιλιάδες ψυχαί της Πελοποννήσου, αι οποίαι καταφεύγουν διά να ασφαλι-
σθούν εδώ…».

2800. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 103, έγγρ. της 3 Σεπτεμβρίου 1827.
2801. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 161 έγγρ. της 18 Απριλίου 1826. Το πατρώνυμό του Κπ.Γ. 

σημαίνει καπετάν Γεωργίου.
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φόβον του εχθρού και διά να προφυλάττεται από οποιασδήποτε καταχρήσεις ανάγκη 
να είναι μια εκτελεστική δύναμις, ήτις να τας εμποδίζη, διά τούτο διατάζεται η Γενναι-
ότητά σου συνεννοηθείς μετά του Κ. Παναγ. Καπετανάκη να έχετε 100 στρατιώτας και 
να περιφέρεσθε με αυτούς διά να εμποδίζετε κάθε αταξίαν και κατάχρησιν και τούτο 
θέλετε ακολουθεί άχρι δευτέρας διαταγής μου ειδοποιούντες με τα πρακτικά σας.

Τη 18 Απριλίου 1827 Ο Γεν. Αρχ. των Πελ. Όπλων
         Δαμαλά      Θ. Κολοκοτρώνης

Στη Μάνη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Αντικυβερνητικής Επιτρο-
πής, έγιναν πολλές υπερβάσεις πολιτών, οι οποίοι καταπίεζαν ή εκμεταλλεύονταν 
τους γύρω τους. Παράπονα έγιναν για τον Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη2802, ο 
Χριστόδουλος Καπετανάκης2803 διαμαρτυρήθηκε για κλοπή ρούχων του αδελφού 
του, κάτοικοι της Πολιανής καταπίεζαν Μεσσήνιους2804, ο Γιαννιός Καπετανά-
κης2805 καταπίεζε κατοίκους της Αλαγονίας, τέλος ο Αθανασούλης Κουμουνδουρά-
κης2806 είχε συλλάβει και κατακρατούσε Ψαριανό πλοίο. Να σημειωθεί ότι ο Πανα-
γιώτης Γιαννέας Καπετανάκης και ο Γιαννιός Καπετανάκης ασκούσαν αστυνομικά 
καθήκοντα και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς, αν επρόκειτο για υπερβάσεις της 
εξουσίας τους, για αυστηρότητα ή ακόμη για άδικα παράπονα παραβατών.

Σε αναφορά των Δημογερόντων της επαρχίας Μονεμβασίας2807 καταγγέλθηκαν 
οι Φελούρηδες, οι οποίοι εκδιώχθηκαν το 1820 από το Βάτα της ανατολικής Μάνης 
και εγκαταστάθηκαν εκεί. Πρόσθεσαν ακόμη: «...είναι απαραδειγμάτιστα τα όσα 
δεινά δοκιμάζει η επαρχία μας αύτη απ’ αυτούς. Έχτισαν και πύργο στον Αρχάγγελο 
στο κτήμα του μακαρίτου Μητροπολίτου μας Χρυσάνθου (Παγώνη)...».

Τον Αύγουστο του 1827 έγινε προσπάθεια να επέλθει συμφωνία μεταξύ των 
οικογενειών της Μάνης, για να λείψουν τα πάθη που ίσως προήλθαν από την κα-
τάληψη του φρουρίου της Μονεμβασίας από την οικογένεια Μαυρομιχάλη. Το 
Υπουργείο των Εσωτερικών2808 στις 22 Αυγούστου 1827 έστειλε προς τους Μαυ-

2802. ΓΑ Κ, Αντικυβ. Επιτροπή, φάκ. 224, έγγρ. της 30 Απρλίου 1827 και Γεν. Γραμμ., φάκ. 20, έγγρ. 
014 της 22 Φεβρουαρίου 1828.

2803. ΓΑ Κ, Υπ. Δικ., φάκ. 30, έγγρ. της 20 Ιουνίου 1827.
2804. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 96, έγγρ. της 5 Ιουλίου 1827.
2805. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 99, έγγρ. 151 της 1 Αυγούστου 1827, και φάκ. 100, έγγρ. 159 της 13 

Αυγούστου 1827 και φάκ. 102, έγγρ. της 31 Αυγούστου 1827.
2806. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 117, δύο έγγρ. της 13 Δεκεμβρίου 1827 και άλλα έγγραφα φάκ. 118 

της 8, της 20, της 21, της 22 και 23 Δεκεμβρίου 1827. Με το διάταγμα 1430 της 2 Ιανουαρίου 1828: «…οι 
οπλαρχηγοί της Μεσσηνίας και Λακεδαίμονος να συμπράξωσιν εις συλλαβήν και αποστολήν ενταύθα τω 
Αθανασίω Κουμουνδουράκη, συνεννοηθέντες μετά των εν Σπάρτη οπλαρχηγών και προκρίτων δίδοντες 
την όσην δυνατήν επιμέλειαν και βοήθειαν εις τους αυτούς οπλαρχηγούς διά την συλλαβήν του ρηθέ-
ντος». Γ Α Κ, Γεν. Φροντ., φάκ. 1, έγγρ. 001 της 2 Ιανουαρίου 1828.

2807. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 101, έγγρ. της 20 Αυγούστου 1827.
2808. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 101, έγγρ. της 22 Αυγούστου 1827.
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ρομιχαλαίους, το Διονύσιο Μούρτζινο και τους Γιατρακαίους πρωτόκολλα συμβι-
βασμού των οικογενειών αυτών. Μετά από λίγο και ο πρωτοσύγκελλος Γεράσιμος 
Παγώνης2809 παραπονέθηκε ότι οι Φελούρηδες έχουν καταπατήσει το κτήμα του 
στον Αρχάγγελο.

Μετά από λίγες ημέρες, στις 3 Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε από την Αντικυβερ-
νητική Επιτροπή2810 η αποστολή του Πετρόμπεη στη Μάνη, στη Λακεδαίμονα και 
τη Μονεμβασία με πρόφαση να ενθαρρύνει τους κατοίκους.

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Κολοκοτρώνης2811 είχε πάει στην Καρδαμύλη για να πεί-
σει τους Μανιάτες να ενωθούν και να εκστρατεύσουν έξω των συνόρων τους.

Αλλά και με την άφιξη του Κυβερνήτη δεν σταμάτησαν στη Μάνη οι ένοπλες 
αναμετρήσεις. Στις 22 Μαϊου 1828 ο Ιω. Καποδίστριας2812 απευθύνθηκε στους αρ-
χιερείς και σε όλους τους Μανιάτες, για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις 
επικρατούσες εκεί ταραχές και αλληλομαχίες, στις οποίες παρασύρονταν από 
βδελυρά πάθη. Τόνιζε ότι αυτά έπρεπε να παύσουν και οι υπάρχουσες διαφορές να 
εξομαλύνονται με τους νόμους και να αποκατασταθεί η ευταξία και αρμονία. Πρό-
σθετε ακόμη ότι η διαίρεση της Μάνης μεταξύ των νομών Λακωνίας και Μεσσηνί-
ας, που δυσαρέστησε τους Μανιάτες, είναι προσωρινή. 

Οι Αιγύπτιοι εναντίον των Μεσσηνίων

Το καλοκαίρι του 1827 το σχέδιο του Ιμπραήμ να υποτάξει την Πελοπόννησο 
με το προσκύνημα των κατοίκων βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι Μεσσήνιοι ήταν εκεί-
νοι που αντιδρούσαν περισσότερο από τους κατοίκους άλλων περιοχών, διότι εύ-
ρισκαν καταφύγιο στη γειτονική Μάνη. Ο Θ. Κολοκοτρώνης2813, σε αναφορά του 
προς τον Αρχιστράτηγο των κατά ξηράν ελληνικών δυνάμεων Ριχάρδο Τσερτς-
Τσωρτς (R. Church), έγραψε από το Αλμυρό στις 26 Σεπτεμβρίου τα ακόλουθα: 
«...έλαβον γράμμα του Νικηταρά όστις με ειδοποίει το εις Νησίον της Καλαμάτας 
φθάσιμον των εχθρών. Από εκεί ο επί κεφαλής αυτών Κεχαγιάς του Ιμπραΐμη έγρα-
ψε προς τους Μεσσηνίους να υπάγωσι να προσκυνήσωσι, αλλέως θέλει κατακόψει 

2809. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 108, έγγρ. της 7 Οκτωβρίου 1827.
2810. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 103, έγγρ. της 3 Σεπτεμβρίου 1827.
2811. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατηγ. Δ ,́ κυτίο 38, έγγρ. της 26 Σεπτεμβρίου 1827. Αντίγραφο της Γε ν -

ν α δ ε ί ο υ  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς, με στοιχεία Μss 109
2812. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 72, έγγρ. 066 της 22 Μαρτίου 1828. Ο Ιω. Γενοβέλης από το Μυστρά 

ανέφερε ότι όλη η Μάνη ήταν σε αναστάτωση. Υπήρχαν εμφύλιοι πόλεμοι και όπου δεν υπήρχαν επα-
πειλούνταν φόνοι και αρπαγές και δυσπιστία, κανένας δεν εμπιστευόταν τον άλλον. Εναντιώνονται και 
δεν αποδίδουν στους ενοικιαστές των προσόδων το Εθνικό δικαίωμα. Έγραφε ακόμη, ότι ο Μανιάτης, ο 
οποίος δεν γνωρίζει σχεδόν ακόμη τον «συγκοινωνιακόν βίον», θεωρεί πως είναι ο ευαγωγότερος λαός 
της Ελλάδος. Γ Α Κ. Γεν. Γραμμ., φάκ. 73, έγγρ. 075 της 24 Μαΐου 1828.

2813. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ., κατηγ. Δ ,́ κυτίο 38, έγγρ. της 26 Σεπτεμβρίου 1827. Αντίγραφο της Γε ν -
ν α δ ί ο υ  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς με στοιχεία Μss 109.
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όλα τα δενδρικά2814 των κατά την οποίαν έχει διαταγήν. Οι Μεσσήνιοι αποφασισμέ-
νοι να αποθάνωσιν έντιμοι, έκαμαν προς αυτόν ανάλογον του ελληνικού χαρακτήρος 
απάντησιν, της οποίας καθώς και του Κεχαγιά εγκλείω αντίγραφον. Μετά τούτον από 
την χθες έκαμαν αρχήν να πραγματοποιούν οι εχθροί την διαταγήν, και εις μεν την 
Κουτσουκμάνην να κόπτουν, εις δε το μέρος της Καλαμάτας να καίουν από τους ελαι-
ώνας και συκάς. Πράξις την οποίαν κανείς από τους κατακτητάς δεν επεχειρίσθη, αλλ’ 
όλοι εσεβάσθησαν τα δάση των δένδρων ως ιερά. Εκοινοποίησα τούτο δι επίτηδες και 
τον Ναύαρχον των Αγλικών δυνάμεων περιπλέοντα τας θαλάσσας των Μεσσηνιακών 
φρουρίων· και δεν έλειψα μετά των ευρισκομένων εδώ καπεταναίων να δώσω την εί-
δησιν εις όλα τα μέρη της Σπάρτης προσκαλών άπαντας να φθάσωσιν εδώ, διά να 
οχυρωθή αύτη η θέσις και διά να δώσωμεν χρείας δοθείσης βοήθειαν και προς τους 
εν Φρουτζάλα εδικούς μας. Οι Σπαρτιάται δείχνοντες ότι πραγματικώς επείσθησαν εις 
τας παραινέσεις μου άρχισαν να έρχωνται ολοέν. Έφθασαν επί του παρόντος όλοι οι 
Καπετανιάνοι, ο Κουμουντουράκης, και ο Αναστ. Π. Μαυρομιχάλης και ο Μούρτζινος 
και οχυρώθη αύτη η θέσις, ο δε Νικήτας ωχυρώθη άνωθεν του Φρουτζάλα, αλλά πά-
σχει κακώς από την έλλειψιν των αναγκαίων, καθότι και από την δευτέραν εις Κιτριές 
αποστολήν μόνον εκατόν κοιλά γέννημα τω εδόθη...».

Στα απομνημονεύματά του ο Θ. Κολοκοτρώνης2815 μας δίνει σαφέστερες πλη-
ροφορίες για τα γεγονότα της εποχής εκείνης μετά τη άρνηση των Μεσσηνίων να 
προσκυνήσουν: «...Λαβαίνοντας την απόκρισιν ο Κεχαγιάς, της ευθύς έβαλε το έργο 
του φωτιά και τσεκούρι. Και ημείς το κεντήσαμε το στράτευμά του εις πόλεμο, και 
αυτοί δεν εκινίονταν εις πόλεμον, μόνε το έργο τους. Και πάνε τη νύχτα μερικοί Έλλη-
νες και έπιασαν τέσσαιρους Βουλγάρους ζωντανούς και τους εξέτασα και μου είπαν 
την προσταγή να μην κάμουν πόλεμον μόνε να κοιτάξουν την δουλειά. Εγώ τότενες 
επέρασα εις το Αρμυρό και εκεί εσυνομίλησα με τους καπιταναίους και άλλους Μανι-
άταις, να βρούμε ένα καΐκι, να στείλωμε εις τους Ναυάρχους το γράμμα του Ιβραήμι 
και την απόκριση του λαού, οπού ήτον ανοικτά απ’ έξω από την Μεσσηνία, ή όπου 
τους βρουν. Και είχε ο Παναγιώτης Καπετανιάνος Γιαννέας2816 μία Σκαμπαβία και της 

2814. Ο Νικηταράς υπολόγισε το στρατό του Ιμπραήμ σε 12.000 , που είχαν μαζί τους 4.000 τσεκού-
ρια, για να κόψουν τα δέντρα. Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς, αριθ. φ. 67 της 12 Οκτωβρίου 
1827, σ. 266.

2815. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις κλπ, ό.π., σ. 207 κ.ε. Βλέπε ακόμη έγγραφο της εποχής, Ι. Α. 
Μ. Μ π ε ν ά κ η, αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 39, έγγρ. 04117 της 26 Σεπτεμβρίου 1827.

2816. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, Ιστορία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 240. Ο Παναγιώτης 
Γιαννέας-Καπετανάκης ήταν γαμβρός του Αναγνωσταρά και είχε την αναφερομένη σκαμπαβία με πολλά 
κουπιά και ήταν ταχύπλοη. Είχε ορίσει καπετάνιο τον Νικόλαο Κουκούτση και με άδεια της επαρχίας 
Σταυροπηγίου περιφερόταν το πλοίο στο Μεσσηνιακό κόλπο για να εμποδίζει το λαθρεμπόριο τροφίμων, 
που ήταν τότε συνηθισμένο στα Μεσσηνιακά φρούρια, τα οποία ήταν αποκλεισμένα. Κατηγορήθηκε το 
πλοίο για πειρατεία και ακολούθησαν πολλά προβλήματα. Η σκαμπαβία κατασχέθηκε, αλλά ο πλοικτή-
της δεν φυλακίστηκε. Αργότερα έπαψε η δίωξή του με τη μεσολάβηση του Σταυριανού Καπετανάκη, 
που διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους αδελφούς Καποδίστρια. Δ ε σ π.  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, 
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δώκαμε δεκαπέντε τάλλαρα και τα γράμματα και ένα γράμμα μου· και έλεγα· ιδού τι 
κάνει ο εχθρός των Ελλήνων. Και επήγε γυρεύοντας όθεν τους εύρη. Και εγώ ετράβιξα 
και επήγα με τον Μούρτσινο και είπα: τί κάνετε αδέλφια; να πιάσωμεν τον Αρμυρό 
που έχω και χιλίους στρατιώτας Πελοποννησίους· και έτσι εσυνάχθησαν και εκίνη-
σαν, και ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης και άλλοι καπεταναίοι της Μάνης και επήγαν 
εις τον Αρμυρό...

...η μεν Σκαμπαβία έντεσε να ευρή την Γαλλικήν αρμάδα και δίνοντας τα γράμμα-
τα του Ναυάρχου του Γάλλου, έκαμε συνιάλο και εμαζώχθησαν και οι τρεις Ναύαρχοι 
και εδιάβασαν τα γράμαμτα και δεν επίστευσαν, ότι είναι αληθινό εκείνο οπού κάνει 
ο Μπραήμης· γιατί αυτοί του είχαν στείλει πρώτα να παύση τον πόλεμο, πλην εκεί-
νο το σκυλί δεν άκουε και ετήραε την έχθρα, το πάθος οπού είχε εις τους Έλληνας. 
Τότε έκραξαν τον αείμνηστον και μακαρίτην Άμιλτον και μία Φραντσέζικη και Ρού-
σικη φρεγάδα, και ήλθαν εις τ’ Αρμυρό να ιδούν αν τα γραφόμενα ήτον αληθινά. Και 
ήλθαν εις το Αρμυρό και εβγήκαν και ευρήκαν τους καπετανέους που ήτον μεινεμένοι 
εκεί. Από το Αρμυρό έως την Καλαμάτα είναι μιά-μιση ώρα ο τόπος που έκοβαν και 
έκαιαν, και οι καπιτανέοι τους έδειχναν το τι κάνει ο Ιβραήμης. Εμβήκαν σε τρεις φε-
λούκαις οι τρεις κομαντάτιδες και εβγήκαν εις της Καλαμάτας το ποτάμι, που είναι 
από το Αρμυρό ώρα μιά-μιση, και έκραξαν τον Κεχαγιά και του είπαν, να παύση την 
φωτιά και το τσεκούρι, και αυτός τους απεκρίθηκε, η προσταγή μου είναι να καίω 
και να κόβω, από τον ανώτερόν μου.- Διατί η τρεις δυνάμεις του έστειλαν γράμμα να 
κάμη ανακωχή, και αυτός κάνει πράγμα που δεν είναι πράγμα του πολέμου και της 
ανθρωπότητος.- Εγώ δεν το εξεύρω αυτό, την προσταγή του ανωτέρου μου κάνω, και 
οι Ναύαρχοι και ο Ιβραήμης ας κάμουν ό,τι θέλουν· και τότε ανεχώρησαν οι κομαντά-
ντιδες και ευθύς έκαμαν πανιά και επήγαν εις τους Ναυάρχους, και τους ωμολόγησαν 
τι είδαν και τι ήκουσαν από τον Κεχαγιά του Ιβραήμη.». 

Από το στρατόπεδο του Αλμυρού2817 στις 30 Σεπτεμβρίου 1827 απευθύνθηκε 
στο Υπουργείο των Εσωτερικών η ακόλουθη αναφορά, σχετική με τις κινήσεις του 
εχθρού:

«Προς την επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας 
Γραμματείαν της Επικρατείας της Ελλάδος

Οψές διά μέσου Μιστρός ελάβομεν την υπ’ αριθ: 1049: διαταγήν την αποτεινομέ-
νη προς τους Εφόρους της Σπάρτης δι’ ης επιταττόμεθα ίνα αναγγείλωμεν οποιασ-
δήποτε πληροφορίας έχομεν τόσον περί του εχθρού, όσον και περί του στόλου των 

Η δίωξις της πειρατείας και το θαλάσσιον δικαστήριον (Η δίωξις της πειρατείας), Αθήναι 1973, σσ. 38, 
39, 78, 95.  Τ η ς  ι δ ί α ς, ό.π., Το Θαλάσσιον Δικαστήριον, Αθήναι 1973, σσ. 57, 71, 94-98, 127-130, 143. 

2817. ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 107, έγγρ. της 30 Σεπτεμβρίου 1827. Η Επιτροπή Λακεδαίμονος από 
το Μυστρά έγραψε στο ίδιο Υπουργείο στις 28 Σεπτεμβρίου 1827 ότι: «...Ο Κεχαγιάμπεης του Ιμπραήμ 
έχων τρεις ή τέσσαρας χιλιάδας εχθρούς επροχώρησεν εις την Μεσσηνίαν και έως την Καλαμάταν, και 
άρχισε να καίη και να κόπτη όλα τα ελαιόδενδρα ή συκόδενδρα...». ΓΑ Κ, Υπ. Εσωτ., φάκ. 107, έγγρ. της 
28 Σεπτεμβρίου 1827.
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ουδετέρων Δυνάμεων προς πληροφορίαν της Σ: Κυβερνήσεως. Όθεν προς απάντησιν 
αναγγέλομεν τας όσας ειδήσεις έως ώρας έχομεν. Και πρώτον περί του εχθρού.

»Ο εχθρός προ εξ ήδη ημέρας εκινήθη διά ξηράς κατά το μέρος Καλαμάτας και 
εξηπλώθη από Νησίον έως Μελιγαλά και Γιαννιτζάνικα, και την μεν πρώτην ημέραν 
έβαλε φωτίαν εις πολλά μέρη καίων ελαίας και άλλα κάρπιμα δένδρα, τας δε εφεξής 
ημέρας άρχισε να κόπτη και καταπυρπολή εν γένει όλα τα δένδρα αυτών των μερών 
μέχρι της ώρας.

»Ημείς βλέποντες τόσον το κίνημα του εχθρού, όσον και την μεγίστην 
φθοράν εκινήθημεν άπαντες και ήλθομεν ενταύθα εις Αλμυρόν προς αντί-
κρουσιν αυτού, και χθες εδώσαμεν αιτίαν ακροβολισμού, ώστε ο εχθρός οπι-
σθοδρόμησε και αν έλλειπεν η ιππική αυτού ικανή δύναμις ηθέλαμεν διόλου 
τον εξωστρακίση, αλλά μη δυνάμενοι να αντιπαραταχθώμεν εις τον κάμπον, 
αυτός περιφέρεται εις τας πεδιάδας κόπτων δένδρα και καταπυρπολών. Ημείς 
δε μένομεν εις τας θέσεις μας, μ’ όλα ταύτα διετηρήθησαν εκ τούτου πολλά 
δένδρα, υπερασπιζόμενα  παρ’ ημών· και ταύτα μεν περί του εχθρού.

»Περί δε του στόλου των ουδετέρων Δυνάμεων ειδοποιούμεν, ότι  προ δύο 
ήδη ημέρας ευρεθείς ενταύθα ο Γ: Αρχ: της Πελοποννήσου έλαβεν εν γράμμα 
παρά του διερμηνέως του Γαλλικού στόλου, ότι ο Γαλλικός ούτος στόλος ευ-
ρίσκεται εις Ελαφονήσι επιδιορθώνων εν κατάρτιον ενός βασέλου, το οποίον 
εσυντρίφθη, και επιδιορθώσας αυτό θέλει διευθυνθή διά Νεόκαστρον.

»Ο Ιπραχίμης μαθών ότι ο Αρχιστράτηγος της Ελλάδος Κος Τζούρτζ εκστράτευσε 
διά Παλαιάς Πάτρας, και ότι ο Αος Στόλαρχος λόρδ Κόχραν παρέπλεε εις εκείνα τα 
μέρη, έκπλευσε και αυτός με τον στόλον του διά εκεί, έχων και ικανά στρατεύματα, 
πλην έκπλευσε άνευ αδείας των Αγγλικο-Γαλλικών Ναυάρχων.

»Ο Αγγλικός στόλος διευθύνθη διά Ζάκυνθον και Κορυφούς. Ο δε καπ. Άμιλτον 
διευθύνθη διά Μάλταν διά μετακόμισιν τροφών και πολεμοφοδίων διά τον Αγγλικόν 
στόλον, αυτά ταύτα έγραφεν ο Γαλλικός διερμηνεύς.

»Από έτερον καΐκιον πληροφορούμεθα ήδη ο Ιπραχίμης επέστρεψεν  εις Νεόκα-
στρον. Και ταύτα εισί τα μέχρι τούδε τόσον περί των εχθρών, όσον και περί του στό-
λου των ουδετέρων Δυνάμεων. Και πάλιν οποίας πληροφορίας λάβομεν θέλομεν ειδο-
ποιήση την Σ: Κυβέρνησιν. 

»Από της προς την Σ: Κυβέρνησιν αναφοράς μας πληροφορείται η Γραμ-
ματεία αύτη ότι διά να βασταχθή στρατόπεδον, και διά να αντιπαρατάττεται 
εναντίον του εχθρού, έχει χρείαν των αναγκαίων μέσων, δηλαδή: τροφών και 
πολεμοφοδίων, όθεν παρακαλεί την Γραμματείαν ταύτην  όπως φανή συνερ-
γός εις να μας σταλώσιν όσα περισσότερα πολεμοφόδια και τροφαί οικονο-
μηθώσι, και τότε εφοδιασθέντες ικανώς θέλομεν κινηθεί και περαιτέρω προς 
αντίκρουσιν του εχθρού. Αγκαλά και μας εστάλησαν μέρος εξ αυτών, πλην μό-
λις έφθασαν έως ώρας· ειδέ και λείψωσι τότε ακολουθεί λειποταξία των στρα-
τιωτών, και ο εχθρός μένει απεριόριστος και κινείται όπου και όπως θέλει, και 
ενδέχεται απελπισθέντων των δυστυχών κατοίκων της Μεσσηνίας συμβή το 
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απευκταίον (εννοεί προσκύνημα). Προς αποφυγήν λοιπόν τούτων απάντων να 
ομιλήσητε εντόνως διά να μας προφθασθώσιν αι τροφαί και τα πολεμοφόδια.

»Η άνω ρηθείσα διαταγή της Γραμματείας μας εστάλη παρά του στρατηγού Γεωρ-
γάκη Ιατράκου και όχι διά του επίτηδες πεζού ως γράφη και προς πληροφορίαν σας.

  Μένομεν με όλον το προσήκον σέβας.
1827: Σεπτεμβρίου: 30:               Οι ευπειθείς πολίται
    Εκ του Αλμυρού.                    Διονύσιος Μούρτζινος

Παναγιώτης Καπετανάκης
Αντώνιος Μαυρομιχάλης2818

Γαλάνης Κουμουνδουράκης
Παναγιωτάκης Ντουράκης

Χριστόδουλος ΚπΓ Καπετανάκης».

Ο Διονύσιος Μούρτζινος2819 σε επιστολή του από το Αλμυρό της 3ης Οκτωβρίου 
προς τον Νικηταρά έγραψε μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα2820. 

 «...Η φρεγάτα οπού ήλθεν εις ταις Κιτριαίς είναι ο κ. Άμιλτον, όστις έστειλε εδώ 
τον δραγουμάνον του και μας είπεν ότι αύριον εις τας 4 τελειώνει η διορία οπού είχαν 
με τον Ιμπραΐμην ότι, ή να αναχωρήση με όλα του τα πλοία να υπάγη εις την Αίγυ-
πτον ή εις Κωνσταντινούπολιν, ή να διώξη την αρμάδα του μόνον. Και όποιον θέλει ας 
ακολουθήση, ειδέ και από αυτά δεν δεχθή κανένα, θέλει του την καύσουν αφεύκτως. 
Ήλθον και εννέα καράβια Ρωσσικά εις το Νεόκαστρον συνεννοούμενα με τα Αγγλικά 
και Γαλλικά και ευρίσκονται εκεί, διά τούτο μας είπαν να φυλάττομεν την πατρίδα 
καλά, επειδή αν κάμη έφοδον κατ’ αυτής δεν έχουν όρδινον να τους βαρέσουν εις την 
ξηράν, την θάλασσαν όμως του την κόπτουν. Και από τα καράβια μάς είπαν να μην 
υποπτεύωμεν. Επληροφορήθημεν προσέτι ότι ο Ιμπραΐμης έχει απόφασιν να ορμήση 
κατά της πατρίδος μας, και τούτο θέλει να κάμει αύριον ή μεθαύριον, όθεν όταν ιδήτε 
ένα τοιούτον κίνημα να προφθάσετε εδώ διά να συμπολεμήσωμεν μαζί.

Αλμυρόν την 3ην Οκτωβρίου 1827.            Ο αδελφός
                   Διονύσιος Μούρτζινος».

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου

Μια άλλη πληροφορία προς τη Διοίκηση προήλθε από επιστολή των καπετα-
ναίων του Αλμυρού και ανέφερε τα ακόλουθα2821: 

2818. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, ό.π., Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)450.
2819. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β ,́ σ. 253.
2820. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΙΑ ,́ σ. 264.
2821.  Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Κοινότητος Ύδρας, τόμ. ΙΓ ,́ σ. 317-9. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΙΑ ,́ σ. 

287. Λεπτομέρειες βλέπε: Μ α τ θ α ί ο υ Τρ α τ τ ν ε ρ, Περιγραφή της εν Ναυαρίνο Ναυμαχίας και των 
αμέσως προηγουμένων, Βουδαπέστη 1829.
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«Προς το Σεβ. Βουλευτικόν Σώμα και Σεβ. Αντικυβέρνησιν.
Αγγέλλομεν προς την Σεβ. Διοίκησιν ότι χθες προς το εσπέρας ανεχώρησαν εντεύ-

θεν αι δύο φρεγάται, η ρωσική και ο καπετάν Άμιλτον και σήμερον περί τας εννέα 
ώρας της ημέρας2822 ηκούσθη πόλεμος πεισματώδης και αδιάκοπος, ώστε επικρατεί 
μέχρι αυτής της στιγμής, η ώρα εις τας 11.

Ο πόλεμος γίνεται μέσα εις το Νεόκαστρον2823 και μεταξύ του αδιακόπου κονονι-
οβολισμού ηκούσθησαν και δύο κρότοι ανώτεροι των άλλων, και συμπεραίνομεν ότι 
άναψαν μπαρουτοθήκες τινών πλοίων. Όθεν κατά χρέος δι’ επίτηδες πεζού ειδοπιού-
μεν την Σεβ. Διοίκησιν. Και μένομεν.

1827 Οκτωβρίου 8 εν Αλμυρώ.
Οι οπλαρχηγοί της Σπάρτης

Διονύσιος Μούρτζινος, Νικολάκης Χρηστέας, Παναγιώτης Καπετανάκης2824, Αντ. 
Μαυρομιχάλης2825, Γαλάνης Κουμουνδουράκης2826,  Παναγιωτάκης Δουράκης2827.

Από τη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2828 πληροφορούμεθα ότι μετά τη ναυ-
μαχία του Ναβαρίνου, στις 12/24 Οκτωβρίου 1827, ο διοικητής της αγγλικής μοίρας 
αντιστόλαρχος Εδουάρδος Κόδριγκτων, απευθυνόμενος στα πληρώματα των πλοίων 
του, έγραψε σε ημερήσια διαταγή: «...Οι συμμαχούντες αρχηγοί προείπον ότι θέλουν κα-
ταστρέψει τον τουρκοαιγυπτιακόν στόλον, εάν μία μόνη σφαίρα πέση καθ’ οποιασδήποτε 
των τριών σημαιών· και έφερον εις έκβασιν την υπόσχεσίν των καθ’ όλην την έκτασιν διά 
της βοηθείας των γενναίων ανδρών, τους οποίους αισθάνοντο ευχαρίστησιν ότι αδικού-
σαν. Από τον στόλον συνιστάμενον από εξήκοντα πλοία δεν έμειναν ειμή μια φρεγάτα και 
δεκαπέντε μικρότερα πλοία, μη όντα και αυτά επιτήδεια να πλεύσωσι. Τοιαύτη νίκη επό-
μενον ήτο να αγορασθή με θυσίαν ζωής. Ο Αρχηγός2829 λυπείται βαθέως ότι έχασε πολ-
λούς των αρίστων και γενναίων, παρηγορείται δε οπωσούν, ότι απέθανον υπηρετούντες 
την πατρίδα των και αγωνιζόμενοι υπέρ της πασχούσης ανθρωπότητος...». 

Στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος»2830 αναφέρονται ακόμη τα ακόλουθα από 
τα γεγονότα του Αλμυρού: «...Την ημέραν, καθ’ ην συνέβη η εν Νεοκάστρω ναυμα-

2822. Αντιστοιχεί στην τρίτη απογευματινή.
2823. Σ ω τ ή ρ η  τ ο υ  Έ λ λ η ν ο ς, Περιγραφή της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας (μετάφραση από τη 

γερμανική γλώσσα), Πέστη 1829. Θ α ν ά σ η Χ ρ ή σ τ ο υ, ό.π., σ. 426.
2824. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Γερο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης, Λακωνικαί Σπουδαί 8(1986)484 

κ.ε.
2825. Κ. Λ. Κ ο τ σ ώ ν η, ό.π., Αντώνιος Πιέρου Μαυρομιχάλης, Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)450-1.
2826. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Γαλάνης Κουμουνδουράκης, Μεσσηνιακά Χρονικά 3(2003-7)265.
2827. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η οικογένεια Δουράκη της Καστάνιας, Λακωνικαί Σπουδαί16(2002)282.
2828. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 70 της 22 Οκτωβρίου 1827, σ. 278.
2829. Οι απώλειες των συμμάχων ήταν μεγάλες, Άγγλοι: νεκροί 74, τραυματίες 198. Γάλλοι: νεκροί 

43, τραυματίες 141 και Ρώσοι νεκροί 59, τραυματίες 139. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», 
αριθ. φ. 69 της 19 Οκτωβρίου 1827, σ. 275.

2830. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 73 της 2 Νοεμβρίου 1927, σ. 292.
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χία, ο εχθρός με ικανόν ιππικόν και πεζικόν στράτευμα εδοκίμαζε να εφορμήση κατά 
της Σπάρτης, οι δε ημέτεροι οι φυλάττοντες την θέσιν του Αλμυρού, καλώς ωχυρωμέ-
νοι, κατεγίνοντο εις αντίκρουσίν του. Η βοή του συνεχούς κανονοβολισμού δεν άφη-
σεν ούτε εις το εν ούτε εις το άλλο μέρος ν’ αμφιβάλλη περί του γινομένου· όθεν οι 
μεν εχθροί αμέσως οπισθοδρόμησαν, διότι ενώ αυτοί ήθελον κάμει την έφοδον διά ξη-
ράς, επρόσμενον και ναυτικόν, διά να υποστηρίζη τα κινήματά των διά θαλάσσης, το 
οποίον είδον πλέον ματαιωμένον· οι δε ημέτεροι αρχηγοί ανυπόμονοι όντες περί του 
αποβησομένου της ναυμαχίας, και μη αμφιβάλλοντες σχεδόν ότι η νίκη ήθελε είναι 
από το μέρος των Συμμάχων χριστιανών, απεφάσισαν να στείλωσι μίαν γολέτταν εις 
Νεόκαστρον, και δι’ επιστολής των προς τους τρεις ναυάρχους επηύχοντο νίκην. Εις 
την τολμηράν δε ταύτην υπηρεσίαν επρόσφερεν εαυτόν προθύμως ο γενναίος νέος 
Ηλίας Μαυρομιχάλης (Κατσάκος) ο διά την ανδρείαν του επονομασθείς Διομήδης· 
ούτος εμβάς εις Σπαρτιατικήν γολέτταν εισέπλευσε αφόβως εις τον λιμένα του Νεο-
κάστρου, με αναπεπταμένην την Ελληνικήν σημαίαν υποκάτω των εχθρικών κανονο-
στασίων.»

Οι ναύαρχοι έκαμαν την εξής απόκρισιν:
«Προς τους κυρίους καπετάνους Διονύσιον Μούρτζινον, Αντώνιον Μαυρομιχάλην, 

Νικήτα Σταματελόπουλον και λοιπούς.
» Κύ ρ ι ο ι .
»Ελάβαμεν το προς ημάς διευθυνθέν γράμμα σας περί της κατά το Νεόκαστρον 

νίκης. Αύτη η νίκη έγεινε κατά των Τούρκων αρχηγών, την οποίαν επέσυρε κατ’ αυτών 
η απιστία, η ισχυρογνωμοσύνη και η τολμηρά εγχείρισίς των κατά των συμμαχικών 
δυνάμεων.

»Επιθυμούμεν, κύριοι, ώστε η φθορά των θαλασσίων δυνάμεων, αίτινες σας επο-
λιόρκουν, να συμβάλη με τρόπον αποφασιστικόν εις την τύχην της πατρίδος σας, και 
εμπνέουσάν σας πάσαν εμπιστοσύνην εις τας αποφάσεις της θείας προνοίας να σας 
αποκαταστήση επιμελεστέρους εις τα χρέη σας, ομοφωνοτέρους προς αλλήλους και 
τέλος αξίους των μερίμνων και της υπολήψεως των εξευγενισμένων εθνών.

11(23) Οκτωβρίου 1827, εκ του λιμένος του Νεοκάστρου. 
Εδ. Κόδριγκτων, Κ. Άιδην, Δεριγνής».

Κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας

Με το πέρασμα στον καινούριο χρόνο, 1828, άρχισε για την Ελλάδα μια νέα πε-
ρίοδος και φύσηξε άνεμος δημιουργίας. Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας2831 
στις 7 Ιανουαρίου 1828 αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο και στις 11 εγκαταστάθηκε 
στην Αίγινα, όπου ήταν τότε η προσωρινή έδρα της Αντικυβερνητικής Επιτροπής. 
Παντού έγινε δεκτός από το λαό σαν Μεσσίας, μόνο οι Αγγλόφιλοι, δηλαδή οι Κου-

2831. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», έτος Γ΄, αριθ. φ. 3 της 11 Ιανουαρίου 1828, σ. 
10 και αριθ. φ. 4 της 14 Ιανουαρίου 1828, σ. 13.
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Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κυβερνήτης και θεμελιωτής του Ελληνικού κράτους.
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ντουριώτηδες και οι ομόφρονές τους, πολλοί από τους οποίους ήταν αργυρώνητοι, 
άρχισαν από την πρώτη στιγμή να τον αντιπολιτεύονται.

Η Ρούμελη είχε σκύψει το κεφάλι και το δυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, από 
τη Μεθώνη ως την Πάτρα, βρισκόταν ακόμη κάτω από το πέλμα του Ιμπραήμ. Η 
Αργολίδα και η Κορινθία με τα φρούριά τους εξουσιάζονταν από αυτοδιοίκητους 
στρατιωτικούς. Η οικονομική κατάσταση των νησιών ήταν απογοητευτική. Δεν 
υπήρχε κρατική οργάνωση και η διοίκηση ήταν μόνο κατ’ όνομα. Παντού υπήρχε 
φτώχεια και δυστυχία, ιδιαίτερα σε όσους είχαν αναγκασθεί από την παρουσία των 
Αιγυπτίων να ζητήσουν τη σωτηρία τους στην προσφυγιά2832.

Ο Κυβερνήτης2833 βρήκε πραγματικά χάος και άρχισε αμέσως την προσπάθεια 
να βάλει τάξη και να οργανώσει το κράτος. Έλαβε δραστικά μέτρα κατά της πει-
ρατείας, στην οποία είχαν συμμετοχή και οι Μανιάτες. Η Αντικυβερνητική Επιτρο-
πή παραιτήθηκε και ο Ιω. Καποδίστριας αντικατέστησε τη νομοθετική λειτουργία 
της Βουλής με ένα γνωμοδοτικό σώμα, το Πανελλήνιο, στο οποίο συμπεριέλαβε 
και τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στις 20 Μαΐου 1828 ο Κυβερνήτης συνέστησε το 
Προσωρινό Πολεμικό Δικαστήριο, μέλος του οποίου διορίστηκε πάλι ο Πετρόμπε-
ης Μαυρομιχάλης2834.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε την υποψία ότι, αφού ο Ιμπραήμ θα έμενε ανε-
μπόδιστος στις χερσαίες επιχειρήσεις του από τους συμμαχικούς στόλους, θα μπο-
ρούσε κάποια στιγμή να επιτεθεί αιφνίδια στη Μάνη και να εισβάλλει σ’ αυτή. Γι’ 
αυτό έστειλε στο Αλμυρό τον Ιωάννη Γενοβέλη με το πρόσχημα της δίωξης της 
πειρατείας, αλλά ουσιαστικά για να κατασκοπεύει τις κινήσεις του Ιμπραήμ. Υπήρ-
ξε κατά κάποιο τρόπο ο πρώτος κυβερνητικός διοικητής, πριν να αναλάβουν υπη-
ρεσία οι Έκτακτοι Επίτροποι.

Με διάταγμα του Κυβερνήτη2835 της 13ης Απριλίου, με το οποίο η Πελοπόννησος 
διαιρέθηκε σε επτά τμήματα (νομούς), η Μάνη χωρίστηκε σε ανατολική και δυτι-

2832. Το Δεκέμβριο του 1827 ο Ηenry Ρost, ο οποίος έφερε τρόφιμα από την Αμερική και τα μοίρασε 
στους πρόσφυγες, περιέγραψε την εικόνα που παρουσίαζε το Αλμυρό, (A visit to Greece and Constantino-
ple in the year 1827-8, New York 1830, σ. 80): «...Χιλιάδες δυστυχισμένοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τα χω-
ριά και ζούσαν σε σπηλιές και σε σχισμές βράχων, σε κατάσταση ολοκληρωτικής στέρησης, έτοιμοι να πεθάνουν 
από έλλειψη των συνηθέστερων και στοιχειοδέστερων αναγκαίων ειδών για τη ζωή. Κυρίως ήταν πρόσφυγες από 
άλλα μέρη της χώρας, εξόριστοι από τα πατρογονικά τους εδάφη, που είχαν φύγει από τα ερημωμένα χωράφια 
τους και τα καμμένα σπίτια τους και τώρα πάσχιζαν να σώσουν την άθλια και χωρίς ελπίδα ύπαρξή τους, με 
μέσα που η ανθρωπότητα δεν μπορεί να αντικρύζει...». Για τη διανομή τροφίμων από την Αμερική αλλά και τη 
φιλοξενία των προσφύγων από τους Μανιάτες έχουμε και την μαρτυρία της «Γε ν ι κ ή ς  Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς 
τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», έτος Γ΄, αριθ. φ. 9, της 4 Φεβρουαρίου 1828, σ. 40, η οποία γράφει: «...και η προς τους κα-
ταφεύγοντας εις την Σπάρτην Πελοποννησίους μεγαλόψυχος φιλοξενία απέδειξαν αξίους και αληθείς απογόνους 
των παλαιών Σπαρτιατών...». Ο Φωτάκος γράφει για τους πρόσφυγες στα Απομνημονεύματά του, ό.π., σ. 537: 
«...αυτοί εφιλοξενήθησαν πολύ από τους Μανιάτας...».

2833. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 5-6, σσ. 19, 21, 23. 27.
2834. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 37 της 23 Μαΐου 1828, σ. 152.
2835. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 27 της 18 Απριλίου 1828, σ. 111.
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κή. Η μεν ανατολική ανήκε πλέον στο τμήμα Λακωνίας μαζί με τη Μονεμβασία, 
τον Πραστό και το Μυστρά, ενώ η δυτική Μάνη μαζί με τις επαρχίες Νησίου (Μεσ-
σήνης), Καλαμάτας, Ανδρούσης, Εμλακίων, Λεονταρίου και Μικρομάνης αποτέλε-
σαν το τμήμα Κάτω Μεσσηνίας. Μετά από λίγες ημέρες διόρισε Έκτακτο Επίτροπο 
Λακωνίας τον Ιωάννη Γενοβέλη και στο τμήμα Κάτω Μεσσηνίας το Γεώργιο Ψύλ-
λα2836. Η διαίρεση αυτή της Μάνης2837 δυσαρέστησε τους κατοίκους της.

Στις 17 Μαΐου 1828 απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης 
ο Ιω. Γενοβέλης αναφέρθηκε στην άθλια κατάσταση η οποία επικρατούσε, ώστε 
συγγενής να σκοτώνει συγγενή, φίλος το φίλο και συμπολίτης το συμπολίτη. Ακό-
μη συμβούλευε και διέταζε: «...να παύσητε αυτά τα εχθρικά κινήματα και να αγαπη-
θήτε διά να συζήσητε εις το εξής ως συμπολίται και καλοί Έλληνες διά να αποκτήση-
τε την εύνοιαν και αγάπη της εξοχότητός του τού Κυβερνήτου μας...». Βέβαια με τις 
συμβουλές δεν πέτυχε τίποτε.

Στις 19 Μαΐου ο Έκτακτος Επίτροπος Λακωνίας Ιωάννης Γενοβέλης2838 διακή-
ρυξε την απαγόρευση της οπλοφορίας. Παρά τη διαταγή αυτή οι τοπικές συγκρού-
σεις ήταν συνεχείς. Σε αχρονολόγητο έγγραφο2839, απευθυνόμενο στον Κυβερνήτη, 
αναφέρεται ότι σε όλη τη Μάνη γίνονταν εμφύλιες συρράξεις και όπου δεν υπήρ-
χαν συγκρούσεις, επικρατούσε κλίμα δυσπιστίας του ενός προς τον άλλον. 

Στη Λάγια, τα Τσικαλιά και το Νήφι υπήρχαν συγκρούσεις και στις 28 Μαΐου 
έγινε από τον Ιωάννη Γενοβέλη2840 έκκληση στον θεοφύλακτο Επίσκοπο Λαγίας 
Μακάριο και στον Πανοσιότατο Καθηγούμενο κυρ Ιωαννίκιο από το μοναστήρι των 
Πιοντών να συνεργασθούν για να ειρηνεύσουν τα χωριά. Την επομένη ημέρα έστειλε 
γράμμα στη Ριγανόχωρα να μονιάσουν οι Δασκαλιάνοι με τους Μοριάνους. Συγχρό-
νως έγραψε στα χωριά της επαρχίας Κολοκυνθίου Χιμάρα, Λουκάδικα, Φλομοχώρι, 
Κότρωνα, Γωνέα, Ριγανόχωρα και Κάβαλο και έστειλε τον Ιω. Στρατάκο (από την 
επαρχία Κολοκυνθίου) για να τους συμφιλιώσει και με την παραίνεση να μη συνεχι-
στούν: «...τα παλαιά σας πάθη, τας δυστυχίας, τους φόνους, κλοπάς, και αδικίας όσαι 
σας φέρνουν εις αυτήν την αθλίαν κατάστασιν, να φιλιωθήτε και αγαπηθήτε ώστε να 
ζήτε εις το εξής ως αδελφοί, να αγαπά και να βοηθή ο ένας τον άλλον...».

2836. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 28 της 21 Απριλίου 1828, σ. 116.
2837. Ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Τζανετάκης Γρηγοράκης, ο Νικόλαος Χρηστέας και ο Γαλάνης 

Κουμουνδουράκης, ευρισκόμενοι στον Πόρο, διαμαρτυρήθηκαν για τη διαίρεση της Μάνης και εξέφρα-
σαν την ευχή να γίνει στο μέλλον διόρθωση. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 70, έγγρ. 50 της 19 Μαΐου 1828.

2838. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. 11 της 19 Μαΐου 1828 και έγγρ. 
24-25 αχρονολόγητα και έγγρ. 6 της 17 Μαΐου 1828.

2839. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, αχρονολόγητο, τελευταίο στο φά-
κελο.

2840. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, , έγγρ. 17 της 28 Μαΐου 1828 και 
έγγρ. 20, και έγγρ. 19 και 20 της 29 Μαΐου 1828.
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Ο Δ. Δραγωνάκος-Γρηγοράκης2841 κατηγόρησε το Νικόλαο Καρακιτσάκο-Φε-
λούρη και το Σωτήρη Φελούρη για αρπαγές.

Στα μέσα Ιουνίου 1828 ο Κυβερνήτης2842 έκανε περιοδεία σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδος και πρώτα πέρασε από τη Μονεμβασία, στην οποία εγκατέστησε φρούραρ-
χο τον Κ. Κανάρη σε αντικατάσταση του Ιωάννη-Κατσή Μαυρομιχάλη. Στη συνέχεια 
πήγε στη Δυτική Ελλάδα, επισκέφθηκε το Δραγαμέστο (Αστακό) και το στρατόπεδο 
του Church, γύρισε στις 7 Ιουλίου και αποβιβάστηκε στη Μπούκα της Μεσσήνης. 
Την επομένη πέρασε από την κατεστραμμένη και ερημωμένη Καλαμάτα και επισκέ-
φθηκε το Αρμυρό. Από εκεί επέστρεψε στην έδρα του διά ξηράς, για να έχει προσω-
πική αντίληψη της κατάστασης που επικρατούσε στην ύπαιθρο χώρα. 

Στο Αλμυρό τον συνόδευσαν ο Έκτακτος Επίτροπος Κάτω Μεσσηνίας Γεώργι-
ος Ψύλλας2843 και ο στρατηγός Νικήτας Σταματελλόπουλος. Εκεί οι Δημογέροντες 
Σταυροπηγίου2844 του ενεχείρισαν επιστολή, στην οποία ζητούσαν να διασφαλισθούν 
διάφορα έξοδα, όπως της λειτουργίας σχολείου: «...Παραχωρήσατε τον μικρόν πόρον, 
όπου ζητούμεν, ήτοι τον του τελωνείου της Επαρχίας μας, όστις θέλει χρησιμεύσει εις 
απάντησιν των εξόδων του γραφείου και του γραμματέως, του συστηθησομένου Αλλη-
λοδιδακτικού σχολείου και επιδιορθώσεως της μικράς μας εκκλησίας...». Δεν γνωρί-
ζουμε, αν ικανοποιήθηκε το αίτημα της Δημογεροντίας του Αρμυρού. Αλλά το επό-
μενο καλοκαίρι που πέρασε από εκεί ο χαρτογράφος της Γαλλικής Επιστημονικής 
Αποστολής Bory de Saint Vincent2845 είδε ότι λειτουργούσε σχολείο. 

Στις 3 Οκτωβρίου έφθασε ο Κυβερνήτης2846 στο Ναύπλιο και έγινε δεκτός με με-
γάλη χαρά από το λαό, τον κλήρο και τις αρχές που είχαν παραμείνει στο Ναύπλιο.

Η πανώλη

Τα αιγυπτιακά στρατεύματα των Μεσσηνιακών φρουρίων μαστίζονταν από 
κρούσματα πανώλης και υπήρχε ο κίνδυνος να επεκταθεί σε επιδημική μορφή και 
στις ελληνικές επαρχίες. Ακόμη στα τέλη Απριλίου 1828 είχαν αναφερθεί κρού-

2841. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ., Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, , έγγρ. 22 αχρονολόγητο
2842. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 51, της 18 Ιουλίου 1828, σ. 209. 

Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, σ. 276.
2843. Γε ω ρ γ ί ο υ  Ψ ύ λ λ α, Απομνημονεύματα του βίου μου, έκδ. Μνημεία της Ελληνικής Ιστο-

ρίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1974, σ. 147 κ.ε. Ο Γ. Ψύλλας εκφράζεται μεροληπτικά εναντίον 
όσων ήταν φιλικοί προς τον Κυβερνήτη, ιδιαίτερα στέκει ως βρυχόμενος λέων απέναντι στον Νικήτα 
Σταματελλόπουλο, τον Διονύσιο Μούρτζινο κ.ά. Υποστηρίζει τους Μαυρομιχαλαίους, μερικές δε φορές 
απέναντί τους γίνεται γλοιώδης και ακόμη είναι υπέρ του Πιέρου Πατριαρχέα, ο οποίος ήταν εχθρός του 
Διονυσίου Μούρτζινου και βλέπει με καλό μάτι όλους όσοι αποδείχθηκαν εχθροί τού Ιω. Καποδίστρια.

2844. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 90, έγγρ. της 6 Ιουλίου 1828. Δημογέροντες Σταυροπηγίου ήταν ο Χρι-
στόδουλος  Καπετανάκης, ο Μιχαήλ Νικητάκης, ο Κωνσταντίνος Κουτήφαρης και ο Ιωάννης Λογοθέτης.

2845. B o r y  d e  S a i n t  V i n c e n t, Expedition Scientifique de Morea, Section Physique, Paris 
1832, τόμ. 1, σ. 343.

2846. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 73, της 3 Οκτωβρίου 1828, σ. 301.
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σματα πανώλης στην Ύδρα και τις Σπέτσες2847. Η Κυβέρνηση2848 έλαβε τα απαιτού-
μενα μέτρα. Δόθηκαν αμέσως εντολές να ιδρυθούν υγειονομεία σε όλα τα παράλια. 
Με τις οδηγίες συνιστούσαν να καπνίζονται τα γράμματα και να χρησιμοποιούν 
το ξύδι για απολύμανση (τότε ακόμη δεν γνώριζαν για την ύπαρξη μικροβίων ως 
παθογόνων αιτίων της νόσου). Δεν επιτρεπόταν στους κατοίκους των χωριών με 
λιμάνια να επικοινωνούν με τους ναυτικούς υπόπτων πλοίων. Ακόμη όφειλαν στα 
διαβατήρια των πλοίων να σημειώνεται ότι το λιμάνι από το οποίο πέρασε το πλοίο 
ήταν καθαρό ή υπήρχαν κρούσματα μεταδοτικής νόσου.

Ο Έκτακτος Επίτροπος Κάτω Μεσσηνίας, Γεώργιος Ψύλλας2849, ανέφερε στον 
Κυβερνήτη ότι είναι αδύνατον να προφυλαχθούν από τη μετάδοση της πανώλης, 
διότι τα μέτρα προφύλαξης κρίνονταν ανεπαρκή. Υπήρχαν αιχμάλωτοι, οι οποίοι 
δραπέτευαν από τις φυλακές των μεσσηνιακών φρουρίων και επέστρεφαν στους 
δικούς τους ή προσέρχονταν λιποτάκτες από τον εχθρικό στρατό και ήταν δύσκο-
λο να απομονωθούν και να γίνει η απαιτουμένη κάθαρση. Να σημειωθεί ότι κοντά 
στα φρούρια, πάνω σε υψώματα, οι Έλληνες είχαν εγκαταστήσει σκοπιές2850 για να 
παρατηρούν τις κινήσεις των εχθρών, ώστε, όταν αυτοί εκστρατεύουν, να ειδοποι-
ούνται με σήματα ή φανούς οι κάτοικοι, που είχαν γυρίσει στα κτήματά τους, να 
κρύβονται για να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Δόθηκαν εντολές και στις σκοπιές 
να μην επιτρέπουν να περνούν άτομα από μολυσμένες περιοχές. Ακόμη εκφραζό-
ταν ο φόβος ότι η πανώλη μπορούσε να μεταδοθεί από τους Αιγύπτιους στρατι-
ώτες στους προσκυνημένους κατοίκους της Ηλείας, οι οποίοι έρχονταν σε επαφή 
μαζί τους.

Ο Έκτατος Επίτροπος Λακωνίας Ιωάννης Γενοβέλης2851, από τη Λογκάστρα, 
στις 22 Ιουνίου 1828, έστειλε στον Έκτακτο Επίτροπο Αργολίδος έγγραφο, στο 
οποίο αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε για τον περιορισμό της νόσου: «...Η Επι-
τροπεία αφ’ ης ώρας ανεφάνη, και ήκουσε την εις την ξηράν προσβολήν της Πανώ-
λης Νόσου, έλαβε τα δραστήρια περί τούτου μέτρα, διώρισε εις τα παράλια και εις 
τας αναγκαίας θέσεις, πόλεις, και οδούς του τμήματος τας υγειονομικάς φυλακάς, 
τας εφοδίασε με λεπτομερείς οδηγίας και με στρατιωτικήν φρουράν. Διώρισε εις 
Λε<ω>νίδιον (εκτός του Αστυγειονομείου) και άλλους αξίους άνδρας και επερίζωσαν 
όλας τας διόδους, δι ων εισέρχονται έξωθεν εις την πόλιν εκείνην με σώματα φυλά-
κων, και με ένα έφορον Γενικόν, και με χωριστόν σώμα διά να παρατηρεί αυτάς ημέρα 

2847. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 179. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 60, έγγρ. 039 της 29 Απριλίου 
1828.

2848. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 29, της 25 Απριλίου 1828, σ. 121-2 και 
αριθ. φ. 32, της 5 Μαΐου 1828, σ. 131 και 132-3 και αριθ. φ. 34, της 12 Μαΐου 1828, σ. 140-1 και αριθ. φ. 
38 της 26 Μαΐου 1828, σ. 155 και αριθ. φ. 41 της 9 Ιουνίου 1828, σ. 170-1.

2849. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 74, έγγρ. 152 της 27 Μαΐου 1828. Παρεμφερή μέτρα έλαβε και ο Έκτα-
κτος Επίτροπος Λακωνίας Ιω. Γενοβέλης. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 79, έγγρ. της 3 Ιουνίου 1828.

2850. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 45, έγγρ. 070 της 5 Απριλίου 1828.
2851. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 24, έγγρ. 067 της 22 Ιουνίου 1828.
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και νύκτα, και να τας επιτάττη εις την εκπλήρωσιν των χρεών των, διώρισε και ήδη 
γενικήν εφορίαν καθ’ όλον το τμήμα υγειονομικήν, τέλος πάντων έκαμεν ό,τι  ηδύνα-
το, και προς το παρόν δόξα τω αγίω θεώ το Τμήμα τούτο χαίρει υγείαν, και είθε η θεία 
πρόνοια να το διαφυλάξη και εις το εξής...». Επειδή εκείνες τις ημέρες ο Κυβερνήτης 
βρισκόταν σε περιοδεία στη Λακωνία και Μεσσηνία, ο Γενοβέλης έστειλε στο Αλ-
μυρό τα έγγραφα που προορίζονταν για τον Ιω. Καποδίστρια, προκειμένου να του 
τα παραδώσουν, όπου κι αν βρισκόταν.

Τουρκικά γράμματα, τα οποία έγιναν γνωστά στους Έλληνες2852, περιγράφουν 
την «…αθλίαν κατάστασιν του φρουρίου Κορώνης, ότι έως τώρα απέθανον από την 
πανώλην υπέρ τους 700 Τούρκους, ότι πάσαν ημέραν αποθνήσκουν από 12-13 δεν 
έμεινεν ούτε τοπεξής (κανονιέρης) ούτε άνθρωπος να γεμίση τα κανόνια». Οι κάτοι-
κοι της Κορώνης κατέχονταν από το φόβο μήπως επιπέσουν οι Έλληνες και κυρι-
εύσουν το φρούριο.

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου είχαν πάψει να ακούγονται νέα κρούσμα-
τα της πανώλης2853. Τελικά οι Γάλλοι του εκστρατευτικού σώματος, το οποίο διοι-
κούσε ο Μαρχίων Μαιζών και είχε αποβιβασθεί στο Πεταλίδι, αντιμετώπισαν τα 
τελευταία κρούσματα στην περιοχή των Καλαβρύτων2854.

Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως

Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, ίσως επειδή πιέστηκε από την τουρ-
κική κυβέρνηση ή για να μη χάσει μέρος των εσόδων του με την απόσπαση της 
Νέας Ελλάδος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έστειλε μερικούς επισκόπους 
να πείσουν τους Έλληνες να δεχθούν να γίνουν και πάλι ραγιάδες της τουρκιάς2855. 
Πέρασαν οι επίσκοποι και από το Αρμυρό2856, αλλά δεν παρέσυραν κανέναν, αφού 
δεν τους δόθηκε άδεια επικοινωνίας με το λαό.

Η φιλοτουρκική στάση του Πατριαρχείου2857 ήταν γνωστή και από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, διότι δεν θα μπορούσε φανερά να υποστηρίζει την απελευθέ-
ρωση των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Το 1812 ο Πατριάρχης Ιερεμίας, απευ-
θυνόμενος στους Μανιάτες, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του 
Μπέη της Μάνης από το Θεόδωρο Γρηγοράκη, έγραψε τα ακόλουθα: «...Εν από 

2852. Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 183, έγγρ. 70 της 21 Μαΐου 1826.
2853. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 87, έγγρ. 070 της 22 Ιουνίου 1828.
2854. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, Απομνημονεύματα, τόμ. Δ΄, σ. 73.
2855. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 180. Η αποστολή των αρχιερέων κλπ. ήθελε να συγκεντρώ-

σει υπογραφές από τους Έλληνες της Πελοποννήσου ότι υποτάσσονται εις την Πύλη, ώστε οι χριστιανοί 
βασιλείς να πάψουν να ασχολούνται με τα θέματα της Ελλάδος. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 60, έγγρ. 035 
της 30 Απριλίου 1828.

2856. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 68, έγγρ. 7 της 13 Μαΐου 1828, και έγγρ. 6 της 15 Μαΐου 1828.
2857. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Ιστορικαί πηγαί διά την ηγεμονίαν της Μάνης, Πελοποννησιακά 5(1962)66.
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τα πρώτα και κύρια χρέη του Χριστιανισμού είναι και η άκρα υποταγή και ευπείθεια 
προς την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, η οποία ως 
τροφός και ευεργέτις όλων ημών των υποτελών αυτής ραγιάδων φροντίζει αείποτε 
υπέρ της κοινής ησυχίας μας και ανέσεως και επιδαψιλεύει εις όλους μας τα άφθονα 
και βασιλικά αυτής ελέη, διά τούτο και παρά της εκκλησίας μας προσταζόμεθα ρητώς 
να φερώμεθα με κάθε πίστην και σαδακάτι και με κάθε τελείαν υποταγήν «υποταγείτε 
γαρ φυσί πάσα ανθρωπίνη κτήσει διά τον Κύριον, είτε βασιλεί ως υπερέχοντι, είτε ηγε-
μόσιν, ως δι’ αυτού πεμπομένοις». Κύριος γαρ καθιστά βασιλείς επί γης και ουκ έστιν 
εξουσία ειμή παρά θεού...».

Ο Κυβερνήτης2858, για το θέμα της επίσκεψης των Αρχιερέων του Πατριαρχείου 
της Κωνσταντινουπόλεως, απευθυνόμενος στους Εκτάκτους Επιτρόπους, έγρα-
ψε από το Ναύπλιο στις 21 Απριλίου 1828 τα ακόλουθα: «...Η Πόρτα διά σκοπούς 
αφορώντας τα συμφέροντά της εξαποστέλλει εις Ελλάδα Αρχιερείς και τινας εκ των 
αυλικών του Πατριαρχείου... Ανάγκη μεγάλη προς τούτοις να προσέξετε και εις τα κι-
νήματά των είτε πολιτικά, είτε υπό το πρόσχημα της θρησκείας τα οποία ήθελον με-
ταχειρισθεί εις το να εξαπατήσωσι τινάς εκ των απλουστέρων Έλληνας του λαού της 
Ελλάδος, ματαιώνοντες τα ολέθρια ταύτα με την φρόνησίν σας και ικανότητα, πληρο-
φορούντες εν ταυτώ και την Κυβέρνησιν... η ιδία Πατριαρχική εγκύκλιος η οποία δεν 
αφίνει καμμίαν αμφιβολίαν εις τους μέλλοντας ολεθρίους σκοπούς της Πόρτας κατά 
της Ελλάδος, Σας χορηγεί όλην την απαιτουμένην ύλην».

Ακόμη στις οδηγίες του Κυβερνήτη ήταν, ότι σε περίπτωση που οι Αρχιερείς δεν 
θα απευθύνονταν καθόλου στις Διοικητικές αρχές και αυτές θα όφειλαν να αδια-
φορήσουν γι’ αυτούς. Αν όμως έρχονταν σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της 
Διοίκησης, τότε θα έπρεπε να τους διευκολύνουν και να τους δώσουν συνοδεία για 
το δρόμο τους.

Από αναφορά της 23ης Απριλίου 1828 του Αστυνόμου Μεσσηνίας Κωνσταντί-
νου Κυριακού προς τον Κυβερνήτη 2859 πληροφορούμεθα ότι από την Κωνσταντι-
νούπολη ξεκίνησαν διά ξηράς οι Αρχιερείς Χαλκιδώνος και Νικαίας μετά του Με-
γάλου Πρωτοσυγκέλλου του Πατριαρχείου και ερχόμενοι στην τότε Ελλάδα πήραν 
μαζί τους τους αρχιερείς της Λαρίσσης και των Ιωαννίνων και έφθασαν στην Πά-
τρα. Από εκεί με ισχυρή συνοδεία τουρκικού στρατού πέρασαν από τη Γαστούνη 
και έφθασαν στις 22 Απριλίου στη Μεθώνη, για να συναντηθούν με τον Ιμπραήμ. 
Στις 23 Απριλίου πήγαν στη Φρουτζάλα (Θουρία). Εκεί καθυστέρησαν αρκετές 
ημέρες, προφανώς επειδή στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ υπήρχε επιδημία πανώ-
λης και έπρεπε να κάνουν την απαραίτητη καραντίνα. Εκτός αυτού αναφέρθηκε 
η παρουσία τους στην Κυβέρνηση και έπρεπε να πάρουν την έγκρισή της, για να 
τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Οι Αρχιερείς εξέφρασαν φόβους 

2858. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 56, έγγρ. 71 της 21 Απριλίου 1828.
2859. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 57, έγγρ. 57 της 22-23 Απριλίου 1828.
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μήπως η καθυστέρηση αυτή κάνει το Σουλτάνο να υποπτευθεί το ρόλο τους και κα-
κοποιήσει τους χριστιανούς των επαρχιών τους2860.

Ο Ιωάννης Γενοβέλης2861, Έκτακτος Επίτροπος Λακωνίας, ο οποίος τους υπο-
δέχθηκε στη Φρουτζάλα, τους έκανε γνωστό ότι θα πρέπει την αιτία της αποστο-
λής τους, να την αναφέρουν μόνο στον Κυβερνήτη και σε κανέναν άλλον. Αυτό το 
ζήτησαν εγγράφως για να δικαιολογηθούν απέναντι στο Σουλτάνο για τη σιωπή 
τους.

Επόμενος σταθμός των Αρχιερέων του Πατριαρχείου ήταν το Αλμυρό2862, στο 
οποίο έφθασαν στις 12 Μαΐου. Από εκεί ξεκίνησαν για το Μυστρά με τη συνοδεία 
του Ιωάννη Γενοβέλη, με τελικό προορισμό το Άστρος της Κυνουρίας. Την απάντη-
ση στον Πατριάρχη θα έδιδε ο ίδιος ο Κυβερνήτης2863.

Ο Αρχιστράτηγος R. Church στη Δυτική Ελλάδα

Όπως αναφέρθηκε, η Γ΄ Εθνική Συνέλευση εξέλεξε στις 2 Απριλίου 1827 ως Αρ-
χιστράτηγο των Ελληνικών στρατευμάτων τον Άγγλο Ριχάρδο Τσερτς ή Τσωρτς (R. 
Church). Ο νέος Αρχιστράτηγος2864 είχε στόχο να επιδιώξει να εξουσιάζουν οι Έλλη-
νες όσον το δυνατόν περισσότερα εδάφη, ώστε μελλοντικά τα σύνορα της νέας χώ-
ρας να χαραχθούν ευνοϊκότερα για την Ελλάδα. Επειδή στη δυτική Στερεά Ελλάδα 
είχαν επικρατήσει οι Τούρκοι, έπρεπε να γίνει κάποια επέμβαση για την κατάληψη 
της περιοχής εκείνης. Γι’ αυτό ο R. Church2865 συγκέντρωσε 800 άνδρες στη βόρειο-
δυτική Πελοπόννησο και στις 18-19 Νοεμβρίου 1827 από τον όρμο της Αχαΐας Κα-
ραβοστάσι (απέναντι από το Μεσσολόγγι) διαπεραιώθηκε στο Δραγαμέστο (Αστα-
κό) της δυτικής Στερεάς Ελλάδος, όπου και στρατοπέδευσε. Εκεί τον πλαισίωσαν 
και τοπικοί οπλαρχηγοί και άρχισε να επεκτείνει την κυριαρχία του.

Παράλληλα ο αρχηγός της μοίρας των ελληνικών πλοίων του Κορινθιακού κόλ-
που Φ. Α. Άστιγξ2866 στις 15 Δεκεμβρίου 1827 κατέλαβε το Βασιλάδι, το μικρό νησάκι 
κοντά στο Μεσολόγγι και εγκατέστησε εκεί φρουρά. Στη συνέχεια άρχισε η πολιορκία 
του Ανατολικού (Αιτωλικού), η οποία όμως δεν είχε  αποτέλεσμα, όπως αναμενόταν.

Ο R. Church, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στον αγγλικό στρατό των 
Ιονίων Νήσων, γνώριζε από τότε τους Μανιάτες Ηλία Χρυσοσπάθη και Βασίλειο 

2860. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 66, έγγρ. 28 της 12 Μαΐου 1828.
2861. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 58, έγγρ. 54 και της 25 και 27 Απριλίου 1828.
2862. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 68, έγγρ. 7 της 13 Μαΐου 1828, και έγγρ. 6 της 15 Μαΐου 1828.
2863. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 39, της 30 Μαΐου 1828, σ. 162 και αριθ. 

φ. 41 της 9 Ιουνίου 1828, σ. 169.  Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  Απομνημονεύματα, τόμ. Δ΄, σ. 49, (η επιστολή 
του Πατριάρχη στη σελίδα 44).

2864. Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., σ. 250.
2865. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., σ. 144. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  Απομνημονεύματα, τόμ. Γ΄, σ. 456 κ.ε.
2866. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Δ ,́ σ. 145. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ Γ΄, σ. 472.
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Πολιτάκο, Γκενάκο κ.ά., οι οποίοι τον πλαισίωσαν στα νέα του καθήκοντα. Ο Ηλί-
ας Χρυσοσπάθης αρχικά ανέλαβε ως Γενικός Φροντιστής του στρατοπέδου του 
Δραγαμέστου. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1827 ο R. Church απευθύνθηκε στους Μανιάτες 
με τα ακόλουθα2867:

«Προς άπαντας τους φιλογενείς και γενναίους Σπαρτιάτες
Εκ των κατά τον Κορινθιακόν Ισθμόν Στρατοπέδων της 5 Σεπτεμβρίου 1827.
Γνωρίζων τον υπέρ πατρίδος ζήλον και την αξιότητα του υπό την οδηγίαν μου προ-

χρηματίσαντος καπετάν Βασίλη Πολιτάκου, επιθυμώ διά να έχω εις το αρχιστρατη-
γείον εν μικρόν σώμα Σπαρτιατών διά να μένουν μετ’ εμού, έως να λάβω γενικά μέ-
τρα υπέρ των της Σπάρτης δυνάμεων. Αποστέλλω τον ειρημένον καπετάν Βασίλειον 
Πολιτάκον2868 να συνάξη ει δυνατόν εκ της Σπάρτης 500 στρατιώτες εκ των όσων εις 
Σπάρτην ή εκ των γενικών αγώνων της πατρίδος και να τους οδηγήση εις το αρχι-
στρατηγείον, όπου θέλει έχω ο ίδιος την υπέρ αυτών φροντίδα. Τούτο ειδοποιημένοι 
θέλετε συντελέσει το εφ’ υμίν να εκτελέση εν τάχει το δέσιμον (δώσιμον;) τοιαύτην 
υπηρεσίαν ο καπετάν Πολιτάκος, η οποία αποβλέπει το καλόν της πατρίδος και την 
τιμήν της Σπάρτης. Υγιαίνετε και ευτυχείτε.

Ο αρχιστράτηγος
Ρικάρδος Τζώρτζης»

Στις 8 Φεβρουαρίου 1828 ο R. Church2869 έγραψε στον Κυβερνήτη για τον Ηλία 
Χρυσοσπάθη τα ακόλουθα: «...Εξ όλων των αξιωματικών των υπό την οδηγίαν μου 
δεν είναι κανείς πλέον άξιος της εμπιστοσύνης μου ή πιστώτερος εις την υπόθεσιν της 
πατρίδος. Ήδη από πολύν καιρόν τον γνωρίζω, επειδή ήτον υπό την οδηγίαν μου εις 
την δούλευσην της Α. Β. Μ. και πάντοτε ήτον άξιος επαίνου...».

Σε επιστολή του, της 2 Μαρτίου 1828, ο Κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας προς 
τον Αρχιστράτηγο R. Church εκφράζεται με πολύ συμπάθεια για τους Μανιάτες 
και δηλώνει την πρόθεσή του να συμπαρασταθεί σε αυτούς, γράφοντας2870: «...Ελη-
σμόνησα να σας ειπώ ότι πολλά επεθύμουν να ευρίσκεται και εν σώμα Μανιατών εις 
το στράτευμά σας. Της πείνας αποθνήσκοντες οι γενναίοι αυτοί και μη έχοντες άλλο, 
ζώσι εκ της πειρατείας, αλλά και αυτοί μοι φαίνονται εις διακόσμησιν – εις χειραγώ-
γησιν και χρησιμοποίησιν – ευδιάθετοι. Χρήματα πολλά αν σας ζητήσουν μη τους δί-
δετε, αλλά μισθόν υποσχεθήτε τους εκδεδουλευμένον, ήτοι μετά δύο ή τρεις μήνας, 
ως έγινε και διά τους Ρουμελιώτας, και κάμετε να ευχαριστηθούν με τον άρτον, με τας 
μερίδας και τα πολεμοφόδια, κατά την διάλειψιν του σταλησομένου προς υμάς κανο-
νισμού. Προετοιμάσατε λοιπόν και υμείς τα περί Μανιατών και ενεργήσω καγώ...».

2867. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 190, έγγρ. 064 της 5 Σεπτεμβρίου 1827.
2868. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, Λακωνικαί Σπουδαί 19(2010)322.
2869. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 13, έγγρ. 073 της 8 Φεβρουαρίου 1828. Το Α. Β. Μ. σημαίνει: Αυτού 

Βασιλική Μεγαλειότης.
2870. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. 12, σ. 67.
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Δεν πέρασαν πολλές ημέρες και ίσως η οικονομική δυσπραγία του κράτους 
υποχρέωσε τον Ιω. Καποδίστρια2871 να αλλάξει τα προηγούμενα σχέδιά του και να 
χάσει την αισιοδοξία του. Απευθυνόμενος στο Στρατόπεδο της δυτικής Ελλάδος 
στις 10 Μαρτίου έγραψε: «...Εάν οι στρατιώται σας έχουν σήμερον ψωμί, ή χωρίς 
χρεωστείται εις την ολίγην υπόληψίν μου προς τα έξω, ελπίζω δεν θέλουν το στερηθή 
εις το εξής, διότι δεν θέλω αμελήση κανένα μέσον να το προβλέψω, αλλά και διά τού-
το απαιτείται να μη γίνεται κατάχρησις εις την διανομήν των ζωοτροφιών. Το στρατι-
ωτικόν υπέφερε πολύ από τας τοιαύτας καταχρήσεις και η καταστροφή του Μεσολογ-
γίου είναι εν από τα λυπηρότερα αποτελέσματά του.  Η φροντίς μου δεν περιορίζεται 
μόνον εις την πρόβλεψιν των ζωοτροφιών επιθυμώ να κάμω περισσότερον, δηλαδή να 
εξασφαλίσω το σιτηρέσιον και τον μισθόν των στρατιωτών, αξιωματικών και αρχη-
γών, αλλά διά να το φθάσω εις αυτόν τον μεγάλον σκοπόν απαιτώ από σας δύο τινά· 
ολίγον καιρόν και μεγάλην ακρίβειαν εις το μέτρημα των στρατιωτών...»

Επειδή ο αριθμός των μερίδων ψωμιού, που έπαιρναν οι αρχηγοί των στρατι-
ωτικών σωμάτων, ήταν συνήθως υπερδιπλάσιος του αριθμού των στρατιωτών, ο 
Κυβερνήτης2872 έγραψε στον R. Church τα ακόλουθα: «...Οι βασιλείς μάς δανείζουν 
χρήματα, αλλά θέλουσι να ξεύρωσι και πού τα δαπανώμεν, ώστε να είναι βέβαιοι ότι 
αν τα βοηθήματά των δεν πάσχουσιν ό,τι έπαθον και τα περίφημα δάνεια του Λονδί-
νου. Διά τούτο, αν έλειπεν η προς εμέ αγαθή των υπόληψις, ξένοι πράκτορες ήθελον 
επιθεωρήσει και το αυτόθι στρατόπεδον, ως και το της ανατολικής Ελλάδος, κατά τον 
καιρό της μισθοδοσίας του στρατού. Εκ τούτου εννοείται οποία ευθύνη εφ’ ημάς...». 

Πιθανώς να οδήγησαν τον Κυβερνήτη στις αποφάσεις του εκτός των οικονο-
μικών και άλλοι λόγοι. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης2873 έγραψε ότι ο R. Church και 
όσοι ήταν μαζί του, είχαν προκαλέσει την οργή του Ιωάννη Καποδίστρια και ο Νι-
κόλαος Κασομούλης2874, ηπιότερος στους χαρακτηρισμούς του, σημείωσε ότι ο Κυ-
βερνήτης παραμέλησε τον R. Church.

Στο στρατόπεδο της δυτικής Ελλάδος προσήλθε στις αρχές Απριλίου ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης με ένα πλοίο (γολέτα) για να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του. Ο Γιαννάκος Ράγκος2875 έγραψε από το Κρυονέρι στον αδελφό του Πάνο ότι 
ο Κωνστ. Μαυρομιχάλης με το πλοίο του κατ’ επανάληψη τους μετέφερε πολεμο-

2871. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 30, έγγρ. 016 της 10 Μαρτίου 1828. Στις 25 Απριλίου 1828 απευθυνό-
μενος ο Κυβερνήτης στο Γενικό Φροντιστήριο, έγραψε: «...μόλις ευκολυνθή δεν θέλει λείψει να επαρκέση 
καθ’ όσον δυνηθή, καθώς και δεν παύει εξοικονομούσα όπως ημπορή τας συναλλαγματικάς εκείνου του 
στρατοπέδου, αι οποίαι παρρησιάζονται εις την Κυβέρνησιν συχνότατα, και απορροφώσιν από τα μικρά του 
ταμείου εισοδήματα...». ΓΑ Κ, Γεν. Φροντιστήριον, φάκ. 3, έγγρ. 373 της 25 Απριλίου 1828.

2872. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 64.
2873. Ιω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , Απομνημονεύματα, έκδ. «Ιστορική έρευνα», ό.π., σ. 253.
2874. Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, Απομνημονεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, έκδ. 

Χ. Κοσμαδάκη, τόμ. Γ΄, σ. 44. 
2875. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 56, έγγρ.110 της 21 Απριλίου 1828. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 62, έγγρ. 

085 της 29 Απριλίου 1828.
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φόδια και τρόφιμα, όταν βρίσκονταν στην πολιορκία του Ανατολικού (Αιτωλικού). 
Αργότερα όμως κατηγορήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης ότι το πλοίο εκείνο 
ήταν προϊόν πειρατείας.

Στο πολεμικό μέτωπο της δυτικής Ελλάδος με συνδυασμένη επίθεση από τη στε-
ριά και τη θάλασσα προσπάθησαν οι Έλληνες από τις 9 έως τις 13 Απριλίου να κα-
ταλάβουν το Ανατολικό (Αιτωλικό), αλλά στην επιχείρησή τους αυτή απέτυχαν και 
ο Φ. Α. Άστιγξ2876 τραυματίστηκε. Το τραύμα του θεωρήθηκε ελαφρό, αλλά τον οδή-
γησε στο θάνατο. Μεταξύ των αγωνισθέντων αναφέρεται και το όνομα του Ιωάννη 
Κατσανού2877 (αδελφού του Ηλία Σαλαφατίνου) με μικρό σώμα από Μανιάτες.

Σε αναφορά τού Αρχιστρατήγου R. Church2878 προς τον Κυβερνήτη της 16 
Απριλίου σημειώνεται ότι, για τη διακοπή της επικοινωνίας των τουρκοκρατού-
μενων περιοχών με το Μεσολόγγι, παρατάχθηκαν τα ελληνικά σώματα του στρα-
τηγού Βλαχόπουλου, του Ηλία Χρυσοσπάθη, του Ευμορφόπουλου, του Φωκά κ.ά. 
πρόσθεσε: «...Οι τούρκοι του Αγίου Αθανασίου ώρμησαν κατά των ημετέρων κατά 
μέτωπον· απετάχθησαν όμως κακήν κακώς με μίαν σημαντικήν ζημίαν των, οι ρη-
θέντες αρχηγοί έκαμον αρίστως τα χρέη των. Ο στρατηγός Κ. Μαυρομιχάλης, όστις 
δεν αφήνει καμμίαν ευκαιρίαν διά να μάχεται υπέρ της πατρίδος του... Ο στρατηγός 
Μαυρομιχάλης εδέχθη εν ελαφρόν κτύπημα από σφαίρα τυφεκίου εις τον μηρόν...». 

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είχαν στόχο να διακοπεί η επικοινωνία τού Ανατολικού 
με τον Καρβασαρά (Αμφιλοχία) και να περιοριστεί η εδαφική έκταση που έλεγχαν οι 
Τούρκοι. Μεταξύ των διακριθέντων οπλαρχηγών συμπεριλαμβάνεται και ο Ηλίας Χρυ-
σοσπάθης2879, ο οποίος είχε ήδη εγκαταλείψει τη θέση τού Γενικού Φροντιστού του 
στρατοπέδου και είχε αναλάβει τη διοίκηση του Μανιάτικου σώματος2880.

Την πρώτη Μαΐου 1828 ο Αρχιστράτηγος R. Church2881 απευθύνθηκε στους κα-
τοίκους της Δυτικής Ελλάδος και τους έγραψε: «...Πέμπω σήμερον τον άξιο και γεν-

2876. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 37, της 23 Μαΐου 1828, σ. 154 και αριθ. 
φ. 39 της 30 Μαΐου 1828, σ. 161 και αριθ. φ. 44 της 30 Ιουνίου 1828, σ. 181.  Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., 
τόμ. Δ΄, τεύχ. Α΄, σ. 5.

2877. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 26, έγγρ. 213, της 30 Μαΐου 1828.
2878. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 54, έγγρ. 083 της 16 Απριλίου 1828.
2879. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», αριθ. φ. 30, της 20 Απριλίου 1828, σ. 124 και 

αριθ. φ. 31, της 2 Μαΐου 1828, σ. 128 και αριθ. φ. 39, της 30 Μαΐου 1828, σ, 161. Δ . Ε υ μ ο ρ φ ο π ο ύ -
λ ο υ, Απομνημονεύματα, Επιμ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, τόμ. 20, σ. 21-2. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ,  ό.π., τόμ. Δ΄, 
σ. 3-4. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η,  ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 174-5.

2880. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα όλων των Μανιατών που είχαν λάβει μέρος στην εκστρατεία της Δυτικής 
Ελλάδος, εκτός από την ηγεσία και ορισμένους που το ανέφεραν στις υπηρεσίες τους, για να πάρουν το Αριστείο 
του αγώνα και είναι: Ηλίας Χρυσοσπάθης από το Κοτρώνι της Πλάτσας, Βασίλειος Πολιτάκος, Ιωάννης Βασ. 
Πολιτάκος από Τσεροβά, Νικόλαος Γκενάκος από Τσεροβά, Ιωάννης Κατσανός από Καρέα, Γεώργιος Δια-
μαντάκος από Καρβελά, Γρηγόριος Διαμαντάκος από Τσεροβά. Αντώνιος Κουτράκος από Καρβελά, Πιέρος 
Μπουτιέρος από Κελεφά, Δημήτριος Πατρικαράκος από Βαχό, Δημήτριος Πουλημενάκος από Κρύο Νερό.

2881. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 77, έγγρ. 139 της 1 Μαΐου 1828. Βλέπε έγγραφα παρεμφερή αριθ. 
136-141.
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ναίον Κύριον Κ. Μαυρομιχάλη προς αυτά τα μέρη συνοδευόμενον από ικανάς στρα-
τιωτικάς δυνάμεις, τον οποίον διέταξα να θεωρή του λοιπού όλους όσοι, δυνάμενοι 
να οπλοφορούν, δεν καταταχθώσι άμα ιδώσι την παρουσίαν του υπό τας σημαίας της 
πατρίδος, ως προδότας και εχθρούς της. Δράμετε λοιπόν Έλληνες, δράξατε τα όπλα 
και τρέξατε με τους γενναίους συμπατριώτας σας υπό έναν τοιούτον άξιον και γενναί-
ον στρατηγόν διά να ελευθερώσητε την γην σας από την τυραννίαν του Σουλτάνου και 
να γίνητε κοινωνοί μετ’ αυτούς της κοινής ελευθερίας της πατρίδος...».

Την ίδια ημέρα ο Αρχιστράτηγος2882 απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Μαυρο-
μιχάλη και του έγραψε (πρόκειται για αντίγραφο που παρουσίασε ο Πετρόμπεης 
στον Κυβερνήτη):

«Στρατηγέ !
Γνωρίζων τον πατριωτικόν σας ζήλον και την στρατιωτικήν σας υπηρεσίαν και αξι-

ότητα, σας διορίζω διά της παρούσης Αρχηγόν των διαφόρων σωμάτων των υπό τας 
οδηγίας του στρατηγού Γιαννάκη Ράγκου, Χρήστου Μακρή, Πέτρου Τζερπέλη Μα-
κρή, Γιάννη Γκοτζαμάνη Ντζακανά και λοιπούς με τους οποίους θέλετε εκστρατεύση 
διά τας επαρχίας της Δυτικής Ελλάδος, οπού θέλετε διορίση και τας αναγκαίας φρου-
ράς προς υπεράσπισιν αυτών. Εν πρώτοις θέλετε απεράση από το Βλοχό, όπου θέλετε 
ανταμώσει τον στρατηγόν Γιαννάκην Στάικον και συμφώνως μετ’ αυτού θέλετε απο-
κριθή μετά του Ανδρέα Ίσκου και λοιπών οπλαρχηγών διά την γνωστήν σας υπόθε-
σιν, αν αυτός δεχθή την πρότασίν μου θέλετε ενωθή μαζί του, δια τα κατά του εχθρού 
κινήματά σας και θέλετε με ειδοποιήση αμέσως τα πρακτέα σας. Το εναντίον θέλετε 
λάβη τα πλέον δραστήρια μέτρα διά να σηκώσητε εις τα όπλα όλους τους οπλοφό-
ρους της Δυτικής Ελλάδος και θέλετε καταθέση όλα σας τα δυνατά διά να καταλη-
φθώσι αι αναγκαίαι θέσεις, ώστε να μην εισέλθουν διόλου τροφαί εις τους εχθρούς.

Ο Αρχιστράτηγος
R. Church».

Με άλλο έγγραφο2883 της ίδιας ημέρας ο Αρχιστράτηγος δίδει οδηγίες στον 
Κωνστ. Μαυρομιχάλη, μεταξύ δε των άλλων γράφει ότι: «Έχει την άδεια να μεταχειρι-
σθή όποιον τρόπον γνωρίζει συμφερώτερον διά να ενώση με το Έθνος τον Ανδρέα Ίσκο 
και λοιπούς Κ(απεταναίους), όσοι ευρίσκονται σήμερον με τους Τούρκους...». 

Ο Πάνος Ράγκος2884, αδελφός του καπετάνιου Γιαννάκη Ράγκου, σε επιστολή 
του της 5 Μαΐου προς τον Κυβερνήτη του έγραφε από την Αίγινα τι πρέπει να γίνει 
στη Δυτική Ελλάδα. Προφανώς εξέφραζε τις απόψεις τού αδελφού του, να διατα-
χθεί ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με τους υπό την οδηγίαν του στρατηγούς να 
εκστρατεύσει στις επαρχίες της Δυτικής Ελλάδος, επειδή η οικογένεια Μαυρομι-
χάλη είναι γνωστή για τις θυσίες της και τις εκδουλεύσεις της και «...διά την κοι-
νήν υπόληψιν οπού χαίρεται η οικογένεια αυτή στη δυτική Ελλάδα, εξόχως δε διά την 

2882. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 77, έγγρ. 140 της 1 Μαΐου 1828.
2883. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 77, έγγρ. 141 της 1 Μαΐου 1828.
2884. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 62, έγγρ. 084 της 5 Μαΐου 1828.
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προσωπικήν του στρατιωτικήν αξίαν και τέλος πάντων διά την παύσιν κάθε αντιζηλί-
ας αναμεταξύ άλλων εκεί συναγωνιζομένων οπλαρχηγών...».

Επειδή είχε δημιουργηθεί ζήτημα με το πλοίο του Κωνσταντίνου2885 Μαυρομιχά-
λη, ότι ήταν λάφυρο πειρατείας και ο ιδιοκτήτης του το ζητούσε, ο Ιωάννης Καπο-
δίστριας διέταξε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης να αφήσει εκεί το πλοίο του και 
να φύγει. Στη Μάνη επέστρεψε στις 24 Ιουνίου 1828 και στις 30 του ίδιου μήνα 
αναφέρθηκε στον Κυβερνήτη2886. 

Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 1828 ο Κυβερνήτης2887 άφησε τον 
Πόρο και με αγγλικό πλοίο επισκέφθηκε το στρατόπεδο της δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδος και στο τέλος του μηνός επέστρεψε στο Αλμυρό της Μάνης.

Ο Κυβερνήτης, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του για καταβολή μισθού στους 
Μανιάτες, τώρα δήλωνε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα μισθοδοσίας των στρατιωτών. 
Αλλά ο Ηλίας Χρυσοσπάθης είχε υποσχεθεί στους Μανιάτες μισθό και με αυτό το 
δέλεαρ κατόρθωσε να τους στρατολογήσει. Εκείνο τον καιρό επείγουσες οικογενεια-
κές ανάγκες υποχρέωσαν τον Ηλία Χρυσοσπάθη2888, με την άδεια του αρχιστρατήγου 
R. Church και ακολουθούμενος από τους Μανιάτες, να πάρει το δρόμο της επιστρο-
φής, χωρίς βέβαια να καταβληθούν μισθοί, πράγμα που είχε στο μέλλον δυσάρεστες 
συνέπειες για την οικογένεια του καπετάν Βασιλείου Πολιτάκου2889.

Οι κινήσεις του Ιμπραήμ

Ο Ιμπραήμ έμενε ελεύθερος να κινείται μέσα στην Πελοπόννησο και συνήθι-
ζε να κάνει εξόδους κυρίως για να συγκεντρώνει τροφές. Απαγορευμένη από τους 

2885. Στην υπόθεση του πλοίου με το οποίο πήγε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης στο Δραγαμέστο 
(Αστακό) αναφέρεται μια σειρά εγγράφων: ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 19, έγγρ. 026 της 18 Φεβρουαρίου 
1828, και φάκ. 22 της 28 Φεβρουαρίου 1828, και φάκ. 25, έγγρ. 023 της 5 Μαρτίου 1828, και φάκ. 30, 
έγγρ. 169 της 14 Μαρτίου 1828, και φάκ. 49, έγγρ. 018 της 10 Απριλίου 1828, και φάκ. 62, έγγρ. 085 
της 10 Απριλίου 1828. Και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, φάκ. 220 (Μάνη και Καποδίστριας), έγγρ. 002 της 19 
Απριλίου 1828 και έγγρ. 004 και 004α της 18 Απριλίου 1828.  

2886. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 88, έγγρ. 052 της 30 Ιουνίου 1828. Στην Κυβέρνηση είχε 
διαμαρτυρηθεί με επιστολή του ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και στις 5 Μαρτίου ο Σπ. Τρικού-
πης, τότε Γενικός Γραμματέας της Επικρατείας (πρωθυπουργός), του έστειλε την ακόλουθη 
απάντηση: «…Η Κυβέρνησις έλαβε περί τούτου του πλοίου και από πολλά άλλα μέρη πληρο-
φορίας, και πληροφορίας όχι τόσον ευαρέστους. Μ’ όλας αυτάς δεν ημπορεί να πιστεύση, ότι 
πλοίον ανήκον εις την οικογένειάν σας και διοικούμενον από τον ίδιον θείον σου Κ. Μαυρομιχά-
λην, ήτο ποτέ δυνατόν, εναντίον της υπολήψεως την οποίαν με τόσας πολλάς θυσίας απέκτησεν 
η οικία των Μαυρομιχάληδων, να μετέλθη τοιαύτας, διά τας οποίας κατηγορείται πράξεις…».

2887. Σ π. Τρ ι κ ο ύ π η, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 201 κ.ε.
2888. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 23, έγγρ. 430, της 16 Ιουνίου 1828. Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, 

που ήταν εκείνο τον καιρό φρούραρχος της Μονεμβασίας, ασκώντας βία, πάντρεψε την κόρη τού Ηλία 
Χρυσοσπάθη με άνθρωπο της δικής του εκλογής.

2889. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, ένας αγωνιστής του 1821 από την Τσεροβά, Λα-
κωνικαί Σπουδαί 19(2009)326.
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συμμαχικούς στόλους ήταν μόνο η κίνηση των πλοίων του2890. Γι’ αυτό ο διοικητής 
μοίρας του αγγλικού στόλου Άμιλτον2891 συμβούλεψε τους Μανιάτες να προσέχουν 
και να φρουρούν καλά τα σύνορά τους, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος της αιφνιδιαστι-
κής αιγυπτιακής εισβολής στη Μάνη.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 1828 ο Ιμπραήμ πήγε στην Τρίπολη και έμεινε μέχρι τα 
μέσα του μηνός. Φεύγοντας κατέστρεψε το τείχος της πόλης και όλα τα σπίτια2892.

Επειδή υπήρχε ο κίνδυνος εισβολής των Αιγυπτίων στη Μάνη, ο Κυβερνήτης 
έστειλε τον Ιωάννη Γενοβέλη2893 στο Αλμυρό, για να οργανώσει δίκτυο κατασκο-
πείας των κινήσεων του Ιμπραήμ. Τον εφοδίασε με επιστολές2894 προς τους Δημο-
γέροντες του Αρμυρού και προς τους οπλαρχηγούς της Σπάρτης, για να τον συν-
δράμουν στη δίωξη της πειρατείας, ενώ η αποστολή του είχε άλλη σκοπιμότητα, 
όπως τη διατύπωσε στις 11 Μαρτίου 1828 ο Κυβερνήτης2895: «...Ο δε κύριος σκο-
πός της αποστολής σου εκθέτεται εφ’ εξής. Η παρούσα κριτική θέσις των πραγμάτων 
αποκαθιστά μεγάλης προσοχής άξια τα κινήματα του Ιμπραήμ Πασά, και είναι της 
πρώτης ανάγκης να λαμβάνη η Κυβέρνησις όσον το δυνατόν ακριβέστερον περί τούτου 
πληροφορίας. Είναι γνωστόν, ότι μεταξύ των διαφόρων μερών της Σπάρτης και μάλι-
στα του Αλμυρού προ καιρού υπάρχει συγκοινωνία μετά των φρουρίων της Μεσσηνί-
ας, εις το αθέμιτον μετά των εχθρών εμπόριον ενεργούμενον ασυστόλως ευκολύνει την 
συγκοινωνίαν ταύτην. Πολλοί των σημαντικών του τόπου έλαβον μέρος εις το άτυπον 
τούτο εμπόριον, Συ λοιπόν, αφού γνωρίσης τους όσοι ημπορούν να έχουν συγκοινωνίαν 
με τα ειρημένα φρούρια, θέλεις προσπαθήσει, χωρίς να δώσης να εννοήσουν παντελώς 
τον σκοπόν σου, να λαμβάνης τας πλέον ακριβείς και θετικάς πληροφορίας περί της 
καταστάσεως, των κινημάτων, ή των σκοπών του Ιμπραήμ Πασά, μεταχειριζόμενος επί 
τούτω τους οποίους η φρόνησίς σου και εμπειρία σου ήθελον σε υπαγορεύσει αρμοδι-
ωτέρους τρόπους. Λαμβάνων δε τοιαύτας βασίμους πληροφορίας, θέλεις τας κοινοποι-
είς πάραυτα προς την Κυβέρνησιν με τον μυστικότερον τρόπον...». 

Ο Ιωάννης Γενοβέλης φαίνεται ότι στο Αλμυρό συνεργάστηκε στενά με τους 
Καπετανάκηδες, που διαφέντευαν την περιοχή και είχε αναθέσει αστυνομικά κα-

2890. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε προτείνει στους τρεις Ναυάρχους να αποκλείσουν τα Μεσση-
νιακά φρούρια και τα παράλια της Αλεξάνδρειας και αυτοί το είχαν δεχθεί. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., 
τόμ. Δ΄, σ. 10.

2891. Ο Χάμιλτον (Comodore Hamilton) καταγόμενος από τη Σκωτία, υπηρέτησε ως αξιωματικός 
του αγγλικού ναυτικού και με το πλοίο του «Καμβρία» έπλεε στην ανατολική Μεσόγειο. Φιλέλληνας, 
που πολλές φορές βοήθησε τον αγώνα με την ηπιότητά του και την παροχή συμβουλών στους Έλληνες.  
Βλέπε: Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 253-4.

2892. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 12 και 14, σσ. 51 και 58.  Μ. Ο ι -
κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 273.

2893. Σ ο φ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Το Αλμυρό κέντρο κατασκοπίας το 1828, Ιθώμη, τεύχ. 35-36, 1993, σ. 
112, όπου παρουσιάζονται και τα σχετικά έγγραφα.

2894. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 30, έγγραφο της 10 Μαρτίου και άλλο της 11 Μαρτίου 1828. 
2895. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 30, έγγραφο της 11 Μαρτίου 1828.
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θήκοντα (πολιτάρχου) στο Σταυριανό Καπετανάκη και στον Παναγιώτη Γιαννέα-
Καπετανάκη, στους οποίους έδωσε και σχετικά πιστοποιητικά2896.

Προς το τέλος Απριλίου, όταν ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο Τζανετάκης Γρηγο-
ράκης, ο Νικολάκης Χρηστέας και ο Γαλάνης Κουμουνδουράκης είχαν πάει να επι-
σκεφθούν τον Κυβερνήτη, υπήρξε κινητοποίηση του Ιμπραήμ, που ανησύχησε τις 
αρχές του τόπου για πιθανή προσβολή της Μάνης.

Ο Σταυριανός Καπετανάκης2897 στις 30 Απριλίου έγραψε στο Διονύσιο Μούρ-
τζινο, που είχε πάει να επισκεφθεί τον Ιωάννη Καποδίστρια, και του μετέφερε πλη-
ροφορίες για τις κινήσεις του Ιμπραήμ. Μεταξύ των άλλων σημείωσε: «...απόψε το 
εσπέρας ήλθεν άνθρωπος ειλικρινής από Μοθώνην, και μας εβεβαίωσεν του Ιμπραή-
μη τους σκοπούς, ότι επλήρωσεν τις πάγες (μισθούς) του στρατεύματός του μοιρά-
ζοντάς τους και τζεπ χανέ (πολεμοφόδια), και ετοιμάσθησαν διά να κινήσουν κατ’ 
ευθείαν διά την Σπάρτην, μαθών τούτο λοιπόν, ο κύριος Γιονοβέλης και ημείς δεν ελεί-
ψαμεν εις το να ειδοποιήσωμεν τον σεβαστόν Κυβερνήτην μας, εν ταυτώ εβγάλαμεν 
και μεζίλ (ταχυδρομικό) καΐκι, από μέρους του κυρίου Γιονοβέλη διά να δώση την 
είδησιν των αρμαμέντων (εξοπλισμένα – πολεμικά πλοία, εννοεί τα συμμαχικά), πα-
ρακαλώντας τους εάν δυνατόν να έλθη μία ρουσική φεργάδα (φρεγάτα) εις τα εδώ, 
όχι και αυτά εμποδίζονται να έλθουν από τα Ελληνικά. Και εγράψαμεν και εις όλην 
την Σπάρτην διά να κινηθούν τα άρματα όμως αυτό το βλέπω δύσκολον, και διά τού-
το σας δίδω την είδησιν με τον απεσταλμένον άνθρωπόν μου, οπού διά συνεργασίας 
σας προς Σ. Κυβέρνησιν οπού να μας προφθάσουν τα αναγκαία, και επειδή γνωρίζεις 
την κατάστασιν της πατρίδος μας καλλιότερα από εμάς, δεν σου λέγω περισσότερα, 
πλην όσον το δυνατόν να μας προφθάσουν και στρατεύματα δια να μη χάσωμεν τα 
όσα εδουλεύσαμεν, και απομαυρώσομεν τον χαρακτήρα μας τώρα εις τα έσχατα, και 
βάλε βάσιν εις τα γραφόμενά μου...».

Ο Ιωάννης Γενοβέλης2898 σε έγραφό του της 29ης Απριλίου προς τον Αστυνό-
μο Μεσσηνίας έγραψε για τον υφιστάμενο κίνδυνο εκστρατείας του Ιμπραήμ μετά 
δύο ή τρεις ημέρες. Παράλληλα, με διάφορα ακόμη έγγραφα ειδοποίησε για τον 
κίνδυνο και τους Μανιάτες, τόσο τους οπλαρχηγούς από τα γειτονικά χωριά μαζί 

2896. ΓΑ Κ, φάκ. Κ 96, έγγρ. 1 Μαΐου 1828. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 118, έγγραφο της 5 Μαΐου 1828, 
εσώκλειστο σε έγγραφο της 30 Αυγούστου 1828.

2897. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 61, εσώκλειστο σε έγγραφο της 4ης Μαΐου 1828. Παράλληλα ο γε-
νικός Αστυνόμος και Λιμενάρχης Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Κυριακός μαζί με τους δημογέροντες της 
Μεσσηνίας από τη Φρουτζάλα ειδοποίησαν τον Κολοκοτρώνη, ότι εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν αρκετές 
δυνάμεις για να αντιπαραταχθούν στον εχθρό. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 60, έγγρ. 023 της 30 Απριλίου 
1828. Στις 4 Μαΐου  τόσο ο Ιω. Γενοβέλης από το Αλμυρό, όσο και οι Μανιάτες αρχηγοί από το Ναύπλιο, 
που είχαν πάει να επισκεφθούν τον Ιω. Καποδίστρια, με αναφορές τους τόνιζαν τον κίνδυνο εισβολής 
του Ιμπραήμ στη Μάνη. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 7, έγγρ. 152 της 4 Μαΐου 1828. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 
61, έγγρ. 079 της 4 Μαΐου 1828. Και ο Θ. Κολοκοτρώνης ανέφερε για κίνδυνο εισβολής του Ιμπραήμ στη 
Μάνη. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 60, έγγρ. 022 της 1 Μαΐου 1828.

2898. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 60, έγγρ. 039 της 29 Απριλίου 1828.
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και τον Μητροπολίτη Ζαρνάτας Γαβριήλ Φραγκούλη, όσο και τους αρχηγούς της 
υπόλοιπης Μάνης. Με άλλο έγγραφό του προς τον αντιναύαρχο Γ. Σαχτούρη τον 
ειδοποίησε ότι ο Ιμπραήμ ετοίμασε δύο βρίκια με έμπειρους κανονιέρηδες και με 
εφοδιασμένους τακτικούς στρατιώτες για να βγουν σε πόλεμο. Υπήρχαν ενδείξεις 
ότι σκόπευε μετά 2-3 ημέρες να κάνει έφοδο στη Μάνη, να λεηλατήσει τη Μεσ-
σηνία ή να πάει προς τη Γαστούνη. Σημείωσε ακόμη ότι οι Μανιάτες δεν είχαν τον 
απαιτούμενο χρόνο να συναχθούν, γι’ αυτό τον προέτρεπε να ειδοποιήσει το Ρώσο 
αντιναύαρχο, να στείλει μια φρεγάτα για να ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού.

Επειδή εκείνο τον καιρό έλειπε από την Καρδαμύλη ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο 
Ιωάννης Γενοβέλης απευθύνθηκε στις 29 Απριλίου 1828 στη σύζυγό του, η οποία 
στην κατωτέρω απάντησή της υπέγραψε ως Διονύσαινα Μουρτζινίνα2899: «...Είδον 
επομένως να μας γράφετε διά να συστήσωμεν λιμεναρχείον εις το πόρτο μας, διά να 
εξετάζη κάθε παρτίδο οπού έρχεται. Αυτό τούτο χωρίς να χάσωμεν ούτε στιγμήν το 
ενεργήσαμεν μετά προθυμίας μεγάλης, και εβάλαμεν ευθύς λιμενάρχην άνθρωπον 
άξιον, διά να εξετάζη τα παρτίδα και να δίδει και πασαπόρτια. Προς τούτοις είδο-
μεν να μας ειδοποιήτε, και διά τον εχθρόν μας Ιμβραήμ, ότι έχει απόφασιν  να κινη-
θή κατά την Σπάρτην και ότι να δράξωμεν τα άρματά μας, εις τα αυτόθι, προς αντί-
κρουσίν του. Δια να μην καταπατήση το έδαφος της Σπάρτης και θύση και απωλέση, 
ημείς άμα ελάβομεν το ευγενές σας αμέσως με ανθρώπους μου, το έστειλα επάνω 
εις την επαρχίαν μας και το εδιάδωσαν εις όλην την περιοχήν αυτής, και όντες έτοι-
μοι να ξεκινήσουν διά τα αυτού, εμάθομεν ότι ο εχθρός δεν εκινήθη και αλλ’ ούτε 
έχει απόφασιν να κινηθή, και ένεκα τούτου εμποδίστηκαν, αν όμως και εις το εξής 
κάμη τι κίνημα ο εχθρός, είμεθα έτοιμοι να έλθωμεν να κάμωμεν το χρέος μας, καθώς 
και άλλοτε το εκάμαμε...». 

Ο Γεώργιος Ψύλλας2900 έγραψε στον Κυβερνήτη στις αρχές Μαΐου 1828, ότι οι 
Αιγύπτιοι πεινούν και παρατηρείται μια τάση για λιποταξία: «...Το χάος των εδώ 
πραγμάτων πολλαπλασιάζεται κατ’ αυτάς έτι μάλλον διά την στενοχωρίαν, την οποί-
αν οι εχθροί άρχισαν να αισθάνονται. Από τα φρούρια πηγαίνουν καθημερικώς λει-
ποτάκται και άλλοι εις εκατοντάδες πηγαίνουν προς τας σκοπίας, ζητούντες τρόπον 
αναχωρήσεως, άλλοι ζητούν τροφάς με υποσχέσεις και με φοβερισμούς, όχι προς τον 
λαόν αλλά προς ημάς, οπού εμποδίζομεν τον λαόν να τους προβλέπη με τροφάς. Ο 
λαός από την μεγάλην του στέρησιν δεν θέλει να αποσυρθή από τα οχυρά μέρη διά να 
ασφαλισθή από τα ενδεχόμενα...».

Στις 4 Ιουλίου 1828 ήρθε επιστολή2901 από τα παράλια της Κορώνης, η οποία 
ειδοποιούσε ότι πάλι ο Ιμπραήμ ετοιμάζεται να εκστρατεύσει με 8.000 στρατιώτες 
και κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες θα έχει σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων.

2899. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 61, έγγρ. 084 της 2 Μαΐου 1828. Η σύζυγος του Δ. Μούρτζινου ήταν 
κόρη του Κωνσταντή Δουράκη καπετάνιου της Καστάνιας του Λεύκτρου.

2900. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 76, έγγρ. 016 της 29 Μαΐου 1828.
2901. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 49, της 11 Ιουλίου 1828, σ. 201.
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Οι Αιγύπτιοι είχαν μαζί τους 3.000 Αλβανούς, από τους οποίους οι 800 ήταν ιπ-
πείς. Αυτοί βλέποντας την υπάρχουσα έλλειψη τροφών και παράλληλα την κακή 
έκβαση των πραγμάτων για την Τουρκία, αποφάσισαν να γυρίσουν στην πατρίδα 
τους. Στασίασαν και κατέλαβαν το κάστρο της Κορώνης. Ήρθαν σε επαφή με τους 
Έλληνες για να τους αφήσουν ελεύθερη τη διάβαση της επιστροφής και στις αρχές 
Ιουνίου αναχώρησαν2902.  

Φήμες ανέφεραν ότι οι Αλβανοί της Κορώνης έβγαιναν από το κάστρο και συ-
νάζονταν στο Πεταλίδι. Ακόμη ότι έβαλαν άπειρες φωτιές στον ελαιώνα της Κορώ-
νης και σχεδόν τον κατέστρεψαν2903.

Από το Νικόλαο Σπηλιάδη2904 πληροφορούμεθα ότι: «...Οι δε αποσκιρτήσαντες 
από τον Ιμπραήμ Αλβανότουρκοι εβιάσθησαν υπό του Κολοκοτρώνη και του Αυγου-
στίνου να αφήσουν ελευθέρους τους όσους απήγαγον αιχμαλώτους...». Παράλληλα ο 
ναύαρχος Δεριγνύ2905 (De Rigny) έστειλε πλοία να αποκλείσουν τη μεταφορά των 
αιχμαλώτων δια θαλάσσης και με τα μέτρα αυτά αναγκάσθηκαν να τους ελευθε-
ρώσουν.

Πληροφορίες από τη Μεθώνη2906 ανέφεραν ότι οι Αλβανοί στις 12 Ιουνίου ανα-
χώρησαν από την Κορώνη και έγινε πόλεμος με τους Αιγυπτίους, οι οποίοι προ-
σπάθησαν να τους εμποδίσουν. Αναφέρονται απώλειες των Αλβανών 32 νεκροί και 
των Αυγυπτίων οι απίθανοι αριθμοί των 742 νεκρών και 276 τραυματιών.

Η αποχώρηση των Αιγυπτίων

Στις αρχές Μαΐου οι οδηγίες του Κυβερνήτη2907 προς τον Έκτακτο Επίτροπο 
Κάτω Μεσσηνίας ήταν να οργανώσει τους ενόπλους άνδρες κάθε χωριού από 16 
μέχρι 60 ετών, οι οποίοι όφειλαν να εκλέξουν μεταξύ τους έναν αρχηγό. Σε περί-
πτωση εχθρικού κινδύνου ένα μέρος από αυτούς να συντροφεύει τα γυναικόπαιδα 
και τα ζώα για να πάνε σε ορεινά μέρη, και ένα άλλο μέρος να αντιμετωπίζει τους 
εχθρούς.

Ο Γεώργιος Ψύλλας2908, Έκτακτος Επίτροπος Κάτω Μεσσηνίας, στα μέσα Μα-
ΐου έγραψε στον Κυβερνήτη για τους κατοίκους της περιοχής του: «...Αλλά η πτω-

2902. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 24, 46 και 47, σσ. 101, 189 και 193. 
Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ, ό.π., σ. 273-4.

2903. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 80, έγγρ. 077 της 7 Ιουνίου 1828.
2904. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 79-80. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 74, έγγρ. 152 της 27 

Μαΐου 1828.
2905. Ο Ερρίκος de Rigny Γάλλος ναύαρχος και διοικητής της μοίρας του γαλλικού στόλου της 

Ανατολής. Έλαβε μέρος στη ναυμαχία του Ναβαρίνου. 
2906. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 87, έγγρ. 070 της 22 Ιουνίου 1828.
2907. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 61, έγγρ. της 2 Μαΐου 1828. Ανάλογες οδηγίες έλαβε και ο Έκτακτος 

Επίτροπος Λακωνίας. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 73, έγγρ. 075 της 24 Μαΐου 1828.
2908. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 68, έγγρ. 007 της 13 Μαΐου 1828.



786 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

χεία και ο διαρκής κίνδυνος κατέστησε τούτους τους ανθρώπους τόσον νωθρούς, και 
ολίγας ελπίδας έχω, ότι θα τραβηχθούν εν καιρώ, παραιτούντες τας γεωργικάς των 
ασχολίας, εις τας οποίας μόνον θεμελιώνουν τας ελπίδας της μελλούσης και παρού-
σης υπάρξεως...». Οι κάτοικοι της υπαίθρου είχαν κουραστεί και είχαν εξαντλήσει 
όλα τα αποθέματα υπομονής και αντοχής.

Τον ίδιο καιρό οι τρεις ναύαρχοι δεν έμειναν απαθείς στην παραμονή του 
Ιμπραήμ στην Ελλάδα. Αναφέρεται ότι2909: «...Ο Κόδρικτων απήλθεν εις την Αίγυ-
πτον και συνομολόγησε με τον Μεχμέταλην  σύμβασιν την 28 Ιουλίου / 9 Αυγούστου, 
δ’ ης ούτος υποχρεούτο να επιστρέψωσι μεν τα εν Πελοποννήσω στρατεύματά του ότι 
τάχιστα εις την Αίγυπτον, αλλά ν’ αφήσωσιν εις τα φρούρια Πατρών, Ρίου, Χλουμου-
τσίου, Μοθοκορώνων και Νεοκάστρου φρουράν χιλίων διακοσίων ανθρώπων, προς 
δε και να αποδώση τους αιχμαλώτους Έλληνας, εις ανταλλαγήν των εις την Ελλάδα 
Αιγυπτίων Τούρκων αιχμαλώτων...».

Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας2910 υποστήριζε ότι χωρίς βία ο Ιμπραήμ 
δεν φεύγει από την Πελοπόννησο και έπρεπε να έρθουν συμμαχικές δυνάμεις, οι 
οποίες να τον υποχρεώσουν να αποχωρήσει. Οι πληροφορίες από την Αλεξάνδρεια 
ανέφεραν ότι ο Μεχμέταλης δέχθηκε την αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Πελο-
πόννησο.

Πληροφορίες του γαλλικού τύπου2911 της 2ας Αυγούστου ανέφεραν ότι στρα-
τεύματα ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν στην Πελοπόννησο, για να υποχρεώσουν 
τον Ιμπραήμ να αποχωρήσει. Το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα, το οποίο θα ήταν 
υπό τον Μαρκίωνα Μαιζώνα και προοριζόταν για την Πελοπόννησο, το αποτελού-
σαν τρεις μοίρες πεζικού, με πυροβολικό και μηχανικό

Νεότερες πληροφορίες2912 της 29ης  Αυγούστου από το Καμάρι (Θουρίας) της 
Μεσσηνίας ανέφεραν ότι οι Γαλλικές δυνάμεις αποτελούνται από 9.000 στρατιώ-
τες, από τους οποίους οι 300 είναι ιππείς. Η Τρίτη μοίρα θα αναχωρούσε από τη 
Μασσαλία την 1η Σεπτεμβρίου 1828 για τη Μεσσηνία. Τον ίδιο καιρό ήρθαν στα 
Μεσσηνιακά φρούρια και 22 φορτηγά πλοία από την Αλεξάνδρεια για να μεταφέ-
ρουν τα αιγυπτιακά στρατεύματα στην πατρίδα τους.

Ο Ιμπραήμ υποχρεώθηκε από τους Γάλλους να εγκαταλείψει την Πελοπόννη-
σο2913. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1828 στην παραλία του Νεοκάστρου ο υποναύαρχος Δε-
ριγνύ και ο Ιμπραήμ πασάς υπέγραψαν τη συνθήκη για την αναχώρηση των Αιγυ-
πτιακών δυνάμεων από την Πελοπόννησο. Όπως αναφέρθηκε, είχε προηγηθεί συν-

2909. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 67.
2910. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 68.
2911. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 63, της 29 Αυγούστου 1828, σ. 262.
2912. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 65, της 5 Σεπτεμβρίου 1828, σ. 269 

και αριθ. φ. 72 της 29 Σεπτεμβρίου, σ. 300. Την είσοδο του γαλλικού στόλου στο Μεσσηνιακό κόλπο που 
κατευθύνθηκε στο Πεταλίδι είδε ο Γ. Ψύλλας από το Καμάρι (Θουρία), Γε ω ρ γ ί ο υ  Ψ ύ λ λ α, ό.π., σ. 
156. Β α σ. Κ ρ ε μ μ υ δ ά, Ο Γαλλικός στρατός στην Πελοπόννησο, Πελοποννησιακά 12(1976-7)75-102.

2913. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 73.
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θήκη μεταξύ του αντιβασιλιά της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλη και του υποναυάρχου 
Κόδριγκτων2914.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι στις 3 Οκωβρίου τα Μεσσηνιακά φρούρια της Κο-
ρώνης, της Μεθώνης, του Νεοκάστρου, καθώς και των Πατρών παραδόθηκαν στα 
γαλλικά στρατεύματα2915.

Φεύγοντας ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, άφησε πίσω του μια χώρα τελεί-
ως κατεστραμμένη. Λίγα μέρη δεν είχαν γνωρίσει το πέρασμα των Αιγυπτιακών 
στρατευμάτων, όπως η Μάνη. Πρέπει όμως να υπήρχε παντού μεγάλη στενότητα 
χρημάτων, διότι οι Έλληνες αγωνιστές, οι τραυματίες του αγώνα, οι χήρες και τα 
ορφανά του πολέμου ζητούσαν την οικονομική συνδρομή του Κυβερνήτη, ο οποί-
ος δεν είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως 
κυκλοφόρησε κάποια φήμη ότι ο Κυβερνήτης μοιράζει γρόσια και έτρεξαν όλοι με 
απλωμένο το χέρι. Ο Χριστόδουλος Καπετανάκης2916 στις 3 Μαρτίου 1828 ζητούσε 
χρήματα για τα έξοδα που είχε κάνει στη διάρκεια του αγώνα, προσκομίζοντας και 
πιστοποιητικά. Στις 19 Μαρτίου η χήρα Βασιλού Βενετσανίτσα2917, που είχε χάσει 
τον αδελφό της, τον Δημήτριο Παναγάκο-Βενετζανάκη, στη μάχη της Βλαχοκερα-
σιάς και το γιό της στον αγώνα, ζητούσε οικονομική ενίσχυση. Να σημειωθεί ότι 
στο παρελθόν τα θύματα του αγώνα τα τροφοδοτούσε η τοπική κοινωνία, τώρα 
όλοι στράφηκαν στον Κυβερνήτη και ζητούσαν οικονομική βοήθεια. Την ίδια ημέ-
ρα ζητούσε χρήματα και ο Πιέρος Μπεηζαδές Γρηγοράκης2918. Στις 31 Μαρτίου ζη-
τούσε χρήματα ο Αλέξανδρος Κιτρινιάρης2919 κ.ο.κ. 

Ο Ν. Σπηλιάδης2920, ο οποίος ήταν δυσμενώς προδιατεθειμένος για την οικογέ-
νεια Μαυρομιχάλη, γράφει: «...Ο Μαυρομιχάλης δεν έπαυε ζητών χρήματα και τον 
έλεγε επιφέροντα την πενίαν και απορίαν του Έθνους, ότι εδαπάνα πολλά χρήματα 
εις δημόσια έργα, εις ανέγερσιν ορφανοτροφείου, εις δημοσίας οδούς και εις φυτείας 
γεωμήλων και ποτέ μη δυνάμενον, καθ’ ο μη έχοντα χρήματα, να του χορηγήση όσα 
εζήτη, τον είπεν: “Ο θρόνος επί του οποίου κάθησαι ανήκεν εις εμέ’’».

Οι αυθαιρεσίες των ισχυρών πλήγωναν την πρόσφατα απελευθερωμένη χώρα. 
Ο Νικόλαος Βοϊδής Μαυρομιχάλης2921 κατηγόρησε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 
ότι κάλυψε τους κλέφτες που του άδειασαν το σπίτι. Ο Αναστάσης Κονομάκος2922 

2914. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 77, της 17 Οκτωβρίου 1828, σ. 
318-9

2915. «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς», ό.π., αριθ. φ. 73, της 3 Οκτωβρίου 1828, σ. 301.
2916. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 24, έγγρ. 076 της 3 Μαρτίου 1828..
2917. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 34, έγγρ. 140 της 19 Μαρτίου 1828.
2918. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 34, έγγρ. 056 της 19 Μαρτίου 1828.
2919. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 41, έγγρ. 059 της 31 Μαρτίου 1828, και φάκ. 48, έγγρ. 118 της 9 Απρι-

λίου 1828. 
2920. Ν ι κ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 63.
2921. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 61, έγγρ. 076 της 4 Μαΐου 1828.
2922. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. 030 της 9 Ιουνίου 1828.
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στις 9 Ιουλίου 1828 κατηγόρησε το Γιαννιό Καπετανάκη ότι προσπάθησε να κάψει 
τον Παπαδέα. Ο Αναστάσης Γ. Λιανός2923 από τον Κάμπο της Αβίας κατηγόρησε 
τον Παναγιώτη Γιαννέα-Καπετανάκη ότι του πήρε τα άρματα, τα χρήματα κλπ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπήρξε η καταγγελία στις 6 Φεβρουαρίου 1828 του 
Ηλία Χρυσοσπάθη2924 εναντίον των Μαυρομιχαλαίων. Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, ο 
οποίος είχε αναλάβει υπηρεσία κοντά στον αρχιστράτηγο R. Church στο στρατό-
πεδο της Δυτικής Ελλάδος, είχε ασφαλίσει την οικογένειά του στη Μονεμβασία, 
όπου φρούραρχος ήταν ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης. Η καταγγελία η οποία 
διαβιβάστηκε στον Αρχιστράτηγο, υπό τον οποίο υπηρετούσε, είναι η ακόλουθη: 
«...Επειδή και γράψας ακολούθως πολλάκις εις την εκεί φαμελιάν μου, διά να απέλ-
θη εις τα πατρικά μου και να δώση εις γάμον μίαν των θυγατέρων μου με τον Αλέ-
ξανδρον Βενετζιανάκην (με τον οποίον την είχον προ χρόνων αρραβωνιασμένην ως 
τα έθιμά μας) δεν ημπόρεσα να την αποσπάσω εκείθεν εμποδιζομένη ή δυναστικώς ή 
πολιτικώς από τον εκεί διοικούντα Ιωάννην Μαυρομιχάλην και οπαδούς αυτού. Δεν 
έλειψα να μεταχειρισθώ κάθε τρόπον επομένως και τέλος να στείλω και τους ιδίους 
μου αδελφούς διά να την πάρουν εκείθεν, και όλα εστάθησαν αδύνατα. Οι ρηθέντες 
τύραννοι φοβερίσαντες και τους αδελφούς μου, και αποβάλλοντές τους εκείθεν κα-
κήν κακώς έδωσαν την θυγατέραν μου εις όποιον αυτοί ηθέλησαν, εναντίον της εδικής 
μου θελήσεως και προς καταφρόνησίν μου... Αλλ’ αναφέρομαι εις την υμετέραν εξο-
χότητα παρακαλών όπως διά μέσου της διευθυνθώσι εις όποιαν εγκρίνει δικαιοσύνην, 
διά να γίνη η ανήκουσα ποινή εις τους αιτίους, προς παράδειγμα τουλάχιστον των 
μεταγενεστέρων...». Ο Αρχιστράτηγος2925 την διεβίβασε στον Κυβερνήτη και ίσως 
αποτέλεσε μια από τις πολλές αφορμές που έλαβε ο Ιωάννης Καποδίστριας για να 
αποφασίσει να περιορίσει ή ακόμη να ταπεινώσει την οικογένεια Μαυρομιχάλη. 

Λαθρεμπόριο και πειρατεία 

Ένα από τα πρώτα προβλήματα, που υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει ο Κυβερ-
νήτης Ιωάννης Καποδίστριας, ήταν η πειρατεία, στην οποία είχαν μεγάλο μερίδιο 
ευθύνης και οι Μανιάτες2926. Παράλληλα ανθούσε το λαθρεμπόριο με τα Μεσσηνι-
ακά φρούρια, τα οποία είχαν αποκλεισθεί, για να αναγκάσουν τον Ιμπραήμ να απο-
συρθεί. Μικρά σκάφη, συνήθως με Ιονική σημαία, μετέφεραν τροφές στους απο-
κλεισμένους με μεγάλο κέρδος για τους λαθρεμπόρους. Πάλι και στην περίπτωση 

2923. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 90, έγγρ. 055 της 9 Ιουνίου 1828.
2924. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 13, έγγρ. 074 της 6 Φεβρουαρίου 1828.
2925. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 13, έγγρ. 073 της 8 Φεβρουαρίου 1828.
2926. Δ έ σ π .  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον 

κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829, Αθήναι 1973, μέρος πρώτο και δεύτερο. Α ν ά ρ γ. 
Κ ο υ τ σ ι λ ι έ ρ η, Ιστορία της Μάνης, ό.π., σ. 563 κ.ε.
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του παράνομου αυτού εμπορίου είχαν ένα ποσοστό ευθύνης, όχι βέβαια ευκατα-
φρόνητο και οι Μανιάτες. 

Η κυβέρνηση για τη δίωξη της πειρατείας έστειλε στις 21 Φεβρουαρίου 1828 
το Νικόλαο Γιαννίτση2927 με το πλοίο «Ηρακλής». Όταν ο Ιωάννης Γενοβέλης ήταν 
στο Αλμυρό, ως προσωρινός Διοικητής, βλέποντας ότι μερικά πλοιάρια μετέφεραν 
τρόφιμα στα αποκλεισμένα φρούρια, διόρισε τον Κορωναίο Δημήτριο Λαχανά2928 
να εμποδίζει με το πλοιάριό του άλλα πλοία να πλησιάζουν τα φρούρια. Όταν έφυ-
γε ο Ιω. Γενοβέλης του ανανέωσε την εντολή αυτή ο Γ. Σαχτούρης. Αλλά σε μια συ-
μπλοκή με λαθρέμπορους από τη Μέσα Μάνη (Κακαβούληδες) σκοτώθηκε ένας 
από τους Μανιάτες και ένας άλλος τραυματίστηκε. Έκτοτε οι Μεσομανιάτες κυ-
νηγούσαν τους Κορωναίους και όσοι από αυτούς κατοικούσαν στο Αλμυρό στις 7 
Ιουλίου ανέφεραν τα γεγονότα αυτά στον Κυβερνήτη για να βρει μια λύση.

Με την κατηγορία του λαθρεμπορίου σιταριού είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί 
στο Αλμυρό ο Μαυροειδάκος Θεοδωράκος από τον Κούνο, ο Παναγιώτης Νικό-
πουλος, ο Λεούτσης Πατράκος και ο Γιάννης Μιχαλάκος από γειτονικά χωριά. Αυ-
τοί στις 6 Απριλίου 1828 ομολόγησαν ότι είχαν συμφωνήσει με τον Γιώργη Τζανό-
πουλο να μεταφέρουν το σιτάρι στα φρούρια και αν προκύψει ζημία να βαρύνει τον 
Τζανόπουλο, το δε κέρδος να το μοιράζονται2929.

Ο αντιναύαρχος Γεώργιος Σαχτούρης2930 στις 26 Μαΐου 1828 έλαβε εντολή από 
το Βρετανικό στόλο να εμποδίζονται τα εμπορικά πλοία να εισέρχονται στο Μεσση-
νιακό κόλπο, επειδή από τις ακτές της Μάνης γινόταν λαθρεμπόριο.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας στις 3 Μαρτίου 1828 απευθύνθηκε στον Αντώνιο 
Μαυρομιχάλη2931 και τον Διονύσιο Μούρτζινο για τη δίωξη της πειρατείας, την 
οποία ασκούσαν οι Μανιάτες και αυτοί αντάλλαξαν μεταξύ τους επιστολές. Ο Δι-
ονύσιος Μούρτζινος έγραψε στον Αντώνιο Μαυρομιχάλη να αρχίσουν αμέσως τη 
δίωξη: «...να προλάβετε να συλλάβετε όλους εκείνους τους πειρατές που ευρίσκο-
νται εις Κιτριές με τα λαντζόνια, καθώς και εκείνους οπού ευρίσκονται εις Αρμυρόν 
με την πατίνα του Γιαννέα-Καπετανάκη2932... ξεκινήσατε και πεζόν ευθύς, προς τον 
αδελφόν κπ: Ιωάννην (-Κατσή Μαυρομιχάλη) εις Μονεμβασίαν (όπου ήταν φρού-
ραρχος) να αλικοντίση τους Μαρτάκηδες και Γερακαριάνους2933, και λοιπούς οπα-

2927. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 19, έγγρ. 075 της 21 Φεβρουαρίου 1828.
2928. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 90, έγγρ. 012 της 7 Ιουλίου 1828.
2929. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 45, έγγρ. 087 της 6 Απριλίου 1828.
2930. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 87, έγγρ. 053 της 26 Μαΐου 1828.
2931. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 25, έγγρ. 091 και 092 της 3 Μαρτίου 1828.
2932. Πλοίαρχος ήταν ο Νικόλαος Κουκούτσης, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον Θεόδωρο Κορω-

ναίο για πειρατεία. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. 26 της 1 Ιουνίου 1828. 
Βλέπε:, Δ έ σ π .  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, ό.π., μέρος Β΄, σσ. 94-98, 127-130.

2933. Ο Πασχάλης Γερακαράκος, γιός του πειρατή Αλεξανδρή, από το Σκουτάρι, είχε στο παρελθόν 
πάρει άδεια για να διώκει τους πειρατές με την εγγύηση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Κατηγορήθηκε 
για πειρατεία από τον Υδραίο Νικόλαο Ιω. Δοκό. Στα μέσα Ιανουαρίου 1828 μερικοί συγγενείς του αιχμα-
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δούς των, οίτινες προ καιρού καθώς σας είναι γνωστόν απέρασαν εις Μονεμβασίαν να 
ασφαλισθούν εκεί, οι οποίοι είναι εκείνοι, οπού ετόλμησαν και επάτησαν το έδαφος 
του Τζιρίγου και έκδυσαν και τους αδελφούς Υδραίους. Γράψετε και του εξαδέλφου 
μας Κπ: Δημητράκη Τζιγκουράκου (-Γρηγοράκη), και λοιπούς οικογενείας των Κου-
τσογληγοράκηδων διά να πιάσουν όσοι ευρίσκονται εις το Σκουτάρι, οπού είναι υπό 
την εξουσίαν τους, καθώς και εγώ στέκω άγρυπνος άμα όπου έλθη το λαντζόνι των 
συγγενών μας Μιχαλέων-Τρουπιάνων και Γιαννέα Καπετανάκη, εκείνο το οποίον, προ 
ολίγας ημέρας είχε πιάσει το εμπορικό καΐκι του ανεψιού μας Κατζάκου, οπού ήρχε-
το από Κορώνη, να το εμποδίσω και να ειδοποιήσω ευθύς τον σεβαστόν Κυβερνήτην 
περί τούτου...». 

Καταγγελίες2934 για μανιάτικες πειρατείες έγιναν πολλές και στο παρελθόν, 
αλλά επειδή δεν δικάζονταν τότε, επανήλθαν πολλοί στις μέρες του Κυβερνήτη για 
τις παλαιές υποθέσεις. Είναι όμως αλήθεια ότι πολλοί από αυτούς που έκαναν λα-
θρεμπόριο με τα εχθρικά φρούρια, όταν συλλαμβάνονταν, ισχυρίζονταν ότι ήταν 
περαστικοί από εκεί και ζητούσαν να τιμωρηθούν οι διώκτες τους.

Μια άλλη καταγγελία έγινε τον Φεβρουάριο του 1828 από τον Παναγιώτη 
Ψαρρό σε βάρος της οικογενείας Μαυρομιχάλη. Ο Π. Ψαρρός πλοίαρχος της 
βρικογολέτας «Παναγία Μυρτιδιώτισσα» και με σημαία Ιονική (νήσων του Ιονίου 
πελάγους) κατήγγειλε ότι, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι Καλαμίτσι της Καρδαμύλης, 
πήγε εκεί με δύο καΐκια ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης2935, ο οποίος συνέλαβε αυτόν 
και το γιό του, κατέσχεσε δε και το πλοίο του. Όταν ο Έκτακτος Επίτροπος Λακω-
νίας Ιω. Γενοβέλης τον κάλεσε να παρουσιαστεί για να απολογηθεί, ισχυρίστηκε 
με επιστολή του ότι η οικογένειά του δεν είχε σχέση με την αρπαγή του πλοίου, 
το οποίο πήρε ο Νικ. Σκαλκάκος, επειδή ο Ψαρρός είχε οικονομικές υποχρεώσεις 
προς αυτόν.

λώτισαν τον Σταμάτη Δοκό, όταν με το πλοίο του πήγε στα Βάτικα για προμήθειες. Τον οδήγησαν αυτόν 
και τους συντρόφους του στο Σκουτάρι και ζητούσαν 3.000 γρόσια για να τον ελευθερώσουν. Αργότερα 
κατέφυγαν στη Μονεμβασία για να βρουν άσυλο. Τελικά ο Πασχάλης Γερακαράκης πήγε στο Ναύπλιο, 
όπου και φυλακίστηκε. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 6, έγγραφο 069 της 30 Ιανουαρίου 1828 και φάκ. 55, 
έγγρ. 99 της 16 Απριλίου 1828 και ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 17, έγγρ. 045 της 1 Ιουνίου 1828.

2934. Ο Σπ. Κατζαρός από τις Σπέτσες κατηγόρησε τον Παναγιώτη Κούσουλα-Γερακαριάνο και τον 
Αντώνη Κατσανάκο-Κουτσογρηγοριάνο από το Σκουτάρι ότι τον είχαν συλλάβει στον Κάβο Μαλιά και 
του πήραν 6.845 γρόσια. ΓΑ Κ , Γεν. Γραμμ., φάκ. 51, έγγρ. 074, 075, 076, 077, 078 της 12 Απριλίου 1828.

2935. Αυτό επιβεβαιώνεται και από επιστολή προς τον Αντώνιο Μαυρομιχάλη του Διονυσίου Μούρ-
τζινου, ο οποίος γράφει για την Ιονική γολετίτζα του Παν. Ψαρρού: «...την οποίαν προ ένα μήνα σχεδόν εί-
χεν έλθη διά νυκτός, ο κύριος ανιψιός σας κυρ Γιωργάκης Καπετανάκος-Μαυρομιχάλης και την εσήκωσε από 
το πόρτο μου και την οποίαν ως επληροφορήθην από τον καπετάνιον αυτής, οπού τον είχεν σκλάβον με τον 
υιόν του, οίτινες έφυγαν διά νυκτός και ήλθον εδώ, την αρμάτωσαν την απερασμένην εβδομάδα, και έβαλαν 
μέσα τον Λασπίτην (από το Μεσολόγγι ως πλοίαρχο), διά να εύγη κουρσάρικη...». ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 
25, έγγρ. 091 της 3 Μαρτίου 1828. Δ έ σ π .  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, ό.π., μέρος Β, Θαλάσσιο Δικα-
στήριο, σ. 88 κ.ε. Ιδιοκτήτης της «Παναγίας Μυρτιδιώτισσας» αναφέρεται ο Παν. Σίρμπος, ό.π., σ. 89.
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Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης2936 κατηγορήθηκε στην Κυβέρνηση ότι άλλα-
ξε τα έγγραφα του πλοίου «Παναγία Μυρτιδιώτισσα», το αρμάτωσε, το ονόμασε 
«Ήρα» και πήγε στο Δραγαμέστο (Αστακό), όπου ο Αρχιστράτηγος Church πολι-
ορκούσε το Ανατολικό (Αιτωλικό) και ήθελε να καταστρέψει τον τουρκικό στόλο 
του Αμβρακικού κόλπου. Το Σεπτέμβριο του 1828 ο Κυβερνήτης2937 έδωσε εντολή 
στον Κ. Μαυρομιχάλη, να αφήσει το πλοίο και ο ίδιος κρατήθηκε.

Σε μια αναφορά για τα γεγονότα της Μάνης κατά το 1828 με τίτλο «Έκθεσις 
ταραχών Λακωνίας από του 1828» αναφέρεται και το ακόλουθο επεισόδιο2938: «...
Εις τας γενομένας κατά το θέρος πειρατείας, των οποίων αρχηγός ήτο ο Κύριος Μούρ-
τζινος, αναφέρεται ως συμπράκτωρ και ο γνωστός διά τας κακουργίας του Πούλος 
Μαυρίκος Σπαρτιάτης, τον οποίον, φοραθέντα προδότην εις την μετά του Ιμπραήμ 
αλληλογραφίαν του ώρμησαν οι Σπαρτιάται να κατακαύσουν, πλην ούτος επρόφθασε 
και, καταφυγών εις την οικίαν του Μούρτζινου, διεσώθη...».

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι για την ίδια περίπτωση είχε γράψει και ο Ιω. Γε-
νοβέλης2939 σε αναφορά του στις 28 Απριλίου 1828, στην οποία σημείωνε για τον 
Πούλο Μαυρίκο: «...εφοράθη προδότης υποσχόμενος εις τον Ιμπραχίμην να του πα-
ραδώνη την Σπάρτην και την Μάνην και ο Ιμπραχίμης εκτός της χρηματικής αμοιβής 
να του δώνη και το Μπεγηλίκι. Οι Σπαρτιάται ώρμησαν να τον πυρπολήσουν εις την 
οικίαν του, αλλ’ αυτός επρόλαβε να καταφύγη εις τον Μούρτζινον...».  

Να σημειωθεί ότι ο Πούλος Μαυρίκος2940, κάτοικος του χωρίου Μάλτα ή Μαλ-
τίτσα της επαρχίας Σταυροπηγίου, είχε και στο παρελθόν δημιουργήσει προβλήμα-
τα. Υπενθυμίζουμε ότι το 1824 είχε πλαστογραφήσει επιστολή, που δήθεν έγραψε 
ο Πετρόμπεης στον Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ο 
Πετρόμπεης για προδοσία. Από γράμμα που έγραψε ο Μούρτζινος στον κπ. Γιωρ-
γάκη Αντ. Γρηγοράκη, στις 5 Αυγούστου 1826, φαίνεται ότι από τότε είχε κατηγο-
ρηθεί για επικοινωνία με τον Ιμπραήμ.

2936. ΓΑ Κ , Γεν. Γραμμ., φάκ. 19, έγγρ. 026 της 18 Φεβρουαρίου 1828, φακ. 22, έγγρ. 26, φάκ. 25, 
έγγρ. 23, φάκ. 30, έγγρ. 169, φάκ. 46, έγγρ. 049, φάκ. 49, έγγρ. 18, φάκ. 52, έγγρ. 111 και 112, φάκ. 74, 
έγγρ. 96, φάκ. 81, έγγρ. 45, φάκ. 88, έγγρ. 52 και ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄,  Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 
220, έγγρ. 2, 3, 4, 34.

2937. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. 45 της 10 Σεπτεμβρίου 1828.
2938. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄,  Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, τελευταίο έγγραφο αχρονολόγητο.
2939. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 59, έγγρ. της 28 Απριλίου 1828.
2940. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Πούλος Μαυρίκος, μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821, Λακωνικαί 

Σπουδαί 10(1990)415 κ.ε. Σ π. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Ο «πολιτικός δεσμός» του Πετρόμπεη, η λύση του και η 
θετική συμμετοχή του στο Νεόκαστρο, 1824 και 1825, Λακωνικαί Σπουδαί 19(1990)435 κ.ε. Γ Α Κ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ. 59, έγγρ. 63 της 28 Απριλίου 1828. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, φάκ. 220, αχρονολόγητος- στο 
τέλος του φακέλου: «Έκθεσις εν συνόψει των κατά των τελευταίων ταραχών και αλληλομαχιών, όσαι 
συνέβησαν από του 1828 έτους». Το έγγραφο παρατίθεται στο τέλος.
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Καποδίστριας και Μαυρομιχαλαίοι

Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την προσφορά και τις θυσίες της οικο-
γένειας Μαυρομιχάλη στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, αλλά κατά τον ίδιο 
τρόπο δεν μπορεί να παραβλέψει ότι μετά την απελευθέρωση η οικογένεια αυτή 
δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στους κανόνες της κρατικής νομιμότητας. Στα χρό-
νια τού Καποδίστρια δεν θέλησε να περιορίσει τη δραστηριότητά της στην πειρα-
τεία και σε άλλες αυθαιρεσίες2941. Ακόμη είναι σημαντικό ότι πάντοτε οι απαιτή-
σεις της για οικονομικές απολαβές ήταν ανεδαφικές και υπερβολικές. Ένα φτωχό 
και κατεστραμμένο κράτος, όπως η μικρή Ελλάδα του 1828-31, με τα καπνίζοντα 
ακόμη ερείπια που άφησε πίσω του ο Ιμπραήμ, τις χήρες και τα ορφανά του πολέ-
μου να λιμοκτονούν, τους απόμαχους να ζητιανεύουν, δεν θα μπορούσε, ούτε θα 
έπρεπε, να καλύψει οικονομικά κανενός τη σπάταλη, την πολυδάπανη ή έστω τη 
γενναιόδωρη ζωή2942.

Η οικογένεια Μαυρομιχάλη πριν από το 1816, που πήρε το μπεηλίκι, ήταν για 
τις συνθήκες ζωής της Μάνης μια ευκατάστατη γενιά, ασχολούμενη κυρίως με το 
εμπόριο. Το αξίωμα του Μπέη της Μάνης δεν έδινε πλούτο, γι’ αυτό ο Τζανέτμπεης 
Κουτούφαρης κατηγορήθηκε και καθαιρέθηκε, διότι δεν πλήρωνε τους φόρους2943. 
Ο Τζανήμπεης Γρηγοράκης, κατά μια εκδοχή, παραιτήθηκε επειδή δεν μπορούσε 
να ανταποκρίνεται στις οικονομικές απαιτήσεις του αξιώματός του2944. Ο Πανα-
γιώτμπεης Κουμουνδουράκης δεν πλήρωνε φόρους και η Μάνη υποχρεώθηκε σε 
εμπορικό αποκλεισμό από τους Τούρκους2945 και τελικά καθαιρέθηκε και πέθανε 
στο Μπάνιο, τις φυλακές του τουρκικού ναυστάθμου. Ο Αντώνμπεης Γρηγοράκης 
είχε μεγάλη δυσκολία να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις2946 και 
γι’ αυτό αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντήμπεη Ζερβάκο, ο οποίος χρεωκόπη-
σε2947. Ο Θεοδωρόμπεης Γρηγοράκης πέθανε κι αυτός στο φοβερό Μπάνιο, επει-
δή δεν μπορούσε να πληρώσει τους φόρους2948. Δεν ήταν δυνατόν ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης να απολάμβανε την οικονομική ευμάρεια από ένα αξίωμα που όλοι 

2941. Δ ε σ π. Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 88 κ.ε., και απόπειρα δολοφονίας του Νικο-
λάου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη, Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, φάκ. 220, αχρονολόγητη στο τέλος του φακέλου.

2942. Το 1830 η οικογένεια Μαυρομιχάλη με τους συγγενείς και πιστούς φίλους της έφθανε τον 
αριθμό 70 και είχε και άλλους 67 υπηρέτες. Χ. Λ ο ύ κ ο υ, Ο Κυβερνήτης Ιω. Καπιδίστριας και οι Μαυρο-
μιχαλαίοι, Μνήμων 4(1974)4 κ.ε. Τ ο υ  ι δ ί ο υ, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 
1828-1831, Αθήνα 1988, σσ. 31, 46 κ.ε. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. 12, σ. 258 κ.ε.

2943. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Η Μάνη στη δεύτερη τουρκοκρατία (1715-1821) ό.π., σ. 278.
2944. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 337-8. Α π. Δ α σ κ α λ ά κ η, Η Μάνη και η Οθωμανική αυτο-

κρατορία, Αθήναι 1923, σ. 204.
2945. Σ τ.  Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 346. Ι. Ε. Ε. Ε., αριθ. εγγρ. 16967.
2946. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 396. Ι. Ε. Ε. Ε., αριθ. εγγρ. 17881.
2947. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 409-410.
2948. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 440.
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οι προκάτοχοί του είχαν φτωχύνει. Άλλωστε ο ίδιος έγραφε στη Φιλική Εταιρεία 
για τις οικονομικές του δυσχέρειες και τα «δοσίματα» που αναγκαζόταν να κατα-
βάλει με δυσκολία στους Τούρκους αξιωματούχους2949.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι Μαυρομιχαλαίοι, ασχολούμενοι κυρίως με το εμπό-
ριο, αλλά όπως αναφέρθηκε και με τη γεωργία, είχαν μια σχετική με τον τόπο οι-
κονομική άνεση. Η επανάσταση τους απομάκρυνε από τις προηγούμενες ασχολίες 
τους και τους έστρεψε όλους σε στρατιωτικά αξιώματα, τα οποία μετά τον αγώνα 
στέρεψαν. Είχαν μάθει ακόμη στη διάρκεια της επανάστασης να έχουν αρκετές απο-
λαβές ή να ενοικιάζουν εθνικές προσόδους2950 και με το πρόσχημα αυτό αποσπούσαν 
με τη βία υπερβολικά ποσά από το λαό, σε βάρος του οποίου ευημερούσαν.

 Αναφέρεται από αγωνιστές, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις δυνάμεις των Μαυρο-
μιχαλαίων ως οπλαρχηγοί, ότι δεν είχαν ποτέ κάποια οικονομική απολαβή από αυ-
τούς. Σε μερικές όμως εκστρατείες ο Πετρόμπεης έπαιρνε χρήματα, όπως το 1821 
τον καιρό της πολιορκία της Τριπολιτσάς, που ένα μέρος Μανιατών εκστράτευσε 
στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα με έξοδα του Δημητρίου Υψηλάντη για μοσθοδο-
σία των ανδρών που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία. Τα χρήματα αυτά παρέλαβε 
και κατακράτησε ο Πετρόμπεης, ώστε πολλοί που πήραν μέρος στην επιχείρηση 
αυτή να μη μισθοδοτηθούν2951.

Τον καιρό της πολιορκίας του Νεοκάστρου από τον Ιμπραήμ η κυβέρνηση Κου-
ντουριώτη2952 του έδωσε αρχικά 50.000 γρόσια για να στρατολογήσει Μανιάτες και 
να βοηθήσει τους πολιορκημένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο γιός του Γε-
ώργιος. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Ίσως δεν έκανε καλή διαχείριση των χρημάτων, 

2949. Ι ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 153. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, ό.π., σ. 455, 502 κ.ε. 
2950. Υπήρχε πρόβλεψη ότι, όταν οι κάτοικοι μιας επαρχίας πρόσφεραν στον πλειοδοτικό διαγωνι-

σμό των φόρων της περιοχής το ίδιο χρηματικό ποσόν, θα έπρεπε να προτιμώνται. Το 1823 οι Καλαμα-
τιανοί ήθελαν να συγκεντρώσουν μόνοι τους το φόρο, αλλά ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δήλωσε ότι 
προσφέρει 500 γρόσια περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον και ως πλειοδότης ενοικίασε αυτός τους 
φόρους. Γιατί να έχει περιορισμό η προσφορά του αφού θα μπορούσε, ασκώντας ένοπλη βία στους κα-
τοίκους, να συγκεντρώσει το ποσόν αυτό, να υπολογίσει τα έξοδά του και το κέρδος του και να τα λάβει. 
ΓΑ Κ, Υπ. Οικ., φάκ. 7, έγγρ. 202, 211 και 217 της 8 Μαϊου 1823.

2951. Ο Σταυριανός Καπετανάκης το 1821 από το στρατόπεδο της Τριπολιτσάς, την οποία πολιορ-
κούσαν, έλαβε μέρος στην εκστρατεία στη Ρούμελη με τον Κυριακούλη και Ηλία Μαυρομιχάλη. Ο Δη-
μήτριος Υψηλάντης κατέβαλε χρήματα στον Πετρόμπεη, αλλ’ αυτός δεν έδωσε ούτε γρόσι στους δικαιού-
χους. Σε πιστοποιητικό που χορήγησε ο Πετρόμπεης στο Σταυριανό στις 24 Μαΐου 1822 αναφέρεται: «...
διά τας εκστρατείας του και διά όσους στρατιώτας είχε υπό την εξουσίαν του μισθόν δεν έλαβε από τινα μήτε 
και τα ίδιά του έξοδα...». ΓΑ Κ , φάκ. Κ 96, έγγρ. 24 Μαΐου 1822. Ο Βασίλειος Πολιτάκος από την Τσερο-
βά (Δροσοπηγή) στις 15 Ιουνίου 1823 προβιβάστηκε στο βαθμό της χιλιαρχίας (Στ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, 
Μανιάτες αγωνιστές του 1821,  ό.π., σ. 225.), σε αναφορά του προς την τότε διοίκηση Κουντουριώτη 
έγραψε, ότι απ’ αρχής ακολουθούσε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και πρόσθεσε: «...έμεινον πένης εξ 
αιτίας της δολερότητός του και των εγωικών του πράξεων... οπού άφησεν εις βυθόν κεκαλυμμένα τα δίκαια 
εκάστου αγωνισθέντος πατριώτου...». ΓΑ Κ ,  Συλλ. Βλαχ. Α ,́ Υπ. Πολ., φάκ. 71, έγγρ. 052 της 2 Απριλίου 
1825. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Βασίλειος Πολιτάκος, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 19(2010)319 κ.ε. 

2952. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 81, έγγρ. 080 και 086 της 11 Απριλίου 1825.
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μπορεί να τα σπαταλούσε άσκοπα, μπορεί να τα μοίραζε σε οικογένειες που είχαν 
νεκρούς στον αγώνα, πάντως σχολιάστηκε γι’ αυτό.

Όταν ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ήταν στην Αντικυβερνητική Επιτροπή, κατη-
γορήθηκε για έγκριση λογαριασμών της οικογενείας του, που ήταν υπερβολικοί και 
άλλες οικονομικές ατασθαλίες με τον έρανο της Κορινθίας2953. Με όλα αυτά ίσως 
είχε μάθει όλη η οικογένεια σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, που δεν συμβιβαζόταν 
με τον κάτισχνο κρατικό προϋπολογισμό2954.

Θα πρέπει ακόμη να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι οι Μανιάτες γνώριζαν από τα 
χρόνια των Βενετών πως οι αρχηγοί των πολεμικών σωμάτων αμείβονταν πλουσι-
οπάροχα με παραχωρήσεις μεγάλων κτημάτων, όπως δίνονταν παλαιότερα τα βυ-
ζαντινά τιμάρια. Ίσως είχαν την πεποίθηση ότι μετά την απελευθέρωση θα έπαιρ-
ναν κάποια σημαντική έκταση και θα ζούσαν αρχοντικά με πολλούς υπηρέτες και 
άλλους τόσους ευνοούμενους. Έλεγαν στους απλοϊκούς Μανιάτες, ότι εμείς που 
διώξαμε τους Τούρκους από τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, θα πρέπει να πάρουμε 
τα τουρκικά κτήματα. Όταν ήθελαν να τους ξεσηκώσουν σε αντικαθεστωτικά κινή-
ματα, αυτές τις υποσχέσεις έδιναν. Δεν αποκλείεται να το πίστευαν και οι ίδιοι και 
γι’ αυτό οι απαιτήσεις τους ήταν υπερβολικές.

Τις ιδέες αυτές δεν είχε μόνο η οικογένεια Μαυρομιχάλη, αλλά και όλοι οι κο-
τσαμπάσηδες του Μοριά, οι πλοίαρχοι των νήσων και οι στρατιωτικοί της Ρούμε-
λης είχαν παρόμοιες προσδοκίες, που δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν. Η επο-
χή της διανομής τίτλων ευγενείας και τιμαρίων είχε περάσει.

Από την άλλη πλευρά ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν θα μπορούσε ποτέ να αλ-
λάξει αυτές τις ιδέες των αγωνιστών. Για να μπορέσει να επιβληθεί, προσπάθησε 
να ταπεινώσει τις πρωτεύουσες οικογένειες και να ανεβάσει τους δευτερεύοντες 
πρωταγωνιστές του αγώνα, ώστε να εξουδετερώσει τους πρώτους με τις υπερβο-
λικές τους απαιτήσεις. Όλος ο λαός ήταν μαζί του, διότι άκουγε μια φωνή που του 
έδινε δικαιώματα και η σκλαβιά των Τούρκων δεν επρόκειτο να αντικατασταθεί με 
τη σκλαβιά των μπέηδων, των καπεταναίων ή των κοτσαμπάσηδων. Όμως μερικοί 

2953. Δ έ σ π ο ι ν α  Θ έ μ ε λ η  Κ α τ η φ ό ρ η, Η δίωξη της πειρατείας κλπ, μέρος Α ,́ σ. 95: «…
κατηγορουμένου  (του Γεωργίου Μαυρομιχάλη) ως ιδιοποιηθέντος επί Αντικυβερνητικής Επιτροπής τας ει-
σπραχθείσας  τπέρ της εκστρατείας της Αττικής, προσόδους της Κορίνθου…».

2954. Ο Πετρόμπεης υπέβαλε λογαριασμό το 1826 για 202.000 γρόσια και ζητούσε για εξόφληση τις 
110.000. Υπολόγισε η επιτροπή που έκανε τον οικονομικό έλεγχο ότι «…διά έξοδα του κονακίου του δι’ ένα 
ολόκληρον ενιαυτόν από τον Σεπτέμβριο του παρελθόντος έτους (1825) έως Σεπτέμβριον τρέχοντος 62.860 
γρόσια», δηλαδή το υπερβολικό ποσό των 5.000 γροσίων και πλέον το μήνα. Γ Α Κ. Διοικ. Επιτρ., φάκ. 
200, έγγρ. 057 της 21 Σεπτεμβρίου 1826. Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, όπως αναφέρθηκε, διεκδι-
κούσε για 14 μήνες που έμεινε φρούραρχος Μονεμβασίας το ποσόν των 170.090 γροσίων. Η Αντικυβερ-
νητική Επιτροπή ενέκρινε λογαριασμό του Κατσή να πάρει από τις προσόδους της Σάμου το ποσόν των 
56.400 γροσίων. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 32, έγγρ 58 της 16 Μαρτίου 1828. Ο Αναστάσιος Μαυρομιχάλης 
ζήτησε από τον Ιω. Καποδίστρια χρήματα, διότι, όταν το 1821 ήταν όμηρος στην Τριπολιτσά και εγνώρισε 
στερήσεις και κινδύνους, ιδιαίτερα όταν οι Τούρκοι είχαν σκοτώσει μπροστά του τέσσερις δούλους του. Γ 
Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 57, έγγρ. 32 της 22 Απριλίου 1828.
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απλοϊκοί άνθρωποι του λαού, χωρίς να το καταλαβαίνουν, προφανώς από παράδο-
ση, ακολουθούσαν τα αφεντικά τους κι ας ήθελαν να τους κρατούν υποτακτικούς.

Ακόμη και όλοι σχεδόν οι καπεταναίοι της Μάνης Μούρτζινος, Κουμουνδουρά-
κης, Χρηστέας, Κυβέλος, Ντουράκηδες και οι επίσκοποι ήταν εναντίον του Πετρό-
μπεη και του αμφισβητούσαν το προνόμιο να τους εκπροσωπεί στον Κυβερνήτη. Η 
μέχρι τότε πολιτεία του είχε δείξει ότι δεν ενδιαφερόταν για την οικονομική ικανο-
ποίηση κανενός άλλου εκτός από τη στενή οικογένειά του.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε πολλά προβλήματα με τους Μαυρομιχαλαίους 
και προσπάθησε να τα παραβλέψει. Ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, ο Νέστορας της ελ-
ληνικής επανάστασης, ευρισκόμενος στο στρατόπεδο της Δυτικής Ελλάδος με τον 
R. Church σε αναφορά του της 6ης Φεβρουαρίου 1828 ζήτησε να επιστρέψει στο 
σπίτι του, διότι ο Κατσής Μαυρομιχάλης, φρούραρχος τότε της Μονεμβασίας, τον 
ταπείνωσε κατά τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο. Στη Μονεμβασία είχε καταφύγει 
για λόγους ασφαλείας η οικογένεια του Ηλία Χρυσοσπάθη και ο Κατσής σε έξαρση 
της αυθαιρεσίας του δεν επέτρεψε να επιστρέψει στο σπίτι της, ούτε όταν πήγαν 
τα αδέλφια του Χρυσοσπάθη να την πάρουν. Τελικά μια κόρη της οικογένειας, η 
οποία ήταν αρραβωνιασμένη με τον Αλέξανδρο Βενετσανάκη, την πάντρεψε παρά 
τη θέλησή της με άνδρα της δικής του επικλογής, για να ταπεινώσει τον Ηλία Χρυ-
σοσπάθη. 

Δεν ήταν μόνο η μαυρομιχαλέικη αυθαιρεσία, ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ως 
μέλος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής, ήταν εκτεθειμένος στην οικονομική δια-
χείριση2955 και παρουσιάστηκε μπροστά του ντυμένος πολυτελέστατα σαν τους 
Τούρκους αξιωματούχους, ώστε αναγκάστηκε να τον παρατηρήσει. Τον Οκτώβριο 
του 1828 μαζί με τον εξάδελφό του Ηλία Κατσάκο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 
το Νικόλαο Πιέρου Πιεράκο-Μαυρομιχάλη2956. Ο Ηλίας Κατσάκος-Μαυρομιχάλης 
φυλακίστηκε στο Άργος, αλλά απέδρασε2957. Ο Ιωάννης-Κατσής Μαυρομιχάλης, 
εκτός των άλλων, όπως αναφέρθηκε, ήταν ένοχος ενός φρικιαστικού πειρατικού 
εγκλήματος, όταν οι άνθρωποί του σκότωσαν το πλήρωμα αγγλικού πλοίου, το 
οποίο λαφυραγώγησαν και βύθισαν2958. Οι συγγενείς των θυμάτων πειρατείας ζη-

2955. Ο Γρηγόριος Σούτσος σε επιστολή του της 13 Σεπτεμβρίου 1827 προς το Γεώργιο Κουντου-
ριώτη έγραψε: «…εκ των καταχρήσεων τούτων, ας σας αναφέρω μίαν, διά να γελάσετε· 25 χιλιάδες γρόσια 
εδόθησαν εις τον Πετρόμπεην  διά να εξοικονομήσει τα έξοδά του και ούτως αναλόγως…». Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. 
Λ. και Γ. Κουντουριώτου, ό.π., τόμ. Η΄, σ. 436. 

2956. Χ. Λ ο ύ κ ο υ, Ο Κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας και οι Μαυρομιχαλαίοι, Μνήμων 4(1974)10 
κ.ε. Σ. Β. Κ ο υ γ έ α, Η ανθρωποκτονία (το φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν Μάνη, Παράρτημα των «Ελ-
ληνικών» αριθ. 4, έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 366 κ.ε. Γ. Ψ ύ λ λ α, 
Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 166 κ.ε.

2957. ΓΑ Κ, Υπ. Δικ., φάκ. 101, έγγρ. 171 της 16 Μαΐου 1831.
2958. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 5, έγγρ. 341 της 29 Μαρτίου 1824. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Υπ. Εσωτ., φάκ. 55, 

έγγρ. 160, 168, 185, 186 της 29 και 31 Μαρτίου και 10 Απρλίου 1824 κ.ε. Γ Α Κ, Εκτ., φάκ. 23, έγγρ. 017 
της 12 Σεπτεμβρίου 1824. Βλέπε: Πειρατεία σε βάρος αγγλικού πλοίου. 
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τούσαν αποζημίωση και ο Κυβερνήτης2959 πλήρωσε από το δικό του ταμείο 50.000 
γαλλικά φράγκα, για να μη θιγεί το γόητρο της οικογένειας και πίστεψε ότι με την 
πράξη του αυτή θα ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις των Μαυρομιχαλαίων. Ο Κων-
σταντίνος Μαυρομιχάλης2960 ιδιοποιήθηκε πλοίο και με αυτό πήγε στην εκστρατεία 
του αρχιστρατήγου R. Church στη δυτική Ελλάδα και την πολιορκία του Αιτωλι-
κού. Η άλλη πλευρά όμως δεν ανταποκρίθηκε καθόλου, διότι ίσως το θεωρούσε 
υποχρέωση του Ιωάννη Καποδίστρια να τους ανέχεται κι ακόμη να κάνει προσω-
πικές θυσίες. Τον ίδιο καιρό άλλοι αγωνιστές είχαν στερηθεί το ψωμί και άπλωναν 
ικετευτικά το χέρι στον Κυβερνήτη, όπως ο Ηλίας Σαλαφατίνος2961, ο οποίος στις 
27 Ιανουαρίου 1830 σε μια βραχεία αναφορά του έγραψε: «…να με κάμετε σήμερον 
μίαν εξοικονόμησιν διότι στερούμαι και του επιουσίου άρτου». Η Διαμαντία, χήρα 
του Ηλία Χρυσοσπάθη2962, έλαβε βοήθημα από τον Κυβερνήτη μόνο 300 γρόσια.

Εκτός από την οικογένεια Μαυρομιχάλη, που είχε δημιουργήσει πολλά προ-
βλήματα στον Κυβερνήτη, ήταν και ολόκληρο το κόμμα των αγγλόφιλων, που τον 
αντιπολιτευόταν. Οι Κουντουριώτηδες με τους νησιώτες είχαν και αυτοί δίκαιες 
απαιτήσεις, αλλά πρόβαλαν διεκδικήσεις δυσανάλογες με τις δυνατότητες της πα-
τρίδας. Οι Φαναριώτες ήθελαν την εξουσία για τον εαυτόν τους συνήθως με όπλο 
τους τη ραδιουργία. Άρχισαν σε διάφορα μέρη να δημιουργούνται εταιρείες αντι-
πολίτευσης και καθυστέρησης του έργου για την ανόρθωση του νεοσύστατου κρά-
τους. Η αντιπολίτευση στον Κυβερνήτη έχει μεγάλο μέρος ευθύνης για τις συμφο-
ρές που ακολούθησαν, διότι δεν ήταν εποικοδομητική, αλλά στόχευε στη φθορά 
και την αποδυνάμωση της Κυβέρνησης, σαν αποτέλεσμα κομματικής προκατάλη-
ψης και ιδιοτέλειας.

Οι Κοτζαμπάσηδες του Μοριά είναι αυτοί που κίνησαν τις επαρχίες τους στην 
επανάσταση του 1821, αυτοί ήταν οι πρώτοι τροφοδότες τους, αυτοί τους καθοδή-
γησαν στα πρώτα τουλάχιστον βήματα του αγώνα της ανεξαρτησίας. Αλλά πίστευ-
αν ότι μετά την απελευθέρωση θα συνέχιζαν να απομυζούν το λαό με την υπερβο-
λική φορολογία. Με τη διαφορά ότι τώρα θα τα κρατούσαν αυτοί όλα τα χρήματα 

2959. Χ. Λ ο ύ κ ο υ, ό.π., Μνήμων 4(1974)15 κ.ε.
2960. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης κατηγορήθηκε από τον Παναγιώτη Σίρμπο ότι άρπαξε τη γο-

λέτα του από το λιμάνι Καλαμίτσι της Καρδαμύλης και με αυτή, αφού της άλλαξε το όνομα, πήγε στο 
στρατηγό R. Church, που πολιορκούσε το Αιτωλικό. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 46, έγγρ. 49 της 6 Απριλίου 
1828, και φάκ. 48, έγγρ. 78 της 9 Απριλίου 1828 και φάκ. 52, έγγρ. 111 και 112 της 9 και 13 Απριλίου 1828.

2961. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 230, έγγρ. 299 της 27 Ιανουαρίου 1830. Σύντομα επανέλαβε την ικετευ-
τική αναφορά του γράφοντας στον Ιωάννη Καποδίστρια: «…Πολλές βολές αναφέρθηκα εις την υμετέραν 
εξοχότητα και η ατυχία μου απέτυχεν, σε προσκυνώ αφθέντη διά να με εξοικονομήσης, όπου υστερούμε καθ’ 
όλα, και εγώ και το σπίτι μου, πόσα μεγάλα καλά κάνεις αφθέντη κάμε και διά τον Σαλαφατίνον και δεν είναι 
άδικον, ότι έκαμε πολλά καλά το χρέος του εις την Ελλάδα, αυτό το καυχιέμαι, εάν δεν γνωρίζετε εξοχότατε, 
ρωτήστε τον αρχιγραμματέα κύριο Σπηλιάδη, οπού αυτός από εξ αρχής γνωρίζει την διάθεσιν του Σαλαφα-
τίνου και μένω». Γ Α Κ. Γεν. Γραμμ., φάκ. 235α, έγγρ. 054 της 22 Μαρτίου 1830.

2962. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 193, έγγρ. 199 της 28 Μαρτίου 1829.
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που συγκέντρωναν, διότι δεν θα είχαν να δίνουν λογαριασμό και μερίδα από αυτά 
στους Τούρκους. Αυτοί νόμιζαν ότι οι ίδιοι θα ήταν το κράτος, το οποίο θα το απο-
τελούσαν σαν ηγεμονίσκοι της περιοχής τους. Πώς μπορούσαν οι ιδέες τους να 
συμβιβασθούν με το κράτος που επεδίωκε να φτιάξει ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Οι Κλεφταρματωλοί της Ρούμελης, που τους επηρέαζε ο γαλλόφιλος Κωλέτ-
της, εκτός από την πλεονεξία των προηγούμενων ετών, διατηρούσαν ακόμη και 
τον πρωτογονισμό, που διδάχτηκαν στην αυλή του Αλή πασά και γίνονταν χειρό-
τεροι άρπαγες. Ακόμη και ο Μακρυγιάννης, από τους λίγους που βρέθηκε στο τέ-
λος της επανάστασης με χρήματα, δεν συμβιβάστηκε με το αξίωμα του γενικού 
αστυνόμου της Πελοποννήσου, που του έδωσε ο Καποδίστριας, και ακολούθησε 
τον Κουντουριώτη.

Θα ήταν παράλογο να ισχυρισθεί κάποιος ότι οι συνεργάτες του Καποδίστρια 
ήταν όλοι ικανοί ή απαλλαγμένοι ελαττωμάτων. Σκοτεινό το περιβάλλον που δημι-
ούργησε με τους ξενόφερτους. Αλλά μήπως και όσους κάλεσε κοντά του από τους 
Ελλαδίτες, ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του; Ο Γεώργιος Ψύλλας, που ανέλα-
βε καθήκοντα Εκτάκτου Επιτρόπου Κάτω Μεσσηνίας, δεν ασκούσε τα καθήκοντά 
του μεροληπτικά; Στα απομνημονεύματά του φαίνεται καθαρά η αντιπάθειά του 
προς το Διονύσιο Μούρτζινο, τον οποίο περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα και 
τον χαρακτηρίζει θρασύδειλο. Αντίθετα αποκαλύπτεται η γλοιώδης αντιμετώπιση 
των Μαυρομιχαλαίων, που τραυμάτισαν σοβαρά το Νικόλαο Πιεράκο-Μαυρομιχά-
λη, επειδή δεν δέχθηκε να τους ακολουθήσει στις κομματικές τους επιδιώξεις.

Όλοι οι πρωτεργάτες πρόσφεραν πολλά στην επανάσταση και στην απελευθέ-
ρωσή μας, θα ήταν δε κανείς άδικος να μην το αναγνωρίσει. Αλλά οι εμφύλιες δι-
αμάχες, η πλεονεξία, η αρχομανία έκανε τους περισσότερους παράλληλα και πολύ 
επιζήμιους. Βέβαια τα ελαττώματά τους καλύπτονται γενικά από το θετικό έργο 
που πρόσφεραν στον απελευθερωτικό αγώνα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για κά-
ποιους από αυτούς με τη συμπεριφορά που επέδειξαν μετά την απελευθέρωση. Ο 
κανόνας είναι ότι οι περισσότεροι δεν πρόσθεσαν ένα θετικό λιθαράκι στην προ-
σπάθεια του Ιωάννη Καποδίστρια για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους δι-
καίου και ισοπολιτείας. Στάθηκαν, σχεδόν όλοι όσοι τον πλησίασαν και όσοι τον 
αντιπολιτεύτηκαν, εγωκεντρικοί, αρχομανείς, συμφεροντολόγοι και εμπόδισαν την 
προσπάθεια να αρχίσει ο εκσυγχρονισμός του νέου κράτους.

Τότε, την άρνηση των Ελλήνων να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο κράτος και 
την προσωπική πλεονεξία του καθενός, που γιγάντωνε με γεωμετρική πρόοδο σε 
όσους βρίσκονταν σε υψηλότερο επίπεδο, πλήρωσε με το αίμα του ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέτισε τους Έλληνες και μέχρι σήμερα παραμέ-
νουμε ίδιοι !

Επιστολές του Πετρόμπεη

Ο γιός του Πετρόμπεη, Δημήτριος, βρισκόταν στο Παρίσι με το δάσκαλό του 
για σπουδές και το καλοκαίρι του 1828 είχε την οικονομική υποστήριξη του Ιωάν-
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νη Καποδίστρια. Παράλληλα ο Κυβερνήτης2963 είχε ζητήσει από τους καπετάνιους 
της Μάνης να υποδείξουν δώδεκα φιλομαθείς νέους, αλλά όχι από τις οικογένειές 
τους, για να σπουδάσουν με υποτροφίες. Ένας από αυτούς, με υπόδειξη του Μη-
τροπολίτη Ζαρνάτας Γαβριήλ Φραγκούλης, ήταν ο Διονύσιος Νικ. Σασανάς2964 από 
τη Μεγάλη Μαντίνεια, που αργότερα εξελίχθηκε σε μητροπολίτη  Μονεμβασίας 
και Σπάρτης.

Η οικογένεια Μαυρομιχάλη (ο Πετρόμπεης, ο Αντωνάκης, ο Γεωργάκης, ο 
Αναστάσης2965) βομβάρδιζε τον Ιωάννη Καποδίστρια με επιστολές διεκδικώντας 
χρήματα, επικαλούμενη ότι έχουν εγκριθεί λογαριασμοί από τις προηγούμενες 
διοικήσεις, οι οποίες έμεναν απλήρωτες. Να σημειωθεί ότι πολλοί ήταν οι Μανιά-
τες αγωνιστές που δεν είχαν λάβει ούτε ένα γρόσι για τις εκστρατείες τους ή μόνο 
ελάχιστα. Υπήρχαν χήρες, ορφανά και τραυματίες του αγώνα που λιμοκτονούσαν 
και δεν είχε η κρατική μηχανή την οικονομική δυνατότητα να μετριάσει τη δυστυ-
χία τους. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη είχε λάβει πολλά και δεν ήταν λίγοι που την 
κατηγορούσαν ότι διεκδικούσε για την ίδια και τα χρήματα όλων των οπλαρχηγών 
της Μάνης ή χρήματα για εκστρατείες που είχαν εξοφληθεί. Ακόμη ήταν γνωστό 
ότι οι εγκρίσεις των διαταγών πληρωμής, τις οποίες συνήθιζε να επικαλείται, ήταν 
χαριστικές με υπερβολικά ποσά.

Ο Πετρόμπεης είχε διορισθεί στο Πανελλήνιο και αργότερα γερουσιαστής2966, 
ένα είδος συμβουλευτικού σώματος, ο δε μισθός του ήταν ικανοποιητικός για τις 
συνθήκες της εποχής.

2963. Παράλληλα με αυτούς τους νέους από τη Μάνη, που σπούδαζαν με κρατικά έξοδα, είχε επιχο-
ρηγήσει ο Κυβερνήτης από την άφιξή του στην Ελλάδα με 1.500 γρόσια τις σπουδές των παιδιών του Ηλία 
Σαλαφατίνου, ο οποίος, μετά από είκοσι μήνες, έγραψε: «...Εξοχότατε, Σας θερμοπαρακαλώ, όπου και εις 
το εξής να με εξοικονομήσετε διά να μη στείλω τα παιδία κάτω (ένεκα ελλείψεως) και υπάγουν εις μάτην και 
τα οποία μέχρι τούδε έλαβον φώτα...». Συγκριτικά με άλλους πόσο ολιγαρκής ήταν! ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., 
φάκ. 214, έγγρ. της 9 Αυγούστου 1829.

2964. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Οι Μαντίνειες της Μάνης, ό.π., σ. 167 και εικόνα 17 στη σ. 271.
2965. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 57, έγγρ. 32, της 28 Απριλίου 1828 και φάκ. 65, έγγρ. 125 της 11 Μαΐου 

1828. Στην οποία απάντησε ο Ιω. Καποδίστριας: ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 66, έγγρ. 020 της 15 Μαΐου 1828.
2966. Συγκριτικά μπορεί να παραβληθούν οι απαιτήσεις του Πετρόμπεη με του Διονυσίου Μούρτζι-

νου, όπως τις κατέγραψε σε αναφορά του της 18ης Αυγούστου 1829:
«Έρχομαι με όλον το θάρρος να σε προσκυνήσω και να σας ειπώ: Οι πατριώται μου σημαντικοί Σπαρ-

τιάται, έμειναν με δυσαρέσκειαν με το να έβαλες τον κύριον Πέτρο Μαυρομιχάλη και εμέ τον δούλον σου εις 
την Γερουσίαν, και αυτουνούς είτε χρηματικώς, είτε με υπουργήματα ανάλογα των υποκειμένων τους τους ευ-
χαρίστησες, και τους φαίνεται μεγάλον παράπονον, όπου βλέπουν πολλούς άλλους Έλληνας να λαμβάνουν 
δημόσια υπουργήματα, επιτροπείας, Προσωρινοί Διοικηταί, και λοιπά, και αυτοί να είναι ως απλοί πολίται. 
Η εξοχότης σου ως κοινός πατέρας και δίκαιος θεράπευσέ τους με όποιον καλύτερον τρόπον γνωρίσεις. 
Ακόμα σε προσκυνώ διά το ήσυχον της Σπάρτης να αποφασίσετε οπού να μείνη ένα τμήμα, δίνοντάς της 
και ένα Διοικητήν (όποιον ορίσης) διά να ευρίσκεται επάνω εις αυτήν και όχι να λέγεται η μεν Μεσσηνία, η 
δε Λακωνία διότι αυτό την ταράττει...». Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 215, έγγρ. 307 της 18 Αυγούστου 1829.
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Στις 11 Ιουνίου 1828 ο Πετρόμπεης2967 έστειλε επιστολή στον Κυβερνήτη Ιωάν-
νη Καποδίστρια και του έγραφε τα ακόλουθα:

«Εξοχότατε !
»Ευχαρίστως εδέχθην την υπ’ αρ. 2985 αξιοσέβαστήν μοι Διαταγήν σας, και ανα-

πτύξας αυτήν με το προσήκον σέβας, είδον εμπεριέχουσαν εν συνόψει απάντησιν τινά 
μόνον εις το περί του εν Παρισίοις σπουδάζοντος υιού μου μετά του Διδασκάλου του 
κεφάλαιον, περί δε των όσων άλλων αναφερόμην προς την εξοχότητά Σας ουδεμίαν 
απάντησιν ούτε καταφατικήν ούτε αποφατικήν, ουδέ και αυτόν τον μέσον όρον έχου-
σα, δηλαδή την παραμυθίαν εις τας περιστοιχούσας με κατεπειγούσας ανάγκας και 
μεν του πρώτου οπού είναι η υπόθεσις του υιού μου και Δούλου σας Δημητράκη μετά 
του διδασκάλου του θεωρών τρόπον τινά την οποίαν εκθέτετε δυσκολίαν ως προερχο-
μένη εκ της ανεχείας του Εθνικού Ταμείου, του οποίου η κατάστασις μη δυναμένη να 
ανταποκριθή με την προθυμίαν της, μόλις ημπορεί να σκεφθή η Κυβέρνησις περί τού-
του όταν ο Δούλος σας θέλει αναφερθή προς αυτήν περί της ποσότητος των εξόδων 
των, με έκαμεν τόσον θλιβεράν εντύπωσιν αυτό, ώστε δεν εξήρκη η δύναμίς μου μήτε 
να σας την παραστήσω, καθ’ ότι η εξοχότης σας, καθώς δεν αμφιβάλλω ότι το ενθυ-
μείσθε πολλά καλά, προ τεσσάρων ήδη μηνών εξ οικείας σας προαιρέσως ελάβατε 
την καλοσύνην και αναδέχθητε την πατρικήν κηδεμονίαν των ρηθέντων εις τους οποί-
ους συγχρόνως έγραψε και ο Δούλος σας δια της εξοχότητός σας ότι εις το εξής θέλει 
οδηγείται παρ’ αυτής, ενώ από το άλλο μέρος διατάξατε με ρητήν διαταγήν σας διά να 
έλθουν και άλλοι δώδεκα νέοι ακόμη από την Σπάρτην, επ’ αυτώ τούτω, διά να κα-
θυποβληθούν και αυτοί υπό την Πατρικήν Κηδεμονίαν, και τώρα βλέπω και δι’ αυτόν 
τον ίδιον δυσκολίας απορώ και τί να υποθέσω δεν ηξεύρω! Βέβαια κανένα άλλο, ει μη 
ότι έχω ατυχίαν εις όλας τας περιστάσεις διά να υποφέρω και σωματικώς και ηθικώς! 
αν ήθελον έλθουν και οι άλλοι δώδεκα νέοι από την Σπάρτην κατά την απόφασίν σας 
τί έμελλε να γίνη;

»Εξοχότατε εγώ δεν έχω μήτε τόσην πείραν μήτε την απαιτουμένην ικανότητα διά 
να σας ειπώ πόσα έξοδα εξαρκούν διά την τελειοποίησιν του υιού μου και Διδασκά-
λου του, ή εις τα Παρίσια, ή εις την Ελβετίαν, αλλά καυχόμενος ότι εστάθην πάντοτε 
φίλος της πατρίδος. Ιδιαιτέρως δε και προς την εξοχότητά σας αφοσιωμένος, και πριν 
και τώρα και εσαεί, μένω αναπαυμένος, εις αυτό το φρόνημά μου επιστηριζόμενος, 
και όπως σας φωτίσει ο θεός κάμετε και δι’ αυτούς και διά τας λοιπάς ιδιαιτέρας μου 
ανάγκας περί των οποίων σας προαναφερόμην. Δεν θέλει όμως καταδεχθώ να βαρύ-
νω το Εθνικόν Ταμείον, αλλά από τα όσα έχω να λαμβάνω απ’ αυτό, ας εκπεσθούν τα 
όσα εξαρκώσιν διά την αποπεράτωσιν της σπουδής των ρηθέντων, μην καταδέχεσθε 
περιπλέον να ενοχλούμαι και εγώ τώρα εις τα γηρετεία μου από τους χρεοφειλέτας 
καθημερινώς και των οποίων πρώτος είναι ο Κύριος Πρασακάκης, αλλά διατάξατε, ή 
από το ταμείον, ή αλλαχόθεν πόθεν εγκρίνητε διά να λάβω τουλάχιστον πεντακόσια 

2967. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 82, έγγρ. 68 της 11 Ιουνίου 1828.
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τάλληρα δυνάμει των οποίων να ελευθερωθώ από τας καθημερινάς ενοχλήσεις των 
χρεοφειλέτων, και ας εκπεσθούν και αυτά από τα όσα έχω να λαμβάνω. Και ούτως 
θέλει δυνηθώ και την πόλιτζαν του Κυρίου Πρασακάκη από διακόσια τάλληρα οπού 
μου ετράβηξαν τώρα διά έξοδα του Δημητράκη και διδασκάλου του.

Παρακαλώ λοιπόν θερμώς να διατάξετε να θεραπευθούν αι ρηθείσαι ανάγκαι μου 
πριν αναχωρήσητε απ’ αυτού, διότι ευρίσκομαι εις μεγάλην αμηχανίαν και εντοσούτω 
μένω με το βαθύτατον σέβας.

Τη 11 Ιουνίου 1828 Αίγινα     Ο Πολίτης και δούλος Σας
Π. Μαυρομιχάλης»

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στις 10 Σεπτεμβρίου 1828 είχε γράψει στο Βιάρο 
Καποδίστρια και στον Ιωάννη Γιαννετά την ακόλουθη επιστολή2968, από την οποία 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι Καποδίστριας και Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ζού-
σαν σε διαφορετικούς κόσμους ασυμβίβαστους μεταξύ τους:

«Πανευγενέστατοι Κύριοι
»Αρχήτερης Σας έδωσα αιτίαν να ομιλήσωμεν προφορικώς και αδιαφορήσατε. 

Σας έγραψα και με τον υιόν μου και Δούλον σας Γεωργάκην εις τον Πόρον, ειδοποιώ-
ντας Σας τας αναποφεύκτους ανάγκας μας και υπέρογκα χρέη. Ουδέν απάντησίν Σας 
ηξιώθην. Πολλάκις επαραστήσαμεν και εις τον Σ: Κυβερνήτην μας εγγράφως και διά 
ζώση φωνή. Παρομοίως και η εξοχότης του αδιαφορεί. Λοιπόν και με το παρόν μοι 
αδελφικόν λαμβάνω το θάρρος και σπεύδω να Σας ειδοποιήσω τα εφ’ εξής· με την αί-
σιαν έλευσιν της εξοχότητός του εις την φίλην Πατρίδα μας· εγώ και ο υιός μου Γεωρ-
γάκης είμεθα εξοδευμένοι εδώ εις την Αίγιναν σαράντα τρεις χιλιάδες γρόσια· και σχε-
δόν τα χρεωστάμεν. Έχομεν λάβει οκτώ χιλιάδες επτακόσια γρόσια· και τρεις χιλιάδες 
οπού έδωσε του Πρασακάκη διά χρέος εις τα Παρίσια υιού μου· τα δε έξοδα του γενι-
κού οσπιτίου μας εις τους οκτώ μήνας εάν ορίζετε πάρετε λογαριασμόν και θέλει γνω-
ρίσητε το δίκαιον. Θεωρώντας τα υπέρογκα αναπόφευκτα έξοδά μας και την υστέρη-
σιν. Τα υπέρογκα έξοδα και χρέη του φρουρίου Μονεμβασίας ελευθερώνοντάς το από 
τους κακούργους και ληστές, έξοδα έως να το ελευθερώσωμεν με πολιορκίαν οπού 
είναι τοις πάσι γνωστόν· μαντινίροντάς το εξ ιδίων μας και μήνας δέκα οκτώ μένει 
να λαμβάνωμεν εξ αυτών διακόσιες δέκα χιλιάδες γρόσια, και μόνον χίλια τάλληρα 
έδωσε ο Σ: Κυβερνήτης μας του αυταδέλφου μου Καν. (καπετάν) Ιωάννην. Εδικά μου 
ξεχωριστά από τα πρόπερσι εξοδευμένα εις τους πολέμους του Ιμπραήμη αφίνοντάς 
με ο Κύριος Κουντουριώτης εις το ποδάρι του, και πεσόντα ενδόξως τα παιδία μου 
Ιωάννης και Θανασούλης2969 και ο αξάδελφός μου Καν. Πιέρος Βοϊδής με άλλους εκα-
τόν πενήντα ανθρώπους μας επιλέκτους πεσόντας εις τον πόλεμον του Αρχιμανδρίτη 
Φλέσσα και εις το Νεόκαστρον· καθώς και εις την αιχμαλωσίαν του υιού μου και Δού-
λου σας Γεωργάκην συμποσούνται εκατόν δέκα χιλιάδες γρόσια. Τα περισινά εις την 

2968. ΓΑ Κ , Συλλ. Βλαχ. Α΄,  Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. 45, της 10 Σεπτεμβρίου 1828.
2969. Πρόκειται για τον Αθανασούλη Καπετανάκη, ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη του Μαριγώ.
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αντικυβερνητικήν επιτροπήν βαστώντας και με το σπαθί τα καθεστώτα έως να φθά-
ση ο Κυβερνήτης μας, έξοδα εδικά μου του υιού μου Γεωργάκη και αυταδέλφου μου 
Κωνσταντίνου τώρα εις την Δυτικήν Ελλάδα υπερβαίνουν τας εκατόν χιλιάδες γρό-
σια. Συμποσούμενα όλα υπέρ τας τετρακοσίας χιλιάδες γρόσια. Εξ ων από την αρχήν 
του εξολοθρευτικού αγώνος, κατ’ εξοχήν διά τους Μαυρομιχάληδες· ευτυχία όμως διά 
τους κλέπτας μπιρμπάντας εις πολλούς άλλους· οπού σχεδόν έχομεν να λάβωμεν όλη 
η οικογένειά μου δύο ήμισυ μιλιούνια γρόσια. Εξοδευμένα εις τους κατά καιρόν πολέ-
μους και εκστρατείας, και με την χύσην του πολυτιμοτέρου αίματός μας. Αυτά θέλει 
ζητήσωμεν και να τα λάβωμεν διά της θείας Προνοίας εις την αποκατάστασιν της φί-
λης Πατρίδος μέσον του Σ: Κυβερνήτου μας. Λοιπόν ως άνωθεν από τας τετρακοσί-
ας περίπου χιλιάδας τα γρόσια τώρα σιμά εις τους πολέμους και εις τας περιστάσεις 
διά την ωφέλειαν της πατρίδος και των καθεστώτων έχοντας αποδείξεις και των κατά 
καιρόν Διοικήσεων. Από αυτά ζητώμεν μίαν ικανήν δόσιν τώρα εκ του προχείρου, δη-
λαδή τα ημίσυ ή το ένα τρίτον να μας δοθούν εξοικονομώντας εις όλα τα μέρη οπού 
βαστάμεν τα υπέρογκα αναπόφευκτα έξοδά μας, οπού και αυτά τα δαπανώμεν εις την 
δούλευσιν της πατρίδος. Βαστώντας Μπούντους (θέσεις) από την μίαν άκραν έως την 
άλλην διαφεντεύοντας το εσωτερικόν διά τας καταχρήσεις, και εξωτερικώς από τον 
κοινόν εχθρόν, οπού και αυτά είναι τοις πάσι γνωστόν· όταν αθώα και πατριωτικώς 
εξετάζονται· λοιπόν να είμεθα και εις το εξής ικανοί εκτελώντας προθύμως και με τον 
ίδιον ζήλον τα πατριωτικά χρέη και διαταγάς του Κυβερνήτου μας με περισσοτέραν 
ευχαρίστησιν και γενναιότητα. Τα δε λοιπά ρέστα οπού μένουν να λαμβάνωμεν από 
ταις τετρακόσιες περίπου χιλιάδες τα γρόσια θέλει μας δίδονται εις ράτες (;μισθόν) 
οπού με αυτά να απαντώμεν όλα της οικογενείας μου τα έξοδα πληρώνοντας και μέ-
ρος από το μπόρτζι μας ως είναι και αυτό αναπόφευκτον χρεωστώντας πολλά και εις 
Ευρωπαίους με ομολογίας. Λοιπόν από τα παρόντα ίδιά μας χρήματα λαμβάνοντές τα 
ευχαρίστως να τα δαπανώμεν και εις το εξής δουλεύοντας την πατρίδα και τον εξοχώ-
τατον Κυβερνήτην μας: επομένως θέλει αποφασισθή δια τον αδελφόν και δούλον Σας 
Γέρων Μαυρομιχάλην, συν τοις λοιποίς όλης της οικογενείας μου έναν ετήσιον κατ’ 
έτος μισθόν ανάλογον του χαρακτήρος του και των εκδουλεύσεων των Μαυρομιχά-
ληδων· ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι απ’ αιώνος και εν ταυτώ ηγεμών της ελευθέρας 
Σπάρτης. Θυσιάσαντες πάντα ταύτα διά την πατρίδα, οπού με αυτά να ζώμεν και να 
μαντινίρομεν την πολυάριθμον οικογένειάν μας χήρας και ορφανά των θυσιασθέντων 
συγγενών μας2970. Κατά το ίδιον του επαγγέλματός μας, αποδίδοντας η Πατρίς την ευ-
γνωμοσύνην της και ο Σ: Κυβερνήτης μας κατά το πατρικόν και της παλαιάς φιλίας 
μας χρέος του· μένοντας και όλη η Πατρίς εις κάθε καιρόν κατά τούτο ευχάριστη και 
υπόχρεη μήτε γρη. Ποτέ δεν θέλει ακούσει ενάντιον από τους Πατριώτας. Στοχασθήτε 
λοιπόν Κύριοι τας πολλάς ελαφράς δικαίας αιτήσεις μου αφ’ ου ζυγίσετε με τα αισθή-
ματα της ειλικρινούς φρονήσεώς Σας τα πολλά μεγάλα μου δικαιώματα εκδουλεύσεις 

2970. Πράγματι οι χήρες και τα ορφανά της ευρύτερης οικογένειας Μαυρομιχάλη ήταν μια σημαντι-
κή οικονομική επιβάρυνση για τον Πετρόμπεη.
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και θυσίας, και εις την ελευθέραν ηγεμονίαν οπού ευρισκόμεθα, με τετρακοσίας πενή-
ντα χιλιάδες γρόσια .... (πρώτα;;;) κατ’ έτος· και απαριθμήσατε την κατάστασιν των 
Κολοκοτρωναίων εις την Ζάκυνθον και άλλων πολλών Μωραϊτών και Ρουμελιωτών 
εις Κορφούς, διά να κάμετε κρίσιν ορθήν και δικαίαν, οπου τολμώ να ειπώ, αφ’ ού 
τους έβγαλον εις την Ελλάδα δεν είχον τζαρούχι· και την σήμερον πως βρίσκονται Σας 
είναι γνωστόν· οπού σχεδόν όλοι αυτοί είναι πληρωμένοι από την πατρίδα πολλά πε-
ρισσότερον από τας εκδουλεύσεις των. Καθώς και την σήμερον τρώγουν ταΐνι σιτη-
ρέσιον και μισθόν όλοι αυτοί· ομοίως και Κολοκοτρώνης, Κολιόπουλος αφ’ ου έγιναν 
υπέρπλουτοι με την ληστείαν τρώγοντας επτά χρόνια εις τας επαρχίας χωρίς να λύση 
η μύτη τους εις θυσίαν. Ιδού και τη σήμερον τρώγουν εξακόσια ταΐνια και σιτηρέσια 
από την Κυβέρνησίν μας. Ίσως και μισθούς· οι δε Μαυρομιχάληδες ανεξαίρητοι και 
ηγεμών θυσιάσαντες το παν διά την πατρίδα να δανείζονται διά να εξοδεύσουν και 
την σήμερον να υστερώνται μεγάλως. Όθεν παρακαλώ Σας θερμώς κάμετε σκέψιν 
με την ορθήν και δικαίαν Σας φρόνησιν και γενήτε εργοτελεσταί εις τας πολλάς ελα-
φράς δικαίας προτάσεις μου· δεν αμφιβάλω ότι θέλετε προσπαθήσητε επί πόνου εις 
τα παρόντα δικαιότατα και θεάρεστα έργα. Εκτελώντας όσον τάχιστα τας ωφελίμους 
γενικώς δικαίας αιτήσεις μου κοντά εις τον Σ: Κυβερνήτην μας ως νόμιμος και δικαι-
οτάτη η αίτησίς μου. Τολμώ να ειπώ προξενώντας το γενικόν και μερικόν ώφελος και 
μην υποφέροντας εις το εξής την τόσην ανάγκην και ένδειαν, οπού εξετάσετε παρα-
καλώ να βεβαιωθήτε. Ομοίως θέλει δώσετε διαταγήν να ελευθερωθή ο αυτάδελφός 
μου Κωνσταντίνος με το πλοίον από την άδικον συκοφαντίαν και περιφρόνησιν· μην 
υποφέροντες να δοκιμάζουν οι Μαυρομιχάληδες παρομοίας περιφρονήσεις εις τας 
λαμπράς ημέρας του Καποδίστρια. Θέλει δώσετε και άλλην διαταγήν να πάρωμεν το 
σπίτι εις το Ναύπλιον οπού εκαθήμεθα πέντε χρόνια ή και άλλο όμοιον διά να το έχο-
μεν κατοικίαν μας. Αλλέως και μη τούτου γενομένου (ο μη γένοιτο) οι Μαυρομιχάλη-
δες δεν δύνωνται εις το εξής με την όμοιαν υπόληψίν των να ζήσουν εις την Ελλάδα. 
Αλλ’ ίσως εις την Αμέρικα, αναχωρώντας με χιλιάδας ψυχάς και ας δώσουν λόγον οι 
αίτιοι.

»Ήθελε δώσει μεγαλωτάτην ωφέλειαν και ευχαρίστησιν εις τους λαούς της Μεσ-
σηνίας ο Σ: Κυβερνήτης μας και χαλινόν των Σπαρτιατών, εάν αποφασίση να διορίση 
διευθυντή των τριών φρουρίων της Μεσσηνίας· τολμώ να ειπώ τον ενάρετον, δίκαιον, 
φιλήσυχον και ευπειθέστατον εις τους νόμους δουλεύοντας και αυτός την πατρίδα με 
κινδύνους και αριστίας. Τον αυτάδελφόν μου και δούλον σας Κον. Αντωνάκην, οπού 
και όλοι οι λαοί τον υπεραγαπούν. Διορίζοντας και άπασαν την οικογένειάν μας να 
καθίσουν εις το φρούριον Κορώνης εις τα σπίτια του Αχμέτμπεη. Μας υποχρεήτε τα 
μέγιστα οπού να απολαύσουν και οι δυστυχείς εις των οκτώ έτη βασάνων, μίαν ημέ-
ραν ήσυχη και ευχάριστη· διά να λυτρωθούν από την ξηράν και άνυδρον γην της Μά-
νης και από άλλα πολλότατα δεινά. Έχοντας πεποίθησιν και αύτη η αίτησής μου να 
εκτελεσθή· τόσον και μένω μ’ όλον το σέβας.

Τη 10 Σεπτεμβρίου 1828                Ο δούλος Σας και αδελφός
          Αιγίνης                                             Π. Μαυρομιχάλης»
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Στις 26 Ιουλίου 1829 ο Πετρόμπεης2971 απευθύνθηκε στην Σεβ. Τετάρτη Εθνική 
των Ελλήνων Συνέλευση του Άργους με τα κατωτέρω:

«...Το να εκθέσω εις την Σεβαστήν υμών ομήγυριν την συνέχειαν των θυσιών και 
ζημιών της οικογενείας μου, πανηγυρίζω εμαυτόν και απασχολώ την Συνέλευσιν ανά-
ξιον στοχάζομαι και βέβαιος ότι μηδείς εξ ημών αγνοεί, Κύριοι τα τοιαύτα. Αρκούμαι 
να σας είπω, ότι πρόθυμος, εις την πρώτην φωνήν της Πατρίδος δεν εδίστασα ποσώς, 
εις το να λάβω τα όπλα, παραβλέπων μεγάλα συμφέροντα, και εις ουδέν λογιζόμενος 
τον κίνδυνον, και να τρέξω εγώ και όλοι μου οι συγγενείς και οικείοι, ομού με τους 
λοιπούς οπλαρχηγούς και εμπειροπόλεμον λαόν με σημαντικάς πάντοτε στρατολογί-
ας, από την πρώτην στιγμήν του ιερού μας αγώνος έως σήμερον, όπου η πατρίδα με 
προσκαλέση. Των υιών, του αδελφού και λοιπών συγγενών μου το εκχυθέν αίμα είναι 
ικανοί μάρτυρες των αναφερομένων. Αφ’ ου Κύριοι έφθειρα και την οποίαν χρηματι-
κήν κατάστασιν, σήμερον οπού η πατρίς ασφαλίζεται, και χάρις του σοφού και ενα-
ρέτου Κυβερνήτη μας, οι Έλληνες ήρχισαν να νέμωνται τους καρπούς της πατρικής 
Κυβερνήσεώς του, εγώ με πολυάριθμον οικογένειαν πάσχω, και πάσχω από τελείαν 
έλλειψιν των αναγκαίων. Η θέσις της πατρίδος μου κάμνει να μην έχω κτηματικήν 
κατάστασιν, την κινητήν έφθειρα. Πού άρα να ελπίσω, ειμή εις την πρόνοιαν και πε-
ρίθαλψιν του Έθνους; Όθεν εξαιτούμαι, Κύριοι, οποίαν επί του παρόντος εγκρίνητε 
εξοικονόμησιν εκ των χρεωστουμένων μου, και σταθερόν και ανάλογον πόρον διά 
του οποίου να δύναται να οικονομείται επαξίως η οικογένειά μου. Συσταίνω επίσης 
εις την κηδεμονίαν σας, Κύριοι, την δικαίαν περίθαλψιν των αξιωματικών και λοιπών 
Σπαρτιατών των υπέρ πατρίδος θυσιασθέντων και αγωνισθέντων, πεπεισμένος εις Δι-
καίαν και αξίαν υμών και εμού, Κύριοι, απόφασιν, υποσημειούμαι με σέβας.

Τη 26 Ιουλίου 1829: Εν Άργει                             Ο συνάδελφος και ευπειθής πολίτης
                                                                                             Π. Μαυρομιχάλης» 
 Η επί των αναφορών επιτροπή τής συνελεύσεως γνωμοδότησε ότι είναι γνω-

στές οι θυσίες της οικογενείας Μαυρομιχάλη και η αναφορά της να διευθυνθεί 
προς την Κυβέρνηση: «...ίνα λάβη περί αυτής πρόνοιαν και της εξοικονομήσει τα-
κτικόν πόρον καθώς τα χρηματικά μέσα του κράτους το συγχωρούν». Η  απόφαση 
αυτή της Εθνοσυνέλευσης ήταν μεν θετική, αλλά όχι χωρίς επιφυλάξεις και προϋ-
ποθέσεις. Προηγουμένως είχαν δημιουργηθεί σχόλια ότι η οικογένεια Μαυρομιχά-
λη αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από τα δημόσια έσοδα. Ο Γεώργιος Σταύ-
ρου2972 στις 19 Ιουνίου 1827 είχε γράψει στο Γεώργιο Κουντουριώτη τα ακόλουθα: 
«...όχι με εκείνην την πλουσιοπαροχότητα, με την οποίαν η (Αντικυβενρητική) Επι-
τροπή τα διανέμει εις τα τσιράκια της. Δεν είναι οι 56.000 γρόσια του γέρου Μαυρο-
μιχάλη και ο αδελφός του Κωνσταντίνος έστειλεν λογαριασμόν του από 125.000 γρό-
σια, όστις ανεγνωρίσθη άνευ δυσκολίας και θα πληρωθή ογλήγορα από επαρχίαν...».

2971. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 52, έγγρ. 5180.
2972. Α. Λ ι γ ν ο ύ, Αρχ. Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Η΄, σ. 270.
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Στις αρχές του 1833 κάποιος με το ψευδώνυμο «Περιηγητής» δημοσίευσε στην 
εφημερίδα «Ήλιος»2973 το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε με τον Πετρόμπεη, 
ο οποίος μεταξύ των άλλων του είπε: «...Εις τα 1816 διωρίσθην παρά του Τουρκικού 
κράτους Ηγεμών της Μάνης και απελάμβανα κατ’ έτος τριακοσίας περίπου χιλιάδας 
δραχμών...». Κατ’ αντίθεση προς τα ανωτέρω ο Νικόλαος Πιεράκος-Μαυρομιχά-
λης δημοσίευσε στην εφημερίδα «Χρόνος»2974 τις δικές του απόψεις, που είναι οι 
ακόλουθες: «...Είναι ψευδεστάτη η ενιαύσιος πρόσοδός του εκ δραχ. 300.000. Εις της 
Σπάρτης τους Ηγεμόνας έδιδον η κάθε οικογένεια 1 πήχυν πανίου, άλλη μίαν και μισή 
ράσου, άλλη 1 πετεινόν και άλλη 15 αυγά. Μικρά εκ προσθήκης ωφέλεια τους εγένε-
το από το ιδιωτικόν εμπόριον».

Με την πάροδο του χρόνου το χάσμα μεταξύ Κυβερνήτη και Μαυρομιχαλαί-
ων ολοένα και βάθαινε. Ο Πετρόμπεης συνέπλεε με το Φαναριώτικο, το Υδραίικο 
και το Μοραΐτικο κατεστημένο της περιόδου της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα με 
όλους, όσοι κατευθύνονταν από το αγγλικό και το γαλλικό κόμμα. Ακόμη σημα-
ντική ήταν η επιρροή του γαλλόφιλου Κωλέττη στους καπετάνιους της Ρούμελης. 
Όλοι μαζί υπονόμευαν το έργο του Ιω. Καποδίστρια. Ακόμη θα πρέπει να συναριθ-
μίσουμε το περιβάλλον του Κυβερνήτη και γενικά τους συνεργάτες του, οι οποίοι 
πολλές φορές με τη συμπεριφορά τους υπονόμευαν και αυτοί το έργο του, δημι-
ουργώντας εχθρούς. Τέλος ο Καποδίστριας εκτός από την αντιπολίτευση που του 
γινόταν, είχε να αντιμετωπίσει και τη φτώχεια του νεοσύστατου κράτους, που δεν 
του έδινε δυνατότητα παρηγορίας των πεινασμένων ή αποτελεσματικής αντίμετώ-
πισης2975 των ταραχών και των επαναστατικών κινημάτων.

2973. Εφημερίδα Ναυπλίου «Ή λ ι ο ς», έτος Α΄, αριθ. φ. 4 της 4 Ιουλίου 1833, (εκδότης Π. Σού-
τσος).

2974. Εφημερίδα Ναυπλίου «Χ ρ ό ν ο ς», της 3 Αυγούστου 1833, σ. 113, (εκδότης Ιω. Φιλήμων).
2975. Τον Αύγουστο του 1830 ο Ιωάννης Γενοβέλης, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Μάνη σαν Έκτα-

κτος Επίτροπος, σημείωσε τους υποστηρικτές του Ιωάννη Καποδίστρια, που ήταν οι ακόλουθοι: Στην 
Ανατολική Μάνη οι Επαρχιακοί Δημογέροντες: ο Παναγιώτης Ρετζεπέρης, Παναγιώτης Μαρτζελάκος 
και Δημήτριος Κρικάκος, Στο Μαραθονήσι: ο Πιέρος-Μαγγιόρος Γρηγοράκης, ο Αντώνης Μπουζουνα-
ράς και ο Κωνσταντής Πουλημενάκος. Στο Μαυροβούνι ο Νικολός Λιναράκος, Γεώργιος Δαμηλάκος και 
Νικολός Βοϊδής. Στο Σκουτάρι: ο Γεώργιος Δραγωνάκος, Παναγιώτης Πουλημενάκος, παπα-Δημήτριος 
Σπανός και Πέτρος Γιανναράκος. Στην Καρυούπολη: ο Δημητράκης και ο Γεώργιος Καβαλιεράκης-Φω-
κάς. Στο Βαχό: ο Οικονόμος Νικόλαος Παναγιωτουνάκος. Στο Νεοχώρι: ο Μιχάλης Κασσάκος. Στην 
Τσεροβά: ο Αθανάσιος Γκενάκος και Βασίλης Πολιτάκος. Στη Ράχη ο Παναγιώτης Πετροπουλάκης. Στο 
Λίμπερδο: ο Ηλίας Γεωργαράκος. Στον Πολυτζάροβο: ο Νικολός Κονομάκος. Στη Χιμάρα: ο Σταυριανός 
Αλεβιζάκος. Στον Κάβαλο: ο Γεώργιος Καπετανάκος-Μαυρομιχάλης και Νικολός Μπουκουβαλάκος. 
Στον Κότρωνα: ο Δημήτριος Σαλτάκος. Και στη Λάγια: ο Γερακάρης Μπουγιουκλάκης, Γερακάρης Κω-
στάκος και Βασίλης Γεργορόπουλος.  Στη Δυτική Μάνη, στην Τσίμοβα: ο Πιέρος Κυριακουλάκης-Μαυ-
ρομιχάλης (πατέρας του Νικ. Πιεράκου), Μιχάλης Πικουλάκης και Πανάγος Αλεβιζάκης κάτοικος εις 
Καλαμάτα. Στο Οίτυλο: ο Βενετζιάνος Ξανθάκος, κάτοικος εις Καλαμάτα. Στην Πλάτσα ο Λογοθέτης 
Μπουκέας, Γιάννης Γιαννουλέας και Ιωάννης Χρυσοσπάθης. Στο Νομιτζή ο Πέτρος Τζεκούρας (Σεκού-
ρης). Στη Μηλιά: ο Πανάγος και Ιωάννης Κυβέλος με τους συγγενείς του. Στην Καστάνια: ο Παναγιώτης 
Δουράκης με τους συγγενείς του. Στην Καρδαμύλη: ο Παναγιώτης Μουκουβαλέας και ο Δημητράκης 
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Επιστολές των αντιπάλων του Πετρόμπεη

Γενικά επικρατεί η γνώμη ότι όλοι ανεξαιρέτως οι Μανιάτες ήταν αντίθετοι 
προς τον Καποδίστρια. Αυτό είναι λάθος, διότι το μεγαλύτερο μέρος των ηγετικών 
στελεχών της Μάνης ήταν στο πλευρό του Κυβερνήτη. Η επιρροή των Μαυρομι-
χαλαίων ήταν περιορισμένη κυρίως μόνο στη Μέσα Μάνη, της οποίας μπορούσαν 
να κινητοποιήσουν ένα μεγάλο μέρος με την υπόσχεση της διανομής των τουρκι-
κών κτημάτων ή της ευκαιρίας λεηλασίας. Η παράταξη του Διονυσίου Μούρτζινου 
ήταν πολύ ισχυρή και επηρέαζε τον Τζανετάκη Γρηγοράκη, τους Κουμουνδουρά-
κηδες, τους Χρηστέους, τους Δουράκηδες, τους Κυβέλους και ένα μέρος των Κα-
πετανάκηδων. Τους Μαυρομιχαλαίους, εξαιρουμένων του κλάδου των Βοϊδήδων 
και του Νικολάου Πιεράκου-Μαυρομιχάλη, ακολουθούσαν οι Μεσομανιάτες, οι 
Κουτσογρηγοριάνοι της ανατολικής Μάνης, ένα μέρος των Καπετανάκηδων και οι 
Πατριαρχέοι της Καρδαμύλης.

Το σύνολον σχεδόν των αρχιερέων και καπετάνιων της Μάνης παρέδωσε στον 
Ιωάννη Καποδίστρια2976 μια επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 1828, με την παρά-
κληση να τη διαβάσει και μετά να την παραδώσει στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 
Μαζί με την επιστολή αυτή υπέβαλαν την ίδια ημέρα αναφορά προς τον Κυβερ-
νήτη, για να του δηλώσουν ότι τάσσονται στο πλευρό του και να διαχωρίσουν τη 
θέση τους από τον Πετρόμπεη, που ήθελε να εκπροσωπεί όλους τους Μανιάτες2977. 
Στην αναφορά τους μεταξύ των άλλων έγραψαν: «...παρακαλούμεν την εξοχότητά 
σας, να αναγνώσητε την προς τον πατριώτην μας κύριον Πέτρον Μαυρομιχάλην επι-
στολήν μας, και διατάξη να δοθή προς αυτόν, διά να γνωρίση τα καθήκοντά του και 
τα πατριωτικά του χρέη. Ημείς από της στιγμής της ελεύσεώς σας αφοσιώθημεν εις 
όσα διά των προκηρύξεών σας εγνωστοποιήθημεν, και τα απερασμένα δεινά της Ελ-
λάδος (προερχόμενα εκ της αμαθείας μας) μας έκαμαν να γνωρίσωμεν ότι η ευδαιμο-
νία απάντων συνίσταται εις την υπακοήν των νόμων...». Την αναφοράν υπέγραψαν 
ο Ζαρνάτας Γαβριήλ, ο Ανδρούβιστας Θεόκλητος, ο Καρυουπόλεως Κύριλλος, ο 
Πλάτσης Άνθιμος, ο Μηλέας Ιωαννίκιος και οι καπετάνιοι Διονύσιος Μούρτζινος, 
Τζανετάκης Γρηγοράκης, Νικολάκης Χρηστέας, Αθανασούλης Κουμουνδουράκης, 

Πετρέας. Στο Εξωχώρι: ο Αλέξανδρος Κιτρινιάρης. Στη Χώρα: ο Δημήτριος Ζερβέας, Στη Γαρμπελιά: ο 
Γαλάνης Κουμουνδουράκης. Στο Αλμυρό: ο Παναγιωτάκης, ο Σταυριανός, ο Παναγιώτης Γιαννέας και 
ο Παναγιώτης Πιεράκης (όλοι Καπετανάκηδες). Στη Μαντίνεια: ο Μιχάλης Νικητάκης. Στη Μάλτα: ο 
Κωνσταντής Κουτήφαρης. Στον Κάμπο: ο Γεώργιος Ζουμπουλάκης και στη Μπίλιοβα (Γαϊτσές): ο Θεο-
δωρής Μαραθέας και Παναγιώτης Καραμπατάκος. Γ Α Κ. Έκτ. Επίτρ., φάκ. 92, έγγρ. 184.

2976. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 22, έγγρ. 34 της 28 Φεβρουαρίου 1828.
2977. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ζήτησε από τους αρχηγούς των Μανιατών να υποδείξουν δώδεκα 

φιλομαθείς νέους από την πατρίδα τους για να σπουδάσουν με έξοδα της Κυβέρνησης. Επιφυλάχτηκαν 
όμως να απαντήσουν, διότι δεν ήταν εύκολη η συνάντησή τους στον τόπο τους και θα γίνονταν οι προτά-
σεις τους με την ευκαιρία της εθνικής συνέλευσης.
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Πανάγος Κυβέλος, Παναγιωτάκης Ντουράκης και Θωμάς Βενετζανάκης. Η επι-
στολή2978 προς τον Πετρόμπεη είναι η ακόλουθη: 

«Εκλαμπρότατε !
»Εκ διαφόρων γραμμάτων σου παρατηρούμεν να συμβουλεύης γενικώς εις την 

πατρίδα μας Σπάρτην, την μεταξύ μας σύμπνοιαν και ομόνοιαν, και τη αληθεία κατά 
το γράφειν σου, όποιος δεν γνωρίζει το εσωτερικόν της πατρίδος μας, και τους αιτί-
ους της διαιρέσεώς μας, σε στοχάζεται ότι, είσαι ο μόνος αγαθός πατριώτης, εις ημάς 
όμως δεν έπρεπε να διδάσκης εκείνα τα οποία δεν εφύλαξαν, μήτε φυλάττουν οι κύ-
ριοι αδελφοί σου, οι φίλτατοι υιοί σου, οι αγαπητοί ανιψιοί σου, και όλη η οικογένειά 
σου, αλλά μάλλον έγιναν και γίνονται πρόξενοι της διαιρέσεως της πατρίδος μας.

»Μόνον λοιπόν, η οικογένειά σου ενωμένη με εν μέρος της οικογενείας των κυρίων 
Καπετανάκηδων (νέων συμπεθέρων σας) ταράττουν την ησυχίαν της πατρίδος μας, 
αυτοί εκίνησαν άρματα κατά της οικογενείας του μπεηζαντέ Αθανασούλη Κουμουν-
δουράκη με σκοπόν, διά  να σβήσουν αυτή την σημαντική φαμελίαν, διά τα τέλη τους, 
πλην διά της δυνάμεως των αρμάτων του εματαίωσε τους σκοπούς των, και άλλο τι 
δεν εκατώρθωσαν, ειμή να γίνουν αίτιοι της θυσίας μερικών αθώων ανθρώπων των, 
οι οποίοι εσκοτώθησαν, και ελαβώθησαν από το μέρος των εις τον πόλεμον, αυτοί εί-
ναι οι αίτιοι οπού επικρατεί εισέτι ο πόλεμος εις τις Γαϊτζές. Και αφού όλα ταύτα σας 
είναι γνωστά, η εκλαμπρότης σου (δεν ηξεύρομεν διά ποίους άλλους κεκρυμμένους 
σκοπούς σου) αδιαφορείς, και δεν εμποδίζεις την οικογένειάν σου, και τους συμμε-
τόχους σας εις αυτά τα ολέθρια και αντιπατριωτικά κινήματά των, αλλά προσποιού-
μενος τον καλόν παρασταίνεις καθώς πληροφορούμεθα, ότι η αγαθή οικογένειά σου 
προσπαθεί πάντοτε εις το να εμποδίζει τα κακά. Και ότι δεν εισακούεται από ημάς και 
μεγάλως απορούμεν, πώς η συνειδησή σου σού συγχωρεί να παρασταίνης τα τοιαύτα 
ανύπαρκτα πράγματα, και να παρεκτρέπεσαι από τα ιερά χρέη σου, προς την πατρίδα 
και προς ημάς, οπού δυνάμει της προς σε πληρεξουσιότητός μας με την οποίαν, όλαι 
ημείς αι σημαντικαί οικογένειαι της Σπάρτης, ετιμήσαμε θεληματικώς και απαραβιά-
στως και εδώσαμε τα πρωτεία εις αυτήν, δυνάμει της οποίας ηξιώθητε από το Έθνος 
να ανεβήτε εις τους μεγαλυτέρους βαθμούς των υπουργημάτων της Ελλάδος.

»Προς ανταμοιβήν λοιπόν ταύτης της αγαθής προαιρέσεώς μας, ζητείτε να απο-
δείξετε εις τον έξω κόσμον, ότι μόνη η οικογένειά σας, κινεί όλην την Σπάρτην, ενώ δεν 
είναι εις την εξουσίαν σας να κινήσητε περισσότερον από εν μέρος των αρμάτων της 
Τζιμόβου, οικειοποιήθητε απ’ αρχής της ενάρξεως του ιερού αγώνος, άχρι σήμερον, 
όλας γενικώς τας θυσίας μας, τα αίματά μας, και αυτήν την ιδίαν κατάστασίν μας, 
την οποίαν εδαπανήσαμεν άπαντες εις τας κατά καιρόν ανάγκας της φίλης πατρίδος 
μας, χωρίς ποτέ να λάβωμεν την παραμικράν βοήθειαν από τους κατά καιρόν προσω-
ρινούς διοικητάς της Ελλάδος και οσάκις αναφερνόμεθα διά μέσου σου περί τούτων 
όλων μας υπόσχουν σου, ότι όλα αυτά μίαν ημέραν η πατρίς θέλει μας ανταμείψει, 
καθώς και τω όντι εστάθης ικανός να τα κυρώσης όλα εις μόνην την λαμπράν οικο-

2978. Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 22, έγγρ. 35 της 28 Φεβρουαρίου 1828.
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γένειάν σου· και να τρυγήσης τους καρπούς των θυσιών μας, απολαμβάνοντας εις με-
τρητά και εις λογαριασμούς κυρωμένους από τους κατά καιρόν διοικητάς, μουκατά-
δες, και λοιπά όλα κάμποσα μιλλιούνια, τα οποία αποδεικνύονται από τα αρχεία των 
διοικήσεων και από τους ανά χείρας σου κυρωμένους λογαριασμούς των, και εις την 
πατρίδα Σπάρτην (διά όνομα της οποίας τα έλαβες)  δεν ημπορείς να αποδείξεις ποτέ, 
ότι έδωκες εις κανένα το παραμικρόν εξ αυτών, από ότι τους αναλογούσι.

»Ημείς παρατηρώντας πέρυσι τον επαπειλούμενον κίνδυνον του εχθρού Ιμπρα-
ήμ και επαραβλέψαμεν προς καιρόν τα μεγάλα δικαιώματά μας, και ενώθημεν, και 
ο θεός δι’ αυτής της ειλικρινούς ενώσεώς μας, εβοήθησε την μικράν δύναμιν των αρ-
μάτων μας, και αντιπαρατάχθημεν εις όλα τα κατά της πατρίδος μας κινήματα του 
Ιμπραήμ, ο οποίος με όλας του τας διά θαλάσσης και διά ξηράς δυνάμεις του μας επο-
λέμησε, κατά διαφόρους καιρούς και εματαιώσαμεν τους ολεθρίους καθ’ ημών σκο-
πούς του και αυτούς τους γενναίους πολέμους μας ηθέλησες να τους οικειοποιηθής 
πάλιν προς δόξαν της οικογενείας σου, και διά των εφημερίδων να παρασταίνης ότι 
εις την μάχην του Διρού, ήτον επί κεφαλής ο αδελφός σου κύριος Κωνσταντίνος· ενώ 
ήτο εις την κορυφήν του βουνού μόνος, και εις την μάχην του Πολιτζαράβου, ο φίλτα-
τός σας υιός Γεωργάκης, ο οποίος τότε ευρίσκετο εις το μοναστήρι της Κόζιας, μακράν 
τρεις ώρας από τον Πολυτζάραβον οπού εγίνετο η μάχη, και μ’ όλον οπού η πατρίς 
τον έστειλε με αρκετούς στρατιώτας, φοβηθείς ίσως από τας δυνάμεις του εχθρού, 
δεν έδωκε την απαιτουμένην βοήθειαν, πλην ο θεός εβοήθησε τους ολίγους εκείνους 
στρατιώτας και ενίκησαν τον εχθρόν, και έδιωξαν αυτόν με μεγάλον του όλεθρον και 
εντροπήν. Είναι δίκαιον λοιπόν να οικειοποιήσαι τους γενικούς αγώνας της πατρίδος 
μας, και την γενικήν αυτής δόξαν εις μόνην την οικογένειάν σου; και να νέμεσαι τα 
δικαιώματά της, και εν ταυτώ να ζητής να καταφρονής τους ομοίους σου (όχι βέβαια) 
δι’ όλα  αυτά λοιπόν τα νόμιμα δίκαιά μας, τα οποία μίαν ημέραν ελπίζομεν ότι θέλει 
τα λάβωμεν από τη δικαιοσύνην των νόμων, τώρα οπού αξιώθη η Ελλάς να λάβη διά 
κυβερνήτην της τον μέγα τούτον άνδρα, διά τας φυσικάς και επικτήτους αρετάς του 
και διά τας απεράντους γνώσεις του και σας ειδοποιούμεν ομογνωμόνως δυνάμει της 
παρούσης μας, ότι εις το εξής πλέον δεν έχεις το δικαίωμα, να παρρησιάζης εις την 
σεβαστήν κυβέρνησιν καμμίαν γενικήν υπόθεσιν της Σπάρτης, επειδή το τοιούτον δεν 
θέλομεν το δεχθή ποτέ, και εις την ερχομένη συνέλευσιν θέλομεν εξηγηθή περι πά-
ντων εις την παρουσίαν του Σ: Κυβερνήτου μας, διά να λάβωμεν τα δίκαια της πατρί-
δος μας από όποιον μας τα κατακρατεί, χωρίς ποτέ να καταδεχθώμεν να αφαιρέσω-
μεν τα ατομικά δικαιώματά σου, αλλά μάλλον θέλομεν υπερασπισθή αυτά, κατά το 
πατριωτικόν χρέος μας.

»Ελάβομεν και το σεβαστόν γράμμα του Κυβερνήτου μας, σημειωμένον από τας 
πέντε του παρόντος, αλλ’ επειδή και εξ αιτίας της διαιρέσεώς μας ως άνω εξηγήθη-
μεν· δεν ημπορούμεν να κροτήσωμεν γενικήν συνέλευσιν διά τούτο με λύπην μας με-
γάλην αναβάλλομεν προς το παρόν την πατρικήν ταύτην νουθεσίαν, διά την ζήτησιν 
της εκλογής των δώδεκα νέων εκ της Σπάρτης τούτο να το ακολουθήσωμεν με τον 
ερχομόν μας εις την συνέλευσιν. Καθώς και δι’ εκείνου του γράμματος, διά του οποί-
ου ζητείτε να πολιτογράψωμεν τον ευγενέστατον κύριον Ιάκωβον Ρίζον, τον οποίον μ’ 
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όλον ότι δεν έχομεν την τιμήν να τον γνωρίζωμεν προσωπικώς, διά της φήμης όμως 
μας είναι γνωστά τα λαμπρά προταιρήματά του και τα φώτα της μαθήσεώς του και 
τους υπέρ πατρίδος αγώνας και θυσίας του, η πατρίς μας λοιπόν έχει διά μεγάλην της 
ευχαρίστησιν, να αναγνωρίση αυτόν και το γένος του ως γνήσιον της Σπάρτης τέκνον 
και με τον ερχομόν μας, αφού λάβωμεν την τιμήν να τον γνωρίσωμεν και προσωπικώς 
θέλομεν τον πολιτογράψωμεν γενικώς.

»Ελπίζομεν ότι η ερχομένη συνέλευσις θέλει λαμπρύνη το όνομα της Σπάρτης, και 
θέλει αποδείξη εις τον έξω κόσμον, ότι δεν έλλειψε να εκπληρώση τα χρέη της καθ’ 
όλην την έκτασιν και θέλει αποδείξη εις τον ίδιον καιρόν, ότι είναι πολλά μικρά τα 
σφάλματα, εκείνα τα οποία η φήμη μεγαλώνει, ημείς εκάμαμε το πατριωτικόν χρέ-
ος μας, να σας εξηγηθώμεν γυμνήν την αλήθειαν δι’ όσα εφέρθης αδίκως προς ημάς, 
και επειδή είναι φυσικώς παρατηρημένον ότι οι άνθρωποι είναι φίλαυτοι, και κλίνουν 
πάντοτε προς το ιδιαίτερον συμφέρον των, διά περισσοτέραν μας υπόληψιν αφίνομεν 
τον λαόν της Σπάρτης να πληροφορήση τον :Σ: Κυβερνήτην μας, εάν τω όντι υπάρ-
χουν τα όσα εις την παρούσαν μας σας εκθέτωμεν. Και μένομεν με όλην την πατριωτι-
κήν αγάπην.

Τη :28: Φεβρουαρίου :1828:
           Εν Σπάρτη

 Οι εν Χριστώ ευχέται Οι πατριώται
 Ο Ανδρούβιστας Θεόκλητος Διονύσιος Μούρτζινος
 Ο Καρυουπόλεως Κύριλλος Τζανετάκης Γρηγοράκης
 Ο Πλάτσης Άνθιμος Νικολάκης Χρηστέας
 Ο Μηλέας Ιωαννίκιος Αθανασούλης Κουμουνδουράκης
  Πανάγος Κυβέλος
  Θωμάς Βενετζανάκης
  Παναγιωτάκης Ντουράκης».

Απόσπασμα Πολιτικής Διαθήκης του Πετρόμπεη

Θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα της πολιτικής διαθήκης του Πετρόμπεη2979, 
το οποίο αναφέρεται στις σχέσεις του με τον Ιωάννη Καποδίστρια:

«…Πατρίς μου, επί του Ιωάννου Καποδιστρίου άπασα η οικογένειά μου και οι περί 
αυτήν εδοκίμασαν αδίκους καταδρομάς, περιφρονήσεις, φυλακισμούς.  Εις τούτο δεν 
θέλω, ούτε εις εμέ ανήκει να δικαιώσω εμαυτόν· κρίνουσι επί τούτου οι απαθείς Έλλη-
νες, και εις αιώνας θέλει κρίνει η αμερόληπτος ιστορία.

»Τας παραλόγους περιφρονήσεις και τους αδίκους φυλακισμούς υπέφερα με στω-
ικήν απάθειαν. Ό,τι δε με κατέθλιβε και καταθλίβει εισέτι την καρδίαν μου, το οποί-

2979. Η πολιτική διαθήκη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 1842 και έχει 
καταχωρισθεί ολόκληρη στο βιβλίο του Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Γ.  Ζ η σ ί ο υ, Οι Μαυρομιχάλαι, Αθήναι 
1903, σ. 252. Βλέπε ακόμη: Λακωνικαί Σπουδαί 13(1996)521.
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ον δεν δύναμαι να αποσιωπήσω, είναι η απάντησις του Ιωάννου Καποδιστρίου προς 
με συνομιλούντα μετ’ αυτού περί διαφόρων πραγμάτων «Ε ί κ ο σ ι  π έ ν τ ε  ε ί σ θ ε  ο ι 
φ θ ο ρ ε ί ς  τ ο υ  έ θ ν ο υ ς », (εννοών ο Καποδίστριας τους εν δυνάμει και εν ενεργεία 
προκρίτους, επτά ολοκλήρους χρόνους υπέρ της ελευθερίας του έθνους, υπερμαχήσα-
ντας και οδηγούς γενομένους εις τον αγώνα). Αλλ’ αυτούς τους φθορείς, εξοχώτατε, 
του απεκρίθην πικρώς μειδιών, ηκολούθησαν ολ’ οι Έλληνες, και κατεπολέμησαν τους 
τυράννους των, και ανετίναξαν τον ζυγόν των. «Ε φ ρ όν ο υ ν, με διέκοψεν αποτόμως, 
ό τ ι  ο ι  Έ λ λ η ν ε ς  έ χ ο υ ν  τ α ς  α π α ι τ ο υ μ έ ν α ς  α ρ ε τ ά ς ,  α λ λ ά  δ υ σ τ υ χ ώ ς 
δ ε ν  τ ο  β λ έ π ω ». Ούτε τούτο δεν θεωρείτε, τω απεκρίθην, ως αρετήν των Ελλήνων 
το ότι εγνώρισαν εαυτούς και προσεκάλεσαν υμάς να τους διοικήσετε; «΄Ε χ ε ι ς  κ α ι 
ά λ λ α  ν α  ε ι π ή ς ;» Μοι είπε και πάλιν πικρώς και μοι έστρεψε τα νώτα.

»Οι λόγοι ούτοι πολύ κατεβάρυναν την ψυχήν μου, εκφράζων δε ήδη αυτούς, αι-
σθάνομαι πολύ την ανακούφισιν· και λησμονών αυτούς, επιθυμώ να μη τους μνημο-
νεύση η ιστορία, διά να μη υπάρχει και μία τοιαύτη κηλίς εις την βιογραφίαν του εξό-
χου διπλωμάτου.

»Εις τους Έλληνας ανήκει να φέρωσιν κρίσιν περί του μεγάλου συμβάντος, το 
οποίον μετάβαλε την μορφήν των ελληνικών πραγμάτων, εγώ δε υπέφερον νέον θερι-
σμόν εις την κολοβωθείσαν οικογένειάν μου.

»Παν ότι δύναμαι να βεβαιώσω, και δεν θέλει εύρω δυσκολίαν να πιστευθώ, είναι 
ότι έμαθον τον θάνατον του Καποδιστρίου μετά τον θάνατον αυτού, όταν ολιγώτερον 
επίστευσα ότι τόσον απότομος καταστροφή έμελλε να ματαβάλη τας υποθέσεις και 
την φάσιν των ελληνικών πραγμάτων. 

»Τί μέτρον ήθελον λάβει αν ο υιός μου και ο αδελφός μου εξεμυστηρεύοντο εις 
εμέ τη συνωμοσίαν των; ήθελον ακούσει την φωνήν της εκδικήσεως και του αυστηρού 
πατριωτισμού; ή το γήρας αυτό και η θρησκεία ήθελον με καταφέρει να λησμονήσω 
τον Άρχοντα διά να ελεήσω τον άνδρα; Ιδού εξέτασις βασανική δι’ εμέ· και διά την 
οποίαν το κοινόν δεν θέλει έχει τόσον σκληράν περιέργειαν.

»Η θέσις μου και η οικιακή μου κατάστασις προ της επαναστάσεως είναι γνωστή 
εις τους Έλληνας και εις τους ξένους. Γνωσταί είναι και αι θυσίαι μου, και αι θυσίαι 
των τέκνων μου, των αδελφών μου, των συγγενών μου και των οικείων μου. Γνωστή 
είναι εις όλους η σημερινή κατάστασις και η θέσις εις την οποίαν ευρίσκομαι. Τούτο 
είναι η μεγάλη μου απολογία προς πάντας, τούτο ελπίζω είναι μεγάλη αφορμή αγά-
πης, διά τους Έλληνας. Τούτο είναι μεγάλη ανάπαυσις της συνειδήσεως γηραιάς ψυ-
χής και αφιλοκερδούς φιλογενείας.

»Αυτά διανοούμενος, αυτά φρονών, αυτά λέγων και γράφων εν συνειδήσει καθα-
ρά και αναπαυμένη, έπραξα καταβαίνων εις τον τάφον μου. Σε αποχαιρετώ φιλτάτη 
Πατρίς…».
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Οι ταραχές στη Μάνη

Οι «αλληλομαχίες» μεταξύ των οικογενειών της Μάνης δεν σταμάτησαν και 
μετά την άφιξη του Κυβερνήτη. Μια αχρονολόγητη αναφορά2980, την οποία υπο-
γράφει ο «Οδυσσεύς», μας δίνει σχετικές πληροφορίες:

«Έκθεσις εν συνόψει των κατά την Λακωνίαν ταραχών και αλληλομαχιών, όσαι 
συνέβησαν από του 1828 έτους.

»Εις τας γενομένας κατά καιρούς πειρατείας, των οποίων αρχηγός ήτον ο Κύρι-
ος Μούρτζινος, αναφέρεται ως συμπράκτωρ και ο γνωστός διά τας κακουργίας του 
Πούλος Μαυρίκος2981 Σπαρτιάτης, τον οποίον, φοραθέντα προδότην εις την μετά του 
Ιμβραΐμη αλληλογραφίαν του, ώρμησαν οι Σπαρτιάται να κατακαύσουν, πλην αυτός 
επρόφθασε και καταφυγών εις την οικίαν του Μούρτζινου διεσώθη.

»Κατά τον Μαΐον του 1828: η οικία των Καπετανάκιδων διέδιδε εις την Σπάρτην, 
ότι το σύστημα της Κυβερνήσεως έμελλε να ανατραπή, και να γίνουν διάφοροι με-
ταρρυθμίσεις εις το πολίτευμα κτλ. κτλ. Ταύτα δε πάντα επήγαζον από τον μάταιον 
Χριστόδουλον Καπετανάκην, όστις είχε επιστρέψει προ ολίγου δυσαρεστημένος από 
την Αίγιναν εις τα εκείθεν.

»Κατά τον Ιούνιον του αυτού έτους, κάποιος Εμμανουήλ Μελετόπουλος από της 
Πόλεως Μιστρά, σχετικός των Δεληγιάννηδων, ωργάνιζε μυστικάς συνωμοσίας εις 
την Σπάρτην εναντίον της Διοικήσεως· αλλ’ ύστερον, νουθετηθείς από τον Γενοβέλην, 
υπεσχέθη ευπείθειαν και αφοσίωσιν εις τα καθεστώτα.

»Κατά τον Ιούλιον του αυτού έτους οι κάτοικοι της νήσου Πρώτης έστειλαν εις 
τους Τούρκους τους εις τα φρούρια της Πελοποννήσου 12.000: οκάδ. τροφών, τας 
οποίας είχον κρύψει επί τούτω προτού εις τα δάση της ξηράς, προειδοποιήσαντες περί 
τούτου τους προκρίτους της Μεθώνης Οθωμανούς, διά να τας παραλάβουν και συ-
νοδεύσουν υπό φύλαξιν στρατιωτικήν· συγχρόνως εφόρτωσαν και τέσσαρα πλοιάρια 
με διάφορα τρόφιμα, και τα διηύθυναν προς τα φρούρια. Τα ονόματα των πλοιάρχων 
ήσαν Γεώργιος Σκιαδάς, Σταματέλλος Σπυρόπουλος, και Αδάμης Αναστασόπουλος: 
Το είδος τούτο της ατίμου λαθρεμπορίας ετολμήθη πολλάκις ύστερον και από άλλους 
εις όλον το διάστημα της διατριβής του Ιμβραΐμη εις την Πελοπόννησον.

»Ενώ ο Έκτ. Επίτροπος της Λακωνίας κατεγίνετο και ήτον εις ακμήν (;) να συμβι-
βάση τους εις την Λάγιαν και Βάθεια ακροβολισμούς των εγκατοίκων, οι Κύριοι Γεώρ-
γιος και Αναστάσιος Μαυρομιχάλης, καθώς και ο Κύριος Μούρτζινος, εφάνησαν αίφ-

2980. Γ Α Κ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 220, στο τέλος του φακέλου. Μεταγενέστερες ταραχές στη Μάνη 
μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης από το Νοέμβριο του 1829 μέχρι το Μάιο του 1830 
στο μητρώο εγγράφων της επιτροπείας του Λογοθέτη Λυκούργου, Εκτάκτου Επιτρόπου Λακωνίας και 
Κάτω Μεσσηνίας, στα Γ Α Κ, Επιτροπή οικονομίας, φάκ. 113. Ακολούθησε το καλοκαίρι του 1830 ο 
πόλεμος μεταξύ των οικογενειών Κυβέλου και Χρηστέα, που έχει καταγραφεί. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, οι 
Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς στα χρόνια του ’21, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)382 κ.ε.

2981. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 59, έγγρ. 063 της 28 Απριλίου 1828.  Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Πούλος 
Μαυρίκος, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 10(1990)415 κ.ε.
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νης εις την ανατολικήν Σπάρτην, με όλον ότι η Επιτροπεία με δύο γράμματά της τους 
απηγόρευσε προλαβόντως το να έλθουν εις τα εκείσε· και επομένως αντιφερόμενοι με 
τον Γρηγοράκην Τζανετάκην, και υποθάλποντες τας μεταξύ των κατοίκων εχθροπρα-
ξίας, επέφερον πρόσκομμα εις τον συμβιβασμόν.

»Εξ αναφοράς του Πανάγου Μαρτζελάκου, χρηματίσαντος γραμματικού του Ιω-
άννου Μαυρομιχάλη εις Μονεμβασίαν, φαίνεται ότι ο διαληφθείς, από τας λείας τας 
οποίας περιείχεν η γολέτα του Ζαχαρία Ψαρριανού, τα μεν σάλια ούτε τα εφανέρωσε 
διόλου, τα δε φέσια επωλήθησαν διά 120.000 γρόσια και η ζάχαρις διά 22.000 το όλον 
γρόσια 190.000.

»Κατά τον Αύγουστον του 1828 εβγήκεν από τα χωρία της Δυτ: Σπάρτης, Γκού-
νον (Κούνον) και Κυπούλαν, εν πειρατικόν πλοίον, το οποίον είχον αρματώσει οι Κου-
βατζιάνοι2982 και Γιαννουλιάνοι2983, και εγύμνωσαν εν τρεχαντίρι λεβαντίνικο. Ο Έκτ. 
Επίτροπος διέταξε τον Γρηγοράκην Τζανετάκην και τον Ν: Κωνσταντίνον Κυπαρίσσην, 
Διοικητήν του Ελληνικού γολετόβρικου, ο Φιλοκτήτης, να το συλλάβουν: οι οποίοι δι-
ευθυνθέντες προς τα ειρημένα χωρία, εζήτησαν το πειρατικόν πλοίον και οι κάτοικοι 
δεν ηθέλησαν να το δώσουν· συνέλαβον δε συγχρόνως και εν άλλο πειρατικόν πλοίον, 
το οποίον αρμάτωσαν επί τούτω οι Μιχαλαίοι πριν της ελεύσεως της Α: Ε:, και μετά 
ταύτα έπλεεν εις την εξουσίαν των Σουσαριάνων (Σασαριάνων).

»Τη αη Σεπτεμβρίου 1828: κάποιος Μούγιος Σολωμού Μελάς από χωρίον Δημα-
ρίστικα του τμήματος Λάγιας εκ της ανατολικής Σπάρτης εφόνευσε την πενθερά του 
Δημήτραιναν Κουτζάταινα, διότι δεν ηθέλησε να του δώση μίαν βελέντζαν της· ο φο-
νεύς συνελήφθη παραδοθείς εις την Επιτροπείαν υπό του πατρός του άμα εζητήθη, 
και εφυλακίσθη εις την Μονεμβασίαν.

»Κατά την 20: του Σεπτεμβρίου 1828: συνελήφθησαν ο Δημήτριος Παπαγιαννό-
πουλος Βατικιώτης, και ο Δημήτριος Κασσιματόπουλος από Βαχώ, χωρίον της ανα-
τολικής Σπάρτης, ως φονεύσαντες και γυμνώσαντες τρεις επιβάτας του πλοίου Αιτ…
της, άνδρα, γυναίκα και υιόν, πλησίον του Ελαφονησίου, τους οποίους μετέφερον 
από Σύρας εις Μοθωκόρωνα· έχοντες σύντροφόν των και τον Γεώργιον Αμπελακάκον 
Καλαματιανόν και πλοίαρχον τον Θεόδωρον Λογοθέτην Τσιριγώτην προς τον οποίον 
είχον πωλήσει το πλοιάριον οικονομικώς: Παρέλαβον δε και πέμπτον ναύτην τον Από-
στολον  Λογοθέτην ωσαύτως Τσιριγώτην.

»Τη 24η Οκτωβρίου 1828 ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, επλήγωσε θανατηφόρως τον 
συγγενή του Νικόλαο Μαυρομιχάλη υιόν του Πρεσβύτου Πιέρου Μαυρομιχάλη από 
Τσίμοβαν, διότι δεν ηθέλησε να ενωθή μαζί του εις τας κατά της Κυβερνήσεως σκευ-

2982. Κουβατζιάνοι οικογένεια από την Κιππούλα, κλάδος των Καυκαλιάνων, που γενικότερα ανή-
κουν στη γενιά των Γερακαριάνων. Κ υ ρ ι ά κ ο υ  Κ ά σ σ η, ό.π., σσ. 94, 105, 124-5.

2983. Από τους Γιαννουλιάνους αναφέρεται ο Μ. Γιαννουλάκης από την Κιππούλα, ο οποίος υπέγρα-
ψε αναφορά εναντίον των Μαυρομιχαλαίων, που δημοσίευσε η «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά -
δ ο ς» της 27 Ιουνίου 1831.
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ωρίας του (καθώς ανέφερεν ο πατήρ του πληγωθέντος). Ο Έκτ. Επίτροπος συνέστησε 
και εσυμβιβάσθησαν, αν και κατ’ επιφάνειαν μόνον, τα αντιμαχόμενα μέρη.

»Περί τα τέλη Νοεμβρίου 1828: δύο κάτοικοι του χωρίου Σίτζοβας (από τα οπι-
σινά χωρία) εφόνευσαν πλησίον της μητροπόλεως μειράκιόν τι Οθωμανόν, το οποίον 
είχον προ οκτώ χρόνων από την αιχμαλωσίαν της Τριπολιτζάς. Συλληφθέντες ωμο-
λόγησαν ότι υπεσχέθη να τους δείξη πράγμα, κρυμμένον από τους συγγενείς του εις 
το χωρίον του Παρώρι· και επειδή επελθόντες εις το μέρος, και σκάψαντες δεν εύρον 
τίποτε, το δε παιδί ερωτώμενον διατί τους ηπάτησεν, εγελούσε καθώς λέγουν, ύβρι-
σε και τον κύριν του, θυμωθέντες το εφόνευσαν: Από αναφοράν των συγχωρίων των 
φαίνεται ότι το παιδί αυτό, δραπέτευσεν προ καιρού εις τους μετά του Ιμβραΐμη Οθω-
μανούς, τους οδήγησε και έκαυσαν το χωρίον Αναστάσοβα.

»Εις τας 9 Ιανουαρίου 1829 ο Θωμάς Αναϊπάκος και Γιάννης Στεφανάκος, κάτοι-
κοι της Ανατολικής Σπάρτης, εδολοφόνησαν πλησίον του χωρίου Βίγλα τον Κωνστα-
ντή Κοκκίνη από Μιστρά, στρατιώτην της φρουράς της Εκτάκτου Επιτροπείας· Συ-
μπεραίνεται δε ότι εκινήθησαν από την εξής αιτίαν, ο φονευθείς ηράσθη νέας τινός 
και συμφωνήσας μετ’ αυτής, έφυγον από το χωρίον του· προσκληθείς δε  παρά της 
επιτροπείας, κατά ζήτησιν των συγγενών της νέας, ωμολόγησαν αμφότεροι την προς 
αλλήλους έλξιν, και ο φονευθείς υπεσχέθη να νυμφευθή την νέαν· αλλ’ απελθών εκ 
του χωρίου του, εύρεν αντίστασιν εκ μέρους των συγγενών της, και φυγών μετά ταύτα 
συγκαταριθμήθη εις την φρουράν της Επιτροπείας.

»Εις τας 14 Φεβρουαρίου πλοιάριον τι πειρατικόν εκπλεύσαν από χωρίον Διρόν 
πλησίον της Κωμοπόλεως Τσίμοβας και Λιμενίου εγύμνωσαν το Εθνικόν τρεχαντή-
ριον του πλοιάρχου Κωνσταντίνου Σελεπούλου Ποριώτου,  διευθυνόμενον με τροφάς 
και άλευρον προς την γολέταν του κ. Κωνσταντίνου Κοτζιά, και μετά ταύτα άλλον 
πλοιάριον ερχόμενον από την Πάτρα· τα ονόματα των πειρατών εμνήσθησαν μετά 
ταύτα από γράμμα ιδιαίτερον του Βασίλη Μιχαλεάκου προς τον Ιάκωβον Κορνήλιον 
είναι δε τα εξής: Θεοδωρής Κατζομάτης, Κήτας Γεωργακάκης, Αναγνώστης Σαραντά-
κος, Γιαννάκης Βαρβατάκος, Μιχάλης Κουβατζάκος, Γιαννάκης Κουβατζάκος και Μι-
χάλης Κουβατζάκος το δε πλοίον το είχον πάρει από τον Αλμυρόν και ήτον του Αντω-
νάκη Χριστοδουλάκη (-Καπετανάκη).

»Περί τον Απρίλιον του 1829 εξερράγη εις Κότρωνα χωρίον της Ανατολικής Σπάρ-
της εμφύλιος πόλεμος· αλλά κατευνάσθη διά του προσωρινού Διοικητού πριν ακο-
λουθήση τι απευκταίον. Το αυτό ηκολούθησε και εις Λάγιαν πλησίον του Πόρτο Κά-
γιου.

»Περί τον Μάιον του αυτού έτους ο Ιωάννης Θανασάκος εκ του χωρίου Βάθεια 
της Μεσομάνης, επλήγωσε καθ’ οδόν τον υιόν τού Παναγιώτου Καβδηλονάκου (Κα-
βληδονάκου) με τον οποίον διεφέρετο: Ούτος δε αντεκδικούμενος εφόνευσε τον ανε-
ψιόν του Γεώργιον Θανασάκον συμβιβασθέντες μετά ταύτα διά της επαρχιακής δημο-
γεροντίας, εβλήθησαν όμως διά το ασφαλέστερον εις την φυλακήν.

»Περί τα μέσα του Ιουνίου 1829: συνέβη ταραχή εις Λάγιαν και Πορτοκάγιον: οι 
πρωταίτιοι συλληφθέντες εφέρθησαν εις Μαραθονήσι ο Γερακάρης Μπουγιουκλάκης, 
Κώστας Ορφάνης, Μήτζος Γερακάρης, Ιωάννης Γρηγορακόγκονας Ηλίας Δεκουλά-
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κος, Μ. Ιατρός και Βρεττός Κασσίμης, τους οποίους διηύθηνε ο Διοικητής εις το δικα-
στήριον. 

»Διατάξας δε συγχρόνως και την διάλυσιν της εις Κότρωνα φρουράς, εύρε αντί-
στασιν εκ μέρους  του αρχηγού τους, προφασιζομένου ότι έλαβε μισθούς από τον 
στρατηγόν Τζανετάκην διά να έχη στρατιώτας, εφάνη δε από την αναφοράν του Διοι-
κητηρίου, ότι εις την κώμην της Λάγιας και εις το Πορτοκάγιον είναι δύο συντροφίαι 
έκπαλαι αντιδιαφερόμεναι, η των Μιχαλακιάνων και η των Γρηγορακιάνων: Δια να 
καταστείλη τας ορμάς των, ήτον εκεί μια φρουρά, η οποία λαβούσα το μέρος της μιάς 
φατρίας, έδωσε πολλάς αιτίας εις το άλλο το των Γρηγορακιάνων διά να κινήση τα 
όπλα, αλλά εις μάτην, διότι ούτοι έμενον ήσυχοι, κατά την οποίαν είχον δώσει προτού 
υπόσχεσιν· ο Διοικητής εβιάσθη επομένως να διαλύση την φρουράν ταύτην, αλλά ηύ-
ρεν αντίστασιν.

»Περί τας αρχάς του Ιουλίου του αυτού έτους ο οίκος του ειρηνοδίκου Λογοθέτου 
Μπουκέα ανετράπη εκ θεμελίων διά πυρίτιδος· αυτός διεσώθη, η δε γυνή και η θυγά-
τηρ του επληγώθησαν θανατηφόρως· έπαθον δε και πολλαί των πλησίον οικιών εκ 
της εκρήξεως. Από την αναφοράν των κατοίκων Πλατζίας2984 συμπεραίνονται οι αυ-
τουργοί του δράματος τούτου.

»Περί τα τέλη του αυτού συνέβη και άλλος εμφύλιος πόλεμος εις Λάγιαν μετα-
ξύ του εκ της οικίας του Γερακάρη Μπουγιουκλάκη και του Ιω: Γρηγορακόγκονα δι-
αφερομένων έκπαλαι: Αιτία  δε της άλληλομαχίας ταύτης ανεφύη δι’ ένα συκόφυτον 
και μερικά μάρμαρα: Εφονεύθησαν εκ μεν της οικίας του Μπουγιουκλάκη ο αδελφός 
και ο Καλαμποκάκος εκ δε της οικίας των Μιχαλαριάνων ο Ηλίας Δεκουλάκος, επλη-
γώθησαν δε καιρίως και άλλοι εξ, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες: Εσυμβιβάσθησαν 
δε μετά ταύτα προτροπή της Δημογεροντίας και του κ. Γεωργίου Σαχίνη, μεταβάντος 
εκείσε διά του βρικίου.

Οδυσσεύς».

Επί Καποδίστρια επιβλήθηκε για πρώτη φορά στη Μάνη η φορολογία της δε-
κάτης, δηλαδή καταβολή του 10% της γεωργικής παραγωγής2985. Όπως ήταν επό-
μενο προκάλεσε γενική δυσαρέσκεια ακόμη και αντιδράσεις2986, διότι ήταν η πρώτη 
φορά που θα υποβάλονταν οι Μανιάτες σε τέτοιου είδους φορολογία. Ακόμη έγι-

2984. Υπεύθυνος κρίθηκε ο Στράτης Νικ. Χρηστέας και πολλοί συνεργάτες του. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά -
κ η, οι Κυβελαίοι της Γαρμπελιάς στα χρόνια του ’21, Λακωνικαί Σπουδαί 18(2006)365 και 390-1.

2985. ΓΑ Κ, Έκτ. Επίτρ., φάκ. 24, έγγρ. 94, (ημερολόγιο Γ. Ψύλλα από 5 Μαΐου μέχρι 22 Ιουνίου 
1828) σε σημείωση της 18 Μαΐου αναφέρεται διαταγή να καταγραφούν τα προϊόντα προκειμένου να 
επιβληθεί φόρος 10%. Αναφέρεται ότι το Σεπτέμβριο του 1828 με πρόταση του Ιωάννη Γενοβέλη η Κυ-
βέρνηση απάλλαξε τους Μανιάτες από τη δεκάτη των βελανιδιών. Δ έ σ π .  Θ έ μ ε λ η - Κ α τ η φ ό ρ η, 
ό.π., Η δίωξη της πειρατείας, σ. 95, παραπέμπει: Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 126, έγγρ. (6622) της 17 Σε-
πτεμβρίου 1828.

2986. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 133, έγγρ. της 29 Σεπτεμβρίου 1828, όπου αναφορές Αστυνόμου, Δη-
μογεροντίας Σταυροπηγίου και Γεωργίου Ψύλλα.
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ναν παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης στην εκλογή δημογερό-
ντων και τον επόμενο χρόνο πληρεξουσίων για την Εθνοσυνέλευση. Η υποστήριξη 
ορισμένων υποψηφίων από τους κυβερνητικούς παράγοντες δυσαρεστούσε τους 
υπολοίπους και επομένως ίσως δεν θα έμεναν αδρανείς2987.

Οι Μανιάτες δεν είχαν εμπειρία κρατικής διοίκησης, αλλά ήταν συνηθισμένοι 
να υπακούουν στους τοπικούς τους καπετάνιους. Ο Έκτακτος Επίτροπος Κάτω 
Μεσσηνίας Γεώργιος Ψύλλας2988, όπου υπαγόταν και η Δυτική Μάνη, στα απο-
μνημονεύματά του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του διότι, όταν επισκέφθη-
κε το Αλμυρό, δεν του έγινε υποδοχή. Ίσως περίμενε κάτι ανάλογο, όπως γίνονταν 
στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα στην επίσκεψη Τούρκων αξιωματούχων. Αργό-
τερα, με την ευκαιρία επεισοδίου, στράφηκε κατά των τοπικών παραγόντων του 
Αλμυρού2989 και θέλησε να κάνει εκστρατεία. Ζήτησε από τους γύρω Εκτάκτους 
Επιτρόπους στρατιωτική βοήθεια και από τον Κυβερνήτη να του διαθέσει ένα 
πλοίο για τις επιχειρήσεις του. Τον απογοήτευσε όμως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο 
οποίος συνέστησε αντί για αντιπαράθεση την συνδιαλλαγή2990.

Ο ίδιος Έκτακτος Επίτροπος2991 στα απομνημονεύματά του φανερώνει την κομ-
ματική του τοποθέτηση με τη «γλοιώδη» συμπεριφορά του απέναντι στους Μαυ-
ρομιχαλαίους, όταν στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν το Νικόλαο Πιεράκο-
Μαυρομιχάλη, τον τραυμάτισαν σοβαρά. Αντίθετα φανέρωσε την προκατάληψή 
του, γράφοντας για το Διονύσιο Μούρτζινο: «…όταν εγνώρισα κάλλιον του ανδρός 
τον θρασύδειλον χαρακτήρα…».

Στην Εθνοσυνέλευση του Άργους το 1829 γινόταν λόγος για το φόρο της δεκά-
της που είχε επιβληθεί και οι φιλοκυβερνητικοί Μανιάτες πληρεξούσιοι ζήτησαν 
από τον Ιωάννη Καποδίστρια να εξαιρεθεί η Μάνη, αφού η ετήσια παραγωγή της 
δεν κάλυπτε τις ανάγκες για τη διατροφή του πληθυσμού. Σε μια αναφορά τους 
στις 25 Ιουλίου 1829 επικαλέστηκαν: «...Όθεν η καλή σας γνώρισις προς την ολιγό-
τητα των κτημάτων μας όπου μόλις δίδουν τους τέσσαρας μήνας του χρόνου την ζω-
άρκειάν μας...». Την αναφορά2992 αυτή την υπέγραψαν οι ακόλουθοι πληρεξούσιοι 
της συνέλευσης: Διονύσιος Μούρτζινος, Τζανετάκης Γρηγοράκης, Χριστόδουλος 
Καπετανάκης, Σταυριανός Καπετανάκης, Γεώργιος Αντ. Γρηγοράκης, Γεώργιος Κ. 

2987. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, Μάνη και Καποδίστριας, φάκ. 220, έγγρ. της 20 και 25 Ιουνίου 1829
2988. Γ. Ψ ύ λ λ α, Απομνημονεύματα, ό.π., 147.
2989. Γ. Ψ ύ λ λ α, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 162 και ΓΑ Κ, Γεν, Γραμμ., φάκ. 133, έγγρ. 29 Σεπτεμ-

βρίου 1828: α) αναφορά Γ. Ψύλλα που ζητούσε βοήθεια για εκστρατεία. β) Αναφορά αστυνόμου όπου οι 
κάτοικοι έλεγαν: «…δεν θέλομεν Δημογεροντίαν, ούτε αστυνόμον. Ημείς θα διοικούμεθα μόνοι μας κα-
θώς και είμεθα και πρότερον, τώρα θα φύγετε, διότι θα δοκιμάσετε εκείνα που δεν θέλετε…». γ) Αναφορά 
της Δημογεροντίας, ότι παύει να ασκεί τα καθήκοντά της.

2990. Δ ι ο ν. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 113.
2991. Γ. Ψ ύ λ λ α, Απομνημονεύματα, ό.π., σσ. 171 κ.ε. και 148-150.
2992. Ι. Α. Μ. Μ π ε ν ά κ η, Αρχ. Αγώνος (87), φάκ. 52, έγγρ. 5171.
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Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Καβαλιεράκης, Μιχάλης Καλάγκας, Παναγιώτης Πε-
τροπουλάκης, Γεώργιος Μιχολινάκης και Πέτρος Σεκούρης

Ο Κυβερνήτης2993 απέφυγε να πάρει θέση στο δίκαιο αυτό αίτημα των Μανια-
τών και παρέπεμψε το θέμα στην Εθνοσυνέλευση, η οποία και ουσιαστικά το απέρ-
ριψε. Η φορολογία της δεκάτης ήταν πρωτόγνωρη για τη Μάνη και προκάλεσε 
πρόσκαιρες αντιδράσεις2994, διότι η Κυβέρνηση έπαιρνε τη μπουκιά από το στόμα 
πεινασμένων. Τον Ιούνιο του 1829 έγινε εκλογή δύο πληρεξουσίων για την επαρχία 
Σταυροπηγίου και εκλεκτοί της Κυβέρνησης ήταν ο Αθανασούλης Κουμουνδουρά-
κης και ο Χριστόδουλος Καπετανάκης. Ο Γέρο-Παναγιωτάκης Καπετανάκης με 
τους ανιψιούς του Παναγιώτη Γιαννέα, Παναγιώτη Πιρέα, το μικρανιψιό του Κανε-
ρίνη Ν. Καπετανάκη και με πολλούς από τους Σταυροπηγιώτες αντέδρασαν έντονα 
στην εκλογή. Κατηγόρησαν τους επαρχιακούς Δημογέροντες ότι πληρώθηκαν από 
τη Διοίκηση για να επιβάλουν τους εκλεκτούς της, οι οποίοι στη συνέχεια θα «πω-
λούσαν» τους κατοίκους του Σταυροπηγίου και θα τους υποχρέωναν να πληρώ-
σουν τη «δεκατιά», δηλαδή το φόρο 10% της παραγωγής του λαδιού. Αλλά όλος ο 
Μοριάς ήταν κατεστραμμένος και παντού υπήρχε φτώχεια και δυστυχία. Η Μάνη 
τουλάχιστον δεν είχε δεχθεί στο εσωτερικό της επιδρομή από τους Αιγύπτιους και 
δεν είχε ρημαχθεί από αυτούς, όπως οι άλλοι τόποι. 

Παρ’ όλα αυτά οι Μανιάτες στην πλειοψηφία τους δεν έπαψαν να αγαπούν και 
να στηρίζουν τον Ιωάννη Καποδίστρια, έστω κι αν δεν είχαν δείγματα εύνοιας προς 
αυτούς. Μόνη δυσαρεστημένη έμενε η οικογένεια Μαυρομιχάλη, την οποία ακο-
λουθούσε ένα σημαντικό μέρος της Μέσα Μάνης, που παρέμενε προσκολλημένο 
σ’ αυτή. Η παραιτέρω έκταση στο θέμα αυτό, όσο ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενο 
αν είναι, ξεπερνά τα όρια του βιβλίου αυτού2995.

2993. Ό.π. έγγρ. αριθ, 5170.
2994. ΓΑ Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 133, τρία έγγραφα της 29 Σεπτεμβρίου 1828. Γ. Ψ ύ λ λ α, Απομνημο-

νεύματα, ό.π., σσ. 147-9 και 162-4. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ, ό.π., τόμ. ΙΒ΄, σ. 263. ΓΑ Κ, Συλλ. Βλαχ. Α΄, «Μάνη 
και Καποδίστριας», φάκ. 220, έγγρ. της 20 Ιουνίου 1829. Σ τ. Κ α π ε τ α ν ά κ η, Ο Γερο-Παναγιωτάκης 
Καπετανάκης, ό.π., Λακωνικαί Σπουδαί 8(1986)391.

2995. Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τα γεγονότα που ακολούθησαν στη Μάνη, μέχρι τη δολοφονία 
του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια μπορεί να μελετήσουν την Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως 
του Διονυσίου Κόκκινου και την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού του Απόστολου Βακαλόπουλου, Προ-
σφέρονται ακόμη η μελέτη και το βιβλίο του Χρήστου Λούκου, «Ο Κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας και 
οι Μαυρομιχαλαίοι», Μνήμων 4(1974)1 κ.ε. και του ιδίου «Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. 
Καποδίστρια», έκδ. «Θεμέλιο», Αθήνα 1988. Τέλος εξ ίσου ενδιαφέρον είναι το βιβλίο του Ανάργυρου 
Κουτσιλιέρη, «Μαυρομιχαλαίοι και Καποδίστριας», Αθήνα 1982.  
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Μανιάτικος πύργος.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Φιλική Εταιρεία με τα επαναστατικά της κηρύγματα και τις κενές υποσχέσεις 
της για ξένη βοήθεια πέτυχε να προετοιμάσει ψυχολογικά τον ελληνικό λαό για εξέ-
γερση. Δεν υπήρξε όμως σχεδιασμός του αγώνα, ούτε πρόβλεψη για τροφοδοσία των 
επαναστατών, ούτε εφοδιασμό με τα υλικά του πολέμου και προ πάντων με τον ορι-
σμό στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας και ιεραρχίας. Αφέθηκε μόνος του ο λαός 
της Πελοποννήσου να επιλέξει τους ηγέτες του. Από τις επιδιώξεις των επίδοξων 
ηγετών για διάκριση και επιβολή προέκυψαν οι καταστροφικοί εμφύλιοι πόλεμοι.

Πλησιάζοντας η ημέρα της έναρξης της επανάστασης, η 25η Μαρτίου 1821, 
ήταν αρκετοί αυτοί που δίσταζαν να εκδηλωθούν. Δεν υπήρχαν οδηγίες από τη Φι-
λική Εταιρεία και είχε δημιουργηθεί η υποψία αναβολής της επανάστασης. Ακόμη 
δεν έβλεπαν την παρουσία κάποιας μεγάλης δύναμης, που θα συμπαραστεκόταν 
στον απελευθερωτικό τους αγώνα, όπως είχε γίνει το 1770 με τα Ορλωφικά. Λίγοι 
ήταν οι υπεραισιόδοξοι με την εξωπραγματική ιδέα ότι οι Έλληνες και με μόνα τα 
ξύλα θα μπορούσαν να διώξουν τους Τούρκους από τον Μοριά. 

Κατά καιρούς ανυπόστατες φήμες κυκλοφόρησαν μεταξύ Ελλήνων και Τούρ-
κων ότι ξένοι στρατοί είχαν φθάσει στη Μάνη ή ότι είχαν καταπλεύσει οι στόλοι 
των ξένων βασιλέων στον Μεσσηνιακό κόλπο. Οι διαδόσεις αυτές πρώτα έφεραν 
τον πανικό στους Τούρκους και ακολούθησε ο ξεσηκωμός των υπόδουλων πριν 
από την καθορισμένη ημέρα έναρξης της επανάστασης.

Από τον Φεβρουάριο του 1821 ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας με καμιά 
τριανταριά παλικάρια χτυπούσε μικρές ομάδες Τούρκων. Αυτό όμως δεν σηματο-
δότησε την έναρξη της επανάστασης. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζονταν από τους 
Τούρκους σαν συνηθισμένες κλεφτοδουλειές. Τον Παπαφλέσσα μιμήθηκαν οι Κα-
λαβρυτινοί από τα μέσα Μαρτίου με μικροσυμπλοκές, που ίσως περισσότερο φό-
βισαν τους Τούρκους, παρά ενθουσίασαν τους Μοραΐτες.

Στη Μάνη οι προετοιμασίες για τον αγώνα, όπως μαρτυρείται από έγγραφα, εί-
χαν ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου. Ο Τζανετάκης Γρηγοράκης είχε αρχίσει τη 
στρατολογία και στις 11 Μαρτίου προβλημάτισε τον Πετρόμπεη, μήπως ξεκινήσει 
μόνος του την επαναστατική δραστηριότητα, γιατί θεωρούσε ότι θα έπρεπε να ξε-
σηκωθούν όλοι μαζί.

Εντολές ή ειδήσεις από τη Φιλική Εταιρεία δεν είχαν φθάσει στον Μοριά μέ-
χρι τα μέσα Μαρτίου και δεν ήταν λίγοι που προτιμούσαν την αναβολή της επανά-
στασης, ιδιαίτερα διότι στην Τρίπολη οι Τούρκοι κρατούσαν ομήρους τους σημα-
ντικότερους ιεράρχες και προκρίτους της νοτίου Πελοποννήσου. Μαζί με αυτούς 
ήταν όμηρος και ο Αναστάσης Μαυρομιχάλης, σε αντικατάσταση του πατέρα του, 
τον οποίο είχαν καλέσει οι Τούρκοι, δήθεν για να συζητήσουν τα προβλήματα του 
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Μοριά. Μέχρι τότε και ο άλλος γιός τού Πετρόμπεη, ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης, 
ήταν όμηρος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πετρόμπεης δεν εξεδήλωνε σε κανέναν 
τις προθέσεις του, διότι ήταν γνωστό ότι άλλοι Μανιάτες συνωμοτούσαν στην 
Πόλη να του υφαρπάξουν το μπεϊλίκι.

Στις 15 Μαρτίου ένα καράβι έφερε στο Λιμένι της Μάνης, εκεί που ήταν ο πύρ-
γος διαμονής του Πετρόμπεη, τον Γιωργάκη Μαυρομιχάλη. Τον είχαν φυγαδεύσει 
οι Φιλικοί από την Κωνσταντινούπολη, διότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης από τις 24 
Φεβρουαρίου είχε διακηρύξει την επανάστασή του στις Ηγεμονίες.

Η άφιξη του Γιωργάκη Μαυρομιχάλη από την Πόλη με ειδήσεις για την έναρξη 
της επανάστασης, τάραξε τη φαινομενική ηρεμία της Μάνης. Ο Πετρόμπεης συνεννο-
ήθηκε με τους καπετάνιους της Μάνης να αρχίσουν την επανάσταση στις 25 Μαρτίου. 
Αφού συμφώνησαν όλοι, ο ίδιος στις 17 Μαρτίου πήγε στις Κιτριές για να συντονίζει 
τον αγώνα σε Μάνη και Μεσσηνία. Κοντά στην Καλαμάτα, στο μοναστήρι του Προφή-
τη Ηλία, σχηματίστηκε το πρώτο επαναστατικό στρατόπεδο στον τουρκοκρατούμενο 
Μοριά, ενώ είχαν προηγηθεί τα μανιάτικα στρατόπεδα. Να σημειωθεί ότι στη Ρούμελη 
υπήρχαν κατά τόπους στρατιωτικοί σχηματισμοί, τα αρματολίκια με τους καπετάνιους 
τους. Αντίθετα στον Μοριά δεν υπήρχαν αρματολίκια, παρά μόνο οι ελάχιστοι ένοπλοι 
σωματοφύλακες των κοτζαμπάσηδων και τα λιγοστά υπολείμματα της παλαιάς κλε-
φτουριάς, που είχε επιβιώσει του μεγάλου κατατρεγμού του 1806.

Στη Μάνη δεν κατοικούσαν Τούρκοι και όλοι οι κάτοικοι του τόπου οπλοφο-
ρούσαν, γι’ αυτό ήταν εμπειροπόλεμοι, αφού οι μεταξύ τους ένοπλες αναμετρήσεις 
δεν σπάνιζαν. Στους Μανιάτες στήριζαν τις ελπίδες τους οι Μοραΐτες και πολλοί 
από αυτούς πίστευαν ότι με την έναρξη της επανάστασης θα ξεσηκώνονταν δέκα 
χιλιάδες τουρκομάχοι Μανιάτες για να συντρίψουν τους κατακτητές. Αυτή η εξω-
πραγματική φαντασίωση μερικών Μοραϊτών ήταν μια ακόμη συμβολή των Μανια-
τών στον απελευθερωτικό αγώνα, ανεβάζοντας το ηθικό των απόλεμων ραγιάδων.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν στη νότιο Πελοπόννησο είχαν αφετηρία τη 
Μάνη. Στις 22 Μαρτίου οι Μανιάτες άρχισαν να μπαίνουν στην Καλαμάτα μετά 
από πρόσκληση των Τούρκων, οι οποίοι εξέλαβαν για κλέφτες τους ένοπλους του 
στρατοπέδου του Πρφήτη Ηλία. Την επομένη έφθασε ο Πετρόμπεης, ο Μούρτζι-
νος με τον Κολοκοτρώνη και όλοι οι καπετάνιοι της δυτικής Μάνης. Παράλληλα 
έκαναν την εμφάνισή τους και οι Μεσσήνιοι από το στρατόπεδο του Προφήτη 
Ηλία και τα γύρω χωριά της Μεσσηνίας.

Στην Καλαμάτα ακούστηκαν οι πρώτοι χτύποι της καρδιάς της επανάστασης, 
γιατί οι Τούρκοι που κατοικούσαν εκεί στις 23 Μαρτίου παρέδωσαν τα όπλα αμα-
χητί και η πόλη γιόρτασε με δοξολογία την ελευθερία της. Ακόμη από εκεί ξεκίνη-
σαν τα διάφορα στρατιωτικά σώματα Μανιατών και Μεσσηνίων και μαζί με τους 
πολεμιστές της ανατολικής Μάνης εξαπλώθηκαν στη νότιο Πελοπόννησο από τη 
Μονεμβασία μέχρι το κάστρο της Πύλου (Νεόκαστρο).

Η απελευθέρωση της Καλαμάτας είχε μια ανεπανάληπτη επισημότητα. Αναγνώρι-
σε τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη ως αρχιστράτηγο του Σπαρτιατικού και Μεσσηνια-
κού στρατοπέδου και είχε στρατιωτική οργάνωση με τους καπετάνιους και τους ομα-
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δάρχες της. Στις 23 Μαρτίου σχηματίστηκε η Γερουσία της Μάνης από όλους τους κα-
πετάνιους της, την οποία εκπροσωπούσε ο Πετρόμπεης και η Μεσσηνιακή Σύγκλητος, 
την οποία αποτέλεσαν οι πολέμαρχοι και οι πρόκριτοι της Μεσσηνίας. Ο Αρχιστράτη-
γος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατοπέδου, ο Πετρόμπεης, έστειλε στις Αυ-
λές των Βασιλέων της Ευρώπης την επαναστατική διακήρυξη. Με αυτή δικαιολογούσε 
τον ξεσηκωμό των Ελλήνων για να απαλλαγούν από τον ανυπόφορο τουρκικό ζυγό και 
παράλληλα ζητούσε τη συνδρομή των χριστιανών βασιλέων.

Από αυτά φαινόταν ότι η κίνηση από την Καλαμάτα των Μανιατών και των 
Μεσσηνίων δεν ήταν από τις συνηθισμένες κλεφτοδουλειές, που πυροβολούσαν 
μερικούς Τούρκους για να αρπάξουν ό,τι είχαν μαζί τους. Ήταν μια οργανωμένη 
επανάσταση για να απαλλαγούν από τη μακρόχρονη καταπίεση. Αποδείκνυε ακό-
μη ότι δεν ήταν ένα ξαφνικό ξέσπασμα οργής του λαού, αλλά οριστική απόφαση να 
αγωνιστεί μέχρις εσχάτων για να πετύχει την ελευθερία του.

Από την Καλαμάτα ξεκίνησαν στρατιωτικά σώματα για να πολιορκήσουν τα 
Μεσσηνιακά φρούρια. Ο Θ. Κολοκοτρώνης κατευθύνθηκε στο εσωτερικό της 
Πελοποννήσου, οδηγώντας 300 Μανιάτες που του έδωσαν ο Πετρόμπεης και ο 
Μούρτζινος. Στην ίδια κετεύθυνση τον ακολούθησαν και άλλες ομάδες Μανιατών, 
ενώ άλλοι Μανιάτες και Μεσσήνιοι στράφηκαν κατά της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας). 
Παράλληλα, από την ανατολική Μάνη οι Γρηγοράκηδες κατευθύνθηκαν στη Μο-
νεμβασία, αφού οι Τουρκοβαρδουνιώτες και οι Τούρκοι του Μυστρά είχαν εγκα-
ταλείψει τις εστίες τους για να καταφύγουν πίσω από τα τείχη της Τριπολιτσάς. Ο 
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης από το Γύθειο με Μανιάτες και Λακεδαιμόνιους κα-
τευθύνθηκε προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Καθένας ας αναρωτηθεί, αν 
υπάρχει άλλος τόπος που να μπορεί να συγκριθεί με τη Μάνη και τους Μεσσήνιους 
γείτονές της για να διεκδικήσει την έναρξη του ξεσηκωμού των Ελλήνων.

Η πρώτη μάχη της Ελληνικής επανάστασης δόθηκε στον Άγιο Αθανάσιο της 
Καρύταινας από τους 300 Μανιάτες που είχαν ακολουθήσει τον Κολοκοτρώνη. 
Ήταν αυτοί που ανάγκασαν τους Τούρκους του Φαναρίου (Ολυμπίας) να περά-
σουν μέσα από το ποτάμι και να πνιγούν αρκετοί από αυτούς και τα ζώα τους. 

Ακολούθησε η διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου της Καρύταινας και στη συ-
νέχεια η διάλυση του στρατοπέδου του Βαλτετσίου (24 Απριλίου 1821), που καταρ-
ράκωσε το ηθικό των Ελλήνων. Αλλά πάλι Μανιάτες και Μεσσήνιοι (στους Μεσ-
σήνιους συγκαταλέγονταν τότε και οι Λεονταρίτες) με λίγους Αρκάδες εγκαταστά-
θηκαν στο Βαλτέτσι και στις 12-13 Μαΐου αντιστάθηκαν νικηφόρα στις τουρκικές 
επιθέσεις. Με τη βοήθεια και των άλλων Ελλήνων πολεμιστών, που είχαν σπεύσει 
από τα γύρω στρατόπεδα για να βοηθήσουν τους αμυνόμενους, κατανίκησαν τους 
Τούρκους και εδραιώθηκε η επανάσταση. Τότε οι Έλληνες του Μοριά πίστεψαν ότι 
μπορούν να νικήσουν τους Τούρκους και μετριάστηκε ο φόβος τους από τη μακρό-
χρονη σκλαβιά. Η αυτοπεποίθηση των επαναστατών τονώθηκε ακόμη περισσότερο 
με την αποτυχία των Τούρκων στη μάχη των Δολιανών-Βερβένων.

Η πολιορκία της Τριπολιτσάς προόδευε και βαθμιαία στένευε ο κλοιός. Στις 
Καλτετζές συνήλθε η συνέλευση των επαναστατών, η οποία αναγόρευσε τον Πε-
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τρόμπεη Μαυρομιχάλη στον βαθμό της αρχιστρατηγίας του Μοριά και ασκούσε 
χρέη προέδρου της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

Ήρθε στην Πελοπόννησο ο Δημήτριος Υψηλάντης και άρχισαν να τον αντιπολι-
τεύονται οι πρόκριτοι του Μοριά. Στο μεταξύ παραδόθηκαν τα κάστρα της Μονεμ-
βασίας και του Νεοκάστρου με την ουσιαστική παρουσία των Μανιατών. 

Ένα μέρος των πολιορκητών της Τριπολιτσάς, μεταξύ αυτών και Μανιάτες, πή-
γαν να φυλάξουν τα στενά των Μεγάλων Δερβενίων (της Μεγαρίδος). Συνέβαλαν 
και αυτοί, ώστε στο Μοριά δεν έφθασαν οι Τούρκοι που είχαν σκοπό να συνδρά-
μουν τους πολιορκημένους στην Τριπολιτσά.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 αλώθηκε η Τριπολιτσά, η πρωτεύουσα του Μοριά, 
και φάνηκε πως η επανάσταση των Ελλήνων θα είχε γρήγορα νικηφόρο τέλος. 

Στη λήξη του 1821 συνήλθε στην Επίδαυρο η πρώτη εθνοσυνέλευση, στην 
οποία οι πολιτικοί πέτυχαν να παραμερίσουν τους στρατιωτικούς από τη Διοίκηση.

Με τον καινούριο χρόνο οι Μανιάτες δεν αδράνησαν, αλλά σκορπίστηκαν σε 
διάφορα πολεμικά μέτωπα. Στα Στύρα της Ευβοίας βρήκε τον θάνατο ο Ηλίας 
Μαυρομιχάλης. Αργότερα σκοτώθηκε στη Σπλάτζα της Ηπείρου και ο Κυριακού-
λης Μαυρομιχάλης.

Το καλοκαίρι του 1822 έφθασε στον Μοριά η μεγάλη στρατιά του Δράμαλη για 
να δώσει ένα τέλος στην επανάσταση των Ελλήνων. Το Άργος λεηλατήθηκε και ο 
Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του έριξε όλο το βάρος στους Μανιάτες, 
ενώ στη λεηλασία έλαβαν μέρος όλοι οι στρατιώτες και οι ναύτες, ακόμη και οι 
στρατιώτες του γιού του Πάνου.

Ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης με Μανιάτες συνέβαλε στο κάψιμο των καρπών 
στο Κουτσοπόδι της Αργολίδας. Κατόπιν πολέμησε στη μάχη της πόλης του Άργους, 
κλείστηκε με τους Μανιάτες του στο κάστρο, στο οποίο οι υπερασπιστές του παρα-
πλάνησαν τους Τούρκους και συνέβαλαν στον λιμό των εχθρικών στρατευμάτων.

Ο Πετρόμπεης ήταν στους Μύλους της Λέρνης και φρόντιζε τον εφοδιασό των 
Ελλήνων, ενώ ο Αντώνης Μαυρομιχάλης έλαβε μέρος στην ατυχή μάχη τω Αμπε-
λιών. Η καταστροφή του Δράμαλη έγινε στα Δερβενάκια, όπως είχε προβλέψει ο 
Κολοκοτρώνης.

Τελειώνοντας το 1822 οι Τούρκοι πολιόρκησαν το Μεσολόγγι. Ο Πετρόμπεης με 
τους λίγους Μανιάτες που είχε μαζί του και με πολλούς Πελοποννήσιους πήγε στην 
πολιορκημένη πόλη για να ενισχύσουν την άμυνά της. Την παραμονή των Χριστου-
γένων η προδομένη έφοδος των Τούρκων απέτυχε. Ο Πετρόμπεης, ενισχυμένος και 
από άλλους Μανιάτες και Μεσολογγίτες, αποβιβάστηκε στο Δραγαμέστο (Αστακό) 
και από εκεί εμπόδιζε τον εφοδιασμό των Τούρκων και συγχρόνως πίεζε τα νώτα 
τους, ώστε τελικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στην Ήπειρο.

Το 1823 έγινε στο Άστρος της Κυνουρίας η Β΄ Εθνική Συνέλευση, η οποία εξέ-
λεξε τον Πετρόμπεη Πρόεδρο του Εκτελεστικού με αντιπρόεδρο τον Θ. Κολοκο-
τρώνη. Δεν υπήρξε όμως μεταξύ των Ελλήνων ομόνοια και οι εμφύλιες αντιπαρα-
θέσεις εξελίχθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις. Ακολούθησαν δύο εμφύλιοι πόλεμοι 
και στον πρώτο ο Πετρόμπεης ήταν αντίπαλος του Κουντουριώτη, ο οποίος τον 
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καθαίρεσε από το Εκτελεστικό. Αντίθετα στον δεύτερο εμφύλιο ήταν εναντίον της 
παράταξης του Κολοκοτρώνη. Ο Διονύσιος Μούρτζινος, ο αντίπαλος του Πετρό-
μπεη στη Μάνη, ήταν αρχικά φίλος του Κολοκοτρώνη, αλλ’ όσο αυτός συνεργα-
ζόταν με τον Πετρόμπεη, ο Μούρτζινος πήγε στην παράταξη του Κουντουριώτη. 
Στους εμφυλίους πολέμους οι Μανιάτες του Πετρόμπεη και του Μούρτζινου, παρά 
την έχθρα που τους χώριζε, δεν ήρθαν σε ένοπλη ρήξη.  

Το 1825 έφερε φοβερές καταστροφές και η επανάσταση των Ελλήνων δοκιμά-
στηκε σκληρά. Η τουρκική κυβέρνηση, στην αδυναμία της να καταστείλει την ελλη-
νική επανάσταση, ζήτησε τη βοήθεια του αντιβασιλιά της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλη. 
Αυτός έστειλε τον θετό γιό του Ιμπραήμ πασά με ικανή στρατιωτική δύναμη, η οποία 
είχε εκπαιδευμένους στρατιώτες στα πρότυπα των τακτικών ευρωπαϊκών στρατών.

Η απόβαση έγινε ανεμπόδιστα στις 11 Φεβρουαρίου 1825 στη Μεθώνη, την 
οποία δεν πολιορκούσαν οι Έλληνες. Ο στρατός του Ιμπραήμ προωθήθηκε και πο-
λεμούσε το Νεόκαστρο (κάστρο της Πύλου), χωρίς να βρει αντίσταση από τα ελ-
ληνικά σώματα που υπήρχαν βορειότερα. 

Ένα μέρος των υπερασπιστών του κάστρου ήταν Μανιάτες υπό τον Γεωργάκη 
Μαυρομιχάλη και στα τείχη του φρουρίου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αδελφός του 
Ιωάνης. Οι πολιορκημένοι στο Νεόκαστρο αντιμετώπισαν τον ανελέητο βομβαρδι-
σμό και τις συνεχείς εφόδους των Αιγυπτίων με ηρωϊσμό και αυτοθυσία. Αντίθετα 
οι ευρισκόμενοι έξω των τειχών Έλληνες, προερχόμενοι από την Ρούμελη και βο-
ρειότερες επαρχίες, υπήρξαν απλοί θεατές των κινήσεων των εχθρών. Ήταν στρα-
τεύματα που τα είχε στείλει ο Κουντουριώτης για να τιμωρήσει τους Μοραΐτες, οι 
οποίοι τους αποκαλούσαν «ξενικά» στρατεύματα. Τελικά δόθηκαν δύο μάχες μια 
στη Σχινόλακκα και μια στα Κρεμμύδια-Φουρτζί οι οποίες ευνόησαν τους Αιγύπτι-
ους. Κατόπιν αυτών οι Ρουμελιώτες αναχώρησαν για την πατρίδα τους. 

Οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν τη Σφακτηρία μετά από πετυχημένη απόβαση, οι υπε-
ρασπιστές του Παλαιοκάστρου (Ναβαρίνου) παρέδωσαν τα όπλα και τελικά συν-
θηκολόγησαν οι πολιορκημένοι στο Νεόκαστρο.

Ο Γρηγόριος Δικαίος έφθασε στη Μεσσηνία για να αντικρούσει τον Ιμπραήμ, 
αλλά διάλεξε ακατάλληλη θέση για να οχυρωθεί και οι περισσότεροι από τους 
στρατιώτες του έφυγαν. Ο ίδιος με τους πιστούς του συντρόφους πολέμησε μέχρι 
που σκοτώθηκαν όλοι. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και δύο Μανιάτες αντιστρά-
τηγοι, ο Πιέρος Βοϊδής-Μαυρομιχάλης και ο Θανασούλης Καπετανάκης που ήταν 
γαμπρός του Πετρόμπεη.

Ο Ιμπραήμ βάδισε κατά της Κάτω Μεσσηνίας, όπου ήταν 4.000 Μανιάτες με τον 
Πετρόμπεη και Λακεδαιμόνιοι με τους Γιατράκους. Οι Έλληνες συμπύχθηκαν στην 
Καλαμάτα, την οποία ο Πετρόμπεης ήθελε να υπερασπίσει για να αποφύγει την πυρ-
πόλησή της. ΟΙ μικροκαπετάνιοι όμως προτιμούσαν να οχυρωθούν στα ριζοβούνια 
του Ταΰγετου. Τελικά η διαφωνία κατέληξε σε διάλυση του Ελληνικού στρατοπέδου 
και ο Ιμπραήμ έφθασε  μέχρι τις Κιτριές χωρίς να ρίξει ντουφεκιά. Κατέστρεψε όμως 
όλα τα αμυντικά ερείσματα του τόπου και τους μύλους της περιοχής.



822 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Στη συνέχεια ο Ιμπραήμ βάδισε προς το κέντρο του Μοριά. Ο Κολοκοτρώνης 
προσπάθησε να τον σταματήσει και πολέμησε εναντίον του στη μάχη της Τραμπά-
λας. Νικητής αναδείχθηκε ο Ιμπραήμ, ο οποίος προχώρησε στην Τρίπολη που την 
είχαν εγκαταλείψει οι Έλληνες. Ακολούθησε τον δρόμο προς το Ναύπλιο και έφθα-
σε στους Μύλους της Λέρνης, όπου συνάντησε αποτελεσματική άμυνα, την οποία 
είχαν οργανώσει ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και ο Δημήτριος Υψηλάντης. Κα-
τόπιν ο Ιμπραήμ γύρισε στο κέντρο της Πελοποννήσου. Έδωσε μια ακόμη μάχη 
στα Τρίκορφα και νίκησε πάλι τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος έκτοτε δεν αντιπαρατά-
χθηκε στους Αιγύπτιους. Ακολουθούσε όμως συνήθως την καταστροφική πορεία 
του Ιμπραήμ σε διάφορα μέρη του Μοριά, προσβάλλοντας τις οπισθοφυλακές του 
και τα ταχυδρομεία του.

Τον Δεκέμβριο του 1825 ο αιγυπτιακός στρατός με τον Ιμπραήμ διαπεραιώθηκε 
στην περιοχή του Μεσολογγίου, το οποίο πολιορκούσε χωρίς επιτυχία ο Τούρκος 
στρατηγός Κιουταχής. Έμεινε εκεί μέχρι την ηρωική έξοδο, που έγινε στις 10 Απρι-
λίου 1826, και μετά επέστρεψε στο Μοριά και μοίρασε τον στρατό του σε ομάδες 
για να καταστρέψουν όσα μέρη είχαν μείνει αλώβητα.

Στη διάρκεια της απουσίας τού Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι, μέχρι που επέστρε-
ψε στη Μεθώνη τον Μάιο του 1826, οι Μανιάτες των βορειοδυτικών συνόρων του 
τόπου τους με ενθουσιασμό αποφάσισαν να υπερασπίσουν τα χώματά τους. Οι το-
πικοί αρχηγοί του Αλμυρού, φρόντισαν να οχυρώσουν την είσοδο της Μάνης με το 
τείχος της Βέργας. Στο δυτικό άκρο του τείχους, προς τη θάλασσα, που δεν καλυ-
πτόταν από τη ρεματιά του χειμάρρου, το ενίσχυαν ο πύργος και τα τρία πυργόσπι-
τα της οικογένειας Καπετανάκη. 

Τον Ιούνιο του 1826 έγιναν οι μάχες στη Βέργα και στο Διρό, ενώ τον Αύγουστο 
του ιδίου χρόνου οι μάχες στην Κακή Σκάλα, και τον Πολυάραβο. Επειδή η νικηφόρος 
άμυνα των Μανιατών έχει αναπτυχθεί προηγουμένως με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, 
εδώ θα περιοριστούμε να διατυπώσουμε τη γνώμη ότι οι μάχες αυτές δεν έχουν αξι-
ολογηθεί όσο θα έπρεπε από τους ιστορικούς μας. Θεωρήθηκαν απλά ως νικηφόρες 
μάχες που στοίχισαν στον Αιγύπτιο επιδρομέα σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Αυτός όμως μπορούσε εύκολα να το αναπληρώσει με νέες αφίξεις στρατιωτών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μάχες αυτές μείωσαν ακόμη το γόητρο του Ιμπρα-
ήμ και ταπείνωσαν την υπεροψία του, γιατί μέχρι τότε ήταν ακατανίκητος. Βλέπου-
με όμως ακόμη ότι μετά από αυτές τις αποτυχίες του υπήρξαν σημαντικές μεταβο-
λές στην αντιμετώπιση της Ελληνικής επανάστασης από τον αιγυπτιακό στρατό. 
Αυτές δεν έγιναν αντιληπτές, όσο θα έπρεπε, από τους μελετητές της ιστορίας και 
γι’ αυτό δεν έτυχαν ευρύτερου σχολιασμού.

Ο Ιμπραήμ, όταν ήρθε στην Πελοπόννησο, προσπάθησε με την επίδειξη δύναμης 
και με την ήπια συμπεριφορά του προς τους ηττημένους επαναστάτες να τους πείσει 
ότι δεν είχαν ελπίδες επιτυχίας. Τους έδειχνε ότι γι’ αυτούς ήταν προτιμότερο να τον 
προσκυνήσουν και να παραδώσουν τα όπλα για να επανέλθουν στο ραγιαδιλίκι τους. 

Στις πρώτες μάχες που αναμετρήθηκε ο αιγυπτιακός στρατός με τους Έλληνες 
επαναστάτες ο Ιμπραήμ φάνηκε μεγαλόψυχος. Από τους Έλληνες του Παλαιόκα-
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στρου και του Νεόκαστρου, αρκέστηκε να πάρει τα όπλα και τα χρήματα που είχε 
καθένας μαζί του. Ακόμη τους συμβούλευσε να γυρίσουν στα σπίτια τους και στις 
δουλειές τους και δεν θα είχαν να φοβηθούν τίποτα.

Εντυπωσιάστηκε όμως ο Αιγύπτιος στρατάρχης, που η τακτική της ηπιότητας 
δεν έφερε αποτελέσματα και γι’ αυτό δεν παρέδωσε κανένας τα όπλα για να πάρει 
το προσκυνοχάρτι. Αυτή η διαπίστωση τον έκανε να αλλάξει τακτική και να γίνει 
σκληρός και ανελέητος, αφού, μετά από τη μάχη στο Μανιάκι, το πέρασμά του 
συνοδευόταν από σκοτωμούς, αιχμαλωσίες, πυρπολήσεις και ερήμωση. Όλοι έλε-
γαν ότι δεν άφηνε πέτρα πάνω στην πέτρα, παρά μόνο πτώματα και χαλάσματα. Ο 
λαός κυριεύτηκε από φόβο και στο άκουσμά του σκορπιζόταν στα βουνά και στις 
σπηλιές για να σωθεί.

Στο γυρισμό του από το Μεσολόγγι, την άνοιξη του 1826, συνεχίστηκε η κατα-
στροφική πορεία του αιγυπτιακού στρατού. Ακόμη από τη Μεθώνη απείλησε τους 
Μανιάτες, πως αν δεν προσκυνήσουν αμέσως θα καταστρέψει τα χωριά τους και 
θα σύρει τις γυναίκες τους στην αιχμαλωσία. Αυτοί, μαζί με τους Μεσσήνιους πρό-
σφυγες του απάντησαν «...σε περιμένομεν με όσας δυνάμεις θελήσεις». 

Ο Ιμπραήμ, στην προσπάθειά του να καθυποτάξει τους Μανιάτες, είδε τις ήττες 
να διαδέχονται η μία την άλλη, Βέργα, Διρό, Κακή Σκάλα και Πολυάραβος ήταν 
οι τόποι ταπείνωσής του. Μετά την απρόσμενη έκβαση των επιχειρήσεών του δεν 
προσπάθησε πάλι να εισβάλει στην κακοτράχαλη Μάνη, εκεί που τον πολεμούσαν 
άνδρες και γυναίκες. Οι στρατιωτικοί που τον περιέβαλαν φαίνεται ότι διέβλεπαν 
πιθανή ολέθρια καταστροφή σε νέα προσπάθεια εισβολής στη Μάνη.

Πολλοί αναρωτιούνται ποιά ήταν η διαφορά των Μανιατών από τους άλλους Μο-
ραΐτες, ώστε να τους φοβηθεί ο Ιμπραήμ. Στους Μανιάτες υπήρχε αγωνιστική διάθεση 
που ανάλογη δεν υπήρχε στους Μοραΐτες. Όπου εμφανιζόταν ο αιγυπτιακός στρατός 
στην Πελοπόννησο, οι κάτοικοι χάνονταν από μπροστά του και τον άφηναν κύριο του 
τόπου τους. Ο φόβος τούς έκανε να τρέχουν να κρυφτούν. Όμως οι Μανιάτες, όταν 
πατούσε Αιγύπτιος το χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας τους, έτρεχαν από τα γύρω και τα 
μακρινά ακόμη χωριά με τα όπλα τους και τον πολεμούσαν με πάθος. Στην εμφάνιση 
τού εχθρού δεν δείλιαζαν, αλλά θέριευαν και γι’ αυτό νικούσαν. 

Ο Ιμπραήμ, στα δύο χρόνια που έμεινε ακόμη στην Πελοπόννησο, δεν τόλμησε 
να δοκιμάσει νέα εισβολή στη Μάνη για να αναμετρηθεί πάλι με τους υπερασπι-
στές της. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν περιορίστηκε μόνο στην αποφυγή 
πολεμικής σύγκρουσης με τους Μανιάτες, αλλά ότι άλλαξε την τακτική του. Κα-
τανόησε ότι αφού η Μάνη έμενε απάτητη, με την μέχρι τότε καταστροφική συμπε-
ριφορά του, δεν θα ήταν δυνατόν να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον Μοριά. Πώς θα 
μπορούσε να ισχυριστεί ότι κατέστειλε την επανάσταση στην Πελοπόννησο, αφού 
η Μάνη ακόμη αντιστεκόταν; 

Από τη στιγμή που δεν απέδωσαν οι σκοτωμοί και ο όλεθρος που προκαλού-
σε στο πέρασμά του, αναγκάστηκε να αλλάξει τακτική. Έπαψε να ρημάζει τους 
τόπους που περνούσε και έκτοτε όπου πήγαινε, προσπαθούσε να πείσει τους Μο-
ραΐτες με μια ήπια συμπεριφορά να υποταχθούν και να παραδώσουν τα όπλα. Το 
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προσκύνημα είχε πράγματι ευρεία διάδοση στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και 
ανάγκασε τον Κολοκοτρώνη να το περιορίσει με το σύνθημα: «φωτιά και τσεκούρι 
στους προσκυνημένους». 

Ακόμη θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ο απόηχος των νικών της Μάνης 
έφτασε και στα αφτιά των βασιλέων της Ευρώπης. Αφού η Μάνη αποδείχθηκε ότι 
ήταν άτρωτη από την αιγυπτιακή λαίλαπα, φαινόταν ότι ο αγώνας και η αιματο-
χυσία στον ελλαδικό χώρο θα είχε ακόμη μακρόχρονη συνέχεια. Όμως οι πολιτι-
σμένοι λαοί της Ευρώπης απαιτούσαν από τους βασιλείς τους να παρέμβουν και 
να ασκήσουν πίεση στην Οθωμανική Πύλη και τους Έλληνες επαναστάτες για να 
επιβάλουν την ανακωχή των εμπολέμων. Το φιλελληνκό ρεύμα στην Ευρώπη είχε 
γιγαντωθεί μετά από την πολιορκία και την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Ίσως 
και οι νίκες των Μανιατών, που προοιώνιζαν μακροχρόνιους αγώνες, έπαιξαν κά-
ποιο σημαντικό ρόλο στην υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, που έγινε 
στις 24 Ιουνίου 1827 για να σταματήσουν άμεσα την αιματοχυσία στον Μοριά. 

Οι βασιλείς της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας απαιτούσαν από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους Έλληνες να σταματήσουν αμέσως κάθε πο-
λεμική δράση. Ακόμη η Πελοπόννησος να γίνει ηγεμονία φόρου υποτελής στην  
Οθωμανική Πύλη. Αλλά η παρέμβαση αυτή των τριών συμμάχων έγινε αποδεκτή 
μόνο από τους Έλληνες.

Φαίνεται ότι υπήρξε από πολλούς ενδιαφέρον να μην πατηθεί η Μάνη από τις 
αιγυπτιακές δυνάμεις, γιατί πίστευαν ότι είχε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που 
της απέδωσαν οι δικοί μας ιστορικοί. Θα σήμαινε ίσως την αρχή του τέλους της 
ελληνικής επανάστασης. 

Λίγες ημέρες πριν να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου ο διοικητής της αγγλι-
κής ναυτικής μοίρας στην ανατολική Μεσόγειο, ο Άγγλος ναύαρχος Άμιλτον, πήγε 
στις Κιτριές. Από εκεί έστειλε τον διερμηνέα του στο Αλμυρό για να ειδοποιήσει 
τους φρουρούς του οχυρώματος της Βέργας ότι ο Ιμπραήμ ετοιμάζεται για εκστρα-
τεία. Επομένως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αποκρούσουν μόνοι τους 
κάθε αιγυπτιακή επίθεση εναντίον τους. Τους τόνισε ότι οι συμμαχικοί στόλοι δεν 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αν ο Ιμπραήμ έκανε προσπάθεια εισβολής στη Μάνη 
από την ξηρά. Του εμπόδιζαν μόνο τις ναυτικές επιχειρήσεις. Επομένως οι Μανιά-
τες θα έπρεπε μόνοι τους πάλι να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. 

Τις προηγούμενες ημέρες οι Μεσσήνιοι, που είχαν καταφύγει στις πλαγιές του 
Ταΰγετου και είχαν εκεί ασφαλισμένα τα γυναικόπαιδά τους, αρνήθηκαν πεισμα-
τικά να ακολουθήσουν τη δουλοπρεπή συμπεριφορά άλλων Μοραϊτών και δεν 
δέχθηκαν να προσκυνήσουν τον Ιμπραήμ. Αυτός έδωσε διαταγή να κόβουν και να 
καίνε τα καρποφόρα δέντρα τους, αλλ’ αυτοί και πάλι δεν υπέκυψαν, έστω κι αν τα 
δέντρα τους κόβονταν κατά χιλιάδες. Έτσι όμως έδωσαν κατά κάποιο τρόπο αφορ-
μή για να εισέλθουν οι συμμαχικοί στόλοι στον κόλπο του Ναβαρίνου και να ακο-
λουθήσει η γνωστή ναυμαχία.

Όταν ήρθε στην Ελλάδα Κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να μην υποτάξει ο Ιμπραήμ τη Μάνη. Προφανώς έβλεπε τη δυσμενή 
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προέκταση που θα είχε ένα τέτοιο γεγονός. Θα μπορούσε ο Αιγύπτιος στρατάρχης να 
ισχυρισθεί ότι είναι κύριος όλης της Πελοποννήσου εκτός από τρία φρούρια, που με 
τον καιρό θα έπεφταν και αυτά. Επομένως έστειλε ο Κυβερνήτης στο Αλμυρό έναν 
από τους στενούς του συνεργάτες, τον Ιωάννη Γενοβέλη, για να οργανώσει μυστικό 
δίκτυο κατασκοπίας που θα παρακολουθούσε τις κινήσεις του στρατού του Ιμπρα-
ήμ. Θα προφασιζόταν όμως ότι ενδιαφέρεται για τη δίωξη της πειρατείας. 

Ο Γενοβέλης, όταν διαπίστωσε ότι γίνεται προετοιμσία του αιγυπτιακού στρα-
τού για εκστρατεία, ανέλαβε πρωτοβουλία να συγκεντρωθούν στρατεύματα στη 
Βέργα. Οι υποψίες διαψεύτηκαν και ο εχθρικός στρατός περιορίστηκε στη συγκέ-
ντρωση τροφίμων από τη δυτική Πελοπόννησο.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος πρωθυπυργός στην Κυβέρ-
νηση του Ιωάννη Καποδίστρια, είναι ο μόνος από τους ιστοριογράφους που αξιο-
λόγησε ιδιαίτερα τις νικηφόρες μάχες των Μανιατών. Απέδωσε σε αυτές ίση αξία 
για την απελευθερωτική πορεία του Έθνους με την πολιορκία και την ηρωική έξο-
δο του Μεσολογγίου. 

Μετά από όλα αυτά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι νίκες της Βέργας, του Δι-
ρού, της Κακής Σκάλας και του Πολυαράβου είχαν και άλλες σημαντικότερες προ-
εκτάσεις, τις οποίες θα πρέπει να μελετήσουν συστηματικά οι νεότεροι. Είναι απα-
ραίτητο να αποδοθεί δικαιοσύνη στη Μάνη, που τόσο πολύ της την στέρησαν οι 
διάφορες προκαταλήψεις.

Ίσως οι αναφορές των ναυάρχων των τριών συμμαχικών στόλων να περιέχουν 
πολύτιμες πληροφορίες, που θα φώτιζαν περισσότερο την ιστορία της ελληνικής 
επανάστασης, ιδιαίτερα τη σημασία των επιτυχιών των Μανιατών που αποδείχτη-
καν ανίκητοι από τον Ιμπραήμ.  
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Χ ά ο υ  Σ ά μ ο υ ε λ  Γ., Ιστορική σκιαγραφία της Ελληνικής επανάστασης, έκδ. Εκάτη, Αθήνα 

1997.
Χ α τ ζ η α ν α ρ γ ύ ρ ο υ  Αν ά ρ γ υ ρ ο ς Α., Τα Σπετσιωτικά, Αθήναι 1861, τόμ. Α΄.
Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ  Γο υ σ τ ά β ο υ  Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο υ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, μτφρ. 

Παύλου Κορολίδη, Αθήνα 1916, τόμ. Α΄-Δ΄.
Χ ρ ή σ τ ο υ Θ α ν ά σ η ς, «Τρεις σταθμοί της επανάστασης του 1821 στη Μεσσηνία», α) Η 

έναρξη της επανάστασης  στην Καλαμάτα και η απελευθέρωσή της, σ. 376 κ.ε. β) Η μάχη 
στο Μανιάκι και ο Παπαφλέσσας, σ. 397 κ.ε. και γ) Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου και οι 
πρωταγωνιστές της (8/20 Οκτωβρίου 1827), σ. 426 κ.ε. Εις Α. Ν. Δ ο υλ α β έ ρ α, Ι. Κ. 
Σ π η λ ι ο π ο ύλ ο υ, Μεσσηνία Συμβολές στην ιστορία και τον πολιτισμό της, έκδ. Παπα-
ζήση, Αθήνα 2012.

Χ ρ υ σ ο μ ά λ λ ης Α λ έ κ ο ς, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Καλαμάτα.
Χ ρ υ σ ο μ ά λ λ ης Α λ έ κ ο ς, «Ηλίας Χρυσοσπάθης ο πρώτος Μανιάτης Φιλικός», Ιθώμη 

17(Ιαν.-ΜάΪος 1977)27-33.
Ψ ύλ λ α ς  Γε ώ ρ γ ι ο ς, Απομνημονεύματα του βίου μου, έκδ. Μνημεία της Ελληνικής Ιστορί-

ας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1974.

Εφημερίδα Αθηνών «Η Α θ η ν ά»
Εφημερίδα Αθηνών «Αν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς»
Εφημερίδα Αθηνών «Ε λ π ί ς» του 1851, σσ. 2572-3.
Εφημερίδα Αθηνών «Ε φ η μ ε ρ ί ς  Α θ η ν ώ ν».
Εφημερίδα Αθηνών «Μ ε σ σ η ν ι α κ ά  Ν έ α».
Εφημερίδα Αθηνών «Π ρ ω ΐ », αριθ. φύλλ. 1729 της 10 Οκτ. 1930.
Εφημερίδα «Η  Ε λ λ ά ς », αρ. φ. 18 της 25 Οκτωβρίου 1858.
Εφημερίδα Καλαμάτας «Ε λ ε υ θ ε ρ ί α».
Εφημερίδα Καλαμάτας «Θ ά ρ ρ ο ς», από 25-30 Απριλίου 2013.
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Εφημερίδα Καλαμάτας «Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή».
Εφημερίδα Καλαμάτας «Μ ε σ σ η ν ι α κ ό ς  Λ ό γ ο ς».
Εφημερίδα Καλαμάτας «Μ ε σ σ η ν ί α » της 15 Ιανουαρίου 1866.
Εφημερίδα Μεσολογγίου «Ε λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά».
Εφημερίδα Ναυπλίου «Γε ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς».
Εφημερίδα Ναυπλίου «Ε θ ν ι κ ή  Ε φ η μ ε ρ ί ς  Ε λ λ ά δ ο ς».
Εφημερίδα Ναυπλίου «Η λ ι ο ς» έτος Α΄, αριθ. φ. 4, της 4 Ιουλίου 1833.
Εφημερίδα Ναυπλίου «Χ ρ ό ν ο ς» της 3 Αυγούστου 1833, σ. 133.
Εφημερίδα Παρισίων «L e  M o n i t e u r  U n i v e r s e l», αριθ. φ. 1313 της 13 Σεπτεμβρίου 

1826.
Εφημερίδα Τρίπολης  «Β ε λτ ί ω σ ι ς» αριθ. φύλλ. 104  της 24 Δεκεμβρίου 1853.
Εφημερίδα Ύδρας «Ο  Φ ί λ ο ς  τ ο υ  Ν ό μ ο υ».
Εφημερίδα «Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς» της 7 Ιουλίου 1849.
Περιοδικό «Ε β δ ο μ ά ς » Αυγούστου 1886.

Α ρ χ ε ί α  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς, (Α. Ε. Π.) τόμ. Α-Κ.
Α ρ χ ε ί ο ν  Ρ ώ μ α  (Γρ. Καμπούρογλου) τομ. Α-Β
Α ρ χ ε ί ο ν  Χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν  Ε θ ν ι κ ή ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Ε λ λ α δ ο ς  (Α. Χ. Ε. Β. Ε.).
Γε ν ι κ ά  Α ρ χ ε ί α  Κ ρ ά τ ο υ ς  ( ΓΑ Κ ) .
Γε ν ν ά δ ε ι ο ς  Β ι β λ ι ο θ ή κ η. Χειρόγραφα (Μss).
Δ ε λτ ί ο ν  Ι. Ε. Ε. Ε.
Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Ε θ ν ολ ο γ ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α  Ε λ λ ά δ ο ς  (Ι. Ε. Ε. Ε.). 
Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  Α ρ χ ε ί ο ν  Μ ο υ σ ε ί ο υ  Μ π ε ν ά κ η  (Ι. Α. Μ. Μπενάκη).
Φ ύλ λ ο ν  Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς  τ η ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  (Φ Ε Κ).Αγά πασάς Ναυπλίου  292, 326

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι της Πλάτσας (τοιχογραφίες 1330).



Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 839

Αγαλόπουλος Γεώργιος  289-290, 592
Αγγελάκος Μιχάλης (Ριγανόχωρα)  748
Αγγελέας Αναγνώστης  524
Αγγελέας Ιωάννης  442
Αγγελετάκης Ιωαννίκιος ηγ. Μον. Μαλεβριάνι-

κων  673
Adams (διοικητής Ζακύνθου)  267
Αδραχτάς Ιωάννης  209
Αθανασόπουλος αρχιμανδρίτης  198
Αθηνάκης Λιμπέριος  266, 270
Αινιάν Γεώργιος  346
Αλεβιζάκης Πανάγος (Τσίμοβα)  604
Αλεβιζάκης Σταυριανός (Χιμάρα)  748, 804
Αλειφέρης Παναγιώτης (Γιάννιτσα)  564
Αλεξανδρής Γερακαράκης (πειρατής)  139, 327, 

618,  789
Αλέξανδρος αυτοκράτωρ Ρωσίας  83
Αλεξίου Αλεξάκης  282
Αλεξίου-Λογοθέτης Πανάγος  75, 78, 607
Αλεξόπουλος  71
Αλή πασάς Ιωαννίνων  23, 28, 30, 130. 135, 164, 

205, 211, 259, 271, 276, 287, 496, 797
Αλή πασάς Ναυπλίου  298, 311, 325, 610, 512-3
Αλή πασάς πλοίαρχος  130
Αλιόμπεης  197
Αλούπης Πιέρος  469, 559-61, 645
Αλωνιστιώτης Γεώργιος  462
Αλωνιστιώτης Σταύρος  184
Άμιλτον-Hamilton βλ. Χάμιλτον
Αμουραρχόμπεης  239
Αμπελακάκος Γεώργιος (Καλαμάτα)  811  
Αναγνωσταράς (Χρήστος Παπαγεωργίου)  22, 

35, 45. 50, 1, 2, 55, 60,  63, 4, 69, 71, 74, 5, 
78, 86, 89, 103, 108, 123, 4, 5, 6, 7, 141, 3, 
153, 4, 5, 158, 9, 163, 168, 176, 207-9, 229, 
243, 253, 264, 319, 341, 344, 346, 8, 359, 384, 
5, 6, 395, 418, 9, 20, 21, 423, 439, 443, 453, 
476, 491, 502, 508, 9, 10, 11, 514, 517, 8, 520, 
1, 2, 529, 532, 537, 8, 9, 541, 2, 545, 550, 611, 
627, 648, 763, 818, 829      

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης  21, 229, 432
Αναϊπάκος Θωμάς  812
Αναϊπόνυφη  738
Αναστασόπουλος Αδάμης  810

Αναστασόπουλος Μήτρος  346, 371, 374, 384, 
442, 452-4, 475, 571 

Ανδρεάκης Μ. Γεώργιος  619
Ανδρεάκος Παναγιώτης (Πολυάραβος)  742
Ανδρεάκου οικ.  732
Ανδρούτσου-Κολανδρούτσου Αναστάσιος  108, 

110, 112, 222
Ανδρούτσος Οδυσσέας  211, 214, 216, 220, 244, 

247, 250, 264, 344, 369, 371
Άνθιμος επίσκοπος Έλους  141, 207, 231
Άνθιμος επίσκοπος Πλάτσης  451,805, 808
Αντωνακάκης Σπύρος  58
Αντωνόπουλος Σπ. Αντώνιος  283
Αντωνόπουλος Γεώργιος  470, 472, 474
Αντωνόπουλος Σπύρος  75, 472, 645
Αποσπόρης Αθανάσιος  493
Αποστολάρας Αθανάσιος  198
Αραπάκης Ηλίας  694
Αρβάλης Παναγιώτης  39, 289
Αργύρης Κ.  392
Αρναούτογλης  610
Αρναούτογλου Ιμπαχήμ (Καλάβρυτα)  37, 39-40, 

149, 225
Αρναούτογλου Σουλεϋμάν (Καλαμάτα) 54, 56-8, 

64-5, 72, 86-7. 94 
Άστιγξ Α. Φ.  776, 779
Ατσίδης Σ. (Σκυφιάνικα)  741
Αυγουλέας Αναγνώστης  283
Αυγουλέας Κυριάκος  391
Αυριανίτης  230
Αχμέτ μπέης  610
Άχολος Γεώργιος  354
Άχολος Χριστόδουλος  353-5

Βαβούλη οικ. 743
Βαβούλης Βασίλειος  736, 741, 2
Βαγακάκος Νικολάκης (Τσεροβά)  748
Βαγγελάκος Παναγιώτης (Άλικα)  188
Βακκή εφένδης (βοεβόδας Μυστρά)  96
Βαλαράκος Νικόλαος  695
Βάλβης Θεόδωρος  242
Βαλέστα  208, 223, 4, 239
Βαλτινός Γεωργάκης  264, 491, 505, 523, 534, 5, 537
Βαρβατάκος Γιαννάκης  812
Βάρβογλης Γεώργιος  346

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν



840 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Βάρβογλης Σωτήριος  533, 543, 584, 613
Βαρζακάκος Γεώργιος (Πολυάραβος)  742
Βαρζακάκου οικ.  732
Βαρκλαντής Μιχαήλ  339, 755
Βαρνακιώτης Γεώργιος  276, 335, 6, 338, 9
Βασιλάκης Γ.  71
Βασιλάκος-Νικολαράκος Βασίλειος (Λυγερέας)  742
Βασιλάκος Γιάννης 286
Βασιλάκος γερο-Γρηγόρης (Τσεροβά)  748
Βασιλάκος Δημήτριος  134
Βασιλάκος-Μιχαλίτσης Ιωάννης  122
Βασιλάκος Πέτρος  134
Βασιλάκος Πιέρος (Σκουτάρι)  235, 
Βασιλάκος Τζανέτος (Σκουτάρι)  235
Βασιλειάδης-Βυζάντιος Ιωάννης  301, 2, 314
Βασιλείου Νικόλαος  78
Βελέτζας Γιάννης  514
Βελμάχος Ιωάννης (Γιάννιτσα)  564
Βενετσανάκη Μαρία  656
Βενετσανάκη οικ.  228, 348, 385
Βενετσανάκης Αλέξανδρος  795
Βενετσανάκης Βενετσάνος  62
Βενετσανάκης Τζαν. Βενετσάνος  63
Βενετσανάκης Ν. Δ.  94
Βενετσανάκης Νικολής  662, 674
Βενετσανάκης Παναγιώταρος  171, 722
Βενετσανάκης Παναγιώτης  86, 222
Βενετσανάκης Παναγούλη Δημήτριος (Παναγου-

λέας)  62, 99, 101, 117, 143, 4, 5, 6, 787
Βενετσανάκης Θωμάς  62, 379, 405, 6, 413, 4, 

416, 546, 556, 7. 559, 663, 681, 685, 806
Βενετσανάκης Μ. Ξανθός  94
Βενετσανάκης-Καπετανάκης Ξανθός  63
Βενετσανάκης-Μουτζουράκος  94, 742
Βεργόπουλος Γιαννάκης  282, 3, 470,1  
Βιλαέτης Λύσσανδρος  362
Βιριδάκης Γ.  695
Βιτάλης Ιωάννης  433, 535, 6, 611
Βιτάλης Κωνσταντίνος  436, 7
Black W.  605, 721, 724
Βλαχάκος Παναγής (Πάνιτσα)  742
Βλαχονικολός Χριστόδουλος (Τρικότσοβα)  188
Βλαχόπουλος Αλέξανδρος  275, 474, 779
Βλάχος Ιωάννης  630
Blaquiare E.  109 
Βοζίκης γέρο- Διρό  692
Βόσινας βλ. Μπόσινας
Βότασης - 
Βότσης Νικόλαος
Βουδέλης Αναστάσιος
Βουζουναράς-Μπουζουναράς Αντώνιος
Βουζουναράς Παναγιώτης

Βούλγαρης Αναστάσιος
Βούλγαρης Κώστας
Βούλγαρης Χ»Ηλίας
Βουτικλάρης-Δρακουλέας Λεούτσος
Βότασης-Μπότασης Νικόλαος  108, 110, 116, 757
Βότσαρης βλ. Μπότσαρης
Βότσης Νικόλαος  542
Βουδέλης Αναστάσιος  329
Βουζουναράς- Μπουζουναράς Αντώνιος  94, 138, 

804
Βουζουναράς Παναγιώτης  97, 129, 138, 246, 252
Βούλγαρης Αναστάσιος  517, 8
Βούλγαρης Κώστας  315
Βούλγαρης Χατζη-Ηλίας  454
Βουτικλάρης-Δρακουλέας Λεούτσος 122 
Βρυώνης Ομέρ  164, 211, 2, 216, 7, 219, 20, 244, 

288, 335, 6, 338
Βωβός Αναγνώστης  353, 4
Βώβος Δημήτριος  133

Γαζής Άνθιμος  21
Γαλάνης Παναγής  463, 4, 5, 6
Γάτσος Αγγελής  275, 491,523, 534, 537, 547
Γάτσος Σταμούλης  275
Γεννάδιος Γεώργιος  703
Γενοβέλης Ιωάννης  746, 762, 770, 1, 773, 4, 776, 

782, 3, 4, 789, 90, 1, 804, 810, 813
Γερακαράκη οικ - Γερακαριάνοι  789, 790, 811.
Γερακαράκης Αλεξανδρής  193, 327, 618, 789
Γερακαράκης Αναγνώστης  594
Γερακαράκης Πασχάλης  94, 139, 327, 8, 9, 30, 

401, 618, 9, 20, 628, 789, 790
Γερακάρης Μήτσος  812
Γερακάρης Νικόλαος  42
Γερακαριάνοι  789, 790
Γερακουλάκος Γ.  695
Γερανέας Τζανέτος  283
Γεράσιμος Παγώνης Πρωτοσύγκελλος  264, 344, 

478, 407, 8, 410, 1, 2, 447. 557, 762
Γεράσιμος Παπαδόπουλος ιερομόναχος  48, 50, 

151, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 170, 226, 260 
Γερμανός Παλαιών Πατρών  32, 41, 2, 3, 4, 82, 

138, 199, 202, 204, 207, 209, 229, 233, 237, 
267, 268, 285, 294, 300, 320, 326, 7, 357, 384

Γερμανός Χριστιανουπόλεως  31
Γεωργακάκης Κήτας  812
Γεωργακάκος Ηλίας  275
Γεωργακόπουλος Ευστρ. Γεώργιος  534  
Γεωργακόπουλος-Μοθωναίος Νικόλαος  439, 

479, 484, 494, 5, 501, 503, 511, 520, 533, 4, 5,
Γεωργαράκος Ηλίας (Λίμπερδο)  804
Γεωργικέας Σπ. Παναγιώτης  123, 305
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Γεωργιόπουλος Γεώργιος  425
Γεωργίου Σ.  695
Γεωργόπουλος Βασίλειος (Λάγια)  748
Γεωργουλιάνοι (Βαρδουνοχώρια)  334
Γιαννακάκος Νικόλαος  524
Γιαννακάκος Παναγιώτης  134
Γιαννακέας Παναγιώτης  206
Γιανναράκος Πέτρος (Μαυροβούνι)  804
Γιαννετάς Ιωάννης  800
Γιαννιτζαράκος Πουλημένος  702, 748
Γιαννιτζαράκος Σαράντος  748
Γιαννίτσης Νικόλαος  789
Γιαννόπουλος Αναγνώστης  257,  432
Γιαννόπουλος Νικολός  134
Γιαννουζάκος Αναστάσιος  401, 682, 698
Γιαννουκάκης Ηλίας  478
Γιαννούκος Δημήτριος (Γαϊτσές)  235
Γιαννουλέας Ιωάννης (Πλάτσα)  63, 219, 286, 

367, 804
Γιαννουλιάνοι οικ. (Κούνος)  811
Γιαννουτζάκος Αναστάσιος  94
Γιατράκοι  99, 127
Γιατράκος Γεώργιος  143, 153, 159, 163, 334, 395, 

401, 405, 409, 416, 7, 421, 2, 428, 439, 456, 
478, 493, 502, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 516, 523, 4, 540, 
543, 548, 9, 567, 574, 5, 6, 7, 8, 9, 582, 586, 
588, 590, 633, 715, 736

Γιατράκος Π. Γεώργιος  609, 739
Γιατράκος Ηλίας  396, 414, 416, 417, 478, 499, 

529, 604, 688, 715 
Γιατράκος Μιχαήλ  334, 575, 577, 604, 715
Γιατράκος Νικόλαος  377, 478, 481, 493, 4, 500, 

502, 3, 522, 524, 575, 478, 488, 597, 604, 610, 
1, 715, 736

Γιατράκος Παναγιώτης  127, 8, 141, 146, 158, 
160, 1, 169, 185, 192, 202, 207, 209, 229, 234, 
239, 244, 253, 264, 274, 276, 319, 338, 346, 
360, 362, 371, 373, 4. 378, 382, 384, 387, 8, 
390, 1, 394, 5, 6, 398, 401, 404, 5, 6, 410, 412, 
414, 5, 6, 7. 419, 426, 428, 9, 438, 440, 443, 
453, 4, 5, 6. 458, 9, 461, 2, 470, 478, 482, 484, 
488, 493, 4, 498, 9, 500, 504, 5. 6, 7, 8, 9, 523, 
4, 5, 548, 550, 1, 2, 573, 584, 604, 610, 613, 
713, 4, 5, 6, 7, 722, 736, 739, 742,   

Γιβραλτάρ πασάς, 271
Γιδενάκος Γεώργιος  138
Γιολδάσης Κωνσταντίνος  491
Γιουσούφ αγάς Καρύστου  247
Γιουσούφ πασάς (Ευβοίας)  44, 237
Γιουσούφ πασάς (Ευβοίας μετέπειτα Πάτρας)  

206, 237, 8, 272, 335, 6, 346, 
Γιουσούφ πασάς Περκόφτσαλης  346

Γκέκας Γεώργιος (Γιάννιτσα)  564
Γκέκας Καμαρινός (Γιάννιτσα)  564
Γκέκας Νικόλαος (Γιάννιτσα)  564
Γκενάκος Αθανάσιος (Τσεροβά)  748, 751, 804
Γκενάκος Νικόλαος (Τσεροβά)  286, 557, 779  
Γκίνης Α. Β.  504, 509
Γκρήν Φίλιππος (Green πρόξενος Αγγλίας)  41, 

2, 3, 4
Γκριγκαίοι (Τουρκοβαρδουνιώτες)  334
Γκρίτζαλης Γιαννάκης  63, 374, 475, 571, 585 
Γλαράκης Γεώργιος  352, 355, 357
Γλετσές Σταύρος  108
Γλιάτης Παναγιώτης  564
Γοδεμπού-Godebout  392
Γουβεάκος Θ.  725 
Γουζέλης Δημήτριος  583
Γούλελος (Γόρελος) Γεώργιος  132
Γούλελος Θ. (Κυνουρία)  129
Γούναρης Γιάννης  338
Γραφάκος Γεώργιος (Μαλτσίνα)  742
Γρηγοράκη Μαρία  171
Γρηγοράκη οικ.  26, 60, 71, 89, 01, 2, 94, 5, 99, 

101, 129, 132, 269, 270, 348, 9, 385, 688, 819
Γρηγοράκης-Θωμάκος Αντώνιος  443 
Γρηγοράκης-Κατσανάκος Αντώνιος  790
Γρηγοράκης-Ξηνταράκος Αντώνιος  92, 94, 264,  536
Γρηγοράκης Αντώνμπεης  23, 60, 92, 3, 4, 100, 

129, 135, 145, 172, 269, 348, 376, 445, 688, 
721, 748, 792

Γρηγοράκης-Αντωνάκος Γεωργάκης καπ.,  25, 92, 
95, 100, 129, 233, 264, 376, 408, 411, 414, 418, 
427, 437, 444,  446, 448, 461, 554, 629, 632, 
704, 708, 710, 717, 725, 747, 8, 752, 791, 814 

Γρηγοράκης-Δραγωνάκος Γεώργιος  337, 412, 
551, 628, 662, 667

Γρηγοράκης-Καβαλιεράκης Γεώργιος  345, 369 
Γρηγοράκης-Μπεηζαντές Γεώργιος  35, 94, 100, 

135, 171, 557, 656, 748
Γρηγοράκης-Τσιγκούριος Γρηγόριος, 132, 367, 

403, 751
Γρηγοράκης-Δραγωνάκος Δημήτριος  286, 349, 

50, 352, 629, 747, 772
Γρηγοράκης-Καβαλιέρης Δημήτριος  92, 376, 

721
Γρηγοράκης-Μπεηζ. Γεωργίου Δημήτριος  136, 

345, 559, 566, 649
Γρηγοράκης-Νικολόπουλος Δημήτριος  136, 286, 

439, 446, 7, 557
Γρηγοράκης-Τσιγκουράκος Δημήτριος  60, 94, 5, 

129,134, 5, 139, 239, 243, 256,257, 264, 274, 
285, 348, 412, 458, 460, 478, 501, 535, 556, 
605, 628, 9, 654, 702, 3, 708, 747, 790
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Γρηγοράκης Θεοδωρόμπεης  774, 792 
Γρηγοράκης-Αντωνάκος  Θεόδωρος 92, 99
Γρηγοράκης-Κατσανάκος Θεόδωρος  92, 139,
Γρηγοράκης-Τζωρτζάκης Θεόδωρος  25
Γρηγοράκης-Αντωνάκος Θωμάς  412, 435
Γρηγοράκης-Κατσανός Ιωάννης  92, 
Γρηγοράκης -Μπεηζαντές (Αντώνμπεη) Ιωάννης  

688
Γρηγοράκης-Καβαλιεράκης Κωνσταντίνος (Αλι-

τζερίνος)  26, 92, 129, 133, 4,
Γρηγοράκης-Δραγωνάκος Μιχαήλ  94, 137, 139, 322
Γρηγοράκης-Αντωνάκος Παναγιώτης  94, 444, 461
Γρηγοράκης-Μπεηζ. Πιεράκη Πέτρος  35, 92, 

129, 557
Γρηγοράκης-Ξηνταράκος Πέτρος  94, 264
Γρηγοράκης-Μαγγιόρος Μπεηζαντές Πιέρος  60, 

92, 94, 5, 100, 129, 22, 264, 330, 344, 427, 
757, 787, 804

Γρηγοράκης-Νικολόπουλος Πιέρος  82, 129, 139, 
264, 446, 628

Γρηγοράκης-Νικολόπουλος Σπύρος  345
Γρηγοράκης-Μπεηζ. Γεωργίου Τζανετάκης  35, 

60, 86, 92, 94, 129, 131, 134, 5, 6, 171, 231, 243, 
248, 254, 256, 258, 264, 266, 274, 286, 345, 349, 
375, 381, 385, 388, 393, 396, 398, 9, 403, 4, 407, 
8, 410, 413, 428, 439, 40, 444, 447, 450, 457, 8, 
9, 599, 605, 636, 654, 659, 661, 667, 670, 1, 674, 
681, 685, 708, 9, 721, 2, 748, 51, 2, 3, 771, 783, 
805, 808, 811, 814, 817

Γρηγοράκης Τζανέτμπεης-Τζανήμπεης  23, 92, 
269, 348, 376, 605, 792

Γρηγοράκης-Ξηντάρας Τζώρτζης  25, 92, 94, 264, 
748

Γρηγορακιάνοι οικ.  813
Γρηγορακόγγονας Ιωάννης   812, 3
Γρηγοριάδης Αθανάσιος  110, 115, 432, 453, 4, 586
Γρηγόριος Ε΄ Πατριαάρχης  23
Γρηγόριος επίσκ. Κορώνης  104, 106, 222
Γρηγόριος επίσκ. Μεθώνης 107, 109, 10, 112, 

116, 222, 387, 453, 511. 518, 521, 535, 539, 
40, 543, 

Γριβαίοι  339, 463, 4
Γρίβας Αλέξης  518
Γρίβας Θεόδωρος  275, 6, 338, 9, 389, 419, 463. 

571, 756
Γρίβας Σταύρος  756
Γριβογιώργος Ανδρέας  357
Γυφτέας Δημήτριος (Σέλιτσα)  682
Γυφτέας Θεόδωρος 645

Δαγκλής Κίτσος  537
Δαγκλής Παναγιώτης  364

Δαγρές Αθανάσιος (Βρομόβρυση)  63, 71, 178, 
182, 656

Δαγρές-Νταγρές Γιαννάκης (Αργολίδα) 165, 195, 
232

Δαμηλάκος Γεώργιος (Μαυροβούνι)  804
Δανεσής Γεώργιος  141
Δανιήλ Κουλουφέκης επίσκ. Χαριουπόλεως  187, 

451, 673, 704, 725
Δαρειώτης  419, 423, 536, 538, 611 
Δαρειώτης  Αναστάσιος 661, 2, 674
Δαρειώτης  Γεώργιος 104, 5, 618
Δαρειώτης Εμμανουήλ  63, 74, 105, 518
Δαρειώτης-Μπακόπουλος Κολιός  289, 323
Δαρειώτης Παναγιώτης  382, 491, 509, 527, 645
Δασκαλιάνοι (Ριγανόχωρα)  771
Δεκουλάκος Ηλίας (Λάγια)  813
Δεληγιανναίοι  32, 41, 44, 234, 272, 357, 370, 375, 

396, 425, 427, 432, 437, 459, 462, 475, 810
Δεληγιάννης-Παπαγιαννόπουλος Αναγνώστης  

202, 3, 229, 240, 374, 629 
Δεληγιάννης Θεοδωράκης  125, 148, 150, 240, 

374 
Δεληγιάννης Κανέλλος  12, 88, 102, 104, 121, 

123, 4, 5, 6, 7, 141, 2, 3, 147, 150, 153, 159, 
163, 4, 167, 8, 9. 170, 172, 174, 180, 191, 194, 
5, 6, 198, 9, 200, 1, 2, 204, 207, 226, 231, 2, 
4, 236, 7, 240, 272, 274, 276, 300, 319, 20, 1, 
337, 345, 369, 384, 397, 423, 454, 5, 6, 462, 
571, 586, 588, 590, 596, 598, 629, 656

Δεληγιάννης Κωνσταντίνος  έπαρχ. Λακεδαόμο-
νος  403

Δεληγιάννης Νικόλαος  141, 170, 172, 192, 205, 382
Δεληγιάννης Πανάγος  207, 308
Δεριγνή Ερρίκος (de Rigny)  591, 593, 610, 612, 

757, 768, 785, 6
Δεμέστιχας Γιαννούζος (Ριγανόχωρα)  144, 748
Δεσποτόπουλοι αδελφοί  130
Δεσποτόπουλος Γεώργιος  259, 404, 410, 1
Δευτέρ Κεχαγιάς  154
Δημητρακάκος Θεόδωρος  695
Δημητρακαράκος Γεώργιος (Καρβελάς)  557
Δημητρακόπουλος Δ. Παναγιώτης  630
Δημητράκος Γκριζάκος Ανδρέας  524
Δημητράκος Γρηγόριος  683
Δημητράκος Κ.  695
Δημητράκος Στρατής  360
Δημητρέας βλ. και Τρουπάκης
Δημητρέας Δημητράκης (γαμπρός του Μούρτζι-

νου)  377 
Δημητρίου Χατζηστεφανής  405, 553
Δημητρόπουλος Ιωάννης έπαρχος Αρκαδίας  

390, 431
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Δημητρόπουλος Παναγιώτης  22, 449, 450
Διαμαντάκος Γεώργιος (Γοράνοι)  739
Διαμαντάκος Γεώργιος (Καρβελάς)  779
Διαμαντάκος Γρηγόριος (Τσεροβά)  779
Διαμαντάκος Δημήτριος (Γοράνοι)  739
Διαμαντής Κωνσταντίνος  110
Δικαιάκος Βασίλειος  248
Δικαίος Αναγνώστης  521, 537, 8, 566
Δικαίος Γρηγόριος ή Παπαφλέσσας  22, 24, 27, 8, 

31, 2, 3, 4, 5, 38, 9, 45, 48, 50, 1, 2, 54, 56, 
60, 62, 3, 68, 9, 70, 1, 74, 5, 79, 82, 3, 86, 89, 
103, 108, 117, 123, 124, 5, 6, 7, 141, 2, 147, 
163, 155, 6. 165, 171, 207, 8, 9, 212, 221, 243, 
252, 3, 318, 329, 346, 351, 356, 7, 359, 361, 
363, 371, 373, 384, 397, 402, 404, 412, 3, 418, 
9, 20, 21, 432, 436, 453, 4, 5,6, 463, 468, 481, 
483, 502, 532, 547, 8, 9, 551, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 560, 1, 2, 3, 4, 564, 566, 568, 570, 1, 2, 576, 
609, 749, 817, 8, 821   

Δικαίος Δημήτριος  355, 422, 563, 566
Δικαίος Νικήτας  165, 355, 384, 5, 395, 6, 418, 9, 

421, 439, 454, 466, 505, 507, 8, 519, 538, 548, 
558, 561 

Διπλαράκος Γεώργιος (Άγιος Νικόλαος)  742
Δοκός Ιω. Νικόλαος (Υδραίος)  789
Δοκός Σταμάτης  790
Δουκάκη Κασσάνδρα χήρα Σταμάτη  89
Δουκάκης  645
Δουκάκης Πούλος  67
Δουκάκης Σταμάτιος  83
Δουκάκος Γιωργάκης  726
Δούκας Αδάμ  611
Δούνιας Εμμανουήλ  230
Δουράκη-Ντουράκη οικ.  62, 122, 171, 228, 273, 

286, 340, 348, 385, 388, 675, 760, 767, 805
Δουράκης  103, 120, 1  
Δουράκης-Αθανάσιος  62, 102, 122
Δουράκης-Αλέξανδρος  62, 206, 543, 627
Δουράκης-Γεώργιος  62, 102, 119, 172, 264, 266
Δουράκης-Δημήτριος  198
Δουράκης-Κωνσταντής καπετάνιος  62, 122,171, 

2, 784
Δουράκης-Κωνσταντίνος  206  
Δουράκης-Παναγιώτης  62, 102, 119, 122, 172, 

379, 413, 4, 440, 546, 554, 662, 767, 804
Δραγώνας Αναγνώστης  127
Δραγώνας Δημήτρουλας  28, 127, 171
Δραγώνας Κωνσταντίνος (Ζάκυνθος)  260, 649, 

709, 724
Δρακόπουλος Ανδρέας  258, 345, 381, 401, 2, 3, 

4, 450
Δρακόπουλος Σπύρος  404, 411

Δράμαλης Μαχμούτ πασάς  13, 62, 115, 138, 
201, 236, 238, 240, 259, 261, 272, 284, 287, 
8, 9, 290, 1, 2, 3, 295, 6, 8, 300, 1, 2, 3, 4, 5,6, 
7, 310, 1, 314, 5, 6, 7, 8, 9, 322, 324, 331, 349, 
360, 372, 383, 481, 529, 627, 820 

Δρίβας Γεώργιος (Μονεμβασία)  129
Δρίβας-Ντρίβας Ευστάθιος (Πολυάραβος) 742
Δρίβας-Ντρίβας Ηλίας  742-3
Δρίβας-Ντρίβας Ιωάννης  743
Δρίβας-Ντρίβας Ηλ. Νικόλαος  742, 3

Ελμάζ μπέης (Αλβανός)  164
Επίσκοποι
 Άνθιμος Έλους  141, 207, 231
 Άνθιμος Πλάτσης (1825)  451, 805, 808
 Δανιήλ Τριπόλεως  148, 369, 451
 Δανιήλ Χαριουπόλεως  187, 451, 673, 704, 

725
 Διονύσιος Ρέοντος και Πραστού  260
 Γερμανός Παλαιών Πατρών  32, 41, 2, 3, 4, 

82, 138, 199, 202, 204, 207, 209, 229, 233, 
237, 267, 8, 285, 294, 300, 320, 326, 7, 357, 
384

 Γερμανός Χριστιανουπόλεως  31
 Γρηγόριος Κορώνης  104, 106, 222
 Γρηγόριος Μεθώνης  107, 109, 110, 112, 116, 

222, 387, 453, 511, 518, 521, 535, 539, 540, 
543

 Θεοδώρητος Βρεσθένης  141, 154, 155, 170, 
172, 192, 202, 207, 7, 226, 243, 344, 346, 384, 
387

 Θεόκλητος Ανδρούβιστας (1821)  198, 264, 
344, 451, 557, 805

 Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας  335
 Ιερεμίας Πλάτσης (1819)  264, 344
 Ιερεμίας ή  Ιερώνυμος ή  Ιωακείμ Μαλτσίνης  

141, 451
 Ιωαννίκιος Μηλέας (1825)  451, 771, 805, 

808
 Ιωσήφ Ανδρούσης  31, 65, 152, 225, 227, 

242, 288, 346, 351, 570, 645
 Ιωσήφ Μηλαίας (1819)  344
 Ιωσήφ Μαϊνης (1825)  451
 Κύριλλος Καρυουπόλεως (1819)  557, 748, 

805, 808
 Κύριλλος Κορίνθου  151
 Μακάριος Σαμπατακάκης Λαγίας  264, 344, 

557, 673, 748, 771
 Νεόφυτος Καρύστου  220, 246, 250
 Νεόφυτος Μαΐνης (1819)  264, 344
 Προκόπιος Κερνίκης  32, 41
 Προκόπιος Ανδρούβιστας   451
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Ευγενίδης Γεώργιος  404
Ευμορφόπουλος Διονύσιος  159, 178, 799

Ζαγοριανάκος Δ. (Τσεροβά)  701
Ζαϊμης Ανδρέας  32, 345
Ζαϊμης Ασημάκης  32
Ζαλιμάκος Στεφ. Ιωάννης  140
Ζαλιμάκος Στέφανος  701
Ζαλούμης  97, 8, 415
Ζαριφόπουλος Ανδρέας  259, 260
Ζαριφόπουλος Παναγιώτης  29
Ζάρκος-Ζαρκόπουλος Παναγιώτης  56, 58, 64, 

75, 159, 470, 472   
Ζάρμπας Λάμπρος (Σουλιώτης)  278, 9
Ζαρχάκος Θεόδωρος  26
Ζαφειρόπουλος  143, 416, 535, 586
Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης  272
Ζαφειρόπουλος Ιωσήφ  148, 150
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος  155, 462, 542
Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης  146, 192, 374, 395, 

534
Ζαχαράκης Στρατής (Πάνιτσα)  742
Ζαχαριάδης Χ.  269
Ζαχαριάς (Βαρβιτσιώτης)  50, 84, 171, 575
Ζαχαρόπουλος  423
Ζαχαρόπουλος Ανδρέας  185, 575  
Ζαχαρόπουλος Θεόδωρος  395, 751, 2
Ζαχαρόπουλος Σωτήρης  421
Ζένος Ηλίας  99
Ζένος-Ζενάκος Σταμάτης  99
Ζερβάκος Κωνστήμπεης  580, 792
Ζέρβας Βασίλειος (Σουλιώτης)  178, 9
Ζερβέας Δημήτριος  122, 378, 8, 398, 717, 805 
Ζουμπουλάκης Γεώργιος (Κάμπος)  805
Ζουρνταίν (πλοίαρχος)  326

Hamilton βλ. Άμιλτον
Huber Karl  296
Humphreys W, H.  236

Θανασάκος Γεώργιος (Βάθεια)  812
Θανασάκος Ιωάννης       »        812
Θεάκος Ιωάννης (Μηλιά)  198
Θεοδωρακάκος Μιχαλής  134, 694
Θεοδωράκος Μαυροειδάκος (Κούνος)  789
Θεοδώρητος βλ, επίσκοπος Βρεσθένης
Θεόκλητος Αλεπουδέας βλ. επίσκ. Ανδρούβι-

στας
Θεόκλητος ηγ. Μονής Αγ. Γεωργίου Λευκής Συ-

κιάς  748
Θεοφυλάκος Γιαννάκης  715
Θεοχάρης καπ.  286

Θεοχάρης Μιχαήλ  536, 649, 708, 710
Θεοχαρόπουλος Σωτήριος  32, 39, 40, 147, 172 
Θερμισιώτης Ηλίας (Σπέτσες)  32, 39, 40, 147, 

172
Θωμιάκος Γεώργιος  26

Ιατρόπουλος Χ»Κυριάκος  132, 404
Ιατρός Μ.  813
Ιατρού Γεώργιος  283, 470, 1
Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας βλ. επίσκοπος
Ιερόθεος αρχιμανδρίτης (Τρίπολη)  192
Ιερώνυμος Μαλτσίνης βλ. επίσκοπος 
Ιμπραήμ πασάς Αιγύπτιος  9, 11, 2, 14, 5, 73, 84, 

107, 137, 8, 140, 201, 236, 261, 316, 334, 347, 
372, 383, 390, 398, 443, 470, 476, 479, 480, 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 492, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 501, 504, 
512, 514, 522, 3, 525, 529, 531, 2, 3, 4, 544, 
547, 8, 9, 552, 554, 557, 559, 561, 2, 564, 566, 
570, 573, 577, 579, 580, 1, 3, 3, 585, 587, 8, 
9, 90, 1, 2, 4,, 596, 600, 602, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
610, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 621, 624, 627, 630, 1, 
3, 4, 5, 6, 640, 642, 644, 5, 6, 7, 8, 9, 650, 1, 2, 
654, 656, 7, 8, 9, 660, 663, 666, 672, 3, 680, 
682, 3, 685, 6, 688, 690, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 701, 2, 
4, 5, 6, 710, 713, 4, 716, 7, 720, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 732, 734, 5, 6, 8, 741, 2, 3, 4, 5, 6, 750, 757, 
762, 3, 4, 6, 770, 775, 781, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
791, 2, 3, 800, 807, 820, 2, 3, 4  

Ίσκος Ανδρέας  275, 491, 497, 537, 630, 780
Ισούφ αγάς (Σιλιχτάρης του Χουρσίτ)  278
Ιωακείμ Μαλτσίνης βλ. επίσκοπος
Ιωαννίκιος ηγ. Πιοντών  771
Ιωβίκης Σταυράκης  148, 9, 225, 6
Ιωσήφ Ανδρούσης βλ. επίσκοπος

Καβαλιεράκης (Ηγεμονίες)  26
Καβαλιεράκης-Φωκάς Γεώργιος  92, 692, 804
Καβαλιεράκης-Αθανασάκος Δημήτριος 129, 440, 

447, 460, 557, 815
Καβαλιεράκης-Γεωργίβελος Θεόδωρος 695
Καβαλιεράκης-Γρηγοράκης Κωνσταντίνος  βλ. 

Γρηγοράκης
Καβαλιεράκης-(Καβαλιε ρέας)-Κοσονάκος-

Φωκάς Παναγιώτης στρατηγός  458-9
Καβαλιεράκης (Καβαλιερέας)-Ντάτζος-Φωκάς Δη -

μήτριος αντιστράτηγος
Καβαλιεράκης-Φωκάς Ραβούλιας  322
Καβαλιερέας Κωνστ  458

Καβληδονάκος Παναγιώτης  812
Καβουλάκος Μιχαήλ  322
Καδής Αγίου Πέτρου  287
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Καϊμακάμης (τοποτηρητής του Χουρσίτ ο Κιοσέ 
Σαλήχ Μεχμέτ)  28, 30, 38, 40, 151, 154, 156, 
166, 225, 7, 9, 267, 8, 9

Κακαβούλης Τζώρτζης (Γιάννιτσα)  564
Κακάνης Κωνσταντίνος  310, 560, 564, 570
Κακογιώργης βλ. Κριεζής 
Καλάγκας Διαμαντής  50, 109, 245, 6, 248
Καλάγκας Μιχαήλ  695, 815
Καλαμαράς Γεώργιος  268
Καλαμαριώτης  645
Καλαμαριώτης Δημήτριος  63, 273, 4, 420 
Καλαμαριώτης Κωνσταντίνος  440
Καλαμογδάρτης  48, 607
Καλαμογδάρτης Ανδρέας  149, 151,363, 554, 566, 

574, 576, 580, 584, 598, 9, 600, 606, 608, 756
Καλαμογδάρτης Γεώργιος  360, 1  
Καλαμπόκης Γιάννης (Λάγια)  748
Καλαμποκάκος (Λάγια)  813
Καλαποθάκος Αντώνιος  248
Καλαποθάκος Νικόλαος  284
Καλαποθού Τζανετόνυφη  701
Καλημέρης καπ. (Ψαριανός)  599
Καλκαντάκης Δημήτριος  748
Καλκαντής Γεώργιος  94, 399, 444, 5, 447, 450, 

557, 628, 9, 747, 753, 447, 450
Καλκαντής Δημ. Γεώργιος  447, 450
Καλκαντής Μπακεζάκος Γεώργιος  445
Καλκαντής-Χουρχάκος Γεώργιος  448
Καλκαντής Δημήτριος  139, 264, 557, 621, 759
Καλκαντής-Κατσούλιας Δημήτριος  28, 9, 130
Καλκαντής-Κατσούλιας Ιωάννης  129
Καλκαντής Παναγιώτης  447
Καλκαντής Σταυριανός  29, 30, 259
Καλλέργης Δημήτριος  517, 8
Καλλέργης Κ.  516, 518
Καλλίνικος παπα-Θεόδωρος (Γιάννιτσα)  156
Καλογεράκος Γεώργιος 131
Καλογερά αδελφοί  404, 409
Καλογεράς Ηλίας  409
Καλογεράς Παναγιώτης  130
Καλογεράς Στέφανος  409
Καλογερόγιαννης Ιωάννης (Λάγια)  139, 748
Καμαρινέας Δημήτριος  441
Καμαρινέας Παναγιώτης  645
Κανακάκη οικ. 63, 422
Κανακάρης Θάνος  185, 202, 205, 207, 241, 257, 

8, 260, 286, 656
Κανάρης Κωνσταντίνος  61, 140, 753, 772
Καντακουζηνός Αλέξανδρος  129, 132, 3, 4, 139, 

245
Καπετανάκη οικ, Καπετανιάνοι, ή Χριστοδουλιά-

νοι 58, 60, 62, 86, 89, 103, 108, 110, 124, 228, 

266, 269, 273, 286, 304, 311, 331, 2, 348, 358, 
369, 377, 385, 6, 414, 560, 579, 580, 1, 598, 
528, 9, 40, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 652, 656, 
661, 2, 675, 677, 688, 712, 760, 782, 805, 6, 
810, 821, 2 

Καπετανάκη Γιαννού (χήρα Γιάννη)  611
Καπετανάκης Νικ. Αθανασούλης  62, 283, 286, 

458, 468, 9, 553, 566, 7, 8, 9, 570, 712, 800, 821
Καπετανάκης-Γιαννέας Αντώνιος  542, 661, 2, 812
Καπετανάκης Γεωργ. Βενετσάνος  77, 206, 645, 

6, 662, 681, 689
Καπετανάκης Δημήτριος-Κανερίνης  815
Καπετανάκης-Πιερέας Γεώργιος  159, 661, 713
Καπετανάκης Χριστ. Γεωργάκης καπ.  51, 60, 1, 

2, 76, 77, 167, 170, 264, 
Καπετανάκης Χριστ. Γιάννης  76, 7, 264, 283, 

286, 332, 3, 580, 
Καπετανάκης Γεωργ. Γιαννιός  264,  283, 286, 

304, 309, 337, 646, 710, 1, 760, 1, 788
Καπετανάκης Χριστ. Δημητράκης  296, 394
Καπετανάκης Νικ. Ιωάννης  58, 108, 264  
Καπετανάκης Νικ. Μιχαήλ  58, 216, 235
Καπετανάκης Γιαννέας Παναγιώτης  108, 139, 

283, 331, 333, 367, 384, 5, 6, 439, 458, 460, 
491, 504, 539, 542, 550, 561, 580, 582, 584, 
677, 710, 760, 1, 763, 783, 788, 9, 790

Καπετανάκης -Δημητρακάκης Παναγιώτης  62, 
286, 296, 304, 627

Καπετανάκης -Πιερέας Παναγιώτης  187, 8, 283, 
458, 646, 710

Καπετανάκης Χριστ. γέρο-Παναγιώτης  285, 6, 
332, 557, 627, 8, 632, 645, 647, 649, 652, 654, 
661, 674, 680, 682, 709, 710, 766, 7, 815

Καπετανάκης Παν. Σταυριανός  58, 71, 102, 3, 
117, 128, 156, 188, 197, 212, 214, 216, 264, 
286, 302, 304, 5, 309, 310, 345, 418, 458, 491, 
547, 559, 560, 1. 566, 642, 3, 5, 6, 654, 688, 
763, 783, 793

Καπετανάκης Γεωργ. Χριστόδουλος  34, 63, 76, 
123, 125, 206, 222, 264, 266, 275, 305, 345, 
370, 1, 379, 385, 432, 449, 458, 9, 502, 519, 
546, 556, 559, 560, 572, 588, 607, 8, 645, 6, 
7, 712, 741, 749, 758, 761, 766, 772, 787, 810, 
814, 5

Καπετανάκης  βλ. Μαυρομιχάλης
Καπετανάκος Δημήτριος (Ηγεμονίες)  26
Καπετανέας Νικόλαος (Λαγκάδα)  381
Καποδίστρια αδελφοί  763  
Καποδίστριας Αυγουστίνος  785
Καποδίστριας Βιάρος  23, 800
Καποδίστριας Ιωάννης  11, 16, 22, 3, 83, 102, 

140, 148, 326, 331, 400, 582, 662, 717, 746, 
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749, 753, 757, 762, 768, 9, 770, 772, 774, 777, 
8, 781, 2, 3, 786, 788, 9, 792, 794, 5, 6, 7, 8, 9, 
800, 802, 804, 5, 808, 9, 813, 4, 5 

Καποράλε Βασίλειος  433
Καπουτσινέας Πανάγος (Βαρούσι)  248
Καρά Αλής  106, 221, 2, 3, 
Καραβάκος Κυριάκος (Οίτυλο)  280
Καραβίτης Αθανάσιος  338
Καραϊσκάκης Γεώργιος  340, 491, 497, 506, 7, 8, 

510, 1, 520, 1, 2, 525, 527, 532, 3, 4, 5
Καρακασσώνη οικ. (Πολυάραβος)  732
Καρακασσώνης Παναγοώτης  731, 742, 3
Καρακατζίλης Κυριάκος  536
Καρακατσάνης Γκίκας  462
Καρακίτσος Ιωάννης (Κατσαρού)  71, 159
Καρακίτσος βλ. Φελούρης
Καραλιάς Σπύρος  75
Καραμάνος Δημήτριος  141  
Καραμεραίοι (Γαστούνη)  159
Καραμπατάκος Παναγιώτης  805
Καραμπάτος Π. Ευστράτιος (Μηλιά)  499
Καραμπάτος Ηλίας (Μέζαπος) 140 
Καραμπουρνιώτης Α.  206
Καρανάκας Θεόδωρος  441
Καράπαυλος  440, 501
Καράπαυλος Ηλίας  591
Καράπαυλος Ιωάννης  104, 389, 428, 461, 492, 3, 

507, 551
Καρατάσος (οπλαρχηγός)  275, 452, 491, 505, 

510, 535, 537, 8, 540, 547, 8, 9. 821
Καρατζάς Παναγιώτης  42
Καρβούνης Πανάγιώτης (Μαλτσίνα)  742
Κάργας Γεώργιος  524
Καρνιαρίναινα Μαρία  248
Καρνιαρίνης Γιώργος  248
Καρπενισιώτης Αθανάσιος  25
Καρπεσιώτης Αναγνώστης  268 
Καρύγιαννης Αθανάσιος  219, 221, 296, 7, 8, 9, 

300, 303, 306, 7, 8, 314, 368
Καρύγιαννης Γεώργιος  296, 304
Κασομούλης Νικόλαος  302, 306, 311, 496, 778, 
Κασσάκος Μιχαήλ (Νεοχώρι Πασσαβά)  804
Κασσιματόπουλος Δημήτριος (Βαχός)  811
Κασσίμης Βρεττός  813
Καστόρχης Καλλίνικος  260
Κατζικάκης-Ξανθάκης Παναγιώτης βλ. Ξανθά-

κης
Κατζομάτης Θεόδωρος  812
Κατριβάνος Παναγιώτης  178
Κατσαΐτης-Κατζαΐτης Αναστάσιος  382, 464, 5, 6. 

7. 472, 

Κατσανός Ιωάννης (αδελφός Σαλαφατίνου)  63, 
173, 177, 8, 182, 3, 188, 219, 221, 253, 274, 5, 
286, 316, 318, 346, 367, 372, 389, 391, 414, 
445, 779  

Κατσανάκος βλ. Γρηγοράκης
Κατσαρός Αθανάσιος  110
Κατσαρός Αναστάσιος  387, 432, 475, 571
Κατσαρός Σπύρος (Σπέτσες)  790
Κατσουλάκος Δημήτριος  280
Κατσουλέντης Γρηγόριος  404
Κατσούλης Ιωάννης  132
Κατσώνης Λάμπρος  69, 717
Κετσέας Βενετσάνος  339
Κετσέας Γιαννάκης  108, 112
Κεφάλας Παναγιώτης  52, 63, 69, 71, 74, 89, 103, 

124, 5, 143, 153, 159, 172, 176, 178, 182, 207, 
231, 253, 309, 310, 369, 370, 384, 5, 416, 418, 
421, 426, 439, 529, 538, 548, 559, 560, 1, 563, 
4, 6, 7, 8, 570. 1

Κεχαγιάς του Χουρσίτ (Μουσταφάμπεης) 132, 
164, 5, 6, 7, 170, 172, 3, 176, 179, 180, 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 190, 1, 2, 3, 197, 211, 226, 7, 237, 252, 
267, 8, 9, 278

Κεχαγιάς του Ιμπραήμ  615, 661, 664, 666, 690, 
1, 762, 3, 4

Κιαμήλμπεης (Κορίνθου)  154, 221, 252, 3, 4
Κιζαρμαίοι (Τουρκοβαρδουνιώτες)  334
Κιοσέ Μεχμέτ (Τούρκος στρατηγός)  164, 170, 

190, 1, 4, 211, 216, 7, 8, 9, 220, 267
Κιοσέ Σαλήχ Μεχμέτ πασάς βλ. Καϊμακάμης του 

Χουρσίτ
Κιουταχής Μεχμέτ Ρεσίτ  335
Κιτρινιαραίοι  61, 385
Κιτρινιάρης Αλέξανδρος  102, 119, 280, 283, 286, 

388, 787, 805 
Κίτσιος Γεώργιος  335
Κλαδάς Κορκόδειλος  69
Κλάδος Ιωάννης  434
Κοβερνάντης  208
Cockerell C. R.  17
Κοζομπολάκος Πατρίκιος (Βαχός)  738
Κοζομπόλης Νικόλαος  645
Κοιλάκος Α.  694
Κοκκινάκης Δημήτριος  716
Κοκκίνης Ιωάννης  353
Κοκκίνης Κωνσταντής (Μυστράς)  812  
Κοκκίνης (Μπουλούκμπασης)  56
Κοκοράκης Αναγνώστης  406 
Κόκκος Νικόλαος  353
Κολανδρούτσος-(Ανδρούτσος)  Αναστάσιος   108, 

110, 112, 3, 222
Κολάρας Αντώνιος  145
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Κολιόπουλος βλ. Πλαπούτας
Κολοκοτρίνης Χριστόδουλος (Μικρ. Μαντίνεια)  

570
Κολοκοτρώνης Αντώνιος  157, 159, 316
Κολοκοτρώνης Απόστολος  157, 309, 629
Κολοκοτρώνης Γιαννάκης  385
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος  12, 3, 4, 19, 26, 28, 

33, 35, 51, 2, 60, 1, 2, 66, 70, 1, 2, 3,  5, 78, 
84, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 95, 99, 101, 2, 3, 117, 8, 
9, 120, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 141, 2, 3, 4, 146, 150, 2, 
3, 4, 5, 7, 8,9, 160. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 170, 1, 2, 4, 
6, 7, 9, 180, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 190, 193, 4, 5, 6, 8, 
9, 201, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 210, 1, 221, 228, 9, 230, 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 240, 1, 3, 4, 252, 3, 260, 
264, 272, 3, 277, 284, 286, 292, 294, 5, 6, 299, 
300, 302, 307, 312, 3, 5, 6, 8, 9, 320, 1, 2, 3, 5, 
6, 341, 344, 5, 347, 356, 7, 8, 368, 9, 370, 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 380, 383, 4, 5, 6, 7, 8, 395, 6, 7, 405, 
415, 6, 8, 9, 427, 432, 437, 455, 6, 459, 460, 2, 
3, 475, 477, 485, 489, 547, 566, 7, 571, 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 580, 3, 4, 5, 588, 590, 593, 596, 7, 8, 9, 
600, 603, 611, 616, 622, 3, 4, 630, 632, 638, 
640, 644, 647, 452, 654, 5, 6, 7, 663, 676, 678, 
9, 680, 682, 698, 712, 720, 745, 750, 1, 756, 
760, 1, 2, 3, 783, 785, 802, 818, 9, 820, 1,         

Κολοκοτρώνης Θ. Ιωάννης-Γενναίος  14, 50, 73, 
172, 185, 233, 239, 274, 5, 295, 395, 573, 575, 
585, 6, 588, 590, 596, 598 

Κολοκοτρώνης Θ. Πάνος  212, 221, 292, 295, 6, 
300, 2, 4, 5, 6, 8, 315, 325, 375, 395, 6, 7. 454, 
460, 529

Κολοκούμπαρος Γεώργιος  645
Κολοκούρης Γ.  695
Κολομπακέας Πιέρος  645
Κονομάκος Αναστάσιος  787
Κονομάκος Μιχαήλ  694
Κονομάκος Νικολός  283, 804
Κοντάκης Αναγνώστης  141, 143, 146, 155, 166, 

185, 192, 197, 300
Κοντογιάννης Μήτσος  491, 533, 537
Κοντράρος Γ.  694
Κοπανίτσας Αναστάσιος  100, 233
Κόρμας Ηλίας (Κεφαλληνού)  563
Κορνήλιος Αναστάσιος  75, 331, 344, 447, 8
Κορνήλιος Διονύσιος  201
Κορνήλιος Ιάκωβος  311, 333, 361, 631, 2, 659, 

667, 8, 671, 674, 680, 682, 684, 687, 699, 708, 
9, 812

Κορομηλάς Γεώργιος  22
Κορφιάτης Νικόλαος  620
Κορφιωτάκης Ιωάννης  471, 474, 551, 573
Κορφιωτάκης Νικόλαος  470, 1, 473, 4

Κορωναιάκης Γεώργιος  138
Κορωναιάκης Ιωάννης  138
Κορωναιάκης Στέφανος  138
Κορωναίος Θεόδωρος  789
Κοσμάκης  404
Κοταράκος Νικολής  749
Κοτζιάς Κωνσταντίνος  812
Κοτσώνης Ιωάννης (Μεγ. Μαντίνεια)  570
Κουβατζάκος Γιάννης  812
Κουβατζάκος Μιχάλης  812
Κουβατζιάνοι (Κιππούλα)  811
Κουβελάκης Ηλίας  286
Κουγιάς Σωτήριος  29, 149, 152, 232
Κουκούτσης Νικόλαος  763, 789
Κουλάκος-Κούλης Βασίλειος (Τόμπρα) 276
Κουλουμπάκης παπα-Γρηγόριος  31, 673
Κουμανιώτης Σταμάτιος  42
Κουμεντάκος Αριστομένης  42
Κουμεντάκος-Ασημάκης Θεόδωρος (Νόμια) 

122, 322
Κουμουδής Νικόλαος  524
Κουμουνδουράκη οικ.-Κουμουνδουριάνοι  60, 

62, 75, 89, 103, 123, 4, 228, 269, 273, 286, 
304, 366, 379, 385, 418, 421, 439, 469, 558, 
608, 661, 713, 760, 805 

Κουμουνδουράκης Αθανασούλης  77, 86, 108, 
116, 266, 273, 332, 4, 344, 348, 366, 381, 399, 
420, 426, 436, 439, 455, 458, 469, 470, 1, 3, 4, 
580, 599, 608, 632, 649, 654, 659, Κουμουν-
δουράκης Αλέξανδρος  29, 30, 48, 259, 445, 
469, 

Κουμουνδουράκης Ανδρέας  62, 662
Κουμουνδουράκης Γαλάνης-Σπύρος  58, 108, 

139, 159, 264, 283, 4, 5, 6, 309, 337, 8, 9, 345, 
353, 4, 5, 6, 7, 8, 388, 399, 428, 439, 440, 1, 2, 
453, 4, 5, 7, 8, 461, 2, 4, 469, 490, 546, 556, 
7, 9, 599, 605, 607, 631, 652, 655, 662, 666, 
7, 674, 5, 69-, 710, 766, 7, 771, 783, 805 Κου-
μουνδουράκης Δημήτριος Ανδρ. 647

Κουμουνδουράκης Θεόδωρος, 366, 469
Κουμουνδουράκης Ιωάννης  345, 358, 9, 
Κουμουνδουράκης Παναγιώτης  110
Κουμουνδουράκης Παναγιώτμπεης  358, 435, 

469, 792
Κουμουντουρέας Βασίλειος (Λαγκάδα)  339
Κουμουστιώτης Αντώνιος  193, 292, 304, 5, 308, 

493, 498, 
Κουντουράκος Κωνσταντίνος  695
Κουντουριώτης Γεώργιος  67, 311, 319, 341, 358, 

9, 375, 378, 384, 5, 6, 7, 8, 390, 392, 394, 5, 6, 
7, 8, 9, 404, 5, 409, 414, 418, 420, 425, 427, 
430, 433, 5, 437, 8, 444, 449, 453, 455, 457, 
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8, 460, 1, 2, 3, 468, 9, 475, 478, 9, 481, 2, 488, 
9, 490, 492, 503, 508, 9, 510, 1, 514, 517, 8, 9, 
520, 1, 2, 525, 6, 7, 532, 3, 536, 7, 9, 544, 5, 6, 
7, 550, 554, 571, 3, 4, 5, 582, 584, 595, 597, 
606, 611, 632, 686, 706, 7, 750, 1, 3, 757, 795, 
6, 7, 800, 803, 820, 827  

Κουντουριώτης Λάζαρος  311, 383, 398, 425, 
430, 434, 436, 477, 479, 573, 574, 601, 629

Κουρκουτάς Δημήτριος  645
Κουρκουτάς Παναγιώτης  645
Κουρκουτάς Τζανέτος (Σέλιτσα)  188
Κουρούμαλος Σπύρος (Μικρ. Μαντίνεια)  570
Κουσελάς-Παλιβέας Αναγνώστης (Καρέα)  683
Κούσουλας-Γερακαράκης Παναγιώτης  790
Κουταλίδη οικ.  521
Κουτήφαρης Τζαν. Δημήτριος  221, 322
Κουτήφαρης Τζαν. Κωνσταντίνος  772, 805
Κουτήφαρης Δημ. Πέτρος  63, 254, 674, 5, 6, 8, 

691, 2, 694, 5, 6, 738 
Κουτούφαρης Τζανέτμπεης  49, 296, 330, 358, 

579, 792, 
Κουτουμάνος παπα-Πολυζώης  66, 676
Κουτράκος  Αντώνιος (Καρβελάς)  779
Κουτράκος Γιάννης (Βαχός)  748
Κουτράκου οικ. βλ. Μαυρομιχάλης
Κουτρής Θεόδωρος (Γιάννιτσα)  564
Κούτρος Γαλάνης (Γιάννιτσα)  564
Κούτσης Γ. Νικόλαος  336
Κουτσιούκης Αλέξης  537
Κουτσουλιέρη οικ.  138, 694
Κουτσουλιέρης Αναστάσιος  138
Κουτσουλιέρης Γρηγόριος  138
Κουτσουλιέρης Νικόλαος  246, 252, 701
Κόχραν  749, 765
Κρεββατάς Παναγιώτης  31, 97, 100, 192, 229, 

237, 253, 292, 305, 308, 338 348, 401
Κρεστενίτης Ιωάννης  353, 4, 5
Κρεστενίτης Λύκούργος  560, 691  
Κριεζής-Κακογιώργης Γεώργιος  533 
Κριεζιώτης Νικόλαος  248, 250
Κρικάκος Δημήτριος  804
Κυβελάκος Τζανέτος  25
Κυβελαίοι-Στρατάκηδες  86, 89, 219, 226, 348, 

385 
Κυβέλος Αναστάσης  62, 674 
Κυβέλος Βενετσάνος  62, 674 
Κυβέλος Γεώργιος  42
Κυβέλος Ηλίας  62, 286, 663, 672
Κυβέλος Ιωάννης  804
Κυβέλος Κωνσταντίνος  62  
Κυβέλος Πανάγος51, 62, 76, 87, 266, 345, 377, 8, 

9, 406, 413, 4, 449, 458, 546, 556, 7, 559, 632, 

649, 663, 681, 685, 709, 710, 795, 804, 806, 
808

Κυβέλος Στράτης  62
Κυπαρίσσης Δικαίος (Βαχός)  678
Κυπαρίσσης Κωνσταντίνος  811
Κυριακόπουλος Γ. Δ.  391
Κυριακός-Κωνσταντινάκης Αθανάσιος  31, 54, 

63, 68
Κυριακός Δ. Αθανάσιος  63, 75
Κυριακός Ιω. Αθανάσιος 159, 170, 172, 178, 339
Κυριακός Κ. Αθανάσιος-Βαλτέτσι
Κυριακός-Κ. Ιωάννης (δήμαρχος Καλαμάτας)  

36, 57, 64, 5, 75, 78, 83
Κυριακός-Π. Ιωάννης  56, 75
Κυριακός-Κ. Καμαρινός  22, 
Κυριακός-Π. Κωνσταντίνος  65, 76, 577, 608
Κυριακός Ιω. Κωνσταντίνος
Κυριακός-Ιω. Πανάγος  31, 65, 152, 225, 227
Κυριακός-Χ»Γιαννούλης  57
Κυριακουλάκης Δημήτρης  524
Κυριζόπουλος Χρυσανθάκης  40, 142
Κύριλλος Ηγουμ. Προφ. Ηλίας Καλαμάτας  56
Κωλέττης Ιωάννης  205, 242, 258, 298, 375, 492, 

496, 7, 504, 505, 531, 544, 797, 604
Κωστάκος Γερακάρης (Λάγια)  748, 904
Κωνσταντάκος Νικολής  695
Κωνσταντάκος Π.  695
Κωνσταντάς Ιωακείμ  361, 632, 459, 667, 8, 674, 

682, 684, 687
Κωνσταντινέας Δημήτριος (Βαρούσι)  63, 235 
Κωνσταντινίδης-Βυζάντιος Δημήτριος  442, 493, 

4. 502
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης (Ζυγός)  740
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος  100

Λαγανάκος Ν.  694
Λαγάνης Μ. Ιωάννης  695
Λαδόπουλος Γεώργιος  720
Λαζάρου Ν. Ιωάννης  242
Λαλεχός Γεώργιος  621
Λαλεχός Νικόλαος  621
Λάμπρου Ν.  Γεώργιος  186
Λάμπρου Ν. Δημητράκης  707
Λασπίτης (Μεσολόγγι)  790
Λαχανάς Δημήτριος (Κορώνη)  789
Λαχανάς Νικόλαος  492
Λαχανάς Κωνσταντίνος  101. 106, 222 
Λεάκος Παύλος  339
Λεβίδης Σταμάτιος  518
Λεβιδιώτης-Νικολάου Αλέξης  289, 290, 323
Λεκκιάνοι οικ. 131
Λεπενιώτης (Γεώργιος)  250
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Λιακάκης Γαλάνης (Γιάννιτσα)  564
Λιακάκος Χριστόδουλος  731
Λιακέας Ιωάννης (Πλάτσα)  743
Λιακέοι οικ.  415
Λιάνης Γεώργιος  748
Λιανός Γ. Αναστάσιος  788
Λιανός Δ. 55
Λιανός-Λιανέας Παναγιώτης (Κάμπος)  570, 683
Λιαράκος Ιωάννης (Κοίτα)  682, 3  
Λιμπεράκης 387 
Λιμπέρης Δημήτριος (Λάγια)  683
Λιμπερόγγονας Πέτρος  134
Λιμπερόγγονας Σαμπάτης  134
Λιμπερόπουλος Κ.  371
Λιναράκος Μιχαήλ  439
Λιναράκος Νικόλαος (Μαυροβούνι)  804
Λιναράς Μιχάλης  621  
Λιούνης Ν.  730
Λιουνίτσα σύζ. Ευσταθ. Σταθάκου  730
Λογοθέτης (από Σαντορίνη)  349
Λογοθέτης Απόστολος (Τσιρίγο)  811
Λογοθέτης Γεώργιος  689
Λογοθέτης Θεόδωρος  911
Λογοθέτης Ιωάννης (Λειβαδιά)  241 
Λογοθέτης-Αλεξίου Πανάγος (Καλαματα)  75, 

78, 607
Λογοθέτης-Τσαουσέας Ιωάννης (Γαϊτσές)  31, 

54, 68, 83, 331, 333, 337, 345, 379, 384, 772  
Λόντος Αναστάσιος  448, 463
Λόντος Ανδρέας  32, 41, 2, 44 72, 172, 200. 202, 

337, 345, 357, 362, 384, 386, 388, 396, 7, 427, 
432 437, 450, 454, 459, 475, 573, 596, 7

Λόντος Νικόλαος  375
Λουρεντζέας Παναγιώτης  758
Λυκουρέζος Ηλίας  64, 65
Λυτζέρης Δημήτριος (Πρίτσα Μελιτίνης)  742

Μαγουλιανίτης Παναγιώτης  320
Μαιζών Μαρχίων  774, 786
Μαίτλαντ Θωμάς  29, 106, 259
Μακρής Δημήτριος  336, 338
Μακρής Σπύρος (Βρομόβρυση)  182
Μακρής Χρήστος 780
Μανιατέας Παναγιώτης  122
Mανουσάκης Αναγνώστης  412
Μανουσάκης Ν. Δημήτριος  492, 505, 9. 526, 7, 

554, 566, 574, 576 
Μανούσος Παναγιώτης  316
Μαντζάκος Μαυροειδής  286
Μανώπουλος Ηλίας (Μεγ. Μαντίνεια)  570
Μαραθέας Θεοδωρής (Μπίλιοβα)  805
Μαραμπούτης (Κυπαρισσία)  179, 181

Μαραμπούτης Αναγνώστης  435, 6, 
Μάρκου Αντώνιος  352, 472
Μάρκου Νικ. Αντώνιος  380
Μαρτάκη οικ.  789
Μαρτζελάκος Πανάγος  748, 804, 811
Μασουρίδης  71
Μάστρακας Σταμάτης  445
Ματάλας Δημήτριος  100
Ματαράγκας Γεώργιος (Γιάννιτσα)  564 
Ματεάκης Βασίλης  139, 682 
Μαυρίκος Γεωργιλάς  377
Μαυρίκος Πούλος  108, 116, 433, 5, 6, 7, 608, 

710, 791, 810
Μαυροβουνιώτης Βάσσος  246, 452, 455, 460, 492, 

496, 7, 500, 504, 514, 517, 523, 533, 537, 547
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος  13, 241, 243, 253, 

257, 261, 271, 274, 276, 7, 335, 6, 345, 6, 370, 
374, 5, 384, 460, 475, 479, 503, 521, 533, 535, 
6, 540, 1, 2, 544, 546, 7, 632

Μαυρομιχάλαινα Φωτεινή Πετρομπέησα  408, 
611

Μαυρομιχάλη οικ.-Μαυρομιχαλαίοι  9, 11, 49μ 
61, 113, 143, 163, 195, 198, 9, 209, 219, 225, 
236, 244, 5, 258, 269, 298, 308, 370, 322, 331, 
340, 366, 372, 376, 7, 8. 9, 384, 5, 7, 9, 392, 
395, 6, 7, 8, 9, 408, 418, 9, 420, 428, 444, 5, 
9, 451, 463, 468, 552, 558,  611, 624, 6, 646, 
661, 2, 690, 2, 702,  721, 2, 734, 751, 2, 760, 
1, 772, 780, 1, 787, 8, 790, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
800, 1, 2, 3, 4, 5, 811, 814

Μαυρομιχάλης-Βοϊδής Νικόλαος  285, 375, 388, 
399, 404, 5, 6, 7, 420, 1, 2,6, 7, 439, 440, 458, 
554, 787, 804 

Μαυρομιχάλης-Βοϊδής Πιέρος  61, 91, 102, 3, 
119, 120, 1, 2, 283, 284, 5, 299, 304. 308, 311, 
345, 367, 379, 380, 385, 7, 8, 410, 417, 428, 
439, 454, 5, 8, 460, 1, 6, 7, 8,  483, 491, 504, 
557, 8, 9, 562, 3, 4, 7, 570, 800, 821

Μαυρομιχάλης-Γεωργακάκος Αντώνιος  682, 698
Μαυρομιχάλης-Γιαννουζάκος Νικόλαος  683, 

698 
Μαυρομιχάλης-Καπετανάκης Πιέρου Αντώνιος  

57, 61, 64, 5, 71, 78, 94, 104, 143, 172, 184, 5, 
6, 192, 193, 221, 228, 248, 283, 301, 304, 309, 
310, 348, 352, 3, 363, 366, 381, 388, 9, 390, 1, 
411, 428, 9, 438, 470, 474, 504, 507, 567, 584, 
630, 654, 692, 758, 766. 7, 8, 789, 790 

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκης Πιέρου Ιωάννης-
Κατσής  51, 58, 61, 67, 76, 77, 105, 134, 139, 
140, 178, 264, 282, 3, 340, 379, 390, 394, 398, 
406, 413, 4, 418, 427, 459, 460, 1, 469, 478, 9, 
483, 491, 493, 4, 5, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 9, 510, 
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518, 522, 525, 6, 530, 534, 5, 6, 539, 598, 610, 
1, 632, 649, 652, 661, 671, 750, 753, 781, 788, 
9, 794, 5 

Μαυρομιχάλης Κατσάκος  Γερμανός  61
Μαυρομιχάλης Κατσάκος Ηλίας  139, 304, 309, 

322, 3, 529, 537, 566, 596, 598, 661, 672,677, 
724, 734, 740, 768

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκης Πιέρου Κυριακού-
λης  20, 60, 1, 71, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 8, 9, 
101, 103, 117, 127, 129, 141, 3, 4, 5, 150, 153, 
158, 9, 160, 163, 172, 3, 6, 7, 8, 180, 184, 186, 
8, 9, 195, 6, 7, 202, 214, 224, 229, 233, 4, 237, 
9, 245, 6, 8, 253, 269, 274, 6, 7, 8, 9, 280, 282, 
347, 676, 7, 793, 819, 820    

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκης Πιέρου Κωνστα-
ντίνος  12, 61, 127, 8, 139, 146, 166, 170, 172, 
175, 192, 212, 228, 238, 9, 240, 258, 264, 283, 
285, 308, 337, 345, 347, 8, 355, 361, 373, 4, 
372, 3, 382, 3, 389, 390, 394, 5. 7, 414, 418, 
428, 457, 460, 468, 536, 558, 567, 576, 7, 686, 
6, 8, 590, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 610, 616, 621, 
2, 3, 4,5, 630, 690, 692, 696, 7, 9, 700, 702, 3, 
750, 1, 2, 757, 778, 9, 780, 1, 791, 793, 796, 
821   

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκης Πιέρου Πετρόμπε-
ης  16, 19, 22, 3, 4, 28, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
41, 44, 5, 6, 47, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
60, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8, 9, 70, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 80. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 4, 9, 101, 2, 4, 
113, 131, 2, 5, 138, 9, 140, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
150, 2, 3, 4, 5, 6, 167, 170, 171, 181, 195, 200, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 210, 221, 4, 5, 6, 7, 9, 234, 
6, 238, 241, 2, 3, 4, 6, 7, 250, 252, 3, 259, 260, 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 270, 1, 2, 3, 4, 280, 3, 4, 
5, 6, 7, 292, 4, 296, 300, 1, 305, 6, 8,, 312, 5, 
6, 8, 9, 320, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 332, 335, 7, 8, 9, 
340, 341, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 350, 2, 356, 8, 360, 1, 
2, 3, 366, 369, 370, 1, 374, 5, 6, 7, 8, 9, 380, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 392, 3, 4, 5, 6, 7, 400, 1, 3, 4, 7, 
8, 9, 411, 3, 4, 5, 8, 9, 420, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 430, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 440, 444, 5, 7, 8, 
450, 461, 2, 3, 468, 9, 476, 512, 527, 8, 9, 530, 
1, 5. 6. 546, 7, 8, 551, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 560, 
1, 566, 7, 8, 574, 5, 6, 7, 8, 9, 580, 1, 2, 3, 4, 
5, 597, 8, 9, 600, 1, 2, 3, 6, 9, 610, 1, 2, 5, 618, 
9, 620, 625, 6, 7, 8, 9, 632, 670, 681, 685, 689, 
697, 702, 3, 4, 7, 712, 724, 747, 751, 3, 760, 2,  
770. 780, 787, 789, 791, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 800, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 817, 8, 9, 820, 1

Μαυρομιχάλης Πετρόμπεη Αναστάσιος  31, 38, 
54, 61, 134, 148, 151, 166, 225, 227, 231, 304, 
325, 6, 332, 352, 408, 410, 1, 2, 4, 499, 500, 1, 

557, 661,2, 666, 7, 6724, 5, 681, 699, 763, 4, 
794, 810, 817 

Μαυρομιχάλης Πετρόμπεη Γεώργιος  48, 54, 61, 
139, 195, 197, 234, 267, 8, 9, 273, 283, 285, 
289, 301, 304, 5, 6, 8, 9, 315, 323, 4, 6, 7, 362, 
3, 371, 387, 8, 405, 407, 410, 414, 416, 427, 
8, 437, 460, 462, 510, 517, 8, 529, 534, 550, 
1, 2, 3, 573, 583, 606, 7, 9, 610, 1, 3, 4, 5,6, 
620, 1, 3, 628, 9, 634, 657, 8, 661, 2, 672, 674, 
680, 1, 2, 698, 9, 707, 714, 722, 4, 6, 734, 736, 
740, 742, 754, 5, 781, 790, 794, 5, 811, 814, 
817, 8, 820  

Μαυρομιχάλης Πετρόμπεη Δημήτριος  285, 740, 
742

Μαυρομιχάλης Πετρόμπεη Ηλίας  20, 31, 34, 50, 
56, 7, 8, 61, 71, 86, 88, 91, 102, 3, 117, 8, 120, 
123, 4, 6, 7, 141, 2, 4, 146, 150, 153, 157, 159, 
163, 171, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 184, 186, 195, 6, 7, 
212, 4, 6, 7, 8, 9, 220, 1, 225, 243, 4, 5, 6, 7, 8, 
250, 1,2, 3, 347, 366, 369, 793, 820

Μαυρομιχάλης Πετρόμπεη  Ιωάννης  61, 143, 
153, 170, 172, 3, 178, 195, 219, 234, 264, 285, 
304, 5, 6, 8, 331, 3, 4, 382, 396, 406, 7,8, 410, 
428, 431, 444, 449, 458, 461, 2, 473, 502, 510, 
514, 5, 6, 529, 530, 600, 649, 650, 654, 659, 
667, 67-, 674, 708, 709710, 749, 788, 811

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκος (Κάβαλος) Γεώρ-
γιος  692, 790, 804

Μαυρομιχάλης-Καπετανάκος-Κυριακουλάκος 
(Κάβαλος) Μιχαήλ  235

Μαυρομιχάλης-Κουτράκος   Ευστράτιος  368
Μαυρομιχάλης-Κουτράκος-Κυριακούλης  61, 76, 

108, 9, 127, 144, 5, 359, 365, 379, 406, 413 
Μαυρομιχάλης-Κουτράκος Κωνσταντίνος  127, 

283, 5, 368, 414 
Μαυρομιχάλη-Κουτράκου οικ. 694  
Μαυρομιχάλης-Πιεράκος Κωνσταντίνος  58, 61, 

71, 108, 9, 110, 1, 2, 3, 5, 
Μαυρομιχάλης-Πιεράκος Νικόλαος  104, 108, 

277, 8, 280, 282, 3, 5, 367, 407, 490, 557, 602, 
661, 2, 674, 705,

Μαυρομιχάλης-Παναγάκης  360, 1, 2, 363
Μαυρομιχάλης Δ. Μιχαήλ (Κουτσοπόδι)  285, 

304
Μαυρομιχάλης Δ. Παναγιώτης  304
Μαυρομιχάλης-Ροδιτάκος Κωνσταντίνος  285, 

368 
Μαυρομιχάλης-Ροδίτης  Ιωάννης  105, 8, 9, 264, 

253, 283, 323, 490, 524, 535, 602, 628, 9, 632, 
692, 708, 747, 9, 821,  

Μαυρουδής Νικόλαος  104
Μαυρουδής Κωνσταντίνος  441
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Μεϊμέτης  728
Μελάκος Γιάννης (Λάγια)  748
Μελάς Μούγιος  134, 811
Μελετόπουλος  680
Μελετόπουλος Εμμανουήλ (Μυστράς)  810
Μελετόπουλος Μανώλης (Νησί)  381
Μελισσηνοί αδελφοί  69
Μενουδάκης Πέτρος  122, 280, 695
Μέξης Χ’’Παναγής  140
Μερμηγκέας (Κάμπος)  338
Μεσίσκλης Θεόδωρος (Νόμια)  63
Μεταξάς Ανδρέας  326, 7, 345, 7, 375, 8, 594, 611, 
Μεταξάς Κ.  140, 349, 350, 1, 591,2
Μέττερνιχ  287, 327
Μεχμέτ πασάς Κακλαμάνης  271
Μηλαΐτης Μαρκής  754
Μητροπέτροβας (Μήτρος Πέτροβας)  52, 63, 69, 

71, 4, 103, 124, 143, 153, 159, 162, 172, 178, 
181, 2, 419, 521, 3, 4, 475, 529, 571, 585, 818

Μητροπολίτες
   Γαβριήλ Φραγκούλης Ζαρνάτας  264, 450, 1, 

557, 607, 645, 673, 784, 798, 805, 
   Γεράσιμος (Γεώργιος) Παγώνης Αργολίδος  

344, 376, 407, 410, 1, 447557, 762
   Διονύσιος Σασανάς Σπάρτης  798
   Χρύσανθος Παγώνης Μονεμβασίας και Καλα-

μάτας  28, 31 
Μιαούλης Ανδρέας  271, 2, 554, 616
Μιχαλακάκης-Μιχαλακέας Ηλίας  360 
Μιχαλακάκου οικ. 730
Μιχαλάκης Γ. (Κυνουρία)  129
Μιχαλακιάνοι οικ. (Λάγια)  713
Μιχαλάκος Γιάννης  789
Μιχαλάκος Κ.  695
Μιχαλεάκος Βασίλης  536
Μιχάλης Γ. Μιχαήλ  506
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  566
Μιχαλόπουλος Σταμάτιος  346
Μιχολινάκης Γεώργιος  815
Μοναρχίδης Αναγνώστης  326, 630
Μονέδας Γεώργιος (Μπουλαριοί)  310
Μονόπολης Δημήτριος  351
Μοριάκος (Ριγανόχωρα)  771
Morritt Jonh  18
Μόρφης Χριστόδουλος (έπαρχος Μεσσήνης)  

500, 5, 9
Μόστρας Αναγνώστης  537
Μοσχούλας Αλέξιος  353, 4
Μουκάκος Δικαίος  695
Μουράτης (Τούρκος χειρουργός)  55, 6
Μουρέας Σωτήριος  283
Μουργαίοι (Τουρκοβαρδουνιώτες)  334

Μουρλαίοι (Τουρκοβαρδουνιώτες)  334
Μούρτζινος-Τρουπάκης βλ. Τρουπάκης
Μουσάγας (Τουρκοβαρδουνιώτης)  334
Μουσταήμπεης (Σκόδρα)  346
Μουσταφά αγάς Νησιώτης (Καρύταινα)  150
Μουσταφάμπεης Χασάν μπεηζαντέ (Μονεμβα-

σία)   28, 255 
Μουσταφάμπεης (Κεχαγιάς) βλ, Κεχαγιάς του 

Χουρσίτ
Μπαθρέλος Κ.  524
Μπαϊρακτάρης Σπυρ. Ιωάννης  61
Μπακόλας Γώγος  276
Μπαρελάκος Μιχαήλ  127
Μπαρμπιτσιώτης  578
Μπαρμπιτσιώτης Παναγιώτης  184
Μπαρμπιτσιώτης Πέτρος  305
Μπόσινας Αλέξανδρος  730, 742
Μπόσινας-Μπόσνας Γεώργιος  726, 7, 8, 823
Μπάστας Αντώνιος  645, 9, 709
Μπεγέτης Κυριάκος (Μηλιά)  235
Μπεηζαντάκος Παναγιώτης (Ηγεμονίες)  26
Μπελεγριάνοι (αδελφοί)  408
Μπεχράκης Ι. Γεώργιος  695
Μπεχράκης Δημήτριος  695
Μπεχράκης Ν. Ευστράτιος  695
Μπεχράκης Ν. Κ.  695
Μπεχράκης Κ. Ν.  695
Μπηλίδας Γεώργιος  289, 543
Μπινά Εμίνης (Τρίπολη)  226
Μπίρης Ιωάννης (Γιάννιτσα)  564
Μπίρμπας  409
Μπισμπίνης Ηλίας  198, 395, 536
Μπόγρης  334
Μπόσινας-Μπόσνας-Βόσινας Γεώργιος  726, 7, 

8, 730, 1, 2, 742, 823   
Μποταΐτης-Ποταϊτης Μήτρος (Τρίπολη)  533, 4, 5
Μπότασης Γκίκας  222, 531
Μπότασης Νικόλαος  108, 110, 116
Μπότασης Παναγιώτης  375, 481
Μπότσαρης Κώστας  533, 535
Μπότσαρης-Βότσαρης Μάρκος  274, 5, 6, 7, 335, 

6, 346
Μπότσαρης Νότης  242, 537
Μπουγιουκλής-Μπουγιουκλάκης Γερακάρης 

(Λάγια)  285, 748, 804, 812, 3
Μπούζιανος-Δεσπότης (Οίτυλο)
Μπουζουναράς-Μαυρομμάτης βλ. και Βουζου-

ναράς Παναγιώτης  94, 7, 127, 138, 246, 252
Μπουκέας Λογοθέτης (Πλάτσα)  804, 813
Μπουκουβαλάκος Νικόλαος (Κάβαλος)  748, 804
Μπούκουρας Νικόλαος  591
Μπουλέας (Πουλέας) Παναγιώτης  391



852 Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Γ. Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η

Μπουλιγαράκος Παύλος  140
Μπούμπουλη Δημητράκαινα –Μπουμπουλίνα  186
Μπούμπουνας-Ρόζος Ευστράτιος  99. 128
Μπούμπουνας-Ρόζος Σταμάτης  128, 728
Μπουραίοι από Κωνσταντίνους  52, 71, 124, 126, 

7, 159, 173, 188, 439
Μπούρας Αριστείδης  178, 197
Μπούρας Κωνσταντίνος  178, 197
Μπούρας Κώστας  454 
Μπούρας Παναγιώτης  174, 197
Μπουρατίνος Γιάννης  358
Μπουτανέας Νικόλαος (Μικρή Μαντίνεια)  219
Μπουτέας Α. Παναγιώτης  146
Μπουτιέρος Πιέρος (Κελεφά)  779
Μπραήμης Δημήτριος  524
Μυλωνάκος Γεώργιος  135, 6
Muller  286
Μυτζήθρης Γεώργιος (Νεοχώριο Πασσαβά)  748

Νάκος Ιωαννούλης  754
Νάκος Λάμπρος  242
Ναπολέων Μέγας Βοναπάρτης  69, 70, 171, 233
Νεβέρ δούκας  69
Νέγρης Θεόδωρος  241, 2, 3, 253, 257, 260, 344, 

6, 368, 9
Νέζος Τάσος  289
Νεόφυτος πρωτοσύγκελλος Μυστρά  100, 551
Νετσήπ Σέχ εφέντης  96, 7, 9
Νιαρχάκος Γ. Παναγιώτης (Αρεόπολη)  248
Νικητάκη οικ. 713
Νικητάκης Βασίλειος  713
Νικητάκης Μιχαήλ  570, 608, 772, 805
Νικόδημος πρωτοσύγκελλος  694
Νικολινάκος Παναγιώτη  748
Νικολόπουλος Θεόδωρος  305
Νικολακάκης-Καπετανάκης Θανασούλης, βλ. 

Καπετανάκης Θανασούλης
Νικολακάκης Πέτρος  94
Νικολόπουλος Αντώνιος  94, 99, 101, 117, 143, 4, 5. 6
Νικολόπουλος Γιάννης  134
Νικολάπουλος Δικαίος  284
Νικολόπουλος Θωμάς  292
Νικόπουλος Παναγιώτης  789
Νικότζης Βαγγέλης  404, 6, 411
Νικουλαράκος Κυριακούλης  685
Νόρμαν στρατηγός  271
Νοταρά οικ.  202, 252, 382, 4, 6, 454, 596
Νοταράς Ανδρίκος  252
Νοταράς Ιωάννης  597
Νοταράς Πανούτσος  242, 267, 629
Νοταράς Σωτηράκης  151
Νουρή Χανούμ (Κόρινθος)  272

Νταμηλάκος Γεώργιος  285
Ντεκουλάκος-Τεκουλάκος Ηλίας  536, 748
Ντεκουλάκος-Πιεράκος Μαυρουδής  134
Ντερεβάκος Δημητράκης  26
Ντζαβέλας βλ. Τζαβέλας
Ντόκιος Παναγιώτης (Τσικαλιά)  683
Ντούφας Παναγιώτης  107
Ντρουφάκου οικ.  694

Ξανθαίοι-Ξανθάκηδες (Μηλιά)  334, 732
Ξανθάκης-Κατζικάκης Παναγιώτης  140
Ξανθάκος Βενετσάνος (Οίτυλο)  804
Ξανθάκος Ηλίας  694, 5
Ξανθάς-Ξανθάκης (Γιάννιτσα)  563
Ξάνθος Εμμανουήλ  21, 34, 83
Ξανθός Παναγιώτης  63
Ξιφαράκος πνευματικός  695
Ξιφαράκος Ιω. Δημήτριος   695
Ξιφαράς Μ. Γ.  695
Ξυπόλυτος Νικόλαος (Γιάννιτσα)  564

Όθωνας βασιλιάς  66, 100, 330, 635, 717
Οικονομίδης Νικόλαος  109, 440, 492, 495
Οικονομόπουλος Αναγνώστης  178
Οικονομόπουλος Γεώργιος  103, 110
Οικονόμος Βαχού (Ν. Παναγιωτουνάκος)  94, 

240, 286, 334, 349, 400, 748, 9, 804
Οικονόμος Κελεφάς  283
Οικονόμος Πολυαράβου  736
Οικονόμου Γρηγόριος  100
Οικονόμου Θεόκλητος  100
Ομέρ αγάς (Μπίμπασης)  158
Ομέρ μπέης (Καρύστου)  529
Θμέρ πασάς (Καρύστου)  529
Ορλώφ αδελφοί  23, 69
Ορλάνδος Ιωάννης  241, 295, 6, 311, 318, 9, 346, 374
Ορφάνης Κώστας  812

Παγώνης Αναγνώστης (Σέλιτσα)  188
Παγώνης Χρύσανθος Μητροπολίτης Μονεμβα-

σίας και Καλαμάτας  28, 31, 38, 65, 69, 152, 
225, 7, 407, 413, 450, 463, 761

Παγώνης-Παγωνόπουλος Γεώργιος  204 (μετέ-
πειτα Γεράσιμος)  

Παγώνης Γεράσιμος πρωτοσύγκελλος  344, 476, 
407, 410, 411, 447, 557, 762

Παγώνης Γεράσιμος μητρ. Αργολίδος  βλ. Μη-
τροπολίτες 

Παγώνης Σπύρος  155, 6
Παγώνης Σωτήριος  411, 2, 3
Παΐσιος Παρασκευάκης ηγ. Μον. Παναγίας Χελ-

μού  673
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Παλαμήδης Κωνσταντίνος  315
Παλαμήδης Ρήγας 304, 309, 560, 3, 8, 579, 691, 

699, 702 
Παναγιώταρος Γεώργιος  110
Παναγιώτας Λάζαρος  336
Παναγιωτουνάκος Νικόλαος βλ. Οικονόμος Βαχού
Πανάρετος ιεροδιάκονος  376
Πανάς Δανιήλ  508, 533
Πανάς Ευάγγελος  492
Πανάς Σπύρος  276
Πάνου Γεώργιος  129, 132, 3, 140, 255, 6, 7, 8, 

401, 2, 3, 4, 5, 410, 1, 2
Πάνου Ζώης (Σουλιώτης)  278, 9, 280
Παντελάκης Π. Ν.  242
Παντελεάκος Νικόλαος (Βάμβακα)  701
Παπαγεωργίου Αναγνώστης βλ. Αναγνωσταράς
Παπαγιανόπουλος-Δεληγιάννης Αναγνώστης 

(Λαγκάδια)  168, 202, 207, 241, 257, 387, 
462, 571

Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος (Βάτικα)  811
Παπαδάκης Νικόλαος φρούρ. Μονεμβασίας  404
Παπαδάκης Σαμπάτης  283
Παπαδάκος-Μπαρμπαρέσος Νικόλαος  701
Παπαδέας  788
Παπαδιαμαντόπουλος Ανδρέας  141, 172
Παπαδιαμαντόπουλος Ιωάννης  42, 3, 4, 200
Παπαδοθωμάκος Αντώνιος  748
Παπαδόπουλος Γεράσιμος ιερομόναχος  48, 50, 

151, 2, 157, 170, 226, 260, 344
Παπαδόπουλος Ιωάννης  39,
Παπαδόπουλος Μανώλης  381
Παπαδόπουλος Σπύρος  404
Παπαζαφειρόπουλος Γεωργάκης  353, 4
Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης  22, 415, 578
Παπαλέξης  (Μοραγιάνης)  148, 150, 1, 
Παπαρρηγόπουλος Ιωάννης  23
Παπαστάθης (Ανεζήρι)  655, 661, 674
Παπασταθόπουλος (Μικρομάνη)  439
Παπατζώνης Ιωάννης  518
Παπατσώνης Δημήτριος  60, 3. 5, 74, 123, 4, 141, 

154, 158, 163, 172, 4, 8, 191, 231, 237, 282, 
309, 310, 384, 425, 432, 475, 571, 586, 419, 
454, 529 

Παπατσώνης Παναγιώτης  88, 712
Παπατσώρης Δημήτριος Πρωτόπαπας  363, 442, 

452, 3, 497
Παπαφλέσσας βλ. Γρηγόριος Δικαίος
Παπαφωτόπουλος Γρηγόριος  115
Παπαφώτου Σακελλάριος  621
Παρθένιος αρχιεπίσκοπος Ζαρνάτας  450
Παρθένιος αρχιμανδρίτης  557
Πασκουαλίνος Παύλος  359, 365

Πατράκος Λεούτσος  789
Πατριαρχέας-Τρουπάκης Πιέρ. Αντώνιος  61
Πατριαρχέας-Τρουπάκης Ιω. Γεωργάκης  264
Πατριαρχέας-Τρουπάκης Πιέρ. Γιάννης  61, 
Πατριαρχέας-Τρουπάκης Παν. Γρηγόριος  61,
Πατριαρχέας-Τρουπάκης Πιέρος  51, 76, 265, 

286, 345, 363, 4, 384, 449, 463, 6, 504, 556, 
6, 9, 654, 772, 

Πατριαρχέοι  805
Πατρικαράκος Δημήτριος (Βαχός)  779
Πατρικοβασιλάκος Σαμπάτης (Βαχός)  748
Πατρικουνάκος Παναγιώτης (Βαχός)  748
Πατσουράκος Αναγνώστης (Πολυάραβος)  742
Πατσουράκος Θεοδωράκης (Πολυάραβος)  742
Πατσουράκος Παναγιώτης (Κονάκια)  188
Παυλακάκος Κ.  695  
Παυλάκος Β.  695
Παυλάκος Γεώργιος  105
Παυλάκος Γιάννης  748
Πενταρβάνης Θ. Νικόλαος  139
Περδικαράκος  339
Περθωρίτης παπάς  560, 2, 4   
Περραιβός Χριστόφορος  23, 31, 35, 46, 270, 

346, 370, 376
Περρωτή οικ.  381
Περρωτής Αναστάσιος  63, 110
Πετμεζαίοι  39, 40, 147, 165, 185, 237, 253
Πετμεζάς Αναγνώστης  228
Πετμεζάς Κωνσταντίνος  39, 264
Πετμεζάς Νικόλαος  48, 88, 142, 147, 212, 680
Πετμεζάς Π.  244
Πετρακάκος Ιωάννης  725
Πετρέας Δημήτριος βλ. Τρουπάκης
Πέτροβας Μήτρος βλ. Μητροπέτροβας
Πετροπουλάκη οικ.  721 
Πετροπουλάκης Δημήτριος  94, 276, 535
Πετροπουλάκης Παναγιώτης  129, 748, 804, 815
Πετροπουλάκης Πετρόπουλος  94, 129
Πετρόπουλος Γεώργιος  712
Πετρόπουλος Λιάκος (Μεγαλόπολη)  159
Πετρουνάκος Αντώνιος  562
Πετρουνάκος Ιωάννης  105, 136, 8
Πετρουνάκος Νικόλαος  105
Πηλαλάκος Δ. Δημήτριος  524
Πιερακάκος Δ.  695
Πικουλάκη οικ.  694
Πικουλάκης Γεώργιος  139, 283
Πικουλάκης Μ. Γεώργιος  619
Πικουλάκης Μιχαήλ  273, 804
Πικουλάκης Παναγιώτης  31, 54, 68, 75, 273, 

692, 703
Πικουλάκης Στέφανος  535, 661, 2, 7
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Πλαγιανάκος-Πλαγιανός Γεώργιος  99, 742
Πλαγιανάκος-Ραζέλος Γ. Δημήτριος (Πολυάρα-

βος)  742
Πλαγιανάκος Κωνσταντίνος (Πολυάραβος)  741, 3
Πλαγιανάκου οικ. 732
Πλαγιάννης Ιωάννης  739
Πλαπούτα-Κολιόπουλου οικ.  120, 3, 7
Πλαπούτας-Κολιόπουλος Γεώργιος  123, 205, 6, 

396, 596
Πλαπούτας-Κολιόπουλος Δημήτριος  35, 7, 123, 

147, 8, 161, 2, 3, 4, 172, 6, 180, 1, 2, 4, 6, 194, 
6, 253, 307, 8, 9, 311, 3, 4, 343, 357, 369, 370, 
375, 384, 7, 396, 462, 559, 562, 568, 575, 585, 
590, 750, 1, 2, 3, 6, 802

Πλιάσας Ισμαήλ (Αλβανός)  275
Πολιόρας Ιωάννης (Γιάννιτσα)  564
Πολιτάκος Βασίλειος  63, 286, 337, 368, 748, 

777, 9,, 781, 793, 804
Πολυχρόνης Κ.  571, 582
Πονηρόπουλος Νικόλαος  109, 110, 112, 200, 2, 

260, 441, 452, 3, 462
Ποριώτης- Σελόπουλος Κωνσταντίνος  812
Ποριώτης Χριστόδουλος  421, 2, 3, 4, 491, 507, 

8, 521, 533, 547, 9
Ποταϊτης βλ. Μποταϊτης
Πόταρης Ιω. Δημήτριος (Γιάννιτσα)  564
Ποταρόπουλος Παναγιώτης  206
Πουκεβίλ Ούγος  42, 3, 44
Πουκεβίλ Φρανσουά  248, 330
Πουλάκης Γεώργιος (Γιάννιτσα)  564
Πουλάκος  728
Πουλάκος Αντώνιος  695
Πουλάκος Δημήτριος  730
Πουλάκος-Χουσιανάκος Παναγιώτης (Καστάνι-

τσα)  235
Πουλατζάς Α.  694
Πουλημενάκος Δημήτριος (Κρύο Νερό)  779 
Πουλημενάκος Κωνσταντίνος (Γύθειο)  804
Πουλημενάκος Παναγιώτης (Σκουτάρι)  804
Πουλημενέας Γεώργιος  339
Πουλημένος-Γιαννιτζαράκος Γιάννης  702, 748
Πουλικάκος Δημήτριος  68, 184, 5, 276, 286, 368, 

524, 536, 559, 560
Πουτιέρος Μενούδος (Οίτυλο)  235
Πρασακάκης  799, 800
Προκόπιος επίσκοπος Κερνίτσης  32, 41

Ραγκαβής Ρ. Ιάκωβος  248
Ράγκος Γιαννάκης  533, 57, 778, 780
Ράγκος Πάνος  780
Ράδος Κωνσταντίνος (έπαρχ. Τριπόλεως)  520
Ραζηκότσικας Θανάσης  335

Ραζηκοτσικας Ιωάννης  277
Raybaud Maxime  286
Ρεμπάκου οικ.  694
Ρεμπούτσος Γεώργιος (Γιάννιτσα)  564
Ρετζεπέρης Παναγιώτης  748, 804
Ρηγάκος Ιωάννης  739
Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος  27, 69, 70
Ριγανάκος πρωτοσύγκ. Πύργου Διρού  691
Ρηγόπουλος Θεόδωρος  295
Ριζιώτης Λάμπρος  155, 323
Ρίζος Ιάκωβος  807
Ροδόπουλος Μήτρος  151
Ροζάκη-Ροζάκου Οικ.  728
Ροζάκης Λεωνίδας Γ. Σ.  731
Ρόζος-Μπούμπουνας Ευστράτιος  128
Ρόζος- Ροζάκης Σταμάτης (Σίνα)  128, 721, 728, 

731, 742
Ρόζου Αρχοντού  731, 2
Romei Giovanni  485, 533
Ροντόπουλος Αναγνώστης  
Ρόντος Αναγνώστης  268
Rossarol G.  485
Ρουμάνης Γκίκας  230, 
Ρουμάνης Δήμας  409
Ρουμπής (Τουρκοβαρδουνιώτης)  97, 179, 180, 1, 

5, 6, 191, 234, 333, 4
Ρουσσάκης Δημήτριος (Γιάννιτσα)  564
Ρούσσος παπα-Παναγιώτης  662, 673, 4, 713, 4, 

5, 6
Ρούφος Βενιζέλος  41, 2, 267
Ρώμας Διονύσιος  649, 709, 725, 735, 741

Σάββαινα Σπαρτιάτισσα  90, 99, 188, 676, 7
Σαββάκης Δημήτριος  136
Σάββας (Υδραίος)  619  
Σαΐνης  521
Saint Vincent Bory  17, 469, 772
Σαϊσανάς Ν. Σακελλάριος  694
Σαλαμόνας Πιέρος  141
Σαλαφατίνος-Τσαλαφατίνος Ηλίας  12, 24, 37, 

57, 61, 2, 9, 71, 91, 102, 3, 117, 121, 4, 6, 143, 
6, 7, 8, 150, 157, 165, 173, 6, 7, 9, 181, 2, 3, 4, 
5, 6, 195, 7, 8, 201, 214, 6, 8, 274, 5, 286, 9, 
290, 304, 8, 9, 318, 323, 4, 338, 9, 346, 367, 
471, 2, 3, 389, 445, 459, 461, 2, 529, 560, 1, 8, 
580, 6, 8, 684, 707, 8, 721, 6, 7, 734, 5, 6, 740, 
1, 2, 4, 754, 5, 6, 779, 796, 8, 823, 

Σαλήχ Μεχμέτ βλ. Καϊμακάμης του Χουρσίτ
Σαλιμίδης Μ.  695
Σαλτάκος Δημήτριος (Κότρωνας)  804
Σαλταφέρος Γοακουμής  492, 505, 526
Σαμπατακάκης οικονόμος  694
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Σαμπατάκος Γ.  695
Σάνιος  326
Σαραντάκος Αναγνώστης  812
Σαράφης Χ»Γιώργης  407
Σασανάς Διονύσιος  698, βλ. μητροπολίτες
Σασανάς-Σαϊσανάς Ν. Σακελλάριος  694  
Σασσαριάνοι  63, 811
Σαχτούρης Δημήτριος  492, 514, 6, 7, 8, 521, 542, 

573, 606
Σαχτούρης Γ.  784. 9
Σεβέ (Sève) – Σουλεϊμάν μπέης  488, 540, 1, 664, 691
Σεϊδή (Σεϊντίν Χαμουστιάν) Λαλιώτης  39
Σκαρπουτζάκης-Ιατρίδης Πετρόπουλος (Πάνι-

τσα)  682
Σεκούρης-(Τζέκερης-Τζεκούρας) Πέτρος (Νομι-

τσή)  25, 63, 102, 3, 119, 286, 599, 804, 815
Σέκερης Αθανάσιος  21
Σέκερης Γεώργιος  278, 290
Σέκερης Παναγιώτης  21, 289
Σελέπουλος- Ποριώτης Κωνσταντίνος  812
Σέρβος Κώστας  389
Σεχνεζίπη μπ΄ρη τα παιδιά  610
Σεχνετζήμπεης  234
Σισίνης Γεώργιος  202, 171, 257, 361, 2, 9, 384, 

571, 583, 629
Σισίνης Ιωάννης  362
Σισίνης Μιχαήλ  758 
Σιώρης Αθανάσιος  124, 110, 159, 160, 2, 178, 432
Σκαλίδης Γ.  226
Σκαλτσάς Ασημάκης (Σουδενά Καλαβρύτων)  165
Σκαλτσάς Δ. 481
Σκανδάλης Πέτρακας (Οίτυλο)  339
Σκλαβέας (Δολοί)  339
Σκλαβουνάκος Μιχαήλ  406
Σκλαβούνος  63
Σκουριασμένος Στάθης  184
Σκουτελάκος Τσιγκούριος (Κότρωνας)  748
Σκουφάς Νικόλαος  21
Σκυφάκος Γεώργιος (Σκυφιάνικα)  742
Σολαίρ Ζαν (Solair Γραμμ. Προξενίου)  36, 43, 44
Σολιώτης Νικόλαος  38, 9, 40, 69, 147, 212, 529
Σουλεϊμάν μπέης βλ. Σεβέ Sève Γάλλος εξωμότης
Σούμπασης Μιχαήλ  695
Σούμπασης Σαμπάτης  695
Σούτσος Γρηγόριος  757, 795
Σοφιανόπουλος Π.  583
Σπανός παπα-Δημήτρης (Μαυροβούνι)  748, 804
Σπετσιώτης Αργύρης  421
Σπηλαιότης Γεράσιμος  142
Σπηλιωτάκης Αναγνώστης  346, 375, 404, 427, 

457, 461, 2, 481
Σπηλιωτόπουλος Σ.  141

Σπιριούναινα γρηά  124
Σπυριδωνάκος Ευστράτιος (Σκυφιάνικα)  741
Σπυρόπουλος Σταματέλλος  810
Σταθάκος Γεώργιος  728, 730
Σταθάκος Δημήτριος  728, 730
Σταθάκος Ευστάθιος  728, 730, 732
Σταθάκος Ηλίας  730, 1
Σταθάκος Θεοδωράκης  728, 732
Σταθάκος Θωμάς  730, 1
Σταθάκος Κυριάκης  728, 9, 730, 1, 823 
Σταθάκου Σταματούλα  727, 730, 1
Σταϊκόπουλος Στάικος (Ζάτουνα)  324
Σταματελλόπουλος Νικηταράς  45, 52, 4, 5, 6, 

60, 3, 69, 71, 4, 86, 89, 103,117, 123, 127, 8, 
155, 7, 9, 160, 1, 3, 172,185, 193, 7,  212, 7, 
220, 238, 9, 243, 4, 264, 271, 300, 318, 326, 
369, 370, 375, 396, 7, 475, 622, 651, 5, 686, 
710, 2, 756, 762, 3, 6, 772, 818 

Σταρόγιαννης Παναγιώτης  94, 129, 751
Σταρόγιαννης Ιωάννης  739
Σταματελλάκης Μαρίνος (Γιάννιτσα)  564   
Σταματέλλος-Νταμαρόζος Νικόλαος (Γιάννιτσα)  

564
Σταυρέας Τζανέτος (Μεγ. Μαντίνεια)  570
Σταύρου Γεώργιος  579, 595, 611, 706, 751, 803
Στεφανάκος Γιάννης  812
Στεφανάκος Παύλος  280, 368, 629, 722, 747
Στεφανάκος Πέτρος  551
Στεφανάκου οικ.  732
Στεφάνου Θ. Παναγιώτης (Ζάκυνθος)  267, 8, 9 
Στούνος Πανάγος  75
Στουρνάρης Νικόλαος  537
Στραβάκος Θεόδωρος  695
Στραταίοι  756
Στρατάκος  219
Στρατάκος Γιάννης (Χιμάρα)  219
Στράτος Ιωάννης  756
Στριφτόμπολας Αναγνώστης  147

Ταβουλαρέας  293
Ταβουλάρης Α. Αθανάσιος  695
Ταβουλάρης Πιέρος  741, 2
Ταμπακόπουλος Νικόλαος  39, 207
Ταμχτζής Παναγιώτης  441, 452
Ταταράκης Πέτρος  329 
Τεκουλάκος-Ντεκουλάκος Ηλίας (Λάγια)  536, 748
Τζαβέλας Γεώργιος  497, 501, 512, 518, 520, 1, 
Τζαβέλας Κίτσος  346, 481, 491, 2, 7, 510, 1, 2, 7, 

521, 2, 7, 533, 5
Τζαγκάκος Ιω. Θεόδωρο  620
Τζανετάκος Σταυριανός  557
Τζάννες Διονύσιος  66, 282,
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Τζάννες Ιω. Ηλίας  58
Τζάννες Ηλία Ιωάννης  56, 64, 75, 8
Τζάννες-Τσάνες Παναγιώτης  63, 6, 110
Τζαρώνης Θανάσης (Νεόκαστρο)  661, 674
Τζαρώνης Παναγιώτης  140
Τζατζουλίνα Κυριακή  701
Τζερεμαίοι (Τουρκοβαρδουνιώτες)  334
Τζιανόγλου-Ντσιανόγλου   692
Τζικούρας Απόστολος  25
Τζικούρας Παναγιώτης  25
Τζίτζης Κωνσταντίνος  632
Τζουβέλης Αργύριος  184
Τζουλιάνοι (Κούνος)  63, 422
Τζωρτζάκος Λαμπρινός (Κότρωνας)  748
Τομαράς Ιωάννης (Κυπαρισσία)  250
Τοσίτσας- Δουσίτζας (Αίγυπτος)  435, 6
Τουριλάκος Πιέρος (Νεοχώριο Πασσαβά)  748
Τουρκολέκκας Αντώνιος  178
Τρουπάκη-Μούρτζινου οικ.  89, 463, 608  
Τρουπάκη-Μιχαλέα οικ.
Τρουπάκης-Δημητρέας Παναγιώτης  122
Τρουπάκης-Μιχαλέας Αναστάσακας  61, 388, 398
Τρουπάκης-Μιχαλέας Αντώνιος  63, 235, 667
Τρουπάκης-Μιχαλέας Γουργάρακας  61
Τρουπάκης-Μιχαλέας Τζανέτακας  61, 464
Τρουπάκης-Μούρτζινος Διονύσιος  20, 35, 62, 

77, 86, 8, 102, 139, 157, 8,9, 170, 1, 7, 194, 5, 
6,8, 9, 222, 8, 243, 258,  264, 5, 6, 9, 270, 1, 2, 
3, 4, 283, 5, 331, 2, 3, 340, 1, 4, 5, 6, 8, 358, 9, 
366, 9, 370, 377, 8, 9, 381, 4, 5, 6,7, 8, 390, 1, 
3, 4, 7, 8, 9, 407, 9, 414, 7, 8, 420, 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 439, 440, 1, 2, 3, 5, 451, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
461, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 470, 1, 3, 4, 6, 482, 3, 490, 
504, 6, 7, 527, 543, 6, 8, 550, 4, 6, 7, 8, 9, 566, 
571, 5, 7, 8, 580, 2, 3, 6, 598, 9, 605, 6, 7, 8, 
627, 8, 631, 2, 644, 6, 7, 8,9, 652, 4, 5, 9, 660, 
1, 3, 7, 670, 1, 4, 7, 681, 5, 708, 9, 710, 3, 7, 
720, 734, 6, 740, 752, 8, 760, 7, 8, 771, 2, 3, 4, 
789, 790, 1, 5, 7, 8, 805, 8, 810, 4, 820, 2 

Τρουπάκης -Μούρτζινος Παναγιώτης  23, 35, 51, 2, 
3, 60, 1, 2, 73, 6, 84, 6, 7, 9, 91, 102, 109, 156, 
163, 7, 8, 9, 170, 195, 223, 264, 348, 376, 7, 819 

Τρουπάκης-Μπουκουβαλέας Παναγιώτης  61, 
91, 102, 3, 119, 121, 2, 195, 228, 264, 274, 6,  
388, 398, 599, 608

Τρουπάκης-Μπουκουβαλέας Χριστόδουλος Γε-
ωργ. 265, 440, 461, 2, 557.

Τρουπάκης-Πατριαρχέας βλ. Πατριαρχέας
Τρουπάκης-Πετρέα οικ.  61, 
Τρουπάκης-Πετρέας Δημήτριος  61, 122, 557, 805
Τρουπάκης-Πετρέας Δράκος  61
Τρουπάκης-Πετρέας Χριστόδουλος  61

Τρουπάκης-Τζανετέας Αντώνιος (Αλημπαρού-
της)  61, 662, 717, 734, 6, 740, 2, 

Τρουπάκης Ιωάννης  662, 674
Τσακάκης Ιω. Θεόδωρος  139
Τσάκαλος Ιωάννης (Πάνιτσα)  741
Τσακάλωφ Αθανάσιος  21
Τσακόπουλος Γεώργιος  222
Τσακόπουλος Κωνσταντίνος  104, 6
Τσαμαδός Αναστάσιος  510, 6, 539, 540, 1, 2, 629
Τσαμαδός Δ.  630
Τσαμπούλας-Τζαμπούλας Γιάννος  537  
Τσανάκος Γ. (Σκυφιάνικα)  741
Τσαουσέας-Λογοθέτης (Γαϊτσές)  31
Τσαπραλής Ηλίας (Σκυφιάνικα)  741
Τσελενδέμπεης  346
Τσέλιος Δήμος  537
Church R.(Τσερτς-Τζωρτς Ρικάρδος)  749, 756, 

762, 772, 6, 7, 8,9, 780, 1, 8, 791, 5, 6, 
Τσιγκουράκος-Τζιγκουράκος Τζώρτζης  748
Τσιλιβάκος Γρηγόριος  524
Τσίκλος-Κυριάκου Μιχαήλ  134
Τσιλιβάκος Πιέρος – Τσιλιβοπιερος  703
Τσιλιβής Πέτρος  04
Τσιπουγλαίοι  39
Τσίρμπος Γεώργιος (Σέλιτσα)  682
ΤσόγκαςΓεώργιος  338, 9, 537
Τσολάκης-Τζολάκης Λάζαρος  63  
Τσορώνης Αθανάσιος  534
Τσουπρακάκης Δημήτριος  339 
Τσούχλος Εμμανουήλ  302, 3, 314
Τυπάλδος-Κοζάκης Γεώργιος  109

Υψηλάντης Αλέξανδρος  20, 3, 4, 5, 6, 31, 3, 4, 
46, 48, 51, 2, 60, 69, 70, 83, 3, 140, 210, 818

Υψηλάντης Δημήτριος  12, 13, 80, 102, 109, 132, 
144, 197, 204, 5, 6, 7, 8, 9, 210, 2, 221, 3, 7, 8, 
9, 233, 6, 8, 9, 240, 1, 2, 3, 252, 3, 267, 271, 
292, 6, 9, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 310, 6, 8, 9, 
320, 344, 7, 368, 387, 529, 592, 3, 4, 5, 6, 7,9, 
793, 821

Φαρμακίδης Θεόκλητος  82, 583
Φασσέας Πέτρος  122
Φάσσος Αθανάσιος  104
Φελουριάνοι  131, 2, 403, 6, 751, 2. 762
Φελουριάνοι-Καρακίτσοι 131
Φελούρη-Γεωργιτσόγιαννη οικ. 131
Φελούρη-Γιαννουζάκου οικ. 131 
Φελούρη- Παπαλεκκιάνου οικ.  131
Φελούρη-Πετρακόγιαννη οικ.  131
Φελούρη-Σαλούφα οικ.  131
Φελούρη-Σγουβεάκου οικ.  131
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Φελούρης Καρακίτσος Δημήτριος  63, 411, 2, 3, 
434, 491, 402, 605, 750

Φελούρης-Καρακίτσος Ιωάννης  403
Φελούρης-Καρακίτσος Νικόλαος  94, 772
Φελούρης-Καρακίτσος Σωτήριος  411, 2, 772
Φελούρης-Κρανίδης Θεόδωρος  63
Φελούρης-Κρανίδης Ιωάννης  94, 129, 131, 401, 

410, 692
Φεραίος Ρήγας  27, 69, 70
Φιορέτης Ιωάννης  726
Φλέσσας Δημήτριος  560
Φλέσσας Ηλίας  55, 71, 143, 172, 6, 173
Φλέσσας Νικήτας  54, 69, 143, 165, 172, 7, 183, 

420, 6, 548, 601, 
Φουκέας Δημήτριος  122
Φουριέζος-Φουριεζάκος Γεώργιος  139
Φραγκάκος Ν.  694
Φραγκιάς Φαμέλης  97, 8, 138
Φραγκισκάκης Νικόλαος  524
Φραγκούλης Γαβριήλ βλ. μητρ. Ζαρνάτας
Φραγκούλης Χριστόδουλος (Μεγ. Μαντίνεια)  

570, 645, 
Φραντζεσκάκης Μελέτιος πρωτοσύγκελλος  187
Φραντζισκάκης Μιχαήλ  695  
Φροντιστής Γεώργιος (Μικραμάνη)  661
Φωκάδες-Καβαλιεράκηδες  26
Φωκάς (Κεφαλλονιά)  779
Φωκάς-Καβαλιέρης-Αθανασάκος Δημήτριος  

129, 440, 7, 460, 557, 815
Φωκάς-Καβαλιεράκης Δημήτριος  440, 7, 557
Φωκάς-Κοσονάκος Παναγιώτης  129, 366
Φωτήλας Ασημάκης  32, 40, 243, 320, 369, 397, 

428, 457
Φωτήλας Παναγιώτης  39
Φωτομάρας Χρ. 537

Χαλήλ αγάς ή Romei  485, 533
Χαλκιάς Κωνσταντίνος (Κάμπος)  682
Χαμαιλέων-Χαμολέων Νικόλαος  583, 4
Χαμάκος Αναγνώστης  353, 4
Χαχάμης (Εβραίος Τριπολιτσάς)  232
Χάμιλτον-Άμιλτον   325, 612, 3, 757, 764, 5, 6, 7, 782
Χάου Σάμουελ  115, 516
Χαράκης Ιωάννης (Κάμπος)  568
Χαράκης-Χαρέας Σεραφείμ ιερομόναχος 570
Χαραλάμπης Σωτήριος  32, 35, 9, 40, 142, 7, 172, 

185, 202, 5, 7, 9, 236, 242, 292, 345, 7, 378, 
387 ή 587  

Χαριτάκης Ηλίας  122
Χαριτάκης Ιωάννης (Φλομοχώρι)  235
Χασάν Χαστιώτης  145
Χασαπαίοι  339

Χατζάκος Πολυχρόνης  748
Χατζηαναργύρος Ανάργυρος  629
Χατζηγιώργης Σαράφης βλ. Σαράφης  405
Χατζημανούσης Αλέξης (Αρκαδιά)  459  
Χατζημιχάλης-Νταλιάνης  594, 5, 624, 690
Χατζηπέτρου Χρήστος  231
Χατζής Παναγιώτης  224
Χατζηστεφανής Δημητρίου βλ. Δημητρίου  405, 533
Χατζηχρήστις  318, 491, 510, 1, 7, 520, 1, 3, 5, 6, 

533, 5, 7, 8, 540, 3, 7, 612, 6, 749
Χελιώτης Γεώργιος  212  
Χηνάκος Παύλος  524
Χιονάκης Ιωάννης  231
Χονδρολιάς  97, 8
Χονδρογιανναίοι  39
Χορμόβας Α.  537
Χορμόβας Κώστας  452, 3, 6
Χουρσίτ Μεχμέτ πασάς  27, 8, 9, 38, 39, 130, 164, 

167, 170, 172, 190, 211, 225, 6, 7, 234, 252, 
267, 8, 9, 273, 4, 6, 9, 287

Χρηστέα οικ.  86, 228, 331, 387, 675, 742, 760, 
805, 810

Χρηστέας Νικόλαος  62, 76, 7, 89, 106, 264, 6, 
283, 6, 332, 3, 344, 8, 377, 8, 440, 449, 458, 
491, 546, 554, 6, 7, 9, 605, 632, 649, 654, 9, 
661, 663, 7, 671, 4, 681, 5, 708,  9, 710, 717, 
767, 771, 783, 795, 805, 808

Χρηστέας Πανάγος  62, 628, 726, 734, 740
Χρηστέας Στέφανος  62, 662, 7, 674, 726
Χρηστέας Στυλιάνός  62
Χρηστέας Χριστόδουλος  19, 62
Χρηστίδης Δημήτριος  61, 531
Χριστόπουλος Τζανέτος  121, 3, 4, 374, 550  
Χρυσανθάκης-Κακλαμάνος Παναγιώτης  614, 6
Χρυσανθάκης Κυριτζόπουλος  30, 142
Χρύσανθος Μονεμβασίας βλ. Μητροπολίτες
Χρυσοσπάθη Διαμαντία χήρα Ηλία  796
Χρυσοσπάθης Ηλίας (Κοτρώνι)  22. 63, 71, 167, 

170, 264, 273, 284, 6, 321, 340, 364, 378, 9, 
386, 7. 429, 473, 556, 584, 626, 661, 674, 774, 
7, 781, 8, 795, 6

Χρυσοσπάθης Ιωάννης (Πλάτσα) 804

Ψάλτης Γεώργιος  391
Ψάλτης Γιαννάκης  75, 78 
Ψάλτης Πανάγος  75
Ψαριανός Ζαχαρίας  811
Ψαριανός Κωνσταντίνος  441
Ψαρρός Παναγιώτης  790
Ψευτολάκος Γεώργιος  728, 730
Ψύλλας Γεώργιος  771, 2, 3, 784, 5, 6, 797, 813, 4
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Το καθολικό της μονής της Παναγίας του Χελμού (Γαϊτσές Αβίας).
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Η Πλατυτέρα των Ουρανών στον τύπο της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας
από το καθολικό της μονής της Παναγίας του Χελμού στις Γαϊτσές Αβίας.
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Οι Άγιοι Θεόδωροι Κάμπου από το 1760.

Η εικόνα των Τριών Ιεραρχών από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα
του ναού του Προφήτη Ηλία Γκριντίστι Γαϊτσών.
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Το καλλιτεχνικό ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της μονής Βελανιδιάς είναι ενιαίο και για 
τους δύο ναούς. Φέρει ανάγλυφη τη χρονολογία Απρίλιος 

αψνδ΄ (=1754) και το συνηθιζόμενο: «Το στερέωμα των επί σοι πεποι-
θότων στερέωσον κύριε την εκκλησίαν ην εκτήσω τω τιμίω σου αίματι».

Το καθολικό του δίκλιτου σταυρεπίστεγου Βυζαντινού ναού
της μονής της Βελανιδιάς Μαλεβριανίκων της Αβίας,

που εορτάζει του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
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Ο Άη Γιαννάκης, το εκκλησάκι της Βασίλισσας, που βρίσκεται στον Κάμπο 
της Αβίας, είναι σταυρεπίστεγου ρυθμού και χρονολογείται 

από τα χρόνια του δεσποτάτου του Μυστρά.
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Ανώνυμος Άγιος από το εκκλησάκι της βασίλισσας του Κάμπου Αβίας.
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Ένα κομμάτι από το τείχος στον Προφήτη Ηλία Γκριντίστι Γαϊτσών.
Οι ισοϋψώς λαξευμένες πέτρες άνω και κάτω δηλώνουν πιθανώς 

κτίσματα του 4ου π.Χ. αιώνα

Ένα κομμάτι από το τείχος της Ζαρνάτας με ισοδομικό σύστημα δόμησης.
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