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Π Ρ Ο Λ Ε Γ ΟΜ Ε ΝΑ (1).

"Αν δυνηθώ να απεράσω εις την ψυχήν σας, Κύριοι

ακροαται, την ηδονή, της ψυχής μου, γράφοντας τα προ

λεγόμενά μου εις το βιβλίον του γέρου Κολοκοτρώνη, ελ

πίζω να γλυκοπεράσετε την ώραν σας, και να μην μετα

νοήσετε τιμώντας με σήμερον με την ακρόασίν σας. -

Πηγή αγαλλιάσεως είναι ποιος ο συνθέτης του βιβλίου,

και εις ποίους στοχασμούς δίνει αφορμή το περιεχόμενό

του; Αφου ενόησα τον κόσμον, σεβαστοί ακροαται, δύο

πρόσωπα ανδρών έμειναν διά παντός εικονεισμένα εις την

ενθύμησίν μου, ο στρατηγός Τζουρτζ και ο Θεόδωρος

Κολοκοτρώνης, δοξασμένοι από την τότε γνώμην των

ανθρώπων, ο ένας διά τον φιλελληνισμό του, ο άλλος διά

τον ελληνισμόν του, αύξανε χάριν εις τον ένα ή εύμορφη
-

φυσιογνωμία, η επιμέλεια του ενδύματος, - σε άρπαζε η

αγριάδα του άλλου και το μίλημα, η κεφαλή και των

δύο, τα ξανθά μαλλιά του ενός, τα μαύρα του άλλου ε

στολίζοντο από την Ελληνική περικεφαλαίαν τών αρ
" • ν - Ν. * ν 1 ν Α' e ",

χαιων ητον και οι Cυ 2 πχ νου εις την ανδρικήν τους ηλι

(α) Την 25 Μαρί ου α.εγνώσθησαν εις το αναγνω

στήριον της βιβλιοθήκης της Βουλής. Τυπόνονται δε με

ολίγας προσθαφαιρέσεις. Οι δύο πρόεδροι Γερουσίας και

Βουλής ετίμησαν την ανάγνωσιν με την παρουσία τους,
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κίαν, νεώτερος, ο Τζούρτζ, αγαπημένοι, πιστοί, αγαπούσε

ο Κολοκοτρώνης την φιλογένεια και την προκοπήν του

Τζουρτζ, και ο Τζούρτζι ν δύναμιν του νοός, και την

ευγένεια της καρδίας εις άνδρα λογγίσιον. - Ριμ

μένοι και οι δύο, ώς φαίνεται, εις ένα Νησί Ελ

ληνικό, εις την χαραυγή του "Ελληνικού πολέμου, ώς

προοιμάδια της μετέπειτα αγάπης των Ελλήνων και Ευ

ρωπαίων χάριν του επαινεμένου αγώνος. Ο Τζούρτζ, και

ο Γυίλφορδ, άλλος επίσημος τότε φιλέλληνας, ώμοίαζαν

επίτροποι, που είχαν διαμοιρασθή την επιστασίαν της πε

ριουσίας των ορφανών, ο Τζουρτζ επιμελιούνταν τα άρ

ματα τα Ελληνικά, ο Γυιλφόρδ τα βιβλία τα Ελληνικά,

να ανθίσουν, να δώσουν καρπόν.

Χρόνοι σαράντα σχεδόν από εκείνον τον καιρόν απέ

ρασαν, και τριάντα από τα πρώτα κινήματα του εθνι

κου πολέμου έως σήμερον που δημοσιεύεται το βιβλίον

του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Αρχίζει η διήγησίς του από

τα 1776, παύει εις τά 1836, εξέτη έπειτα το χώμα της

γης εσκέπαζε τον Έλληνα πολεμιστήν εις το κοιμητή

ριο των Αθηνών. Καλή η μοίρα του τάφου του !

Ποία να προταραδιάσωμε χαρμόσυνα αίτια όσα το
νέο βιβλίο περιέχει! w

- Εμπρώτοις είναι βιβλίο συνθεμένο από Έλληνα,

το κείμενό του έργα Ελλήνων, και η φωνή του, φωνή

γνήσια γνήσια, καθαρή της ημέρας μας, όθεν η Ελ

ληνική φυλή θα χαρή,θαρρώ,εις την εμφάνισίν του, ώς χαί

ρεται νεόπανδρο ανδρόγυνο αν τους εγεννήθη πρωτότοκο

βρέφος αγώρι, ομοιάζει κατ' εντέλειαν των γονέων,

γελά το αχείλι του ώς της μητρός του, και όλη του η

φυσιογνωμία εικονίζει τον πατέρα, είναι αίμα από τα φυλ
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λοκάρδιά τους, ομοίως και το νέο βιβλίον είναι γνησιό

τατον της Ελλάδος, δεν έχει αμφίβολα γεννητάτα, και

ώς γέννησις ανθρώπου δεν μοιάζει γραμμένο με μελάνι,

αλλά με αίμα, όσο εχύθη παλικαρίσια διά την ανάστα

σιν της φυλής. - Αν τι ευφραίνει περισσότερο την ψυ

χήν, είναι το θέαμα της ανδρίας εις υπηρεσίαν τιμίου

και οσίου σκοπού, και αν έπειτα από κινδύνους πολλούς,

από θανάτους ανδρών, από ναυμαχίαις, το ποθούμενο

λάμψη με τα στέφανα της νίκης, τότε δεν έχει άκρην

θαυμασμός και χαρά, ο νους μας σμίγει με τον έπαινον

του ανθρώπου την δοξολογίαν του Θεού, διατί ο Θεός εί

ναι ο πιστός σύμμαχος των εναρέτων πράξεων,

Τέτοια είναι η ιστορία του Ελληνικού αγώνος και

το θέμα του νέου βιβλίου. Βέβαια δεν ήτον ανάγκη να

φανή το βιβλίο του γέρου Κολοκοτρώνη δια να ενθυμηθού

με ταϊς δόξας του αγώνος, ώς ο μακαρίτης με το βι

βλίον του να μάς ήρχετο μηνυτής αγνώστων πραγμά

των, αλλά το νέον βιβλίον δίδει αφορμήν να ζωντανεύ

σωμε εις το μνημονικό μας πολλά ευχάριστα του πε

ρασμένου καιρού λησμονιά συχνά μαραίνει τα ενδοξότε

ρα έργα, πότιζε την γάστρα να κοκκινίση το φύλλο της

τριανταφυλλιάς. - Και από τα ευχάριστα του περασμέ

νου καιρού είναι η κίνησις φωτισμένων εθνών και Βασι

λέων προς χάριν των Ελλήνων. Επειτα από κυματι

σμούς διαφόρους, άνεμος αγάπης τέλος εφύσησε βίαιος,

βοηθητικός της Ελληνικής αυτονομίας.

Εις την πρώτη ημέρα των κινδύνων ο Πατριάρχης

της Εκκλησίας θανατωμένος εις Κωνσταντινούπολιν, λι

θοβολισμένος εις τους δρόμους, θαλασσοπεταμένος εντα
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φιάζεται εις Οδησόν από τον θεοσεβή Αυτοκράτορα της

"Ρωσσίας με τιμαϊς Ηγεμόνος, και αγίου. Από 32 έθνη

ήλθαν νέοι φιλοπόλεμοι εις τα χώματα Ρούμελης και

Μωρέως, άλλοι έπεσαν σφάγια της μάχης, άλλους έφα

γε κακοπάθεια και λοιμική, άλλοι ζούν δακτυλοδεικτού

μενοι με σέβας από τους ευεργετημένους (1). "Οπου ήτον

ναοί σοφίας, πανεπιστήμια και εκκλησίαις Χριστιανών

εις Ευρώπην, και Αμερική», ήχολόγησαν οι άμβωνες από

ευχαίς και εγκώμια των νέων Ελλήνων παρθενικά κο

ράσια της Γαλλίας έκέντησαν με τα εύμορφα χέρια τους

ταίς σημαίας των φιλελλήνων πολεμιστών (2) πλούσιοι,

πτωχοί και αλλόθρησκοι επρόσφερναν εις ταις φιλελλη

νικαίς εταιρίαις φόρον βοηθείας κατά δύναμιν εις σωτη

ρίαν της Ελληνικής ελευθερίας. Τέλος, τα βασιλεύματα

του ηλίου ταις 8 Οκτωβρίου ιδαν το ανδραγάθημα των

τριών ναυάρχων όταν έβυθισαν εις τα πελάγη το ακα

ταμάχητον πλειο από Ελληνικήν δύναμιν χιλιάρμενο του

εχθρού, που επρομήνυε μέγαν κίνδυνον εις το προπύρ

γιον της Ελλάδος, την ηρωϊκήν "Υδραν. Αραξε εις το

Πεταλίδι, και ο Γαλλικός στόλος με το στράτευμα του

ευλογημένου Καρόλου δεκάτου, το οποίον εκαθάρισε την

Πελοπόννησο από τον "Αραβα τέλος του τέλους, εις Αν

δριανούπολιν ο νικηφόρος Νικόλαος της Ρουσίας έγραφε

με την λόγχην του το άρθρον, ότι να πραγματοποιηθή η

(1) Ίδε μνημείον των φιλελλήνων εις Ναύπλιον υπό

του αξιοτίμου συνταγματάρχου Τουρέτ.

(2) Η κόρη της Δούκισας της Πλακεντίας, εχάρισε

και 300.000 φρ. από την προίκά της ώς έχω εξ ακοής.
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ελευθερία της επαναστατημένης Ελλάδος, και να παύση

ή κακή θέλησις του Σουλτάνου, και η αναβολαις της Δι

πλωματίας. -

Χαροποιούν αυτά τα ενθυμήματα του τότε καιρού, επειδή

εκείνη η ευεργεσία δεν έχει τίποτε λυπηρό, όταν τιμάει

ίσια ευεργέτη και ευεργετούμενον, και τούτο συμβαίνει

όταν ο ευεργετούμενος αξίζη την γενναιότητα του ευ

εργέτου.

Η αξία και η χάρις του Ελληνικού αγώνος είναι η

δικαιοσύνη του. Διά ποίαν αιτίαν μυριοεπαινούνται ή Θερ

μοπύλαις, και ο Σπαρτιάτης Βασιλέας, και οι σύντρο

φοί του, ειμή ότι εις το στένωμα εκείνο επολεμούσαν διά

τους τάφους των γονέων τους, διά την ελευθερίαν της

πατρίδος, και την δόξαν της φυλής; - Πολεμούν πολε

μούν και δεν νικούνται ποτέ, και η φωνή των αιώνων τους

εμψυχόνει εις το κονταροκτύπημα. - Ο Θεός επάτησε,

πατεί ώς σφραγίδα του την ώραιότητα και την αιωνιότητα

εις τα δίκαια και γενναία έργα των ανθρώπων. Εις τα

1821 θάλασσα και στεριά Ελληνική έγειναν Θερμοπύ

λαις, όθεν εξηγείται, πώς λαοί, και οι πλέον ευαίσθητοι

άνδρες του αιώνος έδειξαν τόσην συμπάθειαν διά τον α

γώνα. Μα την αλήθειαν η στεγνή καρδία, και το ρη

χο πνεύμα του Καστελρί, και του Μετερνιχ δεν είχαν πέ

ρασιν εις εκείνην την τρικυμίαν της αγάπης, όταν ένας

Σατοβριαν έλεγε ότι επιθυμούσε με το αίμα του να γραφθή

η συνθήκη των Ηγεμόνων διά την ελευθερίαν της Ελ

λάδος, και πρώτος από τους πρώτους φίλους του αγώνος

ήτον ο κληρονόμος του Θρόνου, έπειτα και Βασιλέας της

Μπαβαρίας, όχι ότι ο Καστελρί και ο άλλος δεν ώκνευ

σαν το καλό, το ώκνευσαν, αλλά δεν το έματαίωσαν,
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αρχή καλού μεγάλη έγεινε, σώζεται εις τον κόσμον

Βασίλειον Ελληνικόν.

Η συνείδησις των πολλών ξανοίγει προοιμότερα την

αξίαν και το κάλλος των συμβάντων, πριν που η φιλο

σοφία της ιστορίας φέρει τον όψιμον καρπόν της κρί

σεώς της.- Η Ελλάς βαρβαβαρωμένη παντάπασι ανέ

δωσε όλα τα ευγενή της αρχαίας της ανδρικής ηλικίας,

και νεότητός της αισθήματα.

Ο Θεμιστοκλής ερωτώμενος ποίο τραγούδι του αρέσει

καλήτερα, εκείνο απεκρίθη που εγκωμιάζει την αρετήν του

και η νέα Ελλάς ώρέχθη να ακούση το τραγούδι της,

και δεν ηύρε θέμα αρμοδιώτερο ψαλμού ειμή να ξεχμα

λωτίση από τον ζυγόν τους ναούς της πίστεως των Χρι

στιανών, και να θεμελιώση δεδοξασμένην ελευθερίαν. "Α-

κρος της έπαινος είναι ότι δεν έσυρε το σπαθί από το θη

κάρι μόνον ώς Ελλάς, αλλά και ως Ευρώπη, επειδή όλα

τα κεφάλαια δοκιμασμένης αρετής της Ευρώπης, η οποία

διά την ενέργειαν των κατοίκων της πρωτεύει εις τα

άλλα μέρη του κόσμου, είχαν κάμει αρχήν να ζωογο

νούν και τα στήθη των νέων Ελλήνων, πόθος επιστήμης,

ισονομία, απέχθεια δεισιδαιμονίας και το φιλοπόλεμο και

σέβας προς την σοφήν αρχαιότητα Ελλήνων, και Ρωμαίων.

Νίκη "Ελλήνων, νίκη Ευρώπης ή πολιτισμού. - Η Ελ

ληνική επανάστασις κρατιέται από μίαν άλυσσoν ιστορι

κήν πολλά μεγάλην, και συγγενεύει με το πνεύμα της

Ευρώπης περισσότερο παρ' ότι φαίνεται. Δεν είναι προ

αιώνων ο πόλεμος της Ευρώπης εναντίον Ασίας και Α

φρικής; Δεν βλέπομεν την ανθρωπότητα διαμοιρασμένην

εις δύο ακοίμητα στρατεύματα, εις το ένα στρατόπεδο

"Ελληνες Ρωμαίοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Αγγλοι, Ισπανοί,
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"Ρώσσοι, εις το άλλο Πέρσαι, Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Καρ

χηδόνιοι, Αραβες, Οθωμανοί;

"Ο Ευρυβιάδης, και ο Θεμιστοκλής, ο Αλέξανδρος της

Μακεδονίας, οι Σκιπίωνες της Ρώμης, ο Γοδοφρέδος

ελευθερωτής των Ιεροσολύμων, ο Κάρολος Μαρτέλος, που

ενίκησε μελίσσι Αράβων εις ταις πεδιάδας της Γαλλίας,

ο Πέτρος της."Ρουσσίας μέγας μεταξύ των θνητών αν

θρώπων, και των σκηπτρούχων ηγεμόνων, ο Ιωάννης

της Αουστρίας αρχιναύαρχος εις την ναυμαχίαν του κόρ

φου, ο νησιώτης Μιαούλης, ο Ρουμελιώτης Μπότζαρης,

ο Πελοποννήσιος Κολοκοτρώνης, ο στρατάρχης φονευμέ

νος εις τον Πειραιά, είναι Ναύαρχοι και στρατηγοί μιάς

πατρίδος, μιάς σημαίας, και μιάς πίστεως ακόμη, όσοι

από αυτούς ευλογούνται από την ιστορίαν, και ώς στρα

τιώτες του Χριστού.

Έχω ακούσει από τους γέροντας, ποιος, και πόσος ο

σεισμός της Ελληνικής ψυχής εις την εκστρατείαν του

Ναπολέοντος εις Αίγυπτον. Τότε ένας Διάκος Ζακύνθιος

ο Μαρτελάος εστιχούργησε τον εύμορφο Παιάνα.

"Οθεν είσθε των Ελλήνων

Κόκκαλα εσκορπισμένα

Στην φωνήν της σάλπιγγός μου

Τώρα λάβετε πνοήν.

Διατί να αναστηθούν ή ψυχαίς των αποθαμένων "Ελ

λήνων , διατί να τρέξουν τόσοι Έλληνες, ώς είναι γνω

στον, και να γραφθούν εις ταίς σημαίας του Ναπολέον

τος συστρατιώται του ; Διατί; Επειδή ήτον πόλεμος συγ

γενικός. Η Ελληνική ψυχή εννόησε διά πολλούς λόγους



η'

τον εαυτόν της να λαχταρίζη μέσα εις εκείνην την εκ

στρατείαν ο Αγησίλαος δεν εκστράτευσε με τα στρατεύ

ματα της Σπάρτης εις την Αίγυπτον; Η Αλεξάνδρεια

δεν εθεμελιώθη από τον αθάνατον αρχιστράτηγον των

Ελλήνων, και εφύλαξε πίστιν εις το όνομά του; Έπνεε

ελληνισμόν το κίνημα του Γάλλου στρατάρχου εις την

Αίγυπτον, και θα ευχαριστηθήτε αν σάς ενθυμίσω την

φήμην που σώζεται εις το Νησί της Κόρσικας, ότι οι

Καλημέριδες κρατιούνται από γένος Ελληνικό, από τα

Βάτικα της Μάνης.

"Ετυχα εις Παρισίους την ημέρα του έτους όταν ώς εις

πανήγυριν επιστήμης σμίγουν μαζή η Ακαδημίαις της

Γαλλίας (το institut de France), και διαβάζουν λόγους

οι πεπαιδευμένοι, ήκούσθη φωνή ότι ο Joufrois επίσημο

μέλος των ακαδημιών μέλλει να ιστορίση την Ελληνικήν

επανάστασιν, - συρροή κόσμου πολλή. "Οταν ο σοφός δι

δάσκαλος διηγούμενος, ανέφερε την συνδρομή των επτανη

σίων εις τον πόλεμον της "Ελλάδος και επαινώντας αιτιολο

γούσε, ότι οι επτανήσιοι είναι "Ελληνες, τα μέλη εβοηθούσαν

το όλο, ότι ενοούσαν και ετιμούσαν την συγγένειά τους

με την Ελλάδα, τάχα Κύριοι ακροαται, το ίδιο νόημα

ή επιχείρημα δεν ξαπλώνει την αλήθειάν του και εις άλλους

λαούς; Στενή συγγένεια αίματος,ή πνεύματος,δεν δένει τους

νέους Έλληνας με τους λαούς της Ευρώπης; Δεν είναι

η Ευρώπη μεστη από Ελληνικήν σοφίαν, "Ο χριστιανι

σμός φωτίζει τα έθνη της, αλλ' η φιλοσοφία των προγό

νων προετοίμασε το πνεύμά τους να την δεχθούν. "Αγιοι

πατέρες, τέκνα Ελλάδος εμαρτύρησαν την πίστιν εις τα

χώματά της συρόμενοι εις ταις φυλακαίς, εις τα δόντια των

θηρίων, αποκεφαλιζόμενοι από τον δήμιον. Τα παραθαλάσ–
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σια του μεσογείου δεν κατοικήθησαν παλαιόθεν από αποικί

αις Ελλήνων; Πνεύμα αχαριστίας, άρνησις αίματος ήτον,

το πνεύμα της πολιτικής εκείνης, το οποίον επολέμησε και έ

βλαψε τον αγώνα μας εις τα προοίμιά του,και επρομελετούσε

την καταστροφή μας,και έβαλε έπειτα φραγμούς εις πλατύ

τερα σύνορα κράτους Ελληνικού. Μή γένοιτο, κανείς από ή,

μάς να ήναι γνώμης ότι επειδή η αρχαία Ελλάς έγραψε την

"Ιλιάδα,εςόλισε με πολύτιμαις ζωγραφιαίς την ποικίλη ςοά

των Αθηνών, αρίστευσε εις την Σαλαμίνα ή έχυσε φώς πολι,

τισμού εις τα εσπέρια έθνη, πρέπει σήμερον, οι λαοί της

υρώπης να μάς κυτάζουν εις τα μάτια, τι θέλομεν. -

"Η λάμψις των προγόνων θεατρίζει την ασχημιά των τέ

κνων, αν οι μεταγενέστεροι είναι ανόμιοι των επαινε

μένων αρχαίων, ή κοιμώμενοι εις τας προπατορικαίς δά

φναις ταις άφησαν να μαραθούν και να τριφθούν, αν μίσος,

φθόνος, δεισιδαιμονία, ανανδρία, εμφύλιοι πόλεμοι εξώρι

σαν ελευθερίαν, και αρετήν μη γένοιτο να τιμούνται όσοι

ατιμούν τους γεννήτορας. Αλλ' εις τά 1821, σαν σήμε

ρα την εορτήν του Ευαγγελισμού, η Ελληνική γενεά ε

τόλμησε κίνημα δίκαιο, ιερό, πυκνό κινδύνων, όθεν με

γαλόψυχο, και του οποίου η δόξα θα σώζεται έως την

συντέλειαν των αιώνων. -

Ποίος, Κύριοι, ήτον ακροατής της ιστορικής διηγήσεως

του Ζουφροά Joufroi, ένας τον οποίον επαινούν όχι εγώ

αλλά τα έργα του, πάς άνθρωπος είναι αξιούμνητος, όταν

η προσπάθειά του αποβλέπει εις την καλλιέργεια της

φυλής του. Ο μέγας Βεζύρης "Ρεσιδ-πασάς, τότε πρέ

σβυς εις την Αυλήν της Γαλλίας ήτον ο ακροατής με α

τάραχην όψιν, του ιστορικού Ζουφροά ! Πώς τον ενοούσες

προσεκτικόν εις τα τραγικά συμβάντα της πρώτης χρονιάς,



και όταν ο ιστοριογράφος ελεεινολογόντας εδικαιολογούσε

την σφαγήν της Τριπολιτζάς με ταις παλαιαϊς και νέαις

αδικίας των κρατούντων, πόση σοφία πολιτική εθησαύ

ριζε ο επίσημος άνδρας ! Ο καιρός θα δείξη πόσον εστάθη

ευεργετική η Ελληνική επανάστασις εις την Οθωμανικήν

φυλήν, θα έλθη ώρα και ημέρα, που τα εγκόνια του Το

πάλ πασά, και του Κιουτάγια θα έρχονται ώς εις προσκυ

νητάρι εις τους τάφους του Διάκου, του Καραϊσκάκη, του

Νικηταρά, του Λυκούργου Λογοθέτου, του Τσαμαδού, του

Βρεσθένης, του Γερμανού, όχι δεν είναι πλέον τα άγια

λείψανα μόνον εις το "Αγιορος, εις τα Ιεροσόλυμα, εις

την Ρώμην εις την Κωνσταντινούπολιν, αλλά είναι και

εις τα κοιμητήρια των Αθηνών, εις τα περίγυρα του Με

σολογγίου, τα απαντούμε εις τους δρόμους, μάς ομιλούν,

και τους ομιλούμεν.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ώς ιστορικός καταγράφε

ται με τους πολλούς όσοι ιστόρισαν πολέμους Ασίας και

Ευρώπης, αλλ' ώς Έλληνας έρχεται μου φαίνεται τρίτος

"Ομήρου και Ηροδότου, ομοιάζουν οι τρείς, ώς τρείς α

κτίνες ενός κέντρου φωτεινού, έχουν οι τρείς πατρίδα την

Ελλάδα, θέμα, πόλεμον Ευρώπης εναντίον Ασίας, ομιλούν

την Ελληνικήν φωνήν, καθένας την φωνήν του αιωνός του,

καίονται από το πνεύμά του, η φωνή τους είναι ψωμο

μένη ώς να ελέγαμε από την φωνήν προγενεστέρου και

ρού, όχι είδωλον της φαντασίας τους, ομοιάζει ένας του

άλλου και εις την πλοκή και εις την άλυσον της ιδέας και

την παράστασιν των ιστορημένων πραγμάτων. Εις τον

πεζόν λόγον του Ηροδότου σημαίνει η λύρα του

"Ομήρου, ακούς το Μήνιν άειδε Θεά, ώς εις την

διήγησιν του Κολοκοτρώνη όταν επέτυχα γνήσια
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γνήσια να την αρπάξω από τα χείλη του, ακούς το

τρία πουλάκια κάθονται, κατώτερος ο Κολοκοτρώνης από

τους δύο προγενεστέρους του εις την τέχνην, όσον το

τρία πουλάκια κατώτερο από το Μήνιν άειδε Θεά, αλλ'

ανώτερος πάλι, επειδή όσα έπραξε αυτός και οι συνόμοιοί

του διηγείται, - πριν τα γράψη με το κοντήλι τα εχά

ραξε με το σπαθί του καύχημα που δεν έχουν οι άλλοι

δύο. - Ομοιάζει τό όντι ώς ο Αγαμέμνονας, ο Οδυ

σέας, ή ο Διομήδης να ήθελε γράψουν το στρατιωτικόν

τους ημερολόγιον, και να εσώζετο, αν κατά τύχην δεν

σώζεται και αυτό εις το πολύτιμον χαρτοφυλάκιον του

Σιμωνίδου.

Είχα προοιμιάσει, Κύριοι, προλέγοντάς σας ότι τα απο

μνημονεύματα του στρατηγού Κολοκοτρώνη δίδουν αφορ

μην ηδονής και δεν ψεύδομαι πιστεύω, αλλά και μεγά

λην ώφέλειαν δίδουν και ωφέλειαν της ώρας, και αν δεν

σάς κακοευχαρίστησα έως τώρα παρακαλώ, κρατείτε ακό

μη διά ολίγον την κλωστήν της ομιλίας να ιδούμεν

αν και εις τούτο αληθεύσω.

Το παράπονο είναι εις τα χείλη μας, ότι δεν πάμε καλά,

ότι είμεθα δυστυχείς, όχι τάχα δυστυχής πάς ένας, επειδή

πρόσωπα, πολίτες ολίγοι ίσως είναι, ήμπορεί να ήναι ευτυ

χισμένοι εις ένα τόπον, και η γη της πατρίδος να βραδιάζε

ται εις το σκοτάδι της ασημασίας ή του απολυτισμού,

το παράπονό μας ελεεινολογεί την κατάστασιν της νέας

μας κοινωνίας. Ο ναύτης του Βασιλείου της Ελλάδος

και ο έμπορος βλέπουν με σταυρωμένα χέρια αλλοεθνή

πλοία να ναυλόνωνται, να ταξειδεύουν, και τα δικά μας δε

μένα εις το παλαμάρι τους εις Κωνσταντινούπολιν, Υδραν,

Σπέτζαις, Τριέστι, Οδησσον και Γαλάτζι. Ο οδοιπόρος
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της ελευθερωμένης Ελλάδος κινδυνεύει επιστρέφοντας εις

τα σπήτια του να μην έχη χέρι να χαύδεύση τα τέκνα

του, την ποθητή του συμβιαν, του το πήραν οι λησται

εις τον δρόμον, η ληστεία φωλεύει εις τα εντόσθια της

γης μας, αν σάς λέγω ψεύματα ερωτήσατε δύο φιλαλή

θεις άνδρας, τον Κύριον Σπανιολάκη και Κύριον Θεοχά

ρη, που ίδαν μύταις και αυτιά κομμένα, και ως εκ θαύ

ματος εγλύτωσαν τα εδικά τους από τα χέρια του Κα

βουρίνου, όταν επήγαν οι δύο να ξεθάψουν τους θησαυ

ρους της Αράπισας. - Παραπονείται ο νομικός ότι δεν

νομοθετούνται νόμοι καλοί, ή ότι οι καλοί δεν εκτελούνται,

παραπονείται ο κτηματίας, ότι τα κτήματά του δεν έχουν

αξίαν, τα κτήματα της Ελλάδος εις το ηλιοστάλακτο

τούτο κλίμα, γέλειο γλυκύ της φύσεως, κλαίουν οι γο
ν γ' ν

νείς ότι τα τέκνα τους δεν κρατούν συρμην σταθεράν τιμής,
1

και κοντολογής εδύνoμουν να αραδιάσω όλαις ταις τάξαις

των Ελλήνων και πάσαν ηλικίαν, καθεμιά να μαρτυρήση

τους πόνους της. Στεκόμεθα με μάτια κλαϊμένα, θεαται

περίλυποι της εσωτερικής αδυναμίας μας, και εξωτερικής

ανυποληψίας, και η χαρά δεν ζωογονεί πλέον τα στήθη μας.

- Πολλών έπηξε το αίμα εις την καρδίαν ώς εις αιφνήδιον

τρόμον, πέρυσι λέγω, όταν Ναύαρχος φιλικής δυνάμεως εβ

γαίνοντας το εσπέρας από το βασιλικό συμπόσιον, το πρωί

άναφτε ταις μίκαις εις τα κανόνια του. Εις κανένα των

"Ελλήνων ας μην ήναι σκοτεινό ότι αν δυσαρεστήσωμε ποτέ

με το άδικό μας κράτος από τα μεγάλα, χανόμεθα αν

θέλη να μάς πολεμήση, και αν πάλαι το δίκαιον έχωμεν

ημεις (πλην ασυνόδευτοι, έρημοι από σύνεσιν πολιτικήν),

και η μεγάλη δύναμις θελήση να μεταχειρισθή βίαν, να
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καταπατήση τους ομολογουμένους νόμους του πολιτισμού,

η δικαιοσύνη θα φωνάξη, θα θρηνήση εις τα δεινά μας,

αλλά θα μας φέρει τόσην βοήθειαν, όσην φέρει μάνα χε

λιδονιών όταν συντρίβει την φωλεάν της άσπλαγχνο χέρι

αναισθήτων παιδιών, θρηνολογεί, πoνει, οργίζεται, αλλά

δεν σώζει τα τέκνα της.

Έμπειροι από τα παθήματά μας γνωρίζομεν και τα

αίτια των κακών, η λύπη διδάσκαλος, αδυνάτισε φόβος

Θεού, έλειψε έρως πατρίδος, με την φυγή των δύο στοι

χείων λείπει και η συνοδία τους, η καλή ομόνοια, το φι

λότιμο, αλήθεια και μεγαλείο.
αν Α , Α. Υ ν ν Α' " σ 2" "-

Ο,τι συμβαίνει εις τον φυσικόν κόσμον, όταν ο ίσκιος της

σελήνης αυγή ή μεσημέρι, πλακόνει, τον "Ηλιον πέφτουν

πυκναίς σταλαγματιαίς δροσιάς, νυχτόνε, ομοίως, εις κοι

νωνίαν αμαρτωλήν, ομοιάζει ότι ο ζωοδότης του πνεύ

ματος κατεβαζει σκεπήν εις το πρόσωπόν του, χάνομεν

την είδησιν δικαιοσύνης και αρετής, μελανιάζει ο κόσμος

των ψυχών,

Αν τα παράπονά μας έχουν αλήθειαν, θεραπείαν θα

"-

εύρούμεν εις το βιβλίον του γέρου στρατηγού, επειδή οι
» - "- σ' ν 1 Χ. Ν. ν & "

γέροντες θα ενθυμηθούν, και η νέα γενεά θα ιδεί ώς εις

καθρέφτην τα ιερά έργα του αγώνος, και αγκαλά δεν λεί
ρέφτη ερα εργα του αγωνος, γκαλα οεν λει

πουν και μαυράδια από τον καθρέφτη", πλησίον όμως ει

τους μαύρους ίσκιους φεγγοβολεί και κάλλος αδιήγητο θεο

σεβείας και πατριωτισμού, και ποίος δύναται να αρνηθή

να μην στέρξη την δύναμιν των ιστορημένων πραγμάτων

εις τας φρένας και εις την καρδίαν νοήμονος αναγνώστου,
- - «ν Χ. » ..." ζ -

Δεν γράφει ο Αθηναίος Ξενοφών, ότι αφού οι νέοι της
- - «υ. * "

Ελλάδος άρχισαν να διαβάζουν τα ποιήματα του Ομή
' "

ρου, εμεγαλύνετο το φρόνημά τους, το ύψος του φρονή,
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ματος μετέδωσαν εις τα έργα, και μετ' ολίγον οι νέοι

εκείνοι εδοξάζοντο ώς πρώτοι αστέρες της φυλής; Και

ο Σαλλούστιος, επαινεμένος ιστορικός Ρωμαίος, σημειόνει,

ότι ήκουσε από τους περιφημοτέρους συμπατριώτας του

να λέγουν ότι εις την νεότητά τους θαυμάζοντας τα πρό

σωπα των προγόνων εις ζωγραφιαίς ή αγάλματα, εκαί

οντο από επιθυμίαν να τους ομοιάσουν εις τα έργα, όχι

λέγει ο ιστορικός, ότι τα χρώματα ή το μάρμαρο να ε

χάριζαν τόσην μεγαλοψυχίαν, αλλ' η ανάμνησις των κα

τορθωμάτων, και δεν καταλάγιαζε η φλόγα τους, αν δεν

ισοδυναμούσαν με ανδραγαθήματα τον ιρωϊσμόν των προ

γόνων. - Αν τόσο καίει το μάρμαρο, τι θα κάμει ο

λόγος; - Και η νέαις της Σπάρτης όταν έμελλον να γεν

νήσουν υποχρεώγρντο να βλέπουν συχνά εις τους ναούς,

ή εις ταις πλατείας της πόλεως αγάλματα Θεού, ή Θεάς,

ώστε να μεταδώσουν εις ταίς νέας ψυχαίς θείον κάλλος

σώματος και αρετής, και η πρόνοια του νόμου δεν ελα

θεύθη. - Εγώ λέγει ο Ξενοφών αφού κατενόησα τα

επιτηδεύματα των Σπαρτιατών ουκ έτι εθαύμαζον, δεν

δυσκολεύομουν δηλαδή πλέον να εννοήσω, πώς μικρά πόλις

η Σπάρτη εφάνη δυνατωτάτη και ονομαστοτάτη εις την Ελ

λάδα - « Λυκούργον τον θέντα αυτοίς τους νόμους, οίς

πειθόμενοι ηυδαιμόνησαν, τούτον και θαυμάζω, και εις

τα έσχατα μάλα σοφόν ηγούμαι ».

Δεν είναι δίκαιον Κύριοι ακροαται, δεν το θέλω, να πει

σθήτε μόνον εις τα λόγια μου, ώς προς την δύναμιν και

την αξία του βιβλίου του ιστοριογράφου στρατηγού, όθεν

θα ανθολογήσω ολίγα τινά από το διήγημά του, και αν

βεβαιωθήτε ότι πνέουν από ένθεον έρωτα πίστεως, και

πατρίδος και κερδήσω την ψήφόν σας, θα φανή πλειά φώς
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φανερά ότι το νέον βιβλίον, είναι βιβλίον εθνικόν πολύτιμον,

θησαυρός άτρυγος,-διατι ομογενείς ακροαται εις τά 1821

εθεμελιώθη διά παντός το δίκαιον το Ελληνικόν και η

αλήθεια της πατρίδος, - ώς εις συνέλευσιν πανελλήνιον

έσμιξαν όλαις ή γνώμας της φυλής, και είπαν, ότι ευτυ

χία είναι η ελευθερία, και ελευθερία η μεγαλοψυχία, και

οι πλέον φιλοκίνδυνοι τών Ελλήνων εχύθηκαν εις τους πο

λέμους, δεν εφάνη αντιπολίτευσις, δεν ελάλησε μειοψηφία,

μία διαφωνία ήτον, και εδιαφωνούσαν επίσημοι άνδρες του

γένους ώς προς το αρμόδιον, ή το μη αρμόδιον της ώ

ρας του στρατιωτικού κινήματος, πολλοί και εφρονούσαν

ότι το έθνος θα αποκτούσε την ελευθερίαν του βραδύτερα,

πλην ασφαλέστερα με τα γράμματα, και με την επιστή

μην αλλά με μιάς άστραψε το τουφέκι, εβρόντησε το μο

λύβι, συγχωνεύθηκαν ή γνώμας, έσβυσε ή διαφωνία, και ε

κείνοι οι ίδιοι που επροτιμούσαν το ασφαλές βραδύτερο,

δεν εδειλίασαν εις τους κινδύνους και υπέφεραν με το κορμί,

και με την στέρησιν των αγαθών τα γνωστά δεινά των

συμβάντων (1).

Από το ανθολόγι μου, μην παραξενευθή κανένας τών

ακροατών μου, αν ακούση, ή φανη ότι ο Θεόδωρος Κολο

κοτρώνης ομιλεί ώς εκείνος μόνος του εις το πρόσωπό του,

εις το όνομά του, πάρετε το πνεύμα της ημέρας, οι και

ροί το είχαν φέρει, που ο ένας εσυλλογίζετο ώς οι πολ

λοι, η ιστορία του ενός ήτον ιστορία του έθνους, και του

έθνους η ιστορία βιογραφία του καθενός. "Αρμονία στο

χασμού, πόθου, ελπίδων εκυβέρναε την Ελλάδα, ώς ρόίδι

κατάμεστο εις το κλαδί του είχε ανοίξει τότε η Ελλη

νική καρδία.

(1) Ο Κυβερνήτης, και ο Πατριάρχης,
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Εις την σελίδα 15 του βιβλίου θα διαβάσετε τα μεστά

από χάριν πίστεως και πατρίδος ανδρός Ελληνος λόγια (1).

Επήγα εις την Ζάκυνθον εις τά 1805 τον Αύγουστο,

ομιλώ με τον Αρχηγόν των Ρωσσικών στρατευμάτων,

και με λέγει ότι ο Αυτοκράτωρ τον διέταξε να παραδε

χθή εις την δούλευσιν όσους θέλουν να έμβουν και να υ

πάγουν να κτυπήσουν τον Ναπολέοντα. Του αποκρίνομαι,

όσον διά το μέρος μου δεν εμβαίνω εις την δούλευσιν. Τί

εχω να κάμω με τον Ναπολέοντα ; Αν θέλετε όμως στρα

τιώτας διά να ελευθερώσωμεν την πατρίδα μας σε υπό

σχομαι και 5 και 10 χιλιάδας στρατιώτας μία φορά ε.

βαπτίσθημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μίαν με το αίμα

διά την ελευθερία της πατρίδος μας.

Και όταν την 1 Απριλίου του 1821 ετζακίσθη το

στράτευμα το Ελληνικό από τους Τούρκους ανέγνωσε

το θεοσεβές ανδρός χιστιανού.

Ο Αναγνωσταράς, Μπεϊζαντές, Μπούρρας πάνε ς το

Λεοντάρι έμεινα μόνος μου με το άλογό μου εις το

Χρυσοβίτζι, γυρίζει ο Φλέσσας και λέγει ενός παιδιού :

μείνε μαζύ του, μην τον φάνε τίποτες λύκοι. "Εκατζα

έως πού εσκαπέτησαν με τα μπαϊράκια τους, απε εκα

τέβηκα κάτου ήτον μία εκκλησιά εις τον δρόμον, (ή

Παναγιά ς το Χρυσοβίτζι), και το καθησιό μου ήτον
ν

όπου έκλεγα την Ελλάδα: Παναγιά μου βοήθησε και

τούτη την φορά τους Έλληνας διά να εμψυχωθούν ! και

επήρα έναν δρόμο κατά την Πιάνα.

(1) Εις τα ακόλουθα τεμάχια παρήλλαξα φράσεις τινάς

χάριν των ακροατών μή συνειθισμένων εισέτι εις το ύ

φος του Κολοκοτρώνη,
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Ακούσετε τώρα πώς τελειώνει η διήγησίς του της νίκης

των Ελλήνων εις το Βαλτέτζι,όπου επολέμησαν τόσο ανδρι

ωμένα οι Καπιτανέοι του Μορέως, και της Μάνης. σελ. 70.

23 ώραις εβάσταξε ο πόλεμος.

Εκείνη την ημέρα ήτον Παρασκευή και έβαλα λόγον,

ότι πρέπει να νηστεύσωμεν όλοι διά δοξολογίαν εκεί

νης της ημέρας, και να δοζάζεται αιώνας αιώνων έως

ου στέκει το έθνος, διατί ήτον η ελευθερία της Πατρίδος.

Μάθετε τα εισόδιά του εις την Τριπολιτζά. σελ. 82, 83.

Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτη

σε γη.... Το ασκέρι όπου ήτον μέσα το Ελληνικό έκοβε και

εσκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά

και άνδρες 32,000, μία ώρα ολόγυρα της Τριπολι

τζάς. "Ενας Υδραίος έσφαξε 90. Έλληνες εσκοτώθηκαν

100. Έτζι επηρε τέλος. Τελάλη να παύση ο σφαγμός.

"Οταν εμβήκα εις την Τριπολιτζά με έδειξαν εις το

παζάρι τον Πλάτανο όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας,

ανεστέναξα και είπα: άϊτε, πόσοι από το σόγι μου και

από το έθνος μου εκρεμάσθηκαν εκεί, και διέταξα και

τον έκοψαν επαρηγορήθηκα και διά τον σκοτομόν των

Τουρκών. Ως άνθρωπος ελεεινολογούσα την σφαγήν.

Εις το φύλλον του βιβλίου 170-171 θα διαβάσετε

πως διηγείται ο φιλόπατρις ιστορικός την είδησιν του Με

σολογγιού. -

Την ημέραν των Βαίων έκαμαν γιουρούσι στο Μισο

λόγγι οι ήρωες του Μισολογγιού, σε τόσαις χιλιάδας

ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, καβαλαριά εγλύτω

σαν 2000, και το γυναικόπαιδο έγεινε θύμα μάς ήλ

θε είδησις, μεγάλη Τετράδη, εις το λειδινό, που είχε παύ

σει η συνέλευσις, και είμεθα εις κάτι ίσκιους, μάς ήλθε
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είδησις ότι το Μεσολόγγι εχάθη: έτζι εβάλαμεν τα μαύ

ρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κα

νένας, αλλ' εμέτραε καθένας με τον νούν του τον αφα

νισμόν μας βλέποντας εγώ την σιωπήν εσηκώθηκα εις το

πόδι, και τους ώμίλησα λόγια διά να εμψυχωθούν τους

είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως, και θα μείνη

αιώνας αιώνων η ανδρία εάν βάλωμεν τα μαύρα και

οκνεύσωμεν, θα πάρωμεν το ανάθεμα και θα πάρωμεν το

αμάρτημα των αδυνάτων όλων. Με απεκρίθηκαν τι να κά

μωμεν τώρα, Κολοκοτρώνη; Τί να κάμωμεν τους λέγω ;

Την αυγήν να κάμωμεν συνέλευσι, να αποφασίσωμεν Κυ

βέρνησιν πέντε, έξη, οκτώ άτομα διά νά μάς κυβερνήσουν,

και να διαλέξωμεν και άτομα να αποφασίσουν να αντα

ποκρίνωνται με τα εξωτερικά, που τότε ήτο περασμένος και

ο μινίστρος Κάνιγγ εις την Κωνσταντινούπολιν η επιτροπή

της συνελεύσεως δια τα εξωτερικά να δίδη λόγον εις την

Κυβέρνησιν, και εις τον λαόν, και ημείς οι άλλοι, να σκορ

πίσωμεν εις ταις επαρχίας και να πιάσωμεν γενικώς τα

άρματα, ώς τα πρωτοπιάσαμεν εις την Επανάστασιν. Και

έτζι την αυγήν την μεγάλην πέμπτην έσυνεδριάσαμεν και

αποφασίσαμεν ένδεκα μέλη, Επιτροπήν Κυβερνήσεως, και

πρόεδρο τον Ζαίμην, Π. Μαυρομιχάλην, Αναγνώστη Δε

λιγιάνην, Γεώργιον Σισίνην, Αν. Χ. Αναργύρου, Δ. Τσα

μαδόν, Σ. Τρικούπην, Α. Μοναρχίδη, και Π. Δημητρακό

πουλον, Ανδρέαν Ισκον και Ιωάννη Βλάχον η διάρκεια

της Επιτροπής, έως εις την 1 7βρίου 1826, και τότε, αν

γλυτώσωμεν συναζόμεθα και τελειώνομεν την συνέλευσιν.

Αξιο μνημείου της εποχής εκείνης του αγώνος εί

ναι και εις το φύλλο 207 η απάντησις του λαού της

Μεσσηνίας εις τον Ιμπραίμη, ο οποίος έστειλε στράτευ
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μα να βάλλουν φωτιά και τζεκούρι εις τα δένδρα αν ο

λαός δεν προσκυνήση. Η ζωή σου έλεγε εις τον Κε

χαγιά του θα μου πληρώσει την ζωήν οποιουδήποτε στρα

τιώτου μου φονευθή, διότι δεν σε στέλνω να πολεμήσης,

αλλά να καύσης. Ιδού η απάντησις τών Μεσσηνίων εις

την προσταγήν του Ιμπραίμη να προσκυνήσουν.

"Οτι αυτό οπού μάς φοβερίζεις, να μάς κόψης και κά

ψης τα καρποφόρα δένδρα μας δεν είναι της πολεμικής έρ

γον διατι τα άψυχα δένδρα δεν εναντιόνονται εις κανένα

μόνον οι άνθρωποι όπου εναντιόνονται έχουνε στρατεύματα

και σκλαβόνεις και έτσι είναι το δίκαιον του πολέμου,

με τους ανθρώπους και όχι με τα άψυχα δένδρα, όχι τα

κλαριά να μάς κόψης, όχι τα δένδρα, όχι τα σπήτια που

μάς έκαψες, μόνον πέτρα απάνω στην πέτρα να μην μείνη,

ημείς δεν προσκυνούμε τι τα δένδρα μας αν τα κόψης και

τα κάψης, την γήν δεν θέλει την σηκώσεις, και η ίδια η γης

που τα έθρεψε, αυτή η ίδια γης μένει δική μας και τα μα

τακάνει. Μόνον ένας Έλληνας να μείνη πάντα θα πολε

μούμε και μην ελπίζης πώς την γην μας θα την κάμης

δική σου βγάλτο από το νου σου. Λαβαίνοντας την από

φασιν ο Κεχαγιάς της ευθύς έβαλε το έργον του, φωτιά

και τσεκούρι. Και ημείς το κεντήσαμε το στράτευμά του

εις πόλεμο, και αυτοί δεν εκινιόνταν εις πόλεμον, μόνε το

έργον τους.

Αξιοσημείωτη είναι εις το φύλλον 190 η απάντησις

του στρατηγού εις τον αντιναύαρχον Αγγλον Αμιλτον, άν

δρα φιλέλληνα.

Μιαν φοράν όταν επήραμεν το Ναύπλιον ήλθεν ο Α

μιλτον να με ιδή μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να

ζητήσουν συμβιβασμόν, και η Αγγλία να μεσιτεύση εγώ
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του αποκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή

θάνατος εμείς Καπετάν Αμιλτον ποτε συμβιβασμόν δεν

εκάμαμεν με τους Τούρκους άλλους έκοψε, άλλους ετ

σκλάβωσε με το σπαθί, και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσα

μεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά ο βασιλέας μας εσκο

τώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε η φρουρά του είχε παν

τoνεινον πόλεμο με τους Τούρκους, και δύο φρούρια ήτον

πάντοτε ανυπότακτα - με είπε, ποία είναι η βασιλική

φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια; - η φρουρά του Βα:

σιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια, η

Μάνη και το Σούλι και τα βουνά έτζι δεν με ώμίλησε

πλέον.

Ας ταιριάσωμεν τέλος εις το ανθολόγι μας φύλλον 188,

και 189 το διηγηματικόν της εκλογής του μακαρίτου

Νικολάου Ρενιέρη ως προέδρου του Βουλευτικού, όταν

έμελλε να διαλυθή η συνέλευσις της Τροιζήνος.

Εσυνάχθημεν την άλλην ημέραν έπειτα από την εκ

λογή του Καποδίστρια ν' αποφασίσωμεν πρόεδρο του

Βουλευτικού, να ψηφηφορηθούν τα άτομα διά την προεδρίαν.

Επετάονταν στην Συνέλευσιν το όνομα του Ζαίμη, την

άλλη ημέρα το όνομα του Μπαρλά, άλλος τον Κουντου

ριώτη, άλλος τον Πρασά από την Ανδρούσα, και έγεινε

χασμωδία. Την άλλην ημέρα πάλιν το ίδιο, είκοσι να

ψηφηφορήσουν, την άλλη 16. Είδα την χασμωδίαν και

το παράξενο του κόσμου. Εσηκώθηκα ολόρθος: Σεβαστή

Συνέλευσις, ημείς καθήμεσθε και φιλονεικούμεν δια Πρόε

δρον του Βουλευτικού, και η πατρίς μας κινδυνεύει να χα

θή, και έχομεν συνέλευσιν επτά μήνες, και πρόεδρος εις

την Ανατολικήν Ελλάδα είναι ο Κιουταχής, και Πρόεδρος

της Πελοποννήσου ο Ιμπραίμης, και ημείς καθήμεθα
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και φιλονεικούμεν, και τώρα ήλθεν ο Μάϊς, και η Αθήνα

κινδυνεύει, και η Πελοπόννησος κινδυνεύει εχάθηκεν ένας

από τόσους Έλληνας πληρεξουσίους να κάμωμεν Πρόεδρον;

όμως καθήμεθα και φιλονεικούμεν ! Εκύτταξα τριγύρω μου,

και είδα ένα γεροντάκι, και εκάθετο με τους Κρητικούς,

αλλ' ούτε το όνομά του εγνώριζα ούτε τον είδα, και πηδάω

μέσα από την συνέλευσι, και τον αρπάχνω, και τον πη

γαίνω εις το κάθισμα του Προέδρου Σισίνη, και τον κά

θισα στο σκαμνί. Είπα, τούτος δεν είναι άξιος, και όλη

ή Συνέλευσις έβαλε την φωνήν, Αξιος, άξιος, και εχειρο

κρότησε, και ετελείωσε. Τον πατέρα μου συγχωρούσαν. Ο

"Ρενιέρης σαν να εφοβήθηκε. Έτζι διελύθηκε η συνέλευσις.

Ακροασθήτε Κύριοι ακροαται, και σωτήριο παράδειγ

μα ομονοίας πάνου εις την αψύτητα της διχονοίας φύλ

λο 121 και 122. -

Τον ίδιον καιρόν οι μεινάμενοι Τούρκοι έως 3,000

εις την Κόρινθον έμαθαν την πτώσιν του Αναπλιού και

εκίνησαν να υπάγουν εις την Πάτρα και άφηκαν εις το

Κάστρο της Κορίνθου 400. Οι Καλαβρυτινοί ετρώγοντο

μεταξύ των: Ο Ζαίμης, Σωτήρ Χαραλάμπης και Πετιμε

ζαίοι, αυτοί ετοιμάζοντο να κτυπηθούν, έμαθαν τους Τούρ

κους, αφίνουν ταις διχόνοιας των και κτυπούν τους Τούρ

κους, τους χαλούν, και τους επολιόρκησαν εις την Ακράτα.

Δεν δύναμαι τέλος να μη προσθέσω και τα ακόλουθα

του φύλλου 222 και 223.

Μία ημέρα επήγα εγώ και ο Ρίζος . . . . εις τον Ριμ

πoπιέρην εκεί ήλθε η ομιλία και ο πρέσβυς μάς λέει ότι

του Σουλτάνου πόσον θα του παραξενοφαίνεται να βλέπη

την σημαίαν την Ελληνικήν να περνάη από εμπρός από

τα μάτια του, και από τέτοια άρχησε και ο Ρίζος να
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του λέγη, πλήν φοβισμένα αλα πολίτα, εγώ του λέγω:

Κύρ Ρίζο άφησέ με να ειπω και εγώ εξοχώτατε, λέγετε

πώς θα υποφέρη ο Σουλτάνος να βλέπη την σημαίαν μας

να περνάη από εμπροσθά του, και ότι του κακοφαίνεται -

και δεν μάς κακοφαίνεται και εμάς όπου τους υποφέραμεν

τόσον καιρόν εις την γην των προγόνων μας, και κάθε

ται ακόμη εις τα πατρικά μας σπήτια και τους υποφέ

ρομεν ακόμη, και εκεινου θα του κακοφανή διατί θα περ

νάη η σημαία μας , αυτά όλα να τα είπής του αυτοκρά

τoρoς Νικαλάου, σε ορκίζω εις την τιμήν σου να του τα

ειπής.

Την άλλην ημέραν ο κυβερνήτης μου λέει, Θεοδωράκη

τι είναι αυτά που είπες; - αν δεν ήναι καλά, να με συμ

παθήσετε, τέτοιας λογής είμαι μαθημένος - όχι, καλά

αποκρίθηκες.

Ως προς το κεφάλαιον της ομονοίας ελπίζω ότι η ση

μερινή ημέρα θα σάς είναι καλοθύμητη αν ευχαριστήσθε

να ιστορήσω την συμβολικήν χέρα του γέρου Κολοκοτρώνη,

ώς την ήκουσα από το στόμα του, και θα αγαπήσωμεν

τον άνδρα, που ξένος γραμμάτων και μελέτης ιστορίας

εδυνήθη με την χάριν του έρωτος της πατρίδος να γράψη

εις τους δύο βραχίονας του σώματος και εις τα πέντε

δάκτυλα της χειρός τα αίτια που εδόξασαν νικητήν της

αυτοκρατορίας των Ρωμαίων τον Μωάμεθ Β' και τους προ

γόνους του, και πάλαι, πώς από τον βυθόν της δουλείας

υψώθη φοβερό και φιλελεύθερο το πνεύμα των νέων Ελ

λήνων.

Είχα ακούσει τινά ασύγκλωστα διά τήν χέρα από

τους φίλους του μακαρίτου, όθεν μίαν αυγή, όταν εγρά

φαμεν τα απομνημονεύματα, τον ερώτησα και τον παρε
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κάλεσα να μου ειπή να καταλάβω το μυστήριον της μη

χανής του. Μου απεκρίθη χαμογελώντας, αυτά τα έλε

γα πάνου εις το κίνημα της επαναστάσεως, αλλ' αν το

επιθυμής, και ό,τι ενθυμούμαι σου λέγω και ανοίγοντας τα

δύο του μπράτζα άρχισε, * - .

Ο Σουλτάνος ήλθε εις το ζερβι χέρι, και έκαμε ζάπι

την ανατολήν όλην, εκήρυξε την απώλειαν της υπανδριάς,

φαγητού, αρπαγής, φόνου, όποιος σκοτωθή, πεθάνει Μου

σουλμάνος, σώζεται, όσα κάμει, ό,τι κάμει καλά γενα

μένα, ευλογημένα, πάει εις την Παράδεισον, πιστεύει

τον Προφήτην. Το χοντρό δάκτυλο της άλλης χειρός, ο

βασιλέας της Κωνσταντινουπόλεως, των Ρωμαίων, ερω

τούσε τα δύο δάκτυλα πλησίον του, τον κλήρον, και τους

πολιτικούς, τι είναι τούτο; - ο λαός ήτον τότε το λιανό

δάκτυλο, και το ψηλότερο το γειτονικό του οι έμποροι και

οι σπουδασμένοι. Το χοντρό δάκτυλο λοιπόν ερωτούσε

τον κλήρο και τους Μινίστρους, τι είναι τούτο, αποκρί

νoντo, ο Θεός θα τον χάση, ας ψάλλωμε το «νίκας κατά

βαρβάρων δωρούμενος » και άκοπη νύχτα και ημέρα η

ψαλμωδία τους. Τα τροπάρια όμως μή συντροφευμένα

από πέτρας και λιθάρια (!), από άρματα δεν εμπό

δισαν τον Σουλτάνον να πηδήση εις την άλλην γραμμήν

(1) Φαίνεται με αυτήν την φράσιν ότι ο Γ. Κ. είχε

κατά νουν το ανέκδοτον - λησται επήγαν να ληστεύ

σουν μοναστήρι, ο ηγούμενος είπε εις τους καλογήρους,

τον σταυρόν σας κάνετε αλλ' ή θύραις ήρχισαν να κρε

μίζωνται από τους ληστάς, τα κεραμίδια να πετούν εις τον

αέρα, τότε ο ηγούμενος είπε εις τους καλογήρους, σταυ

ρους και λιθάρια, λιθάρια και σταυρούς,
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της χειρός, και να πάρη την Ανδριανούπολιν. Ο άο

κνος Μωάμεθ Β', έστησε έπειτα και κάστρο μες το βλέ

φαρο της Κωνσταντινουπόλεως , εις το στενό του

Βοσπόρου, πέντε μίλια από την πόλιν, και εχαρά

τζονε τα καράβια που αρμένιζαν από την μαύρη θάλασ

σα εις την άσπρη,και από την άσπρη εις την μαύρη.

Δεν έπιασαν τα άρματα να κινηθούν πανστρατιά οι Χρι

στιανοί όταν εκτίζετο το κάστρο, ο Βασιλέας λέγουν ότι

ήθελε πόλεμον, να βγή από την πολιτείαν ώς ανδρείος

"που ήτον να πολεμήση, οι Μινίστροι και ο κλήρος τον αν

τέκοψαν, θαρευμένοι οι πρώτοι εις την ψευδοπολιτικήν

τους, οι άλλοι εις ταις ψαλμωδίας τους. Έπειτα από

ένα χρόνο ο Σουλτάνος έριχνε το χοντρό δάκτυλο, και

εκάθιζε εκείνος εις τον τόπον του. Τα τέσσαρα πνίγουν

το ένα (1), και ας ήναι όσο θέλει ανδρειωμένο, δεν εσυγ

γνώμισαν κλήρος, μινίστροι, εμπορικό, και λαός να κα

ταβάλλουν τον Σουλτάνο οι -μινίστροι και ο κλήρος εμ

πήκαν εις τό πηλάφι μαζή του και έτρωγαν ο λαός λια

νός, ακέφαλος, οι έμποροι και οι πεπαιδευμένοι έφυγαν,

πέφτοντας η Κωνσταντινούπολις και επήγαν εις τα βασί

λεια της Δύσης. -

Την αυρινή που έπεσε η Κωνσταντινούπολις παρου

σιάσθηκε εις τον Σουλτάνον αιχμάλωτος με τους θησαυ

ρούς του, βιός πολύ, ο μεγαλήτερος του παλατιού, ο

πρωθυπουργός του τότε καιρού, αρχιναύαρχος, ναύαρχος

εις κάτι μπείγιατέδαις δαμασκοενδυμένους της αυλής, ο

Κυρ Λουκάς Νοταράς, ώς τον είδε του είπε ο Σουλτά

νος, διατί δεν έδιδες αυτούς τους θησαυρούς εις τα πα

(1) Μου έκαμε το σχήμα πώς,
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ρακάλια του Βασιλέως σου, εις την ανάγκην της πατρί

δος σου ; -"Ητον δικά σου αφέντη μου, και σου τα ε

φύλαττα. - Αν ήτον εδικά μου, άργησες να μου τα επι

στρέψης, και με έβασανίσατε με μάταιον πόλεμον, και

θρηνώ θανατωμένους τους ανδρειοτέρους στρατιώτας μου.

- Το πείσμα των ξένων και θάρρος ακόμη από τους

εδικούς σου, έλεγε ο Νοταράς, - Ενοούσε τους Γενοβέ

ζους, και τον Χαλιλμπέϊ βεζύρη. -Αντίκρυσε τώρα, αντί

κρυσε, μου λέγει ο Κολοκοτρώνης άγρια, τον πρωθυπουργόν

Νσταρά με τον Διάκο τον κλέφτη εις τά 1821. Τον Διάκο

τον επήρανε και στο σουβλι τον βάλαν, - ολόρθον τον

εστήσανε και αυτός χαμογελούσε - την πίστιν τους τους

έβριζε και τα λοιπά. Ποιοι εμείς, ποιοι εκείνοι! σπαθί

και καιρός μάς έβαλε τιμή και γνώσι, όμως και

ο Νοταράς έπειτα από ολίγας ημέραις απέθνησκε μάρ

τυρας, αποκεφαλίζετο αυτός και τα παιδιά του εις ένα

αίμα. Ειρήνη εις τα κόκκαλά τους!

Αφού χαλιόντας η Κωνσταντινούπολις επυκνώθη ο

λούθε το σκοτάδι της δουλείας, συνέβη εις την Ελλη

νικήν φυλήν, ό,τι συμβαίνει την νύχτα εις τον κόσμο, που

η ώρα η πλέον σκοτεινή, η πλέον θαμπή της νυχτός εί

ναι η ώρα που σημόνει το φώς της ημέρας, άρχισαν τότε

από ανάγκης τα τέσσαρα να συγγνωμίζουν, να κατηφο

ρίζουν εις την ομόνοιαν, να ξανοίγουν ένα σημάδι με τζα

κίσματα αλήθεια επήραν τον δρόμον τους, ομπρός οπίσω,

δεν πήγαιναν σαν το καθάριο άτι εις την πηλάλα του,

αλλά σαν βόίδι, που βυθισμένο εις το παχνί του ξετυλίε

τα κοιμησμένο ταίς αυγαίς μουγκρίζοντας, και αργοπα

τάει εις ταις βοσκαίς. Η άλυσσος έσφιξε παρά φύσιν εις

τον λαιμόν μας, και έμελλε να κοπή. Σου είπα πως το
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λιανό δάκτυλο ήτον ο λαός, έμεινε εις την τυραννίαν τών

τριωνών, Σουλτάνου, αρχόντων, και κλήρου, οι σπουδα

σμένοι, και μέρος εμπόρων εσκόρπισαν εις την Ευρώ

πην, και οι διαβασμένοι με την σοφίαν τών προγόνων εφώ

τισαν τους αλλοεθνείς αν από τον λαόν έβγαινε κανένας

προκομμένος, έξυπνος, τον έπερνε το πετραχήλι, ή ο προε

στός διά γραμματικόν του, ή τον προσκαλούσε εις την

Ευρώπη ο θείός του, ο αδελφός του ο έμπορος, και

πάντα ο λαός ελιάνευε, διάφοροι και από διάφοραις τά

ξαις είτε από στενοχώρια ή δοξομανίαν ετούρκευαν, και

το γένος έφύραινε. Τα αγκάθια εκυμάτισαν εις την γην

των πατέρων μας, η ξακουσταϊς πολιτείαις έχορτά

ριασαν, η ταπεινή φλογέρα του βοσκού με τα ολίγα του

γίδια ελάλειε εις τα περίφημα μνημεία των Ελλήνων,

η πίστις όμως δεν εχάθη, εσώζετο, και έρημο ξωκλήσι

ήτον εις τον λαόν παρηγοργιά των πόνων. Οι κλέφτες

ήμαστε ελεύθεροι, αλλά τι ζωή, τι άνθρωποι! Βασανι

σμένοι, αίσκιωτοι, άγριοι εις ταις σπηληαίς, εις τα βουνά,

εις τα χιόνια σαν τα θηρία, με τα οποία συζούσαμε.

Οι έμποροι εις τα βασίλεια, και όσοι νέοι εσπούδαζαν

εις τα πανεπιστήμια, και όσοι άλλοι ξενιτευόμεθα και

μάς έφευγε η αποκαρομάρα και το χασμοριτο της δου

λείας και ο φόβος της τυραννίας, και έβλέπαμε τα αγαθά,

τα μεγαλεία των άλλων εθνών, ταις τιμαίς, που έχαί

ρετο η πίστις των χριστιανών, έμαθαίναμε και ποίους

είχαμε προγόνους φοβερούς, ώρεγόμεθα και ημείς την

αναγέννησίν μας, και ταις παλαιϊναίς δόξας της Ελλά

δος. Αρχισαν σχολεία εις το Αϊβαλί, Σμύρνη, Δημη

τζάνα, Γιάννινα, Αθήνας, και έβγαιναν παπάδας προκομ

μένοι, και λαϊκοί καλοί, και εφωτίζετο ο λαός. - "Ο



κζ'

"Ρήγας Φερραίος εστάθη ο μέγας ευεργέτης της φυλής

μας, το μελάνι του θα ήναι πολύτιμο ενώπιον Θεού, όσο

το αίμά του άγιο, έγραψε τροπάρια άλλο σόϊ, που εβία

ζαν τα 4 νά συγγνωμίσουν, εδημοσίευσε και γεωγραφία

του τόπου μας, και έβλέπαμε τα Ολύμπια, άλλα παι

γνίδια Ελληνικά πολεμικά εις το ξαμίλι, είχε η Γεωγραφία

του ζωγραφισμένα και τα πρόσωπα των παλαιών σοφών και

ηρώων - Ως πότε Παληκάρια να ζούμε εις τα στενά,

από τα πολεμικά του τραγούδια, το τελειότερο, περιέχει

μίαν επιθεώρησιν των δυνάμεων της πατρίδος, όλοι είναι

παρόντες εις την επιθεώρησιν, κανένας απών, τα ξεφτέρια

των Αγράφων, οι σταυραετοί του Ολύμπου, τα καπλάνια

του Μαυροβουνιού, τα λεοντάρια Σουλιού, Μάνης, και

Μακεδονίας, και τα δελφίνια της θαλάσσης οι Νησιώ

τες, και οι Χριστιανοί του Δουνάβεως και Σάβα ποτα

μού, -

Κάλλια για την πατρίδα κανένας να χαθή,

Η να κρεμάση φούντα για ξένον στο σπαθί.

Εφύλαξκ πίστιν εις την παραγγελίαν του, και ο Θεός με

αξίωσε, και εκρέμασα φούντα εις το γένος μου, ώς στρα

τιώτης του χρυσή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί

μου όταν έπερνα δούλευσιν εις ξένα κράτη,

Εφάνη και ο Κοραής έπειτα από τον Ρήγα, άνθρω

πος με νού, διατί επαρακίναε τους σοφούς σαν αυτόν

να γράφουν απλά να ακούη ο κόσμος, και να μην ήναι

η σοφία τους ήλιος βασιλευμένος. Ο Μαρτελάος, (1)

άστραφτε και εβρόντα εις την ανάληψιν από τον άμβωνα

(1) Σοφός Ελληνιστής Ζακύνθιος.
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της εκκλησίας, πώς ο Κοραής του χαλάει την γλώσσα.

Δάσκαλε του είπα μία φορά, (ήμαστε πολλά φίλοι),

μην πικραίνεις το αίμα σου, ούτε την χαλάει, ούτε την

φτιάνει, βάφει με την καλήν βαφήν του καιρού του, που

έχει πέρασιν, ζωήν, χλωρασιά εις την ημέρα του. Ταίς προ

άλλαις που μου εξήγαες την ομιλίαν του Βασιλέως εκείνου,

εις τον πόλεμον της Τρωάδος, που λέγει εις τον πι

στεμένον του φίλον Διατί μάς τιμούν οι άνθρωποι, και

έχομε την πρωτοκαθεδρίαν, και τρώμε από το καλίτερο

φαγί, και μάς χάρισαν οι λαοί κήπους, και αμπέλια πα

ραποταμήσια; Διά να χυνώμεθα πρώτοι εις τους κινδύ

νους. Μήν ειπούν οι υπήκοοι ότι ορίζονται από αναξίους,

ας πολεμήσωμεν, θα δοξάσωμεν τους εχθρούς μας με τον

θάνατόν μας, ή εκείνοι θα μάς δοξάσουν θανατωμένοι από

την λόγχη μας. Βάρει καλά, πολέμα εύμορφα.

Δεν ήξεύρω αν τα θυμούμαι όπως μου τά 'πες, αλ

λά θα καταλάβαινα τίποτες αν μου τάλεγες με την γλώσ

σαν των παμπάλαιων ανθρώπων ; Θα στέκομουν σαν θυ

μάρι του βουνού να σε ακούω. Οταν μου τα έλεγες, έ

λεγε η ψυχή μου, να ήμουν εγώ σύντροφός του, με τέ

τοιον Βασιλιά, (εις τα 1812, ή 13 ήτον η ομιλία του

με τον διδάσκαλον Μαρτελάο) με τέτοιον Βασιλιά θα πή

γαινα να μπήξω το μπαϊράκι μου εις το παλάτι του

μεγάλου Κωνσταντίνου, με έκαψες ώς μου τα εξεμυστη

ρεύθης απλά. Καλήτερό σου, ίσως θα μου πής, να τα ε

καταλάβαινες και να τα άκουες μιξοβάρβαρα, διωρθωμένα.

Δεν έχουν χάζι, είναι άψυχα. Δάσκαλέ μου, όσα πα

λαια, ήτον νέα μία φορά, και όσα είναι νέα, θα γηράσουν,

άφισε να χαρούν τα νειάτα τους, να ζήση ή ζωή τους,

διατί από νηότη και ζωή δεν είναι ευμορφήτερο πράγμα
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εις τον κόσμον. Ας έλθωμεν εις το προκείμενον, ο Ρήγας

και ο Κοραής ήτον έμποροι, και οι Ζωσιμάδας, και ο Α

λέξανδρος Βασιλείου, και άλλοι βοηθοί του γένους. "Εμ

ποροι ήτον, και άνθρωποι του λαού οι καπιταναίοι της

"Υδρας, Σπετζών και Ψαρρών, και οι νικοκυραίοι - νέα

μεγάλη δύναμις της Ελλάδος τα καράβια. Από το πάρ

σιμο της Κωνσταντινουπόλεως έως ταις ημέραις μας

πολλαίς φοραίς μα την αλήθεια, επροσπάθησαν τα τέσσα

ρα να πολεμήσουν το ένα δάκτυλο το ανδρειωμένο,

αλλά δεν επέτυχον, δεν είχαν την θάλασσα, διατί από

τα δύο στοιχεία, γη και πέλαγος, το δεύτερο είναι το

πολιτιμότερο δια ημάς, φεύγουν ή στεριαίς, από παντού

αγναντεύομε θάλασσα, και εις ταις ημέραις μας, που

έντεσε να έχωμεν δύναμιν θαλασσινήν, με σιταροκάραβα

επολεμήσαμε βασέλα, ο άξιος γεμιτζής πέρνει τα σοβράνα

και μάχεται με την βοήθεια των ανέμων, και ας ήναι μικρό

το καυκί του, αυτήν την τέχνην ήξευρε ο περίφημος Μιαούλης

εις ταις ναυμαχίας του με τον εχθρό, μια φορά μόνον έπε

σε πολύ σοτοβέντο ο μακαρίτης διά δυστυχίαν μας και δυσ

τυχίαν του, αλλ' ας μην ξιούμε ταις πληγαίς μας. - Το

είπε και ο Θεός των Ελλήνων πως η σωτηρία της "Ελ

λάδος είναι η θάλασσα, με τον χρησμόν του να σωθούν

οι Έλληννες εις τα ξυλόκαστρα δεν εννοούσαν οι Αθη

ναίοι το μαντείον, ο Θεμιστοκλής το εξήγησε, αν τάχα

ο ίδιος δεν εχάυδευσε τον Θεόν να το ξεφωνήση, διατί

ήτον πολιτικός βαθύς και πατριώτης. - Η Γαλλική ε

πανάστασις και ο Βοναπάρτης έκαμαν και άνοιξαν τα

μάτια τους οι άνθρωποι καλήτερα, οι πόλεμοι με τα βά

σανά τους, και με τα δάκρυά τους ερρίζωσαν το δίκαιον

εις τον κόσμον, εγνωρίσθηκαν τα όρια της εξουσίας και
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της υποταγής, οι βασιλείς δεν είναι πλέον Θεοί της γης,σαν

πρώτα, έπεσε η μπαρπούτα, το κόνισμα έκαμε κατάχρησι

της χάρης του, η δικαιοσύνη είναι βασίλισσα και θαυματουρ

γή εικόνα των ανθρώπων, ζώα λογικά,-αλλ' όταν είδα ότι

εις τα συμβούλια της Βένας δεν έγεινε κανένα καλό διά

ημάς, απελπίσθηκα από τους ξένους, και είπα να μην

έχωμεν ελπίδα λυτρώσεως άλλη παρά από τον εαυτόν

μας, και από τον "Υψιστον, - ώς ένα φώς μου ήλθε

εις τα μάτια και εχάρηκα, όταν μία ημέρα εσυλλογί

σθηκα ότι εις τους πολέμους της Ευρώπης, εις τα διά

φορα στρατεύματα Αγγλίας, Ρωσσίας, Γαλλίας, Αου

στρίας θα ήτον βέβαια σκόρπιοι, μισθωτοί 20000 "Ελ

ληνες πολεμικοί. - Εμέστωσε και η εταιρία, η φιλική

εταιρία η οποία εχρησίμευσε ως μία σύνοδος οικουμενική

της Ελλάδος, πλησίον εις τον ιερέα ήτον ο λαϊκός, κα

θήμενοι εις ένα σκαμνί πατριάρχης και τζοπάνης, ναύ,

της και γραμματισμένος, ιατροί και άρρωστοι, κλεφτο

καπητανέοι προεστοί και έμποροι, η σύνοδος εργάζετο ά

κοπα άγιο το χώμα εκεινών που την εφεύρηκαν! έπεσε

εις τα 4 δάκτυλα ώ, μία βροχή, καταπαντισμός, η επι

θυμία της ελευθερίας μας. Εγώ όταν μου ήλθε η προκύρη

ξις του Υψηλάντη, η σάλπιγξ της πατρίδος σάς κράζει,

μου φάνη και αντιλάλησε γη και ουρανός, και έβαλα

στραβά το φέσι μου, και έχωσα την χούφτα μου εις την

χούφτα του σπαθιού μου, και έγραψα με γράμματα πύ

ρινα εις την καρδιά μου το αθάνατο, το ευλογημένο όνομα,

Αλέξανδρος Υψηλάντης. Τα άλλα τα ξέρεις.

Με την ομιλίαν μου τόσο τιμωμένη από το φιλήκοον

της ακροάσεώς σας δεν σαλπίζω σάλπισμα πολεμιστήριον,

αλλά σαλπίζω και κηρύττω, όσον η δύναμίς μου το κα
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λεί, ταις αρεταίς που και εις πόλεμον και εις ειρήνην

στερεόνoυν και δοξάζουν λαούς και βασίλεια. Εις ώραν

πολέμου όργανον της δικαιοσύνης, της μεγαλοψυχίας του

πολίτου είναι το σπαθί εις τα πεδία της μάχης εις και

ρόν ειρήνης όπλον του πολίτου, ερμηνεία της δικαιοσύνης

του, του θάρρους του, του χριστιανισμού του είναι ο λόγος,

ή σοφία του λόγου εις τα συμβούλια του βασιλέως του,

εις το βήμα των βουλών, εις τους ναούς της Θέμιδος.

Καλήν ειρήνην, φιλίαν με όλα τα κράτη της γης χαίρε -

ται τώρα το νέον Βασίλειον της Ελλάδος. Και εις πό

λεμον και εις ειρήνην ένα είναι το μονοπάτι της τιμής,

μία ή δύναμις της πατρίδος, ή αρεταίς όσαις επανηγυ

ρίσαμεν. Η φώτισις των αρετών υψώνει τον άνθρωπον

εις την συγκοινωνίαν του υψίστου, και η μεγαλοδυνα

μία του μάς φιλοδωρεί το πνεύμά του και ταις ευλο

γίας του. Η μην αγαπάτε το μεγαλείον της Ελλάδος,

(και ποιός των Ελλήνων δεν το ποθεί;), ή να μην φεύγωμεν

τον ιδρώτα και την καλλιέργειαν δικαιοσύνης, λατρείας

πίστεως και μεγαλοψυχίας. Πέρα, μακρά πάσα απελπι

σία από την ψυχή μας, η μητέρα δύναται να αλησμο

νήση να βυζάση το νεογέννητο βρέφος της, ο Θεός δεν μάς

αλησμονά, δεν μάς αποστρέφεται, αν ενθυμηθούμε με πόσα

αγαθά με ποίαν θείαν έμπνευσιν ευεργέτησε τους προ

πάτοράς μας και εμάς. Μην αμφιβάλετε, ο Κύριος της

ζωής και του θανάτου έχει γραμμένη εις την παλάμην

του την ημέρα της εικοσιπέντε Μαρτίου έτους 1821. -

Ας στρέφωμεν συχνά τους οφθαλμούς εις αυτήν την

θαυμαστή ημέρα, και ας ήναι τόσα έτη ο ήλιός της βα

σιλευμένος, ημέρα που έδυσε, επειδή αγναντεύοντάς την

θα μάς συμβη ό,τι συνέβη εις αρχαίαν τινά φυλήν της
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Ασίας, η οποία εκήρυξε ότι όποιος πρωτοειδεί τον ήλιον θα

λάβη το σκήπτρον του τόπου, Συνάχθηκαν πρωϊνοί, ερα

σται πολλοί της βασιλείας, και όλοι εκύταζαν προς την

Ανατολήν ένας, ο πλέον ξυπνητός, φαίνεται, έβλεπε προς

την Δύσιν, και ίδε ταις πρώταις ακτίνας του φωτός να

χρυσόνoυν την κορυφήν ενός Πύργου, εφώναξε, και έλα

βε διάδημα και θρόνον. - Κανένας από μάς δεν θα γίνει

Βασιλιάς διατί τον έχομεν, αλλά θα αποχτήσωμεν εις

την πατρίδα μας την Βασιλείαν του πνεύματος, και της

δικαιοσύνης, από την οποίαν Βασιλείαν δεν είναι άλλη

μεγαλήτερη εις τόν κόσμον.

Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος των προλεγομένων μου,

είχα κατά νουν σήμερον όλα μου τα προλεγόμενα να σάς

διαβάσω, και την ιστορίαν, το κείμενον του στρατηγού

Κολοκοτρώνη να δημοσιεύσω, δείχνοντάς σας τα άνθη στο

λισμόν του δένδρου τους, επειδή τα φημισμένα έργα εις

το βιβλίον είναι ο καρπός της ημέρας 25 Μαρτίου, της

οποίας εορτάζομεν φέτος την τριακοστήν πανήγυριν. Δεν

ευτύχησα εις τον πόθον μου, ώκνευσαν το έργον μου πε

ριστατικά, επιφυλάττομαι όμως να τελέσω το ποθού
'

μενον τη 29 Μαίου, ημέρα πένθιμος διά την χριστια

νοσύνην, ώς μία αποζημίωσις τα αναφερόμενα εις τό βι

βλίον ανδραγαθήματα, ως αρχή αποζημιώσεως λέγω του

θρήνου της 29 Μαίου του έτους 1453.

Δεν έχω καρδίαν να χωρήσω από τόσον σεβαστή ο

μήγυριν, αν δεν σάς δώσω, μάλιστα εις τους νέους, έναν

τύπον του χαρακτήρος, της ηθικής φυσιογνωμίας του γέ

ρου στρατηγού, ζωγραφίζοντάς σας με δύο του ανέκδοτα,



λγ

ν

πόσον ο μακαρίτης λες και έσερνε με μίαν άλυσον μαζή

του το σοβαρό και το φιλόγελο, και τούτο θέλω να το

κάμω διά να προετοιμάσω από τώρα τους αναγνώστας

του εις την σωστήν κρίσιν του βιβλίου του γνωρίζοντας

τον άνδρα. - Ακούσετε τα δύο ανέκδοτα, και τελειώ

νομεν.

Νέος πολύ, και σπουδαστής της μαθηματικής ο Κύριος

Σ. Π. (συσχoλίτης του ήτον, και ο μακαρίτης Πάνος Κο

λοκοτρώνης), ενθυμείται ότι επήγε, ο τότε Μαγιόρος Κο

λοκοτρώνης προς χαιρετισμόν του αξιοτίμου διδασκάλου

Νικολάου Καλύβα, εκάθισε και ακροάζετο την παράδο

σιν. Τι είναι τούτα, λέγει με μιάς, που διδάσκεις τα παι

διά τώρα, - τούτο να τα φωτίσης, - και εχύθη με

γελούμενο πρόσωπο να σχίση ένα Βόλφιον ιν φόλιο, με

γάλο βιβλίο, να δείξη πώς φτιάνουν τα φυσέκια. Ο δι

δάσκαλος διά να σώση τον Γερμανόν φιλόσοφον έπεσε

με τα στήθη του εις το in folio - Τα παιδιά εγελού

σαν και εκείνα, ώς είδαν πιασμένους καθηγητήν και γέρο

Κολοκοτρώνην- ο ένας να φυλάξη το βιβλίον του ο άλ

λος να το κάμη φυσέκια.

Ο ιατρός Καλύβας ήτον θερμός εταιριστής και οι κίν

δυνοι του in folio τον χειμώνα του έτους 1820.

Το άλλο ανέκδοτο.

Την αρχιχρονιά του έτους 1843, έτους του θανάτου

του, ο γέρο Κολοκοτρώνης ανέβηκε εις το κορφινότερο μέ

ρος της νεοκτισμένης κατοικίας του, να αποφύγη τους πολ

λους χαιρετισμούς της ημέρας - από τα γερατεία, και

τάς ασθενείας επεθύμει ανάπαυσιν αγνάντευε από τα πα
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ράθυρα, και την πρασινάδα των εληών, και την πόλιν των

Αθηνών. Οι στενοί του γνώριμοι όμως ανέβαιναν και εκεί

να του ευχηθούν την καλή χρονιά. Ο Κύριος Σ. Π. θεα

της άλλοτε εις την παιδικήν του ηλικίαν των κινδύνων του

Βολφίου επήγε προς χαιρετισμόν είχε μαζή του και νέον

νεοφερμένον από ταις ακαδημίας της Γερμανίας. Κατά

πώς άρχισεν ο φίλος την ευχήν του έτους, και ομιλίαν

διά τον σπουδασμένον νέον, κατά τύχην επερνούσαν λεί

ψανον νεκρού από τον δρόμον. Η ψαλμωδία τους έσυρε

εις τα παράθυρα. Είπε τότε ο γέρος, Αν είχαμεν εδώ τον

Περσιάνο φιλόσοφον, θα μάς έλεγε αν πάγη εις την κό

λασιν, ή εις την Παράδεισον. Είναι καμμία ιστορία, εί

πεν ο φίλος. - Είναι, απεκρίθη ο γέρος. - Θα μάς την

ειπείς; - Μετά χαράς. - Τον παλαιον καιρόν ήλθεν εδώ

εις τας Αθήνας ένας περιηγητής φιλόσοφος της Περσίας,

τον συναναστρέφοντο οι εκλεκτοί Αθηναίοι, αγαπούσε την

συντροφία τους, και οι Αθηναίοι την εδική του. Μία

φορά καθήμενοι εις τα μεντέρια τους, επέρασε λείψανο,

καθώς τώρα - μακρυά από σάς που είσθε νέοι, και εγώ

έφαγα το ψωμί μου- και ώς εδιάβαινε ακόμη ο νεκρός,

κτυπάει ταις παλάμαις του ο περιηγητής φιλόσοφος, έρ

χεται ο γραμματικός του πήγαινε του είπε, να ιδής, αν

ο αποθαμένος πηγαίνει εις την κόλασιν, ή εις την παρά

δεισον επήγε ο γραμματικός, επέστρεψε. - Πάει Κύριε

μου, είπε, εις την κόλασιν - Επήγες έως εις το κοιμη

τήριον :- Επήγα. - Οι Αθηναίοι, αν και φύσει πε

ρίεργοι πολύ, πλήν διά να μην προδώσουν αμάθειαν εις

ένα βάρβαρον, ώς φιλότιμοι εφύλαξαν σιωπην, και δεν

ερώτησαν τον φιλόσοφον, πώς πηλός της γης ακόμη, και

ξένος των Αθηνών μαντεύει τα κρύφια, και άδηλα.
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ώς φρόνιμοι απέδιδαν εις την σοφίαν του, όχι του ψυχο

γυιού του την δύναμιν της προγνώσεως. Έπειτα από και

ρόν τυχαίνοντας πάλι μαζή οι ίδιοι φίλοι, και περνώντας

λείψανο, ο Περσιάνος με τα παλαμάκια εφώναξε τον γραμ

ματικό, τον έστειλε να μάθη την πορεία του νεκρού.

Επήγε, επιστρέφει, του λέγει, Παγαίνει εις την παρά

δεισον. - Καλό φθάσιμο, είπε, με πρόσωπο χαρούμενο

και σοβαρό ο φιλόσοφος. - Οι Αθηναίοι έστενοχωρήθηκαν

τότε από την περιέργειαν, και τον είπαν, Δεν σ' ερωτή

σαμεν την πρώτην φοράν, σ' ερωτούμεν τώρα, πώς εσύ

μαντεύεις την τύχην, διαβάζεις το γραφτό της αθανα

σίας του καθενός, ποιον μυστικόν γνώρισμα, ποίον τη

λεσκόπιον χαρίζεις εις τον υποτακτικόν σου; -Το πράγ

μα είναι απλό, απεκρίθη η οργή του κόσμου, η κατάρα των

συμπολιτών συνοδεύει εις την θανήν τους τους κακούς αν

θρώπους, πρόδρομος τα αναθέματα της κρίσεως του Θεού.

Αλλ' η ευλογίας των ανθρώπων συνοδεύουν τους αγα

θους άνδρας, καθένας διηγείται με δάκρυα τα αγαθοερ

γήματά τους, και ρίχνει με τρέμουσαν παλάμην χώμα

εις τον τάφον τους.

Τελιόνοντας η ιστορία του Περσιάνου, ο Γεροκολοκο

τρώνης είπεν εις τον φίλον, ας έλθωμεν εις την πρώτην

μας ομιλίαν, επειδή ο αποθαμένος μάς είχε πάρει τον

λόγον. Μου έλεγες ότι η ευγενεία του έρχεται από ταις Α

καδημίας της Ευρώπης, τί εσπούδαξε; εσπούδαξε, απάντησε

ο φίλος, ποια μονοπάτια πάνε από τον κόσμον εις την κό

λασιν, ή εις την παράδεισον. Εύγέ του, είπε ο γέρος,

αλλά φυσικά δεν θα στένει το τζατήρι του εις τον έναν

δρόμον ή τον άλλον αδιάφορα, αλλά θα αηδιάζει τον πρώ

τον και θα ορέγεται τον δεύτερον. - Βέβαια, είπε ο
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φίλος. - Αν ήναι έτζι, ας ακούση και έμε την γνώ.

μην, ποιό είναι το καλό μονοπάτι, και ας μην ήμαι φι

λόσοφος αφού ήλθε πρωτοχρονιάτικα να με εύρη, να

του δώσω Αϊβασιλιάτικα. Εις την Ευρώπην εμάζωνε Αϊ

βασιλιάτικα από τους καθηγητάς του, χρυσάφι καθαρό, το

δικό μου είναι σμιγμένο με χώμα πολύ, αν του φανή

πως αξίζει, άς το παστρέψη, ας το καθαρίση να δείξη

την λαμπηράδα του. Βλέπετε τούτον τον οντά, είναι α

στόλιστος, καθίσματα δεν έχει, οι τοίχοι ξεροί, - τού

τη είναι η Ελλάδα καθώς εμείς σάς την παραδόσαμεν,

εμείς οι γέροι εις τους νέους, Εμείς εις τά 1821 εκα

θαρίσαμεν τόν τόπον, εκουβαλίσαμεν τα λιθάρια, εκτί

σαμεν την οικοδομήν, εσείς θα εντύσετε τα γυμνά τείχη,

θα φέρετε ταις πολύτιμαις ζωγραφιαίς, θα στήσετε τα

εύμορφα τραπέζια και τους καθρέφταις, τούτο θα κάμη

ή προκοπή σας και τα γράμματα, - και η ευχαίς των

συμπολιτών σας, και τα έργα σας θα σας ανεβάσουν εις

τα λιμέρια αθάνατα των δικαίων. Κύριε Μ., ώς μου

λέγει ο φίλος, είσαι από νησί γνωστόν μου διά τήν φι

λογένειάν του (!) φέρε εις το έθνος σου την μάθησιν των

Ευρωπαίων, η οποία, ώς άκουσα από τους καλητέρους

μου, είναι και επιστήμη Ελληνική. - Από ταις στεριαίς

της γεννήσεώς μας εφύσησε εκεί αέρι ευτυχισμένο σοφίας,

φέρε εις τα επιστρόφια την νύμφη. Έτσι έκαμε ο σοφός

ο Ρήγας, έτσι ο Κυβερνήτης, διατί αγαπούσαν το γένος

τους, και εις κολυμβήθρα αίματος εβαπτίσθηκαν τέκνα

πιστά της Ελλάδος. Οι άνθρωποι τους βράβευσαν βρα

βείον θανάτου, αλλά το τελεσκόπιον του φιλοσόφου της

(1) Κεφαλληνίαν.
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Περσίας δεν αγναντεύει εις τα ίδια καθίσματα φονείς και

αθώους. Η φιλοσοφία είναι φώς της ψυχής, έρχεται ευ

θύς έπειτα από την θρησκείαν φώς φοτεινότερο. Τα πρω

τεία εις τον σταυρό ! και δόξα αιώνας αιώνων εις τους

σταυρωμένους διά τήν πίστιν και διά το γένος ! Σάς μοί

ρασα τα στρενιάτικα, δεν έχω άλλα, τα έσωσα. Καλή

μας χρονιά, με υγείαν.

Αποχαιρετήθηκαν οι δύο φίλοι από τον Κολοκοτρώνη

με θαυμασμόν αγάπης διά ταις ορμήνιαις του, ή το Αϊ

βασιλιάτικο φίλευμα.

Δύο μήνες έπειτα, ούτε, ο Κύριος Σ. Π. ταις 4 Φε

βρουαρίου είδε με τα φυσικώτερα χρώματα ιστορημένην

την σοφίαν των λόγων του ξένου φιλοσόφου, και του

διερμηνέως του στρατηγού, όταν το πένθος όλων των Ελ

λήνων, η ευχαίς, τα απαρηγόρητα κλάματα επρόσφεραν

εις τον ουράνιον δικαστήν τα πιστότερα πιστοποιητικά

των καλών έργων και των ιδρώτων του καλού Έλληνος

διά την ελευθερίαν της πατρίδος του.

Αν τα προλεγόμενά μου, σεβαστοί ακροαται, δεν σάς

φαίνονται επιζήμια εις τα συμφέροντα της Ελλάδος, κα

λαίς αντάμωσες πάλαι, αν θέλη ο Θεός, ταις 29 Μαίου.

- Α'

Αθήνα 7 (' Λ«γ. Χόν /rr/

π77ίγαζιών.
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Ένας από το Ρουπάκι, πλησίον του χωρίου Τουρκο

λέκα, αφού εχάλασε το χωριό του, ανεχώρησε και ήλθε

εις το Λιμποβίσι εις τον πρώτο του χωρίου, εδώ κ' 300

χρόνους αυτός εφάνη έξυπνος και ο Δημογέροντας τον έ

καμε γαμβρόν και κληρονόμο της κατάστασεώς του όλης,

ελέγετο, Τζεργίνης - με αυτό το όνομα ευρίσκονται μία

εξηνταριά οικογένειαι εις την Μεσσηνίαν.- Αυτός είχε

κάμει ένα ωραιότατο παιδί και το είχε πιάσει ένας Μπου

λούμπασης Αρβανίτης και το αλυσόδεσε, ελέγετο Δημητρά

κης. οι Αρβάται όπου τον φύλαγαν επηδούσαν εις τας

τρεις και ο Μπουλούμπασης του είπε, αν πηδά να του

βγάλη τάς αλύσους ο Δημηράκης απεκρίθηκε, ότι πηδά

και με τάς αλύσους, και αν τους περάση να τον αφίνη ελεύ

θερον ο Αρβανίτης τον υποσχέθη να τον ελευθερώση, αν

προσπεράση τους άλλους πηδώντας, αλλ' αυτός το υπεσ

χέθη ώς ανέλπιστον.- Επήδησε, τους επέρασε και τον

άφηκαν ελεύθερον. Αυτός επανδρεύθηκε έκαμε τρία παιδιά,

ονομαζόμενα Χρόνης, Λάμπρος και Δήμος αυτοί ήσαν

νοικοκυραίοι με τα χωράφια τους με 500 πρόβατα και

60 αλογογέλαδα επιάσθησαν με τους αντιζήλους των και

εσκοτώθηκαν. Επέρασαν εις την Ρούμελην 12 χρό

νους έκαμαν με τους κλέφτας, επιστρέφουν εις την Πε

λοπόννησον με 15 Ρουμελιώτας οι Τούρκοι το μανθά

νουν, τους πολιορκούν, σκοτόνουν ένα, και οι άλλοι εγ

λύτωσαν ο Δήμος επηρε διά γυναίκά του την θυγατέρα του

Καπετάν Χρόνη από Χρυσοβίτσι, μεγάλο σπήτι. Τότε

1*
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ήταν, όταν ο Μοροζίνης εκυρίευσε τον Μωρέα. Και επί

Βενετζάνων δεν ήτο παρά Καπεταναίοι το παιδί αυτού του

Δήμου ώνομάσθη Μπότσικας και άφησε τ' όνομα της φα

μήλιας του, όπου είχαν, τζεργιναίοι ωνομάσθη τοιούτος,

διότι ήτο μικρός και μαυρουδερός. Εις τον καιρό του Μπό

τζικα εμβήκαν οι Τούρκοι εις Μωργιά οι Χρυσοβιτσιώ

ται, Λιμποβισιώται, και οι Αρκουροδεματίται επήγαν και

επολέμησαν εις του Ντάρα τον Πύργο 6000 Τούρκους αυ

τοί έχαλάσθησαν και εγλύτωσε ο Μπότζικας αυτός είχε

ένα παιδί Γιάννη, και ένας Αρβανίτης είπε βρέ τί Μπι

θεκούρας είναι αυτός. Δηλαδή πόσον ο κώλός του είναι

σαν κοτρόνι, και έτζι του έμεινε το όνομα Κολοκοτρώ

νης. Ο Μπότζικας εσκοτώθη, ο Γιάννης εκρεμάσθη εις

την Ανδρούσαν ώστε από τα 1553 όπου εφάνηκαν εις

τα μέρη μας Τούρκοι, ποτέ δε τους ανεγνώρισαν, αλλ'

ήσαν εις αιώνιον πόλεμον.

-ω-bθου -



Εγεννήθηκα εις τά 1770 Απριλίου 3 την δευτέραν της

Λαμπρής. Η αποστασία της Πελοποννήσου έγινε εις τα

1769. Εγεννήθηκα εις ένα βουνό εις ένα δένδρο αποκά

τω, εις την παλαιάν Μεσσηνίαν, ονομαζόμενον "Ραμαβούνι.

ο πατέρας μου ήτον αρχηγός των αρματωλών εις την Κόριν

θον Κάθεται εκεί 4 χρόνους αναχωρεί από την Κόρινθον διά

την Μάνην έβγαινε από την Μάνην και εκυνηγούσε τους

Τούρκους. Εις τους 79 ήλθεν ο Καπετάμπεης με τον Μαυρο

γένην, και ερχόμενος έρριξεν εις τους Μύλους και Ανάπλι,

Έστειλεν εις όλην την Πελοπόννησον μπουγιουρτι, (προ

σκυνοχάρτι) και επήγαν και επροσκύνησαν τον Καπετά

μπεη εις τους Μύλους. Εις τον πατέρα μου έστειλε χω

ριστο μπουγιουρτί, να ελθήτε να βγάλουμε τους Αρβα

νίταις και να ευρή ο ραγιάς το δίκιο του. Ο πατέρας μου

εκίνησε με χίλιους στρατιώτας, και έπιασε τα Τρίκορφα,

εις την Τριπολιτσάν δεν επήγεν εις τον Καπετάμπεη

διότι εφοβείτο. Ο Καπετάμπεης εσηκώθηκεν από τους Μύ

λους, επηρεν 6,000 ταγκαλάκια, και τους κλέφταις 3,000

και επήγεν εις τά Δολιανά, Τριπολιτσά, και έρριξεν το

ορδί. Ο πατέρας μου σαν ήτον ς' τα Τρίκορφα, του έ

στειλεν ο Καπετάμπεης να πάγη σε δαύτονε διά να τον

προσκυνήση. Ο πατέρας μου αποκρίθηκε δεν είναι και

ρός να έλθω να προσκυνήσω οι Αρβανίτες είναι εις την

Τριπολιτσά, ημπορούν να πιάσουν τον άγριον τόπον, και

να σκορπίσουν τότε μέσα εις την Πελοπόννησον, νά

χ ο υ ν τ ό ν τ ό π ο ν. Τότε του έστειλεν 20 μ π ι ν ί
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σ ι α γ ι ά τ ους Κ α π ε τ α ν αίους κι' ένα καπότο διά

τον εαυτό του. Τον καιρόν που εζύγωσε το στράτευμα το

Τούρκικο εις την Τριπολιτσάν κι' επολιορκούσε τους Αρ

βανίταις, εχώρισαν 4,000 Τούρκοι αρβανίτες να τον

εβγάλουν από τα ταμπούρια, και αυτός αντεστάθηκε και

τους εκυνηγούσε,και εμβήκαν πίσω. Ηλθαν τα στρατεύματα

τα Τούρκικα του Καπετάμπεη έως τον άγιον Σώστην πάλι

"βγαίνουν 6,000 διά να πάνε εις τον πατέρα μου, και αυτός

πάλι τους αντέκρουσε. Είδανε ότι δεν ημπορούν να βαστάξουν

οι αρβανίτες μέσα εις Τριπολιτσά, διατί δεν ήτον τότε

τειχογυρισμένη εσυνάχθηκαν όλοι και πάνε εις τον πατέ

ρα μου, και αυτός τους εστάθηκε με ορμήν, και τους ε

γύρισε κατά τον κάμπον ενώθηκαν και άλλοι καπεταναίοι,

εμβήκαν εις τα χωράφια, εις τον κάμπον τους εσκότωσεν

ή καβάλα ώς οι θεριστάδες έπεσεν η καβαλαριά μέσα

και τους εθέρισαν από την μιαν μεριάν, η καβαλαριά,

από το άλλο μέρος ο πατέρας μου. Από 12,000, επτακό

σιοι απέρασαν εις το Δαδί. "Οταν τους επολέμησε ο πατέρας

μου του έλεγαν. Κολοκοτρώνη δεν κάμεις ισάφι- τι νισάφι

να σάς κάμω οπου ήλθετε κι' έχαλάσατε την πατρίδα μου,

μάς πήρατε σκλάβους και μάς εκάματε τόσα κακά του

απεκρίθησαν - εφέτο δικό μας, του χρόνου δικό σου. Τα

κεφάλια των Αλβανών έφτιασαν πύργον εις την Τριπολιτζά.

Ησύχασεν η Πελοπόννησος. Τους 80 εκατέβη ο ίδιος

ο Καπετάμπεης και χάλασε τον πατέρα μου και τον Πα

ναγιώταρον Βενετζιανάκη. "Ηλθεν η αρμάδα εις το Μα

ραθωνήσι τα στρατεύματα στεριάς και θαλάσσης. Η κα

στανίτζα αποικία, όπου ήτον ο Κολοκοτρώνης κι' ο Παναγιώ

ταρος, έξη ώρας μακράν από το Μαραθωνήσι, Έρχοντας

ή αρμάδα, ο Παναγιώταρος,ώς Μανιάτης,επροσκάλεσε βοή
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θεια από τους Μανιάτας, και οι Μαηάτες υποσχέθηκαν ότι

πάνε βοήθεια και ο δραγουμάνος ο Μαυρογένης ως Έλλην

και τεχνίτης έκαμε τον Μιχάλη - Τροπάκη Μπέη και διά να

τον κάμη Μπέη αλικώτισε την βοήθεια κι επηρε το Κάστρο,

Επήγε το ασκαίρι 14,000, και τους επολιόρκησε, μία

ώρα στράτα αλάργα έστησε το ορδί. Εστειλε ο Σερασκέρης

Αλή μ π ε η ς ένα γράμμα διά να προσκυνήσουν και να

του δώσουν ενέχειρα ένα παιδί ο ένας και ένα ο άλλος, και

να τραβίξη χέρι από δαύτους αυτοί απεκρίθηκαν: δεν προ

σκυνούμεν, θέλομε πόλεμο και όποιος μείνει νικημένος ας

προσκυνήση. Αυτός ήλπιζε από την Μάνην βοήθεια. Τους

"πολιόρκησαν τα Τούρκικα στρατεύματα, έβγαλαν κανόνια

και βόμβας, τους πολεμούσαν ημέρα και νύκτα ούτε η

βόμβες τους έκαναν φόβον ούτε τα κανόνια, όμως επολέμησαν

12 ημέρας και 12 νύκτας με ανδρεία και γενναιότητα. "Ο-

ταν είδαν ότι βοήθεια δεν έρχεται, αποφάσισαν να φύγουν

από τους πύργους οι πύργοι ήτον δύο, και ο ένας ήτον του

πατέρα του Παναγιώταρου, και ο άλλος ήτον του Πατέρα

μου και του Παναγιώταρου ο Πατέρας του Παναγιώταρου

ήτον 80 ετών ώς και η μητέρα του, και μην ήμπορώντας να

φύγουν εις το γιουρούσι με τα άλλα γυναικόπαιδα, είπε

του Παναγιώταρου και του πατέρα μου, βάλτε φωτιά

ς' τους άλλους πύργους, εγώ μένω εδώ έμεινε μ' ένα δούλο

και με την γυναίκα του και δούλα με σκοπόν να πολεμήση

ελπίζοντας να έλθη βοήθεια από τα παιδιά του έπειτα. Ο

πόλεμός του ήτον με τον δούλον, η τέχνη του μεγάλη είχε

φυτίλι να γυρίση μαζί με τους Τούρκους. Αυτοί που επολε

μούσαν μέσα έπεσαν εις το όρδι του Σερασκέρι, με τα

σπαθία εις το χέρι, μόνον τρεις εσκοτώθηκαν άνδρες, και

μέρος γυναίκες, και έμειναν πολλά παιδιά σκλάβοι και
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έτζι έμειναν δύο αδέλφιά μου σκλάβοι, το ένα τριών χρό

νων, και το άλλο ενός άλλα δύο εσκλαβώθηκαν, και έπειτα :

ελευθερώθηκαν. Όταν έκαμαν το γιουρούσι έπιασαν... τα :

βουνα οι Τούρκοι διά νυκτός εβασίλευσε το φεγγάρι εις

την μέσην νύκτα, και βασιλεύοντας το φεγγάρι έβγήκαν

νύκτα μικρή και δεν έλαβαν καιρόν να φύγουν κατά την

Μάνη επήγανς' τους λόγκους κ' επήρε ημέρα. Τον Πα

ναγιώταρον ζωντανόν τον έπιασαν κ' έπειτα τον εσκό-,

τωσαν οι Μπαρδουνιώτες. Ο πατέρας μου εσκοτώθηκε

με δύο του αδέλφια, Αποστόλη και Γεώργη, ο ένας εις

τον λόγκον, ο άλλος μοναχός του διατι έλαβώθηκε εγλύ

τωσε ένας μπάρμπας μου Αναγνώστης από τους κλεισμέ

νους τέσσαρους αδελφούς Κολοκοτρώνη, Εγώ, η μάννα μου,

η αδελφή μου εγλύτωσαν με τα παληκάρια του πατέρα

μου. Εις το γιουρούσι έλαβώθηκε με σπαθί ο Κωνσταντής

Κολοκοτρώνης, και με προδοσία ενός Τούρκου φίλου εσκοτώ

θηκε, δεν εφάνη το κεφάλι του οι φονείς του τον εσκότωσαν

και τον έκρυψαν διά το βιό του, όσα είχεν απάνω του

σε τρία χρόνια τον ξέθαψαν τον Κολοκοτρώνη Κωνσταντή,

από το μικρό δάκτυλον τον γνώρισαν όπου είχε γυρισμένο

από μία σπαθιά τουρκική τον είχαν κρύψει εις μίαν τρού

πα της "Αρνης και Κοτζατίνας, τον έθαψαν έπειτα εις την

Μηλιά, ήτον μελαψότερος, μονοκόκκαλος, δυνατός, όγλή

γωρος, με ένα καθάριο άτι δεν τον έπιανες 33 χρόνων, μέ

τριος, μαυρομμάτης, λιγνός οι Αρβανίται τον είχαν τόσο

τρομάξη που έκαμναν όρκον : να μη γλυτώσω από του Κο

λοκοτρώνη το σπαθί: 700 μπουλουκτζίδαις εσκότωσε πρίν.

Ο Παναγιώταρος ήτον Γίγαντας, νέος, μαύρα μαλλιά,

σοί άνθρωπος άσπρος, 37,38 χρόνων, Εις την Ανδρούσαν

εσκοτώθη ο γέρο Γιάννης Κολοκοτρώνης, έπειτα τον εκδίκησε
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ο υιός του. Ο γέρο Γιάννης Κολοκοτρώνης, του έκοψαν χέρι

και πόδια και τον εκρέμασαν. Ο γέρων Πατέρας του Πανα

γιώταρου επολέμαε από τον πύργον και εμαρτύρησε το

φυτίλι ο δούλος που επροσκύνησε, και τον γέροντα τον

έπιασαν ζωντανόν. Ο Καπετάμπεης ερώταε: διατι δεν προ

σκυνάει -τώρα προσκυνώ, προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβε

ται-του έκοψαν χέρι και πόδια, τον κατράμισαν. -

Εμείναμεν εις την Μάνην ημείς εις την Μηλιά, με

τον θείόν μου τον Αναγνώστη εξαγόρασα τα σκλαβομένα

παιδιά, το ένα από την Υδραν, τον Γιάνη και τον Χρή

στο, και εκάτζαμεν 3 χρόνια εις την Μάνη. Είχαμεν

ελλείψεις, ήλθαν οι άλλοι οι μπαρμπάδες μας από την Μάν

να μου λεγόμενοι Κοτζακαίοι και μάς επήραν εις την Α

λωνίσταιναν. Επήγαμεν αγνώριστοι, μάς έμαθον έπειτα και

εφοβούμεθα τους Τούρκους. Ο Μπάρμπασμου ο Ανα

γνώστης ήλθε, έπειτα εις του Λεονταριού την επαρχίαν,

εις την άκραν της Μάνης, Σαμπάζικα. Έκαμε συμ

πεθεριό με έναν ντόπιον προεστον, του τουφεκιου άνδρα,

τον έλεγαν Γεωργάκη Μεταξάν. Έδωκε την θυγατέρα

του, έφτιασε σπήτι. Μανθάνοντας ότι ο θείος μου έκα

μεν αποικίαν εις το Ακοβον, εφύγαμε και επήγαμε εκεί.

Σαν εκαθόμαστε εκεί, άλλα μπουλούκια κλέφταις μ' έ

βαλαν αρματωλόν εις την επαρχίαν του Λεονταριού κατά

των κλεφτών, και εμπόδιζα το Βιλαέτη με χατήρι.-15

χρονών ήμουν τότε- Έγεινα 20 χρονών, υπανδρεύθηκα

και επήρα ενός πρώτου προεστού του Λεονταριού, τον

οποίον τον χάλασε ένας Πασάς εις τό Ανάπλι. Έκτισα

σπήτια, επηρα προικιό ελαις, αμπέλι, έγεινα νοικοκύρης,

εφύλαγα και το Βιλαέτη έστεκόμαστε πάντοτε με το

τουφέκι μάς έφθόνησαν οι Τούρκοι και ήθελαν να μάς
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σκοτώσουν, δεν ημπορούσαν όμως, διότι ο τόπος ήταν σε ά

κρη και επολεμούσαν (να μάς χαλάσουν) με κάθε τέχνη

έστελναν μία και δύο φοραϊς εκατόν και διακόσιους στρα

τιώτας διά νά μάς κτυπήσουν δεν μάς είχαν εις το χέρι

και δεν μάς πείραξαν. Είδαν ότι δεν είχαν διαφορά

με την τέχνη εβγήκαν φανερά επήραμε χαμπέρι, ε

φύγαμε. Οι Τούρκοι αφάνισαν όλα τα αγαθά μας, και

έδωσαν διαταγήν , όπου ακουσθούμε να μάς χαλάσουν.

Έμεινα με δώδεκα Κολοκοτροναίους μικρώτεροι εις την ηλι

κίαν επήγαμεν εις την Μάνην, αφήκαμεν ταίς φαμίλιας μας

και έπειτα εγυρήσαμε, εσηκωθήκαμε φανερά, εσυνάξαμε

στρατιώτας πότε 60 πότε ολιγωτέρους. Εμείναμε 2 χρό

νους κλέφταις έπειτα ίδαν πώς δεν εμπορούν να μάς κά

μουν τίποτε και μάς έβαλαν πάλαι αρματωλούς, είχα

το Λεοντάρι και την Καρύταινα, έκαμα, 4, 5 χρόνους αρ

ματωλός. Ο Αναγνώστης Κολοκοτρώνης δίδεται εις την

μέθην διά να αλησμονήση τα συμβάντα. Τον μεγαλήτε

ρον του πατρός μου αδελφόν τον εσκότωσαν εις το Λε

οντάρι έπειτα, και του επήραν το κεφάλι (χέρι κομμένο

εις την νεότητά του). Από 40 χρόνων αρχήνισε, και α

πόθανε εις τα 52. άφησε παιδιά 3 αρσενικά, Γιανάκη,

Δημητράκη, Γεωργάκη άφησε και επτά θηγατέραις. Έ

νας απόθανε από τον θάνατόν του από έξη αδέλφια του

Πατρός μου.

Ότανε ίμεθα αρματωλοί, τα παιδιά μας ήταν εις την

Μάνην, εις την Καστανιά την μεγάλην εις την Μάνην επη

γαίναμε εις ταις σημαντικαίς ημέρας όταν είμεθα αρ

ματωλοί. Εις την Μάνην πάντοτε επηγαίναμεν βοήθεια

εις τον Μπέϊ Κουμουντουράκη, εις ταις χρείαις τους και

εβοηθούσαμε το μέρος τους. Ο Καπετάνιος Κωνσταν
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της Δουράκης, φίλος του Πατρός μου και οι Κυτρινιαραίοι.

ανοίγουν πολέμους. Ημείς μεντάτι. Είχαμε κλεισμέ

νον μίαν φοράν τον Νικόλαον Κυτριννιάρη, τον πολιορ

κήσαμεν, και σαν ετρώγονταν αδελφόξαδελφα έρριχναν

τουφέκια εις, τον αέρα. Οι Μανιάτες τον στενοχώρησαν

και ώμίλησε να παραδοθή, και εζήτησε εμέ. Δεν ήτον να

παραδοθή, αλλά να με σκοτώση με απιστά έβγήκε έξω

εις του Πύργου την πόρτα, και είχε βάλλει τους ανθρώ

πους μέσα, να παραδοθή. Οι ανθρώποι του με άδειασαν

έξη τουφέκια εγώ ήμουν κοφτά και δεν μ' επήραν, έπεσα α

πoκάτω από τον θόλον της πόρτας του πύργου,οι δικοί μου ε

νόμισαν ότι με σκότωσαν και ήθελαν να σκοτώσουν τους συγ

γενείς του Κυτρινιάρη .... άλλοι λέγουν, όχι, να πάρωμε

τον Θεόδωρον. Ηλθεν ο αδελφός του Κυτρινιάρη, και τον

'πήρα εις τον ώμον, κ' επροφυλάχθηκα, και την νύκτα έβα

λα φωτιά εις τον πύργον και επαραδόθηκαν ο αδελφός του

ήτο με ημάς. Τότε τα αδέλφιά τους με είπαν: να κάμω

ό,τι θέλω εις εκείνους διά την απιστιά. Εγώ είπα, ότι εάν

ο Θεός μ' εφύλαξε, τους χαρίζω την ζωήν. Ο Ζαχαριάς

εβοηθούσε τους άλλους επολεμούσαμε και έπειτα εσμίγαμεν

έξω Εγώ υπεστήριζον τον Μπέϊν. Ο Μούρτζινος αντιφέρετο

με τον Μπέϊν και με τον Καπετάνιο τον φίλονμου. Ενα

ή δύο μήνες το καλοκαίρι έπρεπε να βοηθήσω τους δι

κούς μου. - -

Εις τους έξη χρόνους επάνου, έβγαλα τα παιδιά μου

εις ένα χωριό Γιάνιτζα πλησίον της Καλαμάτας, διατί

μού ήρχετο καλήτερα δια την ζωοτροφίαν. Η Μάνη εφ

θόνησε τον Μπέϊ ήλθε και ο Σερεμέτ-μπείς, διά να

βάλλουν τον Αντωνόμπεϊ Γληγοράκη. Ηλθε ο Μπέϊς ο

Κουμουντουράκης εις την Καλαμάτα με 60 ανθρώπους, εγώ
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είχα 18. Με εμπόδιζαν να βοηθήσω τον Κουμουντουράκη,

αλλά έπρεπε να τον βοηθήσω εξ αιτίας της φιλίας 3,000

Τούρκοι και Μανιάται πηγαίνουν κατά του Κουμουντουράκη.

Βλέπω μακράν μπαϊράκια εις τας Καπετανίας (ψυχικό),

συμβούλευσα να μην πάμε μέσα εις την Μάνη, ηθέλαμε να

πιάσωμε το Κάστρο του Κουμουντουράκη 4 ώραις μα

κριά απ' την Καλαμάτα. Οι Καπετανάκιδες και άλλοι

Μανιάτες μάς πολέμησαν, έλαβώθηκα . . . . το άλογον ... -

λάφυρα . . . . . πιάνωμεν ένα πύργο . . . . . ο Κου

μουντουράκης. Επιάσαμε τον πύργον, έπειτα διά νυκτός

ανέβημεν εις το Κάστρο. Η πατζαούρες (της λαβωματιάς)

ήτον μέσα. Ο Παναγιώτης Μούρτζινος και ο Χριστέας φί

λοι πατρικοί, τους γράφω ένα γράμμα: με κάθε συμβι

βασμό να έβγω, να υπάγω εις την Μάνην να γιατρευθώ.

Οι Μούρτζινοι λέγουν εις τον Σερεμέτ-μπεϊ, να εβγά

λουν τους κλέφταις διά να αδυνατίση ο Κουμουντουράκης, και

έτζι εγέλασαν τον Σερεμέτ-μπεί να έβγω εγώ από μέ

σα, και μου είπαν να έβγω με όλους μου τους ανθρώ

πους ανέβαλα διά να έβγουν και οι ανθρώποι μου.

Οι ανθρώποι μου μένοντας οπίσω, ο Πετρούνης έγεινε

μεσίτης να προσκυνήση ο Κουμουντουράκης και δεν

παθαίνει τίποτες, και εγώ τους είπα όταν έλθη ο Πε

τρούνης να μη τον ακούσετε, αλλέως θα σάς φάγη με α

πιστιά. Ο Κουμουδουράκης δεν ήθέλησε. Έκαμε τραττάτο,

έβγήκαν οι δικοίμας. Ο Κουμουνδουράκης επαραδόθηκε

και τον πήρε η αρμάδα σκλάβον εγιατρεύθηκα, εγώ

επήγα εις το αρματωλίκι μου. Μου έπεσαν οι προεστοί

και ο Κυρ Γιάνης (Δεληγιάννης), και μου λέγουν, δεν εί

ναι καλόν να κινδυνεύης εις την Μάνην, και να φέρης την

φαμίλιαν σου εις την Καρύταινα. Τα έβγαλα τα παιδιά μου
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εις την Καρύταινα, και εκατοίκησα εις ένα χωριό Στεμνίτζα,

-Έβγήκε φερμάνι να μάς σκοτώσουν και τους δύο Πετι

μεζά κι' εμέ, 1802.-ένας βόϊβοδας της Πάτρας ενήρ

γησε αυτό- το φιρμάνη έλεγε: Η τους δύο ημάς ή τα κε

φάλια των Κοτζαπασίδων. Ο βεζύρης της Τριπο

λιτζάς κράζει τον Πατέρα του Ζαίμη και τον Κύρ

Γιάνη. Ο Ζαίμης επήγε, ο Κυρ Γιάνης εφοβείτο ο Πα

σιάς τους έκαμεν όρκον ότι δεν είναι τίποτες δια αυτούς,

εγώ εσυντρόφευσα τον Δελιγιάνην έως εις την Τριπολιτζά,

και όταν αναχώρησε με είπε ο Δελιγιάνης ....., του είπα:

δεν το πιστεύω, διά ημάς είναι το φερμάνι μου αποκρίθηκε:

μην φοβείσθε. Έκραξε μόνον τους δύο ο Πασιάς, τους διά

βασε το φερμάνι. Να μάς δώσης μουχλέτι (διορία) γιατί

τούτοι είναι άγριοι άνθρωποι. Ο Γ. Ζαίμης, Ασημάκης,

τον είχε τον Πετμεζά εις τα χέρια του, διατί επήγαινε, καθη

μερινώς εις τα Καλάβρυτα, αλλ' εγώ δεν επήγαινα εις την

Καρύταινα, εις τό Χασαμπά. Είπαν οι δύο οι προεστοί, να

βάλλουν τον άγριον εις το χέρι, και έπειτα τον ήμερον εύ

κολα. Ο Δελιγιάννης, ορκόνει δύο προεστούς να με σκο

τώσουν ήτον δύσκολο, διότι ήμουν πολλά προφυλαχτικός

εσυνακούσθησαν με τον Βελε μ βί τζα, τον όρκωσαν πρώ

τα αυτός απεκρίθηκε δεν τον βλέπω τον σκοτομόν τους,

θα χαλάσωμε το Βιλαέτι, αυτοί δεν έβγαιναν από την

γνώμην τους. - είχαν φέρει έναν Μπουλούμπαση με

Αρβανίτας εις την Καρύταιναν υποπτεύθηκα επήγα να

χαιρετήσω έναν προεστον εις την Στεμνίτζα, του λέγω:

τι τον θέλετε τον Αρβανίτη Ππουλούμπαση, δεν θέλει γένει

η γνώμη σας. Εις την Στεμνίτζαν πάνε Αλβανοί . . . . .

Υπάγω και εγώ με 50. Ανταμώθηκα με τον Μπουλούμ

παση, του είπα: θα μάς βάλλουν να τζακίσουμε τα στουρ,
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νάρια, τα ήμερα δεν θα διώξουν τα άγρια όλα φεύγουν ο

σπουργίτης πάντοτε μένει. --

Της τύχης ή περίστασις εκείνη έφερε ο γέρο Κόλιας

νάρχεται με τον υιόν του (τον Κολιόπουλον) =ήρχετο εις τα

πιστρόφια ή νύμφη του εγείναμε διακόσιοι εις τα μαγούλια

ανταμώνονται οι ανθρώποι μας. Ο προεστός Αναγνώστης

Μπακάλης από το Γ α ρζ ε ν ι κ ο, έγέλασε τον Τούρκο, ...

και με έδωσεν είδησιν γράφω εις τους προεστούς να με στεί

λουν είδησιν αν με επιβουλεύωνται πέρνω από τον Δημή

τ ρ η φυσέκια, στουρνάρια = με γράφουν ψεύματα. Με τα

σπερώματα, με 200 νομάτους ο Μπουλούμπασης μάς

"πλάκωσε εις την Κερπενή μόνον 40 είμεθα, ετραβί

χθηκα από το χωριό έξω κλείομαι εις ένα μοναστήρι

εις την Κερνί τζα (αναλήφθηκα, μ' έχασαν) έπιασα

τον άγριον τόπον εσκότωσαν τότε τον Πετιμεζά εις τα

Καλάβρυτα, και έστειλαν το κεφάλι του εις την Τριπο

λιτζά. Εις τα Μαγούλιανα εσκοτώσαμεν τους Τούρκους

(έκαια τα χωριά). Οι προεστοί βάζουν τον Κόλια, διά

να προσπέση να συμβιβασθούμε, να ησυχάσουμε. Μάς

έδωσαν το αρματωλίκι. Περάσοντας τρεις, τέσσαρους

μήνες ο Δελιγιάννης ήθελε να μάς χαλάση, πλήν δεν

ήμπόρουνε. - -

Τον Σεπτέμβριον μήνα επηρα το αρματωλίκι. Ο Δε

λιγιάννης ηύρε τρόπον. - Είχε φίλον εις του Λάλα τον

Χασάναγα Φιδά, και τον έβαλλε να μάς σκοτώση (με την

απιστίαν ότι είμεθα αρματωλοί). Ταίς φαμελιας μας ταις

είχαμε εις του Παλούμπα, και ο Γεροκόλιας εξάνοιξε την

προδοσιά ότι ήρχοντο οι Λαλαίοι) έστειλε μάς είπε ότι

θα έλθουν οι λαλαίοι λαμβάνωντας και την είδησιν, ήμουν

εις ένα χωριό, λεγόμενον Τουρκοκερπενή εσυλλογούμην
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τι τρόπο να φανερωθή τούτη η μυστική κίνησις διά να

μάς βαρέσουν έμεινα όλη την νύκτα συλλογισμένος. Οι

Τούρκοι ήλθαν κι' έπιασαν δύο δρόμους, 200, και 200, να

βαρέσουν με χωσιά, είχον κι' ένα Έλληνα προδότην,

και ήρχετο και μάς εύρισκε, αν κινάμε ή αν κσι μ ώμα

σθε το πρωί ήθελα να στείλω καταπατητάδες. Το πρωί

μάς έκλεισαν εις το χωριό. Εγώ είχα δώσει τα σκου

τιά μου εις ένα ψυχογιόν. Χαράζοντας την αυγήν, βλέπω

τους τούρκους - επιάσαμε το τουφέκι - κινώντας να πιά

σω την ράχην πέρνουν τον ψυχογιόν μου 8 βόλια ο αδελφός

μου ο Γιάννης λαβόνεται κλειόμεθα σε τρία σπήτια εί

μεθα 38.= Έκλείσθηκα εις χαμώγεο.-έρχονται Οι άλ

λοι 200, μάς απόκλεισαν πολεμούμε όλη την ημέραν-

Εσκοτώσαμεν και ημείς το βράδυ κάνομε γιουρούσι και

εφύγαμε.-Τον Μάρτη 7 μάς βάρεσαν σ' τα 1804,

Εις τα 1805 πηγαίνω εις την Ζάκυνθον ο Αυτοκρά

τωρ Αλέξανδρος κάμνει πρόσκλησιν διά να γραφθούν οι

Έλληνες εις τα στρατεύματα,

Κάμνομεν όλοι μία αναφορά, Σουλιώται, Ρουμελιώται

και Πελοπονήσιοι εις τον Αυτοκράτορα και του ζητούμεν

βοήθειαν διά να ελευθερώσωμεν τόν τόπον μας ο Ανα

γνωστάς ενήργησε να γίνη η αναφορά οι Σουλιώται, Ρου

μελιώτες ήτον στην Πάργαν. Ο Αναγνωσταράς ήλθεν

εις..... και εγράφθησαν 5000 τρατιώται Πελοποννήσιοι

εις τα άρματα ήλθε η απάντησις, τότε επήγα εις την

Ζάκυνθον εις τα 1805 τον Αύγουστο ομιλώ με τον Αρ

χηγόν των Ρωσσικών σρατευμάτων και με λέγει, ότι ο

Αυτοκράτωρ τον διέταξε να παραδεχθή εις την δούλευσιν

όσους θέλουν να έμβουν και να υπάγουν να κτυπήσουν τον

Ναπολέοντα. Του αποκρίνομαι όσον διά το μέρος μου δεν
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εμβαίνω εις την δούλευσιν. Τί έχω να κάμω με τον Να

πολέοντα; Αν θέλετε, όμως στρατιώτας διά να ελευ

θερώσωμεν την πατρίδα μας σε υπόσχομαι και 5 και 10

χιλιάδας στρατιώτας μία φορά εβαπτισθήκαμε με το

λάδι, βαπτιζόμεθα και μίαν με το αίμα και άλλη μίαν διά

την ελευθερίαν της πατρίδος μας. μένω 15 ημέρας εις την

Ζάκυνθον, δεν συμφωνώ, αφίνω 28 από τους συντρόφους

μου και τον Νικήτα ανεψιό μου και του Γιάννη Κολοκο

τρώνη αυτού. Τα άλλα Ελληνικά στρατεύματα γράφον

ται και πηγαίνουν εις την Νεάπολι. Οι Τούρκοι βλέπουν

αυτά τα κινήματα και γράφουν αναφοράς εις τον Σουλ

τάνον και του εξηγούν τας υποψίας των. Ο Σουλτάνος λαμ

βάνει τήν ιδέαν να κόψη τον λαόν. Ο Πατριάρχης κάμνει

παρατηρήσεις και λέγει τι πταίει ο λαός;, να σκοτώσωμεν

τους πρωταιτίους, τους κακούς, και τον αντισκόβη. "Η

αναφορά των Τούρκων συμφωνεί με τάς πληροφορίας του

Καμπινέτου της Γαλλίας, ότι , να χαλάσουν τους Καπε

ταναίους τους λεγομένους κλέφτας και τους Καπεταναίου

των καραβιών, διά τί μία ημέρα ειμπορούν να κάμουν

επανάστασιν. Τότε κάμνει ένα φερμάνι ο Σουλτάνος να

σκοτώσουν τους κλέφτας. Αφοριστικό έρχεται του Πα

τριάρχου διά να σηκωθή όλος ο λαός, και έτζι εκινή

θηκεν όλη η Πελοπόννησος Τούρκοι, και Ρωμαίοι κατά

των Κολοκοτρωναίων. Τον Αύγουστον υπήγα εις Ζάκυν

θον τον Σεπτέμβρι έβγήκα έξω, και Ιαννουάριον 1806

ήλθε το διάταγμα και μάς εκυνήγησαν, ο Πετιμεζάς, ο

Γιαννιάς και ο Ζαχαριάς ήτον χαϊμένοι πρoτήτερα, και

ευρέθηκα με μόνον 150.

Επήγαμεν εις το Μοναστήρι, Βελανιδιά, πλησίον της

Καλαμάτας, και απεκεί έστειλα ένα γράμμα του Ηγού.

«.
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μενου δια να μου στείλουν ζωοτροφίας το γράμμα το

έπιασαν οι Τούρκοι και ο Δελιαχμέτης ήλθε και μάς

επολιόρκησε με 1000, ετραβίξαμε τα σπαθιά και τους

έχαλάσαμεν τους επήραμε κυνηγώντας έως εις την Κα

λαμάτα, επήραμε τας σημαίας τους και εσκοτώσαμεν

πολλούς.

Αυτός ο Δελιαχμέτης ήτον περίφημος εις την "Ρούμε

λη, εκατατρέχθη από τον Αλή-Πασά κ' εκατέφυγε εις την

Πελοπόννησον. Ο Πασάς του τόπου τον έδωκε 500 χάρ

τζια (μισθούς) διά να κυνηγάη τους κλέφτας εγώ σαν

το έμαθα είχα 80, και επήγα επίτηδες διά να δοκιμάσω

την δύναμιν του εις τον Ακοβο (Σαμπάζικα), και εφοβή

θηκε να πολεμήση με ημάς. Επήγαμε εις την Βλαχοκερα

σιά και την εχαλάσαμε ώς ιδιοκτησία του Χασεκή, όπου

έκαψε τα σπήτιά μας. Αλλη μία φορά επήγαμεν εις του

Τζεφερεμίνη και μας έμαθαν οι Τούρκοι της Ανδρού

σας και εκίνησαν μία εκατοστή διά νά μάς κτυπήσουν,

και έβγήκαμεν, τους εκυνηγήσαμεν και ετρόμαξαν να γλυ

τώσουν το ίδιον εστάθη και εις του Μήλια, το παλιό

καστρο, ανάμεσα Μήλια και Μπούτζα (της Μεσσηνίας).

"Ολ' ημέρα επολεμήσαμεν και το βράδυ τους έφύγαμε.

Αλλη μία φορά εφάνηκαν εις του Μαρμαριά (Βρουστοχω

ριά). "Ηλθαν μάς πλάκωσαν από όλαις ταις κοντινοίς επαρ

χίας όλοι οι Τούρκοι, μάς έκλεισαν εις ένα βουνό, επο

λεμήσαμεν όλην την ημέραν και τό βράδυ τους έφύγαμεν.

Εις τον Ακοβο, όπου δεν ήθέλησαν να πολεμήσουν, ήτον

ο ανεψιός του Ντελί-'Αχμέτη, και αφού εγύρισεν εις

τον μπάρμπα του τον έφτυσε γιατί δεν επολέμησε, και

αυτός του απεκρίθη να σε κάμη ο Θεός κιαμέτι να πο

λεμήσετε με αυτούς και τότε βλέπεις. Αφότου τον

- 2
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έχαλάσαμεν επήγεν ο Ντελί-Αχμέτης εις την Καλαμάταν

και εκάθησε τρείς μήνας. Εκεί φοβούμενος μήπως πάγωμε

και τους χαλάσωμε, εγραφoφoρισθήκαμεν μετ' αυτόν, και

έπειτα επήγεν ο Ντελι-αχμέτης εις τον Πασά και του εί

πεν ότι δεν ειμπoρούμεν να τους κάμωμε τίποτες, αλλά να

τους δώσετε το αρματωλίκι δια να ησυχάση ο κόσμος,

και έτζι απέρασε εκείνος ο χρόνος.

Εμάθαμεν ότι ήλθε το Συνοδικό και το Φερμάνι ε

μάζωξα όλους έως 150 και τους είπα, να αναχωρήσω

μεν να πάμεν εις την Ζάκυνθον αυτοί αφού ήκουσαν ότι

οι Ρούσσοι είχαν πάρει όλους τους Έλληνας και τους

επήγαν εις την Νεάπολι, με απεκρίθηκαν όλοι με ένα

στόμα: ότι ημείς δεν πηγαίνομεν εις την Φραγκιά και

θέλομε ν' αποθάνωμεν επάνω εις την πατρίδα μας.

Ο αδελφός μου ο Γιάννης με είπε ότι θέλω να με φά

γουν τα όρνεα του τόπου μας. Τους έδωκα άλλη μία

γνώμη, να χωρισθούμε εις μπουλούκια από 5, από 6,

να κρυφθούμεν και έτζι ν' απεράση ο Γεννάρης, ο

Φλεβάρης και ο Μάρτης όοον να λυώσουν, τα χιόνια,

και τότε συναζόμεθα και περπατούμε καθώς και προτή

τερα και αυτό το πρόβαλα, διότι εις τρεις μήνες

ήθελον σκορπισθούν τα όρδιά και εγλυτώναμεν απ'

εκείνον τον κίνδυνον αυτοί μ' απεκρίθησαν: ότι δεν πάμε

να εξοδεύσωμε τα λίγα γρόσια όπου έχομε, διατί οι κα

πεταναίοι εσείς πέρνετε από τας επαρχίας και εγώ τους

είπα, ότι : κάμετε τούτο και όταν τον Μάρτη σμίξωμεν

τους αποζημιώνω εις όσα εξόδευσαν. Αυτοί δεν άκουσαν

και έτζι εκηρυχθήκαμεν με την σημαίαν ανοικτήν εις όλας

τάς δυνάμεις του Μωρέως. - Η σημαία είχε ένα Χ, είχε

και άστρα και φεγγάρι -Τους Κοντσαμπασίδες του Μω
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ρέως τους είχαν ενέχειρον εις την Τριπολιτζά τους φίλους

μας όπου είχαμεν εις την Μάνη καθώς Κουμουντουράκιδες,

Μούρτζινους και λοιπούς, τους είχε ο Αντωνόμπεης εξορί

σει εις την Ζάκυνθον, και δεν είχαμε πλέον καταφύγιον

εις την Μάνη. Και τα βουνά ήταν γεμάτα χιόνια και δεν

ειμπορούσαμε να πάμε, αμή 30 εχωρίσθηκαν κατά τα

Πηγάδια και οι άλλοι ανοίξαμεν μπαϊράκι και ετραβήξαμεν

κατά τον "Αγιον Πέτρο έστείλαμεν εις τα Βέρβενα να

μάς στείλη ψωμί και ζωοτροφίας, και αυτοί μάς απο

κρίθησαν: έχομε βόλια και μπαρούτι, και επήγαμε και

τους χαλάσαμε. Από εκεί απεράσαμεν πίσω εις τα Σαμ

πάτζικα τότε επρόσταξε ο Πασσάς όλας ταις επαρ

χίας διά να έβγουν Τούρκοι και Ρωμαίοι να μάς

βαρέσουν. -

Από Σαμπάζικα εκατεβήκαμεν εις το Μοναστήρι της Βε

λανιδιάς, και εστείλαμεν εις την Καλαμάτα να μάς στείλη

ψωμί και φουσέκια, και οι Καλαματιανοί εφοβούντο να μάς

στείλουν ημείς εκινήσαμεν τότε να πάγωμεν μέσα εις

την Καλαμάτα διά να κτυπήσωμεν τους Τούρκους τότε

οι προεστοί μάς έφερον οι ίδιοι ζαερε και μπαρουτόβολο

και στουρνάρια εις τον "Αγιον Ηλία πλησίον της Βαλα

νιδιάς από εκεί ετραβίξαμε την ημέραν και επήγαμεν

εις το Πήδημα, σύνορο Καλαμάτας, και το βράδυ επήγα

μεν εις το Τζεφερεμίνι Μία ώρα μακρυά από εκεί οπού εί

μαστε ημείς, εις την σκάλα ήλθε ο Κεχαϊα-μπεης με

2000 Τούρκους, με τα παλούκια. Το βράδυ επήγαμεν εις το

Αλιτούρι, και εκεί μάς επλάκωσαν Ανδρουσανοί, Λεον

ταρίτες και λοιποί έως 700 ήλθαν την αυγήν, αρχίσαμε

τον πόλεμο, ημείς έβγήκαμε από το χωριό, τους πή

ραμε κυνηγώντας έως μίαν ώραν μακρυά, τους επήραμε

Η 2*
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4 άτια, πολλοί επνίγηκαν εις το ποτάμι, και άλλους

εσκοτώσαμε, και επήραμεν πολλάς ζωοτροφίας και πολεμο

φόδια.

"Ηκουσαν τον πόλεμον τα στρατεύματα όπου ήταν εις

την Σκάλα και ήλθαν εις βοήθειαν των εδικών των Η

μείς οπισωγυρίσαμεν και εκλεισθήκαμεν εις το χωριό

Αλιτούρι, και επολεμήσαμεν όλην την ημέραν, και το

βράδυ ετραβήξαμε τα σπαθιά και επήγαμε κατά της Αρ

καδιάς τα χωριά επήγαμεν εις ένα από τα χωριά, και

ευρήκαμε 300 Τούρκους μέσα και δεν ειμπορέσαμε να

πάρωμε ψωμί. Οι Τούρκοι αφού επήγαν εις το Αλι

τούρι βλέποντες τον τορόν μας εγύρισαν και ήλθαν από

κοντά γυρεύωντάς μας. Ο Κεχαγιάς άρχησε να παλουκώνη

τους Χριστιανούς (γιατάκηδες), διά να δώση φόβον εις τον

Κόσμον. Ηλθαν οι Τούρκοι επάνω μας, ημείς εφκιάσαμεν

ταμπούρια για να τους πολεμήσωμε. Οι Τούρκοι ήταν εν

τόπιοι και μάς έστειλαν να φύγωμε, διότι μάς εφοβούντο

ακόμη. Εφύγαμε από εκεί και επήγαμεν εις τά Κοντοβού

νια διά ψωμί και έπειτα επήγαμεν εις ένα βουνό να λημεριά

σωμεν εστείλαμεν εις τους φίλους μας διά να εύρουν καίκια

να έμβουμε να φύγωμε, και μάς απεκρίθηκαν ότι τα καίκια

από τον Πύργον έως το Νεόκαστρον τα έχουν εμποδισμένα

όλα διά να μην περάσωμεν εις την Ζάκυνθον. Εγυρίσαμε

τότε εις τα Μεσόγεια της Πελοποννήσου μάς επήραν από

κοντά οι Τούρκοι, επέρναμε ψωμί αρπακτά. Εις του Ψάρι

μάς έφθασαν οι Τούρκοι και επολεμήσαμεν όλην την η

μέραν. Οι συντρόφοι μου άρχισαν να φεύγουν αποστάνε,

επειδή και όλας τας ημέρας επολεμούσανε και την

νύκτα επεριπατούσανε και μάς έφυγαν έως 40, και από

100 εμείναμε 60. Την άλλη ημέραν επήγαμεν εις το



= 21 =

Λεοντάρι αποπάνου, και μάς εύρηκαν πάλιν από εκεί.

Εφύγαμεν διά τά Σαμπάζικα, εύρήκαμεν εκεί μία τε

τρακοσαριά τούρκους, ενώ ενομίζαμε ότι δεν θα εύρωμε.

"Επολεμήσαμε και εκεί με τους Τούρκους. Εσώ

σαμε τα φουσέκια, το ψωμί ολίγο. Το βράδυ τους είπα:

ότι δεν ειμπορούσαμε να ζούμε όλοι μαζί, αλλά να δια

μοιρασθούμε και έτζι εχωρισθήκαμε λέγοντες ο ένας τον

άλλον καλή αντάμωσι εις τον Κόσμον τον άλλον εκρά

τησα μόνον 19 συγγενείς μου και ένα Καπετάν Γιώρ

γο όπου δεν είχε που να υπάγη. Εις 15 ημέρας δεν

έμεινε κανένας από εκείνους όπου εχώρισαν από εμένα

από τους 19 διό μου πρώτα εξαδέλφια μην ήμπορώντας

πλέον να βαστάξουν την πείναν και τους κόπους (απο

στασίλα) εκρύφθησαν, και εις ολίγας ημέρας τους ευρή

κανε και τους εσκότωσαν και εμείναμε 17. Μην ήξεύ

ροντας, επήγαμεν κ' ελημεριάσαμεν ανάμεσα εις τρείς

παγανιαίς. Η τύχη μάς έκαμε και δεν μάς είδαν παρά

το βράδυ και εξανασάναμεν ολίγο. Μάς ευρήκαν, εστα

θήκαμεν υποχρεωμένοι να περάσωμε ανάμεσόν των πολε

μώντας και να γλυτώσωμε κι απ' αυτόν τον κίνδυνον.

Την νύκτα ετραβήξαμε κατά τον κάμπον του Λεονταριού,

ακούσαμε πολλαίς μπαταριαίς και έπεφταν από όλα τα

μέρη και δεν ήξεύραμε τι ήτον, Η μπαταρία ήτον σημείον

ότι εδώθεν υπάγουν οι κλέφται. Την νύκτα επήγαμεν εις

το Ανεμοδούρι διά ψωμί, ευρήκαμε μόνον ταις γυναίκας

και οι άνδρες ήτανε εις τά Δι άσυλα, και εφύλαγαν με

τους Τούρκους. Τα σκυλιά οπου αλίκτααν έδωσαν υποψί

αν, ήλθαν οι Τούρκοι και μάς πολιόρκησαν "Οταν εζύγω

σαν οι Τούρκοι, άρχησαν τα σκυλιά να γαυγίζουν, εκατά

λαβα και εγώ ότι ήλθαν Τούρκοι, τότε επήρα ταίς φαμή
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λιας μαζί έως ότου οπού ηύρα ανοικτό τον δρόμον,

ταίς αφήκαμε και επήραμε την Δημοσιά της Τριπολιτζάς

και επήγαμε εις το Βαλτέτζι αποπάνω να λημεριάσωμε. Η

γυναίκες του χωριού μάς εγνώρισαν και ευθύς έδωκαν παν

του την είδησιν ότι: εδώθε πάγει ο Κολοκοτρώνης, και

μάς επήραν κυνηγώντας. Το δειλινό εφύγαμε και έστρε

ψα κατά την Καρύταινα, και, διά να μην γνωρίσουν τον

τορο, από πέτρα εις πέτρα επήγαμεν εις μίαν στάνη, και

μάς είπαν πως ήτον γεμάτη Τούρκοι. Τότε απεφά

σισα να γίνωμε εις 4 μπουλούκια και να υπάγωμεν εις

φίλους να κρυφθούμε. Ο Αντώνιος ο Κολοκοτρώνης με

άλλον έναν εκρύφθηκε εις τους συγγενείς μας, τον Δημη

τράκη Κολοκοτρώνη με άλλους 3 να πάνε να κρυφθούν

εις την Βυτίνα, όπου είχαμε συγγενείς, και τον αδελφόν

μου Γιάννη με άλλους 4, να υπάγη αποκάτω εις την Δη

μητζάνα οπού είν' ένα χωργιό διά να τους κρύψη ένας

πιστός φίλος όπου είχαμε. Ο Αντώνης εγλύτωσε και

σώζεται έως την σήμερον. Ο Δημητράκης εκάθησε δύο

ήμέραις εις την Βιτίνα, έφυγε από εκεί. Του Δημητράκη

του έκοψαν το κεφάλι και το χέρι, τοπαρρησίασαν ώς

δικό μου,επειδή είχε γράμματα. Ο Γιάννης δεν

εύρε τον φίλο του, επήγε εις τους Αιμυαλους, μο

ναστήρι, του έδωκε ένας καλόγερος φαγί και έπειτα επήγε,

έδωσε είδησιν εις τους Τούρκους, επήγαν, τον πολιόρκησαν

εις τον ληνόν και τον εσκότωσαν. Εγώ έμεινα με άλλου

τέσσαρους, επήγα εις ενός φίλου μου προεστού εις το Πυρ

γάκι, ονομαζόμενον Κυρ Παρασκευά, εύρηκα το παιδί του,

επειδή αυτόν τον είχαν εις την Καρύταιναν, δια να κρυφθώ.

Εγώ σάς εφύλαγα τόσον καιρό, τώρα πρέπει να με φυ

λάξετε και σεις. Με επήγε εις μία τρύπα και τον έστει
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λα έως την Βυτίνα διά να μάθη τι γίνεται. Ο μήνας ήτον

Γεννάρης. Είκοσι ημέραις εμείναμε ζωντανοί αφότου μάς

κατέτρεξαν. Αυτό το παιδί έδωσε είδησι του Πατρός του.

Και αυτός επήγε εις την Βυτίνα και επηρε τους Τούρκους

διά να τους φέρη εις την τρύπα, να μάς πιάσουν, αλλά ήλθε

εμπροστά διά νά είδη αν είμεθα εκεί ακόμη ήτον αρμα

τωμένος, τον ερώτησα κάτι αρματωμένος Ζαχαριά, του

είπα, και έβαλα ευθύς υποψία του είπα: βρε να μη μάς

επρόδωσες; αυτός μου απεκρίθη, δεν γίνεται αυτό. Ενώ

επήγαινε αυτός να τους μιλήση εγώ με τους άλλους 4,

επήρα το βουνό, και μάς εκυνήγησαν όλη την ημέραν,

Η τύχη μας έκαμε και δεν ήτον πολύ χιόνι εις το βουνό,

και εμπορούσαμε να περπατούμε μάς εκυνηγούσαν όλην

την ημέραν έως το Ζυγοβίστι. Εκείνην την ημέρα εσκό

τωσαν τον αδελφό μου και έκαμαν χαραίς οι Τούρκοι ευθύς

εκατάλαβα, ότι τους εσκότωσαν, αφού ήκουσα ταις μπα

ταρίας, το σημείο της χαράς των. Ετράβιξα λοιπόν διά

την Λειοδώρα εις τον γερο-Κόλια και Δημήτρην γαμβρόν

μου, τους είχαν ενέχειρον εις την Καρύταινα και δεν εύ

ρηκα παρά μόνον τον αδελφόν του τον Γεωργάκη εις την

Σ τ ά ν η ώμίλησα του Γεωργάκη, μάς έφερε ψωμί, και

τον είπα: να υπάγη έως εις την Ζάττουνα έμαθε, ότι ε

σκότωσαν όλους τους εδικούς μας. Οι Τούρκοι του έδω

καν μία διαταγή εις τους Ψαραίους, Παλουμπαίους και

λοιπα χωριά, ότι αν σκοτώσετε τον Κολοκοτρώνη, να ή

ναι τα χωριά σας τόσους χρόνους ασίδοτα, και αν δε

τους σκοτώσετε, από 7 χρόνους και απάνου θέλει τους

"περάσωμεν όλους από το σπαθί. Οι Τούρκοι αφού μ' ε.

κυνηγούσαν απ' όλα τα μέρη, εστoχάσθηκαν ότι αλλού βέ

βαια δεν ειμπορεί να καταφύγη, ειμή εις τους Κολιαίους,



= 24 =

και διά τούτο έκαμαν αυτήν την διαταγήν. Ο Γεωργάκης

με έσμιξε και μ' εδιηγήθηκε τα πάντα και έτζι έφυγα,

και ακούσθηκα εις την Λαγκάδα, Έπήγαμεν εις του Χρυ

σοβίτζι, Καλύβια, εσφάξαμε ένα αρνί, εκεί μάς επρόδωσαν

επήγαμε έπειτα εις τους Αραχαμίτες, ευρήκαμε τους

Τούρκους, εφύγαμε, επήγαμε εις το Μοναστήρι της Καλ

τεζιάς, βροντούμε την πόρταν και μέσα ήταν 200 Τούρ

κοι. Μάς εκατάλαβαν, μάς επηραν κυνηγώντας, και εφ

θάσαμεν κατά την Καλαμάτα, τα Γιάννιτζα, όπου ένας

σύντροφός μου ονομαζόμενος Μακρυγιάννης από την πεί

ναν των τεσσάρων ημερών, απόστασε και δεν ειμπορούσε

πλέον να περπατήση ευρήκαμεν παντού Τούρκους και δεν

είχαμε πού να σταθούμε, να πάρωμε και τρόφημα.

Εις την Γιάνιτζα ήτον ο Ρουμπής με μια τετρακοσαριά

Μπαρδουνιώτας εμβήκα μέσα εις ένα σπήτι, και ευρίσκω

Τούρκους αγάλια αγάλια σηκωμένο το τουφέκι εγύρισα

οπίσω χωρίς να μ' εννοήσουν, διότι εκοιμούνταν, επήγα

εις άλλα σπήτια, πλην εύρηκα Τούρκους παντού εις την

άκραν του χωριού, επήγα εις μιάς Κουμπάρας μου σπήτι

και μάς έδωσε τρεις οκάδες ψωμί, και της έδωκα ένα

φλωρί βενέτικο. Ετραβήξαμε τότε εις την Σέλιτζα. Το

ψωμί μάς έπιασε εις την καρδιά, και δεν ημπορούσαμε να

περπατήσωμε. Από την Σέλιτζα επήγαμε εις την μεγά

λην Καστανίτζαν, στου Καπετάν Κωνσταντή Δουράκη οπού

ήτον εμπιστευμένος μου, επειδή εκεί πρoτήτερα είχα την

φαμίλιά μου, και τον είχα συμπέθερο. Είχα αρραβωνιά

σε μία θυγατέρα μου με ένα παιδί του Δουράκη. Ο Αν

τωνόμπεης της Μάνης μάς εκυνηγούσε και εκείνος, Από

τους 5 όπου είμεθα, ήταν οι δύο Μανιάτες, και έφυγαν

εις τα σπήτια τους, και έμεινα εγώ και άλλοι δύο Ρου
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μελιώται. Εκάθησα κρυμμένος ένα μήνα εις το σπήτι του

Δουράκη. "Ηλθε ένας Νικήτας από του Τουρκολέκα και

με ηύρε με μία εικοσιπενταριά, και του είπα: να εύρούμε

καίκι και ν' απεράσωμε εις την Ζάκυνθο. Αυτός ενόμιζε

ότι δεν είναι πλέον φόβος διά να υπάγη εις το Μεσό

γειον του Μωρέως, και εγύρισε οπίσω. Οι Τούρκοι τους

εσκότωσαν όλους, μόνον ένας επιάσθη ζωντανός, ο οποίος

επήγεν εις την Τριπολιτζάν τον εζήτησε εκεί ο Πασάς ανε

σκοτώθηκαν όλοι, και αυτός του απεκρίθη ότι όλοι εχάθηκαν

εκτός από τον Θεοδωράκη τον Κολοκοτρώνη. Τότε ο Πασάς

εθύμωσε και έκοψε καμπόσους Τούρκους και Ρωμαίους ο

που εβεβαίωναν ότι ο Θεοδωράκης ήτον χαμένος. Αυτή η φή

μη του χαμού μου έκαμε να ησυχάσουν τους Τούρκους.

Αφού το έμαθεν ο Πασάς, ότι εγώ ζω ακόμη και εί

μαι εις την Μάνη, έστειλε τον Παπά-ζογλου από τον

"Αγιον Πέτρο με 50,000 γρόσια εις τον Μπέη της Μά

νης. Αφού ήλθε ο Παπά-ζογλους εις την Μάνη, έκραξε

τον Καπετάν Κωνσταντή Δουράκη εις ταις Κυτριαίς εκεί

του είπε ο Μπέης, σου δίδω τόσαις χιλιάδες διά να δώ

σης τον Κολοκοτρώνη. Ελαβα μία σφικτή διαταγή και

μου λέγει, ότι αν δεν πιάσω τον Κολοκοτρώνη θέλει γρά

ψω εις τον Καπετάν-Πασα να σ' εβγάλη από το Μπεϊ

λίκι. Ο Δουράκης σαν είδε τα γρόσια έστρεξε να με πα

ραδώση. Οι Μανιάται λησμονούν όλα διά τά γρόσια προ

τήτερα ο Δουράκης είχε την είδησι του Μπέη, ότι εγώ

ευρισκόμουν εις το σπήτι του κρυμμένος, και του είχε ει

πεί ότι κρύψετον, διατί δεν συμφέρει να μη γλυτώση κα

νένας από αυτήν την φαμήλια, αλλ' αφού είδαν τα γρό

σια τ' αλησμόνησαν κανένας δεν με ήξευρε, παρά ο Η

γούμενος του Μοναστηριού και ο Δουράκης, και εκαθό
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μουν εις τον Πύργο απάνου. Έστειλε και επηρε ο

Δουράκης το παιδί του το μεγάλο και τον Ηγούμε

νον και τους επηρε εις ταις Κυτριαϊς. Μάρτης ήτον

τότε. Τον Φευρουάριον είχα πάγει εκεί. Του Η

γούμενου του υποσχέθηκαν να τον κάμουν Δεσπότη και

άλλα ταξίματα διά να με παραδώση ζωντανόν. Ο Μπέης

με έγραψε ένα γράμμα και μου έλεγε, ότι να έλθης

να μιλήσωμεν και εγώ θέλει γράψω εις τον Καπετάν

πασα διά να λάβης το προσκυνοχάρτι και να έλθης με

τον Συμπέθερόν σου τον Δουράκη, και ο σκοπός του ή

τον να με πιάση ζωντανόν. Οταν επροσκάλεσαν τον Η

γούμενον και το παιδί του Δουράκη υπωπτεύθηκα ότι

κάτι τεχνεύονται διά εμένα, και δεν ήξευρα τί έτρεχε,

έστειλα λοιπόν ένα παιδί εις την μικρή Καστάνιτζα, έ

ξη ώραις μακρυά από εκεί όπου ήμουν, (εκεί ήτον κλεισ

μένος ο πατέρας μου). Έστειλα εις τον ανεψιόν του

Παναγιώταρου, Βασίλη Βενετζανάκου, και ήλθε διά

νυκτός με άλλους τρεις εις το Μοναστήρι όπου ευρι

σκόμουνα, του είπα τα διατρέχοντα και όλας μου τάς

υποψίας, του επρόβαλα να αναχωρήσωμεν, μου είπε,

ότι : να υπάγω οπίσω να πωλήσω κάτι λάδι και το

βράδυ έρχομαι το βράδυ δεν ήλθε το πρωί ήλθε ο

συμπέθερός μου με τον Ηγούμενον, επήγα να τον χαι:

ρετήσω τον Ηγούμενον, τον είπα: καλώς ώρισε, κι

εκείνος μου είπε, να μη με είχε εύρει τον ερώτητα να

μου είπή τίποτε άλλο, και δεν ήθέλησε. Το βράδυ ήλθε

ο συμπέθερός μου με τον αδελφόν του, δύο συγγενείς

του, και μου έδωκε και το γράμμα του Μπέη. Ο α

δελφός του υπωπτεύθηκε, και δεν ήταν με την γνώμην

του. Ελαβα το γράμμα το εδιάβασα και εκατάλαβα,
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ότι θέλουν να με πάρουν ζωντανόν τους είπα: πώς θα

υπάγομεν την ημέραν, όπου θα μάς ιδούν όλος ο Κόσμος;

αυτός μου είπε, ότι ενδύνεσαι Μανιάτικα και δεν σε γνω

ρίζουν ο αδελφός του μου έκαμε νόημα να ήμαι προσεκ

τικός τους απεκρίθηκα ότι να συλλογισθώ έως το βράδυ,

έκαμα το μεσημέρι την απόκρισιν, ότι εγώ είμαι εδι

κός σας και άλλη φορά θέλει έλθω να σάς προσκυνήσω,

και εγώ είμαι εδικός σου και να με έχης την έγνοιά

μου. Το γράμμα το έδωκα εις τον Δουράκη, αυτός το

επήρε το γράμμα, το άνοιξε, και είδε ότι δεν ήθελα να

υπάγω, και τότε αποφάσισε να βάλη εις το κρασί αφιόνι.

Η γυναικά του και η αδελφή του το είδαν, και τον ε

πήραν από κοντά έως τον Πύργον ένας άνθρωπός μου

ήκουσε την γυναίκα του Δουράκη να του λέγη του αν

δρός της: τι είναι αυτό όπου θα κάμης, δεν ενθυμάσαι

τα καλά του Θεοδοωράκη, και αυτός την έβριζε. Επήγε

μέσα, με επρόσφερε το κρασί, εγώ, με έδωσεν είδησιν ο

άνθρωπός μου, και, όταν μου έφερε το κρασί, εγώ εκλότζισα

το κανάτι όπου είχε το κρασί, και το έχυσα, και του

είπα, τι θέλω εγώ τώρα κρασί, και του είπα και ότι

θα φύγω. Με επαρακίνησε να υπάγωμεν εις το σπήτι

του να πιούμε πρώτα κρασί και έπειτα να φύγω, αυτός

επήγε ομπρός, ειδοποίησε τους ανθρώπους να ήναι έτοι

μοι να τραβίξουν απάνω μας ενώ εμείς επίναμεν το κρασί,

"Ο αδελφός του δεν μάς άφηκε να πάμε, εμπόδισε τα

σκυλιά να φωνάξουν, και εφύγαμε. Αφού το έμαθε ο

Δουράκης αυτό, έκραξε τους χωριανούς, και τους επρό

σταξε να εβγούν μιά εκατοστή να πιάσουν τους δρόμους.

Εγώ ήξευρα τον τόπον και έφυγα από άλλο μέρος, και

επήγα εις την μικραν Καστάνιτσα διά νά εύρω τον Βα
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σίλη, με τον οποίον είχα συμφωνήσει να φύγουμε από

εκεί ετραβίξαμεν εις τα χωριά του Πασαβά, εις ενός

αδελφοπητού μου το σπητι εκεί μάς έβάσταξε 2 ημέ

ρας τον εστείλαμε και επήγε να εύρη του Τζιανετάκη

την μάνα, η οποία ήτον θυγατέρα του Παναγιώταρου,

Της είπαμεν, να υπάγη η ίδια να εύρη καίκια εις το

Μαραθωνήσι διά νά βαρκαρισθούμε διά το Τζηρίγο. Εις

3 ημέρας επήγαμεν μαζύ με την Μαρία, Μάνα του Τζα

νετάκη, και εβαρκαρισθήκαμε, ανάμεσα Μαυροβούνι και

Μαραθωνήσι μόλις εκάμαμε πανιά, και εφύσηξε ένας

βοριάς, όπου δεν μάς άφησε να προχωρήσωμε, ήτον ξη

μερόνωντας των Βαίων. Επιάσαμε εις την Ξυλήν, ε

κάμαμε πάλι πανιά, και μάς εμπόδισε o ενάντιος άνεμος,

και αράξαμεν εις το Ελαφονήσι. Επήγαμε τέλος πάντων

εις το Τζηρίγο με μια μεγάλη φουρτούνα και αράξαμε

εις ένα χωριό, Ποταμό λεγόμενον, εκεί ευρήκαμεν έναν

από τους Γι α τ ρ α κ α ι ο υ ς και μάς είπε, ότι δεν κά

μνει να φανερωθήτε μέσα εις την χώραν ώς Κολοκοτρώ

νης επήγαμεν εις τον διοικητή του Τζηρίγου Αρβανητά

κην λεγόμενον ένα παιδί μάς εγνώρισε από τον Πύργο,

και έκαθήσαμε εκεί την μεγάλην πέμπτη εφθάσαμεν.

"Ο Πρύτανις μάς εμάλωσε, διατί είμεθα αρματωμένοι.

Επήγα εις τον κομαντάντε τον Ρώσσο, του εδιηγήθηκα

με την αλήθεια ποιοι είμεθα, πώς εκαταντήσαμεν, και έτζι

διέταξε να μάς περιποιηθούν και να μάς δώσουν απ' όλα.

Μια φορά επήγα εις το πανηγύρι της Αγίας Μονής,

αυτό το Μοναστήρι ήτον μεγάλο και έχαλάσθη εις την

πρώτην Τουρκιά όταν επέρασα, ήτον μία μάνδρα χαλασ

μένη και σκεπασμένη εκκλησιά με κλάδους δένδρων, τό

τε έταξα, ότι: Παναγία μου βοήθησέ μας να ελευθερώ
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σωμεν την Πατρίδα μας από τον Τύραννο, και να σε φκιάσω

καθώς και ήσουν πρώτα (1803). Με εβοήθησε, και εις

τον δεύτερον χρόνον της επαναστάσεώς μας επλήρωσα το

τάμα μου και την έφκιασα. Αυτό το είδος της ζωής ο

που εκάμναμε μάς βόηθησε πολύ εις την επανάστασι, διότι

ήξεύραμεν τα κατατόπια, τους δρόμους, τας θέσεις, τους

ανθρώπους εσυνηθίσαμεν να καταφρονούμεν τους Τούρ

κους, να υποφέρωμεν την πείναν, την δίψαν, την κακο

πάθιαν, την λέρα, και καθεξής,
-

Ζάκυνθος 1806. Επήγα εις την Ζάκυνθον τον Μάϊ.

Μετά ένα μήνα διατριβής έμαθα ότι ήρθε εις το νησί ο

Στρατηγός των Ρώσσων Παπαδόπουλος, και με έκραξε

ς τους Κορφους για να μου προβάλλη να έμβω εις

την δούλευσιν, και του είπα, ότι : δεν εμβαίνω εις την

δούλευσιν, διότι έχω σκοπόν να υπάγω πάλιν εις τον Μω

ρέα, για να εκδικηθώ διά τον θάνατον των συγγενών μου

και διά τάς ζημίας όπου έλαβα, και δεν ειμπορώ να

κάμω όρκον και έπειτα να γίνω επίορκος με το να φύγω

κρυφίως και έτζι επέστρεψα εις το Κάστρο, και εκάθησα

10 μήνας χωρίς δούλευσι είχα δώση γράμμα εις

την φαμηλιά μου με ένα Μαγουλιανίτη.Ρόντικα, για να

μου φέρη όσο βίο είχα εις διαφόρους ανθρώπους, και

εκείνος επήγε, το εμαρτύρησε του Ντελι-γιάνη ο Ντελι

γιάνης του Βόιβοντα, και έτζι εχάθηκαν όλα μου

τα πράγματα, 1807. Όλα τα στρατεύματα, τα Καπε

τανάτα, τα κλέφτικα της Ρούμελης είχαν καταφύγει εις

την Επτάννησον από τον ίδιον κατατρεγμόν τον εδικόν

μου. Η Ρωσσία έκήρυξε τον πόλεμον της Τουρκιάς,

και διετάχθησαν όλα τα στρατεύματα να εβγούν εις την

"Ρούμελην διά να κτυπήσουν τους Τούρκους. Εδοκίμασα



=s 30 =

και εγώ νά υπάγω εις την Αγιά Μαύρα όπου ευρίσκοντο

όλοι αυτοί, να πάρω μερικούς και να έβγω εις την Πε

λοπόννησον. Εις την δούλευσιν της Ρωσσίας ήσαν δύω

τάγματα, ένα μανιάτικο επί κεφαλής Πιεράκης Ζανέτ

μπέης, ο υιός, και το άλλο Πελοποννησιακό, επί κεφα

λής ο Αναγνωσταράς. Αυτοί ήσαν εις την Ζάκυνθο. Ο

Παπαδόπουλος τους επρόσταξε να φκιάσουν ένα πλοίο

πολεμικό. Όταν ετοιμαζόμουν διά να υπάγω εις την Α

για-Μαύρα με έπεσαν επάνω ο Αναγνωσταράς, οι Πε

τιμεζαίοι, ο Γιανάκης Κολοκοτρώνης, ο Μέλιος, και

λοιποί οφφικιαλέοι και με είπαν ότι: μην πηγαίνης και

ημείς έχομεν την άδειαν να έχωμε ένα πλοίο και αν

θέλης εμβαίνεις εις αυτό και έτζι εύρηκαν ένα Σαμπέκο

Τούρκικο με 10 κανόνια, το αγοράσαμεν, και εμβήκα

Καπετάνιος εις αυτό. Επήρα διαβατήριο, επήγα εις την

Καθέδρα της Ρεπούμπλικας εις τους Κορφους, εκεί με

έδοσαν την άδειαν διά να κτυπώ στεριάς και θαλάσσης

τους Τούρκους, όθεν με έβόλιε. Επήρα και μιά ογδο

ηνταριά στρατιώταις της ξηράς και επήγα πλησίον της

Πάτρας, Αχαϊαις λεγόμενο και έκαψα τα σπήτια, ταις

ιδιοκτησίας, τα μαγαζιά του Σαίταγα, και έπειτα επέ

στρεψα εις την Ζάκυνθον. Οι Ζακύνθιοι επειδή και εί

χαν ανάγκην από τροφάς φερμένας από την Πελοπόν

νησον, έκαμαν μίαν αναφοράν εις την Διοίκησιν, και έ

λεγαν ότι νά μή κτυπήσουν πλέον τον Μωριά, διότι οι

Τούρκοι δεν εδέχοντο τους πηγαίνοντας εκεί διά εμπό

ριο έτζι η Κυβέρνησις μ' εμπόδισε να κτυπήσω την ξηρά

και διετάχθηκα μόνον να περιορισθώ εις τον πόλεμον

της Αγίας Μαύρας. Εις τους Κορφους εύρηκα τον Πα

παδόπουλο και τον Συνέβη, όστις ετοιμάζετο μαζύ με
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τα Αγγλικά να κτυπήσουν την Κωνσταντινούπολι, του

έδωκα μίαν γνώμην ότι εις την επτάννησον ευρίσκονται

1,200 Ρούσσοι και 5,000 Έλληνες εις την δούλευσιν

της επταννήσου, και είχαν και 12 κομμάτια Ντελίνια

της Βαλτικής και της μαύρης θαλάσσης ήσαν 40 Ντελί

νια φρεγάδες και μπρίκια, τα οποία είχε βγάλει διά

να κτυπήση τον Βονοπάρτη και με άλλους 10,000

νησιώτας, να γίνωμε χιλιάδες 25, και έξη καράβια, διά

του Κορινθιακού κόλπου, και τα άλλα διά της Αιγίνης,

να αποβιβασθώμεν έξω, και τους υποσχόμουν εις 2 μή

νας να ελευθερώσω την Πελοπόννησον. Ο στρατηγός Πα

παδόπουλος έδέχθηκε την πρότασίν μου, έγεινε συμβού

λιον από τον Συνέβη Μοτζενίγο (γενικός διοικητής),

Μπενάκη, και αντιναύαρχον Λέλη, και στρατηγόν Ατρέμ.

"Ο Παπαδόπουλος το ανάφερε εις το συμβούλιο, και ο

Μπενάκης εναντιώθη, λέγων, ότι : την Πατρίδα μου ε

γώ δεν την χαλάω άλλη μία φορά σαν τον Πατέρα μου,

ο Μοτζενίγος είπε ότι: πρέπει να υπάγουν να κτυπή

σουν με τα Αγγλικά το κεφάλι όπου είναι η Κωνσταν

τινούπολις, και έπειτα, όταν κτυπήσωμεν το κεφάλι, το ε

πίλοιπον είναι εδικόν μας. Ετζι έδέχθηκαν την γνώμην

του και απέρριψαν την εδικήν μου. Ο Συνέβης επήγε εις

την Τένεδο, τα Αγγλικά εμβήκαν εις την Κωνσταν

τινούπολι δια βίζιτα περισσότερο παρά δια πόλεμο, και

έπειτα έβγήκαν τα Τούρκικα, απαντήθηκαν με τα Ρώσ

σικα εις την Τένεδο, και μετά ένα πόλεμο έχαλάσθη ο

στόλος ο Τούρκικος. Μετά την μάχη του Οστερλίτζι,

η Ρωσσία παρέδωσε τα νησιά του Ναπολέοντος, και έ

τζι διατάχθη ο μεν Συνέβης, να υπάγη διά θαλάσσης,

και τα Ρωσσικά στρατεύματα να υπάγουν διά ξηράς,
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Τότε έπαυσε ο πόλεμος και όσα καράβια πολεμικά ήσαν

εις την δούλευσιν της Ρεπούμπλικας τότε, εσήκωσαν τα

χαρτιά και έτζι επήγα τον Αύγουστο εις την Ζάκυνθο.

27 Ιουλίου 1807 ήλθε η διαταγή να παραδώσουν τα

φρούρια οι Ρώσσοι εις τους Φραντζέζους.

Επήγα με τον Καπετάν Αλεξανδρή εις τον Λεβάντε

10 μήνας εναντίον των Τουρκών εκεί επήγα εις το ά

γιον όρος μάς επολιόρκησαν 3 καράβια Τούρκικα

πολεμικά, 2 κορβέτα και μία φεργάδα εις την Σκιάθο,

εδώκαμε είδησι μιάς φεργάδας Αγγλικής, και ήλθε εις

βοήθειά μας. Τα 2 κορβέτα τα έβούλιαξε και την φερ

γάδα την επήρε ζωντανήν είμεθα ήμείς οι Έλληνες 1,400,

όλοι οι Καπετανέοι του Ολύμπου, καθώς Παπαμπλαχά

βας, Λιόλιος, Λαζόπουλα, του Τζάρα οι Καπετανέοι. Αυ

τοί ευρέθηκαν εις την Σκιάθο κατατρεγμένοι από τον Μουχ

τάρπασα και λοιπούς Τούρκους της ξηράς. Μάς επήρε

ο χειμώνας, επήγαμεν εις την Μάνη, από 'κεί επήγα εις

την Ζάκυνθο.

Εις τα 1808 την άνοιξ ο Βελήπασας εφοβέριζε

τον Αλιφαρμάκη, ή τον πύργο να του δώση, ή ο ίδιος

να υπάγη, ή το παιδί του ενέχυρο να δώση. Ε

ρεθίζετο ο Βελη-πασάς από τον Δελι-γιάννη ο Δελη-γιάν

νης μή θέλων να υπάρχη ο Αλή-φαρμάκης έλεγε εις τον

Βελη-πασά, ότι πρέπει να κρεμισθη ο πύργος διά να

του κρεμίση την δύναμιν και του Αλη-φαρμάκη: μην

πηγαίνεις, διότι ο Βελη-πασάς έχει σκοπόν να σε σκο

τώση. Ο Αλη-φαρμάκης λοιπόν ετοιμάζετο να αντιπα

ραταχθή εις τόν Βελη-πασά. Ο Πάππος του Αλη-φαρ

μάκη, και ο Πάππος ο εδικός μου Γιάννης Κολοκοτρώ

νης ήταν φίλοι και αδελφοπητοί. Εσκοτώθηκε ο Παπού
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λης μου, επέθανε και ο Παππούλης του Αλη-Φαρμάκη

και έμεινε η φιλία η ίδια εις τον Πατέρα μου και εις

τον Πατέρα του Αλη-Φαρμάκη ώς φίλοι πατρικοί ε

λάβαμεν και ημείς ανταπόκρισι, δεν τον είχα ιδεί προ

σωπικώς επιστηριζόμενος λοιπόν εις την φιλίαν με έ

γραψε ένα γράμμα, μου έλεγε, φίλε πατρικέ, ο Βελη

Πασάς ετοιμάζεται να με βαρέση, και αν ήσαι φίλος να

έλθης να με βοηθήσης, και εγώ του απεκρίθηκα, ότι δεν

έρχομαι τώρα, διότι θα σε βλάψω, και αν δεν έχη σκο

πο να έλθη ο Βελη-Πασάς, τόμου μάθει ότι ήλθα εγώ,

θα έλθει τότε, αλλά να κυττάξης με κανένα μέσον να

μην κηρύξης τον πόλεμο, αν όμως και κινήση το στρά

τευμα εναντίον σου, τότε έρχομαι. Ο Βελη-Πασάς ισχυ

ρογνώμων εκίνησε με το στράτευμα. Τότε με έγραψε,

ότι τα στρατεύματα εκίνησαν, και αν ήσαι φίλος, τώρα

φαίνεσαι. Λαμβάνωντας το δεύτερό του γράμμα, ετοιμά

σθηκα με 100 οι αξιωματικοί με εμπόδιζαν, εγώ όμως

τους είπα ότι δεν ειμπορώ να κάμω αλλέως, διότι έδωσα

τον λόγον μου, και έτζι μου εμπόδισαν οι Φραντζέζοι

τους στρατιώτας, και επήρα μόνον 16 και εγώ 17, ε

βγήκα κοντά εις την Γλαρέντζα εις το Κοτίχι, και διευ

θύνθηκα διά το Μοναστηράκι. Την ίδια ημέρα όπου έ

φθασα εγώ εις το Μοναστηράκι, έφθασαν και 8000

τούρκικα εναντίον, και εστάθηκα υποχρεωμένος να πε

ράσω από την μέση την νύκτα. Ο Αλη-Φαρμάκης

είχε 400 και από τον φόβον τους έφυγαν, και έμειναν

90. Την αυγήν ανοίχθη ο πόλεμος, άρχησαν να κάμουν

λαγούμι, και εις 30 ημέρας εγίνετο νύκτα ημέρα πόλε

μος, είχαν και 4 κανόνια. εις τας 30 ημέρας επρότεινε

συμβιβασμό και επρόβαλε εις τον Αλη-Φαρμάκη να

3
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παραδώση τον Κολοκοτρώνη και να του χαρί σ η τά πται

σίματά του, τον πύργον του, όλα του απεκρίθηκε ότι:

αν ήναι της τιμής και της παληκαριάς να δώσω ένα φίλο

μου οπου ήλθε να με βοηθήση από τα νησιά, και

εγώ ήμπορώ να το κάμω. Απεκρίθησαν, ότι αληθινά

είναι αυτό, πλην Ν ε ν τ ε λί, μέγα πράγμα με ένα

ρωμαίο, να χαθή τόση Τουρκία διά έναν άνθρωπο. Ο

Αλη-Φαρμάκης απεκρίθη, ότι αν ήμουν Πασάς εγινό

μην και εγώ άπιστος, πλην δεν το κάμνω, κάμετε λα

γούμι, και αν ήμπορέσετε αναποδογυρίστε μας, και ο

Θεός έχει, και πάλιν επιάσθη ο πόλεμος. Το βράδυ έ

καμε συμβούλιο, συνθεμένο από όλους τους Αγάδες,

Μπουλουμπασίδες, και τους είπε, τι του προβάλλουν οι

Τούρκοι, να παραδώση τον Κολοκοτρώνη όλοι απεκρί

θηκαν μ' ένα στόμα: χάσια, όλοι να χαθούμε, μα αυτό

δεν ειμπορούμε να το κάμωμε εγώ τους είπα, ότι έρ

χεσθε να με δώσετε να ξεμπερδεύσουμε, εγώ το ψω

μί μου το έφαγα. Ο Αλη-Φαρμάκης μου είπε! δεν εί

ναι εδικήσου δουλιά, είναι εδική μας απεφάσισαν όλοι

λοιπόν να αποθάνουν εις 64 ημέραις έβαλαν φωτιά εις

το λαγούμι, και το λαγούμι είχε 1,000 οκάδες μπαρού

τη μέσα εμείς εσκάφταμε 12 βήματα εκτός του ίπύρ

γου και 3 1/2 πήχες του βάθους και εσκάφταμε με

σκοπό να πιάσωμε τους λαγουμτζίδες το λαγούμι ευρέ

θηκε ξεθυμασμένο από το κόψημο της γης όπου εί

χαμε κάμει, και έτζι αφού έτρεμε η γη ένα τέταρτο, έ

πεσε το χώμα επάνου του, και ο πύργος δεν έπαθε τί

ποτε. Οι Τούρκοι ελπίζοντες ότι θέλει απογυρισθή ο

πύργος και διά να μην τους πλακώσουν ή πέτραις, αλ

λάργεψαν ημείς αφού ετελείωσε το λαγούμι, ερρίξαμε
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μία μπαταριά εις είδος χαράς, ότι δεν μάς έκαμαν τί

ποτε. Τότε έπεσαν εις συμβιβασμό 3734 κανονιαίς

μάς έρριξαν εις το διάστημα 65 ημερών αφού είδαν ότι

ούτε τα κανόνιά τους δεν μάς έκαμναν τίποτε, ούτε το λα

γούμι, μάς εζήτησαν συμβιβασμόν, του επρόβαλαν τι

ζητεί διά να παύση ο πόλεμος ; και αυτός τους εζήτησε

να μη χαλάσουν τον πύργο, ο Κολοκοτρώνης να υπάγη

απείραγος με ενέχυρα, και να υπάγη εις την Ζάκυνθον,

ο Αλη-Φαρμάκης να μείνη εις τον πύργο, έως ότου

να λάβη γράμμα από τον Κολοκοτρώνη, ότι εμβαρκαρί

σθη, και τότε έβγαίνω από τον πύργο, και πηγαίνω εις

τον Βελή-Πασά διά να τον προσκυνήσω. Αυτός ο συμβι

βασμός εγίνετο με τους αρχηγούς και με το στράτευμα,

και όχι με την γνώμη του Βελη-Πασά και επάνω εις

αυτό έστρεξαν έκαμαν έγγραφον και υπογράφθησαν ο Πα

σόμπεης, Αγάδες, Μμουλουμπασίδες και έκαμαν και όρ

κον την αύριον ανεχώρησα με όλους τους εδικούς μου

με τους Λαλέους, και επήραμε ενέχυρο τρεις από τους

καλήτερους, με συμφωνία ότι αν μάς κτυπήσουν να

τους σκοτώνωμεν ημείς αυτούς έτζι ευγήκαμε, επήγα

με εις του Λάλα, άφησα το παιδί του Αληφαρμάκη εις

τα σπήτια και επήγα εγώ εις τον Πύργο της Γαστού

νης η συνθήκη επήγε εις τον Βελή πασά, αυτός έθύ

μωσε και έδωσε διαταγή να πιάσουν όλας ταίς σκά

λαις και να με πιάσουν το μπουγιουρτι ήλθεν εις τον Ι

βραίμ-αγα τον εξάδελφον του Αλή-φαρμάκη, ο οποίος

ήτον Βόϊβοδας διαβάζωντας το μπουγιουρτί όπου έλεγε,

ότι να πιάσουν τον Κολοκοτρώνη, τον εγέλασε τον Τάτα

ρη, και του είπε, ότι ημείς δεν γνωρίζομε Τούρκικα,

παρά να πάς εις την Γαστούνη, όπου είναι Κατής και

3"
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Βόϊβοδας να το διαβάσουν, και ό,τι προστάζει με το Μπου

γιουρτί του ο Βεζύρης είμεθα έτοιμοι να το κάμωμε έτζι

τον εγέλασε τον Τάταρη, και ευθύς εσηκώθηκα μαζύ με

τα ενέχυρα και συντροφευμένος από τον Ιβραίμαγα επη

γα εις το Πυργί και εμβαρκαρισθήκαμε, και απόλυσα τα

ενέχυρα, και έστειλα γράμμα του Αλή-Φαρμάκη, ότι

εμβαρκαρίσθηκα υγιής. Το Πυργί από τον Πύργο είναι

2 ώρας και έως την Γαστούνη έξη, μόλις είχαμεν μα

κρυνθή 2 μίλια, και τα Τούρκικα στρατεύματα από την

Γαστούνη είχαν έλθει να πιάσουν τό Πυργί, αλλ' είμεθα

μακρυσμένοι αφού επήγε είδησις του Αλή-Φαρμάκη

ότι εμβαρκαρίσθηκα, έβγήκε και αυτός και επήγε εις

την Τριπολιτζά και επροσκύνησε τον Βελή Πασά. Εγώ

επήγα εις την Ζάκυνθο, ο Αλή Φαρμάκης εύρηκε τρόπον

και έφυγε και ήλθε και αυτός εις την Ζάκυνθο. Ο Βελή

Πασάς μου έγραψε να υπάγω αλλά δεν ήθέλησα. Ο Βε

λή-Πασάς δεν εσκότωσε τον Αλή-Φαρμάκη, διότι επρο.

σπαθούσε να με γελάση και έμε να υπάγω εις την Τρι

πολιτζά και έτζι δεν τον επείραξε. Έκαμε τον συμβιβα

σμό ο Αλη Φαρμάκης, βιασμένος από τους ιδίους Τούρκους

τους εδικούς του, φοβούμενοι την ζωήν και το βιό τους

μόλις έβγήκε από τον πύργο, και έβαλαν και τον εχάλα

σαν. Όλοι οι Αγάδες, ο Πασόμπεης, ο Βελη-Πασάς με

έγραψαν διά να έβγω εις τον Μωρέα, με έγραψε και ε

κείνος, πλην με έβαλε την βούλα αποπάνω από την υπο

γραφή του, σημείον να μην έλθω. Ηλθαν λοιπόν εις την

Ζάκυνθο ο αδελφός του Αλη-Φαρμάκη με τους ανθρώ

πους του Βελη Πασά, ο οποίος με εδάγκο σε εις το

αφτί, και εκατάλαβα τους είπα: πηγαίνετε κι έρχομαι.

Ο Αλη Φαρμάκης ήρθε εις την Ζάκυνθο. Ο Αλή-Φαρ
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μάκης επήρε την άδεια να ιδή τα χωριά του, έως ότου

να έλθη ο Κολοκοτρώνης, καθώς έλεγε, και έτζι επήρε

μιά πενηνταριά χιλιάδες γρόσια και εστείλαμε καίκι και

ήλθεν εις την Ζάκυνθο. Ερχόμενος εις την Ζάκυνθο, α

πεφασίσαμεν να υπάγωμε εις το Παρίσι διά νά εύρωμε

τον Βοναπάρτε, και επήγαμε εις τους Κορφους, και ο

τότε γενικός Διοικητής Δονζελότ μάς εμπόδισε λέγωντάς

μάς ότι μείνετε εδώ και εγώ γράφω και θέλετε έχει

απόκρισιν, μόνον ημείς να κάμωμε το σχέδιο έως ότου να

έλθη η απόκρισις του Αυτοκράτορος. Το σχέδιο που ε

κάμαμε με τον Δονζελότ, ήτον το ακόλουθο να μάς δώση

500 κανονιέρους με φουστανέλαις ενδυμένους, 5,000

"Ελληνες οπου ευρίσκοντο εις την Γαλλικήν δούλευσι και

μάς έδωσε γρόσια διά να στρατολογήσωμε εις την Τζα

μουριά οπου ήσαν εχθροί του Αλη-Πασά επεράσαμεν εις

την Τζαμουριά, και εκάμαμε 3,000 μισθωτούς Τζάμι

δες, και ήλθαμε εις την Πάργα, και τους εμβαρκάραμε

διά την "Αγια μαύρα. Η Σύναξις έμελλε να γίνη εις την

"Αγια μαύρα και Ζάκυνθον επέρασα με 600 εις την Α.

για μαύρα τον αυτόν καιρόν, εις τά 9, ήλθανε οι Αγ

γλοι εις την Ζάκυνθο, έκαμαν τεσβάρκο και επερίλαβαν

την Ζάκυνθο, τους δε Φραντζέζους τους έστειλαν εις τους

Κορφους, τους δε Έλληνας έως 400 τους έβαλαν εις

τα καράβια ώς πριζονιέριδες (αιχμαλώτους) επήραν και

την Κεφαλονιά, Θιάκι, και Τζιρίγο, και έκαμαν το ίδιο.

Ελαβε από τον Αρχιστράτηγο των Αγγλων, οπου ήτον

εις το Παλέρμο, ο Γκενεράλ Οσβαλ διαταγή να λάβη εις

δούλευσιν όλους τους Έλληνας, και επί κεφαλής ο Τζούρτζ,

όστις ήτον τότε Ταγματάρχης ημείς αφού είδαμεν ότι

ήλθαν Αγγλοι εις τα νησιά, εγράψαμεν ς την Πάργα να
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μην έλθουν πλέον στρατεύματα διατι το σχέδιο εχάλασε

με την παρρησίαν των Αγγλων. Το σχέδιον ήτον ότι

όλα τα κάστρα της Μεσσηνίας, της Πάτρας, της Μονεμβα

σίας, άμα εβγούμε να κηρυχθούν υπέρ ημών και ήλθαν

όλοι οι Τούρκοι και Ρωμαίοι οι σημαντικοί και ώμίλησαν

εις την Ζάκυνθο, να κάμωμε μια Κυβέρνησι, συνθεμένη

από 12 Τούρκους και 12 Έλληνας να κυβερνούν τον

Λαόν. Οι Τούρκοι επίσης να καταδικάζωνται καθώς οι

Έλληνες τους νόμους τους είχαμε εγγράφους εις τους

Κορφους από τον Δονζελότ. Η σημαία μας από το ένα

μέρος, το φεγγάρι και από το άλλο το Σταυρό, και το σχέ

διό μας ήτον, άμα επατούσαμε τον Μωρέα να κάμωμε α

ναφοραίς εις τον Σουλτάνο και να του λέγωμεν, ότι: η

μείς δεν αποστατήσαμεν εναντίον σου, πλην εναντίον του

Τυράννου του Βελη-Πασά, και ο Δονζελότ ηκούετο με

τον Σεμπαστιάνη πρέσβυν εις την Κωνσταντινούπολιν, ώστε

να εμποδίσουν τον Σουλτάνο διά κάθε κίνημα. Ο μυστι

κός μου σκοπός, αφού εμβαίναμε και επιάναμε όλα τα

φρούρια, τότε το εκάμναμε εθνικότερο και έχαλούσαμε

τους τούρκους, αι περιστάσεις ήθελαν με οδηγήσει τι έ

μελλα να κάμω. Εις το σχέδιόν μας ήτον ότι αν μάς

κάμη χρεία να εβγάνωμε έως 15,000 επτανησίους. Διά

τρείς ημέρας και νύκταις εγώ, ο Αλή-φαρμάκης και ο

Δονζελότ με ένα γραμματικό εκάμαμε το σχέδιο αυτό,

και προετοιμάσαμεν όσα έμελλαν να γείνουν.

Εις τον πύργον είχα τον Νικήτα, τον Νικολάκη Πε

τιμεζά και αδελφόν του Μέλιου. 7 οργυιαίς είχαν σκάψει

το λαγούμι βαθιά.

Ο Αλή-φαρμάκης είχε 40 χρόνους, μαυρουδερός και

κίτρινος και διά αυτό τον έλεγαν φαρμάκη, κοντότερός μου,
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λιανός, πολλά φρόνιμος, πιστός, σιωπηλός, θυμώδης α

πέθανε εις του Λάλα, αρρώστησε ς την Ζάκυνθο από λυ

σεντερία οι συγγενείς του έκαμαν να του δοθή η άδεια

του Αλή-φαρμάκη διά να έλθη εις του Λάλα. Οι Αγ

γλοι έστειλαν ένα ιατρόν, και αφού είδαν ότι αποθνήσκει

τότε του έδοσαν την άδεια να έβγη έξω εις το Μωρέα,

διότι οι Αγγλοι όντες φίλοι με τον Αλή-Πασά δεν ή

θελαν να δώσουν την άδεια να υπάγη εις τον Μωρέα,

διά να μη δυσαρεστήσουν τον Αλή-Πασά. Αφού έμαθα

ότι απέθανε, έβγήκα εις το Μωρέα και επήγα εις του

Λάλα διά να παρηγορήσω την Φαμηλιάν του.-

Εκαθήσαμε εις το Τζιρίγο έως την Κυριακή του Θω

μά επέρασε ένα καράβι Κεφαλονήτικο του Καπετάν

Αλεξανδρή Ραυτόπουλου Εμβήκαμε μέσα και εκινήσαμε

διά την Ζάκυνθο. Ο Καπετάνιος έμαθε ποιος είμαι και

μάς περιποιήθη πολύ. Εις την Ζάκυνθο με είχαν διά

χαύμένον, εκεί με εδέχθηκαν όλοι οι εδικοί μας, όπου

ήσαν εκεί, Πετιμεζαίοι, Αναγνωσταράς, Μέλιος, Γιάννης

Κολοκοτρώνης, Νικήτας, και λοιποί ήτον 1806. Διά να

γλυτώσω άλλαξα φορέματα και δεν είχα παρά δυστυ

χισμένα άρματα, ώστε να μη παρακι ν η θ ο ύ ν από

την αισχροκέρδεια και με σκοτώσουν.

Εγεννήθηκα στα . . . . . . . . 1770.

Όταν εγλύτωσα από την Καστάνιτζα είμουν χρόνων 10.

Διαμονή Μάνης χρόνια . . . . . . . 2.

Εις την Αλωνίσθενα χρόνια . . . . . . 3.

Εις τα Σαμπάσικα χρόνια . . . . . . 12.

Εποχή της Νεότητος, 5 χρόνια ανύπανδρος και άλ

λους 7 χρόνους υπανδρευμένος 27 χρόνους είχα όταν

με επρωτοκυνήγησαν. -



= 40 =

Αρματωλός και κλέφτης αλληλοδιαδόχως χρόνια 5.

Φερμάνι Βασιλικό δια εμένα και τον Πετιμεζά,

"στα 1802 . . . . . . . . . 1.

Το δεύτερο φερμάνι τον Ιαννουάριον 1806, και το

Πατριαρχικό Συνοδικό . . . . . . . . . . . 3.

36 χρόνων ήμουν όταν επήγα εις την Ζάκυνθο, -

50 χρόνους είχα όταν έβγήκα εις την επανάστασι.

Οι κλέφταις και αρματωλοί είχαν Α' Τάξιν. Η αξιότης του.

- Β'. Τάξιν,

" Γ' Τάξιν.

- Δ. οι ψυχογυοί.

Οι πρώτοι αξιωματικοί εγίνοντο δια την ανδρίαν

των ή διά τήν φρόνησίν των ο μισθός των όταν ήσαν

αρματωλοί, το μοίρασμα των λαφύρων όταν ήσαν κλέ

πται εδίδοντο και βραβεία εις τους αριστεύοντας, "Οταν

έσφαλλον ήτον το κόψιμον των μαλιών, το ξαρμάτωμα'

Σέβας προς τας γυναίκας εδίωχναν όποιος ήθελε βιάσει

καμμία γυναίκα παιγνίδια, ταμπουράδες, πηδήματα, χο

ρούς, τραγούδια ηρωϊκά, ταίς αμάδας τα τραγούδια τα

έκαμναν οι χωριάτες, οι στραβοί με ταις λύραις τα τρα

γούδια ήσαν ύμνοι, εφημερίδες στρατιωτικαίς.

Τ' άρματά τους ήσαν πιστόλαις, χαρπί, (μελουδάρι),

σπαθιά ζωστά, ζάβες ς τα ποδάρια, τον χειμώνα έβαζαν

θώρακας (τζαπράσια), κουμπιά μεγάλα εις τα γελέκια.

Τα Καπετανάτα διεδίδονταν εις τους υιούς, εις τον

αξιώτερο και όχι εις τον πρωτότοκο.

Η Σημαία μου ήτον ένα Χ καθώς η Ρωσσική σημαία.

Τα Μοναστήρια τους εβοηθούσαν οι Γεωργοί και οι

ποιμένες έδιναν είδησι εις τους κλέπτας, ζωοτροφίας και

πολεμοφόδια. "Οταν εις τον πόλεμο έλαβώνετο κανένας
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βαρέως και δεν ημπορούσαν να τον πάρουν τον εφιλούσαν

και έπειτα του έκοφταν το κεφάλι, το είχαν εις ατιμίαν

όπου οι τούρκοι να πάρουν το κεφάλι του. Από 36 πρω

τοξαδέλφια, μόνον 8 εγλύτωσαν, οι άλλοι εχάθηκαν όλοι,

δεν είναι διάσυλο, όπου δεν είναι θαμμένος Κολοκοτρώνης,

χωριστά τα δευτεροξαδέρφια, θείοι και λοιποί φίλοι χαύ

μένοι. Το, κλέφτης, ήτον καύχημα έλεγε: είμαι κλέφτης,

και η ευχή των πατέρων ενός παιδιού ήτον να γίνη κλέφτης

- Το κλέφτης έβγήκε από την εξουσία.-Εις του Πατρός

μου τον καιρό, ήτον ιερό πράγμα να πειράξουν Έλληνα. Και

όταν οι κλέπται ήρχοντο εις συμπλοκή με τους Τούρκους

όλοι οι γεωργοί άφιναν το ζευγάρι, και επάγαιναν να βοη

θήσουν τους κλέπτας εις τας ημέρας επειράζοντο και

"Ελληνες ομοφρονούντες με τους Τούρκους όταν ήλθε ο

Ανδρούτζος πατέρας του Οδυσσέως, εγνωρίσθηκα εις την

Μάνη, και τον έσυντρόφευσα έως εις την Κόρινθο. Εις τον

κατατρεγμό μας, διά 15 ημέραις ούτε εκοιμόμεθα ούτε ε

τρώγαμε εσώσαμε τα φουσέκια, καθημέρα πόλεμο. -

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιαννουάριο έμεινα εις

την Αγία-Μαύρα (1809). Οι Αγγλοι έβαλαν εις φύλαξι

τον Γιακούπαγα, το παιδί του Αλή-Φαρμάκη και άλ

λους. Μανθάνοντας ημείς αυτά, εσκορπίσαμεν το στρά

τευμα και εκρατήσαμεν μόνον 20. Ο Μινίστρος ο Φορέ

στης και ο στρατηγός των Αγγλων Οσβάλ, επροσκάλε

σαν όλους τους Καπετανέους διά να τους ερωτήσουν αν

ημπορούν να φέρουν τον Κολοκοτρώνη εις την Ζάκυνθο. Οι

Αγγλοι, επειδή ήσαν πολλοί μαζευμένοι εις Αγία-Μαύρα,

εφοβούντο, και αυτοί τους απεκρίθησαν, ότι: όταν θέλετε,

ήμπορείτε να του κάμετε ένα γράμμα και το στέλνομε

με ένα επίτηδες και μυστικόν άνθρωπον και ελπίζομε να
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ακολουθήση έτζι με έκαμε ένα γράμμα ο Οσβάλ και ο

Φορέστης και το έστειλαν με ένα κουμπάρον μου Ζακυν

θινόν, λεγόμενον, Πομόνη επέρασε την Γλαρέντζα, εμβή

κε εις Τουρκική σημαία, και ήλθεν εις την Αγία-Μαύρα

μυστικώς το γράμμα με επροσκαλούσε, και ένταυτώ ήτον

μία εγκύκλιος εις όλας τας αρχάς της ξηράς και της θα

λάσσης, ό,τι ζητήσωμεν να μάς δώσουν, όπου και αν μάς

απαντήσουν καράβια, να μάς αφήσουν διά ν' απεράσωμεν εις

την Ζάκυνθο. Ητον δύσκολο τότε να ταξιδεύη κανείς, διατι εις

τα μισά νησιά ήτον Γάλλοι και εις τα άλλα Αγγλοι ε

πήγαμε λοιπόν εις τόν Γκενεράλ Καμους Γάλλον, και

επήραμε την άδεια διά τά Μοθωκόρωνα,. εναυλώσαμε

μία βάρκα με σημαία Γαλλική μόλις ευγήκαμε εις την

θάλασσα, μάς εμπόδισε ενάντιος άνεμος, και αράξαμε

εις το Θιάκι εκεί έφύλαγαν βάρδιαις Αγγλικαίς, μάς ε

ρώτησαν τι άνθρωποι είμεθα, και τους απεκρίθημεν, ο

Κολοκοτρώνης τότε άρχισαν να ρίπτουν απάνω μας, εγώ

«ομίλησα ότι αν έχουν κανέναν Αρχηγόν τους, να έλθη να

του ομιλήσω έτζι ώμίλησαν ενός Αξιωματικού Αγγλου

όπου εδιοικούσε εκεί ήλθε εις το παραθαλάσσιον (1810),

και εβγήκα και εγώ με την βάρκα, του επαρρησίασα το

γράμμα του Στρατηγού Οσβάλ, αφού το είδε με εφίλησε,

μάς επεριποιήθη, μάς έδοσε κονάκια και εμείναμε εις το

Θιάκι ο Διοικητής του Θιακιού μάς επροσκάλεσε εκεί και

εμείναμε 4 ημέρας. Εγώ και ο Αλή-Φαρμάκης εβάλαμεν

υποψίαν διά τους Αγγλους, ώς φίλους του Αλή-Πασά

και έτζι εσυμφωνήσαμε να μην πάγωμε και οι δύο εις

την Ζάκυνθο, αλλά να μείνη ο ένας μας εις ένα καράβι εις

ταϊς Σκρόφαις, και να υπάγω εγώ εις την Ζάκυνθο, και αν

ιδώ τα πράγματα στερεά τότε του γράφω κ' έρχεται έτζι
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λοιπόν ακολούθησε, εγώ επήγα εις την Ζάκυνθο και

άφησα εις το καράβι τον Αλή-Φαρμάκη μαζύ με τον

ανεψιόν μου Νικήτα αφού έφθασα εις την Ζάκυνθο, ε

πήγα εις τον Στρατηγόν Οσβάλ, εις τον Φορέστη και

εις τον Τζούρτζ, και με εζήτησαν διά τα πράγματα

της Αγίας-Μαύρας, επειδή είχα μείνει 5 μήνες έλαβα

την άδεια και επήγα εις το Κάστρο και έβγαλα όλους

τους εις φύλαξιν ευρισκομένους Τούρκους εδικούς του

Αλή-Φαρμάκη είδα τα πράγματα ότι επήγαιναν καλά

και έστειλα επίτηδες καίκι εις ταϊς Σκρόφαις διά να

εύρη τον Αλή-Φαρμάκη, και έτζι ήλθε και αυτός εις την

Ζάκυνθο εμβήκα εις την δούλευσιν με βαθμόν Καπετά

νιου περάσωντας δύο, τρείς ημέρας ο Γκενεράλης με

έκραξε και με ερώτησε, με τι τρόπο να κάμωμε, να τρα

βίξωμε όλους τους Έλληνας οπου ευρίσκοντο εις την

Αγία-Μαύρα εις την Γαλλικήν δούλευσι, και έτζι να

πολεμήσωμε με μόνους τους Γάλλους τότε ήλθε και ο

Λεπενιώτης αδελφός του Κατζαντώνη με 200 εις τον

Κάλαμο και Μεγανήσι κατατρεγμένος από τον Αλή

Πασά-Το Μέγα-νήσι ήτον υπό την εξουσίαν των Γάλ

λων και οι Γάλλοι έστειλαν στρατεύματα και τον έδιωξαν εις

τον Κάλαμο-ο Λεπενιώτης είπε ότι επιθυμώ να δουλεύσω

τους Αγγλους, αλλά δεν δίδω εις άλλον πίστιν παρά εις τον

Κολοκοτρώνη, τότε ο Γκενεράλης μ' έδειξε το γράμμα

και με έστειλε ς τον Κάλαμο και με έδωκε ένα μπρίκι

εις την εξουσία μου, εγώ του είπα, ότι εις ένα μπρίκι

φαίνεται, αλλά θέλω μία βάρκα κανονιέρα, διά να υπάγω

εις τον Κάλαμο, και εις τρείς ημέρας του είπα να με

στείλη και ένα πλοίο πολεμικό διά κάθε ενδεχόμενο, και

εις τρεις ημέρας μετά το ιμπρίκι να κινήση ο στόλος
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με τα στρατεύματα τούτο ήτον το σχέδιό μας επήγα

εις τον Κάλαμο, αντάμωσα τον Λεπενιώτη με όλους τους

200 του Λεπενιώτη επήρα τα καίκια και εκάμαμε τε

σβάρκο εις το μέγα-νήσι, και εδιώξαμε τους Φραντζέζους,

και εκάμαμεν στάσιν εκεί εις τρείς ημέρας εξημέρωσε

το ιμπρίκι, (Μάρτιον), έκαμα λοιπόν σινιάλο διά να έλ

θη το ιμπρίκι μέσα εις το ιμπρίκι ήτον ο Μουρ, ο Λώβ

(Διοικητής της Αγίας Ελένης,) μου έκαμε σινιάλο να

υπάγω εγώ, και έτζι επήγα με 4 μόνον, και οι άλλοι έ

μειναν εις το μέγα-νήσι - όταν ήμουν εις το μέγα-νήσι έ

στειλα και ήλθαν μερικοί Έλληνες από την Αγία-Μαύρα,

και τους ώδήγησα τι πρέπει να κάμουν-επήγαμε να ιδού

με, που θα σταθή ο στόλος εφθάσαμε εις του Βαγινά τα

μαγαζιά, και έβγήκα εγώ, ο Λώβις και ο Κωνσταντής

Πετμεζάς. Οι Γάλλοι αφού μάς είδαν έστειλαν ένα τάγ

μα με 4 κανόνια, και μάς εκανονοβόλισαν, και αντά

μωσα εις ένα μέρος τους Έλληνας εις την Γαλλικήν

δούλευσι και τους είπα, τί κάμνετε, ιδού ο στόλος ο Αγ

γλικός έρχεται αυτοί με απεκρίθησαν, ότι, είμεθα ώρκω

μένοι και θα πολεμήσωμεν αί! τους είπα, πολλά καλά

σαν είναι έτζι, τραβιχθήτε εις τας θέσεις σας και ημείς

θα πολεμήσωμεν. Ο στόλος έφθασε και επήγαμε εις το

Ντελίνι, διά να εύρωμε τον Στρατηγό, ενώ τους ανέφερνα

όλα τα πρακτικά μου, έκαμναν σινιάλο να κάμουν τε

σβάρκο, δύο ώρας πριν να βραδιάση εγώ σαν το έννοιω

σα, είπα του Στρατηγού, Στρατηγέ, δεν πρέπει να κά

μωμε τεσβάρκο, διότι είμεθα μαζευμένοι από διάφορα μέρη,

και τα στρατεύματά μας δεν γνωρίζονται και ημπορούμε

να σκωτοθούμε αναμεταξύ μας, αλλά να εβγούμε με τα

χαράματα και εγώ σάς υπόσχομαι έως το μεσημέρι να
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πάρωμε την χώρα και τότε ο Στρατηγός εδέχθη την

γνώμην μου και διέταξε τα στρατεύματα να έμβουν εις

τα πλοία τα στρατεύματα εσυνίστoντo από 4,000, Αγ

γλοι, Κόρσοι, Σικελιανοί και Έλληνες. Οι Γάλλοι ετοι

μάσθησαν εις τον πόλεμο άρχισαν να έβγαίνουν τα στρα

τεύματα, έβγήκα και εγώ και οι Κόρσοι μ' έπιασαν και

με ωδήγησαν εις τον Τζουρτζ ώς αιχμάλωτον του πολέ

μου - έτζι τραβήξαμε εμπρός, επήραμε την χώρα τους

'πρόβαλα πάλιν τών Ελλήνων και δεν εδέχθησαν επήρα

με την πρώτην μπαταρία με 9 κανόνια όλα αυτά τα ε

κάμαμεν οι 500 Έλληνες επί κεφαλής ο Τζούρτζ. "Ηλθε

και ο στρατηγός με τα Αγγλικά στρατεύματα και ο Λώβ

με τους Κόρσους, επήγαν εις την χώραν, ο στρατηγός

επρόσταξε τον Τζουρτζ να πάγωμε να πάρωμεν και μίαν

άλλην μπαταρία πολλά δυνατή, διότι είχε 12 κανόνια,

και από το ένα μέρος βάλτον και από το άλλο ρηχά, και πέ

λαγος, και έτζι δεν ήτον παρά μόνον ένα μέρος όπου ειμπο

ρούσαμεν να προχωρήσωμεν -'Εστείλαμεν πεζοδρόμον, οι

αρβανίτες τον έδειραν - έβγήκα με 10 ανθρώπους εις μία

ράχη μου ρίχνουν τί κτυπάτε ; εγώ είμαι. "Ηλθαν δύο

Καπεταναίοι Τζίζης, Χορμόβας: τους είπα και ετραβίχθη

καν και δεν εβάρεσαν μου είπαν: θα πολεμήσωμεν επιά

σθη ο πόλεμος και τους διώξαμε. Εις τους ανεμομύλους

εκαβαλλίκαμε τα κανόνια. - Οι Φραντζέζοι πάνε εις την

Γύρα, που 'χουν την μπατερία την δυνατή φκιασμένη,

- έτζι επροοδεύσαμεν οι Έλληνες εμπρός, οι Σικελια

νοι οι δεύτεροι και οι Αγγλοι υστερινοί πλησιάζον

τες εις την Μπαταρία μάς άρχησαν με τα μπάλα

μιστράλια και με το τουφέκι τότε ο Τζούρτζ έλαβώθη,

ο αδελφός του στρατηγού, και ένας καπετάνιος του Δελι
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νιού, και 35 Έλληνες λαβωμένοι και σκοτωμένοι επήραμε

με ρισάλτο την μπαταρία εις αυτήν την περίστασιν οι Κόρ

σοι εσύμβαλαν πολύ επολιορκήσαμεν το κάστρο, όπου

ήσαν τραβιγμένοι οι Φραντζέζοι. Από υποψία αυτοί, δεν

θέλουν τους Έλληνας εις το κάστρο, και εκείνοι έρχονται

και προσκυνούν εις ημάς - 30 ημέρας δεν τους εκτυπή

σαμεν, έως ότου εβάλαμε 10 κανόνια και 10 βόμβας,

και εις 8 ημέρας δεν έβάσταξε 400 βόμβας έπεφταν

το ημερόνυκτο. Ο Μαζορ Κλάρκ απέθανε οι Φραντζέζοι

επροσκύνησαν τους μεν στρατιώτας τους έστειλαν αιχ

μαλώτους εις την Μάλτα, τους δε οφικιαλέους εις την

Νεάπολι τοιαύτη ήτον η συνθήκη επιστρέψαμεν έπειτα

εις την Ζάκυνθο και εκεί επροβιβάσθηκα Μαγιόρος (Ταγ

ματάρχης) 1810 Μαίου, ήλθαμεν εις την Ζάκυνθο έναν

χρόνον εκαθήσαμεν εις την Ζάκυνθο - εμβήκαμεν εις

μίαν φρεγάδα, με 50 Έλληνας και με 50 Αγ

γλους, επί κεφαλής ο Τζούρτζ, και επήγαμε εις τους Πα

ξους, εκάμαμε τεσβάρκο, έβγήκαμε 2 κομπανίαις Έλληνες

και επήγαν εις την χώρα βοηθημένοι από 2 φρεγάδες και

επροσκύνησαν "Ελληνες και Γάλλοι. Τους Γάλλους, τους

εκάμαμε πριζονιέριδες, και τους Έλληνας, τους εβάλα

μεν εις δούλευσιν ο Αλή-Πασάς έστειλε κ' επολιόρκησε

τους Φραντζέζους εις την Πάργα, οι Παργιανοί μάς επρο

σκάλεσαν και επήγαμεν εκεί, ο λαός έπιασε τους Φραν

τζέζους, έβαλε σημαία Αγγλική επήραμε την Πάργα

έπειτα από αυτό εγυρίσαμε εις την Ζάκυνθο πηγαινάμενοι

εις την Ζάκυνθο,ο Γκενεράλης έφθόνησε τον Τζούρτζ, και

τον έβγαλε από το Ελληνικό τάγμα, και έβαλε τον α

δελφόν του τότε ο Τζουρτζ εκίνησε να υπάγη εις την

Λόνδρα, και επαρησιάσθηκε με Ελληνικά ενδυμένος. Τότε



εκάμαμε όσοι καπετανέοι Ελληνες ευρέθημεν εις Ζάκυν

θον μίαν αναφοράν, με την οποίαν εζητούσαμεν βοήθεια

από την Αγγλική κυβύρνησι διά να ελευθερώσωμεν την

Πατρίδα αυτή η αναφορά ευρέθηκε εις τα αρχεία, όταν

εγράψαμεν εις τά 1825 μία άλλη εις την Αγγλία ζη

τούντες βοήθεια, και δυνάμει αυτής της δευτέρας α

ναφοράς ο Βελικτών επήγε εις την Πετρούπολιν και άρ

χισαν αι δυνάμεις να ανακατεύωνται εις τα πράγματά μας

Ο Τζούρτζ, αφού επήγε εις την Αγγλία, επαρρησίασε την

αναφορά και έλαβε την άδεια να σχηματίση ένα ρεγιμέντο

από Έλληνας από 1,500 και εις το διάστημα 5, 6 μή

νας ώργάνισε 600 Ελληνας, αλλ' αφού έπεσε ο Ναπο

λέων, ήλθε η διαταγή και διέλυσαν τα ξένα στρατεύμα

τα και των Ελλήνων τους έδωκαν από 800 τάλληρα

του κάθε αξιωματικού, και του καπετάνιου 1,200, και

έτζι τους διέλυσαν, και εγώ έμεινα ακόμη δύο χρόνους

εις το Στάτο-Μαγιόρο, και έπειτα με έβγαλαν και ε

μένα.

Είδα τότε ότι, ό,τι κάμωμε, θα το κάμωμε μονάχοι και

δεν έχωμε ελπίδα καμμία από τους ξένους ο Τζούρτζ

επήγε εις την Νεάπολι, έγεινε εκεί στρατηγός, με επρο

σκάλεσε με 2 γράμματά του και επειδή ήξευρα την εται

ρίαν, δεν έδέχθηκα αλλά εκύταζα πότε να βγούμε διά την

Πατρίδα μας.

Την εταιρίαν με την είπε ο Πάγκαλος έπειτα επέ

ρασε ο Αριστείδης, και ο Αναγνωσταράς με έφερε γράμ

μα από την εταιρία, και τότε άρχησα να κατηχώ και

εγώ διαφόρους εις την Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, και διαφόρους

Καπετανέους Σπετζιώτικων καραβιών και Υδραϊκών και

εις τα 20 με ήλθαν γράμματα από τον Υψηλάντη διά να
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ήμαι έτοιμος, καθώς και όλοι οι εδικοί μας 25 Μαρτίου

ήτον η ημέρα της γενικής επαναστάσεως. Οι Αγγλοι

έμαθαν ότι έλαβα κάτι γράμματα, και ήλθε η Αστυνομία

διά να με εξετάση την νύκτα, αλλ' εγώ τα γράμματα τα

είχα φυλάξει.

Εις τας 3 Ιαννουαρίου . . . . και εις τας 6 Ιαννουαρίου

έβγήκα εις την Μάνη εις του καπετάν Παναγιώτη του

Μούρντζινου το σπήτι-Εις αυτό το διάστημα, πριν να έβγώ

εις την Πελοπόννησον, επήγα εις τους Κορφους με την πρό

φασιν να ζητήσω 4,000 τάλληρα από μισθούς μου του

Μέτλαντ,και διά να ανταμώσω τον Ιωάννη Καποδίστρια τον

αντάμωσα εκάθησα 30 ημέρας και επέστρεψα οπίσω εις

την Ζάκυνθο - εκεί ώμιλήσαμε πολλά περί της υποθέσεως.

Εδώ τελειώνει η ζωή μου η περασμένη, και αρχινά

της επαναστάσεως οσάκις έμβαινα εις δούλευσιν έμβαινα

πάντοτε με την συμφωνία, ότι από την Επτάνησον να

μην απομακρύνωμαι, και να μην πολεμώ παρά εις Τούρ

κικο τόπο, και το φόρεμα να μην εβγάλω εις τα νησιά

εγνωρίσθηκα με τους Βοτζαραίους, και έκαμα τον Μάρκο

Βότζαρη αδελφοπητό.

Εις τον καιρό της νεότητος όπου ημπορούσα να μάθω

κάτι τι, σχολεία, ακαδημία δεν υπήρχαν μόλις ήσαν

μερικά σχολεία, εις τα οποία εμάθαιναν να γράφουν και

να διαβάζουν. Οι παλαιοί Κοντζαπασήδες οπού ήσαν οι

πρώτιστοι του τόπου, μόλις ήξευραν να γράφουν το όνο

μά τους το μεγαλήτερο μέρος των Αρχιερέων δεν ήξευ

ρε παρά εκκλησιαστικά κατά πράξιν, κανένας όμως δεν

είχε μάθησι το ψαλτήρι, το κτωήχι, ο μηναίος, άλλα

προφητεία, ήσαν τα βιβλία όπου ανέγνωσα δεν είναι

παρά αφού επήγα εις την Ζάκυνθο οπού εύρηκα την
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Ιστορία της Ελλάδος εις την απλο-ελληνικήν τα βιβλία

όπου εδιάβαζα συχνά ήτον η ιστορία της Ελλάδος, η

ιστορία του Αριστομένη και Γοργώ και η ιστορία του

Σκεντέρμπεη. Η Γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων

έκαμε, κατά την γνώμην μου, να ανοίξη τα μάτια

του Κόσμου. Προτήτερα τα έθνη δεν εγνωρήζοντο, τους

βασιλείς τους ενόμιζαν ώς θεούς της γης, και ότι

και αν έκαμναν, το έλεγαν: καλά καμωμένο. Διά αυτό

και είναι δυσκολώτερο να διοικήσης τώρα λαόν. Εις τον

καιρό μου, το εμπόριο ήτον πολλά μικρό, τα χρήμα

τα ήσαν σπάνια, το τάλληρο το επρόφθασα 3 γρόσια,

και όποιος είχε 1,000 γρόσια ήτον πράγμα μεγάλο, και

έκαμνε κανείς δουλειαίς, όσαις τώρα δεν έκαμνε με χί

λια βενέτικα. "Η κοινωνία των ανθρώπων ήτον μικρή,

δεν είναι παρά η επανάστασίς μας οπού εσχέτισε όλους

τους Έλληνας. Ευρίσκοντο άνθρωποι (όπου δεν εγνώρι

ζαν άλλο χωριό μακρυά μίαν ώρα από το εδικό τους.

Την Ζάκυνθο την ενόμιζαν ώς νομίζομεν τώρα το μα

κρύτερο μέρος του Κόσμου. Η Αμερική μάς φαίνε

ται ώς πώς τους εφαίνετο αυτών η Ζάκυνθος έλεγαν

εις την Φραγκιά.



Τέλος πάντων το μυστήριον της εταιρίας άρχισε να

διαδίδεται εις κάθε λογής ανθρώπους και καλούς και

κακους, και εβιασθήκαμε να κινήσωμε μίαν ώραν αρ

χήτερα την επανάστασιν. Ο Ντιόγος το εμαρτύρησε εις

τον Αλή-Πασά. Έτζι λοιπόν εις τάς 3 Ιαννουαρίου ανεχώ

ρησα από την Ζάκυνθον, και εις τάς 6 Ιαννουαρίου έφθασα

εις την Σκαρδαμούλα εις του πατρικού μου φίλου

Καπετάν Παναγιώτη Μούρτζινου. Το κίνημά μας έγεινε

εις τας 22 Μαρτίου εις την Καλαμάταν. Από τας

6 του Ιανουαρίου έως εις τας 22 Μαρτίου, επροσπά

θησα, ενέργησα εις την Μάνην να ενώσωμεν διάφορα

σπήτια Μανιάτικα κατά την συνήθειάν τους, και τους

ενώσαμεν, τους αδελφώσαμεν έστειλα και εις τας ε

παρχίας της Μεσσηνίας, Μιστρος, Καρύταινας, Φαναριού,

Λεονταριού, Αρκαδίας, της Τριπολιτζάς, και ήλθαν εκεί

όπου ευρισκόμουν, και τους έλεγα, ότι: την ημέρα του

Ευαγγελισμού να ήναι έτοιμοι, και κάθε Επαρχία να

κινηθή εναντίον των Τούρκων των τοπικών, και να

τους πολιορκήσουν εις τα διάφορα φρούρια, καθώς οι

Αρκαδιανοί να πολιορκήσουν τό Νεόκαστρο, οι Μοθω

ναίοι την Μοθώνη, και ούτω καθεξής.

Αφού επροετοιμάσαμεν και συναγροικήθημεν, ο Ζα

ίμης με τους άλλους, αναγκασμένοι να υπάγουν εις την

Τριπολιτζά ή να μείνουν έτζι, εκτύπησαν τον Βόιβο

δα των Καλαβρύτων. Οι Τούρκοι με έμαθαν ότι ήλ

θα και με ενόμιζαν ότι ήλθα με 5 με 6,000 εγώ



»

= 51 =

ήμουν με τέσσαρους. Ηλθαν Αρκαδινοί και Μιστριώται

Τούρκοι με ραγιάτικα σκουτιά ενδυμένοι, και ήλθαν ναι

δούν με πόσους ήμουν, και εγώ έπαιζα ταίς αμάδαις

και εγύρισαν οπίσω και, έλεγαν, ότι: ευρήκαμε ένα

γέρο και έπαιζε ταις αμάδας. -Επήγα εις τον Μούρ

τζινο ως φίλο μου πατρικόν. Ο Μαυρομιχάλης είχε

το όνομα Μπέης, αλλ' ο Μούρτζινος είχε την δύνα

μιν εις την Μάνην. Ερωτήθη τότε ο Μαυρομιχάλης

διά τον ερχομό μου, και αυτός απεκρίθη, ότι εδυ

στύχησε εις την Ζάκυνθο και ήλθε εις την Μάνη δια

να τον βοηθήσουν οι φίλοι του και να επιστρέψη οπί

σω και εις αυτό εφέρθηκε πολλά καλά, αλλά δεν ή

ναι αληθινό ότι δεν με επρόδωσε εις τους Τούρκους δεν

είχε την δύναμιν να το κάμη και αν ήθελε, και, εκτός

της φιλίας όπου είχαμεν με τον Μούρτζινον, είναι συ

νήθεια εις την Μάνη να υπερασπίζωνται όσους κατα

φεύγουν εις την οικίαν των. -

Εις τας 23 Μαρτίου επιάσαμε τους Τούρκους εις την

Καλαμάτα, τον Αρναούτογλην σημαντικόν Τούρκον της

Τριπολιτζάς. Είμεθα, 2,000 Μανιάτες, ο Πετρόμπεης, ό

Μούρτζινος, Κυβέλος Δυτική Σπάρτη.-100 ήτον οι Τούρ

κοι μεινεμένοι, ώς 10,000 η φήμητους μεγάλη.-Η Ανα

τολική Σπάρτη εκινήθη την ίδια ώρα. Ο Τζανετάκης

με την Κακαβουλιά εκινήθη διά τον Μιστρά. Οι Τούρ

κοι της Μπαρδούνιας και Μιστρά υπάγουν, τραβιούνται

εις την Τριπολιτζά. Οι Τούρκοι είχαν βάλει υποψία,

επροσκάλεσαν τους Προεστούς και Δεσποτάδες, και αυ

τοί επήγαν - ήτον έμβα του Μαρτίου - Δεν τους

εσκότωσαν. Οι Σπαρτιάται αφού επήραν λάφυρα, προ

χωρούν και πολιορκούν την Μονοβασιά. - Εις την Κα

4"
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λαμάτα εκάμαμε Συνέλευσι, πόθεν να πρωτοκινήσωμε

τα στρατεύματα. Οι Καλαματιανοί έκατάφεραν τον

Μπέη να πάμε εις την Κορώνη διά να μην βάλουν

σπαθί οι Τούρκοι εις τους, Χριστιανούς εγώ δεν έ

στρέχθηκα, είπα να πάμε εις την παλαιάν Αρκαδίαν,

εις το κέντρο διά να βοηθούμε τους άλλους τότε

νες τους είπα: εάν μου δώσετε βοήθεια από τούτο το

στράτευμα, καλώς, ειμή αναχωρώ νά υπάγω εις το

Κέντρο. Είχα λάβει γράμμα από τον Κανέλο, μ' επρο

σκαλούσε, ότι είχε 10,000 άρματα, και να έμβω επί

κεφαλής. Του Μούρτζινου αρρώστησε το παιδί του ο Δι

ονύσιος, και έτζι δεν εκίνησαν όλοι οι Μανιάται έ

λαβα 200 από αυτόν και 70 από τον Μπέη με τον

Καπετάν Βοϊδή και με 30 εδικούς μου εγενήκαμε 300,

και έκοψα ευθύς 2 σημαίαις με Σταυρό και εκίνησα.

Οι Ανδρουσιανοί Τούρκοι, 360 άνδρες, μανθάνοντας ότι

είμεθα ασκέρι φεύγουν, πάνε ς' τα Κάστρα της Μεσ

σηνίας. Κινώντας εγώ, είχαν μίαν προθυμίαν οι Έλλη

νες όπου όλοι με τας εικόνας έκαναν δέησι και ευ

χαριστήσεις - Μου ήρχετο πότε να κλαύσω . . . . . από

την προθυμία που έβλεπα. - Ιερείς έκαναν δέησι.

Εις τον ποταμόν της Καλαμάτας ανασπαοθήκαμε και

εκινήσαμε.

Τάς 24 τον Μάρτι 1821, εφθάσαμε εις ένα χω

ριο της Μεσσηνίας, Σκάλα λεγόμενον, που είναι καμ

μιά πενηνταριά οικογένειας. Όσοι άνδρες ήτον, τους

έστειλα πεζοδρόμους, και τους έλεγα : σύρτες τα

Κάστρα, πολιορκήσετε, και σας προφθάνω με 3,000.-

στρατήγημα. - Την αυγήν εξημέρωσε εις ταϊς 25 του

Ευαγγελισμού έμαθαν εις το Λεοντάρι ότι έβγήκα με
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τόσαις χιλιάδες Μανιάταις, πέρνουν τα ζώα των ρα

γιάδων και αναχώρησαν διά την Τριπολιτζά. Κινώντας

από την Σκάλα, έρριξα καμμιά χιλιάδα τουφέκια, 3

μπαταριαίς διά να τ' ακούση ο κόσμος να σηκωθή

κατά την παραγγελίαν. Ακούοντες οι Γαραντζαίοι τα

τουφέκια, εσκότωσαν τους Κεχαϊάδες-αυτοί ήθελαν να

φύγουν-και έγεινε αρχή του σκοτομού. Εκίνησα να έβ

γω εις το Δερβένι του Λεονταριού διά την παλαιά

Αρκαδία, απαντάω ένα μεζίλι από τους Έλληνας και

μου λέγει, ότι οι Λεονταρίτες έφυγαν και επήγαν ίσια

το Φραγκόβρυσο και έπειτα έγύρισαν πίσω, και έκο

ψαν 2, 3, "Ελληνες. 70 Καβαλαραίοι ήτον είπα: τρέ

ξετε να τους κλείσετε, και έφθασα οπίσω εις το Δε

οντάρι. Την ίδια ημέρα του Ευαγγελισμού συνάζονται

οι Φαναρίτες, λέγουν εις τους Τούρκους να τραβιχθυύν

εις την Τριπολιτζά διατί δεν ήξεύρουν τι είναι μα

ζόνoνται Φαναρίτες και Μουντριζάνοι κι άλλα μουρτα

τοχώρια, (1) αριθμός των 1,700 τουφέκια. Εσυνάχθηκαν

απέξω από την Ανδρίτζενα 2 ώρας σε μία βρύσι Σουλ

τίνα λεγόμενη, είχαν 3,000 ζώα των ραγιάδων μαζύ

τους. Την ίδιαν ημέρα οι Αρκαδιανοί (της θαλ) συνά

ζονται ολίγοι,-και ο Πρωτοσύγκελος και άλλοι, παρακινούν

τους Τούρκους να τραβιχθούν εις τά Κάστρα, και τους

έδοσαν ζώα, τους ξεύγαλαν ίσα με το Νιόκαστρο και

εκεί τους πολιόρκησαν αφού έσυνάχθηκαν και από άλ

λαις επαρχίαις επολιόρκησαν Ναβαρίνο, Μοθώνη και

Κορώνη. Επήγαν και Μανιάτες. Οι Ανατολικοί εις την

Μονοβασιά. Οι Καλαβρυτινοί και οι Πατραίοι και οι Βο

(1) Οπου οι τούρκοι πανδρεύονται με χριστιαναίς
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στιτζάνοι πολιορκούν την Πάτρα και Καστέλι. Ητον

αρχηγοί Ζαίμης, Σωτήρης Χαραλάμπης, Ανδρέας Λόν

τος και λοιποί. "Ο Σισίννης με τους Γαστουναίους και

οι Πυργιώτες με τον Βιλαέτη εβάρεσαν τους Γαστου

ναίους Τούρκους, και αυτοί κλείονται εις το Χλουμούτζι

(Καστελ-Τορνέζε), μανθάνοντας τούτο οι Λαλαίοι, υπά

γουν, τους πέρνουν από το Χλουμούτζι με ταις φαμε

λια!ς τους, και τους επήγαν εις του Λάλλα. Τότε τα

νησιά έκαμαν προκλαματζιόνας, να μην έβγη κανείς

από τα νησιά εις βοήθεια των Ελλήνων Ζακύνθιοι

κρυφίως έφευγαν χωριάτες και χωραίτες, και έγει

ν α ν ι συμβοηθοί των κινδύνων, και το πράγμα τους το

εδήμευσαν τόσο και οι Μεταξάδες με άλλους πολλούς

Κεφαλονήτας κρυφίως έβγήκαν εις την Γαστούνη και τους

δήμευσαν το πράγμά τους. Η Δυτική Ρούμελη, (1) τότε

είχε την σκοτούρα του Αλή-Πασά, διατί οι Σουλιώτες

έπιασαν το Σούλι. -Η καταδρομή κατά του Αλή-Πασά

μάς βόηθησε πολύ, έπρεπε πρώτα να πάγη αυτός ήτον

μεγάλο θηρίο. - Η Ανατολίκή Ελλάς, ο Οδυσσέας,

Γούρας, Διάκος, και Πανουριάς εκίνησαν ενταυτώ το

τουφέκι εις την Ανατολική Ελλάς (Απρίλιος ).

Η Σπέτζες επρωτοσηκώθηκε, έστειλαν εις την "Υ-

δραν, και οι Υδραίοι δεν ήτον ακόμη σηκωμένοι οι

Νοικοκυραίοι δεν ήθελαν να σηκωθούν, ο Κουλοδήμας,

Καπετάν Αντώνης και ο Γκίκας του Θ. γαμβρός του

Μιαούλη και ο Πέτρος Μαρκέζης, εσυνώμοσαν με τον

λαόν και είπαν των Αρχόντων: ή σηκώνεσθε και ε

σεις, ή θα βάλλωμε φωτιά να σάς κάψωμε, μόνον ορ

(1) η Τούρκικη.
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δινιάσθε τα καράβιά σας. Τους υποχρέωσαν, έδοσαν

γρόσια, και έβγήκαν. - -

Τα Ψαρά εκίνησαν αυτοθελήτως και η Σάμος.

Εγώ εις τας 25 όπου εκίνησα από την Σκάλα,

"βγαίνωντας εις το Δερβένι του Λεονταριού, απάντησα

ένα πεζοδρόμο σταλμένο από τον Βασίλη Μπούτου

να Καριώτη, και μου έγραφε, ότι: οι Τούρκοι της

Καρυταίνης και ο Βοίβοδας του Ημελακίου Μουσταφάς

"Ριζιώτης εκλείσθηκαν εις το παλιόκαστρο της Καρύ

ταινας και 2 προεστοί της Καρύταινας ο Σπήλιος Κου

λάς και ο Μιχαλής δεν ήτον εις την εταιρία 'μβασ

μένοι και δεν ήξευραν τι εγίνετο, και επαρακίνησαν

τους Τούρκους να μη φύγουν, αλλά να μείνουν εις το

Κάστρο ο Κάμπος της Καρύταινας δεν ήθέλησε να

πιάση τα άρματα έτζι μ' έγραφε αυτός.

Εγώ δεν έλλειψα να κάμω μία προσταγή, και επάτησα

την βούλα μου, όποιο χωριό δεν ήθελε να ακουλουθήση

την φωνήν της Πατρίδος τζεκούρι και φωτιά. Μανθά

νωντας ότι έβγήκα εις το Δερβένι, οι 70 καβαλα

ραίοι ευθύς αναχώρησαν διά την Τριπολιτζά εγώ επη

γα εις ένα χωριό Τετέμπεη ανάμεσα Λεοντάρι και Καρύ

ταινα. Οι Μανιάτες μου είπαν: να πάμε εις το Λεων

τάρι τους είπα, να πάρωμε χαλκώματα; -Την αυγή ε

ξημέρωσε, ς ταις 26, Έρριξα 1,000 τουφέκια έκαμα

να πάγω εις την Καρύταινα να ακαρτερέσω τους Φα

Λαρίτας και τους Καρυτινούς, και ακούοντες ταίς μπα

τερίαις ο Κόσμος εκινήθηκαν όλοι. Εις τον δρόμον α

πάντησα ένα γράμμα του Βασίλη Μπούτου α, και μου έ

λεγε: ιδες το γράμμα των Φαναριτών που κάθον

ται εις την Σουλτίνα το έγραφαν εις τους Καρυτινούς

ν
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Τούρκους και έγραφε το γράμμα, ότι αύριο περνάμε διά

Τριπολιτζά είμεθα τόσοι ετοιμασθείτε να ενωθούμε,

ευγήκε ο Κολοκοτρώνης με τόσαις χιλιάδες Μανιάτες.-

Ο Βασίλης είχε σκοτώσει τον Τούρκον εις το γεφύρι

της Καρύταινας που είχε το γράμμα. Βλέπωντας τογράμμα

εκίνησα να πιάσω τον τόπο που ήθελαν να απεράσουν οι Φα

κοι και βλέποντας τα μπαϊράκια, και μην ξεχωρίζωντας

ναρίτες. Βγαίνοντας αγνάντια εις την Καρύταινα οι Τούρ

τον Σταυρό, έλεγαν ότι είναι Τούρκοι, και πάμε μεντάτι.

"Εγώ ετράβηξ Αγ - ενόν έλ ό θ' απε
Εγώ έτράβηξα έναν τοπον στενόν έλεγα, ότι ΟζΤΕ

ράσουν την ίδια ημέρα διά να τους κτυπήσω. Εμήνυσα

χωριάτων που ήτον εις το στενό εκείνο, να μου ειπούν

διά τους Τούρκους τους Φαναρίτας, και μου είπαν:

δεν έχουν είδησιν εις την βρύσι κοιμούνται απόψε και

ταχύ θ' απεράσουν. Κι' έγραψα έναν τεσκερε ενός Αν

δριτζάνου Παναγιώτη Γιατρόπουλου να κινήση τα άρ

ματα, να τους φέρνη αποπίσω και εγώ τους καρτερώ

απεμπροστά Σαν είδα, ότι οι Τούρκοι δεν ήτον την

ημέραν εκείνη διά κίνημα, επήρα την χώρα της Κα

ρυταίνης, και έκλεισα τους Τούρκους εις το Κάστρο

(ημέρα 26). Σ ταις 27 εσηκώθηκα χαραυγή, με τα χα

ράματα και άφηκα τους Καρυτινούς καμμιά δεκαπεντα

ριά νομάτους, κι εγώ έπιασα το στενό την ίδια νύ

κτα που είμουν εις την Καρύταινα μου ήλθε είδησις

από τον Παναγιώτη Γιατρόπουλο, ότι στείλε μας στρά

τευμα, διατί ημείς δεν εσυναχθήκαμε ακόμα -παλιαν

θρωπιά.

Την αυτήν ημέραν που εκίνησα, ήγουν 27, με έφ

θασε ένας ντεσκερές του μακαρίτου του Μπεϊζαντέ

Ηλία, ότι έφθασε με 200 Σπαρτιάτας εις το Λεον,



= 57 =

τάρι, και του έγραψα, ότι να φθάση γλήγορα, γιατί

σήμερο έχομε τουφέκι. Από εκεί όπου του έγραφα

έως εις το Λεοντάρι είναι 4 ώραις τραβικταίς, και

κατά τύχη έντεσε παλιάνθρωπος ο πεζός και δεν επήγε,

που να φθάσουν εις τον πόλεμον και εγώ επήγα εις

το στενό, εις τον άγιο Αθανάσιο. Την αυγή εξαγνάντη

σε το στράτευμα το Φαναρίτικο (οι Τούρκοι) μία ώρα α

λάργα, και ο τόπος στενός, και φορτώματα, και ε

κρατούσε 2 ώραις ο μάκρος τους, η σειρά τους και

βλέποντάς μας ευθύς εμβήκαν το τουφέκι ομπροστά

διά να πολεμίσουν, και ημείς είχαμε ταμπούρια και

επολεμήσαμε 6 ώραις. Οι Σπαρτιάται έκαμαν τότε

έναν πόλεμον, που εμιμήθηκαν τον Λεωνίδα 300 ήτον

οι πρώτοι, 1,700 οι Τούρκοι. Από ταις 6 ώραις έσωσαν

τα φουσέκιά τους, έλαβώθηκε ο Βοϊδής, ο Δουράκης,

εσκοτώθηκαν πέντε, έξη. Εις το μεσημέρι έσωσαν τα φου

σέκια μου λένε το στράτευμα, να τους ανοίξωμεν -ό

μως τα Κολιόπουλα ήτον 6 ώραις μακρυά εις το

ποτάμι του Ρουφιά, εις χωριό Τζούκα εφύλαγαν διά

τους Λαλαίους ακούοντας το τουφέκι εκίνησαν πλην

δεν έφθασαν (είχαν τετρακόσιους) εις την ώραν αλλ' έπειτα

από μισή ώρα. Οι Τούρκοι εσκοτώθηκαν 15, έπολεμούσαν

με καρδιά, διότι είχαν το βιότους και ταις γυναίκας

τους. Αν έφθαναν τα Κολιόπουλα, ο Γιωργάκης και ο

Δημήτρης ήθελε χαλασθούν οι Τούρκοι. Επήραν οι

Τούρκοι την θέσιν μας ακούοντας την μπατερία των

Κολιαίων έβγήκαν αγνάντια να ιδούν. Βλέπωντας ότι

μάς έρχεται μεντάτι τότενες οι Σπαρτιάτες επήραν τους

λαβωμένους και έμεινα με πολλά ολίγους. Ακούοντας

την μπατερία, εφράξαμεν τον τόπον, να μην περάσουν οι
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Τούρκοι από το γεφύρι, με 20 ανθρώπους. Εκούναγα το

μπαϊράκι διά να με γνωρίσουν τα Κολιόπουλα είχε πια

σθεί ο λαιμός μου απο ταίς φωναίς της ημέρας. -

Οι Τούρκοι βγαίνουν εις βοήθεια από το Κάστρο, διώχ

νουν εκείνους όπου ήτον ς' την χώρα. - Κυνηγούμε τους

Τούρκους με τα γυναικόπαιδα, 500 ψυχαίς εχάθηκαν εις

το ποτάμι της Καρύταινας, μήν ειμπορώντας ν' απερά

σουν από το γεφύρι, το οποίον το είχαμε πιασμένο. οι

Έλληνες έπερναν τα ζώα, τα άτια όλα λαβωμένα. Δεν

τους εχώραε το Καστράκη, και ήτον απέξω σαν το

μελίσσι (η πρώτη νίκη κατά Τουρκών - των Καλα

βρύτων πρώτα).

Ημεις τους πολιορκήσαμεν. Μετά το εσπέρας έφθασε

και ο Ηλίας Μπεϊζαντές από το Λεοντάρι, ζ' ταϊς 28

ήλθε και ο Κανέλος με 200 Καρυτινούς. Ο Ανα

γνωσταράς και ο Παπαφλέσσας εκίνησαν διά την Αρκα

δία με 500 ανθρώπους. Σαν οι Αρκαδιανοί ήτον

φευγάτοι, έγύρισαν και ήλθαν εις την Καρύταινα με

1,000. Σε 2 ημέραις εγινήκαμε 6,000. οι Τούρκοι

οπου ήτον κλεισμένοι, άφησαν τα ζώα τους έξω, τα

"πήραν οι Έλληνες. Δεν είχαν νερό, τροφάς. Τον Νι

κηταρά, τον είχα σταλμένον με 100 νωμάτους εις το

Φραγκόβρυσο, εις την Τριπολιτζά 2 ώραις απέξω. Ε

κείναις ταις 2 ημέραις όπου έσυνάχθημεν, ο Μουστα

φάγας ενδύνει 2 Τούρκους ραγιάτικα, τους δίδει 500

γρόσια, επήγαν εις την Τριπολιτζά διά να έλθη μεν

τάτι και να τους πληρώση όλους, όσοι έλθουν εις βο

ήθειάν τους. Έξω 'βγαίνοντας οι πεζοδρόμοι 2 ώραις, τους

εκατάλαβαν άνθρωποι, πλην δεν τους έπιασαν. Δίδοντας το

γράμμα ορδινιάσθηκαν 2,000, και ήλθαν βοήθεια των
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Καρυτινών και Φαναρίτων. Εγώ σαν έμαθα τους πε

ζοδρόμους, υποπτεύθηκα ότι θα ερθεί μεντάτι έκαμα

ευθύς Συνέλευσιν εις το στράτευμα, έδωκα γνώμη να

πάη ο Αναγνωσταράς με 2,000 εις του Σάλεση, μα

κρά απ' την Τριπολιτζά 4 ώραις και 4 από την

Καρύταινα, να εμποδίση το μεντάτι αν κινήση από

Τριπολιτζά, αν δεν ειμπορέση να τους βαστάξη να

έλθη οπίσω,- να πάρουν φόβον οι Τούρκοι, οπου να

μην προσπεράσουν κατά την Καρύταινα αυτός μου α

ποκρίθηκε: δεν κάνει να χαλάσωμε το όρδι όπου εί

μεθα συναγμένοι τους είπα άλλη μία γνώμη: να πά

ρω εγώ 500. . . με αντέσκοψεν, έτζι έμεινεν το πιάνο ε

κείνο. Τους Τούρκους τόσο τους έστενοχωρήσαμεν όπου

δεν είμπορούσαν να έβγουν ένα αχνάρι. Την άλλην ημέραν

ξημερώνοντας, Απριλίου 1η , έβγήκε το μεντάτι από

την Τριπολιτζά, και έβγαίνουν εκεί όπου έλεγα να πά

γη ο Αναγνωσταράς, και βάνουν φωτιά άγνάντια.

Βλέποντας ταϊς φωτιαίς λέγομεν, το μεντάτι είναι.

Έστειλαν διά να έβγουν καταπατητάδες, αυτοί έπήγαι

ναν και απόκρισι δεν μάς ήφερναν επείσμωσα και

τους είπα να πιάσουν τρία καταράχια διά να καρτε

ρέσωμε τους Τούρκους, να πολεμήσωμε και εγώ επηρα

ένα άλογο και ένα μπαϊράκι εις το χέρι, και το

κιάλη, και αν ήναι Τούρκοι, να κλείσω το μπαϊράκι,

αν δεν ήναι, να το ανοίξω. Με ακολούθησαν και δύο

με τα πόδια. "Οσο να έβγω εις την ράχη απόστασε

το άλογο, το έδεσα εις ένα κλαδί και εγώ έβγήκα

εις την ράχη έβαλα το κιάλη, είδα τους Τούρκους

όπου ήρχοντο και έκλεισα το μπαϊράκι. Οι Έλληνες αρ

χίζουν να φεύγουν αφού έκαμα το σημείον εγώ, έ



= 60 =

κανε κρύο, αέρας, επέρασα, από ένα τζοπανάκι, μία

καποτίτζα άσπρη-ήμουν υδρωμένος-κ' εγύρισα πίσω

να πάγω εις το στράτευμα, οι ανθρώποι μου έφευγαν

ο Καβαδίας μου επηρε το άλογο, εγύρισα πίσω εις

το ορδί αποσταμένος, ευρίσκω τον μακαρίτην τον Η

λία που επολέμαε, το άλλο ορδί επήρε τα βουνά. Τα

Κολιόπουλα επολεμούσαν το αποκείθε μέρος του Κά.

στρου έβγήκα και τον εσήκωσα τον Μπεϊζαντέ από

εκεί, διατί έμενε μονοχός του, και έβγήκαμε όλοι σε

μία ράχη, και τους λέγω: να κρατήσωμε τούτη την

ράχη, διατί αν τους βγάλουν και τουτουνούς, να τους

πέσωμε από κοντά ίσια με την Τριπολιτζά, ο Ανα

- γνωσταράς έπιασε το γεφύρι με 1,000, ο Παπά Φλέσ

σας, ο Κανέλος επήραν την απάνου στράτα εγώ έμει

να μοναχός μου, οι "Ελληνας ετζάκισαν, εκρύφθηκα εις

κάτι κλαριά, ταις δύο πιςόλαις μου άσηκωμέναις

12 Τούρκοι εκυνηγούσαν το ένα μέρος των Ελλήνων,

10 τους άλλους, κατά το γεφύρι τον Αναγνωσταρά,

και άλλοι τον Παπά Φλέσσα και Κανέλο. Ενόμιζαν

οι Έλληνες ότι τους ακολουθούν οι άλλοι.-Επροσπέ

ρασαν οι Τούρκοι, τους είδα έπειτα κ' εγύρισαν από

σημά μου ή καποτίτζα μ' εγλύτωσε, γιατί . έφορούσα

κόκκινο μεϊτάνι και η καποτίτζα το σκέπαζε.

Εις τα βασιλεύματα του ηλίου έβγήκα αγνάντια

εις τους εδικούς μας εις το γεφύρι. Καθώς με ίδαν . . .

πού ήσουν; - εκεί που μ' αφήκατε, κρυμμένος

-Προβάλλω να τους πάρουν καταπόδι έως εις την

Τριπολιτζά οι Έλληνες δεν θέλουν. Τα Κολιόπου

λα ετράβηξαν εις την Ηλιοδώρα, ο Παπά-φλέσσας

και Μπεϊζανδε, πάγει εις την Δημιτζάνα, ο Κανέλος



εις τα Λαγκάδια, πάγει ταις φαμηλιαϊς εις το Μέγα

Σπήλαιο.

Την ομιλίαν όπου είπα με άκουσαν εκείνοι οπου ή

τον εις το γεφύρι ήτον μια ώρα νύκτα περασμένη και

σκοτάδι, και τους λέγω: - έκαμα το Σταυρόμου- "Οσοι

αγαπάτε την Πατρίδα, ελάτε κοντάμου. Εκίνησα, με

ακολουθούν 200, και ο Αναγνωσταράς και ο Μπού

ρας από τους Κωνσταντίνους, και είχα να περάσω εις

ένα μονοπάτι 20 χρόνους ίσα εις το Μοναστήρι εις

τον Αγιο Γιάννη απάντησα τους Στεμνιτζιώτας και

ήφερναν ταις φαμηλιαϊς τους να κλεισθούν εις το Μο

ναστήρι Αγιάννη, τους λέγω: που πάτε Στεμνιτζιώτες;-

βιαζόμεθα. . . . ελάτε κοντά, εγώ είμαι καλός να απαν

τήσω τους Τούρκους. Ανέβηκα εις την Στεμνίτζα,

μακρά από το Μοναστήρι μια ώρα. Έβαλα ντελάλι,

ότι να μην σεισθή από μέσα κανένας. Με έμαθαν ότι

ήμουν εις την Στεμνίτζα ο Φλέσσας και ο Μπεϊζαντές

και ήλθαν και με ηύραν. Την αυγήν όπου εξημέρωσε

τους είπα, ότι: να πάμε να πιάσωμε την Λαγκάδα, οι

Τούρκοι θ' απεράσουν από εκεί, να τους βαρέσωμεν

και κοντά εις την Λαγκάδα είναι ένα χωριό Χρυσο

βίτζι, και ετράβηξα με τους 300. Σ' τον δρόμο ε

κρύφθηκαν οι "Ελληνες, 100 τους έφαγε το φεγ

γάρι ώστε να πάμε ς το Χρυσοβίτζι, Τότενες τα

χωριά, τα Βλαχοχώρια έλειπαν ξ' τα χειμαδιά και

δεν ήτον άνθρωποι ηύραμε έναν άνθρωπον, τον ερωτή

σαμεν, αν οι Τούρκοι επέρασαν από την Λαγκά

δα, και μάς είπε, ότι χθες επέρασαν 17 νωμάτοι,

και επήγαιναν 5, 6,000 πρόβατα και δεν ευρέθηκε

άνθρωπος να τους τουφεκίση. "Ο Νικηταράς που ήταν
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εις το Φραγκόβρυσο εκτύπησε τους πολλούς, επηρε ζων

τανά, εσκότωσε πέντ' έξη άνθρώπους, και οι Τούρκοι

ετραβίχθηκαν όλοι εις την Τριπολιτζά. -Την αυγήν με

τα ξημερώματα μου λέγουν: τί να κάμουμε εδώ, να

αναχωρήσωμε, να πάμε εις το Λεοντάρι, να συνάξωμε

στρατεύματα, να δούμε τι απογίνετε εκείνος ο Κόσμος,

και χίλιας αφορμαίς εγώ τους είπα: δεν έρχομαι, κά

θομαι εις τούτα τα βουνά που με γνωρίζουν τα που

λια και μέτρων καλήτερα, γειτονικά δεν είχα άν

θρωπο εδικόν μου, επαρχιώτημου ένα άλογο είχα.

Ο Αναγνωσταράς, Μπεϊζαντές, Μπούρας πάνε ς το

Λεοντάρι έμεινα μόνος μου με το άλογό μου εις το

Χρυσοβίτζι γυρίζει ο Φλέσσας και λέγει ενός παιδιού:

μείνε μαζύτου μην τον φάνε τίποτες λύκοι, "Εκατζα

έως που έσκαπέτισαν με τα μπαϊράκιά τους, απε εκα

τέβηκα κάτου ήτον μία Εκκλησιά εις τον δρόμον,

(ή Παναγίας το Χρυσοβίτζι), και το καθησιό μου

ήτον οπου έκλεγα την "Ελλάς: Παναγία μου βόηθησε και

τούτην την φορά τους "Ελληνας διά να εμψυχωθούν! και

επήρα έναν δρόμο κατά την Πιάνα. Εις τον δρόμον

απάντησα τον 'ξάδελφόν μου Αντώνιον του Αναστά

ση Κολοκοτρώνη με 7 ανηψίδιά μου, εγινήκαμε 9,

και το άλογό μου 10 εγώ είμουν και χωρίς τουφέκι.

Εις την Πίάνα δεν ήτον κανείς, με λέγει ο Αντώνης

Κολοκοτρώνης, ούτε εις την Αλωνίστενα,-φευγάτοι,

έρριξα εις την Αλωνίστενα, με εγνώρισαν, εκατέβηκαν

καμμιά εικοσαριά, τους έκαμα όλους πεζοδρόμους έστει

λα εις όλα τα χωριά να κάμω όρδί. Σε τρείς ημέραις

έμασα 300 και έρριξα το ορδί μου εις την Πιάνα α

γνάντια από την Τριπολιτζά 3 ώραις τότενες τα χα
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ρατζοχάρτια έμβαιναν εις την Τριπολιτζά και είπαν:

ο Κολοκοτρώνης είναι με 300 εις την Πιάνα. Βγαίνουνε

4,000 Τούρκοι και μάς εξημέρωσαν κεί. Βλέπωντας,

έλεγα, ότι οι Τούρκοι είναι ολίγοι τους έβλεπα με το

κιάλι, το κιάλι δεν το έδιδα εις κανέναν τους παρη

γορούσα. "Εδοσαν μία φωτιά, ετζακίσανε οι δικοί μας

έμεινα μόνος μου με το άλογό μου οπίσω επήρα τον

δρόμο της Αλωνίστενας εις τον δρόμον ηύρα τον Νικολό

τον Μπούκουρα αποσταμένον, και τον έβαλα πισoκά

πουλα. Ημείς την μια μεριά, οι Τούρκοι από την άλλη

επηγαίναμε εις την Αλωνίσθενα. Οι Αλωνισθιότες ετου

φέκαγαν από το ψήλωμα να μην μβούν οι Τούρκοι

μέσα και έχασομέραγαν. "Οντας επήγενα μέ τόν Μπού

κουρα έλεγα, ελάτε σκυλομουρτάτες! - ο Μπούκουρας έλε

γε μην τους πεισμώνεις. Ο Κανέλος Δελιγιάνης ήρχε

το με 100 νωμάτους, με φορτώματα εμβήκαν οι Τούρκοι

του επήραν τα φορτώματα.

Απαντήθηκα με τον Κανέλο όσους είχε ο Κανέλος

κοντά του εφοβήθηκαν, επήγαν εις τα χωριάτους. Εμει

ναν με τον Κανέλο , 11 νωμάτοι. Οι Τούρκοι έκαψαν

το χωριό και εγύρισαν πίσω ς την Τριπολιτζά. -

Πέρνω τον Κανέλο, διά νυκτός, τόπον σε τόπον και ε

ξημερώσαμεν εις ένα χωριό του Κάμπου, εις την

άκρα του Κάμπου της Καρύταινας. Οι Καμπίτες κ'

οι Βουνίσιοι επέρασαν το άλλο μέρος κατά το Φανάρι

εις ένα βουνό Δραγουμάνο και ήτον την μεγάλην Τε

τράδη. Από την πείνα μας εψήσαμε ένα αρνί κ' εφάγα

με. Απόλυκα πεζοδρόμους εις το Λεοντάρι που ήτον

συναγμένοι Καπετανέοι, τους είπα να ζυγώσουν κοντά

εις την Τριπολιτζά, εις την Μαρμαριά Παπά-Φλέσσας,
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Μούρτζινος, Αναγνωσταράς. Έτζι ήλθανε εις την Μαρ

μαριά το μεν Μιστριότικο στράτευμα και ο Κυριακού

λης και ο Βρυσθένης και τ' Αγιοπετρίτικα στρατεύματα'

ήτον και 2000 εις τα Βέρβενα, και πέρνει καμμιά χι

λιάδα ανθρώπους ο Κυριακούλης και έρχεται εις την

Βλαχοκερασιά μπροστά από ημάς του εγράψαμε να έλ

θη να κάμουμε ένα σώμα, δεν ήθέλησε είπε: καλό πό

στο κρατώ, κι’ αν έλθουν οι Τούρκοι απάνω μας, να

μάς έλθήτε μεντάτι. Ανήμερα την λαμπρή είχανε βάρ

δια, ο Κυριακούλης, τοπικούς και τους επρόδωσαν, και

έβγήκαν 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, και ο Κυριακούλης αναχώρησε με

το λοιπό στράτευμα, και πάγει ς το Μιστρά ακούοντας

ημείς τον πόλεμον, εκινήσαμεν εις μεντάτι, ήτον 2

ώραις μακρά, και, όσο να πάμε ημείς, δεν ευρήκαμε

ούτε Έλληνας, ούτε Τούρκους τα σπήτια καυμένα, τους

15 κοψοκέφαλους εγυρίσαμε οπίσω εις την Μαρμαριά.

Ταϊς ίδιας ημέραις ήλθε το παιδί μου, ο μακαρίτης ο

Πάνος με τον Γενναίο, με 30 νωμάτους και μ' έγύ

ρευαν. Το όρδι το άλλο ήτον εις τα Βέρβενα με τον

Βρ υσθένη, Π. Γιατράκο, Ζαφειρόπουλο, ερχόμενος ο

πιάνος και ο Κανέλος Δελιγιάννης, τον έστειλα να πά

γη ς την Καρύταινα : όποιος δεν βγαίνει να καίη το

σπητι να κάμουν ορδί εις την Αλονίσθενα και εις το

Χρυσοβίτζι. Δεν έλειψαν να συνάζουν από τα χωριά ώς

600, και όλο έστέλνανε να δυναμώνουν τον τόπο. -Τα

Κολιόπουλα με τους Καλαβρυτινούς, ήσαν και οι Μεταξά
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δαις με κανόνια και επολιορκούσαν του Αάλα εστείλαμεν

διαταγαίς εις την Μεσσηνίαν και Μιστρά, και έσυνάχθημεν

εις του Μαρμαρά έως 1,200, και από εκεί να πιάσουμε

το Βαλτέτζι όπου ήτον αγνάντια από τα Βέρβενα,

από το Χρυσοβίτζι και Αλονίσθενα (Καρυτηνά όρδιά).

Σ' το Βαλτέτζι ευρίσκοντο ο Μούρτζινος, Γιατράκος,

Κυριακούλης, Ηλία Μπεϊζαντές, Νικηταράς, Αναγνωστα

ράς εγώ ήμουν επί κεφαλής. Σαν εμαζώχθημεν, εγώ εστέ

κομουν με 200, 300 εις το χωριό να τους δίδω βοήθειαν.

Τα ταμπούρια ήτον πλησίον διά να δίδη το ένα του άλ

λου βοήθεια ή τον αρχαίς και δεν ήξευραν να πολε

μήσουν. Οι Τούρκοι μία των ημερών (έβγα Απριλίου),

εβγαίνουν εις του Αναπλιού την Πόρταν 10,000. Εσο

χάσθημεν ότι θα πάνε εις τα Βέρβενα αντίκρυζε η

Πόρτα του Αναπλιού επήγα εις το Καλογεροβούνι

διά να δώσω σημείο που να τρέξωμε μεντάτι, αν πη

γαίνουν κατά τα Βέρβενα να πάγω μεντάτι, και ό

σοι ή τον εις τα όρδιά, εις το Χρυσοβίτζι και Πιάνα να

πιάσουν την θέσι του Βαλτετζιού και οι Τούρκοι δεν

επήγαν από τα Βέρβενα, αλλ' ήλθαν εις το Βαλτέτζι,

όσο που να γυρίσω επιάσθηκε ο πόλεμος εις το Βαλτέτζι.

Το τούρκικο μέρος εκτυπήθη με τον Γιατράκο, Κυρια

κούλη, Νικηταρά αυτοί υποχώρησαν, ετραβιούνταν, έ

φυγαν εγώ ήλθα από πίσω,- επήγα και εγώ τον

τορόν εκείνων, Φθάνωντας μερικοί του Πέτροβα και Σώρι

οι Τούρκοι άρχιζαν και έκαιγαν το Χωριό - τους φώναξα:

σταθήτε γ ε ρ ο ί, γιατί θα μάς πνίξουν έστάθημεν 3ο,

λαβώνομεν ένα μπαϊραχτάρη, ετζάκισαν οι Τούρκοι έφθα

σεν από τα Βέρβενα, Πιάνα και Χρυσοβίτζι μεντάτι, τους

"γυρίσαμεν, τους κυνηγήσαμεν εις τον Κάμπον, κάτω α

("

5
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» η

πό την Βολέτταν μισή ώρα μακρά από την Τριπολι

τζά. Οι Καλαβρυτινοί ήτον έως δύο χιλιάδες εις το

Λεβίδι, δεν επηραν είδησι. Αν ήθελε έλθουν εις βο

ήθειαν, ήθελε πάμε μαζύ με τους Τούρκους εις την

Τριπολιτζά, εγυρίσαμε οπίσω, πάσα ένας εις το όρδί

του. Την άλλην ημέραν ευρήκαν αφορμή ο πώς θα πά

με νά εύρωμε στρατιώταις φεύγει και ο Μούρτζινος,

μένω με 20 ανθρώπους εδικούς μου. "Ολοι ετράβιξαν

εις το Λεοντάρι, εγώ με τους 20 εκείνους επήγα και

έμασα τους Καρυτινούς εις δύο, και ήτoν όλοι 1,200,

εις το ένα Αρχηγός ο Κολοιόπουλος, είς το άλλο ο

Ανδρέας Παπα-Διαμαντόπουλος. Σε 10 ημέραις περά

σωντας, τους έγραψα εις το Λεοντάρι, ότι να έλθήτε

να πιάσουμε το Βαλτέτζι, και τότε εκίνησε ο Μπεί

ζαντές, οι πετροβέοι και Μεσσήνιοι 1,200, Παπατζώνης

επήγα και εγώ εις το Βαλτέτζι, τους λέγω: να φτιά

σετε τα ταμπούρια κλειστά εις την άκρη του χωριού

ήτον μία εκκλησιά, να γένη ταμπούρι, καθώς και δύο

καταράχια, που έδιαφέντευαν το χωριό, όπου αν έλθουν

Τούρκοι,να κλεισθήτε μέσα μου απεκρίθηκαν εκείνοι: χανό

μεθα - εσείς κλεισθήτε και εγώ σάς έρχομαι μεντάτι,

σάς πέρνω εις τον λαιμόμου εκείνη την ίδια ώρα, όπου

ημείς εφτιάναμε αυτό, ήλθεν ο Κεχαϊάς με 4,000 εις

την Βοστίτζα από τα Γιάννινα, έκαψε την Βοστίτζα,

επέρασε εις τα μαύρα λιθάρια ατουφέκιστος, έκαψε την

Κόρινθο. Ο Φλέσας έκαψε τα σπήτια του Κιαμίλ-μπεη,

έκαψε το Αργος ο Κεχαϊάς, επέρασε από το Τουρνίκι, εμ

βήκε εις την Τριπολιτζά 'μβαίνωντας εις την Τριπολιτζά,

του ιστόρισαν τον πόλεμο τον πρώτον του Βαλτετζιού
- Γ. * ---, 4--.. - Μ. -"ΙD » γ Α "Γ-.". --- , -----

που εκυνηγήσαμεν τους Ρωμαίους και επαινέματα Τούρκικα

«
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του είπαν οι παλαιοί Τούρκοι ήτον Ρούσσοι, τους κυνη

γήσαμεν εις τον Κάμπο του Σινάνου, επροσκίνησαν

το αυτό σχέδιον ήθελαν να κάμουν. Ο Κεχαϊάς, καλά

τερτιπλής και πολεμικός, κάνει ένα σχέδιον και στέλ

νει τον Ρουμπή από τα Μπαρδούνια επί κεφαλής με

5,000 να πάγη στο Βαλτέτζι να κυνηγήση τους "Ελ

ληνας, και στέλνει και 1,500 χωριστά διά νυκτός για

να πιάσουν τα όπισθεν του Βαλτετζιού, που αν τζα

κισθούν οι Έλληνες, καθώς και την πρώτην φοράν, να

τους κτυπήσουν, και ατός του πέρνει 2,000 καββαλα

ραίους εις τά όπισθεν του Βαλτετζιού το ομοίως να

ακολουθήση όταν τζακίσουνε οι Έλληνες, και 1,000

βάνει εις το Καλογεροβούνι διά να αντισταθούν εις το

στράτευμα των Β ε ρ β ε ν ι ώ ν, αν κινήση μεντάτι. Το

ένα στράτευμα, όπου ήμουν, εις το Χρυσοβίτζι είχε

800, και το μεν στράτευμα της Πιάνας με τον

Δ. Κολοιόπουλο με 700 τον Κανέλο Δελιγιάννη τον

είχαμεν έφορον με άλλους 4, γιατί έβαλα εφορία

να οικονομούν τα στρατεύματα. Την αυγήν οπου ε

κίνησαν οι Τούρκοι διά το Βαλτέτζι ή Βάρδιαις ήτον

διά νυκτός απερασμέναις εις ταις τοποθεσίαις. Εγώ

εκοιμούμουν εις το Βαλτέτζι, εγευμάτιζα εις την Πιά

να και εδείπναγα εις το Χρυσοβίτζι και επεριφερόμουν

στα τρία όρδιά και έντεσα εκείνη την ημέρα να ήμαι

εις το Χρυσοβίτζι. Εις την πάνω-Χρέπα, απάνω από

την Τριπολιτζά, είχαμε βάρδιας και έδιδαν είδησι, πό

θεν πάνε οι Τούρκοι. Εκείνην την ημέρα μάς έκαμαν

σινιάλο, ότι οι Τούρκοι πάνε εις το Βαλτέτζι - μάς έ

καμαν φωτιαίς ότι οι Τούρκοι πάνε εις το Βαλτέτζι,

Ευθύς εκίνησα με τους 800 και έκαμα διαταγή ν' α

5*
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κολουθήσουν κι οι άλλοι όσο να έλθουν οι Τούρκοι εις

το Βαλτέτζι, εφθάσαμεν και ημείς. Ανοιξε ο πόλεμος

του Βαλτετζιού τους δικούς μας τους "πολιόρκησαν οι

5,000, ανοίγοντας το τουφέκι εφθάσαμεν και ημείς εις

ταις πλάταις των Τουρκών, ρίξαμε μία παταριά να

εμψυχωθούν οι μέσα, και οι μέσα εχάρηκαν και ερ

ριξαν κ' εκείνοι, έρριξαν και οι Τούρκοι, έγεινε κρότος

μεγάλος. Οι Τούρκοι, ή εμπροστιναίς φύλαξες περί

μεναν να φύγουν οι Έλληνες, καρτερώντας 2 ώραις και

ακούοντας φρικτον πόλεμον οπίσω, ε π ε ι κ α σ αν, ότι

οι Έλληνες εκλείσθηκαν και πολεμάν ήρθαν κι' εκείνοι

εις την πολιορκίαν των Ελλήνων, έπιασαν ένα καταράχι

δέκα μπαϊράκια και εμπόδιζαν την κοινωνίαν μας με τους

μέσα. Ημείς οι 800 έδυναμώσαμεν τον τόπον για να

μή μάς πάρουν τα οπίσθια οι Τούρκοι. Ο Κεχαϊάς ε

καρτέρεσε και αυτός, δεν είδε τίποτες, ήλθε εις το Βαλ

τέτζι με 2 κανόνια πολεμούν οι Έλληνες οι κλεισμένοι,

έφθασε και ο Κολοιόπουλος, έκλεισε τον "Ρουμπή με

τους 5,000 και δεν είχε ανταπόκρισι με τους άλλους Τούρ

κους τους έβαλε (ο "Ρουμπής) το κανόνι,πλήν δεν τους έκα

νε ζημία ο πόλεμος εστάθη σφοδρός όλην την ημέραν. Οι

Τούρκοι επρόσμεναν με τα ψυφώματα να αδειάσουν το

Βαλτέτζι οι κλεισμένοι, και ημείς ακαρτερούσαμεν να

φύγουν οι Τούρκοι. Το βράδυ πέρνω μερικούς και πάγω

εις το Καταράχι οπου ήτoν ή Σημαίας των Τουρκών

επήγα κοντά, τους τουφέκισα, με δίδουν 4 τουφέκια,

-οι "Ελληνες οπίσω δεν έκατάλαβαν-: ζωντανούς θα

σάς πιάσω, εγώ είμαι ο Κολοκοτρώνης!-τί είσαι συ; - ο

Κολοκοτρώνης άδειασαν τον τόπον τότε εμβήκαμεν

εις το Βαλτέτζι, εδώσαμε φυσέκια, ψωμί, ό,τι αναγκαία
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ήτον εις εκείνους, Εις ταις 2 ώραις της νυκτός ήλθαν

200 εδικοί μας και έρριξαν μία μπαταρία, ενoμίζαμε

ότι είναι Τούρκοι και ήτoν Έλληνες. Εξενυκτίσαμε και

τα δύο μέρη, ο ένας πώς θα φύγη ο άλλος. Εξημερώ

σαμεν εις τον πόλεμο βάνω το κιάλι και τηράω, βλέ

πω τους Τούρκους εις ένα μέρος, ο Ρουμπής ήτον α

ποκλεισμένος. Την αυγή ο Κεχαϊάς έβαλε το κανόνι εις

το ταμπούρι του Μπεϊζαντέ του Ηλία το κανόνι προσ

πέρναε το ταμπούρι του Ηλία και έπερνε το ταμπούρι

του Ρουμπή. Αν το χαμήλωνε θα τον έπερνε.

Ο Ρουμπής εστενοχωρήθη να γυρίση με γιουρούσι,

ανάμεσα των δύο ταμπουριών των Ελλήνων. Επείκασα

ότι θέλει να φύγη τον εζυγώσαμεν κοντά κάνει γιου

ρούσι ο Ρουμπής - από την τρομάρα τους αφίνουν του

φέκια πέφτουν ανάμεσα των δύο, του σκοτώνουν ώς

300, ημείς από πίσω. Επέσαμε από κοντά, επετάχτη

καν και οι κλεισμένοι Έλληνες, τους 'μάσαμεν μπλα

στοί, τους 'μονομεριάσαμεν, τους ακολουθούσαμεν οι Έλ

ληνες έπεσαν εις τα λάφυρα και εις τους σκοτωμένους

και δεν ακολουθούσαν με προθυμία. "Ο Νικηταράς έντεσε

να ήναι εις τα Βέρβενα, με 800 έρχεται, δεν έφθασε εις ώρα,

τους εκυνηγήσαμεν έως που τους εβγάλαμε εις τον Κάμ

πον. Εκείνος ο πόλεμος εστάθη η ευτυχία της Πατρίδος,

αν έχαλιώμεθα εκ ινδυνεύαμε να κάμωμε όρδι πλέον.

Ο Μπεϊζαντές εις το καταράχι, και εις την εκκλησιά άν

θρωποι του Μπεϊζαντέ - ο Μητροπέτροβας εις το άλλο

καταράχι, άλλο ταμπούρι είχαν οι Λεονταρίτες. Ο Κολιό

πουλος είχεν αποκλεισμένο τον Ρουμ πή.- Ολοι όμου

ε κυνη γ ή σ α μ ε ν τον εχθρόν.

Δώδεκα δεκατρείς Μαίου ήτον,
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23 ώραις εβάσταξε ο πόλεμος,

Εκείνην την ημέρα ήτον Παρασκευή και έβαλα λόγον,

ότι πρέπει να νηστεύσωμεν όλοι διά δοξολογίαν εκείνης,

της ημέρας, και να δοξάζεται αιώνας αιώνων έως oύ

στέκει το έθνος, διατί ήτον η ελευθερία της Πατρίδος.

Ο Κεφάλας και ο Παπατζόνης -ήσαν εις την μάχη

του Βαλτετζιού μετά την νίκην του Βαλτετζιου οι

Καρυτινοί επέστρεψαν εις τας θέσεις των Χρυσοβίτζι

και Πιάνα, και οι επίλοιποι εστάθηκαν εις το Βαλτέτζι.

Περάσοντας 10 ημέραις η Μπουμπολίνα, ο Τζόκρης

και ο Στάϊκος μ' έγραψαν να τους στείλω βοήθεια και

έναν Αρχηγό, και τους έστειλα τον Νικήτα με 50 από

το όρδι του Χρυσοβιτζιού, 50 από το όρδι του Βολτε

τζιου και 50 από το όρδι των Βερβένων, και έτζι

ε π ή γ ε εις τα Δολιανά, διά να πάρη και τους 50

από τα Βέρβενα εκοιμήθηκε το βράδυ εκεί (Κων

σταντης Αλεξανδρόπουλος ήτον Αρχηγός των 50

Στεμνιτζιώτης). Οι Τούρκοι έκαμαν Συνέλευσι εις την

Τριπολιτζά. Οι Μιστριώτες και Μπαρδουνιώτες επρό

βαλαν ώσάν δεν έκαμαν τίποτε εις το Βαλτέτζι

να πάνε να χαλάσουν το όρδι όπου είναι εις τα

Βέρβενα, και απεκεί να τραβίξουν διά τον Μιστρά,

έτζι έδέχθηκαν οι Τούρκοι την γνώμην αυτήν, και

εκίνησαν και επήγαν εις τα Δολιανά, διά να πε

ράσουν να βαρέσουν το ορδί το εδικόν μας εις τα Βέρ

βενα. Ο Νικήτας μόλις είχε εύγει ένα κάρτο μακρυά

από τα Δολιανά, και του είπαν: Τούρκοι έρχονται και

αυτός γυρίζει οπίσω και πιάνει το χωριό, και τον έ

κλεισαν μέσα οι Τούρκοι άλλοι έκλεισαν τον Νικήτα

και άλλοι εστράτευσαν διά τά Βέρβενα των ερβένων
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το όρδι τους εκαρτέρεψε, και με πρώτη φωτιά έσκό

τωσαν ένα μπαϊραχτάρη, και οι Τούρκοι εφοβήθηκαν

και ετράπησαν εις φυγήν το ορδί τών Βερβένων τους

επήρε από κοντά, αφού εζύγωσαν κοντα εις τα Δολια

να ετζάκισαν και οι Τούρκοι όπου πολιορκούσαν τον

Νικήτα, και έτζι έβγήκε κ' ο Νικήτας με τους ανθρώ

πους του, και τους εκατέβασαν έως εις τον Κάμπον

κυνηγώντας επήραν 2 κανόνια, 70 σκοτωμένοι, και έτζι

εμούδιασαν οι Τούρκοι και δεν έβγήκαν άλλη φορά διά εκ

στρατείαν (Μάϊος). Ο Νικήτας ετράβιξε εις το Αργος, εχά

λαε τα Τζαμιά, τους Μιναρέδες, και μάς έστειλε μολύβι

γιατί είχαμεν έλλειψι από μολύβι και χαρτί, και επή

ραμε την Βιβλιοθήκην της Δημιτζάνας και άλλων Μονα

στηρίων και εδέναμε φουσέκια μπαρούτι είχαμε, έκαμνε

ή Δημιτζάνα. Του μπαρουτιού την υπόθεσι την είχαν πάρει

απάνου τους τα αδέλφιά Σπηλιοτόπουλοι, και διά να δου

λεύσουν την μπαρούτι δεν επέρναμε πολλούς Δημιτζανίτες

εις το στρατόπεδο, τους αφήναμε διά αυτήν την δούλευσιν.

Σαν άκουσαν οπου εκάμναμεν προόδους οι Σπετζιώτες

και οι Υδραίοι μάς έστειλαν και πολεμοφόδια και

πετζιά για τζαρούχια μου τα έστελναν εμένα και εγώ

έδιδα όπου ήτον ανάγκη. Εγώ εσηκώθηκα μία νύκτα

με τους Καρυτινούς, μετά τον πόλεμον των Δολιανών,

και έπιασα τα Τρίκορφα ψηλά, και τους Τζεπχανέδες

τους είχαμεν εις την Ζαράχοβα όπου ήτον ένας δυ

νατος Πύργος, και ταίς ζωοτροφίας και λοιπά. Εις

την κορυφήν των Τρικόρφων έφκιασα ταμπούρια, και

ήτον η πρώτη φορά όπου εζυγώσαμε τόσο κοντά εις

την Τριπολιτζά, μισή ώρα ήτον μακριά τους "φιλο

τιμούσα να κατέβουν ομπρός, και τους ανάφερα το πα
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ράδιγμα του Φιδιού. Βλέποντας οι Τούρκοι την αυγή ότι

εκάμαμε ταμπούρια κοντά τους, αγνάντια ς την Τριπολι

τζά, έβγήκαν και πολεμήσαμεν έως 2,000, και ημείς τους

αντικρούσαμεν και τους εκυνηγήσαμεν, και έτζι ακολού

θησε πέντε, έξη ημέρας να έχωμε πόλεμο κάθε η

μέρα. Ημείς , 1800 είμεθα. ο τόπος μάς βοηθούσε

πολύ, και οι Έλληνες άρχισαν να πέρνουν θάρρος,

γιατί έκυνηγήσαμεν τους Τούρκους και εις το Βαλτέ

τζι, και εις τα Δολιανά, και εις διαφόρους ακρο

βολισμούς. Οταν ο πόλεμος έβάσταε πολύ μάς ήρ

χετο μεντάτι από το Βαλτέτζι. Είχα εκτελεστική δύ

ναμι εις την επαρχία, και όποιος έφευγε από το

στρατόπεδο τον έπιαναν, τον έδεναν και τον έστελναν

οπίσω, του έκαιγαν το σπήτι. Ο Κανέλος Δελιγιάνης

εφρόντιζε διά ταις ζωοτροφίας και εγώ διά τον πόλεμο.

Τόσον ενθουσιασμόν άρχισαν να έχουν οι Έλληνες ο

που μόνοι των άλεθαν, έζύμωναν έψαιναν το ψωμί, και

τα έφερναν με τα ζώα των εις το στρατόπεδο. Εί

χαμε φούρνο εθνικόν εις την Πιάνα Αλονίσθενα, Βτίνα,

Μαγούλιανα, Δημιτζάνα, Στεμνίτζα. Πρόβατα μάς έφερ

ναν, πότε από τα 20, πότε από τα 30, από τα 40

από τα 50 το ένα, και τα έδιδαν με ευχαρίστησί τους.

"Ο Κυριάκος Τζώλης εχάρισεν 120 τραγιά εις το Στρα

τόπεδο από την Ζαράχωβα. Είχαμε κόλια στελμένα

και τα εμάζωναν. Από ημάς επήραν παράδειγμα και

τα άλλα στρατόπεδα και έκαμναν το ίδιο. Μετά 10

ημέραις έκαμα μία διαταγή και επαρακινούσα του Βαλ

τετζιου τα στρατεύματα να έλθουν εις τα Τρίκορφα,

καθώς και το έκαμαν. "Ηλθαν και έφκιασαν ταμπούρια απο

πάνω από τον απάνου μύλο της Τριπολιτζάς. Ο Α
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ναγνωσταράς, ο Ηλίας, οι Μεσσήνιοι όλοι, οι Λεοντα"

ρίταις, οι Σαμπαζιώταις έως 1,500 τότε επαρακινήσαμε

τους Τζάκονας και "Αγιοπετρίταις όπου ήταν εις τα Βέρβε

να και έπιασαν την θέσιν το στενό, εκεί έφκιασαν γράνες

και ταμπούρια, επί κεφαλής ο Ζαφυρόπουλος, Έβγαιναν οί

Τούρκοι και έκαμναν ακροβολισμούς ο Γιατράκος ήλθε με

τους Μισθριώτας. Οι Καλαβρυτινοί ήτον έως Ι,200 εις το

Λεβίδι, και τους έγραψα και ήλθαν εις την Πάνω-Χρέπα,

ήτον εκεί ο Σωτήρ Χαραλάμπης, Ανδρέας Ζαίμης, Πετιμε

ζαίοι, Σολιώτης, Λεχουρίτης και λοιποί Καπεταναίοι

των Καλαβρυτινών. Εις την Πάτραν διέλυσαν την

πολιορκίαν διατί τους εχάλασαν ένα δύο φοραίς οι

Τούρκοι. Εις τον καιρόν οπου εκάμναμεν ημείς αυτά,

έγραψαν οι Λαλαίοι του Γουσούχπασια διά να τους

υπάγη μεντάτι επήγε λοιπόν εκεί επολέμησαν πολλοί

εις του Λάλα, και εις αυτούς τους πολέμους εχάθη

ό αδελφός του Κολοιόπουλου, έλαβώθη ο Μεταξάς ο

Ανδρέας, Οι Λαλαίοι εσηκώθηκαν με ταίς φαμελιαίς

των και επήγαν ανέγγιαγοι εις την Πάτρα. Αδειασε

το Μεσόγειο της Πελοποννήσου τότε η Πάτρα εδυνά

μωσε, και τα Καλαβρυτινά στρατεύματα έφυγαν από

εκεί, και ήλθαν εις βοήθειάν μας ς' την Πάνω-Χρέπα,

επήγα εις αυτούς, τους "παρακίνησα να φκιάσουν ταμ

πούρια εις το Περθώρι, διά να σφίξωμεν στενά την

Τριπολιτζά. Αυτοί μου έβγαλαν ένα ψεύτικο γράμμα,

ότι τάχα ήλθαν πολλοί Τούρκοι εις τα μαύρα λιθάρια,

και έτζι ανεχώρησαν, και επήγαν έξη ώραις μακρυά

από την Τριπολιτζά. "ο Σωτήρ Χαραλάμπης εις του

Γκόζη, και ο Ανδρέας Ζαίμης εις το Μπακράτι. Οι

Τούρκοι είχαν στενοχωρηθή από τους Έλληνας.
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Εις ταϊς Καλτεζιαις, Επαρχία Μιστρά, έγεινε Συνέλευ

σις από μέρος προυχόντων της Πελοποννήσου και

το εύρ η κ α ν εύλογον να φέρωμεν τον Μαυρομιχά

λην, όπου ήτον εις την Καλαμάταν. Επήγε ο Κανέλος

ο Δελιγιάννης και ο Πονηρός, τον επήραν από την

Καλαμάταν, τον επήγαν εις την Στεμνίτζα και τον

έκαμαν Πρόεδρον της Γερουσίας, και έγραψαν εις την

"Υδραν, εις ταις Σπέτζαις, εις την Επτάνησον. Εις την

"Ρούμελη η Δυτική Ελλάς είχε αποστατήσει τον

Μάϊο, και ημείς εκυττάζαμεν την δουλειά μας, κάθε η

μέρα είχαμε ακροβολισμούς. Μέσα εις την Τριπολιτζά

ήσαν 14,000 άρματα και 8,000 Καββαλαρέοι. Τον

"Ιούνιο Μήνα ήλθε ο "Υψηλάντης εις το Αστρος και

εσυνάχθηκαν όλοι οι Αρχοντες της Πελοποννήσου, Αν

δρέας Ζαίμης, Σωτήρ Χαραλάμπης, Πετρόμπεης, Ανα

γνώστης Δελιγιαννέοι και λοιποί, και εγώ, και επήγα

μεν να προύπαντήσωμεν τον Υψηλάντη. Εις το όρδί

άφησα τον Πάνο υιόν μου, Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Ανα

γνωσταρά, Γιατράκο, Μητροπέτροβα και λοιπούς τον

εκαρτερέσαμεν με παράταξι, και έτυχαν και οι Σπε

τζιώτες προύχοντες εκεί και επήγαμε όλοι, και τον

επήγαμεν εις τα Βέρβενα εκεί ο Υψηλάντης έγύρευε

να κάμη πράγματα όπου δεν άρεζαν των αρχόντων

και έτζι εφιλονείκησαν. Ο "Υψηλάντης είχε μαζύ ΤΟU

τον Βάμβα, Αναγνωστόπουλο, Αντωνόπουλο, και μια

πενηνταριά μαθητάς της Ευρώπης Ελληνας. Εκεί ή

θελε να κάμη ώς Επίτροπος του γενικού Επιτρόπου,

οι "Αρχοντες δεν ήθέλησαν και έτζι εδυσαρεστήθη ό

"Υψηλάντης και ανεχώρησε διά την Καλαμάτα, "Ο

Αλέξανδρος Κατακουζηνός είχε σταλθή εις την πολιορ
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κίαν της Μονοβασίας. Εις τα Βέρβενα ήσαν συναγμένοι

έως 5,000 στρατιώτες, αυτοί επήραν όλοι τα άρματα

διά να σκοτώσουν όλους τους άρχοντας ήλθαν και μάς

"πολιόρκισαν εις το Κονάκι του Πετρόμπεη, όπου είμεθα

όλοι συναγμένοι ήκουσα τον θόρυβο και ήθέλησα να

έβγω έξω, ο Κανέλος Δελιγιάννης μ' εμπόδιζε, τους

είπα: αφήσετε να έβγω μήπως γένη αρχή και πέσει

κανένα τουφέκι και τότε μάς σκοτώσουν όλους εγώ

στρατιώτας δεν είχα τότες, έβγήκα έξω και ώμίλησα:

"Ελληνες, τι θέλετε, ελάτε εδώ και ευθύς έτρεξαν και

με σήκωσαν εις τον αέρα, Μου λέγουν ότι θέλομε να

σκοτώσωμε τους άρχοντας, διότι μάς εδίωξαν τον Υ

ψηλάντη εγώ τους είπα: ελάτε να σάς ειπώ πρώτον

και εγώ, έπειτα είμαι συμβοηθός σας να τους σκοτώ

σετε τους ετράβιξα τίρο τουφέκι, εις μία βρύσι όλους,

και ανέβηκα επάνω εις μία πέτρα για να ακούν όλοι,

και τους είπα διατί θέλομε τον χαύμό μας μονάχοιμας;

ημείς εσηκώσαμε τα άρματα διά τους Τούρκους και

έτζι ακουσθήκαμεν εις την Ευρώπη, ότι 'σηκωθήκαμεν

οι Έλληνες διά τους Τυράννους, και στέκεται όλη η

Ευρώπη να ιδή τί πράγμα είναι τούτο. Οι Τούρκοι

όλοι είναι ακόμη α π ε ι ρ α γ οι εις τα Κάστρα και εις

ταις χώραις, και ημείς εις τα βουνά, και αν σκο

τώσωμεν τους προεστούς θα ειπούν οι Βασιλείς, ότι

τούτοι δεν εσηκώθησαν διά την ελευθερίαν, αλλά διά

να σκοτωθούν συνατοίτους, και είναι κακοί ανθρώποι,

Καρβονάροι, και τότε είμπορούν οι Βασιλείς να βοη

θήσουν τον Τούρκο και να λάβωμε ζυγόν βαρύτερον

από εκείνον όπου είχαμε γράφομε και έρχεται οπίσω

ο Υψηλάντης και μην επηρε ο νους σας αέρα. Τότε
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τους ησύχασα. Οι άρχοντες και ο Μαυρομιχάλης έστει

λαν τον Αναγνωσταρά και εγύρισαν οπίσω τον "Υψη

λάντη, και επήγε πάσα ένας εις την θέσι του. Τότε

επροσκύνησε ή Μονοβασιά εις τον Κατακουζινό επολι

ορκούσαν εκεί οι Μανιάται και οι Τζάκονοι διά ξηράς,

και διά θαλάσσης Σπετζιώτικα Καράβια. Και μετ' ο

λίγας ημέρας επαραδόθηκε και το Νιόκαστρο, επολιορκού

σαν Μανιάτες, Αρκαδινοί και Μεσσήνιοι διά ξηράς,

και διά θαλάσσης Σπετζιώτικα Καράβια. Σαν επήγαμε

εις τα Τρίκορφα, είπαμε του Πετρόμπεη να στείλη

εις την Μάνη να φέρη βοήθεια, και μάς απεκρίθηκε:

ότι οι Μανιάτες δεν έβγαίνουν αν δεν πληρωθούν

τότε ήλθαν 500 Μανιάτες και τους επλέρωναν όλα

αι Επαρχία όπου επολιορκούσαν την Τριπολιτζά, και

η Καρύταινα ξεχωριστά επλήρωνε 300 Μανιάτες του

Μούρτζινου. Εφέραμεν ένα κανόνι από τον Μιστρά και

εκανονιτζάραμε την Τριπολιτζά από μακρυά. Εκείναις

ταϊς ώραις εκάθοντο οι Αρχοντές μας εις την Ζαρά

κωβα, δεν ενθυμούμαι τώρα: τί τους εζήτησε ο "Υψη

λάντης και οι Αρχοντες δεν τον έδέχθηκαν το στρά

τευμα σαν το ήκουσε αυτό, απεφάσισε να υπάγη εις

την Ζαράκωβα να τους σκοτώση μου έκαμε μία α

ναφορά και μου έλεγε, ότι οι Αρχοντες δεν θέλουν

να υπογράψουν εκείνο όπου ζητη ο Υψηλάντης, και

μου ζητούσαν την γνώμη μου διά να τους σκοτώσουν

και εγώ τους απεκρίθηκα: μείνετε ήσυχοι και εγώ τε

λειόνω και τούτην την δουλειά εσηκώθηκα λοιπόν το

μεσημέρι και επήγα εις την Ζαράκωβα, ηύρηκα τους

Αρχονταις, τους είπα: τί κάνετε; κάμετε ό,τι κάμετε,

υπογράψατε ό,τι σάς ζητεί ο Υψηλάντης διά να τε
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λειώση και αυτός ο βρασμό, και έτζι ετελείωσε και

αυτό. Την ημέρα του Αγίου Ηλία, ταις 20 Ιουλίου

οι Τούρκοι ήλθαν εις ημάς και επήγαν εις τους Αγιο

πετρίτας και Τζακώνους εκείνη η ημέρα ήτον δυτυχισ

μένη διά ημάς, εσκοτώθηκαν 15 "Αγιοπετρίτες και 10

Μισoριώτες καθημερινώς είχαμε πόλεμο από το μεση

μέρι έως εις το βράδυ, και το βράδυ τους εμβάζαμεν

μέσα εσιμόσαμεν τόσο κοντά, όπου εφέραμεν κοσμήτες

διά να φτιάσουν λαγούμι εις την μεγάλη τάπια της

Τριπολιτζάς. Αρχισαν ή ζωοτροφίας να ολιγοστεύουν

ς' την Τριπολιτζά, και έδιωχναν ταϊς Ελληνικαίς φα,

μηλιας από μέσα διά να μην τρώγουν τον ζαερε, και

έτζι είχαμε κάθε ημέραν είδησιν, τί έκαμναν και δεν

έκαμναν μέσα οι Τούρκοι τους έφερναν εις το ορδί μου
* " 4 2. "

και τους εξέταζα. Νερό τους έλειψε, ερρίψαμε φλό

μο εις τα τριγυρινά νερά οι Έλληνες επήγαιναν έως

εις τα τείχη της Τριπολιτζάς. Μία ημέρα έμαθα από

έναν Έλληνα, ότι ο Κιαμίλμπεης ετοιμάζεται με μια τρι

ακοσαριά ή πεντακοσαριά διά να υπάγη εις την Κό

ρινθο και έμελλε ν' απεράση από το Μήτικα. Εγώ
ν ν Χ/ γ " «, τ -- * /

σαν το άκουσα αυτό (μόλον ότι ήτον ψεύμα), εγνοιά

σθηκα και επηρα 10 Καβαλαραίους και επήγα εις το

Μήτικα διά να ιδώ το στράτευμα, και αντί 200 Τρι

πολιτζόταις όπου είχα διατάξει να μένουν εκεί δεν

εύρηκα παρά 30 τους ώμίλησα με τα χαράματα και
" παρ υς ωμίλησα με τα χαραμ

ήλθαν τους εμάλωσα διατί ήτον τόσον ολίγοι, και αυ

τοί μου είπαν, ότι δεν ήτον άλλοι φερμένοι και ή

τον 20 ημέραις οπού έφύλαγαν εκεί. Ο Νταγρές με

200 ανθρώπους ήτον εις τα Τζιπιανα και εις ταις ράχαις,

τότε του; έρριξαν μερικά τουφέκια, εκατέβηκαν και αυτοί,
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και τους επήρα και επήγα εις το Χωρίον Λουκά έ

πειτα επήρα τους 200 του Νταγρε και τους έβαλα εις

το Μήτικα αντίκρυ εις την Καπνίστρα και έφκιασαν

ταμπούρια, κυττάζω την γήν, και ήτον εύκολο να σκαφ

θη από του Μήτικα έως εις την πέρα μεριά της Κα

πνίστρας, όπου άφηκα τους στρατιώτας του Νταγρέ,

ήτον μακριά ένα μίλι, και το μισό ήτον γράνες αμ

πελιών τους λέγω: να φτιάσωμε μία γράνα εδώ τότε

έγραψα μία διαταγή εις τα Τριπολιτζότικα χωριά: να

μαζωχθούν 70 ώς 200 και να σκάψουν μία γράνα

(χαντάκι), και να ρίχνουν το χώμα κατά την Τρι

πολιτζά, επειδή δεν ήλπιζα ότι θα περάσουν την άλ

λη μεριά της γράνας και εις 3 ημέρας την έφτιασαν,

την επήγα έως τα ταμπούρια και την άφησαν 700

βήματα έως την ρίζα του βουνού, όπου είχαν, τα ταμ

πούρια το άφημα αυτό έγεινε προς όφελος των Ελ

λήνων. Ο Κεχαϊάς εις τρεις τέσσαρες ημέρας με 6,000

στράτευμα έβγήκε και επήγε κατά τα Δολιανά και γυ

ρίζει έπειτα και πλακώνει τον Νταγρέ, και το χαλάν

αυτό το όρδί του εσκότωσαν 27 και 20 λαβωμένους.

Οι Τούρκοι δεν είδαν την γράνα, δια τι ή τον νύ

κτα, μόνον είδαν την άκρη και είπαν: οι Γκιαούριδες

σύνορα κάμνουν, μοιράζουν την γήν. Ο Νταγρές εκλείσθη

εις μία Σπηλιά με 4. Ευθύς σαν ήκουσα τα τουφέκια,

εκατάλαβα ότι εκτύπησαν τον Νταγρε και εκίνησα ει

δοποίησα όλα τα όρδιά τα Καρυτινα να τραβούν κοντά

μου, και εγώ έβγήκα με τον Αϊουτάντε μου Φωτάκο,

εις το Χωματοβούνι, καρσι (αντίκρυ) ς το Μήτικα, και

μιά τρακοσαριά, οι όγλιγορώτεροι, τους έστειλα να πιά

σουν την γράνα και να πάνε εις βοήθεια του Νταγρέ,
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επέρασαν αυτοί από κοντά, ήλθαν άλλοι 200. τους έστει

λα και αυτούς, και ήλθαν Καρυτινοί 1,000. Οι Τούρ

κοι όπου είχαν μείνει ς την Τριπολιτζά, έβγήκαν κι'

επολεμούσαν διά να εμποδίσουν τους Έλληνας να ελ

θουν εις βοήθειαν. Οι στρατιώτες όπου είχα στείλει

εκτύπησαν τους Τούρκους αποπάνω, και τους ετζάκισαν,

και εγλύτωσαν τον Νταγρέ το μεγαλήτερο μέρος του

Τουρκικού στρατεύματος, ευρίσκετο εις του Λουκά το

χωριό, και εφόρτωναν 600 φορτώματα ζωοτροφίας. Ο

Κεχαϊάς έστειλε 300 καβαλαραίους διά να "περάσουν την

γράνα τους εβάρεσαν οι εδικοίμας, και έπειτα τους ά

νοιξαν οι εδικοίμας και επέρασαν οι 300 Τούρκοι, ε

σκότωσαν 5, λαβωμένοι 10, 15 άλογα. Εγώ έδυνάμωσα

τους "Ελληνας. Τότε ξεκινά ο Κεχαϊάς 1,000. Οι Ελ

ληνες έδιαμοιράσθηκαν πλάτη με πλάτη, και ημείς

εκτυπούσαμε τους Τούρκους όπου ήτον από το ένα μέρος

και τους Τούρκους από το άλλο μέρος τους εκτύπησαν

τους 1,000 εσκότωσαν μιά πενηνταριά απ' αυτούς,

και πολλοί λαβωμένοι, και πολλά άλογα έπειτα ήλθε

και το μεγάλο σώμα των Τουρκών με τα φορτώματα

έως 600 μουλάρια και άλογα με τους πεζούς και καβα

λαραίους τα φορτώματα τα είχαν εις την άκρη. Οι

Ελληνες όπου είχα στείλει εις βοήθειαν του Νταγρέ,

τους έφερναν πολεμώντας αποπίσω κατάκαμπα. Κάμνει

γιουρούσι και η περασμένη καβαλαριά και η απέραστη,

σκοτώνουν 80 καβαλαραίους, και όλα τα φορτώματα

μένουν εις την εξουσία των Ελλήνων. Οι Έλληνες

εδόθησαν εις τα λάφυρα, και εγλύτωσαν οι Τούρκοι,

διότι δεν τους επηραν κυνηγώντας, Επάσχισα με το

σπαθί, με ταις κολακείας διά να τους κινήσω, πλην
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δεν άκουαν, και έιζι εγλύτωσαν οι Τούρκοι. Εις αυτόν

τον πόλεμον Τούρκοι ήσαν 6,000, οι περισσότεροι

καβαλαραίοι, Έλληνες ήσαν 1,000 όλοι Καρυτινοί,

ελαβώθη ο αδελφός του Κεχαϊάμπεη, Ελληνες 2 μόνον

εσκοτώθησαν και 2, 3 λαβωμένοι οι Τούρκοι 120 σκο

τωμένοι και χωριστά οι λαβωμένοι, οι Τούρκοι πλέον

δεν έβγήκαν από τα τείχη της Τριπολιτζάς, ήτον η

ύστερή τους φορά επολεμούσαν από τα τείχη, απελ

πίσθησαν δια να εύρουν πλέον ζωοτροφίας εις τας 10,

15 Αυγούστου έγεινε αυτός ο πόλεμος, ένας μήνας,

πριν να παρθή η Τριπολιτζά.

Επήγα μία νυκτιά και έπιασα του Μαντζαγρά, Ε

κάμαμε χαντάκια και έκαμα και ήλθε ο Δημητράκης

Δελιγιάννης με το σώμά του και έπιασε αυτό το χω

ριο 10 λεπτά μακρυά από την Τριπολιτζά. Τα τούρ

κικα άλογα άρχιζαν να αποσταίνουν, διότι δεν είχον

πλέον να φάγουν έστειλα τον Γενναίον και εμάζωξε

Τζακωνίτες και "Αγιοπετρίτες και τους έσμιξε με τον

Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο και Γεωργάκη Τζάκονα κ' έ

πιασαν την Βουλιμήν, δεν φθάνει το κανόνι εκεί, πα

ρομοίως έστειλα τον Κεφαλά με Μεσσηνίους κατά τον

"Αγιον Σώστη και εταμπουρώθη, και έτζι δεν τους αφί

ναμε με τελειότητα να σπαράξουν πλέον. Οι Αρβανί

τες άρχισαν να έχουν ομιλίας με ημάς αυτοί ήτον 3,000

και εκείνη ήτoν η δύναμις της Τούρκικης φρουράς, με

επρόβαλαν να τους αφήσω ν' απεράσουν και τους υπε

σχέθηκα, τους μεν Τούρκους εντοπίους να τους αφήσω

με χωρίς τα άρματά τους και τους Αρβανίτας με τα

Αρχοντας, με τον Μαυ

ν

άρματά τους. Ωμιλησα με τους
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ρομιχάλη πρώτα και έπειτα έδωσα λόγον τιμής εις τους

Αρβανίταις διά να αναχωρήσουν.

Κατά τον Ιούνιον Μήνα όταν πολιορκούσαμεν την Τρι

πολιτζά εσήκωσα από τα Ντερβένια τον Μακαρίτην Πάνο.

Ο Πάνος, ο Υψηλάντης, ο Γενναίος, ο Αποστόλης

ήτον εις τα Βασιλικά, Επαρχία της Κορίνθου, διότι τους

είπαν ότι ήλθαν Τούρκοι,

Το στράτευμα, 700, με τον Υψηλάντη από την Αγία

Ειρήνη αγνάντευαν τον στόλο που καίγει το Γαλαξίδι.

Όταν πολιορκούσαμε στενά την Τριπολιτζά, έβγαιναν έξω

οι πολιορκημένοι, 'ς τον πόλεμον τους πιάναμε, μεταξύ

αυτών επιάσθη ο Χαντζή Χρήστος, ο Κότζος οι Βούλγαροι

ήτον σείζιδες ώς 200 επιάσαμεν, ήτον χριστιανοί.

Εν ταυτό άρχισαν οι Αρβανίταις να πραγματεύωνται

ήτον ένας γραμματικός με τους Αρβανίταις, γραμματικός

του Βελήμπεη και Αλμάσμπεη. Αυτός έκαμ ν ε τον μεσί

- τη με τους Αρβανίταςνα τους βγάλωμεν οι επίλοιποι Τούρ

κοι μανθάνοντας το τραττάτο, ήθέλησαν να πάρουν μέρος και

αυτοί έβγαίνανε εις ένα μέρος, επήγαινε ο Πετρόμπεης, ο

Αναγνώστης Ντελιγιάννης, Κρεβατάς και άλλοι, και τους

ελέγαμε, να αφήσουν τ' άρματα, και να τους μβαρκά

ρωμε όπου θέλουν εκείνοι έλεγαν όχι, με τ' άρματά μας

στέλνουμε, ςτους Αρβανίταις, διά να εμπιστευθούν να έβ

γούν, τον Κολιόπουλο ώς ενέχυρον. Βλέποντες οι "Ελ

ληνες ότι θα πέσει η Τριπολιτζά, εμαζώχθηκαν 20,000

(22 Σεπτεμβρίου) καθώς έδοκίμασαν οι Αρβανίταις

να φύγουν, επήδησαν οι Έλληνες μέσα από την τάπια του

Σαραγιού. Οι Αρβανίταις έβγήκαν έξω, επήραν τον Κο

λιόπουλο, ετράβηξαν κατά τον Μήτικα έως 2,500. Μπαί

νοντας τ' ασκέρι, έβαλα τελάλι να μη σκοτώ

6
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σουμε τους Αρβανίταις έβγήκαν ώς 2,000, και μέσα

εις την Τριπολιτζά έκοβαν.

Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν ε

πάτησε γη. Αρβανίτας κλεισμένοι εις τον Πύργο, δεν

πείθονται εις την φωνή μου. -

Εκεί που έβγήκα με τους Έλληνας, το πράγμα τους

οι Αρβανίταις το είχαν στελμένο εις το τζατηρί μου

από ημέρας μπροστά τρείς. Π η γ α ι ν ά μ ε ν ο ς εκεί, 'δο

κίμασαν οι Έλληνες να κτυπήσουν τους Αρβανίταις, εγώ

τους είπα : εάν θέλετε να βαρέσετε τους Αρβανίταις

σκοτώσετε εμένα πρώτα, ει μ ή και είμαι ζωντανός

όποιος πρωτορίξει εκείνoνε πρωτοσκοτόνω πρώτα κ' εμ

βήκα μπροστά με τους σωματοφύλακάς μου, και εμί

λησα των Αρβανίτων και ήρθαν ο Λιμάμπεης και ο

Βελήμπεης οι δύο Αρχηγοί των Αρβανίτων και τους

εζήτησα 2 ενέχυρα, και τους έδοσα το πράγμα τους,

13 φορτώματα.

Εις το τραττάτο ήτον οι πρώτιστοι των Ελλήνων

εγώ έμεινα πιστος εις τον λόγον της τιμής μου.

Επήρα τον Κολιόπουλο από τους Αρβανίταις και

τους έδοσα τον Γιαννάκη Κολοκοτρώνη, Χρηστάκη και

Βασίλη Αλωνισθιώτη,

Τον Κολιόπουλο τον ώρδίνιασα με 300 ανθρώπους

να τους ξεβγάλη έτζι τους επηρε εις τα Καλάβρυτα και

εις την Βοστίτζα, και ο Κολιόπουλος εγύρισε οπίσω.

Το ασκέρι όπου ήτον μέσα το Ελληνικό έκοβε και εσ

κότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκας, παιδιά

και άνδρας 32,000 μία ώρα ολόγυρα της Τριπολιτζάς.

"Ενας Υδραίος έσφαξε 90. Έλληνες εσκοτώθηκαν 100.

έτζι έπήρε τέλος. Τελάλη, να παύση ο σφαγμός.
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Του Σεχνετζίμπεη η φαμηλιά έμεινε μ' εμέ, 24 άν

θρωποι τον Κιαμίλπεη τον πήρε ο Γιατράκος- ο Κε

χαϊάς έμεινε αιχμάλωτος με τα χαρέμια και τα περί

λαβε ο Πετρόμπεης.

Μετά την νίκη του Βαλτετζιου του είχα γράψει ένα

γράμμα και του έλεγα, ότι : σ' ενόμισα τακτικόν και ήλ

θες κλέφτικα να πολεμήσης, μανθάνω ότι κάνεις προσκυ

νοχάρτια εις τους "Ρωμαίου ς, δεν είναι τώρα καιρός

διά τους Τούρκους να δίνης προσκυνοχάρτια, αλλά είναι

των Ελλήνων καιρός να δίνουν εις τους Τούρκους, και έλ

πίζω να σου δώσω ρ άγι, αν γλυτώσης, να πάς εις τον

τόπον σου, βάστα όσο μπορέσεις και καλή αντάμωσιν

εις το Σαράγι σου. Και ο Θεός το ήφερε και εσμίξαμε εις

το Σαράγι - ήμουν σκλάβος εις τους Ρούσσους έλεγε ο Κε

χαϊάς, καλήτερα να χαθώ εις τους Έλληνας, αλλού θα με

στείλη ο Σουλτάνος να χαθώ- μην φοβάσαι, δεν φονεύομε

όσους επροσκύνησαν. Τους επαραδώκαμεν εις την φύλαξιν

τών Μαυρομιχαλέων.

"Οταν εμβήκα εις την Τριπολιτζά με έδειξαν εις το

παζάρι τον Πλάτανο όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας,

αναστέναξα και είπα : άϊτε, πόσοι από το σόγι μου και από

το έθνος μου εκρεμάσθησαν εκεί, και έδιέταξα και τον

έκοψαν επαρηγορήθηκα και διά τον σκοτομό των Τουρκών.

Οταν εκίνησα διά να υπάγω εις το Βαλτέτζι, εις

τον δρόμον έβγήκαν τρείς λαγοί και τους έπιασαν ζωντανούς

οι Έλληνες, τότε τους είπα, ότι η νίκη παιδιά είναι έ

δική μας. Είχαν πρόληψι οι Ελληνες όταν έβλεπαν λα

γους και επερνούσαν από το στρατόπεδο και δεν τους ε

σκότωναν ή δεν τους έπιαναν η καρδιά των Ελλήνων ε

κρύωνε, ότι θα χάσουν τον πόλεμο.

Από βουνο εις βουνό είχα τουφέκια με φωτιαίς και

κ

{5
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εις ολίγαις τιγμαίς έδιδα είδησιν εις τα μακρυνά στρα

τεύματα.

Μία φορά εις τα τρίκορφα ο Αναγνώστης Ζαφυρό

πουλος από το Ζυγοβίσι, τον οποίον είχα γραμματικόν

τότε, με ήβλεπε όπου αγωνιζόμουνα εις τας 24 ώρας.

Εις τας 20 επήγαινα εις την τέντα μου και έτρωγα ο

λίγο ψωμί μου είπε , άϊτε Κολοκοτρώνη παιδεύσου,

παιδεύσου, και η πατρίς σου θέλει σε ανταμείψει εγώ

του αποκρίθηκα ότι, εμένα η πατρίς θα πρωτοεξορίσει,

και η τύχη το ήφερε και αλήθευσα.

Είχαμε σχέδιο να προβάλωμεν εις τους Τούρκους της

Τριπολιτζάς να παραδοθούν , και έτζι να στείλωμεν αν

θρώπους μέσα να μαζευθούν όλα τα λάφυρα, και έπειτα

να τα διαμοιράσουν κατ' αναλογίαν εις διαφόρους "Ε-

παρχίας και να βγάλουν δια το έθνος, αλλά ποιός ή

χ.ΟU08, ΗΚαρύταινα από την αρχήν της πολιορκίας της

Τριπολιτζάς έως την πτώσιν της έδωσε 48,000 σφαχτά

και εράνους από τους ευκαταστάτους.

Έπειτα από 10 ημέρας έβγήκαν όλοι οι Ελληνες με τα

λάφυρα και επήγαν εις ταϊς επαρχίας τους σκλάβους, σκλά

βαις. Σε 10 ημέραις όπου επείκασα ότι οι Έλληνες εσι

γουρεύθηκαν τα λάφυρά τους, εκάμαμε συνέλευσι, ο r

ψηλάντης, ο Πετρόμπεης και άλλοι, όπου είχαμεν αρχήν

τους είπα, ότι, είναι καιρός να εκστρατεύσωμε τώρα και

να κινήσω δια την Πάτρα, και το έκριναν εύλογον τότε

εκίνησα μόνον με 40 σωματοφύλακας για την Πάτρα έ

στειλα προσταγή εις την επαρχία της Καρύταινας, να

μαζωχθούν τα στρατεύματα διά την Πάτρα και όταν έ

φθασα στα Μαγούλιανα έξη ώρας από την Τριπολιτζά ε

συνάχθηκαν 1700 στρατιώταις, και έως να κατεβώ εις την
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Γαστούνη εμάζωνα 10,000. Ακούοντας ότι εκστράτευα

διά την Πάτρα οι Αρχοντες, ο Α. Ζαίμης, Σωτήρ Χα

λάμπης, Π. Πατρών, που πολιόρκιζαν την Πάτρα, γρά

φουν ένα γράμμα του Υψηλάντη και Πετρόμπεη και όλης

της τότε Κυβερνήσεως (Γερουσίας) εμάθαμε ότι ο Κολο

κοτρώνης έρχεται εις την Πάτρα, ο Κολοκοτρώνης να μείνη

και να έλθη βοήθεια μια τριακοσαργιά νωμάτοι ή με τον Δε

λιγιάννη ή μ' ένα Μαυρομιχάλη, διατί σε έξη ημέραις πέρνο

με τηνΠάτρα,- διατί έλεγαν των μικρών δεν συμφέρει,ότι

αν έλθη ο Κολοκοτρώνης θε να πάρη και της Πάτρας τα

λάφυρα καθώς και της Τριπολιτζάς σκοπός τους ήτον να

μή πάρω την Πάτρα και δυναμωθώ αν με άφιναν να

πάγω αμέσως, θα μου έδιδαν αμέσως τα κλειδιά οι

Τούρκοι από τον φόβον τους. (Ανάθεμα να έχουν). Οι Αα

λαίοι ήτον μέσα - πρώην σχετικοί του Κολοκοτρώνη,

είχον ταϊς φαμηλιαις των εις τον Έπακτο. -Μου γράφουν

από την Τριπολιτζά, να γυρίσω οπίσω, διότι η Πάτρα

τελειόνει, να γυρίσης οπίσω να πάμε εις το Ναύπλιο,

Εγύρισα με τα στρατεύματα που είχα συνάξει πηγαι

νάμενος εις την Τριπολιτζά, εστείλαμε ένα γράμμα να

ιδούμε τι κάνουν εις το Ανάπλι , μάς αποκρίνονται, ότι

είμεθα άξιοι να πάρωμε τ' Ανάπλι, διότι έχει πείνα αρ

χηγοί εις την πολιορκία, Τζόκρης, Στάϊκος, Σταματελόπου

λος, Παππά Αρσένης. Την ίδια ώρα όπου έκαναν το γράμμα

έφθασε ένα καράβι εις το Ανάπλι Αουστριακό φορτω

μένο σιτάρι έως 10.000 κοιλά. Την ίδια ώραν μάς στέλ

νανε ένα γράμμα φθάσετε, ότι ήρθε ένα καράβι με προ

βιζιόνας, και δεν είμπορούμε μόνοι μας αμέσως εκινή

θημεν διά το Αργος, ο Υψηλάντης, ο Πετρόμπεης, η

τότε Γερουσία. Κάνουν μίαν αναφορά οι Τριπολιτζιώτας



= 86 =

μου γυρεύουν τον Πάνο να μείνη φρουρά διά την ευταξίαν

της πόλεως. Τους απεφάσισα, και τον άφηκα. Εκστρα

τεύσαμε και εκατεβήκαμε εις το Αργος, επήραμε και τον

Κιαμίλμπεη και ένα παιδί του Κιαμίλπεη. Σαν εκατε

βήκαμε στο Αργος ευρήκαμε την πολιορκία πολύ καλά,

Η Μποβολίνα με τον αδελφόντης έφύλαγε το μπλόκο.

Εκεί που εσυνάχθημεν ήλθαν από "Υδρα, Σπέτζαις, Πε

λοπόννησο, να κάμωμε Κυβέρνησι. Της ίδιας ώραις α

πεφασίσαμε να κάμωμε ρεσάλτο εις τ' Ανάπλι εκείναις

ταις ώραις εκαβάλικα να πάγως τους μύλους να ιδώ

τα καράβια, εις τον δρόμο μ' έρριξε τ' άλογο και ήμουν

άρρωστος. Έκαναν το συμβούλιο να γενή το ρεσάλτο. Το

στεριανό στράτευμα να κτυπήση το Παλαμίδι και της

Στεριάς την πόρτα, και τα καράβια να κανονιζάρουν

το Καστέλι και τα 5 αδέλφια, και 500 μικρά Κρα

νιδιώτικα να κτυπήσουν μέσα από το γιαλό. Η γνώμη μου

δεν ήτον. Μου είπαν σαν ήσαι ανείμπορος κάτζε οι α

δελφοί μου πάνε να σκοτωθούν και εγώ να κάτζω; Εμα

ζώχθηκαν τ' ασκέριας' την Αρια. Ο Ιωσαφάτ έβαλε

λόγο εις τ' ασκέρια, όποιος σκοτωθή, λαβωθή, η Πατρίς

θ έ λ ε ι τ ο υ ς β ρ α β ε ύ σ ε ι.

Είμασθε ώς 4,000 χωρίζουν, ς το Παλαμίδι με 1,000

να πάγω εγώ, και ο Νικήτας, και Γιατράκος και άλλοι,

να κτυπήσουν του γιαλού την πόρτα. ο Ταρέλας φιλέλλην

είχεν έως 100.

Τους είπα, να κτυπήσουν τα καράβια πρώτα έως έ

χουν καιρόν, και αν δεν έχουν καιρό να μη δοκιμάσωμεν.

αυτοί αποκρίθηκαν: τα καράβια είναι που είναι, να τους

κτυπήσωμεν πρώτα ημείς να κτυπήσω νύκτα την αυγή
γ- Υ ν Α ήεις το Παλαμήδι, διά να τραβίξουν από την χώρα δύ
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ναμιν εις το Παλαμίδι, και τότε να κτυπήσουν της Στε

ριάς την πόρτα. Εμένα με αποφάσισαν με 1.000 400

με ακολούθησαν, οι άλλοι νομίζοντες να εμβούν εις την χώ

ρα. Μ' εκείνους που επήγα εγώ την αυγή, άνοιξα τουφέκι

και ευγάλαμε ταις σκάλαις από την Πρόνοια, εκτύπησαν

και επήγαν ίσια με το Λεύκο. Τα καράβια από τον για

λο δεν τους έκανε αέρας, εφυσούσε από την στεργιά,

είχαν κατάμπροστα τον αέρα, δεν μπουκάριζαν. Οι Τούρκοι

εδυνάμωσαν στα μπετένια, οι Έλληνες ε χ ώ θ η σ α ν στα

Τουρκομνήματα 2 ώραις εβάσταξε ο πόλεμος. Βλέπωντας

εγώ ότι τα καράβια δεν έκαναν δουλειά, έστειλα τον Φω

τάκο να ειπή να ριτιράρουν με μιάς και έτζι ριτιρά

ρησαν όλοι μια κοπανιά, και εσκοτώθησαν ολίγοι, -και ε

παληκαρεύσαμε τους Τούρκους-Εγυρίσαμε πίσω εις το

"Αργος άπρακτοι. Οι Έλληνες δεν ήτον καλοί τέ

τοια Κάστρα να πέρνουν με ρεσάλτο, ήτον μία τρέλα. Ε

στείλαμε εις ταϊς Επαρχίας να κάμωμε Συνέλευσι ήλθε

ο Μαυροκορδάτος, ο Ζαίμης διά να κάμουν Συνέλευσι, να

κάμωμε Κυβέρνησι.

"Ο Μαυροκορδάτος με τον υιόν του Καρατζά ήλθον εις

την Πάτρα, εστάθηκαν εκεί μερικόν καιρό, έπειτα ο Μαυ

ροκορδάτος ήλθε, και πρωτοανταμώσαμεν εις το Αργος.

Αφού επεστρέψαμεν εις το Αργος, εμαζεύθησαν όλοι οι

"Αρχοντες και από διαφόρους επαρχίαις και νησιά της

Ελλάδος, "

Υψηλάντης - ήτον ένας άνθρωπος σταθερός, τίμιος,

ανδρείος, μικρόνους, κούφος, ευκολοαπάτητος, μικρός εις το

ανάστημα, λιγνός, το όνομά του εχρησίμευσε πολύ εις

την αρχήν, είχε την φαντασία να ήναι αρχηγός (κεφαλή),

πλήν το μυαλότου δεν του έσωνε αναλόγως με τας πε
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ριστάσεις όπου ευρέθηκε, αν ήθελε έλθει ο Αλέξανδρος

ο αδελφός του ηθέλαμεν κάμει δουλιά, διατί ήθελα τον

υποστηρίξει, εγώ δεν έγύρευα παρά έναν ν' ακουμβήσω

ταις πλάταις μου, εγώ δεν έκαμνα καπούλι τους Αρχοντας,

εκείνοι εμένα, και έτζι κανένας τρίτος - δεν εγίνον

το διχόνοιας. Αναγνωσταράς ήτον με πολύ νου άν

θρωπος, αλλά φθονερός, βαρυκίνητος, παχύς. Ο Κρεβατάς

ήτον άνθρωπος με νου και πολλά ωφέλιμος για την Πα

τρίδα.

Εσυμβουλευθήκαμε να κάμωμε Κυβέρνησι εφιλονεική

σαμε κάμποσο, που να γένη η Συνέλευσις. Τότε έκαμαν τα

στρατεύματα όπου ήταν εκεί μια αναφορά, και μου εζη

τούσαν να τους δώσω την άδεια να σκοτώσουν τους πρού

χοντας κάποιος τους είχε ερεθίσει λέγωντάς τους, ότι δεν

θέλουν να κάμουν Συνέλευσι, και έτζι γελούν τον Κόσμο,

εσηκώθηκα το μεσημέρι και επήγα και τους είπα τί κά

μνετε αυτού; κάμετε τον όρκο, διότι τούτο έχουν να σάς

κάμουν, και έπειτα πηγαίνετε εις ένα μέρος διά να αρχί

σετε την Συνέλευσι τους επήρα εις την εκκλησία του Α

γίου Ιωάννη, έκαμαν τον όρκον, και έτζι έπαυσε αυτός ο

χόχλος του λαού.-Ο Λαός είχε πάντοτε σκοπό να σκοτώ

ση τους Αρχοντας και κάθε παραμικρά αιτία ερεθίζοντο

Έτζι οι πολιτικοί επήγαν εις την Πιάδα (Επίδαυρον), και

αρχίνησαν να κάμουν τους Νόμους, και οι Στρατιωτικοί

επήγαμεν εις την Κόρινθον. Ο Π. Γιατράκος επηρε τον

Κιαμίλπεη και 20 ζορμπάδας Λεονταρίταις και Τριπολι

τζώτας, ο Υψηλάντης, ο Αναγνωσταράς, ήτον όλοι εκεί,

και ο Γιατράκος με τους Τούρκους επήγε εις τα Εξαμί
Α' > - - Α"

λια, και τ' άλλα στρατεύματα επήγαν μέσα εις την χώρα
ν ι η - Α Α -2 Α

στην Κόρινθο, και επολιορκούσαν το Κάστρο. Μια ημέρα
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σηκώθηκα και επήγα εις τα Εξαμίλια κ αι ηύρηκα τον

Κιαμίλπεη, διά να γράψη ένα γράμμα εις τον Επίτροπόν

του και εις την γυναίκα του να παραδώση το Κάστρο,

ή εκείνος δεν έγραφε καθώς έπρεπε, ή εκείνοι δεν τον ή

κουσαν, δεν επαράδωσαν το Κάστρο εγώ του έκαμα χί

λιους φόβους, πλην εστάθη αδύνατο. Στην Κόρινθο έσκό

τωσε το στράτευμα 20 Τούρκους. "Ητον μερικοί Λα

λαίοι μέσα και Αρβανίταις, και έβαλα τον Καραχάλιο και

τους ώμίλησε μια και δυο διά να παραδοθούν, και εκείνοι

του έλεγαν, σήμερον και αύριο, και επέρασαν 20 ημέραις,

διατί έκαρτέρευαν μεντάτι από τον Ομέρ-Βριόνι, όπου

ήτον εις την ανατολικήν Ελλάδα επήγαιναν από τους Κο

ρινθινούς και τους έλεγαν, μην παραδίδεσθε εις τον Κο

λοκοτρώνη διατί σάς έρχεται μεντάτι, και ο σκοπός τους

ήτον να φύγωμεν ημείς, και τότε να μείνουν μονάχοι,

να πάρουν τα λάφυρα, και ο φθόνος ήτον ακόμη. Μετά

20 ημέρας έστειλα τον Καραχάλιο και εμίλησε των Αα,

λαίων και ήλθαν 2 εις το κονάκιμου, και τους ώμίλησα

να εβγούν εκείνοι, και ας μείνουν οι άλλοι Τούρκοι και

αυτό ήτον διά να κάμω αρχήν, και έτζι επήραν τα άρ

ματά τους 16, και ήλθαν εις το σπήτι, και τους έβαλα

εις το ορδί μου. Ετραττάραμε και έστειλαν, περάσοντας

5, 6 ημέραις ένα Λαλαίο, και έκραξαν τον Κεχαϊά του

Κιαμίλπεη και τον Κατη και άλλους δύο αξιωματικούς

Τούρκους, δεν ενθυμούμαι τα ονόματά τους έβγήκαν και

ώμιλήσαμεν, τους είπα να παραδώσουν το Κάστρο και τα

άρματά τους, και να πάρουν 2 φορεσιαϊς (σκουτιά), και να

τους βαρκάρουμε, να τους περάσωμε εις την Ρούμελη,

άλλοι εις το Γαλαξίδι και άλλοι κατά τον Σάλωνα και

μ' αποκρίθησαν, ότι να πάμε απάνω να ειπούμε και των
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άλλων και σάς στέλνουμε απόκρισι-την άλλην ημέραν

μάς ώμίλησαν πάλι, να κουβεντιάσωμε με αυτούς εκι

νήσαμε να πάμε, και το στράτευμα από την αταξίαν του

εκίνησε όλο σιμά βλέπωντας την αταξίαν αυτή επείσμωσα

και δεν ήθέλησα κανένα κοντάμου εκαβάλικα και ε

πήρα τον Καπετάν Αναγνώστη Πετιμεζά μονάχον, και

εκίνησα και επήγα κοντά εις το Κάστρο εις κάτι Τουρ

κομνήματα , και είπα οι αρχηγοί να γίνουν 30 νο

μάτοι, να έλθουν κοντά μου, και έτζι τους έστειλα. Πη

γαιναμενος εκεί, όπου είμεθα οι δυό, ώμίλησα διά να

καταιβούν από το Κάστρο να τους ειπώ, διατί οι Τούρκοι έ

στρεξαν και την συνθήκη όπου τους είχα κάμει ταϊς περα

σμέναις ημέραις εκατέβηκαν οι 4 και εκάτζαμεν αντάμα,

τότε έστειλα εις τον Κατή (σαν τους έβαλα εις το χέρι

τούτους) με τους 30 ανθρώπους μέσα εις το Κάστρο διά να

παραδώσουν τα άρματά τους όλοι οι Τούρκοι και να τα βά

λουν εις ένα σπήτι. Ο Κατής έκαμε λόγον και τους ώρκω

σε εις την πίστιν τους να μην κρύψουν κανένα άρμα, αλ

λά να τα δώσουν όλα, και έτζι εξαρματώθηκαν όλοι και

τα έβαλαν εις ένα σπήτι. Στην Συνέλευσιν, αφού ήκουσαν

θότι ζητούν να παραδοθούν οι Τούρκοι, εστείλαμε να ελ

ούν και 5, 6 πολιτικοί, να έλθουν να παρασταθούν εις τα

λάφυρα, και να βγάλουμε και του Εθνους. Αυτοί ήσαν ο

Σωτήρ Νοταράς, ο Κορίνθου και άλλοι ήτον και ο Πρω

τοσύγκελλος της Αρκαδίας εκεί, όπου είχε έλθει εκεί απε

σταλμένος από την Συνέλευσιν διά να υπογράψουμε τους

Νόμους, και εγώ δεν ήθελα, εξ αιτίας όπου ήτον ένα Κε

φάλαιο όπου έλεγε, ότι: το εκτελεστικό να τελειώ νη μία

υπόθεσι, και έπειτα από 6 ημέραις να δίδουν την είδησι

εις το Βουλευτικό όλοι το υπέγραψαν έξω από εγω, τότε
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επήγαν πίσω, έκαμαν εξαίρεσι (παράρτημα) από τούτο

το Κεφάλαιο και έτζι υπόγραψα σαν έβαλα τους 30 αν

θρώπους μέσα και εξαρμάτωσαν τους Τούρκους, μου ώμί

λησαν, ότι, τα έκαμαν όλα τότε έδωκα είδησιν εις τους

απεσταλμένους της Συνελεύσεως, και επηρα 300 από τα

διάφορα σώματα, και επήγα εις την πόρτα, και εσταύρωσα

με μία σημαία "Ελληνική την πόρτα και έπειτα τους έμ

βασα μέσα και έβαλα αυτήν την σημαία απάνου εις το

Κάστρο. Τα στρατεύματα και εγώ εκατεβήκαμε εις την

χώρα, είμεθα 6,000 οι Τούρκοι ήσαν 300: εις τα μέσα

του Δεκεμβρίου,

Εις την πτώσιν της Κορίνθου ήσαν, Υψηλάντης, Μαυρο

μιχάλιδες, Πετμεζαίοι, Γιαννάκης Κολοκοτρώνης, Αποστό

λης Κολοκοτρώνης, υιός μου ο Γενναίος, Αντώνης Κολοτρώ

νης, Αναγνωσταράς, Γιατράκος, Κεφάλας, Κολιόπουλος.

Τότε ήλθε είδησις ότι η αρμάδα του Καπετάν Πασά

με 9,000, ετράβαε διά την Πάτρα ακούωντας αυτό έ

λαβα διαταγή και εκίνησα ευθύς διά την Πάτρα, επέρασα

από το Αργος, την Τριπολιτζά, και εις την Τριπολιτζά

διέταξα ταϊς επαρχίας Τριπολιτζάς, Καρύταινας, Φανα

ριού, Αρκαδιάς, να τραβίξουν διά ταις Πάτραις.

Εις την Τριπολιτζά όπου έφθασα, εμάθαμε ότι ο Αλή

Πασάς εχάθη, και έλεγαν μερικοί Γερουσιασται, ότι, τώρα

όπου εχάθη ο Αλη Πασάς οι 80,000 όπου τον επολι

ορκούσαν θα πέσουν εις ημάς εγώ είπα: έχει ο Θεός.

"Ενας Νικολός, Τζανέτος από το Φανάρι είπε : αξιω

θήκαμεν και εκάμαμε Γερουσία και Βουλή, καθώς λέγουν

τα παλιά χαρτιά, ας χαθούμε τώρα: - Εύγε σου Κύριε.

Διέταξα τον Γενναίο να πάρη τους μισούς Τριπολιτζό

τας, Φαναριώτας και άλλους και να τραβίξη κοντά. Είς
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την Βυτίνα, έλαβα τας διαταγάς της Κυβερνήσεως

όπου επρωτοσυστήθηκε εις την Ελλάδα, έλαβα το δί

πλωμα του Στρατηγού. Εις την 1 Μαρτίου έφθασα εις

την Πάτρα, επέρασα από Καρύταινα, Πύργο, Γαστούνη

και Πάτρα εσύναξα 6,000. Αρχηγοί Α. Ζαίμης, Κα

νέλλος Δελιγιάννης, Πετιμεζαίοι, Σέκερης Τριπολιτζώτης,

Λόντος με τους Βοστιτζάνους.

2 Μαρτίου διηγήθηκα ώς τα τώρα 1822.

Εναντίον του Ομέρ Βριόνη επήγε ο Νικηταράς, και ο

Αχολος.

Ο Χάντζος και ο Ιβραίμης Λαλαίοι ήσαν εκείνοι

όπου εδόξαζαν τους Λαλαίους.

Φθάνοντας εις την Πάτραν επήγαμε με Καρυτινούς

και Πυργιώταις έως 4,000 και Καλαβρυτινούς, ο

Ζαίμης, ο Λεχουρίτης έως 1, 000, κ' από την Πά

τραν οι ντοπικοί ώς 500, και ήτον οι Κουμανιωταίοι

επί κεφαλής, ήτον και με 300 Βοστιτσάνους ο Στρατη

γός Λόντος ς τα Σελά κατά το Καστέλι της Πάτρας,

Εγώ πηγαινάμενος δεν ήξευρα τον τόπο της Πάτρας, 28

Φευρουαρίου, και ερχόμενοι ημείς έβγήκαν οι Τούρκοι

έως 5,000, έβγήκαν να λαφυραγωγήσουν εις την Α

χαίαν και έντεσε η εμπραστινέλα του Γενναίου, έφθασε

και ο Κολιόπουλος και τους εκυνήγησαν έως έξω της

Πάτρας, και από πίσω ήρχόμουν εγώ και εμαζωχθή

καμε όλοι εις το Σαραβάλι, και ευθύς έστειλα 100 νο

μάτους και έπιασαν το μοναστήρι του Γεροκομιού, τίρο

κανονιού από την Πάτραν και βλέποντας οι Τούρκοι

ότι επιάσθηκε το μοναστήρι έβγήκαν εις πόλεμον, νομί

ζοντας ότι είναι καθώς πρώτα και τα στρατεύματα

κινήθηκαν τα εδικάμας και έγεινε ο πόλεμος σφοδρός
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και επήραμε κεφάλια καμιά όγδοηνταριά εμβήκαν οι

Έλληνες εις την μισή χώρα (1 Μαρτίου 1822), μου

επαράγγειλαν να μείνουν εις την χώρα, τους είπα να

τραβιχθούν εις τα πόστα τους το μεν Καλαβρυτινό ςρά

τευμα οι 100 έμειναν εις το Γεροκομιό στου Σαίταγα

τον λινό, οι Τροπολιτσιώταις 400, ο Κανέλος Δελιγιάνης

με 600 έπιασε το Πουρναρόκαστρο αποκάτω. Τον Γεν

ναίον με τους Φαναρίτας 300 ς το Παλιόπυργο, τους

Γαστουναίους τους είχα στην Οβριά το μεν δυνατώτερο

λοιπο στράτευμα το είχα εις το Σαραβάλι να δίδη μεντάτι.

Το Σαραβάλι μακράν από τα ταμπούρια μισή ώρα, από την

Πάτρα τρία κάρτα. Είδαν οι Τούρκοι τα όρδιά,και ακούοντας

ότι ήλθε και ο Κολοκοτρώνης, έστειλαν του Γιουσουφ

Πασά, όπου ήτον εις το Καστέλι, ότι ήλθαν πολλά ςρα

τεύματα και ο Κολοκοτρώνης. Πριν κάμωμεν τον πόλε

μον είχε έλθη ο Μιαούλης και έκαμε μεγάλη χαλάςρα

εις τα καράβια, και έφυγαν και επήγαν κατά την Κωςαν

τινούπουλι, και τα εδικάμας έμειναν εκεί έως όπου επήγαμεν

και ημείς κ' εκάμαμε τον πόλεμο. Αναχώρησαν τα

καράβια, ο Γιουσούφ Πασάς έστειλε εις τον "Επακτο και

εις το Καστέλι της Πάτρας και τους εσήκωσε όλους

τους Τούρκους και εκίνησε και ήλθε εις την Πάτρα. Οι

Τούρκοι εσυνάχθησαν έως 12,000, 9,000 Ανατολίταις

και 3,000, και εις τάς 9 Μαρτίου όλοι εκινήθησαν εις

πόλεμον, και εγώ βλέπωντας από το Σαραβαλι ότι

εκινήθηκε ασκέρι πολύ, ετεμπίχιασα όλα τα στρατεύ

ματα να κινηθούν οι Καλαβρυτινοί οπου ήταν εις το Γε

ροκομιό, και οι Τροπολιτσιώταις εις το Σαίταγα.

Εκινήθηκαν να πιάσουν τον πόλεμον έξω ταίς ράχαις,

και ανοίγωντας τον πόλεμο έστειλα τον Γενναίο με τους
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Φαναριώτας, και οι Γαστουναίοι έστειλαν, και από το όρδί

το δικόμου. "Οσο να πάγη το μεντάτι να τους κάμη

βοήθεια ετσακίσθησαν εκείνοι και ο Γενναίος με 600

εκλείσθη εις του Σαίταγα το λινό, και οι Τούρκοι ήτον

πολλοί και τους έκλεισαν και επροσπέρασαν οι Τούρκοι

κυνηγώντας, ο μ ε ν Κολι ό π ο υ λ ο ς με το ι λοιπο

στράτευμα έπεσε κατά την σταφίδα που ήτον λινοι,

και έπιασαν με τους ταστουναίους, του Κανέλου το ςρά,

τευμα και των Πατραίων εκόλλησαν εις το Πουρναρόκασρο,

ο δε Ζαίμης έντεσε εκεί με τα στρατεύματα, και τον

εκυνήγησαν έως μισή ώρα, και ετράβιξε με ολίγους κατά

την π ο τ α μ ι α κατά τους μύλους, και εγώ ήμουν μονα

χός μου, διατί το στράτευμα το έστειλα όλο, και έντεσε

να ήναι και ο Δεσπότης Αρτης από την Δυτικήν Ελ

λάδα και ο Καλαμογδάρτης ο Ανδρέας και ο Γραμματικός

ο Μιχαλάκης. Βλέπωντας ότι τα στρατεύματα τα Τούρ

κικα εκινήθησαν και έπιασαν το Λι ν ό και το Μοναστήρι

λέγω, αφίνω τα μουλάρια με τον Τσεπχανε εδώ, αν τσα

κίσωμε τους Τούρκους ελάτε, αν μάς τσακίσουν, φύγετε

με τα μουλάρια, και εγώ με του θεού την βοήθεια και

την εδική σας πηγαίνω και επήγα μόνος μου χωρίς να

έχω ούτε ψυχογιόν κοντά μου, και εκίνησα εις ένα κάρτο

απήντησα τον γέρο Αναγνώστη Δεχoρίτην, τον έστελνε

ο Ζαίμης « τρέξε αδελφέ διατί την εχάσαμε την μπατά

λια» και έκαμα σύντροφον τον γέρο αναγνώστην εις τον

δρόμο που επήγαινα εις τον Παλιόπυργον. Απάνω από

τον Παλιόπυργο βλέπω ένα Μπαϊράκη μικρό, ήτον ο Ευαγ

γέλης ο Κουμανιώτης με 15, και εκάθοντο και έκανε σεί

ρι τους ώμίλησα και τους είπα, τί άνθρωπο» είσασ"ε-

" - \ - » ' "r ν

εσείς , και μου αποκρίθηκαν-Έλληνες εγώ τους είπα
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-με γνωρίζετε, είμαι ο Κολοκοτρώνης, ελάτε εδώ,

και τότενες έφορούσα φορέματα κόκκινα και φουστανέλα

κόκκινη, και εκατέβηκαν και τους έβαλα ομπροστά, και

επήγαινα ίσια εις το κέντρο των Τουρκών, και ξετρου,

πόνoντας Έλληνας, που με άκουαν που επήγαινα, και

τους έκαμα καμιά πενηνταριά, και τους έβαλα εις ένα

π ό σ τ ο εις το κέντρο των Τουρκων εμπρός τους

είπα , μπήχτε το μπαϊράκι εδώ-χανόμεθα-σάς τέλ

νω μεντάτι εγώ, και εγώ έγύρισα καβαλάρης κατά την

σταφίδα του Κόλ. και τους είπα να πάρουν το μπαϊ

ράκι τους και να πάνε εις το άλλο το μποϊράκι. "Ο

Γενναίος και οι Καλαβρυτινοί ήτον αποκλεισμένοι. Τηράω

ομπρός από τα μπαϊράκια και ήτον ένα χοριγοκάμινο,

και στέλνω τον Παρασκευά, του Κολιόπουλου τον αδελφό,με

20 νομάτους να το πιάσουν που ήταν καμιά εξηνταριά Χ.Ο. -

βαλαρέοι Τούρκοι να τους εμποδίσουν μού λέγουν χα

νόμεθα-σύρτε και εγώ έχω την έγνοιά σας όσο που

δυνάμωσαν το κέντρον καλά έντεσε εκεί και ο Καρα

χάλιος και ο Αγιουτάντες μου Φωτάκος, διατί επαρατή

νησα τον πόλεμο και από το κέντρο δεν ημπορούσαμε

θα τους τσακίσουμε τούς Τούρκους, όμως αν τους χα

λάσωμε θα τους χαλάσωμε από τας πτέρυγας. Τότε

επήρα τον Καραχάλιο και τον Φωτάκο, και επήγα από

το άλλο μέρος όπου οι Τούρκοι εκρατούσαν έως εις την

μάνα του νερού (τους δύο μόνον). Εμπηξα την φωνήν,

που είστε μωρέ Έλληνες, κάτω, κάτω ακούοντας την

φωνή μου οι φευγάτοι κατέβαιναν, αφού εκατέβηκαν κάτω,

βάνω το κιάλι, δεν είδα,και εφώναζα(τρατήγημα)έτσάκισαν

οι Τούρκοι χουμούν οι Έλληνες, έτσάκισε το πρώτο τζογ



κάρι, όπου ήτον οι Τούρκοι που είχαν αποκλεισμένον τον

Γενναίον εις τους λινούς.

Καβαλάρης ήμουν, η τύχη ήτoν καλή, όχι το άλογο,

ζωντανούς να τους πιάσωμε, Ετσάκισε η πτέρυγα των

Τουρκών που ήτον εις την μάνα του νερού, τους πήραμε

μπλαστούς. Εις τους Τριπολιτσώτας ο Σέκερης ήτον

κουμάντο. Το κέντρο το δικόμου εκτύπησε το κέντρο,

των Τουρκών, εσκότωσε ένα πίμπασι οι Κουμανιώταις

τους κτυπούν, επήραμε κεφάλια 250, τί έγειναν οι λα

βωμένοι δεν ήξεύρω και εγυρήσαμε οπίσω εις το καρ

τέρι τους. Από τότε δεν εξεμάκρυναν πίσω να πολεμήσουν,

έλεγαν ότι η φ ε υ γ ο ύ λ α μ α ς ήτον στρατήγημα.

Τους πήραμε από κοντά ολημέρα εγίνοντο ακροβολισμοί

με ζημία των Τουρκών. Ο Καραχάλιος έλαβώθη εις την κε

φαλήν, έδωσε το μπαϊράκι : πηγαίνετε ομπρός, μου ήλθε

σκοτουρα.

Η τροφή όλου του στρατεύματος ήρχετο από Γα

στούνη τόσον τακτική ήτoν ή ζωοτροφία, 4,000 σφαχτά,

80 κεφάλια γελάδια, ψωμί από την Γαστούνη. Η Γαστούνη

ήτον μελίσσι άτρυγο, και μάς τα έστελνε όλα ο Σισίνης,

Όσα ετρώγαμε την εβδομάδα, μάς τα εμβαζαν οπίσω και

ήτον πάντοτε οι 4,000. Τότε είχα γραμμένο εις

την Αρκαδιά να έλθουν. Οι Αρκαδιανοί βάνουν Αρχηγό

τον Μήτρο Αναστασόπουλο, εκίνησαν 1,200. Εκίνησε

και ο Πονηρός, και ήθελε να πάρη τα άρματα της

Αρκαδίας, και ήθελε να τα πάρη εκείνοι, και ανακάτωνε

το σ τ ρ α τ ό εν πρώτοις ερχάμενοι οι Αρκαδιανοί

εις το Σαραβάλι που είχα το όρδι εγώ με είπε ο Πονη

ρός να τον κάμω επικεφαλής δεν μπορώ να το κάμω, να

ερωτήσω ερώτησα και δεν τον έδέχθηκαν - τι να σου
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κάμω, επήγαν οι Αρκαδιανοί μόνοι τους και έκαμαν ένα

πόλεμον καλόν, και επολέμησαν ανδρειωμένα, και

εσκότωσαν καμμιά δεκαριά Τούρκους. 1,200 ήτον Αρκα

διανοί. Ητον Παπατζoραίοι, Γρίτζαλης, και άλλοι. Εις

15 ημέρας έφυγαν όλοι κρυφίως μπουλούκια μπουλούκια,

έμειναν οι Καπεταναίοι-έπιασα μερικούς, τους εν

τρόπιασα -

οι Αρκαδιανοί ανεχώρησαν,έμειναν μόνον οι Καπετανέοι,

και τους έδιωξα και αυτούς έλαβα μίαν διαταγήν από τον

Μινίστρο του πολέμου διά να περάσω εις την Δυτικήν Ελ

λάδα με τα στρατεύματα, και εγώ του αποκρίθηκα, ότι

δεν ήμπορώ να αφήσω 12,000 Τούρκους εις την Πάτρα, και

να υπάγω εμπροστά πρέπει πρώτον να σβύσουμε την

φωτιά που είναι μέσα, και έπειτα να υπάγης και εις βοή

θειαν του γειτόνου σου και αυτός μου δευτεροαποκρίθηκε

ότι, το γράμμα όπου μου έστειλες δεν το έδειξα εις

την Κυβέρνησιν, διότι ήθελες αακοπέσει, όμως τώρα άμα

λάβης την παρούσα διαταγήν να εκστρατεύσης και εγώ

άφηκα τον Κολιόπουλο εις τά σρτατεύματα επί κεφα

λής, και επήγα εις την Κόρινθον διά τρείς ημέρας πηγαι

νάμενος,5 ώρας μακρυά, έστειλα είδησαις της Κυβερνήσεως

ότι πηγαίνω, και απόκρισι δεν έλαβα εγώ εκίνησα ένα

τέταρτο μακράν έλαβα μία διαταγή και μου έλεγε ότι

να αφήσω τους 80 ανθρώπους όπου είχα μαζύ και να

έλθω εις την Κόρινθο με 5 ανθρώπους εγώ εμβήκα μέ

σα, μου έδωκαν ένα κονάκι χωρίς πάτωμα το βράδυ

μάς άφηκαν απεριποίητους και έτσι άνεχώρησα, και ε

πήγα εις ένα χωριό την νύκτα σάν με άκουσαν οπου

ανεχώρησα, το Βουλευτικό με το Εκτελεστικό άρχησαν

να τρώγονται και να λένε ότι : όχι σείς φταίτε, όχι σείς,

7



= 98 =

και δεν έπρεπε να φερθούμε έτσι έστειλαν μίαν Επι

τροπήν από τον Κωλέττην, από τον Κορίνθου, τον

Σωτήρ Νοταρά και μέρος Υδραίων ερχάμενοι εκεί τους

απεκρίθηκα ότι : σάν δεν δέχεσθε έναν Στρατηγόν οπου

έρχεται να σάς ομιλήση, εγώ αναχωρώ και πηγαίνω εις

την Τριπολιτζά, εις την Γερουσίαν, και ό,τι έχω να ειπώ,

θέλει το ειπώ εις αυτήν όχι, με λέγουν, να γυρίσης οπί

σω, να προβάλης ό,τι θέλεις διατί εστάθη ένα λάθος

και ήτoν έλλειψις κονακιών εγώ αποκρίθηκα του Κω

λέττη οπου μου ώμιλούσε ότι : να πάς να γίνης Μινί

στρος στα Γιάννινα και όχι εδώ μου έπεσε ο Δεσπότης

ο Κορίνθου και οι λοιποί και επήγα μέσα, έκαμα τάς

προτάσεις μου και τας έδέχθηκε η Κυβέρνησις. Τους

επαράστησα ότι αν περάσω εις την Ρούμελη, οι Τούρ

κοι της Πάτρας όπου ήτον 12,000 θέλει σκορπισθούν

εις όλην την Πελοπόννησον και θα την χαλάσουν έτσι

η Κυβέρνησις αισθάνθηκε την ανάγκην και με έδωσε

νέαν διαταγήν διά να υπάγω εις τας Πάτρας. Επέρασα

από το Αργος, Τριπολιτζά και επήγα εις την Πάτρα

αρχάς Μαίου. Εις την Κόρινθο αντάμωσα τον Μάρκο

Μπότσαρη, ο οποίος επρόσμενε εκεί διά την αλλαγήν

της φαμηλιάς του αυτός μου είπε να υπάγω εις την

Δυτικήν Ελλάδα και να με κάμουν αρχηγόν όλων των

στρατευμάτων, εγώ του έκαμα -ταϊς ίδιας παρατηρή

σεις, επρόβαλα εις την Κυβέρνησιν να υπάγη ο Μαυρο

κορδάτος όπου ήτον τότε πρόεδρος του εκτελεστικού, να

πάρη 1,000 τακτικούς Φιλέλληνας και να υπάγη εις

την Δυτικήν Ελλάδα έτσι ο Μαυροκορδάτος επήρε τους

τακτικούς και Μάρκο Μπότσαρη και άπέρασε από το τρα

τόπεδο της Πάτρας όπου ευρισκόμουν εκεί, αφού απέρασαν
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εις την Δυτική Ελλάδα, με έγραψαν από εκεί, ότι έχουν

ανάγκη και να τους στείλω βοήθεια, και απεφάσισα

και έστειλα τον υιόν μου Γενναίον με 200 στρατιώτας

διαλεκτους τότε ο Γιατράκος είχε έλθει εκεί και τον έστει

λα και εκείνον με μιά 40, του είχαν φύγει οι άλλοι,

και τον Κανέλο Δελιγιάννη με 200 εγώ έμεινα οπίσω

και έφερα στρατιώτας διά να αναπληρώσουν όσους είχα

στείλει εις την Ρούμελη 6,000 είχα έβαλα αλώνια διά

ταίς σταφίδας, και είπα των Ελλήνων να τρυγούν την

σταφίδα, να πάρουν τους κόπους τους, και να εβγάλωμε

και το εθνικόν δικαίωμα και ήρχησαν οι Έλληνες να

το βάλλουν εις πράξιν. Οι Τούρκοι έστενοχωρήθησαν

πολύ εις το Κάστρο και από νερό, και κατά τον τρό

πο όπου τους έστενοχώρησα εις ένα μήνα ήθελε παρα

δωθούν.

Σκοτωμένοι Τουρκοι εις τους άκροβολισμούς και πο

λέμους ήτον 1,000, και άλλοι τόσοι λαβωμένοι και

άρρωστοι (τον Κανέλο τον είχαν κρυφίως αφήσει ςρα

τηγόν το εκτελεστικό. -7 ή 8 Μαρτίου ήτον ο πόλεμος

ο μεγάλος του Σαραβαλιού) έστειλα τον Κολιόπουλο εις

την Καρύταινα διά να κάμη νέα στρατολογία. Τότε το

Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, αφού ακούσθη ο Δράμα

λις εις τα Τρίκαλα της Ρούμελης, εσυνάχθηκαν και

απεφάσισαν να πάγη ο Κρεβατάς εις το Μιστρά να πά

ρη 1,000 στρατιώτας και να εκστρατεύση διά την

Ανατολικήν Ελλάδα "Ο Σωτήρ Νοταράς να πάρη τους

Κορινθίους και να εκστρατεύση και εκείνος διά την Ανα

τολικήν Ελλάδα ο Ζαίμης, ο Σωτήρ Χαραλάμπης με

τους Καλαβρυτινούς να υπάγουν και εκείνοι εις την Ανα

τολικήν Ελλάδα, και τον Αναγνώστην Δελιγιάννη με

7"
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200 Καρυτινούς η διαταγή λέγει ότι : όπιοος παρα

κούση και δεν κινήση με τους Αρχοντας να ήναι το ένα

τρίτο της περιουσίας του εθνικό ο Πρωτοσύγκελλος τής

Αρκαδίας με 1,000 Αρκαδιανούς και Φαναρίτας να πε

ράση εις την Δυτικήν Ελλάδα, καθώς και ο Σισσίνης

με άλλους 1,000 Γαστουνέους και Πυργιώτας, αφού έ

λαβαν την διαταγήν οι Αρχοντες, έστειλαν εις διαφόρους

Καπετανέους που ευρίσκοντο με εμέ εις την πολιορκίαν

της Πάτρας να αναχωρήσουν και να υπάγουν με αυτούς

οι Καπετανέοι με έδειξαν ταίς διαταγαίς τους, και εγώ

τους είπα ότι, δεν συμφέρει να διαλύσωμε την πολιορκίαν,

διότι οι Τούρκοι θα έβγουν και θα χαλάσουν ταις Επαρ

χίαις, να που κοντεύει να πέση η Πάτρα αυτοί με α

ποκρίθηκαν ότι : δεν ημπορούμε να μείνωμε, διατί η δια

ταγή λέγει ότι, αν δεν πάμε, θα μάς κυριεύσουν το ένα

τρίτο της ιδιοκτησίας μας, τότε εγώ τους αποκρίθηκα,

σάν είναι έτσι, δόσετέμουτο διαγράφως, ότι εγώ δεν

σάς διαλύω, παρά φεύγετε σεις, και πηγαίνετε στο κα

λό. Και έτσι με το έκαμαν διαγράφως. Αυτό ήτον εις

τα μέσα του Ιουνίου τα στρατεύματα ανεχώρησαν και

έμεινα με μόνον 600 οι Τούρκοι έβγήκαν και έκαψαν

τα κ α ρ τ έ ρ ι ά μ α ς εγώ τους εκτύπησα ολίγο, έ

πειτα το μεσημέρι εκίνησα διά το Γαστούνι ο σκο

πός τους ήτον να μη πάρω την Πάτρα και να μου

σηκώσουν την δύναμι την Στρατιωτική. Εις την Γα

στούνη, όπου επήγα, εφοβήθηκε ο Σισσίνης και εκλείσθηκε

εις τα σπίτιά του με 300 του έστειλα έναν άνθρωπον

και ήλθε του είπα Σισσίνη τούτος είναι ο σκοπός μου,

να μαζευθούμε όλο το Σρατιωτικό εις την Κόρινθο, αν ήναι

αλήθεια πώς έρχεται ο Δράμαλης, να τον καρτερέσωμε
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εις τάλερβένια και να κυττάζωμε και τα πράγματα του

Έθνους. Ο Σισσίνης έσυμφώνησε μαζί και μου είπε, ότι

είμαι έτοιμος, και με δευτέραν σου διαταγήν ξεκινάω έ

στειλα εγκύκλιο διαταγήν εις όλας ταις Επαρχίας Αρ

καδιάς, Φανάρι, Λεοντάρι, Μεσσηνία, να συνάξουν τους

στρατιώτας και να έλθουν εις την Τριπολιτζά. Εκίνησα

διά την Καρύταινα ημέρα και νύκτα επεριπάτησα και

έφθασα εις την Δημιτζάνα μαζώνοντας στρατιώτας φθά

νοντας εις την Δημιτζάνα έρχεται ένας ταχυδρόμος με

μία διαταγή του Μινίστρου του πολέμου και μου έ

γραφε Γενναιότατε Στρατηγε Θ. Κολοκοτρώνη, λαμ

βάνωντας την διαταγήν της Κυβερνήσεως να κτυπήσης

την σιδηρούν ράβδον την συνηθισμένην, να συνάξης τους

στρατιώτας και να υπάγης εις την Πάτρα. Η Κυβέρ

νησις της εκακοφάνη πολύ διατί διέλυσες την πολιορ

κίαν της Πάτρας, και όσο διά την εξασφάλισιν των

Δερβενίων έλαβε τα αναγκαία μέτρα.

Εις τον ίδιον καιρό, ο ίδιος Ταχυδρόμος έφερνε ένα

γράμμα του Κύρ Αναγνώστη και του έλεγε φιλογενέστατε

Κύρ Αναγνώστη να πάρης τα στρατεύματά σου και

να υπάγης εις τα μεγάλα Δερβένια, διατί ο Δράμα

λης έφθασε εις τας Θήβας και ο Κυρ Αναγνώστης

ήτον εις τα Λαγκάδια με τον δούλο του. Η Κυβέρ

νησις έστειλε τον "Ρήγα Παλαμήδη εις τα μεγάλα Δερ

βένια με 1800 Κορινθίους και Τριπολιτζότας, (και εις

το Αργος εμοίραζαν 8,000 ταίνια) και 1000 Μανιάταις

νεοφερμένοι. Ο Λουκόπουλος έδωσε 1000 μαχμουντιέδες

και τους έδωσαν εις τους Μανιάταις όπου δεν εξεκινούσαν

χωρίς χρήματα. Με 2,000 έφθασα εις την Τριπολιτζά ή

Γερουσία ευρίσκετο εκεί μέρος από τους Γερουσιαστάς φο
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βούμενοι τον ερχομόν μου έφυγαν αφού εμβήκα εις την

Τριπολιτζά, έβαλα άλλους απο ταϊς ίδιας επαρχίας και ε

δυνάμωσα την Γερουσίαν η Γερουσία δεν ήξευρε παρά εκ

φήμης τον ερχομόν του Δράμαλη έβγαλα πεζούς

εις όλας ταις επαρχίας να ετοιμασθούν έμεινα 4 ημέρας

εις την Τριπολιτζάν ήρχοντο άνθρωποι από το Αργος

και μάς έλεγαν, ότι ο Δράμαλης έρχεται, και εις εμένα

όπου με άκουαν εις την Τριπολιτζά δεν μου έγραφεν

τίποτε η Κυβέρνησις, ούτε έστειλε ταϊς 6,000 στα Δερ

βένια επειδή και δεν είχα είδησιν από την Κυβέρνησιν,

δεν έστελναν και τα στρατεύματα, ενόμιζα ότι ήτον ψεύ

ματα όλα από την στενοχωρίαν μου στέλνω δύο καβα

λαρέους να πάν ειν τον Αγιογιώργη και το ό,τι μάθουν να

μου στείλουν να πάνε στην Κόρινθον, στα Δερβένια έως

εις τας Θήβας να εύρουν τον rψηλάντη και Νικήτα, και

να μου στείλουν καθαρά είδησι τί τρέχει. (Εις τον μήνα Ιαν

νουάριον 1822 έβγήκε ο Νικήτας και Π. Ζαφειρόπουλος.)

"Οσο να πάν εις την Κόρινθο, απάντησαν τους Τούρκους

και ολίγον έλειψε να τους πιάσουν ζωντανούς, και εγύρισαν

"πίσω. Ο "Ρήγας οπου ήτον εις το Δερβένι, κινώντας

οι Τούρκοι από τα Μέγαρα, άφηκαν δύο τρείς σημαίας

και έφυγαν χωρίς να ρίξουν τουφέκι. Οι Τούρκοι ενόμιζαν,

αφού είδοντάς σημαίας ανοικτάς, ότι ήτον στράτευμα και

χ/

άρχησαν να προχωρήσουν εις τον Αέρα αφού είδαν ότι δεν
τ' Λ.

ήτον στράτευμα, οι Καβαλαραίοι Τούρκοι επήραν από

κοντά τους Έλληνας. άλλοι έφυγαν κατά την Αίγινα και

άλλοι κατά το Σοφικό. οι Τούρκοι έσκότωσαν "Ελληνας. . .

Ο Ρήγας επηρε το φύσημα εις το Αργος και έδωσε την

είδησι ότι ο Δράμαλης εμβήκε εις το Δερβένι με 60,000

ώσαν να τους είχε μετρήσει τον ερώτησαν τί έγεινε το στρά
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τευμα , και τους αποκρίθηκε, ότι όλοι εχάθηκαν, μόνον εγώ

εγλύτωσα. Η Κυβέρνησις είχε Φρούραρχον εις την Κό

ρινθον ένα Καλόγηρον λεγόμενον Αχιλλέα, Διδάσκαλος της

Αλληλοδιδακτικής, και βλέποντας τους Τούρκους έφυγε

με τους στρατιώτας, αφού εσκότωσε τον Κιαμίλμπεϊ. Ο -

Δράμαλης έστειλε και έπιασε το Κάστρο, τότε έστειλε 49

Καβαλαρέους να φέρουν τα συγχαρίκια εις το Ανάπλι το

Ανάπλι, πριν ένα μήνα, είχε κάμει συνθήκη με την Κυ

βέρνησι να δώσουν οι Τούρκοι το Καστέλι και δέκα

Τούρκους αξιωματικούς ενέχυρον και εδικούς μας 30, και

να τους στέλνουν ζωοτροφίας έως ότου να έλθουν τα Ελ

ληνικά καράβια να τούς πάρουν και να βάλουν εις τάξιν

τα λάφυρα. Η Κυβέρνησις βλέποντας τους Τούρκους όπου

έφερναν τα συγχαρίκια έφυγαν και εμβήκαν εις τα κα

Ράβια (το Βουλευτικό), και το στράτευμα όπου ήτον εκεί

συναγμένον διελύθηκε. Οι δύο καβαλαραίοι με έδωσαν

είδησιν ότι ο Δράμαλης εμβήκεν εις την Πελοπόννησον και

ήλθε στην Κόρινθον δεν ήξευραν ακόμη ότι το Κάστρο

ήτον εις τους Τούρκους, και ελπίζαμε να του πάμε βο

ήθεια, ο πεζός ήλθε 1 ώρα πριν να βασιλεύση ο ήλιος.

λαμβάνωντας το γράμμα επήγα εις την Γερουσίαν και

τους είπα ότι, να έλθουν όσοι ήξεύρουν γράμματα, και

έτζι εγράψαμε όλη την νύκτα και εστείλαμεν εις όλας τας

Επαρχίας διά να προφθάσουν μίαν ώραν αρχήτερα, δι

ότι ο Δράμαλης εμβήκε εις την πελοποννησον. Είπα της

Γερουσίας, να σταθής εδώ και να μάς βοηθάς από τροφάς

και πολεμοφόδια, και εγώ πέρνω τα στρατεύματα και

πηγαίνω εμπρός, και αν ιδώ ότι δεν ήμπορώ να βα

στάξω, τότε σάς στέλνω ειδησι και αναχωρείτε και έτζι

εβάσταξαν την θέσι. Την αυγήν έβαλα λόγο εις τους στρα
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τιώτας και τους είπα "Ελληνες μη φοβείσθε ! εμείς εσκοτώ

σαμε τόσους Τούρκους εντόπιους, και τούτους έτζι θα τους

κάμωμε δεν είναι πολλοί οι Τούρκοι όσους τους λέγουν

να υπάγωμε να σκοτωθούμε μακράν από τα παιδιάμας και

ταις φαμελιαϊς μας μην πέρνετε μαζύ σας ούτε μου

λάρια, καπότας, όλα μάς τα φέρνουν εκείνοι. Εδιώρισα

τον Κολοιόπουλο και Αντώνη Κολοκοτρώνη με 1700

νά τραβιξουν εις τον "Αγιον Γεώργιον και να υπάγουν

αντίκρυ να ρίξουν δύο τρεις μπαταριαίς, να ακούσουν οι

Έλληνες οπου ήτον εις το Κάστρο της Κορίνθου και να

ενθαρρυνθούν έλπιζα ότι το Κάστρο εβάσταγε ακόμη'

εβάσταξα μόνον 300 και εκίνησα διά το Αργος όπου

ήξευρα ότι ήτον εκεί 5, 6 χιλιάδες στρατιώτες και να τους

πάρω και να υπάγω εμπρός εις τους Τούρκους εις τα

Δερβένια. Έρχοντας εις το Παρθένι απάντησα τον Ρήγα \.

με τον Κολιο τον Δαρειώτην τους ερώτησα τί ήξεύρουν

και αυτοί μου απεκρίθηκαν ότι εμβήκαν 60,000 Τούρκοι

μέσα, ότι μόνον αυτός εγλύτωσε τον εμάλωσα, και του

είπα να μη ματαειπής τέτοια λόγια εις την Τριπολιτζά,

αυτός μόλις επήγε στην Τριπολιτζά έδωσε την είδησι και έ

φυγε όλος ο Κόσμος από την Τριπολιτζά, μόνον η Γερουσία

έμεινε. Οι στρατιώταις οπου είχα μαζί, ώσάν ήκουσαν

αυτάς τας ειδήσεις, εδείλιασαν, και διά να τους ενθαρρύνω

άρχισα και ετραγούδαγα παρακάτω απάντησα τον Λυκούρ

γoν Κρεστενίτη με 15 και τους είπα που πηγαίνουν, κα

αυτοί : πηγαίνουν εις τον Πύργον και πάλιν έρχονταιι

Οι Μανιάταις έγδυσαν τό "Αργος και έφυγαν τους α

παντάω εις τον δρόμο, τους ερωτάω που πηγαίνουν,

και αυτοί μου έλεγαν ότι έχομεν άρρωστο, και πάμε και

γυρίζομε τους έλεγα τον άρρρωστο τον πάει ένας δύο,
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όχι τόσοι εις το Ταβούλι απάντησα τον Υψηλάντη,

τον Κρεβατά, τον υιόν μου Πάνο οπού ήτον με την Γε

ρουσία, τον Μαυρομιχάλη τους ερωτώ πού πάτε; τους

είδατε με τα μάτια σας τους Τούρκους, όχι μάς είπαν

πώς εμβήκαν 50 Καβαλαραίοι εις το Ναύπλιον εσείς

πού πάτε; έχομε κανένα Κάστρο να εμβούμε, έχομε καμ

μίαν δύναμιν να τραβιχθούμε και ημείς, και οι Τούρκοι να

σκλαβώσουν τον Κόσμον, και έτζι τους εκράτησα. -

Έκραξα τότε τον Πέτρο Μπαρμπιτζιότη και τον Θεο

δωρή Ζαχαρόπουλο και τον Αντώνη Κουμουστιώτη,

και τους λέγω: να πάτε να μου πιάσετε το Κάστρο

τού Αργους με 100 ανθρώπους διαλεκτους, και πιάνοντας

το Κάστρο, να κάμετε φανό, ότι έπιασαν το Κάστρο με α

πεκρίθησαν ότι πάμε, μα χανόμεθα τους είπα : πηγαίνετε

κι' εγώ σάς πέρνω εις τον λαιμόμου, και έτζι επήγαν

και έκαμαν τον φανό. Ευθύς στέλνω τον Πάνο με 150

στρατιώτας να υπάγη να πιάση τους Μύλους και ναει

δοποιήση τα καράβια της πεθεράς του να πλησιάσουν κοντά,

κι αν τον εύρη πόλεμος να τον βοηθήσουν με τα Κανόνια,

Τρείς ημέραις εκαθίσαμεν εις τον Αχλαδόκαμπον, και

εγράψαμεν να έλθουν στρατεύματα ήλθαν οι Αγιοπετρίται

με τον Ζαφειρόπουλον και Μιστριώταις κ' εγινήκαμε ώς 1,

000. τότεε ιπα του Πετρόμπεη και του Υψηλάντη να πάν

να πιάσουν τους Μύλους και να στείλουν βοήθεια εις το

Αργος, και εγώ να τραβίξω κατά την Κόρινθο, να ιδώ

πόθεν πηγαίνουν οι Τούρκοι, και έγειναν 2 κολόνας,

η μία να υπάγη κατά τα Βασιλικα και η άλλη κατά

το Αργος. Επήγαν εις τους Μύλους ο Πάνος, ο Μπεϊ

ζαντέ Γεωργάκης, επήγαν και εκλείσθηκαν εις το Αργος

εγώ ετράβιξα διά να υπάγω εις την Κόρινθο ηύρηκα τον
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Κολιόπουλο εις το Σκηνοχώρι, ο Αντώνης ήτον εις τον

"Αγιο-Γεώργη οι Τούρκοι άρχησαν να καταιβαίνουν εις το

"Αργος. Οι Τούρκοι μήν ευρίσκοντας εναντιότητα εξα

πλώνονται. Ο Κολιόπουλος απαντάται εις το Χαρβάτι

με τους Τούρκους, εσκότωσαν 20, Ο Κολιόπουλος μονο

μαχεί μ'έναν καβαλάρη και τον φονεύει, τότε εγύρισε

εις το Σκηνοχώρι, εκατέβηκαν και από το Κάστρο του

"Αργους μερικοί, και επολέμησαν με τους Τούρκους που

ήρχοντο από την Κόρινθο και εσκοτώθηκαν καμιά δεκαριά,

Μανιάταις και Πελοποννήσιοι. - Οι Κουμουντουρέοι ,

ο Σισίννης, έμειναν όσοι ήτον με τον Μπέη. ο Αντώνης

εκαρτέρεψε εις τον Αγιο Γεώργιο τους Τούρκους στην

Κόρινθο και έσκότωσε 17. Την άλλην ημέράν επήγαν

2,000 και τον επολέμησαν και τον έδιωξαν και έκα

ψαν σπήτια.

Εγώ, σαν έστειλα τους άλλους να πάνε ς' τους Μύλους,

εγώ ετράβηξα κατά την Κόρινθο και επήγα εις τό Σκη

νοχώρι, και έπήγα και ηύρα τον Κολιόπουλο, και μου

είπε τον αναχωρισμόν του Αντώνη από τον Αγιον Γε

ώργιον και εκίνησα να πάγω στον "Αγιον Γεώργιον και

πηγαινάμαινος εις το Μαλανδρίνο, ηύρα δέκα Καβαλαραίους

Τούρκους, και βλέποντάς μας εκλείσθηκαν εις ένα σπήτι,

δεν ήθέλησαν να παραδοθούν, τους εκάψαμεν. Ένας στρα

τιώτης έπιασε το τουφέκι ενός Τούρκου από την θύραν,

του το πήρε. Τραβάω και πάγω εις τον Αγιο Γεώργιον,

το χωριό ήτον γεμάτο από λάδι κτλ. Το έπιασα,

αγνάντευσα και είδα, ότι από την Κόρινθο εκίνησαν τα

Τούρκικα στρατεύματα διά το Αργος και Ανάπλι όταν

εκατέβηκαν οι Τούρκοι, επήγαν και επολιόρκησαν το πα

λιόκαστρο του Αργους, και οι Τούρκοι ήτον δύο Πασάδες.
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οι Πασάδες έλεγαν των στρατιωτών, ότι εδώ είναι το

βιός του Κόσμου, το Ανάπλι το έχομε, τάλλα τα πέρ

νομε όλα το πολιόρκησαν. "Ητον συναγμένα στρατεύματα

εις τους Μύλους έως 5,000. Ο Κολιόπουλος ήτον κ λ ε ι -

σ τ ό ς εις το παλιόκαστρο με Φαναρίτας και Καρυτινούς,

με τον Δημητράκη τον Δελιγιάννη. Μου γράφουν ένα

γράμμα ότι να φθάσω, διατί έκλεισαν το κάστρο και δε

έχουν προβεζιό την άλλην ημέρα έκαμαν αρχηγό του

στρατεύματος τον Αντωνάκη Μαυρομιχάλη, του στρατεύ

ματος που είναι :' τους Μύλους Σαν τον έκαμαν Αρχη

γόν, ήθέλησαν να κάμουν ένα πόλεμο με τους Τούρκους,

και τον Κολιόπουλον δεν τον ετεμπίχιασαν που ήτον εις

το πλευρό τους, και ο πόλεμος επιάσθη ςην άκρην 'τα

αμπέλια, και εβγήκαν Τούρκοι 10,000 Καβαλαραίοι και

ετζάκισαν τους Έλληνας, και εχάθηκαν 150 Έλληνες.

Σαν έχασαν την μπατάλια, μου στέλνουν ένα γράμμα

και μου λένε αν τρώγω ψωμι να το αφήσω, να τους βοη

θήσω - "Ημουν εις τον "Αγιον Γεώργιον-διατί η πατρίς

εχάθη. Δεν έλειψα ευθύς να κινήσω με 100 στρατιώτας

και τον Αντώνη Κολοκοτρώνη τον αφήνω στα Δερβενάκια

με καμιά χιλιάδα. Πηγαινάμενος εις τους Μύλους τους

Αργίτικους ηύρα όλους τους στρατιώτας λυπημένους

από τον πόλεμον της άλλης ημέρας που εχάθηκαν στρατι

ώτας δεν έλειψα να τους ομιλήσω και να τους ενθαρ

ρύνω, ότι αν οι Τούρκοι εσκότωσαν 150, ημείς χιλιάδες,

και να εκδικηθούμε, και άλλα πολλά τους είπα και εμ

ψυχώθηκαν τους εμάλωσα πολύ με την αταξία του πο

λέμου ότι δεν ώμίλησαν και του Κολιόπουλου, "ο Μαυ

ρομιχάλης, ο Κρεβατάς ήτον εις τους Μύλους τους αφεν

τικούς (Μύλοι Αργίτικοι, μύλοι Αφεντικοί διαφορά) Την
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άλλην ημέρα επλάκωσαν 1200 Αρκαδιανοί, οι Τούρκοι

έρριχναν βόμβας από το Αργος και έβαναν 2 κανόνια

από μία ράχη και επολιορκούσαν το παλιόκαστρο. Οι

κλεισμένοι δεν είχαν τίποτε μέσα και ήτον στενοχω

ρημένοι. Σ τ α ί ς 20 τ ο υ Ι ο υ λ ί ο υ στην ημέραν

του Αγίου Ηλία, έκ ρ α ξα τα στρατεύματα εις τους

Μύλους τους Αργίτικους και τους ώμίλησα 2 ώραις: να

πολεμήσωμε, να βγάλωμε τους κλεισμένους, οι Τούρκοι

είναι όλοι σαβούρα.

Απεφάσισα να κτυπήσωμε το βράδυ από όλαις ταίς

μεριαίς τους Τούρκους, διατί δεν ημπορούσε να πάγη

άνθρωπος να τους ιδή αλλ' ό,τι έκαναν τα σινιάλα. Τό

τενες διατάττωταίς επαρχίας να κτυπήσουν τον εχθρό

εις την θέσι καθεμιά που είχε. Τόσο και τον Κολοιό

πουλο και τους Αρκαδιανούς τους έβαλα εις το κέντρον

να κτυπήσουν τους Τούρκους όπου είχαν τα κανόνια,

και οι Αρκαδιανοί, καθώς επήγα το βράδυ και εκτύ

πησα από όλαις ταις μεριαίς, ε π ή γ α ν και εχ ά λ α σ αν

με τα πόδια τα ταμπούρια. Αναχωρούν πάλιν διά νυ

κτος, διότι οι άλλοι Έλληνες δεν εκινήθησαν. Εκείνοι

έμειναν ακόμη κλεισμένοι εις το παλιόκαστρο. Την άλλην

ημέρα έστενοχωρήθηκα διά τους μέσα, να μη βλαφθούν

έκαμα ένα στρατήγημα να πάμε όλοι ολοτρόγυρα ν' α

διάσωμε από δύο τουφέκια, να κάμωμε φανο και εκείνοι

να κάμουν τρόπον να έβγουν από το παλιόκαστρο. "Ετζι

εζυγώσαμεν κοντά, εκείνοι έβγήκαν τότε αβλαβείς από

το παλιόκαστρο και άφηκαν μέσα ένα ασκι τυρί, και

έβγήκαν όλοι εις τους Μύλους του Αργους υγιείς. Την

αυγήν μβαίνουν οι Τούρκοι στο Κάστρο και δεν εύ

ρισκαν ουδέν. Αυτοί (οι δικοί μας) είπαν ότι αναχω
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ρήσαμεν τα στρατεύματα την αυγήν βγαίνουν καμιά

δεκαριά χιλιάδες καβαλαραίοι και "βγαίνουν εις τους Μύ

λους τους Αργίτικους να ιδούν. Βλέπωντας ημείς την

Καβαλαρία, εγώ έκαμα τους 'δικούς μου κολόνα εις τους

πρόποδας του Λόφου και κατέβηκαν καμιά 20 Καβα

λαραίοι και έκαμαν ακροβολισμούς εις τους κάμπους, διότι

οι Τούρκοι έβγήκαν να ιδούν, όχι να κάμουν πόλεμο,

Εγύρισαν εις τα αμπέλια, ότι ήτoν προβαλμένα τα στα

φύλια και επηραν- Δίδαξα τα στρατεύματα εις τους

Μύλους τους Αφεντικούς να πιάσουν εκεί και να ανάψη

από καθένας 20 φωτιαίς, και το τριπολιτζότικο το έβαλα

αντίκρυ εις ταϊς ράχαις να κάμουν και αυτοί το ίδιο.

Ο Κολιόπουλος με το στράτευμά του να πιάση το Σκη

νοχώρι ανάμεσα εις ταίς δύο Δημοσιαϊς "που πάνε εις

την Τριπολιτζά. Βλέπωντας οι Τούρκοι ότι τύσαις φω

τιαίς όλο-τρόγυρα, απεφάσισαν ότι δεν ημπορούν να περάσουν

διά Τριπολιτζά είχαν έλλειψι από τροφάς, διότι ο Τζό

κ ρ η ς είχε κάψει μπροστήτερα τον κάμπον της Τριπολι

τζάς. Έκαμαν συμβούλιο να γυρίσουν πίσω στην Κόρθο, ν'

απεράσουν στην Βοστίτζα, να πάνε στην Γαστούνη διά

τροφάς, διότι δεν είχαν, Εγώ έκαμα Συνέλευσι με όλους

τους οπλαρχηγούς εις τους Μύλους τους Αργίτικους,

τους είπα οι Τούρκοι θε να γυρίσουν οπίσω κατά την

Κόρθο το βλέπουν, ότι από εδώ δεν ήμπορούν να πε

ράσουν, μόνον σταθήτε εδώ να πάγω να πιάσω το Δερ

βενάκι, διατί οι Τούρκοι θα απεράσουν. Αφίνω τον Για

τράκο τον Π. εις τα σώματα όπου ήτον εις τους, Μύ

λους, και αυτοί δεν ήθελαν, έλεγαν να κάτζω εγώ, τους

έλεγα να πάγουν αυτοί. Αναχώρησα πέρ βίας να πιά

σω το Δερβενάκι, από εκείθε ήμουν βέβαιος ότι θα
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περάσουν και όχι από την Τριπολιτζά. Ο Κολοκοτρώνης,

έλεγε ο Π ε τ ρ ό μ π ε η ς, πάγει κλέφτης εις τα βουνά,

και ανεχώρησα και επήγα εις τον Αγιο Γεώργιο σταίς

26 του Ιουλίου, ημέραν της αγίας Παρασκευής είχε

την αυγήν όμιλήσει η βάρδια του Αντώνη με 300 νο

μ ά τ ο υ ς: οι Τούρκοι έβγήκαν και έρχονται εις δύο

κολόνες. Της ευθύς ορδινάρησα εγώ εις τον άγιο Γεώρ

γιο να μαζώξουν όλαις ταϊς ζωοτροφίας εις 4 σπήτια

οι Τζαουσάδες, όπου εάν ιδούν και έρχονται εις δύο

κολόνες, να σάς κάμω σενιάλι να κάψετε ταίς τροφαίς

και να μην τα λάβουν οι Τούρκοι εγώ επήρα το λοι

πό στράτευμα και έπιασα το Δερβενάκι. Ο Νικήτας

και ο Παπά-Φλέσσας και ο Υψηλάντης με 500 στρα

τιώτας τους είχα βάλει και είχαν πιάσει το Κινάρι,

χωριό δυνατό εις τον δρόμον των Κορινθίων. Οι Τούρ

κοι, ή μπροστέλα έφθασε εις τον Αντώνη και καθώς

είδε τους Έλληνας εμπρός, ώμίλησαν οι Τούρκοι να τους

αφήσουν τον δρόμο, διατί θα απεράσουν οπίσω εις την

"Ρούμελη στην Πατρίδα μας εγώ έστειλα πεζό να πάγη

εις το Σκηνοχώρι που ήταν ο Κολοιόπουλος, να έλθη να μάς

δώση βοήθεια από εκεί ήτoν ώραις 6, από το Δερβενάκι

έως το Κινάρι ώραις 2, όπου ήτον ο Νικηταράς, ήταν

και από τον άγ.-Γεώργη, ο Παπά-Νίκας από την Κό

ρινθο με τα κορινθιακά στρατεύματα εις ένα χωριό στη

Μάγκα. Έστειλα και εις εκείνους να έλθουν μεντάτι.

Εγώ πηγαινάμενος εις το Δερβενάκι έκλεξα 800 τρα

τιώτας εις το Γελέκι, και τους έκαμα 4 κολόνας,

και τους εκατέβασα κάτω από εκείνο το πόστο οπού

εκρατούσα εις την ράχη, και ο Αντώνης εκρατούσε το

κεφάλι, ήτον ομπροστά και οι Τούρκοι έβγαίνανε από
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το Κάστρο και οι εμπροστινοί έκαρτερούσαν να συνα

χθούν όλοι. "Οσο να συναχθούν οι Τούρκοι, έβαλα ταίς

σημαίας και τα ζώα και καπότας, τα έβαλα όλα

εις μία ράχη, διά να νομίσουν, ότι εκεί είναι οι πολλοί

στρατιώταις και να κάμουν κάτω, να μην έλθουν επά

νωμας και μάς χαλάσουν. Εγώ έστεκόμουν με 10 αν

θρώπους στην κορφή οι ψυχογοι με τα μουλάρια αρά

δα. Του δε Νικήτα ο πεζός του είπε, ότι έβγήκαν

οι Τούρκοι, και όχι ότι έρχονται ν' απεράσουν εις το

Δερβενάκι. Οι Κορίνθιοι έσκόρπισαν. Ο Κολ. 6 ώ

ραις αλάργα ενύκτωσε έως να πάγη εκεί ο πεζός.

Σταϊς 3 η ώρα συνάχθηκαν όλοι οι Τούρκοι, και οι

Πασάδες ήτον στην πίσω μεριά, οι δε 6 χιλιάδες,

που ήταν εις τους Μύλους, δεν είχαν βάρδια διά να

ιδούν ότι άδειασε το Αργος να έλθουν από κοντά.

Οι 4 κολόνες τους είχα τεμπίχι να μη κάμουν αρχή

του πολέμου, παρά αφού ακούσουν τα 10 τουφέκια,

και έτζι έστέκονταν. Οι Τούρκοι σαν έσυνάχθηκαν

όλοι, διέταξε ο Πασάς να κινήση ή μπροστέλα, και

έτζι οι Τούρκοι εξεκαβάλικαν δια τον τόπο, και εκίνη

σαν με τα πόδια και ο Αντώνης ήτον ταμπουρωμένος,

Ο Αντώνης εκτύπησε αφού έφθασαν 100 βήματα οι

Τούρκοι, και εκράτησαν καμιά δεκαριά Τούρκους εκεί,

νοι έδοσαν ταις πλάτας και έκαμαν κατά τον άγιον

Σώστη, και εκεί είναι ρεύματα, και έπήρε το ασκέρι

το Τούρκικο ταίς ράχαις. Ο Αντωνάκος δεν έπεσε κον

τα εις εδαύτους, πέρνει ένα μπαϊράκι με 30 νομάτους

και πέφτει εις τον άγιον Σώστη εμπρός, οι Τούρκοι ε

γένικαν τρεις κολόνες, μία οπίσω, οι Πασάδες, μία στην

μέση, η άλλη κατά τον Αντωνάκη, έως 10,000 εκί
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νησαν κατά τον Αντωνάκη, οι 30 εσκότωσαν πολλούς,

δύο μόνον εσκοτώθηκαν, ανέψια μου.

οι Τούρκοι όσοι έμειναν επέρασαν κατά την κορ

τέσσα και εκεί έκαμαν στάσι. Ακούοντας ο Νικήτας,

ο Υψηλάντης, ο Φλέσσας έφθασαν εις τον άγιον Σώστη

και έπιασαν τον δυνατώτερον τόπον εις τον "Αγιον-Σώστην.

Το μεσιρνό στράτευμα όπου εσκότωναν οι Ελληνες

έδωσε να περάση και εκείνο, και έπεσεν εις τον Νικήτα,

εκεί εσκότωσαν έως 1,000 επέρασε και αυτήνη ή κολόνα

κατά την Κουρτέσσα και έσμιξε με τους αλλουνούς οι

δε Πασσάδες που έμειναν οπίσω, ενύκτωσε και δεν ήμπό

ραγαν ν'απεράσουν. Ωμίλησαν τους Έλληνας και τους

είπαν : ποιός Καπετάνιος ομπροστά , αποκρίθηκε ένας

παπάς από το Χρυσοβίτζι , ο Κολοκοτρώνης είναι απο

κρίθηκαν οι Πασάδες: να κάμωμε μπέσα να απεράσωμε

και του δίνομε ό,τι ζητήσει κοί τότενες έστειλε ο

Παπά-Δημήτρης έναν άνθρωπον να μου ομιλήση λαμ,

βάνοντας την είδησι, και εκίνησα να υπάγω είχα τον

νούν μου να τους χασομερήσω ώστε να έλθη το πρωί,

να τους χάσωμε μέσα εις το στράτευμα είχαμε και

μερικούς καβαλαρέους, ο Φωτάκος και ο Σπηλιοτόπουλος

και ο Βούλγαρης ο Κότζος, και ο Κωστ. Αναστασόπου

λος, και άλλο ένα ανιψίδιμου. Εκείνοι εκίνησαν οι Πασά

δες βλέπωντας καβαλαρέους δικούς μας, ενόμισαν ότι έχο

μεν καβαλαρία πολλή, γυρίζουν πάνε την Τύρινθον, αφίνουν

ό,τι είχαν, ενύκτωσε, το μπουχό τους έβλέπαμε. Εξημέρω

σε και ο Κολοιόπουλος με 2,000 με τον Δημ. Δελιγιάννην

και με τους Φαναρίταις.-Οι εδικοίμας έπεσαν στα λάφυρα

και εις τους λόγκους. Οι Τούρκοι όπου ήτον εις την Κουρ

" Μ.

τέσσα εδοκίμασαν να μάθουν τι έγειναν οι Πασάδες, και εκί
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νησαν 1,000 να έλθουν εις τον άγιον Σώστη τους
ν " " Μ Αν W Υ / ν

εκαρτέρεσαν οι δικοί μας, τους έρριξαν μία μπαταρια
' ν 2' ΑΝ , * Ν - -ν -

τουφέκια, τους πισοδρόμησαν. Οι Πασάδες επηγαν, ε

στάθηκαν εις την Τύρινθο, εις την Γλυκιά, και ο Νι

κήτας ετραβίχθηκε με τον Παππά Φλέσσα στο Αγιονόρι,
- τ 9 ν "

πρώτα ήταν εις τον άγιον Σώστη.-Το Δερβενάκι είναι

πλευρά από του Αγαμέμνονος το μνήμα-εκείνη τη

ημέρα εξημέρωσε και ο Κολοιόπουλος και εγενήκαμε

ημεις 4,000 εις το Δερβενάκι. Ο Γιατράκος με

τον Τζώκρη ήλθαν εις το Δερβενάκι, τους λέγω που

είναι τάλλα στρατεύματα; - είναι εις το Κουτζοπόδι

και έως εις του Χαρβάτη τους είπα οι Πασάδε
ι

οπού είναι εις την Τύρινθο ταχυά θα εκστρατεύσουν διά

την Κόρινθο, μόνον εσείς να πάρετε τα στρατεύματά

σας και να πάτε εις ένα χωριό εις τον δρόμον που

πηγαίνει από το Αγιονόρι εις την Κόρινθο, και να στα

θήτε εκεί να βάλετε Καραούλι να μην περάσουν οι Τούρ

κοι από το Αγιονόρι αν έλθουν κατ' εμάς, να έλθη

τε από πίσω, και ημείς τους καρτερούμεν εμπρός -

εσείς έρχεσθε από πίσω , σαν προσπεράσουνε κατά

'μάς - διά να πιάσωμε τους Πασάδες ζωντανούς αν

κάμουν κατά σάς, να μάς κάμετε σενιάλο να έλθωμε
Α ν.2 -ν 9 χ ν

κατά σάς βοήθειά σας. Αυτοί εκίνησαν και επήγαν

εις το στράτευμα, και το στράτευμα έφυγε και έπήγε
η 4. " ν « " -

εις τους Μύλους τους αφεντικούς (ο Γιατράκος ως φαί

νεται τους παρεκίνησε να φύγουνε ). "Ο Γιατράκ ς, σαν

ανεχώρησε το στράτευμα, δεν μου το εμήνυσεν, όμως έ
ν - * - «ν Α' - " - " ν

γώ ήλπιζα όπως θα πάγη εκεί όπου τον διώριζα και
ι

έμεινα αναπαυμένος, και είχα βάρδιας να ιδώ το Σε

8
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νιάλο που θα μου κάμουν. Οι Τούρκοι εκίνησαν και

ετράβιξαν ίσια του Αγιονοριού την στράτα οι Πα

σάδες.Επήγαν επάνω στην προστοφυλακήν του Νικήτα αρ.

χινόντας ή μπροστοφυλακή τον πόλεμο, έβγαινε ο Νικήτας

να τους πάγη μεντάτη, και δεν ήμπόρεσαν να βαστά

ξουν, αλλά εγύρισε όλο το στράτευμα και έπιασε το

χωριό. Οι Τούρκοι επήγαν στην άκρη στο χωριό πολε

μώντας τους. Οι Τούρκοι δεν είχαν σκοπόν να πολεμή

σουν τον Νικήτα, αλλά είχαν σκοπό κατά την Κλένια

να απεράσουν, και καθώς εκίνησαν οι Τούρκοι να πάνε

κάτω, εκίνησε ο Νικήτας και οι ντοπικοί και αι γυναίκες

ακόμα τότε μάς έδωσαν ειδησι εις τα Δερβενάκια

(2 ώραις μακράν από το Αγιονόρι τα Δερβενάκια)

"Εστειλα τον Δημήτρη Κολοιόπουλον να πιάση την Κλένια,

όταν άκουσα τον πόλεμο, με 2,000. Ο Νικήτας τους έπεσε

από κοντά και, ώς την Κλένια που τους επήγε, 500

εσκότωσε και ένα Πασά. Απαράτησαν τα καμήλιά τους,

τα φορτώματά τους. Ο Κολοιόπουλος δεν έφθασε να

πιάση την Κλένια. Το ασκέρι που ήταν στους Μύλους

βλέπωντας τους Τούρκους που έφυγαν, εκίνησαν από

κοντά, πλήν δεν έκαμαν πόλεμο -Γιατράκος. Οι Τούρ

κoι επήγαν εις την Κόρινθο όσοι έμειναν μανθάνωντας έ

γώ ότι οι Τούρκοι απέρασαν, και επήγαν εις την Κόρινθο

και οι Πασάδες, επείκασα ότι θ' απεράσουν από τα

μαύρα λιθάρια διά Βοστίτζα και Πάτρα δια ζαερέ

δες ευθύς διέταξα όλα τα στρατεύματα να με ακολου

θήσουν και έπιασα

έως 7,000.

Το βράδυ όπου ενύκτωσε ετεμπίχιασα τους στρατιώτας

να κάμουν από 10 ή 15 φωτιαίς, που είμεθα αντίκρυ

τα Βασιλικά το στράτευμά μας



της Κορίνθου, και εφωτολόγησαν τα βουνά, και οι Τούρ

κοι ενόμισαν ότι είμεθα τόσαις χιλιάδες στρατεύματα.

Την αυγήν οι Τούρκοι κινάν 15,000 να δοκιμάσουν το

πέρασμά τους επολεμήσαμεν, και δεν ήμπόρεσαν να

"περάσουν, εσκοτώθηκαν ολίγοι, το βράδυ έγύρισαν πίσω

εις την Κόρινθο, οπόταν έβγαιναν εκεί, τους καρτε

ρούσαν οι "Ελληνες και τους έπολεμούσαν με ακροβολι

σμούς. Μία ημέρα κινάν 2,000 όλοι διά ν' απεράσουν

με πόλεμο και τους αντιστάθηκαν οι Έλληνες π ε ι σ μ α

τ ω δώς και η Καβαλαρία κάνει γιουρούσι κ' ετζάκισε

ένα ταμπούρι από τους Έλληνας, τους πλάκωσε κάτω

σαίς ρίζαις, εσκοτώθηκαν 30, μεταξύ αυτών ο

Αναγνώστης Πετιμεζάς και το παιδί του που

ήτον κουμάντο, και ένας Παπάς σημαντικός από το

Μιστρά. Εκατέβηκαν τ' άλλα ταμπούρια κ' εβοήθησαν

τους φευγάτους. Οι Τούρκοι εγύρισαν άπρακτοι κ' εκεί

νην την ημέρα ο Δράμαλης εδιάλεξε 400 Τούρκους,

και τους άφησε με το ζαερέ τους 6 μήνες μ' ένα κου

μάντο εις το Παλαμήδι, και ούτε έμβαινε ούτε έβγαινε

κανένας από τους άλλους Τούρκους ε π ή ρ α ν την από

φασιν ότι δεν ή μ π ο ρ ο ύ ν να τους έλθη μεντάτι, - ε

πρόσμεναν την αρμάδα -έβγαιναν μόνον κ' έκαναν ακρο

βολισμούς. -Μπροστήτερα οι Κορίνθιοι με είχαν ειπει να

τους στείλω ένα κουμάντο, και στρατολόγαε τους Κορινθίους

και εβασάνιζε τους Τούρκους. Μου ήλθε μία διαταγή

από την Γερουσία να υπάγω εις την Τριπολιτζά και

εις το μέρος το Βασιλικόν άφησα τον Γενναίο και Απ. Κο

λοκοτρώνη (είχα και όρδι στην Κλένια . . . . .

Από την Κόρινθο επήγα εις την Τριπολιτζά διά να

8"



= 116 = ------

υποστηρίξω την Γερουσία, οι Αρχοντες έφθόνησαν διά

τα κατορθώματα όπου έκαμα εις τον Δράμαλη, έφθό

νησαν και την Γερουσία οπου με υποστήρηξε. "Οταν ε

τζάκισα τον Δράμαλη εις τα Δερβενάκια, το στρά

τευμα με υπόγραψε Αρχιστράτηγο και έλαβα και το

Δίπλωμα από την Γερουσία. Το Βουλευτικό και το Εκ

τελεστικό δεν είχε καμμίαν δύναμιν, ούτε ενέργησε τί

πoτες εις αυτήν την περίστασιν (ο Κανακάρης έλεγε.

τα αρχεία ας γλυτώσωμε και το έθνος ας πάγη - πα

ραξενία!). - -

Οι Αρχοντες ενέργησαν διά να γίνη Συνέλευσις με

σκοπόν να γκρεμίσουν την Γερουσία, (η οποία είχε

κάμει τας μεγαλητέρας εκδουλεύσεις) και την εδικήν μου

Αρχισρατηγίαν, και έτζι εκήρυξαν την Συνέλευσιν. Εγώ

ευρισκόμενος εις την Τριπολιτζά, έμαθα, ότι επέρασαν

200 φορτώματα από τα Δερβενάκια και επήγαν εις

το Ναύπλιον ήμουνα άρρωστος και έστενοχωρούμουν

έπειτα από 5, 6 ημέρας εκίνησαν μια δεκαριά χιλά

δες με 400 φορτώματα και έπιασαν την θέσιν του α

γίου Σώστη, και τα έστειλαν εις το Ναύπλιο και επρόσ

μεναν να επιστρέψουν οπίσω. Εις τα Δερβενάκια εί

χα άφημένον τον Νικήτα, Πάνο, τον Κεφάλα, τον Γεν

ναίον, τον Μήτρον Αναστασόπουλον, τους Φαναρίτας.

Τότε σαν ήκουσα 2 φοραίς να βάζουν ζωοτροφίας,

εκίνησα και επήγα εις τους Μύλους τους . Αφεντικούς,

και έγραψα ένα γράμμα των Πασάδων και των Μπέϊ

δων εις το Ανάπλι, ότι, αν θελήσουν ν' αδειάσουν τ'

Ανάπλι, και τους βαρκάρω, να πάγουν όπου θέλουν

τώρα όπου έχουν ζαερε, είτε μή και σταθούν εις το

πείσμα ακόμη, θέλει πάρουν τα παιδιάτους και ταϊς
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φαμηλιαϊς τους εις τον λαιμό τους, διατί πλέον εγώ

τραττάτα δεν κάμνω, και μην καρτερείτε πλέον ζαε

ρέδες από την Κόρινθον, διατί πηγαίνω ατός μου εις

τα Δερβενάκια και δεν θα αφήσω να σάς περάσουν

ζωοτροφίας, και αν δεν ακούσετε, ας έχετε το κρίμα

εις τον λαιμόν σας. Από τους Μύλους επήγα εις τα

Δερβενάκια , είχα ορδί και εις την Κλένια και ορδί

είχα εις το Στεφάνι μία ώρα αλάργα από τον Αγιον

Σώστη εις το Στεφάνι, ήτον ο Χατζή Χρήστος και εις

την Κλένια ο Ζαφυρόπουλος, και εις τον Αγιον Γεώρ

γιο ο αδελφός του Γιατράκου με 300 Μιστριώταις και

ο Νικήτας με τους Κρανιδιώτας εις τον "Αγιον Σώστη,-

εις τους Τριπολιτζώταις Αλέξης Κολιός Αρχηγός. Εις

τον άγιο Σώστη είχα φέρει μαστόρους και έφτιανα

έναν πύργο και ταμπούρια διά νά μή ματαπεράσουν

ζαερέ. Ο Γενναίος, ο Πάνος με τά Καρυτινά στρατεύ

ματα αποπάνω από το Δερβενάκι, και εγώ ήμουνα

εις ταις πλάταις των. Οταν έμβηκαν οι Τούρκοι εις

το Ανάπλι και τους έφεραν ζαερε και επέστρεψαν, ε

πήραν μαζύ τους και Αναπλιώτας και τους επήγαν εις

την Κόρινθο με σκοπό να τους στείλουν πίσω με ζαε

ρέδες. Οι εντόπιοι Τούρκοι ήξευραν τον τόπο, και εκί

νησαν 10,000 διά να περάσουν από τον άγιον Σώ

στη, και στέλνουν 500 διά να πάνε από πάνω από

τον Νικήτα και τα φορτώματα ήρχοντο απάνω εις τον

άγιο Σώστη και άρχισε ο πόλεμος, και εκείνοι οπου

ήτον από ταϊς πλάταις τους έπεσαν από πίσω, και

έτζι τα στρατεύματα ετζάκισαν τα εδικάμας και ε

σκοτώθη ο Παπά Αρσένιος. Ο Νικήτας εκλείσθη μέσα

εις τον Πύργο. Ο Χατζή Χρήστος προφθάνει βοή
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θεια και τους βαρεί από ταις πλάταις, τότε ετζά

κισαν οι Τούρκοι, ο Νικήτας βγαίνει από τον Πύργο,

(ο Πύργος τους εγλύτωσε), επλάκωσαν και τα εδικάμας

στρατεύματα, και έτζι τους επήγαν κυνηγώντας έως

δύο ώρας εσκοτώθηκαν μια σαρανταριά και εμποδίσθηκαν

να πάγουν ζωοτροφίας, και από τότε δεν εμπόρεσαν

πλέον να υπάγουν οι Τούρκοι βοήθεια εις το Ναύπλιον,

διότι είχαμε όλα τα πόστα πιασμένα, και ο Γιαννάκης

και Αποστόλης Κολοκοτρώνης όπου ήσαν εις τα Βα

σιλικά επήγαιναν και τους έπερναν εις ένα μήνα διά

στημα περισσότερο από 3,000 άλογα. Οι Τούρκοι του

Ναυπλίου έστενοχωρήθηκανήλθεν ο Φθινόπωρος εις τας 26

Νοεμβρίου επέθανε ο Δράμαλης έμειναν οι άλλοι πασά

δες και όλο αδυνάτιζαν. Ο θάνατος και ο σκοτομός

τους επερικύκλωσε, και έμειναν πολλά ολίγοι Τούρκοι.

Απέθαναν από την πείνα όλον τον Δεκέμβριον έως

τας 27.

Εις το Ναύπλιον είχα αφήκει τον Νικόλα, ανεψιόν

μου άρχηγόν εις την πολιορκίαν του κάστρου μια ημέρα ευ

γήκαν οι Τούρκοι, επολέμησαν και έσκοτώθη ο Νικόλας και

έμεινε ο Στάϊκος αρηχός π ρ ί ν μερικόν καιρό, ήλθε και η

άρμάδα ηΤούρκικη, ήλθε έως το "Αστρο τα εδικάμας την ε

φοβέρισαν με τα μπουρλότα και την έβγαλαν έξω από ταίς

Σπέτζαις κυνηγώντας. Εις τας 27 του Δεκεμβρίου έβγήκαν

οι Τούρκοι και έμίλησαν του Στάϊκου,να στείλη στον Κολο

κοτρώνη να κάμουν τραττάτα, και ο Στάϊκος μου έστειλε αυ

την την είδησιν με τον αδελφόν του. Τους έγραψα εγώ ένα

γράμμα, ότι σείς ζητείτε τραττάτο,και η θέλησίς μου είναι:

να παραδώσετε όλα τα Φρούρια και να αφήσετε και το

βίος σας και να σάς μπαρκάρω εις τα Ελληνικά κα
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ράβια και να σας στείλω όπου θέλετε, αφού μάς δώ

κετε τα ενέχυρα όταν σάς έγραφα από τους Μύλους,

σάς έλεγα, ότι να φύγετε και να πάρετε και το πράγ

μά σας, τώρα όμως όπου επεινάσατε και εστενοχωρη

θήκετε, να φύγετε έτζι τέτια είναι η θέλησίς μου, και

αν δεν ακούσετε και τώρα, οι Τούρκοι της Κορίνθου

έλυωσαν όλοι, και εις 10 ημέραις τα στρατεύματα θα

γυρίσουν και θα έλθουν να σάς πάρουν με ρεσάλτο και

θα σάς περάσουν όλους από το σπαθί επειδή και είχαν

αδυνατήσει οι Τούρκοι εις τ' Ανάπλι, είχα αφήκει πολλά

ολίγους εκεί με τον Στάϊκο, και έβάσταγα τα Δερβε

νάκια διά να μην έρθουν βοήθεια από την Κόρινθο το

γράμμα το επήγαν του Στάϊκου, ο Στάϊκος έκραξε τους

Τούρκους και τους έδωσε το γράμμα εις τάς 29 το

εσπέρας το γράμμα αφού το έλαβαν, έκαμαν Συνέλευσιν

εις την χώραν και έκραξαν τον Τεζτάραγα και άλλους

σημαντικούς να καταιβούν από το Παλαμήδι διά να δώ

σουν την απόκρισιν και άφηκαν 9 ανθρώπους εις Μπε

ζεϊραν τάπια και καμιά δεκαριά τζεταρτάσια. 10. . .

και 2, 3 Αρβανίταις εις την Γιουρτάπια άφηκαν τόσους

ολίγους εις το Παλαμήδι, διατί δεν είχαν φόβον από

τους "Ελληνας όπου ήτον απέξω διατί ήτον ολίγοι δύο

Αρβανίταις κρεμούνται από την Τάπια και πάνε εις

το Στάϊκο και του λένε, ότι οι Τούρκοι εκατέβηκαν εις

την χώρα και πάμε να πάρωμε το Κάστρο και αν δεν σάς

λέμε αλήθεια βαστάτε τον ένα εδώ και σκοτώστε μας

έπειτα, αν εύγη ψεύμα. Ο Στάϊκος επήρε τους Στρατιώτας

και επήδησε μέσα. Οι Τούρκοι όπου ήσαν εις ταίς άλλαις

τάπιας, εκατέβηκαν εις την χώραν, και μερικοί όπου ήσαν

εις την Τζοτάρ . . . . εμβήκαν τα μεσάνυκτα ξημερώνοντας



= 120 =

του αγίου Ανδρέος. "Ερριξε κανόνια και εκατάλαβα ότι

επήραν το Παλαμήδι, εκαβάλλικα ευθύς, επήγαινα στον

δρόμο, απάντησα τον πεζοδρόμο όπου έστελνε ο Στάϊκος

διά να με δώση την είδησι. Εις το όρδι είχα αφήκει

τον Πάνο, τον Γεναίο κ τ λ. Τον πεζοδρόμο τον έ

στειλα εις το στράτευμα διά νά δώση την είδησιν και

των άλλων, όσο να πάγω εις το Παλαμήδι, ο Στάϊκος

είχε το παστρέψει από τους Τούρκους ανέβηκα εις το

Παλαμήδι ρίχνωντας οι εδικοί μας 50 κανόνια' άμα ε

πήγα, επρόσταξα και εγύρισαν τα κανόνια κατά την χώρα

και τον Ίτζ-Καλέ έστειλα εις την χώραν και είπαν των

Τουρκών Αρχηγών να έλθουν να ομιλήσωμε ήλθαν εις το

Παλαμήδι οι Μπέίδες και ένας Αρβανίτης Αρχηγός των

Αρβανιτών, τους είπα τι κάμνετε τώρα ; να μου πα

ραδώσετε όλα τα κάστρα και τα άρματά σας, και να σάς

γλυτώσω την ζωήν και τα παιδιά σας, να πάρετε 2 μόνον

άλλαξαίς και να σας βαρκάρω εις καράβια Ελληνικά, και

να πάτε όπου θέλετε, όταν μου δώσετε τα κλειδιά όλων

των Κάστρων και βάλω ανθρώπους μου, τότε σάς δίδω

στρατιώτας και σάς συντροφεύουν και σάς βαρκάρουν από

τα πέντε Αδέλφια,

Ο Αρβανίτης λέγει : τα άρματά μας δεν τα δίδομε

και θα πολεμήσωμε, θα κάψωμε την χώρα, και να μην

αφήσωμε πέτρα εις την άλλην πέτρα. Του απεκρίθηκα

Βρε Αρβανίτη τίνος τα λες αυτά, ας πολεμήσωμε και

μια φορά Καβάλα και τότε βλέπετε ! την χώρα αν την

κάψετε, οι προγόνοι μας την έφκιασαν, και πάλι την

φκιάνουμε, εσείς όμως θα σάς περάσωμε όλους από το

σπαθί οι Μπέιδες με είπαν μην τον ακούς αυτόν, διότι εί

ναι εργένης, ας ερωτήση και ήμάς όπου είμεθα φαμε
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λίταις εμείς πάμε κάτω, κάμνομε το τραττάτο, το

υπογράφομε και σάς το στέλνομε με τα κλειδιά, και

να μάς δώκης το ίδιο από το μέρος σας και τον όρ

κον σου έτζι εκατέβηκαν κάτω, έκαμαν Συνέλευσι, υπό

γραψαν την Συνθήκη, και την έστειλαν με τα κλειδιά,

Ο Αλλή-Πασάς και άλλος ένας Πασάς δεν υπόγραψαν

διατι εφοβούντο από τον Σουλτάνο, και εκείνους με 45

ψυχάς τους εβάσταξα αιχμαλώτους του πολέμου. Μετά

του αγίου Ανδρέος 3, 4, ημέραις έστειλα στρατεύματα, έ

πιασα τον Ιτζ-καλε,τα πέντε Αδέλφια, τ ούγ ι αλου της
Α- ν 2" 2. θρ μ' 2 » /

ξηράς, την τάπια, και έστειλα αν ρωπους κ εμάζωναν

τα πράγματα τα Τούρκικα εις τα τζαμιά, έγραψα να

έρθουν από την "Υδρα και Σπέτζαις και έστειλαν κα

ράβια. Το Κάστρο το είχαν κλεισμένο διά να μη

γενούν καταχρήσεις. Εις τα φρούρια έστειλα από όλα

τα σώματα τους εμβαρκάρισα τους Τούρκους διά την

Σμύρνην και έστειλε και η Γερουσία διά να παρευρεθούν

εις την πτώσιν και εις τα λάφυρα. Τα Καράβια τα

έκαμα παζάρι 110,000 γρόσια όσο πράγμα έμεινε το

έβαλαν εις τα τζαμιά, το λοιπόν το άρπαξαν οι "Ελ

ληνες χρήματα μετρητά δεν ευρέθησαν, διότι τα είχαν

εξοδεμένα διά ζωοτροφίας εις την πολιορκίαν ασημικά

και σκουτικά ήσαν πολλά τους έδοσα ασημικά και σκου

τικά διά τον ναύλον τους των καραβιών εις τρείς ή

μέραις έκατέβηκα από το Παλαμήδι εις του Αγά-Πασά

τα σπήτια τα λάφυρα τα έβαλαν εις δημοπρασία, και

Λ. 2. w ν φ ν 9 "

κάθε επαρχία και τα νησιά επήραν το ανάλογόν
3" γ' • Α' » 9 * w ν Αν -

τους. Έτζι εγλύτωσα και απ' αυτήν την έγνοιαν του
y Αν

Αναπλιού.

Τον ίδιον καιρό οι μεινεμένοι Τούρκοι έως 3,000

\
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εις την Κόρινθον έμαθαν την πτώσιν του Αναπλιού και

εκίνησαν να υπάγουν εις την Πάτρα και άφηκαν εις

το Κάστρο της Κορίνθου 400. Οι Καλαβρυτινοί ετρώ

γοντο μεταξύ των. Ο Ζαίμης, Σωτήρ Χαραλάμπης

και Πετιμεζαίοι, αυτοί ετοιμάζοντο να κτυπηθούν , έ

μαθαν τους Τούρκους , αφίνουν ταϊς διχόνοιας Τ(ωV

και κτυπούν τους Τούρκους, τους χαλούν και τους επο

λιόρκισαν εις την Ακράτα. Το Στράτευμα όπου είχα α

φήσει εις το Δερβενάκι τον Πάνο, Γενναίο, έμαθαν ότι

έφυγαν οι Τούρκοι από την Κόρινθον, και ήλθαν και

εκείνοι εις το Ανάπλι, Μανθάνοντες εμείς, ότι τους Τούρ

κους τους επολιόρκησαν εις την Ακράτα, ετοίμασα τον

Νικήτα, τον Γενναίο, τον Πάνο, διά να τους στείλω

εις βοήθειαν. Εκείνοι (οι "Αρχοντες) μάς γράφουν να

τους στείλωμεν πολεμοφόδια, και να μη στείλω στρά

τευμα, - και η υπόθεσις των ήτον διά τα λάφυρα. Εις την

Ακράτα τους ε π ο λ ι όρ κ η σ α ν 2 μήνας. Οι Τούρ

κοι στενοχωρημένοι έκαμνον συμφωνίας χωρίς να ταίς εκ

τελούν. Τα Καράβια τα Τούρκικα έφθασαν με μεντάτι,

τους επήραν και τους επήγαν εις την Πάτραν, ώστε από

32,000 του Δράμαλη με 7 Πασάδες εγλύτωσαν 4,000

όπου έμειναν εις την Αθήνα και Εύβοια και 2.000 ο

που εγλύτωσαν εις την Ακράτα. Ερωτούσα τον Αλή

Πασά και άλλους σημαντικούς Τούρκους, και μου είπαν

28,000 εμβήκαν εις την Πελοπόννησον 20,000 άλογα

της Σέλας και 30,000 άλογο - μουλάρια φορτηγά και

500 Καμήλια. "Ολα αυτά έμειναν εις την Πελοπόννη

σον, θησαυρούς και άρματα ώραία τά επήραν οι Έλληνες,

Αυτό το Στράτευμα ήτον όλο πλούσιο, διότι τα είχαν πάρει

από τον θησαυρό του Αλλή-Πασά οπούτον επολιορκούσε.
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Α ν ά π λι. Οι Τούρκοι του Αργους εκλείσθηκαν εις

το Ανάπλι. Οι Αργείτες μαζύ με τον Τζώκρη, και ο

Κακάννης, ο Νέζος, ο Στάϊκος και οι Κρανιδιώταις επί κε

φαλής Αρσένης, Αναγ. Λέκας και λοιποί, και από το

Καστρί ο Γιάννη Μίτζος και ο Σταμάτης επολιόρκησαν

τ' Ανάπλι επολιορκείτο ακόμη έως όπου έπεσεν η

Τριπολιτζά. Μάς ωφέλησε το Αργος πολύ από το μο

λύβι, από τα τζαμιά. - Η Κόρινθος επολιορκείτο από

τους Καλαβρυτινούς Αναγ. Πετιμεζάς, Γ. Χελιώτης

και Νικολάκης Σολιώτης. Τα 1822 εις τον Ιαννουά

ριον μήνα επήγε ο Αναγνωσταράς και επολιόρκησε

την Μεθώνη την Κορώνη με Λιονταρίταις, με Σπαρ

τιάταις , με Ανδρουσάνους, με Καρυτινούς οι Κα

ρυτινοί πάντοτες "ξεχείμαζαν εκεί και ήτον καμμιά δια

κοσαριά. Ητον λαδιά. Τον ίδιο καιρό επρόσταξε η

Κυβέρνησις τον Νικηταρά και επήγε εις την Ανατο

λικήν Ελλάς και εις τον Οδυσσέα και με τον Π. Ζαφυ

ρόπουλον με τους Αγιοπετρίταις -πόλεμος του Νικη

ταρά με τον Ζαφυρόπουλο.

Πάντοτε επροσπαθούσα και επί Ρώσσων και επί Γάλ

λων (καθώς και επί Αγγλων) διά να αποστατήσω τον

Μωρέα, όχι διότι περιωριζόμην μόνον εις αυτόν τον τό

πον, αλλά τότε ο Κόσμος δεν είχεν είδησιν το πράγ

μα δεν ημπορούσε να γίνη γενικόν, διότι δεν ήτον προ

ετοιμασμένον τα μέσα τα έβλεπα ολίγα, άλλ' ο σκοπός

μου ήτον, μίαν φοράν να ελευθερώναμεν την Πελοπόννησον

εκάμναμεν μίαν βάσιν, ένα quartier, και έπειτα προωδεύα

μεν και εκτός της Πελοποννήσου. Έπειτα η Πελοπόννησος

ήτον ως νησί καιήτονεύκολον να υπερασπισθή αυτό το μέρος.

Η εποχή του 1821με την εποχή των 1805, 1806 και
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1807ήτον πολλά μεγάλη η διαφορά. Οταν εκατέφευγα την

πρώτην φοράν εις την Ζάκυνθον, 1806, ήλθε ένας απε

σταλμένος από την Τουρκικήν εξουσίαν να με ζητήση από

τους Ρώσσους και έδιδαν 50,000 γρόσια. Ο Ρώσσος

Διοικητής με είπε να κρυφθώ και έκαμα κρυμμένος ένα

μήνα του Τούρκου του απεκρίθησαν ότι έφυγε ο Κο

λοκοτρώνης και δεν ευρισκόμην εις την Ζάκυνθον,και έτζι

ανεχώρησεν. Μίαν φοράν με εζήτησε ο Αλή-Πασάς διά

του Μάνθου και με έκαμε μυρίας και μεγάλας υπο

σχέσεις διά να υπάγω εις τα "Ιωάννινα, αλλ' εγώ δεν

τό έδέχθηκα.-

Αι επαρχίας ετοίμαζoν τους πληρεξουσίους διά την Β'

Συνέλευσιν τους έγραφα να έλθουν να γίνη η Συνέλευσις εις

το Ναύπλιον το κόμμα των Αρχόντων δεν ήθελε να έλθη

εκεί, πρώτο,διότι ήτον Φρούριο, και δεύτερο, διότι το είχα

εγώ. Αφησα τον Κολοιόπουλο Φρούραρχο και επέρασα εις

την Τριπολιτζά, αντάμωσα την Γερουσία και τον Μαυ

ρομιχάλη, εκάμαμε συμφωνία διά να βαστάξωμε εις την

Συνέλευσι την Γερουσία και να μείνη η Αρχιστρατη

γία ώρκωθήκαμε διά να βαστάξωμεν την σ ε ι ρ ά ν.

Τέλος πάντων αποφασίσθη εις το "Αστρος να γίνη η

Συνέλευσις. Εσυνάχθηκαν μέρος. Εκεί έγραψαν εις τον

Μαυρομιχάλη τάζοντές του να τον κάμουν πρόεδρον φθά

νει να υπάγη εκεί. Ο Μαυρομιχάλης αλησμόνησε τους

όρκους μας και επήγε, τόσον και ο Παπά Φλέσας και

λοιποί εσηκώθηκα και εγώ και επήγα εις τό Αστρος,

εκεί είμεθα χωρισμένοι φανερά δύο κόμματα, το ένα ελέ

γετο των Προεστών και το άλλο του Κολοκοτρώνη. Των

προεστών ήτον οι περισσότεροι, ήτον 150 Πληρεξούσιοι

και 6,000 στρατιώτες (Απρίλ. 1823). Εγώ είχα τον
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Οδυσσέα, τον Μούρτζινο και άλλους 40 Πληρεξουσίους

με 800 αυτοί έφεραν στρατιώτας για να υποστηρί

ξουν την γνώμην τους με την δύναμιν και εγώ με την

δύναμιν εγύρευα να τους ανατρέψω την γνώμην. Εμείς

εκαθήμεθα εις τα Μελεγίτικα κονάκι και εκείνοι εις τα

Αγια-νήτικα, μία τουφεκιά μακρυά. Εκείνοι έκαμναν

συνεδρίασιν και ημείς δεν επηγαίναμε αυτοί ήθελαν και

εψήφισαν να γίνουν 50 Στρατηγοί και 150 Βουλευταί,

αυτή η πολυαρχία δεν με άρεζε εμένα διατί ο πολύς

αριθμός ήθελε μάς χάσει καθώς και μάς έχασε εψή

φισαν τόσους Στρατηγούς διατί ενόμισαν να γκρεμί

σουν με τούτο την επιρροήν την εδικήν μου" εψήφισαν

να εκποιήσουν την γην, με σκοπόν να βγάλουν ό,τι

είχαν εξοδεύσει όσα ήθελαν, και να αποζημιωθούν εις

γην και να αφήσουν τον λαόν γυμνόν και απ' αυτήν

την ελπίδα της γης. Τότε ο λαός εγύρισε με την γνώ

μην την έδική μου αυτοί σαν είδαν την κακήν ένι,

τύπωσιν όπου έκαμεν ή εκποίησις, έβιάσθηκαν να το σβύ

σουν αυτό το άρθρον αυτοί άρχησαν να κολακεύουν τους

φίλους μου και τους έπερναν έναν έναν με το μέρος

των με επροσκάλεσαν να υπάγω επήγα εις ένα πε

ριβόλι όπου έκαμναν την Συνέλευσιν και άρχισα να τους

ειπω : Σεβαστή Συνέλευσις δεν είναι καλά αυτά τα

ψηφίσματα όπου εκάματε, να ήναι τόσο πολλοί Βου

λευται και τόσο πολλοί στρατηγοί, διατί θα μάς φέρουν

τόσα έξοδα και τόσας ζημίας, διότι το έθνος μας εί

ναι πτωχό και δεν ήμπορεί να πληρώση τόσους πο

λιτικούς και πολεμικούς ανωφελείς ο Ζαίμης εσηκώθηκε

τότε και λέγει : Κολοκοτρώνη ! Κολοκοτρώνη ! εις το
γι

χέρι σου στέκεται να χαθή η Ελλάς, ή να ελευθερωθή
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αν ενωθής μαζύ μας τον ερώτησα τρεις φοραίς « εγώ

Κύρ Ανδρέα ;» με απεκρίθηκε, εσύ ! έτζι επήγα και εγώ

και υπόγραψα, λέγωντας : ας όψεσθε διά εκείνα όπου θα

ακολουθήσουν κακά εις την Πατρίδα μας διά την πο

λυαρχία.- Είχαν ψηφίσει πρόεδρον του εκτελεστικού τον

Μαυρομιχάλη, μέλη, τον Ανδρέα Ζαίμη, Σωτήρη Χαρα

λάμπη, Ανδρέα Μεταξά, και Αρχιγραμματέα τον Μαυ

ροκορδάτο είχαν ψήφισμα να μη βάλλουν άλλον εις

την δούλευσιν κανέναν από τους νεοφερμένους από την Ευρώπη

παρά μόνον τους αυτόχθονας. Ο Παπά Φλέσας, Μι

νίστρος των Εσωτερικών, Βάρβογλης Μινίστρος του Δι

καίου, Περραιβός, Αναγνωσταράς Μινίστροι του Πολέμου,

τον Αινιάν Μινίστρο της Αστυνομίας, Περούκα Μινίστρο

της Οικονομίας. Ο Αρχιγραμματεύς του εκτελεστικού

είχε και τα χρέη του εξωτερικού, τότε επροβάλαμε

τον Γ. Κουτουριώτη Πρόεδρον και το εδέχθη, Πρόεδρον

του Βουλευτικού τον Ορλάνδο, αντιπρόεδρο τον Βρυ

σθένης και ετελείωσε η Συνέλευσις, αφού υπόγραψα εγώ

και οι εδικοί μου. Επήγαμε εις την Τριπολιτζά, εκεί

έκαμαν διαταγή Βουλευτικό και Εκτελεστικό και εδιώ

ρισαν τον Πάνο Φρούραρχον του Ναυπλίου και έβγήκε

ο Κολοιόπουλος εις τρείς ημέρας έβαζoν όλους εδικούς

τους και εκατάτρεχαν τους δικούς μας. Επήρα τον Νέ

γρι έβγαίνομε εις την Σιλήμνα και κάνομε νόμους

αυτοί έμειναν μονάχοι εις την Τριπολιτζά, "ο σκοπός

μας ήτον, να στείλωμεν ανθρώπους εις τας επαρχίας να

οικονομούν τους στρατιώτας και εμείς να κινήσωμεν κατά

των Τούρκων και να μη γνωρίζωμε την Κυβέρνησι αυ

τοί είδον την αδυναμία τους, έκαμαν Συμβούλιον, έκρα

ξαν τον Κύρ Αναγνώστη Δελιγιάννη ώς Μεσίτη, διά να
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δεχθώ τάς προτάσεις των ο Υψηλάντης ήτον με ημάς

ή γνώμη τους ήτον να με βάλουν Αντιπρόεδρο του εκ

τελεστικού διά να έβγω από τα άρματα,νά με αδυνατίσουν

έστειλαν πρέσβεις, με ευρήκαν εις την Πιάνα, έπειτα από

πολλάς δυσκολίας έρχονται, επέστρεψα εις την Τριπο

λιτζά.-.

1823. Απρίλιος, στοχάζομαι, Αστρος.

Εις την Συνέλευσιν έγεινεν Πρόεδρος o Μαυρομι

χάλης του Εκτελεστικού, ο Ζαίμης στο εκτελεστικό,

ο Σωτήρ Χαραλάμπης ο Ανδρέας Μεταξάς Αρχιγραμ

ματεύς και Εξωτερικών και Εσωτερικών ο Μαυροκορ

δάτος. Εις το Βουλευτικόν Ορλάνδος και Αντιπρόεδρος

ο Βρυσθένης και 70 Βουλευτικοί. Εκάμαμεν τον

"Ορκον εις το Ασρος και εκινήσαμεν διά την Τριπολιτζάν.

Μινίστρος της Δικαιοσύνης ο Μπάρμπογλους Μινίστρος

Εσωτερικών ο Παπά Φλέσας της Αστυνομίας ο Γ. Αι

νιάν Μινίστρος του Πολέμου ο Αναγνωσταράς και ο Περ

ραιβός, ο ένας διά την "Ρούμελην και ο άλλος διά την

Πελοπόννησον. Πηγαινάμενοι εις την Τριπολιτζάν αρχή

νησαν της ραδιουργίας, ότι ήθελαν να βάλουν από

το μέρος τους εις όλα τα υπουργήματα, πολιτικά και

στρατιωτικά, από τους συγγενείς τους. Εκάμαμεν την

Συνέλευσιν διά όλην την Ελλάδα, και εκείνοι το κατα

μέρισαν εις την συγγένειαν και εις τα κόμματα. Ε

πήγα ο ίδιος μία βολά και τους είπα τι είναι αυτό

που κάνουνε οι Μινίστροι, ό,τι σάς προβάλλουν κάνετε.

Η Συνέλευσις σάς ώρκωσε να τηράτε του έθνους την υ

πόθεσι και να βάλλετε εις τα υπουργήματα από όλους

να δουλεύουν την Πατρίδα και να πορεύωνται και εκεί



= 128 =

νοι εις την δυστυχίαν, και εγώ βλέπω τους Υπουργούς

να κάνουνε κατά μέρος, και έτζι διαιρούνται και οι πο

λιτικοί, διαιρούνται και τα άρματα.

Μου απεκρίθηκαν « και αφτούνο το διορθόνομε » με

λόγο, και με έργον ήτον η γνώμη των να βάλουν από

τους εδικούς των , και εγώ να αδυνατήσω βλέποντας

εγώ το πράγμα όσον επήγαινε τόσο χειρότερα, ώ

μίλησα και κάμαμε Συνέλευσι.

Στην Συνέλευσιν έγεινε ψήφισμα ότι να μη βάλουν άλ

λους ξένους , ειμή τον Μαυροκορδάτον διά τά Εξω

τερικά. Αρχήνησαν και έβαλλαν φιλικώς, και εκείνα που

υπογράψαμεν τα αλησμόνησαν. Τότενες σαν έκαμα Συ

νέλευσι, είπαμε, τί είναι τούτο που γίνεται, πατριώτες:

"Αλλα υπογράψαμε και άλλα βλέπομεν να κάνουν.

Ημείς είπαμεν ότι πολιτικώς και στρατιωτικώς να ε

κλέγουν τους αξίους, και εκείνοι να ομιλούν όλοι συμ

φώνως, και έτζι να τους διορίζουν, και αυτοί το εναν

τίον τότε εκίνησα το μεσημέρι και επήγα εις ένα

χωριό απ' έξω από την Τριπολιτζά μία ώρα, και εί

χαμε και τον Νέγρη (το χωριό Σιλλίμνα), ο Υψη

λάντης ήτον. Οι Βουλευται πλειότεροι ήλθαν. Απο

φασίσαμεν και εκάμαμε ένα νόμο να μην ακούωμεν τάς

διαταγάς και όσοι είμεθα στρατιωτικοί να πάμε κατά

τους Τούρκους όσοι πολιτικοί να μάς προβλέπουν από

τροφάς να γλυτώσωμεν την πατρίδα μας, και εκείνοι

άς κάθωνται. Βλέποντας την πανουργίαν όπου είχαν διά

να με εξοντώσουν, εκείνοι με εδυνάμωσαν- Τότε άρχη

σαν καινούριο σχέδιο, και βάνουν μεσίτας, και τον Α

ναγνώστη τον Δελιγιάννη, που έκράταε τον μέσον όρο,
ν. -

να ιδή ποιος στέλνει τον διδάσκαλον τον Θεόδωρον και
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τον Γιάννη Ράγκον να έλθουν να μου είπουν να γυ

ρίσω οπίσω, να μη χαλάση η Κυβέρνησις, και έμβα και

συ Ατιπρόεδρος. Παρακούοντας ο Αναγνώστης ο Δε

λιγιάννης, και διά να μη γίνη εμφύλιος πόλεμος έγύ

ρισα να ιδώ τί θα γίνη και από τούτην την κυβέρνησι,

έτζι επήγα εις το Εκτελεστικό. Την πρώτην ημέρα που

επήγα εχαιρέτησα τον Μαυρομιχάλη και λοιπούς, και

μου αποκρίθηκε ο Πετρόμπεης ότι, ώς πότε θα χορεύης,

Κολοκοτρώνη, και του είπα, όσο τραγουδάτε σείς χο

ρεύω εγώ παύτε τα τραγούδια και παύω τον χορόν.

Ακολουθούσαμεν το έργον της Κυβερνήσεως, ο Αρ

χιγραμματέας μας βάνει τον Περραιβον και τον Αι

νιάν να κάμουν μίαν εταιρία διά την Αττικήν και

Εύβοιαν, ότι να έλθουν εδώ να κάμουν άλλο Γκου

βέρνο. Κάνουν ένα μήνα Συνέλευσιν μυστικώς κάνουν

δεκατέσσερα κεφάλαια, τα οποία δεν τα ενθυμούμαι, και

υπογραφθήκανε πολλοί, και οι δύο Μινίστροι, ο ένας της

Αστυνομίας, και ο Περραιβός,και άλλοι όπου έκαναν το μι.

στικοσυμβούλιο: να το υπογράψωμεν και ημείς. Τότες

το επήρε ο Μαυροκορδάτος να το διαβάση, ώς Αρ

χιγραμματέας. Αρχήνησε και εδιάβασε το πρώτον κε

φάλαιον, αργά το δεύτερο κεφάλαιο, που είχε την δύ

ναμι, το εδιάβασε όγλίγορα, διά να μη καταλάβωμε τί

πoτες του λέγω εγώ, για διάβασε αυτό το κεφάλαιο να

μάς το εξηγήσης καλά, να δούμε τί είναι. Το έκα

τάλαβα ότι εμούδιασε- το εδιάβασε τζάτρα-πάτρα-,

διάβασε και το τρίτο κεφάλαιο- το εδιάβασε, το ετε

λείωσε. Τελειόνοντας τα κεφάλαια, έγραφαν ότι όλα τα

κεφάλαια να αλλάξουν, αν ανάγκη, όχι ποτέ το δεύ

τερο, να μη εγγιχθή (είχαν και τσεκούρι μέσα) εγώ εμ

9
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βήκα σε υποψία ακαρτερώ να ομιλήσουν ο Πρόεδρος και

οι συντρόφοι μου δεν ώμίλησε κανείς. Τότε επετάχθηκα

εγώ και λέγω Κύριε Αινιάν, σύ είσαι Μινίστρος, αυτά

τα γράμματα-ξεύρω που μαζόνεστε τριάντα ημέραις . . .

διατί δεν ειδοποιούσατε την Κυβέρνησι , και τα φέ

ρετε τώρα να υπογραφτούμε δεν είσαι άξιος της Α

στυνομίας κόπιασε στο καλό -και τα γράμματα εκείνα τα

εκρατήσαμε- Το ίδιο έκαμα και του Περραιβού. Δεν

επέρασε και εκεί ή ραδιουργία τους. Μετά ημέραις κά

νουνε άλλο σχέδιο, ότι ήτανε γέννημα του Μαυροκορ

δάτου και Ζαϊμη: το Εκτελεστικό είναι εύλογο να βγή

εις τα Δερβένια, να βρή στρατεύματα και να τα βαστά

ξη -το έφτιασαν μόνοι τους πρώτα το εστόλιζαν και ύ

στερα το έβγαναν έξω ένα ένα πρόβλημα-παράστησαν

την ανάγκη του να υπάγη το Εκτελεστικό στα Δερβένια,

και εγώ τους είπα, να στοχαστώ ας μείνη διά αύ

ριον αυτή η σκέψις Ερώτησα και τον Αναγνώστη τον

Δεληγιάννη, και τον Παπά Φλέσσα, και άλλους του κόμ

ματός μου, και πρώτα δεν το εύρηκαν εύλογο γυρίζω

εγώ και τους λέγω: δεν έβγήκα με τα άρματα εις την

"Ρούμελην, δεν έβγήκα ούτε πολιτικός μόλον τούτο ας

πάμε. Έτσι αποφασίσαμε την δεύτερην ημέρα διά τον

πηγαιμόν μας. "Οσο που έστερξα τον πηγαιμόν μου, άρ

χησαν άλλο σχέδιο, ότι να πάγη ο Ανδρέας ο Ζαήμης

διενθυντής εις Βοστίτσα και Καλαύριτα και Πάτρα,

διά να πολιορκήση τους Τούρκους με άρματα, και να

πάρη και τον Ανδρέα Μεταξά, Σωτήρ Χαραλάμ

πης φοβούμενος μή πάγη εις την επαρχία του, είπε

«να υπάγω και εγώ », και εμείναμε οι τρεις, και ήτο πλή

ρες το Εκτελεστικό. Αποφάσισε να υπάγη και ο Χαρα
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λάμπης, και έπειτα να γυρίση όπου είμεθα ημείς.- Λο

γαριάζαμε να πάμε τα Δερβένια, έτζι ανεχώρησαν διά

τα Καλάβρυτα. Εκείναις ταις ώραις που ορδινιαζόμεθα η

μείς να πάμε ςα Δερβένια με τον Αρχιγραμματέα,

της Επαρχίας και Κορίνθου ήτον αγοραστής ένας Κορ

θινός καλόγηρος, με άλλους συντρόφους, και οι Νοταρά

δες τους κακοφάνηκε ότι έβαλε περισσότερο και την πήρε,

και πηγαινάμενος στην Κόρινθο να συνάξη τους προσό

δους τον εσκότωσαν και έδιωξαν και τους συντρόφους του,

ήλθε είδησις εις την Κυβέρνησι. Μου είπε ο Πρόεδρος

και οι άλλοι οι συντρόφοι μου διά να πάγω με δύναμι διά

να παιδεύσω τους φονείς και να συστήσω τους αγοραστάς

και είχαν και επτά χιλιάδας γρόσια έρανoν εις την Ε

παρχίαν, και να τα συνάξω και αυτά και εγώ τους απο

κρίθηκα « δεν πάγω μοναχός μου, διατί, αν καλό κά

μω, κακό θα ειπούνε δόμουτε και τον Μεταξά, που είναι

μέλος της Κυβερνήσεως, να ήναι αυτόπτης και εις

το καλό και εις το κακό, να δώση της Κυβερνή

σεως λόγον των πράξεών μου.»-Φεύγοντας εγώ δεν έ

μεινε πλήρης η Κυβέρνησις, όμως πάμε οι δύω και

ο Πρόεδρος και ο Αρχιγραμματεύς συνάζουν τα πρα

κτικά και τα αρχεία και έρχονται εις την Κόρινθο και

τραβάμε διά τα Δερβένια έτζι αποφάσισα να κινήσω

με τον Μεταξά, και εκίνησα με 400 στρατιώτας. Α

ναχωρώντας εγώ με τον Μεταξά διά την Κόρινθο, εγύ

ρισε και ο Σωτήρ Χαραλάμπης εις την Τριπολιτζά.-

Εκείναις ταϊς ημέραις το Βουλευτικό και τα δύο άτομα,

ο Πρόεδρος και ο Σωτήρ Χαραλάμπης, και , Αρχιγραμ

ματεύς, που έμεινεν εκεί με το Βουλευτικό (τον Πρόεδρον

που είχε το Βουλευτικό, ο Ορλάνδος, ανεχώρησε έ

9
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μεινε ο Βρυσθένης Αντιπρόεδρος) έκαμαν συνέλευσι και

αποφάσισαν να στείλουν πρέσβυν τον Δελιγιάννην και

άλλους, να στείλουν εις την Πορτογαλλίαν να ζητήσουν

Βασιλέα ο Δελιγιάννης τους αποκρίθηκεν ότι, αν δεν

ρωτήσω τον αδελφό μου τον Κανέλλο και τον Κολο

κοτρώνη, δεν ήμπορώ να σάς δώσω λόγον, διατί εί

μαι φαμελίτης,

Ορδινιάστηκε το Εκτελεστικό να έλθη στην Κόρινθο,

να πάμε στα Δερβένια και εσυντροφεύθηκε ο Κύρ Ανα

γνώστης Δελιγιάννης να ελθή διά ημάς, διά την ομιλίαν

που του εκάμαμεν και ο Μαυροκορδάτος τους είπεν ότι

«δεν είμαι έτοιμος... έρχομαι και εγώ» ο σκοπός του ήτον

να μάς συνευγάλη. Εκίνησαν και ήλθαν και με ηύραν στο

Κλιμεντοκαισάρι με τον Μεταξά, και είχα και τους α

γοραστάς βαλμένους εις τάξιν, και τον έρανoν μαζωμέ

νον. Εξετάζοντας ποιος εσκότωσε τον καλόγερον υπογρά

φτηκαν όλοι ημείς και ο Σωτήρ Νοταράς εκράτησε το

γράμμα η Κυβέρνησις να θεωρήση τούτο το φονικό οι

ενοικιασται εκουβάλαγαν τροφάς διά τα Δερβένια, έφθασε

και ο Πετρόμπεης, και ο Σωτήρ Χαραλάμπης, και Δελι

γιάννης έφθασαν την Παρασκευήν τους ερωτήσαμεν που

είναι ο Αρχιγραμματεύς-«Ο Αρχιγραμματεύς δεν είχε

φορτηγό, και έμεινε να έλθή, την δευτέρα μουτουλάκ είναι

εδώ»- με αυτόν τον λόγον εμείναμε ήσυχοι. Ερχά

μενη δευτέρα το βράδυ και δεν ήλθε, εγώ έλαβα υπο

ψίαν- Την Τρίτην έως το γεύμα δεν ήλθε και τότες έ

βαλα ένα ξύλο και ετήραγα κατά την Τριπολιτζά-που

ή Κόρινθος, που η Τροπολιτζά-με ερώταγαν και τίτη

ράς; » τηράω στην Τριπολιτζά « αμ τι βλέπεις ; »

βλέπω τον Μαυροκορδάτο, τον Δεσπότη 'Αρτης και
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Σπετζώταις και Υδραίους και πλέκουν ένα γαϊτάνι του Α

ναπλιού την πόρτα, μα το τί γαϊτάνι είναι δεν το ήξεύρω».

Αυτοίνοι εγελάγανε τρείς ημέρας κοντά κοντά έκανα

τούτη την τέχνη ο Μαυροκορδάτος έμεινε για να γείνη

Πρόεδρος του Βουλευτικού και όχι να έλθη εις το χρέος

του.-Όντας ήμεθα εις την Τριπολιτζά αποφασίσαμε

τον Παν. Γιατράκο να πολιορκήση την Πάτρα με Μι

στριώταις, και ταις άλλαις επαρχίαις ταίς είχαμε να

έλθουν εις το Δερβένι, και έφθασε εις την Τριπολιτζά

με: αλάϊ Πασαλίτικο, με δέκα ζυγιαίς ταβoύλια και με

άλλα μασκαραλίκια του Γιατράκου - Την ίδια ώραν

ήλθαν εις την Τριπολιτζά τετρακόσιοι Αρκαδινοί με

τον Γρίτζαλη, Μήτρο Αναστασόπουλο, Παπατζόρη, να

ελθούν εις τα Δερβένια εις το παζάρι επιάσθηκαν οι

Αρκάδιοι και οι Μιστριώταις, επάνω εις το κρασί, και

σκοτόνoνται δεκαπέντε από το ένα μέρος και άλλο της

ευθύς , το Βουλευτικό έστειλε ταχυδρόμο καβαλάρη και

μάς το είπαν εκράταγαν την μισήν χώραν οι Αρκαδινοί,

την άλλην Μιστριώταις, και το τουφέκι εδούλευε. Α

κούοντας ημείς αυτό, με αποφασίζουν να πάγω στην

Τριπολιτζά το γλιγορώτερον να παύσω την φωτιάν

τους είπα « δεν πάγω »- με φορτώθηκαν διά να πάγω,

απεφάσισα. Τους άφησα μή εντελείς. Εκίνησα με τα

ηλιοβασιλεύματα, ολονυκτίς και με βίαν έφθασα εις

ένα χωριό, τρείς ώρας μακρά από την Τριπολιτζά, και

έστειλα ένα γράμμα « Σακίμ, όποιος ρίξη τουφέκι είναι

εχθρός μου, και ας με καρτερή » Πηγαίνοντας ή διαταγή

μου έσκόλασε το τουφέκι μετά δύω ημέραις επήγα και

εγώ. Πηγαινάμενος εκεί έκραξα τους Αρκάδιους την άλ

λην ημέραν τους έστειλα, πάνε στο Δερβένι. Την άλλην
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ημέραν πάγει και ο Γιατράκος στην Πάτρα. Έμεινα εγώ

εκεί και έστειλα ταχυδρόμο και έδωσα είδησιν της Κυ

βερνήσεως τα όσα έκαμα. Μία ημέρα βλέπω και έρχεται ο

Μαυροκορδάτος να με χαιρετήση, όταν έπαυσαν τα δεινά της

Πόλεως. Του είπα, γιατί, κύρ Αρχιγραμματέα, δεν ήλθες

κοντά εις την Κυβέρνησι; μου αποκρίθηκε προφάσεις που

δεν είχαν τον τόπο τους, και μου βγάνει ένα γράμμα

προσκλητικό, που τον προσκάλιε διά Πρόεδρον του Βου

λευτικού μου έβγαλε και μία κόπια της απαντήσεώς

του που δεν ήθελε γιατί είναι Αρχιγραμματέας του εκ

τελεστικού εγώ του είπα, έκαμες ώς πατριώτης, και

στέκεσαι και εις τον λόγον σου, γιατί αν έμβαινες εις το

Βουλευτικό, το εκτελεστικό , εχάλαγε, γιατί η ψυχή του

Εκτελεστικού είσαι η ευγενία σου, και αποκρίθηκες πολύ

καλά. Εγώ εξέγνοιασα και η δουλιά εδούλευε εις το Βου

λευτικό. Μία των ημερών το Βουλευτικό έκλεξε τον Αρτης

και άλλους να μου ομιλήσουν διά νά δώκω γράμμα να τους

δεχθή ο μακαρίτης ο Πάνος, που ήτον εις το Ναύπλιον Φρού

ραρχος, διά να κάτση το Βουλευτικό εις τ' Ανάπλι εγώ ε

πήρα τον Αναγνώστη Δεληγιάννη και τον Παπαφλέσσα διά

να ομιλήσωμεν χωριστά εις μίαν κάμαραν του Βου

λευτικού σαν επήγαμε, άρχισε ο Αρτης την ομιλίαν να

τους δώσω το γράμμα. «Τα ασκέρια τουφεκίζονται κτλ.»

αποκρίθηκα: δεν είναι καιρός να πάτε στ' Ανάπλι το

Εκτελεστικό πάει στα Ντερβένια, και να πάη το Βου

λειτικό στο Νάπλι δεν φθάνει να παρακινή ταις επαρχίαις.

"Οταν γυρίση και το Εκτελεστικό, συναζόμεθα και πάμε

στ' Ανάπλι». Ο Αρτης ώμίλησε με θυμό και εβάρεσε το

χέρι του εις το μηρί του λέγει: έτσι το θέλει το Έθνος, με

πεισματώδη ομιλία και εγώ εσηκώθηκα διά να του απο
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κριθώ καθώς έπρεπε, όμως με εμπόδισεν ο Δελιγιάννης

και ο Παπαφλέσσας, και έτσι ανεχώρησε και έπαυσε

αυτούνο το ζήτημα σε δύω ημέραις ακούμε ότι ο Μαυ

ροκορδάτος κάθεται επί θρόνου Πρόεδρος ακούοντας ή

μείς ότι έκατσε Πρόεδρος, μάς εφάνη παράξενο, γιατί ούτε

τα Αρχεία έδωσε, και το Εκτελεστικό θα εχάλαγε λέ

γει ο Δεληγιάννης: άσε να τον ρίξωμε πολιτικώς του

είπα καλά. . . πολιτικώς δεν ρίχνεται, μόνε εγώ, εγώ

έχω τον τρόπον, θέλει βία το ρίξιμό του κάθεται τρείς ημέ

ραις κοντά κοντα Πρόεδρος επάνω σε τούταις ταις τρείς

ημέραις η γνώμη του Βουλευτικού ήτον να τον κάμουν

Πρόεδρον και να τον στείλουν με τον Α. Δεληγιάννην εις

την Πορτογαλίαν διά βασιλέα και μάς προσκάλεσαν να

κάμωμε συνέλεψιν εις του Πανούτσου Νοταρά το σπήτι.

Εκάλεσαν και μένα μέρος βουλευτικού συνάχθη, ο Δε

σπόστης Αρτης, ο Παπαφλέσας, Δεληγιάννης, εμαζώ

-χθηκαν έως τριάντα όλοι εγώ κάτι έχασομέρησα και

επήγα όλο στερνά ώμιλούσαν μέσα επήγα και εγώ

σαν με προσκάλεσαν μπαίνοντας μέσα επροσηκώθηκαν και

μου είπαν να κάτσω στην απάνω μεριάν ώς Αντιπρόε

δρος, τους είπα : κάθομαι εδώ, και έκατσα στην πόρτα,

παύουν την ομιλίαν και κάμνουν σιωπήν έως δέκα λεπτά,

τους είπα: αν έχετε καμμία μυστική δουλιά και σάς

αντίσκοψα, να πάγω να σεργιανήσω εγώ, μου απε

κρίθηκαν όχι, έχομεν όμιλίαν να ειπούμεν, και σαν έν

τεσες από το Εκτελεστικό Αντιπρόεδρος, να ειπής

την γνώμην σου. Εγώ τους αποκρίθηκα, τι ανάγκη η

γνώμη μου να την δώσω; εις μερικά ερωτάτε το Εκτελε

-στικό, εις άλλα όχι τί πάει να ειπή αυτό ; Επετάχθηκε

ο Αρτης, σε ποιο δεν σ' ερωτήσαμε ;-δεν μ' ερωτήσατε
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όταν εβάλετε και πρόεδρον του Βουλευτικού-ένα μήνα

πρoτήτερα ο Αρτης και ο Μαυροκορδάτος ήτον εις τα

μαχαίρια.-Το Βουλευτικό,λέγει ο Αρτης, ήτο χηρευάμενο,

εγώ είπα, εχάθηκαν τόσοι πατριώται να βάλετε, μόνε

να βάλετε τον Αρχιγραμματέα, με απεκρίθηκε, δεν εί

ναι κανένας προκομμένος σαν τον Μαυροκορδάτον και εγώ

του είπα: μου φαίνεται και κουβεντιάσαμε... και μου λεγες

τόσα για τον Μαυροκορδάτο... πώς εις ένα μήνα έγεινε κα

λός, απεκρίθηκε: ο καλός είναι και κακός-σαν τον έκλεξες

για καλόν, πάρτον εις την Αρταν, όχι εδώ εις την Ελλά

δα... και μη μου βροντάς το πόδι, γιατί βροντώ το σπαθί

και σου κόβω το κεφάλι-εις τον θυμόν μου λέγω τέτοια

ακούοντας ο Δεσπότης σηκόνεται να φύγη: σαν δεν μάς

θέλετε τους ξένους... και φόρεσετάπασουμάκια του-προ

φάσεις είναι αυταίς διά τους ξένους, αυτά είναι της φαν

τασίας σου λόγια, και έτσι έδιαλύθηκε η ομιλία. Την ί

διαν ώραν επήγα εις το σπήτί μου, και έβγήκε και ο Δε

λιγιάννης, και ο Δελιγιάννης έβαλε Αστυνομία στο σπή

τί μου να μη κράξω τον Μαυροκορδάτο έστειλανα έλθη ο

Μαυροκορδάτος εις το κονάκι μου, ήτον το βράδι βράδι,

μπαίνοντας ο Μαυροκορδάτος, ήλθε και ο Αναγνώστης

εκάτσαμε οι τρεις, και εκλείσαμε την πόρταν, και αρχήνη

σα να ειπώ του Μαυροκορδάτου, διατί να κάμης αυτό; αυ

τός αρχήνησε να μου απολογηθή με τα γέλια τα συνειθι

σμένα, και μου λέγει: ότι είναι συμφερώτερον διά το έ

θνος το Βουλευτικό παρά το Εκτελεστικό. Σου λέγω τούτο,

κύριε Μαυροκορδάτε, ότι εσυναναστράφημεν σαράντα ημέ

ς εις το Εκτελεστικό, και δεν ήμπορώ.... σού λέγω, μή

καθίσης Πρόεδρος, διότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λε

μόνια, με την βελάδα που ήλθες-και έβγήκα εις σου
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λάτσο ο Κύρ Αναγνώστης, που έμεινε οπίσω, του είπε:

έντεσα εγώ και εγλύτωσες, ειμή, θα σε εσκότονε-και έρ

ριξε το φαρμάκι του και αυτός. Την ίδια νύκτα επηρε τα

πλυμένα του ο Μαυροκορδάτος και επέρασε στο Κρανίδι

και έπειτα εις την "Υδραν. : " . . . . .

"όταν ήτον εις τάξιν το Βουλευτικό και το Εκτελε

στικό, εδόθη η άδεια να πραγματευθή το δάνειον, Εκά

μαμεν την πράξιν διά το δάνειον πριν να διαιρεθούμεν το

Βουλευτικό με το Εκτελεστικό έμεινα μερικαίς ημέρας

εις την Τροπολιτζά και επήγα εις την Μεσσηνίαν, διά να

συνάξω τον έρανο όπου είχαμεν ρίξει διά να βαστάξωμεν τα

στρατεύματα εις τα Δερβένια. Εις την Δημητζάναν ήτον

συναγμένοι διά τους προσόδους, και εκεί επιάσθηκαν του

Κολιόπουλου οι άνθρωποι με ανθρώπουςτων Δελιγιανναίων

εκεί έρριξεν ένας στρατιώτης του Κολιόπουλου και ελά

βωσε τον Ανάστο Δελιγιάννη ο Κανέλος, όπου ήτον διωρι

σμένος διά τά Δερβένια, έγύρισεν οπίσω εις την Καρύται

ναν. Εις την Καλαμάταν αρρώστησα εγώ, αρρώστησε και

ο Κανέλος, και εγύρισα εις την Τριπολιτζά από τότε άρ

χισαν αναφανδόν να εχθρεύωνται οι Δελιγιανναίοι με τον

Κολιόπουλον εγώ δεν ήθελα το κακό ούτε του ενός, ούτε

του άλλου ο ένας ήτο συγγενής μου, και ο άλλος συμ

πέθερός μου. Το Εκτελεστικό, συνθεμένον από τον Μαυ

ρομιχάλην, Σωτήρ Χαραλάμπην και Μεταξάν έμεινε

τρείς μήνας εις την Σαλαμίνα, και έπειτα επέστρεψαν

εις την Τριπολιτζάν. Εκεί εσμίξαμεν ήμουν ακόμη αν

τιπρόεδρος του Εκτελεστικού ένα μέρος του Βουλευτικού

έφυγεν από την Τριπολιτζά και επήγε εις το Αργος ο

Πάνος έλαβε διαταγήν από το Εκτελεστικόν να πάρη

τα Αρχεία του Βουλευτικού ο Θεοδωρής Ζαχαρόπουλος,
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ο οποίος ήτον φρούραρχος του Βουλευτικού, του κόμμα

τός των, υπερασπίσθη και δεν τα έδωκε τα Αρχεία απ'

εκεί το Βουλευτικό ανεχώρησε διά το Κρανίδι εκεί έρ

ριξαν το Εκτελεστικό, όπου ήτον εκλεγμένον από την

Συνέλευσιν του "Αστρους, και έδιώρισαν τον Κουντουριώτην,

Πρόεδρον του Εκτελεστικού, Ιωάννη Κωλέττην, Π. Μπό

τασιν και Α. Σπηλιωτάκην έπειτα εμβήκαν εις τα κα

ράβια και έστειλαν εις το Ναύπλιον διά να παραδώση ο

Πάνος, το φρούριον του Ναυπλίου αυτός απεκρίθηκεν: ότι

η Κυβέρνησις του Εθνους του εμπιστεύθηκε και εις το Ε

θνος μόνον χρεωστεί να το δώση και έτσι άρχισε ο εμ

φύλιος πόλεμος αυτοί ήταν ένα μέρος του Βουλευτικού

και ενόμιζαν ότι είχαν το δικαίωμα να κρημνίσουν το Ε

κτελεστικό το Εκτελεστικόν έλεγεν, ότι αυτοί παρέλαβαν

την εξουσίαν από το Εθνος, και δεν έχει δικαίωμα ένα μέ

ρος βουλευτών να κάμη άλλην Κυβέρνησιν-το άλλο μέρος

των βουλευτών ήτον εις την Τριπολιτζά, το Εκτελεστι

κόν ήτον τότε από τον Μαυρομιχάλην, Πρόεδρον, τον

Σωτήρ Χαραλάμπην, Ανδρέαν Ζαήμην και Ανδρέαν Με

ταξάν. Εγώ, όταν ήμουν εις το Ναύπλιον, πριν να αρχίση

ό εμφύλιος πόλεμος είχα δώσει την παραίτησίν μου ώς

Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού, διότι έπρόβλεπα αυτά τα

πράγματα η παραίτησίς μου έλεγεν ότι, εις την θέσιν του

Αντιπροέδρου ας βάλουν άλλους πατριώτας, μόνον τον Κο

λοκοτρώνη δεν ημπορούν να μη βγάλουν. Απ' εκεί επήγα

εις την Κόρινθον, οπού επολιορκείτο και δευτέραν φοράν

από τους Κοριθινούς και Στάϊκον οι Τούρκοι της Κορίν

θου έζητούσαν να έλθη ο Κολοκοτρώνης να παραδοθούν έτζι

επήγα και έκαμα συνθήκην, ν' αφήσουν όλα τους τα πράγ

ματα και να πάρουν τα άρματά τους και να τους μπαρκάρω
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να τους στείλω εις την Σαλονίκην έτσι έδέχθηκαν τους

εμπαρκάρησα εις το Καλαμάκι εις δύω Σκλαβούνικα και ένα

Κεφαλονήτικο οι Κορίνθιοι με εζήτησαν να βάλουν φρού

ραρχον τον Χελιώτην τον έβαλαν προσωρινώς, έως ότου να

διατάξη η Κυβέρνησις. Τα χρήματα, τα οποία ευρήκαμεν

εις την Κόρινθον τα διεμοίρασα εις όλους τους Κορινθίους

1823, μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριον.-Από την Κόριν

θον επήγα εις την Καρύταινα να συμβιβάσω τον Κολιόπου

λον με τους Δελιγινναίους όπου ήτον εις πόλεμον ο Δημη

τράκης Δελιγιάννης εμάζωξε στρατιώτας και επήγε να χα

λάση το χωριό του Παλούμπα, όπου ευρίσκονται τα σπήτια

του Κολιόπουλου εσκοτώθηκε και ένας γαμβρός του Κολιό

πουλου. "Οταν επήγα εις την Καρύταιναν έγραψα να έλθη

ο Μεταξάς διά να ειρηνεύσουν οπου ετρώγοντο, ήλθεν έτσι

εύρηκεν αφορμήν το Βουλευτικό ότι επήγεν ο Μεταξάς εις

την Καρύταινανχωρίς τήν άδειαν του Βουλευτικού, τον έ

καμαν έκπτωτον,και έτζι το Εκτελεσικό δεν ήτον πλήρες,

και έκαμαντο άλλο Εκτελεστικό. Πριννάγείνη αυτό, εις την

Καρύταινα όΖαήμης.Λόντος και άλλοι έκαμαν μίαν Αχαϊκήν

συμμαχίαν ο Σισίνης δέν ήτον με την γνώμην τους και ήτον

ενάντιος αυτοί εμάζευσαν στρατιώτας και επήγαν εναντίον

του Σισίνη διά να τον χαλάσουν και να ενώσουν την Γα

στούνη με την Αχαϊκή τους συμμαχίαν έτζι άρχισε ο

πόλεμος μαθαίνοντας εγώ αυτό, επήγα εις βοήθειαν του

Σισίνη. Οι Ανδρέίδες άμα με ήκουσαν ότι πηγαίνω ε

ναντίον τους, ανεχώρησαν και άφησαν την Γαστούνην ελεύ

θερη. Απ' εκεί επήγα εις την Αρκαδιά εις την Αρκαδιά

έλαβα γράμματα από το Εκτελεστικό και με έλεγε να

προφθάσω, και έτσι επήγα εις την Τροπολιτζά. Εγώ υπε

στήριξα το Εκτελεστικό αυτό ώς το μόνο νόμιμον, έτσι .
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το ενόμιζα. Αρχισε ο εμφύλιος πόλεμος πολιορκούν το

Ναύπλιον διά ξηράς και θαλάσσης, στέλνουν και στρατεύ

ματα εις την Τροπολιτζά, μάς πολιορκούν κάμνωμεν ένα

μήνα πολιορκημένοι ο Λόντος, Νοταράς, Ζαφυρόπουλος,

Μπάρμπογλης, Γιατράκος, έκαμναν την πολιορκίαν, "Οταν

μάς επολιόρκησαν, μάς επρόβαλαν να τους δώσωμεν το Ε.

κτελεστικό,-Πετρόμπεη,ΣωτήρΧαραλάμπηκαι Μεταξά

να τους πάνε κάτω ημείς του απεκριθήκαμεν, ότι αυτό

δεν γίνεται, πλην, αν θέλετε, να πάρωμεν και το ένα Ε

κτελεστικό και το άλλο, και τους κρίνωμεν, και όποιος έ

χει άδικον εκείνος να παιδευθή δεν ήκουσαν ακολούθησαν

διάφοροι ακροβολισμοί ο Κολιόπουλος ήλθεν ώς μεσίτης,

και εσυμφωνήσαμεν ο Πετρόμπεης να μείνη απείραγος και

να πάη εις την Μάνην, και την Τριπολιτζάν να την α

φήσωμεν εύκαιρη, και να μην έμβουν μέσα ούτε του ενός

ούτε του αλλουνού μέρους στρατιώται από την Τριπο

λιτζά επήγα εις την Καρύταινα, ο Σωτήρ Χαραλάμπης

εις τα Καλάβρυτα, το Ναύπλιον επολιορκείτο ακόμη ο

Νικήτας ήτον εις του Μπουγιάτι ακούσθηκε με τον

Κουντουριώτη, ο Κουντουριώτης του επρόβαλε να γυρίση

με το μέρος του, αυτός αποκρίθηκε: Εισακουσθήτε με τον

Μπάρμπα μου, και αν ενωθή, ενώνομαι και εγώ. Του έ

γραψα να υπάγω να ομιλήσωμεν με έγραψε να υπάγω

στο Τσιβέρι με μόνον 50 ανθρώπους και να περά

σω από εδικούς του ανθρώπους εγώ υπωπτεύθηκα και

δεν επήγα. Εις την Καρύταινα εσύναξα στρατιώτας και

τους εκτύπησα εις διάφορα μέρη, έπιασα 300 ζωντανούς,

χωρίς να χυθή αίμα εμβήκαν εις την Τριπολιτσά και

τους επoλιώρκησα, ο Γενναίος, ο Κολιόπουλος και ο Νι

κήτας επήγα εις βοήθειαν του Πάνου εις το Ναύπλιον
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και επέστρεψαν οπίσω. Τότε ήλθε ο Ανδρέας Ζαήμης και

εσμίξαμεν απ' έξω από την Τροπολιτσά με είπε να γρά

ψω του Πάνου να παραδώση το κάστρο εγώ τους α

ποκρίθηκα, ότι δεν ήμπορώ να το παραδώσω εις τους τυ

χοδιώκτας, εις εσάς, αν ήσθε ικανοί να το βαστάξετε,

σάς το παραδίδω, και έχω και 300,000 γρόσια έξοδα,

εις μισθούς αυτός μ' απεκρίθηκεν ότι είμεθα ικανοί να το

βαστάξωμεν και αποκρινόμεθα όλα τα έξοδα όπου έχετε

καμωμένα, και έτσι έγραψα του Πάνου και το παράδωσε

το φρούριον εις τους Ανδρέίδες, όχι εις την Κυβέρνησιν

τους προείπα να βάλλουν φρουράν εις το Παλαμήδι ε

δικούς τους και όχι χαϊμένους και εκεί έβαλαν τον Φω

τομάρα και έπειτα ο Γρίβας και έγειναν εκείνα τα κα

κά οπού έγειναν. Ο Πάνος ήλθεν εις την Καρύταιναν,

έγεινεν αμνηστεία διά τον Πάνο και έτσι έλαβε διαταγήν

διά την Πάτρα να την πολιορκήση. Εκεί έσμιξεν ο Πά

νος με τον Ζαήμην και Λόντον αυτοί ήσαν δυσαρε

στημένοι από τον Κουντουριώτην ενώθησαν με ημάς ο

Παπαφλέσας έβγήκε διά να καθυποτάξη τας επαρχίας Αρ

καδιάς, Φανάρι και λοιπάς. Τα δάνεια εδυνάμωσαν την

Κυβέρνησι του Κουντουριώτη, και η δύναμι την έκαμε

νόμιμη έγραψα να έλθη ο Πάνος και ο Γενναίος εις την

Καρύταιναν διά να αντισταθούν, τον Παπαφλέσα τον ε

κυνήγησαν (επολέμησαν εις τους Κωνσταντίνους) αι επαρ

χία και επήγεν εις το Ναύπλιον έστειλαν δύναμιν

τον Βάσον με 800, απαντήθηκαν οι στρατιώται με τον

Πάνο και εσκοτώθη.
-

Ο Ζαήμης έφθασε διά να εμβούμεν εις την Τριπολι

τζάν οι Τριπολιτζώταις εφοβήθηκαν δια τον σκοτωμόν

του Πάνου και αντιστάθηκαν, τους εφοβέρισε και ο Κα
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νέλος Δελιγιάννης η Κυβέρνησις του Κουντουριώτη εδυ

νάμωσεν, έστειλεν εις την Ρούμελην, έφερε τον Γκούρα,

και οι άλλοι Καπετανέοι της Ρούμελης εμβήκαν εις την

Κόρινθον, εκυνήγησαν τον Νοταράν, απ' εκεί επήγαν εις

την Κερπενή, χωριό των Καλαβρύτων, έκλεισαν τον

Ζαήμη, ήλθε και ο Καραϊσκάκης και ο Τζαβέλας εναν

τίον του Ζαήμη, τον εχάλασαν τον Ζαήμη, και ο Ζαήμης,

Λόντος και Νικήτας κατέφυγαν εις την δυτικήν "Ελ

λάδα ο Καραϊσκάκης και ο Τζαβέλας μ' έγραφαν διά

να μείνω να ομιλήσωμεν, και με παίρνουν απάνω τους αν

πάθω τίποτε. Εγώ όμως δεν ήμουν πλέον εις την Καρύ

ταιναν, διότι ήλθεν ο Κολιόπουλος σταλμένος από την

Κυβέρνησι και μου είπεν ότι να πάμεν εις το Ναύπλιον

διά να συμβιβασθούν τα πράγματα. Επήγαμεν εις την

Τριπολιτζάν, εκεί ήτον μία επιτροπή από τον Σκούρτην

τον Γ. Μαυρομάτην και Κ. Ζαφειρόπουλον, και με έκαμαν

όρκους ότι να πάγω κάτω να συμβιβασθούν τα πράγματα,

και από αυτά. Ενεμπιστεύθηκα εγώ,επήγα εις το Ναύπλιον

εκεί εις ένα δύω ημέραις βλέπω να διώχνουν τους αν

θρώπους μου και να με αφίνουν μοναχόν, in arresίο, έως

ότου να μαζώξουν και τους άλλους μάς εμβαρκάρησαν εις

μίαν Γολέταν,Γοργώ,ήτον και ο Σκούρτης και μάς επήγαν εις

την "Υδραν. Εκαθήσαμεν δύω ημέραις και μάς έστειλαν

στον Προφήτην άγιο Ηλίαν, ένα μοναστήρι. Εκαθήσα

μεν 4 μήνας 20 ημέραις μετά το πιάσιμόν μας ήλθεν

ο Μπραίμης εις την Πελοπόννησον εις την Υδραν άρ

χισε να γίνεται από τον λαόν μία εταιρία διά νά μάς

βγάλουν ο Κουντουριώτης ετοιμάζετο διά την Πάτρα,

έπειτα σαν ήκουσε ο Μπραίμης ήλθεν εις τα Μοθωκόρωνα,

έκαμαν διαταγάς διά να γυρίσουν τα στρατεύματα διά
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το Νεόκαστρον. Επήγεν ο Κουντουριώτης εις Τριπολιτζάν

και έστειλε τον Σκούρτην αρχιστράτηγον εις όλα τα στρα

τεύματα είχε μαζύ ένα ήμισυ μιλλιούνι γρόσια. Τα ρου

μελιώτικα στρατεύματα εκίνησαν και αυτά, πηγαίνουν εις

το Νεόκαστρον εκεί βάζουν φρουράρχους τον Π. Γιατράκο

κκι Γεωρ. Μαυρομιχάλη. Ο Ιμπραίμης επολιόρκησε το

Νεόκαστρο, έπειτα εξεμβαρκάρησεν εις το παλιό Ναυα

ρίνο, εκεί εκλείσθηκαν 1,000 Πελοποννήσιοι, στενοχω

ρημένοι από ζωοτροφίας επροσκύνησαν, και ο Ιμπραίμης

τους άφησεν ελευθέρους ήτον εκεί ο Τζόκρης και ο Τζα

νέτος και άλλοι ο Ιμτραίμης εφέρθηκε με γλυκό τρόπο

εις αυτήν την περίστασιν διά να τραβήξη τους Έλληνας

διά να προσκυνήσουν. Ο λαός άρχησε να λέγη ότι δεν πο

λεμούμεν αν δεν βγάλετε τους αρχηγούς μας, τα ρου

μελιώτικα και σουλιώτικα στρατεύματα, μάλιστα ο Κα

ραϊσκάκης και ο Τζαβέλας επρόβαλαν διά να με βγά

λουν εκεί έκαμαν όλα τα στρατεύματα μίαν αναφοράν

και έζητούσαν την ελευθερίαν μας επαρουσίασαν την ανα

φοράν εις τον Αναγνωσταράν όπου ήτον Μινίστρος του

πολέμου, και αυτός την έσκισε λέγοντας, μην ανακατόνεσθε

σ' αυταίς ταίς δουλιαϊς, άφήσετε αυτήν την υπόθεσιν εις

την Κυβέρνησι. Γίνεται εις το Κρεμίδι πόλεμος και

νικώνται οι εδικοί μας ο Καρατάσσος έκαμεν έναν

καλόν πόλεμον. Τότε όλοι οι αρχηγοί ρουμελιώται

εσυνάχθηκαν και απεφάσισαν ν' αναχωρήσουν από την

Πελοπόννησον διά να υπάγουν να βοηθήσουν την Ρού

μελην, και μάλιστα το Μεσολόγγι όπου άρχισε να πο

λιορκήται τότε επήγαν εις τον Κουντουριώτην, επήραν τους

μισθούς των και άνεχώρησαν άλλοι διά την ανατολικήν

Ελλάδα και άλλοι διά την δυτικήν. Ο Ιμπραίμης έκαμε
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ντεσμπάρκο και εις την Σφακτηρίαν, και εσκοτώθη και ο

Αναγνωσταράς καθώς και ο Τζαμαδός. Επιάσθηκαν εις

την Σφακτηρίαν μερικοί ζωντανοί, ο Π. Ζαφειρόπουλος

επιάσθη σκλάβος εις το Κρεμμύδι, πηγαίνει και ο Κ. Ζα

φειρόπουλος πιάνεται και αυτός, και ο Χατζή Χρήστος. Το

Νεόκαστρον σαν εστενοχωρήθη πολύ, έκαμε συνθήκας και

παρεδόθηκεν ο εχθρός τους μεν στρατιώτας, χω

ρίς τα άρματά τους, τους άφησεν ελευθέρους, εις τους

αξιωματικούς τους τα άφησε, και μόνον έβάσταξεν αιχμα

λώτους τον Γεωργάκην Μαυρομιχάλην και Παναγιώτην

Γιατράκον. Μανθάνοντας ο Κουντουριώτης ότι τρατάρει

το Νεόκαστρον εμβαρκαρίσθηκεν εις το Αλμυρό και ήλ

θεν εις την Υδραν. Εκεί εκατέβημεν και ημείς σαν εί

δαν τον κίνδυνον της πατρίδος και την επιμονήν οπού έ

δειχνεν ο λαός διά να μάς ελευθερώσουν, μάς ελευθέρωσαν.

"Ηλθαμεν εις το Ανάπλι. Ερχόμενοι εις το Ναύπλιον ώρ

κοθήκαμεν το Βουλευτικόν, το Εκτελεστικόν και ημείς εις

την εκκλησίαν, ότι να αφήσωμεν τα περασμένα να τα λη

σμονήσωμεν, να ενωθώμεν και να μην έχωμεν άλλην ιδέαν

παρά να δουλεύσωμεν την πατρίδα μας. Έτσι μ' έκαμαν

γενικόν Αρχηγόν έσυνάχθηκε τότε το Βουλευτικό και το

Εκτελεστικόν εις ένα μέρος και επήγα και εγώ,

Εις την "Υδραν ευρισκόμεθα: ο Κολοκοτρώνης, ο Ανα

γνώστης Δεληγιάννης, Κανέλος Δεληγιάννης, Νικολάκης

και Δημητράκης Δεληγιάννης, Ιωάννης και Παναγιώτης

Νοταράς, Γέρο Σισίνης, Χρύσανθος Σισίνης υιός του, Μή

τρος Αναστασόπουλος, ο Γρίτζαλης, ο Αναστάσης Κα

τζαρος, ο Δημήτριος Παπατζώνης, ο Θεόδωρος Γρίβας,

Εις την Σφακτηρίαν ο Αναγνωσταράς ήτον αρχηγός,

ο Αναστάσης Τζαμαδος με 10 κομμάτια καράβια είχε την

θάλασσαν.



Καθώς εσυνάχθηκε το Εκτελεστικό και Βουλευτικό με

προσκάλεσαν εμέ, κ' εγώ τους είπα Σεβαστή Διοίκησις, ν'

ακούσετε την γνώμην μου οπου θέλει σάς ειπώ στην Πά

τρα, στη Κορώνη και στα Μοθοκόρωνα Τούρκος να μην α

κούεται πουθενά, μόνον να είναι όλο Ελληνικό, της Τριπο

λιτζάς το Κάστρο πρέπει να το χαλάσωμε, διατί δεν συμ

φέρει μέσα εις την Πελοπόννησον να ήναι μία τέτοια μάν

δρα, διατί βγάνει από μέσα όλο εμφυλίους πολέμους,και όχι

τώρα οπου ο Ιμπραίμης είναι με πενήντα χιλιάδες στράτευ

μα εις την Πελοπόννησον,και κρατεί τα κάστρα της Μεσση

νίας τρία, και κρατεί και την Πάτραν, και έκαμε και τόσαις

νίκαις εις τους Έλληνας, και εσκότωσε και τον Φλέσαν με

τους πεντακοσίους, και ο Φλέσας ήμπορεί να εσκότωσε

1000, και έκαψε και την Καλαμάτα και τα στρατεύματα

έφυγαν, και έχει τόσαις νίκας καμωμέναις θα έλθη και

στην Τριπολιτζά, και σαν έλθη στην Τριπολιτζά πιάνει

και το κάστρο, και τότε χαλάει και όλη την Πελοπόν

νησον, διατί είναι εις το κέντρον. Με απεκρίθηκαν, δεν έ

χουν έξοδα Απεκρίθηκα εγώ, Δότε μου την άδειαν, και

με τον λαό το χαλλώ διά πέντε ημέραις και τότε δεν

ευρίσκει Μπραίμης να κάμη φωλιά και τον κτυπώ από

όλα τα μέρη αν πιάση την Τριπολιτζά δεν του χρειά

εται άλλη φωλιά διά να χαλάση την Πελοπόννησον εάν

και χαλάσωμεν την Τριπολιτζά δεν ευρίσκει φωλιά και

τον κατατρέχω με τα στρατεύματα της Πελοποννήσου,

τότε ενόνονται τα στρατεύματα, αλλέως δεν θα ενόνον

τα διατι θα φοβούνται από όλα τα μέρη, καθώς και

έγεινε.

Αυτοί υπωπτεύθηκαν ότι έχω μίσος να χαλάση η Τρι

πολιτζά, τα τείχη, και απεκρίθηκαν να δούμε'' επήγα εις

10
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το Αργος, έκαμα αναφοράν, έκαμαν και από την Τριπο

λιτζά, και δεν ακούσθηκα τότενες έμασα 8000 στράτευμα,

ήλθαν τα στρατεύματα εις συναπάντησίν μου. Οι Αργίται

εις το Ναύπλιον,οι Τριπολιτζώται εις το Αργος τους έλεγα,

Τρέξατε αδέλφιά μου, να μην μάς πάρουν σκλάβους οι

Αραπάδες, δεν έχομεν βοήθειαν ειμή από τα άρματά

μας-Δοξολογίας εις τον ύψιστον άνδρες και γυναίκες

Έστειλα διαταγήν εις όλας τας επαρχίας και εσυνάχθηκαν

διά τρεις ημέραις 8000.-Όταν ήμουν ακόμα στην Τριπο

λιτζά ήλθεν η είδησις του Φλέσα έκαψε την Καλαμάτα ο

εχθρός δυνατός εκυρίευσε την Μεσσηνίαν εγώ έπιασα τα

Δερβένια, επέρασα και από το Λιοντάρι, έφτιασα φούρνους,

διά να κουβαλούν τροφάς εις το Δερβένι, έφτιασα ταμ

πούρι δυνατό διά να τον πολεμήσουν αυτός είχε κατασκό

πους, και είδε ότι ήθελε να περάση από τα Δερβένια με χα

λασμον Ενας Τούρκος Λιονταρίτης, σκλάβος εις την Μπο

λιανήν, ήτον φευγάτος εις τον Ιμπραίμην,είπε. Εγώ ήξεύρω

ένα τόπο να πάμε από της πλάταις, να αναβoύμεν εις τον

απάνω κάμπον έτζι εγώ μην ήξεύρωντας ότι θα περάση από

εκείνο το μονοπάτι, όπου εγώ δεν έλπιζα ποτε - όμως με

παρεκίνησε ότι οι Μεσσήνιοι ήτον τραβημένοι εις τα βουνά,

και εκίνησα, να πιάσω εκείνην την θέσιν όπου επέρασε,

οι Τούρκοι εντόπιοι σκλάβοι έφευγαν και ώδηγούσαν τον

Μπραϊμην έστειλα τανυψίδια μου να το πιάσουν εγώ ε

κίνησα εις τα Σαμπάζικα με 80 ανθρώπους να μαζώξω

τα χωριά, να πιάσω τας θέσεις. Εξημέρωσα εις ένα χω

ριό, εις την Ακοβο, ήλθαν και από άλλα χωριά να πι

άσωμεν την θέσιν δεν έφθασαν τρεις ώραις της ημέρας,

και με τους οδηγούς τους Τούρκους έπιασε το βουνό

πριν να πάμεν ημείς με στράτευμα. Ο κόσμος όπου
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ητον εις το χωριό σαν είδαν και εκαβάλικε το βουνό,

ετζάκισαν κ' έφευγαν και εγώ ήμουν σε μίαν ράχην, κ'

έφυγαν από μπροσθάμου. Οι Τούρκοι εμβαίνουν εις την

Μπολιανήν, χωριό από 250 οικογένειας, οι πεζοί έβα

λαν φωτιά εις το χωριό, οι καβαλαραίοι εκυνηγούσαν τα

παιδιά να τα σκλαβώσουν, απ' οπίσω ήρχετο το στρά

τευμα ρίχνω μια μπαταριά τουφέκια οι Τούρκοι ε

φοβήθηκαν και εγλύτωσεν εκείνος ο λαός, και ήτον το με

σημέρι. Εκείνο το βουνό οπου ήμουν εγώ ήτον δυνατό,

και της ευθύς έστειλα διαταγήν εις το Δερβένι να γυρίση

όλο το στράτευμα κατ' εμέ, διατί οι Τούρκοι ήλθαν από την

Μπολιανήν, και τρέξατε να μην πιάσουν τον κάμπον. Το

στράτευμα ήτον ώραις έξ μακράν ενύχτωσε κ' εγώ έμεινα

τοποτηρητής, να ιδώ οι Τούρκοι που θα κάμουν. Λαβαίνον

τας το γράμμα μου εκίνησεν ο Γ. Γιατράκος με 800, και

τα άλλα εκίνησαν από κοντά, Γενναίος, Κολιόπουλος,

Κανέλος Δελιγιάνης, Παπατζώνης, Αρκαδινοί, Γκρίτζα

λης, οι Τριπολιτζώτας, ο Κολιός (εσκοτώθη) εγώ ώπι

σοδρόμησα μίαν ώραν κατά τον δρόμον οπού ήρχονταν οι

δικοίμας. Με τα χαράγματα έφθασε ο Γιατράκος, έκαμε

να πιάση ένα χωριό, Δυράχι, επειδή υποπτεύθηκε μη πε

ράσουν οι Τούρκοι κατά το Μιστρά ανεχώρησε και επήγε.

Εγώ έμεινα εις την ιδίαν τοποθεσίαν. Ο Αντώνης ο Κολο

κοτρώνης που ήξευρε τον τόπον επέρασεν από ένα μονοπάτι

και έβγήκε μπροσθά από τους Τούρκους. Τα στρατεύμα

τά μας ερχόντανε κοματιαστά. Ηλθαν άλλοι 1000 και

τους έστειλα και έπιασαν κάτι καταράχια, καρσι των 500

(Κανέλλος, Γεναίος, Γρίτζαλης, Παπατζώνης,) ο Κολιό

πουλος ερχόντουνε από κοντά με τους Αρκαδινούς και

με άλλα στρατεύματα, οι Τούρκοι έβγήκαν πρωί και έ

10*
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καμαν κατά μάς όχι κατά το Δυράχιον απαντήθηκαν,

και τα δικάμας δεν τους βάσταξαν, και έκαμαν ρετιράδα κατ'

εμένα ερχάμενοι εις εμένα τους αποφασίζω, στέλνω 3000

εις την ράχην να τους βαστάξωμεν εδώ. Οι Τούρκοι ήλ

θαν ίσια με τον Γενναίον, και εστάθηκαν. Δεν τους έδιδε

χέρι να περάσουν εμπρός, διότι άφιναν το στράτευμα πίσω.

Επιάσθηκαν πόλεμον με Γενναίον, Κανέλλον και λοιπούς.

Οι δικοί μας έφτιασαν ταμπούρια οι 3000, και τους έ

βαλε ευθύς το κανόνι, μα δεν τους έκαμε τίποτες. Εγώ

επέρασα μισήν ώραν μακρυά, διά να ήμα αγνάντια του

πολέμου, και επρόσταξα τον Κολλιόπουλον να πάγη βοή

θεια εις το πρόποδον του βουνού, που ήτον ο Γενναίος α

πάνω, και επήγε και επολέμαε και ο Κολιόπουλος με.

τους Τούρκους. Ο Γενναίος κατεβαίνει και του λέγει,

Μπάρμπα, τραβήξου απ' αυτήν την θέσιν, και πήγαινε στου

πατέρα μου, να δυναμώσετε εκεί. "Ηλθε ο Κολιόπουλος

εις εμέ ήλθαν και Αρκαδιανοί, και ήμεθα ένα σώμα κα

λό. Ο Γενναίος με το στράτευμά του πολεμεί όλην την

ή ρα έβριχναν μπόμπαις και κανόνια, πολεμάν όλην την

ραν. Ο Γιατράκος όπου ήτον εις το χωριό σαν ήκουκ . ρακος ς το χωριο σαν η«ου

έ

« Α'

ημε

w " ς " > , Cy " * "1" -

σε τον πόλεμον ήλθε μεντάτι από ένα μέρος και οι Τούρ
γ ι -ι, » ν ν ν

κοι ήσαν πολλοί και του έπεσαν επάνω και τον χάλασαν.

Δεν μάς βόλιε να του δώσωμεν βοήθειαν διότι ήτον

βράχοι στην μέσην. Λαβώθηκε ο Γιατράκος, εσκόρπισε ε
"ν / " / ι > ν"

κείνο το στράτευμα περιμένωμεν βοήθειαν και από τάλ

λα χωριά, πλήν δεν ήλθαν. Ο Γενναίος με τους άλλους

εις το Καταράγι επολέμησε και όλ ην νύκτα μα οι
ζ ταραχι επολεμησε και ολην την νυκτα μα ο

Τούρκοι δεν επήραν τα ομπρός. Την άλλη ημέρα στέλ

νω τους Αρκαδινούς να πιάσουν ένα μονοπάτι, διατί είδα

τους Τούρκους και έπιασαν όλα τα καταράχια. Βλέπον
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τας ότι έστειλα να πιάσω το μονοπάτι, εκίνησαν οι Τούρ

κοι εκεί. Οι Αρκαδινοί αφού επολέμησαν δεν τους βάσταξαν

και ήλθαν κατ' εμένα. Οι Τούρκοι επήραν τον κάμπον.

Η καβαλαρία η Τουρκική ήλθε έως εις το Λιοντάρι,

καίοντας τα χωριά Καμμιά δεκαριά χιλιάδες ετέντωσαν
Υ - ). - / 1 " "

από ταις πλάταις του Γενναίου στον κάμπον. Βλέποντας

εγώ εκείνους ότι επλεύρωσαν τα στρατεύματα τα εδικά μαγ ι' μάς,

εκατέβηκα με τον Κολιόπουλον ένα κάρτο μακράν από

τους Τούρκους να τους φοβίσω. Δύο μέραις και τρείς
" y Α' ν • Ν αν Χ. -

νύχτας άπαυτα ο πόλεμος. Σαν είδα ότι δεν εμπορούσα

να τους κάμω βοήθειαν,- μια βρυσούλα ήτον, δεν έκόταγαν

να στείλουν να πάρουν νερό, διατί τους έφευγαν δεν εί

χα πολεμεφόδια τροφάς, και νερό-τους έκαμα σινιά

λο να φύγουν, με φωτιαίς. Εις εκείνον τον πόλεμον ε
ν ' - > Α " , Α'

σκωτώθηκαν 5 δικοί μας,Τούρκοι αρκετοί έφυγαν οι εδικοί

μας και ετράβηξαν κατά του Τουρκολέκα, κ' επήραν τα

Δερβένια Ημείς έτραβιχθήκαμεν κατά την Καρύταιναν,

όπου ήτον τόπος δυνατός. Οι Τούρκοι ετράβηξαν κατά

την Τριπολιτζά, εμπήκαν εις την Τριπολιτζά "Οταν ε

φύγαμεν το βράδυ έστειλα να κάψω την Τριπολιτζά, τον

Τζόκρην, και δεν επρόφθασε Αρχίνισε να κάψη την πό

λιν έφθασε ο Μπραίμης και επηρε της Τριπολιτζάς το
"ν αν - Χ" σ . . " δέ ν » » «ν

πράγμα όλο έκατσε ημέραις δέκα διά ν' αναπαυθούν
ν " » 2 / Μ- Ν » Ο > w

τα στρατεύματά του. Εκείναις ταις δέκα ημέραις εγώ

εσύναξα Κολιόπουλον, Κανέλλον Δελιγιάννην, Παπατζώ

νην-την νύχτα οπου έφυγαν εσκωτώθηκε ο Κολιός, όχι

από τους εχθρούς-και εγινήκαμεν ώς 4500 εζυγώσα

μεν κοντά, διά να πιάσωμεν τα πόστα, να μην τραβήξη
- c

κατά την Καρύταιναν και χαλάση ταϊς χώρας. Ο Ζαί

μης και το Αρχοντόπουλον ήτον εις το Τορνίκι, ώς
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2000. Οι Μιστριώταις και οι Αγιοπετρίταις με τον Ζα

φειρόπουλον και με τον Π. Μπαρπιτζιώτην. Ο Ιμπρα

ίμης εκίνησε, και πάγει εις το Αργος Αφίνει στράτευ

μα εις την Τριπολιτζά, πάγει στην Γλυκειά, (περιβόλι

του Μιαούλη) ημείς σαν εμάθαμεν ότι ο Μπραίμης εκα

τέβηκε στο Αργος, τους έκαμα ένα στρατήγημα να εβ

γούν έξω από την Τριπολιτζά, να τους πολεμήσωμεν και

πηδήσωμεν μέσα έστειλα τον Κολιόπουλον με 1000,

να πιάση την μάννα του νερού κρυφίως, που να μη φαί

νεται το στράτευμά του τον Γεναιον εις το περιθώρι με

2000, και τον Κανέλλον Δεληγιάνη Παπατζώνη και

λοιπούς εις το κέντρον, ψηλά εις του Αγίου Αθανασίου

την πόρταν, κρυμμένοι κι εκείνοι εγώ στεκούμουν εις το

κέντρον. Ο Κανέλλος, όπου ήτον εις την μέσην, να βγά

λη 50 ανθρώπους. Οι Τούρκοι βλέπωντές τους ολίγους να

βγούν ο Κολιόπουλος, Γεναίος να εμβούν ανάμεσα Τούρ

κους και Τριπολιτζά, και να εμβούν μέσα από του Λεον

ταριού την πόρταν. Το στρατήγημά μου έγεινε ανωφε

λες. Οι Τούρκοι έβγήκαν ολίγοι και δεν άφησαν το κά

στρο, έγεινε καμμιά ώρα ακροβολισμός, είδαν οι Έλλη

νες ότι δεν έβγεναν και εφανερώθηκαν, κ' έπιασαν ταις

τάμπιας οι Τούρκοι Την ιδίαν ώραν λαβαίνω ένα γράμ

μα από την Κυβέρνησιν από τ' Ανάπλι Η Κυβέρνησις

μάς έγραφε, ότι ο Ιμπραίμης πάγει εις την Ακροκόριν

θον, και τα στρατεύματά μας να πάν κοντά. Ημείς ούτε

πολεμοφόδια είχαμε ούτε τροφάς,ετρώγαμεν κριάρια και ψά

νη,διατί τα χωριά έφυγαν από την τρομάρα τους.Οι Τούρκοι

της Τριπολιτζάς γράφουν εις τον Ιμπραίμη να φθάση. Σαν

έλαβα και το γράμμα από την Κυβέρνησιν διορίζω τον

Δημήτριον τον Κολιόπουλον να πάμε εις τους μύλους
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τους αφεντικούς, να πάρωμε τζοπχανε και τροφαίς Α

φίνω τον Κανέλλον και τον Παπατζώνη με 1500, να

φοβίζουν τους Τούρκους εγώ με 300 εκίνησα να κάμω

κατά την διαταγήν της Κεβερνήσεως. Εκείνη την ημέ

ραν έρριξε ένα νερό και έγεινε ένα πέλαγος. Οι άνθρω

ποι περνούν από μερικά χωριά, πίνουν κρασί, τους πι

άνει και εμέθυσαν, και αργοπόρησαν ναβγούν εις το Παρ

θένι Έστειλα τον Κωνσταντίνον Ζαφειρόπουλον, να με

τρήση τ' ασκέρι του Κολιόπουλου, από κοντά επήγα και

εγώ. Ετράβηξα να ξεσημεριάσωμεν εις τον Αχλαδόκαμ

πον. Εγώ εκατέβηκα εις το χάνι του Αχλαδόκαμπου να

ξανασάνουν τα στρατεύματα και εγώ να κινήσω. έγρα,

ψα εις την Κυβέρνησιν να μου βγάλουν τζοπχανέδες και

ψωμι εις τους μύλους τους αφεντικούς, να πάγω έπει

τα εις την Ακροκόρινθον.

Ο Ιμπραίμης εκίνησε από το Αργος και εκοιμήθη

κε εις τά βρυσάκια ο τόπος ήτον σκάπετα όταν εστεί

λαμεν τους ταχυδρόμους, αυτοί συναπαντήθηκαν με την

μπρεστέλαν του Ιμπραίμη, και εγύρισαν φεύγωντας οπίσω,

και μάς είπαν ότι έφθασαν οι Τούρκοι ώργάνισα εις 4 κο

λόνες το στράτευμα τον Βασίλη, τον τουρμπετιέρη τον έ

στειλα να μάς κάμη σημάδι, αν οι Τούρκοι είναι ολί

γοι, να βαρέση την τρουμπέτα, εαν όλο το στράτευμα, να

ρίξη ένα ντουφέκι επήγε κ' έρριξε το ντουφέκι ο Κο

λιόπουλος να πάγη εις την Γύρα, ο Γ. Αλωνιστιώτης

να πάγη του Μπέγη στην σκάλαν, και ο Γεναίος να

πιάση του Παρθενιου την στράταν, και εγώ εις την ά

κραν βλέπομεν και ξαγναντάει όλο το στράτευμα του

"Ιμπραιμη έως 3000, και έπεσε στον κάμπον του Α

χλαδόκαμπου τους έκαμε 4 κολόνες κ' εκείνος, εμοίρα
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σε την πλειότερη καβαλαρία κατά την Γύρα. Οι Έλλη

νες έμου αποσταμένοι, έμου δεν είχαν ταμπούρια, επεί

κασα ότι θα χαλασθούμεν. Αν είχαμεν την είδησιν από

την νύχτα, και ήθελε ταμπουρoθούμε και έλθη και ο Ζα

ίμης θα επολεμούσαμε καλά, εστoχάσθηκα, το στρά

τευμα νηστικό και χωρίς τζοπχανέ εβάρεσα ριτηράδα να

γλυτώσω το στράτευμα. Ο Κολιόπουλος ετράβηξε κα

τά το μοναστήρι τον "Αγιον Νικόλα, όπου ήτον δυνατός

ο τόπος βαρώ την τουρμπέτα να σηκωθή και ο Γεναίος,

δεν θέλει να σηκωθή βλέπωντας ο Ιμπραίμης αυτό ότι

μένει, έβαλε κολόναις κολόνας εις τον άγριον τόπον εγώ

εκ νέου διέταξα την ριτιράδα βγαίνωντας εις το Παρθένι

με καμμιά εικοσαριά καβαλαρέους επήγα να πιώ νερό

εις ένα χωριό, στα Ππερτζοβά ο Γενναίος έπιασε ένα

καταράχι αντίκρυ του χωριού στην κορφήν του βουνού με

1500, εκεί που επήγα να πιω νερό δεν εύρα, και ήτον

σκάπετα μία βρυσούλα, και επήγα να πιώ νερό. Οι Τούρ

κοι εστάθηκαν στ' αμπέλια τα Μπερτζοβίτικα, έως όπου

να βγουν όλοι και η καβαλαριά η Τούρκικη εσκόρπισε

στον κάμπον, και μάς πλάκωσαν στην βρύσιν τους

βάλλομεν στο τουφέκι , κ' έφυγαν ετουφεκίσθημεν,

στους Αγίους . . . . . επήγα και εκάθισα αντίκρυ του

Γενναίου. Οι Τούρκοι δεν εκστράτευσαν έμειναν εκεί

στ' αμπέλια τον έβλεπαν τον Γενναίον, και δεν του πή

γαν απάνω. Το δειλινό εκάλεσα τον Γενναίον με την

τρομπέτα να έλθουν σ' εμάς, και με το εσπέρας αντα

μωθήκαμεν ανταμόνωντας τους λέγω: Ο Κανέλλος εί

ναι εκεί θαρρευμένος και ο Παπατζώνης ότι οι Τούρκοι

είναι ολίγοι, να πάμε εμπρός να τους σηκώσωμεν, διά

να μην τους κλείσουν οι Τούρκοι εφθάσαμεν, τον εση
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κώσαμεν, και επήγαμε κατά την Αλωνίστενα όλοι. Ο

"Ιμπραίμης έμεινε στην Τριπολιτζά έγραψα εις ταις ε--

παρχίας και εσυνάχθηκαν εις τα Δερβένια 7000 ήλθε

το Αρχοντόπουλο, ο Ζαίμης, και ο Λόντος, και εί

χαν το Λεβίδι με 2000 και εγώ είχα 5000 τον Κο

λιόπουλον, τον Κανέλλον, τον Παπατζώνην, και τα Κα

ρυτινά στρατεύματα με τον Γενναίον εμάθαμεν από ένα

Τούρκον, ότι του ήλθε μεντάτι ο γαμβρός του με στρα

τεύματα εις την Μοθώνην, και θε να κινηθή διά βοήθει

αν του Ιμπραίμη και τότε έστειλα να πιάσουν τα Δερ

βένια, διά να μη περάση προς βοήθειαν έγραψα ένα

γράμμα εις τα Δερβένια, να ελθούν κ' εκείνοι εις βοή

θειαν, διατι θα πιάσω τα Βέρβενα, και να έλθουν εις

βοήθειαν, τόσον και του Ζαίμη να έλθη εις την πάνω Κρέ

πα, και τον Κολιόπουλον τον έστειλα με 2000 να πιάση

τα Βαλδέτζια, και τον Γενναίον και τον Παπατζώνην τον

έστειλα να πιάσουν τα Τρίκορφα και το βράδυ ήλθε ο Ζαί

μης εις την επάνω Κρέπα και άναψαν φωτιαίς, ταις είδαν

οι Τούρκοι από την Τριπολιτζάν, και υπωπτεύθηκαν μή

πως πιάσουν τα Τρίκορφα οι Έλληνες, και την αυγήν α

πεφάσισε ο Ιμπραίμης, και έστειλε ένα δύο χιλιάδες να

πιάσουν διά νυκτός τα Τρίκορφα ο Γενναίος εκίνησε, δεν

επρόφθασε να πιάση τα ταμπούρια όλα, παρά τα μισά, και

τα μισά έπιασε ο Μπραίμης αρχίνισε τον πόλεμον εγώ

είμουν εις την πάνω Κρέπα, όπου ευρίκοντο τα Καλαβριτινά

και Κορινθιανά στρατεύματα ο Κολιόπουλος εκίνησε να

έλθη μεντάτι εις τον Γενναίον έστειλε ο Μπραίμης την

καβαλαρίαν, όπου εθέρισε στον κάμπον επήγε στην Σύλι

μνα, ώπισθογύρισε τον Κολιόπουλον, ήτον κάμπος και δεν

ημπορούσε ν' αντισταθή ο Κολιόπουλος. Τα στρατεύματα
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ήσαν εις τα Βέρβενα 7000 άκουσαν τον πόλεμον και δεν

ήλθαν εις βοήθειαν αν αυτοί ήρχοντο εις βοήθειαν δεν έ

στελνε ο Μπραίμης όλον το στράτευμα εναντίον του Γεν

ναίου. Ο Ιμπραίμης όσον έστελνε από Τριπολιτζά βοή

θειαν, τόσον έστελνα κ' εγώ από το άλλο εις βοήθειαν των

εδικών μας. Ο πόλεμος διήρκεσε από την αυγήν έως δύο

μετά το μεσημέρι, 9 ώραις κανόνια έρριχναν εναντίον το

ταμπούρι του Γενναίου ο Γενναίος έβγήκε δύο φοραίς από

το ταμπούρι διά να τους πάρη κανόνια αλλ' εύρισκε πολ

λήν δύναμιν και εγύρισε οπίσω. Τα κανόνια των εχθρών

δεν επροξενούσαν βλάβην. Εις το ταμπούρι εσκοτώθη ο

Παπατζώνης, και άλλοι δύο τρεις σημαντικοί. Τα στρα

τεύματα του Ιμπραίμη ήτον έως 20.000 το ταμπούρι

όπου ήτον ο Γενναίος δεν είχε φόβον, και αφού είδαν οι

Τούρκοι ότι δεν κάμνουν τίποτε από εκείνο το μέρος, ε

εξαπλώθηκε εις ταις πτέρυγες ο Παναγιωτάκης Νοταράς

οπου βαστούσε την πλάτη του Γενναίου ανεχώρησε και

έτζι έφυγε και ο Γιάννης Νοταράς με μεγάλο κίνδυνον

επήραν τα οπίσθια του Γενναίου, και αφού είδαν, έφυγαν

άπό το ταμπούρι και έκαμαν κατά μάς. Η καβαλαρία

τους έφθασε, και εκεί εχάθηκαν 180, και πολλοί σημαν

τικοί αξιωματικοί, καθώς Γεώργιος Αλονιστιώτης, Κώ

στας Μπούρα, Ν. Ταμβακόπουλος, Χριστόδουλος Ναύτης,

Χρήστος Παναγούλιας, και όλοι οι λοιποί Ελληνες ήτον

διαλεκτοι, 110 από την Καρύταιναν, και 70 από ταίς λοι

παίς Επαρχίας έστειλα έναν Μπαϊρακτάρην Μιχαλάκην

του Ζαίμη με 30 ανθρώπους εβάσταξε τους Τούρκους,

και εγλύτωσαν οι εδικοί μας. Το βράδυ επήγαμεν εις

την Αλωνίστινα ο Ιμπραίμης αφού είδε ότι ήτον εκεί

στρατεύματα Ελληνικά, έπιασε την Πιάνα και το Χρυ



= 155 =

σοβίτζι μίαν ώραν μακρυά το ένα από το άλλο, και εις την

μέση είναι οι μύλοι της Νταβιάς άφηκε τον Σουλεϊμάν

μπέη με 5000, και έφκιασε 12 ταμπούρια διά να φυ

λάγη τους μύλους ο Ιμπραίμης εξαπλώθηκε εις τους

κάμπους και εθέρισε τα γεννήματα, και τα έμβασε εις την

Τριπολιτζά, και επήγε και αυτός εκεί. Εις την Αλωνί

στενα εβγήκαν 100 Αράπιδες, τους επήραν οι Ελληνες

και τους εσκότωσαν όλους εκτός από τρεις τέσσερους όπου

έφυγαν και έδοσαν την είδησιν. Ο Ιμπραίμης έμαθε ότι

ευρισκόμεθα εις Αλωνίστενα,εκίνησε με όλον του το στρά,

τευμα εις πέντε κολόναις, καβαλαρέους και πεζούς είχα

μεν σκοπόν να υπάγωμεν εις την Δημιτζάναν, αλλά δεν

εκαταφθάσαμεν. Την αυγήν εφύγαμε και αφήκαμεν τον

Κολιόπουλον με 1000, και εκεί δεν εμπόρεσε να βαστά

ξη και ήλθε στην Βυτίνα, και από την Βυτίνα εις τά Μα

γούλιανα. Ο Ιμπραίμης έκαψε την Βυτίνα και ήλθε εις

τα Μαγούλιανα εκεί δεν ήπορέσαμεν να τον βαστάξωμεν

και το στράτευμα εσκορπίσθη. Οι Καρυτινοί, σάν εμβήκεν

δ Ιμπραίμης εις την επαρχίαν τους, επήγε ο καθένας

να ασφαλίση την φαμελιάν του οι Κορινθινοί ανεχώρη

σαν ο Λόντος ανεχώρησε και αυτός εμείναμεν κατά πε

ρίστασιν εγώ, ο Ζαίμης, Κανέλλος Δεληγιάννης, Κολιό

πουλος, Αναγνώστης Παπασταθόπουλος, και Αποστόλης

Κολοκοτρόνης επήγαμεν εις τα Λαγκάδια ήλθε ο Ζα

χαριάδης με τα γράμματα, διά να υπογράψωμεν την α

ναφοράν, και να ζητήσωμεν την υπεράσπισιν από την Αγ

γλίαν επειδή και δεν ημπορούσαμεν εξ αιτίας των πε

ριστάσεων να ενωθούμεν όλοι και να υπογράψωμεν την α

ναφοράν, υπογράψαμεν οι έξ και εβάλαμεν και όλων των

άλλων τας υπογραφάς εις εκείνην την περίστασιν είμε
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θα απελπισμένοι, τα υπογράψαμεν τά εδώσαμεν εις τον

απεσταλμένον άνθρωπον, και επήγε στην Ζάκυνθον. Ο

Ζαίμης ανεχώρησε διά τα Καλάβρυτα ο Γενναίος επήγε

διά να εύρη τον υιόν μου Κωνσταντίνον εις του Ψά

θαρη με τον Κανέλλον και επήγαν επήραν ταις φα

μελιαίς, και ταις επήγαν εις Ναύπλιον. ο Κολιόπουλος

επήγε εις το Παλούμπα, επήρε την φαμελιάν του και ε

πήγε στην Μονεμβασία, και έτζι διελύθη αυτό το σώμα,

και έμεινα με 30 ανθρώπους, και επέρασα κατά το Φα

νάρι από εκεί έστειλα διαταγάς, και εις τρείς ημέρας

εμαζώχθηκαν 2000 εκείνο όπου εχάλαγε το μυαλό του

Μπραίμη ήτον που μου χάλαγεν ένα στρατόπεδον και

εις δύο ημέρας εσύστενα άλλο. Ο Ιμπραίμης επήγε στην

επαρχίαν Καρύταινα, επήγε έως στα Καλάβρυτα, Στρέξοβα

καίοντας και σκλαβόνωντας ελεηλάτησε έως εκεί, και ε

γύρισε οπίσω στην Τριπολιτζά από εκεί μονονυχτίς επή

γε εις τον Μιστρά, εσκλάβωσε, ελεηλάτησε, και εκεί

ήλθε πάλιν εις την Τριπολιτζά, και από εκεί εκίνη

σε διά τά Μοθοκώρωνα άφηκα ταις 2000 εις τας

Καρυαϊς επήγα εγώ εις τα Βέρβενα, διά να εμ

ποδίσω να διαλυθούν οι 5000 συναγμένοι εκεί μόλις

είδαν τους Τούρκους ετζάκισαν εις τα Βέρβενα εκλεί

σθηκαν και μερικοί ο Ανδρέας παιδί του Κοντάκι, ε

πολέμησαν, εσκότωσαν 15, και οι Τούρκοι εμβήκαν εις

την Τριπολιτζά επήγαμεν εις τον "Αγιον Πέτρον, και

διελύθη το στράτευμα ο Ιμπραίμης καταβαίνοντας εις

τα Μοθωκόρωνα, εκτύπησε το στράτευμα όπου είχα

αφήσει εις ταις Καρυαίς, τους εκτύπησε δεν τους έκα

με τίποτες, και ανεχώρησε διά την Κορώνην, Εσκο

τώθηκαν Τούρκοι 70.
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"Ιδού πώς εστάθηκε η αρχή της αναφοράς δια την

υπεράσπισιν της Αγγλίας μία φορά έλαβα ένα γράμ

μα από τον Ρώμαν, και μου έλεγε ότι ώμίλησε με

τον Αδαμ. Ο Αδαμ του είπε, δεν ήτο δυνατόν να α

ποσπάσωμεν τον Κολοκοτρώνη από το αρχοντικόν κόμ

μα; Το κόμμα αυτό ενομίζετο Αγγλοδιωκτικό και Ρωσ

σολάτρικο και αυτό το διέδιδαν οι Μαυροκορδατισται μου

έγραψε ο Ρώμας και μου έλεγε τα όσα του είπε, και

να του γράψω ιδιοχείρως το φρόνιμά μου εγώ του α

πεκρίθηκα, ότι δεν είμαι Αγγλοδιωκτικός και Ρωσσο

λάτρις αλλά είμαι φίλος εκείνου όπου θέλει να κάμη

το καλόν της πατρίδος μου, και γίνου εγγυητής εις

την εξοχότητά του τον Αδαμ, και ο Αδαμ ας γείνη

εις την αυλή του διά τά φρονήματά μου. Ο Αδαμ έστει

λεν είδησιν εις την Αγγλίαν, και με μερικόν καιρόν έκρα

ξε τον Ρώμα, εκλείσθηκε δύο ημέραις, έκαμε το σχέ

διο των αναφορών, και την έστειλε την μίαν να την υπο

γράψω εγώ, και την άλλην ο Μιαούλης την υπογρά

ψαμεν. Εννοείτο το έθνος συνασμένον εις Συνέλευσιν,

και έτζι το Βουλευτικό το Εκτελεστικό υπόγρα

ψαν ώς άτομα, όχι ώς διοίκησις έλεγε ότι τον πα

ρόντα νόμον να εκτελέσουν οι πρόεδροι της ξηράς και

της θαλάσσης: υπογράφθηκα Πρόεδρος των ενωμένων ε

παρχιών της Στερεάς Ελλάδος, και αρχιστράτηγος της

Ελλάδος Μιαούλης πρόεδρος των νήσων, και ναύαρ

χος των κατά θάλασσαν Ελληνικών δυνάμεων. Αυτήν

την πράξιν της αναφοράς δια την Λόνδραν, την επικύ

ρωσε το έθνος εις την συνέλευσιν της Επιδαύρου και

της Τροιζήνος. -

Εκαμα διαταγας Μιστρά, Μονεμβασσιά, Αγιο Πέ
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τρο, και εσύναξα δέκα χιλιάδες, και ήλθα και έπι

ασα τα Βέρβενα, και η γερόντισσα η μάννα μου (είχα

ένα καπετάνιο Χιμαριώτη μαζή της) ήλθε στο Γεωρ

γίτζι και επέρασε στην άκραν του Μιστρά, διά να

περάση στ' Ανάπλι, και είχαμε και τα δύο του Σε

νετζίμπεί παιδιά από την Τριπολιτζά ενέχυρον, τα

έβαλα εις ένα τόπον και εφυλάχθηκαν έως που τ' αλ

λάξαμε με τους δύο Ζαφειρόπουλους από τον Ιμπρα

ίμη, και επήγα και άφηκα το στράτευμα εις τα Βέρ

βενα, και επήγα να επισκεφθώ την φαμελιάν μας, δύο

ώραις τα Βέρβενα από τον "Αγιον Πέτρο, το στράτευ

μα είδε μπουχό της Τριπολιτζάς στον κάμπο και εί

πε πώς είναι στράτευμα, και εσκόρπισαν, και όταν ε

γύρισα τους απάντησα είδα ότι δεν έκανα δουλιά, έ

στειλα εις την Κυβέρνησιν ότι να κάμουν στρατιώτας στ'

Ανάπλι, και να δώσουν του Λόντου, Γενναίου, Κανέλ

λου πληρωτικούς και τότε στέλνω, έχοντας εκτελεστι

κή δύναμι, και μαζώνω και άλλα στρατεύματα, έτζι ήλ

θαν και εσυνάχθημεν έως τέσσερες χιλιάδες, ήλθε ο

Λόντος, ο Κανέλλος, κ' εγινήκαμεν ώς τέσσαρες χιλι

άδες ήτον εις τον "Αγιον Πέτρον Τότενες έδωκα δια

ταγή του Αντώνη Κολοκοτρόνη του να έρχωνται να

πέρνουν τζοπχανέδες, να κτυπούν από όλα τα μέρη και

έπερναν σημαίας, εσκότοναν, μάς ήφερναν κεφάλια, και

επλήρονα ένα τάλλαρο το κεφάλι ένα τάλλαρο τ' α

γόραζα από τους στρατιώτας, και τα έστελνα, και τό

τενες ήλθε ο Μπραίμης με όλον του το στράτευμα εις

την Τριπολιτζά, και άφηκε την δύναμιν εις τους Μύ

λους Δαβιά , και εις την Τριπολιτζά , και εκίνησε

με τριάντα χιλιάδες κατά του Μιστρά εγώ εκείναις
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ταίς ώραις έτυχα να ήμα στ' Ανάπλι, δια υπόθεσιν

του στρατεύματος και να δώσω γνώμην και της Κυ

βερνήσεως δια τροφάς και πολεμοφόδια, και έτζι αποφά

σισα μία επιτροπή τον Κωνσταντίνον Δεληγιάννη κ' έναν

άλλον Ρουμελιώτην με το ίδιον όνομα, και Αναστάση

Λόντον, και τους έστειλαν εις το Αστρος και έκαναν τρο

φαίς, και επλήρoναν και τους λουφεντζίδες, και όσοι

μπουλουξίδες έρχοντo, το μηνιάτικό τους έπερναν τεσκε

ρε, και επληρόνονταν εις το Αστρος εγώ έβγήκα εις

το Αστρος εκεί μου ήλθε η είδησις ότι ο Ιμπραί

μης πάει εις τον Μιστρά, και έγραψα του στρα

τεύματος να κινήση διά τον Μιστρά και εμβήκα

εις ένα καίκι, και έβγήκα εις το Λενίδη διά να συ

νάξω στρατεύματα έτζι ήκολούθησε όταν επήγα εις

το Λενίδι έκαμα 200 Λενιδιώταις , και εβγήκα εμ

προς, και αντάμωσα και το άλλο στράτευμα, έως

4000 Ζαίμης, Λόντος, Γενναίος, Παναγιωτάκης Νοτα

ράς. Ο Ιμπραίμης επήγε έως απ' έξω από την Μο

νεμβασία καίοντας εγύρισε εις την απιδιά, εχώρησε τον

γαμβρόν του με 1000, και ήλθε εις ένα χωριό ημείς

τον εβαρέσαμεν, 4 σκοτoμένοι, και ετράβιξε σ' ένα βου

νό έκαμε σενιάλο, και ήλθε τακτικό εις βοήθειάν του,

επολέμησε με τον Γενναίον, και τον Ιωάννην Νοταρά,

από εκεί τα στρατεύματα τα Τούρκικα εκινήθηκαν εις

το Γεράκι, και οι εδικοί μας εις του Κοσμά έδιέτα

ξα όλα τα στρατεύματα κατά τον "Αγιον Βασίλειον, να

αναχωρήσουν, και να ετοιμασθώμεν εις πόλεμον όλοι οι

μισθωτοί ανεχώρησαν με τα φορτηγά έως 3000, και

εμείναμε μόνον με 1000 οι Τούρκοι δεν ήλθαν να

πολεμήσωμεν ετράβηξαν εις το Μαραθωνήσι, επήγε εις
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τον Πολυτζάραβον εκεί απάντησαν τους Μανιάταις, έ

καμαν πόλεμον δυνατόν, και οι Τούρκοι οπισθοδρόμησαν

εις διάφορα μέρη δυνατά εκλείσθηκαν οι εδικοί μας, και

πολέμησαν χωρίς να τους κάμουν οι Τούρκοι τίποτες

ετράβηξαν έπειτα διά την Τριπολιτζά, έβγήκαμεν

και ημείς εις τα Βέρβενα , και τότε ανεχώρησε ο

Ζαίμης κατά τα Καλάβρυτα, ο Νοταράς διά την Κό

ρινθον και εσύναζαν στρατιώτας διά να αντισταθούν τους

Τούρκους αν επήγεναν εις τας επαρχίας των έως οπου έ

πιασαν τα Τζιπιανά Κορίνθιοι, εγώ, ο Γενναίος και ο

Λόντος εμείναμεν εις τα Βέρβενα. ο Θεόδωρος Γρίβας

έρχεται από το Ναύπλιον με 300 ανθρώπους εις τα

Δολιανά. Τότε αποφάσισα και πέρνω 200 ανθρώπους

διά να πάω εις τους Μύλους της Δαβιάς, άφηκα τον

Γενναίον, τον Λόντο, και τον Κανέλλον εις τα Βέρβε,

να και τους είπα, ότι εις τόσας ημέρας θα ιδήτε φω

τιαίς, να έχετε βάρδια και όσαις φωτιαίς εδήτε με τό

σαις χιλιάδες είμαι και να κάμετε και σείς φωτιαίς διά

να καταλάβωμε ότι τάς ίδατε. Και αυγήν θα κτυπή

σω τους Τούρκους εις τους Μύλους και εσείς ολονυκ

της να πιάσετε τα Τρίκορφα, και να εμποδίζετε κάθε

βοήθεια οπού θα ελθεί από την Τριπολιτζά, επήγα εις

τα Δολιανά επήρα τον Θ. Γρίβα κοντά με τους 300

από τα Δολιανά, επέρασα εις τα Τζιπιανά και τους εί

πα: αν ιδήτε εις το δείνα βουνό φωτιαίς να κινήση ε

κείνο το στράτευμα διά να πιάση την Πανοχρέπα ε

πήγα εις Αλωνίστενα, έστειλα πεζοδρόμον εις τον Ζα

ί μην oπου ήτον εις τα Καλάβρυτα και του έγραφα, μια

ώρα αρχήτερα να έλθη με όσους ειμπορέσει ήλθε με

600 ο Ζαϊμης και είχα και 1400 και εγεινήκαμεν
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2000 είχα σκοπόν να κτυπήσω τους Μύλους της Τα

βιάς διά να τους κόψω ταις ζωοτροφιαϊς ερώτησα με

ρικούς Τούρκους, οπού έπιασαν οι Έλληνες, πόσοι

ήτον εις τα ταμπούρια τα Τούρκικα, και με απεκρίθη

καν ότι ήτον μόνον 800 έκαμα τα σημεία και τα

διάφορα στρατεύματα ήλθαν και έπιασαν τας θέσεις, ο

που τους είχα ειπεί, με τα χαράματα. ο Θ. Γρύβας

εζήτησε την θέσιν όπου ήτον ο Χασάν-μπεϊς, του έδοσα

οδηγούς και επήγε ο Βασίλης Αλωνιστιώτης με τους

αλωνιστιώτας επήγε εις το πλευρό του, και τον Αντώ

νη τον Κολοκοτρόνη τον έστειλα εις τό Χρισοβίτζι με 500

διά να τους πέσουν αποπάνω αν δοκιμάσουν οι Τούρ

κοι να εβγούν από τα Ταμπούρια δια να υπάγουν εις

βοήθειαν των άλλων Τούρκων όπου έμελλε να κτυ

πήση ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος της αδελφής μου

το παιδί εγώ και ο Ζαίμης με 200 εσταθήκαμεν εις

την μέσην της Πιάνας και των Αλωνιστιωτών έμοιρα

σθήκαμεν εις πέντε θέσεις εις την Πιάνα είναι ένας πα

λιόπυργος, και ο Τούρκοι τον είχαν φκιάσει ώς κάστρο,

ήτον 130 Τούρκοι εκείνους είχα ειπει να βαρέσουν την

νύκτα ή εις την ράχη ή εις το χωριό ή μια θέσις

από την άλλην οπου εβαστούσαμεν ήτον μακριά 10

λεπτά.

Ο Κωνσταντής και ο Λεχουρίτης εκατέβηκαν με τά

χαράματα εις το χωριό, το οποίον ήτον χαλασμένο,

από τους Τούρκους επίτηδες, διά να μη το πιάσουν οι

Έλληνες εις τα πρόποδα του χωριού ήταν δύο λόχοι

Τούρκοι. -

Ανοιξε το τουφέκι εις την Πιάνα, ημείς εκινήσαμεν

εις βοήθειαν, οι δύο λόχοι ήλθαν επάνω εις εμάς. Οι

- Ι 1
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Τούρκοι βλέποντας εμάς 10 καβαλαρέους ενόμισαν πως

είμεθα πολλοί και ετράβηξαν, οι Αλωνιστιώταις ήλθαν

από ταις πλάταις των Τουρκών, ο Γρύβας δεν εστάθηκε

να πολεμήση αφ' ου είδε τον Σουλεϊμάνπεί ο Αντώνης

Κολοκοτρόνης με τον Κολφίνον Πετιμεζά ερίχθηκαν

να πιάσουν το κεφαλόβρυσον, τους Μύλους δεν ήμπόρε

σαν να περάσουν από τα Τούρκικα Ταμπούρια ο Μπαϊ

ρακτάρης ο εδικός μου και του Ζαίμη πλησιάζουν εις τας

πτέρυγας των Τούρκων, ο Μπαϊρακτάρης του Ζαίμη τους

επρωτοτζάκισε, αφού εσκότωσε τρεις με την λόγχην του

Μπαϊρακιού οι Τούρκοι εμβήκαν εις αταξίαν, από τους

δύο λόχους τέσσαροι μόνον εγλύτωσαν, επήραμεν 16

ταμπούρλα και την σημαίαν των οι Τούρκοι οπού ήτον

κλεισμένοι εις τον Παληόπυργο ετζάκισαν, και τους ε

σκότωσαν όλους 130. Το σώμα των Βερβένων ήλθε εις

την προσδιωρισμένην θέσιν των Τρικόρφων ήτον Αρχηγοί

Λόντος, Γιατράκος, Κανέλλος,Γενναίος και Χατζή Μιχάλης

με την καβαλαριάν Είκοσι καβαλαρέοι ήτον η πρώτη φορά

οπου άρχήσαμεν να κάμωμεν καβαλαριάν οι Τούρκοι

της Τριπολι ζάς εκίνησαν εις βοήθειαν των Τούρκων

οπού επολεμούσαμεν ημείς εκτυπήθηκαν και οπισθοδρό

μησαν από την καβαλαριάν την εδικήν μας, τότε επρό

φθασε και ο Νοταράς εις την Απάνω-χρέπα από την

Τριπολιτζά και από την Σύλιμνα έβγήκαν και εκτύ

πησαν τον Γενναίον εις τα Τρίκορφα άντικρυ της Συ

λίμνας έπειτα από μίαν πεισματώδη μάχην ετράπησαν

εις φυγήν. Έσκοτώθηκαν έως 70 επιάσθηκαν 9 και 4

ταμπούρλα τους επήραν και ένδεκα ταμπούρια και το

καστράκι της Συλίμνας, από τον χαλασμόν των δεν

επρόφθασαν να έμβουν εις την Τριπολιτζά ο Αρ
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χηγός των Τουρκών έστειλε 4 καβαλαρέους διά να δώση εί

δησιν του Ιμπραίμη, ο οποίος ευρίσκετο εις την Μεσσηνίαν

και ετοιμάζετο να πάη να χαλάση τα Σουλιμοχώρια. Ο

Ιμπραίμης εκίνησε εις βοήθειαν των αποκλεισμένων Τούρ

κων εις τηνΤαβιά. ο Γενναίος δεν είχε πλέον πολεμοφόδια και

ψωμί και επήγε εις το Βαλτέτζι και εγώ εις το Διάσελο της

Αλωνίστενας. Την τρίτη ημέρα διέταξα τον Γενναίον να

- πάρη το σώμα του και να πάη εις τους κάτω Μύλους

κατά την Συλίμνα εκεί επήγε, επολέμησε 4 ώραις και

εκυρίευσε τα οχυρώματα καίωντας και τους Μύλους,

εφονεύθησαν υπέρ τους 50 και εκυρίευσαν τα Ταμπού

ρια το άλλο μέρος ημείς και ο Αντώνης Κολοκοτρό

νης, Γκολφίνος, Γρύβας, Νοταρόπουλος, Τζόκρης έχαλά

σαμεν τους επιλοίπους μύλους, και τους εκλείσαμεν εις

ένα Παλιόκαστρο, εις ένα βράχο όπου ήτον αδύνατον να

ανέβη κανένας, είχαμεν γνώμη να τους κόψωμεν το νε

ρό και εις δύο ημέραις να προσκυνήσουν, αλλ' εις αυ

τήν την στιγμή μάς κάμνει φανό ο Γενναίος ότι

έφθασε ο Ιμπραίμης, και ετράβηξε κατά τα Βέρβενα ο Γεν

ναίος ήλθαν 2000 καβαλαρέοι, επήραν τους Τούρκους

τους κλεισμένους και τα στρατεύματα τους επήγαιναν

πολεμώντας από τα πισινά επήγαμεν, αναχωρήσαμεν διά

τα Βέρβενα, και το Νοταρόπουλο και ο Τζόκρης έμει

ναν εις τα Τζιπιανά. Εις τον κάμπον της Ταβιάς ε

χαλάσαμεν 8 ή 9 μύλους, από εκεί άλεθαν και ε

πήγαιναν εις την Τριπολιτζά Τακτικοί Τούρκοι εχά

θηκαν εις τρείς ημέρας και εις τας διαφόρους θέσεις

500, ταμπούρλα 20, πολλά μουσκέτα, σημαίας 4,

άλογα, αξιωματικοί πολλοί ημείς επολεμούσαμεν εκεί,

αλλά εις όλα τα μέρη, εις όλας τας επαρχίας εκτυ

φ

11*
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πούντο οι Τούρκοι και δεν έλειπε ημέρα όπου να

μη σκοτόνωνται Τούρκοι γράφω εγώ όμως εδώ όσας

μάχας ήμουν παρών και ώδηγούσα εγώ αυτός ήτον

ο μόνος τρόπος να κτυπούν τους Τούρκους, επειδή

διά να συστήσω γενικόν στρατόπεδον δεν ήμπορου

σα , ά διότι δεν είχα ζωοτροφίας, β. πολεμοφόδια

και γ. διότι ήτον το μόνον αδύνατον να νικήσωμεν τους

Τούρκους με παρατεταγμένη μάχη διά το πολυάριθμον

του εχθρού, αλλά είχα δώσει οδηγίας να κτυπούν

πάντοτε τον εχθρόν από εμπρός, από πίσω, από τα

πλευρά, την νύκτα να τους πεύτουν εις το ορδί, να καί

ουν οι εδικοί μας τοίς ζωοτροφίαις όταν δεν ημπορού

σαν να ταις πάρουν διά να μη ταις αφήσουν εις τους

Τούρκους και με τούτον τον τρόπον εχαλιώντο πολλοί

Τούρκοι χωρίς να χάσωμεν Έλληνας. Πολλοί εφώνα

ζαν τότε, και η ιδία η Κυβέρνησις με έγραφε να συ

στήσω γενικόν στρατόπεδον, και να κάμω ένα γενικόν

πόλεμον αυτοί όμως δεν ήξευραν την κατάστασίν μας

διότι οι Τούρκοι είχαν πιάσει το κέντρον και δεν μάς

άφηκαν ποτέ να συγκεντρωθούμε 10 και 15 χιλιάδες να

αντιπαραταχθούμεν εις τον εχθρόν κάθε επαρχία εφρόν

τιζε διά την υπεράσπισίν της έπειτα ο τόπος είχε ε

ρημωθή, ο πόλεμος δεν άφινε να καλλιεργήται, ψωμί

δεν ευρίσκαμεν, η Κυβέρνησις ήτον μόνον διά το όνο

μα, διότι δεν είχε και εκείνη και δεν μάς έστελνε, μό

νον με αστάχυα, ψάνι, και με κρέας εζούσαμεν 20 και

30 ημέραις. και αν εκάμναμεν και ένα γενικόν πόλεμον

και εχάνοντο 4 ή 5 χιλιάδες ήτον αδύνατον να ματα

μαζεύσω στράτευμα εν ώ εάν εχάνοντο και δέκα, δε

καπέντε χιλιάδες παλιαραπάδες έφερνε άλλους ο Ιμ
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πραίμης εις αυτήν την περίστασιν οι τζοπάνιδες μάς

εβοήθησαν πολλοί, διατί όλο με τα ζωντανά του κόσμου

εβαστιέτο στρατόπεδο εις αυτούς τους ακροβολιστι

κους πολέμους όλοι ευδοκίμησαν, όλοι πλην κατ' εξοχήν

ο Αντωνάκης Κολοκοκρόνης, ο Κορέλας από το Αρκου

δορέμα, ο Παπά Δημήτρης από το Χρυσοβίτζι' εσκό

τοναν πότε 20, πότε 30, 40, 50 εις βλαις ταις ε.

παρχίαις απαντούσε αντίστασι οι Αρκαδινοί και οι Κον

τοβουνήσιοι και όλοι οι Μεσσήνιοι, επήγαιναν εις τά Μοθω

κόρωνα και τους εκτυπούσαν τους Τούρκους και τους

εσκότωναν και τους έπερναν πότε 20, πότε 30, 40,

μουλάρια, και έτζι εζούσαν, διατί μισθόν οι Πελοπον

νήσιοι δεν επήραν παρά από τα Τούρκικα λάφυρα εζού.

σαν οι κάτοικοι των επαρχιών επήγαιναν εις ένα βουνό,

ερχόντανε οι Τούρκοι, έφευγαν και επήγεναν εις άλλο

βουνό, όλα αυτά εγίνοντο εις τα 1826.-Επειδή του

εχάλασα τους μύλους του Ιμπραίμη δεν είχε πλέον

πώς να έχη ζωοτροφίας άνοιξε δρόμον από τα Μοθω

κόρωνα έως την Τριπολιτζά, και από την Μεσσηνίαν

έστελνε φορτηγά με ζωοτροφίας, έπιασε εις του Ισσαρι

και έκαμε στρατόπεδον αφού με αυτόν τον τρόπον ε

φοδίασε διά κάμποσον καιρόν την Τριπολιτζά και άφη

κε και 5,000 φρουρά, αυτός εσυνάχθηκε εις τά Μεσ

σηνιακά φρούρια. - Αφού έμαθα από ζωντανούς αράπιδες

που έπιαναν οι Έλληνες ότι ο Ιμπραίμης ετοιμάζεται

διά να περάση από την Γαστούνη και να υπάγη εις το

Μισσολόγγι, έγραψα εις την Κυβέρνησιν και τους έδιδα

γνώμη με δύο γράμματά μου, ότι να μου δώσουν την

άδειαν να υπάγω εις την Γαστούνην ή άλλον να στεί

λουν διά να σηκώσουν όλαις ταις ζωοτροφιαϊς οπού ευ
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ρίσκοντο εις την Γαστούνη και να ταις εμβάσουν εις το

Μισσολόγγι, και αν ήθελαν με ακούση ο θεός ήξεύ

ρει πως ήθελε γυρίσουν τα πράματα, διατί το Μισο

λόγγι δεν ήθελε πέσει έχοντας ζωοτροφίας είχαν καιρόν

20 ημέρας, τους έδοσα την είδησιν πρoτήτερα εφοδίασε

τα τρία φρούρια με στρατεύματα και ζωοτροφίας, και

εκίνησε διά την Γαστούνην οι Γαστουναίοι, άλλοι επη

ραν τα βουνά, και άλλοι εκλείσθηκαν εις το Χλομού

τζι, από ταις ζωοτροφιαις άλλαις έκαψε και άλλαις εβά

σταξε και ταις επήρε στο Μισολόγγι.

Τότενες οι Γαστουναίοι σαν εκλείσθηκαν εις το Χλουμού

τζι δεν είχαν τ' αναγκαία, και είχαν πολλά γυναικό

παιδα και ολίγαις τρoφαίς. Βλέποντας από το Χλου

μούτζι οι Γαστουναίοι ότι είναι πολιορκιμένοι, απεφάσι

σαν τριακόσιοι να πέσουν εις το στράτευμα του εχθρού,

να πέσουν έξαφνα, να βαρέσουν τους εχθρούς και να ε

πιστρέψουν εις το Κάστρο και τους εκτύπησαν τους

Τούρκους και εχάλασαν πολλούς όμως έπιασε ένα νε

ρό το βράδυ, και εγύρισαν και εκλείσθησαν εις ένα χω

ριό και τους έκοψαν όλους. Τούρκους εσκότωσαν όσους

ήμπόρεσαν και εκείνοι εχάθηκαν, επαραδόθηκαν και εις το

Χλουμούτζι ήτον και ο Μιχαλάκης Σισίνης εκεί.-Εσύναξε

τ' άρματά του ο Ιμπραίμης κ' επήγε στο Μισολόγγι το τί

εγίνηκε στο Μισολόγγι είναι γνωστό, και άλλη ιστορία

το λέγει. Έσμιξε με τον Κιουτάγιαν, άλλη ιστορία θέ

λει σημειώσει την γενναιότητα του Μισολογγιού Πέρ

νοντας το Μισολόγγι έχασομέρησε πολλά ολίγαις ημέ

ραις, ημείς είχαμεν συνέλευσιν εις την Πιάδα.

Οντας ο εχθρός έλειπε στο Μισολόγγι, επεριφερό

μουνα ένα γύρο την Τριπολιτζά, και επήγα και εύρη
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κα το στενό από τα Αγιγεωργίτηκα και Μπερτζο

βά, άκαγα τα σπίτια από τους Τούρκους, εμέτρησα

διά να κάμω όρδι εκεί, διατί ήτον χειμώνας, και ε

κατέβηκα στους Μύλους τους εθνικούς, και έστειλα εις

την Κυβέρνησιν να με δώκη τροφάς, και πολεμοφόδια,

να συνάξω στρατιώτας εις εκείνα τα χωριά, που εί

ναι μιάμιση ώρα από την Τριπολιτζά, που να εύρω

καιρόν να πηδήσω μέσα και η Κυβέρνησις μου είπε να

εμβώ μέσα εις το Ανάπλι και εγώ της απεκρίθηκα,

δεν είναι ώρα να εμβώ εις το Ανάπλι, πλην αν μου δί

νετε εκείνο που θα ειπώ, διά να ήμπορέσω να κάμω

βλάβη εις τον εχθρόν, εις την Τριπολιτζά,-και έτζι μου

υπεσχέθηκαν, και άρχησαν να μου στέλνουν ζαϊρε, και

τον εμετακόμιζα εις το χωριό εκείνο, που έφτιανα το

όρδι έκαμα προσταγή εις όλας ταις επαρχίας και εσυ

νάζοντο, την μίαν μεριά εσύναζαν στρατιώτας, και την άλ

λην τους έστελναν τροφάς τότενες είχαν τον Κως αυτή

Μαυρομιχάλη στελμένον, που ήτον ένα μέλος της Διοικήσει

ως, με καμμιά εκατοστή ανθρώπους, και επήγα εις το Αχλα

δόκαμπο στην μέση και του έδιδα κ' εκεινού τροφαίς, και

ακούοντας η εφημερίδες ότι μου στέλνουν ζαϊρέδες διά την

Τριπολιτζά - διά το ρεσάλτο,- το έβαλαν σταίς εφη

μερίδας και έλεγαν, ότι ο γενικός αρχηγός εσυμφώνησε

με την Κυβέρνησιν να του δώσουν ζαϊρε και πολεμοφό

δια να ρεσαλτάρη την Τριπολιτζά, και η εφημερίδας ε

ξεδόθηκαν πριν ετοιμασθώ, τέτοια μυστηκότητα είχαν, έ

διδαν είδησιν του εχθρού εκείναις ταις ημέραις που εγώ

εσύναζα τα στρατεύματα στέλνουν γράμματα από την Κυ

βέρνησιν ο Πετρόμπεης και ο υιός του Γεωργάκης, που

είχαν συμφωνήσει εις το Νιόκαστρον όταν τον αλικότησαν



= 168 =

ότι με τρόπο κατά τον σκοπόν τους εστάλθη άνθρωπος,

(διά να τους ξεπατήση εις την Τριπολιτζά) (εδώκαμεν τους

δύο πασάδες, και επήραν τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλην

και Ιατράκον), στέλνουν τον Φιλήμονα και περνάει από

τους Μύλους και πάγει εκεί όπου ήτον ο Κωσταντής ο Μαυ

ρομιχάλης με τα γράμματα και κάθεται ένα ημερόνυκτο

εις την Τριπολιτζά να του κάμη την απάντησιν ο Τούρ

κος κουμαντάντης οπού ήτον εκεί, και τους έκαμε την από

κρισιν κλειστήν, ώς του έγραφαν και εκείνοι, και εγύρι

σε εις τον Αχλαδόκαμπον με τα γράμματα και ήλθε

να εμπαρκαρισθή εις τους Μύλους διά τ' Ανάπλι εγώ

τον ερώτησα - που ήσουν ; - εις την Τριπολιτζά με

γράμματα - Ποιός σ' έστειλε ; - η Κυβέρνησις. Τότενες

είπα ότι εγώ συνάζω στρατεύματα και τροφαίς, και είμαι

αρχηγός, και κάνει μυστικαίς ομιλίας με τους Τούρ

κους, σχίζω τα γράμματα, δέρνω και τον Φιλήμο

να ακούωντας η Κυβέρνησις ότι έκαμα τοιούτο πράγμα,

της κακοφάνηκε και μου έγραψε πληκτικό γράμμα εγώ

τους απεκρίθηκα, ότι το χρέος μου είναι ώς αρχηγός να

γνωρίζω τι κάνει η Κυβέρνησις με τον εχθρόν εγώ να

παιδεύωμαι. . . .

Εγώ άρχησα την δουλειά μου και είχα συναγμέναις

5000 στράτευμα, και σκάλαις και ανέβηκα στο στρατό

πεδον, και διαμοίρασα μίαν ημέραν, ανήμερα τα Χριστού

γενα, για τι ήτο σκάπετα από την Τριπολιτζά το στρά

τευμα το δικόμας, εμοίρασα το στράτευμα με αρχηγούς

έστειλα τον Νικήτα από την πόρτα του Μιστρά, τον Γεν

ναιον από της Καρύταινας την Πόρταν, τον Κωσταντή

Μαυρομιχάλη από των Καλαβρύτων την Πόρταν, και τον

Παναγιώτη Ζαφειρόπουλον με τους Αγιοπετρίτας από
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του Σαραΐου την πόρτα», και ταις άλλαις πόρτας με άλ

λα κουμάντα, και έδιαμοίρασα ταις σκάλαις εις τα κου

μάντα, οπού ν' αναιβούν εις το κάστρο, και εγώ έμεινα

μ' ένα σώμα, διά να δίδω βοήθειαν κ' εκινήσαμεν όλοι

μαζή, και όταν εζυγώσαμεν εις την Τριπολιτζά κάποι

οι προδόταις, ήτον νύκτα, έρριψαν δύο ντουφέκια, σενιάλε

του εχθρού εμπήκαν και δύο Βούλγαροι, ποιός τους έ

στειλε, αγνοώ είπαν οι προδόταις, απόψε θα σάς γένει

ρισάλτο έβγήκαν οι Τούρκοι στα τείχη, παιδιά, γυναίκες

και έσκουζαν ώς την αυγήν. Ο Νικήτας έβαλεν αποκάτω

σκάλαις, - και βλέποντας ότι είμεθα προδομένοι με τα

ξημερώματα ριτιράραμεν. Οι Τούρκοι το πρωί είδαν

ότι δεν είναι στρατεύματα, και εκτύπησαν τους Τριπο

λιτζώτας Λάμπρο Ριζιώτην o Γενναίος τους επήγε μεντά

τι, είχαν σκοτωθή από τους Τριπολιτζώταις 10 ο

Γενναίος από ταις ρίζαις βλέποντας εκίνησε μεντάτι,

έτζ απετύχαμε ατο ταίς προδοσιαϊς, δεν ήμπορέσαμεν

να κάμωμεν δουλειά. Έσυνάχθημεν οπίσω εις τα χω

ριά, και άρχησε ο κόσμος να φεύγη εγώ ετράβηξα να κα

τεβώ εις το Ανάπλι, να ομιλήσωμεν διά να κάμωμεν

Συνέλευσιν, διότι η Κυβέρνησις στανικώς έναν χρόνον έ

πειτα από τον διορίαν εκυβέρναε. Να ειπώ, Τι προδοσι

αίς είναι τούταις; και να όμιλήσωμεν τον κίνδυνον τής

Πατρίδος. Η Κυβέρνησις κάνει μίαν διαταγήν, ότι κανείς

στρατιωτικός να μην πάγη στο Ανάπλι, διότι δεν είναι

δεκτός. Τότενες, βλέποντας την διαταγήν, έγραψα εις τον

Ζαίμη και εις ταις επαρχίας να συναχθούν να κάμω

μεν Συνέλευσιν εις το Αργος αρχήνισαν και οι πληρε

ξούσιοι, ήρχοντο εις το Αργος και συνακούσθημεν να πά

μεν εις την Πιάδα, και εκινήσαμε και επήγαμεν ήλθαν
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και από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, και οι Πελο

ποννήσιοι και εκάμαμεν συνέλευσιν-τότε εκαταράσθη η

συνέλευσις τον Υψηλάντην-ερχόμενοι εκεί αρχήσαμεν

ταις εργασίας, και είχαμε εκτελεστικήν δύναμιν τον Αν

δρέα Λόντον, πρόεδρον τον Γέρο Πανούτζον,-διατί ή

θελαν μέρος να βάλουν τον Πετρόμπεην, μέρος τον Ζα

ίμην, διά να παύσουν την φαγομάρα εβάλαμεν τον Πα

νούτζον πρόεδρο της συνελεύσεως και εις ταις εργα

σίαις επάνω, είχε μέρος Ρουμελιώταις εις το μέρος του,

και είπε ο Υψηλάντης, δεν δεχόμεθα την πρόσκλησιν

οπού εκάματε στην Λόνδραν με μια φωνή αποκρίθηκαν,

Το έθνος εκείνο όπου θέλει έκαμε, και εκείνος δεν μπο

ρεί να κάμη της γνώμης του πράγματα -δεν τον ήθε

λαν με τελειότητα διά "Ελληνα οι Ρουμελιώτας με τον

"Υψηλάντην, ήτον ο Γκούρας κλ.

Τότε εσηκώθηκα ορθός και είπα δεν είναι δίκαιον να

καταδιώξωμεν τόν Υψηλάντην διότι, με φαίνεται, αρχής

να έχετε γράμμα από το μακαρίτη τον αδελφόν του,

και πώς να καταργήσωμεν τον αδελφόν του από την

Ελλάδα, και με άλλους λόγους τους κατέπεισα αλή

θεια αντιστάθηκε, αλλ' ας δούμεν και τα καλά,-εκατόρ

θωσα και έγεινε συγκατάβασις, επεριορίσθη εις ένα χρό

νον η κατάργησις, και ακολουθούσαμεν τας πράξεις μας.

Την ημέρα των Βαίων έκαμαν γιουρούσι στο Μισο

λόγγι οι ήρωες του Μισολογγιού, σε τόσαις χιλιάδας

ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, καβαλαριά εγλύτω

σαν 2000, και το γυναικόπαιδο έγεινε θύμα μάς ήλ

θε είδησις, μεγάλη Τετράδη, εις το λειδινό, που είχε παύ

σει η συνέλευσις, και είμεθα εις κάτι ίσκιους, μάς ήλθε

είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη έτζι εβάλαμε τα μαύ
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ρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κα

νένας, αλλ' εμέτραε καθένας με τον νούν του τον αφανι

σμόν μας βλέποντας εγώ την σιωπή εσηκώθηκα εις το

πόδι, και τους ώμίλησα λόγια δια να εμψυχωθούν τους

είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως, και θα μείνη

αιώνας αιώνων η ανδρία εάν βάλωμεν τα μαύρα και

οκνεύσωμεν θα πάρωμεν το ανάθεμα και θα πάρωμεν το

αμάρτημα των αδυνάτων όλων. Με απεκρίθηκαν τι να κά

μωμεν τώρα, Κολοκοτρώνη; Τι να κάμωμεν τους λέγω ;

Την αυγήν να κάμωμεν συνέλευσι να αποφασίσωμεν Κυ

βέρνησιν πέντε, έξη, οκτώ άτομα διά να μάς κυβερνήσουν,

και να διαλέξωμεν και άτομα να αποφασίσουν να αντα

ποκρίνωνται με τα εξωτερικά, που τότε ήτο περασμένος και

ο μινίστρος Κάνιγγ εις την Κωνσταντινούπολιν η επιτροπή

της συνελεύσεως δια τα εξωτερικά να δίδη λόγον εις την Κυ

βέρνησιν, και εις τον λαόν,και ημείς οι άλλοι να σκορπίσω

μεν εις ταις Επαρχίας και να πιάσωμεν γενικώς τα άρμα

τα, ώς τα πρωτο-πιάσαμεν εις την Επανάστασιν. Και έτζι

την αυγήν την μεγάλην πέμπτην έσυνεδριάσαμεν και αποφα

σίσαμεν ένδεκα μέλη Επιτροπήν Κυβερνήσεως, και πρόε

δρον τον Ζαίμην, Π. Μαυρομιχάλην, Αναγνώστην Δελι

γιάνην, Γεώργιον Σισίνην, Αν. Χ. Αναργύρου, Δ. Τζαμα

δόν, Σ. Τρικούπην, Α. Μοναρχίδην, και ΙΙ. Δημητρακό

πουλον, Ανδρέαν Ίσκον και Ιωάννη Βλάχον, η διάρκεια

της Επιτροπής έως εις την 1.7βρίου 1826. και τότε, αν

γλυτώσωμεν, συναζόμεθα και τελειώνομεν την συνέλευσιν -

26 Απριλίου η προκήρυξις. Έκαμαν και μίαν άλλην Επι

τροπήν της συνελεύσεως διά να ανταποκρίνεται με τας ξένας

δυνάμεις, Παλαιών Πατρών Γερμανόν, Αρτας Πορφύριον,

Π. Νοταράν, Α. Κοπανίτζαν, Αναστ. Λόντον, Γ. Δαρει
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ώτην, Σ. Καλογερόπουλον, Γ. Αινιάν, Βασ. Μπουδούρην

Εμ. Ξένον, Ν. Ρενιέρη,

Είχαμεν τον Γενναίον εις το Ανάπλι διά να μην γείνη

αντίστασις η νέα Κυβέρνησις δεν απάντησεν εναντιότητα

και εμβήκαν εις το Ανάπλι μπαίνοντας μέσα αρχίνη

σαν τα εδικά τους ευγήκα στο Αργος, εσύναξα στρατεύ

ματα και πάω εμπρός έταξαν του Γενναίου να τον κά

μουν φρούραρχον και τότε ήθελαν να κάμουν τον Λόντον.

Έγραψα του Γενναίου, έβγα να γλυτώσωμεν την πατρί

δα, και αυτοί ό,τι θέλουν ας κάμουν και έτζι εκίνησε

και ο Γενναίος εσύναξα έως χιλίους στρατιώτας και έ

πιασα ένα χωριό εις το μπουγιάτι, έξ ώρας από το

"Αργος, κατά την . . . . απόλυσα τζαουσάδες και

εμάζoναν σφακτα, έγραψα και εις τους Κορινθίους να συ

ναχθούν διότι ο Ιμπραίμ Πασάς θα ευγή από το Μι

σολόγγι. Ο Ιμπραίμης έβγήκε με όλο του το στράτευ

μα εις την Πάτρα και ειπόθηκε ότι έβγήκε και με τα

στρατεύματα του Κιουταχή είδησις ψεύτικη, γιατί ο Κι

ουταχής εκίνησε δια την ανατολική Ελλάδα σαν επέρα

σε όλο το στράτευμα εις την Πάτρα, εκίνησεν αμέσως και

έκαμε όλα του τα στρατεύματα κατά την Πάτρα ο κό

σμος και ο λαός εσυνάχθηκε και έπιασε τα βουνά με παι

διά τους, γυναικόπαιδά τους και πράγματά τους, και έ

φυγαν δύω τούρκοι πελοποννήσιοι από το βουνό Χελμό

και επρόδωσαν εις τον Ιμπραίμη επήγε ο Ιμπραίμης εις

το Χελμό και τουφέκι δεν απάντησε πουθενά, και εσκλά

βωσε περίπου από δύω χιλιάδες γυναίκες και παιδιά, και

επήρε και 4000. . . . . και άλλοι ανεμοσκορπίσθησαν, και

εδόθηκε φήμη ότι εσκότωσαν 5000. Οι Καλαβρυτινοί εις

την Καρύταινα εις το Λεοντάρι, εις την Μάνην κατέφευ
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γαν η Επαρχίας και επηρε φρίκη όλη η Πελοπόννησος,

και ο Ιμπραίμης ήλθε εις την Τριπολιτζά και εγώ μα

θαίνοντας την είδησιν τούτην είχα δύω χιλιάδες και

επεράσαμεν αντίκρυ από την Τριπολιτζά να ιδούμεν

που θα κινηθή, και έτραβήξαμεν στης Καρύταινας την ε

παρχίαν.

Ο Ιμπραίμης με το στράτευμα κατέβηκε Καρύταινας

κάμπο και Λεονταριού, εγώ έστειλα τον Γενναίον με 500

νομάτους και έπιασαν την Στεμνίτζα, χωροπούλα δυνατή,

διά να κλεισθή μέσα, αν έλθη ο Ιμπραίμης απάνω του,

από την Στεμνίτζα έως το ορδί 4 ώρας, και εγώ εκρύ

φθηκα με το λοιπό στράτευμα, αν ιδώ τους τούρκους να

κτυπήσουν τον Γενναίον να τους πάρω από πίσω ο Ιμ

πραίμης δεν ήλθε διά τον Γενναίον έμαθε ότι τα γυ

ναικόπαιδα επήγαν κατά την Μάνην και εκεί ακολούθη

σε το ορδί το είχε εις τον κάμπον ο λαός ακούοντας

ότι ο Ιμπραίμης έβγήκε εις τα πισινά χωριά καίοντας, ε

τραβήξανε κατά την Μάνη ώς οπου έγύρισε το στράτευ

μά του ετράβηξε διά την Μεσσηνίαν, και Αρκαδινοί και

οι Ανδρουτζάνοι, ακούοντας την φθοράν του απάνω κόσ

σμου, ετραβούσαν κατά την Μάνην, κάπου έγινε και του

φέκι, κάπου εσκλάβωνε έρρηξε το ορδί του εις το Νησί

της Καλαμάτας. -"Οταν έλειπε ο Ιπραίμης εις το Μισο

λόγγι, οι Μανιάτας έφκιασαν εις τον Αρμυρό, όπου είναι

των Καπετανιάνων τα σπίτια, ένα ταμπούρι δυνατό από

το πέλαγος έως εις τον βράχον, εκράτιε έως ένα μίλι,

και εκίνησε μία φορά και επήγε και τον αντέκρουσαν οι

Μανιάταις, και εσκότωσαν αρκετούς, και ώπισθοδρόμη

σεν εγώ εκατέβηκα με το στράτευμα έως 3000 εις τα

Δερβένια, και τους άφηκα εκεί, και επήρα μόνον 80 αν
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θρώπους και εκατέβηκα εις την Μεσσηνίαν και ετράβηξα

όλο την άκρη, διότι ήτον το ορδί του Ιμπραίμη εις το

Νησί, και εις τον δρόμον που επάγαινα έβανα την τρο

μπέτα διά να με γνωρίση ο κόσμος, και με εγνώρισαν

και τους εμψύχονα να πάνε πίσω στα σπίτια τους, και

επήγα εις το Αρμυρό και έγραψα εις όλους τους τόπους

ότι οι Πελοποννήσιοι γυρίζουν εις ταις επαρχίας, και

έτζι εγύρισαν όλοι, τα γυναικόπαιδα στα σπίτια, οι άν

δρες εις τον πόλεμον. Εστάθηκα οκτώ ημέραις μη

ματαδοκιμάση ο Ιμπραίμης να έλθη εις την Βέργα ο Ιμ

πραίμης ετραβήχθηκε και επήγε εις τά κάστρα διά να α

νασάνη το στράτευμά του και να αφήσουν τα γυναικό

παιδα. Εγώ εγκαρδίωσα με λόγους τους Μανιάτας και

εσυνάχθηκαν πολλοί εις το Αρμυρό, και εγώ επήγα εις

το στράτευμα, στα Δερβένια του Λεονταριού, και το ε

σήκωσα το στράτευμα και επήγα εις του Μάνεσι, α

νάμεσα Λεονταριού και Μιστρά, και έστειλα και ήλθαν

τα στρατεύματα τα μιστριώτικα, όλοι ήμεθα 4000 τρο

φάς είχα από το Μιστρά ο Ιμπραίμης έστειλε τον Κε

χαγιά του να ματακτυπήση την Βέργα εις το Αρμυρό,

και από πίσω έστειλε δύναμι έως να έβγή και ο ίδιος

μαθένοντας ότι ο Ιμπραίμης έχει να πάγη εις την Βέρ

γαν να πολεμήση, ότι ο εχθρός έρχεται επάνω μας και

να ελθήτε μεντάτι λαβένοντας την είδησιν τούτην εκίνησα με

2000 το διάστημα όμως μάς έστειλε μακρυνό, 10 ώρας.

Την είδησιν μου έστειλαν-Οι Τούρκοι επήγαν, αντικρού

σθηκαν από τους Μανιάταις και ώπισθοδρόμησαν-οι Τούρ

κoι μίαν ώραν από την Βέργα κατά την Καλαμάταν

εφθάσαμεν και ημείς εις την Γιάνιτζα, μακρυά από το

στράτευμα το τούρκικο μία ώρα. Κινώντας ημείς εβάρεσα
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την τρομπέτα διά να κινήση το στράτευμά μας δεν ήλ

πίζαμεν να ακούσουν οι Τούρκοι την τρουμπέτα, διότι ήτον

σκάπετο Ακούοντας οι Τούρκοι την τρομπέτα ετραβίχθη

καν μίαν ώραν μακρύτερα εις το Ποτάμι της Καλαμάτας,

όπου ήτον κάμπος αν επρόφθανα εις τον καιρόν οπου επολε

μούσαν οι Τούρκοι με τους Μανιάταις ήθέλαμεν τους κλείσει

και ήθελαν σκοτωθή πολλοί, οι Τούρκοι μετά δύο ημέρας α

νεχώρησαν διά το Νησί, ανεχώρησα και εγώ εις το Μά

νεσι όπου είχα το επίλοιπο στράτευμα, διατί δεν είχα τρο

φάς να σταθώ εκεί περάσοντας δέκα ή δεκαπέντε ημέρας

ο Ιμπραίμης εκίνησε την καβαλαριάν να έμβη εις την

Μάνη» από το Αρμυρό και το πεζικόν στράτευμα το

εμβαρκάρισε εις τα καράβια και το εξεμπαρκάρισε εις το

Βηρό, εις την τζίμοβαν πλευρά οι Μανιάταις επετάχθη

καν και η γυναίκες, και επελάγοσαν τους Τούρκους

και τους έκαμαν πολύ αφανισμόν, αντεστάθηκαν και εις

την Βέργαν εις την Καβαλαρίαν, και αφού ίδε ο Ιπραί

μης ότι δεν κάμνει τίποτε ετραβίχθηκε εις τα Μεσσηνια

κα φρούρια. Εις το Μάνεσι έκαμα 10 ημέρας, εκεί έλαβα

ένα γράμμα από τους οπλαρχηγούς τους Ρουμελιώτας, οπού

ήτον εις το Ναύπλιον, Καραϊσκάκης, Τζαβέλας, Κώστας

Μπότζαρης, Λάμπρος Βέϊκος, Γεώργιος Δράκος και άλλοι

οπλαρχηγοί από την φρουράν του Μισολογγιού, και με έγρα

ψαν να υπάγω να ομιλήσωμεν να ενωθούμεν όλοι, και να πά

ρωμεν μέτρα όλοι συμφώνως,και να βαρέσωμε τον εχθρόν άφη

κα αντιπρόσωπόν μου εις αυτό το στράτευμα τον Γεωργά

κη Γιατράκο, και εγώ επήρα 50 νομάτους και επήγα

εις το Αργος εκεί έστειλα εις το Ναύπλιον και ήλθε εις

το Αργος ο Καραϊσκάκης, Τζαβέλας και λοιποί, ο Κώ

στας Βότζαρης και μερικοί άλλοι τους κράτησε ο Ζαί
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μης και τους έκαμε να μην έλθουν να ενωθούμεν τα στρα.

τεύματα. Η σταφίδες εκόντευαν να γενούν, ο Γιάννης και

ο Παναγιώτης Νοταράδες, άρχησαν να τρώγουνται ή αι

τία ήτον, αυτή η επαρχία της Κορίνθου, το μεγαλήτερον

μέρος, ήθελε αρχηγόν τον Παναγιώτην, ο Γιάννης επη

ρε μισθωτούς και υποστηριγμένος και από την Κυβέρνη

σιν ήθελε να υποχρεώση την επαρχίαν να ήναι υπό αυ

τόν, και όχι υπό τον Παναγιωτάκη, και έτζι άρχησαν

και πολεμούσαν ανάμεσόντων, με έκραξε η Κυβέρνησις

να πάω μέσα εις το Ναύπλιον εγώ τους είπα ότι δεν

ήμπορώ να έμβω μέσα, αλλά να ελθούν εις την Αρια

να ομιλήσωμεν ήλθε ο Ζαίμης, ο Π. Μαυρομηχάλης, Βα

σίλης Μπουδούρης, και άλλοι διοικηταί ήλθαν εις την Α

ρια. Μου εζήτησαν γνώμην του να έβγη ο Ζαίμης να πάη

να σβύση τον εμφύλιο πόλεμον εις την Κόρινθον. Εγώ

τους είπα να μην έβγη ο Ζαίμης, αλλά να γράψουν μίαν

διαταγή εις τον Γιάννη, και μια εις τον Παναγιώτη, και

να λέγη ότι αυτού έρχεται ο Γενικός Αρχηγός και να τον

ακούσετε εις ό,τι σάς είπεί και ο Ζαίμης ώς πρόεδρος να

μην έβγή διά να μην χαλάση και όχι να φκιάση δεν με

άκουσαν πηγένοντες μέσα ορδίνιασαν τα στρατεύματα τα

"Ρουμελιώτικα, και εκίνησε ο Ζαίμης να πάη εις την Κό.

ρινθο.'Εγώ έμεινα εις το Αργος.-Όταν ανταμώσαμεν με

τον Καραϊσκάκη και λοιπούς οπλαρχηγούς, ώρκισθήκαμεν

να είμεθα όλοι ενωμένοι, να νικήσωμεν τον εχθρον, να

στείλωμεν μιάν επιτροπήν εις την Βοστίτζα και Κόρινθον,

και όσα συναχθούν να πληρωθούν όσοι κινήσουν κατά του

εχθρού ο Ιμπραίμης ήλθε τότε εις την Τριπολιτζά, ε

κίνησε κατά τον Αγιο Πέτρο και εκατέβηκε εις το Α

στρος ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος με έδωσε είδησιν, έ
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στειλα τον Νικήτα με 200 και εκλείσθηκε εις το Κα

στράκι. Οι Τούρκοι επήραν όλην την Τζακωνιά πλαστρί ε

γώ πέρνω 100 ανθρώπους και πηγαίνω εις τα χωριά

της Κορίνθου όπου είχα γράψει να έλθη ο Γενναίος και

Κολιόπουλος τον Γενναίον τον έστειλα με 1,000 εις

βοήθειαν εις το Αστρος, ήλθε και ο Κολιόπουλος με άλλους

1,000, τον έστειλα και αυτόν, έφθασε και ο Κανέλλος

Δελιγιάννης με 500, τριακοσίους έστειλε εις βοήθεια του

Παναγιωτάκη, διότι οι Δεληγιανναίοι εβοηθούσαν τον

Παναγιωτάκην επειδή τον είχαν συμπέθερο, και ο Ζαίμης

και Λόντος τον Γιάννη. - Εις τα Κλιμεντοκέσαρα εσμίξα

με με τον Ζαίμη και με τους λοιπούς αρχηγούς, ο Κα

ραϊσκάκης είχε κινήσει διά την εκστρατείαν της Ρούμε

λης.-Ο Παναγιώτης είχε μερικούς ανθρώπους του εις το

Σοφικό, πηγαίνει ο Γιάννης και διά να τους βγάλη καίει

όλο το χωριό τοιούτης λογής εφέροντο. Επιάσαμεν ομιλί

αν διά την σταφίδα οι στρατιωτικοί οπου ήτον βγαλμέ

νοι από το Μισολόγγι, ήλπιζαν να λάβουν μισθούς των

από ταις σταφίδες, διατί άλλον πόρον δεν είχαμεν τους είπα

να στείλωμεν μίαν επιτροπήν να τα συνάξη, και ημείς να

μετρηθούμεν, όπου είμεθα έως 6 χιλιάδες, και να πάμε κον

τα εις τον εχθρό, καθώς έστειλα τον Γενναίο, τον Κολιόπου

λο και τον Νικήτα, και όταν κτυπήσωμεν τους Τούρκους, ό

ποιος δουλεύσει να πάρη τον μισθόν του δεν εστέρχθηκαν

την γνώμη μου, μόνον είπαν να μείνωμεν εδώ να πάρωμεν

τους λουφέδες μας, και στερνά ενονόμεθα και πάμε κοντά εις

τους Τούρκους εγώ τους είπα τώρα είναι καιρός να πάμεν

οπου καίουν οι Τούρκοι τα χωριά και σαν τα κάψουν τι

χρειάζεται να πάμεν εμαλώσαμεν με τον Κύρ Ανδρέα,

και ήλθαμεν εις λόγια: διατί Κύρ Ανδρέα δεν έστειλες εις

- 12
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τον ανεψιόν σου τον Γιάννη να μην κάψη το Σοφικό όπου ήτον

το πρώτο χωριό της επαρχίας; Με απεκρίθηκε ότι δεν είχε

άνθρωπον να στείλη. Του λέγω, τίνος τα λες αυτά Κύρ Αν.

δρέα, εσύ είχες μαζύ σου 4.000 ανθρώπους και δεν έστελνες

ένα καβαλάρη διά να μην καούν 200 σπίτια; Επάνω εις αυτά

τα λόγια και άλλα, μου είπε, εμπρός εις όλους τους οπλαρ

χηγούς, Κολοκοτρόνη Κολοκοτρόνη, 6 χρόνους πασχίζεις να

ενώσης τα άρματα και υδε σε άφησα να τα ενώσης υδε

θέλει σε αφήσω. Δεν του ώμίλησε κανείς του εβάρεσα τα πα

λαμάκια,(εχειροκρότησα), λέγοντάς του,ευγε καλε πατριώτη

οπου δεν αφίνεις να ενωθούν τα άρματα, και αν ήτον ενω

μένα δεν έκαιε ο Ιμπραίμης τα χωριά και να σκλαβώνη τον

κόσμον. Είδα ότι δεν είχα διάφορο από αυτούς. Τότε με έ

στειλε ο Ζαίμης τον Κίτζο Τζαβέλα, και τον Νότη Βότζαρη

και άλλους, και με είπαν να πάρω 70 χιλιάδας γρόσια

διά τα έξοδά μου από ταις σταφίδας. Τους είπα ότι όχι

μόνον 70 χιλιάδας να ήναι, ούτε 70 μιλλιούνια να ήναι δεν

πέρνω, εδούλευσα τον τόσον καιρόν χωρίς μισθόν την Πατρί

δα μου, θα την δουλεύσω και τώρα,το κατά δύναμιν μου. Ε

μεινα πέντε εξ ημέρας και ανεχώρησα είχα τον Χατζή

Μιχάλη με 50 καβαλαρέους μαζύ μου. Αυτοί έμειναν, ε

μάζωξαν 400 χιλιάδες γρόσια και τα έμοιράσθηκαν.

Ο Καραϊσκάκης αφού έβγήκε εις την Ρούμελη έγραψε

και εζητούσε βοήθειαν,και τότε εκίνησαν οι οπλαρχηγοί Ρου

μελιώται, και ο Γιάννης Νοταράς ήλθε εις τον Φαληρέα.

Ο Ιμπραίμης έκοψε όλα τα χωριά του Αγίου Πέτρου

και Πραστού (ο λαός εγλύτωσε εις το Λενίδι) και επήγε

έως το Μιστρά καίωντας και εγύρισε εις την Τριπολιτζά, "Ο

Γενναίος, Νικήτας, Κολιόπουλος, δεν έλειπαν να πηγαίνουν

από κοντά με ακροβολισμούς πολεμούντες τον. Ο Γεν
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ναίος ήλθε εις τα χωριά της Κορίνθου, και ο Κολιόπουλος

τους έστειλα πάλιν οπίσω. Επήγε εις την Αλωνίσταινα,

ήτον εκεί και ο Μελετόπουλος και ο Νικολάκης Πετιμεζάς,

έκαμαν ένα καλόν ακροβολισμόν και εσκοτώθηκαν αρκετοί

Τούρκοι. Ο Κολιόπουλος έπιασε τον Ατσίχωλον,κοντά εις

την χώρα Καρύταινα, διά να εμποδίση τους Τούρκους να υ

πάγουν κατά ταϊς Λιοδώραις. Εγώ εκράτησα τον Νικήτα

και επήγα εις το Αργος, έστειλα του Αλμέιδα οπου ήτον

Αρχηγός τακτικών καβαλαρέων έως 90, χωριστά οι

50 άτακτοι επήγα με αυτούς εις τον Αγιον Πέτρο, εσύ

ναξα Αγιοπετρίτας, Τζακόνους, Μιστριότας, Τριπολιτζό

ταις έως δύο χιλιάδες. Οι Τούρκοι οπoυ ήτον εις την Τρι

πολιτζά, είχαν συνήθειαν κάθε ημέραν κατά ταις ρίζαις

και εθέριζαν και εμάζευαν και χορτάρι έστειλα καταπα

τητάδες και επαρατήρησαν σηκόνομαι διά νυχτός, χωρί

ζω την άτακτη καβαλαρία, επικεφαλής ο Χατζή Μιχάλης,

και παγαίνει με τον Νικηταρά με 1000, να πάγουν να χο

σασθούν κρυφά, και ο Παναγιωτάκης Γιατράκος με άλλους

1000 και με την τακτική καβαλαρίαν, Αρχηγός Αλμέϊ

δας εγώ εβάσταξα τέσσαρους, και έμεινα εις το κέντρο,

με συμφωνίαν να ιδώ τους Τούρκους και άμα τους κάμω

σινιάλο να εβγούν από ταίς χοσαίς να περιζώσουν τους

Τούρκους. Εκείνη την ημέραν δεν ήλθαν οι Τούρκοι εκεί

όπου τους προσμέναμεν οι Τούρκοι έβγαλαν 300 τακ

τικούς καραμπινιέριδες με σκοπόν να περιφέρωνται εις τα

χωριά να κυτάζουν μήπως οι Έλληνες είναι χοσασμέ

νοι και πειράξουν τους πολλούς Τούρκους οπού εθέρι

ζαν εις τους κάμπους διατί οι Έλληνες έκαμναν χοσιαϊς

κάθε ημέραν και εσκοτώνοντο πέντε εξ την ημέρα, και έ

διδα εις κάθε Έλληνα οπου μου έφερνε από ένα κεφάλι και

12*
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ένα τουφέκι ή ζωντανόν από ένα τάλλαρο. Εκίνησαν διά

να περιέλθουν ήλθαν εις ένα χωριό Μεϊμέταγα ονομαζό

μενον ήτον εκεί ένας πύργος και διά να μην κλεισθούν

εκεί δεν έκαμα το σινιάλο, παρά αφού τους άφησα και

έβγήκανε από το χωριό κάμποσο τους κάμνω το σημεί

ον και ευθύς πετάεται η καβαλαρία όπου ήτον με τον Νι

κήτα και απαντούνται έξαφνα με τους Τούρκους οι Τούρ

κοι εδοκίμασαν να σταθούν εις τον κάμπον κάμνοντες τε

τράγωνον, όμως βλέποντες την καβαλαρία και το πεζι

κο οπου τους επλάκωσε από όλα τα μέρη, εγύρισαν εις το

χωριό δεν εμπόρεσαν να πιάσουν τον πύργο εις μισή ώ

ρα μόνον τέσσαρες εγλύτωσαν από 300, τέτοιο σκότωμα

δεν είδα ποτέ μου όλοι οι καβαλαρέοι Τούρκοι ήκουσαν

τον πόλεμον και ήλθαν προς βοήθειαν, αλλά δεν έκατάφθα

σαν κανένα ζωντανόν. Τους είχα ειπεί από το βράδι ότι αν

ιδώ στρατεύματα να έρχωνται Τούρκικα σάς κάμνω σινιάλο

και τραβιέσθε κατά το μέρος όπου ήμουν τους έκαμα το

σημείον ο Νικήτας δεν ακολούθησε καθώς του είχα ειπεί,

οι Τούρκοι τους πηγαίνουν από κοντά έως το βράδυ ο

Νικήτας εστάθηκε με μια τριανταριά, εσκότωσεν ένα ση

μαντικό Τούρκο και έτζι εγύρισαν οι Τούρκοι και ημείς

ανταμώθημεν όλοι υγιείς εις τον "Αγιον Πέτρο τα μου

σκέτα και τα ταμπούρλα τα έστειλα εις το Ναύπλιον.

Επήγα εις το Ναύπλιον διά να πάρω πολεμοφόδια και να

επιστρέψω οπίσω δια να κάμνω από αυταίς ταις χοσιαϊς

οι Έλληνες εθάρευαν και εκατέβεναν εις τον κάμπον όταν

είχαμε καβαλαρία. Εις αυτόν τον πόλεμον εφέρθηκαν

όλοι με ανδρείαν, ο Θεοδωρής Ζαχαρόπουλος διακρίθη

κε περισσότερον, διότι έπεσε μέσα εις ένα σπίτι όπου

ήτον είκοσι Τούρκοι και τους εχάλασε ο Σταμάτης Μί
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τζας έλαβώθηκε εις το ποδάρι από μπαγιονέτα. Η καβαλα

ρία η τακτική επήγε εις την Αρια ο Αλμέϊδας με υπο

σχέθηκε ότι επιστρέφει, και αυτός έλαβε διαταγή και ε

πήγε εις του Δαμαλά.

Ο Ιμπραίμης ετραβήχθηκε εις την Μεσσηνίαν ήλθε ο

Σεπτέμβριος μήνας, και εις τον Οκτώβριον επήγα εις το

Ανάπλι διά να ομιλήσωμεν διά τήν Συνέλευσιν. Είπα της ε

πιτροπής της Συνελεύσεως να συναχθούν να τους ειπώ μι

αν ομιλίαν έσυνάχθηκαν και επαρησιάσθηκα εις την Συνέ

λευσίν τους και επήγα και εγώ και τους ώμίλησα τοιού

τως ότι τώρα είναι καιρός να προκηρύξετε, ώς επιτροπή

της Συνελεύσεως, να συναχθούν οι πληρεξούσιοι oπου ή

τον γνωρισμένοι, να τελειώσωμεν την Συνέλευσιν του α

περασμένου Απριλίου και θέλει χασωμερίσωμε τώρα είναι

καιρός, είναι χειμώνας και ούτε ημείς πολεμούμε ούτε ο

"Ιμπραίμης. Εκείνοι μου απεκρίθηκαν, που να γένη η Συ

νέλευσις, και εγώ τους είπα απάνω στην Πελοπόννησον

να γένη ή Συνέλευσις, να έχωμε και έγνοιαν τον Ιμ

πραίμη oπου να δίνωμε εις το στρατιωτικό βοήθειαν εις κά

θε ανάγκη, διότι έχομε τον εχθρόν εις την πόρτα μας

και ευτούνοι με απεκρίθηκαν που να κάμωμε συνέλευσιν

εις σίγουρον τόπον, και τους απεκρίθηκα είναι το Λενίδι,

είναι το Κρανίδι, είναι το Καστρί, είναι και η Πιάδα, από

τους 4 τόπους όποιον θέλετε εκλέχτε με απεκρίθηκαν να

ρωτήσωμεν και την διοικητικήν Επιτροπήν και ανταμώσα

μεν, και ώμίλησαν τα δύο σώματα, και αποφάσισαν με δό

λο, ή εις τον Πόρο, ή εις την Αίγινα, διά να κάμουν την

Συνέλευσιν κατά θέλησίν τους, όποιον πληρεξούσιον θέ

λουν να εμβάζουν, όποιον δεν θέλουν να μην τον δέχων

ται εις το Νησί και μου αποκρίθηκε η επιτροπή την ο
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μιλία όπου έκαμε με το άλλο σώμα το Κυβερνητικό,

ότι να γένη η Συνέλευσις εις τον Πόρο, ή εις την Αίγι

να και εγώ δεν το έδέχθηκα, και τους επροφασίσθηκα ότι

εγώ εις το γιαλό δεν εμπαίνω γιατί έκαμα όρκο όταν με

είχαν εις την "Υδρα, και δεν μπαίνω πλιο στο πέλαγο εάν

δεν ήμαι εις την Συνέλευσιν εγώ, που ήμουν ένα άτομο, δεν

έβλαβε όμως είχα πολλούς ψήφους, και από τα άρματα

και πολιτικούς, είχα και άλλους που δεν ήθελαν να πάνε.

Και με αυτό εσηκώθηκα και επήγα εις του Κύρ Αν

δρέα να του ομιλήσω περί του τόπου της Συνελεύσεως

ήτον πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, και επήγα εις

το σπίτι του και αρχήνισα την ομιλίαν, και του έλεγα, η

συνέλευσις εις τα νησιά δεν είναι εύλογο διά την Πελοπόν

νησο, ούτε διά όλο το έθνος διότι αλαργεύοντας εμείς από

την Πελοπόννησο, η Πελοπόννησος κρυόνει και όσο είμε

θα εις την ξηρά τους εμψυχόνουμε. Ο Κυρ Ανδρέας ε

κάθoυταν εις το παράθυρο και εκύταζε έξω και όχι εμέ,

εκούνιε και το πόδι. Τότες γυρίζω, Κυρ Ανδρέα εγώ σου

κουβεντιάζω και εσύ κυτάς αλλούθε υγίαινε αδελφέ και

πλέον δεν σου ομιλώ δι' αυτήν την υπόθεση. Και της ευθύς

επήγα εις το σπήτι μου και εκαβάληκα και επηρα και τον

Τσόκρη με διακοσίους ανθρώπους και τον Νικολάκη Πονη

ρο και Αναγνωστάκο, ανήμερα του Α. Δημητρίου και

όσο να πάγω στην Ερμιόνη εσύναξα τετρακοσίους. Και

μαθαίνοντας ότι εγώ πάω στην Ερμιόνη σηκώθηκαν και

οι δύο επιτροπα και επήγαν εις την Αίγινα και επροκήρυ

ξαν την συνέλευσιν. Και επροκήρυξα και εγώ να μαζωχθούν

να κάμωμε την συνέλευσιν στην Ερμιόνη. Έστειλα τον

Νικολάκη Πονηρό εις την "Υδρα, εις τον Κύρ Γεώργη και

λοιπούς Υδραίους και ήλθον και οι Υδραίοι και η συνέ
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λευσις ή εδικήμας ήτον ώς εννενήντα πληρεξούσιοι και

εις την Αίγινα ήτον πενήντα με ταις δύω επιτροπαίς. Η

διαίρεσις ακολουθούσε τρείς μήνας. Ο Αμιλτων ευρισκό

τουνε τον τότε καιρό εκεί, επήγαινε και εις την Αίγινα

και έρχονταν και εις ημάς να μάς ενώση να κάμωμε την

συνέλευσήμας, και ημείς ελέγαμε ας έλθουν εδώ οι Αιγινί

ται, που είμεθα πλειότεροι και τους δεχόμεστε εκείνοι έ

λεγον το ίδιο. Και εφιλονεικούνταν το πράγμα και έγρα

φαν εις τον μινίστρο Κάνιγγώς επιτροπή, και εγώ έγραφα

ατομικώς. Και ελάβαιναν και εκείνοι απόκριση, ελάβαινα

και εγώ. Έγεινε ένας καυγάς εις την "Υδρα με τον "Α-

μιλτων και εσκοτώθηκαν, και ο Αμιλτων ήτον ενοχλι

σμένος με τους Υδραίους. "Ηλθε μία ημέρα ο Αμιλτων εις

το κονάκι όπου εκρατούσα εις την Ερμιόνη και πάντα είχα

διερμηνευτή τον Κόντε Ανδρέα Μεταξά, μην ήξεύροντας

την γλώσσα. Μου λέγει μία ημέρα ο Αμιλτων, έμαθα ότι

η δικήσας συνέλευσις έχει γνώμη να καλέση τον Καποδί

στρια και εγώ του αποκρίθηκα «όποιος σε τό είπε σε εγέ

» λασε διατι ο Καποδίστριας ήτον Μινίστρος της Ρωσ

» σίας και δεν μάς δίδει χέρι κατά ώρας να προσκαλέσω

» μεν τοιούτον άνθρωπον, και ο καιρός θέλει μάς οδηγήσει,

» διατι κρεμίωμαστε από την Αγγλία "που υπεσχέθη την

» διαφέντεψήμας ». Και έτσι αναχώρησε ο Αμιλτων και

ημεις τον Μάρτιον μήνα, σαν εγινήκαμε πλήρεις εννενήντα,

αρχίσαμεν ταις εργασίας μας και εβάλαμεν πρόεδρον τον

Σισήνην. Τότενες έφθασε και ο Κόχραν και τον εψηφίσαμεν

αρχιθαλάσσιον εις ταις τρεις μοίρας Σπετσών, Υδραίων και

Ψαρών. Εις τον ίδιον καιρόν ήλθε και ο Τσόρτσης διατί έ

λεγε η συνέλευσις της Αιγίνης, ότι ο Κολοκοτρώνης γυρεύει

πάντα να γείνη αρχιστράτηγος της Ελλάδος και 'γώ α
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ποφάσισα, διά νά μήν ευρίσκουν αυτήν την πρόφασιν, έρρι

ξα την φιλοτιμίαμου κάτω διά την αγάπη της πατρίδος,

και έρριξαν κάτω την φιλοτιμίαν τους και αι τρείς νήσοι,

και υπόγραψαν αρχιθαλάσσιoν τον Κόχραν. Και ερχόμε

νος ο Κόχραν εις τον Πόρον επήρα τον Μεταξά να τον αν

ταμώσω εις το καράβι και ώμιλήσαμε τα όσα απεφάσισε η

συνέλευσίς μας. Αυτός εζήτησε την ένωση και ημείς ελέ

γαμε την ίδια ομιλίαν - ας έλθη η συνέλευσις της Αί

γινας και εμείς την δεχόμεθα» και είδα εις την ομιλίαν

του την φαντασίαν όπου είχε ο Κόχραν και εγώ του α

ποκρίθηκα, ώς Έλλην, φαντασμένα. Βγαίνοντας αναχωρή

σαμεν και επήγαμεν πίσω στην Ερμιόνη και εκρατήσα

με και τον Νκενεράλη Τσουρτσ εις την Ερμιόνη και

τότε έσμιξε ο Κόχραν με τον Τσουρτσ και έγειναν μία

γνώμη διά νά μάς συμβιβάσουν. Εκείναις ταις ώραις έ

γραφαν από την Αθήνα, ότι είναι στενοχωρημένοι από στρα

τεύματα, και τότε η συνέλευσις μ' επεφόρτισε να στείλω

στρατεύματα, και διέταξα τον Γενναίον και όλαις ταις ε

παρχίας, και σε είκοσι ημέραις έγεινε με τρεις χιλιάδες,

και με υποσχέθηκε η συνέλευσις ότι να τους πληρώση ή συ

νέλευσις, το έθνος, τους λουφέδες, και έτσι εμείναμε ήσυχοι,

Τότες ήθελαν οι δύο αρχηγοί της θαλάσσης και ξηράς να μάς

ενώσουν, και να εύρουν ένα τρίτον τόπον, διά να τελειώ

σουν την συνέλευσιν, και ο τρίτος τόπος ήτον η Τροιζήνα,

λεγόμενη Δαμαλά, όμως αποκριθήκαμεν των αρχηγών, ή

μείς πηγαίνομεν, όσα πρακτικά έχομεν κάμει να ήναι ε

πικυρωμένα από την συνέλευσιν, η φρουρά να μείνη η ιδία

(τον Νικηταρά είχαμε) και αν στερχθούν ερχόμεθα και

ημεις εις την Τροιζήνα, και έτσι εστέρχθηκαν οι Αιγινή

τες, και εσηκόθημεν και τα δύο μέρη και εσμίξαμεν εις την
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Τροιζήνα και ενενόμενοι εις την Τροιζήνα, αρχίσαμεν τα

πρακτικά (όσα είχαμε καμομένα ημείς έμειναν ασάλευτα)

και αρχίσαμε εμπρός. Απεφασίσαμε να ψηφίσωμεν τρία

άτομα, επιτροπή Κυβερνητική διά να τηρά τα στρατεύμα

τα, 15 τόσα άτομα διά το Βουλευτικό και εψηφοφορήσα

μεν και οι πλέον ψήφοι έπεσαν εις τον Γεωργάκη Μαυρο

μηχάλη, Μαρκή και Νάκο, να ήναι επιτροπή προσωρινή,

όσο να εκλέξωμε πρόεδρο. Η επιτροπή εσηκώθηκε και υ

πήγε εις τον Πόρο, και έμεινε η συνέλευσις να τελειώση

τα πρακτικά της. Ημείς είχαμε γνώμη να προβάλωμε

τον Καποδίστριαν (1827) όλοι εδοκιμάσθηκαν σταϊς Κυ

βέρνησας, και όλο εις το χειρότερο επηγαίναμεν το έθνος

από ταίς διχόνοιαίς μας τότε εξεφώνησα και είπα: ημείς

τα άρματα ερίξαμεν την φιλοτιμίαν μας, και έβαλαν τον

Τζουρτζ Αγγλον, και οι ανδρείοι θαλασσινοί μας τον Κο

κράν, τώρα, και οι πολιτικοί πρέπει να ρίξετε και εσείς

την φιλοτιμίαν σας, να εκλέξωμεν έναν Πρόεδρον να μάς

κυβερνήση, να ιδούμεν οι Αγγλοι οπού υποσχέθηκαν διά

την ανεξαρτησίαν μας. Μία των ημερών έβλεπαν ότι ήθε

λαν να προσκαλέσουν τον Καποδίστριαν εις το έθνος, και

εκίνησαν ώπλισμένοι να ελθούν αν ήμπορέσουν και μάς φοβί

σουν να πάρουν τα πρακτικά (ήτον γραμματικός ο Σπη

λιάδης) κ' εγω τους εκατάλαβα με τί σκοπόν ήλθαν και

έκαμαν συνέλευσιν εις του Μαυρομιχάλη το σπήτι επρο

σκάλεσαν κ' εμένα, και επήγα μόνος μου και αρχίνησαν

να με ομιλήσουν περί της συνελεύσεως, ότι δεν βλέπουν

καλά πράγματα εις την συνέλευσιν. Εγώ αποκρίθηκα με

πείσμα, ότι το έθνος αυτό θέλει, και όποιος δεν του αρέση

ας το χαλάση αν ήμπορέση, και έβγήκα χωρίς άλλον λό

γον έξω. Βλέπωντας ότι δεν είχαν δύναμιν, και αν είχαν
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δοκιμάσει ήθελε εντροπιασθούν, εδιαλύθηκαν. Σε δύο ημέρας

εκάμαμεν συνέλευσιν και αποφασίσαμεν την αυγήν, ότι το

απόγευμα να υπογράψωμεν τον Καποδίστριαν και έτζι ε

πήγα εις το κονάκι μου, εφαγα ψωμί και έπεσα να κοι

μηθώ. Βλέπω και ήλθε ο κυρ Γεώργης Κουντουριώτης και

Καρακατζάνης Σπετζιώτης, και Μαρκής Ψαριανός να μου

ομιλήσουν διά την υπόθεσιν του Καποδίστρια, όπου θέλει

απογράψομεν απομεσήμερα μου λένε, ότι το απομεσήμερον

θα υπογράψομεν διά τον Καποδίστριαν. Τί μ' ερωτάτε ε,

μένα, εγώ δεν είμαι Πρόεδρος ουδε έθνος έτζι αποφα

σίσανε την αυγήν ο Πρόεδρος Σισίνης και το έθνος. Μου

απεκρίθηκαν ότι είναι καλό να στείλωμεν να πάρωμεν γνώ

μην από τον Αμιλτον αρραμένον εις τον Πόρον, ότι ήτον

φερμένος από την Σμύρνην. Τί να στείλωμεν κανένα τυχο

διώκτη να λέγη άλλα και άλλα να μάς λέγη, και να χαλάση

την υπόθεσιν του έθνους ποίον ευρίσκετε εύλογον να στεί

λωμεν αν εμπιστεύεσθε εις εμένα να πάγω εγώ ο ίδιος.

Σ' εμπιστευόμεθα, τρεις φοραίς με είπαν, σ' εμπιστευόμεθα.

Ο Κουντουριώτης ήτον με μίαν γνώμην, ότι είχα ειπεί

του Αμιλτον, ότι δεν θα εκλέξωμεν τον Καποδίστριαν, και

ενόμιζε ότι θα εύρω αντίστασιν από τον Αμιλτον, και τό

τενες τους είπα, Σύρτε εις το καλό. Και εσηκώθηκα και

έκραξα τον Μεταξάν, και επήρα και δέκα νομάτους το

μεσημέρι, και δεν ήξευρε άλλος κανένας που υπάγω, μό

νον τον Νικηταράν έκραξα, και του είπα να έχη την έ

γνοιαν, να μη γείνη κανένα σκάνδαλον, έως οπου να έλ

θω η συνέλευσις της ήρχετο θαύμα, μην ήξεύρωντας που

υπάγω. Και επήγα εις το ποτάμι του Πόρου, και η βάρ

καις του Αμιλτον έκαναν νερό, και εμπήκαμεν εις μίαν

βάρκα, και επήγαμεν επάνω στην φεργάδα. Μάς εδέχ



= 187 =

θηκε ο Αμιλτον και εκάτζαμεν εις ομιλίαν. Του λέγω,

πώς σου φαίνεται τώρα που ενώθηκε η Συνέλευσις και κον

τεύει να τελειώση ; Χαίρομαι την ένωσίν σας, εκάμετε

πολλά καλά. Του είπα, Καπιτάν Αμιλτον, ήλθαμεν να πά

ρωμεν την συμβουλήν σου, ώς μάς συμβούλευες πάντοτε

διά την ελευθερίαν μας, σε γνωρίζομεν ώς έναν ευεργέ

την από όλους τους άλλους καλίτερον. Μάς είπε, πέστε

την γνώμην σας, και αν δύνωμαι κ' εγώ να σάς αποκρι

θώ εις την γνώμην σας. Στοχάζομαι Καπετάν "Αμιλτον,

ότι τους γνωρίζεις τους "Ελληνας από εδώ και τόσους χρό

νους, τους βάλαμεν όλους να μάς κυβερνήσουν, και ποτέ

δεν μάς κυβέρνησαν καθώς έπρεπε, και βλέποντας ότι δεν

έχομεν άνθρωπον πολιτικόν να μάς κυβερνήση ήλθαμεν

να σε πάρωμεν εις γνώμην, διατί εκείνο όπου ήρχετο

της Συνελεύσεως από το χέρι της, το διωρθώσαμεν, έβαλε

τον Κόχραν αρχιθαλάσσιον, τον Τζώρτσ αρχιστράτηγον,

τώρα χρειαζόμεθα έναν πολιτικόν τάχα δεν μάς δίδει η

Αγγλία ένα πρόεδρον, ένα Βασιλέα ; Μάς αποκρίθηκε, όχι,

ποτέ δεν γίνεται.-Δεν μάς δίδει η Φράντζα;-Ομοίως

μάς αποκρίθη -Η Ρουσσία ; -Όχι. Η Προυσία ;-

Όχι. - Η Ανάπολι: - Οχι.-Η Ισπανία ;-Όχι,

δεν γίνεται, αφού έμελέτησα όλα τα βασίλεια. -Σαν

δεν μάς δίδουν τούταις η αυλαίς, τι θα γείνωμεν ημείς;

-Μάς αποκρίθηκε, ότι τηράτε νά ευρήτε κανέναν Έλληνα.

Ημείς άλλον έλληνα αξιώτερον δεν έχομεν, μόνον να εκλέ

ξωμεν τον Καποδίστριαν.-Εγύρισε και μ' εκύτταξε, α

κούωντας το όνομα Καποδίστρια, και μου είπε, δεν ήσουν

εσύ που μου είπες, δεν τον δεχόμεθα τον Καποδίστρια

διατί είναι της Ρουσσίας Μινίστρος ; Ναι εγώ, του είπα

άλλος καιρός ήτον τότε, και άλλος τώρα διατί την Αγγλίαν
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που έχομεν υπεράσπισιν, το δεξί χέρι της Ελλάδος εί

ναι η θάλασσα, και εβάλαμεν Αγγλον επί κεφαλής και

το ζερβι χέρι Αγγλον, οπού είναι η δύναμις της ξηράς

και αν μάς έδιδε η Αγγλία και έναν πολιτικόν, και ε

κείνον τον εβάναμεν και δεν ετζακίζαμεν το κεφάλι μας

στον έναν και στον άλλον, και δι' αυτό, ώς μου λες, δεν

γίνεται πρέπει να καλέσωμεν τον Καποδίστρια. Μου απο

κρίθηκε εκ καρδίας. « πάρτε τον Καποδίστρια ή όποιον

διάβολον θέλετε, διατι εχαθήκατε». - Αυτό ήθελα να

ακούσω από το στόμα του, το άκουσα, και απέκει ετελείω

σε η ομιλία μας, και της ευθύς ανεχώρησα. Έχασομέρη

σα πολύ εις την φρεγάδα, και το ταμπούρλο της Συνελεύ

σεως αρχίναε να κτυπά. Ακούωντας το ταμπούρλο οι πλη

ρεξούσιοι των τριών νησιών ανεχώρησαν, και ετράβηξαν

και επήγαν κοντά εις την Παναγίαν διά να πάνε εις τον

Αμιλτον και ο Αμιλτον τους είδε με το κιάλε, και εμ

πήκε εις την φελούκα, και ήλθε εις την Παναγιάν. Και

επήγαν οι πληρεξούσιοι των νήσων διά να τον έρωτήσουν,

και ο Αμιλτον τους ήρώτησε, πώς εφύγατε από την Συ

νέλευσιν ; "Ηλθαμεν να σε πάρωμεν διά μίαν γνώμην

Και αυτός τους αποκρίθηκε, εγώ την γνώμην την έδωσα

του Κολοκοτρόνη, και κάμετε ό,τι σάς ειπή, και ανεχώρη

σε κατά την φρεγάδαν. Μισή ώρα ήτον μακράν η Πανα

γιά από την συνέλευσιν, οι Υδραίοι γυρίζουν, Έστειλαν

και μ' έκραξαν, και τους εδιηγήθηκα ό,τι είπα. Την αυγήν

εσυναχθήκαμεν και υπογράψαμεν διά τον Καποδίστρια

άρχησαν και έκαμαν τα γράμματα της προσκλήσεως, τα

έστειλαν από τρία μέρη, και έτζι ετελείωσε εκείνη η υπόθε

σις. Έσυνάχθημεν την άλλη ημέραν, ν' αποφασίσωμεν

πρόεδρον του Βουλευτικού, να ψηφηφορηθούν τα άτομα διά
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την προεδρίαν. Επετάονταν στην Συνέλευσιν την άλλην ημέ

ραν, τον Ζαίμη, άλλος τον Μπαρλά, άλλος τον Κουν

τουριώτη, άλλος τον Πρασά από την Ανδρούσα, και έ

γεινε χασμωδία. Την άλλην ημέρα πάλιν το ίδιο, είκοσι

να ψηφηφορήσουν, την άλλην 16. Είδα την χασμωδίαν και

το παράξενο του κόσμου. Εσηκώθηκα ολόρθος: Σεβαστή

Συνέλευσις, ημείς καθήμεσθε και φιλονεικούμεν δια Πρόε

δρον του Βουλευτικού, και η πατρίς μας κινδυνεύει να χα

θή και έχομεν συνέλευσιν επτά μήνες, και πρόεδρος εις

την Ανατολικήν Ελλάδα είναι ο Κιουταχής, και Πρόεδρος

της Πελοποννήσου ο Ιμπραίμης, και ημείς καθήμεθα και

φιλονεικούμεν, και τώρα ήλθε ο Μάϊς, και η Αθήνα κιν

δυνεύει και η Πελοπόννησος κινδυνεύει εχάθηκε ένας από

τόσους έλληνας πληρεξούσιους να κάμωμεν Πρόεδρον, όμως

καθήμεθα και φιλονικούμεν ! Εκύτταξα τριγύρω μου, και

είδα ένα γεροντάκι, και εκάθητο με τους Κρητικούς, αλλ'

ούτε το όνομά του εγνώριζα ούτε τον είδα και πηδάω μέ

σα από την συνέλευσι, και τον αρπάχνω, και τον πη

γαίνω εις το κάθισμα του Προέδρου Σισίνη, και τον κά

θισα στο σκαμνί. Είπα, τούτος δεν είναι άξιος , και όλη

ή Συνέλευσις έβαλε την φωνήν, Αξιος, άξιος, και εχειρο

κρότησε, και ετελείωσε. Τον πατέρα μου συγχωρούσαν. Ο

ΕΡενιέρης σαν να εφοβήθηκε. Έτζι διελύθηκε η συνέλευσις.

Μια φορά επι Κουντουριώτη επήγα εις τό Ανάπλι, και

είπα της Κυβερνήσεως, ότι οι Ρουμελιώταις πληρόνονται,

και οι Πελοποννήσιοι εγδύθηκαν από τον Ιμβραίμη, και δεν

έχουν πού την κεφαλήν κλίναι, δεν τους πληρόνετε οπου

εχάθηκαν, και απεφάσισαν να κάμουν 12000 πρακτικούς,

και ο αριθμός να ήναι διά 15000, όπου το περιπλέον να

γίνωνται αναλογία διά να τους έρχωνται 30 γρόσια τον
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μήνα. Μου είπανε, να δουλεύουν τρείς μήναις, και εις τρεις

μήναις να έλθουν να πάρουν τα μηνιαία ήλθανε τρεις μή

νες, και έστειλα να πάρω το μηνιαίο μου αποκρίθηκαν,

ότι μία μικρή δόσις ήλθε από δυόμιση μιλλιούνια, και η

Κυβέρνησις είχε άλλαις αναγκαίας υπόθεσαις, και εδόθη

καν η εμπειρία σου όμως θα καταπραύνη τους στρατιώ

τας να λάβουν υπομονήν.

Η επανάστασις ή εδική μας δεν ομοιάζει με καμ

μιαν απ' όσαις γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην,

Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσε

ών των είναι εμφύλιος πόλεμος ο εδικός μας πόλε

μος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτον

με ένα λαόν οπου ποτέ δεν ήθέλησε να αναγνωρισθή ώς

τοιούτος,ούτε να ορκισθή, παρά μόνον ό,τι έκαμνε η βία ού

τε ο Σουλτάνος ηθέλησε ποτέ να θεωρήση τον Ελληνικόν

λαόν ώς λαόν, αλλ' ώς σκλάβους. Μιαν φοράν, όταν επή

ραμεν το Ναύπλιον ήλθε ο Αμιλτον να με ιδή μου είπε

ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμόν, και

η Αγγλία να μεσιτεύση εγώ του απεκρίθηκα, ότι αυτό

δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος εμείς ΚαπετάνΑμιλ

τον ποτε συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους

άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι,

καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γεννεά εις γεννεά,

ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε η

φρουρά του είχε παντοτεινόν πόλεμο με τους Τούρκους

και δύο φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα -με είπε, ποία

είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια -ή φρου

ρά του Βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα

φρούρια ή Μάνη και το Σούλι και τα βουνά έτζι δεν με

ώμίλησε πλέον. Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς ημείς αν
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δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμε την επανάστασιν, διατί

ήθέλαμεν συλλογισθή πρώτον διά πολεμοφόδια, καβαλαρία

μας, πυροβολικό μας, πυροτηθήκαις μας, τα μαγαζιά μας,

ήθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την εδικήν μας, την Τούρ

κικη δύναμη τώρα οπου ενικήσαμεν, όπου ετελειώσαμεν

με καλό τον πόλεμόν μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα αν

δεν ευτυχούσαμεν ηθέλαμεν τρώγει κατάραις, αναθέματα.

Ομοιάζαμε σαν να είναι εις ένα λιμένα 50, 60 καρά

βια φορτομένα, ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαί

νει εις την δουλιά του με μια μεγάλη φορτούνα, με μεγάλο

άνεμο, πηγαίνει, πουλεί, κερδίζει, γυρίζει οπίσω σώον τό

τε ακούς όλα τα επίλοιπα καράβια και λέγουν, ιδού άν

θρωπος, ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιμος και όχι σαν εμείς

όπου καθόμεθα έτζι δειλοί, χαϊμένοι, και κατηγορούνται οι

καπετανέοι ώς ανάξιοι αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι ή

θελε ειπούν, μα τί τρελός να σηκωθή με τέτοια φουρτού

να, με τέτοιον άνεμο, να χαθή ο παλιάνθρωπος, επηρε τον

κόσμον εις το λαιμό του.-Η αρχηγία ενός στρατεύματος

Ελληνικού ήτον μία τυραννία, διατί έκαμνε και τον αρχη

γό, και τον κριτή, και τον φροντιστή, και να του φεύγουν

καθεημέρα και πάλιν να έρχωνται να βαστάη ένα στρατόπε

δον με ψέμματα, με κολακείαις,με παραμύθια να του λείπουν

και ζωοτροφίας και πολεμοφόδια,και να μην ακούν και να φω

νάζη ο αρχηγός, ενώ εις την Ευρώπη ο Αρχιστράτηγος δι

ατάττει τους στρατηγούς, οι στρατηγοί τους συνταγματάρ

χας, οι συνταγματάρχαι τους ταχματάρχας και ούτω καθ'

εξής έκανε το σχέδιον του και εξεμπέρδευε. Να μου δώση ο

Βελιγκτών 40,000 στράτευμα το εδιοικούσα, αλλ' αυτουνού

να του δώσουν 500"Ελληνας δεν εμπορούσε ούτε μια ώρα να

τους διοικήση.Κάθε Ελληνας είχε τα καπρίτζια του,το θεό του
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και έπρεπε να κάμη κανείς δουλιά με αυτούς,άλλον να φοβε

ρίζη, άλλον να κολακεύη, κατά τους ανθρώπους.

Εις τους 1826 Νοέμβριον,σαν εκατέβηκα εγώ εις την Ερ

μιόνην για την Συνέλευσιν, είχα τον Γενναίον πίσω αφειμένον

διά να εμποδάη του Ιβραίμη την καταδρομην. Τότε η επαρ

χία της Καρύταινας,Καπετανέοι και Πρόκριτοι, του λένε ότι

ανήμπορης να έφκιανες το Κάστρο της Καρύταινας Γενναίε,

ήμπόρηε να φυλαχθή τριγύρω ή Καρύταινα, το Φανάρι και

όλαις ή μεσόγιας επαρχίας. Τον εκατάπεισαν τον Γενναίον,

και είπε, να στείλω του Πατέρα μου να πάρω την γνώμην

και να δούμε τι λέγει. Και μου έστειλε πεζόν διά του Κά

στρου την υπόθεσιν, και του έδοσα την άδειαν να το φτιά

ση. Λαμβάνοντας την άδειαν, έβαλε της ευθύς και επλή

ρωσε τους καμιναρέους διά χορίγι και του έβγαλαν τέσσαρα

καμίνια χορίγι, και έστειλε και έφερε και μαστόρους, και

αρχίνησε και τό-φτιανε και εκεί όπου αρχίνησε να το φτιά,

ση ηύρε τέσσαρα πέντε μάσκουλα και τα εγέμιζε μπα

ρούτι και τα έρριχνε, και ειπώθη ηύρηκε κανώνια, και η

φήμη ούτως διεδίδετο. Κανέναν ανεγνώριμον δεν άφινε ν'

ανέβη απάνω διά τί ήτον ο κόσμος προδότης. Και ακούον

τας ο Ιμπραίμης ότι ηύρε κανόνια και τα έβριχνε καθημε

ρούσιον, δεν εκίνησε να πάη, διατί εστοχάζετο ότι κανόνια

ήτον. Έφκιασε πρώτα ταις πόρτας, έφκιασε ταϊς στέρνας,

και αρχινόντας εφτίασε και από το Κάστρο όπου ήτον αδύνατο

κατά ώρας, και τότενες έβαλε φούρνους και έκαμε και

παξυμάδι, και έστειλε και εις την Δημητσάνα και επήρε

και τρία τέσσαρα φορτόματα μπαρούτι μολύβι έστωντας

και δεν ευρίσκονταν, έστειλε εις την Ζάκυνθο και αγόρασε

πέντε εξ καντάρια βολύμι, και αγόρασε και δύο κανόνια,
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και τα εκουβάλισε, και ήφερε μαστόρους, και έφθασε

τα Λέτα, και τα έβαλλε απάνω στο κάστρο, και τότε

δυναμόνοντας το Κάστρο, η Επαρχία Φαναριού και Κα

ρύταινας ήφεραν τα πράγματά τους , και τα έβαλαν

μέσα διάφύλαξιν και εδούλευσε όλο τον χειμώνα έως τον

Απρίλιον, και έφθασε τρείς καζάρμες μέσα, και το ετε

λείωσε το μέσα. Και εις τον καιρόν, εις τον πόλεμον του

Λάλα, είχαν δύο κανόνια φερμένα από την Κεφαλονιά,

ήτον καρφομένα εις ένα τόπο, τα ήφερε με πολλά έξοδα,και

τα έβαλε εις το Κάστρο. Τότενες έβανε φρουρά διακοσίους

στρατιώτας.-είναι ανάμεσα σε δύο ποταμούς-ευρέθηκαν

περικεφαλέαις των σταυροφόρων.-Είχε βάρδια εις ένα βου

νό εις την Τροπολιτσά κοντά, και όντας έβγεναν οι

Τούρκοι από την Τροπολιτζάν, όπου επήγαιναν παντα

χού λεηλατώντας εις την Μεσσηνίαν, ξάφνου εσκλάβω

ναν-ήτον τότε βάρδιες, αν έβγεναν Τούρκοι έδιδαν ση

μείον το κάστρο έδιδε σημείον και ολόγυρα οι φαμε

λιές, τα ζώα έπεφταν κατά το κάστρο και πάλιν είχε

βάρδια εις το Ντερβένι του Λεονταριού, και όταν έκαναν

φανο εις το βουνό, έριχναν δύο κανόνια, και ήξευραν ότι

έρχοντο από την Μεσσηνίαν οι Τούρκοι και έτζι έφυ

λάονταν ο λαός διατι επήγαιναν οι γεωργοί, και γεωρ

γούσαν τα χωράφια, ότι είναι φυλαγμένοι από την περί

στασιν αιφνήδιαν του εχθρού, διατί επέθαναν από την

πείναν ότι οι γεωργοί, αν είχαν και κανένα βόδι, δεν ετολ

μούσαν να κατέβουν να τους βοηθήσουν, και τότε κατέβαι

ναν με την προφύλαξιν του κάστρου και η βάρδιας ημέρα

νύκτα ήτο παντού διά να κάνουν φανούς, και έκτοτε δεν

ελεηλάτησε διόλου αυταίς ταίς επαρχίας και εμψύχωσε

κόν λαόν πολύ, και ολοένα εδούλευαν οι μαστόροι μέσα, και

13
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τότενες έως τον Απρίλιον εδούλεψε τότε κατά τον μήνα

Απρίλιον έλαβε τη διαταγήν και επήγε στην Αθήνα.

Από τομέρος της Συνελεύσεως της Τροιζήνος του εστεί

λαμεν του Καραϊσκάκη εικοσιπέντε χιλιάδεςγρόσια και κα

βαλαρία τον Χ. Μιχάλη με 120 άλογα του έγραφα όταν

ήμουν εις την Τροιζήνα κατά ταϊς σέδραις που κάνεις

με τους οπλαρχηγούς, ή τους οπλαρχηγούς θα φάς, ή το

κεφάλι σου.

Τον Μάϊον μήνα ελευθερώθηκα κ' εγώ από την Συνέ

λευση και έβγήκα από το Αργος και διελύθηκε το στρα

τόπεδο των Αθηνών, και εγύρησαν τα στρατεύματα τα

Πελοποννησιακά σαν εβγήκα εις το Αργος, έστειλα

διαταγαίς εις όλας ταις επαρχίαις, όσαις δεν είχαν τούρ

κους, Εις την Μεσσηνίαν δεν έστειλα, διατί ήταν τα τρία

φρούρια και πάντοτε εμποδούσαν τα άρματα τα μεσση

νιακά τους εχθρούς. Εις την Τριπολιτσά άφησα τα γει

τονικά άρματα από φόβον του Μπραίμη. Έστειλα διατα

γήν εις τον Μιστρά, διατί δεν είχαν φόβον από τον Ιμ

πραϊμην oπου ήτον εις την Πάτρα και έστειλα εις τον

"Αγιον Πέτρον, εις Μονεμβασιάν, και μου αποκρίθηκαν

ότι να φθάσω σρατόπεδον, και τότε να τους διατάξω και

έρχονται, Εγώ ετράβηξα κατά την Κόρινθον ο Γρίβας

ήτον στο Ανάπλι φρουρά,και όλοι οι λοιποί ρουμελιώταις,και

δεν εκίνησαν και εις την Κόρινθον ήτον ο Νικολός Τζαβέλας,

και εκράτουν και εκείνοι τα κάστρα, την Κόρινθον, και δεν

έβγαιναν από το κάστρο, - έκαμαν τα κάστρα κληρο

νομικά και εγώ ευρέθηκα εις τον λόγγο (άϊ. Γιώργ) της

Κορίνθου με 250 σωματοφύλακάς μου, και ο Ζαίμης είχε

και τράτευμα, ο Παναγιώτης ο Νοταράς, και έκύτταζαν

να πολεμήσουνν με τους ευρισκομένους εις την Κόρινθον
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εγώ του είπα άφηστους να κάθωνται, μόνε να συνάξωμεν

τράτευμα να βοηθήσωμεν την πατρίδα την ίδιαν ώραν

εβγαινε ο Ιμπραίμης από την Πάτρα και έκραξε τον Νενέ

κο, και ο Νενέκος επροσκύνησε, και τον έβαλε ομπροστά

να κάμη να προσκυνήσουν, και επροσκύνησαν τα δύω μέρη

των Καλαβρύτων, και η Πάτρα όλη, και μέρη Βοστίτσας, και

ήλθε το προσκύνημα έως τα Καλάβρυτα, δύω ώραις απ' έξω

από τα Καλάβρυτα την μητρόπολιν.

"Ο Ιμπραίμης τόσω έλκυσε πολύ τον λαόν τούρκος δεν

εκόταε ούτε αστάχυ να κόψη, και όλα με τον παρά,και τους

έδιδε προσκυνοχάρτια και μέρος και επροσκύνησαν όλοι οι

καπιτανέοι - καιεπροσκύνησαν οι καπετανέοι των αρχόν

των. οι Πετιμεζαίοι και οι άλλοι επήγαν και εσω

ματώθηκαν, και ο λαός ο απροσκύνητος επήγαν εις το

μέγα Σπήλαιον, και άλλοι στα βουνά, και εκλείσθηκαν

μέσα. Τότενες, σαν ήταν αδύνατοι, επήγαν μίαν νύκτα

και επρόδοσαν τον Βασίλη Πετιμεζά, και μόλις εγλύτωσε.

Τότε έστειλε τον Νικολάκη τον αδελφό του και ήλθε και

με εύρηκε εις της Κόρθος τα χωριά και μου είπε, τρέξε να

πάμε εις το Σπήλαιο, γιατί τότε παραδίδεται το Σπή

λαιον και χάνεται όλη η επαρχία. Τότενες αποφάσισα

τον Φώτο αγιουτάντε μου, και τον μπαϊρακτάρη μου Κα

ραχάλιο, και τους έδωσα του Νικολάκη του Πετιμεζά να

πάνε εις το μέγα Σπήλαιον εγώ εμάζονα τα Κορινθιακά

τρατεύματα εκείνοι έμπήκαν εις το Μοναστήρι διά τρείς

ημέρας έμασα 1500 και τους έστειλα τον Παναγιώτη και

Γεωργάκη Χελιώτη, με τους καπετανέους τους, να πάνε

στης Βοστίτσας τα χωριά, και εγώ επήγα στον άγ. Γεώρ

γιον, στου Φονιά, και ακόμα δεν ήμεθα ζυγωμένοι κοντά,

και τα τρατεύματα τα προσκυνημένα επήραν και Τούρκους

13"
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και επήγαν και εχάλασαν το Διακοφτό και επήραν σκλά

βους και πράγματα αρκετά και εις το γύρισμα έβγήκαν

από το Μοναστήρι, τους κτύπησαν και έσκότωσαν καμιά σα

ρανταριά Τούρκους και επήγαν πίσω στο όρδί, στα Κα

λάβρυτα, και ο Μπραίμης επήρε καμιά πενηνταριά καβα

λαρέους και αγνάντευε το Μοναστήρι το θεώρησε με το

κιάλε είδε πως δεν ημπορεί να το πολιορκήση διατί ήτον

τόπος κακός, και εγύρισε πίσω.-από τους σκλάβους κα

κοπαθήσαμεν στην Πελοπόννησον εις τον Χελμό Τούρκοι

επρόδοσαν τους Πετιμεζαίους,

Εγώ όντας εβγήκα εις τον άγ. Γεώργιον, έγραψα γράμ

ματα εις τον Γενναίον και εις τον Κολιόπουλον, όπου ήτον

συναγμένοι, και επετάχθηκαν εις το Λιβάρτζι, την επαρ

χία την προσκυνημένη (Καλαβρύτων), και τους διέταττα:

τζεκούρι και φωτιά εις τους προσκυνημένους και έτσι ε

πέρασαν εις το Λιβάρτζι. Τότε έστειλεν ο Μπραίμης κα

ταπατητάδες να ιδή που είμαι και τί ασκέρι έχω, και έ

δοσε ενός ρωμιου 300 μπαρμπούτια διά να μάθη που είμαι

να μου ριχθή επάνω, και εγώ τον έπιασα και έστειλα εις

την δημοσιά και τον εκρέμασα, εις τα Καλάβρυτα, δύω ώ

ραις απ' έξω τον εκρέμασα με ένα χαρτί που έλεγε το

φταίξιμό του « προδότης του Έθνους» και τους άλλους

δύω τους έστειλα εις το Μοναστήρι, εις το μέγα Σπήλαιον,

διότι δεν ήταν βεβαιωμένοι προδόταις, και επήγα και εγώ

εις το Σπήλαιον και μαθαίνοντας ο Μπραίμης ότι ήλθαν

ςρατεύματα εις το Λιβάρτζι, ώς πέντε χιλιάδες, και εγώ

από το άλλο μέρος με δύω χιλιάδες, και το Σπήλαιο μακρά

από τα Καλάβρυτα όπου ήτον δύω ώραις, και τέσσεραις ώ

ραις ήτον οΚολιόπουλος με τον Γενναίον, το άλλο στράτευμα

μανθάνοντας ο Μπραίμης ότι ήλθαν τα στρατεύματα τα

Σ.
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Καρυτινά, ετράβηξε διά Τριπολιτσά και Καρύταινα τάφρα

τεύματά του,και έστειλε τον Ντελή ΑχμέτΠασάν,και ετρα

βήχθηκε στην Πάτρα με τους προσκυνημένους, και εις τον

δρόμον που επέρναε ευρήκε τον κρεμασμένον, και έβαλε και

εδιάβασε το χαρτί που του είχαμε στης πλάταις και εις

το στήθος, και έπιασε τα γένεια του και εφοβέρισε την Κα

ρύταινα, και εχώρισε οκτώ χιλιάδες καβαλαρέους και πε

ζούς, διαλεκτο στράτευμα, διά να περάση σταίς Ακοβες

και Λαγκάδια, να κάψη ταϊς χώραις Δημιτσάνα, Ζυγοβίστι

και Στεμνίτσα, ότι, έλεγε, οι Έλληνες είναι τραβηγμένοι

με τον Γενναίον και μαθαίνοντας ο Γενναίος και ο Κολιό

πουλος ότι ανεχώρησεν ο Δελή Αχμέτ Πασάς και επήγεν

εις την Πάτρα, και ο Μραίμης τραβάει κατά την Τριπο

λιτσά, εγύρισαν με το στράτευμά τους πίσω και έφθασαν

την προστέλα του Μπραίμη, και έκαμαν έναν ακροβολισμόν

και εσκότωσαν καμιά δεκαπενταριά και ο Μπραίμης ετρά

βιξε διά την Τροπολιτζά, και το στράτευμα όπου είχε

στελμένο εις ταίς Ακοβες και εις τα Λαγκάδια διά ταις

χώραις-ή Ακοβες και τα Λαγκάδια ήτον καίμέναις,

και ό,τι ήτον ακόμη το απόκαψε-και έβγήκε το τούρ

κικο στράτευμα εις της Δημητσάνας τον κάμπο και

ο Γενναίος και ο Κολιόπουλος μην ήξεύροντας που εί

χε να τραβιξη, έγύρισε ο Κολιόπουλος και πήγε την

Ηλιοδόρα, και ο Γενναίος ετράβιξε διά νυκτός, και

έπιασε με πεντακοσίους μόνον την Δημητσάνα, και έ

λιτισ8 ταμπούρια διά να πολεμήση, και το λοιπό στρά

τευμα Καρυτινό διεσκορπίσθη εις τα βουνά, όπου ήτον ή

φαμελιές, προς υπεράσπισιν των φαμελιών και οι Τούρκοι

επήγαν, επέρασαν από ταίς φαμελιές και ενύκτωσαν εις

της Δημητσάνας τον κάμπο οι στρατιώτες τους επηραν

οι
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κατόπι να τους κλέψουν, να τους τουφεκίσουν,-οι τρατιώ

τες πoύταν εις τα βουνά-και να πάνε μεϊτάτη εις τον

Γενναίον ή εις τον Κολιόπουλον και ο Γενναίος μην ήξέ

ροντας ότι οι Έλληνες είναι τριγύρω εις τους Τούρκους,

βλέποντας τους Τούρκους εις τον κάμπο, απεφάσισε διά

νυκτός να τους κτυπήση με τους πεντακοσίους, και έτσι

εκίνησε, και επήγε διά νυκτός εις τον κάμπο, και έζύγωσε

κοντά εις το στράτευμα το τούρκικο, και τους έρριξε μια

μπαταριά τουφέκια, και βλέποντας οι Έλληνες την πα

ταρία το πίκασαν ότι είναι ο Γενναίος, και τότε έρριξε δ

πάσαέλληνας την παταρία του, απ'όπου και αν ευρέθη αγνάν

τια εις τους Τούρκους και τότε οι Τούρκοι ακούοντας ότι εί

ναι περιτριγυρισμένοι, εσυνάχθηκαν εις τον κάμπο, έβαλαν

βάρδιες την Καβαλαρία, και εξενύκτησαν εις το πόδι -οι

Τούρκοι οκτώ χιλιάδες-ετραβήχθηκε ο Γενναίοςκαι έπιασε

τον δρόμονοπού είναι κατά την Δημητσάνα, διά νάξημερώση

να ιδή πουθενεθα πάνεοι Τούρκοι,και αν έρθουν κατά τηνχώρα

να μπήμέσα, όπου είχε τα ταμπούρια φθιασμένα, διά να πο

λεμήση.Οι Τούρκοι βλέποντας την παταρία των Ελλήνων,

επίκασαν ότι είναι τα στρατεύματα πούτον με τον Γενναίον

και Κολιόπουλον. Εφοβήθηκαν και γύρισαν πίσω κατά την

Τροπολιτσά ο Γενναίος με τους έλληνας τους έπεσε από

κοντά και ετράβιξαν οι τούρκοι εις το διάσιλο της Αλο

νίστενας διά να περάσουν οι Αλονιστιότες έβγήκαν εμ

προστά εις το διάσελο και τους πισoδρόμησαν εις άλλον

δρόμον, και οι Τούρκοι επέρασαν κοντά εις το Αρκου

δόρευμα, και οι Έλληνες τους πήγαν από κοντά, και

τους επήγαν ίσια εις τα Τρίκορφα εις εκείνον τον κυνη

γημόν εσκοτώθηκαν μερικοί Τούρκοι, και τους πήραν

και άλογα, και εμπηκαν εις την Τροπολιτσά οι Τούρκοι,
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Σαν έσυνάχθηκε όλο του το ασκέρι εις την Τροπολιτσά, ε

τράβιξεν να πάγη εις τα κάστρα της Μεσσηνίας, και

ο Γενναίος με 4000 Καρυτινούς τους επηρε έως εις την

Μεσσηνίαν διά να μη σκλαβώσουν κόσμο εις το πέραμά

τους, και ο Γενναίος επήγε ίσια με τα φλυτζαροκάμαρα,

από την Καλαμάτα δύο ώρας, και έκαμε στάσι εγώ μά

θαίνοντας ότι ο Ιμπραίμης αναχώρησε διά την Τροπολι

τσά, ετράβιξα κατά του Καλαβρύτου τα χωριά, όπου ήτον

προσκυνημένα, και έστειλα τον Βασίλη τον Πετμεζά

κατά τον "Αγιον Βλάση, τα χωριά τα προσκυνημένα, με

1500, διά να πάρη τα προσκυνοχάρτια και να στείλη

τους προύχοντας, και να τους δώσω προσκυνοχάρτι του

γένους την ίδιαν ώραν ήλθαν και 500 Αργείοι, και τους

έστειλα στον Βασίλη Πετμεζά κεφαλή αυτών είχε ό

Τσόκρης, τον Νέζον, και τον Γυναικαδελφόν του και έπιασε

τον "Αγιο Βλάση και μου έστειλεν τα προσκυνοχάρτια.

- Τότενες είμεθα εις το σπήλαιον εγώ, ο Λόντος, οι Πε

τιμεζαίοι όλοι, Λεχουρίτης, Σωτήρ Θεοχαρόπουλος, και

Μπενιζέλος Ρούφος. "Ητον και το χηρευάμενον στράτευμα

του Γιάννη Νοταρά με τον Λόντο. Τους είπα: άητεστε να

πάμε εις τα προσκυνημένα χωριά, και να τραβήξωμεν κατά

την Πάτρα. Αυτοί μου είπαν, ότι τράβα εμπρός και αύ

ριον ερχόμεθα, και έμειναν έως 400 εις το Μοναστήρι. Εγώ

επήρα τους εδικούς μου και ο Γκολφίνος Πετμεζάς 400

και επήγαμε εις ένα χωριό λεγόμενο Πατζάκους έστειλα

εις τα προσκυνημένα χωριά να μου στείλουν τα προσκυ

νοχάρτια των Τούρκων και να τους δώσω του "Εθνους. Πριν

να κινήσω διά τα προσκυνημένα χωριά, όπου ήμουν εις τον

"Αγιον Γεώργιον, έγραψα ένα γράμμα είς την Κυβέρνησιν

και της έλεγα να με στείλουν στρατεύματα, πολεμοφόδια
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διατί η Πατρίς κινδυνεύει από το προσκύνημα, και αν ήξεύ

ρετε καμμιά μηχανή να τρέφωνται με τον αέρα τα στρα

τεύματα σάς παρακαλώ να μου την στείλετε αν ήξεύ

ρετε ότι είναι καμμιά μηχανή να κάνη το χώμα μπαρούτι

και ταις πέτραις μολύβι,στείλετέ μου τον μηχανικόν διάνα

το κάμωμεν επειδή και ακόμη τέτοια εφεύρεση δεν την

έκαμαν οι άνθρωποι, σάς λέγω στείλετέ μου όλα αυτά, το

γράμμα το έδωσα ενός Καλογήρου και τον επιφόρτησα

να ομιλήση εις την Κυβέρνηση διά τον κίνδυνον της Πα

τρίδος. Ο καλόγερος επήγε εις το Ανάπλι και τους είπε

να συναχθούν εις το Βουλευτικό να τους διαβάση όσα ήτον

επιφορτισμένος να τους ειπή από μέρος μου έτζι εσυνάχ

θηκαν, εδιάβασαν το γράμμα τους είπε όσα του είχα πα

ραγγολή να ειπή στοματικώς. "Ενας βουλευτής είπε:

τί τα θέλει τα πολεμοφόδια, αυτός έχει πενήντα ανθρώπους

"Ο καλόγηρος τους εβεβαίωσε ότι έχω 4,000, πλήν δεν

τον επίστευσαν. Έστειλε το Βουλευτικό τον Αναγνώ

στην Ζαφειρόπουλον από το Ζυγοβύτση και τον Αναγνώστη

Παππαγιανακόπουλον διά να ιδούν την κατάστασιν των

στρατευμάτων και των επαρχιών, αυτοί ήλθαν εις τον

"Αγιον Γεώργιον τους είπα: ότι η Πατρίς μας κινδυνεύει

με είπαν τα όσα ήτον επιφορτισμένοι να με ειπούν, να

καταίβω εις το Αργος να ενωθούμεν και έπειτα να κινή

σουν όλοι πανστρατιά. Εγώ αν τους ήκουα και επήγαινα

εις το Αργος, η Πατρίς εχάνετο διατί αι περισσότεραις

επαρχίας ήθελαν προσκυνήσει ακούωντας ότι ο Κολο

κοτρώνης πάει κατά το Αργος. Τους είπα να πάτε πίσω

να τους ειπήτε στοματικώς, και το κάμνω και διαγράφου:

ότι να κινηθούν όσοι βαστούν άρματα και πιστεύουν

Χριστό και αγαπούν την Πατρίδα. Κρήτες, Αϊβαλιώ
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ταις, ό,τι είδος στρατεύματα και αν ήτον, και ας ελθούν

να απαντήσωμεν και αυτόν τον μεγάλον κίνδυνον, και εγώ

γίνομαι μικρότερος από όλους να μου στείλουν και πολε

μοφόδια και διά ζωοτροφίας θα κάμω ό,τι ήμπορέσω με

νερό και με τα λείψανα των προβάτων ειμπoρούμεν να πε

ράσωμεν.-Επήγαν και ούτε απόκρισιν μου έδωσαν ούτε

ζωοτροφίας, ούτε πολεμοφόδια, ούτε χαρτί να γράφω δια

ταγαίς, ούτε τουλάχιστον ένα παρηγορητικό γράμμα δεν

έστειλαν εις ταις επαρχίαις,και αμπαντονάρησαν και εμένα

και τον λαόν της Πελοποννήσου. Σαν είδα αυτή τους την

αδιαφορία εκίνησα διά το Μέγα Σπήλαιον και ενέργησα

όσα είπα προτήτερα.

Ο Ντελή Αχμέτ πασάς από την Πάτρα έβγήκε, επλά

κωσε με τα προσκυνημένα στρατεύματα τους Κοριν

θίους και μέρος απροσκυνήτων Βοστιτζάνων εις την Αγίαν

Παρασκευή, και έσκότωσε περίπου των 100 Ελλήνων-οι

περισσότεροι από την Κόρινθον,επί κεφαλής ο Χελιώτης

εσκοτώθηκαν και δύο καπετανέοι καλοί ο πασάς

εγύρισε εις την Πάτρα. "Οταν έβγήκα εις τους Πε

τζάκους, επήγαν εις την Πάτρα οι προσκυνημένοι και

είπαν του Πασά, ότι ο Κολοκοτρώνης έχει ολίγους

στρατιώταις και ο Βασίλης Πετιμεζάς, και να έρθουν να

μάς χαλάσουν ο Ντελή Αχμέτ Πασάς εδέχθηκε την

γνώμην τους, εκίνησε με 6,000 Τούρκους, και ο Νενέκος

με 2,000 προσκυνημένους "Ελληνας. "Ηλθαν εις ταις

Λάπατες,3 ώραις μακρά από εκεί όπου ήτο ο Πετιμεζάς, και

μια ώρα από εμένα. Είχα γράψει εις το Μέγα Σπήλαιον

να ελθούν ο Λόντος, Σ. Θεοχαρόπουλος, Ν. Πετιμεζάς,

Λεχουρίτης,και μου έλεγαν σήμερον, αύριον και ακόμη δεν

ήτον φερμένοι. "Ενας καπετάνιος από τους προσκυνημένους
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εκίνησε από το ίδιο χωριό,όπου ήμουνα εγώ, από τους Πε

τζάκους,επήγε εις τους Τούρκους είπε ότι ο Κολοκοτρώνης

ευρίσκεται με μόνον 400 εις τους Πετζάκους και να πάμε

να τον κτυπήσωμεν. Ακούοντας ο Πασάς του καπετάνιου

τα λόγια ευθύς το βράδυ εσύναξε όλους τους καπετανέους

να κάμουν συμβούλιον διά να έλθουν να με βαρέσουν. Εκεί

όπου έσυνάχθηκαν ώμίλησε ο Πασάς και τους είπε ότι μου

ήλθε ειδησις ότι ο Κολοκοτρώνης είναι εις τους Πετζά

κους με 400 και να πάμε να τον κτυπήσωμεν ένας κα

πετάνιος προσκυνημένος λεγόμενος Σταμάτης Μποτιώτης

είπε δεν πάμε εις τους Πετζάκους εμείς ένα βασιλέα

έχομε δεν πάμε να τον χαλάσωμε και αυτόν του το

είπαν του Πασά και ο Πασάς εγέλασε, και τους είπε, που

θέλετελοιπόν να πάμε να βαρέσωμε, ο ίδιος καπετάνιος απε

κρίθηκε ότι να πάμε να κτυπήσωμεν τον Πετιμεζαν οπου

ευρίσκεται με 2.000 εις τον Αγιο Βλάση. Έτζι έμειναν

με την απόφασιν να πάν να κτυπήσουν την νύκτα τον Β.

Πετιμεζά.
-

Δύο αδέλφια από τους προσκυνησμένους κόβουν και μου

λέγουν ότι θα έλθουν επάνω σου εγώ, και δεν το είπα

των Ελλήνων, αφίνω τον αγιουτάντε μου και Οικονο

μόπουλον από Στεμνίτσαν και τον Καραχάλιο μπαϊρακ

τάρι μου, και τους άφηκα εις το χωριό, και τους είπα,

βγαίνω έξω να κοιμηθώ,-και το χωριό ήτο δυνατό να

πολεμήση-με τον στοχασμό: αν ήμα έξω τους βγάνω,

αν δεν είμαι δεν έρχονται εις βοήθεια μου, και έτζι

έβγήκα εις το κεφάλη του χωριού, εις ένα καταράχι,

και εστάθηκα καραούλι, βάρδια, όλη την νύκτα με 10

νομάτους και οι Τούρκοι έξημερώθηκαν στον Αγιον

Βλάση, στον Βασίλη τον Πετμεζά, και εις τους Αρ
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γείους, και έκαμαν ολίγον ακροβολισμόν, και ανεχώρη

σαν οι δικοί μας αίματα δεν εχύθηκαν είτε από το

ένα μέρος είτε από το άλλο και οι Αργείοι ανεχώ

ρησαν διά το Αργος ο Βασίλης Πετμεζάς δεν τους

είδε ούτε εγώ έτζι ο Βασίλης έμεινε εις ταίς θέσαις,

Αγιον Βλάση, και οι Τούρκοι επίστρεψαν εις την Πά

τραν μ' όλους τους προσκυνησμένους. Την άλλην ημέραν

ήλθεν ο Λόντος, ο Νικολάκης ο Πετμεζάς, ο Θεοχαρό

πουλος, ο Ρούφος, ο Λεχουρίτης με τους τετρακοσίους

πούτον εις το Μοναστήρι, και εγώ ορδινιαζόμουνα από

τους Πετσάκους να φύγω, γιατί δεν ήξευρα ποίοι οι προσ

κυνημένοι και ποιοι όχι, και επήγα εις την Κερπινή που

'ναι δυνατώτερος ο τόπος και ο Λόντος μου είπε με τους

άλλου;: Γέροντά μου να κάτσομε εδώ τους είπα: είσθε ό

λοι άπιστοι και δεν ήξεύρω τί να κάμω εγώ ανα

χωρώ να κάμω στράτευμα εδικό μου, και εσείς μεί

νετε στην θέση την εδικήν μου. Πηγαινάμενος εις την

Κερπενή, έστειλα τον αγιουτάντε μου τον Φοτάκο, και επή

γε γυρεύοντας διά να φθάση ο Γενναίος και ο Κολιό

πουλος και ο Γενναίος ήτον εις του Φρετζάλη, και ο Κο

λιόπουλος εσύναξε στρατεύματα και σε 5 ημέραις έφθασαν

με 5 χιλιάδες. Μαθαίνοντας ο Λόντος και η συντροφιά

του ότι έφθασαν τα στρατεύματα τα εδικά μου, αναχώ

ρησαν διά το Αργος, και όχι ότι έφθασαν τα στρατεύ

ματα τα εδικά μου, αλλ' έμαθαν ότι ο Δελή Αχμέτ Πα

σάς επήγαινε να συνάξη την σταφίδα αφού απελπίσθηκαν

να συνάξουν αυτοί την σταφίδα τότε ανεχώρησαν, έπει

δή διά αυτό εκεί εκάθοντο. "Απλωσα τα στρατεύματα εις

τα προσκυνημένα χωριά, και έκαμα διαταγαίς: ότι όγιο

χωριό δεν γυρίση πίσω είναι τα σπήτιά του καϊμένα, τα
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αμπέλια τους καϊμένα, θα τους αφανισω απο το πρόσωπο

της γης και ότι αν επιστρέψη, το έθνος θα τους συγχωρήση,

και άλλα περισσα, φοβέραις. Εάν στοχασθήτε ότι ο Ιμ

πραίμης θα σάς δώση από 500 να φυλάτε τα χωριά σας,

είσθε γελασμένοι, διατί δεν έχει τόσο στράτευμα, αλ

λά από το ένα μέρος θα φεύγουν εκείνοι και από το

άλλο θα ερχόμεθα ημείς να καίμε, και να σκοτόνουμε.-

Λαμβάνοντας ταίς προσταγαίς, ταίς έδειξαν του Ιμπραί

μη, και είπε, ότι εγώ θα δείξω πόλεμο του Κολοκοτρώνη,

και έτζι εγύρισαν οπίσω τα χωριά, όπου ήτον προσκυ

νημένα, και επέρναμε οπίσω τα προσκυνοχάρτια, και τους

δίδαμε του έθνους, και έτζι εγύρισαν οπίσω εις τα χωριά

τους διά να μη τους κάψουν τα σπίτια τους. Και ετράβιξα με

8000, και ετραβίξαμε κατά την Βοστίτζα,και βιένοντας στην

Βοστίτζα αγνάντια στα ψηλώματα, εβγάλαμε ανθρώπους

να τους πλανέσωμε διά νά ευγουν εις πόλεμον. Οι Τούρ

κοι δεν είχον σκοπόν να πολεμήσουν, αλλά να τρυγήσουν

και εις την άκρη του κάμπου είχαν την καβαλλαρία

τους διά να μην κατεβαίνουμε και έκαθήσαμεν δύο ημέρας

και επροκάλεσα, και αυτοί δεν είχαν τον νούν τους

δια πόλεμον βλέποντας ότι ήμεθα άχρηστοι και δεν έχομε

και προβιζιόνες να σταθούμε εκεί, επήρα τον Γενναίον

με το μισό στράτευμα, και ετράβιξα εις τον Αγιο Βλάσ

ση, ναι τον Κολιόπουλον, Μελετόπουλον, Πετιμεζάδας,

τους άφηκα Πάτρας και Βοστίτζας χωριά. Πηγαινάμενος

εις τον "Αγιον Βλάσση, λαβαίνοντας ένα γράμμα από το

φρούριο της Καρίταινας, και λέγει ότι η Μεσσηνία πραγ

ματεύεται να προσκυνήση-τον Νικήτα είχα αφίσει στην

Μεσσηνία με στράτευμα και οι στρατιώταις του έφυγαν

από την πείναν-μόνον να φθάσετε το γλιγωρότερο να μην
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πάθουμε καμμία. Αφηκα τον Γενναίον, και επαράγγειλα

και του Κολιόπουλου να σταθούν να παρατηρούν τα κινή

ματα του Δελή Αχμέτ Πασσά, και το προσκύνημα, που

αρχίνησαν εις την Γαστούνη, και Πύργον, και εγώ α

νεχώρησα με διακοσίους σωματοφύλακας. -"Ο Πασάς

από την Πάτρα συνάζει τα στρατεύματα, και τους προσκυ

νημένους, και πάει κατά το Κολιόπουλο εις την Καυκα

ριάν, δυνατός τόπος-μόνον ένα έκαμε ο Κολιόπουλος,

όπου δεν έδωσε είδησιν του Γενναίου, που τον 6 ώραις

μακρά πλή ο Κολιόπουλος δεν ενόμισε ότι πάνε απάνω

του οι Τούρκοι-και ώς επήγαιναν απάνου του έκαμε έναν

πόλεμον δυνατόν. Εσκοτώθηκαν ώς 150 Τούρκοι, και

από τους δικούς μας δεν έπαθε κανείς τίποτε ήτον με τον

Κολιόπουλον ο Χρήστος Φωτομάρας, ο Μελετόπουλος, ο

Νικ. Πετμεζάς και άλλοι, ήτον 2000,και οι Τούρκοι 8000,

και έτζι ετράβηξε πάλιν ο Πασάς Δελή Αχμέτης και εκα

τέβη εις την Πάτραν και εις την Γαστούνην έκαμε κατά

την Δίβρην, αμέσως και η Δίβρη και τάλλα χωριά επρο

σκύνησαν. Αφού έμαθεν ο Γενναίος, που ήτον εις το Λι

βάρτζι εναντίον των Τούρκων και των προσκυνημένων, και

εστρατοπεδεύθη εις τους παραλόγγους, απέναντι του τρατο

πέδου του Τούρκου μίαν ώραν μαζύ ήτον και ο Χρύσανθος

το Σισινόπουλο και ο Θάν. Κουμανιώτης βλέποντας οι

Τούρκοι τον Γενναίον σηκώθηκαν και ετράβηξαν κατά του

Λάλα έστειλεν ο Γενναίος κοντά τους διάφορα σώματα

και εκτυπιώνταν, και εβάρησαν την πισινέλα του τούρκου,

καθώς εκτυπήθηκε και μ' ένα μπουλούκι εις το γεφύρι της

Νεμούδας. Εις αυτόν τον ακροβολισμόν εσκοτώθηκαν 40

Τούρκοι,πέντε επιάσθηκαν, και τρεις "Ελληνες εσκοτώθηκαν

ετράβηξεν εκεί ο Πασάς βιαίως από Γαστούνην και Πά
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τρα, ο δε Γενναίος επέστρεψεν εις την Δίβρην διά να

τιμωρήση τους προσκυνημένους και να τους γυρίση εις το

ρωμαίϊκο, καθώς και επέστρεψαν εις το έθνος και αυτοί

και όλα τα πέριξ χωρία. Επροσκύνησε και ο Πύργος, και

τους έγραψε δύω γράμματα ο Γενναίος, και όχι μόνον δεν

ήκουσαν, αλλ' επροσκάλεσαν και τους επαρχιώτας του Φα

ναριού να προσκυνήσουν και αυτοί. Οθεν έβιάσθη ο Γεν

ναίος διά να πάγη να κάμη μερικαίς ζημίαις, έκαψε σπή

τια διά να παραδειγματισθούν και άλλοι προς σωφρονισμόν.

Εγώ ετράβιξα, ώς είπα, και επέρασα την επαρχίαν

Καλαβρύτου, Καρύταινας και Λεονταριού και επέρασα στην

Μεσσηνίαν, όπου ήτον ο Νικήτας, εις το χωριό Ζαβάζικα,

κάτου εις τα καλύβια, στην Καλαμάτα δύο ώραις. Και

εις τον πηγαιμό μου εμάζευα στρατεύματα και εγινήκαμε

ώς χίλιοι Αρκαδιανοί, Ανδρoυσσανοί, ή Μηλακιώταις διά

τρείς ημέραις χίλιοι τροφαίς δεν είχα, εδιάταξα τα

χωριά και επηρα διακόσια πινάκια γέννημα και χίλια

σφαχτά διά το στράτευμα. Οι Πατραίοι, οι Καλαβρυτινοί

και μέρος Φαναρίταις, όπου ήτον προσκυνημένοι, γράφουν

του Ιμπραήμι να μη μάς τυραννάη από το ένα μέρος ημείς

από το άλλο η Καρύταινα, όσο η Καρύταινα ζωντανή δεν

ήσυχάζομεν το προσκύνημά μας δεν ωφελεί. Ο Ιμπραή

μης επήρε ένα μέτρο, και έστειλε τον Κεχαγιάτου με χι

λίους με τσεκούρια και με άρματα και έστειλε στην Μεσ

σηνία να βάλουν φωτιά και τσεκούρι όσα δεν έκαίονταν

να βάνη τσεκούρι, ελαιώνες, συκαίς, μουριαίς έστειλε

και πέντε χιλιάδας καβαλαραίους για να στέκουν εις την

άκρη, στους κάμπους να μην καταιβαίνουν οι Έλληνες και

τους πολεμούν. Και η ζωή σου, έλεγε στον Κεχαγιά, θα

με πληρώση την ζωήν οποιουδήποτε φονευθή διότι δεν
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σε στέλνω να πολεμήσης, αλλά να καύσης. Και εκείνος

εσύναξε το στράτευμα και επήγεν εις την Ζάχαρο, το λοιπό

που του έμεινε και επρόσταξε να συναχθούν ή πρόσκυνη

μέναις επαρχίας να πάν' να χαλάσουν την Καρύταινα του

Κεχαγιά του τού έδωκε μίαν προσταγήν να στείλη να

προσκυνήσουν εις τους Μεσσηνίους, ειμή και δεν προσκυ

νήσουν να αρχίση το έργον του, και την προσταγή την

έδωσε εις δύο σκλαβωμένους Γαστουναίους σκλάβους και

την ήφεραν εκεί όπου έντεσα και εγώ. Διαβάζοντας την δια

ταγήν που ήτον τόσον σφοδρά, του αποκρίθηκα : όχι από

μέρος μου, από μέρος του λαού της Μεσσηνίας : ότι αυτό

οπού μάς φοβερίζεις, να μάς κόψης και κάψης τα καρ

πόφορα δένδρα μας δεν είναι της πολεμικής έργον διατί

τα άψυχα δένδρα δεν εναντιόνονται εις κανένα μόνον

οι άνθρωποι όπου εναντιόνονται έχουνε στρατεύματα και

σκλαβόνεις και έτσι είναιτο δίκαιον του πολέμου με τους

ανθρώπους και όχι με τα άψυχα δένδρα όχι τα κλαριά να

μάς κόψης, όχι τα δένδρα, όχι τα σπήτια που μάς έκαψες,

μόνον πέτρα απάνω στην πέτρα να μη μείνη, ημείς δεν

προσκυνούμε τί τα δένδρα μας αν τα κόψης και τα

κάψης, την γην δεν θέλει την σηκώσεις και η ίδια η γης

που τα έθρεψε, αυτή η ίδια γη μένει δική μας και τα μα

τακάνει. Μόνον ένας Έλληνας να μείνη πάντα θα πολε

μούμε και μην ελπίζης πως την γην μας θα την κάμης

δική σου βγάλτο από το νου σου. Λαβαίνοντας την από

κρισιν ο Κεχαγιάς, της ευθύς έβαλε το έργον του φωτιά

και τσεκούρι. Και ημείς το κεντήσαμε το στράτευμά του

εις πόλεμο, και αυτοί δεν εκινίονταν εις πόλεμον, μόνε το

έργον τους. Και πάνε την νύκτα μερικοί Έλληνες και

έπιασαν τέσσαρους Βουλγάρους ζωντανούς και τους εξέ
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τασα και μου είπαν την προσταγή να μην κάμουν πό

λεμον μόνε να κυτάξουν την δουλειά. Εγώ τότενες επέρασα

εις το "Αρμυρό και εκεί εσυνομίλησα με τους Καπιτα

ναίους και άλλους Μανιάταις, να βρούμε ένα καίκι, να

στείλωμε εις τους Ναυάρχους το γράμμα του Ιβραήμι

και την απόκρισι του λαού, όπου ήτον ανοικτά απ' έξω

από την Μεσσηνία, ή όπου τους βρούν. Και είχε ο Πα

ναγιώτης Καπετανιάνος Γιανέας μία σκαμπάβια και της

δώκαμε δέκα πέντε τάλλαρα και τα γράμματα και ένα

γράμμα μου και έλεγα ιδού τι κάνει ο εχθρός των Ελ

λήνων. 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 εκί

νησαν, και ο Αναστάσις Μαυρομιχάλης και άλλοι κα

πετανέοι της Μάνης και επήγαν εις τον Αρμυρό. Την

ίδια ημέρα έλαβα ένα γράμμα από Καρύταινα από τον

Βασίλη Αλωνηστιώτη: ότι το Φανάρι αρχίζει να προσκυνή,

μόνε πάρε μέτρα. Της ευθύς έκραξα τον Μούρτσινο και

τους καπετανέους και τον Νικήτα, και εγώ πέρνω διακο

σίους να περάσω από την Καρύταινα, Λιωντάρι να μάσω

στρατεύματα να πάω κατά το Φανάρι, να έχω και έγνοια

ότι ο Ίβραήμης ήτον εις την Ζάχαρο και εσύναζε στρα

τεύματα και έτσι σε εικοσιτέσσαρες ώραις ευρέθηκα στην

Καρύταινα, και έστειλα στρατεύματα κατά το Φανάρι ή

μεν Σκαμπαβία έντεσε νά ευρή την Γαλλικήν αρμάδα

και δίνοντας τα γράμματα του Ναυάρχου του Γάλλου,έκαμε

συνιάλο και εμαζώχθηκαν και οι τρεις Ναύαρχοι και εδιά

βασαν τα γράμματα και δεν επίστευσαν, ότι είναι αληθινό

εκείνο όπου κάνει ο Μπραήμης γιατί αυτοί του είχαν στεί
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λει πρώτα να παύση τον πόλεμο, πλην εκείνο το σκυλί

δεν άκουε και ετήραε την έχθρα, το πάθος όπου είχε

εις τους Ελληνας. Τότε έκραξαν τον αείμνηστον και μα

καρίτην Αμιλτον και μία Φραντσέζικη και Ρούσικη φρε

γάδα, και ήλθαν εις τ' Αρμυρό να δουν αν τα γραφόμενα ήτον

αληθινά. Και ήλθαν εις το Αρμυρό και έβγήκαν και ευ

ρήκαν τους καπετανέους που ήτον μεινεμένοι εκεί. Από

το Αρμυρό έως εις την Καλαμάτα είναι μιά-μιση ώρα ο

τόπος που έκοβαν και έκαιαν, και οι καπιτανέοι τους έδειχ

ναν το τι κάνει ο Ιβραήμης. Εμβήκαν σε τρείς φελού

καις οι τρείς κομαντάντιδες και έβγήκαν εις της Καλαμά

τας το ποτάμι, που είναι από το "Αρμυρό ώρα μιά-μιση,

και έκραξαν τον Κεχαγιά και του είπαν, να παύση την φω

τιά και το τσεκούρι, και αυτός τούς απεκρίθηκε, η προσ

ταγή μου είναι να καίω και να κόβω, από τον ανώτερόν

μου.- Διατί ή τρεις δυνάμεις του έστειλαν γράμμα να

κάμη ανακωχή, και αυτός κάνει πράγμα που δεν είναι πράγ

μα 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 κομαντάντιδες και ευθύς έκαμαν πανιά και

επήγαν εις τους Ναυάρχους, και τους ώμολόγησαν τί είδαν

και ήκουσαν από τον Κεχαγιά του Ιβραήμη. Και τότενες

απεφάσισεν ο γενναιότατος Κόδριγκτων και οι γενναιότατοι

"Ρούσσος και Γάλλος και επήγαν εις το Νιόκαστρο, και του

έκαψαν την αρμάδα και τότενες όπου επήγαν εις το Να

βαρίνο να ήθελε ευρεθούν και δύο χιλιάδες Ελληνες ήθελαν

σκοτώσουν ταις δεκαπέντε χιλιάδες Τούρκους γιατί έμε

ναν εις απελπισίαν καίοντας την αρμάδα. Και τότενες

έπαυσε και την φωτιά, και αναχώρησε διά το Νιόκα

14
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στρο και ο Ιβραήμης που ήτο στρατοπεδευμένος, και να

πάη στην Καρύταινα, ήλθε στο Ναβαρίνο, και τότες έ

παυσε ο θυμός του πολέμου, στον Οκτώβριον μήνα.

Εκείνην την χρονιά έδωσε η Καρύταινα 900.000 γρό

σια εις τους στρατιώτα: δια μισθούς διά πέντε μήνας

από τον Ιούνιον Ιούλιον Αύγουστον Σεπτέμβριον Οκ

τώμβριον δεν έστεκόμουν πουθενά, πότε εις την Καλα

μάταν, πότε εις την Μεσσηνίαν, εις το Λεοντάρι, Πά

τρα, Καλάβρυτα, ποτέ δεν εξεκαβάλιγα διά εξ μήνας εί

χα 200 σωματοφύλακας, οι οποίοι με ακολουθούσαν παν

του από την πολλήν καβάλα άρρώστησα, εφούσκoσαν τα

πόδια μου και τα αχαμνά μου, όπου αν δεν είχα τον

Αγαμέμνον εχάνουμουν. Αυτό το καλοκαίρι εχάλασα

20 ρίζιμα χαρτί εις γράμματα, και εις διαταγάς ή

Κυβέρνησις ετραβίχθηκε εις την Αίγινα και δεν την έ

μελλε τίποτε, και εκεί έμεινε, και είχε μόνον τας ελπί

δας της εις την μεσιτείαν του Στρατφορ Κάνιγκ εις την

Κωνσταντινούπολιν. Είχα εξγραμματικούς και έγραφαν ή

μέρα νύκτα, και δεν επρόφθαναν εις τον καιρόν του προ

σκυνήματος εφοβήθηκα μόνον διά την πατρίδα μου, όχι άλλη

φορά, ούτε εις τάς αρχάς, ούτε εις τον καιρόν του Δράμαλη

οπού ήλθε με 30.000 στράτευμα εκλεκτο, ούτε ποτέ μό

νον εις το προσκύνημα εφοβήθηκα η Ρούμελη ήτoν όλη

προσκυνησμένη, η Αθήνα πεσμένη, τα ρουμελιώτικα στρα

τεύματα διαλυμένα μόνον η Πελοπόννησος ήτον μεινε

μένη με τα δύο νησιά "Υδρα και Στέτζαις όπου είχαν

δύναμιν. Ο Κιουταχής είχε πάρει προσκυνοχάρτια επά

σχιζε να πάρη και ο Ιμπραίμης διά να τα στείλη εις την

Κωνσταντινούπολιν, και όταν ή ο Μινίστρος της Αγγλίας

ή άλλης δυνάμεως εμεσίτευαν εις τον Σουλτάνο διά την
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Ελλάδα να τους αποκριθή, ποία Ελλάδα, η Ελλάς είναι

προσκυνημένη, να τα προσκυνοχάρτια τους εκτός από

μερικοί κακοί άνθρωποι, ιδού οι άλλοι επροσκύνησαν τό

τε αι δυνάμεις δεν είχαν τίποτε να αποκριθούν και ημείς

εχανόμεθα διότι αν δεν επρόφθανα το προσκύνημα και

επροσκύναε η Πελοπόννησος, τότε τί ήθελε κάμει και η

"Υδρα και η Σπέτζαις, ήθελε χαθούν εβάσταξα τον κό

σμον έως ότου έγινε η ναυμαχία εις το Νεόκαστρο, ήλθε

ο Κυβερνήτης και η εκστρατεία των Φραντζέζων. Εις τα

1826 αρχίνησα διά να θαρρύνω τον κόσμο, και έφτιασα

τα σπίτια απέξω από το κάστρο και πύργο, και ο κό

σμος έλεγε ότι αν ο Κολοκοτρώνης δεν ήξευρε ότι θα

ελευθερωθούμε δεν έκτιζε σπήτια, ούτε έβαζε αμπέλια

σ' εθνική γη. Και διά να ιδή ο κόσμος αυτόν, ότι έκα

νε σπήτια, εμψυχόνετο ο κόσμος, ελάμβανε ελπίδας, και

έτζι τους ενθάρρυνα. -

Εις τας 6 Ιαννουαρίου ήλθε ο Κυβερνήτης εις το

Νάπλι, και εστάθηκε μία ημέρα (διατί ήτον κουμάντο

ο Θεόδωρος Γρίβας), και επήγε εις την Αίγιναν. Τον εδέ

χθη το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, ώς Καποδίστριαν

και τότες έκαμαν συνέλευσιν, και του έδοσαν τα ηνία

της Κυβερνήσεως. Και περάσοντας πέντε εξ ημέραις έδιέ

λυσε το βουλευτικό, και έκαμε συμβούλους, Πανελλήνιο,

και άλλα συστήματα που είχαν οι έλληνες το σύστη

μα το πολιτικό και αρχίνησε να οδηγήση και τα στρα

τεύματα και έκαμε στρατάρχη τον Υψηλάντη, και τον

έστειλε στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, και εστάθηκε με

ρικόν καιρόν. Και έστειλε και έβαλε Αστυνόμον, άλ

λαξε όλα τα συστήματα, έβαλε τον Κουντουριώτην εις

το Οικονομικόν και τότε που έκατάφθασε ο Κυβερνήτης

14*
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ήτον τα Πελοποννησιακά στρατεύματα κατεβασμένα έως

τρείς χιλιάδες με τον Γενναίο διά να πολεμήσουν την

τυραννίαν του Γρίβα, - διατί ελογάριαζε να πάη να χα

λάση το Κρανίδι, ... έγραψε η επαρχία. Ολίγαις ημέραις

αρχήτερα ήτον σκοτωμένοι οι Αργείοι με τους στρα

τιώτας του Γρίβα, και εσκότωσαν δέκα οι στρατιώ

τες του Γρίβα είχανε πάρει και ένδεκα χιλιάδες γηδο

πρόβατα από τους Βαλτιτσαίους από τα χειμάδιά τους,

διατί εκρατούσε το Παλαμίδι ο Γρίβας, (τότε εχάλασαν

και τον ελαιώνα, έκαψαν και το χωρίο Φράρη) και το

Ιτζ-Καλε εκρατούσε ο εξάδελφός του Στράτος, και ο Γ.

Στράτος εκυνήγαε του Γρίβα το κόμμα, και ο Γρίβας

εκυνήγαε το δικό μας. Τότε έπιασε τον Γ. Τσόκρη και

τού επήρε δέκα χιλιάδες γρόσια, και έπιασε τον Ν.

Μπούκουρα και του επηρε είκοσι χιλιάδες, και άλλα τό

σα κακά έκαναν. Εγώ άργησα διά να πάω εις την Αί

γιναν, και έγραψε ένα γράμμα διά να πάω είπε του

Αναστάση Λόντου, τότε Αστυνόμου, να το στείλης χω

ρίς να το δώσης εις άλλου χέρια. Και εγώ ήμουν κι

νημένος από την Καρύταιναν, και ήλθα εις "Αργος πού

ήτον ο Γενναίος και τα άλλα στρατεύματα, και επήγε εις

τον Γενναίον ο αποσταλμένος, - δόμου το, και δεν του το

έδωκε, και έτζι ήλθε εις το κονάκι μου και μου το έ

δωκε, Λαβένοντας το γράμμα εκίνησα με διακοσίους και

επήγα εις τά Επίδαυρα, και άλλους καπετανέους, Τσόκρη

και άλλους πολλούς. Και άφησα τους στρατιώτας εις τα

"Επίδαυρα, και εγώ επήγα εις την Αίγινα πηγαινάμενος

και επαρρησιάσθηκα και μ' έδέχθηκε, γιατί ήμασθε γνω

ρισμένοι από τα 1807, όταν ανεχώρησε δια την Ρωσ

σίαν, και δεύτερα τον είχα ανταμώσει εις Κορφους, όταν
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ήλθε και επισκέφθηκε τον πατέρα του. Όταν εκατέβηκε εις

την Πίζα, και έκαμε στάσιν εκεί, οι μερικοί φίλοι μας,

τους τόσους χρόνους της επαναστάσεως, είχαν γράμματα

εναντίον μου, και η φήμη από ταις ψευτιές του κόσμου,

(ώς και τώρα όπου ήλθε ο Βασιλέας μας) ότι έκαμα

καλό εις την πατρίδα, αλλά και περισσότερο κακό έτζι του

είχαν γεμίσει την ακοήν του με φήμη ψεύτικη, ότι έγδυ

σα τον κόσμο, ότι ετυραννούσα, και άλλαις κακουργίαις

τοιαύταις, και δεν με ετήραε με καλό μάτι και εγώ τοι

Α' Αν

εκατάλαβα, όμως είπα τώρα που ήλθε, ώς τοιούτος άν

θρωπος που είναι προκομμένος, θέλει καταλάβει εις ένα, δύο

μήνες, αν καλό ή κακό έκαμα εις την πατρίδα. Από ε

κεί μ' επήρε, διορθώνοντας τα πράγματά του καλά, της

Κυβερνήσεώς του, και τότε μ' επήρε και επήγαμε εις

τον Πόρο με την Φρεγάδα την Εγγλέζικη, όπου ήτον φερ

μένος μεδαύτην, και έχασομερήσαμε εις τον Πόρο δύο, τρείς

ημέραις, και από εκεί εμβήκε πάλιν εις την φρεγάδα

και ετραβίξαμε και επήγαμε εις τ' Ανάπλι. Οντας α

ριβάραμε εις τ' Ανάπλι μ' επρόσταξε να έβγω έξω εις τ'

Ανάπλι και εγώ του αποκρίθικα, ότι στ' Ανάπλι δεν βγαί

νω, γιατί είμαι μαλωμένος με τον Γρίβα, και αντις να

κάμω καλό, ήμπορώ να κάμω κακό της Κυβερνήσεώς

σου με τέτοιους τρελούς ανθρώπους, και ή εξοχότης Ο Ου

κάμε με τον ακατάστατον Γρίβα. Υπάγω εις το Αργος,

και όταν τελειώση η υπόθεσις του Αναπλιού πρόσταξέ με

που να πάγω. Και ο Κυβερνήτης έβγήκε έξω και ώμίλησε

του Γρίβα, και εκατέβη από το Παλαμίδη, του επαράδοσε

το Παλαμίδι, και του έταξε διά να παραδώση το Παλαμίδι

να του συμπαθήση όσα σφάλματα έκαμε. Και ο Γρίβας υπο

σχέθη να πάρη 4 χιλιάδες και να πάη εις τον Τσουρτσ,
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και άλλα πολλά ταξίματα εις τον Κυβερνήτη και ο Γρί

βας εσκιάζονταν να πάη εις τον Πόρον διά ξηράς από

τα κακά όπου είχε καμωμένα, εφοβούνταν και τον ίσκιον

τους τα στρατεύματα δεν ήτον ακόμη διαλυμένα, και τον

έτρωγε ακόμη υποψία. Εδιόρθωσε τα κάστρα ο Καπο

δίστριας, και είπε του Γρίβα ότι πάμε μαζύ εις τον

Πόρο, αν φοβάσαι, με όρκο. Και έτζι διορθώνοντας τα Κά

στρα τον επηρε και εκείνον διά ξηράς, και τότε έστειλε

εις το Αργος τον γέροντα Βλασόπουλο, διά να μου ειπή

να πάω εις τον Πόρο και να λύσω όσα στρατεύματα και

αν έχω, τα στρατεύματα όπου ευρίσκοντο εις το Αργος

και εις τα Επίδαυρα, τα στρατεύματα τα Πελοποννη

σιακά όλα. Δεν έλειψα να διατάξω τα στρατεύματα να

λυθούν, διά να πάη κάθε ένα εις τον τόπον του, και όσους

είχα λουφετζίδες Ρουμελιώτας έστειλα, είπα του Γεν

ναίου να τραβιχθούν εις την Καρύταινα και να τους δίδω

τροφάς, έως να λάβω δεύτερη διαταγή από τον Κυβερ

νήτη και έτζι έμπήκα εις την φεργάδα και επήγα εις

τον Πόρο. Σαν επήγε με τον Γρίβα εις τον Πόρο, τον

άφησε έξω του Πόρου, και έστειλε και ήλθε ο Υψηλάν

της και τα στρατεύματα εις την Ελευσίνα, ο δε Γρίβας

πούτον εκεί και άλλα στρατεύματα (που του έταζε

να δώση 4000) του είπε, να συνάξη όσους στρατιώτας

δύναται και τον αδελφόν του τον Γαρδικιώτη να πάη εις

την Βόνιτζα, και επήγε ο ίδιυς Καποδίστριας διά να εμ

παρκαρισθούν στο καστέλι του Πόρου, που είχε φτιασμένο

ο Είδεκ, και από ταϊς 4000 χιλιάδες που του έταζε, ε

παρρησίασε να εμπαρκάρη 270, και εν παρρησία του Κυ

βερνήτου άρχισαν την ακαταστασίαν, και εγύρεβαν τους

λουφέδες πριν μισεύσουν, και έθύμωσε και εστράφη εις του,
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Πόρον, και εκείνοι έμπαρκαρίσθηκαν και επήγαν εις τον

Γκενεράλ Τσουρτσ, και έχασομέρισε 5-6 ημέρες διά να
δ / δ/ Λ ? «ν Ρ w y

ιορθώση και άλλα πράγματα, και επήγε εις την Ελευ -

σίνα όπου ήτον ο Υψηλάντης με τάλλα στρατεύματα, και
ΣΥ, Η " Υ! Α' Σ 2 ΑΦ. ...: 9

έκαμε στρατάρχη τον Υψηλάντη, και έβγήκε εις την
> ν 0 --> > "

Ανατολική Ελλάδα, και τότες εγύρισε πίσω εις την

Αίγινα να διοργανίση το έθνος, και έδιοργάνισε 20 τάγ

ματα άπό τα Ρουμελιώτικα στρατεύματα, και από τα

Μωραίτικα κανένα. Τότενες όταν εγύρισε του είπα « ότι,

» εξοχώτατε διατί δεν κάνεις και από την Πελοπόννησον

» τάγματα, τα άρματα της Πελοποννήσου τι θένα γένουν,

τί θενά γίνουν οι κόποι τους; ». - Τότε με απεκρίθηκε,

Θοδωράκι, (διατί έτσι με έλεγε πάντα), δεν καταλαβαί
ς η Α- τ-α 22 σ' w δ -ί -λ / '-4 Να .22 4- Α

» νεις τα εξωτερικα, Ο ιΖΤι ΤΟ Χ. ΟζV (α) Οι U ;Ο και Οζ ηςευρεις

» ή τρείς δυνάμεις αποφασίζουν μόνον την Πελοπόννησον

))

ι Α ι δε χν η ν - Αν

Χ. χι μέρος νησια, και ο εν εχουν σχΟπΟ ν να μιας πλατύνουν

))

« " - \ / \ * ν / αν

τα συνορα, και εγώ το κάνω με αυτόν τον τρόπον ότι να

Ο " ν Αν ν σ' " 1

» ευρίσκωνται τα στρατεύματα τα Ρουμελιώτικα εις τα
αν ν ν •

» άρματα εις τα σύνορά τους, και, οι Πελοποννήσιοι αν κά
κr ν α " ν 2 -

- μουν άρματα Πελοποννησιακά οι σύμμαχοι θα ειπούν, τι

Σ τ» 4 γ > "

» θέλει ο Κυβερνήτης τα άρματα εις την Πελοπόννησον

» που η Πελοπόννησος είναι ελεύθερη, τηράει να δυναμώ

» νη τα στρατεύματά του και δεν τηράει εμάς που είμαστε
- α --> < * "

» διαφεντευτάδες των Ελλήνων, και κάνω κακό και όχι

» καλό όμως είπε εις τα στρατεύματα και καπεταναίους

» της Πελοποννήσου, να ιδούμεν τί ο καιρός με διδάσκει

» και να ναι ήσυχοι ». Και τότενες μ έκαμε ένα γράμμα
δ Α ν ν " ν ι Α ι

ιά τους προσκυνημένους Πάτρα και λοιπά και τους συγ

χωράει η Κυβέρνησις, και να αναχωρήσουν από τους

Τούρκους και την έκαμε τη διαταγή επάνω εις εμένα και
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εγώ να γράψω να ησυχάσουν καινα μην ανακατόνωνται πλέον

με τους Τούρκους. Την διαταγή με την έδωκε ςτά έβγα

του Γενναρίου, και έκαμα διαταγάς εις όλας τας επαρ

χίας, και έτσι οι προσκυνημένοι έτραβήχθηκαν από τους

Τούρκους, ο δε Νενέκος εις τας 26 του Μαρτίου επηρε

τους Τούρκους και επήγε κ' εχάλασε μία οικογένεια Κα

ρυτινή όπου ήτον από παλαιά εις την Πάτρα, εσκλά

βωσε τα παιδιά, οι άνδρες εγλύτωσαν μόνον με το

κορμί, με το τουφέκι το χέρι, τους πήρε 6000 σφαχτά. Εις

τα 26 όταν επρωτοπροσκύνησε είχα διατάξει ένα λεγό

μενον Σαγιά να τον σκοτώση ο Σαγιάς μου εζήτησε την

άδειαν και εγώ είχα την όρεξιν, και πάλιν όταν άκουσα

και εσκλάβωσε τους Έλληνας τον εντεμπίχιασα με ένα

γράμμα άπιςε διατι δεν τον σκοτώνεις που ακόμη με τους

Τούρκους είναι, αφ' ου ήλθε ο Κυβερνήτης: - Τότε ο

Σαγιάς έσμιξε τον Νενέκο και εσκοτώθη ο Νενέκος εις

τα 1828 έγειναν παράπονα ο Νενέκος είχε φερμάνι απ

την Πόλι και τον έλεγαν Μπέη Νενέκο.

« Διατί τους Ρουμελιώταις τους έκαμα τάγματα και τους

» έβαλα στα σύνορα, διά να λέγουν ότι αυτοί είναι εις τους

» τάφους των γονέων τους, εις τον τόπον της γεννήσεώς των

» και δεν ήμπορώ να τους εμποδίσω διά ταις φαμελιαίς τους,

» βιός που έχασαν και διά τούτο δεν βάνω Πελοποννησίους,

» πλην και τούτοι θα εύρουν τον καιρόν τους και θα εύρουν

» τα δίκαιά τους ». Ητον τέχνη του διά να μακρύνη τα

σύνορα και να έχη και τα συνόρατα δυναμωμένα από

ταίς καταδρομαίς των Τούρκων. Τούτοι ώρκώθηκαν εις

τάς συνελεύσεις να πεθάνουν όλοι μαζύ όσοι σηκώθηκαν

στα άρματα και αν κινδυνεύσουν οι Ρουμελιώταις να πάνε

οι Πελοποννήσιοι προς βοήθειάν τους.



= 217 =

Τον Μάϊον μήνα έφθασαν και τα στρατεύματα τα Γαλ-'

λικά, αρχηγός ο Μαιζών με 14,000 και με όλην την ύλην

την πολεμικήν θαλάσσιον και ξηράς. Τότες ο μακαρίτης οΚυ

βερνήτης ήλθε διά θαλάσσης στο Πεταλίδι, και ακούοντας

κ'εγώ, που ήμουν εις την Καρύταινα, επήρα καμμιά εκατος ή

ανθρώπους και επήγα εις την Μεσσηνία και ήτον και ο Νικη

ταράς. Εσυνομίλησε και ο Κυβερνήτης με τον Γκενε

ράλ Μαιζών και ο Γκενεράλ Μαιζών έστειλε γράμματα εις

τον Ιβραήμη, πώς είναι προσταγμένος από τας τρείς Δυνά

μεις να έλθη με τα στρατεύματά του εις την Πελοπόν

νησον, και ακόμη προσταγμένος να σου γράψω να συνά

ξης τα λείψανα των καραβιών σου και τα στρατεύματα,

να τραβιχθής από την Πελοπόννησον, κι αν παρακούσης και

δεν τραβιχθής είμαι προσταγμένος να σε πολεμήσω στε

ριάς και θαλάσσης. Και το στράτευμα όλο το είχε βγαλ

μένο εις το Πεταλίδι έξω εις την ξηράν, και αρχίνησε

και έφθιανε εργαλεία, κοφίνια και άλλα διά μπαταρίαις

και εζήτησε του Κυβερνήτου να του αφήκη ένα στρα

τηγόν με ολίγους διά οδηγόν, να ήναι οδηγός του στρα

τεύματος διά τον τόπον, και του άφηκε τον Νικηταρά, και

επήρε τα στρατεύματα και επήγε μέρος κατά την Κυρώνη

και μέρος κατά το Νεόκαστρον και εγώ ανεχώρησα διά

την Καρύταινα.

Εκείνον τον καιρόν όσοι ήτον εις την Κωρώνην Τούρ

κοι, δύο τρεις χιλιάδες, απεσκίρτησαν από τον Ιμπραίμη

βλέποντας την δύναμιν των Φραντζέζων και την αδυνα

μίαν του Ιμπραήμη, και ετραβίχθηκαν με σκοπό να όμι

λήσουν με εμένα και να τους σιγουράρω την διάβασιν από

το δερβένι να περάσουν την Ρούμελην, και ετράβιξαν και

ήλθαν ίσια με την Αρκαδιά-το σύνορο και μαθαίνοντας ο
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"Ιμπραήμης ότι έβγήκαν, έστειλε και τους επολέμησε και

εσκοτώθηκαν καμμία εκατοστή τακτικοί. Και μου έστειλαν

να μιλήσωμε να κάμωμε τρατάτο διά να περάσουν και

εγώ εδέχθηκα το τρατάτο και έστειλα τον Γενναίο και τον

Κολιόπουλο εις το Δερβένι του Λεονταριού, και ανταμώ

θηκαν και ώμίλησαν, όσους σκλάβου, έχουν να τους ελευθε

ρώσουν, και εστρέχθηκαν και έβγήκαν εις της Καρύταινας

τον κάμπο μαζύ με τα στρατεύματα τα εδικά μας, εις την

Καρύταινα 2000 καβαλαρία και 1000 πεζοί, εις την

Καρύταινα ήλθαν οι Μπέϊδες και με αντάμωσαν, από εκεί

ετράβιξαν διά την Τριπολιτσά, και ετέντωσαν απ' έξω από

την Τριπολιτσά, και αυτοί εσκόπευαν να πιάσουν τον Γεν.

ναίον και τον Κολιόπουλον διά ενέχυρον, και εγώ τους είχα

τεμπίχι να μη πηγαίνουν στο όρδι και ο Γενναίος μίαν

ημέραν επήγε μόνος του στο όρδί- (κάλλιο να τον σκο

τώσω εγώ παρά να τον πάνε σκλάβο), και εσηκώθηκα

και εγώ και επήγα εις την Τριπολιτσά, και επολέμαε.....

και επήγε ένας "Ελληνας τζαοίτης και τους είπε, αυτού που

'πάτε διά τα Δερβένια σάς έχουν χωτιαίς να σάς σκοτώσουν

και τότε εγύρισαν οι Τούρκοι στον κάμπο να πάνε εις το

"Αργος, και εγώ με το στράτευμα επήγα εις τον Αχλα

δόκαμπο τους πήγαινα πάντοτε πίσω στο πλευρό, και

κατέβηκαν εις τους Μύλους τους αφεντικούς, και έρριξαν το

όρδί τους, ο Γκενεράλες ο Φραντζεζος με τον Κυβερνήτη

'που ήτον εις την Μεσσηνία του είπε: ότι να μη σκοτώσουν

οι Πελοποννήσιοι τους Τούρκους, μόνε να στείλης τον αδελ

φόν σου τότε έστειλε ο Κυβερνήτης τον αδελφόν του

'ςτους μύλους και έκαμε γράμμα να περάσουν οι Τούρκοι

απείραγοι. Ερχόμενος ο Αυγουστίονς με αντάμωσε και μου

έδωσε την διαταγή του Κυβερνήτου όπου έγραφε να πάνε
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σάϊκοι, και στέλνω και τον Αύγους:ίνο να τους συνοδεύσετε.

Τότενες λέγω του Αυγουστίνου, έχομε τρατάτο να έβγουν,

πλήν να ελευθερώσουν τους σκλάβους.- Αυτό που έχετε

μιλημένο κάμετέ το. Τότε έκραξα τους Μπέίδες, τα κου

μάντα των Αρβανίτων, να τους ομιλήσω δια την υπόθεσιν

αυτήν των σκλάβων, και μου αποκρίθηκαν ότι: στείλε αν

θρώπους μέσα και όσα παιδιά εύρουν ας τα πάρουν έστει

λα δύο καπεταναίους και έβγαλαν καμμιά 80 παιδιά που

είχαν Τουρκεμένα και 20 γυναίκες, 100, και είχαν δύο

τρεις τέσσαρες γυναίκες ενδυμένες ανδρίκια και ταις επήρα

στανικώς και τους ελευθερώσαμε όλους, και τους έδωκα

οδηγούς κοντά και από πίσω με τον Αυγουστίνο και επη

γαίναμε να περάσουν την Κόρινθο, και ετράβιξαν την ημέ

ρα και έρριξαν το ορδί τους ςτον άγιον Βασίλη, και ο Αυ

γουστίνος μου λέγει να πάμε και εμείς ςτον ίδιον τόπο εγώ

του είπα δεν είναι δική σου δουλιά ήμπορεί να μάς κάμουνε

απιστιά, πιάνοντες εμάς ήμπορούν να πάνε όπου θέλουν,και

το δικό μας στράτευμα 400 άνθρωποι και επήγα εις τον

άγιον Γεώργιον μίαν ώραν αλάργα, και την άλλην ημέραν

ετράβιξαν οι Τούρκοι και επήγαν από κάτω ςτην χώρα,

διατι ςτο κάστρο ήταν φρουρά Ελληνική και την χώραν

την κρατούσαν"Ελληνες, και έτσι επήγαμε και εμείς με τον

Αυγουστίνο και είχαμε κονάκι από κάτω από το κάστρο,

διατί πάντοτε εφοβούμαστε και εστείλαμε του Υψηλάντη

που ήτον ς'την Λευσίνα να έλθη εις το Λουτράκι με τους

Ταγματάρχας διά να ομιλήσωμεν κατά την προσταγήν του

Κυβερνήτου να έλθουν να περάσουν εις το Δερβένι, και ερ

χάμενοι επήγαμε και τους ανταμώσαμε εις το Λουτράκι

με τον Αυγουστίνο. Τότενες οι Φραντσέζοι έστειλαν ένα

Κορβέτο διά να ιδή εάν τους

9

Αρβανίταις τους αφίνωμε
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να περάσουν (από την Πάτρα το εβάρεσαν), και ήλθε να πα

ρατηρή τα κινήματα τα εδικά μας και ο Υψηλάντης εγύ

ρευε να αφίκουν τα άρματά τους και τ' άλογά τους και

τότε να περάσουν ότι και εμείς δυνάμεθα να τους βαρέσω.

με ςτην Πελοπόννησο αν ήθέλαμε να τους σκοτώσωμε,

τους σκοτώναμεν εις την Πελοπόννησον, αλλά διαταγή της

Κυβερνήσεως είναι να περάσουν, εγώ τους είχα ενέχυρα διά

την διάβασίν τους. Οι Τούρκοι βλέποντας την ακατα

στασίαν έκίνησαν με τα ενέχυρα μίαν αυγήν διά τα

Μαύρα λιθάρια, περνούν από Βοστίτζα εις Πάτρα, και

ημείς εκινήσαμε στρατεύματα διά να τους κτυπήσωμεν,

επειδή έπαράβηκαν πέρνοντες τα ενέχυρα. Αν επιάναμε

τα Μαύρα λιθάρια δεν επέρναε κανείς,

Ο καπετάν Χρήστος Αλεξανδρόπουλος από Στεμνίτσα με

λέγει τα ακόλουθα οι Τούρκοι στρατοπεδεύονται απ' έξω από

την Πάτρα έστειλε ο Ντελή Αχμέτης έναν άνθρωπό του να

πάνε οι αρχηγοί να κουβεντιάσουν, εσηκώθηκαν οι δύο

μπέηδες οι χαλδούπιδες που ώριζαν την καβαλαρίαν, και

επήγαν μέσα διά να τους κουβεντιάση, τους ρώτησε διά

τί φεύγετε από τον Ιμπραήμη; -Δεν μάς έδωκε τους μι

σθούς μας, εγώ σάς διδω τους μισθούς σας να καθήσετε

μεταμένα. "Ηλθε και ο μπέης ο Αρβανίτης και ώμίλησε

με τον Πασά διά να μείνη, αυτός δεν το έστερξε διά να

μείνη, έτσι τον εκτύπησε ο Πασάς, τον εβάρεσε με το

σπαθί τότε του φωνάζει, μη βαρης, και έβγαλε την κουμ

πούρα και τον εφόνευσε τότε και οι άλλοι νεοφερμένοι

επήραν το Κάστρο. Ο Μπέης που εσκοτώθηκε ονομά

ζετο Μουσάμπεης Γαρδικιώτης,οι Αρβανίτας και οι χαλδού

πιδες έπειτα από εξ ημέρας έφυγαν από την Πάτρα πάνε

εις τα Ιωάννινα τα ενέχυρα έφυγαν από την Αρβανιτιά.
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Τότες εγώ και ο Αυγουστίνος επήγαμε έως τα Τρί

καλα και εγυρήσαμε πίσω εις τ' Ανάπλι. Τότε επαρα

κίνησα και τον Κυβερνήτη και εσήκωσε την Κυβέρνησι

και ήρθε εις τ' Ανάπλι.

Αλησμόνησα να ειπω, ότι τον Απρίλιον εις τα 1827 όταν

ζικα

>
"

ήκουσε Ιμπραίμης ότι έρχονται στρατεύματα Φραντζέ

επήγε εις την Τριπολιτζά με όλα του τα στρατεύματα,

εκρέμησε τα τείχη της Τριπολιτζάς εκ θεμελίων, και όλα

τα σπήτια της Τριπολιτζάς, και έσπειρε αλάτι, αφού

επέστρεψε από την Τριπολιτζά. έπιασε 25 εδικούς μας
y " σy - γ - / >

Αλωνιστιώτας, όλους συγγενείς μας όταν επήγαινε εις τον

κάμπον του Λεονταριού ο Σεχνετζίπης είπε του Ιμπραίμη,

και τους έστειλε με ένα γράμμα εις την Καρύταινα του Γεν

ναιου ο Γενναίος ορδίνιασε όπου είχε μιά εκατοστή σκλά

βους, και τους έστειλε εις την Μοθώνην.

Ο Ιμπραίμης μου επαράγγειλε μια φορά διατί δεν στέκω

να πολεμήσωμεν εγώ του αποκρίθηκα ότι ας πάρη πεντακό

σιους, χίλιους, και πέρνω και εγώ άλλους τόσους, και τότε

πολεμούμε,ή αν θέλη ας έλθη και να μονομαχήσωμεν οι δύο,

αυτός δεν με αποκρίθηκε εις κανένα, και αν ήθελε το δε

χθη το έκαμνα με όλην την καρδιάν διότι έλεγα: αν έχανό

μουν, ας επήγαινα αν τον χαλούσα, εγλύτονα το έθνος μου,

Ο Κυβερνήτης έρχεται εις την Ελλάδα τον Ιαννουάριον,

πηγαίνει εις την Αίγιναν όπου ήτον η Αντικυβερνητική

επιτροπή και το Βουλευτικόν εκεί επήγαν εις την εκκλη

σίαν, έγινε δοξολογία και δεν ηθέλησε να ορκωθή πριν να
" \ " - " . Υ ή θέλ \ δ

καμη τας παρατηρήσεις του ειπε οτι αν υελετε να οιοι

κήσω, να διαλυθή το Βουλευτικό, διότι εγώ δεν εμπορώ
Α / 2) " ν η 2 ι Α Α'

να δουλεύσω, έχει η πατρις μας και εχθρούς και φίλους,
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ή αν και δεν θέλετε εγώ μένω και θέλει δουλεύσω όσον

είναι δυνατόν, ώ; μερικός τούς είπε αίτια εξωτερικά, διε

λύθηκε μόνον του το βουλευτικό, και αν ήτον κανένας

βουλευτής δυσαρεστημένος ήτον περισσότερον διά τους μι

σθούς του οργάνισε το κράτος, έστειλε επάρχους, εκτάκ

τους επιτρόπους, άρχισε ανταπόκρισι τακτική, ο καθένας

να γνωρίζη τα χρέη του ο στρατιωτικός ώς στρατιωτι

κός, ο πολιτικός σαν πολιτικός, εσύστησε το Πανελ

λήνιον και τους έβαλε όλους τους άρχοντας μέσα, τον

Κουντουριώτην τον έκαμε πρόβoυλoν της Οικονομίας, τον

Ζαήμην πρόβoυλoν του Εσωτερικού μολαυτά άρχισαν

κάτι να μιλούν, κάτι να αντενεργούν, παρά μυστικά και

πριν να έλθη ό Κυβερνήτης, εγύρευαν να αντενεργήσουν

μερικοί, διατί έπρόβλεπαν ότι όταν συστηθη μία τακτι

κή Κυβέρνησις δεν ημπορεί ο καθένας να κάμη ό,τι θέλει,

ο Κυβερνήτης αυτού, όπου του αντιστάθηκαν, αυτούς είχε

αγκαλιάσει πρώτα τα ζιζάνια άρχισαν να εμβαίνουν

οι αδελφοί του που να είχαν κόψει το ποδάρι τους εκεί

που εκίνησαν διά να έλθουν εις την Ελλάδα, έφθασαν

και εκείνοι ήλθε και ο Ριμποπιέρος και ο Καλεμινoτ, ο

πρέσβυς ο Γάλλος διά να λάβουν πληροφορίας διά ταις

γαίας ταις εθνικαίς και διά τα λοιπά, έκαμε ο Κυβερνή

της και επιτροπή διά να εξετάση αυτά έδιορίσθηκαν

και όλοι οι έπαρχοι δια να δώση ο καθένας πληροφο.

ρίας μία ημέρα επήγα εγώ και ο Ριζος . . . . . . εις

τον Ριμποπιέρην εκεί ήλθε η ομιλία και ο πρέσβυς μάς

λέει ότι του Σουλτάνου πόσον θα του παραξενοφαίνεται

να βλέπη την σημαίαν την Ελληνικήν να περνάη από

εμπρός από τα μάτια του, και από τέτια άρχησε και ο

Ρίζος να του λέγη, πλην φοβισμένα αλά πολίτα, εγώ του
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λέγω: Κύρ Ρίζο άφησέ με να ειπω και εγώ εξοχώτατε

λέγετε πώς θα υποφέρει ο Σουλτάνος να βλέπη την ση

μαίαν μας να περνάη από εμπροσθά του, και ότι του

κακοφαίνεται - και δεν μάς κακοφαίνεται και εμάς οπού

τους υποφέραμεν τόσον καιρόν εις την γην των προγόνων

μας, και κάθεται ακόμη εις τα πατρικά μας σπήτια και

τους υποφέρομεν ακόμη, και εκεινου θα του κακοφανή

διατί θα περνάη η σημαία μας, αυτά όλα να τα ειπής

του αυτοκράτορος Νικολάου, σε ορκιζω εις την τιμήν σου να

του τα είπής.

Την άλλην ημέραν ο κυβερνήτης μου λέει, Θεοδωράκη

τι είναι αυτά που είπες - αν δεν ήναι καλά, να με συμ

παθήσετε, τέτοιας λογής είμαι μαθημένος - όχι, καλά

αποκρίθηκες.

ί

e ν "s" η

Ο Κυβερνήτ ις με είπε και εχαιρέτησα τους τρείς

μινίστρους ςτον Πόρο και επήγα εις τον Ιγγλέζο και ή
τ

τον ένας συγγενής του πεθαμένος και όσο 'που τον εχαι

ρέτισα μόνον και έπειτα επήγα εις τον Γκιλμινο και με

ερώτησε διά την εθνικήν γην, και του απεκρίθηκα με τί

τρόπο λέγεται εθνική γη, όντας ήλθε ο Τούρκος και έ

καμε ζάππι την Πελοπόννησο στα 17 17, 'που ετήρε την

Πελοπόννησο και την έκαμε ζάππι, έμειναν Τούρκοι κα

θαυτό έως είκοσι φαμιλιαίς μεγάλαις, άφηκε εις την Πά

τρα δύο φαμιλιαίς, άφηκε στην Γαστούνι τους χωτο

μαναίους, άφηκε εις το Νιόκαστρο τον Αμμο, άφηκε

εις την Κορώνη τον Σαλήμ Χαντζή, τους Μπέηδες της

Κορώνης, άφηκε εις την Μοθώνην άλλη μία οικογένεια,

άφηκε εις την Ανδρούσα τον λεγόμενον Μουσάγα, ά

φηκεν εις το Λεοντάρι Πιγλι και Σελδαρόγλη, άφηκε εις

το Μιστρά τους Μπέηδες, άφηκε εις την Τριπολιτσά τον
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Αρναούτογλη και Δεφτέρ - Κεχαγιά και άλλους, ένα, δύο

φαμιλιαίς, άφηκε εις την Μονεβασιά δύο οικογένειες,

άφηκε εις τ' Ανάπλι άλλαις τρεις οικογένειας Μπέ

ηδες, άφηκε εις την Κόρθο τους Χαλιλμπέηδες, εις τα

Καλάβρυτα και εις την Βοστίτσα και Καρύταινα επη

γαν στερνότερα τούρκοι και κατοίκησαν και ςτην Κα

ρύταινα ο καθένας από εκατόν ψυχαίς, και τους εχάρι

σεν ο τότε Σουλτάνος μέρος γης για τους κύπους τους

και ο άλλος έμεινε εις τόν λαόν. Από την τυραννίαν των

τούρκων και από την δοξομανίαν αρχήνησαν οι Έλληνες

και εγένονταν Τούρκοι και ώς ετούρκιζαν εκείνοι, ελέ

γετο και ο τόπος τους τούρκικος. Και οι "Ελληνες από

τα βαρύτατα δοσίματα των τούρκων τούς υποχρέoναν

και έπερναν τον τόπον τους και τους άφηκαν σκλάβους

τους πήραν όλον τον τόπον με δυναστείαν ευρίσκετο ένας

τρίτος τόπος ελληνικός, τα βουνά και ο ομφαλός της

Πελοποννήσου, ο κάμπος, έγεινε τούρκικος, και αν είχε μεί

νουν ακόμη οι τούρκοι, βέβαια δεν ευρίσκετο σπιθαμή γη

ιδιόκτητος, διατί οι τούρκοι το κυρίευαν διατί οι έλλη

νες τόμου ετούρκιζαν είχαν την ησυχίαν τους και όσοι

ήταν χριστιανοί πάντα τους αδικούσαν, και αν ήτον κα

νένα έθνος άλλο, ήθελε τουρκίσουν όλοι, μόνον ήτον σκλη

ρογνώμονες, διατί ούτε ορκώθηκαν ποτέ να τον γνωρί

σουν βασιλέα, ούτε επροσκύνησαν όλοι, διότι είχαν την

Σπάρτη απάνω εις την Πελοπόννησο, και δεν τα έδω

κε ποτέ τα άρματά της, και τότενες είχαν καταφύγιον

και οι έλληνες, λεγόμενοι κλέφταις, και ετρώγονταν με

τους τούρκους απάνω εις την Πελοπόννησον, και εφυλά

γονταν απάνω εις την Μάνην έως τα 1780. ετότενες

ήλθεν ο Καπετάν Πασάς, και άρχησε μπεϊλίκι και επλή.
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ρoναν 43 πουγγιά άσπρα τον χρόνο λεγόμενο χαράτσι,

και τα έπερνεν ο Καπετάν Πασάς, και έπειτα που έ

γειναν οκτώ εννέα Μπέηδες, έως ότου εσηκώσαμεν τα

άρματα, και έφθασε να δίδουν έως 200,000 γρόσια.

Ποτέ τα άρματα δεν τα έδωκαν οι Μανιάταις, διατί

και πρώτα όπου επήραν την Πελοπόννησον όλην έμεινε

να πάρουν και την Μάνη. Πλην τί να κάμουν εις την

Μάνη που απέθαναν από την πείνα και δείψα, και δεν

τους έδιδε χέρι να κατοικήσουν εγύρευσαν τον ήμερον

τόπον και όχι τον άγριον, καθώς εις την Πελοπόννη

σον όλοι οι άγριοι τόποι έγειναν ιδιόκτητοι τί διάφο

ρον είχαν οι Τούρκοι από τον πετρώδη τόπον; Οι ίδιοι

κάτοικοι ετρόμαζαν να τον δουλεύουν, έτσι ετελείωσεν

η ομιλία μας είπε, δεν το γνωρίζει η Ευρώπη έτσι.

"Ετσι από την Μεσσηνίαν ο Κυβερνήτης έβγήκε εις

την Καλαμάτα, και φοβούμενος ότι ακόμη οι Τούρκοι

ήτον εις τα Κάστρα, διά νυκτός επέρασε εις το

Λοντάρι, και έπειτα εις την Τριπολιτσά, και ήλθεν εις

τ' Ανάπλι, και έκανε ταις εργασίας της Κυβερνήσεώς

του. Σαν εκουβέντιασε ο Μαιζών με τον Ιμβραίμη,

έστειλε στρατεύματα εις την Πάτρα διά να αναχωρήσουν

οι Τούρκοι της Πατρός, ή όσοι έχουν ιδιοκτησίαις, αν

εύρουν μουστερίδες να ταις πουλήσουν και έτσι επούλη

σαν μερικοί, όμως η πουλησία τους ήτον κακή επειδή

δεν ήτον ακόμη τρατάτο με τον Σουλτάνο, και ανεχώ

ρησαν οι Τούρκοι από την Πάτρα. Μερικοί Τούρκοι ερ

γένιδες επίασαν το Καστέλι, και είπαν εις τους Φραν

τσέζους, δεν το δίνομε, θέλομε τόσαις χιλιάδες γρόσια,

είτεμή έχομε τουφέκι της ευθύς οι Γάλλοι αρχίνησαν

με την πολεμική τους τέχνη και τους επήγαν ίσια με

15
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τα τείχη, και τους έβαλαν το κανόνι και εκρήμνισαν

ένα μέρος του Καστελιού, και τότε επαρουσιάσθηκαν και

τους πήραν τ' άρματα και τούς επέρασαν εις τον Επα

κτο εις το Καστέλι άντικρυς και έτσι ελευθερώθη η Πά

τρα από τους Τούρκους και έμειναν Φραντζεζοι. Και ο

Κυβερνήτης έστειλε φρουράν διά το κάστρο τον Βρεδ,

και έπιασε της Πάτρας το κάστρο, και έμειναν και οι

Φραντσέζοι εκεί. Τον δε Ιμβραήμη το εμβαρκάρισαν εις

το Νεόκαστρον και ετράβιξε διά την Αλεξάνδρειαν. Το

μεν Νεόκαστρον και Μοθώνη το εκράτησαν οι Γάλλοι,

την δε Κορώνη έστειλε ο Κυβερνήτης τακτική φρουρά.

Έτσι έμειναν οι Γάλλοι έως 3,000 έως πού ήλθεν ο

βασιλέας και οι άλλοι εμβαρκαρίσθηκαν διά τα Παρίσια.

Όσο ήταν ακόμη εις την Μεσσηνίαν, εσηκώθηκεν ο

Μαιζών να έλθη εις το Ανάπλι και εγώ ευρισκόμουν

εις την Καρύταινα, και μου έστειλεν ο Κυβερνήτης να

έβγω εις το δερβένι του Λονταριού με 100 ανθρώπους

διά να τους συντροφεύσω έως εις τ' Ανάπλι. Και ήταν

την μεγάλη εβδομάδα, και εγώ μην ήξεύροντας ποίαν

ημέραν ήθελε να έλθη, έστειλα βάρδια εις το Δερβένι,

και μαθαίνοντας ότι ο Μαιζών έρχεται να μου δώσουν

ειδησι με σενιάλο να έβγω εις το Λοντάρι. Τα φορτώ

ματα του Μαιζών ήλθαν εις το ντερβένι, και ερώτησαν

οι άνθρωποί μου και τους είπαν ότι επήγε εις την Μεσ

σηνία εις την Ιθώμη να ιδή ταις παλαιότητας, και αύ

ριο θε να ελθή, και αυτός επήγε βίαια εις ταις παλαιό

τητες, και ώστε να μου κάμουν σενιάλο ότι έρχεται,

επροσπέρασε εις την Τριπολιτσά, και έστησε τα τσαντή

ρια του εις του Αναπλιού την πόρτα, και δεν εμβήκε

εις την χώρα και επήγα και εγώ από κοντά και έκό
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νεψα εις την χώρα, και επηρα 5 6. κοντά μου και επήγα

να του πάρω τα συμπάθια, ότι είχα προσταγή από τον

Κυβερνήτη να τον περιμείνω εις τα Δερβένια του Λεον

ταρίου, και με εγέλασαν η βάρδιαις, και προσπέρασες, και

να με συμπαθήσης. Και μου είπε, ότι εγώ δεν πάω

ώς Γκενεράλης, υπάγω άγνωστος και δεν βλάβει. Την

αυγή εκαβάληκε διά τ' Ανάπλι, και εγώ επηρα τους

στρατιώτας μου και επήγα κοντά και τον επήγα έως εις τό

Παρθένι, και τότενες εξεκαβάληκε και με επαρακάλεσε

πολύ διά να γυρίσω οπίσω, και εγώ λέγω του Κυβερ

νήτου, τον παρακάλεσα εγώ τον Κολοκοτρώνη και

εγύρισε οπίσω. Επήγα εις την Καρύταινα οπου ήτον

λαμπρή την άλλη μέρα, και ο Μαιζών επήγε εις

τ' Ανάπλι και τον προύπάντησε ο Κυβερνήτης, και

του έκαμαν δεξίματα πολλά. Επήγε και εις την Αί

γινα έπειτα πάγει εις την Μεσσηνία και αναχωρεί. Ο Κυ

βερνήτης ενέργαε την κυβέρνησιν της Ελλάδος. Ο Κυβερνή

της με το Πανελλήνιον έρριξαν τα ποίμνια να δώσουν είκοσι

παράδες το ένα, και μην ήξεύροντας τον τρόπον της με

τρήσεως και της πληρωμής, εύγαλαν ανθρώπους αδοκίμα

στους να μετράν και να μαζόνον γρόσια, και μην ήξεύροντας

τίθε να μαζόνoυν και να πέρνουν από το δέκα ένα τα μα

ζοχτικά τους ένα πράγμα τυφλό διά να καζαντήσουν

άνθρωποι και εις την κάσα να μην πάγη τίποτες. Εγώ

εκίνησα από την Καρύταινα και έφθασα εις τον Αχλα,

δόκαμπο, και επήγαινα εις το Ανάπλι. Βγαίνουν οι Α

χλαδοκαμπίτας μικροί και μεγάλοι και με πιάνουν εις

τον δρόμον, και μου λέγουν, τί άδικο είναι τούτο, διά

τα απομείναντα πράγματα που μάς έμειναν να δώσω

μεν μισό γρόσι το ένα, και μετρώντας και πέρνοντας,

15*



= 228 =

Εμείς μά, εμέτρησαν 16,000 πρόβατα και θα δώσω

μεν 8,000 γρόσια, που θαν τα εύρωμε ; πρέπει να τα ση

κώσωμε με διάφορο, να μάς κάτση το διάφορο ένα γρόσι

το ένα, και τότε αποφασίζομεν και τα πουλούμε, γιατί

από αυτά προσμένομε να τα κουρέψωμε να πάρωμε τον

καρπό (το φρούτο) τον Μάη, και να κάμη η κυβέρνησις

έλεος. - Εκραξα εκείνον όπου είχε την διαταγή λα

βομένην τον μεγαλήτερον, δόσεμου την διαταγήν και κα
"\ - Αρ - » Ν. -

θώς την εδιάβασα του την έδωκα οπίσω και του είπα,

Ο

Α. - καλώ ν π ίνης δύ ή: ί - ν. - ν .. - , --,

ε παρακαλω, να προσμεινης δυο ημεραις, να μην πειρά

ξης τον λαό να δώση τα γρόσια, και αν δεν σου έλθη

δεύτερη διαταγή κάμε εκείνο όπου προστάζεσαι και έτσι

έμεινα ήσυχος ταις τρείς ημέραις. Και πηγαινάμενος εις

τ' Ανάπλι εγώ επήγα εις την Οικονομία όπου ήτον ο Βιαγ γα εις τη ι η

" 1 - - ν -. " " ν Ν. Α' » *

ρέτος, και αρχινώ να του ομιλήσω. «Τί άδικο γίνεται εις τον

λαόν, που εστείλετε ανθρώπους και οι ίδιοι να μετρούν και

ι ίδιοι να πέρνουν (ποίμνια) τιγάρ τα είχετε άλλη φορά
οι ιοιοι να περ ν"», τιγα, χετε \η φορ

Α' ν 2-4 -- 3-4 ...! ', Γ', ε; -, ".

μετρημένα, και να ζευρετε απανου κατου, Εκείνος όπου

θα μετράει θα γείνει υπέρπλουτος, και η κάσα δεν θα έχη

παράδες. Και ο Τσοπάνης θε να τσερεμευθή αδίκως και

ή κάσα δεν θα απολαμβάνει. ».- Με αποκρίθηκε « έτσι

με είπα και έτσι έκαμαν. - Ποιο; σε τό είπε; - Το

συμβούλιον.- Του είπα, κακά εκάμανε, διατί ο λαός δεν

έχει παράδες εις το χέρι να δώση τώρα και πρέπει να
ν- ι -

Ν * - -

σκώση με διάφορο. - Τότενες μου λέγει με τι τρόπο να το
, -

κάνωμε. - Να διαταξη η κυβέρνησις τους μετρητάδες να

πράγματα και να πέρνουν ένα δευτέρ εκεί

να οι χωριάταις, και τον Μάϊον μήνα που που

λάν το μαλί τους, το βούτυρό τους, να πληρώση εις τους
1

διοικητάς εις κάθε επαρχίαν, να παρουσιάζη το δευτέρι
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του μετρητή και το άλλο το δευτέρι του λαού, και διά

τον κόπον των μετρητάδων είναι νοικοκύρης η Κυβέρνησις

να πληρώση, ώς θέλει. - Και έτσι έκαμε δεύτερη δια

ταγή, και έτσι ακολούθησε το μέτρο. Μανθάνοντες οι Πε

λοποννήσιοι ότι θα δώσουν 20 παράδες το ένα εβογγούσαν,

διατί δεν είχον ποτε πληρωμένο εις της Τουρκιάς τον

καιρό, έδιδαν δύο παράδες, και ένα παρά του Σπαή, εγί

νoντo τρείς. Το μέρος το αρχοντικό που δεν τους έβα

λε εις δουλιά μήν ευρίσκοντες άλλο σκαρί, έλαβαν αι

τίαν και είπαν του λαού μην πληρόνετε ! Οι Δελιγια

νέοι και άλλοι κατά το συνειθισμένο τους όπου δεν έπαυσαν

ποτε και εις τον θρόνον του βασιλέως, έστειλαν ανθρώ

πους εις την Μεσσηνίαν και τους εσήκωσαν το μυαλό, και

είπαν όλοι ότι δεν πληρόνομε, και ετήραγαν ή άλλαις επαρ

χίαις την Καρύταινα, και η Καρύταινα εκύταε την Αλω

νίσταινα και το Αρκουδόρεμμα, και έτσι ήταν έτοιμοι να

αντισταθούν με το τουφέκι εγώ βλέποντας την ακατα

στασία, ήμουν εις την Τριπολιτσά, έγραψα του Κυ

βερνήτη να φέρη ένα δύω τάγματα από την δυτική Ελ

λάδα να τους βιάσουν να πληρώσουν, διατί αν δεν πλη

ρώσουν τώρα ποτέ λαόν δεν κάμνεις υπήκοον. Οι δε

Αναπλιώταις όσοι ήταν παντού ψεύταις, έλεγαν, ότι ο Κο

λοκοτρώνης τους βάνει να μην πληρώσουν. Έστειλε δια

ταγαις και εμβήκε ο Τσαβέλας με το τάγμα του, και ο

Κώστας Βλαχόπουλος με το εδικό του, τρία τάγματα

επέρασαν από την Δυτική Ελλάδα εις την Πάτρα, και

τους έλεγε ή διαταγή τους, όπου σας διατάξη ο Κολω

κοτρώνης να πάτε, να ακούτε ταις οδηγίας του γιατί εκεί

νους όπου ήθελε μεταχειρισθώ εις εκστρατείαν ήταν εναν

τίοι, διατί δεν ήθελαν να πληρώσουν όθεν ήτον ανάγκη
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να έλθουν ξένοι. Έστειλα ταχυδρόμους να έλθη του Κί

τσου το τάγμα εις την Τριπολιτσά και του Κώστα Βλα

χοπούλου να μένη εις την Γαστούνη έως την δεύτερη δια

ταγή, και το τρίτο τάγμα να έλθη στα Τριπόταμα ανάμεσα

Καλάβρυτα, Καρύταινα και Γαστούνη. Ερχάμενος ο Τσα

βέλας, δεν έλειψα να κινήσω εις την Αλωνίσταινα, και

εις το Αρκουδόρεμμα, γιατί εκεί ή άλλαις επαρχίαις ε

κύταζαν. Σαν επήγα, βλέποντας, την βίαν ή τόσαις χιλιά

δαις γρόσια θέλω από κάθε χωριο διά τα ζωντανά σας,

ή να τα μετρήσω και έτσι άρχησα να μετρήσω, τότε,

άρχιζαν και επλήρoναν, και του έστελνα εις την Καρύταινα

εις τον Διοικητή τι πληρόνουν, και ο Διοικητής να μου

στέλνη από κάθε χωριό "που έλαβε την πληρωμήν τι

σηκόνομε. Ακούοντας ότι πληρόνε ή Καρύταινα έστελ

ναν οι Διοικηται και τους έστελναν δύναμη και εσυνάχθη

κεν όλη η πληρωμή των ζωντανών της Πελοποννήσου και

έμειναν οι ραδιούργοι με ταίς ραδιουργίαις τους, ώς ψεύ

σται και κατεργαρέοι που ήταν. Εμετρήθηκαν τα ζων

τανά όλα και επλήρωσαν από είκοσι παράδες παρέξω

τα μικρά. Έγεινε τον Απρίλο-Μάη. - Εκείνον τον χρόνο

όσοι ήταν δυσαρεστημένοι από τον Κυβερνήτη, επειδή εί

δαν ότι δεν ανεκατώθηκε ο τόπος, εστoχάσθηκαν να κάμουν

συνέλευση και να περιορίσουν, ή να πετάξουν τον Κυβερ

νήτη και να μείνωμεν εις αναρχία, ώ, πρώτα, Ο Κυβερ

νήτης άκουσε όπου έλεγαν συνέλευση, Σύνταγμα, επρόσταξε

εις την επικράτειαν να γείνη συνέλευσις εις το "Αργος, και

αρχίνησαν και εμαζoνόντανε έστειλε και μένα και εκατέ

βηκα και εγώ εις το Αργος, και έβγήκε και ο Κυβερνή

της και κόνευσε εις του Τσόκρη το σπήτι. Ευγήκαμε

μίαν ημέρα και του έδειχναν οι τοπικοί διά να κάμωμε
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συνέλευσιν εις ένα περιβόλι που τότες ήταν αρχαίς Ιου

λίου και έκανε κάψαις πολλαίς, και του έδωκα γνώμη να

μη γίνη εις το περιβόλι μόνε να διορίσωμε το θέατρο

που 'ναι στην Παναγιά κοντά, και μου απεκρίθη, θέλει

έξοδα και εγώ του απεκρίθηκα, ας πάνε τόσα έξοδα διατί

έρχονται από την Ευρώπη και εξοδεύουν να βλέπουν ε.

κείναις ταις πέτρας, και εμάς είναι τιμή να καθαρίσω

μεν ταίς πέτραις να φαίνωνται και να κάμωμε την συ

νέλευσίν μας. Και έτσι έστερξε και έβαλε ξυλική και άλ

λα, και έφτιασε έναν ωραιότατον τόπον της συνελεύσεως

έτσι εσυνάχθηκε όλη η συνέλευσις και ήρχισε ταις ερ

γασίαις της και επεκύρωσε της Τροιζήνος τα πρακτικά και

του Κυβερνήτου τα όσα έκαμε ή βάσις ήτον της συνελεύσεως

ότι εκυρίευσεν η γνώμη υπέρ του Κυβερνήτου.

Εις μίαν απόταίς συνεδρίασαις έγινε λόγος περί παρασή

μων του Σωτήρος και εγώ αντιστάθηκα ο σταυρός είναι του

καθενός η εκδούλευσις, και σαν αποκτήσωμεν βασιλέα τότε

ας κάμη ότι θέλει.

Και έτσι με όλα τα δικαιώματα και την γνώ

μην όλης της κυβερνήσεως τον απεφασίσαμεν Κυβερνήτην

πληρεξούσιον, ώς ήτανε και από τάς τρείς δυνάμεις, και

να δώκη τον λογαριασμόν εις την συνέλευσιν, τί έλαβε,

τί έδωκε. Και η συνέλευσις ευχαριστήθηκε με τα πρα

κτικά του και πάλαι τον απεφάσισε. Ανήμερα του Σω

τήρος ετελείωσεν ή συνέλευσις, και έμεινε να εκλέξη ο ίδιος

τους Γερουσιαστάς, διατί του έδωκε ή συνέλευσις ονόματα.

Τα 20 να ορίζη η Συνέλευσις και του άφησεν επτά εκεινού.

Τότε απεφασίσθη το δάνειον.

"Ηθελαν οι αντενεργούντες φην συνέλευση να του δώ

σουν να ρωτάη. Και τι κάμνει του έδωκε τέλεια πλη
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ρεξουσιότητα γιατί ήτον ο μόνος άνθρωπος ικανός,

Τα ψηφίσματα της συνελεύσεως εις το "Αργος έβαλε

βάσεις συνταγματικής κυβερνήσεως. Αφού εκλέχθη η Γε

ρουσία εσύστησε ο Κυβερνήτης και επιτροπή διά να ετοι

μάση σύνταγμα. Μερικοί προύχοντες έδυσαρεστήθηκαν

κοντά εις αυτούς οι Υδραίοι, διατί δεν τους έδιδε ο Κυ

βερνήτης ευθύς τα όσα είχαν εξοδεύσει εις την επανάστα

σιν οι Χίοι, διατί τους εζήτησε λογαριασμόν εκακοφά

νηκε και μερικών λογιωτάτων, διά την ελευθερίαν της

εφημερίδος εζήτησαν σύνταγμα, και έτζι οι προύχοντες

οι παραπονεμένοι, ενωμένοι με τους Υδραίους και άλ

λους δυσαρεστημένους, έβγαλαν εμπροστά διά πρόφασιν

το σύνταγμα. Ειμπορεί μεταξύ των προκομμένων να επί

στευαν ότι είναι καλό το σύνταγμα διά να έμβη εις

ενέργεια ευθύς, πλην οι κοτσαπασίδες και μερικοί άλλοι

το μετεχειρίσθηκαν ως πρόσχημα. Εμβήκε μέσα και ξέ

νος δάκτυλος και ερέθιζε τα πράγματα. Εβγαλαν κλέ

φταις, επήγα, ησύχασα τον τόπο έστειλαν οι Υδραίοι να

αποστατήσουν τα νησιά, εσάθηκαν υποχρεωμένοι να γυ

ρίσουν οπίσω εις την Υδραν υποπτευόμενοι οι Υδραίοι

διά να μην ετοιμάση την φρεγάδα την Ελλάδα ο Κυβερ

νήτης εναντίον των Υδραίων, έστειλαν τον Μιαούλην και

την έκαψε, έκαψε και άλλα δύο καράβια, έβαλε φωτιά εις τον

Ναύσταθμον εις το Βαπόρs, πλην εκατάφθασαν άνθρωποι της

Κυβερνήσεως και τα έσβυσαν. Ο Μιαούλης με αυτό το

κάμωμα αμαύρωσε την υπόληψίν του, διότι έως τότε ο

Μιαούλης δεν είχε ανακατευθή εις κανένα εσωτερικό, και

ήτον ή υπόληψίς του καθαρή. Τα καράβια ήτον ιδιοκτη

σία του έθνους, και όχι του Καποδίστρια. Εμπορούσε

να ρίξη τα κατάρτια, να τα γιομίση θάλασσα και έτσ -
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έμεναν εκεί, έπειτα ο Κυβερνήτης εσκοτώθηκε εις την 27

Σεπτεμβρίου 1831, όταν επήγαινε εις την Εκκλησίαν από

τον Κωνσταντίνον και Γεώργιον Μαυρομηχάλιδες. - Αυτή

ή φαμελιά είναι μια φαμελιά όπου έχυσε πολύ αίμα διά

την ελευθερίαν μας αλλ' είναι φαμήλια όπου έκλινε εις

ταις δολοφονίας. Ο μακαρίτης Ηλίας εσκότωσε τον θείόν

του Θεόδωρον Κουμουνδουράκη, όπου είχε την αδελφήν

του πατέρα του διά γυναίκα. Ο Γεωργάκης με τον Κα

τζάκο επροσκάλεσαν να ομιλήσουν μίαν ημέρα του Νικο

λάκη Πιεράκου ξαδέλφου τους, και αφού ώμίλησαν και εκα

τέβαινεν εις την σκάλαν του έρριξαν και τον ελάβωσαν εις

την κοιλιάν, και ετρόμαξε να γλυτώση εγιατρεύετο διά εξ

μήνας. -Πριν να σκοτωθή ο Κυβερνήτης ήκολούθησαν και

άλλα, από την "Υδραν έστειλαν μία επιτροπή από τον

Παπαλεξόπουλον, τον Σπηλιοτόπουλον και άλλους εις την

Μάνην, ειδόθηκαν με τον Κατσάκο, εκήρυξαν το σύνταγμα

έστειλαν και τρία καράβια οι Υδραίοι διά να υποστηρίξουν

τα κινήματα των Μανιατών. "Ημουν εις την Καρύταιναν,

τότε έλαβα ένα γράμμα από τον Κυβερνήτην διά να στεί

λω στρατεύματα εις την Καλαμάταν, διά να φυλάξω αυτήν

την πόλιν από την λεηλασίαν των Μανιατών, έστειλα

τον Γενναίο με ένα τάγμα ρουμελιότικο και με πολλούς

ελοποννησίους. Επήγε εις την Καλαμάταν, ήλθαν οι

Μανιάτες επολιόρκησαν τον Γενναίον. Το τάγμα το ρουμε

λιώτικο του Αλεξάκη, ( και ο Κώστας δεν ήτον εκεί)

απίστησε και εγύρισε με τους Μανιάτες έρχεται ο "Ρι

κόρδος τότε η ιδία επιτροπή καίει τα δύω κα

ράβια τα Εθνικά και ένα Υδραϊκό το περίλαβε ο Ρι

κόρδος. Κινώ με 400 καβαλαρέους τακτικούς και α

τάκτους, και έστειλαν και ήλθαν έως 4,000 από
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ταις επαρχίας. Οι Φραντζέζοι σαν έμαθαν ότι εγώ

εσύναξα στρατιώταις διά να βαρέσουν τους Μανιάταις, έ

στειλαν ένα τάγμα χωρίς πρόσκλησι της "Ελληνικής Κυ

βερνήσεως και έπιασαν την Καλαμάτα και εκήρυξαν ότι

ούτε του ενός ούτε του άλλου μέρους δέχονται. Επήγα

εις το Νησί και ήλθε ένα τάγμα Γαλλικό, και μου είπε

ο αρχηγός των, ότι είναι προσταγμένος από τον στρατη

γόν του να έμβη μέσα εις το Νησί, εγώ του είπα όταν

εσύ είσαι προσταγμένος από τον στρατηγόν σου εγώ εί

μαι από την Κυβέρνησίν μου να πιάσω το Νησί. Αν

θέλετε, σάς δέχομαι μέσα, και σάς δίδω ό,τι σάς χρειά

ζεται αυτός μου λέει ότι είναι προσταγμένος να ανα

χωρήσετε και να εμβούμεν μέσα. Εγώ του είπα ότι εί

μαι διαταγμένος από την κυβέρνησίν μου να μείνω και

αν θέλετε ας γράψη ο στρατηγός σας εις την Κυβέρ

νησιν, και αν με διατάξη ο Κυβερνήτης, αναχωρώ εκεί

νοι με απεκρίθηκαν, θα εμβούμεν και αν ακολουθήση πό

λεμος είναι εις βάρος σου. Εγώ του απεκρίθηκα ότι αν

αρχήσω εγώ τον πόλεμον είναι εις βάρος μου, είδε

και αν αρχήσετε εσείς είναι το βάρος εδικόν σας. Ενό

μιζαν να με φοβήσουν και να τραβιχθώ. Εκάθισαν

τρείς ημέραις απέξω από το Νησί και έβρεχε, τους είπα

να έμβουν και να πιάσουν ένα μαχαλά, και γράψετε εις

την Κυβέρνησιν, και αν αυτή με διατάξη να αναχωρήσω,

ευθύς αναχωρώ και από το σπήτι μου αν ήτο. Βλέποντες

ότι δεν εμπορούν να με βγάλουν, ετραβήχθηκαν όλοι εις

την Καλαμάτα. Οταν ανεχώρησε ο Γενναίος από την Κα

λαμάταν, την έγδυσαν οι Μανιάτες, και μόνον εγλύτωσαν

τα σπήτια μερικών συνταγματικών. Οι Υδραίοι αφού ίδαν

τον Ρικόρδο να έρχεται έκαψαν τα δύο καράβια όπου
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ήτον εθνικά, και το τρίτο καράβι όπου ήτον ιδιόκτητον,

το άφησαν σώο και το επηρε ο Ρικόρδος. Οι Μανιάτες

έγδυσαν την επιτροπήν την σταλμένη από την Υδρα

και όλους τους Υδραίους όπου είχαν φύγει από τα κα

ράβια τους περίλαβαν τα φραντζέζικα και τους έστειλαν

εις την Υδραν. Αυτή η επιτροπή ήλθε εις την Μάνη και

εκήρυξε σύνταγμα, ελευθεριά, να μη πληρώνη παρά ένα

στα δέκα, και τους έπερναν εννέα στα δέκα και εζήμιω

σαν και την Καλαμάτα με 500,000 γρόσια τέτοιο σύν

ταγμα εκήρυτταν, σύνταγμα άρπαγής. Έμαθα ότι ήλ

θε τότε ο Ρικόρδος εις το Αλμυρό, και εκίνησα με όλην

την καβαλαρίαν τακτικήν και άτακτη εις την τακτικήν

καβαλαρία ήτον ο Καλέργης, εις την άτακτη ο Χατζή

Χρίστος, τον αντάμωσα και επέστρεψα εις το Νησί, ο

Ρικόρδος επήγε εις την Τζίμοβα εκατέβηκε η Μάννα του

Μαυρομηχάλη ώμίλησε με αυτόν, και έπειτα εκίνησε διά

το Ναύπλιον.

"Οταν έκαψε ο Μιαούλης τα καράβια εβόγγισε όλο

το Έθνος διά την αδικιάν όπου έκαμε να κάψη τα

εθνικά καράβια, μερικοί βλέποντες ότι ούτε με επι

τροπάς ούτε με αποστασίας δεν έκαμναν τίποτε, εσυμ

βουλεύθηκαν μερικοί και απεφάσισαν να σκοτώσουν τον

Κυβερνήτην εκείναις ταις ώραις έλαβα διαταγή να υ

πάγω εις το Ναύπλιον και να πάρω μαζύ μου και την

τακτικήν καβαλαρία, και την άτακτη με το πεζικό στρά

τευμα να τα αφήσω με τον Γενναίον εις την Μεσσηνίαν

διά να επαγρυπνούν τα κινήματα των Μανιατών να μην

έβγουν και λεηλατήσουν τον τόπον. Ο Πέτρος Μαυρο

μηχάλης είχε φύγει τον χειμώνα κρυφίως από το Α

νάπλι διά να περάση εις την Ζάκυνθον διά να υπάγη
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εις την Μάνην. Ο καιρός τον έρριξε κατά το Κατάκολον

ο εκεί τότε Διοικητής Αναγνωστόπουλος τον παρέλαβε

και τον έστειλε εις το Ανάπλι, και τον έβαλε εις φύλα

ξιν αναπαυτική, και είχε όλα του τα αναγκαία πλουσιο

πάροχα τον Γιάννην Κατζή τον έπιασε και τον έβαλε

εις το Παλαμήδι, τον δε Κωνσταντίνο και Γεώργιον

Μαυρομηχάλην και Κατζάκο είχε υπό φύλαξιν να ευρί

σκωνται εις την χώραν του Αναπλιού ο Κατζάκος έ

φυγε και επήγε εις την Μάνη και έκαμνε τα συντάγ

ματα αυτά εις αυτόν τον καιρόν είναι οπου εσυμβου

λεύθηκαν να σκοτώσουν τον Κυβερνήτην. Τους εγύρισαν

τα μυαλά τάζοντές τους χιλιάδες τάλαρα και άλλα και

αν δεν επαρακινούντο αυτοί από μεγάλαις υποσχέσεις, και

να ήναι βέβαιοι ότι θα γλυτώσουν δεν το αποφάσιζαν

ποτέ. Ετζι ώς προείπα επήγαν εις την Πόρταν της εκ

κλησίας την Κυριακήν την αυγήν, εχαιρέτησαν τον Κυ

βερνήτην, ο Κυβερνήτης είχε μόνον δύο, ένα κουλοχέρη

και ένα άλλον εμβαίνοντας εις την Πόρταν, ο Κωνσταν

τίνος του έρριξε μία πιστόλα εις το κεφάλι, ο Γεωρ

γάκης μια μαχαιριά εις την κοιλιά και έμεινε ο Κυβερ

νήτης νεκρός ξαπλωμένος εις την πόρταν αφού έκαμαν

αυτά έτρεξαν να φύγουν, ο Κωνσταντίνος ελαβώθηκε θα

νατηφόρα από τον Κουλοχέρη τον Κρητικό, ο δε Γεωρ

γάκης κατέφυγεν εις του Βαλιάνου το σπήτι, είδε ότι εκεί

δεν εμπορεί να βασταχθή και επήγε εις του Ροάν το

σπήτι. Ο πολιτάρχης Παναγιώτης Κακλαμάνος δεν ε

ταράχθηκε διόλου διότι ήτον και αυτός μπασμένος εις

την υπόθεσιν. Ο Ζεράρ όπου εδιοικούσε τα Ελληνικά

τακτικά στρατεύματα ευρέθηκε καβάλα με τον αγιουτάν

τε του εις τον Πλάτανον oπου ήτον ο στρατώνς καία
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έλεγε τίποτε τίποτε, μείνετε ήσυχοι. Ο Αλμέτας οπού

ήτον φρούραρχος με το πιστόν στράτευμα όπου ήτον

ώρκωμένο έκλεισε ταις Πόρτες, έδιαμοιράσθηκαν εις όλαις

αις τάπιες και εις άλλας θέσεις της πόλεως, έπιασαν

και διάφοροι άλλοι πολίται τα άρματα, και έτσι εφυλά

χθηκε οπου εκινδύνευσε να χαθή το Ανάπλι. Της ευθύς

εσυνάχθηκε η Γερουσία με τους Γραμματείς και απεφάσι

σαν να κάμουν τριμελή επιτροπή τον Αυγουστίνον, εμένα

και τον Κωλέτη. "0 Αυγουστίνος με έστειλε ευθύς με

τον θάνατον του Κυβερνήτου ένα πεζοδρόμον διά να μου

δώση ειδησιν και να πάω εις το Ανάπλι ήμουν εις

την Τριπολιτσά, εκείναις ταις ώραις ευρέθηκα εις την

Τριπολιτζά. Η Γερουσία εκοινοποίησε την απόφασίν της

εις τον Αυγουστίνον, ο Αυγουστίνος είπε ότι δεν δέχε

ται αυτήν την θέσιν αν δεν έλθη πρώτον και ο Κολοκο

τ

τρώνης να ομιλήσωμεν. Εγώ έλαβα την είδησιν το βράδυ

την ίδια Κυριακή από τον πεζοδρόμον, ότι ο Κυβερνήτης

εσκοτώθηκε από τους Μαυρομηχάλιδες και ο ένας εσκο

τώθηκε και ο άλλος επήγε εις το Ρουάν, δεν ήξευρα

τίποτε άλλο περισσότερον. Τότε εσυλλογίσθηκα ότι είχε

αποφασίσει ο Κυβερνήτης ότι αν αποθάνη έξαφνα να γένη

ευθύς συνέλευσις από το "Εθνος. Ευθύς έκραξα τον διοι

κητήν της Τριπολιτζάς όπου ήτον ο Καρόρης, και τους

γραμματικούς του, έγραψα παντού διαταγάς εις τα στρα

τεύματα όπου ήταν με τον Γενναίον να τραβηχθούν, και

έστειλα εις όλας τας επαρχίας διά να στείλουν τους πλη.

ρεξουσίους των, διά να κάμωμεν συνέλευσιν, και εγώ να

μείνω εις την Τριπολιτζά, διατί εγώ δεν ήξευρα που θε

να τραβηξω, ούτε τι να κάμω, ούτε ήξευρα τί εγίνετο εις

το Ανάπλι, με τα γράμματα έστελνα παντού καβαλα
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ρέους και πεζούς, και τους ανάγκαζα να έλθουν μία ώρα

αρχήτερα. Την αυγήν ξημερόνωντας Δευτέρα με ήλθαν δύο

πεζοί ο ένας κοντά εις τον άλλον και μου έφεραν τας

ειδήσεις ότι η Γερουσία εψήφισε τριμελή επιτροπή, ότι

ο λαός επολιόρκησε τον Γεωργάκη Μαυρομηχάλη εις του

"Ρουάν το σπήτι, ότι τον εζήτησαν από τον Ροάν, ότι

τον επαράδωκε και τον επήγαν εις το Παλαμίδι και μου

έλεγαν να φθάσω μίαν ώραν αρχήτερα.

Το βράδυ είχα βαστάξει μυστικό και δεν το εκοινο

ποίησα εις την πόλιν τον θάνατον του Κυβερνήτου. Την

Αυγήν όπου το έμαθαν οι πολίται της Τριπολιτζάς έμει

ναν νεκροί, άφησαν τα εργαστήριά των, ταις δουλιαίς τους

και επερπατούσαν εις τους δρόμους ώσαν τρελοί. Εγώ

έστειλα εις όλας τας επαρχίας ταχυδρόμους με δεύτερα

γράμματα να μείνουν ήσυχοι αι επαρχίαι, να σταθούν

οι έπαρχοι εις τας θέσεις των, και να εξακολουθούν τας ερ

γασίας των. Τους έδιδα και την είδησιν ότι εκλέχθη μία

επιτροπή διά να κυβερνήση τον τόπον, και ότι θέλει λά

βει τα αναγκαία μέτρα διά να βαστάξη την ήσυχίαν

και την ευταξίαν εις αυτήν την κρίσιμον περίστασιν. "Ηλ

θαν οι προύχοντες της πόλεως Τριπολιτζάς πριν να ανα

χωρήσω διά το Ναύπλιον, και μου είπαν ότι τι να γί

νωμεν, εμείς φοβούμεθα να μην πάθωμεν τίποτε, διότι

ή πόλις μας είναι ανοικτή και ξέφραγη τους είπα να

βάλουν ντελάλιδες και να διαβάσουν όσα έγραψα και εις

ταίς άλλαις επαρχίας. Αυτοί με επαρακάλεσαν να βά

λουν ντελάλιδες να μαζωχθούν οι πολίται εις το σχολείον

και να υπάγω εγώ να τους ομιλήσω το έδέχθηκα, εσυ

ναχθηκαν οι πολίται εις το σχολείον, τους ώμίλησα διά

- - - ν - - - 1 ι " -

μιαν ώραν ολόκληρον, τους είπα όσα έπρεπε να τους ειτώ
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εις τέτοιας περιστάσεις. Αφησα το Σισινόπουλο με 100

καβαλαρέους διά την ησυχίαν του τόπου, και εγώ εκίνησα,

και διά εξ ώρας έφθασα εις το Ανάπλι. Είχα μαζύ

μου 150 καβαλαρέους ο λαός έζήτησε την άδειαν και

άνοιξαν την πόρταν και έβγήκαν εις προύπάντησίν μου,

έως τον τόπον όπου εξεμπαρκαρίσθηκε ο βασιλεύς, και

ο λαός απεκεί με εσυντρόφευσε έως το σπήτι μου. "Αλ

λοι που με απαντούσαν έκλαιγαν, άλλοι παραπονούντο, και

εγώ έλεγα εις όλον τον κόσμον, ήσυχία πηγαινάμενος εις

το σπητι τους είπα, "Ελληνες, πηγαίνετε εις τα σπήτια

σας, μή έχετε κανένα φόβον, και του Θεού η δύναμις θέλει

τα οικονομήσει όλα απ' εκεί επήγα εκεί όπου εκάθετο ο Αυ

γουστίνος διά να τον παρηγορήσω, πηγαινάμενος εκεί επα

ρηγόρησε ο ένας τον άλλον, και έπειτα μου λέγει, εις τον

λαιμόν σου κρέμομαι και εγώ και το Εθνος, και κάμε ό,τι

σου φανή εύλογον. Εγύρισα εις το σπήτι, ώμίλησα του

Αλμέδα όπου ήτον φρούραρχος και επί κεφαλής εις τα

στρατεύματα τα τακτικά, και του είπα να βάλη ντελά

λιδες να καθήση ήσυχος καθένας εις το σπητι του και

να βγάλη τα όπλα (διατί ήταν όλοι οι πολίται αρματω

μένοι), και καθώς εφέρθηκες ταις τόσαις ημέραις να φερ

θής και τώρα διά την ησυχίαν το τακτικόν εστάθηκε πι

στον εις τον όρκον του, και εμπόδισε την σφαγήν και την

φωτιά, τώρα να κάμετε όρκον και εις την επιτροπήν, έως

να ιδούμεν που θα κατασταλάξη το πράγμα.

Την άλλην ημέραν έσυνάχθηκε η Γερουσία και οι Γραμ

ματείς και ημείς εκάμαμεν τον όρκον και επήραμεν ταίς

υπόθεσαις του Κράτους επάνω μας, ο λαός εφώναζε διά

τον φονέα Γεωργάκη, ή σκοτώνετε τον φονέα, και πιάνε

τε και τους συμβούλους, είτε μή θα κάμωμεν εκδίκησιν



= 240 =

μοναχοί μας και θα κάμωμεν ό,τι ειμπορέσωμεν. Τότε

ημείς απεφασίσαμεν στρατιωτικόν δικαστήριον, τον έκρινε

τον εκαταδίκασεν εις θάνατον, και εκτελέσθη η απόφασις

εις την Πρόνοια. Οι δύο υπηρέται και ο Κακλαμάνος

εβάλθηκαν εις φυλακήν, οι οποίοι εμαρτύρησαν την εται

ρίαν οπου είχαν να σκοτώσουν τον Κυβερνήτην εβιάσαμεν

τον Ζεράρ να κάμη την παραίτησίν του, είδε μή ή

θέλαμε τον κηρύξει έως εις ένα επίβουλον έδωκε την

παραίτησίν του, εβάλθη εις φυλακήν και ο υιός του Κα

λαμογδάρτη και οι άλλοι δεν εμαρτυριώντο από τον άλ

λο. Πολλοί τρελοί ήρχοντο και με εφορτόνoντο και μου

έλεγαν, Κολοκοτρώνη εκδίκησιν κάμε, σκότωσε τους φονείς

και εγώ τους εμάλωσα και τους εδίωξα από το σπήτι,

λέγοντάς τους, πηγαίνετε εις τα σπήτια σας, δεν είναι

εδική σας δουλιά,

Εις την "Υδραν μόλις έμαθαν ότι ο Κυβερνήτης εσκο

τώθηκεν, εκίνησε ο Σπηλιοτόπουλος και Παπαλεξόπουλος

και άλλοι, και έτρεξαν εις το Ανάπλι διά να κάμουν

ό,τι θέλουν, και να βάλουν εις ταραχήν τους επιάσαμεν και

τους εβάλαμεν εις το Καστέλι όλαι αι επαρχία και αι

νήσοι της Ελλάδος (εκτός της "Υδρας), έστειλαν αναφο

ραις, έκλαιον τον θάνατον του Κυβερνήτου, και ανεγνώ

ριζαν και την Διοίκητικήν επιτροπήν, και εγκωμίαζαν την

πράξιν της Γερουσίας έστειλαν οι ευρισκόμενοι εις την "Υ-

δραν μία επιτροπή, δεν την εδεχθήκαμεν, ίσως αν έφώταε

την Γερουσίαν ο Θεός και έβαζε άλλον εις τον τόπον του

Κωλέτη ηθέλαμεν πάει καλήτερα. Εδιοικήσαμεν έως τρείς

μήνας εκάμαμεν προκήρυξιν και επροσκαλέσαμεν το "Εθνος

εις συνέλευσιν, να συναχθή εις το Αργος, και εσυνάχθηκε.

Τότε ήλθαν και από την δυτική Ελλάδα και ο διάβολος
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ένωσε και τον Γρίβα όπου ετρώγετο με τον Τσόγνα, και
") 2/4- Υ

ήλθον μαζύ όλοι. Συνάζοντας όλο το Έθνος, εγώ εμέτρησα

με το νου μου, ότι εάν και κάμωμεν άλλην κυβέρνησιν η

έξω αυλας θέλει μάς πάρουν ότι είχαμεν όλοι συνομωσίαν

διά τον σκοτομό του Κυβερνήτη διατι σκοτόνoντας

τον Κυβερνήτη, και αλλάζοντας την κυβέρνηση να βά

λωμεν άλλους, βέβαια ο κόσμος θα μάς έπερνε ότι

είμεθα όλοι συνομώταις, ή ότι ο Κυβερνήτης ήτον τύραν

νος διατί εδοκιμάσαμεν τα απερασμένα χρόνια των πολ

λών την κυβέρνησιν, -και είπα ότι, ας έμπη ο Αυγουστίνος

πρόεδρος μόνος, και η Συνέλευσις ας του βάλη Γερουσία να

ακούεται με τον πρόεδρον, να κυβερνήση, έως που να γρά

ψη ςαις Δυνάμεις να μάς στείλουν βασιλέα και με αυτόν

τον τρόπον έκαμα την παραίτησίν μου εις την Συνέλευση.

Ακούοντας ο Κωλέτης ότι έκαμα την παραίτησίν μου

και θα έβγη και εκείνος, και ό,τι έκανε ο πρόεδρος θα ήτον

καλά γεναμένα, δεν του άρεσε, και άρχισε και διέκοψε τους

Ανατολικούς και Δυτικοελλαδίτας και τους Καπιτανέους

διά εμφύλιον πόλεμον. Εμείς εκάναμεν Συνέλευση και τα

κονάκια όπου είχαν οι πληρεξούσιοι και οι Καπιτανέοι ήταν
9 ν κ. V

ανακατωμένα με το κόμμα του Έθνους. Αρχήνησε και

τα καταμέριζε τα κονάκια, και έβαλε τον Γρίβαν, ώς τρε

λόν όπου ήταν, και έφτιανε ταμπούρια εις τα κονάκια και

έτσι επέρασε και εκείνος και επήγαν κατά μεριά όλη η

συντροφιά. Και η Συνέλευσις έβαλε φρουρά τον Κίτσο Τσα

βέλα και είχαν γνώμη να έλθουν εις την Συνέλευσιν διά

να την χαλάσουν, αλλά δεν εκόταγαν να έλθουν από την
W. Α * ν -r " " ν ρ Α'

φρουρά και από τα άρματα. Και έτσι ημέρα την ημέρα

αύξαναν τα πάθη, και εμείς πάντοτε εκάναμε την Συνέλ
"? 19 ". με την Συνελευ

ση. Τους έστειλε ο Αύγουστίνος μια και δύο τον Κω

16
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λέττη: δεν είναι καλό να διαιρεθή το Έθνος, μόνον ομόνοια

και ειρήνη, και η Συνέλευσις να κάμη τα έργα της. Μίαν ή

μέρα του λέγει, τί φτιάνει ο Γρίβας ταμπούρια το σπήτι;

άμ δεν τον αφίνετε τον τρελό, αυτοί έχουν εις την γνώμη

τους να σκοτώσουν μεγάλους και όχι μικρούς εμείς φυ

λαγόμαστε όσοι έχομεν υποψία. Μίαν ημέρα, να κοντοσυλ

λαβίσω, άνοιξε το τουφέκι από εκείνους εις το παζάρι και ε

βάρεσαν τον Τριαντάφυλλο Τσουρά και τον Ρούκη. Ετσι

άνοιξε το τουφέκι, εκαταμερίσαμεν. Εσκοτώθηκε και ο

Αποστόλης που 'ταν πολιτάρχης και έτσι εσηκώθηκε το

τουφέκι και τους έστενοχωρήσαμε εις ένα μαχαλά. Τό

τενες εσηκώθηκε ο Κώστας Μπότσαρης και ήλθεν εις τον

Αυγουστίνο, και είπε να τους αφίσωμε να φύγουνε, και εγώ

υπάγω μαζύ τους εις την Κόρινθο και έρχομαι, και άλλα

ταξίματα. Τους είχαμε πολύ στενοχωρημένους, και αν δεν

ήτον αυτή η μεσιτεία θα τους έχαλάγαμεν όλους σκο

τώθηκαν από το ένα μέρος και από το άλλο πολλοί και

έτσι με αυτά τα πάτα τους έδωκε λόγον τιμής να έβ

γουν, και έτσι έβγήκαν. Τόσο εστάλθηκε από τους πρέ

σβεις (Κάνιγγ) διά να παύση το τουφέκι, και έτσι έφυγαν

από το Αργος, και απ' εκεί απέρασαν στα Μέγαρα και

άρχησαν ταις ραδιουργίας των, και έβγαλαν διπλώματα,

ταγματαρχίας, Καπετανέους, -και έβγαλε έως 5,000 και

υπεγράφετο ο ίδιος (ο Κωλέτης) ώς κεφαλή. Και η Συνέλευ

σις τότε εσηκώθηκε και επήγε εις το Ανάπλι, και έκαμε

γράμματα εις ται; Δυνάμεις διά να προφθάση μίαν ώραν

αρχήτερα Βασιλέας έκαμε και το Σύνταγμα, και τόσα

άλλα.

Εκείνοι έκαμαν έως 25 Μαρτίου εις τα Μέγαρα, και

ήλθαν εις το Λουτράκι. Ο Νικολος Τσαβέλας εχρεωστούσε
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ου χιλιάδες γρόσια, και διά να μη πληρώση, επήγε

με εκείνους. Τόσο και ο Χατζή Χρήστος επαράτησε τον

όρκον που 'χε κάμει σε τρείς μήνες, και επηρε την κα

βαλαρία και επήγε στον Κωλέττην. Είχε τον Καλέργη

η κυβέρνησις σταλμένον με την καβαλαρία και τους Κορ

θινούς, και εστέκονταν αντικρυ των Συνταγματικών. Και

ο Κωλέττης ήλθε εις το Λουτράκι, και τον έδυνάμωνε

το κόμμα από την "Υδρα, και πανταχού όσοι ήταν σκαν

δαλοποιοί, και το στράτευμα όπου είχε όλο με διπλώματα

και ταξίματα. Και έλεγε, αν βγάλωμε τον Αυγουστίνο

σάς δίδω άμπλα Αουτoριτά εις την Πελοπόννησο να πάρετε

τους μισθούς σας, να έχετε και τους βαθμούς σας. Η Συ

νέλευσις ετελείωσε, και η Γερουσία και οι Γραμματείς έ

μειναν ασάλευτοι μέρoς Νήσοι δεν άκουε την διαταγή

μόνον, και μέρος Ρουμελιώτας. Το λοιπόν έθνος άκουε ταίς

διαταγας της κυβερνήσεως, - η Πελοπόννησος όλη. Τόσο

έγραψε και ο Νικόλαος ένα γράμμα όταν ήμεθα την έπι

τροπή. «Βαστάτε το "Εθνος, να ήσαστε μονιασμένοι και θα

στείλωμε βασιλέα». Τόσο και από ταίς άλλαις Αυλαίς. Α

πόημέραις εγύρευα την άδειαν από τον Αυγουστίνον να πάω

και εγώ εις την Κόρθο όπου αν ήθελε υπάγω 10 ή 5

ημέραις αρχήτερα δεν ήξευρα αν έμβαιναν μέσα (νά μή πάν

απάνω τους.) Μόνον άκουε ο κόσμος το Σύνταγμα και δεν

ήξευρε πώς είναι Σύντριμμα, και εις ταις 25 του Μαρ

τίου έβγήκα να πάω στην Κόρθο, και εκείνην την ημέραν

οπου έβγήκα εγώ, ο Νικήτας με τον Καλέργη έκαμαν την

αστοχασίαν και πήγαν στο Λουτράκι και τους πισoδρόμη

σαν εκείνοι. Το στράτευμα το δικό μας εσκόρπισαν και

ο κόσμος έκαρτέραε με το Σύνταγμα. Και εγώ επήγα εις το

"Αργος και εδείπνησα, και απάνω που ήθελα να καβαλίκω

16*
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να πάω στην Κόρθο, μάς ειδοποίησαν τα τρέχοντα και ότι

οι Συνταγματικοί αύριοέρχονται εδώ και τότενες άφησα τον

Σταυριανο Καπετανάκη, τον Γεώργη Μηχαλάκη, τον Αγα

λόπουλο, τον Τσόκρη, τους άφησα εις το Αργος, να ιδούμε

τί θέλει γείνει. Εγώ ετραβίχθηκα εις το Σχοινοχώρι, μίαν

ήμισυ ώρα με τον τσιπχανε, και μόνον με τους ανθρώπους

μου και την αυγή έφθασε το Σύνταγμα εις το Αργος, και

έβγήκαν οι Αργίταις με ταϊς δάφναι; . . . . . . . Απ' εκεί

έδοκίμασαν να πάνε σ Ανάπλι. Και τα στρατεύματα

που 'ταν στην Σαλαμίνα τα δικά μας, εμπηκαν εις

την Πρόνοιαν. Εγώ ετράβιξα κατά την Τριπολιτσά και

με 200 ανθρώπους που εκρατούσα το Αϊνόρι, που ήταν

οι τοπικοί φευγάτοι. Και έτσι ήλθαν εκεί όπου ήμουν εγώ,

και τους ρώτησα, αν ήναι πουθενά στρατεύματα - όχι

Ο Ζαίμης και ο Κολιόπουλος ήτον σταλμένοι στην Πά

τρα και ο Τζαβέλας με το τάγμα του στην Πάτρα,

- Και εμβαίνοντας μέσα έρριξαν την Γερουσία, να κάμουν

κυβέρνησιν, επιτροπήν 5, και ο ένας απεφάσισαν και ε

μένα και εγώ αποκρίθηκα, δεν είμαι άξιος. Και τότε απε

φάσισαν τον Κολιόπουλο, τον Ζαίμη, και μου έστειλαν τα

γράμματα και τους τα έστειλα να έλθουν το γλιγωρότερο.

Και έκαμαν επταμελή επιτροπή τον Υψηλάντη, τον Κω

λέτη, τον Μεταξά, τον Μπότσαρη, τον Κολιόπουλο, τον

Κουντουριώτη και Ζαίμη. Εγώ είχα στείλει τον Γεν

ναίο οπού εσύ.αζε στρατεύματα διά την Κόρθo, και έ

φθασε με 1,000 εις την Τριπολιτζά, και εγώ εστάθηκα

εις την Τριπολιτζά και εκείνον τον επρόσταξα να πάη τους

Μύλους τους αφεντικούς, να ιδούμε το Σύνταγμα τι θέ

λει κάμει. Τότενες έφθασε και ο Ζαίμης με τον Κολιό

πουλο από την Πάτρα εις την Τριπολιτζά, και εστάθηκαν



= 245 Ξ

μία ώρα και ώμιλήσαμεν, και μου λέγει ο Ζαίμης: μή πής

τίποτε όσο να "πάμε κάτω, να μην γείνη κανένας εμφύ

λιος πόλεμος και χαθούμε. Εγώ τους αποκρίθηκα ότι,

σύρτε κάτω και αν γίνη ευταξία και, κάμη ή επιτροπή ευ

ταξία από τ' Ανάπλι έως εις το Αργος, εγώ θέλω μείνει

ήσυχος και τραβάω και τον Γενναίο και πηγαίνω εις το

σπήτι μου και ησυχάζω ειτεμή και το Σύνταγμα απλωθή

μέσα εις την Πελοπόννησο, εγώ βέβαια διά την πατρίδα έχω

τόσα αίματα και κόπους, και θα κάμω ό,τι δύνομαι να εμ

ποδίσω το κακό. Και κατεβαίνοντας κάτω έσμιξε η επιτροπή

όλη και έκαναν συμβούλιο, ότι πώς θε να πληρώσουν το φρά

τευμα όπου ήτον στα Μέγαρα τόσους μήναις ο Ζαίμης και ο

Κολιόπουλος και ο Μεταξάς είχαν μία γνώμη, όμως οι

άλλοι ήταν τέσσςροι, και πάντα οι τέσσεροι εις ταίς γνώμαις

ενικούσαν. Έβαλαν τον Ζωγράφο Γραμματέα των πολεμι

κών, και τα στρατεύματα του εγύρευαν λουφέδες, γιατί τους

είχε ταμμένο ο Κωλέτης ότι, πηγαινάμενοι στ'Ανάπλη να

δώση τους λουφέδες, και αν δεν έχη να ευρή. Σαν δεν είχαν

με τι να τους πληρώσουν, τους διεμοίρασε στην Πελο

πόννησο να πάρουν τους λουφέδες με ό,τι τρόπον ήμπο

ρέσουν. Έστειλαν τον Νότη Μπότσαρη, να λάβη από την

Πάτρα τους λουφέδες του, (και να στείλη το Σύνταγμα),

να παραδώση ο Τζαβέλας το κάστρο. Και ο Τζαβέλας

δεν εδέχθηκε το κάστρο να δώση, και είπε « Πατριώτης

και γώ είμαι, και φυλάττω το κάστρο έως να έλθη ο βα

σιλέας μας ». Δεν εδέχθηκε ούτε τον Νότη. Τον Χριστό

δουλο Χατζή Πέτρου τον έστειλαν εις Καλάβρυτα, Γρι

ζιώτη και άλλους στην Κόρινθο, τον Κατσάκο με τους Μα

νιάτας στη Μεσσηνία, τον Βαγγέλη Κοντογιάννη εις τον

Αγιον Πέτρο, τον Ντελή Γεώργη εις τον Μιστρά, τον
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Μακρυγιάννη, (τους τρατιώτας του), τον Ταφιλπούζη και τον

Χατζή Χρήστο εις την Τριπολιτσά, τον Διαμάντη Ζέρβα

στην Γαστούνη, και εις όλας ταις επαρχίαις έστειλαν

στρατεύματα, όχι διά να λάβουν τακτικά τους μισθούς των,

αλλά να λεηλατήσουν όλαις ταις επαρχίαις το Αργος τό

έδωσαν του Γρίβα, τον Ταφιλπούζη με το τάγμα του

τον απεφάσισαν να περάση από την Καρύταινα και να πάη

στην Γαστούνη με σημαία οθωμανική, - με μπαντιέρας

Οθωμανικαίς, με την χέρα του Μωάμεθ. Ακούοντας εγώ,

έστειλα και τον έβγαλα με καταισχύνη, και αν είχα την

έχθρα που έλαβα έπειτα θα τους σκοτώναμε. Και του

έστειλα (του Ταφιλπούζη) και εμάζωξε ταις μπαντιέραις,

και τού, είπα αν περάση καμμία φορά με ανοικταίς μπαν

τιέρας, η γυναίκες ή χηρευάμεναις θα τον σκοτώσουν πού

ανοίγης την σημαία την Τούρκικη εις τα χώματα τα Ελ

ληνικά. - Τι φταίμε εμείς , ο Κωλέττης μάς είπε: δου

λια να κάμετε, και ό,τι σημαία θέλετε μάς έδωσεν οφί

κια, εγέλασε Τούρκους και "Ρωμαίους. - Έγραψα με

ρικώς εις τον Ζαίμη, τούτοι γυρεύουν εμφύλιο πόλεμο,

Τότενες διατάττουν τον Γρίβα να περάση Λεοντάρι, Μεσ

σηνία, Καρύταινα, Αρκαδία και Φανάρι. Ακούοντας ή

επαρχίαις, ήλθαν οι πρόκριτοι και καπιτανέοι των επαρ

χιών και μου λέγουν τί κάνεις, μάς γλύτωσες μία φορά από

τους Τούρκους να μάς γλυτώσης και τώρα. - Είχαν τρο

μάξει από το Αργος και Κόρινθο. - Να πιάσωμεν τά άρ

ματα, να έμποδισθούν. Τότενες εμάθαμεν ότι ο Βασιλέας

της Βαβαρίας εδέχθηκε να στείλη τον υιόν του τον Οθωνα,

ήτον έβγα Ιουνίου. Τότενες έκαμα διαμαρτύρηση εις τας

τρεις Δυνάμεις, να μην κινήση ο Γρίβας, να τον εμποδί

σουν γιατί έρχοντας ο Γρίβας εις την Τριπολιτσά θέλει
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ανοιχθή εμφύλιος πόλεμος. Και δεν με άκουσαν εις αυ

την την παρακάλεσιν και τότενες έγεινε μία προκήρυξις από

εμε εις την Γερουσία, ότι υποχρεωμένοι να υπερασπισθού

με την τιμή μας και ζωή μας και την ιδιοκτησία μας δεν

γνωρίζομε διά κυβέρνησιν την τυραννικήν.

Αυτή η διοίκησις είδε ότι αδύνατον να βαστα

χθή και εζήτησε από τους τρεις Αντιπρέσβεις διά να έλ

θουν Γαλλικά στρατεύματα να πιάσουν το Ανάπλι και

την Πάτρα. Τέτοια κυβέρνησις ήτον, να δώση τα εθνικά

φρούρια εις ξένους να τα φυλάττουν. Επήγε ο στρατηγός

Γκενεκ με ένα σύνταγμα Γάλλων εις την Πάτρα. "ό

Κίτζο Τζαβέλας δεν τους εδέχθηκε, και είπε ότι το φρού

ριον θέλει το παραδώσει όταν έλθη ο βασιλέας και τους

είπε ότι, αν θέλετε να το πάρετε με βία θέλει έχουν πό

λεμον, και έβαλε σημαίαν. Αφού είδε ο στρατηγός

Γάλλος την επιμονήν και την απόφασιν του Κίτσου, α

νεχώρησαν οι Γάλλοι επήγαν εις το Ανάπλι, και έβ

γαλαν το τυπικόν τάγμα, και έτσι εκλείσθηκαν μέσα,

και εκάθοντο, αν δεν επροσκαλούσαν τους Γάλλους, ο Κω

λέτης ήθελε καταφύγει εις τον τόπον του, τα Γιάννινα.

Τα στρατεύματα όπου επήγαν εναντίον του Κίτσου

Τζαβέλα εσυμφώνησαν, και είπαν να εμποδίσουν τον εμ

φύλιον πόλεμον, και να στείλουν απεσταλμένους εις την

Διοίκησιν του Αναπλιού, διά να διορθώσουν τα πράγματα.

Αυτοί απέρασαν από εκεί όπου ήτον ο Γενναίος εις το Βαλ

τέτσι ότανήλθαν τους αντάμωσα εις ένα χωριό, εστέρχθηκα,

είχα κάμει την προκήρυξιν και ήλθαν Αρκαδινοί Φανα

ρίται, Καρυτηνοί, και από άλλαις επαρχίας και έπιασαν ταις

θέσεις διά να εμποδίσουν από το να έμβουν εις ταις επαρχίαις

και να ταις λεηλατήσουν- και εσυμφώνησαν και με αυτά,
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επέρασαν και από την Τριπολιτζά, ώμίλησαν με τον Γρίβα

και με τον Χατζή Χρήστο απ' εκεί επήγαν εις το Α

νάπλι εκεί εσυνάζοντο δια να κάμουν Συνέλευσιν, ετοίμα

σαν μία επιτροπή διά να έλθουν να μάς μιλήσουν. "Ο-

ταν ο Γρίβας ήλθε εις την Τριπολιτζά, πολλά ολίγοι κά

τοικοι έμειναν, οι δε λοιποί εσκορπίσθηκαν εις τας δια

φόρους επαρχίας, διατί ετρόμαξαν αφού ιδαν τα κακά

τα οποία έκαμαν εις το Αργος και την Κόρινθον. Έστει

λα ένα πεζόν μέσα εις την Τριπολιτζά, διά να ομιλήση

διά νά μή πολεμήσουν, και ο Γρίβας τον πιάνει και τον

κόβει. Τότε επήγα από την Καρύταινα και εγώ εις το

Βαλτέτζι. Είπα ότι αυτοί έχουν σκοπό,

Εις αυτόν τον καιρό ο Βαγκέλης Κοντογιάνης

πολεμείται από τους κατοίκους του Αγίου Πέτρου

και ένα μέρος επαρχίας Μιστρά και εκινδύνευε να

τον χάσουν είχε μαζύ του έως τριακόσιους, μεταξύ

αυτών όγδοήντα Τούρκοι. Ο Γενναίος το μαθαίνει αυτό,

πηγαίνει και τον γλυτώνει και τον έσυντρόφευσε έως το

Τσιβέρι, και τον άφησε και έβγήκε εις την Ρούμελην.

Ο Νικήτας εχάλασε τον Κατσάκο εις την Μεσσηνίαν, τον

επολιόρκησε εις τά Φουρτζαλοκάμαρα, και αν δεν ήρχοντο

οι Φραντζέζοι τον έπιαναν ζωντανό έτζι επαστρέφθηκε και

αυτό το μέρος τον Αποστόλη Κολοκοτρώνη τον είχα τεί

λει εις την Καντίλα, διά να εμποδίση τον Καρατάσο επη

γα εις το Βαλτέτσι, και έστειλα εις τον Γρίβαν ότι να τρα

βιχθούν και αυτοί αποκρίθηκαν: έχομε πόλεμο. Εδιόρισα

τον Γενναίο να υπάγη εις του Μαντζαγρά, να έβγουν από

την Τριπολιτσά να πολιορκήσουν τον Γενναίον, και από τα

άλλα διάφορα μέρη να έμβουν οι εδικοί μας εις την Τρι

πολιτζά, Επήγε ο Γενναίος εις του Μαντζαγρά, βγαίνει
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ο Γρίβας εναντίον του, δίδω το σημείον να κτυπήσουν και

να έμβουν εις την Τριπολιτσά κτυπιούνται. Ενας

Βούργαρης, Μανιάτης λεγόμενος, εστάλθηκε από τον Χα

τζή Χρήστο και ώμίλησε του Αγιουτάντε μου διά να

μου ομιλήση να παύση ο πόλεμος, και υπεσχέθη να έβ

γούν από την Τριπολιτσά έτσι εδέχθηκα την γνώμη του

διά να μη χαλασθή η πόλις της Τριπολιτζάς "Ωμίλησα

και εγώ προσωπικώς με τον Χατζή Χρήστο Διατί αν

άφινα να έμβαιναν τα στρατεύματα με το σπαθί εις το

χέρι έχαλιούνταν τα σπήτια, όσoν τάξη και αν εφύλα

γαν οι στρατιώται. Τέλος πάντων έφυγε και ο Γρί

βας με τον Χατζή Χρήστο με την Καβαλαρία και

εκατέβηκαν εις το Αργος. Εμβήκα εις την Τριπολιτσά,

και εις 5 ημέραις εμαζέφθηκαν όλαις ή διασκορπισμέ

ναις οικογένειας εις ολίγαις ημέραις ήλθε και ο Τσαβέλας

εις όλους τους ακροβολισμούς και εις του Μαντζαγρά εσκο

τώθηκαν έως 50. Εσύναξα όλον το στράτευμα, -όταν α

νεχώρησαν οι Ρουμελιώταις έκαμα λόγον διά την ευταξίαν,

εις όλο αυτό το διάστημα είχα αντoπόκρισιν καθημερι

νήν με τον Ζαήμη, Μεταξά και Κολιόπουλο ο Καλέρ

γης, Τζόκρης, Αργείοι, Κατoναχαγιέταις ήλθαν δύο ώραις

μακριά από το Ανάπλι.

"Ηλθε από τον Τρικούπη μία πρόσκληση του Γενναίου

διά να κάμη μέρος εις την επιτροπή οπου εστάλθηκε διά

να υπάγη εις την Βαυαρίαν, και να προσκαλέση τον Βα

σιλέα και να τον συντροφεύση έως την Ελλάδα. Εγώ

δεν ημπορούσα να δεχθώ να υπάγη ο Γενναίος από

μίαν Κυβέρνησιν όπου δεν ανεγνώριζα και απεφάσισα να

υπάγω εις το Ανάπλι διά να ιδώ τι τρέχει δι' αυτήν

την υπόθεσιν. Επήγα εις το Αστρος, έδωσα είδησιν του
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Ρικόρδου, μου έστειλε μία φελούκα και επήγα εις την

φεργάδα του μόλις έφθασα εκεί και το βράδυ έρχεται

ο Κολιόπουλος να μου πάρη την άδεια διά να αναχω

ρήση μου εύρηκε πρόφαση διά αυτήν την βία, ότι το κα

ράβι το Ιγγλέζικο όπου ήθελε να πάρη την επιτροπή ε

βιάζετο να φύγη τί να κάμω εγώ πλέον του είπα

του Κολιόπουλου: πήγαινε εις το καλό. Εστοχασθήκα

με έπειτα να στείλωμε μιαν επιτροπή από το έθνος όλο

και από τ' άρματα εις την Βαυαρίαν, πλην αι περιστάσεις

δεν μάς το έσυγχώρησαν αν με έλεγαν καθώς ήτον, ότι

ή επιτροπή ήτον διωρισμένη από την Βαυαρίαν τον έστελ

να τον Γενναίο και επήγαινε εχαιρέτησα και τους δύο

Ναυάρχους Αγγλον και Γάλλον, με είπαν διατι δεν έ

στειλα τον υιόν μου εις την Βαυαρίαν, και τους έλεγα ότι

δεν γνωρίζω την Διοικητική επιτροπή διά να δεχθώ

την απόφασίν της ήλθε ο Ζαήμης και Μεταξάς και ώ

μιλήσαμεν εις την φεργάδα. Ο σκοπός μου ήτον η Γε

ρουσία να μείνη ελεύθερη και να εκλέξη μίαν κυβέρνησιν

από διάφορα κόμματα κατά την έννοιαν του πρωτο

κόλλου της Λόνδρας. Επέστρεψα εις το Αστρος, ε

πήγα εις τον Αχλαδόκαμπο, ήλθε ο Τζαβέλας και

άλλοι οπλαρχηγοί Ρουμελιώτας του μέρους μας. Ε

γράψαμεν συμφώνως εις τους οπλαρχηγούς όπου ήτον με

το σύνταγμα, να ελθούν να ομιλήσωμεν εις το Τζιβέρι.

"Ηλθαν, ώμιλήσαμεν και απ' εκεί επήγαμεν εις το "Αρ

γος. Απεφασίσαμε ώς επιτροπή των αρμάτων να ολιγο

στέψουν τα κακά, και εγράψαμεν εις τον Γρίβα -

διά να έβγή από τον Μωρέα - ο Γρίβας επήγε εις

το Κουτζοπόδι και έκαμνε μεγάλας καταχρήσεις. -

Εκεί απεφασίσαμε να γίνη μία στρατιωτική επι
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τροπή με τον σκοπόν να μαζεύση όλας τας προ

σόδους και να τας μοιράση εις όλους με αναλο

γίαν και με τάξιν, και να εμποδίσωμεν όσον ήτον δυ

νατόν ταίς μεγάλαις καταχρήσεις όπου εγίνοντο ο Ζω

γράφος έγραψε εις αυτούς να βαστάξουν ευταξίαν πλην

ποιος τον ήκουγε. Όταν είμεθα εις το Αργος με έγρα

ψαν να έβγη η Γερουσία, και ο Ζαήμης και ο Μεταξάς,

να εκλέξη και ένα τρίτο μέλος και να εξακολουθήση να

διοικήση τον τόπο έως ότου να έλθη ο Βασιλέας μας δεν

το έδέχθηκα διατί ήτον τόσοι οπλαρχηγοί εκεί και δεν

ήμεθα σύμφωνοι. Έπειτα έδιαμοιρασθήκαμεν, εγώ και ο

Χατζή Χρήστος επήραμεν επάνω μας την Τριπολιτσά,

Μιστρά, Λεοντάρι, όλην την Μεσσηνίαν, Φανάρι, Καρύ

ταινα Κριζιώτης, Στράτος και Τσόκρης έμειναν εις ταις

επαρχίας Αγίου Πέτρου Αργους. Κατωναχαγιε, Κόρινθον,

και ο Τσαβέλας με τον Νότη Μπότζαρη να πάρουν Κα

λάβρυτα, Βοστίτζα, Πάτρα, Γαστούνι, Πύργο. Εις όλα αυ

τά τα μέρη ήτον στρατιώταις και έκαναν μύριας κατα

χρήσεις, και τα χρέη ήτον αυτής της επιτροπής, να συ

νάξουν όσους προσόδους έχουν να δώσουν αι επαρχία και

να διαμοιράζωνται εις τους διαφόρους οπλαρχηγούς α

ναλόγως με εκείνα όπου'χαν να λάβουν και να μαζέβουν

ζωοτροφία με όλην την δυνατην ευταξίαν εις τέτοιες α

ναρχικαίς περιστάσεις. Επήγαμεν λοιπόν ο καθένας εις

την θέση του. Ο Τζαβέλας και Νότης επήγαν εις την

Πάτρα, εγώ και ο Χατζή Χρήστος επήγαμεν εις την Τρι

πολιτσα και οι λοιποί έμειναν εις το Αργος. Απεφα

σίσθη να έλθη ένα τάγμα Φρατζέζοι διά να πιάση το

Αργος διά να έβγη ο Βασιλέας εις τους Μύλους.

Εκίνησαν από την Μεσσηνίαν, ήλθαν εις εις την Τρι ,
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πολιτσά, τους περιποιήθηκα καθ' όλους τους τρόπους και

έπειτα κατέβηκαν εις το Αργος. Εκεί δεν ήξεύρω πώς

έκαμαν και πιάνονται με τους ανθρώπους του Τσόκρη και

Κριζιώτη, πολεμούν και σκοτώνουν περισσότερον από 200

ψυχαίς αθώαις, οι Φραντζέζοι έπιασαν το παιδί μου ώς

ενέχυρον διά να μην πάν οι Έλληνες και τους κτυπή

σουν. Έστειλε μίαν επιτροπή η Διοίκησις διά να ιδή αν

είχα εγώ είδησιν ήλθαν, εξέτασαν αυτά, έγραψα και εγώ

εις τον Στρατηγόν και τους έλεγα ότι αν είχα κανένα

σκοπόν να βαρέσουν τους Φραντζέζους δεν τους άφινα να

περάσουν από την Τριπολιτζά, - τους εκαρτέραγα εις

του Λεονταριού το Δερβένι - και δεν έχω καμμία αιτία

διά να ήμαι εχθρός των συμμαχικών στρατευμάτων, και

τί έπιασαν το παιδί μου ενέχυρον. Αν ήξευρα ότι το να

κτυπήσω ήθελα ωφελήσει την Πατρίδα μου το έκαμνα

και ας είχαν και το παιδί μου ενέχυρον, και έτσι επλη

ροφορήθηκαν ότι δεν είχα είδησιν οι Γάλλοι με ενόμιζαν

εχθρόν τους, εγώ δεν τους είχα δώσει ποτε αιτία. Ο Κω,

λέτης και το εναντίον κόμμα τους εγιόμησαν τα μυαλά,

ότι εγώ ήμουν εναντίον τους και Ρωσολάτρης.

Εις δέκα ημέραις φθάνει ο στόλος οπου έφερνε

τον Βασιλέα εις τον κόλπον του Αργους. Πριν

όμως τούτο οι Φραντζέζοι έστειλαν και έπιασαν

το σπητι του Τσαμαδού όπου ήτον πρόεδρος της Γε

ρουσίας, και τον εκακομεταχειρίσθηκαν εξ αιτίας αυτής της

περιστάσεως, και άλλαις βίαις όπου έκαμναν εις τους Γε

ρουσιαστάς απεφάσισαν να έβγούν από το Ανάπλι. Εγώ

είχα καταιβή εις το Αστρος, διά να ομιλήσω διά μίαν

υπόθεσιν όπου έτρεχε. Μερικοί Γερουσιασται είχαν σχέ
"

διον να έβγούν εις το Αστρος, να εκλέξουν μία νέα διοί



= 253 =

κηοη συνθεμένη από τρείς, να προσκαλέσουν τον Ζαήμη

και Μεταξά, και να κάμουν πρόεδρον προσωρινόν τον Ρι

κόρδο, έως ότου να έλθη ο βασιλέας έφυγε η Γερουσία,

και έξαφνα μία αυγή τους βλέπω εις το Αστρος δεν

εδέχθηκα την πρότασίν τους, όμως είπα να σταθή το πράγ

μα έως εις τον ερχομόν του Βασιλέως, και η Γερουσία

επήγε εις ταϊς Σπέτζαις και έμεινε εκεί έως τον ερχομόν

του Βασιλέως. "Οταν έβγήκε η Γερουσία εις το Αστρος

είχα στείλει τον Κωνσταντίνον διά να γίνη συμφωνία εις τό

Ανάπλι ή συμφωνία ήτον να βαλουν εις όλον το κράτος τους

ήμισυ επάρχους από του μέρους μας ανθρώπους να επικυρώ

σουν τους λογαριασμούς όλων των στρατιωτικών διά τους

μισθούς των και άλλα ο Κωλέτης ήτον σύμφωνος εκτός να

μη γνωρίση την Γερουσία, και αυτού ήτoν ή δυσκολία διότι

δεν ήθελα να δεχθώ όλας τας προτάσεις όπου ήτον ώφέ

λιμοι δι' εμε, και να αφήσω τους συντρόφους μου Γερου

σιαστάς αυτοί οπού έζητούσαν να γίνη μία Διοίκησις και

δεν επρόσμεναν έως ότου να έλθη ο Βασιλέας, έλεγαν ά. ότι

ο Βασιλέας θα αργήση να έλθη εις την Ελλάδα και τρείς

και τέσσαρους μήναις β' ότι όταν έλθη ο Βασιλέας θα εύρη

εις τα πράγματα τους εναντίους, και τότε θα λάβει, από

αυτούς μόνον πληροφορίας ώς ευρισκομένους εις τας θέσεις και

με τούτο θα κρύψουν όλα των τα σφάλματα, που έκαψαν

στόλους, αφάνισαν επαρχίαΐς, εσκότωσαν τον Κυβερνήτη,

κτλ. ενώ αν εγίνετο μία νέα διοίκηση από την Γερουσίαν, την

οποίαν έως τότε οι Αντιπρέσβεις και ο βασιλεύς της Βαυα

ρίας ενόμιζε ώς νόμιμον, ήθελε δώση αυτή η νέα διοίκηση

πληροφορίαις διά τάς πράξεις των εναντίων, και να τους

γνωρίση τι άνθρωποι είναι, και αν και ο Κωλέτης με

τους γραμματείς επέμενε να νομίζεται ώς διοίκησις ο
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Βασιλέας να ευρή δύο κυβερνήσεις, και να μην ακούση

καμμιά, και να ακολουθήση εδικόν του δρόμου ποτέ δεν

εφαντάζετο κανένας από το λεγόμενον Κυβερνητικό ότι ο

βασιλέας φθάνοντας δεν θέλει τον εναγκαλιασθή ή το πολύ

ότι ήθελε αδιαφορήσει, διότι ενόμισαν ότι ο βασιλέας δεν

θέλει εναγκαλιασθή, παράόσοι εστάθηκαν πιστοί εις την μό

νην τακτικήν Κυβέρνησιν, όπου έλαβε το έθνος μας από

την αρχήν της επαναστάσεως τέτοιας ιδέας είχαν όλοι

οι Γερουσιασται και εν γένει όσοι ήτον Κυβερνητικοί εις

την Τριπολιτζά, όπου ήμουν, ανταποκρίθηκα με τους ο

πλαρχηγούς της Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδος, με

όλην την Πελοπόνησον, και με τα νησιά, και κατ' εξοχήν

με ταις Σπέτσαις και Τήνον, να ετοιμάσουν πληρεξου

σίους διά να έλθουν να συγχαρούν τον Βασιλέα μας εις

το φθάσιμόν του ο σκοπός μου ήτον να συναχθούν όλοι

εις το Αργος να δεχθώμεν τυν Βασιλέα, και ο κάθε α

ποσταλμένος να έχη και από μίαν αναφοράν εις την ο

ποίαν να περιγράφωνται όσα κακά έγιναν εξ αιτίας με

ρικών λεγομένων συνταγματικών. Αφού εκτυπήθηκαν οι

Έλληνες με τους Φραντζέζους εις το Αργος άλλαξα σκο

πόν, και ήθελα κατεβεί εις τους Μύλους δεν ήξυρα την

εποχή όπου θα έλθη ο Βασιλέας, και δι' αυτό δεν εβίασα

τους αποσταλμένους να μαζευθούν. Ο Βασιλέας φθάνει

εις το Ανάπλι.

Τώρα είναι καιρός να ειπω μερικά πράγματα

όπου έχουν σχέσιν με την άδικoν καταδρομήν μου.

Και ο Θήρσιος και άλλοι ξένοι επαράστησαν εις την Βαυα

ρίαν ότι εγώ ήμουν αρχηγος Ρωσσικού κόμματος, ότι

είμαι αρχηγός μιάς φατρίας όπου δεν θέλει τον Βασιλέα και

άλλα παρόμοια αυτοί ήταν ξένοι άνθρωποι και μολονό
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τι ο Κολιόπουλος επληροφόρησε τον Βασιλέα και την Βα

σίλισσαν διά τά φρονήματά μου υπέρ του Βασιλέως, και

τους είπε ότι ήμπορεί να μείνη ενέχυρον εις την Βαυα

ρίαν, έως ότου να φθάση ο υιός του εις την Ελλάδα μο

λοντούτο ήρχοντο με κάποιαν υποψία. Εις το Αγγλικό

καράβι οπού εμβήκε ο Βασιλέας και η Αντιβασιλεία, ίσως

τον επότισαν και εκεί τίποτε το εμπόδιον όπου έγινε

να πάη ο Γενναίος εις το Μόναχον το παρεξήγησαν. Έρ

χεται ο Βασιλέας εις τους Κορφους, μαθαίνει ότι η Γε

ρουσία έβγήκε από το Ανάπλι και έβγήκε με κακούς

σκοπούς έρχεται έως απέξω από την Μάνην, και μανθά

νει ότι οι Φραντζέζοι εκτυπήθηκαν με τους Έλληνας και

ότι εκείνοι οι Έλληνες ήτον άνθρωποι του Κολοκοτρώ

νη, και ήθελε να αντισταθή ο Κολοκοτρώνης εις το ξεμ

παρκάρισμα του Βασιλέως με 10 και 15 χιλιάδες ήλ

θαν λοιπόν φουσκομένα τα μυαλά εναντίον μου. Με γρά

φουν από το Ανάπλι και με ειδοποίησαν τα πάντα. Εγώ

ελυπήθηκα να ιδώ ότι αι ραδιουργίας έφθασαν να πα

ραμορφώσουν την αλήθειαν, και άφησα εις τον καιρόν διά

να γνωρίση ο Βασιλέας και τους ανθρώπους και τα

πράγματα. Έρχομαι εις την Φεργάτα του Ρικόρδου,

ζητώ να παρουσιασθώ εις τον Βασιλέα και εις την Αν

τιβασιλείαν, στέλνω τον Κολιόπουλον, με απεκρίθηκεν ότι

δεν δέχεται επισήμως ακόμη, και να παρευρεθώ και εγώ

εις τον τόπο όπου ήθελε έβγη ο Βασιλέας ο Ρικόρδος

έδωκε γεύμα και εσυμφάγαμεν με τον στρατηγόν των

Βαυαρικών στρατευμάτων και με τον θείον του Βασι

λέως και Συιάλτς τους εκατάλαβα ότι ήταν ύποπτοι.

"Ηλθε η ημέρα της εκβάσεως του Βασιλέως και εβ

γήκα και εγώ και ανταμώθηκα με τον Κουντουριώτη, με
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τον Κωλέτη, Ζαήμη και λοιπούς, εφιληθήκαμεν έβ

γήκε ο Βασιλέας εκινήσαμεν και εμβήκαμεν εις το Α

νάπλι. Εκεί επαρουσιασθήκαμεν κάθε ημέρα ήρχοντο επι

τροπαί, αλλά άλλαξαν τα πράγματα και δεν έκαμαν ούτε

αναφοραίς, ούτε τίποτε. Έλεγε ο Βασιλέας ότι εφέρθη

καν οι Έλληνες με ανδρείαν εις την επανάστασιν, ότι

αφήκε τους γονείς του, την πατρίδα του, διά να έλθη

εις την νέαν πατρίδα, να συνεργασθή διά την ευτυχίαν της

Ελλάδος, και άλλα τέτοια όπου συνειθίζουν οι Βασιλείς,

και έκαμε προκήρυξιν εις αυτό το κεφάλαιο. Επέρα

σαν δύο τρείς ημέραις, διάλυσα τους παλαιούς μου αξιω

ματικού, τρατιώτας, υπασπιστάς μου, γραμματικούς μου,

και τους είπα πηγαίνετε εις το καλό, καθήσετε εις τα σπή

τια σας ήσυχοι και τώρα οπου ήλθε ο Βασιλέας θέλει γνω

ρίσει τους ανθρώπους και τα πράγματα του τόπου μας,

και θέλει ανταμείψει τον καθένα κατά τάς πράξεις

του και κατά τας εκδουλεύσεις του. Έπειτα του παρη

σίασα μίαν αναφορά και του επρόσφερα το κάστρο της

Καρύταινας, το οποίον είχα φτιάσει με τα έξοδά μου. "Ε-

λεγα εις την αναφορά μου, ότι το κάστρο το έφτιασα

διά να χρησιμεύση εις την ανάγκη της πατρίδος μας,

τώρα δεν μου χρησιμεύει πλέον και σας το προσφέρω,

ο σκοπός μου ήτον να δώσω το παράδειγμα, ώστε όσοι

είχαν φτιάσει και άλλοι πύργους, ή οχυρώματα εξ αι

τίας των περιστάσεων να τα δώσουν. "Ελαβα απόκρισι

ευχαριστήριον και ότι θέλει φυλαχθή ή ιδιοκτησία μου.

"Οσον ήμπόρεσα έκαμα το χρέος μου εις την πατρίδα και

εγώ και όλη η φαμελιά μου είδα την πατρίδα μου ελεύ

θερη, είδα εκείνο όπου ποθούσα καιεγώ, και ο πατέρας

μου, και ο Πάπος μου και όλη η γενεά μου, καθώς



και όλοι οι Έλληνες απεφάσισα να πάω εις ένα περιβόλι

όπου είχα έξω από το Ανάπλι επήγα, εκάθησα και απερ

νούσα τον καιρόν μου καλλιεργώντας και ευχαριστούμουν

να βλέπω να προοδεύουν τα μικρά δένδρα όπου έφύτευα.

Εις ολίγον έστειλα ένα σπαθί του αδελφού του Βασιλέως,

ηγεμόνος Παύλου Λουδοβίκου.

Επήγα εις την Τριπολιτζά διά να περάσω ένα δύο μή
" ΩΩ. ν .. » • - " > Μ ν

ναις, διότι εφοβήθηκα να μην αρρωστήσω από την κάψα

εις το Ανάπλι. Επήγα εις την Τριπολιτζά, αποκεί επήγα

εις ένα πανηγύρι της άγίας Μονής, όπου επήγαινα κάθε

χρόνο, ότι είναι ιδιοκτησία μου. Οπίσω εις το Ανάπλι οι

ραδιούργοι δεν έλειψαν να παρασταίνουν εις την Κυβέρνη

σιν, ότι ο Κολοκοτρώνης κάμνει συνελεύσεις και άλλαις

ό |ις ίς. Ο Ζ 4π. • Απού και Νομάργης τη

παρόμοιας ψευτιαίς. Ο Ζωγράφος όπου ήτον Νομάρχης της

Αρκαδίας, (τόσον και ο Μάνος όπου ήτον διευθυντής), και

αν ήτoν τίποτε έπρεπε να το ήξεύρη αυτός, επήγε εις την

Αντιβασιλεία κκί επληροφό ότι όλα αυτά ή -ή

τιβασιλεία κκί επληροφόρησε, ότι όλα αυτά ήτον ψεύμα
2 Κ Λ' ψ » Α 2 «ν η " w

τα. Έγύρισα οπίσω εις το Ανάπλι επήγα εχαιρέτησα τον

Βασιλέα, την Αντιβασιλείαν, τους είδα μουδιασμένους,

πλήν δεν εκατάλαβα τίποτες έμεινα εις το περιβόλι μου,
2 12 . . - Σ' / > ν

Εκεί ήλθαν την νύχτα εις τας 7 Σεπτεμβρίου, και με επη
" ν * 2 ν.

ρε ο Κλεόπας μοίραρχος με 40 χωροφύλακας και μ' επήγε

εις τον Ιτζκαλε, και μ' έπαράδοσε εις τον φρού ι
ς τον Ιτζκαλε, και μ έπαράδοσε εις τον φρούραρχον, κα

μ' έβαλαν 6 μήναις μυστική φυλακή,χωρίς να ιδώ άνθρωπον,

εκτός του δεσμοφύλακα δεν ήξευρα τί γίνεται διά έξη μή
2/ Α, 7' ν \ 2. ίθ "/ ό 2',

ναις, ούτε ποιος ζή, ούτε ποιός απέθανε, ούτε ποιον έχουν
" ν - Δ ν ι / δε » 2. «w & r

εις την φυλακήν διά τρείς ημέρας δεν ήξευρα πώς υπάρ

χω, μου εφαίνετο όνειρο, ερωτούσα τον εαυτόν μου αν ήμουν

εγώ ο ίδιος ή άλλος κανείς δεν έκαταλάβαινα διατί με έχουν

κλεισμένο. - Με καιρόν επέρασε από τον νούν μου, ότιι 17



= 258 =

ίσως η Κυβέρνησις βλέποντας την υπόληψιν όπου έχει ο

λαός προς εμένα, με φυλαγόνουν διά να μου κόψουν την
r

- 2 - 4 . • δε y - Α " - Α f Χ. - -

επιρροή, δεν επίστευσα ποτέ, ότι θα φθάσουν εις αυτόν
να π., 4-r, κ. J. - " 2' 4 x -

τον βαθμόν, διά να φκιάσουν ψευδομάρτυρας. "Επειτα από

έξη μήναις μάς εκοινοποίησαν την κατηγορίαν, ότι τάχα
ν " γ. "ν » - y

εκάμναμεν αναφοραίς πότε εναντίον όλης της Αντιβασι

- » - Α' - - *

λείας, πότε εναντίον των δύο μελών, και υπερ του Αρμαν,
" 2' ηθέ ν ν - Α' ry 2 ρ -

σπέργ' ότι ήθέλαμε να κάμωμε επανάστασιν,και ότι εβγά

ζαμε δι' αυτόν τον σκοπόν και ληστάς, όλα άρα τα θέ

Υ .. ' εν , 1. υτά, έβαλα υποψί υθι

ματα. Σαν μ εκοινοποίησαν αυτα, εοαλα υποψία ευυυς

" 3. λ- " ι -, " "-

ότι είναι χέρι της Κυβερνήσεως και θα μας χαλάσουν μάς
2" ν ν " » - * η " " ν

έβαλαν εις το δικαστήριον εκεί επαρρησιάσθηκαν μερικοί

άτιμοι μικροί άνθρωποι ψευδομάρτυρες, και έλεγαν πως εί,ατιμ μικρό ανυρωπ Ψ: μ. ρτ ε", - ως

δ " - ν- ι Λ. ήλθ » * » ν --

αν αναφοραίς και άλλα ψέμματα ήλθαν απ' όλα τα μέρη

τίμιοι άνθρωποι,νοικοκυραίοι,είπαν πως όλα αυτά είναι ψέμ

ματα, ότι αυτοί είναι κακής διαγωγής άνθρωποι πλήν που
ν ν ' " "»

ήκουαν αυτούς, ήθελαν τον σκοπόν τους, καταδίκην έξαφνα

μανθάνω ότι βιάζει ο Σχινάς μινίστρος της δικαιοσύνης το

- " Ν

δικαστήριον και υποχρεόνει τον πρόεδρον Πολυζωίδην και

Τερτσέτην να υπογραψουν με βαγιονέταις. Μας κατέβασαν,

μάς εδιάβασαν την απόφασιν είδα τόσας φοραίς τον θά

νατον, και δεν τον εφοβήθηκα, ούτε τότε καλλήτερα είναι

όπου σκοτόνομαι άδικα παρά δίκαια. Τον Κολιόπουλο ελυ
" Ν. Α 5... - Α 4 - - " Ν. -

πόμουνα διατί είχε φαμελιά μεγάλη εφάγαμε το βράδι

την αυγή εκάμαμε την διαθήκη μας και επροσμέναμε την

ώρα του θανάτου. Μετά δύο ώρας εμάθαμε ότι ο βασιλέας
- "ν " - - - -

μάς έκαμ: χάρη την ζωήν μας από το άδικο. Μάς επηγαν

εις το Παλαμίδι εις σιγουρότερον μέρος. Εσταθήκαμε και
- - ι - - »

εκεί 11 μήνες. Ο βασιλεύς όταν ανέβηκε εις τον θρόνο
- Λ. Α - ". - - Α

έκαμε διαταγή και μάς ελευθέρωσε από αυτήν την φυλα



= 259 =

κήν την τόσον άδικη. Εκατέβηκα από το Παλαμίδι η

υποδοχή οπου μου έκαμεν ο λαός, με έκαμε να λησμονήσω

όλαις τας δυστυχίας όπου επέρασα έβλεπα άλλους να

κλαίουν, άλλους να γελούν, και όλοι να φωνάζουν ζήτω! ζή

τω η δικαιοσύνη και ο Βασιλεύς ! Εκάθησα δύο τρείς ή

μέραις εις το σπίτι μου και έπειτα ήλθα εις την Αθήνα

επρόσφερα το σέβας μου και την ευχαρίστησίν μου εις τον

Βασιλέα και εις τον Αρμανσπεργ, και έπειτα εκάθησα ήσυ

χος έως τούτην την ώρα όπου διηγούμαι αυτά. (1).

(1) Το καλοκαίρι του έτους 1836.

Λ
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Προϊδεάζεται ο αναγνώστης, ότι ο μακαρίτης Θ. Κο

λοκοτρώνης δεν γράφει, αλλά διηγείται, και συχνά διηγού

μενος μικρά χειρονομία, ή άλλο νεύμά του συνεπλήρoνε το

νόημα. Προστίθενται ενταυτό και αι ακόλουθοι απολύτως

αναγκαία διορθώσεις, αφίνοντες τας λοιπάς, προερχομένας

ή εκ της ταχύτητος της γραφής, ή εκ του τύπου, εις την

ώριμον κρίσιν του αναγνώστου και της απλής γλώσσης την

είδησιν αυτού, π. χ. το τελικόν ν η απλή γλώσσα δεν το

μεταχειρίζεται εις πολλάς περιστάσεις, εις τας οποίας α

παντάται εις την παρούσαν διήγησιν, και επομένως αναμ

φιβόλως δεν είναι του διηγουμένου, και πρέπει να αφαιρούν

ται εις την ανάγνωσιν διά να διαφυλάττεται η αρμονία

τής γλώσσης.

Αι σειρα των στιγμών, αίτινες απαντώνται κάπποτε

δηλούσιν έλλειψιν του χειρογράφου, την οποίαν ήλπιζε να

αναπληρώση ο εκδότης ζώντος του μακαρίτου αλλά προέ

λαβεν ο θάνατος και ούτως έμεινεν. - Αφίνομεν εις τον

αναγνώστην να εννοήση την λεπτή ειρωνείαν του ιστορούν

τος εις πολλάς περιστάσεις.

Διορθώ σ ε ι ς.

Εσφαλμένα. Διόρθωσις

Σελ. ςίχ. Α ν ά γ ν ω σ ε.

41. 13 εις τας ημέρας εις τας ημέρας μου
ν 1.

102, 31 άρχισαν να προχω- άργησαν να προχωρήσουν

ρήσουν εις τον Αέρα εις τον αέρα.
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Σελ. ς:ίχ. -

109 18 Τριπολιτσάς "Αργους.

128 30 Να ιδή ποίος στέλ- Να ιδή ποίος νικάει και σέλ

νει τον διδάσκαλον νει τον διδάσκαλον.

129 3 Παρακούοντας ο Α- Παρακινόντας ο Αναγνώ

ναγνώσης ο Δελιγιάννης στης ο Δελιγιάννης,

174 25 Το διάτημαόμως μάς Το διάστημα όμως είναι

έστειλε μακρυνό μακρυνό

- 37 Μίαν Μισή

-=>ΦΘΟ-6=-

Σημειώσεις του εκδότου αναφερόμεναι εις

την διήγησιν.

Σελ. 6. Εις την περίστασιν ταύτην αναφέρεται το επό

μενον τραγούδι.

Εμαραθήκαν τα βουνά, μαράθηκαν και οι κάμποι,

Μαράθηκεν η Καστανιά, ο Πύργος της Καστάνιας,

"Που'χε τους κλέφταις τους πολλούς τους Κολοκοτρωναίους,

Που πήγαιναν στην Εκκλησιά τ' ασήμι φορτωμένοι,

Τ' ασήμι και το μάλαμα και τα σπαθιά ζωσμένα.

Κ' έβγαιναν κ' εκουβέντιαζαν της εκκλησιάς στην πόρτα.

Και ο Κωφαντης τους έλεγε και ο Κωταντής τους λέγει,

Τούτ' η χαρά που χομε μείς, θε να μας φέρει λύπη,

Απόψε είδα στον ύπνο μου, στον ύπνο που κοιμούμουν,

Κ' εκάηκε το πόσι μου, η φούντα του σπαθιού μου,

Το πόσι μου η γυναικά μου, κ'η φούντα τα παιδιά μου,

Τούτ' η χαρά που χομε μεις θε να μας φέρει λύπη.

Τ' ακούει ο Παναγιώταρος και τον τζακάν τα γέλοια,

Τί λες κουμπάρε Κωσταντή και συ Κολοκοτρώνη,

Ποτέ δεν επατήθηκε ο Πύργος της Καστάνιας.
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Μα είδε πρώτα, είδε στερνά, και είδε τώρα πατιέται,

Μον βγάλτε τα μπαϊράκια σας, και στήστετα στον Πύργο

Να βλέπη ο Καπετάνπασας με τους Γιανιτζαραίους,

Σελ. 33, Τραγούδι χορού.

Σάββατο πλιά στον πόλεμο

Μες το μοναστηράκι,

Βάστα μωρε Αλιφαρμάκι

Με το Κολοκοτρωνάκι.

Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή

Κολοκοτρώνη Θοδωρή.

Πόλεμο και πολεμάνε,

Και τους Τούρκους τους νικάνε.

Ο Θοδωράκης βάνει μια φωνή.

κ. τ. λ.

Σελ. 45. Μ' έπιασαν αιχμάλω τον.- Μη γνω

ρίζοντές τoν οι Αγγλοκόρσοι και νομίζοντές τον εχθρόν.

Σελ. 54. Τους ακολούθους αξιομνημονεύτους λόγους ή

κουσα από τον Κ. Α. Μ.

« Ταις 28 απριλίου έβγήκαμε εις τον Μωρέα. Δεν ήλ

θαμε διά να φύγωμε, αλλά να χαθούμε με τους άλλους,

είναι γνωστόν Είμεθα τάμματα της πατρίδος.» Το τάμ

μα της πατρίδος ένθυμίζει το devoveo me pro Repu

blica γενναίου στρατάρχου της "Ρώμης εις τους καλούς

της καιρούς, ώς ήσαν οι ελληνικοί τότε εις το 1821.

Σελ. 101. Αλέξιος Λουκόπουλος από την κωμόπολιν

Γαργαλιάνου, εμπορεύετο εις Ζάκυνθον όπου και ανετράφη.

ο αγαθός και ενάρετος ούτος πολίτης ζή ιδιωτεύων εις Γαρ

γαλιάνους.

Σελ. 118. Ν ι κ ό λα ο ν ανεψιόν μου. Εννοεί τον

άδελφόν του Νικηταρά.
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Σελ. 24. Τα ακόλουθα σημειώματα με εδόθησαν από τον

μακαρίτην Κολίνον Κολοκοτρώνην, τα οποία φαίνεται είχεν

ακούσει από τον πατέρα του. «Της Επιδαύρου η συνέλευσις

ήτο συνθεμένη από τους προύχοντας οι Αιγαιοπελαγίται

δεν ήσαν εκεί, μόνον οι πληρεξούσιοι των τριών νήσων.

Κρήτες δεν ήτον έκαμαν το σύνταγμα. Εις του Αστρους

την συνέλευσιν ήτον από όλα τα επαναστατημένα μέρη

της Ελλάδος. Ο Κολοκοτρώνης αντέτεινε να λάβουν οι

άρχοντες πολλήν δύναμιν επροσπαθούσαν να μηδενίσουν

την επιρροήν του Κολοκοτρώνη. Επρόβαλαν να κάμουν

ένα ψήφισμα διά την εκποίησιν της εθνικής γης ο αναγνώ

στης ο Δελιγιάννης έκαμε παρατήρησιν ότι τώρα θα δώσω

μεν ευκαιρίαν να υψωθή ο Κολοκοτρώνης με αυτό το ψήφι
22.ά., , - ν 4 ιι. Α' -5. . . και 2. -Αί

σμα εξήγησαν του Κολοκοτρώνη το μέρος, τί είναι η εκποί

ησις της εθνικής γης, και έπιασαν και έτουφέκιζαν την εκ

ποίησιν εις ένα χαρτί γραμμένο εκ π ο ίησις και έτσι εμ

ποδίσθη αυτό το ψήφισμα.Διά την εμπόδισιν και η κυβέρνησις

και το έθνος πρέπει να ευγνωμονή. Εις την συνέλευσιν της

Τροιζήνο, έρριξαν όλους τους τίτλους και εμπόδισαν το

ιερατείον να ανακατόνεται εις τα πολιτικά πράγματα, "Ο

Κολοκοτρώνης επρόβαλε να καταργηθούν οι τίτλοι είπε

«Σεβατή συνέλευσις, και γενναιότατον, και έξοχώτατον, και

ενδοξώτατον, και εκλαμπρότατον, και πανιερώτατον ακόμη

με είπαν, δεν άλλαξα είμαι ο ίδιος. »

Σελ. 144. Ο κ. Πέκιος (Pechio) Ιταλός περιηγητής

εις σύγγραμμά τΟ) επιγραφόμενον Επίσκεψις εις τους

"Ελληνας (Visita ai Greci) αναφέρει, ότι εις το μονα

αν εντάμωσε τον Θ. Κολο

-" τι " σ' κ. » " Ν.

στηρι του άγίου Ηλιού εις Υδρ
ν Α ιδ ν η ί. . 1 > wυ

κοτρωνην και ιοου τι λέγει περι αυτου. .

/

« Ευρισκόμενος εις
α * / 5/ Ν. 5 V

Υδραν εζήτησα την άδειαν από τον
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πρώτον των δημογερόντων Λάζαρον Κουντουριώτην να ιδώ

τον Κολοκοτρώνην. Επήγα και τον ηύρα καθήμενον μεταξύ

των άλλων πολιτικών συναιχμαλώτων του τα άσπρα του

μαλιά ριμμένα αμελώς εις την πλάτην του, έσμιγαν με την

πυκνήν του γενεάδα το άγριόν του πρόσωπον, η ζωηρότης

των οφθαλμών του και το πολεμικόν ήθός του, τον παρω

οίαζαν με ένα από τους βράχους τους διασκορπισμένους ειςμοιαςαν μ πο τους βραχους τους οι ασκορπισμένους εις

το Αιγαίον πέλαγος. - Τον εχαιρέτησα εκ μέρους της

Μπουμπουλίνας, και του ανήγγειλα, ότι εντός ολίγων ημε
S" ν " Α - -

ών θα ήναι ελεύθερος. Με ευχαρίστησε δια διερμηνέως καιβ

με εζήτησε νεωτέρας ειδήσεις. Του είπα, ότι οι Αιγύπτιοι

ί ', γμήν να κυριεύσουν τους Ναυαρίνους, καισαν εις τη στιγμ ριευσουν τους Ναυαρινους, και

επρόσθεσα ότι είναι φοβεροί, όχι μόνον διά την προσωπιν ν

ήν τους ανδρείαν, αλλά διά την τακτικήν τους και το

ιππικόν τους. Απεκρίθη ότι διά να νικηθούν οι Αιγύπτιοι

φθάνει να έχη τις ανθρώπους να ρίχνουν, και λέγοντας αυτά

εβάλθη εις θέσιν ανθρώπου όπου σημαδεύει. Γνωρίζω τοπο

θεσίας είπε,εις τας οποίας ούτε η τακτική τους, ούτε το ιππι

κόν τους παντελώς δεν θα τους ωφελούσαν. Ηξεύρεις τί έφερε

την νίκην των Αιγυπτίων, ή ενότης της πολεμικής δυνά

μεως (Γunité dans le commandement), ενώ οι Έλληνες

αφανίζονται από την μανίαν του να θέλουν να καπιτανεύουν

(*)

3 - .Σ - - " - ί θα - ε -2. ν

χωρίς την απαιτουμένην εμπειρίαν. Καθώς έσήκωσε το

χέρι του παρετήρησα μίαν σπαθιάν όπου είχε τον ηρώτησα

του απέκτησεν αυτό το έντιμον παράσημον. Με απεκρίθη

δεν είναι το μόνον.

Ενώ μου ώμίλει έτρεχε με τα δάκτυλα τα κλο

νιά ενός κομβολογιού και μακράν να δείχνη την Τουρ

κικήν εκείνην σοβαρότητα την οποίαν από τους Τούρ

κους επήραν οι Έλληνες, εκίνει τους οφθαλμούς του με



= 265 =

φλογερον και άγριον κίνημα εσηκόνετο, εκάθετο, επεριπά

τει με όλην την αδημονίαν κλέφτου, όστις φοβείται χω

σιά και προετοιμάζεται εις τον πόλεμον. Είναι βέβαιον ότι

ο στρατηγός Κολοκοτρώνης δεν είναι κοινός άνθρωπος. Ο

λίγας ημέρας μετά την συνέντευξίν μας απελύθη, υποδεχ

θείς από την κυβέρνησιν του Ναυπλίου με μεγάλας τιμάς.

"Ενας βουλευτής του απεύθυνε μίαν ομιλίαν, και αυτός απε

κρίθη απροετοίμασος, και εις αυτήν την απόκρισιν ευρίσκετο
« » » - 2. -

ή ακόλουθος αξιομνημόνευτος περικοπή. « Ερχόμενος εδώ
«

από την "Υδραν έπνιξα εις την θάλασσαν τα πάθη μου.

Πνίξετε και σεις τα δικά σας θάψετε εις αυτήν την άβυ

σον όλας τάς έριδας και τάς διχονοίας αυτός είναι ο θη

σαυρός οπού θά βρήτε.» Ωμίλει εις την μεγάλην πλατείαν

του Ναυπλίου όπου οι κάτοικοι έσκαφταν διά πολλάς ημέ

ρας με την ιδέαν να εύρουν θη σ α υ ρ ό ν θ α μ μ έ ν ο ν.

Σελ. 166. Η ακόλουθος σημείωσις με εδόθη από τον

μακαρίτην Κολίνον, ήτις ώς νομίζω, του υπαγορεύθη από
* Α' - > -

αξιότιμον στρατιωτικόν της επαρχίας του Πύργου.

Νοέμβριος 1825, Γαστούν η.

υΑφ' Ο

μόν και εμβήκεν εις τον Πύργον διεμοιράσθη και εσκόρπι

σεν εις τα χωρία των πεδίων και την εννάτην του ενεςώτος

το ιππικόν του εχθρού διέβη τον Αλφειόν ποτα

ν ν

μηνός εξημερώθησαν οι ιππείς εις τα χωρία Δερβιoτσελεπί,

Καρδαμά, Σαβάλια, Ροβιάται, Καραγιούζη, Σελιμ-Τσαού

ση, Ανδραβίδα και Βαρθολομοιό και εις όλα σχεδόν τα

χωρία των πεδιάδων της Γαστούνης, εις τα οποία και ευ

ρόντες "Ελληνας επολέμησαν προς αυτούς, αλλ' η νίκη ήταν

προς το μέρος των Ελλήνων. Κατά την αυτήν ημέραν εξη
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μερώθησαν εις του Σελήμ-Τσαούση έως 30 ιππείς, εκ των

οποίων εφονεύθησαν 8 παρά των ημετέρων, οίτινες έλαβον

και τους ίππους των φονευθέντων εχθρών. Κατά την αυτήν

ώραν πολεμούντες άλλοι εχθροί εις τα Σαβάλια εφονεύθησαν

έως 80 και 20 εκ των ημετέρων, μεταξύ των οποίων είναι

και ο Καπ. Αναγνώστης Παππαγοστόπουλος και ο αδελ

φος αυτού Μενιζέλος εις το Καραγιούζη 20 ιππείς επολέ

μησαν προς 2 Έλληνας και εφονεύθησαν 13 χωρίς να βλα

φθή κανείς εκ των Ελλήνων οι διασωθέντες εχθροί πολε

μούντες προς τους ημετέρους δεν ήμπόρεσαν να εκδύσωσι

τους φονευθέντας και ηναγκάσθησαν να τους αφήσωσιν εις

την διάκρισιν των νικητών. Γυνή τις εκ του αυτού χωρίου

δραμουσα έλαβε δύο χρυσοκαπνισμένας πιστόλας, εν τουφέ

κιον, εν σπαθίον και πολλά χρήματα από των φονευθέντων.

Εις το Βαρθολομιό υπήγαν έως 1,200 ιππείς, τους

οποίους αφού εδίωξαν έως εις την Γαστούνην οι Βαρθολο

μιώται, επέστρεψαν εις το χωρίον και λαβόντες τας φαμι

λίας των υπήγαν εις Χλουμούτσι, περί δε την εσπέραν 100

άνδρες εκλεκτοί επέτρεψαν και έπιασαν το χωρίον,και την δευ

τέραν ημέραν, 10 του μηνός,εξημερώθησαν έως 500 ιππείς και

έως 4,000πεζοί, και περικυκλώσαντες τους ημετέρους επο

λέμησαν προς αυτούς μίαν ώραν ακατάπαυστα, και εφονεύ

θησαν πολλοί χωρίς να δυνηθώσι να βλάψωσι τους ημετέ

ρους είς δε των εν τω χωρίω κλεισμένων Ελλήνων αναβας
"ν ν

αν " - - -

ίτπον πιασθέντα εκ των εχθρών έδραμεν ει, το Χλουμουτσι
1 δώ "Χ. ν ". - " . . . . . 2 ', * -

να δώση είδησιν εις τους εκεί να τρέξωσιν είς βοήθειαν των

κλεισμένων, και αμέσως 150 εκλεκτοί στρατιώται, έχοντες

αρχηγόν τον χιλίαρχον Βέρα και τον Κ. Γεωργάκην Βαρ

θολομιώτην, άνδρας τω όντι γενναιοτάτους, έδραμον εις βο.

ήθειαν των εις Βαρθολομιό δύο περίπου ώρας κλεισμένων
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αδελφών των αλλ' άμα ιδόντες αυτούς οι έχθροί εκίνησαν

προς αυτούς όλοι οι ιππείς, αλλ' επειδή ούτω δεν ήμπόρεσαν
ν ζ ! 2. -2 ν 4, 1 Α ί ν ί ff και 3

να τρέψωσιν εις φυγην τους γενναιους εκεινους Ελληνας,

αλλά μάλιστα οι "Ελληνες επροχώρουν και έφθασαν εις τα

αμπέλια του χωρίου περί το ήμισυ μίλλιον μακράν του
/ > "ν y / σ • - ) / "

χωρίου αυτού, απελπισθέντες οι ιππείς εζήτησαν την βοή

θειαν των πολιορκούντων το χωρίον 3000 εκ των 4 χιλιά

γ " >

δων των πεζών έπρεπε να δράμωσιν εις βοήθειάν των και

ούτως έκλεισαν τους 150 ήρωας εις τα αμπέλια, οίτινες
4 ι

- " ΟΥ

επολέμησαν γενναίως από της τετάρτης ώρας της ημέρας9 ν

ή " « » \ σy

έως της δεκάτης, και μόλον ότι οι εχθροί ώρμησαν πολλά

κις κατά την συνήθειάν των εναντίον των ημετέρων, επέ

στρεψαν κατησχυμένοι βαλλόμενοι και φονευόμενοι, αλλ' εν

τώ μεταξύ επισυμβάσα ραγδαία βροχή έπαυσε τον εκ των

τουφεκίων πόλεμον, και ούτως ευρόντες ευκαιρίαν οι εχθροί

ώρμησαν πολλότατοι προς ολιγωτάτους, και οι "Ελληνες

έπρεπε να ενδώσωσιν εις τον πολυάριθμον εχθρόν είς εκ

των 150 εσώθη, και αυτός πλακωθείς υπό των πτωμάτων

των φονευθέντων. Απέθανον οι ήρωες, αλλ' αφ' ου έπεμψαν

πρότερον υπέρ τους 1000 εχθρούς εις τον άδην, ώς μαρτυ

ρούσιν τα εις τον τόπον της ανίσου εκείνης πάλης ευρεθέν

τα πτώματα οι δε περί το Βαρθολομιό απομείναντες

εχθροί ώρμησαν εναντίον των εν αυτώ κλεισμένων 100

Ελλήνων, εκ των οποίων εφονεύθησαν 6 εκ δε των εχθρών

εφονεύθησαν τόσοι πολλοί, ώστε άπελπισθέντες οι εναπο

μείναντες έφυγον αισχρώς εις την Γαστούνην περί την εσπέ

ραν, αφήσαντες και τους νεκρούς ατάφους την 11 το πρωί

εξελθόντες εκ του Χλουμουτσίου οι ημέτεροι ελαφυραγώγησαν

τους φονευθέντας εχθρούς και έθαψαν τους ενδόξως αποθα

νόντας Ελληνας.
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Σελ. 167-168. στίχ. 30 και ακόλουθοι 1, 2, 3. Η

πλοκή της π ριόδου ταύτης είναι σκοτεινή, πλήν η έννοια

είναι, ότι εστάλη ο Φιλήμων δια να εξαπατήση τους Τούρ

κους, και ότι είχε γράμμα του Μπεϊζαντέ Γεωργάκη προς

τον αρχηγόν Αραβα κλπ.

Σελ. 232. Η ακόλουθος σημείωσις εγράφη κατά δευτέ

ραν υπαγόρευσιν του Θ. Κολοκοτρώνη και δεν κατεχωρήθη

εις το κείμενον διότι διεκόπτετο η σειρά της διηγήσεως.

Κλέφταις εις Γαςούνη, Πάτρα,Βοστίτσα και Καλάβρυτα

και πέρα μεριά της Καρύταινας και Φανάρι, και εμαζόνoντο

όλοι σ' όλας ταις επαρχίαις 120, και αυτουνοι έγδεναν εις

τους δρόμους, και ήταν του Κωσταντή Πετμεζά ένα παιδί,

και του Αναγνώστη Πετιμεζά,και άλλοι από τα Σουδενά,και

ο Κοντοβουνίσιος, και Περαμερίσιοι, του Καραλή τα παιδιά,

Γαστουναίοι, καμμία δεκαπενταριά, και Πάτρα οι Χαρ

πιλαίοι, και από Φανάρι δύο τρεις τέσσαρες, και ήταν βαλ

μένοι από εκείνους που γυρεύουν τα σκάνδαλα, διά να

ακούωνται κλέφταις πολλοί, διατί ήτανε ώρα να δώσουν

τους προσόδους και νομιστροτοπιάτικα των ζωντανών, και

επήγαν τριάντα νομάτοι εις το Κατάκολο όπου ήτον

ένας δεσμοτελώνης ο Φραγκούδης και του επηραν εθνικά,

φοίνικαις, ... και του έγδυσαν και την φαμελιάν του, και

επήραν ό,τι και αν είχε, και ήτανε κλεφταπόδοχος

ο πατέρας του Λυκούργου από τον Πύργο. Και α

κούοντας τας ακαταστασίας των Πελοποννησίων ο μα

καρίτης ο Κυβερνήτης μου έδωσε μία διαταγήν σφοδράν,

ή να τους σκοτώσω, ή να τους φυλακίσω, ή να τους προσ

κυνήσω διατί η φήμη ε διαδόθηκε ότι ήταν τριακόσιοι

και πεντακόσιοι, εγώ έστειλα διαταγή είς τους Καπιτα

- τ - » -

νέους όπου είχε εις δούλευσιν ο Κυβερνήτης, και τους ε
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σύναξα εις Τριπολιτζά, από την Μονοβασίαν τον καπετάν

Γεωργάκη Δρίβα, από την Τσακονιά, τον Πραστόν τον κα

πετάν Γεωργάκη και άλλον ένα καπετάνιο, και από το

Κρανίδι τον Νικόλα Λάμπρο, και Σταμάτη Μίτσα

από το Καστρί, τον Τζόκρη και τον Νέζο από το Αρ

γος, από το Ανάπλι ένα καπετάν Αναγνώστη που ήταν

εις την δούλευση, από την Κόρθο τον Γεωργάκη τον Χε

λιώτη και λοιπούς, και από Τριπολιτσά και από Καρύ

ταινα, και εμαζώχθησαν καμμία εκατοστή νομάτοι αξιω

ματικοί. Έδωκα διαταγήν του Κολιόπουλου, και ήταν και

ένα τάγμα, το τάγμα του Τσαβέλα εις Καλάβρυτα, και

ήταν επί κεφαλής ο Γιανούσης, και έδωκα διαταγήν του

Γενναίου και εσύναξε τους Καπιτανέους Καρυτινούς και

λοιπους και επέρασε Λαγκάδια και Ακοβας και εκυνήγησε

της πέρα μεριάς τους κλέφταις, και εδιέταξε και τον Θάνο

Κουμανιώτη από την Πάτρα, και έβγήκε και εκείνος από της

Πάτρας το σύνορον, και εγώ εκίνησα και είχα και καμ

μιά εικοσαριά καβαλαρέους ατάκτους κοντά μου από την

καβαλαρία. Παγενάμενος εις το Φανάρι έπιασα δύο και

τους εφυλάκησα εις την ιδίαν επαρχίαν. Και ετράβιξα εις

τον Πύργο διατί ήταν δύο, τρεις, τέσσαρες κλέφταις μέσα

από τον Πύργο, διατί ήτον γιατάκι ο πατέρας του Λυ.

κούργου, και επροσκάλεσαν τον Κοντοβουνίσιο και έγδυ

σαν τον Φραγκούδη. Ακούοντας ο πατέρας του Λυκούργου

ότι εκατέβηκα εις τον Πύργο ετράβιξε να πάη στ' Α

νάπλι, και έστειλα τέσσαρους καβαλαρέους, τον έπιασαν

εις την Τριπολιτσά και τον έφεραν οπίσω στον Πύργο,
3; / 2/ -. ν 2

Είχα μάθει ότι έσμιξε με τους κλέφται, πριν πάνε στο
> "

Κατάκολο οι κλέφταις. Και ακούοντας οι κλέφταις έμε

τον Κολιόπουλο και τον Γενναίο, εδιασκορπίσθησαν. Έτρά
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βιξα εις την Γαστούνη, έσφιξα τους ανθρώπους και έ

πιασαν έξη και τους εφυλάκωσα και εκείνους. Και έρχε,

ται ο λαός που τους είχαν κλεμμένα βόδια και άλογα

προσκλαιόμενοι εις εμέ, και τους κλέφταις τους ήξευρα και

έγεινα και κριτής, διατί η περίστασις έτσι το ήθελε, και

ελάβανε ο καθένας το δίκαιό του. Έτσι ετραβίξαμε διά

νυκτός εις την Πάτρα, και εις της Πάτρας το σύνορο

είχαν γδυμένους κάτι πραγματευτάδες Πυργιώτας και οι
ίχαν γου; ς κατι πραγματευταυες 11υργ

κλέφταις όπου έγδυσαν τους Πυργιώτας ήταν από τα

Ζουμπάτα από του Νενέκου το χωριό, λεγόμενοι Χαρ
- - -

-

*

μηλαίοι. Τότενες ήτανε διαταγή της Κυβερνήσεως σ' όγιο
" ΥΝ η . - - " Ν " -- , ν

συνορο γδυθη εις τη στρατα (δημοσία) στρατηλάτ ίς, να

ήναι αποκριζάμενα τα χωριά τα τριγυρινά εάν δεν πα

ραδώσουν τους κλέφταις. Και έσφιξα τα χωριά που έ

γδυσαν τους πυργιώταις πραγματευτάδες,ή τους κλέφταις,
λ " / Ν r 9 - ν τ "

ή δέκα χιλιάδες γρόσια που τους είχαν παρμένα με το

/ - - * - " "

δεφτέρι του πραγματευτή που είχαν αγοράσει στην Πά.

τρα. Και οι γδυμένοι ήλθαν κοντά μου στην Πάτρα. Και

εκείναις ταις ημέρας που διέτριβα εκεί, ένας Χαρμήλας

ήτον από τους κλέφταις και εσυριάνιζε ανεγνώριστος την

Πάτρα μέσα και εκεί που ήτον και οι γδυμένοι τον εγνώ
Χ/ - * ΚΝ " Α Α'

ρισαν και έτσι μου έδωκαν χαμπέρι και έστειλα τον Κα

ραχάλιο και τον έπιασε, και εμαρτύρησε και τους άλλους

'που ήταν από τον ίδιον τόπο. Και έτσι οι κλέφταις ακού

οντες τον Κολιόπουλο και τον Γενναίον από πάνω, έπεσαν

εις της Πάτρας το ούνορο και έστειλα στρατεύματα, άλλους

έπιασα, άλλους εκυνήγησα και έπεσαν κατά τα Καλά

βρυτα. Και ο Κολιόπουλος με το τάγμα του και με τους

Πετμεζαίους τους εκυνήγησαν και τους έδωσαν μπέσα και

* -- , -... " 3 ι - ν

επροσκύνησαν ήτον 15 τα Πετιμεζόπουλα, (ή να προσ



= 271 =

κυνήσουν, ή να τους πάρουν ό,τι και αν έχουν). Και έτσι
/

έστειλα ταχυδρόμον και εζήτησα γνώμην τι να κάμω, να
ί ί

τους στείλω ς Ανάπλι, ή να βάλουν κεφίλιδες να μην

ακολουθούν πλέον εις τέτοιον δρόμο». Έλαβα διαταγή ότι

αν ήναι σιγούροι κεφίλιδες οπου να μην μετακάμουν τρέλ

λα να τους συγχωρέση όλους, ειδεμή όσοι και δεν έχουν

κεφίλιδες καλούς να τους στείλω στ' Ανάπλι. Εγώ εκεί

νον που έπιασα την Πάτρα τον πήρα διά νυκτός και

εξημέρωσα στον τόπο τους με 300 νομάτους, γιατί οι

Ζουμπαταίοι το είχαν πάρει απάνω τους διά το προσκύ

νημα. Διά νυκτός τους έζωσα, τους έπιασα και επήρα το

πράγμα που ήτον αμοίραγον ο Καπετάνιος είχε πάει

να εύρη πραγματευτή να το πουλήση διατι δεν ήτον χω,

ριάτικο. Και τότενες οτού επήγα εις τα Ζουμπάτα απε

φάσισα να κρεμάσω ένανε, και μου έπεσαν οι καπιτανέοι

να μην το κάμω. Και επήρα αυτόν και έναν άλλον δεμένους,

μαζή μου. Και τότενες επρόςαξα εις ταις επαρχίας και οι

κεφίλιδες έδωσαν λόγον και υπόσχεσιν ότι θα ήναι φρόνιμοι,

Κεφίλιδες ήταν οι γειτώνοι τους. Και έτσι ετελείωσεν η

εκστρατεία εκείνη και έκαμα και 500 κρίσεις, που αν

ήθελε πέσουν εις αβουκάτους και κριτήρια ήθελα κοντανα

ρισθούν 300 χρόνους, και έδιόρθωσα ταϊς επαρχίας και

ησύχασαν. Και εκείνοι οι δύο Ζουμπατιώταις ο ένας μου
\

5 Ρ η "

έφυγε με τα σίδηρα και ο άλλος τον έστειλα εις τ' ΑνάΑ

Αν

πλι και έκαμε δύο χρόνου, την φυλακή, ήταν αδελφός του
Α' θ \ ο/ » r > Α' Μ Σ «ν Αν βέ

φευγάτου και όταν έγύρισα οπίσω και επήγα στην κυβέρ,

νησιν του ήρεσεν ο τρόπος του Κυβερνήτου που κατεπράύνα

τον λαόν και έτσι διέλυσε τους Καπιτανέους,

Σελ. 232. Και η παρούσα σημείωσις εγράφη κατά δευτέ
αν Χ

ραν υπαγόρευσιν του ιδίου Θ. Κολοκοτρώνη.
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Εις τον Πόρον είχε στείλει η Κυβέρνησις στρατιώτας,

ένα μέρος Ποριωτών ήθέλησαν να αντισταθούν εις τα στρα

τεύματα της Κυβερνήσεως, έγεινε πόλεμος, έχαλάσθηκαν οι

Ποριώταις και εσκοτώθη ο Χριστόδουλος Ποριώτης. Τότε

εκάη ή άρμάδα. Εις εκείνον τον καιρόν έλαβα την αδειαν

από τον Κυβερνήτη και έκαμα στρατιωτικήν συνένευσιν

και εμαζεύθηκαν όλοι οι αξιωματικοί της Πελοποννήσου και

εβάλαμε άλλους διακοσίους εις τους καταλόγους των αξι

ωματικών.



33ξ004???????Εβ$&338888ξ38ξ38ξέφηg

ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Η -

ΕΡ Τ Α ΤΟΥ

Κα τ ά π α ρ ά δ ο σι ν.

Μερικά ο εκδότης ήκουσεν από το στόμα του. Η

ονομασία γέρος του εγεννήθη, επειδή ήτο πολύ

ξερος, έξυπνος, είχε πονηρίαις όθεν και το τρα

γούδι του παλαιού χαλασμού των Κολοκοτρω

ναίων λέγει,

"Ο Θοδωράκης, πολύ πονηρεμένος,

Εγλύτωσε ο καύμένος.

Εις τα έθνη όπου η παιδεία δεν είναι εξαπλω

μένη και η επιστήμη δεν φωτίζει τους νέους,

οι γέροντες έχουν τα πρωτεία της γνώσεως

όποιος είδε προϊμώτερα τον ήλιο, έχει και πρά

ξιν περισσότερη της ζωής,

----ωφΦΟΦΟΦΕ>-------

Απέδιδεν εις τρία αίτια τάς νίκας του Ιβραήμπασα

ά, ότι η Τριπολιτσά εσώζετο και την είχε κέντρον β',

εις τους Τούρκους τους σκλάβους τους εντοπίους, και γ'.

εις την φυλάκισιν τών οπλαρχηγών,

Ο Μάρκο Μπότσαρης, έλεγεν, είχε πολύν νοημοσύνην

ο Φώτος Τζαβέλας ήτον το τέλειο.

4-"-- 18
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Απέδιδε την επιρροήν του εις την Πελοπόννησον εις τα

ακόλουθα. Οι άνδρειότεροι της Πελοποννήσου δεν εζού

σαν πλέον εις την αρχή της επαναστάσεως. Το όνομα

της οικογενείας του. Η είδησις όπου είχε των τόπων διά

την περασμένην του κλέφτικην ζωήν και τέλος εγνώριζε

και ώμιλούσε εις τους εντοπίους την γλώσσάν των. Αν

εζούσαν έλεγεν οι παλoιοί, ηθέλαμεν κυριεύσει με ευκο

λίαν την Πελοπόννησον τον πρώτον χρόνον.

Εδιηγείτο πολλά θαύματα της πλατομαντείας, και ε

πίστευε κάποτε εις τα ονείρατα. "Οταν ώνειρεύετο ότι

βλέπει συνοδίαν γάμου εξήγα το όνειρον ότι είναι Τούρ

κοι, και ει μεν επροχωρούσαν, εσήμαινε ότι δεν έμελλαν

να πολεμήσουν, ει δε και έστεκαν και εχόρευε μαζύ τους

παίζοντας τα ταβoύλια εσήμαινεν ότι είχε πόλεμον, και

έκαμνε τάς αναγκαίας προετοιμασίας.

Εδιηγείτο με πολλήν χάριν τον ακόλουθον μύθον. "Ε-

νας Σουλτάνος μίαν φοράν ηθέλησε να περιηγηθή το βα

σίλειόν του, να μάθη τα διάφορα ήθη των υπηκόων του,

και να τους διοική όπως πρέπει. Οι αυλικοί του εναν

τιόνοντο εις αυτήν του την απόφασιν παρασταίνοντές του

ότι είναι άμαθος εις ταις κακοπάθειας και τους κινδύνους

του ταξειδίου. Ο Σουλτάνος επέμενε. Τότε ένας γέρος

Τούρκος, με μεγάλη υπόληψιν, είπε του Σουλτάνου, εί

ναι τρόπος να περιηγηθής και να μάθης τα ήθη των υπη

κόων σου χωρίς να ταξειδεύσης κάμε να σου φτιάσουν

τσατήρια όπου όλα, από το χώμα έως τα ξύλα όπου έχουν

να το σκεπάζουν, να ήναι από τον τόπον οπού επιθυμείς

να μάθης κοιμάσαι έπειτα εις καθένα από αυτά μίαν νύ



= 275 =

κτα και εις τον ύπνον σου θα σου παρουσιασθή ο τό

πος απ' όπου είναι το τσατήρι με τους κατοίκους του

και με τα έργα όπου συνειθίζουν, και έτσι ήμπο

ρείς να μάθης ό,τι επιθυμείς, χωρίς να κακοπάθης τα

ξειδεύοντας. Ο Σουλτάνος εκαταπείσθη εις τους λόγους

του γέρου, και έκαμε και του έφτιασαν τσατήρια όπως

ο γέρος του είχε παραστήσει. Του έφτιασαν τσατήρια από

κερεστε της Ρούμελης, άλλο από της Ανατολής, άλλο

από της Αιγύπτου, και άλλο από του Μωρέως, και εις

καθένα από αυτά εκοιμήθη μίαν νύκτα. Κοιμώμενος εις

το τσατήρι της Ρούμελης είδε πολέμους, άτια να χλι

μιντρούνε. Εκοιμήθη εις το τσατήρι της Ανατολής και

εκοιμήθη γλυκά ώσαν να πίη αφιόνι. Εκοιμήθη εις ε

κείνο της Αιγύπτου και είδε το Νείλο να χύνη πλημμύρα

θησαυρού, αλλά πλούτη τυφλά. Εκοιμήθη και εις το τσα

τήρι του Μωρέως, και είδε τρεις χιλιάδες διαβόλους με

δαυλούς αναμένους στο χέρι να τρέχουν και να κάνουν

ταραχή ανυπόφερτη.

Μου έλεγεν ο Νικηταράς, ότι ο Γέρο Κολοκοτρώνης

ερωτήθη μία φορά ποιος ήξεύρει περισσότερα, ο διάβολος

ή ο άνθρωπος, και αυτός απεκρίθη ο άνθρωπος επειδή

αν καλολογαριάσης ζή (και το απέδειχνε) μόνον είκοσι

χρόνους και ήξεύρει τόσα, και ο διάβολος είναι απέθαν

τος (λέξις του Νικηταρά). Η απάντησις του Θ. Κο

λοκοτρώνη έχει την δύναμιν να φανερώνη το πλού

τος των κεφαλαίων τα οποία επισωρεύει η παράδοσις των
2 /

01ί(λ)V(λ)V,

Εις την Τριπολιτσά είχον γράψει σάτυραν εναντίον
- Φίς



= 276 =

του Κολοκοτρώνη και την ετοιχοκόλλησαν εις την εκκλη

σίαν ήτο Κυριακή και εσυνάχθη κόσμος και εδιάβαζεν. Ο

Γέρο Κολοκοτρώνης επήγαινεν εις την εκκλησίαν να λει

τουργηθή, και όταν είδε τον κόσμον συμμαζωμένον, έστει

λε τον Γραμματικόν του να ιδή τι τρέχει. Ο Γραμμα

τικός επέστρεψε και εμούδιαζε να του ειπή. Έμαθε τέ

λος πάντων τι είναι. Τότε επήγε, την εξεκόλλησε και την

επήρε στο χέρι και όταν απόλυσεν η εκκλησία, την έδωκε

του παπά και τον υποχρέωσε να την διαβάση μεγαλο

φώνως εις τον λαόν. Επειτα, είπε, κρίνετε αν με βρίζουν

δίκαια και τινές λέγουν, επρόσθεσε « ο κάλπικος παράς

μένει στο νοικοκύρη του ».

"Οταν ήκουσεν ότι ο Σκούρτης εκλέχθη στρατάρχης,

είπε, τώρα δεν λείπει παρά να διορίσουν και τον Γέρο

Νοταρά ναύαρχον αντί του Μιαούλη,

Το αν, έλεγεν, εσπάρθη πολλαίς φοραίς αλλά δεν εφύ

τρωσε.

Εις το Βασίλειον του Μαρόκου θα πήγαινα να πολε

μήσω, όχι αλλού, εις τόπον χριστιανικόν. Ως τον αετόν

που πάγει ψηλότερα από τα άλλα πουλιά εις τον ουρανόν,

αλλ' αγναντεύει πάντοτε την φωλιά του, εκύταζα και εγώ

την Πελοπόννησον.

Ανέγνωσα, έλεγε, τόν"βίον του Σκεντέρμπεη, εσυλλο

γούμουν τα έργα του, δεν εκλείσθη ποτέ εις τήν Κρόγια.

"Οσαις φοραίς και αν εγράφθη εις ξένη στρατιωτικήν
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υπηρεσίαν δεν εκρέμασε ποτε φούντα εις το σπαθί του, ε

ξηγών κατά γράμμα τους στίχους του πολεμηστηρίου ά

σματος του Ρήγα.

Κάλειο για την πατρίδα κανένας να χαθή,
χν Α Α' τι » ρ'

Η να κρεμάση φούντα για ξένον στο σπαθί.

Ο συνταγματάρχης Κ. Πορη δε Σαιν Βενσάν εις την έκ

θεσίν του της επιστημονικής εκστρατείας της Πελοποννή

σου λέγει, ότι ο Κυβερνήτης δείχνοντάς του μίαν φοράν

τον Γέρο Κολοκοτρώνη του είπε, ιδού ο Οδυσσεύς της νέας

Ελλάδος, και του ανέφερε και στίχους του Ομήρου προς

απόδειξιν. Και τη αληθεία κατά τρία πράγματα ομοιά

ζουν πολύ οι δύο ούτοι άνδρες, κατά το πνεύμα, τον πα

τριωτισμόν και την ακοίμητον πάλην με τάς μυστηριώ

.δεις δυνάμεις της τύχης, - και οι δύο έζησαν τόσον ώστε

εγήρασαν και έχαίροντο εις το δείλι τους ταις ώραις της

αυγής τους.

"Ο Θεός, έλεγε, έδωσε την υπογραφή του διά την ελευ

θερίαν της Ελλάδος δεν την πέρνει οπίσω.

Εις απεσταλμένον από φίλον του στρατιωτικόν επίσημον

ο οποίος του εμηνούσε να σκοτώση τον Α. Δ., να βγάλη

από την μέση τον Ζαίμη, ειτεμή το γένος δεν βλέπει σω

τηρίαν, έλεγε, ακούοντας την παραγγελίαν, ου! να χαθή,

θαρρεί πώς είναι μύγες, είναι άνθρωποι, έχουν και αυτοί το

φύσημα του Θεού.

Εις την πολιορκίαν της Τριπολιτζάς ένας αξιωματικός

του του λέγει φοβισμένος, του έδειχνε και το μέρος, ότι
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βλέπει στράτευμα αρραδιασμένο, τί στράτευμα είναι, ύπο

πτο, τάχα φιλέλληνες τακτικοί ή Τούρκοι; - Τηράει

καλά ο στρατηγός, έπειτα λέγει του αξιωματικού, Ορνειο,

είναι όρνεια αφού εφιλεύθηκαν τον Χατζή Κουλελέ ανα

παύονται αρραδιασμένα, ώςείναι συνήθειο τους, να τον χω

νεύσουν. - (Ο Χατζή Κουλελές Τούρκος πολεμικός σκο

τωμένος),

Πηγαινάμενος μίαν φοράν από τας Αθήνας εις το Α

νάπλι, όταν ερωτήθη τι νεώτερα είδεν εις τας Αθήνας, εί

πε » είδα πράγμα όπου δεν το είδα άλλη φορά τόσων

χρονών όπου είμαι, η γυναίκες ώς τα τώρα ήξευρα πώς

εφούσκoναν απ' ομπρός, εις τας Αθήνας είδα ότι φου

σκόνουν από πίσω ». Απέβλεπεν ο λόγος του το αδιάντρο

πον των τότε γυναικείων φορεμάτων,

Εις τον Μιστρά, αν δεν σφάλλω, του έκατάδωκαν δύο

γυναίκας ατίμου διαγωγής, αι οποίαι εξέκλιναν τους στρα

τιώτας του. Έκαμε και του ταις έφεραν και βλέποντας ένα

χωράφι με τσουκνίδας έκαμε και ταις εγύμνωσαν και ταις

εκύλισαν εις ταις τσουκνίδαις.

"Ενας ανεψιός του Αλή Φαρμάκη, όταν ήσαν κλεισμέ

νοι εις τον πύργον του θείου του, έλεγε προς τον Κολο

κοτρώνη, κρίμας οπού δεν είσαι Τούρκος μέγας αφέντης

θα γίνουσουν. -Αν γένω Τούρκος θα με σουνετεύσουν.-

Βέβαια. - Εμάς όταν μάς βαπτίζουν μάς κόβουν από

τα μαλιά της κεφαλής μας τρίχας και ταις βάζουν εις το

εικόνισμα του Χριστού. Αν γίνω Τούρκος, εις τον άλλον

κόσμον θα με τραβούν ο Χριστός από τα μαλιά και ο
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Μωάμεθ από την ... και δεν θέλω να βάλω εις πα

ρόμοια διαφορά δύο τέτοιους προφητάδαις.

"Οταν από το Ναύπλιον τον επήγαιναν εις την Ύδρα,

εις τον δρόμον τον απήντησε ένας και τον ύβριζε και έ

πτυε. Στρεφόμενος τότε προς τους στρατιώτας οι οποίοι

ήσαν τριγύρω του και εις τόν κόσμον είπε, «κρίνετε σεις

αν μου πρέπη τοιαύτη καταισχύνη ». Ο στρατιώται και

οι λοιποί εδίωξαν τον υβριστην κακήν κακώς. -

Όταν σαράντα χωροφύλακες με τον Μοίραρχον επη

γαν, νύκτα, να τον πάρουν από το περιβόλι του, εις το Α

νάπλι, επί Αντιβασιλείας, είπε: έφθανε να μου στείλουν

ένα σκυλί μαλιαρο από εκείνα όπου κάνουν θελήματα, με

ένα γράμμα να πάω εις τ' Ανάπλι και με ένα φανάρι εις

το στόμα του να μάς φέγγη και των δυονών μας.

"Οταν έπειτα από την καταδίκη του του εδόθη είδη :

σις ότι ο Βασιλεύς του χαρίζει την ζωήν και μόνον τον
2 Α' χ/ Α' ν -"

αφίνει είκοσι χρόνους φυλακήν είπε « θα γελάσω τον βα

σιλέα, δεν θα ζήσω τόσους ».

1

Ευρισκόμενος εις τας Αθήνας έβγαλε εις τα οπίσθια ένα

σπειρί. Διά νά μάθη πόσον ήτο μεγάλο έκραξεν έναν να

του το ιδή, και αυτός του απεκρίθη, είναι σαν ρεβύθι κρά

ζει άλλον έπειτα τον ρωτά, και του λέγει είναι σαν κα

ρύδι κράζει τρίτον, και του λέγει,είναι σαν αυγό. Περίεργον,

εστράφη τότε και είπε, από το κεφάλι μου ώς τον κ. . μου,

και δεν μπορώ να μάθω την αλήθεια,
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Αγαπούσε να φορή περικεφαλαίαν, ώς σημείον αρχαίου

ελληνισμού. Την εφόρει και εις τα αποβατήρια του Βα

σιλέως εις Ναύπλιον, και ήτον ο μόνος με την περικεφα

λαίαν του. Δεν μετεμορφώθη όμως από Θεόδωρος εις Σό

λωνα, η Επαμινώνδα είχε αρκετον νούν και πατριωτι

σμόν διά να μην στέρξη εις την μεταμόρφωσιν, είχε και

υπόληψιν εις το βάπτισμά του.

Εις την νήσον Ζάκυνθο όταν απέθανε η γυναίκά του,

εις το μνημόσυνόν της επήρε εις το κεφάλι του τον δίσκον

με τα κόλυβα από το σπήτι του έως εις την εκκλησίαν,

σημείον της αγάπης του.

Εσυνήθιζε και έπερνε τον Κουλίνον μικρόν την ηλικίαν

και ανέβαιναν από την Παναγίαν του Πικρίδη τον δρόμον

του κάστρου, εις Ζάκυνθον, του έδειχνε την Πελοπόννησον

και τα βουνά της και του έλεγε, εκεί έζησαν οι προπάτορές

μας, τώρα η γη εκείνη στενάζει εις τον ζυγόν κτλ.

Εις την αυτήν νήσον υβριζόμενος από συντοπίτι

σαίς του, ενώ συνέτρωγε με άλλους φίλους εις την εξοχήν

εθύμωσε και ταις εκτύπησε με το σπαθί. Δεν επαρηγορείτο

έπειτα διά τό αγενές έργον του.

Γέλωτα άσβεστον του επροξενούσεν η ενθύμησις της επι

στολής φίλου τινός όστις του έγραφε από την Ευρώπην,

«ή να ελευθερωθούμεν, ή να χαθήτε».

ιλοσοφία είναι παρατήρησις τον ήκουσα να λέγη.
"Η φιλοσοφ ρατηρ

---
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Διά να δείξη το φιλοπαλίκαρο των Τούρκων ανέφερε

μίαν φοράν, ότι αφ' ου εσκοτώθη ο ανδρείος Ζαχαριάς και

του είχαν το κεφάλι του εις την Τροπολιτσά, ένας Τούρκος

δια περίγελον το εστόλισε με ένα τριαντάφυλλον, και άλλοι

Τούρκοι, εκεί παρόντες, έδειραν κακώς τον χορατατζή.

Πλαγιάζοντας μίαν φοράν εις ένα οντά με τον Κύριον

Ν. Πονηρόπουλον τον οποίον φιλικώς πως έλεγε Πονηρόν,

εδασκάλευσε το μικρό του εγγόνι όταν θα έλεγε το Πάτερ

ημών, φθάνοντας εις το, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού,

μεταξύ του πονηρού και του Αμήν να ειπή Νικολάκη ούτω

και έγεινε, και εγέλασαν πολύ και οι δύο,

"Ενας έτυχε διερμηνεύς μεταξύ του Ρώσσου Ναυάρχου

"Ρικόρδου και του Γέρου Κολοκοτρώνη, και επειδή ήλθε

λόγος διά το κάψιμον της φεργάδας εις τον Πόρον, είπεν ο

Κολοκοτρώνης,το φταίξιμον το έχει ο γκενεράλ Κουτουζόφ,

και όχι άλλος. "Ο Ρικόρδος με απορίαν είπε, τι έχει να

κάμη εδώ ο Κουτουζόφ έχαμογελούσεν ο Γέρος που σαν

και έβλεπε να πειράζεται ο Ρικόρδος ο διερμηνεύς τότε

εξήγησεν εις τον Ρικόρδον, ότι παίζει με την λέξιν

Κουτού-ζω-φ μη θεωρώντας την πράξιν του Μιαούλη πρά

ξιν ανθρώπου γνωστικού καίοντος το σπήτί του.

Εις το πείσμα του Ρικόρδ ο Κουτούζοφ φταίει εις πολ

λά ακόμη σήμερον, μάρτυς μου ο Πάρκερ.

Εις την θανην του μακαρίτου Α. Ζαίμη, ακολουθώντας

το λείψανον ο Κολοκοτρώνης έκλεγεν απαρηγόρητα. Ο Κύ

ριος Τ. ζηλωτής να ακούση την καρδίαν του, του λέγει, δεν

ενθυμείσαι ταις διχόνοιαίς σας; απεκρίθη, εσταθήκαμε συ
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χνά εχθροί ανάμεσόν μας, αλλά δεν τον εμίσησα ποτέ δεί

χνοντάς του συγχρόνως άλλον έξοχον αγωνιστή της πα

τρίδος του είπεν, εσταθήκαμεν συχνά φίλοι, αλλά δεν τον

αγάπησα ποτέ.

Οθωμανός Πελοποννήσιος ήλθεν από την Αίγυπτον

εις τας Αθήνας κατά το 1836. Έφερε και ένα άτι,

δώρον του Κολοκοτρώνη από τους Συχνεντζιμπέιδες. Ο

Κολοκοτρώνης εφιλοξένησε τον Τούρκον συντοπίτη του,

εις το γεύμα ήκουσα να του λέγη, «Να εύρης αράδα και να

ειπής εις τον Ιμβραήμ Πασά, να έχη χάριν πώς εγώ και

άλλοι στρατιωτικοί της Πελοποννήσου ήμεθα φυλακισμένοι,

ειτεμή πιθαμή γης δεν εκέρδιζεν εις την Πελοπόννησον».

Με τόσην πεποίθησιν ώμιλούσεν, όπου ίσως και έλεγεν α

λήθειαν, και ανάθεμα ταις διχόνοιας. "Ηλθε και έπνεε τα

λοίσθια η Ελληνική ελευθερία όταν ο Ιμβραήμης αλώνιζε

την Πελοπόννησον και έπεφτε το Μεσολόγγι πολεμούμενον

από τους δύο στρατάρχας. "Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

και η εκστρατεία του Μαιζών έσωσαν την ελευθερίαν αλλά

πόσον εκατέβη η αξία της!

"Ομιλώντας διά τον Ναπολέοντα, έλεγε «ο Θεός του

πολέμου».

Εδιάβαζεν ο Κολοκοτρώνης, όντας εις Ζάκυνθον, το Ευ

αγγέλιον, εις την έκδοσιν την Αγγλικήν, την εμποδισμένην

από την Εκκλησίαν. Ετυχε παρών ο Δικαίος Φλέσσας,

τότε νέος και αναγνώστης. «Μην διαβάζεις, του λέγει, δεν

πρέπει, έχει αφορισμόν ο Πατριάρχης εσυ που διαβάζεις

είσαι καταραμένος, ώργισμένος από τον Θεόν, »του το δευ
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τερoείπε. Αναψε ο γέρος σου αρπάζει τον Δικαίον από

τα μαύρα περίσσια μαλλιά του, τον βάνει κάτου, και ετρό

μαξαν οι φίλοι να τον γλυτώσουν από τα χέρια του.

"Ο Κολοκοτρώνης μου φαίνεται,ενθυμήθη το Πατριαρχικό

αφοριστικό του έτους 1804, με το οποίο βέβαια δεν ήτον

εις αρμονίαν. Ο νέος αναγνώστης έσυρεν αθέλητα το δοξάρι

του σε χορδην μεστή από παλαιαις λύπαις της καρδίας του

ή δοξαριές του επόνεσαν διότι ενθυμήθη το αίμα των συντρό

φων, και το Παπαδίστικο Συνοδικό. Και ίσως ακόμη αυτά

του εβασάνιζαν τον νούν, όταν 30 έτη έπειτα εις το φαει

νότερο φώς της ελευθερίας, από τον άμβωνα του Δημοσθέ

νους, με δύναμιν ή οργήν Δημοσθενικήν εδημοσίευε την

τρομεραν απόφασιν. «Αυτός (ο Πατριάρχης) έκανε ό,τι

του έλεγε ο Σουλτάνος».

Την εορτήν των αγίων Ασωμάτων εξεφώνησε ο Κο

λοκοτρώνης τόν λόγον, όπου σώζεται η εκφραστική του φρά

σις. Η εξουσία των Αθηνών ύποπτη, επειδή δεν ήξευρε

τι θα ειπεί, ακούοντας ότι μέλλει να βάλη λόγον, απόλυσε

τους χωροφύλακας διά να τον εμποδίσουν να μιλήση. Ο

Κολοκοτρώνης είχε τελειώσει, και εκατέβαινε. Εις τον

πλάτανο του παζαριού είδε τους χωροφύλακας να τρέχουν,

«Μην πάτε τους φώναξε, τα είπα δεν μ' ευρίσκετε πλέον

εκεί». -"Η δημηγορία εκείνη με τόσον κάλλος φυσικό, εις

την θαυμαστήν πνύκα, από Έλληνα πολεμιστή στεφανο

φόρον τα άθλα της νίκης και της ελευθερίας, ήτον ώς μία

νεκρανάστασις του άμβωνος του Δημοσθένους, και τί φαει

νότερον φώς ελευθερίας, Εύγέ σου, ίσως θα μου έλεγεν ο

γέρος, φαεινότερον, πώς το λες, φαεινότερο φώς ελευθερίας,

διατί εγλυτώσαμε τα αρχεία, διατί εμουρμούρισα και εγώ

κάμποσα λακρεντιά με τους μαθητάδες του Γενναδίου,
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Πολλά λείπουν ακόμη, θα μάς έλεγε, και τότε και τώρα

διά νά ριζωθή και να λάμψη εις την Ελλάδα βασιλεία και

ελευθερία.

Με ποίαν καρδίαν οι εκλεκτοί άνδρες του αγώνος, οι μα

καρίτιδες, και οι αρχαίοι πρόγονοι ήκουσαν τάχα τον Πάρ

κερ εις τα νερά της Σαλαμίνος να πράττη όσα είδαμεν !

Κτύπα το ποδάρι σου, είσαι Βασιλέας, λέγουν ότι είπε

μία φορά εις τον Βασιλέα.- Με αυτόν τον λόγον έδιδε

πιστοποιητικό της δυνάμεως αυτής της θεσμοθεσίας (της

βασιλικής) εις την Ελλάδα. Κάνει όσο καλό θέλει, αν

θέλη.

Προγνώστης του θανάτου του και άνθρωπος αγάπης και

χριστιανική ψυχή εσυγχωριώτανε με όσους είχε πειραχθή,

ή εχθρευθή εις την ζωήν του όθεν και εταξίδευσεν επί

τηδες εις την Υδραν το έτος 1839 διά να ανταμώση τον

γέροντα, ώς αυτόν,Λάζαρον Κουντουριώτην τον οποίον υπο

λήπτετο πολύ διά τάς θυσίας του εις τον αγώνα. Ούτως

έπραξε και με άλλους, φίλους και εχθρούς. Εσυγχώρησε

και τον Σχινάν, ώς με είπεν εις την αίθουσα της Βουλής

κατά το 1849 ο ιδιος Σχινάς.

"Οταν ο υιός του Κωνσταντίνος ενυμφεύθη την εγγονήν

του πρώην ηγεμόνος της Βλαχίας Καραντζά είπε, «έσυμ

πεθέρευσεν η κάπα με την γούνα».

Εγίνετo λόγος εις το συμβούλιον του κράτους να κα

ταργηθή ή γκιλωτίνα όχι, δεν θέλω, είπε, γελώντας, αλλά
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να δοκιμάσετε και εσείς πρώτα την τρομάρα της εγέλα

σαν και οι άλλοι συναδελφοί του.

"Οντας κουρσάρος με τον καπετάν Αλεξανδρή,εις το μοί

ρασμα των λαφύρων έβαλε κατά μέρος κάτι όπου του ή

ρεσε. Ο καπετάν Αλεξανδρής το εννόησε και του είπε,

Μην χαλάς την τιμήν, το ίσιο της τέχνης, θέλοντας προνό

μια. Το εδιηγείτο ο ίδιος,

Εδιηγείτο ακόμη με πολλή ευχαρίστησιν ότι εδανείσθη

από φίλον του ποσότητα χρημάτων χάριν φιλίας και του

τα απέδωκε με το κεφάλαιον και ποσόν ανώτερον του με

γαλητέρου τόκου του έδωκε την αναλογίαν του κέρδους

του κεφαλαίου, -

Ομπρός είμαι γέροντας, oπίσω νεούτσικος, βρέφος σαν

το πουλί της Αθηνάς - σοβαρό, γέρικο ομπρός, oπίσω ορά

μικρή, ασκόπουλο. Τα έλεγεν εις Αθήνας όταν ήλθεν από

το Ναύπλιον και ελογάριαζε παίζοντας τους μήνάς του, ώς

να είχε γεννηθή όταν εξεφυλακίσθη από το Παλαμίδι.

"Οταν εις το Βουλευτικόν (δικαστήριον) του ανεγνώσθη

η απόφασις θανάτου (των τριών) είπε : «Μνήσθητί μου Κύ

ριε όταν έλθης εν τη βασιλεία σου». Το είπε με φωνήν ά

τρεμην, έκαμε τον σταυρόν του και επήρε μία πρέζα ταμ

πάκς.

Εις τον σκοτωμόν του Κυβερνήτου έπλασεν ή ενθυμήθη,
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αν σώζεται εις το θησαυροφυλάκιον της σοφίας του λαού,

τον μύθον του Σαμαρτζή. Η έννοιά του είναι αύτη. Τα

γαϊδούρια έκαμαν συνομωσίαν και εσκότωσαν τον επιτήδειον

Σαμαρτζή τους και έχοροπηδούσαν, "Ενας γέρος γάϊδαρος

τα εμάλωσε λέγοντάς τα, μη χαίρεσθε, θα είδετε τι μάς

άξιζε, όταν τα σαμάρια των άλλων θα μάς πληγόνουν την

ράχην.

Δεν ηυτύχησα να ακούσω ταιριασμένον ώς πρέπει εις την

περίστασιν τον μύθο του φιδιού, τον οποίον ώς λέγει ο

μακαρίτης εδιηγήθη εις τον αποκλεισμό της Τριπολιτσιάς.

"Η συλλογή των μύθων του Γέρου Κολοκοτρώνη θα ήτον

έργον χρήσιμον θα εφαίνετο η συγγένεια του πνεύματός του

με το πνεύμα του Αισώπου. Το όμοιον του τρόπου και του

πνεύματος ομολογεί και ομοιότητα κοινωνίας. Ο φιλολόγος

και ο πολιτικός της νέας Ελλάδος θα ωφελείτο πολύ από αυ.

τόν τον κοινωνικόν παραλληλισμόν της αυτής φυλής, μέσα

εις τόσον χάσμα αιώνων. Οι μύθοι του γέρου φωτίζουν

με πολλήν δύναμιν χρωμάτων συμβεβηκότα ιστορικά, εί

ναι διηγήματα κρεατωμένα από την ζωήν του καιρού του

θα εχρησίμευον ώς τύπος και πλούτος της εθνικής γλώσ

σης. Φθάνει μόνον όποιος επιχειρισθή την συλλογήν να

ακροάζεται ανθρώπους απλούς και όχι πεπαιδευμένους οι

πρώτοι και πιστότεροι είναι εις την έννοια του γέρου Κο

λοκοτρώνη διά το περισσότερο σέβας τους προς τον ίδιον,

και πιστότεροι εις την φράσιν του, μη γνωρίζοντες άλλην

γλώσσαν, και τέλος ειδημονέστεροι της ιδίας. Εγώ δεν

κατώρθωσα έως τώρα ν' απολαύσω το σκοπούμενο άλλος

ευτυχέστερός μου ας αφιερωθή εις το έργον και ας πάρη τον

έπαινον.
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Εις το 1821 Ιουλίου 20 συνέτρωγαν ο Δημήτριος

"Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους των δέν

δρων του Αστρους την αυτήν ημέραν όπου ο Υψηλάντης

είχε φθάσει. Γίδα ψητή στρωμμένη εις φύλλα, ασκι με

ρετσινόκρασο, μισό φλασκί διά ποτήρι και ψωμι όχι πρώ,

της ποιότητος, ήτον η ετοιμασία του γεύματος. "Οταν εκά

θισαν, κόβοντας ο Κολοκοτρώνης το ψητό με τα χέρια του

είπε εις τον Υψηλάντη « Αυτά είναι τα χρυσά πιρούνια

και τα χρυσά μαχαίρια της Ελλάδος, και αυτό το βιτσι

νόκρασο τα πολύτιμα κρασιά της. » Αρεσε εις τον φι

λόπατριν Υψηλάντην το γεύμα του Κολοκοτρώνη, επειδή

εννόησε το πνεύμα του. Ηθελε να τον προλάβη ο Κο

λοκοτρώνης με μάθημα, αυτόν αναθρεμμένον με όλην την

πολυτέλειαν της ευζωίας, και να του εικονίση τας δεινοπα

θείας του Ελληνικού πολέμου, αλλά συνάμα και ότι με τα

μέσα του τόπου, αν και ατελή, πρέπει να γενναιοψυχούν

εις τον αγώνα και να πολεμήσουν τον εχθρόν.

"Ο Καπετάν Γ. Χελιώτης Κορίνθιος με διηγήθη κατά

το 1847, ότι εδιατάχθη επί Κυβερνήτου από τον αρχηγόν

Κολοκοτρώνην να καταδιώξη μερικούς κλέπτας υπηγε

προς καταδίωξιν, συναπαντήθη με αυτούς και του επρόβα

λαν να προσκυνήσουν ζητώντες ασφαλείας τινάς. "Ο Χε

λιώτης αντάμωσε τον Κολοκοτρώνην και του το είπε. Αυ

τός του απήντησε «σύρε να τους κυνηγήσης, καθώς είναι

το χρέος σου, και η Κυβέρνησις δεν κάνει πάτα (α) με λη

(α) Αυτολεξεί όπως με τα είπεν ο Χελιώτης,
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στάς, ειτεμή δεν είναι Κυβέρνησις». Ο Χελιώτης υπή

γεν, άλλους έπιασεν, άλλους εσκότωσεν. "Ο λόγος του

γέρου Κολοκοτρώνη περιέχει αξιοσημείωτα τον ελεγχον

κατά του Χελιώτη, ότι έστερξεν εις τοιούτου είδους συνομι

λίας, την προσωποποίησιν τής Κυβερνήσως ή του Κράτους

ώς δύναμιν ηθικότητος, δικαιοσύνης και αυστηρότητος, και

ότι Εξουσία οπού συνθηκολογεί παρόμοια π ά τ α, δεν είναι

Κυβέρνησις.

"Ηκουσα ότι εις τον σκοτωμόν του Καραϊσκάκη μανθά

νοντάς τον εμυρολόγησε ώσαν γυναίκα,

"Ενας παπάς ασπρογένης εις το Σαραβάλι (1844), δεί

χνοντας με το δάκτυλό του, μάς έλεγε (είμεθα διάφοροι φί

λοι), εκεί έβανε ο γέρο Κολοκοτρώνης κάτι λόγους όπου

έκαναν τρομάρα. Και ο Κύριος Α. Λουκόπουλος μου εξή

γησε πολλάκις την μεγάλη εντύπωσιν όπου του έκαμε ο

Κολοκοτρώνης ορθός εις μίαν πέτραν, βάνοντας λόγον προς

εμψύχωσιν τότε εις την εισβολήν του Δράμαλη. Αν δεν

λανθάνωμα μου έχει ειπεί, ότι αφού ήκουσε την ομιλίαν

του Γέρου επρόσφερε τους 1200 μαχμουτιέδαις. - "Οταν

κατά πρώτην φοράν συναπαντήθη ο Α. Ζαίμης με τον Κο

λοκοτρώνη τόσον εγλυκάνθη και αιχμαλωτίσθη από την

ομιλίαν του, όπου εκήρυττε να τον κάμουν στρατάρχην α

νεξέταστον, κτλ.

Είπε μίαν φοράν εις τον Κυβερνήτην, μου 'χάλασες την

Ελλάδα. - Γιατί, του απεκρίθη εκείνος. - Γιατί έπρεπε

να το κάμης πέντε φράγκικο και 15 να το αφήσης Τούρ

κικο, μετά 20 χρόνους να το κάμης 10 φράγκικο και να
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το αφίσης 10 Τούρκικο, και πάλιν μετά 20 να το κάμης

15 φράγκικο και να το αφήσης 5 Τούρκικο, ώστε μετά

20 άλλους τόσους χρόνους να γένη όλο φράγκικο.

"Ο Αναγνώστης ας λάβη γνώσιν και των δύο ακολού

θων ανεκδότων.

Περιηγητής Αγγλος, ευρισκόμενος εις τον Πόρον, είπεν

είς τινα χωρικόν Ποριώτην: να ήξευρες τι άνθρωπος κοιμά

ται εδώ (εννοούσε τον Δημοσθένην) ο χωρικός ξυπνητός

του απεκρίθη δεν είναι εδώ, λείπει. - Που λείπει; -

Εις την Ευρώπη και μέρα με την ημέρα τον περιμένομεν.

"Αλλος περιηγητής είδε βοσκόν με το κοπάδι του, κα

θήμενον εις το πεζούλι ενός ξωκλησίου και τον ερώτησε,

τι πιστεύει; - Ο βοσκός κτυπώντας με την μαγκού

ρα του τον τοίχο της εκκλησίας είπεν, ό,τι πιστεύει ετούτη.

Και ο περιηγητής του είπε και τί πιστεύει ετούτη ; -

"Ο,τι πιστεύω εγώ.

Το πνεύμα του λόγου του Γέρου Κολοκοτρώνη και του

χωρικού του Ποριώτου συμφωνούν, αναγνωρίζουν την Δύσιν,

ώς εστίαν πολιτισμού, επιθυμητού και σωτηρίου δια την Ελ

λάδα ο Ποριώτης μάλιστα την επαινεί, ώς φαίνεται, και

σαρκωμένην τον "Εληνικόν πολιτισμόν. Σκεπτόμενος τινάς

βαθέα εις την έννοιαν του τρίτου, εννοεί τι εστί καθαρός

ανατολισμός,

Αυτά τα τρία ανέκδοτα εικονίζουν τα δύο συστήματα,

τα οποία ατελώς πως διαιρούν, ή βασιλεύουν την νέαν "Ελ

λάδα. Ποιος δικαστής μεταξύ των δύο συστημάτων, "Ενας

μέγας άνθρωπος της Ανατολής, ο Μέγας Πέτρος. Αφού η

"Ρωσσία έλαβεν ώς ανεκτίμητον θησαυρόν, ώς ουράνιον φυ

λακτόν την Χριστιανική θρησκείαν, από την Κωνσταντι

νούπολιν, ήλθε έπειτα και ο Μέγας Πέτρος ο οποίος έ

19
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στρεψε τους οφθαλμούς του εις τάς τέχνας και την σοφίαν

των Δυτικών εθνών, και έστησε τα μεγάλα και λαμπρά

θεμέλια της αυτοκρατορίας του. "Ο Μέγας Πέτρος ναυπη

γός εις τα ναυπηγεία της Ολλανδίας είναι η ώραιοτέρα

σελίς της ιστορίας του πατριωτισμού των ανθρώπων.



Ελπίζω ότι οι αναγνώστα του βιβλίου του Γέρου Κο

λοκοτρώνη δεν θέλουν δυσαρεστηθή και εις την ανάγνω

σιν των ακολούθων ανεκδότων, τα οποία κατά καιρούς ση

μειόνων εσύναξεν ο εκδότης.

Περί τα τέλη του 1835 ηκούσαμεν τον Κύριον. . . .

να είπη εις φιλική συναναστροφή τα ακόλουθα. « Τρία

πράγματα έβλαψαν τον Κυβερνήτην, ο σύντροφος της εξου.

σίας φθόνος, άδικος δυσαρέσκεια πολλών, και η ελευθερο

στομία και το αυστηρόν του ανθρώπου οι αδελφοί του πο

λύ τον έβλαψαν. Ο Κυβερνήτης επροσκάλεσε διαφόρους

γερουσιαστάς, μέσα Ιουλίου του 1831, διά να τους παρα

κινήση να φέρουν εις τέλος μερικά νομοσχέδια, τα οποία

τους είχε καθυποβάλει, μεταξύ των οποίων ήτον και το

περί διανομής γης εκρατούσεν εις το χέρι μίαν εφημε

ρίδα ξένην και μάς είπε, « ένα άρθρον περί Βολιβάρ μου

έδωκεν αιτίαν νά σάς κράξω. Οκνεύετε εις το νομοσχέ

διον περί διανομής γης, διότι δεν θέλετε την διανομήν,

όπως την έχω, διότι δεν αγαπάτε την ισότητα. Θέλετε

η διανομή να κατεβαίνη από τους μεγάλους εις τους μι

κρούς ενώ το σχέδιόν μου αποβλέπει τώρα τους μικρούς. Θα

18*
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έλθη και η δική σας αράδα ενεργείτε, ενεργείτε, όσον εί

μαι ζωντανός ήμπορεί να ελθήτε μίαν ημέρα και να με

'βρήτε κρύο κουφάρι. Θα έλθη άλλος και με τον οποίον δεν

θα έχετε την ευκολίαν να εξηγείσθε καθώς με εμένα. Εις

αυτόν θέλω να σάς παραδώσω ώς ελεύθερα και λογικά όντα,

τουτέστιν ιδιοκτήτας. Ωφεληθήτε από τον καιρόν ». -

Εξηγεί εις τον ίδιον Κύριον . . ο Κυβερνήτης το σχέδιόν

του, πώς έχει να υποτάξη την Σύραν « καμμία εκδίκησις

η εθνική συνέλευσις έχει να σκεπάση όλους και όλα πρό

κειται περί της τιμής του έθνους ».

Περί της ειλικρινούς και θετικής αποφάσεως του Κυβερ

νήτου εις το να διανεμηθή η εθνική γη εις το έθνος εννό

μως, οι Κύριοι Ρήγας Παλαμίδης και Νικόλαος Πονηρό

πουλος εις αξιομνημονεύτους συζητήσεις της εν Αθήναις

εθνικής συνελεύσεως επρόσφεραν τας πλέον βεβαίας απο

δείξεις.

Εις τα 1838 ευρισκόμενος εις Παρισίους με τον μακα

ρίτην Κ. . . . μού είπε « Η πολιτική αρχή εις την

Ελλάδα έκαμε το πάν, οι στρατιωτικοί ήτον τυφλά όρ

γανα όπου έμειναν μόνοι τους, απέτυχαν. Οι γραμματι

κοί εις ταςρατόπεδα ήτον μέσα ισχυρά διά τα θελήματα της

Διοικήσεως».-Ένα εσπέρας μετά το γεύμα, έλεγε, «πα

ρατηρώ ότι οι περισσότεροι από όσους έγιναν μέτοχοι εις

τάς σφαγάς εις τας αρχάς της επαναστάσεως, εχάθηκαν

κακώς, είδα τον Βενιαμίν αγωνιώντα εις το Ναύπλιον»

εξήγησεν ακολούθως πώς οι πρωτεύοντες διά να ενοχοποιή

σουν τον λαόν και νου εμπνεύσουν σταθερότητα εις τον

αγώνα, τον παρεκίνουν να φονεύη τους αιχμαλώτους Τούρ

κους. Ελεεινολογούσε πόσοι ήσαν εις το 1821, και πόσοι



= 293 =

είχαν μείνει τότε. Θλίβεται διά τους όσους απέθαναν και

δεν είδαν την πατρίδα ελευθερωμένην. Παρέσταινε την η

δονήν της ψυχής τουζόιε το εσπέρας εις συναναστροφάς επι

σήμων ανδρών προηγγέλλετο «ο πρέσβυς της Ελλάδος».-

Έλεγεν, ο Κολοκοτρώνης ήτον άνανδρος, ωφέλιμος εις το

προσκύνημα το εμπόδισε. - Οταν ο Κολοκοτρώνης αμνη.

στευθείς επέστρεψεν εις Ναύπλιον, και έγεινε τελετή και

οι αμνηστευθέντες έπρεπε να δώσουν όρκον, ο Κολοκοτρών

νης την ώρα του όρκου, στρέφω βλέμμα στερεόν εις τα

μέλη της Κυβερνήσεως, είπε «εμείς μόνοι θα ορκισθούμεν;»

τότε αυτός απεκρίθη, και εμείς. - Ένας στερεοελλαδίτης

έλεγεν, ότι ο Σαμουήλ ο Καλόγηρος του Σουλίου έλεγεν

ώς προφητείας πολλά, τα οποία εν μέρει και εκπληρούνται.

Ερωτηθείς ο μακαρίτης πώς το εξηγεί, απεκρίθη χαμο

γελών « ο Σαμουήλ ήτο βέβαια μαγνητισμένος ».

Περί τα τέλη του 1835 ήκουσα τον μακαρίτη Ζ. . .

να απαριθμή, ώς βοηθητικά της Ελληνικής επαναστάσεως,

την ήμερον κυβέρνησιν του Βελή Μπέη ήτις άφησεν ευ

τυχίαν (ο Βελή Πασάς έδωκε θάρρος εις τους "Ελληνας

φοβισμένους από την πρώτην επανάστασιν), τον χαλασμόν

του Αλή Πασά και την ενέργειαν του Παπαρηγοπούλου

ώς εταιριστού. Έως οπου ήλθεν ο Υψηλάντης, έλεγεν, ήτον

άκρα ομόνοια ήτον αδυνάτου νοός έβαλε διχόνοιαν μετα

ξύ αρχόντων και πολεμικών επροτιμούσε τους δευτέρους.

-Ο Κυβερνήτης, έλεγεν, εκέρδισε πολύ έπειτα από τον

θάνατόν του αν ηκούετο ζωντανός εις καμμίαν άκρα της

Ελλάδος ήθελε τρέξει όλη η Ελλάς να τον προσκυνήση.

Ο Στρατηγός Γ. . . μού είπεν ότι φοβούμενος μή

πως ο στρατηγός Κήτσος Τζαβέλας κακοπάθη από τα
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στρατεύματα της επταμελούς διοικήσεως τα οποία επήγαι

ναν εναντίον του εις Πάτρας, εβίασε πολύ και έπεισε τον

Γέρο Κολοκοτρώνην, όστις επέμενε να μη θέλη, να κάμη

προκηρύξεις με τας οποίας εφανέρονεν, ότι δεν αναγνω

ρίζει την επταμελή διοικητική επιτροπή».

"Ηκουσα από τον Νικηταράν τα εξής εις τον θάνατον

του Κεβερνήτου ένας Τσοπάνης αποκοιμήθη από την λύ

πην του, ο λύκος του έφαγε τα πρόβατα: καλά έκαμε τώρα

οπου εχάθη και ο σκύλος, ας τα φάγη αν δεν τάτρωγεν

αυτός, άλλος θα τάτρωγε.

"Ηκουσα από τον Κύριον Π. . . . . ποτε υπάλλη

λον της κυβερνήσεως εις το Νησί της Καλαμάτας ότι ο

Κυβερνήτης είπε εις τους Μανιάτας « εγώ είμαι θυρωρός,

φυλάττω την παρθένο (εννοούσε την Ελλάδα), έχω χρεία

της συνδρομής σας, δεν φθάνω μόνος ή παρθένος έχει πολ

λους εραστάς ».

Τα έλεγεν εις Μανιάτας, και Μανιάταις εσκότωσαν

τον νυμφίον εις την θύραν της Εκκλησίας ! - "Ο Κυβερ

νήτης ήτον λυτρωτής του λαού, της φυλής, αλλ' ο λαός, η

φυλή δεν εστάθη λυτρωτής του. Παράδειγμα ο Τσοπάνης

και οι Πετρομπείδες. Ο Τσοπάνης αμέριμνος, ώς φαί

νεται, αφίνει και ο λύκος του τρώει τον σκύλο, έπειτα αντί

να τροχίση το σπαθί του, να πάρη το τουφέκι του να κυ

νηγήση τους λύκους, νηστάζει, του έρχεται ύπνος, κοιμά

ται και πλακώνει όλο το κοπάδι των λύκων και του τρώει

και τα επίλοιπα πρόβατα,

Οι Πετρομπέϊδες πάνε ακόμη μακρύτερα σκοτώνουν

και τον φύλακα, τον θυρωρό, τον Μεσσία, η διά να μη πει
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ραχθή η ορθοδοξία κανενός, τον προφήτην τρίτης, τετάρτης

τάξεως. Μεσσίας όμως είναι ο μεσίτης της καλής ιδέας που

σμίγει γη και ουρανόν, που ανοίγει τα μάτια του κόσμου

εις την αλήθειαν. Τα άνοιγε ο Κυβερνήτης,

Εις τα 1828 εις την Αίγινα επήγεν ο Γεώργιος Μαυ

ρομηχάλης να επισκεφθή τον Κυβερνήτη. Εφόρεσε την λαμ

πρότερη ενδυμασία του, βουτημένη εις το μάλαμα εγελού

σαν τα φορέματά του, εγελούσε η καρδιά του, διατί ο νέος

είχε κλίσιν προς τον Κυβερνήτην τόν εδέχθη αυτός ώς πα

τέρας τον υιόν, αλλά του είπε: Δεν σ' επαινώ διά τά φορέμα

τά σου και πριν πατήσω τα χώματα τα Ελληνικά, και

αφού ήλθα και είδα το εβεβαιώθηκα, είναι καιροί που πρέ

πει να φορούμε όλοι ζώνη δερματένια, και να τρώμενα

κρίδας και μέλι άγριο -είδα πολλά εις την ζωήν μου, αλ

λά σαν το θέαμα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα, δεν

είδα τι παρόμοιο ποτέ, και άλλος να μην το ιδή προείδα

μεγάλα δυστυχήματα διά την πατρίδα, αν εσείς δεν θα

είσθε σύμφωνοι μαζύ μου και εγώ με εσάς. Ζήτω ο Κυ

βερνήτης ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν γυ

ναίκες αναμαλιάρας, άνδρες με λαβωματιαίς πολέμου,

ορφανα γδυτά, κατεβασμένα από ταίς σπηλιαϊς δεν ήτον

το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος ή γή ε

βρέχετο από δάκρυα, εβρέχετο ή μερτιά και η δάφνη του

στολισμένου δρόμου από τον γιαλόν εις την Εκκλησίαν,

ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού έ

σχιζε την καρδίαν μου μαυροφορεμέναις, γέροντες μουε

ζητούσαν να αναστήσω τους απεθαμένους τους, μανάδες

μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους, και μου έλεγαν

να τα ζήσω, και ότι δεν τους απέμειναν παρά εκείνα και

εγώ, και με δίκαιο μου εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ
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ήλθα και εσείς με προσκαλέσετε να οικοδομήσω, να θεμε

λιώσω κυβέρνησιν, και κυβέρνησις καθώς πρέπει, ζή, ευτυ

χεί τους ζωντανούς, αναστένει τους απεθαμένους διατί

διορθόνει την ζημία του θανάτου και της αδικίας δεν ζή

ο άνθρωπος, ζή το έργον του, καρποφορεί, αν ο διοικητής

είναι δίκαιος, αν το κράτος έχει συνείδησιν, ευσπλαγχνίαν,

μέτρα σοφίας. Δύναμαι να κάμω εγώ όλα αυτά, και να

δικαιολογήσω την παντοχή του κόσμου, δύναμαι να πράξω

μηδέν, χωρίς την σταθεράν ομοφροσύνην των πρώτων του

τόπου, δεν είναι κίνδυνος, ότι τα αγαθοεργήματά τους εις

τον αγώνα έχυσαν πλησμονήν ορέξεων, απαιτήσεων εις τα

στήθη τους;- πλησμονή αφιλίωτη με το γενικό καλό, με το

κύρος της εξουσίας και με την ευτυχίαν του λαού αν ευ

ρεθώμεν εις αντιλογίαν, αντίμαχοι εις το φρόνημα, ποιος

θα μονομερήσει, εγώ ή εκείνοι, - Υίε του Μαυρομηχάλη,

διά να με τιμήσης ήλθες ευμορφοστολισμένος το εννοώ και

σε αγαπώ, όθεν και σου ανοίγω την καρδίαν μου. Ηλθεν εις

την πατρίδα σας ένας ομογενής περισσότερος, δεν ήρερα ξέ

νους οπλοφόρους, συνοδίαν μου έχω μόνον την πειθώ, το φί

λεργον, και τίμια γηρατεία, όχι εσύ που είσαι νέος, αλλά

οι πλέον, πλέον γέροντες δεν έχετε γνώσιν λευκαμένη από

παλαιότητα καιρού. Ως ψάρι εις το δύκτι σπαράζει εις

πολλούς κινδύνους ακόμη η "Ελληνική ελευθερία. Μου ε

δόσατε τους χαλινούς του κράτους τίνος κράτους, με

τρούμε εις τα δάκτυλα την επικράτειάν μας, τ' Ανάπλι

την Αίγινα, Πόρον, "Υδρα», Κόρινθον, Μέγαρα, Σαλαμίνα,

"Ο Ιβραίμης κρατεί τα κάστρα και το μεσόγειον της Πελο

ποννήσου, ο Κιουτάγιας την "Ρούμελη, πολλά νησιά βασα

νίζονται από αυτεξούσιον στρατιώτη και από πειρατείαν,

τα δύο μεγάλα καράβιά σας, είναι άραμμένα ξαρμάτωτα
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εις τον Πόρο, η Αθήνα έφαγε πέρυσι τους ανδρειοτέρους

των Ελλήνων. Πού το θησαυροφυλάκιον του έθνους ; Α

κούω, επουλήσατε και την δεκατια του φετινού έτους πριν

ακόμη σπαρθή το γέννημα ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι

οι κάτοικοι, σκόρπιοι εις τα βουνά και εις τα σπήλαια το

δημόσιον είναι πλακωμένον από δύο εκατομμύρια λίρας

στερλίνας χρέος, άλλα τόσα ζητείτε οι στρατιωτικοί, η

γή είναι υποθηκευμένη εις τους Αγγλους δανειστάς ανά

γκη να την ελευθερώσωμεν με την ιδίαν απόφασιν, ώς

θα την ελευθερώσωμεν και από τα άρματα του Κιουτάγια

και του Αιγυπτίου. - Δεν λυπούμαι, δεν απελπίζομαι,

προτιμώ αυτό το σκήπτρο του πόνου και των δακρύων παρά

άλλο ο θεός μού τό 'δωσε, το πέρνω, θέλει να με δοκιμάση,

είμαι από την φυλήν σας, εις ένα μνημα μαζύ με σάς θα

θαφτώ ό,τι έχω, ζωήν, περιουσίαν, φιλίαις εις την Ευρώ

πην, κεφάλαια γνώσεων αποκτημένα από τόσα θεάματα

και ακροάματα συμβάντων του κόσμου της ημέρας μου, τα

αφιερόνω εις την κοινή πατρίδα, ας υψώσωμεν το με.

γαλειόν της, ώστε όποιος θελήσει, δυσκόλως να το ταπει

νώση, στερεωμένο εις ρίζαις αρετής είναι ακαταμάχητον.

Εκάμετε έργα πολεμικά αθάνατα Βασιλείς και Έθνη

σάς επαίνεσαν, αλλά πίστευσέ μου, διά πολυετίαν ακόμη η

ζώνη του προδρόμου πρέπει να ήναι στολισμός μας, όχι

χρυσούφαντη χλαμύδα. Ως οι παλαιοί ήρωες ή Βασιλείς

της Ελλάδος πρέπει να φυτεύωμεν δένδρα, να ανοίγωμεν

δρόμους, να παλεύωμεν με τα θηρία του δάσους, να δέ

σωμεν την κοινωνία μας με νόμους συμφώνους με το έ

θνος μας, ούτε οπίσω ούτε εμπρός του καιρού μας μη μου

ζητείτε ζωγραφίαις πολύτιμαις εις οικοδόμημα ακόμη α

τελείωτον, Μέτρον μας και άστρο: εις δεινά "Ελληνικά θε
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ραπεία "Ελληνική. Με το στόμα μας, όχι ώς οι χειρούρ

γοι της Ευρώπης κόφτοντας, αλλά με το στόμα μας να

βυζαίνομεν το έμπυο της πατρίδος, διά να την γιάνωμεν.

Αν δεν μάς αποστραφή ο Μεγαλοδύναμος και αξιω

θούμε την ευλογία του, τα ακροθαλάσσιά μας θα στολι

σθούν από εύμορφαις πολιτείας, η σημαία η Ελληνική

θα δοξάζεται εις τα πελάγη, ήμερα δένδρα θα ανθίζουν

εις τα άγρια βουνά, και η ερημιαίς θα πληθύνουν από κα

τοίκους-και όχι εις ταις όψιμαις ημέραις των απογόνων

όσα σου προλέγω, αλλά εσύ θα τα ιδής που 'σαι νέος,

θα ζήσης και θα γεράσης. "Ενα μόνον φοβούμαι πολύ και

με δέρνει υποψία, τρέμω την απειρία σας. Αν η νέα κυ

βέρνησις τύχη να συγκρουσθή με συμφέροντα ξένων δυνά

μεων - επειδή κάθε τόπος έχει χωριστά το μυστήριον της

ζωής του, τον νόμον της ευτυχίας του, - αν πλανεθή ο ελ

ληνισμός σας και σηκωθή σκοτάδι μεταξύ μας ώστε εσείς

να μη διαβάζετε εις την καρδίαν μου, θολοθούν και με

οι οφθαλμοί, ποιος ήξεύρει ; . . . που θα πάμε, τι θα γε

νούμε, ετινάξετε το καβούκι των αλλοφύλων, αλλ' η

πλεκτάναις της διπλωματίας έχουν κλωσταίς πλανήτριας

φαρμακεραις, κλωσταίς θανάτου,άφαντας, και εσείς δεν ταίς

εννοείτε. Κατεβαίνω πολεμιστής εις το στάδιον, θα πολε

μήσω ώς Κυβέρνησις, δεν λαθεύομα, τον έρωτα των προνο

μίων που είναι φυτευμένος εις ψυχαίς πολλών, τα ονειρο

πολήματα των λογιωτάτων, ξένων πρακτικής ζωής, το

ιλύποπτο, κυριαρχικό και ανήμερον αλλοεθνών αν

δρών. Η νίκη θα ήναι δική μας αν βασιλεύη την καρδίαν

μας, Θεός ζηλότυπος, μόνον το αίσθημα το Ελληνικό, ο

φιλήκοος των ξένων είναι προδότης,

Είθε οι νέοι της Ελλάδος να ήναι βοηθοί

μου και πρώτος εσύ μη φορής πολυτελή φορέ
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ματα ατέριαστα με την ένδειαν των πολλών και κεφάλαιο

θαμένο, αχρησίμευτο ή αφορμή, η απόκτησίς του, κακών

ορέξεων και πράξεων μη θέλεις άλλο στολίδι και καύχη

μα ειμή ότι είσαι από οικογένεια δοξασμένη, που τόσο έχυ

σε αίμα ανδρειωμένο διά την αναγέννησιν και την ελευ

θερίαν της πατρίδος ». -

Ο φιλαλήθης διηγητής της συνομιλίας του Κυβερνήτου

με τον Μαυρομηχάλη μου επρόσθεσε ακόμη, ότι σμίγον

τας ο νέος την ημέραν εκείνην φίλον του τού είπε « σή

μερον ο Κυβερνήτης με έκαμε να εντραπώ ». Θεία εντρο

πή, θυρωρε πολλών αρετών! διατί να μη προφυλάξης τον

Γεώργιο Μαυρομηχάλη ταις 27 Σεπτεμβρίου, και αντί

να σκύψη να φονεύση τον άνδρα, να ήθελε σκύψη να του

φιλήση το χέρι ! άξιζαν τα χέρια του πατρός του ! Πλοκή

σκοτεινή των ανθρωπίνων πραγμάτων ! η συνείδησις των

Ελλήνων ας ομολογήση, ποιος ήτον μάλλον εραστής

της αληθινής ευτυχίας του Γεωργίου Μαυρομηχάλη, ο

φονευμένος, ή οι σύμβουλοι του φόνου ; Ποιοι οι σύμ

βουλοι; Κριτής Θεός τους γνωρίζει. - Δεν εσέβετο, δεν

υπολήπτετο ο αρχηγός του κράτους την οικογένειαν των

Μαυρομηχαλέων ; αλλά την αντιμάχετο μόνον εις θελή

ματα μη σύμφωνα με τους νόμους και με τα δίκαια της

κοινότητος. -

Βλασφημία εναντίον του πνεύματος ήτον η δολοφονία

του Κυβερνήτου, από την οποίαν βλάσφημον αμαρτίαν δεν

είναι άλλη χειρότερη και αενάως τιμωρούμενη. Δεν είναι

το πνεύμα που εγέννησε σώζει και φιλιόνει τα πάντα,

πηγή υγείας και κάλλους, σύνθρονος Θεού. Καταστρέφε

ται η κτίσις, μιαίνεται η κοινωνία αν λείψη η αγιωσύνη

του πνεύματος. Παραστάτης της χάριτος του νοός εις
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την Ελλάδα επαινέθη από ειδήμονας ο τριετής Κυβερνή

της! "Ηλθε εις τά 1828, εφονεύθη εις τα 1831. - Σύν

τομον, αιφνίδιον έργον ο σκοτωμός αόπλου ανδρός ψιλή ή

κλωστή, το μαχαίρι κοφτερό, αλλά δυσκολοκατόρθωτο,

να λούσης την ανομίαν, να αφανίσης την δυσφημίαν, να απο

φύγης τα βασανιστήρια της τιμωρίας. Και ο άψυχος κό,

σμος μάχεται συχνά, εκδικητής του αθώου αίματος σε κα

ταποντίζουν ή βροχαίς και τα χαλάζια του ουρανού, -

σε τιμωρεί το σπαθί του εχθρού. -

Το συνέδριον των Ελλήνων ώς μνημείον κα

θαρισμού, ώς δείγμα σεβασμού, ευγνωμοσύνης, εψή,

φισεν ανδριάντα εις τον Κυβερνήτην και δεν του έ

γεινε ακόμη μή κάμετε, μη του στήσειε τον αν

δριάντα ώραις ώραις θα βλέπωμε να ανοίγουν ή πληγοίς

του, να τρέχουν αίμα, ύδρωτα και αίμα θα ρέη το μαρ

μαρένιο άγαλμα και ήξεύρετε πότε, όταν ημείς με τόσην

ελεεινότητα εσωτερική, και εξωτερική ανυποληψίαν, παλι

καρευώμεθα να πάρωμε κάστρα, χώρας και βασίλεια, και

αν συνείδησις και αλήθεια μάς ξετυφλόνει τα μάτια, τότε

αλλάζομε φύλλο και υπερήφανοι τα ζητούμε διακονιά από

ξένους δυνατούς. Αυτά εις την ψυχή του έμφρονος άν

δρός είναι μαρτύριον βαρύτερο από το μολύβι των Μαυ

ρομηχαλέων. - Τινές λέγουν, και δεν εκστράτευσε ο Α

λέξανδρος της Μακεδονίας με μόνο 35 χιλιάδες στρά

τευμα και με μισό εκατομμύριο φράγκα και εθριάμβευσε

την απέραντον βασιλείαν των Περσών, ναι, αλλ' ο Αλέ

ξανδρος είχε εκείνο το οποίον ημείς δεν έχομεν, πνεύμα,

δεν εννοώ πνεύμα διαστροφής, φθόνου,φόνου,διχονοιών,πνεύ

μα ρηχό ατεχνίας, διατί από τέτοια πνεύματα είμεθα πνευ

ματοδέστατοι αλλά πνεύμα συνέσεως, μεγαλοψυχίας. Ο
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Αλέξανδρος είχε εις τα φυλλοκάρδιά του την λατρείαν των

παλαιών ημερών και πόθον δόξης όθεν εις ταίς παιδιά

δας της Τρωάδος έστησε γυμνικούς αγώνας και έσυρε χο

ρόν με τους οπλαρχηγούς του γύρω εις τους τάφους των

ηρώων, και εμακάριζε τον Αχιλλέα, διατί έλαβε "Ομηρον ε

παινέτην, και ώς ένας των ημιθέων εκείνων επολεμούσε

εις ταις μάχαις είχε την σοφίαν του Αριστοτέλους, την

ποίησιν του Πινδάρου εις τα έργα του. - Το ιερό θεμέ

λιον της μεγάλης ιδέας έσταινε με αλήθειας ο ατυχής

των Ελλήνων, ο οποίος εις τά ήμισυ της τριετίας του

εκινούσε εις την επικράτειαν στράτευμα εντόπιον δεκατρείς

χιλιάδες, και πέντε χιλιάδες τακτικό, και πενήντα οκτώ κα

ράβια του πολέμου, και εδημιούργησε εις το στενό της ώρας

το στρατιωτικό σχολείον εις το Ναύπλιον, και το εκκλη

σιαστικόν εις τον Πόρον, και ναυπηγείον και αγροκήπειον,

και το Γυμνάσιον εις την Αίγινα, και αλληλοδιδακτικά διά

τον λαόν παντού, φτερά οσίων ελπίδων, και εις τα χέρια

του οποίου το δάνειο θα άνθιζε, ώς άνοιξη καλής χρονιάς.

"Ο θεμελιωτής των Ευελπίδων δεν προώριζε το σπαθί των

φιλοπολέμων και ευπατρίδων νέων, ακονισμένο από την ε

πιστήμη να κοιμάται εις την θήκη του, αλλά κράτος εσω

τερικώς ευτυχησμένο, τότε και ως εκ θείας μοίρας δοξά

ζεται εξωτερικώς, κρατεί ψηλά την εθνική σημαίαν, και την

φέρει νικήτρια εις τον Κόσμον.

Σοφή η τέχνη και η πρόνοια του ανδρός ώς όλων

των αξίων ανδρών, η 27 Σεπτεμβρίου έτσάκισε τον φιλό

πατρι τεχνίτην, τον άμισθον εργάτην, και μετά θάνατον

εδοκιμάσθη και εμαρτυρήθη εντελέστερα το προορατικό του.

Νυμφίος της Ελλάδος είναι το πνεύμα όταν αυ

τός ο νυμφίος συζευχθή με τον Πλάτωνα και Α
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ριστοτέλη, τα σκήπτρα της φιλοσοφίας βασιλεύουν τον

κόσμον, κρατούμενα από χέρια Ελληνικά όταν με τον Α

λέξανδρον, φθάνομεν τροπαιοφόροι έως εις τον Γάγγη πο

ταμόν-όταν πάλαι η "Ελληνική φυλή κάμη διαζύγιον από

τον εύμορφον νυμφίον της και σκοταδιάζη ο ήλιος του ορ

θου λόγου, τότε η αιχμαλωσία της Ελλάδος εις τους Ρω

μαίους, και εις μελίσσι βαρβάρων της Δύσεως, και εις τους

Οθωμανούς, και, διά να μη μακρολογώ το πικρόν ημερο

λόγιον του διαζυγίου, εις ταίς ημέραις μας καίμε τα καρά

βιά μας εις τον Πόρο με δαυλό Ελληνικό, σκοτόνομε τον

Κυβερνήτη, σέρνομεν ώς εγκληματίαν εσχάτης προδοσίας

τον Κολοκοτρώνη εις την γκιλωτίνα, και αράζομε τον

Πάρκερ εις τα Αμπελάκια.

Λυτρωτής του κόσμου είναι το πνεύμα, αλλά διά να σε

λυτρώση πρέπει να το δοξολογης και να το ασπάζεσαι ώς

ταίς εικόνας των Αγίων εις ταις Εκκλησίαις.

Τον μακαρίτην Ιωάννη Καποδίστριαν δεν αντεπληρώ

σαμεν με πνεύμα ώστε να σωθούμε και να συνδοξασθού

μεν εμείς και κείνος,



Σ Η Μ Ε Ι ΩΣΙΣ.

Σελις 301. Το προορατικόν του. - Τάς 2 Δεκεμ

βρίου 1830 έγραφε προς τον Μαιζόν υπουργόν των εξωτε

ρικών. » Licencier 2, ou, 3000 soldats sans leur faire

un sort . . . . ce serait compromettre la sureίο

interieure du nouvel etat. κτλ. Δεν το βλέπομεν;

δεν είπε και άλλα πολλά ώς προφήτης ; Τα στρατοδικεία

δεν άρεσαν εις την ημερότητα της ψυχής του, ούτε εις

τον πατριωτισμόν του, ούτε η πολιτική του επιστήμη τα

θεωρούσε σωτήρια. Μη πύρ και σίδερο, αλλά με το στό

μα σου βύζανε την πληγήν, θεάρεστο και τεχνικότερο αν

προλάβης το μόλυσμα, όθεν ο Κυβερνήτης εις την ιδίαν

επιστολήν λέγει ακόμη « Αyant une proprieté res

pecteraient la proprieté. Ηors de cette combi

maison je n'en connais aucune autre. - Ces hom

mes qui sont aujourd'hui consommateurs devien

draient producteurs.

Πρόνοια και απόφασις , του Κυβερνήτου ήτον να

μοιράση τά Τουρκικά κτήματα Αττικής και Βοιω

τίας εις τους χωρικούς των δύο επαρχιών, να τους

φιλιώση με την γην τους, να ήναι υπέρμαχοι αυτής κτλ.

- Οι φιλοϊστορες θέλει ευχαριστηθούν εις την ανάγνω

σιν τεμαχίου κοινοποιήσεως εις την Βουλήν της Γαλλίας

το έτος 1831, 8 Φεβρουαρίου διά μέσου του αξιοτίμου



= 304 =

φιλέλληνος Ευνάρδου. - Εις πάσαν φράσιν του εγγράφου

εννοεί ο αναγνώστης το κονδύλι του Κυβερνήτου.

Ιl ne faut plus accorder de fonds comme une

charité, d'abord parce qu'ils seraient perdus pour

les puissances, ensuite parce que des sommes

trop minimes ne peuvent servir a une organisa

tion positive et solide. Ces demi-secours ne font

quhumilier la Grèce sans la consolider , il faut

laider efficacement en revenant au mode d'un

cmprunt assez considérable pour servir a son

entière régénération.

Voici quelques explications a cet égard.

Ι.emprunt demandé aux puissances ne sera

point dépensé de suite, mais servira en tros

grande partie a tout organiser, et a mettre en

produit les ressources a venir de la Grèce.

Une partιe sera placée dans une banque hybo

thécaire, qui prétera aux cultivateurs et aux ma

rins sur Τhypothèque de leurs biens et de leurs

vaisseaux; cet établissement fourmira encore des

bαιufs, des semences, des outils aux pallicari,

gui recevraient en récompense des terres natio

nales , toutes ces avances porteraient Τintérét de

huit pour cent. (Αctuellement les cultivateurs

empruntent jusqu' a vingt et vingt - cinq pour

cent. )

Ψne partie servira a acheter les biens des

Τurcs et des mosquées dans ΓΑttiqne et dans

ΓΕubée ; ces biens sobliendront au quart de leur

valeur.
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Une partie servira a rembourser les dernieres

avances faites au gouvernement grec par les trois

puissances.

Uη φuart seulement servirait aux dépenses de

Υadministration pour les années 1831, 1832 et

1833 ; dans les années suivantes les revenus de

la Grèce, augmentés par les dimes payέes sur

les terres cultivées et par le produit des douanes,

suffiront, et au - dela , aux besoins du nouvel

Εtat. Ses revenus actuels vont net a quatre mil

lions de francs. Οr , si la Grèce, sans 1Ίle dΕu

bée, sans ΓΑttique , avec la plus grande partie

des terres incultes , sans commerce, enfin dans

un état provisoire qui me permet aucune orga

nisation fixe, a déja quatre millions de rentes;

na-t-on pas l'assurance que, protégée et aidée a

faire Valoir ses nombreuses ressources, elle sera

promptement en état, non-seulement de se suf

fire a elle-méme, mais encore de payer ses dettes;

surtout si Ion considere quen donnant des terres

aux trοupes, elle pourra en licencier une grande

partie qu'elle est obligée de nourrir, faute de

pouvoir leur fournir le moyen de s'établir comme

cultivateurs ?

Ρour sίireté de l'emprunt, la Grèce donnera:

1° L'hypothèque sur tous les fonds versés a

la banque hypothécaire ;

29 L'hypothèque sur les biens achetés des

Τurcs; ces biens tripleront, ou quadrupleront

de valeur aussiίόt que la Grèce sera organisée;

20
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3" Εnfin la Grèce donnera Γhypothèque sur

les revenus de la douane, qui montent actuelle

ment a 1800 mille francs par année. -

Les intéréts de l'emprunt, plus un amortisse

ment de l pour cent, seront payés avec l'intérét

de 8 pour cent regu de la banque hypothécaire,

et avec les rentes des biens rachetés des Τurcs.

Si ces divers revenus ne suffisaient pas, le sur

plus serait fourmi sur le produit des douanes.

Α mesure de vente des biens nationaux pro

venant de ΤΑttique et de ΓΕubée, les produits

seronts versés en déductiυu de l'emprunt.

Les résidents des trois puissances, ou des

agents particuliers des gouvernements, rece

vront directement des divers établissements cha

φue mois les revenus qui auront été affectés a

Γemprunt.

Αvec de pareilles hypotheques les puissances

ne peuvent courir aucun risque. Leurs agents

suivront pour ainsi dire journellement l'emploi

des fonds, qui ne seraient livrés qu'au fur et a me

sure des besoins de la Grèce, el de sa caisse hy

pothécaire , il est même probable que la somme

entiere de 60 millions ne sera pas nécessaire,

car plusieurs personnes ont déja offert d'acheter

des biens nationaux. Le gouvernement grec a

dύ refuser de vendre, parce que les prix offerts

n'étaient pas en proportion avec la valeur réelle

des terres.
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