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Προτείνω για motto
«…το έργο του Δ. Γ. Δημητρακάκη είναι ατίμητο….»
ή «…το έργο του Δ. Γ. Δημητρακάκη είναι ατίμητο…. Ρωμιός
καθαρός, Μωραΐτης εφτακάθαρος, πολιτευόμενος, ακούραστος,
βουλευτής και ρήτορας πολεμικός…. Φιλομαθής, φιλάκουος, έξυπνος….»
Πρόλογος
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου «Πολυδεύκης» ανέλαβε
την έκδοση του παρόντος βιβλίου για την εκπόνηση του οποίου
συνέβαλαν αρκετοί. Το α΄ μέρος του έργου ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ τα
«απομνημονεύματα» σε 170 σελίδες (αρίθμηση του επιμελητή)
δακτυλογραφημένες και δεμένες μεταξύ τους σε βιβλίο, τις οποίες μας διέθεσε ο έγκριτος δικηγόρος Αθηνών Δ.Δ. απόγονος του
αγωνιστή και πολιτικού Δ.Δ. Ο ίδιος ο Δ. Δ. μας πληροφόρησε ότι
παρέδωσε τα χειρόγραφα(;) προς δακτυλογράφηση στο δικηγόρο Σπάρτης Σπηλιώτη(;;) ένα αντίτυπο των απομνημονευμάτων
κατατέθηκε στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη. 1
Σημ: 1. οι πληροφορίες δίδονται ώστε αν κάποιος κατέχει μέρος
του έργου ή και ολόκληρο να το διαθέσει για μία άρτια μελλοντική
έκδοσή του.
Το ίδιο ακριβώς αντίτυπο, (μάλλον φωτοτυπία του παραπάνω)
μας το διέθεσε ο Γιάννης Νικ. Αρφάνης από το Καστόρι, μέλος
του πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος με περισσή ευαισθησία προ9
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σπαθεί να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν από το παρελθόν και να
αναδείξει το παρόν του τόπου.
Το β΄μέρος περιέχει …….
Το γ΄ μέρος περιέχει αποσπάσματα από εφημερίδες και βιβλία με
αναφορά στη ζωή και το έργο του Καστρίτη πολιτικού.
Ο Γιάννης Νικ. Αρφάνης μας διέθεσε το έργο του Διονυσίου Ι.
Σιγαλού «Ιστορία- η Σπάρτη και η Λακεδαίμων» του οποίου το
τρίτο μέρος ο συγγραφέας αφιερώνει στη σύζυγό του Μαρία, το
γένος Ι. Δημητρακάκη. Επίσης μας διέθεσε τεύχη της εφημερίδας
«η φωνή του Βορειοδημότη» που περιέχουν αποσπάσματα των
απομνημονευμάτων και της οποίας εκδότης ήταν ο δάσκαλος Νικ.
Γ. Μενίδης.
Ο έγκριτος δικηγόρος Αθηνών …..Γαλάνης έθεσε στη διάθεσή
μας το περιοδικό «Μαλεβός» σε τεύχη του οποίου ο εκδότης του
Αγησ. Σγουρίτσας δημοσίευε αποσπάσματα του Δημ. Επίσης μας
διέθεσε βιβλίο του Αγησ. Σγουρίτσα στο οποίο αφιερώνει μερικές
σελίδες στον Καστρίτη πολιτικό των πρώτων μετεπαναστατικών
χρόνων.
Ο φιλόλογος, ιστορικός και συγγραφέας Γεώργιος Κουρνούτος
(1913- 1989) ο οποίος εκτός των άλλων διετέλεσε επιμελητής
χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο δίτομο έργο του «τα
απομνημονεύματα», καταχωρίζει μέρος των απομνημονευμάτων
που έχει στη διάθεσή του .
Ο ιστορικός Διον. Κόκκινος2 στον πρόλογο του β΄τόμου του έργου
του «η ελληνική επανάστασις» αναφέρει: «Τα ανέκδοτα στοιχεία
μας επλουτίσθησαν ήδη δι’ αγνώστων τοιούτων. Κατέχομεν τα
απομνημονεύματα του Δημητρίου Γ. Δημητρακάκη περιέχοντα πολυτίμους πληροφορίας διασαφιζούσας ιστορικά σκοτεινά σημεία
…..».
Σημ: 2. έχει ερμηνεύσει και διαφωτίσει ιστορικά γεγονότα βάσει
των απομνημονευμάτων όπως γράφει ο ίδιος, αλλά δεν περιλαμβάνει πρωτογενή αποσπάσματα του πολιτικού.
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Η μεγάλη έκπληξη κρυβόταν στο έργο του Γιάννη Βλαχογιάννη «ιστορική ανθολογία» έκδοσης 1927, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό ανέκδοτα του Καστρίτη πολιτικού, τα οποία έχει
απλουστεύσει γλωσσικά προσαρμόζοντάς τα στο λογοτεχνικό του
ύφος. Ο μεγάλος λογοτέχνης και δ/ντής των αρχείων του κράτους
Βλαχ. έχει εντάξει στο αναγνωστικό της ….τάξης του Δημοτικού
το ανέκδοτο του Δημητρακάκη με τίτλο «…..»
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΛΑΧΟΓ. ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ
ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΔΩ;;;;;;;;;
ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Η γλώσσα είναι καθαρεύουσα έως αρχαΐζουσα με ελάχιστες λέξεις της Δημοτικής. Αυτό κάνει το έργο απρόσιτο αλλά έπρεπε να
διασωθεί το πρωτότυπο κατά το μέγιστο δυνατόν. Υπάρχουν ελάχιστες λέξεις άγνωστες (ανύπαρκτες στα λεξικά) ίσως από λανθασμένη μεταφορά από το χειρόγραφο. β) λείπουν σημεία στίξης,
λέξεις και επίσης λείπει μία σελίδα δακτυλογραφημένη ανάμεσα
στην 145 και 146 με αρίθμηση δική μου. γ) η ίδια λέξη βρίσκεται με
διάφορες εκδοχές από ορθογραφική άποψη και έτσι δε στάθηκε
δυνατόν να τηρηθεί απόλυτα η ορθογραφία του γράφοντος (π.χ.
Βότσαρης, Βότζαρης, Βότξαρης, Μπότσαρης). δ) Στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εκμεταλλευόμενος
τη Λατινική ονομασία των αριθμών 7=Septem, 8=Octo, 9=Noem,
10=Decem, γράφει 7βριος= Σεπτέμβριος, 8βριος= Οκτώβριος,
9βριος= Νοέμβριος και 10βριος= Δεκέμβριος. ε) αναφέρει επώνυμα αγωνιστών και πολιτικών χωρίς το μικρό τους όνομα ή τον
τόπο καταγωγής τους και σε μερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο
να εντοπιστούν. Επίσης δεν έχουν ενημερωθεί και οι Εγκυκλοπαίδειες
στ) καταγράφει τις αναμνήσεις του χωρίς καμία χρονολογική σειρά.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ;
Δεν πρόκειται μόνο για απομνημονεύματα με τη στενή έννοια του
όρου. Καταγράφει ιστορικά γεγονότα και περιστατικά που έζησε
ο ίδιος στη Βουλή ή που συνέβησαν την Οθωνική περίοδο και τα
έμαθε από «πρώτο χέρι». Έγραψε όμως και για γεγονότα που
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απείχαν χρονικά αλλά μπορούσε να έχει ως έγγιστα ασφαλείς
πληροφορίες. Μεγάλωσε σε περιβάλλον ανθρώπων που ασχολούνταν με τα κοινά. Όταν αναφέρεται στα Ορλωφικά καταγράφει
περιστατικό στο οποίο συμμετείχε ο παππούς ;;;του. Ο Γιαννάκης
Δημητρακάκης ήταν πρόκριτος Καστρίου- Καστανιάς και υπογράφει σε έγγραφα της Επανάστασης. Ο δε Γεώργιος Δημ. πατέρας;;;; του πολέμησε στη Βλαχοκερασιά μαζί με τον Αναγνώστη
Τζωρτζάκη σαν οπλαρχηγός Καστρίου- Καστανιάς. Το Ελληνικό
σχολείο το έβγαλε στο Μυστρά, όπου τα πρώτα μετεπαναστατικά
χρόνια ήσαν νωπές οι μνήμες για τους αγωνιστές, τους οπλαρχηγούς, τους πρόκριτους, κ.λπ. Το Γυμνάσιο το έβγαλε στο Ναύπλιο,
πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, πόλη στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, έγινε το κίνημα κατά της Οθωνικής
βασιλείας, φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης. Ανδρώθηκε στο καμίνι
των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων. Έχοντας λοιπόν αυτά τα
ερεθίσματα στα εφηβικά του χρόνια ζυμώθηκε πολιτικά στο γραφείο του βουλευτή Νικ. Κορφιωτάκη. Σαν γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών επί Κορφιωτάκη γνώριζε τα φορολογικά και
σαν γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών τα εκλογικά ζητήματα. Σαν έπαρχος Λειβαδιάς, Νομάρχης Αρκαδίας και Φθιώτιδας
μαθαίνει για περιστατικά των προεπαναστατικών χρόνων. Και το
σπουδαιότερο είναι ότι θήτευσε στην ελληνική Βουλή σαν μαχητικός βουλευτής. Ο αδελφός του;;;; υπήρξε δήμαρχος Καστανιάς;;;;
και η προσωπογραφία του κοσμεί το δημαρχιακό κατάστημα.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΣΕ
ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ Η ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ.
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ Ένα ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ
Η ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ.
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ
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Ὅτε ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις

Ὅ

τε ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις ἐν τῇ Πελοποννήσῳ (ἐκτός
τῆς Μάνης), ἡ ἰσχυρωτέρα οἰκογένεια ἦτο ἡ τῶν Δεληγιανναίων, καί διότι πρό ὀλίγων ἐτῶν, ἐπί Βελῆ-πασᾶ ὁ πατήρ των ὑπῆρξεν εἷς τῶν ἰσχυρωτέρων προεστώτων τοῦ Μωρέως,
καί διότι ἦσαν πολλοί ἀδελφοί, ὧν διέπρεπον ὁ ἐν Κων/πόλει διαμένων ὡς Βεκύλης (ἀντιπρόσωπος ) τοῦ Μωρέως Ἀναγνώστης, καί ἐν
Πελοποννήσῳ οἱ δύο ἕτεροι Κανέλος καί Θεόδωρος, ὁ δέ δεύτερος
μάλιστα καίτοι ἀποτραπείς ἀπό τόν γαμβρόν του Ζαΐμην νά εἰσέλθῃ ὡς ἐνέχυρον εἰς Τρίπολιν, ἦτον ἐκ τῶν πρώτων παραδοθέντων,
ἀπέθανε δέ μόλις ἐξελθών τῆς Τριπόλεως μετά τήν παράδοσιν αὐτῆς. Οὗτος ἔχαιρεν ὑπολήψεως ἀνδρός ἰσχυρᾶς θελήσεως καί θάρρους. Ἐπί Βελῆ-πασᾶ, ὅτε ὁ πατήρ αὐτοῦ, ὡς εἴρηται, καί ὁ Λόντος
ἐγένοντο ἰσχυρώτεροι καί αὐτῶν τῶν ἐπισήμων Ὀθωμανῶν ἕνεκα
τῆς προστασίας τοῦ πασᾶ αὐτοῦ, ὁ Θ. Δεληγιάννης δέν ἐδίστασεν
ἡμέραν τινά νά εἴπῃ κατά πρόσωπον εἰς τόν Ὀθωμανόν Ἄρχοντα,
ὅτι διά τῶν πιέσεων καί τῆς φορολογίας του δέν ἀφῆκεν εἰς τούς
Διοικουμένους εἰμή μίαν φούχταν αἵματος, τό ὁποῖον ἄν ἀφαιρέσῃ
θέλει τούς εὐεργετήσει, καθ’ ὅσον τούς ἀπαλλάσσει καί ἀπό τάς καθημερινάς βασάνους. Ὁ Βελῆ-πασᾶς ἀγανακτήσας διά τάς τοιαύτας ἰδέας τοῦ υἱοῦ τοῦ ὑπ’ αὐτοῦ ἀνυψωθέντος Δεληγιάννη, διέταξε καί ἔφεραν ἐντός κοφινίου ἄχυρον, ὅπερ ἔθηκεν ἔμπροσθεν τοῦ
15
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Θεοδώρου, πρᾶξις ἐκφράζουσα τήν ἰδέαν ὅτι: “Σεῖς δέν εἶσθε ἄξιοι
περιποιήσεως, εἰμή νά ζῆτε ὅπως τά τρώγοντα ἄχυρα ζῶα”.
Ἕνεκα τῆς ἐπισημότητος ταύτης τῶν Δεληγιανναίων καί ἐκτάσεως
τῆς ἐπαρχίας Καρυταίνης, ὁ Κανέλος ἅμα τῇ ἐκρήξει τοῦ πολέμου
συνεκέντρωσε τό πολυπληθέστερον σῶμα, ἀλλά δέν ἐδίστασε νά τό
παραδώσει κατά τάς ἀρχάς τῆς πολιορκίας τῆς Τριπόλεως ὑπό τάς
διαταγάς τοῦ ἐμπειροτέρου εἰς τά πολεμικά Γερο-Κολοκοτρώνη,
ὅν καί ἀνεγνώρισε καί ἀρχηγόν τῆς ἐπαρχίας Καρυταίνης, αὐτός
δέ ἀνέλαβε τήν Γενική ἐπιμελητείαν τοῦ πολιορκοῦντος στρατοῦ
φροντίζων δραστηρίως περί τῆς συγκεντρώσεως τῶν τροφῶν. Ἐάν
ἡ σύμπνοια τῶν δύο τούτων ἀνδρῶν ὄντων ἀμφοτέρων ἀκραιφνῶν
πατριωτῶν, διετηρεῖτο μέχρι τέλους τῆς ἐπαναστάσεως, τά πράγματα τοῦ πολέμου ἐν Πελοποννήσῳ, ἤθελον ἔχει πολύ εὐτυχεστέραν
ἔκτασιν. Ἀλλ’ ὁ Ἀναγνώστης Δεληγιάννης εἶχε πολύ διαφορετικάς
ἰδέας ἀπό ἐκείνας τοῦ Κανέλου διά τοῦτο ἀφιχθείς ἐκ Κων/πόλεως
κατά τήν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως κατέκρινε τόν Κανέλλον διά
τήν ὁποίαν ἐχορήγησεν εἰς τόν Κολοκοτρώνην στρατιωτικήν ὑπεροχήν καί ἀπό τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἤρξατο ἡ ρῆξις τῶν δυό οἰκογενειῶν, Δεληγιανναίων καί Κολοκοτρωναίων, ἥτις ἔφερε καί τόν τερματισμόν τῆς ζωτικωτέρας εἰς τήν στρατιωτικήν ὑπηρεσίαν ἐπαρχίας τῆς Καρυταίνης, καί ἄλλα πολλά δυστυχῆ ἀποτελέσματα εἰς τήν
πρόοδον τοῦ ἀγῶνος, καί ἰδίως κατά τά δυό πρῶτα ἔτη ὅτε οἱ Ἓλληνες ἐνίκων παντοῦ καί ἡ Ὑψ. Πύλη ἀπησχόλει τήν προσοχήν της
εἰς ἄλλα μέρη τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους. Ἕπεται λοιπόν ὅτι ὁ Ἀναγ.
Δεληγιάννης ἀφ’ ἑνός ὁ τροποποιήσας τάς ἰδέας τοῦ Κανέλου καί ὁ
Πλαπούτας ἀφ’ ἑτέρου, ὁ ἐξερεθίζων τόν Κολοκοτρώνην ἐγένοντο
αἴτιοι ἀνυπολογίστου ζημίας ἐπί τῆς τύχης τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος.
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Αἱ οἰκογένειαι Μπενάκη, Ζαΐμη καί Κρεββατᾶ ὑπεβλέποντο ὑπό
τῆς Ὀθωμανικῆς ἐξουσίας, ἀφοῦ κατά τό 1769 αὗται ἐξετέθησαν
ὑπέρ τοῦ τότε κινήματος. Διά τοῦτο ὁ Παναγιώτης Κρεββατᾶς θέλων νά ἀποφύγει τήν ἐπιτήρησιν τῶν Ὀθωμανῶν μετέβη κατά τό
1819-1820 δι’ ἐμπορικούς λόγους εἰς Ἑπτάνησα καί Νεάπολιν, ἐπανῆλθε δέ περί τά τέλη τοῦ 1820, ἀλλά καί τότε οἱ Τοῦρκοι κατεσκόπευον αὐτόν μετά τινος ὀχληρότητος καί ἴσως καί τόν ἐδολοφονοῦσαν ἐάν ὁ ἰσχυρώτερος ἐντόπιος Ὀθωμανός Μαχμούτ-Μπέης δέν
ἀπέτρεπεν. Ἐν τούτοις ὁ Κρεββατᾶς ν’ ἀπομακρυνθῇ πάλιν τῆς Ἑλλάδος δέν ἠδύνατο διότι ἡ ὑπόθεσις τοῦ κινήματος δέν ἐπέτρεπεν,
ἀπεφάσισε λοιπόν νά ὑποκριθῇ τόν φθισικόν, καί οἰκουρῶν διαρκῶς ἔπτυε σίελον ἐρυθρόν, ὁσάκις μετέβαινε τις τῶν Ὀθωμανῶν ἵνα
τόν ἐπισκεφθῇ, τόν χρωματισμόν δέ τοῦ σιέλου ἔδιδε μασῶν κριμένον, καί οὕτως ἀπεπλάνησε τούς Τούρκους μέχρι 22ας Μαρτίου
1821 ὅτε οὗτοι ἰδόντες τήν προπαρασκευήν τῶν Χριστιανῶν καί ἐνδυναμωθέντες ἀπό τούς ἐλθόντας ἐκ Βαρδουνοχωρίων, ὧν οἱ διασημότεροι ἐπί ἀνδρείᾳ ἦσαν Μανιᾶται ἐξωμόται, κατέλαβον τό φρούριον τοῦ Μιστρᾶ καί τά παρά τήν Μητρόπολιν ὀχυρά μέρη, συνάμα δέ ἐσκέφθησαν νά λάβωσιν ἐνέχυρα τούς προεστούς τῆς πόλεως.
Τό ἑσπέρας ἐξερχόμενος ὁ Κρεββατᾶς τῆς πόλεως ἐν καιρῷ νυκτός
καί μεταβάς μετά τοῦ γαμβροῦ του Στεφάνου Κοπανίτσα εἰς Λογγάστραν, ὅπου ὁ Γερο-κλέφτης Ἀντώνιος Νικολόπουλος συνεκέντρωνε στρατιώτας διά νά εἰσέλθῃ τήν αὔριον εἰς Μιστρᾶν καί νά ἐκδιώξῃ ἐκεῖθεν τούς Τούρκους, συνηντήθη ὑπό τῶν ἐνεδρευόντων Τούρκων, οἵτινες ὅμως καίτοι ἠδύναντο νά τόν ἀπαγάγουν τόν ἀφῆκαν
17
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μολαταῦτα καί ἀνεχώρησαν. Ἐκ τῆς συναντήσεως δέ ταύτης τρομάξας ὁ Κοπανίτσας προσεβλήθη ὑπό ἀποπληξίας, ἐξ ἧς καί ἀπεβίωσε
μετά μίαν σχεδόν ὥραν. Οἱ δέ πολλοί τῶν Τούρκων μαθόντες ὅτι
ὁ Κρεββατᾶς συγκεντροῦται εἰς τά πλησίον χωρία μετά τῶν Κλεφτῶν, ἀνεχώρησαν τήν πρωΐαν διά τήν Τρίπολιν εἰς ἥν καί ἐκλείσθησαν καί οὕτως ἡ Λακεδαίμων, ἡ μεγαλυτέρα Ἐπαρχία τοῦ Κράτους
εἶχεν ἐλευθερίαν ἐνεργείας, ἥν δέν ἠδύνατο νά ἔχῃ ἄν οἱ Τοῦρκοι,
καί ἰδίως οἱ Βαρδουνιῶται, ἐκλείοντο εἰς τό φρούριον τοῦ Μισθρᾶ
καί τούς διεσπαρμένους εἰς τά χωρία ὀχυρούς πύργους των.
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Ὅτε ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις ἀρχηγός τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος
ἀνεδείχθη αὐτοδήλως ὁ ἐντόπιος Γερο-κλέφτης Ἀντ. Νικολόπουλος
διδάσκαλος καί θεῖος τῆς γυναικός τοῦ Ζαχαριᾶ καί οὗτος ἐστρατοπέδευσε πρῶτος πλησιέστερα εἰς τό σημεῖον τῆς πολιορκίας καταλαβών ἀπό τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ Ἀπριλίου τήν 2 1/2 ὥρας ἀπέχουσαν τῆς Τριπόλεως Βλαχοκερασιάν. Ἀλλά τό Μέγα Σάββατον
ὁ εἰς τό χωρίον Κολλίνες, 2 1/2 ὥρας ἀπέχον τῆς Βλαχοκερασιᾶς,
διαμένων Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ὁ τήν ἀρχηγίαν τῆς Λακεδαίμονος ἐπιδιώκων καί οὗτος, ἀπέστειλεν εἰς Τρίπολιν τόν ἐξ Ἀναστασόβης τῆς Ἀλαγωνίας διάκονον Νικόδημον Μέλιον ἵνα δώσῃ
ἐπιστολήν του πρός τούς Τούρκους φίλους τῆς Μαυρομιχαλικῆς οἰκογενείας καί ἐν τῇ Τριπόλει εὑρισκομένους, ἵνα μή κακοποιήσωσι
τόν ὡς ἐνέχυρον παραδοθέντα ἀνεψιόν του Ἀναστάσιον. Ὁ Νικόδημος, ἄκριτος μέχρι τρέλλας, εἰσελθών διελέχθη μετά τοῦ Ἀναστασίου, εἰς ὅν ἔλεγε ποῦ ἦτον τοποθετημένοι ὅ τε Κυριακούλης καί Νικολόπουλος καί ὅτι περιμένουσιν ἐπικουρίαν ἵνα εἰσπηδήσωσιν εἰς
Τρίπολιν, τοῦτο ἀκούσας Ὀθωμανός ὑπηρέτης τοῦ Καϊμακάμη, διεβίβασεν εἰς τόν κύριόν του, ὅστις τήν πρωΐαν (ἡμέραν τοῦ Πάσχα)
ἀπέστειλεν ἰσχυρόν ἀπόσπασμα εἰς Κερασιάν, ὅπερ ἀφίκετο εἰς τό
χωρίον αὐτό πρίν ἤ ἐξημερώσῃ καί οἱ ἄνθρωποι ἦσαν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐν οἷς καί οἱ ὑπό τοῦ Νικολοπούλου διωρισμένοι στρατιῶται
ὡς σκοπιές, διά τοῦτο καί κατέλαβον αὐτόν οἱ Τοῦρκοι πρίν ἤ δυνηθῇ νά ὀχυρωθῇ ἤ νά ἀγκιστρώσῃ ἅπαντας τούς ὑπ’ αὐτόν στρατιώτας, ὑπεχώρει λοιπόν ἀκροβολιζόμενος μετά τῶν Τούρκων μέχρι
νά πλησιάσῃ πρός τήν Κολλίναν ὁπόθεν ἤθελε τῷ ἔλθει εἰς συνδρο19
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μήν καί ὁ Κυριακούλης, ἀλλ’ εἰς Βουλταίνην, ἡμίσειαν ὥραν ἀπέχουσαν τῆς Κερασιᾶς ἠναγκάσθη νά κλεισθῇ μετά τριῶν συντρόφων
του ἐντός ἐρειπίου ἐν τῷ ὁποίῳ ἤθελαν ἴσως ἀνθέξει μέχρι τῆς ἐλεύσεως τῆς ἐπικουρίας ἄν δέν διερρηγνύοντο ἕνεκεν τῆς πολλῆς χρήσεως τά τουφέκιά των, καί τότε ἠναγκάσθησαν νά ἀμυνθῶσι μέ τά ξίφη καί τούς κοπάνους τῶν ὅπλων, ἑωσοῦ ἐφονεύθησαν, καί οὕτως
ὁ Ἀντ. Νικολόπουλος ἦτο ὁ πρῶτος ἀρχηγός ἐπαρχίας, ὅστις ἔπεσεν
εἰς τήν μάχην κατά τόν Ἑλλ. ἀγῶνα.
Ὁ Κυριακούλης μετέβη εἰς Λακεδαίμονα τήν 27ην Μαρτίου 1821
ἵνα συνεννοηθῇ μετά τῶν ἐκεῖ προεστῶν καί ἀναγνωρισθῇ παρ’ αὐτῶν ὡς ἀρχηγός τῆς Ἐπαρχίας, ὤν ἐμπειροπόλεμος, ὡς Μανιάτης.
Μή εὑρών τούς ἐν Μιστρᾷ προκρίτους προθύμους εἰς τήν ἀπαίτησίν του, ἀναγνωρίσαντος ἀρχηγόν τῆς Ἐπαρχίας τόν ἐντόπιον ἐμπειροπόλεμον Κλέφτην Γερο-Νικολόπουλον, μετέβη εἰς τά πρός τήν
Τρίπολιν (ὑποδειχθεῖσαν ἐξ ἀρχῆς ὡς κέντρον τῆς ἐνεργείας τοῦ κινήματος ἐν Πελοποννήσῳ) χωρία τῆς Λακεδαίμονος ἵνα ἀνακηρυχθῇ ὑπ’ αὐτῶν ἀρχηγός, καί πρῶτον συνεννοήθη ὡς πρός τό μέτρον
αὐτό μετά τοῦ ἐπισημοτέρου προκρίτου τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τούτοις Ἀναγ. Τζωρτζάκη, μεθ’ οὗ καί συνεφώνησε κατά τά Μανιάτικα ἔθιμα καί συνοικέσιον μετά τοῦ υἱοῦ του Πέτρου ὀχταετοῦς μόλις καί τῆς διετοῦς θυγατρός τοῦ Τζωρτζάκη Δεσποίνης, τῆς μετά
ταῦτα συζύγου τοῦ Ν. Κορφιωτάκη, ὅν ὄντα ὑπουργόν ἐδολοφόνησεν ὁ Πέτρος τό 1850 κατόπιν μετέβη εἰς Κολλίνες, ἵνα ᾖ πλησίον
του Νικολοπούλου καί οὕτως οἱ ἐκ Λακεδαίμονος στρατολογούμενοι ἀποτελέσαντες δύο σώματα ὑπό δύο ἀρχηγούς, πολεμοῦντες ὁ
εἷς πλησίον τοῦ ἑτέρου καί μέ τόν καιρόν ὁ ἱκανότερος ν’ ἀπορροφήσῃ τόν ἀνικανώτερον. Ἀλλ’ ὁ Κυριακούλης ἔκαμε τόν λογαριασμόν του χωρίς τόν Ξενοδόχον, καθόσον καίτοι ἐφονεύθη τήν 10
Ἀπριλίου ὁ Νικολόπουλος, οἱ προεστοί τῆς ἐπαρχίας δέν ἀνεγνώρισαν πάλιν αὐτόν ἀρχηγόν ἀλλ’ ἕτερον τόν Π. Γιατράκον, διότι εἶχε
τό πλεονέκτημα τῆς ἀναγκαιοτάτης εἰς τόν πόλεμον ἐπιστήμης τῆς
χειρουργίας.
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Κατά τήν εἰσβολήν τοῦ Δράμαλη εἰς τήν Πελοπόννησον τό 1822 εὑρέθησαν κατά συγκυρίαν εἰς τό παρά τόν Ἀχλαδόκαμπον ξενοδοχεῖον (Χάνι νταουλιοῦ) οἱ Ὑψηλάντης, Γερο-Κολοκοτρώνης, Κρεββατᾶς καί Γερο-Μαυρομιχάλης μετά τῶν στρατιωτικῶν των σωμάτων. Ὁ τελευταῖος φθάς ἐκεῖ πρῶτος ἀπέστειλεν ἀμέσως τούς ὑπ’
αὐτόν ἵνα καύσωσι τούς ἐν τοῖς ἁλωνίοις ἐσωρευμένους καρπούς
διά νά μή τούς εὕρῃ ὁ ἐχθρός καί ὠφεληθῇ ἐκ τῆς προμηθείας ταύτης.
Συσκεπτομένων τῶν τεσσάρων τούτων μεγάλων τῆς Ἑλλάδος ἀνδρῶν περί τῶν μέτρων ἅπερ, ἠδύναντο νά λάβωσι πρός ἀποσόβησιν τοῦ ἐπαπειλοῦντος αὐτούς μεγάλου κινδύνου ὁ Κολοκοτρώνης
ἐγνωμάτευσεν ὅτι τότε μόνον ἔχουσιν ἐλπίδα σωτηρίας ὅταν δυνηθῶσι νά κλείσωσι τόν ἐχθρόν ἐντός της Ἀργολικῆς πεδιάδος, ἄλλως
εἰσερχόμενος οὗτος εἰς τήν Τρίπολιν θά ἐνσπείρῃ τόν τρόμον καί
τήν ἀπελπισίαν καθ’ ἅπασαν τήν Πελοπόννησον, καί ἡ Ἐπανάστασις θά σβησθῇ ἐντελῶς. Ἡ γνώμη αὕτη ἐπεδοκιμάσθη, ἀλλά δέν εἶχε
συγκεντρωθῇ ἀκόμη ἀρκετός Ἑλλ. στρατός ἵνα ἐπαρκέσῃ εἰς τοιοῦτο κατόρθωμα. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης, στραφείς πρός τούς παρισταμένους ὁπλαρχηγούς καί διακοινώσας αὐτοῖς τό ὁποῖον οἱ Ἀρχηγοί
των ἐνέκριναν μέτρον ἀποκρούσεως τοῦ ἐχθροῦ τοῖς προσέθηκε.
-Τί λέτε (λέγετε) καί σεῖς; μποροῦμε ‘μεῖς νά τόν κρατήσουμε γιά
κάμποσες·ἡμέρες ὅσο (ἑωσοῦ) νά μαζευθῇ πολύ ἀσκέρι (στρατός);
-Μποροῦμε, ἀπεκρίθη εἷς των ὁπλαρχηγῶν τοῦ Κρεββατᾶ, ὁ Γεροκλέφτης Ἀντώνιος Κουμουστιώτης, μά πρέπει νά πιάσουμε (καταλάβωμεν) αὐτήν τήν ξερόμαντρα, δείξας τό ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ξε21
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νοδοχείου φαινόμενον ἔρημον τοῦ Ἄργους φρούριον.
-Πᾶς (ὑπάγεις) ἐσύ νά τό πιάσῃς;
-Πάω, μά νά ἔρθῃ μέσα (ἔλθῃ ἐντός τοῦ φρουρίου) ὁ καπετάν Πέτρος, (δείξας τόν Βαρβιτσιώτην συνεπαρχιώτην του ὁπλαρχηγόν),
τό παιδί τό δικό σου καί τοῦ Μπέη (Κολοκοτρώνη καί Μαυρομιχάλη) καί ὁ ἁγιουτάντες τοῦ πρίγκιπα (ὁ ὑπασπιστής τοῦ Ὑψηλάντου).
Εἰς τήν πρότασιν ταύτην ἀπεκρίθη πρῶτος ὁ Ὑψηλάντης εἰπών
ὅτι:
-Ὑπάγω ὁ ἴδιος
-Καί ἐγώ στέλνω τόν Πάνο, (εἶπεν ὁ Κολοκοτρώνης ὅτι στέλνει τόν
υἱόν του).
-Ἄς ἔμπῃ (ἄς εἰσέλθῃ εἰς τό φρούριον) ὁ Γιωργάκης Κωνσταντῖνος
καί Ἀντώνης (εἶπεν ὁ Μαυρομιχάλης ὅτι στέλνει τόν υἱόν του καί
δύο ἀδελφούς του).
Προσέθηκεν ὅμως ὁ Μαυρομιχάλης ὅτι ἐπιτηδειότεροι νά ὑπομείνωσι τόν ἀποκλεισμόν ἦσαν οἱ Μανιᾶται, συνηθισμένοι κλειόμενοι ἐν
τοῖς πύργοις των κατά τάς ἐπιτοπίους διαφοράς των, ὄντες δέ πτωχοί, ἔχουσιν ἀνάγκην ἀμοιβῆς τινός χρηματικῆς καί διά ταύτης θέλουν πεισθῆ νά εἰσέλθωσι πολλοί. Ὁ Κρεββατᾶς ἔλυσεν ἀμέσως τό
κεμέρι του (ἐσωτερική δερμάτινη ζώνη) καί ἐμέτρησεν εἰς χρυσά νομίσματα 35.000 γρόσια (21.000 δραχμάς περίπου).
Κατά τήν ἑσπέραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ἥν ἐγένετο ἡ ἀνωτέρω
συνδιάσκεψις εἰσήρχοντο εἰς τό μνησθέν φρούριον 1.300 περίπου
Ἕλληνες, ὧν οἱ πλείους Μανιᾶται, ἔχοντες ἀρχηγούς των τόν Ὑψηλάντην, Πάνον Κολοκοτρώνην, Κωνσταντῖνον, Ἀντώνιον καί Γεώργιον Μαυρομιχάλην, Ἀντώνιον Κουμουστιώτην καί Πέτρον Βαρβιτσιώτην, ὅστις καί ἐπληγώθη κατά τήν ἔξοδον ἐκ τοῦ φρουρίου.
Ὅτι δέ τοῦτο τό στρατήγημα ἔσωσε τότε τήν Ἐπανάστασιν πάντες ὁμολογοῦσι, καθόσον οἱ εἰσελθόντες εἰς τό φρούριον ἐδώρουν
καθ’ ἑκάστην τούς ὑπό τά τείχη ἀκόμη τοῦ φρουρίου σταθμεύσαντας Ἀλβανούς μέ διάφορα πράγματα, ἅπερ ἀφεῖλον ἀπό τά ἔρημα
μείναντα ἐργαστήρια τῶν Ἀργείων, οἵτινες φοβηθέντες μή πάθωσιν
ὅ,τι τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1821 ἀπό τόν Κεχαγιάμπεην, ἔφυγαν εὐθύς
ἀφοῦ ἔμαθαν τήν προσέγγισιν τοῦ Δράμαλη, ἀφέντες πᾶσαν τήν κινητήν περιουσίαν των, ὅσην δέν ἠδύναντο νά φέρωσιν εἰς χεῖρας,
22
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ἑπομένως καί τά ἐργαστήρια, ὄντα πλήρη πραγμάτων. Δωροῦντες
λοιπόν οἱ πολιορκούμενοι τούς Ἀλβανούς τούς ἔλεγον ὅτι ἐντός
τοῦ φρουρίου εὑρίσκεται πᾶσα ἡ περιουσία τῶν Ἀργείων, ἑπομένως οἱ Ἀλβανοί δέν ἐπείθοντο καθόλου ν’ ἀπομακρυνθῶσιν ἐκ τοῦ
φρουρίου καί νά ἀποπειραθῶσι νά εἰσέλθωσιν εἰς τά ἐνδότερα τῆς
Πελοποννήσου, ὅπως οἱ ἐντόπιοι Πελοποννήσιοι Τοῦρκοι ἐσυμβούλευον τόν Δράμαλην. Ἡ προσδοκία δέ τῶν Ἀλβανῶν ἵνα πλουτίσωσι μετά τήν παράδοσιν τοῦ φρουρίου τοῦ Ἄργους ἐπέφερεν εἰς τόν
στρατόν τοῦ Δράμαλη κατ’ ἀρχάς μέν ἀρκετήν πεῖναν τέλος δέ καί
αὐτήν τήν καταστροφήν του.
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Ὅτε τό 1833 ἀνέλαβε τήν διοίκησιν τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἀντιβασιλεία,
τά μέλη αὐτῆς, διά τήν δυστυχίαν τοῦ Ὄθωνος ὅν ἐκηδεμόνευον,
ἔδειξαν ὅτι ἦλθον νά διοικήσωσι τήν Ἑλλάδα ὡς ἀποικίαν ἤ κατάκτησιν Βαυαρικήν, καί ὅτι δέν εἶχον οὐδεμίαν γνῶσιν τῆς ἀναπτύξεως τῶν Ἑλλήνων, οὕς ἐθεώρουν ὡς ὅλως ἀπολιτίστους. Οἱ μᾶλλον
δέ ἀπερίσκεπτοι ἦσαν ὁ Ἔϋδεκ φιλέκδικος καί μοχθηρός, νομίζων
ὅτι εὗρε εὐκαιρίαν νά ἐκδικηθῇ τό πάθος, ὅπερ κατά τῶν στρατιωτῶν τῆς Ἑλλάδος ἔτρεφε διότι δέν τόν ἀνεβίβασαν τό 1826 ὅτε ἦλθον εἰς τήν Ἑλλάδα εἰς τήν θέσιν τοῦ Τσώρτς ἤ τοῦ Φαβιέ. Πολύ δέ
περισσότερον ἐμίσει τούς Κυβερνητικούς, διότι τό 1828 ἀπελθόντος τοῦ Φαβιέ, δέν διώρισεν ὁ Κυβερνήτης αὐτόν ἀρχηγόν τοῦ τακτικοῦ, καί κατά δεύτερον λόγον ἄκριτος πολύ ἐφάνη ὁ Ἄβελ ἄνθρωπος ὀργίλος οἰηματίας καί ἄνευ ἀνατροφῆς καί ὅστις καί πρός
αὐτούς τόν Μαυροκορδάτον καί Κωλέττην ὄντας ὑπουργούς ἐδείκνυε περιφρόνησιν καί μολαταῦτα τοσοῦτον ἰσχυρά ἐφαίνετο τότε ἡ Βασιλεία, ὥστε καί Μαυροκορδάτος καί Κωλέττης καί Ζωγράφος ὡς ὑπουργοί, καί Ζαΐμης καί Μεταξᾶς ὡς Νομάρχαι ἀνείχοντο τάς παραλόγους ταύτας ἀξιώσεις τῶν ξένων ἀποκαμόντες
ἀπό τά δεινά, ἅπερ ἐπήνεγκεν ἡ μετά τήν δολοφονίαν τοῦ Κυβερνήτου ἐπελθοῦσα ἀναρχία. Μόνον ὁ Κλωνάρης, ὅν εὗρεν ἡ Ἀντιβασιλεία Ὑπουργόν τῆς Δικαιοσύνης ἀνείχετο τήν ἀνοίκειον πρός τούς
ὑπουργούς συμπεριφοράν τοῦ Ἄβελ, διά τοῦτο ἡμέραν τινά συζητῶν μετά τοῦ Ἄβελ, περί ληφθησομένων μέτρων κατά τῶν καταγγελλομένων ὑπό τῶν μετερχομένων ἐν Ναυπλίῳ τόν κατάσκοπον
καί συκοφάντην, ἐν οἷς ἐπρώτευον ὁ Βάσιος καί ὁ Μαράβος (Δού24
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κας) καί ὁ ὑπομοίραρχος Τζαλοκώστας, καί ὁ Ἄβελ ἀπήτει ἀπό
τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δικαιοσύνης συνδρομήν πρός
ἐκτέλεσιν παρατόλμων διαβημάτων κατά προσώπων ἐπισήμων καί
τά ὁποῖα αὐτός δέν ἤθελεν νά παραδεχθῇ. Τήν ἀντίστασιν ταύτην
τοῦ Κλωνάρη βλέπων ὁ Ἄβελ ὀργίζετο καί ἤθελε νά τόν ἐπιπλήξῃ,
ἀλλ’ ὁ Κλωνάρης ἀποφασίσας νά πληρώσῃ ἀμέσως τήν αὐθάδειαν
τοῦ Βαυαροῦ, ἔστρεψε τήν κεφαλήν του κατά τήν συζήτησιν πλαγίως (καί) ὥστε νά μή βλέπῃ κατά πρόσωπον τόν λαλοῦντα Ἄβελ,
οὗτος τῷ εἶπεν
-Ἐγώ Σοί λαλῶ περί σπουδαίων καί Σύ δέν δίδεις προσοχήν;
-Μέ τά ὦτα ἀκούουσιν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μέ τούς ὀφθαλμούς,
τῷ ἀπεκρίθη ὁ Κλωνάρης. Τήν αὐτήν ἑσπέραν δεκάτην ὀγδόην
ἀπό τῆς Διοικήσεως τῆς Ἀντιβασιλείας ὁ Κλωνάρης ἐπαύθη ἀντικατασταθείς ὑπό τοῦ μόλις πατήσαντος τό Ἑλληνικόν ἔδαφος νεανίσκου Κωνστ. Σχινᾶ, διότι ἔτυχε νά γίνῃ ἐν Γερμανίᾳ γαμβρός ἑνός
Πρώσου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς.
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Ὁ Ὄθων ἀπό τό 1837 ὅτε ἐπανῆλθε μετά τῆς Βασιλίσσης ἀπό τήν
Γερμανίαν δέν ἀπεμακρύνθη καθόλου ἀπό τήν Ἑλλάδα. Τό δέ 1850
ὅτε τῷ ἐγένετο διά τῆς Ἀγγλικῆς κατοχῆς ἀπότομος Ἐξωτερική προσβολή, ἀπεφάσισε νά μεταβῇ πάλιν εἰς Γερμανίαν, καί συνεννοηθῇ
μετά τῶν ἐκεῖ συγγενῶν του ἡγεμόνων περί τῆς περαιτέρω θέσεως
αὐτοῦ τε καί τῆς Ἑλλάδος, τεθέντων ἀμφοτέρων ὡς σημεῖον σκοποβολῆς τοῦ Παλμεστρῶνος διευθύνοντος τήν Ἀγγλικήν πολιτικήν,
καί μισοῦντος μέχρι μανίας τόν Ὄθωνα, ὡς ἀπατήσαντα αὐτόν τό
1847. Εἶχεν ὅμως ἀνάγκην κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Ἀντιβασιλέως,
καί ὡς τοιοῦτον ἐθεώρησε κατάλληλον τήν Βασίλισσαν Ἀμαλίαν,
διότι ἐδυσπίστει νά ἐμπιστευθῇ τήν τοιαύτην θέσιν εἰς τό Ὑπουργεῖον, ἵνα μή ἐπαναληφθῶσιν τά κατά τό 1836 παρατράγουδα ἐπί
ἀντιβασιλείας τοῦ ὑπό τόν Ἀρχιγραμματέα Ἄρμανσμπεργκ ὑπουργείου, καί διότι ἤθελε νά περιποιηθῇ καί τήν φιλαυτίαν τῆς Ἀμαλίας. Διετέλει τότε Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν ὁ Ἀναστ. Λόντος, ὅν
αὐτός ὁ Ὄθων καί διά τήν ὁποίαν ἐτήρησε, καίτοι Ἀγγλόφρων, διαγωγήν ἐν τῷ ζητήματι τῆς κατοχῆς ὡς Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν,
καί διότι ἀπεφάσισε νά χάσῃ καί τά τελευταῖα ἴχνη τῆς πρός αὐτόν
συμπαθείας καί ὑπολήψεως τοῦ κόμματος εἰς ὅ ἀνῆκε ὑποστηρίξας
ἄν καί δέν ἦτον Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης, τήν ψήφισιν καί κύρωσιν τοῦ Βασιλέως Νόμου, λαβών ἀφορμήν ἀπό λιβελλογραφικάς κατά τοῦ Βασιλέως ἐφημερίδας, συντασσομένας ἀπό νέους λαμβάνοντας τάς ἐμπνεύσεις τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἀγγλικοῦ κόμματος Μαυροκορδάτου.
Εἰς τόν Ὑπουργόν λοιπόν τοῦτον ὁ Ὄθων ἐξεμυστηρεύθη τό πρῶ26
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τον τό σχέδιόν του, ὁ Λόντος ὅμως τῷ ἀπήντησε μετά παρρησίας.
-Μεγαλειότατε, τό Βυζαντινόν Κράτος κατεστράφη κατά μέγα μέρος ἐκ τῆς καθιερώσεως Διπλῆς Βασιλείας, τοιοῦτον τι διά τήν ἡσυχίαν καί τῆς Μεγαλειότητός Σας καί τοῦ Ἔθνους, μή θελήσητε νά
καθιερώσητε, ἐάν ὅμως ἐπιμείνητε ἐγώ δέν θά συγκατατεθῶ νά καθιερώσω ὡς Ὑπουργός τοιοῦτον ὀλέθριον σύστημα διά τήν Πατρίδα μου.
Ὁ Ὄθων ἐπέμεινε καί ὁ Λόντος παρῃτήθη. Οἱ πλείους τόν ἐχλεύασαν διότι ἀπώλεσεν ὑπουργικήν θέσιν καί Βασιλικήν εὔνοιαν διά
τοιαύτην ἰδέαν ἥν χιμαιρικήν ἐθεώρησαν, Τά ἀποτελέσματα ὅμως
ἐδικαίωσαν πληρέστατα τάς ἰδέας τοῦ πατριώτου ἐκείνου Ὑπουργοῦ, καθόσον ἡ Ἀμαλία βασιλεύουσα ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Ὄθωνος
μεταβαίνοντος κατά διετίαν ἀκριβῶς εἰς Γερμανίαν καί πιστεύουσα εἰς τάς κολακείας τινῶν ἰδιοτελῶν ὅτι αὕτη διοικεῖ τό Κράτος
κάλλιον τοῦ Ὄθωνος, καί ὅτι οἱ Ἕλληνες θά προτιμήσωσιν ἐκ τούτου τόν ἀποκλεισμόν τῆς Βαυαρικῆς Δυναστείας ἀπό τήν Ἑλλάδα
ὡς τυραννόφρονος, καί τήν πρόσκλησιν τοῦ νεωτέρου αὐτῆς ἀδελφοῦ δεχομένου τόν ὅρον τοῦ 40 ἄρθρου τοῦ Συντάγματος, ὅν ἐπεκύρωσεν ἡ ἐν Λονδίνῳ τοῦ 1852 Συνθήκη τῶν τριῶν εὐεργετίδων Δυνάμεων, ἥν ἡ Βαυαρία δέν ἐφαίνετο διατεθειμένη νά ἐκτελέσῃ. Ἐκ
τῶν τοιούτων, εἰσηγήσεων παρασυρομένη ἡ πολλήν δόσιν ἀκρισίας ἔχουσα Ἀμαλία, προέβη εἰς τοιοῦτον βαθμόν ἐνεργειῶν κατά τῆς
Βαυαρικῆς Δυναστείας, ὥστε προκάλεσε τήν ρῆξιν μεταξύ Ὄθωνος
καί τῆς οἰκογενείας του, ἥτις καί αὕτη ἐπιπολαίως σκεπτομένη συνετέλεσε τά μέγιστα εἰς τήν μεταβολήν τοῦ 1862 καί διηυκόλυνε τά
σχέδια τοῦ Παλμεστρῶνος, ὅστις ἐπεζήτει τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ
Ὄθωνος ἀπό τήν Ἑλλάδα ὡς σκοποῦντος νά ταράξῃ τά ὅρια τῆς
Τουρκίας. Ἐνῶ ἡ Βαυαρική Αὐλή διά τῶν Κανάρη καί Βούλγαρη
ἐπεδίωκε τήν πρόσκλησιν τοῦ Διαδόχου, Βασιλεύοντος τοῦ Ὄθωνος, ἡ ἀντίδρασις ὅμως τούτου καί τό ψήφισμα τῆς νυκτός τῆς 10ης
Ὀκτωβρίου ἀφῆκαν τήν Βαυαρικήν Αὐλήν εἰς τά κρύα τοῦ λουτροῦ, τήν δέ Ἀμαλίαν ἀπέπεμψαν οἱ φίλοι της εἰς Γερμανίαν ὅπου
ἦτον ὁ ἀδελφός της ἀντί νά καλέσωσιν (ὡς ὑπέσχοντο εἰς ἐκείνην)
τοῦτον εἰς τήν Ἑλλάδα διάδοχον, ὁ δέ προσφιλής αὐτῇ στρατός χάριν τοῦ ὁποίου ἐξύβριζε καί κατεδίωκεν ἀδίκως πολλούς ἐντίμους
πολίτας καί ὑπαλλήλους, ἀντί νά τήν ὁδηγήσῃ ὡς ἤλπιζεν εἰς τήν
27
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Κων/πολιν, τήν ὡδήγησεν εἰς τήν Βαμβέργην καί ὅπου εὗρε τήν αἰωνίαν ἡσυχίαν της.
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Γενομένου ποτέ λόγου περί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγῶνος, καί διισχυριζομένων τινῶν ὅτι ἡ πρόωρος ἀπώλεια τινῶν ἐκ τῶν ἐπισήμων ἀνδρῶν τῆς Ἐπαναστάσεως ἠλάττωσε τά ἀποτελέσματα, τοῦ κινήματος, καί ὅτι ἄν ἤθελαν ἀπωλεσθῇ καί ὁ μέν ἤ ὁ δέ τῶν ἐπιζησάντων
ἐκ τούτων, ἡ Ἐπανάστασις ἴσως ἀπετύγχανεν, ὁ Κωλέττης εἶπεν:
-Καί οἱ κατά τόν ἀγῶνα ἀποθανόντες ἐάν ἐπέζων, καί ἐκ τῶν ἐπιζησάντων οἱοσδήποτε καί ἄν ἀπέθνησκε, τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπαναστάσεως ἤθελαν εἶσθαι, ὁποῖα ἐπῆλθον τελευταῖον διότι ἄν τινές ἐλάμβανον τήν πρωτοβουλίαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ τόπου δέν σημαίνει ὅτι καί οὗτοι τάς ᾐσθάνθησαν μόνοι
ἀλλ’ ὁ τόπος αὐτός ᾐσθάνετο τάς ἀνάγκας του, καί οἱ ἀρχηγοί διερμηνευταί τῶν αἰσθημάτων τοῦ τόπου, ἔσπευδον ὡς ἐπισημότεροι
τῶν πολλῶν νά ἐκπληρῶσιν αὐτάς. Μόνον δύο ἀνδρῶν ἡ ἔλλειψις
εἰς δύο διαφόρους ἐποχάς ἤθελε φέρει τήν ἐξάμβλωσιν τοῦ κινήματος. Ὅταν κατά τόν Μάρτιον τοῦ 1821 μετά τόν παρά τῇ Καρυταίνῃ διασκορπισμόν τοῦ συναθροισθέντος Ἑλλ. σώματος, συγκροτουμένου ὁλοκλήρου σχεδόν ὑπό Μανιατῶν, οἵτινες διεβίβασαν εἰς Καλάμας ἀπελπιστικάς πληροφορίας, ἐάν ὁ Πετρόμπεης ἐπτοεῖτο καί
ἀπεσύρετο εἰς τήν Μάνην παραιτῶν τόν ἀγῶνα, οὗτος ἐπνίγετο εὐθύς, διότι ὄχι μόνον ἡ Πελοπόννησος ἑστία τοῦ Ἑλλ. Ἀγῶνος, ἀλλά καί πᾶσα ἡ Ἑλλάς τό πλεῖστον ἤλπιζεν ἀπό τά ὅπλα τῶν Μανιατῶν, ὡς τῶν μόνων ἐμπειροπολέμων. Ἐπίσης ὅτε τό 1825 μετά
τάς πρώτας ἐπιτυχίας τοῦ Ἰμβραήμ καί τόν ὄγκον τοῦ ἐκ Τούρκων,
Αἰγυπτίων, Ἀλγερινῶν καί Τουνεζάνων συγκροτουμένου Ὀθωμανικοῦ στόλου, πολλοί τῶν νοικοκυραίων Ὕδρας καί Σπετσῶν πτοη29
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θέντες ἀπεφάσισαν νά λάβουν τά λείψανα τῆς περιουσίας των καί
νά φύγωσι μέ τά πλοῖα διά νά μετοικήσωσιν εἰς τήν Εὐρώπην. Ἐάν
εἰς ἐκείνην τήν περίστασιν δέν ἐλάμβανεν ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης δραστήρια μέτρα ν’ ἀποπνίξῃ τήν τοιαύτην ἰδέαν, ἀλλ’ ἔφευγε
καί οὗτος, ὁ ἀγών ἔπιπτε διότι τοῖς πᾶσιν ἦτο γνωστόν ὅτι ἡ Ναυτική δύναμις ἦτο τά ἰσχυρώτερα νεῦρα τῆς Ἐπαναστάσεως, ἑπομένως ἀποχωρούσης ταύτης πάντες ἤθελον ζητήσει τήν σωτηρίαν
των, οἱ μέν διά τῆς φυγῆς ἐκτός της Ἑλλάδος, οἱ δέ διά τῆς ὑποταγῆς εἰς τόν ἐχθρόν των.
Ὁπόσον πάντες οἱ Ἕλληνες ᾐσθάνοντο τήν ζημίαν, ἥν ὑπέστη τό
Ἔθνος διά τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου ἐξάγεται ἐκ τῆς κατωτέρω ὁμιλίας αὐτοῦ τοῦ Γέροντος Πέτρου Μαυρομιχάλη. Τό 1840
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ὅλως ἀφοσιωμένου εἰς τήν Μαυρομιχαλικήν οἰκογένειαν Ἰατροῦ Διονυσίου Πύρρου τοῦ ἀπαιτοῦντος νά τόν ἀποκαλῶσιν Ἰατροφιλόσοφον καί Ἰατροδιδάσκαλον, εὑρίσκοντο τινές
ἐν οἷς καί ὁ Γερο-Μαυρομιχάλης καί ὁ Μακρυγιάννης, ὁ δεύτερος
ἐπέκρινε τήν Κυβέρνησιν τοῦ Ὄθωνος μή λαμβάνοντος παράδειγμα
ἀπό τό πάθημα τοῦ Κυβερνήτου, ὅστις καί οὗτος ἐδιοίκησε κακῶς
τήν Ἑλλάδα καί διά τοῦτο κατεστράφη ταχέως. Εἰς τήν παρατήρησιν αὐτήν τοῦ Μακρυγιάννη ὁ Πύρρος, εἴτε διά νά κολακεύσῃ τόν
Γερο-Μαυρομιχάλην, εἴτε διότι εἶχε πολύ ἀγαπητόν φίλον τόν δολοφονήσαντα τόν Κυβερνήτην Γεωρ. Μαυρομιχάλην, ἤρξατο νά ὑβρίζῃ πικρά τόν Κυβερνήτην. Τότε ὁ Γερο-Μαυρομιχάλης ἔκαμε τήν
ἑπομένην ἀποστροφήν πρός τόν Πύρρον.
-Δέν τά μετρᾶς καλά, φιλόσοφε ἀνάθεμα τούς Ἀγγλογάλλους ὅπου
ἦτον ἡ αἰτία καί ἐγώ ἔχασα τά παιδιά μου καί τό Ἔθνος ἕνα ἄνθρωπον, τόν ὁποῖον δέν θά ματαύρῃ, ὅ ἐστί δέν θά εὕρῃ πάλιν, ἤτοι
ἀναντικατάστατον καί τό αἷμα αὐτοῦ μέ παιδεύει σήμερον.
Ἠννόει τάς καταδρομάς ἅς ὑφίστατο τότε ἡ Μαυρομιχαλική οἰκογένεια ὑπό τῆς Κυβερνήσεως, διά τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Λακωνικῶν ταγμάτων Βαυαροῦ Φέδερ.
Ἀφοῦ κατά τάς Βουλευτικάς ἐκλογάς τοῦ 1844, διά τῆς ἐπεμβάσεως
τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Μαυροκορδάτου πρός ἀποκλεισμόν τῶν ἐπισήμων Σεπτεμβριανῶν, Ζωγράφου, Παλαμήδου, Γρίβα, Σχινᾶ καί
ἄλλων, ὑπό τῶν Σεπτεμβριανών ἐπίσης Ὑπουργῶν τῶν Ἐσωτερικῶν Ἀνδρέου Λόντου καί Στρατιωτικῶν Ροδίου (1), ἐπῆλθε ρῆγμα
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μεταξύ των τήν 3η Σεπτεμβρίου ἐκτελεσάντων, ὁ Κωλέττης εὗρεν
εὐκαιρίαν συνεννοούμενος μετά τῶν Πρέσβεων, Γαλλίας Πισκατόρη καί τοῦ παρά τῷ Ὄθωνι τῆς Αὐστρίας Πρόκενς ἳνα ρίψῃ τήν
4ην Αὐγούστου δι’ ὀχλαγωγίας τόν Μαυροκορδάτον καί νά ἔλθῃ
ὡς Πρωθυπουργός εἰς τήν Κυβέρνησιν, ἀλλά ὡς ἀδύνατος διότι οἱ
πολιτικοί του φίλοι εἶχον προστεθῆ ἀπό τῆς Συνελεύσεως οἱ μέν
εἰς τόν Μεταξᾶν οἱ δέ εἰς τόν Μαυροκορδάτον, ἀφοῦ αὐτός ἀπέφευγεν ἐν αὐτῇ νά παρουσιάσῃ ἰδίας ἀρχάς ἤ ἀξιώσεις. Ὡς ἀδύνατος λοιπόν ἔλαβεν ὡς συνεργόν του καί σύντροφον εἰς τήν Κυβέρνησιν τόν Μεταξᾶν μετά τριῶν αὐτοῦ ἀκόμη φίλων του Τζαβέλλα
ὡς ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν, τοῦ Βάλβη τῆς Δικαιοσύνης καί
κατόπιν τοῦ Κανάρη τῶν Ναυτικῶν.·Εἶναι ἀληθές ὅτι ἠθέλησε νά
λάβῃ τό Ὑπουργεῖον τῶν Στρατιωτικῶν εἰς ἕνα ἰδικόν του χορηγήσας αὐτό εἰς τούς τότε φαινομένους (1) συμφώνους τρεῖς στρατηγούς τῆς Καρυταίνης Δεληγιάννην, Πλαπούταν καί Κολοκοτρώνην, φρονῶν ὅτι οὗτοι θά τό παραχωρήσωσιν εἰς τόν πρῶτον, ὡς
γνωρίζοντα ὡς προεστόν ὀλίγα γράμματα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο μόλις
ἐγνώριζαν νά θέτωσι τήν ὑπογραφήν των μόνον. Ἀλλ’ ὁ Γενναῖος
ἐματαίωσε καί τήν σκέψιν του ταύτην, παραιτηθείς ἐν ὀνόματι τῶν
συντρόφων τῆς τοιαύτης τιμῆς καί προτείνας διά τοῦ Μεταξᾶ τόν
Τζαβέλλαν.
Οὕτως σχηματισθέντος τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Κωλέττου, οἱ φίλοι
του δυσαρεστηθέντες διά τήν ἐν τῇ Κυβερνήσει ἀπομόνωσίν του
(1) Τόσον ἰσχυρά ἦτον ἡ ἐπέμβασις ἐκείνη ὥστε ὁ ἔκτακτος
ἀπεσταλμένος τῆς Κυβερνήσεως εἰς Μεσσηνίαν Μοναρχίδης ἔλεγεν
ὅτι θά δέσῃ εἰς τό κανόνι πάντας τούς ἀντιπολιτευομένους, ὁ δέ
Διοικητής τοῦ συγκεντρωθέντος ἐν Τριπόλει στρατοῦ Τζουρᾶς,
ἠπείλει νά δείρῃ τόν Παλαμήδην ἐν τῇ ἀγορᾷ μέ τό μαστίγιόν του
(καμτζίκι), πρός δέ ὁ Διοικητής Καλαβρύτων Παππαπολίτης διά
τοῦ ἀνακριτοῦ Μπέτζου ἐξέδωκεν ἔνταλμα συλλήψεως κατά τοῦ
Ζωγράφου ὡς συνωμότου, ὁ δέ Εἰσαγγελεύς Μεσολογγίου χωλός
Τριανταφύλλης ἀφοῦ ἐφυλάκισε τόν στρατηγόν Ράγκον τόν Σωτηρόπουλον καί ἄλλους ἐπισήμους Αἰτωλοακαρνᾶνας, ἠνάγκασε
καί τόν Γρίβαν νά δραπετεύσῃ, διά νά ἀποφύγῃ τήν φυλάκισιν, εἰς
Αἴγυπτον.
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τόν ὠνόμασαν Καπετάν Δελαπαντιέραν (ὅ ἐστί ἀρχηγός μόνης της
σημαίας του), καί πάντες ἐπίστευον ὅτι ἐντός ὀλίγου θά τόν ἀποπνίξωσιν οἱ συνυπουργοί του ἔχοντες εἰς τήν διάθεσίν των τό πλεῖστον
μέρος τῆς διανομῆς τῶν Κυβερνητικῶν λαφύρων, καί ἐμέτρων τό
πλεῖστον τῶν Ὑπουργικῶν ψήφων ὡς ἀτομικῶν των φίλων. Τόν φόβον τοῦτον συνέλαβε καί αὐτός ὁ Κωλέττης, ἀφοῦ ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ
συνεδριάσει ἥν ἔκαμαν οἱ φίλοι τοῦ Ὑπουργείου Βουλευταί διά νά
ἀποφασίσωσι τόν Προσωρινόν Πρόεδρον καί τούς ὑποψηφίους ὡς
μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπέδειξαν προσωρινόν μέν πρόεδρον τόν Νικηταρᾶν εἰς δέ τά μέλη τῆς ρηθείσης Ἐπιτροπῆς δέν
συμπεριέλαβον οὐδένα τῶν εἰς αὐτόν τυφλῶς ἀφοσιωμένων, ἀλλ’
ὣρισαν ἐκ τῶν φίλων του τούς Γρίβαν, Δριγιώτην, Καλαμογδάρτην, Νοταρᾶν καί Πλαπούταν, οἵτινες ἦσαν φανατικοί κατά Μαυροκορδάτου καί ἀφοσιωμένοι εἰς τάς ἰδέας τάς αὐτοχθονικάς, καθώς καί οἱ ἕτεροι δύο φίλοι τοῦ Μεταξᾶ Κορφιωτάκης καί Βλάχος.
Φοβηθείς λοιπόν ἐκ τῆς περιστάσεως ταύτης μήτι ἡ Βουλή συγκροτηθῇ ἀπό μόνους στενοκεφάλους αὐτόχθονας καί Σεπτεμβριανούς,
καί ἡ θέσις του ὡς ἀρχηγοῦ αὐτοχθονικοῦ κόμματος, ἐνῶ δέν ὑπῆρξε τοιοῦτος, ἦτο νόθος, φυσική δέ καθίστατο ἡ τοῦ Μεταξᾶ, συνεννοήθη μυστικά διά τῶν φίλων του Μαυρομιχαλῶν, Τζανετάκη καί
Χατζίσκου μέ τούς Μαυροκορδατικούς ἵνα ἀποκλείσωσι τά ἀνωτέρω μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί νά ἐκλέξωσιν ἰδικήν των Ἐπιτροπήν.
Ἐν τῇ ψηφοφορία ὅμως φυγόντων ἀπό τό Μαυροκορδατικόν κόμμα τῶν πρώην φίλων τοῦ Μεταξᾶ, Μανέτα, Β. Δημητρακοπούλου
καί Ὀρφανοῦ ἕνεκα Κωλεττοφοβίας, ὑπερίσχυσε τό ὑπό τόν Μεταξᾶν διατελοῦν τότε καθαρόν αὐτοχθονικόν κόμμα διά ψήφων δύο.
Ὁ Κωλέττης πτοηθείς διά τήν ἧτταν του ταύτην καίτοι συμμαχήσας μετά τοῦ ἀντιπάλου του Μαυροκορδάτου ὑπεκρίθη ἄγνοιαν
τῶν ὑπό τῶν φίλων του διαπραχθέντων, τούς ὁποίους καί ἐπέπληξε δῆθεν πικρά, καί οὕτως ἠδυνήθη νά προλάβῃ τότε τήν μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Μεταξᾶ ρῆξιν. Εἰς τοῦτο συνέτρεξε καί διότι ὁ Ζωγράφος καί ὁ Μεταξᾶς ἐνόμισαν ὅτι δέν συνέφερεν ἀκόμη εἰς αὐτούς
νά διαρρηχθῶσι μέ τόν Κωλέττην ἀφοῦ ἔβλεπεν τήν εὐκαιρίαν πολιτικήν μετά τοῦ Βασιλέως ἀποστρεφομένου αὐτούς, καί διότι ἐπιστεύθη ὅτι οἱ Σεπτεμβριανοί Μοσχολαγγῖται καί Ναυπαῖοι αὐτοχθονικοί, ὅπως ἦτο τότε συνεσφιγμενοι θά μείνωσι πάντοτε περί αὐ32
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τούς συγκεντρωμένοι, ἑπομένως κύριοι ὄντες τῆς Βουλῆς θά ἦσαν
καί κύριοι τοῦ πολιτικοῦ τῆς Ἑλλάδος πεδίου. Καί ὁμολογουμένως
αἱ περιστάσεις τοῦτο ἐμαρτύρουν τότε, ἀλλ’ εἶχον ἀνάγκην καί τῆς
πολιτικῆς περινοίας τοῦ Κωλέττου, ἤ τουλάχιστον οἱ δύο ὁμοῦ νά
σχηματίσωσιν ἕναν Κωλέττην, δηλαδή ὁ Μεταξᾶς νά ἔχῃ τήν εὐκαμψίαν, καί ὁ Ζωγράφος τήν κρίσιν τοῦ Κωλέττου ἀτυχῶς δι’ αὐτούς
δέν τήν εἶχαν καί διά τοῦτο ἀπέτυχον ἐγκαταλειφθέντες ὑπό τῶν φίλων των προσκολληθέντων εἰς τόν Κωλέττην.
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Παραιτηθέντος τοῦ Μεταξᾶ ἀπό τό Ὑπουργεῖον τήν 4ην Αὐγούστου 1845, ἔμειναν μέ τόν Κωλέττην ἐκ τῶν φίλων του, οἱ τρεῖς ὁμόφρονές του Ὑπουργοί Κανάρης, Τζαβέλλας καί Βάλβης καί οἱ βουλευταί Πικουλάκης ἐκ Λακωνίας, Κορφιωτάκης καί Βαρβιτσιώτης
ἐκ Λακεδαίμονος, Κυριακοῦ ἐκ Καλαμῶν, Παπατσώρης ἐκ Τριφυλίας, Ρεβελιώτης ἐκ Μαντινείας, Τσίχλης καί Πρωτοπαπᾶς ἐκ Κυνουρίας, Κουμανιώτης ἐκ Πατρών . Ὀρφανός ἐξ Αἰγίου, Πετμεζαῖοι ἐκ
Καλαβρύτων, Γούγγασης ἐξ Ἐρμιόνης, Γεωργαντᾶς ἐκ
ἐκ
Παρνασσίδος,
καί Κοντέλης ἐκ Δωρίδος, Μιχαλόπουλος ἐκ
Ναυπάκτου, Γουλιμῆς ἐκ Μεσολογγίου, Ράλλης ἐκ
Γιολδάσης ἐξ Εὐρυτανίας, Καΐρης ἐξ Ἄνδρου καί Παρίσης ἐκ Τήνου,
εἰς τούτους ἔδωκεν ὁ Κωλέττης πολλήν προσοχήν, διά τοῦτο ἐζηλοκόπησαν σφόδρα οἱ ἀρχαῖοι καί μᾶλλον φανατικοί φίλοι του,
οἷα ἦσαν οἱ Γερουσιασταί Καρακατσάνης, Πανουργιᾶς, Κανελόπουλος, Ἀδάμ, Δούκας, Χριστακόπουλος καί οἱ Βουλευταί Μαυρομιχάλης, Κρεστενίτης, Παλαμήδης, Μελετόπουλος, καθώς καί ὁ ἐκ
τοῦ Μαυροκορδάτου αὐτομολήσας πρός τόν Κωλέττην Ζῶτος. Τούτους πάντας ἠρέθιζε ραδιουργῶν ὁ ἀποτυχών νά εἰσέλθῃ εἰς τήν Γερουσίαν Χρηστίδης, ὅστις τοῖς ὑπέδειξεν ὅτι ὀφείλουν νά συγκεντρωθῶσιν περί τόν Κουντουριώτην καί αὐτός θά κατορθώσῃ διά
τῆς αὐλῆς, ἧς ᾠκειοποιεῖτο τήν εὔνοιαν νά λάβωσι τήν ἐξουσίαν ἀλλά πρέπει, διά τοῦ πολέμου, νά λάβωσι δικαιώματα πρός ἀπόκτησιν τῆς ἐξουσίας. Εἰς τήν πλεκτάνην αὐτήν ἐνέπεσεν ὁ Μελετόπουλος μόνον, ὅστις ἐφάνη κέντρον πεντάδος νεανιῶν βουλευτῶν, ἐν
οἷς καί ὁ Ζῶτος παρεσύρθη πολύ πρόωρα, καί ἐπετέθη κατά τοῦ
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Κωλέττου περί τά τέλη τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1845, ὅτε γενομένης ἀνταρσίας, ἥν ἀπέπνιξαν εὐθύς οἱ συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ Κορφιωτάκη Λακεδαιμόνιοι, ὑπό τῶν Πουλικάκη, Πετροπουλάκη καί Καρακίτσου, καί ὑποδειχθείσης ἰσχυρᾶς ἐπικουρίας ὑπό τῶν Ἄγγλων πολιτικῶν, ἐνόμισαν ἐκεῖνοι ὅτι ἦλθεν ἡ ἐποχή τῆς πτώσεως τοῦ Κωλέττου.
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Ὁ Προβελέγγιος ὅστις, ὡς αὐλικός ὤφειλε νά ἀκολουθῇ τήν Κυβέρνησιν, παρεδόθη εἰς τό Μαυροκορδατικόν κόμμα εὐθύς ἀφοῦ
ὁ ἀποπεμφθείς ἀπό τό Ὑπουργεῖον καί τό Κωλεττικόν κόμμα καί
προσκολληθείς εἰς τό Μαυροκορδατικόν Βάλβης, δέν ἀντεκαταστάθη ὑπ’ αὐτοῦ ἀλλ’ ὑπό τοῦ Κρεστενίτου καί τούτου μή δεχθέντος
ὑπό τοῦ ἰδίου Κωλέττου. Τήν ἀπόδρασιν τοῦ Προβελεγγίου εἶδε μέ
εὐχαρίστησιν ὁ Κωλέττης διά τοῦτο ὄχι μόνον τόν κατεδίωξε διά
τῶν Κυβερνητικῶν μέσων ἀλλά καί ἀπό τόν Βασιλέα ἀπήτησε νά
μή τόν δέχηται πλέον. Οἱ Μαυροκορδατικοί ἐδέχθησαν τόν Προβελέγγιον ὡς εὕρημα σπουδαῖον, πιστεύοντες ὅτι δι’ αὐτοῦ ἠδύναντο
νά συμβιβασθῶσι μετά τοῦ Βασιλέως, παρ’ ᾧ ἐνομίζετο ὡς ἰσχύων
πολύ. Διά τοῦτο καί ἐκεῖνος ἵνα μή ἀπωλέσῃ τήν τοιαύτην ἰδέαν,
χάριν τῆς ὁποίας ἐτιμᾶτο περισσότερον παρ’ ὅ,τι ἤξιζε, παρά τοῖς
νέοις φίλοις, ἐνδυόμενος τά ἐπίσημα ἐνδύματά του μετέβαινεν εἴς τινα τῶν αὐλικῶν Βέτλαμ ἤ Ἄρνετ, καί κατερχόμενος ἔλεγεν ὅτι ἦλθεν εἰς συνέντευξιν μετά τοῦ Βασιλέως ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ ρηθέντος ὑπαλλήλου πρός ἀποφυγήν μεμψιμοιριῶν τοῦ Κωλέττου, καί
ὅτι τῷ ὑπέσχετο δῆθεν ὁ Βασιλεύς ὅτι θά ρίψῃ τόν Κωλέττην εὐθύς
ὅπου παραστῇ αὕτη ἤ ἐκείνη ἡ περίστασις. Καί διά τῶν ψευδολογιῶν τούτων αὐτός μέν ἐτύγχανε περιποιήσεων μεταξύ τῶν Μαυροκορδατικῶν (διότι οἱ Μεταξικοί τόν ἀπεστρέφοντο) οἱ δέ ἀντιπολιτευόμενοι ἐνεψυχώνοντο εἰς τόν κατά τοῦ Κωλέττου πόλεμον.
Ὁ Χρηστίδης κατώρθωσε νά σύρῃ εἰς τά νεύματά του τόν Πονηρόπουλον Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν καί διά τῶν περιποιήσεων
τούτου συνεκέντρωσε πολύ μέρος τῶν φίλων του Κωλέττου. Ὁ Πο36
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νηρόπουλος ἐφαίνετο συρόμενος συνάμα καί ἀπό τόν ὅλως ἀντίθετον τοῦ Χρηστίδου Παλαμήδην καί ἐν γένει ἦτο τό ὄργανον τοῦ ἀρχαίου κόμματος τοῦ Κωλέττου ἐπιτιθέμενος κατά τῶν νεοστρατολογηθέντων ἐκ τοῦ Μεταξικοῦ κόμματος φίλων τοῦ Κωλέττου καί ἰδίως κατά τοῦ Κορφιωτάκη, ὅν ὑπέβλεπε διότι πάντες τόν ἐθεώρουν
καταλληλότερον διά τήν θέσιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.
Τό φθινόπωρον τοῦ 1846 ἐνηργοῦντο αἱ δημοτικαί ἐκλογαί καθ’
ἅπασαν σχεδόν τήν Ἑλλάδα, καί τήν διενέργειαν αὐτῶν πολύ ἐπηρέαζεν ἡ κυβερνητική προστασία, διά τοῦτο καί ὁ Κορφιωτάκης
κατέβη εἰς Λακεδαίμονα ἵνα διαρρυθμίσῃ τά τῶν ἐκλογῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς, ὅτε ὁ Πονηρόπουλος συνεννοηθείς μετά τοῦ Βαρβιτζιώτου ὑπουργικοῦ μέν βουλευτοῦ, ἀλλ’ ἀντιθέτου ἐν τῇ Λακεδαίμονι
πρός τόν Κορφιωτάκην, ἔπαψεν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἅπαντας τούς ἐν τῇ
ἐπαρχίᾳ αὐτῇ οἰκονομικούς ὑπαλλήλους, ἐργαζομένους ὑπέρ τοῦ
Κορφιωτάκη, καθώς καί τούς συγγενεῖς καί φίλους τούτου ὅσοι
ἦσαν διωρισμένοι εἰς ἄλλας ἐπαρχίας. Ὁ Δημητρακάκης ἀντεπιστέλλων ἐν Ἀθήναις τοῦ ἀπόντος συγγενής τοῦ Κορφιωτάκη ἀνακαλύψας τήν ἐνέργειαν τοῦ Πονηροπούλου μετέβη τό ἑσπέρας εἰς
τόν Κωλέττην παρ’ οὗ ἐζήτησε νά τῷ ὁμιλήσῃ ἐν ὀνόματι τοῦ Κορφιωτάκη. Ὁ Κωλέττης τόν ἐδέχθη, μαθών δέ τά ὑπό τοῦ Πονηροπούλου τα κατά Κορφιωτάκη πραχθέντα, ἐλάλησεν ὡς ἑξῆς μετ’ αὐτοῦ:
-Ποῖος φρονεῖ ὅτι ὑπεκίνησεν αὐτά;
-Ὁ Χρηστίδης καί ὁ Ραζῆς.
-Πόθεν ἔχεις ἀφορμήν νά ὑποπτεύησαι τοῦτο;
-Διότι αὐτοί ἀνεβοκατέβησαν εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν
σήμερον.
-Πόσον ἠπατημένος εἶσαι λογιώτατε! Ὁ Χρηστίδης μετέβη καί ἔλαβε τόν διορισμόν τοῦ γαμβροῦ του ὡς τελώνου Πειραιῶς καί ὁ Ραζῆς ἐλάλησε περί τῆς ὁποίας ἔχει μετά τοῦ Δημοσίου δίκης. Μήπως
ὑπάρχει εἰς τούς ἀντιθέτους σας ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ οἰκογένεια τις ἐξ ἧς
ἔχουν ὑπηρέτριαν ἤ ἐρωμένην οἱ υἱοί τοῦ Πονηροπούλου;
-Ὄχι.
-Μήπως κανείς τῶν ἀντιθέτων σας ἐδῶ ἔχει στενάς σχέσεις μέ τούς
οἰκειακούς τοῦ Πονηροπούλου;
-Ὁ Βαρβιτζιώτης διέρχεται δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας μέ τόν Στρατηγόν.
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-Ἰδού λοιπόν ὅπου εὕρομεν ὁποῖοι ἐπηρέασαν τόν Πονηρόπουλον.
Πήγαινε καί αὔριον θά ἀνακληθῶσιν ἀπό τόν Ὑπουργόν τοῦτον τά
πάντα. Σύ δέ νά γράψῃς εἰς τόν Κορφιωτάκην τούς ἀσπασμούς μου
καί νά σπεύσῃ νά ἔλθῃ τάχιστα διότι εἶναι ἀναγκαία ἡ παρουσία
του, αἱ δέ ἰδικαί μου ἐνέργειαι εἶναι ἀρκεταί νά ἐξασφαλίσωσι τά
συμφέροντά του ὡς Λακεδαίμονα.
Μετά τόν διάλογον τοῦτον ἀνῆλθεν ὁ Δημητρακάκης, ὅστις μετά
δυό ὥρας ἐκλήθη ἀπό τόν στρατηγόν Τζανετάκην ὅστις τῷ διηγήθη τήν ἀκόλουθον σκηνήν. Ὁ Τζανετάκης εἰσῆλθεν δι’ ὑπόθεσίν
του εἰς τό δωμάτιον τοῦ Κωλέττου, καθ’ ἥν στιγμήν συνήρχετο τό
Ὑπουργικόν Συμβούλιον. Ὁ Τζανετάκης ἀπεχώρησεν ἀλλά φθάς
εἰς τήν θύραν διετάχθη ὑπό τοῦ Κωλέττου νά περιμείνῃ ὀλίγον, καί
κατόπιν ὁ Κωλέττης ἤρξατο μέ τόν Πονηρόπουλον τόν ἀκόλουθον
διάλογον.
-Κύριε Ὑπουργέ, εἶναι ἀληθές ὅτι σήμερον ἔπαυσες ὅλους τούς
ὑπαλλήλους τοῦ Κορφιωτάκη;
-Ναί διότι ἦσαν καταχρασταί.
-Αὔριον νά τούς ἐπαναφέρῃς ὅλους.
-Δέν ἠμπορῶ, κ. Πρωθυπουργέ, διότι ἔχω εὐθύνην καί αὐτοί εἶναι
ἀνίκανοι καί καταχρασταί.
-Αὔριον νά τούς ἐπαναφέρῃς ὅλους.
-Δέν ἠμπορῶ διότι θέλω νά ἔχω εἰς τήν ὑπηρεσίαν τιμίους ἀνθρώπους.
-Κύριε Πονηρόπουλε, σᾶς λέγω ὅτι κατέχετε τήν θέσιν τοῦ Κορφιωτάκη πρό ἕξ μηνῶν.
-Αὔριον τούς ἐπαναφέρω κ. Κωλέττη. Εἶτα στρέψας ὁ Κωλέττης
καί ὑποκριθείς ὅτι ἐλησμόνησε τήν ἐντολήν ἥν ἔδωκε πρός τόν Τζανετάκην διά νά περιμένῃ τῷ λέγει:
-Πῶς στρατηγέ, μένετε ἐδῶ ἀκόμη ἀκούοντες τάς ὁμιλίας ἐν τῷ
Ὑπουργικῷ Συμβουλίῳ, καλήν νύχτα σας λοιπόν.
Ὁ Τζανετάκης ἀνεχώρησε καί ἐλθών εἰς τήν οἰκίαν του διηγήθη τῷ
Δημητρακάκη τά ἀνωτέρω. Τήν πρωΐαν ἐκλήθη ὁ Δημητρακάκης
ἀπό τόν Πάνον Πονηρόπουλον, ὅστις εἰσαγαγών αὐτόν εἰς τόν κοιτῶνα του, ἀπεκρίθη εἰς τήν καλυτέραν τοῦ διά τοῦ ἐπιφωνήματος.
-Ὤ, δυστυχία εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν! Νά παύσῃς
ἐδῶ, φωνάζουν ἐκεῖ! δέν ἠμπορεῖς νά διορθώσῃς τήν ὑπηρεσίαν. Ἄς
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εἶναι. Διατί, σύ νά παραπονεθῇς εἰς τόν Κωλέττην καί νά μή παραπονεθῇς εἰς ἐμέ διά τάς χθεσινάς παύσεις.
-Διότι εἰς τόν Κωλέττην μοι ἔχει ἐντολήν ὁ Κορφιωτάκης νά ἀποτείνωμαι διά πᾶσαν ἐπαρχιακήν μας ἀνάγκην.
-Ἀλλά, σύ εἶσαι, ὡς ὑπάλληλος οἰκονομικός, ἄνθρωπός μου καί
ἔπρεπε νά ἔλθῃς εἰς ἐμέ.
-Τοῦ λοιποῦ οὕτω θά πράττω. Γράψε λοιπόν χαιρετίσματα εἰς τόν
Κυρ. Κορφιωτάκην καί νά ἔλθῃ γρήγορα, διότι ἔχει ἀνάγκην τό
Ὑπουργεῖον τῆς ὑπηρεσίας του, καί σήμερον ἀνακαλοῦνται ὅλαι
αἱ χθεσιναί παύσεις, καί ὁμολογουμένως ἀνεκλήθησαν αὐθημερόν.
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Μετά τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς τό 1847 δύο ζητήματα ἐπαρουσιάσθησαν ἐν τῷ ὑπουργικῷ Συμβουλίῳ α) περί τοῦ τρόπου διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν καί β) περί οἰκονομίας τοῦ ἐλλείποντος φορολογικοῦ Νόμου. Ἐπί τοῦ πρώτου ὁ Κορφιωτάκης καί ὁ Κολίνος ἐπέμειναν νά μή γίνῃ ἡ ἐλαχίστη ἐπέμβασις, ὑποστηρίζοντες ὅτι οὔτε
τό 1/6 ἐν τῇ Βουλῇ δέν θά ἔχουν οἱ ἀντιπολιτευόμενοι. Ἀλλ’ ὁ Βούλγαρης ἀπήντησεν ὅτι καί αὐτός ἔχει τάς ἐκείνων πεποιθήσεις, ἀλλ’
ἄν ἔκ τινος ἀπροόπτου συμβάντος ἐπέλθῃ πλειονοψηφία τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐν τῇ Βουλῇ, πιστεύουσιν ὅτι οἱ ἀντιπολιτευόμενοι θά
γνωρίσωσιν εἰς τούς Ὑπουργούς χάριν, διά τήν νόμιμον διεξαγωγήν τῶν ἐκλογῶν, τοὐναντίον ὠθούμενοι ἀπό τήν κατά τοῦ Ὑπουργείου λύσσαν, θά τούς εἰσαγάγωσιν ἀμέσως εἰς δίκην διά ψύλλου
πήδημα. Ἡ δέ πλειονοψηφία τῆς Γερουσίας, ἥτις εἶναι δυσηρεστημένη σφόδρα διά τήν τελευταίαν τροποποίησιν τοῦ Ὑπουργείου,
δέν θά διστάσῃ νά καταδικάσῃ τούς Ὑπουργούς. Ἡ παρατήρησις
αὐτή τοῦ Βούλγαρη ἐκλόνισε τόν Κωλέττην καί Παλαμήδην καί μέ
ὅλην τήν ἀντίστασιν τοῦ Κορφιωτάκη καί Κολίνου, τοῦ πρώτου
μάλιστα διισχυριζομένου ὅτι διά τήν ἐπιστατοφυλακήν ἐν τῇ φορολογίᾳ τῶν δημητριακῶν καρπῶν δύναται τό Ὑπουργεῖον νά ἐπηρεάζῃ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ καί τῇ Στερεᾷ καθ’ ὁλοκληρίαν καί ἐν
ἀνέσει τούς ψηφοφόρους, ἀπεφασίσθη νά ἐντείνωσι τά κυβερνητικά μέτρα ὅπου ἡ ἀδιαφορία τῆς Κυβερνήσεως δύναται νά ἐπιφέρῃ
ἀποτυχίαν τῶν Ὑπουργικῶν ὑποψηφίων, ἀλλ’ αὐστηρῶς ν’ ἀποφύγωσι τάς μετά τῶν στρατιωτῶν συγκρούσεις τῶν ἐκλογέων ἵνα μή
συμβῶσιν αἱ ἐπί τοῦ Ὑπουργείου τοῦ Μαυροκορδάτου ἀσχημίαι.
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Ἐν τούτοις εἰς ὀλιγίστας ἐπαρχίας ἔλαβεν ἀνάγκην ἡ Κυβέρνησις
νά φανῇ ὅτι μεριμνᾷ μετά τινος ἐπιμονῆς ὑπέρ τῶν Ὑποψηφίων της,
διότι ὁ λαός εὐχαριστημένος ἀπό τήν διά τῆς ἀμέσου φορολογίας
ἀπαλλαγήν του ἐκ μυρίων καταπιέσεων καί ζημιῶν, ἅς ἔμελλε νά
ὑποστῇ διά τοῦ συστήματος τῆς ἐνοικιάσεως, οὔτε ἐφρόντισε κἄν
νά φιλονεικήσῃ περί ἀποστολῆς Βουλευτῶν, ἀφείς εἰς τήν ἐξουσίαν
νά στείλῃ αὐτούς διά μόνης τῆς ἐνεργείας τῶν Διοικ. ἀρχῶν, συνεννοουμένων μέ ἐκείνους τῶν Δήμων, οἵτινες ἀνῆκον κατά τά 4/5 εἰς
τό ἐν τῇ Κυβερνήσει ἰσχύον αὐτοχθονικόν κόμμα, οἱ δέ περί ἐπεμβάσεως λόγχης διισχυρισμοί τῶν ἀποτυχόντων, ἦτο καθαρά συκοφαντία, λαβοῦσα δυστυχῶς, διότι δέν ἐπέζησεν ὁ Κωλέττης, ὑπόστασιν τοιαύτην, ὥστε καί τώρα ἀκόμη πιστεύουσιν οἱ ἄνθρωποι
ὅτι τάς ἐκλογάς ἐκέρδισε τό Ὑπουργεῖον τό 1847 διά τῆς χρήσεως
τοῦ στρατοῦ.
Ἐπί τοῦ δευτέρου ζητήματος παρουσιάσας ὁ Κορφιωτάκης τό ὁποῖον μετά τοῦ Κωλέττου (;) εἶχον προπαρασκευάσει σχέδιον τῆς βεβαιώσεως ἔτυχε τῆς ἐπιδοκιμασίας τῶν συναδέλφων του ἀσυζητητί. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ σχεδίου τούτου, διά Β. Διατάγματος ὑπογραφέντος παρά πάντων τῶν Ὑπουργῶν διετάττετο ἡ ἐφαρμογή αὐτοῦ
τοῦ μέτρου. Τό Διάταγμα παρουσίασεν ὁ Κορφιωτάκης εἰς τόν Βασιλέα πρός ὑπογραφήν. Ὁ Βασιλεύς δέν ἐπείσθη ἀμέσως, ἀλλά διέταξε νά τό ὑποβάλῃ καί ὑπό τήν σκέψιν τῶν τριῶν κατ’ αὐτόν οἰκονομολόγων, Σιληβέργου, Ράλλη καί Τισσαμενοῦ, διορισθέντος τότε
ὑπό τοῦ Κορφιωτάκη Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν. Συγκροτήσας τό Συμβούλιον τοῦτο ὁ Κορφιωτάκης καί
θείς τό ζήτημα:
-Πῶς δύναται ἡ Κυβέρνησις νά ἐξασφαλίσῃ τούς φόρους μέχρι συγκαλέσεως τῆς Βουλῆς καί ἐπιψηφίσεως φορολογικοῦ Νόμου, ἀφοῦ
δέν ἐψηφίσθη τοιοῦτος πρό τῆς διαλύσεώς της; Ἀπεφάσισε νά κρατήσῃ ὁ ἴδιος πρακτικά τῆς γνώμης ἑκάστου τούτων, μετά τῶν ὁποίων ἐσυζήτησε καί κατά τόν Μάρτιον τοῦ 1843 περί τῶν οἰκονομικῶν πραγμάτων τῆς Ἑλλάδος καί ἐγνώριζε καλῶς τάς γνώσεις καί
πεῖραν τῶν ἐργαζομένων καί πρό πάντων τῆς γεωργοποιμενικῆς τάξεως(2).
Πρῶτος ἔλαβε τόν λόγον ὁ Συληβέργος ὅστις εἶπε πολλά περί οἰκονομικῶν συστημάτων, ξένα ὅλως τοῦ ὑπό συζήτησιν ζητήματος,
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διά τοῦτο καί δέν ἀπέληξεν εἰς κανένα συμπερασμόν. Κατόπιν ἔλαβε τόν λόγον ὁ Ράλλης ὅστις εἶπεν ὅτι κατά τόν Ὀργανισμόν τῶν
Δικαστηρίων δύναται ἡ Κυβέρνησις νά διορίσῃ τόσους συμβολαιογράφους ὅσων ἔχει ἀνάγκην, ἐκ τοῦ δικαιώματός της τούτου βοη(2) Τόν Μάρτιον τοῦ 1843 ἕνεκα, τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως εἰς
ἥν εὑρέθη καί Δημόσιον καί λαός, ὁ Ράλλης, Ὑπουργός τῶν
Οἰκονομικῶν ἐκάλεσε πολυπρόσωπον οἰκονομικόν Συμβούλιον, εἰς ὅ συμπεριέλαβε καί τούς παρεπιδημοῦντας εἰς τήν πρωτεύουσαν ἀνωτέρους Διοικ. Οἰκονομ. ὑπαλλήλους, ἐν οἷς καί τόν
Κορφιωτάκην, Σαμίαν Μαντινείας. Ἐν τῇ συζητήσει αὐτῇ διέπρεψεν ὁ Κορφιωτάκης, ἰδίως ὅταν ἐπολέμησε τήν διάταξιν τοῦ
φορολογικοῦ Νόμου περί τῆς πενταώρου μετακομίσεως τῶν φόρων ὑπό τῶν φορολογουμένων, ὅπερ ἔδιδεν ἀφορμήν εἰς μυρίας
καταπιέσεις τῶν ἐνοικιαστῶν, οἵτινες ὑπεχρέωναν πολλάκις νά
πληρώσουν εἰς αὐτούς οἱ φορολογούμενοι δύο καί τρία τοῖς %
περισσότερον, ἵνα μή μεταφέρωσι πέντε ὥρας τούς φόρους, ἀφοῦ
αὐτοί τῶν τμημάτων τῶν πρωτευουσῶν τῶν ἐπαρχιῶν, ὅπου ἦσαν
συνήθως αἱ ἐπαρχιακαί ἀγοραί, ἐνοικιασταί ὑπεχρέωναν τούς φορολογουμένους νά κομίσωσι τούς καρπούς εἰς δύσβατα μέρη καί ἐν
καιρῷ τῶν πολλῶν γεωργικῶν των ἐργασιῶν ἤ δριμέος χειμῶνος,
ὥστε οἱ φορολογούμενοι πρός ἀποφυγήν τοιούτων βασάνων
ἐπλήρωναν ὡς εἴρηται 2 καί 3% περισσότερον. Ἐγνωμοδότησε δέ
ὁ Κορφιωτάκης νά ὁρισθῶσιν εἰς ἑκάστην ἐπαρχίαν αἱ ἀγοραί εἰς
τάς ὁποίας ὀφείλει ἕκαστον χωρίον νά μεταφέρῃ τούς φόρους του.
Ὁ Σαμουρκάσης Τμηματάρχης τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν,
Φαναριώτης (;) πεφυσημένος ὡς ἔχων ἱκανότητα μεγάλην, ἀντεῖπε
λέγων ὅτι οἱ ἐνοικιασταί εἰς τάς προσφοράς των ὑπολογίζουν καί
τά κέρδη των αὐτά, ἑπομένως διά τῆς ἀπαλείψεως τῆς περί μετακομίσεως διατάξεως ταύτης ἀπό τόν φορολ. Νόμον θά ἐλαττωθῶσιν
αἱ πρόσοδοι τοῦ Δημοσίου, εὑρισκομένου εἰς οἰκονομικήν κρίσιν.
Τότε ὁ Κορφιωτάκης τῷ εἶπε καί διατί τό Δημόσιον δέν ὁρίζει 12%
ἵνα γίνεται ἡ προσφορά καί ἀπό τούς καλῆς πίστεως καί τιμίους
ἐνοικιαστάς, ἐνῶ τώρα ἐφαρμόζεται ἀπό μόνους τούς κακοήθεις,
ἡ ἀπάντησις αὕτη κατέστησε τόν Σαμουριωτάκην ἀναπολόγητον.
Ὁ Σαμουριωτάκης ἦταν θρασύδειλος καί προπέτης, διά τοῦτο
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θουμένη, δύναται νά διορίσῃ εἰς ἕκαστον φορολογικόν τμῆμα ἀνά
ἕνα ἤ δύο συμβολαιογράφους, οἵτινες θέλουν συντάττει ἐπί ἁπλοῦ
χάρτου, διότι γίνεται δι’ ὑπηρεσίαν τῆς Κυβερνήσεως, ἀνά ἕν συμβόλαιον βεβαιοῦν τόν φόρον ἑκάστου φορολογουμένου καί ἐπί τῇ
βάσει τῶν ἐπισήμων τούτων μαρτυριῶν νά εἰσπράξῃ τούς φόρους
της μετά τήν συγκάλεσιν τῆς Βουλῆς καί ἐπιψήφισιν τοῦ Νόμου. Τό
μέτρον τοῦτο ἦτον ὁμογενές μέ ἐκεῖνο τοῦ ΚΟΡΦΙΩΤΑΚΗ;;;;;;;;; ΝΑ
ΤΟ ΔΟΥΜ σελ.16 ἀλλ’ ἦτον ἀκατόρθωτον καί πολυδάπανον συνάμα. Τρίτος ἠρωτήθη ὁ Τισσαμενός, ὅστις εἶχε λάβει γνῶσιν τοῦ σχεδίου τοῦ Ὑπουργοῦ καί συνεφώνησε μέ αὐτό.
Ὁ Βασιλεύς λαβών ἀπό τόν Κορφιωτάκην τό πρακτικόν τῆς ἀνωτέρω συζητήσεως καί ἰδών τάς μωρολογίας τοῦ κατά τόν Πρόκενς
καί Λαγκρενέ σοφωτάτου οἰκονομολόγου τῆς Ἑλλάδος Σιληβέργου, καί τήν δυσεκτέλεστον γνώμην τοῦ Ράλλη ὑπέγραψεν ἀσυζητητί τό τοῦ Ὑπουργείου Β. Διάταγμα, ὅπερ ἐφηρμόσθη τόσον ἐπιτυχῶς, ὥστε ὄχι μόνον δέν παρουσιάσθη ἡ ἐλαχίστη ὑπό τῶν φορολογουμένων ἀντίδρασις, ἀλλά καί πρίν τῆς ἐπιψηφήσεως τοῦ φορολογικοῦ Νόμου, οἱ πλεῖστοι δι’ ἀναφορῶν των ἐζήτησαν ν’ ἀποταμιεύσωσι τό δέκατον καί ἐπικαρπίαν εἰς ἀποθήκας τοῦ Δημοσίου, μέχρις ἀποφάσεως τῆς Βουλῆς καί τοῦτο ἵνα μή ἐξοδεύωσι τούς
καρπούς καί καταδιώκονται κατόπιν νά πληρώσωσιν αὐτούς εἰς
χρήματα.
πρό τεσσάρων ἡμερῶν τῆς Γ΄ Σ/βρίου προσέβαλεν ἀποτόμως τόν
Στρατηγόν Μακρυγιάννην διά τινα πρᾶξιν τοῦ Οἰκ. Ἐπιτρόπου
Ἀθηνῶν. Τοῦτο ἀκούσας ὁ ἕτερος Τμηματάρχης Δρόσος, τό διεβίβασεν εἰς τόν Ὑπουργόν Ράλλην ὅστις ἔσπευσε νά δώσῃ
ἐξηγήσεις εἰς τόν Μακρυγιάννην, ἀποδοκιμάζων τήν διαγωγήν
τοῦ ὑπαλλήλου τουΣαμουριωτάκη, ὅστις τήν 5ην Σ/βρίου.ἔφυγε
φοβούμενος τόν Μακρυγιάννην νύκτα, παραιτήσας τήν σύζυγον
ἥν ἔλεγεν ὁ ἀχρεῖος ὅτι ἐνυμφεύθη ἐρασθείς αὐτήν ὡς ὡραίαν, καί
ἡ ὁποία τῷ ἦτο περιττή ὅταν εὗρε καί θείαν καί σύζυγον εἰς Κων/
πολιν.Ὁ δέ Ράλλης ἐπρότεινεν εἰς τόν Κορφιωτάκην νά ἔλθῃ εἰς
τήν Κεντρικήν ὑπηρεσίαν.μέ βαθμόν Τμηματάρχου ἥν δέν ἐδέχθη
οὗτος διότι πρό δύο ἡμερῶν εἶχε μυηθῆ ὑπό τόν Μεταξᾶν καί Βρεσθένην εἰς τήν ἑταιρίαν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου.
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Μετά τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς τό 1847 ὁ Βασιλεύς περιηγήθη πρό
τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν τάς πρός τόν Ἀχαϊκόν κόλπον Ἐπαρχίας, ὅπου ἐφαίνετο συμπεπυκνωμένη ἀντιπολίτευσις. Ὅτε ἐπλησίαζεν εἰς τάς Πάτρας διά ξηρᾶς αἱ ἐκεῖ Ἀρχαί ἐζήτησαν οἰκίαν κατάλληλον διά κατάλυμα τοῦ Βασιλέως ἀλλ’ ὄντες οἱ ἐκεῖ ἀριστοκράται ἀντιπολιτευόμενοι ἐραδιούργησαν τόσον ἰσχυρά ὥστε καί ἀπειλῶν δέν ἐφείσθησαν ἵνα οὐδείς τῶν ἐχόντων οἰκίαν μεγάλην συγκατατεθῇ νά τήν χορηγήσῃ ὡς βασιλικό κατάλυμα, πρός τόν σκοπόν
ἵνα πεισθῇ ὁ Βασιλεύς εἰς οἵαν μειονοψηφίαν εὑρίσκεται ἐκεῖ ἡ Κυβερνητική Δύναμις. Τό ζήτημα τοῦτο ἠνώχλει τάς Ἀρχάς, αἵτινες παρεκάλεσαν τόν Βασιλέα, πλησιάζοντα εἰς τήν πόλιν, νά διέλθῃ εἰς
ἥν εὑρίσκετο θέσιν τήν μεσημβρίαν, διότι ἦτο καί θέρος, μέχρις οὗ
προπαρασκευάσωσι τά περί ὑποδοχῆς του. Τήν στενοχωρίαν αὐτήν τῶν Ἀρχῶν βλέπων εἷς τῶν ἐκεῖ κατοίκων, καί οὗτος εἶναι ὁ Συνοδινός ἄν δέν μᾶς ἀπατᾶ ἡ μνήμη μας, μετέβη μόνος ὅπου εὐρίσκετο ὁ Βασιλεύς τῷ διηγήθη τά ἐν τῇ πόλει συμβαίνοντα περί καταλύματός του καί συνάμα τῷ προσέφερε τήν οἰκίαν του, οὖσαν μικράν
μέν ἀλλά καθαράν. Ὁ Βασιλεύς ἀπεδέχθη εὐχαρίστως τήν προσφοράν καί διέταξε νά ἀναχωρήσουν ἀμέσως, ὅτε αἱ Ἀρχαί εἶχον ἀποφασίσει νά καταλύσῃ ὁ Βασιλεύς εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Αὐστριακοῦ
Προξένου. Ἐν τούτοις ὁ Βασιλεύς ἐξετίμησε πολύ τήν προσφοράν
τοῦ Συνοδινοῦ, διά τοῦτο τόν ἐκάλεσεν ὅτε ἀφίχθη εἰς Πάτρας, καί
εὐχαριστήσας αὖθις αὐτόν διά τήν συμπεριφοράν του, τόν ἠρώτησε περί τῆς οἰκογενειακῆς του καταστάσεως ἥτις οἰκονομικῶς δέν
ἦτο ἀνθηρά, ἀφοῦ εἶχε ἀνάγκην νά ἐκπαιδεύσῃ υἱόν εὐρισκόμενον
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εἰς τό Πανεπιστήμιον. Ὁ Βασιλεύς χωρίς νά εἴπῃ εἰς οὐδένα τόν
σκοπόν του ἀπεφάσισε νά ἐκπαιδεύσῃ εἰς τήν Εὐρώπην δι’ ἐξόδων
του τόν υἱόν τοῦ Συνοδινοῦ.(3)
Ἐπανελθών εἰς Ἀθήνας ἐκάλεσεν ἐνώπιόν του τόν νέον αὐτόν Συνοδινόν, καί ἀφοῦ τῷ ἐλάλησε πολλά ὑπέρ τοῦ πατρός του, τῷ εἶπεν ὅτι θά τόν στείλῃ εἰς τήν Εὐρώπην νά περατώσῃ τάς σπουδάς
του δι’ ἐξόδων Ἀνακτορικῶν. Ὁ Συνοδινός ὅμως ἦτον ἐνθουσιασμένος ὑπέρ τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί ἐθεώρει τόν τε Βασιλέα καί Κωλέττην ὡς μεταμορφωμένους δαίμονας διά νά βασανίζωσι τήν Ἑλλάδα, ὡς ἐκ τούτου ἀπήντησεν εἰς τήν πρότασιν τοῦ Βσιλέως:
-Τοιαῦτα πάντοτε οἱ τύραννοι μετεχειρίσθησαν μέσα διαφθορᾶς
ἵνα καταβάλωσι τούς ἰσχυρούς χαρακτῆρας ἐναρέτων πατριωτῶν.
-Λυποῦμαι διότι μέ ἠννόησας, τῷ ἀπήντησεν ὁ Βσιλεύς δείξας αὐτῷ τήν ράχιν του.
Ὅταν συνῆλθε τό 1844 ἡ πρώτη Βουλή ὁ Ζωγράφος καί οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ Φαναριῶται ἐνόμισαν ὅτι αἱ μετά τινος οἰκειότητος περιποιήσεις πρός τινας ἰσχυρούς Βουλευτάς
(3)Ὁ υἱός οὗτος τοῦ Συνοδινοῦ εἶναι ὁ καταδικασθείς διότι διά ποιήματός του ὕβρισε τήν Θεοτόκον. Μετά δέ τήν μεταβολήν τοῦ 1862
διατελεῖ ὁτέ μέν ὡς ἔπαρχος ὁτέ δέ ὡς ρήτωρ τοῦ λαοῦ.
ἤθελαν τούς ἐξιππάσει καί τούς προσκολλήσει εἰς αὐτούς, διά τοῦτο ἡ Κυρία Ζωγράφου ἐν μηνί Αὐγούστῳ ὑπό τόν ἥλιον ἐχόρευεν
εἰς Καλαμάκιον μέ τούς Βουλευτάς τόν Ἑλληνικόν χορόν, ἐν δέ
ταῖς Ἀθήναις ἡ μήτηρ της ἔδιδε γεύματα μέ ἐγχώριον μουσικήν, βιολίον καί λα(β)οῦτον, καί ἐχόρευαν ἅπαντες τούς χορούς τούς Ἑλληνικούς, ἐπεριποιεῖτο δέ ἰδίως τόν Πλαπούταν, Γριζιώτην, Γρίβαν,
Καλαμογδάρτην, Λύσανδρον, Νοταρᾶν καί Κορφιωτάκην. Ὁ Γριζιώτης ὢν φύσει πονηρός, διέγνωσε φαίνεται ὅτι ἐθεώρουν αὐτούς οἱ
ξενίζοντες ὥς τινας ἀπολιτίστους, πτοουμένους ἀπό τήν εὐγένειαν
καί τόν ἀριστοκρατισμόν αὐτῶν, διά τοῦτο ἤθελε νά τοῖς ὑποδείξῃ ὅτι εἰς οὐδέν λογίζει τήν ἐπίδειξίν των ταύτην, ἑπομένως ἐνῶ οἱ
λοιποί σύντροφοί του ἀπέδιδον τῷ Μιχ. Σούτζῳ καί τῇ συζύγῳ του
τόν τίτλον τῆς Ὑψηλότητος αὐτός ἐλάλει πρός ἀμφοτέρους ὡς πρός
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ἴσους του, ἰδίως διηγουμένης τῆς Κυρίας Σούτζου περί τῶν περιηγήσεων τοῦ συζύγου της περιελθόντος τήν Εὐρώπην ἀπό Πετρουπόλεως μέχρι Παρισίων ὅπου διετέλεσε καί πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος τῇ
ἔλεγεν ὁ Γριζιώτης:
-Αἴ Κυρά Μιχάλαινα εἶδε καί ὁ Κυρ. Μιχάλης ξενιτιά, μά ὄχι σάν
καί μένα ὅπου ἐπῆγα ἕως τήν Καραμανίαν.
Ὁ Ζωγράφος καί Μιχ. Σοῦτζος ἐσκέφθησαν νά ἑλκύωσιν εἰς ἑαυτούς τούς Κορφιωτάκην καί Καλαμογδάρτην ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1844, ὡς τούς μᾶλλον νοήμονας καί γνωρίζοντας ὁπωσοῦν γράμματα διά τοῦτο ἡ Κυρία Μιχ. Σούτζου παρεκάλεσεν ἀμφότερους ἵνα καθ’ ἑκάστην πρωΐαν εἰς τάς 8 νά λαμβάνωσι μαζί της τόν καφέ μέ τό γάλα. Τήν ἐπαύριον τῆς προσκλήσεως ταύτης ὁ Καλαμογδάρτης μετέβη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Κορφιωτάκη διά νά ὑπάγωσιν ὁμοῦ εἰς τήν τῆς Κυρίας Σούτζου, ἀλλ’ ὁ Κορφιωτάκης τῷ παρετήρησεν ὅτι αἱ τοιαῦται ὑποχρεώσεις φέρουν
τούς πολιτικούς ἀνθρώπους εἰς ἀπροβλέπτους στενοχωρίας, ἐκτός
δέ τούτου ἡ ἀνατροφή τῶν Ἐπαρχιωτῶν εἶναι πολύ κατωτέρα τῆς
τῶν Φαναριωτῶν, ἀνατρεφομένων ὡς Γάλλων, ὥστε οὗτοι, παρόντας τούς ἔχοντας κάποιαν σημασίαν ἐν τοῖς πολιτικοῖς κύκλοις
ἐπαρχιώτας τούς περιποιοῦνται, ἀπερχομένους τούς χλευάζουσι,
διά τοῦτο φρονεῖ ὅτι δέν πρέπει νά δεχθῶσι τήν πρόσκλησιν τῆς Κυρίας Σούτζου.
Ὁ Καλαμογδάρτης ὅμως ὅστις (ὡς ἐφάνη ἐκ τῶν ὑστέρων) ἀπέβλεπεν εἰς ὀχληροτέρας πρός τήν οἰκογένειαν ἐκείνων σχέσεις εἶπεν
εἰς τόν Κορφιωτάκην ὅτι ἄρνησις εἰς τοιαύτην πρόσκλησιν Κυρίας
ὁποία ἦτον ἡ Κυρία Σούτζου, ἤθελε τούς καταδείξει ὡς ὅλως ἀπολιτεύτους. Ὁ Κορφιωτάκης τῷ εἶπεν ὅτι κάλλιον νά τόν ὀνομάσωσιν
οἱ Φαναριῶται ἀπολίτευτον, παρά οἱ αὐτόχθονες καί πρό πάντων
οἱ συνεπαρχιῶται του ἀνόητον.
Κατ’ ἐκείνας τάς ἡμέρας καθ’ ἅς συνέβαινον τ’ ἀνωτέρω ἀνεπτύχθη
μεμψιμοιρία ὑπό τῶν Πελοποννησίων διότι οὐδείς τούτων προσελήφθη εἰς τό Ὑπουργεῖον τοῦ Κωλέττου, ὅστις διεύθυνε τρία Ὑπουργεῖα τό τῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἐσωτερικῶν δι’ ἑαυτόν καί τό τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν δι’ ἕνα Πελοποννήσιον, ὡς ἐπίδοξοι τοιοῦτοι ὑπεδεικνύοντο ὁ ἐκ τοῦ κόμματός του Παλαμήδης ὅν ὅμως δέν ἐνοστιμεύετο τότε καθώς καί τούς Κολίνον Κολοκοτρώνην καί Κορφιω46
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τάκην ὡς ἀνιόντες εἰς τό κόμμα τοῦ Μεταξᾶ, τοῦ ὁποίου πολιτικοί
φίλοι ἦσαν καί πάντες οἱ λοιποί Ὑπουργοί, ἠναγκάσθη λοιπόν νά
συνεννοηθῇ μέ τόν Βασιλέα ἵνα διορίσῃ τόν Καλαμογδάρτην μετά
τό πέρας τῆς ἐξελέγξεως τῶν ἐκλογῶν ἀφοῦ ἦτο μέλος ὡς εἴπομεν
τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀλλ’ ἡ πρός τήν οἰκογένειαν τοῦ Μιχ.
Σούτζου ἀποίκησίς (;) του τοῦ ἀπέκλεισε καί τάς Ὑπουργικάς θύρας. Τό παράδοξον ὅτι ὅλα ταῦτα ἐγνώριζεν ὁ Καλαμογδάρτης, ἀλλά φαίνεται αἱ ἡδυπαθεῖς ἀπολαύσεις ἐπεκράτησαν παρ’ αὐτῷ τῆς
ἠθικῆς προαγωγῆς.
Ὅτε τόν Αὔγουστον τοῦ 1845 ἀπεχώρησε τοῦ Ὑπουργείου ὁ Μεταξᾶς ὁ Κωλέττης ἀπεφάσισε νά κατατρέξῃ αὐστηρῶς πάντα ἀντιπολιτευόμενον παρήγγειλεν εἰς τόν Βάλβην ἵνα παύσῃ τόν ἐπ’
ἀδελφῇ γαμβρόν τοῦ Καλαμογδάρτη Δρακόπουλον, τελώνην Πατρῶν, ὅστις οἰκονομῶν ἐκ τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς ὑπέρ τάς 3.000 δρχ.
κατά μῆνα, διέτρεφεν ἐν ἀνέσει πάσας τάς συγγενικάς οἰκογενείας
ἐν Πάτραις καί ἐχορήγει καί τάς πολυτελεῖς δαπάνας τοῦ Καλαμογδάρτου εἰς Ἀθήνας. Ἐκ τῆς παύσεως ταύτης συνειδώς ὁ Καλαμογδάρτης τήν ἐπικειμένην οἰκονομικήν καταστροφήν του, ἔγραψε
τῷ Κορφιωτάκῃ ἵνα φροντίσῃ νά σώσῃ τόν Δρακόπουλον, ὅστις
συνετέλεσε τά μέγιστα εἰς τήν ἐπίτευξιν τῆς Γ΄ Σ/βρίου ἥτις ἀνεβίβασε πολλούς (ἐν οἷς ὑπεννόει καί τόν Κορφιωτάκην) πολύ ὑψηλά.
Ὁ Κορφιωτάκης τῷ ἐπέστρεψε τήν ἐπιστολήν του καί διά πᾶσαν
ἀπάντησίν του ἐπρόσθεσεν εἰς τό κάτω μέρος:
-Κάλλιον νά ὀνομάσωσι τινά ἀπολίτευτον οἱ Φαναριῶται παρά οἱ
συνεπαρχιῶται καί συγγενεῖς του ἀνόητον.
Τό 1847 διαλυθείσης τῆς Βουλῆς ὁ Καλαμογδάρτης μετέβη εἰς Πάτρας, ὅπου εἶδε μεταβολήν τοῦ φρονήματος τοῦ ἐκεῖ κοινοῦ, καί
ἐνῶ ἐνόμιζεν ὅτι ἄν ἡ Κυβέρνησις καί ἰσχυρόν στρατόν ἄν συγκεντρώσῃ δέν θά δυνηθῇ νά ἀποκλείσῃ αὐτόν ἀπό τῆς βουλευτικῆς θέσεως ἀφοῦ μάλιστα εἶχε συνεννοηθῆ μετά τῶν ἀντιπάλων του Λοντίδου (;) καί Ρούφου, τοὐναντίον διέγνωσεν ὅτι ὀλίγον ἄν ἡ Κυβέρνησις ἐντείνῃ τάς ἐνεργείας της, θά ἀποκλείσῃ καί τούς τρεῖς τούτους ἰσχυρούς Ἀχαιούς, διότι ἡ δευτερεύσα τάξις τῶν κατοίκων ἔν
τε τῇ πόλει καί τούς Δήμους ἐπεδίωκε χειραφέτησίν των καί ἰδίως
ἀπό τήν περί τόν Καλαμογδάρτην ἄτακτον συμμορίαν, ἀποτελουμένην τό πλεῖστον ὑπό ἐγκληματιῶν προσφύγων ἐξ Ἑπτανήσου.
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Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας διήρχετο ἐκεῖθεν ὁ Βασιλεύς. Ὁ Καλαμογδάρτης ἠθέλησε νά ἐπιδείξει ἀπειλήν τινά κατά τῆς Κυβερνήσεως προπαρασκευαζομένης νά τόν ἀποκλείσῃ ἀπό τήν Βουλευτικήν θέσιν,
διά τοῦτο παρουσιασθείς εἰς τόν Βασιλέα τῷ εἶπεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις προτίθεται νά ἐνεργήσῃ διά παρανομιῶν τάς Βουλευτικάς ἐκλογάς.
-Καί Σεῖς τῷ ἀπεκρίθη ὁ Βασιλεύς, νά ὑποβάλητε τακτικά τάς ἐνστάσεις εἰς τήν Βουλήν.
-Ὄχι, τῷ εἶπεν καί πάλιν ὁ Καλαμογδάρτης, δέν θ’ ἀφήσῃ ὁ λαός
τά δικαιώματά του νά τά κρίνῃ μία Βουλή, ὁποίαν προπαρασκευάζει νά συγκροτήσῃ ὁ Κωλέττης, ἀλλά θά τά ὑπερασπίσῃ σύμφωνα
μέ τό ἄρθ. 107 τοῦ Συντάγματος.
-Καί οἱ Νόμοι, τῷ ἀνταπεκρίθη ὁ Βασιλεύς, θά ἔχωσι κατά τῶν ἀτακτησάντων πλήρη τήν ἰσχύν των.
Ἐν τούτοις αἱ ἐκλογαί ἐγένοντο ἠσυχώτατα καί ἄνευ ἐπεμβάσεως
στρατιωτικῆς ἤ ἄλλης πιέσεως, καί οἱ ἄρχοντες τῆς Ἀχαΐας ἐνικήθησαν ἐν ταῖς ἐκλογαῖς ὑπό ἑνός μεγαλοκτηματίου, ἑνός εὐπατρίδου
καί δύο δικηγόρων.
Τό 1854 ὅτε ἕνεκα τῆς ἀσθενείας τῶν σταφιδαμπέλων (μή ἀνακαλυφθείσης εἰσέτι τῆς θεραπείας) οἱ οἰκοκυραῖοι καί ἀριστοκράται
τῶν Πατρών ἐπένοντο δεινῶς, ἐλθόντος τοῦ ὑπό τόν Μαυροκορδάτον καί Καλλέργην (ἀρχηγῶν τῆς ἐναντίον τοῦ Κωλέττου ἀντιδράσεως) Ὑπουργείου μετέβη εἰς Ἀθήνας ὁ Καλαμογδάρτης ἳνα ζητήσῃ τήν θέσιν Νομάρχου. Ἀλλά δέν τόν ἐνέκρινεν ἄξιον τοιαύτης
περιποιήσεως ὁ τήν πολιτικήν τοῦ Μαυροκορδάτου διευθύνων ἐν
τῷ Ἐσωτερικῷ Ἀργυρόπουλος, διότι ὡς ἐκ τῶν προηγουμένων του
δέν ἠδύνατο νά εἶναι ἀφοσιωμένος εἰς τό πρόσωπόν του, ὥστε νά
τόν ἀναγνωρίσῃ ὑπαρχηγόν τοῦ κόμματος. Ἐπανῆλθε λοιπόν εἰς
Πάτρας ὁ Καλαμογδάρτης καταβεβλημένος ὑπό τῆς λύπης καί ἔπεσε κλινήρης πάσχων καί ἀπό τό χρόνιον πάθος τοῦ ἀρθρίτου, ὅπερ
ἐδείνωσε καί ἡ ἠθική κατάπτωσις. Τόν Δεκέμβριον τοῦ 1854 διελθών ἐκ Πατρῶν ὁ τό 1844-47 προσωπικός φίλος τοῦ Καλαμογδάρτου καί μάρτυς τῶν μετά τοῦ Κορφιωτάκη διαλόγων των Δημητρακάκης, τόν ἐπεσκέπτετο καθ’ ἑκάστην, κατά τήν τελευταίαν ἐπίσκεψιν, καθ’ ἥν ἡμέραν ἔμελλεν ὁ Δημητρακάκης ν’ ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν, ἀποχαιρετῶν αὐτον, τῷ εἶπεν ἄν ἔχῃ παραγγελίαν τινά εἰς Ἀθή48
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νας, ὅπου θά μεταβῇ.
-Ἄχ φίλε μέ ἐλύπησας, τῷ εἶπεν ὁ Καλαμογδάρτης, μέ τήν φράσιν
Σου ταύτην. Δέν θέλω νά γνωρίζω κανένα τῶν εἰς τόν κατηραμένον αὐτόν τόπον, λυποῦμαι διότι δέν ζῆ ὁ κοινός φίλος μας, ὁ πολύτιμος ἐκεῖνος ἄνθρωπος ἐννοῶν τόν Κορφιωτάκην, ἵνα τῷ ζητήσω συγγνώμην διότι δέν ἤκουσα τάς εἰλικρινεῖς καί θείας συμβουλάς του. Ἀπελθε φίλε μου εἰς τό καλόν καί νά μή ἔχῃς ἐμπιστοσύνην
ἀπό τούς πολιτικούς μας, τοῦτο συμβουλεύω καί ἐγώ εἰς Σέ.
Μετά δύο μῆνας αὐτοχειριάσθη διά πιστολίου ὁ ἄλλως ἀξιότιμος
καί εἰλικρινής πατριώτης Ἀντώνιος Καλαμογδάρτης.
Ὁ Κωλέττης καίτοι ἔχων σύστασιν σώματος ἰσχυροῦ, οἱ ὑπερβολικοί κόποι οὕς ὑφίστατο ὡς πρωθυπουργός ἀπό τό 1844 διευθύνων
οὐ μόνον τήν πρωθυπουργίαν μετά τῆς πολυασχόλου τότε ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀλλά καί τέσσαρα ὁμοῦὙπουργεῖα τόν κατέβαλαν
καί ἀσθένεια νεφρίτου ἐπικινδύνου τόν προσέβαλε τόν Νοέμβριον
τοῦ 1846 ὥστε οἱ ἰατροί ἠμφέβαλλον περί τῆς σωτηρίας του. Ἐκ τῆς
περιστάσεως αὐτῆς ἐπῆλθε χαλάρωσις τῆς ἐν τῷ κόμματί του, καί
ὁ Χρηστίδης ἐνόμισεν ὅτι ἦλθεν ἡ εὐκαιρία νά εἰσπηδήσῃ εἰς τήν
ἐξουσίαν, διά τοῦτο προσκαλεῖ συνάθροισιν τῶν ἀρχαίων Κωλεττικῶν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Γρίβα καί προτείνει ἵνα σπεύσωσι νά σχηματίσωσιν Ὑπουργεῖον πρίν ἤ ἀποθάνῃ ὁ Κωλέττης (καί) ὅτε ἡ ἐξουσία θά περιέλθῃ εἰς τούς συνυπουργούς του, ὄντας καί Ναπαίους,
Κανάρην καί Τζαβέλλαν, οἵτινες ὡς ἀνίκανοι νά κρατήσωσιν Κυβέρνησιν θά χρησιμεύσωσιν ὡς γέφυρα νά ἔλθῃ εἰς τά πράγματα ὁ
Μεταξᾶς, ἤ διά τῆς ἐπιδράσεως τῆς Ἀγγλ. πολιτικῆς ὁ Μαυροκορδάτος. Ἐσχημάτισε λοιπόν ὁ Χρηστίδης τό Ὑπουργεῖον, ὑπό τόν Κωλέττην πάντοτε πρόεδρον καί τῶν Ἐξωτερικῶν, διά τόν τύπον μέχρι τοῦ θανάτου του, κρατήσας καί τόν ἕτερον Κωλεττικόν Ὑπουργόν τόν Παπασώλην, ἐπρόσθεσε δέ τόν ἑαυτόν του εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν, Βούλγαρην τῶν Ναυτικῶν, Γρίβαν τῶν Στρατιωτικῶν, Κρεστενίτην τῆς Παιδείας καί Ράλλην τῆς Δικαιοσύνης,
ὅστις ἤθελε τοῖς χρησιμεύσει ὡς αὐλικός, διερμηνεύς τοῦ σχεδίου
των παρά τῷ Βασιλεῖ, ἀλλ’ ὁ Βασιλεύς τόν ἀπέπεμψεν ἀποτόμως,
καί οὕτω κατάπεσε τό σχέδιον τοῦ Χρηστίδου. Τήν ἐπαύριον προκειμένης τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἡ συμμορία αὕτη
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ἔθηκεν ἴδιον ὑποψήφιον τόν Κρεστενίτην, οἱ δέ λοιποί Ὑπουργοί
τόν Παλαμήδην, ὅστις καί ἀπέτυχε διότι ὁ Γρίβας καί Γριζιώτης
καί ὁ ὑπό τοῦ Παλαμήδου ρυμουλκηθείς Πονηρόπουλος, ἀφῆκεν
τούς χθές συναδέλφους των Χρηστίδην καί λοιπούς, ὧν ὁ ὑποψήφιος ἔλαβε μόλις 12 ψήφους. Ἐν δέ τῇ ἀντιπολιτεύσει συνέβαινεν ἑτέρα κωμωδία. Καί οἱ ἀντιπολιτευόμενοι ἐπίστευσαν ὅτι ὁ Κωλέττης
ἀποθνήσκει, καί ἤρξατο μεταξύ των ἡ ἅμιλλα τίς θά διαδεχθῇ τήν
Κυβέρνησιν, διά τοῦτο καί ἐν αὐτῇ ἐγένετο διηρημένη ἡ ἐκλογή τοῦ
Προέδρου διά νά δείξῃ ποῖον ἐκ τῶν κομμάτων Μεταξᾶ καί Μαυροκορδάτου ἔχει τούς περισσοτέρους ψήφους, ἔθεσαν δέ ὑποψηψίους τό τοῦ Μεταξᾶ τόν Κολοκοτρώνην λαβόντα ψήφους 23 καί τό
τοῦ Μαυροκορδάτου τόν Κανέλλον Δεληγιάννην λαβόντα καί τοῦτον ψήφους 12. Καί οὕτω παρουσιάσθη νικῶν τό αὐτοχθονικόν τμῆμα τοῦ Κωλεττικοῦ κόμματος, ὅπερ καί κατά τήν σύνταξιν εἰς τήν
ἀπάντησιν εἰς τόν Βασ. λόγον συνεννοήθη μετά τοῦ Βασιλέως καλέσαντος τόν εἰσηγητήν Κορφιωτάκην εἰς τό ἰδιαίτερόν του γραφεῖον. Ἐκ τῆς περιστάσεως αὐτῆς ἐνθαρρυνθέν τό κόμμα, διοικούμενον ἀπό τόν Παλαμήδην καί Κορφιωτάκην, διαρκούσης τῆς ἀσθενείας τοῦ Κωλέττου, ἀπώθησεν εἰς τήν ἀντιπολίτευσιν τόν Χρηστίδην, Μαυρομιχάλην καί Κρεστενίτην ὁ δέ Κωλέττης ἀναρρώσας
ἐνέκρινε τά ὑπ’ αὐτῶν πεπραγμένα.
Κατά τόν Νοέμβριον τοῦ 1846 ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα ὁ Λουιτπόλδος ἀδελφός τοῦ Βασιλέως καί ἐπίδοξος διάδοχος. Κατῆλθεν ὁ Βασιλεύς εἰς Πειραιᾶν καί μετ’ αὐτοῦ πάντες οἱ ἀνώτεροι ἀξιωματικοί
ἐν οἷς καί ὁ Γρίβας, Γριζιώτης καί Χατζηπέτρος. Κατά τήν ἐπιστροφήν ὅμως δέν ἠκολούθησαν οἱ τελευταῖοι ἔφιπποι τήν ἅμαξαν τοῦ
Βασιλέως, τήν ἑπομένην ἡμέραν εἰς τήν γενικήν παρουσίασιν πρός
τόν Λουιτπόλδον τῶν ἐν Ἀθήναις ἀξιωματικῶν ἀπέσχε καί ὁ Βασιλεύς νά συστήσῃ τούς ἀνωτέρω εἰς τόν ἀδελφόν του, διά τοῦτο
καί οὗτοι τό ἑσπέρας δέν ὑπῆγον εἰς τό Βασ. γεῦμα. Ὤφειλαν ὅμως
οὗτοι ἤ νά παρουσιασθῶσιν εἰς τόν Βασιλέα καί νά δώσωσιν ἐξηγήσεις, ὅπως ἐπραξεν ὁ Χατζηπέτρος, ἤ νά παραιτηθῶσι τῆς ἐνεργητικῆς των ὑπηρεσίας, ὁ μέν Γρίβας τῆς Γεν. Ἐπιθεωρήσεως τοῦ
στρατοῦ, ὁ δέ Γριζιώτης τῆς Νομοεπιθεωρήσεως τῆς Εὐβοίας, ἀλλ’
οὔτε τό ἕν οὔτε τό ἕτερον ἔπραξαν, διά τοῦτο καί τήν 30ην Δεκεμβρίου, δέν τούς ἐκάλεσε τό Φρουραρχεῖον εἰς τήν ἑορτήν τῆς 1ης
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Ἰανουαρίου, ὅτε ἠναγκάσθησαν νά παραιτηθῶσιν καί νά ἑνωθῶσιν μέ τούς ἀποσπσθέντας ἀπό τήν ὑπουργικήν Φάλαγγα Κρεστενίτην καί Μαυρομιχάλους, συμπαρασύραντες καί οὗτοι τόν Παπακώσταν καί Μπούκουρην. Τοῦτο μαθών ὁ Κορφιωτάκης, ὅστις πολλήν εἶχεν ὑποστήριξιν ἀπό τόν Γριζιώτην καί Παπακώσταν, ἔσπευσε τήν 31ην Δ/βρίου νά συνεννοηθῇ μετά τοῦ Κωλέττου νά μεταβῇ
καί πείσῃ αὐτούς ἵνα τούς παρουσιάσῃ ὁ Κωλέττης τήν ἡμέραν ἐκείνην εἰς τόν Βασιλέα νά δώσωσιν ἐξηγήσεις καί νά κληθῶσιν ἀμέσως
εἰς τήν ἑορτήν. Μετέβη λοιπόν ὁ Κορφιωτάκης εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
Γρίβα ὅπου εὗρε τούς ἀνωτέρω Γρίβαν καί Γριζιώτην μετά τῶν φίλων των, τούς εἶπεν ὅτι ἑτοιμάζουσι τόν ὄλεθρόν των, ὅτι ὁ Κωλέττης ἔγινεν ἰσχυρός, ὅτι ἀφοῦ γίνουσιν ἀντιπολιτευόμενοι θά τούς
ἀφήσωσιν αὐτοί οἱ οἰκεῖοι των, ἅμα ἤθελον τοῖς χορηγηθῆ Κυβερνητικαί περιποιήσεις, ὅτι οἱ στρατιωτικοί των ἀντίπαλοι Μαμούρης
καί Στράτος ἐπιδιώκουσι τήν φιλίαν τοῦ Κωλέττου ἄν ἀποδιώξῃ
τόν Γρίβαν καί Γριζιώτην. Εἰς τάς παρατηρήσεις αὐτάς τοῦ Κορφιωτάκη προσετέθησαν καί αἱ ἐπιδοκιμασίαι τῶν Βιρβίλη, Οἰκονόμου
καί Ἀποστολίδου Βουλευτῶν νευροσπάστων τοῦ Γριζιώτου, ὡς ἐκ
τούτου ὁ Γριζιώτης ἐφάνη κάπως κλονιζόμενος, ἀλλ’ ὁ Γρίβας ἀπήντησεν ἀπειλῶν ὅτι, ἀποχωριζόμενοι αὐτοί θά πέσῃ ὁ Κωλέττης καί
ὁ Ὄθων ὑπό τό βάρος τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Ρουμελιωτισμοῦ, καί ὅ,τι
δέν ἔπαθε τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1843 ὁ Ὄθων εἶναι τῆς μοίρας του
νά τό πάθῃ τήν 25ην Ἰανουαρίου 1847, ὥστε ὁ Κορφιωτάκης ἔφυγεν ἄπρακτος. Καί ταῦτα ἔλεγεν ὁ Γρίβας διότι ἐνόμισεν ὅτι ὁ Κωλέττης ἐδειλίασε καί θά κάμῃ θυσίαν νά τούς καθησυχάσῃ. Διά τοῦτο ἀναχωρήσαντος τοῦ Κορφιωτάκη περιέμενεν ὁ Γρίβας μέχρι νυκτός τήν ἀποστολήν ἑτέρου μεσίτου, ὅτε ὁ ἀγγελιαφόρος τοῦ Φρουραρχείου τοῖς ἐκοινοποίησε τάς παραιτήσεις των ἀπό τήν ἐνεργόν
στρατιωτικήν. ὑπηρεσίαν. Τότε μετενόησαν ἀλλ’ ἦταν ἀργά, ἔγινε
δέ ὁ Γρίβας γελοῖος διότι ἀφοῦ εἶχεν ἐν τῇ Βουλῇ ὑβρίσει βαναυσότατα τόν Μαυροκορδάτον ἔσπευσε τήν 1ην τοῦ ἔτους νά τόν ἐπισκεφθῇ καί νά τῷ ὁμολογήσῃ πίστιν καί σύμπραξιν ἐν τῇ ἀντιπολιτεύσει. Ἐνῶ δέ ὡς Ἐπιθεωρητής τοῦ στρατοῦ διά μισθῶν καί ἐπιμισθίων ἐτήρει μίαν σκανδαλώδη πολυτέλειαν, μετέβη ἀμέσως καί
ἑκατοίκησεν εἰς τήν περιφρονημένην συνοικίαν τοῦ Ψυρρῆ διά νά
εὕρῃ οἰκίαν εὐρύχωρον ἀλλά μέ ἐνοίκιον φθηνόν. Καί ἀπό τῆς ἐπο51
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χῆς ἐκείνης ἤρξατο ἡ κατά τοῦ Γριζιώτου καί Γρίβα Κυβερνητική
καταδρομή, ἥτις τόν μέν πρῶτον κατέστρεψε, τόν δεύτερον δέ ὡς
ἐκ θαύματος ὕψωσεν ὅπου οὔτε τό ὠνειροπόλει ποτέ, νά τόν κηρύξῃ μία Συνέλευσις (ἡ ἔνδοξος τοῦ 1862) στρατάρχην (βαθμόν ὅν δέν
ἔλαβον ὁ Καραϊσκάκης, ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης καί Μαυρομιχάλης)
καί νά λάβῃ ἡ σύζυγός του σύνταξιν πολύ μεγαλυτέραν ἀπό ἐκείνης
ἥν ἔλαβον αἱ σύζυγοι τοῦ Νικηταρᾶ, Βότζαρη, Μακρῆ, Κρεββατᾶ
καί ἄλλων ἐπισημωτάτων ἀγωνιστῶν, καί ἴσην μέ ἐκείνην τῶν χηρῶν τῶν μιλιούνια θυσιασάντων εἰς τόν ἀγῶνα Κουντουριωτῶν.
Εἰς τόν κατά τάς 25 Ἰανουαρίου 1842 δοθέντα τοῦ Βασιλέως εἰς
Ναύπλιον χορόν εἶδεν ὁ Ὄθων νέον κομψῶς ἐνδεδυμένον καί τυρβάζοντα πολύ διά τῶν κινημάτων του ὅνπερ δέν ἐγνώριζεν ἐπειδή
δέν τόν εἶδεν εἰς τόν κύκλον τῶν παρουσιασθέντων εἰς αὐτόν ὑπαλλήλων, κατά τά διαλείμματα λοιπόν τοῦ χοροῦ προὐκάλεσεν ὁ Βασιλεύς τήν ἑξῆς μετ’ αὐτοῦ ὁμιλίαν.
-Ποίαν ὑπηρεσίαν ἔχετε;
-Εἶμαι ἀρραβωνιασμένος.
-Ἄ!! χαίρω.
-Καί εἶμαι ἠρραβωνισμένος τήν γυναικαδέλφην τοῦ κ. Διοικητού
(Κουτουμᾶ).
-Κατά διπλοῦν λόγον χαίρω!! καί τόν ἀφῆκεν.
Ὁ νέος οὗτος ἦτον ὁ Ρούλας.
Ὁ Κυβερνήτης ἐθεώρησεν, ὅταν ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα, τούς Ἕλληνας τοσοῦτον ἐξηντλημένους, ὥστε ἦτον ἀδύνατον νά ἀναλάβωσι
ταχέως, φαίνεται δέν εἶχεν ἀκριβεῖς γνώσεις περί τῆς τότε φιλοπονίας καί αὐταρκείας των, διά τοῦτο ὅπου, ὡς εἰς Μισθρᾶν (Σπάρτην),
Ἀρκαδίαν (Κυπαρισσίαν) καί ἀλλαχοῦ τῷ ἐζήτησαν τήν ἄδειαν νά
μεταφέρωσι τάς ὑπό τοῦ Ἰμβραήμη κατεστραμμένας πόλεις των εἰς
ἄλλο μέρος ἐπιτηδειότερον τοῖς ἀπήντα.
-Εὐτυχεῖς θά εἶσθε ἄν δυνηθῆτε νά ἐπισκευάσητε τά ὁποῖα εὕρετε
ἐρείπια.
Τοῦτο ἦτον ὁμολογουμένως μία πλάνη τοῦ ἀνδρός ἐκείνου, ἥτις ἀντεστράτευσεν εἰς τήν ἐπιθυμίαν τῆς κατόπιν τοῦ νά ἀνεγείρωσι πόλεις εἰς καταλληλότερα μέρη καί νά ἀνεγείρωσι κατοικίας μᾶλλον
εὐχρήστους καί συμφερούσας. Ἐμφορούμενος ἐκ τῆς ἰδέας ὅτι ὁ λα52
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ός τῆς Ἑλλάδος πένεται, προσεπάθει νά εἰσαγάγῃ διά τῆς βίας τήν
λιτότητα, δίδων αὐτός ὁ ἴδιος το παράδειγμα. Δέν ἔφερε ποτέ μαζί
του πλέον τοῦ ἑνός φύλακος, ἵνα πείσῃ τούς εὐτελεῖς Ἕλληνας νά
καταργήσωσι τάς ὁποίας ἔφερον πάντοτε οὐράς, διά τήν συντήρησιν τῶν ὁποίων ἐγένετο δαπάνη πολλή. Ἔτρωγε λιτότατα διά νά
πείση τούς εὐποροῦντας νά καταργήσωσι τήν πρός τήν ποικιλίαν
καί πολυδάπανον φαγητῶν τάσιν. Ἐνεδύτο ἁπλούστατα καί ὁσάκις ἔφερε τήν ἐπίσημον στολήν του, διά νά δυνηθῇ νά καταργήσῃ
τό χρυσοενδύεσθαι εἰς ὅ ἦσαν ἐπιρρεπέστατοι τότε οἱ Ἕλληνες μιμηθέντες τούς πρώην κυρίους των Τούρκους, διά τοῦτο ἐξήλεγχεν
ὅλα τ’ ἀνωτέρω ἐλαττώματα αὐστηρῶς καί πικρότατα.
Ὅταν ὁ Κολοκοτρώνης μετέβαινε νά παρουσιάσῃ εἰς τόν Κυβερνήτην τόν Γενναῖον, τόν ἀπήντησε μεταβαίνοντα εἰς τόν περίπατον.
-Ὑπερεξοχώτατε, τῷ εἶπε, Σοῦ παρουσιάζω τόν Γενναῖον μου.
Ὁ Κυβερνήτης εἶδε χρυσοφόρον νέον καί παρ’ αὐτῷ ἕτερον νέον μή
φέροντα χρυσά ἐνδύματα, ὅστις ἦτον ὁ Γραμματεύς τοῦ Γενναίου
Μιμίκος Πολυχρονόπουλος, καί πρός τοῦτον ἀπέτεινεν ὁ Κυβερνήτης τήν χεῖρα ὑποκριθείς ὅτι τόν ὑπέλαβεν ὡς τόν Γενναῖον. Ὁ Κολοκοτρώνης τῷ εἶπεν ἀμέσως
-Αὐτός εἶναι ὁ Γενναῖος
-Ἄ, εἶπεν ὁ Κυβερνήτης ὡς μᾶλλον ἐξιππασθείς ἐγώ ἰδών αὐτόν μέ
τά χρυσά τόν ὑπέλαβον ὡς τζοχαντάρην του.
Περιοδεύων ὁ Κυβερνήτης τήν Πελοπόννησον κατέλυσε καί εἰς τήν
Καρύταινα ἐν ἐποχῇ μεγάλης τεσσαρακοστῆς ὅτε οἱ Ἕλληνες ἄνευ
μεγάλης ἀνάγκης οὐδέποτε κατέλυον τάς τεσσαρακοστάς, ἑπομένως ἔτρωγε κρέας ὡς ἀσθενοῦς κράσεως καί ὁδοιπόρος μόνος ὁ Κυβερνήτης καί οἱ παρ’ αὐτῷ ὑπασπισταί καί ἰατροί ὄντες διαμαρτυρόμενοι ὡς Ἐλβετοί. Ὁ ξενίζων τόν Κυβερνήτην Κολοκοτρώνης διέταξε καί ἔβρασαν ὄρνιθας, ἐμαγείρευσε μικρόν ἐρίφιον εἰς φαγητά
καρυκευμένα, καί ὡς ἐπίμετρον ἔψησαν παχύτατον ἀμνόν. Ἰδών ὁ
Κυβερνήτης τήν σπατάλην αὐτήν τῶν φαγητῶν εἶπε πρός τόν Κολοκοτρώνην.
-Πάρα πολύ κοιλιόδουλον μέ ἐκθέτεις εἰς τούς πατριώτας σου,
Στρατηγέ, ἀφοῦ ἠξεύρεις ὅτι δι’ ἐμέ καί τούς συντρόφους μου δυό
ὄρνιθες βραστές καί μία ψητή ἤρκουν καί ἐπερίσσευαν, ἠτοίμασες
τροφήν διά εἴκοσιν ἄτομα.
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-Νά σοῦ εἴπω ὑπερεξοχώτατε, ἀπεκρίθη ὁ Κολοκοτρώνης, εἰς τοῦ
πλιό πτωχοῦ φίλου μου ἄν πάγω, θά σφάξῃ ἕνα ἀρνί, διά νά μέ φιλεύσῃ καί ἄς εἶμαι καί μοναχός μου, καί νά ἔλθῃ μιά φορά στό σπίτι μου ὁ Κυβερνήτης καί νά μή σφάξω δυό ἀρνιά ὄχι θά μέ περάσουν διά γύφτον -Αὐταί εἶναι αἱ ἀνόητοι ψωροϋπερήφανοι ἰδέαι,
αἱ ὁποῖαι δέν θά σᾶς ἀφήσουν ν’ ἀναλάβετε εὔκολα, τῷ ἀντιπαρετήρησεν ὁ Κυβερνήτης, καί σεῖς οἱ διακρινόμενοι ὡς ὁδηγοί τῶν ἄλλων ὀφείλετε τά ὁποῖα βλέπετε εἰς ἐμέ παραδείγματα τῶν καλῶν
πράξεων νά τά δεικνύετε, καί εἰς τούς μικρούς.
-Αὐτά εἶναι ἀληθινά καί ἅγια ὅσα λέγεις, μά ἀγάλια- ἀγάλια ὁ ἄνθρωπος τό ζακόνι του (ἐλάττωμα) ἀπήντησε τελευταῖος ὁ Κολοκοτρώνης πρός τόν Κυβερνήτην.
Ὅταν ὑπῆγεν εἰς τήν Αἴγιναν ὁ Κυβερνήτης ἐκάλεσε τούς Ὑπουργούς καί ἕκαστον περί τῆς θέσεως εἰς ἥν εὑρίσκοντο τά πράγματα
ἐν τῇ Ὑπηρεσίᾳ τοῦ κλάδου του ἠρώτησε δέ καί τόν Παναγ. Λιδωρίκην, Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν ἄν γίνωνται εἰσπράξεις δημοσίων προσόδων, ἄν εὑρίσκωνται εἰς τό ταμεῖον χρήματα, ὁ Ὑπουργός ἀντί πάσης ἀπαντήσεως εἰς ἑκάστην ἐρώτησιν ἐξέφερεν ἕνα ἀρνητικόν κρότον
-Τζιε, τῆς γλώσσης προσκολλημένης εἰς τόν οὐρανίσκον, συνοδευόμενον καί μέ μίαν ἀνάνευσιν τῆς κεφαλῆς.
Ὁ Κυβερνήτης τόν ἀφῆκε μετά περιφρονήσεως. Ὁ Λιδωρίκης, νομίσας ὅτι ὁ Κυβερνήτης εἶχεν ἀξιώσεις πεσχεσίων (δώρων), τάς ὁποίας εἶχον οἱ νεοερχόμενοι ποτέ Τοῦρκοι ὑπάλληλοι ἔστειλε τό ἑσπέρας μέ τόν ὑπηρέτη του εἰς τό κατάλυμα τοῦ Κυβερνήτου ἕν μέγα
ταψίον, ἐν τῷ ὁποίῳ ἦσαν τοποθετημέναι διάφοροι παροψίδες μέ
καρυκευμένα φαγητά, καί ἐκλεκτά γλυκίσματα Ἑλληνικῆς κατασκευῆς. Ἰδών ὁ Κυβερνήτης τόν ὑπηρέτην εἰσερχόμενον καί μαθών
τόν λόγον τῆς ἀποστολῆς του εἶπε:
-Φαίνεται εἰς τήν Ἑλλάδα ὅτι οἱ Ὑπουργοί τῶν Οἰκονομικῶν εἶναι
καί λοκαντιέρηδες (ξενοδόχοι), διά τοῦτο καί ὁ Ὑπουργός οὗτος
ἐνόμισε πρός ὀλίγου ὅταν τόν ἠρώτησα περί τῆς ὑπηρεσίας του,
ὅτι τόν ἠρώτησα ἄν γνωρίζῃ ποῖα φαγητά μοί ἀρέσωσι, ἑπομένως
ἀπορῶν ν’ ἀπαντήσῃ δέν ἔλεγε τίποτε, εἰμή ἀνένευε τήν κεφαλήν,
ἡ δέ γλῶσσα του μή γνωρίζουσα τί νά εἴπῃ ἐκόλλησεν εἰς τόν οὐρανίσκον του.
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Ὁ Κορφιωτάκης ὡς Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν τό 1847 ἐπαρουσίασεν ἐπανειλημμένως Διάταγμα παύσεως ὑπαλλήλου, περί τῶν καταχρήσεων τοῦ ὁποίου δέν ἠμφέβαλλε διόλου καί ἔδιδε τόν λόγον
τοῦτον καί εἰς τόν Βασιλέα, ἀλλ’ οὗτος τῷ εἶπεν ἐπί τέλους ὅτι εἶναι ἀφωσιωμένος.
- Ἀλοίμονον Μεγαλειότατε τῷ εἶπεν ὁ Ὑπουργός, ἄν ἡ ἀσφάλεια
τοῦ θρόνου σας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀφοσίωσιν τοιούτων κακοήθων ὑπαλλήλων. Ὁ Ὄθων ἀκούσας τήν πικράν ταύτην παρατήρησιν τοῦ Ὑπουργοῦ ὑπέγραψεν ἀμέσως τήν ἀπόλυσιν τοῦ εὐνοουμένου του ὑπαλλήλου.
Ὁ Ὄθων εἶχεν ἀξίωμα νά φέρῃ, καί ἰδίως εἰς τά προσωπικά ζητήματα, πολλάς δυσκολίας ὡς μή παραδεχόμενος τάς προτάσεις τοῦ νεοδιοριζομένου Ὑπουργοῦ, καί ἄν ἔβλεπεν αὐτόν μή ἐπιμένοντα ἐσχημάτιζε τήν ἰδέαν ὅτι ὁ Ὑπουργός του αὐτός δέν ἔχει πεποίθησιν εἰς
τάς πράξεις του. Τοιοῦτον τι ἔπαθεν ὁ Χριστακόπουλος, ὅστις κατά τήν τετράμηνον ὑπουργίαν του ὡς ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν
το 1848 μόλις ἠδυνήθη νά ὑπογράψῃ τρία μόνον Διατάγματα ἀντικαταστάσεως ὑπαλλήλων. Τοιοῦτον τι ἔμελλε νά πάθῃ καί ὁ ἐκ Πατρῶν Ἀντωνόπουλος τό 1849 ὡς Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης, διότι ἐπί πολύν χρόνον δέν τῷ ἐδέχετο διόλου τάς προτάσεις του, καί
οὗτος ἀπεφάσισε ν’ ἀπέχῃ τοῦ λοιποῦ νά ὑποβάλλῃ τοιαύτας. Τήν
θέσιν του δέ ταύτην ἐξηγήθη εἰς τόν Κορφιωτάκην, ὅστις ἀφοῦ τῷ
ἐξηγήθη τήν ὁποίαν ἔχει ἀρχήν διά τούς νεοδιοριζομένους ὑπουργούς ὁ Ὄθων, τόν προέτρεψε νά ἐπιμείνῃ ἀποτόμως παρά τῷ Βασιλεῖ εἰς τάς ἀξιώσεις του. Τό μάθημα αὐτό ἔλαβεν ὁ Ἀντωνόπουλος
ἀπό τόν Κορφιωτάκην περί τήν 9ην π.μ. καί τήν 4ην μ.μ. τῆς ἰδίας
ἡμέρας ἐργασθείς μέ τόν Βασιλέα καί δείξας τήν ὁποίαν τῷ ὑπηγόρευσεν ὁ Κορφιωτάκης ἐπιμονήν ἔλαβε διά μιᾶς 17 Διατάγματα μεταβολῶν Δικαστῶν προσωπικοῦ ἀνωτέρας καί κατωτέρας τάξεως
καί οὕτως οὐδέποτε ἀπήντησε πλέον ἀντίστασιν ἰσχυράν εἰς τάς
προτάσεις του.
Παριστάνων ὁ Κορφιωτάκης ὡς Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν το
1847 εἰς τόν Ὄθωνα τήν πενίαν τοῦ λαοῦ, ὁ Βασιλεύς τῷ ἀπήντησε:
-Φαίνεται ὀκνηρός ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος, νά πένεται ἀφοῦ ἔχει τό55
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σην ἔκτασιν κτημάτων νά καλλιεργῆ, ἐνῶ εἰς τήν Εὐρώπην ὑπάρχουν μιλιούνια ἀνθρώπων μή ἐχόντων οὔτε τόν τόπον τῆς ταφῆς
των.
Ὁ Κορφιωτάκης τῷ διηγήθη ὅτι ἐπί Κυβερνήτου ἄν καί ὁ λαός ἐξήρχετο ἀπό ἕνα καταστρεπτικόν πόλεμον, ἦτον εἰς εὐπορωτέραν κατάστασιν διότι ὄχι μόνον ἔτρωγεν ἀλλά καί ἐνεδύετο μέ προϊόντα
καί ἐργασίαν ἐντοπίων, καθόσον δέν ὑπῆρχεν ἡ εἰσαχθεῖσα μετά
ταῦτα εἰς τήν Ἑλλάδα πολυτέλεια. Ἐρωτήσαντος τοῦ Βασιλέως ἄν
δύνανται νά περιορίσωσι τήν πολυτέλειαν διά βαρέων τελῶν τῶν
ἐξωτερικῶν εἰσαγωγῶν, ὁ ὑπουργός τοῦ εἶπεν:
-Ὄχι, ἀλλά διά λιτῆς ἐπιδείξεως τῶν ἀνωτέρων πρός τούς κατωτέρους, ὅπως ἔπραττεν ὁ Κυβερνήτης, οὕτω καί οἱ Βασιλεῖς, ὁ μέν νά
φέρῃ ἁπλά καί ἐριοῦχα καθημερινά ἐνδύματα, ἡ δέ Βασίλισσα βαμβακερά καί θά τούς μιμηθῶσιν οἱ πάντες, διότι οἱ Ἕλληνες εἶναι φύσει μιμητικοί, καί οὕτως ἐντός ὀλίγου τά πολυτελῆ ὑφάσματα καί
λοιπός κόσμος, ὅστις εἰσάγεται ἀπό τήν Εὐρώπην θά λείψῃ καί τά
χρήματα θά μένωσιν εἰς τόν τόπον.
-Τοῦτο ταπεινώνει τήν ἀξιοπρέπειαν τῆς Βασιλείας, ἀπεκρίθη ὁ
Ὄθων.
Ἐκπλεύσαντος εἰς Ναύπλιον τοῦ τόν Κυβερνήτην φέροντος πλοίου, ἠρώτησεν οὗτος τίνες εἰσίν οἱ ἐν αὐτῷ Ἀρχές.
-Μία μόνη Δημογεροντία, τόν ἐπληροφόρησαν, καί ἄτακτος στρατός ὑπό τούς Γρίβαν, Φωτομάραν καί Στράτον.
-Νά ἔλθῃ μόνη ἡ Δημογεροντία, διέταξεν.
Ἀλλά ἐνῶ ἠτοιμάζοντο εἰς τό παράλιον οἱ Δημογέροντες νά μεταβῶσιν εἰς τό πλοῖον εἶδαν ἀποβαίνοντα ἐκεῖ καί τόν ἐκ Μύλων ἐλθόντα Στρατηγόν Κανέλλον Δεληγιάννην. Οἱ Δημογέροντες νομίσαντες ὅτι οἱ μετ’ αὐτούς παρουσιασθησόμενοι Γρίβας, Σράτος καί
Φωτομάρας ὡς ἐπίσημοι στρατιωτικοί θά τούς σκιάσωσι παρά τῷ
Κυβερνήτῃ, ἔχοντες συνάμα καί συγγενῆ τόν Δεληγιάννην, ἐσκέφθησαν συμφερώτερον νά παρουσιασθῇ αὐτός πρῶτος εἰς τόν Κυβερνήτην, ὁ δέ Δεληγιάννης ἐγκρίνας ἐξετέλεσε τήν ἀπόφασίν των
μεταβάς ἀμέσως εἰς τό πλοῖον, μετά τινας στιγμάς εἰσῆλθον εἰς τό
πλοῖον οἱ δημογέροντες ὅτε ὁ Κυβερνήτης ἐν τῷ θαλάμῳ του ὡμίλει μέ τόν Δεληγιάννην, παρηγγέλθησαν δέ νά ἀναμένωσιν εἰς τό
κατάστρωμα. Μετ’ ὀλίγον ἀνέβησαν ὅ τε Κυβερνήτης καί Δεληγιάν56
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νης καί ὁ μέν πρῶτος ἐκάλεσεν ἀμέσως τούς Δημογέροντας καί ἐλάλησε κατά μέρος πρός αὐτούς, τόν δέ Δεληγιάννην (ἔλαβον) οἱ ἀξιωματικοί τοῦ πλοίου καί τόν περιέφερον εἰς αὐτό. Ὁ Κυβερνήτης
ἠρώτησε τούς Δημογέροντας περί τῆς καταστάσεως τῆς πόλεως καί
ἐν γένει τοῦ Κράτους. Ὁ Ζαφειρόπουλος καί Σπηλιωτόπουλος, ἔξυπνοι καί ἐνεργητικοί, τῷ ἔδιδον σπουδαίας πληροφορίας, καθ’ ἥν
δέ στιγμήν τῷ ἐζωγράφιζον μέ τά μελανώτερα χρώματα τήν ἐν Ναυπλίῳ στρατοκρατίαν, ὁ Δεληγιάννης διευθυνόμενος πρός τήν καταβάθραν τοῦ πλοίου διά ν’ ἀναχωρήσῃ διέβη παρά τῷ Κυβερνήτη,
ὅν ἀπεχαιρέτησε διά τῆς φράσεως:
-Πολλά τα ἔτη, Ἐξοχώτατε.
-Ὑγίαινε ἀπήντησεν ὁ Κυβερνήτης.
Εἶτα στραφείς πρός τούς Δημογέροντας τούς εἶπε:
-Θά ἰδῆτε ὅτι εἰς ὀλίγον καιρόν θά κόψω τόν ἀέρα αὐτῶν τῶν χρυσοφόρων (4), δεικνύων τόν Δεληγιάννην. Ἀφοῦ ἔλαβεν ὅσας ἤθελεν ὁ Κυβερνήτης πληροφορίας ἀπό τούς δημογέροντας,τούς διέταξε νά ἐξέλθωσι καί νά ἀναλάβωσι μετά θάρρους καί δραστηριότητος τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων των καί ὅτι μεχρισού ἐκδώσῃ
τόν ὀργανισμόν ὁλόκληρον τοῦ Κράτους εἰς Ναύπλιον θά διατηρήσῃ αὐτούς καί μόνους πολιτικούς ἄρχοντας. Ἐνῶ αὐτοί ὡμίλουν
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(4)Ἡ ἀπάντησις αὕτη τοῦ Ὄθωνος ἐπεσφράγισε τό διαδοθέν ὅτι
ὅταν ἐστάλη ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τήν Ἑλλάδα ἐπίσημος Βαυαρός
ἐσυμβούλευσε τήν εἰσαγωγήν τῆς πολυτελείας διότι εἶπεν ὅτι ἡ Ἑλλάς ὡς ἀνατολικός λαός καί συζήσας αἰῶνας μέ τούς Τούρκους,
ἐσυνήθισε νά θαμβώνῃ εἰς τήν ἐξωτερικήν λάμψιν, καί ἡ τοιαύτη ἔλλειψις ἐπί Κυβερνήτου κατέστρεψεν αὐτόν τόσον ταχέως. Ἰδέα ἐπισφαλεστάτη καί ἡ καταστρέψασα τήν Ἑλλάδα ὑλικῶς καί ἠθικῶς
καί ἐπί τέλους καταπονέσασα καί αὐτήν τήν Βασιλείαν μέ ὅλην τήν
ἐξωτερικήν της λάμψιν.
μέ τόν Κυβερνήτην, οἱ το Παλαμήδιον καί τό Ναύπλιον κρατοῦντες
Στρατιωτικοί τῷ ἐπαρήγγειλαν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά παραδώσωσιν
εἰς αὐτόν τάς κλεῖς τῶν φρουρίων, καί νά ἐξέλθωσιν αὐτῶν.
Ὁ Κυβερνήτης ἀποβάς εἰς Ναύπλιον καί μαθών ὅτι ἕδρα τῆς Κυβερνήσεως ἦτο τότε ἡ Αἴγινα, ἀπεφάσισε νά μεταβῇ ἐκεῖ, διέταξε δέ
τούς μέν Στρατιωτικούς Γρίβαν, Στράτον, καί Φωτομάραν νά παρα57
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δώσωσι τά φρούρια εἰς προσκληθέν ἐκεῖ τακτικό Σῶμα, αὐτοί δέ
νά περιμένωσιν ἵνα τούς συμπεριλάβῃ εἰς τόν νέον στρατιωτικόν
ὀργανισμόν, τούς δέ Δημογέροντας νά μένωσιν ἄρχοντες τῆς πόλεως, συνεννοούμενοι ἀπ’ εὐθείας μετ’ αὐτοῦ περί πάσης περιστάσεως ἤ ἀνάγκης ἥτις ἤθελε παρουσιασθῆ καί ἀφορώσης εἴτε τήν πόλιν μόνον ἤ καί ἄλλα μέρη τῆς Ἐπικρατείας. Τοῦτο διήρκεσεν ἐπί
μῆνας ἐν ὅσῳ ἡ ἀλληλογραφία των περιωρίζετο εἰς μόνα τα καθήκοντά των, ἀλλ’ ὅταν εἰς μίαν των ἐπιστολήν ἐξετάνθησαν καί εἰς
κρίσεις ἐπί τῶν ἐπισήμων προσώπων, ἐπικρίνοντες τήν διαγωγήν
τοῦ Κολοκοτρώνη, ὁ Κυβερνήτης ἐνόμισεν ὅτι τό κόμμα τῶν Δεληγιανναίων ὠφελούμενον ἀπό τήν πρός τούς Δημογέροντας αὐτούς
ὑπόληψίν του ἠθέλησαν νά ραδιουργήσωσι δι’ αὐτῶν κατά Κολοκοτρώνη, καί ὅτι οὗτος εἴτε ἐκ κουφότητος εἴτε ἐκ φατριαστικῆς διαθέσεως εἰσῆλθεν εἰ τοιαῦτα σχέδια, διά τοῦτο ἔπαυσε πλέον πᾶσαν
μετ’ αὐτῶν ἀλληλογραφίαν, καί κατά τάς νέας ἐκλογάς τῆς Ναυπλιακῆς Δημογεροντίας διότι δέν τούς ηὐνόησεν ἀπέτυχον, κατόπιν δέ
ὄχι μόνον δέν τούς διώρισεν εἰς ὑπηρεσίαν τινά, ἀλλ’ ἀπεδοκίμασε
καί τήν ἐκλογήν τοῦ Σπηλιωτοπούλου ὡς πληρεξουσίου διά τήν ἐν
Ἄργει Συνέλευσιν, καί ἐπειδή οὗτος, ἰδών τήν ὑπέρ αὐτοῦ διάθεσιν
τῶν πολιτῶν μετέβη νά κάμῃ ὑπό τό ἀνάκτορον διαδήλωσιν τινά, ὁ
Κυβερνήτης ἐξελθών εἰς τόν ἐξώστην τῷ εἶπε:
-Πῶς φρονεῖς ὅτι εἶσαι τόσον ἰσχυρός ἐνταῦθα ὥστε δύνασαι νά
μοί ἐπιβληθῇς;
Καί οὕτως οἱ πολίται ἐξέλεξαν ἀντί τοῦ Σπηλιωτοπούλου τόν Ἀντωνόπουλον. Ἦτο καί ἡ πρᾶξις αὕτη τοῦ Κυβερνήτου ἕν ἀπό τά λάθη ὅπερ ἐπραξεν ἀπό εἰσηγήσεις τινῶν ἀνικάνων καί κακοήθων περιστοιχούντων αὐτόν. Ἐάν ἦτο δημογέρων ἤ εἰς ἄλλην τινά εὐνοϊκήν θέσιν ἐν Ναυπλίῳ ὁ Σπηλιωτόπουλος, ὕστερον ἀπό τάς ὁποίας
εἶχεν εἰς τήν πόλιν ἐκείνην σχέσεις καί τήν φυσικήν του δραστηριότητα ἦτο ἀδύνατον νά μή ἀνακαλύψῃ καί προλάβῃ τήν δολοφονίαν τοῦ Καποδιστρίου, εἰς τοιοῦτο τέλος σημεῖον ἔληξεν ἡ θέσις τῶν
δημογερόντων ἐπί Κυβερνήτου εἰ καί ἐφαίνετο παρέχουσα αὐτοῖς
μεγάλας ἐλπίδας διά τήν εὔνοιαν ἧς ἐτύγχανον παρ’ αὐτῷ κατά τάς
πρώτας ἡμέρας τῆς ἀφίξεώς του καί ἅπασα αὕτη ἡ μεταβολή προῆλθε διότι συνέλαβε περί αὐτῶν ἰδέαν κακήν ὡς θελησάντων νά ἐκμεταλλευθῶσι τήν παρ’ αὐτῷ ἐμπιστοσύνην καί γίνωσι ὄργανα φατρι58
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ασμοῦ.
Ἀφοῦ ὁ Κυβερνήτης ἀνέθηκε τήν ἐν Ναυπλίῳ ἐξουσίαν εἰς τούς Δημογέροντας, καί ὡς φρουράν ἀφῆκεν ἀπόσπασμα τακτικοῦ ὑπό τήν
Φρουραρχίαν τοῦ Πορτογάλου Ἀλμέιδα ἀρχηγόν τοῦ τακτικοῦ ἱππικοῦ παρά τῷ Φαβιέ, οἱ ἐκεῖ στρατ. ἀρχηγοί Γρίβας, Φωτομάρας
καί Στράτος ἐκλήθησαν ἀπό τόν Κυβερνήτην ἵνα λάβωσι μέρος εἰς
τήν ὑπό τόν Τσωρτς στραταρχίαν τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος ὡς χιλίαρχοι. Ἀλλ’ ὁ Γρίβας ἐθεώρησε τόν βαθμόν τοῦτον δυσανάλογον πρός
τήν ἀξίαν του, ἄν καί τόν ἐπεζήτησαν οἱ ἐπισημότεροι ὁπλαρχηγοί
τῆς Ρούμελης, διά τοῦτο ὁ Κυβερνήτης διά νά καταστήσῃ τό ὑπ’ αὐτόν στρατιωτικόν σῶμα χρήσιμον καί μαθών ὅτι ὁ ἀδελφός του
Γαρδικιώτης ὑπό τόν Καραϊσκάκην ἀπέδωκε πολύ διά τῆς ἀνδρείας του ὥστε αἱ πρός τήν πατρίδα ὑπηρεσίαι τούτου εἶναι σπουδαιότεραι ἐκείνων τοῦ ἀδελφοῦ του Θεοδώρου, ὀνόμασε χιλίαρχον τόν
Γαρδικιώτην, καί περιφρόνησε τόν Θεόδωρον, καί ἀπό τῆς στιγμῆς
αὐτῆς λαμβάνει θέσιν ὁ Γαρδικιώτης μεταξύ τῶν ἐπισήμων στρατιωτικῶν τῆς Ρούμελης.
Ὁ Σπηλιωτόπουλος μένων ἐπί Κυβερνήτου εἰς Ναύπλιον ὡς ἀντιπολιτευόμενος προυκάλεσεν ἕνεκα τοῦ ὑπερηφάνου ἤθους του τήν ἀντιπάθειαν τοῦ Φρουράρχου Ἀλμέιδα, καθ’ οὗ μετά τήν δολοφονίαν
τοῦ Κυβερνήτου ἦλθεν εἰς Ναύπλιον πολλάκις εἰς ἐνόπλους ρήξεις.
Μετά τήν ἔλευσιν τοῦ Βασιλέως ὁ Ἀλμέιδας μετετέθη εἰς Μεσολόγγιον. Ὁ Σπηλιωτόπουλος ἔμεινεν εἰς Ναύπλιον ὅπου ἐνίκησεν εἰς
τάς Δημοτικάς ἐκλογάς τοῦ 1835 ἀναδείξας Δήμαρχον τόν Παπαλεξόπουλον, ὀνομασθείς αὐτός ταγματάρχης τῆς φάλαγγος, τό δέ
1837 τῇ ἐπεμβάσει τῆς Κυβερνήσεως ἐνικήθη εἰς τάς ἐκλογάς ἐκλεχθέντος τοῦ Ἀντωνοπούλου, ἀλλ’ οὔχ ἧττον ἡ βαρύτης τοῦ Σπηλιωτοπούλου ἦτο τόσον ἰσχυρά εἰς Ναύπλιον ὥστε μέ ὅλην τήν περιουσίαν ἥν εἶχε τότε ὁ Ἀντωνόπουλος καί τόν ὁποῖον ἔζη ἐπιδεικτικόν βίον ὁ Σπηλιωτόπουλος τόν ἐνίκησε τό 1841 καί ἐγένετο ὁ ἴδιος Δήμαρχος.
Ὁ Ἀλμέιδας ἐπανελθών τό 1837 εἰς Ναύπλιον καί βλέπων τήν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Σπηλιωτοπούλου ἐμαίνετο τόσον ὥστε ἡμέραν τινά κατά γενομένην στρατιωτικήν παρέλασιν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνακτόρων, ἠθέλησε νά προσβάλῃ τόν Σπηλιωτόπουλον διαβαίνοντα ἔφιππον μέ πολύτιμα ἐνδύματα καί μή χαιρετήσαντα στρατιωτι59

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
κῶς. Ὁ Ἀλμέιδας τῷ λέγει:
-Ποῦ ὑπάγεις Κύριε;
-Εἰς τήν οἰκίαν μου.
-Ἠξεύρεις ὅτι εἶμαι συνταγματάρχης.
-Καί ἐγώ ταγματάρχης μέ τήν διαφοράν ὅτι, ἐγώ ὡδήγησα ἑκατοντάδας στρατιωτῶν καί ἐδαπάνησα διά τό Ἔθνος περιουσίαν ἐνῶ
σύ ἦλθες μεμονωμένος καί ἐχρησίμευσας πάντοτε ὡς δορυφόρος ἄλλοτε τοῦ Φαβιέ καί ἄλλοτε τοῦ Κυβερνήτου, ὅπως εἶσαι τώρα καί
τοῦ Βασιλέως. Ὁ ξένος ἀπεσβολώθη εἰς τήν τοιαύτην ἔλλογον καί
νευρώδη ἀπάντησιν.
Ὁ Μαυροκορδάτος νοημονέστερος καί πολυπειρότερος πολιτικός
τῶν Μεταξᾶ καί Ζωγράφου, ἠννόησεν ὅτι ὁ Κωλέττης διά τῶν κυβερνητικῶν θυσιῶν θ’ ἀπορροφήσῃ τά κόμματα καί τούτων καί τό
ἰδικόν του, διά τοῦτο τοῖς ἐπρότεινε νά συμπράξωσι δραστηρίως
κατά τήν ἐξέλεγξιν τῶν ἐκλογῶν καί νά προλάβωσι τήν ἐνίσχυσιν
τοῦ Κωλέττου, καί τοῦ μόλις ὑποφαινομένου συμμάχου του Αὐλικοῦ κόμματος. Ἀλλ’ ὁ Ζωγράφος ἐν τῇ ἐπάρσει του ὅτι ἔχει αὐτός
ὑπό τά νεύματά του τήν τε ἐξελεγκτικήν ἐπιτροπήν καί τήν πλειονοψηφίαν τῆς Βουλῆς τῷ ἀπήντησεν ὅτι:
-Περιηγητής ἰδών ἔν τινι νεκροταφείῳ τήν ἐπιγραφήν, “προσδοκῶ
ἀνάστασιν” ἔγραψε μέ τό μολυβδοκόνδυλόν του “προσδόκα κατεργάρη”. Ὅ ἐστίν ἀφοῦ ὁ Μαυροκορδάτος ἐκ τῆς πολιτικῆς του ἰσχύος ὡς Κυβερνήτης ἔπραξε πολλά ἐγκλήματα, ἐννοῶν τά ἐν ἐκλογαῖς,
ἐλπίζει τώρα νά ἀναστηθῇ πολιτικῶς. Ἀλλ’ ὁ Μαυροκορδάτος τῷ
ἀπήντησεν, ὅτι ὁ περιηγητής ἐκεῖνος ἔμαθε καί ἕτερον ἱστορικόν εἰς
τό νεκροταφεῖον ἐκεῖνο, ὅτι ὑπῆρχεν ἐκεῖ νεκροθάπτης, ὅστις ἐκθάπτων ἐσκύλευε τούς νεκρούς, ὡς ἐκ τούτου κατά τήν ἀνακομιδήν
των, ἀναθεμάτιζαν οἱ συγγενεῖς τόν νεκροθάπτην ὡς τυμβωρύχον.
Ἀποθανόντος τοῦ νεκροθάπτου καί διαδεχθέντος τοῦ υἱοῦ του ἡ
σύζυγος εἶπε πρός τόν υἱόν νά μή πράξῃ ὡς ὁ πατήρ, ἀλλά νά ἔχῃ τί
καλόν ὅπως συγχωρηθῶσι τά κατά τοῦ πατρός ἀναθέματα. Ὁ υἱός
σκυλεύων ὅπως καί ὁ πατήρ τούς νεκρούς ἔθετε καί τεμάχιον ξύλου
ἐν τῷ πρωκτῷ των. Τοῦτο βλέποντες οἱ ἀνακομίζοντες τούς συγγενεῖς των ἔλεγον, ὁ Θεός νά συγχωρήσῃ τόν ἀποθανόντα πατέρα διότι ἐσκύλευε μόνον ἐνῶ ὁ υἱός καί ἀνασκολοπίζει τούς νεκρούς. Τό60
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τε ὁ υἱός εἶπεν εἰς τήν μητέρα:
-Βλέπεις τό καλόν διά τοῦ ὁποίου προκαλῶ τήν συγχώρησιν τοῦ
πατρός μου, ὅ ἐστι ὁ Μαυροκορδάτος ἠννόει ὅτι ἄν αὐτός κατέστρεψε τούς ἐχθρούς του κατά τάς ἐκλογάς δέν ἐπεδίωκεν ὅμως καί
τήν μέχρις ἐξοντώσεως ταπείνωσίν των ὅπως θά τήν ἐπιδιώξῃ ὁ Κωλέττης. Καί ὁ Μαυροκορδάτος ἐπέτυχε πληρέστατα εἰς τούς ὑπολογισμούς του.
Ὁ Ζωγράφος ἀναλαμβάνων θέσιν ἐπιτηρητοῦ τῆς Ἐξελεγκτικῆς
ἐπί τῶν ἐκλογῶν Ἐπιτροπῆς, ἥν ἐθεώρει εἰς ἑαυτόν ἀφωσιωμένην,
μετέβη ἡμέραν τινά μετά τῶν Μ. Σχινά καί Φιλήμονος εἰς τήν οἰκίαν
τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Κορφιωτάκη, ὅστις ἠθέλησε
νά τοῖς ἐξηγήσῃ ἐν μέρει τάς σκέψεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ἐκλογῶν Πυλίας, Μαντινείας καί Καλαβρύτων καθώς καί τῶν δύο ἑτέρων ἐπαρχιῶν εἰς ἅς ἐξελέγη ὁ Μαυροκορδάτος, ὅ ἐστι ἐπί τῆς Πυλίας εἶχεν ἀποφασίσει ἡ Ἐπιτροπή δ’ ἀφαιρέσεως τάς ὑπέρ τόν κατάλογον εὑρεθείσας ἐν τῇ κάλπῃ τοῦ Δήμου Κορώνης ψήφους νά
εἰσαγάγῃ τούς μετά τόν ὑπολογισμόν αὐτόν πλειοψηφοῦντας Σχινᾶν καί Μπάσταν. Ἐν δέ τῇ Μαντινείᾳ καί Καλάβρυτα νά εἰσαγάγῃ εἰς τήν Βουλήν τούς Παλαμήδην καί Ζωγράφον, ὑπολογίζοντα
ὑπέρ ἑαυτῶν τάς διά συμβολαιογραφικῶν πράξεων βεβαιωθείσας
ψήφους, τάς ὁποίας ἤθελον δώσει οἱ ἀποκλεισθέντες ὑπό τῆς Κυβερνητικῆς βίας ψηφοφόροι καί αἵτινες εἶχον σφραγισθῆ εἰς πανίνους
σάκκους, τούς ὁποίους καί «Σακούλια τοῦ Ρήγα» ὠνόμασαν τότε
χλευαστικῶς, διότι τούτου ἐφεύρεσις ἦτο τό μέσον τοῦτο τῆς ἀποδείξεως κατά τῆς Κυβερνητικῆς βίας, τοῦ δέ Μαυροκορδάτου νά
ἐπικυρώσωσι τήν τῆς Καρυστίας ἐκλογήν εἰς ἥν συνεξελέχθη καί
ὁ Μεταξᾶς. Εἰς τήν πληροφορίαν ταύτην ὠργίσθησαν καί οἱ τρεῖς,
Ζωγράφος, Σχινᾶς, καί Φιλήμων, εἰς πάντας ὅτι ἦτο σφάλμα πολιτικόν νά ἀφήσωσιν ἔστω καί διά μικρᾶς θυρίδος τήν εἰς τήν Βουλήν
εἴσοδον τοῦ Μαυροκορδάτου, τοῦ ἐπιδιώξαντος διά τῶν πλέον παρακεκινδυνευμένων καί ἐγκληματικῶν πράξεων τόν ἀποκλεισμόν
πάντων τῶν ἐχόντων ἀξίαν ἀντιθέτων του. Ὁ Κορφιωτάκης εἶπεν
ὅτι ἡ ἰδέα περί τῶν ἐκλογῶν Πυλίας, Μαντινείας καί Καλαβρύτων
εἶναι τῆς Ἐπιτροπῆς, περί τῆς ἐκλογῆς δέ τοῦ Μαυροκορδάτου εἶναι ἰδέα τοῦ Κωλέττου, μή ἐγκρίνοντος καθόλου νά ἀποκλεισθῇ
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τῆς Βουλῆς ὁ Ἀρχηγός τῆς πρώην Κυβερνήσεως ἀφοῦ ἐξετέθη εἰς
ἑπτά Ἐπαρχίας, τοῦτο ἤθελε κατακριθῆ πικρά εἰς τούς Διπλωματικούς κύκλους.
Εἰς τήν παρατήρησιν αὐτήν ὁ Ζωγράφος ἀπήντησεν ὅτι ἡ ἰδέα τοῦ
Κωλέττου εἶναι πλεκτάνη αὐλική νά ἐξοντώσῃ τό Σεπτεμβριανόν
κόμμα, καί διά τοῦτο θέλει νά ἔχῃ εὔχερον τήν μεταξύ Κωλέττου
καί Μαυροκορδάτου θέσιν ὄχι ἀσυμβίβαστον, ἀφοῦ ὁ πρῶτος χάριν τοῦ δευτέρου, ἐκλογήν διεξαχθεῖσαν μέ τήν μεγαλυτέραν παρανομίαν ἐπικυροῖ, καί διά νά δικαιολογήσῃ τήν παρανομίαν ταύτην
ἐπιτρέπει ἵνα καί αἱ ἐκλογαί Καλαβρύτων καί Μαντινείας ἐξελεγχθῶσι καί ἐπικυρωθῶσι διά τρόπου ἀντιβαίνοντος εἰς τό γράμμα
καί τό πνεῦμα τοῦ Νόμου, διά τοῦτο ἄν ὁ Ρήγας δέχηται τοιαύτην
ἐκλογήν αὐτός ὅμως δέν δέχεται νά εἰσέλθῃ διά τοιούτου μέτρου
εἰς τήν Βουλήν. Ὁ Κορφιωτάκης διαγνούς ὅτι ὁ Ζωγράφος ἐλάμβανε τοιαύτην ἀγέρωχον θέσιν πεποιθώς ὅτι καί ἐν Ἑλλάδι οἱ χαρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων στηρίζονται ἐπί ἀρχῶν καί ὄχι συμφερόντων ἑπομένως πιστεύει ὅτι ἡ Σεπτεμβριανή αὐτοχθονική πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς θά μένῃ ἀδιάφορος ἀπό τάς Κυβερνητικάς περιποιήσεις εἶπεν εἰς τόν Ζωγράφον ὅτι καίτοι πρεσβύτερός του καί
πολυπειρότερος δέν γνωρίζει καλῶς τούς ἀνθρώπους, διότι μή ζήσας ἐν ταῖς ἐπαρχίαις δέν ἠξεύρει τάς τε πολιτικάς καί προσωπικάς
των ἀνάγκας διά τοῦτο τόν προτρέπει νά μή ἀντιτείνῃ καθόλου εἰς
τό σχέδιον τῆς Ἐπιτροπῆς περί τῶν ἐκλογῶν Μαντινείας καί Καλαβρύτων, ἀλλά νά φροντίσῃ ἵνα τελειώσῃ ὅσον δυνατόν ταχύτερον,
ὅπως ἐργάζεται καί ὁ Ρήγας, ὅσον δέ διά τήν ἐκλογήν τοῦ Μαυροκορδάτου, ὑπάρχει ἰσχυρός λόγος να ἀποτύχη ἡ ἐπιθυμία τοῦ Κωλέττου, διότι ὁ Γριζιώτης θέλει ἀντιτείνει μέχρις ἀποχωρήσεως ἀπό
τό κόμμα του. Ἐπί τῶν ἰδεῶν τούτων περιεστράφη ἡ συζήτησις ἐπί
μίαν περίπου ὥραν μεταξύ Κορφιωτάκη ἀφ’ ἑνός καί Ζωγράφου,
Φιλήμονος καί Σχινᾶ ἀφ’ ἑτέρου, ἐπί τέλους δέν συνεφώνησε μέ τόν
Κορφιωτάκην ὁ Ζωγράφος, τοῦ Φιλήμονος ἀμφιταλαντευομένου
καί τοῦ Σχινᾶ ἐγκρίναντος καθ’ ὁλοκληρίαν τάς σκέψεις τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ὁ Ζωγράφος εἶχε μάθει ὅτι ὁ Πισκατόρης καί Πρόκενς εἰργάζοντο πρός τόν Λάγιους (Λάυονς) ἵνα φέρωσιν εἰς συνεννόησιν τά δύο
κόμματα Μαυροκορδάτου καί Κωλέττου καί νά συμπληρώσωσι τό
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Ὑπουργεῖον τοῦ δευτέρου ἀπό φίλους τοῦ Μαυροκορδάτου, διωκομένων τῶν Μεταξᾶ καί συντρόφων του, καί εἰς τήν συνεννόησιν αὐτήν ἀπέδιδε τήν ὑπέρ τοῦ Μαυροκορδάτου ἀπόφασιν τοῦ Κωλέττου διά τοῦτο ἐνόμισεν ὅτι ἔπρεπε νά ὑψώσῃ ἀμέσως κατ’ αὐτοῦ
τήν σημαίαν τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί εἰς τοῦτο συνεφώνησαν μερικοί θερμοκέφαλοι Μεταξικοί, ἐν οἶς προεπορεύοντο ὁ Μαυρομάτης καί Λύσανδρος, εἰς μάτην ὁ Μεταξᾶς καί Σχινᾶς παρετήρησαν
τῷ Ζωγράφῳ νά ὑπομείνῃ μέχρι τῆς εἰσόδου εἰς τήν Βουλήν, οὗτος
ἐφρόντισεν ἀμέσως νά συνεννοηθῇ διά τῶν κοινῶν συγγενῶν Φαναριωτῶν μέ τόν Μαυροκορδάτον, ὅστις προβλέπων ὅτι ὁ Κωλέττης
ἐπιδιώκει τήν ἐξόντωσιν ἁπάντων ἐδέχθη τήν πρότασιν τοῦ Ζωγράφου νά συνεργασθῶσι καί ἡ συμμαχία των ἐσυνθηκολογήθη. Τοῦτο μαθών ὁ Κωλέττης καί φοβούμενος συγκέντρωσιν ἰσχυράν ἐν τῇ
Βουλῇ ἀπεφάσισε νά ὠφεληθῇ ἐκ τῆς κατά τοῦ Μαυροκορδάτου
ἀντιπαθείας πολλῶν ἰσχυρῶν Σεπτεμβρινών αὐτοχθονικῶν καί νά
κηρυχθῇ ἀρχηγός τοῦ αὐτοχθονικοῦ κόμματος, καί οὕτω νά κατορθώσῃ ὄχι μόνον τόν Μαυροκορδάτον ἀλλά καί τόν Λόντον καί τόν
Ζωγράφον καί πολλούς φίλους τοῦ Μεταξᾶ καί Μαυροκορδάτου
νά ἐξοβελίσῃ τῆς Βουλῆς καί νά θέσῃ στερεόν θεμέλιον τῆς ἰσχύος
του, ἀρεστῶς εἰς τόν τόπον ὅν καί ἐπεριποιήθη.
Τό 1833 εἰσαγαγούσης τῆς Ἀντιβασιλείας πάντας τούς νεήλυδας εἰς
τάς Δημοσίας θέσεις, παραγκωνισάσης τούς ἐντοπίους καί ἀγωνιστάς ἔσπευσαν ἀπό ὅλας τάς γωνίας τῶν Εὐρωπαϊκῶν πόλεων νά
ἔλθωσιν οἱ ἄνευ ἔργου καί ψελλίζοντες ὀλίγα Γαλλικά ἤ Γερμανικά, καταγωγήν ἔχοντες Ἑλληνικήν διά νά λάβωσι τάς σπουδαιοτέρας θέσεις καί πρό πάντων τῆς Κεντρικῆς ὑπηρεσίας. Οἱ πλείους
τούτων ἦσαν ἐκ τῶν κατωτέρων στρωμάτων ὡς καί αἱ σύζυγοί των,
διά τοῦτο καί ἡ σεμνότης ἔλειπεν ἐν τῇ συμπεριφορᾷ αὐτῶν ἀφοῦ
μάλιστα ἔβλεπον ὅτι ἡ τοιαύτη παραλυσία ηὐχαρίστει τούς ἐλθόντας ἀξιωματικούς Βαυαρούς ὄντας τούς ἰσχυρούς της ἡμέρας.
Ἡ χαλάρωσις αὕτη τῶν ἠθῶν ἐγέννα τήν ἀηδίαν εἰς τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί ἰδίως τούς μᾶλλον προσκεκολλημένους εἰς τά
ἀρχαϊκά ἤθη τῆς Ἑλλάδος ἑπομένως ὡμίλουν μετά χλευασμοῦ περί
τῆς νέας καταστάσεως τῆς πατρίδος των, οἱ δέ πεισματώδεις τῶν γε63
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ρόντων στρατιωτικῶν ἐμυκτήριζον τήν παραλυσίαν αὐτήν διά παροιμιῶν ἤ πνευματωδῶν λογίων, ἕν τῶν ὁποίων ἦτο, τό τοῦ γέροντος Ἀρχηγοῦ τοῦ Ξηρομέρου καί ἀρχαίου Κλέφτου Τσόγκα, ὅστις
ἀπαντήσας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Ναυπλίας τόν ὁμότιμον καί ὅμοιον
αὐτοῦ γέροντα Πανουργιάν καί ἐρωτηθείς παρά τούτου τί βλέπει
εἰς τήν νέαν ταύτην κατάστασιν τῆς πολιτείας τοῦ ἔθνους ἀπήντησε διά τοῦ ἑξῆς λογίου, ὅπερ ζωγραφίζει ζωηρῶς τήν ἐντύπωσιν ἥν
ἐνεποίει εἰς τούς ἀληθεῖς αὐτούς Ἕλληνας ἡ ἐπελθοῦσα αἰφνιδίως
μεγάλη κατάπτωσις τῶν ἠθῶν:
-Τί νά ἰδῶ, μπράτιμε, τώρα δά πὢγινεν ἡ θάλασσα γιαούρτι τσακίσθη τό δικό μας τό χολιάρι, ὅ ἐστίν ὅτε ἦλθεν ἡ ἐποχή τῆς παραλυσίας ἡμεῖς ὡς γέροντες κατέστημεν ἀνίκανοι καί δέν δυνάμεθα νά
ὠφεληθῶμεν.
Ὁ Κολοκοτρώνης οὐ μόνον πνευματώδης ἀλλά καί σφόδρα ἀστεῖος ἦτο.
Ἐπισκεψάμενος τό 1828 πλοίαρχον πολεμικοῦ Ἀμερικανικοῦ πλοίου ἤκουσα αὐτόν ὡς διελθόντα μακρόν καί τεράστιον βίον. Ὁ Κολοκοτρώνης ἐθεώρησε ταῦτα μή συμβιβαζόμενα μέ τήν ἡλικίαν του,
φαινόμενον ἴσως νεωτέρου ἀφ’ ὅτι ἦτον καί διά τοῦτο τόν ἠρώτησε πόσων ἐτῶν ἦτο. Ὁ Ἀμερικανός ἐννοήσας τήν ἰδέαν τοῦ Κολοκοτρώνη καί ἐξαίφνης ἀντί νά ἀπαντήσῃ διά τοῦ πρωρέως ἐκτελοῦντος, ὡς Ἕλληνας, τά καθήκοντα διερμηνέως ἔσπευσε νά ἀπαντήσῃ
ἀμέσως διά συνθήματος, δείξας τήν παλάμην του μέ ἀνοικτούς δακτύλους ἐννεάκις (δηλ. εμούτζωσεν εννεάκις) κατά πρόσωπον τοῦ
ἐρωτήσαντος Κολοκοτρώνη, ὅπερ προὐκάλεσε τόν γέλωτα τῶν παρόντων Ἑλλήνων, τότε ὁ Κολοκοτρώνης, ἐρωτηθείς καί οὗτος περί
τῆς ἡλικίας του ἔδειξε καί αὐτός κατά πρόσωπον τοῦ Ἀμερικάνου
ἀμφοτέρας τάς παλάμας του πεντάκις (δηλ. διπλήν μούτζαν), προσθείς καί ἅπαξ διά τῆς μιᾶς χειρός (απλήν μούτζαν) καί ἀκόμη τούς
δυό δακτύλους ἀπέναντι τῶν δύο ὀφθαλμῶν τοῦ ἐρωτήσαντος (μικράν αλλά προσβλητικωτέραν μούτζαν) καί τελευταῖον τόν πῆχυν
τῆς χειρός ἀνωρθωμένον (συνήθως ως ρυπαράς ιδέας σχήμα). Ὁ
Ἀμερικανός ἐμέτρησεν ἀκριβῶς ἀνά δέκα ἔτη ἑκάστην τάς διπλᾶς
μούντζας, πέντε τήν ἁπλήν καί δύο τούς δυό δακτύλους ὅ ἐστί 57
ἔτη ἀλλά τόν ἀνωρθωμένον πῆχυν δέν ἠξεύρει μέ ποῖον χρόνον νά
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τόν ὑπολογίσῃ καί ἐζήτησε περί τούτου ἐξηγήσεις. Ὁ Κολοκοτρώνης τοῦ εἶπεν ὅτι σημαίνει ἥμισυν, τότε οἱ παρευρεθέντες Ἕλληνες
ἐδόθησαν εἰς ἄκρατον γέλωτα, τοῦτο ἔφερεν εἰς περιέργειαν τόν
Ἀμερικανόν νά ζητήσῃ ἀπό τόν Πρωρέα, μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ
Κολοκοτρώνη ἐξηγήσεις καί ὁ Πρωρεύς τῷ ἐξήγησε τί σημαίνει εἰς
τά ἑλλην. ἔθιμα ἡ κατά τούς ὀφθαλμούς ἀνοιχτή παλάμη, οἱ δύο δάκτυλοι καί τό τελευταῖον ρυπαρόν τοῦ Κολοκοτρώνη σημεῖον, προσθείς ὅτι προέβη εἰς τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης διότι ἠδύνατο νά ἀπαντήσῃ διά τοῦ διερμηνέως περί τῆς ἡλικίας καί νά μή προκαλέσῃ δ’
ἑνός ἀτόπου ἕτερον ἄτοπον. Ὁ Ἀμερικανός ἐνεθουσιάσθη διά τήν
πνευματώδη ἀπάντησιν τοῦ Κολοκοτρώνη καί ὅταν εἶδεν αὐτόν
μετ’ ὀλίγον εἰς τήν πλατεῖαν τῷ εἶπε τάς ὀλίγας λέξεις ἅς μαθών ἀπό
τόν διερμηνέα ἀπεστήθισε:
-Σέ συγχαίρω, Στρατηγέ, διά τήν πνευματώδη κατάλληλον πρός ἐμέ
ἀπάντησίν σου.
Κατά τό 1824 Τοῦρκοι διά τῶν Δυτικῶν Ἀγράφων εἰσήρχοντο εἰς
τό ἐσωτερικόν τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, τά κατά τήν Εὐρυτανίαν καί
Ὀρεινόν Βάλτον Στρατιωτικά σώματα ὑπεχώρουν ἐν οἷς καί τό τοῦ
Καραϊσκάκη, τό ὁποῖον διωκόμενον ἀφίκετο εἰς τά στενά τοῦ Καμπύλου ποταμοῦ (Στοβολάκου) καί ἠτοιμάζετο νά ὑποχωρήσῃ ἀκόμη ἀφοῦ εἶχε διαβῆ λειποταμίας περιορισθῆ εἰς μόνους τούς 120 περίπου ἄνδρας καί νά ἀφήσῃ τούς Τούρκους ἐλευθέρους νά φθάσωσιν εἰς τό πεδινόν μέρος τοῦ Βραχωρίου (Τριχωνίας). Ἀλλ’ ὁ ἀκολουθῶν τόν Καραϊσκάκην γέρων ἀρχαῖος Κλέφτης καί Αἰάντειο
σῶμα ἔχων Ζιάκας, ἑξαγαγών τήν δίπηχον γιαταγάναν του ἤρξατο
ἀκονίζων αὐτήν ἐπί τοῦ χώματος καί προσβλέψας πρός τόν Καραϊσκάκην τῷ λέγει:
-Τήν βλέπεις βρέ γύφτο; (5), γιά τό λαιμό σου τήν ἔχω, ἄν πᾶς παρακάτω καί δέν σταθῇς νά πολεμήσῃς ἐδῶ, καί ἤ νά τζακίσωμε τούς
μουρτάτες ἤ νά φᾶν ἐμᾶς τά πουλιά. Ἡ παρατήρησις αὕτη ἐφιλοτίμησε τόν Καραϊσκάκην νά προτρέψῃ τούς στρατιώτας του νά περιχαρακωθῶσιν εἰς τά στενά τοσοῦτον ἐπιτυχῶς ὥστε ἠνάγκασαν
τούς Τούρκους νά ὑποχωρήσωσι διωκόμενοι μέχρις ἐκεῖθεν τῶν
Ἀγράφων, ἡ δέ μάχη αὕτη ἦτον μία ἀπό τάς πράξεις τοῦ Καραϊσκάκη, ἥτις τόν κατέστησεν ἐκ τῶν διακρινομένων μεταξύ τῶν ἐπιτηδεί65
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ων στρατηγῶν τῆς Ρούμελης. Ἔκτοτε ὁ Καραϊσκάκης ἔφερε μαζί
του τόν Ζιάκαν ὡς Νέστορά του.
Ὁ αὐτός Γερο-Ζιάκας ἐκ τῶν Δυτικῶν Ἀγράφων ἦτον ἀνήρ ἔχων
σῶμα Ἡρακλέους καί καρδίαν λέοντος, ἦτον ἀρχαιότερος τοῦ Κατσαντώνη Κλέφτη, διῆλθεν ὑπό τόν Καραϊσκάκην εἰς τόν ὁποῖον διεγίγνωσκε προσόντα ἀνδρείας καί στρατηγικῶς, καθ’
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(5)Προσεπώνυμον διδόμενον ὑπό τῶν Κλεφτῶν καί στρατιωτικῶν
τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τούς Μαυριδερούς (μελαχρινούς).
ὅλον τόν ἀγῶνα, ἀλλά φονευθέντος τοῦ Καραϊσκάκη οὐδείς ἐφρόντισε περί τοῦ ἀνδρός αὐτοῦ τοῦ ὑπέρ τόν ἥμισυ αἰῶνα πολεμήσαντος τούς Τούρκους, ἀλλά καί οὗτος ὅσον ἀνδρεῖος ἦν τοσοῦτον ἦτο
καί ἀγέρωχος, διά τοῦτο καί οὐδέποτε προσῆλθεν εἰς κανένα νά ζητήσῃ συνδρομήν, ἵνα τύχῃ τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων του, οἰκονομήσας ὀλίγας αἴγας ἔζη ποιμαίνων ὑπέργηρως ὤν ἀλλ’ ἔχων ἀκμαίας
τάς δυνάμεις του, ἐνυμφεύθη τό τρίτον, διατρέχων τό ἐνενηκοστόν
ἔτος τῆς ἡλικίας του. Κατά τό 1847 ὁ Ὄθων περιώδευε κατά τήν Δυτικήν Ἑλλάδα. Ὁ παρακολουθῶν ὑπασπιστής Γαρδικιώτης μαθών
ὅτι προχωροῦντες θά εὕρωσιν τόν Γερο-Ζιάκαν (ὅν ἐγνώριζε διατελέσας ὡς εἷς τῶν οἰκειοτέρων στρατιωτικῶν τοῦ Καραϊσκάκη κατά
τά 1826-1827) διηγήθη εἴς τε τόν Βασιλέα καί τήν Βασίλισσαν τάς
ὑπηρεσίας τοῦ ἀνδρός αὐτοῦ, καθώς καί τό ἀστεῖον τοῦ ὀψίμου γάμου του. Ὅταν μετ’ ὀλίγον ἀπήντησεν αὐτόν ὁ Βασιλεύς τόν ἐκάλεσεν, τόν ἐξήτασεν ἐπί ὥραν περί τῶν ὑπηρεσιῶν του καί τόν ἠρώτησεν ἐπί τέλους διατί δέν ἐζήτησε καμμίαν ἀμοιβήν, ὁ Ζιάκας τῷ
ἀπήντησεν ὅτι χαρά στά γονικά ὁπού περιμένουν νά δώσουν ψωμί
στά παιδιά τους ὅταν σκάζουν ἀπό τά κλάματα, ὁ Βασιλεύς ἐθαύμασε τήν ὀξύνοιαν τοῦ ἀνδρός ἐν τοιαύτῃ ἡλικίᾳ καί τῷ ἔδωκε τόν
Σταυρόν τοῦ Σωτῆρος, παραγγείλας νά τῷ χορηγῆται καί περίθαλψις τις ἐκ τῶν βοηθημάτων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν, ἡ δέ
Βασίλισσα ἰδοῦσα πλησίον του γυναίκα τριακονταετῆ, τόν ἠρώτησεν, ὑποκρινομένη, ὅτι δέν γνωρίζει, ἄν εἶναι θυγάτηρ του.
-Ὄχι, τῆς ἀπεκρίθη, ὁ θεός δέν μὤδωκε παιδί μέ καμμιά ἀπό τάς
τρεῖς γυναίκας μου καί ἡ ὑστερινή εἶναι αὕτη ὁπού βλέπεις.
-Μά αὐτή παρετήρησεν ἡ Βασίλισσα, εἶναι νέα καί τήν ἠδίκησες νά
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λάβῃς γυναῖκα εἰς τοιαύτην ἡλικίαν ὑπέργηρως ὤν.
-Νά σοῦ εἰπῶ, ἀντιπαρετήρησεν ὁ Γιάκας, κυρά Βασίλισσα, ἄν θά
χαλάσῃς τήν σαρακοστήν νά φᾶς ἀρνί ἤ πουλί, ἄν εἶναι γιά νά φᾶς
τυρί ἤ παλιογίδα, φάε καλλίτερα ξερό το ψωμί σου νά ‘χῃς διάφορο καί τήν ψυχή.
Ἡ δευτέρα αὕτη ἔτι πνευματώδης ἀπάντησις τοσαύτην ἐνεποίησεν
ἐντύπωσιν εἰς τήν Βασίλισσαν ὥστε ὅταν παρουσιάζετο εἰς αὐτήν
τις ἐκ τῶν μερῶν ἐκείνων, ἠρώτα ἄν ζῆ ὁ Γερο στρατιωτικός ὅστις
ὑπανδρεύθη ἑκατοντούτης νέαν σύζυγον.
Εἰσπηδησάντων τό 1821 τῶν Ἑλλήνων εἰς τό φρούριον τῆς Τριπόλεως ἅμιλλα ἠγέρθη περί τῆς καταλήψεως τοῦ πλουσιωτάτου Ὀθωμανοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου Κιαμήλ-Μπέη. Τόν κατέσχον δέ πρῶτοι οἱ
Λεονταρίτες (Μεγαλουπολίτες) καί οἱ Μιστριῶτες (Λακεδαιμόνιοι) Νικηταρᾶς, Κεφάλας, Κρεββατᾶς, Βρεσθένης, Γιατράκος καί ἄλλοι ἐπίσημοι τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων περί τούς τεσσαράκοντα, ὑποστηριζόμενοι ὑπό ἰσχυροῦ σώματος συνεπαρχιωτῶν του. Εἰσελθόντες εἰς τήν οἰκίαν εὗρον τόν Κιαμήλ -Μπέη καθήμενον ἐπί τοῦ ἀνακλίντρου ἐν εὐρυτάτῃ αἰθούσῃ καί καπνίζοντα μετά τοῦ Πανούτσου Νοταρᾶ προεστοῦ τῆς Κορίνθου, προσελθόντος ὡς ἐνεχύρου
μετά τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προεστῶν τῆς Πελοποννήσου, ἀλλά τῇ αἰτήσει τοῦ ἰσχυροῦ τούτου Τούρκου μή ριφθέντος μετά τῶν
λοιπῶν εἰς τήν κάθυγρον φυλακήν, εἰς ἥν ἄλλοι μέν ἀπέθανον ἄλλων δέ προσεβλήθη χρονίως ἡ ὑγεία. Μολονότι κατέστη αἰχμάλωτος τῶν εἰσελθόντων, μολοταῦτα τοῖς ἐπέβαλε διά μόνου τοῦ βλέμματος σέβας καί πάντες ἐκάθησαν ἐν ἡσυχίᾳ. Διέταξεν ἀμέσως τούς
ὑπηρέτας νά φέρωσι πρός τούς ἐλθόντας γλυκίσματα καί ποτά, μετά τήν περιποίησιν δέ ταύτην ἔφερεν εἰς τό μέσον Αἰθίοπα ὅστις γονατίσας ἐτραγώδησε τό τραγούδι τῆς Σκλαβιᾶς, ὅ ἐστι μοιρολόγιον τῆς αἰχμαλωσίας. Οἱ πλείους ἐδάκρυσαν, ὁ Κιαμήλ-Μπέης ὅμως
δέν ἐδάκρυσεν ἀλλά κατέστη μᾶλλον σύνοφρυς καί ἐκ τῆς κινήσεως τῶν χειλέων του ἐφαίνετο μεμψιμοιρῶν ἐν ἑαυτῷ. Τότε εἷς τῶν
παρεστώτων, ὁ ἐκ Βορδωνίας Ζωγράφος τῷ εἶπε:
-Αἴ, μπέη μου, αὐτά εἶναι τοῦ Θεοῦ ἀπόφασις καί δέν πρέπει νά
βλασφημῶμεν.
-Λυποῦμαι, καϋμένε, ἀπεκρίθη, διότι δέν ἠθέλησα νά χαλασθῇ ἄλ67
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λη μία φορά ὁ Μωριᾶς καί πάθῃ τά κακά ὅπου ἔπαθε ἀπό τούς Ἀρβανίτας στόν ἄλλον ἀρπετό, (ἐπανάστασιν τοῦ 1769) εἰδέ μή μέ ἕνα
ντεσκερέμη (ὀλιγόλεξον ἐπιστολήν) ἔφερνα καί τόν Σουλτάνον τόν
ἴδιον ἐδῶ. Ξεύρω τί θά πάθω μαζί καί σεῖς καί ὁ τόπος μας. Μά ὁ
Θεός θά παιδέψῃ (τιμωρήσῃ) καί τά ζουλούμια (ἀδικίας) τῶν Τούρκων καί τήν ἀνευχαρίστησιν (ἀχαριστίαν) τῶν Μωραϊτῶν.
Ἐκ τῆς ἀποστροφῆς ταύτης ἐξάγεται ὅτι ὁ νουνεχής οὗτος πολύπειρος καί σοβαρός Ὀθωμανός ἐπίστευεν ὅτι καί αὐτός καί οἱ λοιποί αἰχμάλωτοι Τοῦρκοι ἔμελλον νά πάθωσιν ὅ,τι ἔπαθαν κατόπιν,
ἀλλ’ ὅτι καί ὁ τόπος δέν θά δυνηθῇ νά ὑποστηρίξῃ τήν ἐπανάστασιν καί ὅτι ἐκ τούτου θά καταστραφῇ. Τήν καταστροφήν δέ ταύτην ἀπέδιδεν εἰς ὀργήν τοῦ Θεοῦ κατά μέν τῶν Τούρκων διότι δέν
περιέστελλον τάς πρός τούς Χριστιανούς ἀδικίας των, κατά δέ τῶν
Μωραϊτῶν (Χριστιανῶν) διότι ἐνῶ εἶχον ἀρκετά καλλιτέραν θέσιν
ἀπό τούς ραγιάδες τῶν ἄλλων ἐπαρχιῶν ἕνεκα ἀνοχῆς τῶν ἐντοπίων Τούρκων, καί τῆς ὑπό τῆς Πόρτας ἀποδιδομένης εἰς αὐτούς ἀξίας της, αὐτοί ἀχαριστοῦντες ἐπανεστάτησαν κατά τοῦ Σουλτάνου,
τοῦ ὁποίου ὡς Βασιλέως ἡ κατάρα (ὡς πιστεύουσιν οἱ Τοῦρκοι) ἐνσκήπτει ὡς κεραυνός ἐναντίον ἐκείνων, τούς ὁποίους ἀγανακτῶν
καταρᾶται.
Περί τό 1800 ὅτε ἐβασίλευεν ὁ συμπαθής πρός τούς χριστιανούς
Σουλτάνος Σελίμης Γ΄οἱ δύο ἐκλεκτότεροι τόποι τῆς Αὐτοκρατορίας, Μωριᾶς καί Ἀθῆναι (6) ἐδυναστεύοντο ὑπό διοικητῶν
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(6) Αἱ Ἀθῆναι ἦσαν ἐκ τῶν ὀλίγων ἐπαρχιῶν αἵτινες ἀνῆκον εἰς τήν
προστασίαν τῆς Βασιλομήτορος (Βαλιδέ) ἑπομένως δέν ὑπήγοντο
εἰς κανένα πασαλίκι καί ἦσαν κατά τοῦτο προνομιοῦχοι.
κακοτρόπων, ὡς ἐκ τούτου ἀπεστάλησαν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν
ἐπίτροποι εἰς τήν Κων/πολιν ἵνα διά των εὐνούχων τῆς Βαλιδέ φέρωσι τό παραπονόν των εἰς τόν Σουλτάνον καί ἐκ μέν τοῦ Μωρέως ἐστάλησαν οἱ προεστοί τῆς Λακεδαίμονος (Μισθρᾶ) (7) Ἀναγ.
Κοπανίτσας καί Βενιζ. Ἀλιφεράκης, ἐκ τῶν Ἀθηνῶν δέ οἱ προεστοί
Ἄγγ. Κατσιλιέρης καί Λογοθέτης Χωματιανός.
68

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Εἰς τήν Κων/πολιν ὅμως ἀπήντησαν ἀντίστασιν διότι ἀμφότεροι
οἱ κατηγορούμενοι ἀνώτεροι ὑπάλληλοι Ὀθωμανοί ἐπροστατεύοντο ἰσχυρά ἀπό τούς περί τήν Κυβέρνησιν τοῦ Σουλτάνου διά τοῦτο μόλις διά δυσκολίας πολλῆς διεβιβάσθησαν διά τῶν εὐνούχων
τῆς Βαλιδέ εἰς τόν Σουλτάνον τά παράπονα τῶν ἀπεσταλμένων. Ὁ
Σουλτάνος διέταξεν ἵνα οἱ παραπονούμενοι ὁδηγηθῶσι κάτωθεν
ἑνός τῶν ἀνακτορικῶν παραλίων ἐξωστῶν, ἀπό τοῦ ὁποίου ὅταν
εὑρεθῇ ἐκεῖ καί χωρίς νά φαίνηται (κατά τά τότε Τουρκικά ἔθιμα)
νά ἀκούσῃ διά ζώσης φωνῆς τά παράπονα τῶν ἀπεσταλμένων. Οἱ
ἰσχυροί ὅμως διέταξαν τόν ὁδηγήσαντα τούς ἀπεσταλμένους ὑπάλληλον τῆς Πόρτας, ἵνα ὅταν φθάσῃ πλησίον τοῦ παραλίου ἐκκλίνῃ
της πρός τόν Ἀνακτορικόν ἐξώστην ὁδοῦ καί ρίψῃ τούς ἀπεσταλμένους εἰς τήν θάλασσαν. Ὁ Κοπανίτσας νοημονέστερος καί τολμηρότερος τῶν συναδέλφων του εἴτε εἶχε μάθει τήν ἐπιβουλήν, εἴτε ὑπώπτευσεν ἐκ τῆς παρεκκλίσεως τοῦ δρόμου τόν κίνδυνον, ἤρξατο
βραδύνων τό βῆμα του, ὠθούμενος δέ πρός τά πρόσω ὑπό τῶν ὁδηγῶν ἔρριψεν ἐπίτηδες ἐκ τοῦ κόλπου του ἔγγραφα τινά, τά ὁποῖα
κύπτων νά συλλέξῃ ὕψωσε φωνήν κατά τῶν πιεζόντων αὐτόν μποστατζήδων πρός τά πρόσω, καί τήν φωνήν του ὑπεστήριξαν φωνάζοντες ἰσχυρότερον οἱ παρακολουθοῦντες αὐτούς ἄπειροι Χριστιανοί, ὧν ἡγοῦντο οἱ πρός τοῦτο γεγυμνασμένοι ἐκ Μωρέως Τσάκωνες. Τόν θόρυβον τοῦτον ἀκούσας ὁ Σουλτάνος ἐζήτησε διά τοῦ Σιλικτάρη (;) του νά μάθῃ τί συνέβαινεν, ὁ δέ Σιλικτάρης φθά(σα)ς
εἰς τήν ἀνωτέρω σκηνήν ὡδήγησε τούς ἀπεσταλμένους ὑπό τόν ἐξώστην ὅπου, διά φωνῆς ἁπάντων τῶν ἐκεῖ Χριστιανῶν ὑποβοηθούντων τήν τῶν ἀπεσταλμένων διηγήθησαν ὅσα οἱ Μωραΐται ὑπομένουσι ἀπό τόν πασᾶν, καί οἱ Ἀθηναῖοι ἀπό τόν αἱμοβόρον διοικητήν των.
Ὁ Σουλτάνος διέταξε τήν σύλληψιν καί ἀπαγωγήν ἀμφοτέρων εἰς
Κων/πολιν καί αὐστηράν ἀνάκρισιν ἐπί τῶν κεφαλαίων τῆς κατηγορίας. Ὁ Μέγας Βεζύρης ἀπέστειλεν ὡς ἀνακριτήν εἰς μέν τάς Ἀθήνας τόν διορισθέντα τότε πασᾶν τῆς Καρύστου, εἰς δέ τήν Πελοπόννησον τόν διάδοχόν τοῦ κατηγορηθέντος, ὁ πρῶτος ἀποβιβασθείς
εἰς Πειραιᾶ καί εἰσελθών εἰς Ἀθήνας, διέταξε τούς ἐξελθόντας νά
τόν προϋπαντήσωσι προκρίτους ἐν οἶς καί οἱ εἰς Κων/πολιν ἀποσταλέντες νά τόν ἀκολουθῶσι κατά πόδας, ἐνῶ αὐτός καί ἡ
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(7)Διότι καί ἡ Λακεδαίμων (Μισθρᾶς) εἶχε 36 χωρία ὑπαγόμενα
εἰς τήν τῆς Βασιλομήτορος ἐξαιρετικήν προστασίαν, ἀλλά ταῦτα
ὡς πρός τήν φορολογίαν μόνον, οὐχί ὅμως καί ὡς πρός τήν Διοίκησιν.
συνοδεία των ἔτρεχαν ἐπί καλπαζόντων ἵππων καί παρ’ ὀλίγον διά
τοῦ μέσου τούτου νά τούς φονεύσῃ δι’ ἀσφυξίας, ὅτε δέ ἀφίχθη εἰς
τήν μπουκενίστραν(;) καλουμένην ἀνατολικήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν
ὅπου τώρα εἶναι ἡ κλίμαξ τοῦ διαχωρίζοντος τάς δύο τῶν ἀνακτόρων πλατείας τοίχου καί εἰσήρχετο ἐν μέσῳ στοίχου πυκνοῦ τῶν
ἐξελθόντων πρός προϋπάντησίν του ὁ υἱός τοῦ Προξένου τῆς Νεαπόλεως Βιτάλη μετέβη ἀπό τόν ἕνα στοῖχον εἰς τόν ἕτερον, τήν διασταύρωσιν αὐτήν τῆς εἰσόδου του ὁ πασᾶς ἐθεώρησε κακόν οἰωνόν καί διέταξε τήν ἀποκεφάλισιν τοῦ παιδός, ἀλλ’ οἱ παρεστῶτες
ἐφώναξαν:
-Φραγκάκι, Φραγκάκι, ὅ ἐστι παιδί Εὐρωπαίου καί τό ἔσωσαν.
Τήν ἑσπέραν τῆς ἀφίξεώς του ὑπέβαλεν εἰς ἔρανον χιλιάδων γροσίων τήν πόλιν λόγῳ δώρου διότι ηὐδόκησε νά διέλθῃ διά τῆς πόλεώς
των καί δούς καί αὐτός ἀνά ἕν καφτάνι εἰς ἕκαστον τῶν πέντε προεστῶν. Ὑπεκίνησε δέ συνάμα κατά τῶν προεστῶν τούτων μήνυσιν
ἐπί κακῇ διαχειρίσει τῶν ἐπαρχιακῶν προσόδων. Συνέλαβε λοιπόν
ἀμέσως τούς μηνυθέντας, τούς παρέλαβε μαζί του καί τούς ἐφυλάκισεν εἰς Χαλκίδα μεχρισού ἀποτίσωσι χιλιάδας γροσίων, ὡς πρόστιμον τοῦ ἐγκλήματός των ὅπερ ἐστοίχισε τό πλεῖστον της περιουσίας αὐτῶν.
Ὁ δέ εἰς Πελοπόννησον ἀφιχθείς διάδοχος τοῦ κατηγορηθέντος πασᾶ ἐκάλεσε τούς προεστούς τῶν Ἐπαρχιῶν νά ὑποστηρίξωσιν ἐνώπιόν του τούς διισχυρισμούς των κατά τοῦ προκατόχου του. Οἱ προεστοί, μαθόντες τά ἐν Ἀθήναις συμβάντα δέν ἠθέλησαν νά παρουσιασθῶσιν ἐκτός τοῦ ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Λακεδαίμονος προεστοῦ Ἰωάννου Μορφογένη, ὅστις μετά τοσαύτης παρρησίας ὑπεστήριξε τήν
κατηγορίαν ὥστε δέν ἠδυνήθη ὁ πασᾶς νά τήν καλύψῃ διότι διά
τήν ὑπηρεσίαν αὐτήν εὑρίσκετο εἰς τήν ἀνάκρισιν καί ἰδιαίτερος
ἀπεσταλμένος ἀπό τε τόν Σουλτάνον καί τήν Βαλιδέ. Ὁ ἀπεσταλ70
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μένος οὗτος ἔφερε τό ἀποτέλεσμα τῶν ἀνακρίσεων εἰς τόν Σουλτάνον, ὅστις διέταξε τήν ἀποκεφάλισιν τοῦ εἰς Κων/πολιν εὑρισκομένου τότε κατηγορουμένου καί πρώην πασᾶ τοῦ Μωρέως. Ἀλλ’ ὁ διάδοχος τούτου ἠθέλησε νά τιμωρήσῃ τήν τοιαύτην αὐθάδειαν τοῦ
διαληφθέντος Χριστιανοῦ Μορφογένη καί εὑρών ἀφορμήν ὅτι συνεννοεῖτο δῆθεν μετά τῶν ἐν Κυθήροις Γάλλων ἵνα ἐπαναστατήσωσι τόν Μωρέαν, διέταξε τήν ἀποκεφάλισίν του, ἀλλ’ ὁ Μορφογένης
ἐκρύβη εἰς τάς χαράδρας τοῦ Ταϋγέτου ἑωσοῦ παρῆλθεν ἡ ὁρμή τῆς
καταδρομῆς του. Οὐχ ἧττον δέν ἐπανῆλθε πλέον εἰς τήν θέσιν τοῦ
προεστοῦ. Οὕτω λοιπόν ἱκανοποιήθησαν εἰς ἀμφότερα τά μέρη τῆς
τουρκικῆς Αὐτοκρατορίας τά δίκαια παράπονα ἀμφοτέρων τῶν τόπων Μωρέως καί Ἀθηνῶν, ἡγεμονεύοντος μάλιστα τοῦ μᾶλλον εὐνοϊκοῦ πρός τούς Χριστιανούς Σουλτάνου Σελήμου τοῦ Γ΄.
Ὁ Μορφογένης ἔζησε μέχρι τοῦ 1817 ὅτε ἀπέθανε γέρων καί ἀόμματος, εἶχε δέ νυμφεύσει τήν μονογενῆ του κόρην μέ ἕνα τῶν καλλιτέρων ἐμπόρων τοῦ Μισθρᾶ καί συμπολίτην του Ἰωάν. Κορφιωτάκην, γεννήσαντα τόν δολοφονηθέντα τό 1850 Ὑπουργόν Νικ. Κορφιωτάκην ὅστις, ὡς ἔλεγον οἱ γνωρίσαντες τόν Μορφογένην, ὡμοίαζε κατά τε τήν μορφήν, τήν πολιτικήν ἱκανότητα καί τόλμην τόν
πάππον του.
Κατά τό 1769 ἔλαβε ἐνεργητικόν μέρος εἰς τό τότε κίνημα τῆς Πελοποννήσου καί ἡ Λακεδαίμων (Μισθρᾶς) ὅπου εἶχε κατέλθει καί
ὁ Παπάζογλους ἵνα συνεννοηθῇ μέ τόν Γιαννάκην Κρεββατᾶν. Ἀφιχθέντος τοῦ ὑπό τόν Ὀρλώφ Ρωσικοῦ στόλου εἰς Ἁλμυρόν της Λακωνίας, οἱ ἐπίσημοι Τοῦρκοι τοῦ Μισθρᾶ τοσοῦτον ἐπτοήθησαν
ὥστε δέν παρουσίασαν τήν ἐλαχίστην ἀντίστασιν, παρήγγειλε δέ ὁ
ρηθείς Ναύαρχος ἵνα μή βλάψωσιν αὐτούς ἀλλά νά τούς στείλωσιν
εἰς τόν στόλον αἰχμαλώτους (8).
Ἀφοῦ συνεκέντρωσαν τούς Τούρκους αὐτούς εἰς τό Δημοσιώτερον μέρος τοῦ Μιστρᾶ οἱ Κρεββατᾶς καί Παπάζογλου διέταξαν
τούς ὁπλαρχηγούς τῶν χωρίων Καστρίου Γεωργάκην Δημητρακάκην καί Χρυσάφης Ἀναγνώστην Ναύτην ἵνα μετά τινων ὑπ’ αὐτῶν
στρατιωτῶν τούς μεταφέρωσιν εἰς Ἁλμυρόν. Κατ’ ἐκείνην τήν στιγμήν ἦλθε γυνή ἧς τόν υἱόν εἶχαν κρεμάσει πρό τινων ἡμερῶν οἱ
Τοῦρκοι, καί τούς ἐκαταράσθη νά τούς ἴδῃ καί ἀπηγχονισμένους,
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ὅπως εἶδε τόν υἱόν της, τοῦτο ἀκούσας ὁ παρευρεθείς ἐκεῖ καί μή
συμμεριζόμενος τά τῆς ἐπαναστάσεως ταύτης, ὁ προεστός Ἠλίας
Κοπανίτσας, ἐκτύπησε μέ τήν ράβδον του τήν γυναίκα. Τό κίνημά
του δέ αὐτό ἐπλήρωσε μετά τινας ἡμέρας μέ τήν ζωήν του πρός τούς
ἐνοχοποιηθέντας εἰς τήν ἐπανάστασιν.
Παραλαβόντες τούς Τούρκους ὁ Δημητρακάκης καί Ναύτης τούς
ἔφεραν τό ἑσπέρας εἰς τό χωρίον Καστανίαν (;) καί τούς ἀφῆκαν
ὑπό τήν φύλαξιν τοῦ ἐκεῖ προεστοῦ, μή ἐπιδοκιμάζοντος καί τούτου τό κίνημα Παπαγεωργίου, καί πεθεροῦ τοῦ Δημητρακάκη
ὅστις μετά τοῦ συνοπλαρχηγοῦ του μετέβη εἰς τό ὀλίγον τῆς Καστανίας (;) ἀπέχον χωρίον του Καστρί διά νά διανυκτερεύσῃ. Τήν πρωΐαν καταβάς ὁ Δημητρακάκης εὗρε τόν πενθερόν του χύνοντα νίψιμον εἰς τούς αἰχμαλώτους, ὅπερ τόν ἠρέθισεν ἐπί τοσοῦτον ὥστε
καίτοι πενθερόν καί ἱερέα τόν ἐξύβρισεν ἀλλ’ οὗτος τῷ ἀπήντησεν
ὅτι εἶναι τρελλός, καί κατόπιν τῷ ἐψιθύρισεν εἰς τό ὠτίον, ὅτι ὁ
προεστός τῶν ἕξ ὀπισινῶν χωριῶν (10) τῷ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 39
(9)Ἴσως ἐσκόπει διά τῆς ἀπελευθερώσεως τούτων νά κερδοσκοπήσῃ ἀκόμη εἰς τά ζητήματά της ἡ Φιλελληνική Κυβέρνησις τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης καί κατόπιν νά πληρώσωσι ἀκριβώτερα τήν ἐπιπολαιότητά των οἱ Ἕλληνες ἐμπιστευθέντες εἰς τοιαύτην ἐπίβουλον
προστάτην.
παρήγγειλεν ὅτι ὁ στόλος ἔφυγεν ἀπό τόν Ἁλμυρόν. Ἀλλ’ ὁ Δημητρακάκης καί ὁ Ναύτης δέν ἐπίστευσαν τήν τοιαύτην τῶν Ρωσικῶν
πολιτικῶν προδοσίαν καί μετήνεγκαν τούς αἰχμαλώτους εἰς ὀπισινά χωρία ὅπου εὑρόντες ἀληθῆ τήν πληροφορίαν τῆς φυγῆς τοῦ
στόλου, ἀφῆκαν ἐκεῖ τούς αἰχμαλώτους καί μετέβησαν εἰς τόν ἔξωθεν τῆς Τριπόλεως συγκεντρωθέντα στρατόν ὑπό τρισχιλίων περίπου Ἑλλήνων καί Τριακοσίων Ρώσων οὕς παρήτησεν ὁ Ὀρλώφ,
καί οἵτινες ἐν τῇ μάχῃ νικηθέντες κατεκόπησαν ὅλοι, ἐκ δέ τῶν συγκεντρωθέντων Ἑλλήνων ἕκαστος ἔφυγεν ἵνα σώσῃ τήν οἰκογένειάν
του ἀπό τήν ἐκδίκησιν τῶν προσβληθέντων Τούρκων. Ὁ Γεωργάκης Δημητρακάκης ἐπέστρεψε μετά τοῦ Ναύτη εἰς τόν ὁποῖον ἔδωκε καί σύζυγον τήν κόρην του. Οἱ Τοῦρκοι εἰσβαλόντων καί τῶν
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Ἀλβανῶν κατέστρεψαν ἀμφότερα τά χωρία τῶν ἐπαναστατῶν τούτων Χρυσάφην καί Καστρίον, καθώς καί τήν Κοτίτσαν χωρίον ἐξ
οὗ ὡρμῶντο πάντες οἱ ἐν Μισθρᾷ ἔμποροι, οἵτινες ἔλαβον ἐνεργητικότατον μέρος εἰς τήν ἐπανάστασιν ἐκείνην καί οἵτινες διεσπάρησαν εἰς Τρίπολιν καί Ἄργος καί μετά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 εἰς
Ναύπλιον, καί ἐσχημάτισαν τάς ἐπισήμους οἰκογενείας τῶν Βλάσηδων εἰς Ἄργος, Ἰατρῶν, Ἀγαλοπούλων(;) εἰς Ναύπλιον καί ἄλλας
ἀλλαχοῦ. Μετά τήν κατάπαυσιν τῆς ἐπαναστάσεως διετάχθη ὑπό
τῆς Πύλης νά δημευθῶσιν τά χτήματα τῶν σπουδαίων ἐπαναστατῶν. Ἐνῶ λοιπόν ἐγίνετο ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἐν Μισθρᾷ Τούρκων, παρόντος καί τοῦ ὑπό τῆς Πύλης ἀπεσταλμένου, ὁ πίναξ τῶν
δημευθησομένων κτημάτων παρέστη εἰς τήν Ἐπιτροπήν ὁ Σπύρος
Κοπανίτσας, ὁ μετά ταῦτα ἐπίσημος προεστός Ἀναγ. Κοπανίτσας,
δεκαοκταετής μόλις καί πενιχρά ἐνδεδυμένος καί παρεπονέθη διά
τήν δήμευσιν τῶν κτημάτων τοῦ πατρός του μή συμμερισθέντος τήν
ἐπανάστασιν καί δολοφονηθέντος διά τοῦτο, ἡ Ἐπιτροπή παρεδέχθη τό παραπόνον αὐτοῦ καί διέγραψεν ὅσα κτήματα ἐσημείωσεν
ὁ Κοπανίτσας ἰδικά του, καθώς καί ἐκεῖνα τοῦ ἐκ Καστανιᾶς Παπαγεωργίου, δεσμευθέντων τῶν τοῦ γαμβροῦ του Δημητρακάκη,
ὅστις φεύγων ἐπί τετραετίαν μετά τῆς οἰκογενείας του εἰς τά ὅρη
καί κρύπτας συνελήφθη ἔν τινι ἐνέδρᾳ τῶν Ἀλβανῶν, καί μεταφερόμενος εἰς Μισθρά διά νά ἀπαγχονισθῇ, ἀπέθανε καθ’ ὁδόν, διότι
εἶχον δέσει ὄπισθεν τούς ἀγκώνας του τόσον στενά ὥστε μετά τριῶν ὡρῶν ὁδοιπορίαν καί ἐν καιρῷ θέρους ἔπεσε πνιγείς ὑπό ἀσφυξίας, καί ὁ θάνατος τούτου ἦτο τό τελευταῖον ἐκ Μισθρᾶ ἐπεισόδιον τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ κινήματος τοῦ 1769.
Ὀλίγους μήνας πρό τῆς ἀφίξεως τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος εἰς τήν Ἑλλάδα τό θέ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 40
(10)Τῶν συγκροτούντων σήμερον τόν Δῆμον Ἀλαγωνίας, μετενεχθέντα τό 1837 ἀπό τήν Ἐπαρχίαν Λακεδαίμονος ὡς ἐκείνην τῶν
Καλαμῶν.
ρος τοῦ 1832 συνεκροτήθη ἡ ἐν Προνοίᾳ Ἐθνική Συνέλευσις διά νά
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συντάξῃ τό πολίτευμα, ἀφοῦ ἡ ἐν Ναυπλίῳ διαλυθεῖσα τόν Μάρτιον ἄφησεν ἡμιτελές το ἔργον τοῦτο. Ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν
τῆς Βαυαρίας Γκίζης ἐμφορούμενος ἀπό τάς ἐν Γερμανίᾳ δεσποζούσας ἀπολυτοφρόνους Μετερνιχείους ἰδέας ἐσκέφθη νά προλάβῃ τήν καθιέρωσιν ἀντιπροσωπευτικῆς Διοικήσεως ἐν Ἑλλάδι, διά
τοῦτο ἔγραψε τῷ τῆς Ἑλλάδος Ὑπουργῷ τῶν Ἐξωτερικῶν Τρικούπῃ ὅτι συνέφερεν εἰς τόν τόπον καί τῷ ἡγεμόνι ν’ ἀναβληθῇ ἡ σύνταξις τοῦ πολιτεύματος μέχρι τῆς ἀφίξεως τῆς Ἀντιβασιλείας, μεθ’
ἧς νά συνεννοηθῶσι προηγουμένως.
Ὁ Τρικούπης ἐπιθυμῶν νά προκαταβάλῃ ὑπηρεσίας εἰς τήν Βασιλείαν ἵνα τύχῃ τῆς εὐνοίας της συνεννοηθείς μετά τοῦ Μαυροκορδάτου ἔπεισε καί τόν Ζαΐμην ὅπως ὅλον το Ἀγγλικόν κόμμα ὑποθάλψῃ τήν διάλυσιν τῆς Συνελεύσεως καί κατακτήσῃ διά τῆς ὑπηρεσίας του ταύτης τήν εὔνοιαν τῆς Ἀντιβασιλείας. Ἐτύγχανε δέ εἰς
τόν σκοπόν τοῦτον καί τῆς συνδρομῆς τῶν Κυβερνητικῶν, οἵτινες
ἐπίστευον ὅτι δαλυομένης τῆς ἐν Προνοίᾳ Συνελεύσεως, ἀφικομένη ἡ Ἀντιβασιλεία θά πιεσθῇ ὑπό τοῦ Ἔθνους νά ἀναγνωρίσῃ ἐξ
ἀνάγκης καί νά ἐφαρμόσῃ τό ὑπό τῆς ἐν Ναυπλίῳ Συνελεύσεως ψηφισθέν πολίτευμα.
Ὁ Κωλέττης ὅμως μετά τοῦ Γαλλικοῦ κόμματος, ζηλοτυποῦντες
διά τήν τοιαύτην τῶν ἄλλων ἐπιτυχίαν ἀντέπραττον ἐπιμόνως καί
ἡ πλειονοψηφία τῶν πληρεξουσίων ἐπέμενε νά ψηφίσῃ τό πολίτευμα. Ἠναγκάσθησαν λοιπόν τά δύο ἕτερα κόμματα νά ἐπικαλεσθῶσι τήν συνδρομήν τοῦ Φρουράρχου τῆς Συνελεύσεως στρατηγοῦ Ν.
Ζέρβα Σουλιώτου, δόντες αὐτῷ τρεῖς χιλιάδας ταλήρων, τά ὁποῖα
τοῖς ἐχορήγησεν ὁ Ρῶσσος Ναύαρχος Ρικώρ καί τά ὁποῖα ὁ Ζέρβας
διανείμας μετά τῶν ὑφοπλαρχηγῶν καί στρατιωτικῶν του διέλυσε
τήν Συνέλευσιν κακοποιήσας βανδαλικῶς τούς πληρεξουσίους.
Ὁ Κωλέττης τήν ἧτταν του ταύτην θέλων νά ἐπανορθώσῃ μετά
τῶν Κυβερνητικῶν ἵνα οἱ πληρεξούσιοι τῆς ἐν Προνοίᾳ Συνελεύσεως συνέλθωσιν ἐν Σπέτσαις μετά τῶν τῆς ἐν Ναυπλίῳ καί συγκροτήσωσι μίαν Συνέλευσιν καί συντάξωσιν ἀπό κοινοῦ το πολίτευμα. Τήν πρότασιν ταύτην ἀπεδέχθησαν ὁ Κολοκοτρώνης, Βρεσθένης καί Μεταξᾶς οἵτινες διηύθυνον τό Κυβερνητικόν κόμμα, καί
παρήγγειλαν πρός τούς ἐν Σπέτσαις ἰσχύοντας, ἀποκλίνοντας σχεδόν πάντας εἰς τό κόμμα τό Κυβερνητικόν, ἵνα προετοιμάσωσι τά
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περί παραδοχῆς καί ἐκτελέσεως ἐν τῇ Νήσῳ των τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου. Ἐπεμβάντες ὅμως οἱ ἀντιπρέσβεις Γαλλίας, Ἀγγλίας καί Ρωσσίας, μετά τῶν ναυάρχων τῶν ἐν Ναυπλίῳ ναυλοχούντων πλοίων
τῶν τριῶν Δυνάμεων καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ἐν Ἀργολίδι σταθμεύοντος Γαλλ. Στρατοῦ παρέλυσαν καί τό σχέδιον αὐτό τοῦτο δέ ἐζημίωσεν ἀνυπολογίστως τήν πατρίδα καθόσον ἐλθοῦσα ἡ Ἀντιβασιλεία
καί μή εὑροῦσα ἐψηφισμένην ἰσχυράν ἤ καί ἀσθενῆ ἀντιπροσωπείαν τοῦ Ἔθνους ἐκυβέρνησεν ἐπί τρία ἔτη αὕτη καί ἐκληροδότησε
καί εἰς τόν Ὄθωνα τήν κακήν αὐτῆς Διοίκησιν, ἥτις: α) κατέστρεψεν οἰκονομικῶς τήν Ἑλλάδα διά τῆς σπατάλης τοῦ δανείου τῶν
60.000.000 β) παρέλυσε τάς ἐθνικάς δυνάμεις διά τῆς καταργήσεως
τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ, ὅν ἠδύνατο νά τακτοποιήσῃ εὐκόλως, ὅπως
ἀπεδείχθη κατόπιν τό 1836 διά τῆς τακτοποιήσεως τῶν ταγμάτων
τοῦ Γαρδικιώτου καί Μήλιου καί γ) εἰσήγαγε διά τῶν ὑπερόγκων
μισθῶν καί τῆς πολυτελείας τήν σπατάλην καί διαφθοράν τά ὁποῖα
ἐπολέμησε τόσον ἐπιτυχῶς ὁ Κυβερνήτης δίδων αὐτός πρῶτος το
παράδειγμα τῆς λιτότητας καί συνιστῶν ἐπιμόνως τήν τήρησιν τῶν
ἀναλόγων τῇ ἀναπτύξει τῶν ἠθῶν τῶν Ἑλλήνων.
Οἱ λαβόντες δέ τήν πρωτοβουλίαν τοῦ ὀλεθρίου τούτου κατορθώματος ἀρχηγοί τοῦ Ἀγγλικοῦ κόμματος τοσοῦτον ἐμέθυσαν ἀπό
τήν χαράν των ὥστε καί αὐτός ὁ πάντοτε δειχθείς ἀκραιφνής πατριώτης Ζαΐμης ἀπαντήσας ἡμέραν τινά τόν ἐξ Αἰγίνης πληρεξούσιον
Μαρκέλον, τῷ εἶπεν εἰρωνικῶς:
-Πότε κ. πληρεξούσιε ἤλθετε ἀπό τάς Σπέτσας; ὑπεννοῶν τό ἀποτυχόν σχέδιον τῆς ἐκεῖ συγκροτήσεως τῆς Συνελεύσεως.
-Νά σοῦ πῶ, ἄρχοντα, τῷ ἀπεκρίθη ὁ Ἐπαρχιώτης ἐκεῖνος οἰκοκύρης, ἐγώ εἶμαι μικρός, ὁ λαιμός μου εἶναι τρυφερός, ἄν μου δώσῃ
ἐκεῖνος ὁπού ἔρχεται (ἐννοῶν τόν βασιλέα) ἕνα γιακᾶ (ράπισμα
ἐπί τοῦ τραχήλου) τό κεφάλι μου θά κύψῃ εὔκολα καί δέν θά πάθῃ
ἄλλο κακόν, ἄν ὅμως δώσῃ τόν γιακᾶ εἰς τόν λαιμόν τῆς εὐγενείας
σου, ὁ λαιμός Σου εἶναι δυνατός καί δέν θά κύψῃ, κι’ ἐκεῖνος θά τόν
κόψῃ διά νά ξεφορτωθῇ τοιοῦτον σκληρόν κεφάλι.
Ἀτυχῶς ἡ πρόρρησις τοῦ ἀγαθοῦ πατριώτου Μαρκέλου ἐπηλήθευσε, δέν παρῆλθε καιρός καί Ζαΐμης καί Μαυροκορδάτος καί Ζέρβας καί πάντες οἱ ἐνεργήσαντες τά ὑπέρ τῆς Βασιλείας καί πρός
ζημίαν τοῦ Ἔθνους ἐνεργηθείσας καταστροφάς, ἐτιμωρήθησαν πι75
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κρῶς, οἱ μέν διά περιφρονήσεως καί ἄλλοι διά καταδρομῶν. Μόνος
ὁ Τρικούπης ἐπέτυχε διότι ὁμολογουμένως καθ’ ὅλον το διάστημα
τῆς Βασιλείας τοῦ Ὄθωνος δέν ἐστερήθη οὔτε στιγμῆς βαρυτίμων
ἀντιμισθιῶν καί ὑψηλῶν θέσεων, διά τοῦτο καί αὐτός εὐγνωμονῶν
ἦτο ἐκ τῶν πρώτων τῶν βαλόντων ἐν τῇ Β΄ ἐν Ἀθήναις Συνελεύσει
λίθον ἀναθέματος κατά τοῦ ἡγεμόνος ἐκείνου.
Ὁ Κωλέττης φοβούμενος μήπως τό Ἀγγλικόν κόμμα διά τάς ὑπηρεσίας τῆς διαλύσεως τῆς ἐν Προνοίᾳ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως λάβῃ τήν
εὐχήν τῶν πρωτοτοκίων ἀπό τήν Βασιλείαν, ἀπεφάσισε καί αὐτός,
χωρίς νά λάβῃ ὅμως ὅπως ὁ Ἰακώβ ἀνάγκην μητρικῆς συμβουλῆς νά
τύχῃ τῶν πρωτοτοκίων δι’ ἑτέρας ἀντεθνικῆς πράξεως.
Κατά τάς ἀρχάς τοῦ φθινοπώρου τοῦ 1832 καί τάς παραμονάς τῆς
ἀφίξεως τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος, οἱ ἐπισημότεροι στρατιωτικοί ἀρχηγοί μαθόντες ὅτι ὁ Βασιλεύς φέρει ξένον στρατόν δυσπιστῶν
πρός τούς Στρατιωτικούς Ἕλληνας ἀπεφάσισαν διαλλαττόμενοι
νά συγκεντρωθῶσιν εἰς Ναύπλιον ὅπου ἡνωμένοι ὑπό τόν Κολοκοτρώνην ὡς ἐπισημότερον νά ὑποδεχθῶσι τόν Βασιλέα καί νά τῷ δηλώσωσιν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά ὑπηρετήσωσι πιστῶς δεχόμενοι πάντα
ὀργανισμόν, ὅντινα ἤθελε τοῖς κανονίσει ἡ Κυβέρνησις, καί διά τοῦ
μέτρου τούτου ἀμειφθῶσιν οἱ μέν ἀξιωματικοί διά τάς κατά τόν
ἀγῶνα ὑπηρεσίας των, οἱ δέ στρατιῶται καί ἰδίως ἐκεῖνοι ὧν ἡ Πατρίς ἀπεκλείσθη ἀπό τά ὅρια τῆς Ἑλλάδος εὕρωσιν ἄρτον συντηρήσεως καί τῶν οἰκογενειῶν των.
Τό ἐθνικώτατον τοῦτο μέτρον ἀπεφάσισεν ὁ Κωλέττης νά ματαιώσῃ ὅπως ὑπηρετήσῃ τά σχέδια τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, τῆς ὁποίας ἡ παντοδυναμία περιεστέλλετο ὁπωσδήποτε ὑπό μιᾶς τοιαύτης
συγκεντρώσεως Ἐθνικῶν Δυνάμεων καί διά τῆς ὑπηρεσίας του ταύτης τύχῃ καί οὗτος τῆς εὐνοίας τῆς νέας ἐγκαθισταμένης εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξουσίας καί πρός ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ του συνεννοήθη μετά τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ἐν Ἄργει Γαλλικοῦ στρατοῦ, ἵνα οὗτος προκαλέσῃ ἀφορμήν καί προσβάλῃ μέχρις ἐντελοῦς διασκορπίσεως τά
ἐν Ἀργολίδι Ἑλλ. Στρατεύματα, τῶν ὁποίων ἡ συγκέντρωσις κατά
τήν ἄφιξιν τοῦ Βασιλέως θά πιέσῃ τήν ἐλευθερίαν τῆς νέας ἐξουσίας καί θά ἀναδείξῃ ἰσχυρότατον τόν Νάπαν Κολοκοτρώνην.
Τῆς ὑπό τοῦ Κωλέττου μετά τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ ὑφαινομένης
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κατά τῶν Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν πλεκτάνης ἔλαβε γνῶσιν ὁ Ζαΐμης, ὅστις εἴτε ἐξ ἐθνικῆς φιλοτιμίας, εἴτε ἐξ ἀντιζηλίας πρός τόν
Κωλέττην, ἔγραψεν εἰς τόν ἐν Ἄργει διαμένοντα Κολοκοτρώνην
ἵνα φροντίσῃ νά ἀπομακρύνῃ μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Βασιλέως τά
Ἑλληνικά στρατεύματα ἀπό τήν Ἀργολίδα ὅπου σταθμεύουσιν οἱ
Γάλλοι καί νά μεταβῇ εἰς Τρίπολιν ἤ Κορινθίαν. Ὁ Κολοκοτρώνης
ἀνεκοίνωσε τήν ἐπιστολήν ταύτην εἰς τόν Κ. Τζαβέλλαν τόν ὁποῖον ἀνεγνώριζεν ὡς ἐπισημότερον καί μᾶλλον ἀνεπτυγμένον ἐκ τῶν
Ρουμελιωτῶν ὁπλαρχηγῶν, ὄντα συνάμα καί στενόν του συγγενῆ.
Ὁ Τζαβέλλας, ὅστις ὁμολογουμένως δέν ἐστερεῖτο οὔτε πείρας οὔτε
κρίσεως, εἰς τήν περίστασιν αὐτήν ἐσκέφθη ἐπιπολαίως, εἰπών εἰς
τόν Κολοκοτρώνην:
-Πάλι ὁ Ἄρχοντάς σου θέλει νά μᾶς τήν παίξῃ(11). Καί πῶς θά μᾶς
κτυπήσουν οἱ Γάλλοι ἡμεῖς διατάττομεν
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(11) Ὅπως δηλαδή τήν ἔπαιξε διά τῆς διαλύσεως τῆς Συνελεύσεως.
τούς Στρατιώτας μας νά μή τούς πλησιάζουν, ἐνῶ ἄν ὑπάγωμεν εἰς
Κορινθίαν (12) θά μᾶς φύγουν οἱ περισσότεροι Ρουμελιῶτες, καί
ὅταν ἔλθῃ ὁ Βασιλεύς θά μᾶς κρατήσωσιν εἰς τά Δερβένια (στενά)
οἱ Γάλλοι.
Τήν παρατήρησιν ταύτην παρεδέχθη ὁ Κολοκοτρώνης ἀπορρίψας
τήν παραγγελίαν τοῦ Ζαΐμη. Οὐχ ἧττον οἱ Ἕλληνες στρατιῶται διετάχθησαν νά ὦσι προσεκτικοί εἰς τάς μετά τῶν Γάλλων σχέσεις
των.
Ἐν τούτοις ἀξιωματικός τοῦ σώματος τοῦ Θ. Γρίβα (ὅν εἰς τάς περιστάσεις ἐκείνας εἶχεν ὁ Κωλέττης ὄργανον τῆς ἐκτελέσεως τῶν σχέσεών του) ἔδωκε τό πρῶτον ἀφορμήν συγκρούσεως πρός τούς Γάλλους, ἀλλ’ ὁ Γάλλος Φρούραρχος Ναυπλίας μή γνωρίζων τό σχέδιον τοῦ ἐν Ἄργει Διοικητοῦ του διέλυσε τήν σκηνήν ἐν ἡσυχίᾳ. Μετά δύο ἡμέρας ἀπό τοῦ συμβάντος τούτου ὁ αὐτός ἀξιωματικός τοῦ
Γρίβα μετέβη εἰς Ἄργος, καί ἐπυροβόλησεν ὡς καί πλησιέστατα ἀνεπιτυχῶς καθ’ ἑνός λοχαγοῦ Γάλλου χωρίς νά τῷ δοθῇ ἡ ἐλαχίστη
ἀφορμή. Τοῦτο μαθών ὁ Διοικητής τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ διέταξεν
ἀμέσως σφαγήν κατά παντός Ἕλληνος, ἄνευ διακρίσεως ἡλικίας ἤ
γένους, μετ’ ὀλίγον δέ γενομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως (;) Σούτσου πα77
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ραστάσεως διά τήν χύσιν τοῦ αἵματος τῶν ἀθώων γυναικοπαίδων
περιεστάλη ἡ καταδίωξις κατά μόνον τῶν ἐνόπλων καί οὕτως ἐξετελέσθη πληρέστατα τό σχέδιον τοῦ Κωλέττου.
Ἡ πρᾶξις αὐτή εἶναι ἡ ἀφορμή τῆς ἀναπτυχθείσης ἐν τῇ Ἑλλάδι ληστείας, ἥτις, ἐνῶ δέν ὑπῆρχεν ἐπί Κυβερνήτου, μόλις ἐπί Βασιλέως
κατεστράφη ἐντελῶς κατά τό 1857, καί συνάμα νά προκαλέσῃ τάς
μέχρι τῆς 3ης Σεπτεμβρίου γενομένης ἀνταρσίας.
Ἐλθοῦσα δέ ἡ ἀντιβασιλεία μέ τόν Βαυαρικόν στρατόν καί μή εὑροῦσα Ἐθνικήν ἰσχυράν δύναμιν ν’ ἀντιτάξῃ εἰς τάς αὐθαιρεσίας
της, ἐτόλμησε νά διαλύσῃ τόν στρατόν καί φυλακίσῃ τούς ἐπισημοτέρους τῶν Ἑλλήνων Στρατηγῶν καί νά ἀναγκάσῃ ἐπί τέλους τούς
στρατιώτας τοῦ ἀγῶνος νά δοθῶσιν εἰς ἐπαναστάσεις καί ληστείας,
ἀφοῦ τούς ἔρριψεν εἰς τούς δρόμους, ἀφελῶν ἀπό αὐτούς καί τό γλίσχρον σιτηρέσιον τοῦ στρατιώτου.
Τό 1842 ἀναπτυσσομένης τῆς προπαρασκευῆς διά τήν ἐκτέλεσιν
τοῦ ἔργου τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ἐφάνησαν ἐν τῷ Αἰῶνι διατριβαί δριμύταται κατά τῶν Βαυαρῶν ἀξιωματικῶν ἴλαρχος Βαυαρός
εὑρών μεμονωμένον ἐν τῇ οἰκίᾳ τόν συντάκτην τοῦ Αἰῶνος Φιλήμονα ἠπείλησεν αὐτόν ὅτι θέλει τόν κακοποιήσει ἄν δέν τῷ παραδώσῃ τό πρωτότυπον τῶν διατριβῶν καί δέν τῷ δηλώσῃ συνάμα καί
τόν συντάκτην. Ὁ Φιλήμων φοβηθείς ἐνέδωκεν εἰς τήν ἀξίωσιν
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(12) Διότι ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἤθελε διά τῆς ἐν Τριπόλει συγκεντρώσεως νά φέρῃ νέαν πίεσιν εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην.
αὐτήν ὑποδείξας καί τόν συντάκτην Γερ. Μεταξᾶν ἀνθυπολοχαγόν
τοῦ Μηχανικοῦ. Οἱ Βαυαροί ἀπήτησαν τήν ἐκ τοῦ στρατοῦ ἀποβολήν τοῦ Μεταξᾶ καί ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν Βλαχόπουλος
ἐξετέλεσε τήν ἀπαίτησίν των ταύτην. Τοῦτο μαθών ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης ἠγανάκτησε, καθόσον πρός τούς Ἑπτανησίους καί ἰδίως
τούς Κεφαλλῆνας εὐγνωμόνει τά μέγιστα διά τήν πρό τῆς ἐπαναστάσεως περιποίησιν εἰς τούς ἐκεῖ προσφεύγοντας Ἕλληνας διωκομένους ἀπό τούς Τούρκους.
Ἡμέραν τινά μετέβη ὁ Βλαχόπουλος νά ἐπισκεφθῇ τόν Κολοκοτρώνην, τόν εὗρε παίζοντα χαρτιά μέ τόν παρασιτοῦντα εἰς αὐτόν ἀξιω78
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ματικόν τῆς Φάλαγγος Μοθωνιόν. Εἰσελθόντος τοῦ Βλαχοπούλου
καί χαιρετίσαντος κατά τήν συνήθειαν τόν Κολοκοτρώνην ὁ Μοθωνιός ἠθέλησε ν’ ἀποσυρθῇ, ἀλλ’ ὁ Κολοκοτρώνης, ἀντιχαιρετίσας
τόν Βλαχόπουλον διά τῆς φράσεως:
-Καλῶς τόν Ἀλέξη, εἶπε συνάμα εἰς τόν Μοθωνιόν, παῖζε βρέ Παναγιώτη.
Μετ’ ὀλίγα δέ λεπτά τῆς ὥρας ὁ Κολοκοτρώνης ἤρξατο τοῦ ἑξῆς μετά τοῦ Βλαχοπούλου διαλόγου:
-Βρ’ Ἀλέξη, ὅταν ἤμαστε στά Ἑφτάνησα ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐδέχθηκαν σάν ἀδελφούς τους ἤ μᾶς ἐκαταφρονοῦσαν σάν παλιανθρώπους;
-Αἴ! τί θέλεις νά εἰπῇς μέ τοῦτο;
-Μά, γιά πές μου κεῖνο πού σέ ρωτάω.
-Μᾶς ἐδέχτηκαν ὡσάν ἀδέλφια.
-Ἤτανε κεῖ μιά φαμελιά πού τή λέγανε Μεταξάδες;
-Ἤτανε.
-Πῶς φέρθηκε ‘κείνη μέ μᾶς;
-Καλά.
-Μά σάν τί καλά;
-Νά πολύ περιποιητική.
-Καί τό λές ἔ; καί πῶς σοῦ ἔκαμε καρδιά καί ὑπόγραψες σύ νά διώξουν οἱ Βαυαράζοι τόν γιόν τοῦ Μεταξᾶ ἀπό τόν Στρατόν τόν ἑλληνικόν;
-Κάμνεις πῶς δέν τά ἠξεύρεις πῶς γίνονται αὐτά τά πράγματα;
-Τά ξέρω καί τά καλοξέρω, μά ἄν ἤσουνα ὁ Ἀλέξης τοῦ ἀγῶνος νά
σοὔκοβαν τό χέρι καλλίτερα παρά νά φανῇς τόσο σκιαζάρης στούς
ξένους (ταπεινός εἰς τούς Βαυαρούς) ὅπως ἐγώ κι ὁ Μῆτρος (Πλαπούτας) προτιμήσαμε νά μᾶς κόψουν τό κεφάλι παρά νά φανοῦμε
ὅτι δέν ξέρουμε νά φυλάξουμε ἐκεῖνο πού μᾶς ἐμπιστεύθηκεν ἕνας
ἄλλος καί ἄς μήν ἤτανε πατριώτης μας (13). Ἔτζι κάνουνε τά παλικάρια τά καλά καί τά τιμᾶνε καί ξένοι καί ντόπιοι, μά φαίνεται
πώς ἡ σούπα τοῦ παλατιοῦ σοῦ μαλακώνει τήν κλέφτικη παλικαριά. Ὁ Βλαχόπουλος ἀντί πάσης ἀπαντήσεως εἰς τήν ἐπίπληξιν ταύτην ἀνεχώρησεν εὐθύς μεμψιμοιρῶν.
Ὁ Χατζῆς Χρῆστος παρετήρησεν ὅτι ὁ Βασιλεύς εἰς τήν μετά τῶν
ξένων ἀλλαγήν παρασήμων δέν προὐκάλεσε καί τήν εἰς αὐτόν, ἀπο79
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νομήν καμμίας μεγάλης ταινίας, ὅπως ἔπραξε καί ὑπέρ τῶν ἄλλων
ὁμοιοβάθμων του αὐλικῶν. Ἡμέραν τινά παρεΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 45
(13)Ὑπεννόει τήν ἐπί τῆς Ἀντιβασιλείας καταδίκην τοῦ (1) ἑνός
τῶν χωρίων τῆς Ναυπλιακῆς πεδιάδος.

κάθησεν εἰς τό Β. Γεῦμα ὁ Στρατηγός Π. Νοταρᾶς φέρων τό μέγα
παράσημον ἑνός τῶν πολλῶν μικρῶν τῆς Γερμανίας ἡγεμονίσκων
συγγενῶν τῆς Βασιλίσσης. Ὁ Χατζηχρῆστος ἐρεθισθείς ψιθυρίζει
εἰς τό οὖς τοῦ παρακαθημένου αὐτῷ Αὐλάρχου Κολοκοτρώνου:
-Βρέ Γενναῖο δέν εἶναι κεῖνο Παναγιωτάκη Καματερό;
-Ὤ, καημένε καί σύ, τοῦ τό ἔδωκεν ἕνας πάρεδρος τῆς Δαλαμανάρας!! αὐτεψιθύρισεν ὁ Γενναῖος, (ὅ ἐστί ὁ μέν Χατζηχρῆστος ἠρώτησε τόν Γενναῖον ἄν ὁ τήν μεγάλην ταινίαν φέρων Νοταρᾶς δέν
εἶναι ὁ νικηθείς μετά τοῦ Βάσιου εἰς τήν ἐν Καματερῷ μάχην, καί
ὁ Γενναῖος ἀπήντησεν ὅτι δίδει ἀξίαν εἰς παράσημον ὅπερ ἔδωκεν
ἡγεμών ἔχων τήν ἀξίαν τοῦ εἰδικοῦ παρέδρου τῆς Δαλαμανάρας.
Ἀλλ’ οἱ ψιθυρισμοί αὐτοί διεβιβάσθησαν αὐτοστιγμεί εἰς τήν Ἀμαλίαν, ἥτις ἐγγίχθη διότι ὁ Γενναῖος κατεβίβασεν ἕνα συγγενῆ της εἰς
τήν τάξιν ἑνός χωρικοῦ παρέδρου τῆς Ἑλλάδος, καί μετά τό γεῦμα
τῷ ἐζήτησε λόγον, ὁ Γενναῖος ἐδικαιολόγησε τήν φράσιν του εἰπών
ὅτι ὅπως ἕνας Δήμαρχος τῆς Ἑλλάδος ἔχει τούς παρέδρους, οὕτω
καί ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς Αὐστρίας ἔχει τούς λοιπούς ἡγεμόνας τῆς
Γερμανίας. Ἡ Ἀμαλία ὅμως δέν ἱκανοποιήθη μέ τήν δικαιολόγησιν
ταύτην εἰποῦσα:
-Εἰπέ καλλίτερα ὅτι σεῖς οἱ Ἕλληνες δέν ἀνέχεσθε τίποτε ὅσον καλόν καί ἄν εἶναι ἀφοῦ δέν τό ἔχετε καί εἰς τήν Ἑλλάδα.
-Ὤ, καλό πού θά ζηλέψωμε, ἀνταπήντησεν ὁ Γενναῖος.
Ὁ Ὄθων ἐπί τοσοῦτον ἐσυνήθισεν εἰς τάς ἀκριτομυθίας τῶν Ἑλλήνων, ὥστε ἀνεχόμενος ἐγέλα ὁσάκις καί αὐτοί οἱ αὐλικοί του τῷ
ἀπέτειναν ἐξ ἀπροσεξίας φράσεις προσβλητικάς. Εὑρισκόμενος ποτέ ἐν Νάξῳ καί ἐρωτήσας εἰς τό γεῦμα τούς παρακαθημένους πόσαι
οἰκογένειαι κατοικοῦσι τήν πόλιν ἐκείνων:
-250 Χριστιανοί καί 200 Φράγκοι, ἀπήντησεν ὁ ὑπασπιστής του
Γενναῖος Κολοκοτρώνης.
80

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ὁ Ὄθων ἐγέλασε εἰς τήν ἀπάντησιν ταύτη, ἀφοῦ κατά τόν ὑπασπιστήν του, οἱ Φράγκοι ἐν οἷς καί ὁ ἴδιος ὁ Ὄθων δέν ἦσαν Χριστιανοί.
Ἀφιχθεῖσα τό 1837 εἰς τήν Ἑλλάδα ἡ Ἀμαλία ἠπόρησε πώς ὑπάρχουν ἀνώτεροι ὑπάλληλοι ἐν τῇ Αὐλῇ μή φέροντες οὐδένα τίτλον
εὐγενείας, ἐνῶ εἰς τήν Γερμανίαν τοιοῦτοι ὑπάλληλοι δέν εἶναι
δεκτοί οὔτε εἰς τάς αὐλάς τῶν τελευταίων ἡγεμονίσκων ἄν δέν φέρωσι τίτλους κομήτων, βαρώνων κ.λπ. ἀπῄτησε λοιπόν ἀπό τόν Βασιλέα νά τιτλοφορήσωσιν ἀμέσως τούς μέν Διαγγελεῖς Σοῦτζον καί
Μαυρομιχάλην (ὡς Μπεϊζαδέδες ) μέ τόν τίτλον τοῦ πρίγκηπος, τόν
Ὑπασπιστήν Τζαβέλλαν μέ τόν τοῦ CHALELANU καί τούς τρεῖς
ἑτέρους ὑπασπιστάς Γενναῖον, Σαΐνην (;) καί Γαρδικιώτην μέ ἐκεῖνον τοῦ Βαρώνου. Οἱ τελευταῖοι ὅμως ἀπέκρουσαν μετ’ ἐπιμονῆς
τήν τοιαύτην τιτλοφορίαν ἰδίως ὁ Τζαβέλλας εἰπών:
-Αὐτό μοῦ λείπει νά μέ λέγουν καί τσαρλατάνο.
Κατά τό 1838 περιοδεύοντες οἱ Βασιλεῖς εἰς Βόνιτζαν ἔφθασαν
ἔξωθεν τῆς πόλεως ὅπου εἶχoν συγκεντρωθῆ αἱ ἀρχαί καί ὁ λαός
ἵνα τούς ὑποδεχθῶσι. Μεταξύ τοῦ λαοῦ ἦτο καί ὁ ἕνεκα γήρατος
καταστάς τυφλός Γέρο προεστός Ἀναγ. Χαροκόπος διατελέσας πληρεξούσιος καί βουλευτής κατά τήν ἐπανάστασιν, καί ἀνῆκε πάντοτε εἰς τό κόμμα τοῦ Κολοκοτρώνη. Οὗτος ἐφώναξεν ὅτι ἐπειδή δέν
βλέπει ἐπιθυμεῖ νά ἐγγίξῃ τοὐλάχιστον τόν Βασιλέα του. Τήν ἀξίωσίν του ταύτην διεβίβασαν εἰς τούς Βασιλεῖς οὗτοι δε διέταξαν ἵνα
ὁδηγήσωσιν ἀμέσως τόν γέροντα πλησίον του, ἅμα δέ ἀφιχθέντα
ἔλαβον ἀνά μίαν τῶν χειρῶν του ἕκαστος τῶν Βασιλέων. Ἐκ τῆς
περιφρονήσεως ταύτης καταδηχθείς ὁ τῆς Ἐπαναστάσεως ἀνήρ
ἀπέτεινε τήν ἑξῆς προσλαλιάν πρός τούς Βασιλεῖς:
-Νά δώσῃ ὁ Θεός νά ζήσετε πολύ νά δοξασθῆτε καί νά ἀφήσετε
κληρονόμους διά τήν δόξαν τῶν Γονέων καί τό καλό τοῦ τόπου
τούτου, ὁ ὁποῖος ἕως νά γίνῃ βασίλειον ὑπέφερε πολύ. Διά τοῦτο,
Βασιλέα μου, νά ἔχῃς πάντα εἰς τήν ἐνθύμησή σου κάμποσους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐστάθησαν κεφαλή εἰς ἡμᾶς τούς ἄλλους εἰς τόν
ἀγῶνα, καί διά μέν τούς πεθαμένους νά κάμετε ἕν μνημόσυνον κάθε
χρόνον, ἐκείνους ὅπου ζοῦν ὅπως ὁ Κουντουργιώτης, ὁ Γερο- μπέ81
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ης, ὁ Ζαΐμης, ὁ Κολοκοτρώνης νά τούς πάρῃς μαζί σου συμβούλους
καί δέν θά χάσῃς γιατί ἄν δέν εἴχαμε αὐτούς καθώς καί τούς ἀπεθαμένους Ὑψηλάντας, Μιαούλην, Μπότζαρην, Φλέσσαν, Καραϊσκάκην νά μᾶς ὁδηγήσουν δέν ἐτελειώναμε τό ἔργον ὅπου ἠρχίσαμεν.
Ὁ Βασιλεύς μή ἐννοῶν καλῶς τότε τήν Ἑλληνικήν καί ἡ Βασίλισσα
μόλις ἐννοοῦσα λέξεις τινάς ἀντελήφθησαν τῆς προσλαλιᾶς τοῦ Γέροντος Χαροκόπου διά τοῦ Γενναίου ὅστις ὡς αὐλικός ἐγνώριζεν
ὁπωσοῦν νά ἐννοῆται ὑπό τοῦ Βασιλέως, ηὐχαρίστησαν λοιπόν οἱ
Βασιλεῖς ἀμφότεροι διά τοῦ ἰδίου διερμηνέως τόν Γέροντα διά τάς
πατριωτικάς του εὐχάς καί συμβουλάς. Τότε ὁ Γέρων προσέθηκε:
-Μαθαίνω ὅτι ἔχεις μαζί Σου Βασιλέα μου τόν υἱόν τοῦ Κολοκοτρώνη Γενναῖον.
-Αὐτός ὅστις ὁμιλεῖ μαζί σου εἶναι ὁ Γενναῖος, τῷ εἶπεν ὁ παρευρεθείς ἐκεῖ Στρατηγός Κωνσ. Μπότσαρης. Τοῦτο ἀκούσας ὁ Γέρων
Χαροκόπος εἶπεν ἀποτεινόμενος πρός τόν Γενναῖον:
-Ἐδῶ εἶσαι καί δέν μοῦ ὁμιλεῖς τόσην ὥραν Μπαροῦνο!! (14)
Τό πλῆθος ἐγέλασεν εἰς τήν ὕβριν “Μπαροῦνο”. Οἱ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 47
(14)Ὅ ἐστί , Σύ ὁ οἰκεῖος δέν μοῦ δηλώνεις οἰκειότητα τόσην
ὥραν;
Βασιλεῖς δέν ἠννόησαν διατί οἱ ἄνθρωποι ἐγέλασαν εἰς τήν λέξιν
“Μπαροῦνο” καί ἐζήτησαν μετ’ ὀλίγον εἰς τό γεῦμα ἐξηγήσεις, διά
τῶν ὁποίων ἔμαθον ὅτι ἐπί τῶν σταυροφοριῶν περιελθόντες οἱ
τότε τιτλοφόροι εἰς τήν μεγαλυτέραν παραλυσίαν καί τινές καί πενίαν, ἔπραξαν τάς μᾶλλον ἀποτροπαίους, ρυπαράς καί ταπεινάς
πράξεις, ἑπομένως οἱ τίτλοι ἔμειναν εἰς τήν μνήμην τῶν Ἑλλήνων ὡς
ἐπωνυμίαι μαρτυροῦσαι ἀνθρώπους ἀχρείους, διά τοῦτο καί οἱ Ἕλληνες ὄχι μόνον δέν ἐζήλωσαν νά τούς σφετερισθῶσι ἀλλά καί τούς
ἀπονείμουσι εἰς τούς σκύλους ἤ τούς ἀνθρώπους οὕς θέλουσι νά
ὑβρίσωσι ἤ χλευάσωσι διά τῶν λέξεων «Μπαροῦνος» (Βαρῶνος),
«κοματᾶς» (Κομητᾶς Κόμης), «Μαρχέζας» (Μαρκήσιος), «πρίτζιπας» (πρίγκηψ). Ἐκ τῆς ἐξηγήσεως ταύτης ἠννόησεν ἡ Βασίλισσα
διατί οἱ αὐλικοί της δέν ἐδέχθησαν τούς ὁποίους ἠθέλησε νά τούς
ἀπονείμῃ τίτλους εὐγενείας.
82

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ὁ Μεταξᾶς, Εὐρυσθένης καί Ζωγράφος, προπαρασκευάζοντες τήν
μεταβολήν τῆς Γ΄ Σεπτεμβρίου ἐσκέφθησαν ὅτι ἐσύμφερεν εἰς τήν
Πατρίδα νά μετάσχωσι τῆς πράξεως ταύτης καί οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει καί Παρισίοις ὡς πρέσβεις διατελοῦντες ἐπίσημοι πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος Μαυροκορδάτος καί Κωλέττης πρός τόν πρῶτον
ἔγραψεν ὁ Μεταξᾶς πρός τόν δεύτερον ὁ Εὐρυσθένης. Ἀλλά καί
οἱ δύο ἀπήντησαν ἀντιλέγοντες ὅτι δέν ἦτον ἀκόμη ἀνεπτυγμένον
τό Ἔθνος διά νά ὑποβληθῇ εἰς πολύ φιλελευθέρους θεσμούς, τοῦ
Μαυροκορδάτου ἐμμένοντος εἰς τό σχέδιον (ὅπερ ἐγνώριζε ὁ Μεταξᾶς διατελέσας συνυπουργός του τό 1841) ἐσκέπτετο νά ἐφαρμόσῃ
τό 1841, ὅτε ἐκλήθη ἐκ τῆς Ἀγγλίας ἵνα διευθύνῃ τό Κράτος τοῦ
ὁποίου ἡ κατάστασις δέν ἦτον εὐάρεστος ἀφ’ ἑνός ἐκ τῆς παρουσιασθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀφ’ ἑτέρου ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν ἐνοχλήσεων ἕνεκα τῶν ἀντιζηλιῶν τῶν τριῶν εὐεργετίδων δυνάμεων,
ὧν ἑκάστη, ἀπῄτει νά ἐξασκῇ ἀποκλειστικήν ἐπιρροήν ἐπί τῆς Διοικήσεως τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ αἱ Κυβερνήσεις ταύτης συνεκροτοῦντο
ἀπό πρόσωπα νεήλυδων τῶν πολλῶν μάλιστα καί ἀγνώστων ἐντελῶς εἰς τόν τόπον. Τό σχέδιον τοῦ Μαυροκορδάτου (ὅπερ ἐγνώριζεν ὁ Μεταξᾶς διατελέσας συνυπουργός του τό 1841) περιωρίζετο
εἰς ἕν Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας, ἐν τῷ ὁποίῳ νά ὑπάρχῃ ἀνά
εἷς τοὐλάχιστον ἀφ’ ἑκάστην μεγάλην Ἐπαρχίαν τοῦ Κράτους, νά
καταστῶσιν οἱ Σύμβουλοι ἰσόβιοι, καί νά ἔχωσι ψῆφον συμβουλευτικήν κατά τήν σύνταξιν τῶν Νόμων, ἀποφασιστικήν δέ ἐν τοῖς
φορολογικοῖς καί προϋπολογισμῷ.
Μετά τήν ἐπιτυχίαν τῆς μεταβολῆς ὁ Μεταξᾶς καί Ζωγράφος (τοῦ
Εὐρυσθένους ἀποβιώσαντος πρό τινων μηνῶν) ἀπεφάσιαν νά καλέσωσιν εἰς τήν συγκρότησιν τῆς Σύνελεύσεως καί τούς Μαυροκορδάτον καί Κωλέττην, διότι ἐφρόνουν ὅτι εἰς τά μεγάλα ἔργα ἔχει
ἀνάγκην ἡ Πατρίς τῆς συνδρομῆς ἁπάντων τῶν ἐπισήμων πολιτῶν
της, σκέψιν ὅλως ἐναντίαν ἐκείνης τῶν μεγαλονόων πολιτικῶν τῆς
μεταβολῆς τοῦ 1862, οἵτινες ὄχι μόνον ἀπέκλεισαν τούς ἀντιζήλους
των ἀλλά καί τούς ἐξώριζον, ἐνίοτε δέ συνελάμβανον καί τήν ἐγκληματικήν ἰδέαν νά ἐπιτελέσωσι κατ’ αὐτῶν καί Σικελικούς Ἑσπερινούς, ὁποῖον ἦτο τό σχέδιον τῆς 19 Ἰουνίου 1863.
Ἀφιχθέντων τῶν Μαυροκορδάτου καί Κωλέττου καί ἐκλεχθέντος
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πληρεξουσίου τοῦ ἑτέρου μεγάλου τῆς Ἑλλάδος ἀνδρός τοῦ Γ.
Κουντουριώτου, ὁ Μεταξᾶς συνεβούλευσε τόν Βασιλέα νά τούς
συμπεριλάβῃ εἰς τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον ὡς ἐπιτίμους Ὑπουργούς.
Ἐπί τοῦ ζητήματος τῆς ἰσοβιότητος τῆς Γερουσίας ἀπεχώρησε τῆς
Κυβερνήσεως ὁ Μεταξᾶς. Μετά τήν ἐπιψήφισιν τοῦ Συντάγματος,
ὁ Βασιλεύς ἠθέλησε νά φέρῃ τροποποιήσεις τινάς χαλαρούσας τήν
ἰσχύν του, συμβουλῇ τοῦ Προβελεγγίου, περί τῆς εἰλικρινείας, νομικῆς ἱκανότητος καί ὀρθῆς κρίσεως τοῦ ὁποίου ἐπλανᾶτο τά μέγιστα ὁ ἀτυχής ἐκεῖνος ἡγεμών, τόν ὁποῖον εἰς κρισίμους περιστάσεις
ἔβλαψαν τά μέγιστα αἱ εἰσηγήσεις τοῦ ἀτίμου καί μοχθηροῦ αὐτοῦ
Συμβούλου του. Τάς τροποποιήσεις ταύτας διεβίβασε δι’ ὑπομνήματός του πρός τήν Συνέλευσιν ὁ Βασιλεύς. Ἡ Συνέλευσις, ἐν τῇ
ἀποφάσει τῆς ὁποίας ἔλαβε τήν πρωτοβουλίαν ὁ Ζωγράφος, ἐν
μιᾷ καί μόνῃ μυστικῇ συνεδριάσει ἐποδοπάτησεν οὕτως εἰπεῖν τό
Βασιλικόν αὐτό ἔγγραφον, (και) ἀποστείλασα τήν ἀπάντησιν τῆς
δι’ ἐπιτροπῆς συγκροτούμενης ἐκ τοῦ τρίτου τῆς ὁλομελείας της. Ὁ
Προβελέγγιος προέτρεψε τόν Βασιλέα ν’ ἀπορρίψη τήν ἀπάντησιν
τῆς Συνελεύσεως καί νά ἐπιμείνῃ εἰς τήν παραδοχήν τοῦ ὑπομνήματός του. Ὁ Βασιλεύς ἀποδεχθείς τήν συμβουλήν ταύτην, ἠθέλησε
πρός δικαιολόγησίν του εἰς τούς ξένους ὅτι ἐζήτησε δῆθεν καί τήν
γνώμην τῶν συμβούλων τοῦ Στέμματος, νά συζητήσῃ τήν ἀπόφασίν
του ταύτην μετά τῶν Ὑπουργῶν ἅπαντες οὗτοι Προεδρευόμενοι
ὑπό τοῦ Κανάρη ἐπέμεναν εἰς τήν παραδοχήν τῆς ἀποφάσεως τῆς
Συνελεύσεως, τοῦ Βασιλέως ὅμως ἐπιμένοντος εἰς τήν ἀπόρριψιν
αὐτῆς καί ὑποφαίνοντος τήν ἀπειλήν τῆς παραιτήσεώς του ἄν καί
αὖθις διαφωνήσῃ ἡ Συνέλευσις πρός τό ὑπόμνημά του, ὁ Κωλέττης
τῷ εἶπε:
-Βασιλεῦ, πολλούς εἶδον Βασιλεῖς ἄνευ θρόνου, οὐδένα δέ θρόνον
ἄνευ Βασιλέως.
Ὁ Ὄθων εἰς τήν παρατήρησιν ταύτην ἐταράχθη κατ’ ἀρχάς καί εἶδε βλοσυρός τόν Κωλέττην. Ἀλλά πάραυτα συνελθών ὑπέγραψε τό
Σύνταγμα κατά τήν ἀπόφασιν τῆς Συνελεύσεως. Ἀπό τῆς στιγμῆς δέ
ταύτης ἠγάπησε τόν Κωλέττην, κατά τοῦ ὁποίου εἶχε κακήν ἰδέαν,
διότι οἱ ξένοι τόν εἶχον χαρακτηρίσει ὡς ἀναρχικόν καί ὄντα ἀρχηγόν τοῦ κόμματος τοῦ ἀτάκτου ἐν Ἑλλλάδι στοιχείου.
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Ἡ κατά τόν Δεκέμβριον τοῦ 1821 συνελθοῦσα ἐν Ἐπιδαύρῳ πρώτη
των Ἑλλήνων Ἐθνική Συνέλευσις, συνεκροτήθη ἀπό τούς ἐκλεχθέντας ὑπό τούς αὐθορμήτως ἐλθόντας ὡς ἀντιπροσώπους τῶν ἐπαρχιῶν χωρίς νά γίνωσιν ἐκλογαί, διότι οὔτε ἐγνώριζον τότε οἱ Ἕλληνες
τρόπον ἐκλογῆς, καί διότι ἐθεώρησαν καί τήν ὑπηρεσίαν ταύτην
ὡς μίαν τῶν κατεπειγουσῶν τῆς Πατρίδος τήν ὁποίαν ὤφειλον νά
ἐκτελέσωσιν ὅσοι δέν ἦσαν ἀπολύτως ἀναγκαῖοι εἰς τά στρατόπεδα. Διά τοῦτο καί οἱ πληρεξούσιοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι ἐκ τῆς τάξεως
τῶν προεστῶν ἤ τῶν νεοελθόντων λογιωτάτων, οἵτινες καί πλειονοψηφοῦντες ἐξελέξαντο πρόεδρον τῆς τε Συνελεύσεως καί τῆς μετά
ταύτην Κυβερνήσεως τόν Ἀλέξανδρον Μαυροκορδάτον, ὅν ὑπεδείκνυον ὡς ἡγέτην των οἱ πολιτικοί ἀντί τοῦ Δ. Ὑψηλάντου, ὅν
ἐθεώρουν πολιτικόν των προϊστάμενον οἱ στρατιωτικοί, καθόσον
ἀμφότεραι αἱ μερίδες αὗται ὑπέπεσαν τότε εἰς τό λάθος νά πιστεύσωσιν ὅτι εἶχον ἀπόλυτον ἀνάγκην τῶν γραμμάτων τῶν ἐλθόντων
λογιωτάτων, καί μετά πλήθους αὐταπαρνήσεως παρεχώρησαν τάς
πολιτικάς ἀρχηγίας εἰς τούς νεήλυδας αὐτους. Ἀλλ’ ἡ κατά τῆς Διοικήσεως τοῦ 1822 διαγωγή τῶν ρηθέντων λογιωτάτων ἐδίδαξε τούς
Ἕλληνας ὅτι τά κολυβογράμματα τά ὁποῖα ἐγνώριζον οὗτοι, ἦσαν
χρησιμώτερα εἰς τήν Διοίκησιν τοῦ Ἔθνους καί διά τοῦτο ἀπό τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης, οἱ λογιώτατοι ἐκλήθησαν εἰς μόνας τάς δευτερευούσας θέσεις τοῦ Κράτους.
Ἀφοῦ τό Στρατιωτικόν στοιχεῖον ἀπεκλείσθη ἐν τῇ ἐν Ἐπιδαύρῳ
Συνελεύσει ἀπό τήν πολιτικήν Διοίκησιν, ὁ μέν Ὑψηλάντης λαβών
τόν Νικηταρᾶν μετέβη εἰς Φθιώτιδα ὅπου μετά τοῦ Ὀδυσσέως
ἐμάχετο πρός τόν προπαρασκευαζόμενον νά εἰσέλθῃ εἰς τήν Πελοπόννησον Τουρκικόν στρατόν, ὁ δέ Κολοκοτρώνης μετά τήν παράδοσιν τῆς Ἀκροκορίνθου, ἐρεθιζόμενος καί αὐτός ἀπό τινας περί
αὐτόν Πελοποννησίους ψωρολογιωτάτους δέν ἐξεστράτευσε κατά
τῶν ἐχθρῶν, ὅπου εἶχε τήν ἀνάγκην του ἡ Πατρίς, καί ἀνέμενε καί
αὐτόν ἀληθής δόξα, ἀλλ’ ἦλθεν εἰς Ἐπίδαυρον νά διαλύσῃ τήν ἐκ
τῆς Συνελεύσεως ἐκλεχθεῖσαν Κυβέρνησιν καί νά ἀντικαταστήσῃ
αὐτήν ἀπό Στρατιωτικόν Διευθυντήριον (GOVERNO MILITARE)
ὅπως τό ὠνόμαζον τότε Ἰταλιστί. Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως
Μαυροκορδάτος μαθών τούς σκοπούς τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐπί προ85
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φάσει ὅτι μεταβαίνει εἰς Μεσολόγγιον νά συγκροτήσῃ τήν Γερουσίαν τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, ἀπέδρα καί δέν ἔλαβε πλέον μέρος εἰς
τάς ἐργασίας τῆς Κυβρνήσεως. Ὁ ἀντιπρόεδρος ὅμως προεστός τῶν
Πατρών Κανακάρης, οὐδόλως ἐπτοήθη, ἀλλά μόλις ἀφιχθέντα τόν
Κολοκοτρώνην διά νά τόν ἀπομακρύνῃ τῆς ἕδρας τῆς Κυβερνήσεως τόν διώρισεν ἀρχηγόν τῆς πολιορκίας τῶν Πατρῶν. Οὗτος ὅμως
δέν ἀνεχώρει καί αἱ ὑποθέσεις τῆς Κυβερνήσεως εὑρίσκοντο ἐκ τούτου εἰς ἀνωμαλίαν. Ὁ Κανακάρης λοιπόν ἀπεφάσισε νά καθαρίσῃ
τήν ἀνώμαλον ταύτην κατάστασιν, ὅθεν ἀπαντήσας τόν Κολοκοτρώνην ἀντήλλαξαν τόν ἑπόμενον διάλογον:
-Διατί καπετάν Θοδωράκη δέν ὑπῆγες εἰς τήν Πάτραν ὅπου σέ διώρισεν ἡ Διοίκησις; (οὕτως ὠνομάζετο τότε ἡ Κυβέρνησις.
-Τί νά κάμω ἄρχοντα στήν Πάτρα;
-Νά πολεμήσῃς τούς Τούρκους.
-Ἄς πᾶνε ἄλλοι καλλίτεροι ἀπό μένα.
-Ἐσένα θέλει ἡ Διοίκησις.
-Ἐγώ δέν πάγω.
-Δέν ὑπάγεις ὅπου σε χρειάζεται ἡ Πατρίς; Ἡ Διοίκησις σέ μουσκετάρει. (τουφεκίζει).
Ὁ Κολοκοτρώνης ὅστις ἦτον εἰς κατάστασιν νά τουφεκίσῃ τήν
Κυβέρνησιν καί οὐχί νά τιμωρηθῇ ὑπ’ αὐτῆς, ἀκούσας τήν ἀπειλήν
ταύτην, καί σκεφθείς ὅτι ἡ ἀπάντησίς του θά εἶχεν ἀνυπολόγιστον
ἐπιρροήν εἰς τήν τύχην τῆς πατρίδος, καθόσον ἄν ἐρεθιζόμενος καί
ἐκ τῆς τοιαύτης περιφρονήσεως διέλυε τήν Κυβέρνησιν, οἱ ἐχθροί
τοῦ Ἑλληνικοῦ κινήματος ἤθελον εὕρει ἐπιχείρημα νά ὑποστηρίξωσι τούς διισχυρισμούς των ὅτι τό κίνημα αὐτό δέν εἶναι, ἐθνική θέλησις, ἀλλ’ ἀπόρροια ἀναρχική τῶν Κλεφτῶν, ἀπεφάσισε νά φανῇ
ἀνώτερός τοῦ κατά τῶν πολιτικῶν πάθους του καί εὐθύς ἀπήντησεν ἠρέμως:
-Στούς ὁρισμούς Σας, Ἄρχοντα, καί τήν πρωΐαν ἀνεχώρησεν διά
τήν θέσιν ὅπου ἡ Κυβέρνησις τόν ἐξέλεξε, καί ἡ Πατρίς τόν ἐκάλει.
Κρίμα διότι δέν εἶχεν ὁ Κολοκοτρώνης τήν στρατιωτικήν φιλοτιμίαν καί ἀξιοπρέπειαν τῶν ἀφιλοκερδῶν ἀρειμανίων τοῦ 1862.
Ὁ Ζωγράφος εὐφυής ἰδών τό 1862 τά ἐν Β΄ ἐνδόξῳ ἐν Ἀθήναις
Ἐθνικῇ Συνελεύσει διαδραματιζόμενα, ἐσχεδίασεν εἰκόνα ἔχουσαν
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1) Μαυροκορδάτον καί Ὑψηλάντην ἐπιγράφων ἄνωθεν «Α΄ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνική Συνέλευσις» κάτωθεν «κηρύττομεν ἐνώπιον Θεοῦ
καί ἀνθρώπων ὅτι ἐλάβομεν τά ὅπλα διά νά ἀνακτήσωμεν τήν ἐλευθερίαν μας ὡς ἔθνος» 2) Τούς γέροντας Μαυρομιχάλην καί Κολοκοτρώνην, ἄνωθεν «Β΄ἐν Ἄστρει Ἐθνική Συνέλευσις», κάτωθεν «Νόμοι τῆς Πατρίδος ἔσονται οἱ Βυζαντινοί» 3) Τόν Κουντουριώτην
καί Ζαΐμην ἄνωθεν «Γ΄ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνική Συνέλευσις», κάτωθεν.
«Δράμωμεν πάντες ἵνα σώσωμεν τήν Πατρίδα». 4) Τούς γέροντας
Σισίνην καί Μιαούλην καί Καραϊσκάκην ἄνωθεν «Γ΄ἐν Τροιζῆνι Συνέλευσις» κάτωθεν «ἐκλέγομεν Πρόεδρον ἑπταετῆ». «Οἱ τίτλοι καί
ἡ δουλεία καταργοῦνται» 5) Τόν Κυβερνήτην ἄνωθεν «Δ΄ἐν Ἄργει
Ἐθνική Συνέλευσις» κάτωθεν «ἕκαστον ἔθνος πρέπει νά ἔχῃ ἀνάλογον τῶν ἠθῶν του πολίτευμα». 5) Τόν Αὐγουστῖνον καί Κωλέττην
ἄνωθεν «Ἐθνική Συνέλευσις» κάτωθεν «ὁ ἐμφύλιος πόλεμος θά δείξῃ τίς θά εἶναι ὁ Κυβερνήτης». 6) Τόν Γερο Νοταρᾶν ἄνωθεν «Ε΄ἐν
Προνοίᾳ Ἐθνική Συνέλευσις» κάτωθεν «ἄς διαλυθῇ ἡ Συνέλευσις
ἵνα ἀρέσωμεν εἰς τόν Γκίζην ὑπουργόν τῆς Βαυαρίας». 7) Τόν Μεταξᾶν καί Καλλέργην ἄνωθεν «ἡ ἐν Ἀθήναις ἡ της Γ΄7βρίου Ἐθνική
Συνέλευσις» κάτωθεν «Σύνταγμα, Συνέλευσις». 8) Ἕνα νέον μέ μακρύ σφηνωτόν ὑπογένειον ἔχοντα θέσιν χορευτοῦ ἄνωθεν «ἡ Β΄ἐν
Ἀθήναις Ἐθνική Συνέλευσις» κάτωθεν «εἶμαι ἐπαναστάτης, κάτω
οἱ Ὀθωνισταί». Δέν ἐτόλμησεν ὅμως ὁ Ζωγράφος νά δημοσιεύσῃ
τήν εἰκόνα αὐτήν φοβηθείς μήπως τιμωρηθῇ ὡς Ὀθωνιστής.
Ὁ Κολοκοτρώνης διά τό ὁποῖον εἶχε πρός τόν Ὄθωνα σέβας, ὄχι
μόνον ἀφῆκεν, ἐπί ποινῇ κατάρας, ἐντολήν εἰς τούς υἱούς του νά
μένωσι πάντοτε πιστοί εἰς αὐτόν, ἀλλά καί δέν ἠνήχετο νά ἐπικρίνωσιν ἐνώπιόν του τόν Βασιλέα. Πρό δύο ἐτῶν τῆς Σεπτεμβριανῆς
μεταβολῆς ὅτε τοῦ Γαλλικοῦ κόμματος ἰσχύοντος ἐν τῇ Ἑλλ. Κυβερνήσει τό Κυβερνητικόν ὑφίστατο πίεσιν ὁ Κολοκοτρώνης ἔπαθεν
ἡμέραν τινά κατά τούς γλουτούς ἀπό δοθιῆνα (καλόγηρον) ἐπώδυνον. Ἐκάλεσεν ἀμέσως τόν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου τήν παλλακίδα,
τήν νύμφην, τούς υἱούς καί τόν παρ’ αὐτόν ζῶντα ὑπολοχαγόν τῆς
Φάλαγγος Π. Μοθωνιόν καί τούς ἠρώτησε περί τοῦ ἐξανθήματος
αὐτοῦ. Τούτων ἕκαστος τῷ ἔδωκε πληροφορίαν μή συμφωνοῦσαν
εἰς τήν τῶν ἑτέρων.
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Μετά τινας ὥρας ἀπό τῆς σκηνῆς ταύτης ἦλθον μερικοί τῶν φίλων
καί συγγενῶν του νά τόν ἐπισκεφθῶσιν ἀφοῦ ἔμαθον ὅτι ἀσθενεῖ.
Γενομένης συζητήσεως ἐπί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τοῦ Κράτους
οἱ συζητοῦντες ὡς ἀνήκοντες εἰς τό Κυβερνητικόν κόμμα κατέκριναν σφόδρα τήν πορείαν τῆς Κυβερνήσεως καί ἐκάκιζον τόν Βασιλέα τόν διατηροῦντα ταύτην. Ὁ Κολοκοτρώνης ἐπέπληξεν αὐτούς
πικρά λέγων:
-Καί ποῦ ἠξεύρει ὁ Βασιλεύς τί γίνεται σέ ὅλο το ἔθνος, ποῖος τοῦ
λέγει τήν ἀλήθειαν, καθένας τοῦ ὁμιλεῖ κατά τό συμφέρον του.
Εἷς των παρισταμένων τῷ ἀντιπαρετήρησεν ὅτι ὅταν θελήσῃ ὁ
Βασιλεύς μανθάνει καί τά ἐλάχιστα τῶν συμβαινόντων εἰς τήν Ἑλλάδα καί μέ τοῦτον συνεφώνει καί ὁ Μοθωνιός. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης ὀργισθείς καί ἀποτεινόμενος πρός τόν τελευταῖον τῷ εἶπε:
-Βρέ κούτσουρο, σεῖς τήν αὐγή πέντε ἄνθρωποι δικοί μου μοῦ εἴπατε πέντε λογῶν (εἰδῶν) γιά τό σπειρί πού πονῶ καί δέν ἠμπόρεσα
νά μάθω τήν ἀλήθεια ἀπό τά μεριά μου (μηρούς) ὡς τά μάτια μου,
πού εἶναι μιά πήχη μακρυά καί θέλεις νά μάθῃ ὁ Βασιλεύς τί γίνεται ἡμέρες μακρυά;
Ὁ Κολοκοτρώνης καταφρονῶν τούς νεήλυδας, πολύ περισσότερον
δέ τούς μετά τόν ἀγῶνα ἐλθόντας εἰς τήν Ἑλλάδα τούς ἐμηκτύριζεν
ὁσάκις τῷ ἐδίδετο εὐκαιρία. Ἐν συναναστροφῇ τοῦ πρέσβεως τῆς
Ρωσίας τοῦ Ἕλληνος Κατακάζη, γενομένου λόγου περί τῶν κατά
τόν ἀγῶνα μεγάλων ἔργων τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ κατορθώματος
να σώσωσιν ἐπί τέλους τήν πατρίδα των, εἷς τῶν νεήλυδων μή ἀνεχόμενος τήν τοιαύτην ἀποθέωσιν τῆς γενεᾶς τῶν ἀγωνιστῶν, ἔσχε
τήν ἀδιακρισίαν νά εἴπῃ:
-Ἄς ἔχῃ ἡ Ἑλλάς χάριν εἰς τάς τρεῖς Δυνάμεις αἱ ὁποῖαι τήν ἔσωσαν
καί ὄχι εἰς τούς ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ Κολοκοτρώνης ἀγανακτήσας διά τήν τοιαύτην προπέτειαν τοῦ
μόλις ἐλθόντος εἰς τήν Ἑλλάδα καί καταλαβόντος μάλιστα ἐν τῇ Διοικήσει τῆς Πατρίδος θέσιν σπουδαιοτάτην τῷ ἀπήντησε:
-Νά ἔχουν ὄχι οἱ τρεῖς μοναχά, Σοφολογιώτατε, ἀλλ’ οὗλες οἱ δυνάμεις καί ἡ Τουρκία μαζί χάριν εἰς τήν Ἑλλάδα ὅπου ἄνοιξε ἐτούτην
τή γωνιά (τό ἐλευθερωθέν τμῆμα τῆς Ἑλλάδος καί ἐτρούπωσαν
(εἰσεχώρησαν) ὅλοι οἱ κατεργαραῖοι καί ἀφήκανε τούς ἄλλους τό88

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
πους καί ἡσυχάζουν.
Τήν ἀπάντησιν ταύτην τοῦ Κολοκοτρώνου ἐπιδοκιμάζων ἕτερος
ἐπίσημος τοῦ ἀγῶνος ἀνήρ, ὁ Ζαΐμης, εἶπεν ἀποτεινόμενος πρός
τούς μᾶλλον πωλοῦντας ἐκεῖ σοφίαν νεήλυδας:
- Ἀκούσατε, λογιώτατοι, τί λέγει ὁ Στρατηγός;
Ἔν τινι διπλωματικῷ γεύματι τοῦ πρέσβεως τῆς Ρωσίας Κατακάζη, εἰς τό ὁποῖον ἐκλήθησαν καί Στρατηγοί τῆς Ἑλλάδος ἐν οἷς καί
ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης ἐγένετο λόγος περί τοῦ μεγάλου κατορθώματος τῶν Πελοποννησίων νά καταστρέψωσιν ἐντός ἡμερῶν τόν
ἐκ τριανταδύο χιλιάδων ὁπλιτῶν στρατόν τοῦ Δράμαλη. Εἷς τῶν
Στρατηγῶν Ρουμελιωτῶν ζηλοτυπήσας διά τήν τοιαύτην πρός τούς
Πελοποννησίους ἀποδιδομένην ἀπό τούς ξένους ἀξίαν εἶπε:
-Ποῦ εὑρέθησαν τριανταδύο χιλιάδες, ἡμεῖς τούς ἐμετρήσαμεν εἰς
τήν Κάζαν (στενόν μεταξύ Θηβῶν καί Μεγάρων) ἕναν -ἕναν δέν
ἦσαν παρά δεκατρεῖς χιλιάδες!
-Ἐσεῖς τούς ἐμετρήσατε, ἀπεκρίθη ὁ Κολοκοτρώνης, καί ἐμεῖς τούς
ἐσκοτώσαμεν ἄς ἦτον καί δεκατρεῖς χιλιάδες.
Ἀπό τῆς ἐν Τροιζῆνι Συνελεύσεως ἤρξαντο αἱ ἀπαιτήσεις τῶν Στρατιωτῶν νά ὑποβάλωνται μετά πολλῆς ὀχληρότητος, ὀχληροτέρων
παρουσιαζομένων τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἐν Μεσολογγίῳ Φρουρᾶς,
διά τοῦτο καί ἐν τῇ Συνελεύσει ταύτῃ ἐξεδόθησαν πολλά ὑπέρ τῆς
Στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας ψηφίσματα.
Κατά τό 1824 ὅτε ἡ Κυβέρνησις ἔλαβεν ἀνάγκην νά καταβάλῃ τήν
ἰσχυράν ἐν Πελοποννήσῳ ἀνταρσίαν τοῦ Κολοκοτρώνου, Ζαΐμη,
Δεληγιανναίων, Νικήτα, Σισίνη καί τήν τοῦ Ὀδυσσέως ἐν Ἀνατολικῇ Ἑλλάδι ἐχορήγησεν εἰς κατωτέρους στρατιωτικούς τούς ἀνωτάτους στρατιωτικούς βαθμούς, ὡς ἐπί παραδείγματι τόν ἀποσπασματάρχην τῆς ἐν Ναυπλίῳ πολιταρχίας Μακρυγιάννην διότι ἐτόλμησε
νά συνοδεύσῃ μετά του ἀποσπάσματός του μέχρι τοῦ Ναυπλίου
τόν κατά τήν ἐμφύλιον ἐν Κορίνθῳ συμπλοκήν ἡττηθέντα μετά τοῦ
Λόντου καί ἀποφασίσαντα νά παραδοθῇ εἰς τήν Κυβέρνησιν Ἰωάννην Νοταρᾶν, ἐχορήγησαν τόν βαθμόν τοῦ Ἀντιστρατήγου, ὅν ἐκτήσατο ὁ παραδοθείς διατελῶν ἀπό τό 1822 στρατιωτικός ἀρχηγός
μιᾶς τῶν μεγαλυτέρων ἐπαρχιῶν τοῦ Κράτους τῆς Κορίνθου.
89

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Τό χειρότερον δέ ὅπερ συνέβη τότε ἦτον ὅτι ὑπαρχόντων ἐν τῷ
Γενικῷ Ταμείῳ τοῦ Κράτους λειψάνων ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ δανείου,
ἡ Κυβέρνησις ἔστελλεν εἰς τούς μετ’ αὐτῆς συνταχθέντας Στρατιωτικούς ὁπλαρχηγούς καί τόσας μισθοδοσίας στρατιωτῶν, ὅσους ἐσημείωναν οὗτοι ὅτε ἐστρατολόγησαν δῆθεν ὑπέρ τῆς ὑπηρεσίας τῆς
Κυβερνήσεως, ἐνῶ οἱ πλεῖστοι δέν εἶχαν ὑπό τάς διαταγάς των οὔτε
τό δέκατον τῶν στρατιωτῶν τῶν ὁποίων τάς μισθοδοσίας ἐλάμβανον. Τό 1825-1827 ὅτε ἥ τε Κυβέρνησις τοῦ Κουντουριώτου καθώς
καί αἱ διαδεχθεῖσαι ταύτην κατόπιν ἡ τοῦ Ζαΐμη καί ἡ μετ’ αὐτήν
πρόσκαιρος ἀντικυβερνητική, μή ἔχουσαι χρήματα ἐδαψίλευσαν
τούς στρατιωτικούς βαθμούς μέχρις ἐσχάτης καταχρήσεως, καί ἀντί χρημάτων ἔστελλαν εἰς τούς βαθμοφόρους ὁμολογίας τῆς Κυβερνήσεως, φερούσας τά ποσά, ἅπερ προκατέβαλλον δῆθεν οὗτοι εἰς
τούς ὑπ’ αὐτῶν στρατολογουμένους, χρεώνοντες τήν Κυβέρνησιν.
Τά ποσά ταῦτα ἀπέβησαν εἰς πολλά ἑκατομμύρια γροσιῶν, καθόσον πολλοί στρατιωτικοί, ἔφερεν ἕκαστος ὁμολογίας χρεούσας τό
Δημόσιον καί ὑπέρ τό ἑκατομμύριον, καί τά χρέη ταῦτα ἀνεγνώρισεν ἡ ἐν Τροιζῆνι Συνέλευσις διά ψηφίσματος.
Συγκροτηθείσης ὑπό τοῦ Κυβερνήτου τῆς ἐν Ἄργει Ἐθνικῆς Συνελεύσεως οἱ Στρατιωτικοί ἀνέπτυξαν τήν ἀπαίτησιν ἵνα ἡ Συνέλευσις ἐκτελοῦσα τά ψηφίσματα τῆς προκατόχου της ἐπιτάξῃ τόν
Κυβερνήτην νά ἐξοφλήσῃ ἄν ὄχι διά χρημάτων, τοὐλάχιστον δι’
ἀντιτίμου ἐθνικῶν κτημάτων τάς ὁποίας ἔφερον πρός ἐξόφλησιν
τῶν μνημονευθεισῶν ἀνωτέρω μισθοδοσιῶν ὁμολογίας. Τῆς ἀπαιτήσεως ταύτης γενομένης μετά τινος ἐν τῇ Συνελεύσει θορύβου τῶν
Στρατιωτικῶν, ἀντέστη ὁ ἐπισημότερος πάντων καί ἀνωτέρου ποσοῦ ὁμολογίας φέρων Γερο Κολοκοτρώνης καί εἶπεν:
-Ὅταν ἐγώ ἦρθα τόν Μάρτη τοῦ 1821 ἀπό τήν Ζάκυνθο δέν εἶχα
στό κεμέρι μου παρά μίαν ξηντάρα τώρα ἄν μέ σκοτώσῃ κανένας
καί μέ γδύσῃ θά ‘βρη στό κεμέρι μου εἴκοσι χιλιάδες γρόσια. Ποῦ
τά ‘βρα ‘γώ τά γρόσια τοῦτα ἀπό τό ἰμτάτι μου; (εἰσοδήματά μου)
ὁ πατέρας μου οὔτε καλύβα δέν μ’ ἄφησε, κι ἐγώ δέν ἀγόρασα
ἀκόμη οὔτε τό κιβούρι μου (τόπον διά νά ταφῇ) τά ‘καμα λοιπόν
στήν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος, καί σεῖς (ἀποτεινόμενος πρός τούς
στρατιωτικούς) ἔχετε ἄλλος λίγο ἄλλος πολύ, πού ὅταν γινήκατε
καπεταναῖοι δέν εἴχατε στό κεμέρι σας μήτε πέντε γρόσια. Τί νά εἰ90
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ποῦνε ἐκεῖνοι ὅπου εἴχανε καί τά χάσανε στήν Ἐπανάσταση; Τί νά
εἰπῇ τοῦτος ὁ κόσμος (ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος) ὅπου ἐπολέμησε ὅπως
ἐπολεμήσαμε καί ‘μεῖς καί δέν ἔχει μήτε σκούφια στό κεφάλι. Λέτε
πώς ἐπληρώσατε στρατιώτας, δέν μοῦ λέγει καθένας ἀπό σᾶς ἀπό
τί πράμμα (ὕλην) ἦταν οἱ στρατιῶται πού πλέρωσε; εἶχα κι ἐγώ
στρατιώτας, μά θά μέ κολάσῃ ὁ Θεός ἄν πῶ ὅτι πλέρωσα κανένα,
οἱ κακομοιριασμένοι ἔφερναν τίς περισσότερες φορές καί τό ψωμί
στόν τορβά (σακούλιον) ἀπό τό σπίτι τους· εἶναι ντροπή μας νά λέμε ἐδῶ πλέον τέτοια λόγια. Τώρα ἔχουμε τακτική Κυβέρνηση καί
νά τήν ἀφήσωμε νά κλείσῃ τίς πληγές πού ἄνοιξεν ὁ πόλεμος στήν
πατρίδα μας.
Ἡ ὁμιλία αὕτη τοῦ Κολοκοτρώνου πειστικωτάτη διότι ἐστηρίζετο εἰς τήν ἀλήθειαν ἀπεσβόλωσε τούς στρατιωτικούς καί ἔκτοτε
ἡσύχασαν καί αἱ Κυβερνήσεις ἀπό τάς χρηματικάς ἀπαιτήσεις τῶν
στρατιωτικῶν. Κατά τήν συγκρότησιν δέ τῆς Συνελεύσεως τῆς Γ΄7βρίου ἠθέλησαν τινές τῶν στρατιωτικῶν ν’ ἀναμοχλεύσωσι τό ζήτημα τῶν τοιούτων ἀπαιτήσεων ἀλλά τό ἔθνος ἦτο ἤδη χειραφετημένον ἀπό τήν στρατιωτικήν πίεσιν καί οὐδεμία προσοχή ἐδόθη εἰς
τήν τοιαύτην ἀξίωσιν, ἄν καί ὁ Πλαπούτας πηθικίζων ἀνεμάσησεν
ὅσα ὁ Κολοκοτρώνης εἶπεν εἰς τήν ἐν Ἄργει Συνέλευσιν.
Ὑπῆρχε πρόληψις τῶν Κλεφτῶν ὅτι ἦτον εὐτύχημα εἰς ἕνα κλέφτην
ὅστις ὅταν ἐφονεύετο (καί συνήθως ἐπί Τουρκοκρατίας οἱ πάντες
σχεδόν ἐφονεύοντο) ἔφερεν εἰς τό κεμέρι του (ἐσωτερική δερματίνη
ζώνη) χρήματα, καί τά εὕρισκον οἱ φονεύοντες αὐτόν, ἤ ἐκεῖνοι εἰς
τήν οἰκίαν τῶν ὁποίων ἀπέθνῃσκον καί ἡ πρόληψις αὕτη ἐστηρίζετο εἰς τήν ἰδέαν ὅτι, ἐνῷ ἀφ’ ἑνός ὁ ἔχων χρήματα ἐλογίζετο μετά
θάνατον ὅτι κατά τό στάδιόν του ἐπήνεγκε πολλά κατορθώματα,
ἀφ’ ἑτέρου αἱ ἁμαρτίαι του ἐσυγχωροῦντο, καθόσον ὁ εὑρίσκων τά
χρήματα εἴτε ἐχθρός εἴτε φίλος ἦτο, πάντοτε θά ἐδέετο εἰς τόν Θεόν
ὑπέρ τῆς ψυχῆς του.
Ὑπό τῆς προλήψεως ταύτης κατείχετο φαίνεται καί ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης μέχρι τοῦ θανάτου του. Διότι κατά τήν ὁμολογίαν τοῦ
Κεντρικοῦ ταμίου Φωτίου, ὁ Κολοκοτρώνης ἅμα ἀφιχθείς τό 1835
εἰς Ἀθήνας τῷ παρήγγειλεν ἵνα δίδῃ εἰς αὐτόν ἀντί παντός ἄλλου
νομίσματος διά τήν μισθοδοσίαν του Δουπίας Ἰσπανικάς ἤ Πορτο91
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γαλικάς, καί τοῦτο ἔπραξεν ὁ ταμίας αὐτός, ὅστις ἔλεγεν ὅτι ἔφθασε νά δώσῃ εἰς τόν Κολοκοτρώνην μέχρι τοῦ 1843 ὅτε ἀπεβίωσε
περί τάς 180 Δουπίας. Τοῦτο γνωρίζων ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης
καί μή εὑρών εἰς τό κεμέρι τοῦ πατρός του τάς Δουπίας, ἐπίστευσεν
ὅτι τάς ἀφεῖλεν ἡ παλλακίς του, (ἡ κολογραῖα) ἥτις μόνη εὑρέθη εἰς
τό δωμάτιον τοῦ ὕπνου τοῦ Γερο- Κολοκοτρώνου, καθ’ ἥν στιγμήν
περί τάς 2 μετά μεσονύκτιον προσεβλήθη οὗτος ὑπό κεραυνοβόλου
ἀποπληξίας, καί εἰς τήν ὑποψίαν περί τῆς ὑπεξαιρέσεως ταύτης
ὑπό τῆς καλογραίας ἐδικαιολόγει ὁ Γενναῖος τήν μή ἐκτέλεσιν τῆς
διαθήκης τοῦ πατρός του ὡς πρός τό μέρος τό ἀφορῶν τά πρός τόν
Πάνον Κολοκοτρώνην (υἱόν τῆς καλογραίας) κληροδοτήματα τοῦ
πατρός του.
Ὅπως καί ἐν τῇ Ἐθνοσυνελεύσει τοῦ 1863 οὕτω καί ἐκείνη τοῦ
1843 τοπικόν στοιχεῖον ἐπάλαισεν ὑπέρ τῆς καθιερώσεως μιᾶς Βουλῆς, ἀλλά τότε τῇ ἐπεμβάσει τῶν πρέσβεων Ἀγγλίας, καί Γαλλίας
ἐπεβλήθη ἡ καθιέρωσις καί τῆς Γερουσίας, οὐχ ἧττον ὅμως τό Σύνταγμα ὥρισεν ὡς προηγουμένην τήν Βουλήν.
Τό 1844 συνελθούσης τό πρῶτον Βουλῆς ἐν τῷ δοθέντι τό Νοέμβριον χορῷ, ἡ Βασίλισσα κατά τόν κυκλόχορον (πόλκαν) ἐκάλεσε πρῶτον τόν Πρόεδρον τῆς Γερουσίας κατόπιν τόν τῆς Βουλῆς
προσωρινόν τόν Στρατηγόν Νικηταρᾶν, ὅστις οὐδεμίαν προσοχήν
ἔδωκεν εἰς τό ἀντικείμενον αὐτό, οὔτε ἄλλον τινά ἀπησχόλησε
τό τοιοῦτο. Κατόπιν ἐξελέχθη ὁριστικός Πρόεδρος ὁ Στρατηγός
Κανέλλος Δεληγιάννης. Οὗτος κατά τόν δοθέντα τήν 25 Ἰανουαρίου 1845 χορόν ἰδών ὅτι ἐκλήθη πρό αὐτοῦ ὁ της Γερουσίας
Πρόεδρος Γ. Κουντουριώτης, ἀπῆλθεν ἀμέσως ἀπό τά ἀνάκτορα,
τοῦτο ἐξέπληξε τούς ξένους καί ἐλύπησε σφόδρα τόν πρωθυπουργόν Κωλέττην, παρώργισε δέ μεγάλως τούς Βασιλεῖς καί ἰδίως τήν
Βασίλισσαν, ἥτις οὐδέποτε ἐσυγχώρησε τόν Δεληγιάννην διά τήν
πρᾶξιν ταύτην, ἥν ἐθεώρησε προσβολήν ἀπευθυνθεῖσαν ἀμέσως εἰς
τό πρόσωπόν της.
Τήν ἐπαύριον τοῦ χοροῦ ἐν τῇ συνεδριάσει τῆς Βουλῆς ὑπεκινήθη
τό ζήτημα αὐτό ἀπό μέρους τῆς Ὑπουργικῆς Φάλαγγος προτιθεμένης ν’ ἀποδοκιμάσῃ τήν διαγωγήν ταύτην τοῦ προέδρου της, καθόσον ἡ Ὑπουργική Φάλαγξ ἐν τῇ Βουλῇ περιεῖχε πᾶσαν σχεδόν
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τήν ὕλην τοῦ αὐτοχθονικοῦ κόμματος, ἐπειδή δέ οἱ συγκροτοῦντες
τό κόμμα αὐτό ἦσαν ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν ὅπου δέν εἶχον εἰσαχθῆ καθόλου οἱ Εὐρωπαϊκοί τρόποι ἐν οἷς καί οἱ ἐκ τούτων χοροί, κατά
τήν 10 9βρίου 1844 ὁ χορός εὑρέθη ἄνευ χορευτῶν ἀφοῦ οἱ τό τῶν
νεήλυδων κόμμα ἀποτελοῦντες καί ἰδίως οἱ Φαναριῶται καίτοι
κληθέντες δέν ὑπῆγον εἰς αὐτόν τόν χορόν, παρήγγειλαν μάλιστα
ἐμμέσως τῇ Βασιλίσσῃ ὅτι ὕστερον ἀπό τήν ὁποίαν δίδει προστασίαν εἰς τό αὐτοχθονικόν κόμμα ἄς διασκεδάσῃ καί τάς ἑορτάς της
μέ τήν λερωμένην φουστανέλλαν χορεύουσα τό μαῦρο γεμενί καί
τό τζάμικον. Ἐκ τούτου ἐρεθισθέντες οἱ εἰς τό κρατοῦν κόμμα, ἀνήκοντες ἐκάλεσαν ἀμέσως χοροδιδασκάλους καί πάντες οἱ νεώτεροι
τῶν τεσσαράκοντα ἐτῶν ἐγυμνάσθησαν μετά τῶν συζύγων των
τόν εὐρωπαϊκόν χορόν, οἱ δέ πρεσβύτεροι ἐγύμνασαν τάς κόρας
των καί οὕτω ἐν τῷ χορῷ τῆς 1 Ἰανουαρίου 1845 εὑρέθησαν αὐτόχθονες χορευταί ἀρκετοί. Τήν δέ 25 Ἰανουαρίου οὔτε ἐκλήθησαν
κἄν οἱ νεήλυδες, ἀλλά συμβάσης τήν ἑσπέραν ἐκείνην τῆς πρός τήν
Βασίλισσαν περιφρονήσεως τοῦ Δεληγιάννη, οἱ νεήλυδες ἐχλεύαζον τήν Ἀμαλίαν δι’ ὅ,τι ἔπαθεν ἀπό τούς νέους συνεταίρους της,
ὑποθαλπούσης καί παρά τῇ Βασιλίσσῃ τήν κατά τῶν αὐτοχθόνων
ἀποστροφήν καί τῆς Πλουσκώβ, Μεγάλης Κυρίας τῶν τιμῶν, ἥτις
εἶχε πολλήν ἀδυναμίαν εἰς τήν πρός τήν Γ΄Σεπτεμβρίου περιτριγυρίζουσαν τά Ἀνάκτορα Φαναριωτικήν Ἀριστοκρατίαν. Διά τόν
λόγον λοιπόν τοῦτον ἡ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἐσκόπει νά ἱκανοποιήσῃ τήν Βασίλισσαν. Τοῦτο ἰδών ὁ Δεληγιάννης ἐφοβήθη καί
ἀντί ἀπολογούμενος νά εἴπῃ τό ἐκ τοῦ Συντάγματος χορηγούμενον
αὐτῷ ἰσχυρόν δικαιολόγημα, ὑπείκων εἰς ἐσφαλμένας συμβουλάς
ἐδικαιολογήθη ὅτι ἔφυγε πιεσθείς ἀπό σωματικήν ἀνάγκην, ὅπερ
καί τήν ἀξίαν τοῦ κινήματός του ἐμηδένισε, καί πρός τούς Βασιλεῖς
κατέστη ἀπεχθείς, ἡ δέ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἠναγκάσθη νά
τόν ἀποβάλῃ ἀπό τό κόμμα της.
Ἡ περίστασις αὕτη ἐζημίωσε τό Ἔθνος διότι ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης ἦτον εἷς των ὀλίγων ἐπισήμων ἀγωνιστῶν ὅστις ὄχι μόνον ἦτο
σφόδρα πατριώτης ἀλλά δέν ὑπέβλεπε καί τήν νεολαίαν, ἑπομένως
κατά τάς μετά ταῦτα δυσχερεῖς τοῦ ἔθνους περιστάσεις ἠδύνατο
νά χρησιμεύσῃ λυσιτελέστερον ὡς εἷς τῶν διά τήν ἐπισημότητά του
ἀναγκαίων πρωθυπουργῶν ὅπως ἐκλήθησαν οἱ ὁμότιμοι αὐτοῦ
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Τζαβέλλας, Κριεζῆς, Κανάρης, Κολοκοτρώνης καί ἄλλοι.
Ἡ Βασίλισσα μνησικακοῦσα διά τό μεταξύ αὐτῆς καί Κ. Δεληγιάννη συμβάν τῆς 25 Ἰανουαρίου 1845, διέταξε τό 1847 τόν Πρωθυπουργόν Τζαβέλλαν ἵνα μετάθεσῃ τόν Δεληγιάννην ἀπό τήν θέσιν
τοῦ Νομοεπιθεωρητοῦ λαμβάνοντος μηνιαῖον μισθόν 420 δρχ. «κατά μῆνα», εἰς ἐκείνην τοῦ Ὑποστρατήγου τῆς Φάλαγγος κατά δέ
τό καταστατικόν τοῦ 1838 περί τῆς ἐνεργοῦ Φάλαγγος ὤφειλεν ὁ
Δεληγιάννης ἤ νά λάβῃ Γραμμάτιον δραχμῶν 10.800 ἐξοφλούμενον
διά πλειοδοσίας εἰς γαίας ἐθνικάς, καί σύνταξιν, μηνιαίαν δρχ. 110
κατά μῆνα, ἤ νά λαμβάνῃ ἀντιμισθίαν 250 δρχ. κατά μῆνα καί νά
τεθῇ ὑπό τάς διαταγάς τοῦ τετράρχου τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Φαλαγγιτῶν
νεωτέρου αὐτοῦ Ὑποστρατήγου Χατζηπέτρου καί μηδόλως ἔχοντος τήν ἐπισημότητα τοῦ Δεληγιάννη, καί νά μεταβαίνῃ χάριν ὑπηρεσίας ὅπου ἤθελε τόν διατάξει τό Ὑπουργεῖον τῶν Στρατιωτικῶν
ἤ ὁ τετράρχης του.
Οἱ Βαυαροί μετά τῶν νεήλυδων καταλαβόντες κατά τήν ἔλευσιν
τοῦ Βασιλέως τό 1833 πᾶσαν τήν Διοίκησιν τοῦ Κράτους ἐσκέφθησαν νά οἰκονομήσωσι τάς στρατιωτικάς ἀπαιτήσεις τοῦ Ἀγῶνος
διά τοῦ σχηματισμοῦ 10 ταγμάτων ἐλαφρῶν, καί τοῦ σώματος τῆς
Ἐθνοφυλακῆς (ὀνομασθέντος τό 1835 τῆς Φάλαγγος) ἐξ ἀξιωματικῶν συγκροτουμένου ἀλλ’ ἐσκέφθησαν συνάμα νά μή ἀφήσωσιν
ἀξίαν ἐνεργείας εἰς αὐτά τά σώματα, διά τοῦτο ἐκανόνισαν, ὁσάκις
συνυπηρετοῦσι στρατιῶται χωροφυλακῆς ἤ τακτικοῦ μετά στρατιωτῶν ἤ καί ὑπαξιωματικῶν ἀτάκτου, ὁδηγός ἐστίν ὁ χωροφύλαξ
ἤ τακτικός, πρός δέ παντός βαθμοῦ ἀξιωματικός χωροφυλακῆς ἤ
τακτικοῦ συνυπηρετῶν μετ’ ἀξιωματικοῦ ἀτάκτου εἶναι ὁδηγός οἱονδήποτε βαθμόν καί ἄν ἔχῃ ὁ ἄτακτος.
Ὁ Χατζηχρῆστος κατά τήν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως τό 1821
ἀπετέλει μέρος τῆς ἐν Τριπόλει φρουρᾶς τοῦ πασᾶ, διαρκούσης
ὅμως τῆς πολιορκίας ηὐτομόλησε πρός τούς Ἕλληνας ταχθείς
ὑπό τόν Κανέλλον Δεληγιάννην, το δέ 1822 ὑπό τόν Νικήταν, τό
1823 δέ συγκεντρώσας περί αὐτόν τούς ἐκ Βουλγαρίας καί τῶν παραλίων τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐλθόντων εἰς ἐπικουρίαν τοῦ Ἑλλ.
Ἀγῶνος ἐγένετο ἀνεξάρτητος ὁπλαρχηγός, ἀνήκων πάντοτε εἰς τήν
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Κυβέρνησιν, διά τοῦτο εἶχε καί τό «Χριστό Παναγιά Ντιοίκησι (Κυβέρνησι)». Οὐχ ἧττον ὅμως ἐσέβετο πολύ τούς διαληφθέντας δύο
ἀρχηγούς του Κανέλλον Δεληγιάννην καί Νικηταρᾶν.
Τήν α΄τοῦ ἔτους τοῦ 1848, ὅτε ὡς εἴπομεν ὁ Δεληγιάννης εἶχε μετατεθῆ εἰς τήν Φάλαγγα, ἐγένετο στρατιωτική παρέλασις ὑπό τά Ἀνάκτορα, ὁ Χατζηπέτρος μετά τῶν Φαλαγγιτῶν ἵστατο ἀντίκρυ τοῦ
ἐξώστου ἀπό τοῦ ὁποίου ἐθεᾶτο ὁ Βασιλεύς μετά τῶν αὐλικῶν καί
Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν τήν παράταξιν. Ἡ Βασίλισσα ἀποτεινομένη πρός τόν Χατζηχρῆστον εἶπε:
-Δέν βλέπω τόν Ὑποστράτηγον Δεληγιάννην μεταξύ τῶν Φαλαγγιτῶν, ἤ μήπως δυσηρεστήθη διότι μετετέθη εἰς αὐτό τό σῶμα, ἐνῶ
ὤφειλε νά εὐχαριστηθῇ διά τοῦτο, καθ’ ὅσον τό σῶμα τῆς Φάλαγγος εἶναι τό σῶμα τῶν ἀγωνιστῶν εἰς τούς ὁποίους ἀνήκει καί ὁ
Δεληγιάννης;
Ὁ Χατζηχρῆστος μή ἀνεχθείς τήν τοιαύτην κατά τοῦ ἀρχηγοῦ του
Δεληγιάννη εἰρωνείαν τῆς χαιρεκάκου (ὁσάκις ἐξεδικεῖτο) καί ἀκριτομύθου Ἀμαλίας ἀπήντησεν ἀμέσως:
-Ἐκάματε στρατηγόν Κανέλλο Ντεληγιάννη χειρότερο χωροφύλακα.
-Πῶς γίνεται τοῦτο; ἀνταπάντησεν ἡ Ἀμαλία.
-Νά, εἶπεν ὁ Χατζηχρῆστος, ταχιά δικό μου Σπορίντη(15) πάει κυνηγήσει κλέφτες παίρνει κοντά του στρατιώτη μέ ντουφέκι νώμου
Φαλαγγίτη Ντεληγιάννη. (δηλ. αὔριον ὁ ἰδικός μου Σπορίδης, ὁ ὡς
χθές χωροφύλαξ ἐξέρχεται εἰς καταδίωξιν τῶν ληστῶν λαμβάνει
ὑπό τάς διαταγάς του ὡς στρατιώτην μέ ὅπλον εἰς τόν ὦμον τόν
Φαλαγγίτην Δεληγιάννην).
-Πῶς ἠμπορεῖ νά γίνῃ αὐτό; ἐρωτᾶ ἡ Ἀμαλία, μή γνωρίζουσα τούς
ὁποίους διελάβομεν ἀνωτέρω στρατιωτικούς κανονισμούς.
Ἀλλ’ ὁ Ὄθων, ὅστις ἐγνώριζε τούς κανονισμούς αὐτούς, ἀκούσας
τήν σκανδαλώδη ταύτην συζήτησιν, καί
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 58
(15) Σπορίδης ἐπί τοῦ ἀγῶνος στρατιώτης τοῦ Χατζηχρήστου, κατετάχθη τό 1833 χωροφύλαξ, εἶχε προαχθῆ τό 1848, ὅτε γίνεται ὁ
ἀνωτέρω διάλογος εἰς τόν βαθμόν τοῦ ὑπομοιράρχου.
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ἐννοήσας ὅτι ὁ Χατζηχρῆστος ἤθελε νά χτυπήσῃ διά τῆς ἀπαντήσεώς του ταύτης δύο τινά, πρῶτον ὅτι διά στρατιωτικοῦ κανονισμοῦ
ἐταπείνωσαν τήν θέσιν τῶν ἀγωνιστῶν, καί δεύτερον ὅτι ὤφειλον
νά σκεφθῶσι ὁποῖον σκάνδαλον ἔμελλε νά γεννήσῃ, ἡ εἰς τήν Φάλαγγα μετάθεσις ἑνός τῶν ἀρχαιοτέρων ἐπισήμων τοῦ ἀγῶνος
στρατιωτικῶν τοῦ Κανέλλου Δεληγιάννη, διέταξε Γερμανιστί τήν
Ἀμαλίαν νά παύσῃ ἀμέσως τήν συζήτησιν ταύτην. Ὁ δέ ἐκεῖ εὑρεθείς Πρωθυπουργός Τζαβέλλας ὁ ἐνεργήσας τήν μετάθεσιν τοῦ Δεληγιάννη, δηχθείς ἀπό τάς παρατηρήσεις τοῦ Χατζηχρήστου, εἶπεν
εἰς αὐτον:
-Ὕβρισες τήν Βασίλισσαν.
-Ἔννοιά σου Κίτζο, ἀπεκρίθη ὁ ἁπλοϊκός οὗτος στρατιώτης, ἄλλο
μῆνα πάει φυλάξεις Δερβένια, ὅ ἐστίν, ἡσύχασε Κίτζο καί τόν ἄλλο
μῆνα, ὅτε θά περιέλθῃ ἡ ἐξουσία εἰς τούς ἀντιθέτους σου ἐν οἷς βέβαια καί ὁ Δεληγιάννης, διατάττεσαι σύ νά φυλάττῃς τά Μεγαρικά
στενά μετά τοῦ ἐν Μεγάροις σταθμεύοντος σώματος ἐξ 100 περίπου
ἀγωνιστῶν, οἵτινες πωλήσαντες τά φαλαγγιτικά των γραμμάτια
ἐπληρώνοντο μισθόν τινά ἐκ τῶν περιθάλψεων τοῦ Ὑπουργείου
Ἐσωτερικῶν. Οὗτοι ἦσαν ἅπαντες Ρουμελιῶται, ὁποῖος ἦτο καί ὁ
Τζαβέλλας.
Πολύ ἀπησχόλει τόν Χατζηχρῆστον ἡ ἐν ταῖς μεγάλαις ὑπηρεσίαις
τοῦ Κράτους τοποθέτησις ἀνθρώπων ἐγνωσμένων διά τῆς πρός τήν
κατάχρησιν ροπήν των.
Τό 1847 ὤν Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν ὁ Ρήγας Παλαμήδης (ὁ διά
τάς καταχρήσεις του ἐπονομασθείς Φαταούλας, ὅ ἐστι φάγετε ὅλα)
ἐζήτησε νά ἐργασθῇ μέ τόν Βασιλέα. Ὁ ὑπασπιστής τῆς ὑπηρεσίας
Χατζηχρῆστος εἰσελθών εἶπεν εἰς τόν Βασιλέα:
-Κεῖνο Φαταούλα θέλει νά μπῇ μέσα.
Ὁ Βασιλεύς ὑπεκρίθη ὅτι δέν ἠννόησεν, ὅπως περιορίσῃ τούς ὑπαλλήλους του νά ὑβρίζωσι κατά πρόσωπον τούς ὑπουργούς του διά
τοῦτο εἶπε μέ κάποιαν τραχύτητα εἰς τόν Χατζηχρῆστον:
-Ποῖος Φαταούλας κύριε Ὑπασπιστά;
-Ποῖο ἄλλο Φαταούλα, νά κεῖνο Ταραμπολίτζα.
-Ποιός Ταραμπολίτζας;
-Νά κεῖνο Ρήγα Ταραμπολίτζα.
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-Δέν λέγεις ὁ Ρήγας Παλαμήδης Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν;
-Ἄ! Ἄ! ἐγώ πάντα γνώρισα Φαταούλα. Ὅ ἐστί καί ἄν ἡ Μεγαλειότης Σου ἐνεπιστεύθη αὐτόν εἰς θέσιν Ὑπουργοῦ, τοῦτο δέν μεταβάλλει τήν περί αὐτοῦ ἰδέαν τοῦ κοινοῦ, ἰδίως ἐγώ τόν ἐγνώρισα
πάντοτε ὡς Φαταούλαν δηλαδή καταχραστήν.
Ὅτε κατά τό 1825 κατεῖχεν ὁ Γρίβας τό Παλαμήδι συνελάμβανεν
ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν αἰχμαλώτους καί μέ τά λύτρα τούτων ἐπλήρωνε τούς ὁποίους εἶχε στρατιώτας. Συνέλαβε ποτέ καί τόν ἐκ Πύργου βουλευτήν Ἄχολον παρά τοῦ ὁποίου ἔλαβεν 20.000 γρόσια.
Ταῦτα ἐδάνεισεν ὁ Τζώκρης. Ἀπαλλαγείς ὁ Ἄχολος ἐζήτησε νά
μεταβῇ εἰς Πύργον νά οἰκονομήσῃ τάς 20.000 γρόσια, ἀλλ’ ὁ Τζώκρης δέν τῷ τό ἐπέτρεπε, λέγων αὐτῷ ὅτι ὤφειλε νά γράφῃ εἰς τούς
συγγενεῖς του νά τά οἰκονομήσωσι καί τά στείλωσιν εἰς Ναύπλιον.
Ὁ Ρήγας Παλαμήδης ἐγγυήθη εἰς τόν Τζώκρην ὅτι ἄν ὁ Ἄχολος δέν
ἐπανέλθῃ ἐντός τριῶν μηνῶν νά πληρώνῃ αὐτός τά χρήματα. Μεταβάς ὁ Ἄχολος εἰς Πύργον ἐδολοφονήθη ἑπομένως οὔτε αἱ 20.000
γρόσια οἰκονομήθησαν. Ὁ Τζώκρης ἐνήγαγε τόν Παλαμήδην, ἀλλ’
οὗτος ἔφερε τήν ἔνστασιν ὅτι ἐγγυήθη νά ἐπανέλθῃ ὁ Ἄχολος, ἀλλ’
ἡ μή ἐπάνοδός του δέν προῆλθεν εἰς δυστροπίας νά μή πληρώσῃ τό
χρέος του, ἀλλ’ ἕνεκα ἀνωτέρας δυνάμεως ἀποθανών, ἕπεται ὅτι
καί ἡ ἐγγύησις χάνει τήν ἰσχύν της, τά δέ Δικαστήρια ἐδέχθησαν
τήν ἔνστασιν ταύτην ὡς ὀρθήν καί βάσιμον.
Κατά τήν μεταβολήν τῆς 3 7βρίου τοῦ 1843 ὁ Πρωθυπουργός Μεταξᾶς ἀπῄτησεν ἀπό τούς Ὑπουργούς τῶν Ἐσωτερικῶν Παλαμήδην
καί Οἰκονομικῶν Μανσόλαν νά προκαλέσωσι σύνταξιν ὑπέρ τοῦ
παιδίου τοῦ Γέροντος Κολοκοτρώνη. Μεταξύ Κολοκοτρωναίων
καί Παλαμήδου ὑπῆρχεν ἀντιπάθεια ἰσχυρά, ἀπό τά 1825 ἀνεπτύχθη δέ αὕτη πολύ κατά τήν ἀναρχικήν ἐποχήν τοῦ 1832, ὅτε ὤν ὁ
Παλαμήδης ἐνοικιαστής τῶν προσόδων μερικῶν χωρίων τῆς Τριπόλεως ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἐπέτρεψεν εἰς τούς φορολογουμένους νά
δώσωσιν εἰς τόν ἐνοικιαστήν τούς φόρους καί ἐκ τούτου ἐγεννήθη
δίκη μεταξύ Παλαμήδου καί Κολοκοτρώνη ἀπαιτοῦντος τοῦ πρώτου μυριάδας δραχμῶν ἀπό τόν δεύτερον. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ
Γερο-Κολοκοτρώνης ἤθελε νά συμβιβάσῃ τήν ἔριν ταύτην ἀλλ’ ὁ
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υἱός του Γενναῖος φίλερις ἐφάμιλλος τοῦ Παλαμήδου, ἀνθίστατο
εἰς τά συμβιβαστικά διαβήματα τοῦ πατρός ὅπερ καί ὁ Παλαμήδης
ἀπέκρουεν ἀποτόμως, διά τοῦτο καί ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης ἔλεγεν
ὅτι ἡ Στεμνίτζα ἐγέννησε τρεῖς μεγάλους ἀνθρώπους οἵτινες παρ’
ὀλίγον νά καταστρέψωσιν ὁλόκληρον τόν Μωρέαν, «τόν Ρήγαν,
τόν Γενναῖον καί τήν Κουτσοβδοκίαν», ἡ δέ Στεμνίτζα ἦτον ἡ μεγαλυτέρα Κωμόπολις τῆς Ἐπαρχίας Καρυταίνης, ἐξ ἧς ἐξέρχονται οἱ
τόν ἄργυρον καί ὀρείχαλκον ἐργαζόμενοι μετ’ ἐπιτηδειότητος καί
διά τοῦτο εἶναι καί ἐπιτήδειοι κιβδηλοποιοί, ὥστε ἐν Πελοποννήσῳ
ἀντί νά ὑβρίσῃ τις τινά κίβδηλον τόν λέγει Στεμνιτζώτην, καί ὅπου
ἐγεννήθη ὁ Παλαμήδης, ἡ Κουτσοευδοκία, ἑταίρα ἐν Τριπόλει πρό
καί κατά τήν Ἐπανάστασιν περίφημος διά τήν πρός τό διερεθίζειν
τά πάθη μεταξύ τῶν γνωρίμων της, καί ὁ Γενναῖος.
Ὁ Παλαμήδης διά τήν ἀνωτέρω πρός τόν Κολοκοτρώνην ἀντιπάθειαν δέν ἤκουσε μετ’ εὐχαριστήσεως τήν περί συντάξεως τοῦ υἱοῦ
τοῦ Κολοκοτρώνου παραγγελίαν τοῦ Μεταξᾶ, διά τοῦτο συνέταξε
μετά τινος σατανικῆς πονηρίας τό Β. Διάταγμα, εἰς τό ὁποῖον ἐγράφη: «Χορηγοῦμεν εἰς τόν νόθον τοῦ Ἀντιστρατήγου Κολοκοτρώνη
σύνταξιν μηνιαίαν δραχμῶν 120».
Ὁ Ὄθων ἰδών τήν φράσιν ταύτην καί διιδών τό πνεῦμα τῆς τοιαύτης χλευαστικῆς πρός τόν εὐεργετούμενον καί τόν πατέρα του φράσεως τοῦ Διατάγματος, τήν μετέβαλεν ἰδίᾳ χειρί ὡς ἑξῆς «Χορηγοῦμεν εἰς τόν ὀρφανόν τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου καί οὕτω τήν
μέν λέξιν νόθον ἀντικατέστησε διά τῆς λέξεως ὀρφανόν, ἀφεῖλε δέ
τήν τοῦ ἀντιστρατήγου διότι ἡ σύνταξις τῶν 120 δρχ. δέν ἐδίδετο
ὡς εἰς υἱόν ἀντιστρατήγου, ἀλλ’ ὡς εἰς υἱόν ἑνός Κολοκοτρώνου,
μεγάλου ἀνδρός τῆς Ἐπαναστάσεως ὁποία ἐδόθη καί εἰς τόν υἱόν
τοῦ ὁμοτίμου του Καραϊσκάκη.
Διά τόν λόγον τοῦτον εὐγνωμῶν ὁ Πάνος Κολοκοτρώνης πρός
Ὄθωνα ἦτον εἷς τῶν ἀπηνεστέρων συνωμοτῶν τῆς μεταβολῆς τοῦ
1862.
Ὁ Χατζηχρῆστος μή ἀνήκων εἰς καμμίαν Ἐπαρχίαν οὔτε συγγενεῖς
ἔχων καί ἰσοτιμηθείς ἀπό τό 1833 μέ τούς ἐπισημοτέρους Στρατιωτικούς Νικηταρᾶν, Δεληγιάννην, Γιατράκον καί λοιπούς ἦτον ἐκ τῶν
ὀλίγων ἀνωτέρων στρατιωτικῶν ὅστις ὄχι μόνον δέν ἐφάνη ἐνεχό98
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μενος εἰς καμμίαν ἐπαναστατικήν ἤ ληστρικήν συνωμοσίαν ἀλλά
καί συνέτρεξεν πάντοτε δραστηρίως τήν Κυβέρνησιν εἰς τήν διάλυσιν τῶν τοιούτων κινημάτων, κινδυνεύσας μάλιστα νά δικασθῇ
ἀπό τό Στρατοδικεῖον διότι κατά τήν Μεσσηνιακήν ἐπανάστασιν
τοῦ 1834, ἐφόνευσε μέ τάς ἰδίας του χεῖρας ἄνευ ἀπολογίας τινός ἤ
ἐγκλήσεως τόν ὕποπτον ὡς ἐνεχόμενον εἰς τήν ἐπανάστασιν αὐτήν
Ἀριστομένην Κουβαρᾶν, πράξας τοῦτο ἀπό ὑπερβολικήν ὑπέρ τῶν
καθεστώτων ἀφοσίωσιν, ἕνεκα λοιπόν τῆς ἀφοσιώσεώς του ταύτης
καί οἱ Βασιλεῖς τόν ἠγάπων πολύ καί ἀνείχοντο καί τήν ἀθυροστομίαν του, δι’ ἧς ἐξέλεγχε πλείστας ἀτόπους ἐνεργείας τῶν Ὑπουργῶν, ἀφοῦ μάλιστα ὑπεκρίνετο ὁσάκις κατέκρινε τι τόν μέχρι βαθμοῦ τινός βλακείας ἁπλοϊκόν.
Ὅτε τό 1852 προεχειρίσθησαν οἱ 19 Ἀρχιερεῖς ὁ Σταυλάρχης
Γαρδικιώτης καί ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν Μήλιος διά τοῦ
Διευθυντοῦ τῆς Ἀστυνομίας Δούκα (τοῦ ἐπικαλουμένου ΜπράβοΜπράβο), ὡς ἰσχυροί παρά τῇ διοικούσῃ τότε Βασιλίσσῃ ἀπόντος
τοῦ Βασιλέως εἰς Γερμανίαν, ἐφορολόγουν φανερά καί μετ’ ἀναιδείας τούς ὑποφηφίους διά τήν θέσιν τοῦ Ἀρχιερέως, ἐν γνώσει καί
αὐτῆς τῆς Βασιλίσσης. Τήν κακοήθειαν ταύτην θέλων νά ἐλέγξῃ
ὁ Χατζηχρῆστος, εἰσέρχεται εἰς τήν Βασίλισσαν καί προκαλεῖ τόν
μετ’ αὐτῆς ἀκόλουθον διάλογον:
-Μεγαλειότατο ξέρει εἶμαι φουκαρᾶ, ἔχω παντρέψει κορίτζι, τώρα
κάνουν δεσποτάδες ἕνα καλόγερο θέλει γίνει Δεσπότης δίνει μένα
χίλια τάλαρα παρακαλῶ βασίλισσα κάμει τοῦτο Δεσπότη.
-Ποῖος εἶναι αὐτός ὁ καλόγηρος;
-Νά κεῖνο λένε μαῦρο Τζεμπέρη (γεμενῆ) (16).
-Ποῖον Μαῦρο-Τζεμπέρη;
-Νά κεῖνο Τζεμπέρη γεμενῆ ξέρω πῶς λένε.
-Ἄ!! τόν Μαυρογεμενῆν;
-Ἄ!. Ἂ!.Ἂ!. Καλός Σου χρόνος, Μαυρογεμενῆ!
-Αὐτόν τόν λέγουν ὅτι εἶναι κακοήθης.
-Ἂ! Ἄ! Τί κακοήθη, ἀγαπάει γυναῖκες!
-Βέβαια ἔχει γυναῖκας ἐναντίον τοῦ σχήματός του!
-Ἂ! Ἄ! πάει σχῆμα καλόγερο κλέφτει κάνει ὅρκο ψεύτικο, σκοτώνει, σκοτώνει, ἀγαπάει γυναῖκες κρυφά!
-Ποῖος ἔγινε δεσπότης ἔχων τοιαῦτα ἐγκλήματα;
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-Οὗλοι καλόγεροι Γαρδικιώτη Μήλιου Δούκα, ὅ ἐστι πάντες οἱ πληρώνοντες τόν Γαρδικιώτην Μήλιον Δούκαν καί διά τῆς μεσιτείας
τούτου προχειριζόμενοι Ἀρχιερεῖς ἔπραξαν ὅλα τα ἐγκλήματα μήτε
τοῦ φόνου ἑξαιρουμένου, ἐννοῶν τάς ἕνεκα τῆς κεκαλυμμένης πρός
τάς γυναῖκας σχέσεώς των βρεφοκτονίας.
Μερικοί ἐπαρχιῶται ἐρχόμενοι εἰς Ἀθήνας ὡς βουλευταί ἐπεμελοῦντο νά γίνωσιν αὐλικοί φρονοῦντες ὅτι διά τοῦ μέσου τούτου
ἐξησφάλιζον τά συμφέροντά των, καί ὡς ὑπηρεσίαν των προσέφερον τήν κατασκοπείαν, καί οὗτοι ἦσαν οἱ λεγόμενοι ἀφωσιωμένοι,
προσεκολλῶντο δέ συνήθως εἰς τόν Βέτλαμ ἤ τόν Ἄρνετ (ἱερέα τοῦ
Βασιλέως) οἵτινες ἦσαν οἱ παρά τοῦ Ὄθωνος ὑποληπτόμενοι ἐκ
τῶν αὐλικῶν του, ἀλλά τοῦ τελευταίου ἡ ἰσχύς κατέπεσεν ὅταν τό
1849 ἐγένετο γνωστός ὁ ὄχι τόσον εὐπρεπής καί ἀντιβαίνων εἰς τά
χρηστά ἤθη λόγος δι’ οὗ ὁ Ἄρνετ ἐσύστησεν ὡς Ὑπουργόν τόν ἐκ
Πατρῶν Ἰ. Ἀντωνόπουλον. Τούς τοιούτους ἀφωσιωμένους κατασκόπους ἐμίσει ὁ ὑπασπιστής Χατζηχρῆστος.
Εἷς των ἀνωτέρω ἐπαρχιωτῶν ἦτον καί ὁ Ἰ. Χατζόπουλος, ὁ Ζάρκας τῆς Ρούμελης ἐπικληθείς ἐκ Καρπενησίου ἐλθών εἰς Ἀθήνας ὡς
Βουλευτής τό 1847. Οὗτος παρουσιάζετο συχνάκις εἰς τόν Βασιλέα.
Εἴς τινα περίστασιν καθ’ ἥν ἦτο ὑπασπιστής μέν τῆς ὑπηρεσίας ὁ
Χατζηχρῆστος, Διαγγελεύς δέ ὁ Πάλλης, ἐζήτησεν ὁ Χατζόπουλος
νά παρουσιασθῇ εἰς τόν Βασιλέα ὁ Χατζηχρῆστος τῷ εἶπε:
-Νά ‘ρθῇ Πάλλη, ἐκεῖνος ἐνόμισεν ὅτι τῷ εἶπε νά ἐπανέλθῃ νά λάβῃ
ἀπάντησιν καί τοῦτο ἐπανελαμβάνετο καθ’ ἅπασαν τήν ἑβδομάδα
τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Χατζηχρήστου, ὥστε ὁ Χατζόπουλος τήν Κυριακή τό πρωΐ παρεπονέθη εἰς τόν Βέτλαμ διότι ὁ Βασιλεύς δέν τόν
ἐδέχθη, ὁ Βέτλαμ διε
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ> 62
(16) Οὗτος ἦτον ὁ στρατιωτικός ἱερεύς (Ρωμανίδης ὅστις ὠνομάζετο καί Μαυρογεμενῆς διότι εἶχε δεδεμένον πάντοτε τό καλυμμαύκιόν του μέ γεμενί γυναικεῖον ἀντί ἐκκλησιαστικῆς μαύρης μισίνας,
ἦτο δέ ἐπισημοτάτη καί γνωστή εἰς πάντας ἡ πρός τάς γυναίκας
ἀκολασία του. Οὐδόλως κρύπτων τήν κακοήθειάν του ταύτην.
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βίβασε τό παραπόνον εἰς τόν Βασιλέα καί οὗτος ἐζήτησε λόγον
ἀπό τόν Χατζηχρῆστον ὅστις δέν τῷ ἀνήγγειλε τόν Χατζόπουλον.
Ὁ Χατζηχρῆστος τῷ ἀπήντησεν:
-Ἐγώ γράψει ντέ ξέρει, εἶπα νά ‘ρθῇ Πάλλη νά γράψῃ μά ‘κεῖνο Σπιοῦνο (κατάσκοπος) ντέν κατάλαβε.
Ὁ Ὄθων ἠννόησεν ὅτι ὁ Χατζηχρῆστος ὠφεληθείς ἐκ τῆς ταυτότητος τῆς φωνῆς τοῦ ὀνόματος Πάλλη μέ τόν τοῦ ἐπιρρήματος πάλιν,
ἀπεδίωκεν ἐκ προθέσεως τόν Χατζόπουλον, διά τοῦτο ἠθέλησε νά
τόν ἐπιπλήξῃ διότι ἐδίωξεν ἕναν τοιοῦτον χρήσιμον καί πιστόν
ὑπήκοον, ὁ Χατζηχρῆστος ὅμως ὄχι μόνον δέν ἐταράχθη ἐκ τῆς ἐπιπλήξεως αὐτῆς ἀλλ’ ἠθέλησε νά ἀντεπιπλήξῃ διά τήν περί τῶν τοιούτων ἀνθρώπων καλήν ἰδέαν τοῦ Βασιλέως, διά τοῦτο ἀπήντησεν
εἰς τήν ἐπίπληξιν:
-Ἔννοιά Σου Μεγαλειότατε ντέν ἔχασε μεγάλο πρᾶμα, ντέτοιοι
ἄτρωποι ντέν ἀχρήζουν γιά κανένα, κλουκουσουριλίκια πάντα χάλασαν ντέν ἔφτιασαν. Ὅ ἐστί μή ταράττεσαι Μεγαλειότατε δυσαρεστηθέντος τοιούτου ἀνθρώπου δέν ἔχασες πολύ, τοιοῦτοι ἄνθρωποι (ὁποῖος ὁ Χατζόπουλος) εἶναι ἄχρηστος εἰς πάντας καθόσον αἱ
διαβολαί ἔβλαψαν πάντοτε οὐδέποτε δέ ὠφέλησαν.
Εἰς τήν Βουλήν τοῦ 1824 ἀντικατέστησε τόν ὡς συνεννοούμενον
μέ τούς ἀντάρτας ἀποβληθέντα βουλευτήν Βοστίτζας Ἀναστ. Λόντον ὁ Σωτήριος Χρυσανθόπουλος, ὅστις ἀνῆκεν ἀποκλειστικῶς εἰς
τήν Κυβέρνησιν, ἥτις εἶχεν εἰπῆ εἰς τούς φίλους της βουλευτάς ἵνα
ἀκολουθῶσι τόν Κυβερνητικόν ἡγέτην ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ Γκίκαν
Καρακατζάνην, διά τοῦτο ὁσάκις ἔλεγε τι ὁ Καρακατζάνης, ὁ Χρυσανθόπουλος τό ἐπεδοκίμαζε διά μονολογίας ἤ σχήματος. Ἔν τινι
συνεδριάσει ἐξέφερε γνώμην ὁ Χρυσανθόπουλος ἥν ὑπεστήριξεν ὁ
Ζωγράφος, ἀλλ’ ὁ Καρακατζάνης τήν ἐπολέμησεν ὡς ἀντικυβερνητικήν καί ὁ Χρυσανθόπουλος εἶπεν εὐθύς:
-Ἔχει δίκαιον ὁ κύρ Γκίκας.
Ὁ Ζωγράφος εἶπε τότε:
-Ὁ κύρ Σωτήρης κατά τό λέγειν του φάσκει καί ἀντιφάσκει.
-Νά τά φᾶς ἐσύ τά σκατά, τέτοια πρᾶξι (ἀνατροφήν) μᾶς ἤφερες
ἀπό τήν Φραγκαῖς; διότι πρό ὀλίγου εἶχεν ἔλθει ὁ Ζωγράφος ἀπό
τήν Εὐρώπην.
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Συζητουμένου ἐν τῇ Ἐθνικῇ Συνελεύσει τοῦ Ἄστρους περί εἰσαγωγῆς τῶν Βυζαντινῶν Νόμων, τινές τῶν ἐκεῖ λογιωτάτων ἐπέμεναν
νά τροποποιηθῶσι τινές ποινικαί διατάξεις αἵτινες παρουσιάζουσιν ἀναχρονισμόν ἐν τῷ ΙΘ΄αἰῶνι, καί ἀνέγνωσαν τινάς τούτων, ἐν
αἷς καί τήν περί παιδεραστίας ποινήν, ταύτην ἀκούσας ὁ Φρούραρχος τῆς Συνελεύσεως Στρατηγός Λόντος (17) εἶπεν εἰς τόν παρά τῷ
Μαυροκορδάτῳ καθήμενον ὥστε ν’ ἀκούσῃ καί οὗτος.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ.63
(17) Ὁ Λόντος τοσοῦτον ἦτον ἐπιρρεπής εἰς τό ρυπαρόν ἐλάττωμα
τῆς παιδεραστίας ὥστε καί ἐκαυχᾶτο διότι δέν εἶχε ποτέ καμμίαν
κλίσιν πρός τάς γυναῖκας.
-Ἐγώ καί ὁ Ἀλέξανδρος δέν θά λείψωμεν ποτέ ἀπό τά βάσανα ἄν
ἐπικυρωθῇ αὐτός ὁ Νόμος”.
Ἐν τῇ Α΄Ἐθνικῇ τοῦ Ἄργους Συνελεύσει ἐκάθηντο ἀχώριστοι δύο
γέροντες πληρεξούσιοι ὁ Γκεναβέλης τῆς Ἠπείρου καί Βενάρδος.
Ἐπειδή κατά τήν αἴτησιν τοῦ Κυβερνήτου ἀνεβλήθη ἐπί τρία ἔτη ἡ
ἐπιψήφισις ὁριστικοῦ πολιτεύματος, διότι ἦσαν ἐκκρεμῆ ἀκόμη τά
μεγάλα ζητήματα, τό τοῦ ὑποψηφίου ἡγεμόνος τῆς Ἑλλάδος καί
τό τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν ὁρίων της, ἀνεπτύχθη τό ζήτημα ἄν οἱ
αὐτοί πληρεξούσιοι θά ἐπανέλθωσιν ἵνα περαιώσωσι καί τήν περί
ἐπιψηφίσεως πολιτεύματος ὑπηρεσίαν ἤ θά ἐκλεχθῶσι νέοι. Ὁ Γέρων Βενάρδος ἀναστάς εἶπε:
-Προτείνω μόνοι ὅσοι ἀποθάνουν νά μήν ἔλθουν οἱ ἴδιοι.
Τοῦτο προὐκάλεσε θορυβώδη γέλωτα. Ὁ γέρων Γκεναβέλης, ὅστις
ἔτυχε νά κοιμᾶται τήν στιγμήν ἐκείνην, ἐξυπνήσας καί ἰδών τούς
μέν πληρεξουσίους γελῶντας τόν δέ σύντροφόν του ὄρθιον, ὑπωπτεύθη ὅτι οὗτος εἶπε τι ἄτοπον, διά τοῦτο ὀρθωθείς ἔλαβεν ἀπό τό
ὠτίον τόν Βενάρδον λέγων αὐτῷ:
-Δέν σέ ὑβρίζω βρέ χαϊβάνι (ζῷον) σέ συμβουλεύω. Καί τοῦτο ἐδιπλασίασε τόν θόρυβον τοῦ γέλωτος.
Ἐν τῇ ἐν Ναυπλίῳ Συνελεύσει ἀνεπτύχθη ἀντιπάθεια κατά Μεταξᾶ, Βιάρου, καί Μπερούκα, ὡς διευθυνόντων τά πράγματα καί
ἐπιβαλλόντων τήν θέλησίν των εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Συνελεύσεως.
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Κέντρον τῶν τοιούτων δυσηρεστημένων ἦτον ὁ Πλαπούτας, ὅστις
ἔπεισε τόν πληρεξούσιον Ἀρκαδίας τόν ἐκ Κοντοβουνίων πονηρόν
ἀλλ’ ἀπελέκητον χωρικόν Γεῶργον Γκότζην ἵνα ὑβρίσῃ ἐν πλήρει
συνεδριάσει τόν Μεταξᾶν. Ἒν τινι συζητήσει λαλοῦντος τοῦ Μεταξᾶ ὠρθώθη ὁ Γιῶργος καί προὐκάλεσε τόν θορυβώδη διάλογον
πρός τόν Μεταξᾶν λαλοῦντα τήν στιγμήν ἐκείνην, εἰπών:
-Γιά ἄς εἴπω κι ἐγώ κάτι.
-Ὅταν ὁμιλῶ ἐγώ δέν ἠμπορεῖς νά εἰπῇς ἐσύ τίποτε.
-Βρέ ἐγώ δέ μπορῶ νά πῶ ἤ ἐσύ; Ἐγώ ὅπου ἔχω μέ τόσες χιλιάδες
φαμελιές ἐπαρχία, ἤ ἐσύ ὁπού δέν ἔχεις ὄχι ἐπαρχία ἀλλ’ οὔτε γυναῖκα δική σου, νά ὁ Κόσμος λέγει ὅτι ἔχεις μιά μισιακή, ὑπεννοῶν τήν
σύζυγον τοῦ προεδρεύοντος τήν στιγμήν ἐκείνην τήν Συνέλευσιν, ὁ
δέ Κολοκοτρώνης ἀναλογιζόμενος τό ἄτοπον τοῦ συμβάντος ἐπέπληξε τόν Γιῶργον διά τῆς φράσεως:
-Οὐ νά μοῦ χαθῇς βρέ Παλιογιῶργο.
-Νά μή σοῦ κακοφανῇ καί σένα πού κατάκρινα κείνους πού δέν
ἔχουν γυναῖκα δική τους, μά σύ δέν μετριέσαι μέ κείνους, ἔχεις μιά
μοναχός σου καί ἄν εἶναι καί μπιρπάδικη (δηλαδή τό δρόμου, ἐννοῶν τήν παλλακίδα τοῦ Κολοκοτρώνη καλογραῖαν).
Ἡ τελευταία ἀποστροφή τοῦ Γιώργου προσκάλεσε γέλωτα καί θόρυβον τοσοῦτον ὥστε διελύθη ἡ Συνεδρίασις.
Τήν ἐπαύριον τοῦ συμβάντος τούτου οὔσης Κυριακῆς οἱ ὠθήσαντες τόν Γιῶργον εἰς τό διάβημα αὐτό ἐνόμισαν ὅτι ὤφειλαν νά τόν
ἱκανοποιήσωσι διά τό θάρρος του, τόν περιέφερον λοιπόν εἰς τάς
οἰκίας τῶν ἐπισημοτέρων ἐκ τῶν ὁμοφρονούντων τῷ Πλαπούτᾳ
ὅπου ἐφίλευσαν τόν Γιῶργον μέ γλυκύσματα καί πιοτά, ἤκουσε δέ
ὁ Γιῶργος ὅτι τάς ἐπισκέψεις αὐτάς τάς ὠνόμαζον βίζιτες, τάς ὁποίας ἐπεδίωκε πάσας τάς ἑορτάς ὁ Γιῶργος λέγων πᾶμε στίς βίζιτες,
διά τοῦτο τόν ἀπεκάλεσαν Γιῶργο Βίζιτα.
Ἐν τῇ ἐν Ναυπλίῳ Συνελεύσει θέλουσα ἡ Κυβέρνησις ν’ ἀναζωπυρώσῃ τό κατά τῶν ἐν Πέρᾳ Χώρᾳ αἴσθημα τῶν Κυβερνητικῶν καί
ν’ ἀντισταθῶσι ἐπιμόνως, ἀφοῦ ἐνικήθησαν εἰς Κόρινθον, ὑπέβαλε
διά τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν Παπαδοπούλου ψήφισμα, δι’
οὗ ὑπήγοντο οἱ ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ τῆς ἐν τῇ ἐποχῇ ἐκείνῃ τάξεως
εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ὑπέρ τοῦ ἀγῶνος παθόντων. Μεταξύ τῶν
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πληρεξουσίων ἦτο καί ὁ ἐκ Κρανιδίου Σπ. Μίτζας, ὅστις μόλις ἀφιχθείς ἐκ τῆς ἐν Κορίνθῳ μάχης, καθημαγμένος μέ πληγωμένον καιρίως τόν ἐξάδελφόν του ἐκλήθη εἰς τήν Συνεδρίασιν. Εἰσελθών εἰς
τήν Συνέλευσιν καταβεβλημένος ὑπό τῆς λύπης καί ἀγανακτήσεως,
ἤκουσε μέ ἀπορίαν του τόν Ὑπουργόν νά λέγῃ ὅτι ὑπάγονται εἰς
κατηγορίαν οἱ πολεμοῦντες ὑπέρ τῆς Κυβερνήσεως. Ἐρεθισθείς διά
τοῦτο, πηδᾷ εἰς τό βῆμα, ἁρπάζει ἀπό τόν λαιμόν τόν Ὑπουργόν
καί τόν χτυπᾷ μέ τόν γρόνθον λέγων:
-Σεῖς μᾶς στέλλετε νά σκοτωθῶμεν, καί θέλετε τώρα νά μᾶς βάλετε
καί σέ κατηγορία;
Εἰς μάτην οἱ ἐκεῖ πληρεξούσιοι τῷ δίδουσιν ἐξηγήσεις εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν οὐδένα ἐννοεῖ, καί μόλις ὁ Πλαπούτας λαλήσας
αὐτῷ εἰς τήν μητρικήν του γλῶσσαν τήν Ἀλβανικήν ἠδυνήθη νά ἐννοήσῃ ὅτι ἡ λέξις κατηγορία ἦτο διά τό καλόν τῶν ἀγωνιζομένων
ὑπέρ τῆς Κυβερνήσεως καί ὄχι διά τό κακόν των καί νά παύσῃ τότε
δέρων τόν Ὑπουργόν.
Κατά τό 1846 ὑποβαλούσης εἰς τήν Βουλήν τῆς Κυβερνήσεως νόμον
περί χορηγήσεως χιλιοδράχμου συντάξεως εἰς τόν Γερο-Μαυρομιχάλην, οἱ συγγενεῖς τούτου ἔδωκαν τῷ νεανίᾳ καί Βουλευτῇ Σκοπέλου Κ. Ἀντωνιάδη, γραπτόν λόγον, ἐν τῷ ὁποίῳ διήρχετο τάς ἐν
τῇ Ἐπαναστάσει ὑπηρεσίας τῆς Μαυρομιχαλικῆς οἰκογενείας ἐν
τῷ λόγῳ τούτῳ ἐξιστοροῦντο καί αἱ μάχαι εἰς ἅς ἠρίστευσαν καί
οἱ Μαυρομιχάλαι, ἐμνημονεύοντο δέ συνάμα καί ἄλλοι Λάκωνες
ὁπλαρχηγοί λαβόντες μέρος εἰς ἐκείνας. Ὁ Βουλευτής Λακεδαίμονος καί Συνταγματάρχης τοῦ ἀγῶνος Βαρβιτζιώτης παρετήρησεν
ὅτι εἰς μάχας τινάς ἐκ τῶν μνημονευομένων, εἰς ἅς διέπρεψε καί
αὐτός δέν τόν ἐμνημόνευε μετά τῶν ἄλλων, ὀργισθείς διά τοῦτο καί
ἀπετάνθη πρός τόν ἀγορεύοντα λέγων:
-Ποῦ τά εἶδες ἐσύ αὐτά βρέ ξόανο;
Τῶν Βουλευτῶν οἱ μέν ἐγέλων, οἱ δέ ἐζήτουν ν’ ἀνακαλέσῃ τήν
ὕβριν ὁ Βαρβιτζιώτης, καί μέ τούτους συνεφώνει καί ὁ Πρόεδρος
τῆς Βουλῆς, ἰδών ὁ ὑβρίσας τήν ἐπιμονήν τῶν τελευταίων ἀπειλούντων νά τόν ἀποδοκιμάσωσιν ἄν δέν ἀνεκάλει, ἀναστάς εἶπεν:
-Ἀνακαλῶ, κ. Πρόεδρε, ἀλλά νά ξεύρῃ ἄλλην φοράν ὁ πούστης τί
τζαμπουνάει.
-Τότε πλέον ἅπασα ἡ Βουλή ἐδόθη εἰς ἄπλετον γέλωτα, ὅπερ ἐλύ104
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πησε τόν Βαρβιτζιώτην καί τόν ἠνάγκασε νά ἐξέλθῃ τῆς Συνεδριάσεως καί νά μένῃ ὠργισμένος ἐν τῷ προθαλάμῳ τῆς αἰθούσης, ὅτε
ὁ Ἀντωνιάδης περατώσας τόν λόγον του ἐξῆλθεν ἵνα λάβῃ ἀναψυχήν. Ἰδών ὁ Βαρβιτζιώτης τόν αἴτιον τῆς παραφορᾶς του τόν ἐκτύπησε διά λακτίσματος. Οὗτος εἰσῆλθε καί ἐζήτησεν ἱκανοποίησιν, ἡ
Βουλή ἀπεφάσισεν ἵνα ἐπιτιμηθῇ ὁ Βαρβιτζιώτης, ἀλλ’ οὗτος ἔδωκε
τήν παραίτησίν του, ἥν ἡ Βουλή δέν ἀπεδέχθη παραιτηθεῖσα καί
τῆς ἀξιώσεως νά τόν τιμωρήσῃ.
Ἐν τῇ Συνελεύσει τοῦ 1862 ἀναιρῶν ἀπό τοῦ βήματος, ὁ Ἀθαν.
Πετζάλης, ὁμιλίαν τινά τοῦ Σαριπώλου ἐξεφράζετο μέ κάποιαν τραχύτητα. Ὁ Σαρίπωλος ἀπό τῆς θέσεώς του εἶπε πρός τόν λαλοῦντα
Πετζάλην:
-Πρέπει νά ὁμιλῆτε, κ. Πληρεξούσιε, μέ τινα ἁβροφροσύνην πρός
τούς Συναδέλφους.
- Ἐγώ εἶμαι πάντοτε ἁβρόφρων, βρέ γάϊδαρε, ἀπήντησεν ὁ Πετζάλης.
Κατά τάς παραμονάς τῆς μεταβολῆς τοῦ 1862 ὁ Πρωθυπουργός
Γενναῖος ἀπέκρουε τήν περί περιοδείας τοῦ Βασιλέως γνώμην τοῦ
Μήλιου, ὅστις ὑπωπτεύθη μέν τήν γενησομένην κατά τήν ἀπουσίαν
τοῦ Βασιλέως Ἐπανάστασιν ἐν τῇ πρωτευούσῃ, ἀλλ’ ἐπίστευεν ὅτι
ἤθελε τήν καταβάλει καί προσκτήσει διά τῆς ὑπηρεσίας του αὐτῆς
μεγάλα παρά τῷ Βασιλεῖ δικαιώματα καί ὑποσκελίσει εἰς τήν πρωθυπουργίαν τόν Γενναῖον ὁ ὁποῖος ἠννόησε καί τάς ἰδέας τοῦ Μήλιου, καί διεγίγνωσκε καλλίτερον τά πράγματα, καί εἰς τοῦτο εἶχε
σύμφωνον καί τόν Χρηστίδην, ὅστις ὑπεστήριξε παρά τῷ Βασιλεῖ
τήν γνώμην τοῦ Γενναίου, καί ὁ Ὄθων ἐκλονίσθη, ἀλλ’ ἡ Ἀμαλία
ἥτις ἐρυμουλκεῖτο αἰωνίως ἀπό τόν Μήλιον ὑποστηριζόμενον καί
ἀπό τόν εὐνοούμενόν της Κουμουνδοῦρον, ἐλθόντα τότε εἰς Ἀθήνας νά γίνῃ ἤ ὑπουργός ἤ Γερουσιαστής ἤ συνωμότης, ἀντέλεγεν εἰς
τάς ἰδέας τοῦ Γενναίου, ὅστις ἀπέκρουε καί τόν Κουμουνδοῦρον.
Ἐν τῇ μεταξύ τῆς Ἀμαλίας καί Γενναίου φιλονεικίᾳ εἶπεν αὕτῃ:
-Καθώς βλέπω θά τήν πάθῃς ἀπό καμμιάν ἐπανάστασιν.
-Τόν κῶλον σου φοβέριζε, ἀπήντησεν ὁ Γενναίος(18)
-Καθώς βλέπω τῷ λέγει ἡ Ἀμαλία γελῶσα πικρῶς, εἶσαι εἰς τά φεγγάρια σου.
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-Ἄν ἔχω, τῇ ἀπήντησεν ἐκεῖνος, ἐγώ φεγγάρια ὡς ἕνα τραπέζι, τά
ἰδικά σου εἶναι ὡς ἕν ἁλῶνι.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 66
(18)Ἐν τούτοις τά ἀποτελέσματα ἐδικαίωσαν τάς ἰδέας τοῦ Χρηστίδου καί Γενναίου καί ἀπέδειξαν τήν μεγίστην ἀνικανότητα τοῦ
Μήλιου μή δυνηθέντος μετά τοσούτου ἐν τῇ πρωτευούσῃ στρατοῦ
πιστοῦ τῇ Κυβερνήσει νά καταβάλῃ 100 παιδαρίων κίνημα.
Κατά τό εἰκοσαήμερον διάστημα κατά τό ὁποῖον συνεζητεῖτο
ἡ συγκρότησις τοῦ τελευταίου Ὑπουργείου τοῦ Κωλέττου, τόν
ἀπησχόλησεν ἕτερον σπουδαιότερον ζήτημα. Ἐγνώριζεν ὅτι μετά τοιαύτην τροποποίησιν τοῦ Ὑπουργείου ἤθελεν ἀπωλέσει τήν
πλειοψηφίαν τῆς Βουλῆς καί ἀναγκασθῆ νά τήν διαλύσῃ, ἀλλά δέν
εἶχε φορολογικόν Νόμον, καί μεχρισοῦ συγκαλέσει νέαν Βουλήν
ἤθελον συγκομισθῆ οἱ πρώιμοι Δημητριακοί καρποί ἀφορολόγητοι, διότι ἄνευ νόμου δέν ἠδύνατο κατά τό Σύνταγμα νά εἰσπράξῃ
φόρους, ἑπομένως τό Δημόσιον ἤθελε στερηθῆ τό 1/4 τοὐλάχιστον
τῶν ἐτησίων εἰσοδημάτων. Τήν ἀμηχανίαν του αὐτήν ὁ Κωλέττης
ἐξηγήθη εἰς πολλούς τῶν φίλων του, ὧν ὁ Κορφιωτάκης τήν ἔλυσεν,
ὑποδείξας ὅτι δέν δύναται μέν ἡ Κυβέρνησις κατά τό Σύνταγμα νά
εἰσπράξῃ φόρους ἄνευ Νόμου, οὐχ ἧττον ὅμως δύναται διά τῶν
Διοικ. καί Οἰκον. Ἀρχῶν νά βεβαιώσῃ τούς φόρους, τούς ὁποίους
θέλει εἰσπράξει μετά τήν συγκάλεσιν τῆς Βουλῆς καί ἐπιψήφισιν
τοῦ φορολ. Νόμου, ἐν ᾧ θά συμπεριληφθῇ διάταξις καθιεροῦσα εἴσπραξιν ἐπί τῇ βάσει τῶν βεβαιώσεων ἅς ἤθελεν ἐνεργήσει ἡ Κυβέρνησις. Ἡ λύσις αὕτη ἐπί τοσοῦτον ἐπεδοκιμάσθη ὑπό τοῦ Κωλέττου
ὥστε συνεννοηθείς μετά τοῦ Κορφιωτάκη ἐφύλαξαν τήν ἰδέαν των
ταύτην μυστικήν ὅπως ἐάν ἀντιτείνωσι τινές εἰς τόν διορισμόν τοῦ
Κορφιωτάκη ὡς Ὑπουργοῦ ὁ Κωλέττης ἐσκέπτετο νά θέσῃ ὡς βραβευθέντα τοῦ χαρτοφυλακείου τῶν Οἰκονομικῶν εἰς ἐκεῖνον, ὅστις
ἤθελε λύσει τήν ἕνεκα ἐλλείψεως φορολογικοῦ Νόμου Οἰκονομικήν
ἀμηχανίαν τῆς Κυβερνήσεως.
Ὁ Κωλέττης μετά τόν σχηματισμόν τοῦ τελευταίου ὑπουργείου
ἔχων λελυμένα τά τε προσωπικά καί οἰκονομικά ζητήματά του
προέβη θαρραλέως εἰς κοινοβουλευτικήν πάλην κατά τῆς ἀντιπο106
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λιτεύσεως, ἀποφασίσαντες μετά τοῦ Βασιλέως ἐν περιπτώσει ἥττης
νά διαλύσωσι τήν Βουλήν, ἀπέφυγε δέ νά ἡττηθῇ εἰς τό ζήτημα τῆς
ἀναπληρώσεως τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς διορισθέντος τοῦ Παλαμήδη Ὑπουργοῦ, ἐπεδίωξεν ὡς ζήτημα τῆς πάλης, ἐκεῖνο τό ὁποῖον
παρουσίασεν ἡ ἀντιπολίτευσις, τήν μεταβολήν τοῦ φορολογικοῦ
συστήματος ἀπό τό τῆς ἀμέσου φορολογίας εἰς ἐκεῖνο τῆς ἐνοικιάσεως. Ἡ ἀντιπολίτευσις ἐπίστευεν ὅτι παρουσιάζουσα ἐν τῇ
συζητήσει τάς ἀσχημίας τῶν καταχρήσεων τῶν γενομένων ἐν τῷ
συστήματι τῆς ἀμέσου φορολογίας, ἤθελε δημοκοπήσει ὡς ἠθικωτέρα τῆς Κυβερνήσεως. Ἀλλ’ ἡ Κυβέρνησις γνωρίζουσα ὅτι αἱ καταγγελθησόμεναι ὑπό τῆς ἀντιπολιτεύσεως καταχρήσεις ὠφελοῦν
κατά τό μέγιστον μέρος τόν φορολογούμενον λαόν, ὅστις μετά σπασμῶν ἤκουσεν ἐπαναλαμβανόμενον τό σύστημα τῆς ἐνοικιάσεως,
ἐνθυμούμενος τάς βασάνους ἅς ὑπέστη ἀπό τούς ἐνοικιαστάς, ὧν οἱ
πλεῖστοι κακοήθεις καί αἰσχροχερδεῖς ὡδήγουν τούς χωρικούς ἀγεληδόν ἐνώπιον τῶν καθιερωθέντων μικτῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων, τῶν ὁποίων οἱ δικασταί, ἀγοραζόμενοι ἀναφανδόν, διά τῶν
ἀδίκων των ἀποφάσεων ἐδιπλασίαζαν τά βάρη τῶν φορολογουμένων. Ἔχουσα λοιπόν ἡ Κυβέρνησις ἀκριβῆ γνῶσιν τῆς γεωργικῆς
τάξεως περί τοῦ συστήματος τῆς ἐνοικιάσεως ἀντέτεινε μετά παρρησίας εἰς τήν πρότασιν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μή ἀρνηθεῖσα μέν τάς
καταχρήσεις, ἐξηγήσασα ὅμως καί τίνας ὠφέλει τό ἐλάττωμα τοῦτο
τῆς φορολογίας, (19) ἐν δέ τῇ ψηφοφορίᾳ ἐνίκησε διά μόνης μιᾶς
ψήφου, ὅπερ ἐθεώρησεν ἧτταν καί ἀπεφάσισε τήν διάλυσιν τῆς
Βουλῆς. Ἀλλά καί οἱ Ὑπουργοί, ἐκτός Κωλέττου καί Κορφιωτάκη,
καί ἀντιπολίτευσις δέν ἐπίστευον νά φθάσῃ ὁ Κωλέττης εἰς τοιοῦτον ἀπονενοημένον μέτρον νά διαλύσῃ τήν Βουλήν ἄνευ φορολογικοῦ νόμου. Ἐπίστευον λοιπόν ὅτι ἤ παραιτηθῇ, ἤ λήξει τήν Σύνοδον τῆς Βουλῆς, καί δι’ ἀμέσου συγκαλέσεως ἐκτάκτου Συνόδου νά
φροντίσῃ διά τροποποιήσεως τοῦ Ὑπουργείου του νά σχηματίσῃ
πλειονοψηφίαν ἐν τῇ Βουλῇ καί νά κατορθώσῃ τήν ψήφισιν τοῦ
Νόμου. Καί τήν δευτέραν ταύτην ἐλπίδα εἶχον οἱ ἀποσκιρτήσαντες
ἀπό τήν Ὑπουργικήν φάλαγγα, Προβελέγγιος, Μαυρομιχάλης καί
Κρεστενίτης οἵτινες ἀντιποιούμενοι καί ἰσχυράς σχέσεις ἐν τῇ Αὐλῇ
διεβεβαίουν τήν ἀντιπολίτευσιν ὅτι ἀδύνατον νά ὑπογράψῃ ὁ Βασιλεύς διάλυσιν τῆς Βουλῆς, καί ὅτι δευτέραν ἧτταν ἄν ὑποστῇ ὁ
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Κωλέττης πίπτει ἀφεύκτως, διά τοῦτο ὅταν ἐκλήθησαν αἱ Βουλαί
εἰς συνεδρίασιν διά νά ἀναγνωρισθῇ τό Διάταγμα τῆς διαλύσεως,
ἡ ἀντιπολίτευσις ἡτοίμασεν ἐν τῇ Βουλῇ κατηγορητήριον κατά τοῦ
Ὑπουργείου, ἀλλ’ ἔμεινεν ἀποσβολωμένη ὅταν εἶδε τόν Τζαβέλλαν
Ὑπουργόν τῶν Στρατιωτικῶν ν’ ἀνεβῇ τό Βῆμα καί ν’ ἀπωθήσῃ τόν
Λύσανδρον ἀναβάντα νά εἰσαγάγῃ τήν κατά τοῦ Ὑπουργείου κατηγορίαν, καί νά ἀναγνώσῃ Διάταγμα τῆς διαλύσεως.
Διαλυθείσης τῆς Βουλῆς ἡ ἀντιπολίτευσις ὑποδεχθεῖσα ὑπό τοῦ
κοινοῦ διά χλευασμῶν καί προπηλακίσεων ἠννόησε τό πλῆρες ναυάγιόν της, διότι ἐστηρίχθη εἰς ζήτημα ἐντελῶς ἀντιδημοτικόν, οἱ
δέ ξένοι ἐπίστευσαν ὅτι οἱ τήν ἀντιπολίτευσιν ὁδηγοῦντες ἐν Ἀθήναις λογιώτατοι διετέλουν ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν αἰσθημάτων καί
ἀναγκῶν τοῦ τόπου, καί ἐπίστευσαν ὅτι ὁ Κωλέττης ἐδείχθη πολύ
νοημονέστερος καί Μεταξᾶ καί Ζωγράφου, προσοικειωθείς καί
ταυτίσας τήν τύχην του μέ τό αὐτοχθονικόν στοιχεῖον ὅπερ ὁ πρῶτος περιεφρόνει ὡς ἐστερημένον φώτων, οἱ δέ δεύτεροι ἀφῆκαν καί
τούς ἀπέβαλεν ἀπό τήν θέσιν αὐτήν ὁ Κωλέττης, ὅν ἐμίσει μάλιστα
πρίν τό αὐτοχθονικόν στοιχεῖον.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 68
(19) Ὁ Κωλέττης ἀπό τοῦ βήματος ἐλάλησεν ὡς ἑξῆς: «Διά τῆς ἐνοικιάσεως ἐγένοντο καταχρήσεις εἰς ζημίαν τῶν φορολογουμένων ἵνα
χτίζωνται ἐν Ἀθήναις καί ἀλλαχοῦ μεγαλοπρεπεῖς οἰκίαι νά δίδωνται πλούσιαι προικίσεις καί πολυτελέστατοι διασκεδάσεις καί χοροί, ἐνῶ διά τῆς ἐμμέσου φορολογίας αἱ καταχρήσεις γίνονται ἀπό
τούς Ἕλληνάς μου, οἵτινες καλλιεργοῦσι μετά μεγάλης φιλοπονίας
τήν γῆν. Τόν λόγον τοῦτον ἐμυκτήρισεν ὁ ἀντιπολιτευόμενος τύπος
ὡς καθιερώνων τήν κακοήθειαν τῆς καταχρήσεως, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα τῶν Βουλευτ. ἐκλογῶν ἐδίδαξεν τούς τοιαῦτα φρονοῦντας
ὅτι .......... ἐν Ἑλλάδι.
Ἐν τῇ ὑπέρ τῆς Κυβερνήσεως ἐκφράσει τῆς κοινῆς γνώμης στηριζόμενον τό Ὑπουργεῖον Κωλέττου μετά τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς τό
1847, συμπεριέλαβεν εἰς τήν πρός τόν λαόν ἔκκλησίν του καί τήν
ἰδέαν ὅτι ἄν ὁ λαός διά τῆς ψήφου του ἀποδοκιμάσῃ τήν διαγωγήν
τῆς Κυβερνήσεως οἱ Ὑπουργοί εἶναι ἕτοιμοι νά καταθέσωσι τήν
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ἐξουσίαν. Εἰς τοῦτο ὁ Βασιλεύς ἀντέτεινεν ὡς περιορίζον τήν προνομίαν του νά διαλύσῃ καί ἐκ δευτέρου τήν Βουλήν καί τήν ἰδέαν
ταύτην συνεμερίσθησαν οἱ Βούλγαρης καί Γλαράκης, ἀλλ’ ὁ Κωλέττης, Παλαμήδης καί Κορφιωτάκης εἶπεν εἰς τόν Βασιλέα ὅτι δέν
ὑφίσταται καθόλου τοιοῦτος κίνδυνος, ὅτι ὅπου ὑπάρχει Γεωργική
τάξις οὔτε εἷς θά ἐπιτύχῃ τῶν ἀντιπολιτευομένων χωρίς νά ἐπέμβῃ
κἄν ἡ Κυβέρνησις εἰς τάς ἐκλογάς, ἴσως ἐπιτύχωσι τινές ἐν τῇ Μάνῃ,
ὅπου δέν πληρώνονται φόροι, καί ἐν ταῖς νήσοις ὅπου ἡ Γεωργία
εἶναι εἰς πολύ μικράν μερίδα τῶν κατοίκων.
Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν ἐδικαίωσε πληρέστατα τάς ἰδέας τῶν
Ὑπουργῶν αὐτῶν, τοιαύτη ὑπῆρξεν ἡ κατά τῆς ἀντιπολιτεύσεως
ἐπιδρομή τῆς κοινῆς γνώμης ὥστε νά τεθῶσι κἄν οἱ ὑποψήφιοι εἰς
καμμίαν ἐπαρχίαν ἐτόλμησαν ὁ Μαυροκορδάτος, Μεταξᾶς καί
Ζωγράφος, οὔτε ἔγινε που χρῆσις ὑλικῆς βίας ὅπως μέχρι τοῦδε
ἐπαναλαμβάνεται ἡ τοιαύτη συκοφαντία, ἐκτός τῆς Μάνης, ὅπου
οἱ Μαυρομιχάλαι ἠθέλησαν καί ἐν ταῖς δύο ἐπαρχίαις ν’ ἀναδείξωσι διά τῆς βίας ἐκ μόνης τῆς οἰκογενείας των βουλευτάς, καί νά
ποδοπατήσωσι τάς λοιπάς ἐκεῖ ἰσχυράς οἰκογενείας ἅς ἐπί τριετίαν
διά τῶν Κυβερνητικῶν μέσων τοῦ Κωλέττου εἶχον καταβασανίσει
καί τῶν ὁποίων τήν προστασίαν ἀνέλαβεν ἡ Κυβέρνησις διά τοῦ
στρατοῦ της. Ἡ ἀντιπολίτευσις ἀπέτυχε καί εἰς τάς Νήσους διότι ἡ
κατακραυγή ἐν τῇ Στερεᾷ καί Πελοποννήσῳ κατά τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπηρέασε πολύ καί τούς ψηφοφόρους τῶν Νήσων ὄντων κατ’
ἐκείνην τήν ἐποχήν καί λαγοβίων.
Αἰτία τῆς δίκης καί καταδίκης Κολοκοτρώνη καί Πλαπούτα.
Ἡ Ἀντιβασιλεία μόλις ἀφικομένη εἰς τήν Ἑλλάδα διῃρέθη, τοῦ
μέν Ἔϋδεκ, Ἄβελ καί Μάουερ ἐπιμενόντων νά ἐγκαταστήσωσιν
εἰς τήν Διοίκησιν τό περί τόν Κωλέττην Γαλλ. κόμμα, τοῦ δέ Ἄρμανσμπεργκ τό περί τόν Μαυροκορδάτον Ἀγγλικόν. Ὁ δεύτερος
εὑρισκόμενος ἐν μειονοψηφίᾳ ἀπεφάσισε ν’ ἀπαλλαγῇ ἀπό τούς
πρώτους καί πρός ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ του ἐσκέφθη νά ἐπικαλεσθῇ τήν συνδρομήν τοῦ Κυβερνητικοῦ κόμματος τοῦ καί ἰσχυροτέρου, ὅπερ τῇ ἐξωτερικῇ ἐπεμβάσει τῆς Ἀγγλο-Γαλλικῆς πολιτικῆς
ἐρρίφθη ἀποτόμως μετά τήν ἔλευσιν τοῦ Βασιλέως ἐκτός τῶν πραγμάτων, διότι δῆθεν Ρωσική ἐπεμβάσει προὐτίθετο ν’ ἀντιστῇ εἰς τήν
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ἐγκατάστασιν της Βασιλείας, καί μηνύσεις εἶχον δοθῆ κατά τοῦ
Κολοκοτρώνη Μεταξᾶ καί ἄλλων ἐπιζημίων Κυβερνητικῶν ὅτι ἐξακολουθοῦν νά συνωμοτοῦν κατά τῆς Βασιλείας.
Ὑπό τό σχέδιον αὐτό ἀποφασίσας νά ἐργασθῇ ὁ Ἄρμασμπεργκ
διέταξε τόν Φράντζ Γραμματέα τῆς Ἀντιβασιλείας, καί συνέταξεν
ἀναφοράν πρός τόν Βασιλέα τῆς Βαυαρίας, τόν ὁποῖον ἀντεπροσώπευεν ἐν Ἑλλάδι ἡ ἀντιβασιλεία ὡς κηδεμόνα τοῦ ἀνηλίκου υἱοῦ
τοῦ ὌΘωνα, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφορᾷ τό περιφρονηθέν Κυβερνητικόν
κόμμα παρεπονεῖτο διά τήν φατριαστικήν διαγωγήν τοῦ Ἔϋδεκ,
Μάουερ καί Ἄβελ, καί παρεκάλει τόν Λουδοβῖκον ἵνα ἀνακαλέσῃ
τούτους, καί εἰ δυνατόν νά ἀφήσῃ μόνον τόν ἀντιβασιλέα Ἄρμανσμπεργκ, τοῦ ὁποίου ἡ πολιτική ἱκανότης καί ἐγκωμιάζετο ἐν ἀναφορᾷ αὐτῇ.
Κατ’ ἐκείνη τήν ἐποχήν ἦλθεν εἰς Ἑλλάδα ὁ ἐκ Ζακύνθου Ρώμας ἵνα
συγχαρῇ τόν Βασιλέα ἐκ μέρους τοῦ Ἁρμοστοῦ τῆς Ἑπτανήσου. Ὁ
Ἄρμανσμπεργκ ἔμαθεν ὅτι ὁ Ρώμας ἦτο φίλος τοῦ Κολοκοτρώνου,
καί ἔχαιρε τήν ἐμπιστοσύνην τῶν ἐπισημοτέρων τοῦ Κυβερνητικοῦ
κόμματος. Ἐκάλεσε λοιπόν ἰδιαιτέρως ὁ Ἄρμανσμπεργκ τόν Ρώμαν τῷ ἐξηγήθη τήν ὁποίαν ᾐσθάνετο δῆθεν στενοχωρίαν διά τινα
καταδρομήν ἥν ὑφίσταται τό Κυβερνητικόν κόμμα, τοῦ ὁποίου τάς
ἀρχάς ὡς συντηρητικός ἐπιδοκιμάζει, καί ὅτι ἐν αὐτῇ ἤθελε χορηγήσει ἀμέσως καί εἰς τό Κυβερνητικόν κόμμα τό ἀνῆκον αὐτῷ μέρος
τῆς ἐξουσίας. Ἐπί τέλους παρετήρησεν ὅτι δέν βλέπει ἄλλο μέσον
θεραπείας τοῦ κακοῦ ὅπερ ὑφίσταται τό κόμμα τοῦτο, παρά νά διαβιβάσῃ εἰς τόν Λουδοβῖκον τά παράπονά του κατά τῶν πλειονοψηφούντων μελῶν τῆς Ἀντιβασιλείας καί νά ὑποστηρίξωσιν ὥστε νά
μείνῃ αὐτός ὁ ἰσχύων ἐν αὐτῇ. Ὁ Ρώμας ὑπεκρίθη ὅτι ἐνέκρινε καθ’
ὁλοκληρίαν τάς παρατηρήσεις τοῦ Ἄρμανσμπεργκ. Ἀφοῦ εἶδεν οὗτος τόν Ρώμαν συμφωνοῦντα εἰς τήν ἰδέαν του, τῷ ἐνεπιστεύθη τήν
μνημονευθεῖσαν ἀνωτέρω ἀναφοράν καί τῷ παρήγγειλε συνάμα
ἵνα μεταβῇ εἰς Τρίπολιν ὅπου εὑρίσκετο ὁ Κολοκοτρώνης καί νά
λαλήσῃ μαζί του ἐπί τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ, καί ἄν μείνωσι σύμφωνοι νά τῷ ἀναθέσῃ τήν φροντίδα τῆς ταχείας ὑπό τῶν ἐπισημοτέρων Κυβερνητικῶν ὑπογραφῆς τῆς ἀναφορᾶς, τήν ὁποίαν αὐτός
ὁ ἴδιος Ρώμας μεταβαίνων εἰς Ἑπτάνησα νά φροντίσῃ νά στείλῃ
ἀσφαλῶς εἰς Βαυαρίαν.
110

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ὁ Ρώμας λαβών τήν ἀναφοράν μετέβαινεν εἰς Τρίπολιν διά τοῦ Ἄργους ἀλλ’ εἰς Τυρόν θά ἀπήντησε τόν Πλαπούταν, εἰς ὅν ἀνεκοίνωσε τήν ὑπόθεσιν καί συζητοῦντες ὁμοῦ εὗρον συμφερώτερον νά μείνῃ ὡς ἔχει ἡ Ἀντιβασιλεία, ἐκ τῆς διαιρέσεως τῆς ὁποίας θά κερδίσῃ
περισσότερον τό ὑπό καταδίωξιν εὑρισκόμενον τότε Κυβερνητικόν
κόμμα, παρά ἄν καταστῇ Κυβέρνησις μονομερής. Μετά τάς σκέψεις
των ταύτας ἀπεφάσισαν ὁ μέν Πλαπούτας ἐρχόμενος εἰς Ναύπλιον
νά τηρήσῃ ἄκραν ἐχεμύθειαν, ὁ δέ Ρώμας νά μεταβῇ εἰς Ἄργος ὅπου
εἶχε φθάσει τήν πρωΐαν ἐκείνην ὁ Κολοκοτρώνης, καί νά ἀνεύρωσι
μετ’ αὐτοῦ τόν εὔσχημον τρόπον, δι’ οὗ ν’ ἀποποιηθῶσιν εἰς τόν
Ἄρμανσμπεργκ τήν ὑπηρεσίαν ταύτην. Ὁ Πλαπούτας ὅμως ὅστις
ἦτον ὁμολογουμένως εἷς τῶν μᾶλλον νοημόνων στρατιωτικῶν τῆς
Πελοποννήσου καί πολλήν ἔδιδεν ὁ Κολοκοτρώνης προσοχήν εἰς
τάς συμβουλάς αὐτοῦ, εἶχεν ἐν τούτοις τό σπουδαῖον ἐλάττωμα νά
μή δύναται νά τηρήσῃ ἐχεμύθειαν, ἑπομένως πρίν ἤ ἀφιχθῇ ἴσως ὁ
Ρώμας εἰς Ἄργος τό μυστήριον ἐγνώσθη διά τοῦ Πλαπούτα εἰς Ναύπλιον εἰς πολλούς Κυβερνητικούς καί μέχρι τῆς νυκτός ἔφθασε καί
εἰς τάς ἀκοάς τοῦ Ἄβελ καί Ἔϋδεκ, οἵτινες ὠργισμένοι μετέβησαν
τήν πρωΐαν εἰς τό δωμάτιον ἐν ᾧ εἰργάζετο ὁ Φράντζ, καί διαρρήξαντες ἰδίαις χερσί τόν σύρτην τοῦ Γραφείου του εὗρον ἐν αὐτῷ τό
σχέδιον τῆς ἀναφορᾶς.
Μετά τήν ἀνακάλυψιν αὐτήν παρήγγειλεν μυστικά εἰς τόν Κολοκοτρώνην καί Πλαπούταν ὅτι ἄν οὗτοι ὁμολογήσωσιν ἄνευ ἐπιφυλάξεως τινός τήν πρός αὐτούς πρότασιν τοῦ Ἄρμανσμπεργκ, ἡ
πλειονοψηφία τῆς Ἀντιβασιλείας θέλει εἰσαγάγει εἰς τά πράγματα
καί τό Κυβερνητικόν κόμμα, ἄλλως θέλει διατάξει αὐστηράν κατ’
αὐτῶν καταδίωξιν, ὡς συνωμοτούντων κατά τῆς Βασιλείας, ἀφοῦ
εἶχον δοθῆ περί τούτου πολλαί μηνύσεις.
Ὁ Κολοκοτρώνης ὄχι μόνον δέν ἐπείσθη νά φανῇ τοσοῦτο μικροπρεπής ἀλλά καί εἰς τόν Πλαπούταν ἀπηγόρευσεν αὐστηρῶς νά
ὁμολογήσῃ τι.
Ὁ Ἄρμανσμπεργκ ἰδών ὅτι ἀνεκαλύφθη τό μυστήριόν του ἐντός μιᾶς ἡμέρας, καί μή ἀποδίδων τό συμβάν αὐτό εἰς ἀκριτομύθιαν τοῦ
Πλαπούτα, ἀλλ’ εἰς ἐπιβουλήν τοῦ Κολοκοτρώνη, διά νά δικαιολογηθῇ εἰς τούς συναδέλφους του, ἀπέβαλεν ἀμέσως τόν Φράντζ, ἀποδούς εἰς αὐτόν καί μόνον τήν ἐνέργειαν τῆς ἀναφορᾶς, ἀπεφάσισεν
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ὅμως συνάμα νά ἐκδικηθῇ τήν Κολοκοτρωνικήν σπεῖραν καί διά
τοῦτο διέταξεν ἀμέσως τόν παρά τῷ ἐν Ναυπλίῳ Ἐκτάκτῳ Ποινικῷ Δικαστηρίῳ Β. Ἐπίτροπον ἵνα ἐνεργήσῃ δραστηρίως κατά τοῦ
Κολοκοτρώνου καί τοῦ κόμματός του αὐστηράν ἀνάκρισιν στηριζόμενος εἰς τάς δεδομένας κατ’ αὐτῶν μηνύσεις ἐπί συνωμοσίᾳ κατά
τῶν καθεστώτων.
Ὁ Κολοκοτρώνης καί Πλαπούτας μή πιστεύοντες ὅτι θά λάβῃ ἡ
κατ’ αὐτῶν ἀνάκρισις τάς διαστάσεις τάς ὁποίας ἔλαβε κατόπιν
(20), συλληφθέντες ἠρνήθησαν μόνον
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ.71
(20) Διότι δέν ἦτο δυνατόν νά ὑποπτεύσωσι κἄν ὅτι ἤθελον εὑρεθῆ
Ἕλληνες δικασταί νά καταδικάσωσιν αὐτούς οὔτε ὅτι οἱ διοικοῦντες τότε ξένοι θά ἔχωσι τό θράσος μέ τό ὁποῖον διεξήγαγον τήν
ὑπόθεσιν αὐτήν.
Βλ. καί Φρατζῆ τόμος Γ΄σελ. 161 καί ἐπέκεινα.
τήν ἐνοχήν των ἐπί συνωμοσίας κατά τοῦ Βασιλέως χωρίς νά δώσωσι περαιτέρω ἐξηγήσεις.
Ὅταν ἀφ’ ἑνός ἡ δίκη ἔλαβε χαρακτῆρα ἐπαπειλοῦντα ἤ τήν ἐξόντωσιν τοῦ ἰσχυροτέρου ἐν Ἑλλάδι κόμματος καί τήν ἀπέναντι τῆς
ξενοκρατίας ἐκμηδένισιν ἁπάντων τῶν ἐπιζημίων ἀγωνιστῶν, ἤ τήν
ἀνατροπήν τῆς Βασιλείας, καί ἀφ’ ἑτέρου ἀπεδείχθη ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης καί Πλαπούτας ἐφάνησαν χαρακτῆρες μεγάλων ἀνδρῶν,
προτιμήσαντες μᾶλλον τήν ἐξόντωσίν των παρά διά τῆς ἐπισήμου
διακοινώσεως τῆς μετ’ αὐτῶν συναλλαγῆς τοῦ Ἄρμανσμπεργκ νά
φανῶσιν ὅτι ἦσαν ἀνάξιοι ἐμπιστοσύνης της, ὅταν εἶδε ταῦτα ὁ
Ἄρμανσμπεργκ ἠθέλησε νά ἀναστείλῃ τήν κατά τῶν Κυβερνητικῶν
καταδίωξιν ἀλλ’ ἦτον πλέον ἀργά. Εἶχεν ἑξασθενίσει ἀπέναντί τῶν
συναδέλφων του κατορθωσάντων νά ἀφαιρέσωσι τά σπουδαῖα
Ὑπουργεῖα Ἐσωτερικῶν καί Δικαιοσύνης ἀπό τούς Ἀγγλόφρονας
Ψύλλαν καί Πραΐδην(;) καί νά τά παραδώσωσιν εἰς τούς Κωλέττην
καί Σχινᾶν. Οἱ δέ πλειονοψηφοῦντες ἐν τῇ Ἀντιβασιλείᾳ ἐλύσσων
κατά τῶν καταδιωκομένων μή πεισθέντων νά προδώσωσι τόν Ἄρμανσμπεργκ.
Ὁποῖαι ἀχρειότητες ἔλαβον χώρα κατά τήν συζήτησιν καί ἔκδοσιν
112

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
τῆς ἀποφάσεως ἐν τῇ δίκῃ τοῦ Κολοκοτρώνου εἶναι γνωσταί τοῖς
πᾶσιν, ὧν κορωνίς εἶναι ἡ μετά στρατιωτ. ἀποσπάσματος μετάβασις εἰς τό Δικαστήριον τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης Σχινᾶ ἐν
μεγάλῃ στολῇ, ἵνα διά τῆς λόγχης ἀναγκάσῃ τόν Πρόεδρον Πολυζωΐδην καί δικαστήν Τερτσέτην νά ὑπογράψωσι τήν κατά τῶν κατηγορουμένων ἀπόφασιν θανατικῆς ποινῆς ἐκτελεσθησομένης εἰς τήν
κεντρικήν πλατείαν Ναυπλίας ἐντός 24 ὡρῶν.
Μετά τήν ἔκδοσιν δέ τῆς ἀποφάσεως ὁ Ἄρμανσμπεργκ ἔσπευσε νά
σώσῃ τά πράγματα μετέβη λοιπόν ἀμέσως εἰς τόν Βασιλέα, εἰς ὅν
ἐξηγήσας τάς ὀλεθρίας διά τόν θρόνον συνεπείας ἐκ τῆς ἐκτελέσεως
τοιαύτης ἀποφάσεως, τόν συνεβούλευσεν ἵνα ἐπιμείνῃ νά ἐξασκήσῃ, καίτοι κηδεμονευόμενος, ἐπί τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς τό δικαίωμα
τῆς χάριτος, καί ἐν περιπτώσει καθ’ ἥν ἡ πλειονοψηφία τῆς ἀντιβασιλείας ἤθελε τῷ διαφιλονεικήσει τό δικαίωμα τοῦτο νά διατάξῃ
νά γίνῃ ἔκκλησις εἰς τόν πατέρα του, τοῦ ὁποίου ἐντολοδόχοι ἦσαν
τά μέλη τῆς Ἀντιβασιλείας.
Τήν ἑσπέραν τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ἀνεκοινώθη εἰς τήν
Ἀντιβασιλείαν ἀπό τόν Βασιλέα ἡ περί χάριτος ἀπόφασίς του. Ἡ
πλειονοψηφία ἀπέκρουσε τό τοιοῦτον δικαίωμα τοῦ Βασιλέως, ἀλλά δέν ἠδυνήθη νά ἀποκρούσῃ καί τήν εἰς τόν ἐντολοδόχον της Βασιλέα τῆς Βαυαρίας ἔκκλησιν, ἥτις ἐπήνεγκε τήν κύρωσιν τῆς περί
χάριτος ἀποφάσεως τοῦ Βασιλέως, καί τήν παῦσιν τῶν δύο ἐκ τῆς
πλειονοψηφίας μελῶν Ἔϋδεκ καί Μάουερ.
Διά τήν ἐπί τῆς καταδικαστικῆς κατ’ αὐτοῦ ἀποφάσεως χορηγηθεῖσαν ὑπό τοῦ βασιλέως χάριν ὁ Κολοκοτρώνης ἐπί τοσοῦτον ηὐγνωμόνει πρός τόν Ὄθωνα ὥστε ἐν βασιλικῷ γεύματι, διδομένῳ χάριν
διαβαίνοντος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ξένου πρίγκηπος καί ἐν τῷ ὁποίῳ
ἐκλήθη καί ἐκεῖνος τό 1839 ἠθέλησε, διά μιᾶς τῶν συνήθων αὐτῶ
πνευματωδῶν ἀπαντήσεων πρός τόν πρίγκηπα ἐρωτήσαντα αὐτόν
περί τῆς ἡλικίας του, ν’ ἀποδείξῃ τήν πρός τόν Ὄθωνα εὐγνωμοσύνην του, διότι εἶπεν εἰς τόν ξένον ὅτι διῆγεν τό πέμπτον ἔτος τῆς
ἡλικίας του, τοῦ ξένου ἀποροῦντος καί τοῦ Ὄθωνος ζητήσαντος
ἐξηγήσεις, ὁ Κολοκοτρώνης ἀπεκρίθη (ἀποτεινόμενος πρός τόν Βασιλέα):
-Πέντε χρόνια εἶναι ὅπου μοῦ ἔδωκες ζωή εἰς ἐτοῦτον τόν Κόσμον,
ἡ ἄλλη ἡ πρωτύτερη (ζωή) πάει, τήν ἔφαγεν ὁ Σχινᾶς.
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Τά ἐν Ἐθνικοῖς Συνεδρίοις συμβάντα παρατράγωδα
Μετά τήν καταστροφήν τοῦ Δράμαλη καί πτῶσιν τοῦ Ναυπλίου
ἀπεφασίσθη ἡ συγκάλεσις τῆς Β΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως. Ὑπῆρχον
τότε δύο κόμματα ἐν Ἑλλάδι. Τό Στρατιωτικόν (Μαχαιράδων) ὑπό
τόν Κολοκοτρώνην καί Ὀδυσσέα, καί τό τῶν Πολιτικῶν (Καλαμαράδων) ὑπό τούς Ναυτικούς καί Πελοποννησίους Προεστούς καί
τούς λογιωτάτους. Οἱ πληρεξούσιοι τῶν πρώτων συνεκεντρώθησαν
περί τόν Φεβρουάριον τοῦ 1883 εἰς χωρίον Μελιγοῦ τῆς Ἐπαρχίας
Ἁγίου Πέτρου καί ἐζήτουν νά συγκροτηθῇ εἰς τά Καλύβια τοῦ χωρίου αὐτοῦ μίαν περίπου ὥραν ἀπέχοντα τοῦ παραλίου του Ἄστρους.
Οἱ Δεύτεροι συγκεντρωμένοι εἰς τόν παράλιον λόφον τοῦ Ἄστρους
ὑπεδείκνυον τόν τόπον αὐτόν ὡς θέσιν συγκροτήσεως τῆς Συνελεύσεως, ἵνα προστατεύωνται ἀπό πλοῖα, καθ’ ἥν περίπτωσιν ἤθελαν
νά πιέσωσιν οἱ Στρατιωτικοί τήν Συνέλευσιν.
Ἡ ἔρις αὕτη διήρκεσεν ἐπί πολλάς ἡμέρας, καί ἐμφύλιος ρῆξις ἠπειλεῖτο, ὅτε οἱ μετριώτεροι κατώρθωσαν νά συμβιβάσωσι τά ἀντίπαλα μέρη καί νά ὁρίσωσιν ὡς τόπον συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως
τό μεταξύ Καλυβίων καί παραλίου κείμενον ἀγροκήπιον, ὅπερ ὁ ἐν
Τριεστίῳ φιλογενής Ἀστρινός Καρυτζιώτης ἀφιέρωσε πρός συντήρησιν τοῦ ἐκεῖ Ἑλλην. Σχολείου.
Ἐν τούτοις κατά τάς ἡμέρας τῆς ἔριδος αἱ ἀντίπαλοι μερίδες κατηγόρουν ἡ μία τήν ἑτέραν ὡς καταστρέφουσαν διά τῆς ἀπληστίας
των τήν πατρίδα. Οἱ στρατιωτικοί ἐμίσουν πρό πάντων τούς ἀπό
τήν Εὐρώπην ἐλθόντας λογιωτάτους, διότι οὗτοι ἐμφορούμενοι
ἀπό τάς Δημοκρατικάς ἰδέας τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, δέν
ἠνείχοντο διόλου τήν στρατιωτικήν πίεσιν, κατεῖχον δέ, ὡς γνωρίζοντες περισσότερα τῶν ἐντοπίων γράμματα, τάς ἐπισημοτέρας τῆς
τότε Κεντρικῆς ὑπηρεσίας θέσεις ἦσαν ὅμως πενέστατοι, καθόσον
οὔτε τό Ἐθνικόν Ταμεῖον εὑρίσκετο εἰς κατάστασιν νά τούς συντρέξῃ οὔτε ἰδίαν περιουσίαν, ὅπως οἱ ἐντόπιοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί, εἶχον, ἑπομένως ἐτρέφοντο παρασιτοῦντες παρά τοῖς εὐπόροις πολιτικοῖς, οἵτινες συνέτρεχον καί εἰς τήν ἐνδυμασίαν των
χορηγοῦντες αὐτοῖς τά τετριμμένα ἐνδύματά των, καί ἐπειδή οὗτοι
μέν ἔφερον τά ἐν τῷ τόπῳ τότε ἐν χρήσει ἐνδύματα ἀντερίον, φουστανέλλαν καί βρακίον, ἐκεῖνοι δέ ἐλθόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης ἔφερον
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Εὐρωπαϊκά. Οἱ τελευταῖοι, ἀφοῦ τά ὁποῖα ἔφερον ἐνδύματα κατερρακώθησαν, αὐτοί ὄχι μόνον δέν εὕρισκον ἐν Ἑλλάδι τεχνίτας εὐρωπαϊκῶν ἐνδυμάτων, ἀλλ’ ἕνεκα τῆς ἀπορίας των δέν εἶχον καί τό
ὑλικόν, ὡς ἐκ τούτου ἐδέχοντο ὡς ἐλεημοσύνην ἀπό τόν μέν ἀντερί,
ἀπό τόν δέ φουστανέλλαν, ἀπό τόν τρίτον βρακίον καί ἄλλα τοιαῦτα ἐνδύματα, διά νά καλύψωσι τήν γυμνότητά των, ἡ δέ ποικιλία
αὕτη τῆς ἐνδυμασίας των τούς καθίστα γελοίους. Εὐτυχῶς ὅμως οἱ
Ἕλληνες, μεριμνῶντες τότε μόνον ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς πατρίδος
ὑφίσταντο πάσας τάς στερήσεις μετά στωϊκῆς ἀπαθείας.
Εἷς τῶν ἀνωτέρω λογιωτάτων ὁ Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου
τῆς Θρησκείας Ἀγαθόνικος, τριβέντος τοῦ ἐνδύματός του πρός τούς
γλωτούς, ἐδέχθη ἀπό ἐλεήμονα τινά αἰγοτρίχινον σκέπασμα (σάγισμα) μέ τό ὁποῖον τήν μέν νύχτα ἐσκεπάζετο, τήν δέ ἡμέραν μέ
ὅλην τήν ἐν τῷ χειμερινῷ Ἄστρει θερμότητα, θηλυκώνων εἰς τά δύο
ἄνω ἄκρα ἔφερεν ὡς ἀπανωφόριον διά νά καλύπτῃ τήν γυμνότητά
του.
Ἐν τοιαύτῃ στολῇ εὑρισκόμενος καί περιπατῶν ἡμέραν τινά εἰς τό
παράλιον μετά τῶν ὁμοιοπαθῶν του ὁμοταγῶν Σκανδαλίδου καί
Ράδου καί ἀκούσας ἀργυροστόλιστους στρατιωτικούς διερχόμενους νά λέγωσι «Κερατοκαλαμαράδες ἐφάγατε τό Ἔθνος» ἀνέσυρε πάραυτα τό σκέπασμά του καί δείξας αὐτοῖς τά γυμνά του μέλη
τοῖς εἶπε:
-Τήν προκοπήν μου νά κάμετε ἀχόρταγοι.
Ὁ αὐτός Ἀγαθόνικος ὤν, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, Γεν. Γραμματεύς τοῦ
Ὑπουργείου τῆς Θρησκείας, τοῦ ὁποίου ὑπουργός ἦτο πάντοτε εἷς
Ἐπίσκοπος καί ἐξετέλει καί χρέη Συνόδου, διακοπεισῶν τῶν σχέσεων μετά τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας καί κατά τό καταστατικόν του
Ὑπουργείου ὁ Γεν. Γραμματεύς ἀνεπλήρει τόν Ὑπουργόν ἀπόντα,
ἀναπληρῶν, λέγω, ὁ Ἀγαθόνικος τόν ἀπόντα προϊστάμενόν του
Ὑπουργόν, τόν Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης, ὑπέγραφε τά ἀντί Σονοδικῶν ἐκδιδόμενα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου ἐπιτίμια, τά ὁποῖα ἀναγινωσκόμενα ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις ἔφερον τελευταῖον ὁ Ὑπουργός τῆς
Θρησκείας καί τούτου ἀπόντος ὁ Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου
Ἀγαθόνικος.
Μεταξύ τῶν πρώτων εἰσελθόντων ἐνεχύρων εἰς Τρίπολιν ἦσαν καί
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οἱ προεστοί τῆς Λακεδαίμονος Ἀναγ. Κοπανίτσας καί Μελέτ. Μελετόπουλος, καίτοι μεμυημένοι εἰς τά τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας. Μεταβαίνοντες οὗτοι εἰς Τρίπολιν, εἰς Βρουλιᾶν ὁ Μελετόπουλος ἐσκέφθη
νά ἐπιστρέψῃ καί εἰς τό μέτρον αὐτό προέτρεψε καί τόν Κοπανίτσα
ἀλλ’ ὁ Κοπανίτσας τῷ εἶπεν:
-Ἰδού ἡμεῖς οἵτινες εἴμεθα ἡ κεφαλή τῶν Χριστιανῶν τό παράδειγμα τῆς δειλίας, τί θά περιμένωμεν ἀπό τούς μικρούς, τούς ὁποίους
τούς θέλομεν καί νά φονευθῶσι διά τήν πατρίδα καί τήν πίστιν;
-Θά μᾶς φονεύσωσιν οἱ Τοῦρκοι, εὐθύς ὅπου γίνῃ τι εἶπεν ὁ Μελετόπουλος.
-Ἅγιος ὁ Θεός κερδίζομεν τόν παράδεισον διότι ἀποθνήσκομεν διά
τήν ἁγίαν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ μάλιστα ἐφάγαμεν τό ψωμί
μας, (21) ἀπεκρίθη ὁ Κοπανίτσας.
Εἰς τήν ἀπάντησιν αὐτήν ὑπογελάσας ὁ Μελετόπουλος προσέθηκεν:
-Ἰδού πού εὑρῆκα καί ἕνα ὅστις θέλει ν’ ἁγιάσῃ ἀπό ζωντανός. Ἄς
ὑπάγωμεν λοιπόν εἰς Τρίπολιν ἐν ᾗ ὁ Μελετόπουλος ἀπεβίωσε διαρκούσης τῆς πολιορκίας, ὁ δέ Κοπανίτσας ἦτον εἷς τῶν ἐπιζώντων,
ἀποβιώσας τό 1838, χωρίς νά τῷ ἀπονεμηθῇ ἀπό τήν ξενοκρατίαν
οὔτε ἕνα παράσημον, εἰ καί διετέλεσε πληρεξούσιος Βουλευτής κατά τήν ἐπανάστασιν.
Περιοδεύων τό 1840 τήν Πελοπόννησον ὁ Βασιλεύς εὗρεν εἰς Λακωνίαν ἀγύρτην τινά ἰατρόν ἐκτελοῦντα καί τά καθήκοντα (Διοικ.
Ἰατροῦ, Σκαρπαλέζου καλουμένου. Τόν ἠρώτησεν ὁ Βασιλεύς ἄν
ὑπάρχῃ ἐπιδημική τις ἀσθένεια εἰς τόν τόπον, μάλιστα, ἀπεκρίθη
ὁ Σκαρπαλέζος, προσβάλλονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό Εὐρύνθησιν. Ὁ
Βασιλεύς ἐσημείωσε τήν ἀσθένειαν καί ἠρώτησε τόν συνοδεύοντα
αὐτόν ἰατρόν του Βιτεμάγερ, ποίου εἴδους ἀσθένεια εἶναι ἡ εὐρύνθησις. Ὁ ἰατρός ἀπεκρίθη ὅτι τοιαύτη ὀνομασία εἰς οὐδεμίαν ἀσθένειαν ἐδόθη, τοῦτ’ αὐτό ἐβεβαίωσαν καί οἱ λοιποί ἰατροί τῆς Αὐλῆς
Ρέγερ καί Βοῦρος, οὕς ἠρώτησεν ὁ Βασιλεύς ὅταν ἐπανῆλθεν. Ἀλλ’
ὁ Βασιλεύς δέν ἐπίστευσεν αὐτούς, ἔφερε τό ζήτημα εἰς τό Ἰατροσυνέδριον, τό ὁποῖον διέταξε τόν Διοικητήν Λακωνίας Μοναστηριώτην, τόν ἀναγορεύσαντα ὡς ἰατρόν τόν Σκαρπαλέζον, νά ζητήσῃ
ἐξηγήσεις ἀπό αὐτόν περί τῆς ἐπιδημίας ὁ ἰατρός ἀπήντησεν ὅτι ἡ
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ἐπιδημία παρῆλθε καί ὅτι οὔτε ἴχνος ἀφῆκε, διά τοῦτο δέν εἶναι εἰς
κατάστασιν νά δώσῃ ἐξηγήσεις περί τοῦ εἴδους αὐτῆς τῆς ἀσθενείας.
Μεταβάς εἰς Κόρινθον ὁ Βασιλεύς τό 1837, καθ’ ἥν ἐποχήν δέν ἠννόει καλῶς τήν Ἑλληνικήν ἀνέβη εἰς τήν Ἀκροκόρινθον, ἐκεῖ εἶχεν
ὁδηγόν ἀνθυπολοχαγόν τινά τῆς φάλαγγος, ὅστις τῷ διηγήθη καί
μερικά ἰδικά του κατορθώματα, ἐν οἷς καί τόν
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 75
(21)Διότι ἦσαν ὑπερεξηκοντούτεις καί οἱ δύο
φόνον τοῦ Κιαμήλ-μπέη, καί τά ὁποῖα ἐβεβαίωσε καί ὁ εὑρεθείς
ἐκεῖ στρατηγός Νοταρᾶς. Ὁ Βασιλεύς λαβών τό παράσημον τοῦ
Σωτῆρος ἀπό ἕνα τῶν αὐλικῶν του τό ἐκρέμασε εἰς τό στῆθος τοῦ
ἀνθυπολοχαγοῦ.
Κατερχόμενος δέ ὁ Βασιλεύς ἀπό τήν Ἀκροκόρινθον ἠρώτησε τόν
ὑπασπιστήν τοῦ Σαΐνην, ἄν καλῶς ἀπένειμεν τό παράσημον εἰς ἐκεῖνον τόν ἀγωνιστήν. Ὁ Σαΐνης τῷ ἀπήντησεν ἁπλούστατα:
-Τί νά κάμῃ αὐτός ὁ πτωχός αὐτά τά κολοκύθια;
Ὁ Βασιλεύς ἐσημείωσεν εἰς τό σημειωματάριόν του CΟLO- ΚITΗΑ. Ἐλθών εἰς Ἀθήνας ἠρώτησεν τόν Φίλ. Ἰωάννου τί σημαίνει ἡ
λέξις CΟLO- ΚITΗΑ. Ὁ ἐρωτηθείς τῷ εἶπεν ὅτι εἶναι διηρημένη ἡ
λέξις ὅπως τήν ἐσημείωσεν (Κόλο-κύτα) εἶναι φράσις ρυπαρά, ἄν
ὅμως εἶναι ἡνωμένη, εἶναι τό χορταρικόν ἐκεῖνο, ὅπερ τρώγουσιν
οἱ ἄνθρωποι μετά ἤ ἄνευ κρέατος. Ὁ Βασιλεύς τῷ ἀπήντησεν ὅτι
οὐδεμία σημασία τοιαύτη ἁρμόζει εἰς τήν λέξιν ἥν ἐσημείωσεν. Ὁ
Φ. Ἰωάννου τῷ προσέθηκεν ὅτι ὑπάρχει καί συνήθεια νά ὀνομάζωσιν οἱ Ἕλληνες Κολοκύθια, καί πᾶν ἔργον μή ἔχον καμμίαν ἀξίαν. Ὁ Ὄθων δέν ηὐχαριστήθη εἰς τήν ἐξήγησιν ταύτην, διά τοῦτο
ἠρώτησε τόν Μισαήλ, τόν Κ. Σχινᾶν καί πάντας οὕς ἐγνώριζεν ὡς
φιλολόγους, καί ἅπαντες τῷ ἔδωκαν τήν ὁποίαν καί ὁ Φ. Ἰωάννου
ἐξήγησιν, τόν ἠρώτων δέ ἀπό ποῖον ἤκουσε τήν λέξιν αὐτήν, ἀλλ’
οὗτος ἠρνεῖτο νά ἐξηγηθῇ ὑποπτεύων μήτε θέλοντες νά σώσωσι τόν
Σαΐνην τῷ διαστρέψωσιν τήν ἀληθῆ ἔννοιαν τῆς λέξεως. Ἐν τούτοις
κατά τό διάστημα τῶν φιλολογικῶν τούτων ἐρευνῶν τοῦ Ὄθωνος
διά τήν λέξιν CΟLO- ΚITΗΑ, ὁ Σαΐνης διετέλει ὑπό τήν δυσμένει117
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άν του. Τοῦτο ἐννοήσας μετά καιρόν ὁ Σαΐνης παρεκάλεσε τόν Φ.
Ἰωάννου νά ζητήσῃ ἀπό τόν Βασιλέα τόν λόγον δι’ ὅν φαίνεται δυσμενής πρός αὐτόν. Εἰς τήν ἐρώτησιν ταύτην τοῦ Φιλίππου ὁ Ὄθων
ἐξήγησε τέλος πάντων ὅτι ἤκουσε τήν λέξιν «Κολοκύθια» ἀπό τόν
Σαΐνην, διηγηθείς καί τήν ἀφορμήν. Τότε ὁ Φίλιππος τῷ ἔδωκε τήν
ἀνήκουσαν ἐξήγησιν ὅτι ὁ Σαΐνης ἠννόει ὅτι εἷς πτωχός ἐπαρχιώτης
τί θέλει ὠφεληθῆ φέρων τό παράσημον εἰς τόν τόπον του ὅπου δέν
γνωρίζουσι τήν ἀξίαν τοῦ ἐπιτιμίου (;) τούτου στολισμοῦ, ἐνῶ ἄν
τῷ ἔδιδεν εἰς χρήματα περίθαλψιν τινά, ἦτον ἡ ἀληθής ἀμοιβή διά
τόν ἀγωνιστήν ἐκεῖνον. Ἐκ τούτου ὁ Ὄθων ἠννόησε τήν ἀληθῆ σημασίαν τῆς λέξεως Κολοκύθια, καί ἔπαυσε νά εἶναι δυσμενής πρός
τόν Σαΐνην.
Κατά τήν Ἐπανάστασιν οἱ διδάσκαλοι ἐνέπνεον τοσοῦτον σέβας
ἐπί τῶν λοιπῶν ἀγωνιστῶν, ὥστε καί αὐτοί οἱ ἀγριώτεροι στρατιωτικοί καί οἱ ἀγερωχότεροι ἀριστοκράται, ἠνείχοντο τάς ὕβρεις των
χωρίς νά κακίζωσι κατ’ αὐτῶν διόλου. Πάντες δέ οὗτοι οἱ διδάσκαλοι, ἐκτός τοῦ Καΐρου, ἦσαν καί αὐθάδεις ἕνεκα τοῦ τρόπου τῆς
τότε διδασκαλίας, πρός δέ καί ὁπαδοί τῶν Δημοκρατικῶν ἰδεῶν
τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως ἐφρόνουν λοιπόν ὅτι ὤφειλον πάντες
νά θυσιάσωσιν ὅ,τι καί ἄν εἶχον εἰς τόν βωμόν τῶν ἀναγκῶν τῆς
πατρίδος, καί νά ὦσι πάντες ἐξίσου εὐπειθεῖς εἰς τούς Νόμους. Διά
τοῦτο τό 1823 εἰς Ἄργος κατά τάς παραμονάς τῆς συγκροτήσεως
τῆς ἐν Ἄστρει Ἐθνοσυνελεύσεως, εἰπών εἰς τόν Βενιαμίν ὁ Ὀδυσσεύς ὅστις ἐνῶ εἶχεν αὐτός ἀφ’ ἑνός ἰσχυρά παράπονα κατά τῆς
Κυβερνήσεως διότι τόν ἐπίεζεν ἀφ’ ἑτέρου ἐκατηγορεῖτο οὗτος ὡς ὁ
πλέων ἀτίθασος ἐμπαίκτης πάσης ἰσονομίας καί συνάμα ἀδικητής
καί κακοῦργος.
-Πότε, διδάσκαλε, θά ἰσχύσωσιν οἱ Νόμοι δι’ ὅλους ἐξ ἴσου, ὅπως
λέγετε ἐσεῖς οἱ Γραμματισμένοι;
-Ὅταν κοπῇ ἡ ἰδική σου κεφαλή, κακοῦργε!! ἀπήντησεν ὁ διδάσκαλος.
Κατά δέ τό 1825 ἐγένετο ὁ ἑξῆς διάλογος μεταξύ τοῦ Ἀντιπροέδρου
τοῦ ἐκτελεστικοῦ Παναγ. Βόταση καί τοῦ διδασκάλου Κωνσταντᾶ.
-Ἔμαθες Δάσκαλε;
-Τί;
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-Ἡ ἁρμάδα κατεβαίνει.
-Τήν καίομεν.
-Μέ τί;
-Μέ τά καράβια τά ἰδικά μας!!.
-Θέλουν ἀρμάτωμα!
-Τά ἀρματώνομεν.
-Ποῦ εἶναι τά χρήματα;
-Νά τά βάλῃς σύ γομάρι πότε θά τά ἐξοδεύσῃς τά πλούτη σου παρά
τώρα ὅτε ἔχει ἀνάγκην ἡ Πατρίς!!
Γενομένης ὑπό τοῦ Νέγρη εἰς τήν Ἐθνικήν ἐν Ἄστρει συνέλευσιν
ἡ ὠφελιμωτάτη διά τούς Ἕλληνας πρότασίς του νά διαταχθῇ τότε
ἡ ἐκποίησις ἁπάσης της ἀκινήτου περιουσίας, καί ἐκ τοῦ μέτρου
τούτου ἤθελον παραχθῆ τά ἑξῆς σωτήρια διά τόν τόπον ἀποτελέσματα: α) ἤθελον ἀγορασθῆ ἀπό τόν λαόν ὄντα τολμηρότερον ἀπό
τούς κεφαλαιούχους οἵτινες δέν ἤθελον τολμήσει νά διακινδυνεύσωσι τά κεφάλαιά των ἐν τῇ περιφερείᾳ τῶν μερικῶν Ἐθνικῶν κτημάτων, καί οὕτως ὁ λαός γενόμενος κύριος τοσούτων κτημάτων ἤθελεν ἔχει ἀποκατάστασιν καί ἑπομένως καί χαρακτῆρα πολίτου καί
ἤθελε προλάβει τήν καταστροφήν μιλιουνίων ἐλαιο-μωρεοδένδρων
καί ἀμπέλων, καταστραφέντων ὡς Ἐθνικῶν, αἱ δέ γαῖαι ἤθελον
βελτιωθῆ, β) ἤθελον ἀγοράσει ἀπέναντι τῶν προκαταβολῶν των
καί οἱ τῶν ναυτικῶν νήσων κάτοικοι καί δέν ἤθελον εὑρεθῆ μετά
τόν ἀγῶνα εἰς ἐντελῆ ἀπορίαν, γ) ἴσως συνεκεντρώνετο κεφάλαιόν
τι ὅπερ πιθανόν νά προελάμβανε τό ἐξωτερικόν δάνειον τοῦ 1824,
ἐξ οὗ παρήχθησαν τόσα δυστυχήματα εἰς τήν Ἑλλάδα καί δ) δέν
ἤθελον συμβῆ τοσαῦται καταχρήσεις κατά τήν ἐπί τῆς Βασιλείας
καί τοῦ Ὄθωνος καί τοῦ Γεωργίου διάθεσιν τῶν κτημάτων αὐτῶν.
Καί οὕτως ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος ἤθελεν εἶσθαι ὁ μόνος ἐν Εὐρώπῃ
ἀποκατεστημένος.
Ἀλλά τό μέτρον αὐτό ἀπήρεσεν εἰς τούς ἐπισήμους στρατιωτικούς
καί τινας πολιτικούς πιστεύοντας ὅτι μετά τό τέλος τοῦ Ἀγῶνος
ἤθελον προικισθῆ δι’ ἐκτάσεως μεγάλης Ἐθνικῶν κτημάτων, ὅπως
οἱ στρατηγοί τοῦ Ναπολέοντος καί ἄλλων Μοναρχῶν, διά τοῦτο
συνέφερεν εἰς αὐτούς νά μείνωσιν ἀδιάθετα τά Ἐθνικά κτήματα. Ἡ
σπείρα λοιπόν ὑπηγόρευσεν εἰς τήν Συνέλευσιν τόν Νικηταρᾶν ν’
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ἀντείπῃ εἰς τήν πρότασιν τοῦ Νέγρη, καί ἡ ἀντίστασις αὕτη ἔφερε
τήν ἀπόρριψιν τῆς προτάσεως αὐτῆς. Ὁ Νέγρης μετά τήν ἀπόφασιν
τῆς Συνελεύσεως ἐπλησίασε τόν Νικηταρᾶν καί τῷ (εἶπε):
-Σέ παρακαλῶ, Στρατηγέ μου, νά μέ εἴπῃς διατί δέν εἶναι καλή ἡ
πρότασίς μου;
-Διά τήν κακήν σου τήν ἡμέραν, ἀπεκρίθη ὁ Νικηταρᾶς.
-Διά ποῖον λόγον σέ δυσηρέστησεν τόσον ἡ πρότασίς μου αὕτη;
-Διότι δέν ἔχω σκοπόν νά εἴμαστε ἴσοι, ὅπου ἐγώ καταπίνω καθημέραν τό αἷμα μου εἰς τούς πολέμους, καί σύ ψαλιδοκέρι μου γλεντᾷς
τήν ζωήν σου κοντά εἰς τήν Διοίκησιν! Ὅ ἐστί δέν ἔχομεν σκοπόν
νά μείνωμεν ἴσοι μέ τούς πολιτικούς ἡμεῖς οἱ στρατιωτικοί οἵτινες
κινδυνεύομεν καθ’ ἑκάστην εἰς τάς μάχας, ἐνῶ οἱ πολιτικοί, διαμένοντες ὅπου ἑδρεύει ἡ Διοίκησις, (Κυβέρνησις) διασκεδάζουσι τήν
ζωήν των χωρίς κίνδυνον κανένα. Ἰδέα τῶν στρατιωτικῶν ἰδιοτελεστάτη καί κακοηθεστάτη ὡς ἄδικος.
Κατά τήν ἐν Πιάνᾳ σπουδαιοτέραν μετά τήν ἐν Μανιάκι κατά τοῦ
Ἰμβραήμ μάχην, ἐν ᾗ ἐστρατήγει ὁ Γερο-Κολοκοτρώνης, καί συνεμάχετο ὁ Ἀνδρέας Ζαΐμης, οἱ Ἕλληνες κατ’ ἀρχάς ἤρξαντο ἡττώμενοι, πρώτων τραπέντων τῶν 700 ὑπό τόν Θ. Γρίβαν πρός τό Ροϊνόν
περιχαρακωμένων. Ὁ Κολοκοτρώνης ἰδών τήν ἀταξίαν ταύτην
καί διπλῆν φάλαγγα ἐχθρῶν προχωροῦσαν καί πρός τήν θέσιν ἥν
ἐκράτει ὁ ἴδιος μετά τοῦ Ζαΐμη, προέβη φωνάζων μέ τήν βροντώδη
φωνήν του:
-Ἐμπρός Ἕλληνες, μή φοβᾶσθε τούς στραβαραπάδες. Τότε ὁ Ζαΐμης φοβηθείς διά τήν ζωήν τοῦ Κολοκοτρώνη, λαβών αὐτόν ἐκ τῆς
χειρός τόν ὡδήγησεν ὀπίσω, λέγων:
-Εἶσαι ἀναγκαῖος ἀκόμη διά τήν Πατρίδα, καί ὥρμησεν αὐτός.
Τήν ἅμιλλαν ταύτην διιδόντες οἱ παρ’ αὐτοῖς ὁπλαρχηγοί ἐπετέθησαν σφοδρῶς κατά τῶν ἐχθρῶν, προηγουμένου τοῦ σημαιοφόρου
τοῦ Ζαΐμη, καί ἡ ὁρμή αὕτη ἔτρεψεν ἀμέσως εἰς φυγήν, ὧν ἑκατοντάδες ἐκρημνίσθησαν ἀπό τόν ἐν Πιάνᾳ βράχον.
Ἔκτοτε οἱ δύο οὗτοι Μεγάλοι ἄνδρες τῆς Ἐπαναστάσεως, ἄν καί
εὑρέθησαν πάντοτε εἰς ἀντίθετα πολιτικά κόμματα ὧν καί ἤρχουν
ὡς ἐπί τό πλεῖστον, μολαταῦτα διετήρουν ὁ εἷς πρός τόν ἕτερον
ἰσχυράν συμπάθειαν διά τοῦτο ὅτε τό 1833 κατεδιώκετο ὁ Κολοκο120
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τρώνης ὁ Ζαΐμης διεβίβασεν εἰς τόν Ἄρμασμπεργκ ἰσχυράς παρατηρήσεις κατά τοῦ διαβήματος τούτου τῆς ἐξουσίας. Τήν δέ 6 Μαΐου
1840 ὅτε ἐγένετο ἡ κηδεία τοῦ Ζαΐμη ὁ Κολοκοτρώνης προσελθών
καί ἀσπασθείς τόν νεκρόν εἶπε:
-Τί μᾶς ἐπροσκάλεσες ἐδῶ Κύρ-Ἀνδρέα, νά κάμωμε καμμιά ἐθνική
συνέλευση ἤ νά πᾶμε νά πολεμήσωμε τόν ἀράπη;
Κατόπιν δέ προηγεῖτο τοῦ φερέτρου πεζός (καίτοι ὑπερεβδομηκοντούτης) ἀπό τῆς οἰκίας μέχρι τοῦ τάφου, ἀκροασθείς μετά προσοχῆς ἀμφοτέρους τούς ἐπιταφίους οἵτινες ἐξεφωνήθησαν. Καθ’ ἥν δέ
στιγμήν διελύετο ἐν τῷ νεκροταφείῳ ἡ Συνοδεία, ἀφίχθη ἔφιππος ὁ
Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν Σμάλτζ.
Ὁ Κολοκοτρώνης μή ἀνεχθείς τήν ἀναίδειαν τοῦ ξένου εἶπεν ἀποτεινόμενος πρός αὐτον:
-Τί δουλειά ἔχεις παληκαρᾶ ἐδῶ πού ἦλθες;
Μετά τήν ἐκλογήν τοῦ Κυβερνήτου ἡ ἐν Τροιζῆνι Ἐθνική Συνέλευσις ὤφειλε νά ἐκλέξῃ καί τριμελῆ ἀντικυβερνητικήν ἐπιτροπήν, ἵνα
διοικήσῃ τό Κράτος μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυβερνήτου. Ἐπειδή ἡ
ὑπηρεσία ἦτο προσωρινή οὐδείς τῶν πρώτων τοῦ Ἔθνους ἐπεδίωξε τήν θέσιν αὐτήν, ἑπομένως ἀπεφασίσθη νά συγκροτηθῇ ἐκ τῶν
δευτερευόντων προσώπων. Κατά τήν ἐκλογήν δέ ταύτης ἐφύλαξαν
καί τότε οἱ Ἕλληνες τήν συνήθειαν τοῦ νά συμμετέχωσιν εἰς τάς
Κυβερνήσεις καί τά τρία τμήματα τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή Πελοπόννησος, Στερεά καί Νῆσοι. Ἐκ τοῦ πρώτου καί τρίτου ἐξελέχθησαν
ἄνευ ἀντιρρήσεως τινός ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης καί Μακρῆς
Μιλαΐτης ἐκ Ψαρρῶν, διά τό ἐκ τῆς Στερεᾶς ὅμως μέλος, ἀνεπτύχθη
σπουδαρχία τις καί ἐνῶ ἡ πλειοψηφία τῆς ὅλης συνελεύσεως τῇ ἐπιμονῇ τοῦ Κολοκοτρώνου χάριν τοῦ Μεταξᾶ, ἐξελέξατο τόν ἐκ Λεβαδείας Γιαννούλην Νάκον. Τοῦτο μαθών ὁ Καραϊσκάκης ὠργίσθη
σφόδρα καί ἐν τῇ ἀγανακτήσει του εἶπεν:
-Ἄς τελειώσωμε ἐδῶ τή δουλειά μας καί τότε νά ἰδῶ ποῦ θά μοῦ
γλυτώσῃ ὁ κερατάς καί στό μ......ί τῆς π.........ας του νά κρυφθῇ θά
βάλω τόν π....ον τοῦ Μεταξᾶ νά τόν ξετρυπώσῃ. Ὅ ἐστίν ἠπείλει
ὁ Καραϊσκάκης ὅτι, ἀφοῦ τελειώσῃ ὁ κατά τοῦ Κιουταχῆ ἐν Ἀθήναις πόλεμος, τότε θά καταδιώξῃ τόν Νάκον, τόν τολμήσαντα νά
ἐπιζητήσῃ παρά τήν παραγγελίαν του τήν θέσιν τοῦ μέλους τῆς Ἀν121
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τικυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς. Διά νά μυκτηρίσῃ δέ τήν πρᾶξιν τῆς τε
Συνελεύσεως καί τῶν δι’ αὐτήν πρωταγωνιστησάντων, προσέθηκε
καί τήν τελευταίαν ρυπαράν φράσιν, τήν διατυμπανίζουσαν τάς
ἄνευ ἐπιφυλάξεως τινός ἀθεμίτους σχέσεις τοῦ Μεταξᾶ μετά τῆς
συζύγου τοῦ Γιαννούλη Νάκου, χάριν τῶν ὁποίων ἐγένετο καί ἡ
ἐκλογή αὕτη.
Ὁ Καραϊσκάκης διορισθείς τό 1826 Ἀρχηγός τῆς Στερεᾶς, προσῆλθεν εἰς Βούτζιον (Μπούρτζι-ὀχύρωμα κείμενον ἐπί σκοπέλου κατά
τό στόμιον τοῦ λιμένος τοῦ Ναυπλίου) ὅπου κατέφυγεν ἡ Κυβέρνησις ἀποφεύγουσα τάς βολάς τοῦ Γρίβα ἐκ Παλαμηδίου.
Καί ὁ μέν Πρόεδρος Ζαΐμης τῷ εἶπε, δίδων αὐτῷ τό Δίπλωμα τῆς
Ἀρχηγίας:
-Ἡ Πατρίς κινδυνεύει καί θέλει νά λησμονήσωμεν τά μεταξύ μας
(ἠννόει τήν ἀντιπάθειαν ἥν εἶχεν ὁ Ζαΐμης κατά τοῦ Καραϊσκάκη
διά τήν κατά τό 1824 ἀπρεπῆ αὐτοῦ καί τοῦ Τζαβέλλα διαγωγήν
ἐν τῇ ἐν Καρπενησίῳ οἰκίᾳ του) ὁ δέ Μπουντούρης μέλος τῆς Κυβερνήσεως εἶπε:
-Καραϊσκάκη, ἕως τώρα δέν ἔκαμες τό χρέος Σου εἰς τήν Πατρίδα.
Εἰς ταῦτα ἀπήντησεν ὁ Ἥρως:
-Ἐγώ ὅταν θέλω γίνομαι διάβολος καί ὅταν θέλω γίνομαι ἄγγελος.
Ἕως τώρα ἤμουν διάβολος. Στό ἑξῆς θά εἶμαι ἄγγελος.
Τήν ὑπόσχεσίν του δέ ταύτην ἐπεσφράγισε διά τῶν ἀθανάτων κατορθωμάτων καί τοῦ ἡρωϊκοῦ του θανάτου.
Τήν ἐποχήν ἐκείνην ἡ Στερεά, πεσόντος τοῦ Μεσολογγίου καί
εἰσβαλόντος εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα τοῦ Κιουταχῆ, ἱκανοῦ
στρατιωτικοῦ Τούρκου ἀρχηγοῦ, δέν ἔμεινεν ἐλευθέρα, εἰμή ἐν
μόνῃ τῇ Ἀκροπόλει τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκ δέ τῶν στρατιωτικῶν αὐτῆς
οἱ μέν εἶχον προσκυνήσει εἰς τούς Τούρκους διά νά σώσωσιν, ὡς
ἔλεγον, τόν τόπον των ἀπό τήν ἐντελῆ ὑπό τούτων καταστροφήν,
οἱ δέ προσφυγόντες εἰς τό ἐπισφαλές τοῦτο διά τήν τύχην τῆς Ἑλλάδος μέτρον, ἔτρεχον ἀπό κρύπτης εἰς ἀκρώρειαν μετά ὀλίγων
στρατιωτῶν, ἑπομένως οὐδενός τούτων τήν ἀντιζηλίαν ἐφοβεῖτο
ὁ Καραϊσκάκης διά τήν προαγωγήν του εἰς τήν ἀρχηγίαν. Μόνοι
Στερεοελλαδῖται, ὁπλαρχηγοί, οἵτινες εἶχον παρ’ ἑαυτοῖς ἰσχυρά
στρατιωτικά σώματα καί οἵτινες διά τοῦτο ἠδύναντο νά φέρωσι
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προσκόμματα εἰς τήν ἐκστρατείαν του ὄχι μόνον ἀντιπράττοντες,
ἀλλά μή βοηθοῦντες κἄν αὐτόν ἦσαν ὁ τό φρούριον τοῦ Παλαμηδίου κρατῶν καί ἔχων περί τούς 1500 στρατιώτας, συντηρῶν αὐτούς
διά τῆς φορολογίας ἐκείνων οὕς ᾐχμαλώτιζε, Θεόδωρος Γρίβας, καί
ὁ τήν Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν κατέχων καί ἰσχυρώτερος μετά τήν
κατ’ ἐντολήν αὐτοῦ ἐκτελεσθεῖσαν δολοφονίαν τοῦ Ὀδυσσέως, τῶν
ὁπλαρχηγῶν καταστάς Ἰωάν. Γκούρας. Τούτων τήν συγκατάθεσιν
καί τήν συνδρομήν ἐσκέφθη νά ἐπιτύχῃ ὁ Καραϊσκάκης. Γνωρίζων
δέ τόν χαρακτῆρα, καί τάς ἕξεις αὐτῶν ἐσκέφθη νά ὠφεληθῇ ἐκ τῆς
ἐσφαλμένης σκέψεώς των ὅτι θά εἶναι ἰσχυροί ἐνόσῳ κρατοῦσι καί
τά ὁποῖα κατεῖχον ἰσχυρά φρούρια, ἑπομένως ἀμφότεροι ἐπροτίμησαν τήν τότε θέσιν των ἀπό τήν ἀρχηγίαν τῆς ἀπηλπισμένης Στερεᾶς, ἀφοῦ καί ἕνεκα τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ Ἰμβραήμη οὔτε περί τῆς τύχης
τῆς Πελοποννήσου πολλαί ἐλπίδες ὑπῆρχον.
Εὑρισκόμενος λοιπόν εἰς τό Ναύπλιον μετέβη εἰς Παλαμήδι καί εἶπεν εἰς τόν Γρίβαν:
-Εἰς τήν Ρούμελην ἐγώ καί σύ μένομεν πρέπει νά τήν βοηθήσωμεν,
τί τούς θέλεις τόσους στρατιώτας ἐδῶ, μέ τούς μισούς δύνασαι νά
κρατήσῃς τό Παλαμήδι. Λοιπόν ἤ θά γίνῃς σύ ἀρχηγός καί θά πάρῃς ὀκτακοσίους ἀπό τούς στρατιώτας σου καί θά πᾶς εἰς τήν Ρούμελην καί ἐγώ θά φυλάξω τό Παλαμήδι, ἤ θά μείνῃς σύ εἰς τό Παλαμήδι καί θά δώσῃς τούς 800 εἰς ἐμέ νά ὑπάγω εἰς τήν Ρούμελην.
Ὁ Γρίβας ἐπροτίμησε τό δεύτερον καί τῷ ἔδωκεν 800 στρατιώτας
ὑπό τόν Σουλτάνην Χατζη-Πέτρον καί Γαρδικιώτην, καί τό σῶμα
τοῦτο ἐχρησίμευσεν ὡς πυρήν τοῦ μετά ταῦτα συγκεντρωθέντος
ὑπό τόν Καραϊσκάκην ἰσχυροῦ στρατοῦ.
Τό 1820 ὁ Ἀλῆ-πασᾶς φοβηθείς τάς ἐναντίον του ραδιουργίας τοῦ
ἐν Κων/πόλει συγγενοῦς του Πασόμπεη ἀπέστειλεν ἐκεῖ δύο δολοφόνους, οἵτινες ἀπέτυχαν εἰς τήν κατ’ αὐτοῦ ἀπόπειραν, ἀλλ’ ἡ πρᾶξις αὕτη ἐξώργισε τόν Σουλτάνον καί ἀπεφάσισε τήν ἐξόντωσιν
τοῦ Ἀλῆ, ὅστις μαθών τοῦτο ἐφρόντισε νά ἐξιλεώσῃ τόν ἡγεμόνα
του προδίδων τό μυστήριον τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας, εὐτυχῶς ὅμως
θεωρήσας ὁ Σουλτάνος καί τήν πρᾶξιν του ταύτην ὡς δόλον τοῦ
πολυμηχάνου αὐτοῦ ὑποτελοῦς του δέν τό ἐπίστευσεν. Ἐν τούτοις
κατά τήν αὐτήν ἐποχήν ἐτέλεσεν εἴτε τυχαίως εἴτε ἐκ προθέσεως
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τούς γάμους τοῦ τριτοτόκου υἱοῦ του, εἰς τούς ὁποίους ἐκάλεσεν
ἅπαντας τούς ἔχοντας ἀξίαν ἤ περιουσίαν τινα τῶν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ τῆς Διοικήσεώς του, ὧν οἱ πλείους μετέβησαν μέ βαρύτιμα
δῶρα ἐκ χρυσῶν καί ἀργυρῶν πραγμάτων ἤ ἀριθμοῦ σπουδαίου
μικρῶν ἤ μεγάλων ζώων.
Ὁ Μουκτάρ ἦτο μεγαλοπρεπής καί ἐλευθέριος, ἠγάπα δέ τούς Χριστιανούς, διά τοῦτο οἱ ἐν τοῖς κτήμασί του ἐργαζόμενοι ἔζων ἐν
ἀνέσει, ὁ Βελῆς ἦτο ὅλως ἐναντίου χαρακτῆρος, εἶχεν ἅπαντα τά
ἐλαττώματα χωρίς νά ἔχῃ οὔτε ἕν πλεονέκτημα. ἦτον ἀσελγής μέχρι
κτηνωδίας, ἥν ἐξήσκει ἰδίως κατά Χριστιανῶν, οὕς ἐμίσει φρικτά,
(22) δειλός ὡς ἀπέδειξεν ἡ ἄνανδρος καί ἄτιμος παράδοσίς του, αἱμοβόρος καί τελευταῖον φιλάργυρος μέχρις ἀηδίας, διά τοῦτο καί
οἱ ἐντός κτήμασί του ἐργαζόμενοι ἦσαν πάμπτωχοι καί δυστυχεῖς.
Διά τά ἐλαττώματά του ταῦτα καί ἰδίως τό τελευταῖον, τόν ἀπηχθάνετο ὁ Μουκτάρ, κατά δέ τούς γάμους τοῦ ἀδελφοῦ του παραλαβών τόν Βελῆ, ἔμεινεν ἐπί τῆς εἰσόδου τῆς πόλεως καί ἐκεῖ ἔβλεπε
τούς ἐκ τῶν προσκεκλημένων εἰσερχόμενους, ὧν οἱ μέν ἐκ τῶν κτημάτων τοῦ Μουκτάρ καί πλουσιώτερα δῶρα ἔφερον καί εὐπρεπῶς
ἐνδεδυμένοι ἦσαν, οἱ δ’ ἐκ τῶν κτημάτων τοῦ Βελῆ παρουσίαζαν
ὅλως ἀντίθετον κατάστασιν. Ἐκ τούτου λαμβάνων ἀφορμήν ὁ Μουκτάρ ἔλεγεν εἰς τόν Βελῆν:
-Ποίαν εὐχαρίστησιν λαμβάνεις βλέπων τούς ἀνθρώπους σου ὡς
Τουρκογύφτους (ἀθιγγάνους);
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 81
(22) Διότι ὁ Μητροπολίτης Λαρίσσης, ὅπου ἥδρευεν ὁ Βελῆς, τῷ κατήγγειλε ποτέ Ὀθωμανόν προσβαλόντα τήν σύζυγον ἱερέως ὅν κατέστησεν ἐξ ἀνάγκης κατά τήν Χριστιανικήν θρησκείαν ἀργόν, καί
ἐζήτησε τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τοῦ Ὀθωμανοῦ ὑπό τοῦ Βελῆ, ἄλλως θά ἀναφερθῇ εἰς τόν πατέρα του, ὁ Βελῆς διά νά τῷ δείξη
πόσον περιφρονεῖ τάς τοιαύτας τῶν Χριστιανῶν ἀξιώσεις, καί νά
μή ἔχῃ τήν τόλμην ἄλλοτε ὁ Μητροπολίτης νά τόν ἐνοχλῇ, διέταξεν
ἀμέσως τήν σύλληψιν ἀναιδοῦς ἱεροδιακόνου τοῦ Ἀρχιερέως καί
τήν εἰς τόν κοιτῶνα τοῦ πασᾶ ἀπαγωγήν τοῦ δυστυχοῦς μοναχοῦ.
124

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Μεταξύ τῶν κληθέντων ἦσαν καί πάντες οἱ Χριστιανοί ἀρματωλοί
εἰς 800 περίπου ἀνερχόμενοι, οἵτινες ὑποπτευθέντες ἐπιβολήν τινά,
κατέλαβον διεσπαρμένοι εἰς τήν πόλιν τῶν Ἰωαννίνων εἰς τοιοῦτον
τρόπον ὥστε ἄν ἀπεπειρᾶτο ἐναντίον των ἐπίθεσις τις νά ἀποτεφρώσωσιν αὐτήν.
Μετά τήν τέλεσιν τοῦ γάμου ἐσκέφθη νά καλέσῃ εἰς τό ἀκροφρούριον τούς ἐπισημοτέρους τῶν ἀρματωλῶν καί ἐκεῖ νά τούς φονεύσῃ,
τούς δέ στρατιώτας μένοντας ἄνευ ἀρχηγῶν νά ἐξολοθρεύσῃ μέχρις
ἑνός καί διά τῆς ὑπηρεσίας του ταύτης ἐνόμιζεν ὅτι ἠδύνατο νά ἐξιλεώσῃ καί τόν Σουλτάνον, διότι καταστρέφων μίαν τῶν δυνάμεών
του ἐδείκνυε τήν πρός τόν ἡγεμόνα τυφλήν ὑποταγήν ἀπαλλάττων
δέ συνάμα τήν Τουρκίαν καί ἀπό μίαν ἐπίφοβον ὕλην ἐάν εἴχοντο
ἀληθείας τά ὑπό τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας προπαρασκευαζόμενα. Οἱ
ἀρματωλοί ὅμως ὑπώπτευσαν τόν κίνδυνον καί ἡτοιμάζοντο εἰς
ἄμυναν, ἀπέστειλαν μολαταῦτα τόν Γῶγον ἵνα τῷ κάμῃ τάς ἀνηκούσας παρατηρήσεις διά τήν μή προσέλευσίν των.
Ὁ Γῶγος εἷς τῶν μᾶλλον νοημόνων Κλεφτῶν εἶχε καί τό πλεονέκτημα τῆς ἑτοιμότητος τοῦ λόγου, μετέβη καί τῷ εἶπεν, ὅτι κακῶς σκέπτεται νά καταστρέψῃ τούς Κλέφτας, ὅτι ἡ Πόρτα ἤρξατο νά τόν
μισῇ, καί ὅτι θά ἔλθῃ στιγμή νά ζητήσῃ τήν χρησιμότητα τῶν Κλεφτῶν, καί ἀφοῦ τούς καταστρέψει δέν θά τούς ἔχῃ καί ὅτι τελευταῖον ἀφοῦ δέν τῷ χρησιμεύουν ἄς τούς ἀφήσῃ νά φύγωσιν ἡσύχως,
καί ὑπόσχονται νά μή μείνωσιν ἐντός τῆς δικαιοδοσίας του διά νά
μή τόν ἐνοχλοῦσιν, ἄλλως ἄν προσβληθῶσιν ἐντός τῶν Ἰωαννίνων ἡ
πόλις ἅπασα θά γίνῃ παρανάλωμα τοῦ πυρός, καί ὅτι ἄν ὀλίγιστοι
σωθῶσιν θά ἐκδικηθῶσι τό αἷμα τῶν συντρόφων των, καθόσον εἷς
ἄν σωθῇ ἡ μόνη του ἐπιτηδειότης θά εἶναι νά εὕρῃ εὐκαιρίαν νά δολοφονήσῃ αὐτόν τόν ἴδιον (Ἀλῆν), ἄν μείνωσι πέντε θά δολοφονήσωσι καί τούς υἱούς του. Εἰς τήν ἀπειλήν αὐτήν ὁ Ἀλῆς δέν ἐφάνη
καθόλου ὅτι ὠργίσθη, ἀλλ’ ὑπεκρίθη εὐτραπελίαν διά τήν βλακείαν
δῆθεν τῶν κλεφτῶν νά λάβωσιν κατ’ αὐτοῦ ὑπονοίας, ἐνῶ αὐτούς
ἔχει ὡς στηρίγματά του. Ἀφοῦ λοιπόν ἐλεεινολόγησε τήν μικρότητα
τοῦ ἀπεσταλμένου καί τῶν ἀποστειλάντων αὐτόν, ἐχάρισεν εἰς τόν
πρῶτον βαρύτιμον ὁπλισμόν, παραγγείλας καί εἰς τούς ἄλλους νά
μεταβῶσι ταχέως καί λάβωσι τό μερίδιόν των ἐκ τῶν μή ἀποταμιευθέντων ἀκόμη πολυτίμων κατά τόν γάμον προσφορῶν.
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Ὁ Ἀλῆ-πασᾶς ἐν τοῖς παλατίοις του εἶχε κτίσει καί κρύπτας, τάς
ὁποίας διά νά τηρήσῃ ἀγνώστους εἰς τό κοινόν καί γνωστάς εἰς
ὀλιγίστους τῶν πιστῶν καί οἰκείων του, ἐφόνευσε τούς κατασκευάσαντας αὐτάς κτίστας ἀφοῦ ἐπεραίωσε τό ἔργον.
Μετά τό τέλος τοῦ γάμου ἔτυχε νά ἔλθωσιν εἰς Ἰωάννινα καί Ἰουδαῖοι ἐμπορευόμενοι τά νομίσματα, διά τοῦτο διέταξε ὁ Ἀλῆ τούς
ἐν τῷ ἀνακτόρῳ του παῖδας καί κόρας ἀνά δύο τῶν πρώτων καί
μίαν τῶν δευτέρων ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς ἑκάστην τῶν κρυπτῶν καί
νά ἐξαγάγωσιν ἐκεῖθεν τά ὁποῖα εἶχε θησαυρίσει Ἱσπανικά τάληρα
ἅπερ ἐπώλησεν εἰς τούς διαληφθέντας Ἑβραίους, ἀντί δέ τῶν ταλήρων μετήνεγκαν εἰς τάς κρύπτας πάντα τά εἰς χρυσόν, ἄργυρον
καί ὅπλα πολύτιμα δῶρα ἅπερ κατά τόν γάμον προσέφερον οἱ κεκλημένοι. Παρατηρητέον δέ ὅτι οἱ ἐκτελέσαντες τήν ἐμπιστευτικήν
αὐτήν ὑπηρεσίαν ὡδηγήθησαν ἐν καιρῷ νυκτός καί μέ κεκλεισμένους ὀφθαλμούς κρατούμενοι ὁ εἷς παρά τοῦ ἑτέρου ὑπό μόνου τοῦ
Ἀλῆ.
Παράδοξον ὅτι ὁ μεγαλοφυής οὗτος ἀνήρ κατείχετο σφόδρα ὑπό
τοῦ πάθους τῆς φιλαργυρίας. Πρό μιᾶς ἡμέρας τοῦ φόνου του, ὅτε
ὁ πολιορκῶν αὐτόν Χουρσίτης τόν ἐξηπάτησε διά πλαστοῦ ψαερατίου, ὅτι ὁ Σουλτάνος τόν ἐσυγχώρησεν ἀλλ’ ὑπό τόν ὅρον νά
μεταβῇ εἰς Κων/πολιν, καί εἰς τοῦτο τόν ἔπεισαν οἱ ἐπιστηθειότεροι
Ἀλβανοί, οἵτινες ἀπελπισθέντες ἀφ’ ἑνός παντός μέλλοντος, ἀφοῦ
οἱ υἱοί του παρεδόθησαν, φοβηθέντες ἀφ’ ἑτέρου τήν πρόοδον τῆς
Ἑλλ. Ἐπαναστάσεως, ἐνόμισαν ἀναγκαῖον νά συντρέξωσιν εἰς τήν
ταχεῖαν λύσιν τοῦ ζητήματος τοῦ Ἀλῆ ὀγδοηκοντούτιδος μάλιστα,
ἑπομένως καταστάντος πλέον ἐντελῶς ἀχρήστου. Ὅταν λοιπόν ὁ
πολυμήχανος ἤ ὁ μᾶλλον δύσπιστος οὗτος ἄνθρωπος, κατειλημμένος ὑπό ἀπελπισίας ἐπείσθη εἰς τήν διαληφθεῖσαν ἀπάτην, ἡτοίμαζε τά τῆς συνοδείας εἰς Κων/πολιν. Ἐλάμβανεν ἐκ τῶν γυναικῶν
μόνον τήν Βασιλικήν διότι εἶχε τόσην ἀδυναμίαν εἰς αὐτήν ὥστε
ἐλυπεῖτο σφόδρα διότι καίτοι συμβουλευθείς κατά πρόσκλησίν του
εἰς Ἰωάννινα πολλούς ἐπιστήμονας ἰατρούς δέν ἠδυνήθη νά τεκνοποιήσῃ μετ’ αὐτῆς. Καί ἐν τούτοις κατά τήν προπαρασκευήν του
ἀφοῦ εἰς μικρόν αὐτῆς κιβώτιον τούς στολισμούς της ἔθηκε καί ὡς
δῶρον εἰς αὐτήν 20.000 βενέτικα φλωρία, ἀλλά τά τελευταῖα μετά
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μίαν ὥραν ἠλάττωσεν εἰς 5.000, θείς τά ἄλλα εἰς τό ἰδικόν του κιβώτιον. Εἰς τοιαύτην κατάστασιν εὑρέθησαν τά τῆς προπαρασκευῆς
του ὅταν τήν ἐπαύριον ἐφονεύθη, ἡ δέ Βασιλική ἐστάλη εἰς Κων/πολιν μετά τῆς κεφαλῆς τοῦ συζύγου της. Ὁ Σουλτάνος διέταξε καί τῇ
ἀπεδόθησαν εἰς Κων/πολιν περιποιήσεις καί μισθός συζύγου μεγιστᾶνος του, τό 1827 δέ τῇ ἐπετράπη νά ἐπιστρέψῃ. Ἀλλ’ ἐκ τῆς στενοχωρίας της διότι ὑπέστη τοιαύτην κατάπτωσιν, ἥν ᾐσθάνθη ὅταν
ἐπανελθοῦσα εἰς τήν Ἑλλάδα εἶδεν ἑαυτήν περιφρονημένην ἀπό
τούς ἄλλοτε ἐν Ἰωαννίνοις ὑπηρέτας της, καταστάντας ἐπισήμους
ὁπλαρχηγούς, ὑπέπεσεν εἰς τό ἐλάττωμα τῆς μέθης, ὅπερ τῇ ἀφεῖλε
τό σεμνόν καί τό μεγαλοπρεπές καί τήν φρόνησιν, ἅτινα ἐν Ἰωαννίνοις τήν καθίστων ἔτι σεβαστοτέραν, τό ἐλάττωμα δέ τῆς μέθης τῇ
ἐπέσπευσε εἰς τόν θάνατον.
Ἀλλ’ οἱ Κλέφτες δέν ἐπείσθησαν καί ἐπί ἡμέρας ἔμενον διαπραγματευόμενοι νά λάβωσι τήν ἄδειαν τῆς φυγῆς των, ὅτε ἀφίκετο εἰς
τόν Ἀλῆν τάταρης (ἔκτακτος ταχυδρόμος) ἐκ Κων/πόλεως εἰδοποιούμενος ὑπό τῶν ἐκεῖ ἀντιπροσώπων του ἵνα λάβῃ δραστηρίως τά
μέτρα του διότι διετάχθησαν ὑπό τῆς Πόρτας πᾶσαι αἱ πρός ἐξόντωσίν του παρασκευαί.
Τήν ἔνδειξιν ταύτην λαβών εἰδοποίησε τούς κλέφτας ὅτι τοῦ λοιποῦ
ἔχει τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην των, καί ὅτι νά ἑτοιμασθῶσιν ὅλοι ἵνα
μεταβῶσιν ἕκαστος εἰς τό μέρος εἰς τό ὁποῖον θά δυνηθῇ νά εἶναι
εἰς τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν χρήσιμος, καί ὅτι τό ἑσπέρας
εἰς τό Μέγα Χάνι τῆς πόλεως θά δώσῃ εἰς ὅλους ἡγεμονικόν γεῦμα
καί πρός ἀσφάλειάν των θά συμφάγωσιν ἀναμίξ καθήμενοι μετ’ αὐτῶν πάντες οἱ υἱοί, συγγενεῖς του καί οἰκεῖοι Ἀλβανοί, αὐτός δέ ὁ
ἴδιος θά παρίσταται ἐπί θρόνου ἐν τῷ τόπῳ τοῦ γεύματος. Τό γεῦμα
τό μεγαλοπρεπέστατον ἰδίως διά τά σπάνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εὐρωπαϊκά παντός εἴδους ποτά, τά ὁποῖα ἦσαν δῶρα τῶν μετ’ αὐτοῦ
ἐμπορευομένων καί ἰδίως τά σιτηρά. Τήν ἐπαύριον τοῦ γεύματος
διέταξε τούς Κλέφτας ἵνα μετά τῶν Ἀλβανῶν καταλάβωσιν ὅλα
τά πρός τήν Μακεδονίαν καί Ἀλβανίαν συνορεύοντα στενά πρός
τήν δικαιοδοσίαν του, διέταξε δέ τούς δύο μεγάλους υἱούς του τόν
μέν Μουκτάρην νά καταλάβῃ φρούριον πρός τήν ἄνω Ἀλβανίαν
ἵνα ἀντιστῇ εἰς ἐπίθεσιν ἐκεῖθεν ἀποσταλησομένων, τόν δέ Βελῆν
εἰς Πρέβεζαν ἵνα ἐνθαρρύνῃ τούς παραλίους καί νά κατασκοπεύσῃ
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τά κινήματα τῶν Ἑλλήνων, ἤ νά σπεύσῃ νά ὠφεληθῇ ἐξ αὐτῶν ἄν
γίνωσιν ὅπως ἡ Φιλική Ἐταιρία ὑπέσχετο. Ἀτυχῶς ὅμως δι’ αὐτόν
ἀμφότεροι οἱ υἱοί του αὐτοί δέν τόν ὡμοίαζον, διότι ἀμφότεροι, ὁ
μέν πρῶτος παρεδόθη εἰς τήν πρώτην προσπέλασιν σουλτανικῶν
στρατευμάτων, ὁ δέ εἰς τόν Πασόμπεην, ἅμα ἀγκυροβολήσαντα εἰς
τόν λιμένα τῆς Πρεβέζης, καί οὕτως ἀφῆκαν ἐλευθέραν τήν εἰς τό
ἐσωτερικόν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Ἀλῆ εἴσοδον τῶν πολεμίων δυνάμεων, αἵτινες τόν ἐπολιόρκησαν εὐκόλως εἰς Ἰωάννινα καί ἔφεραν
τήν καταστροφήν αὐτοῦ καί τῆς οἰκογενείας του ἁπάσης.
Ἕνα τῶν υἱῶν του μειράκιον ὄντα ἀκόμη ἀπέστειλεν ὁ Σουλτάνος
ὑπό τήν ἐπιτήρησιν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ πασᾶ, ὅστις εἶχε καί υἱόν ὁμήλικον τοῦ ἀπεσταλμένου. Οἱ δύο οὗτοι, μείρακες ὡς ἀδελφοί συνδιεσκέδαζον καθ’ ἑκάστην καί ἰδίως εἰς τό ἱπποδρόμιον καί θήραν. Ἐν
τούτοις ὁ πασᾶς μέ ὅλας τάς ὑπέρ τοῦ παιδός πληροφορίας του εἰς
τήν Ὑψ. Πύλην, διετάχθη μετ’ ὀλίγον χρόνον νά ἐπιτρέψῃ τήν ὑπό
τοῦ ἀπεσταλμένου ἀποκεφάλισιν τοῦ τελευταίου υἱοῦ τοῦ Ἀλῆ-πασᾶ. Τήν πρωΐαν τῆς λήψεως τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς ὁ πασᾶς λαβών
νύκτα τόν υἱόν του ἀπῆλθεν εἰς διασκέδασιν, ὁ δέ κατάδικος μαθών ὅτι ὁ ὁμῆλιξ του ἀπῆλθεν εἰς διασκέδασιν ἄνευ αὐτοῦ προεῖδεν
ἀμέσως τήν τύχην του καί τελέσας πάραυτα τήν κατά τό ὀθωμανικόν εἰωθός προσευχήν ἐκάλεσεν ὁ ἴδιος τόν δήμιόν του, τοῦ ὁποίου
τήν ἐκτέλεσιν ὑπέστη ἐν ἄκρα ἠρεμίᾳ.
Ὁ Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ πρίν ἤ λάβῃ ὑπό τῆς Κυβερνήσεώς του
τάς ὑπέρ τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος διαταγάς, ἐμφορούμενος ἀπό τάς ὑπέρ
τῆς Τουρκίας ἰδέας τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως, ἥτις ἐφρόνει ὅτι διά
τοῦ μέτρου τούτου ἀντέπραττεν εἰς τήν ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἐπιρροήν
τῆς Ἀγγλίας, ἥν ἐστήριζε τότε ὁ Κάνιγγ εἰς τόν Ἑλληνισμόν, ἀναλαβών τήν προστασίαν τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος, ὁ Δεριγνύ λοιπόν διά τούς
ἀνωτέρω λόγους ἐπεθύμει τήν ἐν Ἀθήναις ὑπερίσχυσιν τοῦ Κιουταχῆ, προσεπάθει νά συντελέσῃ εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ἀκροπόλεως,
ὡς ἕν μέσον πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἐθεώρησε καί τήν ὑπό τοῦ
Κιουταχῆ διαφθοράν τοῦ Καραϊσκάκη, διά τοῦτο συνεννοηθείς
μετά τοῦ πρώτου ἐκάλεσεν ἀμφότερους εἰς τήν Ναυαρχίδα του.
Ἐν τῇ συναντήσει δέ ταύτῃ συνέβη ἡ ἀκόλουθος σκηνή. Ἐκάθητο
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διπλοποδητί ὁ Καραϊσκάκης ἐπί τοῦ ἐστρωμένου ὑπό τάπητος καταστρώματος, ὅτε ὁ Δεριγνύ πλησιάσας μετά τοῦ Κιουταχῆ εἶπε τῷ
Καραϊσκάκῃ:
-Εἶναι ὁ πασᾶς.
-Ἄς εἶναι καλά, ἀπεκρίθη Ἑλληνιστί ὁ Καραϊσκάκης.
Εἶπε πάλιν πρός τόν Κιουταχῆν:
-Εἶναι ὁ Καραϊσκάκης.
-Πέκεϋ, ἀπεκρίθη τουρκιστί ὁ Κιουταχῆς.
Κατόπιν μείναντες μόνοι ἐκάθησαν ὁ εἷς πλησίον τοῦ ἑτέρου καί
ὡμίλησαν ἀλβανιστί.
-Καπετάν Καραϊσκάκη, λέγει ὁ Κιουταχῆς, ὅ,τι κατωρθώσατε εἰς
τό Μεσολόγγι τοῦτο θά γίνῃ καί ἐδῶ ἀλλά εἶναι καλόν νά μή ἔλθῃ
καί ἐδῶ ὁ Ἀράπης (ἐννοῶν τόν Ἰμβραήμην) νά τά διορθώσωμεν μόνοι μας τά πράγματα. Λοιπόν ὑπόσχομαι ράϊ (ἀμνηστίαν) εἰς ὅλους
τούς Χριστιανούς ἀπό τόν Βασιλέα (σουλτάνον) καί εἰς ἐσένα γενικό καπετανιλίκι ἀπό τά Ἄγραφα ἕως ἐδῶ, εἰς δέ τούς Καπεταναίους σου καπετανιλίκια εἰς τά βιλαέτια καί λουφέδες.
-Καί ἐγώ, τῷ ἀπήντησεν ὁ Καραϊσκάκης, ἄν θέλῃς νά ἑνωθῇς μέ
τούς Χριστιανούς, σοῦ ὑπόσχομαι ἀρχιστρατηγίαν σέ ὅλην τήν Ρούμελην, καί εἰς τούς Ψαουλουξῆδες σου Στρατηγούς καί χιλιαρχίας
μέ τούς λουφέδες των.
-Δέν τό κάμω, ἀπεκρίθη ὁ Κιουταχῆς διότι μέ κρεμᾷ ὁ ἀφέντης μου
(Σουλτάνος).
-Καί ἐμέ ἀπεκρίθη ὁ Καραϊσκάκης, μέ κρεμᾷ ἡ Κυρά μου.
-Ποία εἶναι ἡ Κυρά σου; τῷ εἶπεν ὁ Κιουταχῆς
-Ἡ Διοίκησις (Κυβέρνησις) τῷ ἀπήντησεν ὁ Καραϊσκάκης.
-Ἔχει δύναμιν ἡ Διοίκησίς σου; τῷ εἶπεν πάλιν ὁ Κιουταχῆς.
-Περισσοτέραν ἀπό τόν ἀφέντη σου, διότι οἱ παλληκαράδες της ὡρκίσθηκαν ἤ νά ἐλευθερώσωσι τούς τόπους των ἤ νά ἀποθάνωσιν,
ἐνῶ ἐσεῖς δέν ἐδώκατε τοιοῦτον ὅρκον, εἶπε τελευταῖος ὁ Καραϊσκάκης.
Ὁ Δεριγνύ ἰδών τάς ὑπερηφάνους ἀπαντήσεις τοῦ Καραϊσκάκη
ἠννόησεν ὅτι εἰργάσθη εἰς μάτην, διά τοῦτο διέταξεν ἀμέσως καί
ἔφεραν γλυκίσματα καί ποτά, καί διά τῆς παρεμβάσεως αὐτῆς
ἔπαυσε πᾶσα περαιτέρω μεταξύ τῶν δύο ἀντιμαχομένων ἀρχηγῶν
συζήτησις.
129

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ὁ Ἀλῆ-πασᾶς διότι εἶχεν ἐν τῇ φυλακῇ τόν πατέρα καί ἀδελφόν
τῆς νύμφης του, συζύγου τοῦ υἱοῦ του Μουκτάρ-πασᾶ, ἐπεθύμει νά
τήν περιποιηθῇ εἰς πᾶσαν ἄλλην ἀπαίτησίν της ἵνα ἀποφύγῃ τάς καθημερινάς ἐνοχλήσεις της περί ἀποφυλακίσεως τῶν συγγενῶν της.
Ὁ Μουκτάρ εἶχεν ἐρωμένην τήν Φροσύνην νύμφην τοῦ Μητροπολίτου, τῆς ὁποίας τόν σύζυγον ἀπέστελλεν εἰς τήν Εὐρώπην μέ τά
ἐκ τῶν εἰσοδημάτων του σιτηρά, ὧν τό ἐμπόριον τότε ἤνθει. Ἡ Φροσύνη γυνή ματαία καί ἀναιδής συνάμα ἤθελε καί νά ἐπιδεικνύηται
διά τήν κακοήθη μετά τοῦ Μουκτάρ σχέσιν, καί ἰδίως πρός τήν σύζυγον τούτου ἥτις ἐκ ζηλοτυπίας τήν ἐμίσει.
Ἡμέραν τινά εὑρισκομένης τῆς Φροσύνης ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ Ἀλῆπασᾶ ἀφίχθη καί ἡ σύζυγος τοῦ Μουκτάρ, ἥν ἡ Βασιλική ἔσπευσε
νά προϋπαντήσῃ ἐπί τῆς ἐξωθύρας, καί νά τῇ κάμῃ ἑξαιρετικάς περιποιήσεις, ἀλλ’ ἡ Φροσύνη οὔτε ἀνεσηκώθη καί κατά τήν εἰς τό
δωμάτιον εἴσοδον τῆς Μουκτάραινας, τοὐναντίον ἔχουσα τήν δεξιάν χεῖρα της ἐπί τοῦ γόνατος ἔπαιζεν ἐπίτηδες τόν λιχανόν ἐπί τοῦ
ὁποίου ἔφερε δακτύλιον πολύτιμον, ὅστις ἀντί κεντρικῆς πέτρας
εἶχε μικρόν ὡρολόγιον, τόν ὁποῖον δακτύλιον εἶχεν ὁ Ἀλῆ-πασᾶς
δωρήσει εἰς τόν Μουκτάρ κατά τούς γάμους του, καί οὗτος τόν ἐδώρησεν εἰς τήν ἐρωμένην του Φροσύνην. Τήν περιφρόνησιν ταύτην
μή ἀνεχθεῖσα ἡ Μουκτάραινα ἀνεχώρησεν εὐθύς ἀπό τήν Βασιλικήν, ἥτις διαγνοῦσα τόν θυμόν τῆς φυγούσης, φύσει δέ φρόνιμος
ἐπέπληξε τήν Φροσύνην διά τήν ἀπρεπῆ πρός τήν νύμφην τοῦ Ἀλῆπασᾶ συμπεριφοράν της, χωρίς νά σκεφθῇ ὅτι οὖσα καί Χριστιανή
ὀφείλει νά φέρηται μέ πολύ σέβας πρός τάς ἐπισήμους Ὀθωμανίδας
καί ἰδίως τούς συγγενεῖς του Ἀλῆ, ὅπως πράττει αὐτή ἡ ἰδία (Βασιλική) καίτοι σύζυγος αὐτοῦ του ἰδίου (Ἀλῆ-πασᾶ).
Ἡ Μουκτάραινα φυγοῦσα ἐκ τῆς Βασιλικῆς ἐπῆγεν εἰς τόν πενθερόν της, καί τῷ διηγήθη τήν πρός αὐτήν συμπεριφοράν τῆς Φροσύνης. Οὗτος ἐπιλαβόμενος τῆς εὐκαιρίας νά περιποιηθῇ τήν νύμφην
του τῇ εἶπεν:
-Ἡσύχασε καί θέλω σέ ἱκανοποιήσει ἐντός εἰκοσιτεσσάρων ὡρῶν.
Ἐκάλεσεν ἀμέσως τόν Μουκτάρην, τόν διέταξε νά φύγῃ εὐθύς διά
σπουδαίαν ὑπόθεσιν εἰς τό Πρεμέτι, καί πρίν ἤ δύσει ὁ ἥλιος νά
ἐξέλθῃ τῶν Ἰωαννίνων. Ὁ Μουκτάρ χωρίς νά γνωρίζῃ τόν μετά
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τοῦ πατρός διάλογον τῆς συζύγου του μετέβη εἰς τήν Φροσύνην τῇ
διηγήθη τήν ὁποίαν ἔλαβε διαταγήν, ἀλλά τῇ ὑπεσχέθη νά τήν ἐπισκεφθῇ τήν νύκτα καί διά τοῦτο νά εἶναι προσεκτική διότι διά τῆς
λίμνης (ἐπειδή ἐτύγχανεν ἡ οἰκία τῆς Φροσύνης παραλίμνιος) θά
ἔλθῃ καί νά μή συμβῇ κατά τήν εἴσοδόν του κρότος τις καί προδώσῃ τήν πρᾶξιν εἰς τόν πατέρα του. Μετά τόν διάλογόν του αὐτόν
ὁ Μουκτάρ ἐξῆλθε τῶν Ἰωαννίνων καί κατέλυσεν εἰς τό ὀλίγον μακράν τῆς πόλεως παλάτιον, ἀναμένων ἀνυπομόνως τά μεσάνυκτα.
Μαθών ὁ Ἀλῆ-πασᾶς τήν φυγήν τοῦ Μουκτάρ ἐκάλεσε τόν Ἄγιμουχθουδάρη, τόν Καραϊσκάκην καί τόν Ὀδυσσέα, οὕς εἶχεν ἐκλελεγμένους ὁσάκις ἤθελε νά ἐκτελέσῃ ὑπηρεσίαν τινά ταχέως καί
ἀκριβῶς, καί τοῖς παρήγγειλεν ἵνα γενομένης νύχτας ὁ μέν τούτων
μεταβῇ πλησίον του, οἱ ἕτεροι δύο σπεύσωσιν νά συλλάβωσι, χωρίς νά κάμωσι τόν ἐλάχιστον θόρυβον καί προδοθῶσι, 16 ἐκ τῶν
μᾶλλον αἰσχρῶν δημοσίων γυναικῶν, τάς ὁποίας νά φυλάξωσι εἰς
ὁρισθέν παρ’ αὐτοῦ μέρος, οὗτοι δέ ἐξετέλεσαν ἀκριβέστατα τήν
διαταγήν του.
Ἐπελθούσης τῆς νυκτός ὁ Ἀλῆ-πασᾶς λαβών τόν τρίτον τῶν ἀνωτέρω δορυφόρων του μετέβη πεζός καί μετημφιεσμένος εἰς τήν οἰκίαν
τῆς Φροσύνης, ἧς τήν θύραν εὗρεν ἀνοικτήν (ἀφιεμένην οὕτως ἀπό
αὐτήν ἵνα εἰσέλθῃ ὁ Μουκτάρ χωρίς νά γίνη κρότος). Ἀνέβη ἄνευ
θορύβου ὁ Ἀλῆς καί εἰσῆλθε μέχρι τοῦ δωματίου τῆς Φροσύνης χωρίς αὕτη νά λάβῃ γνῶσιν, καθ’ ὅσον ὁ Ἀλῆς εἰσελθών εἰς τόν προθάλαμον καί ἰδών τήν ὑπηρέτριαν ἀποκοιμίζουσαν τά δύο παιδιά
τῆς κυρίας της τῇ ἐπέβαλε διά τοῦ βλέμματος αὐστηράν σιωπήν. Ἡ
Φροσύνη κατ’ ἐκείνην τήν στιγμήν στηριζομένη ἐπί τῶν καγκέλων
τοῦ παραθύρου ἔβλεπε μετά προσοχῆς καί ἀνυποψίας πρός τήν λίμνην, ἀναμένουσα τόν ἐρωμένον της, ὥστε ὅταν ὁ Ἀλῆς τήν ἤγγιξεν
ἐπί τῶν ὤμων, αὐτή πρίν ἤ στρέψῃ νά ἴδῃ τίς ὁ ἐγγίζων νομίσασα
ὅτι ἦτον ὁ Μουκτάρ τῷ εἶπε χαίρουσα:
-Καί πῶς δέν σέ εἶδα, πασᾶ μου, ἐρχόμενον εἰς τήν λίμνην;
Ἀλλά μόλις ἰδοῦσα τόν Ἀλῆ κατελήφθη ὑπό τρόμου. Οὗτος ὅμως
τῇ ὑπέδειξεν ὅτι θά τήν ὁδηγήσῃ εἰς τόν κοιτῶνα του καί τοῦτο τήν
ἐνεθάρρυνεν ὁπωσοῦν. Ἐξερχόμενος δέ εἶπεν εἰς τήν ὑπηρέτριαν
νά προσέχῃ καλά τά παιδιά καί τήν οἰκίαν μέχρι τῆς πρωίας ὅτε ἡ
κυρά της θά ἐπανέλθῃ.
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Κατελθών τῆς οἰκίας ὡδήγει μετά τοῦ δορυφόρου του πεζός τήν
Φροσύνην μέχρι τῆς θέσεως, ὅπου ἐκρατοῦντο καί αἱ 16 πόρναι. Τότε ὁ Ἀλῆς διέταξε τούς τρεῖς δορυφόρους, ἀφοῦ τόν ὁδηγήσωσιν εἰς
τό πλησίον κείμενον παλάτιόν του νά κλείσωσιν ἐντός σάκκων καί
τάς 17 κρατουμένας γυναῖκας καί νά τάς ρίψωσιν εἰς τήν λίμνην.
Δεικνυόντων ἐνδοιασμόν τῶν ἐκτελεστῶν τῆς διαταγῆς ταύτης ὡς
πρός τήν Φροσύνην, αὐτός τοῖς εἶπεν:
-Αὕτη εἶναι χειροτέρα πουτάνα διότι ἐνῶ εἶναι ἔγγαμος γίνεται
ἀφορμή νά χωρίζωσιν ἀνδρόγυνα, διά τοῦτο θά πληρώσωσι μέ τό
κεφάλι των ἄν δέν ἐκτελέσωσι καί τήν κατά τῆς Φροσύνης διαταγήν του. Ἀφιχθείς κατά τά μεσάνυκτα ὁ Μουκτάρ εἰς τήν οἰκίαν τῆς
Φροσύνης καί μαθών τήν ὑπό τοῦ πατρός του ἁρπαγήν της προεῖδε
τήν τύχην της, διά τοῦτο τήν πρωΐαν δέν ἀνεχώρησεν ἀλλ’ ἀνέμενεν
ἐν τῷ ἐκτός τῶν Ἰωαννίνων παλάτι, εἰς ὅ ἐπέστρεψε πάλιν διά τῆς
λίμνης τήν νύκτα, καθ’ ὅσον ἠννόησε τόν λόγον τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τήν πόλιν καί ὅτι ὁ πατήρ του θά τόν ἀνακαλέσῃ, ὅπερ
καί ἔγινε διότι πρό τῆς μεσημβρίας ἀνεκλήθη.
Τοιοῦτος συνέβη ὁ θάνατος τῆς Φροσύνης καί οὐχί ὅπως τόν παρεμόρφωσαν αἱ ποιητικαί φαντασίαι.
Κατά τό 1837 ἐξεδόθη τό πρῶτον ὁ Νόμος περί στρατολογίας ὅστις
ἔκαμε δυστυχῶς τήν χειρίστην ἐντύπωσιν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν,
ὁ ὁποῖος ἐθεώρει μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὅτι ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας
ἐν τῇ κοινωνίᾳ κατατάττεται τακτικός στρατιώτης (σολιτάτος ὅπως
τόν ὠνόμαζαν χλευαστικῶς). Ἐπειδή δέ ἐγνώσθη ὅτι διά τό πρῶτον
ἔτος ἑξαιροῦνται κατά τόν Νόμον αὐτόν οἱ ἔγγαμοι, οἱασδήποτε
ἡλικίας καί ἄν ὦσιν, ἔσπευσαν νά νυμφευθῶσι πλῆθος νέων ζητούντων συζύγους, χωρίς νά ἐξετάσωσιν οὔτε μορφήν, οὔτε οἰκογένειαν, οὔτε προῖκα, καί οὕτως ἐτελέσθησαν τότε τόσοι γάμοι, ὥστε
παρῆλθον ἔτη ὁλόκληρα ἵνα γίνῃ γάμος εἰς τά Ἑλληνικά χωρία.
Ἐν τούτοις χρεωστᾶται εὐγνωμοσύνη εἰς τούς Γενναῖον Κολοκοτρώνην, Τζαβέλλαν καί Γαρδικιώτην ὑπασπιστάς τοῦ Βασιλέως, οἵτινες διά νά συντρέξωσιν εἰς τήν ἐκτέλεσιν τοῦ μνησθέντος Νόμου,
μετέβησαν ἐπιτοπίως ὁ πρῶτος εἰς Πελοπόννησον, καί οἱ δεύτεροι
εἰς Ρούμελην καί διά τῆς κατατάξεως τῶν συγγενῶν των, εἰς οὕς
ἐξήγησαν τό ἀληθές συμφέρον τῶν καταταττομένων, προέτρεψαν
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πολλούς νέους καί ἰδίως ἐξ οἰκογενειῶν νά καταταχθῶσιν καί ἐκ
τούτων νά χορηγήσῃ καί ὁ τόπος ἀξιωματικούς εἰς τόν τακτικόν
στρατόν, εἰς ὅν μόνον ἐκ τῶν μή ἐλευθέρων ἐπαρχιῶν καί τῶν νήσων ὑπῆρχον ἀξιωματικοί, διότι ἐκ τῶν μερῶν μόνον αὐτῶν οἱ πενόμενοι καί ἰδίως λογικώτατοι κατετάττοντο εἰς τόν τακτικόν ἐπί
Ἐπαναστάσεως, Κυβερνήτου καί Ἀντιβασιλείας.
Τό 1836 ὅτε ὄντος τοῦ Λουδοβίκου ἐν Ἀθήναις ἐτέθη ὁ θεμέλιος
λίθος τοῦ Παλατίου καί ὁ Βασιλεύς προπαρεσκευάζετο νά μεταβῇ
εἰς Γερμανίαν διά νά νυμφευθῇ, εἰσήγαγεν ὁ Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν εἰς τό Συμβούλιον τοῦ Κράτους Νόμον δι’ οὗ ὡρίζετο εἰς
τόν προϋπολογισμόν τοῦ Κράτους ποσόν 500.000 δραχμῶν διά τήν
ἀνέγερσιν τοῦ παλατίου. Ἐρωτησάντων τῶν ἐν τῷ Συμβουλίῳ μεγαλοσχήμων τοῦ ἀγῶνος Γερόντων ἄν μόνον κατά τό 1836 θά γίνῃ
αὐτή ἡ δαπάνη, ἤ καί κατά τό ἑπόμενον, ὁ Ὑπουργός εἶπεν ὅτι θά
γίνεται ἡ δαπάνη αὐτή ἐτησίως ἐνόσῳ ἐξακολουθεῖ ἡ οἰκοδομή ἥτις
ἴσως διαρκέσῃ 8 ἤ καί 10 ἔτη.
-Πῶς; εἶπον οἱ Γέροντες, ὁ Κυβερνήτης οἰκονομήθη μέ 200 γροσίων
οἴκημα, καί τόν Βασιλέα δέν τόν χωρεῖ οἰκία δύο μιλιουνίων γροσίων, (ὅσον ἐστοίχιζαν αἱ 500.000);
-Ὄχι, ἀπεκρίθη ὁ Ὑπουργός, οὔτε 10 μιλιουνίων γροσίων. Τότε ὁ
γέρων Βασίλειος Μαντετούρης ἀποστραφείς πρός τόν Ὑπουργόν
εἶπε:
-Τό ἐννοοῦμεν, ὁ Βασιλεύς θέλει νά καλό-ὑπανδρευθῇ, καί διά νά
δείξῃ εἰς τάς Πριγκιποπούλας ὅτι εἶναι καί τό Βασίλειόν του καθώς τά ἄλλα θά παραστήσῃ καί πόσα μιλιούνια θά ἐξοδεύσῃ διά
τό παλάτι του, διά τοῦτο καί ἡμεῖς θά ἀποφασίσωμεν καί τοῦτο τό
ἔξοδον.
-Ἄν εἶναι ὡς λέγει ὁ κύρ Βασίλης, εἶπον καί ἕτεροι γέροντες ἄς μή
κόψωμεν τήν τύχην τοῦ Βασιλέως μας.
Τήν συζήτησιν ταύτην τῶν Γερόντων μαθών παρά τῶν Ὑπουργῶν
ὅ τε Βασιλεύς καί πατήρ του παρῃτήθησαν πάσης συνδρομῆς τοῦ
Δημοσίου εἰς τήν ἀνέγερσιν τοῦ Παλατίου καί μετά τήν περάτωσιν
αὐτοῦ ὁ Βασιλεύς διά τάς ἐπισκευάς καί τήν συντήρησιν τοῦ κήπου
ἐξώδευεν ἐξ ἰδίων 50.000 κατ’ ἔτος. Μόνον τό γήπεδον τοῦ τε παλατίου καί κήπου ἐπλήρωσε τό 1847 τό Δημόσιον ἀνά 50-90 λεπτά
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κατά πῆχυν, ἐκτός ὀλιγίστων ἰδιοκτητῶν οὕς δικαστικῶς ἐπλήρωσε
μέ ἀνωτέραν τιμήν μέχρι τριῶν δραχμῶν τόν πῆχυν, (μεταξύ τῶν τελευταίων καί ὁ πολύς μισέλλην Φίνλεϋ).
Ὁ Ἀλῆ-πασᾶς παραβάλλων τήν τουρκικήν θρησκείαν μέ τήν Χριστιανικήν.
Ὁ Ἀλῆ-πασᾶς εἰ καί ἀπαίδευτος ἐντελῶς, ἦτον ὅμως μεγαλοφυής,
διά τοῦτο εἰς τόν Μωάμεθ οὐδεμίαν ἀπέδιδεν ὑπεράνθρωπον δύναμιν, ἀφοῦ αὐτός καί οἱ διάδοχοί του ἐπέβαλλον τό θρήσκευμά
των διά πυρός καί σιδήρου, χορηγοῦντες μάλιστα εἰς τούς πιστούς
μεθ’ ὑπερβολῆς πάσας τάς σαρκικάς ἀπολαυάς, ὅπερ εἶναι δόλωμα
ἰσχυρώτατον εἰς τήν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν. Δέν ἠδύνατο ὅμως
νά πιστεύσῃ ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶχε τι ὑπεράνθρωπον ἀφοῦ αὐτός
καί οἱ Ἀπόστολοί του ὄχι μόνον δέν μετεχειρίσθησαν βίαν ἀλλά
καί ἀπηγόρευον αὐστηρῶς αὐτήν, συνάμα δέ διέταττον εἰς τούς
πιστούς δίαιταν βασανιστικήν. Ἐν τούτοις ὅμως δέν ἠδύνατο ν’
ἀντιληφῇ πῶς ἐγένετο ἡ ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκπόρευσις τῆς
θεότητος τοῦ Χριστοῦ, διά τοῦτο ἡμέραν τινά συντρώγων μετά τοῦ
Τουρτούρη ὅν ἐξετίμα ὡς νουνεχῆ καί γνωρίζοντα καλῶς τά τῶν
Χριστιανῶν, τῷ εἶπε:
-Ἀγλούμ ἐγώ ξεύρω ὅτι τό δικό μου τό Μωαμέτη ἐκάθισε στό σβέρκο τοῦ κόσμου διότι ἦτο μαχαιρᾶς καί αὐτός ὡσάν καί μένα, μά δέν
μοῦ λέγεις πῶς τό δικό σας τό Χριστό ἔγινε ρουχουλᾶς (ἐκ πνεύματος);
Ὁ Τουρτούρης τῷ ἀπήντησεν ὅτι:
-Εἶναι τοῦτο τόσο μεγάλο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπου δέν ἀφῆκε νά τό
ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος.
-Πέκεϋ (οὕτως ἔχει) τῷ ἀπήντησεν ὁ Ἀλῆ-πασᾶς.
Περί ἐνοικιάσεως ἐθνικῶν βοσκῶν καί ποιμενικοῦ φόρου,καί ὁ Κωλέττης ὡς Ὑπουργός ἐδιόρισεν τούς ὁπλαρχηγούς ὡς ποινήτορας
εἰς τάς Νομαρχίας.
Διαλυθέντων τό 1833 κατά τήν ἔλευσιν τῆς Ἀντιβασιλείας τῶν Ἑλληνικῶν σωμάτων, ἔμειναν πολλοί Στερεοελλαδῖται ὁπλαρχηγοί
ἄνευ ἀποκαταστάσεως, διό οἱ μέν τούτων ἐγένοντο ἐνοικιασταί
τῶν ἐθνικῶν βοσκῶν, ἀφοῦ ἡ τότε σοφή Κυβέρνησις ἐξέδοτο Νόμον
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καί ὥρισεν, ὅτι ὅπου φύεται ἄγριον χόρτον εἶναι ἐθνικόν κτῆμα,
καί τήν ἄδικον ταύτην διάταξιν οὖσα πανίσχυρος καί αὐθαίρετος
ἡ Κυβέρνησις τήν ἐξετέλεσε, διότι καί ἄν ἤθελε τις νά ἀντιτείνῃ,
τόν ἀνέμενεν ἀμέσως ἡ φυλάκισις ὡς συνωμόσαντα κατά τῶν καθεστώτων. Οἱ ἐνοικιασταί ἐπίεζαν μέχρις ἐξοντώσεως ἐν Ρούμελῃ τήν
κτηνοτροφίαν, διά τοῦτο τό ἑπόμενον ἔτος ἡ Κυβέρνησις ἀνεβίβασε
τόν ποιμνιακόν φόρον εἰς 50 λεπτά κατά κεφαλήν, διότι εἶπεν ὅτι
τά 30 ὡρίζοντο διά δικαίωμα βοσκῆς, μολονότι ἐν Μάνῃ, νήσοις
καί εἰς πολλά ἄλλα μέρη τά ποίμνια δέν ἔβοσκον καθόλου ἐν ἐθνικῇ γῇ. Ἠναγκάσθη ὅμως ἡ Κυβέρνησις νά σχηματίσῃ τήν περί ἀποζημιώσεως τῶν στρατιωτῶν ἀγωνιστῶν Ἐπιτροπήν ἥτις ἐβαθμολόγησε τούς εἰς τό μητρῶον τοῡ 1835 πρώτους φαλαγγίτας.
Κατά τήν ἐποχήν ἐκείνην ὁ Κωλέττης ὤν Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν καί θέλων νά οἰκονομήσῃ τούς μᾶλλον πεινῶντας ἐκ τῶν διαληφθέντων ὁπλαρχηγῶν, τούς ἀπέστελλεν εἰς τούς Νομάρχας ὡς ποινήτορας ἐπί πληρωμῇ ποινήτρων 50 ἤ 100 δραχμῶν διότι δῆθεν δέν
ἐξετέλουν ἀκριβῶς τάς διαταγάς τοῦ Ὑπουργείου, καί οὕτω διά τῆς
φορολογίας τῶν ὑφισταμένων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν
ὑπαλλήλων, οἰκονόμει ὁ Κωλέτης τούς πεινῶντας στρατιωτικούς
ἀγωνιστάς.
Ἡ Βασίλισσα εἰς χορόν ἠρώτησεν τήν Δεληγιάνναινα περί τοῦ παλαιοῦ φορέματός της.
Ἐν τινι βασιλικῷ χορῷ ἡ Βασίλισσα ἔδωκε προσοχήν εἰς κόσμημα
τῆς συζύγου τοῦ Πέτρου Δεληγιάννη καί τήν ἠρώτησεν ἄν ἐν Ἀθήναις τό ἠγόρασεν ἤ ἐκ τῆς Εὐρώπης τῇ τό ἀπέστειλαν.
-Εἶναι ἀπό τόν καλόν καιρόν, ἀπήντησεν ἀντί τῆς ἐρωτωμένης ἡ
πενθερά αὐτῆς Ἀναγνώσταινα Δεληγιάνναινα, ἥτις καί τό εἶχε χαρίσει εἰς τήν νύμφην της.
-Ἀπό ποῖον καιρόν; ἠρώτησεν ἡ Βασίλισσα.
-Πρό τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπήντησεν ἡ Ἀναγνώσταινα.
-Λοιπόν, Κυρία, ἡ Ἑλλάς ἦτον εἰς εὐδαιμονεστέραν κατάστασιν
ἐπί Τουρκίας; ἐπερώτησεν ἡ Βασίλισσα ἀποχωροῦσα.
Περιοδεία τῶν Βασιλέων εἰς Κάρυστον.
Καί ὁ Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισσα εἶχον τήν ἐπιμονήν νά μή ὀπισθο135

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
δρομῶσιν ἀφ’ οἱονδήποτε πρόσκομμα καί ἄν τοῖς παρουσιάζετο
κατά τάς ἐν ταῖς περιοδείαις των ὁδοιπορίας, διά τοῦτο περιοδεύοντες ποτέ τήν Ἐπαρχίαν Καρυστίας ἀπεφάσισαν νά φθάσωσιν εἰς
Κάρυστον ἀναχωροῦντες μετά τήν δείλην ἀπό μέρος ἀπέχον τῆς πόλεως ταύτης πέντε ὥρας, ἄν καί ὁ καιρός ἐφαίνετο ὀμιχλώδης καί
ὁ δρόμος εἰς πολλά μέρη πολύ δύσβατος. Εἰς μάτην αἱ ἀντιρρήσεις
τῶν ἐκεῖ εὑρεθεισῶν Ἀρχῶν καί προὐχόντων τοῦ τόπου, ὡς καί
τῶν γνωριζόντων τόν δρόμον αὐλικῶν, ἐν οἶς καί ὁ Γαρδικιώτης.
Οἱ Βασιλεῖς ἀνεχώρησαν, ἀλλά φθάσαντες εἰς τό μᾶλλον δύσβατον
μέρος τοῦ δρόμου δέν ἠδύναντο νά διακρίνωσι καθόλου ἐξ αἰτίας
τοῦ βαθέος σκότους, διά τοῦτο πεζεύσαντες κατέβαιναν τόν δρόμον ὀλισθαίνοντες ἔνθεν κακεῖθεν, τότε καί ἡ Ἀμαλία ἀπηυδήσασα
καί ἀνυπομονοῦσα ἠρώτησε:
-Ποῦ ὑπάγομεν;
-Εἰς τοῦ διαβόλου τόν κῶλον, ἀπεκρίθη ἠγανακτισμένος ὁ Γαρδικιώτης.
Διάλογος τῆς Βασιλίσσης μέ τόν Γενναῖον καί περί ἠθικῆς της Βασιλίσσης.
Ἡ Βασίλισσα ἔχουσα κατά τοῦ Γενναίου πρώτην ἀφορμήν διότι
πρό τῆς 3 7βρίου ὁ Γενναῖος ζηλοτυπῶν τήν παρά τῇ Βασιλίσσῃ περισσοτέραν τῶν ἄλλων αὐλικῶν ὑπόληψιν τοῦ αὐλάρχου Σκαρλάτου Σούτζου ἔρριψεν εἰς τά γραφεῖα τοῦ Βασιλέως ἀνυπόγραφον
σημείωσιν (23) φέρουσαν τάς ἑξῆς λέξεις: «ἡ διαμονή τοῦ Σούτζου
ἐν τῷ Παλατίῳ ἐγέννησε σχόλια θίγοντα τήν ὑπόληψιν τῆς Βασιλίσσης» καί δευτέραν διότι δέν ἠρνήθη ὅτι, αὐτός παρέδωκε τήν
κατά τό 1846 ἐν τῷ «Αἰῶνι» δημοσιευθεῖσαν κατά τοῦ Κωλεττικοῦ
κόμματος καί τῶν αὐλικῶν περιώνυμον καταστᾶσαν ἕνεκα τῶν
δικαστικῶν ἀγώνων ἐπιστολήν τοῦ Στέργιου Φρίκη, θίγουσαν καί
ταύτην τήν ὑπόληψιν τῆς Βασιλίσσης, διά τήν ἐξαιρετικήν πρός
τόν Γαρδικιώτην ὑπόληψιν τῶν Βασιλέων· ἔχουσα ἡ Βασίλισσα
τάς ἀνωτέρω ἀφορμάς κατά Γενναίου δέν τόν ἐνοστιμεύετο, ἄν
καί δέν ἠρνεῖτο τήν εἰς τήν Βασιλείαν καί τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Κράτους ἐξαιρετικήν χρησιμότητά του, ἐνῶ μάλιστα ἐγνώριζεν ὅτι διά
τήν χρησιμότητα αὐτήν τόν ὑπολήπτετο καί τόν ἠγάπα πάντοτε
ὁ Βασιλεύς. Ὡς ἐκ τούτου οὔτε αὐτός ὁ Γενναῖος ἔδιδε προσοχήν
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εἰς φράσεις του τινάς αἵτινες ἠνώχλουν τήν Βασίλισσαν ἀφοῦ καί
αὕτη, δι’ εἰρωνειῶν ἤ σαρκασμῶν τόν ἠνώχλει συχνάκις, καί ἰδίως
ὁσάκις τόν ἔβλεπε θυμωμένον. Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει ἰδοῦσα ἡμέραν τινά αὐτόν τῷ εἶπε:
-Πάλιν σήμερον εἶσαι εἰς τά φεγγάρια σου.(24)
-Ἐάν ἐγώ, τῇ ἀπεκρίθη, ἔχω φεγγάρια τόσα, (25) ἡ Μεγαλειότης
Σου ἔχεις τά ἰδικά Σου μεγάλα ἴσα μέ ἕν ἁλῶνι.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕΛ. 92
(23) Τοὐλάχιστον εἰς τόν Γενναῖον ἀπεδόθη ἡ εὑρεθεῖσα αὐτή σημείωσις.
(24) Ἐν ὥρᾳ πανσελήνου προσβάλλονται συνήθως ὑπό τοῦ πάθους
των οἱ ἐπιληπτικοί, διά τοῦτο καί ὅσοι εἶναι, ἰδιότροποι καί ἐρεθίζονται ἐνίοτε ἄνευ δεδικαιολογημένης ἀφορμῆς, ὅπερ προδίδει
ἀσθένειαν πρός τό ἐρεθίζεσθαι, τοῖς λέγουν ὅτι εἶναι εἰς τά φεγγάρια των δηλ. εἰς τάς πανσελήνους ὅτε προσβάλλονται ὑπό τοῦ πάθους τοῦ θυμοῦ ὡς οἱ ἐπιληπτικοί ὑπό τοῦ πάθους τῶν σπασμῶν.
(25) Σχηματίσας διά τῶν πρώτων δακτύλων τῶν δυό χειρῶν κύκλον ἴσον δίσκου ἡλίου.
Τήν 9 Ἰανουαρίου 1862 ἀπέτυχεν ἡ ὑπό τοῦ Βαυαρικοῦ αὐλικοῦ
πρό ἑξαμηνίας προπαρασκευασθεῖσα συγκρότησις τοῦ Ὑπουργείου Κανάρη. Ἡ ἀποτυχία ὀφείλεται κατά πρῶτον εἰς τήν δολιότητα
μεθ’ ἧς προσηνέχθη ὁ Βούλγαρης πρός τόν Κανάρην, ἀποπλανήσας αὐτόν νά μή συνεργασθῇ τόν Χρηστίδην, τήν φιλαρχίαν τῶν
ρυμουλκούντων τόν Κανάρην Πετζάλη καί Π. Σούτζου διά νά εἰσέλθωσι καί οὗτοι εἰς τό Ὑπουργεῖον, καί τήν πονηρίαν τοῦ ἰδίου
Κανάρη νά μή εἶναι Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν ὁ αὐστηρός περί
τήν φύλαξιν τῆς Δημοσίας περιουσίας Χρηστίδης, ἵνα δυνηθῇ ν’ ἁρπάσῃ τό ὑπ’ αὐτοῦ ἐποφθαλμιούμενον ἀπό πολλοῦ κτῆμα τοῦ Χασανίου, καί συνάμα νά σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον ἐκ προσώπων τριτευόντων ἵνα ἐργάζωνται ὑπό τά νεύματά του, χωρίς νά ἐννοῇ ὅτι
ἡ συγκρότησις τοιούτου Ὑπουργείου δέν θά ἐπιδοκιμασθῇ ὑπό τοῦ
κοινοῦ τῶν Ἀθηνῶν, καί θά καταπέσῃ εἰς τήν κοινήν γνώμην, ὅπως
συνέβη καί τήν ὑπεσκάλισεν ὁ μέχρις ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀντιπαθής
εἰς τήν ἐλευθεριάζουσαν τάξιν Βούλγαρης, ἀφοῦ καί ὁ Χρηστίδης
ρυμουλκηθείς ὑπό τοῦ αὐλικίζοντος πάλιν τότε Κολοκοτρώνου,
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δέν ἠδυνήθη νά ἐπωφεληθῇ ἐκ τοῦ λάθους τοῦ Κανάρη, καί κατά
δεύτερον εἰς τήν ραδιουργίαν τῶν ὑπό τόν Μιαούλην Ὑπουργῶν,
μή συγκατατιθεμένων ν’ ἀφήσωσι τήν ὑπό τούς πόδας των ὁλονέν
κλονιζομένην ἐξουσίαν πρός καταστροφήν τοῦ δυστυχοῦς Ὄθωνος καί μεγίστην ζημίαν τοῦ ἔθνους καί αὐτῶν τῶν ἰδίων.
Κατ’ ἐκείνην τήν ἐποχήν ἡ συνωμοσία ἔβοσκεν ἰσχυρῶς εἰς τά ἐν
Ναυπλίῳ ἑδρεύοντα δύο τάγματα, ἀφοῦ πάντες οἱ νέοι ἀξιωματικοί παντός ὅπλου ἦσαν ὑπό τά νεύματα τῆς περιφήμου ἀπό Κυβερνήτου ἀκόμη διά τήν χαλαράν ἐπί τῶν γαμικῶν καθηκόντων τῆς
συζύγου, διαγωγήν τῆς Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου. Εἰς μάτην ὁ
ἔξυπνος Νομάρχης Ἀργολίδος Ροντόπουλος ἐπρότεινε τήν ἀπομάκρυνσιν ἐκ Ναυπλίου τοῦ ὑπό τόν Ἀρτέμην τοὐλάχιστον τάγματος.
Ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν Βότζαρης, ἀντί νά δίδῃ προσοχήν
εἰς τάς προτάσεις τοῦ Νομάρχου, ἔδιδε πίστιν εἰς τάς διαψευδούσας
τάς ὑποψίας τοῦ Νομάρχου πληροφορίας τῆς ἀρχαίας ἐρωμένης
του Καλλιόπης, ἀφοῦ μάλιστα διατηρῶν ἀκμαῖον το μῖσος κατά
τοῦ πρό δεκαπενταετίας ἀποθανόντος Κωλέττου κατεφρόνει καί
τόν Ροντόπουλον ὡς ἕν τῶν ὀργάνων τῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἀνδρός
ἐκείνου, καί διά τοῦτο ἀντί ν’ ἀπομακρύνῃ τό ὑπό τόν Ἀρτέμην
ὕποπτον τάγμα τοὐναντίον ἐσώρευεν εἰς Ναύπλιον πάντας τούς
ὑπό δυσμένειαν καί καταδιωκομένους ἀξιωματικούς.
Ὅταν οἱ Ὑπουργοί καί ἰδίως ὁ Βότζαρης τήν 2αν Φεβρουαρίου
συνεκάλεσεν τήν Βουλήν καί ἀνεκοίνωσαν αὐτῇ τήν ἐν Ναυπλίῳ
ἀνταρσίαν, ζητήσαντες διά μακρᾶς ὁμιλίας τήν συνδρομήν τοῦ σώματος, ὁ Βουλευτής Μαντινείας Ρεβλίδης (;) ὅστις τῇ παραγγελίᾳ
τοῦ Ροντοπούλου εἶπε πολλάκις εἰς τόν Βότζαρην τά ἐν Ναυπλίῳ
τεκταινόμενα, ὁ δέ Ὑπουργός οὗτος τῷ ἔλεγε, τί νομίζει ὁ Ροντόπουλος ὅτι θά ἀρχίσωμεν τά μακαρίτικα τοῦ Κωλέττου νά κηρύττωμεν
ὡς συνωμότας κατά τῶν καθεστώτων πάντας τούς ἐπικρίνοντας
τήν Κυβέρνησιν; Ὁ ἀνωτέρω Βουλευτής ἀπαντῶν εἰς τήν ὁμιλίαν
τοῦ Βότζαρη τῆς 2ας Φεβρουαρίου τῷ εἶπεν ὅτι διοικοῦντες τό Κράτος, κ. Βότζαρη, ὀφείλετε νά λησμονῆτε τούς παιδικούς σας ἔρωτας
(ἐννοῶν τάς μετά τῆς Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου σχέσεις του)
καί ὠφείλατε ὅσην σοφίαν καί ἄν ἔχητε νά ἀκούητε καί ἡμᾶς τούς
ἀνθρώπους τοῦ ἀγῶνος οἵτινες καί εἴδομεν καί ἐπάθομεν πολλά ἐν
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τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις.
Ὁ δραστηριότερος κατηχητής συνωμότης ἦτον ὁ Στρατηγός Τζώκρης, ὅστις ἐν τοῖς καφενείοις ἔλεγε πρός τούς νέους ἀξιωματικούς:
-Λυποῦμαι, παιδιά μου, διότι εἶσθε τέκνα συναγωνιστῶν μου καί
δέν θέλω νά σᾶς προσβάλω, ἄλλως ἤθελον ἔλθει ἐπί κεφαλῆς 500
Ἀργείων μου νά καταλάβω καί τά δύο φρούρια.
Ὁ τοσαῦτα καυχώμενος Τζώκρης ἀπέδειξεν ὅτι ὅλα αὐτά ὑπεκίνει
ἵνα διά προκλήσεως ἀνταρσίας τινός καταστῇ ἀναγκαῖος εἰς τήν
Κυβέρνησιν διά νά τόν περιποιηθῇ ἀφοῦ μετά εἰκοσιτεσσάρων
ἐτῶν διαρκῆ σπουδαίαν περιποίησιν δυσαρεστηθεῖσα τό 1862 δέν
τόν ἐπέβαλεν ὡς ὑποψήφιον Βουλευτήν. Καί ἀπόδειξις τά ἑπόμενα
συμβάντα. Εὐθύς ὅπου ἡ Κυβέρνησις ἔμαθε τήν ἐν Ναυπλίῳ ἐπανάστασιν ἐσκέφθη μετά τοῦ Γενναίου νά οὐδετερώσῃ τόν Τζώκρην
ἵνα ἡ ἀνταρσία ἀπομονωθῇ ἀπό τήν ἐπιτόπιον συνδρομήν, διά
τοῦτο τήν 1ην Φεβρουαρίου δι’ ἀτμοπλοίου ἔστειλε διά τοῦ Ἐπάρχου Κορίνθου ἐπιστολήν τοῦ Γενναίου πρός τόν Τζώκρην, ἐν ᾗ τόν
ἐκάλει εἰς συνδρομήν τῆς Κυβερνήσεως ὑποσχόμενος αὐτῷ προβιβασμόν παρασήμου, καί διορισμόν Γερουσιαστού. Τήν ἐπιστολήν
ταύτην ἔλαβεν ὁ Τζώκρης τήν 2αν Φεβρουαρίου τήν δέ 3ην ἀποστείλας ἐξ Ἄργους τόν υἱόν του μετ’ ἄλλων ἵνα ἐπαναστατήσωσι
καί τήν Τρίπολιν, εἰσῆλθε πολύ πρωΐ εἰς Ναύπλιον καί διηγεῖτο τό
περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς, ἐνόμιζεν ὅμως ὅτι καί ἐν Ἀθήναις θά
κηρυχθῇ ἡ ἐπανάστασις, ὅταν ὅμως τήν 3ην μετά μεσημβρίαν εἶδεν
ὅτι ἐξ Ἀθηνῶν οὐδέν ἔμαθον, εἰς δέ τούς Μύλους ἔφθασαν τρία
ἀτμόπλοια διά νά προπαρασκευάσωσι τά τῆς πολιορκίας τοῦ Ναυπλίου, ἧς ὁ Γενναῖος διωρίσθη ἀρχηγός κατά ξηράν καί θάλασσαν,
ἐνόμισε συμφερώτερον αὐτῷ νά μεταβῇ τήν νύκτα καί νά συνεννοηθῇ μέ τόν Γενναῖον. Εἶπε λοιπόν ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά μεταβῇ εἰς
Ἄργος ἵνα συγκεντρώσῃ σῶμα νά καταλάβῃ τά Δερβενάκια διά νά
ἐμποδίσῃ τήν εἰς τήν Ἀργολικήν πεδιάδα εἴσοδον τῶν Κυβερνητικῶν στρατευμάτων.
Οἱ ἐν Ναυπλίῳ ἔστειλαν κατόπιν τοῦ Τζώκρη εἰς Ἄργος τόν Ζυμπρακάκην καί ἄλλους ἵνα συντρέξωσιν εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Τζώκρη καί φροντίσωσι νά εἰσαγάγωσι καί τροφάς εἰς Ναύπλιον.
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Οὗτοι ἀφιχθέντες εἰς Ἄργος ὄχι μόνον δέν εὗρον προπαρασκευήν
πρός ὑπεράσπισιν ὑπό τοῦ Τζώκρη τῶν Δερβενακίων, ἀλλ’ ἔμαθον
ὅτι οὗτος μετέβη εἰς ἕν κτῆμα πρός τούς Μύλους, ὅπου ἀνέμενε σαφεστέρας ἐξηγήσεις τῆς πρός αὐτόν ἐπιστολῆς τοῦ Γενναίου, πρός
ὅν εἶχε στείλει τούς συγγενεῖς του Τζανῆν, Γιαννακόπουλον καί
Ἀνάργ. Δανόπουλον, οἵτινες ὑπεκρίθησαν ὅτι μετέβαινον νά ἴδωσι
τόν Ἀνδρ. Δανόπουλον Βουλευτήν ἐλθόντα ἀπό τάς Ἀθήνας μετά
τοῦ Γενναίου, σύγγαμβρον ἀλλ’ ἀντίπαλον πολιτικόν τοῦ Τζώκρη
εἰς Ἄργος καί ἐλάλησαν τήν δείλην μέ τόν Γενναῖον. Οὗτος ὑπεσχέθη νά στείλῃ τό ἑσπέρας τόν Γραμματέα του πρώην Βουλευτήν
Κοπανίτζαν φίλον τοῦ Τζώκρη διά νά ἐξηγηθῇ μετ’ αὐτοῦ ἀλλά μεχρισοῦ οἱ ἀπεσταλμένοι ἐπιστρέψωσιν, ὁ Ζυμπρακάκης εἰς Ἄργος
ὑποπτευθείς τήν προδοσίαν τοῦ Τζώκρη συνέλαβεν ἀμέσως δύο του
υἱούς καί τούς ἀπέστειλεν ὡς ὁμήρους εἰς Ναύπλιον, παραγγείλας
αὐτῷ ὅτι ἄν δέν μεταβῇ ἀμέσως εἰς Ναύπλιον θά ἀποκεφαλίσωσιν
ὄχι μόνον τούς δύο ἐκεῖ υἱούς του ἀλλά καί τόν εἰς Τρίπολιν μεταβάντα. Ὁ Τζώκρης φοβηθείς μετέβη λίαν πρωΐ εἰς Ναύπλιον ὅπου
τόν ἀνέμενε παραδειγματική τιμωρία, διότι οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς
παραταχθέντες ἅπαντες ἀπό τήν πύλην τῆς ξηρᾶς μέχρις Ἰτζκαλέ
ὅπου ὡρίσθη δωμάτιον φυλακίσεώς του, τόν ἐπτυσαν ὅλοι ἄνευ
ἐξαιρέσεως. Ὅτε δέ παρεδόθη τό Ναύπλιον, οἱ μή ἀμνηστευόμενοι
ἀξιωματικοί καί μεταβάντες εἰς τό ἐξωτερικόν ἐπέβησαν ἐπί τοῦ
Αὐστρ. ἀτμοπλοίου, ὁ Τζώκρης ἐπέβη ἐπί τοῦ Γαλλικοῦ ἀτμοπλοίου. Τοιοῦτο τέλος εἶχεν ἡ διαγωγή τοῦ πονηροῦ ἀλλ’ ἀτίμου εἰς τήν
περίστασιν αὐτήν δειχθέντος στρατηγοῦ Τζώκρη.
Ἀφοῦ λοιπόν κατηρτίσθη ἐν Ναυπλίῳ ἡ συνωμοσία ἀπέστειλαν
οἱ ἐκεῖ συνωμόται πρῶτον τόν Ἀρτέμην ἵνα βολιδοσκοπήσῃ τήν
Κυβέρνησιν κατά πόσον ὑποπτεύεται τά ἐν Ναυπλίῳ τεκταινόμενα. Ὁ Ἀρτέμης ἐθεωρεῖτο μέχρι τῆς Ναυπλιακῆς Ἐπαναστάσεως
ὡς εἷς τῶν μᾶλλον ἀφωσιωμένων εἰς τόν Ὄθωνα, καί αὐτή ἡ σύζυγός του μετήρχετο τόν κατάσκοπον τῆς αὐλῆς, ἥτις συνέτρεχε τόν
Ἀρτέμην, ὄντα ἐνδεῆ, ἀπό καιρόν εἰς καιρόν χρηματικῶς, καί τότε
ἀκόμη ὁ Ἀρτέμης ἔλαβεν ἀπό τόν Ὄθωνα 5.000 δραχμάς βοήθειαν,
ὑποσχεθείς νά προλάβῃ πᾶν ἐν Ναυπλίῳ κίνημα, εἰς δέ τόν συγγενῆ
του Χατζίσκον, ὡς διά νά δικαιολογήσῃ τήν ὁποίαν ἔμελε νά δείξῃ
πρός τόν Βασιλέα μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ἀχαριστίαν, εἶπεν ὅτι φοβεῖ140
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ται μήπως δέν δυνηθῇ νά προλάβῃ, καθόσον ὁ Τζώκρης πάρα πολύ
ἐξάπτει καθ’ ἑκάστην τήν νεολαίαν τῶν ἀξιωματικῶν.
Ἀφοῦ ὑπῆγεν ὁ Ἀρτέμης εἰς τό Ναύπλιον ἐβεβαίωσεν ὅτι τόν μέν
βασιλέα ἀπεκοίμισεν αὐτός, τόν δέ Βότζαρην ἡ Καλλιόπη, ἑπομένως δέν ἔχουν κανένα φόβον ἐάν δέν σπεύσωσι τό ἔργον των ἵνα
γίνῃ ἡ προπαρασκευή πλήρης. Ἔστειλαν δέ τότε οἱ ἐν Ναυπλίῳ
συνωμόται α) εἰς τόν Βούλγαρην τόν Π. Ζαφειρόπουλον ἵνα τῷ διακοινώσῃ τά ἐν Ναυπλίῳ καί ζητήσῃ τήν συμμετοχήν του, ἀλλ’ οὗτος ἀπέφυγε πᾶσαν ἀπάντησιν ὑποκριθείς ἐντελῆ ἄγνοιαν τῶν συμβαινόντων β) τόν Κωνστ. Ἀντωνόπουλον εἰς τόν Χρηστίδην, ἀλλ’
οὗτος ἀποπλανώμενος ἀπό τόν Γενναῖον, καί φοβούμενος (διότι
ἦτο καί φύσει δειλός) τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπαναστάσεως παρήγγειλεν ἵνα ἡσυχάσωσι, καί ὅτι μετ’ ὀλίγας ἡμέρας θά σχηματίσῃ αὐτός Κυβέρνησιν καί θά διορθώσῃ τά κακῶς κείμενα εἰς τό Ἔθνος,
χωρίς νά διαγνώσῃ ὅτι οἱ προπαρασκευάζοντες τήν ἐπανάστασιν
στρατιωτικοί ἕν λεπτόν δέν ἔδιδον διά τά ἐθνικά ζητήματα αὐτοί
ἐπεδίωκαν μίαν ἐπανάστασιν ἵνα οἱ μέν μικροί λάβωσι διαρκούσης
ἀναρχίας ἑνός ἤ καί δύο βαθμῶν προβιβασμούς, οἱ δέ μεγάλοι ἤλπιζον νά γίνῃ ἕκαστος αὐτῶν τό ὀλιγώτερον Ναπολέων Α΄ ἤ Κρόμβελ τῆς Ἑλλάδος καί γ) εἰς τόν Κανάρην τόν Κωνστ. Πετζάλην. Ὁ
Κανάρης τούς προέτρεψεν ἵνα ταχύνωσιν ἐν Ναυπλίῳ τό κίνημα
καί ἄς εἶναι βέβαιοι ὅτι ἅμα φθάσῃ ἡ εἴδησις τοῦ κινήματος αὐτοῦ,
αὐτός θά ἱππεύσῃ καί θά μεταβῇ εἰς τόν στρατῶνα τοῦ Πεζικοῦ,
ὅπερ ἐφρόντισε νά ἔχῃ ὑπό τά νεύματά του, ἵνα τό ὁδηγήσῃ, ὡς ὁ
Καλλέργης τήν Γ΄ Σ/βρίου 1843, εἰς πολιορκίαν τῶν Ἀνακτόρων.
Οἱ ἐν Ναυπλίῳ δίδοντες πίστιν εἰς τήν παραγγελίαν τοῦ Κανάρη
ἔσπευσαν νά ὑψώσωσι τήν σημαίαν τῆς ἀνταρσίας τήν 1ην Φεβρουαρίου. Ἀλλ’ ὁ Κανάρης ὄχι μόνον δέν ἔσπευσε νά ὁδηγήσῃ τό Τάγμα εἰς πολιορκίαν τῶν Ἀνακτόρων, ἀλλά μετέβη ὁ τελευταῖος εἰς
τήν Γερουσίαν, ὅτε ἐπρόκειτο νά γίνῃ λόγος περί τοῦ ἐν Ναυπλίῳ
κινήματος, ἐσιώπησεν ὅπως καί ὁ Χρηστίδης, καί μόνος ὁ μή ἔνοχος
διόλου ἐν τῷ κινήματι τούτῳ Βούλγαρης διαγνούς τήν ἀνεπιστρεπτί ἀρξαμένην κατάπτωσιν τῆς Βασιλείας, ἅρπασε τήν ὑπό τοῦ
Κανάρη καί Χρηστίδου ριφθεῖσαν εἰς τούς δρόμους σημαίαν τῆς
ἀνταρσίας καί ὑπερησπίσθη μετά θάρρους τούς ἐν Ναυπλίῳ, καί
τήν ἐλευθεριάζουσαν τάξιν τῆς κοινωνίας μή φεισθείς ὄχι μόνον τῆς
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Κυβερνήσεως, ἀλλ’ οὔτε τῆς Βασιλείας μεθ’ ἧς μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διετήρει σχέσεις ὄχι δυσμενεῖς, ἐπωάζων ὅμως τό πάθος ὅπερ
ἐτήρει κατά τῶν Βασιλέων, διότι ὁ Βασιλεύς τό 1855 (;) ὑπείκων εἰς
τήν ἐπιμονήν τῆς Βασιλίσσης προὐτίμησεν ἀπό αὐτόν τόν Κουμουνδοῦρον καί Σμολένσκην. Ἡ δέ συζήτησις αὕτη τόν ἔθηκεν εἰς τήν
ὑψηλήν θέσιν ἥν κατέλαβε κατά τήν μεταβολήν τῆς δεκάτης Ὀκτωβρίου καί οὕτω τά πράγματα ἀπέδειξαν ὅτι ὁ μέν Χρηστίδης εἶχε
τήν ἀξίαν ἥν τῷ ἀπέδιδεν ὁ Κωλέττης νά λέγῃ πολλά καί καλά, νά
μή δύναται ὅμως νά πράξῃ οὐδέν διότι ἦτο δειλός καί παλίμβουλος,
ὁ δέ Κανάρης ὁ λεοντόκαρδος ἐν ταῖς ναυμαχίαις, ἦτο μικρόψυχος
καί μικρορραδιοῦργος εἰς τά πολιτικά κινήματα καί μόνος ὁ Βούλγαρης εἶχεν ἰσχυράν θέλησιν. Ἐβράδυνε νά ἀποφασίσῃ τι ἀλλ’ ὅταν
τό ἀπεφάσιζεν, ἐφρόντιζε νά τό ἐκτελέσῃ διά παντός μέσου, χωρίς
νά τόν πτοῶσιν οἱ παρουσιαζόμενοι κίνδυνοι ὅσον τρομεροί καί
ἄν ἦσαν, μετά τήν ἐκτέλεσιν ὅμως, ὡς ἐάν νά ἐξεθύμαινε πᾶσα του
ἡ ἱκανότης, καθίστατο ἀνίκανος νά διευθύνῃ ὀρθῶς καί νά φέρῃ
εἰς πέρας τά φυσικά καί προσδοκώμενα ἀποτελέσματα τοῦ ἔργου
του.
Μετά τήν ἔνδοξον ἐξέλιξιν τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1868 ἐπεβλήθη εἰς τόν
Βούλγαρην διά τοῦ Βασιλέως ἀπό τόν Σ. Βαλαωρίτην, νά ἐπιβάλῃ
εἰς τήν Βουλήν ὡς Πρόεδρον τόν συγγενῆ τούτου Βουλευτήν Κερκύρας Κουρκουμέλην. Οὗτος εἷς τῶν καλλιτέρων Βουλευτῶν τῆς
Ἑπτανήσου διά τήν παιδείαν καί πρακτικότητά του καθίστατο
ἀνίκανος τοιαύτης ἐθνικῆς περιποιήσεως, διότι τό 1858 τῇ εἰσηγήσει τοῦ Ἁρμοστοῦ ὡς Γεν. Εἰσαγγελέως καί ἀντιπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως ἐν τῇ Ἑπτανησιακῇ Βουλῇ, ὑπέβαλεν εἰς τό Ὑπουργεῖον
τῆς Ἀγγλίας ὑπόμνημα, δι’ οὗ συνεβούλευεν ὅτι εἶναι ἀνάγκη ὅπως
ἡ Ἀγγλία μεταβάλῃ τήν τῆς προστασίας θέσιν ἐπί τῆς Ἑπτανήσου
εἰς ἐκείνην τοῦ κατακτητοῦ διά τῆς κατατάξεως αὐτῆς εἰς τήν τάξιν
τῶν ἀποικιῶν, καί οὕτως ἀπελπίσῃ τούς θορυβοῦντας τότε τόσον
ὑπέρ τῆς μετά τῆς Ἑλλάδος ἑνώσεως, ὅπερ δέν συμφέρει εἰς τόν
Ἑπτανησιακόν λαόν εὐτυχοῦντα ὑπό τό Ἀγγλικόν σκῆπτρον.
Τό ὑπόμνημα αὐτό καταχωρηθέν εἰς τήν κυανῆν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως βίβλον, ἐγένετο γνωστόν καί ὁ Κουρκουμέλης, ἄλλως
χρησιμώτατος, κατέστη ἀντιπαθής εἰς τόν Ἑλληνισμόν.
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Τῆς περί ἐκλογῆς τούτου ὡς Προέδρου πληροφορίας λαβόντες γνῶσιν οἱ ἐπί τῆς θέσεως ταύτης ἔχοντες ἀξιώσεις πάντες ἐπιστήθιοι
φίλοι του Βούλγαρη ἠθέλησαν νά φέρωσι παρατηρήσεις ἀλλ’ ἀσθενέστατα καί διά τοῦτο δέν κατώρθωσαν τίποτε.
Ὁ Δημητρακάκης εἰς ὅν ἀνεκοίνωσε τήν ρηθεῖσαν ἀπόφασιν τοῦ
Βούλγαρη ὁ Βαλασόπουλος, εἷς των διαληφθέντων ἀνωτέρω ἐπιστηθίων του, ἀναλογισθείς τήν μομφήν ἥν θά ὑποστῇ ἡ Βουλή
ἐκλέγουσα Πρόεδρον τόν κατά τῆς προσαρτήσεως τῆς Ἑπτανήσου
ἐργασθέντα Κουρκουμέλην, ἀφοῦ ἀπέβαλεν ἐκ τῶν κόλπων της τόν
μᾶλλον πάντων ἐργασθέντα ὑπέρ τῆς προσαρτήσεως Λομβάρδον
προσῆλθεν εἰς τόν Βούλγαρην καί ὡμίλησεν ἰδιαιτέρως μετ’ αὐτοῦ
ὡς ἑξῆς:
-Εἶναι ἀληθές, κ. Πρόεδρε, ὅτι προσδιωρίσατε ὡς Πρόεδρον τῆς
Βουλῆς τόν Κουρκουμέλην;
-Ὄχι, δέν εἶναι ἀκόμη βέβαιον.
-Εἶναι βεβαιότατον καί διά τοῦτο ἦλθον νά ὑποβάλω παρατηρήσεις, διά νά προληφθῇ ὕβρις σπουδαία κατά τῆς Βουλῆς, καί Ὑμῶν
τοῦ συγκαλέσαντος καί διευθύνοντος ταύτην. Συλλογισθῆτε ὅτι ὁ
Κουρκουμέλης εἶναι ὁ ἐπισήμως ἐργασθείς κατά τῆς Ἑνώσεως τῆς
Ἑπτανήσου, ὁ δέ Λομβάρδος ὁ εἰς τό ἐναντίον ὑπέρ πάντα ἄλλον
κοπιάσας, ἐάν τώρα λοιπόν ἀφοῦ ἀπεβλήθη ἀπό τῆς Βουλῆς ὁ δεύτερος ἐκλεχθῇ ὡς Πρόεδρος ὁ πρῶτος, ἡ Βουλή αὕτη κηρύττεται κατά
τῆς Ἑνώσεως, καί τοῦτο θά τό ἰδῆτε ἐνταῦθα μέν ἕν ἰσχυρόν ὅπλον
τῆς ἀντιπολιτεύσεως καθ’ ὑμῶν, ἐν δέ ταῖς Ἀγγλικαῖς Βουλαῖς τῶν
ἐναντίαν γνώμην ἐχόντων, κατά τῶν συντελεσάντων ὑπέρ τῆς ἀπό
τῆς Ἀγγλίας ἀποξενώσεως τῶν Ἑπτανήσων, διότι οἱ πρῶτοι θά λέγωσιν εἰς τούς δευτέρους ἡ προσάρτησις εἰς τήν Ἑλλάδα ἔβλαψεν
ὄχι μόνον τήν Ἑπτάνησον ἀλλά καί τήν προηλευθερωμένην Ἑλλάδα, καί ἀπόδειξις ἡ ἐπί τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου ἀπόφασις τῶν
ἀντιπροσώπων της.
Τήν σπουδαιότητα τῆς παρατηρήσεως ταύτης ἀντελήφθη, καί ἀμέσως διέταξε νά ἑτοιμασθῇ ἡ ἅμαξά του, ἵνα μεταβῇ εἰς τόν ἐν τῷ
Στρατοπέδῳ μένοντα Βασιλέα, καθόσον τήν ἐπαύριον ἔμελλε νά
γίνῃ ἡ ἐκλογή τοῦ Προέδρου, μεταβάς δέ ἐκεῖ καί ἐξηγήσας τῷ Βασιλεῖ τόν διαληφθέντα λόγον ὡς πρόσκομμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Κουρκουμέλη, τόν ἔπεισε νά ἐκλέξωσιν ἕτερον καί ὡς τοιοῦτον ὥρισαν
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τόν Στρατηγόν Λαζαράκην.
Κατόπιν στραφείς ὁ Βούλγαρης πρός τόν Δημητρακάκην τῷ εἶπεν:
-Ἔχω κατά σοῦ παράπονα διότι σέ ἀπό ὅλους τούς Βουλευτάς
γνωρίζω ἀπό τό 1848 ὅτε σέ εἶχον ὑπάλληλον ὡς Ὑπουργός τῶν
Οἰκονομικῶν, διότι τό 1855-1857 εἰργάζεσο ὡς εἷς τῶν μᾶλλον ἐμπεπιστευμένων ὑπαλλήλων μου, καί ἄν δέν ἐπλανᾶσο ὑπό τῶν ἀγυρτειῶν τοῦ Χρηστίδου (τοῦ ὁποίου ἔλαβες ἀρκετήν εὐκαιρίαν νά
γνωρίζῃς τήν πρός τούς φίλους του ἀχαριστίαν καί ἀχρηστίαν) καί
δέν ἀπεμακρύνεσο ἀπό ἐμέ ἤθελες ἔχει σήμερον θέσιν σπουδαίαν,
ἐν τούτοις καί αὖθις βλέπω σέ πλανώμενον, διότι ἐνῶ ἡ ἀπό πέρυσι
πρός ἐμέ χρήσιμος διαγωγή σου σέ ἔθεσεν εἰς τήν παλαιάν μου εὔνοιαν, κάπως ἤρχισες νά παραιτῇς τήν θέσιν σου καί τοῦτο σοί τό
λέγω διότι σέ ἀγαπῶ.
Ὁ Δημητρακάκης ὡς καί οἱ λοιποί φίλοι τοῦ Κορφιωτάκη ἀφιερώθησαν πολιτικῶς εἰς τόν Χρηστίδην ἀφ’ ὅτου ἐδολοφονήθη ὁ ἀρχηγός των. Τελευταῖος ὅμως τῶν διαληφθέντων ὅστις τόν ἐγκατέλειπεν εἶναι ὁ Δημητρακάκης διότι ἡ ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ καί ἐν τῷ βήματι
ἱκανότης τοῦ Χρηστίδου τόν ἐκράτουν πλησίον τούτου μέ μεγάλην
ζημίαν τῶν πολιτικῶν του συμφερόντων, διότι τό 1858 ἐπαύθη ὡς
δημόσιος ὑπάλληλος ὡς λαμβάνων μέρος εἰς τόν “Φιλόπατριν Ἕλληνα” τήν μόνην ἀντιπολιτευομένην ἐφημερίδα γραφομένην ὑπό
τοῦ Χρηστίδου, ἥτις ἐκλόνισεν ἐκ βάθρων τά θεμέλια του θρόνου
τοῦ Ὄθωνος καί ἐξήγειρε κατ’ αὐτοῦ τήν κοινήν γνώμην, ἀλλ’ ὅλα
αὐτά ἐνήργει πρός μόνον τόν σκοπόν ἵνα διά τῆς ἐξεγέρσεως τῆς
κοινῆς γνώμης, ἀγομένης ὁμολογουμένως καί φερομένης ὑπ’ αὐτοῦ
ἀπό τό 1857-1861, νά συγκαλέσῃ ὁ Βασιλεύς Ἐθνοσυνέλευσιν, δι’
ἧς νά τεθῶσιν ἐν τῷ Συντάγματι ὅροι περιστέλλοντες τήν δύναμιν
τοῦ Βασιλέως, καί ἰδίως ἐν ταῖς ἐλευθέραις ἐκλογαῖς. Ἀλλά τό 1861
ὅτε διέγνωσε ὅτι ἡ ἐξέγερσις αὕτη θά ἔχῃ ἴσως ἀποτέλεσμα ἐκθρονίσεως τοῦ Ὄθωνος, ὅπερ δέν ἐπεθύμει καθόλου, φοβούμενος τό
διάμεσον τῆς ἀναρχίας ἠθέλησε νά ὀπισθοχωρήσῃ, ἀλλ’ ἦτον ἀργά,
καί ἡ κοινή γνώμη δέν τόν ἠκολούθησεν εἰς τό διάβημά του αὐτό,
τόν δέ Ἰανουάριον τοῦ 1862, ὅτε ὁ Κανάρης, ὅστις εἶχε συγκεντρώσει εἰς ἑαυτόν τήν κοινήν γνώμην, ὑπέπεσεν εἰς τό ἀδικαιολόγητον
σφάλμα νά σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον, ἀποδοκιμασθέν ὑπό τῆς κοινῆς γνώμης, δέν ἐτόλμησε, διότι ὁ Χριστόπουλος Ὑπουργός τῶν
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Ἐσωτερικῶν γνωρίζων τόν δειλόν χαρακτῆρα τοῦ Χρηστίδου τῷ
παρήγγειλε μέ τόν Δανόπουλον ὅτι ἄν φανῇ ὑπέρ τῶν ἐν Ναυπλίῳ
ἀνταρτῶν θά φυλακισθῇ, νά ὠφεληθῇ, καί ἀντί τοῦ Βούλγαρη νά
παρουσιασθῇ αὐτός ἐν τῇ Γερουσίᾳ ὑπερασπιστής τῶν ἐν Ναυπλίῳ
ἀνταρτῶν, καί ἤθελεν ἐπιτύχει, διότι ἡ κοινή γνώμη καί ἀντιπάθειαν δέν εἶχε κατά τοῦ Χρηστίδου ὁποίαν ἐσχημάτισεν ἀπό τό 1856
κατά Βούλγαρη, καί μέ δύναμιν ἰσχυράν λόγου δημεγερτικήν ἦτο
προικισμένος ὁ Χρηστίδης. Ὥστε οὗτος διαγαγών ἐν πλάνῃ εἰς πάσας τάς ἀπό τοῦ 1861 ἐνεργείας του εὑρέθη κατά τήν μεταβολήν
τοῦ 1862 εἰς ψευδῆ θέσιν, ἐξ ἧς ὠφεληθέντες οἱ τήν κοινοβουλευτικήν του ἱκανότητα φοβούμενοι Βούλγαρης καί Δεληγιώργης ὑπεκίνησαν τάς ἀξίας πάσης κατακρίσεως κατά τοῦ Χρηστίδου πράξεις
καί ἐξόρισαν μετ’ ὀλίγας ἡμέρας τῆς μεταβολῆς, ἵνα προλάβωσιν
ὅπως καί ἐπέτυχον, τήν ἐκλογήν του ὡς πληρεξουσίου ἀπό τινα
ἐπαρχίαν. Καί ἐν τούτοις εἰς τήν παρά πάντων ἐν τῇ ἐποχῇ ἐκείνῃ
ἐγκατάλειψίν του, μόνος ὁ Δημητρακάκης ἐτόλμα νά τόν ὑπερασπίζεται δημοσίως κατά τῶν μαινομένων τότε ἀρειμανίων ἐπαναστατῶν, καί νά εἶναι τό κέντρον τῶν μετ’ αὐτοῦ εὑρισκομένων ἐν
Γαλλίᾳ διατηρούντων ἀλληλογραφίαν. Διά τήν τοιαύτην δέ ὑπέρ
τοῦ Χρηστίδου θέσιν ὁ Δημητρακάκης ἀπώλεσεν ἐντελῶς τήν ὑπέρ
αὐτοῦ εὔνοιαν τοῦ Βούλγαρη, ὅστις ἐτήρει ταύτην, μή λησμονῶν
τάς ὁποίας τό 1855-1857 τῷ προσήνεγκεν ὡς Πρωθυπουργῷ, ἐν τῇ
ἐπιτυχεῖ καταδιώξει τῆς ληστείας ὁ Δημητρακάκης ὡς Ἔπαρχος.
Ἀλλ’ ὁ Χρηστίδης ἀπέδειξεν ὅτι τό ἐλάττωμα τῆς ἀχαριστίας, ὡς
ἔλεγε καί ὁ Κωλέττης, ἦτο τό πρωτεῦον ἐν αὐτῷ προσόν, διά τοῦτο
τό 1866 ἐλθών ὡς Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν ἐπλήρωσε τόν Δημητρακάκην μέ μαύρην ἀχαριστίαν, καί τοῦτο ἠννόει ὁ Βούλγαρης
εἰς τήν ἀνωτέρω ὁμιλίαν του περί ἀποπλανήσεως τοῦ Δημητρακάκη ὑπό τοῦ ἀχαρίστου καί ἀχρήστου Χρηστίδου, προσέθηκε δέ ὁ
Βούλγαρης, τήν τοῦ 1867 πρός αὐτόν χρήσιμον διαγωγήν, διότι ὁ
Δημητρακάκης ἐλθών τό 1866 εἰς διάστασιν μέ τόν Χρηστίδην, ἐπανῆλθεν αὖθις εἰς τόν Βούλγαρην καί τῷ ἐχρησίμευσεν ἐν τῇ τότε ἀντιπολιτεύσει ἧς ἀρχηγός ἀνεγνωρίζετο ὑφ’ ἁπάντων αὐτός ὁ Βούλγαρης διά τῶν ἑξῆς ὑπηρεσιῶν: α) κατώρθωσεν ὁ Δημητρακάκης νά
φέρῃ ἐκ τῆς ἐπαρχίας του τήν σπουδαιοτέραν τῶν εἰς τόν ἀπόντα
διά νά νυμφευθῇ Βασιλέα ἀποσταλεισῶν ἀναφορῶν, β) νά κατα145
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στήσῃ τόν Βούλγαρην προσεκτικόν ἵνα μή δώσῃ τόν κατάλογον
τῶν Ὑπουργῶν ὅταν ἐκλήθη μετά τήν πτῶσιν τοῦ Κουμουνδούρου
τόν Δεκέμβριον τοῦ 1867, διότι ὁ Δημητρακάκης ἔμαθεν ἀπό τινά
τῶν ἐμπεπιστευμένων τοῦ Μωραϊτίνου, ὅτι καίτοι καλούμενος ὁ
Βούλγαρης δέν θά σχηματίσῃ αὐτός Ὑπουργεῖον, ἀλλά θά συστήσῃ
μετά τήν πρόσκλησιν τούτου ἄχρουν Ὑπουργεῖον, ἐκαλεῖτο δέ ἵνα
διά τῆς γνωστοποιήσεως τῶν Ὑπουργῶν διαιρεθῇ ἡ ἀντιπολίτευσις καί σχηματισθῇ ἐξ αὐτῆς μερίς κατά τοῦ Βούλγαρη, καί οὕτω
γίνει ἀνεκτόν το ἄχρουν Ὑπουργεῖον. Ἐκ τῆς πληροφορίας ταύτης
ὁδηγούμενος ὁ Βούλγαρης ἐζήτησεν ἀπό τόν Βασιλέα πρῶτον τήν
ὑπογραφήν τοῦ Διατάγματος τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς, καί κατόπιν νά παρουσιάσῃ τό προσωπικόν τῶν προταθησομένων Ὑπουργῶν, εἰς τό ὁποῖον δέν συγκατετέθη ὁ Βασιλεύς καί ὁ Βούλγαρης
ἠναγκάσθη νά μή δεχθῇ νά σχηματίσῃ Κυβέρνησιν. Ὁ Βασιλεύς μή
κατορθώσας νά πείσῃ τόν Βούλγαρην νά δείξῃ τό προσωπικόν τοῦ
Ὑπουργείου καί ἐκ τούτου νά δικαιολογήσῃ τήν κατ’ αὐτοῦ ἀντίδρασιν Ρούφου, Δεληγιώργη, Χρηστίδου καί Ζαΐμη, ἀπεπειράθη
νά διαιρέσῃ τήν ἀντιπολίτευσιν δι’ ἄλλης μεθόδου, ἀποσυρθέντος
τοῦ Βούλγαρη ἐκάλεσε τούς διαληφθέντας νά σχηματίσωσιν αὐτοί
Κυβέρνησιν, ἀλλά καί οὗτοι ἀπέτυχον διότι ὁ Δεληγιώργης δέν
παρεχώρει τήν Πρωθυπουργίαν εἰς τόν Ροῦφον, ὅν οἱ ἄλλοι, ὑπεδείκνυον καί ὁ Βασιλεύς ἀπῄτει, ἐπίστευεν ὅμως ὅτι ἡ διαίρεσις
αὐτή διηυκόλυνε τόν σχηματισμόν ὑπό τόν Μωραϊτίνην ἀχρόου
Ὑπουργείου.
Ἀλλά καί μετά τά ἀνωτέρω συμβάντα τοῦτο δέν ἠδυνήθη νά ὀρθοποδήσῃ καίτοι ἀνέλαβε νά τό ὑποστηρίξῃ καί αὐτός ὁ Βούλγαρης,
ἐπιπλήττων τούς φίλους του, οἵτινες δέν ἐνέκριναν νά ὑποστηρίξῃ
Ὑπουργεῖον ἀσθενέστατον καί μή χαῖρον ἐν τῇ κοινῇ γνώμῃ τήν
ἐλαχίστην ὑπόληψιν τοῖς ἔλεγε:
-Δέν ἀφήνατε ἕν ἔτος αὐτό τό Ὑπουργεῖον, τό ὁποῖον καίτοι ἀσθενές ἔχει ὅμως τήν τόλμην, νά κτυπᾷ κατά πρόσωπον τό οἰκοδόμημα
τοῦ Κουμουνδούρου, διά νά διδαχθῇ ὁ Βασιλεύς ὅτι ὁ Κουμουνδοῦρος δέν εἶναι ὡς τόν θεωρεῖ τοσοῦτον ἰσχυρός ὥστε δύναται ἐν
τῷ θυμῷ του νά πνίξῃ πάντας τούς ἀντιτείνοντας εἰς αὐτόν, ἀφοῦ
αἰσθάνεται τόσον πολύ τάς ἐπιθέσεις ἑνός τοσοῦτον ἀσθενοῦς
καί ἀχρόου συνάμα Ὑπουργείου; Καί ἤθελε βεβαίως στηριχθῆ τό
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Ὑπουργεῖον ἄν ὁ ἐλθών ἐκ Κων/πόλεως ὡς Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν δέν παρίστανεν εἰς τόν Βασιλέα τό ἐπισφαλές τοῦ νά στηριχθῇ
εἰς ἕν ἄχρουν Ὑπουργεῖον, καί τό ἀπολύτως ἀναγκαῖον νά καλέσῃ
τόν Βούλγαρην, ὅστις διά τήν ὑπηρεσίαν ταύτην τοῦ Πετρ. Δεληγιάννη ὄχι μόνον τόν διετήρησεν ἐν τῷ παρ’ αὐτοῦ σχηματισθέντι
Ὑπουργείῳ, ἀλλά καί ἐφρόντιζε νά μή τόν δυσαρεστήσῃ καθόλου.
-Κύριε Πρόεδρε, τῷ εἶπεν ὁ Δημητρακάκης, βεβαιωθῆτε ὅτι ἐγώ
σᾶς ἀγαπῶ καί ἐνδιαφέρομαι διά τήν ὑπόληψίν σας κάλλιον τῶν
ὑποκρινομένων πρό ὑμῶν βαθεῖαν ἀφοσίωσιν, ἀλλ’ εἶμαι εἰλικρινής καί βλέπω ὅτι τινές τῶν πράξεών σας θά σᾶς βλάψωσιν ὅσον
κανείς τῶν ἐχθρῶν σας, ἐπί παραδείγματι ἐζητήσατε διά τῆς ἐξελέγξεως τῶν ἐκλογῶν νά ἐνεργήσητε ὅ,τι ὁ Κωλέττης τό 1844, ἀλλά τί
ὠφελήθη καί ἐκεῖνος ἀποκλείσας τῆς Βουλῆς τόν Μαυροκορδάτον,
Λόντον, Ζαΐμην καί ἄλλους καί μετέβαλε τούς φίλους του Μαυρομιχάλας, Γρίβαν, Γριζιώτην καί ἄλλους εἰς ἀντιπολιτευομένους
διότι οὗτοι ἐνόμισαν τούς πρώτους ὡς πολιτικῶς ἀποθαμένους ὡς
μή ὄντας Βουλευτάς, καί ὅτι εἰς αὐτούς ἔμενε τό γέρας ἄν ἐνίκων
τόν Κωλέττην, τοῦτο ἐάν ἐξετάσητε τά πράγματα κινδυνεύητε νά
πάθητε καί ὑμεῖς, ἐνῶ ἄν ἦσαν ἐν τῇ Βουλῇ ὁ Κουμουνδοῦρος, Χρηστίδης, Λομβάρδος, ὄχι μόνον οἱ νῦν ἠγριωμένοι φίλοι σας δέν θά
ἐτόλμων νά μακρυνθῶσιν ἀπό ὑμᾶς, ἀλλά καί αὐτός ὁ Δεληγιώργης
καί Ζαΐμης θά τό ἐσκέπτοντο ἄν τοῖς ἐσύμφερε νά σᾶς ρίψωσι καί
νά φέρωσι πάλιν τόν Κουμουνδοῦρον. Ἔπειτα φρονεῖτε ὅτι δύνασθε νά γενῆτε Κωλέττης;
-Καί διατί ὄχι; διέκοψεν ἀποτόμως καί ὀργίλως ὁ Βούλγαρης.
-Διότι σᾶς ἐλλείπει, ἐξηκολούθησεν ὁ Δημητρακάκης, ὄχι ἡ ἀξία
καί ἡ βαρύτης, ἀλλ’ ἡ εὐκαιρία, καί ἐξηγοῦμαι. Ὁ Κωλέττης εἶχε
τόν Ὄθωνα εὐνοοῦντα καί ἐπιδιώκοντα Κυβέρνησιν συγκεντρωτικήν, ἥν προπαρασκεύαζεν ὁ Κωλέττης, διότι τήν εἶχε νοστιμευθῆ
ἐπί ὀκταετίαν κυβερνῶν ἄνευ Βουλῶν, ὁ Γεώργιος ὀλίγον φροντίζει περί τοιούτου προνομίου. Ὁ Κωλέττης εἶχεν αὐλήν Βασιλικήν
ἅπασαν ἐκ πλασμάτων ἰδικῶν του ἐκτός τοῦ αὐλάρχη Κριεζῆ, ἑπομένως πάντες οἱ αὐλικοί ὑπέρ ἐκείνου ἐλάλουν εἰς τόν Βασιλέα.
Ὑμεῖς εἶσθε καθ’ ὁλοκληρίαν ξένης τάξεως, ἐποχῆς καί ἡλικίας τῆς
Αὐλῆς τοῦ Γεωργίου. Ὁ Κωλέττης εἶχε μίαν δύναμιν τήν Γαλλικήν
μέχρι πολέμου ὑποστηρίζουσαν αὐτόν, ἐνῶ τοιαύτη δύναμις δέν
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ὑπάρχει, τώρα ἐν Ἑλλάδι, μή ἀναμιγνυομένων τῶν ξένων. Ὁ Κωλέττης εἶχεν ἕνα μέχρι κηδεμονίας ἐπηρεάζοντα τόν Ὄθωνα ξένον
πρέσβυν, τόν Πρόκενς ὑποστηρίζοντα αὐτόν ὡς δυνάμενον νά περιστείλῃ τάς ἐκ τῆς 3 7βρίου παραχθείσας ἐλευθερίας, ἐνῶ σήμερον
εἶναι ἄγνωστος τοιαύτη θέσις παρά τῷ Γεωργίῳ. Βλέπετε λοιπόν
ὅτι δέν ἔχετε τάς ἐν τῇ Βασιλείᾳ βάσεις τοῦ Κωλέττου, ἑπομένως
ὀλίγον ἄν σκονδάψητε ἐν τῇ Βουλῇ θά σᾶς ἀφήσῃ ὁ Γεώργιος νά
πέσητε, διά τοῦτο εἶναι λάθος νά θέλετε διά τῶν Βασιλικῶν προνομίων νά καταβάλητε τήν Βουλήν.
-Ἀλλά τί νά γίνῃ τῷ εἶπεν ἐντόνως ὁ Βούλγαρης. Βλέπεις ὅτι ἡ Βουλευτική πίεσις δέν ἀφήνει τήν Κυβέρνησιν νά διοικήσῃ καθόλου,
καί σύ ὡς ἄνθρωπος τῆς ὑπηρεσίας ἐννοεῖς ποία παραλυσία ὑπάρχει εἰς τήν Διοίκησιν.
-Ἴσια -ἴσια, διότι εἶμαι ἄνθρωπος τῆς ὑπηρεσίας, τῷ εἶπεν ὁ Δημητρακάκης, καί ὡς γνωρίζετε δέν ἐνώχλησα τήν Κυβέρνησιν μέ
ἀπαιτήσεις ρουσφετίων διά νά μήν συντείνω εἰς τήν περαιτέρω παραλυσίαν αὐτῆς, ἐνόμισα ἀναγκαῖον νά δώσω μερικάς ἰδέας πρός
ἰσχυροποίησιν τῆς Κυβερνήσεως καί ἐξασθενήσεως τῶν Βουλευτικῶν ἀξιώσεων. Ἡ ἰδέα μου εἶναι νά καταβάλετε τήν Βουλήν διά
τῆς Βουλῆς.
-Πῶς θά γίνη αὐτό;
-Ὅπως τό κατώρθωσεν ὁ Κουμουνδοῦρος πέρυσιν, διότι ἀφοῦ
δέν ἠδυνήθη νά τζακίσῃ τήν Βουλήν τό 1865 τήν ἀφῆκε νά πλανηθῇ ἔνθεν κἀκεῖθεν το 1866, νά κινδυνεύσῃ νά ὑποστῇ πολλάκις
διάλυσιν, καί τοῦτο τήν ἠνάγκασε διά τήν ἰδίαν της σωτηρίαν νά
συγκεντρωθῇ περί τό κόμμα τοῦ Κουμουνδούρου, ὅπερ ἠδύνατο
μᾶλλον τῶν ἄλλων δι’ αὐτῆς νά συγκροτήσῃ Κυβέρνησιν διαρκῆ. Ὁ
δέ Κουμουνδοῦρος τό 1867 ἔχων ὑπέρ τάς 40 ψήφους πλειοψηφίαν
δέν ἦτο δοῦλος τῶν μεμονωμένων ἀπαιτήσεων τῶν Βουλευτῶν, αἵτινες εἶναι συνήθως καί αἱ ἀνοικονόμητοι. Τοῦτο φρονῶ ὅτι πρέπει
νά πράξητε καί ὑμεῖς.
-Κατά ποῖον τρόπον;
-Ἀφοῦ ἐκλεχθῇ τό Προεδρεῖον καί γίνῃ ἡ ἀπάντησις εἰς τόν Βασιλικόν λόγον, δι’ ἧς θά νομιμοποιηθῶσι τά ὑπό τοῦ Ὑπουργείου κατά
τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς, ἐνέργειαν τῶν ἐκλογῶν καί δαπάνας ἐν
τῷ διαστήματι αὐτῷ πραχθείσας, νά προκαλέσητε εἰς μή σπουδαῖ148
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ον πολύ ζήτημα μειονοψήφισιν τῆς Κυβερνήσεως, νά παραιτηθῆτε
ἀμέσως. Οἱ διάδοχοί σας θά εἶναι ὁ Ζαΐμης καί Δεληγιώργης, εἴτε
μαζί εἴτε ὁ εἷς κατόπιν τοῦ ἄλλου, εἴτε τό ἕν γένος εἴτε τό ἄλλο ὁ
ὑπουργικός των βίος δέν θά εἶναι μηνιαῖος, ἐν τούτοις ἀμφότεροι
θά ζητήσωσι τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς, καί δέν θά ἐπιτύχωσι, τοὐναντίον θά προκαλέσωσι τήν ἀντιπάθειαν αὐτῆς ἕνεκα τοῦ κινδύνου ὅν θά διατρέξῃ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ των καί θά συγκεντρωθῇ περί
ὑμᾶς, ὅστις ἐρχόμενος μετά τοῦτο εἰς τήν ἐξουσίαν, θά ἔχετε τοσαύτην πλειονοψηφίαν, ὥστε θά δύνασθε ἀνέτως νά περιφρονῆτε τάς
ἀδικαιολογήτους ἀξιώσεις ἀδιακρίτων Βουλευτῶν.
- Πολύ καλά, εἶπε τελευταῖον ὁ Βούλγαρης τοῦτο πρέπει νά ἔλθῃς
μετ’ ὀλίγας ἡμέρας νά τό ἐξετάσωμεν ἀκριβέστερον.
Καί οὕτως ἀπεχωρίσθησαν, χωρίς ὅμως νά προκαλέσῃ ὁ Βούλγαρης ἐπανειλημμένην ἐξέτασιν ἐπί τοῦ σχεδίου αὐτοῦ, οὔτε ἔδωκε σημεῖα ὅτι σκοπεύει νά τό ἐφαρμόσῃ διότι οἱ παρ’ αὐτοῦ Σύμβουλοι,
καί κόλακες εἰς οὕς ἐξηγήθη τήν ἰδέαν αὐτήν, τήν ἐπαρουσίασαν
ὡς τήν ἐγγυτέραν σκόπελον, ἐφ’ ἧς θά ναυαγήσῃ, τῷ ἐσύστησαν
μάλιστα εἰς τό ἀσφαλέστερον τῶν ὑπέρ τῆς διατηρήσεως ἐπί τῆς
Βουλῆς ἰσχύος ἦτον καί ἡ ὑλική κατά τῶν Βουλευτῶν ἐπίθεσις μέχρι ραβδισμῶν, καί τό μέτρον τοῦτο ἐφηρμόσθη κατά τῶν ἀντιπολιτευομένων βουλευτῶν Μαλιαροπούλου καί Σερράβα.
Ἐκ τῆς ἀνωτέρω μετά τοῦ Δημητρακάκη ὁμιλίας τοῦ Βούλγαρη
ἐξάγεται ὅτι ἄν ὁ πολιτευτής οὗτος δέν εἶχε τό ἐλάττωμα νά πλανᾶται ἀπό τάς ταπεινάς κολακείας τῶν μετά τήν μεταβολήν τοῦ
1862 περικυκλωσάντων αὐτόν τινῶν ἰδιοτελῶν, ὧν οἱ πλείονες τόν
ἐπρόδωκαν κατόπιν ἀγενέστατα, ἤθελεν ἔχει καί τό τέλος τοῦ πολιτικοῦ του σταδίου λαμπρότερον τῶν προηγουμένων του, καθόσον
εἶχε δύο μεγάλας ἀρετάς ἀναγκαίας εἰς πάντα πολιτικόν ἄνδρα,
ἀντίληψιν λεπτήν καί θέλησιν ἰσχυράν, ὧν χρησάμενος ἐν τῇ Πρωθυπουργίᾳ τοῦ 1855-1857, ὅτε εἶχε τήν εὐτυχίαν νά περικυκλοῦται
ὑπό εἰλικρινῶν καί ἀφιλοκερδῶν συντρεχόντων εἰς τήν ὑπηρεσίαν
του ὧν διεκρίθησαν οἱ πεπειραμένοι εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Δημοσίας ἀσφαλείας Χριστόπουλος καί Σκαλιστήρης ὡς συνυπουργοί,
Θ. Δεληγιάννης, Ροντόπουλος, Δημητρακάκης, Περβαινᾶς καί Λαχανᾶς ὡς Δημόσιοι ὑπάλληλοι κατώρθωσε πρῶτος ἐν τῇ Ἑλλάδι
τήν παντελῆ ἐξάλειψιν τῆς ληστείας, εἰ καί εὖρεν αὐτήν γενόμενος
149

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
πρωθυπουργός στρατοπεδεύουσαν οὕτως εἰπεῖν ἐν τῷ Κράτει καί
ἰδίως ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Στερεᾷ.
Τό 1847 ἀποτυχούσης τῆς ἀνταρσίας τοῦ Γριζιώτου ἐν Εὐβοίᾳ, καί
ἀποβιώσαντος τοῦ Κωλέττου ὑπεκινήθη ὑπό τῆς ἀντιπολιτεύσεως
στρατιωτική ἀνταρσία ἐν Πάτραις ὅπου ἐφρούρει διλοχία ὁροφυλάκων ὑπό τόν Ἀντισυνταγματάρχην Στουρνάρην, ἀρχηγός τῆς
ἀνταρσίας ἐγένετο ὁ ἀπό ληστής εἰς λοχαγόν τῆς ὁροφυλακῆς διά
προσφορᾶς χιλίων δραχμῶν πρός τόν Γρίβαν παντοδύναμον ἐπί
Ἄρμανσμπεργκ ἀναδειχθείς Μερεντίνης. Οὗτος λαβών χρήματα
ἐφυλάκισε πρῶτον τόν Διοικητήν του, κατόπιν ἐλήστευσε τό τῆς
Τραπέζης Ὑποκατάστημα, καί ἐπεδίωξε τόν φόνον τοῦ Νομαρχεύοντος Ροντοπούλου κατ’ ἐπίμονον ἀπαίτησιν τῶν ἐν Πάτραις ὑποκινησάντων τήν ἀνταρσίαν ἀντιπολιτευομένων, οἵτινες ἐταπεινώθησαν πολύ ἀφοῦ ὁ ρηθείς Διοικητικός ὑπάλληλος διά τῆς ἐμφρόνου
διοικήσεώς του, ἀνέπτυξε τά μέγιστα τό αἴσθημα τῆς μέσης τάξεως
τῶν πολιτῶν. Ἐν τούτοις ἐσώθη ὁ Ροντόπουλος τῇ ἐπιτηδείᾳ προστασίᾳ τοῦ Αὐστριακοῦ Προξένου, πρός ὅν ἐκεῖνος κατέφυγε. Τήν
νύκτα δέ δραπετεύσας ὁ Ροντόπουλος μετά τοῦ Ἀστυνόμου Στριφτόμπολα εἰς τά χωρία τῆς Ἐπαρχίας Πατρῶν ἐνεθάρρυνε τούς ἐκεῖ
χωρικούς ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τάς Πάτρας καί καταβάλωσι τήν στρατιωτικήν ἀνταρσίαν, ἀφοῦ μάλιστα ἔτυχε νά ἔλθῃ καί ἀπόσπασμα
τακτικοῦ στρατοῦ ἐκ 40 ἀνδρῶν ὑπό τόν Ὑπολοχαγόν Κρῆτα Φρουράκην. Τήν εἰσβολήν τοῦ Ροντοπούλου ἐπί κεφαλῆς τῶν χωρικῶν
καί τοῦ τακτικοῦ ἀποσπάσματος ἰδόντες οἱ ἀντάρται ἔφυγον χωρίς
νά ἀντισταθῶσι διόλου, διότι οὐδεμίαν στρατιωτικήν συνδρομήν
οἱ ὑποκινήσαντες τήν ἀνταρσίαν ἀριστοκράται τῶν Πατρῶν ἠδυνήθησαν νά τούς χορηγήσωσιν ὅπως τοῖς ὑπεσχέθησαν, διά τοῦτο
καί ὁ Μερεντίνης πρός ἀποζημίωσιν τῆς τοιαύτης ἀπάτης ὑπέβαλε
καί τήν πόλιν εἰς 240.000 δραχμῶν ἔρανον καί ἀπέβη ἀμέσως εἰς τό
ἐκεῖ ἐλθόν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἀνταρσίας Ἀγγλικόν πολεμικόν ἀτμόπλοιον, καί μετέβη μετά τῶν λοιπῶν ἀνταρτῶν εἰς Μελίτην. Ὅπου
ἡ Ἀγγλική Κυβέρνησις διά τῶν ἐκεῖ Δικαστηρίων ἐπροστάτευσε τήν
διά τοῦ ἐγκλήματος τούτου γενομένην ἁρπαγήν τῶν χρημάτων, ὧν
μέγα μέρος ἡ Ἑλλ. Κυβέρνησις ἐπρόφθασε καί κατέσχε διά τοῦ ἐν
Μελίτῃ Προξένου της. Ἐπειδή δέ τινες τῶν ἀνταρτῶν ἠθέλησαν νά
150

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ἐπιστρέψωσιν εἰς τήν Ἑλλάδα μετηνέχθησαν μέ τό αὐτό ἀτμόπλοιον καί ἐνῶ ἀπεβιβάζοντο εἴς τι ἀπόκεντρον μέρος τῆς πόλεως, ὁ
Ροντόπουλος ὅστις εἶχεν ἤδη προβιβασθῆ Νομάρχης διά τό κατά
τοῦ Μερεντίνου κατόρθωμα, μετά τοῦ Φρουράρχου Λαζαρίδου μαθόντες τήν ἀποβίβασιν τῶν ἀνταρτῶν, ἔστειλαν ἀπόσπασμα καί
συνέλαβαν δύο τούτων ἐνῶ ἐξήρχοντο τῆς Ἀγγλικῆς λέμβου. Διά
τήν πρᾶξιν ταύτην ἐζήτει ἐπί Παρκερικῶν ἡ Κυβέρνησις τοῦ Παλμεστρῶνος μεγάλην ἀποζημίωσιν ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὡς προσβληθείσης δῆθεν ὑπό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν τῆς Ἀγγλικῆς σημαίας.
Ὁ Μερεντίνης ἐπανελθών ἐκρύπτετο εἰς τά ὄρη τῆς πατρίδος του
Εὐρυτανίας ἀναμένων εὐκαιρίαν νά τύχῃ ἀμνηστίας, ἀλλ’ ἔν τινι συναντήσει ἐφονεύθη ὑπό τινος χωρικοῦ Αὐγέρη ὅν ὁ Ὄθων διά τήν
πρᾶξιν του ταύτην ὠνόμασεν ἀνθυπολοχαγόν τῆς ὁροφυλακῆς.
Ἐνεργουμένων τῶν Βουλευτικῶν ἐκλογῶν τά 1847 ὑπό τοῦ Κωλέττου, ἁπανταχοῦ ἐτηρήθη αὐστηρά ἡσυχία, μόνον εἰς τό Οἴτυλον
ἐπῆλθεν ἐμφύλιος ρῆξις ὑπό τῶν Μαυρομιχαλῶν ἀφ’ ἑνός, καί τῶν
λοιπῶν ἐπισήμων οἰκογενειῶν ἀφ’ ἑτέρου, τάς ὁποίας διά τῶν Κυβερνητικῶν μέσων βασανίζοντες οἱ πρῶτοι ἐπί τριετίαν ἐνόμισαν
ὅτι τούς ἐξώντωσαν ἐντελῶς καί ὅτι ἠδύναντο νά τούς ἀποτελειώσωσι κατά τάς ἐκλογάς αὐτάς, ἀναδεικνύοντες εἰς Οἴτυλον, Γύθειον, Καλάμας, Μεσσήνην, Πύλον καί Μονεμβασίαν βουλευτάς ἐκ
μόνης τῆς οἰκογενείας, συνάμα δέ ἐπαιρόμενοι ἐπί τῇ εὐνοίᾳ τοῦ
τε Βασιλέως καί Βασιλίσσης ἐδεικνύοντο ἀπειλητικοί καί πρός αὐτήν τήν Κυβέρνησιν ἥτις ἀποφασίσασα νά ἐπανορθώσῃ τήν ἐν τῇ
ἐπαρχίᾳ ἐκείνῃ ἀπό τριετίας ἀνώμαλον θέσιν, διέταξε τάς ἀρχάς
νά τιμωρήσωσιν αὐστηρῶς πᾶσαν συμβησομένην ἐκεῖ ἀταξίαν. Τήν
διαταγήν ταύτην ἐκτελῶν ὁ Μοίραρχος Κλεώπας μετέβη ἐπιτοπίως
καί διέταξε τήν παῦσιν τῆς ἐνόπλου συγκρούσεως, διά τῆς ἐκκενώσεως καί παραδόσεως εἰς τήν ἐξουσίαν τῶν κατειλημμένων πύργων
καί τόν ἀφοπλισμόν ἐν γένει, τῶν ἐνόπλων.
Οἱ ἀντιμαυρομιχαλικοί ἐξετέλεσαν ἀμέσως τήν πρόσκλησιν ταύτην, οἱ Μαυρομιχάλαι ὅμως συγκεντρωθέντες ἔνοπλοι ὅπου ἵστατο
διατάττων ὁ Μοίραρχος διά τῶν κινημάτων των ἐφαίνοντο ὡσεί
ἀπειλοῦντες αὐτόν, ὁ Μοίραρχος διέταξεν ἀμέσως τήν ἐπίθεσιν τῶν
ὑπό τήν ὁδηγίαν του στρατιωτῶν, οἵτινες ὄχι μόνον διεσκόρπισαν
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καί ἐφόνευσαν τινάς τῶν περί τούς Μαυρομιχάλας, ἀλλά καί συνέλαβον τινάς τούτων οὕς ὡδήγησαν εἰς τάς ἐν Πύλῳ φυλακάς.
Τοῦτο μαθών ὁ Ἀναστάσιος Μαυρομιχάλης, πατήρ τῆς Φωτεινῆς
Κυρίας τῆς Τιμῆς παρά τῇ Βασιλίσσῃ, ἐπαρουσιάσθη αὐτός μέν εἰς
τόν Βασιλέα ἡ σύζυγός του δέ εἰς τήν Βασίλισσαν καί ὕψωσαν φωνήν κατά τῆς πράξεως τοῦ Μοιράρχου διά τῆς φράσεως ταύτης.
-Μεγαλειότατε, ὅσον αἷμα Μαυρομιχαλαίων ἐσώθη ἀπό τούς Τούρκους τό χύνει ὁ Κλεώπας.
Ὁ Βασιλεύς εὐνοῶν τήν οἰκογένειαν τῶν Μαυρομιχαλῶν, διότι δέν
ἠθέλησαν τά ἐν τῷ στρατῷ καί ἄλλη ὑπηρεσία μέλη αὐτῆς νά συμμερισθῶσι τό κίνημα τῆς 3ης 7βρίου, ὠργίσθη κατά τῶν ἐν Λακωνίᾳ
ὀργάνων τῆς ἐξουσίας, καί διέταξεν ἀμέσως τόν ὑπασπιστήν του
Γαρδικιώτην νά ἐπιβῇ τοῦ Ἐθνικοῦ ἀτμοπλοίου καί νά μεταβῇ εἰς
Οἴτυλον ἵνα ἐξετάσῃ τά ἐκεῖ συμβαίνοντα καί τῷ φέρῃ ἀκριβεῖς περί τούτων πληροφορίας.
Ὁ Γαρδικιώτης μετέβη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Κωλέττου ἵνα ζητήσῃ ἀπό
τόν ἐκεῖ εὑρισκόμενον Ὑπουργόν τῶν Ναυτικῶν τό ἀτμόπλοιον.
Ἀλλ’ ἀπαντήσας κατά τύχην, ἐνῶ εἰσήρχετο, τόν ἴδιον Κωλέττην
καί ἐρωτηθείς ὑπ’ αὐτοῦ τῷ διηγήθη τήν ἐντολήν τοῦ Βασιλέως. Ὁ
Κωλέττης ἀκούσας τοῦτο συνοφρυωθείς τῷ εἶπε:
-Στρατηγέ, εἶσαι, ὡς ὑπασπιστής τοῦ Βασιλέως, ἀξιωματικός ἐν
ἐνεργείᾳ, ἔλαβες τήν ἄδειαν τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ διά νά ἐκτελέσῃς τήν ὁποίαν σοί ἀπηύθυνεν ὁ Βασιλεύς ὑπηρεσίαν;
Ὁ Γαρδικιώτης τῷ ἀπεκρίθη.
-Τήν παρατήρησιν ταύτην, Κύριε Πρωθυπουργέ, ὀφείλετε νά τήν
κάμετε εἰς τόν Βασιλέα, ὅστις μέ διέταξε νά ὑπάγω εἰς Μάνην ἄνευ
τῆς ἀδείας τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν.
-Πολύ καλά τῷ ἀνταπεκρίθη ὁ Κωλέττης, εἰς τάς 3 μ. μ. θά ἰδῶ τόν
Βασιλέα. Σεῖς δέ δέν δύνασθε νά πράξητε τίποτε ἄνευ ἐντολῆς καί
τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν.
Ἀπελθόντος τοῦ Γαρδικιώτου, ὁ Κωλέττης τόν μέν Ὑπουργόν τῶν
Ναυτικῶν κατέστησε προσεκτικόν νά μή δώσῃ τό ἀτμόπλοιον, τούς
δέ Ὑπουργούς τῶν Στρατιωτικῶν, Οἰκονομικῶν καί Ἐσωτερικῶν
διέταξε νά εὑρεθῶσιν εἰς τάς 3 μ.μ. εἰς τά ἀνάκτορα.
Κατά τάς 3 μ.μ. εἰσελθών ὁ Κωλέττης μετά τῶν ἀνωτέρω Ὑπουργῶν
εἰς τόν Βασιλέα καί διακοινώσαντες αὐτῷ ὅσας πληροφορίας εἶχαν
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ἐκ τῆς ὑπηρεσίας περί τῶν ἐν Οἰτύλῳ συμβαινόντων, προσέθηκεν
ὁ Κωλέττης:
-Βλέπετε, Βασιλεῦ, ὅτι οἱ Μαυρομιχάλαι καίτοι ὑποκρινόμενοι
ἀφοσίωσιν εἰς τήν Βασιλείαν, καί φιλίαν εἰς τήν Κυβέρνησιν, προκαλοῦσιν ἐμφύλιον πόλεμον, ὅστις, ἐνεργουμένων ἁπανταχοῦ τοῦ
Κράτους ἐκλογῶν, θά διακλαδωθῇ καθ’ ὅλας τάς ἐπαρχίας καί ἡ
τάξις θά ἐκλείψῃ. Εἰς τοῦτο θά συντέλεσῃ πολύ ἄν διαδοθῇ ὅτι ὁ
Βασιλεύς, δυσπιστῶν εἰς τό Ὑπουργεῖον, ἀπέστειλεν ἕνα τῶν αὐλικῶν του ὡς ἀνακριτήν ἐπί τῶν Κυβερνητικῶν πράξεων, ὅπερ κατά
φυσικόν λόγον θά ἀναπτερώσῃ τάς ἐλπίδας τῆς ἀντιπολιτεύσεως
καί θά τήν καταστήσῃ αὐθαδεστέραν.
Ὁ Βασιλεύς στενοχωρούμενος καί διότι ἐπιέζοντο οἱ εὐνοϊκοί του
Μαυρομιχάλαι, καί διότι πρώτην φοράν ἀπήντα ἀντίδρασιν ἐπί
τῶν ἀποφάσεών του περί τῶν μέτρων τῆς δημοσίας ἀσφαλείας
καθόσον τό 1844 ἐπί ὁμοίᾳ περιστάσει καί εἰς τήν ἰδίαν ἐπαρχίαν
ἀπέστειλε τόν Τζαβέλλαν, ὁ δέ Μαυροκορδάτος ἠνέχθη καί τοῦτο,
ὅπερ ἐνεθάρρυνε τήν ἀντιπολίτευσιν ἵνα τόν ρίψῃ τήν 4ην Αὐγούστου δι’ ὀχλαγωγίας, εἰς ἥν ἔλαβεν ἔμμεσον μέρος ὁ Βασιλεύς, ἐπέμεινεν εἰς τό ὁποῖον ἔλαβε μέτρον δικαιολογούμενος ὅτι προκειμένου νά ταραχθῇ ἡ τάξις καί ἀσφάλεια τοῦ Κράτους δικαιοῦται νά
πληροφορηθῇ τίς ὁ πταίων, ὅ ἐστί ἐτίθετο διαιτητής μεταξύ εὐνοϊκῶν του καί Ὑπουργῶν, θέτων αὐτούς εἰς ἴσην μοῖραν.
Τοῦτο ἀκούσας ὁ Κωλέττης τῷ εἶπεν:
-Ἀφοῦ ἀπεφασίσατε νά διατάξητε καθ’ ἡμῶν τήν τοιαύτην ἀνάκρισιν, ἥτις δύναται νά ἐπιφέρῃ γενικήν ἐν τῷ Κράτει ἀναστάτωσιν,
διά τήν ὁποίαν ἐγώ καί οἱ Ὑπουργοί μου θά ὑποστῶμεν εὐθύνην
ἐνώπιον τοῦ Ξένου κόσμου, ἐνώπιον τοῦ Ἔθνους, ἐνώπιον τῆς
Βασιλείας, καταθέτω τήν ἐξουσίαν καί θά ἐρωτήσω ποῖοι τῶν συναδέλφων μου συμμερίζονται τῆς ἀποφάσεώς μου. Οἱ τρεῖς παρευρεθέντες Ὑπουργοί ἐδήλωσαν ἀμέσως ὅτι εἶναι σύμφωνοι μέ τόν
Πρόεδρόν των.
Ὁ Βασιλεύς θυμωθείς ἀπῆλθε τοῦ Γραφείου του καί ὁ Κωλέττης
μετά τῶν Ὑπουργῶν μετέβη εἰς τήν οἰκίαν του, καλέσας καί τούς ἄλλους Ὑπουργούς νά συνέλθωσν. Οἱ Ὑπουργοί ἀκούσαντες ἀπό τόν
Πρόεδρον τά συμβάντα ὑπέγραφαν εὐθύς τάς παραιτήσεις των, τάς
ὁποίας ἀποστείλας ὁ Κωλέττης εἰς τόν Βασιλέα διέλυσε τό Ὑπουρ153
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γικόν Συμβούλιον.
Ὁ Βασιλεύς λαβών τάς παραιτήσεις μετεπέμψατο ἄνευ ἐλαχίστης
ἀναβολῆς διά τοῦ Γαρδικιώτου τόν Κωλέττην εἰς τόν ὁποῖον εἰσερχόμενον εἰς τό βασιλικόν γραφεῖον εἶπεν:
-Ἐτρέξατε, κ. Κωλέττη, ἡ ὑπό συζήτησιν ὑπόθεσις δέν εἶναι δικαιολογημένη ἀφορμή ν’ ἀποσυρθῇ Κυβέρνησις ἥτις χαίρει ἀπό πολλοῦ
χρόνου πλήρη τήν ἐμπιστοσύνην τοῦ Βασιλέως, καί ἤρξατο νά
ἐξηγῇ τούς λόγους δι’ οὕς φρονεῖ ὅτι δέν πρέπει νά καταδιωχθῇ ἡ
Μαυρομιχαλική οἰκογένεια, ἥτις καί θυσίας μεγάλας εἰς τό Ἔθνος
προσήνεγκε κατά τόν ἀγῶνα, καί πιστή εἰς τήν Βασιλείαν μένει,
ἄν καί ἐπί πολλά ἔτη διά τοῦ Φέδερ ἐπί Βασιλείας ἐπιέσθη. Εἰς τάς
παρατηρήσεις ταύτας τοῦ Βασιλέως ἔφερεν ὁ Κωλέττης ἀντιπαρατηρήσεις, δι’ ὧν κατέδειξεν ὅτι αἱ ἀξιώσεις τῶν Μαυρομιχαλῶν
εἶναι τοσαῦται, ὥστε οὐδεμία Κυβέρνησις δύναται νά τάς οἰκονομήσῃ, διά τοῦτο καί ὁ Μαυροκορδάτος ἄν καί τόν Ἀναστάσιον
ἀνέδειξεν ἀπό πολίτην Συνταγματάρχην διά νά λαμβάνῃ 300 δρχ.
κατά μῆνα, καταργηθέντος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, τοῦ
ὁποίου μέλος ἦτον, ἐπροβίβασε τόν Πέτρον ὑπίλαρχον, μόλις πρό
δύο μηνῶν προὐβιβάσθη Ἀνθυπίλαρχος, καί ἄλλας ὁμοίας περιποιήσεις ἐχορήγησεν ἀφειδῶς, ἐν τούτοις ἡ ἀντίστασις αὐτῶν κατά
τάς ἐκλογάς τοῦ 1844 ἔγινεν ἡ ἀφορμή νά κλονισθῇ καί νά πέσῃ ἡ
Κυβέρνησις ἐκείνη. Προσέθηκεν ἀκόμη ὁ Κωλέττης ὅτι ἡ ὑπ’ αὐτόν
Κυβέρνησις ἐχορήγησε διά Νόμου 12.000 δρχ. καί 1.000 κατά μῆνα
εἰς τόν γέροντα Μαυρομιχάλην, ἐχορήγει ἐπί τριετίαν ἐκτός τῶν
μισθῶν καί ἐπιμισθίων πρός τούς ἐκ τῆς οἰκογενείας καί 300 ἀκόμη ἐμμίσθους ἐθνοφύλακας, οὕς ὁδηγοῦντες οἱ νέοι Μαυρομιχάλαι
ἐβασάνισαν τούς ἀντιπάλους των, οἵτινες καί οὗτοι ἐθυσίασαν εἰς
τόν ἀγῶνα. Ἐπί τέλους διότι ἡ Κυβέρνησις ἠθέλησε νά περιορίσῃ
τήν ἀνώμαλον ἐκείνην ἐν τῇ Μάνῃ κατάστασιν καί διότι δέν συμπεριέλαβεν ἐκ τῆς οἰκογενείας ὑπουργόν, θέλουν νά ἐπιβληθῶσιν εἰς
τήν Κυβέρνησιν, καί διά τῆς ταπεινώσεως ταύτης νά ἐπιβληθῶσιν
εἰς αὐτήν τήν Βασιλείαν. Ἐπί τέλους παρετήρησεν εἰς τόν Βασιλέα
ὅτι ἡ ἐκπεφρασμένη βασιλική εὔνοια τούς καθιστᾷ θρασεῖς, αἱ δέ
θυσίαι των κατά τόν ἀγῶνα ἀντημείφθησαν πολλαπλασίως παρ’
ὅσον ἀντημείφθησαν αἱ τῶν λοιπῶν ὁμοτίμων οἰκογενειῶν καί μάλιστα πολλῶν (ἐννοῶν τούς Κουντουριώτας θυσιασάντων ὑπερτα154
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λαντίους περιουσίας.
Ὁ Βασιλεύς μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας ἐπιστρέψας τάς παραιτήσεις τῶν Ὑπουργῶν ἀφείς τό Ὑπουργεῖον νά ἐνεργήσῃ κατά
τό δοκοῦν ἐν τῇ Μάνῃ, καί τήν ἐλευθερίαν ταύτην ἐχορήγησεν ὁ
Ὄθων οὐ μόνον ἐν ὅσῳ ἔζη ὁ Κωλέττης, ἀλλά καί ἐπί τοῦ διαδεχθέντος αὐτόν Ὑπουργείου Τζαβέλλα.
Κατά τήν Ναυπλιακήν ἀνταρσίαν τοῦ 1862 ὁ Δημητρακάκης καίτοι ἄκρως ἀντιπολιτευόμενος Βουλευτής ἐκηρύχθη ἀμέσως κατά
τοῦ κινήματος εἰς ὅ διέγνω Στρατοκρατίαν, ἧς ἦτο κεκηρυγμένος
ἄσπονδος ἐχθρός διά τοῦτο ἀνέλαβε νά συντρέξῃ ἀποτελεσματικῶς
τήν Κυβέρνησιν, διό μεταβάς τήν 3ην Φεβρουαρίου μετ’ ἄλλων Βουλευτῶν καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πολιορκίας τοῦ Ναυπλίου Γενναίου
εἰς Μύλους, ἀπῆλθε τό ἑσπέρας διά τῶν Κυνουριακῶν ὁρίων καί
φθάς τήν πρωΐαν εἰς Ρίζας τῆς Τεγέας διά τῶν τολμηρῶν παρατηρήσεών του διέλυσε τούς ἐκεῖ ὁπλισθέντας διά νά συντρέξωσι, τήν
ἐν Τριπόλει τήν ἡμέραν ἐκείνην κηρυχθεῖσαν ἀνταρσίαν, τό αὐτό
ἔπραξε μετ’ ὀλίγον καί εἰς Ἀχούρια καί Κερασιάν, περιστείλας εἰς
τάς τελευταίας καί τόν συμμεριζόμενον τό κίνημα Δήμαρχον Χριστόπουλον. Ὅταν δέ ἔφθασεν εἰς Κολλίνες, ὅπου ἔχαιρεν ὡς γείτων
καί ὑπόληψιν, εὗρεν ἐκεῖ Δικηγόρους ἀπεσταλμένους ἐκ Τριπόλεως ἵνα ἐπαναστατήσωσι εἰς τό ἥμερον τοῦτο χωρίον, ὑπέσχοντο
δέ τοῖς χωρικοῖς οἱ προτρέποντες οὗτοι ὅτι ἄν φύγῃ ὁ Ὄθων, θά
ἔλθωσι διάδοχοι αὐτοῦ ἤ ἕν Ἀμερικανόπουλον, τό ὁποῖον μετέβη
εἰς Ἀμερικήν νά ὁδηγήσῃ ὁ Καλλέργης, ἤ Ἐγγλεζόπουλον, τό ὁποῖον θά ὁδηγήσῃ ὁ Τρικούπης, καί ὅτι εἴτε τό ἕν εἴτε τό ἕτερον ἔλθῃ
θά φέρῃ νά μοιράσῃ εἰς τόν λαόν πλοῖον ὁλόκληρον πλῆρες λιρῶν
στερλινῶν. Ἀφιχθέντος τοῦ Δημητρακάκη εἰς τό ἀνωτέρω χωρίον
καί διαψεύσαντος τάς τερατολογίας τῶν ἀπεσταλμένων οἱ χωρικοί
τούς ἐδίωξαν κακούς κακῶς.
Τήν ἑσπέραν ὅταν ἔφθασεν εἰς τό χωρίον τῆς κατοικίας του ἔστειλεν ἀπό ἐκεῖ πεζούς εἰς τούς Νομάρχας Μεσσηνίας καί Λακωνίας,
εἰδοποιῶν αὐτούς, μή γνωρίζοντας ἕνεκα τῆς ἐν Ἄργει καί Τριπόλει
διακοπῆς ὑπό τῶν ἀνταρτῶν τῆς συγκοινωνίας, ὅτι ἡ ἀνταρσία περιωρίσθη εἰς μόνον τό Ναύπλιον, ὅτι ὁ λοιπός στρατός μένει πιστός
εἰς τήν Κυβέρνησιν, ἥτις ἤρξατο πολιορκοῦσα τό Ναύπλιον. Τοῦτο
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διά τυμπανοκρουσίας δημοσιεύσαντες οἱ Νομάρχαι διέλυσαν τάς
ἐν Σπάρτῃ καί Καλάμας πρός ἀνταρσίαν προπαρασκευάς.
Μετά τήν διάλυσιν ὑπό τοῦ Γενναίου τῆς ἐν Τριπόλει ἀνταρσίας
καί τῆς στενῆς πολιορκίας τοῦ Ναυπλίου, ἐπανελθών ὁ Δημητρακάκης διηγήθη τά κατά τήν μετάβασίν του εἰς τήν ἐπαρχίαν του καί τό
ἀποτέλεσμα τῆς μεταβάσεώς του (ὅπερ ἐγνώριζεν ὁ Βασιλεύς καί
ἀπό τάς πληροφορίας τῶν διαληφθέντων Νομαρχῶν). Τελευταῖον
ἐσύστησεν εἰς τόν Βασιλέα τήν χορήγησιν ἀμνηστίας εἰς τούς ἐν
Ναυπλίῳ, διότι εἶπεν εἰς τόν Βασιλέα:
-Οἱ ἐν Ναυπλίῳ ἔχουσι τροφάς νά διατηρηθῶσιν ἔτη, διότι τό Ναύπλιον ἔχει ἐκτός σιτηρῶν 300.000 ὀκάδας ὀρύζης καί ὀσπρίων, τά
ὁποῖα εἶναι καλή τροφή διά τούς πολιορκουμένους, ὕδωρ διά τῶν
δεξαμενῶν Παλαμηδίου καί Ναυπλίας ἄφθονον. Ὅτι ἡ χρόνισις
τῆς πολιορκίας αὐτῆς θά παραλύσῃ πᾶσαν Κυβερνητικήν ἐνέργειαν, ὅπως εἷς δοθιήν ἐπί ἐπικαίρου μέρους τοῦ σώματος παραλύει
τόν ἄνθρωπον, καί ἐπί τέλους καί ἄν ὑποτεθῇ ὅτι θά δυνηθῶσι τά
Κυβερνητικά στρατεύματα νά ἐκπολιορκήσωσι τό Ναύπλιον ἐξ
ἑφόδου, ἡ γενησομένη ἐν αὐτῷ καταστροφή, θά λυπήσῃ ἅπασαν
τήν Πελοπόννησον, διότι τό Ναύπλιον ὡς στρατιωτικόν φρούριον
ἐπί Τουρκίας δέν εἶχε Χριστιανούς κατοίκους, ἐκατοικήθη τό 1823
ὅτε ἔγινε πρωτεύουσα τοῦ Κράτους, οἱ δέ κατοικήσαντες ἀνήκουν
εἰς τάς καλλιτέρας τῆς Πελοποννήσου οἰκογενείας. Ὁ Βασιλεύς τῷ
εἶπε:
-Δέν πρέπει νά γίνῃ πρός τούς ἀντάρτας πρός παραδειγματισμόν
τιμωρία τις;
-Καί αὐτή ἡ τιμωρία τῷ ἀπεκρίθη ὁ Δημητρακάκης, θά βλάψῃ, διότι τάς μέν ἐν Πελοποννήσῳ συγγενεῖς οἰκογενείας τῶν κατοίκων
Ναυπλίου θά ἐξοργίσῃ, τούς δέ στρατιωτικούς θά παροξύνῃ, διά
τά παθήματα τῶν συναδέλφων ἀνταρτῶν, καθ’ ὅσον ὁ Ἑλληνικός
λαός εἶναι φύσει συμπαθής πρός τούς πάσχοντας, ἀφοῦ δεικνύεται
τοιοῦτος καί πρός αὐτούς τούς διασήμους κακούργους ὅταν ἀποκεφαλίζωνται.
Ὁ Ὄθων τῷ εἶπεν:
-Ἡ τελευταία παρατήρησίς σου μέ ἔπεισε περισσότερον.
Κατόπιν ἐκάλεσε τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον, καί ἐκηρύχθη ὑπέρ
τῆς δι’ ἀμνηστίας παραδόσεως τοῦ Ναυπλίου, ἥν ὑπεστήριζον ὁ
156

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Μιαούλης, ....... ........ καί Σῖμος καί ἀπέκρουον μετ’ ἐπιμονῆς ὁ Χρηστίδης καί Βότζαρης, καί μάλιστα οἱ δύο τελευταῖοι ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἀνταρσίας μετέφερον καί κατοικίαν καί γραφεῖον ἐν τοῖς
ἀνακτόροις ὑπό τό πρόσχημα μέν τοῦ νά συνεννοοῦνται εὐθύς μέ
τόν Βασιλέα ὡς οἱ Ὑπουργοί Ἐσωτερικῶν καί Στρατιωτικῶν, ὑπό
σκοπόν ὅμως νά ἐπιβλέψωσι τόν Βασιλέα ἵνα μή συμβιβασθῇ μέ
τούς πολιορκουμένους ὅπως εἰργάζοντο καί συνεβούλευον ὁ Χρηστίδης καί Μήλιος καί παρήγγειλε καί ὁ Γενναῖος, καθόσον ἐκ τοῦ
συμβιβασμοῦ ἐφοβοῦντο οἱ ρηθέντες δύο ὑπουργοί μήτι ὑποστῶσιν
ὑπό τῶν διαλλαχθησομένων μετά τοῦ Βασιλέως συνωμοτῶν καί ἀνταρτῶν ἰσχυράν καταδίωξιν.
Ἐν τῇ Συνελεύσει τῆς Τροιζῆνος ὁ ἐκ Βονίτζης πληρεξούσιος Β.
Μπαρλᾶς ἀνιστάμενος συχνά καί μέ τήν βροντώδη φωνήν του διαρρηγνύων τά ὦτα τῶν συναδέλφων του εἶπεν ἡμέραν τινά ὅτι, τριανταπέντε ἐθυσιάσθησαν εἰς τόν ἀγῶνα ἀπό τήν οἰκογένειάν του.
-Διατί νά μή δώσῃ ὁ Θεός νά γίνωσι τριανταέξ διά νά σώσωμεν καί
ἡμεῖς τά ὦτα μας; εἶπεν ὁ Διδάσκαλος Γρηγόριος Κωνσταντᾶς.
Τό 1855 οὔσης τῆς Γαλλοαγγλικῆς κατοχῆς ἐν Ἑλλάδι καί γενομένου τοῦ διαζυγίου μεταξύ Π. Δεληγιάννη καί τῆς συζύγου του τῆς
περιφήμου Μάσιγκας συζώσης πρός κοινόν σκάνδαλον μετά τοῦ
Καλλέργη, ἐζήτησεν αὕτη νά παρουσιασθῇ εἰς τήν Βασίλισσαν διά
νά δικαιολογηθῇ, ὅπως μή χάσῃ τάς ὁποίας εἶχεν ὡς σύζυγος πρώην
Ὑπουργοῦ αὐλικάς περιποιήσεις. Ἡ Βασίλισσα ἀπεποιήθη νά τήν
δεχθῇ. Τοῦτο ἐξηρέθισε τόν Καλλέργην, ὅστις ἔστειλεν ἐπιστολήν
πρός τόν πρωθυπουργόν Μαυροκορδάτον παραπονούμενος διά
τοῦτο, καί παρενείρων φράσιν θίγουσαν ἐλαφρά, τήν ἁγνότητα τῆς
Βασιλίσσης. Ὁ Μαυροκορδάτος τήν μέν ἐπιστολήν ἐξησφάλισεν ἐντός τῶν ἰδιαιτέρων ἐγγράφων του, τόν δέ Καλλέργην καθησύχασεν
ἀφοῦ προηγουμένως παρεκάλεσε τόν Βασιλέα νά τόν περιποιηθῇ
εἰς πρώτην παρουσίασίν του. Ὁ Βασιλεύς ὅταν ὁ Καλλέργης μετέβη
νά ἐργασθῇ μέ τόν Βασιλέα, οὗτος τοῦ ἐξήγησε τούς λόγους δι’ οὕς
δέν ἥρμοζε τῇ Βασιλίσσῃ νά δεχθῇ μίαν γυναῖκα δυσφημισθεῖσαν
τόσον ἐπισήμως, καί συνάμα τόν ἐκάλεσεν εἰς τό παρατεθέν τήν
ὥραν ἐκείνην πρόγευμα. Καί οὕτως ἡ ὑπόθεσις αὕτη ἐφάνη διαλυ157
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θεῖσα.
Ἀλλ’ ὁ Ἀργυρόπουλος ὅστις ἐπεθύμει νά ἀπομακρύνῃ τόν Καλλέργην τοῦ Ὑπουργείου, διά νά εἶναι κύριος αὐτός τῆς Διοικήσεως ὑπό
τήν ἀπόλυτον πρωθυπουργίαν τοῦ Μαυροκορδάτου κατώρθωσε
νά λάβῃ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Καλλέργη καί νά τήν στείλῃ νά δημοσιευθῇ εἰς γαλλικάς ἐφημερίδας.
Ὁ Βασιλεύς ἐπιδιώκει τήν ἀπαλλαγήν του ἀπό τό Ὑπουργεῖον τῆς
κατοχῆς, καί ἔχων τότε ἰσχυράν τήν θέσιν του διότι αἱ δύο συγγενεῖς καί τά μάλιστα ἐνδιαφερόμεναι τότε καί ἰδίως ἡ Πρωσία ὑπέρ
αὐτοῦ Γερμανικαί Δυνάμεις ἐκολακεύοντο τά μάλιστα ὑπό τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων μή ἀντιλαμβανομένων εἰσέτι ὁποίας διαστάσεις
ἔμελλε νά λάβῃ ὁ Κριμαϊκός πόλεμος. Ἐν τῇ τοιαύτῃ εὐαρέστῳ θέσει εὑρισκόμενος τότε ὁ Ὄθων εἶχε τήν τόλμην νά ζητήσῃ ἀπό τήν
Γαλλοαγγλικήν συμμαχίαν τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Καλλέργη ἀπό
τό Ὑπουργεῖον. Ὁ Ναπολέων ἀποδούς τήν τοιαύτην τύρβην εἰς
ραδιουργίας τοῦ Μαυροκορδάτου ἀπῄτησε τήν πτῶσιν ὁλοκλήρου
τοῦ Ὑπουργείου καί ν’ ἀφεθῇ ὁ Βασιλεύς ἐλεύθερος νά πράξῃ ὅ,τι
θέλει ὑπό τόν ὅρον ὅμως ὅτι ἀπέναντι τῶν δυνάμεων ἀναλαμβάνει
προσωπικῶς τήν εὐθύνην διά τήν ἐν ταῖς ὁμόροις Ἐπαρχίαις τοῦ
Ὀθωμανικοῦ Κράτους πᾶσαν διατάραξιν τῆς ἡσυχίας. Ἡ Ἀγγλική
Κυβέρνησις εἰ καί ἔφερεν ἀντιρρήσεις οὐχ’ ἧττον ἠναγκάσθη ἐπί τέλους νά ἐνδώσῃ εἰς τήν ἀπαίτησιν τοῦ Ναπολέοντος. Διετάχθησαν
λοιπόν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἀγγλίας, καί Γαλλίας νά διακοινώσωσιν τῷ
Βασιλεῖ τήν ἀπόφασιν τῶν δύο τούτων κατεχουσῶν τόν Πειραιᾶ
Δυνάμεων, ἀφοῦ προηγουμένως τόν προτρέψωσι νά μή ἐπιμείνῃ εἰς
τήν ἀπαίτησίν του ν’ ἀπομακρύνῃ τόν Καλλέργην πρός ἀποφυγήν
τοσοῦτον βαρείας εὐθύνης. Ὁ Ὄθων ὅμως ἀκούσας τήν διακοίνωσιν αὐτήν καί διελθών τούς λόγους δι’ οὕς ἐπιμένει εἰς τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Καλλέργη προσέθηκε:
-Πεποιθώς εἰς τόν πατριωτισμόν τῶν Ἑλλήνων ἀναδέχομαι καί τήν
ἐπιβαλλομένην ἐμοί βαρεῖαν εὐθύνην.
Τότε ὁ Ὀδάης τῷ εἶπε:
-Περιστοιχεῖσαι ὑπό Συμβούλων οἵτινες διά τῶν συμβουλῶν των σέ
βλάπτουν.
Εἰς τήν παρατήρησιν ταύτην συνοφρυωθείς ὁ Ὄθων τῷ εἶπε:
-Σκέφθητι κ. Πρέσβυ, ὅτι λαλεῖς πρός ἐστεμμένην κεφαλήν. Τότε
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ὁ Μερσιαί εἶπεν εἰς τόν Βασιλέα ὅτι τήν τελευταίαν παρατήρησιν
τοῦ συναδέλφου του δέν ἔχει ἐντολήν νά συμμερισθῇ.
Τοιαύτη ἦτον ἡ ἐθνική κατάστασις τῆς Ἑλλάδος, ὅτε τό 1854 ὁ
Ὄθων ρυμουλκούμενος ἀφ’ ἑνός ἀπό τούς δολίους συμβούλους τῆς
Αὐστρίας, καί ἀφ’ ἑτέρου διανοηθείς νά ὠφεληθῇ θυσίας τινός γενομένης χάριν πολιτικῶν ἀντιδράσεων ἐκήρυξε τόν πόλεμον κατά
τῆς Τουρκίας, συμμάχους ἐχούσης τάς δύο εὐεργέτιδας Δυτικάς δυνάμεις. Εἰς μάτην τόν κατέστησε προσεκτικόν ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς
Γαλλίας, ὅστις ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τό 1850 τοῦ προσήνεγκεν ἀποτελεσματικῶς τήν μεσιτείαν του πρός τήν Ἀγγλίαν ἐπιτεθεῖσαν δι’ ἰσχυροῦ στόλου ναυαρχοῦντος τοῦ Πάρκερ, καί διά
τοῦτο ἐνόμιζεν ὅτι εἶχε δικαίωμα καί καθῆκον νά τόν ἀποτρέψῃ
ἀπό τοιοῦτον δι’ ἑαυτόν καί τό Ἔθνος ὀλισθηρόν κίνημα, εἰς μάτην
16 φιλοπάτριδες Γερουσιασταί προεξαρχόντων τῶν Κανάρη, Χρηστίδου, Παλαμήδου καί Λόντου, ὕψωσαν γοεράν φωνήν ἐν τῇ Γερουσίᾳ ἐναντίον κινήματος διακινδυνεύοντος ὄχι μόνον τό μέλλον
ἀλλά καί τήν αὐτονομίαν τῆς Πατρίδος των ὑπέρ ἧς τοσοῦτον ἐμόχθησαν, εἰς μάτην τέλος αὐλικοί του εἰλικρινῶς ἀγαπῶντες αὐτόν
τῷ ὑπέδειξαν τόν κίνδυνον ὅν διατρέχει ὁ Γαρδικιώτης (24) οὐδέν
ἠδηνήθη νά τόν ἀποτρέψῃ. Ἔἔχων καί τήν Βουλήν τῆς Δ΄Περιόδου, ἥτις πρώτη συνεκαλέσθη ἀκριβῶς ὑπό τούς κανόνας τῆς πολιτικῆς τοῦ Ὄθωνος, καί πρώτη ἔδειξεν ὅτι ὄχι μόνον πατριωτισμόν
δέν εἶχον τ’ ἀποτελοῦντα αὐτήν μέλη ἀλλ’ οὔτε αἰδώ ἀνεπτυγμένων
ὁπωσοῦν ἀνθρώπων (25)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕΛ. 111
(24) Ὁ Γαρδικιώτης παρατηρήσας εἰς τούς Βασιλεῖς ὅτι τό κίνημα
αὐτό χωρίς ἀποτέλεσμα θά ἐπισύρῃ εἰς τήν δυσμένειαν τῆς Γαλλ.
πολιτικῆς ἥτις τούς ἔσωσε τοσάκις ἀπό τάς ἐπιθέσεις τῆς Ἀγγλίας,
ἤκουσεν εἰς ἀπάντησιν ἀπό τήν Βασίλισσαν, ὅτι ἔχουν δίκαιον νά
λέγουν ἀφοῦ ἡ ἀσθένεια καί ἡ ἡλικία τόν κατέστησαν ἀνίκανον
διά νέους ἀγῶνας τῷ ἐμπνέουν τόν φθόνον διά τούς νέους ἥρωας
οἵτινες θά ἀναδειχθῶσιν εἰς τόν ἐπικείμενον πόλεμον.
(25) Ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν Κ. Ἀμβροσιάδης ἔγραφεν εἰς
τούς Διοικ. ὑπαλλήλους τούς φέροντας παρατηρήσεις ἐπί τοῦ προσωπικοῦ τῶν ὑποψηφίων «οὐκ ἔνι ἄλλως γενέσθαι, οὕς ὁ Θεός συνέ159
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ζευξεν ἄνθρωπος μή χωριζέτω» ἐπιτυχόντος ἐν Πυλίᾳ τοῦ Μπάστα
ἀντί τοῦ ὑποψηφίου Τζικλητήρα ἀπεβλήθη ἀπό τήν Βουλήν μετά
τοῦ Δαρειώτου καίτοι ὑποψηφίου τιμωρουμένου διότι διεζεύχθη
τόν μεθ’ οὗ τόν ἔζευξεν ἡ Κυβέρνησις, καί ἦλθε μεθ’ ἑτέρου συντρόφου. Ἡ Βουλή αὕτη ἐπί τοσοῦτον ἐδείχθη ἀσυνεπής ὥστε τούς ὑποκινήσαντας τό 1854 τήν ἐπανάστασιν Ὑπουργούς προβαλλομένους
διά τοῦτο ὑπό τῆς Γερουσίας ἐκήρυξε πατριώτας. Ἐπελθούσης τῆς
κατοχῆς τούς ἐκήρυξε προδότας καί τῆς κατοχῆς σωτῆρας, πεσόντων καί τούτων τούς ὠνόμασε κακοήθεις.
Οἱ Βουλευταί λέγομεν οὗτοι οὐ μόνον τόν ἀφῆκαν ἐλεύθερον τόν
Ὄθωνα ἀλλά χειροκροτοῦντες τόν ἐνεθάρρυναν εἰς τό ἀντεθνικόν
καί ἀνόητον, ὅπως οἱ μαθηταί τοῦ ὑπό τῶν Τούρκων μυθολογουμένου Ναστραδίν Χόντζα κρημνιζομένου εἰς τό φρέαρ.
Ἀλλ’ ἔκαμε τό πολιτικόν αὐτό λάθος ὁ Ὄθων, μή τι τοὐλάχιστον
ἔδωκεν ὤθησιν εἰς τό κίνημα αὐτό, ὥστε ν’ ἀναπτυχθῇ ἡ ἀνδρεία
καί στρατηγική ἱκανότης τῶν Ἑλλήνων; τοὐναντίον διένειμε τά
πρός στρατολογίαν χρήματα εἰς χρεωκόπους, καί ἄλλους ἀφωσιωμένους αὐτοῦ τε καί τῶν αὐλικῶν του, τούς πλείστους οὐ μόνον
ἀπείρους τῶν ὅπλων, ἀλλά καί θηλυπρεπεῖς. Ἐάν δ’ ἔδωκε καί εἴς
τινας ἱκανούς περιέστειλε καί τούτων τήν ἐνέργειαν, δι’ ὁδηγιῶν
ὅλως ἀντιθέτων εἰς τό σύστημα τοῦ πολέμου ὅν ὤφειλεν νά κάμῃ
ἡ Ἑλλάς εἰς τοιαύτας περιστάσεις, περικυκλώσας δέ αὐτούς διά
κατασκόπων καί συκοφαντῶν ἤμβλυνε τόν ζῆλον καί τόν πατριωτισμόν των ἐπί τοσοῦτον ὥστε περί πολλῶν διακριθέντων εἰς τόν
ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα τό κοινόν διά τ’ ἀποτελέσματά τῆς τότε
ἐκστρατείας των(26).
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(26) Ὅλοι γνωρίζομεν τί ἐπαθεν ὁ Τζαβέλλας ὅν στείλας τό 1854
ἀρχηγόν τῆς κατά τήν Ἤπειρον ἐπαναστάσεως τῷ συναπέστειλε
συμβούλους καί συστρατευτάς παρεμβαλόντας μύρια προσκόμματα διά τῶν ραδιουργιῶν καί ἀνοήτων συμβουλῶν, ὥστε ἀπέτυχεν
ἐντελῶς, κατηγορηθείς ἐπί τέλους παρά τούτων ἐπί δειλίᾳ ὁ ἥρως
τοῦ Βασιλαδίου καί τῆς Ἀμπλιανῆς. Ἐπί τοσοῦτον ᾐσθάνθη ὁ γενναῖος αὐτός Στρατιωτικός τῆς Μεγάλης ἐπαναστάσεως ὥστε ἀπεβίωσεν ἐντός ὀλίγων μηνῶν, καίτοι κράσεως ἰσχυρᾶς καί ἡλικίας
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εἰσέτι ἀκμαίας.
Καί ἄν ἡ τῆς Καλαμπάκας περί τήν ἔμπνευσιν τῆς ἐκστρατείας μάχη δέν ἐγίνετο οἱ Ἕλληνες ἤθελον χαρακτηρισθῆ ἐν τῇ ἐκστρατείᾳ
ταύτη ὡς ἀπεκθηλυνθέντες, ἀλλά καί τό ἀποτέλεσμα αὐτό ὀφείλεται ὄχι εἰς τάς ὁδηγίας καί συνδρομήν τοῦ Ὄθωνος, ἀλλ’ εἰς τούς
Πελοποννησίους ἐκείνους, οἵτινες ἄνευ τῆς συνδρομῆς τῆς Κυβερνήσεως δι’ ἰδίων μισθώσαντες στρατιώτας ἔφθασαν εἰς συνδρομήν
τοῦ Στρατηγοῦ Χ. Πέτρου, ὅστις ἀπό πολιορκούμενος εὑρέθη αἴφνης πολιορκῶν καί καταστρέφων, ἀγωνισθέντων Ἑλληνικῶς τοῦ
Πετροπουλάκη, πληγωθέντος, Λεουτσάκου, Πλαπούτα, καί ἄλλων
γνησίων τέκνων τῆς Μεσσηνίας, Μαντινείας καί Λακεδαίμονος.
Τέσσαρες ὁπλαρχηγοί ἐφονεύθησαν ἐν τῇ ἐκστρατείᾳ ταύτῃ, ὁ
Ἀδάμης ἐκ Μεγάρων, ὁ Λεβέντης ἐκ Κυνουρίας, ὁ Ἀποστολόπουλος (εδώ υπάρχει κενό).
Τό 1831 ὁ Κιουταχῆς ἔλαβεν ἐντολήν νά καταστρέψῃ τούς ἰσχυρούς
τῆς Ἄνω Ἀλβανίας διά τῆς συνδρομῆς τῶν καπεταναίων Ἑλλήνων
ὅσων ἡ Πατρίς ἔμεινεν ἐκτός τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος καί οἱ ὁποῖοι
ἐξῆλθον μετερχόμενοι, αὖθις τόν ἀρματωλόν. Ἀφοῦ ἐπεραίωσε τό
κατά τῶν Ἀλβανῶν σχέδιον, ἔστρεψε καί κατά τῶν Χριστιανῶν
παραγγείλας τόν ἐν Ἰωαννίνοις ἀντιπροσωπεύοντα αὐτόν υἱόν του
νά σφάξῃ τούς ἀρματωλούς αὐτούς ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τήν τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος τοῦ 1831, ἐν ταῖς πρωτευούσαις τῶν διαφόρων Σαντζακίων. Τοιαύτην ἐντολήν ἀπεφάσισε νά ἐκτελέσῃ καί ὁ τῶν Θετταλικῶν Τρικάλων Μουδίρης κατά τῶν Μακεδόνων Μανδάλου
Ζιάκα, Σωτηρίου Λιακατᾶ καί τοῦ Θετταλοῦ Στεργίου Στουρνάρη,
αὐτομολήσαντος πρός τόν Κιουταχῆν, μετά τόν κατά τήν πτῶσιν
τοῦ Μεσολογγίου θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ του Νικολάου. Ἐπίσης
διέταξε καί τόν τοῦ Ζητουνίου (Λαμία) φρούραρχον Ἀχμέτ-πασᾶ
νά ἐξολοθρεύσῃ τόν φονέα τοῦ Σαφάκα Σωτ. Στράτον καί τόν Βλαχοβούλγαρον Σάββαν συντρέξαντα μετά 150 ἀνδρείων ὁμοφύλων
του τόν Κιουταχῆν εἰς τήν κατά τῶν Ἀλβανῶν ἐπιδρομήν. Καί ὁ μέν
Μουδίρης τῶν Τρικάλων ἐκάλεσε τούς διαληφθέντας Μάνταλον
Ζάκαν, Λιακατᾶν καί Στουρνάρην εἰς Τρίκαλα, ἀλλ’ οἱ δύο πρῶτοι
τούτων ἀπέσχον νά προσέλθωσιν, οἱ ἕτεροι δύο μετά τοῦ ἀνεψιοῦ
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τοῦ Μανδάλου, Γιαννούλα καί διακοσίων περίπου ὁπαδῶν των
εἰσῆλθον εἰς Τρίκαλα, ὅπου ὁ Μουδίρης χάριν εὑρυτέρας δῆθεν περιποιήσεως τούς διένειμεν εἰς διάφορα πέριξ χωρία, εἰς τά ὁποῖα ἐν
καιρῷ νυκτός ἀφοῦ ἐδολοφόνησε τόν Στουρνάρην καί ἐφυλάκισε
τόν Γιαννούλαν καί Λιακατᾶν ἔστειλεν ἀποσπάσματα ἰσχυρά ἱππέων καί πεζῶν οἵτινες ἐφόνευσαν πάντας τούς ἐκεῖ καταλύσαντας
καθιερώσαντες τό Ἀρματωλίκι εἰς τόν γενναῖον μέν, ἀλλά ἁπλούστατον τῇ ψυχῇ Στέργιον δεύτερον ἀδελφόν αὐτοῦ (τοῦ Ν. Στουρνάρη) ὁμοφώνως, χωρίς νά χαροῦν διά πολύν καιρόν τήν ποθουμένην παρ’ αὐτῶν ἡσυχίαν. Μετά τόν θάνατον τούτου, κατά τό 1830,
ὅτε ὁ Ρεσίτ-πασᾶς, μέγας βεζύρης, διά διατάγματος τοῦ Σουλτάνου
ἐπρόσταξε νά φονεύσουν ὅλους τούς Ἀρματωλούς διά μιᾶς, προσκεκλημένος καί ὁ Στέργιος νά μεταβῇ εἰς Τρίκαλα «.. μόλις εἰσῆλθε
μέχρι τῆς ἀγορᾶς καί ἐν ἀγνοίᾳ τούτου καί ὅλων ἐπιπεσόντες οἱ
Τουρκαλβανοί καί Ὀθωμανοί κατ’ ἐπάνω ὅλων καί φονεύσαντες
αὐτόν καί ἄλλους 100 περίπου τούς ὁποίους ἤφερεν μαζί του, καί
συγχρόνως ὅσους ηὗρον εἰς τό χωρίον Πόρτας ἐκ τῶν συγγενῶν
καί ὁπαδῶν των, πανστρατιᾷ τρέχοντες οἱ Τοῦρκοι καί πρός τούς
λοιπούς..» Ν. Κασομούλης ἐνθυμήματα στρατιωτικά σελ. 92 ἔκδ.
1939.
Εἰς ἕν ὅμως χωρίον περιεχαρακώθησαν μερικοί καί ἀντισταθέντες
ἀποτελεσματικῶς ἐσώθησαν, ἐπίσης εἶχαν καί ἄλλοι περιχαρακωθῆ εἰς ἕτερον χωρίον ἀλλ’ οὗτοι πεισθέντες εἰς τάς προτροπάς τοῦ
Γιαννούλα, ἐκβιασθέντος εἰς τοῦτο ὑπό τοῦ Μουδίρου, παρεδόθησαν καί ἐσφάγησαν ἀμέσως καί μετ’ αὐτούς ὁ Γιαννούλας καί Λιακατᾶς. Ὁ δέ Φρούραρχος Ζητουνίου ἐκάλεσε τόν Σωτ. Στράτον
καί Σάββαν ἵνα ἔλθωσιν εἰς Λαμίαν χάριν ὑπηρεσίας, καί αὐτός
ἐξῆλθεν εἰς Ὑπάτην διά νά τούς προϋπαντήσῃ δῆθεν, ἀλλ’ ὁ μέν
Στράτος ὑποπτευθείς ἐκρύβη, ὁ δέ Σάββας ἀφίχθη εἰς Ὑπάτην καί
ἐκεῖθεν μετέβαινε πρός Λαμίαν ὡς πρωτοπορία τοῦ ὅλου στρατοῦ.
Ὅταν εὑρέθησαν εἰς τό ἐπίπεδον μέρος, τῇ ἐντολῇ τοῦ Πασᾶ, ἐκένωσαν τά πυροβόλα των (ὅπως συνηθίζετο τότε ἔν τε τοῖς Ἕλλησι
καί Τούρκοις ν’ ἀναγγέλωσιν τήν ἄφιξίν των εἰς μέρος τι διά πυροβολισμῶν) μετά τήν κένωσιν δέ τῶν ὅπλων διετάχθη ἡ ἕφοδος τοῦ
ἱππικοῦ, καί τῶν μή ἐκ τῶν Τούρκων κενωσάντων τά ὅπλα των
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κατά τοῦ σώματος τοῦ Σάββα καί τό ἐξηφάνισαν ὁλόκληρον, δολοφονήσαντες καί τοῦτον βαδίζοντα παράπλευρα τοῦ Πασᾶ.
Τοιαῦται ἄτιμοι δολοφονίαι ἐγένοντο καί εἰς ἄλλα μέρη τῆς Τουρκίας συνήθεις εἰς τήν Μογγολικήν ἀκόμη ἀνατροφήν καί Διοίκησαν
τῶν Τούρκων. Ὁ δέ Ρεΐζ ἐφένδης ἀναγγελθεισῶν τῶν σφαγῶν αὐτῶν εἰς Κων/πολιν μετέβη χαίρων καί εἶπε τῷ ἐκεῖ ἐπιτετραμμένῳ
τάς τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας:
-Γράψε τῇ Κυβερνήσει σου ὅτι βοηθείᾳ τοῦ Προφήτου ἐλύσαμεν
καί τό ὁποῖον μᾶς ἀπησχόλει ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς οἰκονομίας
τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐπαναστατησασῶν Ἐπαρχιῶν καί ἀποκλεισθεισῶν τῶν Ἑλληνικῶν ὁρίων.
-Πῶς; τόν ἠρώτησεν ὁ Ἄγγλος.
-Μετέβησαν ὅλοι εἰς τήν ἄλλην ζωήν ἐλθόντες ἕνεκα ἀδικαιολογήτων ἀπαιτήσεων εἰς ρῆξιν μέ τά σουλτανικά στρατεύματα, καί ἐξωλοθρεύθησαν.
-Ἐννοῶ, ἀπήντησεν ὁ τοῦ Δουκός Βελιγκτών ὑπάλληλος, τούς
ἐδολοφονήσατε, φοβοῦμαι ὅμως μήπως, μέ τήν ἀγρίαν ταύτην τακτικήν σας ἐν τῇ Διοικήσει, πάθητε ὅλοι σας ὅ,τι οἱ Τοῦρκοι τῆς
Πελοποννήσου τό 1821.
Ἕν τῶν τερατωδῶν Κυβερνητικῶν μέτρων ὅπερ εἰσήγαγεν ἡ Βαυαροκρατία ἦτο καί ἡ ἑτεροδικία τῶν στρατιωτικῶν. Ἐν τῷ Στρατοδικείῳ ἦτον ἀνάγκη νά ὑπάρχῃ δικαστής τις, ὅστις νά γνωρίζῃ Γερμανικά διά νά προσφέρηται ὡς διερμηνεύς τῶν ὅσων καταθέτουσιν
οἱ μάρτυρες, κατηγορούμενος καί δικηγόροι εἰς παρακαθήμενον
συνάδελφόν του Γερμανόν ἀξιωματικόν μή γινώσκοντα Ἑλληνικά, ἕτερος δικαστής ὤφειλε νά γνωρίζῃ Γαλλικά διά νά ἐκτελέσῃ
τ’ ἀνωτέρω καθήκοντα εἰς συνάδελφον γνωρίζοντα μόνον τήν
γλῶσσαν αὐτήν λαμβανόμενον ἐκ τῶν φιλελλήνων ἀξιωματικῶν,
καί συνάμα νά διερμηνεύῃ εἰς τούς συναδέλφους του Ἕλληνας καί
Γερμανούς ἀξιωματικούς, οἵτινες δέν ἐγνώριζον τά Γαλλικά, ἐπειδή
εἰς τήν γλῶσσαν αὐτήν ἐγένετο ἡ ἀνάπτυξις τῆς κατηγορίας ὑπό
Ἐπιτρ. τοῦ Βασιλέως Γάλλου ἔχοντος παρ’ ἑαυτῷ κατά τήν συνεδρίασιν ἀντεισηγητήν Ἕλληνα ὅστις διηρμήνευεν αὐτῷ τήν κατάθεσιν τῶν μαρτύρων. Τοιαύτη διαδικασία τρίχρους, ὁποία εἰς οὐδεν
συνέβη ποτέ Κράτος, ἐγένετο ἐν τοῖς Ἑλλ. Στρατ. Δικαστηρίοις τόν
ΙΘ΄αἰῶνα εἰσαχθεῖσα ἕνεκα ἰδιοτελείας ἀπό τούς πεπαιδευμένους
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Γερμανούς, ἐλθόντας νά εἰσαγάγωσιν εἰς τήν Ἑλλάδα Εὐρωπαϊκήν
Διοίκησιν.
Τοιαύτης οὔσης τῆς διαδικασίας ταύτης συνέβησαν μύρια ἀστεῖα.
Ὁ δικηγόρος κατά τοῦ κατηγορουμένου λαβών τόν λόγον ν’ ἀναιρέσῃ τόν Ἐπίτρ. τοῦ Βασιλέως ἤρξατο ἀπό τῆς δημώδους παροιμίας «ἀπό τήν πόλιν ἔρχομαι καί στήν κορφή κἄν’ ἔλα». Ὁ Γάλλος
ἐπίτροπος τοῦ Βασιλέως μή ἐννοῶν τήν Ἑλληνικήν καί νομίσας ὅτι
εἶπεν ὁ δικηγόρος ὅτι «μᾶς ἦλθε καί αὐτός ἀπό τήν πόλιν ὅπου ἐπώλει κανέλλα» ἀναστάς ἐφώνησε:
-JΑΜΑΙS MΑRCΗΑΝD DΕ CΑΝΕLLΑ, ὅ ἐστί «ποτέ δέν ἤμην εἰς
Κωνσταντινούπολιν, ποτέ δέν διετέλεσα ἔμπορος τῆς κανέλλας».
Περί τό τέλος τῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης 7βρίου ἀνεπτύχθη ἅμιλλα
περί τῆς ὑποστηρίξεως τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι θυσιασάντων προσωπικῶς καί ὑλικῶς, ἐζήτησαν λοιπόν νά συνταχθῇ
περί τούτου ψήφισμα. Πάντες οἱ νοήμονες ὅτι μία τοιαύτη ἀπαίτησις ἀφεώρα τήν ἀποζημίωσιν τῶν Ἑλλήνων ἁπάντων, διότι τίς δέν
ἐθυσίασε κατά τόν ἀγῶνα καί τούτου ὑπάρχοντος τίς ὁ ἀποζημιώσων ἅπαντας τους Ἕλληνας; Ἐν τούτοις ἔπρεπε νά γίνῃ κάτι τι
διά νά ἡσυχάσῃ ὁ ἐν τῇ Συνελεύσει ἀναπτυσσόμενος περί τούτου
θόρυβος, ὅν ὑποστήριζον οἱ στρατιωτικοί φρονοῦντες ὅτι θά περιέλθῃ ἡ περί τῆς ἀποζημιώσεως αὐτῆς διαχείρισις εἰς αὐτούς ὅπως τό
1834 καί 1836, διά τῶν περιφήμων ἐκείνων ἐπιτροπῶν ἐπί τῶν ἐκδουλεύσεων τῶν στρατιωτικῶν, ἐν αἷς ἐγένοντο τοσαῦται ἀδικίαι
διά τήν ἰδιοτέλειαν καί φατριασμόν τῶν συγκροτησάντων αὐτάς
στρατιωτικῶν, ὥστε αἱ ἀδικίαι αὗται ἐγέννησαν καί ἀνταρσίας
καί ἐπίδοσιν εἰς τήν ληστείαν τῶν ἀδικηθέντων. Ἔπρεπε λοιπόν,
ὡς εἴρηται ἀνωτέρω, νά γίνῃ κάτι τι καί τοῦτο ἐξετέλεσεν ὁ Ζωγράφος συντάξας τό ψήφισμα «τό τῶν παθόντων καί ταφέντων» χλευαστικῶς κληθέν. Μόλις ἀνεγνώσθη καί ὁμόφωνος ἡ Συνέλευσις τό
ἐπεκύρωσεν, ὁ συντάκτης αὐτοῦ ὑπογελῶν εἶπε πρός τόν εἰπόντα
αὐτῷ Πετζάλην ὅτι:
-Τό ψήφισμα αὐτό εἶναι ἀνεφάρμοστον.
-Τοῦτο ἐσκόπουν καί ἐγώ διά νά μήν ἐφαρμοσθῇ ποτέ. Τοῦτο ἀπέδειξε καί ἡ συγκρότησις πρός ἐκτέλεσιν τοῦ ψηφίσματος αὐτοῦ τῶν
ἐπιτροπῶν τοῦ 1845 ὑπό τοῦ Κωλέττου, τά 1849 ὑπό τοῦ Στάϊκου,
τό 1860 ὑπό τοῦ Μπότζαρη καί τό 1861 ὑπό τοῦ ἰδίου, δι’ ὧν περι164
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εποιήθη ἡ φιλοτιμία τῶν ἐπιζώντων ἀγωνιστῶν διοριζομένων ὡς
μέλη τῶν ἐπιτροπῶν αὐτῶν, οὐχ’ ἧττον ὑπέστη καί τό Δημόσιον εἰς
ἐνοίκια καί ὑπαλλήλους τῶν Ἐπιτροπῶν αὐτῶν ὄχι ὀλίγην δαπάνην, ὡς καί οἱ ἀπαιτηταί ἀμοιβῶν διά τῶν δαπανηθέντων εἰς χαρτόσημα χρησιμεύσαντα πρός πιστοποίησιν τῶν θυσιῶν των.
Ἐν τῇ ἀναρχίᾳ τοῦ 1832 ὁ Γενναῖος συνέλαβε τόν ἀντίπαλόν του
ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Καρυταίνης Κανέλλον Δεληγιάννην, ὅν ὁδηγήσας
εἰς τήν οἰκίαν του τό ἑσπέρας διέταξε τήν σύζυγόν του νά πλύνῃ
τούς πόδας τοῦ Δεληγιάννη καί συνάμα τόν περιεποιήθη ὅπως ἕνα
τῶν στενωτέρων του φίλων. Τοῦτο ἰδών ὁ Δεληγιάννης ἐζήτησε νά
συνδιαλλαγῇ καί μετά τοῦ Γερο-Κολοκοτρώνη. Τήν πρωΐαν ἀπῆλθον ἀμφότεροι διά Τριπόλεως εἰς Ἄργος ὅπου εὑρίσκετο ὁ Κολοκοτρώνης πρός ὅν ἀνηγγέλθη ἡ πρός τόν Κανέλλον περιποίησις τοῦ
Γενναίου καί ἡ ἐκεῖ ἐπικειμένη ἔλευσις ἀμφοτέρων, ὅπερ ἐπῄνεσεν
ὁ Κολοκοτρώνης, ἀλλ’ ὁ Πλαπούτας, ὁ διαρκής διάβολος μεταξύ
Δεληγιανναίων καί Κολοκοτρωναίων, οὐ μόνον δυσηρεστήθη ἐκ
τῆς εἰδήσεως ταύτης, ἀλλά καί τούς σφόδρα φανατικούς περί τόν
Κολοκοτρώνην Κυβερνητικούς ἠρέθισεν ἐπί τοσοῦτον ὥστε διά
διαδηλώσεώς των ἠπείλησαν ὅτι θέλουν κακοποιήσει τόν Δεληγιάννην ἀφικόμενον εἰς Ἄργος. Ὁ Κολοκοτρώνης διά νά προλάβῃ
τήν ἐκτέλεσιν τῆς ὅλως ἀναρμόστου ἐπαπειλουμένης προσβολῆς
κατά τοιούτου συναδέλφου του ὁποῖος ὁ Κανέλλος προσείλκυσεν
ἐπιτηδείως εἰς τήν ὑπέρ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Δεληγιάννη ἰδέαν του τινάς τῶν παλληκαρίων καπεταναίων, ὧν προεῖχεν ὁ ἐκ Κρανιδίου
Σταμ. Μίτζας, οἵτινες ἐξῆλθον καί προϋπαντήσαντες τούς Δεληγιάννην καί Γενναῖον, διεκοίνωσαν τά ἐν Ἄργει συμβαίνοντα εἰς τόν
δεύτερον, ὅστις εἰσῆλθεν ἀμέσως πρό τῶν ἄλλων εἰς τήν πόλιν καί
διά τῆς ἐπιμονῆς του περιέστειλε τάς ὑποκινήσεις τοῦ Πλαπούτα,
καί οὕτως ἡσύχασεν ἐν τῇ ἀναρχικῇ ἐκείνῃ ἐποχῇ ἡ Καρύταινα καί
Τρίπολις ἀπό τάς ἐπιτοπίους ἔριδας ἕνεκα τῆς ρήξεως τῶν δύο διαληφθεισῶν ἐπισήμων καί Στρατ. συνάμα οἰκογενειῶν, καί εὗρεν εὐκαιρίαν ὁ Κολοκοτρώνης νά ἐκτινάξῃ τούς Βουλγαρορουμελιώτας
ἀπό τήν Τρίπολιν διά τῆς ἐν Ματζαγρᾷ (27).
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βῶν πλινθοκτίστων συγκροτούμενον.
μάχης τοῦ Γενναίου κατά τοῦ Θεοδ. Γρίβα καί Χατζηχρήστου νικηθέντων καίτοι ἐχόντων ὑπερτριπλάσιον στρατόν τοῦ Γενναίου καί
ἱππικόν τῶν Βουλγάρων καί ἐν πεδινοτάτῃ θέσει.
Τό 1857 γενομένης ἐν τῇ Γερουσίᾳ τῆς τρομερᾶς συζητήσεως ἐπί τοῦ
διαθρυλήτου ὑπομνήματος τοῦ Ραγκαβῆ καί ἡττηθέντος αἰσχρῶς
τοῦ Ὑπουργείου, μόνον ὀκτώ Γερουσιαστῶν ψηφοφορησάντων
ὑπέρ τῆς προτάσεώς του περί ἀναβολῆς, διότι τοσοῦτον ἐξήφθησαν
οἱ τοῦ ἀγῶνος Γερουσιασταί, ὥστε καί αὐτός ὁ Προβελέγγιος, ὅν
ὁ Ὄθων ἐθεώρει σάρκα ἐκ σαρκός του καί διά τοῦτο τό 1858 ἔτος
τόν διώρισε καί Ὑπουργόν τῶν Ἐσωτερικῶν, καταληφθείς ἀπό φόβον ἐψηφοφόρησε μετά τῶν ἀντιπολιτευομένων. Ὁ Πρωθυπουργός
Βούλγαρης ὑποπτεύσας τό ἀποτέλεσμα αὐτό ἔνευσε τῷ Προέδρῳ
Μοναρχίδη νά διαλύσῃ τήν συνεδρίασιν, ἀλλ’ οὗτος δέν εἰσήκουσεν, ὁ Βούλγαρης παρεπονέθη τῷ Ὄθωνι κατά τῆς διαγωγῆς τοῦ
Μοναρχίδη, ὅστις ἀπολογούμενος τῷ Βασιλεῖ εἶπεν ὅτι ἄν διέλυε
τήν συνεδρίασιν ὑπῆρχε φόβος μήτι οἱ ὠργισμένοι Γερουσιασταί,
βοηθούμενοι καί ἀπό τό ἐξημμένον ἀκροατήριον (28) ἔρριπτον ἀπό
τά παράθυρα τούς Ὑπουργούς του καί τόν διαλύοντα
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(28) Καθ’ ὅσον τούς ἀκροατάς ἐν τῇ Γερουσίᾳ ἀσθενῆ διάφρακτα
ἐχώριζον ἀπό τούς συνεδριάζοντας Γερουσιαστάς ὡς εἰς τά Δικαστήρια.
τήν συνεδρίασιν Πρόεδρον.
-Καί εἶναι δυνατόν (ἀπήντησεν ὁ Ὄθων) σύ Ψαριανός νά εἶσαι,
δειλός;
-Δέν εἶμαι δειλός (ἀπήντησεν ὁ Μοναρχίδης) ἀλλ’ εἶμαι φρόνιμος,
καί τεντώνω τό σχοινί ἕως ἐκεῖ ὅπου φθάνει.
-Διότι ἔχει δίκαιον ὁ Βούλγαρης, παρετήρησεν ὁ Βασιλεύς, νά
ὑποπτεύῃ ὅτι ἐπιδιώκεις τήν πτῶσιν τοῦ Ὑπουργείου διά νά γίνῃς
διάδοχός του.
-Δέν ἐτρελλάθηκα, ἐπήνεγκεν ὁ Μοναρχίδης, νά ἀφήσω μίαν τόσον
ὑψηλήν θέσιν, ἥν ἔχω (τήν τοῦ Προέδρου τῆς Γερουσίας) καί νά
γίνω δοῦλος τῶν παλιανθρώπων, μόνον ὁ Βούλγαρης, ὁ Ρήγας καί
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ὁ Μήλιος εὐχαριστοῦνται νά κυλίωνται εἰς τοιοῦτον βόρβορον. Ὁ
Βασιλεύς ἀκούσας ἀπό ἕνα τῶν μᾶλλον ἀφωσιωμένων του τοιαύτην ταπεινήν ἰδέαν περί τῆς ἀξίας τῶν Ὑπουργείων ἔδηξε τά χείλη
του καί ὑπεχώρησε.
Τήν αὐτήν ἡμέραν ἐκάλεσεν ὁ Ὄθων τόν Γερουσιαστήν καί Στρατηγόν Πλαπούταν διά νά ἀπολογηθῇ ὡς αὐλικός (διότι ἦτον ἐπίτιμος
ὑπασπιστής του) διατί ἐψηφοφόρησε κατά τῆς Κυβερνήσεώς του.
Ὁ Πλαπούτας εἶπεν ἰδών ὅτι ὅταν ἐπιέζετο κατά τήν συζήτησιν
εἰς ἀπολογίαν ὁ Ραγκαβῆς τά παιδιά οἱ σύντροφοί του (ἐννοῶν
Κουμουνδοῦρον καί Χριστόπουλον) ἐγέλων καί ἐπίστευσεν ὅτι
καί αὐτά ὡς ἀγωνιστῶν παιδιά ἐπέκρινον τό κατά τῶν ἀγωνιστῶν
ὑπόμνημα τοῦ Ραγκαβῆ, διά τοῦτο ἐψηφοφόρησε κατ’ αὐτοῦ.
-Ναί ἀλλά σύ εἶσαι, τῷ εἶπεν ὁ Βασιλεύς, ὑπασπιστής μου.
-Ὑπασπιστής ὅμως ἀδιαφόρευτος (ἄνευ ἀπολαυῆς) ἀπήντησεν ὁ
πονηρός Πλαπούτας.
-Λοιπόν, τῷ εἶπεν ὁ Βασιλεύς, ἀφοῦ δέν ἐκτιμᾷς τήν θέσιν αὐτήν
ἐγώ σοί τήν ἀφαιρῶ.
-Εἰς τοῦτο ὅπου εἶσαι οἰκοκύρης (ἀπήντησεν ὁ Πλαπούτας) ὅ ἐστί
τό ν’ ἀφαιρέσῃ τήν τιμήν τοῦ ὑπασπιστοῦ εἶναι δικαίωμα τοῦ Βασιλέως ὅστις τήν ἐχορήγησεν, ὄχι ὅμως καί τήν τιμήν τοῦ ἀγωνιστοῦ
ἥν προσέβαλλε τό ὑπόμνημα.
Ἡ Βασίλισσα διηγουμένη τόν διάλογον αὐτόν εἰς τούς Ὑπουργούς
Χριστόπουλον καί Ραγκαβῆν τοῖς προσέθηκεν:
-Φαίνεται ὅτι καί σεῖς ἔχετε τόν δάκτυλόν σας εἰς αὐτόν τόν θόρυβον μή ἀνεχόμενοι νά φέρῃ τόσα παράσημα ὁ Ραγκαβῆς.
Οὗτοι ἐννοοῦντες ὁποῖον ἐνδιαφέρον εἶχεν ὁ Βασιλεύς εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ ὑπομνήματος, οὗπερ τήν σύνταξιν συνέλαβεν ὁ Γκόλτς,
Πρέσβυς τῆς Πρωσσίας, πανίσχυρος τότε ἐν τῇ Αὐλῇ τῶν Ἀθηνῶν,
καί τό ὁποῖον ἐπεδοκίμασε τά μάλιστα ὁ Ὄθων ὡς προκαλοῦν τήν
ἀπαλλαγήν του ἀπό τήν πίεσιν τῶν Πρέσβεων τῶν τριῶν εὐεργετίδων δυνάμων κατά τήν Διοίκησίν του, (29) καί καταγγέλλων συνάμα τήν ὄχι ἀνεξάρτητον ἀπό ξένας ἐπιρροάς διαγωγήν ἐν τῇ Κυβερνήσει τῶν Ἀγωνιστῶν ζυμωθέντων ἐν τῇ διά συνεννοήσεως μετά
τῶν ξένων παρ’ ὧν ἐπροστατεύοντο Διοικήσει των καί διά τούτου
ἐδικαιολόγει τήν ἀπό τήν ἐνεργητικήν ὑπηρεσίαν ἐν τοῖς πράγμασι
τοῦ Ἔθνους ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἥν ἔβαλεν εἰς
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ἐνέργειαν μετά δύο ἔτη διά τῆς συγκροτήσεως τοῦ Ὑπουργείου Μιαούλη, (30)
ἐννοοῦντες
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(29) Ἐν τούτοις τήν ἐπέμβασιν αὐτήν ἀπήντησεν ἐν ταῖς δειναῖς ἐποχαῖς τοῦ 1859-1862 καί ἰδίως παρά τοῦ Ναπολέοντος ἀλλ’ οὐδεμία
τῷ ἐδόθη προσοχή. Τότε ἠννόησεν ὁπόσον ὀφείλει τό συνυπεύθυνον μιᾶς τῶν ἐξωτερικῶν πολιτικῶν εἰς τήν σύνθεσιν ἑνός Ὑπουργείου.
(30)Και εἰς τοῦτο τό μέτρον ἐτιμωρήθη, διότι ἡ ἐξέγερσις τῶν ἀγωνιστῶν ἐθάρρυνε τήν δημαγωγίαν καί εἰς μάτην προσέτρεξε μετά
τήν τοῦ 1862 Ναυπλιακήν ἐπανάστασιν ὑπό τήν προστασίαν τῶν
ἀγωνιστῶν Γενναίου καί Μήλιου ἦτον πλέον ἀργά.
λοιπόν τήν σπουδαιότητα τοῦ ζητήματος τούτου ὁ Χριστόπουλος
καί Κουμουνδοῦρος διέψευσαν τήν ἰδέαν τοῦ Πλαπούτα καί ὑπεσχέθησαν εἰς τήν ἐπανάληψιν τῆς συζητήσεως νά ὑπερασπισθῶσι
τό ζήτημα ἀνδρικώτερα τοῦ Ραγκαβῆ. Καί τῷ ὄντι κατά τήν ἐπανάληψιν τῆς συζητήσεως, πρός ἔνδειξιν ὑπερβολικῆς μάλιστα ἐκπληρώσεως τῆς ὑποχρεώσεώς των, ἐξύβρισαν ὁ μέν Χριστόπουλος τόν
Παλαμήδην προβιβάσαντα αὐτόν δίς ὡς ὑπάλληλον τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν ὁ δέ Κουμουνδοῦρος τόν πολλάς εὐεργεσίας
ὡς Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν το 1850-1852 χορηγήσαντα αὐτῶν
Χρηστίδην.
Τό 1859 τό τροποποιηθέν Ὑπουργεῖον συνεπείᾳ τῶν ὀχλαγωγιῶν
ἐξέδοτο πρόγραμμα ἐν ᾧ ὑπέσχετο ἐλευθέρας τάς ἐπικειμένας βουλευτικάς ἐκλογάς, οὐχ’ ἧττον δέν συνεστάλη νά συμπεριλάβῃ εἰς τό
πρόγραμμα αὐτό ὅτι θά θέσῃ καί ὑποστηρίξῃ ἠθικῶς καί ὑποψηφίους του τό Ὑπουργεῖον ὡς συνταγματικόν ἔθιμον. Ἐγένοντο δέ αἱ
ἐκλογαί αὗται διά περισσοτέρων ἐπεμβάσεων παρά αἱ πρότερον,
καθ’ ἅς ὁ Ὄθων συνεδύαζε τούς ἐπισημότερους ἑκάστης Ἐπαρχίας
ὡς ὑποψηφίους τοῦ Ὑπουργείου, ἐνῶ τό Ὑπουργεῖον ἐσυνδύασε
τούς εἰς αὐτό φατριάσαντας, οἵτινες εἰς τάς πλείστας ἐπαρχίας ἦσαν
ἀσθενέστατοι, καί ἄν ἐπέτυχον εἰς τήν Μεγαλόπολιν καί Σπέτσας
οἱ ἀντιπολιτευόμενοι, αἱ ἐκλογαί αὗται ἠκυρώθησαν τῇ ἐπεμβάσει
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τοῦ Ὑπουργείου εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Βουλῆς.
Ἐν τῇ Γερουσίᾳ κατά τήν ἀπάντησιν εἰς τόν λόγον τοῦ Βασιλέως
κατεκρίθη ὑπό τῆς ἀντιπολιτεύσεως σφοδρῶς τό Ὑπουργεῖον ὡς
ἀτίμως πολιτευθέν. Ὁ Κουμουνδοῦρος ἰδών ὅτι ὁ Χρηστίδης (ὁ
δεινός κατήγορος τοῦ Ὑπουργείου) ὡμίλησεν ἐπί τοῦ ἀντικειμένου
αὐτοῦ δίς, ἑπομένως κατά τόν κανονισμόν τῆς Γερουσίας δέν εἶχε
τό δικαίωμα νά ὁμιλήσῃ καί τρίτην φοράν, καί ἐνθαρρυνθείς ὅτι
δέν ἔχει τόν ἀντικρούσοντα προσηκόντως αὐτόν, ὥρμησε κατά τῆς
ἀντιπολιτεύσεως καί ἰδίως τῶν ἡγετῶν αὐτῆς μετά ὅλως ἀποτόμου
καί ἀνοικείου τρόπου καί περιφρονήσεως συνάμα. Ἐπί τέλους τοῖς
εἶπε:
-Κραυγάζετε διότι παρῆλθεν ὁ χρόνος τοῦ σκότους καί τῆς ἀνικανότητας καί διοικεῖται ἡ Ἑλλάς ὑπό τῶν φώτων καί τῆς ἱκανότητος.
Τοῦτο ἠρέθισε σφόδρα τούς Γέροντας μήτε τοῦ ἀφωσιωμένου Προέδρου Μοναρχίδου ἑξαιρουμένου, προσεβλήθησαν κατά πρόσωπον
14 Γερουσιασταί παρόντες διατελέσαντες Ὑπουργοί ὅ ἐστί οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους καί τῆς ἀνικανότητος, διά τοῦτο τήν ἑπομένην
ἡμέραν συνεφωνήθη κρύφα μεταξύ Προέδρου καί Χρηστίδου ἵνα
λάβῃ τόν λόγον ὁ δεύτερος καί τρίτην φοράν μετ’ ἐπιτηδειότητος
χωρίς νά ἐννοήσῃ τό Ὑπουργεῖον. Συγκροτηθείσης τῆς συνεδριάσεως ἠγέρθη μεταξύ Ὑπουργείου καί ἀντιπολιτεύσεως διένεξις ὡς
πρός τήν θέσιν τοῦ ψηφοφορηθησομένου ζητήματος, καί ἐπί τῆς διενέξεως αὐτῆς ἐζήτησε τόν λόγον ὁ Χρηστίδης, ἵνα διασαφήσῃ τήν
θέσιν τοῦ ζητήματος δι’ ὀλίγων λέξεων, τοῦ Προέδρου ὑποκριθέντος ὅτι πιστεύει εἰς τήν αἴτησιν τοῦ Χρηστίδου καί τῶν Ὑπουργῶν
μή φοβουμένων διά τήν θέσιν τοῦ ζητήματος καί ἐχόντων πλειοψηφίαν, ὁ Χρηστίδης ἤρξατο ὁμιλίας ἥτις ἔλαβεν ἰσχυράν διάστασιν.
Ἀποστρεφόμενος πρός τό Ὑπουργεῖον ἔλεγε:
-Τοῦ σκότους καί ἀνικανότητος ἐργάται ἦσαν οἱ Κουντουργιώτης,
Μαυροκορδάτος, Κωλέττης, Τρικούπης, Ζωγράφος, Ρίζος καί τοσοῦτοι λογάδες, οἵτινες ἐμόρφωσαν καί ἐκανόνισαν πρῶτοι τήν
Διοίκησιν τοῦ Ἔθνους ὅτε ἦτο χάος, καί ἤλθατε σεῖς οἱ πεφωτισμένοι νά τούς ὑβρίσητε διότι σᾶς ἡτοίμασαν τήν Τράπεζαν ἐν ᾗ κραιπαλεῖτε, σεῖς καί οἱ βοηθοί σας, (ἐννοῶν τόν Βασιλέα) καί ἄλλας
τοιαύτας προσβολάς ὥστε οἱ Ὑπουργοί πάντες ἔμειναν ἄναυδοι
χειροκροτοῦντος τοῦ ἀκροατηρίου.
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Ὁ Βασιλεύς μαθών ταῦτα ἠθέλησε νά ἐπιτιμήσῃ τόν Πρόεδρον Μοναρχίδην διότι ἔδωκε τρίτην φοράν παρά τά κεκανονισμένα τόν
λόγον εἰς τόν Χρηστίδην καί τόν ἀφῆκε νά παρεκτραπῇ ἀπρεπῶς
κατά τῆς Κυβερνήσεως.
-Πρέπει, Μεγαλειότατε, ἀπήντησεν ὁ Μοναρχίδης, νά μάθῃς τούς
Ὑπουργούς σου νά ἔχουν περισσοτέραν φρόνησιν καί κοντυτέραν
γλώσσαν.
Κατά τό 1868 ὁ Βούλγαρης ἀναχρονιζόμενος εἰς τάς σκέψεις του
καί νομίζων ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν ἐπί Ὄθωνος ἐποχήν, ἥν κατέστρεψεν αὐτός ἰδίως ὡς ἀρχηγός τῆς μεταβολῆς τοῦ 1862, ἐνόμισε πρός
ἀσφάλειαν τῆς ὁποίας ἔφερε πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς ὄχι μόνον νά
κυρώσῃ πάσας τάς διά καλπονοθεύσεως ὑπέρ τῶν ὑπουργικῶν περαιωθείσας Βουλευτ. ἐκλογάς, ἐν αἷς διεκρίνετο ἡ τοῦ γαμβροῦ τοῦ
Νικολοπούλου καί τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Π. Δεληγιάννη
τῆς Γορτυνίας,ἀλλά ἐπεζήτει καί τήν ἀκύρωσιν ἀρκετῶν ἐκλογῶν
εἰς ἅς ἐπέτυχαν ἀντιπολιτευόμενοι, καίτοι νομίμως διεξαχθεισῶν,
εἰς τό τελευταῖον μέτρον ὠθεῖτο καί ἀπό τόν ἄλλως χρήσιμον διά
τήν παιδείαν καί πεῖραν του Ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν Σίμον,
ἀποκλίνοντα πάντοτε εἰς τά ἄκρα.
Διά νά ἐπιτύχῃ λοιπόν ὁ Βούλγαρης τήν ἐκτέλεσιν τοῦ διαληφθέντος σχεδίου, ἐτροποποίησε τόν κανονισμόν τῆς Βουλῆς καί
ἀντί τῶν τμημάτων καθιέρωσε διά τήν ἐξέλεγξιν τῶν ἐκλογῶν εἰκοσαμελῆ ἐπιτροπήν συγκειμένην ἀπό τούς μᾶλλον σχετικούς καί
σπουδαίους φίλους του Βουλευτάς. Οὗτοι ἐξέλεξαν Πρόεδρον τόν
Γεώργιον Ἰακωβάτον, ἀλλ’ ἐλθόντες εἰς τήν ἐκτέλεσιν τοῦ σχεδίου
τοῦ ἀρχηγοῦ των ἤρξαντο νά διαφωνῶσιν, καί πρῶτοι ἔδειξαν διαφωνίαν ὁ Ροντήρης καί Δημητρακάκης ἐπί τῆς ἐκλογῆς Κυθήρων,
καί ἡ πρότασις τῶν δύο τούτων μειοψηφησάντων ἔπεσε μέ τρεῖς μόνον ψήφους. Τοῦτο ἐτάραξε τόν Βούλγαρην, ὅστις διέταξε τήν εἰς
τήν οἰκίαν του συνεδρίασιν τῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς ἥν παρετήρησεν ὅτι
ἡ ἀναφανεῖσα διαφωνία τόν ἔκαμε νά μετανοήσῃ διότι δέν ἀφῆκε
τήν ἐξέλεγξιν τῶν ἐκλογῶν διά τῶν τμημάτων, καί νά μή λάβῃ μίαν
τόσον μεγάλην εὐθύνην περιορίσας τήν ἐξέλεγξιν εἰς εἰδικήν παρ’
αὐτοῦ ὑποδειχθεῖσαν ἐπιτροπήν καί εἶναι ἀνάγκη νά μάθωσι τά
μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ὅτι καί ὁ Βασιλεύς καί οἱ Πρέσβεις ἀπαιτοῦν
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αὐστηράν ἐξέλεγξιν τῶν ἐκλογῶν, καί εἰς τό ἑξῆς νά μή ἐπαναληφθῇ πλέον τό ἄτοπον τῆς ὑπέρ κυρώσεως παρατύπων ἐκλογῶν ἀναφυομένης μειονοψηφίας. Κατόπιν ἠρώτησε ποῖαι ἦσαν αἱ ὥριμοι
πρός συζήτησιν ἐκλογαί, τῷ ἀπήντησαν ὅτι ἦσαν αἱ τῶν Καλαμῶν,
Βονίτζης καί Ἠλείας. Χωρίς νά ἀφήσῃ νά ἐξηγηθῶσιν οἱ εἰσηγηταί,
ἐξέδοτο εὐθύς τήν διατακτικήν του περί τῶν ἐκλογῶν αὐτῶν ἀπόφασίν του ὅτι αἱ δύο πρῶται εἰσίν ἔγκυροι ὡς νομίμως διεξαχθεῖσαι
καί αἱ δύο τελευταῖαι ἄκυροι. (30) Ὡς πρός την
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(30) Ἡ περίστασις αὕτη ἐμαρτύρησεν ὅτι ὁ Βούλγαρης εἰς τούς φίλους του, ὑπέρ ὧν ὅμως καί ἀπόντων οὗτος ἐμερίμνει σπουδαίως,
δέν ἐπέτρεπεν οὔτε νά σκέπτωνται κἄν ἀπέναντι τῶν ἀποφάσεών
του, ἀφοῦ ἐπέβαλε τοσοῦτον παραλόγους ἀπαιτήσεις, νά ζητῇ ἐν
τῇ αὐτῇ συνεδριάσει ἡ ἐπιτροπή ὄχι μόνον νά κυρώσῃ ἐκλογάς ἐν
ᾗ ἐπράχθησαν φανερά ἐγκλήματα ἀλλά εἰς ἐπίμετρον τῆς κακοηθείας ν’ ἀκυρώσῃ καί νομιμωτάτας ἐκλογάς καί νά τολμᾶ μάλιστα νά
λέγῃ εἰς τούς φίλους του ὅτι τήν τοιαύτην παράλογον ἀξίωσιν ἔχει
ὁ Βασιλεύς καί οἱ Πρέσβεις.
τῶν Καλαμῶν, καίτοι ἡ ψηφοφορία ἐν τῷ Δήμῳ Θουρίας ἐγένετο διπλῆ καί σκανδαλώδης, μολαταῦτα παρεδέχθησαν σιωπηλῶς
ἅπαντα τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τήν ἐπικυρωτικήν παραγγελίαν τοῦ
Βούλγαρη, ἀλλ’ ὡς πρός ἐκείνην τῆς Μεσσήνης, ἐν ᾗ ἦτον ἐκτεθειμένος ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως Κουμουνδοῦρος, παρετήρησεν ἡ πλειονοψηφία τῶν μελῶν ἐν οἷς καί ὁ Ἰακωβάτος, ὅτι ἐκεῖ
προσβάλλεται δύο Δήμων τό ἔγκυρον τῆς ψηφοφορίας, καί ὅτι τοῦ
ἑνός κάπως δικαιολογεῖται τοῦ ἑτέρου ὅμως τοῦ τῆς Αὐτοδικίας
εἶναι προφανῶς ρυπαρά, διά τοῦτο ἐπειδή μάλιστα πρόκειται περί τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι ἀναγκαιότατον διά τήν τιμήν τῆς Βουλῆς ν’ ἀκυρωθῇ. Τήν ἐπιμονήν αὐτήν
βλέπων ὁ Βούλγαρης ὑπεχώρησεν. Ὅταν ἦλθον εἰς τήν ἐκλογήν τῆς
Βονίτσης ἕν μέλος παρετήρησεν εἰς τόν Βούλγαρην ζητοῦντα τήν
ἀποστολήν εἰδικῆς ἐπιτροπῆς πρός ἐξέλεγξιν τῶν συμβασῶν ἐν τῇ
ἐκλογῇ ταύτῃ παρανομιῶν, ὅτι ἡ ἐκλογή αὐτή δέν προσβάλλεται
διά κακήν σύνταξιν τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων, παράνομον συγ171
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κρότησιν τῶν Ἐπιτροπῶν ἤ καλπονόθευσιν, ἀλλά δι’ ἐπέμβασιν
τῶν μεταβατικῶν:
-Καί τοῦτο εἶναι μικρόν, ἀπήντησεν ὁ Βούλγαρης.
-Ἀλλ’ ἡ ἐπέμβασις τῷ ἀνταπήντησε τό προμνησθέν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγένετο κατά τοῦ ἀντιπολιτευομένου Γρίβα, διότι τά μεταβατικά τά διωρίσατε ὑμεῖς καί ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν, ἑπομένως ἐάν ἡ Ἐπιτροπή προτείνῃ καί ἡ Βουλή παραδεχθῇ τήν ἀποστολήν τῆς εἰς Βόνιτζαν ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ κοινή γνώμη θά
βεβαιωθῇ ὅτι ἡ Βουλή τίθησιν ὑπό ἀνάκρισιν τόν Πρωθυπουργόν
καί Ὑπουργόν τῶν Στρατιωτικῶν. Μετά τήν τελευταίαν παρατήρησιν ἀντελήφθη κάλλιστα ὁ Βούλγαρης τό ζήτημα καί εὐθύς διέταξε
τήν κύρωσιν τῆς ἐκλογῆς. Ἤρξατο ἀκολούθως ἡ συζήτησις ἐπί τῆς
ἐκλογῆς Ἠλείας, ἥτις ἦτον ἡ νομιμώτερον πασῶν τῶν ἐκλογῶν διεξαχθεῖσα. Ὁ Βούλγαρης ἐπέμενε νά ἀκυρωθῇ καί αὕτη διότι συνελήφθη ἐπιστολή (ἥτις βεβαίως ἐγράφη ἐκ συμπαιγνίας τῶν ἀποτυχόντων Ὑπουργῶν καί ὑποψηφίων, μετά τοῦ γράψαντος φίλου του
Κρεστενίτου) ὅτι δῆθεν ὁ γράψας ἔρριψε 1.300 ψευδῆ σφαιρίδια εἰς
Δῆμον τινά ὑπέρ τοῦ Κρεστενίτου, ἀλλά τοῦτο ἐκ τῆς παραβολῆς
τῶν ληφθεισῶν ψήφων ἐν τῷ Δήμῳ ἐκείνῳ ὑπό τῶν διαφόρων ψηφοφορηθέντων ἀπεδεικνύετο ὅλως ἀνυπόστατον.
Ὑπῆρχεν ἔνστασις ὅτι ἐπεμβῆκεν ὑπέρ τῶν ἀντιπολιτευομένων ὁ
Ἔπαρχος:
-Ἀλλά τοῦτον σεῖς τόν διωρίσατε καί ὄχι ὁ Κρεστενίτης, εἶπεν ὁ
Ἰακωβάτος εἰς τόν Βούλγαρην, ἑπομένως δέν εἶναι λόγος δικαιολογῶν τήν ἀκύρωσιν τῆς ἐκλογῆς τῆς μεγαλυτέρας Ἐπαρχίας τοῦ Κράτους καί ἐν ᾗ ἡ διαφορά τῆς πλειονοψηφίας εἶναι ὑπέρ τάς 2.500
ψήφους.
-Καί ἐν τούτοις πρέπει νά τήν ἀκυρώσητε εἶπεν ὁ Βούλγαρης ἐξερχόμενος τῆς συνδιασκέψεως διά νά ἀφήσῃ τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς
νά μελετήσωσι καλλίτερον τό βάρος τῆς διαταγῆς του.
Τοὐναντίον ὅμως πάντα τά μέλη μήτε τοῦ Νικολοπούλου ἑξαιρουμένου δέν παρεδέχοντο τήν ἐντολήν αὐτήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ,
ὅσον καί ἄν τόν ἐσέβοντο, μόνοι οἱ Παραμυθιώτης ἐκ Κερκύρας,
Κούστας ἐκ Κορίνθου (οὗ ἡ ἐκλογή ἦτον ἐκ τῶν μᾶλλον καλπονοθευθεισῶν) καί ὁ Σωτ. Πετμεζᾶς ἀντέτεινον εἰς τούς συναδέλφους
των, ὁ τελευταῖος μάλιστα ἐπανερχομένου τοῦ Βούλγαρη, διά νά
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πωλήσῃ περισσοτέραν ἀφοσίωσιν ἀπέτεινεν εἰς τούς ἀντιτείνοντας
εἰς τήν ἀκύρωσιν τήν ἑξῆς ἀποστροφήν:
-Πρέπει νά λύσωμεν τό ζήτημα, εἴμεθα κόμμα, ἔχομεν ἀρχηγόν, πρέπει νά τόν ἀκούωμεν, ἄλλως θά μᾶς ποδοπατήσωσι τά παλιόπαιδα
(ἐννοῶν τόν Ζαΐμην καί Δεληγιώργην ὡς ἀρχηγούς τῆς ἐν τῇ Βουλῇ
ἀντιπολιτεύσεως.
Ἐν τούτοις οὐδόλως ἐκλονίσθη ἡ πλειονοψηφία τῆς Ἐπιτροπῆς καί
ἡ ἐκλογή Ἠλείας ἐπεκυρώθη. Κατόπιν ἐγεννήθη ἐν τῇ Ἐπιτροπῇ
ἰσχυρωτέρα ἀντιπολίτευσις, καί τελευταῖον ἐν ταῖς ἐκλογαῖς Τριφυλλίας τοῦ Σωτηροπούλου, Παρνασσίδος τοῦ Κεχαγιᾶ καί Δωρίδος ἐγένετο πλειονοψηφία. Εἰς τάς ἐκλογάς ὅμως Σύρου τοῦ Χρηστίδου καί Ζακύνθου τοῦ Λομβάρδου κατώρθωσεν ὁ Βούλγαρης
τήν σκανδαλωδεστάτην ἀκύρωσίν των, καθ’ ὅσον ὁ Δεληγιώργης
ὅστις δέν εἶχε περί ἐπεμβάσεων ἐν ταῖς ἐκλογαῖς κατά τῶν ἰσχυρῶν
ἀντιπολιτευομένων στενωτέρας ἰδέας ἐκείνων τοῦ Βούλγαρη δέν
ὑπέπεσεν ὅμως εἰς τάς πράξεις τούτου, διότι τῷ ἔλειπεν ἡ τόλμη καί
ἡ βαρύτης ἐκείνου, ἐξ αἰτίας λοιπόν τοῦ Δεληγιώργη ὑπαγορεύσαντος εἴς τινας φίλους του νά ψηφοφορήσωσιν ὑπέρ τῆς ἀκυρώσεως
τῶν διαληφθεισῶν ἐκλογῶν Σύρου καί Ζακύνθου ἐπετεύχθη ὡς εἴρηται αὕτη.
Ἕν ἀπό τά σκάνδαλα ὅπερ διέπραξεν ἡ ἐξελεγκτική ἐκείνη ἐπιτροπή ἦτο καί τά κατά τήν ἐκλογήν Γορτυνίας κανονισθέντα. Ἐκτός
τῆς κυρώσεως τῶν ἀναιδέστατα καλπονοθευθεισῶν ἐκλογῶν τῶν
δύο μεγάλων Δήμων Λαγκαδίων καί Στεμνίτσης, ἐπῆλθε ἡ ἀπαίτησις νά προβιβασθῇ ἀπό ἕκτος, ὑπεράριθμος ἐκλεχθείς ἑπομένως διά
τήν θέσιν του αὐτήν, ἐπιμένων νά παραιτηθῇ τῆς Βουλευτικῆς θέσεως, εἰς πέμπτον Βουλευτήν ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δεληγιάννης, οὗπερ εἶχεν ἀπόλυτον ἀνάγκην ὁ Βούλγαρης εἰς τάς μετά
τοῦ Βασιλέως σχέσεις. Ἡ ἀπαίτησις δέ αὕτη ἔμελλε νά δικαιολογηθῇ δι’ ἑνός ὑστεροχρόνου καί πλαστοῦ πρακτικοῦ τῆς καλπονοθευτοῦ Ἐπιτροπῆς τῆς Στεμνίτσης, ἥτις διά τοῦ πρακτικοῦ τούτου
ἀφῄρει μέν κατά τόν Νόμον τά ὑπεράριθμα εὑρεθέντα σφαιρίδια
ἀπό τάς ψήφους πάντων τῶν ἄλλων ψηφοφορηθέντων, τά διετήρει
δέ εἰς μόνον τόν Δεληγιάννην, διότι δῆθεν εἰς αὐτόν τά ἔρριψεν
ἐχθρά χείρ.
Ἐν τῇ συζητήσει τῆς ἐκλογῆς Γορτυνίας διεκρίθη ὑπέρ τῆς ἀκυρώ173
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σεως καί ἰδίως τῆς ἀπορρίψεως τοῦ προβιβασμοῦ τοῦ Δεληγιάννη
ὁ Παπαμιχαλόπουλος, ὅστις τήν αὔριον κατά τήν ἐν τῇ Βουλῇ συζήτησιν τῆς ἐκλογῆς αὐτῆς, καί τήν ἀπρόσεκτον ὑπέρ τῆς ἐπικυρώσεως ὑπεράσπισιν τοῦ Ἰακωβάτου, προὐκάλεσε τόσον θόρυβον πρός
τόν ὁμιλοῦντα, ὥστε οὗτος κατελθών εἰς τήν θέσιν του, ἤρξατο
νέων μετά τοῦ Παπαμιχαλοπούλου διαπληκτισμῶν, οἵτινες κατέληξαν εἰς τά γρονθοκοπήματα Βαλαωρίτου καί Ἰακωβάτου. Τήν
διαγωγήν ταύτην τοῦ Παπαμιχαλοπούλου μαθών ὁ Βούλγαρης,
ὅστις ὁμολογουμένως προήγαγεν αὐτόν ἀπό τούς δρόμους καί τά
ἐγκλήματα πολύ ὑψηλά, ὠργίσθη σφόδρα. Ὁ Παπαμιχαλόπουλος
ὑπεκρίθη τόν ἀντιπολιτευόμενον ἐπί τινας ἡμέρας, ἀλλ’ ἰδών ὅτι ὁ
Βούλγαρης δέν ἔδιδεν εἰς αὐτόν οὐδεμίαν προσοχήν ἠναγκάσθη νά
τῷ γράψῃ ταπεινοτάτην ἐπιστολήν, καί κατόπιν νά παρουσιαστῇ
εἰς τόν Βούλγαρην καί ἀσπασθῇ πρός ἐξιλέωσιν τήν δεξιάν του,
καί κατόπιν πρός ἀπόδειξιν τῆς ταπεινώσεώς του, παρουσιάσθη ὁ
προθυμώτερος ἐκ τῶν ὑπέρ της ἀκυρώσεως τῶν ἐκλογῶν Σύρου καί
Ζακύνθου ψηφοφορησάντων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Βούλγαρης
ὅστις μέ ὅλην τήν εὐφυΐαν του πάντοτε ἐπλανᾶτο ἀπό τούς ταπεινούς , ὄχι μόνον ἐδέχθη τήν μετάνοιαν τοῦ Παπαμιχαλοπούλου,
ἀλλά καί τόν προήγαγε πάλιν δίς εἰς τήν θέσιν Ὑπουργοῦ καί μάλιστα τῶν Οἰκονομικῶν. Ἀλλ’ ὁ Θεός εἶναι δικαιοκρίτης, ἐπληρώθη ὁ
Βούλγαρης τό 1875 μέ βαρύτιμον τόκον ἀπό τόν Παπαμιχαλόπουλον, διά τήν ὁποίαν εἶχεν ἀσθένειαν νά εὐχαριστῆται εἰς τήν συναναστροφήν χαμερπῶν κολάκων.
Τίνες οἱ κατάλληλοι νά κυβερνήσωσι τήν Ἑλλάδα
Ὁσημέραι κατεπείγει ἡ μελέτη καί συζήτησις τοῦ ἀνωτέρω θέματος,
ἀφοῦ μετά ἀνελπίστου ταχύτητος ὀλισθαίνουσι πρός τά κάτω τα
πράγματα τῆς Πατρίδος. Πρέπει νά ἐξετασθῇ μετ’ ἐπιστασίας πολλῆς πότε ηὐτύχει ἡ Ἑλλάς καί διατί ἐξέλιπεν ἡ εὐτυχία. Ἀλλά διά
νά ἑξαγάγωμεν ὀρθόν καί ἀναμφισβήτητον συμπέρασμα, ὀφείλομεν νά διέλθωμεν καί τάς τέσσαρας περιόδους, αἵτινες διακρίνουν
τήν ποιότητα τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό 1821. Μέχρι
τῆς σήμερον, ἤτοι τήν ἐπί τῆς Ἐπαναστάσεως Δημοκρατικήν, τοῦ
Κυβερνήτου Δικτατορικήν, τοῦ Ὄθωνος ἀπόλυτον μοναρχικήν καί
τοῦ Γεωργίου Συνταγματικήν Μοναρχικήν.
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Ἄς διέλθωμεν πῶς ἐκυβερνήθη ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος κατά τήν
πρώτην περίοδον τήν Δημοκρατικήν, ποία ἡ τηρηθεῖσα τάξις καί
ἀσφάλεια μέ ὅλην τήν ἐντελῆ ἔλλειψιν ποινικῶν διατάξεων, ποῖα
τά ἀποτελέσματα τῆς ὑπηρεσίας τῶν προχείρων καί προσωρινῶν
ὑπαλλήλων Ἀρχῶν, καί ποῖα τά ἔργα τῶν Ἑλλήνων κατά τήν περίοδον ταύτην, μέ ὅλην τήν ἔλλειψιν τακτικῶν ὀργανισμῶν πάσης
ὑπηρεσίας καί ἰδίως τῶν Στρατιωτικῶν καί Ναυτικῶν, καί τούς εὐτελεῖς Δημοσίους Οἰκονομικούς πόρους.
Ἐπί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Γερο-Μαυρομιχάλη πρώτης Κυβερνήσεως τῆς περιόδου ταύτης τῆς προχείρως ἐν Καλτεζιαῖς ἀνακηρυχθείσης ὑπό τινων Ἐπαρχιακῶν Προεστῶν τῆς Πελοποννήσου,
ἐτακτοποιήθησαν ταχύτατα αἱ πολιορκίαι ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῇ
φρουρίων, ἐσιτίζοντο τακτικά οἱ πολιορκηταί διά διαρκοῦς συνεισφορᾶς τροφίμων ὑπό τῶν μή εἰς τό στρατόπεδον μεταβαινόντων, ἡ
δι’ ἀλλεπαλλήλων ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ἀποστελλομένων ἐξάπλωσις τῆς Ἐπαναστάσεως κατά τάς δύο ναυτικάς Νήσους καί τήν Στερεάν Ἀνατολικήν τε καί Δυτικήν, καί τελευταῖον τήν ἐντός ἐννέα
μηνῶν ἐκπολιόρκησιν τῶν φρουρίων Νεοκάστρου, Μονεμβασίας,
Ἀκροκορίνθου καί πρό πάντων τῆς Τριπολιτζᾶς, ἐκ τῶν λαφύρων
τῶν ὁποίων ὡπλίσθησαν ἀρκετά καλά πάντες σχεδόν οἱ ὁπλῖται
Ἕλληνες καί ᾠκονομήθησαν καί ὑλικῶς οἱ ὅλως ἄποροι μέχρι τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης χωρικοί.
Καθ’ ὅλον τό διάστημα αὐτό οὐδέν ἔγκλημα ἄξιον λόγου κατηγγέλθη οὔτε εἰς τούς Ἀρχιερεῖς οὔτε εἰς τούς Προεστούς τῶν Ἐπαρχιῶν
καί χωρίων, οὔτε εἰς τούς ὁπλαρχηγούς (μόναι ἀρχαί τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης), τοὐναντίον ὑπῆρξε πλήρης ἀσφάλεια καί τάξις, καί αἱ
ἐργασίαι τῆς τε γεωργίας καί ποιμαντικῆς ἐλειτούργησαν ἀπροσκόπτως.
Κατά τά τέλη τοῦ Δεκεμβρίου 1821 ἐσχηματίσθη ἡ δευτέρα κατά
τήν ἐπανάστασιν Κυβέρνησις ἀνακηρυχθεῖσα ἐν Ἐπιδαύρῳ παρά
τῆς Α΄ Ἐθν. Συνελεύσεως συγκροτηθείσης ὑπό πληρεξουσίων τῶν
Ἐπαρχιῶν ἁπάσης της ἐπαναστατησάσης Ἑλλάδος.
Ἐπί τῆς Κυβερνήσεως ταύτης ἧς πρόεδρος μέν ἐξελέγη ὁ Μαυροκορδάτος, ἀλλά προηδρεύθη καθ’ ὅλον σχεδόν τόν χρόνον τῆς λειτουργίας της ὑπό μόνου τοῦ Ἀντιπροέδρου Θάνου Κανακάρη, ἐξεδόθησαν μερικοί ὀργανικοί Νόμοι, τῆς ὑπό ἐντοπίων ἀρχῶν Διοικήσεως
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τῶν Ἐπαρχιῶν, ὠργανίσθησαν τακτικότερα αἱ πολιορκίαι καί πρό
πάντων ἡ τῶν Πατρῶν, καί ἡ παράδοσις τοῦ Ναυπλίου, τῆς Ἀκροπόλεως Ἀθηνῶν, ἡ ἐνέργεια μεγάλης ἐν Πελοποννήσῳ στρατολογίας πρός ἐπικουρίαν τῆς τε Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, ἧς μέρος ἐχρησίμευσεν εἰς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐν Πέτᾳ στρατοῦ καί μέρος
εἰς τόν ἐν τῷ Ἀργολικῷ πεδίῳ ἀποκλεισμόν καί καταστροφήν τῆς
μεγάλης στρατιᾶς τοῦ Δράμαλη καί εἰς τήν σωτήριον ἀποστολήν
ἐπικουρίας εἰς τό ὑπό τῶν Ἀλβανῶν ἀπειλούμενον τόν Δεκέμβριον
τοῦ 1822 Μεσολόγγιον, διέλυσε μετά μεγάλης δεξιότητας χωρίς νά
ζημιωθῇ καθόλου ἡ Ἑλλάς ἀναφυείσας ὑπό ἰσχυρῶν δυνάμεων ἀξιώσεις ἀποζημιώσεων ἕνεκα πειρατειῶν διαπραξάντων Ἑλλήνων
ταύτας.
Καί ἐπί τῆς Κυβερνήσεως ταύτης εἰ καί ἕνεκα ἐπιτόπιων ἀντιζηλιῶν
μεταξύ Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν ἐκλονίσθη εἰς τήν ἀνωτέρω
σφαῖραν ὀλίγον ἡ τάξις, καί ἐκ τούτων ἐγεννήθη καί μία ἐπίσημος
δολοφονία ἡ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Προεστοῦ Κρεββατᾶ, οὐχ’ ἧττον εἰς
τήν κοινωνίαν ὑπῆρξε πλήρης ἡσυχία καί ἀσφάλεια, καί οἱ πολῖται
ἦσαν ἔτι ἐνθουσιώδεις διά τόν ἀγῶνα, ὅστις συνετέλει καί εἰς τήν
εὐπορίαν των ἐκ τῶν ἐν ταῖς μάχαις κατά τῶν ἐχθρῶν κερδιζομένων ἀρκετά πολυτίμων λαφύρων.
Ἡ παρά τῆς ἐν Ἄστρει Β΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως διορισθεῖσα ὑπό
τήν Προεδρίαν τοῦ Γερο-Μαυρομιχάλη Γ΄ Κυβέρνησις, ἄν καί ὀλίγον ἔζησε καταλυθεῖσα παρά τῆς διαδόχου της οὐχ’ ἧττον ἐν τῷ
βραχεῖ τούτῳ βίῳ ἐξεπολιόρκησεν αὖθις τήν Ἀκροκόρινθον καταληφθεῖσαν ὑπό τῶν ἐχθρῶν κατά τήν εἰσβολήν τοῦ Δράμαλη καί κατέστρεψεν ἐν τῇ Ἀκράτᾳ τά λείψανα τοῦ τρισμυρίου στρατοῦ του.
Ἡ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Κουντουργιώτου τετάρτη Ἑλλ. Κυβέρνησις ἥτις καί τριετίαν ὁλόκληρον ἐκυβέρνησεν, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς
συστάσεώς της εὑρέθη περιπεπλεγμένη εἰς ἐσωτερικάς ἐνόπλους περιπλοκάς, τάς ὁποίας ἠδυνήθη νά καταβάλῃ. Ἐν ταῖς συμπλοκαῖς
αὐταῖς δέν ἐχύθη αἷμα, ὡς συνέβη εἰς τάς ἐμφυλίους συμπλοκάς τῶν
ἀρχαίων καί τῶν Μεσαιωνικῶν Ἐθνῶν, καί ἀκόμη καί τῶν νεωτέρων τῶν μᾶλλον ἀνεπτυγμένων Ἱσπανίας, Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας καί Γερμανίας. Εἷς μόνος ἐπίσημος ἔπεσε τότε ἐν Πελοποννήσῳ,
ὁ Πάνος Κολοκοτρώνης καί οὗτος ἐκ τύχης διότι δέν ἐφονεύθη ἐν
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συμπλοκῇ. Ἐν Ἀττικῇ μόνῃ ἐξετελέσθησαν δύο δολοφονίαι, ἡ τοῦ
Ὀδυσσέως καί Σαρρῆ, τάς ὁποίας ἀπεδοκίμασε μετά βδελυγμίας
ἡ Ἑλληνική Κοινωνία, καί ὁ ἠθικός αὐτῆς αὐτουργός Γκούρας, ὁ
ἐπισημότερος καί ἰσχυρώτερος τότε Στρατηγός τῆς Ρούμελης κατέπεσε τόσον εἰς τήν κοινήν συνείδησιν, ὥστε ὅταν ἐσκέφθησαν περί
ἀνακηρύξεως Ἀρχιστρατήγου τοῦ τμήματος αὐτοῦ τῆς Ἑλλάδος,
δέν ἐτόλμησεν ἡ Κυβέρνησις νά διορίσῃ τοῦτον, ὅστις συναισθανόμενος τήν θέσιν ἥν αἱ πράξεις του τῷ παρασκεύασαν οὐ μόνον δέν
παρεπονέθη, ἀλλ’ ἀνεγνώρισεν ἄνευ τῆς ἐλαχίστης ἀντιρρήσεως
τόν διορισθέντα Ἀρχιστράτηγον Καραϊσκάκην, καθ’ οὗ εἶχεν ἔλθει
πρό ὀλίγου διά τάς διαληφθείσας δολοφονίας εἰς ρῆξιν.
Ἡ Κυβέρνησις αὕτη καταβαλοῦσα τούς ἰσχυρούς ἀντιπάλους της
οὐδένα τούτων ἐφόνευσεν ἤ ἄλλως πως ἠνάγκασεν εἰς καταστροφήν, τούς ἔθηκεν εἰς πολιτικόν περιορισμόν καί μείνασα ἥσυχος
καί ἀσφαλής ἐπεδόθη εἰς ἀνάπτυξιν συνδυασμοῦ τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος
μετά τῆς Εὐρώπης προκαλέσασα τήν ἀναγνώρισιν αὐτοῦ καί τῶν
παρ’ αὐτῆς γενομένων ἀποκλεισμῶν τῶν φρουρίων κατεχομένων
ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἀπό ἰσχυράς Δυνάμεις, αἵτινες τόν ἀγῶνα τοῦτον κατεδίωκον φανατικῶς ὡς ἀπονενοημένον κίνημα χάριν τῶν ἐν
τῇ Ἀνατολῇ συμφερόντων τῆς Ἄρκτου. Διεπραγματεύθη δάνειον
ἐξωτερικόν, ὅπερ ἀνέμιξεν Εὐρωπαϊκά συμφέροντα εἰς τήν αἰσίαν
ἔκβασιν τῆς Ἑλλ. ὑποθέσεως, καί τέλος ἠνάγκασε τήν Εὐρώπην
νά ὑπολογίσῃ τήν Ἑλλ. φυλήν ὡς οὐσιώδη παράγοντα ἐν τῇ λύσει
τοῦ Ἀνατολικοῦ ζητήματος. Τοῦτο προὐκάλεσε τήν ἀντιζηλίαν τῆς
Γαλλίας πρός τήν φίλα φρονοῦσαν ὑπέρ Ἑλλάδος Ἀγγλίαν καί τῆς
Αὐστρίας πρός τήν συμπαθοῦσαν ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων Ρωσσίαν, ἡ δ’
ἀντιζηλία αὕτη ἐγέννησεν ἀφ’ ἑνός μέν τό λάθος τῆς Γαλλ. Κυβερνήσεως ἵνα συντρέξῃ διά τῶν ἀξιωματικῶν καί ναυστάθμων της τόν
τήν κατά τῆς Ἑλλάδος ἐκστρατείαν παρασκευάζοντα Αἰγύπτιον,
ἀφ’ ἑτέρου τόν Μέττερνιχ νά ὠθήσῃ τόν Σουλτάνον νά ὑποπέσῃ
ἐναντίον τῶν συμβουλῶν τοῦ ἰσχυρωτέρου μεγιστᾶνος καί Ναυάρχου τοῦ Τοπάλ-πασᾶ νά ἀναδείξῃ φοβερόν ἀντίπαλον τόν ὑποτελῆ
του Μεχμέτ Ἀλῆ. Ἐν τούτοις ὁ ἀνταγωνισμός οὗτος τῶν ἰσχυρῶν
περί τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος παρήγαγε τήν ἀφιλονείκητον ὑπό τῆς Εὐρώπης ἀναγνώρισιν ἐν τῇ Ἀνατολῇ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς ἐθνικοῦ στοιχείου ἀπέναντι τοῦ Ὀθωμανικοῦ.
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Ἡ Τουρκία λαβοῦσα τήν μεγίστης χρησιμότητος συνδρομήν τοῦ Αἰγυπτίου, τοῦ ὁποίου καί ὁ στρατός γυμνασθείς ὑπό ἀξιωματικῶν
τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος κατέστη ἀξιόμαχος, ἀναθείς εἰς αὐτόν
τήν κατά τῆς Πελοποννήσου καί Κρήτης ἐπίθεσιν, συνεκέντρωσε
πᾶσαν τῆς Τουρκίας δύναμιν ἐνισχυθεῖσαν καί ἀπό ἐκείνας τῶν
ὑποτελῶν Ἀλγερίου καί Τύνιδος, ἐπετέθη κατά τῆς Ρούμελης. Ἡ
περίστασις αὕτη οὐδόλως ἐκλόνισε τήν Ἑλλ. Κυβέρνησιν ἥτις ἀντεπεξῆλθεν εὐθύς κατά μέν τοῦ Ἰμβραήμ ἐν Μεσσηνίᾳ καί συνεκρότησεν, ἄν καί δέν εἶχεν ὡς ἐκεῖνος τακτικόν στρατόν, δύο ἐπισήμους
μάχας, τήν μέν ἐν Κρεμμυδίῳ διά τῶν Ρουμελιωτικῶν στρατευμάτων, τήν δέ ἐν Μανιακίῳ, ὅπου ἔπεσεν ἀκριβῶς ὑπό τούς αὐτούς
ὅρους καί διαστάσεις, ὑφ’ ἅς οἱ ἐν Θερμοπύλαις, ὁ Ὑπουργός τῶν
Ἐσωτερικῶν καί Στρατιωτικός ἀρχηγός τῆς Πελοποννήσου διορισθείς Γρηγόριος Δικαῖος ὁ Παπαφλέσσας, κατά δέ τοῦ ἐν Ρούμελῃ
Κιουταχῆ, τοῦ τούς ἰσχυρούς Δέϊδας τῆς Σερβίας ἐξοντώσαντος, ἀντέταξεν ἀμέσως διά τῆς ἐν Ἀμπλιανῇ καταστροφῆς τοῦ τουρκικοῦ
στρατοῦ καί τῆς ἐνισχύσεως τῆς φρουρᾶς τοῦ Μεσολογγίου. Καί
μολονότι ἐβλάπτοντο οὐσιωδῶς τά πολιτικά της συμφέροντα δέν
ἐδίστασεν ἡ Κυβέρνησις αὕτη ἀπέναντί τοῦ συμφέροντος τῆς Πατρίδος οὐ μόνον ν’ ἀπολύσῃ τούς πολιτικούς κρατουμένους ἀντιπάλους της, ἀλλά καί νά ἀναγνωρίσῃ ἐκ τούτων τόν Κολοκοτρώνην
Ἀρχιστράτηγον τῶν Πελοποννησιακῶν ὅπλων καί νά συγκαλέσῃ
ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνικήν Συνέλευσιν πρός ὡριμωτέραν σύσκεψιν περί τῶν Ἐθνικῶν πραγμάτων.
Ἡ παρά τῆς Συνελεύσεως ταύτης ἀναδειχθεῖσα ὑπό τόν Πρόεδρον
Ζαΐμην πέμπτη Κυβέρνησις, μολονότι ἀνέλαβε τήν ἐξουσίαν ὅταν
ἡ μέν Κρήτη καί Πελοπόννησος μετ’ ἀγωνίας ἐπάλαιον κατά τῆς
Εὐρωπαϊκῶς συντεταγμένης πεντηκοντακισχιλίου στρατιᾶς τοῦ
Αἰγυπτίου, ἡ δέ Στερεά μετά τήν ἡρωϊκήν πτῶσιν τοῦ Μεσολογγίου ἔκλινε γόνυ ἀπέναντι τῆς ἀκαταγωνίστου τρισμυρίου στρατιᾶς
Συρίων καί Ἀλβανῶν, οὐδένα πόρον ἔχουσα, μολαταῦτα οὐδόλως
ἐμικροψύχησε, τοὐναντίον ἔσπευσε νά δώσῃ θάρρος εἰς τήν δειλιάσασαν Στερεάν, διορίσασα αὐτῇ στρατιωτικόν Ἀρχηγόν τόν
ἐμπειρότερον μεταξύ τῶν ὁπλαρχηγῶν της Καραϊσκάκην, χωρίς ὁ
Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως νά μνησικακήσῃ διά τήν τοῦ στρατιωτικοῦ τούτου πρό διετίας ἀπρεπεστάτην πρός αὐτόν συμπεριφοράν.
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Εἰς δέ τήν Πελοπόννησον διά τῶν Στρατιωτικῶν καί τοῦ τμήματος
τούτου ἔσπευσεν εὐθύς νά πνίξῃ εἰς τήν γένεσίν του τό μίασμα τῆς
πρός τόν Ἰμβραήμην ὑποταγῆς, συλληφθέντος καί τουφεκισθέντος
τοῦ ἐπισημοτέρου ἐκ τῶν δεχθέντων τήν ὑποτέλειαν Νενέκου, ὥστε
ὁ Ἰμβραήμης πάντοτε σχεδόν νικητής, ἀλλά καί πάντοτε ἡττημένος
καί ζημιούμενος ἀντί νά κερδίζῃ.
Ἡ Κυβέρνησις αὕτη εὑροῦσα εὐκαιρίαν παρήγγειλεν εἰς τούς δύο
ἐπισημοτέρους ἔν τε τῷ στρατῷ καί Ναυτικῷ Κολοκοτρώνην καί
Μιαούλην νά ζητήσωσι τήν ἐπί τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος παρέμβασιν τῆς
Ἀγγλίας. Τό διάβημα δέ τοῦτο ἀπέφυγε νά πράξῃ ἡ ἰδία ἵνα μή προκαλέσῃ τήν ἀντιζηλίαν τῶν λοιπῶν δυνάμεων.
Ἐκ τῆς πολιτικῆς ταύτης ἐνεργείας τῶν ἐν τοῖς πράγμασιν Ἑλλήνων ἐπιλαβόμενος εὐκαιρίας ὁ περινούστατος πολιτικός τῆς Ἀγγλίας ἀοίδιμος Κάνιγκ ὅστις εἶχε μεταβάλει το περί Ἀνατολῆς σχέδιον,
ἐκηρύχθη ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως, καί ἦλθεν εἰς συνεννόησιν μετά τοῦ εὐδιαθέτου πρός τοῦτο Αὐτοκράτορος Νικολάου ἡ δέ συνεννόησις αὕτη ἐνεθάρρυνε τήν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγγλίᾳ, Γερμανίᾳ καί Γαλλίᾳ κηρυχθεῖσαν ὑπέρ τοῦ Ἑλλ. ἀγῶνος κοινωνίαν τῆς
ἀνωτέρας περιωπῆς, ἥτις ἐπίεσε καί τήν Κυβέρνησιν τῆς Γαλλίας νά
συμμετάσχῃ εἰς τήν πρός ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος συμμαχίαν
Ἀγγλίας καί Ρωσσίας, ἧς προϊόν ἦτο ἡ τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 1827 ἐν
Ναυαρίνοις Ναυμαχία.
Ἡ Κυβέρνησις αὕτη καίτοι συνεκροτεῖτο ἐν πλειοψηφίᾳ καί βαρύτητι ὑπό Πελοποννησίων καί εὑρίσκετο εἰς τήν πλέον ἀσφυκτικήν
στενοχωρίαν, μολαταῦτα ἀπέκρουσε μετ’ ἀποτομότητος τήν περί
ἀπελευθερώσεως μόνης τῆς Πελοποννήσου πρότασιν τῶν Εὐρωπαίων μεσιτευόντων μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας.
Ἡ αὐτή Κυβέρνησις ἄνευ χρημάτων καί μέ μόνα τα βοηθήματα τῶν
φιλελληνικῶν κομιτάτων σιτίζουσα τά διάφορα στρατόπεδα ἐκατώρθωσε νά συγκροτήσῃ ἐν Ἀθήναις μεγάλην ὑπό τόν Καραϊσκάκην στρατιάν καί διά τοῦ μεγάλου τούτου στρατιώτου νά ἐγείρῃ τό
ἐπαναστατικόν πνεῦμα τῆς Στερεᾶς, καί συγκαλέσασα τήν ἐν Τροιζῆνι Ἐθν. Συνέλευσιν παρέδωκεν εἰς τήν ἕκτην ἀντικυβερνητικήν
Ἐπιτροπήν τήν Ἑλλάδα ἰσχυράν στρατιωτικῶς καί ναυτικῶς καί
τήν Εὐρώπην ἅπασαν ἀσχολουμένην διά τό Ἑλληνικόν ζήτημα.
Ἡ τελευταία Δημοκρατική Κυβέρνησις τῆς Ἀντικυβερνητικῆς Ἐπι179
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τροπῆς ἐφρόντισε νά ἐξακολουθήσῃ τήν πορείαν τῆς προκατόχου
μέ ὅλην τήν ὁποίαν ὑπέστη ἡ Ἑλλάς τήν 22αν καί 23ην Ἀπριλίου ἐν
Φαλήρῳ διά τοῦ θανάτου τοῦ Καραϊσκάκη καί τῆς καταστροφῆς
τοῦ ἐκεῖ συγκεντρωθέντος Ἑλλ. στρατοῦ, τοῦ δευτέρου δυστυχήματος προελθόντος ἐκ τῆς τῶν δύο ἐπισήμων Ἄγγλων εἰς οὕς εἶχεν
ἀνατεθῆ ἡ διοίκησις τοῦ Ἑλλ. Στρατοῦ καί Στόλου ἀπειρίας τῆς
Ἑλλ. πολεμικῆς, δι’ ἧς ἀντέσχον εἰς τόν ἰσχυρόν ἐχθρόν καί ἐνίκων
ἀπό τοῦ 1821.
Ἐκ τῆς ἀνωτέρω Ἱστορίας ἐξάγεται, ὅτι ἐπί ἑπταετίαν ἡ Ἑλλ. Ἐπανάστασις ἀρξαμένη τῇ πρωτοβουλίᾳ καί διευθύνσει Ἑλλήνων καί
ὑπ’ αὐτῶν στερουμένων μέν παιδείας, ἀλλά τά μάλιστα περί τά ἤθη
καί τήν ὑλικήν δύναμιν τῶν Ἑλλήνων, διεξήγαγον αὐτήν καί τήν
παρέδωσαν εἰς τόν Κυβερνήτην Ἕλληνα καί τοῦτον, ἀλλά τυχόντα
τῆς μᾶλλον εὐρείας καί ἐπισήμου εὐρωπαϊκῆς ἀνατροφῆς.
Ἀπό πότε ἔχει τάς πρώτας βάσεις ἡ κακή Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος;
καί διατί; Οὐδείς ἠρνήθη ἤ ἀρνεῖται ὅτι τό κακόν ἔλαβε χώραν ἀπό
τῆς διαλύσεως τῆς Ἐθνικῆς ἐν Προνοίᾳ Συνελεύσεως, ἥτις συνετέλεσε νά ἔλθωσι καί κυβερνήσωσιν ἄνευ χαλινοῦ οἱ Βαυαροί ἐπί
δεκαετίαν, καί νά ρίψωσι τό ἀτυχές Κράτος μετά ἀλλεπαλλήλων
σπαραγμῶν εἰς τό βάραθρον τῆς χρεωκοπίας καί τῶν κακῶν ἐν τῇ
Κυβερνήσει ἕξεων.
Τίς ἐνήργησε τήν διάλυσιν ὑπείκων εἰς τάς προτροπάς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Βαυαρίας Γκίζη; Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι
ὁ τό 1832 Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν Σπ. Τρικούπης καί ὁ των
Οἰκονομικῶν Μαυροκορδάτος τήν ἐνήργησαν διά τοῦ φρουράρχου τῆς Συνελεύσεως Ζέρβα. Καί διά τό κατόρθωμά του τοῦτο
ὁ Τρικούπης ἠμείφθη ὑπό τῆς Ἀντιβασιλείας μέ τόν τίτλον τοῦ
πρωθυπουργοῦ, καίτοι εἶχε συνυπουργούς τούς Μαυροκορδάτον
καί Κωλέττην, τούς μόνους μετά τοῦ Μεταξᾶ θεωρουμένους τότε
ἐπισήμους πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Τρικούπη ἀνήκοντος εἰς
τήν τάξιν τῶν ἑκατόν ἄλλων λογιωτάτων Χρηστίδου, Ζωγράφου,
Πολυζωΐδου, Πραΐδου καί λοιπῶν.
Τίνες ἦσαν οἱ πρῶτοι συνεργασθέντες μετά τῶν Βαυαρῶν καί εἰσήγαγον εἰς τούς ἐπί Ἐπαναστάσεως καί Κυβερνήτου ζῶντας Ἕλληνας ὑπό τά ἁπλᾶ ἅπερ εἶχον ἤδη μέ τήν μεγαλυτέραν λιτότητα τόν
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φραγκισμόν εἰς τά ἤθη καί τήν πολυτέλειαν εἴς τε τήν ὑπηρεσίαν
καί τήν ἐπίσημον συμπεριφοράν, ὧν ἀποτέλεσμα ἦτον ἡ ἐντός εἰκοσιοκτώ μηνῶν καταβρόχθισις τεσσαράκοντα ἑκατομμυρίων δανείου, προωρισμένου διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ τόπου καί σύστασιν
Ἐθνικῆς Γεωργικῆς Τραπέζης;
Τά ἐπίσημα ἀρχεῖα μαρτυροῦν ὅτι κατά τούς εἰκοσιοκτώ αὐτούς
μῆνας πρωθυπουργοί διετέλεσαν ὁ Τρικούπης καί ὁ Μαυροκορδάτος.
Τίνες οἱ ἀναβιβάσαντες εἰς τό ἰκρίωμα τόν Κολοκοτρώνην; Ὁ Πρωθυπουργός τοῦ 1833 Τρικούπης.
Τίνες οἱ ἐπιβουλευθέντες τήν θρησκείαν μας τό 1833 ὠθοῦντες τήν
Ἑλλάδα νά ἔλθῃ εἰς ρῆξιν μέ τό Πατριαρχεῖον καί νά παραδοθῇ εἰς
μίαν τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ πολυαρίθμων αἱρέσεων, καί οὕτω νά κοπῇ
πᾶς δεσμός μεταξύ τῶν ἐλευθέρων Ἑλλήνων καί τῆς μεγάλης ὑπό
τήν Τουρκίαν Ἑλλάδος;
Τά πρωτόκολλα τῆς Συνόδου σημειώνουν ὅτι Ὑπουργός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἦτον ὁ Τρικούπης ὁ συγκαλέσας ὡς ἄλλος αὐτοκράτωρ
Κωνσταντῖνος Οἰκουμενικήν τῆς Ἑλλάδος Σύνοδον ἀπό ἐπήλυδας
ἐπισκόπους ἄνευ ἐνοριῶν καί προέβησαν εἰς τήν διάλυσιν τῶν Μονῶν, καί ἴσως καί εἰς εἰσαγωγήν νέου δόγματος ἄν ἀφ’ ἑνός οἱ ἀντιρρήσεις τῶν ἐπισήμων κατά τόν ἀγῶνα ἀρχιερέων καί ἀφ’ ἑτέρου
αἱ ἐπαναστάσεις τῆς Μάνης καί τῆς Μεσσηνίας δέν τούς ἀπεσβόλωναν.
Τίνες οἱ ἀρνηθέντες τό 1843 νά λάβωσιν μέρος εἰς τήν μεταβολήν
τῆς Γ΄Σεπτεμβρίου; Ὁ Τρικούπης πρέσβυς ἐν Λονδίνῳ καί ὁ Μαυροκορδάτος εἰς Κων/πολιν κληθέντες ὁ πρῶτος ὑπό τοῦ Ζωγράφου
καί ὁ δεύτερος ὑπό τοῦ Μεταξᾶ καί κηρύξαντες ἀμφότεροι ὅτι τό
Ἑλλην. Ἔθνος δέν εἶναι ἱκανόν δι’ ἐλεύθερον πολίτευμα. Ἐνῶ διαμαρτυρόμενοι προέβησαν μέχρις ἐξοντώσεως τοῦ Κυβερνήτου,
ὅστις πρό δεκαπενταετίας ἐξέφρασε τήν τοιαύτην περί Ἑλλάδος
γνώμην.
Τίς ὁ συμβουλεύσας τόν Ὄθωνα ν’ ἀνταλλάξῃ τάς ἐπί τῶν ὑπό τήν
Τουρκίαν Ἑλλ. Ἐπαρχιῶν ἀξιώσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τήν προσάρτησιν τῆς Ἑπτανήσου μόνης; Τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Δραγούμη
φανερώνουν τόν Τρικούπην.
Τίνες εἶναι οἱ ἐπίσημοι καί μόνοι κλέπται ταμίαι ἐπί Ὄθωνος; Ὁ
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Κεντρικός Ταμίας Φώτιος, καί ὁ Φρουραρχικός Ἐπιμελητής Ρενιέρης ἀμφότεροι ἐκ τῶν οἰκείων του Τρικούπη καί μάλιστα ἐβεβαιώθη ἐκ τῶν ἀνακρίσεων κατά τοῦ πρώτου ὅτι ὑπῆρξεν ἐλλειμματίας
διότι ἐχορήγησεν εἰς τήν ἀντιπολίτευσιν τοῦ 1847-1843 ἧς κορυφαῖοι ἦσαν ὁ Μαυροκορδάτος καί Τρικούπης πολλάς μυριάδας δραχμῶν παρασκευήν τῆς ἐν Φθιώτιδι τότε………..
Ἐκ τῶν…….. (λείπει κείμενο)
Ὁ Μεσσίας τῶν ἀχρήστων
Ὑπάρχει ἐν Ἑλλάδι τάξις ἀχρήστων ἀνθρώπων ἀνίκανοι νά πράξωσι τι συσσωρευμένοι εἰς τήν πρωτεύουσαν, ἄσχετοι μέ τάς ἐπαρχίας,
ὡς ἐκ τούτου ἄγνωστοι εἰς αὐτάς, κόλακες ταπεινοί εἰς τούς ἰσχυρούς τῆς ἡμέρας, οὕς περικυκλοῦσι μέχρις ἀσφυξίας, αὐθάδεις πρός
πάντα ὅστις ἤθελεν ἔχει τήν ἀτυχίαν νά λάβῃ τήν ἀνάγκην των,
ὑποβλέποντες μετά μοχθηρίας πᾶσαν τοπικήν ἱκανότητα, κατά
τῆς ὁποίας ἐκτοξεύουσιν ἀδιακόπως ἰοβόλα βέλη, ὑποστηρίζουσι
μετά κυνικῆς ἀναιδείας τόν ἀλληλοθαυμασμόν των, ὅπως πείσωσι
τήν κοινωνίαν περί τῆς χρησιμότητος ἑαυτῶν, καί τῆς ἀνάγκης τοῦ
νά ἐμπιστευθῇ εἰς τάς χεῖρας των ἡ διαχείρισις τῶν κοινῶν. Οὗτοι
ἐφρόντισαν νά ὁρίσωσι καί τό κέντρον των, πρόσωπον πειρώμενον
πάντοτε νά ὑποκρίνηται περισσότερον τόν φιλόπατριν, τόν ἀφιλοκερδῆ καί τόν ἁπανταχοῦ παρόντα, καί τοιοῦτον ὑποδεικνύει τόν
κ. Ραγκαβῆ καί τόν συνιστᾶ ὡς τόν κατάλληλον ν’ ἀποσύρῃ τήν Ἑλλάδα ἀπό τό βάραθρον, εἰς τό ὁποῖον τήν ἔρριψαν οἱ ἀπό τοῦ 1862
πολιτευταί, ὅ ἐστί τόν Μεσσίαν τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, ἀφοῦ
μάλιστα τόν ἐγκωμιάζουσιν ὡς δόκιμον Ὑπουργόν τοῦ Ὄθωνος
καί πάντοτε πρεσβευτήν ἐπί Γεωργίου παρά διαφόροις αὐλαῖς, ἐν
ταῖς ὁποίαις ἠδυνήθη νά συνδέσῃ καί σχέσεις μετά προσώπων πολύ
ἐπισήμων ἐν τῇ Εὐρώπῃ.
Τό παράξενον δέ ὅτι ὁ ὑποδεικνυόμενος ἐπί τῆς τῶν ἀχρήστων
τάξεως ὡς κατάλληλος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος κ. Ραγκαβῆς δέν
ἀπέρριψε τήν πρότασίν των ταύτην μέ ὅλα, τά ὁποῖα φέρει ἐπί τῆς
ράχεώς του 80 συμπεπληρωμένα ἔτη καί ἤρξατο γράφων ὁτέ μέν περί τοῦ ἑνός ἀντικειμένου ὁτέ δέ περί τοῦ ἑτέρου παρενείρων ὡς ἐκ
περισσοῦ δῆθεν καί τά ἐν τῇ πολιτεύσει του κατορθώματα, μέ τήν
διαφοράν ὅτι τινά μέν παραμορφώνων, καί τινά οἰκειοποιούμενος
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ἐνῶ εἶναι πράξεις ἄλλων προσώπων, τῶν ὁποίων ὡς ἀποβιωσάντων
δέν φοβεῖται νά παρουσιασθῇ ὁ διεκδικῶν. Συνάμα δέ ἀποστέλλει
ὑπό τά ὀνόματα ἄλλων εἰς διαφόρους Ἐφημερίδας καί μάλιστα ἀντιπολιτευομένας διατριβάς ἐν αἷς ὑποδεικνύει τόν ἑαυτόν του ὡς
τόν μόνον κατάλληλον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος.
Ἐκ τούτων περιῆλθεν εἰς γνῶσιν μας ἡ περί Σπόντη ἐν τῇ Ἑστίᾳ
πραγματεία τοῦ κ. Ραγκαβῆ. Ἐν αὐτῇ κακίζει τήν Γερουσίαν ὡς
ἀποδοκιμάσασαν τό περιώνυμον ὑπόμνημά του, παραμορφώνων
καί τόν λόγον, ὅστις ἔδωκεν ἀφορμήν εἰς τήν σύνταξίν του καί τόν
Ἐθνικόν ἀγῶνα ἐξυβρίσαντος ἐκείνου ἐγγράφου, καί τόν τρόπον
τῆς δημοσιεύσεώς του.
Τό 1856 συνερχομένου ἐν Παρισίοις τοῦ διεθνοῦς συνεδρίου τῶν
Μεγάλων δυνάμεων πρός διακανόνισιν τῶν Ἀνατολικῶν πραγμάτων, ἡ Ἑλλάς καί διότι ὑπεκίνησεν εἰς τό Ὀθωμανικόν ταραχάς τό
1854 καί διότι παρά τήν διάθεσιν τῆς Ἀγγλίας καί Γαλλίας ἔρριψεν
ὁ Βασιλεύς τόν 7βριον τοῦ 1855 τό ὑπό τόν Μαυροκορδάτον καί
Καλλέργην Ὑπουργεῖον τῆς κατοχῆς, ἡ Ἑλλάς λέγω εὑρίσκετο τότε
εἰς τοιαύτην δεινήν θέσιν, ὥστε καί ἡ ἐκθρόνισις τοῦ Ὄθωνος ἤθελε τελεσθῆ ὑπό τῶν δύο Ἑσπερίων Δυνάμεων, ἐάν ὁ Παλμεστρών
δέν διεγίνωσκεν ὅτι ἤθελεν ἐγείρει ὁ Ναπολέων ἀξιώσεις νά ἐκλεγῇ
Βασιλεύς ὁ Μυράτ, ἑπομένως ἡ Ἑλλάς δέν ἐτόλμησε καθόλου νά παραστῇ καί ὡς ἱκέτης κἄν εἰς τό διαληφθέν Συνέδριον, πολύ περισσότερον ὡς κατοπτεύουσα τάς πράξεις τῆς Συνόδου ὅπως διατείνεται
ὁ Κ. Ραγκαβῆς καί ἄς διηγηθῶμεν ἡμεῖς ὅπως ἀντελήφθημεν τότε τά
πράγματα.
Ἔν τε τῇ Ἀγγλίᾳ καί τῇ Γαλλίᾳ ὁ μισελληνισμός ἀνήχθη τό 18541859 εἰς βαθμόν ἀρετῆς, διά τοῦτο καί Κυβερνητικαί πράξεις καί τύπος καί ἐν πολιτικοῖς καί ἰδιωτικοῖς κύκλοις ἐξετοξεύοντο κατά τῆς
Ἑλλάδος αἱ πικρότεραι ὕβρεις ὡς Ἔθνους μή ἀνταποκριθέντος εἰς
τάς ἐλπίδας τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου, καί μηδεμίαν προαγωγήν
λαβόντος, ἀλλ’ εὑρισκομένου εἰς ἥν θέσιν ἦτο ὅτε ἀπηλλάγη τοῦ
τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ὁ Ὄθων ἐθεώρησεν ἀναγκαῖον νά διαβιβάσῃ εἰς
τάς Εὐρωπαϊκάς αὐλάς ὑπόμνημα δι’ οὗ νά διεξέλθῃ τήν τε ὑλικήν
καί ἠθικήν ἀνάπτυξιν τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τῆς ἀπελευθερωσεώς της
καί ἐντεῦθεν. Ἰσχυρός τότε ἐκ τῶν ξένων παρά τῇ Ἑλλ. Αὐλῇ ἦτο
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μόνος ὁ Πρέσβυς τῆς Πρωσσίας Γκόλτζ, τοῦ ὁποίου τάς εἰσηγήσεις
ἡ Ἀμαλία ὑπεστήριζεν ὡς θείας ἐμπνεύσεις. Οὗτος ἐκλήθη ὑπό τοῦ
Βασιλέως νά συνεργασθῇ ὡς πεπειραμένος διπλωμάτης μετά τοῦ
κ. Ραγκαβῆ εἰς τήν σύνταξιν τοῦ ὑπομνήματος, ἀλλά αὐτός διά νά
φέρῃ πλῆρες διαζύγιον μεταξύ Ἑλλάδος πρός τάς τρεῖς εὐεργέτιδας
δυνάμεις εἰσήγαγε καί φράσεις προσβαλλούσας τάς δυνάμεις ταύτας διά τήν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως ἀξιόμεμπτον ἀνάμιξίν των εἰς
τά τῆς Ἑλλάδος, καί ὅτι ἄν συνέβησαν καί ἄτοπα εἰς τήν Διοίκησίν
της ταῦτα ἔπραξαν Ὑπουργοί ἐπιβεβλημένοι ὑπό τῆς πολιτικῆς τῶν
ρηθεισῶν δυνάμεων.
Τό ὑπόμνημα αὐτό ἐδημοσιεύθη εἰς τόν Βορρᾶν τῶν Βρυξελλῶν
ἐντολῇ τοῦ κ. Ραγκαβῆ καί οὐχί ὡς διατείνεται ἐξ ἀπροσεξίας ὑπαλλήλου τῆς ἐν Λονδίνῳ Πρεσβείας, καθόσον τό ἔγγραφον αὐτό ἐδημοσιεύθη καί εἰς τήν
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ὑπό τῆς Αὐλῆς ἐκδιδομένην τῇ ἐποπτείᾳ τοῦ κ. Ραγκαβῆ Γαλλικήν
ἐν Ἀθήναις Ἐφημερίδα, εἰς ἥν τό ἀνέγνωσεν ὁ Χρηστίδης καί τό διεκοίνωσεν καί εἰς τούς λοιπούς συναδέλφους του.
Ἡ Γερουσία μετά πεισματώδη συζήτησιν ἥτις ὑπῆρξεν ὁ πυρήν τῆς
ἐξεγέρσεως τῆς κοινῆς γνώμης κατά Ὄθωνος, τῆς προκαλεσάσης μετά πέντε ἔτη καί τήν ἐκθρόνισίν του, ἐξεφράσθη κατά τοῦ Ὑπουργείου διά ψήφων 31 πρός 8 ἀλλά δέν ἐπεραιώθη ἡ ἀπόφασις αὕτη
τοῦ σώματος διότι ἐπρόλαβεν ὁ Πρόεδρος καί διέλυσε τήν συνεδρίασιν, καί μετά παρέλευσιν πολλῶν ἡμερῶν, καθ’ ἅς ἐταπεινώθη πολύ ἡ Βασιλεία ἐκλιπαροῦσα τούς Γερουσιαστάς νά μή θελήσωσι νά
τῇ ἐγκολάψωσι τό στίγμα ὅτι ἐξύβρισε τόν Ἑλλ. ἀγῶνα, τοῦ ὁποίου προϊόν εἶναι ὁ θρόνος του, ἐκατόρθωσε νά κερδίσῃ τό ζήτημα
μέ ψήφους 21 πρός 19. Ἐν τοῖς πρώτοις ἦτο καί ἡ ψῆφος τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Τοσοῦτον ἐξωργίσθησαν οἱ Γερουσιασταί ὥστε εἶπεν εἰς τόν Βασιλέα ὁ Αὐλικώτατος Πρόεδρος αὐτῆς Μοναρχίδης:
-Ἄν δέν ἦτο Πρωθυπουργός ὁ Βούλγαρης, ἤθελeν ρίψει τούς Ὑπουργούς ἀπό τά παράθυρα.
Τό κακόν διά τόν Ραγκαβῆν εἰς τήν πρώτην συζήτησιν δέν τόν ἐβοήθησαν οὔτε εἷς τῶν συναδέλφων του, διότι οὐδέν ἐγνώριζον περί
τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ κατασκευασθέντος ὑπό τοῦ Γκόλτζ ἐγκριθέντος ὑπό τοῦ Ὄθωνος καί ὑπογραφέντος ὑπό τοῦ Ραγκαβῆ.
Ὁ κ. Ραγκαβῆς διατείνεται εἰς τήν περί Σπόνεκ πραγματείαν ὅτι μετά τήν τό 1859 πτῶσιν του ὡς Ὑπουργοῦ κατεδιώκετο ὡς ἀντιπολιτευόμενος. Παράδοξος ἀξίωσις. Νά λογισθῇ ὁ κ. Ραγκαβῆς ἀντιπολιτευόμενος Κυβερνήσεως ἀπορρεούσης ἀπό τήν ἀπόλυτον βούλησιν τοῦ Ὄθωνος οὗπερ μέχρι τῆς ἐξ Ἑλλάδος ἀπελεύσεως ἦτο εἷς
τῶν μᾶλλον εὐπειθῶν θεραπόντων.
Ὁ κ. Ραγκαβῆς ἐν τῇ αὐτῇ περί Σπόνεκ πραγματείᾳ ἀντιποιεῖται
τήν πρωτοβουλίαν ὑπέρ τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Δουκός τοῦ Ὡμάλ
ὡς Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος. Τολμηρόν. Γνωστόν ὅτι ἡ πρωτοβουλία
περί τῆς ὑποψηφιότητας ταύτης τοῦ υἱοῦ καί οὐχί τοῦ ἰδίου Δουκός τοῦ Ὡμάλ ἀνήκει εἰς πρόσωπον ἔχον τότε θέσιν ἐπίσημον, καί
στενῶς συνδεδεμένον ὄχι μέ τόν πρέσβυν τοῦ Ναπολέοντος Μπουρέ ἀλλά μέ ἕνα τῶν πιστῶν τῇ Ὀρλεανικῇ οἰκογενείᾳ καί γνωρίσαντα ὡς πρέσβυν καλῶς τήν Ἑλλάδα, Πισκατόρην, ὅστις συνεννοεῖ185
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το ἀπ’ εὐθείας μετά τοῦ ἐν Λονδίνῳ διαμένοντος Δουκός τοῦ Ὡμάλ
(πατρός), καί τοῦ ἐν Παρισίοις Βρογλῆ. Τήν πρότασιν ταύτην ἐνέκρινε καί ὁ Βούλγαρης καί ὁ Γρίβας, οἱ δύο κομματάρχαι καί ἰσχυρότεροι ἐν τῇ Συνελεύσει καί πρός τοῦτο συνεκλήθη Συμβούλιον ἐν
τῷ Ὑπουργῷ τῶν Ἐξωτερικῶν, ὄντος Ὑπουργοῦ τοῦ Δ. Μαυροκορδάτου ἀντιπροσωπεύσαντος καί τόν Γρίβαν, τοῦ δέ Νικολοπούλου
τόν Βούλγαρην, δέν ἀπεφάσισε δέ ὁριστικήν τινά ἐνέργειαν διότι ὁ
Δούξ ἠξίωσεν, ὅτι δέν δέχεται τήν ὑπέρ τοῦ υἱοῦ του πρότασιν ἐάν
ἡ ἐκλογή δέν γίνῃ ἀπό τήν Συνέλευσιν καί ἄνευ ἀντιλογιῶν καί θορύβου. Δέν εἶναι ἐπίσης ἀληθές ὅ,τι ὁ κ. Ραγκαβῆς ἀναφέρει περί
τοῦ Γκιζίν καί τοῦ ἐν Παρισίοις Μπουρέ, ἀφοῦ ὁ πρῶτος μετά τήν
ἐκθρόνισιν τοῦ Φιλίππου εὑρίσκετο ὑπό τήν δυσμένειαν τῆς Ὀρλεανικῆς οἰκογενείας καί ὁ Περικλῆς Ἀργυρόπουλος ἀπεβίωσε τό φθινόπωρον τοῦ 1860, καί ἐν τούτοις ὁ κ. Ραγκαβῆς διατείνεται ὅτι τόν
εὗρεν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Μπουρέ τό 1863.
Ὁ κ. Ραγκαβῆς διισχυρίζεται ὅτι οὗτος ὑπέβαλε πρῶτος εἰς τόν πρό
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Βασιλέως ἀποσταλέντα πρέσβυν τῆς Δανίας Βρεστρούπ τήν ἰδέαν τῆς διαλύσεως τῆς Συνελεύσεως καθ’ ἧς εἶχε χολωθῆ, διότι αὐτή εἰσήγαγεν ἀντί τοῦ κ. Ραγκαβῆ νομίμως ἐκλεγέντος
πληρεξουσίου ἐξ Ἀδριανουπόλεως κάποιον Πανταλέοντα.
Βέβαιον εἶναι ὅτι ὑπῆρξε τότε ἰδέα νά δοθῇ εἰς τόν Σπόνεκ ἡ συμβουλή νά διαλύσῃ τήν Συνέλευσιν ὡς περιλαμβάνουσαν δόσιν πολλῶν ἀναρχικῶν. Ὁ Βρεστρούπ εἶπεν ὅτι ὁ Βασιλεύς τῆς Δανίας εἶπεν ὅτι δέν ἤθελεν ἐπιτρέψει εἰς τόν Γεώργιον νά δεχθῇ τόν θρόνον τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἡ Ἐθνική Συνέλευσις διά ψηφίσματος κατεδίκασεν ὡς ἀτίμους τούς τιμίως ὑπηρετήσαντας τόν Βασιλέα των
Ὑπουργούς, ἑπομένως ποίαν ἀσφάλειαν θά ἔχῃ ὁ υἱός Βασιλεύς ὅτε
οἱ Ὑπουργοί καί ὁ στρατός θά τόν ὑπηρετήσωσιν ἐνόρκως ἀφοῦ ἡ
τοιαύτη ἀρετή ἐτιμωρήθη ὡς ἔγκλημα.
Εἰς ἑνός τῶν Ὑπουργῶν τούτων τήν οἰκίαν τοῦ Κ. Κουντουριώτου
ἐκατῴκησεν ὁ Βρεστρούπ, ὅπου δύο τῶν Διοικητῶν τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης σχετισθέντες μετ’ αὐτοῦ καί ἀκούσαντες τάς ἀνωτέρω παρατηρήσεις του περί Συνελεύσεως ἐθεώρησαν ὡς καλήν εὐκαιρίαν
νά ἐργασθῶσιν ὑπέρ τῆς διαλύσεως τῆς Συνελεύσεως, ὥστε καί εἰς
τήν ὑπόθεσιν αὐτήν ἄλλοι ἔσχον τήν πρωτοβουλίαν καί οὐχί ὁ κ.
Ραγκαβῆς.
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Ταῦτα εἶναι τά ἐπισημότερα ἆθλα ἐν τῇ πολιτεύσει τοῦ κ. Ραγκαβῆ, τόν ὁποῖον ἡ ἄχρηστος τάξις τῆς Ἀθηναϊκῆς Κοινωνίας ὡς τόν
μόνον τῶν δυναμένων νά σώσῃ τήν Ἑλλάδα καί εἰς τήν παροῦσαν
ἐποχήν καθ’ ἥν ὁ τόπος καί ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς εὑρίσκεται
ἐπί ξηροῦ.
Οἱ Ἕλληνες, ὑψώσαντες τό 1821 τήν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ ὅπως
ὑπερασπίσωσι τήν ἐξυβριζομένην Ἱεράν αὐτῶν θρησκείαν καί
θραύσωσι τάς ἁλύσους μέ τάς ὁποίας κατέθλιβεν αὐτούς ἐπί τέσσαρας αἰῶνας ἡ τρομερά ἐκείνη φυλή τοῦ Μωάμεθ, προσήνεγκαν εἰς
τήν πρώτην ὁρμήν τῆς λύσσης τοῦ τυράννου πλεῖστα θύματα πολύτιμα ἐκ Πατριαρχῶν Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Προεστῶν καί ἄλλων μεγάλης ἀξίας ὑποκειμένων, προσελθόντων ἑκουσίως εἰς τήν σφαγήν
πρός ἐκμαρτύρησίν τῆς διά τήν θρησκείαν καί τήν πατρίδα αὐταπαρνήσεώς των.
Οὕτως ἀρξάμενοι τόν εὐγενῆ αὐτῶν ἀγῶνα καί μέ τήν αὐτῶν ἀφοσίωσιν διελθόντες ὑπό ἀπεριγράπτους δοκιμασίας τήν ἐννεαετῆ διάρκειάν του εἶδον αὐτόν ἐστεμμένον διά τῆς ἐπιτυχίας παρά τοῦ
Παντοδυνάμου Δημιουργοῦ πρός ὅν μόνον ἀνέθεντο τάς ἐλπίδας
των. Ὁ ἀγών οὗτος μ’ ὅλας τάς ὁποίας ὑπέστη ἐν τῇ ἀρχῇ του συκοφαντίας ὑπό τῶν διπλωματῶν τῆς σχολῆς τοῦ SΤΑΤUS QUΟ μολαταῦτα διότι ἦτον ἱερός διότι ἦτο δίκαιος δέν ἐβράδυνε νά ἠλεκτρίσῃ καί διεγείρῃ ὑπέρ τοῦ σημείου πρός ὅ ἔτεινεν ἅπαντας τούς πολιτισμένους λαούς τῶν ὁποίων αἱ γενναῖαι ὑλικαί καί ἠθικαί συνδρομαί καί ἡ ἐπιβληθεῖσα αὐτῶν γνώμη ἠνάγκασε καί τάς Κυβερνήσεις
νά τείνωσιν εὐνοϊκῶς ἐπί τῆς γιγαντιαίας ταύτης πάλης τῶν Ἑλλήνων, καί νά δώσωσι χεῖρα βοηθείας λαβόντος τήν πρωτοβουλίαν
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Μ. Βρετανίας τοῦ ἀειμνήστου Γ. Κάνιγγος
προκαλέσαντος τό μεταξύ τῶν τριῶν εὐεργετίδων Δυνάμεων πρωτόκολλον τῆς 6ης Ἰουλίου 1826, τοῦ ὁποίου ἡ ἐκτέλεσις ἐγένετο ἔν
τε Ναυαρίνοις τήν 8 8βρίου 1827 διά τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ Ὀθωμανικοῦ στόλου ὑπό ἐκείνων τῶν συμμάχων ναυαρχοῦντος τοῦ φιλέλληνος Κοδριγκτῶνος, καί ἐν τοῖς φρουρίοις Μεσσηνίας καί Ἀχαΐας
διά τῆς ἀπελάσεως τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ ὑπό τοῦ Γαλλικοῦ,
στρατηγοῦντος τοῦ Στρατάρχου Μαιζῶνος. Πράξεις ἄξιαι τοῦ Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, δοῦσαι πέρας εἰς καταστροφάς ὅλως ἀντιφα187
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σκούσας πρός τό πνεῦμα τοῦ 19ου αἰῶνος.
Μετά τά συμβάντα ταῦτα οἱ Ἕλληνες ἐπίστευσαν ὅτι οἱ ἀγῶνες
των ἔτυχον τῆς δικαίας ἀμοιβῆς ἀλλ’ ἠπατήθησαν καθόσον ἡ μέχρι
τέλους ἐχθρά πρός τόν ἀγῶνα των διαμείνασα πολιτική τοῦ Μέττερνιχ, ὠφεληθεῖσα καί ἀπό τόν θάνατον τοῦ Κάνιγγος, ἴσχυσε διά
τῆς ραδιουργίας νά φέρῃ ρῆξιν ἐν τῷ συμβουλίῳ τῶν συμμάχων καί
νά ἀμβλύνῃ τά ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων αἰσθήματα τινῶν τῶν ἀνακτοβουλίων τούτων, τῆς δέ ψυχρότητος αὐτῆς τ’ ἀποτελέσματα ἦσαν
δυστυχῆ διά τήν Ἑλλάδα, καθόσον τά ὅριά της ἠκρωτηριάσθησαν
οἰκτρῶς, ἀφοῦ ἀπεκλείσθησαν τοῦ ἐλευθέρου ἀναγνωριζομένου μέρους τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον αἱ συνεπαναστατήσασαι καί συμπαθοῦσαι κατά τόν ἀγῶνα Ἐπαρχίαι Μακεδονίας, Ἠπείρου καί Θετταλίας, ἀλλά καί αὐτή ἡ Κρήτη καί Σάμος, αἵτινες διετήρησαν διαρκῶς τόν ἀγῶνα καί ἀνεξάρτητοι ἐλογίζοντο, ὅτε διά τοῦ πρωτοκόλλου τῶν ὁπαδῶν τοῦ Χριστοῦ ἡγεμόνων παρεδίδοντο οἱ Χριστιανοί κάτοικοι τῶν μνησθεισῶν νήσων, ποτίσαντες μέ τό αἷμα των
τήν γῆν τῶν πατέρων των, εἰς τήν δυναστείαν τῶν ὁπαδῶν τοῦ Μωάμεθ, ἡ δέ ἐλευθερουμένη Ἑλλάς ἀνεγνωρίζετο Βασίλειον, ἐνῶ τῇ
ἀφῃροῦντο τά κυριώτερα συστατικά ἀνεκτικῆς συντηρήσεως κράτους ὑπό τοιοῦτον τίτλον.
Οἱ Ἕλληνες ὑποκύψαντες τότε εἰς τήν ὀχληράν ταύτην ἀπόφασιν
τῆς Μεττερνιχείου διπλωματίας ἔχοντες καί τότε τάς διά τό μέλλον
των ἐλπίδας πρός τόν Θεόν, ἀφῆκαν εἰς τόν χρόνον ἵνα καταδείξῃ
τόν πολιτικόν τοῦτον σολοικισμόν τῶν δυνατῶν τῆς γῆς.
Ὁ Ἀείμνηστος Ἰωάννης Καποδίστριας, οὗ τάς μεγάλας ὑπέρ τοῦ
Ἑλληνικοῦ ἀγῶνος ἐνεργείας οἱ Ἕλληνες δέν ἠγνόουν, προώρισται ἵνα χρησιμεύσῃ ὁ πρῶτος ὀργανωτής τοῦ ἀναγεννωμένου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, καί νά γίνῃ ὁ πρῶτος μάρτυς τῶν συμφορῶν, τῶν
καταστροφῶν καί τῶν ἐρημώσεων ἅς πολυετής πρός βάρβαρον πόλεμος εἶχεν ἐν τῷ τόπῳ παραγάγει καί νά εὕρῃ τά μέσα θεραπείας
καί ἀναβλαστήσεως. Τοιαύτη ἦτον ἡ ἀποστολή τοῦ Μεγάλου ἐκείνου ἀνδρός ἥν οὐδόλως παρηνύει(;) ὡς ἐξάγεται ἐκ τῆς ἑπομένης διακηρύξεώς του καί οὐδείς ἀναγινώσκων αὐτήν (δέν) θέλει ἀρνηθῆ
ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του ἐβάδισε πάντοτε εἰλικρινῶς ἐπί τῶν βάσεων
ἅς δι’ αὐτῆς διεκήρυξεν.
Ἡ μακαρία ἐκείνη ἐποχή τῆς ὄντως πατρικῆς μερίμνης δέν ἤθελε τό188
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σον ταχέως ἐκλείψει ἄν ἡ ξένη ραδιουργία δέν συνώδευεν αὐτήν,
καί ἄν καί παρ’ αὐτῆς τῆς Κυβερνήσεως προσοχή τις καί καλυτέρα
ἐκτίμησις ἐδίδετο πρός τάς δικαίας ἀξιώσεις προσώπων τινῶν ἐκ
τῶν πρώτων τῆς Ἑλληνικῆς ἀναγεννήσεως.
Ἡ ἐποχή μολοντοῦτο ἐκείνη καί αἱ περιστάσεις αὐτῆς δικαίως καί
ἀμερολήπτως βασανιζόμεναι μακράν τοῦ νά προσάψωσι μομφήν
εἰς τήν σκιάν τοῦ Κυβερνήτου, τοὐναντίον παρέχουν ἀφορμάς ἀνεξαλείπτου πρός τήν μνήμην αὐτοῦ σεβασμοῦ.
Ἄν, λέγομεν, ἀμερόληπτον βλέμμα ρίψωμεν εἰς τό μικροχρόνιον
διάστημα τοῦ ἐν Ἑλλάδι βίου τοῦ Καποδιστρίου, αὐτόν μέν θέλομεν εὕρει ψυχῇ τε καί σώματι ἀφωσιωμένον εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ
Ἔθνους, τήν δέ Κυβέρνησίν του, τήν πατριωτικωτέραν ἴσως ἀφ’
ὅσας ὁ τόπος ἔχει ποτέ νά ἴδῃ. Οἱ πόροι τοῦ Δημοσίου Πρϋπολογισμοῦ μόλις παρουσίαζον τότε 5 ἑκατομμύρια φοινίκων, προστιθεμένων εἰς ταῦτα καί ἑτέρων 600.000 κατά μῆνα χορηγουμένων ἀπέναντι ὑποτιθεμένου δανείου παρά τῆς Γαλλίας. Ἐν τούτοις μέ τό μικρόν τοῦτο ποσόν ἡ Κυβέρνησις τοῦ Καποδιστρίου διετήρει 4 χιλιάδας τακτικοῦ στρατοῦ καλῶς ὠργανωμένου, ἀξιομάχου καί προικισμένου μέ τά πλεονεκτήματα Εὐρωπαϊκοῦ, πρός δέ διαρκοῦντος,
μέχρι τέλους τοῦ 1829, τοῦ πολέμου 12 χιλιαρχίας, μετά δέ τόν πόλεμον 20 τάγματα ἤτοι 8-10.000 ἀτάκτου ἐπίσης ἀξιομάχου, συγκειμένου ἐκ τῶν παλληκαρίων τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος εἶχεν εἰς
ἐνέργειαν στόλου ἐκ πλοίων 80, ᾠκοδόμησεν εἰς Ἀκροναυπλίαν μέγαν στρατῶνα τοῦ Πεζικοῦ, εἰς Ἄργος ἕτερον τοῦ ἱππικοῦ, εἰς Αἴγιναν κατάστημα εὐρυχωρότατον (τό Ὀρφανοτροφεῖον) ἐν ᾧ ἔμελλον νά διατραφῶσι καί ἐκπαιδευθῶσι τά ὀρφανά τῶν κατά τόν
ἀγῶνα πεσόντων καί μή ἐγκαταλιπόντων περιουσίαν.
Καθ’ ὅλας δέ τάς πρωτευούσας τῶν ἐπαρχιῶν ἀνήγειρε Δημοτικά
σχολεῖα καί εἰς τάς πλείστας τούτων καί εὐρύχωρα καταστήματα
διά τά γραφεῖα τῶν Δημοσίων ἀρχῶν.
Εἰς τάς ἡμέρας τοῦ Κυβερνήτου ὁ λαός ἤρχισεν, ὅσον δυνατόν ἦτο,
νά εὐημερῇ διότι ἐπρώτευεν ἡ λιτότης τῆς πολυτελείας μισουμένη,
δίδοντος αὐστηρόν παράδειγμα τοῦ ἰδίου ἀρχηγοῦ τοῦ Ἔθνους
καί εὐχαριστουμένου τά μέγιστα διότι ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ἐκλήθη νά
κυβερνήσῃ αἱ ἀρεταί αὗται ἦσαν σχεδόν γενικαί.
Ὁ νοήμων λαός τῆς Ἑλλάδος ἠννόησεν ὅτι ὁ Κυβερνῶν αὐτόν ἦτον
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ἀληθής Χριστιανός καί ἁγνός πατριώτης διά τοῦτο καί τόν ἐλάτρευεν ἀποκαλῶν αὐτόν Μπάρμπα-Γιάννην, ὅ ἐστί θεῖον Γιάννην, Σεβαστόν Γιάννην, ἔγινεν ὅμως θῦμα ξένης ραδιουργίας ὠφεληθείσης ἐκ
τῆς καταφορᾶς μέρους τινός τῆς Ἑλλ. ἀριστοκρατίας τήν ὁποίαν,
διά τάς μεγάλας ἀξιώσεις της ὅσον καί ἄν ἦσαν δίκαιαι, δέν ἦτον
εἰς θέσιν νά περιποιηθῇ ὅσον ἔδει, καί ἡ ὁποία (ὡς) ἐκ τῶν ὑστέρων
μετημελήθη πικρά διότι ἐγένετο ὄργανον νά στερηθῇ ἡ πατρίς τοιούτου ἀναντικατάστατου πατριώτου.
Ἀπό τόν θάνατον τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρός ἀπέχομεν τριάκοντα ἔτη, καί μολοντοῦτο ἐν τῷ τόπῳ σώζεται ἀκόμη μερίς ἰσχυρά λατρεύουσα δικαίως τήν μνήμην του, ἐνῶ ὁ Ὄθων τριάκοντα ἔτη διοικήσας τήν ἑπομένην τῆς ἀπελάσεώς του ἀνεθεματίζετο ὑπό αὐτῶν
τῶν αὐλικῶν του ὑπαλλήλων.
Μετά τό ἀξιοθρήνητον συμβάν τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 1831 τό δυστυχές ἑλληνικόν Ἔθνος, μόλις ἀνακύψαν ἐκ τῶν δεινῶν τοῦ πολυετοῦς καί καταστρεπτικοῦ πολέμου καί ἑκάστη τάξις τῆς κοινωνίας ἤρξατο ἀσχολουμένη εἰς τήν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν τοῦ τόπου,
καί πάλιν ρίπτεται εἰς τό χάος νέων καί σκληρῶν δοκιμασιῶν, τῶν
ἐμφυλίων σπαραγμῶν, ἐχόντων ἀκόλουθον τήν πτωχείαν καί τήν
ἀπελπισίαν καί ἐπί δεκαέξ μῆνας ἐν τοιαύτῃ οἰκτρᾷ καταστάσει
θρηνεῖ τήν τύχην του καί ἀγωνιᾶ διά τό μέλλον. Ἐν τῇ ἀμηχανίᾳ
των δέ ταύτῃ οἱ Ἕλληνες μανθάνουν ὅτι Βασιλεύς αὐτῶν ἐξελέχθη
ὁ Ὄθων, υἱός φιλέλληνος Βασιλέως, ἐξυμνήσαντος διά τῶν ποιημάτων του τόν ἀγῶνα αὐτόν, καί τό μεγαλεῖον τῆς ἀρχαιότητος τῶν
προγόνων των, καί δόντος συνδρομήν διά τῆς περιθάλψεως ὀρφανῶν τινῶν ἐπισήμων ὑπέρ τῆς πατρίδος πεσόντων, καί ἀποστολῆς
ἀξιωματικῶν πρός γύμνασιν καί κατάρτισιν τοῦ σχηματιζομένου
τότε τακτικοῦ στρατοῦ. Ὁποίαν χαράν ἡ εἴδησις αὕτη διέχυσε καθ’
ὅλον το ἔθνος ὅλοι μας ἐνθυμούμεθα εἰσέτι ζωηρά. Ἡ εἴδησις αὕτη
ἐνεποίησεν εἰς τούς Ἕλληνας τήν περί ἀσφαλοῦς εὐτυχίας των πεποίθησιν.
Τό ἔθνος δοξάζον τόν Ὕψιστον διά τήν ἀποκατάστασίν του εἰσῆλθεν εἰς τό στάδιον τοῦ νέου τούτου βίου πλῆρες θάρρους καί ἐλπίδων, καί περικυκλῶσαν τόν Βασιλέα του ἐφρούρησεν αὐτόν διά
τῆς ἀγάπης καί τῆς λατρείας του. Τήν ὑπό τοιούτους οἰωνούς ἐγκατασταθεῖσαν ταύτην Βασιλείαν τῆς Νέας Ἑλλάδος ἐρχόμεθα νά πε190
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ριγράψωμεν, ὅσον αἱ ἀσθενεῖς δυνάμεις καί τό μνημονικόν μᾶς ἐπιτρέπουν.
Τοῦ Ὄθωνος τήν βασιλείαν ἐγκαινίασεν ἡ κηδεμονεύσασα αὐτόν
ἀντιβασιλεία, διά τῆς ἑπομένης ἐγωϊστικῆς προκηρύξεώς της πρός
τούς Ἕλληνας, ἀποτεινομένης πρός λαόν διελθόντα τόν ἐνδοξότερον τῶν Ἐθνικῶν ἀγώνων ὅσους ἥ τε ἀρχαία καί νέα Ἱστορία μνημονεύει καί ἔχοντα πατρίδα τήν τῶν θεῶν καί ἡρώων τῆς ἀρχαιότητος, ἐξ ἧς ἔλαβε τά φῶτα ἅπας ὁ πολιτισμένος κόσμος.
Ἕλληνες;..................................... 10..............................................................
Ἡ μετά τόσου ἐνθουσιασμοῦ ὑποδεχθεῖσα ἐν τῇ Ἑλλάδι Βασιλεία
τοῦ Ὄθωνος ἐπέπρωτο μετά τριακονταετῆ αὐτῆς φθισικόν βίον ἐν
μιᾷ ὥρᾳ νά καταλυθῇ.
Ὅστις δέν εὑρέθη ἐν τῷ Ἀργολικῷ πεδίῳ τήν 25ην Ἰανουαρίου
1833 δέν δύναται ν’ ἀντιληφθῇ τό μέγεθος τῆς χαρᾶς, τῇ παραφροσύνῃ ὁμοιαζούσης, ὥστε καί αὕτη ἡ φύσις ἐφιλοτιμήθη νά σεβασθῇ
τήν γενικήν ἐκείνην ἀγαλλίασιν.
Οἱ Ἕλληνες ἁγνοί εἰσέτι καί εἰς τήν εὐδαιμονίαν τῆς πατρίδος των
ἀφορῶντες προσέβλεπαν ὡς μεμαγευμένοι τόν νεαρόν βασιλέα
των. Ἐάν τις ἐτόλμα τότε νά μαντεύσῃ τήν τύχην τῆς οὕτω εἰσαγομένης ἐν τῇ Ἑλλάδι βασιλείας ἤθελε δεσμευθῆ εἰς τό αὐστηρότερον
φρενοκομεῖον. Καί ἐν τούτοις ἐξέλιπεν ἐπισύρασα τό μῖσος καί τάς
ἀράς τοῦ λαοῦ ὅστις μέ θείας, οὕτως εἰπεῖν, τιμάς τήν ἐνεκατέστησεν ἐν τῷ τόπῳ του.
Εἶναι καί τοῦτο ἕν τῶν πολλῶν παραδειγμάτων πρός τούς Βασιλεῖς,
οἱ παρά τοῦ Ὑψίστου, κατά τήν πατροπαράδοτον αὐτῶν γελοίαν
πρόληψιν, ὁριζόμενοι νά κυβερνήσωσι τά πλάσματά του, ἅπερ τοῖς
διδάσκει ὅτι οὐδέν ἄλλο ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐγκαταλείπουσι καθήμενοι ἐν τοῖς θρόνοις εἰ μή τάς καλάς ἤ κακάς ἀναμνήσεις τῶν πράξεών των, τάς εὐλογίας ἤ τάς ἀράς τῶν Κυβερνηθέντων.
Ὁ Ὄθων δέν εἶχε βέβαια τήν πρόθεσιν νά κυβερνήσῃ κακῶς βασίλειον καταρτισθέν δι’ ἀνυπολογίστων θυσιῶν ἀνδρῶν καί περιουσίας, καί συνοδευόμενον ὑπό τῆς συμπαθείας τοῦ ἐξευγενισμένου
κόσμου καί τῆς προστασίας τῶν τριῶν ἰσχυρωτέρων ἐν τῇ γῇ Δυνάμεων, προκαταβαλουσῶν καί τούτων πολύτιμον δαπάνην αἵματος
καί Χρυσοῦ.
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Ἀτυχῶς ὅμως καί ἄν ἀποδώσωμεν καλήν καρδίαν καί καλάς διαθέσεις εἰς τόν Ὄθωνα ὑπέρ τοῦ Ἔθνους, αἱ ἀπαρχαί ἀκόμη τῆς διοικήσεώς του ἔδειξαν ὅτι δέν ἐπεδίωκε σταθερά καί εἰλικρινῶς τήν εὐημερίαν τοῦ τόπου, ἐφ’ οὗ ἐκλήθη νά βασιλεύσῃ, καί μετά τοῦ ὁποίου ἐταύτισε τήν τύχην του.
Αἱ πρῶται πράξεις τῆς Ἀντιβασιλείας προεσήμαναν ποῦ ἡ Βασιλεία τοῦ Ὄθωνος ἔμελλε μίαν ἡμέραν νά καταλήξῃ.
Τόν τόπον εὑροῦσα κατερημωμένον καί ἐξερχόμενον ἐκ πολυχρονίου καί καταστρεπτικοῦ πολέμου, διῃρημένον ἐκ τῶν ἐπί Κυβερνήτου καί μετ’ αὐτόν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, οὐδέν ἔπραξε δυνάμενον
νά ἐπουλώσῃ τάς πληγάς του, νά ἐξασφαλίσῃ κατά τι μέλλουσαν
εὐημερίαν καί νά συνδιαλλάξῃ τάς διαιρέσεις.
Τοὐναντίον ὑποθάλψασα διά τοῦ ἀναιδεστέρου τρόπου τάς ἐπιτοπίους διχονοίας, ἐτόλμησε νά ἐπιβάλῃ χεῖρα ἱερόσυλον ἐπί τοῦ ἀγῶνος θελήσασα νά καταπνίξῃ πᾶν ὑπέρ αὐτοῦ αἴσθημα διά τῆς ἀπηνοῦς καταδιώξεως ἐπισήμων ἀγωνιστῶν καί τῆς ἐξαλείψεως πολλῶν ἐνδόξων μνημείων τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Φέρουσα
δέ καί τήν ὅλως ἀνόητον φραγκικήν ἰδέαν ὅτι ἐν τῇ ἀνατολῇ ἡ ἐπίδειξις πολυτελείας καταπλήττει τούς διοικουμένους εἰσήγαγεν αὐτήν διά τῶν σκανδαλωδεστέρων μέσων, χορηγοῦσα ἀφ’ ἑνός μισθούς ὑπερόγκους διά τήν Ἑλληνικήν κατάστασιν διά νά ἑλκύσῃ
εἰς τό σχέδιόν της τούς ὀλίγους ἀγωνιστάς, οὕς παρέλαβεν ἐν τῇ
Δημοσίᾳ ὑπηρεσίᾳ ἀφ’ ἑτέρου τούς καθίστα δυστυχεῖς ὑποχρεοῦσα αὐτούς δι’ ἐθιμοταξιῶν στολῶν καί τῶν τοιούτων νά δαπανῶσι ἀνώτερα τῆς μισθοδοσίας ταύτης. Καί ἐν γένει ἐσφυρηλάτει τήν
πενίαν ἐν τῇ Ἑλλάδι, τόν τόπον τῆς αὐταρκείας καί τῆς λιτότητος.
Ἐν τούτοις ὑπό τήν ἐπίδειξιν αὐτήν, κατησώτευσε τό ἐξ 1.000.000
δάνειον χωρίς νά γίνῃ ἡ ἐλαχίστη τούτου δαπάνη εἰς παραγωγικάς
ἀνάγκας τοῦ τόπου, δι’ ἅς ἰδίως προώρισται ὑπό τε τῶν δανειστῶν
καί τοῦ προκαλέσαντος αὐτό Κυβερνήτου ἄν ὑπῆρξε δέ κατά τι παραγωγικόν, τοῦτο συνέβη εἰς τούς Βαυαρούς, ὅσοι λιμοκτονοῦντες
ἐν τῷ τόπῳ των ἐστάλησαν εἰς τήν Ἑλλάδα νά πλουτήσουν ὑπό τό
πρόσχημα νά ὀργανώσωσι τόν τόπον, ἐνῶ ἐκτός σπανίων τινῶν
ἐξαιρέσεων ἦσαν ἅπαντες ἀμαθεῖς, ἀνίκανοι καί κακοήθεις.
Ἐν ἑνί λόγῳ ἡ πορεία ἐκείνης τῆς Κυβερνήσεως παρουσίαζε χαρακτῆρα κατακτητοῦ καί τό ἀλγεινόν τῆς τοιαύτης των θέσεως οἱ Ἕλ192
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ληνες ᾐσθάνθησαν ἀμέσως, ὡς συνῃσθάνοντο καί τήν ἀληθῆ ἀξίαν
των.
Τοιαύτης δειχθείσης τῆς νέας τάξεως τῶν πραγμάτων εἵπετο φυσικῶς ἡ πρόκλησις ἰσχυρᾶς ἀντιδράσεως ὠφελουμένης μάλιστα καί
ἀπό τήν διαίρεσιν τῶν μελῶν τῆς Ἀντιβασιλείας, ἐριζούσης περί τήν
διανομήν τῆς ἐξουσίας τοῦ κατακτηθέντος τόπου.
Δέν παρῆλθον λοιπόν πολλοί μῆνες ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Ἀντιβασιλείας, καί συνωμοσία ἰσχυρά ὑπό τούς Κολοκοτρώνην, Πλαπούταν, τόν πρίγκηπα Βρέδ, Καλλέργην καί πολλούς ἄλλους ἐπισήμους συνέστη, ἐπί τῷ μόνῳ καί κυρίῳ σκοπῷ τῆς συγκαλέσεως τοῦ
Ἔθνους εἰς Συνέλευσιν, ἥτις νά διαλύσῃ τήν Ἀντιβασιλείαν καί νά
κηρύξῃ τήν τοῦ Ὄθωνος ἐνηλικιότητα, καί νά συντάξῃ τό Συνταγματικόν πολίτευμα ἐντός τοῦ ὁποίου νά κυβερνήσῃ σύμφωνα μέ
τό πρωτόκολλον τοῦ Συμβουλίου τῶν συμμάχων δυνάμεων καί τῆς
ὑπ’ αὐτοῦ δοθείσης ὑποσχέσεως.
Δυστυχῶς ἡ συνωμοσία ἀνεκαλύφθη καί οἱ ἔνοχοι Κολοκοτρώνης,
Μαμούρης, Ράγγος Καλλέργης, Πλαπούτας, Ζαΐμης, Γριζιώτης, Γρίβας, Τζαβέλλας, καί πληθύς ἄλλων ὁπλαρχηγῶν τοῦ ἀγῶνος Πελοποννησίων καί Στερεολλαδιτῶν ρίπτονται εἰς τάς φυλακάς τῶν
φρουρίων Ναυπλίου καί τούτων δικασθέντες οἱ Κολοκοτρώνης καί
Πλαπούτας καταδικάζονται εἰς θάνατον παρά Δικαστηρίου συγκειμένου ἐκ προσωπικῶν ἀντιπολιτευομένων τῶν δικαζομένων, κατασκευασθέντος ὑπό τῆς Κυβερνήσεως πρός τοιοῦτον σκοπόν, καί
μόλα ταῦτα ἐχρειάσθη νά μεταβῇ αὐτοπροσώπως καί ἐν στολῇ μεθ’
ὁλοκλήρου ἐνωμοτίας χωροφυλάκων ὁ Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης
ἵνα διά τῆς λόγχης ἀκόμη πειθαναγκάσῃ ἐν τῷ Συμβουλίῳ τοῦ Δικαστηρίου τούς δικαστάς ἵνα ὑπογράψωσι καί ἀπαγγείλωσι τοιαύτην
ἀπόφασιν. Οἱ δέ λοιποί ἀπολυθέντες τῆς φυλακῆς ἔμενον ἐπί πολλά ἔτη παρηγκωνισμένοι καί ὑποβλεπόμενοι. Ἀλλ’ ἄν ἡ συνωμοσία
ἐπνίγη παρήγαγεν ὅμως τούς καρπούς της διότι τήν διεδέχθησαν ἐντός ἔτους δύο ἰσχυραί ἀνταρσίαι, αἱ τῆς Μάνης καί Τριφυλλίας αἵτινες διά νά καταβληθῶσιν ἐστοίχισαν θυσίας μεγάλας τοῦ Δημοσίου Ταμείου καί ἄφθονον αἷμα τοῦ Βαυαρικοῦ στρατοῦ.
Οἱ πρῶτοι λοιπόν καρποί τῆς διαγωγῆς τῆς Ἀντιβασιλείας τοῦ
Ὄθωνος ἦσαν δύο ἰσχυραί ἀνταρσίαι παρ’ αὐτῆς ταύτης προκληθεῖσαι.
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Μολονότι ἐπῆλθεν ἐκ τούτων τροποποίησις τις εἰς τό προσωπικόν
τῆς Ἀντιβασιλείας, εἰς οὐδέν ὅμως ὠφέλησε διότι ἡ πορεία δέν μετεβλήθη, τοὐναντίον ἐγένετο χρῆσις δραστηρίων μέσων πρός διαφθοράν τῶν συνειδήσεων καί διασποράν τῆς διχονοίας εἰς τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί τοῦ ἀγῶνος, τά ὁποῖα ἐπεβάρυνον τό δυστυχές
Ἔθνος οὐ μόνον ἠθικῶς, ἀλλά καί ὑλικῶς ἐξαντλουμένων εἰς σκοπούς ὀλεθρίους διά τό μέλλον του τῶν ἐθνικῶν πόρων. Δέν ἔμενε
λοιπόν ἄλλη ἐλπίς παρά ἡ ἐνηλικιότης τοῦ Βασιλέως καί ταύτην
ἀνέμενε μετ’ ἀγωνίας.
Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει ὁ Ὄθων ἀναλαμβάνει τά ἠνία τοῦ Κράτους τήν 20ην Μαΐου 1835.
Καί πάλιν αἱ ἐλπίδες τῶν Ἑλλήνων ἀναζωπυροῦνται, πιστεύοντες
ὅτι ἰδιοτέλεια ὤθησε τά μέλη τῆς Ἀντιβασιλείας εἰς σκολιάν καί ἐπιζήμιον διά τό Ἔθνος πορείαν. Ἀλλ’ ὀλίγος χρόνος ἐχρειάσθη διά
νά ἐξέλθωσιν οἱ Ἕλληνες τῆς ἀπάτης των καί νά θρηνήσωσι τήν τύχην τοῦ Ἔθνους, ὅπερ διά ποταμῶν αἱμάτων ἐκ τοῦ χάους καί τῆς
λήθης εἶχον ἀνεγείρει.
Ὁ Ὄθων ἀφέθη ὁλόκληρος εἰς τάς ἐμπνεύσεις τῆς πολιτικῆς ἥτις
ὡδήγει τήν Ἀντιβασιλείαν, πολιτικῆς ἐχθρᾶς τοῦ τόπου, τῆς τοῦ
Μέττερνιχ, καί ἐπίστευεν ἐν πεποιθήσει ὅτι ἡ πορεία του αὐτή συνεβίβαζε τά συμφέροντα αὐτοῦ τε καί τῆς γενετείρας πατρίδος του,
ἑπομένως σπατάλη τοῦ Δημοσίου πλούτου καί ξενοκρατία ἦσαν τά
οὐσιωδέστερα στοιχεῖα τῆς Βασιλείας του.
Ἐν τούτοις αἱ ἀντιδράσεις αὗται, δηλ. αἱ ἀνταρσίαι τῆς Μάνης καί
Τριφυλλίας ἐν Πελοποννήσῳ καί τῆς Ἀκαρνανίας ἐν Στερεᾷ ἀπέσπασαν δικαιώματα τινά ἐκ τῶν εἰς τόν ἀγῶνα καί τόν τόπον ὀφειλομένων, τήν σύστασιν τῆς Φάλαγγος καί ὁροφυλακῆς, καί τήν συγκρότησιν τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.
Εἰς μάτην οἱ δυστυχεῖς οὗτοι πρόμαχοι τοῦ ἀγῶνος συγχωνευμένοι
εἰς ἕν Σῶμα, τό Συμβούλιον τοῦ Κράτους, ὕψωναν ἐνίοτε τήν φωνήν κατά τῆς καταστάσεως ταύτης, ὡς ἐπίσης εἰς μάτην ἀπέβαινον
καί πᾶσαι αἱ προτροπαί τῶν προστατίδων Δυνάμεων, αἵτινες σχηματίσασαι Βασίλειον Ἑλληνικόν, οὐδόλως ἠννόουν νά καταστήσουν αὐτό ἀποικίαν Βαυαρικήν, καί πρακτορεῖον τῶν ἐν τῇ Μεσογείῳ Γερμανικῶν συμφερόντων. Ὁ Ὄθων ἄκαμπτος πρός τάς
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μνησθείσας εἰλικρινεῖς πρός αὐτόν, συμβουλάς, καί ἀπαρεγκλίτως
τήν διαγραφεῖσαν ὑπό τῶν ἐπιβλαβῶν συμβούλων πορείαν ἀκολουθῶν, ἠνάγκασε τό Ἔθνος μετά ἀλλεπαλλήλους μικράς ἤ μεγάλας
ἀνταρσίας νά συνεννοηθῇ καί ὁμονοήσῃ καί ἀρχηγούντων Μεταξᾶ καί Καλλέργη ἐν μιᾷ νυκτί τόν ἀναγκάσῃ ἄνευ τῆς ἐλαχίστης
συμπλοκῆς, νά συγκαλέσῃ συνέλευσιν, τῆς ὁποίας τά ἔργα καί ἡ πορεία προσθέτουσιν ἑτέραν χρυσῆν σελίδα εἰς τήν ἱστορίαν τῆς νέας
Ἑλλάδος. Ἡ Συνέλευσις αὕτη ἀποβαλοῦσα τήν ξενοκρατίαν, τήν
ἐπί δεκαετίαν καταμαστίζουσαν τό δυστυχές ἔθνος συνέταξε πολίτευμα καί ψηφίσματα, ὧν ἐφαρμοζομένων ἡ εὐημερία τῆς Ἑλλάδος
ἐξησφαλίζετο.
Ἀλλ’ ἠπατήθη, «φύσιν πονηράν μεταβαλεῖν οὐ ράδιον», ὁ Ὄθων
ἀποβαλών ἀπό τῆς ἡμέρας ἐκείνης καί τήν ὁποίαν εἶχε πρός τό
Ἔθνος μικράν συμπάθειαν, κατέστη πολέμιος αὐτοῦ διότι ὕβριν
ἐθεώρησε τόν ἐκ τοῦ πολιτεύματος περιορισμόν τῆς ἐνεργείας του,
καί ἀμέσως διενοήθη τήν χαλάρωσιν τῶν δεσμῶν τῶν διατάξεών
του.
Κατώρθωσε τό πρῶτον νά διαιρέσῃ τούς ἰσχυρούς, καί οὕτω νά
ὑποσκελίσῃ τόν ἕνα διά τοῦ ἄλλου, κατόπιν νά ἐμποιήσῃ αὐτοῖς
τήν ἰδέαν τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἐκλογῶν, καί κατά τήν ἐνέργειαν
τούτων ἀντενεργῶν νά θυσιάζῃ ἕκαστον αὐτῶν ὑπό τό βάρος τῆς
κατακραυγῆς, καί ἐπί μέν τῶν τῆς Α΄περιόδου κατώρθωσε νά ρίψῃ
τόν Μαυροκορδάτον, ἐπί δέ τῆς Β΄ἀπέτυχε πρός τόν Κωλέττην ὡς
πονηρότερον καί διδαχθέντα ἐκ τῶν συμφορῶν τοῦ προκατόχου
του ἀλλά καί ἀπό τοῦτον ἀποβιώσαντα ἀμέσως μετά τό πέρας τῶν
ἐκλογῶν ἀπηλλάγη ὁ Ὄθων. Ἔκτοτε τῶν Κυβερνήσεων ἀσθενεστέρων οὐσῶν ἡ ἐπίθεσίς του ἐγένετο τολμηροτέρα κατά τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Συντάγματος.
Ἀνταρσίαι αἱματηραί καταστροφαί ἐπαρχιῶν ὁλοκλήρων, οὐδέν
ἴσχυσε νά κλονίσῃ τάς πεποιθήσεις του καί νά τόν πείσῃ νά εἰσέλθῃ εἰς σύστημα κυβερνήσεως ἠθικῆς, εἰλικρινοῦς καί δικαίας. Πᾶσαι αἱ προσπάθειαί του ἔτεινον πρός ἐκμηδένισιν τῆς ἰσχύος τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, ὅπερ ἀκουσίως ἐδωσεν εἰς τόν τόπον,
πρός ταπείνωσιν τῶν πολιτικῶν χαρακτήρων διά τῆς διακρίσεως
ἀφωσιωμένων καί μή ἀφωσιωμένων.
Ποσάκις ἐπί προτάσεων διορισμῶν, ὁ Ὄθων δέν ἐζήτει νά μάθῃ ἄν
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τό προτεινόμενον πρόσωπον ἦτον ἀφωσιωμένον ἤ μή, τοῦτο δέ γενόμενον γνωστόν ἐδίδασκεν πάντας τούς ἐπιδιώκοντας Ὑπηρεσίαν
Δημόσιον, ὅτι διά νά ἐπιτύχωσιν αὐτήν ὀφείλουν πρῶτον νά δείξωσι σημεῖα ἀφοσιώσεως τῆς ὁποίας κύριον συστατικόν ἦτο ἡ περί
τό συκοφαντεῖν καί κατασκοπεύειν ἱκανότης. Ἐντεῦθεν ἐπί τοσοῦτον εἰσέδυσεν ἡ διαφθορά εἰς τά σπλάχνα τῆς ἄλλοτε θαυμαζομένης διά τήν ἁγιότητα τῶν ἠθῶν Ἑλλ. κοινωνίας, ὥστε ἐδυσπίστει
οὐ μόνον φίλος πρός φίλον, ἀλλ’ ἀδελφός πρός ἀδελφόν. Αἱ ἐπεμβάσεις εἰς τάς Δημοτικάς καί Βουλευτικάς ἐκλογάς ἐξεφαύλιζον τούς
χαρακτῆρας καί διέχεον τήν διαφθοράν ἀπό τάξιν εἰς τάξιν τῆς κοινωνίας. Ἄν δέ ποτέ συνέπιπτεν νά ἐγερθῇ φωνή τις εἰς τά βουλευτικά σώματα, προσβάλλουσα πρᾶξιν τινά τῆς Κυβερνήσεως, ἤ νόμον
ὑπ’ αὐτῆς ὑποβαλλόμενον, ὁ αὐθάδης ἐκεῖνος Βουλευτής ἤ Γερουσιαστής τό πρῶτον ἐπετιμᾶτο, καί ἄν ἡ ἐπιτίμησις δέν τόν ἐσωφρόνει
ἔμενε διά παντός εἰς τήν μαύρην βίβλον σημειωμένος, ἡ δέ Κυβερνητική καταδίωξις τόν κατεδίωκεν οὕτως ἀπηνῶς καί ἐν τῷ ἰδιωτικῷ
βίῳ ἀποσυρόμενον διά τῆς ἐνοχλήσεως αὐτοῦ τε καί τῶν συγγενῶν
του ὥστε ὀλίγιστοι ἀντέσχον εἰς αὐτήν, οἱ πλεῖστοι ὅμως ἠναγκάζοντο νά φροντίσωσι νά ἐξιλεώσωσι διά τήν μῆνιν ταύτην προσπίπτοντες εἰς τό ἔλεος τῶν Α. Μ. εἰσερχόμενοι κλιμακηδόν διά τῆς συστάσεως τῶν κατωτέρων ἀφωσιωμένων μέχρι τῆς τῶν στενωτέρων
Αὐλικῶν Βέτλαμ, Ἄρνετ, Βένιχ, Προβελεγγίου καί ἄλλων φθειρῶν
τῆς Ἑλλ. κοινωνίας.
Ποσάκις πρόσωπα ἀνώτερα ἐκ τῶν προμάχων τοῦ ἀγῶνος, βλέποντες τόν κίνδυνον ἐπικειμένης ἐκρήξεως πλησιάζοντα δέν ὡμίλησαν
παρρησίᾳ εἰς τήν Μεγαλειότητά του, καί δέν ἐπεκαλέσθησαν τήν
προσοχήν τοῦ ἐπί τῆς καταστρεφούσης τόν τόπον καταστάσεως.
Ὁ ἀείμνηστος Γ. Κουντουργιώτης τό 1847, ὀλίγον πρό τῆς ἀνταρσίας τοῦ Κριεζώτου, ἐπί τοσοῦτον παρεφέρθη ὑποβάλλων τοιαύτας παρατηρήσεις ὥστε ἔλειψε καί τό ὀφειλόμενον σέβας τοῦ ὑπηκόου! Ἀλλ’ οὐδέν ἐκλόνιζε τάς πεποιθήσεις τοῦ Ὄθωνος, καί ἄν ποτέ ἐδεικνύετο ἀναγνωρίζων τήν ὀρθότητα τῶν παρατηρήσεων καί
τότε ὑπεκρίνετο, ἐνέδιδεν εἰς ἀνωτέραν ἀνάγκην καί ἰδίως ἐξωτερικῶν ἐπιθέσεων παρεκκλίνων κατά τι ἀπό τήν γραμμήν τῆς πολιτικῆς του διά τῆς προσλήψεως ἐν τῇ Κυβερνήσει του προσώπων παρεχόντων ἐχέγγυα ἱκανότητος καί τιμιότητας ἐν τῇ Ὑπηρεσίᾳ καί ὑπο196
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λήψεως ἐν τῇ κοινῇ γνώμῃ οὐχ ἧττον ἐκαιροφυλάκτει παρελθούσης
τῆς ἀνάγκης οὐ μόνον ν’ ἀποπέμψῃ τά πρόσωπα ταῦτα, ἀλλά καί
νά τά τιμωρήσῃ διότι εἶχον τήν ἀτυχίαν νά εἶναι τά ὄργανα μιᾶς Κυβερνητικῆς βελτιώσεως. Πρός τόν σκοπόν δέ τοῦτον τῶν τοιούτων
ὑποκειμένων ὄντων ἐν τῇ Κυβερνήσει, ἡ αὐλή ὑπέθαλπε κεκαλυμμένως ἤ καί φανερά δριμεῖαν κατά τούτων ἀντιπολίτευσιν, καί ἰδίως
διετήρει βάναυσον τινά καί αὐθάδη Βουλευτήν διά νά ὑβρίζῃ τούς
Ὑπουργούς ἀναιδῶς.
Τήν τοιαύτην κακήν κατάστασιν κατήλεγξαν σοβαρῶς, διακοινώσεις τῶν ἀντιπροσώπων τῶν προστατίδων δυνάμεων, ἐπί τέλους
καί αὐτή ἡ Β. Οἰκογένεια τῆς Βαυαρίας πληροφορηθεῖσα ὑπό τοῦ
Πρέσβεώς της Φέδερ, διατελέσαντος ἐπί πολλά ἔτη ὡς ἀξιωματικοῦ
του Ἑλλ. στρατοῦ καί πολλάς καί παντοίας σχέσεις ἔχοντος εἰς τόν
τόπον, τόν κίνδυνον ὅνπερ διατρέχει ἡ δυναστεία αὕτη ἐν Ἑλλάδι καί ἐνδιαφερομένη διά τά δικαιώματά της ταῦτα, ἀπέτεινε πρός
τόν Ὄθωνα εἰλικρινεῖς συγγενικάς παρατηρήσεις καί προτροπάς.
Αἱ τρεῖς προστάτιδες τῆς Ἑλλάδος δυνάμεις, αἱ τόσας θυσίας καταβαλοῦσαι πρός ἀνέγερσιν αὐτῆς καί ἐκλέξασαι Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων ἕνα τῶν γόνων ἐπισήμου ἐν τῇ Εὐρώπη Β. οἰκογενείας προὐτίθεντο νά συστήσωσι τόν πυρῆνα Χριστιανικῆς Μοναρχίας ἐν τῇ
Ἀνατολῇ περί τόν ὁποῖον διά τῶν φώτων καί τῆς ἀναπτύξεως φιλελευθέρου καί φρονίμου Κυβερνήσεως νά συγκεντρώσωσι τάς ὑπό
τόν Ὀθωμανικόν ζυγόν στεναζούσας φυλάς τάς ἀποτελούσας τό
Γένος, ὅπερ ἅπαν συνώμοσε καί ἐκλονίσθη κατά τοῦ δυνάστου τό
1821 καί οὕτω ἀναμορφώνουσαι τήν Ἀνατολήν νά μή προσβάλωσι
τήν ἰσορροπίαν τῆς Εὐρώπης τήν ὁποίαν καθ’ ἑκάστην ἐπαπειλεῖ ἡ
διάλυσις τοῦ φθισιῶντος Κράτους Μωάμεθ τοῦ Β΄.
Δυστυχῶς ὅμως ὁ Βασιλεύς Ὄθων οὐδόλως ἀνέβλεψε πρός τόν λαμπρόν τοῦτον ἀστέρα τῆς πορείας του, τοὐναντίον χαμηλά πάντοτε
φρονῶν ἀντί νά πραγματοποιήσῃ τάς μεγάλας ταύτας ἰδέας, ἐμάρανε διά τῆς ἀσυνέτου Κυβερνήσεώς του πᾶν ὅ,τι ζωτικόν εὗρεν ἐν τῷ
τόπῳ ἀμβλύνας συνάμα καί τά ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος αἰσθήματα τῶν
εὐεργετίδων Δυνάμεων, αἵτινες ὑποστηρίξασαι τήν ἵδρυσιν τοῦ
Ἔθνους τούτου ἀπέναντί τῶν ραδιουργιῶν τῆς Αὐστρίας, εἶδον μ’
ἔκπληξίν των ὅτι κατέστη ὁ δορυφόρος αὐτῆς ἐν τῇ Μεσογείῳ
Ἡ Ἑλλάς λοιπόν καθ’ ἥν στιγμήν ἐφαίνετο προωρισμένη νά βαδίσῃ
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πρός τό μεγαλεῖον της ὑπό τάς βάσεις τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς εὐημερίας, εὑρέθη καταδεδικασμένη νά διατρέξῃ τριάκοντα ἔτη ἀμφιβάλλουσα περί τοῦ μέλλοντός της, περιφρονουμένη ἐξωτερικῶς καί καταστρεφομένη ἐσωτερικῶς διά τῆς ἀκολασίας τῆς αὐθαιρέτου Κυβερνήσεως, τῆς σπατάλης τῶν δημοσίων πόρων, τῆς διαφθορᾶς τῶν
συνειδήσεων, τῆς ἀναπτύξεως τῶν παθῶν, τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, τῆς ἐκφαυλίσεως τῶν πολιτικῶν χαρακτήρων τῆς ἐξογκώσεως
τῆς πολυτελείας μητρός τῆς πενίας, καί πάσης ἐν γένει ἰδιωτικῆς καί
ἐθνικῆς κακοηθείας
…………………..λείπει κείμενο δύο σελίδων δακτυλογραφημένων…………
…………………………………….
λιτευθείσης, καί διότι ἦτον ἐπανάληψις ἐκλογῶν ὑπό τούς τύπους
τῆς ὑποψηφιότητος μετά τό ἐξεγερθέν τό 1859 δημόσιον πνεῦμα κατά τοῦ μή ἐλευθέρου τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν.
Τά πράγματα οὕτω κατέρρεον ὥστε καί αὐτή ἡ Βουλή μόλις καταρτισθεῖσα τήν 19ην Μαρτίου καί τήν 4ην Μαΐου ἐπετέθη σφοδρῶς
ὥστε ἠναγκάσθη ὁ Ὄθων νά ἔλθῃ εἰς τροποποίησιν τοῦ Ὑπουργείου, ἀνταλλάξας τόν Παπαλεξόπουλον διά τοῦ Χριστοπούλου ὅν
ἐνόμιζεν ὅτι εἶχεν ἰσχυράν ἐν τῇ Βουλῇ μερίδα. Ἡ τροποποίησις αὐτή συνετέλεσεν εἰς τό νά παραλύσῃ ἀμέσως τήν ἀντιπολίτευσιν ταύτην καθόσον συνέτρεξεν καί ἡ ἐκτός τῶν σωμάτων ἀντιπολίτευσις,
ἥτις ὄχι, ὡς ἐπί τῆς προηγουμένης Βουλῆς, δέν ἐνεθάρρυνε τήν διαγωγήν τῶν Βουλευτῶν ἀλλά μετά περιφρονήσεως τούς ἐχλεύαζεν.
Ἑπομένως οὗτοι ὤφειλον ἤ νά ἄρωσι μόνοι των τόν ἀγῶνα κατά τε
τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς ἔξω ἀντιπολιτεύσεως ὅπερ ἀδύνατον, ἤ νά
συνδιαλλαγῶσι μέ τήν Κυβέρνησιν ἀφοῦ ἡ ἀντιπολίτευσις τούς ἀπέκρουεν, ὅπερ καί ἐγένετο καί τοιαύτη ὑποχρέωσις ἐπῆλθεν ὥστε ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν ἔλαβεν ἀσυζητητί 73 Νόμους ἡ Κυβέρνησις.
Οὕτως ἐξοκειλάντων τῶν πραγμάτων εἵπετο ἡ σκέψις περί δραστηριωτέρου μέτρου ἀντιδράσεως καί τοιοῦτον ἐνεκρίθη ἡ περί ἀποπομπῆς τοῦ ἀσυνέτου αὐτοῦ ἡγεμόνος ἀπόφασις κυκλοφοροῦσα
πρό πολλῶν ἐτῶν εἰς πολλῶν ἐπισήμων τήν διάνοιαν ἀλλά μή γενικευθεῖσα . Ἐντεῦθεν λοιπόν συνέστη καί ὠργανίσθη ἡ συνωμοσία
τῆς ὁποίας τῶν σχεδίων ἡ στρατιωτική ἐκτέλεσις ἀνετέθη εἰς τόν
Κορωναῖον. Συμπεριελαμβάνοντο δέ ἐν αὐτῇ διακεκριμένης βαρύ198
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τητας καί ἐπιρροῆς πρόσωπα, ἀτυχῶς ὅμως πρό ὀλίγων ἡμερῶν τῆς
ἐκρήξεώς της ἡ συνωμοσία αὐτή κατεδόθη ὑπό τινων ἀναξίων ἐμπιστοσύνης ἀξιωματικῶν, καί ὁ Κορωναῖος μετά πολλῶν στρατιωτικῶν συνωμοτῶν ἐφυλακίσθησαν. Ἡ Κυβέρνησις ἐσκέφθη νά συλλάβῃ καί τούς Γερουσιαστάς Κανάρην καί Χρηστίδην ὡς μάλιστα
συνεβούλευε καί ὁ Προβελέγγιος ὑποσχόμενος ὡς Γερουσιαστής νά
ἐπιτύχῃ τήν πρός τοῦτο ἄδειαν τῆς Γερουσίας, ἀλλά δέν ἐτόλμησε
διότι εἶδεν ὅτι κατόπιν ἤρχετο καί ἡ σειρά καί ἑτέρων ἐπίσης ἐπισήμων προσώπων ἅπερ βεβαίως δέν ἤθελον ὑπνώττει. Ἔκτοτε δύναται νά εἴπῃ τις ὅτι συνετάχθη ἡ περί ἐκθρονίσεως τοῦ Ὄθωνος ὁριστική τοῦ Ἔθνους ἀπόφασις. Ὁ Βασιλεύς συναισθανόμενος τό δεινόν τῆς περιστάσεως καί τήν πρός τοῦτο ἐνοχήν, ἐν τῇ ταραχῇ του
ἀποφασίζει ν’ ἀναχωρήσῃ διά τήν Γερμανίαν, ὡς διά ν’ ἀποφύγῃ τά
ταράττοντα αὐτόν ἀντικείμενα ἀφήνων τόν τόπον ὑπό τάς ἀπαισίους ἐντυπώσεις τῶν διαδραματιζομένων κατά τάς στιγμάς ἐκείνας.
Ἐπανελθών τόν 9βριον 1861 εὗρε τήν μέν Βουλήν ἀπό τόν 7βριον
ἐκτάκτως συγκαλεσμένην τόν δέ τόπον εἰς χείρονα παρά εἰς οἵαν
τόν ἀφῆκε κατάστασιν, πρός δέ καί ἀπόπειραν κατά τῆς ζωῆς τῆς
Βασιλίσσης, εὐτυχῶς διά τήν ὑπόληψιν τοῦ Ἔθνους ἀποτυχοῦσαν,
τήν νέαν γενεάν ἔτι ἐξαγριωμένην καί αὐτήν τήν πειθήνιον Βουλήν ἀρκετά ζωηράν ὑφισταμένων τῶν Ὑπουργῶν κατά τάς συζητήσεις τῶν Νομοσχεδίων ἐπιθέσεις ὁποίας ὀλίγοι συνάδελφοί των κατά τόν Συνταγματικόν βίον τῆς Ἑλλάδος ὑπέστησαν (31), καί αὐτό τό Ὑπουργεῖον ἐνδοιάζον νά κρατήσῃ τά πράγματα, ἐν γένει εὗρεν ἅπαντα τά στοιχεῖα τῆς Κοινωνίας βοῶντα «ἀλλαγήν Συστήματος».
Ὑποκρίνεται ἀμέσως ὡς ἀναγνωρίζων τήν σπουδαιότητα τῆς περιστάσεως καί διακηρύττει ὅτι θά σχηματίσῃ Κυβέρνησιν ἐκ τῶν
πρώτων προσώπων τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀλλά σκέπτεται πῶς νά διακλαδίσῃ τήν ἀντιπολίτευσιν καί διά μέν αὐλικῶν διαβάλλει τόν
Κανάρην παρά τῷ Χρηστίδῃ καί Βούλγαρῃ, τοῦτον παρά τοῖς δύο
πρώτοις καί τόν δεύτερον παρά τοῖς δύο ἑτέροις (32) καί τό σχέδιόν του ἐπέτυχεν ἐντελῶς διότι μέχρι μίσους ἀνεπτύχθη ἡ πρός τόν
Χρηστίδην δυσαρέσκεια τοῦ Κανάρη. Ὅταν δ’ ἠννόησεν ὅτι ἔφθασεν εἰς τό ἐπιδιωκόμενον σημεῖον ἐκάλεσε τόν Κανάρην, ὅστις πρίν
ἤ δεχθῇ νά σχηματίσῃ Κυβέρνησιν τῷ ὑπέβαλεν ὑπόμνημα, ἐντός
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τῶν ὅρων μέ τούς ὁποίους ἠννόει νά κυβερνήσῃ. Ἐν τοιαύτῃ σπουδαίᾳ καταστάσει ὄντων τῶν πραγμάτων ὁ Βασιλεύς παραδεχόμενος τάς προτάσεις του τῷ ἀναθέτει τόν σχηματισμόν της ἀλλά ὁ
Κανάρης κείμενος, ὡς ἐρρήθη, πρός τόν Χρηστίδην ἐκάλεσε τόν
Βούλγαρην καί Ζαΐμην ἵνα συσκεφθῶσι περί σχηματισμοῦ Κυβερνήσεως, ἀλλ’ ὁ πρῶτος ἀπεποιήθη ὁ δεύτερος ἐζήτησεν ὡς ὅρον τῆς
συγκαταθέσεώς του τήν συμπαράστασιν τοῦ Μήλιου, πρός ὅν ὑπόπτως, διέκειτο ὁ Ναύαρχος. Ἀποποιηθέντων τούτων ἐκάλεσε τήν
ἑπομένην καί τόν Χρηστίδην, ἀλλ’ οὗτος παρόντος καί τοῦ Κ. Βούλγαρη συγκατετέθη νά λάβῃ μέρος ὑπό τόν ὅρον νά λάβῃ ἐπίσης ὁ
Βούλγαρης, Ζαΐμης, καί Μήλιος, διότι αἱ περιστάσεις εἶναι δειναί
ἀπαιτοῦν σύμπνοιαν τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί τήν ἐν τῇ Κυβερνήσει ἀντιπροσωπείαν καί τῶν τριῶν κομμάτων.
Συζητήσεως γενομένης ἐπί τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀντικειμένου μεταξύ των τριῶν τούτων ἀνδρῶν, παρ’ ὧν ἐξηρτᾶτο τότε ἡ δυνατή
ἐπανόρθωσις τῶν πραγμάτων, εἷς τῶν περικυκλούντων τόν Ναύαρχον κολάκων, καί τό χαρτοφυλάκιον τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν καραδοκῶν εἰσέρχεται, λαμβάνει αὐτόν κατά μέρος, διαβάλλει τόν Χρηστίδην ὡς παρά τῆς αὐλῆς ἀποσταλέντα νά φέρῃ προσκόμματα εἰς τόν σχηματισμόν τῆς Κυβερνήσεως, καί τόν πείθει νά
μεταβῇ εἰς τ’ ἀνάκτορα καί νά σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον χωρίς τῆς
συνδρομῆς τινός τῶν ἐπισήμων τῆς ἀντιπολιτεύσεως.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕΛ. 147
(31) Ἐν τῇ συζητήσει τῶν περί δασοφυλακῆς, τῆς συστάσεως ἐπί
τῶν ἀποζημιώσεων τοῦ ἀγῶνος ἐπιτροπῆς, περί τηλεγραφοφυλάκων καί Φρενοκομείου Νομοσχεδίω, τό Ὑπουργεῖον ὑπέστη ἀγῶνα
ἐν ᾧ προσεβλήθη ὑπό τινων ἀντιπολιτευομένων Βουλευτῶν πικρότατα, ὥστε ἠναγκάζετο νά παρουσιάζηται ὁλόκληρον κατά τήν συζήτησιν.
(32) Εἶχεν ἀνά ἕνα αὐλικόν ἀπόστολον εἰς ἕκαστον ἀντιπολιτευόμενον τόν Χάμπες παρά τῷ Κανάρη τόν τόν Γενναῖον παρά τῷ Χρηστίδῃ, καί Βοῦρον παρά τῷ Βούλγαρῃ καί τόν Μουρούτην παρά
τοῖς Μαυρομιχάλαις καί Ζαΐμην.
Ὁ Ὄθων ὅστις καί ἐν τοῖς οἰκείοις τοῦ Ναυάρχου εἶχε κατασκόπους, μανθάνει τά διατρέξαντα πρίν ἀφιχθῇ εἰς τα ἀνάκτορα ὁ Κανάρης καί ἐνῶ μόλις συνδιαλέγεται οὗτος μετά τοῦ Βασιλέως περί
200

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου, καί ὁ κατάλογος τῶν Ὑπουργῶν περιφέρεται ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἀστυνομίας Λύτρου εἰς
τόν ὑπό τά ἀνάκτορα ἀναμένοντα τό ἀποτέλεσμα πολυπληθῆ λαόν. Ἄς ὁμολογήσωμεν μίαν ἀλήθειαν τό προσωπικόν ἀπήρεσεν εἰς
τό κοινόν, διότι περιεῖχε καί ἀντιπαθῆ διά τόν ἰδιωτικόν των βίον
εἰς τό κοινόν πρόσωπα καί ἰδίως τό ραδιουργῆσαν τόν Κανάρην
κατά τοῦ Χρηστίδου.
Ὁ Βασιλεύς ἐπληροφορήθη διά τῶν ὀργάνων του τήν ἀποδοκιμασίαν τοῦ κοινοῦ ἐπί τῶν προταθέντων προσώπων ὡς Ὑπουργῶν, ἐνόμισεν ὅτι ἡ ὑπόληψις τοῦ Κανάρη ἔπεσε καί καιρός ἦτο νά τόν ἀποπέμψῃ τῷ παρήγγειλεν ὅτι εὐχαριστῶν αὐτόν διά τούς κόπους του
τόν ἀπαλλάσσει τῆς φροντίδος, ὡς νά τόν ἐχλεύαζε διότι πρός στιγμήν ἐνεπιστεύθη εἰς τόν Βασιλικόν του λόγον.
Μετά τήν τοιαύτην διαγωγήν πρός τόν Κανάρην, ἐθεώρησεν ἀναγκαῖον νά ἐξοφλήσῃ κατά τόν αὐτόν τρόπον καί τούς λοιπούς ἐπισήμους τῆς ἀντιπολιτεύσεως, προέτεινε λοιπόν εἰς τόν Χρηστίδην ἀμέσως νά σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον, ἀλλ’ οὗτος διιδών τό εὐμετάβλητον
τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ ἀπεποιήθη.
Κατά τῶν ἐμπαιγμῶν τούτων ἐγείρεται μανιωδῶς τό Δημόσιον
πνεῦμα, ἡ δέ δημοσιογραφία, ἑξαιρουμένης τῆς μισθωτῆς, ἐκφράζουσα τήν κοινήν ἀγανάκτησιν ἐμποιεῖ κατά τοῦ συστήματος ἔν
τε τῇ Πρωτευούσῃ καί τάς ἐπαρχίας τήν χειροτέραν ἐντύπωσιν. Τό
Ὑπουργεῖον Μιαούλη προβλέπον ποῦ ἡ κατάστασις αὕτη μέλλει νά
λήξῃ ἐπιμένει (εἰς τήν) παραίτησίν του.
Δέν παρέρχονται ὅμως πολλαί ἡμέραι καί οἱ συνωμόται τοῦ Μαΐου
ἐθεώρησαν κατάλληλον τήν στιγμήν νά ἐξέλθωσιν τῆς κρύπτης καί
νά τιμωρήσωσι τούς αὐθάδεις τούτους ἐμπαιγμούς τῆς Βασιλείας δίδοντες εἰς τό περιφρονούμενον Ἔθνος τήν δέουσαν ἱκανοποίησιν.
Ὥρα τῆς ἐπαναστάσεως ὁρίζεται διά τε τάς Ἀθήνας καί Ναύπλιον
ἡ νύχτα τῆς 3ης Φεβρουαρίου ὅπως ἀμφότερα τά μέρη ταῦτα εὑρεθῶσιν συγχρόνως ἐπαναστατημένα καί ἀποτυγχανούσης ἐν τῇ πρώτῃ νά εὕρωσιν οἱ ἐπαναστάται καταφύγιον εἰς τήν δευτέραν, ὅπου
διά τό ὀχυρόν ἠδύναντο νά κρατήσωσι τά πράγματα ἐν ἐπαναστάσει καί νά διαδώσωσι ταύτην καί εἰς τά λοιπά μέρη ὅπου ἡ συνωμοσία εἶχε τούς πράκτορές της.
Σχέδιον τῆς συνωμοσίας ταύτης ἦτον νά συλληφθῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ
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παλατίῳ τά Βασιλικά πρόσωπα τήν ἑσπέραν τῆς 3ης Φεβρουαρίου
ἐν τῷ διά τά γενέθλια τῆς Βασιλίσσης διδομένῳ χορῷ, καί ἐκεῖθεν
νά ἀναχθῶσιν εἰς Πειραιᾶ ἀφ’ ὅπου διά πολεμικοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου ν’ ἀποσταλῶσιν εἰς τό πάτριον αὐτῶν ἔδαφος.
Δυστυχῶς ἕνεκα περιστάσεως τινός, ἥν ἐκθέτομεν εἰς τό παρ’ ἡμῶν
ἐκδοθέν τόν Αὔγουστον 1862 φυλλάδιον τῶν Ναυπλιακῶν συμβάντων, τό Ναύπλιον ἠναγκάσθη νά ἐπαναστατήση τήν νύκτα τῆς
31ης Ἰανουαρίου πρός τήν 1ην Φεβρουαρίου ἀντί τήν 3ην ὅπως ἐξ
Ἀθηνῶν εἶχεν ὁρισθῆ.
Ὁ Βασιλεύς μανθάνει τήν ἐπανάστασιν τοῦ Ναυπλίου τήν αὐτήν
ἡμέραν τῆς ἐκρήξεως αὐτῆς, καί ἐν τῷ ἅμα λαμβάνονται ὅλαι αἱ
προφυλάξεις καί ὅλα τά μέσα ὅπως ἐν Ἀθήναις ματαιωθῇ πᾶν τυχόν κίνημα. Τό ἀποτέλεσμα πράγματι ἐπῆλθεν καθ’ ὅσον οἱ πλείους
τῶν ὑπόπτων συνελήφθησαν, σμῆνος δε ὁπλοφόρων μισθωτῶν ἠπείλει πάντα τόν τολμήσαντα νά κινηθῇ, ὁ δ’ ἐν τῇ Πρωτευούσῃ στρατός ἐξεστράτευσε διά τῆς Κορίνθου τήν 3ην Φεβρουαρίου κατά τοῦ
Ναυπλίου, συμπεριληφθέντων ἐν τῷ Στρατῷ τούτῳ πάντων τῶν ἐν
Ἀθήναις ὑπόπτων ἀξιωματικῶν ὧν πολλοί ἦσαν συνωμόται, καθ’
ὅσον ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις ἐξουσίας ἐθεωροῦντο μᾶλλον ἐπικίνδυνοι παρά μεταξύ τῶν πολιορκούντων τό Ναύπλιον σωμάτων, ὅπου
ὑπό αὐστηράν ἐπιτήρησιν διετέλουν.
Ἡ ἐπανάστασις τοῦ Ναυπλίου ἦτον ἡ δεινοτέρα ἀφ’ ὅσας ἡ Βασιλεία τοῦ Ὄθωνος ὑπέστη καθ’ ὅλην αὐτῆς τήν διάρκειαν.
Ὁ Ὄθων ἐννοήσας τόν σκοπόν τοῦ κινήματος καί τόν κίνδυνον ὅν
ἔτρεχεν ἡ Βασιλεία του, δέν ἠδύνατο νά μή θεωρήσῃ αὐτήν ὡς κεραυνόν καί πρόδρομον μεγάλου κατά τῆς Βασιλείας του δυστυχήματος, ἑπομένως ὤφειλε νά καταβάλῃ πᾶσαν τήν δυνατήν δραστηριότητα διά νά τήν διαφύγῃ.
Πρός εὐκολίαν καί ταχυτέραν ρύθμισιν τῶν ἐνεργειῶν, ὁ Βασιλεύς
τοποθετεῖ ἐν τῷ παλατίῳ του τό Ὑπουργεῖον ἵνα μετ’ αὐτοῦ συσκέπτεται καί ἀποφασίζει ἀμέσως περί τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν.
Ἡ κατωτέρω πρός τούς Ἕλληνας διακήρυξις τοῦ Βασιλέως καταδεικνύει τήν ταραχήν εἰς ἥν εὑρέθη κατά τήν περίστασιν ταύτην.
Ἕλληνες
«
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«
«
Τήν 5ην Φεβρουαρίου ὁ Βασιλεύς ἔρχεται εἰς Κόρινθον καί ἐπιθεωρεῖ τόν κατά τοῦ Ναυπλίου ἀπερχόμενον Στρατόν του, κολακεύει
τούς ἀξιωματικούς καί ζητεῖ παρ’ αὐτῶν νέαν ὁμολογίαν τῆς πίστεώς των. Εὐλογήσας δέ τόν Στρατόν τοῦτον διά τοῦ Ἀρχιερέως, ὅν
μετ’ αὐτοῦ ἐπίτηδες ἔφερεν, τῷ συνιστᾶ τήν ὁλοτελῆ ἐξόντωσιν τῶν
ἐπαναστατῶν, ὡς νά τόν ἀπέστελλε κατά ἀπίστων, διότι τί περισσότερον ἠδύνατο νά πράξῃ ἤ νά εἴπῃ Βασιλεύς προπέμπων στρατόν
κατ’ ἐχθρῶν πίστεως καί Πατρίδος.
Τινές τῶν ἐπισήμων προϊδόντες τήν χαλάρωσιν τοῦ κινήματος ὡς
ἐκ τῆς ἀντιθέτου διαγωγῆς τινῶν στρατιωτικῶν ἐκ τῶν συνωμοτῶν
ἠθέλησαν νά παρέμβωσιν εἰς συμβιβασμόν παραγγείλαντες τῷ Βασιλεῖ νά μεταβάλῃ Κυβέρνησιν σύμφωνα μέ τό σοβαρόν τῶν περιστάσεων καί νά δώσῃ γενικήν ἀμνηστίαν.
Εἰς τήν πρότασιν ταύτην οὐδεμίαν ἔδωκε προσοχήν, ἀλλ’ ἀνέλαβεν, διά τῆς καταφανεστέρας ἐπιδείξεως, δι’ ἴδιον καί μόνον λογαριασμόν του τήν ἀπόπνιξιν τῆς Φεβρουαριανῆς ἐπαναστάσεως ὡς
ἀφορώσης αὐτόν, καί ἐπιπεσών κατ’ αὐτῆς μ’ ὅλην τήν λύσσαν τῆς
ἐκδικήσεως, ὡμολόγησεν ἐν ἄλλοις καί ἐπισήμως ὅτι αὐτός καί μόνος εἶναι ὁ αἴτιος, καί ὁ προκαλέσας εἰς τόν τόπον ὅλα τά δεινά
τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καί ὁ γεννήσας τούς σπαραγμούς καί ἄλλας
ἐπελθούσας εἰς τό Ἔθνος μεγάλας καταστροφάς, ἑπομένως καί ἡ
κοινή συνείδησις δικαίως συνεκέντρωσε κατ’ αὐτοῦ καί μόνου ἅπασαν τήν ὀργήν καί τό μῖσος, ἐνῶ ἐάν εἶχε δόσιν τινά πολιτικῆς κρίσεως ἀντί νά προτιμήσῃ τήν χύσιν αἵματος, νά προσποιηθῇ μᾶλλον
ἄγνοιαν τῶν λόγων τῶν προκαλεσάντων τάς θλιβεράς ἐκείνας σκηνάς καί ὠφελούμενος ἀπό τήν προσενεχθεῖσαν, ὡς εἴπομεν, μεσιτείαν τῶν ἐπισήμων οὕς ἐγνώριζεν ὅτι ἦσαν καί συνωμόται, νά φέρῃ
δι’ ὑποχωρήσεως μεταβολήν εἰς τά πράγματα, καί ν’ ἀφήσῃ τήν εὐθύνην τοῦ κινήματος εἰς λογαριασμόν τῶν ἀποπεμπομένων Ὑπουργῶν.
Ἐπί τοσοῦτον παρεφέρθη ὥστε οὔτε τούς τύπους τοῦ ἀνεύθυνου
ἠθέλησε νά τηρήσῃ εἰς τάς ἐνεργείας του, ἀλλά πᾶσαν ἐνέργειαν εἰς
ἑαυτόν ἀμέσως προσήρτησεν ὡς ἐξάγεται ἀπό τό ἀκόλουθον ἔγγραφον τοῦ πολιορκητοῦ τῆς Ναυπλίας πρός τόν ἀρχηγόν τῶν ἐπανα203
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στατῶν.
«Η Α. Μ. λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τάς περί ἀμνηστίας αἰτήσεις τῶν τε πολιτῶν καί τῆς φρουρᾶς Ναυπλίας ἐπεφόρτισε τόν ἀντιστράτηγον Ἰω.
Κολοκοτρώνην, τόν Νομάρχην Ἀργολίδος Μ. Γεωργαντᾶ καί τόν
ὑποφαινόμενον ἵνα διαπραγματευθῶσιν περί τῆς ὑποταγῆς τῆς πόλεως καί τῶν φρουρίων».
Οἱ Βασιλεῖς δέν πρέπει νά ἀγνοοῦν ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν καί εὐνοϊκά δι’ αὐτούς ἄν ἀποβαίνουν, εἰσίν ὅμως
τρομερά καί ἀνεξάλειπτα στίγματα ἐπί τοῦ μετώπου των, γεννῶντα πάθη καί μίση μεταξύ τῶν ὑπηκόων, συμπαθούντων πάντοτε
ὑπέρ τῶν ἐπαναστατῶν, διότι οὐδέποτε ἐπέρχεται στάσις ἄνευ δεδικαιολογημένης ἀφορμῆς, ἑπομένως δοθείσης τῆς καταλλήλου εὐκαιρίας πρός ἐκδίκησιν, σπανίως ἀφήνουν οἱ λαοί τόν αἴτιον ἀτιμώρητον, ἐνῶ ἀφ’ ἑτέρου ὁ ἄδικος ἡγεμών καί βασιλεύων ζῆ βασανιζόμενος ὑπό τό βάρος τῆς ἀντιπαθείας τῶν διοικούμενων καί τῆς πρός
αὐτούς δυσπιστίας του.
Τά κατά τήν δίμηνον διάρκειαν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Φεβρουαρίου περιγράφονται λεπτομερῶς εἰς τό παρ’ ἡμῖν (;) ἐκδοθέν φυλλάδιον τῶν Ναυπλιακῶν συμβάντων κατά τόν Μάϊον τοῦ 1862.
Ἐνταῦθα μόνον παραθέτομεν τά κατωτέρω ἔγγραφα τῶν ἐπαναστατικῶν ἐπιτροπῶν Ναυπλίας καί Τριπόλεως, ἵνα οἱ ἀναγνῶσται
ἴδωσιν ὁποῖον τότε ἦτο τό διέπον τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν πνεῦμα.
«
«
«
Ἡ Ναυπλιακή ἐπανάστασις καταβληθεῖσα διά τοῦ δόλου μᾶλλον
καί τῆς ἀπάτης καί ὄχι διά τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων τῆς ἐπιτεθείσης
Κυβερνήσεως, ἀφῆκε μολαταῦτα ὡς σῶμα ἀνθρώπινον τήν ψυχήν
αὐτῆς ζῶσαν, ἵνα ἐμπτύσῃ εἰς τάς καρδίας τῶν Ἑλλήνων τήν θλίψιν
διά τήν ἀποτυχίαν της καί νά διεγείρῃ αὐτούς ἵν’ ἀναλάβωσι μετ’
ἐπιμονῆς τήν περαίωσιν τοῦ ἔργου.
Ἡ ἀκόλουθος διακήρυξις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ναυπλιακῆς ἐπαναστάσεως, ἀποχαιρετοῦντος τήν φρουράν καί τούς πολίτας τοῦ Ναυπλίου κατά τήν 7ην Ἀπριλίου 1862 ἀποδεικνύει τόν χαρακτῆρα, τάς
ἀρχάς καί τάς ἐλπίδας ὑπό τάς ὁποίας ἐβάδισε τό Ναυπλιακόν κίνη204
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μα. (Δέν ὑπάρχει εἰς το χειρόγραφον ἡ διακήρυξις).
Τό πνεῦμα τῆς διακηρύξεως ταύτης πράγματι ἐδεικνύετο καί μετά
τήν ἐπανάστασιν, καί μόλην τήν εἰς τά πρόσωπα τῶν πολιτῶν ζωγραφισμένην λύπην, οὐδόλως ἐκρύπτετο τό θάρρος καί ἡ ἀπόφασις
πρός ἐξακολούθησιν τοῦ πολέμου.
Τήν ἐπανάστασιν τοῦ Φεβρουαρίου ἐπολέμησεν ὁ φθόνος καί οὐχί τά μέσα τῆς ἐξουσίας. Ἀπόδειξις τούτου τρανωτάτη ὅτι οἱ πολεμήσαντες ὡς μαινόμενοι αὐτήν διά τῶν πεπυρακτωμένων σφαιρῶν
τῶν πυροβόλων, προσηνέχθησαν νά γίνωσιν οἱ κήρυκες τῆς καταλύσεως τῆς τοῦ Ὄθωνος Δυναστείας, σύραντες τό ξῖφος τήν 11ην
Ὀκτωβρίου διά νά φέρωσι τό ἀποτέλεσμα ὅπερ πρό ὀκτώ μηνῶν
ἐπεδίωκεν ἡ φρουρά τοῦ Ναυπλίου, καί ἐπιθυμητόν τοῖς πᾶσι καί
τότε ἦτο, ἀλλά (τό) ἔνδοξον τοῦ ἔργου εἵπετο νά γεννήσῃ τήν ἀντιζηλίαν διά τήν πρωτοβουλίαν (τοῦ ἔργου) ὅπως ἐγεννήθη αὐτή τό
1843 κατά τῆς φρουρᾶς Ἀθηνῶν.
Οὐδόλως λοιπόν μένει ἐν ἀμφιβολίᾳ ὅτι καθ’ ἅς στιγμάς ἐξέπνεεν
ἡ Φεβρουαριανή ἐπανάστασις, ἄλλοι καί ἀλλαχοῦ ἡτοιμάζοντο ν’
ἀποπερατώσωσι τό ἔργον της. Τοῦτο ἀποδεικνύει πληρέστατα ἡ
ἐξακολούθησις τῶν ἐνεργειῶν τῆς συνωμοσίας καί τό ἐπελθόν ἐπί
τέλους ἐπιτυχές ἀποτέλεσμα.
Τά ἐν τῷ τόπῳ ἐπελθόντα ἄπειρα δυστυχήματα κατά τήν ἐπανάστασιν τοῦ Φεβρουαρίου, καί ἡ διατηρουμένη γενική ἀγανάκτησις κατά τοῦ τότε λεγομένου συστήματος, ἦσαν τόσον μεγάλα καί φανερά, ὥστε καί ὁ ἐλάχιστος πολίτης εἶχε τήν πεποίθησιν ὅτι ὁ Ὄθων
ὅσο καί ἄν ἐτύφλωττεν εἰς τάς προτροπάς τῶν φρονίμων ἤθελε τότε πλέον συναισθανθῆ τό ἐπισφαλές τῆς θέσεώς του καί σπεύση εἰς
θεραπείαν τῶν πραγμάτων, πρός σωτηρίαν ἑαυτοῦ καί τῶν ἐπί τοῦ
θρόνου τῆς Ἑλλάδος δικαιωμάτων τῆς οἰκογενείας του, καί μολονότι ὑπέσχετο εἰς πάντας βελτίωσιν, καί ἰδίως εἰς ὅσους τῶν μετριοφρονούντων οἵτινες τῷ προσηνέχθησαν μέν νά τόν συνδράμωσι κατά τήν Φεβρουαριανήν ἐπανάστασιν τῷ ὑπέβαλαν ὅμως ἐντόνους
παραστάσεις περί τῆς κακῆς καταστάσεως τῶν πραγμάτων, μολαταῦτα οὔτε κατά γράμμα παρεξέκλινε τῆς συνήθους πορείας του.
Μετά τήν παράδοσιν τῆς Ναυπλίας, ὄχι μόνον δέν ἐχορήγησεν γενικήν ἀμνηστίαν ὡς εἰς πολλούς των ἀνωτέρω ὑπεσχέθη, ἀλλά καί
τῶν ἀμνηστευθέντων ἀξιωματικῶν τήν θέσιν χείρονα τῆς τῶν εἰς
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τό ἐξωτερικόν προσφυγόντων διά τοῦ περιορισμοῦ κατέστησεν. Ὅ
ἐστί εἰς τά πρῶτα του βήματα ἔδειξεν ὅπως πάντοτε εἰς τοιαύτας περιστάσεις τήν κακήν πίστιν.
Διακηρύττει πομπωδῶς ὅτι θά βελτιώσῃ τήν διοίκησιν τοῦ Ἔθνους
δι’ ἀλλαγῆς Κυβερνήσεως, ἥτις ἀπῄτει εἰς τάς περιστάσεις ἐκείνας
τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς, ἀλλ’ ἐπεθύμει διά μελλοντικούς τῆς μεγάλης δῆθεν ἰδέας σκοπούς νά ἔχῃ τόν Νόμον τῆς Ἐθνοφυλακῆς καί
τόν ὑπέρ τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς ἐκλογῆς Βουλευτῶν Νόμον, καί διά
τοῦτο καλεῖ ἐκτάκτως τάς Βουλάς.
Εἰς τό ἄκουσμα τοῦτο πάντες οἱ εἰς τάς ἐπαρχίας εὑρισκόμενοι Βουλευταί μή ἀνεχόμενοι καί οὗτοι νά εἶναι τό σημεῖον τῆς ἐθνικῆς ἀγανακτήσεως, πετοῦν ἅπαντες σχεδόν εἰς τήν Πρωτεύουσαν ἵνα περαιώσωσιν ὅσον τάχιστα τό ἔργον τοῦτο καί νά ἐπανέλθωσιν εἰς τάς
ἑστίας των, ἀλλ’ ἡ ἐξουσία ἰδοῦσα τήν προθυμίαν των αὐτήν καί
ἀπατηθεῖσα εἰς τούς ὑπολογισμούς διότι ἐνῶ ἐνόμιζεν ὅτι μανθάνοντες οἱ Βουλευταί τήν ἐπικειμένην διάλυσίν των ἤθελον ἀπέχει
νά συμπληρωθῶσι, καί ὄντως ἤθελον τῇ προσφέρει εὔλογον δικαιολόγημα τῆς ἀναβολῆς τῶν ὑπ’ αὐτῆς ὑποσχομένων ὑποχωρήσεων,
τούς βλέπει προθύμους πρός πᾶσαν ἐθνικήν ὑπόθεσιν, προστρέχει
εἰς ἄλλα στρεψοδικίας τεχνάσματα. Ἀναβάλλων ὁ Ὄθων τάς συνεδριάσεις τῶν Βουλευτικῶν Σωμάτων, λόγῳ ὅτι θέλει νά σχηματίσῃ καί ἀπό τάς συζητήσεις τῶν δύο ρηθέντων Νόμων τό προωρισμένον διά τήν βελτίωσιν τῶν πραγμάτων Ὑπουργεῖον, ἄρχεται διαπραγματεύσεις μετά τοῦ Τρικούπη καί Χρηστίδου προσκαλέσας
τόν ἕνα κατόπιν τοῦ ἑτέρου, ἵνα σχηματίσωσι τήν Κυβέρνησιν, ἀλλ’
ὁ μέν πρῶτος ἀπεποιήθη λόγω ὑγείας, ὁ δεύτερος ὅμως ἀπῄτησε γενικήν καί πληρεστάτην ἀμνηστίαν τῶν διά τά Ναυπλιακά ὑφ’ ὁποιονδήποτε τύπον καταγγελθέντων, καί ἄμεσον διάλυσιν τῆς Βουλῆς,
προσθείς ὅτι τοῦ μέν Βουλευτικοῦ Νόμου τά ἐλαττώματα θέλει ἀναπληρώσει ἡ εἰλικρινής ἐνέργεια τῶν ἐκλογῶν, τοῦ δέ περί Ἐθνοφυλακῆς τό κατεπεῖγον ἀναπληροῦται διότι αἱ προκαταρκτικαί ἐργασίαι τῆς ἐφαρμογῆς του σύνταξις καταλόγων κ.λπ. εἶναι ὅλως διοικητικά γινόμενα καί ἄνευ Νόμου καθήκοντα, καί ὅταν μετά τό πέρας τῶν ἐκλογῶν συνέλθῃ ἡ Βουλή ἐπιψηφίζει κατά προτίμησιν τόν
Νόμον αὐτόν τοῦ ὁποίου, οὐσῶν ὡς εἴρηται τῶν προπαρασκευαστικῶν του πράξεων ἑτοίμων ἡ ἐφαρμογή του εἶναι ἄμεσος.
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Τό δέ ὑφιστάμενον Ὑπουργεῖον δι’ ὑπομνήματος σοβαροῦ τῷ ἐπιδεικνύει, καθαρότατα τόν κίνδυνον ἀφορῶντα αὐτόν τόν ἴδιον
προσωπικῶς καί ὀφείλοντα ἑπομένως νά λάβῃ πάντα τα δραστήρια πρός θεραπείαν μέσα.
Ὅλα ταῦτα ὄχι μόνον παρέλυον τήν ὁποίαν ὁ Ὄθων ἐπήγνυεν διά
τούς ἄλλους παγίδα, ἀλλ’ ἐνέπιπτεν αὐτός εἰς αὐτήν. Καί ἐπί πεντήκοντα ἡμέρας πλανώμενος ἀπό σχεδίου εἰς σχέδιον, τά ὁποῖα τῷ
καθίστων σπουδαιότερα ἥ τε ἐξαγρίωσις τῆς κοινῆς γνώμης ὑποθαλπομένη καί ἀπό τήν ζωηρότητα τοῦ ἀντιπολιτευομένου τύπου,
διά τήν ἀνόητον αὐτήν διαγωγήν του, ἀπεφάσισε τέλος νά ἐμμείνῃ
ἐντός τοῦ διαγράμματος, ἐν ᾧ πάντοτε εὑρέθη κατά τήν τοῦ τόπου
τούτου Κυβέρνησιν, καί ἀντί ὑποχωρήσεως ἐφάνη ἔτι ἐπίμων εἰς τά
σχέδια του, προσκαλεῖ λοιπόν τόν ἱπποστασιάρχην του, καί τόν κατά τῆς Φεβρουαριανῆς ἐπαναστάσεως κατά γῆν καί θάλασσαν ἀρχηγόν Στρατηγόν Κολοκοτρώνην ἵνα σχηματίσῃ Ὑπουργεῖον.
Ἀλλά πόσον ἐξεπλάγη ὁ Ὄθων ὅταν εἶδεν ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης δέν
ἠδύνατο νά συμπήξῃ Ὑπουργεῖον, ἀποποιουμένων νά λάβωσι μέρος ἀνδρῶν ἐπιζητούντων ἄλλοτε τήν θέσιν τοῦ Ὑπουργοῦ μή ἐπιτρεπούσης ὅμως αὐτοῖς τῆς εὐσυνειδησίας καί τοῦ πατριωτισμοῦ
των νά γίνωσι πρόσκομμα εἰς μίαν βελτίωσιν πραγμάτων ἥν ἀφεύκτως ἤλπιζον, διότι ἐπίστευον ὅτι καί ἡ ἀποποίησις αὐτῶν ἤθελε
τόν φέρει εἰς συναίσθησιν οὔτε τό ράπισμα αὐτό τόν ἀφύπνισε, τοὐναντίον μέ τήν συνήθη ἄλογον ἐπιμονήν του εἰργάσθη εἰς τρόπον
ὅλως ἀπάδοντα εἰς τήν Βασιλικήν του ἀξιοπρέπειαν διά νά φθάσῃ
εἰς ἕν ἀποτέλεσμα καί νά σχηματίσῃ τό τοῦ Κολοκοτρώνη Ὑπουργεῖον ἀπό τοῦτον ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν, Μήλιον Στρατιωτικῶν, Μέξην Ναυτικῶν, Χατζίσκον Ἐκκλησιαστικῶν, Ἡλιόπουλον Δημοσίου καί Λεβίδην Οἰκονομικῶν καί Ἐξωτερικῶν.
Τό Ὑπουργεῖον τοῦτο ἐκδῶσαν πομπῶδες πρόγραμμα ἐν ᾧ περιεῖχε καί προσλαλιάν τοῦ Βασιλέως, δι’ ἧς τῷ παρήγγειλε νά διοικήσῃ
συνταγματικῶς, ἡ συγκρότησίς του αὐτή τόν κατεδείκνυε ψευδόμενον διότι ἐνῶ περιελάμβανε δύο Ὑπουργούς μή ἀνήκοντας εἰς κανέν τῶν Βουλευτικῶν σωμάτων, χωρίς καμμίαν ἐξιδιασμένην ἱκανότητα ἤ ἐπισημότητα δέν ἠξίωσε τῆς θέσεως ταύτης κανένα τῶν μελῶν τῆς Βουλῆς ἥτις κατά τούς συνταγματικούς τύπους μορφώνει
ἰδίως τά Ὑπουργεῖα. Ἑπομένως τό Ὑπουργεῖον τοῦτο ἀντί νά περι207
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έχῃ τάς πομπώδεις ὡς εἴρηται ὑποσχέσεις, ἤθελε πράξει συνετώτερα, ἄν περιελάμβανεν ἀλήθειαν παρ’ ἁπάντων προβλεπομένην καί
μη διαφεύγουσαν οὔτε τινάς τῶν κ. Ὑπουργῶν ὅτι θά εἶναι τό τελευταῖον Ὑπουργεῖον τοῦ Ὄθωνος.
Δέν παρῆλθον ἡμέραι πολλαί διά πραγμάτων ἐπιστώθη ἡ περί τοῦ
ὑπό τόν Κολοκοτρώνην Ὑπουργείου διά τοῦ κοινοῦ ἐκφρασθεῖσα
γνώμη, διότι ὄχι μόνον δέν ἐξετέλεσεν οὐδεμίαν τῶν διά τοῦ προγράμματός του ὑποσχεθεῖσαν βελτιώσεων, ἀλλά καί ἐπί τοῖς ἴχνοις
τῶν προκατόχων Κυβερνήσεων ἐβάδιζεν ἀκριβῶς.
Ἡ Κοινωνία ἐπιθυμοῦσα νά ἴδῃ εἰς τούς κόλπους της τούς 300 ἐκ
Ναυπλίας καί ἀλλαχόθεν εἰς ξένην γῆν φυγόντας πολίτας, καθώς
καί τόσους ἄλλους ἔν τε δεσμωτηρίοις καί κατέργοις (33) σηπομένους ἀπῄτει ἐπιμόνως τήν γενικήν ἀμνηστίαν. Ἀλλ’ ἀντί ταύτης βεβιασμένα Δικαστικά κατά τῶν ἀνωτέρω ἐξεδίδοντο βουλεύματα.
Ὁ τύπος ἀθρόος σχεδόν τῇ κοινῇ ἐπιθυμίᾳ συμβαδίζων ἐκάλει ἀναφανδόν τόν λαόν εἰς τά ὅπλα.
Ὁ ἀναβρασμός τῶν πνευμάτων ὁσημέραι ἐξωγκοῦτο, ἀδελφοποιῖαι πανταχοῦ συνεδέοντο σκοπόν ἔχουσαι τήν ἐμψύχωσιν καί ἐξώθησιν τῶν πολιτῶν ἵνα χορηγήσωσιν ὁμοφώνως τήν συνδρομήν των
πρός περαίωσιν τοῦ ἐπιδιωκομένου μεγάλου σκοποῦ τῆς ἀπελάσεως τοῦ Ὄθωνος.
Τά ἐν Ἰταλίᾳ κινήματα τοῦ Γαριβάλδη, καίτοι ἀγνοουμένου τοῦ
σκοποῦ του, ἔδιδον καί ταῦτα οὐκ ὀλίγην ἀφορμήν ἀνησυχίας,
καθ’ ὅσον ἐβεβαιοῦτο ὅτι ὁ ἥρως οὗτος ἐμελέτα ἀπόβασιν εἰς τήν
Ἑλλάδα, διότι πλοῖα πολεμικά πρός κατασκόπευσιν περιέπλεον διαφόρους λιμένας τοῦ Κράτους, μεχρισοῦ αἱ ἐν Νεαπόλει σκηναί κατέδειξαν τούς ἀληθεῖς σκοπούς τούτου.
Ταῦτα δέ πάντα καταφανῆ ὄντα ἀνησύχουν τά μέγιστα τόν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησίν του, καί μολοντοῦτο, οὐδέν βῆμα πρός κατάλληλον θεραπείαν τῆς καταστάσεως ταύτης ἐγένετο.
Αἱ συνεδριάσεις τῶν Βουλευτικῶν Σωμάτων ἄρχονται τέλος πάντων, περί τάς ἀρχάς Ἰουνίου καί ἀμέσως σύστημα ἰσχυρόν ἀντιπολιτεύσεως σχηματίζεται ἐν ἀμφοτέροις τοῖς Σώμασι τούτοις.
Σφροδρόταται ἦσαν αἱ πρῶται συζητήσεις τῆς Βουλῆς κατά τε τοῦ
παρελθόντος καί τοῦ παρόντος Ὑπουργείου, τό παρελθόν κατηγορήθη διά τά λυπηρά συμβάντα καί τάς εἰς τό Ἔθνος ἐπελθούσας
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(;) θυσίας, ἅς ἐπροκάλεσεν ἡ κακή Διοίκησίς του, τό δέ παρόν, διότι βαδίζον τήν αὐτήν πορείαν τοῦ προκατόχου του, οὐδέν ἔπραττε
πρός ἐπανόρθωσιν τῶν ἀδικημάτων, τἀναντία ἐνεργῶν τῶν παρά
τοῦ προγράμματός του ὑποσχεθέντων.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 155
(33) Ἀντί Δεσμωτηρίων ἐσυνεστήθη τότε τό πρῶτον ἐν Ἑλλάδι εἶδος κατέργου, τό διαφθαρέν ἱστιοφόρον πλοῖον «ἡ Ἀθηνᾶ» ἐν ᾧ
ἐφυλακίσθησαν πάντες, οἱ πλεῖστοι διά τήν συνωμοσίαν καί ἐπανάστασιν κατηγορούμενοι.
Ἐν τῇ πρώτῃ συζητήσει ἀφορώσῃ πίστωσιν τινά ὁ Βουλευτής Λακεδαίμονος Δημητρακάκης προσέβαλε τό Ὑπουργεῖον παρευρεθέν
σύσσωμον ὡς ἐναντίον τῶν Συνταγματικῶν ἐθίμων συγκεκροτημένον, ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀνάγκην μετά μίαν τοιαύτην τρικυμίαν τῆς
Ναυτιλιακῆς ἐπαναστάσεως νά διοικηθῇ σύμφωνα μέ τό πολίτευμά της διά νά ἐπέλθῃ βελτίωσις τις, ὁποίαν ὁμοφώνως ἀπαιτεῖ ἡ κοινωνία. Εἰς τήν σφοδράν ταύτην ἐπίθεσιν, τόν μέν Ὑπουργόν τῶν
Στρατιωτικῶν Μήλιον θελήσαντα νά εἴπῃ ὅτι προσβάλλει ὁ ρήτωρ
τά Βασ. προνόμια ἡ Βουλή ἠνάγκασε διά θορυβώδους ἀποδοκιμάσεως νά καθήσῃ, τόν δέ τῶν Οἰκονομικῶν Λεβίδην τολμήσαντα ν’
ἀποδώσῃ εἰς τόν Βουλευτήν ἀφορμάς ἰδιοτελείας, ἀπεδίωξαν ἐκεῖθεν οἱ Βουλευταί διά κατακραυγῶν καί τόν ἠνάγκασαν νά μή ἐπανέλθῃ ἀλλά νά ζητήσῃ ἐπιμόνως τήν παραίτησίν του.
Τό ζωηρόν τοῦτο πνεῦμα τῆς Βουλῆς ἀνεπτύχθη εἰς σπουδαῖον βαθμόν ὅταν κατόπιν ἤρξατο ἡ συζήτησις τοῦ περί Ἐθνοφυλακῆς Νόμου. Κεραυνοβόλοι ἦσαν αἱ ἐπί τῶν οὐσιωδέστερων διατάξεων τοῦ
Νόμου τούτου ἀγορεύσεις διαφόρων Βουλευτῶν καί ἰδίως τοῦ διαληφθέντος Δημητρακάκη καί τοῦ Βαλασσοπούλου, Μεσηνέζη, Π.
Δεληγιάννη καί πολλῶν ἄλλων συντρεχόντων εἰς σπουδαίας μεταρρυθμίσεις τοῦ Νόμου τούτου, ὥστε τό Ὑπουργεῖον ὑπέστη ἐπαισθητήν ἧτταν μ’ ὅλας τάς τακτικάς καί ἐκτάκτους ἐνεργείας του πρός
ἀποφυγήν τῶν ἐπιβαλλομένων μεταρρυθμίσεων.
Ἐν ἑνί λόγῳ ἡ Βουλή τοῦ 1861 εἰ καί αὐτή σχηματισθεῖσα ὡς αἱ
προκάτοχοί της διά τοῦ διεφθαρμένου συστήματος τῆς ὑποψηφιότητος, συνεκροτήθη πεισθεῖσα περί τοῦ κινδύνου ὅν ἔτρεχεν ἡ Πατρίς, ὡς ἐκ τῆς ἀντεθνικῆς καί καταχθονίου πορείας τοῦ Κυβερνητι209
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κοῦ Συστήματος, εἰς ὅ ὁ Βασιλεύς ἐνέμενε διά τῆς μεγαλυτέρας ἐπιμονῆς πρός καταστροφήν τοῦ τόπου καί τῶν ἐλευθεριῶν του, ὕψωσε κεφαλήν καί ἀνέπτυξε τοιαύτην ἀντιπολίτευσιν, ὁποία σπανιώτατα ἐφάνη εἰς τάς παρελθούσας περιόδους αὐτῆς, ὥστε καί αὐτή
ἡ δημοσιογραφία, ἡ τόσα κατ’ αὐτῆς βοήσασα, δέν ἠδυνήθη νά μήν
ἀναγνωρίσῃ καί κηρύξῃ ὅτι εἰς τό Σῶμα τοῦτο ἀνεδείχθη τέλος πάντων μεγίστη δόσις πατριωτισμοῦ, ὅπερ ἀποδεικνύει ὅτι καί αὐτά
τά ὄργανα τά ὁποῖα ἐθεώρει ἀποκλειστικῶς ἀφωσιωμένα εἰς τάς
θελήσεις του καί διά τά ὁποῖα πολλάς θυσίας καί ἀπείρους πληγάς,
πρός διατήρησιν τῆς Βουλῆς ταύτης ἐπήνεγκεν εἰς τόν τόπον, οὐδόλως ἐφάνησαν πρόθυμοι ν’ ἀκολουθήσουν τάς θελήσεις καί τούς ἀντεθνικούς σκοπούς του, ἀποδείξαντα αὐτῷ, ὅτι ὀφείλει τέλος πάντων πρός ἀποφυγήν νέων σπαραγμῶν καί δυστυχημάτων τοῦ τόπου νά ἐγκαταλείψῃ τό ὀλέθριον σύστημα τῆς ἐπιμονῆς του, καί νά
ἐγκολπωθῇ πνεῦμα εἰλικρινοῦς διοικήσεως, ἀλλά καί μ’ ὅλην αὐτήν
τήν ἐκδήλωσιν τῆς Βουλῆς ὁ Ὄθων ἐξηκολούθει ἀκλόνητος εἰς τήν
ἐπιμονήν καί τάς καταστρεπτικάς ἰδέας του, μετανοῶν διότι δέν
προέβη εἰς τήν διάλυσιν τῆς Βουλῆς ταύτης, ἥν εἶχε σχηματίσει ὑπό
τούς καλλιτέρους κατά τό πνεῦμα του οἰωνούς (34).
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(34) Τοσαύτην ἀντιπάθειαν ἔλαβε κατά τῆς Βουλῆς ταύτης ὥστε ἐν
μέν τῇ Σπάρτῃ ἀπαντῶν πρός Δήμαρχον, λαλοῦντα ἰδιαιτέρως περί
τῆς καταστάσεως τῶν πραγμάτων, τῷ εἶπεν ὅτι ἀφορμή εἶναι ἡ διάλυσις τῆς Βουλῆς τοῦ 1860, ὅπερ ἔπραξε παρά τήν θέλησίν του, καί
κατ’ ἐπίμονον ἀπαίτησιν τινῶν Ὑπουργῶν οὕς δέν ἠδύνατο διά ἐξωτερικούς πολιτικούς λόγους νά ἀποβάλῃ. Προσέθηκε δέ ὅτι:
-Συνεκάλεσα τήν παροῦσαν Βουλήν δι’ ἐπεμβάσεων ἵνα εἶναι περιωρισμένη ἐντός τῶν καθηκόντων της ἀλλ’ ἠπατήθην, διά τοῦτο θ’
ἀφήσω τοῦ λοιποῦ ἐλευθέρας ἐκλογάς καί τοῦτο νά διακηρύξετε
ὡς ἄτομον καί Δήμαρχος κατ’ ἐντολήν μου.
Ἐν δέ ταῖς Καλάμαις παραπονουμένου τινός τῶν χωρικῶν παρέδρων περί τῶν φόρων τῷ εἶπε:
-Πταίουν οἱ Βουλευταί σας.
Ὁ χωρικός εὐστόχως καί εὐτόλμως ἀπαντῶν τῷ εἶπεν:
-Ἰδικοί σας εἶναι οἱ Βουλευταί διότι τούς διορίσατε καί δέν τούς
ἐκλέξαμεν ἡμεῖς.
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Ἡ ἀνέλπιστος αὐτή διαγωγή τῆς Βουλῆς, ἥτις εἰς τά ὄμματα τοῦ κοινοῦ ἐθεωρεῖτο δούλη εὐπειθεστάτη εἰς τά νεύματα τοῦ Ὄθωνος ἐπενήργει οὐκ ὀλίγον καί ἐξύπνα το Δημόσιον πνεῦμα ἔν τε τῇ Πρωτευούσῃ καί τάς ἐπαρχίας.
Ἡ ἐν τῷ Στρατοδικείῳ τῶν Ἀθηνῶν δίκη τοῦ ἀνθυπολοχαγοῦ Π.
Λεωτσάκου προσβαλόντος ἐν Ἀμφίσσῃ τόν λοχαγόν Χρυσοβέργην
ὡς ἐξυβρίσαντα ἐν Κύθνῳ τά πτώματα τῶν ἐκεῖ τήν 11ην Μαρτίου
πεσόντων, καί ἡ παμψηφεί ἀθώωσις αὐτοῦ μ’ ὅλας τάς πρός ἀντίθετον ἀποτέλεσμα ἐνεργείας τῆς ἐξουσίας ἐκλόνισεν οὐκ ὀλίγον τά
θεμέλια τῆς Κυβερνήσεως, εἰς δέ τόν βασιλέα κατέδειξε μέχρι τινός
βαθμοῦ ἐκορυφοῦτο ἡ κατά τοῦ συστήματος καί τῶν ὑποστηριζόντων αὐτό ἀπαρέσκεια τῆς κοινωνίας.
Ἡ συνωμοσία, ἧς αἱ ἐνέργειαι οὐδόλως διέφευγαν τήν προσοχήν
τοῦ Βασιλέως καί τῆς Κυβερνήσεώς του, ἠνώχλουν αὐτόν τά μέγιστα καί οὐδόλως ἔπαυον αἱ ἀνιχνεύσεις πρός ἀνακάλυψιν τῆς πηγῆς καί τοῦ κέντρου αὐτῆς, ἀλλά μ’ ὅλας τάς προσπαθείας, ἡ κατασκοπεία, ἐξ ἧς ἔγεμον πρωτεύουσα καί ἐπαρχίαι δέν ἠδύνατο νά
φθάσῃ εἰς ὁριστικήν ἀνακάλυψιν.
Πρός τόν σκοπόν τοῦ ν’ ἀρυσθῇ τι ἐκ τῶν ἰδιαιτέρων ἐπιστολῶν,
ἀναφερόμενον εἰς τάς ἐνεργείας τῆς συνωμοσίας, ὁ Ὑπουργός τῆς
Δικαιοσύνης δι’ ἡμιεπισήμου ἐγκυκλίου του παρήγγειλεν εἰς τούς
Εἰσαγγελεῖς τοῦ Κράτους νά συλλαμβάνωσιν εἰς τά ταχυδρομεῖα
καί ἀποσφραγίζωσι πᾶσαν ἐπιστολήν, διευθυνομένην πρός πρόσωπον ὕποπτον.
Ἡ ἀντισυνταγματική αὕτη πρᾶξις μ’ ὅλην τήν μυστικότητά της περιέρχεται εἰς τάς ἀκοάς τῶν Γερουσιαστῶν καί λόγος περί τούτου γίνεται ἔν τινι συνεδριάσει καθ’ ἥν καί τό Ὑπουργεῖον εἶχε προσκληθῆ. Ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν ἀρνεῖται
τήν ὕπαρξιν τοιούτου ἐγγράφου, ἀλλ’ ἀμέσως ὁ Γερουσιαστής Παλαμήδης καταθέτει ἀντίτυπον αὐτῆς. Τότε ἀναβαλλομένης τῆς συζητήσεως δι’ ἄλλην συνεδρίασιν καλεῖται εἰς αὐτήν ὁ ἀπών Ὑπουργός
τῆς Δικαιοσύνης ὅστις ἐν τῇ συνεδριάσει ταύτῃ οὐ μόνον δέν ἀρνεῖται τό ἔγγραφον αὐτό ἀλλά καί τολμᾷ ἐν πεισματώδῃ συζητήσει διαρκεσάσῃ ἐπί τρεῖς κατά συνέχειαν συνεδριάσεις νά ὑποστηρίξῃ
ὅτι ἔγκειται τοιοῦτον δικαίωμα εἰς τάς συνταγματικάς, ὠφελούμενος ἀπό τινας παραδόσεις Ἀγγλικῶν ἐθίμων.
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Αἱ νευρώδεις ὅμως ἀγορεύσεις τῶν Γερουσιαστῶν Χρηστίδη καί
Παλαμήδη ἔπεσαν ὡς κεραυνοί ἀναγγέλλοντες τήν ἐπικειμένην
ἔκρηξιν καταιγίδος ἥτις ἔμελλε νά συμπαρασύρῃ τό Σύστημα τόν
δημιουργόν καί τά ὄργανα αὐτοῦ.
Ἐπί τέλους ὁ Ὑπουργός ἡττηθείς καί τῶν συναδέλφων του μή τολμούντων νά συμμερισθῶσι τήν εὐθύνην, ὑπόσχεται τήν ἀνάκλησιν
τῆς ἐντολῆς του ταύτης καταδειξάσης τήν κακήν πρόθεσιν τῆς ἐξουσίας, καί τήν τάσιν αὐτῆς πρός ἀκρωτηρίασιν μιᾶς τῶν οὐσιωδεστέρων διατάξεων τοῦ Συντάγματος.
Πᾶσαι αὗται αἱ ἐπιθέσεις ἐνεψύχωσαν τήν ἐξαγρίωσιν τῆς νέας γενεᾶς καί τήν τόλμην τοῦ τύπου ἐκτός ἐλαχίστων ἐξεγέρσεων ἐκ τοῦ
σύνεγγυς προσβαλόντων καί τούτων τήν διατήρησιν ἑνός Κυβερνητικοῦ συστήματος πανταχοῦ μισητοῦ καταστάντος καί στοιχεῖα
συνδαυλίζοντα τόν ἐρεθισμόν τῶν Ἑλλήνων ἔν τε τῷ Ἐσωτερικῷ
καί τῷ Ἐξωτερικῷ.
Οἱ ἐκτός τοῦ Κράτους ὁμογενεῖς, ἐννοήσαντες καί οὗτοι τήν καταστροφήν τῆς πατρίδος των, ἐν ὅσῳ ὁ Ὄθων τήν κυβερνᾷ, συλλαμβάνουν τήν εὐγενῆ ἰδέαν νά μή μείνωσι πλέον ἀπαθεῖς εἰς τά δεινά
τῆς πατρίδος, εἰς ἥν ἀτενίζοντες τά ὄμματά των, καί πρός ἕν εὐτυχές
μέλλον ἔχοντες ἐλπίδα οὐδέποτε ἔπαυον συντρέχοντες αὐτήν.
Πρώτη ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κεραυνώδης τῶν ὁμογενῶν φωνή ἦτο ἡ
ἐν Λονδίνῳ ἐκδιδομένη Ἑλλ. Ἐφημερίς «Βρετανός Ἀστήρ» ὅστις
καί ἐπαύθη ὑπό τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως ἐμπεσών εἰς τάς ραδιουργίας τοῦ Ὄθωνος λαβόντος πρός τοῦτο σύμμαχον τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν διότι ἡ Ἐφημερίς αὕτη ὡς Ἑλληνική ἔγραφε καί κατά Τουρκίας τῆς ὁποίας ἡ κηδεμονία ἀνετέθη διά τήν ἀτυχίαν τῶν
Ἑλλήνων ὑπό τῆς καταστάσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν ζητημάτων καί
τῆς ἀδυνάτου διαγωγῆς τοῦ Ὄθωνος εἰς τήν Μ. Βρετανίαν.
Κατόπιν οἱ ἐν Γαλαξειδίῳ δι’ ἀναφορᾶς των πρός τήν Γερουσίαν
ἐκατηγόρουν καί κατεδίκαζον πικρῶς τήν κατάστασιν τῶν πραγμάτων καί τό διέπον αὐτά φθοροποιόν σύστημα.
Ὁ Βούλγαρης δι’ οὗ διηυθύνθη ἡ ἀναφορά αὕτη, ἐκτελεῖ μετ’ ἐπιτυχίας τήν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐντολήν, καί φέρει τήν ταραχήν εἰς ὅλο το
Σῶμα τῆς Γερουσίας, τῆς ὁποίας ἡ ἐπί τοῦ ἀντικειμένου τούτου συζήτησις ἀντήχησε καθ’ ἅπασαν τήν Ἑλλάδα καί πρός τούς ἔξω ὁμογενεῖς.
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Ἐκ τῆς συζητήσεως ταύτης ἀπεδείχθη ὅτι καί αὐτό τό πνεῦμα, τῶν
ἐκτός τοῦ Κράτους ὁμογενῶν εἶχεν ἤδη ἀναστατωθῆ ἐντελῶς κατά τοῦ Ὄθωνος καί μολοντοῦτο ὁ ἐπίμων οὗτος Βασιλεύς, μακράν
τοῦ νά δείξῃ μικρόν τι σημεῖον καλῆς πρός τάς ἐθνικάς ἀπαιτήσεις
διαθέσεως, τοὐναντίον ἐφαίνετο ἄκαμπτος καί τολμηρότερος εἰς
τήν καταστρεπτικήν πορείαν του.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἠννόησαν τά πλεῖστα τῶν ἀντιπολιτευομένων προσώπων ὅτι ὀφείλουν νά λάβωσιν ἔντονα (μέτρα)
πρός ριζικήν θεραπείαν τοῦ κακοῦ καί ὅτι δέν πρέπει ν’ ἀφήσωσι
τήν πρός τοῦτο συντρέχουσαν τά μέγιστα εὐκαιρίαν τοῦ ὑπάρχοντος τότε μεγάλου καί γενικοῦ ἐρεθισμοῦ τῶν πνευμάτων καί τήν
σκοτοδινίασιν, ἐν ᾗ ὁ τότε Βασιλεύς καί ἡ Κυβέρνησίς του εὑρίσκοντο.
Αἱ Βουλαί διαλύονται τήν 11ην Σεπτεμβρίου. Ὁ Ὄθων ἀπαλλαγείς ἀπό τά πολέμια ταῦτα σώματα ἐπίστευεν ὅτι οὐδείς πλέον κίνδυνος παρίστατο κατά τῆς πορείας του, καί μολοντοῦτο κατά τάς
ἡμέρας ἐκείνας ἐχαλκεύετο ὑπό τοῦ Βούλγαρη, Κανάρη, Ρούφου,
συνεννοουμένων μετά τοῦ ἐν Βοστίτζῃ Στρατηγοῦ Γρίβα (35) καί τινων ἄλλων ἐν Ἀθήναις ἡ τελευταία συνωμοσία, ἥτις ἔμελλεν νά καταστρέψῃ διά παντός τήν δυναστείαν τοῦ Ὄθωνος, μ’ ὅλας τάς παρουσιαζομένας δυσκολίας.
Ἐμψυχούμενοι μολοντοῦτο ἐκ τῆς φαινομένης δυσκόλου θέσεως
τῆς ἐξουσίας ἀποφασίζουν νά προβῶσιν εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς, ἥν ἀνελάμβανον ὑπέρ τῆς πασχούσης Πατρίδος.
Τά πρόσωπα ταῦτα σχηματίσαντα Κεντρικήν τινά Ἐπιτροπήν ἐν
τῇ Πρωτευούσῃ, ἤρξαντο συνεννοούμενα μέ τό Ναύπλιον, Πάτρας,
Ἀγρίνιον, Κόρινθον, Τρίπολιν, Σῦρον, Βόνιτζαν καί ἄλλα μέρη,
ἔχοντα τήν ἐντολήν νά προδιαθέτουν τά πνεύματα διά τήν ἑτοιμαζομένην ἔκρηξιν, ὥστε εἰς τό πρῶτον σημεῖον νά εὑρεθῶσιν ἐπαναστατημέναι ἅπασαι αὗται αἱ ἐπαρχίαι μετά τῶν Ἀθηνῶν.
Τό σχέδιον τοῦτο διαβιβάζει ὁ Βούλγαρης διά τοῦ εἰς Πάτρας μεταβάντος Ρούφου πρός τόν ἀντιστράτηγον Γρίβαν ὅστις τῷ ἀπήντησεν οὕτω:
-Εἰδοποιηθείς κατ’ ἐκείνας τάς στιγμάς ὁ ἐκτός τοῦ Κράτους πρόσφυξ ἐπαναστάτης τοῦ Ναυπλίου, Γεώργιος Πετμεζᾶς ἔρχεται ἐκ
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Σμύρνης εἰς Ζάκυνθον ἄγνωστος, ὑπό τό ὄνομα Ἰουδαίου Χαλαμαντόγλου καί προσκαλεῖ ἐκεῖ τόν ἐκ Ναυπλίου δικηγόρον Κωνσταντῖνον Ζαφειρόπουλον, ὅστις ἀπελθών εἰς Ζάκυνθον μετ’ αὐτοῦ εἰσέρχεται αὖθις εἰς Πελοπόννησον. Ὁ Πετμεζᾶς ὅστις κατόπιν
μετημφιεσμένος καί κρυπτόμενος διατρέχει διάφορα μέρη, προδιαθέτει τόν λαόν εἰς γενικήν ἐπανάστασιν.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 158
(35) Ὁ Στρατ. Γρίβας τόν Φεβρουάριον ὑπεκίνησεν ἐν Βοστίτζῃ ἐπανάστασιν, ἀλλά μόλις ἀπόσπασμα στρατιωτῶν ἀπό 25 ἄνδρας ὑπό
δεκανέα συνεμερίσθη τό κίνημα τοῦ λοιποῦ τάγματος ἐπιτεθέντος
κατ’ αὐτῶν, ἑπομένως τό κίνημα ἀπέτυχε.
Οἱ μεμυημένοι τοῦ μυστηρίου ἀξιωματικοί καί πολῖται ἔν τε τῇ
Πρωτευούσῃ καί ταῖς ἐπαρχίαις καί πρό πάντων εἰς τό Ναύπλιον
καί τό Ἄργος, ὅθεν διέμεναν κατά μέγα μέρος οἱ διά τήν Φεβρουαριανήν ἐπανάστασιν ἀποβεβλημένοι, ἀνταπεκρίνοντο ἀποτελεσματικῶς εἰς τήν ἐντολήν των, μ’ὅλην τήν αὐστηράν κατ’ αὐτῶν ἐπαγρύπνησιν τῆς ἐξουσίας.
Καί κατά πρῶτον οἱ συνωμόται, συνέλαβον, τό καί ἄλλοτε ὑπ’ ἄλλων πολλάκις διανοηθέν σχέδιόν τοῦ νά συλληφθῇ ὁ Βασιλεύς ἐν
τῷ Πύργῳ τῆς Βασιλίσσης ἤ καθ’ ὁδόν ἐπανερχόμενος ἀπό τόν περίπατον, καί ἐκεῖθεν νά ἀποσταλῇ εἰς Πειραιᾶ διά ν’ ἀποσταλῇ ἐπί
τοῦ ἀτμοδρόμονος ἤ ἄλλου Ἑλλ. πλοίου εἰς Γερμανίαν. Καί συνάμα διά τοῦ τηλεγράφου νά τό ἀναγγείλωσιν εἰς τάς ἐπαρχίας διά
νά ἐπαναστατήσωσι.
Τό σχέδιον τοῦτο διεκοίνωσεν εἰς Ναύπλιον ἡ ἐν Ἀθήναις Ἐπιτροπή κατά τόν Αὔγουστον 1862 πρός τόν Σ. Κυδωνάκη καί ἄλλους
ἀξιωματικούς συνωμότας διά τοῦ διελθόντος ἐκεῖθεν ἰατροῦ Ξύδη.
Ἀλλά τό σχέδιον αὐτό ὅπως καί ἄλλοτε, ἔπεσε καί τότε, διά τε τό
δύσκολον τῆς ἐκτελέσεως καί τόν κίνδυνον, εἰς ὅν ἐξετίθετο ἡ ζωή
τοῦ Βασιλέως.
Πρός ἀναζωπύρωσιν τῶν ἐν Ναυπλίῳ πνευμάτων ἐπῆλθον καί τά
ἑπόμενα περιστατικά. Ἡ Κυβέρνησις πρός τό θεαθῆναι τελεῖ τήν
Ἐθνικήν ἑορτήν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 μέ τοιαύτην πομπήν
ὅσην οὐδέποτε ἐπέτρεψεν ἀπό τῆς καθιερώσεώς της. Τά φρούρια
τοῦ Ναυπλίου καί τά ἐντός αὐτοῦ δημόσια καταστήματα κατεκάη214
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σαν τήν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀπό τάς φωταψίας, ἀλλά κατά
τήν ὥραν τῆς ὑποχωρήσεως παιανιζούσης τῆς μουσικῆς πλῆθος πολιτῶν, μή ἑξαιρουμένων καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς πόλεως, διέτρεχε
τάς ὁδούς μέ ζητωκραυγάς ζωηράς, ὑπέρ τοῦ ἔθνους καί τῶν ἐπαναστατῶν Ἀρτέμη, Γρίβα, Βότζαρη καί λοιπῶν, ἀναμιχθέντων εἰς ταῦτα καί πλείστων στρατιωτῶν, οἵτινες ἐνθουσιασθέντες ἀνεπέτων
τούς πίλους αὐτῶν πρός τόν οὐρανόν. Τήν σκανδαλώδη ταύτην
σκηνήν αἱ παροῦσαι Ἀρχαί εἶδον μέ πολλήν ἀγανάκτησιν καί τήν
πρωΐαν συμβουλίου γενομένου ἀπεφασίσθη ἡ φυλάκισις τοῦ Εὐθυμιοπούλου καί ἄλλων πολιτῶν καί στρατιωτικῶν, ὡς ὑποκινησάντων τάς ὑπέρ τῶν ἐπαναστατῶν ζητωκραυγάς, ἀλλ’ ὁ Εἰσαγγελεύς
δέν ἐνέδωσεν εἰς τοῦτο, διά τόν λόγον ὅτι αἱ Ἀρχαί, παροῦσαι εἰς
τήν σκανδαλώδη αὐτήν σκηνήν παρεδέχθησαν τά ἐν αὐτῷ διαδραματισθέντα.
Δύο ἤ τρεῖς ἡμέρας μετά τήν σκηνήν ταύτην ἐλθών εἰς Ναύπλιον ὁ
λοχαγός Χρυσοβέργης, ὅνπερ ἀνωτέρω διεγράψαμεν ὑποδέχεται ἐν
τῇ προκυμαίᾳ μέ τά γιούχα παρ’ ὅλου τοῦ Ναυπλιακοῦ πλήθους,
ὥστε ἠναγκάσθη νά ἐξέλθῃ καί νά φύγῃ δρομαίως διωκόμενος εἰς
ἀπόστασιν ἑνός τετάρτου τῆς πόλεως ὑπό δύο περίπου χιλιάδων
ἀνθρώπων.
Τό σκάνδαλον τοῦτο ἐκτελεσθέν ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν Στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν, καί ἑνός Γερουσιαστοῦ ἐλθόντος μετά τοῦ Χρυσοβέργη ἠρέθισε τά μέγιστα αὐτούς καί αὐθωρεί οἱ ἀνώτεροι ὑπάλληλοι μετά τινων προεστῶν τῆς πόλεως, συνελθόντες ἀπεφάσισαν
νά καταπλήξωσι τούς πολίτας διά τῆς φυλακίσεως τοῦ Εὐθυμιοπούλου καί τινων ἄλλων, ὡς καί τῆς ἐξώσεως Στρατιωτικῶν τινων
ἐκ τῆς πόλεως. Τά μέτρα ὅμως ταῦτα ὄχι μόνον δέν ἐπτόησαν ἀλλ’
ἠρέθισαν μᾶλλον τό δημόσιον πνεῦμα παρουσιαζόμενον τολμηρότερον, ὥστε ἐδέησε νά παραγγελθῇ μυστικά ἐξ Ἀθηνῶν ἕν ξυλοκόπημα κατά τῶν ὀχλαγωγούντων πολιτῶν τό ὁποῖον ἐκτελεσθέν διά
τοῦ βανδαλικωτέρου τρόπου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν, ἀδιακρίτως κατά πολιτῶν καί παίδων ἀθώων, καθ’ ἁπάσας τάς ὁδούς τῆς Ναυπλίας, οὐδέν ἄλλο ἔφερεν ἀποτέλεσμα εἰμή τήν ἔξαψιν τῆς ἀγανακτήσεως ἔν τε τῇ Ναυπλιακῇ κοινωνίᾳ καί τῶν λοιπῶν μερῶν τοῦ Κράτους ὅπου ταῦτα πάντα ἐγένοντο γνωστά.
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Ὁ Ὄθων καί ἡ Κυβέρνησίς του οὐδόλως ἠγνόουν ὅτι τό πῦρ μιᾶς
νέας καί μεγάλης ἐκρήξεως ὑπέβοσκε καθ’ ὅλας τάς ἐπαρχίας. Ὁ Γερουσιαστής Ν. Καλλέργης περιηγούμενος κατ’ ἐκείνας τάς ἡμέρας διάφορα τοῦ Βασιλείου μέρη, καί διαβάς ἐκ Ναυπλίου δέν ἔλειψε νά
φέρῃ εἰς γνῶσιν τῶν ἀρχῶν πᾶν ὅ,τι εἶδε καί ἤκουσε κατά τήν περιήγησίν του ταύτην, καί νά ἐλεεινολογῇ τήν κατάστασιν τοῦ τόπου,
εὐχόμενος ὅπως ὁ Βασιλεύς ἐγκαταλείψῃ τήν ἐπιμονήν του καί ἐγκολπωθῇ τάς τόσον πανδήμως ἐκφραζομένας θελήσεις τοῦ ἔθνους.
Ἀναχωρῶν δέ ἐκ Ναυπλίου εἶχε τήν ἀπόφασιν νά διαβιβάσῃ ὅσα εἶδε καί ἤκουσε καί εἰς αὐτόν τόν Βασιλέα ὅπως καί ἔπραξε.
Ἡ ἐν Ἀθήναις κεντρική Ἐταιρεία ἀπῄτει ἀπό τούς ἐν Ναυπλίῳ συνωμότας τήν κατάληψιν τοῦ Παλαμηδίου καί τήν εἰς Ναύπλιον
ὕψωσιν πάλιν τό πρῶτον τῆς σημαίας τῆς ἀνταρσίας πεπεισμένη
ὅτι εἰς τήν περίστασιν αὐτήν ἤθελαν ἀκολουθήσει τό παράδειγμά
των οἱ ἐν Ἀθήναις καί ἀλλαχοῦ. Αἱ πρός τοῦτο προσπάθειαι τῶν
ἐν Ναυπλίῳ συνωμοτῶν εἶχον τόσον προβῆ ὥστε τα πάντα, ἔν τε
τοῖς φρουρίοις καί τῇ πόλει ἦσαν ἕτοιμα πρός ἐκτέλεσιν τοῦ σχεδίου κατά τήν ἑσπέραν τῆς ... Σεπτεμβρίου, ἀλλ’ αἱ Ἀρχαί λαβοῦσαι
ὑπονοίας προλαμβάνουν αὐτό, ἀλλάζουν τόν ἐν Παλαμηδίῳ φρουροῦντα λόχον καί ἐκτοπίζουν διαφόρους ἀξιωματικούς καί ὑπαξιωματικούς.
Ἐν τοιαύτῃ ταραχῇ εὑρισκομένων τῶν πραγμάτων, ὁ Βασιλεύς, κατά προτροπήν ὡς βεβαιοῦται τῆς Βασιλίσσης, ἀποφασίζει νά ἐπισκεφθῇ μέρη τινά τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Ὑπουργοί του ἀντιτάττοντες τῷ
παρέστησαν τό ἐπισφαλές ἐν τῇ γενικῇ τούτῃ δονήσει τῆς ἀποφάσεώς του ταύτης, ἀλλ’ ὡς ἐφάνη εἰς πάσας τάς σκέψεις του πάντοτε ἐπίμων, ἔδειξε καί εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην τήν αὐτήν ἐπιμονήν,
ἥτις μόνη ἐγένετο πρός ὄφελος τῆς Ἑλλάδος, διότι ὁ Ὄθων ἐνδίδων
εἰς τάς μυστηριώδεις εὐχάς τῶν συνομωτῶν, ἀναχωρεῖ ἐξ Ἀθηνῶν
τήν 2αν Ὀκτωβρίου.
Κατά τήν ἀνέκαθεν παραδεχθεῖσαν τάξιν, ὁσάκις ὁ Βασιλεύς ἐξήρχετο εἰς περιοδείαν ἐν τῷ Ἐσωτερικῷ, ἡ Κυβέρνησις ἐλάμβανεν ὅλα
τα μέτρα ὅπως προετοιμάσῃ ὑποδοχήν ἐπιδεικτικήν κατά τά μέρη
δι’ ὧν διέβαινε, γνωρίζουσα τό δρομολόγιόν του.
Ὁ Βασιλεύς μετά τῆς Βασιλίσσης καί μέρους τῆς θεραπείας του ἀνα216
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χωρεῖ ἐκ Πειραιῶς ἐπί τοῦ Ἀτμοδρόμονος, ἀποβαίνει τό πρῶτον
καί μένει ὀλίγας ὥρας εἰς τήν νῆσον Ὕδραν, ὅπου δέν εὗρε τόσον
πομπώδη ὑποδοχήν ὁποίαν ἐν Σπέτζαις ὅπου μετέβη καί ἐκεῖ αὐθημερόν.
Ὁ Ὄθων ἔδιδε πολλήν σημασίαν εἰς τάς ἐπιδείξεις καί τάς ζητωκραυγάς καί μεγάλην ἐδείκνυεν εὐχαρίστησιν ὁσάκις ἀπήντα αὐτάς, διότι τόν εἶχαν πείσει οἱ αὐλοκόλακές του ὅτι οἱ σπουδαρχοῦντες διά τάς Δημοσίας θέσεις ταράττονται καί ἀναπτύσσουν ἀντιπολιτεύσεις, ὁ δέ λαός εὐδαιμονῶν καί ἀποκατασταθείς τόν ὑπεραγαπᾷ, διά τοῦτο καί ὁσάκις τῷ ἐγένετο παρατήρησις περί τοῦ μέτρου
τῶν ἐλευθέρων ἐκλογῶν ἀπήντα:
-Ἐννοῶ τί ζητεῖτε, ν’ ἀφήσω ἐλευθέραν τήν ἐνέργειαν τῶν ραδιούργων, οἵτινες ἐν ταῖς ἐκλογαῖς θέλουν προκαλέσει ρήξεις καί σφαγάς, ἀλλά ποτέ δέν θ’ ἀνεχθῶ νά μένω ἀνάλγητος καί νά βλέπω τόν
λαόν μου σφαζόμενον.
Ὑπό τοιαύτας πλάνας εὑρίσκονται πάντοτε οἱ σκολιῶς διοικοῦντες Βασιλεῖς, τούτου ἕνεκα ὅταν ἡ γενική ὀργή ἐκρήγνυται, φαίνονται ἐκπεπληγμένοι ὡς ἀπό ληθάργου ἀφυπνιζόμενοι. Καί ἐν τούτοις ἀλλεπάλληλα μαθήματα καί ἰδίως κατά τούς τελευταίους αἰῶνας ὀλιγίστους τῶν τοιούτων ἀφρόνων ἡγεμόνων ἐσωφρόνησαν.
Ἡ Βασιλεία τοῦ Ὄθωνος οὐδέποτε ἐμερίμνησεν ὑπέρ τῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εὐημερίας καί μολοντοῦτο εἶχε τήν πεποίθησιν ὅτι ἠγαπᾶτο καί ἐλατρεύετο παρ’ αὐτοῦ, λέγοντες δέ λαόν δέν ἐννοοῦμεν
τήν πρώτην καί τήν δευτέραν τάξιν τῆς κοινωνίας, ἐξ ὧν ἐκπορεύεται τό Ἐμπόριον, οἱ Δημόσιοι λειτουργοί καί τό πολυάριθμον σμῆνος τῆς ὑπαλληλίας. Ἀλλ’ ἐννοοῦμεν αὐτήν τήν ἀθλίαν τάξιν τῶν
γεωργῶν, τήν καταδικασθεῖσαν ἀπό τήν Βασιλείαν νά διατελῇ ἀπό
ἕν ἀχρεῖον καί ἄτιμον φορολογικόν σύστημα καί νά ἀφιερώνῃ ἀείποτε, πρός συντήρησιν καί ἐντρυφήν τῆς ἀκολασίας καί τῆς ματαιότητος τούς κόπους καί τούς ἱδρῶτας της, χωρίς ποτέ ἡ ἐξουσία νά
λάβῃ ὑπ’ ὄψιν τήν ἀθλίαν ταύτην κατάστασιν τοῦ γεωργοῦ καί νά
φροντίσῃ περί τῆς βελτιώσεως τῆς τύχης του.
Ποσάκις ὁ γεωργός καί ἐν ἐποχῇ εὐφορίας δέν ἀπήρχετο τοῦ ἅλωνός του χωρίς νά φέρῃ εἰς τήν οἰκίαν του οὔτε τόν σπόρον διότι εἶχε
προστοιχήσει τό προϊόν του εἰς εὐτελῆ τιμήν διά νά πληρώσῃ τούς
ἀλλεπαλλήλους φόρους, οὕς ἀενάως ὁ εἰσπράκτωρ (ἁρπάκτωρ κα217
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λούμενος) παρά τῆς φιλοπόνου ταύτης τάξεως ἤρχετο διά τῆς ἀπειλῆς τῆς προσωπικῆς του κρατήσεως νά τῷ ζητήσῃ.
Ποῦ αἱ Τράπεζαι αἱ γεωργικαί, ποῦ τά μέσα της ἀναπτύξεως τῶν
Δημοσίων πόρων, ἐξ ὧν εὐδαιμονοῦσι τά Ἔθνη, ποῦ ἡ εἰσαγωγή
τῆς βιομηχανίας ἐν ᾗ εὑρίσκει ἐργασίαν ὁ ἀκτήμων, ποῦ ἡ συνδρομή καί ἡ ἀνακούφισις τῶν κτηματιῶν πάντα ταῦτα συνεχωνεύθησαν ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος εἰς μίαν καί μόνην Ἐθνικήν Τράπεζαν, μᾶλλον καταστρεπτικήν παρά ὠφέλιμον διά τούς δανειζομένους, διότι κατά μικράν τι διαφέρει τῆς τοκογλυφίας.
Ὁ Βασιλεύς μετά τήν ἐπίσκεψιν τῶν Σπετζῶν μετέβη εἰς Ἄστρος
ὅπου ὁ μέν Νομάρχης Ἀργολίδος παρήγγειλεν ὅτι δέν συμφέρει νά
ἐπισκεφθῇ τό Ναύπλιον καί Ἄργος, ὁ δέ τῆς Ἀρκαδίας μεταβάς
ἐκεῖ αὐτοπροσώπως τῷ παρουσίασε τάς αὐτάς δυσκολίας καί διά
τήν Τρίπολιν, ἀνεχώρησε λοιπόν διά τούς Νομούς Λακωνίας καί
Μεσσηνίας.
Ἀποβάς περί τήν δείλην τῆς 3 8βρίου εἰς Γύθειον ἔτυχεν ὑποδοχῆς
εὐαρέστου διέμεινε δέ μέχρι τῆς ἐπιούσης, ὅτε ἀνεχώρησε διά τήν
Σπάρτην, καθ’ ὁδόν φθάς ὁ Νομάρχης Λακωνίας τῷ ὑπεσχέθη ὁμοίαν, διέταξε δέ τόν αὐλάρχην μετά τοῦ Ἀτμοδρόμονος νά τόν περιμένουν εἰς Καλάμας.
Εἰς Σπάρτην εἰσῆλθε τήν δείλην τῆς 4 8βρίου ὀλίγιστος λαός τόν
ὑπεδέχθη, ὁ δέ Δήμαρχος τῷ ἀπήγγειλε προσφώνησιν δηκτικήν,
ἅπερ ὅ τε Βασιλεύς καί ἡ Βασίλισσα εἶδον μέ δυσαρέσκειάν των.
Τήν ἑπομένην ὅμως συνεκεντρώθη ἀπό τούς πέριξ Δήμους ἀρκετός
λαός, ὅστις περιεστοίχιζεν τούς Βασιλεῖς, δείξαντας ἔκτακτον δημοτικότητα.
Ἐκ τῆς ἀπό τῆς μιᾶς ἡμέρας πρός τήν ἄλλην μεταβολῆς τοῦ ἐκεῖ Δημοσίου πνεύματος ἐνθουσιασθείς ὁ Βασιλεύς ὑπέσχετο πᾶσαν βελτίωσιν, ἥν τῷ ἐζήτει ἄτομον ἤ κοινότης, πάσας δέ τάς ἐλλείψεις τάς
ἐφόρτωσεν εἰς τήν ράχιν τῶν πτωχῶν Βουλευτῶν, ὡς ἀμεριμνούντων περί τῶν κοινῶν συμφερόντων.
Ἐν τούτοις καί ἐκεῖ συνωμοσία κατά τοῦ προσώπου των κατεμηνύθη ὑπό τινων τῶν ἀξιωματικῶν τῆς φρουρᾶς, ἥτις καί προὐλήφθη
καταστάντων προσεκτικῶν των φρουρούντων χωροφυλάκων.
Τήν δέ πρωΐαν τῆς 7ης ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν ὁ Βασιλεύς διά τῆς Λαγκάδας πρός Μεσσηνίαν, λαβών ὅλα τα πρός ἐξασφάλισιν μέτρα, κατα218
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ληφθεισῶν ἐν τῇ ὁδῷ ὅλων τῶν ὑπόπτων θέσεων, διότι τις τῷ εἶπεν
ὅτι ἀποτυχόντος τοῦ σχεδίου ἐν Σπάρτῃ θά τόν δολοφονήσωσι δι’
ἐνέδρας καθ’ ὁδόν.
Διῆλθον λέγομεν διά τῆς Λαγκάδας τῆς δυσβατωτέρας ἐν Ἑλλάδι
ὁδοῦ καί ὡς συντομωτέρας, καί ὡς προαισθανομένη ἡ Βασίλισσα
ὅτι θ’ ἀπέλθῃ διά παντός ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐπεθύμει νά ἴδῃ καί τό μέρος αὐτό ἄν καί εἰς τήν περίστασιν ταύτην παρουσίαζε κίνδυνον
κατά τῆς ζωῆς της.
Τήν 7ην τό ἑσπέρας οἱ Βασιλεῖς ἔφθασαν εἰς Καλάμας ὅπου λαμβάνουν ἐπίσης ὑποδοχήν λίαν εὐχάριστον, προξενήσασαν αὐτοῖς ἐνδόμυχον ἀγαλλίασιν, ἥν ὅμως καταστρέφει ἡ ἀναφορά τοῦ ἐμπορικοῦ Συλλόγου Καλαμῶν συνοδευθεῖσα καί μέ μίαν ὅλως ἀπροσδόκητον περιφρόνησιν, καθ’ ὅσον μή ἐπιτρέψαντος τοῦ ὑπασπιστοῦ
εἰς τήν φέρουσαν τήν ἀναφοράν ἐπιτροπήν νά παρουσιασθῇ εἰς
τόν Βασιλέα εἰς τήν πρώτην προσέλευσίν της, καλεσθέντα μετ’ ὀλίγας ὥρας τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ταύτης ἀπήντησαν ὅτι ἀσχολίαι
τοῦ ἐμπορίου των δέν τοῖς ἐπιτρέπουσι τήν εὐκαιρίαν τῆς παρουσιάσεως. Κατόπιν ὁ Σύλλογος τῶν Δικηγόρων παρουσιάζων ἀναφοράν ἐλάλησε τραχέως πρός τόν Βασιλέα ἐπί τέλους εἰδικός Πάρεδρος χωρίου μικροῦ αἰτῶν ἀλλαγήν φορολογικοῦ συστήματος εἶπε
πρός τόν Βασιλέα (36), λέγοντα ὅτι τοῦτο ἀνήκει εἰς τά καθήκοντα
τῶν Βουλευτῶν σας:
-Ἰδικοί σου εἶναι οἱ Βουλευταί.
-Σεῖς τούς ἐκλέγετε τῷ ἁπαντᾶ ὁ Βασιλεύς.
-Ὄχι, σύ τούς διορίζεις, τῷ ἁπαντᾶ ὁ χωρικός πρόκριτος.
Τοιαύτη ἦτο ἡ θέσις τοῦ δυστυχοῦς αὐτοῦ ἡγεμόνος ἐξελθόντος εἰς
τάς Ἐπαρχίας διά νά διαφύγῃ τάς πικρίας ἅς καθ’ ἑκάστην ἐγένετο
ἐν τῇ πρωτευούσῃ, ὅτε τήν μεσημβρίαν τῆς 8 8βρίου ἔκτακτον ταχυδρομεῖον τῷ ἀνήγγειλε τήν ἐπανάστασιν τῆς Βονίτζης.
Οἱ συνωμόται ἐθεώρησαν τήν ἀπουσίαν τοῦ Βασιλέως ὡς τήν μόνην κατάλληλον διά νά ἐπαναστατήσωσι τήν πρωτεύουσαν, ἐν ᾗ ἡ
παρουσία του πιθανόν νά χαλαρώσῃ πᾶν κίνημα ὅσον ὥριμον καί
ἄν ἦτο, καί αἱ ὑπόνοιαί των ἦσαν βάσιμοι ἀφοῦ ὑπέκυψαν εἰς τοιαύτην ἀποτυχίαν τήν 1ην Φεβρουαρίου καίτοι πλείστων ἀξιωματικῶν τῆς ἐνταῦθα φρουρᾶς ὄντων συνωμοτῶν, οἵτινες μετά τά Ναυπλιακά ἀντεκατεστάθησαν ὑπ’ ἄλλων μή συμπεριληφθέντων ἐν τῇ
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συνωμοσίᾳ, καί ἐκ τῶν δραστηριωτέρων κατά τήν πολιορκίαν τῆς
Ναυπλίας δειχθέντων.
Τό σημεῖον τῆς ἐπαναστάσεως ὡρίσθη νά δοθῇ ἤ εἰς Ναυπλίαν ὡς
προείρηται διά τό ἀναπτυχθέν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπαναστατικόν
πνεῦμα, ἤ εἰς Βόνιτσαν, ὅπου ὁ στρατηγός Γρίβας προπαρασκεύασεν ἀρκετά ἐπιτυχῶς τά πράγματα συνεννοούμενος μετά τῶν ὑπαξιωματικῶν τοῦ ἐκεῖ σταθμεύοντος πεζικοῦ τάγματος καί τινων ἀξιωματικῶν οὕς ἔστειλεν ἐκεῖ ἡ Κυβέρνησις ὡς ὑπόπτους. Ἔπρεπε
ὅμως κατά τάς σκέψεις τῶν συνωμοτῶν νά ἐκραγῇ ἡ ἐπανάστασις
πρίν ἤ διέλθει ἐκεῖθεν (ὡς ἐσκόπει) ὁ Βασιλεύς, τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία, ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῶν προτέρων, ἐχαλάρωνε τόν κατ’ αὐτοῦ
ἐρεθισμόν.
Ἐξελθόντος λοιπόν τοῦ Βασιλέως εἰς περιοδείαν ὁ Στρατηγός Θ.
Γρίβας εἰδοποιεῖται παρά τοῦ Δ. Βούλγαρη περί τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως ἐκτελέσεως τοῦ σχεδίου κατά τήν διάρκειαν τῆς Βασιλικῆς
περιοδείας, ὁρισθείσης τῆς ἐκρήξεως εἰς μέν τήν Ἀκαρνανίαν τῆς
6ης 8βρίου εἰς δέ τάς Ἀθήνας καί
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 163
(36) Ὁ Βασιλεύς ἀπαντῶν εἰς τούς Δικηγόρους τοῖς εἶπε κατόπιν τινῶν παρατηρήσεων, ὅτι:
-Ἄν γίνῃ ἀναρχία ἐγώ δέν ἔχω νά χάσω τίποτε σεῖς θά χάσητε τό
πᾶν, διότι τό συμφέρον σας ἔγκειται εἰς τήν τάξιν. Ἀνέφερε δέ ὡς
ἐπικειμένην τήν ἀναρχίαν διότι τῷ εἶχε δι’ ἐκτάκτου ταχυδρομείου
ἀναγγελθῆ ἡ ἀποστασία τῆς Βονίτσης.
Ναύπλιον ὅπου διεβιβάσθη ἡ ἀπόφασις αὕτη τήν 9ην πρός γνῶσιν
τῶν ἐκεῖ συνωμοτῶν.
Ὁ Στρατηγός Γρίβας τήν 5ην 8βρίου ἀφοῦ πρῶτον διέγραψε τό σχέδιον μετά τῶν συνωμοτῶν ὑψώνει τήν σημαίαν τῆς ἐπαναστάσεως
καί καταλαμβάνει τό φρούριον τῆς Βονίτζης, διαδίδων αὐτήν ἐν
ἀκαρεῖ καθ’ ἅπασαν τήν Ἀκαρνανίαν καί Αἰτωλίαν, διευθύνεται
δέ ἄνευ ἀναβολῆς πρός τό Μεσολόγγιον ὅπου πρό μιᾶς ἡμέρας τῆς
ἀφίξεώς του τό ἐκεῖ σταθμεῦον Τάγμα μετά τῶν πολιτῶν ἠκολούθησε τό παράδειγμα τῆς Βονίτζης.
Ἡ ἐν τῇ ἡρωικῇ ταύτῃ πόλει ἐνθουσιώδης ὑποδοχή τοῦ Γρίβα ἐμαρ220
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τύρει τόν ἐνθουσιασμόν τοῦ λαοῦ ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς του ἀπό Βασιλέα τόν ὁποῖον εἶχε μισήσει.
Ἡ ἀπόφασις τοῦ Γρίβα ἦτον ἀπόφασις ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους,
ὥστε ἡ φωνή τοῦ ἥρωος τούτου εὗρεν ἠχώ καθ’ ἅπασαν τήν Ἑλλάδα καί ἀπεδέχθη μετ’ εὐφημιῶν.
Ὁ Ροῦφος εἰς Πάτρας μετά τῶν Λόντου, Μπουκαούρη καί ἄλλων
ἐπίσης πατριωτῶν ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Γρίβα ἐν τῇ μεγάλῃ ταύτῃ πόλει τήν 7ην Ὀκτωβρίου. Τούτους μιμοῦνται αὐθημερόν
(διά τινος ἐγγράφου εἰδοποιηθέντες) ἔν τε Αἰγίῳ ὁ Κωνστ. Θεοδώρου Μιχαλόπουλος καί ἄλλοι, καί ἐν Κορίνθῳ ὁ Ἰω. Δεληγιάννης
καί Ρέντης.
Ἡ Κυβέρνησις ἔμαθε τήν ἐπανάστασιν τῆς Ἀκαρνανίας τήν ἑσπέραν τῆς 6ης 8βρίου καί διακοινώνει αὐτήν πάραυτα εἰς τόν Βασιλέα, εὑρισκόμενον ἔτι εἰς Καλάμας, λαμβάνει δέ ὅλα τα μέτρα πρός
ἐξασφάλισιν τῆς Πρωτευούσης, ἐν ᾗ ἐγνώριζε κάλλιστα ὅτι ἕδρευε
τό κέντρον τῆς συνωμοσίας. Περικυκλοῖ ἀμέσως τάς οἰκίας Βούλγαρη, Δεληγιώργη καί Νικολοπούλου κατασκοπεύουσα τούς ἐν αὐταῖς εἰσερχομένους συνωμότας.
Τήν πρωίαν τῆς 8ης 8βρίου ἡ Κυβέρνησις ἀποστέλλει πρός στρατολογίαν, τόν μέν Στρατηγόν Χατζηπέτρον εἰς Φθιώτιδα, τόν δέ Ὑποστράτηγον Μαμούρην εἰς Ἀμφισσαν. Ἕνα δέ τάγμα τό 8ον καί μίαν κανονοστοιχίαν πυροβολικοῦ ὑπό τήν διοίκησιν τοῦ Συνταγματάρχου Λαζαρέτου πρός ὅν ἀνετέθη καί ἡ ἀρχηγία τῆς κατά τοῦ
Γρίβα ἐκστρατείας διευθύνει πρός τόν ἀποβατήριον λιμένα τῆς Βονίτζης τήν Ζαβέρδαν, δι’ ἀτμοπλοίων. Ἡ Στρατιά δ’ αὕτη διαβᾶσα
ἐκ Καλαμῶν, ὅπου ὁ Βασιλεύς διέμενεν, καί ὅστις εἶχεν ἤδη μάθει
καί τήν ἐπανάστασιν τῶν Πατρῶν, ἐπεθεωρήθη παρά τῆς Μεγαλειότητός του ἐντός τῶν ἀτμοπλοίων καί διετάχθη νά πορευθῇ κατά
τῶν Πατρῶν.
Διά τῆς αὐτῆς εὐκαιρίας ἡ Κυβέρνησις ἀποστέλλει πρός τόν Βασιλέα τόν Ὑπουργόν Κ. Χατζίσκον ὅπως παραστήσῃ καί προφορικῶς αὐτῷ τήν κατάστασιν τῶν πραγμάτων καί ἀναγκάσῃ τήν Μεγαλειότητά του νά ἐπανέλθῃ τό ταχύτερον εἰς τήν Πρωτεύουσαν.
Ὁ Ὑπουργός ἀναχωρῶν ἐξ Ἀθηνῶν διά τάς Καλάμας ἔλαβε μεθ’
ἑαυτοῦ διά πᾶν ἐνδεχόμενον ἐν τῇ Πρωτευούσῃ μέγα μέρος τῶν πολυτίμων πραγμάτων τῆς Βασιλίσσης ὅπως ἐξασφαλίσῃ αὐτά.
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Ὁ Χατζίσκος φθάνει, διακοινώνει τά συμβάντα εἰς τόν Βασιλέα, ἡ
ταχεῖα ἐπάνοδος ἀποφασίζεται καί πραγματοποιεῖται τήν πρωΐαν
τῆς 10ης Ὀκτωβρίου.
Ἡ ἐπανάστασις τῆς Ἀκαρνανίας, Ἀχαΐας καί Κορινθίας, μ΄ὅλας τάς
περί καταπνίξεώς της ψευδεῖς εἰδήσεις ὅσας ἡ Κυβέρνησις διέδιδε
κατά πᾶσαν ὥραν εἰς Ἀθήνας προώδευσε τήν 9ην μέχρι Μεγάρων
καί Ἐλευσῖνος. Οἱ δ’ ἐν Ἀθήναις συνωμόται ἐγνώριζον κάλλιστα
ὅτι τό σημεῖον πρός ὅ ἡ ἐπανάστασις τῶν μερῶν τούτων ἐπλησίαζεν καί πρός ὅ ἔμελλε νά λήξῃ ἀποτελεσματικῶς ἦσαν αἱ Ἀθῆναι.
Τά πάντα ἦσαν ἕτοιμα καί αἱ ἐνέργειαι τῆς συνωμοσίας τῶν Ἀθηνῶν, οὐδόλως κρυπτόμεναι, παρουσίαζον φανερά τόν πέλεκυν, δι’
οὗ ἔμελλε νά κατακόψουν διά παντός τάς μενούσας εἰσέτι ρίζας τῆς
Ὀθωνείου δυναστείας.
Ἡ Κυβέρνησις ἀποθαρρυνομένη ἀπό στιγμῆς εἰς στιγμήν ἀνέμενε
τήν ἔκρηξιν, ἐν τούτοις ἀπεφάσισε ν’ ἀντιστῇ καί ἔλαβε πρός περιστολήν ὅσα ἠδύνατο μέτρα. Εἰς τό πιστόν σῶμα τῆς Χωροφυλακῆς
παρέδωκε τήν φύλαξιν τῶν ἀνακτόρων ἐν οἷς 300 τούτων ἐστάθμευσαν. Ἡ Ἀκρόπολις καί τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεῖον κατελήφθησαν ὑφ’ ἑνός Τάγματος τοῦ Πεζικοῦ, ἕτερον δέ κατέλαβε τά ὄπισθεν τῶν Ἀνακτόρων. Τό ἥμισυ πυροβολικόν ἐτοποθετήθη εἰς τήν
μονήν τῶν Ἀσωμάτων κειμένων πρός Ἄρκτον τῶν Ἀνακτόρων, πλῆθος δέ ἐμμίσθων ἀτάκτων κατέλαβε διαφόρους οἰκίας τῆς πόλεως.
Ἁπάντων δέ τούτων ἡ κίνησις ἀνετέθη εἰς τόν Στρατηγόν Χάν.
Τό κίνημα προπαρασκευασθέν διά τήν ἑσπέραν τῆς 9ης δέν ἐξετελέσθη ἕνεκα τῶν ἐνδοιασμῶν τινῶν τῶν ἐν τῇ φρουρᾷ ἀξιωματικῶν
ἐκ τῶν συνωμοτῶν, ἀνεβλήθη δέ ἀμετακλήτως διά τήν ἑσπέραν τῆς
ἑπομένης. Οἱ συνωμόται εἰ καί τεταραγμένοι διά τό κρίσιμον τοῦ κινήματός των ἀπεφάσισαν ὅμως ἀμετακλήτως νά ρίψωσι τόν κύβον,
καί μετ’ ἀγωνίας ἀνέμεναν ἕκαστος τήν στιγμήν καθ’ ἥν ἔμελλε νά
δοθῇ τό σημεῖον.
Ὁ Δ. Βούλγαρης πρό δύο ἡμερῶν διέμενεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἀντιεισαγγελέως Γάσπαρη (; ) φοβούμενος μή συλληφθῇ ἐν τῇ ἰδικῇ του.
Ἡ ὁρισθεῖσα διά τήν ἐκτέλεσιν ὥρα ἦτον ἡ 8η τῆς νυκτός, τό δέ σημεῖον μία βολή κανονίου καί ἡ κωδωνοκρουσία τῶν ἐκκλησιῶν.
Ὁ κρότος τοῦ πυροβόλου ἠχεῖ, ἡ κωδωνοκρουσία διαδέχεται αὐτόν καί πλῆθος πολιτῶν ὡπλισμένων συσσωρεύεται εἰς τήν πλατεῖ222
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αν τοῦ Λουδοβίκου καί ὄπισθεν τοῦ Στρατῶνος τοῦ Πυροβολικοῦ,
οὗτοι δέ ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ Ταγματ. Παπαδιαμαντοπούλου,
ἔχοντες τό ἥμισυ τοῦ Πυροβολικοῦ ἤρχισαν τούς πυροβολισμούς
καί τάς ζητωκραυγάς. «Ζήτω τό ἔθνος, κάτω ἡ τυραννία». Εἰς τό
ἄκουσμα τοῦ πυροβολισμοῦ ὁ Ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν μέ σῶμα ἱππέων χωροφυλάκων πορεύεται πρός τό μέρος τῆς ταραχῆς,
πρός στιγμήν οἱ ἐπαναστάται τοῦ μέρους τούτου τῆς πόλεως σκορπίζονται καί ἀποτυχία τοῦ κινήματος πρός στιγμήν ὑποφαίνεται,
ὅτε περί τήν 10ην ὥραν ἡ διλοχία τῶν πυροσβεστῶν ἀρχίσασα ζωηρόν πῦρ ἐν τῷ Στρατῶνι αὐτῶν, καί ἐνθουσιώδεις ζητωκραυγάς δίδει νέαν πνοήν εἰς τό κίνημα, καί ἡ ἐπιτυχία ἐξασφαλίζεται διαδοθέντος τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καθ’ ἅπασαν τήν πόλιν.
Τό Ὑπουργεῖον κατ’ ἐκείνην τήν στιγμήν συνεδριάζον ἐν τῷ Καταστήματι τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν διέταξε τό μένον εἰσέτι πιστόν πυροβολικόν νά κανονιοβολήσῃ τόν Στρατῶνα τῶν πυροσβεστῶν ἀλλά τοῦτο ὄχι μόνον δέν ὑπήκουσεν ἀλλά καί ἀπεσύρθη
εἰς τάς στήλας τοῦ Ὀλυμπίου Διός καί ἐκεῖθεν μετά τῶν λοιπῶν σωμάτων τῆς φρουρᾶς, κηρύττονται ὑπέρ τῆς ἐπαναστάσεως.
Οὕτω καί ἐν διαστήματι δύο ὡρῶν ἅπας ὁ λαός καί Στρατός τῆς
Πρωτευούσης ἀναστατωμένοι καί περιτρέχοντες τήν πόλιν ἐπλήρουν τόν οὐρανόν διά τῶν ζητωκραυγῶν. Ὁ Ταγματάρχης τοῦ πυροβολικοῦ ἀνέλαβε τήν ἀρχηγίαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Στρατοῦ.
Περί τήν 12ην ὥραν τῆς νυκτός ὅλον τοῦτο τό πλῆθος περί τάς 3
χιλ. συναθροισθέν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς Ὁμονοίας κατέλυσε τήν δυναστείαν τοῦ Ὄθωνος καί τήν Ἀντιβασιλείαν τῆς Βασιλίσσης καί ἀνηγόρευσεν ἐν τῷ μέσῳ ἐνθουσιασμοῦ καί ἀνευφημιῶν προσωρινήν
Κυβέρνησιν ἐκ τῶν Δ. Βούλγαρη, Κανάρη καί Ρούφου, ὧν ὁ πρῶτος
μεταβάς περί τήν 2αν ὥραν τῆς νυκτός εἰς τό κατάστημα τῶν Βουλ.
Σωμάτων συνέστησεν Ὑπουργεῖον ἐκ τῶν ἑξῆς: Ζαΐμη τῶν Ἐσωτερικῶν, Μαυρομιχάλη Στρατιωτικῶν, Κουμουνδούρου Δικαιοσύνης, Διαμαντοπούλου Ἐξωτερικῶν, Καλλιφρονᾶ Ναυτικῶν, Νικολοπούλου Ἐκκλησιαστικῶν, Δεληγιώργη Παιδείας κ.λπ. καί Μαγγίνα Οἰκονομικῶν.
Ἡ νέα αὐτή Κυβέρνησις ἅμα ἀναλαβοῦσα τάς ἠνίας τοῦ Κράτους
ἔσπευσε νά ἐξασφαλίσῃ τά ἀνάκτορα καί τά ἐν αὐτοῖς πράγματα
καί ἀλληλογραφίαν τοῦ ἐκπτώτου Βασιλέως διορίσασα ἀνώτερον
223
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ἐπιτηρητήν αὐτῶν τόν Ταγματάρχην Τριγγέταν, ἀποστείλασα ἐντός αὐτῶν (δηλ. τῶν ἀνακτόρων) πρός ἐπαγρύπνησιν τόν ὑπολοχαγόν Ἐμμ. Καλλέργην, ἐν δέ τῷ Πύργῳ τῆς Βασιλίσσης τόν λοχαγόν
Μάνεσην. Κατόπιν ὀνομάσασα τόν Ταγματάρχην Παπαδιαμαντόπουλον Στρατιωτικόν Διοικητήν Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς ἐφρόντισε
περί τῆς ἀσφαλείας τῆς πόλεως ἐπικειμένης μάλιστα τῆς ἐλεύσεως
τοῦ Ὄθωνος ἐκ τῆς περιοδείας, ἀφοῦ ἐπανειλημμένως ὑπό τῆς Κυβερνήσεως προσεκλήθη.
Ἡ πρόνοια αὕτη περί τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς βασιλικῆς περιουσίας
καί ὁ πρός αὐτήν σεβασμός, ὅνπερ ἔδειξε κατά τήν ταραχώδη ἐκείνην νύκτα στρατός καί λαός, μ’ ὅλην τήν κατά τῶν πεσόντων ἡγεμόνων ἀγανάκτησιν, συνιστῶσι, τήν εὐγένειαν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ
Ἕλληνος, ὡς προικισμένου ἐκ φύσεως μέ ἀνεκτίμητα προτερήματα,
διότι οὔτε κατά τήν μεγάλην του ἐπανάστασιν τοῦ 1821, οὔτε κατά τήν ἀναρχίαν τοῦ 1832, οὔτε κατά τήν νύκτα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου, οὔτε ἐκείνην τῆς 11ης 8βρίου παρεξετράπη εἰς ὠμότητας ἤ ἁρπαγάς, ὁποῖαι παρηκολούθησαν πάντοτε τάς τοιαύτας μεταβολάς εἰς
τά ἄλλα ἔθνη. Καί ἐν τούτοις ἔχουν τήν ἁβροφρο……….
Λείπει κείμενο

21 Ἀπριλίου 1887 Ἐν Σπάρτῃ
Κύριε Συντάκτα της Ἀκροπόλεως
Ἐάν φρονῆτε ὅτι δέν θά δυσαρεστήσῃ τούς ἀναγνώστας τῆς Ἀκροπόλεως ἡ ἑπομένη πραγματεία περί τῆς ἄρτι ἐνεργηθείσης ἐν τῷ
Νομῶ Λακωνίας Βουλ. ἐκλογῆς καί περί τῶν εἰς αὐτήν ἐκτεθέντων
ὑποψηφίων ἐπιτρέψατε τήν καταχώρησίν της. Ἐάν δέν ἐπιτρέψητε
τήν καταχώρησιν φυλάξατέ την σᾶς παρακαλῶ καί θά παρουσιασθῇ ὁ συντάξας αὐτήν καί θά τήν ζητήσῃ.
Εἷς τῶν ἀναγνωστῶν τῆς Ἀκροπόλεως λογιωτάτων
Ἐν πρώτοις ἄς δοθῇ ἐξήγησίς τις ὅπως γίνῃ καταληπτότερος ὁ λόγος τοῦ ἐξελθόντος ἐκ τῆς ἐκλογῆς ταύτης ἀποτελέσματος.
Α) Κατά τήν ἐνεργηθεῖσαν τόν Ἰανουάριον ἐκλογήν τινές τῶν Λακώνων πολιτευτῶν ἐθεώρησαν λυσιτελές δι’ ἑαυτούς νά θερμάνωσι τήν τῶν Λακώνων φαντασίαν διά περιφρονήσεως κατά τῶν Λα224
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κεδαιμονίων καί Μονεμβασιτῶν ἐξηγοῦντες αὐτοῖς ὅτι δέν πρέπει
νά στέρξωσι νά ἰσοτιμηθῶσιν οἱ Μανιᾶται οἵτινες ἔχουσι γνησίαν
τήν ἀπό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καταγωγήν μέ τούς ἀπογόνους τῶν
Σλάβων λοιπούς Πελοποννησίους, τούς ὁποίους καί Βλάχους ἀποκαλοῦσι. Βλέπετε λοιπόν ὅτι οἱ Κύριοι οὗτοι οἱ ἐπιδιώκοντες ν’ ἀντιπροσωπεύσωσι λαόν Νομαρχιακῆς περιφερείας ἐδίδασκον τούς
Μανιάτας νά εἶναι ὁπαδοί τοῦ Φαλμεράγιερ. Λέγουν μάλιστα ὅτι ὁ
ἔχων τήν πρωτοβουλίαν τῆς τοιαύτης ἰδέας ἐναντίον τῶν Λακεδαιμονίων καί Μονεμβασιτῶν Εὐρωπαϊκῆς ἀνατροφῆς καί ἐκπαιδεύσεως δέν ὠφελήθη καθόλου, ὠφέλησεν ὅμως 5-6 συνεπαρχιώτας του
πολιτευτάς κατά τε τήν 5ην Ἰανουαρίου καί τήν 19ην Ἀπριλίου καί
μάλιστα ἀποδίδουσιν ὡς ἀπό αὐτόν ἐμφυσηθεῖσαν καί ἑτέραν ἰδέαν, ἥν οὗτοι δέν ἔλαβον ποτέ ἀφορμήν νά ὑποπτεύσωσι καί νά διατεθῶσιν ἐχθρικῶς κατά τῶν Λακεδαιμονίων καί Μονεμβασιτῶν,
ὅτι δηλαδή ἐάν ἐκ τούτων ἐξελέγοντο Βουλευταί θά ὑπέβαλλον καί
τήν Μάνην εἰς τήν φορολογίαν, τοῦτο καταγγέλλει ὅτι οἱ πολιτευταί Λακεδαίμονος καί Μονεμβασίας εἶναι μοχθηροί διότι θά ἀφαιρέσωσιν ἀπό τούς Μανιάτας εὐεργέτημα, ὅπερ οὐδεμίαν ὠφέλειαν
ἤ ζημίαν παρέχει αὐτοῖς ἤ τοῖς λοιποῖς φορολογουμένοις συνεπαρχιώταις των καθόσον ποίαν ἐπιρροήν ἤθελεν ἔχει εἰς Προϋπολογισμόν 97.000.000 ἡ προσθήκη ἤ ἀφαίρεσις 100.000 ἅς ἤθελε συνεισφέρει τό πολύ ἡ φορολόγησις καί τῆς Μάνης.
Β) Ὁ ἀποκλεισμός τῶν Λακεδαιμονίων καί Μονεμβασιτῶν ἀπό τῆς
Βουλῆς ὅν ἐξύμνησαν οἱ Λάκωνες «Πᾶνε οἱ Μανιάτες στή Βουλή
καί οἱ Βλάχοι στήν βοσκή» καί τόν ὁποῖον ἐπήνεγκον αἱ διαληφθεῖσαι διαβολαί προδιέθεσε τούς Λακεδαιμονίους καί Μονεμβασίτας
νά φανῶσιν ἀποκλειστικώτατοι τήν 19ην Ἀπριλίου κατά τῶν δύο
ἐκ Λακωνίας ὑποψηφίων, καί τό ἀποτέλεσμα ἦτον ἀφιλονεικήτως
ὑπέρ ἑνός τῶν ἐκτεθέντων τριῶν Λακεδαιμονίων. Ἀλλά διατί δέν
ἔγινε τοῦτο;
Ἐν Λακεδαίμονι καί Μονεμβασίᾳ ὄντες ὅλοι σχεδόν κτηματίαι, διά
τήν ἀσφάλειαν τῆς ἰδιοκτησίας των ἕνεκα ἐλλείψεως ἐν Ἑλλάδι Νόμου τῆς προκοπῆς περί ἀγροφυλακῆς, ἔχουν ἀπόλυτον ἀνάγκην νά
διάκεινται φιλικῶς μέ τήν Δημοτικήν ἀρχήν, διά τοῦτο αἱ Δημοτικαί ἐκλογαί ἐνεργοῦνται, μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος καί πείσμα225
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τος, καί ὁσάκις παρενέπεσε πρό τινων μηνῶν τοῦ χρόνου τῆς ἐνεργείας τῶν Δημοτικῶν ἐκλογῶν, ἄλλη τις ἐκλογή, μήτε αὐτῶν τῶν
ὅλως ἀσήμων τῶν Ἐπαρχιακῶν Συμβούλων ἑξαιρουμένων, ἡ πάλη
ἐγένετο μετά ἰσχυρᾶς πάλης, διότι ἐν αὐταῖς θά δοκιμάσωσι τά κόμματα τάς δυνάμεις των, δι’ ὧν θά ἐπιδείξωσιν ἕκαστος τήν Δημοτικήν Ἀρχήν, καί ἡ δοκιμή ὡς ἐπί τό πλεῖστον αὕτη εἶναι ἀσφαλής.
Τοιαύτη λοιπόν περίστασις παρέλυσε τήν 19ην Ἀπριλίου ἐν Λακεδαίμονι τήν τάσιν νά ψηφοφορήσωσιν ὁμοῦ καί ἀποκλειστικῶς καί
τούς τρεῖς ἐκ Λακεδαίμονος ὑποψηφίους ἵνα διά τῆς ἐπιτυχίας τοῦ
ἑνός οἱουδήποτε ἱκανοποιηθῶσιν ἐν μέρει δι’ ἥν ὑπέστησαν τήν 5ην
Ἰανουαρίου ὕβριν, καθ’ ὅσον ἕκαστον κόμμα ἀνέλαβε τήν ὑποστήριξιν τοῦ ἑνός τῶν τριῶν ρηθέντων ἐκ Λακεδαίμονος ὑποψηφίων,
ἀντιδρῶν φανατικῶς κατά τοῦ τόν ἕτερον ὑποστηρίζοντος, ἐν τῇ
τοιαύτῃ θερμῇ ἀντιδράσει ἥρπασαν τάς ψήφους καί ὑπέρ τῶν δύο
Λακώνων ὑποψηφίων οἱ μετά δέους καί πολλῶν ὑποκλίσεων ἀναλαβόντες νά τούς ἀντιπροσωπεύσωσιν εἰς τούς Λακεδαιμονικούς
Δήμους.
Ὕστερον ἀπό τά ἀνωτέρω ἐρχόμεθα καί εἰς τά προσωπικά τῶν πέντε ἐκτεθέντων ὑποψηφίων.
Πρῶτος ὑποψήφιος. Γεώργιος Πετροπουλάκης, μήπω τεσσαρακοντούτης, μετρίου ἀναστήματος καί σωματικῆς συστάσεως, γραμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ὑποστάς πολλάς περιπετείας τοῦ Σεβάχ θαλασσινοῦ ἀπό τοῦ 1867, ὅτε μόλις ἔφηβος ἠκολούθησε τόν
πάππον του εἰς Κρήτην, ἐξοργίσας δ’ αὐτόν ἐπεδόθη δι’ ἱστιοφόρων πλοίων εἰς Ἀργοναυτικάς ἐκδρομάς μέχρις Ἀζοφικῆς Θαλάσσης. Ἐπανελθών μετά τόν θάνατον τοῦ πάππου του ἐγκατέστη εἰς
τό ἐν Λακεδαίμονι κτῆμα αὐτοῦ, καί ἐπεδόθη ἀμέσως εἰς ἐμπέδωσιν
μεγάλης οἰκογενειακῆς ἐπιρροῆς ἀπό Μεγαλουπόλεως μέχρις Ἐπιδ.
Λιμηρᾶς, ὅπου διά προκατακλυσμιαίων καί εἰς χεῖρας χωρικοῦ Λακεδαιμονίου εὑρεθέντων τίτλων ἀπεπειράθη νά καταλάβῃ ἅπασαν
τήν παραλίαν τοῦ Δήμου Ἕλους ἀνήκουσαν τῷ Δημοσίῳ καί τοῖς
κληρονόμοις Τζούχλου καί Μ. Ἰατροῦ. Ἀπέτυχε μέν τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης ἀλλ’ ἐπέδραμεν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ἐκείνῃ καί ὑπεκίνησε τούς
ἐκεῖ κατοίκους εἰς ἀνταρσίαν κατά τοῦ Παπαμιχαλοπούλου, τῆς
ὁποίας ἀποτέλεσμα ἦτον ἡ καιρία πλήγωσις δύο υἱῶν καί ὁ φόνος
ἑνός πρωτοπαλληκαρίου τούτου Λάκωνος. Πρώτην δέ φοράν ἐτολ226
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μήθη ἀντίστασις καί μάλιστα ἔνοπλος κατά τοῦ Παπαμιχαλοπούλου, ὅστις ἀπό εἰκοσιπενταετίας διέθετε τούς ἀγαθούς κατοίκους
τῆς ἐπαρχίας του ὅπως οἱ Ἀλβανοί Κεχαγιάδες τούς κολλήγους τῶν
πρό τῆς Ἐπαναστάσεως Ὀθωμανικῶν Τζιφλικίων.
Παραιτήσας ὁ Γ. Πετροπουλάκης τήν Ἐπιδ. Λιμηράν ἔδωκε τήν
προσοχήν του εἰς Λακεδαίμονα, ὅπου ὑπανδρεύσας δύο κόρας
τῆς οἰκογενείας του μέ δύο καπετανόπαιδας Λακεδαιμονίους ἐκατώρθωσε νά ἐξασκήσῃ καί ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτη ἀρκετήν ἐπιρροήν ὑπέρ τοῦ πατρός του. Μόλις ταφέντος πρό μικροῦ καί τούτου ὁ
Γ. Πετροπουλάκης εἰσαχθείς ὑπό δύο Λακώνων Βουλευτῶν εἰς τήν
Πρωθυπουργίαν ἔλαβε παρ’ αὐτοῦ το βάπτισμα τοῦ Ὑπουργικοῦ
ὑποψηφίου διά τήν συμπλήρωσιν τῆς κενωθείσης ἐκ τοῦ θανάτου
αὐτοῦ Βουλευτικῆς θέσεως. Περιβαλών τήν αἴγλην τῆς δόξης τοῦ
ἀποβιώσαντος πατρός του, καί ἐνδυθείς τήν πανοπλίαν τῆς Ὑπουργικῆς ὑποψηφιότητος ἀπεδόθη εἰς τόν ἐκλογικόν ἀγῶνα, συντρεχόμενος καί ὑπό τῶν νῦν Βουλευτῶν Κοσονάκου, Οἰκουλάκη, Γιαννούκου, Ἀρ. Πετροπουλάκη καί Λ. Καπετανάκου (37) καί τῶν πρώην τοιούτων Ματάλα, Ζουμπουλάκη καί Καπετανάκη. Ἀνεδείχθη
δέ ὁ ἐπιτυχών.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΛ. 169
(37)Τινές συνέτρεξαν καί ἔδωκαν ἀντί ἑνός εἰς δύο τάς ψήφους
των, διά τοῦτο θά εὑρεθῶσιν ὡς συνδραμόντες δυό ὑποψηφίους.
Δεύτερος ὑποψήφιος. Μιχαήλ Ἀνδριτζάκης ἐκ Τζιτζίνων τῆς Λακεδαίμονος, μεσῆλιξ, ἀθλητικῆς σωματικῆς συστάσεως, γραμμάτων
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Πρό εἰκοσιπενταετίας προσέφυγεν εἰς Αἴγυπτον πρός εὕρεσιν τύχης, ἥν καί εὗρε πληρέστατα, διότι ἔχων δεξιόν πρός τό ἐμπορεύεσθαι νοῦν κατέστη πλούσιος, καί σπουδαῖος ἰδιοκτήτης Ἀθηνῶν. Πρό τινων ἐτῶν ἐνυμφεύθη τήν θυγατέρα
τοῦ ἀρχαίου πολιτευτοῦ Γεροκορφιωτάκη, ὅστις μή εὑρίσκων ἐν
τῷ υἱῷ του ἀνάλογον τῆς οἰκογενείας του διάδοχον, ἔδωκεν εἰς τόν
Ἀνδριτζάκην ὡς ἐπανοπροῖκι καί τό ἀπό προγόνων κληρονομηθέν
δικαίωμα τοῦ ἀντιπροσωπεύειν τήν Ἐπαρχίαν, ἐξετέθη λοιπόν ὁ
Ἀνδριτζάκης εἰς τάς βουλευτικάς ἐκλογάς τοῦ 1885 τήν 5ην Ἰανουαρίου καί τήν 19ην Ἀπριλίου εἰς ἅς ἀπέτυχεν. Εἰς τήν τελευταίαν
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ἐβαπτίσθη ὑποψήφιος τοῦ Παπαμιχαλοπούλου, καί ἐξῆλθεν εἰς τόν
ἀγῶνα ὑποστηριζόμενος ἀπό τόν ἀνάδοχόν του καί τούς ἑτέρους
νῦν Βουλευτάς Ἀρ. Πετροπουλάκην καί Λ. Καπετανάκον, καί τούς
πρώην τοιούτους πενθερόν του, Ζουμπουλάκην, Καπιτσίνην, Ρίτζον καί Λ. Καπετανάκην, φρουρούμενοι ἀπό 500 ἑκατοντάρχους
τοῦ Γεωργίου Σταύρου, ἀποτελοῦντας ὑπέρ 50.000 βαθμούς ἐκλογικῆς δυνάμεως, τούς ὁποίους ἐτοποθέτησε καταλλήλως εἰς ἅπαντα
σχεδόν τά χωρία καί πόλεις τοῦ Νομοῦ, εἰς ἅς αὐτός καί οἱ συνδρομηταί του περιῆλθον. Ἀνεδείχθη Α΄ ἐπιλαχών.
Τρίτος ὑποψήφιος. Περικλῆς Παπαδόπουλος ἐκ Βρουλιά τῆς Λακεδαίμονος, ὑπέρ 40τούτης, μᾶλλον ὑψηλός καί εὐτραφής. Διδάκτωρ
καί δικηγόρος, ἀποδυθείς ἀπό τοῦ 1879 εἰς τάς 5 Βουλευτικάς ἐκλογάς, ἐπέτυχε μόνον τό 1881. Ἐξετέθη προχθές φέρων καί οὗτος τήν
Ὑπουργικήν ὑποψηφιότητα περιορισμένην εἰς μόνας τάς δύο τῶν
Βλάχων Ἐπαρχίας, καί ὑποστηριζόμενος ἀπό τούς νῦν Βουλευτάς
Βαρβιτζιώτην, Περωτήν, Κουμουνδοῦρον καί Γιαννοῦκον, καί ἀπό
τούς πρώην Ρουσσόπουλον, Σαλταφέρον, Ματάλαν καί Ζουμπουλάκην. Ἔχων συνοδείαν τετρακισχιλίων Τσολιάδων τοῦ Δεληγιάννη μή ἀποτελοῦντες οὔτε 5.000 βαθμῶν ἐκλογικῆς δυνάμεως, οἵτινες
μόλις ἐπήρκεσαν εἰς τάς δαπάνας, ἅς ὑπέστη καί οὗτος περιελθών
μέρη τινά τῆς ἐκλογικῆς περιφερείας. Ἀνεδείχθη Β΄ ἐπιλαχών.
Τέταρτος ὑποψήφιος. Ἰωάννης Βαλασσόπουλος, ὑπερεξηκοντούτης, εὐτραφής ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων καί δοκιμωτέρων ἐν Ἑλλάδι ἰατρῶν, πολιτευόμενος διαρκῶς ἀπό τό 1856 διατελέσας τρίς ὑπό τόν
Βούλγαρην Ὑπουργός. Ἐξετέθη προχθές φέρων τόν λεπτόν μανδύαν τοῦ ἀντιπολιτευομένου μή ἀνήκοντος εἰς οὐδένα Ἀρχηγόν, καί
διά τοῦτο πάντοτε πολεμούμενος. Συνετρέχετο ὑπό μόνων πρώην
Βουλευτῶν Δημητρακάκη καί τῶν δύο Μελετοπούλων εἶχε καί οὗτος συνοδείαν χιλίων περίπου ἀποστράτων λερωμένων ὁροφυλάκων τοῦ Γεωργίου Σταύρου ἀποτελούντων δύναμιν 5.000 περίπου
βαθμῶν ἐκλογικῆς δυνάμεως, οἵτινες μόλις τόν συνέτρεξαν νά ἱκανοποιήσῃ ὀλίγους ἀπεσταλμένους του εἴς τινα μέρη τῆς περιφερείας. Ἔτυχε δέ τόν βαθμόν τοῦ Γ΄ ἐπιλαχόντος.
Πέμπτος ὑποψήφιος. Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ὑπερ30τούτης,
ἀντίπους τῷ Ἀνδριτζάκη τήν σωματικήν σύστασιν, καταγωγήν καί
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γράμματα. Εὐπαίδευτος καί δοκίμως γράφων εἰς τόν τύπον, χρήσιμος παράγων εἰς ἕν πολιτικόν κόμμα. Ἐκτιθέμενος ἀπό τό 1879 ἐπέτυχε τότε καί τό 1885. Κατῆλθε προχθές εἰς τόν ἀγῶνα ὑποστηριζόμενος ἀπό τούς νῦν Βουλευτάς Γ. Μαυρομιχάλην καί Κουμουνδοῦρον, καί ἀπό τούς πρώην τοιούτους Σακελλιράκην, Ζανετάκην, Β.
Μαυρομιχάλην καί Ἰ. Κατζάκον. Ἦτο περιβεβλημένος τήν τήβενον
τοῦ ὑποψηφίου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως Δηλιγιάννη καί
διά τοῦτο κατεδιώχθη τραχέως, ὑπό τῶν Ὑπουργικῶν καί Παπαμιχαλοπούλου ἄν καί ἐφρουρεῖτο καί οὗτος ἀπό 1.500 ἐπιλέκτους
τοῦ Γεωργίου Σταύρου ἀποτελοῦντας 40.000 σχεδόν βαθμούς ἐκλογικῆς Δυνάμεως, τούς ὁποίους αὐτός καί ὁ ἐξάδελφός του Γ. Μαυρομιχάλης τούς ἐτοποθέτησαν μετ’ ἐπιτηδειότητος περιελθόντες ἅπασαν τήν ἐκλογικήν περιφέρειαν οὐ μόνον κατά πόλεις (ἤ χωρία) ἀλλά καί κατά σπίτι. Ἀνεδείχθη Δ΄ ἐπιλαχών.
Ἰ. Κορφιωτάκης
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Άβελ (Καρλ φον Άμπελ): Βαυαρός πολιτικός άνδρας, ικανός σε
εσωτερικά διοικητικά θέματα και σχετιζόμενα με την εξωτερική πολιτική, σύμβουλος στο βαυαρικό υπουργείο Εσωτερικών, ήλθε
στην Ελλάδα το 1832 και έγινε μέλος της Αντιβασιλείας για τον νεοεκλεγέντα βασιλιά Όθωνα. Επειδή ο Άβελ και ο Μάουρερ διαφώνησαν έντονα με τον Άρμανσμπεργκ ανακλήθηκαν και οι δύο τον
Ιούλιο του 1834 και επέστρεψαν στη Βαυαρία.
Αγαθόνικος: Επιφανής νομομαθής από την Χαλκίδα. Κατατάχθηκε στο δικαστικό σώμα το 1864 και διακρίθηκε σαν επιστήμων και
υπάλληλος. Έγραψε πολλές επιστημονικές πραγματείες και συγγράμματα. Όταν ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετέφρασε
έργα του Γάλλου κριτικού Ταιν.
Αγαθόνικος: Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Θρησκείας. Δημητρ. σελ. 74
Αδάμ: α) Με το επώνυμο αυτό αναφέρονται πολλά πρόσωπα της
Φιλικής Εταιρείας και της Ελληνικής επανάστασης.
β) Φρειδερίκος Αδάμ: Άγγλος στρατηγός που αναμείχθηκε στον
ιερό αγώνα ή ως ανώτερος αξιωματικός ή ως αρμοστής της Επτανήσου. Ήταν μισέλλην όταν η αγγλική πολιτική ήταν εναντίον της
Ελλάδας και μεταβλήθηκε σε φιλέλληνα όταν ο Γεώργιος Κάνιγκ
μετέτρεψε σε φιλελληνική την αγγλική πολιτική. Κατά τα πρώτα
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έτη της Επανάστασης έδειξε τη μισελληνική διαγωγή του στη Ζάκυνθο. Αναμείχθηκε στην Κέρκυρα σε οικογενειακό σκάνδαλο. Στα
δεινά χρόνια της επιδρομής του Ιμπραήμ επέτρεψε πολλές διευκολύνσεις στους προσφυγόντες στο Ιόνιο Κράτος και απελευθέρωσε πολλούς αιχμαλώτους. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο όταν διορίστηκε αρμοστής των Ιονίων νήσων. Ο περιφανής Άγγλος στρατιωτικός εργάστηκε στην πολιορκία του Μεσολογγίου για κατάπαυση των εχθροπραξιών αλλά απέτυχε. Διοίκησε με μεγάλη επιτυχία τα Ιόνια νησιά. Μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού τα Ιόνια νησιά ανθούσαν οικονομικά και αυτό επέτρεψε στον αρμοστή
να κατασκευάσει σπουδαία έργα. (το εξαίρετο υδραγωγείο, νοσοκομείο για αυτούς που αναρρώνουν, φάρους, την έπαυλη Mon
Repos κ.ά.). Κατηγορήθηκε για διασπάθιση δημοσίου χρήματος
αλλά επίσης είναι αληθές ότι εργάστηκε για την ευημερία των πολιτών και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της εκπαίδευσης.
Αποσύρθηκε από τα Επτάνησα το 1832 και διορίστηκε διοικητής
στο Μαντράς των Ινδιών.
Αδάμης: οπλαρχηγός από τα Μέγαρα σελ. 112.
Αδάμης: Το όνομα αυτό έφεραν πολλοί αγωνιστές καταγόμενοι
από το χωριό Πύρος του Ασπροποτάμου. Το 1823 κατέβηκε στο
Ναύπλιο όπου εργάστηκε για τη διάπλαση αριστοκρατίας. Στη νεοσύστατη κοινωνία, έριξαν Φαναριώτες, αγωνιστές και επήλυδες.
Προτίμησε τους αγωνιστές, αδιαφόρησε για τους Φαναριώτες. Περιήλθε έφιππος και πεζός όλη τη Στερεά, την Πελοπόννησο και
τα νησιά. Έπεισε τον Όθωνα να καταλύσει την απόλυτη μοναρχία
στις 3 Σεπτέμβρη του 1834. Έφερε βαρέως την αγγλογαλλική κατοχή και θυσίασε το μέγιστο μέρος της περιουσίας του για την πατρίδα.
Αδάμ Δούκας: γεννήθηκε το 1790 στα Ιωάννινα και έκανε άριστες
σπουδές. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και υπήρξε ένας από τους
σπουδαιότερους παράγοντες στην Ανατολική Ελλάδα. Σαν αντιπρόσωπος των Θηβών μετείχε στη συνέλευση των Σαλώνων και
του Αρείου Πάγου. Κατόπιν έγινε διοικητής, υπουργός των Στρατιωτικών και σε άλλες ανώτατες θέσεις. Πρόσφερε μεγάλες υπη234
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ρεσίες χάρη στην οξύτητα της αντίληψής του και τα μεγάλα ηθικά
του πλεονεκτήματα. Έγινε γερουσιαστής μετά την μεταπολίτευση.
Εγκαταστάθηκε στην Εύβοια όπου πέθανε το 1860.
Αλή- πασάς Τεπελενλής: πασάς των Ιωαννίνων που γεννήθηκε
το 1774 στο Τεπελένι της Ηπείρου. Η μητέρα του Χάμκω του ενέπνευσε άμετρη φιλοδοξία. Εξόντωσε τους ετεροθαλείς αδελφούς
του για να συγκεντρώσει ολόκληρη την περιουσία στα χέρια του.
Από έφηβος ακόμη επιδόθηκε σε αγριότητες. Η Πύλη τον τίμησε με το βαθμό των τριών ιππουρίδων και τον τίτλο του βεζύρη.
Ήταν άμοιρος Παιδείας αλλά ευφυέστατος. Όταν ήθελε να τιμωρήσει χρησιμοποιούσε φρικώδη μαρτύρια. Η ζωή του ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Έκανε αναπτυξιακά έργα. Στην αυλή του είχε προσελκύσει τους ανδρειότερους της Ηπείρου και της Στερεάς καθώς
και λόγιους και επιστήμονες. Δοκίμασε να καταρτίσει τακτικό στρατό και προσπάθησε να γίνει ανεξάρτητος ηγεμόνας στη Βαλκανική. Του αφαιρέθηκαν πασαλίκια για να περιοριστεί η δύναμή του.
Κηρύχθηκε ένοχος εσχάτης προδοσίας. Πολιορκημένος στα Γιάννενα συναίνεσε να παραδοθεί αν του έδιναν φιρμάνι αμνηστίας.
Απεσταλμένος του Χουρσίτ τον εφόνευσε και το κεφάλι του εκτέθηκε στην Κων/λη σε κοινή θέα.
Αλιφεράκης: Προεστός Λακεδαίμονος (Μιστρά).
Αλμέϊδα: Φιλέλληνας αξιωματικός του πορτογαλικού στρατού.
από την Έλβα της Πορτογαλίας. Όταν ήλθε στην επαναστατημένη Ελλάδα έγινε αρχηγός του τακτικού στρατού και διακρίθηκε στη
μάχη της Τριπολιτσάς. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το φρούριο του Ναυπλίου. Περιέπεσε
στη δυσμένεια της αντιβασιλείας και έμεινε εκτός υπηρεσίας μέχρι
το 1835, οπότε επανήλθε και ανέλαβε τη στρατιωτική διοίκηση στο
Μεσολόγγι όπου κατέστειλε την Επανάσταση που ξέσπασε με επί
κεφαλής τον Νικ. Ζέρβα.
Αμαλία: Η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας (1836- 1862). Ανατράφηκε με τις αυστηρές αντιλήψεις των ηγεμονικών αυλών του ΙΗ΄
235

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
αι. και διδάχθηκε τέχνες, ξένες γλώσσες, ξιφασκία, ιππασία. Ψυχή
ορμητική, ριψοκίνδυνη, χαρακτήρας άκαμπτος. Παντρεύτηκε το
βασιλιά Όθωνα το 1836 και όταν έφτασε στην Αθήνα την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Έμαθε άριστα την ελληνική γλώσσα και
έδειξε αγάπη για τη νέα της πατρίδα. Εργάστηκε για τη διάπλαση αριστοκρατίας στη νεοσύστατη κοινωνία. Στη νεοσύστατη κοινωνία προτίμησε τους αγωνιστές, αδιαφόρησε για τους Φαναριώτες, και αγνόησε τους επήλυδες. Τις Ελληνίδες κυρίες των τιμών
τις διάλεξε από τις τάξεις των αγωνιστών. Είχε ισχυρή θέληση, μαχητικό χαρακτήρα και ασκούσε μεγάλη επιρροή στο βασιλέα σύζυγό της. Περιήλθε έφιππη και πεζή όλη τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Έπεισε τον Όθωνα να καταλύσει την απόλυτη μοναρχία στις 3 Σεπτέμβρη του 1834 και να παραχωρήσει Σύνταγμα. Έφερε βαρέως την αγγλογαλλική κατοχή δε βγήκε από τα
ανάκτορα επί μήνες και τα παράθυρα και οι θύρες προς την πλατεία, με εντολή της όσο διαρκούσε η κατοχή, έμειναν κλειστά. Η
απροκάλυπτη ανάμειξή της στην πολιτική δημιούργησε πολλούς
εχθρούς.
Αμβροσιάδης: Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και διέθεσε την προσωπική του δράση και περιουσία στην υπηρεσία της πατρίδας
όταν τον κάλεσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο συνέδριο της Εθνέγερσης, εγκατέλειψε τις εμπορικές εργασίες και έγινε υπασπιστής
του. Έλαβε μέρος στη μάχη της Φωξάνης πέρασε τον Προύθο,
περιέθαλψε πρόσφυγες για τους οποίους και δαπάνησε πάνω
από 5.000 ρούβλια. Κατέβηκε στην Ελλάδα και σαν γραμματέας
του Ζαΐμη συνεργάστηκε μαζί του στην πολιορκία των Πατρών και
στις επιδρομές του Ιμπραήμ μέχρι το 1826. Το 1827 όταν ανεδείχθη αρχιστράτηγος ο Τσωρτς έγινε διερμηνέας του και έλαβε μέρος σε όλες τις εκστρατείες μέχρι το 1828. Επί Όθωνα υπηρέτησε
σε πολλές πολιτικές θέσεις και έλαβε το αριστείο των αγωνιστών.
Αναστασόπουλος Μήτρος: Από τους επιφανέστερους πολιτικούς
και στρατιωτικούς της Μεσσηνίας κατά την Ελληνική Επανάσταση. Πρόκριτος από την Κυπαρισσία, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία,
έγινε μέλος της επαρχιακής εφορείας για την προμήθεια εφοδίων
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και μετά από πρόσκληση των Τριφυλλίων εκλέχτηκε αρχηγός των
όπλων. Κατά τις εμφύλιες έριδες τάχθηκε με το μέρος του Κολοκοτρώνη μαζί με τον οποίο φυλακίστηκε το 1825 στην Ύδρα και παρέμεινε πιστός του φίλος. Όταν αποφυλακίστηκε κράτησε την αρχηγία του μεγαλύτερου μέρους της επαρχίας του την οποία αντιπροσώπευσε σαν πληρεξούσιος στις Συνελεύσεις.
Ανδριτζάκης Μιχαήλ: υποψήφιος Λακεδαίμονος από τα Τζίτζινα.
Πήγε στην Αίγυπτο όπου ασχολήθηκε επιτυχώς με το εμπόριο και
προόδευσε οικονομικά. Νυμφεύθηκε την κόρη του Γερο- Κορφιωτάκη. Το 1885 εκτέθηκε σε εκλογές και αναδείχθηκε Α΄επιλαχών.
Ανδρούτσος Οδυσσέας: Ένας από τους σπουδαιότερους πολέμαρχους, στους οποίους βασίστηκε ο επαναστατημένος Ελληνισμός. Το 1819 έγινε αρχηγός των αρματολικών σωμάτων της Ανατολικής Στερεάς. Κατάφερε να συνενώσει τους οπλαρχηγούς της
Στερεάς κάτω από τη σημαία της Φιλικής Εταιρείας. Με την έκρηξη
της επανάστασης ξεσήκωσε τους Γαλαξιδιώτες οι οποίοι πρόθυμα
εξοπλίστηκαν ενώ ο ίδιος ανέλαβε την αρχηγία του σώματος στο
Χάνι της Γραβιάς με επιτυχία. Οι προύχοντες της Ανατολικής Στερεάς που τους είχε ταπεινώσει συνασπίστηκαν με τον Άρειο Πάγο
εναντίον του. Άρχισε από το 1821 διαπραγμάτευση με τους Τούρκους περί ψευδούς υποταγής για να τους συγκρατεί. Όταν στάλθηκαν ο Χρ. Παλάσκας και ο Αλέξιος Νούτσος να τον αντικαταστήσουν στην αρχιστρατηγία ανέχτηκε το φόνο τους από τους στρατιώτες του. Τότε η κυβέρνηση τον επικήρυξε με 500 χιλ. γρόσια. Ο
στρατός όμως της Στερεάς του έμεινε πιστός. Παρέστη σαν πληρεξούσιος στη Συνέλευση στο Άστρος. Συνέτεινε στην καταστροφή των λειψάνων του Δράμαλη. Έγραψε επιστολή στον ΜεχμέτΑλή της Αιγύπτου να συμμαχήσει με τους Έλληνες κατά του σουλτάνου αλλά απέτυχε. Η κυβέρνηση αποφάσισε να τον καταδιώξει
και να τον τιμωρήσει. Παραδόθηκε στον Ιωάννη Γκούρα ο οποίος
τον έκλεισε στη μονή Ελικώνος του Δομοκού και από κει τον έστειλε στην Ακρόπολη από όπου το 1825 ρίφθηκε δέσμιος στο βενετικό πύργο. Η επιτροπή εκδουλεύσεων τον έταξε στην εξαίρετη
τάξη των επίλεκτων, δίπλα στον Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη και
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Μάρκο Μπότσαρη.
Αντωνιάδης Εμμανουήλ: Έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ασχολήθηκε με εμπορικές εργασίες στην Κων/λη, όπου προδόθηκε
λίγο πριν την επανάσταση και διέφυγε στην Οδησσό, την Πελοπόννησο και κατόπιν στην Κρήτη από όπου στάλθηκε σαν παραστάτης στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και αργότερα της Επιδαύρου. Διορίστηκε μέλος της μόνιμης επιτροπής των Κρητών και
επέστρεψε στο Ναύπλιο. Από το 1830 άρχισε την έκδοση της εφημερίδας “Ηούς” η οποία μετονομάστηκε σε “Αθηνά” με την οποία διεξήγαγε σκληρό αγώνα κατά του Καποδίστρια. Εργάστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του για την απελευθέρωση της Κρήτης και
συνυπέγραψε έγγραφο διαμαρτυρίας των Κρητών προς τον Πάλμερστον.
Αντωνιάδης Κ. : βουλευτής Σκοπέλου. Δημητρ. σελ. 65.
Αντωνόπουλος Γεώργιος: Φιλικός από το Κούρταγα της Μεγαλόπολης ο οποίος διέθεσε διάφορα ποσά υπέρ του Αγώνα. Ακολούθησε τον Δημήτριο Υψηλάντη στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε διάφορες μάχες και έγινε χιλίαρχος για την ανδρεία του. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος στην Γ΄ και Δ΄ Συνέλευση. Έγινε επί Καποδίστρια και
Όθωνα γερουσιαστής και σύμβουλος Επικρατείας.
Αντωνόπουλος: αναφέρεται στη σελ. 26 του Δημητρ. ως υπουργός Δικαιοσύνης το 1849, καταγόμενος από την Πάτρα. Στη σελ.
29 του Δημητρ. το 1837 με την επέμβαση της Κυβέρνησης αναδείχθηκε δήμαρχος Ναυπλίου.
Αποστολίδης Γεώργιος: πολιτευτής από τη Χαλκίδα που στάλθηκε
σαν πληρεξούσιος Ευβοίας στην Αταλάντη από τον Άρειο Πάγο.
Το 1820 του ανατέθηκαν οικονομικές υπηρεσίες από τον υπουργό Οικονομικών Πανούτσο Νοταρά. Υπηρέτησε σαν στρατιωτικός.
Επί Όθωνα υπήρξε δημογέροντας και έγινε λοχαγός της Φάλαγγας. Αναφέρεται στη σελ. 22 του Δημητρ. ως νευρόσπαστο του
Γριζιώτη (Κριεζώτη).
Αποστολόπουλος: α) (Δημήτριος) ιερέας από τη Μεγαλόπολη,
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αγωνιστής του 1821. Πολέμησε καθ’ όλον τον αγώνα επί κεφαλής
σώματος. β) (Ιωάννης) ή καπετάν Γιάννακας, αγωνιστής από τη
Βλαχοκερασιά της Αρκαδίας. Επί κεφαλής συμπολιτών του πολέμησε στην πολιορκία της Τρίπολης, και κατόπιν ακολούθησε τον
Κολοκοτρώνη στην πολιορκία της Πάτρας και στα Δερβενάκια εναντίον του Δράμαλη.
Αργυρόπουλος: α) (Περικλής) συγγραφέας ρήτορας, καθηγητής
του Συνταγματικού Δικαίου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, πρύτανης
και βουλευτής. Υπήρξε διαδοχικά υπουργός των Εξωτερικών, Οικονομικών, Δημόσιας Εκπ/σης και συναρχηγός στο κόμμα Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. β) (Μανουήλ) διορίστηκε από τον Καποδίστρια σε δημόσιες θέσεις και μετά στάλθηκε στην Κων/λη σαν
σύμβουλος και πρώτος διερμηνέας στην Κων/λη.
Άρμανσμπεργκ: Βαυαρός πολιτικός, που συνόδευσε τον Όθωνα
στην Ελλάδα και διαχειρίστηκε την αντιβασιλεία σαν γενικός επόπτης. Άσκησε φίλαγγλη πολιτική μέχρι τυφλής υπακοής. Προκάλεσε διαιρέσεις και σφοδρά μίση από τις διώξεις κατά πολιτικών και
στρατιωτικών του γαλλικού και ρωσικού κόμματος, στη σκηνοθετημένη δίκη κατά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, επί εσχάτη προδοσία. Διαχειρίστηκε την πρωθυπουργία με τη δικαιοδοσία της
απόλυτης μοναρχίας.
Άρνετ: ιερέας του βασιλιά. Δημητρ. σελ. 62.
Αρνέτ: α) Αλφρέδος ιστορικός που γεννήθηκε στη Βιέννη (18191891). Σπούδασε νομικά, διορίστηκε στο αρχείο του κράτους και
κατόπιν στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής αρχιγραμματείας.
β) Αρνέτ Ιωσήφ Καλαζάντσα. διαπρεπής νομισματολόγος (17911863) διευθυντής του νομισματικού Μουσείου της Βιέννης.
Αρτέμης: Στρατιωτικός ο οποίος υπηρετούσε στο Ναύπλιο και
συμμετείχε στην επανάσταση κατά του Όθωνα. Δημ. σελ. 93
Αυγέρης: Χωρικός ο οποίος φόνευσε τον Μερεντίτη και για την
πράξη του αυτή από τον Όθωνα ονομάστηκε ανθυπολοχαγός της
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οροφυλακής. σελ. 103.
Αυγουστίνος: νεότερος αδελφός του Ιωάννη Καποδίστρια. (17781857) Γραμματέας στην πρεσβεία της Πολιτείας της Επτανήσου
στην Κων/λη, μέλος και έφορος της Φιλικής Εταιρείας. Διορίστηκε στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής της Δυτικής Ελλάδας. Σε
αυτόν οφείλεται κατά μεγάλο μέρος η αποπομπή των τουρκικών
φρουρών από τη Ναύπακτο, το Μεσολόγγι, το Αντίρριο και το Ανατολικό. Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Προσωρινής Κυβερνητικής Επιτροπής. Προσπάθησε να καταστείλει την επελθούσα αναρχία αλλά επειδή συνάντησε αντιδράσεις μετά από έξι μήνες παραιτήθηκε.
Άχολος: Οικογένεια πολιτική και στρατιωτική του Πύργου Ηλείας.
α) (Χριστόδουλος): μέλος της Φιλικής Εταιρείας έλαβε μέρος στην
πολιορκία της Τρίπολης, στο Ναύπλιο και στα Δραμαλικά. Αναδείχθηκε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και πληρεξούσιος
της Ηλείας στις Εθνοσυνελεύσεις 1822 και 1823.
β) (Παναγιώτης): ακολούθησε τον Νικηταρά με 100 στρατιώτες και
έλαβε μέρος στα Δραμαλικά και την πτώση της Κορίνθου. Αντιστάθηκε με ανδρεία στη μάχη του Κραμποβού και κατόπιν στο ακρωτήριο του Κόρακα με 200 Ηλείους εναντίον 2.000 Αράβων.
Βαλασόπουλος Ιωάννης: πολιτικός της Λακεδαίμονος ο οποίος γεννήθηκε το 1820 στη Βορδώνια Λακωνίας. Σπούδασε ιατρική στην Πίζα της Ιταλίας. Άρχισε να πολιτεύεται από το 1855 με
το κόμμα του Δ. Βούλγαρη. Έγινε υπουργός των Εξωτερικών το
1865, των Οικονομικών το 1868, των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας το 1874. Κατηγορήθηκε κατά την υπουργία του στην υπόθεση του Σιμωνιακού, διώχθηκε με σφοδρότητα, νόσησε βαριά και
αποχώρησε από την πολιτική. Πέθανε στην Πάτρα το 1888 επανερχόμενος από το Παρίσι και τάφηκε στην Αθήνα.
Βαλαωρίτης Αριστοτέλης: επιφανής νεώτερος Έλληνας ποιητής ο
οποίος χρημάτισε βουλευτής στην Ιόνια Βουλή. Σπούδασε νομικά
στο Παρίσι και το 1848 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής. Ερ240

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
γάστηκε για τον ηπειρωτικό αγώνα. Το 1857 εκλέχτηκε βουλευτής
στην Ιόνια Βουλή και τάχθηκε στο πλευρό των Ριζοσπαστών. Το
1862 εκλέχτηκε μέλος της Επιτροπής που παρουσιάζει στον Άγγλο Αρμοστή το ψήφισμα υπέρ της Ενώσεως. Είναι ο εμψυχωτής στον αγώνα για την ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα.
Μετά την ένωση της Επτανήσου διορίστηκε πρώτος πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση των Αθηνών. Το 1869 εγκατέλειψε την
πολιτική.
Βαλαωρίτης Σπυρίδων: πολιτευτής και διπλωμάτης από τη Λευκάδα. Έγινε βουλευτής της Ιονίου Βουλής το 1849. Διετέλεσε υπουργός των Οικονομικών υπό τον Βούλγαρη, Εξωτερικών υπό τον
Ζαΐμη και πρεσβευτής στην Κοπεγχάγη, τη Στοκχόλμη και το Λονδίνο. Πέθανε στην Αθήνα το 1887.
Βάλβης: α) Δημήτριος νομομαθής και πολιτικός από το Μεσολόγγι. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Έγινε πρόεδρος Αρείου Πάγου. Το όνομά του έμεινε παροιμιώδες για την
αρετή, την επιβολή και το κύρος στην εκτέλεση των καθηκόντων
του. Υπήρξε πρότυπο δικαστικού λειτουργού. Το 1875 προήδρευσε στο δικαστήριο που δίκασε τους αρχιερείς και υπουργούς που
κατηγορήθηκαν για σιμωνία. 2) Ζηνόβιος νομομαθής και πολιτικός
από το Μεσολόγγι. Στην Εθνοσυνέλευση για την ψήφιση του Συντάγματος εκλέχτηκε πληρεξούσιος Μεσολογγίου και έπειτα βουλευτής. Διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης και δύο φορές πρωθυπουργός. Στη Β΄ Εθνοσυνέλευση με την έξωση του Όθωνα εκλέχτηκε πρόεδρός της. Όταν έληξαν οι εργασίες της αποσύρθηκε
από την πολιτική και ιδιώτευσε στο Μεσολόγγι.
Στην Ιστ. Ελλ. Έθν. σελ. 79 τ. ΙΓ΄ αναφέρεται Πέτρος Βάλβης.
Βαλιδέ: η σουλτάνα, η μητέρα του σουλτάνου, βασιλομήτωρ.
Ασκούσε μεγάλη επιρροή στο κράτος, και είχε ιδιαίτερο εισόδημα
προερχόμενο από επαρχίες του κράτους που ήσαν δικά της τιμάρια.
Βαρβιτσιώτης Πέτρος, (Πέτρος Αναγνωστόπουλος ή Μπαρμπι241
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τσιώτης): από τους επίσημους στρατιωτικούς, ευρέθηκε σε πολλές μάχες. Συνετέλεσε πολύ στη σύσταση του στρατοπέδου Βερβαίνων και στην πολιορκία της Τρίπολης. Στην εισβολή του Δράμαλη ήλθε στο Νταούλι του Αχλαδόκαμπου με τον Αντ. Κουμουστιώτη. Ο Μπαρμπιτσιώτης πήγε στα Μεγάλα Δερβένια και πέρα
ακόμη. Αναδείχθηκε γενναίος πολεμιστής.
Βαρδουνοχώρια: Χωριά της επαρχίας Λακεδαίμονος (Άγιος Νικόλαος, Αρχοντικόν, Ζελίνα, Καστάνια, Κόκκινα Λουριά, Μαλιτσίνα,
Παλαιά Βαρδούνια, Ποτάμι, Πρίτσα, Ρόζοβα, Σελιγούδιον, Στρουτσά, Τσέρια, Τσεσφίνα, Γοράνοι, Άρνα, Μονή Γόλας, Κοτσαντίνα, Κουρτσούνα, Λαντίνα, Πολυβίτσα και Ποταμιά) που βρίσκονται στις ανατολικές πλευρές του Ταΰγετου και νότια από την κορυφή του Αγίου Ηλία. Έχουν έδρα στο κάστρο της Βαρδούνιας κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος. Κατοικούνταν από Τουρκαλβανούς
οι οποίοι πιθανά αποσύρθηκαν το 1771. Από τα χωριά αυτά η Καστάνια ήταν κέντρο κλεφτών. (Κων. Κολοκοτρώνης Π. Βενετσανάκου).
Βασιλική Κονταξή: διάσημη Ελληνίδα ευνοούμενη του Αλή-πασά.
Από 12 ετών την άρπαξαν από την οικογένειά της και την παρέδωσαν στην αυλή του Αλήπασα. Όταν ο Αλή –πασάς κατέλαβε την
Πλησιβίτσα για να τιμωρήσει κιβδηλοποιούς διέταξε γενική σφαγή. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο πατέρας της Βασιλικής Κίτσος
Κονταξής. Η κόρη ικέτευσε τον τύραννο ο οποίος θαμπώθηκε από
την ομορφιά και την ευφυία της και σταμάτησε τη σφαγή. Όταν η
Βασιλική έγινε 15 ετών την παντρεύτηκε και μάλιστα σκότωσε τη
γυναίκα του την Εμινέ που ζηλοτυπούσε. Τη λάτρευε τόσο ο Αλήπασας ώστε έγινε η κυριότερη προστάτις των Χριστιανών και τους
γλίτωνε από τις βιαιοπραγίες. Αλλά και στον ίδιο έμεινε πιστή μέχρι τέλους και τον παρηγορούσε στις τελευταίες περιπέτειές του.
Όταν ο Αλήπασας προσβλήθηκε από τον Χουρσίτ, από ζηλοτυπία ζήτησε να τη φονεύσουν, αυτή όμως έσπευσε να παραδοθεί
στους νικητές και μεταφέρθηκε με τα χαρέμια του Αλή στην Κων/
λη. Εκεί διέφυγε το θάνατο αλλά φυλακίστηκε και εξορίστηκε στην
Προύσα. Από εκεί ελευθερώθηκε και ήλθε στο Μεσολόγγι κοντά
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στον αδελφό της Κίτσο Κονταξή. Πέθανε το 1835 πάμφτωχη στο
Αιτωλικό, όπου είναι και ο τάφος της.
Βάσσος Μαυροβουνιώτης: Επιφανής στρατηγός του απελευθερωτικού αγώνα. Το 1823 παρέστη στη Β΄ Εθνική Συνέλευση σαν
πληρεξούσιος στρατιωτικός. Συμμετείχε στην Επανάσταση της
Εύβοιας. Συνδέθηκε με τους Κουντουριώτες και τους έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Εστάλη από τους ολιγαρχικούς για να εξοντώσει τον Κολοκοτρώνη. Μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη πήγε στην
Ανατολική Ελλάδα και Θεσσαλία με τον Κριεζώτη για την αναζωπύρωση του αγώνα. Κατά την αρχιστρατηγία του Δημ. Υψηλάντη
κατέβαλλε όλες του τις δυνάμεις για την εκκαθάριση της Ανατολικής Ελλάδας από τους εχθρούς. Επί Καποδίστρια τάχθηκε με το
μέρος του Κωλέττη. Επί του Όθωνα η σύζυγός του Ελένη υπήρξε
μία από τις ευγενέστερες δέσποινες της Αθήνας. Αργότερα υποστήριξε φιλελεύθερες ιδέες και αγωνίστηκε κατά των μοναρχικών.
Βάσσος Αλέξανδρος: στρατιωτικός, γιος του Βάσσου Μαυροβουνιώτη. Σπούδασε στη σχολή Ευελπίδων κατατάχθηκε στο πυροβολικό έγινε διαγγελέας του Όθωνα, διοικητής συντάγματος πυροβολικού, υποστράτηγος και αρχηγός του σώματος του πυροβολικού.
Βότζαρης ιδέ Μπότσαρης
Βελιγκτών: (Ουέλλιγκτων) Βρετανός στρατιωτικός και πολιτικός
(1769-1852). Το 1818 παραιτήθηκε από τις τάξεις του στρατού
και αναμείχθηκε στην πολιτική. Στο ελληνικό ζήτημα συμφωνούσε με τον Κάνιγκ και συνυπέγραψε το Πρωτόκολλο Πετρούπολης.
Αντιτάχθηκε στον πολιτικό εκβιασμό της πύλης προς αναγνώριση
της Ελλάδας σαν αυτόνομου και ανεξάρτητου κράτους. Διαμαρτυρήθηκε εναντίον της συνθήκης του Λονδίνου. Υπήρξε κατ’ εξοχήν
στρατιωτικός, ονομάστηκε “σιδηρούς δουξ” για την ακριβή γνώση των λεπτομερειών, την αυστηρή πειθαρχία και το έξοχο κριτικό πνεύμα του.
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Βελή-πασάς: Δευτερότοκος γιος του Αλή- πασά κατ’ αρχήν ακόλαστος και ωμός. Το 1806 διορίστηκε Μώρα- Βαλεσής και κατήλθε στον Ισθμό με 12 χιλιάδες Αλβανούς. Οι κάτοικοι επειδή φοβήθηκαν ότι θα επαναληφθούν τα δεινά της επιδρομής των Αλβανών που είχαν επακολουθήσει την επανάσταση του Ορλόφ άρχισαν να διασκορπίζονται. Ο Βελή- πασάς εκτελώντας διαταγές του
πατέρα του, επέβαλε την τάξη, παγίωσε τη δικαιοσύνη, διοίκησε
την Πελοπόννησο με ευσυνειδησία και ανεξιθρησκεία, διότι σχέδιο του πατέρα του Αλή πασά ήταν η κατάλυση της κυριαρχίας του
Σουλτάνου και προσάρτηση της Πελοποννήσου στη δική του Επικράτεια. Επί Βελή ταπεινώθηκαν οι ντόπιοι Τούρκοι και οι ατίθασοι Μπαρδουνιώτες και Λαλιώτες Τουρκαλβανοί και δόθηκαν αξιώματα στους ντόπιους προεστούς άφησε ελεύθερη την ανάπτυξη
του ελληνικού στοιχείου, η ευημερία του οποίου χρησίμευσε στην
Εθνεγερσία. Έτρεφε μεγάλη εκτίμηση στον Γερμανό Παλαιών Πατρών.
Βενάρδος Μανουήλ: εταίρος της Φιλικής Εταιρείας από την Κρήτη
εγκαταστημένος στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Προστάτης σχολείων
και τυπογραφείων ανταποκριτής του Λόγιου Ερμή από το 1817.
Δαπάνησε μεγάλα ποσά στον πόλεμο της Μολδοβλαχίας. Όταν
ήλθε στην Ελλάδα έγινε υπουργός, αντιπροσώπευσε την Κρήτη
στις συνελεύσεις στην Τροιζήνα και στο Άργος. Κατά τον Φραντζή έσωσε τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο από συνωμοσία και έδειξε απαράμιλλο πατριωτισμό.
Βένιχ: αυλικός Δημ. σελ. 144
Βέτλαμ: (Βέτλαντ κατά την Ιστορία του Ελληνικού έθνους)
Προσωπικός γραμματέας του Όθωνα ο οποίος απομακρύνθηκε
κατ’ απαίτηση της νέας κυβέρνησης που διορίστηκε μετά τα επαναστατικά κινήματα του 1854.
Βιρβίλης: αναφέρεται στη σελ. 22 του Δημητρ. ως νευρόσπαστο
του Γριζώτη.
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Βιτάλης: Ο πρόξενος Νεαπόλεως Βιτάλι.
Βιτάλης: Γλύπτης του 19ου αι. που έφτιαξε επιτύμβια μνημεία.
Γεννήθηκε το 1840 στην Τήνο και πέθανε το 1901 στην Αλεξάνδρεια. Μετά επταετείς σπουδές στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο στάλθηκε ως υπότροφος από τη βασίλισσα Αμαλία στη Μόσχα όπου
σπούδασε πέντε χρόνια. Κατασκεύασε πολλά μνημεία στη Σύρο,
και το τέμπλο του Αγίου Νικολάου. Τιμήθηκε με χρυσά και αργυρά
μετάλλια. Έφτιαξε τον ανδριάντα του Κανάρη στη Σύρο, του Βύρωνα στο Μεσολόγγι, του Αβέρωφ στην Αλεξάνδρεια, του Γλάδστωνος στην Αθήνα.
Βλάσηδες: πιθανόν οπαδοί του Θεόδ. Βλάση που έγινε υπουργός
του Δικαίου όταν ψηφίστηκε το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδας. Ο Φωτάκος στη σελ. 69 αναφέρει:” Θεόδωρος και Χρήστος
Βλάσης: Η πολυμελής οικογένεια των Βλάσηδων υπηρέτησε τον
αγώνα, πολιτικά και οικονομικά. Ο δε Χρήστος υπήρξε πληρεξούσιος των Εθνικών Συνελεύσεων, βουλευτής και γερουσιαστής.”
Οικογένεια Βλάσηδων, επίσημη οικογένεια Άργους κατά Δημ. σελ.
40.
Βλάσης: α) (Θεόδωρος) από την Κοτίτσα της Λακεδαίμονος.
Υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, μέλος της Α΄ Εθνοσυνέλευσης το 1822 και έγινε ο πρώτος υπουργός του Δικαίου.
β) (Χρήστος) γιος του Θεόδωρου Βλάση εύπορος προεστός από
το Άργος και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Έγινε πληρεξούσιος σε
όλες τις Εθνοσυνελεύσεις και σε αυτήν του 1843. Κατόπιν έγινε
γερουσιαστής και στη συνέχεια δήμαρχος Άργους.
Βλαχόπουλος Αλέξανδρος: στρατιωτικός και πολιτικός άνδρας
των επαναστατικών χρόνων. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και
έγινε σπουδαίος απόστολος αυτής. Κατά τη διάρκεια του αγώνα
πρόσφερε πολλές και σπουδαίες υπηρεσίες. Έγινε υπουργός του
πολέμου το 1823 και το 1827 γενικός επιθεωρητής του στρατού
της Ελλάδος. Με την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε υπουργός
των στρατιωτικών, το οποίο κατείχε και επί Όθωνα από το 1841
μέχρι το 1843. Μετά την κατάλυση της μοναρχίας έγινε υπουργός
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των Ναυτικών. Ο Αλέξ. Βλαχόπουλος ήταν γνωστός για τους δεσμούς του με το ρωσικό κόμμα. Στην εξέγερση της 3ης Σεπτέμβρη
1843, ο Όθωνας έστειλε τον Βλαχόπουλο να διατάξει τους στρατιώτες να επιστρέψουν στους στρατώνες αλλά συνελήφθη προτού
φθάσει εκεί.
Βλάχος: α) (Γιαννάκης) Ένας από τους σημαντικούς Αθηναίους
δημογέροντες στους επαναστατικούς χρόνους. Χρημάτισε και
πληρεξούσιος των Αθηναίων στις Εθνικές Συνελεύσεις, μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής και μέλος του Πανελληνίου. β) (Σταύρος)
χρημάτισε δημογέροντας το 1825 στην Αθήνα, έλαβε ενεργό μέρος στην πολιορκία των Αθηνών, συμμερίστηκε τις θυσίες και τις
κακουχίες της φρουράς της Ακρόπολης. Διακρίθηκε σε διάφορες
δημόσιες θέσεις μετά την εγκατάσταση της Βασιλείας. Εξελέγη
πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση του 1843 και βουλευτής σε
πέντε βουλευτικές περιόδους. Το 1852 από τον Όθωνα του ανατέθηκαν η διεύθυνση του εκκλησιαστικού υπουργείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Επί της υπουργίας του η Εκκλησία έλαβε τον
οργανικό νόμο από τον οποίο διέπεται και σήμερα.
γ) (Θεόδωρος) όταν το 1848, 1849 ξέσπασε επαναστατικό κίνημα
στην Κεφαλονιά, όχι μόνο για την ένωση της Επτανήσου με την
Ελλάδα αλλά και εναντίον της καθεστηκυίας τάξης, εφαρμόστηκαν
σκληρά μέτρα. Ανάμεσα σ’ αυτούς που εκτελέστηκαν ήταν και οι
αρχηγοί του κινήματος Θεόδ. Βλάχος, παπά- Γρηγόρης Νοδάρος
και Μπομποτής.
Βούρος Ιωάννης: διορίστηκε πρώτος καθηγητής της ιατρικής στο
νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο της Αθήνας όπου δίδαξε από το 1837
έως το 1848. Διετέλεσε αρχίατρος του Όθωνα, μετά την έξωση του
οποίου πήγε στην Κων/λη.
Βότζαρης και Βότξαρης :ιδέ Μπότσαρης.
Βούλγαρης Δημήτριος: ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς της
νεότερης Ελλάδας. Νεότατος συμμετείχε στα πολιτικά πράγματα
της επανάστασης. Συμμετείχε στις Εθνοσυνελεύσεις της Επιδαύ246
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ρου, της Τροιζήνας και του Άργους σαν πληρεξούσιος της Ύδρας.
Επί της αντιβασιλείας του ανατέθηκε η διεύθυνση της Γραμματείας επί των Ναυτικών. Έγινε φίλος του Κωλέττη και έτσι παρέμεινε μέχρι το θάνατο του αρχηγού του. Σχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση το 1855, μετά την κυβέρνηση Μαυροκορδάτου και ανάθεσε
το υπουργείο Οικονομικών στον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. Μετά
από 2 1/2 χρόνια πρωθυπουργίας άρχισε να αντιπολιτεύεται τον
Όθωνα να συνωμοτεί και να εργάζεται για την ανατροπή του. Άνδρας με ισχυρή θέληση, δραστήριος, οξύνους και αποφασιστικός
είχε έντονη παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Απέκλεισε
από το κοινοβούλιο τον Κουμουνδούρο, τον Τρικούπη και το Δεληγιώργη, με απαγορευμένες εκλογικές ενέργειες και προκάλεσε
θύελλα εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Πέθανε από συγκοπή
καρδιάς το 1877.
Βουλταίνη: Περιοχή της Αρκαδίας που απέχει μισή ώρα από την
Κερασιά.
Βρεγρούπ ή Βρεστρούπ: πρέσβης της Δανίας Δημ. σελ. 135.
Βρέδ (Wrede): Επικεφαλής του απολυταρχικού κόμματος στη
Βαυαρία, εκλεκτός της Ρωσίας. Ο κόμης Βρεδ, που ήλθε στην Ελλάδα το 1828 και χρησιμοποιήθηκε από τον Κυβερνήτη Καποδίστρια σε διάφορες αποστολές. Όταν ο Μαιζών έδιωξε τους Τούρκους από το φρούριο των Πατρών, ο Βρεδ διορίστηκε από τον Κυβερνήτη αρχηγός της φρουράς του κάστρου. Κατηγορήθηκε ότι
έλαβε μέρος στις αναφορές κατά των αντιβασιλέων για τις οποίες
έγινε το 1833 και 1834 η πολύκροτη σύλληψη και δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα.
Βρεσθένης (Θεοδώρητος) ή Ευρυσθένης: Ο σεβασμιότατος αυτός
αρχιερέας καταγόταν από το χωριό Νέμνιτσα της Καρύταινας.
Για την ακτημοσύνη του μαρτυρεί όλη η Πελοπόννησος. Στα Βέρβαινα σύστησε φροντιστήριο και στρατόπεδο. Υπήρξε φίλος και
παραστάτης του Π. Κρεββατά. Επανειλημμένα εκλέχτηκε μέλος
της Πελοποννησιακής Γερουσίας, έπειτα βουλευτής και αντιπρό247

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
εδρος της Βουλής. Ο επίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, επανειλημμένα αντιπρόσωπος της επαρχίας Βρεσθένων, πρόεδρος
της πελοποννησιακής Γερουσίας και αντιπρόεδρος του βουλευτικού στο οποίο πολλές φορές προήδρευε. Άνδρας γενναίος, φιλόπατρις και έντιμος. Έλαβε μέρος σε διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις και μάχες. Δε δίστασε να προσφερθεί σαν όμηρος στους
Τούρκους οι οποίοι τον έκλεισαν για έξη μήνες στο Ναύπλιο όπου
υπέστη πολλές κακουχίες. Κατατάχθηκε στην πρώτη σειρά των
στρατιωτικών αγωνιστών για τις εκδουλεύσεις του στην πατρίδα.
Βιάρος Καποδίστριας: πρεσβύτερος αδελφός του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1774-1842). Σπούδασε νομικά. Διετέλεσε γερουσιαστής, υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και της Εθνικής
Ιατρικής Εταιρείας της Κέρκυρας. Ακολούθησε τον αδελφό του Ιωάννη όταν έγινε Κυβερνήτης, διορίστηκε έκτακτος τοποτηρητής
των Νήσων Σποράδων και υπουργός των Ναυτικών. Μετά τη δολοφονία του αδελφού του Κυβερνήτη ο Βιάρος απεσύρθη στην
Κέρκυρα , όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατό του.
Βρογλή: πρεσβευτής στο Παρίσι Δημητρ. σελ. 134.
Βρογλή: Πιθανόν πρόκειται για το Γάλλο δούκα de Broglie που
συμμετείχε στην πρώτη γαλλική φιλελληνική επιτροπή, για την περίθαλψη των Ελλήνων προσφύγων στη Γαλλία (1823).
Γαρδικιώτης Αλέξιος Γρίβας ή Γαρδικιώτης: καταγόταν από επιφανή ηπειρωτική οικογένεια. Γιος του Δράκου Γρίβα, μαζί με τον Χρίστο, Σταύρο, Θεοδωράκη, Φλώρο ή Κώστα. Από τα πέντε αδέλφια ο Γαρδικιώτης και ο Θεόδωρος ανεδείχθησαν στρατηγοί. Ο
Γαρδικιώτης υπήρξε πάντοτε μετριοπαθής και νομοταγής. Παρευρέθηκε σε ιστορικές μάχες, στην Αράχοβα, στο Κερατσίνι, στο Μετόχι και στον Πειραιά. Στο Ναύπλιο το 1826 αντίθετος του αδελφού του Θεόδωρου διέσωσε τον Γενναίο Κολοκοτρώνη. Μετά την
αποκατάσταση της βασιλείας υπηρέτησε στον τακτικό στρατό και
χρησιμοποιήθηκε από τον Όθωνα για την καταστολή της Επανάστασης.
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Γαριβάλδη: Ιταλός Πατριώτης που πρωταγωνίστησε για την απελευθέρωση και ενότητα της σύγχρονης Ιταλίας. Το όνομά του περιεβλήθη από αίγλη, ήταν προσφιλής σε όλους τους λαούς που
επρόκειτο να επαναστατήσουν και προσδοκούσαν την παρουσία του. (Ελευθερουδ.). Ύμνησε τους Κρητικούς για τους αγώνες
τους. Όταν οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε έξαρση,
η προσοχή του Όθωνα στράφηκε στα εξωτερικά ζητήματα και ζητούσε να προκαλέσει ταραχές στη Βαλκανική. Απεσταλμένοι του
Γαριβάλδη έφθασαν στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για να οργανώσουν την επαναστατική κίνηση. Ο Όθωνας σχεδίαζε να οργανώσει κίνημα στην Τουρκία με τη συνεργασία του Βίκτορος Εμμανουήλ και του Γαριβάλδη. (Δρανδ.)
Γάσπαρης: αντιεισαγγελέας.
Γενναίος, Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης: γιος του Θεόδ. Κολοκοτρώνη ο μετονομασθείς Γενναίος. Επανήλθε από τη Ζάκυνθο με τον
αδελφό του Πάνο τον Απρίλιο του 1821 και συμμετείχε από ηλικίας 17 ετών σε πλείστες μάχες. Έλαβε μέρος στον πόλεμο ενάντια στους Λαλαίους Τούρκους, στο Βαλτέστι, συντρόφευε εκείνους
που έφερναν μολύβι από το Άργος, ακολούθησε τον Υψηλάντη
στον Κορινθιακό κόλπο, τον αδελφό του Πάνο στην Τριπολιτσά,
τον πατέρα του στο Άργος. Ανδραγάθησε στη μάχη των Πατρών.
Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος έσπευσε να υπερασπιστεί τον πατέρα
του . Τότε σκοτώθηκε ο αδελφός του Πάνος και έμεινε μόνος του.
Επί του Ιμπραήμ έγινε στρατηγός και βρέθηκε σε πλείστες μάχες Βοήθησε τον πατέρα του στη μη διάδοση του προσκυνήματος από τον προδότη Νενέκο. “....Ο Γενναίος ήταν ο μόνος που
έμπαινε στο ρουθούνι των Αράβων, εζάλισε κατά τούτο τον Ιμβραήμ, και το μαρτυρεί όλη η Πελοπόννησος. Ετίμησε τον πατέρα του
και εφάνη γνήσιος υιός του”. ιδέ Φωτ. σελ. 183
Γερομαυρομιχάλης: ιδέ Πετρόμπεης
Γεωργαντάς: (Μιχάλης) νομάρχης Αργολίδας. Δημητρ. σελ. 150.
Γεωργαντάς (Αντώνιος). Καταγόταν από επιφανή οικογένεια των
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Θηβών, η οποία μετοίκησε στη Λιβαδειά προ της Επανάστασης.
Υπηρέτησε τον Αθανάσιο Διάκο, κατέλαβε σημαντική θέση πλάι
στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Έπειτα ακολούθησε τον Ιωάννη Γκούρα όταν διορίστηκε αρχηγός της Ανατολικής Ελλάδας και κατόπιν
τον Τσωρτς μέχρι το 1830. Ήταν από τους λίγους άνδρες του Αγώνα που ήξεραν να μάχονται γενναία αλλά και να διαπραγματεύονται με κύρος τα πολιτικά ζητήματα, γι’ αυτό είχε κερδίσει το σεβασμό των πολιτικών και στρατιωτικών του Έθνους.
Γιαννούλας (Ζιάκας): γιος του Γερο-Ζιάκα, τον οποίο διαδέχτηκε και ανέλαβε τα τέσσερα καπετανάτα Γρεβενών. Λίγο πριν την
έκρηξη της Επανάστασης, τουρκίζοντες προεστώτες στα αρματολίκια του Γιαννούλα, πρόδωσαν το κίνημα και η οικογένεια Ζιάκα
υπέστη οδυνηρές συνέπειες. Όταν κλήθηκε από την κυβέρνηση
στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει, δεν πήγε αυτοπροσώπως αλλά
έστειλε στρατιώτες. Η κυβέρνηση τον τίμησε με το δίπλωμα της χιλιαρχίας. Στο λαογραφικό αρχείο υπάρχουν δημώδη άσματα που
εξυμνούν τη δράση του Γιαννούλα και διεκτραγωδούν τη δολοφονία του δια προδοσίας.
Γιαννούλης Δημήτριος: οπλαρχηγός από την Κύθνο. Κατατάχθηκε
στον τακτικό στρατό το 1826 σαν λοχίας και μπήκε μαζί με τον Φαβιέρο στην Ακρόπολη. Προάχθηκε σε λοχαγό του τακτικού στρατού.
Γιάκας: αρχαίος κλέφτης Βραχωρίου (ιδέ Ζιάκας).
σημ: Γιάκας και Ζάκας είναι το ίδιο πρόσωπο (ιδέ Δημητρ. σελ.
34)
Γιαννακόπουλος: όνομα πολλών αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης. α) (Αναστάσιος) Οπλαρχηγός από την Τρίπολη που πολέμησε υπό τον Νικηταρά. β) (Δήμος) οπλαρχηγός από την Γορτυνία ο οποίος συμμετείχε υπό τον Γενναίο στην πολιορκία Πάτρας και Τρίπολης.
Γιαννούκος: βουλευτής Λακωνίας που υποστήριξε τον Γ. Πετρο250
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πουλάκη και Περικλή Παπαδόπουλο, όταν αυτοί αγωνίστηκαν
στον πολιτικό στίβο.
Γιαννούλας (Ζιάκας): Γιος του Γερο-Ζιάκα, τον οποίο διαδέχτηκε και ανέλαβε τα τέσσερα καπετανάτα Γρεβενών. Λίγο πριν την
έκρηξη της Επανάστασης, τουρκίζοντες προεστώτες στα αρματολίκια του Γιαννούλα, πρόδωσαν το κίνημα και η οικογένεια Ζιάκα
υπέστη οδυνηρές συνέπειες. Όταν κλήθηκε από την κυβέρνηση
στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει, δεν πήγε αυτοπροσώπως αλλά
έστειλε στρατιώτες. Η κυβέρνηση τον τίμησε με το δίπλωμα της χιλιαρχίας. Στο λαογραφικό αρχείο υπάρχουν δημώδη άσματα που
εξυμνούν τη δράση του Γιαννούλα και διεκτραγωδούν τη δολοφονία του δια προδοσίας.
Γιαννούλης Νάκος: Είναι από τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του που
διόρισε ο Καποδίστριας ως μέλη της Γερουσίας. (ένας από τους
23 γερουσιαστές).
Γιαννούλης Δημήτριος: οπλαρχηγός από την Κύθνο. Κατατάχθηκε
στον τακτικό στρατό το 1826 σαν λοχίας και μπήκε μαζί με τον Φαβιέρο στην Ακρόπολη. Προάχθηκε σε λοχαγό του τακτικού στρατού.
Γιατράκος Π.:Μία από τις οικογένειες που αποτελούσαν την αριστοκρατία της Μάνης. Οι Γιατράκοι κατάγονταν από την Άρνα.
Γενάρχης των ήταν ο Ιωάννης γνώστης της πρακτικής ιατρικής.
Κατά την επανάσταση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες κυρίως
θεραπεύοντας τραυματίες. Η φήμη των Γιατράκων αμαυρώθηκε
όταν το 1822 μετά την καταστροφή του Δράμαλη τους αποδόθηκε η δολοφονία του συμπολίτη τους Παν. Κρεββατά. Για τις εκδουλεύσεις του ο Παν. κατετάγη στους αξιωματικούς πρώτης τάξεως.
Γιολδάσης: Επίθετο αρματολικής οικογένειας από το Καρπενήσι.
Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση ολόκληρη η οικογένεια έλαβε τα
όπλα. Στο αρχείο των αγωνιστών εκτίθενται τα σχετικά με τη δράση εκάστου. Ιδιαίτερα διακρίθηκε στα πολεμικά ο Κων/νος Γιολδάσης ή Σερέτης, ο οποίος το Μάρτιο του 1821 κατέβηκε στην Πε251
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λοπόννησο και κατόπιν επανήλθε στη Στερεά Ελλάδα όπου έλαβε
μέρος σε πολλές μάχες. Ο Πάνος έγινε φροντιστής και επιθεωρητής του στρατηγού Τσωρτς.
Γκεναβέλης ή Γενοβέλης Ιωάννης: ένας από τους πρώτους έκτακτους επιτρόπους στα τμήματα Πελοποννήσου. Όταν ο έκτακτος
επίτροπος Γενοβέλης Ιωάννης θέλησε να ασκήσει τα διοικητικά
του καθήκοντα στη Μάνη άρχισαν οι πρώτες εκδηλώσεις ανυπακοής. Μετά το θάνατο του Μούρτζινου απαιτούσαν οι Μανιάτες να
φύγει. Διορίστηκε από τον Καποδίστρια γερουσιαστής μαζί με τον
Ανδρέα Καλαμογδάρτη και Ιωαννούλη Νάκο.
Γκιζίν ή Γκίζης: υπουργός Εξωτερικών της Βαυαρίας.
Γκιζώ: Γάλλος ιστορικός και υπουργός των Εξωτερικών του Λουδοβίκου Φιλίππου, υπήρξε υψηλός προστάτης του Κωλέττη και
αρχιτέκτονας της Γαλλικής πολιτικής στην Ελλάδα. (Ιστ. Ελλ. Εθν.
τ. ΙΓ΄Σελ. 124).
Γκίκας: Επίθετο πολλών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και τέθηκε αυθόρμητα στη διάθεση
του Αντων. Οικονόμου και του Αντωνίου Μαρκέζου. Ο Νικ. Γκίκας
το 1822 ήταν βουλευτής, το 1824 πάλι βουλευτής και πληρεξούσιος στην Εθνική Συνέλευση. Ήταν μαζί με τον Μακρυγιάννη στους
Μύλους της Λέρνης. Διορίστηκε σε βουλευτική επιτροπή για τη διοργάνωση του στρατού της Ανατολικής Ελλάδας, για τις εκστρατείες των Τούρκων εναντίον της Στερεάς, υπεύθυνος για την Ανατολική Ελλάδα. Ήταν από τους πρώτους διοργανωτές του ναύσταθμου στον Πόρο.
Γκόλτς: Πρέσβης της Πρωσίας στην Ελληνική αυλή (Δημ. σελ.
133).
Γκότζην (Γκότσης Γεώργιος): αγωνιστής από την Τριφυλλία, (ο
πρώτιστος που εξεγέρθηκε την 26η Μαρτίου) ο οποίος δαπάνησε
εξ ιδίων για τη συγκρότηση στρατιωτικών σωμάτων. Εκπροσώπησε την Τριφυλλία σαν πληρεξούσιος στην εθνική Συνέλευση του
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Άργους και Προνοίας. Τάχθηκε στην Δ΄ τάξη πολιτικών ανδρών.
Ο Χρηστίδης βεβαιώνει την αφιλοκέρδειά του και τον πατριωτισμό
του. σημ: υπάρχει Αναγνώστης και Χρήστος.
Γκούρας Ιωάννης: ένας από τους σπουδαιότερους πολέμαρχους
της επανάστασης, από την Παρνασσίδα. Μυήθηκε στη Φιλική
Εταιρεία , πρωτοστάτησε στην εξέγερση της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Πολέμησε στο πλευρό του Πανουργιά και Οδυσσέα
Ανδρούτσου. Κατ’ εντολή του Πανουργιά φόνευσε τους Τούρκους
της Άμφισσας και κατόπιν έσπευσε στο Χάνι της Γραβιάς για να
βοηθήσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο με τον οποίο αργότερα ήλθε
σε αντίθεση μετά τη μάχη στα Βασιλικά. Ο Κωλέττης τον ανέμειξε
στις εμφύλιες έριδες της Πελοποννήσου και φέρθηκε με σκληρότητα σύμφωνα με τα αρχεία του Κουντουριώτη. Την άνοιξη του 1825
απέκλεισε στην Ακρόπολη και εξόντωσε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο
Διετέλεσε φρούραρχος της Ακρόπολης των Αθηνών μέχρι το θάνατό του όταν μια βολή στο μέτωπο από τουφέκι τον άφησε νεκρό
(1826).
Γλαράκης Γεώργιος: πολιτικός άνδρας που πρόσφερε πολλές
υπηρεσίες στην Ελληνική Επανάσταση και κατόπιν επί Καποδίστρια και Όθωνα. Ένας από τους κύριους εκφραστές της φιλορωσικής πολιτικής. Από το 1823 διετέλεσε μέλος των Συνελεύσεων,
γραμματέας Επικρατείας, Εξωτερικών και Ναυτικών. Διαπραγματεύθηκε την πρώτη διπλωματική πράξη της ελεύθερης Ελλάδας, τη συνθήκη της 6ης Ιουλίου 1827. Επί Καποδίστρια υπουργός των Εξωτερικών και ναυτικών, επί Όθωνα πολλάκις υπουργός
των Εσωτερικών. Μέλος της Εθνοσυνέλευσης το 1843 μετέπειτα
Γερουσιαστής και διετέλεσε μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Γούγγασης: υπουργός από την Ερμιόνη Αργολίδας (Δημ. σελ.
11).
Γουλιμής: Οικογένεια αρματολική επί Τουρκοκρατίας, διακριθείσα
κατά τον ελληνικό αγώνα στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τον φάκελο του
Αρχείου αγωνιστών οι Γουλιμήδες από το Αγγελόκαστρο αποτε253
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λούσαν προπύργιο των κατοίκων του Ζυγού και άριστοι προασπιστές των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας.
Ο Πέτρος έπεσε στην Έξοδο του Μεσολογγίου.
Ο Γεώργιος ήταν επαναστάτης από την εποχή του Ορλώφ.
Γρίβας Θεόδωρος: πολυτάραχος υπήρξε ο βίος του Θοδωράκη
16ετής κατετάγη στο αρματολικό σώμα του Πανουργιά. Συμμετείχε στη μάχη στην Πάτρα, του Πέτα, του Αετού. Κατά Σπηλιάδη
φόνευσε τους Χασαπαίους στο Δαγαμέστο. Κατέφυγε στην Πελοπόννησο όπου συνέπραττε με τον Γενναίο Κολοκοτρώνη και τον
Μαυρομιχάλη. Κατά τους εμφυλίους σπαραγμούς του 1824 ετέθη
παρά το πλευρό του Κολοκοτρώνη κατά του Κωλέττη. Στο τέλος
του 1824 παρεδόθη στο Ναύπλιο και ήλθε σε αντίθεση με τον Κολοκοτρώνη. Υπήρξε από τους κυριότερους εχθρούς του Όθωνα
και πρωταγωνίστησε στην εκθρόνισή του το 1862.
Γριζιώτης (Κριεζώτης Νικόλαος): Ένας από τους κυριότερους
ήρωες της επανάστασης (1785-1853). Γεννήθηκε στην επαρχία
Καρυστίας από γονείς ποιμένες. Πολέμησε με τον Βάσσο και τον
Ηλία Μαυρομιχάλη κατά του Ομέρ πασά. Αιχμαλώτισε τον Μεχμέτ
Αγά. Συνέπραξε στα Σάλωνα με τον Καραϊσκάκη. Έλαβε μέρος
σε πλείστες μάχες. Μετά την έλευση του Όθωνα αναγνωρίστηκε
ως συνταγματάρχης και έγινε Νομοεπιθεωρητής Εύβοιας. Αναμείχθηκε στην κίνηση υπέρ του συντάγματος. Είχε όμως ισχυρούς
εχθρούς και με βάση αόριστες κατηγορίες φυλακίστηκε. Απελευθερώθηκε το 1847 με τη βοήθεια φίλων του και έζησε αυτοεξόριστος στη Σμύρνη μέχρι το θάνατό του, απορρίπτοντας προτάσεις
από την Αθήνα να ζητήσει αμνηστία. Μετά τη μεταπολίτευση τα
οστά του μεταφέρθηκαν στην πατρίδα του.
Γώγος (Μπακόλας): Οπλαρχηγός της Δυτ. Ελλάδας και αρματολός στο Βάλτο και Ξηρόμερο επί Αλή-πασά. Πολέμησε στο Μακρυνόρος, Λαγκάδα, Παλιοκούλα. Η καταστροφή των φιλελλήνων
στο Πέτα θεωρήθηκε δικό του σφάλμα. Ήλθε σε συνδιαλλαγή με
τους Τούρκους και θεωρήθηκε προδότης. Το 1828 πολέμησε στη
Δυτ. Ελλάδα, ανέκτησε την προηγούμενη θέση του την οποία κα254
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τείχε και επί Όθωνα.
Δανόπουλος: α) (Γεώργιος) οπλαρχηγός της ελληνικής επανάστασης από τον Άγιο Γεώργιο της Νεμέας. Έλαβε τα όπλα πριν από
την 25η Μαρτίου 1821 και σκότωσε πολλούς Τούρκους στο Δερβενάκι. Πρωτοστάτησε στα Δραμαλικά και προάχθηκε σε χιλίαρχο.
Συμμετείχε στον αγώνα κατά του Ιμπραήμ και πολέμησε στην Αττική μαζί με τον Καραϊσκάκη.
β) (Δημήτριος) πολιτευτής από το Άργος όπου και γεννήθηκε το
1807. Σπούδασε Νομικά και ασχολήθηκε με την πολιτική μετά την
ανακήρυξη του Συντάγματος (1843). Το 1849 έγινε υπουργός των
Εσωτερικών.
Η οικογένεια Νοταράδων διατηρούσε σχέσεις με τον Τούρκο διοικητή και αντιδρούσε στην επανάσταση. Τις αντιδραστικές εκδηλώσεις των Νοταράδων εξουδετέρωσαν οι ψυχωμένοι καπετάνιοι της
περιοχής. Έτσι ο Δανόπουλος σκότωσε στο Δερβενάκι τον Τάταρη
της Κορίνθου και έκοψε την επικοινωνία Κορίνθου και Άργους.
Δανόπουλος: (Ανδρέας) βουλευτής (Δημ. σελ. 94).
Δαρειώτης: Δαρειώται αδελφοί, Γεώργιος και Εμμανουήλ (Φωτάκος). Η οικογένειά τους συμμετείχε στον αγώνα. Ο δε Γεώργιος
υπηρέτησε έπειτα σε πολλές υπηρεσίες και έγινε βουλευτής και
γερουσιαστής. (Δημητρ. σελ. 111).
Δεληγιανναίοι: Υπηρέτησαν πολιτικώς σε διάφορες υπηρεσίες
εντός του τόπου των και ύστερα σε άλλες επαρχίες. Είναι μία από
τις πρώτες οικογένειες της Πελοποννήσου. Δαπάνησαν εξ ιδίων
για τις ανάγκες της Επανάστασης και της πατρίδας και γι’ αυτό
εκτός του Αναγνώστη όλοι έμειναν πτωχοί. Ο πατήρ Δεληγιάννης
ασκούσε συγχρόνως μεγάλη φιλανθρωπία και προστάτευε τους
ραγιάδες χρησιμοποιώντας προς τούτο τις σχέσεις του με πολλούς επιφανείς Τούρκους και τις μεγαλύτερες οικογένειες της Πελοποννήσου.
Δεληγιάννη Π.: Ο Παναγιώτης Δεληγιάννης συμμετείχε στη σύσκεψη της Βοστίτσας. (σελ. 78, 360, 361 ιστορία του ελλ έθνους).
Δεληγιάννης Θ.: Ο Θ. Δεληγιάννης ήταν γαμπρός του φιλότουρ255
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κου Σωτ. Κούγια, μόνιμος αντιπρόσωπος στην Τρίπολη της Γορτυνίας αγόραζε τσιφλίκια και κατέστη πλουσιότατος. Ο Βεζίρης το
1811 συνέλαβε και φυλάκισε τον Μωραγιάννη και τον Θεοδωράκη
ο οποίος δεν ηθέλησε να αποφυλακιστεί για να μην βλαφτεί η επανάσταση και εκτελέστηκε με φιρμάνι.
Ο Αναγνώστης με τον Νικολάκη φυγαδεύθηκαν από την Κων/λη
και κατέφυγαν στην Ύδρα.
Ο Κανέλλος πρωταγωνίστησε στην εξέγερση του 1821 και πρότεινε να διοριστεί αρχιστράτηγος των Γορτυνιακών όπλων ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ενώ ο ίδιος πρόεδρος της πενταμελούς εφορείας προμηθειών.
Ο Αναγνώστης δυσαρεστήθηκε με την εκλογή Κολοκοτρώνη έριξε το σπόρο για εμφύλιες έριδες οι οποίες κατέληξαν στην κάθειρξη Κανέλλου, Δημητράκη, Νικολάκη μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Ύδρα και από τότε περιορίστηκε η ισχύς των Δεληγιανναίων. Στη δίκη του Κολοκοτρώνη ήσαν μεταξύ των κατηγόρων του. Ο Κανέλλος Δ. ήταν βοηθός του ανακριτή του Κολοκοτρώνη και προσωπικός εχθρός του Πλαπούτα. Επί Όθωνα ο
Αναγνώστης κατέλαβε ύψιστες θέσεις γενόμενος πρόεδρος της
Γερουσίας. Ο Δημητράκης έγινε χιλίαρχος και αντιστράτηγος. Ο
Κανέλλος διετέλεσε πλειστάκις πληρεξούσιος και πρόεδρος της
πρώτης συνταγματικής Βουλής.
Δεληγιώργης: α) (Μήτρος) αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης που υπηρέτησε στον τακτικό στρατό. Όταν το 1843 ήλθε στη
Μεσσηνία για να καταστείλει την επανάσταση, αιχμαλωτίστηκε
από τους επαναστάτες και απελευθερώθηκε από τον Χατζηχρήστο. β) (Επαμεινώνδας) εξελέγη βουλευτής Μεσολογγίου το 1859.
Στο Κοινοβούλιο ακολούθησε ανεξάρτητη πολιτική, άσκησε δριμύτατη κριτική κατά του στέμματος και κατά των πολιτικών αρχηγών.
Πήρε με το μέρος του την στρατιωτική και φοιτητική νεολαία των
οποίων οι τάσεις ήσαν φιλελεύθερες και αντιδυναστικές. Συνέστησε το Εθνικό Κομιτάτο και έγινε τέσσερις φορές βραχύβιος πρωθυπουργός.
Δεριγνύ: Γάλλος ναύαρχος και πολιτικός. Το 1825 είχε την αρχηγία
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του γαλλικού στόλου που έλαβε μέρος στη ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827. Μετά τη νίκη αυτή επέστρεψε στη Γαλλία.
Δηλιγιάννης Θεόδωρος: Έλληνας πολιτικός από τη Γορτυνία.
Επεδίωξε την προστασία του πανίσχυρου Κωλέττη. Το 1845 έγινε
γραμματέας των πρακτικών της Βουλής, και στη συνέχεια γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών. Παραιτήθηκε από τη θέση
αυτή και επανήλθε μετά την έξωση του Όθωνα. Το 1862 έγινε πληρεξούσιος στην Εθνική Συνέλευση. Έγινε υπουργός των Εξωτερικών επί κυβέρνησης Μπενιζέλου Ρούφου και επί Βασιλέως Γεωργίου του Α΄. Το 1876 διορίστηκε πρεσβευτής στο Παρίσι. Έγινε πρωθυπουργός το 1885 και ανέτρεψε έναν προς έναν τους νόμους του Τρικούπη του οποίου υπήρξε πεισματώδης αντίπαλος.
Ο Δ. βρέθηκε αιχμάλωτος ανεύθυνων δυνάμεων και περιέπλεξε
τη χώρα σε περιπέτειες. Η τελευταία πρωθυπουργία του τερματίστηκε με τη δολοφονία του από ένα χαρτοπαίκτη. Το κόμμα του
ονομαζόταν «Εθνικόν» αλλά ο λαός το ονόμαζε «κορδόνι», επειδή
ο ίδιος είχε συστήσει στους φίλους του να ψηφίσουν τους υποψήφιους του συνδυασμού του κορδόνι.
Δημητρακάκης: (Γιάννης) οπλαρχηγός εκ Καστρίου.......
Δημητρακόπουλος: Επίθετο γνωστής οικογένειας από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας, από την οποία καταγόταν η μητέρα του Κολοκοτρώνη. Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και οι γιοι του Γεώργιος,
Κωνσταντίνος, Βασίλειος και Δημήτριος προμηθεύονταν μεγάλες
ποσότητες από τροφές, δέρματα για την υπόδηση των στρατιωτών, όπλα και πολεμοφόδια για τους εξεγερμένους.
α) ο Γεώργιος διέπρεψε στα Δραμαλικά, εκστράτευσε στη Στερεά και στην Πάτρα. Επί Ιμπραήμ πολέμησε γενναία στη Δραμπάλα
και στα Τρίκορφα όπου και φονεύθηκε. β) ο Βασίλειος διακρίθηκε
όχι μόνο για την ανδρεία του στις μάχες αλλά και για την πίστη του
στον αρχιστράτηγο Κολοκοτρώνη. Το 1821 στάλθηκε από τον Κολοκοτρώνη σαν όμηρος στους συνθηκολογημένους Αλβανούς της
Τρίπολης. Επί Δράμαλη του ανατέθηκε η στρατολογία ανδρών και
πήρε την προσωνυμία “Τουρκοβασίλης” επειδή ήταν αυστηρός με
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τους άνδρες που δυστροπούσαν ή κρύβονταν για να μη στρατολογηθούν. Διέπρεψε στον αγώνα και πέθανε το 1862.
γ) ο Κων/νος συμμετείχε σε όλες τις μάχες σαν αξιωματικός και
φυλακίστηκε με τον Κολοκοτρώνη το 1833. δ) ο Δημήτριος κατατάχθηκε το 1825 με τους τακτικούς του Φαβιέρου τον οποίο ακολούθησε παντού ως αρχηγός του δικού του λόχου.
Διαμαντόπουλος: Επίθετο αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης.
α)(Βασίλειος) οπλαρχηγός από τη Δημητσάνα ο οποίος πολέμησε υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Γενναίο στην Τρίπολη,
την Καρύταινα, στα Δερβενάκια επί Δράμαλη και σε όλες τις επιδρομές του Ιμπραήμ. β) (Κων/νος ή Διαμαντάκος) στρατιωτικός
της ελληνικής επανάστασης από το χωριό Αγιωργίτικα. Συμμετείχε στην πολιορκία των Πατρών, της Τρίπολης, καθώς και στους
αγώνες κατά του Δράμαλη και του Ιμπραήμ. Το 1825 προβιβάστηκε σε χιλίαρχο και αρχιστράτηγο. Υπηρέτησε υπό τον Παν. Ζαφειρόπουλο. Προσέφερε πολλά χρήματα στην επανάσταση. Εξέδωσε «Απομνημονεύματα ή αληθή ιστορικά γεγονότα του 1821 μη
αναφερόμενα εν ταις ελληνικαίς ιστορίαις». Πέθανε το 1892 σε βαθιά γεράματα.
Δούκας Αδάμ: ένας από τους επισημότερους άνδρες της ελληνικής επανάστασης, από την Πρεμετή της Ηπείρου. Υπηρέτησε με
πολλούς τρόπους την πατρίδα και κατατάχθηκε στη Β΄ τάξη των
αγωνιστών. Το 1821 συμμετείχε στη Συνέλευση των Σαλώνων και
το 1822 στην Α΄ Εθνική Συνέλευση. Το 1825 έγινε υπουργός του
πολέμου, το 1829 αντιπροσώπευσε την Εύβοια στη Δ΄ Εθνική Συνέλευση. Το 1823 συνεισέφερε πάνω από 7.000 γρόσια.
Δρακόπουλος: Επώνυμο πολλών αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης. α) (Αθανάσιος): ιερέας, μπουλουξής από το Διαβολίτσι
Μεσσηνίας. Διακρίθηκε στις μάχες της Καρύταινας, στο Βαλτέτσι,
στα Δερβενάκια και στο Ναβαρίνο. β) (Κάρολος): καταγόταν από
την Κεφαλληνία και πριν την έκρηξη της επανάστασης διετέλεσε
γραμματέας του αγγλικού Προξενείου στην Πάτρα. Με την έναρ258
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ξη του αγώνα εγκατέλειψε τη θέση του, με δικές του δαπάνες εξόπλισε σώμα ανδρών και έλαβε μέρος στην πολιορκία των Πατρών
όπου διακρίθηκε. Η δημογεροντία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τον
ανακήρυξε πολίτη Πατρών. Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε
στην προξενική υπηρεσία του κράτους. (Στη σελ. 19 του Δημητρ.
αναφέρεται Δρακόπουλος γαμπρός του Καλαμογδάρτη).
Δράμαλης: Μαχμούτ βέης και πασάς γιος του περιώνυμου Δερέμπεη. Προήχθη σε πασά της Δράμας κατεδίωξε αρματολούς, κατέπνιξε τα κινήματα Αγράφων, Ασπροποτάμου και Θεσσαλίας,
έσφαξε αιχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Εκστράτευσε εναντίον του
Αλή-πασά. Ο Δράμαλης ανέλαβε εκστρατεία στην Ελλάδα. Πέρασε Βοιωτία, Αττική, Μεγαρίδα και πέρασε ανεμπόδιστος στην Κόρινθο. Κατέλαβε αιχμαλώτους στο κάστρο της Ακροκορίνθου και
όρμησε στο Άργος. Στα στενά των Δερβενακίων ο Κολοκοτρώνης
κατακερμάτισε τη στρατιά του Δράμαλη. Συντετριμμένος και ρακένδυτος ο Δράμαλης έφθασε στην Κόρινθο όπου και πέθανε τον
Οκτώβρη του ιδίου έτους (1822).
Δράμαλης:.α) (Δημήτριος) καταγόταν από τη Λακεδαίμονα. Πολέμησε στο πλευρό του Μαυροκορδάτου, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του Νικηταρά. Το 1824 τάχθηκε υπό το Βάσο Μαυροβουνιώτη, το Χατζηχρήστο και το Φαβιέρο. Διέθεσε πολλά εξ ιδίων στον
αγώνα. β) (Ιωάννης) οΟπλαρχηγός της ελληνικής επανάστασης
από την Εύβοια.
Δρόσος: α) Κώστας οπλαρχηγός από τα Βίλλια Μεγαρίδος διακρίθηκε σε πολλές μάχες. Η επιτροπή του αγώνα τον χαρακτήρισε αξιωματικό χωρίς την αίτησή του. β) Δρόσος Δημήτριος αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης και πολιτευτής, άρχισε να πολιτεύεται από το 1862. Έγινε πέντε φορές υπουργός, των οικονομικών και των Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κουμουνδούρου και
Θρασύβουλου Ζαΐμη.
Ευθυμιόπουλος: στρατιωτικός υπέρ της επανάστασης κατά του
Όθωνα.
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Έυδεκ: (Έυδεν) Ρώσος ναύαρχος, ολλανδικής καταγωγής (Χέυδεν). Το 1827 στάλθηκε στη Μεσόγειο αφ’ ενός μεν να καταπνιγεί η πειρατεία, αφ’ ετέρου να αδυνατίσει ο οθωμανικός στόλος. Ενήργησε με διπλωματικότητα και εξώθησε ουσιαστικά τους
τρεις στόλους στο Ναβαρίνο και φάνηκε να παρασύρεται σε πόλεμο κατά της Τουρκίας. Μετά τη ναυμαχία παρέμεινε στα ελληνικά
ύδατα συνεργαζόμενος με τον Καποδίστρια. Επειδή όμως ο Κυβερνήτης δεν υπάκουε στις οδηγίες του, δυσαρεστήθηκε και επέστρεψε στη Ρωσία.
Ζαΐμης: Επώνυμο αρχοντικής οικογένειας από τα Καλάβρυτα που
διέπρεψε κατά την επανάσταση και μετά την αποκατάσταση του
Έθνους υπερασπίστηκε το Μεσολόγγι το 1822 μαζί με τον Μαυροκορδάτο.
Ζαΐμης Ανδρέας: συμμετείχε στη σύσκεψη στην Αγία Λαύρα, και
ήταν πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο. Κατά
τον εμφύλιο διώχθηκε σκληρά από τον Γ. Κουντουριώτη. Επί Καποδίστρια και Όθωνα συμμετείχε σε όλα τα αξιώματα και αναγνωρίστηκε ως μεγάλος πατριώτης από εχθρούς και φίλους. Πολέμησε σε Πάτρα, Ακράτα και Μεσολόγγι.
Ζάρκος: βουλευτής από το Καρπενήσι το 1847. (Δημ. σελ. 62).
Ζιάκας (Ζάκας ή Γιάκας):
Ζιάκας: Επίθετο μεγάλης αρματολικής οικογένειας από το Μακρυνόρος Γρεβενών, η οποία έδωσε το σύνθημα της επανάστασης
στη εποχή του Ορλόφ. Όταν σκοτώθηκε ο καπετάνιος των Γρεβενών παραχωρήθηκε το αρματολίκι στον πρώτο αναφερόμενον
Ζιάκα γνωστόν με το όνομα γερο-Ζιάκας. Αυτός βαθμιαία επεξέτεινε την εξουσία του σε τέσσερα καπετανάτα που περιελάμβαναν
600 χωριά. Μετά τα Ορλοφικά η οικογένεια Ζιάκα υπέστη πολλές
καταστροφές και διωγμούς. Κατά τον Κρυστάλλη ο Ζιάκας μετείχε
στο κίνημα του Βλαχάβα. Όταν γέρασε παρέδωσε τα καπετανάτα
στο 16ετή γιο του Γιαννούλα.
αξιόλογη δράση επέδειξαν ο Θεόδωρος και ο Νικόλας Ζιάκας.
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Ζανετάκης (Τζανετάκης): κατάγεται από την εξέχουσα οικογένεια της Μάνης Γρηγοράκη. Ο Τζανέτος ήταν ηγεμόνας της Μάνης.
Ο Τζανετάκης εγγονός του Τζανέτου, κατηγορήθηκε στην πολιορκία της Μονεμβασιάς ότι συνεννοήθηκε με τους Τούρκους. Αναμείχθηκε σε πολεμικές επιχειρήσεις όταν εισέβαλε ο Ιμπραήμ στη
Μάνη. Έγινε πληρεξούσιος βουλευτής, γερουσιαστής και υποστράτηγος.
Ζάρκος Πανάγος: φιλικός από το Ζυγοβίστι της Γορτυνίας που
έδρασε πολιτικά κατά την ελληνική επανάσταση. Μετά την έκρηξη
της επανάστασης είχε μεγάλη πολιτική δύναμη υποστηριζόμενος
από τον Κολοκοτρώνη.
Ζαφειρόπουλος (Παναγιώτης, Κων/νος και Ιωάννης): έμποροι από
το Άστρος της Κυνουρίας. Όταν ξέσπασε η επανάσταση έσπευσαν να διαλύσουν τα καταστήματά τους και διέθεσαν στον αγώνα
τον εαυτό τους και τα πλούτη τους. α) ο Παναγιώτης πολέμησε στο
Βαλτέτσι, στα Δολιανά, τα Βέρβενα και συμμετείχε στην πολιορκία
της Τρίπολης. Τον Ιούνιο του 1822 διορίστηκε από την κυβέρνηση
αντιστράτηγος και τον επόμενο χρόνο στρατηγός. Εκστράτευσε
και πάλι στη Στερεά, έλαβε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες στην
Πελοπόννησο. Έλαβε το βαθμό του συνταγματάρχη. β) ο Κων/νος
έγινε μέλος της πρώτης Γερουσίας υπό τον Πετρόμπεη και έπειτα στην Πελοποννησιακή. Στάλθηκε από τον Κουντουριώτη μαζί
με τον Μαυροκορδάτο στο Νεόκαστρο και τη Σφακτηρία όπου αιχμαλωτίστηκε ηρωικά μαχόμενος (σελ. 158 Δημητρ.) γ) ο Ιωάννης
συνεργάστηκε με τον αδελφό του Παναγιώτη στην οργάνωση ένοπλων σωμάτων. Κατά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο με δικές του δαπάνες έφτιαξε στο Άστρος φρούριο με επάλξεις.
Από την ιδιαιτέρα του πατρίδα τιμήθηκε και εκλέχτηκε δήμαρχος,
βουλευτής και γερουσιαστής.
Ζαχαριάς (1759-1805): αρματολός από την Μπαρμπίτσα στις Δυτικές υπώρειες του Πάρνωνα. Για να εκδικηθεί το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του κατατάχθηκε στο αρματολικό σώμα, στο
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οποίο ανακηρύχθηκε αρχηγός από 18 ετών. Ύψωσε δική του τρίχρωμη ελληνική σημαία με σταυρό και γράμματα. Υποστηρίχθηκε
από τον ηγεμόνα της Μάνης Τζανέτο Γρηγοράκη και το Μητροπολίτη Λακεδαίμονος Γρηγόριο. Ίδρυσε στη Μπαρμπίτσα δύο ισχυρότατους πύργους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης νεαρότατος αρματολός των Αρκάδων ήλθε σε αυτόν και έγινε υπαρχηγός του.
Συνεργάστηκαν μαζί του ο Αθανάσιος Πετιμεζάς, ο Γιαννιάς από
την Πάτρα, τα τέκνα του Παναγιώταρου, ο Αναγνωσταράς, ο Νικηταράς οι Νικολοπουλαίοι της Λογγάστρας και άλλοι.
Ζέρβας Νικόλαος: Σουλιώτης στρατηγός. Φρούραρχος της Συνέλευσης το 1832 (Δημητρ. σελ. 130).
Ζιμπρακάκης (Ζυμβρακάκης): α) (Χαράλαμπος) κατατάχθηκε στη
Σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο. Το 1841 όταν ξέσπασε η επανάσταση στην Κρήτη πήγε και κατάρτισε σώμα εθελοντών. Έγινε διοικητής στο οπλοστάσιο του Πόρου, έπειτα στο Ναύπλιο και
στη συνέχεια υποφρούραρχος Αθηνών. Σαν ταγματάρχης υπήρξε
φρούραρχος Αθηνών, πληρεξούσιος στην εθνική Συνέλευση και
φρούραρχος αυτής. Έγινε πέντε φορές υπουργός των Στρατιωτικών και μία των Ναυτικών μετά το θάνατο του Κανάρη. β) ο Ιωάννης Ζυμβρακάκης ,Έλληνας στρατιωτικός από την Κρήτη, υπηρέτησε στο υπουργείο στρατιωτικών. Όταν ξέσπασε η επανάσταση στην Κρήτη πήγε εκεί με σώμα εθελοντών. Έγινε προσωπάρχης του υπουργείου των Στρατιωτικών, διοικητής της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων, συνταγματάρχης και υποστράτηγος.
Το 1861 συμμετείχε στη συνομωσία κατά του Όθωνα, φυλακίστηκε και μετά απελάθηκε στην Αίγινα.
Ζουμπουλάκης: βουλευτής Λακεδαίμονος (Δημητρ. σελ. 169).
Ζούρτζ (Τσωρτς): διαπρεπής Βρετανός στρατιωτικός φιλέλληνας
και στρατηγός στον ελληνικό στρατό. Το 1827 ήλθε αυτόκλητος
στην Ελλάδα. Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας αναδείχθηκε αρχιστράτηγος των χερσαίων ελληνικών δυνάμεων. Επί Κυβερνήτη Καποδίστρια ανέλαβε αρχηγός του στρατοπέδου της Δυ262
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τικής Αττικής. Παραγκωνίστηκε ως αγγλόφρονας. Διορίστηκε από
τον Όθωνα σύμβουλος Επικρατείας και γερουσιαστής. Διατήρησε
τις θέσεις του και επί βασιλέως Γεωργίου ο οποίος τον εκτιμούσε
πολύ.
Ζώτος: επίθετο επιφανούς οικογένειας από τα Άγραφα, μέλη της
οποίας έδρασαν κατά την ελληνική επανάσταση. Ο γενάρχης αυτών είχε το αξίωμα του Λογοθέτου δηλ. ήταν πρόεδρος των προεστών της περιφέρειας. Ο Λογοθέτης Ζώτος και ο Γεώργιος Ζώτος
ήσαν από τα πιο ενθουσιώδη μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Έδρασαν στην Ευρυτανία και στα Ιωάννινα. Ο Λογοθέτης Ζώτος υπήρξε μέλος της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος και στη συνέχεια μέλος της Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος.
Ζωγράφος: α) (Κων/νος) πολιτικός άνδρας από τα Καλάβρυτα
(1796-1856). Έλαβε ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή, ήταν μέλος
όλων των εθνικών συνελεύσεων, και διορίστηκε γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Ζαΐμη. Επί της βασιλείας του Όθωνα έγινε γαμπρός του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Βόδα Σούτζου,
υπουργός των Στρατιωτικών, πρώτος πρεσβευτής της Ελλάδας
στην Υψηλή Πύλη, και υπουργός των Εξωτερικών το 1840. Έδρασε σαν μέλος της Αντιπολίτευσης κατά του Κωλέττη. Στάλθηκε το
1850 σαν πρεσβευτής της Ελλάδας στην Πετρούπολη.
β) (Δημήτριος) οπλαρχηγός της ελληνικής επανάστασης από τη
Βορδώνια της Λακεδαίμονος. Συμμετείχε στις μάχες στην Τρίπολη
και στα Δραμαλικά. Επίσης πολέμησε στο Μεσολόγγι.
γ) (Παναγιώτης) αυτοδίδακτος ζωγράφος από τη Βορδώνια Λακωνίας. Από το 1836 έως το 1839 ασχολήθηκε με την εικονογράφηση των «πολεμικών απομνημονευμάτων» του στρατηγού Μακρυγιάννη. Οι απεικονίσεις των διαφόρων μαχών εικοσιτέσσερις
(24) τον αριθμόν χάθηκαν το 1840 στη Βενετία, όπου είχαν σταλεί για λιθογράφηση. Αργότερα βρέθηκαν και περιήλθαν στην κατοχή του Ιωάννη Γεννάδιου, φωτοτυπικές τους αναπαραστάσεις,
αποδίδοντας θαυμάσια τα χρώματα των πρωτοτύπων και βρίσκονται ήδη στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη Αθηνών. Ο Ζωγράφος εκτέλεσε
τα έργα του με τις άμεσες οδηγίες του στρατηγού Μακρυγιάννη με
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τον οποίο επισκεπτόταν τα πεδία των μαχών και έμεινε στο σπίτι
του (του Μ.) για μία τετραετία.
Ηλιόπουλος Ευστάθιος: νομομαθής και δικαστικός (1816-1881).
Γεννήθηκε στον Πύργο και πέθανε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία. Ακολούθησε το δικαστικό κλάδο και προήχθη σε Αρεοπαγίτη. Έγινε
υπουργός Δικαιοσύνης το 1862. Μετά την μεταπολίτευση πολιτεύθηκε στην Πάτρα (Δημ. σελ. 153).
Ηλιόπουλος Παναγιώτης: ο επονομαζόμενος Πανουργιάς, από
την Παλούμπα Γορτυνίας (1787-1865). Ήταν πρωτοπαλλήκαρο
του Κόλια Πλαπούτα και οπαδός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως
αρχηγός της ομοσπονδίας των αρματολών. Μετά την καταστροφή
των κλεφτών το 1806 πήγε στα Επτάνησα και υπηρέτησε τα Ελληνικά τάγματα. Κατά τον αγώνα ακολούθησε στο Λάλα τους αδελφούς Πλαπούτα. Έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες. Πέθανε σαν λοχαγός της Φάλαγγας.
Ιακωβάτος: Παρεπώνυμο που έγινε επώνυμο ενός κλάδου από
την Κεφαλλονίτικη οικογένεια Τυπάλδου. α) Κων/νος, κληρικός,
(1795-1868) στον οποίο ανατέθηκε μαζί με άλλους μητροπολίτες
η σύνταξη του τόμου για την ανακήρυξη της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αυτοκέφαλη. β) Γεώργιος (1813-1822) πολιτικός, διπλωματούχος Νομικής. Υποστήριξε τις ιδέες των ριζοσπαστών και
εκλέχτηκε το 1850 βουλευτής στην Ιονική βουλή, όπου διακρίθηκε για τα φιλελεύθερα φρονήματά του. Εκλέχτηκε με τον αδελφό
του Χαράλαμπο πληρεξούσιος της Εθνοσυνέλευσης στην Αθήνα,
όπου αναδείχθηκε σε εξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία. Αντιτάχθηκε σθεναρά κατά της ένωσης της εκκλησίας Επτανήσου με την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδος. Η στοργή ανάμεσα στα αδέλφια
Κων/νο και Γεώργιο υπήρξε τόσο υποδειγματική ώστε από τότε
χαρακτηρίζονται “Ιακωβάτοι” τα αδέλφια ή φίλοι που συνεργάζονται με αμοιβαία αφοσίωση και εμπιστοσύνη.
Ιατρού: επίσημη οικογένεια Ναυπλίου (Δημ. σελ. 40).
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Ιατρός: α) Κωνσταντίνος, αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης
από το Λογκανίκο της Λακεδαίμονος. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες σαν οπλαρχηγός, διακρίθηκε και προάχθηκε σε εκατόνταρχο. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο και αναγνωρίστηκε σαν αξιωματικός.
β) Μιχαήλ, αγωνιστής της ελληνικής Επανάστασης από το Άργος.
Πολέμησε καθ’ όλον τον αγώνα αρχικά ως εκατόνταρχος, μετά ως
χιλίαρχος. Διέθεσε σημαντικά ποσά υπέρ του αγώνα.
Ιωάννου Φίλιππος: διαπρεπής Έλληνας λόγιος στα χρόνια μετά
την αποκατάσταση του Ελληνισμού, (1796-1880), από τη Ζαγορά του Πηλίου. Έγινε γραμματέας του ναύαρχου Μιαούλη. Δίδαξε τα Ελληνικά στη μνηστή του βασιλιά Αμαλία. Διορίστηκε καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Το 1846 έγινε βουλευτής και κατόπιν γερουσιαστής.
Καζάκος: α) Αντώνιος, αγωνιστής του 1821 από τη Σπάρτη. Συμμετείχε στον αγώνα σαν αξιωματικός και το 1824 έγινε ταξίαρχος.
β) Μήτρος, αγωνιστής του 1821 από τη Δημητσάνα. Υπηρέτησε
σαν αξιωματικός κάτω από τις διαταγές του Θεόδωρου και Γενναίου Κολοκοτρώνη, έλαβε μέρος στην πολιορκία και την άλωση της
Τρίπολης καθώς και στο Βαλτέτσι.
Καϊμακάμης:(= υποδιοικητής) Η λέξη παράγεται από το καήμμακάμ και δηλώνει τον τοποτηρητή, τον αναπληρωτή ή βοηθό
του προϊστάμενου στη διοικητική και στρατιωτική υπηρεσία στην
Τουρκία. Καϊμακάμης ονομάζεται ειδικότερα ο υποδιοικητής ο διευθύνων έναν Καζά. Στρατιωτικός βαθμός που αντιστοιχεί με αυτόν του αντισυνταγματάρχη.
Καΐρης Θεόφιλος: Έλληνας μοναχός και φιλόσοφος από την Άνδρο. Μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, ύψωσε πρώτος τη σημαία
της ελευθερίας στην Άνδρο. Στις εθνικές Συνελεύσεις ήταν σταθερός πληρεξούσιος της Άνδρου και συνεργάστηκε για τη σύνταξη του πολιτεύματος του Άστρους. Όταν έφθασε ο Καποδίστριας
στην Ελλάδα τον υποδέχθηκε και τον κατέπληξε με την ευφρά265
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δειά του. Ίδρυσε ορφανοτροφείο. Ο Όθωνας του απένειμε το χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. Ο Καΐρης άρχισε να διδάσκει στη σχολή
του μια νέα θρησκεία την οποία αποκάλεσε θεοσέβεια και ανέτρεπε το Χριστιανισμό. Η Σύνοδος του ζήτησε την ομολογία της πίστεώς του και όταν αρνήθηκε τον καθαίρεσε. Διέφυγε στο Παρίσι
και όταν μετά το Σύνταγμα του 1844 καθιερώθηκε η ελευθερία της
συνείδησης, επέστρεψε στην Ελλάδα. Όμως άνθρωποι ποτισμένοι με πολιτικό και θρησκευτικό φανατισμό τον οδήγησαν σε δίκη
και τον καταδίκασαν σε κάθειρξη. Πέθανε στις φυλακές της Σύρου
το 1853. Η μνήμη του αποκαταστάθηκε μετά θάνατον στο Πλημμελειοδικείο της Σύρου ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Καλαμογδάρτης Ανδρέας: υπηρέτησε πολιτικά την πατρίδα. Φυλακίστηκε στην Τρίπολη όπως και οι υπόλοιποι πρόκριτοι της Πελοποννήσου, Οι Τούρκοι τον έστειλαν να βεβαιώσει τους προύχοντες των Καλαβρύτων και της Βοστίτσας, ότι αν πάνε στην Τριπολιτσά δεν θα τους κακοποιήσουν. Μετά την άλωση της Τρίπολης
από τους Έλληνες έγινε γερουσιαστής της Πελοποννήσου, πληρεξούσιος και βουλευτής.
Καλλέργης Ν.: γερουσιαστής (Δημ. σελ. 160).
Καλλέργης Δημήτριος: Συμμετείχε στην εξέγερση της 3ης Σεπτέμβρη. Ήταν επί κεφαλής του ιππικού στην πρωτεύουσα και υπέβαλε έφιππος τις απαιτήσεις των επαναστατών, στους βασιλείς.
Όταν του ζητήθηκε να πυροβολήσει εναντίον του πλήθους, “..παραταχθείς μεταξύ των δύο γραμμών του πεζικού φωνάζει μετά
των λοιπών -Ζήτω το Σύνταγμα. Ούτω όλα τα σώματα συνηνώθησαν εις το κίνημα. Τότε ήρχισε να συρρέη το πλήθος του λαού...”....(Ιστ. Ελλ. Έθνους σελ. 90 τομ. ΙΓ΄).
Καλλφρονάς (Καλλιφορνάς) Δημήτριος: καταγόταν από παλαιά αθηναϊκή οικογένεια. Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος ο Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπηρέτησε ως διοικητικός υπάλληλος και
το 1835 έγινε δήμαρχος Αθηνών. Προκρίθηκε για τα φιλελεύθερα
φρονήματά του. Μετείχε με τον Καλλέργη και τον Σκαρβέλη στην
κατάργηση της απόλυτης μοναρχίας το 1843. Εξελέγη πληρεξού266
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σιος της Β΄ Συνέλευσης, βουλευτής, υπουργός των Εκκλησιαστικών, της Δημόσιας Εκπαίδευσης και πρόεδρος της Βουλής.
Κανακάρης Θάνος Ρούφος: Έλληνας πολιτικός από την Πάτρα ο
οποίος καταλέγεται μεταξύ των αγωνιστών της επανάστασης. Διετέλεσε μέλος της Εθνοσυνέλευσης κατά τη διάρκεια του αγώνα,
σύμβουλος επικρατείας του έθνους, υπουργός των Εσωτερικών.
Κανάρης Κων/νος: ο διασημότερος πυρπολητής κατά τον αγώνα των Ελλήνων που γεννήθηκε στα ψαρά το 1790. Κυβερνήτης
μικρού εμπορικού πλοίου, πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου υπό τον Καρά-Αλή. Συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά
θάλασσαν. Το 1826 διορίστηκε κυβερνήτης του πλοίου “Ελλάδα”
και το επόμενο έτος έλαβε μέρος στην Εθνοσυνέλευση σαν αντιπρόσωπος των Ψαρών. Ο Καποδίστριας τον διόρισε φρούραρχο Μονεμβασιάς και αρχηγό μοίρας στόλου. Ο Όθων του απένειμε το βαθμό του ναυάρχου και τον διόρισε γερουσιαστή. Διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών στις κυβερνήσεις Ανδρ. Μεταξά, Ιωαν.
Κωλέττη και Αλεξ. Μαυροκορδάτου. Όταν το 1862 προσκλήθηκε
να αντικαταστήσει τον Αθ. Μιαούλη υπέβαλε κατάλογο υπουργών
στον Όθωνα ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει και έτσι ο Κ. πέρασε στην αντιπολίτευση. Μετά την έκπτωση του Όθωνα το 1864
ανέλαβε την πρωθυπουργία μέχρι το 1865. Έκτοτε δεν έλαβε μέρος σε κυβέρνηση αλλά παρέμεινε αναπαυόμενος σε μικρό οικίσκο στην Κυψέλη (Αθηνών), φέροντας τον τίτλο του ναύαρχου. Το
1877 με απαίτηση του λαού αναδείχθηκε πρόεδρος της Οικουμενικής κυβέρνησης. Το ίδιο έτος πέθανε.
Κανελλόπουλος: όνομα πολιτικής οικογένειας από την Ολυμπία.
α) ο Δήμος έγινε βουλευτής και γερουσιαστής επί Όθωνα. β) ο Ευθύμιος καταγόμενος από πολιτική οικογένεια της Κορινθίας τάχθηκε στους πολιτικούς της Δ’ Τάξης.
Κάνιγκ: υπουργός των Εξωτερικών, ισχυρός και τολμηρός πολιτικός, φιλέλληνας που οδήγησε την αγγλική πολιτική σε κατευθύνσεις ευνοϊκές για την ελληνική επανάσταση. Η πολιτική του Κάνιγκ
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επηρέασε τη Ρωσία να δείξει έντονο ενδιαφέρον για τους Έλληνες.
Καπετανάκηδες: Οικογένεια από το Πετροβούνι της Δυτικής Μάνης η οποία ανέδειξε πολλούς στρατιωτικούς και πολιτικούς άνδρες οι οποίοι διέπρεψαν σε όλες γενικά τις μάχες της Πελοποννήσου. Ο Γεώργιος και Χριστόδουλος υπήρξαν πληρεξούσιοι στη
Δ΄ Εθνοσυνέλευση ενώ ο Βενετσάνος Καπετανάκης στην προηγούμενη. (Καπετανάκης ονομαζόταν ο Γρηγοράκης Τζανέτμπεης
ή Γρηγοράκης). Οι Καπετανάκηδες μαζί με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και άλλους ηλικιωμένους πρόκριτους έμειναν στην Καλαμάτα για το συντονισμό των επιχειρήσεων και τον ανεφοδιασμό
των αγωνιστών.
Καπετανάκης Λεων.: βουλευτής Λακεδαίμονος (Δημητρ. σελ.
169).
Καπιτσίνης: βουλευτής Λακεδαίμονος (Δημητρ. σελ. 169).
Καποδίστριας Ιωάννης: πολιτικός άνδρας και διπλωμάτης που ο
οποίος εκλέχτηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας το 1827 στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Η πρωτοβουλία της εκλογής του οφείλεται
στο Γ. Καραϊσκάκη και Θ. Κολοκοτρώνη. Όταν ανέλαβε την εξουσία, η αναρχία λυμαινόταν κυριολεκτικά τη χώρα. Το στιβαρό χέρι
του Κυβερνήτη επέβαλε το κράτος του νόμου. Συνέστησε το “Πανελλήνιο”, την Εθνική τράπεζα, ίδρυσε τη Σχολή Ευελπίδων, το
Ορφανοτροφείο. Υποστήριξε την αλληλοδιδακτική μέθοδο, ίδρυσε Γεωργική Σχολή, θεμελίωσε τα δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελληνικό Ταχυδρομείο. Προνόησε για τη διάσωση των
λειψάνων τέχνης. Είχε πλείστες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική
και επανέφερε τα σύνορα βορειότερα από τη γραμμή Βόλου- Άρτας. Αποτελεί θαύμα το πώς κατόρθωσε την απρόσκοπτη λειτουργία της κρατικής μηχανής διότι συνάντησε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Οι προεστοί και οι στρατιωτικοί με τη λήξη του πολέμου όταν είδαν να περιορίζεται η δύναμή τους άρχισαν την επίθεση κατά του
Κυβερνήτη. Η σημαία της ανταρσίας υψώθηκε στο Λιμένι της Μάνης από την οικογένεια Μαυρομιχάλη. Δολοφονήθηκε από το Γε268
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ώργιο και Κων/νο Μαυρομιχάλη στις 9 Οκτωβρίου 1931 στο Ναύπλιο έξω από το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η αυταπάρνηση και
αφιλοκέρδειά του έμειναν παροιμιώδεις.
Καραϊσκάκης Γεώργιος: επιφανής στρατηγός της ελληνικής επανάστασης. Νεαρότατος εντάχθηκε στα αρματολικά σώματα των
Αγράφων που αγωνίζονταν εναντίον των μπουλουκμπασήδων
του Αλή- πασά. Η ζωή του υπήρξε ταραχώδης. Άσβεστα φιλόδοξος θέλοντας να εξουσιάζει στα Άγραφα κράτησε απέναντι στους
Τούρκους στάση επαμφοτερίζουσα. Τιμούσε τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Οδυσσέα Μπότσαρη, σκέφτηκε να βοηθήσει τον Κολοκοτρώνη. Καταδιώχθηκε από τον Μαυροκορδάτο ως ύποπτος προδοσίας. Συμμετείχε σε πολλές νικηφόρες μάχες. Πληγώθηκε θανάσιμα στο Φάληρο. Η ανάσταση της Στερεάς Ελλάδας ήταν προσωπικό έργο του Καραϊσκάκη. Η Επιτροπή εκδουλεύσεων έταξε
τον Καραϊσκάκη μεταξύ των εξαιρέτων και τον ανεγνώρισε ως τον
διαπρεπέστερο από τους οπλαρχηγούς παράλληλα με τον Κολοκοτρώνη.
Καρακατζάνης: Γερουσιαστής φίλος του Κωλέττη που δυσαρεστήθηκε όταν δεν συμπεριελήφθη στην κυβέρνηση του 1845.
(Γκίκας) Ιστορία Ελλ. Έθνους σελ. 357 Στον εμφύλιο του 1824 διαβεβαίωνε τον Κουντουριώτη που ανησυχούσε μήπως συνδιαλλαγούν οι αντικυβερνητικοί και διαφύγουν την ολοσχερή καταστροφή ότι οι ειρηνοποιοί ή απεστάλησαν ή δεν απεστάλησαν είναι το
ίδιον.
Καρακίτζος: φίλος πολιτικός του Κορφιωτάκη.
Καρυτζιώτης: σελ. 73 Δημητρ.
Κατακάζης (Κατακάζυ - ιστ. Ελ. Έθν.): Έλληνας πρέσβης στη Ρωσία. Πιστεύεται ότι ενθάρρυνε τους συνωμότες εναντίον της οθωνικής βασιλείας, αποβλέποντας στην αντικατάσταση του Όθωνα
από ορθόδοξο πρίγκιπα.
Κατζάκος, Καζάκος : α) Αντώνιος, αγωνιστής του 1821 από τη
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Σπάρτη Συμμετείχε στον αγώνα σαν αξιωματικός και προάχθηκε
το 1824 σε ταξίαρχο. β) Μήτρος αγωνιστής του 1821 από τη Δημητσάνα. Υπηρέτησε σαν αξιωματικός κάτω από τις διαταγές του
Θεόδωρου και Γενναίου Κολοκοτρώνη. Έλαβε μέρος στην πολιορκία και την άλωση της Τρίπολης καθώς και στο Βαλτέτσι.
γ) Ιωάννης ή Χαραλαμπάκης, οπλαρχηγός από το ακρωτήριο
Κρήτης. Διακρίθηκε για την ανδρεία του κατά την επανάσταση του
1866-1869 (Δρανδάκης).
Κατά Δημητρ. σελ. 170, ο Ιωάννης Κατζάκος υποστήριξε τον υποστήριξε τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στις εκλογές του 1885.
Ιωάννης ή Τζαννής ή Κατζής (Μαυρομιχάλης): αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη τον οποίον βοηθούσε για την τήρηση της
τάξεως στη Μάνη, Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από το 1818. Σε
όλο τον αγώνα πολέμησε εναντίον των Τούρκων επί κεφαλής Μανιατών. Ιδιαίτερα διακρίθηκε στις μάχες κατά του Ιμπραήμ. Επί
Καποδίστρια επειδή αγανάκτησε από τη διαγωγή του νομάρχη
Γενοβέλη, ξεσήκωσε επανάσταση το Πάσχα του 1830 στη Μάνη.
Κλήθηκε από τον Κυβερνήτη στο Ναύπλιο, όπου μετέβη ανύποπτος και φυλακίστηκε για 18 μήνες σαν υπόδικος για παλαιά υπόθεση. Τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση και ο γιος του Ηλίας Κατζάκος και ο ίδιος ο Πετρόμπεης. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στην Τσίμοβα όπου έζησε ανενόχλητος.
Κατζάκος Ηλίας: γιος του Τζανή ή Κατζή Μαυρομιχάλη. Διακρίθηκε
για την ανδραγαθία και τη σωφροσύνη του. Επί Καποδίστρια φυλακίστηκε για απόπειρα δολοφονίας του εξαδέλφου του Πιερράκου. Συνεργάστηκε με τη γιαγιά του Μαυρομιχάλαινα, μητέρα του
Πετρόμπεη και του Κατζή, και ζήτησε την παρέμβαση του Ρώσου
ναυάρχου Ρικώρ για να παύσει ο διωγμός των Μαυρομιχαλαίων.
Μετά το θάνατο του Κυβερνήτη και τη θανάτωση των φονέων έλαβε μέρος στην επανάσταση η οποία σταμάτησε με την έλευση του
Όθωνα.
Κατσάκος Μαυρομιχάλης (Ιστ. Ελλ. Έθν. σελ. 69 τομ. ΙΓ΄).
Κατσιλιέρης: (Άγγελος) προεστός από την Αθήνα που στάλθηκε
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μαζί με άλλους προεστούς στην Κων/λη σαν επίτροπος.
Κεφάλας: Λακεδαιμόνιος επίσημος από το Μιστρά.
Κεχαγιάς: α) Ευθύμιος, υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, πολιτευτής από την Άμφισσα (1819-1885). Φοίτησε σε Γυμνάσιο
στην Αθήνα υπό τον Γεννάδιο. Όταν αποφοίτησε ασχολήθηκε με
το εμπόριο. Το 1841 ο Γεώργιος Σταύρου τον γνώρισε, τον εκτίμησε και τον προσέλαβε μεταξύ των πρώτων πέντε υπαλλήλων
στην Εθνική Τράπεζα. Το 1853 εκλέχτηκε βουλευτής Παρνασσίδος και έπειτα πληρεξούσιος κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Το 1863
και 1866 έγινε υπουργός των οικονομικών.
β) Ευστάθιος, Γενικός Διευθυντής της Διοικητικής Επιτροπής της
Ανατολικής Ελλάδος κατά την επανάσταση του 1821 καταγόμενος
από την Άμφισσα. Πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες μεριμνώντας
για τον ανεφοδιασμό των πολεμιστών. Στο Χάνι της Γραβιάς μαζί
με τον 16ετή γιο του έριξε στον περίβολο τροφές και εφόδια για
τους αμυνόμενους. Όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα πολιτεύτηκε
και χρημάτισε βουλευτής και γερουσιαστής
Κεχαγιάμπεης: Αρχηγός λογάδων Αλβανών κατά την ελληνική
Επανάσταση. Προσκλήθηκε από τον Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) που
πολιορκούσε την Ακρόπολη μαζί με τον Ομέρ πασά και τον Μουσταφά Μπέη για να αναχαιτίσουν την εκστρατεία του Γ. Καραϊσκάκη στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Φονεύθηκε στη μάχη της Αράχοβας.
Κιαμήλ -Μπέης: Πλουσιότατος και ισχυρότατος Τούρκος κατά την
ελληνική Επανάσταση. Όταν ήταν διοικητής Κορίνθου κατόρθωσε
με μύριες καταχρήσεις να συνάξει αμύθητους θησαυρούς. Όταν
ξέσπασε η επανάσταση κατέφυγε στην Τριπολιτσά όπου μετά την
άλωση παραδόθηκε στον Παναγιώτη Γιατράκο. Κατόπιν οδηγήθηκε στον Ακροκόρινθο. Όταν ο Δράμαλης κατέβαινε στον Ισθμό ο
φρούραρχος του Ακροκορίνθου Αχιλλέας Θεοδωρίδης πριν εγκαταλείψει το φρούριο φόνευσε τον Κιαμήλμπεη.
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Κιουταχής (Ρεσίτ πασάς): Τούρκος στρατάρχης που διακρίθηκε
για την οξύνοια, την ανδρεία και τη στρατιωτική του εμπειρία. Διορίστηκε από το σουλτάνο σερασκέρης της Ρούμελης. Χρονοτριβούσε στην πολιορκία του Μεσολογγίου το 1826 και ήλθε σε διαφωνία με τον Ιμπραήμ-πασά. Προκάλεσε μεγάλες καταστροφές
στη Στερεά. Πολιόρκησε την Ακρόπολη Αθηνών και κατάφερε την
παράδοσή της. Διέπρεψε στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, στη Συρία
και στο Κουρδιστάν. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος στρατηλάτης της
εποχής του.
Κλεώπας: μοίραρχος (Δημητρ. σελ. 104).
Κλονάρης Χριστόδουλος: δικαστικός και πολιτευόμενος από το
Λιασκοβέτσι της Ηπείρου. Δημοσίευσε πολλές διατριβές με νομικά
θέματα. Συμμετείχε στη διοργάνωση του αρτισύστατου κράτους,
διετέλεσε πληρεξούσιος στις Εθνικές συνελεύσεις, επίτροπος Επικρατείας, υπουργός Δικαιοσύνης, μέλος της επιτροπής για τη σύσταση του Αστικού Κώδικα.
Κόδριγκτων: Το 1825 έγινε αντιναύαρχος και διορίστηκε διοικητής
της αγγλικής ναυτικής μοίρας στη Μεσόγειο. Όταν το 1827 συνομολογήθηκε μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας συνθήκη με την
οποία επιβαλλόταν δια της βίας ανακωχή στις εχθροπραξίες μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων διατάχθηκε να συμπράξει με τον Δε Ριγνύ διοικητή της Γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Μεσόγειο και του
Φον δερ Χέυδεν διοικητή της ρωσικής μοίρας, να επιβλέψουν την
εφαρμογή των όρων. Επειδή ο Ιμπραήμ προμήθευε κρυφά τον
Τουρκοαιγυπτιακό στόλο, ο Κόδριγκτων παρέταξε τις ναυτικές δυνάμεις που είχε κάτω από τις διαταγές του στο στόμιο του κόλπου
για επιτήρηση και όταν έγινε η ναυμαχία κατέληξε σε καταστροφή
του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Κατηγορήθηκε από το αγγλικό υπουργείο ότι υπερέβη τις οδηγίες του και τιμωρήθηκε με ανάκληση.
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος: κλεφταρματολός από το Ραμοβούνι
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Μεσσηνίας, η μεγαλύτερη μορφή του αγώνα. Μετά από διωγμούς
κατέφυγε στη Ζάκυνθο, στα Κύθηρα, στη Μάνη. Μαζί με τον Πετρόμπεη στις 23/3 κατέλαβε την Καλαμάτα. Εκστράτευσε στην Αρκαδία, έλαβε μέρος σε πολλές μάχες (Φανάρι, Βαλτέτσι, Βέρβαινα, Δερβενάκια κ.α.). Στον εμφύλιο σκοτώθηκε ο γιος του Πάνος
και ο ίδιος φυλακίστηκε. Από τους κύριους συντελεστές της εκλογής του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη, υποστηρικτής αυτού και του
ρωσικού κόμματος. Δυσαρεστήθηκε στην περίοδο της Αντιβασιλείας η οποία με τη δικαιολογία ότι προετοιμάζει επανάσταση, φυλάκισε και καταδίκασε τον ήρωα σε θάνατο. Ευτυχώς όμως η ποινή του δεν εκτελέστηκε. Ο Όθωνας του απένειμε πλήρη χάρη, το
βαθμό του στρατηγού, το αξίωμα συμβούλου της Επικρατείας, και
το παράσημο του Τάγματος του Σωτήρος. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 1843.
Κολοκοτρώνης Πάνος: γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ήλθε
από τη Ζάκυνθο τον Απρίλη του 1821 στον Πύργο Ηλείας και πολέμησε τους Λαλαίους Τούρκους. Πολέμησε στο Πάπαρι και στο
Βαλτέτσι μαζί με τον αδελφό του Γενναίο. Τον διόρισε ο πατέρας του στην επαρχία της Καρύταινας για να στρατολογεί άνδρες
και να εξασφαλίζει πολεμοφόδια, με την εντολή όποιος αρνείται
να σκοτώνεται και να δημεύεται η περιουσία του. Μετά την άλωση της Τριπολιτσάς διορίστηκε πολιτάρχης από τον πατέρα του,
και όταν έγινε η Πελοποννησιακή Γερουσία ονομάστηκε χιλίαρχος και εκτελούσε ταυτόχρονα και χρέη πολιτικά. Πολέμησε στο
Παλαιόκαστρο. Όταν τελείωσε τις εργασίες της η Συνέλευση του
Άστρους, διορίστηκε φρούραρχος Ναυπλίου. Όταν τα Πελοποννησιακά πράγματα ανακατώθηκαν κατά του πατέρα του πήγε στην
Πάτρα για να βοηθήσει την οικογένειά του. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Στάϊκος Σταϊκόπουλος αιχμαλωτίστηκε από τα Κυβερνητικά στρατεύματα στο χωριό Άγιος Σώστης έσπευσε να τον βοηθήσει. Απέτυχε και ενώ επέστρεφε στη Σιλήμνα του ήλθε πισώπλατα βόλι τουφεκιού που τον κτύπησε στον κρόταφο και τον άφησε νεκρό. Χάθηκε ένας πολύτιμος στρατιωτικός γνώριζε άριστα τη
γλώσσα, ήταν μαθηματικός κ.λπ. και ήταν ο δεύτερος πολυμαθέστατος μετά τον Σέκερη.
273

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Κολοκοτρώνης Κωνσταντίνος ή Κολλίνος: γιος του θεόδωρου Κολοκοτρώνη ο οποίος κατατάχθηκε στο στρατό υπό τον Φαβιέρο
και έγινε υπολοχαγός. Έπειτα ασχολήθηκε με τα πολιτικά, διακρίθηκε από τους λογιότερους Έλληνες και επί Όθωνα έγινε για λίγους μήνες υπουργός.
Κοντέλης: βουλευτής Δωρίδος το 1845.
Κοπανίτζας: α) (Στέφανος) Στην Εθνοσυνέλευση της Γ΄ Σεπτεμβρίου ορίστηκε γραμματέας του Πανούτσου Νοταρά που ήταν πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. β) (�λίας) Καταγόταν από τη Βορδώνια και ήταν μέλος της Σπαρτιατικής Γερουσίας. (ιδέ Σιγαλός Διον.
Σελ. 695-699). γ) (Αναγνώστης) προεστός από το Μιστρά. Φυλακίστηκε στην Τρίπολη με λοιπούς άρχοντες. (Φωτάκος). δ)
(Σπύρος) καταγόταν από τη Βορδώνια και ήταν μέλος της Σπαρτιατικής Γερουσίας.
Κορφιωτάκης: (Νικόλαος) Πολιτευτής από τη Λακεδαίμονα. Γεννήθηκε στη Σπάρτη και σπούδασε στις Σχολές Τριπόλεως Βυτίνας
και Δημητσάνας. Κατά την επανάσταση πρόσφερε πολιτικές υπηρεσίες. Φιλελεύθερος από χαρακτήρα βρέθηκε αντίθετος με την
αντιβασιλεία και την απόλυτη μοναρχία, μετά την ανατροπή της
οποίας άρχισε να πολιτεύεται στη Λακεδαίμονα. Εξελέγη πληρεξούσιος της Εθνοσυνέλευσης το 1843 και κατόπιν συνεχώς βουλευτής. Έγινε τρεις φορές υπουργός των Οικονομικών, Εκκλησιαστικών και Παιδείας και Δικαιοσύνης. Το 1850 αγωνίστηκε σκληρά για την επιβολή των νόμων, έπληξε τα συμφέροντα παλαιών
οικογενειών, δολοφονήθηκε όταν ήταν υπουργός μπροστά στην
πόρτα του σπιτιού του, το βράδυ της 23ης Αυγούστου του 1850.
(Νυμφεύθηκε τη Δέσποινα, κόρη του Αναγνώστη Τζωρτζάκη και
της Μαρίτσας, αδελφής του Δημητρακάκη. Η μητέρα του Κορφιωτάκη ήταν κόρη του Ιωαν. Μορφογένη).
Κορωναίος Πάνος, στρατιωτικός (1809-1889): γεννήθηκε στην
Κων/λη όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Αργότερα φοίτησε
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στην Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα. Νεότατος κατήλθε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα και υπηρέτησε στον τακτικό στρατό υπό τον Ρόδιον. Φοίτησε σαν υπότροφος στη στρατιωτική σχολή στην Αίγινα που ιδρύθηκε από τον Καποδίστρια. Συμμετείχε στους Κριμαϊκούς, Συριακούς, Αιγυπτιακούς, Κρητικούς πολέμους και επαναστάσεις. Επί της Α΄ δυναστείας ήταν ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες ενάντια στον Όθωνα (Ναυπλιακά). Κατά τη Μεσοβασιλεία διετέλεσε αρχηγός της εθνοφυλακής στην Αθήνα και
του στρατού της φατρίας των Ορεινών (Ιουλιανά). Άρχισε να πολιτεύεται στην επαρχία Κυθήρων. Εξελέγετο πάντοτε βουλευτής και
χρημάτισε υπουργός των Στρατιωτικών. Πέθανε έχοντας το βαθμό
του αντιστράτηγου. (Δημ. σελ. 146).
Κοσονάκος: α) Παναγιώτης, πολιτευόμενος από τη Μάνη. Σπούδασε νομικά, εξελέγη κατ’ επανάληψη βουλευτής Γυθείου, διακρίθηκε σαν κοινοβουλευτικός ρήτορας. Ήταν οπαδός του Τρικούπη
του οποίου διετέλεσε υπουργός επί των εκκλησιαστικών και της
Δημοσίας Εκπαίδευσης. β) Ηλίας, λοχαγός του πεζικού του ελληνικού στρατού, ο οποίος αγωνίστηκε επικεφαλής εθελοντικού σώματος στην Κρήτη κατά την επανάσταση του 1866. Πνίγηκε στο
Αρκάδι. γ) Κώστας, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης σχημάτισε την
πρώτη από τις επτά κυβερνήσεις του δεν έλειψαν οι κατηγορίες
εις βάρος του για δωροδοκία. Τότε κατηγορήθηκαν ο Κ. Κοσονάκος και ο Λ. Πετροπουλάκης πολιτευτές Γυθείου και ακυρώθηκε η
εκλογή τους. Στην επαναληπτική όμως ψηφοφορία επανεκλέχτηκαν.(Ιστ. ελλ. έθνους).
Κουβαράς Αριστομένης: συμμετείχε στη Μεσσηνιακή επανάσταση
(Δημητρ. σελ. 61).
Κουμανιώτης: επίθετο αρματολικής οικογένειας από την Κούμανη
της επαρχίας Πατρών, είχαν δε το επώνυμο Χρυσανθόπουλος. Οι
Κουμανιώτες διακρίθηκαν ως οπλαρχηγοί εντός και εκτός Πελοποννήσου (Θάνος, Κων/νος, Δημήτριος, Σταμάτιος, Αγγελής).
Κουμουνδούρος Αλέξανδρος: πολιτικός άνδρας από τη Σέλιτσα
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της Μάνης. Το 1841 κατά την Επανάσταση της Κρήτης κατέβηκε
με ομάδα επιστημόνων και φοιτητών. Επί κυβερνήσεως Κωλέττη
υπήρξε αντεισαγγελέας. Εκλέχτηκε βουλευτής Μεσσήνης το 1844
και το 1856 υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη.
Αντιτέθηκε στη βασίλισσα Αμαλία, συντάχθηκε με την αντιδυναστική μερίδα και το 1865 έγινε πρωθυπουργός. Σε δύσκολες καταστάσεις πολιτεύτηκε με ευθύτητα απέναντι σε φίλους και εχθρούς.
Είχε συνεργάτες περιφανείς σύγχρονους πολιτικούς όπως τον Χ.
Τρικούπη, το Θεόδωρο Δηλιγιάννη, τον Θρασύβουλο Ζαΐμη. Αγωνίστηκε σκληρά κατά των αντιπάλων του και ιδίως με τον Επαμεινώνδα Δεληγιώργη και Δημήτριο Βούλγαρη. Έγινε τρεις φορές
πρωθυπουργός από το 1868 και μετά. Φρόντισε για το φορολογικό σύστημα, την κατασκευή δρόμων, σειρά νόμων και διατάξεων,
κατεδίωξε τη ληστεία ψήφισε νόμο περί ευθύνης και δίκης υπουργών. Πέθανε το 1883 στο σπίτι του, στην ομώνυμη πλατεία.
Κουμουστιώτης Αντώνιος: καταγόταν από το ομώνυμο χωριό Κουμούστα, από τους πιο διακεκριμένους. Τον έστειλε ο Κολοκοτρώνης στο Παλαιόκαστρο επί Δραμαλικών. Στο φρούριο αυτό έκανε
πολλές ανδραγαθίες. Γενικά όπου ευρέθη διακρίθηκε.
Κουντουργιώτης Γεώργιος: Έδρασε επίσημα στην Ελλάδα και
κατέλαβε πολλά δημόσια αξιώματα. Αναδείχθηκε πρόεδρος του
Εκτελεστικού μέχρι την πτώση του Μεσολογγίου που τον διαδέχθηκε ο Ζαΐμης. Επί Κυβερνήτη έγινε μέλος του Πανελληνίου και
γερουσιαστής. Επί Όθωνα έγινε σύμβουλος επικρατείας και πρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου. Διάδοχος του Κίτσου Τζαβέλλα στην πρωθυπουργία, στάθηκε αδύναμος να αντιμετωπίσει τις
πολλαπλές εσωτερικές ανωμαλίες. Πέθανε το 1858 ενώ ήταν πρόεδρος της γερουσίας.
Κουντουριώτης Λάζαρος: γεννήθηκε στην Ύδρα. Από 14ετής αναμείχθηκε στις εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του, μετά το θάνατο του οποίου συνέχισε τις εμπορικές εργασίες και αύξησε πολύ
την περιουσία του. Έγινε πολύ ισχυρός για τα πλούτη του από
τα οποία δαπάνησε για την επανάσταση τα 3/4. Έκανε γενναίες
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δωρεές απέφευγε κάθε επίδειξη και κάθε αδικαιολόγητη δαπάνη.
Πρωτοστατούσε πάντα σε κάθε βουλή και κάθε πράξη αλλά ουδέποτε αναμείχθηκε επισήμως με τη διοίκηση. Πέθανε το 1852 όταν
ήταν γερουσιαστής και τιμώμενος ως πρώτος πολίτης διατάχθηκε
από την κυβέρνηση πενθήμερο πένθος.
Κουρκουμέλης: α) Δημήτρης (1810-1885), νομικός από την Κέρκυρα. Το 1847 εκλέχτηκε βουλευτής και έγινε ηγέτης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Διορίστηκε ύπαρχος Κέρκυρας όταν
έγινε η Ένωση της Επτανήσου με το βασίλειο της Ελλάδος.
β) Παρασκευάς) (1800-1880), όταν εξερράγη η επανάσταση κατετάγη στο σώμα των αδελφών Μεταξά, συμμετείχε στη μάχη στο
Λάλα όπου και πληγώθηκε, στο Χάνι της Γραβιάς, στο Φάληρο
με τον Καραϊσκάκη, στην Ακρόπολη. Κατατάχθηκε στον τακτικό
στρατό του Φαβιέρου. Υπηρέτησε σε διάφορες πόλεις σαν φρούραρχος.
Κούστας: βουλευτής από την Κόρινθο. (Δημητρ. σελ. 121).
Κρεβατάς Γιαννάκης
Κρεββατάς Παναγιώτης: πολιτικός επισημότατος άρχων του Μυστρά, εξελέγη προεστός από τους συμπολίτες του. Το 1818 κατηχήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Μετέβη στην Ιταλία για να προμηθευτεί πολεμοφόδια. Κατάφερε να μην συμπεριληφθεί μεταξύ
των προκρίτων της Πελοποννήσου που κλήθηκαν ως όμηροι των
Τούρκων στην Τρίπολη. Οργάνωσε την εξέγερση στο Μυστρά. Μέλος της Γερουσίας των Καλτεζών μεσολαβούσε μεταξύ κυβέρνησης και Γερουσίας. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Κατά την επιδρομή του Δράμαλη στη θέση Νταούλι εξομολογήθηκε στον Κολοκοτρώνη όσα έκαμαν αυτός και οι σύντροφοί του πολιτικοί για να
τον μειώσουν. Μετά την εξομολόγηση προσέφερε για την πατρίδα
1.000.000 γρόσια. Υπήρξε γερουσιαστής Πελοποννήσου. Δυστυχώς δολοφονήθηκε από τους αδελφούς Γιατράκους για να λάβουν
αυτοί την αποκλειστική δύναμη της επαρχίας.
Κρεστενίτης Λυκούργος (1793-1873): πολιτευτής από την Ηλεί277
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α. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και εργάστηκε με αφοσίωση για
την επιτυχία της επανάστασης. Άρχισε να πολιτεύεται από την
εγκαθίδρυση του συνταγματικού πολιτεύματος. Έγινε τρεις φορές
υπουργός της Δικαιοσύνης, των Εσωτερικών και των Οικονομικών. Κατά τα τελευταία χρόνια της Α΄ Δυναστείας έγινε και γερουσιαστής.
Κριεζής Αντώνιος: Ναυτικός και πολιτικός από την Ύδρα, μυημένος στη Φιλική Εταιρεία. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αναδείχθηκε ναυμάχος τολμηρός και αποφασιστικός. Έλαβε μέρος σε
27 ναυμαχίες συνολικά. Αγωνίστηκε στο πλευρό του Κανάρη και
Μιαούλη. Επί Καποδίστρια έγινε ναύαρχος και αντιναύαρχος. Επί
Όθωνα έγινε πλοίαρχος και ο πρώτος υπουργός των Ναυτικών.
Το 1841 του ανατέθηκε επί Όθωνα η πρωθυπουργία από όπου
ανατράπηκε με την ανακήρυξη του Συντάγματος. Έγινε πάλι πρωθυπουργός το 1849 αλλά ανατράπηκε πάλι από ξένους κατά την
έκρηξη του Κριμαϊκού πολέμου. Έμεινε γερουσιαστής μέχρι το
1857, οπότε έγινε αντιναύαρχος και γενικός επιθεωρητής στόλου.
Κριεζώτης Νικόλαος ή Γριζιώτης: ιδέ Γριζιώτης
Κυδωνάκης: αξιωματικός.
Κυριακός: Με το όνομα αυτό φέρονται πολλοί αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης. α) ο Αθανάσιος ο επονομαζόμενος και Αναγνώστης επειδή ήταν εγγράμματος, ήταν από τους προύχοντες
της Λακωνίας και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Εκλέχτηκε παραστάτης και πληρεξούσιος και
πρόσφερε πολλά. Επί Καποδίστρια διώχθηκε και πολέμησε τον
Αυγουστίνο με όσα μέσα διέθετε. Επί Όθωνα υπηρέτησε το κράτος σε δημόσιες θέσεις στις οποίες διακρίθηκε. β) ο Παν. Κυριακός πέθανε από εξάντληση μετά την αποφυλάκισή του από τουρκικό δεσμωτήριο μετά την πτώση της Τριπολιτσάς. γ) οι Σπετσιώτες εξάδελφοι Ιωάννης και Αναγνώστης Κυριακός υπέδειξαν στον
Σαχτούρη το θαλάσσιο χώρο για ναυμαχία.
Ο αντιναύαρχος των Σπετσών Ιωάννης Κυριακός ξεφόρτωσε από
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το καράβι του ζωοτροφές και πολεμοφόδια στο Βασιλάδι κατά την
πολιορκία του Μεσολογγίου το 1825.
Κωλέττης Ιωάννης: Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός. Το 1828
διορίστηκε υπουργός των Εσωτερικών. Ο πρώτος εκλεγμένος
πρωθυπουργός του ελεύθερου ελληνικού κράτους (ιστ. Ελλ. Εθν
τ. ΙΓ΄σελ. 118). Διετέλεσε μέλος κυβερνήσεων και εθνοσυνελεύσεων. Ήταν αρχηγός της φιλογαλλικής μερίδας. Μετά τη δολοφονία
του Καποδίστρια συστάθηκε τριμελής επιτροπή από τον Κολοκοτρώνη, Κωλέττη, Αυγουστίνο Καποδίστρια. Αλλά Κωλέττης και Κολοκοτρώνης δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν και ξέσπασε αιματηρός εμφύλιος. Επί Αντιβασιλείας έλαβε διάφορες κυβερνητικές θέσεις. Μετά τις εκλογές του 1844 στις οποίες συνεργάστηκε με το
ρωσικό κόμμα ενάντια στο Μαυροκορδάτο, ξέσπασαν ταραχές τις
οποίες κατέστειλε με αιματηρό τρόπο. Έγινε δύο φορές πρωθυπουργός. Κατά τη δεύτερη πρωθυπουργία του πέθανε από βαριά νόσο.
Κωνσταντάς Γρηγόριος: λόγιος από τους λεγόμενους διδασκάλους του Γένους φίλος του Γαζή. Δίδαξε στα Αμπελάκια Ελληνικά,
Ιταλικά, Μαθηματικά και Φιλοσοφία. Μετά την έναρξη της Επανάστασης διορίστηκε μέλος του Αρείου Πάγου, ακολούθως έφορος
της παιδείας και το 1828 διευθυντής του Ορφανοτροφείου της Αίγινας. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος και μετείχε στις εργασίες της Εθνικής Συνέλευσης Πελοποννήσου. Προσκλήθηκε στη Σκόπελο στις
15/8//1822 να ρυθμίσει ζητήματα της επανάστασης στη Θεσσαλομαγνησία. Δίδαξε στο κεντρικό Σχολείο της Αίγινας. Ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα για την ίδρυση και λειτουργία νέων σχολείων. Υπήρξε με τον Δανιήλ Φιλιππίδη ένας από τους οπαδούς της
απλής γλώσσας.
Λαγκρενέ
Λαζαρέτος: Λαζαράτος Τριαντάφυλλος αγωνιστής της ελληνικής
επανάστασης του 1821 και πολιτευτής επί Όθωνα. Έγινε δύο φορές υπουργός των Στρατιωτικών.
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Λαζαρίδης:
Λαχανάς: στην κυβέρνηση Βούλγαρη πρόσφερε τα μέγιστα στη
Δημόσια ασφάλεια (σελ. 102 Δημ.).
Λεβέντης: οπλαρχηγός από την Κυνουρία (σελ. 112. Δημητρ.).
Λεβέντης Γεώργιος: φιλικός και πολιτικός από την Κυνουρία. Χρημάτισε διερμηνέας του Ρωσικού προξενείου. Με δαπάνες του συντηρούσε πολλούς Έλληνες σπουδαστές στο Βουκουρέστι, το Παρίσι και την Ιταλία. Με σκοπό την κοινή εξέγερση Ελλήνων και
Σέρβων ήλθε σε συνεννόηση με τον αρχηγό των Σέρβων Καραγεώργη και τον εφοδίασε με χρήματα. Μετά το τέλος του Αγώνα
δέχθηκε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα. Διετέλεσε βουλευτής Κυνουρίας και διέθεσε το μεγάλο πλούτο του για εθνικούς
σκοπούς.
Λεβίδης Δημήτριος (1808-1893): Γεννήθηκε στην Κων/λη όπου
έμαθε και τα πρώτα του γράμματα. Με την έκρηξη της επανάστασης κατέφυγε στην Οδησσό. Στην Ελλάδα κατήλθε το 1831 όπου
υπηρέτησε σαν αξιωματικός στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και
έπειτα σαν δημόσιος υπάλληλος. Συστηματοποίησε τη λειτουργία του Γενικού Λογιστηρίου του οποίου διορίστηκε διευθυντής. Έγινε υπουργός των Οικονομικών το 1862 στην κυβέρνηση Ιωάννου
Κολοκοτρώνη και κατά την Εθνική Συνέλευση του 1863 πληρεξούσιος της Θράκης. Εργαζόταν ακατάπαυτα και σ’ αυτόν οφείλεται η
δημιουργία του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων.
Λεβίδης Κων/νος (1790-1868): Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και
πολέμησε στο Δραγατσάνι. Διετέλεσε δημόσιος λειτουργός επί Καποδίστρια και επί της Βαυαρικής αντιβασιλείας. Ίδρυσε την εφημερίδα “Ελπίδα” με την οποία από το πρώτο φύλλο επιδίωξε την ψήφιση Συντάγματος αντί του απολυταρχικού πολιτεύματος. Το 1843
στην εθνοσυνέλευση ήταν πληρεξούσιος των Κρητών.
Λεβίδης: υπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών (Δημητρ. σελ.
153).
Λεωτσάκος Πέτρος: πολιτευτής Λακωνίας από τους πιο αφοσιω280
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μένους στο κόμμα των Πεδινών του Δ. Βούλγαρη. Εκλέχτηκε επανειλημμένα βουλευτής Λακωνίας.
Λιακατάς: (Δημητρ. σελ. 113).
Λιδωρίκης ή Λοιδωρίκης: επίθετο οικογένειας από τη Δωρίδα της
οποίας διακρίθηκαν πολλά μέλη. α) Αναστάσιος, πολιτικός της
επανάστασης (1797-1845). Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και συνέδραμε τον Αγώνα με τα πολιτικά του προτερήματα. Έλαβε ενεργό μέρος στους εμφυλίους μετά την επανάσταση. Μετά την αποκατάσταση των πραγμάτων διορίστηκε σύμβουλος Επικρατείας
και μετά την ψήφιση του Συντάγματος γερουσιαστής. Είχε μεγάλη
πολιτική δύναμη στην περιοχή Λιδωρικίου και υποστήριζε το κόμμα του Κωλέττη. β) Αθανάσιος (1788-1868), αγωνιστής και πολιτικός. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με το πέρας της επανάστασης
διορίστηκε από τον Καποδίστρια διοικητής Λιβαδειάς και σε διάφορες δημόσιες θέσεις. Επί Κωλέττη διετέλεσε γερουσιαστής και
στη συνέχεια Βασιλικός Επίτροπος. γ) Παναγιώτης, πολιτικός της
ελληνικής επανάστασης (1800-1861). Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, πρόσφερε τις υπηρεσίες του και επανειλημμένα έγινε υπουργός των Οικονομικών και έπειτα γερουσιαστής.
Λομβάρδος Κων/νος: πολιτευτής από τη Ζάκυνθο. Από το 1852
εκλεγόταν συνέχεια βουλευτής. Αγωνίστηκε για την ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα. Κατατάχθηκε στο κόμμα των Ριζοσπαστών με τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. Διετέλεσε πολλές
φορές υπουργός επί Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη. Το
1875 εκλέχτηκε εισαγγελέας του ειδικού δικαστηρίου της Βουλής,
το οποίο δίκασε δύο υπουργούς και τρεις αρχιερείς για σιμωνία.
Λόντος Ανδρέας ή Λοντίδης: από τους συγχρόνους του ονομάστηκε Λοντίδης για να διακρίνεται από τους Λόντους του Αιγίου. Έγινε πρώτος δήμαρχος Πατρών και υπουργός Δικαιοσύνης. Επανειλημμένα εξελέγη βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής. Έγινε
υπουργός, σύμβουλος Επικρατείας και υπουργός επί βασιλείας
Γεωργίου.
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Λόντος Ανδρέας (1789-1846): Τα πατριωτικά του αισθήματα εκδηλώθηκαν από νεαρή ηλικία. Έγινε από τους προμάχους του αγώνα και συντηρούσε με δικά του έξοδα στρατιωτικό σώμα Ρουμελιωτών και Πελοποννησίων. Αγωνίστηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη. Υπηρέτησε στρατιωτικά και πολιτικά την πατρίδα. Κατά τις
εμφύλιες έριδες διώχτηκε από το Γεώργιο Κουντουριώτη. Συμμετείχε στις Εθνοσυνελεύσεις και διακρίθηκε για την πραότητα και
αφιλοκέρδειά του. Υπηρέτησε πολλές φορές σαν υπουργός και
ήταν από τους πρωτεργάτες του συνταγματικού πολιτεύματος. Οι
θυσίες που υπέστη κατά τον Αγώνα και η αφιλοκέρδειά του τον
έφεραν σε δεινή οικονομική θέση. Η ένδεια και η πικρία για την
έκρυθμη κατάσταση το 1846 τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.
Λόντος: ( Αναστάσιος) (1810-1881) επικαλούμενος “ο πολιτικός”
(1791-1856) Διακρίθηκε για τη σύνεση και τη φιλοτιμία του. Συμμετείχε στις Εθνικές συνελεύσεις επί της επανάστασης Διετέλεσε
στην πρώτη βασιλεία του Όθωνα γερουσιαστής, πολλές φορές
υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτερικών, κατόπιν γερουσιαστής.
Λουδοβίκος Α΄: βασιλιάς της Βαυαρίας διάδοχος του Μαξιμιλιανού του Α΄, πατέρας του βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα. Προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών, φίλος της κλασσικής αρχαιότητας και των αγωνιζομένων Ελλήνων, για τους οποίους δαπάνησε υπέρ τα τέσσερα εκατομμύρια φράγκα όταν εκλέχτηκε βασιλιάς
ο γιος του ο Όθωνας.
Λύσανδρος: (Δημητρ. σελ. 68).
Λύσανδρος Βουλπιώτης (υπάρχει στον Κουρνούτο).
Βουλπιώτης: επίθετο οικογενείας από το χωριό Βούλπη των Αγράφων, που πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες κατά την επανάσταση.
(Ο Ελευθερουδάκης έχει Ιωάννη, Γεώργιο, Κων/νο. Επίσης έχει
Βουλπιώτη Δημήτριο πολιτευτή Ευρυτανίας).
Λύτρας: Γραμματέας της αστυνομίας (Δημητρ. σελ. 148).
Μαγγίνας Αναστάσιος) ή Τάτσης (1792-1880): αγωνιστής της ελ282
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ληνικής επανάστασης και πολιτικός, ο οποίος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Όταν ξέσπασε η επανάσταση με ίδια μέσα κάλυπτε
τις ανάγκες των αγωνιστών. Μερίμνησε για την οχύρωση του Μεσολογγίου. Έγινε φίλος και σύμβουλος του Καραϊσκάκη. Το 1827
στάλθηκε πληρεξούσιος της Συνέλευσης στην Τροιζήνα , μετά δε
τη διάλυσή της εκλέχτηκε βουλευτής Ξηρομέρου. Μέλος του Πανελληνίου επί Καποδίστρια, μετά γερουσιαστής, επί Γεωργίου
Κουντουριώτου υπουργός των Οικονομικών. Κατά τα τελευταία
έτη της βασιλείας του Όθωνα έλαβε μέρος σε σφοδρές συζητήσεις
ενάντια στις αυθαιρεσίες της βασιλείας.
Μαιζών (1770-1840): στρατάρχης και πατρίκιος της Γαλλίας ο
οποίος συνδέθηκε με την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα
στρατεύματα του Ιμπραήμ πασά. Τον έστειλε ο Κάρολος ο Ι΄ προς
απελευθέρωση της Πελοποννήσου από τις ορδές του Ιμπραήμ.
Μακρής: α) Νικόλαος, υπολοχαγός ο οποίος κατηγορήθηκε μαζί
με άλλους αξιωματικούς για συνομωσία εναντίον του Όθωνα.
Όταν ο Όθωνας έδωσε αμνηστία στους επαναστάτες αντιβασιλικούς εξαίρεσε τους Κορωναίο, Ζυμβρακάκη και Ν. Μακρή. β) Δημήτρης, οπλαρχηγός της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Συμμετείχε
στη σύσκεψη της Λευκάδας το 1820, οπλαρχηγός του Ζυγού. Για
να αποφευχθεί η καταστροφή του Γαλαξιδίου ήλθε σε συνεννόηση με τον Τούρκο διοικητή ο οποίος ζήτησε 100.000 γρόσια αλλά
απέτυχε.
Μακρής Μιλαΐτης: πολιτικός από τα Ψαρά, συμμετείχε στην αντικυβερνητική επιτροπή μέχρι την έλευση του Κυβερνήτη. (Δημητρ.
σελ. 79).
Μακρυγιάννης Ιωάννης: στρατηγός της ελληνικής Επανάστασης
Επταετής έμεινε ορφανός από πατέρα και μεγάλωσε κοντά στο
γραμματικό του Αλή-πασά Λιδωρίκη. Το 1822 έγινε υποφρούραρχος της Ακρόπολης και το 1823 πολιτάρχης (αστυνόμος) των Αθηνών. Αγανακτισμένος από τη διαμάχη Ανδρούτσου και Γκούρα τάχθηκε υπό τον Νικηταρά Σταματελόπουλο. Στους εμφυλίους του
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1824-1825 έγινε τρομερός διώκτης των ανταρτών. Αντιμετώπισε
τον Ιμπραήμ στους Μύλους. Επί Κυβερνήτη ανέλαβε την εκτελεστική αρχή στην Πελοπόννησο. Ενδιαφέρθηκε για Σύνταγμα και
προκάλεσε τη δυσμένεια των περί τον Καποδίστρια. Ακολούθησε
τον Όθωνα στο ταξίδι του ανά τη Στερεά Ελλάδα και τον φιλοξένησε στο σπίτι του κοντά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Πήρε
το βαθμό του συνταγματάρχη της βασιλικής Φάλαγγας. Το αρχείο
του που χαρακτηρίζεται από την παραστατική αφέλεια της αφήγησης εκδόθηκε από τον Γιάννη Βλαχογιάννη.
Μαλιαρόπουλος: βουλευτής (σελ. 102 Δημητρ.).
Μαμούρης Ιωάννης: Έλληνας αγωνιστής, ξάδελφος του Ιωάννη
Γκούρα, στο πλευρό του οποίου πολέμησε μέχρι το θάνατό του
στην πολιορκούμενη Ακρόπολη. Συμμετείχε σε πλείστες μάχες
στην Ανατολική Ελλάδα. Πολέμησε στο Χάνι της Γραβιάς, στα
Βασιλικά του Μαραθώνα. Αναπληρωτής του Γκούρα όταν αυτός
απουσίαζε. Επί Καποδίστρια έγινε χιλίαρχος και πολέμησε υπό
τον Δημήτριο Υψηλάντη στη μάχη της Πέτρας. Επί Όθωνος υπηρέτησε πιστά την κυβέρνηση και συνετέλεσε στην καταστολή των
ανταρσιών στη Στερεά Ελλάδα το 1846-7.
Μάνδαλος Ζιάκας: Μετά την καταστολή της επανάστασης στη Μακεδονία οι Ζιακαίοι συνέχισαν την αντίσταση. Δημητρ. σελ. 113).
Μάνεσης Ηλίας: Έλληνας έμπορος στην Οδησσό ο οποίος καταγόταν από την Πελοπόννησο. Έγινε η ψυχή της Φιλικής Εταιρείας. Από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη διορίστηκε μέλος της Εφορείας. Καθ’ όλον τον αγώνα βοήθησε αυτούς που κατέφευγαν στην
Κων/λη.
Μανσόλας Δρόσος: εκπρόσωπος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας για το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου. Στο έργο του
“Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος” δίνεται η εικόνα
των Εισαγωγών και Εξαγωγών της χώρας κατά το 1859. Υπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών επί κυβερνήσεων Γ. Κουντουρι284
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ώτου και Κανάρη. (Ιστ. Ελλ. Έθν. Τ. ΙΓ΄ σελ. 197, 212).
Μαντετούρης: μέλος της Ελληνικής Γερουσίας το 1836.
Μάουρερ: διαπρεπής Βαυαρός νομομαθής που διορίστηκε από
τον βασιλιά Λουδοβίκο της Βαυαρίας μέλος της αντιβασιλείας, του
ανατέθηκαν τα εκκλησιαστικά και δικαστικά θέματα και ειδικά η νομοθετική και δικαστική διοργάνωση του νεοσύστατου κράτους.
Συνέταξε τέσσερις κώδικες (ποινικό νόμο, ποινική δικονομία, οργανισμό δικαστηρίων και πολιτική δικονομία). Έργο του “Ελληνικός λαός ή δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας” (σελ. 45 τ. ΙΓ΄ Ιστ. ελλ, έθν.).
Μαράβος
Μαρκέλος (Μάρκελλος Σπυρίδων): πρόκριτος από την Αίγινα. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, προετοιμάστηκε για την Επανάσταση
έλαβε μέρος στην πολιορκία της Κορίνθου και της Ακρόπολης.
Αγωνίστηκε καθ’ όλον τον αγώνα.
Ματάλας Αθανάσιος: Έλληνας πρόξενος στη Φιλιππούπολη, με
πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο πληροφοριών σε όλο το χώρο της
βόρειας Θράκης, ενημέρωνε λεπτομερώς το υπουργείο Εξωτερικών για τις κινήσεις των Τούρκων. Αγωνίστηκε για την κατοχύρωση δικαιωμάτων των Ελλήνων της Θράκης.
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος (1791-1865): Πολιτικός και αγωνιστής της ελληνικής Επανάστασης .Έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά
τη διάρκεια του αγώνα και συνέδεσε το όνομά του με την άμυνα
του Μεσολογγίου και με όλες τις διαβουλεύσεις για την οργάνωση του ελληνικού κράτους. Θερμός φίλος της Αγγλίας, χειροκρότησε την εκλογή του Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη, αλλά δεν
έγινε ποτέ φίλος του και ανήκε στους αντιπολιτευόμενους. Στην
Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο έγινε πρόεδρος του Εκτελεστικού. Επεδίωκε την προστασία της Αγγλίας. Δεν εισακούστηκε από
τον Όθωνα να παραχωρήσει στη χώρα συνταγματικό πολίτευμα.
Το 1843 έγινε πρέσβης στην Κων/λη. Το 1853 έγινε πρωθυπουρ285
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γός, αλλά επειδή δεν εισακουόταν από τον βασιλέα παραιτήθηκε
και αποχώρησε από την πολιτική.
Μαυρομάτης Γεώργιος: πολιτικός από τη Βόνιτσα μέλος της αντικυβερνητικής επιτροπής μέχρι την έλευση του Κυβερνήτη.
Μαυρομιχάλης Βάσος: από τη γνωστή οικογένεια της Μάνης. Μαζί
με τον Κριεζώτη και Χατζημιχάλη προσέτρεξαν στην Κάρυστο για
να βοηθήσουν τον Φαβιέρο.
Μαυρομιχάλης Αναστάσιος: γιος του Πετρόμπεη. Έμεινε για μερικά χρόνια στην Κων/λη σαν όμηρος και εκεί μυήθηκε από τον
αδελφό του Γεώργιο στη φιλική Εταιρεία. Όταν επέστρεψε στην
Πελοπόννησο, στάλθηκε από τον πατέρα του σαν όμηρος στην
Τρίπολη με προύχοντες και αρχιερείς. Πολέμησε σε διάφορες μάχες, διακρίθηκε για το συμβιβαστικό πνεύμα του. Έλαβε το βαθμό
του υποστράτηγου, διετέλεσε βουλευτής και υπουργός.
Μαυρομιχάλης Γεώργιος: γιος του Πετρόμπεη ωραίος και ευφυής. Στάλθηκε σαν όμηρος στην Κων/λη όπου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και συνεργάστηκε με τον πατέρα του και τον Πατριάρχη Γρηγόριο. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες. Στάλθηκε στην Ευρώπη για σύναψη δανείου από όπου επέστρεψε άπρακτος αλλά
με περισσότερο κύρος και έγινε μέλος του Νομοτελεστικού. Έγινε
εχθρός του Καποδίστρια και τέθηκε σε αστυνομική επιτήρηση με
τον θείο του Κων/νο. Μαζί με το θείο του δολοφόνησε τον Καποδίστρια, τον οποίο αποτελείωσε με μαχαιριά. Καταδικάστηκε και
τουφεκίστηκε μπροστά στα μάτια του εγκάθειρκτου πατέρα του.
Πεθαίνοντας φώναξε: “ομόνοια αδέρφια”.
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης: ανήκε σε επιφανή οικογένεια της Μάνης. Κατηχήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Ο Παπαφλέσσας τον βεβαίωνε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα του ανέθετε την ηγεμονία
όλης της Πελοποννήσου. Με την δράση του στην Καλαμάτα εγκαινίασε την επαναστατική ενέργεια. Στην Πελοποννησιακή Γερουσία
στις Καλτεζιές εξελέγη πρώτος Πρόεδρος. Επί Όθωνος έγινε σύμ286
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βουλος Επικρατείας και Γερουσιαστής.
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης: αδελφός του Πετρόμπεη από τους
πρώτους οπλαρχηγούς του αγώνα διακρίθηκε αμέσως στην Καλαμάτα, Μεθοκόρωνα, Τρίπολη, Βαλτέτσι. Ακολούθησε τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην εκστρατεία στη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Σκοτώθηκε στο Φανάρι.
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης: έγγονος του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη (1849-1916). Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία και
την Αγγλία. Το 1879 εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής Οιτύλου. Οπαδός του Κουμουνδούρου, και έπειτα του Θ. Δεληγιάννη,
έγινε υπουργός των Εξωτερικών το 1895, έπειτα επανειλημμένα
των Στρατιωτικών και των Ναυτικών. Μετά το θάνατο του Δεληγιάννη έγινε αρχηγός του κόμματος. Το 1909 έγινε πρωθυπουργός αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω των προστριβών του
με τους στρατιωτικούς. Έκτοτε αποχώρησε από την πολιτική. (Σ’
αυτόν αναφέρεται ο Δημητρακάκης στο τέλος των απομνημονευμάτων του).
Μαχμούτ-Μπέης: Διαδέχθηκε τον αδελφό του Μουσταφά Δ. όταν
ξέσπασαν παντού ανταρσίες και ο πόλεμος κατά της Ρωσίας. Εξολόθρευσε τον Αλή πασά και εξόντωσε τους γενίτσαρους. Αναγκάστηκε με τη συνθήκη της Ανδριανούπολης να αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Μελετόπουλος: α) Δημήτριος (1796-1858), αγωνιστής από το Αίγιο και πολιτευτής. Συμμετείχε στον αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια
της επανάστασης και έγινε ο πρώτος δήμαρχος Αιγίου. Δύο φορές Νομάρχης Αττικοβοιωτίας. Το 1851 έγινε υπουργός των Εσωτερικών. β) (Μελέτιος) που κατατάσσεται μεταξύ των επτά εξαιρέτων ανδρών του Αγώνος. Πρόκριτος από την Πελοπόννησο, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, προσφέρθηκε σαν όμηρος στην Τρίπολη με την έκρηξη της επανάστασης, φυλακίστηκε και πέθανε από
τα βασανιστήρια.
Μέξης (Χατζή Γιάννης): πρόκριτος των Σπετσών και αγωνιστής
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της ελληνικής Επανάστασης. Αρχηγός της αριστοκρατικής μερίδας των Σπετσών ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης μαζί με
τον Μπόταση αρχηγό της λαϊκής μερίδας. Συμμετείχε στον αγώνα με τέσσερα πλοία και πρόσφερε μεγάλα ποσά. Μετά την Επανάσταση έγινε σύμβουλος Επικρατείας και γερουσιαστής. Ο γιος
του Θεόδωρος έγινε βουλευτής Σπετσών, ο Νικόλαος γερουσιαστής, πληρεξούσιος Σπετσών, και υπουργός κατά την έξωση του
Όθωνα.
Μερεντίτης, Μερεντίνης: άλλοτε οπλαρχηγός του Κωλέττη πιθανότατα παρακινημένος από τον Θεόδωρο Γρίβα, αφού συνέλαβε
τον διοικητή της φρουράς στην Πάτρα, έγινε κύριος της πόλεως,
λήστεψε από την Εθνική Τράπεζα 25.000, ζήτησε όλα τα χρήματα του τελωνείου και του ταμείου αξίωσε από τους τρομοκρατημένους κατοίκους τεράστια ποσά. Ο Μερεντίτης βρήκε άσυλο σε αγγλικό πλοίο. (ιστ. Ελλην. Έθν. Τ. ΙΓ΄ σελ 184).
Μερσιαί: πρέσβης (σελ. 110 Δημητρ.).
Μερσιαί: Γάλλος συγγραφέας (1740-1814). Συνέγραψε σειρά θεατρικών έργων. Έλαβε ενεργό μέρος υπέρ της γαλλικής επανάστασης, έγινε καθηγητής της Ιστορίας και διακήρυττε τα δημοκρατικά
του αισθήματα.
Μεσηνέζης Λέων: υπηρέτησε πολιτικά εντός του τόπου ως έφορος
και ως βουλευτής (Δημητρ. σελ. 155).
Μεταξάς: α) Ανδρέας (1790-1860), από τους κορυφαίους του αγώνα πολιτικός και στρατιωτικός. Εξελέγη μέλος της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Χρησιμοποιήθηκε ως μέλος του Πανελληνίου επί Καποδίστρια. Η Αντιβασιλεία τον διόρισε νομάρχη Λακωνίας. Κατά τις
παραμονές της Σεπτεμβριανής επανάστασης έγινε υπουργός των
Στρατιωτικών στο υπουργείο Μαυροκορδάτου. Στέλεχος του «ρωσικού» κόμματος ανέλαβε την πρωθυπουργία αμέσως μετά την
επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη. Στην κυβέρνησή του αντιπροσωπεύονταν και τα τρία μεγάλα κόμματα. Σχημάτισε συνταγματικό
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υπουργείο το οποίο επιμελήθηκε τη σύνταξη του Συντάγματος. β)
Κων/νος, στρατιωτικός και πολιτικός (1792-1870). Διορίστηκε από
την προσωρινή διοίκηση υπουργός Δικαιοσύνης, διοργάνωσε τα
νησιά του Αιγαίου και έγινε στρατηγός. Όταν εισέβαλε ο Ιμπραήμ
στην Πελοπόννησο ανέλαβε την υπεράσπιση του Παλαμήδη και
αργότερα έγινε αρχηγός στο επιτελείο του στρατηγού Τσωρτς. Επί
Καποδίστρια έκτακτος επίτροπος Ανατολικής Ελλάδας. Το 1861
διορίστηκε μέλος της γερουσίας μετά την κατάργηση της οποίας
ιδιώτευσε.
Μέττερνιχ: Ένας από τους διασημότερους πολιτικούς της Ευρώπης. Διηύθυνε την πολιτική της Ιεράς συμμαχίας , προσπάθησε να
αποκαταστήσει το προεπαναστατικό καθεστώς στην Ευρώπη και
θέλησε να δημιουργήσει ομοσπονδία εστεμμένων που θα ρύθμιζαν τις τύχες των λαών.
Μήλιος Σπύρος ή Σπυρομήλιος: αγωνιστής της επανάστασης και
μετά αξιωματικός του τακτικού στρατού (1800-1880). Στον ελληνικό αγώνα έλαβε μέρος επί κεφαλής Χειμαριωτών. Επί Καποδίστρια ανέλαβε να οργανώσει τους ατάκτους κατά χιλιαρχίες. Επί
Όθωνα έγινε συνταγματάρχης της Φάλαγγας και το 1840 έγινε διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής, υπουργός των Στρατιωτικών επί
Κυβερνήσεως Α. Κριεζή. Το 1851 διορίστηκε γερουσιαστής, και το
1851 έγινε πάλι υπουργός των Στρατιωτικών, επί κυβερνήσεως
Ανδρέα Μιαούλη. Μετά την εγκατάσταση της Β΄ Δυναστείας έγινε
υπουργός το 1867. Αποστρατεύθηκε με το βαθμό του υποστράτηγου και πέθανε στην Αθήνα.
Μιαούλης Ανδρέας: ναύαρχος ελληνικού στόλου κατά την ελληνική επανάσταση. Γιος του Δημητρίου Βώκου. Δεκαεξαετής κατάφερε να αναδειχθεί πλοίαρχος. Επέφερε μεγάλα πλήγματα στον
Τουρκικό στόλο. Τάχθηκε με τη συνταγματική αντιπολίτευση κατά
του Καποδίστρια. Ενεπλάκη στον εμφύλιο σπαραγμό. Το 1823
εστάλη επί κεφαλής τριμελούς πρεσβείας για να προσφέρει στον
Όθωνα το θρόνο της Ελλάδας. Το 1853 έγινε σύμβουλος Επικρατείας. Το ίδιο έτος πέθανε και τάφηκε στον Πειραιά στην είσοδο
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του λιμανιού.
Μιλαΐτης Ιωάννης: μέλος της αντικυβερνητικής επιτροπής.
Μίτζας, Μήτσας (Σταμάτιος): υπηρέτησε κατά την πολιορκία του
Ναυπλίου και εκτός Πελοποννήσου στη Ρούμελη. Πολέμησε το
Δράμαλη μαζί με τον Θ. Κολοκοτρώνη, ύστερα στην Ακρόπολη
μαζί με τον Γενναίο υπό τον Καραϊσκάκη, όπου ανδραγάθησε στη
μάχη στα Ταμπούρια. Έγινε πληρεξούσιος στις Εθνικές Συνελεύσεις και βουλευτής. Πληρεξούσιος από το Κρανίδι (Δημητρ. σελ.
65).
Μιχαλόπουλος: Πολιτευτής από την Ιθάκη. Το 1867 έδωσε ψήφο
εμπιστοσύνης στον Κουμουνδούρο.
Μοθωνιός: (ιδέ Φωτ. σελ. 6) Οι αδελφοί Μοθωνιοί υπηρέτησαν με
το στρατηγό Λόντο και Ανδρέα Ζαΐμη, παρευρέθησαν σε πολλές
μάχες εντός της Πελοποννήσου, αλλά και εκτός αυτής στην πολιορκία του Μεσολογγίου και διακρίθηκαν ως άξιοι στρατιωτικοί.
Μοθωνιός Παναγιώτης: αξιωματικός της φάλαγγος (σελ.45 Δημητρ.).
Μοναρχίδης Αναγνώστης: συμμετείχε σαν εκπρόσωπος των νησιών στη δωδεκαμελή επιτροπή για τον διοργανισμό της Εθνικής
βουλής και την υποβολή κειμένου με το Προσωρινό Πολίτευμα της
Επιδαύρου. Συμμετείχε στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην 11μελή Επιτροπή.
Μοναστηριώτης: διοικητής Λακωνίας κατά Δημητρ. σελ. 75.
Μορφογένης: (Ιωάννης) προεστός Σπάρτης. Πάντρεψε τη μοναχοκόρη του με τον Ιωαν. Κορφιωτάκη, πατέρα του Νικ. Κορφιωτάκη που δολοφονήθηκε το 1850 όταν ήταν Υπουργός Οικονομίας.
Μοσχολαγγίται: Μοσχόμαγκες ονομάστηκαν οι φανατικοί οπαδοί
του Γαλλικού κόμματος, όταν το 1832 στο Ναύπλιο υπήρχαν σφο290
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δρές έριδες.
Μπαρλαίοι ονομάστηκαν οι οπαδοί του Αγγλικού κόμματος. Η
προσωνυμία διατηρήθηκε στην πολιτική μέχρι την αποχώρηση
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.
Ναπαίοι ονομάστηκαν οι οπαδοί του ρωσικού κόμματος.
Μουδίρης: Τουρκικά ο διευθυντής Εταιρείας, ο διοικητής Δήμου
(ναχιγιέ) είτε ως κυβερνητικός υπάλληλος υπό τον καϊμακάμη είτε
ως αιρετός δήμαρχος.
Μουκτάρ πασάς: Τουρκαλβανός ηγεμονίσκος, πρωτότοκος γιος
του Αλή πασά Ιωαννίνων. Διακρίθηκε στους Σουλιωτικούς πολέμους και εστάλη σε εκστρατείες εναντίον των Σέρβων, Βουλγάρων
και Μακεδόνων. Κατά την επικήρυξη του πατέρα του ο Μουχτάρ
παρέδωσε το Βεράτιον το οποίο είχε διαταχθεί να προασπίσει και
μεταφερθείς με τους θησαυρούς του στην Άγκυρα θανατώθηκε.
Μουρούτης:
Μπαρλάς Βασίλειος: πληρεξούσιος από τη Βόνιτσα. Ορίστηκε
χιλίαρχος με διαταγή του Υψηλάντη στο Ιάσιο 22 Φεβρουαρίου
1821. Ονομάστηκαν Μπαρλαίοι οι οπαδοί του αγγλικού κόμματος
από το όνομα ενός φανατικού Αγγλόφιλου του Μπαρλά. Η προσωνυμία απέμεινε χαρακτηριστική των Αγγλόφιλων και διατηρήθηκε στις πολιτικές διαμάχες μέχρι την αποχώρηση από την πολιτική του Μαυροκορδάτου.
Μπάρμπα-Γιάννην ιδέ Μακρυγιάννης
Μπαρούνο: ο βαρώνος
Μπάστας: υποψήφιος Πυλίας. (σελ. 111 Δημητρ.).
Μπενάκης Παναγιώτης: πρόκριτος από την Καλαμάτα που άκμασε περί τα μέσα του ΙΕ΄ αι. Ένας από τους υποκινητές της επανάστασης του 1770 στην Πελοπόννησο.
Μπερούκας: (Φωτάκος σελ. 68) η οικογένεια αυτή ήταν από τις
επισημότερες της Πελοποννήσου. Από τα τρία αδέλφια ο Ιωάννης
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φυλακίστηκε από τους Τούρκους στην Τριπολιτσά. Ο Δημήτριος
έγινε πληρεξούσιος από το Σουλτάνο πριν την επανάσταση. Ο δε
Χαράλαμπος πληρεξούσιος των Εθνικών Συνελεύσεων, γερουσιαστής της Πελοποννήσου, βουλευτής και υπουργός.
Μπέτζος:
Μπότασης Παναγιώτης: διορίστηκε από τον Υψηλάντη το 1821
έφορος των Σπετσών. Το 1824 έγινε μέλος του νέου εκτελεστικού
σώματος και αργότερα αντιπρόεδρος. Όταν εκδηλώθηκε στο Ναύπλιο που ήταν έδρα της κυβέρνησης τυφοειδής πυρετός, δεν θέλησε να εγκαταλείψει τη θέση του, ασθένησε και πέθανε.
Μπότζαρης: α) Μάρκος, από γνωστή Σουλιώτικη οικογένεια που
διέπρεψε στους αγώνες για την ανεξαρτησία. Ο Μπότσαρης πολέμησε στο Πέτα με γενναιότητα. Όταν πολιορκήθηκε το Μεσολόγγι από τον Ομέρ Βρυώνη πολέμησε στο πλευρό του Μαυροκορδάτου. Σκοτώθηκε στο Καρπενήσι τον Αύγουστο του 1832. β)
Δημήτριος, από 13 ετών συμμετείχε σε αρκετές μάχες και βρέθηκε στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Μετά την εγκατάσταση του Καποδίστρια μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων, και μετά την αποφοίτησή
του έφθασε μέχρι το βαθμό του αντιστράτηγου. Έγινε δύο φορές
υπουργός των Στρατιωτικών. Επίσης έγινε πληρεξούσιος στις δύο
Εθνοσυνελεύσεις το 1843 και το 1862.
γ) Κώστας, μετά το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη τον διαδέχτηκε
στην αρχηγία των Σουλιωτών. Ππολέμησε στην Πάτρα, στο Κρομμύδι, στο Μεσολόγγι. Εκστράτευσε στην Αττική και υπό τον στρατηγό Τσωρτς συμμετείχε σε όλες τις μάχες στη Δυτική Ελλάδα.
Επί Όθωνα ο Κώστας αναγνωρίστηκε συνταγματάρχης και κατόπιν προάχθηκε σε υποστράτηγο της φάλαγγας. Το 1844 διορίστηκε και γερουσιαστής.
Μπούκουρης: α) ο Γεώργιος Μπούκουρας κατά Φωτάκο έγινε αίτιος να καεί το μοναστήρι της Γρανίτσας από τους Αιγύπτιους του
Ιμπραήμ. β) ο Νικόλαος τοποθετήθηκε από τον Κολοκοτρώνη σε
τριμελή επιτροπή μαζί με τον Λυκούργο Κρεστενίτη και τον Ηλία
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Καράπαυλο για τη συστηματική στρατολογία και την αποστολή
τροφών και πολεμοφοδίων. Στη σελ. 22 του Δημητρ. αναφέρεται
Μπούκουρης αξιωματικός του στρατού, εναντίον του βασιλιά.
Μπουντούρης: α) Αθανάσιος Βουδούρης του Γεωργίου από το
Ζευγολατιό Κορινθίας έπεσε το 1827 στο Πασά Λιμάνι. β) Βουδούρης ή Μπουντούρης Βασίλειος αγωνίστηκε κάτω από τις διαταγές
του Κολοκοτρώνη για την άλωση της Τρίπολης. Υπήρξε αντικαταστάτης του προέδρου της Βουλής, πληρεξούσιος στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση, μέλος πολλών Επιτροπών. Υπεδείχθη από τον Αυγουστίνο Καποδίστρια ως μέλος της προσωρινής κυβέρνησης. Σαν
αντιπρόεδρος της Βουλής ο Βασίλειος Μπουντούρης καλούσε σε
απολογία σχεδόν τον Υψηλάντη ο οποίος μαζί με τον Κολοκοτρώνη οργάνωσε την απόκρουση του εχθρού.
Μπουρέ: Γάλλος διπλωμάτης 1811-1886. Διακρίθηκε για την ικανότητά του στην προάσπιση των γαλλικών συμφερόντων, ιδίως
σε ζητήματα ευρύτερης πολιτικής άποψης. Το 1860 υπηρέτησε
σαν πρεσβευτής στην Αθήνα. Πρέσβης του Ναπολέοντος πιστός
στην ορλεανική οικογένεια. (Δημ. σελ. 134).
Μυράτ: ο Ναπολέων αξίωνε να εκλεγεί βασιλιάς στην Ελλάδα μετά
την εκθρόνιση του Όθωνα. (Δημητρ. σελ. 133).
Μωραϊτίνης Αριστείδης: Έλληνας νομομαθής που σπούδασε στην
Ιταλία και στο Παρίσι και με προτροπή του Καποδίστρια κατέβηκε
στην Ελλάδα. Διορίστηκε το 1829 πρόεδρος του δικαστηρίου Λακωνίας, Πρόεδρος Εφετών στο Ναύπλιο και την Αθήνα, πρόεδρος
του Αρείου Πάγου. Κατά τη μεταπολίτευση το 1862 αντιπροσώπευσε στην Εθνοσυνέλευση τους Έλληνες της Σμύρνης. Το 1867
μετά την παύση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου κατείχε για λίγο
την πρωθυπουργία.
Νάκος Γιαννούλης: πολιτικός από τη Λιβαδειά μέλος της αντικυβερνητικής επιτροπής μέχρι την έλευση του Κυβερνήτη. (Δημητρ.
σελ. 79).
293

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Νάπας: Κερκυραίος, άνθρωπος ηρακλείου αναστήματος και βροντώδους φωνής.
Ναπαίοι ή (Ναυπαίοι) ονομάστηκαν από την εποχή των σφοδρών αντιθέσεων στο Ναύπλιο οι οπαδοί του Ρωσικού κόμματος
και μετέπειτα γενικώς οι Καποδιστριακοί. Η ονομασία αυτή οφειλόταν στον Κερκυραίο Νάπα, άνθρωπο ηρακλείου αναστήματος
και βροντώδους φωνής. Η προσωνυμία αυτή διατηρήθηκε μετά
το 1845.
Ναύτης Αναγνώστης: οπλαρχηγός από Χρύσαφα, συγγενής του
Γ. Δημητρακάκη.
Νέγρης Θεόδωρος: από τους κορυφαίους φιλικούς και πολιτικούς
αρχηγούς της Ελληνικής επανάστασης, ο οποίος διακρίθηκε για τη
δράση του στο Βουκουρέστι τα προεπαναστατικά χρόνια. Ίδρυσε
τον Άρειο Πάγο της Ανατολικής Ελλάδας το χρόνο που ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος οργάνωσε τη Γερουσία της Δυτικής Ελλάδας. Αυταρχικός και μηχανορράφος εξαναγκάστηκε να αποσυρθεί
από την πολιτική ζωή. Κατά Σπηλιάδη πρόσθεσε στο Σύνταγμα το
άρθρο πζ9 “..να οργανισθεί συστηματικώς η εκπαίδευσις της νεολαίας και να εισαχθεί καθ’ όλην την επικράτεια η αλληλοδιδακτική
μέθοδος από την διοίκησιν”. Κατά τους εμφυλίους πολέμους ζήτησε να αναμιχθεί αλλά δεν άντεξε το λιμό και την πενία.
Νενέκος Δημήτριος: ένας από τους προκρίτους και τους ισχυρότατους οπλαρχηγούς κατά τον αγώνα. Διακρίθηκε για τη γενναιότητά
του επί σειράν ετών. Μετά την προκήρυξη του Ιμπραήμ το 1827
περί προσκυνήματος, ανέλαβε με ανταλλάγματα αυτήν την ενέργεια που έτεινε στην παράλυση της θνήσκουσας επανάστασης.
Έλαβε τον τίτλο του βέη, ο Νενέκος άρχισε το προσκύνημα και
έπεισε πολλούς επαναστάτες να υποταγούν. Επικηρύχθηκε από
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη φονεύθηκε από τον αγωνιστή Σαγιά
και οι πλείστοι προσκυνημένοι επανήλθαν στον αγώνα.
Νικηταράς, (Νικήτας Σταματελόπουλος): διαπρεπής αγωνιστής
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της ελληνικής επανάστασης ανεψιός του Κολοκοτρώνη, από το
χωριό Τουρκολέκα της Μεγαλόπολης. Νίκησε στο Βαλτέτσι και
ονομάστηκε Τουρκοφάγος. Μετά την άλωση της Τρίπολης δεν
δέχθηκε να πάρει τίποτα από τα λάφυρα. Ένα αδαμαντοκόλλητο σπαθί που του προσφέρθηκε, το δώρισε στην κυβέρνηση. Συνέβαλε στη νίκη στα Δερβενάκια. Ήταν αρχηγός του Ρωσόφιλου
κόμματος των Ναπαίων με τον Υψηλάντη και τον Παπαφλέσσα.
Πέθανε πάμφτωχος.
Νικόδημος Μέλιος: διάκονος από την Αναστάσοβα της Αλαγονίας.
Νικόδημος Κων/Νος: Ψαριανός αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης. Διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας και γερουσιαστής, επανειλημμένα υπουργός. Το δε σπίτι του στην Αθήνα επί σειρά ετών ήταν κέντρο πατριωτικής κίνησης.
Νικολόπουλος: α) Αντώνιος, καταγόταν από παλαιά κλέφτικη οικογένεια της Λογκάστρας Λακωνίας. Όταν έγινε η επανάσταση φάνηκε με τους στρατιώτες του στην επαρχία του Μυστρά, στρατοπέδευσε στις Κερασιές και οργάνωσε την πολιορκία της Τριπολιτσάς με τους Μαυρομιχαλαίους. Ο Νικολόπουλος βρέθηκε σε ένα
ρημοκκλησάκι πολιορκημένος με τους συγγενείς του. Τους έδιωξε και έμεινε μόνος με τον ψυχογιό του μαχόμενος για πολλή ώρα
τους Τούρκους για να φύγουν οι άλλοι. Έπεσαν αυτός και ο σύντροφός του μαχόμενοι. β) Βασίλειος (1816-1887), πολιτευτής
από τη Γορτυνία. Σπούδασε νομικά και εισήλθε στο δικαστικό στάδιο. Νυμφεύθηκε τη θυγατέρα του Δ. Βούλγαρη και το 1862 ανέλαβε το υπουργείο των Εκκλησιαστικών. Διετέλεσε τέσσερις φορές υπουργός μέχρι το 1875. Κατά την τελευταία υπουργία του
κατηγορήθηκε για δωροληψία, προφυλακίστηκε και καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο σε φυλάκιση και απόδοση χρηματικών
ποσών μαζί με τον Δημήτριο Βαλασόπουλο. Αποσύρθηκε από την
πολιτική ζωή, μέχρι το 1887 οπότε επανεκλέχτηκε βουλευτής και
μετά από λίγο πέθανε.
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Νοταράς: α) Πανούτσος (1740-1849), πολιτικός της επανάστασης. Το 1820 διορίστηκε από τον Υψηλάντη γενικός επίτροπος
των πραγμάτων. Πληρεξούσιος στην Α΄ και Β΄ Εθνοσυνέλευση,
υπουργός των Οικονομικών και πρόεδρος της Βουλής. Επί Καποδίστρια έγινε πρόεδρος του Πανελληνίου. Μετά το 1843 συμμετείχε σαν αντιπρόσωπος της Κορινθίας στην Εθνοσυνέλευση της
Αθήνας, της οποίας εκλέχτηκε πρόεδρος.
β) Ιωάννης, συμμετείχε στον αγώνα από την αρχή του, όταν ήταν
16 ετών. Μετά την Εθνοσυνέλευση στο Άστρος του ανατέθηκε η
αρχηγία της επαρχίας Κορίνθου και η πολιορκία του Ακροκόρινθου. Το 1823 έγινε αντιστράτηγος και το 1824 στρατηγός. Στις εμφύλιες ταραχές τάχθηκε με το μέρος των αντικυβερνητικών. Το
1827 όταν ο Τσωρτς και ο Κόχραν παρότρυνε να σώσουν την
ακρόπολη όρμησε μαζί με άλλους στην Αττική πεδιάδα και σκοτώθηκε σε ηλικία 22 ετών.
Η οικογένεια των προκρίτων Νοταράδων διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Τούρκο διοικητή Κιαμήλ Μπέη και αντιδρούσε στην
ιδέα της επανάστασης.
Ξύδης: Ο Ξύδης διορίστηκε φρούραρχος στην Τριπολιτσά όταν διαλύθηκε η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη, επεκράτησαν οι Κουντουριωτικοί, οι πολιορκημένοι εγκατέλειψαν την Τριπολιτσά για να ανασυνταχθούν και μπήκαν με στρατεύματα στην Τρίπολη ο Λόντος
και ο Ζαΐμης.
Όθων: Ο Α΄ βασιλιάς της Ελλάδας (1815-1867). Δευτερότοκος
γιος του Φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄. Σε ηλικία 17 ετών εκλέχτηκε βασιλιάς της Ελλάδας από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις. Έφθασε στο Ναύπλιο πρωτεύουσα της Ελλάδας το
1832 συνοδευόμενος από πολυπληθές στρατιωτικό και πολιτικό
επιτελείο Βαβαρών υπό τον Άρμανσμπεργκ. Το 1836 νυμφεύθηκε την πριγκίπισσα Αμαλία. Η βασιλεία του χωρίζεται σε τρεις περιόδους. α) στην περίοδο της αντιβασιλείας 1833-1835 κατά την
οποία κυβερνούσαν πέντε Βαυαροί, Μάουρερ, Έυδεκ, Γκρένερ,
Άβελ και Άρμανσμπεργκ. β) στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας κατά την οποία οι σπουδαιότερες αρχές παραδόθηκαν στα χέ296
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ρια Βαυαρών, αδυνατούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πολιτικών και στρατιωτικών που καταστράφηκαν οικονομικά από τον
μακροχρόνιο αγώνα, πύκνωσαν οι τάξεις των δυσαρεστημένων
και ανατράπηκε βίαια στις 3 Σεπτέμβρη του 1843. Απομακρύνθηκαν οι Βαυαροί και δόθηκε Σύνταγμα. Δημιουργήθηκαν κόμματα που επηρεάζονταν από τις τρεις προστάτιδες δυνάμεις (Γαλλικό, Αγγλικό, Ρωσικό). Δημιούργησε δυσαρέσκεια στο εσωτερικό,
απέφευγε και εκλογές, σχεδόν κατάργησε το πολίτευμα και διόριζε υπουργούς της προτίμησής του. Σε διάφορες πόλεις σημειώθηκαν στάσεις. Ο λαός και η νεολαία επαναστάτησαν με υποστηρικτές τον Επ. Δεληγιώργη και Κ. Κανάρη. Δεν προκήρυξε εκλογές, σχημάτισε αυλικό υπουργείο, άρχισε περιοδείες στην επαρχία και ανετράπη από το θρόνο το 1862. Απομακρύνθηκε από την
Ελλάδα με τη βασίλισσα Αμαλία και εγκαταστάθηκαν στο Μόναχο
όπου και πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Υπήρξε μεγάλος Φιλέλληνας
και υπήρξε δωρητής φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Στον πνευματικό του Άρνετ, όταν πέθαινε ο Όθωνας επέβαλε την ανάγνωση των
ευχών στην ελληνική γλώσσα.
Οικονόμου: αναφέρεται στη σελ. 22 του Δημητρ. ως νευρόσπαστο
του Γριζώτη.
Οικουλάκης:
Ορλόφ Αλέξιος: Το 1770 κατέπλευσε στα ελληνικά ύδατα όταν
πλείστες επαρχίες εξεγέρθηκαν. Έβγαλε προκήρυξη με την οποία καλούσε τους Έλληνες σε επανάσταση υποσχόμενος κάθε βοήθεια εκ μέρους της Ρωσίας. Όταν κατέβηκε ο Θεόδωρος Ορλόφ
ενισχύθηκαν οι ελπίδες και διαδόθηκε η επανάσταση. Δεν έφερε
όπλα μαζί του και εγκατέλειψε τους Έλληνες κατευθυνόμενος στο
Τσεσμέ όπου νίκησε σε ναυμαχία τους Τούρκους.
Ορφανός Παναγιώτης: τοποθετήθηκε σαν φρούραρχος στο κάστρο της Μονεμβασιάς για να φυλάξει τα πολεμοφόδια από τους
λαφυραγωγούντες Έλληνες. Άνδρας με διοικητικές ικανότητες
μπόρεσε να επιβάλει την τάξη. Τότε αντέδρασαν εναντίον του οι
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πρόκριτοι της Πελοποννήσου.
Ορφανός: Βουλευτής Αιγίου το 1845.
Παλαμήδης (Ρήγας) ή Φαταούλας: αγωνιστής και πολιτικός αγωνίστηκε στο Βαλτέτσι, διετέλεσε γραμματέας της Πελοποννησιακής Γερουσίας, μετείχε στην άλωση της Τρίπολης. Κυρίως εργάστηκε σαν πολιτικός. Μετείχε στις Εθνοσυνελεύσεις Άστρους και
Επιδαύρου. Επί Κυβερνήτη μέλος του Πανελληνίου, σύμβουλος
και γερουσιαστής. Επί Όθωνα διορίστηκε νομάρχης, σύμβουλος
επικρατείας. Προετοίμασε μαζί με άλλους το κίνημα της 3ης Σεπτέμβρη του 1843, έγινε βουλευτής, υπουργός Εσωτερικών. Συμμετείχε στην Επιτροπή που κατάρτισε το Σύνταγμα.
Πάλλης Αλέξιος (1803-1885): Έλληνας γιατρός και συγγραφέας
με πολυειδή δράση υπέρ της εθνικής ιδέας. Εκφώνησε τον πανηγυρικό στις 20-5-1859 όπου εξαίρει την υπεροχή του νέου ελληνισμού απέναντι στον αρχαίο, ακριβώς για την ενότητα που έχει
επιτευχθεί.
Πάλμεστρων (1784-1865): διάσημος Άγγλος πολιτικός άνδρας.
Ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών και αναμειγνυόταν στις υποθέσεις των ξένων χωρών. Όπως έπραξε και στις ελληνικές υποθέσεις φερόμενος εχθρικά προς τον βασιλέα Όθωνα. Στο τέλος του
βίου του έδειξε πολιτική προνοητική και συνετή αποφεύγοντας τις
εξωτερικές περιπλοκές.
Πανουργιάς: α)(Δημήτριος) από αρματολική οικογένεια εκ Παρνασσίδος. Όταν εξερράγη η ελληνική επανάσταση, στην Πελοπόννησο ύψωσε σημαία του ιερού αγώνα στις 27-3-1821 , πολιόρκησε τους Τούρκους στο φρούριο της Άμφισσας, ανδραγάθησε στη
μάχη στα Βασιλικά. β) Νάκος συμμετείχε στη μάχη στα Βασιλικά,
στην Άμπλιανη διέπρεψε, αγωνίστηκε στα Πέντε Όρνια και υπήρξε πολύτιμος συναγωνιστής του Καραϊσκάκη. Επί Καποδίστρια διορίστηκε πεντακοσίαρχος, επί Όθωνα υποστράτηγος. Διετέλεσε
κατ ΄επανάληψη βουλευτής Παρνασσίδος.
Ιδέ και Ηλιόπουλος Παναγιώτης ή Πανουργιάς.
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Πανταλέων:πληρεξούσιος από την Ανδριανούπολη (Δημητρ. σελ.
135).
Παπαγεωργίου Χρίστος ή Αναγνωσταράς: Πελοποννήσιος αγωνιστής από το Λεοντάρι. Ο πατέρας του ήταν ο ιερεύς Γεώργιος.
Επειδή τον βοηθούσε ονομάστηκε Αναγνώστης και επειδή ήταν
μεγαλόσωμος Αναγνωσταράς. Το Μάρτιο του 1821 συνόδευσε
τον Πετρόμπεη στην Καλαμάτα. Έλαβε μέρος στη Συνέλευση των
Καλτεζών. Μέλος της επιτροπής του υπουργείου των Στρατιωτικών. Πέθανε σε ηλικία 65 ετών αφήνοντας τις κόρες του σε εσχάτη πενία.
Παπαγεωργίου: προεστός από την Καστανιά (Καστόρι), πεθερός
του Γ. Δημητρακάκη.
Παπαδιαμαντόπουλος Ανδρέας: διορίστηκε από τον Κολοκοτρώνη αρχηγός στο Χρυσοβίτσι όταν ο κεχαγιάμπεης Χουρσίτ μπήκε
θριαμβευτικά στην Τρίπολη. Τοποθετήθηκε στη Μεγαρίδα με άλλους αγωνιστές για να ανακόψουν την προέλαση του Τουρκικού
στρατού υπό τον Ομέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο.
Παπαδόπουλος Περικλής: από το Βουρλιά της Λακεδαίμονος διδάκτωρ και δικηγόρος που εκτέθηκε σε βουλευτικές εκλογές το
1879 και πέτυχε το 1881. (Υπουργός των Οικονομικών κατά Δημητρ. σελ. 65, 170).
Παπάζογλους ή Τσεσμελής: Έλληνας πολεμιστής που γεννήθηκε
στο Τσεσμέ της Μικράς Ασίας.
Παπάζογλου ή Παπαζώλης: (Γεώργιος) από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας. Στην αρχή ασχολήθηκε με το εμπόριο και στη συνέχεια κατατάχθηκε στο ρωσικό στρατό. Σχετίστηκε με τον Ορλόφ και
ανέλαβε να ξεσηκώσει σε επανάσταση κατά των Τούρκων τους
Έλληνες. Συνοδεύοντας τον Ορλόφ συμμετείχε στην επανάσταση του 1769.
Παπαλεξόπουλος: κατηγορήθηκε από τον Κολοκοτρώνη ότι έφθα299
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σε στο Ναύπλιο με άλλους για να υποκινήσει ταραχές. Στον εμφύλιο στην κυβέρνηση στο Κρανίδι ήταν γενικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών ο Σπ. Παπαλεξόπουλος.
Παπαλεξοπούλου Καλλιόπη: σύζυγος του αξιωματικού Αρτέμη
(Δημ. σελ. 93).
Παπαμιχαλόπουλος Νικόλαος (1827-1888): πολιτευτής, άνδρας
λίαν συντηρητικών αρχών, πολιτευόταν στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. Έγινε τέσσερις φορές υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις.
Παπατζώρης ή Παπατσόρης Δημήτριος: πρωθιερεύς, αρχηγός
σώματος κατά την ελληνική επανάσταση του 1821. Έλαβε μέρος
στις μάχες στο Σπληνάρι Πυλίας, στο Νεόκαστρο και στη Μεθώνη.
Στη σελ. 11 Δημ. αναφέρεται ως βουλευτής Τριφυλλίας. Στη σελ.
21 του Δημητρ. αναφέρεται Παπασώλης υπουργός του Κωλέττη.
Παππακώστας: αξιωματικός εναντίον του βασιλιά.
Παππαπολίτης (Παπαπολίτης Χαράλαμπος): αγωνιστής του 1821
από τη Δωρίδα. Διακρίθηκε στην εκστρατεία για την ανάκτηση της
χώρας γύρω από το Λιδωρίκι το 1826 ως και κατά τη μάχη της μονής του Κουτσεμά και στην αντιπέρα όχθη των Τριζωνίων.
Παραμυθιώτης: βουλευτής από την Κέρκυρα. σελ. 121.
Παρίσης
Πασόμπεης: (Ισμαήλ) Τούρκος πασάς. Διορίστηκε το 1820 πασάς των Ιωαννίνων σε αντικατάσταση του Αλή πασά του οποίου
ήταν προσωπικός εχθρός. Ήλθε σε συνεννόηση με τους Σουλιώτες πολλοί των οποίων κατατάχθηκαν υπ’ αυτόν. Αρχομένου του
1821 ανεκλήθη λόγω ανικανότητας.
Περβαινάς: Στην κυβέρνηση Βούλγαρη πρόσφερε τα μέγιστα για
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τη δημόσια ασφάλεια.
Περωτής: Ο Γεώργιος Περωτής απηύθυνε προκήρυξη στην Καλαμάτα στις 24/4/1848 με περιεχόμενο φιλελεύθερο.
(βουλευτής Δημ. σελ. 170).
Πετζάλης (Πετσάλης): πολιτευτής από την Εύβοια. Μέλος της
Εθνοσυνέλευσης του 1844 και 1864 νομάρχης Αττικοβοιωτίας,
υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως Βούλγαρη, αντιπρόσωπος
της Ελλάδας στην Κέρκυρα για την προσάρτηση των Ιονίων νήσων, υπουργός Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως Ζαΐμη και επανειλημμένα βουλευτής Ευβοίας.
Πετζάλης Κων/νος
Πετμεζαίοι: Όνομα οικογένειας αρματολικής από τα Σουδενά της
Ηπείρου που έδρασε κατά τα χρόνια της επανάστασης. Οι πρόγονοί τους ονομάζονταν Βλάσσηδες . Όταν εκδιώχτηκαν από την
Ήπειρο κατέφυγαν στα Σουδενά των Καλαβρύτων όπου διασώζεται οικογενειακός πύργος. Την προσωνυμία Πετιμεζάς την έλαβαν όταν ένα μέλος της οικογένειας σκότωσε έναν Τούρκο ήρωα
ονομαζόμενον Πετιμέζη. Χρησίμευσαν ως δάσκαλοι στρατιωτικοί
στους μαχόμενους Έλληνες. Έλαβαν μέρος σε διάφορες μάχες
και πολιορκίες εντός και εκτός της Πελοποννήσου. Δρανδάκης.
Πετμεζάς: α) Γεώργιος, δικαστικός και πολιτικός. Το 1863 ύψωσε
στο Ναύπλιο την επαναστατική σημαία κατά του Όθωνα ενώ ήταν
εισαγγελέας εφετών. Επειδή απετέλεσε μέρος της συνομωσίας
κατά του Όθωνα καταδικάστηκε και φυλακίστηκε μαζί με τον Δ.
Γρίβα. Μετά την έξωση του Όθωνα έγινε υπουργός Δικαιοσύνης.
Επίσης διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών, εισαγγελέας εφετών και
μέλος της Εθνοσυνέλευσης του 1863. (Δρανδάκης)
β) Βασίλειος, πολέμησε στο Λεβίδι, στην Τρίπολη, την Πάτρα
κ.λπ. Πολέμησε κατά του Δράμαλη και του Ιμπραήμ. Υπήρξε πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους και επί Όθωνος έγινε υποστράτηγος.
Πετρόμπεης ιδέ Μαυρομιχάλης
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Πετροπουλάκης: όνομα οικογένειας αγωνιστών και στρατιωτικών
της Μάνης. Μέλη της οικογένειας έλαβαν σπουδαίο μέρος στον
αρματολικό αγώνα στην Πελοπόννησο και στη Μάνη. Ο αγώνας
του 1821 βρήκε την οικογένεια Πετροπουλάκη πρόθυμη για θυσίες, επίσης η επανάσταση της Θεσσαλίας το 1854, η Κρητική το
1866, ο Μακεδονικός αγώνας , οι μετέπειτα εθνικοί πόλεμοι καθώς και ο πολιτικός βίος της χώρας.
α) ο Δημήτριος Πετροπουλάκης έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες της
Μάνης του 1821, μετά το θάνατο του Καποδίστρια ονομάστηκε
στρατιωτικός διοικητής Μάνης. Η Βαυαρική αντιβασιλεία τον προήγαγε σε συνταγματάρχη. β) Λεωνίδας (1829-1887) το 1858 εκλέχτηκε βουλευτής. Στην πρώτη εξέγερση κατά του Όθωνα του ήταν
αφοσιωμένος. Παρακολούθησε τον Όθωνα στην περιοδεία του και
τον ειδοποίησε για την προετοιμαζόμενη επανάσταση. Μετά την
έξωση του βασιλικού ζεύγους αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ελληνική κυβέρνηση. Πήρε αμνηστία όταν ήλθε στην Ελλάδα ο Γεώργιος.
Πετροπουλάκης �ρ.:πολέμησε για την απελευθέρωση της Κρήτης
το 1866. (Δρανδάκης).
Πετροπουλάκης Γεώργιος: όταν ήταν έφηβος πολέμησε μαζί με
τον πατέρα του και τον παππού του για την απελευθέρωση της
Κρήτης.(Δρανδάκης). Μετά το θάνατο του παππού του εγκαταστάθηκε στη Λακεδαίμονα και ασχολήθηκε με την πολιτική. Υποστηρίχθηκε από τους: Κοσονάκο, Πικουλάκη, Γιαννούκο, Αρ. Πετροπουλάκη, Λ. Καπετανάκη, Ματάλα και Ζουμπουλάκη.
Πικουλάκης Πανάγος: Μέλος της Μεσσηνιακής Συγκλήτου. Βουλευτής Λακωνίας το 1845.
Πισκατόρη Θεόδωρος: πρεσβευτής της Γαλλίας στην Αθήνα από
1840- 1847, θερμός υποστηρικτής και προσωπικός φίλος του Κωλέττη εξώθησε πολλές φορές το Στέμμα και την κυβέρνηση εναντίον της αγγλικής πολιτικής. Αναμείχθηκε στη συνωμοσία για την
ανατροπή της απόλυτης μοναρχίας.
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Πλαπούτας Δημήτριος: γιος του Κόλια Πλαπούτα και της Κυράτσως από την οικογένεια Τζωρτζαίων. Από τους ίδιους γονείς γεννήθηκε και ο Γεωργάκης. Οι δύο Δημήτριος και Γεώργιος ονομάστηκαν Κολιόπουλοι. Ο Δημ. Πλαπούτας ύψωσε τη σημαία της
επανάστασης στη Γορτυνία, συμμετείχε στην πολιορκία της Καρύταινας, στη μάχη στο Βαλτέτσι, στην πολιορκία της Τριπόλεως.
Αντιπολιτεύτηκε την αντιβασιλεία του Όθωνα και συνελήφθη μαζί
με τον Κολοκοτρώνη. Καταδικάστηκε μεν σε θάνατο αλλά το 1835
του δόθηκε χάρη από το βασιλιά Όθωνα. Αργότερα διορίστηκε γερουσιαστής. (Δρανδάκης).
Πολυζωΐδης Αναστάσιος: δημοσιογράφος και συγγραφέας των
επαναστατικών ετών. Ασπάστηκε τις πολιτικές αντιλήψεις του
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και πολέμησε τον Καποδίστρια. Επί
Αντιβασιλείας έγινε υπουργός των Εσωτερικών. Έδειξε ευσυνειδησία και σταθερότητα στη δίκη του Κολοκοτρώνη αρνηθείς μετά
του Τερτσέτη να υπογράψει καταδίκη παρά την ασκηθείσα στρατιωτική βία.
Πολυχρονόπουλος: αναφέρεται στη σελ. 24 του Δημητρ. ως Γραμματέας του Γενναίου Κολοκοτρώνη.
Πονηρόπουλος Πάνος (υπάρχει στην εγκυκλ. Νικ. Όχι Πάνος).
Πονηρόπουλος Νικόλαος: Πολιτευτής Τριφυλλίας επί της Α΄ δυναστείας του Όθωνα. Άρχισε να πολιτεύεται με την ανακήρυξη του
Συντάγματος το 1843. Έγινε ο πρώτος υπουργός Οικονομικών το
1844 επί Κωλέττη. Κατηγορήθηκε το επόμενο έτος για απιστία στη
διαχείριση δημοσίου χρήματος. Δικάστηκε από έκτακτο πολιτικό
δικαστήριο και αποσύρθηκε από την πολιτική.
Πραΐδης Γεώργιος (1793-1873): Έλληνας πολιτικός που μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία. Με την έκρηξη της επανάστασης ετάχθη υπό
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Επί Καποδίστρια υπηρέτησε σε
ανώτερες διοικητικές θέσεις. Όταν ο Καποδίστριας διαφώνησε με
τον Μαυροκορδάτο παραιτήθηκε και συντάχθηκε με την αντιπολίτευση. Επί αντιβασιλείας έγινε υπουργός Δικαιοσύνης.
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Προβελέγγιος Κων/νος (1800-1880): πολιτικός από τη Σίφνο με
σπουδές στις νομικές και πολιτικές επιστήμες. Εκλέχτηκε βουλευτής μετά τη μεταπολίτευση του 1843. Διετέλεσε επανειλημμένα υπουργός Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εσωτερικών. Το 1854 δεν
συμμερίστηκε την πολιτική του στέμματος και του πρωθυπουργού
Κριεζή και παραιτήθηκε. Έγινε πάλι γερουσιαστής με την ανατροπή της Α΄ δυναστείας και ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών.
Πρόκενς Όουεν: Αυστριακός διπλωμάτης, πρεσβευτής στην Κων/
λη κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατόπιν πρεσβευτής στην Αθήνα. Όταν ήταν πρεσβευτής στην Αθήνα ζήτησε από την κυβέρνηση την έξωση των Ιταλών και Ούγγρων προσφύγων των επαναστατικών γεγονότων του 1848, 1849 και απαίτησε την κατάργηση
της επιτροπής περιθάλψεως αυτών. Έγραψε πολλά που αφορούσαν την επανάσταση, μέχρι την άφιξη του Όθωνα.
Πρωτοπαπάς Σφακίων (Γεώργιος): Κρητικός επαναστάτης από τα
Σφακιά, που πέθανε το 1845. Τιμήθηκε με το βαθμό του πεντακοσίαρχου. Διετέλεσε φροντιστής σε φροντιστήριο της Οικονομίας.
Συνελήφθη για απάτη από τον Μουσταφά πασά, φυλακίστηκε και
κατόρθωσε να δραπετεύσει. Εκλέχτηκε μέλος του νέου Κρητικού
συμβουλίου, και αργότερα πληρεξούσιος της επαρχίας του.
Πρωτοπαπάς: Βουλευτής Κυνουρίας το 1845.
Πύρρος Διονύσιος: λόγιος από τη Θεσσαλία, μοναχός που έλαβε
το χρίσμα στην ελληνική εκκλησία του Λιβόρνου. Φοιτητής της ιατρικής και φιλοσοφίας στην Παβία. Με την έκρηξη της επανάστασης και κατά τη διάρκεια, ήταν γιατρός ιεροκήρυκας. Με την έλευση του Όθωνα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Ράγγος ή (Ράγκος Ιωάννης): Έλληνας οπλαρχηγός , αρχηγός της
επαρχίας του Βάλτου, μυημένος στα της φιλικής Εταιρείας, πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση στο Άστρος. Όταν εισέβαλε ο
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, ο Ράγγος μετέβη στη Μεσσηνία και
νίκησε τους Τούρκους στο Κρεμμύδι και το Νεόκαστρο. Πολέμη304
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σε σε Ακαρνανία και Βοιωτία. Το 1830 διορίστηκε μέλος της οργανικής επιτροπής του στρατού, έπειτα αρχηγός της Αττικής και τελευταία αρχηγός της Ανατολικής Ελλάδας. Μετά το θάνατο του κυβερνήτη κατά τον εμφύλιο, αποσύρθηκε από το δημόσιο βίο. Επί
Όθωνα κατηγορήθηκε δύο φορές για συνωμοσία κατά της βασιλείας αλλά αθωώθηκε.
Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος (1809- 1892): διαπρεπής διπλωμάτης και άνθρωπος των γραμμάτων. Σπούδασε στο Βουκουρέστι,
την Οδησσό και το Μόναχο. Ήλθε στην Ελλάδα το 1829 και κατατάχθηκε σαν αξιωματικός στο πυροβολικό, διετέλεσε τμηματάρχης του υπουργείου Παιδείας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, καθηγητής Αρχαιολογίας, υπουργός των Εξωτερικών, πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Παρίσι, Κων/λη, Βερολίνο, πληρεξούσιος της Ελλάδας στο συνέδριο του 1878.
Ραζής δεν υπάρχει αλλα Ραζηκότσικας Αθανάσιος στην εγκυκλ.Ελευθ. και σελ. 55 ιστορία Ελλ. Έθνους τ. ΙΓ΄.
Ραζηκότσικας Γιαννάκης αδελφός του Αθανασίου. Τραυματίστηκε
επανειλημμένα σε διάφορες μάχες της Δυτικής Ελλάδας και ανταμείφθηκε με όψιμες τιμές. Ο Βασιλιάς Όθωνας θέλησε να τον διορίσει υπασπιστή του αλλά ο Γιαννάκης ευχαρίστησε και δήλωσε
“τώρα έπιασα το κλαδευτήρι” και επιθυμούσε να πεθάνει ως Κιγκινάτος.
Ράλλης: Όνομα πολιτικής οικογένειας από την Κων/λη. α) ο Γεώργιος το 1859 έγινε υπουργός της Δικαιοσύνης και αργότερα Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. β) ο Δημήτριος πολέμησε στον τακτικό
στρατό κάτω από τις διαταγές του Φαβιέρου. Το 1833 υπηρετούσε
στο ιππικό υπό τον Δημ. Καλλέργη και φονεύθηκε από τους ατάκτους του Γρίβα σε κάποια εμφύλια νυκτομαχία.
(Ράλλης: Βουλευτής το 1845)
Ρεβελιώτης: αγωνιστής της επανάστασης του 1821. Διακρίθηκε
υπό τους οπλαρχηγούς Αθανασόπουλο και Δημητρακόπουλο σε
πολλές μάχες και ιδιαίτερα στο Μανιάκι της Μεσσηνίας (20 Μαΐ305
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ου 1825).
Ρεβελιώτης: Βουλευτής Μαντινείας το 1845.
Ρεβλίδης: βουλευτής Μαντινείας Δημ. σελ. 93
Ρέγερ: ιατρός της αυλής κατά Δημητρ. σελ. 75
Ρέϊζ �φένδης
Ρενιέρης: κατά Δημητρ. σελ. 131 φρουραρχικός επιμελητής.
Ρενιέρης: (Νικόλαος) Κρης αγωνιστής και πολιτικός, μυημένος
στη Φιλική Εταιρεία. Αντιπρόσωπος στη Συνέλευση της Τροιζήνας και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το 1828 υποδέχθηκε
τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα. Δραστηριοποιήθηκε στον αγώνα της Κρήτης. Διετέλεσε γερουσιαστής και πέθανε το 1848.
Ρέντης: α) Θεοχάρης (1778-1825), προεστός της Πελοποννήσου κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους. Μυήθηκε στη Φιλική
Εταιρεία. Απετέλεσε μέλος της πρώτης επαναστατικής κυβέρνησης. Εξελέγη αντιπρόσωπος στη συνέλευση στο Άργος και στην
Επίδαυρο. β) Αριστείδης (1810-1852),εξελέγη πληρεξούσιος Κορινθίας κατά την εθνοσυνέλευση του 1843. Ηγήθηκε της στάσης
κατά του Όθωνα αλλά απέτυχε, συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο αμνηστεύτηκε και αποσύρθηκε από την πολιτική.
Ρεσίτ-πασάς: σε αυτόν έκανε αναφορά ο Ιπποκράτης Λογοθέτης
γιος του Λυκούργου Λογοθέτη για τις παραβιάσεις του Προνομιακού Χάρτη από τους εκπροσώπους της Τουρκικής Διοίκησης. Έτσι
ονομάζεται ο Κιουταχής.
Ρίζος Νερουλός Ιάκωβος (1778-1850): Φαναριώτης λόγιος και πολιτευτής. Υπηρέτησε Έλληνες ηγεμόνες στη Μολδαβία. Κατέβηκε
με τον Καποδίστρια στην Ελλάδα και ανέλαβε δημόσια υπηρεσία. Μετά το φόνο του Κυβερνήτη έγινε υπουργός των Εξωτερικών,
των Εκκλησιαστικών, της Δικαιοσύνης, μέλος του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Επί υπουργίας του ιδρύθηκαν το Πανεπιστήμιο και η
Αρχαιολογική Εταιρεία.
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Ρικόρ ή Ρίκορδ: Ρώσος ναύαρχος Δημ. σελ. 41.
Ρόδιος: υπουργός των Στρατιωτικών μετά τη Σεπτεμβριανή επανάσταση.
Ροντήρης: σελ. 120 Δημ.
Ροντόπουλος: στην κυβέρνηση Βούλγαρη πρόσφερε σημαντικά
για τη Δημόσια ασφάλεια. σελ. 102
Ρούλας
Ρουσσόπουλος Αθανάσιος (1823-1893):καθηγητής του Εθνικού
Πανεπιστημίου, φιλόλογος και αρχαιολόγος. Δίδαξε 33 χρόνια στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ρούφος Μπενιζέλος: μέλος των διαφόρων κατά τον αγώνα εθνοσυνελεύσεων, σύμβουλος Επικρατείας επί Όθωνα, υπουργός των
Εσωτερικών, μέλος της Τριανδρίας με τον Βούλγαρη και Κανάρη,
κατά διαστήματα πρωθυπουργός (1862, 1865, 1866).
Ρωμανίδης: στρατιωτικός ιερέας ονομαζόμενος Τζεμπέρης ή
Μαυρογεμενής.
Ρώμας Διονύσιος (1771-1857): πολιτικός και διπλωμάτης. Γενικός
πρόξενος της Βενετίας στην Πελοπόννησο, γερουσιαστής επί της
γαλλικής και αγγλικής κατοχής της Επτανήσου, μέλος και υποστηρικτής της Φιλικής Εταιρείας, σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων
της ελληνικής κυβέρνησης και σύμβουλος Επικρατείας επί Όθωνα.
Σάββας: Ο Σάββας πασάς ήταν Έλληνας στην υπηρεσία του
Σουλτάνου. Η αντίσταση στις περισσότερες επαρχίες της Κρήτης
είχε καταπέσει όχι τόσο χάρη στις στρατιωτικές νίκες αλλά χάρη
στη δραστηριότητα και στις δωροδοκίες του αεικίνητου Σάββα
πασά. Στο κλίμα έντασης του 1879 την Ελλάδα εκπροσώπησαν
οι πρεσβευτές Κουντουριώτης, Βραΐλας-Αρμένης, και ο ταγματάρχης Κολοκοτρώνης. Από τουρκικής πλευράς ο Σαβφέτ πασάς, ο
Αλή-Σαχίμπ και ο Σάββας πασάς.
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Σαΐνης: υπασπιστής του βασιλιά κατά Δημητρ. σελ. 46..
Σακελιράκης: βουλευτής Λακωνίας Δημ. σελ. 170.
Σαλταφέρος: προύχοντας του Μιστρά, βουλευτής Λακωνίας Δημ.
σελ. 170.
Σαμουριωτάκης: Τμηματάρχης του Υπουργείου οικονομικών.
Σαρίπωλος Σαρίπολος Νικόλαος: Έλληνας νομοδιδάσκαλος, διορίστηκε καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου. Διακρίθηκε κατά
τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, διετέλεσε εισηγητής της επιτροπής επί του
πολιτεύματος. Εισήγαγε την επιστήμη του Δημοσίου Δικαίου μεταχειρισθείς την ελληνική ορολογία.
Σαρρής: σελ. 127 Δημητρ.
Σαφάκας Ανδρίτζος: αγωνιστής της επανάστασης του 1821 εκ των
οπλαρχηγών της Δωρίδος γενόμενος χιλίαρχος.
Σελήμος (Σελήμ πασάς): Το 1821 στα Γιάννενα στην προσπάθειά
του να επανακτήσει την οχυρή θέση Πέντε Πηγάδια. Ο Ρούμελη βαλεσή Σελήμ πασάς επί κεφαλής 5.000 ηττήθηκε με μεγάλες
απώλειες από τον Μάρκο Μπότσαρη.
Σερράβας: Βουλευτής από τους αντιπολιτευόμενους το Βούλγαρη. Δημ. σελ. 102
Σιληβέργης ή Συληβέργης: οικονομολόγος συνεργάτης του Κορφιωτάκη.
Σιλικτάρης (Σιλιχτάρ Μπότα): Αλβανός στρατηγός στην υπηρεσία του Αλή πασά των Ιωαννίνων διακρινόμενος για την αγριότητά
του. Ο Αλής του ανέθεσε πολλές εκστρατείες στην Αλβανία και την
Ήπειρο. Χρησιμοποιήθηκε από τον Κιουταχή στον πόλεμο εναντίον των Ελλήνων. Πέθανε σε βαθιά γεράματα.
Σίμος: υπουργός των Οικονομικών. σελ. 120
Σινοδινός Παναγιώτης (1836-1912): διετέλεσε επί πολλά έτη νομάρχης. Νέος είχε λάβει μέρος στους κατά του Όθωνα αγώνες.
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Στη σελ. 17 του Δημητρακάκη, αναφέρεται ότι κατάγεται από τα
πέριξ της Πάτρας και φιλοξένησε τον βασιλιά παρότι ήταν εναντίον της βασιλείας και του Κωλέττη.
Σισίνης: Επίθετο ιστορικής οικογένειας από τη Γαστούνη Ηλείας
που πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στην επανάσταση. Ο Γεώργιος Σισίνης συμμετείχε σε πολλές μάχες το 1821 και στη διοίκηση
των κοινών. Πέθανε το 1831. Οι γιοι του Χρύσανθος και Μιχαήλ
αγωνίστηκαν κυρίως κατά του Ιμπραήμ της Αιγύπτου και αργότερα ασχολήθηκαν με την πολιτική.
Σκαλιστήρης: στην κυβέρνηση Βούλγαρη πρόσφερε πολλά για τη
δημόσια ασφάλεια. Δημ. σελ. 102
Σκαρπαλέζος: κατά Δημητρ. σελ. 75, ήταν διοικητικός γιατρός από
τη Λακωνία.
Σμαλτς (Χριστιανός): στάλθηκε επικεφαλής 2.500 στρατιωτών για
να καταπνίξει την εξέγερση αλλά υπέστη ταπεινωτικές ήττες στο
άξενο έδαφος της Μάνης. Διετέλεσε υπουργός των Στρατιωτικών
το 1840 (Δημητρ. σελ. 78).
Σμολένσκης: α) Λεωνίδας φιλέλληνας αξιωματικός εκ Πολωνίας
από γονείς μετανάστες. Κατέβηκε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα το
1825. Υπηρέτησε σαν βαθμοφόρος επί Κυβερνήτη, Αντιβασιλείας και Μοναρχίας. Έγινε υπουργός των Στρατιωτικών το 1855 και
1863. β) Νικόλαος στρατιωτικός και πολιτικός. Άρχισε να πολιτεύεται το 1887 στην Αίγινα και εξελέγη επανειλημμένα βουλευτής.
Έγινε υπουργός των Στρατιωτικών το 1895 και παραιτήθηκε το
1897 διαφωνώντας με την πολεμική πολιτική του Θ. Δηλιγιάννη.
Σούτσος- Σκαρλάτος (1806-1887): διετέλεσε αυλάρχης του Όθωνα και έγινε υπουργός των Στρατιωτικών το 1854, και παραιτήθηκε με την κυβέρνηση Κριεζή εξ αιτίας της ξένης κατοχής. Στη συνέχεια έλαβε πολλά αξιώματα.
Σούτζος Μιχαήλ: επονομαζόμενος Βόδας. Επίθετο επιφανούς ελ309
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ληνικής οικογένειας από την Ήπειρο που εγκαταστάθηκε στην
Κων/λη. Το αρχικό επώνυμο ήταν Δράκος. Ένα μέλος της οικογένειας με τις υδραυλικές του γνώσεις συνετέλεσε στην αύξηση
των υδάτων της Κων/λης και ονομάστηκε σουτζή δηλαδή υδραυλικός. Το όνομα μετετράπη σε Σούτσος. Διορίστηκε το 1815 μέγας διερμηνέας και μέλος του ιδιαιτέρου συμβουλίου του Σουλτάνου. Από τη θέση του πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον Ελληνισμό. Το 1818 διορίστηκε ηγεμόνας της Μολδαβίας και το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Όταν εισήλθε ο Υψηλάντης στη Μολδοβλαχία έκαψε δημόσια τα ηγεμονικά του σήματα και του παρέσχε κάθε υλική και ηθική στήριξη. Από τον Κυβερνήτη διορίστηκε
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Γαλλία. Πέτυχε αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα. Επί Όθωνα διορίστηκε πρέσβης στο Παρίσι.
Το 1839 διορίστηκε σύμβουλος Επικρατείας. Ενώ ήταν από τους
πρώτους διοργανωτές της επανάστασης του 1843 και δεν αναμείχθηκε στην έξωση του Όθωνα.
Σούτζος Παναγιώτης: ο ποιητής Παναγιώτης Σούτσος, οπαδός
των «συνταγματικών» διορίστηκε γραμματέας του Συμβουλίου
Επικρατείας επί Άρμανσμπεργκ και υπήρξε για ένα διάστημα στέλεχος ενός στενού κύκλου που ασκούσε την εξουσία.
Σουλιώτης Κώστας: οπλαρχηγός από την Πελοπόννησο. Έπεσε
ηρωικά μαχόμενος στα Τρίνησα, τον Απρίλιο του 1825 μετά από
παρασπονδία των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ οι οποίοι είχαν συμφωνήσει να του επιτρέψουν μαζί με τους 70 άνδρες του να βγουν ένοπλοι από τον πύργο όπου πολιορκούνταν.
Σουλτάνης Γιαννούλης: οπλαρχηγός της ελληνικής επανάστασης
από την Ακαρνανία. Στην πολιορκία του Μεσολογγίου έσωσε πολλούς με τον ηρωισμό του κατά την Έξοδο στις 10 Απριλίου 1826.
Ακολούθησε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στην εκστρατεία της αττικής.
Σπηλιωτόπουλος Νικόλαος και Σπυρίδων: αδελφοί έμποροι από
τη Δημητσάνα προ της επαναστάσεως εγκατεστημένοι στην
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Ύδρα. Μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία το 1819. Ανέλαβαν την κατασκευή πυρίτιδας στους υδρόμυλους της Δημητσάνας που τους
έκαναν πυριτιδαποθήκη με ευφυέστατα τεχνάσματα κατάφεραν να
αποκοιμίσουν τις Τουρκικές αρχές και έτσι αποθηκεύθηκαν μεγάλες ποσότητες πυρίτιδας.
Σπηλιωτόπουλος: αναφέρεται στη σελ. 28 του Δημητρ. ως πολιτικός ο οποίος εκλέχτηκε το 1841 δήμαρχος Ναυπλίου αφού νίκησε
τον Αντωνόπουλο.
Σπόνεκ: Δανός οικονομολόγος και πολιτικός (1815-1869) Συνόδευσε το βασιλιά Γεώργιο στην κάθοδό του στην Ελλάδα. Το 1863
στάλθηκε από τον βασιλιά της Δανίας σαν σύμβουλος του Γεωργίου στην Ελλάδα. Αναγκάστηκε όμως μετά από 2 1/2 χρόνια να
φύγει λόγω της αντιδημοτικότητας που προκάλεσε ο υπεροπτικός
του χαρακτήρας και η εγωιστική διαγωγή παρά τον αναμφισβήτητο φιλελληνισμό του. Παρά την ανεπίσημη θέση του έμπαινε ανάμεσα στο βασιλιά και την κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε
όταν επρόκειτο να παραιτηθεί η κυβέρνηση Ρούσου και να αντικατασταθεί από την κυβέρνηση Βούλγαρη. Ο υπουργός των Εξωτερικών Π. Καλλιγάς αντί να υποβάλει απ’ ευθείας στο βασιλιά την
παραίτησή του, την υπέβαλε στο Σπόνεκ. Επέστρεψε στη Δανία
και έγινε διευθυντής ιδιωτικής Τράπεζας.
Σπορίδης: στρατιώτης του Χατζηχρήστου κατά Δημητρ. σελ. 58.
Στάϊκος: όνομα πολεμικής οικογένειας του Αγρινίου. Στον αγώνα
του 1821 διακρίθηκαν: α) Παναγιώτης μέλος της Φιλικής Εταιρείας. β) Ιωάννης οπλαρχηγός του 1821, έμεινε στον τακτικό στρατό
και έφθασε μέχρι το βαθμό του υποστράτηγου. Διετέλεσε υπουργός των Στρατιωτικών και γερουσιαστής. γ) Στάμος αδελφός των
προηγουμένων, διετέλεσε μέλος του Βουλευτικού και πληρεξούσιος σε πολλές συνελεύσεις. δ) Χρίστος θείος των ανωτέρω κατά
τον αγώνα εξελέγη μέλος της γερουσίας της Δυτικής Ελλάδας στο
Μεσολόγγι.
Σταύρου Γεώργιος: εκατόνταρχος Δημ. σελ. 169.
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Σταύρου Γεώργιος (1788-1869): ιδρυτής και πρώτος διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, πήρε μέρος
στην αποτυχημένη επανάσταση της Μολδοβλαχίας. Συναντήθηκε με τον Καποδίστρια και κατήλθε στην Ελλάδα, φέροντας όπλα,
τροφές, πολεμοφόδια. Διορίστηκε ταμίας του Γ. Κουντουριώτη του
οποίου διετέλεσε ιδιαίτερος σύμβουλος. Συμμετείχε στις Γ΄ και Ε΄
Εθνοσυνελεύσεις. Επί Όθωνος διορίστηκε μέλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ακολούθησε τις αρχές του Καποδίστρια για οικονομική εξυγίανση, γεωργική πρόοδο της χώρας. Διοίκησε την Εθνική
Τράπεζα για 28 χρόνια παρέμεινε ο βασικός ρυθμιστής του ιδρύματος. Υπήρξε μέγας φιλάνθρωπος και φιλόπολις άνδρας. Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του Δήμου Αθηναίων.
Στέργιος Φρίκης:
Στουρνάρης: αντισυνταγματάρχης σελ. 103 Δημ.
Στουρνάρης: α) (Νικόλαος) οπλαρχηγός που έλαβε μέρος στους
αγώνες κατά του Ιμπραήμ. β) (Νικόλαος) Εθνικός ευεργέτης από
το Μέτσοβο.
Στουρνάρης Στέργιος: σελ. 113.Δημητρ.
Στρατηγός Χ. Πέτρου: στρατηγός Χατζηπέτρος
Στράτος: όνομα παλαιάς αρματολικής οικογένειας του Βάλτου καταγόμενης από την Ήπειρο. Οι Ιωάννης και Νικόλαος γιοι του Γεωργίου και ο ανεψιός του Σωτήρης ήσαν από τους πρώτους που
άδραξαν τα όπλα και διακρίθηκαν σε μάχες της Δυτικής Ελλάδας.
Το 1824 κληθέντες στην Πελοπόννησο με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη πολέμησαν την “ανταρσία” και τους δύο εμφύλιους. Η διοίκηση
εμπιστεύθηκε στους αδελφούς Στράτους το φρούριο του Ιτς-Καλέ
του Ναυπλίου για να αντισταθμίσει την κατάληψη του Παλαμηδίου
από τον Θεόδωρο Γρίβα. Ο Νικόλαος και Σωτήριος έλαβαν μέρος
στο στρατιωτικό κίνημα κατά της βαυαρικής αντιβασιλείας, καταδικάστηκε και αργότερα αμνηστεύτηκε.
Στριφτόμπολας Αναγνώστης: αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης. Γεννήθηκε στο Κλουκίνο Καλαβρύτων (1720-1821). Ήταν
δάσκαλος στην Τρίπολη. Όταν το πρόσβαλε κάποιος Τούρκος τον
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φόνευσε και πέρασε στη Ζάκυνθο όπου κατατάχθηκε στα επτανησιακά τάγματα. Επανήλθε στην Πελοπόννησο και υπηρέτησε σαν
σωματοφύλακας του Ζαΐμη και του Στεφανόπουλου. Με την έκρηξη της επανάστασης σχημάτισε ένα μικρό σώμα από δεκαπέντε
συγχωριανούς του, αιχμαλώτισε πολλούς Τούρκους και έλαβε μέρος στη μάχη του Λεβιδίου όπου έπεσε ηρωικά μαχόμενος.
Σχινάς (Κων/νος) (1801-1870): πολιτευτής και καθηγητής Πανεπιστημίου με σπουδές στις νομικές και πολιτικές επιστήμες. Κατέβηκε στην Ελλάδα το 1829 έγινε υπουργός Παιδείας και Δικαιοσύνης. Κρίθηκε αυστηρά για την πολιτεία του στη δίκη του Κολοκοτρώνη και γενικά για τις ασύμφορες για το έθνος συμβουλές του
προς την αντιβασιλεία. Έγινε το 1843 υπουργός Παιδείας και Εκκλησιαστικών και πληρεξούσιος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση.
Σωτηρόπουλος Σωτήριος: πολιτευτής από την Τριφυλλία. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο, σπούδασε νομικά και ασχολήθηκε με οικονομικές σπουδές. Εκλέχτηκε αντιπρόσωπος Τριφυλλίας κατά την
Εθνοσυνέλευση του 1863. Έγινε υπουργός οικονομικών στην
κυβέρνηση Κ. Κανάρη και Αλεξ. Κουμουνδούρου. Έγινε πρωθυπουργός σχημάτισε, κυβέρνηση με τον Δ. Ράλλη. Οι αγώνες του
για την αποτροπή της επικείμενης χρεοκοπίας απέβησαν μάταιοι.
Ανετράπη κοινοβουλευτικά στις 30-10-1893.
Τερτσέτης Γεώργιος: μετά τις σπουδές του εισήλθε στον δικαστικό
κλάδο. Ο δικαστής Γ. Τερτσέτης μαζί με τον Πολυζωίδη που ήταν
πρόεδρος του δικαστηρίου, ψήφισαν εναντίον της καταδίκης του
Κολοκοτρώνη και αναγκάστηκαν να συνυπογράψουν το πρακτικό
της αποφάσεως μόνο ύστερα από άσκηση βίας.
Τζαβέλλας Κίτσος (1801-1855): Διακρίθηκε στην πολιορκία του
Μεσολογγίου και κατέβηκε στην Πελοπόννησο με τον Κόχραν.
Αναμείχθηκε στην πολιτική επί Αντιβασιλείας και παραγκωνίστηκε
ως Καποδιστριακός. Επί Όθωνα έγινε υπασπιστής, υποστράτηγος , αντιστράτηγος, γερουσιαστής και υπουργός των Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Κωλέττη. Όταν πέθανε ο Κωλέττης του ανα313
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τέθηκε η προεδρία της κυβέρνησης (1847-1848). Στην κυβέρνηση
του 1849 δεν περιελήφθη μετά την αποτυχημένη εκστρατεία του
1854 και πέθανε από λύπη το 1855.
Τζαλοκώστας: υπομοίραρχος στο Ναύπλιο (σελ. Δημ. 6)
Τζαλοκώστας: (Ζαλοκώστας)εξέχουσα οικογένεια του Συρράκου
της Ηπείρου. Μαζί με τον Κωλέττη και τον Γ. Τουρτούρη ξεκίνησαν την επανάσταση στο Συρράκο. α) Νικόλαος κατέφυγε στο Μεσολόγγι και μετέσχε το 1824 στην πολιορκία του Μεσολογγίου. β)
Γεώργιος ποιητής που γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρου το
1805. Πέθανε στην Αθήνα το 1858. Επί Όθωνος διορίστηκε υπάλληλος του ναυτικού διευθυντηρίου στην Πάρο.
Τζανετάκης: στρατηγός
Τζανής: (Τζανέτ Μπέης βλ. Γρηγοράκης Τζανής Νικήτας. ) Γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1809 και πέθανε στον Πειραιά το 1864. Το
1854 εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και άφησε όλη την περιουσία
του για την ίδρυση του Τζάνειου Νοσοκομείου.
Τζικλητήρα
Τζουράς: Διοικητής του στρατού στην Τρίπολη το 1844 περίπου.
Τζούχλος:
Τζώκρης: οπλαρχηγός ο οποίος αναφέρεται σε επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον Γεωργιτσάνο Παπαθανασόπουλο,
για συγκέντρωση πολεμοφοδίων. (Σιγαλός Διον.)
Τζωρτζάκη Δέσποινα: κόρη του πρόκριτου Καστανιάς Αναγνώστη Τζωρτζάκη και της Μαρίτσας Τζωρτζάκη το γένος Δημητρακάκη. Όταν η Δέσποινα ήταν δύο χρόνων, σύμφωνα με τα Μανιάτικα έθιμα, έγινε συνοικέσιο με τον οκταετή Πέτρο Μαυρομιχάλη γιο
του Κυριακούλη. Η Δέσποινα παντρεύτηκε τον Σπαρτιάτη πολιτικό
Νικ. Κορφιωτάκη, βουλευτή και υπουργό Οικονομικών τον οποίον
δολοφόνησαν το 1850.
Τζωρτζάκης Aναγνώστης: γεννήθηκε στην Καστανιά, πρωτεύουσα του Δήμου Καστορείου της Λακεδαίμονος κατά το 1785. Ο πατέρας του Γεώργιος Τζωρτζάκης διετέλεσε προεστός Καστανιάς
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για τέσσερις σχεδόν δεκαετίες και το 1789 Βεκίλης (απεσταλμένος) της Λακεδαίμονος στην Κων/λη, για υποθέσεις που αφορούσαν το κοινό των Λακεδαιμονίων. Η οικογένεια Τζωρτζάκη κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην ατυχή επανάσταση του 1769, και
υπέστη πολλά δεινά από τους Αλβανούς που εισέβαλαν στην Πελοπόννησο. Σε συμπλοκή έξω από την Καστανιά το 1779 τραυματίστηκε ο πρεσβύτερος αδελφός του Αναγνώστη, Ιωάννης. Μαθήτευσε στη σχολή της Δημητσάνας, γύρισε στην Καστανιά, εκλέχτηκε προεστός από τους συμπολίτες του και μυήθηκε στη Φιλική
Εταιρεία. Σπουδαίος στρατιωτικός και πολιτικός, πολέμησε γενναία στη Βλαχοκερασιά, στη Φραγκόβρυση, στο Βαλτέτσι, στα Βέρβενα, στα Δολιανά. Ήταν ένας από τους τριάντα προύχοντες στη
Μονή των Καλτεζών για τη σύσταση της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Αγωνίστηκε στην πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς,
στην πτώση του φρουρίου της Κορίνθου, στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στα Βασιλικά, στη Δραμπάλα. Εκλέχτηκε Έφορος, Πολιτάρχης (φρούραρχος) και πληρεξούσιος στις Εθνοσυνελεύσεις στην
Επίδαυρο, στην Αίγινα, στην Τροιζήνα, στο Άργος και στην Πρόνοια. Μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη επειδή υποστήριζε τον
Κωλέττη υπέστη διώξεις από τους αντισυνταγματικούς Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Καλλέργη.
Με την έλευση του Όθωνα τιμήθηκε με το βαθμό Ταγματάρχου της
Φάλαγγος, και το παράσημο του Αγώνος. Διορίστηκε Κριτής στο
Μιστρά, διετέλεσε Δημαιρεσιάρχης Λακεδαίμονος και ισόβιος Δήμαρχος του Δήμου Καστορείου. Ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης πέθανε στις 5 Απριλίου 1843 από τη θλίψη του για το θάνατο του
πρωτότοκου γιου του Γεώργιου που σπούδαζε στο Παρίσι πολιτικές επιστήμες. Δεν αξιώθηκε να δει την πολιτική μεταβολή, για την
οποία γνώριζε προ πολλού από το στενό του φίλο Επίσκοπο Βρεσθένων Θεοδώρητο.
Τισσαμενός: (Γεώργιος) Το πατρώνυμό του ήταν Καραγιαννόπουλος. Κατά τον αγώνα του 1821 έλαβε ενεργό μέρος σαν γραμματέας του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Παπαφλέσσα που έπεσε στο
Μανιάκι (20 Μαΐου 1825). Επί Καποδίστρια διορίστηκε γραμματέας του. Επί της αντιβασιλείας και της βασιλείας του Όθωνα υπη315
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ρέτησε σε διάφορες εμπιστευτικές θέσεις. Πέθανε στην Αθήνα το
1837.
Τοπάλ Αλής: (τουρκ. =χωλός) Τούρκος πελοποννησιακής καταγωγής του τέλους του ΙΗ΄ αιώνα. Χρημάτισε βαλής του Μορέως επί
της σατραπείας του δευτερότοκου γιου του Αλή-πασά των Ιωαννίνων. Προήχθη σε βεζύρη και στάλθηκε με τον Δράμαλη στην Ελλάδα για την κατάπνιξη της επανάστασης. Έπεσε μαχόμενος στα
Δερβενάκια όταν υποχώρησε ο Δράμαλης στην Κόρινθο.
Τουρτούρης Γεώργιος:
έγκριτος Ηπειρώτης που διετέλεσε
μυστικοσύμβουλος του Αλή πασά και υποστήριξε πολύ τον Ιωάννη Κωλέττη και Γεώργιο Σταύρου οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν.
Συνέβαλε πολύ στη αναζωπύρωση του εθνικού αισθήματος, και
συμμετείχε στον ιερό αγώνα παρά το προχωρημένο της ηλικίας
του.
Τριανταφύλλης: Εισαγγελέας Μεσολογγίου.
Τριγγέτας Δημήτριος (1831-1898): συνταγματάρχης του μηχανικού. Γεννήθηκε στην Κορώνη, σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων
και έπειτα στη Γαλλία. Μετά την άφιξη του Γεωργίου Α΄ έγινε από
τους πρώτους υπασπιστές του μέχρι το 1871. Διετέλεσε υπουργός των στρατιωτικών το 1864 και 1874. Εστάλη το 1897 στην
Κρήτη με τον αποβατικό στρατό του Βάσσου και σκοτώθηκε στη
μάχη των Λειβαδιών.
Τρικούπης Σπυρίδων (1788-1873): πολυμερής φυσιογνωμία, πολιτικού, ρήτορα, λόγιου και ιστοριογράφου από το Μεσολόγγι. Έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Έγινε γραμματέας του λόρδου Γκίλφορδ και γνωρίστηκε με τον φιλέλληνα Γεώργιο Κάνιγγ. Ο Τρικούπης αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις στην επανάσταση του 1821. Ακολούθησε τον Μαυροκορδάτο
στην εκστρατεία του και στη συνέχεια όπου τον καλούσε η πατρίδα (Ζάκυνθο, Τρίπολη, Κέρκυρα, Μεσολόγγι). Από το 1824 εκλέγεται συνέχεια βουλευτής και πληρεξούσιος Μεσολογγίου. Καθ’
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όλον τον αγώνα στην πρώτη γραμμή διεύθυνε μαζί με άλλους
σπουδαίους άνδρες τα εσωτερικά και εξωτερικά πράγματα την
ιστορική εκείνη στιγμή. Επί Καποδίστρια διορίστηκε γενικός γραμματέας επικρατείας και συνεργάστηκαν κατ’ αρχήν αρμονικά. Αργότερα διαφώνησε με τον Κυβερνήτη, παραιτήθηκε από τη θέση
του, θεωρήθηκε εχθρός του Καποδίστρια, και κατέφυγε με άλλους
αντιπολιτευόμενους στην Ύδρα. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επανήλθε και σαν υπουργός των Εξωτερικών διαπραγματεύτηκε τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα. Επί της αντιβασιλείας διορίστηκε πρωθυπουργός και υπουργός των Εξωτερικών. Περιέπεσε στη δυσμένεια του Όθωνα και απομακρύνθηκε. Το 1843 ήλθε
στην Ελλάδα και συνετέλεσε στην ψήφιση του Συντάγματος. Ήταν
Υπουργός των Εξωτερικών και Παιδείας επί Μαυροκορδάτου. Στη
συνέχεια υποστήριξε την κυβέρνηση του Γ. Κουντουριώτη και συνέδραμε με πατριωτισμό τον Όθωνα. Εργάστηκε για την Ένωση
της Επτανήσου με την Ελλάδα και όταν έγινε αυτή τερμάτισε το
πολιτικό του στάδιο. Εργάστηκε και πνευματικά. Το σπουδαιότερο
έργο του είναι η “Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης”.
Τσίχλης: βουλευτής Κυνουρίας το 1845.
Τσίχλης: α) (Ιωάννης), Ρεθύμνιος αγωνιστής γεννήθηκε το 1826,
έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1866. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος της επαρχίας του και διετέλεσε πρόεδρος της προσωρινής του
τόπου κυβέρνησης. Έλαβε μέρος στη Εθνοσυνέλευση του 1900.
β) (Αναγνώστης) οπλαρχηγός και πολιτευτής από την Κρήτη
(1826-1912), έλαβε ενεργό μέρος στις επαναστάσεις του 1858,
του 1866-1869 στην οποία τραυματίστηκε, του 1878, του 18951896. Διετέλεσε κατόπιν μέλος της Κρητικής Βουλής.
Τσόγκας Γεώργιος: οπλαρχηγός της Βόνιτσας κατά την έκρηξη της
επανάστασης του 1821. Πολέμησε με το Δήμο Τσέλιο και το Γιαννάκη Ράγκο στις μάχες της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας όπου διακρίθηκε, καθώς και στην πολιορκία του Μεσολογγίου. (Εγκυκλ. Π.
Δρανδάκη)
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Τσώκρης: ιδέ Τζώκρης
Τσωρτς Ριχάρδος: διαπρεπής Βρετανός στρατιωτικός. Φιλέλληνας και στρατηγός γεννήθηκε στην Ιρλανδία (1785-1873). Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες κατά του Ναπολέοντα και ήλθε στη Ζάκυνθο το 1809 όπου σχετίστηκε με πολλούς φυγάδες αρματολούς
μεταξύ των οποίων με τον Κολοκοτρώνη. Συνέλαβε την ιδέα οργάνωσης ελληνικών ταγμάτων. Μετέβη αυτόκλητος στην Ελλάδα
όπου συνετέλεσε στη συνδιαλλαγή των κομμάτων λόγω της σχέσης του με πολλούς οπλαρχηγούς. Στη Γ΄ Εθνική Συνέλευση στην
Τροιζήνα ανεδείχθη αρχιστράτηγος των χερσαίων ελληνικών δυνάμεων. Επί Όθωνα έγινε σύμβουλος Επικρατείας και έπειτα γερουσιαστής. Πέθανε στην Αθήνα.
Υψηλάντης Αλέξανδρος: όνομα ελληνικής οικογένειας της οποίας πολλά μέλη πρωτοστάτησαν στους απελευθερωτικούς αγώνες
της Ελλάδας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κατατάχθηκε στο Ρωσικό
στρατό και διακρίθηκε στους ναπολεόντειους πολέμους. Έγινε αρχηγός των Φιλικών, προετοίμασε την ομαδική εξέγερση των χριστιανικών λαών στην Τουρκία. Κήρυξε την επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες αλλά ηττήθηκε στο Δραγατσάνι και κατέφυγε στην Αυστρία όπου φυλακίστηκε. Ελευθερώθηκε με τη μεσολάβηση του τσάρου το 1827 αλλά πέθανε από καρδιακό νόσημα τον επόμενο χρόνο. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κατέβηκε στον
Αγώνα με την πεποίθηση ότι θα τον υποστηρίξει η Χριστιανική
Ρωσία. Το 1964 έγινε ανακομιδή των οστών του από τη Βιέννη και
αποτέθηκαν σε μικρό μνημείο που στήθηκε στο Πεδίο του Άρεως,
μπροστά στο ναό των Ταξιαρχών.
Υψηλάντης Δημήτριος: αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη που
έφερε όπλα και εφόδια στην επαναστατημένη Πελοπόννησο συνοδευόμενος από τον φιλικό Αναγνωστόπουλο. Διεύθυνε την πολιορκία της Τρίπολης, έγινε το 1822 πρόεδρος του Βουλευτικού,
συμμετείχε στην καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια και
στην απόκρουση του Ιμπραήμ στους Μύλους. Επί Καποδίστρια
διορίστηκε στρατάρχης της Ανατολικής Ελλάδας, την οποία καθά318
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ρισε από τους Τούρκους και νίκησε στην περίφημη μάχη στην Πέτρα που επισφράγισε την ελευθερία των Ελλήνων.
Φαβιέ Ιωάννης Λουδοβίκος (1771-1784): Γάλλος διπλωμάτης από
την Τουλούζη. Αναμείχθηκε σε δολοπλοκίες, συνελήφθη και κλείστηκε στη Βαστίλλη. Έζησε βίο τυχοδιωκτικό και σκανδαλώδη, δημοσίευσε διάφορους λίβελλους. Στο περίφημο έργο του “Πολιτική
όλων των υπουργείων της Ευρώπης” έθετε σαν δόγμα την ακεραιότητα της Τουρκίας και της Πολωνίας για να χρησιμεύσει σαν
αντίρροπο εναντίον της Ρωσίας.
Φαβιέρος: Γάλλος στρατιωτικός και πολιτικός (1782-1855), που
έλαβε ενεργό μέρος στους ναπολεόντειους πολέμους. Το 1823
ήλθε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα και εργάστηκε για την κατάρτιση
και δημιουργία τακτικού στρατού στο Ναύπλιο, την Αθήνα και τα
Μέγαρα. Όταν ο Κιουταχής πολιορκούσε την Ακρόπολη, διέσπασε την πολιορκούμενη ζώνη και ενώθηκε με τους πολιορκούμενους Έλληνες. Δυσαρεστήθηκε με τον Καποδίστρια και επέστρεψε στο Παρίσι. Στην Εθνοσυνέλευση του 1842 ανακηρύχθηκε επίτιμος Έλληνας πολίτης.
Φαναριώτης: Έτσι ονομάστηκε η ελληνική αριστοκρατία που σχηματίστηκε στο Φανάρι της Κων/λης. Υπηρέτησαν σαν ανώτεροι
υπάλληλοι του οθωμανικού κράτους και πρόσφεραν πολλές υπηρεσίες στο υπόδουλο έθνος. Βαθμιαία περιήλθε σε αυτούς το αξίωμα του μεγάλου διερμηνέα της Πύλης. Πέτυχαν να διορίζονται
ηγεμόνες Μολδοβλαχίας. Πρώτος κατέλαβε το αξίωμα ο γιος του
μεγάλου διερμηνέα Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου Νικόλαος. Εδώ
μάλλον εννοείται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Φέδερ: Βαυαρός που ήλθε στην Ελλάδα με τον Όθωνα και ανέλαβε υπηρεσία στο ελεγκτικό συνέδριο, με διάταγμα. Όταν με την
καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, εξεγέρθηκε η Μάνη και η
αντιβασιλεία εξαπέστειλε το στρατηγό Σμαλτς, για καταστολή της
στάσης. Τα βίαια μέτρα άναψαν την αγανάκτηση των Μανιατών γι’
αυτό στάλθηκε ο μειλίχιος έφεδρος Φέδερ με τον Θεόδωρο Γρίβα
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που κατέστειλαν τη στάση με ήπια μέτρα. Διορίστηκε Αρεοπαγίτης
και επίτιμος καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη Σεπτεμβριανή μεταπολίτευση το 1843 απολύθηκε από την υπηρεσία του
και διορίστηκε πρεσβευτής της Βαυαρίας στην Αθήνα. Περιήλθε
σε προσωπική έριδα με τη βασίλισσα Αμαλία και ανακλήθηκε το
1858 από την κυβέρνησή του κατ’ απαίτηση του Όθωνα.
Φιλήμων Ιωάννης: Έλληνας δημοσιογράφος και ιστορικός (17981873). Με την έκρηξη της επανάστασης ήλθε στην Καλαμάτα, έγινε γραμματέας του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και για μικρό διάστημα του Δημητρίου Υψηλάντη. Ένας από τους διαπρεπέστερους
δημοσιογράφους της εποχής του. Ίδρυσε τον περίφημο “Αιώνα”
όργανο της ρωσίζουσας μερίδας.
Αναφέρεται στη σελ. 30 του Δημητρ.
Φλέσσας: όνομα παλαιάς επιφανούς οικογένειας της Πελοποννήσου. Δικαίος Γρηγόριος Φλέσσας, αρχιμανδρίτης επιλεγόμενος
και Παπαφλέσσας, ένας από τους μάλλον επιφανείς άνδρες της
επανάστασης. Μαθήτευσε αρχικά κοντά σε κάποιον μοναχό, συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή της Δημητσάνας και περιεβλήθη το μοναχικό σχήμα. Μόναζε στη μονή Ρεκίτσας μεταξύ Μυστρά και Λεονταρίου απ’ όπου αναγκάστηκε να φύγει όταν ήλθε
σε σύγκρουση με έναν ισχυρό Τούρκο. Ήταν στην Καλαμάτα με
την έκρηξη της επανάστασης με τον Πετρόμπεη και ξεσήκωνε τα
πλήθη σε επανάσταση. Εκστράτευσε στον Ισθμό για να εμποδίσει την είσοδο των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Στη συνέλευση
του Άστρους έγινε υπουργός των Εσωτερικών και στην κυβέρνηση Κουντουριώτη είχε το υπουργείο Εσωτερικών και Αστυνομίας.
Σκοτώθηκε στη μάχη στο Μανιάκι όπου αντιμετώπισε τον Ιμπραήμ.
Φραντς Ιωάννης: Γερμανός ελληνιστής που γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη. Έγινε υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και
ακολούθησε τον βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα το 1832. Υπήρξε διερμηνέας στα γραφεία της Αντιβασιλείας. Όταν επανήλθε στη Γερμανία δίδαξε ελληνική φιλολογία και μεταξύ άλλων έγραψε ελλη320
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νογερμανικό λεξικό.
Φραντζής Αμβρόσιος: Έλληνας κληρικός και ιστορικός (17781851). Γεννήθηκε στη Νωνάκριδα Καλαβρύτων και πέθανε στην
Κυπαρισσία. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Αγωνίστηκε στη Μεθώνη, Νεόκαστρο και Λάλα. Το 1827 εκλέχτηκε πληρεξούσιος για
τη Συνέλευση στην Τροιζήνα. Διορίστηκε επισκοπικός επίτροπος
Αργολίδος και αργότερα το 1845 στις επαρχίες Τριφυλλίας και
Ολυμπίας. Έγραψε το αξιόλογο έργο «Ιστορία της αναγεννηθείσης Ελλάδος» το 1839.
Φροσύνη: η συνήθως λεγόμενη Κυρά-Φροσύνη, σύζυγος του ευπατρίδη από τα Γιάννενα Δημητρίου Βασιλείου και ανεψιά του μητροπολίτη Ιωαννίνων. Ήταν εξαιρετικά ωραία γυναίκα και υπήρξε
ερωμένη του Μουχτάρ πασά γιου του Αλήπασα. Με διαταγή του
Αλή ρίχτηκε στη λίμνη των Ιωαννίνων μαζί με άλλες 16 γυναίκες
και πνίγηκε.
Φρουράκης: υπολοχαγός από την Κρήτη σελ. 103 Δημητρ.
Φώτιος: ιερέας και αγωνιστής της Επανάστασης ονομαζόμενος
και Παπαφώτης. Γεννήθηκε στην Κορώνη της Μεσσηνίας, διακρίθηκε για την ανδρεία του στον Αγώνα, ώστε το όνομά του έμεινε
παροιμιώδες σχεδόν σε όλα τα μέρη που έζησε και έδρασε.
Φώτιος: κεντρικός ταμίας του Όθωνα κατά Δημητρ. σελ. 55, 131
Φωτομάρας Νάσος: στρατηγός της επανάστασης επονομαζόμενος και Γεροφωτομάρας. Διακρίθηκε στις μάχες της Δυτικής Ελλάδας.
Τον Ιούλιο του 1825, πολέμησε στο Καρπενήσι υπό τον Καραϊσκάκη και τον Αύγουστο του 1825 στο Μεσολόγγι υπό τον Κίτσο
Τζαβέλλα. Όταν καταστράφηκε το Μεσολόγγι το 1826, ο Φωτομάρας πήγε στο Ναύπλιο όπου ήλθε σε δεινές έριδες με τον Θεόδωρο Γρίβα.
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Χαλαμαντόγλου: με το όνομα του Ιουδαίου Χαλμάντογλου ο επαναστάτης κατά της βασιλείας Γεώργιος Πετιμεζάς διατρέχει διάφορα μέρη για να ξεσηκώσει τον κόσμο.
Χάμπες: αυλικός του Όθωνα σελ. 147 Δημητρ.
Χαροκόπος Αναγνώστης: προεστός από τη Βόνιτσα, που διετέλεσε πληρεξούσιος και βουλευτής κατά την επανάσταση και ανήκε
στο κόμμα του Κολοκοτρώνη. Δημ. σελ.47.
Χαροκόπος Παναγής: επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και πολιτευτής από την Κεφαλλονιά. Ασχολήθηκε με γεωργικές επιχειρήσεις
στη Ρουμανία και είχε άριστα αποτελέσματα. Απέκτησε μεγάλη
περιουσία και διέθετε μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικούς και πατριωτικούς σκοπούς. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας αγόρασε μεγάλα θεσσαλικά αγροκτήματα και επιδόθηκε στην προαγωγή της Γεωργίας. Ίδρυσε γεωργικό σταθμό στα Φάρσαλα και
έκανε τα κτήματά του είδος πρότυπων γεωργικών σχολών. Ίδρυσε στην Καλλιθέα τη Χαροκόπειο Οικοκυρική Σχολή. Το 1910 εξελέγη πρώτος βουλευτής Αττικοβοιωτίας. Με τη διαθήκη του άφησε 5.500.000 χρυσές δραχμές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πέθανε το 1911.
Χατζηπέτρος Χριστόδουλος (1799-1869): στρατηγός, αγωνιστής
του 1821, γόνος βλάχικης οικογένειας. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, πολέμησε στην Πόρτα του Ασπροπόταμου και στην Κρύα
Βρύση της Καλαμπάκας. Κατέβηκε στην Πελοπόννησο και μπήκε στο Νεόκαστρο που το πολιορκούσε ο Ιμπραήμ. Έσπευσε στο
Μεσολόγγι όπου διορίστηκε φρούραρχος της Κλείσοβας. Μετά τον
θάνατο του Καραϊσκάκη κατέλαβε τον Ακροκόρινθο με τον Τζαβέλλα και τον Σπυρομήλιο. Από τον Καποδίστρια διορίστηκε χιλίαρχος, πολέμησε στη Ναύπακτο, τα Σάλωνα, τη Θήβα και την Πέτρα. Επί Όθωνα διορίστηκε αρχηγός και τετράρχης της Φάλαγγας
Ανατολικής Ελλάδας. Μετά την αναχώρηση του Όθωνα, διετέλεσε
υπασπιστής του βασιλέως Γεωργίου.
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Χατζίσκος: υπουργός Εκκλησιαστικών Δημητρ. σελ. 153.
Χατζίσκος: (Δημήτριος) Αγωνιστής και πολιτικός από τη Φθιώτιδα. Έλαβε μέρος κατά την επανάσταση του 1821 σε πολλές επιχειρήσεις. Διετέλεσε πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση, γερουσιαστής το 1847 και υπουργός της Παιδείας επί κυβερνήσεως του
Γενναίου Κολοκοτρώνη. Αφοσιωμένος στον Όθωνα τον ακολούθησε στην εξορία στο Μόναχο. Όταν επανήλθε στην Ελλάδα εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδας και έγινε πρόεδρος της Βουλής.
Χατζόπουλος: (Ιωάννης);;;;;;;Συνταγματάρχης πυροβολικού, που
γεννήθηκε στο Αίγιο το 1847. Διετέλεσε βουλευτής και το 1916
χρημάτισε για ένα εξάμηνο υπουργός των Στρατιωτικών επί των
Νοεμβριανών.ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Χατζής Χρήστος: ένας από τους δραστηριότερους στρατηγούς της
ελληνικής επανάστασης του 1821. Διακρίθηκε σε πλείστες μάχες
στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Υπηρέτησε πιστά την κυβέρνηση κατά των ανταρτών. (Ελευθερουδάκης).
Όταν ο Χουρσίτ διορίστηκε βαλής της Πελοποννήσου και διατάχθηκε να εκστρατεύσει εναντίον του Αλή-πασά ανέθεσε στον Χατζή- Χρήστο τη φύλαξη του γυναικωνίτη και των θησαυρών του.
Όταν κυριεύθηκε η Τρίπολη από τους επαναστάτες, πιάστηκε αιχμάλωτος. Αφού μετανόησε για τη δράση του εναντίον των Ελλήνων στο Βαλτέτσι, προσελήφθη μαζί με άλλους άνδρες από τον
Κολοκοτρώνη, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και από τότε έκαναν
θαύματα ανδρείας ως ιππείς του φημισμένου ιππικού του ΧατζήΧρήστου. Στο Πετροχώρι έξω από το Ναυαρίνο συνελήφθη αιχμάλωτος, υπέστη βασανιστήρια αλλά αντηλλάγη με Τούρκους αιχμαλώτους, ελευθερώθηκε, και πολέμησε υπό τον Αυγουστίνο Καποδίστρια στη Ναύπακτο. Μετά την αποκατάσταση των πραγμάτων
στην Ελλάδα παρέμεινε στο στρατό και επί Όθωνα προήχθη σε
στρατηγό και διορίστηκε υπασπιστής του. (Δρανδάκης)
Χέυδεν: Ρώσος ναύαρχος ένας από τους τρεις ναυάρχους του Ναβαρίνου. Νεότατος διακρίθηκε στη Μεσόγειο και στον Ινδικό ωκεανό καταδιώκοντας τους πειρατές. Διακρίθηκε για την πολεμικό323
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τητά του και ιδίως για το οργανωτικό του πνεύμα, σαν πλοίαρχος
επανειλημμένα νίκησε σουηδικά και γαλλικά πλοία. Στάλθηκε στη
Μεσόγειο όταν ο αυτοκράτορας Νικόλαος έστερξε να ενεργήσει
από κοινού με τις άλλες δυνάμεις στον ελληνικό αγώνα, ώστε αφ’
ενός μεν να καταπολεμηθεί η πειρατεία, αφ’ ετέρου να αδυνατίσει
ο οθωμανικός στόλος. Ο Χέυδεν ενήργησε διπλωματικότατα γιατί αυτός ουσιαστικά εξώθησε τους τρεις στόλους στο Ναβαρίνο,
εν τούτοις φάνηκε άκων να παρασύρεται σε πόλεμο εναντίον της
Τουρκίας. Μετά τη ναυμαχία παρέμεινε στα ελληνικά ύδατα συνεργαζόμενος επί μακρόν χρόνο με τον Καποδίστρια. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία έγινε υπασπιστής του τσάρου.
Χουρσίτης (Χουρσίτ πασάς):Τούρκος μεγιστάνας, στρατηγός και
μέγας βεζύρης. Εστάλη στη Σερβία την οποία αιματοκύλησε αφού
κατέπνιξε την επανάσταση των Μαυροβουνίων. Διορίστηκε Σερασκέρης στον πόλεμο κατά του Αλή-πασά των Ιωαννίνων. Έλαβε
δραστήρια μέτρα για την κατάπνιξη της Ελληνικής επανάστασης
και αναγκάστηκε να καταβάλει λύτρα για την απελευθέρωση των
χαρεμιών που αιχμαλωτίστηκαν στην Τρίπολη. Όταν κατηγορήθηκε ότι σφετερίστηκε την περιουσία του Αλή, αυτοκτόνησε το 1822
στη Λάρισα όταν ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει στην Πελοπόννησο.
Χρηστίδης ή Χριστίδης Δημήτριος: αγωνιστής και πολιτευτής από
τους διαπρέψαντες κατά την επανάσταση και μετά την αποκατάσταση. Σπούδασε στην Ευρώπη και ήταν στέλεχος του «γαλλικού» κόμματος. Σαν γραμματέας του Ιωάννη Κωλέττη εργάστηκε
για την εξεύρεση οικονομικών πόρων για τα διάφορα στρατόπεδα.
Σαν γραμματέας του Καραϊσκάκη τον βοήθησε για την εκστρατεία του 1826-1827. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια κατόρθωσε να κατευνάσει τα ερεθισμένα πνεύματα. Όταν παραιτήθηκε ο
Μαυροκορδάτος ανέλαβε την προεδρία της κυβέρνησης. Σαν ένας
από τους αρχηγούς της Γαλλόφιλης μερίδας υποστηρίχθηκε σθεναρά από τη γαλλική πρεσβεία ενώ πολεμήθηκε από την αγγλική
πρεσβεία. Χάρη στην εύστροφη πολιτική του απέτρεψε τον πόλεμο με την Τουρκία εξ αιτίας του Κρητικού ζητήματος. Επί Όθωνα
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πέτυχε τη διεύρυνση της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε οι αποφάσεις του να έχουν ισχύν νόμου. Επί της
κυβέρνησής του έγινε το επιτυχημένο κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Επί κυβέρνησης Κανάρη έγινε υπουργός των Εσωτερικών. Επί κυβέρνησης Μιαούλη του ανετέθη το υπουργείο Οικονομικών. Το ίδιο επί κυβερνήσεων Κανάρη, Δεληγεώργη, Βούλγαρη, όταν προέβη σε αυστηρότατες οικονομίες με την κατάργηση
θέσεων. Ανέλαβε προσωρινά το υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση Δεληγιώργη.
Χριστακόπουλος: Γερουσιαστής το 1845.
Χριστόπουλος: Δήμαρχος, Δημητρ. σελ. 107.
Χριστόπουλος: υπουργός του Όθωνα σελ. 146.
Χριστόπουλος: α) (Αναστάσιος) γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα της
Ολυμπίας. Κατατάχθηκε στον Ιερό Λόχο, αιχμαλωτίστηκε στο Δραγατσάνι, απολυτρωθείς εγκαταστάθηκε στο Ιάσιο διδάξας μέχρι το
1828. Όταν κατέβηκε στην Ελλάδα διορίστηκε πρόεδρος διαφόρων δικαστηρίων. Επί Όθωνα διορίστηκε πρωτοδίκης, πρόεδρος
πρωτοδικών και τέλος εφέτης. Συνέγραψε “Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης” και μερικές γραμματικές σημειώσεις στον Ισοκράτη. β) (Τζανέτος) οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης από
την Ολυμπία. Διακρίθηκε καθ’ όλον τον αγώνα στη μάχη του Λάλα
και κατά την άμυνα της Πύλου. γ) (Χαράλαμπος) πολιτικός από
την Ολυμπία. Διακρίθηκε στις Βουλές από το 1850 μέχρι το 1870
για την ευφράδεια και την πολυμάθειά του. Διετέλεσε επανειλημμένα υπουργός των Εκκλησιαστικών επί πρωθυπουργίας Βούλγαρη, των Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Μιαούλη, των Εξωτερικών
επί πρωθυπουργίας Κουμουνδούρου, και πάλι των Εκκλησιαστικών και Εξωτερικών.
Χρυσανθακόπουλος: ιδέ Κουμανιώτης
Χρυσοβέργης: αξιωματικός που υπηρετούσε στο Ναύπλιο.
Χρυσοβέργης: α) Φιλόλογος 1805-1862. Δίδαξε στην Κέρκυρα, το
Ναύπλιο, την Αθήνα και το 1864 έγινε διευθυντής της Ευαγγελι325

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
κής Σχολής στη Σμύρνη. Το 1848 πήγε στην Κων/λη όπου έζησε
σαν δάσκαλος μέχρι το θάνατό του. Έγραψε “Συνοπτικήν ιστορίαν της Επτανήσου”, “Γραμματικήν της Ελληνικής Γλώσσης”, διατριβές περί διαφόρων επιγραφών κ.ά. β) ΄Ελληνας λόγιος που άκμασε τα τέλη του ΙΗ΄ και αρχές του ΙΘ΄ αιώνα. Καταγόταν από την
Αγχίαλο όπου διετέλεσε δάσκαλος το 1821. Μετέφρασε το ιστορικό μυθιστόρημα του αββά Βαρτελεμή “Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος” του οποίου μέρος είχε μεταφράσει ο Ρήγας Φεραίος.
Χωματιανός Λογοθέτης: επίθετο εξέχουσας οικογένειας από τη
νήσο Κέα. Μέλη της οικογένειας έλαβαν τον τίτλο του λογοθέτη,
ήσαν λογιότατοι και άρχοντες. Ο Αλέξανδρος Χωματιανός διορίστηκε πρόξενος της Αγγλίας το 1820. κατά την έκρηξη της επανάστασης εγκατέλειψε την Αθήνα και κατέφυγε στα Κύθηρα όπου
πέθανε από θλίψη για τις συμφορές των συμπατριωτών του. Εικόνα του δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Πανδώρα” σαν δείγμα του
τρόπου ένδυσης των αρχόντων επί Τουρκοκρατίας.
Χωματιανός Λογοθέτης: προεστός από την Αθήνα που στάλθηκε
το 1800 σαν επίτροπος στην Κων/λη.
Ψύλλας Γεώργιος: Έλληνας πολιτικός 1784-1879. Ανήκε σε φτωχή οικογένεια, διακρίθηκε για την ευφυΐα, τη φιλομάθειά του και
στάλθηκε από τη Φιλόμουσο Εταιρεία στην Ευρώπη για να εκπαιδευτεί. Το 1824 επέστρεψε στην Ελλάδα για την έκδοση της “Εφημερίδας των Αθηνών”. Αργότερα έγινε πληρεξούσιος, διορίστηκε
επανειλημμένα σε διάφορες διοικητικές θέσεις. Επί Όθωνα διετέλεσε γερουσιαστής και πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Το
1854 συμμετείχε σαν υπουργός των Οικονομικών στην κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου.
Ωμάλ: Ο γιος του Δούκα του Ωμάλ ήταν υποψήφιος για βασιλιάς
της Ελλάδας.Δημητρ. σελ. 134.
Ωμάλ: (Ωμάλ Ιωάννης) αρχαιολόγος (1848-1925). Μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Συμμετείχε στις ανασκαφές
της Δήλου. Έγινε διευθυντής της Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.
Συνέχισε τις ανασκαφές της Δήλου. Το μεγάλο έργο του είναι οι
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ανασκαφές των Δελφών. Ασχολήθηκε με την αποκατάσταση της
τοπογραφίας των Δελφών και την οργάνωση του Μουσείου. Διορίστηκε διευθυντής του Εθνικού Γαλλικού Μουσείου. Όταν εκλάπη
η Τζοκόντα τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Έγινε πάλι διευθυντής της
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.
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Μεγάλο μέρος του βιβλίου του Γιάννη Βλαχογιάννη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΑΣΤΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864, στηρίζεται στα αδημοσίευτα, ως τότε, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ του Δ. Δημητρακάκη.
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94
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ρωτήσανε τήν κουκουβάγια:
Γιατί εἶναι μεγάλο το κεφάλι σου;
Εἶμαι γριά ἡ κακομοίρα, εἶπε.
Κ’ ἡ οὐρά σου γιατί εἶναι τόσο μικρή;
Εἶμαι ἀκόμα πολύ νιά.
Μῦθος πού τόν εἶπε στή Βουλή ὁ Δ. Γ. Δημητρακάκης, βουλευτής
Λακεδαίμονος. Ἐφημ. τῶν συζ., Περ. Β’, Σύν. Α΄, τόμ. γ’, σ. 308, συνεδρ. τῆς 11 Νοεβρ. 1868.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
112
Σέ μοναστῆρι μιά φορά ἕνας καλόγερος μεθοῦσε πολύ, καί δέν ἤθελε νά σφίξῃ λίγο τήν κοιλάρα του.
-Θά σέ διώξω, τοῦ εἶπε ὁ γούμενος, ἄν δέν πάψῃς το πιοτό.
-Εὐλογεῖτε! εἶπε ὁ κρασοπατέρας. Ἀπό ‘δῶ κι’ ὀμπρος πρόσταξε νά
παίρνω μιά ὀκά μονάχα τήν ἡμέρα, μά Σάββατο καί Κυριακή νά πίνω ὅσο μπορῶ, μέ τήν ἄδεια τσ’ ἁγιωσύνης σου.
-Ἄς γίνῃ κι’ ἔτσι, εἶπε ὁ πάτερ-ἡγούμενος· μά νά μείνῃς πιστός στό
λόγο σου.
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Ἤτανε Δευτέρα, κι’ ὁ καλός σου πάει ἴσα στόν κελλάρη καί τραβάει τή μιά ὀκά, ὕστερα τοῦ λέει:
-Δῶσε μου καί τήν ἄλλη· τῆς Τρίτης· αὔριο μή μοῦ δίνῃς.
Τραβάει καί τή δεύτερη· ὕστερα τοῦ λέει:
-Δῶσε μου καί τῆς Τετράδης.
Ἀφοῦ ἤπιε ἴσα μέ τήν Παρασκευή, λέει στόν κελλάρη:
-Τώρα εἴμαστε στό Σάββατο θά πιῶ ὅσο μ’ ἀρέσει, μά ἔχω παραπίσω καί τήν Κυριακή.
Ἀπόλογος διηγημένος ἀπό τό Δ. Γ. Δημητρακάκη στή Βουλή,
«Ἐφημ. τῶν συζητ. τῆς Βουλῆς», Περ. Β’, Σύν. Α΄, τόμ. γ’, σ. 385, συνεδρ. τῆς 10 Ὀκτωβρ. 1868.
118 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
Δ’.- Ἀπόλογοι Ἀνατολικοί. Ἀπό τόν ἀμέτρητον ἀριθμό Ἀνατολικῶν ἀπολόγων, πού κυκλοφοροῦνε στόν Ἑλληνικό λαό, δέ μπορῶ
νά παραθέσω ἐδῶ παρά λίγους πού τούς διηγηθήκανε πρόσωπα
ἱστορικά.
Μιά φορά πουλοῦσαν ἕναν Ἀράπη σκλάβο. Ὁ ἀγοραστής
ρώτησε τόν Ἀράπη:
- Νά σ’ ἀγοράσω, Ἀράπη;
- Αὐτό εἶναι δική σου δουλειά.
- Ναί, μά δέ θά φύγῃς;
- Αὐτό εἶναι δική μου δουλειά.
Διηγημένο ἀπό τό Δ. Γ. Δημητρακάκη, «Ἐφημ. τῶν συζητ. τῆς Βουλῆς», Περ. Β’, Σύν. Α΄, τ. α΄, 1868, σ. 297.
Σελ. 118 Ὅταν οἱ Τοῦρκοι σκοτῶσαν τό Σουλτάν-Σελίμ τόν Γ΄κι
ἀνέβηκε στό θρόνο ὁ Μαχμούτ, μεγάλος Βεζύρης γίνηκε ὁ Μουσταφᾶ Μπαϊραχτάρης. Πῆγε τότε ἕνας φίλος του νά τονέ δεῖ, μά βρῆκε
τό Μουσταφᾶ πολύ ἀκατάδεχτο κι ἀγέρωχο στεκόμενο μπροστά
του. Ἔβγαλε ἕνα δαχτυλίδι καί τοῦ τὄδωσε.
-Τί εἶναι αὐτό; Ρώτησε ὁ Μουσταφᾶς.
-Ἦρθα νά σοῦ μιλήσω, εἶπε ὁ φίλος του, μά ὁ τρόπος σου μοῦ θύμισε πώς ἔχω τάξει νά χαρίσω αὐτό τό δαχτυλίδι στόν τρελλότερο
ἀπό τούς ἀνθρώπους πού θ’ ἀπαντήσω στή ζωή μου. Ἄλλον πιό
τρελλόν ἀπό σένα δέν πιστεύω νά βρῶ, γιατί πῆρε ὁ νοῦς σου ἀέρα,
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ἐνῷ ξέρεις πώς ὁ προκάτοχός σου χάνει τό κεφάλι του αὐτή τή στιγμή, καί πώς ἡ ἴδια μοῖρα κι ἀργότερα σένα περιμένει.
Διηγημένο ἀπό τό Δ. Γ. Δημητρακάκη, «Ἐφημ. τῶν συζ. τῆς Βουλῆς», Περ. Θ’, Σύν. Α΄, τ. α΄, σ. 500, συνεδρ. 21 Ἀπρ. 1882. Βρίσκεται
καί στή συλλογή Ἀσλάνη.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Χειρόγραφες πηγές πάλι πού νά μποροῦνε νά χορτάσουν τήν περιέργεια τοῦ ἀνεκδοτογράφου λίγες βρῆκα, γιατί λίγες βρίσκονται
ἀνέκδοτες ἀκόμα· τής σημειώνω στίς παραπομπές. Ὅμως ἀπό ὅλα
αὐτά τά χειρόγραφα τό ἔργο τοῦ Δ. Γ. Δημητρακάκη εἶναι ἀτίμητο. Ἀκριβός φίλος γενναιόκαρδα μοῦ τ’ ἀνακοίνωσε. Ἡ μεγάλη μας
ἱστορία τοῦ Εἰκοσιένα κι’ ἡ παρακάτω, πού λαός τόσο ἔξυπνος τή
δημιούργησε, κατατρέχτηκε θανάσιμα ἀπό τοῦ λαοῦ ἐκεινοῦ τούς
ἀπογόνους, ἀπό τ’ ἀνάξια τ’ ἀποπαίδια του, ἀπορριξιμιά δασκαλογέννητα, βλαστάρια στραβωμένα ἀπό τῶν δασκάλων τήν παγερή
πνοή πού πρέπει τοῦ Θεοῦ κανείς χάρη νά γνωρίζῃ ἄν ἀπαντάῃ κάπου καί κάπου χνοῦδι χλωρασιᾶς μέσα στήν ξέρα τή νεοελληνική,
τήν ξέρα πού δέν ἀνέχεται τό πράσινο.
Ἦταν ἀλήθεια Θεοῦ φώτισμα στό χαριτωμένον ἐκεῖνον ἄνθρωπο
νά καθίσῃ καί νά βάλῃ στό χαρτί ὅσα ἄκουσε καί σ’ ὅσα ὁ ἴδιος
παραστάθηκε. Παιδί τῆς μετά τόν Ἀγῶνα γενεᾶς, δημόσιος ὑπάλληλος ἀπό τά πρῶτα χρόνια τοῦ Ὄθωνα, λοιπόν πολυγυρισμένος,
κοσμογνώστης, Ρωμιός καθαρός, Μωραΐτης ἐφτακάθαρος, πολιτευόμενος ἀκούραστος, βουλευτής καί ρήτορας πολεμικός, ἰδιαίτερος
γραμματικός σπουδαίου πολιτευόμενου στά νιᾶτα του, φιλομαθής,
φιλάκουος, ἔξυπνος ὅσο παίρνει καί μ’ ἀτέλειωτο θυμητικό, καί μ’
ὅλα αὐτά χρηστός κι’ ἀξιόπιστος, καθώς σέ πολλά ἀπό τά γραφόμενά του τονέ δοκίμασα, τέτοιος ἦταν ὁ Δημητρακάκης. Κ’ ὕστερα
ἀπ’ ὅλα αὐτά, δέν ἤτανε μοναχά δεινός στό λόγο, ὡς βουλευτής, μά
καί στόν ἀντίλογο, ἄξιος νά τά βγάνῃ πέρα μ’ ἐπικίντυνους ἀντίπαλους, ὅπως ὁ Καλλιγᾶς, ὁ τρομερός σ’ ἐκείνους πού τολμούσανε
νά τοῦ κάνουν διακοπές στό βῆμα ἀπάνω. Ὁ Δημητρακάκης ὅμως
ἦταν ὡς ἐκεῖ τολμηρός, κ’ οἱ δυό τους μαλλώνανε σάν τά κοκόρια.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός μέ τή μνήμη καί τήν κρίση, δυό χαρίσματα
ὄχι ταιριαστά πολύ συχνά, εἶχε κ’ ἕνα ἀκόμα χάρισμα σημαντικό,
μά παρακόλουθο μιλῶντας ἤ ἀγορεύοντας γύριζε στά περασμένα,
ἀνεκδοτολογοῦσε, καί πάντα γινόταν ἀκουστός μ’ ἐχτίμηση ἀπό τή
Βουλή, ἀπό τούς φίλους του, ὅπου τέλος τύχαινε νά μιλήσῃ (ἤτανε
φοβερός λογᾶς).
Ὅσα ἀνέκδοτα ἱστορικά κι’ ἄν εἶπε στή Βουλή, κανείς ἀπ’ τούς πα334
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λιούς Ἀγωνιστές ποτέ δέν τόν εἶπε σ’ αὐτά ψεύτη, ὅπως ὁ Δ. Χρηστίδης, ὁ Δ. Γ. Βούλγαρης, ὁ Ἀ. Κουμουντοῦρος. Συχνά ἀνατρέχοντας ἀνακεφαλαίωνε τήν ἱστορία μιᾶς π.χ. δημόσιας ὑπηρεσίας, πού
τήν εἶχε μέσ’ τή θύμησή του ζωντανή, μιᾶς φορολογίας κ.λπ. Γι’ αὐτό καί ξεπετιώτανε συχνά ἄγριος κυνηγός τῶν ξενοδιαβασμένων,
πού μᾶς πνίξαν ἀπό τότε μέ τά φῶτα τους. Ὁ Π. Καλλιγᾶς, ὁ πιό δυνατός ἴσως ἄνθρωπος ἀπό τά 1880 καί κάτω, θέλησε κατά τά 1882
μέ βαρεῖα φορολογία νά καταστρέφῃ τά τραγιά σώζοντας τά δάση, δηλ. νά λιμοχτονήσῃ τόν ὀρεινό τῆς Ἑλλάδας πληθυσμό μέ μιά
μονοκοντυλιά. Ηὗρε ὅμως αὐτός, θεριό ἀλύπητο τῆς σάτιρας, πού
ὅριο δέ γνώριζε παρά ὡς ἐκεῖ πού ἔφτανε τό βέλος του τό σατιρικό,
ηὗρε ἄγριο μολοσσό πού τόνε γαύγισε τόσο στενά καί τόνε δάγκωσε τόσο ἄγρια, ὥστε τόν ἀνάγκασε νά παραιτήσῃ τά τραγιά στή
μαύρη μοῖρα τους, μά καί τά δάση στή χειρότερή τους.
Ὁ Δ. Γ. Δημητρακάκης γεννήθηκε τά 1823 στό Καστρί τῆς Καστανιᾶς, δῆμο Καστορίου τῆς Σπάρτης. Τέκνο Ἀγωνιστῆ, ἀπό καλή οἰκογένεια, ἔβγαλε τό Ἑλληνικό στό Μυστρᾶ, τό Γυμνάσιο στό Ναύπλιο καί πῆρε τό νομικό δίπλωμά του στό Πανεπιστήμιο.
Πολύ νωρίς, τά 1845, μπῆκε στή δημόσια ὑπηρεσία ὡς γραμματέας τοῦ ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν καί ἔπειτα τῶν Ἐσωτερικῶν.
Μετά τά 1850 δικηγόρησε στή Σπάρτη λίγον καιρό. Τά 1853 ἔκαμε
ἔπαρχος Λιβαδειᾶς κι’ ἀλλοῦ, ἀργότερα νομάρχης Ἀρκαδίας, Φθιώτιδος κ.λπ. Κατά τά 1859 ἔγινε βουλευτής Λακεδαίμονος, μά ξαναγύριζε στή δημόσια ὑπηρεσία ὡς διοικητικός ὑπάλληλος ἅμα δέν
πετύχαινε στήν ἐκλογή. Ὡς ἔπαρχος τῆς Λιβαδειᾶς βοήθησε πολύ
στό χαλασμό τῆς φοβερῆς λῃστείας (1855), ὡς νομάρχης Ἀρκαδίας
ἀργότερα, (κατά τά 1870), πάλι διακρίθηκε στήν καταδίωξη τῆς λῃστείας κι ἔστειλε στό κακουργιοδικεῖο Καλαμῶν ἀκόμα κι’ ἕνα δικηγόρο ὡς λησταποδόχο, παραστάθηκε μάλιστα κι’ ὁ ἴδιος ὡς μάρτυρας. Εἶχε πολύ ἀνεξάρτητο καί περήφανο πολιτικό καί κοινωνικό φρόνημα.
Καθώς βεβαιώνει σέ μίαν ἀγόρευσή του στή Βουλή (16 Ὀχτώβρ.
1868) ὑπηρέτησε καί ὡς διευθυντής τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου.
Φαίνεται πώς πολύ νωρίς ἄρχισε νά καλλιεργῇ τήν τοπική ἐπιρροή
του στήν Καστανιά· ὁ ἀδερφός του μάλιστα πέθανε δήμαρχος Καστανιᾶς. Κατά τά χρόνια τῆς Κωλεττικῆς κυβέρνησης (1845-47) ὁ
335

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Δ. Δημητρακάκης ἦταν ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ δυνατοῦ πολιτευόμενου Σπαρτιάτη καί ρήτορα Ν. Κορφιωτάκη, πού δολοφονήθηκε ὡς ὑπουργός τῶν Ἐσωτερ. ἀπό τοπικούς ἀντιπάλους του στήν
ὁδόν Ἑρμοῦ (Αὔγουστο τοῦ 1850).
Ὁ Δημητρακάκης ἄκουσε κ’ ἔμαθε πολλά, πού μᾶς τά περιγράφει
στ’ ἀπομνημονέματά του μέ πολύ πνέμα, πολλή φαντασία μά κι’ ἀλήθεια ἀφιλονίκητη. Τέσσερες φορές παρουσιάζεται βουλευτής Σπάρτης, στά 1859 ἐπί Ὄθωνα, στά 1868 (πρώτη ἀγόρευσή του τῆς 25ης
Μαγιοῦ, δεύτερη τῆς 5 Ἰουν.), στά 1879 καί στά 1880-1882. Στήν τελευταία αὐτή περίοδο παρουσιάζεται δεινός ἀντιτρικουπικός· συχνά μαλλώνει μέ τόν ὑπουργό τῶν Οἰκονομικῶν Π. Καλλιγᾶ· δυνατός γνώστης τοῦ τόπου καί «παλαιός ἄνθρωπος», καθώς καυχιέται
ὁ ἴδιος, ρίχνεται συχνά τοῦ νεωτεριστῆ ὑπουργοῦ (σπουδαία ἀγόρευσή του κατά τῆς φορολογίας τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν. - Περ.
Η’, Σύν. Β’, 1881, σ. 668 τῆς Ἐφημ. τῶν συζ. τῆς Βουλῆς). Ὁ καυγᾶς
τους ἄναψε χειρότερος ὅταν ὁ Καλλιγᾶς, στά 1882, ἔφερε νομοσχέδιο βαριᾶς φορολογίας τῶν γιδιῶν.
Μπορεῖ νά πῇ κανείς πώς, ὄχι ὡς ρήτορας ἤ ὡς ἐπιστήμονας πολιτειολόγος, μά ὡς ἑτοιμόλογος στήν πρόχειρη ἀντίκρουση τοῦ ἀντιπάλου εἶναι ἰσόπαλος ἐχτρός τοῦ Καλλιγᾶ. Ὁ καυγᾶς τους, καθώς
εἶπα, ἄρχισε δυό χρόνια πρίν, ἀπό τά 1880. Στή συνεδρίαση τῆς
14 τοῦ Φλεβάρη αὐτοῦ τοῦ χρόνου ὁ Δημητρακάκης εἶπε: - «Εἶμαι
καλύτερος ἀπό τόν κ. Καλλιγᾶν ἐπί τῶν τοιούτων ζητημάτων, διότι γνωρίζω τήν Ἑλλάδα καλύτερον, καθ’ ὅσον τήν ἐδιοίκησα ἀπό
τήν Μούχα (χωριό τῆς Εὐρυτανίας, δῆμος Δολόπων) μέχρι τοῦ Ταινάρου». Σ’ ἄλλη συνεδρίαση (13 Δεκ. 1880) εἶπε: - «Ὁ κ. Καλλιγᾶς
ἠθέλησε προχθές νά μοί δώσῃ ἕν μάθημα, διότι εἶπε· «διοικήσας τά
Ἄσπρα Σπίτια, ἔρχεσαι νά μᾶς δώσῃς μαθήματα ἀπό τοῦ βήματος;…
Καυχῶμαι ὅτι ἐδιοίκησα τά Ἄσπρα Σπίτια, τόν Κλειτσόν καί τόν
Ζεμενόν ἐγώ καί ὀλίγοι ἄλλοι σέ ἀπηλλάξαμεν ἀπό τήν λῃστείαν
μή τολμῶντα νά ἐξέλθῃς τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι ἐκεῖ καί ὄπισθέν
τῶν Ἀνακτόρων οἱ λησταί ᾐχμαλώτισαν τόν διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας καί τούς ἀξιωματικούς Γάλλους, ὄντος σοῦ μάλιστα ὑπουργοῦ».
Στή συνεδρίαση τῆς 16 Μαγιοῦ 1882 ὁ Δημητρακάκης ἀγόρευε ἀπό
τό βῆμα: — «Ὅταν εἷς ἁπλοῦς ἰδιοκτήτης ἀποφασίζει νά μισθώσῃ
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ἕν κτῆμα του, μεταβαίνει ἐπιτοπίως μετά τοῦ μισθωτοῦ καί ὁδηγούμενος ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ κτήματος αὐτοῦ κανονίζει τούς
ὅρους τῆς μισθώσεως καί ἄν δέν δύναται αὐτός νά πράξῃ τοῦτο,
στέλλει τόν κεχαγιᾶν του. - Καλλιγᾶς: Τόν Κεχαγιᾶν τῆς Τραπέζης;
(διοικητή) - Δημητρακάκης: - Ὁ τῆς Τραπέζης Κεχαγιᾶς εἶναι ἀφέντης ἰδικός σου».
Ἦταν ἴσος ἄνθρωπος μά σκληρός συχνά στούς ἀντιπάλους του καί
γι’ αὐτό εὔκολα πλήγωνε. Ἔτσι ζεμάτησε μιά μέρα ἕναν ἁπλό βουλευτή τῆς Κεφαλλονιᾶς, τό Μοντεσάντο (συνεδρ. τῆς 16ης Ἰουν.
1882). Ἐνῷ ἀγαποῦσε νά κάνῃ διακοπές χτυποῦσε ἄγρια τῆς διακοπές τῶν ἄλλων.
Οἱ ἀντίπαλοί του γιά κάποιο ἐλάττωμα τῆς προφορᾶς ἤ τοῦ σώματός του, δέν ξέρουμε, τόνε παρωνομάζανε Χράπα-Χράπα καί δέν
τόνε πολυσυμπαθοῦσαν. Ἡ δράση του ἡ πολιτική στά παρασκήνια, μά καί ἡ κοινωνική δέν ἤτανε κοινή. Ὡς ἰδιώτης ἤτανε πολύ
γενναῖος στούς ἀδύνατους, καί τους φτωχούς. Πέθανε ἄγαμος, 23
Αὐγ. 1888.
Ἀπάγγειλε λόγο ἐπιτάφιο στόν Ἀθ. Ἀ. Μιαούλη, πρώην πρωθυπουργό, τῆς 9 Μαγιοῦ 1867. Βλ. καί στήν ἐφημ. «Μέριμνα», 22
Ὀχτωβρ. 1876, λόγο του «κατά τήν ἐν Σπάρτῃ γενομένην ἐκκλησίαν τοῦ λαοῦ», 3 Ὀχτωβρ. 1876.
5.- Ἐκ τοῦ μηδενός
«Ἐρίσαντος ποτέ τοῦ Οἰκονόμου μέ τόν πρωτοσύγκελλον τῆς μητροπόλεως Σμύρνης περί τῆς δεινότητάς του ἐν τῇ κηρύξει τοῦ θείου λόγου, ὁ πρωτοσύγκελλος τῷ εἶπεν ὅτι λαμβάνει ἀπό πολλῶν
ἡμερῶν ἕν θέμᾳ, τό μελετᾷ συμβουλευόμενος καί τούς ἀρχαιοτέρους Ἕλληνας καί ξένους ρήτορας καί τό μορφώνει εἰς καλλιεπῆ
καί ἰσχυρόν λόγον, δέν δύναται ὅμως νά ὁμιλήσῃ ἀπό τοῦ ἄμβωνος μέ ὁμοίαν ἐπιτυχίαν καί ἐκ τοῦ προχείρου. Ὁ Οἰκονόμος τῷ εἶπεν ὅτι δέχεται νά ὁμιλήσῃ ἀπό τοῦ ἄμβωνος ἐπί θέματος τό ὁποῖον θά τῷ στείλῃ αὐτός ὁ πρωτοσύγκελλος ἀφοῦ ἀναβῇ τόν ἄμβωνα. Ἐν μιᾷ λοιπόν ἐπισήμῳ ἑορτῇ ἀνέβη ἐπί τοῦ ἄμβωνος ὁ Οἰκονόμος, καί ὁ πρωτοσύγκελλος τῷ ἀπέστειλε διά τοῦ κανδηλανάπτου
σημείωσιν θέματος, ἥτις ἔφερε γεγραμμένον ἐν μηδενικόν Ο’. Ὁ Οἰ337
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κονόμος ἰδών τήν σημείωσιν χωρίς νά βραδύνῃ ἤρξατο τοῦ λόγου
του ὡς ἑξῆς:
- Ὁ Θεός ἐκ τοῦ μηδενός ἔπλασε τόν κόσμον...
Καί ἐπί τοῦ ἀντικειμένου τούτου ἀπήγγειλεν ἕνα τῶν μᾶλλον θαυμασίων λόγων του».
Ἀπομνημονεύματα τοῦ ἀποθανόντος πολιτευτοῦ Λακεδαίμονος Δ.
Γ. Δημητρακάκη.
6.- Ἀνάθεμα τόν Χριστόν…
«Ὁ Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, ὁ ἰσχυρότερος ἱεροκῆρυξ τῆς νέας
Ἑλλάδος, σχολαρχῶν ἐν Σμύρνῃ διεβλήθη ἀπό τούς περί τόν μητροπολίτην ὡς αἱρετικός, καί ἡ διαβολή αὐτή εὗρεν ἔδαφος. Ἠθέλησε
λοιπόν νά παίξῃ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ μέ τήν σχηματιζομένην περί αὐτοῦ
τοιαύτην ἰδέαν. Ὅθεν ἑορτήν τινά ἀναβάς ἐπί τοῦ ἄμβωνος, ὅπως
συχνά ἔπραττε, ἤρξατο τόν λόγον του ὡς ἑξῆς:
- Ἀνάθεμα τόν Χριστόν, ἀνάθεμα τήν Παναγίαν, ἀνάθεμα τούς
Ἀποστόλους...
Ψιθυρισμός ἀποδοκιμασίας ἰσχυρός ἀνεπτύχθη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ·
ἀφοῦ μετά τά ἀνωτέρω ἐπιφωνήματα ἔκαμε καί στιγμιαίαν παῦλαν
τοῦ λόγου του, καθ’ ἥν δέ στιγμήν ὁ ψιθυρισμός ἴσως ἐξερρηγνύετο
εἰς ὕβρεις, ἐπέφερε βροντοφώνως τό ἐπιφώνημα:
-... φωνάζουν οἱ Ἑβραῖοι!
Ἡ φράσις πνίξασα ἐν ἀκαρεῖ τόν ψιθυρισμόν, ἀπεσβόλωσε καί
τούς διαβολεῖς του, οἵτινες διά τῶν ὀφθαλμῶν καί σχημάτων ὑπηρέθιζον τόν ψιθυρισμόν ὑποδεικνύοντες εἰς τούς ἀνθρώπους ὅτι ἐπ’
αὐτοφώρῳ συνελήφθη ὁ Οἰκονόμος ὡς βλάσφημος κατά τῆς θρησκείας. Μετά τόν θρίαμβον τοῦτον ὁ Οἰκονόμος ἠθέλησε καί νά
ὑβρίσῃ τούς διαβολεῖς του δημοσίως. Καί πρός τόν σκοπόν τοῦτον
μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ἐν ἐπισήμῳ ἑορτῇ, καί πλήθους ἀνθρώπων συγκεντρωθέντος ἐν τῇ μητροπολιτικῇ ἐκκλησίᾳ, ἤρξατο ἀπό τοῦ ἄμβωνος ὡς ἑξῆς:
- Θηρίον ἀνήμερον, πανιερώτατε Δέσποτα, μέ πολλάς κεφαλάς, εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, Ὕδρα ἡ Λερναία, ἐντιμότατοι ἄρχοντες...
Καί μετά στιγμιαίαν παῦλαν ἐπρόφερεν:
— ...εἶναι ὁ Διάβολος!
Ὁ λόγος του οὗτος, πολύ εὔγλωττος, περιεστράφη εἰς την δύναμιν
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τοῦ Διαβόλου, ὥστε τό μέν πλῆθος ηὐχαρίστησε, τόν δέ ἀρχιερέα
καί τούς περί αὐτόν ὕβρισε τεχνηέντως μέ τά εἰδεχθέστερα ἐπώνυμα».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
Πολύ προσόμοιο ἀνέκδοτο ἀναφέρει σέ κήρυκα καθολικόν ὁ
Ρrosper Μerimee, Chronique du règne de Charles IX.
17.- Οἱ Ἕλληνες θά ἐλευθερωθοῦν
«Τόν Αὔγουστον τοῦ 1822 κατά τήν εἰσβολήν τοῦ Δράμαλη ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος προεδρευομένη, ἤ μᾶλλον συγκροτουμένη
ὑπό μόνου τοῦ ἀντιπροέδρου γέροντος Θάνου Κανακάρη, προεστοῦ ἐκ Πατρῶν, κατέφυγεν εἰς τά τό Ναύπλιον πολιορκοῦντα
Σπετσιώτικα πλοῖα, τά ὁποῖα τόν μετέφερον εἰς Ἑρμιόνην. Πρωΐαν
τινά ᾠκονόμησε ὀλίγους ἰχθεῖς, ἀλλά δέν εἶχε τά πρός μαγείρευσιν
μέσα: ἔστειλε λοιπόν τόν ἕνα καί μόνον ὑπηρέτην ὅν εἶχε νά δανεισθῇ ἀγγεῖα καί νά ἀγοράσῃ καί ὀλίγον ἔλαιον, αὐτός δέ ἐκαθάριζε τούς ἰχθεῖς καθ’ ἥν δέ στιγμήν ἐπέστρεψεν ὁ ὑπηρέτης του ἀφίκετο συνάμα πεζός καί ὁ Ἄγγλος ναύαρχος Ἅμιλτων συνοδευόμενος
ὑπό τοῦ ὑπασπιστοῦ του καί τοῦ πρωρέως, ὅστις ἔμελλε νά χρησιμεύσῃ, Ἕλλην ὤν, ὡς διερμηνεύς. Ὁ Κανακάρης ἰδών αὐτούς οὐδόλως ἐταράχθη, ἀλλά διέταξε τόν ὑπηρέτην νά ὁδηγήσῃ τούς ξένους
νά καθίσωσιν ἐπί τῶν παραθύρων καί νά τοῖς ἑτοιμάσῃ καφφέ, αὐτός δέ ἐξηκολούθησε νά περαιώσῃ τήν ἐργασίαν του. Κατόπιν ἐνίφθη καθαρά καί εἰσελθών ἠσπάσθη τούς Ἄγγλους. Ὁ ναύαρχος μετά τήν συζήτησιν τῆς ὑποθέσεως, δι’ ἥν μετέβη ἐκεῖ, ἀνεχώρησεν
ἀσπασθείς μετά περιπαθείας τόν Κανακάρην. Κατά τήν κατάβασίν
των δέ πρός τό παράλιον ἔλαβε χώραν μεταξύ ναυάρχου καί ὑπασπιστοῦ ὁ ἑξῆς διάλογος:
-Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά ἐλευθερωθῶσιν, εἶπεν ὁ ναύαρχος.
-Διατί; ἠρώτησεν ὁ ὑπασπιστής.
-Διότι ἀφοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως δύναται νά ζήσῃ μέ τοσαύτην λιτότητα καί μετριοφροσύνην, ὁποίας στερήσεις δέν δύναται νά ὑποστῇ ὁ λαός; Καί ἡ ὑπομονή καί ἡ αὐτάρκεια εἶναι τά
ἰσχυρότερα ὅπλα παντός ἔθνους καί μάλιστα ἀγωνιζομένου διά
τήν ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθερίας του. Οἱ Ἕλληνες κατά τάς ἀρετάς αὐτάς φαίνονται ἀνώτεροι τῶν Ἀμερικανῶν.
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Ὁ πρωρεύς μέ δάκρυα χαρᾶς διεβίβασε τόν διαληφθέντα διάλογον
εἰς τούς ἐν τῷ λιμένι εὑρεθέντας Ἕλληνας.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
23.- Καλαμαράδες.
«Εἷς τῶν λογιωτάτων, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου τῆς
Θρησκείας Ἀγαθόνικος, τριβέντος τοῦ ἐνδύματός του πρός τούς
γλουτούς, ἐδέχθη ἀπό ἐλεήμονα τινά αἰγότριχον σκέπασμα (σάγισμα), μέ τό ὁποῖον τήν μέν νύκτα ἐσκεπάζετο, τήν δέ ἡμέραν μέ
ὅλην τήν ἐν τῷ χειμερινῷ Ἄστρει θερμότητα, θηλυκώνων καί τά
δύο ἄνω ἄκρα, ἔφερεν ὡς ἐπανωφόριον διά νά καλύπτῃ τήν γυμνότητά του. Ἐν τοιαύτῃ στολῇ εὑρισκόμενος ἡμέραν τινά καί περιπατῶν εἰς τό παράλιον μετά τῶν ὁμοιοπαθῶν του καί ὁμοταγῶν Ν.
Σκανδαλίδου καί Κ. Ράδου καί ἀκούσας ἀργυροστολίστους στρατιωτικούς διερχόμενους νά λέγωσι:
- Κερατοκαλαμαράδες, ἐφάγατε τό Ἔθνος!
Ἀνέσυρε πάραυτα τό σκέπασμά του, δείξας αὐτοῖς τά γυμνά του μέλη καί τούς εἶπεν:
- Τήν προκοπή μου νά κάμετε, ἀχόρταγοι!
Ὁ αὐτός Ἀγαθόνικος ὤν, ὡς εἴπομεν, Γενικός Γραμματεύς τοῦ
Ὑπουργείου τῆς Θρησκείας τοῦ ὁποίου Ὑπουργός ἦτο πάντοτε εἷς
ἐπίσκοπος, ἐξετέλει καί χρέη Συνόδου. Διακοπεισῶν τῶν σχέσεων
μετά τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, κατά τό καταστατικόν τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Γενικός Γραμματεύς ἀνεπλήρωνε τόν Ὑπουργόν ἀπόντα.
Ἀναπληρῶν λοιπόν ὁ Ἀγαθόνικος τόν ἀπόντα προϊστάμενόν του
Ὑπουργόν, τόν Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης, ὑπέγραφε τά ἀντί Συνοδικῶν ἐκδιδόμενα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου ἐπιτίμια, τά ὁποῖα ἀναγινωσκόμενα ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις ἔφερον τελευταῖον: Ὁ Ὑπουργός τῆς
Θρησκείας καί τούτου ἀπόντος ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου: Ἀγαθόνικος.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
25.- Γυρίζει ἡ σφαῖρα
Ὅταν, στά 1825, ἡ κυβέρνηση τοῦ Κουντουριώτη χτύπησε τούς ἀντάρτες τοῦ Μωριᾶ, κι’ ἔπιασε πολλούς καί τούς φυλάκωσε στῆς
Ὕδρας τό μοναστῆρι, ὁ Παπαφλέσσας, ὑπουργός τῶν Ἐσωτερι340
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κῶν, ἔπαιξε σπουδαῖο πρόσωπο στόν ἀγῶνα ἐκεῖνον τόν ἀδελφικό, ἄν καί Μωραΐτης μάλιστα.
Στ’ Ἀνάπλι κάποτε ἀπαντήθηκε μέ τόν Ἀναγνώστη Δεληγιάννη,
προύχοντα σημαντικό κ’ ἐχτρό τῆς Κυβέρνησης.
-Δέ φοβᾶσαι νά γυρίσῃ ἡ σφαῖρα; εἶπε ὁ Δεληγιάννης· τότε τί θ’ ἀξίζῃς;
-Ὅ,τι ἀξίζω καί τώρα! εἶπε ὁ Φλέσσας.
-Πῶς θά γίνῃ αὐτό;
-Τόν ἄνθρωπο δέν τόν κάνει τό ἀξίωμα.
Τοῦ Παπαφλέσσα τά λόγια ἤτανε πολύ μαλακά, καί τιμή τοῦ κάνανε, μά τοῦ ὑπουργοῦ τά ἔργα ἤτανε πολύ φανατικά.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
43.- Τά γλυκά τοῦ ὑπουργοῦ
Ὅταν ἐπῆγεν εἰς τήν Αἴγιναν ὁ Κυβερνήτης ἐκάλεσε τούς Ὑπουργούς καί ἠρώτησεν ἕκαστον περί τῆς θέσεως εἰς ἥν εὑρίσκοντο τά
πράγματα ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ κλάδου του· ἠρώτησε δέ καί τόν Παν.
Λοιδωρίκην ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν, ἄν γίνωνται εἰσπράξεις
δημοσίων προσόδων καί ἄν εὑρίσκωνται εἰς τό ταμεῖον χρήματα.
«Ὁ ὑπουργός ἀντί πάσης ἀπαντήσεως εἰς ἑκάστην ἐρώτησιν ἐξέφερεν ἕνα ἀρνητικόν: «ντς», τῆς γλώσσης προσκολλωμένης εἰς τόν οὐρανίσκον, συνοδευόμενον μέ μίαν ἀνάνευσιν τῆς κεφαλῆς. Ὁ Κυβερνήτης τόν ἀφῆκε μετά περιφρονήσεως. Ὁ Λοιδωρίκης νομίσας ὅτι
ὁ Κυβερνήτης εἶχεν ἀξιώσεις τάς ὁποίας εἶχον οἱ νεοερχόμενοι ποτέ Τοῦρκοι ὑπάλληλοι, ἔστειλε τό ἑσπέρας πισκέσιον εἰς τό κατάλυμα τοῦ Κυβερνήτου ἕν μέγα τεψίον, ἐν τῷ ὁποίῳ ἦσαν τοποθετημέναι διάφοροι παροψίδες μέ καρυκευμένα φαγητά καί ἐκλεκτά γλυκίσματα Ἑλλ. κατασκευῆς. Ἰδών τόν ὑπηρέτην τοῦ ὑπουργοῦ εἰσερχόμενον καί μαθών τόν λόγον τῆς ἀποστολῆς εἶπε:
-«Ὁ ὑπουργός οὗτος ἐνόμισε πρό ὀλίγου, ὅταν τόν ἠρώτησα περί
τῆς ὑπηρεσίας του, ὅτι τόν ἠρώτησα ποῖα φαγητά μοί ἀρέσκουσι,
ἑπομένως ἀπορῶν ν’ ἀπαντήσῃ, δέν ἔλεγε τίποτε εἰ μή ἀνέσειε τήν
κεφαλήν, ἡ δέ γλῶσσα του μή γνωρίζουσα τί νά εἴπῃ ἐκόλλησε εἰς
τόν οὐρανίσκον του. Φαίνεται λοιπόν εἰς τήν Ἑλλάδα ὅτι οἱ ὑπουργοί τῶν Οἰκονομικῶν εἶναι καί λοκαντιέρηδες»1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
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1.Εἶναι να κλαίῃ κανείς βλέποντας πόσο ὁ ἄμοιρος ὁ Καποδίστριας δεν ἤξερε τον τόπον του. Το φθόγγο «ντς» τονέ λέγαν κι ἀκόμα
τονέ λένε οἱ Ἕλληνες, ὅσο πολιτισμένοι κι ἄν εἶναι. Ὅσο για τά
γλυκά, κάθε νοικοκύρης Ἕλληνας και νοικοκυρά θἄκανε το ἴδιο
στον Κυβερνήτη, νειοφερμένον ἄνθρωπο και χωρίς οἰκογένεια. Ἡ
Ἑλληνική φιλοξενία αὐτο ἔλεγε και λέει ἀκόμα σε πολλές ἐπαρχίες,
ἀπολίτιστες τάχα.
53.- Τά χαϊβάνια.
Στήν πρώτη Ἐθν. συνέλευση τοῦ Ἄργους, ἐπί Καποδίστρια, 1829,
καθόταν ἀχώριστοι δυό γέροι πληρεξούσιοι, ὁ Γενοβέλης Ἠπειρώτης κι’ ὁ Βερνάρδος Κρητικός.
Ὁ Κυβερνήτης ζήτησε ν’ ἀναβληθῇ τρία χρόνια ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος, ὡς πού νά κανονιστοῦν τά μεγάλα ζητήματα, ἐκλογή
ἡγεμόνος, προσδιορισμός τῶν ὁρίων κ.λπ. Τότε γεννήθηκε τό ζήτημα ἄν μετά τρία χρόνια θἀρθοῦνε οἱ ἴδιοι πληρεξούσιοι ἤ θά ἐκλεχτοῦν ἄλλοι. Ὁ Γενοβέλης κοιμῶνταν, ἀλλά ὁ Βερνάρδος φώναξε·
- Προτείνω, μόνον ὅσοι ἀποθάνουν νά μήν ἔρθουν οἱ ἴδιοι!
Ἡ Συνέλευση ἔσκασε τά γέλια. Τινάζεται ὁ Γενοβέλης ἀπ’ τόν ὕπνο,
καί βλέποντας τό γέρο σύντροφό του ὀρθό καί τούς ἄλλους νά γελᾶνε, πιάνει τό φίλο του ἀπ’ τ’ αὐτί καί τοῦ λέει:
-Κάθισε κάτω, ἀνόητε, δέν εἶναι δική σου δουλειά!
-Κύριε πρόεδρε, μέ βρίζει! φωνάζει ὁ Βερνάρδος.
-Δέ σέ βρίζω, βρέ χαϊβάνι, σέ συμβουλεύω! λέει ὁ Γενοβέλης.
Καί ἡ συνέλευση γελάει ἀκράτητα.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
54.- Νά τά φᾶς.
Στή Συνέλευση τοῦ Ἄργους, 1829, ἔτυχε ἕνας διαβασμένος πληρεξούσιος νά μιλῇ μέ τά συνειθισμένα κούφια λόγια, πού οἱ ἀκροατές του μόνο ἀκροαζόντανε τόν ἦχο τους, μά τό νόημά τους ἔφτανε σκοτεινό ἤ παραμορφωμένο στό μυαλό τους. Καί δέ φτάναν οἱ
Ἑλληνικοῦρες. Ἄξαφνα ὁ ρήτορας ξεστομίζει καί μιά λατινικούρα
τρομερή.
- Fas aut nefas! λέει.
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Καί μένει μέ τά μάτια καρφωμένα ἄγρια σ’ ἕναν ἀντικρινό του πληρεξούσιο Μωραΐτη.
Πετιέται αὐτός ὀρθός καί δείχνοντας τή γροθιά του κράζει:
-Νά τά φᾶς ἐσύ!1
Trant, Narrative of a journey through Greece, London 1830, σ. 57.
Τό ἀνωτέρω εἶναι ἄλλη ἐκδοχή τοῦ παρακάτω πού τήν ἔχει ὁ ΔΗΜΗΤΡ.
Ἄλλη ἔκδοση: «Εἰς τήν Βουλήν τοῦ 1824 ἀντικατέστησε τόν ὡς συνεννοούμενον μέ τούς ἀντάρτᾳς ἀποβληθέντα Ἀνδρ. Λόντον ὁ Σωτήριος Χρυσανθόπουλος, ὅστις ἀνῆκεν ἀποκλειστικῶς εἰς τήν Κυβέρνησιν, ἥτις εἶχεν εἰπῇ εἰς τούς φίλους της βουλευτάς ἵνα ἀκολουθῶσι τόν κυβερνητικόν ἡγέτην ἐν τῷ κόμματι ἐκείνῳ Γκίκαν Καρακατσάνην. Διά τοῦτο ὁσάκις ἔλεγε τι ὁ Καρακατσάνης, ὁ Χρυσανθόπουλος τό ἐπεδοκίμαζε διά μονολογίας ἤ σχήματος. Ἔν τινι συνεδριάσει ἐξέφερε γνώμην ὁ Χρυσανθόπουλος, ἥν ὑπεστήριξε καί ὁ
Ζωγράφος· ἀλλ’ ὁ Καρακατσάνης τήν ἐπολέμησεν ὡς ἀντικυβερνητικήν, καί ὁ Χρυσανθόπουλος εἶπεν ἀμέσως:
-Ἔχει δίκαιον ὁ Κύρ Γκίκας.
Ὁ Ζωγράφος εἶπε τότε:
-Ὁ Κύρ Σωτήρης, κατά τό λέγειν του, φάσκει καί ἀντιφάσκει.
-Νά τά φᾶς ἐσύ! τέτοια πράξη μᾶς ἔφερες ἀπό τής Φραγκιές!
Διότι πρό ὀλίγου εἶχεν ἔλθει ὁ Ζωγράφος ἀπό τήν Εὐρώπην».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
58.- Τοῦ χοροῦ οἱ χάρες
Ἀφοῦ ὁ Καποδίστριας μετάφερε τήν καθέδρα του ἀπό τήν Αἴγινα στό Ναύπλιο, οἱ ἀξιωματικοί τῶν ξένων πολεμικῶν, πού ἦταν
ἀραγμένα στό λιμάνι, ζήτησαν ἄδεια καί στήσανε μιά μεγάλη μπαράκα ξύλινη ἀπάνου στήν τάπια τοῦ ὁπλοστασίου γιά νά προσφέρουνε στόν Κυβερνήτη καί τῆς πόλης τούς προκρίτους χορό. Ὁ Κυβερνήτης ὅμως, φιλότιμος, εἶπε πώς ἔπρεπε νά δώσῃ αὐτός πρῶτος
κ’ οἱ πολῖτες τοῦ Ναυπλίου χορό στούς ξένους.
Τἄκαμε ὅλα ἕτοιμα ὁ Κυβερνήτης, καί τότε κάλεσε τούς προκρίτους τῆς πόλης καί τούς ἄλλους ἐπίσημους καί τούς εἶπε:
- Ἀναγκάσθηκα ἀπό τούς ξένους νά δώσω Εὐρωπαϊκό χορό, ἄν καί
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τονέ θαρρῶ γιά τά ἑλληνικά μας ἤθη ἀταίριαστο· θ’ ἀκούσετε ὅμως
καί θά φυλάξετε πιστά τής ὁδηγίες πού θά σᾶς δώσω: Στίς 9 μ.μ. θαρθοῦν οἱ ξένοι στό χορό, ὅπου θά εἴσαστε σεῖς συναγμένοι· μετά μισή
ὥρα θά μπῇ ὁ Κυβερνήτης καί θά μείνῃ δυό ὧρες σωστές, ὄχι περισσότερο. Μισή ὥρα ἀφοῦ φύγῃ ὁ Κυβερνήτης θά πάρετε τής οἰκογένειές σας καί θά φύγετε καί σεῖς. Μέ καταλάβατε;
Τό πρωΐ μαθαίνει ὁ Κυβερνήτης πώς οἱ Ἕλληνες καλεσμένοι του μέ
τής κυράδες καί τής κυράτσες τους εἴχανε μείνει ὡς τήν αὐγή γιά τό
χατίρι τῶν θηλυκῶν τους, πού θέλανε κι’ αὐτά νά κάνουν τό χατίρι
τῶν ξένων ἀξιωματικῶν, καί μάλιστα τῶν πιό ἄξιων στά χοροπηδήματα. Αὐτό λύπησε πολύ τόν Κυβερνήτη.
Σέ λίγες μέρες ἐπιτροπή ἀπό τούς προκρίτους ζήτησε ἀπό τόν Κυβερνήτη ἄδεια νά δώσουνε κι’ αὐτοί χορό. Ὁ Κυβερνήτης εἶπε:
- Ἄν ἤξερα πώς οἱ οἰκογενειάρχες τοῦ Ναυπλίου ἔχουνε λιγώτερο
μυαλό ἀπό τά παλιοκόριτσα, οὔτε ἐγώ χορό δέν ἔδινα, ὅμως τώρα
δέ σᾶς δίνω τήν ἄδεια.
Ἔδωσαν ὅμως οἱ Ναύαρχοι τῶν Προστατίδων Δυνάμεων χορό,
καί πῆγε ὁ Κυβερνήτης τής δυό του ὧρες, μά ὁ χορός κράτησε πάλι
ὡς τά ξημερώματα, καί κάμποσα σκάνταλα καί παρατράγουδα γενήκανε μέ τής Ἀναπλιώτισσες καί τής Ἀναπλιωτοποῦλες.
Εἶδε ὁ Κυβερνήτης τέλος πώς οἱ Ἀναπλιῶτες ἦταν ἀδιόρθωτοι καί
ζήτησε ἀπό τούς Ναυάρχους νά χαλάσουν τή μπαράκα γιατί τάχα
ἤθελε νά διορθώσῃ τόν προμαχῶνα (ντάπια).
Ἔτσι ὁ χορός δέν τριπλώθηκε.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
79- Πῶς ἔγεινε τό μεγάλο κακό
Ὁδηγουμένου τοῦ Κ. Ζωγράφου τό 1830 διά τοῦ λιμένος τοῦ Ναυπλίου εἰς ἐξορίαν καί ζητήσαντος νά ἴδῃ τόν Κυβερνήτην, οὗτος οὐ
μόνον τόν ἐδέχθη, ἀλλά καί τόν διώρισε μέλος τοῦ Ἀκυρωτικοῦ,
ἀλλ’ ὁ Μπερούκας διά τοῦ Βιάρου (ἀδελφοῦ τοῦ Κυβερνήτου) ἐκίνησε πάντα λίθον ἵνα τῷ ἀφαιρεθῇ ἡ ὑπηρεσία αὕτη. Ὁ Ζωγράφος
λοιπόν ἀποχαιρετῶν τόν Λόντον, τῷ εἶπεν εἰς τό ὠτίον:
- Ἕνα πιστόλι θά μᾶς σώσῃ ἀπό τόν ἄνθρωπον τοῦτον (τόν Κυβερνήτην).
Καί εἶναι ὁ πρῶτος ὅστις ἐξεδήλωσε τοιαύτην ἰδέαν, ἥν ἐκαλλιέργη344
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σε μεταβάς εἰς τήν Ὕδραν παρά τοῖς ἐκεῖ ἐξορίστοις. Ὁ Λάζαρος
Κουντουριώτης ἐχορήγησε 1.000 βενέτικα εἰς τόν ἐκτελεστήν, ὁ δέ
Ζωγράφος ἔγραψε εἰς τόν φαυλόβιον πρό καί μετά τήν Ἐπανάστασιν καί ἐπί βασιλείας ἀκόμη θεωρούμενον Ἀνδρέαν Καλαμογδάρτην προεστόν Πατρῶν, πατέρα τῆς νεονύμφου τότε Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου, μεθ’ ἧς πολλάς σχέσεις εἶχον οἱ ἐν Ναυπλίῳ περιωρισμένοι Γεώργιος καί Κωνσταντῖνος Μαυρομιχάλης τοῦ γέροντος
Πετρόμπεη ὄντος ἐν περιορισμῷ εἰς Ἴτς Καλέ. Ὁ Καλαμογδάρτης
ἀκούσας ὅτι θά περιέλθῃ εἰς χεῖρας του τόσον χρηματικόν ποσόν,
ἐφρόντισε διά τῆς θυγατρός του νά ὠθήσῃ τούς Μαυρομιχαλαίους
εἰς τό ἔγκλημα τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτου. Αὕτη δέ ἅμα τούς
εἶδε τούς ὠνόμασε μέ τά ὀνόματα τῶν τυραννοκτόνων Ἁρμοδίου
καί Ἀριστογείτονος, οὕτω δέ τούς ὠνόμαζε καί ἐφ’ ἑξῆς, ὅταν ἐπείσθησαν οὗτοι νά ἐκτελέσωσι τήν πρᾶξιν. Διεβίβασαν δέ τήν τοιαύτην σκέψιν εἰς τούς ἐν Μεσσηνίᾳ συγγενεῖς των, διά νά συνεννοηθῶσι μετά τῶν Γάλλων ἀξιωματικῶν, ἄν εἶναι εἰς κατάστασιν νά στείλωσι πλοῖον διά νά τούς παραλάβῃ μετά τήν πρᾶξιν, ἄν δυνηθῶσι
νά διαφύγωσιν. Οἱ ἐν Μεσσηνίᾳ Γάλλοι παρεδέχθησαν τό σχέδιον
(!) καί τό ἀνεκοίνωσαν εἰς τούς ἐν Ναυπλίῳ ἀντιπροσώπους τῆς
Γαλλίας καί Ἀγγλίας νά δώσωσι συνδρομήν εἰς τούς δολοφόνους μετά τήν πρᾶξιν. Ὁ Καλαμογδάρτης ἔδωκεν εἰς τούς Μαυρομιχαλαίους 250 φλωριά, εἰπών αὐτοῖς ὅτι κατόπιν θά στείλῃ καί τά ὑπόλοιπα ὁ Λάζ. Κουντουριώτης, ἐνῷ εἶχε λάβει ὁλόκληρον τό ποσόν τῶν
χιλίων φλωρίων. Ἐλθόντος πολεμικοῦ πλοίου, συνεννοήθησαν μετ’
αὐτοῦ οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ὅπως τήν ἐπαύριον Κυριακήν λίαν πρωΐ
τοῖς ἔχῃ ἑτοίμην μίαν λέμβον παρά τήν μικράν θυρίδα τοῦ φρουρίου τήν κειμένην πλησίον τῆς οἰκίας τοῦ Ἀν. Δεληγιάννη. Ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου ἀπέστειλεν ἐκεῖ λίαν πρωΐ τήν λέμβον, ἀλλ’ ἐκ
τῶν δολοφόνων ὁ μέν Κωνσταντῖνος ἐπληγώθη ὑπό τοῦ μονόχειρος Κρητός δορυφόρου τοῦ Κυβερνήτου παρά τῷ τόπῳ τῆς πράξεως, καί συρόμενος ἐν τῇ πόλει ὑπό τοῦ (ὀργισμένου πλήθους ἀπέθανε θάνατον ἐξευτελιστικώτατον, ὁ δέ Γεώργιος τρέχων πρός τό μέρος ὅπου τόν ἀνέμενεν ἡ Γαλλική λέμβος, ἀπήντησε τό ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγ. Τριάδος, ὅπου ἦν ἡ οἰκία τοῦ Σπηλιάδου, ἐξελθόν
πλῆθος εἰς τό ἄκουσμα τῆς δολοφονίας καί φοβηθείς μή συλληφθῇ
ἔστρεψε καί προσέφυγεν εἰς τήν ἐπί τῆς Δεξαμενῆς οἰκίαν τοῦ Τρι345
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κούπη, ὅπου ἦτο τό Γαλλικόν Προξενεῖον, καί ἐκεῖ παρεδόθη ἀφοῦ
ἠσπάσθη τό πιστόλι μέ τό ὁποῖον ἐφόνευσε εἰπών: «Τό παραδίδω
εἰς τήν τιμήν τῆς Γαλλίας». Ἀλλ’ ὁρμῆσαν τό ὠργισμένον πλῆθος
ὅπως ἐμπρήσῃ τό Προξενεῖον, ὁ Πρόξενος παρέδωκε τόν Μαυρομιχάλην, ἀφοῦ συνέβη ἡ ἀκόλουθος σκηνή. Οἱ Πρόξενοι τῆς Γαλλίας καί Ἀγγλίας ἐκάλεσαν εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Ναυπλίου τόν φρούραρχον, τόν Πορτογάλλον Ἀλμέϊδαν, καί τῷ ἐζήτησαν λόγον τῆς διαγωγῆς τοῦ λαοῦ, μή σεβομένου τά παράσημα τοῦ Προξενείου, καί
συνάμα τῷ προσθέτουσιν ὅτι ἄν ἐκβιάσωσι διά πυρκαϊᾶς τό Προξενεῖον, αὐτοί οὗτοι εὑρίσκονται εἰς τήν ἀνάγκην ν’ ἀναχωρήσωσι
καί ἡ εὐθύνη θά ἐπιπέσῃ ἐπί τῶν ἀρχῶν καί ἰδίως τοῦ Φρουράρχου
δυναμένου νά διαλύσῃ τό πλῆθος τῆς πόλεως, τῆς ὁποίας ἐκεῖνοι θά
διατάξωσι τόν βομβαρδισμόν ὡς ἐχθρᾶς.
Εἰς ἀπάντησιν τῶν ἀπειλῶν αὐτῶν ὁ Ἀλμέϊδας ἀποκαλυφθείς τοῖς
εἶπεν:
- Αddio! (δηλ. πηγαίνετε στό καλό).
Μετά τήν παράδοσιν ἀπήχθη ὁ Γεώργιος εἰς Παλαμήδιον, καί μετ’
ὀλίγας ἡμέρας κατεδικάσθη καί ἐτουφεκίσθη, ἐτάφη δέ εἰς τό παρά τούς Ἁγίους Πάντας (παλαιόν νεκροταφεῖον τοῦ Ναυπλίου) βόρειον μέρος τῆς Νέας πόλεως, ὅπου πρό 20 ἡμερῶν εἶχε ταφῆ καί
ὁ εἰς τήν δολοφονίαν σύντροφός του Κωνσταντῖνος. Ἔρριπτον δέ
πρός ὕβριν ἐπί τῶν τάφων των τά κατάλοιπα τῶν ὑλῶν ἐξ ὧν ἐξῆγον οἰνόπνευμα, καί εἰς τοιαύτην κατάστασιν εὑρίσκονται καί σήμερον».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ὁ Καλαμογδάρτης εἶχε πέσει στή δυσμένεια τοῦ Καποδίστρια
γιατί εἶχε ὑπογράψει μιά ἀπό τής περίφημες ἀναφορές πρός τό Λεοπόλδο, πού στάλθηκαν ἀπό διάφορες ἐπαρχίες παρακαλῶντας τόνε νἀρθῇ στήν Ἑλλάδα. (Ρellion, La Grèce et les Capodistrias, Paris
1855, σ. 178). Εἶναι βέβαιο πώς ἤτανε μανισμένος Ἀντικαποδιστριακός. Τήν ἴδια τήν ἡμέρα τοῦ φόνου τοῦ Καποδίστρια, στήν πλατεῖα
τοῦ Πλατάνου, στ’ Ἀνάπλι, δείχνοντας τόν περίφημο κουλό Κοζώνη, τόν πιστόν ἀκόλουθο τοῦ Καποδίστρια, εἶπε σ’ ἕνα φίλο του:
-Αὐτός εἶναι ὁ κουλός πού πυροβόλησε τό Μαυρομιχάλη. Ὁ Κοζώνης ἄκουσε τά λόγια, καί τραβῶντας τήν πιστόλα, θά τονέ σκότω346
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νε, μά πρόλαβε ἄλλο χέρι καί γλύτωσε τόν Καλαμογδάρτη (ἀπό χειρόγραφο τοῦ Ν. Σπηλιάδη). Ὁ Καλαμογδάρτης ἤτανε Συνταγματικός κ’ ἐπί Ὄθωνα. (Λόγος ἐπικήδειος εἰς Π. Καλαμογδάρτην, Πάτραι. Ὁ Παναγ. Καλαμογδ. ἦταν ἀδερφός τοῦ Ἀντρέα).
2.Τά περισσότερα ἀνέκδοτα τά γραμμένα ἀπό τόν ἐξυπνότατο Δημητρακάκη βρίσκονται καί σ’ ἄλλες πηγές, ἤ ἀκέρια ἤ κομματιαστά. Ὁ Δημητρακάκης μπορεῖ νά εἶχε κληρονομήσει τής συμπάθειες
κι’ ἀντιπάθειες τῶν Ἀγωνιστῶν καί μπορεῖ νά εἶναι μεροληπτικός,
ἴσως κι’ ἄδικος, ποτέ ὅμως ψεύτης ἤ πλάστης φανταστικῶν ἀνεκδότων. Εἶναι τρομερές οἱ κατηγορίες πού διατυπώνει ἐδῶ, μά ἀφοῦ
πρώτη φορά μᾶς γίνονται γνωστές, πρέπει νά μή λείψουν ἀπό ὅσα
ἄλλα μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία γιά τό θάνατο τοῦ Καποδίστρια. Κι’
αὐτή ἄς ξεκαθαρίσῃ τήν ἀλήθεια. Ὅσο γιά τής κατά Ζωγράφου
κατηγορίες, νά ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό «Φίλο του Λαοῦ» (9 Μάρτ.
1844):
«Ὁ ἐκ πτωχῆς καί ἀδόξου οἰκογενείας πολίτης τῶν Κλουτζούνων
τῆς Πελοποννήσου διέδωσεν ἐσχάτως εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν
διά τε τοῦ διεφθαρμένου τύπου καί τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀναρχικοῦ φυράματος, ὅτι οἱ φθονοῦντες τήν δόξαν του ἔβαλον νά τόν δολοφονήσωσι. Καί ποῖος ἐπιτηδεύει τό στρατήγημα τοῦτο, διά νά διεγείρῃ ὑπονοίας κατά τε τῆς ἐξουσίας καί τῶν φιλησύχων πολιτῶν; Ὁ
προτείνας τόν φόνον ἄλλου ἀνδρός». Νά τί γράφει κι’ ὁ Π. Σοῦτσος
(«Ποιητικόν Χαρτοφυλάκιον», 1845, σ. 97): «Ὁ κ. Ζωγράφος, ὁ ἄνθρωπος διά τόν ὁποῖον ὁ Ἰ. Καποδίστριας ἔλεγεν ὅτι ἔχει καρδίαν
μέλαιναν ἕως τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς».
81- Ποιοί βοηθήσανε στό κακό
«Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ δολοφονήσαντες τόν Κυβερνήτην
δέν ἤθελον τολμήσει νά ἐκτελέσωσι τοιαύτην πρᾶξιν, μέ ὅλην τήν
ὁποίαν ἐπίστευον ὅτι ἤθελον λάβει συνδρομήν ἀπό τήν Γαλλοαγγλικήν πολιτικήν καί στόλον, διότι ὁ λαός ἠγάπα πολύ τόν Κυβερνήτην, ἄν δέν ἐνίσχυε πολύ τούς συνωμότας ἡ ἄκριτος συμπεριφορά τινῶν ἐκ τῶν σφόδρα ἀνηκόντων εἰς τήν πολιτικήν τοῦ Κυβερνήτου, ἰδίως δέ τοῦ Γενναίου Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα, Τσόκρη καί
ἄλλων, οἵτινες ἐφώναζον φανερά κατά τοῦ Κυβερνήτου, μή ἀνεχόμενοι τήν σκανδαλώδη διαγωγήν τῶν περί τόν Βιάρον καί Αὐγου347
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στῖνον, Μπερούκα, Γλαράκη, Σπηλιάδου καί ἄλλων ἐπηρεασάντων πολύ τόν Κυβερνήτην εἰς τάς περί διοικήσεως καί ἰδίως διαχειρίσεως τῶν προσόδων σκέψεις του. Οἱ συνωμόται ἐν τῇ συμπεριφορᾷ τῶν φωναζόντων κατά τοῦ Κυβερνήτου ἐνόμιζον ὅτι εἶχον τήν
πλειοψηφίαν τῆς κοινῆς γνώμης ἐν Ναυπλίῳ. Ἤλπιζον λοιπόν ὅτι
ἅμα ἤθελε πέσει φονευμένος ὁ Κυβερνήτης, εὐθύς ἤθελε γίνει ἐπανάστασις κατά τῶν καθεστώτων, διότι δέν ἀπέδιδον εἰς ἄλλο τι τήν
μή καταδίωξιν τῶν μεμψιμοιρούντων, παρά εἰς φόβον τοῦ Κυβερνήτου νά μή ἐρεθίσῃ τούτους καί τότε τούς κάμῃ ὅλους ἐχθρούς του,
ἐνῷ ὁ πραγματικός λόγος τῆς μή καταδιώξεως αὐτῶν καί τῆς περιφρονήσεως ἀπό μέρους τοῦ Κυβερνήτου διά τήν συμπεριφοράν των
ταύτην, ἦτο διότι οἱ φωνασκοῦντες ἦσαν πάντες ἄνθρωποι τοῦ Γέρο-Κολοκοτρώνη, τοῦ ὁποίου τήν ἄμετρον πρός τόν Κυβερνήτην
ὑπόληψιν ἐγνώριζε καί αὐτός καί οἱ ἀδελφοί του καί οἱ περί αὐτούς. Διά τοῦτο ὁ Γέρο-Κολοκοτρώνης ὅταν εἶδε τόν Γενναῖον μετά τόν φόνον τοῦ Κυβερνήτου τῷ εἶπεν:
- Βλέπεις, κύρ Γενναῖο, τί ἔκαμαν τά τσαμπουνίσματα (φλυαρίες)
τά δικά σου καί τῶν ἀλλουνῶν;»
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
84.- Ἀφεντάκι μου
Θρῆνος καί κοπετός γίνηκε στής ἐπαρχίες ἅμα ἀκούστηκε ὁ θάνατος τοῦ Κυβερνήτη. Οἱ γυναικοῦλες τοῦ Μωριά τόνε μοιρολογοῦσαν:
- Πῶς ἐχάθης, ἀφεντάκι μου, ἀπό τούς Κακαβούληδες!
Πολλοί ἀξιωματικοί εἴχανε βάψει μαῦρα τα φέσια τους, σά
νἆχε τούς πεθάνει συγγενής στενός, ὁ ἴδιος ὁ πατέρας τους.
Ἔτσι τονέ λέγανε.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
94.- Ὁ Γιῶργο- Βίζιτας
Ἀπό κάθε Ἑλληνική Βουλή δέν ἔλειψε ποτέ κ’ ἕνας ἀστεῖος τύπος,
πότε ἱλαρός, πότε γελοῖος, μά δέ λείψανε ποτέ κ’ οἱ χασομέρηδες νά
τόν πειράζουν καί θέατρο νά κάνουν τή Βουλή.
Στή Συνέλευση τοῦ Ναυπλίου (Πρόεδρος τῆς Κυβέρνησης ὁ Αὐγουστῖνος Καποδίστριας, 1831-32) κινοῦσε τήν ὀργή πολλῶν πληρεξου348
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σίων ὁ Ἀντρ. Μεταξᾶς γιά κάποιο σκάνταλο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς
του καί γιά λόγους πολιτικούς. Ὁ στρατηγός Δ. Πλαπούτας πιάνει
τόν πληρεξούσιο τῆς ἐπαρχίας Ἀρκαδίας (Κυπαρισσίας) μά κι’ ἀπελέκητο χωριάτη ἀπό τά Κοντοβούνια Γιῶργο-Σκόρτση, καί τόν ξεμολογάει τί νά πῇ καί τί νά κάμῃ.
Καθώς μιλοῦσε ἀπό τό βῆμα ὁ Μεταξᾶς, ὁ Γιῶργο-Σκόρτσης τόν
ἀντίκοψε.
-Γιά, ἄς πῶ κ’ ἐγώ κάτι! τοῦ λέει.
-Ὅταν ἐγώ ὁμιλῶ, δέν ἠμπορεῖς νά εἰπῇς σύ τίποτε!
Λέει ὁ ἀψίθυμος Μεταξᾶς.
-Βρέ, ἐγώ δέ μπορῶ νά πῶ ἤ ἐσύ; Ἐγώ πὄχω ἐπαρχία μέ τόσες χιλιάδες φαμίλιες ἤ τοῦ λόγου σου πού μήτε ἐπαρχία δική σου ἔχεις, μήτε
δική σου γυναῖκα; Νά, ὁ κόσμος λέει πώς ἔχεις μιά κρυφή...
(Κι’ ὁ ἄντρας τῆς λεγάμενης ἦταν ἐκείνη τή στιγμή καθισμένος πρόεδρος τῆς Συνέλευσης· αὐτό ἤτανε τό σκάνταλο).
Ἔκοψε ὁ Μεταξᾶς τό λόγο καί βγῆκε ὅλος θυμό ἀπό τό δωμάτιο.
- Οὔ νά μοῦ χαθῇς, βρέ παλιό-Γιῶργο! γυρίζει καί τοῦ λέει ὁ γεροΚολοκοτρώνης, πού εἶδε τό ἄτοπο.
Μά ὁ Γιῶργος σύνορο δέ γνώριζε.
- Μή σοῦ κακοφάνη κ’ ἐσένα, τί κατάκρινα κείνους πού δέν ἔχουν
γυναῖκα δική τους; Μά ἡ ἀφεντειά σου δέ μετριέσαι μ’ αὐτουνούς·
ἔχεις μιά, τήν ἔχεις μοναχός σου, ἄς εἶν’ καί μπερμπαντάδικη (παρανομη4).
Μέ πολύ θόρυβο καί γέλια λύθηκε ἡ συνεδρίαση. Τήν ἄλλη μέρα
Κυριακή, οἱ χωρατατζῆδες πού σπρώξανε τό Γιῶργο στής χοντροκοπιές του τόν παίρνουν καί βγαίνουνε περίπατο μ’ ἀλαλαγμό γιά
νά δοξάσουν τά περίφημα καμώματά του στή Συνέλευση, καί τόν
πάνε βίζιτα στά σπίτια τῶν ἐπίσημων τῆς ἀντιπολίτευσης καί τόν
κερνᾶν ἐκεῖ γλυκά.
Κι’ ὁ Γιῶργος τρώγοντας καί πίνοντας καλόμαθε τής βίζιτες καί γύρευε κάθε γιορτή νά ξαναπάῃ.
- Πᾶμε στής βίζιτες! ἔλεγε.
Ἀπό τότε τοῦ κόλλησαν τό παρατσοῦκλι Γιῶργο-Βίζιτας.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Τό χειρόγρ. Γκότση, κατά λάθος.
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2. Ὁ Ἀ. Μεταξᾶς ἤτανε «πληρεξούσιος τῶν ὅπλων» τῆς Πελοποννήσου (μέ τή βοήθεια βέβαια τοῦ Κολοκοτρώνη).
3. Λάθος. Αὐτός εἶχε πεθάνει, Ἰούν. τοῦ 1830. Ὁ ἀδερφός του ἦταν
ἀντιπρόεδρος τῆς Συνέλευσης.
4. Ἤθελε νά πῇ τήν περίφημη καλόγρια, πού ἀπό τά 1825, ἀπό
τῆς
Ὕδρας τό μοναστῆρι, τή διατηροῦσε ἀκόμα σπίτι του ὁ Κολοκοτρώνης καί στά χέρια της πέθανε τό 1843.
95.- Τί θά πῇ κατηγορία
Στήν Συνέλευση τοῦ Ναυπλίου (συνέχεια τῆς Συνέλευσης τοῦ Ἄργους), ἐπί Αὐγουστίνου Καποδίστρια, 1831-32, γιά νά δώσῃ ψυχή
στά Κυβερνητικά στρατεύματα, πού εἴχανε νικηθῆ στόν Ἰσθμό ἀπό
τά Συνταγματικά τοῦ Κωλέτη καί Γρίβα, ἔκαμε ἡ Κυβέρνηση ψήφισμα, μέσο τῆς Γραμματείας τῶν Οἰκονομικῶν (Ὑπουργείου) ὅτι
ὅσοι πάθουν κατά τόν Ἀντισυνταγματικόν ἀγῶνα θ’ ἀνήκουν στήν
κατηγορία «τῶν κατά τόν Ἀγῶνα παθόντων». Λίγο πρίν εἶχε φτάσει στή Συνέλευση ὁ πληρεξούσιος τοῦ Κρανιδιοῦ (Κάτω Ναχαγιέ)
καί γενναῖος στρατιωτικός Σταμάτης Μήτσας, θερμός Καποδιστριακός· ἐρχόταν ἴσα-ἴσα ἀπό τήν Κόρινθο καταματωμένος καί μέ τόν
ξάδερφό του βαριά πληγωμένο. Ἀκούει πώς ὑπάγονται σέ κατηγορία ὅσοι πολεμᾶνε γιά χατίρι τῆς Κυβέρνησης, δέ βαστιέται, μά πηδάει στό βῆμα, ἁρπάζει ἀπ’ τό λαιμό τόν ὑπουργό (Γ. Παπαδόπουλο1) καί τόν ἀρχίζει στίς γροθιές.
- Μωρέ, ἐσεῖς μᾶς στέλνετε νά σκοτωθοῦμε, καί μᾶς βάνετε σέ κατηγόρια;
Εἴδανε καί πάθανε νά βγάλουνε τόν ἄνθρωπο ἀπό τά χέρια του
καί μοναχά ἅμα ὁ Πλαπούτας τοῦ μίλησε ἀρβανίτικα καί τοῦ ξήγησε κατηγορία τί θά πῇ, ἀποφάσισε ὁ Μήτσας νά μαζέψῃ τό θυμό του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
Σελ. 248 Βλαχογ.
«Δημητρακάκης…. Ὅταν ἐπρόκειτο νά ἔλθῃ ἡ δυναστεία τοῦ Ὄθωνα, ἐπεθύμει ἡ Βαυαρία νά παραλάβῃ τόν θρόνον
τῆς Ἑλλάδος ἄνευ Συντάγματος….. Ὁ Γκύζης, ὑπουργός τῶν
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Ἐξωτερικῶν τῆς Βαυαρίας, συνεννοήθη μετά τοῦ ὑπουργοῦ τῶν
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Τρικούπη περί τῆς διαλύσεως τῆς συγκροτηθείσης τότε ἐν Προνοίᾳ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως πρός σύνταξιν Συντάγματος. Δυστυχῶς, ἄν καί ὑπῆρχον πολλοί ἔξοχοι ἄνδρες
οἱ ὁποῖοι ἄλλοτε ἀνέστησαν εἰς μεγάλους καί φοβερωτέρους κινδύνους, εἰς τήν αὐλικήν ὅμως ταύτην δολοπλοκίαν δέν ἠδυνήθησαν
ν’ ἀντισταθῶσιν, ἀλλ’ ἐσαγηνεύθησαν, καί οἱ πληρεξούσιοι διά τῆς
βιαίας διαλύσεως τῆς Συνελεύσεως ἐδιώχθησαν ὡς κακοῦργοι. Μετ’
ὀλίγας ἡμέρας συνῆλθον οἱ πληρεξούσιοι εἰς τό Ναύπλιον, ἔλαβον
μέτρον νά μεταβοῦν εἰς τάς Σπέτσας καί πρός τοῦτο συνεννοήθησαν μέ τούς πληρεξουσίους τῆς ἐν Ναυπλίῳ πρίν Συνελεύσεως διά
νά ἐργασθῶσι καί συντάξωσιν ἕν πολίτευμα. Τοῦτο ὅταν τό ἔμαθαν
οἱ ἐνεργήσαντες τήν διάλυσιν τῆς ἐν Προνοίᾳ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως εἰργάσθησαν καί ἀπέτυχε τό σχέδιον αὐτό. Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας
εἷς τῶν ἐπισήμων τούτων ἀνδρῶν εἶδε τόν πληρεξούσιον Αἰγίνης
Μαρκέλλον καί χλευάζων αὐτόν εἶπε: -Πότε κύριε πληρεξούσιε, ἀρχίζετε τάς συνεδριάσεις σας εἰς τάς Σπέτσας; Τῷ ἀπήντησεν ὁ
εἰλικρινής πολίτης τῆς Αἰγίνης: -Ἂρχων, ὁ ἰδικός μας λαιμός εἶναι
τρυφερός ἄν τόν κτυπήσῃ τι εὔκολα κύπτει, ἀλλ’ ὁ ἰδικός σας λαιμός εἶναι σκληρός, καί ἄν τόν κτυπήσῃ τις, θ’ ἀνορθωθῇ καί ὁ κτυπήσας θά τόν κόψῃ. Ἡ πρόρρησις τοῦ πληρεξουσίου τούτου, ὡς
μή ὢφειλεν, ἐπεκυρώθη ἀμέσως μέ τήν ἔλευσιν τῆς Ἀντιβασιλείας…
»(Ἐφημ. τῶν Συζητήσεων τῆς Βουλῆς, Περ. Β΄, Σύν. Α΄, τόμ. γ΄, σ.
285, συνεδρ. 10 8βρ. 1868).
γ) ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΘΩΝΟΣ - 1833-1864
99.- Μέ τ’ αὐτιά ἀκοῦνε
Ὁ Βαυαρός Ἄβελ, μέλος τῆς Ἀντιβασιλείας (1833-Μάης 1835) ἦταν
ἄνθρωπος ἀπότομος καί φερνόταν ἄσκημα στούς ὑπουργούς· ἀπ’
αὐτούς οἱ ἄλλοι ὑποφέρνανε τόν τρόπο του, ὁ Κλωνάρης ὅμως ὄχι.
Ἡ Ἀντιβασιλεία τόν εἶχε βρεῖ ὑπουργό τῆς Δικαιοσύνης φτάνοντας
στήν Ἑλλάδα καί τόν κράτησε στό ἴδιο ὑπουργεῖο μαζί μ’ ἄλλους
ὑπουργούς1.
Ὁ Ἄβελ κάποτε ἀπαιτοῦσε νά παρθοῦνε μέτρα ἐνάντια σέ κάτι
πρόσωπα σημαντικά, πού τάχα συκοφαντούσανε τό κράτος, ὅπως
ὁ Βάσσος κι’ ἄλλοι, κι’ ὁ ὑπομοίραρχος Τσαλακώστας (ὁ ποιητής
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Ζαλοκώστας), ὁ Κλωνάρης ὅμως δέν ἤθελε νά πιστέψῃ τήν κατηγορία. Ὁ Ἄβελ θυμωμένος ἄρχισε νά τονέ μαλλώνῃ, μά ὁ Κλωνάρης
γύρισε ἀπότομα τό κεφάλι πέρα.
-Ἐγώ σᾶς μιλῶ καί σεῖς δέν προσέχετε! εἶπε ὁ Ἄβελ.
-Μέ τ’ αὐτιά ἀκοῦμε στήν Ἑλλάδα καί ὄχι μέ τά μάτια! εἶπε ὁ Κλωνάρης (ὁ Κλωνάρης ἦταν καί γλωσσομαθής καί νομικός σπουδασμένος στήν Εὐρώπη).
Τό ἴδιο βράδυ, μέρες δεκοχτώ ἀπό τό διορισμό του, παύτηκε ὁ Κλωνάρης2 καί στόν τόπο του διορίστηκε ὁ Κωστάκης ὁ Σκινάς3 σπουδασμένος στή Γερμανία καί γαμπρός περίφημου Πρώσσου νομοδάσκαλου4.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Διάταγμα 28 Φλέβ. 1833.
2.Διωρίστηκε 28 Φλεβ. (δηλαδή ὡρίστηκε νά μένῃ ὑπουργός) καί
παύτηκε 3 Ἀπριλ. 1833, λοιπόν ὄχι δεκοχτώ μέρες, ἀλλά σαράντα
ἔμεινε στό ὑπουργεῖο τῆς Δικαιοσύνης.
3. Ὄχι ὁ Κ. Σκινᾶς ἀλλά ὁ Γ. Πραΐδης ὁ Κ. Σκινᾶς διωρίστηκε ἀργότερα, 13 8βρ. 1833, στή θέση τοῦ Πραΐδη.
4. Τοῦ Savigny. H κυρία Σκινᾶ λεγόταν Ἐλισάβετ.
Γιά τό χαραχτῆρα τοῦ Χριστόδουλου Κλωνάρη παίρνουμε ἀπό τή
νεκρολογία του («Ἐλπίς», 21 Μαρτίου 1849) αὐτό τό ἀπόσπασμα·
«Οὐδέποτε ὁ μακαρίτης ἐκολάκευσε τήν ἐξουσίαν, καί ἄκαμπτος
ἦτο ὁ ἀνδρικός χαρακτήρ του, ὅτε ὡς δικαστής εἶχε νά δικάσῃ ἐπί
πολιτικῶν ἐγκλημάτων οὐδέποτε ἔδωκε τήν ψῆφον του ὑπέρ τῆς
ἐξουσίας παρανομούσης· οὐδέποτε ἐφοβήθη τήν ὀργήν της· ἡ ἐλευθεροτυπία ἐπί τῶν δεινῶν ἡμερῶν τῆς Βαυαροκρατίας, συρομένη ἐνώπιον τῶν πλημμελειοδικῶν, οἵτινες δέν εἶχον συνείδησιν ἀλλ’ ἦσαν
τυφλά ὄργανα τῆς ἐξουσίας, καί καταδικαζομένη ὑπ’ αὐτῶν, εὕρισκεν ἐν τῷ Ἀρείῳ Πάγω, τοῦ ὁποίου προέδρευεν ὁ μακαρίτης, τήν
δικαστικήν ἐκείνην ἀνεξαρτησίαν, ἥτις δίδει θάρρος εἰς τόν δικαζόμενον καί θέτει φραγμόν εἰς τό αὐθαίρετον τῆς ἐξουσίας...».
Ὁ Ἄβελ ἤτανε πολύ ἀπότομος ἄνθρωπος. «Ὁ Μαυροκορδάτος διετηρήθη ἐπ’ ὀλίγον ὑπουργός, ἀλλ’ ἐπί τοσοῦτον περιεφρονήθη,
ὥστε ὁ Ἄβελ μίαν ἡμέραν συνεργαζόμενος τόν ἐξύβρισεν imbecile
(ἀνόητε) διότι τῷ ἀντέτεινεν εἰς πρότασιν τινά μή ἁρμόζουσαν εἰς
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τά Ἑλληνικά ἤθη, ὁ δέ Κωλέτης ἐλθών εἰς τό ὑπουργεῖον τῶν ἐσωτερικῶν, διότι δέν ἐπείθετο νά παύσῃ τόν οἰκειότερον τῶν νομαρχῶν, ἠπειλήθη καί ἐπεπλήχθη ἀποτομώτερον παρ’ ὅσον ἠμπορεῖ νά
ἐπιπλήξῃ ὑπουργός σήμερον τόν τελευταῖον γραφέα, καί τελευταῖον ἐδιώχθησαν ἀμφότεροι ὁ μέν εἰς Μόναχον, ὁ δέ εἰς Παρισίους».
(Ἐφημ. τῶν συζητ. τῆς Βουλῆς, Περ. Β’, Σύν. Α΄, τ. γ’, σ. 285, συνεδρ.
10 8βρ. 1868, λόγος Δ. Δημητρακάκη).
100.- Τῆς ἀρκούδας τά φορέματα
Ἡ Ἀντιβασιλεία ἀπό τά 1833 στούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς
«ἀξιωματικούς» (ὑπαλλήλους) ὥρισε ἐπίσημη στολή. Ἀπό τούς παλιούς Ἀγωνιστές διοριστήκανε ὀχτώ νομοεπιθεωρητές, μέ λιγοστά
καθήκοντα, ὅπως μέ στολή «φρουραρχικῶν ἐπιτελῶν» ὅλο χρυσᾶ
κορδόνια, καί λάβανε τή διαταγή γλήγορα νά ντυθοῦν τήν καινούργια τους φορεσιά καί νά παρουσιαστοῦνε στόν Ὑπουργό. Πᾶνε στόν Ὑπουργό οἱ ἕξι νομοεπιθεωρητές λαμπροφορεμένοι, μά οἱ
δυό ἀπ’ αὐτούς, ὁ Καν. Δεληγιάννης κι’ ὁ Νικηταρᾶς μέ τήν ἁπλῆ
τους φουστανέλλα. Νέα διαταγή αὐστηρή τοῦ Λεζουΐρου Ὑπουργοῦ καί νέα προθεσμία νά γίνουν οἱ στολές, εἰδεμή θά πληρώνουνε
δρ. 50 τήν ἡμέρα ποινή.
- Ἔτσι ἀναγκαστήκαμε (διηγῶταν ὁ Δεληγιάννης) καί παίζαμε τήν
ἀρκούδα (τό γνωστό μασκάρεμα τῆς ἀπόκριας). Καί τῶν ὑπαλλήλων τῶν διοικητικῶν οἱ στολές ἤτανε βαρειές καί χρυσοστόλιστες,
(πιό πολύ των Νομαρχῶν). Ἕνας μάλιστα Βαυαρός ὑπάλληλος τοῦ
ὑπουργείου ἀνάλαβε νά τής παραγγείλῃ στή Γερμανία 2 χιλ. δρ. τήν
καθεμιά. Ὅμως ὁ νομάρχης Εὐβοίας Γεωργ. Αἰνιάν πέτυχε φτηνότερη τιμή στό Παρίσι δρ. 1200 καί καλύτερη στολή μά νά καί φτάνει κ’ ἡ ἄλλη ἡ μπαβαρέζικη, καί τί νά κάμῃ, τή δέχτηκε κι’ αὐτή ὁ
Νομάρχης, Ρουμελιώτης καί φουστανελλᾶς. Σέ δυό χρόνια ἀτόνησε τῆς στολῆς ἡ διαταγή, καί τότε κάθεται ὁ Αἰνιάνας καί κόβει
τής στολές καί φτειάνει ἕνα μακρύ ντουλαμᾶ μέ τά χρυσᾶ σειρήτια τοῦ νομάρχη ἀπάνω. Κι’ ἅμα γίνηκε Σύμβουλος τῆς Ἐπικρατείας δέ θέλησε νά κάμῃ ἄλλη στολή, μά φοροῦσε τό ντουλαμᾶ μέ τά
σειρήτια.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα, ἀπομνημονεύματα.
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109.— Γιά τό παλάτι τοῦ Βασιλιά
Ἀρχές τοῦ 1836 κατέβηκε στήν Ἀθήνα ὁ φιλέλληνας Λουδοβῖκος,
πατέρας τοῦ Ὄθωνα, γιά νά παρασταθῇ στήν τελετή τῆς οἰκοδομῆς
τοῦ παλατιοῦ καί νά γίνῃ ὁ ἴδιος μάλιστα θεμελιωτής, πρόθυμος
νά δώσῃ καί τ’ ἀναγκαῖα χρήματα γιά τό χτίσιμο. Τότε ὁ ὑπουργός
τῶν Οἰκονομικῶν κατάθεσε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας νομοσχέδιο νά ξοδευτοῦν δρ. 500 χιλ. γιά τήν οἰκοδομή. Οἱ Σύμβουλοι,
παλιοί μεγαλόσκημοι Ἀγωνιστές, ρώτησαν ἄν τό ἔξοδο αὐτό θά γίνῃ μοναχά τό 1836 ἤ καί τόν ἀκόλουθο χρόνο. Ὁ ὑπουργός εἶπε:
-Ἡ δαπάνη αὐτή θά γίνεται ἐτησίως ἐν ὅσῳ θά ἐξακολουθῇ ἡ οἰκοδομή, ἥτις θά διαρκέσῃ ἴσως 8-10 ἔτη.
-Πῶς; εἶπαν οἱ γέροι· ὁ Καποδίστριας οἰκονομήθη μέ οἴκημα 200
χιλ. γροσιῶν, καί τοῦ Βασιλέα δέν τοῦ φτάνουν δυό μιλλιούνια γρόσια (= 500 χιλ. δραχ.) νά κάμῃ τό σπίτι του;
- Ὄχι, εἶπε ὁ ὑπουργός, οὔτε δέκα μιλλιούνια δέν φθάνουν.
Τότε ὁ γέρο-Βασίλης Μπουντούρης, Ὑδραῖος αὐστηρός, εἶπε:
-Τό καταλαβαίνουμε, ὁ Βασιλέας μας νά θέλῃ νά καλοπαντρευτῇ
(ἑτοιμαζότανε νά φύγῃ κ’ ἔφυγε κατά Μάη τοῦ 1836 γιά τή Γερμανία νά γυρέψῃ νύφη) καί γιά νά δείξῃ στίς πριγκιπέσσες πώς τό βασίλειό του εἶναι καθώς καί τ’ ἄλλα, θά παραστήσῃ καί πόσα μιλλιούνια θά ξοδέψῃ γιά τό παλάτι του. Γι’ αὐτό κ’ ἐμεῖς θ’ ἀποφασίσουμε καί τοῦτο τό ἔξοδο.
-Ἄν εἶνε ὅπως τό λέει ὁ κύρ Βασίλης, ἂς μήν κόψουμε τήν τύχη τοῦ
Βασιλέα μας, εἶπαν οἱ ἄλλοι γέροι.
Τἄμαθε αὐτά ὁ Λουδοβῖκος κι’ ὁ Ὄθωνας καί παραιτήθηκαν ἀπό
κάθε ἔξοδο τοῦ δημοσίου παίρνοντας αὐτοί ὅλο το βάρος τῆς οἰκοδομῆς.
Ὁ Ὄθωνας ἀπό τότε ξόδευε 500 χιλ. δρ. τό χρόνο γιά τό παλάτι καί
τόν κῆπο του, δικά του χρήματα.
Τό δημόσιο εἶχε πληρώσει μοναχά γιά κάτι οἰκόπεδα ποὖχε πάρει
ἀπό ἰδιῶτες γιά τό παλάτι καί τόν κῆπο, καί πάλι ἀρνήθηκε χρόνια νά πληρώσῃ μερικούς, καί δίκες καί διπλωματικά ντράβαλα τ’
ἀναγκάσανε νά δώσῃ τόν παρᾶ.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
110.- Τί κάνουν τά λάθη
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«Κατά τόν διορισμόν τῶν Συμβούλων τῆς Ἐπικρατείας, τό 18351836, συνέβησαν πλεῖστα παρατράγωδα, καθ’ ὅσον ἡ Κυβέρνησις
ἀφοῦ διώρισε τούς τά μάλιστα ἐπισήμους τοῦ Ἀγῶνος Μαυρομιχάλην, Ζαΐμην, Κολοκοτρώνην, Ἀναγν. Δεληγιάννην καί Π. Νοταρᾶν
ἐκ Πελοποννήσου, Κουντουριώτην καί Μπουντούρην ἐξ Ὕδρας,
Μέξην καί Ἀνάργυρον ἐκ Σπετσῶν, Λυκοῦργον ἐκ Σάμου, Ρενιέρην
ἐκ Κρήτης, Μοναρχίδην ἐκ Ψαρρῶν, Τρικούπην καί Μαγγίναν (τόν
μόλις διαφυγόντα τόν θάνατο τοῦ προδότου ἀπό τόν Καραϊσκάκην), ἐκ Στερεᾶς, τόν Ν. Βότσαρην ἐκ Σουλίου, καί εἰς ἔκτακτον
ὑπηρεσίαν τούς Μαυροκορδάτον, Κωλέτην, Ζωγράφον καί Μεταξᾶν, κατόπιν εἰς τακτικήν τούς πλείστους ἐκ τῶν ἐπί τῆς βασιλείας
χρηματισάντων ὑπουργῶν καί Νομαρχῶν, τόν Ρίζον, Ψύλλαν, Αἰνιᾶνα, Μαῦρον, καί τέλος προσέθηκε τόν Μιχαήλ Βόδα Σοῦτσον.
Τότε ὁ Θεοχάρης ἐζήτησε, τό 1836, νά διορίσῃ πρός χάριν του τόν
ἐξ ἐπισήμου Ρουμελιωτικῆς οἰκογενείας Ἀναστ. Λοίδωρίκην ὄντα
τότε ἔπαρχον Λεβαδείας. Ὁ Ἄρμανσπεργ τόν διώρισε, ἀλλ’ ὁ διορισμός ἔφερεν Α. Λοιδωρίκης. Ὁ κλητήρ τοῦ ὑπουργείου ὡς Ἀγωνιστήν ἐγνώριζε τόν ἀληθῶς ἐπισημότερον τῆς Λοιδωρικικῆς οἰκογενείας Ἀθανάσην Λοιδωρίκην ἀδελφόν τοῦ Παναγ. Λοιδωρίκη, ὀνομαζόμενον καί Κοτσαμπασάκην, ὡς ὑπάρξαντος τοῦ πατρός του
(Ἀναγνώστου) Κοτζάμπαση τοῦ Λοιδωρικίου πρό τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ κλητήρ λοιπόν ἔδωκε εἰς τοῦτον τόν διορισμόν. Οὗτος παρουσιάσθη εἰς τόν Ἄρμανσπεργ διά νά τόν εὐχαριστήσῃ διά τόν διορισμόν του, ἀλλ’ ὁ Ἄρμανσπεργ ἐταράχθη ἰδών ἄλλο πρόσωπον
παρά τό συστηθέν, διά τοῦτο ἀπήντησε μέ ὑπεκφυγάς καί ἀοριστίας. Ἐτύγχανε δέ νά εἶναι παρών καί ὁ εὐνοούμενος τοῦ Ἄρμανσπεργ Παῦλος Πρωτόδικος, Ἀθηναῖος τοῦ Ἀγῶνος, εἰς ὅν ὁ Ἄρμανσπεργ διηγεῖται τήν ἀμηχανίαν του· ὁ Παῦλος τόν ἐβεβαίωσεν ὅτι
ὁ της Ἐπαναστάσεως ἐπίσημος Λοιδωρίκης εἶναι ὁ ἐξελθών. Τότε
διά νά οἰκονομήσῃ τά πράγματα ὁ Ἄρμανσπεργ ἐξέδωκε διάταγμα,
δι’ οὗ μετέβαλε τόν διορισμόν τοῦ Ἀναστ. Λοιδωρίκη εἰς ἔκτακτον
ὑπηρεσίαν μέ μισθόν 400 δραχ. κατά μῆνα, λόγῳ ἀποζημιώσεως
τῶν ὅσων εἶχεν ἐξοδεύσει κατά τόν Ἀγῶνα, δηλ. τόν ἔθεσεν εἰς τήν
θέσιν τῶν Νησιωτῶν, καί συνάμα ἐξέδοτο διάταγμα διορίζον τόν
Ἀθαν. Λοιδωρίκην Σύμβουλον τῆς Ἐπικρατείας μέ μισθόν 600 δρ.
κατά μῆνα, ἤτοι ὁ 200δραχμος ἔπαρχος Λεβαδείας ἔγινεν 600δραχ355
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μος Σύμβουλος τοῦ Κράτους, διότι ἐπροστατεύετο ἀπό τόν Γραμματέα Θεοχάρην1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Μέ διάταγμα τῆς Ἀντιβασιλείας τῆς 13-14 Ὀκτ. 1835 διωρίστηκε ὁ Ἀθαν. Λιδ., ἕως τότε «εἰς ἔκτακτον ὑπηρεσίαν», τακτικός Σύμβουλος τῆς Ἐπικρατείας καί ὁ Ἀναστάσιος Ἀναγν. Λιδ. διωρίστηκε
πρώτη φορά εἰς «ἔκτακτον ὑπηρεσίαν» Σύμβ. τῆς Ἐπικρατείας.
115.- Μετάνοια πού ἀργεῖ
Κατά τό 1840 ἔτυχε νἆναι ὁ Πετρόμπεης στό σπίτι τοῦ Διον. Πύρρου, τοῦ γιατροφιλόσοφου, ἐπίσκεψη μαζί μ’ ἄλλους. Ὁ Μακρυγιάννης ἄρχισε νά κατακρίνῃ τήν Ὀθωνική κυβέρνηση, πού δέν
ἔπαιρνε τό παράδειγμα τοῦ Κυβερνήτη καί δέν ἔβανε γνώση. Ὁ
Πύρρος, φίλος ἀπό τά παλιά τῶν Μαυρομιχαλαίων, καί μάλιστα
ἄνθρωπος πού ἔζησε κοντά στό Μπέη-ζαντέ Γιωργάκη Μαυρομιχάλη (τοῦ Καποδίστρια τό φονιά ὕστερα) πῆρε φόρα καί κατάκρινε
πικρά τόν Κυβερνήτη. Ὁ Πετρόμπεης ὅμως τόν ἀντίκοψε:
- Δέν τά μετρᾷς καλά, φιλόσοφε! εἶπε. Ἀνάθεμα τούς Ἀγγλο-Γάλλους, πού ἦσαν ἡ αἰτία· κ’ ἐγώ ἔχασα τούς δικούς μου καί τό ἔθνος
ἔχασε ἕναν ἄνθρωπο πού δέ θά τονέ ματαβρῇ καί τό αἷμα του μέ
παιδεύει ὡς σήμερα. (Ἐννοοῦσε τήν καταδρομή πού τραβοῦσαν οἱ
δικοί του στή Μάνη ἀπό τό Βαυαρό Φέδερ1).
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. «Ὅτε ὁ Ὄθων ἀνεδέχθη τόν θρόνον ἡλικιωθείς κατά τό 1835, ὁ
γέρων Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης ἦτον ἐν Ἀθήναις καί ἐπαρουσιάσθη εἰς τόν βασιλέα ὅπως συγχαρῇ αὐτόν. Τόν γέροντα τοῦτον
Λάκωνα ἐπισκεφθείς τήν ἐπιοῦσαν ὁ γνωστός αὐτοῦ κύριος Ἀνδρέας Καλαμογδάρτης (θετός τῶν ἐπιζώντων Περικλέους δημάρχου σήμερον Πατρῶν καί Παναγιώτου Καλαμογδαρτῶν), καί ἐρωτήσας ἤκουσε παρ’ αὐτοῦ φρικτάς βλασφημίας κατά τοῦ υἱοῦ καί
ἀδελφοῦ του ὡς δολοφονησάντων τόν Σωτῆρα τῆς Ἑλλάδος. Κατά δέ τῆς βλακείας τοῦ Ὄθωνος ἐλάλησεν ὁ γέρων ἱκανά θρηνήσας
τήν τάλαιναν πατρίδα. Ἡμεῖς, ὑπηρετοῦντες attache τότε παρά τῷ
ὑπουργείῳ τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐπληροφορήθημεν παρά τοῦ μακαρίτου Καλαμογδάρτου τάς ρήσεις τοῦ γέροντος Πετρόμπεη». (Σημ.
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Στό ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν ἤτανε τότε θέσεις «ἀκολούθων».
- «Παράρτημα τοῦ ἀρ. 28 τῆς ἐφημερ. «Ὁ Δῆμος», Πάτρα, 25 Φλεβ.
1869, σ. 5. Ἄγνωστος ὁ συγγραφέας αὐτοῦ του φυλλαδίου πού βγῆκε ὡς παράρτημα ἐφημερίδας).
119.— Γῆ Βασιλική
Κατά τά 1842 ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν ἔφερε νομοσχέδιο στό
ὑπουργικό συμβούλιο κι’ ὠνόμαζε τά ἐθνικά χτήματα «βασιλικά».
Λίγες μέρες μάλιστα πρωτύτερα τά χτήματα τῶν διαλυμένων μοναστηριῶν τἄχανε σηκώσει ἀπό τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
καί τἄχανε προσκολλήσει στῶν Οἰκονομικῶν, καί παίρνανε τώρα
κι’ αὐτά τά μοναστηριακά τόν τίτλο τῶν «βασιλικῶν».
Οἱ γερόντοι Ἀγωνιστές πικραθήκανε πολύ, γιατί μ’ αὐτή τή μόνη ἐλπίδα εἴχανε πιάσει τ’ ἅρματα, ν’ ἀφήσουν ἕνα κομμάτι γῆς ἐθνικῆς
στά παιδιά τους.
Ὅπου στεκόντανε λοιπόν μιλούσανε μέ πίκρα:
- Αἴ, καλά, ἀφοῦ δέν ἔχουμε ἕνα κομμάτι γῆς ἐμεῖς πού μέ τό αἷμα
μας τήν κερδήσαμε, δέ μᾶς ἀφήνετε τήν παρηγοριά νά πιστεύουμε
πώς στό ἔθνος τή χαρίσαμε, παρά τήν κάνετε χτῆμα τοῦ Βασιλιᾶ;
Φτάσαν αὐτά τά λόγια στοῦ ὑπουργοῦ τ’ αὐτιά καί τόν ἀποσβόλωσαν. Καί τράβηξε πίσω το νομοσκέδιό του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
120.- Καυγᾶς μέ τό Δεσπότη
Ἐνῷ ἔβραζε ἡ συνωμοσία γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1843, ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας Ρίζος ὁ Νερουλός μάλλωνε μέ τον ἐπίσημον Ἀγωνιστή τόν ἐπίσκοπο Βρεσθένης1, πού εἶχε προβιβαστεῖ Σελλασίας,
καί τόν εἶχε διώξει ὁ ὑπουργός ἀπό τή νέα ἕδρα του γιατί εἶχε κηρύξει ἀντικανονικά τά μέτρα του τά ἐκκλησιαστικά περί «δεκαδικῆς
διαιρέσεως» τῶν ἐπισκοπῶν χωρίς τή γνώμη τῆς Μεγάλης ἐκκλησίας, κεφαλῆς τοῦ Ἀποστολικοῦ κλήρου. Ἡ κοινή γνώμη ἤτανε μέ τό
μέρος τοῦ Δεσπότη καί φώναζε κατά τῆς κυβέρνησης. Αὐτό βοήθησε πολύ στά «ζυμώματα» (προπαρασκευή) τῆς ἐπανάστασης τῆς Γ’
τοῦ Σεπτέμβρη. Ὁ Ρίζος ὅμως δέ μαλάκωνε.
-Δεσπότη μου, εἶπε στό Σελλασίας, φοβοῦμαι μή σοῦ ἀφαιρεθῇ καί
ἡ τρακοσάρα (ἡ σύνταξη ἀπό 300 δρ.).
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-Δέ μέ μέλλει! εἶπε ὁ Δεσπότης νομίζεις, βρέ Φαναριώτη, πώς θά πεθάνω τῆς πείνας; Εἶσαι κουτός· κάθε ἀρχιμηνιά νά φέρνω γύρα μέ
τήν τέστα μου (ἁγιαστούρα) ἑκατό σπίτια, ἑκατό τάλλαρα θά βγάνω, ὄχι λιγώτερα κανένα σπίτι δέ θά ρίχνῃ λιγώτερο ἀπό τάλλαρο!
-Σκέψου καλά Δεσπότη μου, εἶπε ἄλλος ὑπουργός παρών, ὁ Γ. Ράλλης· πολλά κακά μπορεῖ νά γεννήσῃ ἡ ἐπιμονή σου, καί εἶσαι ὁ Βρεσθένης!
-Ἴσα-ἴσα γιατί εἶμαι ὁ Βρεσθένης, δέ θ’ ἀφήσω νά διορθώσῃ τήν
θρησκείαν μου ὁ Χίλλ!2
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα, ἀπομνημονεύματα.
1. Πέθανε 26 Ἀπριλ. 1848.
2. Ὁ Ἀμερικανός Χίλλ εἶχε κινήσει τότε πολύ φανατισμό μέ τό σκολειό πού εἶχε συστήσει στήν Πλάκα, ὅπου τάχα γινότανε προπαγάντα προτεσταντική κ.λπ. Ἀπό τότε τό σκολειό τοῦ Χίλλ ἔζησε καί ζῇ
καί κάνει πολύ καλό στήν κοινωνία. - Ὁ σεβ. Θεοδώρητος εἶχε ἀπό
τήν Ἐπανάσταση μάθει νά μιλῇ, μά καί νά πράττῃ γενναῖα κ’ ἐλεύτερα. Νά ἕνα κομμάτι ἀπό γράμμα τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη: «Καπετάν
Δεσπότη Βρεσθένης, μ’ ὅσους εἴσαστε αὐτοῦ εἰς τά Βέρβαινα! ἄν εἶσαι Καρυτινός καί Καπετάν Δεσπότης, νά φυλάξετε αὐτοῦ τήν πολιορκίαν καλά, διότι σᾶς προφθάνω μέ δύναμιν, χωρίς ἄλλο».
(Φραντζῆ, Ἱστορία ἀναγενν. Ἑλλάδος, Β’, σ. 13).
125.- Ποῦ εἶναι ὁ λαός
Ὅταν κατά τής 11 τή νύχτα τό Παλάτι εἶχε πολιορκηθῆ ἀπό τό
στρατό, οἱ κλεισμένοι μέσα, βλέποντας πώς ὁ λαός δέν ἀκολούθησε, ἀποφασίσανε καί βγῆκε ὁ ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν Ἀ. Βλαχόπουλος μέ τόν ὑπασπιστή τοῦ Ὄθωνα Γαρδικιώτη καί πήγανε
στήν πλατεῖα τοῦ Παλατιοῦ νά καλέσουν τό στρατό νά πέρασῃ μέ
τοῦ Βασιλέα τό μέρος. Ὁ Καλλέργης ἀμέσως παράγγειλε καί τούς
πιάσανε.
Λαός ὅμως ἀκόμα νά φανῇ πουθενά ἄταχτοι στρατιωτικοί πουθενά· (ὁ Μακρυγιάννης εἶχε ἀποκλειστῆ ἀπό τή χωροφυλακή σπίτι
του). Γυρίζει ὁ Καλλέργης στό Δ. Καλλιφρονᾶ (ὁ Καλλιφρονᾶς εἶχε
ὑποσκεθῆ τοῦ λαοῦ τή βοήθεια), καί ρωτάει:
-Ποῦ εἶναι ὁ λαός σας, κύριοι;
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-Ὁ λαός, εἶπε ὁ Καλλιφρονᾶς, δέν ἦτο βέβαιος περί τῶν διαθέσεων
τοῦ στρατοῦ, ἀλλά τώρα θά προσέλθῃ (καί προσῆλθε, ἀλήθεια, ἀργότερα).
Ὁ Καλλέργης τότε παράγγειλε νά βγῇ ἕνας λόχος ταχτικός μέ τόν
Κ. Βέϊκο διοικητή1 νά περάσῃ τούς δρόμους μέ τής σάλπιγγες καί
νά δώσῃ στό λαό καρδιά. Ἔτσι δέν ἄργησε ἡ πλατεῖα νά γεμίσῃ πολύν κόσμο, καθώς κι’ ὁ κῆπος, μά ἡ τάξη ἤτανε τόση πού οἱ κηπουροί εἶπαν, ἕνας πολίτης μοναχά τόλμησε νά κόψῃ ἕνα λουλοῦδι.
Τέλος ἀφοῦ πιάσαν τό Βλαχόπουλο καί τό Γαρδικιώτη κι’ ὁ στρατός ἔμενε πιστός, κατέβηκε ὁ Βασιλέας στό ἰσόγειο καί φάνηκε σ’
ἕνα παράθυρο.
-Στρατηγέ Καλλέργη!
-Εἶμαι συνταγματάρχης, Μεγαλειότατε, καί Σᾶς παρακαλῶ, κλείσατε τό παράθυρον, μήπως συμβῇ κανέν ἀπευκταῖον!
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ὀρφανός ἀπό τόν πατέρα του Λάμπρο Βέϊκο, πού σκοτώθηκε
στήν Ἀθήνα (1827) εἶχε σταλθῆ στό Μόναχο καί σπούδασε στρατιωτικά μ’ ἔξοδα τοῦ Λουδοβίκου πατέρα τοῦ Ὄθωνα.
132- Θἄκοβε ἀντί νά κοπῇ
Στή συνωμοσία τοῦ Σαραντατρία γιά τό Σύνταγμα ἤτανε μπασμένος κι’ ὁ Κριεζώτης. Τή βραδιά της Τρίτης τοῦ Σεπτέβρη πάτησε τό
καστράκι τοῦ Καράμπαμπα, ἀντίκρυ ἀπό τή Χαλκίδα. Πᾶνε τότε
κάποιοι καί τοῦ λένε:
-Στής φυλακές, στρατηγέ, εἶναι στημένη ἡ καρμανιόλα καί γυμναζόταν ὁ δήμιος νά σέ κόψῃ ἅμα θά σέ πιάνανε. Κι’ ἀλήθεια, ἤτανε
στημένη ἡ καρμανιόλα, κι’ ὁ καινούργιος δήμιος γυμναζότανε, μά
γιά νά κόψῃ δυό κακούργους ποὔχανε καταδικαστεῖ. Τρέχει τότε
ὁ Κριεζώτης, ἀνοίγει τής φυλακές, διώχνει τούς κατάδικους, καί
στόν τόπο τους βάνει τούς δικαστές κι’ ἀποφασίζει νά τούς περάσῃ
ἀπό τήν καρμανιόλα1 κι’ αὐτούς καί τόν εἰσαγγελέα Βαλσαμάκη,
καί τόν ἀνακριτή Χάν, ἀκόμα καί τόν ὑπογραμματέα, μά καί τόν
Εἰρηνοδίκη, πού στό Ξεροχώρι εἶχε κάμει ἀνακρίσεις ἐναντίον του.
Ὅμως ὁ γιατρός ὁ Σπύρος ὁ Καλογερόπουλος (ἤ Σπυριδιών), φίλος
παλιός τοῦ Κριεζώτη τόν κατάφερε νά τούς χαρίσῃ τή ζωή, καί μοναχά νά τούς ξορίσῃ.
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Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Τήν καρμανιόλα ὕστερα τήν ἔκαμε κομμάτια καί τήν ἔρριξε στή
θάλασσα. Ἐνῷ ἦταν ἀγαθός ὁ Κριεζώτης ἤτανε βίαιος ἄνθρωπος.
Μίαν ἄλλη φορά ἔβαλε τό δικαστικόν κλητῆρα, πού πῆγε νά τοῦ
ἐπιδώσῃ κάποια κοινοποίηση, καί τή μάσησε καί τήν κατάπιε ἐκεῖ
ὀρθός καί τρέμοντας μπροστά του.
134.- Μέ οὐρά ἤ χωρίς οὐρά
Οἱ πληρεξούσιοι ἐπαρχιῶτες εἶχαν ἔρθει στή Συνέλευση τοῦ 1843
μέ μεγάλον ἀέρα -πολύ φιλελεύτεροι μά καί τοπικιστές- κι’ ἀρχίσανε νά γίνωνται βαρετοί, μά ἴσως κι’ ἐπικίντυνοι· ἀρχηγός τους ἦταν
ὁ Ρ. Παλαμήδης, ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ὁ ἴδιος ἀργότερα ἀρχηγός καί τοῦ «Αὐτοχθονισμοῦ», πού ἀναστάτωσε ὄχι τή Συνέλευση μοναχά, μά ὅλο τόν Ἑλληνισμό καί χώρισε τούς ἄμοιρους Ἀγωνιστές σέ ντόπιους καί σέ ξένους. Τότε γιά νά βάλουν κάποιο χαλινό στούς ἀκράτητους ἐπαρχιῶτες οἱ πρῶτοι τῆς Συνέλευσης Μαυροκορδάτος, Κωλέτης, Ζωγράφος, Λόντος κι’ ὁ πρωθυπουργός Μεταξᾶς διῶξαν ἀπ’ τό Ὑπουργεῖο τόν Παλαμήδη κ’ ἑνωθήκανε σφιχτά.
Οἱ «ἐπαρχιῶτες» στείλανε τό Ν. Κορφιωτάκη στό Ζωγράφο, Πελοποννήσιο κι’ αὐτόν καί τοῦ εἴπανε νἀρθῇ στό κόμμα τους ὡς ἕνας
ἀπό τούς ἀρχηγούς.
-Ἔτσι θά ἔχῃς οὐράν, ἀντί νά γίνεσαι οὐρά τῶν ἄλλων, τοῦ εἶπε ὁ
Κορφιωτάκης.
Ὁ Ζωγράφος ἀποκρίθηκε:
-Τά μή ἔχοντα οὐράν ζῷα εἶναι πολύ ταχύτερα τῶν ἐχόντων οὐράν.
Ἀφοῦ ὅμως ὁ Μαυροκορδάτος ἔβαλε στό Ὑπουργεῖο Μεταξᾶ τό δικό του Ἀντρέα Λόντο ἀντί τοῦ Παλαμήδη καί σχημάτισε πλειονοψηφία στή Συνέλευση κ’ ἔκαμε τό Μεταξᾶ νά παραιτηθῇ καί πῆρε
αὐτός τήν πρωθυπουργία, τότε ὁ Ζωγράφος ζήτησε νά γίνῃ ἀρχηγός τῶν «Αὐτοχθόνων» (ἐπαρχιωτῶν).
Ὁ Κορφιωτάκης ὅμως τοῦ εἶπε:
-Καλό εἶναι νά ἔχῃ κανείς τήν ἐλευθερία του, γιατί ἡ οὐρά φέρνει
πολύ βάρος...
-Οὔτε νά ἀστειευθῇ κανείς μαζί σου δέν ἔχει τήν ἄδεια;
εἶπε ὁ Ζωγράφος.
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Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
137.- Ἀπάντηση ποὔχει τόν τόπο της
Ἀφοῦ ψηφίστηκε τό Σύνταγμα τοῦ 1843, ὁ Βασιλέας θέλησε νά
φέρῃ μερικές μεταβολές πού νά χαλαρώνουνε λίγο κάτι αὐστηρά
ἄρθρα του· σ’ αὐτό τονέ συβούλεψε καί τονέ σύντρεξε ὁ ἀφωσιωμένος του Προβελέγγιος, πληρεξούσιος κι’ αὐτός στή Συνέλευση.
Ἔλαβε τό Σῶμα τής τροπολογίες, καί σέ μιά μονάχα μυστική συνεδρίαση τής ἀπόρριψε ὅλες, μέ τόν Κ. Ζωγράφο πρωτοστάτη σ’ αὐτή
τήν ἀπόφαση. Ὁ Προβελέγγιος πάλι ἐπίμενε στό Βασιλέα ν’ ἀπορρίψῃ καί τήν ἀπόφαση, μά αὐτός θέλοντας νά φυλάξῃ τόν τύπο καί
νά μήν κατηγορηθῇ ἀπό τούς ξένους, κάλεσε ὑπουργικό συβούλιο.
Ὅλοι ὅμως οἱ ὑπουργοί ἤτανε σύφωνοι νά γίνῃ δεχτή ἡ ἀπόφαση,
καί πρῶτος ὁ Κανάρης. Ὁ Βασιλέας ἄφησε νά τοῦ ξεφύγῃ ἕνα φοβέρισμα πώς μπορεῖ καί νά παραιτηθῇ, ἄν ἡ Συνέλευση κ.λπ. Τότε
ὁ Κωλέττης λέει:
- Βασιλεῦ, πολλούς εἶδον βασιλεῖς ἄνευ θρόνου, οὐδενα ὅμως
θρόνον ἄνευ βασιλέως1.
Ὁ Βασιλέας ταράζεται, κοιτάζει ἄγρια τόν Κωλέττη, ἀλλά συνέρχεται κ’ ὑπογράφει ἀκέριο το Σύνταγμα.
Ἦταν ὅμως φιλοδίκαιος καί σκέφτηκε ὕστερα ψυχρά. Καί πῆρε
ἀπό τότε στά δεξιά του τόν Κωλέτη, ἐνῷ πρωτύτερα εἶχε κακή γνώμη γι’ αὐτόν ὡς ἀρχηγό τῶν ἄταχτων στοιχείων. Μά κι’ ὁ Κωλέτης
βέβαια δούλεψε πολύ ὡς πού νά φέρῃ στά δίχτυα του τόν πεισματάρη Βασιλιά.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
153.- Καπετάν δελλά παντιέρας.
Ὅταν ὁ Κωλέτης μέ τής ὀχλαγωγίες τῶν ἐκλογῶν τῆς 4 Αὐγ. 1844,
πού ὁ ἴδιος τής προκάλεσε στήν Ἀθήνα1, ἀνάλαβε τήν κυβέρνηση,
ἤτανε πολύ ἀδύνατος ἀπό κομματικούς φίλους. Γι’ αὐτό ὁ λαός τόν
ὠνομασε: - «Καπετάν δελλά μπαντιέρας».
Δέν ἄργησε ὅμως ὁ Κωλέτης νά δυναμωθῇ καί νά δώσῃ τήν πιό
μακρόχρονη κυβέρνηση, πού βάσταξε ὡς τό θάνατό του, τέλη τοῦ
1847.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
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1.Ὁ παληκαρᾶς τῆς Πλάκας Μπουζέλος, φανατικός Κωλετικός,καθώς περνοῦσε ὁ Ὄθωνας κοντά ἀπό τό ἐκλογικό κέντρο τῆς Ἁγιᾶς
Εἰρήνης, ἔτρεξε καί τοὔπιασε τ’ ἄλογο ἀπό τά ἡνία καί ζήτησε νά
παρεμβῇ ὁ Βασιλιάς· κι ἀλήθεια, ξεπέζεψε κι ἀνακατεύτηκε μέ τό
πλῆθος, πού εἶχε πιαστῆ καί θά γινόταν αἱματοχυσία, καί πρόλαβε
τό κακό, μά ἐρριξε καί τήν κυβέρνηση Μαυροκορδάτου καί κάλεσε
τόν Κωλέτη στά πράματα.
155. Τά βάσανα τοῦ Προέδρου
(χορός πού δέ χορεύτηκε)
Δεύτερη ἔκδοση. Σελ. 308
«Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κανέλλος Δεληγιάννης κατά τόν δοθέντα τήν 3 Φεβρ. 1845 χορόν, ἰδών ὅτι ἐκλήθη πρό αὐτοῦ ὁ τῆς Γερουσίας πρόεδρος Γ. Κουντουριώτης, ἀπῆλθεν ἀμέσως ἀπό τά Ἀνάκτορα. Τοῦτο ἐξέπληξε τούς ξένους καί ἐλύπησε σφόδρα τόν πρωθυπουργόν Κωλέτην, παρώργισε δέ μεγάλως τούς Βασιλεῖς, καί ἰδίως
τήν Βασίλισσαν, ἥτις οὐδέποτε συνεχώρησε τόν Δεληγιάννην διά
τήν πρᾶξιν ταύτην, ἥν ἐθεώρησε προσβολήν ἀπευθυνθεῖσαν ἀμέσως εἰς τό πρόσωπόν της. Τήν ἐπαύριον τοῦ χοροῦ ἐν τῇ συνεδριάσει τῆς Βουλῆς ὑπεκινήθη τό ζήτημα αὐτό ἀπό μέρους τῆς ὑπουργικῆς φάλαγγος, προτιθέμενης ν’ ἀποδοκιμάσῃ τήν διαγωγήν ταύτην τοῦ Προέδρου της, καθ’ ὅσον ἡ ὑπουργική φάλαγξ ἐν τῇ Βουλῇ περιεῖχε πᾶσαν σχεδόν τήν ὕλην τοῦ Αὐτοχθονικοῦ κόμματος.
Ἐπειδή δέ οἱ συγκροτοῦντες τό κόμμα αὐτό ἦσαν ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν,
ὅπου δέν εἶχον εἰσαχθῆ διόλου οἱ Εὐρωπαϊκοί τρόποι, ἐν οἷς καί οἱ
ἐκ τούτων χοροί, κατά τήν 10 9βρίου 1844 ὁ χορός εὑρέθη ἄνευ χορευτῶν, ἀφοῦ οἱ τό τῶν νεηλύδων ἀποτελοῦντες κόμμα καί ἰδίως οἱ
Φαναριῶται, καίτοι κληθέντες δέν μετέβησαν εἰς αὐτόν τόν χορόν,
παρήγγειλαν μάλιστα ἐμμέσως τῇ Βασιλίσσῃ, ὅτι ὕστερον ἀπό τήν
προστασίαν τήν ὁποίαν δίδει εἰς τό Αὐτοχθονικόν κόμμα, ἄς διασκεδάσῃ εἰς τάς ἑορτάς της μέ τήν λερωμένην φουστανέλλαν, χορεύουσα τό μαῦρο γεμενί καί τόν τσάμικον. Ἐκ τούτου ἐρεθισθέντες οἱ
εἰς τό κρατοῦν κόμμα ἀνήκοντες, ἐκάλεσαν ἀμέσως χοροδιδάσκαλον καί πάντες οἱ νεώτεροι τῶν 40 ἐτῶν ἐγυμνάσθησαν μετά τῶν
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συζύγων των εἰς τόν Εὐρωπαϊκόν χορόν, οἱ δέ πρεσβύτεροι ἐγύμνασαν τάς κόρας των, καί οὕτως ἐν τῷ χορῷ τῆς 1 Ἰαν. 1845 εὑρέθησαν Αὐτόχθονες χορευταί ἀρκετοί. Τήν δέ 3 Φεβρ. ἐκλήθησαν καί
οἱ νεήλυδες, ἀλλά συμβάσης τήν ἑσπέραν ἐκείνην τῆς πρός τήν Βασίλισσαν περιφρονήσεως τοῦ Δεληγιάννη, οἱ νεήλυδες ἐχλεύαζον
τήν Ἀμαλίαν δι’ ὅ,τι ἔπαθεν ἀπό τούς νέους συνεταίρους της, ὑποθαλπούσης καί παρά τῇ Βασιλίσσῃ τήν κατά τῶν Αὐτοχθόνων ἀποστροφήν καί τῆς Πλουσκώβ μεγάλης Κυρίας τῆς Τιμῆς, ἥτις εἶχε πολλήν ἀδυναμίαν εἰς τήν πρό τῆς Γ’ 7βρίου περιτριγυρίζουσαν τά Ἀνάκτορα Φαναριωτικήν ἀριστοκρατίαν. Διά τόν λόγον λοιπόν τοῦτον ἡ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς ἐσκόπει νά ἱκανοποιήσῃ τήν Βασίλισσαν. Τοῦτο ἰδών ὁ Δεληγιάννης ἐφοβήθη, καί ἀντί ἀπολογούμενος
νά εἰπῇ τό ἐκ τοῦ Συντάγματος χορηγούμενον αὐτῷ ἰσχυρόν δικαιολόγημα, ὑπείκων εἰς τάς ἐσφαλμένας συμβουλάς ἐδικαιολογήθη ὅτι
ἔφυγε πιεσθείς ἀπό σωματικήν ἀνάγκην, ὅπερ καί τήν ἀξίαν τοῦ κινήματός του ἐκμηδένισε καί πρός τούς Βασιλεῖς κατέστη ἀπεχθής».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδ. ἀπομνημονεύματα.
156.- Αἴ, κυρά Μιχάλαινα
Ὁ Κ. Ζωγράφος, ὑπουργός ἀπό τά 1832, δυνατός ἄνθρωπος, ρήτορας ἄξιος, εἶχε στεφανωθῆ κόρη τοῦ Μιχάλβοδα, χωριατάκι αὐτός
Καλαβρυτινό1. Τό καινούργιο του συγγενολόγι τό Φαναριώτικο,
μ’ ὅλη τήν περηφάνειά του, θέλει ν’ ἀνοίξῃ τό δρόμο στό γαμπρό
καί καταδέχονται σχέση νά κάνουνε καί νά καλοῦνε στόν κύκλο
τους τούς δυνατούς τῆς μέρας χάρη τοῦ γαμπροῦ, μά καί κατεβαίνουνε στούς κύκλους τούς δικούς τους. Γι’ αὐτό κάποτε ἡ κυρά Ζωγράφου, ἡ Σουτσοπούλα, κόρη ἀπό σῶϊ τῆς Βλαχιᾶς βοϊβοντικό, χόρεψε μέ τά βιολιά στό Καλαμάκι τόν Καλαματιανό, συντροφιά μέ
βουλευτάδες. Μά καί στήν Ἀθῆνα ἡ Δόμνα ἡ μητέρα της ἔστρωνε
δεῖπνα νοικοκυρεμένα μέ ντόπια μουσική, βιολιά καί λαοῦτα, καί
χόρευαν ὕστερα τούς Ἑλληνικούς χορούς. Κ’ εἴχανε στά δεξιά τους
μάλιστα τούς ἁπλούς παλιούς Ἀγωνιστάδες, τόν Πλαπούτα, τόν
Κριεζώτη, Γρίβα, Βιλαέτη, μά καί τόν Καλαμογδάρτη καί τό Νοταρᾶ καί τόν καινούργιο Κορφιωτάκη.
Ὅμως ἀπ’ αὐτά τά χάδια τους τά καταδεχτικά πειραζόντανε πολλοί, κι’ ὁ Κριεζώτης πρῶτος:
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- Χωριάτες μᾶς θαρροῦνε, καί γι’ αὐτό μᾶς κάνουν ὅλα τα χωριάτικα, γιατί μονάχα τέτοια τραταμέντα μᾶς πηγαίνουν...
Κ’ ἐνῷ οἱ ἄλλοι καλεσμένοι στρέφουν τό λόγο στούς ἀφεντάδες τοῦ
σπιτιοῦ πάντα μέ τό «ὑψηλότατε» καί μ’ ἄλλες ξεχωριστές τιμές,
ὅσες περνοῦν ἀπ’ τό κεφάλι τους, μιά μέρα ὁ Κριεζώτης λέει στήν
ἀρχόντισσα, τοῦ Μιχάλβοδα ψηλή Κυρά (ὁ λόγος ἤτανε γιά τά ταξείδια ποὔκανε ὁ Μιχάλβοδας, παλιός πρέσβυς τῆς Ἑλλάδας στό
Παρίσι κι’ ἄλλα μέρη τῆς Εὐρώπης ἴσα μέ τήν Πετρούπολη)2:
- Αἴ, Κυρά Μιχάλαινα, εἶδε κι’ ὁ Κύρ Μιχαλάκης ξενιτειά, μά ὄχι
σάν ἐμένα, πού ἔφτασα ἴσα μέ τήν Καραμανιά.
Ὁ Κριεζώτης εἶχε ζήσει, ταπεινός ἄνθρωπος, στήν Ἀνατολή, μά καί
κατά τά 1826 ἔκαμε μ’ ἄλλους τήν περίφημη ἐκστρατεία στό Μπερούτι (Βηρυττό).
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. «Ὁ ἐκ πτωχῆς καί ἀδόξου οἰκογενείας πολίτης τῶν Κλουτζούνων τῆς Πελοποννήσου», ἔτσι ὑβριστικά πειράζει τόν Κ. Ζωγράφο
ὁ «Φίλος του Λαοῦ», 9 Μάρτ. 1844.
2. Παρά δέ τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου
τοῦ
Καποδιστρίου, ὀρθῶς καί πρεπόντως ἐκτιμήσαντος τήν πολιτικήν
αὐτοῦ σύνεσιν καί περίνοιαν, λαμβάνει ἐντολήν νά ἀπέλθῃ εἰς Λονδῖνον καί Παρισίους, ἵνα ἐκεῖ τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων ἐπιμεληθῇ. Ἐφεξῆς δέ τῷ μέν 1833 ἐπικυροῦται ὑπό τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος ὡς πρεσβευτής ἐν Παρισίοις, καί ὡς τοιοῦτος ὑπογράφει τάς
τοῦ Ἑλληνικοῦ δανείου ὁμολογίας· μετ’ ὀλίγον δέ διορίζεται πρεσβευτής ἐν Πετρουπόλει, Σουηδίᾳ καί Δανίᾳ· τῷ δέ 1835 ἔρχεται τό
πρῶτον εἰς Ἀθήνας ἵνα χαιρετήσῃ τόν Βασιλέα, καί πάλιν ἐπανέρχεται εἰς τήν πρεσβείαν τῆς Πετρουπόλεως, ὅθεν πέμπεται εἰς Λονδῖνον, ἵνα παρευρεθῇ ἐκεῖ ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων ἐπί τῆς στέψεως τῆς ἀνάσσης Βικτωρίας. Τελευταῖον δ’ ἐν ἐτει
1839 ἐπιστρέφει εἰς τήν ποθεινήν Ἑλλάδα, ὑπέρ ἧς τοσαῦτα ἐμόχθησε καί παραμένει ἐν Ἀθήναις τήν τελευταίαν ὅλην τοῦ βίου αὐτοῦ
εἰκοσιπενταετίαν, μέχρι βαθέος γήρως ἰδιωτεύων πλήν τοῦ βραχυτάτου διαστήματος ἑνός ἐνιαυτοῦ, καθ’ ὅν ἦτο διωρισμένος εἰς τήν
μόνην θέσιν ἥν ἔλαβεν ἐνταῦθα, τήν τοῦ Συμβούλου τῆς Ἐπικρατεί364
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ας, ἀφ’ ἧς ὅμως καί παρῃτήθη τῷ 1840». («Λόγοι εἰς τόν θάνατον
Μιχ. Σούτσου», 1864, σ. 13).
167.- Ὁ Κωλέτης περί Χρηστίδη
- Ἤξερε νά λέγῃ πολλά καί καλά, νά μήν εἰμπορῇ ὅμως νά πράττῃ
τίποτε, διότι ἦτον δειλός καί παλίμβουλος.
Καί γιά τό σύντροφό του Ρήγα Παλαμήδη δέν εἶχε καλή γνώμη1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. «Δέν τούς ἠνείχετο καί αὐτός ὁ ἴδιος Κωλέτης ἀποκαλῶν τόν μέν
Παλαμήδην Φαταούλαν καί μῆλον σεσηπός ἐντός καλαθιοῦ γέμοντος μήλων ὑγιῶν -ὅθεν καί πρέπει νά πεταχθῇ, διά νά μή διαδώσῃ
τήν σῆψιν του καί εἰς τ’ ἄλλα μῆλα- τόν δέ κύριον Χρηστίδην ἀνάγωγον, μικροραδιοῦργον καί ἀπερίσκεπτον». (Ἐφημ. «Ἀθηνᾶ», 10
Δεκ. 1854). - Ὑπάρχει καί παροιμιακή φράση τῆς ἐποχῆς: «τά εἰς ίδης καί -άδης ὀνόματα κατεργαραίων πλήν τοῦ Χρηστίδης».
169.- Ξόανο βουλευτικό
Κατά τά 1846 εἶχε ὑποβληθῆ ἀπό τήν Κυβέρνηση νομοσχέδιο νά δοθοῦνε σύνταξη δρ. χίλιες στό γέρο Πετρόμπεη κ’ οἱ συγγενεῖς του
παραδώσανε σ’ ἕνα νεαρό βουλευτή ἀπό τή Σκόπελο, τόν Κ. Ἀντωνιάδη, ἕτοιμον ἕνα λόγο νά τόν ἀπαγγείλῃ παινῶντας τής ὑπηρεσίες τῆς οἰκογένειας, τής μάχες ὅπου ἀριστέψανε Μαυρομιχαλαῖοι
κ.λπ.
Ἀκούοντας τό λόγο αὐτόν ὁ βουλευτής Λακωνίας Μπαρμπιτσιώτης, συνταγματάρχης Ἀγωνιστής, εἶπε πώς σέ μερικές ἀπό τής μάχες
αὐτές παραβρέθηκε κι’ ὁ ἴδιος, μά ὁ ρήτορας δέν τόν ἀνάφερε πῆρε
ὅμως φωτιά σιγά-σιγά κ’ εἶπε στόν Ἀντωνιάδη:
-Ποῦ τά εἶδες ἐσύ αὐτά, βρέ ξόανο;
Οἱ βουλευτάδες γελούσανε, μά ζητοῦσαν καί ν’ ἀνακαλέσῃ.
-Ἀνακαλῶ, εἶπε ὁ ἁψύς Μπαρμπιτσιώτης, ἀλλά νά προσέχῃ ἄλλη
φορά τί τσαμπουνάει αὐτός ὁ π...
Γέλια τότε περισσότερα καί φωνές ἀναγκάσανε τό βουλευτή νά φύγῃ ἀπό τήν αἴθουσα.
Μά τό χειρότερο, ἀφοῦ ἀπόσωσε ὁ Ἀντωνιάδης τό λόγο του, βγῆκε
κι’ αὐτός ὄξω νά δροσίσῃ τά ρητορικά του ἄνθη, ποὖχε θερίσει ἀπό
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τό βῆμα, καί δέχεται μιά ξαφνική κλωτσιά ἀπό τό Μπαρμπιτσιώτη,
πού ἔριχνε στό Σκοπελίτη συνάδερφό του τήν αἰτία τῆς ντροπῆς
του, ἀντί νά τή ρίξῃ στό θυμό του. Τότε ἡ Βουλή ἀποφάσισε νά τόν
ἐπιτιμήσῃ, μά τότε κι’ ὁ Μπαρμπιτσιώτης ὑπόβαλε παραίτηση.
Ὑποχώρησε ὅμως ἡ Βουλή καί τόν ἄφησε ἀτιμώρητο το γέρο-Ἀγωνιστή, κ’ ὑποχώρησε κι’ ὁ ἴδιος τέλος. Κ’ ἔμεινε ὁ Ἀντωνιάδης μέ τό
διάφορό τῆς κλωτσιᾶς.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
176.- Τοῦ θανάτου τό μυστήριο.
Ὅταν σκοτώθηκε ὁ Λόντος, 24 Σεπτ. 1846, οἱ πρῶτοι πού τρέξανε
στό σπίτι του καί μπήκανε στό δωμάτιό του ἦταν ὁ Μαυροκορδάτος κι’ ὁ Κ. Ζωγράφος· αὐτοί δηλώσανε πώς καμιά σημείωση δέν εἶχε ἀφήσει ὁ μακαρίτης νά μαρτυράῃ τήν αἰτία τοῦ θανάτου του, κ’
ἔτσι νά βγάλῃ τούς ὑπηρέτες του ἀπό ὑποψία φόνου1. Λοιπόν (κατά τό Δημητρακάκη) οἱ δυό ἐκεῖνοι πολιτικοί κρύψανε τή σημείωση, γιατί ἄν γινότανε γνωστή, μεγάλη κατηγορία θά βάρυνε τήν ἀντιπολίτευση2.
Ὁ ἀδερφός τοῦ σκοτωμένου Ἀναστάσης Λόντος ἔτυχε νά διασκεδάζῃ στήν Κηφισιά· στεῖλαν οἱ συγγενεῖς ἁμάξι μαζί μ’ ἕναν κουρέα
νά τονέ φέρῃ, γιατί φοβώντανε μήπως ἀκούοντας τοῦ ἀδερφοῦ του
τό θάνατο πάθῃ τίποτε· ἦταν ἐγγομος καί κοντόσωμος, κι’ ὁ κουρέας θά τοῦ ἔπαιρνε αἷμα ἄν ἦταν ἀνάγκη.
Στήν Κηφισιά φτάνοντας, ἡ κυρά Ἀναστάσαινα πῆρε χωριστά τόν
κουρέα καί τονέ ρώτησε:
-Ἔπεσε στόν τόπο;
- Ὄχι, κυρά, εἶπε ὁ κουρέας, μικρό κόλπο τοὖρθε.
- Δέ σέ ρωτάω γιά τό στρατηγό! εἶπε ἀπότομα ἡ Λόνταινα, κ’ ἔφυγε.
Λόγος παράξενος αὐτός, πού σημαίνει πώς ἀλλουνοῦ θάνατο περιμένανε ν’ ἀκούσουν (τοῦ Βασιλέα, κατά τό Δημητρακάκη), κι’ ὄχι
τοῦ Ἀ. Λόντου.
Περίεργο εἶναι πώς τήν παραμονή τοῦ θανάτου ὁ Κρανιδιώτης
Ἀγωνιστής Μήτσας εἶδε ἕνα κακό ὄνειρο· ὁ Λόντος καθότανε σ’
ἕνα σοφρᾶ (εἶδος τραπέζι χαμηλό ὁλοστρόγγυλο) κ’ ἔτρωγε ἕνα μεγάλο πολύ παχύ ψητό γουροῦνι κ’ ἦταν ἀλειμμένος στό πρόσωπο
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καί στά μουστάκια ἀπό τά ξύγγια.
Ἀκούοντας τ’ ὄνειρο τήν ἡμέρα τοῦ φόνου ὁ Γληγοριάδης, πολιτευόμενος ἀπό τήν Κυπαρισσία, εἶπε:
-Νά μή μᾶς περάσῃ ὁ Κωλέτης (Πρωθυπουργός) ἀπό τό μαχαῖρι
τῶν φονιάδων του Ρουμελιωτῶν (δηλαδή νά ἐκδικηθῇ τούς ἀντιπολιτευόμενους γιά τή συνωμοσία τους, τάχα, κατά τοῦ Ὄθωνα).
Ὁ Μήτσας ρώτησε τί τρέχει.
- Δέν εἶναι τίποτε, ἡσύχασε... εἶπε ὁ Γληγοριάδης.
Λοιπόν κ’ ὁ Γληγοριάδης γνώριζε τό μυστικό (κατά τό Δημητρακάκη).
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Γιά νά μή ρίξῃ τό κακό στούς δούλους του ζήτησε μπροστά σε
μάρτυρες τήν κουμπούρα του καί τή γέμισε μέ τρία βόλια· λίγες
στιγμές ἀργότερα σκοτώθηκε. («Ὁ Φίλος τοῦ Λαοῦ», 25 Σεπτ. καί
5 Ὀχτ. 1846).
2. Τάχα πώς ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε συνωμόσει τό θάνατο τοῦ Ὄθωνα κι’ ὁ κλῆρος εἶχε πέσει στό Λόντο νά πράξῃ τό φόνο. Κατηγορία
ἀνόητη πού ἔκαμε πολύν κρότο τότε.
178.- Οἱ γνῶμες οἱ γεροντικές
Μέ ψήφισμά της ἡ Συνέλευση τοῦ 1843 εἶχε ἀποφασίσει πώς οἱ ἀξιωματικοί πού κάμανε τήν ἐπανάσταση τῆς Γ’ τοῦ Σεπτέβρη θά παῖρναν ἰσόβια τό μιστό τοῦ τότε βαθμοῦ τους. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀξιωματικοί ἀργότερα μπήκανε σ’ ἀργία, κι’ ὁ Βασιλέας δέν ἄφινε, μέ διάφορες προφάσεις, νά πληρωθοῦν ἀκέριο το μιστό τους. Πεινούσανε λοιπόν οἱ «ἥρωες τοῦ Συντάγματος», καί θόρυβος γινότανε στή
Βουλή καί στής ἐφημερίδες. Οἱ διάφορες κυβερνήσεις Μεταξᾶ, Μαυροκορδάτου καί τέλος τοῦ Κωλέτη ἀπό τής 6 Αὐγ. 1844 κάνανε τόν
κουτό γιατί μέ τό Βασιλέα δέ θέλανε νά τά βάλουν, ἄν καί τό δίκιο
ἤτανε μέ τούς ἀξιωματικούς. Μιά μέρα ὁ Ν. Σκαρβέλης, ὑπαρχηγός
ὑπό τόν Καλλέργη κατά τό Κίνημα, εἶπε στόν ὑπουργό καί φίλο
του Ν. Κορφιωτάκη:
- Βρέ συνονόματε, κιντυνέψαμε καί τή ζωή καί τά γαλόνια γιά νά
σᾶς κάμουμε σᾶς τούς πολιτικούς μεγάλους – καί τώρα θά ψοφήσουμε τῆς πείνας; Πῶς τό βαστάει ἡ συνείδησή σας; Δέ ντρέπεσθε
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τόν κόσμο; Οἱ γεροντότεροί σου οἱ «ἐν κακίαις γηράσαντες» (ὁ
πρωθυπουργός Κωλέτης) μπορεῖ νά ἔχασαν κάθε φιλοτιμία, μά ἐσύ
κι’ ὁ Κολῖνος; (Κολοκοτρώνης, ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης).
Ὁ Κορφιωτάκης λυπήθηκε πολύ, καί τό βράδυ μίλησε μέ πόνο στό
ὑπουργικό συμβούλιο. Τότε ὁ Κωλέτης εἶπε:
- Λοιπόν, Κορφιωτάκη, ἡμεῖς καί ἀσυνείδητοι εἴμεθα και ἀδιάντροποι, καί μόνος σύ μεταξύ μας εἶσαι εὐαίσθητος. Τί θέλεις, νά βιάσω
τόν Βασιλέα, ὁ ὁποῖος δέν πείθεται; Ἐγώ εἶπα πρός τούς ἀδικουμένους νά ὑπάγουν εἰς τά δικαστήρια, τά ὁποῖα εἶναι ἀνώτερα καί
τοῦ Βασιλέως, ἀλλ’ αὐτοί στενοχωροῦν ἐμέ διά νά τά χαλάσω μέ
τόν Βασιλέα, καί τότε να ἔλθουν αὐτοί, οἱ δῆθεν ἀντιβασιλικοί, νά
σύρωνται πρό τοῦ Θρόνου καί νά συκοφαντοῦν ἐμέ. Σοῦ εἶπα καί
πάλιν, Κορφιωτάκη, νά μήν ἀντιλέγῃς εἰς τάς ἀποφάσεις ἐμοῦ τοῦ
γέροντος, ἄλλως χάνω τήν περί τῆς εὐθυκρισίας σου ἰδέαν μου.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
180.- Ὡς ποῦ φτάνουν τά πάθη
Ἀφοῦ διαλύθηκε ἡ Βουλή, στά 1847 14 Ἀπριλ., ὁ Ὄθωνας ἀποφάσισε νά ταξειδέψῃ κατά τή δυτική Πελοπόννησο· ἐκεῖ ὅμως ἡ ἀντιπολίτευση ἡ Ἀντικωλετική ἤτανε πολύ δυνατή, καί συνεννοηθήκανε
τῆς Πάτρας τά πολιτικά καπετανᾶτα νά μήν προσφέρῃ κανείς ἀπ’
αὐτούς τό σπίτι του στό Βασιλέα νά μείνῃ· μάλιστα ἡ ἀπαγόρεψη
ἔγινε καί μέ φοβερίσματα πρός τούς δισταχτικούς. Ἔτσι οἱ δυνατοί τοῦ τόπου θά δείχνανε στό βασιλέα πόσο ἤτανε δυνατοί - καί
πόσο ἡ Κυβέρνηση ἀδύνατη. Οἱ ἀρχές ὅμως τό μάθανε, καί τρέξαν
ὄξω ἀπό τήν πόλη καί προφτάνουνε τό Βασιλέα καί τόν παρακαλοῦν ἐκεῖ πού βρέθηκε νά μείνῃ, γιατί ἤτανε μεσημέρι τάχα, καί δέν
εἶχαν ἑτοιμάσει ἀκόμα τήν ὑποδοχή. Ἕνας πολίτης ὅμως, ὁ Συνοδινός, ἔφτασε μόνος ἀπ’ τήν πόλη καί τἆπε ὅλα του Ὄθωνα, μά καί
τοῦ πρόσφερε τό σπίτι του.
Στό μεταξύ οἱ ἀρχές εἴχανε φτάσει σέ μίαν ἀπελπισμένη ἀπόφαση.
-Μεγαλειότατε, θά καταλύσετε εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Αὐστριακοῦ προξένου...
-Ὄχι, θά καταλύσω εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Συνοδινοῦ.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα..
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182.- Ὁ Κωλέτης πλέκει δίχτυα
Ἀφοῦ ξέσπασε τό Μουσουρικό ζήτημα, τήν ἄλλη μέρα ἔγινε συβούλιο πρεσβευτικό στοῦ Ἄγγλου Λάϋονς.
- Τί λογῆς ἱκανοποίηση ζητᾶτε νά λάβετε; ρώτησε ὁ Αὐστριακός
Πρόκες- Ὄστεν τό Μουσοῦρο.
- Νά ζητήσῃ συγγνώμη ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, εἶπε ὁ Λάϋονς.
Ὁ ὑπουργός δέ γνώριζε τίποτε! εἶπε ὁ Γάλλος Πισκατόρης.
- Ἄς τό εἰπῇ ὁ ἴδιος αὐτό, εἶπε ὁ Λάϋονς.
Ὁ Κωλέτης ὅμως, ὑπουργός καί πρωθυπουργός, δέ θέλησε νά ὑποκριθῇ ἄγνοια καί ν’ ἀφήσῃ ἔκθετο τό Βασιλέα πῆρε ἀπάνω του ὅλη
τήν εὐθύνη.
Τό ζήτημα ὅμως χρόνιζε. Οἱ Ἕλληνες στήν Τουρκιά τραβούσανε
πολλά κακά. Ὁ Ὄθωνας περίμενε ἀπό τό Μέττερνιχ βοήθεια, μά ὁ
Μέττερνιχ εἶπε νά φύγῃ ὁ Κωλέτης, πού ἡ Αὐστριακή ἀλεποῦ δέν
τόν ὑποφέρνε γιατί ἤθελε νά μεγαλώσῃ τήν Ἑλλάδα καί προκάλεσε τό κίνημα τοῦ Γκιολέκα καί τοῦ Ραποκάλιου στήν Ἀρβανιτιά
(οἱ δυό ἐκεῖνοι Ἀρβανῖτες παλιοί φίλοι του ἀπό τά Μεγαρικά τοῦ
1832, ὅ-που εἶχαν τρέξει σύμμαχοί του). Τί κάθεται λοιπόν ὁ Κωλέτης καί σκαρώνει τότε τῆς Αὐστριακῆς ἀλεποῦς;
Ὁ Δ. Καλλιφρονᾶς, ἀπό τότε πού εἶχε γίνει δήμαρχος, εἶχε καθιερώσει τή συνήθεια νά κάνῃ ἐπίσημες βίζιτες στούς ξένους πρέσβεις
σάν πρῶτος ἄρχοντας τῆς πόλης· πάει λοιπόν καί στόν Πρόκες, καί
ἡ συντυχιά τους τούτη δέν ἄργησε νά φέρῃ στή μέση τό Μουσουρικό. Τότε ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων ἀρχίζει (ὁ Πρόκες ἤξερε τά Ἑλληνικά):
- Νά σοῦ πῶ, ἐξοχώτατε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀκόμα δέ χτίσαμε τό καλύβι μας καλά-καλά θά τό κάψουμε λοιπόν ἄλλη μιά φορά, κ’ ἤ θά
κάμουμε τόν Τοῦρκο νά σέβεται τήν πατρίδα μας, ἤ ἄς λείψῃ κι’ αὐτή, τέτοια πού εἶναι, ἀφοῦ ἕνα τσαχπίνι τῆς Πόλης (ὁ Μουσοῦρος)
ἔχει τό δικαίωμα νά βρίζῃ τό Βασιλιᾶ μας· νἄτανε κανένας Τοῦρκος
ἐπίσημος ἄς πάῃ, μά ἕνα παλιόπαιδο, γιατί πῆρε γυναῖκα μιά κόρη
σακάτικη τοῦ Βογορίδη... Καί τώρα θέλετε ὁ πρωθυπουργός μας νά
πῇ «ἥμαρτον» σ’ αὐτό τόν ἄνθρωπο;
Ὅσο πάσκιζε ὁ Πρόκες νά μαλακώσῃ τοῦ Καλλιφρονᾶ τήν ὁρμή,
τόσο αὐτός ἀγρίευε· τέλος, νέος καί ζωηρός καθώς ἦταν, ἔπαιξε πε369
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ρίφημα τό παιγνίδι του.
Ὁ Πρόκες τἄγραψε αὐτά τοῦ Μέττερνιχ, κι’ αὐτός φοβήθηκε κανένα κίνημα στά σύνορα, πού θά δυνάμωνε τό Γκιολέκα. Ὁ Νέσσελρωδ τῆς Ρωσσίας ὁ ὑπουργός, δεχότανε νά γίνουνε συστάσεις φιλικές στήν Τουρκιά, μ’ ὅλο πού στήν Ἑλλάδα βασίλευε τῆς Γαλλίας
ἡ ἐπίδραση μέ τόν Κωλέτη, μά προτιμοῦσε ἡ Ρωσσία τῆς Γαλλίας
ἀπό τῆς Ἀγγλίας τή δύναμη στήν Ἑλλάδα. Τέλος ὑποχώρησε κ’ ἡ
Ἀγγλία, κι’ ἀποφασίστηκε νἀρθῇ ὁ Μουσοῦρος πρέσβυς πάλι στήν
Ἑλλάδα καί πρῶτος νά τόν ἐπισκεφθῇ ὁ Ἕλληνας ὑπουργός. Μά
στό μεταξύ ὁ Κωλέτης εἶχε πεθάνει, καί τά πράματα κανονίστηκαν
εὐκολώτερα.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ὁ Μουσοῦρος ἤτανε στήν ἀρχή δάσκαλος τῆς κόρης τοῦ Βογορίδη κ’ ὕστερα πῆρε γυναῖκα τή μαθήτριά του. («Ἐθν. Ἡμερολόγιον», Μ. Βρετοῦ, Παρίσιοι 1869, σ. 284 σημ.).
187.- Ἀνοικονόμητοι ἄταχτοι
Αὐτός πού ἀπό τά 1824 σήκωσε τῶν ἄταχτων στρατιωτικῶν τή δύναμη πειό ἀπάνου ἀπό τό νόμο, καί τούς ἔκαμε πάτημα νά ὑψωθῇ
κι’ ὁ ἴδιος, ἦρθε ἡ ὥρα νά τούς ταπεινώσῃ, γιά νά μήν ταπεινωθῇ.
Στ’ Ἀνάπλι ἦταν ὁ Πρωθυπουργός Κωλέτης γιά τήν ἀνακομιδή τῶν
κοκκάλων τῆς μάννας του, ὅταν ἔφτασε τό χαμπέρι πώς ἔφυγε ὁ
Κριεζώτης ἀπό τή φυλακή, κ’ ἔμασε σέ δυό μέρες δυό χιλιάδες ἀντάρτες. Οἱ ὑπουργοί στήν Ἀθήνα εἴχανε στείλει μέ στρατό τό Γαρδικιώτη Γρίβα, ὑπασπιστή τοῦ Ὄθωνα καί πιστό του, (αὐτός τόν
πρότεινε) κι’ ἅμα γύρισε ὁ Πρωθυπουργός εἶχε φύγει πειά ὁ στρατός γιά τή Χαλκίδα.
Ηὗρε τόν Ὄθωνα κρυωμένον, ὅπως καί τούς ὑπουργούς. Ὁ Κριεζώτης ἤτανε καί γενναῖος καί δυνατός στήν Εὔβοια, λοιπόν ἐπίφοβος.
Γίνηκε ὑπουργικό συμβούλιο, κι’ ὁ Κωλέτης εἶπε:
- Ἡ Κυβέρνησις ἔπρεπε νά γνωρίζῃ ὅτι μόνος ὁ Τακτικός στρατός,
ἔστω καί ὀλιγαριθμότερος, δύναται νά νικήσῃ τόν Κριεζώτην τῶν
ἀτάκτων ἡ διαγωγή ἀπέναντι ἄλλων ἀτάκτων εἶναι πολύ ἀμφίβολος... Οἱ Τακτικοί ἀφ’ ἑτέρου δέν ἀνέχονται ἀρχηγόν ἄτακτον, οἷος ὁ Γαρδικιώτης, ὅστις ἄλλως τε καί νοήμων καί ἀνδρεῖος εἶναι...
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Διά τοῦτο ὠφείλατε νά διορίσετε ἤ ἕναν ἐκ τῶν διοικητῶν τῶν Τακτικῶν ταγμάτων, ἤ τόν ἀρχηγόν τῆς Χωροφυλακῆς Μῆτρον Δεληγιώργην, διακριθέντα καί ἐν Μάνῃ κατά τό 1845. Ἐγνώρισα καλῶς τούς ἀτάκτους στρατιωτικούς ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως· ὅσον
ἀνδρεῖοι εἶναι εἰς τόν πόλεμον, τόσον ἀδύνατοι εἰς τόν πολιτικόν
των χαρακτῆρα· διά τοῦτο κατά τό 1845 δέν ἄφησα τόν Βασιλέα
νά κάμῃ Γερουσιαστάς οὔτε τόν ναύαρχον Ἀ. Γ. Κριεζῆν οὔτε τόν
Βάσσον, οὔτε ἄλλους φίλους μου στρατιωτικούς βουλευτάς, ἀλλ’
οὔτε καί τόν Τζαβέλαν συνάδελφόν μου. Ὅλοι αὐτοί, πίπτοντος
ἐμοῦ, θά γίνουν φίλοι τῶν διαδόχων μου, προσέχοντες εἰς τά νεύματα τοῦ Βασιλέως εἶναι δέ καί ἀχόρταστοι εἰς τάς ἀπαιτήσεις των.
Ὁ Γαρδικιώτης κατά τό 1845 καμμίαν πολιτικήν σημασίαν δέν εἶχε, παρά ὅτι συνεννοούμενος τότε μετά τοῦ Βασιλέως ἠδύνατο κατά τι νά μέ συντρέξῃ εἰς τήν ὑπογραφήν τοῦ διορισμοῦ τῶν δεκαέξ Γερουσιαστῶν. Ἀλλ’ ὅμως καί τήν δύναμιν αὐτήν τήν ἐπώλησε,
προσθέσας εἰς τόν κατάλογον τῶν διορισθέντων ἕναν ἀσημότατον
ἄνθρωπον, τόν Διαλέτην, μακρινόν συγγενῆ του, ὅστις δέν εἶχε καί
τά προσόντα. Τώρα, ἄν νικήσῃ τόν Κριεζώτην, πῶς θά οἰκονομήσωμεν τάς ἀπαιτήσεις του, ἀφοῦ μάλιστα θά ἔχῃ καί τόν Βασιλέα ὄπισθεν, ὅστις τόν εὐνοεῖ περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλον, καί θά εἶναι
πάντοτε ὁ σκώληξ πάσης κυβερνήσεως;
Ἡ δύναμη τοῦ Γαρδικιώτη στό Παλάτι ἔγινε ὕστερα ἀνοικονόμητη
γιά κάθε κυβέρνηση καί ἔδωσε μεγάλο δίκιο στόν Κωλέτη.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. «Πολλά λέγονται κατ’ αὐτάς περί ὑπουργικῆς μεταβολῆς, ἀλλ’ εἶναι καθαρά παραμύθια. Ἰδού τί τρέχει: Ὁ ὑπασπιστής τοῦ Βασιλέως Γαρδικιώτης Γρίβας, ἀναχωρήσας ἐσχάτως διά τήν Εὔβοιαν, εἶχεν ἀφήσει ρητήν παραγγελίαν εἰς τούς ὑπουργούς νά μή δεχθῶσιν
ὡς βουλευτήν τόν Κ. Βέϊκον, ἀλλά νά ἀκυρώσωσι τήν ἐκλογήν του.
Ἀγνοοῦμεν τί εἴδους ἀντιπάθειας ὑπάρχει μεταξύ Γαρδικιώτου καί
Βεΐκου. Ἐν τούτοις ἀπόντος τοῦ Κ. Γαρδικιώτου ἐπεκυρώθη ἡ ἐκλογή τοῦ Κ. Βεΐκου, ἄν καί ψηφοφορησάντων ὅλων τῶν Αὐλικῶν
κατ’ αὐτοῦ. Ἐπανελθών ὁ Κ. Ὑπασπιστής, πνέει πῦρ ἐκδικήσεως
πρό πάντων κατά τοῦ πρωθυπουργοῦ μας Τζαβέλα καί κατά τοῦ
ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν Ρήγα Παλαμήδου πιστεύομεν ὅμως ὅτι
371

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ἀφοῦ τό ξεῖδι εἶναι εὐθηνόν, θέλει πίει ὀλίγον ξεῖδι διά νά ξεθυμάνῃ. Ἡ μεταξύ τοῦ ὑπασπιστοῦ καί τῶν δύο ὑπουργῶν ἔρις ἔδωκεν
ἀφορμήν εἰς τάς περί ὑπουργικῆς μεταβολῆς φήμας. Καί διατί τάχα
νά ἀλλάξῃ τό ὑπουργεῖον; Μήπως διά τό σχέδιον τοῦ Βαλλερστάϊν, νά παραλύσῃ ὁ τόπος διά τοῦ τόπου, δύναται νά εὑρεθῇ καλλίτερον παρά τό σημερινόν Ὑπουργεῖον;» («Ἐλπίς», 1 Γεν. 1848). - «Ὁ
αὐτός στρατηγός, ὁ ὤν συνάμα καί αὐλάρχης καί σταυλάρχης καί
ὑπασπιστής τῆς Αὐτοῦ Ἑλλ. Μεγαλειότητας, πρός ἀποφυγήν λεπτομερῶν διαπραγματεύσεων εἰς τάς δωροδοκίας εἶχε σχηματίσει
κατάλογον, καθ’ ὅν ὤφειλε νά συμμορφωθῇ πᾶς ὁ ἐπιθυμών ν’ ἀξιωθῇ θέσεως τινός διά δωροδοκίας· ὁ ἐπιθυμῶν π.χ. νά γείνῃ ὑπουργός
ἔπρεπε νά προσφέρῃ τῷ στρατηγῷ τό δεῖνα σημειωθέν ἐν τῷ καταλόγῳ ποσόν ὁ ἐπιθυμῶν νά γείνῃ γερουσιαστής τό δεῖνα, καί οὕτω
καθ’ ἑξῆς. Ἐάν δέ τις ἀμφιβάλλῃ περί τούτων, δυνάμεθα νά ὀνομάσωμεν καί ὑπουργούς καί γερουσιαστάς καί βουλευτάς καί ἐπισκόπους, καί ἄλλους ἀνωτέρους τοῦ Κράτους ὑπαλλήλους διορισθέντας εἰς τάς θέσεις των διά τῆς εἰς τόν στρατηγόν τοῦτον γενομένης
δωροδοκίας». («Ὑπόμνημα τρίτον πρός τάς Προστάτιδας τῆς Ἑλλάδος Δυνάμεις καί πρός ἅπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Κέρκυρα, 1862», σ. 17. - Συγγραφέας τοῦ βιβλίου ὁ ἄσπονδος ἀντιοθωνιστής Ἀ. Γούδας γιατρός. - Βλ. καί Μ. Βρετοῦ, «Ἐθν. Ἡμερολόγιον,
Παρίσιοι, 1869», σ. 292).
Ὁ Κωλέτης ἀντιπαθοῦσε τούς ἄταχτους στρατιωτικούς, ἄν καί συχνά τούς μεταχειρίστηκε πάτημα ν’ ἀνεβῇ. Ἔλεγε κατά τά 1838,
πρέσβυς στό Παρίσι: «Οἱ πολιτικοί εἰς τήν Ἑλλάδα ἔκαμαν τό πᾶν,
οἱ στρατιωτικοί ἦσαν τυφλά ὄργανα. (Σ. Χαρά στήν εἰλικρίνεια!).
Ὅπου ἔμειναν μόνοι τους, ἀπέτυχαν. Οἱ γραμματικοί εἰς τά στρατόπεδα ἦσαν μέσα ἰσχυρά διά τά θελήματα τῆς Διοικήσεως». («Ὁ
γέρων Κολοκοτρώνης», 1846, σ. 292, ἀνέκδοτο γραμμένο ἀπό τό Γ.
Τερτσέτη).
203.- Νά ἐπιμένῃ ἀποτόμως
Ὁ Ὄθωνας εἶχε τή συνήθεια, ἅμα ἐργαζότανε μέ καινούργιον
ὑπουργό, νά θέλῃ νά τόνε δοκιμάζῃ· ἄρχιζε νά τοῦ ἀντιλέγῃ, κι’ ἄν
ἔβλεπε τόν ὑπουργό δισταχτικό, μάλιστα σέ διορισμούς καί τέτοια,
τότε δέν ὑπόγραφε καμιά του πρόταση. Τἄπαθε ὅλα αὐτά ὁ Χρι372
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στόπουλος1 ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν στά 1848· τέσσερες μῆνες
δέν ὑπόγραψε παρά τρία διατάγματα προσωπικά. Τἄπαθε ὁ Πατρινός Ἀντωνόπουλος ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης στά 1849· γιά πολύν
καιρό δέν τοῦ παραδεχότανε καμιά πρόταση. Τί νά κάμῃ ὁ ὑπουργός, ἔπαψε νά τοῦ ὑποβάλλῃ ἄλλες· εἶπε ὅμως τή στενοχώρια του
στό συνάδερφό του Κορφιωτάκη.
- Τὄχει ἀρχή μέ τούς νέους ὑπουργούς, εἶπε ὁ Κορφιωτάκης. Νά ἐπιμένῃς ἀποτόμως, καί θά ἰδῆς!
Στής 9 τό πρωΐ ἔλαβε τοῦ φίλου του τή συβουλή, καί στής 4 ἀπόγεμα τήν ἴδια μέρα πῆγε στό Παλάτι κ’ ἐπέμεινε ἀποτόμως· κ’ ἔλαβε μέ
μιᾶς δεκαεφτά διατάγματα μεταβολῶν ἀνωτέρων καί κατωτέρων
δικαστικῶν. Ἀπό τότε ἔμαθε νά ἐπιμένῃ ἀποτόμως...
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Γρ. Β. Χριστακόπουλος· διωρίστηκε 8 Μάρτ. 1848.
2. Ἰ. Δ. Ἀντωνόπουλος· διωρίστηκε 17 Ἀπριλ. 1849.
204.- Μετάνοια καί μεγαλοφροσύνη
Ὁ Ἠλίας Καλαμογδάρτης, ἕνας ἀπό τούς πειό ἔξυπνους καί ζωηρούς νέους τῆς ἐποχῆς, ἀπό τήν Πάτρα, παραδεχότανε κάθε καινούργια ἰδέα καί λάβαινε μέρος σ’ ὅλες τής πολιτικές συνωμοσίες. Ἀπό τά 1845, πού τόν ἔπαψε ὁ Κωλέτης ἀπό τμηματάρχη τοῦ
ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν, ὡς τά 1848 ἔλαβε μέρος σ’ ὅλες τής
πολιτικές ἀνακατωσοῦρες· εἶχε ὅμως στό μεταξύ πάθει ἀπό τό στῆθος του, κ’ ἡ ἀρρώστεια του τόν ἔκαμε μαλακώτερο καί χριστιανικώτερο. Βλέποντας πώς θά πέθαινε, παρουσιάστηκε στό Βασιλέα
καί τοῦ ζήτησε συχώρεση γιά ὅλα τα κακά πού θέλησε νά τοῦ κάμῃ. Ὁ Βασιλέας τόν πῆρε ἀπό τό χέρι καί τοῦ εἶπε:
- Μήν ἀπελπίζεσαι, εἶσαι νέος ἀκόμη, θά ζήσῃς ἐάν ἔχῃς θάρρος.
- Εὐχαριστῶ, Μεγαλειότατε, διά τήν παρηγορίαν, καί τοῦτο μέ εὐχαριστεῖ, διότι ἐννοῶ ὅτι ἐσυγχώρησας τάς ἐναντίον Σου πράξεις
μου, καί ἀποθνῄσκω ἡσυχότερος, καθόσον οὐδένα ἄλλον ἠδίκησα
τόσον πολύ.
Φίλησε τοῦ Βασιλέα τό χέρι κ’ ἔφυγε κλαίοντας.
Ἀπό τότε ὁ Βασιλέας πῆρε στήν προστασία του τ’ ἀδέρφια τοῦ
Καλαμογδάρτη Θεμιστοκλῆ καί Παναγιώτη· ὁ πρῶτος ἀπ’ αὐτούς
ἔβγαινε ὡς τά 1862 δήμαρχος κι’ ὁ δεύτερος βουλευτής Πατρῶν.
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Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
206- Πάλμερστων ὁ Ἀντιοθωνιστής
Μ’ ὅλα ὅσα ὑπόφερε τό κράτος ἀπό τήν Ἀγγλία κατά τά Παρκερικά (Γενάρης τοῦ 1850 καί π.) ὁ Ὄθωνας δέ λύγισε1. Ἤτανε στό Μόναχο ὅταν ἔμαθε ξαφνικά πώς ὁ Πάλμερστων κάλεσε τής ἄλλες δυό
Προστάτιδες Δυνάμεις καί τήν Ἑλλάδα, ἀκόμα καί τή Μπαβαρία,
νά ἐπικυρώσουν τό ἄρθρο 40 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος2 μέ χωριστή συνθήκη. Αὐτό ἤτανε γιά τόν Ὄθωνα μεγάλη ταπείνωση.
Ὁ Ὄθωνας βιαστικά φρόντισε ἀπό τό Μόναχο νά ὑπογραφτῇ ἀπό
πολλούς ἐπίσημους ἀναφορά κατά τῆς ἀπόφασης τῶν Δυνάμεων,
πώς ὁ Ὄθωνας εἶναι νέος καί θ’ ἀποχτήσῃ διάδοχο κ.λπ., καί δέν
πρέπει νά κυρωθῇ τό ἄρθρο 40 γιατί θά φέρῃ κλονισμό ἐσωτερικό,
καί τέτοια. Κανείς ὅμως δέν ὑπόγραψε ἀπό τούς ἐπίσημους. Γύρισε τότε ὁ Ὄθωνας βιαστικός στήν πρωτεύουσα καί κάλεσε συβούλιο ὑπουργικό γιά νά σκεφτῇ πῶς νά ματαιώσῃ τή συνθήκη. Ἦταν
ὑπουργεῖο Ἀντ. Γ. Κριεζῆ. Οἱ ὑπουργοί Χρηστίδης, Μίλιος καί Παλαμήδης ἀπαντοῦν πώς ἡ ἀπόφαση τοῦ συνεδρίου τῶν πρέσβεων
τῆς Λόντρας συφωνεῖ μέ τό Σύνταγμα, κι’ ὅ,τι αὐτοί (οἱ ὑπουργοί)
ἀποφασίσουνε θἆναι ἀντισυνταγματικό, σέ ζήτημα τόσο σπουδαῖο
καθώς τῆς διαδοχῆς τό ζήτημα.
-Δέν θά ὑπογράψῃ καί ὁ πρέσβυς τῆς Βαυαρίας (στό Λονδῖνο), λέει ὁ Ὄθωνας.
- Ὀλίγον ἐνδιαφέρει τήν Ἑλλάδα τί θά κάμῃ αὐτός, λέει ὁ Παλαμήδης· τό σπουδαῖον εἶναι ὅτι αἱ Δυνάμεις μᾶς εἶχον πρό καιροῦ λησμονήσει, ἤ μᾶλλον περιφρονήσει, καί τώρα μᾶς δίδεται ἀφορμή ν’
ἀνανεώσωμεν τάς σχέσεις μας συνυπογράφοντες συνθήκην μετ’ αὐτῶν.
-Σύ ρᾳδιουργεῖς πάντοτε αὐτά τά πράγματα! λέει ὁ Ὄθωνας μέ θυμό.
- Ὅλοι οἱ ὑπουργοί συμφωνοῦν! λέει ὁ Χρηστίδης κι’ ὁ Μίλιος.
- Λοιπόν ὅλοι μέ ἐπροδώκατε; λέει ὁ Ὄθωνας καί τούς διώχνει.
Οἱ ἄλλοι τρεῖς ὑπουργοί δέ μίλησαν, ὅμως συφωνοῦσαν.
Τότε ὁ Ὄθωνας ἔνοιωσε πώς στήν Ἑλλάδα, ἅμα πρόκειται γιά ἐθνικό ζήτημα, οἱ ὑπουργοί δέν κάνουν τά θελήματά του. Κατάλαβε τότε τό λάθος του καί τούς κάλεσε πίσω.
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- Σκεφθείς ὡριμώτερον συμφωνῶ μέ τάς ἰδέας σας, εἶπε, καί παρακαλῶ νά σταλῇ ἀμέσως ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν εἰς Τεργέστην νά τηλεγραφήσῃ πρός τόν πρέσβυν μας εἰς Παρισίους, ὅστις νά μεταβῇ εἰς Λονδῖνον καί ὑπογράψῃ τήν συνθήκην...3. Ἀλλ’ ἐπειδή κατά τήν ἀπουσίαν μου ἐβοηθήσατε τήν Βασίλισσαν (ὡς ἀντιβασίλισσα) πιστῶς καί δραστηρίως εἰς τά καθήκοντά της, ἐπιθυμῶ νά σᾶς εὐχαριστήσω...
Καί προβίβασε τόν πρωθυπουργό μεγαλόσταυρο καί τούς ὑπουργούς σ’ ἄλλα παράσημα.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Σ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς βασιλείας του, πολλές ἄλλαξε πολιτικές,
πῆγε μέ τή Γαλλία, τή Ρωσσία, τήν Πρωσσία καί Μπαβαρία, καί μοναχά δέν πῆγε μέ τήν Ἀγγλία ποτέ ὡς πού ἔχασε τό θρόνο του.
2. «Πᾶς διάδοχός τοῦ Ἑλληνικοῦ Θρόνου ἀπαιτεῖται νά πρεσβεύῃ
τήν θρησκείαν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Βλ. τό πραχτικό τῆς συμφωνίας αὐτῆς «Ἀθηνᾶ», 17 Νβρ. 1852.
226.- Τρελλός ὑπουργός
Ὁ Ν. Σιλήβεργος ἔγινε νομάρχης στά 1833, ἀξίωμα τότε σημαντικό,
ἀφοῦ νομάρχες εἴχανε διοριστῆ κι’ ὁ Ἀ. Ζαΐμης κι’ ὁ Ἀ. Μεταξᾶς.
Ἐνῷ λοιπόν ἤτανε νομάρχης στήν Τρίπολη τρελλάθηκε πρώτη φορά ἀπό φόβο, ἅμα ἔμαθε τή στάση τῆς Μεσσηνίας (1834). Ἱκανός
ὅμως κ’ ἐπιτήδειος ἄνθρωπος, ἔχοντας καί φιλίες μέ ξένους διπλωμάτες, καί μάλιστα μέ τήν πρεσβεία τήν Αὐστριακή, ἔφτασε νά γίνῃ
ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν στά 1842 (9 Νοέβρη) καί παλάβωσε πάλι τεσσάρων ἡμερῶν ὑπουργός καί γι’ αὐτό παύτηκε1. Στά 1855 ξαναγίνηκε ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί προσωρινῶς τῶν Ἐξωτερικῶν (22 Σ/βρη 1855, ὑπουργεῖο Δ. Βούλγαρη, πού ἀκολούθησε τό
ὑπουργεῖο τῆς Κατοχῆς λεγόμενο, ὑπό τό Μαυροκορδάτο) κι’ ἄρχισε νά παλαβώνῃ ἀπό τή δεύτερη μέρα τοῦ διορισμοῦ του. Γινότανε
στή Δυτική ἐκκλησία μνημόσυνο γιά τό Φιλέλληνα Φαβιέ μπαίνει μέσα ὁ ὑπουργός καί πιάνει τό φρούραρχο μέ τής φωνές νά τοῦ δώσῃ
τή θέση του στήν τελετή· τήν ἄλλη μέρα μπαίνει στό ὑπουργεῖο τῶν
Ἐξωτερικῶν κι’ ἀρχίζει ἄλλες φωνές καί τιμωρεῖ τό γενικό γραμμα375
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τέα γι’ ἀσήμαντη ἀφορμή, μά πάει καί στό ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν καί παύει ὅλους τους ὑπαλλήλους γιατί δέν εἶχαν εὐρωπαϊκούς τρόπους.
- Μπασιμπουζοῦκοι!
Ἀνεβαίνει ὁ Πρωθυπουργός στό Παλάτι, μά δέν ἀκούει ὁ Ὄθωνας.
- Θά διέλθωσιν αἱ στιγμαί τῆς παραφροσύνης του, λέει, καί θά καταστῇ ὠφελιμώτατος εἰς τήν οἰκονομικήν ὑπηρεσίαν καί τήν ἐξωτερικήν διά τάς μετά τοῦ Γάλλου πρέσβεως σχέσεις του.
Εἶχε φτάσει ὅμως, πρώτη φορά, στήν Ἑλλάδα πρέσβυς τῆς Ἀμερικῆς· πάει ὁ Σιλήβεργος σπίτι του κι’ ἀρχίζει τά μαθήματα στόν κ.
πρέσβυ, πῶς νά φερθῇ μέ τό Βασιλέα, πῶς νά ντυθῇ, κι’ ἄν δέν εἶχε
φορέματα νά τοῦ δανείσῃ τά δικά του. Ποῦ νά φανταστῇ ὁ Ἀμερικανός πώς εἶχε νά κάμῃ μέ τρελλό ὑπουργό, καί νομίζει πώς ὅλες αὐτές τής συβουλές τής ἔκανε ἀπό καλωσύνη γιατί φανταζόταν, ἴσως,
πώς πρέσβυς αὐτός δημοκρατικός δέν ἤξερε τήν ἐθιμοτυπία τή βασιλική. Τήν ἄλλη μέρα, ἐκεῖ πού παρουσίαζε τόν ἴδιο πρέσβυ στό Παλάτι, γυρίζει κατά τή Βασίλισσα κι’ ἀρχίζει τά παλαβά του.
- Ἀμφιβάλλω ἄν τά γάντια τῆς Μεγαλειότητάς Σας εἶναι τόσον
ἐκλεκτά ὅσον τά ἰδικά μου (καί τῆς τά δείχνει)· ἄν εὐαρεστεῖται ἡ
Μεγαλειότης Σας, θά Σᾶς δώσω τό ὄνομα τοῦ καταστήματος εἰς τό
Παρίσι, ὁπόθεν προμηθεύομαι τά γάντια μου, διά νά προμηθεύεσθε
καί τά ἰδικά Σας.
Καί ἡ μούρλια ὅλο φουντώνει:
- Μεγαλειότατε, λέει στό Βασιλέα (μόλις ἀποχώρησε ὁ Ἀμερικανός
πρέσβυς) οἱ προκάτοχοί Σας αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου εἶχον κανονίσει, κατά τήν παρουσίασιν τῶν πρέσβεων, ὁ τελετάρχης νά χορεύῃ τό μενουέτον· πρέπει καί ἡ Μεγαλειότης Σας νά εἰσαγάγητε
τήν συνήθειαν αὐτήν, ἀφοῦ μάλιστα ἐγώ γνωρίζω τόν χορόν αὐτόν
καί ἠμπορῶ νά τόν διδάξω...
Κι’ ἀρχίζει ὁ ὑπουργός ἕνα χορό τρελλό... Ἔπρεπε κι’ αὐτό νά γίνῃ
γιά νά πιστέψῃ ὁ Ὄθωνας τήν τρέλλα του, καί τόν ἀντικατάστησε
3 8βρ. 1855, (ὥστε ἔκαμε ὑπουργός δέκα μέρες3).
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Καταργήθηκε τό Οἰκονομικό Συμβούλιο μέ τόν ἐπί κεφαλῆς Δι376
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ευθυντή (ὑπουργό μέ περιωρισμένα δικαιώματα) 16 8βρ. 1839 καί
διωρίστηκε πρῶτος ὁ Ν. Σιλήβεργος Γραμματέας τῆς Ἐπικρατείας
(= ὑπουργός).
2. «Ἡ ἀσθένεια τοῦ κυρίου Σιληβέργου καί ἡ ἀνάγκη τῆς ἀντικαταστάσεώς του ἀπό κανένα ἄλλον ὑπουργόν εἶναι σήμερον τό κύριον
μέν ἀλλ’ ἐλαφρόν ὑποκείμενον τῆς ὁμιλίας εἰς τάς συναναστροφάς,
εἰς τήν λέσχην, εἰς τούς περιπάτους καί εἰς αὐτά ἀκόμη τά καφφενεῖα». («Ἀθηνᾶ», 21 Νβρ. 1842).
Ξετρελλάθηκε ὅμως καί πάλι, καί διωρίστηκε Γερουσιαστής, 26
Φλεβ. 1861.
230.- Ἡ παλιανθρωπιά στήν πολιτική
Τό 1857 χαλασμός γινότανε στή Γερουσία, στή Βουλή καί στόν τύπο γιά τό πολύκροτο ὑπόμνημα τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἀ.
Ρ. Ραγκαβῆ πρός τής Προστάτιδες Δυνάμεις, πού ἄν καί μυστικό,
δημοσιεύτηκε σέ ξένες ἐφημερίδες πρῶτα, ὕστερα σ’ Ἑλληνικές κι’
ἀγρίεψε τούς παλιούς Ἀγωνιστές γιατί τούς πλήγωνε βαριά, μά καί
τοῦ λαοῦ τό φιλότιμο πείραζε. Τήν πρόταση ν’ ἀναβληθῇ ἡ συζήτηση στή Γερουσία ὀχτώ μοναχά Γερουσιαστές τή δεχτήκανε, κ’ ἔτσι
νικήθηκε τό ὑπουργεῖο Βούλγαρη1· ἀκόμα κι’ ὁ αὐλικώτατος Προβελέγγιος τρόμαξε τῶν συντρόφων του τό θυμό καί μαύρισε τήν
πρόταση. Ὁ Βούλγαρης εἶδε τά σημάδια τῆς ὀργῆς κ’ ἔγνεψε στόν
Πρόεδρο νά λύσῃ τή συνεδρίαση, αὐτός ὅμως δέν τόν ἄκουσε. Ὁ
Πρωθυπουργός τήν ἄλλη μέρα παραπονέθηκε στό Βασιλέα κατά
τοῦ Προέδρου Μοναρχίδη, φίλου τῆς Αὐλῆς, μά ὁ Μοναρχίδης ἀπολογήθηκε ἔτσι:
- Ἄν ἔλυα τή συνεδρίαση, φόβος ἤτανε μήπως οἱ ὠργισμένοι Γερουσιαστές μέ τό ἀκροατήριο, πού δέν πήγαινε κι’ αὐτό πίσω στό θυμό
του, πέταγαν τούς Ὑπουργούς Σας ἀπό τά παράθυρα μαζί μ’ ἐμένα
τόν ἴδιο!2
- Καί εἶναι δυνατόν, εἶπε ὁ Ὄθωνας, σύ Ψαριανός νά εἶσαι δειλός;
- Δέν εἶμαι δειλός, εἶμαι φρόνιμος, καί τεντώνω τό σκοινί ὡς ἐκεῖ
ὅπου φτάνει.
- Λοιπόν ἔχει δίκαιον ὁ κ. Βούλγαρης νά ὑποπτεύεται ὅτι ἐπιδιώκεις νά τόν διαδεχθῇς.
- Δέν ἐτρελλάθηκα νά ἀφήσω ἕνα τόσο τρανό ἀξίωμα ὅπου ἔχω,
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καί νά γίνω δοῦλος τῶν παλιανθρώπων (νά μέ κάνουν ὅ,τι θέλουν
οἱ βουλευτάδες)· μοναχά ὁ Βούλγαρης, ὁ Ρήγας καί ὁ Μίλιος χαίρονται νά κυλιῶνται μέσα σ’ αὐτή τή λάσπη!3
Ὁ Ὄθωνας ἀκούοντας αὐτά τά λόγια ἀπό τό στόμα τοῦ πιστοῦ
του Μοναρχίδη γιά τούς ὑπουργούς του δάγκωσε τά χείλη καί σώπησε.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Παραιτήθηκε 13 Νβρ. 1857 καί γίνηκε ὑπουργεῖο Ἀθ. Ἀ. Μιαούλη.
2. Πρόφαση ἦταν αὐτή. Ὁ λαός, ἀμόρφωτος κι’ ἄπειρος στά πολιτικά, δέν τολμοῦσε νά κάμῃ τέτοιο πρᾶμα, ἀφοῦ καί τώρα ἀκόμα εἶναι ἑτεροκίνητο κοπάδι.
3. «Ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Γερουσίας Κύριος Μοναρχίδης ἀπέδειξεν
ἄλλοτε μέ σοφά, δυνατά ἐπιχειρήματα, ὅτι τῶν ἀδυνάτων τά ποντίκια τοῦ Πειραιῶς νά καταπιοῦν καί νά χωνεύσουν ἅλυσον σιδερένιαν καραβιοῦ εἰς τό τελωνιακόν κατάστημα». (Γ. Τερτσέτη, «Λόγος κατά κλοπῆς», Ἀθῆναι, 1855, σ. 13 σημ.).
231.- Πειό κοντή γλῶσσα
Μετά τής ὀχλαγωγίες τῆς νεολαίας («Σκιαδικά», μῆνας Μάης τοῦ
1859) τό ὑπουργεῖο προκήρυξε τίμιες ἐκλογές καί τής ἔκαμε ἀτιμότερες. Ὡς τότε ὁ Ὄθωνας φρόντιζε νἆναι οἱ ὑποψήφιοί του (οἱ κυβερνητικοί) ἀπό τούς ἐπισημότερους κάθε ἐπαρχίας, τώρα ὅμως οἱ
κυβερνητικοί συνδυασμοί γένηκαν ἀπό τούς χειρότερους ἄν πάλι
πετύχανε καί μερικοί ἀντιπολιτευόμενοι (Σπετσῶν καί Μεγαλόπολης), ἀκυρώθηκαν οἱ ἐκλογές τους. Στή Γερουσία ἡ ἀπάντηση πρός
τό βασιλικό λόγο (Νοέβρη τοῦ 1859) στολίστηκε μέ μιά φράση πολύ προσβλητική γιά τής ἀνήθικες ἐκλογές (ἡ προσβολή ἀντιχτυποῦσε καί στό Βασιλέα). Ὁ Δ. Χρηστίδης πρωτοστάτησε σ’ αὐτό τόν
πόλεμο ἐνάντια της Κυβέρνησης, μά κατά τόν κανονισμό τρίτη φορά δέ θά μποροῦσε νά μιλήσῃ.
Τότε ὁ Κουμουντοῦρος, ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν, πῆρε θάρρος
βλέποντας πώς δέ θἆχε ἀντίπαλο τόσο δυνατό, κ’ ἔκαμε πώς ἀφαρπάζεται τάχα καί ρίχτηκε ἀπότομα τῆς ἀντιπολίτευσης (οἱ περισσότεροι ἦταν Ἀγωνιστές παλιοί).
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- Ἐπί τέλους, εἶπε, κραυγάζετε, διότι παρῆλθεν ὁ καιρός τοῦ σκότους καί τῆς ἀνικανότητας, καί διοικεῖται ἡ Ἑλλάς ὑπό τῶν φώτων
καί τῆς ἱκανότητος (νέων ἀντρῶν, ὅπως αὐτός).
Οἱ Γερουσιαστές γενήκανε θεριά, κι’ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Μοναρχίδης, ἀφοῦ πολλοί ἀπ’ αὐτούς εἴχανε κάμει ὑπουργοί στόν «καιρό
τοῦ σκότους» δηλ. τόν ἱερόν Ἀγῶνα.
Τότε ὁ αὐλικώτατος, μά χρηστός Μοναρχίδης πιάνει κρυφά το Χρηστίδη καί πλέκουν ἕνα παιγνίδι ἄσκημο τοῦ Κουμουντούρου.
Τήν ἄλλη μέρα, ἐνῷ ἦταν ἄλλο ἄσχετο ζήτημα, ὁ Χρηστίδης ζητεῖ
τήν ἄδεια νά πῇ δυό λόγια ἀπάνω σ’ αὐτό. Ὁ Πρόεδρος δίνει τό λόγο ἀθῷα κι’ ὁ Χρηστίδης βρίσκεται στό βῆμα.
- Τοῦ σκότους καί τῆς ἀνικανότητας ἐργάται ἦσαν οἱ Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κωλέτης, Τρικούπης, Ζωγράφος, Ρίζος καί
τόσοι ἄλλοι λογάδες τοῦ ἔθνους, οἵτινες ἐμόρφωσαν τήν διοίκησιν,
ὅτε ἦτο χάος, καί θέλετε σεῖς οἱ «φωτισμένοι» νά τούς ὑβρίσετε, διότι σᾶς ἑτοίμασαν τήν τράπεζαν ἐν ᾗ κραιπαλᾶτε σεῖς καί οἱ βοηθοῦντες σας (ὁ Βασιλέας)...
Κ’ ἐξακολούθησε τό φιλιππικό του. Οἱ ὑπουργοί ἀπομείνανε βουβοί κ’ ἡ γερουσία χειροκροτοῦσε.
Ὁ Βασιλέας κάλεσε τό Μοναρχίδη καί τονέ μάλλωσε αὐστηρά γιατί ἔδωσε τρίτη φορά τό λόγο στό Χρηστίδη.
- Πρέπει, Μεγαλειότατε, εἶπε ὁ Μοναρχίδης, νά μάθῃς τούς Ὑπουργούς Σου νἄχουν περισσότερη φρόνηση καί κοντύτερη γλῶσσα.
Δ.Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα, ἀπομνημονεύματα. — Πρακτικά Γερουσίας, Περ. ζ’, Σύν. Α΄, 1860, σέλ. 10 καί π.
235.- Ὁ Βασιλέας δέν ἀκούει τίποτε.
Τό 1860 κάλεσε ὁ Ὄθωνας ὅσους νόμιζε φρόνιμους καί μέτριους
βουλευτές νά τούς ἀπαιτήσῃ νά ψηφίσουν πρόεδρο τῆς Βουλῆς τόν
κυβερνητικό Δ. Καλλιφρονᾶ. Ἕνας ἀπό τούς καλεσμένους, ὁ Δανόπουλος, τόλμησε νά τοῦ πῇ:
- Μεγαλειότατε, ἐάν εἰς τήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχουν πολιτικά στοιχεῖα ἀντίθετα πρός τόν Θρόνον, τί ἐνδιαφέρει τήν Βασιλείαν ποῖον κόμμα θά εὑρίσκεται εἰς τά πράγματα; Φρονῶ ὅτι καλόν θά ἦτο
νά ἀφήσετε τήν πολιτικήν μηχανήν νά κινηθῇ ἐλευθέρως διά νά γίνῃ καί ἡ δοκιμή αὐτή, καί ἄν ἀποτύχῃ, ἀνακαλεῖτε τήν ἐλευθερίαν
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τήν ὁποίαν ἐδώσατε, καί θά ἔχετε τήν δικαιολογίαν ὅτι ἀπέτυχε ὁ
ἄνευ τῆς ἀμέσου κηδεμονίας τοῦ Ἡγεμόνος σχηματισμός κυβερνήσεως. Διά τοῦτο ὄχι μόνον πρέπει νά ἀφήσετε ἀνεπηρέαστον τήν
ἐκλογήν τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν συγκρότησιν τῆς
πλειονοψηφίας καί τήν ἐκλογήν τῶν βουλευτῶν, διότι ὁποιουσδήποτε καί ἄν στείλουν αἱ ἐπαρχίαι, ὅλοι θά εἶναι πιστοί εἰς τόν Θρόνον, ἐνῷ θά ἀγωνίζωνται περί τῶν προσώπων τῶν καταλληλότερων πρός σχηματισμόν τῆς κυβερνήσεως, ὁ δέ Βασιλεύς δέ θά φαίνεται ὅτι προτιμᾷ τούς μέν καί ἀντιπράττει κατά τῶν δέ.
- Ἐννοῶ, ἀπάντησε ὁ Βασιλέας, θέλετε νά ἀληλοσφάζεσθε κατά
τάς ἐκλογάς φιλονικοῦντες ποῖος νά ὑπερισχύσῃ τοῦ ἑτέρου, καί
ἐγώ φορῶν τήν ρόμπαν μου νά διασκεδάζω μέ τήν διαγωγήν σας
αὐτήν. Γνωρίζω ὅτι τοῦτο εἶναι τό συμφέρον μου, ἀλλ’ ἡ συνείδησίς
μου δέν τό ἐπιτρέπει δεχθείς νά βασιλεύσω εἰς τόν τόπον αὐτόν, αἰσθάνομαι ὅτι φέρω εὐθύνην διά πᾶν ἀτύχημα τό ὁποῖον ἤθελε προέλθει ἐκ τῆς ἀμελείας ἤ τῆς ἀδιαφορίας μου. Ἰδού, κύριε, ὁ λόγος
διά τόν ὁποῖον δέν παραδέχομαι τάς συμβουλάς σου.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
238- Τά προσόντα τοῦ γέρου.
Κατά τά 1861, μῆνα Φλεβ., ὁ Ὄθωνας διώρισε τούς τελευταίους δεκαφτά Γερουσιαστές. Διάλεξε τότε κι’ ἀπό τόν κάθε κλάδο τῆς δημόσιας ὑπηρεσίας ἕναν. Ἀπό τή Δικαιοσύνη τά προσόντα εἶχε ὁ Γ.
Ράλλης πρώην ὑπουργός κ’ ἔξοχος νομικός· χαιρόταν ὅμως τήν αὐλική δυσμένεια, γιατί στά 1860 ἤτανε κι’ αὐτός ἕνας ἀπό τούς 62 βουλευτές πού καταψηφίσανε τόν ὑποψήφιο ὑπουργικό πρόεδρο τῆς
Βουλῆς. Λοιπόν ὁ Πρωθυπουργός Θανάσης Ἀ. Μιαούλης πρότεινε
τόν Πέτρο Παπαρρηγόπουλο, εἰσαγγελέα τῶν Ἐφετῶν. Ὁ ὑπουργός ὅμως τῆς Δικαιοσύνης Ποτλῆς εἶπε στό Βασιλέα:
- Τά δικαιώματα καί τήν τάξιν τοῦ γερουσιαστοῦ ἔχουν πολλοί δικαστικοί, Μεγαλειότατε, ἀλλά μόνος ὁ Πολυζωΐδης, ἀρχαῖος Ἀγωνιστής καί πρόεδρος ἐπί πολλά ἔτη τοῦ Ἀρείου Πάγου, εἶναι ἀνεκτός ἔχων καί ἡλικίαν προχωρημένην.
- Ναί, ἀπαντάει ὁ Βασιλέας, ἀλλά ἔχει στρεβλόν μυαλόν.
- Εἶχε! λέει ὁ Ποτλῆς.
Καί τώρα διωρθώθη; ρωτάει ὁ Ὄθωνας.
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-Ὄχι, ἀλλά δέν ἔχει διόλου.
Μ’ ἄλλα λόγια εἶχε ξεκουταθῆ ἀπό τά χρόνια. Ὁ Βασιλέας γέλασε
κ’ ἔδωσε τήν ἔγκρισή του γιά τό διορισμό.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
239.- Βασιλικά ὄνειρα
Ἀφοῦ τελείωσαν τά Ναυπλιακά (Φλεβάρη τοῦ 1862), ὁ Ὄθωνας
καί ἡ Κυβέρνησή του εἴχανε χάσει πειά τήν ἐμπιστοσύνη τους στόν
Ταχτικό στρατό. Ὁ Βασιλέας γιά νά πάρῃ κάποια δύναμη ἤθελε ν’
αὐξήσῃ τήν Ἐθνοφυλακή· αὐτή τή γνώμη εἶχε κι’ ὁ Πρωθυπουργός
Θανάσης Ἀ. Μιαούλης. Ἄρχισαν οἱ συζητήσεις στό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί δέν τελειώνανε μέρες (γιά τήν Ἐθνοφυλακή). Τέλος ὁ Δ.
Μάρκου Μπότσαρης ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν εἶπε:
- Εἶναι ἐσφαλμένη ἡ ἰδέα τῆς Μ. Σας, ὅτι οἱ ἄμισθοι ἀξιωματικοί
τῆς Ἐθνοφυλακῆς θά εἶναι πιστότεροι εἰς τόν Θρόνον ἀπό τούς ἔμμισθους· καί τό χειρότερον, ἡ ἀξίωσις τῆς Υ. Μ. νά διορίζῃ τούς ἀξιωματικούς τῆς Ἐθνοφυλακῆς θά δυσαρεστήσῃ τόν λαόν, ὁ ὁποῖος
προτιμᾷ νά τούς ἐκλέγῃ ὁ ἴδιος διά νά ἔχῃ ἐμπιστοσύνην πρός αὐτούς.
- Ἄν εἶναι σωστόν ὅ,τι λέγεις, εἶπε ὁ Ὄθωνας, τότε ὁ λαός δέν ἔχει
πλέον οὔτε εἰς ἐμέ ἐμπιστοσύνην.
- Δέν ἔχει, εἶπε ὁ Γ. Κουντουριώτης, πού καθόταν ἀριστερά του.
Τότε ἡ Ἀμαλία, πού στεκόταν ὀρθή κι’ ἄκουγε, εἶπε κι’ αὐτή τό λόγο της:
- Δέν βλέπεις ὅτι ἐχάσαμεν τήν ἐμπιστοσύνην τοῦ λαοῦ;
Σ’ αὐτές τής δυό ἀπαντήσεις ὁ Ὄθωνας ταράχτηκε· σηκώθηκε ὀρθός κ’ εἶπε στήν Ἀμαλία:
- Πήγαινε, καί μή λέγεις λόγους γραϊδίου!
Κι’ ἀφοῦ ἔκαμε μερικά βήματα ἄταχτα γύρω στό δωμάτιο, εἶπε
πρός τούς Ὑπουργούς:
- Ἐγώ νά μήν χαίρω τήν ἐμπιστοσύνην τοῦ Ἔθνους; Ἐγώ ἄτιμος,
ὁ ὁποῖος ἔχω εἰς χεῖρας μου ἀποδείξεις ὅτι κατά τά ἔτη 1848-1852,
ἐνῷ ἐπιπτον τό ἐν μετά τό ἄλλο τά συνταγματικά πολιτεύματα εἰς
τήν Εὐρώπην, μοῦ ἐπρότειναν νά καταργήσω τό Σύνταγμα, καί δέν
τό ἔκαμα διά νά μήν παραβῶ τόν ὅρκον μου; Εἶναι λοιπόν καιρός
νά σκεφθῶ νά λύσω τό ζήτημα τῆς ὑπάρξεώς μου!
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Τούς ἄφησε καί πέρασε στό πλαγινό δωμάτιο. Ἐνῷ αὐτός ἔβγαινε,
ἡ Ἀμαλία, πού εἶχε φύγει, ἔμπαινε κλαμένη ἀπό τήν ἄλλη πόρτα.
-Τί πρᾶγμα εἶπα ἐγώ χειρότερο ἀπό ὅ,τι εἴπατε σεῖς στόν Βασιλέα,
καί μοῦ ἐθύμωσε τόσο πολύ καί μέ ὕβρισε;
- Διότι, εἶπε ὁ Μπότσαρης, ἡμᾶς δύναται νά μᾶς παύσῃ πρός ἱκανοποίησίν του, ἐνῷ τήν Μεγαλειότητά Σας...
Ὁ Ὄθωνας ξαναμπῆκε τότε καί εἶπε στούς ὑπουργούς:
- Πηγαίνετε καί συντάξατε τόν περί Ἐθνοφυλακῆς νόμον κατά τήν
γνώμην σας καί κατά τάς ἀπαιτήσεις τοῦ λαοῦ, ἀλλ’ εἶναι ἀνάγκη
νά σπεύσετε, ὥστε τό ἑπόμενον ἔτος νά ἔχωμεν τουλάχιστον 50 χιλ.
ἑτοιμοπόλεμων Ἐθνοφ., μεθ’ ὧν ἤ θά πέσω εἰς τά Θεσσαλικά πεδία
ἤ θά δοξάσω τό Ἔθνος καί θά τό πείσω ὅτι ἐγώ πονῶ περί τῆς εὐημερίας καί τῆς δόξης αὐτοῦ καί ὄχι ἐκεῖνοι οἵτινες μέ διαβάλλουν
εἰς τόν λαόν μου.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
240.- Μέ τοῦ λαοῦ τή γνώμη
Ὁ Ὄθωνας μετά τά Ναυπλιακά (Φλεβάρη τοῦ 1862) βλέποντας
τήν
ἀντιπολίτευση νά θεριεύῃ, ἀποφάσισε ν’ ἀλλάξῃ τό ὑπουργεῖο Μιαούλη μ’ ἄλλο, τῆς ἐκλογῆς του ὅμως καί πάλι, κ’ ἔτσι νόμιζε πώς μέ
μίαν ἁπλῆ μεταβολή θἄδινε δρόμο στό ξεθύμασμα τοῦ κακοῦ. Κάλεσε καί τόν Τισσαμενό νά λάβῃ μέρος στό μαγείρεμα. Ὁ Τισσαμενός,
πιστός τοῦ Θρόνου, εἶπε καθαρά:
- Νέον ὑπουργεῖον συντηρητικόν, Μεγαλειότατε, δέν θ’ ἀποσοβήσῃ τόν κίνδυνον ἀνάγκης μεγαλυτέρων θυσιῶν: Καλέσατε τούς σφόδρα ἀντιπολιτευόμενους.
Ὁ Ὄθωνας ἀρνήθηκε ρητά.
- Θά ἐπιμείνω, εἶπε, καί θά καταβάλω τήν ἀντιπολίτευσιν.
Γύρισε ὁ Τισσαμενός καί κοίταξε τήν εἰκόνα τοῦ Καποδίστρια
στόν τοῖχο κρεμασμένη.
- Οὔτε αὐτός ἠμπόρεσε νά καταβάλῃ τήν ἀντιπολίτευσιν, ἄν καί εἶχε μαζί του τόν λαόν, ἐνῷ ἡ Μεγαλειότης σας...
Χαιρέτησε κ’ ἔφυγε.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
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242.- Νά μήν ταξειδεῦαν.
Κατά τάς παραμονάς τῆς μεταβολῆς τοῦ 1862 ὁ Πρωθυπουργός Γενναῖος Κολοκοτρώνης ἀπέκρουσε τήν περί περιοδείας τοῦ Βασιλέως γνώμην τοῦ Μίλιου, ὅστις ὑπωπτεύθη μέν τήν γενησομένην κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Βασιλέως ἐπανάστασιν ἐν τῇ πρωτευούσῃ,
ἐπίστευεν ὅμως ὅτι ἤθελε τήν καταβάλει καί προσκτήσει ὡς ἐκ τούτου μεγάλα παρά τῷ Βασιλεῖ δικαιώματα. Ὁ Γενναῖος ὅμως ἐννοεῖ
τάς ἰδέας τοῦ Μίλιου καί διεγίνωσκε καλλίτερον τά πράγματα, καί
εἰς τοῦτο εἶχε σύμφωνον καί τόν Δημ. Χρηστίδην, ὅστις ὑπεστήριζε
παρά τῷ Βασιλεῖ τήν γνώμην τοῦ Γενναίου. Ὁ Ὄθων ἐκλονίσθη ὡς
ἐκ τούτου, ἀλλά ἡ Ἀμαλία, ἥτις ἐρρυμουλκεῖτο αἰωνίως ἀπό τόν Μίλιον, ὑποστηριζόμενον καί ἀπό τόν εὐνοούμενόν της Κουμουντοῦρον, ἐλθόντα τότε εἰς τάς Ἀθήνας διά νά γίνῃ ὑπουργός ἤ γερουσιαστής ἤ συνωμότης, ἀντέτεινεν εἰς τάς ἰδέας τοῦ Γενναίου, ὅστις ἀπέκρουσε καί τόν Κουμουντοῦρον. Ἐν τῇ μεταξύ Γενναίου καί Ἀμαλίας φιλονικίᾳ εἶπεν αὐτή πρός αὐτόν:
-Καθώς βλέπω, θά τήν πάθῃς ἀπό καμμίαν ἐπανάστασιν!
-Τόν κ... σου φοβέριζε! ἀπήντησεν ὁ Γενναῖος.
Ἐν τούτοις τά ἀποτελέσματα ἐδικαίωσαν τάς ἰδέας τοῦ Γενναίου
καί Χρηστίδου, καί ἀπέδειξαν τήν μεγίστην ἀνικανότητα τοῦ Μίλιου μή δυνηθέντος μετά τόσου ἐν τῇ πρωτευούσῃ στρατοῦ, πιστοῦ
τή Κυβερνήσει, νά καταβάλῃ ἑκατόν παιδαρίων κίνημα.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΕΛ. 423
Σελ. 426
1. Γιά τό Θ. Δεληγιάννη ὑπάρχει κι’ αὐτό τό ἀνέκδοτο χρονολογούμενο πρίν ἀπό τό Εἰκοσιένα:
Ἐπί Βελῆ πασσᾶ τοῦ Μωριᾶ, γυιοῦ τοῦ Ἀλήπασσα τῶν Γιαννίνων, Δεληγιανναῖοι καί Λονταῖοι ἀποχτήσανε δύναμη μεγαλύτερη
κι’ ἀπό τούς πειό ἐπίσημους Μωραΐτες μπέηδες, ἔχοντας προστάτη
τους τό Βελῆ. Ὁ λαός ὅμως περνοῦσε ἀβάσταχτη ζωή ἀπό τούς ἁρπαχτικούς φόρους τοῦ πασσᾶ. Στά 1812 ὁ Βελῆς φυλάκωσε τό γέρο-Γιάννη Δεληγιάννη καί τό γυιό του Θοδωράκη.
Μιά μέρα ὁ Θοδωράκης Δεληγιάννης, πρῶτος ἀπό τ’ ἀδέρφια, δέν
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κρατήθηκε κ’ εἶπε στόν πασσᾶ:
- Μέ τά βαριά δοσίματα καί τά κάθε λογῆς ἄδικα πού κάνεις στό
ραγιᾶ, πασσᾶ μου, δέν τοῦ ἄφησες παρά μιά φούχτα αἷμα, καί καλύτερα νά τοῦ τό πάρῃς κι’ αὐτό γιά νά τονέ γλυτώσῃς ἀπό τά καθημερινά του βάσανα.
Ὁ πασσᾶς θύμωσε πολύ γιά τά λόγια αὐτά τ’ ἀπόκοτα τοῦ γυιοῦ
τοῦ γέρο-Δεληγιάννη, τοῦ φίλου του· παράγγειλε νά φέρουν ἀμέσως ἕνα κοφίνι ἄχυρα γεμᾶτο καί τό στήσανε μπροστά στό Θοδωράκη. Μ’ αὐτό ἤθελε ὁ τύραννος νά πῇ:
- Ὁ ραγιᾶς εἶναι ζῶ ἄξιο ἄχυρα νά τρώῃ, κ’ οἱ κόποι του νά παχαίνουν τόν ἀφέντη του.
(Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα).
260- Ποιός εἶναι ὁ Ζήτως
Ὅταν ἔφτασε ὁ Δ. Ὑψηλάντης στό Μωριᾶ, ἔστειλε κηρύγματα
γραφτά μ’ ἀνθρώπους σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά κάμῃ γνωστό σ’
ὅλους τό φτάσιμό του, τό φτάσιμο τοῦ «Γενικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἀρχῆς».Ἕνας τέτοιος κήρυκας φραγκοφορεμένος ἔφτασε καί στά
στρατέματα πού πολιορκούσανε τ’ Ἀνάπλι. Διάβασε ἀπό τ’ ἄλογο
τό χαρτί καί τέλος φώναξε Ζήτω.
- Ζήτω!
Εἶπαν καί τά παληκάρια, ἄν καί πρώτη φορά κάνανε τή γνωριμία τους μέ τή λέξη αὐτή, (τήν πολύκροτη κατόπι καί κακομοιριασμένη). Ὅμως κ’ οἱ Τοῦρκοι δέν τήν καταλαβαίνανε λιγώτερο ἀπό
τούς χριστιανούς.
Βγήκανε στά μπεντένια (ἐπάλξεις) τοῦ Ἀναπλιοῦ καί ρωτούσανε:
- Βρέ Ρωμιοί, τί πῆρε ὁ Θεός τό νοῦ σας καί σᾶς γελᾶν οἱ παλιόΦράγκοι κ’ οἱ χαραμῆδες (κλέφτες, κακοποιοί), καί θά χαθῆτε ὅπως
χάθηκαν κ’ οἱ παπούληδές σας στόν ἄλλον ἀρπετέ (ἐπανάσταση
τοῦ 1769); Βρέ, ποιός εἶν’ αὐτός ὁ «Ζήτως» πού σᾶς λέει ὁ φραγκοφορεμένος ὁ ντελάλης πώς θἀρθῇ μιντάτι σας; (βοήθεια).
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
275 - Ἄταχτο τουφέκι
Στά μάτια τῶν Εὐρωπαίων οἱ ἄταχτοι Ἕλληνες πού κάνανε τόν
πόλεμο τοῦ Τούρκου, φαινόντανε δειλοί, γιατί δέν πέφτανε τυφλά
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μέσ’ τήν φωτιά, παρά κάναν οἰκονομία στή ζωή τους, ἅμα βλέπανε
τόν Τοῦρκο νά νικάῃ, καί φεύγανε· μά ξαναγυρίζανε, κι’ ἀναπαμό
δέν εἴχανε ποτέ. Ἔτσι λυώνανε τόν Τοῦρκο, μέ τήν ὑπομονή.
Τόν τρόπο αὐτόν τοῦ πολέμου, τό τουφέκι τ’ ἀνεμικό - σκόρπιον
πόλεμο- δέ μποροῦσε νά τόν καταλάβῃ κ’ ἕνας Ἕλληνας Βονιτσάνος, πού εἶχε κάμει ἔμπορος στήν Ἱσπανία, κ’ εἶδε ἐκειπέρα σ’ ἕναν
ἐμφύλιο σπαραγμό νά σφάζωνται οἱ Σπανιόλοι, καί ζωή νά μή λογαριάζουν.
Ὁ καλός αὐτός Ἕλληνας λεγότανε Ψωρίλης κ’ ἤτανε στό Πέτα, Ἰούλιο τοῦ 1822, μέ τό Γῶγο τό γερο- Ἀρματωλό. Μά βλέποντας τά παληκάρια τοῦ Γώγου νά τσακίζωνται (ὑποχωροῦν), δέν τό βαστοῦσε
ὁ νοῦς του· καί πάλευε ὁ Ψωρίλης νά κρατήσῃ τούς ἄταχτους ἀπ’ τό
φευγιό καί νά τούς κάμῃ νά σταθοῦν καί νά πεθάνουν. Τότε ὁ Γῶγος φώναξε καί τόν πιάσαν τόν Ψωρίλη καί τόν πήρανε μαζί τους,
μέ τή βία, τά παληκάρια του. Ὕστερα ὁ Ψωρίλης μάλλωνε τό Γῶγο
καί τοὔλεγε πώς ἔπρεπε νά μείνουν καί νά σκοτωθοῦν, ἀφοῦ σηκῶσαν τ’ ἅρματα γιά τή λευτεριά.
- Ἀφ’ σ’ τ’ αὐτά, ἀφ’ σ’ τ’ αὐτά, Θανάσ’! τοῦ λέει ὁ Γῶγος· τά παληκάρια μου τά θέλου καί ταχιά, δέν τ’ ἀφίνου ‘γώ νά μ’ τά χαλάσουν
οἱ Τοῦρκοι· ποῦ θά βρῶ ἄλλα ὕστερα; Ἔχου τν’ Ἀρβανιτιά τ’ Σουλτάν’ νά σ’ νάζου ἀσκέρ’ ὅπουτι χρειάζουμια;
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
289- Καθένας μέ τή σειρά του
Οἱ περισσότεροι στρατιωτικοί Ρουμελιῶτες κατά τά χρόνια τῆς
Ἐπανάστασης δέν εἴχανε μονάχα στόν πόλεμο νοῦ γεννητικό (τερτιπλῆδες = στρατηγηματικοί), μά δάγκανε κ’ ἡ γλῶσσα τους, ἅμα
θέλανε νά πειράξουν κανένα στά χωρατά ἤ στ’ ἀληθινά. Τό κακό
ὅμως εἶναι πού ἡ κουβέντα τους συχνά, καί στό θυμό τους περισσότερο, ἤτανε τόσο μέ βρωμόλογα σπαρμένη καί μέ εἰκόνες τόσο ξέγυμνες, πού θά κάνανε τή ντροπή στήν ἐρημιά νά φύγῃ. Ὅσοι μάλιστα εἴχανε ζήσει κοντά στόν Ἀλήπασσα ἦταν οἱ πειό ἄσεμνοι στά
λόγια τους. Καί γενικά ὅσο ἤτανε τά ἤθη τῶν ἀνθρώπων τοῦ καιροῦ ἐκείνου αὐστηρά, τόσο αὐτοί ἤτανε βρωμόγλωσσοι. Ὁ Καραϊσκάκης πέθανε μέ μίαν αἰσχρολογία. Μά καί τοῦ Κολοκοτρώνη πόσα δέ λέγονται ἔξυπνα παλιόλογα;
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Ἔφτασε λοιπόν ὁ γέρο-Πανουριᾶς, τῶν Σαλώνων ὁ παλιός Καπετάνος, στήν Τριπολιτσά, τά 1823, καθέδρα τότε τῆς Κυβέρνησης,
γιά νά παρακινήσῃ τούς Μωραΐτες νἄρθουνε μιντάτι (βοήθεια) τῆς
Ρούμελης. Μά ηὗρε ἐκειπέρα τούς Μαχαιράδες (στρατιωτικούς) καί
Κοτζαμπασῆδες (προύχοντες πολιτικούς) νά μαλλώνουν ἄσκημα.
Τῶν πρώτων ἀρχηγός ὁ Κολοκοτρώνης, καί τῶν δεύτερων ὁ Ἀναγνώστης Δεληγιάννης.
Πῆγε ἕνα βράδυ ὁ Πανουριᾶς στό κονάκι τοῦ Πετρόμπεη, πού ἦταν
Πρόεδρος τῆς Κυβέρνησης. Γύρω-γύρω στά μιντέρια σταυροπόδι,
καθισμένοι πολλοί, καί στήν κορφή ὁ Μπέης καί κοντά του ὁ Ἀναγνώστης.
Ὁ Πανουριᾶς ἀφοῦ κάθισε στήν ἄκρη, ρώτησε δυνατά:
- Δέ μ’ λέτε, Ἀφεντάδες, ποιός εἶν’ αὐτός οὑ Ἀναγνώστς’ οὑ Ντεληγιάννς;
- Ἐγώ! εἶπε ὁ κύρ Ἀναγνώστης ἀπότομα, πειραγμένος γιά τόν τρόπο τοῦ γέρου Ρουμελιώτη.
- Δέ μ’ λές, Ἄρχουντα, τί ἔ’εις (ἔχεις) μέ τό δ’κό μ’ τοῦ Θουδουράκη;
(τόν Κολοκοτρώνη).
- Τά θέλετε ὅλα δικά σας, Καπετάνε!
- Νά σ’ πῶ, Ἄρχουντα, τώρα πού εἶναι οὑ δ’κός μ’ οὑ καιρός, θά μέ
φ’λή’ῃς ἐδῶ (καί τοὔδειξε τήν παλάμη τοῦ χεριοῦ του), καί ταχιά
(αὔριο) π’ θἀρθῇ οὑ δ’κός σ’ οὑ καιρός, θά σέ φ’λήσου στούν κ...!
Μ’ ἄλλα λόγια: Τώρα πού εἶναι πόλεμος θά ὑποχωροῦν οἱ πολιτικοί στούς στρατιωτικούς, κι’ αὔριο πού θά γίνῃ εἰρήνη κ.λπ.
Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
297- Τό κιαφέτι.
Τό πολιορκημένο Νιόκαστρο πεινοῦσε καί διψοῦσε ἡ δίψα τοῦ μάλιστα ἤτανε φριχτή1, κ’ ἔτσι ἄνοιξε μέ τόν πολιορκητή τόν Ἰμπραΐμη κουβέντα γιά νά παραδοθῇ. Ἀφοῦ ἔγινε ἡ σύβαση (συνθήκη, 6
Μαγιοῦ 1825) νά βγῇ ἡ φρουρά ἀπείραχτη, ὁ Ἰμπραΐμης εἶπε:
- Ἅρματα θά κρατοῦν ὄχι περισσότεροι ἀπό 36 ἀξιωματικοί.
- Οἱ ἀξιωματικοί εἶναι περισσότεροι! εἴπανε τῶν Ἑλλήνων οἱ ἀντιπρόσωποι.
-Ὄχι, τόσο εἶναι τό κιαφέτι σας! (τόση χάρη μονάχα ἀξίζετε).
Ὕστερα ὁ Ἰμπραΐμης πάτησε καί τό λόγο του· κράτησε πολλούς ἐπί386
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σημους τῆς φρουρᾶς, Χατζηχρῆστο, Καλλέργη κ.λπ. γιά νά τούς ἀνταλλάξῃ μέ τούς ἐπίσημους Τούρκους τοῦ Ἀναπλιοῦ.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Κάποιος καπετάνος ηὗρε σ’ ἕνα γῆς βαθούλωμα λίγο νερό βροχίσιο κ’ ἔσκυψε νά πιῇ· μιά μπάλα ἀπό ἀράπικο κανόνι ἔκοψε τό κεφάλι τοῦ πλαϊνοῦ του καί γέμισε τό λάκκο αἷμα καί μυαλά χυμένα.
Ὁ διψασμένος δέν ἔπαψε νά πίνῃ, κι ἅμα σηκώθηκε, ἤτανε στό μουστάκι του μυαλά κολλημένα. (Ἀνωτ.).
298- Ξέρουν κι ἄλλοι νά πολεμοῦν
Ὅταν ὁ Παπαφλέσας, ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ἄφησε τό ὑπουργιλίκι γιά νά πάῃ νά πολεμήσῃ τόν Ἰμπραΐμη, ἀπό φιλοτιμία, γιατί ἔβλεπε πώς πουθενά δέν ἀπαντοῦσε ἀντίσταση μέσα στό Μωριᾶ
(ἀφοῦ ἡ Κυβέρνηση κρατοῦσε τούς καλύτερους στρατιωτικούς τοῦ
τόπου φυλακή στήν Ὕδρα), κίνησε μ’ ἀπόφαση νά νικήσῃ ἤ νά πεθάνῃ. Στρατολογοῦσε λοιπόν ἐνῷ ἀνέβαινε κατά τήν Τριπολιτσά,
μά καμιά προθυμιά δέν εὕρισκε στόν κόσμο.
- Ποῦ εἶναι ὁ Γέρος; (ὁ Κολοκοτρώνης) ἄκουγε νά κρυφολένε γύρω του.
Τότε ἔκαμε μιά πράξη πού εἶναι τιμή σ’ αὐτόν. Ἔγραψε τοῦ Κουντουριώτη ν’ ἀπολύσῃ ἀμέσως τόν Κολοκοτρώνη καί τούς ἄλλους,
γιατί τούς θέλει ὁ κόσμος.
Αὐτή ὅμως τήν προτίμηση τήν εἶχε γιά προσβολή δική του στήν καρδιά. Τήν ἡμέρα πού κινοῦσε, τέλη τοῦ Ἀπρίλη 1825, ἀπό τήν Τριπολιτσά γιά τή Μεσσηνία, κ’ εἶχε ὁ λαός μαζευτῆ, γύρισε καί τούς εἶπε:
- Πηγαίνω νά πολεμήσω, πατριῶτες, καί ἤ θά νικήσω τό Μπραΐμη,
ἤ θά σκοτωθῶ. Καί θά μάθετε, σκατόβλαχοι1, πώς ξέρει κι’ ἄλλος
νά πολεμάῃ τούς Τούρκους, ὄχι ὁ Γέρος μοναχά!
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Βλάχους ἔλεγαν οἱ Μανιάτες τούς ἄλλους βουνίσιους Μωραΐτες.
299 –Σάν ἀρχαῖοι Ἕλληνες
(19 Μαγιοῦ1825)
Ἔφτασε στό Μανιάκι μέ τρεῖς- τέσσερες χιλιάδες στρατό· μά ὅλοι
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βλέπανε τόν τόπο χαμηλό καί εὔκολο νά πατηθῇ ἀπό τήν καβαλλαρία. Γι’ αὐτό κι΄ὁ ἀνεψιός του Ἠλίας Φλέσσας, ὁ φίλος του Παν. Κεφάλας, καί ἄλλοι τονέ συβουλεύανε νά πιάσουνε ψηλότερα, στό
βουνό ἀπάνου, ὅπου μάλιστα, ἀπό φόβο, εἴχανε κιόλα σταθῆ οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἄταχτους ποὖχε συνάξει. Ἐκεῖ θά μπορούσανε νά κρατήσουν τόν πόλεμο κανά-δυό μέρες ὡς πού νά φτάσῃ ἡ βοήθεια πού ἔλπιζαν.
-Ἐγώ εἶπε ὁ Φλέσσας, δέν ἦρθα ἐδῶ νά μετρήσω τό στρατό τοῦ
Μπραΐμη, πόσος εἶναι, ἀπό τά ψηλώματα· ἦρθα νά πολεμήσω. Οὔτε
τρελλάθηκε ὁ Μπραΐμης νά χασομεράῃ ἐκεῖ πού δέν ἐλπίζει νά κερδήσῃ νίκη, μά θά τραβήξῃ ἴσα κατά τήν Τριπολιτσά, κ’ ἐγώ τότε θά
μείνω νά μαζεύω ἀπό πίσω τα καρφοπέταλά του. Ἄν ὅμως τόν κρατήσω δῶ στό Μανιάκι, γλυτώνω τό Μωριᾶ, γιατί θά τόν κάμω νά
πισωγυρίσῃ ὅπως ὁ Δράμαλης, εἰτεμή θά πληρώσῃ ἀκριβά το αἷμα
μου καί θά τό συλλογιστῇ καλά ὕστερα νά μπῇ στήν καρδιά τοῦ
Μωριᾶ. Καθίστε ἐδῶ νά πεθάνουμε σάν ἀρχαῖοι Ἕλληνες!
Καί κάθισε καί πέθανε σάν ἀρχαῖος Ἕλληνας.
Ὁ Ἰμπραΐμης καί σέ ξένους καί σ’ Ἕλληνες, καί στό Θ. Γρίβα κατά
τά 1844, πού εἶχε πάει στήν Αἴγυπτο, εἶπε πώς δέκα ἀκόμα σάν τόν
Παππαφλέσσα ναὕρισκε νά τοῦ ἀντισταθοῦνε στό Μωριᾶ, θά γύριζε στόν τόπο του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
323.— Γιά τή Νταλλιάνα
«Ὁ Καραϊσκάκης ἐκάλεσε τόν Ν. Γριζιώτην, τόν ἰσχυρότερον τῶν
ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐκ Ρούμελης ὁπλαρχηγῶν, ὅν διέγνωσε συνάμα
οὐ μόνον ὡς ἀνδρεῖον ἀλλά καί πολύ προσεκτικόν εἰς τάς ὀχυρώσεις του. Διά νά τόν πείσῃ δέ ὁ Καραϊσκάκης νά εἰσέλθῃ εἰς τήν
Ἀκρόπολιν, κατέφυγε πάλιν εἰς τό ἀκόλουθον σόφισμα, ὅπερ τῷ
ἐνέπνευσεν ἀμέσως ἡ γόνιμος μεγαλοφυΐα του. Ἀφιχθέντος τοῦ Γριζιώτου, ὁ Καραϊσκάκης τόν λαμβάνει κατ’ ἰδίαν καί διατάσσει τόν
Δούκαν ν’ ἀναγνώσῃ τήν ἐξ Ἀκροπόλεως σταλεῖσαν ἐπιστολήν καί
τῷ λέγει:
- Βλέπεις, μπράτιμε (ἀδερφέ), ἐγώ καί σύ ἐμείναμε ἐδῶ, εἶναι ἀνάγκη λοιπόν ἤ ἐσύ νά μπῇς στό Κάστρο καί νά πάρῃς μαζί μέ τή Νταλλιάνα τοῦ Γκούρα καί τό βιός του (ἐννοῶν νά νυμφευθῇ τήν ὡραί388
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αν χήραν τοῦ Γκούρα, καί δι’ αὐτῆς νά λάβῃ ὡς προῖκα τήν μεγάλην περιουσίαν τοῦ Γκούρα ὑπολογιζομένην τότε εἰς ἕν ἑκατομμύριον γροσιῶν, ἀφοῦ οὗτος τέκνα δέν ἀφῆκεν), ἤ νά μπῶ ἐγώ. Μά ἕνα
φοβῶμαι... μή δέν θέλησῃ ἐμένα τόν ἀρρωστιάρη (φιλάσθενον), καί
ἁρπάξῃ κανέναν παληκαρᾶ καί χάσουμε, μπράτιμε, τόσο βιός. Σένα ὅμως, μπράτιμε, πού εἶσαι νειός καί νταβραντισμένος, δέ θά ξεκολλήσῃ ἀπό πάνου σου...
Τό δόλωμα τοῦτο ἐπέτυχεν εἰς τόν Γριζιώτην, ὅστις ἐδέχθη τήν πρότασιν, ἀλλ’ ἐγεννήθη ἡ ἀνάγκη νά εἰσπραχθῶσι πεντήκοντα χιλιάδες -γρόσια, διά νά δοθῶσιν εἰς τούς 400 ἄνδρας, οἵτινες κατ’ ἐκλογήν ἐκ τοῦ στρατοπέδου διετάχθησαν νά εἰσέλθωσι μετά τοῦ Γριζιώτου. Ὁ Καραϊσκάκης ἵνα φιλοτιμήσῃ τούς ὑπ’ αὐτόν μικρούς καί
μεγάλους ὁπλαρχηγούς διά νά συνεισφέρωσιν, ἐκκένωσε πρῶτος
τό κεμέρι του, περιέχον 15 χιλιάδας, καί ὁμολογουμένως ὁ πατριωτισμός του ἐφιλοτίμησε πάντας, καί εἰς ὀλίγας ὥρας τό ποσόν αὐτό
κατετέθη, καί ὁ Γριζιώτης μετ’ ὀλίγας ἡμέρας εἰσῆλθεν εἰς τήν Ἀκρόπολιν2».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ἡ Νταλλιάνα, εἶδος τουφεκιοῦ μακρυοῦ λοιπόν ἡ Γκούραινα
θά ἤτανε γυναῖκα ψηλόσωμη. Στήν πολιορκημένη Ἀκρόπολη, ἀφοῦ
μπῆκε ὁ Κριεζώτης, γίνανε κάποιες προξενειές νά πάρῃ τή χήρα. (Δ.
Σουρμελῆ, «Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν», 1834, σ. 189).
2. Τόση χαρά εἶχε ὁ Κ. σάν ἄκουσε τής κανονιές, σημάδι πώς ὁ Κριεζώτης εἶχε φτάσει στήν Ἀκρόπολη, πού δέν κοιμήθηκε ὅλη νύχτα,
παρά ἔμεινε μιλῶντας μέ τούς ἄλλους Καπεταναίους καί κάνοντας
διάφορα σχέδια γιά τό λυτρωμό τῆς Ἀκρόπολης. («Μαργαρίτη, Σύντομα τινά ἀπομνημονεύματα», 1853, σ. 129).
325— Γράμμα ἀπό τόν ἄλλον κόσμο.
Μέσα στήν πολιορκημένη Ἀκρόπολη ὁ Γκούρας εἶχε γραμματικό
τόν Κωστ. Παππαθανασόπουλο Γορτύνιο, πού ὁ Καραϊσκάκης τοῦχε κολλήσει τό παρανόμι «Μεττερνίχος» γιατί ἤθελε νά δίνῃ γνώμη
σ’ ὅλα. Ὁ Γκούρας τοὖχε ἐμπιστοσύνη καί τοὖχε δώσει πολλές ὑπογραφές του, κάρτα-μπιάνκα, νά τής μεταχειρίζεται σέ ὥρα ἀναγκης1. Τά γράμματα ὅμως πού στέλνονταν ἀπ’ τό Γκούρα στοῦ Καραϊσκάκη τό στρατόπεδο, ἤτανε γραμμένα μέ στοιχεῖα συβολικά,
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γιά τοῦ ἐχτροῦ τό φόβο, κι’ ὁ ταχυδρόμος ἔπαιρνε μαζί του κ’ ἕνα
περιστέρι ἀπό τά ἥμερα τοῦ κάστρου καί μέ τό περιστέρι αὐτό στελνόταν ἡ ἀπόκριση ἀπό τόν Καραϊσκάκη.
Ἄξαφνα σκοτώνεται ὁ Γκούρας (30 Σεπτ. 1826). Ὁ Μεττερνίχος
γράφει γλήγορα το γράμμα τό συβολικό γιά τοῦ Γκούρα τό θάνατο - κι’ ἀπό κάτου ὑπογραφή: Γιάννης Γκούρας... καί φεύγει ὁ ταχυδρόμος βιαστικός, ἀφοῦ κρεμάστηκε ἀπ’ τό Κάστρο, καί φτάνει
στόν Καραϊσκάκη. Παίρνει αὐτός τό γράμμα, τ’ ἀνοίγει καί τό δίνει στούς γραμματισμένους φίλους του Χρηστίδη, Ἀδάμ Δούκα καί
τόν ταχτικό γραμματικό του τό Ν. Μοδινό νά τό ξηγήσουνε. Σ’ αὐτό τό μεταξύ ρωτάει τόν ταχυδρόμο γιά τό Γκούρα.
- Καλά εἶναι, λέει αὐτός δακρυσμένος.
Ὁ Καραϊσκάκης ἄλλα βάνει μέ τό νοῦ του.
- Μήν κλαῖς, παληκαρά μου, τοῦ λέει, σέ δέκα μέρες θά μποῦμε ὅλοι
στό Κάστρο.
Ὁ ταχυδρόμος ἀρχίζει τότε κλάματα δυνατά, μά ὁ Καραϊσκάκης
ἄλλα πάλι βάνει μέ τό νοῦ του.
- Ἔχεις γυναῖκα, ὠρέ; τοῦ λέει.
- Ὄχι, καί δός του κλάματα.
- Θἄχῃς καμιά π’τανίτσα στό Κάστρο, ἔγνοια σ’ καί θά μποῦμε γλήγουρα, δέ θά σ’ τήν πάρ’ κανένας.
Τότε ἔφτασε ὁ Δούκας καί μίλησε στ’ αὐτί τοῦ Καραϊσκάκη. Ἀφοῦ
ἄκουσε ὁ Καραϊσκάκης τό κακό χαμπέρι, δέ μπόρεσε νά κρατηθῇ
πάλι ἀπό τά συνειθισμένα χωρατά του εἶπε στό Δούκα σιγά:
- Ποῦ νἄξερα ‘γώ ὁ ἔρμος πώς ὁ Μεττερνίχος ἔμαθε τό Γκούρα τόσα
γράμματα - νά γράφῃ καί πεθαμένος.
Ὕστερα κράτησε κοντά του τόν ταχυδρόμο, νά μή μαρτυρήσῃ στό
στρατόπεδο τό θάνατο τοῦ Γκούρα2.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Ὑπόγραφε δύσκολα καί δέν ἤθελε νά χάνῃ καιρό νά ὑπογράφῃ
κάθε φορά.
2. «Ἀπέθανε πρό ὀλίγων ἡμερῶν ὁ γνωστός εἰς πάντας ταγματάρχης τῆς Φάλαγγας Κωνστ. Ἀθανασίου, ὁ καί Μεττερνίχος ἐπιλεγόμενος. Ὁ μακαρίτης ὡσεί προαισθανόμενος τόν θάνατόν του, ἐπεμελήθη πρό δύο μηνῶν συντόνως τήν κατασκευήν τοῦ μνημείου του,
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παρεσκεύασε τά ἐντάφια αὐτοῦ πάντα, διέταξε διά τῆς διαθήκης
του τά πρός κηδείαν καί ταφήν του, ἀπαγορεύσας πᾶσαν στρατιωτικήν παράταξιν ἐπί τῷ λόγῳ, ὡς εἶπεν, ὅτι ἐκ τοῦ ἔθνους ἀρκετά
ὠφελήθη· προσδιώρισε ὁ ἴδιος τί ἔπρεπε νά πληρωθῇ εἰς τόν ἀρχιερέα, τούς ἱερεῖς κ.λπ. ἐκ τῶν περισσευμάτων αὐτοῦ (καί τούτων εἰς
Ἑλληνικά νομίσματα τῆς Α’ δυναστείας), καί οὕτω παρέδωκε τό
πνεῦμα εἰς τόν Πλάστην, καταλιπών πᾶσαν τήν περιουσίαν του εἰς
ἕνα θετόν υἱόν του, ἅτε ἄγαμος διατελέσας δι’ ὅλου τοῦ βίου του».
(Ἐφημ. «Ἀλήθεια», 4 Αὐγ. 1869).
330- Οἱ καπνοί τοῦ θυμοῦ του.
Ὅταν ὁ Θ. Γρίβας κρατοῦσε τό Παλαμήδι τοῦ Ἀναπλιοῦ, στά 1827,
καί χτυπιώτανε μέ τόν Ἴτς-Καλέ, πού τόν κρατοῦσε ὁ Σουλιώτης
Φωτομάρας, κάτι τουφέκια τῶν παληκαριῶν του ἤτανε κρεμασμένα σ’ ἕνα δέντρο. Πέφτει μιά κανονιά καί χαλάει τά κοντάκια τῶν
τουφεκιῶν. Ὁ Γρίβας τό μαθαίνει καί κράζει τόν τουφεξῆ του τό
Σκάγιαννη Τριπολιτσιώτη.
- Νά φτειάσῃς τά κοντάκια, τοῦ λέει ἄγρια νά τά φτειάσῃς ἀπαράλλαχτα, μέ τό κεφάλι σου!
Ὁ τουφεξῆς φοβήθηκε, κ’ ἔφυγε κρυφά στή χώρα κάτω νά γλυτώσῃ
τή ζωή του. Ὁ Γρίβας τὄμαθε καί μάνισε. Ὁ Γιαννάκης Σουλτάνης,
ὑπαρχηγός τοῦ Γρίβα, κι’ ἄλλοι σύντροφοι, τοῦ εἴπανε:
- Μᾶς ἔδιωξες τό ντουφεξῆ μας, ἀρχηγέ, μέ τής φοβέρες σου. Τά κοντάκια πῶς μποροῦν νά γίνουν ἀπαράλλαχτα; Καί ποῦ θά βροῦμε
τώρα ντουφεξῆ;
- Ἄν μου δίνῃς ὑπόσχεση νά μήν τονέ σκοτώσῃς, οὔτε νά τονέ δείρῃς, ἐγώ θά βάλω τόν ἑαυτό μου ἐγγυητή καί θά σοῦ τονέ φέρω! εἶπε ὁ Σουλτάνης. Ἄν τονέ πειράξῃς θἆναι δική μου προσβολή...
- Δέ θά τοῦ κάμω τίποτα! Πές του νἀρθῇ, εἶπε ὁ Γρίβας.
Πήγανε καί φέρανε τό ντουφεξῆ.
Τοῦ Γρίβα ὁ δοῦλος (ἴσως Τοῦρκος) μπῆκε καί τοῦ τὄπε ἐκεῖ ποὔτρωγε. Ἀνάβει ὁ Γρίβας, ἁρπάζει τό σπαθί καί ρίχνεται ὄξω· μά σέ
μιά στιγμή θυμᾶται τό Σουλτάνη· σκάει ἀπό τό κακό του, γυρίζει κατά τόν ἄμοιρο το δοῦλο καί τοῦ παίρνει τό κεφάλι χωρίς ἄλλο λόγο, παρά γιά νά ξεθυμάνῃ. Μπαίνει ἡ Ἀραπίνα ἡ δούλα ξαφνικά,
βλέπει τό κουφάρι κάτου νά σπαράζῃ, τῆς περνάει ἀπό τό κεφάλι
391

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
πώς θά τή σφάξουνε κι’ αὐτή· τρέχει καί κρύβεται μέσ’ τοῦ νεροῦ τή
στέρνα μά γλιστράει καί πνίγεται καί ἡ Ἀραπίνα.
Καί μένει τό κουφάρι της γιά πολλές μέρες στό νερό καί τό μολεύει, μά κανείς δέν ξέρει ἡ Ἀραπίνα τί ἔγινε, καί πίνουν ἀπ’ τό μολεμένο τό νερό...
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
335.— Ξυρίσματα.
Ὅταν ἦρθε ὁ Καποδίστριας, ἀποφάσισε κι’ ὁ γέρο-Πανουριᾶς, ὁ
Κλεφταρματωλός τῶν Σαλώνων, νά κατεβῇ ἀπό τοῦ Παρνασοῦ τά
κάρκαρα καί νά πάῃ νά παρουσιαστῇ στόν Κυβερνήτη. Ἔφτασε
λοιπόν στήν Αἴγινα, μά μέ τήν πρώτη ματιά ποὔρριξε γύρω του,
δέν τοῦ χαμαρέσανε τά πράματα. Εἶδε κοντά στόν Κυβερνήτη κάτι
φραγκοντυμένους, πού δέν τούς φτάνανε τά φράγκικα φορέματα,
μά εἴχανε ξουρίσει καί γένεια καί μουστάκια, κι ἦταν ἔτσι σάν ξεροκολόκυθα γυαλιστερά τά μοῦτρα τους:
-Τί μ’σοῦδες (μοῦρες) εἶν’ αὐτές; εἶπε στό γέρο-Δυοβουνιωτη, πού εἶχε ἔρθει κι’ αὐτός συντροφιά του στήν Αἴγινα.
-Δέν τούς βλέπεις; Τσ’ ἤφερε οὑ Κυβερνήτ’ς νά μᾶς φουτίσουν.
-Γι’ αὐτό εἶν’ ἔτσ’ τά μοῦτρα τ’ς; Γένουντ’ ἔτσ’ πλειό διαβασμένοι,
μαθές; Τότε θέλω κ’ ἐγώ νά τά ξουρίσω νά γίνου σουφός κ’ ἐγώ...
- Καί δέν τά ξουρίζεις; Ἐδῶ παρακάτ’ εἶν’ οὑ χαμζᾶς (κουρέας).
Μά δέν κουτᾶς. Πῶς θά γυρί’ῃς, μαῦρε, στοῦ χουριό;
- Πλερώνεις ἐσύ τά ξουριστ’κά;
- Πλερώνου... μά δέ θ’ ἀποκουτί’ῃς τέτοιου πρᾶμα...
- Βάν’ς καί τά βιουλιά μαζί;
- Τί τά θέλ’ς τά βιουλιά;
- Ἔτσ’, θέλου νά γίνῃ τοῦ πρᾶμα πανηγύρ’.
- Ἄς εἶναι κ’ ἔτσ’.
Ὁ Δυοβουνιώτης ἀκόμα δέν εἶχε καταλάβει καλά τί λογῆς ξύρισμα
ἤθελε ὁ γέρο-σύντροφός του. Ξέχανε τά παλιά του τά καμώματα1.
Ἄνθρωπος τοῦ δρυμοῦ, κλαρίτης, ἤξερε νά λέῃ τά πράματα καί νά
τά κάνῃ πέρα καί πέρα ξέσκεπα.
Μπαίνουνε στόν κουρέα, καί νά, ἔρχονται τά βιολιά, κι’ ἀρχίζουν
τό παιγνίδι, κ’ ἑτοιμάζει ὁ κουρέας τά ξουράφια του. Κάνει ὅμως
νά βάλῃ χέρι στοῦ γέρο-στρατηγοῦ τά μοῦτρα, κι’ αὐτός,
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- Τράβα τοῦ χέρ’ σ’ ἄπου κεῖ! τοῦ λέει.
Πετάει πέρα τή φουστανέλλα καί μένει ὅπως τόν ἔκαμε ἡ μαννούλα
του ἀπό τή μέση καί κάτου...
Κι’ ἀρχίζει ὁ κουρέας, θέλοντας μή θέλοντας, καί τοῦ τά ξουρίζει...
Καί παίζουν τά βιολιά... Κι’ ὁ κόσμος ὅλο καί μαζεύεται...
- Αἴ, τώρα μοιάζ’νε μέ μοῦτρα φράγκικα! εἶπε ὁ γέρος ἀφοῦ τελείωσε τό ξύρισμα.
Κι’ ὅλα αὐτά τἄκαμε, γιά νά σατιρίσῃ τά ξουρισμένα μοῦτρα καί
μουστάκια, πού εἴχανε κοπιάσει ἀπ’ τή Φραγκιά νά φέρουνε καινούργια φῶτα στό Ρωμαίϊκο.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Καί πρίν ἀπό τό Εἰκοσιένα εἶχε δώσει σέ κάτι Τούρκους μίαν
ἀπόκριση τόσο χτυπητή... πού δέ λέγεται.
343.- Γκαϊντοῦρος Ἀγωνιστής
Ὁ παλιός Φιλέλληνας Ταχτικός Πίζας, συνταγματάρχης κ’ ἔπειτα
στρατηγός ἐπί Ὄθωνα, φρούραρχος τῆς πρωτεύουσας κατά τά
1836, ἅμα τύχαινε κανένας παλιός στρατιώτης νά ζητήσῃ ἀπ’ αὐτόν
πιστοποιητικό πώς ἦταν τοῦ Εἰκοσιένα Ἀγωνιστής1, τονέ ρωτοῦσε
πρῶτα καί ξεχωριστά ἄν πολέμησε στό Χαϊντάρι (μάχη σημαντική
ὄξω ἀπό τήν Ἀθήνα, 8 Αὐγ. 1826, ὅπου ἄν καί νικήθηκαν ἄταχτοι
καί ταχτικοί, εἶχαν ὅμως τιμήσει τά ὅπλα τους).
Ἄν ὁ Ἀγωνιστής ἔλεγε ὄχι,
- Γκαϊντοῦρος Ἀγκωνιστής εἶσαι! τοὔλεγε ὁ Πίζας καί τόν ἔδιωχνε.
Ἄν ἔλεγε πώς βρέθηκε στό Χαϊντάρι, τότε·
- Μπράβο, μπράβο, μπόνο στρατιῶτο!
Καί τοῦ ὑπόγραφε τό χαρτί του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Χιλιάδες καί μυριάδες Ἀγωνιστές παίρνανε τέτοια τυπικά πιστοποιητικά, πού τά ὑπόγραφαν οἱ σημαντικοί τοῦ Ἀγῶνα, γιά νά τηρηθῇ ὁ νόμος καί νά πάρῃ ὁ δικαιοῦχος κανένα σιδερένιο σταυρό.
346— Ἀθάνατα γεράματα.
Ὁ Καραϊσκάκης σκοτώθηκε, κι’ ὁ Τσάκας ὁ δεντρόκορμος δέν εἶχε πειά καρδιά γιά πόλεμο. Ὁ Ἥρωας, πού φρόντιζε τά παληκάρια του καλύτερα ἀπό τή ζωή του, δέ ζοῦσε πειά νά τονέ θυμηθῇ.
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Τελείωσε ὁ ἀγῶνας μέ τούς Τούρκους, κι’ ὁ Τσάκας, πού πενῆντα
χρόνια Τούρκους σκότωνε, ἀπ’ ὅλους λησμονήθηκε. Δέν ἦταν ἀπό
κείνους τούς Ἀγωνιστές πού φωνάζανε τά δίκια τους καί τά γυρεύανε μέ τό σπαθί τους ἀπό τό Κουβέρνο. Ἔτσι κανένας δέν τόν εἶδε
οὔτε στ’ Ἀνάπλι, οὔτε στήν Ἀθήνα ν’ ἀνεβαίνῃ σκάλες, νά φιλῇ ποδιές, περιθαλψες- ἀριστεῖα νά γυρεύῃ. Ἀποτραβήχτηκε στ’ ἀγαπημένα του βουνά τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας, οἰκονόμησε λίγα παλιόγιδα,
κι’ ἀπό Κλέφτης, ἄγριος κι’ ἀφίλιωτος τοῦ Τούρκου ὀχτρός, γίνηκε
ἥμερος τσοπάνης, ἄβλαβος Πολύφημος, καί μοναχά τό παραψηλό
τ’ ἀνάστημά του καί ἡ ἀντρειωμένη του κορμοστασιά θά μαρτυροῦσαν πώς αὐτός ἦταν ὁ Τσάκας ὁ ξακουστός. Περήφανος, παράπονο ποτέ του δέν ξεστόμησε· ἔβαλε τή γιαταγάνα στό θηκάρι, ἔπηξε
στάνη, κ’ ἔπλεξε καλύβι, καί στεφανώθηκε μιά βλάχα δροσερή σάν
τοῦ Ἄσπρου τα νερά.
Κάνανε κάποτε ὁ Ὄθωνας καί ἡ Ἀμαλία τήν περιοδεία τους κατά
τά κατατόπια ἐκεῖνα, κι’ ὁ Γαρδικιώτης Γρίβας, ὁ ὑπασπιστής, εἶπε
μιά μέρα στό Βασιλέα:
- Σέ λίγο ἐδῶ πού πᾶμε, θά σμίξουμε τή στάνη τοῦ περίφημου τοῦ
Τσάκα.
- Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Τσάκας;
Ὁ Γρίβας τόν ἤξερε καλά ἀπό τόν καιρό τόν ἀλησμόνητο, πού πολεμοῦσε κι’ αὐτός μαζί μέ τόν Καραϊσκάκη, και ζωγράφισε στούς Βασιλιάδες τό τί ἦταν ὁ Τσάκας.
- Μά ἀκοῦτε, εἶπε, τό πειό παράξενο· γέρος ἑκατό χρονῶν ὁ Τσάκας, δέν ἔχει πολύν καιρό πού στεφανώθηκε τρίτη φορά...
Οἱ Βασιλιάδες παραξενευτήκανε καί στεῖλαν καί καλέσανε τόν
Τσάκα. Τότε εἴδανε μπροστά τους ἕνα γίγαντα ἀσπρομάλλη, μέ
λογκωμένα στήθια, φρύδια καί μαλλιά, σάν παμπάλαιο μονοδέντρι πού τό τρέφει ἡ μοναξιά κ’ ἡ ἀνεμοζάλη.
- Διατί δέν ἐζητήσατε ἀμοιβήν διά τάς ὑπηρεσίας σας; ρώτησε ὁ Βασιλέας μέ τά δασκαλικά του λόγια.
Ὁ Τσάκας ἀποκρίθηκε δυνατόφωνα:
- Χαρά στά γουνικά πού καρτερᾶνε νά δώσουνε ψουμί στα παιδιά
τ’ς ἅμα σκάσουν ἀπ’ τά κλάϊματα! (ἀλοίμονο στην πατρίδα πού τόσο ἀργά συλλογίστηκε νά βοηθήσῃ ἕναν Ἀγωνιστή).
Ὁ Βασιλέας ξαφνίστηκε μέ τήν ἀπόκριση τούτη τήν παραστατική·
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τοὔδωσε τό Σταυρό τοῦ Σωτῆρα, μά πῆρε καί σημείωση νά τοῦ δώσῃ «περίθαλψη».
Ἡ Βασίλισσα σ’ αὐτό τό μεταξύ κύταζε μιά τριαντάρα βλάχα, μεγαλόσωμη πλατώνα1 πού στεκόταν κι΄ ἄκουγε.
- Εἶσαι κόρη τοῦ καπετάνου; ρώτησε, κάνοντας πώς δέν ξέρει.
Ὁ Τσάκας δέν ἔδωσε καιρό τῆς γυναίκας ν’ ἀπαντήσῃ.
- Ὁ Θεγός δέ μ’ χάρ’σε πιδιά μέ καμιά ἀπ’ τής τρεῖς γ’ναῖκες πού πῆρα· ἡ στερνή, ἡ τρίτ’ εἶν’ αὐτείνη ὅπ’ βλέπ’ς, Κυρά Βασίλισσα!
- Μά εἶναι πολύ νέα καί τήν ἀδίκησες νά τήν πάρῃς γυναῖκα σου,
τόσο προχωρημένος στά χρόνια, εἶπε ἡ Βασίλισσα πονηρά.
- Νά σ’ πῶ, Κυρά Βασίλισσα, εἶπε ὁ Τσάκας· ἄν ἔν’ (εἶναι)
νά χαλάῃς τ’ Σαρακουστή, τότε νά φᾷς ἀρνί ἤ π’λακίδα· μά
ἄν ἔν’ νά φᾷς παλιόγιδα, φάει καλύτερα ξερό τοῦ ψουμάκι σ’
νἄχῃς διάφουρου καί τήν ψυχή σ’!
Σ’ αὐτή τήν ἀπόκριση ἔμεινε ἡ Βασίλισσα μ’ ἀνοιχτό το στόμα.
Ἀπό τότε δέν ἔπαυε νά ρωτάῃ ὅσους γνώριζε ἀπό τά κατατόπια
ἐκεῖνα:
- Ζῇ ὁ γερό-Τσάκας πού παντρεύτηκε γέρος ἑκατό χρονῶν;
Ἴσως ἀκόμα ζῇ καί βασιλεύει.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Εἶδος ζαρκάδι.
347.- Εὐγενικά συνερίσματα
Στή μάχη τῆς Πιάνας, Ἰούλιο 1826, ἔτυχε ὁ Ἀντρέας Ζαΐμης νά πολεμάῃ, ἔχοντας δικό του σῶμα Καλαβρυτινό, πολύ κοντά στόν Κολοκοτρώνη. Ἐκεῖ εἶδε ὁ Ζαΐμης μιά δυνατή κολώνα Ἀράπηδες νἄρχωνται ἀπάνου τους μ’ ὁρμή· τά παληκάρια ἀρχίσανε νά φεύγουν ὁ
Κολοκοτρώνης ὅμως κατάλαβε τόν κίντυνο, τράβηξε μπρός κι’ ἄρχισε νά φωνάζῃ καί νά δίνῃ θάρρος. Τότε ὁ Ζαΐμης ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί τραβοῦσε πίσω τόν παλιόν ἐχτρό του λέγοντας:
- Εἶσαι ἀναγκαῖος ἀκόμα γιά τήν πατρίδα.
Κι’ ὁ κοτζάμπασης στρατιωτικός τραβοῦσε αὐτός ἐμπρός. Εἴδανε
τό συνέρισμα τά παληκάρια, ντραπήκανε καί θάρρος πήρανε· καί
κυνήγησαν τόν Ἀράπη.
Ἀπό τότε μ’ ὅλα τ’ ἄθλια τά κομματικά πού τούς χωρίζανε, νοιώθανε μιά κλίση δυνατή κι’ ἀγάπη ἕνας μέ τόν ἄλλονε, Ζαΐμης καί Κο395
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λοκοτρώνης.
Στή δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐπί Ἀντιβασιλείας, ὁ Ζαΐμης παράγγειλε στόν Ἄρμανσπεργ λόγια ἀποδοκιμαστικά γιά τόν κατατρεγμό
τοῦ Στρατηγοῦ.
Ὁ Κολοκοτρώνης πάλι, ἅμα πέθανε ὁ Ζαΐμης, 6 Μαγιοῦ 1840, πῆγε
καί τόν ἀσπάστηκε.
-Τί μᾶς κάλεσες ἐδῶ, κύρ Ἀντρέα, εἶπε, νά κάνουμε καμιά ἐθνική συνέλεψη, ἤ νά πολεμήσουμε τόν Ἀράπη;
Πεζός, ἄν καί παραπάνου ἀπό ἑβδομῆντα χρονῶν ἄνθρωπος, συνόδεψε τήν κηδεία του, περπατῶντας ἐμπρός ἀπ’ τό κιβοῦρι του, ὡς
τόν τάφο του.
Τή στιγμή ποὔφευγε ὁ κόσμος ἔφτασε κι’ ὁ Σμάλτς, ὑπουργός τῶν
Στρατιωτικῶν, καβάλλα στ’ ἄλογο. Ὁ Κολοκοτρώνης δέν κρατήθηκε.
-Τί δουλειά ἔχεις ἐδῶ, παληκαρᾶ, πού ἦρθες; τοῦ εἶπε αὐστηρά.
510 σελ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγε: - «Πολλές φορές τά πῆγα κόντρα μέ τό
Ζαΐμη, μά δέν τόνε μίσησα ποτέ». (Τρικούπη, Ἱστορία, ἔκδ. γ’, Δ’,
σ. 7).
Γιά τόν Ἀ. Ζαΐμη ὁ ἴδιος ἔγραψε κάποτε στήν Κυβέρνηση: «Ὁ Ζαΐμης ἔδειξεν εἰς αὐτήν τήν περίστασιν εὐτολμίαν καί πολεμικήν γενναιότητα ἐπέκεινα τῆς σωματικῆς καταστάσεως καί τοῦ ἐπαγγέλματός του». (Σπηλιάδου), Ἀπομνημ., Β’, σ. 404 σημ.).
351.— Τοπάρχης.
Μέ τό ξύλινό του ρόπαλο, πού τὄλεγε Νικηγόρο (γιατί κατάφερνε
καλύτερα κι’ ἀπό τόν κάθε δικηγόρο τόν ἀντίδικο νά μαρτυρήσῃ)
ὁ Κριεζώτης βαστοῦσε τήν τάξη στήν Εὔβοια καί βοηθοῦσε μάλιστα τής ἀρχές, πού τί νά κάνουν, ὑποφέρναν αὐτές τής ὑπερβολές.
Ἔμαθε ὁ Κριεζώτης πώς ὁ Βασιλέας ἄκουσε τοῦ Νικηγόρου τά
καμώματα καί τά δικά του κ’ εὐχαριστήθηκε... Φτάνει λοιπόν στήν
Ἀθήνα καί παρουσιάζεται στό Παλάτι. Μέ τὄνα καί μέ τ’ ἄλλο φτάσανε καί στοῦ Νικηγόρου τά καλά. Παίρνει θάρρος ὁ Κριεζώτης.
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- Τί χρειάζονται οἱ ἀρχές στό νησί, Μεγαλειότατε; Ἄφησε με ἐμένα
μοναχό, καί θά ἰδῇς ὄχι ἀσφάλεια παρά καί φόρους παραπάνου θά
Σοῦ φέρνω 20% περισσότερο ἀπό τούς εἰσπραχτόρους! Καί θά γλυτώσω τό Ταμεῖο ἀπό μιστούς.
- Ὁ λαός θά λησμονήσῃ τόν Βασιλέα του, ἐάν ἀποχωρήσουν αἱ ἀρχαί, λέει ὁ Ὄθωνας σοβαρός.
Ὁ Κριεζώτης κρέμασε τά μοῦτρα κ’ ἔφυγε ἀπό τό Παλάτι.
Ὁ Βασιλέας σέ λίγο κίνησε νά πάῃ ταξεῖδι στήν Εὔβοια. Φτάνει στή
Χαλκίδα ἡ ἀκολουθία, γυρεύει ἑκατό ἄλογα γιά τό Βασιλέα, τρέχει
ὁ μοίραρχος, τρέχει ὁ νομάρχης, εἴχανε χαθῆ ὅλα τά τετράποδα.
Ὁ Κριεζώτης στεκότανε κοντά στό Βασιλέα κ’ ἔβλεπε κι’ ἄκουγε
πονηρά.
- Ἄλογα γυρεύετε; λέει ἀθῷα. Νά φροντίσω ‘γώ!
Σέ λίγα λεφτά μαζεύτηκαν ἄλογα καί μουλάρια παραπανιστά.
Ἔτσι ἔδειξε ὁ Κριεζώτης τή δική του δύναμη στό Βασιλέα, μά ἀντί
νά τόν εὐχαριστήσῃ, τόν ἔκαμε πολύ νά τοῦ κακοφανῇ καί πολλά
πράματα νά βάλῃ μέ τό νοῦ του1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Τήν πρώτη φορά πού ὁ Ὄθωνας καί ἡ Ἀμαλία ἀποφασίσανε
νά ταξειδέψουνε στῆς Χαλκίδας τό νησί, ὁ Κριεζώτης εἶχε στείλει
γραφτές πανταχοῦσες σ’ ὅλα τά χωριά νά κυτάξουνε καλά νά περιποιηθοῦν τό Βασιλιᾶ καί τή Βασίλισσα, γιατί θἄχουνε σ’ αὐτόνε νά
δώσουν «ἀπολογία». (Προφορική παράδοση).
352- Ἀρχή τῆς ἀναμπαμπούλας
Ἀφοῦ μεταρρυθμίστηκε τό ὑπουργεῖο Κωλέτη (Ἀπρίλη τοῦ 1847)
καί ἤτανε
κοντά οἱ ἐκλογές, ἔπρεπε νά κανονιστῇ πρωτύτερα τό ζήτημα τῶν
νομαρχῶν. Ὁ Χατζίσκος, σά φίλος τοῦ Κωλέτη πολύ στενός, ἤθελε
καί καλά τό νομό Εὐβοίας, γιατί ἤτανε κοντά στή δική του ἐπαρχία
(τή Λαμία). Ἡ Εὔβοια ὅμως ἤθελε νομάρχη δυνατό, γιατί ὁ Κριεζώτης (μέ τό Θ. Γρίβα ἀπό πίσω) ἑτοίμαζε στάση1, ἄν δέν τόν ἄφινε
ἡ Κυβέρνηση νά βγάλῃ πέρα τής ἐκλογές ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ
νομοῦ του κατά τό κέφι του - καί τῆς ἐπαρχίας Θηβῶν ἀκόμα! Ὁ
ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν Κορφιωτάκης ἀπαιτοῦσε καί καλά τό
διορισμό τοῦ Χατζίσκου, καί τέλος ὁ Πρωθυπουργός ὑποχώρησε.
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Τά μέτρα του ὅμως ὁ Κωλέτης δέν τά παραμέλησε· ηὗρε κάποια κατηγορία (ἀπό τής τόσες!) περί βασανιστηρίων κ.λπ. κ’ ἔστειλε ἔνταλμα συλλήψεως νά τό ἐκτελέσουν οἱ ἀρχές. Ὁ νομάρχης Χατζίσκος
τρόμαξε, ἄνθρωπος κι’ ὅλα μέτριος καί χωρίς πάθη· παράγγειλε μέ
τρόπο στόν Κριεζώτη νά τρέξῃ στήν Ἀθήνα καί νά κάμῃ καλά μέ
τόν Πρωθυπουργό.
Συνεδριάζαν οἱ ὑπουργοί ἴσα-ἴσα γιά τοῦ Κριεζώτη τό ζήτημα,
ὅταν μπῆκε ὁ κλήτορας καί λέει:
- Ὁ στρατηγός Κριεζώτης θέλει νά ἰδῇ τόν Ἐξοχώτατο.
Ὁ Κωλέτης τἄνοιωσε ὅλα στή στιγμή. Τώρα θ’ ἀναγκαζότανε νά
συλλάβῃ τόν Κριεζώτη μέσα στήν πρωτεύουσα, μπρός στήν ἀντιπολίτευση, στόν τύπο καί τούς ξένους. Ξέσπασε κατά τοῦ Χατζίσκου
πρῶτα κ’ ὕστερα γύρισε στόν Κορφιωτάκη.
- Βλέπεις πώς σεῖς οἱ νεώτεροι ἔπρεπε νά ἀκοῦτε τούς γεροντοτέρους σας; Σοῦ ἐπέρασε ἀπό τόν νοῦν ὅτι ἀγαποῦσες σύ τόν Χατζίσκο περισσότερο ἀπό ἐμένα ὁπού τόν ἀνέθρεψα, καί μέ ἀνάγκασες
νά τόν διορίσω, ἐνῷ τόν ἐνόμιζα ἀκατάλληλον. Ξεμπέρδευε τώρα
σύ τήν ὑπόθεσιν αὐτήν, εἰς τήν ὁποίαν μᾶς ἐτύλιξε ὁ ἀγαπημένος
σου Χατζίσκος. Ἄλλοτε νά ζητῆτε μέν ἐξηγήσεις, ἀλλά νά μήν ἐπιμένετε ἐναντίον ὅσων ἐγώ σκέπτομαι, ἐγώ ὅστις ἐγήρασα καί εἶδα
τόσα, ὅσα ἐσεῖς δέν εἴδατε καί πολύς καιρός θά περάσῃ ἕως νά μάθετε.
Ὕστερα παράγγειλε στής ἀρχές τῶν Ἀθηνῶν νά πιάσουν τόν Κριεζώτη καί τόν ἔστειλε στής φυλακές τῆς Χαλκίδας.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Κι’ ὁ Γρίβας στήν Ἀκαρνανία ἑτοίμαζε ἄλλη.
361- Τ’ ἄπαρτο παίρνεται
Ὅταν ὁ Βασιλέας Γεώργιος, κατά τά 1863, ταξείδευε πρώτη φορά
στό Μεσολόγγι, τονέ συνώδευε ὁ σύβουλός του Σπόννεκ, ὁ πειό
ἀνίκανος ἀπ’ ὅσους ἤρθανε μέ πολιτική ἀποστολή στήν Ἑλλάδα
ξένοι καί πολύ φιλάργυρος1. Ὁ Σπόννεκ κοίταζε περίεργος τά χωματένια ἀπομεινάρια τῶν προχωμάτων, πού ὁ Τοῦρκος κι’ ὁ Ἀράπης ἀνάξιοι εἴχανε σταθῆ νά τά πάρουν. Γυρίζει τότε καί λέει στόν
κύκλο πού τόν ἄκουγε:
- Ἕνα τέτοιο ἀδύνατο πρόχωμα μέ 400 Δανέζους τό παίρνω ἐγώ σέ
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μιά καί μόνη ἕφοδο.
Κάποιος Σουλιώτης τότε ἐκεῖ, ὁ γέρο-Νίκας (ἴσως ὁ Νάση-Νίκας)
ρώτησε κ’ ἔμαθε τί λέει ὁ ξένος, κ’ εἶπε:
- Τό παίρνει, λέει, μέ τετρακόσους Δανέζους; Μπορεῖ, μά πρέπει κ’
ἐκεῖνοι πού θά εἶναι μέσα νά εἶναι Δανέζοι σάν αὐτόν.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Κάποτε φιλονικοῦσε μιά βδομάδα μέ τόν Αὐλάρχη Σκαρλάτο
Σοῦτσο γιά 67 δρ. νομισματική διαφορά τῆς μισθοδοσίας του.
426— Τοῦ παιδιοῦ του ὁ θάνατος
Οἱ ἐν Τριπόλει μισθωτοί τῆς Κυβερνήσεως Βούλγαροι (μέ τό Χατζηχρῆστο ἀρχηγό τους ἔσπευσαν εἰς βοήθειαν τοῦ Βάσσου, ἀλλά
μαθόντες ὅτι ὁ Πάνος, εὑρών ἐν Βουνῷ τόν Στάϊκον ζῶντα, ἀπήρχετο πάλιν πρός τό Βαλτέτσιον, ἔτρεξαν νά τόν συλλάβωσι, οἱ μέν
ἱππεῖς διά τῆς μεγάλης τοῦ Λεονταρίου ὁδοῦ, οἱ δέ ἀνελθόντες ἐπί
τοῦ βουνώδους χωρίου Μπερμπάτι, τό ὁποῖον κατέβαινε δρομαίως
ὁ Πάνος ἔφιππος μετά τῶν συντρόφων του, ἀλλά μόλις εἶχε φθάσει
εἰς τό ἐπίπεδον καί οἱ διώκοντες αὐτόν πεζοί ἐφάνησαν εἰς τήν κορυφήν τοῦ χωρίου, ἀπό ὅπου πυροβολήσαντες δύο, ἐξ ἀποστάσεως
χιλίων περίπου μέτρων (!), ἐπέτυχον ὁ μέν νά κτυπήσῃ τόν Πάνον
κατά κρόταφον καί νά τόν ρίψῃ ἄπνουν, ὁ δέ νά κόψῃ τόν χαλινόν
τοῦ ἵππου. Τοιοῦτος συνέβη ὁ φόνος τοῦ Πάνου, τόν ὁποῖον μαθών
ὁ πατήρ του ἐν Βυτίνῃ τῆς Καρυταίνης, ἀπεδίωξεν ἀμέσως τήν σύζυγόν του (κόρην τῆς Μπουμπουλίνας) ἵνα μή τήν φονεύσωσιν οἱ
συγγενεῖς του, εἰς οὕς ἐσχηματίσθη εὐθύς ὅλως ἀβάσιμος ἰδέα ὅτι οἱ
Βούλγαροι ἐδολοφόνησαν τόν Πάνον πληρωθέντες ἀπό τήν σύζυγόν του, ἔχουσαν ἀθεμίτους σχέσεις μέ τόν ἀποσπασματάρχην τῶν
δορυφόρων τοῦ Πάνου Θεόδ. Γρίβαν.
Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
459- Δέ ζητοῦσε πληρωμές
«Συγκροτηθείσης ὑπό τοῦ Κυβερνήτου τῆς ἐν Ἄργει Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, οἱ στρατιωτικοί ἀνέπτυξαν τήν ἀπαίτησιν ἥν εἶχεν
ἕκαστος κατά τοῦ δημοσίου διά στρατολογίαν ἀνδρῶν καί ἐζήτουν τήν ἐξόφλησιν. Ἡ Συνέλευσις ἐκτελοῦσα τά ψηφίσματα τῆς
προκατόχου της, ἐπιτάσσει τόν Κυβερνήτην νά ἐξοφλήσῃ, ἄν ὄχι
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διά χρημάτων, τοὐλάχιστον δι’ ἀντιτίμου ἐθνικῶν κτημάτων, τούς
δικαιούχους. Τῆς ἀπαιτήσεως ταύτης γενομένης ἐν τῇ Συνελεύσει
μετά τινος θορύβου τῶν στρατιωτῶν, ἀνέστη ὁ ἐπισημότερος πάντων καί ἀνωτέρου ποσοῦ ὁμολογίας φέρων Γέρο-Κολοκοτρώνης
καί εἶπεν:
-Ὅταν ἐγώ ἦρθα, τόν Μάρτην τοῦ 1821, ἀπό τήν Ζάκυνθο, δέν εἶχα
στό κεμέρι μου παρά μίαν ξηντάρα τώρα, ἄν μέ σκοτώσῃ κανένας
καί μέ γδύσῃ, θαὔρῃ στό κεμέρι μου εἴκοσι χιλιάδες γρόσια. Ποῦ
ταὖρα ἐγώ τά γρόσια τοῦτα; Ἀπό τό ἰρπάτι μου; (εἰσόδημα). Ὁ πατέρας μου οὔτε καλύβα δέν μ’ ἄφησε, κ’ ἐγώ δέν ἀγόρασα ἀκόμα
οὔτε τό κιβοῦρι μου... Τἄκαμα λοιπόν στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδος
μου, καί σεῖς (ἀποτεινόμενος πρός τούς στρατιωτικούς) ἔχετε ἄλλος
λίγο ἄλλος πολύ, πού ὅταν γενήκατε καπεταναῖοι δέν εἴχατε στό
κεμέρι σας μήτε πέντε γρόσια. Τί νά εἰποῦν ἐκεῖνοι πού εἴχανε καί
τά χάσανε στήν ἐπανάσταση; Τί νά εἰπῇ τοῦτος ὁ κόσμος (ὁ λαός
τῆς Ἑλλάδος), ὁπού πολέμησε ὅπως πολεμήσαμε καί ἐμεῖς, καί δέν
ἔχει μήτε σκούφια στό κεφάλι; Λέτε πώς πληρώσατε στρατιώτας·
δέν μοῦ λέτε καθένας σας, ἀπό τί πρᾶμα ἦταν οἱ στρατιῶται πού
πληρώσατε; Εἶχα κ’ ἐγώ στρατιώτας, μά θά μέ κόλασῃ ὁ Θεός ἄν
πῶ ὅτι πλήρωσα κανένα. Οἱ κακομοιριασμένοι, ἔφεραν τής περισσότερες φορές καί τό ψωμί στόν ντορβᾶ ἀπό τό σπίτι τους. Εἶναι
ντροπή μας νά λέμε πλέον ἐδῶ τέτοια λόγια. Τώρα ἔχομεν τακτική
Κυβέρνηση καί νά τήν ἀφήσουμε νά κλείσῃ τής πληγές πού ἀνοιξεν
ὁ πόλεμος στήν πατρίδα μας»1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. «Γενν. Κολοκοτρώνης (λόγος του στή Γερουσία): - Εἰς τήν Συνέλευσιν τοῦ Ἄργους, ὅταν οἱ στρατιωτικοί ἔλεγον ὅτι ἐξώδευσαν
μιλλιούνια εἰς τόν Ἀγῶνα καί ἐζήτουν τήν ἐπικύρωσιν τῶν λογαριασμῶν των: Θαυμάζω, εἶπε (ὁ Θ. Κολοκοτρώνης), πῶς παρουσιάζονται τόσοι πλούσιοι, ἐνῷ σήμερον ὅλοι μας, καί ἐγώ ὁ ἴδιος εἴμεθα
πτωχοί καί τό ἔθνος μᾶς ἔθρεψε, μᾶς ἐτίμησε καί μᾶς ἔκαμεν εὐκατάστατους». (Ἐφημ. «Καρτερία», 8 Νοεβρ. 1845).
Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἄδικο νά θέλῃ νά μήν πάρουν οἱ παλιοί Ἀγωνιστές τά «δικαιώματά τους»· ἡ δυστυχία τούς ἤτανε μεγάλη, ὅταν
ἦρθε ὁ Καποδίστριας. Οἱ πρόσφυγες μάλιστα ἀπό τούς Ἀγωνιστές,
Ἠπειρῶτες, Μακεδόνες κ.λπ. εἴχανε φτάσει στόν τελευταῖο βαθμό
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τῆς κακομοιριᾶς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ κυβέρνηση τοῦ Καποδίστρια δέν εἶχε χρήματα ἀρκετά νά τούς βοηθήσῃ καί τά λόγια τά
πατριωτικά γιά τόν «ἀγῶνα τῆς πατρίδος» κ.λπ. τόπο δέν πιάνουνε σέ πεινασμένους.- «Ἡ ἱστορία δέν χορταίνει κοιλιές!» εἶπε κάποιος πληρεξούσιος στή Συνέλευση τοῦ Ἄργους ·ἴσα-ἴσα. (Ἐφημ.
«Αἰών», 4 Ἀπριλίου 1843).
462.- Δόξες Στεμνιτσιώτικες
«Μεταξύ Κολοκοτρωναίων καί Παλαμήδη ὑπῆρχεν ἀντιπάθεια
ἰσχυρά ἀπό τά 1825. Ἀνεπτύχθη δέ αὕτη πολύ κατά τήν αναρχικήν ἐποχήν τοῦ 1832, ὅτε τοῦ Παλαμήδου ἐνοικιαστοῦ ὄντος
τῶν προσόδων μερικῶν χωρίων τῆς Τριπόλεως, ὁ Κολοκοτρώνης
δέν ἐπέτρεψεν εἰς τούς φορολογουμένους νά δώσωσιν εἰς τόν
ἐνοικιαστήν τούς φόρους, καί ἐκ τούτου ἐγεννήθη δίκη μεταξύ
Παλαμήδη καί Κολοκοτρώνη, ἀπαιτοῦντος τοῦ πρώτου μυριάδας
δραχμῶν ἀπό τόν δεύτερον. Τό βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης
ἤθελε νά συμβιβάσῃ τήν ἔριν ταύτην, ἀλλ’ ὁ υἰός του Γενναῖος φίλερις, ἐφάμιλλος τοῦ Παλαμήδου, ἀνθίστατο εἰς τά συμβιβαστικά
διαβήματα τοῦ πατρός του, ἅπερ καί ὁ Παλαμήδης ἀπέκρουεν
ἀποτόμως. Διά τοῦτο καί ὁ γερο-Κολοκοτρώνης ἔλεγεν:
-Ἡ Στεμνίτσα ἐγέννησε τρεῖς μεγάλους ἀνθρώπους, οἱ οποῖοι παρ’
ὀλίγον νά καταστρέψωσιν ὁλόκληρον τόν Μωριᾶν τόν Ρήγαν, τόν
Γενναῖον καί τήν Κουτσο-Εὐδοκίαν.
Ἡ Στεμνίτσα ἦτο ἡ μεγαλύτερη κωμόπολις τῆς ἐπαρχίας Καρυταίνης, ἐξ ἧς ἐξέρχονται οἱ τόν ἄργυρον καί ὀρείχαλκον κατεργαζόμενοι μετ’ ἐπιτηδειότητος, καί διά τοῦτο καί ἐπιτήδειοι κιβδηλοποιοί,
ὥστε ἐν Πελοποννήσῳ ἀντί νά ὑβρίσῃ τις τινά κιβδηλοποιόν, τόν
λέγει «Στεμνιτσιώτην», ὅπου ἐγεννήθη ὁ Παλαμήδης, ὁ Γενναῖος
καί ἡ Κουτσο-Εὐδοκία περίφημος ἐν Τριπόλει ἑταίρα, πρό καί
κατά τήν Ἐπανάστασιν, διαβόητος διά τό διερεθίζειν τά πάθη τῶν
γνωρίμων της».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
464- Φίλοι οἱ παλιοί ὀχτροί
«Ἐν τῇ ἀναρχίᾳ τοῦ 1832, ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης συνέλαβε τόν
ἀντίπαλόν του ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Καρυταίνης Κανέλλον Δεληγιάννην,
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ὅν ὁδηγήσας εἰς τήν οἰκίαν του τό ἑσπέρας διέταξε τήν σύζυγόν του
νά πλύνῃ τούς πόδας τοῦ Δεληγιάννη καί συνάμα τόν περιποιηθῇ
ὡς ἕνα τῶν στενωτέρων του φίλων. Τοῦτο ἰδών ὁ Δεληγιάννης ἐζήτησε νά συνδιαλλαγῇ καί μετά τοῦ Γέρο-Κολοκοτρώνη. Τήν πρωΐαν ἀπῆλθον ἀμφότεροι διά Τριπόλεως εἰς Ἄργος, ὅπου εὑρίσκετο
ὁ Κολοκοτρώνης, πρός ὅν ἀνηγγέλθη ἡ πρός τόν Κανέλλον περιποίησις τοῦ Γενναίου καί ἡ ἐκεῖ ἐπικειμένη ἔλευσις ἀμφοτέρων, ὅπερ
ἐπῄνεσεν ὁ Κολοκοτρώνης. Ὁ Πλαπούτας ὅμως, ὁ διαρκής διάβολος μεταξύ Δεληγιανναίων καί Κολοκοτρωναίων, οὐ μόνον δυσηρεστήθη ἐκ τῆς εἰδήσεως ταύτης, ἀλλά καί τούς σφόδρα φανατικούς,
περί τόν Κολοκοτρώνην Κυβερνητικούς, ἠρέθισεν ἐπί τοσοῦτον,
ὥστε διά δηλώσεώς των ἠπείλησαν ὅτι θέλουν κακοποιήσει τόν
Δεληγιάννην ἀφικνούμενον εἰς Ἄργος. Ὁ Κολοκοτρώνης διά νά
προλάβῃ τήν ἐκτέλεσιν τῆς ὅλως ἀναρμόστου ἐπαπειλουμένης προσβολῆς κατά τοιούτου συναδέλφου, ὁποῖος ὁ Κανέλλος, προσείλκυσεν ἐπιτηδείως εἰς τήν ὑπέρ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Δεληγιάννη ἰδέαν
του μερικούς τῶν καπεταναίων, ὧν προεῖχεν ὁ ἐκ Κρανιδίου Στάμ.
Μήτσας, οἵτινες ἐξελθόντες καί προϋπαντήσαντες τόν Δεληγιάννην
καί Γενναῖον τοῖς διεκοίνωσαν τά ἐν Ἄργει συμβαίνοντα καί ἰδίως εἰς τόν δεύτερον, ὅστις εἰσῆλθε πρό τῶν ἄλλων ἀμέσως εἰς τήν
πόλιν καί διά τῆς ἐπιμονῆς του περιέστειλε τάς ὑποκινήσεις τοῦ
Πλαπούτα. Καί οὕτως ἡσύχασεν ἐν τῇ ἀναρχικῇ ἐκείνῃ ἐποχῇ ἡ Καρύταινα καί ἡ Τρίπολις».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
471 - Τήν ἔφαγε ὁ Σχινᾶς
«Διά τήν ἐπί τῆς καταδικαστικῆς κατ’ αὐτοῦ ἀποφάσεως χορηγηθεῖσαν ὑπό τοῦ Βασιλέως χάριν, ὁ Κολοκοτρώνης ἐπί τοσοῦτον
ηὐγνωμόνει πρός τόν Ὄθωνα, ὥστε ἐν βασιλικῷ γεύματι διδομένῳ
χάριν διαβαίνοντας ἐκ τῆς Ἑλλάδος ξένου πρίγκηπος, καί ἐν τῷ
ὁποίῳ ἐκλήθη καί αὐτός τό 1839, ἠθέλησε διά μιᾶς τῶν συνήθων
αὐτῷ πνευματωδῶν ἀπαντήσεων πρός τόν πρίγκηπα, ἐρωτήσαντα αὐτόν περί τῆς ἡλικίας του, ν’ ἀποδείξῃ τήν πρός τόν Ὄθωνα
εὐγνωμοσύνην του, διότι εἶπεν εἰς τόν ξένον ὅτι διῆγε τό πέμπτον
ἔτος τῆς ἡλικίας του. Τοῦ ξένου ἀποροῦντος καί τοῦ Ὄθωνος ζητήσαντος ἐξηγήσεις, ὁ Κολοκοτρώνης ἀποτεινόμενος πρός τόν Βασι402
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λέα ἀπεκρίθη:
- Πέντε χρόνια εἶναι ὁπού μοῦ ἔδωκες ζωή εἰς ἐτοῦτον τόν κόσμο, ἡ
ἄλλη, ἡ πρωτυτερινή ζωή, πάει... τήν ἔφαγε ὁ Σχινᾶς».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ὁ Κ. Σχινᾶς ἦταν ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης ὅταν ὁ Κολοκοτρώνης δικάστηκε.
485.— Ἀπό ποῦ κι’ ὡς ποῦ τό ἔχει παραλλαγμένο
«Πρό δύο ἐτῶν τῆς Σεπτεμβριανῆς μεταβολῆς ὄτε, τοῦ Γαλλικοῦ
κόμματος ἰσχύοντος ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Κυβερνήσει, τό Κυβερνητικόν
κόμμα ὑφίστατο σφοδράν πίεσιν, ὁ Κολοκοτρώνης ἔπαθεν ἡμέραν
τινά κατά τούς γλουτούς ἀπό δοθιῆνα (καλόγερον, τσιρίλον) ἐπώδυνον. Ἐκάλεσεν ἀμέσως, τόν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, τήν παλλακίδα του, τήν νύμφην του, τούς υἱούς του καί τόν παρ’ αὐτῷ ζῶντα
λοχαγόν τῆς φάλαγγος Π. Μοθωνιόν, καί τούς ἠρώτησε περί τοῦ
ἐξανθήματος αὐτοῦ. Τούτων ἕκαστος τῷ ἔδωκε πληροφορίαν μή
συμφωνοῦσαν εἰς τήν τῶν ἑτέρων. Μετά τινας ὥρας ἀπό τῆς σκηνῆς ταύτης ἦλθον μερικοί τῶν φίλων καί συγγενῶν του νά τόν
ἐπισκεφθῶσιν, ἀφοῦ ἔμαθον ὅτι ἀσθενεῖ. Γενομένης συζητήσεως
ἐπί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τοῦ Κράτους, οἱ συζητοῦντες, ὡς μή
ἀνήκοντες εἰς τό κυβερνητικόν κόμμα, κατέκριναν σφόδρα τήν πορείαν τῆς κυβερνήσεως καί ἐκάκιζον τόν Βασιλέα τόν διατηροῦντα
αὐτήν. Ὁ Κολοκοτρώνης ἐπέπληξε πικρά αὐτούς, λέγων:
-Καί ποῦ ἠξεύρει ὁ Βασιλεύς τί γίνεται εἰς ὅλον το Ἔθνος; Ποιός
τοῦ λέγει τήν ἀλήθεια; Καθένας τοῦ μιλεῖ κατά τό συμφέρον του.
Εἷς των παρισταμένων τῷ ἀντιπαρετήρησεν ὅτι, ὅταν θέληση ὁ Βασιλεύς, μανθάνει καί τά ἐλάχιστά των συμβαινόντων εἰς τήν Ἑλλάδα, καί μέ τοῦτον συνεφώνει καί ὁ Μοθωνιός. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης ὀργισθεῖς καί ἀποτεινόμενος πρός τόν τελευταῖον τῷ εἶπεν:
- Βρέ κούτσουρο, σεῖς τήν αὐγή, πέντε ἄνθρωποι δικοί μου, μοῦ
εἴπατε πέντε λογιῶν πράγματα γιά τό σπειρί πού πονῶ καί δέν ἠμπόρεσα νά μάθω τήν ἀλήθεια ἀπό τά μεριά μου ἕως τά μάτια μου,
πού εἶναι μία πήχη μακρυά, καί θέλεις νά μάθῇ ὁ Βασιλεύς τί γίνεται ἡμέρες μακρυά;1
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
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1. «Εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας ἔβγαλε εἰς τά ὀπίσθια ἕνα σπειρί.
Διά νά μάθη πόσον ἦτο μεγάλο ἔκραξεν ἕναν νά τοῦ τό ἰδῇ, καί αὐτός τοῦ ἀπεκρίθη εἶναι σάν ρεβύθι κράζει ἄλλον ἔπειτα τόν ρωτᾷ,
καί τοῦ λέγει, σάν καρύδι κράζει τρίτον, καί τοῦ λέγει, εἶναι σάν
αὐγό.
- «Περίεργο, ἐστράφη τότε καί εἶπε, ἀπό τό κεφάλι μου ὡς τόν κ...
μου, καί δέν μπορῶ νά μάθω τήν ἀλήθεια». («Ὁ Γέρων Κολοκοτρώνης», σ. 279, ἀπό τό Γ. Τερτσέτη).
487.- Μάθημα πού ταίριαζε
Ὁ Κολοκοτρώνης καταφρονῶν τούς νεήλυδας, πολύ περισσότερον
δέ τούς μετά τόν Ἀγῶνα ἐλθόντας εἰς τήν Ἑλλάδα, τούς ἐμυκτήριζεν ὁσάκις τῷ ἐδίδετο εὐκαιρία. Ἐν συναναστροφῇ τοῦ πρέσβεως
τῆς Ρωσσίας Ἕλληνος Κατακάζη, γενομένου λόγου περί τῶν κατά
τόν Ἀγῶνα μεγάλων ἔργων τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ κατορθώματος
νά σώσωσιν ἐπί τέλους τήν πατρίδα των, εἷς τῶν νεηλύδων μή ἀνεχόμενος τήν τοιαύτην ἀποθέωσιν τῆς γενεᾶς τῶν Ἀγωνιστῶν, ἔσχε
τήν ἀδιακρισίαν νά εἰπῇ:
- Ἅς ἔχῃ ἡ Ἑλλάς χάριν εἰς τάς Τρεῖς Δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι τήν ἔσωσαν, καί ὄχι εἰς τούς ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων!
Ὁ Κολοκοτρώνης ἀγανακτήσας διά τήν τοιαύτην προπέτειαν τοῦ
μόλις ἐλθόντος εἰς τήν Ἑλλάδα καί καταλαβόντος μάλιστα ἐν τῇ διοικήσει τῆς Πατρίδος θέσιν σπουδαιοτάτην, τῷ ἀπήντησε:
-Νά ἔχουν ὄχι οἱ τρεῖς μονάχα, σοφολογιώτατε, ἀλλά οὗλες ᾑ Δυνάμεις, καί ἡ Τουρκία μαζί, χάριν εἰς τήν Ἑλλάδα, ὁπού ἄνοιξε
ἐτούτην τήν γωνίαν (τό ἀπελευθερωθέν τμῆμα τῆς Ἑλλάδος) καί
ἔτρεξαν καί ἐτρούπωσαν ὅλοι οἱ κατεργαραῖοι καί ἀφήκανε τούς
τόπους τῶν ἥσυχους.
Τήν ἀπάντησιν ταύτην τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπεδοκίμασεν ἕτερος ἐπίσημος τοῦ Ἀγῶνος ἀνήρ ὁ Ζαΐμης, ὅστις εἶπε πρός τούς πωλοῦντας
ἐκεῖ σοφίαν νεήλυδας:
- Ἀκούετε, σοφολογιώτατοι, τί λέει ὁ Στρατηγός;
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
495— Κλέφτικες συνήθειες νομίζω κ.λπ.
«Ὑπῆρχε πρόληψις τῶν Κλεφτῶν, ὅτι ἦτον εὐτύχημα εἰς ἕνα Κλέ404
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φτην ὅστις,
ὅταν ἐφονεύετο (καί συνήθως ἐπί Τουρκίας οἱ πάντες σχεδόν ἐφονεύοντο) ἔφερεν εἰς τό κεμέρι του (ἐσωτερικήν δερματίνην ζώνην)
χρήματα καί τά εὕρισκον οἱ φονεύοντες αὐτόν ἤ ἐκεῖνοι εἰς τήν οἰκίαν τῶν ὁποίων ἀπέθνῃσκεν, καί ἡ πρόληψις αὕτη ἐστηρίζετο εἰς
τήν ἰδέαν ὅτι, ἐνῷ ἀφ’ ἑνός ὁ ἔχων χρήματα ἐλογίζετο μετά θάνατον
ὅτι κατά τό στάδιόν του ἐπήνεγκε πολλά κατορθώματα, ἀφ’ ἑτέρου
αἱ ἁμαρτίαι του ἐσυγχωροῦντο, καθ’ ὅσον ὁ εὑρίσκων τά χρήματα,
εἴτε ἐχθρός εἴτε φίλος ἦτο, πάντοτε θά ἐδέετο εἰς τόν Θεόν ὑπέρ τῆς
ψυχῆς του. Ὑπό τῆς προλήψεως ταύτης φαίνεται ὅτι κατείχετο καί
ὁ Γέρο-Κολοκοτρώνης μέχρι τοῦ θανάτου του. Διότι, κατά τήν ὁμολογίαν τοῦ Κεντρικοῦ Ταμίου, ὁ Κολοκοτρώνης, ἅμα ἀφιχθείς τό
1835 εἰς Ἀθήνας, τόν παρήγγειλεν ἵνα δίδῃ εἰς αὐτόν, ἀντί παντός
ἄλλου νομίσματος, τήν μισθοδοσίαν του εἰς δούπιας ἱσπανικάς ἤ
πορτογαλλικάς, καί τοῦτο ἔπραξεν ὁ Ταμίας αὐτός ὅστις ἔλεγεν
ὅτι ἔφθασε νά δώσῃ εἰς τόν Κολοκοτρώνην μέχρι τοῦ 1843 ὅτε
ἀπεβίωσε περί τάς 180 δούπιας. Τοῦτο γνωρίζων ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης καί μή εὑρών εἰς τό κεμέρι τοῦ πατρός του τάς δούπιας,
ἐπίστευσεν ὅτι τάς ἀφῄρεσεν ἡ παλλακίς του (ἡ καλογραῖα) ἥτις
εὑρέθη μόνη εἰς τό δωμάτιον τοῦ ὕπνου τοῦ Γέρο-Κολοκοτρώνη,
καθ’ ἥν στιγμήν περί τήν 2αν μεταμεσονύκτιον ὥραν προσεβλήθη
οὗτος ἀπό κεραυνοβόλον ἀποπληξίαν καί εἰς τήν ὑποψίαν περί τῆς
ὑπεξαιρέσεως ταύτης ὑπό τῆς καλογραίας ἐδικαιολόγει ὁ Γενναῖος
τήν μή ἐκτέλεσιν τῆς διαθήκης τοῦ πατρός του ὡς πρός τό μέρος τό
ἀφορῶν τό πρός τόν Πάνον Κολοκοτρώνην (υἱόν ἐκ τῆς καλογραίας) κληροδότημα τοῦ πατρός του».
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
497.- θάνατος εὐτυχισμένος. (4 Φλεβάρη 1843).
«Ἕν ἔτος πρό τοῦ θανάτου του περιῆλθε τά πλεῖστα τῶν μερῶν
τῆς Πελοποννήσου, καί ἰδίως τήν πατρίδα του Καρύταιναν, εἰς τά
ὁποῖα ἔζησε καί ἐπολιτεύθη. Ἐκάλεσε πάντας μεθ’ ὧν εἶχεν ἔλθει
εἰς ρῆξιν ἤ ἄλλην ἐνόχλησιν ἵνα λύσωσι τό μεταξύ των διά τῆς χριστιανικῆς ἀλληλοσυγχωρήσεως1. Ἔφερε δέ μαζί του ἐπί τῶν ὀπισθίων τοῦ ἵππου, ἐφ’ οὗ ἵππευεν, προσδεδεμένον μέ ζώνην ἐκ τοῦ
σώματός του, τόν τελευταῖον υἱόν του Πάνον, παιδίον ὄντα, ἵνα
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τόν συστήσῃ εἰς τόν τόπον, εἰς τούς φίλους του ὡς υἱόν του. Ἐφρόντισε νά διέλθῃ καί ἐκ Σπετσῶν καί Ὕδρας, ἵνα συγχωρηθῇ μετά
τῶν ἐκεῖ ἐπισήμων ἀρχόντων Λαζάρου Κουντουριώτου καί Ἰωάν.
Μέξη, διότι κατά τήν Ἐπανάστασιν τόν κατεδίωξαν μέχρις ἐξοντώσεως. Ἐπανελθών εἰς Ἀθήνας ἀπεφάσισε νά νυμφεύσῃ τόν υἱόν
του Κολῖνον. Ἐπεδίωξε τήν κηδεστείαν ἐπισήμου ἀριστοκρατικῆς
οἰκογενείας, νομίσας ὅτι ἡ οἰκογένειά του ἀναβιβασθεῖσα εἰς τόσην
ὑψηλήν περιωπήν, ἔχει ἀνάγκην καί τυπικῆς τινός ὑψώσεως· ἐθεώρησεν ὅτι ὁ μετ’ ἀριστοκράτιδος τινός γάμος τοῦ υἱοῦ του ἤθελε
χορηγήσει εἰς αὐτόν, διατρέχοντα μάλιστα τό πολιτικόν στάδιον,
ἕν μέσον προαγωγῆς, ἀφοῦ δέν κατώρθωσε τό 1829 νά τόν πείσῃ νά
νυμφευθῇ τήν θυγατέρα τοῦ Κανέλλου Δηλιγιάννη, ἥν ἐμνηστεύθη
τό 1823. Συνεφώνησε λοιπόν γάμον μετά τῆς ἐγγονῆς τοῦ ἡγεμόνος
τῆς Βλαχίας Ἰωάν. Καρατζᾶ. Κατά δέ τήν ἑσπέραν τῶν ἀρραβώνων
δέν ἐλησμόνησε πάλιν τήν πρός τούς ἀριστοκράτας περιφρόνησίν
του, ὅταν εἰσερχόμενος εἶδεν ὅτι ὁ Καρατζᾶς τόν ὑπεδέχετο καθήμενος, εἰς ὅν εἶπεν:
- Ἀφέντη, τί θά πῇ ὁ κόσμος, ἐγώ ὁ βλάχος νά γίνω συμπέθερος μέ
τόν ἀφέντη τῶν Βλάχων!
Κατά δέ τούς γάμους ἐκάλεσεν εἰς Ἀθήνας πᾶσαν ἐπισημότητα.
Ὅταν δέ εἶδεν ἐν τῇ οἰκίᾳ του οὐ μόνον τήν Ἑλληνικήν ἐπισημότητα, ἀλλά καί τῶν ξένων καί τῆς Αὐλῆς, διατάξαντος μάλιστα τοῦ
Βασιλέως ἵνα ἀπό μεσημβρίας μέχρις ἑσπέρας παιανίζῃ ἐκεῖ ἡ στρατιωτική μουσική ἐν μεγάλῃ στολῇ, ἐχάρη ὑπερβαλλόντως, ὥστε
τήν μεθεπομένην ἡμέραν, δοθέντος χοροῦ ἐν τῇ Αὐλῇ, ἐδόθη εἰς
τοσαύτην ἔκχυσιν χαρᾶς, ὥστε ἔφθασε εἰς παιδαριώδη κινήματα.
Παρεκάλεσε τόν Βασιλέα ἵνα διάταξῃ τήν μουσικήν νά παιανίζῃ
Ἑλληνικούς χορούς· δοθείσης τῆς διαταγῆς ἐκάλει τούς ὁμοτίμους
καί ὁμηλίκους του, καί ἰδίως τούς ἀνήκοντας εἰς τήν ἀριστοκρατίαν, ὡς καί τάς συζύγους των, ἵνα χορεύσωσιν, ὥστε ὁ Ἀναγν. Δεληγιάννης τῷ εἶπε χλευαστικῶς:
-Τήν ἐτσαλάκωσες, Στρατηγέ! (δηλ. ἐμέθυσες).
-Ὄχι, βρέ ἄρχοντα, τῷ ἀπεκρίθῃ, ἀλλά θέλω νά γλεντήσω τά στερνά μου.
Ἀναχωρήσας ἐκεῖθεν τήν δωδεκάτην τῆς νυκτός μετέβη εἰς τήν πλησίον κειμένην οἰκίαν του, ἀλλά μόλις κατεκλίθη προσεβλήθη ὑπό
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ἀποπληξίας, ἥν ἡ σύνευνός τοῦ παλλακίς καλογραῖα μόλις περί τήν
3ην πρωϊνήν ὥραν διέγνωσε. Τήν 6ην δέ πρωϊνήν ὥραν ἐξέπνευσεν.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Ἀπορεῖ ὅμως κανείς πῶς, ἄνθρωπος θεοφοβούμενος, ζοῦσε ὡς
τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς του μέ γυναῖκα ἀστεφάνωτη, καί μάλιστα παλιά καλόγρια. (Σήμ. ἔκδ.).

504.- Ὁ γέρο-Κλέφτης
Κατά τά 1822 μῆνα Δεκέβρη, οἱ Ἀρβανῖτες πατῶντας τ’ Ἄγραφα
πέσανε στό Καρπενίσι καί τραβούσανε κατά τό Βραχῶρι. Καμπόσα σκόρπια μπουλούκια (μικρά σώματα) ἀπό παλιούς Κλέφτες
καί τοῦ Καραϊσκάκη τό μπουλοῦκι πηγαίνανε μπροστά ἀπ’ τούς
Ἀρβανῖτες, γιατί ἤτανε λιγοστά. Ὁ Καραϊσκάκης εἶχε ἑκατόν εἴκοσι μοναχά καί σταμάτησε στοῦ Σοβολάκου τά στενά, μά ἴσως πειό
μέσα ἀκόμα θά περνοῦσε, ἀφοῦ δέν εἶχε δύναμη ἐκεῖ νά κράτησῃ
τόν ὀχτρό.
Ὅμως ἄλλη εἶχε γνώμη ὁ φοβερός ὁ Τσάκας. Ὁ Τσάκας ὁ Γεροντόκλεφτας, παλιώτερος κι’ ἀπό τόν Κατσαντώνη Κλέφτης· αὐτός,
ἅμα χαλαστῆκαν οἱ Κατσαντωναῖοι, διάλεξε κι ἀκολούθησε ἀπ’
ὅλους τόν Καραϊσκάκη· παιδί ἀκόμα, τό νόθο τῆς Καλόγριας, τό
ξεχώρισε ἡ ματιά του καί τὄβαλε στόν ἴσκιο του ἀπό κάτου· τό προστάτεψε τό νιόφαντο Κλεφτόπουλο καί πειά δέν ξεμάκρυνε ἀπό τό
πλευρό του1.
Κάτου ἀπό τέτοιο δάσκαλο μεγάλωσε ὁ Καραϊσκάκης καί τονέ σεβότανε, μά καί τονέ φοβώτανε τόν Τσάκα. Τόν εἶχε σύβουλό του,
Νέστορα στή φρονιμάδα, μά καί στήν παληκαριά.
Ἀφοῦ λοιπόν εἴχανε φτάσει στό Σοβολάκο κι’ ὁ Καραϊσκάκης δίσταζε, τάχα νά πιάσῃ τό πόστο αὐτό, ἤ νά τ’ ἀφήσῃ, ὁ Τσάκας
ἄξαφνα τράβηξε τή γιαταγάνα του τή δίπηχη κι’ ἄρχισε νά τήν ἀκονάῃ στό χῶμα καί νά κοιτάζῃ ἄγρια τόν Καραϊσκάκη.
- Τή βλέπ’ς αὐτείν’, ὠρέ Γύφτο; εἶπε- γιά τό λαιμό σ’ τήν ἔχω, ἄν πᾷς
παρακάτ’, καί δέ σταθῇς νά πουλεμήσῃς ἐδῶ, κ’ ἤ θά τσακίσουμε τ’ς
Μουρτάτες, ἤ θά φᾶν ἐμᾶς τά ὄρνια!
Ἡ φοβέρα ἐκείνη ἤτανε φρόνιμη, κι’ ὁ Καραϊσκάκης φιλοτίμησε τά
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παληκάρια του καί πιάσαν τό στενό, βάρεσαν τούς Ἀρβανιτάδες
καί τούς πῆγαν κυνηγῶντας πέρα ἀπό τ’ Ἄγραφα.
Τοῦ Σοβολάκου ὁ πόλεμος ψήλωσε τοῦ Καραϊσκάκη τ’ ὄνομα καί
τὄκαμε ἀπό τά πρῶτα ἀνάμεσα στούς Ρουμελιῶτες Καπεταναίους.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Λένε μάλιστα πώς στούς πολέμους μέ τό Βελη-Γκέκα καί μέ τόν
Ἰσούφ-Ἀραπη εἶδε κάποτε ὁ Τσάκας τόν ἄπραγο πολεμιστή νά χάνῃ τό αἷμα ἀπό τήν ὄψη του καί τοῦ ἄναψε ἕναν κατακέφαλο τόσο
βροντερό, πού τοὔκαμε τόν οὐρανό σφοντύλι. - Σκιάζεσαι, ὠρέ
Παλιόγυφτο; τοῦ εἶπε.
507.- Τάμα στήν Παναγιά τό ἔχει
Στό μοναστῆρι τοῦ Προυσοῦ, στό κρεββάτι κοιτάμενος ἀπ’ τήν ἀρρώστεια
του, κατά τά 1823, παρακινήθηκε ἀπό κάποιον, ἴσως καλόγερο, νά
τάξῃ στήν Προυσιώτισσα γιά νά βρῇ τήν ὑγειά του.
- Τί νά δώσω... δέν ἔχω ἄλλο ἀπ’ τό μουλάρι, καί τό τάζω, εἶπε κάνοντας νά γελάσῃ μέσ’ τόν πόνο του.
Τέλος, ἀφοῦ κάπως ἀνάλαβε καί κίνησε νά φεύγῃ ἀπ’ τό μοναστῆρι, ἔδεσε τό μουλάρι ἀπό τήν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς, χάρισμα στήν
Προυσιώτισσα, μά δέν κρατήθηκε νά πῇ καί τό σατιρικό του λόγο
στήν Παναγιά:
- Ποῦ νά τὄξερα ‘γώ, πώς ἤθελες μουλάρια τάματα γιά νά μέ γειάνῃς τόσους μῆνες...1
Δ. Γ. Δημητρακάκη, ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Τό ἀνέκδοτο αὐτό μπορεῖ νά μή συνέβηκε ἀπ’ ὄξω στήν πόρτα
τῆς ἐκκλησιᾶς τῆς Προυσιώτισσας μά σ’ ἄλλη στιγμή κι’ ἀλλοῦ. Οἱ
πολεμιστές ἐκείνου τοῦ καιροῦ ἤτανε πολύ θεοφοβούμενοι.
550- θά τόν πάῃ κυνηγῶντας
Ἐνῷ ὁ Καραϊσκάκης μέ τά ἡρωϊκά στρατέματά του πολεμοῦσε
στόν Πειραιᾶ (Μάρτ. τοῦ 1827) ἔμαθε πώς ἡ Συνέλευση στήν Τροιζῆνα ἔρριξε τήν Κυβέρνηση (Διοικητική Ἐπιτροπή) μέ τόν ἔξοχον
Ἀντρέα Ζαΐμη κεφαλή της, καί σύστησε βιαστικά ἄλλη ἀπό τρία
μονάχα μέλη, Νησιώτη, Μωραΐτη καί Ρουμελιώτη, μέλη ὄχι σημαντικά, ἀπό φτόνο , γιά νά δεχτῇ τόν Κυβερνήτη πού θἀρχόταν, ὄχι
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κυβέρνηση ἰσχυρή καί σοβαρή, μά κυβέρνηση ὑπηρεσιακή. Τό μέλος ὅμως τό Ρουμελιώτικο δέν ἄρεσε καθόλου στόν Καραϊσκάκη
καί στούς Ρουμελιῶτες του. Αὐτοί εἴχανε συστήσει τό Γ. Μαυρομάτη, ἄξιον καί σοβαρό, κ’ ἡ Συνέλευση διώρισε ἕναν πού ἡ γυναῖκα
του εἶχε ἀγαπητικό - καί ποιόν; τόν Ἀντρέα Μεταξᾶ. Τό σκάνταλο
ἔβραζε κι’ ὁ ἄτυχος ὁ σύζυγος, ἄνθρωπος μαλακός καί τίμιος κατά
τ’ ἄλλα, ἤτανε στιγματισμένος. Ὅμως ὁ Κολοκοτρώνης, δυνατός
πολύ μέσα στή Συνέλευση, ἀντί νά τρέχῃ ἀπό πίσω στό Μπραΐμη,
ἀντί νά σεβαστῇ τοῦ Καραϊσκάκη τήν ἐπιθυμία (εἴχανε γράψει, αὐτός κ’ οἱ σύντροφοί του, ἕνα γράμμα στή Συνέλευση πολύ αὐστηρό
ἐνάντια στόν ἀνάξιο Ρουμελιώτη μέ τό σημαδεμένο μέτωπο), ὁ Κολοκοτρώνης ἐπίμενε πολύ γιά χάρη τοῦ φίλου του τοῦ Μεταξᾶ, καί
διωρίστηκε τῆς ἀγαπητικῆς του ὁ ἄντρας.
Ὁ Καραϊσκάκης, μ’ ὅλες τής φοβέρες ποὖχε στείλει στή Συνέλευση,
ἔρριξε τώρα τό θυμό του μονάχα στό σημαδεμένο.
- Ἄς τελειώνουμε ἐδῶ τή δουλειά μας, εἶπε, καί τότε νά ἰδῶ πού θά
μ’ πάῃ οὑ κερατᾶς, καί στοῦ μ... τῆς π’τάνας τ’ νά κρυφτῇ, θά βάλω
τόν π... τ’ Μεταξᾶ νά τόν ξετρυπώσ’.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
561— Τά χωρατά του.
Ἦταν ἄρρωστος στό στρατόπεδο τοῦ Πειραιᾶ καί φώναξε κάποιον
κομπογιαννίτη νά τόν κοιτάξῃ.
Βάνει ἕνα ἀπό τά παληκάρια του νά τόν κρατῇ ἀπό πίσω, καί καθώς μπῆκε ὁ γιατρός, χώνει τό παληκάρι κάτω ἀπό τά σκεπάσματα
τό χέρι τό δικό του, καί τό πιάνει ὁ κύρ γιατρός καί σοβαρός κουνάει τό κεφάλι.
-Οἱ δύναμές σου, Στρατηγέ, πέσανε πολύ, τοῦ λέει.
Μ’ ἕνα κίνημα τινάζει πέρα τά σκεπάσματα ὁ Καραϊσκάκης, καί μένει ὁ ψευτογιατρός μέ τό ξένο χέρι στήν παλάμη του ξερός.
- Ὁ π….ς μου ἔπεσε, ὠρέ, τοῦ λέγει, ὄχι οἱ δύναμές μου!
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
625- Μαλλώσανε μιά φορά
«Τήν 25ην Μαρτίου τοῦ 1847, ὄτε διά τήν ἐπισημότητα τῆς ἡμέρας
ἐγένετο εἰς τούς Βασιλεῖς παρουσίασις ἁπασῶν τῶν ἐν τῇ πρωτευού409
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σῃ ἀνωτέρων ἀρχῶν, παρουσιάσθησαν καί οἱ Γερουσιασταί. Ἀλλ’
οὗτοι ἠθέλησαν νά παρουσιασθῶσι κατά κόμματα· καί οἱ μέν τῆς
ἀντιπολιτεύσεως παρουσιάσθησαν ἡγουμένου τοῦ Τρικούπη, οἱ δέ
ὑπουργικοί μετά τοῦ προέδρου Κουντουριώτου καί τῆς πρεσβείας
τοῦ Σώματος ἀλλά καί οὗτος (ὁ Γ. Κουντουριώτης) εἶχε κηρυχθῆ κατά τῆς Κυβερνήσεως, ὁ δέ Δηλιγιάννης (Ἀναγνώστης), ὅστις ἦτο ὁ
ἐπισημότερος μετά τόν Κουντουριώτην ὑπουργικός Γερουσιαστής,
ἀπετέλει ὡς Ἀντιπρόεδρος μέλος τῆς πρεσβείας. Ὡς ἐκ τούτου ἀνεδέχθη τήν τοιαύτην ὑπηρεσίαν τῆς ἀντιπαραστάσεως πρός τόν Κουντουριώτην ὁ ἀνεψιός αὐτοῦ Βούλγαρης, ὅστις καί συνεκέντρωσε
περί αὐτόν περισσοτέρους Γερουσιαστάς ἀπό τόν θεῖον του.
Ἔκτοτε ἐγένετο ρῆξις μεταξύ Κουντουριώτου καί Βούλγαρη, ὧν ὁ
τελευταῖος κατώρθωσε νά παρασύρῃ καί τόν πενθερόν του Λάζαρον Κουντουριώτην, καί νά διαιρέσῃ τούς ἀδιαχωρίστους κατά τόν
Ἀγῶνα, ὅτε ἐθυσίαζον ἀφειδῶς ὑπέρ τῆς πατρίδος τούς θησαυρούς
των, μεγάλους ἄνδρας ἀδελφούς Κουντουριώτας, εἰς τοσούτον βαθμόν, ὥστε τό 1851 ὑποβληθέντος εἰς τάς Βουλάς νομοσχεδίου περί
ἐτησίας χορηγήσεως τόν Γ. Κουντουριώτην δρχ. 36.000, ἀπέναντι
τῶν ὅσων εἶχε λαμβάνειν ἀπό τό ἔθνος, κατετέθη ὑπό τοῦ Δ. Βούλγαρη ἀναφορά ἐξ Ὕδρας κατακρίνουσα τήν τοιαύτην ἀπόφασιν
τῆς Κυβερνήσεως. Εἰς τήν ἀναφοράν ταύτην πρῶτος ὑπεγράφη ὁ
Λάζαρος, ἐν δέ τῇ ἐν τῇ Γερουσίᾳ συζητήσει τοῦ νομοσχεδίου ἐδεικνύετο ἐκ τῶν μᾶλλον ἀντιπραττόντων ὁ Βούλγαρης. Τό νομοσχέδιον ἀπερρίφθη, καί τοῦτο ἐλύπησε ἐπί τοσοῦτον τόν Γ. Κουντουριώτην ὥστε ἐνόμισε (καί ὄχι ἐσφαλμένως) ὅτι εἰς τήν ἀπόρριψιν
ταύτην ἐνείχετο ἡ Αὐλική ρᾳδιουργία. Διά τοῦτο ἀπῆλθεν ἀμέσως
εἰς Ὕδραν καί δέν ἠθέλησε νά ἐπανέλθῃ πλέον εἰς Ἀθήνας, καίτοι
πολλάκις παρεκλήθη ὑπό τοῦ Βασιλέως, καί ἰδίως ἐπί τῶν στενοχωριῶν ἅς ὑφίστατο ὁ Ὄθων ὑπό τοῦ συμπεθέρου τοῦ Κουντουριώτου Δ. Καλλέργη κατά τήν Ἀγγλογαλλικήν κατοχήν (1855). Ἐν δέ
τῇ Ὕδρᾳ ὁ Γ. Κουντουριώτης οὐδέ ἠθέλησε νά ἰδῇ τόν ἀδελφόν
του Λάζαρον ἀποβιώσαντα τό 1852 (6 Ἰουν.) καί ἐμίσει δριμέως μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, συμβάντος τό 1858 (11 Μάρτ.) τόν αἴτιον
τῆς οἰκογενειακῆς ταύτης διαιρέσεως Βούλγαρην, εἰς τάς συμβουλάς τοῦ ὁποίου ἀπέδωκε καί τήν ἀπόκρυψιν ὑπό τοῦ Λαζάρου,
ὡς διαχειριστοῦ, τῶν λειψάνων τῆς περιουσίας των1, ἐξ ἧς ὁ μέν
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Λάζαρος ἀποβιώσας ἀφῆκεν εἰς τήν σύζυγον καί τάς θυγατέρας
του περί τό ἑκατομμύριον δραχμῶν, ὁ δέ Γεώργιος μόλις περί τάς
90 χιλ. δρχ., ὥστε τά τέκνα τοῦ μετά ταῦτα εὑρέθησαν εἰς μεγάλας
οἰκονομικάς στενοχωρίας.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Ὁ Δημητρακάκης δέν ὁρίζει τό ποσό.
768 σελ.
1. Ὁ Λουδοβῖκος (πατέρας τοῦ Ὄθωνα) ὅταν εἶδε τό Γ. Λασσάνη,
παλιόν ὑπασπιστή τοῦ Ἀλεξ. Ὑψηλάντη, στό Μόναχο, κατά τά
1828, τοῦ εἶπε:
- Δυό φορές χάρηκα περισσότερο στή ζωή μου τό 1814, ὅταν ἔπεσε
ὁ Μποναπάρτης, ἄν καί τόν ἀγαποῦσε ὁ πατέρας μου· μά ἐγώ δέ
μποροῦσα νά τόν ὑποφέρω πού ἔρριξε τόσο ταπεινά τή Γερμανία,
καί δεύτερη φορά· ὅταν χαλάστηκε ὁ Ὀθωμανικός στόλος στό Ναυαρῖνο τόσο χάρηκα, πού δέ δίστασα νά κατακρίνω βαριά τήν πολιτική τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Αὐστρίας, ἐνῷ καί συγγενής μου εἶναι
καί τόσα συμφέροντα ἔχουμε κοινά. (Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα
ἀπομνημονεύματα).
636.— Σοφία Σολομῶντος.
Ὡς τά 1837, ὁ Ὄθωνας δέν καταλάβαινε καλά τα ἁπλᾶ Ἑλληνικά.
Βρέθηκε στόν Ἀκροκόρινθο ταξεῖδι κι εἶχε ὁδηγό, κατά καλῇ τύχῃ,
ἕναν ἀνθυπολοχαγό τῆς Φάλαγγας, πού στά 1822 ἁπλός στρατιώτης, ὅταν ὁ ψευτοήρωας Ἀχιλλέας παράτησε τό κάστρο ἐκεῖνο τ’
ἄπαρτο, ἀπό τοῦ Δράμαλη τό φόβο, κ’ ἔφυγε, ὁ στρατιώτης συλλογίστηκε πώς φεύγοντας ἀφίναν πίσω ζωντανό, φυλακισμένο τόν περίφημο Κιαμήλμπεη τῆς Κόρινθος τό μεγάλο πλοῦτο, μά κ’ ἐπίφοβο
πολύ ἐχτρό γιά τό Μωριᾶ, ἄν θά τόν ἔπαιρνε ὁ Δράμαλης ὁδηγό
καί σύβουλό του· γύρισε λοιπόν καί σκότωσε τόν Κιαμήλμπεη καί
πρόλαβε τοῦ Ἀχιλλέα τήν προδοσία ἀπό χειρότερα ἐπακόλουθα.
Αὐτός ὁ Ἀγωνιστής ἤτανε τώρα τοῦ Βασιλέα ὁδηγός στό κάστρο
μέσα, κι’ ὁ γέρο-Νοταρᾶς ὁ στρατηγός, παρών ἐκεῖ, βεβαίωνε τήν
ἀλήθεια. Τότε ὁ Ὄθωνας πῆρε τόν ἀσημένιο σταυρό ἀπό ἕναν αὐλικό του καί τόν κρέμασε στοῦ Ἀγωνιστῆ τά στήθια.
Στό γυρισμό ρώτησε τόν ὑπασπιστή του τό Στάϊκο:
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- Ἔπραξα καλῶς παρασημοφορήσας τόν Ἀγωνιστήν ἐκεῖνον;
- Τί νά τά κάμῃ αὐτός ὁ φτωχός αὐτά τά κολοκύθια; εἶπε ὁ Στάϊκος.
Ὁ Ὄθωνας ἔβγαλε τό σημειωματάρι του καί σημείωσε colo-Kitha,
μά πειράχτηκε μέ τοῦ Στάϊκου τό βρωμολόγο. Στήν Ἀθήνα φτάνοντας ρώτησε τό Φίλ. Ἰωάννου, δάσκαλό του στά σοφά Ἑλληνικά, τί
σημαίνει ἡ λέξη colo-Kitha. Ὁ δάσκαλος ἀπάντησε μ’ ὅλη τή σοβαρότη, ἀφοῦ διάβασε τή λέξη μέ προσοχή:
-Ἐάν ἡ λέξις εἶναι σύνθετος (κῶλο-κύτα) εἶναι λέξις ρυπαρά, ἐάν
ὅμως ἡ λέξις εἶναι ἁπλῆ, σημαίνει τό γνωστόν χορταρικόν, τό ὁποῖον τρώγομεν.
- Οὐδεμία ἐκ τῶν δυό τούτων σημασιῶν ἁρμόζει εἰς τήν λέξιν, εἶπε
ὁ Ὄθωνας.
- Οἱ Ἕλληνες ὀνομάζουν κολοκύθια καί πᾶν πρᾶγμα μη ἔχον ἀξίαν
τινά, πρόσθεσε ὁ δάσκαλος, μά τοῦ κάκου.
Ὁ Ὄθωνας γνώμη δέν ἄλλαζε. Πειραγμένος πάντα μέ τό Στάϊκο, ρώτησε τόν Μισαήλ Ἀποστολίδη τό θεολόγο, ρώτησε τόν Κωστάκη τό
Σκινᾶ τό φιλόλογο, ρώτησε τόν ἕνα ρώτησε τόν ἄλλονε, μά ὅλοι
τοῦ δῶσαν τήν ἴδια ἐξήγηση. Ὅλοι ὅμως τονέ ρωτούσανε ποιός τοῦ
εἶπε αὐτή τή λέξη, κι’ ὁ Ὄθωνας δέ μαρτυροῦσε τό Στάϊκο μήπως
κανείς θέλησῃ ν’ ἀλαφρώσῃ τό βαρύ τό λάθος ποὔπραξε ὁ ὑπασπιστής στό πρόσωπό του τό βασιλικό, ἔτσι ἄπρεπα νά μιλήσῃ.
Ὁ Στάϊκος τέλος, ἀνήσυχος κι αὐτός, κατάφυγε στό Φίλιππο Ἰωάννου καί τοῦ ζήτησε τή χάρη νά μάθῃ ἀπό τό Βασιλέα τί εἶχε ἐνάντιά
του.
Καί τέλος, ὕστερα ἀπό βάσανα, κάμανε τό Βασιλέα νά καταλάβῃ τί
σημαίνει ἡ λέξη κολοκύθια.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
637.— Φυλᾶνε τόν Ὄθωνα
«Ὁ Ἄρμανσπεργ ἐννοεῖ πόσα κακά δύνανται νά γεννηθῶσιν εἰς
τό Ἔθνος, ἄν ὁ Βασιλεύς, τόσον νέος ὤν, παρεσύρετο ἀπό γυναῖκας, καί ἰδίως ἀνθρώπων πολιτευόμενων καί εἰς τόπον ὅπου δέν
συνεχώρουν τότε καθόλου τά τοιαῦτα. Διά τοῦτο εἰς τούς χορούς
τούς ὁποίους ἔδιδεν καί τάς συναναστροφάς, ἡ σύζυγος τοῦ Ἄρμανσπεργ ἠκολούθει τόν Βασιλέα ὡς μήτηρ καί πρός ἐκπλήρωσιν
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τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν του τῷ ἐπέτρεπε νά καλῇ Γερμανίδας1, μήτε
αὐτῶν τῶν θυγατέρων της ἐξαιρουμένων. Εἰς μίαν συναναστροφήν
ἔδωκε προσοχήν ὁ Ὄθων εἰς τήν θυγατέρα τοῦ Νομοδιευθυντοῦ
Ἀκαρνανίας Μ. Σ., ἡ σύζυγος δέ τούτου εὐθύς ὁπού εἶδε τό τοιοῦτον, ἐφρόντισεν ἀμέσως νά εὕρῃ οἰκίαν ἀντίκρυ τῶν Ἀνακτόρων.
Ἡ κόρη αὕτη εἰς τόν κατόπιν χορόν ἐφάνη τολμηρά, ὥστε εἶπε τῷ
Βασιλεῖ ὅτι εἶναι ζηλότυπος. Τοῦτο μαθών ὁ Ἄρμανσπεργ τήν ἐπαύριον διέταξεν ἀμέσως τόν Μ. Σ. ν’ ἀναχωρήσῃ διά Θεσσαλονίκην,
ὅπου τόν προεβίβασε πρόξενον.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1. Τής Γερμανίδες ὑπηρέτριές της ἡ Ἀμαλία τής πάντρευε μέ τούς
φουστανελλάδες φύλακες τοῦ Παλατιοῦ.
638- Τό «ζῷον» ὁ βασιλέας.
«Ὁ ἀρχικαγγελάριος Ρούδχαρτ, ὅν ἐφερεν ἐκ Γερμανίας ὁ Ὄθων
τό 1837 ἐπιστρέφων εἰς Ἑλλάδα νυμφευμένος μετά τῆς Ἀμαλίας,
ὅπως διά τούτου ἀντικαταστήσῃ τόν Ἄρμανσπεργ, ἦτο χαρακτῆρας ὅλως ἀντιθέτου τοῦ προκατόχου του. Ὅσον δηλαδή ὁ Ἄρμανσπεργ ἦτο πεπειραμένος εἰς τά τῆς διοικήσεως καί ἐν γένει τῆς πολιτικῆς, ὁμιλητικός καί ἐλευθερίων φρονημάτων, (ὅσον ἠδύνατο νά
ἔχῃ κατ’ ἐκείνην τήν ἐποχήν Γερμανός), τοσοῦτον ὁ δεύτερος ἦτο περιωρισμένων ἰδεῶν, σκαιός, εὐερέθιστος καί ἐπίμονος εἰς τάς ἰδέας
του. Ὡς τοιούτου χαρακτῆρας ἄνθρωπος ἦτο πάντῃ ἀκατάλληλος
ὅπως συνεργασθῇ μετά τοῦ Ὄθωνος, ὅστις ἦτο ἐπίμονος, δύσπιστος καί λεπτολόγος μέχρι μωρολογίας. Διά τοῦτο δέν παρῆλθον
ἕξ μῆνες, καί ὁ εἷς ἐβαρύνθη τόν ἄλλον, ἑπομένως ὁ μέν Ρούδχαρτ
εὑρέθη εἰς τήν ἀνάγκην νά ἀναχωρήσῃ, ὁ δέ Ὄθων νά καταργήσῃ
τήν Ἀρχικαγγελαρίαν, ἵνα διοικήσῃ ἄνευ ἐπιτηρητοῦ καί συμβουλίου. Τήν ἡμέραν καθ’ ἥν ἀνεχώρει ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Ρούδχαρτ, μετέβη
νά τόν ἐπισκεφθῇ ὁ πολλάς σχέσεις μετ’ αὐτοῦ ἀναπτύξας Φαρμακίδης, ὅστις τῷ εἶπεν:
- Διατί, Ἐξοχώτατε, ἀφίνετε τόσον ταχέως τήν Ἑλλάδα;
- Ἄχ, φίλε μου, τῷ ἀπεκρίθῃ οὗτος, σᾶς θρηνῶ διότι εἶσθε καταδικασμένοι νά κυβερνηθῆτε ἀπό ἄνθρωπον (ἐννοῶν τόν Ὄθωνα) ὅστις
ἀφοῦ δέν γνωρίζει τίποτε, νομίζει ὅτι γνωρίζει τά πάντα κάλλιον
τῶν ἄλλων. Συλλογισθῆτε, ἐτόλμησε τό ζῷον, νά διορθώνῃ ἐμοῦ
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τοῦ φιλολόγου τά σχέδια καί εἰς τό ὀρθογραφικόν ἀκόμη» .
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
640.- Ἀρρώστεια πού δέ στάθηκε
Κατά τά 1840, ἐνῷ ταξείδευε ὁ Ὄθωνας στήν Πελοπόννησο, γνώρισε στή Λακωνία ἕναν ψευτογιατρό, Σκαρπαλέζος τ’ ὄνομά του,
πού ἔκανε ἀνεμπόδιστος τά καθήκοντά του τά γιατρικά -καί ξεμπέρδευε τόν κοσμάκη. Ὁ Βασιλέας τονέ ρώτησε:
- Ὑπάρχει ἐπιδημία τις εἰς τόν τόπον;
- Μάλιστα, εἶπε ὁ κύρ γιατρός, οἱ ἄνθρωποι παθαίνουν ἀπό εὐρύνθεση.
Σοβαρός ὁ Ὄθωνας σημείωσε τ’ ὄνομα καί ρώτησε τό Μπαυαρό
Λιντερμάγιερ, πού τονέ συνώδευε, τί ἦταν αὐτή ἡ εὐρύνθεση.
- Ἀσθένειαν μέ αὐτό τό ὄνομα δέν γνωρίζω, Μεγαλειότατε εἶπε ὁ
γιατρός.
Φτάνοντας στήν Ἀθήνα ρώτησε καί τούς ἄλλους γιατρούς τοῦ Παλατιοῦ, τό Ρέζερ καί τό Βοῦρο - τίποτε! Ὁ Βασιλέας δέν πιστεύει·
φέρνει τό ζήτημα στό Γιατροσυνέδριο. Τό Γιατροσυνέδριο γράφει
ἐπίσημα στό διοικητή Λακωνίας τό Μοναστηριώτη καί ζητάει πληροφορίες. Πιάνει ὁ Μοναστηριώτης τόν ψευτογιατρό:
-Τώρα, κι’ ἄλλη μιά φορά εὐρύνθεση! λέει ὁ Σκαρπαλέζος πάει στήν
ὀργή ἀπ’ τόν τόπο μας καί δέ μπορῶ πειά νά σοῦ πῶ τί λογῆς ἀρρώστεια ἤτανε...
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
643.- Φαναριώτικο λοῦσσο
Κατά τά 1842, ἔφτασε ἀπό τήν Εὐρώπη ὁ γυιός τοῦ Μιχάλβοδα
μέ τήν κυρία του. Ἡ Φαναριώτισσα νύφη εἶχε μαζί της τόσα ἀκριβά φορέματα καί τόσο διαμαντικό, πού θάμπωσε ὅλη τήν Ἀθήνα.
Ἅμα παρουσιάστηκε πρώτη φορά στό παλάτι, ἡ Βασίλισσα ἔβαλε
κι’ αὐτή τά δυνατά της νά ντυθῇ καλά γιά νά τιμήσῃ τέτοια ἀκριβοστόλιστη κυρά. Σέ λίγες ἄλλη βίζιτα τῆς ἀρχόντισσας στήν Ἀμαλία,
καί ντυμένης μ’ ἄλλα πειό βαριά στολίδια· ἡ Βασίλισσα τή δέχτηκε
κι’ αὐτή τή φορά ντυμένη καλύτερα ἀπό τήν πρώτη. Ὅμως ἅμα ἡ
Φαναριώτισσα ζήτησε καί τρίτη φορά νά παρουσιαστῇ, ἔνοιωσε ἡ
Ἀμαλία τό σκοπό της· οἱ πυκνές της βίζιτες γινόντανε γιά νά θαμ414
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πώσουν τή Βασίλισσα μέ τά πλούτη της. Ντύθηκε τότε ἡ Ἀμαλία
ἁπλά, μέ τή σεμνή της χάρη, χωρίς κανένα τζοβαϊρικό ἀπάνου της1.
Ἡ Σούτσου τό πῆρε γιά προσβολή, μέ τό δίκιο της, καί φεύγοντας
παραπονέθηκε στής Αὐλικές κυρίες. Τἄμαθε ἡ Βασίλισσα κ’ εἶπε
πώς θέλει νά τό ξαναδῇ αὐτό τό φυντάνι τῆς ἀρχοντειᾶς (καί φαντάζεται κανείς τό τί θά τῆς λαλοῦσε).
Σέ λίγες μέρες ὁ πρέσβυς τῆς Ρωσσίας, Ἕλληνας στήν καταγωγή,
Κατακάζης, ἔδωσε χορό, ὅπου κάλεσε καί τούς Σούτσους. Ἅμα
ἔφτασε ἡ Βασίλισσα, παίρνει ὁ Μιχάλβοδας τή νύφη του ἀπό τό
χέρι καί τήν πάει στήν Ἀμαλία.
- Εἶναι ἡ κυρία τήν ὁποίαν ἐζητήσατε νά μαλλώσετε ἐπειδή τήν ἐκαταφρονήσατε.
Ἡ Βασίλισσα δέν εἶπε λέξη, κι’ ὁ Σοῦτσος πῆρε τήν ἐκδίκησή του,
γιά λογαριασμό τῆς νύφης του.
Ἡ Βασίλισσα τήν ἄλλη μέρα ἔστειλε τόν Αὐλάρχη Σκαρλᾶτο Σοῦτσο νά μαλλώσῃ τό Μιχάλβοδα, μά αὐτός ἀπάντησε πώς ἐπίπληξη
ἀπό κανένα δέ δέχεται. Καί γιά νά μή χρωστάῃ χάρη κανενός, ἔδωσε τήν παραίτησή του ἀπό Σύμβουλος τῆς Ἐπικρατείας.
Ἀπό τότε τό σπίτι του γίνηκε κέντρο τῶν συνταγματικῶν, μέ τό
γαμπρό του Κ. Ζωγράφο μέλος πολύ ἐνεργητικό. Ἐκεῖ στό σπίτι
τοῦ Μιχάλβοδα, τοῦ παλιοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχιᾶς πλέχτηκε ἡ συνομωσία πού ἔφερε τήν ἐπανάσταση τῆς 3 Σεπτέβρη 1843.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1 «Ἐνῷ ἐπί ὥραν ὡμίλει εἰς τήν ἔπαυλίν της περί τῆς κατασκευῆς
τοῦ ἄρτου μέ τήν ἐπί τούτῳ διορισθεῖσαν γυναῖκα καί ὡδήγει τόν
τρόπον τοῦ ζυμώνειν καί φουρνίζειν, ἱσταμένη ἐνώπιον τοῦ φούρνου καί μετά προσοχῆς ἀκολουθοῦσα πᾶσαν κίνησιν τῆς γυναικός,
θέλουσα νά κατορθώσῃ ὥστε ὁ Ἀθηναϊκός ἄρτος νά ἀποκτήσῃ τήν
φήμην τοῦ Βιενναίου, ἐπιστρέφουσα εἰς τά Ἀνάκτορα καί στολιζομένη μέ τούς ἀδάμαντάς της καί τούς μαργαρίτας, ὡραία καί ἐπιβλητική, ὡμίλει ἐπί ὥρας διά ζωγραφικήν, μουσικήν, ἀρχαιολογίαν».
(«Ἐφημερίς τῶν Κυριῶν», 12 Μαγιοῦ 1903). - «Ἅπαντες οἱ στρατιωτικοί καί πολιτικοί ὑπάλληλοι ἦσαν καί εἶναι ὑποχρεωμένοι νά
πηγαίνωσιν εἰς τούς βασιλικούς χορούς φέροντες τάς συζύγους ἤ
καί τάς θυγατέρας των ἀλλοίμονον δέ εἰς τήν Ἑλληνίδα ἐκείνην
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ἥτις ἤθελε τολμήσει νά πηγαίνῃ εἰς δύο κατά συνέχειαν βασιλικούς
χορούς φέρουσα τό αὐτό ἔνδυμα ἀμέσως ἡ Βασίλισσα ἤ ἡ μεγάλη
κυρία τῆς Αὐλῆς θέλει τῇ ἀπευθύνει χαριέντως τάς ἑξῆς λέξεις: «
Ἀγαπᾶτε πολύ τό αὐτό φόρεμα» τοῦτο δέ διά φιλοτίμους Ἑλληνίδας ἰσοδυναμεῖ μέ ἐπίπληξιν. Ἡ δέ μή προσέλευσις γυναικῶν, πολυτελῶς μάλιστα ἐνδεδυμένων, εἰς βασιλικούς χορούς, συνεπάγει
πρῶτον μέν τήν βασιλικήν δυσμένειαν κατά τῶν συζύγων αὐτῶν
ἔπειτα δέ καί τήν παῦσιν ἀπό τῆς ὑπηρεσίας ἤ τοὐλάχιστον τήν μετάθεσιν». (Ὑπόμνημα δεύτερον πρός τάς προστάτιδας τῆς Ἑλλάδος
Δυνάμεις, Κέρκυρα 1862, σ. 15).
644. Ἀπό τόν καλόν καιρό
Σ’ ἕνα βασιλικό χορό ἡ Βασίλισσα Ἀμαλία εἶδε καί τῆς ἄρεσε πολύ
κάποιο ἀκριβό στολίδι (τζοβαϊρικό) πού φοροῦσε ἡ κυρία Πέτρου
Δηλιγιάννη καί τή ρώτησε ἄν τό ἀγόρασε στήν Ἀθήνα ἤ στήν Εὐρώπη.
- Εἶναι ἀπό τόν καλόν καιρό! εἶπε ἡ πεθερά τῆς νύφης κυρά Ἀναγνώσταινα Δεληγιάννη, πού εἶχε δώσει κιόλα τό χάρισμα στή νύφη
της
-Ἀπό ποῖον καλόν καιρό; ρώτησε ἡ Ἀμαλία.
-Ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρκίας...
-Λοιπόν ξαναρώτησε ἡ Βασίλισσα, ἡ Ἑλλάς ἦτο πειό εὐτυχισμένη
ἐπί Τουρκίας;
Τά καλά σπίτια τῆς Ἑλλάδας εἴχανε φτωχύνει κατά τόν Ἀγῶνα καί
δυστυχήσει. Μ’ ὅλο λοιπόν τόν πατριωτισμό τους, τά χρόνια τῆς
Τουρκίας ἤτανε χρόνια εὐτυχισμένα.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
647.- Αὐλικές πομπές καί γάνες
«Ὁ Ὄθων, ἀφοῦ εἶχε σχέσεις μέ τινας ὑπηρετρίας τῆς Αὐλῆς, μεθ’
ὧν καί τέκνα ἐγέννησεν (ἐξ οὗ ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Βασίλισσα ἦτο
ἄτεκνος καί οὐχί, ὡς ἰατροί τινές διϊσχυρίσθησαν, αὐτός) καί μέ
Κυρίας ἀκόμη τῆς Τιμῆς (αἱ σχέσεις αὗται μάλιστα μετά μιᾶς τοιαύτης ἐγέννησαν τραγικάς ἐπισήμους ἐν τῇ πολιτικῇ τῆς Ἑλλάδος
σκηνάς), ἤθελε νά φαίνεται ὡς πρός τό ἀντικείμενον αὐτό αὐστηρότατος. Ἐπίσης καί ἡ Βασίλισσα, ἥτις ὁσάκις μετέβαινε εἰς Γερμανί416
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αν, ὠργίαζε μετά τινος ἐκεῖ συγγενοῦς της ἡγεμονίσκου, μεθ’ οὗ τήν
συνέλαβε μάλιστα ἐπ’ αὐτοφώρῳ, τό 1842, ὁ Γαρδικιώτης, ὅστις ἐκ
τῆς περιστάσεως αὐτῆς προήγαγε τήν ἐν τῇ Αὐλῇ ἰσχύν του, διότι
εἶπεν ὅτι:
- Ἐγώ σέ ἀνεκάλυψα πρό ἡμερῶν τοῦτο διεβίβασα εἰς τήν Ἑλλάδα
δι’ ἐπιστολῆς μου ἐπιγραφομένης πρός ἐμέ τόν ἴδιον καί ἐσφραγισμένης ἀσφαλῶς, ἀποσταλείσης δέ εἰς τήν σύζυγόν μου, μέ τήν ἐντολήν τότε ν’ ἀποσφραγισθῇ, ὅταν ἀναγγελθῇ ἐκεῖ ὁ θάνατός μου.
Τότε ἡ Ἀμαλία τῷ ἦτο δορυάλωτος. Ἐλθούσης δέ τῆς 3ης Σ/βρίου
καί δείξας τήν τόλμην νά διεγείρῃ ὑπέρ τοῦ Βασιλέως τόν πολιορκοῦντα τά Ἀνάκτορα στρατόν, ἥλωσε καί τήν εὔνοιαν τοῦ Βασιλέως προπαρεσκευασμένου εἰς τοῦτο ἀπό τήν Ἀμαλίαν.
Ἡ Ἀμαλία εἶναι βέβαιο πώς εἶχε διαστροφή τῆς μήτρας καί γι’ αὐτό
δέν ἔκανε παιδιά. Ὁ γιατρός τῆς Ἀμαλίας Ν. Κωστῆς, ὁ μαιευτήρας της, εἶχε ἀνοίξει ἀνταπόκριση μέ Γερμανούς γιατρούς γιά τή
στειρότητα τῆς Ἀμαλίας. Οἱ ἄλλες κατηγορίες τοῦ Δημητρακάκη
εἶναι πολύ βαρειές, ἄν καί ὁ συγγραφέας χωρίς ἄλλο θά τής ἔμαθε
ἀπό πρόσωπα σημαντικά. Ἡ φήμη πώς ἡ Ἀμαλία συμπαθοῦσε τό
Γαρδικιώτη ξεχωριστά ὑπάρχει ἀκόμα σέ σπίτια σοβαρά της Ἀθήνας. Ὁ δήμαρχος τῆς Ἀθήνας κ’ ὕστερα ὑπουργός Δ. Καλλιφρονᾶς
εἶχε ρωτήσει ἐμπιστευτικά το φίλο του Γαρδικιώτη· αὐτός ὑπερασπίστηκε τῆς Ἀμαλίας τήν ἀρετή, μά ἀνάφερε ἕνα περιστατικό,
λιγάκι ἀλαφρό, πού δείχνει πώς ἡ Ἀμαλία πάντα ἤθελε ν’ ἀρέσῃ
στό λεβεντόκορμο Ρουμελιώτη, ἄν καί μεσόκοπο πειά στά χρόνια,
ὑπασπιστή1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Τήν εὔνοια τῆς Ἀμαλίας πρός τό Γαρδικιώτη ὑπονοεῖ καί τό περίφημο σκανταλιάρικο γράμμα τοῦ Στέργιου Εὐσταθ. Φρίκη. («Αἰών», 24 Ἰουλ. 1846).
648.- Ὅπου ποδόγυρος.
Ὁ Τισαμενός, ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν, ἦταν ἀφωσιωμενος
στόν Ὄθωνα, ἦταν ὅμως εἰλικρινής κι’ ὄχι ἄναντρος μπροστά στό
Βασιλέα του. Στά 1842, ἐνῷ ἐργαζότανε μ’ αὐτόν καί ὑπομονετικά
ἀπαντοῦσε στής συνειθισμένες βασιλικές ἀντιλογίες, δισταγμούς
κι’ ἀπορίες, μπῆκε ἡ Ἀμαλία κι’ ἄρχισε κι αὐτή τά δικά της. Ὁ φί417
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λος τῆς ἀλήθειας ὑπουργός δέ σκιάχτηκε.
- Σᾶς παρακαλῶ, Μεγαλειοτάτη, εἶπε, μήν ἀναμιγνύεσθε, καθόσον
δέν γνωρίζετε τήν ὑπηρεσίαν.
Ἡ Ἀμαλία ἴσα-ἴσα γί αὐτό τό θάρρος του τόν ἀντιπαθοῦσε πολύ·
δέν ἤτανε συνειθισμένη ν’ ἀκούῃ συχνά ἀπό ὑπουργούς τέτοια λόγια ἀνυπόκριτα. Λοιπόν θύμωσε καί πάλι. Μά κι ὁ ὑπουργός ἔφυγε
θυμωμένος καί σμίγοντας ἕνα φίλο του διηγήθηκε τό περιστατικό,
κ’ εἶπε στό τέλος:
- Ὅπου ἀνακατεύεται ὁ ποδόγυρος, ἐκεῖ δέν βγαίνουν καλά πράγματα.
Ἡ Ἀμαλία κατάφερε τέλος νά παυτῇ ὁ τολμηρόγλωσσος ὑπουργός
τόν ἴδιο χρόνο1.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Παραιτήθηκε 9 Νβρ. 1842.
651— Τά φεγγάρια τους.
«Ἡ Ἀμαλία ἔχουσα κατά τοῦ Γενναίου ἀφορμήν, διότι πρό τῆς
3ης 7/βρίου ζηλοτυπῶν τόν πλησίον τῆς Βασιλίσσης μεγαλυτέραν
ὑπόληψιν Αὐλάρχην Σκαρλᾶτον Σοῦτσον, ἔρριψεν εἰς τό γραφεῖον
τοῦ Βασιλέως ἀνυπόγραφον σημείωσιν λέγουσαν «ἡ διαμονή τοῦ
Σούτσου ἐν τῷ Παλατίῳ ἐγέννησε σχόλια ἐκθέτοντα τήν ὑπόληψιν
τῆς Βασιλίσσης, καί ἐξ ἄλλου διότι δέν ἠρνήθη ὅτι αὐτός παρέδωκε
τήν κατά τό 1846 ἐν τῷ Αἰῶνι δημοσιευθεῖσαν κατά τοῦ Κωλετικοῦ κόμματος καί τῶν Αὐλικῶν περιώνυμον καταστᾶσαν ἕνεκεν
τῶν δικαστικῶν ἀγώνων ἐπιστολήν τοῦ Στεργίου Φρίκη1, δι’ ἧς
ἐθίγετο ἡ ὑπόληψις τῆς Βασιλίσσης διά τήν πρός τόν Γαρδικιώτην
ἐξαιρετικήν εὔνοιαν τῶν Βασιλέων, δέν ἠνείχετο διόλου αὐτόν, ἄν
καί δέν ἠρνεῖτο τήν πρός τήν Βασιλείαν καί τό Κράτος ἐξαιρετικήν
χρησιμότητά του, δι’ ἥν ἐγνώριζε ὅτι ἀγαπᾶτο ἑξαιρετικῶς ὑπό τοῦ
Βασιλέως. Ὡς ἐκ τούτου οὔτε αὐτός ὁ Γενναῖος ἔδιδε προσοχήν εἰς
φράσεις του τινάς, αἵτινες ἠνώχλουν τήν Βασίλισσαν, ἀφοῦ καί αὐτή δι’ εἰρωνειῶν ἤ σαρκασμῶν τόν ἠνώχλει πολλάκις καί ἰδίως ὁσάκις τόν ἔβλεπε θυμωμένον. «Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει ἰδοῦσα αὐτόν
ποτέ, τῷ εἶπε:
-Πάλι σήμερα εἶσαι στά φεγγάρια σου.
-Ἐάν ἐγώ, τή ἀπεκρίθη οὗτος, ἔχω φεγγάρια τόσα (καί τῆς ἔδειξε
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διά τε τῶν ἀντιχείρων καί λιχανῶν ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν κύκλον
ἴσον τοῦ τῆς πανσελήνου), ἡ Μεγαλειότη Σου ἔχει τά δικά της μεγάλα ἴσα μέ ἕνα ἁλῶνι».
Δ. Γ.Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1 Τό γράμμα τοῦ Στέργιου Εὐσταθίου (Φρίκης ἤτανε παρατσοῦκλι
του) γεμάτο ἀπό ὕποπτα ὑπονοήματα ἐνάντια σέ πρόσωπα πολιτικά, μά κ’ οἰκογένειες, τυπώθηκε στόν «Αἰῶνα» (1 Μαγιοῦ 1846) μέ
πολλά ἀποσιωπητικά. Τό σκάνταλο ξέσπασε σέ δίκη κατά τοῦ «Αἰῶνα» (φύλλο τετράδιπλο τῆς 24 Μαγιοῦ 1846). Ὁ Φρίκης ὁ ἴδιος,
ὀπαδός τοῦ Κωλέτη, ὑπάλληλος ἁλαταποθήκης στή Λαμία, κατάγγειλε τό γράμμα γιά πλαστό, μά κι’ ἄλλες καταγγελίες γενήκανε. Τό
δικαστήριο τέλος κήρυξε τό γράμμα πλαστό, μά φόβος εἶναι πώς
ἦταν ἀληθινό.
652— Τά ξενικά κόμματα
Ἐπί Κωλέτη Πρωθυπουργοῦ, 1844-1847, ἡ Ἀγγλία φερνότανε πολύ
τραχιά πρός τή μικρήν Ἑλλάδα γιά νά χαλάσῃ τής δουλειές τοῦ
Γαλλικοῦ «παρτίδου» πού ἤτανε στά πράματα, καί γύρευε κάθε
ἀφορμή νά φέρνεται ἔτσι.
Μία μέρα ὁ Τζάνες, ὑπομοίραρχος, ἔστειλε στήν κατώγα γιά καμπόσες μέρες ἕνα χαμάλη ἀπ’ τούς Μαλτέζους πού πιάστηκε κλέφτης
ὁλοφάνερος.
Θυμώνει πάλι τότε ὁ Λάϋονς κι’ ἀναγκάζει τήν κυβέρνηση νά δικάσῃ τόν καλό σου Τζάνε τρεῖς μῆνες φυλακή «ἐπί παρανόμῳ κρατήσει» τοῦ Ἄγγλου ὑπηκόου1.
Ἀπό τότε ὁ Βασιλέας Ὄθωνας πρόσεχε πολύ τά ζητήματα τῶν ξένων ὑπηκόων. Γι’ αὐτό, κατά τά 1847, ὅταν κάποια ἑταιρεία γαλλική πρόσφερε ὅρους πολύ συφερτικούς ν’ ἀποξηράνῃ τήν Κωπαΐδα
καί νά τήν καλλιεργήσῃ μ’ ἀποίκους Γάλλους, ὁ Ὄθωνας ἀρνήθηκε
ρητά.
- Πρέπει, εἶπε, οἱ Γάλλοι νά λάβωσι τήν Ἑλληνικήν πολιτογράφησιν, διότι, ἄν δι’ ἕνα Μαλτέζον κλέπτην ὑπέφερε τόσα ἡ Κυβέρνησίς
μου, πῶς θά διοικήσωμεν τήν ἐπαρχίαν Λεβαδείας, ἄν ἐγκατασταθῇ ἐκεῖ ἀποικία Γαλλική; Ὁ Γάλλος πρεσβευτής θά εἶναι ὁ πραγματικός ἡγεμών τῶν μερῶν ἐκείνων.
Ἔτσι τό νομοσχέδιο γιά τήν Κωπαΐδα δέν ψηφίστηκε.
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«Ἐφημ. τῶν συζητ. τῆς Βουλῆς», Περ. Θ’, Σύν. Α΄, σ. 759, συνεδρ.
13 Μαγιοῦ 1882. Διηγημένο ἀπό τό βουλευτή Σπάρτης Δ. Γ. Δημητρακάκη.
1. Ἄν ἡ παράνομη κράτηση τιμωρεῖται, ὁ Ἄγγλος πρέσβυς εἶχε δίκιο.
653- Ὁ Φαταούλας.
Ὁ ὑπασπιστής Χατζηχρῆστος, ἁπλός κι’ ἀρχαϊκός στά ἤθη καί στη
Γλῶσσα ἀργός, μά πολύ τίμιος, παρουσιάζεται στό Βασιλέα.
- Ἐκεῖνο τό Φαταούλα θέλει νά μπῇ μέσα, λέει.
Ὁ Ὄθωνας, ἀξιόπρεπος, δέν τοῦ ἀρέσει νά προσβάλλουνε τούς
ὑπουργούς του.
- Ποιός Φαταούλας, κύριε ὑπασπιστά; ρώτησε αὐστηρά.
- Ποιό ἄλλο Φαταούλα... νά ἐκεῖνο τό Ταραμπολίτσα1 (ἐκεῖνος πού
εἶναι ἀπό τήν Τριπολιτσά).
- Ποῖος Ταραμπολίτσας; λέει ὁ Ὄθωνας αὐστηρότερα. Δέν λέγετε ὁ
κύριος Ρήγας Παλαμήδης, ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν;
- Ἄ, ἐγώ ἔτσι πάντα τό γνώριζα, Φαταούλα. (Μ’ ἄλλα λόγια, ὑπουργός εἶναι ἤ δέν εἶναι, Φαταούλα τονέ ξέρω ἐγώ).
Ὁ Δημητρακάκης μᾶς ξηγάει τή λέξη Φαταούλας = καταχραστής,
μά εἶναι ἄδικη ἡ ἐξήγηση. Τό Ρήγα Παλαμήδη μέ λύσσα τόν πολέμησαν οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι, γιατί ἤτανε Κωλετικός ἀπό παλιά,
μά ἤτανε κι’ ὁ ἴδιος πικρός στούς ἀντιπάλους του. Κατάχρηση δέ
φαίνεται στήν ἱστορία τῆς ζωῆς του. Γυναῖκα εἶχε πάρει Τουρκοπούλα νεοφώτιστη ἀπό τήν Τριπολιτσά, κ’ εἶχε ἀνοίξει δίκες ἀτέλειωτες γιά χτήματα τούρκικα, τῆς γυναίκας του κληρονομιά, μά
καί γι’ ἄλλα δικά του δικαιώματα. Σάν ἄνθρωπος ἀπό τά πρῶτα
σπίτια τοῦ Μωριᾶ (ὁ πατέρας του θανατώθηκε Μωραγιάννης) εἶχε παλιά κατάσταση σκορπισμένη καί πάλαιψε δυνατά νά πάρῃ
πίσω ὅ,τι ἤξερε δικό του ἤ τῆς γυναίκας του, μά τέλος πέθανε στήν
ψάθα. Ἡ πρώτη λοιπόν ἀφορμή τῆς λέξης «φαταούλας» ἦταν οἱ μεγάλοι του δικαστικοί ἀγῶνες, πού βάσταξαν ὡς τό θάνατό του. Οἱ
ἐφημερίδες τόν παρονομάζουνε συχνά καί Ρηγανιό, χαϊδευτικό τοῦ
σπιτιοῦ του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
1.Τουρκικά ἡ Τριπολιτσά λεγόταν ἔτσι.
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656- Ξένες καλωσύνες.
Ὁ Ὄθωνας εἶχε γεμίσει τά στήθια τῶν ὑπασπιστῶν του μέ παράσημα καί μέ πλατειές ταινίες διαφόρων μικροηγεμόνων τῆς Γερμανίας.
Βλέπει ὁ Χατζηχρῆστος τόν Παναγιωτάκη Νοταρᾶ μ’ ἕνα καινούργιο παράσημο τρανό γερμανικό - κι’ ὁ ἴδιος τίποτε. Σκύβει στ’ ἀφτί
τοῦ Αὐλάρχη, τοῦ Γενναίου Κολοκοτρώνη.
- Βρέ Γενναῖο, δέν εἶναι ἐκεῖνο Παναγιωτάκη τό Καματερό (παρατσοῦκλι τοῦ Νοταρᾶ, γιατί εἶχε νικηθῆ στή μάχη τοῦ Καματεροῦ
κατά τό 1827 μαζί μ’ ἄλλους ἄταχτους καί ταχτικούς ἀπό τόν Κιουταχῆ).
- Καϊμένε καί σύ, τοῦ τὄδωσε ἕνας πάρεδρος τῆς Ἀλαμανάρας! τοῦ
λέει ὁ Γενναῖος.
Τόν ἔξυπνο αὐτό λόγο (ὁ Γενναῖος ἔπαιξε μέ τό χωριό Δαλαμανάρα τοῦ Ἄργους καί μέ τήν Ἀλλαμανία = Γερμανία) τόν ἔμαθε ἡ
Ἀμαλία καί πειράχτηκε γιά τήν προσβολή πού γινότανε σ’ ἕναν
ἡγεμόνα συγγενῆ της νά τόν ὀνομάζουν πάρεδρο. Μετά τό γιόμα
ζήτησε λόγο τοῦ Γενναίου.
- Ἤθελα νά πῶ, Μεγαλειοτάτη, ὅπως ἕνας δήμαρχος τούς παρέδρους του στήν Ἑλλάδα, ἔτσι κι’ ὁ Αὐτοκράτορας ὁ Ἀουστριακός
ἔχει τούς μικρούς ἡγεμόνες...
- Εἰπέ καλύτερα ὅτι σεῖς οἱ Ἕλληνες, εἶπε ἡ Ἀμαλία δέν ἀνέχεσθε
τίποτε, ὅσο καλό καί ἄν εἶναι, ἀφοῦ δέν τό ἔχετε στήν Ἑλλάδα.
- Αἴ, καλό πού θά ζηλέψουμε! εἶπε ὁ Γενναῖος.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
657— Πικρή ἡ ἀλήθεια
Ὁ Χατζηχρῆστος τά κοπανοῦσε χοντρά. Κατά τόν κανονισμό,
κάθε Φαλαγγίτης (δηλ. Ἀγωνιστής τοῦ Εἰκοσιένα καταταγόμενος
στό σῶμα τῆς «ἐνεργοῦ Φάλαγγας»), ἦταν ὑποχρεωμένος, ἅμα τόν
καλοῦσε ἡ Χωροφυλακή, νά δώσῃ βοήθεια γιά τήν καταδίωξη τῆς
λῃστείας κ .λπ.
Γινότανε λοιπόν παράταξη μιά μέρα, στά 1848, κάτου ἀπό τό Παλάτι, κ’ ἦταν ἐκεῖ καί Φαλαγγῖτες στή γραμμή.
- Δέ βλέπω τόν ὑποστράτηγο Δεληγιάννη, λέει ἡ Ἀμαλία (πού δέν
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ξεχάνει τό θυμό της ἀπό τόν καιρό ἐκεῖνον τοῦ περίφημου χοροῦ,
ὅταν ὁ Καν. Δεληγιάννης, ἄμαθος ἀπό χορούς ἐπίσημους, τήν πείραξε χωρίς νά θέλῃ). Μήπως ἐθύμωσε πού μετετέθη εἰς τήν Φάλαγγα;
- Κάματε τόν Κανέλλο Ντεληγιάννη χειρότερο ἀπό χωροφύλακα,
εἶπε ὁ Χατζηχρῆστος. Ταχιά τό δικό μου τό Σπυρίδη (ἀξιωματικός
τῆς χωροφυλακῆς) πάει νά κυνηγήσῃ κλέφτες, παίρνει τό Φαλαγγίτη τό Ντεληγιάννη μέ ντουφέκι στό νῶμο...
- Πῶς εἰμπορεῖ νά γίνῃ αὐτό; ρώτησε ἡ Ἀμαλία.
Ὁ Ὄθωνας ὅμως ἄκουσε καί τῆς εἶπε γερμανικά νά πάψῃ.·Ἤξερε
πώς μέ τούς στρατιωτικούς κανονισμούς εἶχαν οἱ παλιοί ταπεινωθῆ, ὁ Δεληγιάννης μάλιστα, ἐπίσημος στρατιωτικός τοῦ Εἰκοσιένα.
Ὅλη αὐτή τή λογοτριβή τήν ἄκουσε ὁ Κίτσος Τζαβέλας, πρωθυπουργός τότε γιά λίγους μῆνες (ὑστέρα ἀπό τοῦ Κωλέττη τό θάνατο).
-Ἔβρισες τή Βασίλισσα! εἶπε στό Χατζηχρῆστο.
- Ἔγνοια σου, Κίτσο, τόν ἄλλο μῆνα πᾷς κ’ ἐσύ νά φυλάξῃς τά
Ντερβένια...
Μ’ ἄλλα λόγια, θἀρθῇ κ’ ἐσένα ἡ σειρά σου νά πᾷς στά Μεγαρικά
στενά νά ὑπηρετήσῃς μαζί μέ τό σῶμα τῶν ἐκεῖ Φαλαγγιτῶν, σά Φαλαγγίτης πού εἶσαι.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
659— Κακιά.
Εἴτε ἀπό φυσική γυναικεία ζήλεια, εἴτε γιατί ἤτανε πολύ ξυπνότερη ἀπό τό Βασιλέα, ἡ Ἀμαλία ἀντιπαθοῦσε πολλούς ἀπό τούς εὐνοουμένους τοῦ Ὄθωνα, ἀνθρώπους πολύ μορφωμένους κάποτε, πού
τονέ βοηθούσανε νά ξελασπώνῃ ἀπό δύσκολα ζητήματα, κάνοντάς
τονε νά τά παίρνῃ ἀπό τήν ὄψη τήν πειό λογική ἤ τήν πειό νόμιμη,
καί δίνοντάς του ἐπιχειρήματα βάσιμα κατά τήν ἐπιθυμία του.
Ἔτσι, δέ χώνευε ἡ Βασίλισσα τό νομικό Πάϊκο, τόν Προβελέγγιο
κι’ ἄλλους.
Σ’ ἕνα χορό αὐλικό, ρώτησε ἡ Βασίλισσα τόν Πάϊκο.
- Λέγουν, κύριε Πάϊκε, ὅτι υἱοθετήσατε τήν ὑπηρέτριά σας.·
- Χάριν τῆς μνήμης τῆς μακαρίτιδος...
- Ἀλήθεια, ἡ μακαρίτισσα ἀγαποῦσε τήν ὑπηρέτρια της···
Δέν τήν ἀγαποῦσε καθόλου ἡ μακαρίτισσα, ἀφοῦ ἀπό τό κακό τοῦ
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δουλικοῦ αὐτοῦ ἀρρώστησε καί πέθανε, γιατί ἤθελε νά τή χωρίσῃ
ἀπό τόν ἄντρα της - καί τέλος τηνέ χώρισε· ὕστερα ὁ νομοδάσκαλος υἱοθέτησε τήν προκομμένη γιά νά ζήσῃ νομικά καί κοινωνικά
μαζί της ἀπείραχτος.
Ὅμως ἡ Ἀμαλία, ἡ κακίστρα, καί τώρα δέ χόρτασε ἀκόμα τήν κακία της. Ὁ Πάϊκος γύρευε νά μπῇ πάλι στήν ὑπηρεσία γιά ν’ ἀποχτήσῃ τά προσόντα τοῦ Γερουσιαστῆ. Μά ὁ διορισμός ἀργοῦσε, κ’ ἔκανε τό φτωχό καί κακομοίρη, γιά νά ξεκολλήσῃ τό διορισμό. Τέλος
ὁ Ὄθωνας τονέ διώρισε εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου· ὅμως δυό
μῆνες δέν περάσανε κι’ ὁ φτωχός ὁ Πάϊκος ἄρχισε νά χτίζῃ σπίτι.
Φυλάει λοιπόν ἡ Ἀμαλία πάλι, στό βασιλικό χορό, κ’ ἐκεῖ πού μιλοῦσε ὁ Πάϊκος μέ τό Βασιλέα βρίσκεται αὐτή κοντά τους.
- Ἀλήθεια, εἶναι, κύριε Πάϊκε, ὅτι κτίζετε σπίτι;
- Μίαν καλύβην, Μεγαλειοτάτη.
- Ἕνα σπίταρο, κύριε Πάϊκε! καί κύταζε τόν Ὄθωνα στά μάτια ἡ
Ἀμαλία, σά νά τοὔλεγε:
- Βλέπεις τή φτώχεια τοῦ φίλου σου1;
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
674.- Ἄσκημα κουτσομπολέματα
Ἡ Ἀμαλία καθόταν καί ψιλολογοῦσε τῶν ἄλλων τή ζωή μέ ὑπομονή σκολαστική.
Ὁ Γουάϊς (Wyse) πρέσβυς τῆς Ἀγγλίας ἤτανε χωρισμένος ἀπό τή γυναῖκα του κ’ εἶχε μαζί του μιά «λεγάμενη» (νά τό πιστέψουμε;), πού
τήν παρουσίαζε γι’ ἀνιψιά του. Στήν Αὐλή ὅμως δέν τήν πήγαινε,
γιατί μοναχά γυναῖκες τῶν διπλωματῶν καί θυγατέρες τους γινόντανε δεχτές ἐκεῖ ἐπίσημα, κι’ ὄχι «ἀνιψιές».
Κατά τά 1852, ὁ Γουάϊς ἔδωσε τραπέζι ἐπίσημο καί κάλεσε καί τήν
Πλούσκωβ Μεγάλη Κυρία τῆς Αὐλῆς· τό κάλεσμα τό ὑπόγραψε τοῦ
πρέσβυ ἡ ἀνιψιά, καί τότε ἡ Ἀμαλία δέν ἄφησε τήν Πλούσκωβ νά
πάῃ στό δεῖπνο μιᾶς «τετοιανῆς». Ἡ Πλούσκωβ ἔκαμε τόν ἄρρωστο καί δέν πῆγε. Ὁ πρέσβυς ὅμως τά μυρίστηκε, καί λίγες μέρες
ὑστέρα κάλεσε τήν Πλούσκωβ χωριστά σέ τραπέζι, ὅμως καί πάλι
ἡ Κυρία ηὗρε ἄλλη ἀφορμή καί δέν πῆγε.
Τότε θυμώνει ὁ πρέσβυς κι’ ἀνεβαίνει μοναχός του στό Παλάτι καί
παρακαλεῖ τήν Πλούσκωβ νά ὁρίσῃ ἡ ἴδια τήν ἡμέρα πού μπορεῖ
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νά κοπιάσῃ στῆς πρεσβείας τό τραπέζι.
- Μοῦ κακοφαίνεται! λέει τότε ἡ Πλούσκωβ μιά καί καλή σᾶς λέω,
δέ μπορῶ νά δεχτῶ τό κάλεσμά σας, γιατί ἔχω λόγους σοβαρούς νά
μήν τό δεχτῶ.
Ἀναφέρνεται ὁ πρέσβυς στήν κυβέρνησή του, κι’ ὁ Πάλμερστων
παραγγέλνει, ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας
συγγνώμη νά ζήτησῃ ἀπ’ ὄνομα τῆς Βασίλισσας, μά κ’ ἡ Πλούσκωβ
νά σηκωθῇ καί στό τραπέζι νά πάῃ τοῦ πρέσβυ.
Δαιμονίστηκε ἡ Ἀμαλία γιά τήν προσβολή, μά κι’ ὁ Ὄθωνας δέ
μένει πίσω. Τί νά κάμουνε; Γυρεύουν τῆς Γαλλίας βοήθεια, κι’ ὁ Ναπολέοντας, προστάτης τοῦ καθολικοῦ ἡγεμόνα τῆς Ἑλλάδας, ηὗρε
αὐτή τή λύση: Νά πάῃ ὁ Γάλλος πρέσβυς, ὁ Ρουάν, καί νά δώσῃ
ἐξήγηση γιά τῆς Πλούσκωβ τή διαγωγή (!), κ’ ἡ Κυρία αὐτή νά πάῃ
στοῦ Ἄγγλου τό τραπέζι. (Μά δέν ξανακαλέστηκε, καί δέν πῆγε).
Ὅλα αὐτά δείχνουν πώς καμιά σχέση ἀνήθικη ὁ Γουάϊς δέν εἶχε μέ
τήν «ἀνιψιά του». Ἀλλοιῶς, ἡ Ἀγγλική κυβέρνηση δέ θά ὑπερασπιζότανε τόν πρέσβυ της, μά καί θά τόν ἀνακαλοῦσε.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα, ἀπομνημονεύματα.
675- Ἑξάψαλμος τοῦ ράσου
Ὅπως ὅλοι οἱ Τουρκομερῖτες Ἀγωνιστές, ὅσοι μείνανε χωρίς πατρίδα καί χωρίς τοπική δύναμη, ἤτανε πιστοί στήν κυβέρνηση ἀπό τήν
ἀρχή τοῦ 1821 καί κάτω ἴσα μέ τό τέλος τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνα
(Σουλιῶτες, Χειμαριῶτες, Μακεδόνες, κάθε λογῆς πρόσφυγες, ἀκόμα κι’ ἀλλόγλωσσοι), τέτοιος ἤτανε κι’ ὁ Χατζηχρῆστος, ἀπό πατρίδα ἄγνωστη, ἴσως Μποσνάκος, μά γενναῖος καί τίμιος, καί σ’ ἀπίστευτο βαθμό ἁπλός καί μονοκόμματος. Ὁ Ὄθωνας τόν πῆρε ὑπασπιστή του γιά τό καθαρό του μέτωπο, τήν παληκαριά του καί τή
δοκιμασμένη ἀγάπη του στήν τάξη1. Γι’ αὐτό κ’ οἱ Βασιλιάδες τόν
κάνανε χάζι ἅμα κορόϊδευε μ’ ἕνα ὕφος τάχα προβατίσιο, ἄν καί
παμπόνηρος, καί μέ τ’ ἀνάποδά του τά Ἑλληνικά, τῶν ὑπουργῶν
τους τά μασκαραλίκια, μά καί κανενός ἀλλουνοῦ δέ χαριζόταν.
Κατά τά 1852 Ἰούλιο μῆνα, χειροτονηθήκανε δεκαεννιά, Δεσποτάδες· τότε ὁ Αὐλάρχης Γαρδικιώτης κι’ ὁ Μίλιος ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν, μέσο τοῦ διευθυντῆ τῆς Ἀστυνομίας Δούκα (γνωστοῦ μέ
τό παρατσοῦκλι «Μπράβο -Μπράβο»)2 ( «κουρεύανε» μέ τέχνη
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τούς ὑποψήφιους ρασοφόρους- κι αὐτά τά γνώριζε ἡ Βασίλισσα!...
Ὁ Χατζηχρῆστος ὅμως δέν τά χώνευε· μπαίνει στή Βασίλισσα κι’
ἀρχίζει:
-Μεγαλειοτάτη, ξέρεις εἶμαι φουκαρᾶς, ἔχω κορίτσι νά παντρεύω.
Τώρα κάνουν Δεσποτάδες· ἕνα καλόγερο δίνει ἐμένα χίλια τάλαρα
νά γίνῃ Δεσπότης. Περικαλῶ, Βασίλισσά μου κάμε το Δεσπότη…
- Ποῖος εἶναι αὐτός ὁ καλόγερος;
- Νά, ἐκεῖνο Μαῦρο-τσεμπέρι τό λένε...
- Ποῖος Μαυροτσεμπέρης εἶναι αὐτός;... Ἄ, τό Μαυρογεμενῆ 1 ἐννοεῖς; Λέγουν πώς εἶναι κακοήθης;
- Τί κακοήθη... κυνηγάει φουστάνια...
- Τό γνωρίζω, ἔχει γυναῖκα, ἐναντίον τοῦ σχήματός του.
- Πά, πά, καλόγερο γυναικᾶ, καλόγερο κλέφτη, παίρνει ὅρκο ψεύτικο, κάνει φονικό (ἐννοοῦσε τής βρεφοχτονίες τῶν ρασοφόρων),
πάει, πάει σκῆμα γιερό...
- Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Δεσπότης πού ἔκαμε τοιαῦτα κακουργήματα;
- Οὗλοι καλόγεροι, τσιράκια Γαρδικιώτη, Μιλίου, Μπράβο - Μπράβο...
1.Μαυρογεμενῆς ἤτανε κάποιος στρατιωτικός παππᾶς Ρωμανίδης,
πού εἶχε δεμένο τό καλυμαύκι του μέ γυναικεῖο γεμενί μαντῆλι ἀντί
νά τὄχῃ μέ τή μαύρη ἱερατική μεσήνα, κ’ ἤτανε περιλάλητος γυναικᾶς, μήν κρύβοντας τό ἰδίωμά του.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
693- Ὁδοιπόροι.
Ὁ Βασιλέας κ’ ἡ Βασίλισσα ἦταν ἀκούραστοι ὁδοιπόροι κι’ ἀγαποῦσαν τά ταξείδια. Ἡ ἀκολουθία τους ἡ γεροντική πολλά τραβοῦσε μ’ αὐτό τό χάρισμά τους, τ’ ἀληθινά γερμανικό.
Ταξειδεύανε στήν Εὔβοια, κατά τήν ἐπαρχία Καρυστίας κι’ ἀποφάσισαν ἀπό τό χωριό πού βρεθήκανε νά κινήσουν, ὥρα δειλινή, καί
νά φτάσουν ἀνήμερα στήν Κάρυστο· καί δέν ἀκοῦνε οὔτε δημόσιες
ἀρχές, οὔτε τούς αὐλικούς. Τραβᾶνε λοιπόν ἀνάμεσα σέ φοβερές κακοτοπιές, νυχτώνονται στό δρόμο, ξεπεζεύουν, περπατοῦν πασπατευτά, καί τή μύτη τους δέ βλέπουν. Ἡ Ἀμαλία δέν ἀντέχει πειά καί
ρωτάει ἀνυπόμονα:
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- Ποῦ πηγαίναμε;
- Στοῦ διαόλου τή μάννα! λέει ὁ Γαρδικιώτης.
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματα.
707.— Γενναῖος καί στούς ἀχάριστους.
Ὁ Γ. Πραΐδης, πιστός τοῦ Μαυροκορδάτου ἀπό τά 1821 (λένε πώς
στεφανώθηκε τή δούλα τῆς γυναίκας τοῦ Μαυροκορδάτου) εἶχε
συστηθῆ στενά ἀπό τόν προστάτη του στόν Ἀντιβασιλέα Ἄρμανσπεργ, φίλο θερμό του Ἀγγλικοῦ «παρτίδου»· ὕστερα ὁ Βασιλέας
τόσο εὐνόησε τόν Πραΐδη πού δέν τόν ἄφησε ποτέ χωρίς ἀξίωμα
σημαντικό, μά πάντα φρόντιζε νά τονέ ρίχνῃ ἀπό μιά σ’ ἄλλη θέση,
μ’ ὅλο πού δέν ἤτανε κανένας ἄνθρωπος ξεχωριστά ἄξιος1. Αὐτά
ὅμως ὅλα δέ μποδίσανε τό γυιό τοῦ Πραΐδη ἀξιωματικό (καθώς καί
τόσους ἄλλους ἀπογόνους ἀφωσιωμένων τοῦ Ὄθωνα) νά λάβῃ μέρος σπουδαῖο στά Ναυπλιακά τοῦ Ι862 καί νά πολεμήσῃ γενναῖα
τά βασιλικά στρατέματα καί μάλιστα νά πληγωθῇ.
Στήν Ἀθήνα εἶχε ἀκουστῆ πώς σκοτώθηκε. Τότε ὁ Ὄθωνας ἔστειλε
ἕναν ὑπηρέτη στόν πατέρα Πραΐδη νά τοῦ πῇ πώς ὁ γυιός του δέν
ἔτρεχε κανέναν κίντυνο καί νά ἡσυχάσῃ.
Ὁ Δ. Μάρκου Μπότσαρης, ὑπουργός τῶν Στρατιωτικῶν, πολύ αὐστηρός, ἄκουσε (φαίνεται, στόν ἀντιθάλαμο) τοῦ ὑπηρέτη τήν ἀποστολή καί γύρισε καί τοῦ εἶπε:
- Νά εἰπῇς στόν κύρ Πραΐδη νά συγχωρῇ τόν Βασιλέα ὅτι δέν εἶχε
πρόχειρον τόν Αὐλάρχην του νά τοῦ τόν στείλῃ διά νά τόν συγχαρῇ.
Ὁ Ὄθωνας ἔμαθε (ἤ ἄκουσε ὁ ἴδιος) τοῦ ὑπουργοῦ του τό πείραγμα κ’ ἔσφιξε τά φρύδια ἕτοιμος νά τονέ μαλλώσῃ. Μά ὁ Αὐλάρχης
Νοταρᾶς εἶπε τότε θυμωμένος:
- Εἶναι ζουρλός ὁ κόσμος ὁπού δέν ἐπαναστατεῖ, ἀφοῦ καί νικημένους τόσο περιποιεῖσθε τούς ἐπαναστάτες!
Ὁ Ὄθωνας εἶπε τότε μαλακά:
- Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά φαίνεται γενναῖος καί πρός τούς ἀχαρίστους· ἔπειτα τί πταίει ὁ πατήρ διά τά σφάλματα τοῦ υἱοῦ του;
Δ. Γ. Δημητρακάκη ἀπομνημονεύματα ἀνέκδοτα
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Ο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.
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4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ (1823-1888)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ΑΦΗΓΗΣΗ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τοῦ Ἀγῶνα ἄφησε στ’ αὐτιά τῶν ἐπιγόνων σπασμένα κάποια κομμάτια, τά πιό ἔντονα σέ
χρῶμα ἡ σε δράση, πού ὁ χρόνος ὕστερα τά παράσυρε ἀκόμη κι ὡς
τίς μέρες μας, παραδίνοντάς τα πρός μίαν ἀτέρμονη σκυταλοδρομία. Ἄν οἱ παγκόσμιες πνευματικές μεταλλαγές δέν ἤσαν ὅσο παρουσιάσθηκαν στά τελευταῖα τα χρόνια ὁρμητικές καί ἐκτεταμένες
κι ἄν ἡ λαϊκή μας παράδοση δέν ἀναγκαζόταν ἐξ αἰτίας τους νά
βραδύνει ἤ καί κάπου - κάπου νά σταματήσει κι ὁλότελα τό βῆμα
της, τ’ ἀκούσματα τοῦτα θά δουλευόντουσαν στό ἐργαστῆρι τοῦ
λαϊκοῦ αἰσθήματος μέ μεγαλύτερη θέρμη καί θά γινόντουσαν δίχως
ἄλλο ἕνα πολύτιμο καί ξεχωριστό λαϊκό λογοτέχνημα, σάν τά τόσα ἄλλα πού ἐδημιούργησε τό ἔθνος μᾶς κατά τό πέρασμα τῶν αἰώνων. Ὅμως, οἱ καιροί ἀλλιῶς ἐπιτάσσουν καί γιά τοῦτο τά πολύχρωμα αὐτά πετράδια τοῦ μετεπαναστατικοῦ νεοελληνικοῦ ἀφηγηματικοῦ λόγου παρέμειναν στόν ἀνεκδοτολογικό χαρακτῆρα τους,
πού τούς ἔδωκαν οἱ πρῶτοι καταγραφεῖς τους.
Ἀπομνημονευτῆς προσεκτικός αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν ἀνεκδότων
ὁ Δημήτριος Γ. Δημητρακάκης, ἀφοῦ μέ πολλήν ἐπιτυχία ἔχρησιμοποιησέ το ὑλικό τοῦτο στόν προφορικό του τόν λόγο, ἔτσι πού νά
καταχωρισθεῖ στήν Ἱστορία τοῦ καιροῦ του σάν ἕνας ἀπ’ τούς πιό
εὐχάριστους χαριτολόγους, μᾶς ἄφησε καί ἕνα ὁλόκληρο ἔργο τοῦ
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ἀπομνημονευματογραφικό, γεμάτο μέ θρίψαλα ἀφηγήσεων ἀνεκδοτικά.
Γεννήθηκε ὁ Δημητρακάκης στό Καστρί τῆς Καστανιᾶς τοῦ δήμου
Καστορίου τῆς Σπάρτης κατά τό 1823. Μές στίς ὧρες, πού ἄστραφτε καί στά μέρη τοῦτα ἡ λαμπερή κόψη τοῦ Σπαρτιάτικου ἀπελευθερωτικοῦ σπαθιοῦ. Ὁ πατέρας, τό σπίτι, ἡ γενιά ὁλόκληρη δούλευαν ὑπεράνθρωπα τότε γιά τή λευτεριά, πού ὁ Δημητρακάκης μπόρεσε σάν μεγάλωσε νά χαρεῖ τά πολύτιμα, ἀλλά καί τόσο ἀκριβά πληρωμένα ἀγαθά της.
Ἔμαθε τά πρῶτα του γράμματα στόν Μυστρά κ’ ὕστερα μπῆκε στό
Γυμνάσιου τοῦ Ναυπλίου. Ἀργότερα προχώρησε καί στό Πανεπιστήμιο κ’ ἐπῆρε μάλιστα τό δίπλωμα τῆς Νομικῆς. Ἀμέσως ἔπειτα
μπῆκε, νέο παιδί ἀκόμη, στόν δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο. Ἔγινε
γραμματέας στό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στήν ἀρχή κ’ ‘ θστερα στό
ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν. Στά χρόνια πού κυβερνοῦσε ὁ Κωλέττης (1845-1847) ὁ Δημητρακάκης ἦταν ἰδιαίτερος γραμματέας στό
γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, τοῦ γνωστοῦ Σπαρτιάτη πολιτικοῦ Ν. Κορφιωτάκη πού τόν δολοφόνησαν στά 1850, σάν
ἦταν ὑπουργός τότε τῶν Ἐσωτερικῶν, οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι.
Πιό ἀργότερα ἔγινε καί διευθυντής τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου. Μετά τό 1850 ὁ Δημητρακάκης ἐγύρισε στή Σπάρτη καί γιά κάμποσον
καιρό ἄσκησε τό ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Στά 1853 ἔγινε ἔπαρχος στή Λειβαδιά. Ἀργότερα ἔγινε νομάρχης Ἀρκαδίας, Φθιώτιδας
καί ἀλλοῦ.
Στά χρόνια αὐτά δυνάστευε τόν τόπο ἡ λῃστεία. Ὁ Δημητρακάκης
καί σάν ἔπαρχος ἀλλά καί σά νομάρχης ἔκαμε τά πάντα κ’ ἐξεκαθάρισε τίς δικές του περιοχές ἀπό τό φοβερό τοῦτο κακό. Στά 1859 ἔγινε βουλευτής Λακεδαίμονος καί τήν ἐκλογή τοῦ αὐτή τήν ἀκολούθησαν ἄλλες τρεῖς ἀκόμη. Ἦταν δηλαδή βουλευτής καί στά 1868,
στά 1879 καί στά 1882.
Πολιτικά ὁ Δημητρακάκης στάθηκε στό ἀντίπαλό του Τρικουπικοϋ στρατόπεδο. Ἴσος καί σταθερός, ἔξυπνος ἀλλά καί σκληρός,
πολέμησε τούς πολιτικούς του ἀντιπάλους μέ ὀξύτητα ἀκατάβλητη.
Ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν Π. Καλλιγᾶς στήν ἑτοιμόλογην ἀντίκρουση τοῦ Δημητρακάκη συνάντησεν ἕναν ἐχθρό δυσκολοπολέ430
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μητον. Οἱ κοινοβουλευτικές ἀγορεύσεις ἔδωκαν τήν εὐκαιρία στόν
Λάκωνα βουλευτή, πού τόν χαρακτήριζε ἕνα ἀπέραντο μνημονικό,
ν’ ἀναθυμιέται μύρια ὅσα περιστατικά ἀπ’ τά περασμένα τῶν προγόνων ἀλλά καί τῶν συγχρόνων του, πού τά κάτεχε μάλιστα ὅσο
κανείς, καί νά χρησιμοποιεῖ τό ἀπομνημονευτικό τοῦτο ὑλικό ἔτσι
πού νά κάνει τήν ὁμιλία του στό κοινόβουλο πολύ εὐχάριστη ἀλλά καί πολλές φορές ἀποστομωτική, παρ’ ὅλο πού ἀπό κάποιο στηθικό νόσημα ἡ φωνή τοῦ συνοδευόταν κι ἀπό ἕναν ρόγχο, πού γι’
αὐτό μάλιστα, λένε, πώς τοῦ κόλλησαν καί τό παρανόμι «Χράπα Χράπας ».
Πολλοί ἤσαν λοιπόν οἱ ὅσοι τόν συμβούλευαν, ἀλλά καί ὁ ἴδιος κατάλαβε, πώς τό ἀνεκδοτικό τοῦτο ἀπομνημονευματικό ὑλικό του
ἔπρεπε νά στεριωθεῖ μέ τοῦ γραφτοῦ τή σφραγῖδα πάνω στή μνήμη
τῶν ἐρχομένων. Καί λοιπόν, ὁ Δημητρακάκης πῆρε κάποτε τήν πέννα καί κατάγραψε τό ὑλικό τοῦτο. Συνειθισμένος ὅμως νά κινεῖται
στήν ἁπλοχωριά τοῦ προφορικοῦ λόγου, δέν μποροῦσε εὔκολα νά
κατασκευάσει διαγράμματα μέ περιορισμούς καί ν’ ἀκολουθήσει
τροχοδεῖκτες. Ἔτσι λοιπόν, κατά πώς τοῦ κατέβαιναν στό κεφάλι
τά διάφορα γεγονότα πού εἶδε ἤ πού ἄκουσε, τά καταχώρισε στό
χαρτί του. Κάτι ἀπ’ τήν ἀρχή τοῦ Ἀγῶνα, κάτι ἀπ’ τά μυστικά της
Ἀμαλίας, κάτι ἀπ’ τίς ἔχθρητες τοῦ ἐμφύλιου, κάτι ἀπ’ τά προεπαναστατικά τα χρόνια, ἀνακατωμένα χρονολογικά σ’ ἕνα πολύχρωμο σύνολο, χορεύουν ὅλα ἕνα χορό κατακάθαρα ἑλληνικόν μέ μιά
χάρη ζηλευτῆ. Τό σκάνδαλο τό πολιτικό, τό κοινωνικό, τό οἰκογενειακό, εἶναι ἡ ἁλυσίδα τοῦ χοροῦ. Τά μυστικά της αὐτοκτονίας
τοῦ Λόντου, τά ἀπόκρυφά της ἰδιαίτερης ζωῆς τῆς Ἀμαλίας, οἱ διάφορες ρᾳδιουργίες τῶν ξένων πρεσβειῶν, τό ἀνακάτωμα τῶν ἀδελφῶν Κουντουριωτῶν ἀπ’ τόν γαμπρό τούς τόν Βούλγαρη, ὅλα σμιγάδια παραϊστορικῶν πληροφοριῶν ἐναλλάσσονται στήν ἀφήγηση τοῦ Δημητρακάκη πολύχρωμα καί φανταχτερά.
Δέν εἶναι τό γραπτό του Δημητρακάκη ἕνα ἔργο σάν τά καθαυτό
Ἀπομνημονεύματα, πού τά κατευθύνει μιά γραμμή ἀδιάσπαστη καί
παράλληλα ἱστορική.
Ὁ λόγος στερεῖται ἀπό μιά ὁρισμένην «γραμμή πλεύσεως». Πλανιέται σχεδόν ὁλότελα ἀκυβέρνητος στά πέλαγα τῶν ἀναμνήσεων.
Εἶναι λοιπόν κι ὁλότελα ἰδιότυπη ἡ μορφή τοῦ ἔργου τούτου, πού
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ὅμως παρ’ ὅλα αὐτά εἶναι ἕνα καλό ἀπομνημόνευμα. “
Ἡ γλωσσική διατύπωση τοῦ λόγου τοῦ Δημητρακάκη στό ἀπομνημονευματογραφικό τοῦ τοῦτο ἔργο εἶναι ἐκείνη πού τοῦ ἔμαθαν
οἱ σπουδές του, ἀλλά καί τό δικανικό καί τό βουλευτικό βῆμα τοῦ
καιροῦ του. Καθαρολόγος μέ πολύστροφες καί συχνά δύσκαμπτες
φράσεις, καταφέρνει δμῶς νά ξεκουράζει τήν ἀκοή μέ τή συχνή χρήση διαλόγου ἀφελοῦς, πού τόν διανθίζουν λαϊκές ἐκφράσεις μέ πολύχρωμες δημώδεις λέξεις. Καί ἡ γλωσσική τούτη μορφή τοῦ ἔργου
τοῦ Δημητρακάκη εἶναι ἄξια κάποιας ἰδιαίτερης προσοχῆς.
Ὅ χρόνος τῆς συγγραφῆς δέν φαίνεται νά εἶναι σταθερός καί ὁρισμένος, εἶναι κι αὐτός ὅπως καί ὅλο το ἔργο «πολυμιγής». Τό μόνο
βέβαιο εἶναι πώς ἡ ἀρχή τοῦ κεῖται κάπου ἐκεῖ στά τελευταῖα χρόνια του συγγραφέα.
Στά 1888 στίς 23 Αὐγούστου ὁ Δημητρακάκης πέθανε ἀφήνοντας
τό ἀπομνημονευματογραφικό τοῦ τό ἔργο ἀνέκδοτο.
Τό χειρόγραφό του ἔμεινε στά χέρια τῶν κληρονόμων του καί γιά
πολύν καιρό καταχονιάσθηκε, ὥσπου ὁ γιατρός Πάν. Τζωρτζάκης
ἀπ’ τήν Καστανιά καί ὁ Πειραιώτης βιομήχανος Γ. Νικολόπουλος
τό ξανάφεραν στό φῶς. Ὁ πρῶτος ἔφερε κατά τά 1923 τό γραπτό
στόν Πειραιά καί τό δακτυλογράφησε σέ τρία ἀντίτυπα. Τό ἕνα
ἀπ’ αὐτά πέρασε στά χέρια τοῦ Ἄγ. Γ. Σγουρίτσα, πού ἐξέδιδε τότε
τό περιοδικό «Μαλεβός» καί πού καταχώρισε στό περιοδικό τοῦτο
κάπου εἴκοσι περίπου κομμάτια. Μ’ αὐτά καί μέ κάποια ἄλλα, πού
διασκευασμένα ἤ καί ἀτόφια ἔξεδωκέ σε κάποιες ἐπαρχιακές ἐφημερίδες ὁ Ἄγ. Γ. Σγουρίτσας, πρωτογίνε γνωστό στό κοινό το ἔργο
τοῦ Δημητρακάκη. Λίγο ἀργότερα τό δακτυλογραφημένο ἀντίτυπο
τοῦ Σγουρίτσα δόθηκε στόν Γιάννη Βλαχονιάννη, πού τό χρησιμοποίησε στήν Ἱστορικήν Ἀνθολογία του, καταχωρίζοντας σ’ αὐτήν
κάπου ἑκατό κομμάτια ἀπ’ τό ἔργο. Ὁ Βλαχογιάννης ὅμως δέν παρουσίασε τό κείμενο τοῦ Δημητρακάκη ὅπως τό βρῆκε. Πῆρε μονάχα τό ὑλικό καί τό ξαναχύσε σέ ἄλλα δικά του καλούπια. Τό μετάφρασε στή δική του τή γλῶσσα καί τό ἐτεχνούργησε μέ τά δικά του
τά λογοτεχνικά σύνεργα. Καί εἶναι τοῦτο ἕνα δεῖγμα χαρακτηριστικό γιά νά μελετήσει κανείς τόν τρόπο μέ τόν ὅποιον ἐργάσθηκε σάν
ἐκδότης ὁ Βλαχογιάννης. Παρ’ ὅλο λοιπόν πού κάτω ἀπ’ τό κάθε
κομμάτι πού δημοσιεύει ὁ Βλαχογιάννης ἔχει σχετική παραπεμπτι432
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κή σημείωση στό ἔργο τοῦ Δημητρακάκη, ὅμως ἡ παραπομπή τοῦ
ἀφορά μόνο στό ὑλικό καί ὄχι καί στή μορφή τοῦ ἔργου.
Στόν κάτοχό του τελευταίου δακτυλογραφημένου ἀντιγράφου Ἄγ.
Γ. Σγουρίτσα, πού σ’ αὐτόν χρεωστᾶμε τήν πρώτη γνωριμία μέ τό
ἔργο τοῦ Δημητρακάκη, χρεωστῶ κ’ ἐγώ τό κείμενο, πού, ὅμως ὁλότελα ἀτόφιο κι ἀπαράλλακτο, καταχωρίζω πιό κάτω. Τόν σεβαστό
φίλο εὐχαριστῶ κι ἀπ’ ἐδῶ γιά τήν εὐγενική παραχώρηση πού μου
ἔκαμε.
Τά ὅσα καταχωρίζω εἶναι ἕνα κομμάτι συνεχές. Ἡ ἐπιλογή δέ θά
ἔδινε διαφορετικήν εἰκόνα, ἐνῷ θά ἐμπόδιζε νά παρακολουθήσει
κανείς τόν τρόπο τῆς συγγραφῆς.
Βιβλιογραφικά
α) Χειρόγραφη παράδοση.
1. Τό πρωτόγραφο, πού πρέπει νά βρίσκεται ἀκόμη ἴσως στά χέρια
τῶν κληρονόμων τοῦ συγγραφέα.
2. Ἕνα χειρόγραφο, νεότερο ἀντίγραφο, στά χέρια τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ Δ. Α. Κόκκινου.
3. Τό δακτυλογραφημένο ἀντίτυπο Σγουρίτσα. Τοῦτο εἶναι τό δεύτερο, ἄν ὄχι καί τό τρίτο, ἀπ’ τά τρία ἀντίγραφα καί ἀποτελεῖται
ἀπό τρία τεύχη ἀπό κοινό λευκό χαρτί. Τό ἅ’ ἔχει 55 σελίδες δακτυλογραφημένες, τό β’ 52 καί τό γ’ 29. Πολλά φύλλα ἤ κομμάτια φύλλων καί κυρίως ἀπ’ τό ἅ’ τεῦχος ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπ’ τόν ἴδιον τόν
κάτοχο, πού τά ἔστελνε γιά δημοσίευση. Ποῦ καί πού πάνω στά
φύλλα ὑπάρχουν ἐνδείξεις γραμμένες ἀπ’ τόν Σγουρίτσα γιά τό ποῦ
ἔχει δημοσιευτεῖ τό κάθε κομμάτι. Τό γ΄τεῦχος δέν δείχνει πολύ χρησιμοποιημένο ὅσο τά ἄλλα δύο. Ἀπ’ αὐτό (σέλ. 1-12) πῆρα τά ὅσα
καταχωρίζω πιό κάτω.
4. Τά ἀλλά δυό δακτυλογραφημένα ἀντίγραφα, πού ἤσαν στά χέρια τοῦ Πειραιώτη βιομηχάνου Γ. Νικολόπουλου, καί τό ἀντίγραφο τῶν ὅποιων καί ὅσων κομματιῶν — ἄν μή καί ὁλόκληρου, τό
πιό πιθανό, τοῦ ἔργου — πού θά κράτησε ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης
ἄπ’ τό ἀντίτυπο Σγουρίτσα, ὅταν τό εἶχε στά χέρια του.
β ) Ἐκδόσεις.
1. Στό περιοδικό «Μαλεβός», τόμ. Γ’ (Ἀθῆνα, 1923 ), φ. 22, σ. 50, ὡς
τόν τόμ. Δ’ (Ἀθῆνα, 1924 ), φ. 38, σ. 254, δημοσιεύθηκαν σέ συνέχειες 18 κομμάτια.
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2. Στήν ἐφημερίδα «Καλάβρυτα» ἔτ. 1928, 1929.
3. » » «Μωρέας» » 1929, 1930. χ
4. » » «Κροκεαί» » 1931. Χ,
5. » » «Οἰνουντία» 9·^
6. Ἀγησ. Γ. Σγουρίτσα, Ἅπαντα (ὑπό ἔκδοσιν) καί
7. Γιάννη Βλαχογιάννη, Ἱστορική Ἀνθολογία, 1820-1864, Ἀθῆνα,
1927.
Βιογραφικά
1. Στό περιοδικό «Μαλεβός», τόμ. Γ’ (Ἀθῆνα, 1923), φ. 22, σ. 50 51, 66
2. Γιάννη Βλαχογιάννη, ὅπου παραπάνω, σ. λ’ - λγ’ καί
3. Στά διάφορα ἐγκυκλοπαιδικά λεξικά μας, στά σχετικά ἄρθρα
τους.
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Τό 1839 ὁ ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν Σπανιολάκης δί’ ἐκθέσεώς
του πρός τόν βασιλέα ὑπεδείκνυεν ὅτι μετά δύο ἤ τρία ἔτη τό ἔθνος
θά εὑρεθῆ εἰς οἰκονομικήν κρίσιν καί ὅτι δέν θά δυνηθῆ νά πληρώση τά 4 περίπου μιλιούνια δραχμῶν διά τά τοκοχρεόλυτρα τοῦ δανείου τῶν 60 μιλιουνίων, ὑπέρ οὐ εἶχον ἔγγυηθη αἵ τρεῖς εὐεργέτιδες δυνάμεις. Ἡ ἔκθεσίς του αὕτη τόν ἔρριψεν ἀπό τήν θέσιν τοῦ
ὑπουργοῦ καί τόν διεδέχθη τριμελής οἰκονομική ἐπιτροπή, συγκροτηθεῖσα ἀπό τόν Γ. Τισσαμενόν, προϊστάμενον τῆς ἐπιτροπῆς, Ἰωάννην Σοῦτσον καί Βιζούλαν. Ἡ ἐπιτροπή αὕτη, ἧς φωστήρ ἦτο ὁ καθηγητής τῆς οἰκονομίας Ι. Σοῦτσος, εὖρεν ὡς μέσον σωτηρίας ἀπό
τόν ἐπαπειλούμενον κίνδυνον τῆς χρεωκοπίας τήν ἔκδοσιν χαρτονομίσματος, ἐπί τῇ ἐγγυήσει μέρους τῶν ἀδιαθέτων ἐθνικῶν κτημάτων. Πρός τοῦτο ἐκάλεσεν ἐκ Πατρών τόν ἀντιπρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους Ἀνδρέαν Ζαΐμην ἶνα προεδρεύση τοῦ σώματος αὐτοῦ κατά τήν συζήτησιν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ χαρτονομίσματος καί νά τό ὑποστήριξη. Ὁ Ζαΐμης συγκατετέθη νά ὑποστηρίξη
τό μέτρον, ὑπό τόν ὄρον ὅμως ὅπως σχηματισθῆ κυβέρνησις ὑπό
ἕναν πρωθυπουργόν παραλαμβάνοντα συνεργάτας ὁμογνώμονας
καί ἐργασθησομένους μετά πλήρους σύμπνοιας εἰς τήν ἐφαρμογήν
τοῦ περί χαρτονομίσματος νόμου, ὥστε νά κερδίσωσι τήν ἀπαιτού434
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μενην εἰς τήν τοιαύτην ἐπιχείρησιν πίστιν. Ὁ τύπος ὅμως, ὅπως καί
ἡ πλειοψηφία τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, ἐπολέμησαν τό χαρτονόμισμα, ἔχοντες πρόχειρον τήν ἀπόδειξιν τῆς ἐκπτώσεως τοῦ τοιούτου νομίσματος, διά τῆς ἀχρηστείας τοῦ ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ἐκδοθέντος, ὡς καί τῶν τραπεζιτικῶν ὁμολογιῶν, ἄν καί εἶχον προσδιορισθῆ διά τήν ἀσφάλειαν τῶν τοιούτων χρεωστικῶν ἐγγράφων
πολλά φθαρτά ἐθνικά κτήματα καί γαίαι.
Ἡ ἀντίδρασις αὕτη ἐπήνεγκε τήν ἐγκατάλειψιν ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τοῦ μέτρου αὐτοῦ. Συνάμα δέ ὁ τύπος ἐκτύπησε τόν Ζαΐμην, ὅτι
δῆθεν δελεασθεῖς ἐκ τῆς ὑποθέσεως νά γίνῃ πρωθυπουργός καί νά
σχηματίση Κυβέρνησιν ὑπεστήριξε τό ἐπισφαλές αὐτό οἰκονομικόν
μέτρον. Ἡ μομφή αὕτη ἐπίκρανε τόν Ζαΐμην. Διά τοῦτο κατά τά
τέλη τοῦ 1839, προεδρεύων αὔθις εἰς τό Συμβούλιον τοῦ Κράτους,
ἐπρότεινε, καί τό Σῶμα παρεδέχθη, ὅπως ὅ το 1836 δημοσιευθεῖς περί ἐπαρχιακῶν συμβουλίων νόμος τεθῆ ἀμέσως εἰς ἐνέργειαν. Τοῦτο ἐκάλυψεν εἰς τήν κοινήν γνώμην τήν περί τοῦ χαρτονομίσματος
μομφήν κατ’ αὐτοῦ.
Τόν δέ Ἀπρίλιον τοῦ 1840 ἦλθεν ὁ Ζωγράφος ἀπό τήν Κωνσταντινούπολιν, ὅπου, ὑπουργός ὧν τῶν Ἐξωτερικῶν, μετέβη διά νά συγχαρῆ τόν σουλτάνον Ἀβδούλ Μετζήτ, ἀναβάντα εἰς τόν θρόνον,
καί συνομολογήση συνθήκην μετά τῆς Τουρκίας, ἥτις δέν ἦτο διόλου κακή, ἀφοῦ ἐχορήγει προνόμια εἰς τήν Ἑλλάδα, ἅτινα δέν ἔξησφαλισθησαν διά τῆς κατά τό 1835 ἐπί Μαυροκορδάτου συνομολογηθείσης συνθήκης. Ἀλλ’ οἱ νεήλυδες, μή ἀνεχόμενοι ἕναν αὐτόχθονα (τόν Ζωγράφον) νά λάβη τοσαύτην προαγωγήν καί νά γίνῃ μάλιστα, καίτοι ἐξ ἀσήμου γένους τοῦ Μορέως καταγόμενος, καί γαμβρός τοῦ πρίγκιπος Μιχαήλ Σούτσου, ἐνόμισαν ὅτι εὗρον εὐκαιρίαν νά τόν συντρίψωσιν εἰς τήν κοινήν γνώμην. Τόν διαβάλλουσι
λοιπόν ὅτι, ἀγορασθεῖς ὑπό τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, περιώριζε τόν χρόνον μέχρι τοῦ ὁποίου εἶχον τό δικαίωμα νά μεταναστεύσωσι καί θεωρηθῶσι πολίται Ἕλληνες οἱ ἐκ τῶν συνεπαναστατησασῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιῶν καί ἀποκλεισθῶσιν ἀπό τά ἑλληνικά
ὅρια τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, ἀντί νά ὑπάρχη ἐλευθερία νά γίνεται
ὅστις καί ὁπόταν θέλῃ ὑπήκοος Ἕλλην, ὡς νά ἦτο μωρά ἡ Τουρκία νά δεχθῆ τοιοῦτον ὄρον. Ἐν τούτοις ἡ συκοφαντία αὕτη ἐπί τοσούτον ἐπέτυχε κατά τοῦ Ζωγράφου, ὥστε ἐκινδύνευσε καί αὕτη ἡ
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ζωή του ἀπό τήν ὀργήν τοῦ πλήθους. Τοῦτο δέ ἦτο ἀφορμή ὥστε ὁ
Ζωγράφος, ἐκδικούμενος τούς νεήλυδας, ὑπεστήριξεν, ἐμμέσως μέν
ἀλλ’ ἐντόνως, τό περί αὐτοχθόνων καί ἑτεροχθόνων ψήφισμα τῆς
Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου.
Ὁ βασιλεύς, ὑπείκων εἰς τήν ὁρμήν ταύτην (εἰ καί ἄδικόν ) του λαοῦ, δέν ἐτόλμησε ν’ ἀναλάβη μόνος τήν εὐθύνην τῆς κυρώσεως τῆς
συνθήκης ταύτης. Ἠθέλησε λοιπόν νά λάβη τήν συνδρομήν εἰς τοῦτο καί ἀπό τήν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους. Ἀνεχώρησεν ὅθεν, χάριν περιοδείας, διά τήν Πελοπόννησον καί ἀνέδειξε
κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ τοποτηρητήν ἐπί τῶν προεδρείων τοῦ τέ
Συμβουλίου τοῦ Κράτους καί τοῦ Ὑπουργείου τόν Ζαΐμην, μέ τήν
ἐντολήν νά συζητηθῆ μετά τινός ἠρεμίας τό ζήτημα τῆς συνθήκης.
Ἀλλ’ ὁ Ζαΐμης, παρασυρθεῖς ἀπό τό ρῆγμα τῆς ἐναντίον τῆς συνθήκης ἐπιδρομῆς τῆς κοινῆς γνώμης, ὄχι μόνον ὠμίλησεν ἐν τῷ Συμβουλίῳ τοῦ Κράτους κατά τῆς κυρώσεως αὐτῆς, ἀλλά καί τόν ὑποστηρίζοντα αὐτήν Σύμβουλον τοῦ Κράτους καί ὑπουργόν Ζωγράφον ἐξύβρισεν, ὀνομάσας αὐτόν ἀχάριστον πρός τήν πατρίδα του,
ἥν ἐπρόδωκεν. Ἐπί τοσούτον δέ ὁ Ζαΐμης ἐξήφθη εἰς τό ζήτημα αὐτό, ὥστε προσεβλήθη ἀμέσως ὑπό σφοδροῦ πυρετοῦ, ὅστις ἐντός 48
ὡρῶν τῷ ἐπήνεγκε τόν Θάνατον, ἄν καί ὁ Ζαΐμης, μόλις πεντηκοντούτης, ἦτο ἀκμαίας ὑγείας καί διανοητικῶν δυνάμεων. Διά τοῦτο
ὁ θάνατός του ἐθεωρήθη σπουδαία ἐθνική ἀπώλεια. Ἀπεβίωσε τήν
4ην Μαΐου μ.μ., ἡμέραν Παρασκευήν καί ἐτάφη τήν 6ην μ.μ. τῆς μεθεπομένης Κυριακῆς. Ὁλόκληρος ἡ πόλις ἠκολούθησε τήν κηδείαν
του, τό δέ Συμβούλιον τοῦ Κράτους, συμμεριζόμενον τό τοῦ κοινοῦ
αἴσθημα, συνελθόν ἐκτάκτως, ἐψήφισε, προτάσει τοῦ γραμματέως
τοῦ Π.Σούτσου, 1) νά προικισθῆ ἡ ἄγαμος κόρη τοῦ Ζαΐμη μέ 500
στρέμματα ἐθνικῶν γαιῶν, ὅσα ἔδιδοντο προικίσεις εἰς τάς θυγατέρας Καραϊσκάκη καί Βότσαρη, καί 2) ὁλόκληρος ἡ ἐξ 700 δρχ. μισθοδοσία τοῦ κατά μῆνα νά δίδεται εἰς τήν χήραν του, ὡς ἀποζημίωσις τῶν ὅσων εἶχε λαμβάνειν ὁ Ζαΐμης ἀπό τό ἔθνος διά τάς ἐπί τῆς
Ἐπαναστάσεως χρηματικᾶς τοῦ θυσίας. Ὁ δέ βασιλεύς, εἰ καί ὑπερβολικός εὔρισκεν ἐν τῇ ἐποχῇ ἐκείνη τάς ἐπιχορηγήσεις ταύτας, μή
δυνάμενος ὅμως ν’ ἀντιστή εἰς τήν κοινήν γνώμην, τά μέν ἀνωτέρω
ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ἐκύρωσεν, τόν δέ Ζωγράφον ἔπαυσεν ἀπό ὑπουργόν καί δέν ἐκύρωσε τήν συνθήκην.
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Ἡ αὐτοχειρία τοῦ Λόντου ἀπησχόλησε πολύ τήν κοινωνίαν, ὄτε
συνέβη, διότι δέν ἠδύνατο νά πεισθῆ τό κοινόν ὅτι ὁ Λόντος, ὅν
ἔγνωριζε μεγαλόφρονα πάντοτε, ἀπεφάσισε νά αὐτοχειριασθῇ ἕνεκεν οἰκονομικῶν στενοχωριῶν, ὅπως ἐπέμενον νά ὑποστηρίζωσιν
ἅπαντες οἱ ἐπίσημοι πολιτικοί φίλοι του. Τό τότε ἐκδιδόμενον ὑπό
τοῦ συνεπαρχιώτου τοῦ Λόντου Κλεομένους ὑπουργικόν φύλλον
«Ὁ Θρίαμβος» ἔγραψεν ἀρκετά σαφῶς κατά τῆς ὑπό τῶν φίλων
του ὑποστηριζόμενης τοιαύτης ἰδέας καί ἔφερεν ἀρκετά εὔλογους
διϊσχυρισμούς, δί’ ὧν ἀπεδείκνυεν ὅτι ὁ Λόντος ἀπεφάσισε νά καταστρέψη τόν βίον τοῦ διά ν’ ἀποφύγη τήν ἐκτέλεσιν ἐγκλήματος
σπουδαίου (τήν δολοφονίαν τοῦ βασιλέως, ἥν ἔφθασε νά ὑποσχεθῆ καί δέν ἐπεθύμει, ὡς ἱππότης, νά ζῇ μή τηρῶν τόν λόγον του,
ἀφοῦ, σκεφθεῖς ὠριμώτερον, εὕρισκε διά τό ἔθνος καί τήν αὐτοῦ
μνήμην μή συμφέρουσαν τήν πρᾶξιν ταύτην). Ἐν τούτοις ὑπεψιθυρίσθη ὅτι οἱ τέσσαρες ἠγέται τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, Μαυροκορδάτος,
Μεταξάς, Λόντος καί Ζωγράφος, συνελθόντες, ἀπεφάσισαν ὅπως
εἰς τούτων φονεύση τόν Ὄθωνα, ὡς ὠθοῦντα διά τοῦ Κωλέττου τό
Ἔθνος κατά κρημνῶν, καί ὅτι, γενομένης κληρώσεως, ἔτυχεν ὁ κλῆρος εἰς τόν Λόντον. Τοῦτο ἐθεώρησαν ἄλλοι ἀπίθανον, διότι ἔλεγον «διατί δέν ἐπλήρωνε δύο ἀνθρώπους μικρᾶς τάξεως νά ἐκτελέσωσι τό ἔγκλημα κατά τοῦ Ὄθωνος, ἐξερχόμενου πρός περίπατον,
ἐκτός της πόλεως;». Ἡ παρατήρησις αὕτη, ἄν καί ἀρκετά ἰσχυρά,
ἔχει καθ’ ἐαυτῆς τήν ἀντιρῆσιν ὅτι, ὡς ἐφρουρεῖτο ὁ βασιλεύς ὄτε
ἐξήρχετο εἰς περίπατον, δέν ἦτο δυνατόν ἡ ἐκτέλεσις δί’ ἀγχεμάχου
ὅπλου, εἰμή διά τυφεκίου, ὅπερ ἦτο μᾶλλον ἀπίθανον νά ἐπιτύχη,
ὅπως μάλιστα συνήθιζαν νά τρέχωσιν οἱ βασιλεῖς ἐξερχόμενοι ἔφιπποι. Ἦτο ἀνάγκη λοιπόν, διά νά ἐπιτύχη ἡ ἀπόπειρα, νά γίνῃ διά πιστολίου καί εἰς ἀπόστασιν ἑνός ἤ δύο βημάτων. Τοῦτο μόνον κατά
τήν πρός τόν βασιλέα παρουσίασιν ἦτο εὔκολον, ἀλλ’ ὁ ἐκτελέσων
αὐτό ὤφειλε νά εἶναι πρόσωπον σεβαστόν διά νά μή δώση ὑπονοίας εἰς τούς αὐλικούς καί αὐτόν τόν βασιλέα, νά ἔχῃ τήν προσοχήν
του, συνάμα δέ νά μή φοβηθῆ ἤ μετανοήση θαμβωνόμενος ἀπό τήν
παρουσίαν τοῦ βασιλέως. Πρός τάς δευτέρας ταύτας παρατηρήσεις
ἄν πρόσθεση τίς καί ἄλλας τινάς περιστάσεις, δέν καθίσταται πολύ
ἀπίθανος ἡ ἰδέα ὅτι ὁ λόγος τῆς αὐτοχειρίας τοῦ Λόντου ἦτο ἡ δο437
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θεῖσα παρ’ αὐτοῦ ὑπόσχεσις ἐκτελέσεως σοβαρᾶς πράξεως, ἥν δέν
ἠθέλησε νά ἐκτέλεση, διότι, ὡς πεπειραμένος, ἀνελογίσθη τά μετά
τήν πρᾶξιν ταύτην συμβησόμενα, ἅτινα πιθανόν νά ἤσαν τοιαύτης
φύσεως πρός τά παρόντα, ὡς ἐκεῖνα τά ἐπί Κυβερνήτου πρός τά μετά ταῦτα ἐπελθόντα, καί τά ὁποῖα ἔδωκαν ἀφορμήν νά καταρώνται ὑπό πάντων οἱ δολοφόνοι τοῦ Κυβερνήτου ὡς πατραλοίαι τοῦ
Ἔθνους, ἐνῷ κατά τήν ἐποχήν τῆς ἐκτελέσεως τῆς πράξεως ὑπῆρχε
πολύ μέρος τοῦ Ἔθνους ἐπιδοκιμάζον τήν πρᾶξιν ἐκείνην, καί κατόπιν ἦλθεν ἐπίσημον κατά τῶν δολοφόνων ἀνάθεμα, τό περί μνημείου τοῦ Κυβερνήτου ψήφισμα τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς 3ης
Σεπτεμβρίου.
Ὅταν ηὐτοχειριάσθη ὁ Λόντος, οἱ σπεύσαντες νά εἰσέλθωσιν εἰς τό
δωμάτιόν του πρῶτοι ἤσαν ὁ Μαυροκορδάτος καί ὁ Ζωγράφος, οἵτινες εἰπον ὅτι δέν εὗρον καμμίαν σημείωσιν τοῦ αὐτοχειριασθέντος, ἐν ᾑ νά λέγῃ τόν λόγον τῆς τοιαύτης ἀποτροπαίου ἀποφάσεώς του, ὅπερ καθίσταται ἀπίθανον, διότι, τουλάχιστον διά νά μή
ἐνοχοποιηθῶσιν οἱ ὑπηρέται τοῦ ἐπί δολοφονία, ἤθελεν ἀφήσει ὁ
Λόντος σημείωσιν ἰδιόχειρον ὅτι αὐτοχειριάζεται, καί ἅς μή ἐξηγεῖ
τόν λόγον. Ἄρα ἡ σημείωσις ἐξηφανίσθη ἀπό τούς Μαυροκορδάτον καί Ζωγράφον, διότι ἐβάραινεν αὐτούς καί, ὁλόκληρον τήν Ἀντιπολίτευσιν ἡ σημείωσις. Ἔπειτα, τήν στιγμήν καθ’ ἥν ηὐτοχειριάσθη ὁ Λόντος, ὁ ἀδελφός του Ἀναστάσιος εἶχεν ἀναχωρήσει πρός
διασκέδασιν εἰς Κηφισίαν. Διά τοῦτο ἔστειλαν οἱ συγγενεῖς ἅμαξαν
νά τόν φέρῃ, συναπέστειλον δέ καί κουρέα μήπως τῷ συμβῇ ἀποπληξία ἐπί τῷ τοιούτῳ ἀκούσματι, ὄντος μάλιστα τοῦ Ἀναστασίου
καί λίαν εὐτραφοῦς καί βραχυσώμου. Ὅταν ἔφθασαν οἱ ἀπεσταλμένοι εἰς Κηφισίαν καί εἶπον τῷ Ἀναστασίῳ ὅτι ὁ ἀδελφός του προσεβλήθη ὑπό ἀποπληξίας καί ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά μεταβῆ ἀμέσως
εἰς Ἀθήνας, ἡ σύζυγός του καλεῖ ἀμέσως τόν κουρέα καί τῷ λέγει :
«εἰς τόν τόπον ἐπεσεν;» «Ὄχι, κυρία, τή ἀπήντησεν ἐκεῖνος, σᾶς λέγομεν τήν ἀλήθειαν ὅτι ὁ στρατηγός ἐπαθεν ἀπό μικρᾶν ἀποπληξίαν», διότι δέν ἠννόησεν ὁ κουρεύς τό πνεῦμα τῆς ἐρωτήσεως τῆς κυρίας Λόντου, ἥτις τῷ εἶπε μετά περιφρονήσεως «δέν σέ ρωτῶ διά
τόν στρατηγόν» καί ἀπεμακρύνθη.
Κατά δέ τήν παραμονήν τῆς αὐτοχειρίας ὁ Μήτσας εἶπεν εἰς τόν
Γρηγοριάδην ὅτι εἶδεν ἐν κακόν ὄνειρον διά τόν Λόντον, δηλαδή
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ὅτι ἐκάθητο ὁ Λόντος ἐνώπιον σοφρά (τραπέζης χαμηλῆς, χρησιμευούσης εἰς τούς χωρικούς διά τό φαγητόν των), ἔχων ἔμπροσθέν
του μέγαν ἐψημένον χοῖρον καί παχύτατον, καί ὅτι, τρώγων μέ τάς
δύο χεῖρας τοῦ ἄνευ μαχαιρίου καί περονίου, ἦτο κεχρισμένος καθ’
ὅλον το πρόσωπον καί τούς μύστακας ἀπό λίπος. «Νά μή κάμῃ κανένα χουνέρι ὁ κ………… ( διότι οὕτω τόν ἀπεκάλουν τόν αὐτοχειριασθέντα Λόντον ὅλοι, ἕνεκέν του καί ὑπό τοῦ ἰδίου τοῦ Λόντου ὁμολογουμένου ἐλεεινοῦ ἐλαττώματος τῆς παιδεραστίας, ὅπερ εἶχεν),
καί μᾶς περάση ὕστερα ὁ Κωλέττης ὅλους μας ἀπό τό μαχαῖρι τῶν
φονιάδων τῶν Ρουμελιωτῶν του, τούς ὁποίους ἔχει ἐδῶ». Εἰς τήν
παρατήρησιν ταύτην τοῦ Γρηγοριάδου ὁ Μήτσας ἐμεινεν ἐνεός, ὡς
μή ἐννοῶν ποίαν σημασίαν εἶχεν ἡ παρατήρησις αὕτη τοῦ Γρηγοριάδου, καί ἐζήτησεν ἐξηγήσεις, ἀλλ’ ὁ Γρηγοριάδης τῷ εἶπε «δέν εἶναι τίποτε, ἡσύχασε». Ἕπεται λοιπόν ὅτι ἡ σύζυγος τοῦ Λόντου
καί ὁ Γρηγοριάδης ἐγνώριζον τό μυστήριον, ἐν ὤ ἐπέκειτο ὁ φόνος,
ὅν ἐμελέτα νά ἐκτελέση ὁ Λόντος. Ἥ του Γρηγοριάδου μάλιστα καθαρά ἔκφρασις, ὅτι ἡ πρᾶξις τοῦ Λόντου θά εἶχε τοιαύτην σημασίαν ὥστε ἤθελε χορηγήσει εἰς τόν Κωλέττην πρόφασιν νά καταστρέψη τήν Ἀντιπολίτευσιν. Καί πιθανόν τινές, ὡς ὁ Γρηγοριάδης, μυηθέντες τήν ἀπόφασιν τοῦ Λόντου καί πρακτικώτερον σκεπτόμενοι,
νά διέβλεπαν τόν ὅποιον διέτρεχαν κίνδυνον μετά μίαν βασιλοκτονίαν, εὑρισκόμενοι ἐν Ἀθήναις, ὅπου ὁ Κωλέττης εἶχε τότε περί ἐαυτόν τάγμα ὀροφυλακής τοῦ Κλίμακα καί πλῆθος στρατιωτῶν Ρουμελιωτῶν ὑπό τούς Γρίβαν, Γριζιώτην καί ἄλλους ἰσχυρούς καί αἱμοβόρους συνάμα, καί διά τῶν συμβουλῶν των νά συνετέλεσαν εἰς
τό νά μετατρέψη τήν ἀπόφασίν του ὁ Λόντος.
Μετά τόν διορισμόν τοῦ Καραϊσκάκη, κατά τό 1826, ὡς ἀρχηγοῦ
τῆς Στερεά καί τῆς δί’ αὐτοῦ ἐξεγέρσεως τοῦ στρατιωτικοῦ σώματος τῆς Ρούμελης, καταβεβλημένης ἁπάσης μετά τήν ὑπό τοῦ Κιουταχῆ ἅλωσιν τοῦ Μεσολογγίου καί εἰσβολήν τοῦ εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα, ἔσπευσε καί ὁ Κωλέττης εἰς Εὔβοιαν νά ὑποκινήση
τά ἐκεῖ σώματα, μεταβάς καί εἰς τάς Σποράδας νήσους, ἶνα προτρέψη τούς ἐκεῖ καταφυγόντας στρατιωτικούς νά ἐπανέλθωσιν εἰς τήν
Ἀνατολικήν Ἑλλάδα, ὅπου ὁ Καραϊσκάκης ἀνεστάτωσε καί πάλιν
ἁπάσας τάς ἐπαρχίας. οἱ δέ ἐν ταῖς ξηρονήσοις τοῦ Ἀχαϊκοῦ κόλπου καί ἐν Αἰγίνῃ προσφυγόντες προεστοί τῆς Ρούμελης, συνελθόν439
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τες εἰς Σαλαμῖνα, ἀπεφάσισαν ν’ ἀναδείξωσι ζῶσαν τήν Ρούμελην
καί πολιτικῶς. Πρός τοῦτο διώρισαν ἐκ τοῦ προχείρου ἐκεῖ μίαν
ἐφορείαν, ὑποδείξαντες ἀνά ἐν μέλος ἐξ ἑκάστης Ρουμελιωτικῆς
ἐπαρχίας, καί γραμματέα ἤ μᾶλλον διευθυντήν αὐτῆς τόν Χρηστίδην. Τήν ὠνόμασαν δέ Ἐφορείαν τῆς Χέρσου Ἑλλάδος, καθήκοντα
ἔχουσαν νά συστήση καί ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τοπικᾶς ἐφορείας καί συνάμα νά φροντίση περί στρατολογίας καί τῶν μέσων της συντηρήσεως τῶν στρατιωτῶν.
Μετ’ ὀλίγους δέ μῆνας ἀπό τῆς συγκροτήσεώς της ὁ μετά τοῦ στρατοῦ τοῦ πολιορκοῦντος τήν Ἀκρόπολιν σταθμεύων ἀρχηγός τῶν τακτικῶν Γάλλος Φαβιέ ἔστειλεν εἰς Σαλαμῖνα ἀπόσπασμα τακτικῶν
ὑπό τόν λοχαγόν Βρεττόν, διά νά ζητήσῃ πράγματα τινά ἀναγκαιούντα εἰς τό στρατόπεδόν του. Ὁ Χρηστίδης, ἀνήκων εἰς τήν τάξιν
τῶν Ἑλλήνων, οἵτινες ττεριεφρόνουν τήν ὕπαρξιν τῶν τακτικῶν,
ὡς ζημιωθέντων καί εὑρισκόντων τά συμφέροντά των εἷς τίνας τῶν
ἀτάκτων ὁπλαρχηγῶν, μισούντων τήν τακτοποίησιν τοῦ στρατοῦ,
παρενέβαλλε προσκόμματα εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐν Σαλαμίνι
ἀξιώσεων τῶν τακτικῶν. Τούτων ἀποπειραθέντων νά κάμωσι χρῆσιν τῆς βίας, ὁ Χρηστίδης προυκάλεσε τό ἐκεῖ συγκεντρωμένον πλῆθος εἰς ἐπίθεσιν κατά τῶν τακτικῶν, οὖς καί ἔδειραν, μηδέ τῶν ἀξιωματικῶν ἑξαιρουμένων. Τοῦτο μαθῶν ὁ Φαβιέ ἀπέστειλε δύο λόχους καί συνέλαβαν τόν Χρηστίδην. Συνάμα δέ συνεκρότησεν ἐκ
τῶν ἀξιωματικῶν του τακτικοῦ στρατοδικεῖον, ὅπως δικάση καί
καταδικάση τόν Χρηστίδην εἰς τόν διά τουφεκισμοῦ θάνατον.
Ἀλλ’ ὁ Καραϊσκάκης ὡς ἀρχηγός γενικός ἁπάντων των πολιορκητικῶν στρατευμάτων, διέταξε τήν ἀπόλυσίν του. Ἡ περίστασις αὕτη ἐγέννησεν ἀρκετᾶς μεμψιμοιρίας τοῦ Φαβιέ κατά τοῦ Καραϊσκάκη, ὡς ὑποκινοῦντος ἐξ ἀντιζηλίας τάς ἐναντίον τῶν τακτικῶν ἐπιθέσεις, διά τοῦτο καί ὁ Καραϊσκάκης καί οἱ ἐπίσημοί της Ρούμελης,
ἐπιμενούσης καί τῆς ἐν Αἰγίνῃ διαμενούσης Κυβερνήσεως, διέταξαν
τήν διάλυσιν τῆς Ἐφορείας, ὡς γεννώσης σκάνδαλα, ἕνεκεν τῆς κακῆς διευθύνσεως. Καί οὕτως ἡ Ἐφορεία αὕτη, μόλις ὀργανωθεῖσα,
ἐξέλιπεν, ἕνεκεν τῆς αὐθαδείας τοῦ Χρηστίδου καί τῆς ἀκρισίας
τῶν μελῶν της.
Κατά τάς ἀρχάς τῆς Ἐπαναστάσεως εἶχεν ἔλθει εἰς Βόνιτσαν ὁ ἐκεῖ440
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θεν ὁρμώμενος Ἀθανάσιος Ψωρίλης, ὅστις πρό ἑνός ἔτους εἶχε μεταβεῖ μέ ἐμπόρευμα σίτου εἰς Ἱσπανίαν, ὅπου εἶδεν ἐκεῖ τους ὑπέρ τῶν
ἐλευθεριῶν μαχομένους ἀντάρτᾳς καί εἰς οὐδέν λογιζομένους τήν
θυσίαν τῆς ζωῆς των. Ἑπομένως ἐνόμισεν ὅτι τοιαύτην ἀπόφασιν
πρέπει νά ἔχωσι καί οἱ ἐπαναστατήσαντες Ἕλληνες. Ἐκ τοῦ ἐνθουσιασμοῦ αὐτοῦ παροτρυνόμενος μετέβη καί αὐτός εἰς τά στρατόπεδα, λαμβάνων μέρος μετά Θάρρους καί ἀνδρείας εἰς τάς μάχας καί
εἰς ἅς, μέχρις ἐκείνης τοῦ Πέτα, ἑνίκων οἱ Ἕλληνες ἐν τῇ Δυτικῇ Ἑλλάδι. Ἐν τῇ μάχῃ δέ τοῦ Πέτα, νικηθέντων τῶν Ἑλλήνων καί τραπέντων εἰς φυγήν, οὗτος προσεπάθει νά τούς ἀποτρέψη ἀπό τήν
φυγήν. Τοῦτο ἰδών ὁ Γῶγος Μπακόλας, διέταξε τούς στρατιώτας
ν’ ἀπαγάγωσι καί αὐτόν διά τῆς βίας. Ἀφοῦ ἀπεμακρύνθησαν καί
οἱ φεύγοντες ἐστάθησαν, ὁ Ψωρίλης ἐπετίμα τόν Γῶγον, παριστῶν
αὐτῶ ὅτι ὀφείλουν ν’ ἀποθάνουσι, ἀφοῦ ἔλαβον τά ὅπλα ὑπέρ τῆς
ἐλευθερίας. «Ἄφτ’ αὐτά, Θανάση, τῷ ἀπεκρίθῃ οὗτος· τούς στρατιώτας τούς χρειάζομαι ταχιά καί δέν τούς ἀφίνω ‘γώ νά τούς σκοτώσουν οἱ Ἀρβανῖτες, γιατί δέν ἔχω τήν Ἀρβανιτιά τοῦ Σουλτάνου
νά φκιάνω κάθε μέρα ἀσκέρι», ἐννοῶν ὅτι, ἡττώμενοι οἱ Ἕλληνες,
δέν ἔπρεπε νά ἐπιμείνωσιν ἀνθιστάμενοι, ἀλλά νά ὑποχωρῶσι, συνάπτοντες εἰς ἕτερον μέρος μάχην ἀκροβολιστικήν, καθ’ ὅσον, λίαν
ὀλιγάριθμοι ὄντες, δέν ἠδύναντο ν’ ἀνανεώνωσι τόν στρατόν των,
ὡς ἐπραττεν ὁ Σουλτάνος, ἔχων ὑπό τάς διαταγᾶς τοῦ ἀφθονίαν
ὑπηκόων, καί δή Ἀλβανῶν.
Τό 1854, ἐλθούσης τῆς Κατοχῆς, συνεστήθη Κυβέρνησις, τά μέλη τῆς
ὁποίας ἐνόμισαν ὅτι ἔχουν ἀπό τάς Κυβερνήσεις Ἀγγλίας καί Γαλλίας ἐντολήν νά διώξωσι τόν ΌΘωνα. Διά τοῦτο καί οἱ ὑπουργοί αὐτοί ἐξέφραζαν τήν ἰδέαν αὐτήν ἀναφανδόν καί ὅτι τό μέτρον τοῦτο
θά τεθῆ εἰς ἐνέργειαν ὅταν ἔλθη ἐξ Εὐρώπης ὁ πρωθυπουργός Μαυροκορδάτος, ὁπού συνεννοεῖτο μετά τοῦ Ναπολέοντος καί τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως περί τῶν καθηκόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου, οὗτινος ἐτύγχανε πρόεδρος, ἀπέναντί των Δυτικῶν Δυνάμεων διαρκοῦντος τοῦ Ρωσοτουρκικοῦ (Κριμαϊκοῦ) πολέμου. Ὁμολογουμένως τοιαύτη ἦτο ἥ της ρηθείσης Κυβερνήσεως ἀπόφασις, ἥν
ἐγνώριζεν ὁ Καλλέργης καί τήν διέδιδεν ἀνεπιφυλάκτως. Ἀλλ’ ὁ
Πάλμερστον, ὅστις ἐβλεπεν ὅτι ἐν τῇ πράξει ταύτη ἡ περί τοῦ προσώπου τοῦ βασιλέως τῆς Ἑλλάδος συνθήκη τοῦ 1831 μεταξύ Ἀγ441
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γλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας (εὑρισκομένων τότε εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν) θά καταργηθεῖ, καί σύν αὐτή καί ἡ διάταξις ὅτι δέν δύναται ὁ ἡγεμών τῆς Ἑλλάδος νά ἀνήκῃ εἰς τάς βασιλευούσας οἰκογενείας τῶν τριῶν ρηθεισῶν χωρῶν, ὑπώπτευσε μήπως ὁ Ναπολέων,
τοῦ ὁποίου ἡ Ἀγγλία ἐν τῷ Ρωσοτουρκικῷ τούτω πολέμω εἶχεν ἀπόλυτον ἀνάγκην τῆς συνδρομῆς του, ἤθελεν ὁρίσει ὡς ἡγεμόνα τῆς
Ἑλλάδος, ἐν περιπτώσει ἐξώσεως τοῦ Ὄθωνος, τόν ἐξάδελφόν του
Μυράτ. Διά τοῦτο λοιπόν ὁ Πάλμερστον ἐσκέφθη νά μή ἐξώση τόν
Ὄθωνα. Καί πρός τοῦτο ἔδωκεν ὁδηγίας εἰς τόν Μαυροκορδάτον
νά οἰκονομήση τά ἐν Ἑλλάδι πράγματα, χωρίς νά ἔξωσθη ὁ ΌΘων,
διότι τοῦτο δῆθεν ἤθελε δυσαρεστήσει τήν Γερμανίαν καί αἵ Δυτικαί Δυνάμεις εἶχον ἀνάγκην εἰς τήν περίστασιν αὐτήν νά μή ἐρεθίζωσι τήν φιλοτιμίαν τῆς Αὐστρίας καί τῆς Πρωσσίας.
Ὁ Μαυροκορδάτος, ἐλθῶν εἰς τήν Ἑλλάδα, συνεκάλεσε τούς συναδέλφους του καί τοῖς εἶπεν ὅτι οὐδείς ἔχει ἀφορμᾶς περισσοτέρας ἀπ’ αὐτόν νά μισῇ τόν Ὄθωνα, ἀλλά συμφέρον ἀνώτερόν των
Δυνάμεων, ὧν ἐντολοδόχος εἶναι τό Ἑλληνικόν Ὑπουργεῖον κατά
τόν Ρωσοτουρκικόν τοῦτον πόλεμον, ἀπαγορεύει πᾶσαν κατά τοῦ
Ὄθωνος προσωπικήν προσβολήν. Τοῦτο περιέστειλε τήν μέχρι τῆς
στιγμῆς ἐκείνης σκανδαλώδη συμπεριφοράν τῶν ὑπουργῶν, καί ἰδίως τοῦ Καλλιγᾶ, ὅστις εἰς τό κατ’ ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου περί
ἀμνηστείας τῶν ἐξελθόντων εἰς τάς ἐπαναστάσεις Θεσσαλίας, Ἠπείρου καί Μακεδονίας διάταγμα, θέλων νά συμπεριληφθῆ καί ὁ συγγενής του Λεωνίδας Μαυρομιχάλης, κατηγορούμενος διά τήν δολοφονίαν τοῦ Κορφιωτάκη, ὅν οὗτος καί οἱ πλεῖστοι νεήλυδες ἐμίσουν, καί εἰς Κύθηρα τότε εὑρισκόμενος, ἔθηκε τήν φράσιν : «Δίδεται ἀμνηστεία εἰς πάντα ἐκτός του Κράτους εὐρισκόμενον ἐγκληματίαν, ὅστις ἤθελε παρουσιασθή ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως
τοῦ διατάγματος αὐτοῦ ». Ἀλλ’ ὁ βασιλεύς τῷ εἶπεν ὅτι δέν εἶναι
τοιαύτη ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου, νά ἀμνηστεύση
δηλαδή πάντας τους φυγοδίκους, ἀλλά μόνον ἐκείνους, οἵτινες ἀπό
τόν πρός τήν πατρίδα ἔρωτα ἐξῆλθον ἤ ἤσαν εἰς τάς τρεῖς ἀνωτέρω μνημονευθείσας τουρκικᾶς ἐπαρχίας καί ἐπολέμησαν τούς Τούρκους. Ἑπομένως, ἀντί τῆς φράσεως «ἐκτός του Κράτους» νά τεθῆ
«ἐν Θεσσαλίᾳ, Ἠπείρω καί Μακεδονία». Ὁ Καλλιγᾶς, ἀντί πάσης
λογικῆς συζητήσεως, τῷ εἶπεν: «Ἐγώ ἀπό ἁβροφροσύνην ἔφερα αὐ442
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τοπροσώπως τό διάταγμα, ἄλλως ἤδυναμην νά τό στείλω καί ὠφείλατε νά τό ὑπογράψητε, διότι ἐγώ εἶμαι ὑπεύθυνος»· Καί ρίψας ἐπί
τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως τό διάταγμα ἀνεχώρησεν. Ὁ βασιλεύς,
βλέπων τήν κατ’ αὐτοῦ λύσσαν τοῦ Ἀγγλογαλλικοῦ στρατοῦ καί
τοῦ ρυμουλκοῦντος αὐτά Καλλέργη καί φοβηθεῖς μήπως προκληθῆ
κατ’ αὔτου, διαβαλλομένου ὡς ἀντιπράττοντος κατά τοῦ Ὑπουργείου τῆς Κατοχῆς, προσβολή τίς, ἀπέστειλεν ἀμέσως τό διάταγμα
τοῦτο εἰς τό ὑπουργεῖον τῆς Δικαιοσύνης ὑπογεγραμμένον. Ὅταν
ὅμως ἤκουσεν ὁ Καλλιγᾶς ὅτι αἵ Δυνάμεις δέν θά ἐκδιώξωσι τόν
Ὄθωνα, ἔσπευσε νά τόν ἐξιλεώση καί ὡς πρώτον θυμίαμα ἐξιλεώσεως προσήνεγκε, διά τοῦ νευροσπάστου του εἰσαγγελέως τῶν Πλημμελειοδικῶν Παλαιολόγου, τήν φυλάκισιν τοῦ Σοφιανοπούλου καί
Γρυπάρη, διά τά εἰς τάς ἐφημερίδας τῶν γραφόμενα κατά τοῦ βασιλέως, ἐνῷ τά προηγούμενα φύλλα αὐτῶν καί ἄλλων ὑπουργικῶν
ἐφημερίδων περιεῖχαν ἔτι μεγαλυτέρας προσβολᾶς κατά τῶν βασιλέων. Ἀλλά δέν ἐσώθη, διότι ἐν τῇ πρώτῃ μετά τοῦ Μαυροκορδάτου συνεντεύξει τοῦ βασιλέως, ὅστις εἶχε μάθει τάς ἐκφρασθείσας
ἰδέας τούτου, ἐτέθησαν οἱ μεταξύ βασιλέως καί Ὑπουργείου ὄροι,
ὧν εἰς καί ὁ ἰσχυρότερος ἦτο ἡ ἄμεσος ἀποπομπή τοῦ Καλλιγᾶ.
Ὁ Μαυροκορδάτος καταβάς ἀπό τῶν Ἀνακτόρων ἐπρότεινε τήν ἀντικατάστασιν τοῦ Καλλιγᾶ ὑπό τοῦ Ἀναστασίου Λόντου, ἔδωκεν
ὅμως καί εἰς τόν Ὄθωνα νά ἐννοήση ὅτι ἡ πολιτική τῆς Κατοχῆς
ἀπήτει ἕν θῦμα διά τό κίνημα τῆς εἰσβολῆς εἰς τήν τουρκικήν χώραν
καί ὅτι τούς ἀποτελοῦντας τό Ὑπουργεῖον δέν τούς ἐθεώρει ἄξιους
τοιαύτης περιωπῆς, διότι οὐδείς τούτων εἶχε σημασίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ πολιτικοῦ κομματάρχου. Ἄλλωστε δέν ὑπῆρχε καί ἀφορμή καταδιώξεως ἐναντίον των, μή συμμεριζομένων ἁπάντων σχεδόν τό κίνημα, ἀλλ’ ἐκτελεσάντων τήν ἐντολήν τοῦ βασιλέως. Θῦμα λοιπόν
ἔπρεπε νά πέση εἷς των δύο ἐπισήμων καί ἐν τῇ πολιτικῇ βαρυνόντων στρατιωτικῶν, Γαρδικιώτης καί Μήλιος, ὡς προτρέψαντες τόν
βασιλέα εἰς τό κατά τῆς Τουρκίας διάβημα καί οἵτινες ἐστάλησαν
τελευταῖον καί ἀρχηγοί, ὁ μέν εἰς τήν Δυτικήν, ὁ δέ εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα, λαβόντες μάλιστα καί ἀρκετᾶς μυριάδας δραχμῶν
ἕκαστος πρός ἐξακολούθησιν τῆς ἐπαναστάσεως, καίτοι αἵ Δυτικαί
Δυνάμεις διετέθησαν κατά τοῦ κινήματος, ἀποστείλασαι ὡς ἐκ τούτου εἰς Πειραιά καί ἀγγλογαλλικόν στρατόν πρός κατοχήν.
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Ἀλλ’ ὁ μέν Γαρδικιώτης δέν ἦτο δυνατόν νά καταδιωχθῆ, διότι ἦτο
γνωστόν, εἰς τόν πρέσβυν τῆς Γαλλίας μάλιστα, ὅτι ἦτο ἐναντίον
τοῦ κινήματος. Καί κατ’ ἀρχάς μάλιστα, δυσαρεστηθεῖς διότι δέν εἰσηκούσθη, ἀπῆλθεν εἰς Κύθνον. Ἔπεσε λοιπόν ὁ κλῆρος εἰς τόν Μήλιον, καθ’ οὐ εἶχε καί προσωπικήν ἀντιπάθειαν ὁ Καλλέργης, καθ’
ὅσον, ἀφοῦ ὁ Μήλιος διά τοῦ ἐν Νεαπόλει συμπατριώτού του καί
ἀγαπητοῦ τῷ Μπόμπᾳ στρατηγοῦ Λέκκα, κατώρθωσε νά ἐξιλεωθῆ
παρά τῷ Ὄθωνι διά τήν ἐν τῇ Σεπτεμβριανῇ μεταβολή δραστηρίαν
συμμετοχήν του καί νά διορισθῆ ὑπασπιστής καί ὑπουργός, ὄχι μόνον δέν ἔφροντισε νά βελτιώση καί τήν τύχην τοῦ συναδέλφου του
καί ὁμοιοπαθοῦς Καλλέργη, ἀλλά καί, διά νά μή ψυχράνη καθόλου τούς βασιλεῖς, τόν ἐκράτει ἐξόριστον εἰς Ναύπλιον, μή ἐπιτρέπων αὐτῶ νά ἔλθη εἰς Ἀθήνας. Διά νά ἐπιτευχθῆ ὅμως ἡ συγκατάθεση τῆς Βουλῆς εἰς τήν ὑπό τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν γενομένην αὐθαίρετον προφυλάκισιν τοῦ Μήλιου, ἐδέησε νά συγκροτηθῆ
ὑπό τοῦ προέδρου αὐτῆς Ζαΐμη εἰσηγητική ἐπιτροπή ὑπέρ τῆς ἰδέας αὐτῆς. Ἡ δέ ὁριστική προφυλάκισις τοῦ Μήλιου ἀνεγνωρίσθη
συνεδριαζουσῶν Βουλῆς καί Γερουσίας. Ἡ ἐν τῇ Γερουσίᾳ δέ ὑψωθεῖσα φωνή τοῦ Χρηστίδου κατά τῆς παρανόμου ταύτης προφυλακίσεως οὐδέν ἀποτέλεσμα ἔφερεν, διότι ἡ Βουλή ὡς ἀρμοδιωτέρα
δέν ὑπεστήριξε τόν ἀγῶνα τοῦ Χρηστίδου. Μολονότι δ’ ἔφερον τό
ζήτημα καί ἐν τῇ Βουλῇ προσωπικοί τινές φίλοι του Μήλιου, αὕτη
ὅμως οὐδεμίαν προσοχήν ἔδωκεν εἰς τάς ἀξιώσεις τούτων. Καί τότε μόνον ἐτόλμησαν ἤ τέ ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς νά ζητήσῃ καί ἡ Βουλή νά ἐγκρίνῃ τήν ἐκ τῶν φυλακῶν ἀπόλυσιν τοῦ Μήλιου, ὅταν
τό Ὑπουργεῖον Κατοχῆς ἔπεσε καί ὁ Ὄθων ἔσχε πάλιν ἐλευθερίαν
ἐνεργείας.
Ὁ Ὄθων ἀπεφάσισε νά τελέση τόν Ἰανουάριον τοῦ 1858 τήν εἰκοσιπενταετηρίδα τῆς βασιλείας του. Τό σχέδιόν του αὐτό συνέλαβε
τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1857, ἀλλ’ ὁ τότε πρωθυπουργός Βούλγαρης
ἀντέτεινε, προτείνας λόγους ὀρθούς, τῆς ἀνεπαρκείας τῶν μέσων
του νά τελεσθῆ πρεπόντως μία τοιαύτη ἐπίσημος ἑορτή, καθ’ ἥν θά
προσκληθῶσι καί ξένοι ἡγεμόνες. Ἡ Ἀμαλία ὅμως, ἥτις ἐπεθύμει
ἶνα μάθωσιν καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς οἱ ξένοι πόσον οἱ Ἕλληνες προτιμῶσι τήν δυναστείαν τοῦ Ὀλδεμβούργου ἀπό ἐκείνην τῶν Βιτελ444
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σβάχων καί νά παραμυθήση ἐαυτήν διά τήν ὁποίαν ὁ Ναπολέων τή
ἔκαμε τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1837 προσβολήν ἐν Στουτγάρδῃ, ἔπεισε
τόν Ὄθωνα νά μή δώση προσοχήν εἰς τάς ἰδέας τοῦ Βούλγαρη, ἄμοιρου, κατ’ αὐτήν, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀναπτύξεως. Ὁ Βούλγαρης, λαβῶν
ἀφορμήν καί ἐξ ἄλλων αἰτίων, παρητήθη τόν Νοέμβριον τοῦ 1857
καί ἔμεινε κύριος της πολιτικῆς τοῦ ὑπουργείου ὁ Κουμουνδοῦρος,
ὅστις ὑπήκουεν εἰς πάσας τάς ἀπαιτήσεις τῆς Ἀμαλίας. Περί τόν
Κουμουνδοῦρον εἶχε συγκεντρωθῆ ὁμάς βουλευτῶν, ἥτις, συνερχομένη ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ γερουσιαστοῦ καί στρατηγοῦ Μήλιου, ἐσχεδίαζε τά μέσα, δί’ ὧν ν’ ἀποπλανῶσι τήν Ἀμαλίαν ὅτι ἐργάζονται ἀνενδότως πρός ἐκμηδένισιν τῆς Βαυαρικῆς ἐν Ἑλλάδι ἐπιρροῆς καί συνάμα ν’ ἀποφασίζουν τά μέτρα, δί’ ὧν, εἰς ἀμοιβήν τῆς ἐνεργείας
τῶν ταύτης, νά κλέπτωσι δεξιά καί ἀριστερά τα δημόσια χρήματα
καί κτήματα. Τήν ὁμάδα ταύτην τοσούτον ἐνίσχυσεν ἡ Ἀμαλία διά
τῆς ἐπί τοῦ ΌΘωνος ἐπιρροῆς της, ὥστε κατώρθωσε ἅ) νά ἀπομακρύνῃ, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, τόν Βούλγαρην, β) νά καταστήση ἐντελῶς ἀσθενεῖς ἐν ταῖς κυβερνητικαῖς ἀποφάσεσι τούς τρεῖς βαυαρόφρονας ὑπουργούς, Μιαούλην, Προβελέγγιον καί Σμολένσκην, καί
ψοφοδεεῖς τους μή ἀνεχομένους τήν διαγωγήν τοῦ Κουμουνδούρου
ἑτέρους τρεῖς ὑπουργούς, Χρηστίδην, Ραγκαβήν καί Ράλλην, γ) νά
περιφρονηθῆ ἀπό τήν Αὐλήν καί τήν Κυβέρνησιν ὁ ἐλθῶν κατά τήν
εἰκοσιπενταετηρίδα νεώτερος ἀδελφός του βασιλέως Ἀλδεβέρτος,
δ) νά μή θελήση ὁ Ὄθων νά μεταβῆ τό 1858 εἰς Μόναχον, ἀλλά νά
περιέλθη ἀλλά μέρη τῆς Γερμανίας, διά ν’ ἀποφύγη του νά ἰδῆ τούς
συγγενεῖς του, ἐκτός του πατρός του, μεταβαίνοντος εἰς συνάντησίν του, καί ἐ) ν’ ἀνακληθῆ ὁ Φέδερ, πρέσβυς τῆς Βαυαρίας, ὅστις,
ἔχων ἰσχυρᾶς σχέσεις ἐν Ἑλλάδι, ἅς ἐέκτησατο κατά τήν δωδεκαετῆ ἐν αὐτῇ ὡς ἀξιωματικός διαμονήν του, οὐ μόνον ἐπρόδωκεν ἐν
Μονάχῳ τά σχέδια τῆς Ἀμαλίας, ἀλλά καί διά τῆς ἐνεργείας τοῦ τά
ἐχαλάρωσε πολύ.
Ὅταν κατά τόν Δεκέμβριον τοῦ 1857 συνεζητοῦντο αἵ πιστώσεις
διά τάς δαπανᾷς τῆς ἑορτῆς τῆς εἰίκοσιπενταετηριδος, οἱ περί τόν
ὑύπουργόν των Οἰκονομικῶν βουλευταί, οἱ ἀποτελοῦντες τήν ὁμάδα τήν ὑποσχομένην τή Ἀμαλία τήν ὑπερίσχυσιν ἐν Ἑλλάδι τοῦ
Ὀλδεμβουργείου Οἴκου ἀπό ἐκεῖνον τῆς Βαυαρίας, κατέχοντες καί
ὁλόκληρόν το προεδρεῖον τῆς Βουλῆς, ἐπί τοσούτον ἐκολάκευσαν
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τήν βασιλείαν, ὥστε ὁ εὑρισκόμενος ἐν τῇ συνεδριάσει ἐκείνη ἤθελε
νομίσει ὅτι κατελήφθησαν ὑπό φρενίτιδος, φιλοτιμούμενοι ἕκαστος
νά ὑπερβῇ τόν ἄλλον κατά τάς προτάσεις τῆς ἀνιδρύσεως πλείστων
μνημείων καί ἀνδριάντων ἀνεγερθησομένων εἰς Ἀργολίδα καί Ἀττικήν εἰς μνήμην τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς βασιλείας καί ἀνυπολογίστων ποσῶν δαπάνης περιττῶν καί παραλόγων. Διά τοῦτο καί ἡ
ἑορτή αὕτη προυκάλεσε τόν χλευασμόν τῶν ἐλθόντων ξένων καί
τήν περιφρόνησιν ἁπάσης της ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καί ἐν τούτοις,
τίς θέλει πιστεύσει ὅτι καί ὁ Κουμουνδοῦρος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ, οἱ
τοσούτον τό 1858 κολακεύσαντες τήν βασιλείαν καί συνομώσαντες ὑπέρ τῆς Ἀμαλίας καί κατά τῆς Βαυαρικῆς δυναστείας, ἤσαν οἱ
κατά τό 1861 δραστηριώτεροι συνωμόται κατά τέ τοῦ Ὄθωνος καί
τῆς Ἀμαλίας, δείξαντες οὕτως εἰς τήν ἀτυχῆ ἀπερίσκεπτον Ἀμαλίαν ὅτι ἐγένετο παίγνιον μιᾶς ἐταιρίας ἀνθρώπων ἀχρείων, κολακευσάντων αὐτήν, ἶνα διά τῆς βασιλικῆς της ἐπιρροῆς τοῖς εὐκολύνῃ τά
ὅποια διεπράξαντο ὄργια εἰς βάρος τοῦ Ἔθνους.
Ὅταν κατ’ Αὔγουστον τοῦ 1858 ἐπανῆλθεν ἐκ Γερμανίας ὁ Ὄθων,
ἀπεφάσισε νά μεταβάλῃ τήν Κυβέρνησιν, καί τοῦτο κατά συμβουλήν τοῦ πατρός του, διά νά ἐπέλθη διαλλαγή τίς μεταξύ αὐτοῦ καί
τῶν ἀδελφῶν του καί τῆς ἐπιφόβου καταστάσης ἐν Ἑλλάδι, ὑπό
τῶν ἐπισήμων δ’ ἀγωνιστῶν ἀπαρτιζόμενης κατά τῆς βασιλείας Ἀντιπολιτεύσεως. Τοῦτο προηγγέλθη τῆς ἀφίξεως τοῦ βασιλέως καί οἱ
ὑπουργοί, ἑξαιρουμένων τοῦ πρωθυπουργοῦ Μιαούλη, Ράλλη καί
Προβελεγγίου, τρέμοντες ἐπανεῖδον αὐτόν ἀποβαίνοντα εἰς Πειραιά, ὅπου, ἐνῷ πρός οὐδένα τούτων ὠμίλησεν, ἀπέτεινε τόν λόγον
πρός τόν ἐκεῖ εὑρεθέντα ἄσπονδον αὐτοῦ ἐχθρόν καί ἰσχυρώτερον
ἀντιπολιτευόμενον Χρηστίδην, τόν ὁποῖον ὁ Κουμουνδοῦρος ἐξύβριζε καθ’ ἑκάστην διά τῶν ὑπουργικῶν ἐφημερίδων μέ τάς ρυπαρωτέρας λέξεις. Τήν ἐπαύριον τῆς ἀφίξεως τοῦ βασιλέως οἱ ὑπουργοί Κουμουνδοῦρος, Χριστόπουλος, Ραγκαβής καί Σμολένσκης συνήχθησαν εἰς τό Αὐλαρχεῖον, ἶνα μάθωσι τήν περί τῆς τύχης τῶν
βασιλικήν ἀπόφασιν, ἥτις ἦτο εὐνοϊκωτάτη δί’ αὐτούς, ἐπειδή ἡ βασίλισσα, ὡς ἐγένετο τότε γνωστόν, εἶπεν εἰς τόν βασιλέα ὅτι, ἄν φέρῃ τήν ὁποίαν ἐσκέπτετο μεταβολήν, ἡ πρᾶξις αὕτη θά ἐκθέση αὐτήν εἴτε ἐπί ἐπιβουλή κατά τοῦ συζύγου της εἴτε ἐπί ἀνοήτω διαγωγή, ἅτινα ἀμφότερα τήν ἀναγκάζουσι νά κρυβῇ ἀπό τήν κοινωνίαν
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καί διά τοῦτο θ’ ἀποφασίση νά αὐτοχειριασθῇ. Ὁ Ὄθων, ὡς εἶπον
οἵ τα μυστήρια τῆς Αὐλῆς γνωρίζοντες τότε, ἐφοβήθη μήπως τῷ συμβῇ καμμία ἀπό τάς ἐν τῇ Αὐλῇ τῆς Πετρουπόλεως συμβαινούσας συχνᾶς σκηνᾶς, ἀφοῦ μάλιστα εἰς τάς φλέβας τῆς Ἀμαλίας ἐκυκλοφόρει καί αἷμα ρωσικῆς οἰκογενείας καί ἀφοῦ εὐρίσκετο τότε εἰς χεῖρας τῶν ὑπέρ αὐτῆς φρονούντων πᾶσα ἡ ἐν Ἀθήναις ἐκτελεστική
δύναμις. Ἐκ τοῦ φόβου, λέγομεν, τούτου ὁ Ὄθων ἀνέβαλε τό σχέδιον τοῦ ν’ ἀάποπεμψή των δημοσίων πραγμάτων τήν περί τήν Ἀμαλίαν σπεῖραν. Ἐκ τῆς ἐπιτυχίας τῶν ταύτης μεθυσθέντες οἱ περί τόν
Κουμουνδοῦρον καί Μήλιον ἐγένοντο τολμηρότεροι, ἐνθαρρυνόμενοι πρός τοῦτο καί ἀπό τούς πρέσβεις τῆς Ρωσίας Ὀζάρωφ καί τῆς
Πρωσίας Γκόλτζ. Διατριβή τίς ἐν γαλλικῇ ἐφημερίδι ἐσατύριζεν ἐλεεινῶς τόν Ἀλδεβέρτον, ἡ διατριβή δέ αὕτη, μεταφρασθεῖσα, ἀνεγιγνώσκετο μετά καγχασμῶν καί χειροκροτήσεων ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Μήλιου. Κατόπιν, ἀπαντώσα ἡ ἐταιρία αὐτή πρός τόν «Τεργεσταῖον
Παρατηρητήν» πραγματευόμενον τά ἐν τῇ ἑλληνικῇ Αὐλή τεκταινόμενα, διά τῆς «Ἐφημερίδος τῆς Ἀνατολῆς», προστατευόμενης ὑπό
τοῦ Κουμουνδούρου, ἐξύβρισεν ἀνεπιφυλάκτως τήν βαυαρικήν δυναστείαν. Τοῦτο προυκάλεσε σοβαρῶς τήν προσοχήν τοῦ Ὄθωνος,
πρᾶγμα τό ὁποῖον ὀσφρανθεῖσα ἡ Ἀμαλία διέταξε τόν Μήλιον καί
Κουμουνδοῦρον νά ἐπανορθώσουν τάς ἀταξίας τῶν αὐτᾶς. καί ὁ
μέν Μήλιος ἔσπευσε νά διαψεύση τά ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ διαδραματισθέντα, ὁ δέ Κουμουνδοῦρος παρεκάλεσε τόν καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου καί φίλον του Κόκκινον, ἶνα διά διατριβῆς τοῦ ἐν ἑτέρᾳ
ὑπουργική ἐφημερίδι ἀφ’ ἑνός ἀνασκευάση μετά περιφρονήσεως τά
ἐν τῇ «Ἀνατολῇ » γραφέντα, ἀφ’ ἕτερου δέ ἀπαντήση εἰς τόν «Τεργεσταῖον Παρατηρητήν» μετά μετρότητος καί ἁβροφροσύνης.
Ἐν τούτοις ἡ ὀργή τοῦ Ὄθωνος ἤρξατο ἐκρηγνυομένη. Ἐκάλεσε
τόν Μήλιον ἶνα κατάθεση εἰς τήν Τράπεζαν, (ὅπου ἤσαν κατατεθειμέναι αἵ ὑπέρ τῆς Μεγάλης Ἰδέας συνεισφοραί), τό ποσόν ὅπερ
ἐκέρδισεν ἐν τῇ μετά τοῦ Κυργουσίου δίκη του, ὡς ἀνηκόντων τῶν
χρημάτων αὐτῶν εἰς τό Δημόσιον. ὁ Μήλιος ἠρνήθη καί ὁ Ὄθων
τόν ἔθηκεν ὑπό δυσμένειαν. Καί τοῦ Κουμουνδούρου ἡ τύχη ἦτο ἀμφίβολος. Αἵ κατ’ αὐτοῦ ἐπιθέσεις τοῦ Μιαούλη καί τοῦ Προβελεγγίου ἤσαν ἀπότομοι καί ὀλίγη ἦτο ἡ ἐν τῷ Ὑπουργείῳ ζωή του, ἀλλά τά συμβάντα, ἅτινα ττρουκάλεσαν αἵ ὀχλαγωγίαι τοῦ 1859, τόν
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διετήρησαν μέχρι τοῦ 1860, ὄτε ἡ παρά τή Αὐλή ἰσχύς τῆς περί τόν
Κουμουνδοῦρον σπείρας ἐμηδενίσθη.
Ἐλθούσης τῆς Ἀγγλογαλλικῆς κατοχῆς τό 1854, τά ἐν Θεσσαλίᾳ ἑλληνικά σώματα, ἐκτός των ἐν Καλαμπάκᾳ περί τόν Χατζηπέτρον,
εἰσῆλθον καί ἔμειναν εἰς τά ἑλληνικά ὅρια. Τά δέ ὑπό τόν Περωτήν
καί Δραγωνᾶν, μόλις ἀφιχθέντα τότε ἐκεῖ, ἀπέστειλαν τόν Περωτήν ἶνα ἰδῆ τήν ἐν Ἀθήναις κατάστασιν καί νά τούς ὁδηγήση περί
τοῦ πρακτέου. ὁ Περωτής, παρουσιασθείς εἰς τόν Ὄθωνα καί Μεταξάν, εἶπεν ὅτι, ἄν τοῦ δοθῆ μία ἐξοικονόμησις εἰς τά ἐν μεθορίοις
σώματα, αὐτά θέλουν μεταβῆ εὐχαρίστως εἰς ἐπικουρίαν τοῦ Χατζηπέτρου. Ὁ Ὄθων, ὅστις δέν εἶχεν ἐννοήσει ἀκόμη τόν βαθμόν τῆς
ἐπιμονῆς τῶν Ἀγγλογάλλων πρός περιστολήν τοῦ ἐκεῖ κινήματος,
παρήγγειλεν εἰς τόν Μεταξάν ὅπως στείλη μέ τόν Περωτήν 20.000
δράχ. εἰς τά ἀνωτέρω σώματα, διά νά σπεύσωσιν ἀμέσως εἰς ἐπικουρίαν τῶν ἐν Καλαμπάκᾳ, ἐλθόντος τοῦ Τσέλιο - Πίτσαρη μετά 4 χίλ.
Ἀλβανῶν εἰς ἐπικουρίαν τῶν πολεμούντων τόν Χατζηπέτρον Ὀθωμανῶν. Μετά τοῦ Χατζηπέτρου συνεπολέμουν καί οἱ Πελοποννήσιοι Πετροπουλάκης, Κώνστ. Πλαπούτας, Σαλβαρᾶς καί Ἀποστολόπουλος. Ὁ Περωτής, ἐνῷ ἐλάμβανε τάς ἀνωτέρω παραγγελίας ἀπό
τόν Ὄθωνα καί Μεταξάν, διεπραγματεύετο μετά τῶν ὑπουργῶν
τῆς κατοχῆς Καλλέργη καί Ἀργυροπούλου, ἀρχαίων ὁμοιοπαθῶν
ἐπί Κωλεττικής καταδρομῆς, περί τῶν μέτρων ἐξώσεως τοῦ Ὄθωνος, καί ὅτι πρός ταχεῖαν ἐκτέλεσιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἠδύνατο νά
συντελέσωσιν οἱ κατά τήν μεθόριον ὁπλαρχηγοί, οἵτινες, ἄν λάβωσι παραγγελίαν τινά καί μικρᾶν ἐξοικονόμησιν ἀπό τό Ὑπουργεῖον, θά σπεύσουσι νά ἔλθουσιν εἰς Ἀθήνας. Οἱ ἀνωτέρω ὑπουργοί
διέταξαν καί ἐδόθησαν εἰς τόν Περωτήν 3.000 δράχ., ἅς οὗτος ὤφειλε νά διανείμῃ εἰς τούς ἐν τῇ μεθορίῳ ὁπλαρχηγούς, οἵτινες παρηγγέλλοντο συνάμα νά σπεύσωσιν εἰς τάς Ἀθήνας, διά νά λάβωσι τάς
διαταγᾶς τῆς Κυβερνήσεως καί συνάμα νά προλάβωσι μήπως ἀποσταλῆ εἰς τά μεθόρια ἀπόσπασμα τοῦ τῆς κατοχῆς Ἀγγλογαλλικοῦ
στρατοῦ, ὅπως καί εἰς τό Ἄργος τό 1832. ὁ Περωτής, λαβῶν διπλά
ποσά καί διπλᾶς παραγγελίας διά τούς ἐν τοῖς μεθορίοις, ἀπῆλθεν
εἰς Καλάμας, ἑξαπατήσας ἀμφοτέρους τούς παραγγελιοδότας, τά
δέ χρήματα ἐδαπάνησε μετά τοῦ γαμβροῦ τοῦ Κουμουνδούρου εἰς
τάς ἰδίας των ἀναγκας. Ὡς ἐκ τούτου ὁ μέν Καλλέργης καί Ἀργυρο448
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πουλος, μισήσαντες αὐτούς ὡς ἀτίμους, δέν τούς ἐδέχθησαν πλέον,
ὁ δέ Ὄθων καί Μεταξάς τούς ἐπεριποιήθησαν ἐξ ἀνάγκης, διότι ἐν
τῇ Βουλῇ ἦτο κατά τί χρήσιμος ἡ ἐν τῷ βήματι ἀντιπολίτευσις τοῦ
Κουμουνδούρου, ὅν καί εἰς θέσιν ὑπουργοῦ ἀνήγαγε τό 1856.
Τό 1858, ἀρξάμενος ὁ Ὄθων νέων ἐνεργειῶν πρός ἐκτέλεσιν κινήματος τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ἐφρόντισε νά εἰσπράττῃ καί τά διά τήν
ὑπόθεσιν αὐτήν ἀναγκαία ποσά. Ἐζήτησε δέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἔλαβαν τινές τό 1854 καί δέν τά ἐδαπάνησαν εἰς ἐκστρατείαν. Τούτων
εἰς ἦτο καί ὁ Λύσανδρος Βουλπιώτης, λαβῶν 5 χίλ. δραχμῶν, εἰς
ὅν, δικαιολογούμενον ὅτι δέν ἤλπιζεν ὅτι θά τῷ ζητηθῶσι καί ὅτι
ἑπομένως τά ἐξώδευσε δί’ οἰκιακᾶς τοῦ ὑποθέσεις, εἶπεν ὁ ἴδιος ὁ
βασιλεύς· «Δέν γνωρίζεις, κύριε, ὅτι αὐτά εἶναι ἱερά, ὅπως ἡ ὀρφανική περιουσία ;». Ὠσαύτως ἐζήτησε καί ἀπό τόν Μήλιον νά καταθέση τάς 26.000 δράχ., ἅς ἐδικαιώθη νά λάβη ἀπό τόν Κυργούσιον,
δί’ ἁρπαγήν χρημάτων, ἅτινα τῷ ἔκλεψεν ὁ Κυργούσιος ἐκ τῶν 100
χίλ. δράχ., τάς ὁποίας ἔλαβεν ὁ Μήλιος ὡς ἀρχηγός τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος νά ἐξοδεύση πρός ὑποστήριξιν τῆς ἐν Ἄρτῃ ἐπαναστάσεως,
ἀλλ’ ὁ Μήλιος εἶπεν ὅτι αὐτά τά ἐννοεῖ ὡς ἀποζημίωσιν δί’ ὄσας
ὑπέστη ὑπό τοῦ ὑπουργείου τῆς κατοχῆς καταδρομάς, ὡς συμμερισθεῖς τό κίνημα τοῦ 1854. «Ὄχι, τῷ εἶπεν ὁ Ὄθων, δέν κατεδιώχθης
ὑπό τοῦ Καλλέργη διότι συνεμερίσθης τό κίνημα αὐτό, διότι τό συνεμερίσθησαν καί ὁ Γρίβας, ὁ Χατζηπέτρος, ὁ Γαρδικιώτης καί τόσοι ἄλλοι, ἐξ ὧν οὐδένα κατεδίωξαν· σέ κατεδίωξεν δέ ὁ Καλλέργης, διότι, ἐνῷ ἀφ’ ἑνός συνωμοτεῖς διά νά τύχης τῆς ἰδικῆς μου εὔνοιας μετ’ αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου τόν ἐπρόδιδες». Ἔκτοτε δέ ἐμίσει τόν
Μήλιον, ἄν καί ἠναγκάσθη, μετά στενοχωρίας τοῦ ὅμως, νά τόν φέρῃ μετά τήν ἐποχήν αὐτήν δίς ὑπουργόν.
Ἦλθε καί ἡ σειρά τοῦ Περωτοῦ νά ἐπιστρέψη τάς 20.000 δραχμᾶς.
Ἐστάλη πρός τοῦτο ἀπό τόν Μεταξάν ὁ Ἡλιοπουλος νά τῷ εἰπῇ
ὅπως καταθέεση ὅσον τό δυνατόν το ταχύτερον, κατ’ ἔντολήν του
βασιλέως, τάς 20.000 δραχμᾶς. Ὁ Περωτής προσεπάθει νά δικαιολογηθῆ διά ψευδῶν παραστάσεων, λέγων ὅτι τάς διένειμεν εἰς τόν
μέν καί εἰς τόν δέ τῶν ἐκ τῆς μεθορίου ἐλθόντων ὁπλαρχηγῶν, οἵτινες, μαθόντες τοῦτο τό 1854, τόν ἠπείλουν νά τόν φονεύσωσι. Ὁ παρευρισκόμενος εἰς τήν συζήτησιν ταύτην Κουμουνδοῦρος, καίτοι
ὑπουργός ὧν τότε, εἶπε, χωρίς ν’ ἀναφέρῃ τάς ψευδεῖς αὐτᾶς δικαιο449
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λογίας : «Εἰπέ τό ὀρθά-κοφτά ὅτι θά φάγωμεν καί ἠμεῖς τάς 20.000
δράχ. ὅπως ἔφαγαν καί αὐτοί (ἐννοῶν τόν Μεταξάν καί ἴσως καί
τόν Ὄθωνα ) μυριάδας δραχμῶν». Εἴτα ἀποταθεῖς πρός τόν Ἡλιοπουλον τῷ εἶπεν :«καί ὁ Περωτής νά θέληση νά τά ἐπιστρέψη, ἐγώ
δέν τόν ἀφήνω ». Διά τόν λόγον αὐτόν ὁ Μεταξάς μετέβαλε τήν
ὁποίαν εἶχε μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καλήν ἴδεαν περί τοῦ Κουμουνδούρου.
Κατά τάς ἀρχάς τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Γ’ Σεπτεμβρίου, διά νά
περιορίσωσι τήν τῶν ἐπαρχιωτῶν πληρεξουσίων ροπήν πρός τσς
πολύ φιλελευθέρας ἰδέας, ἠνώθησαν ὁ Μαυροκορδάτος καί Κωλέττης μετά τῶν ὑπουργῶν Μεταξά καί Λόντου καί ἔφερον ἰσχυρᾶν
πρός τάς ἰδέας αὐτᾶς ἀντίδρασιν, ἀπομακρύναντες μάλιστα καί
τόν ὑπουργόν τῶν Ἐσωτερικῶν Παλαμήδην, φαινόμενον ἠγέτην
τῶν ἐπαρχιακῶν πληρεξουσίων. Τινές πληρεξούσιοι ἐπαρχιώται
ἐπρότειναν διά τοῦ Κορφιωτάκη καί Γρηγοριάδου εἰς τόν Ζωγράφον νά ἑνωθῆ μέ τό ἐπαρχιωτικόν κόμμα καί «νά ἔχῃ οὐράν, ἀντί
νά γίνεται οὐρά ἄλλων». ὁ Ζωγράφος ἀπήντησεν ὅτι «τά μή ἔχοντα
οὐράν ζῷα εἶναι πολύ ταχύτερά των ἐχόντων οὐράν». Ὅταν ὅμως,
ἀπατηθέντες οὗτος καί ὁ Μεταξάς ὑπό τοῦ Μαυροκορδάτου, ὅστις
μετά τήν ἀποπομπήν τοῦ Παλαμήδου ἀπό τό ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν κατώρθωσε νά καταλάβη καί τό ὑπουργεῖον τοῦτο διά τοῦ
διορισμοῦ τοῦ Λόντου ὡς ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν καί νά σχηματίση πλειοψηφίαν ἐν τῇ Συνελεύσει, ἐξ οὐ καί παρητήθη ὁ Μεταξάς, καί ὁ Ζωγράφος ἐζήτησε νά λάβη τήν ἀρχηγίαν τῶν ἐπαρχιωτῶν (αὐτοχθόνων κληθέντων), ἥν εἶχεν ὁ Παλαμήδης, ὁ Κόρ-φιωτάκης τῷ ἀπήντησεν ὅτι «καλόν εἶναι νά ἔχῃ τήν ἐλευθερίαν του, διότι ἡ οὐρά ἔχει βάρος πολύ ». ὁ Ζωγράφος, ἰδών μετά τήν ἀπάντησιν
ταύτην τόν Κορφιωτάκην, τῷ εἶπεν ὅτι «οὔτε ν’ ἀστειευθῆ κανείς
μαζί σου δέν ἔχει τήν ἄδειαν».
Ἡνωμένοι οἱ Μαυροκορδάτος, Κωλέττης, Μεταξάς καί Λόντος
(οἱ τέσσαρες μεγάλοι ἐπωνομασθέντες), συνεβίβασαν καί τά προεδρεῖα τῆς Συνελεύσεως οὕτως ὥστε πρόεδρος μέν νά ἐκλεγῇ ὁ ὑπέργηρος Πανοῦτσος Νοταρᾶς, ὅστις παρέδωκεν εἰς τήν Συνέλευσιν
καί τά πρακτικά της ἐν Πρόνοιᾳ Συνελεύσεως, ἅτινα ὡς πρόεδρος
ἠδυνήθη νά σώση ὑπό τήν συνδρομήν τῶν Ἀγγλοφρόνων καί τοῦ
τότε φρουράρχου τῆς Συνελεύσεως Ζέρβα, ἀντιπρόεδροι δέ οἱ τέσ450
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σαρες ἀνωτέρω μεγάλοι, ἀλλ’ ὑποπτευόμενοι ἀντεπιβουλήν μεταξύ
των, ἐπρότεινον διά τοῦ Μαυροκορδάτου νά γίνῃ δί’ ἀναστάσεως
ἡ ἐκλογή τοῦ προεδρείου, ἐναντίον ψηφισθέντος κανονισμοῦ τῆς
Συνελεύσεως. Εἶπε δέ ὁ Μακρυγιάννης ὅτι διά τό σοβαρόν των περιστάσεων ἡ Συνέλευσις πρέπει νά εἶναι ἐν συμπνοίᾳ, ἥν ἐξασφαλίζει ἡ ἕνωσις τῶν τεσσάρων μεγάλων. Εἰς τήν πρότασιν τούτην ἠγέρθη ἅπασα ἡ νοήμων μερίς τῆς Συνελεύσεως καί ὁ Τρικούπης καί ὁ
Ἀναστάσιος Λόντος προσέβαλαν τήν πρότασιν ὡς ἀντιβαίνουσαν
εἰς τά ἔθιμα καί τούς κανονισμούς τῶν προηγηθεισῶν γενικῶν Συνελεύσεων, καί ὁ ἐκ τῶν νέων πληρεξουσίων Καλαμογδάρτης γελῶν
εἶπεν ὅτι οἱ τέσσαρες οὗτοι ὄχι μόνον δέν εἶναι μεγαλύτεροί των
πληρεξουσίων, ἀλλ’ εἶναι πολύ μικροί ἀπέναντί των παρακαθημένων λειψάνων τοῦ Ἀγῶνος Μαυρομιχάλη καί Κουντουριώτου, οἱ
δέ Ἄν. Λοιδωρίκης καί Πονηρόπουλος κλαίοντες ἔλεγον ὅτι ἀλλοίμονον εἰς τήν Ἑλλάδα ἐάν κρέμαται ἡ τύχη της ἀπό τήν διαφωνίαν
ἤ συμφωνίαν τῶν τεσσάρων τούτων πολιτικῶν. Ὁ δέ Ζωγράφος τελευταῖος ἀναστᾶς εἶπεν ὅτι «οὔτε νά κλαύσω οὔτε νά γελάσω ἀνῆλθον εἰς τό βῆμα τοῦτο·ἐρωτῶ μόνον τούς τεσσάρας μεγάλους: «εἶναι σύμφωνοι μεταξύ των καί ἀδιάσπαστοι, ὥστε, ἐάν ἀποτύχη τίς
τούτων, νά παραιτηθῶσι καί οἱ ἄλλοι;» ἡ σατανική αὕτη πρότασις
ἐστενοχώρησε τούς μεγάλους, οἵτινες ἠννόησαν ὅτι ἔμελλον οἱ ἀντιλέγοντες αὐτοί νά συγκεντρώσωσιν ἐκλεκτικῶς περί τόν Παλαμήδην, ὑπουργόν ὄντα τῶν Ἐσωτερικῶν, πάσας τάς ἐνεργείας τῶν
ὅπως ἐπιτύχωσι τήν ἀποτυχίαν ἑνός των τεσσάρων καί οὕτως ἀποκλείσωσι καί τούς τέσσαρας, κατά τήν πρότασιν τοῦ Ζωγράφου.
Διά τοῦτο πρῶτος ὁ Μεταξάς καί κατόπιν οἱ λοιποί παρητήθησαν
τῆς προτάσεως τοῦ Μακρυγιάννη καί ἡ ἐκλογή ἐγένετο διά ψηφοδελτίων, καθ’ ἥν ἐπέτυχον καί οἱ τέσσαρες.
Τήν ἐπαύριον ἔφερε τό ζήτημα τοῦ διορισμοῦ τοῦ φρουράρχου τῆς
Συνελεύσεως ὁ Πετσάλης, προτείνας νά διορισθῆ δ’ ἀναστάσεως
τοιοῦτος ὁ στρατιωτικός ἐκτελεστής τῆς μεταβολῆς Καλλέργης. Ὁ
Μακρυγιάννης, ὅστις ἤλπιζε νά γίνῃ φρούραρχος, ὑποστηριζόμενος καί ἀπό τούς τέσσαρες μεγάλους, οὖς ὑπέδειξε τήν προηγουμένην ἡμέραν, ἀντεῖπεν ὑβρίσας τόν Πετσάλην ὡς νέον καί μή ἔχοντα
ἀξίαν στρατιωτικήν καί ἑπομένως ὀφείλοντα νά σιωπᾷ εἰς τά τοιαῦτα ζητήματα, ἶνα μή πάθη διά τήν προπέτειάν του ταύτην, ἀλλ’ ὁ
451
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Πετσάλης τῷ ἀπήντησεν ἐλέγξας αὐτόν ὡς πρώτον εἰσαγαγόντα τό
μέτρον τῆς δί’ ἀναστάσεως ψηφοφορίας, ἐπί δέ τή ἀπειλή τῷ ἀπήντησεν ὅτι, καίτοι μή στρατιωτικός, εἶναι εἰς κατάστασιν νά ἱκανοποιήση τούς προκαλοῦντας στρατιωτικούς, ὧν τάς ἀπειλᾶς δέν λογαριάζει καθόλου. Ὁ Μακρυγιάννης ἐχώνευσε τήν προσβολήν ταύτην καί ἡ Συνέλευσις παρεδέχθη τήν δ’ ἀναστάσεως ἀνακήρυξιν ὡς
φρουράρχου τοῦ Καλλέργη, κατά τήν πρότασιν τοῦ Πετσάλη. εἰς
τοῦτο συνετέλεσε καί ἡ σκέψις τῶν πληρεξουσίων ν’ ἀναθέσωσι τήν
φρούρησίν των εἰς ἀξιωματικόν του τακτικοῦ, ἶνα μή πάθωσιν ὅ,τι
οἱ ἐν τῇ Συνελεύσει τῆς Προνοίας, ἀφοῦ μάλιστα ἔμελλον νά ἔχωσι
καί τόν βασιλέα ἀντιπράττοντα. Ἔπειτα ἐκ πείρας τῶν συμβάντων
εἰς ἄλλας Συνελεύσεις ἐγνώριζον ὅτι ἡ φρούρησις ἐξ ἄτακτων στρατιωτῶν γεννᾷ κατά τήν αὐστηρᾶν ἐκτέλεσιν τοῦ κανονισμοῦ τῆς Συνελεύσεως συνεχεῖς θορύβους, συνάμα δέ καί ὁ φρούραρχος καί οἱ
ὑπ’ αὐτόν ὑπηρετήσαντες θά ἐνοχλῶσι πολλάκις τήν Συνέλευσιν μέ
ταᾶς ἀνοικονόμητους ἀξιώσεις των, καί ἰδίως τάς χρηματικᾶς.
Τήν 25ην Μαρτίου τοῦ 1847, ὄτε διά τήν ἐπισημότητα τῆς ἡμέρας
ἐγένετο εἰς τούς βασιλεῖς παρουσίασις ἁπασῶν των ἐν τῇ πρωτευούσῃ ἀνωτέρων ἀρχῶν, παρουσιάσθησαν καί οἱ Γερουσιασταί. Ἀλλ’
οὗτοι ἠθέλησαν νά παρουσιασθῶσι κατά κόμματα. Καί οἱ μέν τῆς
Ἀντιπολιτεύσεως παρουσιάσθησαν ἡγουμένου τοῦ Τρικούπη, οἱ δέ
ὑπουργικοί μετά τοῦ προέδρου Κουντουριώτου καί τῆς πρεσβείας
τοῦ σώματος, ἀλλά καί οὗτος (ὁ Κουντουριώτης ) εἶχε κηρυχθῆ κατά τῆς Κυβερνήσεως, ὁ δέ Δεληγιάννης, ὅστις ἦτο ὁ ἐπισημότερος
μετά τόν Κουντουριώτην ὑπουργικός βουλευτής, ἀπετέλει, ὡς ἀντιπρόεδρος, μέρος τῆς πρεσβείας. Ὡς ἐκ τούτου ἀνεδέχθη τήν τοιαύτην ὑπηρεσίαν τῆς ἀντιπαραστάσεως πρός τόν Κουντουριώτην ὁ
ἀνεψιός αὐτοῦ Βούλγαρης, ὅστις καί συνεκέντρωσε περί αὐτόν περισσοτέρους γερουσιαστᾶς ἀπό τόν θεῖον του. Ἔκτοτε ἐγένετο ρῆξις μεταξύ Κουντουριώτου καί Βούλγαρη, ὧν ὁ τελευταῖος κατώρθωσε νά παρασύρῃ καί τόν πενθερόν τοῦ Λάζαρον Κουντουριώτην
καί νά διαιρέση τούς ἀδιαχωρίστους κατά τόν Ἀγῶνα, ὄτε ἐθυσίαζον ἀφειδῶς ὑπέρ τῆς πατρίδος τούς θησαυρούς τῶν μεγάλους ἄνδρας καί ἀδελφούς Κουντουριώτας, εἰς τοσούτον βαθμόν, ὥστε τό
1851, ὑποβληθέντος εἰς τάς Βουλᾶς νομοσχεδίου περί ἐτησίας χορηγήσεως εἰς τόν Γεώργιον Κουντουριώτην δραχμῶν 36.000 ἀπέναν452
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τί των ὅσων εἶχε λαμβάνειν ἀπό τό Ἔθνος, κατετέθη ὑπό τοῦ Βούλγαρη ἀναφορά ἐξ Ὕδρας, κατακρίνουσα τήν τοιαύτην ἀπόφασιν
τῆς Κυβερνήσεως. Εἰς τήν ἀναφοράν ταύτην πρῶτος ὑπεγράφη ὁ
Λάζαρος, ἐν δέ τή ἐν τῇ Γερουσίᾳ συζητήσει τοῦ νομοσχεδίου ἐδεικνύετο ἐκ τῶν μᾶλλον ἀντιπραττόντων ὁ Βούλγαρης. Τό νομοσχέδιον ἀπερρίφθη καί τοῦτο ἐλύπησε ἐπί τοσούτον τόν Γ. Κουντουριώτην, ὥστε ἐνόμισεν (καί ὄχι ἐσφαλμένως) ὅτι εἰς τήν ἀπόρριψιν ταύτην ἐνείχετο καί αὐλική ρᾳδιουργία. Διά τοῦτο ἀπῆλθεν ἀμέσως εἰς
Ὕδραν καί δέν ἠθέλησε νά ἐπανέλθη πλέον εἰς Ἀθήνας, καίτοι πολλάκις παρεκλήθη ὑπό τοῦ βασιλέως, καί ἰδίως ἐπί τῶν στενοχωριῶν, ἅς ὑφίστατο ὁ Ὄθων ὑπό τοῦ συμπεθέρου τοῦ Κουντουριώτου
Καλλέργη κατά τήν Ἀγγλογαλλικήν κατοχήν. Ἐν δέ τή Ὕδρα ὁ Γεώργιος Κουντουριώτης οὐδέ ἠθέλησε νά ἰδῆ τήν ἄδελφόν του Λάζαρον, ἀποβιώσαντα τά 1852, καί ἐμίσει δριμέως μέχρι τέλους τῆς
ζωῆς του, συμβάντος τό 1858, τόν αἴτιον τῆς οἰκογενειακῆς ταύτης
διαιρέσεως Βούλγαρην, εἰς τάς συμβουλᾶς τοῦ ὁποίου ἀπέδωκε καί
τήν ἀπόκρυψιν ὑπό τοῦ Λαζάρου, ὡς διαχειριστοῦ, τῶν λειψάνων
τῆς περιουσίας των, ἐξ ἧς ὁ μέν Λάζαρος ἀποβιώσας ἀφῆκεν εἰς τήν
σύζυγον καί τάς θυγατέρας τοῦ περί τό ἑκατομμύριον δραχμῶν, ὁ
δέ Γεώργιος μόλις περί τάς 90.000 δραχμᾶς, ὥστε τά τέκνα τοῦ μετά
ταῦτα εὑρέθησαν εἰς μεγάλας οἰκονομικᾶς στενοχωρίας.
Τό 1842 ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν εἰσήγαγεν εἰς τό Συμβούλιον τοῦ Κράτους νόμον, δί’ οὐ τά ἐθνικά κτήματα ἐλάμβανον τόν τίτλον βασιλικά κτήματα, ἀφοῦ πρό τινῶν ἡμερῶν διά Β. διατάγματος μετετέθη ἡ διαχείρισις τῶν διαλυθεισῶν μονῶν ἀπό τό ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν εἰς ἐκεῖνο τῶν Οἰκονομικῶν καί ἅτινα
συμπεριελαμβάνοντο εἰς τόν διαληφθέντα βασιλικόν τίτλον. Οἱ γέροντες ὅμως τοῦ Ἀγῶνος, οἵτινες ἐγνώριζον ὁποίαι θυσίαι κατεβλήθησαν διά τήν ἀπόκτησιν τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς περιουσίας, ἤκουσαν
μετά δυσφορίας τήν πρότασιν αὐτήν καί τινές τούτων εἰς ἀπάντησιν εἶπον : « Αἵ ! καλά, ἀφοῦ δέν τά ἔχουν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μέ τό αἷμα τούς τά ἀπέκτησαν, δέν τούς ἀφήνουν τήν εὐχαρίστησιν νά νομίζουν ὅτι τάς θυσίας τῶν τάς ἐχάρισαν εἰς τό Ἔθνος;» ἡ ἀπάντησις αὕτη ἀπεσβόλωσε τήν Κυβέρνησιν, ὁ δέ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν δέν ἐτόλμησε νά ἐπιμείνη εἰς τήν ἐπιψήφισιν τοῦ διαληφθέντος νόμου.
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^ Τό 1836, δντός τοῦ πατρός τοῦ “Ὀθωνος Λουδοβίκου εἰς Ἀθήνας,
ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ παλατιοῦ κατό βασιλεύς προπαρεσκευάζετο νά μεταβῆ εἰς Γερμανίαν διά νά νυμφευθῆ. Τότε ὁ ὑπουργός
τῶν Οἰκονομικῶν εἴσηγαγεν εἰς τό Συμβούλιον τοῦ Κράτους νόμον, δί1 οὐ ὤριζετο εἰς τόν προυπολογισμόν τοῦ Κράτους ποσόν
500.000 δραχμῶν διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ παλατιοῦ. Ἔρωτησάν-των
δέ τῶν ἐν τῷ Συμβουλίῳ μεγαλόσχημών του Ἀγῶνος γερόντων, ἄν
μόνον κατά τό ἔτος 1836 θά γίνῃ ,αὕτη ἡ δαπάνη ἡ καί κατά τό ἑπόμενον, ὁ ὑπουργός εἶπεν ὅτι θά γίνεται ἡ δίπτανη αὐτή ἐτησίως ἐν
δσῷ ἐξακολουθεῖ ἡ οἰκοδομή, ἥτις Ῥ’σῶς διαρκέση ἐπί 8-10 ἔτη.
— Πῶς; εἶπον οἱ γέροντες, ὁ Κυβερνήτης φκονομήθη μέ οἴκημα 200
χιλιάδα γροσιῶν μόνον καί τόν βασιλέα δέν τόν χωρεῖ οἰκία δύο μιλιουνίων γροσιῶν (ὅσα ἀντεπροσώπευον ἀϊ ,500.000 δραχμῶν).
—”Ὄχι, ἀπεκρίθη ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν, οὔτε δέκα μιλιουνίων γροσίων.
Τότε ὁ γέρων Βασίλειος Μπουντούρης, στραφεῖς πρός τόν ὕπουργον, εἶπε
— Τό ἔννοουμεν ὁ βασιλεύς θέλει νά καλοπαντρευθῇ καί διά νά δείξη στ πριγκίπισσες ὅτι καί τό βασίλειόν του εἶναι καθώς καί τά ἄλλα, θά τταραστής καί ττόσα μιλιούνια θά ἔξοδευση διά τό παλάτι
του, διά τοῦτο κ ἐμεῖς Θ’ ἀποφοσίσωμεν καί τοῦτο τό ἔξοδον.
—”Ἄν εἶναι ὅπως τό λέει ὄκυρ Βασίλη5;’εἰπόν οἱ ἕτεροι γέροντες, ἅς
μή κόψωμ τήν τύχην τοῦ βασιλέως μας.
Τήν συζήτησιν ταύτη ν τῶν γερόντων μαθόντες παρά τῶν ὑπουργῶν ὁ ἰβασιλεύς καί πατήρ του, παρητήθησαν πάσης συνδρομῆς
τοῦ Κράτους εἰς τή ἀνέγερσιν τοῦ παλατιοῦ καί μετά τήν περαίωσιν αὐτῆς ὁ βασιλεύς διά τάς ἐπισκευᾶς καί τήν συντήρησιν τοῦ Κήπου ἔξωδευε κατ1 ἔτος ἐξ ἰδίων του περί τά 500.000 δραχμῶν. Μόνον τό γήπεδον τοῦ τέ Παλατιοῦ καί Κήπου ἐπλήρως τό 1847 τό Δημόσιον ἀνά 50 - 90 λεπτά κατά πῆχυν, ἐκτός ὀλίγων τινῶν ἴδιοκτητων, εἰς οὖς ἔπληρωσε δικαστικῶς μέ ἀνωτέραν τιμήν μέχρι τριῶν
δραχμῶν κατά πῆχυν.
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(Ἐν τῇ ἀναρχίᾳ τοῦ 1832 ὁ Γενναῖος Κολοκοτρώνης συνέλαβε τόν
ἀντίπαλόν του ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Καρυταίνης Κανέλλον Δεληγιάννην,
ὅν ὅδηγησας εἰς τήν οἰκίαν τοῦ τό ἑσπέρας, διέταξε τήν σύζυγόν
του νά πλύνῃ τούς πόδας τόν Δεληγιάννη καί συνάμα τόν περιποιηθῆ ὅπως ἕνα των στενότερών του φίλων Τοῦτο ἴδων ὁ Δεληγιάννης ἔζητησε νά συνδιαλλαγή καί μετά τοῦ Γερω - Κό· λοκοτρώνη.
Τήν πρωΐαν Χ^πήλθον ἀμφότεροι διά Τριπόλεως εἰς “Ἀργός, δπόν
εὔρισκετο ὁ Κολοκοτρώνης,\πρός δν ἀνηγγέλθη ἡ πρό$ τόν Κανίλλον περιττοί-ἠσι$ τοῦ Γενναίου καί ἡ ἐκεῖ Ἐπικείμενη ἐλευσίς ἀμφοτέρων καί ὅπερ ἐπήνεσεν <: Κολοκοτρώνης. ὁ Πλαπούτας\ρμῶς,
ὁ διαρκής διάβολος μεταξύ Δεληγιανναίων καί Κολοκοτρωναίων,
οὐ μονοννδυσηρεστήθη ἐκ τῆς εἴδησεως ταύτης, ἄλλα καί τούς σφόδρα φανατικούς περί τόν Κολοκοτρώνην κυβερνητικούς ἤρεθισεν
ἐπί τοσούτον, ὥστε διά δηλώσεως τῶν ἤπειλησαν ὅτι θέλουν κακοποιήσει τόν Δεληγιάννην ἀφικνούμενον εἰς “Ἀργός.
Ὁ Κολοκοτρώνης, διά νά προλάβη τήν ἔκτελεότν της ὅλης ἀνάρμοστου ἐπαπειλούμενης προσβολῆς κατά τοιούτου συναδέλφου τοῦ
ὅποιος ὁ Κανέλλας, προσείλκυσεν ἐπιτηδείως εἰς τήν ὑπέρ τῆς ἔλευσεώς του Δεληγιάνννη ἴδεάν του μερικούς των καπεταναίων, ὧν
πρρεϊχεν ὁ ἐκ Κρανιδίου Ζτάμ. Μήτσας, ὀΐτινες, ἐξελθόντες καί προϋπαντήσαντες τό^ς Δεληγιάννην” καί Γενναΐον, τοῖς διεκοίνωσαν
τά ἐν “Ἀργεῖ συμβαίνοντα, ἰδίως ἐϊ-ς τόν δεύτερον, ὅστις εἴσηλθεν
πρό τῶν ἄλλων ἀμέσως ἐϊς τήν πόλιν καί διά τή\ ἐπιμονῆς τοῦ περιέστειλε τάς ὑποκινήσεις τοῦ Πλαπούτα, καί οὕτως ἤσυχασεν ἐν τῇ
ἀναρχικῇ ἐκείνη ἐποχή ἡ Καρύταινα καί ἡ Τρίπολις ἀπό τάς ἐπιτόπιους ἔριδας, ἕνεκεν τῆς ρήξεως τῶν δύο διαληφθεῖ-σῶν ἐπισήμων
καί στρατιωτικῶν συνάμα οἰκογενειῶν, καί εὐρεν εὐκαιρίαν ὁ Κολοκοτρώνης νά ἐκτίναξη τούς Βουλγαρόρ,ρυμελιώτας ἀπό τήν Τρίπολιν, διά τῆς ἐν Ματζαγρᾳ ( χωρίον ἠμισειαν ὥραν ἄπεχον, τῆς
Τριπόλεως ) μάχης τοῦ Γενναίου κατά τοῦ Θεοδ. Γρίβα καί Χατζηχρήστου,-- νικηθέντων, καίτοι ἐχόντων ὑπερτριπλάσιον στρατόν
τοΟ Γενναίου καί Ῥππικον ἐκ Βουλγάρων καί ἐν πεδι-νωτάτη θέσει.
Ή* Τό 1857, γενομένης ἐν τῇ Γερουσίᾳ συζητήσεως ἐπί τοῦ πολυθρύλητου ὑπομνήματος τοῦ Ραγκαβῆ καί ἥττηθεντος αἴσχρώς του
Ὑπουργείου, ὀκτῶ μόνον Γερουσιαστῶν ψηφισάντων ὑπέρ τῆς προ455
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τάσεως τοῦ περί ἀναβολῆς, διότι τοσούτον ἔξηφθησαν οἵ του Ἀγῶνος γερουσιασταί, ὥστε καί σύτος ὁ Προβελέγ-γιός, δν ὁ “Ὀθων ἔθεωρει σάρκα ἐκ τῆς σαρκός του καί διά τοῦτο τό 1853 τόν διῶ-ρισεν
ὕπουργόν των Ἐσωτερικῶν, καταληφθεῖς ὕττο φόβου, εἶχε ψηφίσει μετά τῶν ἀντιπολιτευομένων, ὁ πρωθυπουργός Βούλγαρης, ὑποπτεύσας τό ἀποτέλεσμα αὐτό, ἔνευσε τῷ προέδρῳ Μοναρχίδη νά διάλυση τήν συνεδρίασιν, ἇλ?%’ οὗτος δέν Ὀπήκουσε καί ὁ Βούλγαρης παρεπονέθη τῷ “Ὀθωνι κατά τῆς διαγωγῆς τοῦ Μοναρχίδου,
ὅστις, ἄπολογουμενος τῷ βασιλεΐ, εἶπεν ὅτι, ἄν διέλυε τήν συνεδρίασιν, ὑπῆρχε φόβος μήπως οἱ ὤργισμενοι γερουσιασταί, βοηθούμενοι καί ἀπό τό ἐξημμένον ἀκροατήριον ( καθόσον τούς ἄκροατας
ἐν τῇ Γερουσίᾳ ἀσθενῆ δίφρακτα ἐχώριζον ἀπό τούς συνεδριάζοντας γερουσιαστᾶς, ὡς ἐϊς τά δικαστήρια ), ἐρρι-πτόν ἀπό τά παράθυρα τούς ὑπουργούς του καί τόν λύοντα τήν συνεδρίασιν πρόεδρον Κά! εἶναι δυνατόν, ἀπήντησεν ὁ “Ὀθων, σύ, Ψαριανός, νά εἶσαι δειλός;
Δέν εἶμαι δειλός, ἀπήντησεν ὁ Μοναρχίδης, ἄλλ’ εἶμαι φρόνιμος
καί τεντώνω τό σχοινί ἕως ἔκεϊ πού φθάνει.
Λοιπόν ἔχει δίκαιον ὁ Βούλγαρης, παρετήρησεν ὁ βασιλεύς, νά ὑποπτεύηται ὅτι ἐπιδιώκεις τήν πτῶσιν τοῦ Ὑπουργείου, διά νά γίνῃς
διάδοχός του.
Δέν ἔτρελλαθην, ἀνταπήντησεν ὁ Μοναρχίδης, ν’ ἀφήσω μίαν τόσον ὕψηλην θέσιν, ἥν ἔχω (τήν τοῦ προέδρου τῆς Γερουσίας ), καί
νά γίνω δοϋλος τῶν παλιανθρώπων μόνον ὁ Βούλγαρης, ὁ Ρήγας
καί ὁ Μήλιος εὐχαριστιοῦνται νά κυλίωνται εἰς τοιοῦτον βόρβορον.
Ὅ βασιλεύς, ἄκουσας ἀπό ἕνα των μᾶλλον ἄφωσιωμενών του τοιαύτην τά-πεινήν ἴδεαν περί τῆς ἀξίας τοῦ Ὑπουργείου, ἔδηξε τά χείλη του καί ὑπεχώρησε.
Τήν αὐτήν ἥμεραν ἔκαλεσεν ὁ “Ὀθων τόν γερουσιαστήν καί στρατηγόν Πλά-πούταν, διά ν’ ἄπολογηθη ὡς αὐλικός ( καθόσον ἦτο ἐπίτιμος ὑπασπιστής τοῦ ) διατί Ἰψήφισε κατά τῆς Κυβερνήσεώς του.
ὁ Πλαπούτας εἶπεν ὅτι, ὅταν κατά τήν συζήτησιν ἐπιέζετο εἰς ἀπολογίαν ὁ Ραγκαβής, τά παιδιά, οἱ σύντροφοι τοῦ ( ἐννόων τόν Κουμουνδοῦρον καί Χρηστόπουλον ) ἔγελων, καί ἐπιστευ-σέν ὅτι καί
αὐτοί, ὡς ἄγωνισται, ἐπέκρινον τό κατά τῶν ἀγωνιστῶν ὑπόμνημα
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τοῦ Ραγκαβῆ, διά τοῦτο ἔψηφισε κατ’ αὐτοῦ.
— Ναί, ἀλλά σύ εἶσαι, τῷ ἐϊπεν ὁ βασιλεύς, ὑπασπιστής μου.
—Υπασπιστής ὅμως ἄδιαφορευτος ( ἄνευ ἄπολαυῃς ) ἀπήντησεν ὁ
πονηρός Πλαπούτας.
Λοιπόν, τῷ εἶπεν ὁ βασιλεύς, ἀφοῦ δέν ἐκτιμᾷς τήν θέσιν αὐτήν,
ἐγώ σοί τήν ἀφαιρῶ.
Εἷς τοῦτο, ὁπού νοικοκύρης, μάλιστα, ἀπήντησεν ὁ Πλαπούτας, δηλαδή τό νά μοῦ ἀφαίρεσης τήν Θέσιν τοῦ ὑπασπιστοϋ, πού μου τήν
ἔδωκες, εἶναι δικαίωμά σου, δέν εἶναι ὅμως δικαίωμα κανενός το
νά ἄφαιρῃ τήν τιμήν τῶν ἀγωνιστῶν, ὡς ἤθελε νά κάμῃ τό ὑπόμνημα τοῦ Ραγκαβῆ.
Ἤ βασίλισσα, διηγουμένη τόν διάλογον αὐτόν εἰς τούς ὑπουργούς
Χρηστόπουλον κά’ἰ Κουμουνδοῦρον, τοῖς προσέθηκεν : « Φαίνεται
ὅτι καί σεϊς ἔχετε τόν δάκτυλόν σας εἰς αὐτόν τόν θόρυβον, μή ἄνεχομενοι νά φέρῃ τόσα παράσημα ὁ Ραγκαβής». Οὗτοι, ἐν ν ὁ οὐ
ντές ὅποιον ἐνδιαφέρον εἶχεν ὁ βασιλεύς ἐϊς τήν ὑπόθεσιν τοῦ ὑπομνήματος, οὗτινος τήν σύνταξιν συνέλαβεν ὁ Γκλότζ, πρέσβυς τῆς
Πρωσσίας, πανίσχυρος ἐν τῇ Αὐλῇ τῶν Ἀθηνῶν, καί τό ὅποιον ἔπεδοκιμασέ τα μάλιστα ὁ “Ὀθων, ὡς προκαλοῦν τήν ἀπαλλαγήν του
ἀπό τήν πίεσιν τῶν πρέσβεων τῶν τριῶν εὔεργετιδων Δυνάμεων κατά τήν διοίκησίν του. Ἐν τούτοις τήν ἐπέμβασιν αὐτήν ἀπήτησεν ἐν
ταϊς δειναϊς ἐποχαϊς τοῦ 1859 - 1862 καί ἰδίως παρά τοῦ Ναπολέοντος, ἄλλ’ οὐδεμία τῷ ἐδόθῃ προσοχή. Τότε ἤννοησεν ὄποσον ὠφελεῖ τό συνυπεύθυνον μιᾶς των ἐξωτερικῶν πολιτικῶν εἰς τήν σύνθεσιν ἑνός Ὑπουργείου. Κατήγγειλε δέ συνάμα τήν ὄχι ἀνεξάρτητον
ἀπό ξένας ἐπιρροᾶς διαγωγήν ἐν ττ| Κυβερνήσει τῶν ἀγωνιστῶν,
ζυμωθέντων ἐν τῇ μετά τῶν ξένων, τταρ’ ὧν ἔπ,ρ’ὀστατεύοντο, διοικήσει των, καί διά τοῦτο ἔδικαιολογει τήν ἄττο τήν ἔνεργ:ἠτΐκην
Ὀττηρεσίαν ἐν τοῖς πρά-γμασι τοῦ “Ἔθνους ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀνθρώτι’ὧν αὐτῶν, ἥν ἐβαλεν εἰς ἐνέργειαν μετά δύο ἔτη, διά τῆς συγκροτήσεως τοῦ/Ὕπουργειου Μιαούλη. Καί ἐϊς τοῦτο τό μέτρον ἔτιμωρηθη, διότι ἡ ἔξεγερσί$/των ἀγωνιστῶν ἐνεθάρρυνε τήν δημαγωγίαν καί εἰς μάτην προσέτρεξε, μ|·¥ἅ τήν τοῦ 1862 Ναυττλιακήν
ἐπανάστα-σίν, Ὀπό τήν προστασίαν τῶν ἅ/ὤνιστών του Γενναίου Μήλιου, πλήν ἦτο ἄργα.,Ἔννοουντες λοιπόν τήν σπουδαιότητα τοῦ ζητήματος τούτου ὁ Χρηστόπουλος καί Κουμουνδοῦρος/δι457
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έψευσαν τήν Ῥδέαν τοῦ Πλαπούτα καί Ῥπεσχέ-Ὀησαν εἰς τήν ἐπανάληψιν τῆς/συζητήσεως νά ὑπερασπισθῶσι τό ζήτημα ἄνδρι-κώτερον τοῦ Ραγκαβῆ. Καί -ρῶ ὄντι, κατά τήν ἐπανάληψιν τῆς συζητήσεως, πρός ἔνδειξιν ὑπερβολικῆς μάλιστα ἐκπληρώσεως τῆς ὑποσχέσεώς των, ἐξύβρισαν ὁ μέν Χρηστόπουλος τόν Ποί’λαμήδην, προβιβάσαντα αὐτόν δίς ἐϊς ὑπάλληλον τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὁ
δέ Κουμουνδοῦρος τόν πολλᾶς εὐεργεσίας χορηγήσαντα αὐτῶ, ὡς
ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν κατά τό 1850 - 1852, Χρηστίδην.
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Ο ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.
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ΜΑΛΕΒΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(ἤ ΧΡΑΠΑ -ΧΡΑΠΑΣ)
Μεταξύ των τόσων ἄλλων πολυτίμων καί ἐκλεκτῶν συνεργατῶν
μας ἔχομεν τήν τιμήν νά συγκαταλέγωμεν ἀπό σήμερον καί τόν πρό
πολλῶν ἐτῶν… ἀποθανόντα πολιτευτήν ἐκ Καστανιᾶς τοῦ Καστορείου Δημήτριον Δημητρακάκην.
Ὁ Δημητρακάκης, ἐπανειλημμένως ἐκλεγείς βουλευτής τῆς ἐπαρχίας μας, εἶχε τήν ἔμπνευσιν νά γράψῃ ὅταν ἔζη, ἀπομνημονεύματα
τινά, τά ὁποῖα ἦλθον εἰς φῶς τώρα μόλις, χάρις εἰς τόν διαπρεπῆ
τῆς Καστανιᾶς φίλον ἰατρόν κ. Παναγ. Τζωρτζάκην ἀφ’ ἑνός καί
τόν ἐν Πειραιεῖ μεγαλοβιομήχανον ἀφ’ ἑτέρου κ. Γ. Νικολόπουλον.
Ὁ τελευταῖος οὗτος, κατά τό εἰς Καστανιά ἐσχάτως ταξείδιόν του,
παρέλαβε μεθ’ ἑαυτοῦ τά ἀνέκδοτα χειρόγραφα τοῦ μακαρίτου Δημητρακάκη καί τά ἔδωκεν ἐν Πειραιεῖ πρός δακτυλογράφησιν εἰς
τρία ἐν ὅλῳ ἀντίτυπα, ἐξ ὧν τό ἕν εἶχε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά
μᾶς δωρήσῃ ἵνα δωρήσωμεν καί ἡμεῖς εἰς τούς φίλους ἀναγνώστας
τοῦ «Μαλεβοῦ» ὡραῖα ἐξ αὐτοῦ ἱστορικά ἀνέκδοτα ἀφορῶντα τόν
Κρεββατᾶ, τόν Μπαρμπιτσιώτη, τόν Κορφιωτάκη, τόν Κοπανίτσα,
τόν Ζαχαριᾶ, τόν Βρεσθένης, τόν Κολοκοτρώνη, τόν Καραϊσκάκη,
τόν Κυβερνήτην καί πλείστους ὅσους διαπρεπεῖς ἄνδρας, ἀκμάσαν461
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τας κατά καί μετά τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα.
Ἔχοντες τήν ἀντίληψιν ὅτι καί τήν ἱστορίαν θά ὠφελήσωμεν καί
τερπνοί θά γίνωμεν εἰς τούς φίλους ἀναγνώστας, θά δημοσιεύωμεν
ἑκάστοτε καί ἀπό δύο ἀνεξάρτητα τεμάχια ἐκ τῆς εἰς χεῖρας μας
συλλογῆς τοῦ Δημητρακάκη, ἀπό τά ἀφορῶντα κυρίως τήν, Λακεδαίμονα καί τούς Λακεδαιμονίους, χωρίς νά παραλείψωμεν καί μερικά ἄλλα γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ὡς φέρ’ εἰπεῖν μερικά ἀνέκδοτα τοῦ Καραϊσκάκη καί τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ὁ Δημητρακάκης ἔγραψε τά ἀπομνημονεύματά του ὅπως τοῦ ἤρχοντο στό κεφάλι, χωρίς δηλαδή νά τηρήσῃ χρονολογικήν σειράν
καί συνέχειαν, οὔτε συνοχήν μεταξύ τοῦ ἑνός γεγονότος μετά τοῦ
ἄλλου.Τό τοιοῦτον, ἄν διά τόν ἱστορικόν εἶναι ὀλίγον κουραστικόν, διά τήν σύνταξιν τοῦ «Μαλεβοῦ», ἥτις γράφει περιοδικόν καί
ὄχι ἱστορίαν δέν παρέχει εἰμή εὐκολίαν εἰς τό νά δημοσιεύῃ ἀνά
μίαν ἀνεξάρτητον περικοπήν ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ Δημητρακάκη,
ὅστις οὕτω ἀκούσιος συνεργάτης μας γίνεται ἔστω καί πεθαμένος
καί συντελεῖ ὥστε ὁ Ταΰγετος εἰς οὗ τάς κλιτύας εὑρίσκεται τό χωριό του, δώσει τό χέρι του εἰς τόν ἀπέναντί του Μαλεβόν πρός κοινήν ἐργασίαν διά νά μάθουν οἱ οἰκοῦντες νῦν αὐτούς πῶς ἐσκέπτοντο, πῶς εἰργάζοντο πῶς ἐφέροντo ὡς ἄνθρωποι καί ὡς διευθυνταί
τῶν κοινῶν οἱ ἐλευθερώσαντές μας προγονοί μας.
Ἀπό τά ἀνέκδοτα τοῦ Δημητρακάκη
Ο Π. Κρεββατᾶς, ὑποκρινόμενος, τόν φθισικόν
Ὁ Κοπανίτσας καί ὁ Νικολόπουλος.
Αἱ οἰκογένειαι Μπενάκη, Ζαΐμη καί Κρεββατᾶ, ἐπεβλέποντο ὑπό
τῶν Ὀθωμανῶν ἀφ’ οὗ κατά τό ἔτος, 1769 αὗται ἐξετέθησαν ὑπέρ
τοῦ τότε κινηματος. Διά τοῦτο ὁ Παναγιώτης Κρεββατᾶς θέλων ν’
ἀποφύγῃ τήν ἐπιτήρησιν τῶν Ὀθωμανῶν, μετέβη κατά τά 1819—
1820 δι’ ἐμπορικούς λόγους εἰς Ἑπτάνησον καί Νεάπολιν, ἐπανῆλθε δέ περί τά τέλη τοῦ 1820, ἀλλά καί τότε οἱ Τοῦρκοι κατεσκόπευον αὐτόν μετά ὀχληρότητος, καί ἴσως καί τόν ἐδολοφόνουν, ἐάν ὁ
ἰσχυρότατος ἐντόπιος Ὀθωμανός Μαχμούτ-μπέης δέν ἀπέτρεπεν.
Ἐν τούτοις ὁ Κρεββατᾶς, νά ἀπομακρυνθῇ καί πάλιν τῆς Ἑλλάδος
δέν ἠδύνατο, διότι ἡ ὑπόθεσις τοῦ κινήματος δέν ἐπέτρεπεν, ἀπεφάσισε λοιπόν νά ὑποκριθῇ τόν φθισικόν, καί οἰκουρῶν διαρκῶς
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ἔπτυε σίελον ἐρυθρόν, ὁσάκις μετέβαινέ τις τῶν Ὀθωμανῶν ἵνα τόν
ἐπισκεφθῇ, τόν χρωματισμόν δέ σιέλου ἔδιδε μασῶν κρεμέζαν, καί
οὕτως ἀπεπλάνησε τούς Τούρκους μέχρι τῆς 22ας Μαρτίου 1821,
ὄτε οὗτοι ἰδόντες τήν προπαρασκευήν τῶν Χριστιανῶν καί εἰδοποιηθέντες ἀπό τούς ἐλθόντες ἐκ Βαρδουνοχωρίων, ὧν οἱ ἐπισημότεροι ἐπί ἀνδρείᾳ, ἦσαν Μανιᾶται ἐξωμόται, κατέλαβον τό φρούριον τοῦ Μισθρᾶ καί τά παρά τήν Μητρόπολιν ὀχυρά μέρη συνάμα
δέ ἐσκέφθησαν νά λάβωσιν ἐνέχυρα τούς προεστούς τῆς πόλεως. Τό
ἑσπέρας ὁ Κρεββατᾶς ἐξερχόμενος τῆς πόλεως ἐν καιρῷ νυκτός καί
μεταβαίνων μετά τοῦ γαμβροῦ του Στεφάνου Κοπανίτσα εἰς Λογγάστραν, ὅπου ὁ γερο-κλέφτης Ἀντώνιος Νικολόπουλος συνεκέντρωνε στρατιώτας διά νά εἰσέλθῃ τήν αὔριον εἰς Μισθρᾶν καί νά ἐκδιώξῃ ἐκεῖθεν τους Τούρκους συνηντήθη μετά τῶν ἐνεδρευόντων Τούρκων οἵτινες καίτοι ἠδύναντο νά τόν ἀπαγάγωσι, τόν ἀφῆκαν μολαταῦτα καί ἀνεχώρησεν, ἐκ τῆς συναντήσεως δέ ταύτης τρομάξας ὁ
Κοπανίτσας προσεβλήθη ὑπό ἀποπληξίας ἐξ ἧς ἀπεβίωσε μετά μίαν
σχεδόν ὥραν οἱ δέ πολλοί τῶν Τούρκων μαθόντες ὅτι ὁ Κρεββατᾶς
συγκεντροῦται εἰς τά πλησίον χωρία μετά τῶν Κλεφτῶν, ἀνεχώρησαν τήν πρωΐαν διά τήν Τρίπολιν, εἰς ἥν καί ἐκλείσθησαν, καί οὕτω ἡ Λακεδαίμων ἡ μεγαλυτέρα ἐπαρχία τοῦ Κράτους, εἶχεν ἐλευθερίαν ἐνεργείας, ἥν δέν ἠδύνατο νά ἔχῃ ἄν οἱ Τοῦρκοι καί ἰδίως οἱ
Βαρδουνιῶται, ἐκλείοντο εἰς τό φρούριον τοῦ Μισθρᾶ καί εἰς τούς
διεσπαρμένους εἰς τά χωρία ὀχυρούς Πύργους των».
Ὁ Καραϊσκάκης ἄρρωστος καί ὁ κομπογιαννίτης ἰατρός του.
«Εὑρισκόμενος ὁ Καραϊσκάκης ἐν τῷ ἐν Φαλήρῳ στρατοπέδῳ ἔπασχεν ἀπό πυρετούς στηθικῆς παθήσεως, ἐπεσκέπτετο δέ αὐτόν ἰατρός τις Κομπογιαννίτης, τοῦ ὁποίου τήν ἄγνοιαν τῆς ἐπιστήμης
ἀπεφάσισε νά καταδείξῃ διά χονδροειδεστάτης ἀποδείξεως. Ἡμέραν λοιπόν τινά καθ’ ἥν ἐφάνη μακρόθεν ἐρχόμενος ὁ ἰατρός, ὁ Καραϊσκάκης ἐκάλεσεν ἕνα τῶν περί αὐτόν εὐρώστων ἵνα τόν κρατῇ
ὄπισθεν ἐν ταῖς ἀγκάλαις του, καί συνάμα νά τόν καλύψῃ κατά τό
στῆθος μέχρι τοῦ λαιμοῦ εἰσελθόντος τοῦ ἰατροῦ καί ζητήσαντος
νά ἰδῇ τόν σφιγμόν τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ Καραϊσκάκης ἔνευσν εἰς τόν
κρατοῦντα αὐτόν νά δώσῃ τήν ἰδικήν του χεῖρα. Ὁ ἰατρός νομίζων
ὅτι ἐξετάζει τήν χεῖρα τοῦ Καραϊσκάκη, ἐκίνησε τήν κεφαλήν καί εἶ463
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πεν ὅτι ὁ σφυγμός προδίδει ὅτι ἔπεσαν πολύ αἱ δυνάμεις τοῦ ἀσθενοῦς. Τότε ὁ Καραϊσκάκης ἀποκαλυφθείς καί δείξας τίνος χεῖρα
ἐξήταζεν ὁ ἰατρός, εἶπε πρός αὐτόν «Ο Π…….. μου μωρέ ἔπεσεν καί
ὄχι αἱ δυνάμεις μου».
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ο ΚΑΙ ΧΡΑΠΑ –ΧΡΑΠΑΣ)
Τόν ἐκ Καστανιᾶς μακαρίτην πολιτευτήν τῆς ἐπαρχίας μας Δ. Δημητρακάκην, ἐκ τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ ὁποίου ἀνέκδοτα τεμάχια ἠρχίσαμεν δημοσιεύοντες ἀπό τό προηγούμενον φύλλον, τόν
ἔλεγαν καί Χράπα-Χράπα. Εἶχε τήν στηθικήν ἀσθένειαν ὁ μακαρίτης ἕνεκα τῆς ὁποίας δέν ἠδύνατο νά ἀρθρώσῃ λέξιν χωρίς καί νά
τήν συνοδεύσῃ μέ ρόγχον ὅμοιον μέ τήν προσωνυμίαν, ἥν ὁ λαός
τοῦ ἐκόλλησε. Δι’ αὐτόν τόν λόγον τόν εἶπαν «Χράπα-Χράπα» καί
ἦτο περισσότερον γνωστός καί δημοφιλής ὡς τοιοῦτος παρά ὡς Δημητρακάκης.
Εἰς τό ἑπόμενον θά γράψωμεν ὀλίγα τινά ἀπό τήν πολιτικήν του
δρᾶσιν τώρα συνεχίζομεν τά ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματά του.
Ὁ ἀρχηγός Νικολόπουλος εἶναι ὁ πρῶτος ἀρχηγός ἐπαρχίας, ὅστις
ἒπεσεν εἰς τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα. Ὁ διάκονος Νικόδημος
Μέλιος προδίδει ἀκουσίως τήν παράταξιν τῶν Ἑλλήνων εἰς Κολλίνες καί Βλαχοκερασιάν.
«Ὅτε ἐξερράγη ἡ ἐπανάστασις, ἀρχηγός τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος ἀνεδείχθη ὁ ἐντόπιος Γέρο-κλέφτης Ἀντώνιος Νικολόπουλος,
θεῖος ἐκ μητρός τοῦ Ζαχαριᾶ, καί οὗτος ἐστρατοπέδευσε πρῶτος
πλησιέστερον εἰς τό σημεῖον τῆς πολιορκίας, καταλαβών ἀπό τῆς
πρώτης ἡμέρας τοῦ Ἀπριλίου τήν 2 1/2 ὥρας ἀπέχουσαν τῆς Τριπόλεως Βλαχοκερασιάν. Ἀλλά τό μέγα Σάββατον ὁ εἰς τό χωρίον Κολλίνες, 2 1/2 ὥρας ἀπέχον της Βλαχοκερασιᾶς διαμένων Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, τήν ἀρχηγίαν τῆς Λακεδαίμονος ἐπεδίωκε καί
οὗτος, ἀπέστειλεν εἰς Τρίπολιν τόν ἐξ Ἀναστασόβης τῆς Ἀλαγωνίας διάκονον Νικόδημον Μέλιον, ἵνα δώσῃ ἐπιστολήν του πρός τινας Τούρκους, φίλους της Μαυρομιχαλικῆς οἰκογενείας καί ἐν τῇ
Τριπόλει εὑρισκομένους, ἵνα μή κακοποιήσωσι τόν ὡς ἐνέχυρον παραδοθέντα ἀνεψιόν του Ἀναστάσιον. Ὁ Νικόδημος, ἄκριτος μέχρι
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τρέλλας, εἰσελθών διελέχθη μετά τοῦ Ἀναστασίου, εἰς ὅν ἔλεγε ποῦ
ἦσαν τοποθετημένοι ὅ τε Κυριακούλης καί Νικολόπουλος καί ὅτι
περιμένουσιν ἐπικουρίαν, ἵνα εἰσπηδήσωσιν εἰς Τρίπολιν. Τοῦτο
ἀκούσας Ὀθωμανός ὑπηρέτης τοῦ Καϊμακάμη, διεβίβασεν εἰς τόν
κύριόν του, ὅστις τήν πρωίαν (ἡμέραν τοῦ Πάσχα) ἀπέστειλεν ἰσχυρόν ἀπόσπασμα εἰς Κερασιάν, ὅπερ ἀφίκετο εἰς τό χωρίον αὐτό
πρίν ἤ ἐξημέρωσῃ, καί οἱ ἄνθρωποι ἦσαν εἰς τάς ἐκκλησίας, ἐν οἶς
καί οἱ ὑπό τοῦ Νικολοπούλου διωρισμένοι στρατιῶται ὡς σκοποί,
διά τοῦτο καί κατέλαβον οἱ Τοῦρκοι πρίν ἤ δυνηθῇ νά ὀχυρωθῇ ἤ
νά συγκέντρωσῃ ἅπαντας τους ὑπ’ αὐτόν στρατιώτας. Ὑπεχώρησε
λοιπόν ἀκροβολιζόμενος μετά τῶν Τούρκων, μέχρις οὗ πλησιάσῃ
πρός τήν Κολλίναν, ὁπόθεν τῷ ἤθελεν ἔλθῃ εἰς συνδρομήν καί ὁ Κυριακούλης, ἀλλ’ εἰς Βουλταίνην, ἡμίσειαν ὥραν ἀπέχουσαν τῆς Κερασιᾶς, ἠναγκάσθη νά κλεισθῇ μετά τριῶν συντρόφων του ἐντός
ἐρειπίου ἐν τῷ ὁποίῳ ἤθελεν ἴσως ἀνθέξη μέχρι τῆς ἐλεύσεως τῆς
ἐπικουρίας, ἄν δέν διερρηγνύοντο ἕνεκεν πολλῆς χρήσεως τά τουφέκια του, καί τότε ἠναγκάσθησαν νά ἀμυνθῶσι μέ τά ξίφη καί τούς
κοπάνους τῶν ὅπλων ἕως οὗ ἐφονεύθησαν, καί οὕτως ὁ Ἀντώνιος
Νικολόπουλος, εἶνε ὁ πρῶτος ἀρχηγός ἐπαρχίας ὅστις ἐπεσεν εἰς
τήν μάχην κατά τόν Ἑλληνικόν ἀγῶνα”.
Τά ἀστεῖα του Κολοκοτρώνη
Ἕνας διάλογος μέ Ἀμερικανόν πλοίαρχον
«Ὁ Κολοκοτρώνης οὐ μόνον πνευματώδης, ἀλλά καί σφόδρα ἀστεῖος ἦτο. Ἐπισκεψάμενος τό 1828, πλοίαρχον πολεμικοῦ Ἀμερικανικοῦ πλοίου, ἤκουσεν αὐτόν ὡς διελθόντα μακρόν καί τεράστιον
βίον. Ὁ Κολοκοτρώνης ἐθεώρησε ταῦτα μή συμβιβαζόμενα μέ τήν
ἡλικίαν τοῦ πλοιάρχου, φαινομένου ἴσως νεωτέρου, ἀφ’ ὅ,τι ἦτο,
καί διά τοῦτο τόν ἠρώτησε πόσων ἐτῶν ἦτο. Ὁ Ἀμερικανός ἐννοήσας τήν ἰδέα τοῦ Κολοκοτρώνη ἀντί ν’ ἀπαντήσῃ διά τοῦ πρωρέως ἐκτελοῦντος, ὡς Ἕλληνος, τά καθήκοντα τοῦ διερμηνέως, ἔσπευσε ν’ ἀπαντήσῃ ἀμέσως διά συνθήματος δείξας τήν παλάμην του μέ
ἀνοικτούς δακτύλους ἐννεάκις (δηλ. ἐμούτζωσε ἐννεάκις) κατά πρόσωπον τόν Κολοκοτρώνην, ὅπερ προὐκάλεσε τόν γέλωτα τῶν παρόντων Ἑλλήνων. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης ἐρωτηθείς καί οὗτος περί
τῆς ἡλικίας του, ἔδειξε καί αὐτός ἀμφοτέρας τάς παλάμας του κα465
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τά πρόσωπον τοῦ Ἀμερικανοῦ πεντάκις, καί ἅπαξ διά τῆς μιᾶς χειρός καί ἀκόμη τούς δύο δακτύλους ἀπέναντι τῶν δύο ὀφθαλμῶν
τοῦ ἐρωτήσαντος Ἀμερικανοῦ καί τελευταῖον τόν πῆχυν τῆς χειρός
ἀνωρθωμένον. Ὁ Ἀμερικανός ἐμέτρησεν ἀκριβῶς ἀνά δέκα ἔτη ἑκάστην μεγάλην μούντζαν, πέντε των ἁπλῶν, καί δύο τούς δύο δακτύλους, ἤτοι ἐν ὄλῳ 57 ἔτη, ἀλλά τόν ἀνωρθωμένον πῆχυν δέν ἤξευρε
μέ πόσον χρόνον νά τόν ὑπολογίσῃ καί ἐζήτησε περί τούτου ἐξήγησιν. Ὁ Κολοκοτρώνης τοῦ εἶπεν ὅτι σημαίνει ἥμισυν χρόνον, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἔφερε τούς παρόντας Ἕλληνας εἰς ἀκράτητον γέλωτα, ὅστις ἐκίνησε τήν περιέργειαν τοῦ Ἀμερικανοῦ ζητήσαντος ἀπό
τόν πρωρέα του μετά τήν ἀναχώρησιν τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐξηγήσεις.
Ὁ πρωρεύς τῷ ἐξήγησε τί σημαίνει εἰς τά ἑλληνικά ἔθιμα ἡ κατά
πρόσωπον ἀνοικτή παλάμη, οἱ δύο δάκτυλοι καί τό τελευταῖον
ρυπαρόν διά τοῦ πήχεως κίνημα τοῦ Κολοκοτρώνη, προσθείς διατί προέβη εἰς τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης, ἐνῷ ἠδύνατο νά ἀπαντήσῃ
διά τοῦ διερμηνέως καί νά μή προκαλέσῃ ἕτερον ἄτοπον ἐπί ἑνός
ἀτόπου. Ὁ Ἀμερικανός ἐνεθουσιάσθη διά τήν πνευματώδη ταύτην
ἀπάντησιν τοῦ Κολοκοτρώνη, καί, ὅταν εἶδε μετά ταῦτα αὐτόν εἰς
τήν πλατεῖαν, τῷ εἶπεν Ἑλληνιστί τάς ὀλίγας ταύτας λέξεις, ἅς ἀπεστήθισε μαθών ἀπό τόν διερμηνέα «Σέ συγχαίρω, Στρατηγέ, διά τήν
πνευματώδη σου πρός ἐμε ἀπάντησιν».
Διά τήν ἀντιγραφήν Ἀγ. Γ. Σγ.
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
(Ο ΚΑΙ ΧΡΑΠΑ-ΧΡΑΠΑΣ)
Ἕνα ἔτος μετά τήν ἔκρηξιν τῆς ἐπαναστάσεως ἐγεννήθη εἰς τό Καστρί τοῦ Καστορείου καί ἀπεβίωσεν τό 1888 ὁ Δημ. Δημητρακάκης, θεῖος τοῦ ἀειμνήστου καί ἐγκρίτου πολιτευτοῦ Λακεδαίμονος
Ν. Κορφιωτάκη, τοῦ ἀγρίως δολοφονηθέντος τήν 20ην Αὐγούστου
ὑπό κακούργου χειρός.
Ἐν Ναυπλίῳ τά Γυμνασιακά του ἀκούσας μαθήματα ὁ ΧράπαΧράπας ἐνεγράφη εἰς σχολήν καί ἀκολούθως μετά τό 1863 ἐρρίφθη εἰς τήν πολιτικήν ἐκλεγείς πλειστάκις βουλευτής Λακεδαίμονος, ἀφ’ οὗ προηγουμένως ἔλαβε τῆς πολιτικῆς διδάγματα ὡς ἰδιαί466
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τερος γραμματεύς τοῦ Κορφιωτάκη κατά τό διάστημα τῆς Ὑπουργίας τοῦ τελευταίου ὡς Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.
Εἰς τά ἀπομνημονεύματά του, πολλάς ἀναγράφει λεπτομερείας περί τοῦ πολιτικοῦ του βίου. Ἐν τῇ παρούσῃ ὅμως σελίδι θά ἀναγραφοῦν μόνον ὅσα περί ἄλλων ἀναφέρει καί ἐξ αὐτῶν ἐκεῖνα πού ἐνδιαφέρουν τό ἀναγνωστικόν μας κοινόν.
Ὁ Κυριακούλης Μαυρομιχάλης προσπαθεῖ νά ἀνακηρυχθῇ ἀρχηγός τῆς Λακεδαίμονος. Τό συμπεθεριό του μέ τόν Τζωρτζάκη.
«Ὁ Κυριακούλης μετέβη εἰς Λακεδαίμονα τήν 27ην Μαρτίου 1821
ἵνα συνεννοηθῇ μετά προεστῶν καί ἀναγνωρισθῇ παρ’ αὐτῶν ἀρχηγός τῆς ἐπαρχίας ὤν ἐμπειροπόλεμος ὡς Μανιάτης. Μή εὑρών τούς
ἐν Μισθρᾷ προκρίτους προθύμους εἰς τήν ἀπαίτησίν του, οὔτε τόν
ἀναπληροῦντα τούς ἀρχηγούς τῆς ἐπαρχίας ἐντόπιον ἐμπειροπόλεμον Κλέφτην Ἀντ. Νικολόπουλον, μετέβη εἰς τά πρός τήν Τρίπολιν
τῆς Λακεδαίμονος ἵνα ἀνακηρυχθῇ ὑπ’ αὐτῶν ἀρχηγός. Καί πρῶτον συνεννοήθη ὡς πρός τό μέτρον τοῦτο μετά τοῦ ἐπισημοτέρου
προκρίτου ἐν τοῖς χωρίοις τούτοις Ἀναγνώστη Τζωρτζάκη, μεθ’ οὗ
καί συνεφώνησε κατά τά Μανιάτικα ἔθιμα, καί συνοικέσιον μετά
τοῦ υἱοῦ του Πέτρου ὀκταετοῦς μόλις καί τῆς θυγατρός τοῦ Τζωρτζάκη Δεσποίνης, τῆς μετά ταῦτα συζύγου τοῦ Νικ. Κορφιωτάκη,
ὅν ἐδολοφόνησεν ὁ Πέτρος τό 1850. Κατόπιν μετέβη εἰς Κολλίνες
ἵνα ᾖ πλησίον τοῦ Νικολοπούλου, καί οὕτως οἱ ἐκ Λακεδαίμονος
στρατολογούμενοι ἀπετέλεσαν δύο σώματα ὑπό δύο ἀρχηγούς, πολεμοῦντες ὁ εἷς πλησίον τοῦ ἑτέρου καί μετά καιρόν ὁ ἰκανώτερος
ν’ ἀποροφήσῃ τόν ἀνικανότερον. Ἀλλ’ ὁ Κυριακούλης ἔκαμε τόν
λογαριασμόν του χωρίς τόν ξενοδόχον, καθ’ ὅσον καίτοι ἐφονεύθη
τήν 10ην Ἀπριλίου ὁ Νικολόπουλος, οἱ προεστοί τῆς ἐπαρχίας, δέν
ἀνεγνώρισαν πάλιν αὐτόν ἀρχηγόν ἀλλ’ ἕτερον τόν Π. Γιατράκον,
διότι εἶχε καί τό προτέρημα τῆς ἀναγκαιοτάτης εἰς τόν πόλεμον, ἐπιστήμης τῆς χειρουργίας».
Τό δίπηχο γιαταγάνι τοῦ Ζάκα φοβίζει τόν Καραϊσκάκη- Ὄθων,
Ἀμαλία καί Ζάκας.
Κατά τό 1824, Τοῦρκοι διά τῶν δυτικῶν Ἀγράφων εἰσήρχοντο εἰς
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τό ἐσωτερικόν τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος. Τά κατά τήν Εὐρυτανίαν καί
ὀρεινόν Βάλτον στρατιωτικά σώματα ὑπεχώρουν ἐν οἷς καί τό τοῦ
Καραϊσκάκη τό ὁποῖον διωκόμενον ἀφίκετο εἰς τά στενά τοῦ Καμούλου ποταμοῦ (Στοβολάκου) καί ἡτοιμάζετο νά ὑποχωρήσῃ ἀκόμη, ἀφοῦ εἶχε διά τῆς λειποταξίας περιορισθῆ εἰς μόνους τούς 120
ἄνδρας περίπου καί νά ἀφήσῃ τούς Τούρκους νά φθάσωσιν εἰς τό
πεδινόν μέρος τοῦ Βραχωρίου (Ἀγρινίου). Ἀλλ’ ὁ ἀκολουθῶν τόν
Καραϊσκάκην γέρων ἀρχαῖος κλέφτης καί Αἰάντειον σῶμα ἔχων
Ζάκας, ἑξαγαγών τήν δίπηχον γιαταγάναν του ἤρξατο ἀκονίζων
αὐτήν ἐπί τοῦ χώματος καί προσβλέψας πρός τόν Καραϊσκάκην τῷ
λέγει: «Τήν βλέπεις βρέ γύφτο (προσεπώνυμον διδόμενον ὑπό τῶν
Κλεφτῶν καί τῶν στρατιωτῶν τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τούς μελαγχροινούς) γιά τό λαιμό σου τήν ἔχω ἄν πᾶς παρακάτω καί δέν σταθῇς νά πολεμήσῃς ἐδῶ καί ἤ νά τσακίσουμε τούς Μουρτάτες ἤ νά
φᾶν ἐμᾶς τά πουλιά». Ἡ παρατήρησις αὕτη ἐφιλοτίμησε τόν Καραϊσκάκη νά προτρέψῃ τούς στρατιώτας του, νά περιχαρακωθῶσιν
εἰς τά στενά καί νά πολεμήσωσι τοσοῦτον ἐπιτυχῶς, ὥστε ἠνάγκασε τούς Τούρκους νά ὑποχωρήσωσι διωκόμενοι μέχρις ἐκεῖθεν τῶν
Ἀγράφων. Ἡ μάχη αὕτη ἦτο μία ἀπό τάς πράξεις τοῦ Καραϊσκάκη,
ἥτις τόν κατέστησεν ἐκ τῶν διακεκριμένων μεταξύ τῶν ἐπιτηδείων
στρατηγῶν τῆς Ρούμελης. Ἔκτοτε ὁ Καραϊσκάκης ἔφερε μαζί του
τόν Ζάκαν ὡς Νέστορά του. Ὁ αὐτός γέρο-Ζάκας ἐκ τῶν δυτικῶν
Ἀγράφων ἦτο ἀνήρ ἔχω σῶμα Ἡρακλέους καί καρδίαν λέοντος,
ἦτο ἀρχαιότερος τοῦ Κατσαντώνη Κλέφτης. Διῆλθεν ὑπό τόν Καραϊσκάκην, εἰς τόν ὁποῖον διεγίγνωσκε προσόντα ἀνδρείας καί στρατηγικῆς καθ’ ὅλον τόν ἀγῶνα, ἀλλά φονευθέντος τοῦ Καραϊσκάκη,
οὐδείς ἐφρόντισε περί τοῦ ἀνδρός αὐτοῦ τοῦ ὑπέρ τόν ἥμισυν αἰῶνα πολεμήσαντος τούς Τούρκους, ἀλλά καί οὗτος ὅσον ἀνδρεῖος
ἦτο, τοσοῦτον ἦτο ἀγέρωχος, διά τοῦτο καί οὐδέποτε προσῆλθεν
εἰς κανένα νά ζητήσῃ συνδρομήν, ἵνα τύχῃ τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἀγώνων
του. Οἰκονομήσας ὀλίγας αἶγας ἔζη ποιμένων αὐτάς ὑπέργηρως ὤν,
ἀλλ’ ἔχων ἀκμαίας τάς δυνάμεις του, ὥστε ἐνυμφεύθη τό τρίτον διατρέχων τό ἐννενηκοστόν ἔτος τῆς ἡλικίας του.
Κατά τό 1847 ὁ Ὄθων περιώδευε τήν Δυτ. Ἑλλάδα, ὁ παρακολουθῶν ὑπασπιστής Γαρδικιώτης μαθών ὅτι προχωροῦντες θά εὕρωσι
τόν γέρο-Ζιάκαν (ὅν ἐγνώριζεν ὡς διατελέσας εἷς τῶν οἰκειοτέρων
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στρατιωτικῶν τοῦ Καραϊσκάκη κατά τό 1826-1827 διηγήθη εἰς τόν
Βασιλέα καί τήν Βασίλισσαν τάς ὑπηρεσίας τοῦ ἀνδρός αὐτοῦ, καθώς καί τό ἀστεῖον τοῦ ὀψίμου γάμου. Ὁ Βασιλεύς καλέσας αὐτόν
μετ’ ὀλίγον τόν ἐξήτασε ἐπί ὥραν περί τῶν ὑπηρεσιῶν του καί τόν
ἠρώτησε διατί δέν ἐζήτησε καμμίαν ἀμοιβήν. Ὁ Ζιάκας ἀπήντησε
«Χαρά στά γονικά (γονεῖς) πού περιμένουν νά δώσουν ψωμί στά
παιδιά τούς ὅταν σκάσουν ἀπ’ τά κλάματα». Ὁ Βασιλεύς θαυμάσας τήν ὀξύνοιαν τοῦ ἀνδρός ἐν τοιαύτῃ ἡλικίᾳ τῷ ἀπένειμε τόν
σταυρόν τοῦ Σωτῆρος, παραγγείλας συνάμα νά τῷ χορηγηθῇ καί
περίθαλψις ἐκ τῶν βοηθημάτων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν.
Ἡ δέ Βασίλισσα ἰδοῦσα πλησίον του γυναῖκα τριακονταετῆ τήν
ἠρώτησε ὑποκρινομένη ὅτι δέν ἐγνώριζε ἄν ἦτο θυγάτηρ του ἤ ὄχι.
Τῆς ἀπεκρίθη «ὁ θεός δέν μοῦ ‘δωκε παιδί μέ καμμιά ἀπό τάς τρεῖς
γυναίκας μου καί ἡ ὑστερνή εἶνε αὐτή ὅπου βλέπεις».- «Μά αὐτή,
παρετήρησε ἡ Βασίλισσα, εἶνε νέα καί τήν ἠδίκησες νά τήν λάβῃς
ὡς γυναῖκα σου εἰς τοιαύτην ἡλικίαν ὑπεργηρως ὤν». «Νά σοῦ πῶ
κυρά Βασίλισσα” ἀντιπαρετήρησεν ὁ Ζιάκας, «ἄν θά χαλάσῃς τήν
Σαρακοστή, νά φᾶς ἀρνί ἤ πουλί, ἄν εἶνε νά φᾶς τυρί ἤ παλιογίδα,
φάγε καλλίτερα ξερό το ψωμί σου νά ἔχῃς διάφορο καί τήν ψυχή
σου». Ἡ δευτέρα αὐτή πνευματώδης ἀπάντησις τοιαύτην ἐνεποίησεν ἐντύπωσιν εἰς τήν Βασίλισσαν, ὥστε ὅταν παρουσιάζετο εἰς αὐτήν τις ἐκ τῶν μερῶν ἐκείνων, ἠρώτα ἄν ζῇ ὁ γέρο-στρατιωτικός
ὅστις ὑπανδρεύθη ἑκατοντούτης νέαν σύζυγον».
Διά τήν ἀντιγραφήν Ἀγ. Γ. Σγ.
98
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ο ΚΑΙ ΧΡΑΠΑ-ΧΡΑΠΑΣ)
Ἡ καταδυνάστευσις τοῦ Μωριᾶ— Ὁ Κοπανίτσας καί Ἀληφεράκης
εἰς Κων/λιν—Το κόλπο τοῦ Κοπανίτσα — Ὁ Ἰωάν. Μορφογένης κατηγορεῖ δημόσια τόν Πασᾶ τοῦ Μυστρᾶ.
«Περί τό 1800, ὅτε ἐβασίλευε ὁ συμπαθής πρός τούς χριστιανούς Σελίμης ὁ Γ’, οἱ δύο ἐπιλεκτότεροι τόποι τῆς Αὐτοκρατορίας Μωριᾶς
καί Ἀθῆναι ἐδυναστεύοντο ὑπό τῶν Διοικητῶν. (Αἱ Ἀθῆναι ἦσαν
ἐκ τῶν ὀλίγων ἐπαρχιῶν, αἵτινες ἀνῆκον εἰς τήν προστασίαν τῆς βα469
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σιλομήτορος (Βαλιδέ), ἑπομένως δέν ὑπήγοντο εἰς κανένα πασαλίκι, καί ἦσαν κατά τι προνομιοῦχοι). Ὡς ἐκ τούτου ἀπεστάλησαν ἐξ
ἀμφοτέρων τῶν μερῶν Ἐπίτροποι εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἵνα διά
τῶν εὐνούχων τῆς Βαλιδέ φέρωσι τά παράπονά των εἰς τόν Σουλτάνον. Καί ἐκ μέν τοῦ Μωρέως ἐστάλησαν οἱ προεστοί τῆς Λακεδαίμονος (Μυστρᾶ) Ἀναγν. Κοπανίτσας καί Βενιζ. Ἀλιφεράκης, ἐκ δέ τῶν
Ἀθηνῶν οἱ προεστοί Ἄγγ. Κατζιλιέρης καί Λογοθέτης Χωματιανός.
Ἡ Λακεδαίμων (Μυσθρᾶς) εἶχε 36 χωρία ὑπαγόμενα εἰς τήν τῆς βασιλομήτορος ἐξαιρετικήν προστασίαν, ἀλλά ὡς πρός τήν φορολογίαν μόνον, οὐχί δέ καί ὡς πρός τήν διοίκησιν. Εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ὅμως ἀπήντησαν ἀντίστασιν, διότι ἀμφότεροι οἱ κατηγορούμενοι ἀνώτεροι ὑπάλληλοι Ὀθωμανοί, ἐπροστατεύοντο ἰσχυρῶς
ἀπό τούς περί τήν Κυβέρνησιν τοῦ Σουλτάνου·διά τοῦτο μόλις διά
πολλῶν δυσκολιῶν διεβιβάσθησαν διά τῶν εὐνούχων τῆς Βαλιδέ
εἰς τόν Σουλτάνον τά παράπονα τῶν ἀπεσταλμένων. Ὁ Σουλτάνος
διέταξεν ἵνα οἱ παραπονούμενοι ὁδηγηθῶσι κάτωθεν ἑνός ἀνακτορικοῦ παραλίου ἐξώστου, ἀπό τοῦ ὁποίου ὅταν εὑρεθῇ ἐκεῖ καί χωρίς νά φαίνηται (κατά τό τουρκικόν ἔθιμον) ν’ ἀκούσῃ διά ζώσης
φωνῆς τά παράπονα τῶν ἀπεσταλμένων. Οἱ ἰσχυροί ὅμως, διέταξαν τόν ὁδηγήσαντα τούς ἀπεσταλμένους ὑπάλληλον τῆς Πόρτας,
ὅταν φθάσῃ πλησίον τοῦ παραλίου, ἐκκλίνῃ τῆς πρός τόν Ἀνακτορικόν ἐξώστην ὁδοῦ, καί ρίψῃ τούς ἀπεσταλμένους εἰς τήν θάλασσαν. Ὁ Κοπανίτσας, νοημονέστερος καί τολμηρότερος τῶν συναδέλφων του, εἴτε εἶχε μάθει τήν ἐπιβουλήν, εἴτε ὑπώπτευσεν ἐκ τῆς
παρεκκλίσεως τοῦ δρόμου τόν κίνδυνον, ἤρξατο βραδύνων τό βῆμα του, ὠθούμενος δέ πρός τά πρόσω ὑπό τῶν ὁδηγῶν, ἔρριψεν ἐπίτηδες ἐκ τοῦ κόλπου ἔγγραφα τινά τά ὁποῖα κύπτων νά συλλέξῃ,
ὕψωσε φωνήν κατά τῶν πιεζόντων αὐτόν μποστατζήδων πρός τά
πρόσω καί τήν φωνήν του ὑπεστήριξαν φωνάζοντες ἰσχυρότερον,
οἱ παρακολουθοῦντες αὐτούς ἄπειροι χριστιανοί ὧν ἠγοῦντο οἱ
πρός τοῦτο γεγυμνασμένοι Τζάναι. Τόν θόρυβον τοῦτον ἀκούσας ὁ
Σουλτάνος, ἐζήτησε διά τοῦ Σιλικτάρη του νά μάθῃ τί συνέβαινεν,
ὁ δέ Σιλικτάρης φθάσας εἰς τήν ἀνωτέρω σκηνήν ὡδήγησε τούς ἀπεσταλμένους ὑπό τόν ἐξώστην, ὅπου διά φωνῆς (ἁπάντων τῶν ἐκεῖ
χριστιανῶν ὑποβοηθούντων τήν τῶν ἀπεσταλμένων) διηγήθησαν
ὅσα οἱ Μωραΐται ὑποφέρουσιν ἀπό τόν Πασᾶν, καί οἱ Ἀθηναῖοι
470

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ἀπό τόν αἱμοβόρον διοικητήν των Χασεκῆν. Ὁ Σουλτάνος διέταξε τήν σύλληψιν καί ἀπαγωγήν ἀμφοτέρων εἰς Κωνσταντινούπολιν καί αὐστηράν κρίσιν ἐπί τῶν κεφαλαίων τῆς κατηγορίας. Ὁ Μέγας Βεζύρης ἀπέστειλεν ὡς ἀνακριτάς, εἰς μέν τάς Ἀθήνας τόν διορισθέντα τότε Πασᾶν τῆς Καρύστου εἰς δέ τήν Πελοπόννησον τόν
διάδοχόν τοῦ κατηγορηθέντος. Ὁ πρῶτος, ἀποβιβασθείς εἰς Θορικόν καί εἰσελθών εἰς Ἀθήνας, διέταξε τούς ἐξελθόντας εἰς προϋπάντησίν του προκρίτους, ἐν οἷς καί οἱ εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀποσταλέντες, νά τόν ἀκολουθῶσι κατά πόδας, ἐνῷ αὐτός καί ἡ συνοδεία
του ἔτρεχον ἐπί καλπαζόντων ἵππων καί παρ’ ὀλίγον διά τοῦ μέσου
τούτου νά τούς φονεύσῃ δι’ ἀσφυξίας. Ὅτε δέ ἀφίκετο εἰς τήν Ἀνατολικήν πύλην τῶν Ἀθηνῶν ὅπου τώρα εἶνε ἡ κλῖμαξ τοῦ διαχωρίζοντος τάς δύο τῶν ἀνακτόρων πλατείας τοίχου, εἰσήρχετο ἐν μέσῳ
στοίχου πυκνοῦ τῶν ἐξελθόντων εἰς προϋπαντησίν του, ὁ υἱός τοῦ
Προξένου Νεαπόλεως Βιτάλη, μετέβη ἀπό τόν ἕνα στοῖχον εἰς τόν
ἕτερον. Τήν διασταύρωσιν αὐτήν τῆς εἰσόδου του, ὁ Πασᾶς ἐθεώρησε κακόν οἰωνόν, καί διέταξε τήν ἀποκεφάλισιν τοῦ παιδός. Ἀλλ’
οἱ περιεστῶτες ἐφώναξαν : «Φραγκάκι Φραγκάκι» ὅ ἐστί παιδί Εὐρωπαίου, καί οὕτω τό ἔσωσαν.
Τήν ἑσπέραν τῆς ἀφίξεώς του εὐδόκησε νά διέλθῃ διά τῆς πόλεώς
των, δούς καί αὐτός ἀνά ἕν καφτάνι εἰς ἕκαστον τῶν προεστῶν.
Ὑπεκίνησε συνάμα κατά τῶν προεστῶν τούτων μήνυσιν ἐπί κακῇ
διαχειρίσει τῶν ἐπαρχιακῶν προσόδων. Συνέλαβε λοιπόν ἀμέσως
τούς μηνυθέντας, τούς παρέλαβε μαζύ τούς ἐφυλάκισεν εἰς Χαλκίδα μέχρις οὗ πληρώσωσι χιλιάδας γροσίων ὡς πρόστιμον τοῦ ἐγκλήματός των,ὅπερ ἐστοίχισε τό πλεῖστον τῆς περιουσίας αὐτῶν.
Ὁ δέ εἰς Πελοπόννησον ἀφιχθείς διάδοχος τοῦ κατηγορηθέντος
Πασᾶ, ἐκάλεσε τούς Προεστούς τῶν ἐπαρχιῶν νά στηρίξωσιν ἐνώπιόν του τούς διϊσχυρισμούς των κατά τοῦ προκατόχου του. Οἱ
προεστοί μαθόντες τά ἐν Ἀθήναις συμβάντα δέν ἠθέλησαν νά παρουσιασθῶσι ἐκτός τοῦ ἐκ τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος Ἰωάν. Μορφογένη, ὅστις μετά τοσαύτης ὑπεστήριξε τήν κατηγορίαν, ὥστε δέν
ἠδυνήθη ὁ Πασᾶς νά τήν καλύψῃ, διότι διά τήν ὑπηρεσίαν αὐτήν
εὐρίσκετο εἰς τήν ἀνάκρισιν καί ἰδιαίτερος ἀπεσταλμένος ἀπό τέ
τόν Σουλτάνον καί τήν Βαλιδέ. Ὁ ἀπεσταλμένος οὗτος ἔφερε τό
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ἀποτέλεσμα τῶν ἀνακρίσεων εἰς τόν Σουλτάνον, ὅστις διέταζε τήν
ἀποκεφάλισιν, τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει τότε εὑρισκομένου κατηγορουμένου καί πρώην Πασσᾶ τοῦ Μωρέως. Ἀλλ’ ὁ διάδοχος τούτου ἠθέλησε νά τιμωρήσῃ τήν αὐθάδειαν ταύτην τοῦ διαληφθέντος
χριστιανοῦ Μορφογένη, καί εὗρεν ἀφορμήν ὅτι συνεννοεῖτο δῆθεν
μετά τῶν Κυθήροις Γάλλων, ἵνα ἐπαναστατήσωσι τόν Μωρέα καί
διέταξε τήν ἀποκεφάλισίν του, ἀλλ’ ὁ Μορφογένης ἐκρύβη εἰς τάς
χαράδρας τοῦ Ταϋγέτου, ὡς οὗ παρῆλθεν ἡ ὁρμή τῆς καταδρομῆς
του, οὔχ ἧττον δέν ἐπανῆλθεν πλέον εἰς τήν θέσιν τοῦ προεστοῦ. Οὕτω λοιπόν ἱκανοποιήθησαν ἀμφότερα τά μέρη της, Τουρκικῆς Αὐτοκρατορίας, τά δίκαια παράπονα ἀμφοτέρων τῶν τόπων Μωρέως καί Ἀθηνῶν, μνημονεύοντος μάλιστα τοῦ μᾶλλον εὐνοϊκοῦ πρός
τούς Χριστιανούς Σουλτάνου Σελίμ τοῦ Γ’. Ὁ Μορφογένης ἔζησε μέχρι τοῦ 1817, ὥστε ἀπέθανε γέρων καί ἀόμματος, εἶχε δέ νυμφεύσει
τήν μονογενῆ του κόρην μέ ἕνα τῶν καλλιτέρων ἐμπόρων τοῦ Μυστρᾶ καί συμπολίτην του τόν Ἰω.Κορφιωτάκην γεννήσαντα τον δολοφονηθέντα τό 1850 ὑπουργόν Νικ. Κορφιωτάκην, ὅστις καί ἔλεγον οἱ γνωρίσαντες τόν Μορφογένην πολύ ὡμοίαζεν κατά τήν μορφήν, τήν πολιτικήν ἱκανότητα καί τόλμην τοῦ πάππου του».
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Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ἐκ τῶν ἀνεκδότων ἀπομνημονευμάτων του)
Ὁ Κοπανίτσας θέλει νά ἁγιάσει ζωντανός. – Ὁ Μελετόπουλος εἰσέρχεται μετ’ αὐτοῦ ὡς ἐνέχυρον εἰς τήν Τριπολιτζάν. Οἱ Τοῦρκοι
ἄγγελοι τοῦ Παραδείσου.
«Μεταξύ τῶν πρώτων εἰσελθόντων ἐνεχύρων εἰς Τρίπολιν ἦσαν
καί οἱ προεστοί τῆς Λακεδαίμονος Ἀναγ. Κοπανίτσας καί Μελ. Μελετόπουλος, καίτοι μεμυημένοι τά τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας. Μεταβαίνοντες οὗτοι εἰς Τρίπολιν διά Βουρλιᾶ, ἐσκέφθη ἐκεῖ ὁ Μελετόπουλος νά ἐπιστρέψῃ ὀπίσω καί εἰς τό μέτρον τοῦτο προέτρεψε καί τόν
Κοπανίτσαν, ἀλλ’ ὁ Κοπανίτσας τῷ εἶπεν. «Ἀφοῦ ἡμεῖς, οἵτινες εἴμεθα ἡ κεφαλή τῶν χριστιανῶν, δώσωμεν τό παράδειγμα τῆς δειλίας, τί θά περιμένωμεν ἀπό τούς μικρούς, τούς ὁποίους τούς θέλομεν
νά φονευθῶσι διά τήν πατρίδα καί τήν πίστιν: «Θά μᾶς φονεύσουν
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οἱ Τοῦρκοι εὐθύς ὅταν γίνῃ τί εἶπεν ὁ Μελετόπουλος, «Ἅγιος ὁ Θεός, κερδίζομεν τόν Παράδεισον, διότι ἀποθνήσκομεν διά τήν Ἁγίαν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ μάλιστα ἐφάγαμεν τό ψωμί μας, (διότι ἦσαν ὑπερεξηκοντούτεις καί οἱ δύο) ἀπεκρίθη ὁ Κοπανίτσας.
Εἰς τήν ἀπάντησιν αὐτήν ὑπογελάσας ὁ Μελετόπουλος προσέθηκεν. «Ἰδού πού εὑρῆκα καί ἕναν ὅστις θέλει ν’ ἁγιάσῃ ἀπό ζωντανός. Ἄς ὑπάγωμεν λοιπόν εἰς Τρίπολιν, ἀφοῦ ἐκεῖ εἶναι ὁ παράδεισος καί οἱ Τοῦρκοι εἶναι οἱ Ἄγγελοι, οἵτινες θά πάρουν τήν ψυχήν
μας. «Καί οὕτως ὥδευσαν εἰς Τρίπολιν, ἐν ᾗ ὁ Μελετόπουλος ἀπεβίωσε διαρκούσης τῆς πολιορκίας, ὁ δέ Κοπανίτσας ἦτο εἷς τῶν ἐπιζησάντων, ἀποβιώσας τό 1838 χωρίς νά τῷ ἀπονεμηθῇ ἀπό τούς ξενοκράτας οὔτε ἕν παράσημον, ἄν καί διετέλεσεν πληρεξούσιος καί
Βουλευτής κατά τήν Ἐπανάστασιν».
Τό σπυρί τοῦ Κολοκοτρώνη. -Πῶς μέ τό πάθημά του ἐδίδασκε φίλους καί συναγωνιστές του.
«Ὁ Κολοκοτρώνης διά τό ὁποῖον εἶχε πρός τόν Ὄθωνα σέβας, ὄχι
μόνον ἀφῆκε, ἐπί ποινῇ κατάρας εἰς τούς υἱούς του ἐντολήν νά μείνωσι πάντοτε πιστοί καί αὐτοί, ἀλλά καί δέν ἠνείχετο νά ἐπικρίνωσι ἐνώπιόν του τόν Βασιλέα. Πρό δύο ἐτῶν τῆς Σεπτεμβριανῆς μεταβολῆς ὅτε, τοῦ Γαλλικοῦ κόμματος ἰσχύοντος ἐν τῇ ἑλληνικῇ Κυβερνήσει, τό Κυβερνητικόν ὑφίστατο πίεσιν, ὁ Κολοκοτρώνης ἔπαθεν
ἡμέραν τινά κατά τούς γλουτούς ἀπό δοθιῆνα (καλόγερον, τσιρίλον) ἐπώδυνον. Ἐκάλεσεν ἀμέσως τόν ἕνα κατόπιν τοῦ ἄλλου, τήν
παλλακίδα του, τήν νύμφην του, τούς υἱούς του καί τόν παρ’ αὐτῷ
ζῶντα λοχαγόν τῆς Φάλαγγος Π. Μοθωνιόν, καί τούς ἠρώτησε περί τοῦ ἐξανθήματος αὐτοῦ. Τούτων ἕκαστος τῷ ἔδωκε πληροφορίαν μή συμφωνοῦσαν εἰς τήν τῶν ἑτέρων. Μετά τινας ὥρας ἀπό τῆς
σκηνῆς ταύτης ἦλθον μερικοί τῶν φίλων καί συγγενῶν του νά τόν
ἐπισκεφθῶσιν, ἀφοῦ ἔμαθον ὅτι ἀσθενεῖ. Γενομένης συζητήσεως ἐπί
τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τοῦ Κράτους, οἱ συζητοῦντες, ὡς μή ἀνήκοντες εἰς τό κυβερνητικόν κόμμα, κατέκριναν σφόδρα τήν πορείαν τῆς Κυβερνήσεως καί ἐκάκιζον τόν Βασιλέα τόν διατηροῦντα
αὐτήν. Ὁ Κολοκοτρώνης ἐπέπληξε πικρά αὐτούς, λέγων, καί ποῦ
ἠξεύρει ὁ Βασιλεύς τί γίνεται σ’ ὅλο το Ἔθνος; Ποιός τοῦ λέγει τήν
ἀλήθειαν; καθένας τοῦ μιλεῖ κατά τό συμφέρον του». Εἷς των παρισταμένων τῷ ἀντιπαρετήρησεν ὅτι, ὅταν θελήσῃ ὁ Βασιλεύς, μανθά473
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νει καί τά ἐλάχιστα τῶν συμβαινόντων εἰς τήν Ἑλλάδα καί μέ τοῦτον συνεφώνει καί ὁ Μοθωνιός. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης ὀργισθείς
καί ἀποτεινόμενος πρός τόν τελευταῖον τῷ εἶπεν «Βρέ κούτσουρο,
σεῖς τήν αὐγή πέντε ἄνθρωποι δικοί μου, μοῦ εἴπατε πέντε λογιῶν
πράγματα γιά τό σπυρί πού πονεῖ καί δέν ἠμπόρεσα νά μάθω τήν
ἀλήθειαν ἀπό τά μεριά μου (μηρούς) ἕως τά μάτια μου, πού εἶναι
μία πῆχυ μακρυά, καί θέλεις νά μάθῃ ὁ Βασιλεύς τί γίνεται ἡμέρες
μακρυά;»
Α. Γ. Σγ.
120
ΜΑΛΕΒΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ἐκ τῶν ἀνεκδότων ἀπομνημονευμάτων του)
Ὁ Ἠλίας Κοπανίτσας μή συμμερισθείς τήν ἐπανάστασιν τοῦ Ὀρλώφ δολοφονεῖται. - Ἡ καταστροφή τῆς Χρυσάφης καί τοῦ Καστρίου.
«Κατά τό 1769 ἔλαβεν ἐνεργητικόν μέρος εἰς τό τότε κίνημα τῆς Πελοποννήσου καί ἡ Λακεδαίμων (Μισθρᾶς), ὅπου εἶχε κατέλθη καί
ὁ Παπάζογλους, ἵνα συνεννοηθῇ μέ τόν Γιαννάκην Κρεββατᾶν. Ἀφιχθέντος τοῦ ὑπό τόν Ὀρλώφ Ρωσσικοῦ στόλου εἰς Ἁλμυρόν τῆς Λακωνίας, οἱ ἐπίσημοι Τοῦρκοι τοῦ Μισθρᾶ δέν ἐπαρουσίασαν τήν
ἐλαχίστην ἀντίστασιν, παρήγγειλεν δέ ὁ ρηθεί ναύαρχος ἵνα μή βλάπτωσιν αὐτούς, ἀλλά νά τούς στείλωσι εἰς τόν στόλον αἰχμαλώτους.
Ἴσως ἐσκόπει διά τῆς ἀπελευθερώσεως τούτων νά κερδοσκοπήσῃ
εἰς τά ζητήματά της ἡ Φιλελληνική Κυβέρνησις τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, καί κατόπιν νά πληρώσωσιν ἀκριβώτερα τήν ἐπιπολαιότητά των οἱ Ἕλληνες ἐμπιστευθέντες εἰς τοιοῦτον ἐπίβουλον προστάτην. Ἀφοῦ συνεκέντρωσαν τούς Τούρκους αὐτούς εἰς τό δημοσιώτερον μέρος τοῦ Μισθρᾶ οἱ Κρεββατᾶς καί Παπάζογλου διέταξαν
τούς ὁπλαρχηγούς τῶν χωρίων Καστρί (Καστορείου) Γιαννάκην
Δημητρακάκην καί Χρυσάφης Ἀναγνώστην Ναύτην, ἵνα μετά τῶν
ὑπ’ αὐτῶν στρατιωτῶν τούς μεταφέρωσι εἰς Ἁλμυρόν. Κατ’ ἐκείνην
τήν στιγμήν ἦλθε γυνή τις, ἧς τόν υἱόν εἶχον κρεμάσει πρό τριῶν ἡμε474

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ρῶν οἱ Τοῦρκοι, καί τούς κατηράσθη νά τούς δῇ ἀπαγχονισμένους,
ὅπως εἶδεν τόν υἱόν της. Τότε ἀκούσας ὁ παρευρεθείς ἐκεῖ καί μή
συμμεριζόμενος τά τῆς ἐπαναστάσεως ταύτης προεστός Ἠλίας Κοπανίτσας ἐκτύπησε μέ τήν ράβδον τήν γυναῖκα. Τό κίνημά του δέ
αὐτό ἐπλήρωσε μετά τινας ἡμέρας μέ τήν ζωήν του πρός τούς ἐνοχοποιηθέντας μέ τήν ἐπανάστασιν. Παραλαβόντες τούς Τούρκους
Δημητρακάκης καί Ναύτης, τούς ἔφερον τό ἑσπέρας εἰς τό χωρίον
Καστανιά, καί τούς ἀφήκαν ὑπό ἐπιφύλαξιν τοῦ ἐκεῖ προεστοῦ μή
ἐπιδοκιμάζοντος καί τούτου τό κίνημα, Παπαγεωργίου, καί πενθεροῦ τοῦ Δημητρακάκη, ὅστις μετά τοῦ συνοπλαρχηγοῦ του μετέβη
εἰς τό ὀλίγον τῆς Καστανιᾶς ἀπέχον χωρίον τοῦ Καστρί διά νά διανυκτερεύσῃ. Τήν πρωίαν καταβάς ὁ Δημητρακάκης, εὗρε τόν πενθερόν του χύνοντα νερόν διά νίψιμον εἰς τούς αἰχμαλώτους, ὅπερ
τόν ἠρέθισεν ἐπί τοσοῦτον, ὥστε καίτοι πενθερόν του καί ἱερέα τόν
ἐξύβρισεν, ἀλλ’ οὗτος τῷ ἀπήντησεν «εἶνε τρελλός» καί κατόπιν
τῷ ἐψιθύρισεν εἰς τό ὠτίον ὅτι ὁ προεστός τῶν ἐξοπισινῶν χωρίων
συγκροτούντων σήμερον τόν Δῆμον Ἀλαγωνίας μετενεχθέντα κατά τό 1637 ἀπό τήν ἐπαρχίαν Λακεδαίμονος εἰς ἐκείνην τῶν Καλαμῶν, τῷ παρήγγειλεν ὅτι ὁ στόλος ἔφυγεν ἀπό τόν Ἁλμυρόν. Ἀλλ’
ὁ Δημητρακάκης καί ὁ Ναύτης δέν ἐπίστευσαν εἰς τήν τοιαύτην τῆς
Ρωσσικῆς πολιτικῆς προδοσίαν καί μετήνεγκον τούς αἰχμαλώτους
εἰς ὀπισινά χωρία, ὅπου εὑρόντες ἀληθῆ τήν πληροφορίαν τῆς φυγῆς τοῦ στόλου, ἀφῆκαν ἐκεῖ τούς αἰχμαλώτους καί μετέβησαν εἰς
τόν ἔξωθι τῆς Τριπόλεως συγκεντρωθέντα στρατόν, ὑπό τρισχιλίων
περίπου Ἑλλήνων καί τριακοσίων Ρώσσων, οὕς παρῄτησεν ὁ Ὀρλώφ, καί οἵτινες ἐν τῇ μάχῃ νικηθέντες κατεκόπησαν ὅλοι. Ἐκ δέ
τῶν ἐκεῖ συγκεντρωθέντων Ἑλλήνων ἕκαστος ἔφυγε ἵνα σώσῃ τήν
οἰκογένειάν του ἀπό τήν ἐκδίκησιν τῶν προσβληθέντων Τούρκων.
Ὁ Γιαννάκης Δημητρακάκης ἐπέστρεψε μετά τοῦ Ναύτη, εἰς τόν
ὁποῖον ἔδωκεν ὡς σύζυγον τήν κόρην του. Οἱ Τοῦρκοι εἰσελθόντων
καί τῶν Ἀλβανῶν κατέστρεψαν ἀμφότερα τά χωρία τῶν ἐπαναστατῶν τούτων, Χρύσαφαν καί Καστρίον καθώς καί τήν Κοτίτσαν, χωρίον ἐξ οὗ ὡρμῶντο πάντες οἱ ἐν Μισθρᾷ ἔμποροι, οἵτινες ἔλαβον
μέρος ἐνεργητικώτατον εἰς τήν ἐπανάστασιν καί οἵτινες διεσπάρησαν εἰς Τρίπολιν καί Ἄργος καί μετά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 εἰς
Ναύπλιον, καί ἐσχημάτισαν τάς ἐπισήμους οἰκογενείας τῶν Βλάση475
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δων εἰς Ἄργος, Ἰατρῶν, Ἀγαλοπούλων εἰς Ναύπλιον, καί ἄλλος ἀλλαχοῦ. Μετά τήν κατάπαυσιν τῆς ἐπαναστάσεως διετάχθη ὑπό τῆς
Πύλης νά δημευθῶσι τά κτήματα τῶν σπουδαίων ἐπαναστατῶν.
Ἐνῷ λοιπόν ἐγένετο ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἐν Μισθρᾷ Τούρκων,
παρόντος καί τοῦ ὑπό τῆς Πύλης ἀπεσταλμένου, ὁ πίναξ τῶν δημευθησομενων κτημάτων παρέστη εἰς τήν ἐπιτροπήν καί ὁ Σπύρος Κοπανίτσας, δεκαοκταετής μόλις καί πενιχρά ἐνδεδυμένος καί παρεπονέθη διά τήν δήμευσιν τῶν κτημάτων τοῦ πατρός του, μή συμμερισθέντος τήν ἐπανάστασιν καί δολοφονηθέντος διά τοῦτο. Ἡ Ἐπιτροπή παραδέχεται τό παραπόνον αὐτοῦ καί διέγραψεν ὅσα κτήματα ἐσημείωσεν ὁ Κοπανίτσας ἰδικά του, καθώς καί ἐκεῖνα τοῦ
ἐκ Καστανιᾶς Παπαγεωργίου, δημευθέντων τῶν τοῦ γαμβροῦ του
Δημητρακάκη, ὅστις φεύγων ἐπί τετραετίαν μετά τῆς οἰκογενείας
του εἰς τά ὅρη καί κρύπτας, συνελήφθη ἔν τινι ἐνέδρᾳ τῶν Ἀλβανῶν, καί μεταφερόμενος εἰς Μυσθρᾶν διά νά ἀπαγχονισθῇ, ἀπέθανε καθ’ ὁδόν, διότι τοῦ εἶχον δέση ὄπισθεν τους ἀγκῶνας του τόσον
στενά, ὥστε μετά τρίωρον ὁδοιπορίαν, καί ἐν καιρῷ θέρους, ἔπεσε
πνιγείς ὑπό ἀσφυξίας. Καί ὁ θάνατος τούτου ἦτο τό τελευταῖον ἐν
Μυισθρᾷ ἐπεισόδιον τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ κινήματος τοῦ 1769.
Ὁ Καραϊσκάκης δίδει τό μουλάρι του εἰς τήν Παναγίαν καί ρυπαρολογεῖ.
Ὁ Καραϊσκάκης ὅπως πρωτηγωνίστει τῶν τῆς Στερεᾶς στρατηγῶν
κατά τήν στρατηγικήν, πρωτηγωνίστει συνάμα καί κατά τήν ἑτοιμότητα τῶν ἀπαντήσεών του ἐχουσῶν πάντοτε δόσιν ρυπαρολογίας. Κατά τό 1823 ἀσθενήσας καί νοσηλευόμενος ἐπί μῆνας ἐν τῇ ἐν
Εὐρυτανίᾳ Μονῇ τοῦ Προυσοῦ, προτροπῇ τινι τῶν παρ’ αὐτῷ, ἔταξεν εἰς τήν Παναγίαν τῆς Μονῆς τόν ἡμίονόν του, ἄν τῇ ἀντιλήψει
τῆς σωθῇ ἀπό τήν ἀσθένειαν αὐτήν. Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ἀνέρρωσεν
καί ἑτοιμαζόμενος ν’ ἀπέλθῃ ἐκεῖθεν προσέδεσεν κατά τά εἰθισμένα
εἰς τήν θύραν τῆς Ἐκκλησίας τό ἀνάθημά του, ἀσπασθείς δέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, δέν ἠδυνήθη νά ἀναστείλῃ τήν πρός ρυπαρολογίαν ροπήν του, μήτε ἐν αὐτῇ τῇ κατανύξει του, δι’ ὅ ἀτενίσας πρός
τήν εἰκόνα εἶπεν «ποῦ ἤξευρα ἐγώ ……πώς ἤθελες ἐσύ μουλάρια,διά
νά μήν κοίτωμαι τόσους μῆνες;».
(Διά τήν ἀντιγραφήν) Α. Γ. Σ.
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ΜΑΛΕΒΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ἐκ τῶν ἀνεκδότων ἀπομνημονευμάτων του)
Ὁ Ζαχαριᾶς, ὁ Κακούνης, ὁ Σταματέλλος, ὁ Ἀναγνώστης Ζαχαριᾶς. «Ἀπό κακή κολοκυθιά οὔτε κολοκυθόσπορος».
Ὁ Ζαχαριάς τή ἀπαιτήσει στρατιώτου τοῦ τινός καλουμένου Κακούνη ἐκ Καστρίου τῆς Λακεδαίμονος, μετέβη εἰς τό χωρίον αὐτό,
ἶνα ἐπιβάλῃ ἀξιώσεις τάς ὁποίας ὁ στρατιώτης αὐτός εἶχεν πρός τίνας τῶν συγχωρίων του. Ἀφιχθεῖς εἰς τό χωρίον ὁ Ζαχαριᾶς διηυθύνθη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ προεστοῦ Γ. Δημητρακάκη, ὅστις ἐσυνήθιζε νά φέρῃ πιστόλαν. Ὁ Ζαχαριᾶς ἰδών τόν προεστόν ὡπλισμένον
μειδιῶν ἀφῄρεσε τήν πιστόλαν ἀπό τήν ζώνην του εἰπών: «μέ τούτην θαρρεῖς νά φοβίσῃς τούς κλέφτες;» καί πάραυτα εἰσήγαγε εἰς
τήν ζώνην τοῦ προεστοῦ ἀντί τῆς ἀφαιρεθείσης πιστόλας τήν ἰδικήν του, μέ τήν φράσιν «θά σέ κάμω κουμπάρον» ἀφοῦ εἶδεν ὅτι ἡ
παρευρεθεῖσα ἐκεῖ οἰκοδέσποινα ἦτο ἔγκυος. Τόν Ζαχαριᾶν παρηκολούθει ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ ὁ πρεσβύτερος υἱός του Ἀναγνώστης,
ὅστις ἀντελήφθη τῆς ἀποφάσεως τοῦ πατρός του ἵνα βαπτίσῃ τό τέκνον τοῦ Δημητρακάκη. Ἀλλά δέν παρῆλθε πολύς καιρός καί ὁ Ζαχαριᾶς ἐδολοφονήθη, ἑπομένως δέν ἐξετελέσθη τό κουμπαριό. Περί
τό 1818, διαλυθέντων ἐν Ἑπτανήσῳ τῶν Ἑλλην. Στρατευμάτων, ὁ
ρηθείς υἱός τοῦ Ζαχαριᾶ Ἀναγνώστης καί ὁ Σταματέλλος μετά τριῶν υἱῶν του ὑπηρετοῦντες εἰς τά σώματα ταῦτα, ἐπανῆλθον εἰς Πελοπόννησον προσορμισθέντες εἰς Ἁλμυρόν καί ἐκεῖθεν διά τῶν ἐν
τῷ ὄρει ἀτραπῶν ἔφθασαν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ διαληφθέντος ἀνωτέρω προεστοῦ Δημητρακάκη, τοῦ χωρίου του κειμένου κατά τάς
ἀνατολικάς ὑπωρείας μιᾶς των διακλαδώσεων τοῦ Ταϋγέτου. Μαθών ὁ Κακούνης τήν ἄφιξιν τοῦ υἱοῦ τοῦ Καπετάνιου τοῦ Ζαχαριά, ἔσπευσε νά τόν ἀσπασθῇ καί νά τόν εὐχηθῇ συνάμα νά ὁμοιάσῃ τοῦ πατρός του. Ὁ Ἀναγνώστης δυσηρεστήθη διά τήν εὐχήν αὐτήν εἰπών. «Τί ἔκαμε ὁ πατέρας μου διά τόν τόπον του; ὅπου ἠμποροῦσε νά κάμῃ πολλά, μά ἐχάθη με τῆς πουτάνες, ὅσο πού δέν ἐγλύτωσε ἀπ’ αὐτές» (ἐννοῶν ὅτι ὁ πατήρ του κατέτριψε τήν ζωήν του
ἀσωτεύων, καί ἰδίως ἐν Μάνῃ ὅπου καί ἐδολοφονήθη τελευταῖον
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ὑπό Μανιατῶν, συγγενῶν μιᾶς των ἐρωμένων του). Ἐκεῖθεν ὁ Ἀναγνώστης, υἱός τοῦ Ζαχαριᾶ, μετέβη εἰς Μάνην μετά τήν ἄφιξίν του
ἐξ Ἑπτανήσου ὅπου ὑπηρετεῖ ἐν τοῖς Ἰονικοῖς ἑλληνικοῖς σώμασιν.
Ὁ πατήρ του, κατά τό Λακωνικόν ἔθιμον, τόν εἶχε μνηστεύσει ἐν
παιδικῇ ἡλικίᾳ. Ἰδών οὗτος τήν μνηστήν του ἀπεφάσισε νά τελέσῃ
τούς γάμους του καί διά τοῦτο μετέβη εἰς Γύθειον, καί ἐκεῖθεν ἐπιβάς πλοιαρίου ἔπλευσε πρός τά Κύθηρα, ἵνα παρασκευάσῃ τά νυμφικά. Πνεύσαντος ὅμως σφοδροῦ ἐναντίου ἀνέμου, ἠναγκάσθησαν
νά προσορμισθῶσιν εἰς παλαιάν Μονεμβασίαν. Ἐπειδή δέ ἐκεῖ δέν
εὕρισκον τρόφιμα, ὁ Σταματέλλος, παρά τάς ἀντιρρήσεις τῶν υἱῶν του καί τοῦ Ζαχαριᾶ, παρήγγειλεν εἰς ἕνα τῶν ἐν Μονεμβασίᾳ
Τούρκων, ὅν εἶχεν, ὡς ἔλεγε, στενό φίλον, ἵνα τῷ στείλῃ τρόφιμα.
Ὁ Τοῦρκος συνεννοηθείς μετά τῶν ὁμοθρήσκων του ἀπέστειλεν
ἄφθονα τρόφιμα καί ἐκλεκτά· κατόπιν ὅμως μετέβη μετά πεντήκοντα περίπου ὡπλισμένων ἵνα συλλάβῃ τόν φίλον καί τούς συντρόφους του, οὕς κατέλαβεν αἰφνιδίως ἐνῷ ἔτρωγον. Καί ὁ μέν Σταματέλλος, εἷς τῶν υἱῶν του καί ὁ Ζαχαριᾶς δέν ἠδυνήθησαν νά τούς
διαφύγωσιν, ὑπεξέφυγον δέ οἱ δύο ἕτεροι υἱοί τοῦ Σταματέλλου, ὁ
Νικηταρᾶς καί ὁ Νικόλαος. Οἱ Τοῦρκοι φυλακίσαντες τούς συλληφθέντας εἰς τό φρούριον τῆς Μονεμβασίας, ἐζήτησαν ἀπό τόν ἐν
Μυσθρᾷ Βοεβόδαν (Διοικητήν) ὁδηγίας περί τῆς διαθέσεως τῶν φυλακισθέντων. Ὁ Βοεβόδας συγκαλέσας τούς προκρίτους τῶν Ὀθωμανῶν καί Ἑλλήνων, ἐζήτησε τήν γνώμην των ἐπί τῆς αἰτήσεως τῶν
ἐν Μονεμβασίᾳ. Οἱ Χριστιανοί τόν συνεβούλευσαν νά ζητήσῃ ὁδηγίας ἀπό τόν ἐν Τριπόλει Ἁρμοστήν (Πασᾶν) οἱ δέ Τοῦρκοι τῷ ἔδωκαν συμβουλήν διά τῆς ἑξῆς φράσεως· «Ἀπό κακή κολοκυθιά οὔτε κολοκυθόσπορος». Ὁ Βοεβόδας ἐξετέλεσεν ἀμέσως τάς συμβουλάς διότι καί ὁδηγίας ἀπό τόν Πασᾶν ἐζήτησε διά ταχυδρόμου περί τοῦ συμβάντος τούτου καί εἰς τούς ἐν Μονεμβα- σίᾳ παρήγγειλε τήν ἀποκεφάλισιν τῶν συλληφθέντων. Ὁ Πασᾶς ἐκάλεσε τούς
ἐν Τριπόλει προκρίτους Χριστιανούς καί Τούρκους καί τούς ἐζήτησε τήν γνώμην ἐπί τῆς αἰτήσεως τοῦ Βοεβόδα. Πάντες τῷ παρετήρησαν ὅτι οἱ συλληφθέντες χρηματίσαντες στρατιῶται ἐν Ἑπτανήσῳ, εἶναι Suatiti (ὑπάλληλοι) Ἐγγλέζοι, ἑπομένως νά μή τούς κακοποιήσῃ, ἀλλά νά διατάξῃ νά τούς ἐξορίσωσιν εἰς Τσιρίγον (Κύθηρα
ὅπερ ἀνῆκεν εἰς τούς Ἄγγλους, καί νά διατάξῃ συνάμα τόν Μπέη
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τῆς Μάνης νά μή ἐπιτρέψῃ τήν ἐπάνοδόν των εἰς τήν δικαιοδοσίαν
του, ἐάν τολμήσωσι νά ἐπανέλθωσιν. Ἀλλ’ ὅμως μόλις ἀφίκετο εἰς
Μυσθρᾶν ὁ τήν διαταγήν τοῦ Πασᾶ φέρων ταχυδρόμος ἔφθασε καί
ὁ ἐκ Μονεμβασίας φέρων τάς κεφαλάς τῶν συλληφθέντων καί ἀποκεφαλισθέντων ἀπό τούς ἐν Μονεμβασίᾳ Τούρκους.
Ὁ Κολοκοτρώνης καί ὁ ζηλότυπος Ρουμελιώτης στρατηγός.
Ἐν τινι διπλωματικῷ γεύματι τοῦ πρέσβεως τῆς Ρωσσίας Κατακάζη εἰς τό ὁποῖον ἐκλήθησαν καί στρατηγοί τῆς Ἑλλάδος, ἐν οἷς ὁ
Γέρο-Κολοκοτρώνης, ἐγένετο λόγος περί τοῦ μεγάλου κατορθώματος τῶν Πελοποννησίων, νά καταστρέψωσιν ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν
τόν ἐκ τριάκοντα δύο χιλιάδων ὁπλιτῶν στρατόν τοῦ Δράμαλη.
Εἷς των στρατηγῶν Ρουμελιωτῶν ζηλοτυπήσας διά τήν τοιαύτην
πρός τούς Πελοποννησίους ἀποδιδομένην ἀπό τούς ξένους ἀξίαν,
εἶπεν: «Ποῦ εὑρέθησαν τριάντα δύο χιλιάδες; ἐμεῖς τούς ἐμετρήσαμε στήν Κάζα (στενόν μεταξύ Θηβῶν καί Μεγάρων) ἕναν καί ἕναν,
δέν ἦσαν παρά δέκα τρεῖς χιλιάδες». «Ἐσεῖς τούς ἐμετρήσατε, ἀπεκρίθη ὁ Κολοκοτρώνης, καί ἐμεῖς τούς ἐσκοτώσαμε, κι ἄς ἦσαν καί
δέκα τρεῖς χιλιάδες, «καπετάνιε μου !!»
(Δια τήν ἀντιγραφήν Α. Γ. Σ.)
170
ΜΑΛΕΒΟΣ
Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
(Ἀπό τά ἀνέκδοτα ἀπομνημονεύματά του)
Ὁ Κορφιωτάκης, καί οἱ ἀφωσιωμένοι τοῦ Ὄθωνος.
Ὁ Κορφιωτάκης ὡς Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν το 1847 ἐπαρουσίασεν ἐπανειλημμένως διάταγμα παύσεως ὑπαλλήλου, περί τῶν καταχρήσεων τοῦ ὁποίου δέν ἀμφέβαλλε διόλου, καί ἔδιδε τόν λόγον
αὐτοῦ εἰς τόν Βασιλέα, ἀλλά οὗτος τῷ εἶπεν ἐπί τέλους ὅτι «εἶναι
ἀφωσιωμένος··» «Ἀλλοίμονον, Μεγαλειότατε» τῷ εἶπεν ὁ Ὑπουργός, «ἄν ἡ ἀσφάλεια τοῦ θρόνου σας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀφοσίωσιν μόνον τῶν τοιούτων κακοήθων ὑπαλλήλων». Ὁ Ὄθων, ἀκού479
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σας τήν πικράν ταύτην παρατήρησιν τοῦ Ὑπουργοῦ, ὑπέγραψεν
ἀμέσως τήν ἀπόλυσιν τοῦ εὐνοουμένου του ὑπαλλήλου.
Διάλογος Κολοκοτρώνη καί Κουμουστιώτη·— Ὁ Κρεββατᾶς πληρώνει στούς Μανιάτες 35 χιλιάδες γρόσια, εἰς χρυσᾶ νομίσματα,
γιά νά κλεισθοῦν εἰς τό φρούριον τοῦ Ἄργους πρός ἀπασχόλησιν
τοῦ εἰσβαλόντος Δράμαλη.
Κατά τήν εἰσβολήν τοῦ Δράμαλη εἰς τήν Πελοπόννησον 1822, εὑρέθησαν κατά συγκυρίαν, εἰς τόν Ἀχλαδόκαμπον ξενοδοχεῖον (Χάνι
ῃτά τῶν στρατιωτῶν τῶν σωμάτων, καί ὁ γέρο-Μαυρομιχάλης. Ὁ
τελευταῖος, φθάσας ἐκεῖ πρῶτος, ἀπέστειλεν ἀμέσως τούς ὑπ’ αὐτόν ἵνα καύσωσι τούς ἐν τοῖς ἁλωνίοις συσσωρευμένους καρπούς
διά νά μή τούς εὕρῃ ὁ ἐχθρός καί ὠφεληθῇ ἐκ τῆς προμηθείας ταύτης. Συσκεπτομένων τῶν τεσσάρων τούτων μεγάλων τῆς Ἑλλάδος
ἀνδρῶν περί τῶν μέσων ἅπερ ἠδύναντο νά λάβωσι πρός ἀποσόβησιν τοῦ ἐπαπειλοῦντος αὐτήν μεγίστου κινδύνου, ὁ Κολοκοτρώνης
ἐγνωμάτευσεν ὅτι, τότε μόνον ἔχουν ἐλπίδα σωτηρίας, ὅταν δυνηθῶσιν νά κλείσωσι τόν ἐχθρόν ἐντός τῆς ἀργολικῆς πεδιάδος, ἄλλως εἰσερχόμενος οὗτος εἰς τήν Τρίπολιν θά ἐπιφέρῃ τόν τρόμον
καί τήν ἀπελπισίαν εἰς ἅπασαν τήν Πελοπόννησον καί ἡ Ἐπανάστασις θά σβυσθῇ ἐντελῶς.
Ἡ γνώμη αὕτη ἐπεδοκιμάσθη, ἀλλά δέν εἶχε συγκεντρωθῆ ἀκόμη ἀρκετός Ἑλληνικός στρατός ἵνα ἐπαρκέσῃ εἰς τοιοῦτον κατόρθωμα, Τότε ὁ Κολοκοτρώνης στραφείς πρός τούς παρισταμένους
ὁπλαρχηγούς καί διακοινώσας αὐτοῖς τό ὁποῖον οἱ ἀρχηγοί των
ἐνέκριναν μέτρον ἀποκρούσεως τοῦ ἐχθροῦ καί προσέθηκε.— «Τί
λέτε καί σεῖς μποροῦμεν τόν κρατήσουμε γιά κάμποσες μέρες, ὅσο
νά μαζευτῇ πολύ ἀσκέρι; -«Μποροῦμε» ἀπεκρίθη εἷς τῶν ὁπλαρχηγῶν τοῦ Κρεββατᾶ, ὁ Ἀντώνιος Κουμουστιώτης, μά πρέπει νά πιάσωμε αὐτήν τήν ξερόμανδρα δείξας τό ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ξενοδοχείου φαινόμενον ἔρημον τοῦ Ἄργους φρούριον» -«Πᾶς ἐσύ νά τό
πιάσῃς; -Πάω, μά νά ἔρθῃ μέσα καί ὁ καπετάν Πέτρος» δείξας τόν
συνεπαρχιώτην του ὁπλαρχηγόν Βαρβιτσιώτην, «τό παιδί τό δικό
σου καί τοῦ Μπέη (Κολοκοτρώνη καί Μαυρομιχάλη) καί ὁ Ἀγιουτάντες τοῦ Πρίγκηπα» (ὑπασπιστής τοῦ Ὑψηλάντου εἰς τήν πρότασιν ταύτην ἀπεκρίθη πρῶτος ὁ Ὑψηλάντης εἰπών -«θά ὑπάγω ὁ
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ἴδιος» καί -«Ἐγώ στέλλω τόν Πάνο εἶπεν ὁ Κολοκοτρώνης». «Ἄς ἔμπῃ ὁ Γεωργάκης, ὁ Κωνσταντῖνος καί ὁ Ἀντώνης», εἶπε ὁ Μαυρομιχάλης, στέλλων τόν υἱόν καί δύο ἀδελφούς του, προσέθηκεν ὅμως
ὁ Μαυρομιχάλης, ὅτι ἐπιτηδειότεροι νά ὑπομείνωσιν τόν ἀποκλεισμόν, ἦσαν οἱ Μανιᾶται, συνειθισμένοι, κλειόμενοι ἐν τοῖς πύργοις
των κατά τάς ἐπιτοπίους διαφοράς των, ὄντες πτωχοί ἔχουν ἀνάγκην ἀμοιβῆς τινός χρηματικῆς καί διά ταύτης θέλουν πεισθῆ νά εἰσέλθωσι πολλοί, ὁ Κρεββατᾶς ἔλυσεν ἀμέσως τό κεμέρι του (ἐσωτερική δερματική ζώνη) καί ἐμέτρησεν εἰς χρυσᾶ νομίσματα 35.000
γρόσια (25.000 δραχμάς περίπου).
(Διά τήν ἀντιγραφήν Α.Γ.Σ.)
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΜΟΝΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄καί ὁ ἄλλοτε Μητροπολίτης Λακεδαίμονος εἶτα δέ Δέρκων Γρηγόριος- Ἡ κόκκινη τρίχα.
Ὁ Δημητρακάκης γνωρίζων καλῶς τά κατά τόν ἄλλοτε Μητροπολίτην Λακεδαίμονος, εἶτα Μητροπολίτην Βιδινίου καί ἐν τέλει Μητροπολίτην Δέρκων Γρηγόριον, συμμαρτυρήσαντα ἐν Κων/πόλει
μετά τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, γράφει τά ἑξῆς περί αὐτοῦ, χαρακτηριστικά της ψυχολογικῆς καταστάσεως τοῦ ἀπαγχονισθέντος Πατριάρχου καί τῶν σύν αὐτῷ.
«Τήν παραμονήν τοῦ Πάσχα τοῦ 1821 ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἦσαν παρά τῷ Πατριάρχῃ πάντες οἱ Συνοδικοί ἀνακαλύψαντες τήν ἐπικειμένην κατ’ αὐτῶν καταδίκην κατά τήν ἐπαύριον. Πάντες ἦσαν σκεπτικοί ἐκτός του Μητροπολίτου Δέρκων Γρηγορίου, καί τούτου
ὑπερεβδομηκονταετοῦς καί νοημονεστάτου θεωρουμένου. Οὗτος
οὐ μόνον δέν ἐφαίνετο λυπούμενος ἀλλά τοὐναντίον παρά πολύ εὔθυμος. Εἰς παρατήρησιν τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου διατί φαίνεται
εὔθυμος, ὁ Δέρκων ἀπήντησε, «Διατί Δεσπότη μου νά λυπηθῶ; αὔριον θά πηδήσω διά τῆς σπάθης τοῦ δημίου ἀπό τόν πρόσκαιρον
τοῦτον βίον εἰς τήν αἰωνιότητα» - «Ἄ !!! κόκκινη τρίχα» τῷ ἀπεκρίθῃ ὁ Πατριάρχης, καί ἐν αὐτῇ τῇ μᾶλλον τρομερά στιγμῇ δέν χάνεις
481

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
τήν ἑτοιμότητά σου». Τόν ὠνόμασε δέ κόκκινη τρίχα, διότι πρίν ἤ
λευκανθῇ ἐκ τοῦ γήρατος εἶχε τρίχωμα βαθύ ξανθόν. Τούς δέ ἔχοντας τό τοιοῦτον τρίχωμα, οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἕλληνες καί
ἰδίως οἱ ἱερωμένοι τούς ἐθεώρουν ὡς τούς μᾶλλον πονηρούς, ὁσάκις μάλιστα οἱ ξανθοί αὐτοί εἶχον καί ὀφθαλμούς γλαυκούς. Ἐκ
τούτου δέ προέκυψε καί ἡ ἑξῆς παροιμία.
Κόκκινη τρίχα μάτια γαλανά
καρδιά διαβόλου, ἀγγεῖο τοῦ Σατανᾶ».
240
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΜΟΝΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
Τοῦ Κολοκοτρώνη ὁ παιδικός βίος. - Ἡ κατάρα τῆς μάννας του.
«Ὅτε τό 1784 ἐγένετο ἡ πρώτη γενική καί δραστήρια καταδίωξις
τῶν Κλεφτῶν καί μεταξύ τῶν ἄλλων ἐξωντώθη καί ἡ οἰκογένεια
τῶν Κολοκοτρωναίων, οἵτινες καί Μποτσικαῖοι ἐκαλοῦντο μέχρι
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὁ Θεόδ. Κολοκοτρώνης (ὁ Γέρος τῆς ἑλληνικῆς
ἐπαναστάσεως) μεθ’ ἑνός ἐξαδέλφου του μόλις δεκαπενταετοῦς ὄντος, προσέφυγαν εἰς τήν προστασίαν ποιμένος τινός συμπολίτου
καί φίλου των πατέρων των. Ὁ ποιμήν τούς ἐτοποθέτησε εἰς κρύπτην τινά καί τοῖς παρήγγειλε νά ἡσυχάσωσιν ἐκεῖ μέχρις ὅτου παρέλθῃ ἡ ὁρμή τῆς καταδιώξεως, καί ὅτι θά φροντίζῃ νά τοῖς στέλλῃ
καθ’ ἑκάστην τήν τροφήν των. Μόλις ὅμως ἀπῆλθεν ὁ ποιμήν, ὁ Κολοκοτρώνης δέν ἐθεώρησεν ἀσφαλῆ τήν ὑπόσχεσιν τοῦ κρύψαντος
αὐτούς, διά τοῦτο ἀνεχώρησαν ἀμέσως καί προσέφυγαν εἰς τήν παρά τήν Δημητσάναν μονήν τῆς Παναγίας (τῶν Αἰμιαλῶν) μή θελήσαντος τοῦ ἐξαδέλφου του νά τόν ἀκολουθήσῃ. Τήν πρωίαν ὁ ποιμήν εἴτε πιεσθείς εἴτε μή ἀπό τούς διώκτας ἐπρόδωκε τήν κρύπτην
τῶν προστατευομένων του, καί ὁ ἐξάδελφος τοῦ Κολοκοτρώνη εὑρεθείς ἐκεῖ ἐφονεύθη, οὗτος δέ χάριν εἰς τήν πρόνοιάν του ἐσώθη ἐν
τῇ Μονῇ. Ἐπειδή δέ κατά τό 1833 διελύθη μετά τῶν λοιπῶν μικρῶν
Μονῶν καί ἡ των Αἰμιαλῶν, ὁ Κολοκοτρώνης ἐξελθών τῶν φυλακῶν τό 1835 καί τυγχάνων τιμῶν καί περιποιήσεων, παρά τοῦ Βασιλέως, ἐζήτησεν ἐπιμόνως τήν διατήρησιν τῆς Μονῆς ἐκείνης, ἥτις δι482
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ατηρεῖται μέχρι τοῦδε, καί εἰς τήν ὁποίαν ὁ Κολοκοτρώνης μετέβη
καί ἐπροσκύνησε τό 1842, λέγων ὅτι ἐχρεώστει πρίν ἤ κλείσῃ τά μάτια (ν’ ἀποθάνῃ) ν’ ἀσπασθῆ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἥτις τῷ ἐνέπνευσε τήν σωτηρίαν του τό 1784. Παρελθούσης τῆς ὁρμῆς τῆς καταδιώξεως τῶν Κλεφτῶν, τό 1784, οἱ σωθέντες τούτων ἐν μικρᾷ ἡλικίᾳ ἐπανῆλθαν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀφόβως. Μεταξύ αὐτῶν ἦσαν καί τά
τέκνα τῶν Κολοκοτρωναίων, ἐν οἷς ὁ Γέρο-Κολοκοτρώνης, φέροντες ἀντί τοῦ οἰκογενειακοῦ ἐπωνύμου «Κολοκοτρώνης» ἁπλοῦν πατρωνυμικόν, ἔζων δέ διά τῆς προσωπικῆς ἐργασίας. Ἐν ἐκείνῃ τῆς
ἰσχυροτάτης καταδυναστεύσεως ἐποχῇ, ἐθεωρεῖτο εἰς τήν Ἑλλάδα
ὡς εὐεργέτημα εἴτε τύχης εἴτε ἱκανότητος πτωχοῦ τινός, ἄν οὗτος
ἠδύνατο νά μείνῃ διαρκῶς παρά τινι κυρίῳ, ἐπί τινα ἔτη καί κατορθώσῃ νά ἀποταμιεύσῃ μερικάς δεκάδας γροσίων. Ἐκ τοιαύτης σκέψεως ὁδηγούμενοι οἱ ἄνθρωποι ἐθεώρουν ὡς τήν σκληροτέραν κατάραν τῶν γονέων πρός τά τέκνα νά μή μαλλιάσῃ ὁ κῶλος τους καί
εἶχον συνάμα καί τήν παροιμίαν. «Ἡ πέτρα πού κυλάει δέ μαλλιάζει». Εἰς τάς δύο ταύτας φράσεις «μαλλί» «κόμη ἀνθρώπου» ἠννόουν τό χρῆμα, καί καθώς ἡ πέτρα μή κυλιομένη καλύπτεται ἕνεκεν
τοῦ ὄμβρου ἀπό χόρτα λεπτά ὁμοιάζοντα τήν κόμην τοῦ ἀνθρώπου, οὕτω καί ὁ ἄνθρωπος ἐμμένων ἐπί πολύ εἴτε εἰς ἕν ἔργον εἴτε
εἰς ἕνα κύριοόν τοῦ ὁποίου διά τοῦτο θά τύχῃ τῆς προστασίας θέλει
ἀποταμιεύσῃ βεβαίως καί ὀλίγα χρήματα, ἐνῷ ἄν μεταβάλῃ συχνάκις ἐπάγγελμα ἤ καί κύριον δέν εἶναι δυνατόν νά κερδίσῃ. Ὁ Κολοκοτρώνης μετά τήν καταδίωξιν ἀπεκατέστη μετά τῆς μητρός του εἰς
τό ἐξ ὀλίγων καλυβῶν συγκροτούμενον Λιμποβίσι θερινόν, Ἰμβραῆμι χειμερινόν χωρίον τῆς ἐπαρχίας Καρυταίνης. Ἡ μήτηρ του μή ἀντέχουσα νά ἰδῇ νέας σφαγάς ὁποίας εἶδεν τοῦ συζύγου καί ἄλλων
συγγενῶν της, ἐπεθύμει ὥστε ὁ υἱός της νά ζήσῃ ἥσυχον γεωργοῦ
ἤ ὑπηρέτου βίον, ἀγοράσασα ὄνον ὑπεχρέου τόν υἱόν της ἵνα μεταβαίνῃ συχνάκις εἰς τήν Τρίπολιν, καί νά μεταφέρῃ ἐπί τοῦ ὄνου ξύλα, ἅτινα πωλῶν νά ἀγοράζῃ διά τοῦ ἀντιτίμου ὅ,τι τοῖς ἦτο ἀναγκαῖον εἰς τήν πενιχράν οἰκιακήν των οἰκονομίαν. Ἐπειδή δέ τό χωρίον ἦτο πλησίον βουνοῦ δασώδους εἰς τό ὁποῖον ἐνεφώλευον καί
λύκοι, ἡ μήτηρ τοῦ Κολοκοτρώνη ἐφρόντιζε καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν
νά τῷ ὑπομιμνήσκῃ ὅπως ἀναζητῇ πρό τῆς νυκτός τόν ὄνον καί τόν
κλείῃ ἐντός καλύβης. Ὁ Κολοκοτρώνης καί ἐν τῇ τοιαύτῃ καταπτώ483
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σει του εἶχε τό μεγαλόφρον μέ τό ὁποῖον τόν ἐπροίκισεν ἡ φύσις,
ἑπομένως ἐστενοχωρεῖτο εἰς τόν ταπεινόν τοῦτον βίον καί πολλάκις δέν ἔδιδε προσοχήν εἰς τάς παραγγελίας τῆς μητρός, ἥτις ἠναγκάζετο νά ἀνευρίσκῃ καί ἐξασφαλίζῃ ἡ ἰδία τόν ὄνον καί ἄλλοτε
νά κόπτῃ καί τά ξύλα, ἀγανακτοῦσα δέ διά τοῦτο κατηρᾶτο τόν υἱόν τῆς «ἑξῆντα πόρτες νά γυρίσῃ καί νά μή μαλλιάσῃ» μή ὑποπτεύουσα ὅτι ἡ τύχη τοῦ υἱοῦ της θά εἶναι ἀλλοία ἐκείνης τοῦ ὑπηρέτου. Ἡμέραν τινά αὐθαίρετος Τοῦρκος τῆς Τριπόλεως ἔδωκεν εἰς
τόν Κολοκοτρώνην διά τά ξύλα ἀντίτιμον λίαν εὐτελές, καί ἐν τῇ
ὑποβολῇ τοῦ παραπόνου του διά τό ἀδίκημα αὐτό, ἔλαβε καί ράπισμα ἀπό τόν Τοῦρκον. Ὁ Κολοκοτρώνης ὀργισθείς διά τό ράπισμα τοῦτο, ἐπώλησεν ἀμέσως τόν ὄνον, καί μέ τό ἀντίτιμον τούτου
ἠγόρασε μάχαιραν καί πιστόλαν καί πάραυτα ἐπεδόθη εἰς τό Κλέφτικον στάδιον τοῦ πατρός του. Κατά δέ τήν ἐπαναληφθεῖσαν ὑπό
τοῦ Κεχαγιᾶ μπέη καταδίωξιν τῶν κλεφτῶν κατέφυγεν εἰς Ἑπτάνησον ὅπου κατετάχθη εἰς τά ἐκεῖ ὑπό τῶν Ρώσσων συσταθέντα ἑλληνικά στρατιωτικά τάγματα καί κατόπιν ὑπό τῶν Γάλλων καί Ἄγγλων διατηρηθέντα, τά ὁποῖα συνεκροτοῦντο ἀπό τούς ἐκ τῆς Πελοποννήσου, Στερεᾶς καί Ἠπείρου προσφεύγοντας ἐκεῖ Ἕλληνας,
καταδιωκομένους ὑπό τῶν Τούρκων. Ὁ Κολοκοτρώνης κατά τήν
Ἐπανάστασιν μαθών ὅτι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐξέδοτο ἐπιτίμιον
κατά τῶν ἐπαναστατῶν καί ἰδίως τῶν Ἀρχιερέων, ἔλεγεν «Ὁ Θεός
νά μᾶς φυλάξῃ νά μή μᾶς πιάσῃ καί τό συνοδικό (ἀφορισμός) ὅπως
ἔπιασε καί ἡ κατάρα τῆς συχωρεμένης τῆς μάννας μου· μ΄ἐκαταράστη ἑξῆντα πόρτες νά γυρίσω καί νά μή μαλιάσω καί γυρίζω ἀπό
τότε χίλιες πόρτες κι’ ἀκόμα δέν ἐμάλλιασα. Μέ τήν παροιμίαν ταύτην ὁ εὐφυής οὗτος στρατιωτικός ἤθελε νά μυκτηρίσῃ τήν κουφότητα τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως πιστευσάσης ὅτι οἱ Ἕλληνες ἤθελον φοβηθῆ, τό ἐπιτίμιον τοῦτο τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας, τό ὑπό τήν
πίεσιν τῆς βίας ἐκδοθέν καί ἤθελον ἡσυχάσει».
Διά τήν ἀντιγραφήν
Ἀγησίλαος Σγουρίτσας
254
ΜΑΛΕΒΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
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ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
Ὁ Γιατράκος θεραπεύει τόν μαστόν τῆς Καϊμακάμαινας. -Ὁ φαυλόβιος καλόγερος.
«Κατά τά τέλη τοῦ 1820 ἔπαθεν ἡ σύζυγος τοῦ ἀναπληροῦντος τόν
Χουρσίτη πασᾶν τῆς Πελοποννήσου, Καϊμακάμη, ἀπό ἀπόστημα
ἐν τῷ μαστῷ, ὅπερ οἱ ἐν Τριπόλει ἰατροί δέν ἠδύναντο νά θεραπεύσωσι. Οἱ ἐκεῖ εὑρεθέντες προεστοί τοῦ Μισθρᾶ (Λακεδαίμονος) τόν
συνεβούλευσαν νά προσκαλέσῃ χειροῦργον τινά Παν. Γιατράκον
(τόν κατά τήν ἐπανάστασιν ἀρχηγόν τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος).
Οὗτος κληθείς ἐθεράπευσε τήν ρηθεῖσαν Ὀθωμανίδα. Ὁ σύζυγος
αὐτῆς οὐ μόνον ἀντήμειψεν μεγαλοπρεπῶς τόν ἰατρόν ἀλλά καί εὐγνωμονῶν τόν ἠγάπησε πολύ. Κατ’ ἐκείνην τήν ἐποχήν εἶχε φθάσει
εἰς Τρίπολιν ἀπό τούς ἐν Κων/πόλει φιλικούς ἀπεσταλμένος εἰς Πελοπόννησον, ὁ Γρηγόριος Δικαῖος ἤ Παπαφλέσσας ἵνα ὀργανώσῃ
τά τῆς ἐπαναστάσεως. Ἡ τολμηρά του ὅμως συμπεριφορά ἐνεποίησεν ὑπονοίας εἰς τούς Ὀθωμανούς, καί ἐν συσκέψει ἀπεφασίσθη
ὑπό τῶν ἐπισήμων τούτων νά συλληφθῇ ὁ καλόγηρος αὐτός, καί ἄν
ἐκ τῶν ὁποίων θά εὑρεθῶσιν εἰς χεῖρας του ἐγγράφων ἀποδειχθῇ ἡ
ὑποψυθιριζομένη τῶν ραγιάδων συνομωσία, νά ἀπαγχονισθῇ, ἄλλως νά βασανισθῇ μέχρις οὗ ὁμολογήσει τί γνωρίζει, καί ἄν ἐκ τῆς
ὁμολογίας του ἀνακαλύψωσι τήν ἐπιβουλήν τῶν χριστιανῶν, αὐτόν μέν ν’ ἀποτελειώσωσιν εἰς τά βασανιστήρια, τῶν δέ προκρίτων
καί ἐν γένει ἀξιζόντων χριστιανῶν τῆς Πελοποννήσου νά διατάξωσι τόν φόνον, σχέδιον ὅπερ ὑπεστήριζαν οἱ πλεῖστοι τῶν ἐν Τριπόλει ἐν ἀξιώμασι Ὀθωμανῶν, καί τό ὁποῖον εἶχεν ἐγκρίνει ἡ Ὑψηλή
Πύλη, ἀλλά δέν ἐξετελέσθη διότι ἀντέτεινεν ὁ προμνησθείς Καϊμακάμης, ὁ μεγαλοκτηματίας καί ἐπισημότερος Τριπολίτης Ὀθωμανός Ἀρναούτογλους καί ὁ μᾶλλον γραμματισμένος Μουσουλμάνος
Σεχνετζής.-Τήν ἀπόφασιν τῶν Ὀθωμανῶν περί τοῦ Παπαφλέσσα
μαθόντες οἱ ἐν Τριπόλει Φιλικοί παρήγγειλαν τῷ Π. Γιατράκω νά
σπεύσῃ ν’ ἀποτρέψῃ τόν Καΐμακαμην.
Ὁ Παν. Γιατράκος μετέβη εἰς τόν εὐνοοῦντα αὐτόν ἰσχυρόν τοῦτον Ὀθωμανόν καί τόν παρεκάλεσε νά μήν τιμωρήσῃ τόν Φλέσσαν,
διότι εἶναι ἀδελφός ἑνός βλάμη τοῦ (ἀδελφοποιτοῦ του), διϊσχυρι485
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σθείς ὅτι ὁ Φλέσσας εἶναι εἷς των φαυλοβίων καλογήρων, οἵτινες
πράττουσιν καί λέγουσιν ἀπερίσκεπτα, καί τούς ὁποίους τιμωροῦσι συνήθως οἱ προϊστάμενοί των Ἀρχιερεῖς, κλείοντες αὐτούς στενῶς εἰς Μονάς, ὅπως καί διά τοῦτον διέταξεν ὁ Ἀρχιερεύς Τριπόλεως, νά σταλῇ καί κλεισθῇ μέχρις οὗ σωφρονισθῇ εἰς μίαν των πολλῶν Μονῶν τῶν ἐν Καλαβρύτοις, (διότι ὁ Φλέσσας ἐστέλλετο τότε
εἰς Καλάβρυτα ὅπου ἔμελλον νά συγκροτήσωσι πρόχειρον Συνέλευσιν οἱ τῆς Πελοποννήσου Φιλικοί). Ὁ Καϊμακάμης εἴτε χαριζόμενος
τῷ Γιατράκῳ εἴτε πεισθείς εἰς τάς παρατηρήσεις του, φύσει ἀγαθός
καί φιλάνθρωπος, ἀνεκάλεσε τάς περί συλλήψεως τοῦ Φλέσσα διαταγάς, καί ἐσώθη τό σχέδιον τῶν Φιλικῶν ἀπό σπουδαῖον κίνδυνον».
Διά τήν ἀντιγραφήν Α. Σ.
— 306 —
Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ - ΓΝΩΜΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΑΣΤΕΙΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 182Ο - 1364
ΥΠΟ ΑΓΗΣ. Γ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
Εἰς αὐτό τό βιβλίον, μέ τόν ἄνω τίτλον, τό ὁποῖον ἐξεδόθη πρό τεσσάρων ἐτῶν, χορηγία τοῦ ἀειμνήστου ἐθνικοῦ εὐεργέτου Ἐμμανουήλ Ἀ. Μπενάκη, ὑπάρχει πλήν τοῦ ἄλλου πνευματικοῦ θησαυροῦ,
ὅν ἔχει συγκεντρώσει ἐκεῖ σε 340 ὡς ἔγγιστα μεγάλας σελίδας ὁ φίλος λόγιος, ποιητής καί διευθυντής τῶν γενικῶν ἀρχείων τοῦ Κράτους κ. Γιάννης Βλαχογιάννης, ὑπάρχει, λέγω, καί μία ἀριστοτεχνική καί σύντομος βιογραφία τοῦ πρό 44 σχεδόν ἐτῶν ἐκλιπόντος
συμπολίτου μας πολιτευτοῦ Δημητρίου Γ. Δημητρακάκη. Κατόπιν
τούτου τό ὀλιγώτερον ὡς τολμηρός θά ἐχαρακτηριζόμην, ἄν ἐπεχείρουν νά γράψω ἐγώ σήμερον περί τοῦ βίου του, ἐφ’ ὅσον ἠσχολήθη
καί ἔγραψεν, ἐν γενικαῖς γραμμαῖς, ἔστω καί ὀλίγα σχετικῶς λόγια
ὁ κ. Βλαχογιάννης. Δι’ αὐτό ἐπιφυλασσόμενος, νά γράψω γιά τά ἔργα τοῦ Δημητρακάκη εἰς τό δεύτερον τεῦχος τῶν ἀνά χεῖρας «Λακωνικῶν» κατά τό προσεχές ἔτος -ἄν ζήσω- παραθέτω ἐδῶ αὐτουσίαν
τήν ἐν λόγῳ βιογραφίαν του τήν δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν Ἱστορικήν
Ἀνθολογίαν ὑπό τοῦ κ. Βλαχογιάννη.
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Κάνω μόνον μίαν διασάφησιν καί προβαίνω εἰς μίαν ἐξομολόγησιν. Ὁ ἐκ Καστανιᾶς ἔγκριτος ἔμπορος ἐν Πειραιεῖ καί συγγενής
των Δημητρακάκηδων Γ. Νικολόπουλος μοῦ ἀνεκοίνωσε κάποτε,
πρό ἐτῶν, ὅταν ἐξέδιδα τόν «Μαλεβόν» τήν ὕπαρξιν χειρογράφων
τοῦ Δημητρακάκη εὑρισκομένων μάλιστα τότε δι’ ἀντιγραφήν εἰς
χεῖρας του.
Τοὔπεσα στά πόδια. Θερμῶς τόν παρεκάλεσα καί ἐπί τέλους τόν
κατάφερα καί μοῦ ἔδωκεν ἕν ἐκ τῶν τριῶν δακτυλογραφημένων
ἀντιγράφων ἀποτελούμενον ἀπό τρεῖς τόμους, τούς ὁποίους ἐνόμισα καθῆκον μου νά δώσω καί ἔδωσα πρός μελέτην εἰς τόν φίλον
μου κ. Βλαχογιάννην. Ἀπό αὐτούς ἔλαβεν οὗτος καί δημοσιεύει ἀρκετά ἀνέκδοτα εἰς τήν ἄνω ἀναφερομένην Ἱστορικήν Ἀνθολογίαν
του, ἐγώ δέ ἐπαναλαμβάνω ἐδῶ μόνον ὅσα ἀναγινώσκομεν προσωπικῶς διά τόν βίον καί τήν πολιτικήν σταδιοδρομίαν τοῦ Δημητρακάκη τά ἐν τῇ προλογικῇ μελέτῃ τοῦ Βλαχογιάννη εὑρισκόμενα καί
ἔχοντα ὡς ἑξῆς :
Χειρόγραφες πηγές πάλι πού νά μποροῦνε νά χορτάσουν τήν περιέργεια τοῦ ἀνεκδοτογράφου λίγες βρῆκα, γιατί λίγες βρίσκονται
ἀνέκδοτες ἀκόμα τῆς σημειώνω στίς παραπομπές. Ὅμως ἀπό ὅλα
αὐτά τά χειρόγραφα το ἔργο τοῦ Δ. Γ. Δημητρακάκη εἶναι ἀτίμητο.
Ἀκριβός φίλος γενναιόκαρδα μοῦ τό ἀνεκοίνωσε. Ἡ μεγάλη μας
ἱστορία τοῦ Εἰκοσιένα κ’ ἡ παρακάτω, πού λαός τόσο ἔξυπνος τή
δημιούργησε, κατατρέχτηκε θανάσιμα ἀπό τοῦ λαοῦ ἐκείνου τούς
ἀπογόνους, ἀπό τά ἀνάξια τ’ ἀποπαίδια του, ἀπορριξιμιά δασκαλογέννητα, βλαστάρια στραβωμένα ἀπό τῶν δασκάλων τήν παγερή πνοή, πού πρέπει τοῦ Θεοῦ κανείς χάρη νά γνωρίζῃ ἄν ἀπαντάει
κάπου καί κάπου χνοῦδι χλωρασιᾶς μέσα στήν ξέρα τή νεοελληνική, τήν ξέρα πού δέν ἀνέχεται τό πράσινο.
Ἦταν ἀλήθεια Θεοῦ φώτισμα στό χαριτωμένον ἐκεῖνο ἄνθρωπο
νά καθίσῃ καί νά βάλῃ στό χαρτί ὅσα ἄκουσε καί σ’ ὅσα ὁ ἴδιος
παραστάθηκε. Παιδί τῆς ἀπό τόν ἀγῶνα γενεᾶς, δημόσιος ὑπάλληλος στά πρῶτα χρόνια του Ὄθωνα, λοιπόν πολυγυρισμένος, κοσμογνώστης, Ρωμηός καθαρός, Μωραΐτης ἐφτακάθαρος, πολιτευόμενος ἀκούραστος, βουλευτής καί ρήτορας πολεμικός, ἰδιαίτερος
γραμματικός σπουδαίου πολιτευόμενου στά νιᾶτα του, φιλομαθής,
φιλάκουος, ἔξυπνος ὅσο παίρνει καί μέ ἀτέλειωτο θυμητικό, καί μ’
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ὅλα αὐτά χρηστός καί ἀξιόπιστος, καθώς σέ πολλά ἀπό τά γραφόμενά του τόνε δοκίμασα, τέτοιος ἦταν ὁ Δημητρακάκης. Κι’ ὕστερα
ἀπ’ ὅλα αὐτά, δέν ἤτανε μοναχά δεινός στό λόγο, ὡς βουλευτής, μά
καί στόν ἀντίλογο, ἄξιος νά τά βγάνῃ πέρα μ’ ἐπικίντυνους ἀντίπαλους, ὅπως ὁ Καλλιγᾶς, ὁ τρομερός σ’ ἐκείνους πού τολμούσανε
νά τοῦ κάνουν διακοπές στό βῆμα ἀπάνω. Ὁ Δημητρακάκης ὅμως
ἦταν ὡς ἐκεῖ τολμηρός, κι οἱ δυό τους μαλώνανε σάν τά κοκόρια.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος αὐτός μέ τή μνήμη καί τήν κρίση, δυό χαρίσματα
ὄχι ταιριαστά πολύ συχνά, εἶχε κι’ ἕνα ἀκόμα χάρισμα σημαντικό,
μά παρακόλουθο μιλῶντας ἤ ἀγορεύοντας, γύριζε στά περασμένα,
ἀνεκδοτολογοῦσε καί πάντα γινόταν ἀκουστός μ’ ἐχτίμηση ἀπό τή
Βουλή, ἀπό τούς φίλους του, ὅπου τέλος τύχαινε νά μιλήσῃ (ἤτανε
φοβερός λογᾶς).
Ὅσα ἀνέκδοτα ἱστορικά κι’ ἄν εἶπε στή Βουλή, κανείς ἀπ’ τούς παλιούς ἀγωνιστές ποτέ δέν τόν εἶπε σ’ αὐτά ψεύτη, ὅπως ὁ Δ. Χρηστίδης, ὁ Δ. Γ. Βούλγαρης, ὁ Ἀ. Κουμουντοῦρος. Συχνά ἀνατρέχοντας ἀνακεφαλαίωναν τήν ἱστορίαν μιᾶς δημόσιας ὑπηρεσίας, πού
τήν εἶχε μεσ’ τή θύμησή του ζωντανή, μιᾶς φορολογίας κ.λπ. Γι’ αὐτό καί ξεπετιώτανε συχνά ἄγριος κυνηγός τῶν ξενοδιαβασμένων,
πού μᾶς πνίξαν ἀπό τότε μέ τά φῶτα τους. Ὁ Π. Καλλιγᾶς, ὁ πιό δυνατός ἴσως ἄνθρωπος ἀπό τά 1880 καί κάτω, θέλησε κατά τά 1882
μέ βαρεῖα φορολογία νά καταστρέψῃ τά τραγιά σώζοντας τά δάση, δηλ. νά λιμοχτονήσῃ τόν ὀρεινό τῆς Ἑλλάδας πληθυσμό μέ μιά
μονοκοντυλιά. Ηὗρε ὅμως αὐτός, θεριό ἀλύπητο τῆς σάτιρας, πού
ὅριο δέ γνώριζε παρά ὡς ἐκεῖ πού ἔφτανε τό βέλος του τό σατιρικό,
ηὗρε ἄγριο κολοσσό πού τόνε γαύγιζε τόσο στενά καί τόνε δάγκωσε τόσα ἄγρια, ὥστε τόν ἀνάγκασε νά παραιτήσῃ τά τραγιά στή
μαύρη μοῖρα τους, μά καί τά δάση στή χειρότερή τους.
Ὁ Δ. Γ. Δημητρακάκης γεννήθηκε τά 1823 στό Καστρί τῆς Καστανιᾶς, δῆμο Καστορείου τῆς Σπάρτης. Τέκνο ἀγωνιστῆ, ἀπό καλή οἰκογένεια, ἔβγαλε τό Ἑλληνικό στό Μυστρᾶ, τό Γυμνάσιο στό Ναύπλιο καί πῆρε τό νομικό δίπλωμά του στό Πανεπιστήμιο.
Πολύ νωρίς, τά 1840, μπῆκε στή δημόσια ὑπηρεσία ὡς γραμματέας
τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν καί ἔπειτα τῶν Ἐσωτερικῶν.
Μετά τά 1850 δικηγόρησε στή Σπάρτη λίγον καιρό. Τά 1853 ἔκαμε
ἔπαρχος Λιβαδειᾶς κι’ ἀλλοῦ, ἀργότερα νομάρχης Ἀρκαδίας, Φθιώ488

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
τιδος κ.λπ. Κατά τά 1859 ἔγινε βουλευτής Λακεδαίμονος, μά ξαναγύριζε στή δημόσια ὑπηρεσία ὡς διοικητικός ὑπάλληλος ἅμα δέν
πετύχαινε στήν ἐκλογή. Ὡς ἔπαρχος τῆς Λιβαδειᾶς βοήθησε πολύ
στό χαλασμό τῆς φοβερῆς Λῃστείας (1855), ὡς νομάρχης Ἀρκαδίας ἀργότερα (κατά τά 1870), πάλι διακρίθηκε στήν καταδίωξη τῆς
λῃστείας κι’ ἔστειλε στό κακουργιοδικεῖο Καλαμῶν ἀκόμα κι’ ἕνα
δικηγόρο ὡς κλεπταποδόχο, παραστάθηκε μάλιστα καί ὁ ἴδιος ὡς
μάρτυρας. Εἶχε πολύ ἀνεξάρτητο καί περήφανο πολιτικό καί κοινωνικό φρόνημα.
Καθώς βεβαιώνει σέ μίαν ἀγόρευσή του στή Βουλή (16 Ὀχτωβρ.
1868) ὑπηρέτησε καί ὡς διευθυντής τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου.
Φαίνεται πώς πολύ νωρίς ἄρχισε νά καλλιεργῇ τήν τοπική ἐπιρροή
του στήν Καστανιά ὁ ἀδελφός του μάλιστα πέθανε δήμαρχος Καστανιᾶς. Κατά τά χρόνια της Κωλεττικῆς κυβέρνησης (1845-47) ὁ
Δ. Δημητρακάκης ἦταν ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ δυνατοῦ πολιτευόμενου Σπαρτιάτη καί ρήτορα Ν. Κορφιωτάκη, πού δολοφονήθηκε ὡς Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν ἀπό τοπικούς ἀντιπάλους του
στήν ὁδόν Ἑρμοῦ (Αὔγουστον τοῦ 1850).
Ὁ Δημητρακάκης ἄκουσε κι’ ἔμαθε πολλά, πού μᾶς τά περιγράφει στ’ ἀπομνημονεύματά του μέ πολύ πνεῦμα, πολλή φαντασία
μά κι’ ἀλήθεια ἀφιλονίκητη. Τέσσαρες φορές παρουσιάζεται βουλευτής Σπάρτης, στά 1859 ἐπί Ὄθωνα, στά 1868 (πρώτη ἀγόρευσή
του τῆς 25ης Μαρτίου, δεύτερη τῆς 5ης Ἰουνίου, στά 1879 καί στά
1880-1882. Στήν τελευταία αὐτή περίοδο παρουσιάζεται δεινός ἀντιτρικουπικός, συχνά μαλώνει μέ τόν ὑπουργό τῶν Οἰκονομικῶν
Π. Καλλιγᾶ, δυνατός γνώστης τοῦ τόπου καί «παλαιός ἄνθρωπος»,
καθώς καυχιέται ὁ ἴδιος, ρίχνεται συχνά τοῦ νεωτεριστῆ ὑπουργοῦ
(σπουδαία ἀγόρευσή του κατά τῆς φορολογίας τῶν ἀροτριώντων
κτηνῶν. -Περ. Η’. Σύν. Β’, 1881 σ. 668 τῆς Ἐφημ. τῶν συζ. τῆς Βουλῆς). Ὁ καυγᾶς τους ἄναψε χειρότερος ὅταν ὁ Καλλιγᾶς, στά 1882,
ἔφερε νομοσχέδιο βαριᾶς φορολογίας τῶν γιδιῶν.
«Μπορεῖ νά πῇ κανείς πώς, ὄχι ὡς ρήτορας ἤ ὡς ἐπιστήμονας πολιτειολόγος, μά ὡς ἑτοιμόλογος στήν πρόχειρη ἀντίκρουση τοῦ ἀντιπάλου εἶναι ἰσόπαλος ἐχτρός τοῦ Καλλιγᾶ. Ὁ καυγᾶς του, καθώς εἶπα, ἄρχισε δυό χρόνια πρίν ἀπό τά 1880. Στή συνεδρίαση τῆς 14ης
τοῦ Φλεβάρη αὐτοῦ του χρόνου ὁ Δημητρακάκης εἶπε : «Εἶμαι καλύ489
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τερος ἀπό τόν Καλλιγᾶν ἐπί τῶν τοιούτων ζητημάτων, διότι γνωρίζω τήν Ἑλλάδα καλύτερον, καθ’ ὅσον τήν ἐδιοίκησα ἀπό τήν Μούχα (χωριό τῆς Εὐρυτανίας, δῆμος Δολόπων) μέχρι τοῦ Ταινάρου».
Σ’ ἄλλη συνεδρίαση (13 Δεκ. 1880) εἶπε: «Ὁ κ. Καλλιγᾶς ἠθέλησε
προχθές νά μοί δώσῃ ἕνα μάθημα, διότι εἶπε. Διοικήσας τά Ἄσπρα
Σπίτια, ἔρχεσαι νά μᾶς δώσῃς μαθήματα ἀπό τοῦ βήματος... Καυχῶμαι ὅτι ἐδιοίκησα τά Ἄσπρα Σπίτια, τόν Κλειστόν καί τόν Ζεμενόν. Ἐγώ καί ὀλίγοι ἄλλοι σέ ἀπηλλάξαμεν ἀπό τήν λῃστείαν μή
τολμῶντα νά ἐξέλθῃς τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι ἐκεῖ καί ὄπισθεν τῶν
Ἀνακτόρων οἱ λησταί ᾐχμαλώτισαν τόν διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας καί τούς ἀξιωματικούς Γάλλους, ὄντος σοῦ μάλιστα ὑπουργοῦ.
Στή συνεδρίαση τῆς 16ης Μαγιοῦ 1882 ὁ Δημητρακάκης ἀγόρευε
ἀπό τό βῆμα: «Ὅταν εἷς ἁπλοῦς ἰδιοκτήτης ἀποφασίζει νά μισθώσῃ ἕν κτῆμᾳ του, μεταβαίνει ἐπιτοπίως μετά τοῦ μισθωτοῦ καί ὁδηγούμενος ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ κτήματος αὐτοῦ κανονίζει τούς
ὅρους τῆς μισθώσεως καί ἄν δέν δύναται αὐτός νά πράξῃ τοῦτο,
στέλλει τόν κεχαγιᾶν του. -Καλλιγᾶς : Τόν Κεχαγιᾶν τῆς Τραπέζης;
(διοικητή) -Δημητρακάκης: Ὁ της Τραπέζης Κεχαγιάς εἶναι ἀφέντης ἰδικός σου».
Ἦταν ἴσιος ἄνθρωπος μά σκληρός συχνά στούς ἀντιπάλους του
καί γι’ αὐτό εὔκολα πλήγωνε. Ἔτσι ζεμάτισε μιά μέρα ἕναν ἁπλό
βουλευτή τῆς Κεφαλλονιᾶς, τό Μοντεσάντο (συνεδρ. τῆς 16ης Ἰουν.
1882). Ἐνῷ ἀγαποῦσε νά κάνῃ διακοπές χτυποῦσε ἄγρια τῆς διακοπές τῶν ἄλλων. «Οἱ ἀντίπαλοί του γιά κάποιο ἐλάττωμα τῆς προφορᾶς ἤ τοῦ σώματός του, δέν ξέρουμε, τόνε παρωνομάζανε ΧράπαΧράπα καί δέν τόνε πολυσυμπαθοῦσαν. Ἡ δράση του ἡ πολιτική
στά παρασκήνια, μά καί ἡ κοινωνική δέν ἤτανε κοινή. Ὡς ἰδιώτης
ἤτανε πολύ γενναῖος στούς ἀδυνάτους καί τούς φτωχούς. Πέθανε
ἄγαμος, 23 Αὔγ. 1888.
Αὐτά γράφονται διά τόν ἐπίλεκτον συμπολίτην, τόν ἀλύγιστον
Σπαρτιάτην, τόν ἔντιμον πολιτικόν, τόν φιλαλήθη καί ἀπροσωπόληπτον ἱστορικόν, τόν ἐφτακάθαρον, ὅπως τόν γράφει ὁ κ. Βλαχογιάννης.
Πρό τῆς μνήμης του ἄς κύψωμεν εὐλαβητικά πάντες το γόνυ, ἐγώ
δέ πιστοποιῶν ἐπί πλέον τό ἀκριβές τῆς ἀντιγραφῆς τῶν ἄνω ὑποσημειοῦμαι μέ τήν εὐχήν ὅπως εὐτυχήσῃ ἡ πατρίς Λακεδαίμων καί
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ἀποκτήσῃ πολλούς μιμητάς τῆς ἀξίας καί τῆς χρηστότητος τοῦ Δημητρακάκη.
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Γ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ- Η ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ
Ἱστορία τῶν Λακώνων ἀπό τῶν μυθικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ’
ἠμᾶς (1860)
τοῦ Διονυσίου Ι. Σιγαλοῦ
Τό Γ΄ μέρος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ το ὁποῖο περιέχει γεγονότα ἀπό τήν
ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης στή Λακωνία μέχρι τό 1860, τό ἀφιερώνει
στή σύζυγό του Μαρία, τό γένος Δημητρίου Ι. Δημητρακάκη. Τά
ἱστορικά γεγονότα πού καταγράφει τά διανθίζει μέ ἀναφορές στά
«ἀπομνημονεύματα» Δημητρακάκη καί σπάνια καταγράφει ἀτόφιο το ἀνέκδοτο. Ἐπειδή ἀρκετά ἀναφέρονται στό βιβλίο πού κρατᾶτε στά χέρια σας, (Δημητρακάκης, Βλαχογιάννης, Μαλεβός, Σγουρίτσας κ.λπ.) θά σταχυολογήσουμε ἀπό τόν Δ. Σιγαλό ἀποσπάσματα πού μᾶς λείπουν.
Ἀπό τή σέλ. 431 κ. ε. ἀναφέρεται στά ἀνέκδοτά τα σχετικά μέ τά
Ὀρλοφικά μέ πρωταγωνιστές τόν Ἀναγνώστη Ναύτη καί τόν Γιαννάκη Δημητρακάκη ὁπλαρχηγό ἀπό τό Καστρί. Στή συνέχεια ἀναφέρεται στά σχετικά μέ τό κάψιμο τῶν χωριῶν Καστρίου, Χρύσαφας, τούς φόρους τῆς Βαλιδέ, τό Γιαννάκη Κρεββατά, τόν Παναγ.
Κρεββατά, τό συμπεθεριό Τζωρτζάκη μέ Μαυρομιχαλαίους, τόν Κιαμήλ- μπέη, τήν ἀναγνώριση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ἀπό εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις, γιά τήν πενία τῶν λογιωτάτων, κ.λπ.
Στή σέλ. 441 «.. πολλοί προύχοντες Ἕλληνες κατεῖχον μεγάλας
ἐκτάσεις γῆς, ἀνωτέρας τῶν Τούρκων ἀγάδων τῆς περιφερείας των.
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Ὅπως ὁ Π. Κρεββατᾶς, ὁ Κοπανίτσας, ὁ Λεόπουλος, ὁ Σαλταφέρος, ὁ Γ.Δημητρακάκης, ὁ Ἀναγν. Τζωρτζάκης, ὁ Δημητράκης Σιγαλός κ.α.»
Στή σέλ. 446 «Εἰς ἔγγραφον διατηρηθέν εἰς τό ἀρχεῖον Π. Τζωρτζάκη καί δημοσιευθέν κατά φωτοτυπίαν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Σπάρτης Π. Δοῦκα ἀναφέρονται οἱ προκριτοδημογέροντες τῶν χωριῶν
τῆς Πάνω Ρίζας κατά τό 1779. Διά τοῦ ἐγγράφου ἐκείνου οἱ προκριτοδημογέροντες τῆς Πάνω Ρίζας διορίζουν βεϋκίλην τόν σοφολογιώτατον Χουσεΐν Ἐφέντην καί κανονίζουν τήν ἀντιμισθίαν τοῦ εἰς
900 γρόσια». Τό ἔγγραφο φέρει ἡμερομηνία 22 Ὀκτωβρίου 1779
καί ἀνάμεσα στούς ὑπογράφοντες εἶναι καί ὁ Γεωργάκης Δημητρακάκης.
Στίς σέλ. 469, 470 διηγεῖται βασισμένος στόν Δημ. Δημητρ. «Κατά
τό 1820 ὁ Γρηγόριος Δικαῖος (Παπαφλέσσας) μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας διαμένων εἰς κῶν/λίν κατέστη ὕποπτος εἰς τάς Τουρκικᾶς ἀρχάς καί μάλιστα κατόπιν καταδόσεως
τούτου εἰς τάς ἀρχάς ὑπό τοῦ Τούρκου ὑπηρέτου του. Εὐτυχῶς οἱ
Τοῦρκοι ἔσπευσαν νά ἐνεργήσουν ἔρευναν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἀρχιμανδρίτου Δικαίου, ἀλλ’ ἐπρ’ὀλαβεν τούτυος ὁ ἐπίσκοπος Δέρκων
Γρηγόριος (ἄλλοτε Λακεδαιμονίας) καί ἀπέκρυψε τά ἔγγραφά της
Ἑταιρείας. Συνεστήθη ἑπομένως εἰς τόν Δικαῖον νά ἐγκαταλείψη
τήν Πόλιν καί οἱ ἐν Πελοποννήσῳ Φιλικοί ἀπέστειλαν τόν Π. Παπαθανασόπουλον καί ἐν ἀκόμῃ μέλος, ὅπως ἀφοῦ ἀνακοινώσουν τάς
προσόδους τῆς Ἑταιρείας εἰς τήν Πελοπόννησον πρός τήν Ἀρχήν,
παραγγείλουν καί εἰς τόν Παπαφλέσσαν νά κατέλθη εἰς Πελοπόννησον. Κατόπιν μεσολαβήσεως καί συστάσεων τῶν ἐκ Λεονταρίου
ἐμπόρων ἐκεῖ Γεωργοπούλων, ἔστερξεν ὁ τολμητίας ἱερεύς νά ἐγκαταλείψη τήν Κῶν/λίν καί μαζί μέ τούς ἀπεσταλμένους τῆς Ἐφορίας
τῆς Πελοποννήσου, κατέβη διά Σμύρνης εἰς τήν Πελοπόννησον ὡς
ἐξουσιοδοτημένος ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑψηλάντου. (Δ. Δημ.)».
Στή σέλ. 473 «Κατά τόν Νοέμβριον τοῦ 1820, ὁ Σουλτάνος ἀπέστειλε διοικητήν τῆς Πελοποννήσου τόν περίφημον νικητήν τῶν δένδηδων τῆς Σερβίας τόν δραστήριον Γεωργιανόν Χουρσίτ πασάν μέ
τήν ἐντολήν νά ἐφησυχάση τόν Μορηᾶν καί ἀποκαταστήσει τήν τάξιν. Ὁ Χουρσίτ, ὅμως, δέν παρέμεινεν ἐπί πολύ εἰς τήν Πελοπόννησον. Ἐγκατέλειψε τήν Τριπολιτζᾶν τόν Ἰανουάριον τοῦ 1821, διά
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νά ἀναλάβη τήν ἀρχηγίαν τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ κατά τοῦ ἐπαναστατήσαντος Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων. Ἀφοῦ παρέλαβε μεθ’ ἐαυτοῦ τόν ἔμπειρον περί τά πράγματα τοῦ Μορηᾶ κεχαγιᾶν Μεχμέτ
πασάν, ἄφησεν ἐπίτροπόν του ἐκεῖ τόν νεαρόν Μεχμέτ Σαλήχ ἀγᾶν,
στερούμενον στρατιωτικῆς καί διοικητικῆς πείρας. (Δημ. Δημ.)».
Στή σέλ. 568 γράφει: «Ὁ Δημ. Δημητρακάκης ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητός
του, ὡς ἕνας ἀπό τούς μετεπαναστατικούς πολιτικούς της ἐπαρχίας,
ὁ ὁποῖος εἰς τά Ἀπομνημονεύματά του ἐξηκρίβωνε πᾶν ὅ,τι ἔγραφε, ὡς ἑξῆς ἀναφέρει τά τοῦ ἐπεισοδίου ἐκείνου, τό ὁποῖον ὑπῆρξεν ἀφορμή τῆς δολοφονίας τοῦ Κρεββατᾶ: …ἀκολουθεῖ τό σχετικό
ἀπόσπασμα τό ὁποῖο περιέχεται στό κυρίως σῶμα τῶν ἀπομνημονευμάτων.
Στίς σέλ. 668 καί 669 καταγράφει τή διήγηση Δημητρακάκη πού
ἀναφέρεται στή δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.
Στή σέλ. 702 γράφει: «Ὡς κοινοβουλευτικός ἀνήρ διεκρίθη ὄχι μόνον ὡς ρήτωρ ἀλλά καί ὡς ἐπιστήμων πολιτειολόγος. Τήν δύναμιν
τοῦ λόγου του, ἰδίως ὅταν ἤσκει ἔλεγχον, ἠσθάνοντο καί ὑπελόγιζον οἱ ἠγέται τοῦ Κοινοβουλίου. Ὑπῆρξεν ἀκαταγώνιστος ρήτωρ,
ὄχι μόνον διά τόν εὐφραδῆ χειρισμόν τοῦ λόγου ἀλλά καί διά τήν
ἀπέραντον μνήμην του, τό χιοῦμορ καί τήν νύσσουσαν σάτιράν
του. Θά ἦτο ἀτυχής ὁ βουλευτής ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θά ἐτόλμα νά τόν
διακόψῃ καί τόν θίξη ἀγορεύοντα. Ἀναφέρομεν ἐνταύθα, μεταξύ
πολλῶν, τό κατωτέρω ἐπεισόδιον ἐν τῇ Βουλῇ μεταξύ τούτου καί
τοῦ Δημητρίου Ράλλη.
Εἰς συνεδρίασιν κατά τόν Μάϊον (24) 1882 συνεζητεῖτο εἰς τήν Βουλή ἡ σύμβασις τῆς Κωπαΐδος.
Ἀρχηγός τῆς Κυβερνήσεως ἦταν ὁ Χαρίλαος Τρικούπης, τόν ὁποῖον οἱ ἀντίπαλοί του ἐχαρακτήριζαν δικτάτορα. Ὑπουργός τῆς ἰδίας κυβερνήσεως ἦτο ὁ Δημήτριος Ράλλης, τόν ὁποῖον ἀπεκάλουν
Ἀττικάρχην καί ὁ ὁποῖος τότε, κατά τήν νεαράν του ἡλικίαν διεκρίνετο διά τήν τόλμην, τάς προκλήσεις καί τούς παλληκαρισμούς τοῦ
(ἤσαν οἱ ἠρωϊκοί τοῦ χρόνοι, ὅπως ὁ ἴδιος μετά ταῦτα πρεσβύτης,
εἰς πρόσκλησιν βουλευτού διά μονομαχίαν εἶπε τό περίφημον: «πέρασαν οἱ ἠρωϊκοί χρόνοι»).
Κατά τήν συνεδρίασιν ἐκείνην ἀνῆλθεν εἰς τό βῆμα, ὁ ἥρως τῆς ἡμέρας, ὡς ἀναφέρουν αἵ τότε ἐφημερίδες, Δημήτριος Δημητρακάκης,
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ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε δριμέως τήν Σύμβασιν, τήν ὁποίαν λέγει ἡ κοινή
γνώμη ἀπεδοκίμασε.
-Ποία κοινή γνώμη; Διακόπτει ὁ Ράλλης, Σύ καί ἡ «Πρωΐα;»
Ἡ φράσις ἐκείνη, κατά τάς ἐφημερίδας τῆς ἐποχῆς δίδει πῦρ εἰς τόν
κ. Δημητρακάκην, ὁ ὁποῖος ρίπτει κατά τοῦ κ. Ράλλη τήν ἑξῆς ἀπάντησιν.
_Ἡ «Πρωΐα» εἶναι καλυτέρα ἀπό τόν «Σατανᾶ», ὅπου ἔγραφες καί
ἐξυλοκοπήθης κύριε ὑπουργέ, καί ἔχει δίκαιον ὁ κόσμος νά νομίζῃ,
ὅτι ἡ θέσις τοῦ ὑπουργοῦ δέν σοῦ μετέβαλε τήν ἰδιότητα τοῦ τραμπούκου».
Τήν ἀπάντησιν ἠκολούθησε θύελλα καί ἀναστάτωσις εἰς τήν Βουλήν.»Δέν ὑπάρχει μία χείρ, ἥτις νά μή κινῆται ἐπιπληκτικῶς καί οὐδέν στόμα μή διαμαρτυρόμενον. Νά ἀνακληθῆ εἰς τήν τάξιν, φωνεῖ ὁ εἰς. Νά ἀποδοκιμασθῆ ὠρύονται ἄλλοι καί μόλις μεταξύ του
πλήθους τῶν φωνῶν ἐκείνων διακρίνονται αἵ ἀσθενεῖς των Δεληγιαννικῶν φωναί, ὅτι εἶχεν δίκαιον νά ἀποτείνῃ τάς ἀποδοκιμαζομένας φράσει, προκληθεῖς ὁ κ. Δημητρακάκης, ὅστις παρά ταῦτα ἐξακολουθεῖ μένων ἐπί τοῦ βήματος. Ὁ θόρυβος ἐπιτείνεται, αἵ ὕβρεις:
ἀκαταλόγιστος, βδελυρός, παράφρων, χράπα-χράπας, καί ἄλλαι διασταυροῦνται ὑπό τούς θόλους τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀποκάμουν οἱ
λάρυγγες, ὁρμᾷ ὁ κ. Ψύλλας, …. Ὁ Βουδούρης…. Ἀνορθοῦνται πάντες, συμπλέκονται, ὠθοῦνται, οἱ μέν ὠχροί οἱ δέ ἐρυθροί…. Διακόπτεται ἐν τῷ μεταξύ ἡ συνεδρίασις, καταπαύει ὁ σάλος καί ἀποκομίζονται ἐκ τοῦ θεάτρου τοῦ πολέμου…. Τά θραυσθέντα μελανοδοχεῖα καί γραφεῖα!».
Σέλ. 469 γιά τόν Π. Κρεββατά.
Ὑπεκρίθη τόν ἀσθενῆ. Ἀφοῦ τοῦ ἔκαμαν ἀφαίμαξιν καί διά νά δείξη εἰς τάς Τουρκικάς ἀρχάς, ὅτι ἐπτυεν αἷμα ἐμάσα κατ’ ἄλλους κριμέζο καί κατά τόν Γούδαν ἔβαλλε βδέλλαν εἰς τό στόμα. Τέλος τῷ
ἐπετράπῃ καί ἀνεχώρησεν. Λέγεται κατά τόν Δοῦκαν καί ἄλλους,
ὅτι μεταβαίνων εἰς ἰταλίαν ὁ Κρεββατᾶς ἐπέρασε ἀπό τά Ἰωάννινα
καί συντήθη μέ τόν Ἀλή πασάν.

Κριμέζο, κρεμέζα: ἐρυθρά χρωστική οὐσία ἀπό τό ἔντομο κ. βαφι498
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κός πού ἔχει χρῶμα πορφυρό καί ζῇ παρασιτικά στίς βελανιδιές.
Ἀπό τόν κόκκο τό βαφικό βγαίνει τό πρινοκκόκι, ὁ ἔμπορος τοῦ
ὁποίου ἐλέγετο Πρινοκοκκᾶς.
Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ»
ΑΝΕΚΔΟΤΑ- ΓΝΩΜΙΚΑ- ΠΕΡΙΕΡΓΑ- ΑΣΤΕΙΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864
ΥΠΟ ΑΓΗΣ. Γ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
Εἰς αὐτό τό βιβλίον, μέ τόν ἄνω τίτλον, τό ὁποῖον ἐξεδόθη πρό τεσσάρων ἐτῶν, χορηγία τοῦ ἀειμνήστου ἐθνικοῦ εὐργέτου Ἐμμανουήλ Α. Μπενάκη, ὑπάρχει πλήν τοῦ ἄλλου πνευματικοῦ θησαυροῦ,
ὅν ἔχει συγκεντρώσει ἐκεῖ σε 340 ὡς ἔγγιστα μαγάλας σελίδας ὁ φίλος λόγιος, ποιητής καί διευθυντής τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους κ. Γιάννης Βλαχογιάννης, ὑπάρχει λέγω καί ἀριστοτεχνική
καί σύντομος βιογραφία τοῦ πρό 44 σχεδόν ἐτῶν ἐκλιπόντος συμπολίτου μᾶς πολιτευτοῦ Δημητρίου Γ. Δημητρακάκη. Κατόπιν τούτου
τό ὀλιγώτερον ὡς τολμηρός θά ἐχαρακτηριζόμην, ἄν ἐπεχείρουν νά
γράψω ἐγώ σήμερον περί τοῦ βίου του, ἐφ’ ὅσον ἠσχολήθη καί ἔγραψεν ἐν γενικαῖς γραμμαῖς, ἔστω καί ὀλίγα σχετικῶς λόγια ὁ κ. Βλαχογιάννης. Δί’ αὐτό ἐπιφυλασσόμενος νά γράψω γιά τά ἔργα τοῦ
Δημητρακάκη εἰς τό δεύτερον τεῦχος τῶν ἀνά χεῖρας «Λακωνικῶν»
κατά τό προσεχές ἔτος- ἄν ζήσω- παραθέτω ἐδῶ αὐτουσίαν τήν ἐν
λόγῳ βιογραφίαν τοῦ τήν δημοσιευθεῖσαν εἰς τήν Ἱστορικήν Ἀνθολογίαν ὑπό τοῦ κ. Βλαχογιάννη.
Κάνω μόνον μίαν διασάφησιν καί προβαίνω εἰς μίαν ἐξομολόγησιν.
Ὁ ἐκ Καστανιᾶς ἔγκριτος ἔμπορος ἐν Πειραιεῖ καί συγγενής των
Δημητρακάκηδων Γ. Νικολόπουλός μου ἀνεκοίνωσεν κάποτε, πρό
ἐτῶν, ὅταν ἐξέδιδα τόν «Μαλεβόν» τήν ὕπαρξιν χειρογράφων του
Δημητρακάκη εὑρισκομένων τότε μάλιστα δί’ ἀντιγραφήν εἰς χεῖρας του.
Τούπεσα στά πόδια. Θερμῶς τόν παρεκάλεσα καί ἐπί τέλους τόν
κατάφερα καί μοῦ ἔδωκεν ἐν ἐκ τῶν τριῶν δακτυλογραφημένων
ἀντιγράφων ἀποτελούμενον ἀπό τρεῖς τόμους, τούς ὁποίους ἐνόμι499
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σα καθῆκον μου νά δώσω καί ἔδωσα πρός μελέτην εἰς τόν φίλον
μου κ. Βλαχογιάννην. Ἀπό αὐτούς ἔλαβεν οὗτος καί δημοσιεύει ἀρκετά ἀνέκδοτα εἰς τήν ἄνω ἀναφερομένην Ἱστορικήν ἀνθολογίαν
του, ἐγώ δέ ἐπαναλαμβάνω ἐδῶ μόνον ὅσα ἀναγινώσκομεν προσωπικῶς διά τόν βίον καί τήν πολιτικήν σταδιοδρομίαν τοῦ Δημητρακάκη τά ἐν τῇ προλογικῇ μελέτη τοῦ Βλαχογιάννη εὑρισκόμενα καί
ἔχοντα ὡς ἑξῆς:…..
«Χειρόγραφες πηγές …….. Πέθανε ἄγαμος, 23 Αὔγ. 1888».
Αὐτά γράφονται διά τόν ἐπίλεκτον συμπολίτην, τόν ἀλύγιστον
Σπαρτιάτην, τόν ἔντιμον πολιτικόν, τόν φιλαλήθη καί ἀπροσωπόληπτον ἱστορικόν, τόν ἐφτακάθαρον- ὅπως τόν γράφει ὁ κ. Βλαχογιάννης.
Πρό τῆς μνήμης τοῦ ἅς κύψωμεν εὐλαβητικά πάντες το γόνυ, ἐγώ
δέ πιστοποιῶν ἐπί πλέον τό ἀκριβές της ἀντιγραφῆς τῶν ἄνω ὑποσημειοῦμαι μέ τήν εὐχήν ὅπως εὐτυχήσει ἡ πατρίς Λακεδαίμων καί
ἀποκτήση πολλούς μιμητᾶς τῆς ἀξίας καί τῆς χρηστότητος τοῦ Δημητρακάκη.
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Γ. ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ
Τό Καστρί Καστορείου γενέτειρα τοῦ Δ. Δημητρακάκη
Ὅπου κατά τό «Χρονικόν» του Φραντζῆ Γεώργιου
[40.5] Ἐλθόντες1 οὔν εἰς Βορδώνιαν καί τό Καστρίτζι, οἱ μέν εἰς
τήν Βορδώνιαν γενναῖοι ἄρχοντες αὐτῆς φοβηθέντες ἔφυγον ἀφέντες αὐτήν, οἱ δέ εἰς τό Καστρίτζι τάχα μέχρι τινός ἀντισταθέντες
καί πολεμήσαντες, τέλος προσεκύνησαν καί κατελθόντες στεφανωθῆναι ὑπέρ τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν, οὖς μέν αὐτῶν ἐκαρατόμησαν, οὖς δέ εἰς πάλους ἐκάθισε, τόν δέ Προινοκοκκᾶν ἐκδείρας
ἐτελείωσεν, ἄξιον τέλος τῶν ἐργασιῶν καί πράξεων ἀπολαύσαντος.
1. Οἱ Τοῦρκοι
ΑΥΤΟ ΛΕΩ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΦΩΤ. ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ἴσως μέ μετάφραση
ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν περίβολο τῆς ὁποίας ὑπάρχει
ὁ τάφος τοῦ Δ.Γ. Δημητρακάκη καί ὅπου κατά τό «Χρονικόν» του
Γεωργίου Φραντζῆ:
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[39.14] Μόλις οὔν πότε ἐννοήσαντες οἱ αὐθένται καί ἀδελφοί1 τό
κακόν της ἑαυτῶν μάχης καί συναχθέντες εἰς τό Καστρίτζιν, ἐποίησαν τάχα ὅρκους εἰρήνης. Καί τούς Λακεδαιμονίας μετά τοῦ σάκκου αὐτοῦ λειτουργήσαντος2, ὁπόταν τούς Χριστιανούς μετά φόβου θεοῦ καί πίστεως προσελθεῖν ἐπιβοῶσιν οἱ ἱερεῖς, προσελθόντες οἱ αὐθένται καί ἀδελφοί καί ὁμόσαντες ἔμεινεν, ὡς ἠκόυσαμεν,
ὁ δεσπότης κύρ Δημήτριος ἐν τοῖς συμπεφωνημένοις μέχρι τινός.
1. Θωμάς καί Δημήτριος
2. Ὁ ἐπίσκοπος;;;; λειτουργοῦσε στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἅ΄συμπόσιο Ναυπακτιακής λογοτεχνίας γιά τό
Γιάννη Βλαχογιάννη τόν ἱστορικό καί λογοτέχνη πού διέσωσε μέ
προσωπικές θυσίες σελίδες τῆς Ἱστορίας.
«..Τά πολύτιμα χαρτιά τοῦ Μεγάλου Ἀγῶνα πού μαζεύονταν στίς
ἀποθῆκες τῆς γραφειοκρατίας σάν δικαιολογητικά κατάταξης τῶν
ἀγωνιστῶν στίς γνωστές ἐκεῖνες κατηγορίες, θεωροῦνταν τόσο περιττά ὥστε μεταστεγάζονταν ἀπό ἀποθήκη σέ ἀποθήκη γιά νά καταλήξουν τελικά στό κάρρο τῆς Δημαρχίας ἤ στόν ἐργολάβο τῶν
ἀπορριμμάτων, ἀφοῦ προηγούμενα «εἶχε ἐξαντληθεῖ ἡ ἁρμοδιότητα τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν ποντικῶν τοῦ Κράτους». Τελικά πουλήθηκαν γιά νά ἐξυπηρετήσουν τήν ἀθηναϊκή ἀγορά: τούς μικρομπακάληδες, τούς στραγαλατζῆδες, τούς καστανάδες, τούς πλανόδιους
ψαράδες καί τά δημόσια ἀνακουφιστήρια. Καί εἶναι διαπιστωμένο
πώς μερικά ἀπό τά ἔγγραφα πού διέσωσε ὁ Βλαχογιάννης ἔχουν τά
ἀποτυπώματα ἀπό τή χρησιμοποίησή τους στά ἀποχωρητήρια τῆς
Ὁμόνοιας, καθώς ἐκεῖνες τίς μέρες τῆς ἀγοραπωλησίας κάθε βράδυ,
σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ φίλου του Μαρίνου Σιγούρου, περνοῦσε
ἄπ΄αὐτά κι ἔψαχνε στά γνωστά καλάθια τους».
Καί παρακάτω: «..τό 1893 διαπιστώθηκε ὅτι τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο εἶχε πλημμυρίσει ἀπό χαρτιά ἄχρηστα καί χρήσιμα….τό βάρος
τούς ὑπολογίστηκε σέ 30.000 ὀκάδες…. Δημοσιεύτηκε ἀπόφαση γιά
δημοπρασία…φορτώθηκαν τά Ἀρχεῖα σέ κάρρα καί πετάχτηκαν σέ
μιά μάντρα τῆς ὁδό΄΄ὑ Ἀθηνᾶς. …Ὁ Βλαχογιάννης τρέχει στή μάντρα καί διαπιστώνει πώς πολύτιμα ἔγγρφα εἶναι ἐκτεθειμένα στήν
ὕπαιθρο καί κινδυνεύουν νά καταστραφοῦν. Ἐκτός αὐτοῦ ὁ ἐργο501
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λάβος πού τελικά ἀγόρασε τό «ἄχρηστον ὑλικόν» ἔβαλε μιά ζυγαριά δίπλα καί πούλαγε γιά δυό δεκάρες τήν ὀκά τίς πιό χρυσές σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ Βλαχογιάννης ἐγκαταστάθηκε δίπλα
στόν πωλητή καί διάλεγε τά πολύτιμα χαρτιά μέσα ἀπό τό σωρόπληρώνοντας διπλάσια τιμή. …. Ἔτρεχε γιά δανεικά, ἔψαχνε γιά ἀνθρώπους πού νά καταλαβαίνουν τήν ἀξία τοῦ θησαυροῦ πού χανόταν, κι ἔμενε νηστικός πολλές φορές γιά νά ἐξασφαλίσει μιά δυό
ὀκάδες ἱστορίας παραπάνω.
Καί παρακάτω: «….παρακαλεῖ μέ δάκρυα στά μάτια νά ἀναβάλουν
τήν πολτοποίηση καί νά τόν ἀφήσουν νά βγάλει χρήσιμα γιά τό
ἔθνος χαρτιά. …..Ὁ ἀγαθότατος ἐκεῖνος χαρτοποιός διατύπωσε τήν
εὔλογη ἀπορία πῶς κοτζάμ κράτος τά πέταξε αὐτά τά παλιόχαρτα
κι ἔρχεται αὐτός ὁ φτωχός νά τά’ ἀγοράσει καί μάλιστα μέ δόσεις.
Τελικά συμφώνησαν νά τά ξεδιαλέξει νά τά βάλει σέ μιά ἀποθηκοῦλα τοῦ Χαρτοποιείου καί κάθε φορᾷ πού θά ἐξοικονομεῖ λίγα χρήματα θάρχεται νά παίρνει ἀνάλογες ὀκάδες»….
Ὁ ἱστορικός Διονύσιος Α. Κόκκινος στόν πρόλογο τοῦ δεύτερου τόμου τοῦ ἔργου του «Ἡ ἑλληνική ἐπανάστασις» Ἀθῆναι 1932 ἀναφέρει: «Τά ἀνέκδοτα στοιχεῖα μᾶς ἐπλουτίσθησαν ἤδη δί’ ἀγνώστων
τοιούτων. Κατέχομεν τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Δημητρίου Γ. Δημητρακάκη περιέχοντα πολυτίμους πληροφορίας διασαφιζούσας ἱστορικά σκοτεινά σημεῖα ….»
Γιάννη Βλαχογιάννη
Ἱστορική Ἀνθολογία
ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ- ΠΕΡΙΕΡΓΑ- ΑΣΤΕΙΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
1820-1864
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΕΜ. Α. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛ.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ 1927
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Δημήτριος Γ. Δημητρακάκης
Κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του Όθωνος εμφανίζονται επί
της πολιτικής σκηνής της Λακεδαίμονος δύο εισέτι κοινοβουλευτικοί άνδρες ο Δημ. Γ. Δημητρακάκης εκ Καστρίου Καστορίου και
ο Ιωάννης Βαλασόπουλος εκ Βορδωνίας του ιδίου Δήμου. Η κοινοβουλευτική δράσις αμφοτέρων αναπτύσσεται κυρίως μετά την
περίοδον ταύτην επί της βασιλείας Γεωργίου του Α΄και μετά την
γενομένην αναθεώρησιν του Συντάγματος του 1864.
Αμφότεροι εξελέγησαν βουλευταί το 1859. κατά τα ς εκλογάς εκείνας ήλθε πρώτος πλειοψηφών βουλευτής Λακεδαίμονος ο Δημ. Γ.
Δημητρακάκης, επί 7.116 ψηφοφορησάντων, λαβών 4.718, ο Αναστάσιος Κορφιωτάκης 4.633, ο Ιωάννης Βαλασόπουλος 4.433 και ο
Εμμανουήλ Μελετόπουλος 4.370.
Ο Ιωάννης Βαλασόπουλος υπήρξεν ιατρός σπουδάσας εις την Πείσαν της Ιταλίας. Η πολιτική του δράσις περιορίζεται εις την μετά
ταύτα, ως αναφέρομεν περίοδον οπότε και διετέλεσεν υπουργός
των Εκκλησιαστικών και Παιδείας.
Ιδιαιτέρως επισύρει την προσοχήν μας ενταύθα ο Δημήτριος Γ.
Δημητρακάκης , ο οποίος όχι μόνον υπήρξεν σπουδαίος κοινοβουλευτικός ανήρ, του οποίου η πολιτική δράσις εμφανίζεται μετά την
ανακήρυξιν του Συντάγματος, αλλά και αξιόλογος συγγραφεύς της
μετεπαναστατικής περιόδου, εις το Σύγγραμμα (Απομνημονεύματα) του οποίου πολλάκις ανεφέρθημεν.
Ο Δημήτριος Γ. Δημητρακάκης, εχρημάτισεν δικηγόρος και ήσκησε
το επάγγελμα εν Σπάρτη και παρά τω Εφετείω Αθηνών (1858).
Διεκρίθη ως δημόσιος ανήρ διορισθείς εις σπουδαίας διοικητικάς
θέσεις και παρασημοφορηθείς δια τας υπηρεσίας του. Νέος έτι
εχρημάτισεν Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Οικονομικών
(1847). Επίσης Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Εσωτερικών
(1856), αλλά και διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου, ως ο ίδιος
αναφέρει εις αγόρευσίν του της 16ης Οκτωβρίου 1868 εν τη Βουλή.
Κατά τας περιόδους της ληστοκρατίας εκλήθη επανειλημμένως και
ανέλαβε την διοίκησιν απομεμακρυσμένων επαρχιών, τας οποίας
ελυμαίνετο η ληστεία και η πειρατεία. Δια την αποτελεσματικήν
τότε καταδίωξιν της ληστείας και πειρατείας διεκρίθη και ετιμήθη.
Διωρίσθη το 1850 Έπαρχος Επιδαύρου Λιμηράς, το 1851 Τριφυ503
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λίας, το 1852 Μεσσήνης, το ίδιον έτος 1852 Ευρυτανίας, το 1853
Λεβαδείας, 1854 Δωρίδος, 1854 πάλιν Ευρυτανίας, 1855 Παρνασίδος, 1856 Λεβαδείας, 1858 Σκοπέλου. Εις τας επαρχίας εκείνας,
τας οποίας τότε εμάστιζεν η ληστεία και πειρατεία, κατόρθωσε να
επιβάλη την τάξιν. Επί της βασιλείας Γεωργίου του Α΄εγένετο Νομάρχης Αρκαδίας (1869), Ευβοίας (1870), Φθιωτοφωκίδος (1878),
Αρκαδίας (1879).
Δικαίως επομένως εν τη Βουλή απήντα εις τον Καλλιγάν, υπουργόν
των Οικονομικών επί της Κυβερνήσεως Τρικούπη, τον οποίον πολύ
υπελόγιζεν η Βουλή και πάντες οι Βουλευταί εδίσταζον να τον
αντικρούσουν:
«Είμαι καλύτερος του Καλλιγά επί των τοιούτων ζητημάτων, διότι
εγώ γνωρίζω την Ελλάδα καλύτερον, καθ’ όσον την εδιοίκησα από
την Μούχαν (χωρίον Ευρυτανίας δήμου Δολόπων) μέχρι Ταινάρου». Και εις άλλην συνεδρίασιν της Βουλής (18 Δεκεμβρίου 1880)
απήντα εις τον ίδιον: « Ο κ. Καλλιγάς ηθέλησε να μοι δώση ένα
μάθημα, διότι είπε: -Διοικήσας τα Άσπρα Σπίτια έρχεσαι να μας
δώσης μαθήματα από του βήματος; - Καυχώμαι ότι εδιοίκησα τα
Άσπρα Σπίτια, τον Κλειστόν και τον Ζεμενόν. Εγώ και ολίγοι άλλοι σε απηλλάξαμεν από την ληστείαν μη τολμώντα να εξέλθης της
Αγίας Τριάδος, διότι εκεί και όπισθεν των ανακτόρων οι λησταί
ηχμαλώτισαν τον διευθυντήν της Αστυνομίας και τους αξιωματικούς Γάλλους, όντος σου μάλιστα Υπουργού».
Από ΤΟ «ΩΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΗΡ ΜΕΧΡΙ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛ.703 ΤΑ ΕΧΩ ΣΤΟ ΣΙΓΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΜΕΝΟ στον
υπολογιστη μου
ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠ¨Ο ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 703…..
Ο Δημήτριος Γ. Δημητρακάκης υπήρξεν πολιτικός ανεξάρτητος
ειλικρινής, όσον και έντιμος, εις μόνον το συμφέρον της Πατρίδος
αποβλέπων. Ουδόλως ησχολείτο με την μικροπολιτικήν, ως ανέφερον οι συνεργασθέντες μετά τούτου, πολιτικοί της Λακεδαίμονος
(Κ. Σαλταφέρος). Ήτο «άνθρωπος αληθινός, ίσος και εφτακάθα504
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ρος» ως αναφέρει ο λόγιος και συγγραφεύς Αγησίλαος Σγουρίτσας.
Τα ιστορικά σημειώματα και τα ανέκδοτα του ανδρός ουδείς ουδέποτε ημφισβήτησε την αλήθειαν από τους παλαιμάχους αγωνιστάς
ή τους πολιτικούς του αντιπάλους εντός και εκτός της Βουλής.
Ως συγγραφεύς υπήρξεν ο αξιολογώτατος της μετεπαναστατικής
περιόδου. Το έργον του δυστυχώς δεν εξετυπώθη. Ευρίσκεται εν
χειρογράφω παρά τη οικογενεία Ι. Δημητρακάκη. Έχουν κυκλοφορήσει αποσπάσματα του έργου του δακτυλογραφηθέντα παρά του
εκ Καστανιάς εμπόρου Πειραιώς Γ. Νικολοπούλου, εκ των οποίων
εκράτησεν εν αντίγραφον ο λογοτέχνης και ιστορικός Γιάννης
Βλαχογιάννης και εν έτερον ο προαναφερθείς δικηγόρος και λόγιος Αγησίλαος σγουρίτσας, ο οποίος εχορήγησε τούτο εις τον συγγραφέα και λογογράφον κριτικόν κ. Γ. Π. Κουρνούτον.
Και οι τρεις αναφερόμενοι συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με την
βιογραφίαν και το έργον του Δημητρακάκη, το οποίον κρίνουν
όχι μόνον από ιστορικής, αλλά και λογοτεχνικής απόψεως, ύφους ,
γλώσσης και πλοκής.
Ο κ. Κουρνούτος εις το περισπούδαστον λογοτεχνικόν έργον: «Απομνημονεύματα» περί των νεωτέρων Ελλήνων ιστοριογράφων
και λογοτεχνών, αφιεροί ειδικόν κεφάλαιον περί του βίου και του
έργου του Δημητρακάκη, εις το οποίον καταγράφει και αποσπάσματα της συγγραφής του.
Ημείς, συγγενείς τούτου, εμελετήσαμεν την όλη συγγραφήν του
Δημητρακάκη. Αύτη δεν είναι ενιαία κατά χρονολογικήν σειράν
εξιστόρησης των γεγονότων, αλλ’ αποτελεί ιδιότυπον τρόπον
συγγραφής. Το όλον έργον δύναται μάλλον να παραβληθή προς
έκθεσιν ζωγραφικής, ένθα απεικονίζονται με ζωηρά χρώματα, εις
αυτοτελείς πίνακας τα γεγονότα, επεισόδια, φυσιογνωμίαι και
καταστάσεις, δίδοντες εις τον παρατηρητήν, αναγνώστην, τελείαν
απεικόνισιν των ανδρών και γεγονότων της Επαναστατικής και
Μετεπαναστατικής περιόδου.
Ο Δημητρακάκης απέθανε το 1888 εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα
το ιστορικό Καστρί του δήμου Καστορίου. Ο θάνατός του κατελύπησε πάντας τους Λακεδαιμονίους. Πάντες οι πολιτικοί άνδρες της
επαρχίας συμπολιτευόμενοι και μη μετέβησαν εις το Καστρί δια να
προσφέρουν τα δάκρυά των και συνοδεύσουν τον νεκρόν εις την
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τελευταίαν του κατοικίαν και εξυμνήσουν δια των εκφωνηθέντων
επικηδείων λόγων των την δράσιν του ανδρός. Ετάφη παρά τον
αρχαίον Βυζαντινόν ναόν του χωρίου, «Άγιον Γεώργιον».
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ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
Ὁ Δημ. Γ. Δημητρακάκης γεννήθηκε στό Καστρί τῆς Καστανιᾶς, δήμου Καστορείου Σπάρτης. Ἡ καταγωγή τοy ἦταν ἀπό καλή οἰκογένεια γιός τοῦ ἀγωνιστῆ προκρίτου Γ. Δημητρακάκη. Ἔβγαλε τό ἑλληνικό σχολεῖο στό Μυστρᾶ, τό Γυμνάσιο στό Ναύπλιο καί σπούδασε νομικά στό πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Διορίστηκε γραμματέας
στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί μετά στό Ἐσωτερικῶν. Στή Σπάρτη γιά λίγο καιρό μετά τό 1850 ἔκανε τό δικηγόρο. Τό 1853 ἔγινε
ἔπαρχος τῆς Λιβαδειᾶς καί σέ ἄλλα μέρη. Ἀργότερα διορίστηκε Νομάρχης Ἀρκαδίας, Φθιώτιδος κ.λπ. Τό 1859 ἔγινε βουλευτής Λακεδαίμονος. Διακρίθηκε σάν ἔπαρχος στήν πάταξη τῶν ληστοσυμμοριῶν. Ἐμφανίζεται 4 φορές σάν βουλευτής.
Διακρίνεται στά χρόνια της βουλευτικῆς του δραστηριότητας σάν
ἄνθρωπος μέ πολύ πνεῦμα, φαντασία καί ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια.
Συχνά συγκρούεται στή βουλή μέ τόν ὑπουργό τῶν Οἰκονομικῶν
Π. Καλλιγᾶ καί κανείς δέν μπορεῖ νά μετρηθεῖ μαζί του στή δύναμη
τοῦ λόγου. Μόνο; ὁ Δημητρακάκης μποροῦσε νά μετρηθεῖ σάν ἰσόπαλος ἀντίπαλoς τοῦ Καλλιγᾶ.
Γιατί δέν ἦταν μόνον δεινός στό λόγο, σάν δουλευτής, ἀλλά καί
στόν ἀντίλογο, ἦταν ἑτοιμόλογος, ρήτορας πολεμικός, φιλομαθής
ἔξυπνος μέ ἕνα θαυμαστό θυμητικό, σέ ὅλα χρηστός καί ἀξιόπιστος. Ὅταν μιλοῦσε ὁ Καλλιγᾶς, ἦταν τρομερός σέ κείνους πού τολμοῦσαν νά τόν διακόψουν. Τούς κεραυνοβολοῦσε μέ τή δύναμη τοῦ
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λόγου του. Μόνον ὁ Δημητρακάκης εἶχε τή δύναμη νά τόν διάκοψει καί τότε ἄρχιζε ἡ μάχη. Τότε οἱ δυό τους μάλωναν «σάν τά κοκόρια». Νικητής ἔβγαινε πάντα ὁ Δημητρακάκης, γιατί ἐκτός ἀπό
τ’ ἄλλα προσόντα εἶχε δυό χαρίσματα πού δύσκολα συνταιριάζονται, τή μνήμη μαζί καί τήν κρίση. Ἀκόμα καί ἕνα σημαντικό χάρισμα εἶχε, ὅταν μιλοῦσε ἤ ἀγόρευε γύριζε στά περασμένα στολίζοντας τό λόγο του μέ διάφορα ἀνέκδοτα καί πάντα ἦταν ἀρεστός στό
λόγο. Ὅλη ἡ βουλή τόν εἶχε σέ μεγάλη ἐκτίμηση. Κανείς ποτέ δέν
τόν διάψευσε στά ὅσα μέ τήν ζωντανή θύμησή του ὑποστήριζε. Γι’
αὐτό συχνά ξεπετιότανε καί τάβαζε μέ τούς ξενοδιαβασμένους πού
«μᾶς πνίξανε μέ τά φῶτα τους».
Κάποτε πού ὁ Καλλιγᾶς ἦταν ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν θέλησε
νά βάλει βαρειά φορολογία νά ξεκάνει τά τραγιά, γιά νά σωθοῦν
τά δάση. Βρῆκε τό Δημητρακάκη θεριό ἀλύπητο, πού μέ τά καυτερά σατιρικά του βέλη τόν κάρφωνε. Τόν βρῆκε ἄγριο μολοσσό πού
τόν «γαύγιζε καί τόν δάγκωνε» τόσο ἄγρια πού τόν ἀνάγκασε νά
μή προβεῖ σέ καμμιά ἐνέργεια γιά τά τραγιά... Ἦταν εὐθύς στό χαρακτῆρα, ἀδέκαστος στήν ὑπεράσπιση τοῦ δικαίου, γενναιόφρων,
ὁρμητικός στήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος.
Σέ μιά συνεδρίαση τῆς βουλῆς τό 1878 ὁ Δημητρακάκης συγκρουόμενος μέ τόν ὑπουργό Καλλιγᾶ λέγει: «Εἶμαι καλύτερος ἀπό τόν
Καλλιγᾶν ἐπί τῶν τοιούτων ζητημάτων, διότι γνωρίζω τήν Ἑλλάδα
ἀπό τήν Μούχα χωριό τῆς Εὐρυτανίας, μέχρι τοῦ Ταινάρου». Σέ ἄλλη συνεδρίαση εἶπε: «Ὁ κ. Καλλιγᾶς προχθές ἠθέλησε νά μοῦ δώσῃ
ἕνα μάθημα, διότι εἶπε» (Σύ ὁ διοικήσας τά Ἄσπρα Σπίτια, ἔρχεσαι
νά μᾶς δώσῃς μαθήματα ἀπό τοῦ βήματος...», «Καυχῶμαι, ὅτι διοίκησα τά Ἄσπρα Σπίτια, τόν Κλειστόν καί τόν Ζεμενόν. Ἐγώ καί
ὀλίγοι ἄλλοι σέ ἀπηλλάξαμεν ἀπό τήν λῃστείαν μή τολμῶντα νά
ἐξέλθῃς τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι ἐκεῖ καί ὄπισθεν τῶν ἀνακτόρων
οἱ λησταί ᾐχμαλώτισαν τόν διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας καί τούς
Γάλλους ἀξιωματικούς, ὄντος σοῦ μάλιστα ὑπουργοῦ.
Αὐτά τά ὀλίγα ἀπό τό βιογραφικό του σημείωμα γιά τόν ἐπίλεκτο
συμπολίτη, τόν ἀλύγιστο Σπαρτιάτη, τόν γενναιόφρονα καί ἔντιμο
πολιτικό τόν φιλαλήθη καί ἀπροσωπόληπτο ἱστορικό, τόν «ἑφτακάθαρο» ὅπως τόν γράφει ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης διευθυντής τῶν
γενικῶν ἀρχείων τοῦ Κράτους.
510

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Ἐφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΗΜΟΤΗ»
ἀριθμ. φύλλ. 6 - Μάϊος 1979
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Ο ΠΑΠΟΥλΑΚΟΣ
Στή γλῶσσα τοῦ Συγγραφέα
«Ὁ Ἐπίσκοπος Κυνουρίας προσεπάθησε νά ὑποκινήσῃ διά τοῦ
Κλήρου θρησκευτικήν ἐπανάστασιν κατά τοῦ ἑτεροδόξου βασιλέως Ὄθωνος) ἔχων πρός τοῦτο ὄργανον ἐπιτήδειον καλόγηρον ἐκ
Καλαβρύτων Παπουλάκον (ὅ ἐστί σεβαστόν πατέρα) ὑπό τοῦ λαοῦ
κληθέντα, ἀγράμματον μέν ἐντελῶς ἀλλά πνευματώδη; καί τολμηρότατον. Οὗτος ἐξῆλθεν ἐκ Πατρῶν πρός τά χωρία Ἠλείας, Ὀλυμπίας, Μαντινείας, Λακεδαίμονος, Μάνης, Μεσσήνης καί Τριφυλλίας, διδάσκων τήν ἀποχήν ἀπό παντός ἐγκλήματος καί μέ ἁπλοϊκήν
γλῶσσαν τοῦ λαοῦ καί διά τῆς ἀφιλοκερδοῦς ταύτης διδασκαλίας, κοσμουμένης ἀπό ἰσχυρᾶς ἐγκρατείας, ἥλκυσε τό σέβας καί τήν
ὑπόληψιν τοῦ λαοῦ, ὅστις ἐθεώρει αὐτόν ἅγιον. Ἕνεκεν τούτου ἀρκετά ἔτη, ἔδειξαν πολλήν ἐπιμέλειαν πρός τήν ἀποχήν ἀπό τά ἐγκλήματα, διά τοῦτο ἀπεδόθησαν ἤ ἀπεζημιώθησαν τινές διά τῶν πνευματικῶν πολλά πρό πολλῶν ἐτῶν ἀδικήματα. Συνεβούλευε τόν ἐξιλασμόν τῶν ἁμαρτιῶν διά τῶν ἱεροπραξιῶν, προσοικείωσεν εἰς τήν
διδασκαλίαν του τόν κλῆρον καί ἰδίως τόν μοναχόν. Ἐνίοτε ὑπεκρίνετο τόν προφήτην συντρεχόμενος ἀπό κληρικούς οἵτινες τόν παρακολουθοῦν ἀπό Ἐπαρχίαν εἰς Ἐπαρχίαν.
Ἀφιχθέντος εἰς Καλάμας τοῦ Παπουλάκη καί εἰς ὁμιλίαν εὔθυμος
γενόμενος ἐξ οἴνου, ὅν ἔπινε κατά τήν ὥραν της
ὁμιλίας του ἐξεστόμισε τι δηλητηριῶδες κατά τοῦ βασιλέως ὡς ἑτεροδόξου. Ὁ Νομάρχης Μεσσηνίας ἀπέστειλεν εἰς Κυβέρνησιν περιληψιν τῆς ὁμιλίας Παπουλάκη καταδείξας ὑπόνοιαν περί αὐτοῦ. Ἡ
Κυβέρνησις συμμερισθεῖσα τάς ὑποψίας διέταξεν ἀμέσως διά τῆς
Συνόδου τόν Ἐπισκοπικόν Ἐπίτροπον Λακεδαίμονος Διονύσιον,
ἵνα μεταβῇ, ὅπου εὑρίσκετο ὁ Παπουλάκης, ἵνα προσέλθῃ, εἰς τήν
Σύνοδον πρός ἀπολογίαν. Ἡ ἀπολογία του εὑρέθη ὑπό τῆς Συνόδου λογική, καί ἑπομένως τοῦ ἐπετράπη νά ἐπαναλάβῃ τήν διδασκαλίαν ὑπό τινας κανόνας οὕς διέγραψεν ἡ Σύνοδος. Ἀλλ’ ὁ Κυ511
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νουρίας, τοῦ ὁποίου ἕρμαιον ἦτο ὁ Παπουλάκης, τοῦ παρήγγειλε
νά γίνῃ τολμηρότερος εἰς τάς ἐναντίον τοῦ Βασιλέως ὁμιλίας του
καί νά προτρέψῃ τόν λαόν εἰς ἀντίστασιν ὡς κινδυνευούσης τῆς
Θρησκείας τοῦ ἕνεκα τοῦ ἀλογίστου Βασιλέως».
Ἐφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΗΜΟΤΗ»
ἀριθμ. φύλλ. 19 Ἰούλιος- Αὔγουστος ‘80
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΝΑΔΙΟΣ
Ὅταν ἀνεκηρύχθη ὁ Καραϊσκάκης ἀρχηγός εἶπεν εἰς τήν Κυβέρνησιν ὅτι στρατιώτας δέν θά δυσκολευτῇ νά εὕρῃ ἀλλ’ ἵππους διά
νά σχηματίσῃ ἀναγκαῖον ἱππικόν δέν θά δυνηθῇ. Τότε ὁ Γενάδιος,
ὑπαίθριος ρητοροδιδάσκαλος πολέμιος τῆς Κυβερνήσεως Ζαΐμη,
ἀπήγγειλε λόγον κατά τῶν ἐχόντων ἵππους καί μή χρησιμοποιοῦντας τούτους εἰς τόν ἐθνικόν στρατόν καλῶντας τόν λαόν νά τούς
ἀφαιρέσῃ ἀπό τούς κυρίους καί νά τούς δώσῃ εἰς τόν ἀρχηγόν, πιστεύων οὕτω, ὅτι ὅταν θά ζητήσῃ καί ἐκείνους τοῦ Προέδρου Ζαΐμη, οὗτος θά ἀρνηθῇ νά τούς δώσῃ καί θά προκληθῇ ὀχλαγωγία. Ὁ
Ζαΐμης ὄχι μόνον ἔστειλε εἰς τόν Καραϊσκάκην καί τούς δύο ἵππους
του, ἀλλ’ ἐξέδωσε καί διαταγήν ὡς Κυβερνήτης, ἵνα πᾶς ὁ ἔχων ἵππον δι’ ἱππασίαν ἤ νά μεταβῇ αὐτοπροσώπως εἰς τό ἐν Ἀττικῇ συγκεντρωθησόμεναν στρατόπεδον ἤ νά παραδώσῃ τόν ἵππον του εἰς
τήν ἐξουσίαν. Μόλις ἐξεδόθη ἡ διαταγή αὕτη εὐθύς ἐν Ναυπλίῳ συνεγκέντρωσε ὁ Καραϊσκάκης 47 ἵππους καί ἑτέρους τόσους ἐκ τῶν
ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους καί μέ αὐτούς συνεκρότησε τό πρῶτον
ἱππικόν του Κράτους ὑπό τόν Χατζημιχάλην καί Παπάζογλου.
Ὁ ὑπαίθριος ρήτορας καί διδάσκαλος Γενάδιος συχνάκις ἀπήγγειλε λόγους κατά τῆς Κυβερνήσεως παρουσιάζων ἀφορμάς διά τήν
κινδυνεύουσαν Πατρίδα, διά τήν ὁποίαν ἡ Κυβέρνησις δῆθεν δέν
ἐμερίμνα, ὥστε ἡμέραν τινά ἀναβάντος τοῦ Γεναδίου νά ὁμιλήσῃ,
ὁ ἐκ Κεφαλληνιας πνευματωδέστατος Σπυριδιών ὀλίγον ἀπόμερα
ἀνεκάτευε βόρβορον μετά προσοχῆς ὡς ἄν ἤθελε νά εὕρῃ κάτι τι.
Τό διά τόν λόγον τοῦ Γεναδίου συγκεντρωθέν πλῆθος μετέβη ἀθρόον ὅπου ἦτο ὁ Σπυριδιών. Ἰδών ὁ Γενάδιος ἑαυτόν ἀπομονωθέντα
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μετέβη κι’ ἐκεῖνος καί μετ’ ὀργῆς εἶπε τῷ Σπυριδιῶνι «Βρέ ζουρλέ,
τί κάνεις καί ἐσύναξες τόν κόσμον;». «Καί σοῦ κακοφάνη ἐσένα, τῷ
ἀπεκρίθῃ, διότι ἀνακατεύω μέ τό ραβδί μου ὅ,τι ἀνακατεύεις σύ καθημέραν μέ τήν γλῶσσαν σου;».
Τό γεγονός τοῦτο κατέρριψε ἐντελῶς τήν ὑπόληψιν τοῦ Γεναδίου,
ὅστις ἔκτοτε οὐδένα ἐξεφώνησε λόγον καί ἡ Κυβέρνησις ἀπηλλάγη
ἀπό τάς ἐνοχλήσεις του.
Ἐφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΗΜΟΤΗ»
ἀριθμ. φύλλ. 6 - Ἀπρίλιος ‘80
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μετά ἀπό διακοπή ἀρκετῶν μηνῶν ἐπανερχόμεθα στό ἱστορικό
ἀνάγνωσμα.
«Ὁ Κουμουνδοῦρος καί Σμολένσκης εἶχον ἐμφυσήσει εἰς τήν Ἀμαλίαν τήν ἰδέαν, ὅτι ὁ στρατός εἶναι ἀφοσιωμένος εἰς αὐτήν. Πιστεύσασα τοῦτο, τοσοῦτον ἐνθουσιάσθη ὑπέρ τοῦ στρατοῦ, ὣστε ἄνευ
ἐλαχίστης ἐπιφυλάξεως προσέβαλε καί ἐμίσει πάντα ὅστις ἤθελε
τολμήσει νά εἴπῃ τι κατά τοῦ στρατοῦ, οἱανδήποτε θέσιν καί ἄν εἶχε καί ὑπηρεσίαν προσήνεγκεν εἰς τό Ἔθνος ἀρέσκετο δέ νά ὀνομάζῃ Στρατόν της.
Τό 1855-1856 ὅτε κατεστράφη ἡ λῃστεία διέπρεψεν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ
ὁ Ἔπαρχος Παρνασσίδος καί Λεβαδείας Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ,
ὅστις ἀνελάμβανε τά ἔργα τοῦ Διοικητοῦ τῶν Μεταβατικῶν καί ἔδιδε τό παράδειγμα εἰς τόν λαόν, τρομαγμένον ἀπό τάς καθημερινάς
διώξεις καί αἰχμαλωσίας λῃστῶν, ἐμποιήσας αὐτοῖς τό αἴσθημα τήν
διά πάσης θυσίας ἐξόντωσιν τῆς λῃστείας.
Ἐν τούτοις, μετά τάς ὑπηρεσίας του ταύτας ἡ Ἀμαλία δέν ἐπέτρεψε νά τοῦ δοθῇ ἀμοιβή τις, ἐζήτησε μάλιστα τήν παῦσιν του, διότι ἐν τοῖς ἐγγράφοις του ἀπεδείκνυεν, ὅτι οἱ πολίται κατέστρεψαν
τήν λῃστείαν καί ὄχι ὁ στρατός. Ὅταν παρουσιάσθη ἐνώπιόν της
καί ἀπέδειξεν διά πραγμάτων, ὅτι ἄν δέν συνέτρεχεν ἐκθύμως ὁ λαός εἰς τήν καταστροφήν τῆς λῃστείας, αὕτη δέν θά ἐξωντώνετο καθόλου.
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-«Ναί, εἶπεν, ἀλλά τοῦτο προσβάλλει τόν στρατόν μου». Τότε ὁ
Δημητρακάκης τῆς εἶπε: «Μή δίδετε τοσαύτην προτίμησιν εἰς τόν
στρατόν, διότι θά ἔλθῃ ἐποχή, καθ’ ἥν ὁ στρατός οὗτος θά σᾶς ζητῇ εἰς ἑκάστην Βασιλικήν ἑορτήν ἕναν βαθμόν (κατ’ αὐτάς μόνον ὁ
Ὄθων ἔδινε βαθμούς στούς στρατιωτικούς) καί ἄν δέν τούς δώσητε, θά κάμῃ μίαν ἐπανάστασιν». «Εἶναι τρελλός» ἐφώναξεν ἡ Ἀμαλία. — «Εἴθε, μεγαλειοτάτη νά εἶναι τρελλαί αἱ σκέψεις μου, δυστυχῶς ὅμως θά ἐπαληθευθῶσι» ἀντεῖπεν ὁ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ,
ὅστις ἔκτοτε ἦταν ὑπό τήν ὀργήν της, κατά δέ τήν εἰκοσιπενταετηρίδα δέν ἐπέτρεψεν νά τοῦ δοθῇ τό παρασημον, ὡς ἐξυβρίσαντα τόν στρατόν. Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ μαθών τοῦτο καί δούς τήν
παραίτησίν του ἀπό τήν ὑπηρεσίαν, τῇ παρήγγειλεν, ὅτι τόσην ἀξίαν δίδει εἰς τό παρασημόν της ὥστε θεωρεῖ ἑαυτόν μικρόν, ἐάν φέρῃ ποτέ τοιοῦτον σημεῖον. Ἐν τούτοις ἡ 1η Ὀκτωβρίου ἀπέδειξεν
τήν Ἀμαλίαν τρελλήν καί τόν ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ φρόνιμον, ὅστις
ἐφύλαξε καί τόν λόγον του μή δεχθείς ὁσάκις τῷ ἀπενεμήθη τό παρασημον».
Ἐφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΗΜΟΤΗ»
ἀριθμ. φύλλ. 30- Ἰούλιος ΄81
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ὁ Ἀείμνηστος Ἰωάννης Καποδίστριας, τοῦ ὁποίου τάς μεγάλας
ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγῶνος ἐνεργείας οἱ Ἕλληνες δέν ἐγνώριζον
προώρισται νά χρησιμεύσῃ ὁ πρῶτος ὀργανωτής τοῦ ἀναγεννωμένου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, καί νά γίνῃ ὁ πρῶτος μάρτυς τῶν συμφορῶν, τῶν καταστροφῶν καί τῶν ἐρημώσεων, τάς ὁποίας ὁ πολυετής
πόλεμος κατά τῶν βαρβάρων εἶχεν παραγάγει εἰς τόν τόπον. Ἡ μακαρία ἐκείνη ἐποχή τῆς πατρικῆς μερίμνης δέν ἤθελε τόσον ταχέως
ἐκλείψει, ἄν ἡ ξένη ρᾳδιουργία δέν συνώδευαν αὐτήν, καί ἄν ἐδίδετο ὑπό τῆς Κυβερνήσεως καλυτέρα ἐκτίμησις πρός τάς δικαίας ἀξιώσεις προσώπων τινῶν ἐκ τῶν πρώτων της Ἑλληνικῆς ἀναγεννήσεως. Ἄν ρίψωμεν ἀμερόληπτον βλέμμα εἰς τό μικροχρόνον διάστημα
τοῦ ἐν Ἑλλάδι βίου τοῦ Καποδιστρίου, αὐτόν μέν θέλομεν εὕρει ψυχῇ τε καί σώματι ἀφοσιωμένον εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ Ἔθνους, τήν δέ
514

ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ - Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Κυβερνησίν του, τήν πατριωτικοτέραν, ἴσως ,ἀφ’ ὅσας ὁ τόπος ἔχει
ποτέ νά ἴδῃ. Οἱ πόροι τοῦ Δημοσίου Προϋπολογισμοῦ μόλις ἔφτανον τά 5 ἑκατ. φοινίκων προστιθεμένων εἰς ταῦτα καί 600 χίλ. κατά
μῆνα χορηγουμένων ἀπέναντι ὑποτιθεμένου δανείου παρά τῆς Γαλλίας. Ἐν τούτοις μέ τό μικρόν αὐτό ποσόν διετήρει 4 χιλ. τακτικοῦ
στρατοῦ καλῶς ὀργανωμένου, ἀξιομάχου καί προικισμένου μέ τά
πλεονεχτήματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ. Μετά τόν πόλεμον 8-10 χιλ. ἀτάκτου ἐπίσης ἀξιομάχου συγκειμένου ἐκ τῶν παλληκαρίων τοῦ ὑπέρ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος. Εἶχεν εἰς ἐνέργειαν στόλον ἐξ 80 πλοίων.
Εἰς Ἀκροναυπλίαν ᾠκοδόμησεν μέγαν στρατῶνα τοῦ Πεζικοῦ, εἰς
Ἄργος ἕτερον τοῦ ἱππικοῦ, εἰς Αἴγιναν κατάστημα εὐρυχωρότατον
εἰς ὅ ἔμελλον νά διατραφῶσιν καί ἐκπαιδευθῶσι τά ὀρφανά τῶν κατά τόν ἀγῶνα πεσόντων. Εἰς ὅλας τάς πρωτεύουσας τῶν ἐπαρχιῶν
ἀνήγειρε Δημοτικά Σχολεῖα καί εἰς τάς πλείστας εὐρύχωρα καταστήματα διά γραφεῖα τῶν Δημοσίων ἀρχῶν. Εἰς τάς ἡμέρας, τοῦ Κυβερνήτου ὁ λαός ἤρχισε ὅσον ἦτο δυνατόν, νά εὐημερῇ, διότι ἐπρώτευεν ἡ λιτότης μισουμένης τῆς πολυτελείας, δίδοντας αὐστηρόν παράδειγμα ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τοῦ Ἔθνους, καί εὐχαριστουμένου τά
μέγιστα, διότι εἰς τόν τόπον εἰς ὅν ἐκλήθη νά κυβερνήσῃ αἱ ἀρεταί
αὗται τῆς λιτότητος ἦσαν σχεδόν γενικαί. Ὁ νοήμων λαός τῆς Ἑλλάδος ἠννόησεν ὅτι ὁ Κυβερνῶν αὐτόν ἦτο ἀληθής Χριστιανός καί
ἁγνός πατριώτης διά τοῦτο καί τόν ἐλάτρευεν ἀποκαλῶν αὐτόν
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΝ, ὅ ἐστίν θεῖον Γάννην, Σεβαστόν Γιάννην.
Ἔγινεν ὅμως θῦμα ξένης ρᾳδιουργίας ὠφεληθείσης ἐκ μέρους τινός
τῆς Ἑλλ. Ἀριστοκρατίας, τῆς ὁποίας δέν ἦτο δυνατόν νά ἱκανοποιήσῃ τάς μεγάλας ἀξιώσεις ὅσον δίκαιαι καί νά ἦσαν. Μετά τό ἀξιοθρήνητον συμβάν τοῦ φόνου του τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 1831 τό δυστυχές Ἑλληνικόν Ἔθνος, μόλις ἀνακύψαν ἐκ τῶν δεινῶν τοῦ πολυετοῦς καί καταστρεπτικοῦ πολέμου καί ἑκάστη τάξις ἤρξατο νά
ἀσχολεῖται μέ τήν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν τοῦ τόπου, καί πάλιν ρίπτεται εἰς τό χάος τῶν σκληρῶν δοκιμασιῶν τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, μέ ἐπακόλουθον τήν πτωχείαν καί ἀπελπισίαν καί ἐπί δέκα ἕξ
μῆνας ἐν οἰκτρᾷ καταστάσει θρηνεῖ τήν τύχην του καί ἀγωνιᾷ διά
τό μέλλον του».
Ἐφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΗΜΟΤΗ»
ἀριθμ. φύλλ. 20 - Σεπτέμβριος ‘80
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ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
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ΛΟΓΟΣ
Δ.Γ. Δημητρακάκη, πρώην βουλευτοῦ Λακεδαίμονος, ἐν τῇ κατά
τήν γ΄Ὀκτωβρίου ἐν.(ἐστῶτος) ἔτους ἐν Σπάρτῃ γενομένῃ ἐκκλησίᾳ
τοῦ Λαοῦ, περί τῶν πραγμάτων τῆς Πατρίδος εἰς τήν παροῦσαν κρίσιμον περίστασιν. (α).
………………………………………………………………….
Ἀλλά, ἴσως μοί εἴπῃ τις, οἱ λόγοι κατορθώνουσιν ἄριστα τά πάντα,
τά πράγματα ὅμως εἶναι δύσκολον καί ἴσως ἀδύνατον νά φέρωσιν
εἰς πέρας τά μεγάλα ἔργα ἄνευ καί τῆς πραγματικότητος τῶν ἀναγκαίων μέσων. Τοῦτο ἔρχομαι καί ἐγώ νά ὑποβάλω εἰς τήν σκέψιν
τῆς ὁμηγύρεως, διότι κατ’ ἐμέ τά πάντα ἔχομεν, φθάνει νά δείξωμεν
ἰσχυράν θέλησιν καί νά ἐκφέρωμεν τήν ἀνήκουσαν ἀπόφασιν, καί
ἐξηγοῦμαι.
Χεῖρας δύναται νά χορηγήσῃ ἀρκετάς ὁ ἑλληνισμός νά ἐκτελέσωσι
τήν ἀπόφασίν του κατά τε γῆν καί θάλασσαν, τά μέσα πρός ὁπλισμόν τῶν χειρῶν αὐτῶν, ὅπως ἀνεπτύχθη σήμερον ἐν τῇ Εὐρώπῃ
καί Ἀμερικῇ ἡ βιομηχανία, τά ὁπλοστάσια καί τά ναυπηγεῖα δύνανται νά προμηθευθῶσιν ἐντός ὀλίγων μηνῶν, ὑπαρχόντων τῶν χρημάτων. Ἅς ἐξετάσωμεν τώρα, ἐάν εὑρίσκωμεν χρήματα ἐν τοῖς ἰδίοις
ἡμῶν θυλακίοις, ἤ θά τείνωμεν χεῖρα ἐπαίτιδα πρός ξένους, περί τῆς
ἀγαθῆς τῶν ὁποίων ἀμφιβάλλομεν διαθέσεως, δι’ οὕς λόγους ἀνωτέρω διελάβομεν. Ἐγώ θέλω ἀποδείξει ὅτι ἔχομεν ἐν τοῖς θυλακίοις
χρήματα, καί Σᾶς παρακαλῶ νά μή ἀποφανθῆτε πρίν ἤ ἀκούσητε
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τάς περί τούτου σκέψεις μου. Τά ἔθνη ἐπαπειλούμενα ὑπό μεγάλων
κινδύνων λαμβάνουσι καί ἔκτακτα μέτρα, ἐκφέρουσι πολλάκις δρακοντείους ἀποφάσεις. Τοιοῦτον τι ὀφείλει νά πράξῃ σήμερον καί ἡ
Ἑλλάς. Ὀφείλει νά ἐπιβάλῃ ἔρανον ἐπί τῶν περιουσιῶν χωρίς νά
φέρῃ εἰς κανένα καί οἰκονομικήν πίεσιν.
Σᾶς παρακαλῶ νά δώσητε προσοχήν εἰς τήν ἰδέαν «χωρίς νά φέρῃ εἰς κανένα οἰκονομικήν πίεσιν». Καί τοῦτο θέλω τό ἀναπτύξει
πρακτικῶς. Ὑποθέσατε, ὅτι ὁ Παῦλος μή ἔχων οἰκογενειακάς ἀναγκας ἔχει περιουσίαν 20,000 δραχμῶν, ὁ Πέτρος ἔχει οἰκογενειακάς
ἀνάγκας, ἔχει δέ περιουσίαν 30000 δραχ. Ὁ Παῦλος ἄν πληρώσῃ
200 δραχμάς δέν ὑφίσταται καμμίαν πίεσιν εἰς τήν οἰκονομίαν τῶν
ἀναγκῶν του, ἅς ὑφίσταται ὁ Πέτρος ἄν πληρώσῃ 200 δραχμάς δέν
ὑφίσταται καμμίαν πίεσιν εἰς τήν οἰκονομίαν τῶν ἀναγκῶν του, ἅς
ὑφίσταται ὁ Πέτρος ἄν πληρώσῃ τό ποσόν αὐτό, καίτοι κάτοχος
ἀνωτέρας περιουσίας νά πληρώσῃ λοιπόν ὁ Πέτρος μόνον δραχ.
100. Ἐάν τις ἔχῃ περιουσίαν 100.000 δράχ. Ἐξ ὧν λαμβάνει ἐτήσιον
εἰσόδημα 5000 δραχμῶν, συνεισφέρῃ δέ τάς ἀνάγκας τῆς Πατρίδος
5000 δραχ. Καί τό ἐτήσιον εἰσόδημά του περιορισθῆ κατά 300 ἤ καί
400 δραχμάς, ποίαν οἰκονομικήν πίεσιν θέλει ὑποστῇ, οἱαδήποτε
καί ἄν εἶναι ἡ οἰκογενειακή του κατάστασις; Ὅπως ἤθελεν οἰκονομηθεῖ κατ’ ἔτος μέ 5000 δραχ. Οὕτω θά οἰκονομηθῇ καί μέ τάς 4600,
ὑποχρεούμενος νά παραλείψῃ περιττά τινά ἐπιδείξεως ἤ διασκεδάσεως ἔξοδα. Διά τῆς μεθόδου λοιπόν ταύτης δυνάμεθα νά ἐπιβάλωμεν ἐθνικόν ἔρανον, χωρίς νά στενοχωρήσωμεν τόν τρόπον μέ τόν
ὁποῖον ἕκαστος ζῇ μέχρι τοῦδε, εἰς μέν τούς ἔχοντας ὀλιγωτέραν
περιουσίαν τῶν 20.000 ἑκούσιον προσφοράν, εἰς δέ τούς ἔχοντας
ἀνωτέρας μέχρις 100.000 πρός 1⁄2-4%. Εἰς τούς ἀπό 100-200.000 5%
καί οὕτως αὐξανομένου ἀνά 1% μέχρι τῶν 500.000. Ἀπό 5-700.000
12%, τῶν 7-800.000-1.000.000 18%. Οἱ ἑκατομμύριον ἔχοντες 20%.
Σᾶς ἐρωτῶ ποίαν οἰκονομικήν πίεσιν θά αἰσθανθῇ ἤ θά μεταβάλῃ
κοινωνικήν θέσιν ὁ Ἕλλην, ὅστις ἔχει ἕν ἑκατομμύριον, ἄν μείνῃ
μέ περιουσίαν 800.000δραχ.; ποία οἰκογένεια ἐξ ὅσων μελῶν καί
ἄν σύγκειται, καί ἐν οἱαδήποτε πόλει Ἑλληνικῇ κατοικεῖ, ζῶσα μέ
σωφροσύνην δύναται νά δαπανήση ὁλόκληρον τό εἰσόδημα τῶν
800.000 δραχ.; Οἱ ἀπό ἑνός ἕως δύο ἑκατομμυρίων περιουσίας κύριοι νά πληρώσωσιν 25%. Οἱ ἄνω τῶν δύο ἑκατομμυρίων 30%. Καί
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φέρω παράδειγμα πραγματικόν. Ἐάν ὁ ἐπαινετός διά τοῦτο ἐξ Ἄργους Μελετόπουλος τοῦ Πειραιῶς ἀναβιβάσας διά τῶν αὐστηρῶν
οἰκονομιῶν καί τῆς ἐμπορικῆς του εὐφυΐας τήν περιουσίαν του
εἰς ἕξ τοὐλάχιστον ἑκατομμύρια, ἔχων δέ τέσσερα τέκνα, τελέσῃ
τοιοῦτον ἔρανον, ποίαν κοινωνικήν ὑποτίμησιν θά ὑποστῶσιν οἱ
κληρονόμοι του, ἐάν ἀντί νά ἔχωσιν 1 1⁄2 ἑκατομμύριον, θά ἔχωσιν
ἕν μόνον ἕκαστος;
Καί ἔχομεν ἐντός της Ἑλλάδος ὑπέρ τούς ἑκατόν ἔχοντας περιουσίαν ἑκατομμυρίου, καί τούτων οἱ δέκα τοὐλάχιστον ἔχουσι δύο
μέχρις ἑπτά ἴσως καί δέκα. Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ἐκ τῆς συνεισφορᾶς
τῶν μετρίων οἰκοκυραίων καί τῶν ἑκατομμυριούχων θά δυνηθῶμεν νά εἰσπράξωμεν κατά τήν διαληφθεῖσαν ἀναλογίαν τοὐλάχιστον τριάκοντα ἑκατομμύρια. Ἔχομεν ἀκόμη ἕτερον εἰσόδημα.
Ὑπάρχουσιν ἐν Ἑλλάδι δύο καταστήματα, τά ὁποῖα ὁμολογουμένως χορηγοῦσιν εἰς τόν τόπον εὐκολίας. Οἱ διά τῶν χρημάτων των
συγκροτήσαντες αὐτά ἔφθασαν νά λαμβάνωσιν ἐπί τῆς χρηματικῆς
των καταθέσεως εἰσόδημα χορηγοῦν αὐτοῖς τόκον εἴκοσιν ἴσως καί
35%, εἰσόδημα ἐκ χρημάτων πάρα πολύ μέγα καί τοῦτο διότι δανείζουσιν ὄχι μεταλλικόν, ἀλλά χαρτί, διά τήν ἰσχύν τοῦ ὁποῖα ὁποίου
ἐγγυᾶται τό ἔθνος ὁλόκληρον, ὅπερ διά Νόμων του ἀνετίμησεν αὐτήν τήν ἐλαχίστης ἀξίας ὕλην εἰς ἀντίτιμον ἑξήκοντα ἑκατομμυρίων
δραχμῶν.
Δικαιότατον λοιπόν εἶναι νά καταβάλωσι καί οἱ τα κέρδη ταῦτα
νεμόμενοι ἑνός ἔτους εἰσόδημα πληρωνόμενον εἰς τρία ἔτη, προεξοφληθησόμενον δέ ὑπό τῶν ἰδίων αὐτῶν καταστημάτων καί ἰδού
ἔχομεν ἐκ τοῦ πόρου τούτου περί τά πέντε ἑκατομμύρια. Ἔχομεν
ἀκόμη καί ἕτερον πλούσιον πόρον. Ὑπάρχουν Μοναστήρια καί περιουσίαι ἔχουσαι ἀξίαν εἴκοσι τουλάχιστον ἑκατομμυρίων δραχ.
Δι’ ὧν διατρέφονται μόλις 2.000 ἄτομα, δέν δύνανται τά ἄτομα
ταῦτα, ὧν μάλιστα ὁ προορισμός εἶναι νά μή εὐζωῶσιν διά νά τύχωσιν τῆς αἰωνίου ζωῆς, νά ζήσωσιν μέ μόνην τήν περιουσίαν τῶν
10.000.000; Καί ἐπειδή δέν εἶναι εὔκολον νά πωλήσωμεν τήν περιουσίαν αὐτήν προχείρως, νά δανεισθῶμεν τό ποσόν τῶν 10.000.000
ἐπί τῇ ὑποθήκῃ ἁπάσης της Μοναστηριακῆς περιουσίας.
Ἔχομεν λοιπόν 40-50.000.000 ἔρανον ἐκ τῶν ὁποίων διέλαβον περιουσιῶν ἐντός του Κράτους. Ἀλλά δέν θά ἔχωμεν καί 10.000.000
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τοὐλάχιστον ἀπό τούς ἐκτός της Ἑλλάδος διαμένοντας ὁμογενεῖς,
ὧντινες ἑκατομμύρια ταλήρων ἔχουσιν, καί οἵτινες δέν θά μείνωσιν
βέβαια ἀνάλγητοι καί ἀφιλότιμοι, ὅταν βλέπωσι τοιαύτας συνεισφοράς τῶν συμπολιτῶν των, ἐχόντων πολύ ὀλιγωτέραν περιουσίαν τῆς ἰδικῆς των, ἀφοῦ μάλιστα βλέπομεν, ὅτι τό ἐθνικόν αἴσθημα
εἶναι ἀνεπτυγμένον εἰς αὐτούς, ὅπως ἦτο τό 1821 εἰς τούς πατέρας
ἡμῶν, καί τό ὁποῖον ἐχαλαρώθη δυστυχῶς ἐν ἡμῖν;
Δέν πιστεύω νά θεωρήσητε ὑπερβολικάς τάς ἰδέας μου, οὔτε νά φοβηθῆτε μήπως ἕνεκα τῶν μέτρων τούτων μᾶς θεωρήσωσι κοινοκτημονιστάς, καθόσον ἐφαρμόζομεν διά τῶν μέτρων τούτων Νόμους
ἐκτελεσθέντας ἄλλοτε ἐν τῇ πατρίδι μας. Τό 1821 ἔγραψαν εἰς τούς
οἰκοκυραίους ὅτι ὤφειλεν ἕκαστος νά πληρώσῃ δύο πουγγιά ἄσπρα
(χίλια γρόσια) ἐπί τῶν δέκα, ἅπερ ἐκ τῶν οἰκονομιῶν των ἐπερίσσευσαν ὡς μετρητά, καί οὐδείς ἐδυστρόπησεν εἰς τήν πρόσκλησιν
ταύτην. Ἔχομεν ὑπ’ ὄψιν τόν Κώδικα τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων,
εἰς τάς ὁποίας ἡ συνεισφορά δέν ἔμεινεν εἰς 20, 30 ἤ 40% ἀλλ’ ἀνέβη εἰς 60, 70, 80 καί εἰς πολλούς τό ὅλον ἐπί τοῖς 100. Οὐδείς δέν
δύναται διά τοῦτο νά μᾶς κατηγορήσῃ, ὅπως δέν κατηγοροῦσι τήν
Τουρκίαν φορολογοῦσαν σήμερον ὑπό πολύ μεγαλυτέραν ἀναλογίαν τούς ὑπηκόους της· μόνος ὁ Ζωγράφος ἐφορολογήθη μέ δύο
ἑκατομμύρια ταλήρων, καί ἄλλοι πολλοί μέ σημαντικά ποσά· καί
τό σκληρόν δι’ αὐτούς, ὅ,τι συνεισφέρουν ἵνα καταστήσωσι βασανιστικώτερον τόν ἐπί τοῦ τραχήλου των ζυγόν, ἀφ’ οὗ αἱ συνεισφοραί των χρησιμεύουν πρός ἐξόντωσιν χριστιανῶν, καί ἐν τούτοις
θεωρεῖται ὑπό τῶν Εὐρωπαίων δικαιολογημένη ἡ συνεισφορά
αὕτη, διότι θεωρεῖ τούς συνεισφέροντας, ὡς ὑπηκόους, ὀφείλοντας
νά συντρέξωσι τήν κινδυνεύουσαν νόμιμον ἐξουσίαν τοῦ Ἔθνους.
Ἴσως ὑπάρχει φόβος μήπως ἀναπτυχθῇ δυστροπία ἰσχυρά ἀπό πολλούς προτιμῶντας τό χρῆμα ἀπό τήν πατρίδα των. Ὑπάρχει ὅμως
καί ἡ ἰσχύς τοῦ Ἔθνους πολύ δραστηριωτέρα, καί τά μέτρα ταῦτα
ἐφήρμοσαν οἱ πατέρες μας, καί ἀναφέρω ἕν τῶν πολλῶν τούτων
μέτρων.
Ὅτε τό 1826 ἀνεκηρύχθη ἀρχηγός τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος ὁ ἀείμνηστος Καραϊσκάκης εἶπεν, ὅτι παλληκαράδες θά εὕρῃ πολλούς νά
τόν ἀκολουθήσουν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος, ἔχει ὅμως ἀνάγκην ἱππικοῦ, καί πρέπει νά εὑρεθῶσιν ἵπποι. Τό Ἐθνικόν Ταμεῖον
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ἦτο στεῖρον, ἑπομένως ἔλειπον τά μέσα της προμηθείας ἵππων· τότε
ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἔθνους Γενάδιος ἀναβάς τό βῆμα ἐν τῇ πλατεῖᾳ
τῆς Ναυπλίας, ὅπου ἔδρευεν ἡ Κυβέρνησις, εἶπεν: «Ἕλληνες, ἔχομεν ἀνάγκην ἵππων, τά χρήματα ἐλλείπουσι, πολλοί ἔχουσιν ἵππους
διά μεγαλοπρέπειαν ἤ διασκέδασιν, ὀφείλουσι νά τούς δώσωσιν εἰς
τήν ἀνάγκην τοῦ Ἔθνους, καί ἄν δέν θελήσωσι, νά τούς λάβωμεν
ἡμεῖς». Νά τούς λάβωμεν ἀπήντησε τό πλῆθος. Ἐντός τῆς ἡμέρας
αὐτῆς προσηνέχθησαν ὑπό τῶν ἐν Ναυπλίῳ, προεξάρχοντος τοῦ
Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως ἀοιδίμου Ζαΐμη, 47 ἵπποι· συνάμα δέ
διαταγή τῆς Κυβερνήσεως ἠνάγκασε τούς ἔχοντας ἵππους καί μή
μεταβαίνοντας αὐτοπροσώπως εἰς τό ἐν Ἀθήναις στρατόπεδον νά
τούς στείλωσιν ἐκεῖ, καί διά τοῦ μέτρου τούτου συνεκροτήθη τό
ὑπό τόν ἥρωα Χατζῆ Μιχάλην ἱππικόν, ὅπερ ἔπραξε τασαῦτα ἔργα
ἐν τῇ Ἀττικῇ, Βοιωτίᾳκαί Κρήτῃ.
Κατά τούς συλλογισμούς μου τούτους, τούς ὁποίους φρονῶ ὅτι
ἐγκρίνει καί ἡ ἐνταῦθα ὁμήγυρις ἔχομεν τά μέσα νά παλαίσωμεν
μόνοι καί ἄνευ τῆς ἐξωτερικῆς συνδρομῆς πρός ἁπάσας τάς ὀρδάς
τοῦ Ὀθωμανικοῦ φανατισμοῦ καί τούς στόλους τῶν ἀρνηθέντων
τόν Χριστόν Εὐρωπαίων. Ἑπομένως καί ἡ Ἑλλάς ὀφείλει ἄνευ μακρᾶς ἀναβολῆς νά ρίψῃ τόν περί τῶν ὅλων κύβον καί τήν ἰδέαν μας
ταύτην ὀφείλει νά συστήσῃ ἡ ὁμήγυρις εἰς τήν Κυβέρνησιν διά ψηφίσματος, ὅπερ ἄλλοι θ’ ἀπαγγείλωσιν· ἰδίως δέ ἡ ὁμήγυρίς μας ὀφείλει νά ὑψώσῃ διαμαρτύρησιν κατά τῆς κοινῆς γνώμης τῆς Εὐρώπης,
καί ἰδίως τῆς Ἀγγλίας, διά τήν ὁποίαν δεικνύουσιν ἐν ταῖς πρός τάς
Κυβερνήσεις των συστάσεσι λήθην τῆς ἀξίας καί τῶν δικαιωμάτων
τῶν ὑπό τόν Ὀθωμανικόν ζυγόν Ἑλλήνων.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Είναι γνωστό ότι ένα από τα πρώτα πολιτικά αιτήματα των δημοκρατικοφρόνων, μετά το σχηματισμό του νεοελληνικού κρατιδίου,
ήταν η παραχώρηση Συντάγματος. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
με τη γνωστή θυμοσοφία του, το έλεγε «σύντριμμα».
Το Σύνταγμα της Τροιζήνας, ήτοι «Το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος», που ψηφίστηκε στην Τροιζήνα από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση
στην 1η Μαΐου 1827, ουδέποτε εφαρμόστηκε. Το Σύνταγμα αυτό,
κατά τον καθηγητή Χρ. Σγουρίτσα «ήτο το τελειότερον, εκ των μέχρι τότε Ελληνικών Συνταγμάτων και το δημοκρατικώτερον της
εποχής του». Εν αυτώ διά πρώτην φοράν διετυπώθη η αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας δια της διατάξεως του άρθρου 5, καθ’ ην «η κυριαρχία ενυπάρχει εις το έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ’ αυτού
και ασκείται υπέρ αυτού» (Χρ. Σγουρίτσας: «Συνταγματικόν Δίκαιον» τόμος Α΄ σ. 126).
Το Σύνταγμα αυτό έκανε διάκριση των εξουσιών και καθιέρωσε τον
κοινοβουλευτισμό. Ατυχώς δεν είχε διάρκεια. Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ανέστειλε την ισχύ του, με την αιτιολογία ότι οι
δεινές του έθνους περιστάσεις δεν επέτρεπαν την εφαρμογή. Μετά
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τη δολοφονία του ΚαποδίστριαΌθωνος ως πρώτου βασιλιά της
Ελλάδος, καταρτίσθηκε το Ηγεμονικό ΣύνταγμαΆρμανσμπεργκ,
Μάουερ, Έυντεκ) και μετά ο Όθων προτίμησαν να κυβερνήσουν
απολυταρχικά και να περιθωριοποιήσουν τις όχι αναξιόπιστες πολιτικές δυνάμεις του νέου Ελληνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
ένα γενικότερο αντιπολιτευτικό πυρετό, που εκδηλώθηκε ως επαναστατικός αναβρασμός το βράδυ της 3ηςΔημήτριο Καλλέργη κατέκλυσαν τον προ των ανακτόρων χώρο (τον μετέπειτα ονομασθέντα πλατεία Συντάγματος) και απαίτησαν από τον Όθωνα παραχώρηση Συντάγματος. και την εκλογή του του 1832, που ούτε
κι αυτό ετέθη σε εφαρμογή. Αρχικά η αντιβασιλεία ( Σεπτεμβρίου
1843, όταν πλήθη λαού και στρατού μ’ επικεφαλής τον Συνταγματάρχη
Στην αρχή ο Όθων φάνηκε ανυποχώρητος. Κατά τα ξημερώματα
υπέκυψε και υποσχέθηκε ενυπογράφως παροχή Συντάγματος και
διενέργεια εκλογών για Εθνική Συνέλευση, που θα ψήφιζε το νέο
Σύνταγμα, βάσει του οποίου θα γίνονταν οι νέες εκλογές για ανάδειξη κυβερνήσεως εκλεγμένης απ’ ευθείας από τι λαό. Για τη μεταβατική αυτή περίοδο τη διακυβέρνηση της Ελλάδος ανέλαβε ο
Ανδρέας Μεταξάς, που είναι ο πρώτος Έλλην πολιτικός που πήρε
τον τίτλο «πρωθυπουργός». Έκτοτε ο τίτλος αυτός, που σημαίνει
πρώτος υπηρέτης, χρησιμοποιήθηκε προς υποδήλωση του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου. (Στη διάρκεια της επαναστάσεως οι υπουργοί λέγονταν «Μινίστροι», από το ιταλικό ministro). Ο
Μεταξάς ήταν αρχηγός του λεγομένου «Ρωσικού Κόμματος». Για
να έχει μια γενικότερη αποδοχή, θέλησε να σχηματίσει την πρώτη
«Οικουμενική Κυβέρνηση» και ζήτησε να συμμετάσχουν σ’ αυτή οι
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αρχηγός του «Αγγλικού Κόμματος»
και Ιωάννης Κωλέττης αρχηγός του «Γαλλικού Κόμματος».
Εξυπακούεται ότι τα κόμματα αυτά, που οι καταβολές τους ανιχνεύονται στην περίοδο των μεγάλων εσωτερικών συγκρούσεων
(1825-1826) και της παρεμβάσεως του ξένου παράγοντα στα ελληνικά πράγματα, δεν είχαν συγκρότηση και οργάνωση κόμματος, ούτε συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και σαφείς πολιτικούς στόχους. Ήσαν απλά πολιτικά ρεύματα που η πολιτική τους
καθοριζόταν από τις διακυμάνσεις της εξωτερικής πολιτικής των
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Μ. Δυνάμεων ή από τις ωμές απαιτήσεις τους. Η απόλυτη εξάρτηση από τον ξενικό παράγοντα δεν τους επέτρεψε να αποκτήσουν
ούτε καν ελληνικό όνομα!!! Γι’ αυτό αποκλήθηκαν «ξενικά». Με τα
κόμματα αυτά αρχίζει το κεφάλαιο της πολιτικής μας ιστορίας που
λέγεται «ξενοκρατία».
Αργότερα με την άφιξη του Καποδίστρια (6-1-1828), οι οπαδοί
των κομμάτων αυτών θα πάρουν άλλες λαϊκές προσωνυμίες. Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του Αγγλικού Κόμματος θα ονομασθούν
«Μπαρλαίοι», από το όνομα του φανατικά αγγλόφιλου πληρεξουσίου Βασ. Μπαρλά. Οι οπαδοί του φιλορωσικού και καποδιστριακού κόμματος θα ονομασθούν «Ναπαίοι», από το όνομα ενός εύσωμου Κερκυραίου γέροντα, οπαδού του Αυγουστίνου Καποδίστρια (αδελφού του Ιωάννη). Το όνομα αυτό διατηρήθηκε έως το
1845. Οι οπαδοί του Γαλλικού Κόμματος ονομάσθηκαν «Μοσχομαγκίτες», από το όνομα κάποιου Μόσχου και τη μάγκα, το μικρό
στρατιωτικό τμήμα της δεκαρχίας. (Από τη «μάγκα» προέκυψε και
ο όρος «μάγκας» καθότι πολλοί «μαγκίτες» πωλούσαν προστασία, για να εξασφαλίσουν ακόπως και αμόχθως τα προς το ζην). Οι
οπαδοί του Γαλλικού Κόμματος λέγονταν αλλιώς και Συνταγματικοί.
Η είσοδος του Μαυροκορδάτου και Κωλέττη στην Κυβέρνηση έγινε κατά τον μήνα Οκτώβριο, γιατί όταν ξέσπασε το κίνημα, ο μεν
πρώτος ήταν πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, ο δε δεύτερος
στο Παρίσι. Η συμμετοχή τους στην κυβέρνηση ήταν τυπική, γιατί δεν ανέλαβαν συγκεκριμένα υπουργεία. Είναι οι πρώτοι «άνευ
χαρτοφυλακίου υπουργοί» της πολιτικής ιστορίας μας.
Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Εθνοσυνέλευση έγιναν την 1η Νοεμβρίου 1843. Οι πληρεξούσιοι που εξελέγησαν ήσαν 244. Παρ’ όλο που μια τέτοια εκλογή δεν δικαιολογούσε
όξυνση πολιτική, εν τούτοις δεν έλειψαν τα πάθη και οι ατασθαλίες. Ο πρώτος πολιτικός ιστορικός της νεώτερης Ελλάδος Γεώργιος Ασπρέας, στην «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος» γράφει:
«Αι εκλογαί των μελών της Εθνοσυνελεύσεως εγένοντο όπως και
προεβλέποντο. Εις τας περισσοτέρας των επαρχιών ο λαός δεν
εξέφερε γνώμην ή η γνώμη αυτού παρεποιήθη και αι εκλογαί γενι529
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κώς ειπείν, από απόψεως ελευθέρας θελήσεως εκακοποιήθηκαν.
Αλλαχού οι καπεταναίοι, αλλαχού οι χωροφύλακες, αλλαχού αι αρχαί, εξέλεξαν όσους αυτοί εβούλοντο και εκείνους τους οποίους είχον συμφέρον να προκρίνωσι. Το ελεύθερον πολίτευμα εκακοποιείτο ευθείς αμέσως εις την θεμελιώδη αυτού βάσιν…»
Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι στην Α΄ μεταπολιτευτική Εθνοσυνέλευση εξελέγησαν και 4 αντιπρόσωποι των Μακεδόνων που
είχαν κατέλθει προς Ν. και είχαν απομείνει εντός των ορίων του
αρτιοσύστατου κράτους. Επίσης μ’ έναν πληρεξούσιο, τον στρατηγό του ιππικού Χατζή Χρήστο, που ήταν βουλγαρικής καταγωγής, αντιπροσωπεύτηκαν οι Βουλγαροσερβοθράκες. Οι κάτοικοι
του Αιτωλικού εξέλεξαν αντιπρόσωπο τον Άγγλο στρατηγό Ριχάρδο Τσωρτς που είχε πάρει ελληνική υπηκοότητα και είχε κάποιο διάστημα διοριστεί αρχιστράτηγος.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι απαρχής οι Έλληνες θεωρούσαν τη
Μακεδονία αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού, την δε ευρύτερη Βαλκανική σαν χώρο συγγενή προς τον Ελληνισμό μέσα στο
πνεύμα της Ρωμιοσύνης. Κι ακόμη η εκλογή του Τσωρτς αποδεικνύει πόσο ασύστατοι είναι οι ισχυρισμοί περί ξενοφοβίας, ρατσισμού κ.λπ των Ελλήνων.
Η Εθνοσυνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 8 Νοεμβρίου 1843. Εμβατήρια και 29 κανονιές έδωσαν ένα επίσημο τόνο
στην τελετή. Στις 10 π.μ. έγινε δοξολογία στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου ο Νεόφυτος Βάμβας εξεφώνησε τον πανηγυρικό. Ακολούθως οι πληρεξούσιοι συγκεντρώθηκαν στα Παλαιά Ανάκτορα,
τα οποία είχαν ορισθεί ως χώρος συνεδριάσεων. Κατά την έξοδό
τους, τους προσεφώνησε ο ποιητής Αλέξανδρος Σούστσος, «αναμνησθείς τους εν πενία θανόντες» παλαιούς πληρεξουσίους του
Αγώνα. Η Εθνοσυνέλευση υπό την προεδρία του γηραιού Πανούτσου ΝοταράΌθωνη Μαρτίου 1844, για να ψηφισθεί και ο εκλογικός νόμος με τον οποίο θα γινόταν οι εκλογές. Εν τω μεταξύ έχουν
επέλθει κυβερνητικές μεταβολές. Ο Ανδρέας Μεταξάς είχε παραιτηθεί κι είχε σχηματίσει «σκιώδη κυβέρνηση» ο Κωνσταντίνος Κανάρης με τρεις μόνο υπουργούς! Ο ΌθωνΜαυροκορδάτο και Κωλέττη. Ο δεύτερος αρνείται, αλλά υπόσχεται να στηρίξει την κυβέρ530
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νηση Μαυροκορδάτου. Πράγματι Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
ορκίζεται Πρωθυπουργός στις 30 Μαρτίου 1844. Είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός – μετά το Σύνταγμα – που θα διενεργήσει τις
πρώτες εκλογές της νεώτερης Ελλάδος. άρχισε τις εργασίες της.
Το Σύνταγμα καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε στις 19 Μαρτίου 1844.
Ο ορκίσθηκε σ’ αυτό κι έγινε η δημοσίευσή του. Οι εργασίες κράτησαν ακόμη μία εβδομάδα, έως την 25 προσπαθεί να σχηματίσει
συμμαχική κυβέρνηση και καλεί τους
Σημείωση: Θεωρείται ότι εκφραστής της Μεγάλης Ιδέας είναι ο Ιωάννης Κωλέττης με την ομιλία του που έγινε στις 15 Ιανουαρίου
1844 («Εν τω πνεύματι του όρκου τούτου και της μεγάλης ταύτης
ιδέας…»). Αλλά όπως φαίνεται από την ανάγνωση των πρακτικών
η Μεγάλη Ιδέα έχει το νόημα που είχε το κήρυγμα του Ρήγα. («Εμακρύνθημεν της μεγάλης εκείνης και ευρυτάτης της πατρίδος ιδέας, την οποία εις αυτό το του Ρήγα το τραγούδι είδομεν κατά πρώτον εκπεφρασμένην…»). Άρα, σε πρώτη σύλληψη η Μεγάλη Ιδέα
αφορούσε στην απελευθέρωση όλης της Βαλκανικής.
Πως διεξήχθησαν οι εκλογές του 1844:
Το 1856 η εφημερίδα «Αθηνά», αναφερόμενη στις εκλογές που διενήργησε ο Δημ. Βούλγαρης, έγραφε: «Περί του τρόπου καθ’ όν
διενεργήθησαν αύται αισχρόν εστί και λέγειν και οράν και ακούειν».
Οι εκλογές του 1844 απαιτούσαν ισχυρότερο βαθμό επιθέτου.
Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι Έλληνες (άνω των 25 ετών). Οι εκλογές θα βαστούσαν οκτώ μέρες
(άρθρο 16 του εκλογικού νόμου). Οι πολίτες θα έριχναν στην κάλπη ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα έγραφαν τα’ όνομα του υποψηφίου
ή των υποψηφίων της προτιμήσεώς των. Ο Μαυροκορδάτος δημοσίευσε το διάταγμα της προκηρύξεως των εκλογών για τις 27
Ιουλίου 1844. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο λόγω της θρησκευτικής εντάσεως αλλά και των προσωπικών φιλοδοξιών. Στην
Αθήνα οι οπαδοί του Μακρυγιάννη (φιλορθόδοξοι) συγκρούσθηκαν με τους «σταυρωτήδες» (χωροφύλακες) στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Οι χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν μερικούς διαδηλωτές. Το αιματοκύλισμα απέτρεψε η προσωπική παρέμβαση
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του Όθωνα. Λόγω του γενικότερου αναβρασμού οι εκλογές στην
Αθήνα αναβλήθηκαν για τις 30 Ιουλίου και μετά για τις 3 Αυγούστου! Κράτησαν δε σε όλη τη χώρα πάνω από…τρεις μήνες! Και
τούτο γιατί οι εκλογές δεν θ’ άρχιζαν την ίδια μέρα σ’ όλη τη χώρα
αλλά διαδοχικά κατά περιοχές. Έτσι το διάστημα των 8 ημερών
επιμηκύνθηκε σε διάστημα δύο και τριών μηνών! Επί πλέον οι
κάλπες μετά το «κλείσιμό» τους, μεταφέρονταν από τους δήμους
στις πρωτεύουσες των νομών, πράγμα που ευνοούσε την καλπονοθεία και την ψηφοσυλλεκτική ταχυδακτυλουργία. Σκιαγράφηση του εκλογικού κλίματος άκρως παραστατική παρέχει ο Επαμεινώνδας Κυριακίδης στο μνημειώδες έργο του «Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνισμού» (Αθήνα 1892, τόμος Α΄ σελ. 519-520):
«Ο δε εκλογικός σάλος παρετείνετο από επαρχίας εις επαρχίαν πολλάκις και επί διμηνίαν ολόκληρον. Αι κάλπαι μετεφέροντο
από των δήμων εις την πρωτεύουσαν του νομού, αλλά η μεταφορά αύτη καίτοι γιγνομένη παρά διοικητικών υπαλλήλων ήτο τα μέγιστα κινδυνώδης, διότι και καλπονοθεύσεις συνέβαινον και κάλπαι ηρπάζοντο και εληστεύοντο κατά την ταραχώδη εκείνην και
ανώμαλον περίοδον καθ’ ην ουδόλως ήνθει εν Ελλάδι ή δημόσια ασφάλεια. Ούτως από των μέσων Ιονίου και καθ’ άπαντα τον
Ιούλιον εσπαράσσετο η Ελλάς υπό των εκλογικών παθών. Στίφη εισήρχοντο εις τους ναούς, φιλήσυχοι πολίται εκακοποιούντο,
κάλπαι εθραύοντο και εν γένει τα πάντα επράττοντο, ίνα νοθευθεί
το δημόσιον φρόνημα και ίνα εκλεχθώσιν ουχί οι κεκτημένοι την
εμπιστοσύνην και την εκτίμησιν των συνεπαρχιωτών αυτών, αλλά
οι επιτηδειότεροι, οι θρασύτεροι και οι υπό των ταραξιών υποστηριζόμενοι. Ενώ δε βραδέως ανηγγέλοντο τ’ αποτελέσματα των εν
ταις επαρχίαις εκλογών (…) εν τη πρωτευούση αι εκλογαί δεν είχον αρχίσει εισέτι…»!
Ο Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματά» του επιρρίπτει,
κυρίως από προσωπικό πάθος, πολλές ευθύνες στον Μαυροκορδάτο:
«Αφού η κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου δυνάμωνε παντού εις
το κράτος το κόμμα της με χρήματα, άρχισε εις την Σπάρτη (σημ.
Σαρ. Καργάκου: εννοεί Μάνη) ο εμφύλιος πόλεμος και εις την
Μεσσηνίαν σκοτώθηκαν περίπου από πεντακόσιοι. Άρχισε το ίδιο
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και στη Ρούμελη. Τότε ο Μεταξάς και η κομπανία μιλούν με τον
Γρίβα να πάγη εις το Ξερόμερον να κάμη τις βουλευτικές εκλογές
και ν’ ανοίξη εμφύλιον πόλεμον …» (Έκδοση Βλαχογιάννη, Αθήνα
1907, τόμος Β, σελ. 176).
Πολιτικός στόχος του Μαυροκορδάτου ήταν να μην εκλεγούν οι
πρωταγωνιστές της 3ης Σεπτεμβρίου («Σεπτεμβριανοί»).
O Δημήτριος Δημητρακάκης (1823-1888), Λάκων πολιτευτής,
στα ανέκδοτα «απομνημονεύματα», κατά μαρτυρία του Δημητρίου Αστερινού, γράφει:
«Κατά τας βουλευτικάς εκλογάς του 1844 δια της επεμβάσεως της κυβερνήσεως Μαυροκορδάτου προς αποκλεισμόν
των επισήμων Σεπτεμβριανών Ζωγράφου, Παλαμήδη, Γρίβα,
Σχινά και άλλων, υπό των Σεπτεμβριανών επίσης υπουργών
των εσωτερικών Ανδρέα Λόντου και στρατιωτικών Ροδίου,
τοιαύτα έγιναν, ώστε ο έκτακτος απεσταλμένος της κυβερνήσεως εις την Μεσσηνίαν Μοναρχίδης έλεγε ότι θα δέση εις το
κανόνι πάντας τους αντιπολιτευομένους, ο δε Διοικητής του
συγκεντρωθέντος εις Τρίπολιν στρατού Τζουράς ηπείλει να
δείρη τον Ρήγαν Παλαμήδην εν τη αγορά με το μαστίγιόν του,
προς δε ο Διοικητής Καλαμών Παπαπολίτης, δια του ανακριτού Μπέντζου, εξέδωσε ένταλμα συλλήψεως κατά του Ζωγράφου ως συνωμότου, ο δε εισαγγελεύς Μεσολογγίου Τριανταφύλλου, αφού εφυλάκισε τον στρατηγόν Ράγκον, τον Σωτηρόπουλον και άλλους επισήμους Αιτωλοακαρνάνας, ηνάγκασε και τον Γρίβα να δραπετεύση εις Αίγυπτον …»!
Πιο «πειστικό» σε πολιτικά επιχειρήματα ήταν ο υπουργός
δικαιοσύνης Χ. Λόντος – Λεοντίδης, πολιτευτής Πατρών. Ενδιαφερόμενος, όπως ήταν φυσικό, για την εκλογή του, έγραψε στον μοίραρχο Πατρών Παντζόπουλο, μια επιστολή και του υποδείκνυε τα
μέτρα και τα μέσα που έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Το πιο «πειστικό» μέτρο το άφηνε στο τέλος της επιστολής:
«Και αν υπάρχωσιν οι μη θέλοντες να με ψηφοφορίσωσι, μεταχειρίσου κατ’ αυτών την μπαγιονέτταν» (= ξιφολόγχη).
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Με τέτοια μέτρα η επιτυχία του Μαυροκορδάτου ήταν εξασφαλισμένη. Αυτό ανησύχησε τον Ιωάννη Κωλέττη, ανησύχησε
και την Αυλή, που ευνοούσε τον Κωλέττη. Έπρεπε να γίνει κάτι
συνταρακτικό, ώστε να φανεί πως η έννομη τάξη είχε διασαλευτεί και συνεπώς ήταν αναγκαία μια επέμβαση της Αυλής, που θα
εξουδετέρωνε τον Μαυροκορδάτο και θα ευνοούσε μια επιτυχία
του Κωλέττη. Το σχέδιο καταστρώθηκε με τη συνεργασία των πρεσβευτών Γαλλίας και Αυστρίας. Έτσι, όταν στις 3 Αυγούστου άρχισε η ψηφοφορία στο ναό της Αγίας Ειρήνης, ο οποίος είχε μεταβληθεί σε εκλογικό τμήμα! Κάθε άλλο παρά ειρήνη και αγιότης επικράτησαν. Εκατοντάδες οπαδοί του Κωλέττη είχαν συγκεντρωθεί
έξω από τον ναό – εκλογικό τμήμα, για να δημιουργήσουν επεισόδια. Όταν στις 4 Αυγούστου προσέρχεται ο αρχηγός του κινήματος
της 3ης Σεπτεμβρίου Δημήτριος Καλλέργης για να ψηφίσει, οι κωλεττικοί τον αποδοκιμάζουνκαι παρακωλύουν την είσοδο του στο
ναό. Παρεμβαίνουν οι οπαδοί του Μαυροκορδάτου και η συμπλοκή γενικεύεται. Χρησιμοποιούν πέτρες, μαχαίρια, χαντζάρες. Το αιματοκύλισμα απέτρεψε ξανά η παρουσία του Όθωνος, ο οποίος
επετίμησε τους ταραξίες αλλά συνέστησε στον Καλλέργη ν’ απομακρυνθεί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αυτός υπάκουσε.
Η επέμβαση του Όθωνος ήταν σαφώς μεροληπτική υπέρ των
οπαδών του Κωλέττη. Εγκαινίασε δε και την πρακτική των βασιλικών επεμβάσεων στις μετέπειτα εκλογικές διαδικασίες. Οι κωλεττικοί ενθαρρυμένοι από τη μεροληπτική στάση του βασιλιά, έκαναν
διαδήλωση φωνάζοντας «Κάτω ο Μαυροκορδάτος». Τον τόνο έδινε ο Κωλέττης, που πάνω σε μια άμαξα περιφερόταν στους δρόμους και τα δρομάκια της τότε Αθήνας και χαιρετούσε τον κόσμο.
Ο Μαυροκορδάτος παγιδευμένος αναγκάζεται να παραιτηθεί. Ο
Όθων καλεί τον Κωλέττη και του αναθέτει σχηματισμό κυβερνήσεως, παρ’ όλο που οι εκλογές συνεχίζονταν σ’ όλη τη χώρα! Ο Κωλέττης ζήτησε τη συνδρομή και συμμετοχή του Ανδρέα Μεταξά. Το
δίδυμο ορκίσθηκε στις 6 Αυγούστου 1844. Η ορκωμοσία πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα. Ο Κωλέττης, ως πρωθυπουργός, πήγε στα
ανάκτορα με την πολυτελή άμαξα του Γάλλου πρεσβευτή. Η προώθηση στην εξουσία των Κωλέττη – Μεταξά σήμανε – για τη στιγμή εκείνη τουλάχιστον – νίκη της γαλλικής και ρωσικής πολιτικής.
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Η εντολή που πήρε ο Κωλέττης, ήταν να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εκλογές. Ο κωλέττης έβγαλε προκήρυξη, και επικαλούμενος την Θεία Πρόνοια και τη βοήθεια του Υψίστου, δήλωσε πως
σύνθημά του είναι «δικαιοσύνη και αμεροληψία», «ακρίβεια θρησκευτική εις την εφαρμογήν του πολύτιμου Συντάγματός μας» και
στόχος η ταχύτερη περαίωση των εκλογών και η λειτουργία των
Βουλών. (Το Σύνταγμα του 1844 προέβλεπε και σύσταση Γερουσίας). Αλλά, αντί της «θρησκευτικής ευλαβείας» είχαμε πρωτοφανές όργιο παραβιάσεων του Συντάγματος. Οι καταστατικές διακηρύξεις έμειναν γράμμα νεκρό. Το φόβο του νόμου υποκατέστησε
ο φόβος του χωροφύλακα, του κομματάρχη, του κομματικού εγκάθετου. Προπηλακισμοί και βασανισμοί αντιφρονούντων. Συμπλοκές με φονικά αποτελέσματα. Ο λαός έπρεπε να φανεί ότι ήταν
ανώριμος για Σύνταγμα ή να τιμωρηθεί γιατί τόλμησε να ζητήσει
Σύνταγμα.
Τότε εμφανίσθηκε για πρώτη φορά και το «φαινόμενο του Λαζάρου» στην εκλογική αναμέτρηση. Φαινόμενο που έκτοτε επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως σε διάφορες ψηφοφορίες. Μέχρι και
«Βουλή των Λαζάρων είχαμε κάποτε! Ο δαιμόνιος Κωλέττης διεύρυνε το εκλογικό δικαίωμα μέχρι τους … πεθαμένους! Είχαμε ανάσταση και συμμετοχή στην ψηφοφορία ακόμη και νεκρών! Ποτέ
άλλοτε τόσοι νεκροί δεν είχαν τόσο έντονη συμμετοχή στην ψηφοφορία όσο στις εκλογές του 1844. Το «Κόμμα της Φουστανέλλας»
(Κωλεττικό) συνεκρούετο με το «Κόμμα της Ρεδιγκότας» (Μαυροκορδατικό). Οι νεκροί έδωσαν κι αυτοί το αγωνιστικό τους παρόν!
Ο Νικόλαος Δραγούμης στις «Ιστορικές Αναμνήσεις» του, γράφει
τα ακόλουθα για τη δράση των Κωλεττικών στην Λακωνία:
«… Έπλασαν ιδανικούς (=ψεύτικους) καταλόγους, συνέστησαν
αυθαιρέτως επιτροπάς, ήρπασαν κάλπας, έρριψαν εν αυταίς αναρίθμητον ψευδών ψηφοδελτίων πλήθος. Επυρπόλησαν και ανέσκαψαν οικίας. Κατέστρεψαν κινητάς και ακινήτους περιουσίας
και, το φρικωδέστερον, έχεον αίμα.
Εν Γυθείω η διαλογή εγένετο ουχί εν τω νενομισμένω τόπω, αλλ’
εντός πλοίου πολεμικού. Φρίττων δε ο ιατρός Σπ. Καλογερόπουλος, οπαδός της δευτέρας συνταγματικής κυβερνήσεως και υπ’
αυτής διορισθείς Διοικητής Γυθείου, φρίττων, ωνόμασε πολλά535
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κις τους δια των τρόπων τούτων εκλεγέντας ως “βουλευτάς αίματος”»
Το κατηγορώ του Δραγούμη συνεχίζεται αμείλικτο: τέσσερις κάλπες στη Γορτυνία ήσαν ανοικτές, ενώ στη Φθιώτιδα και Δωρίδα
όλες έφεραν συντετριμμένες σφραγίδες. Η εφορευτική επιτροπή,
για να δικαιολογήσει την παραβίαση του εκλογικού νόμου, αποφάνθηκε ότι η διάνοιξη των καλπών και το σπάσιμο των σφραγίδων οφείλεται σε φυσικές αιτίες!
Δηλαδή οι σανίδες της κάλπης ήσαν βρεγμένες και επειδή θερμάνθηκαν, άνοιξαν μόνες τους, ενώ οι σφραγίδες έσπασαν κατά
την μεταφορά! Επίσης στο Αγρίνιο, στα Καλάβρυτα, στην Αιγιαλεία και τη Σκόπελο, όπου εκλέκτηκαν οι Μαυροκορδάτος και Λόντος
και κάποιος πολιτικός φίλος τους, έγιναν καλπονοθείες, παρ’ όλο
που οι σφραγίδες και οι κάλπες βρέθηκαν άθικτες.
Την πλέον πρωτότυπη μέθοδο ψηφοφορίας επινόησε ο κωλεττικός υποψήφιος στην Τρίπολη Ρήγας Παλαμήδης. Γέμισε μερικά σακούλια με ψηφοδέλτια, που είχαν τα’ όνομά του, πήγε σ’ ένα
συμβολαιογράφο και τον υποχρέωσε να συντάξει συμβολαιογραφική πράξη, που να βεβαιώνει ότι οι οπαδοί του ψήφισαν με αυτό
τον τρόπο για ν’ αποφύγουν, προσερχόμενοι στο εκλογικό τμήμα,
τη σύγκρουση με τους αντιπάλους! Ο ίδιος ο Παλαμήδης, μιλώντας αργότερα στη Βουλή, είπε τα εξής:
«Η παρακατάθεσις των ψηφοδελτίων παρά τοις συμβολαιογράφοις δεν είναι παρανομία. Παρατυπία ίσως δύναται να είπη τις»!
Τις θέσεις του Παλαμήδη υποστήριξε και ο γνωστός νομομαθής
και μετέπειτα πρύτανης Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Σχινάς
(1801-1870), που είχε γίνει γνωστός από την δίκη του Κολοκοτρώνη (είχε ψηφίσει υπέρ της θανατικής καταδίκης του). Ο Σχινάς
κάλεσε του βουλευτές ν’ αποδεχθούν το σύστημα των «σακκουλίων» για τη «σωτηρία της πατρίδος» και δεν δίστασε να αποκαλέσει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα «σύμβολα της γενναιότάτης και
οσιωτάτης γνώμης του λαού»! και η κωλεττική Βουλή «επείσθη»
και επικύρωσε την εκλογή του Ρήγα Παλαμήδη.
Ο Κωλέττης, αριστοτέχνης της «ίντριγκας», βρήκε και άλλο τρόπο
να εξουδετερώσει την περιορισμένη δύναμη που ανέδειξε από τέτοιες κάλπες ο Μαυροκορδάτος. Από τους 40 εκλεγέντες φίλους
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του Μαυροκορδάτου πέτυχε την ακύρωση των 28! Έτσι έμειναν
μόνο 12 βουλευτές του Μαυροκορδάτου στη Βουλή. Κατόρθωσε μάλιστα ν’ ακυρώσει και την εκλογή του Μαυροκορδάτου, παρ’
όλο που ο τελευταίος είχε εκλεγεί σε τέσσερις περιοχές: Καλάβρυτα, Καρυστία, Τριχωνίδα και Πανεπιστήμιο. Ακυρώθηκε επίσης και
η εκλογή του Λόντου και του Ζαΐμη. Ο Κυριακίδης γράφει ότι οι αυθαιρεσίες της πρώτης ελληνικής Βουλής ήταν τόσες πολλές που η
καταγραφή τους θα απαιτούσε ολόκληρο τόμο.
Εκείνο πάντως που είναι φοβερό και παραμένει ανεξίτηλο στίγμα
του κοινοβουλευτικού βίου μας είναι το άφθονο αίμα που χύθηκε
κατά την πρώτη, μετά την απελευθέρωση, εκλογική αναμέτρηση.
Ο Δημητρακάκης, ίσως με κάποια δόση υπερβολής, γράφει:
«Η Βουλή εκείνη του Όθωνος ήλθεν αιμόφυρτος, διότι κατά τας
εκλογάς, ένεκα των επεμβάσεων ηνοίχθησαν οκτακόσιοι τάφοι…
»!
Μετά την ακύρωση τόσων εδρών θα περίμενε κανείς διεξαγωγή νέων αναπληρωματικών εκλογών. Ο Κωλέττης, ευφυώς, παρέκαμψε και τον σκόπελο αυτό. Αντικατέστησε τους επιτυχόντες
με αποτυχόντες! Το μέγεθος της καλπονοθείας δείχνει η αμείλικτη
ευγλωττία των αριθμών. Συγκεκριμένα στην Αθήνα εξελέγησαν οι
ακόλουθοι: Καλλιφρονάς με 2.332 ψήφους, Κωλέττης με 2.133, Σ.
Βλάχος με 1.784 και ο Μακρυγιάννης με 1.010. Ο Δημ. Καλλέργης, ο αρχηγός της Επαναστάσεως της 3ης Σεπτεμβρίου, πήρε
μόνο 253 ψήφους και απέτυχε! Αντίθετα, ο Καλλιφρονάς που είχε
γίνει μισητός στο λαό, γιατί την τελευταία στιγμή, πρόδωσε την
επανάσταση, βγήκε πρώτος από την κάλπη!
Ο Κωλέττης, έχοντας συναίσθηση της ενοχής του, για να μην υποστεί μελλοντικά κυρώσεις και ο ίδιος ή κάποιος οπαδός του, φρόντισε να εξασφαλίσει δια διατάγματος την ατιμωρησία του. Για τον
λόγο αυτό στις 9 Ιανουαρίου 1845 εκδόθηκε το Βασιλικό Διάταγμα «Περί αμνηστεύσεως των κακουργημάτων εις τας βουλευτικάς εκλογάς». Ανεγνώριζε, δηλαδή, ότι στις εκλογές που έγιναν
με δική του ευθύνη και υπό την εποπτεία του υπήρξαν «κακουργήσαντες»!
Ο Ασπρέας κάνοντας μια ανάλυση των πρώτων ελληνικών εκλογών, προβαίνει σε μια βαθυστόχαστη παρατήρης:
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«Ό,τι συνέβη κατά το έτος εκείνο, κατά τας πρώτας βουλευτικάς
εκλογάς, είναι άξιον μεγάλης προσοχής, διότι τα γεγονότα εκείνα
υπήρξαν τα κατ’ εξοχήν κληροδοτήσαντα εις την χώραν την πολιτικήν κακοδαιμονίαν, υπό την ειδεχθή πτέρναν της οποίας εδεινοπάθησεν ο Ελληνισμός».
Έκτοτε και μέχρι των ημερών μας, οι εκλογικές ατασθαλίες
αποτελούν παράδοση, πολιτικό οιονεί γονιδιακό υλικό. Δεν κυριάρχησε το ήθος αλλά η αήθεια. Ούτε το δημοκρατικό αλλά το αυταρχικό πνεύμα, που αργότερα θα εκφραστεί με το «άστε ντούε» («έτσι θέλω) του διαβόητου «Τζούμπε», ήτοι του Υδραίου πολιτικού Δημ. Βούλγαρη. Οι τότε πολιτικοί, που είχαν όλοι βγει από
τις φλόγες του πολέμου, δεν ήσαν ούτε ασήμαντοι ούτε απαίδευτοι. Πολλών οι αγορεύσεις είναι μνημεία λόγου. Δυστυχώς, αντί να
επιδείξουν τα αναμφισβήτητα προτερήματά τους, άφησαν να κυριαρχήσουν τα πάθη τους. Βέβαια τα πάθη δεν ήταν αποτελέσματα προσωπικής κακότητας. Πέρα από τις προσωπικές, τοπικιστικές αντιθέσεις, πέρα από τις παρεμβάσεις της Αυλής και των ξένων, υπήρχε τότε ένα ακανθώδες θέμα: το εκκλησιαστικό. Υπήρχε φόβος στο λαό, μήπως η Αυλή (ο Όθων ήταν καθολικός) και οι
ξένοι γενικά καταστρέψουν την Ορθοδοξία. Στην εκλογική διαμάχη, υπέρ των ορθοδόξων, πήραν μέρος συγκεκαλυμμένα το Πατριαρχείο, που δεν ήθελε την απόσχιση της ελλαδικής εκκλησίας
και απροκάλυπτα πράκτορες της ρωσικής πολιτικής, εμφανιζόμενοι σαν σωτήρες της Ορθοδοξίας.
Σήμερα διαπιστώνουμε ότι και πάλι τα εκκλησιαστικά εμπλέκονται
στην πολιτική διαμάχη. Από μία τέτοια εμπλοκή, που οδηγεί συχνά σε συμπλοκή, ούτε ο εκκλησιαστικός, ούτε ο πολιτικός βίος
μας πρόκειται να ωφεληθεί.
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