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*Αλφαβητάριον, Τεύχος Α', τρις εγκριθέν εν διαγωνισμοίς ώς το άριστον.
Άλφαβητάριον, Τεύχος Β', τρίς επίσης έγκριθέν εν· διαγωνισμοίς.
Ό καλός μαθητής, αναγν. της Β" τάξεως, έγκριθέν ώς το άριστον δια 5 έτη*
*0 χρηστός άνθρωπος, άναγν. Γ τάξ. έγκριθέν επίσης ώς το άριστον δια 5 έτη.
Ο "Ελλην πολίτης, άναγν·. της Δ' τάξ. έγκριθέν επίσης ώς το άριστον δια 5 έτη.
"Ηρόδοτος, άναγν. της Δ' επίσης τάξεως, έγκριθέν τρις εν τρισι διαγωνισμοΐς.

Γεωγραφία έγκριθεϊσα α άσμένως ώς ή άρίστη τιασών » δια 5 έτη.
Ίστορία τής νεωτέρας Ελλάδος, έγκριθεϊσα μετ' επαίνων δια 5 έτη.
Ίστορία της Αρχαίας 'Ελλάδος, ομοίως δια 5 ετη έγκεκριμένη.
Άριθμητικαΐ άσκήσεις Β' τάξ. έγκριθεϊσαι δια 5 ετη.
Άρίθμητίκαί άσκήσείς και προβλήματα γ' τάξ. έγκρίθεϊσαι δια 5 ετη.
Αριθμητικά προβλήματα Δ' τάξεως, έγκριθέντα δια 5 ετη.

Παλαιά Διαθήκη, μετ' εικόνων, εγκεκριμένη δια 5 'έτη.
Καινή Διαθήκη, μετ' εικόνων, έγκεκριμένη δίς δι' άλλα 5 ετη. ,

Χριστιανική Κατήχησις, έγκεκριμένη δις δι' αλλα πέντε ετη.
Είυαγγελικαί περικοπαι μετά σχολίων, δις έγκριθεϊσαι δι' άλλα 5 ετη.

Χάρτης της 'Ελλάδος μέγας, έγκεκριμένος δια πέντε έτη.

Χάρτης τής Έλληνικης Χερσονήσου άριστος, έγκεκριμένος δια 5 ετη.

Χάρτης της Παλαιστίνης ο μόνος επίσης έγκεκριμένος δια 5 έτη.

Χάρτης τής Ευρώπης, ο μόνος επίσης δια 5 έτη έγκεκριμένος.

Χάρτης της Άσίας, ό μόνος έγκριθείς επίσης δια 5 έτη.

Χάρτης της 'Αμερικής, ό μόνος επίσης έγκριθείς δια 5 έτη.

Χάρτης του Άνατολ. Ήμισφαιρίου, επίσης ο μόνος έγκριθεις δια 5 έτη.

Χάρτης τοϋ Δυτ. Ήμΐσφαιρίου, επίσης ό μόνος έγκρίθείς δια 5 έτη.

Καλλιγραφία νέα μεγάλη, δημοτ. σχολείων, έγκεκριμένη δια 5 έτη.
Ίχνογραφία νέα μεγάλη, δημ. σχολείων, τεύχη τρία, έγκεκρ. δια 5 έτη.
Καλλιγραφία νέα των Έλλην. Σχολείων, έγκεκριμένη δια πέντε έτη.
'Ιχνογραφία μεγάλη εις τεύχη τρία των ελλ. σχολ., έγκεκριμένη δια 5 έτη.



II Χάρται Ελλάδος, Έλληνικής Χερσονήσου, Παλαιστίνης, Ευρώ-
πης καί*Α.σίας, "Ελληνικών Σχολείων, πάντες έγκεκριμένοί δια 5 ετη.

'Ιχνογραφία μικρά δημ. σχολ. εις τεύχη 4, φέρουσα εγκρίσιν του "Υπονργείον..
Χάρτης τΐις "Ελλάδος ιιικρός, Ϊΐοώην εγκεκριμένος (μετά της Γεωγραφίας
A* Dpoder^ai τών παίδων, ai μόναι φέρονσαι εγκρκίΐν τον Υπουργείο*).
'ApiôuntiKn πλήοηο, Τεύχος Β', μετά προβλημάτων, εγκεκριμένη.
ΆρϊΟηητικίι ηικοά μετ' εικόνων, Τεύχος Α', δια την Α! τάξιν.
Άναγνω^ηατάρίον, περιέχον ελληνικά νταραμν&ια και διηγήματα.
"Ο Άΐΐόλλων, συλλογή ποιημέizorv iyv.iKOlutvn.

r^ttuyatiKn της "Ελλ. γ^όόόης, έπαινε&εΐσα èv τω διαγωνισμφ τον 1902.
ΙΙατοΐδογοαόία, βιβλίον νέον, πρώτην φοράν ελϋον εις φως.
ΆνΟοωχολογία μετά πλείοτων εικόνων.

Γεωγραφία της Ευρώπης καΐ των λοιπών ηπείρων, άλλοτε έγκριθεΐύα.
"Η ΙΙα^ιγϊνίΐίία της 'Ελλάδος, ονντομος ίοτορία τον 1821 μετ' εικόνων.
Σκηνογραφία» εκ της Ελληνικής 'Επαναστάσεως μετ' εικόνων.
Άλφαβητάριον μικρόν. — Προ<ίει:2ςητάριον μικρόν. — Προπαιδεία.
"Ελεγχος διαγωγής και προόδου. — Μισθοδοτικά» κατα<ίτά<ΐεις κ/br. κλπ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ι

"Οδηγός των Δημοδιδασκάλων μετά υποδειγμάτων διδασκαλίας κλπ.
Το Δίκαιον της πνευματικής ΐδΐοκτησίας, πραγματεία νομική.
Στιχουργική της συγχρόνου ποιήσεως, πρακτική και θεωρητική.
'Υπόμνημα προς την Κυβέρνησιν περί διδακτικών βιβλίων. Σελίδες 100.
Μελέτη περι «σταφιδεμπορίας, άγόρευοις εν τω Α' Σταφιδικώ Συνεδρ. Πατρών.
Διάφοροι δημοσιεύσεις εν έφημερίσι, περιοδικοΐς και ίδιαιτέροις φυλλαδίοις.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Κινητη άλφά6ητος.— Κινητοί άριθμοί.— Κινηταί εικόνες.
"Άναγνωστηρια. — Άριθμητήρια. — Πίνακες 'Αναγνώσεως.
Μαθητολόγιον. — Γενικός έλεγχος. — Μηνιαίος και καθημερ. ελεγχος.
Εΐκόνες Π. και Κ- Διαθήκης.—Πίνακες Ζωολογίας και Βοτανικής.
Πίνακες άνατομικής του άνθρώπου εις φυσικον μέγεθος. Εικόνες 4,
"Υδρόγειοι σφαϊραι. ελληνιστί εις τρία διάφορα μεγέθη.
Πίνακες Ούρανογραφίας. — Πίνακες Φυσικής,
Σχηματα Στερεομετρίας- — Βιοιιηχανικον μουσείον.



ΕΓΚΡΙΣΙΣ

ΤΗΣ ΙΣTOPIAΣ ΤΗΣ ΝΕΏΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Σ

(( Ή ταξινόμησις της υλης κατά περιε-
κτικά, και ευσύνοπτα κεφαλαία, ή όμαλότης
της γλώσσης, το ευληπτον και ή εν πασι
Φίλοκαλία δίακρίνουσι το βιβλίον τούτο ». . .

ι I ι

Το βιβλίον εγκρίνεται.

Έν 'Αθήναις, τη 9 Μαΐου 1902.

Ό Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητης της Φιλοσοφίας εν τω Πανεπιστημίω.

Τα;μέλη

Βασίλειος Ίατρίδης, Έπιθεωρ. σχολείων 'Ηλείας
'Αναστάσιος Σακελλάρίος, Διευθ. Διδασκαλείου
Νικόλαος Βοϋλτσος, Έπιθεωρ. σχολείων Ευρυτανίας
Δημήτριος Κουβελάς, Έπιθεωρ. σχολείων Λαρίσης

Α — ε — 02 — ρκ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

'Ύπό τοϋ Υπουργείου ζητείται έν τη προκηρύξει « Ίοτο-
■ οία της Νεωτέρας Ελλάδος», έκ τυπογραφικών φύλλων
» τεσσάρων τιερίττον, διά τήν τετάρτην td2.iv τοϋ δημοτικού
y σχολείου, έξιστοροϋσα όιεξοόικώτερον τά κατά την Έλ-
»ληνικην ' Επα νάστασ ι ν βιογραφικά) ς ή εν συνεχεία. Δια τοϋ
» ιστορικού τούτου βιβλίου σκοπός τών συγγραφέων έστω
2>νά γνα>ρίσωσι τοις παιδίοις τά ένδοξα των προγόνων
»εργα, τά παθήματα τοϋ "Εθνους, τους ευγενείς των δια-
» πρέπων ανδρών χαρακτήρας, τούς πόθους και τάς έλπί-
»δας τοϋ Γένους' έν άλλαις λέξεσιν όχι μόνον γνώσεις
χ-νσ. μ ε τ α δ ώσ ω σ ι ν, άλλα και συναισθήματα να διεγείρω-
»σιν έν ταΐς ι]/υχαΤς τών αναγνωστών καί νά φρονηματί-
»σωσιν αυτούς. *Εοτωοα/',ά& τ ή Πολιτική 'Ιστορία συνυφα-
»σμένα επιτηδείους και όσα έκ της 3Εκκλησιαστικής Ίστο-
»ρίας, άπτόμενα τής 'Εθνικής, συντελοϋσιν εις έπίτευξιν
»τών ανωτέρω δηλωθέντων σκοπών».

Αϋτη είναι ή τοϋ 'Υπουργείου περί 'Ιστορίας προκήρυ-
'ί,ις, προς ή ν συνεμορφωθην έπ ιμελώς έν τη συγγραφή τοϋ
βιβλιαρίου τούτου, ού την ύλην ήντλησα έκ των έμών
Σκηνογραφιών τοϋ 'Ιερού 'Αγώνος, ας είχον εκτενείς πρό
δωδεκαετίας συγγράψει έπί τη βάσει των 'Ιστοριών Μεν-
δελσώνος Βαρθόλδου, Σπυρ. Τρικούπη, Κ. ΙΊαπαρρηγο-
πούλου και Poucfueville (Histoire de la Régénération
rîeja Grèce. Paris).

Τό. βιόλιάριον τούτο είναι τύ τελευταίον ό συνέγραψα.
Δι' αυτού ήχθην, μετά πολυετή έργασίαν, εις τόν εύάρε-



στον λιμένα της συμπληρώσεα*; τοϋ παιδευτικού Συστήμα-
τος μου, ου έχουσι μεν μέχρι τοϋδε έγκριθή £πό των Σων
Κων Κριτών και της Πολιτείας περί "τά δώδεκα διδακτικά:
βιβλία (πλην των Χαρτών, Ιχνογραφιών και Καλλιγρα-
φίας), ύπο βάλλοντα ι δε σήμερον πρός εγκρισιν ετερα οκτώ
εν χειρογράφω. Δια την συγγραφήν τούτων των τελευταίων
έμόχθησα επί χρόνο ν μακρόν, έμελέτησα πολύ, και έλα-
βον υπ' όψει τάς τελευταίας προόδους των παιδευτικών
συστημάτων έν Εύρωπη και εν \Α.μερική. Οϋτα> δέ κατήρ-
τισα άρτιον τό έμόν σύστημα. Δεν αμφιβάλλω δ' ότι οί
κ. ΚριταΙ θέλουσιν έκτιμήσει και εγκρίνει τους πολυετείς
μόχθους μου ύπέρ της δημοτικής εκπαιδεύσεως, υπέρ ής
αφιέρωσα τόν βίον μου πάντα, καί με ένθαρρύνει εν τω
έργω μου τούτω, παρορωντες ή διορθοϋντες ή υποδεικνύ-
οντες μοι πρός διόρθωσιν εΐ πού τι έχει με διάλάθει έν
τω πελάγει της τοσαύτης συγγραφικής έργασίας, ή εΧ πού
τι κατά την άντιγραφήν παρεισέδυ το πλημμελές, ο ό
έμός οφθαλμός δεν διέκρινε. Πέποιθα όμως, ότι οί κ.
Κριταί, ώς άνδρες λίαν εύμαθεϊς και έμπειροι των παι-
δευτικών συστημάτων, θέλουσι κυρίως άποβλέψ-ει εις τό
ολον τον ονατήματος και κρίνει αν αυτό είναι υγιές καί
ωφέλιμο ν και εύσυνείδητον ή ου.

Είναι αληθές ότι έν τη έργασία μου δέν έόάδισα τυ-
φλίΌς την τετριμμένη ν καί πεπατημένη ν, αλλ' έσεβάσθην
}ΐέν αύτη ν, προέβην δέ, τεμών έν πολλοίς και νέαν όδόν.
Την πορειαν ταύτη ν ηκολούθησα )*ελογιο(azvcoς άείποτε άπό
εικοσαετίας έν τι] ατομική μου δράσει καί σταδιοδρομία,
καί παρετήρησα ότι μέχρι τοϋδε δέν απέτυχον. Δια. τοΰτο
καί νϋν ελπίζω να μή κριθώ ώς άποτυχών. 'Αν όμως
συμβη τό εναντίον, θέλει μείνει εις έμέ τό πικρόν άλ-
γος ότι μάτι, ν κατηνάλωσα μακρόν τοϋ βίου μου χρόνον
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εις την μελέτην καν πολλαπλή ν -θεραπείαν των παιδευτι-
κών συστημάτων παρ' ήμίν, ώς ούκ άγνωστον.

Συγγνώμην, ότι ή καρδία μου παρατρέπει ίσως κατά
την στιγμήν ταύτη ν τήν γραφίδα μου γράφουσαν οία
άνωθι έγραψε. Διά τούτο έπανέρχομαι επί τόν πρότερον
λόγον.

Την Ίστορίαν ταύτην της Νεωτ. Ελλάδος, ύποβληθεί-
σαν πέρυσιν εις τόν διαγωνισμόν, απέρριψαν οί κ. Κρι-
ταί. Και πάνυ δικαίως. Διότι έπήνεσαν μεν τό πρώτον
αυτήν ώς πάνυ καλώς εχουσαν άπό της σελίδος ι μέχρι
της ι 5ο του τότε χειρογράφου, κατέκριναν δε ώς άνω-
μάλως εχουσαν άπό της σελίδος 151 μ-έχρι της 170. ΚαΙ
αληθώς αί τελευταία ι έκεΐναι σελίδες είχον ταξινομηθή
ατάκτως διά χειρός τίνος άδεξίου, έμοϋ τότε άπελθόντος
εις Εύρώπην. 'Εφέτος όμως έξετέλεσα ιδία χειρί τήν έρ-
γασίαν ταύτην, συγγράψας αύθις τό όλον τοΰ βιβλίου έξ
άρχής μέχρι τέλους λίαν επιμελώς, ώς θέλουσι παρατη-
ρήσει οί Σοι Kot Κριταί.

Π αρατηρητέον προσέτι ότι έν τί] έμι] ταύτη συγγραφή
ούδέν ούδαμοϋ ύπάρχει χάσμα, ώς έν συγγραφαίς όμοίαις
άλλων, άλλ' ό ιστορικός δεσμός και ή συνάφεια καΐ ή
αλληλουχία tffiv γεγονότων διήκει άρρήκτως δι' όλου
τοΰ βιβλίου. "Ετι δέ αί διηγήσεις πάσαι εχουσιν έκστρογ-
j'i γυλωθή, ούτως ειπείν, καί οί κρίκοι αύτων έχουσι περι-
6ληθή αύτοτέλειάν τινα, άπηλλαγμέναι μέν φόρτων περιτ-
τών, περιλαμόάνουσαι δε ύλην τήν αμέσως τήν καρδίαν
Ριγούσαν καί εθνικώς τόν παΐδα μορφοΰσαν. Ούτω δε
τηρείται συμμετρία ύλης καί γεγονότων έν τε τοις έπί
μέρους κεφαλαίοις καί έν τώ συνόλω της συγγραφής. Τό
μέτρον τοϋτο παρετήρησα ότι άλλοι συγγραφείς παραβαί-
νουσι λίαν καταφανέστατα, διατρέχοντες έν όλιγίσταις
■tig ' _ ■' ' '·:

ΙΚ ' " .,
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σελίσι την Ίστορίαν του Ίβροΰ 'Αγώνος, ά^ικειμενως
και αύτη τι] προκηρύξει του 'Υπουργείου, ' κατακτείνοντες
δ'ούτω την άρμονίαν την άπαραίτητον έν τω είρμψ παν-
τός διδακτικού βιβλίου. Τοΰτο ποιούσι, φαίνεται, δι' οίκο-
νομίαν τυπογραφικοί) χώρου. 'Αλλ' ή τοιαύτη δικαιολο-
γία δέν είναι επαρκής ούδέ πείθουσα, διότι ή φονική των
μάχαιρα εγχειρεί τί] 'Ιστορία, λίαν θανασίμως, μάλιστα
έν διδακτικά-» βιόλίψ.

'Ημείς τούναντίον, τηρήσαντες, ώς εϊπομεν άνωθι, αύ-
στηράν άρμονίαν και συμμετρίαν τον ολου, άπ' αρχής
μέχρι τέλους του βιβλιαρίου τούτου, όσον ή εκτασις αύτού
έπέτρεπε, παρέχομεν τοις μαθηταΐς βοήθημα πλήρες, άρ-
τιον, άνευ άσυνδεσιων, χασμάτων και άπορημάτων, προσ-
παθήσαντες πανταχού νά περιλάόωμεν τό τιολν εν τ φ εν.

Τοιαύτην ούσαν την Ίστορίαν ταύτην ύπο6ά.λλομεν
ύπό την πεφωτισμένην κρίσιν τ cl) ν κ. KpircDv, ών άπεκ-
δεχόμεθα εύγνωμόνως πάσαν παρατήρι^σιν, ύπισχνούμε-
νοι την διόρθωσιν πάσης πλημμελείας, fjv ούτοι ήθελον
εύαρεστηθή νά ύποδείξωσιν ήμίν πρός μείζονα ωφέλεια ν
τής μαθητευούσης νεότητος έκ του όλου ημών παιδευτι-
κού συστήματος.

Έν Παλαίω Φαλήρω, τη 25 Νοεμβρίου 1901.

ΘΕΟΔίϊΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΑΟΣ

Ύοίτερόγραοον. — Εύτυχως οί κ. Κριταί μετά προσο-
χής καί εύσυνειδησίας κρίναντες ΠΑΣΑΝ την έργασίαν
μου ενέκριναν ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ τό σύστημά μου, όπερ είναι
σήμερον τό μόνον πλήρες καί άρτιο ν έν Ελλάδι, έπαι-
νέσαντες αυτό έν τη έπισήμω πρός τό Ύπουργεϊον 'Εκθέ-
σει των, έν αντιθέσει πρός τούς άνταγωνιστάς, δι' ους
ήσθάνθημεν λύπην ότι ύπέστησαν οί πλείστοι πανωλεθρίαν.

Έν 'Αθήναις, τη 21 Μαίοι/ 1902.

ΘΕΟΔ. Ν. ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΤΑΟΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ UTOPIAN ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

» , 1. Ή Ελλάς.

1. fU 'Ελλάς είναι ή μεγάλη καί ένδοξος πατρίς
ημών. Οί

κατοικουντες δέ την Ελλάδα καλού μεθα "Ελ-
ληνες καί είμεθα γνήσιοι άπόγονοι των άρ/αίων Ελλή-
νων. Οί πρόγονοι ημών, κατά την έποχήν της ακμής των,
άπετέλ^ουν το αέγιστον και ισχυρότατον βασίλειον του τότε
κόσμου* ή οί ιστορία καί τα εργα αυτών θαυμάζονται το-
σούτον, ώστε οί άρχαΐοι "Ελληνες ονομάζονται διδάσκα-
λοι όλης της άν&ρωπότι/τος.

2. Ουχί δέ μόνον κατά την σοοίαν καί τον πολιτισμον
υπερτέρουν πάντας τους άλλους λαούς, άλλα καί κατά την
φιλελεν&ερίαν καί την φολοπάτρίαν, δια την οποίαν θαυ-
μάζονται μέχρι σήμερον όπο παντός του τιεπολιτισμένου
κόσμου. "Αν καί ήσαν δέ ολίγοι κατά τον πληθυσμόν,
κατώρθωσαν όμως να νικήσωσι τους Πέρσας έν Μαραθώνι,
Σαλαμΐνι, Πλαταιαϊς, Μυκάλη, βραδύτερον δέ να διαδώ-
σω σι δια του κατακτητου Μεγάλου 'Αλεξάνδρου τον έλ-
ληνικον πολιτισμον καί τα οώτα εις τάς κατακτηθείσας χώ-
ρας, υ.έχρι των ενδοτέρων της Ασίας.
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3. 'Αλλά δυστυχώς Οσον μεγάλη και ένδοξδς και άν
Οπήρξεν ή Ελλάς έν τη άρχαιότητι, δένήδυνήθη να διατη-
ρήσω έπ' άπειρον τήν άνεξαρτησίαν αυτής. Διότι άπ& του
έτους 250 προ Χρίστου ήρχισε να παρακμάζη βαθμηδόν,,
ένεκα έμφυλίων πολέμων των διαφόρων πόλεων αύτής, έως
ου τέλος ύπεδουλώθη κατά τήν πρώτην φοράν 6πο των
Ρωμαίων (τω 146 προ Χριστοΰ), οί οποϊοι κατέστησαν
τήν Ελλάδα 'Ρωμαΐκήν Έπαρχίαν ονομάσαντες αυτήν
Ά^αιαν-

4. Ή Ελλάς ΰποταχθείσα είς τους Ρωμαίους, απώ-
λεσε μεν τήν έλευθερίαν και τήν πολιτικήν άνεξοφτησίαν
της, δεν άπώλεσεν όμως καί τον ε&νιομόν της, ούδέ ότε
έγένετο υπόδουλος είς τους 'Ρωμαίους, ουδέ μετά ταΟτα, ότε 6πε£ούλωσαν αυτήν άλλοι κατακτηταί. 'Οφείλεται δέ
ή ουναμις της διατηρήσεως του έθνισμου, κατά τους χρό-
νους της δουλείας, ε!ς τήν μεγάλην ύπεροχήν περι τα γράμ-
ματα, τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας* διότι ιδίως αί 'Αθή-
ναι δεν εΐχον παύσει và είναι εστία φώτων συνέρρεον δέ
εις αύτήν τά τέκνα των πλουσιοτέρων καί εύγενεστέρων
της Ρώμης οικογενειών, ίνα τελειοποιήσωσι τήν εαυτών
μόρφωση».

5. Εξήκοντα περίπου ετη μετά τήν κατάκτησιν της
Ελλάδος υπο των Ρωμαίων, ό Μιθριδάτη, βασιλεύς

του Πόντου έν 'Ασία (προς τον Ε^ξεινον), παρεκινησε και
έβοήθησε τους Έλληνας νά έπαναστατήσωσι κατά των
Ρωμαίων. 'Αλλ' ό στρατηγός Σνλλας, έλθών εις Έλ-
λάοα, κατέπνιξε τήν έπανάστασιν και έτιμώρησε τους έπα-
ναστατήσαντας, καταστρέψας μεν παντελώς τον Πειραια,
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σφάξας οέ πλείστους 'Αθηναίους, άλλους οε πωλήσας ως
άνδράποδ α.

6. ΠοΧλοί έκ των μετά -.α α τα αυτοκρατόρων της Ρώμης
ήγάπησαν καί εύηργέτησαν την 'Ελλάδα, έθεώρουν δέ-τι-
μήν να λάβωσι τΐ αξίωμα του έπαοννμον άρχοντος των
Αθηνών και νά καλώνται Φιλέλληνες· Έκ των φιλελ-
λήνων αυτοκρατόρων επισημότατοι ήσαν ο Τραϊανός, ô
'Αδριανός, ο Άντοννίνος ΙΤΐος, à Μάρκος Αυρήλιος καί
άλλοι πολλοί.

7. Κατά τους χρόνους εκείνους εζη έν Αθήναις 6 πλου-
σιώτατος καί εύπαίδευτος λόγιος καί διάσημος ρήτωρ
'Ηρώδης ό Αττικός, γεννηθείς έν Μαραθώνι τω 103
μετά Χριστόν τω 143 δε διωρίσθη ύπο των Ρωμαίων
νπατος (άρχων) εν 'Αθήναις. Ούτος δι' ιδίας του δαπάνης
εκτισεν ύπο την Άκρόπολιν, ε πι της νοτίου πΑεύρας αυτής,
το 'φδειον., το 6ποΐον εκλήθη προς τιμήν του θέατρον
Ήοώδον του Άττικου, σώζεται δέ μέχρι σήμερον ήρει-
πωμένον. Πλην τούτου εκτι-σε διάφορα άλλα δημόσια οι-
κοδομήματα, κατεσκεύασεν νόραγωγεϊον καί άλλα εργα,
συνετέλεσε οί εις την άνόρθωσιν πολλών πόλεων, αίτινες
ειχον ύπο στη καταστροφάς.

2· fO Χριστιανισμός.

1. Κατά τον χρόνον της υποταγής των Ελλήνων εις
τους "Ρωμαίους καί επί της αυτοκρατορίας του Όκταβια-
νον Ανγονοτον, έγεννήθη έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας ό ,Ζω-
τ^ρ του κόσμου, ό Κύριος ημών 'Intfotfç Χριστός*
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£στις ioiov.lt τους ανθρώπους τον ενα καί αόνον άληθινον
θεόν.

2. Οι "Ελληνες ήσπάσθησαν τήν άληθινήν θρησκείαν
του Χρίστου, τήν οποίαν έκήρυςεν ο μεν '^4ποοτολος Παύ-
λος κατά -πρώτον έν 'Αθήναις καί Κορίνθω, ύστερον οέ έν
Μακεδονία, Μικρά 'Ασία και Κύπρω. Ό οέ ^4^το<7τοΛος
3Ανδρέας έκήρυξεν εν 'Αχαΐα και Θράκη. Οί οέ Ελληνες
οιέοωκαν εις τους άλλους λαούς οι à της ώραιοτάτης 'Κλ-
ληνικϋς γλώ<*<ίιις, ήτις εί/ε τότε οιαδοθή καθ άπαντα
τον γνωστόν κόσαον καί έν τή οποία συνεγράφησαν τά
Ευαγγέλια καί λοιπά ίερά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
Οί πρώτοι οέ πατέρες της Εκκλησίας ήσαν Έλληνες* δια
τούτο οέ ό Ελληνισμός συνεδέθη στενώτατα ιχέ τον Χρι-
στιανισαον ευθύς ες άρ^ής.

3. Η νέα του Χρίστου πίστις, παλαίουσα κατά της
είδωλολατρείας, υπέστη διωγμούς ς>οοερούς έκ μέρους τών
ότ:αδών ταύτης. Οί οοοερώτατοι οέ τών διωγμών έξετελε-
σθησαν επί τών αυτοκρατόρων Διοκλητιανον καί Νέρωνος,
ozt οί Χριστιανοί υπέστησαν οοικωοέστατα ααοτύοια, toc

ι I » ι ill'-

διδάσκει ή Έκκλιιϋιαόττκιτ Ίίΐτοοία.

1 W

\ ν Ό Μέγας Κων<ίταντινοο\

ΪΛ.- J ί "

1. Οί οιωγμοί κατά τών Χριστιανών έπαυσαν έπί του
Μεγάλου Κωνσταντίνου, όστις εγεινεν αυτοκράτωρ
τω 806 μετά Χριστό ν. Πατήρ αύτου ήτο Κωνστάντιος ό
Χλωρός, καί μήτηρ ή εύσεοεστάτη 'Ελένη,

2. Μετά του Μ. Κωνσταντίνου συνε£ασίλευον έν τώ άπε-
ράντω 'Ραψαϊκω Κοάτει καί δύο άλλοι 'Ρωααΐοι αυτο-
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κρατορες, ό Αικίνιος εν τή Ανατολή ε/ων. πρωτεύου-
σαν το Βνζάντϊότ, καί ο.Μαξέντιος έν τη Δύσει ε/ων
πρωτεύουσαν τήν 'Ρώμην.

K<t»v4ïtavïïv«<: ό Μέγας.

3. 0 Κωνσταντίνος παραγκωνισθείς το πρώτον, καί οιο-
οισθείς «τροος Καίσαρ , ήγανάκτησε καί απεφάσισε να
συγκέντρωση εις εαυτόν πασαν τήν κυριαρχίαν της άπεράν-
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του 'Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έκήουςε λοιπόν πόλεμο ν
πρώτον μεν κατά του Μαξεντίον, όστις είχε πρωτεύουσαν
του βασιλείου του την Ρώμιχν. Έκστρατεύσας δέ, ειδεν
εν τω ούρανω έν πλήρει μεσημβρία μέγα φωτεινον σημεΤον,
ε/ον το σχήμα του Σταυρου και γράμματα λέγοντα «εν
τοντω νίκα»-

4. Κοιμηθείς δε την νύκτα, είδε καθ'ύπνο ν τον Χριστόν
κρατουντα τον Σταυρόν και λέγοντα : « Κωνσταντίνε, πάν-
τοτε νικάς τους πολεμίους, εχων ώς οπλον άτητττγζον
τον Σταυρόν». Την πρω^αν έγερθείς ο Κωνσταντίνος, κατε-
σκεύασεν είδος σημαίας ιδίας δια τον στρατόν, iy ούσης το
σχήμα του Σταυρου, φερ ούσης δέ οθόνην κρεμαμένην και
έπ' αύτής τά στοιχεία Χ. P., ήτοι Χριστός, καίτην ει-
κόνα αύτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου* εκλήθη δέ λά-
βαρο ν ή σημαία έκείνη.

ο. Ηγουμένου λοιπον το0 λαβάρου, ό Κώνσταντΐνος,
πλήρης ένθουσιασμου, έπελθών κατά του Μαξεντίου νικα
αύτον κατά κράτος, πλησίον της Ρώμης. Κα» 6 μεν Μα-
ξέντιος έπνίγη εις τον ποταμον Τίοεριν. 6 δέ Κωνσταντίνος
εισήλθε ν εις την 'Ρώμη ν νικητής καί τροπαιουχος·*"""

6. Κατόπιν -δέ ό Κωνσταντίνος επήλθε κατά του Αικι-
νίου καί νικήσας καί αυτόν κατέστη μόνος κυρίαρχος του όλου Ρωμαϊκού Κράτους τω 323 μετά Χριστόν, ανεγνώ-
ρισε οέ έπικρατοΰσαν θρησκείαν την Χρίίίτιανικήν-

7. Τω 32ο έτεϊ 6 Κωνσταντίνος, θέλων νά καταπαύστι
τάς διαφόρους ϋρησκίνυτικάς αιρέσεις, αί'τινες έτάρασσον
τότε την Έκκλησίαν, συνεκάλεσεν έν Νικαίοι της Μικρας
Ασίας την πρώτη ν Οίκον μενικήν Σννοδον, εις την οποίαν



ελαβον μέρος 318 θεοψόροι Πατέρες, συντάξαντες τά επτά
πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως μέχρι του «ονχ
εσται τέλος. Και εις τό Πνεύμα το "Αγιον» . Γ'

8. Ilpbç τούτοις 6 Κωνσταντίνος ^ βλέπων βτι ή πρω-
τεύουσα 'Ρώμη ήτο πόλις ειδωλολατρική, κατέστησε κατά
Μάϊον του 330 άντ' αυτής πρωτεύουσαν του Κράτους το
Βνζάντιον, το οποιον έως τότε δέν ήτο μεγάλη πόλις, με-
τονομάσας αύτο Νέαν Ρώιιην δ λαος δ' έκάλεσε Κων·
<ίταντινονττολιν έκ του ονόματος . του Αύτοκράτορος.
Την πόλιν ταύτην, κειμένην έν τη εΐσόδω του θρακικου
Βοσπόρου, εξωράισε και έκαλλώπισε μεγάλως ό Κωνσταν-
τίνος, ώ^ύρωσε δέ δι' ισχυρών τειχών. Προσέτι δέ ώκοδό-
μησε τω 32ο τον ναον της του θεον do&iaç, , όστις,
καείς βραδύτερον, άνωκοδομήθη τω 537 ύπο το Ο αύτο-
κράτορος Ίονστινιανοϋ πολύ μεγαλοπρεπέστατος, σώζεται
δέ μέχρι της σήμερον.

9. Ή δέ μήτηρ του Κωνσταντίνου 'Ελένη άνεΟρε τον
τίμιον Στανρον τον Ίησοϋ Χρίστου εν Ίεροσολύμοις'
έπί του θείου δέ τούτου χώρου ανήγειρε τον καί μέχρι της
σήμερον σωζόμενον ναον της ΆναίίτάιΙεως. Προέτρεψε
δέ πολυ τον αυτοκράτορα υίόν της να βαπτισθή Χριστια-
νός, βπερ καί επραξεν ούτος περί τα τέλη του βίου του*
απέθανε δ' ό Κωνσταντίνος την 21 Μάιου του 337 εις
ήλικίαν 63 ετών. Κατά την ήμέραν δέ ταύτην εορτάζει την
μνήμην αύτο Ο ή Εκκλησία ημών, ώς καί της μητρός αύ-
του Ελένης, άνακηρύξασα αυτούς, ένεκα ευγνωμοσύνης,
Άγίονς καί *Ισαποοτό7*ονς. Ή ιστορία, διά τά κατορθώ-
ματα αύτου, επεκάλεσε τον ΚωνοταντΙνον Μέγα ν/

* /
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/t. Αιαίρεο'ις τον 'Ρωμαϊκοί? Kpâtè'vç.

γ>Y J / ,

; I. Μετά τον Μέγαν Κωνσταντϊνον κατεόιώχθη πάλιν ό

Χριστιανισμός ύπο του αύτοκράτορος Ίουλιανον τον ΓΙ<ι-

ραβάτου, έπονομασθέντος ουτω, επειδή άπηρνήθη τον Χρι-

στιανισμόν, εις τον όποιον ειχε βαπτισθή.

2. Ό Ίουλιανος ήτο άνεψιος του Μεγ. Κωνσταντίνου,
ηθέλησε δέ ν' άνορθώση τήν άρ/αίαν είδωλολατρικήν θρη-
σκείαν, άλλ' εις μάτην έκοπίασε" διότι ό Χριστιανισμός,
ένεκα της θειας του καταγωγής, ει/εν επεκτείνει πλέον τάς
ρίζας του καί καθ έκάστην έξηπλουτο καί έθριάμβευε.

3. Το δέ άπέραντον Βυζαντιακον Κράτος διηρέθη μετά
τον θάνατον του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου
(τώ 396 α. Χρ.) είς 'ylrazoÂi^or καί Δυτικόν.

4. Καί το μεν Άνατολικόν πλέον τελείως έξελ-
ληνισθη καί έκχριστιανισθή, έπωνομάσθη δέ Ιίυζαντια-
κον Κράτος άπο της πρωτεύσης αύτου Βυζαντίου, καί
Έλλιινικίι Λ ντο κ ο α τ οο ί ci -

5. Το δέ Δντικον Κράτος οιετηρήθη μόνον επί 80
περίπου ετη, κατελύθη δέ ύπο των είς αύτο είσ^αλόντων
διαφόρων Γερμανικών λαών (476 μετά Χρ. )

ο. Ό 'Ιουστινιανός.

^ *

{. Μεταξύ των πρώτων Αυτοκρατόρων της Έλλψ'ΐκής
Αυτοκρατορίας, άξιολογοίτατος είναι Ίου<ίτινιαν6ς ό
Α , όστις διεοέχθη έν τώ θρόνω τον θείον αύτου Ίουστϊνον
(τω 527 μ. Χρ.).

2. Ό Ιουστινιανός κατέβαλε τους πολεμίους του Κρά-
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-τους Πέρσάξ, επειτα δέ τους Βανδήλονς έν 'Αφρική, ανέ-
κτησε δέ και την Ίταλίαν άπο των Γότ&ων.

3. 'Αλλά το λαμπρότατον έργον αύτου, το όποιον κα-
■τέστησεν αύςτον άθάνατον, είναι το νομοθετικον dù-
<ίττιμα,. ήτοι πλήρης συλλογή και τακτοποίησις πάντων
των 'Ρωμαϊκών Νόμων καί Διαταγμάτων, την οποίαν κα-
τήρτισαν σοφοί νομοδιδάσκαλοι κατά διαταγήν αύτου, καί
ή οποία ώνομάσθη 'AdxtKOV Δίκαιον Ίουστινιάνειον.
Το έργον τουτο άποτελεΐ καί σήμερον ετι την βάσιν της
Νομικής Επιστήμης εις πάντα σχεδόν τά πεπολιτισμένα
Κράτη του κόσμου.

4. Πλήν τούτου, έτερον μέγα έργον του Ίουστινιανου
.είναι ή άνοικοδόμησις του άποτεφρωθέντος ναου της του
©εοίτ «ΐοφίας έν Κωνσταντινουπόλει. Τον ναον τούτον
είχε το πρώτον ανεγείρει δ Μέγας Κωνσταντίνος (τω 325)'
νΟν δέ (532—537) άνωκοδόμησεν αύτον μέγιστον καί
μεγαλοπρεπέστατον δ 'Ιουστινιανός, έργαζομένων δεκακισ-
χιλίων ανδρών έπί πέντε ετη καί δαπανηθέντων 324 έκα-
-τομμυρίων δραχμών. Ό θαυμαστός ούτος ναός, ονομαζό-
μενος κοινώς «'Αγιά Σοφιά» σώζεται άκέραιος μέχρι της
-σήμερον, άλλά δυστυχώς οί κατακτηταί Τούρκοι εχουσι
μεταβάλει αύτον εις Τζαμίον (τουρκικήν Έκκλησίαν).

5. Πλήν τούτων δ Ίουστινιανος έπροστάτευσε καί διέ-
δωκε την μεταξοσκωληκοτροφίαν καί μεταξουργίαν, ήτις
.έπί τών ημερών αύτου εγένετο γνωστή έν Ευρώπη διά δύο

μοναχών* ούτοι εφεραν κρυφίως έκ της Κίνας σπόρους
μεταξοσκωλήκων, κρύψαντες αυτούς έντος του κοίλου τών
καλαμίνων βακτηριών των, ίνα μη φανερωθώσι καί συλ-
Ι2ΤΟΡΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ AIIOSJOAOIIOÏAOÏ 2
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ληφθώσιν, έπειδή άπηγορεύετο αυστηρώς ή έξαγωγη του
σπόρου των μεταξοσκωλήκων εξω της Κίνας* πρώτοι
έδίδαξαν καί την μεταξοσκωληκοτροφίαν, ιδόντες καί έκ-
μαθόντες αύτήν έν τη Σινική (Κίνα:). Προ της έποχής
ταύτης ή μέταξα ένομίζετο προϊον δένδρου !

6. Προς τούτοις ό Ίουστινιανος έκαλλώπισε μεγάλως
την πόλιν άνε^/είρας μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, ναούς,
νοσοκομεία, γέφυρας, φρούρια, υδραγωγεία* άπέθανε δέ
κατά το ετος 565 μετά Χριστόν.

,JAC 6. Ό Ηράκλειος.

Ι^Τον Ίουστινιανον διεδέχθησαν αυτοκράτορες άσημοι
και ανίκανοι. "Ενεκα τούτου

δέ οί Πέρσαι, οί "Λ,βαρες*
καί οί Σλαϋοι έπήλθον κατά της Ελληνικής Αύτοκρατο-
ριας καί έκυρίευσαν πολλάς χώρας αύτής. Οί Πέρσαι δέ
μάλιστα έκυρίευσαν καί την Παλαιστίνην καί ήρπασαν έξ
Μεροσνλύμων τον Τίμιον Σταυρόν.

2. Κατά το ετος 610 μ. Χ. άνηγορεύθη αυτοκράτωρ
του Βυζαντίου ό Ηράκλειος. Ούτος ήτο λίαν φιλόθρη-
σκος καί έαπειρότατος στρατηγός. Γενόμενος αυτοκράτωρ,
εύρε το Κράτος έν οικονομική παραλυσία, ήπειλεΐτο δέ
μεγάλως ύπο των Περσών, οΓτινες ύπο τον βασιλέα αύτών-
Χοαρόην τάν Β' έπολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολιν.

3. Τότε b Ηράκλειος, λαβών τους θησαυρους της Άγίοις

Οί Άβαρα η "Αβαοοι ηταν πολεμικος λαος Ταταρικης καταγω-
γής, οϊτινες έκ των δυτικών της Σιβηρίας είσήλαυαν εις Εύρώπην τον
ίκτον αιώνα [λ. Χ. καί κατεχείρωσαν μέγιστο ν μέρος αύτης. Τω 79Τ
μ. Χ. όμως ήττηΟέντες, εξαφανίζονται όλοτελώς άτ:ό της 'Ιστορίας
|ΐετά rh 827.



ρών τα μαΟρα πέδιλα του μαχητού καί προσ/,υχήΟη ένω- "
πίον της εΙκόνος του Χριστου.
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Σοφίας, έξ'οικονόμησε δι* αύτών τας δεινάς άνάγκας του
Κράτους. Πριν δ* έκστρατεύση, μετέβη εις τον Ναόν, φο-
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4. Έπειτα δέ πεζός καί ακολουθούμενος Wf όλουτου
πλήθους της Κωνσταντινουπόλεως ήλθε καί έπεβιβάσθη
μετά του στρατού του εις τά πλοία. Ε^έπλευσε οέ προς
τήν Περσίαν, άπεβίβασεν έκεΐ τον στρατόν του καί προε-
χώρησεν εις τά ένδότερα αυτής. Τουτο ήνάγκασε τον
Χοσρόην νά λύση τήν πολιορκίαν της Κωνσταντινουπό-
λεως καί νά σπεύση εις το βασίλειόν του. Κατόπιν οέ
ό Ηράκλειος συνωμολόγησεν είρηνην με τους

Πέρ σας,

διάσώσας όλας τάς /ώρας της Ελληνικής Αυτοκρατορίας.

ο. Κατόπιν όμως, όγοοήκοντα χιλιάδες Άβάρων, συμ-
μαχήσαντες μετά τών Περσών, έπολιόρκησαν καί πάλιν
τήν Κωνσταντινούπολιν* άλλ' ό λαός, επικαλεσθείς τήν βοή-
θειαν της Θεοτόκου δια του Πατριάρχου Εεογιοιτ, επέ-
πεσε κατά τών πολεμίων καί εσωσε καί τήν φοράν ταύτην
τήν Κωνσταντινούπολιν. Διά τήν βοήθειαν δέ της Θεοτό-
κου καθιερώθη εκτοτε ή ίερά άκολουθία του ωραίου Ακά-
θιστου "Υμνοι/,* όστις ψάλλεται έν τοις ιεροις ναοις
ημών. Το τροπάριον «Tfj νπερμάγνω στρατηγώ τάνικιγιή-
ρια» καί πολλά άλλα, ώς καί πασαι αί φδαί, αί ε/ουσαι
επωδον το- «Χαίρε, Νύμφη άννμφεντε», άνήκουσιν εις
την θείαν άκολουθίαν τοϋ 'Ακάθιστου "Υμνου προς τήν
θεοτόκον.

6. Ό Ηράκλειος τω 628 ήδυνήθη ν' άνακτήση άπο
τών Περσών τριακοσίας Χριστιανικάς σημαίας καί τον Τί-
/Μον Σταυρόν, τον όποιον νψωσεν έν τώ τόπω της σταυ-
ρώσεως του Χρίστου, ήτοι έν τω Γολγοθά (Κρανίου τόπω)

'Ακάθιστος εκλήθη, έπε-.δή ϊ*>τάθησαν πάντες ορβιοι χν.Ψ oXyjv
την νύκτα εκείνη ν.
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τήν 14 Σεπτεμβρίου 628. "Εκτοτε δέ ή ημετέρα Εκκλη-
σία εορτάζει το γεγονός τούτο. Επανέλθω ν δ'ό Ηράκλειος
εκ της εκστρατείας ταύτης, άπέθανε τω 641 μ. Χρ.

7. Λέων 6 "Idttupoç.

Ειρήνη - Θεοδώρα. — Βούλγαροι - Σλανοι.

1. Βραδύτερον, επί της βασιλείας Λέοντος του Ί-
(ίαύ^ον (717 μ. Χ.), οί 'Αραβες έκυρίευσαν πολλάς
επαρχίας το0 Βυζαντιακου Κράτους. Οί Βυζαντινοί όμως
κατέκαυσαν τον στόλον των Αοάβων διά τοϋ λεγοαένου
«νγρον η ελλι^νικου πυρός», το όποιον ει/εν εφεύρει ό Ελ-
λην Καλλίνικος καί το όποιον μένει άγνωστον πώς έπενήρ-
γει.— Ό Λέων δέ άπηγορευσε τήν λατρείαν των Άγιων
Εικόνων' τοΰτο δέ προεκάλεσε ταρα/άς είς το Κράτος καί
διωγμούς.

2. Μετά τον Αέοντα υπήρξαν Είκονομάχοι καί άλλοι
αυτοκράτορες. Ή αυτοκράτειρα ομο^ς Ειρήνη, συγκαλέ-
σασα Οικουμενικών Συνοδον των πατέρων της Εκκλησίας,
άποκατέστησε πάλιν τήν προσκύνησιν των Εικόνων.

3. Ή αύτοκοάτειοα δέ Θεοδώοα κατώρθωσε νά κατα-

γ ν οι

παύση εντελώς τήν αΐρεσιν ταύτην των Είκονομάχων.

4. Κατά την έποχήν έκείνην νέοι λαοί, οί Βούλ-
γαροι και οί Σλαυοι, είσέβαλον είς το Βνζαντιακον
Κράτος. Καί οί μέν Βούλγαροι κατέλαβον το βορειότέρον
μέρος της Θράκης, το όποιον άπ αυτών ciυνομάσθη Βουλ-
γαρία.

Ο. Οί δέ Σλαυοι προε/ώρησαν είς το κέντρον της Ελ-
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λάδος μέχρι Πελοποννήσου, βπου και έγκατεστάθησαν
πολλοί, συγχωνευθέντες βαθμηδόν. μέ τους λοιπούς Ελ-
ληνας καί άρομοιωθέντες προς αυτούς.

8. Βασίλειος ό Β' ο Βονλγαροκτόνος.

- · '

1. Εις έκ των άριστων αύτοκρατόρων της Βυζαντιακής
ή Ελληνικής Αυτοκρατορίας υπήρξε Βασίλειος ό Β'
(976 μ. Χ.). Πρώτος δ κάλος ούτος αυτοκράτωρ διέταξεν,
ίνα πάντα τά δημόσια έγγραφα γράφωνται εις την Ελλη-
νικήν γλώσσαν, ενώ εως τότε έγράφοντο εις την Αατινι-
κήν, ώς καί οί νόμοι καί τά διατάγματα' έπροστάτευσε
δε προσέτι.σπουδαίως τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας.

2. Ό Βασίλειος άνέβη τον θρόνον εικοσαετής την ήλι-
κίαν. Εν πρώτοις κατέβαλε τον δεινον έπαναστάτην στρα-
τηγον αύτοΰ Βάρδαν, κατόπιν δ επήλθε κατά τών Βουλ-
γάρων, οίτινες έπί τινα μέν χρόνον ειχον προσαρτηΟή εις
Βυζαντιακον Κράτος, άποστατήσαντες όμως κατέλαβον
την Μακεδονίαν, τήν Ηπειρον καί τήν Θεσσαλίαν, έπωφε-
λούμενοι τών εσωτερικών ερίδων τών Βυζαντινών.

3. Η έπίθεσις του Βασιλείου κατά τών Βουλγάρων έν
πρώτοις μέν άπέτυχε. Μετά τινα όμως ετη, είσβάλόντων
τών Βουλγάρων εις τήν κυρίως Ελλάδα, άπέστειλε κατ'
αυτών ό Βασίλειος τον στρατηγόν του Νικηφόρον Ονρα-
νόν, όστις κατέσφαξεν αύτούς έν δεινή μάχη παρά τ^ν
Σπερχειον ποταμόν.

4. Μετά μακρούς δέ καί αιματηρούς άγώνας κατώρθω-
σεν έπί τέλους δ Βασίλειος νά ύποτάξη τους Βουλγάρους,
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χαταστήσάς αύτούς φόρου ύιτοτελεΐς εις Βυζαντιακ^ν
κράτος (τω 1018 μ. Χ.)·

Βαόί^ειος δ Βονλγαροκτόνος.

5. Πλην των Βουλγάρων δ Βασίλειος ύπέταξε καί τους
Σέρβους.
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6. Κατ εκείνον δέ τον /ρ όνο ν ο Ήγεμών της Ρωσίας
έζήτησε καί ελαβε σύζυγον την άδελφήν του Βασιλείου
"Ανναν. Έκτοτε δέ ήρχισε σγίσις στενή μεταξύ Ελλή-
νων καί 'Ρώσων, είσήγετο δέ βαθμηδόν ό ελληνικός πολι-
τισμός καί εις Ρωσίαν.

7. Τότε ό Βασίλειος κατήλθεν εις Αθήνας εκ των πε-
δίων των μαχών κατά Βουλγάρων καί Σέρβων, ανήλθε δε
εις την Άκρόπολιν, ε/ων λαμπρώς παρατεταγμένον τον
στρατόν του. Είσελθών δέ εις τον Παρθενώνα, όστις ειχε
μετατραπή εις ναον της Θεοτόκου, της έπονομαζομενης
Άύηναιωτίσσης, ευχαρίστησε τον Θεον καί άνέθηκε διά-
φορα αφιερώματα δια τάς νίκας του κατά των εχθρών.

8. Έπειτα δέ έκ της Ακροπόλεως κατήλθεν έν πομπή
καί παρατάξει εις τον Πειραια, ενθα είχε συγκεντρώσει τον
στόλον του, καί εκείθεν άπέπλευσεν εις Κωνσταντινούπολις
εις την οποίαν εισήλθε θριαμβευτικώς, έπονομασθείς τότε:
ύπο του πλήθους Βονλγαροκτόνος διά τάς νίκας κατά
Βουλγάρων. Απέθανε δέ τω 1025 μ. Χ. έξ αιφνίδιου θα-
νάτου, άγων το 70 ετος της ήλικίας τουν '

_ 9. Τό 'EKK^ndtadxiKÔv d^idya.

1. Οτε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήτο ό σοφος:
Φώτιος, ήρχισε διχόνοια καί σχίσμα μεταξύ αύτου καί
του Πάπα τής Ρώμης* διότι ούτος ένόθευσε την διδασκα-
λίαν του Ευαγγελίου, μετέβαλε δέ καί αύτο το Σύμβολο ν
της Πίστεως, άξιών νά άναγνωρίσωσιν αύτον πασαι αί Έκ-
κλησίαι άντιπρόσωπον του Ίησου Χρίστου.

2. Ο Φώτιος απέκρουσε τάς άξιώσεις ταύτας του Πάπα"
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κατόπιν δέ ό Πατριάρχης Μιχαήλ ό Κηρονλάριος άφώρισε
τον Π άπαν και την Δυτικήν Έκκλησίαν (τω 1038) ώς
Καί ούτω επήλθεν οριστικώς το d^id^a
μεταξύ 9 Ανατολικής 'Ορθοδόξου Έκκληιΐίας καί
Αυτικής.

ν ν 10. Αι Σταυροοορίαι.

1. Κατ εκείνους τούς χρόνους πολυαριθμότατοι Χρι-
στιανοί μετέβαινον ετησίως εκ πολλών τόπων εις τήν Ιε-
ρουσαλήμ, ίνα προσκυνήσουσ ι τον "Λ γι ο ν Τάοον τον
ϊωτηοος.

2. Αλλος ομως βάρβαρος λαός, ό Τουρκικός, προ-
ελθών εκ τών ενδοτέρων της Ασίας, κατέκτησε τούς

οι>ς Τόπονς. Οί προσκυνηταί δέ Χριστιανοί υπέφερον τότε
εκ τών Τούρκων τά πάνδεινα.

3. Τότε ο Πάπας της Ρώμης Ονρβανος ό Β' συνε-
κάλεσε μεγάλην Σννοδον, εν τή οποία παρευρέθησαν καί οί
Πρέσβεις πάντων τών Χριστιανικών Κρατών της Ευρώπης"
απεφασίσθη δέ νά έκστρατεύσωσι προς άπελευθέρωσιν τών
'Αγίων Τόπων άπο της δεσποτείας τών άπιστων Τούρκων.
Οί μετάσχοντες δέ της εκστρατείας ταύτης έφερον τον σταυ-
ρόν έπί του στήθους, καί διά τουτο ώνομάσθησαν Σταυ-
ροφόροι, αί δέ έκστρατεΐαί των Ετανροφορίαι.

4. Οί έκστρατεύσαντες σύμμαχοι ήσαν ■ 'Ενετοί, Γάλλοι
και άλλοι λαοι της Δυτικής Εύρώπης, τούς οποίους οί Βυ-
ζαντινοί ώνόμαζον Αατίνονς ή Φράγκους.

5. Οί Σταυροφόροι, μεταβαίνοντες εις Παλαιστίνην, όι-
ήρχοντο διά της Ελληνικής Αυτοκρατορίας και διέπρατταν-
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iv αυτή πολλάς καταστροφάς. Τέλος δέ, έπώφελούμενοι έκ
τών έμφυλίων έρίδων του Βυζαντιακου Κράτους καί προφα-
•σιζόμενοι οτι ήΟελον ν' άναβιβάσωσιν εις τον θρόνον τίν νε-
αοον Άλέξιον τον Ko^vtivov, κατέλαβαν τήν Κων-
σταντινούπολιν τω 1204 μ. Χ. άνεκήρυξαν δέ αύτοκράτορα
τον Γάλλον Βαλδονΐνον.

6. Οί Φράγκοι, καταλαβόντες τήν πόλιν, έλεηλάτησαν
τας οικίας καί τα ανάκτορα καί τους ναούς" συνέτριψαν δέ
καί τήν Άγίαν Τράπεζαν τής Άγιας Σοφίας, ίνα άρπά-
■σωσι τά βαρύτιμα μέταλλα, έκ τών οποίων ήτο κατεσκευα-
σμένη. Τοιουτοτρόπως ΰπεδουλώθη ή Κωνσταντινούπολις
καί συν αυτή το μέγιστον μέρος του Κράτους. Εμειναν δέ
ελεύθερα βασίλεια μόνον ή "Ηττειοος ϊγουσα ήγεμόνα τον
Μιχαήλ Κομνηνόν, ή Τραπεζονς έ'/ουσα ήγεμόνα τον
">4λεςΥον Κομνηνον καί ή Νίκαια τής Μικρας Ασίας
έχουσα ήγεμόνα τον θεό<5ωρον Λάοκαριν. Ούτος δ Λά-
σκαρις ήτο άνήρ έξοχος, καί λίαν πεπαιδευμένος, το δέ βα-
σίλειον αύτου ήτο έπισημότερον τών άλλων.

7. Οί Φράγκοι ολίγον χρόνον εμειναν κύριοι τής Κων-
σταντινουπόλεως' διότι ο Μι^αΐιλ Παλαιολόγος, γε-
νόμενος βασιλεύς του έν Νικαία Έλληνικου Κράτους, έξε-
στράτευσε κατά τών έν Κωνσταντινουπόλει Φράγκων, έξε-
οίωξεν αυτούς καί κατέλαβε τήν πόλιν (τω 1261 μ. Χ.)

8. Αλλά ή Ελληνική Αυτοκρατορία δέν ήδυνήθη νά
άπελευθερωθή ολόκληρος άπο τών Φράγκων* διότι το πλεί-
στον μέρος τής Πελοποννήσου, ετι δέ ai 'Αθήναι, αί Θήβαι
ή Εύβοια καί πολλαί νήσοι εμειναν εις τήν έξουσίαν τών

Ενετών καί μικρών τίνων ήγεμόνων Φράγκων.
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il. "ΑλωΛς tnç Κωνσταντινουπόλεως νιτό
V των Τονρκων.

4 w [Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.

1. Οί Τοίφκοι κατάγονται έκ των ένδοτέρων της "Α-
ιτίας (του Τουρκεστάν) * ονομάζονται δέ καί Όσμανίδαι ή

'Ο&ω μανοί έκ του 'Οσμάν ή 'Ο&ωμάν, όστις ήτο δ πρώ-
τος Σουλτάνος αύτών, εχων
την έδραν του έν Προύση της
Βιθυνίας, την οποίαν έκυρίευσέ.

2. ^ Του Οσμάν διάδοχος
ΰπήρξεν ό Όρχάν, όστις κα-
τέκτησε την θρακικήν Χερ-
σόνηοον καί προύχώρησεν είς
τό Εσωτερικό ν της Θράκης.
Ό Όρχάν οΰτος είναι ο ίδρύ-
σας και το Τάγμα των Γιανι-
τσάρων.

3. Κα τοπιν ό Σουλτάνος $

Μονράτ δ Α! έκυρίευσε τήν

Άδριανούπολιν καί κατέστη-

-σεν αυτήν πρωτεύουσαν του

/ ~ α οα λ ~ν \ Κωνόταντϊνος ό Παλαιο-
Κρατους (τψ Idol μ. Α.). λόγος.

Τοιουτοτρόπως δέ ή Αυτοκρα-
τορία του Βυζαντίου περιωρίσθη είς τήν Κωνσταντινούπολη
καί όλίγιστα μέρη της Θράκης.

4. Μωάμεθ ο κατακτητής. — Κατά το ετος 1451
μ. Χ. άν*?|λΟεν είς τόν Τουρκικόν θρόνον Μωάμεθ ό Β'.
<Οδτος έπεΟύμησε νά καταλάβη τήν Κωνσταντίνούπολιν καί

/
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νά καταστήση αυτήν πρωτεύουσαν του Κράτους του.

ο. Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος. — Του Βυζαν-
τίου-αυτοκράτωρ ήτο τότε (άπο του έτους 1449 μ. Χ).
Κωνσταντίνος δ ΙΑ! ο Παλαιολόγος, όστις έπεκαλεΐτο και
Δραγάσης, ήτο δέ πρότυπον άληθους γενναιότητας καί
φιλοπατρίας.^

6.?Ό Μωάμεθ άπο πολλού προπαρεσκευάζετο δια τον
μέλλοντα άγώνα, κτίσας και ορουριον επί της ανατολικής
ακτής του Βοσπόρου καί οχυρώσας αύτο διά πολλών τηλε-
βόλων. Προπαρασκευασθείς δέ καλώς έξεστράτευσεν έξ Α-
δριανουπόλεως κατά της Κωνσταντινουπόλεως τον Απρί-
λιον του 1453, ίγ ων στρατό ν υπέρ τάς 160 χιλιάδας καί
145 πλοία'ήρχισε δ άμέσως άπο της 6 Απριλίου την κατά
Ηηράν καί θάλασσαν πολιορκίαν αυτής.

7. Ο Κωνσταντίνος μόλις ήδύνάτο νά παρατάξη 8 χι-
λιάδας άνδρών καί 26 ιτλοΐα' έκ τών άνδρών δέ τούτων αί
3 χιλιάδες ήσαν Ιταλοί μισθοφόροι' προς τούτοις δέ ύπε-
στηρίζετο καί ύπο τών έν Κωνσταντινουπόλει Γενουατών
ύπο τον Ίωάννην Ίονοτινιάντγν. Οί άλλοι Χριστιανικοί
ηγεμόνες οέν παρέσχον βοήθειαν, πλην όλιγίστων.

8. Η πολιορκία διήρκεσεν έπί έπτά έβδομάδας, κατά
τάς οποίας ό Μωάμεθ δεν έ'παυσε κανονιοβολών καί κρη-
μνίζων τά τείχη της πόλεως, τα όποια οί πολιορκούμενοι
πάλιν έπεσκεύαζον, ώςήδύναντο, ιδίως την νύκτα. Ό Κων-
σταντίνος δέ, τρέχων εις πάντα τά έπικίνδυνα μέρη, ένε-
θάρρυνε τον στρατον προς γενναίαν άντίστασιν.

9. Ο Μωάμεθ, προεικάζων τήν εκβασιν της πολιορκίας,
προέτεινεν εις τον Κωνσταντΐνον νά τω παραδώση ούτος την
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πόλιν καί να άπέλθη μετά τών θησαυρών του καί τών οι-
κείων του καί τών μεγιστάνων του ανενόχλητος εις τήν
Πελοπόννησο ν, της οποίας τήν ήγεμονίαν παρεχώρει εις
αυτόν, ή ο που άλλα χου ήθελεν. Ό γενναίος όμως Αυτο-
κράτωρ Κωνσταντίνος άπέρριψε μετ αποστροφής τάς Σουλ-
τανικάς προτάσεις, ειπών* «Με άλλοπίστονς δεν σννΰη-
κο?»ογώ.» Προετίμησε δέ νά άποθάνη μαχόμενος γενναίως
όπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Χ

10. Εκτης απαντήσεως ταύτηςώργίσθη ό Μωάμεθ καί
απεφάσισε γενικήν εφοδον άπό τε ξηράς καί άπο θαλάσσης*
ύπεσχέθη δέ. εις τούς στρατιώτας του τριήμερον λαφυραγω-
γίαν της πόλεως, εάν ήθελον κυριεύσει αύτήν.

11. Ο Κωνσταντίνος δέ, μαθών ταΟτα, συνεκάλεσε
-τούς στρατηγούς καί ένεθάρρυνεν αυτούς να δεΐχθώσι γεν-
ναίοι* αύτος δέ, μεταβάς εις τον ναον της Αγίας Σοφίας
μετέλαβε τών αχράντων μυστηρίων' εκείθεν δ έπανήλθεν
ε;ίς τά άνάκτορά του, ίνα άποχαιρετίση αυτά διά τελευ-
ταίαν φοράν, έδάκρυσεν, έζήτησε συγχώρησιν παρά τών θε-
ραπόντων του καί έξελθών έπορεύθη εις τά τείχη.

12. Κατά τήν εσπέραν δέ της 28 Μαΐου (του 1453)
το τουρκικον στρατόπεδον μεγάλην ήγε χαράν διά φωτοχυ-
σιών' Δερβίσαι δέ έκήρυττον οτι οσοι φονευθώσι κατά τήν
γενικήν εφοδον θά συγγευματίσωσι μετά του προφήτου
Μωάμεθ εν τω Παραδείσου.

13. Οί εντός τών τειχών Χριστιανοί ήγρύπνουν καί προσ-
ηύχοντο. Κατά δέ τήν δευτέραν ώραν τής πρωίας της 29
Μαΐου, άπας ό τούρκικος στρατός επεχείρησε τήν γενικήν
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εφοδον έν μέσω κανονιοβολισμών και φοβερών κρότων σαλ-
πίγγων και τύμπανων καί άγριων αλαλαγμών. Οί Οσμα-
νίδαι έφώρμων λυσσωδώς κατά τών φρουρίων προσπαθουντες
ν' άναβώσιν αυτά διά κλιμάκων.

14. Οί Έλληνες άντέστησαν γενναίως εις τρεις λυσσα-
λέας έφόδους τών έχθρών, άποκρούσαντες καί αύτον τουτον
τον Μωάμεθ, έφορμήσαντα μετά τών Γιανιτσάρων του* περί
τά έΕημερώματα ομως οί Τουρκοι, εύρόντες μικράν τινα
πύλην, λησμονηθεϊσαν άφρούρητον, είσήλθον δι αυτής ολί-
γοι καί επειτα πολλοί, άλλοι οέ άνέβησαν διά κλιμάκων
έπί του τείχους καί τοιουτοτρόπως άπας ο Τούρκικος στρα-
τός είσορμήσας εισηλθεν έν τή πολει.

15. Οί Έλληνες τότε περιήλθον εις δεινήν θέσιν, ήμύ-
νοντο δέ ήρω'ίκώς. Ό Κωνσταντίνος, ίδών αίφνης νά περι-
κυκλωθή υπο τών είσβαλόντων Τούρκων, έφώρμησε κατά

^ του πυκνοτέρου σώματος αυτών καί έμάχετο ήρωίκώς μετά
τών ύπασπιστών του. Ε^ονεύθησαν δέ πάντες οί περί αύτον
οικείοι, αύτος δέ μείνας μόνος καί μαχόμενος κατά του έγ-
γίζοντος θανάτου, έφώνησε' «Άεν ευρίσκεται κανένας χρι-
στιανός νά μου πάργ] τό κεφάλι ! ;» Τότε οί εχθροί τραυ-
ματίζουσιν αύτον εις τήν κεφαλήν καί εις τά νώτα καί τον
ρίπτουσι κατά γης νεκρόν. Τοιουτο τέλος εσχεν 6 γενναίος
άλλ' άτυχης Αύ

τοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγοςt
τελευτήσας έν ήλικία 49 ετών .Ν

4/' ,

16. Οί Τούρκοι, γενόμενοι κύριοι της πόλεως, έτράπησαν

rcpbç τον ναον τής 'Αγίας Σοφίας, διαρρήξαντες δέ τάς πύ-
λας αύτου είσήλθον έν αύτω, καί εύρόντες πολλούς χριστια-
νούς, κατάφυγόντας έκεΐ προς σωτηρίαν, κατέσφαξαν τους
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πλείστους' τούς λοιπούς δ αίχμαλωτίσαντες έπώλησαν
μετά ταύτα ώς άνδράποδα.

17. Επεδόθη δέ ό στρατός είς τριήμερο ν λεηλασίαν της
πόλεως καί σφαγήν των κατοίκων. Τεσσαράκοντα χιλιάδες

Ελλήνων κατεσφάγησαν, έξήκοντα δέ χιλιάδες ήχμαλω-
τίσθησαν !

18. Ό Μωάμεθ μετά της ακολουθίας του μετέβη είς
τον ναόν της Άγιας Σοφίας, οπου Τουρκος ίερεΰς προσηυ-
χηΟη μεγαλοφώνως' από της στιγμής δ εκείνης, ό μεγα-
λοπρεπέστατος ούτος χριστιανικός ναός μετεβλήθη είς Τουρ-
κικοί' τέμενος (τζαμίον).

19. Τό πτώμα τοΰ Κωνσταντίνου άνευοεθέν, κατά δια-
ταγή ν τοΰ Μωάμεθ, άπεκεφαλίσθη. Καί ή μεν κεφαλή αύ-
του προσηλώθη επί της στήλης του Ιουστινιανού, έν τη
πλατεία, ητις καλείται Άύγουσταΐον, το δέ σώμα άπεδόθη
τοις Χριστιανοΐς καί έτάφη έν πομπή* σώζεται δ άκόμη ό
τάφος αύτου ευτελής, φέρων, λίθον άνευ έπιγραφής' κατά
πασαν δ εσπέραν άνάπτεται έπ αύτοΰ λυχνία, της οποίας
το ελαιον παρέχει ή τουρκική Κυβέρνησις !

20.Τοιουτοτρόπως έκυριεύθη ύπο Μωάμεΰ τον Κατακτη-
τοϋ ή Κωνσταντινούπολις τήν 29 Μαϊου 1453 μ.Χ.ήμέραν
άποφράδα (άπαισίαν) Τρίτιιν, γενομένη έκτοτε πρωτεύ-
ουσα τοΰ έν Ενρώπιι ίδρυΟέντος Τουρκικοί; Κράτους.
Βαθμηδόν δέ κατόπιν έκυριεύθησαν και πασαι αί άλλαι χώ-
ραι αί κατεχόμενα», ύπο Ενετών ή Ελλήνων, κατελύθη δέ
ή Έλλιινικτι Αυτοκρατορία, ήτις διήρκεσεν άπό του
395 μ. Χ. μέχρι τοΰ 1453, ήτοι έπί 1058 ετη.

— w —



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

1. Τουρκοκρατία.—Ι^ολεια.

λχ ί

1. Η 'Ιστορία τϋς Νεωτέρας Ελλάδος άρχε-
ται άπο του έτους 1453, ό'τε οί Τούρκοι έκυρίευσαν την Κων-
σταντινούπολη. Έκτοτε οί κατακτηταί ούτοι έβασάνιζον σκλη-
ρώς τους ύπρδουλωθε'ντας "Ελληνας, οϊτινες ούτε,ζωήν, ούτε
τιαην ούτε π ε ρ ιουσίαν ώριζον πλέον. Τους Ναούς αυτών μετέ-
βαλον εις τουρκικά τεμένη (τζαμία), διήρπασαν τά καλά
κτήματα αυτών" άφησαν δέ μόνον τά ορεινά και πετρώδη είς
τους χριστιανούς, ίνα καλλιεργώσιν,^αύτά καί πληρώνωσι τους
βαρείς φόρους.

2. Προσε'τι δέ δεν επετρε'πετο εις τους "Ελληνας να ένδύ-
ωνται εύπρεπώς, η νά ίππεύωσιν ιππον, εί μη μόνον ήμίονον
η ονον. Δέν επετρέπετο νά ίδρύωσι σχολεία, καί διά τούτο η
παιδεία περιωρίζετο ώσεπιτοπλεϊστον είς τά Μοναστήρια* ό'θεν
καί οί πλείστοι πεπαιδευμε'νοι ήσαν κληρικοί, ώφελήσαντες πολύ
το ύπόδουλον έθνος. Άπο δε τών άρχών κυρίως του 18 αιώ-
νος, ήτοι άπο του έτους 1700 καί εφεξής, ηρχισαν νά ίδρύων-
ται σχολεία ελληνικά, ώς έν 'Άθω, ενθα έδίδαξε την φιλο-
σοφίαν ό [χε'γας διδάσκαλος του Έλλιινικοϋ Γένους Ευ-
γένιος Βονλγαρις' έν Κωνίίταντινουπόλει, έν Άθιί-
ναις, έν Ίωαννίνοις, Εμύρνιι, Κέρκυρα, έν Πε-
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λοπονντίίίω, Στερεοί Ελλάδι, θεύΰαλΐα, Μακε-
δονία» Χίω καί άλλαχου. Τοιουτοτρόπως δε εις τά Σχολεία
έξ ενός καί εις την Χριοτιανιχην Έχχληοίαν εξ έτε'ρου ευρισκον
την μόνην παρτ,γορίαν καί άνακούφισιν οί ύποδουλωθε'ντες "Έλ-
ληνες.

3. Έκ τών σχολείων δέ υπερείχαν τά των Ιωαννίνων, διότι
φιλογενεΐς "Ελλτ,νες παροικοΰντες έν ιΡωσί<£, ιδία δέ οί Ζωοι-
μάδαι καί οί Καπλάναι, γ}υξν)σαν τόν αριθμόν τών σχολείων
της ιδιαιτέρας πατρίδος των, δηλαδη τών 'Ιωαννίνων, καί δι'
άφθονων δωρεών έξησφάλισαν αυτά.

4. Διδάσκαλοι δέ ονομαστοί άνεδείχθησαν τότε καθ' £λην
τήν Έλληνικήν 'Ανατολην ό ΕύγΙνιος Βούλγαρις, ό Νικηφόρος
Θεοτόκης, ό 'Αθανάσιος Ψαλίδας, ό Δωρόθεος Πρώιος, ό Λάμ-
προς Φωτιάδης, ό Κωνσταντίνος Κούμας, ό Κωνσταντίνος Οι-
κονόμος, ό Βάμβας, ό Γεώργιος Γεννάδιος καί πολλοί άλλοι.

J ™

, Λ -- Το τ:αιΓ>ομάζωμα-

\ . Ή φοβερωτάτη τών συμφορών τών ύποδουλωθέντων 'Ελ-
λήνων ήτο τό παΐδο^ΐάζω^ια, δηλαδή ή στρατολογία των
καλλίστων καί εύρωστοτάτων ελληνοπαίδων, τους όποίους άπό
της εξαετούς καί άνω -ηλικίας ήρπαζον οί Τούρκοι .άπό τους
γονείς των, ένε'κλειον είς στρατώνας, έξετούρκιζον καί έξεγυμνα-
ζον στρατιωτικώς.

2. Τά τάγματα ταΰτα τών στρατιωτών έκαλοΰντο Γενί-
τσαροι, 5περ είς τήν τουρκικην γλώσσαν σημαίνει νέος ατρα-
τος (γενΙ οερί). Οί νε'οι δέ ούτοι στρατιώται έξεγυ^νάζοντο τό-
σον έπιτηδείως υπό τών Τούρκων, ώστε άπε'βαινον φοβεροί διώ-
κται και αυτών τών χριστιανών.

3. Ή φοβερά αυτ-η στρατολογία ήρχισεν άπό της έποχης
τοϋ Όρχάν (τώ 1329 μ. Χ.)' κατελύθησαν δέ διά βίας καί

ΤΣΤΟΡΙΛ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΤΑΟΤ 3
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Λ .

σφαγής τά τάγματα τών Γενιτσάρων τω 1826, διότι απέ-
βησαν επίφοβα καί εις αύτους τους Σουλτάνους.

f - ~ -
^ y , 3. Ό κεφαλικός φόρος.

1. 01 Τούρκοι μετεχειρίζοντο τους Έλληνας ώς άνδράποδα,
ονομάζοντες κύτους ραγιάδες, όπερ εις την τουρκικην γλώσσαν
σημαίνει υπηκόους βαρέως δεδουλωμένονς. Έφόνευον δέ ατι-
μωρητί τους Χριστιανούς, διότι τό Κοράνιον (τουρκικόν Εύαγ-
γε'λιον) έκηρυττε θάνκτον κατά τών γκιαούρηδων, δηλαδη τών
άπιστων χριστιανών ! »

2. Πλην δετών βαρε'ων φόρων, τους όποιους επληρωνον διά
τά κτηματά των, ύπε/ρεοΰντο από του 12 έτους της ηλικίας
των νά πληρώνωσιν ετησίως φόρον ίδιον διά τάς ιδίας εαυτών
κεφαλάς Ό φόρος ούτος έκαλεΐτο χαράτσι, ήτοι κεφαλικός
φόρος, ό δε είσπράκτωρ έκαλεΐτο χαρατοήμτιασης (τουρκιστί).

3. Ό χαρατοήμπαπης έξεδιδεν άποδεικτικόν λέγον* «."Οατις
φέρει το παρόν εχει τό δικαίωμα νά φέργ} ènl εν ετος την κεφα-
λήν τον Ιπάνω εις τους ώμους τον ! »

4. Ό βχρυς καί ατιμωτικός κεφαλικός φόρος, το παιδομά-
ζωμα καί άλλχι βάσανοι τών Ελλήνων άνηπτον σοοδρόν τό
πυρ προς την έλευθερίαν εν ταϊς εαυτών καρδίαις, καί ελεγον*

Καλλίτερα μιας ώρας έλεύ&ερη ζωή,
Παρά οαράντα χρόνων οκλαβιά κάί φυλακή.

4. Έκκλίΐίΐιαίΐτικά προνόμια τών 'Ελλήνων.

■■ ■ \ >

1. Ό κατακτητης Μωάμεθ έ/ορηγησεν εύτυ/ώς εις τούς
Έλληνκς καί τινα προνόμια, τών οποίων σπουδαιοτατον ήτο
τό νά τελώοιν ελευθέρως τά της θρησκείας των* ανεγνώρισε δέ
καί την άνωτάτην διοίκηοιν της Χριστιανικής 'Εκκλησίας υπό
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-του Όρ&οδόξου Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντι-
νονπόλως, διορίσας εις τόν ΙΊατριαρχικόν θρόνον τον πεπαι-
δευμένον καί ικανώτατον Γεώργιον Σχολάριον (περί τάς
αρχάς του 14ο4), όστις μετωνομάσθη Γεννάδιος ό Β'.

Ό Πατριάρχης ειχε την άνωτάτην διοίκησιν των Εκ-
κλησιών και των Μοναστηριών. Ήδύνατο να διορίζη καί νά
καθαιρη 9Επισκόπους καί 'Αρχιεπισκόπους. "Ετι δέ νά λύη
πάσας τάς δικαστικάς διαφοράς των κληρικών καί πολλάς των
λαϊκών Χριστιανών. "Εμενε δε προσε'τι αφορολόγητος ό Πατρι-
άρχης και ό κλήρος άπας.

3. Τοιουτοτρόπως δέ ό Πατριάρχης άπεβη ού μόνον 'Ανώ-
τατος Έκκλτσιαστικός "Αρχων, άλλά καί *bOvâp^nç, δη-
λαδη αρχηγός του ύποδουλωθε'ντος "Ελληνικού "Εθνους, του
οποίου ητο τό στήριγμα καί η παρηγορία.

5. Πολιτικά προνόμια των Ελλήνων.

' ·χ ·ΐ
erv

1. Οί Τούρκοι προς ευκολωτέραν εϊσπραξιν τών φόρων,
ανεγνώρισαν αϋτοδιοίκησίν τινα είς τους "Ελληνας. Δηλαδη
επέτρεψεν αυτός ό Μωάμεθ, ίνα πάσα πόλις πασα κώμη, πάν
χωρίον εχν) ιδίους αρχοττας, τους οποίους συνήθως μεν έξελε-
γεν η Κοινό της τών Χριστιανών, ενίοτε δέ διώριζεν ό Τούρκος
άρχων. 'Ανεγνώρισε λοιπόν ό Μωάμεθ Κοινότητας 'Ελ-
ληνικός.

2. Οί άρχοντες ούτοι τών Κοινοτήτων ώνομάζοντο δημογέ-
ροντες, άλλα καί προεστοί, γέροντες, Επίτροποι, άρχοντες, τουρ-
κιστί δέ κοτζαμπάσηδες.

3. Ούτοι έφρόντιζον περί εισπράξεως τών φόρων της Κοι-
νότητος αναλόγως της περιουσίας εκάστου "Ελληνος, διεχειρί-
ζοντο τάς κοινοτικός περιουσίας, επροστάτευον πάντα κατα-
διωκόμενον'Χριστιανόν* τε'λος δε, είτε αυτοπροσώπως εϊτε δι*
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άντιηροοώπον, έλάμβανον μέρος είς την διοίκησιν πάσης της
Επαρχίας ώς σύμβουλοι η πάρεδροι του Τούρκου Διοικητού,

ι

δστις έκαλεΐτο βοεβόδας.

4. Ή τοιαύτη μικρά αύτοδιοίκησις τών χριστιανικών πό-
λεων, κωμών η χωρίων υπήρξε πολύ ωφέλιμος είς τόν έλληνι-
σμόν, διότι έπέτρεπεν είδός τι ανεξαρτησίας καί αυθυπαρξίας.

6. Δημόσια αξιώματα.

C- \

1. Πλην της θρησκείας, της γλώσσης, τών σχολείων καί
της αυτοδιοικήσεως δια τών Κοινοτήτων εσωσε τόν Ιλληνισμόν
καί η άπαιδενσία των Τονρχοον.

Ό Τουρκικός λαός ήτο βάρβαρος καί απαίδευτος. "Ενεκα
τούτου ή Υψηλή Πύλη εύρίσκετο ήναγκασμένη τάς διαφόρους
δημοσίας θέσεις κα·. πολλά άλλα υψηλά αξιώματα νά έμπι-
στεύηται είς "Ελληνας, οιτινες ήσαν άσυγκρίτως περισσότερον
πεπαιδευμένοι τών Τούρκων καί νοημονέστεροι εκείνων.

3. Διά ταύτα τό άςίωμα του γραμματέως, τοϋ διερμηνέως,
τού στρατηγού, τού ήγεμόνος καί διαφόρων άνοιτάτων υπη-
ρεσιών τού Κράτους συχνάκις έδίδετο είς "Ελληνας, οΐτινες
ουδέποτε έλησμόνουν, ότι ήσαν "Ε^λληνες κα». οτι εϊχον καθή-
κοντα πρός την δεδουλωμένην Πατρίδα των

4. "Αλ λοι δε πάλιν έκ τών *Ελλ.ήνων, μή δυνάμενοι νά -··>-
criv υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, άπήργοντο είς την γείτονα Ί .
λίαν, σπου μετέδιδον τά ελληνικά γράμματα καί Ιπισττ;/;
καί έοώτιζον τούς Ευρωπαϊκούς λαού;.

η· ./ / 7- Κλέ^ται.

1. ΙΙολλοί έκ τών 'Ελλήνων, ολίγον μετά την κλωτ'.ν της
Κωνσταντινουπόλεως, μή δυνάμενοι νά ζώσιν υπό τ ex βαρΰν
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ζυγόν τ-ης τυραννίας, έλάμβανον τα σπλα των καί άνεβαινον είς
τά βουνά, ίνα ζήσωσιν εκεί ώς Κλέ^τατ, εχοντες 'λημέρια,
δηλαδή κατοικίαν, τά σπήλαια καί τά δάση καί τους βράχους.

Χλ,έφ-cnç έσήμαινε παλληκάρι, έχΟρόν φοβερόν τβυ
Τούρκου.

Τά παλληκ/igtu.

Το Κλεφτόπουλο 'έλεγε :

« Μ*<ννα, σον λέω. δ h· "μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω.
»Δεν ημπορώ, δεν δύιαμαι* έμάλλιασ* ή καρδιά μου.
*θά πάρω τό τουφέκι μον νά rnà3 νά γιίνω κλέφτη.:-.
»Νά κατοικήσω τά βουνά και τα)ς 'ψηλαις ραχούλας.
*Νάχω τους λόγγους συντροφιά, με τά ΰεριά κουβέντα,
»Νάχω τον ουρανό σκεπή, τους βράχους γιά κρεββάιι,
*Ναχω με τά κλεφτόπούλα καθημερνό 3λημέρι.
*θά φνγομάννα, καί μην κλαις, μόν3 δός μου την ευχή σον,
» k* ενχήσον με, μαννούλα μου. Τούρκους πολλούς νά σφάξω.

3. Ό Κλέ'ρτης rt/εν άδιάκοπον πόλεαον κατά τών Τουρ-



xwv. 'Οσάκις δε ό Πασάς η ό Βεζνρης προσεκάλουν τινά νά
προσκύνηση, εκείνος άπηντα*

«27ασα μον εχω τό σπα&ί, Βεζνρη το τουφέκι,
» Κάλλιο νά ζώ με τ à ·&ερίά, παρά νά ζώ με Τονρκονς».

4. Οί Κλεφται κκτ' ανάγκην εζων άπό της λτρστείας. Συνή-
θως έπεπιπτον κατά τών Τούρκων καί ηρπαζον τά εις τά όρη
βόσκοντα ποίμνια του πασά. η είσεβαλλον είς τά κτηματά των
(τσιφλίκια) καί πολλάκις ήχμαλώτιζον καί αυτού; τούς μπέη-
δες καί τους αγάδες, τους οποίους τότε μόνον άπέλυον, 5ταν
έλάμβκνον ικανά λύτρα. Πολλάκις δέ έμάχοντο κατά του εχθρού
έπί τρεις συνεχείς ημέρας καί νύκτας άϋπνοι καί νηστεις* προε-
τίμων δέ πάντοτε νά οονευθώσιν, ουδέποτε βμως νά παραδο-
θώ«ιν εις χείρας του Τούρκου.

5. Οί Κλεφται κατά τάς ώρας της άνε'σεως εγυμνάζοντο εις
ποικίλας ασκήσεις. 'Ασκούμενοι είς την οκοποβολήν, ερριτιτον
εις το οημάδι μέ άκρίβειαν πολλάκις θαυμαστην. Έγυμνά-
ζοντο εις την διοκοβολίαν (ερριπτον το λιθάρι), είς τά άλμα
(πηδημα) καί εις τον δρόμον (τρε/άλαν).

6. Περί του οπλαρχηγού Νικοτσάρα, καταγομένου έκ Θεσ-
σαλίας, λε'γεται οτι ηδύνατο είς τον δρόμον νά φθάση ιππον,
καί ότι δι' ενός άλματος ηδύνατο νά πηδηση επτά ίππους
παρατεταγμένους στοιχηδόν. Όμ.οίω$ περί του 'Ανδρούτσου,
βτι ηδύνατο είς τον δρόμον νά περάστ) ιππον. Ωσαύτως περί
του Ζαχαρίου, £τι αί πτε'ρναι του ηγγιζον τά ωτ«, οσάκις
Ιτρεχε.

7. Προσφιλής δέ καί συνηθης τροφή τών Κλεφτών ητο ό
οβελίας αμνός (άρνίον της σούβλας)* εν τω σακκιδίω των δ' εφε-
ρον έλαίας, τυρόν καί ξηρόν άρτον, έν δέ τη πλώοκα ύ\ τσότρα
•ΐνον. Άφου δ' ε-ρωγον, ηρχιζον νά άδωσ: τά περιπαθή εκείνα
της ελευθερίας ασματα, τά γνωστά υπό τό ονομα τραγούδια.
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κλέφτικα ή δημώδη άσματα. ΕΙχον δέ συνήθως καί ίδίχν ση-
μαίαν, καλούντες αυτήν φλάμπονρον, φε'ρουσαν συνήθως έν με-
<τφ τόν Σταυρόν η την εικόνα της Παναγίας η την του "Αγίου
Γεωργίου η άλλου τινός 'Αγίου.

8. Μια δέ τών συνηθεστέρων ευχών, τάς όποιας έν τοίς
συμποσίοις των ηύχοντο πρός άλλήλους, ητο καλο μολύβι,
δηλαδη γλυκύς θάνατος διά σφαίρας ίπλου. Έθεώρουν δέ κα-
κόν έν ταΐς μετά τών Τούρκων συμπλοκαΐς νά κόψωσιν ούτοι
την κεφαλήν φονευομε'νου τινός Κλέφτου* διά τοότο δέ ό Κλέ-
φτης παρεκάλει τους οικείους νά κόψωσι την κεφαλήν του. Καί
αυτός δέ ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κατά την ήμέραν της
άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ίδών ότι ουδεμία πλέον έλ-
χίς σωτηρίας ύπελείπετο, έφωναξε* «Δέν ευρίσκεται κανένας
• Χριστιανός νά μου πάρη τό κεφάλι; !»

y

8- 'Αρματωλοί.

J. Οί Άρ^ΐατωλοί ησαν επίσης Έλληνες γενναίοι, Ιχθροί
τών Τούρκων καί σύντροφοι τών Κλεφτών. Διέφερον 5μως οί
μέν τών δέ κατά τό άζίωμα. Δηλαδη οί Τούρκοι, ζημιούμε-
νοι καθ' ημε'ραν δεινώς υπό τών Κλεφτών, περιηρχοντο είς την
ανάγκην νά συνθηκολογησωσι προς αυτούς, έπιτρε'ποντες είς
αυτούς τήν τηρησιν της δημοσίας τάξεως καί την καταδίωξιν
της ληστείας, έπι τω δρω νά με'νωσιν ούτοι άκαταδίωκτοι υπό
του τουρκικού στρατού. Καί οσοι έκ τών Κλεφτώ? έδε'χοντο
την συμφωνίαν ταύτην μετωνομάζοντο Άρματωλοί, "Ω«τε
οί Άρματωλοί ουδέν άλλο ήσαν η Κλέφται συνθηκολογησαντες
προς τους Τούρκους. 'Αναφαίνονται δέ οί Άρματωλοί έβδομη-
κοντα περίπου ετη μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως.

2. Τό σώμα τών Άρματωλών έκαλεΐτο άρματωλίχι. Εκά-
στου άρματωλικίου προίστατο αρχηγός καλούμενος καπετανος.
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Ό καπετ&νος είχε βοηθόν ή υπασπιστών, όστις έκαλεΐτο πρα>-
τοπαλλήκαρον, οί δέ στρατιώται έκαλουντο παλληκάρια ή άρ-
ματωλοί. Καί οί Κ3.εφται είχον όμοίως τον καπετάνον, τό
πρωτοπαλλήκαρον καί την προσωνυμίαν τού παλληκαρίου.

3. Τό έργον του καπετάνον άρματοολοϋ δεν ήτο εύκολον,
διότι επρεπε νά ευχάριστη Χριστιανούς άμα καί Τούρκους* τά
δέ συμφέροντα τούτων πλειστάκις δέν συνεβιβάζοντο .

4. Οί 'Αρματωλοί, ώς ήτο φυσικόν, δέν παρέμεν ο ν πιστοί
είς την όσμανιχήν Κυβέρνησιν, άλλ ' ύπεστήριζον, καθώς ήδύ-
ναντο, τούς ομοφύλους καί τούς Κλέφτας* πολλάκις δέ καί έπα-
νίσταντο. Τότε ή Τουρκία άπεκήρυττε καί κατεδίωκεν αυτούς.
Ούτω δέ οί 'Αρματολοί έγίνοντο πάλιν Κλέφται, 6πως οί Κλέ-
φται είχον γείνει 'Αρματωλοί.Τόσον δέ συχνά συνέβαινε τούτο,
ώστε κατήντησεν 3Αρματωλός καί Κλέφτης νά σημαίνγ) τό αυτό
πραγμα* άμφότερ οι δέ επραττον δ,τ ι άπγίτει ή ελευθερία καί
τό συμφέρον της Πατρίδος. 'Ονομαστοί δέ 'Αρματωλοί ήσαν ό
Χρίστος Μηλιώνης έξ 'Ακαρνανίας, ό 'Ιωάννης Μπουκουβάλας
έξ 'Αγράφων, ό πρώην ιερεύς Εν&νμιος Βλαχάβας έκ Θεσσα-
λίας, ό Νίκος Τσάρας έξ 'Ολύμπου καί πλείστοι άλλοι.

5. Λοιπόν έξ ενός μέν αϊ φοβεραί καταπιέσεις τών Χριστια-
νών υπό τών Τούρκων, ήτοι ή βεβήλωσις τών Ναών καί τών
τάφων τών προγόνων, τό παιδομάζωμα, ό κεφαλικός φόρος, ό
εξευτελισμός τών άτόμων, έξ ετέρου δέ ή 'Αγία μας Θρησκεία,
ή Ελληνική γλώσσα, τά σχολεία, τά 'Εκκλησιαστικά προνό-
μια τού Πατριαρχείου, ή αύτοδιοίκησις τών Κοινοτήτων, τά
είς "Ελληνας άνατιθέμενα δημόσια άξιώματα ώς έκ της άπαι-
δευσίας τών Τούρκων, οί Κλέφται καί οί 'Αρματωλοί συνεκράτη-
σαν άκμαϊον τόν ελληνισμόν καί συνετέλεσαν είς την εκρηξιν
της μεγάλης 'Επαναστάσεως του 1821 καί την άπελευθέρωσιν
της Πατρίδος ημών άπό της Τουρκικής τυραννίας.
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9. Έ έπανήϋταϋις τοϋ 1770.

1 · Ουδέποτε οί "Ελληνες ήσύχασκν κατά τό διάστηκα τής
δουλείας των καί ούδε'ποτε άφησαν τους Τούρκους νά ήσυχώσιν.
Επαναστάσεις επί έπαναστάσεσι καί σφαγκί έπί σφκγαϊς συ-
χνάκις έπανελαμβάνοντο, οσάκις παρουσιάζει ευκαιρία τις είς
^τοΰς "Έλληνας.

2. Τοιαύτη ευκαιρία παρουσιάσθη τω 1770, ότε ή Ρωσία,
έχουσα πόλεμον κατά τής Τουρκίας, ύπεκίνησεν εις έπανάστκ-
σιν τήν Πελοττόννησον, ίνα θέρη άντιττερισπασμόν είς τους Τούρ-
κους.

3. Κατά Φεβρουάριον του 1770 ήγκυροβόλησεν είς Οΐτνλον
τής Πελοποννήσου ή πρώτη μοίρα του ρωσικού στόλου, αποτε-
λούμενη ές εξ πολεμικών πλοίων υπό τόν Θεόδοιρον Όρλώφ,
6στις διά πολλών υποσχέσεων διηγειρε τους Πελοπονννησίους
είς έπανάστασιν. Ούτος δ' έπολιόρκησε την Κορώνην, άλλά

δέν

ήδύνατο νά κυριεύση αυτήν.

4. Ό έν Καλάμαις μεγάλως ισχύων Μπενάκης ώρκίσθη πί-
στιν εις τήν Μεγάλην Αίκατερίναν τήν τότε Αύτοκράτειραν της
Ρωσίας. Οί Καλαματιανοί επανεστάτησαν. Έπανεστάτησε δέ
καί ή Στερεά Ελλάς.

5. Κατε'οθασε δέ καί ή δευτε'ρα (/.οϊρα του ρωσικού στόλου
έξ εννέα πλοίων υπό τόν Άλέξιον Όρλώφ. Ούτος, είπών νά
διαλυθή ή πολιορκία τής Κορώνης, έκυοίευσε τήν ΙΙνλον, επε-
χείρησε δέ τήν πολιορκίαν τής Μεΰώ*ης, καί διέταξε τόν Ψα-
ρόν, όστις ειχε κυριεύσει τήν Σπάρτην, νά ρ,εταβή εκείθεν πρός
■πτολιορκίαν της Τριπολιτσάς, ήτις ήτο ή πρωτεύουσα τών Τούρ-
κων έν Πελοποννήσψ.Άλλ'ή πολιορκία αυτής άπε'τυχεν οίκτρώς,
οί δέ περί τον Ψαρόν έτράπησαν ε?ς φυγήν. Τότε οι Τούρκοι,
έκδικούμενοι, έσφαξαν τρισχιλίους "Ελληνας τής Τριπόλεως,
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τόν 'Επίσκοπον καί πέντε κληρικούς. Και είς άλλας δε πόλεις
έσοάγ/·,σαν "Ελληνες πλείστοι προς εκδ ικησιν.

6. Όσμανικός δέ στρατός, εξ όκτακισχιλίων ανδρών, εκυ-
ρίευσε τάς Πάτρας, αΐτινες ειχον επαναστατήσει, καί τό Μεσο-
λόγγιον, διε'λυσε δέ την πολιορκίαν της Μεθώνης υπό 'Αλεξίου
Όρλώφ, όστις δέν άντεστάθη, άλλά παραλαβών τόν Μπενάκην
καί εκατοντάδας τινάς Ελλήνων άπε'πλευσεν είς Χίον.

7. Απέναντι της Χίου είναι ό άνώχυρος λιμην του Τοεαμε
εν ταϊς άκταϊς της Μικράς 'Ασίας. Έκεϊ είχε προσορμισθώ ό
όσμανικός στόλος, τόν όποιον όλόκληρον κατώρθωσε νά πυρπό-
ληση ό Θεόδωρος Όρλώφ, πλην Ινός πλοίου, συλληφθέντος έν
θριάμβφ υπό τών νικητών.

8. 'Αλλ' όμως γενικώς τό έπαναστατικον κίνημα τών Ελ-
λήνων άπε'τυχεν. Ή δέ Ρωσία,έχουσα καί άλλους περισπασμούς,
ηρχισεν άπό του 1772 διαπραγματεύσεις περί ειρηνης μ! την
Τουρκίαν* τω δέ 1774 συνωμολογηθη τοιαύτη.

9. Ή δέ Ελλάς μετά την άποτυχίάν της επαναστάσεως έπαθε
συμφοράς δεινάς. Έξηκοντα χιλιάδες Αλβανών, σταλεϊσαι υπό
της Τουρκίας, κατε'στρεψαν πόλεις καί χώρας, ιδίως έν Πελο-
ποννησω. Τό Έλληνικόν όμως "Εθνος δέν άπεγοητεύετο, άλλ'
ητο πάντοτε έ'τοιμον νά δράξη πάλιν τά οπλα καί νά έπανα-
λάβη τόν προκιώνιον αγώνα.

10. Τοιουτοτρόπως έτελείωσε κακώς η έπανάστασις αύτη
του 1770, η ύποκινηθεΐ»α διά προτροπής καί συμπράξεως της
'Ρωσίας.

10. Το ναντικόν τών Έλλιίν(ον·

1. "Οχι μόνον κατά ξηράν οί "Ελληνες -ηγωνιζοντο κατά
τών Τούρκων, άλλά καί κατά θάλασσαν. "Οπως -ήσαν γενναίοι '
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ησαν έπιδεδομε'ναι είς τόν ναυτικόν βίον. Οί ναυται Ss τούτων
διενηργουν κυρίως τό με'γα σιτεμπόριον της Μεσογείου, διεξή-
γον δ« καί δεινούς άγώνας κατά τών απειραρίθμων πειρατικών

χλέφται καί άρματωλοί, τοιουτοτρόπως ησαν καί ατρόμητοι
2. "Ολαι αί έκτεταμε'ναι ΈλληνικκΙ παραλίαι καί νήσοι

Πειρατής.
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τιλοίων τών βαρβάρων κατοίκων της 'Αλγερίας. Ένεκα δέ του-
του ήσαν εμπειρότατοι περί τά ναυτικά.

3. Ναυτικώτεροι δέ πάντων και κυριώτερα εργαστήρια τού
θαυματουργήσαντος ναυτικοΰ τών Ελλήνων υπήρξαν αί τρεις
μικραι νήσοι Ύδρα, Σπε'τσαι και Ψαρά. Τά πλοία τών νησιω-
τών τούτων μετεβλήθησαν άπό έμπορικών είς πολεμικά κατά
τήν μεγάλην Έπανάστασιν του 1821, και., ένωθέντα, άπετέ-
λεσαν τον Έλληνικόν στόλον, #στις διέπραξεν ανδραγαθήματα
τοιαύτα, όμοια τών όποιων ολίγιστα αναγράφει ή ιστορία της
άνθρωπότητος.

4. Πλείστοι δέ Έλληνες διαπρεπείς ειχον έγκατασταθη είς
διάφορους εύρωπαϊκάς πόλεις, ώς είς τό Λιβόρνον, τήν Ένε-
τίαν, τήν Τεργε'στην, τήν Βιέννην, τήν Μασσαλίαν, τήν Ό-
δησσόν καί άλλας, εμπορευόμενοι οί περισσότεροι. Ούτοι εύρί-
σκοντο πάντοτε εις στενήν καί συχνήν έπικοινωνίαν μέ τήν μη-
τέρα των Ελλάδα, ένεκα τών συγγενών, τών οικείων καί τού
εμπορίου των" πάντοτε δέ συνέπασχον, και πάντοτε έπόθουν τήν
άπελευθέρωσιν αύτής.

ii. Λάμπρος Κατ(ίών»κ·.
(1752—1804)

1 ' Ό Λάμπρος Κατ<*ώνιις έγεννήθη έν Λεβαδεί^ της
Βοιωτίας κατά τό 17ο2. Ούτος, νεώτατος ών, ελαβε μέρος
είς τήν έπανάστασιν του 1770. Μετά τό κίνημα δέ τούτο
άπήλθεν είς 'Ρωσίαν, όπου κατετάχθη ώς αξιωματικός εις τό
αυτόθι ιδρυθέν τότε Έλληνικόν Τάγμα, διέπρεψε δέ εις τόν κατά
της Περσίας πόλεμον τών ΊΡώσωνν

2. Τόν Ίανουάριον του 1788 ό Κατσώνης κατήλθεν εις Τερ-
γε'στην καί άνέλαβε την άρχηγίαν τού έν τή πόλει ταύττ, έξο-
πλισθέντος ελληνικού στολίσκου, £στις άπετελείτο έν apyvj έκ
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τριών πλοίων. Τό έν εκ τών πλοίων τούτων ειχεν 26 πυροβόλα
καί ώνομάσθη υπό τοΰ Λάμπρου α*Αθήνα της "Αρκτου*.

3. Μετ1 ολίγον ό Λάμπρος έκυρίευσε δώδεκα τουρκικά πλοία,
τά όποια εξώπλισε καί ηύξησε δι' αυτών τον στολίσκον του.
Μέ την δύναμιν δέ ταύτην ό Λάμπρος κατά τά«*δύο ετη 1788
καί 1789 οΰ μόνον ήφάνισε τό ναυτικόν έμπόριον τοΰ όσμανι-
κου Κράτους, αλλά και επανειλημμένως κατεναυμάχησεν αυτόν
τόν οσμ,ανικόν στόλον.

4. Κατά δέ τό ετος 1790 ό άνδρειότατος ήρως Λάμπρος
Κατσώνης συνεκρότησε την πεισματω-
δεστάτην τών ναυμαχιών του μεταςΰ
Καφηρέως καί "Ανδρου.Την 6 'Απρι-
λίου επεφάνη μεταξύ "Ανδρου καί Ευ-
βοίας ό όσμανικός στόλος, συγκείμενος
έκ 1 5 πλ,οίων μεγάλων. Ό Λάμπρος,
ναύλοχών έν Κέα, έξώρμησε μέ εννέα
μόνον πλοία, διότι τά άλλα ειχε πέμ-
ψει είς καταδρομικά έργα κατά τών
εχθρών.

5. "Hpyισεν ή ναυμαχία τήν ημέ-
ραν έκείνην. Την δέ επομένην έφθασαν Λάμπρος Ιίατόώνης.
καί άλλα τουρκικά, έπέπεσον δέ πάντα

όμου κατά τών ελληνικών καί περιεκύκλωσαν αΰτά. Δεινότατος
τότε συνηφθη άγων παρά τόν Καφηρέα.ΓΙρώτη η τουρκική ναυ-
αρχίς (φέρουσα 74 τηλεβόλα) καί πέντε άλλα πλοία έπέπλευσαν
κατά της «Μαρίαςτ* τοΰ Πασχάλη Κασίμη* είσπηδησαντες δέ
είς αύτην οί εχθροί έφόνευσαν 147 "Έλληνας, έτραυμάτισαν
τον κυβεονητην ΓΙασχάλην καί 13 ναύτας, καί έκυρίευσαν την
«Μαρίαν*^-

6. νΑλλο έχθρικόν πλοΐον, φέοον 36 πυροβόλ^, προσεκολλη-
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θη είς την ζ'Α&ηνάν της "Αρκτου», της οποίας το κατάστρω-
μα πάραυτα έπληοώθη πολεμίων. Ό Λάμπρος κατέβαλε τους
είσπηδησαντας, και άπό έξκκοσίων έ/θοών έσώθησαν μόνον 36.
Έκ δέ του πληρώματος της «^Φ^νας», τ° όποιον συνε'κειτο
έκ £9ο ανδρών, έσώθησαν ό Λάμπρος, φέρων τραύμα εις τήν
κεφαλήν, 5 αξιωματικοί και ίίο ναυται, εξ ών οί πλείστοι τραυ-
ματίαι. Ούτοι, πυρπολησαντες τήν διάτρητον υπό τών σφαιρών
και διαρρέουσχν α'Α&ηνάν», έσώθησαν έπί λέμβων, καταφυγόν-
τες είς την νησον Μήλον.

7. Κατά την φοβεράν ταύτην ναυμαχίαν ό Λάμπρος απώ-
λεσε πέντε πλοία καί 6ο0 άνδρας. Έκ δέ τών εχθρών έφο-
νεύθησαν τριοχίλιοι, πλείστοι δ' έτραυματίσθησαν. Τότε -η Αί-
κατερίνα 'Ρωσίας έτίμησε μεγάλως τόν Λάμπρον, προβι-
βάσασα αυτόν είς τό ύψηλον άςίωμα του χιλιάρχον καί τιμη-
σασα διά του παρασήμου του «Αγίου Γεωργίου».

8. Γενομένης δέ κατόπιν συνθήκης περί είοηνης μεταξύ Τουρ-
κίας καί 'Ρωσίας, ό Λάμπρος έλαβε διαταγην νά παύση τάς
εχθροπραξίας. Τότε είπε μετ' άγανακτησεως* iCEàv ή Αϊ κατ έ-
νρινα οννωμολόγηοε τήν ειρήνην αυτής, δ Καταώνης δεν ντιε-
τ>γρα\μεν άκόμη τήν ϊδικήν του». Καί έξηκολούθησε τούς αγώ-
νας κατά τών Τούρκων, εως ού τε'λος έπέστρεψεν εις 'Ρωσίαν,
έζητησε μετ' ολίγον την στρα-ιωτικην του άφεσιν, καί βραδύ—
τερον κατά τό 1804 άσθενησας άπέθανεν έν Κριμαία:, ένθα
κατώκει. >-

^ 'Ρήγας Φεραίος·

Χ dfr ( 1733-!798).

1. Έν τη ωραία μεσογείω κωμοπόλει Βελεοτίνφ της Θεσ-
σαλίας, ού/ί πολύ μακράν του Βόλου, έγεννηθη τω 1753 ό
μέγας Έλλην Κωνσταντίνος 'Ρήγας, ό επονομασθείς
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Φεραίος, έπειδή το Βελεστϊνον έκαλεΐτο Φεραι κατά τους
αρχαίους χρόνους.

2. Ό 'Ρήγας τά πρώτα μαθήματα διήκουσεν είς τά έν
Ζαγορά σχολεία, κατόπιν δ' εγενετο διδάσκαλος έν Κισσώ του
Πηλίου* τώ δέ 1780 μετέβη είς Βουκουρέστιον, 5που συνεπλή-
ρωσε τάς σπουδές αύτου" έλάλει δέ καί έγραφε πολλάς ξε'νας
γλώσσας. Συνέγραφε δέ διά-
φορα ώφελνίμκ βιβλία καί
πατριωτικά ποιήματα, ώς
τό θούριον «.ώς πότε παλλη-
κάρια» καί άλ.λα, τά όποια
άδόμενα υπό τών 'Ελλήνων
ένεθουσίων αυτούς υπέρ τής
ελευθερίας

3. Ό 'Ρήγας, θέλω ν νά
έκτυπώπη διάφορα συγγράμ-
ματα αύτου καί να έλθη είς
συνεννόησιν μέ διαφόρους ι-
σχυρούς τής εποχής εκείνης,

μετέβη είς Βιέννην τής Αύ- ρΑγας φεραϊος

στρίας. 'Εκεί δέ διαμένων

κατώρθωσε νά έλθη είς άλληλογραφίαν μέ τόν Μέγαν Ναπο-
λέοντα, όστις έθριάμβευε τότε κατά τών 'Ιταλών, τω 17U6 καί
1797. 1

4. Ό Ναπολέων προσεκάλ.εσε τον Ρηγαν είς προσωπικών
συνέντευςιν έν Ένειία. Καί ό 'Ρήγας κατέβη έκ της Βιέννης
είς τήν Τεργέστην, ϊνα εκείθεν διαπεραιωθή είς την ρηθεϊσαν
πόλιν 'Ενετίαν.

Ο. Είς τήν Τεργέστην είχεν ό 'Ρήγας προαποστείλει τά χει-
ρόγραφα καί άλλα έντυπα συγγράμματα του εντός δώδεκα κι-
βωτίων, ώς καί τόν φάκελλον τής αλληλογραφίας του μέ τόν
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Ναπολέοντα, Ταύτα πάντα κατέσχεν ή αυστριακή Κυβέρνησις.
Μετ' ολίγον δε, μόλις έλθόντα, συνέλαβε και τόν 'Ρήγαν μετά
εξ συντρόφων του, παρέδωκε δε πάντας (τω 1798) είς τόν πασ&ν
του Βελιγραδίου, Όστις διέταξε νά θανατωθώσιν Ή Αυστρία
τότε διέκειτο φιλικώτατα πρός τήν Τουρκίαν, έμίσει δέ τους
"Ελληνας.

6. Ματαίως πολλοί έμεσολάβησαν τότε νά σώσωσι τόν
'Ρήγαν. Ό πασάς εμενεν άκαμπτος."Οθεν τόν Μάϊον τοϋ 1798
διέταξε τά πνίξωσι τόν 'Ρήγαν καί τους συντρόφους του είς
τόν Δούναβιν ποταμόν. Καί τους μεν άλλους έπνιξαν" ό δέ 'Ρή-
γας άντεστάθη, καί διά της ρωμαλέας πυγμής του κατέβαλε
τόν Τούρκον, όστις εί/ε διαταχθή νά όδηγήση αυτόν εις τόν
τόπον του θανάτου. Τότε δ' έφόνευσαν αυτόν διά πυροβόλων οπλων, άγοντα τό 45 ετος της ηλικίας του-

7. 'Αποθνήσκων δέ ό Ρήγας είπε τούς έζής άξιομνημονεύ-
τους λόγους* ζ~Ετοι πε&αίνονν τ à τιαλλΐ]κάρια ! Άρχετόν οτιό-
>ρον ίοχόρπιοα."Ερχεται η ώρα νά οννάξγ] το "Ε&νος μον τόν
»γλνκνν καρτιόν».

8. Ή Ελλάς δέ, ευγνωμονούσα πρός τόν διαπρεπέστατον
τούτον εθνομάρτυρα, άνήγειοε μαρμάρινον άνδριάντα αύτοδ
έν 'Αθήναις τίαρά τά προπύλαια τού Εθνικού Πανεπιστημίοο.

...—— .....— 4 ?,,

>» „/ / * I—
13- Άλη-Daddç καί Σονλιώται.

(1741—1822)

1. Ό διαβόητος διά τήν θηριωδίαν του καί αιμοβόρος
Άλη-DacJâç τών 'Ιωαννίνων, γεννηθείς τω 1741 είς το
χωρίον Τεπελένι της 'Αλβανίας, έπεθύμησε νά καθυποτάξη τό
ήρωΐκόν Σοϋλΐ της 'Ηπείρου, έχων σχέδιον νά δεσπόστ) άπά-
σηςτής Ηπείρου, της Θεσσαλίας καί της άλλης 'Ελλάδος, νά
καταστη δε ανεξάρτητος άπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως.
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2. Το Σονλι είναι μεσόγειον, κείμενον εν τη Ήπείρω, προς
ανατολάς του Θεσπρωτικού Ι^όλπου επί βράχου λίαν αποτόμου
καί κρημνώδους.

3. Ό Άλη-Πασας, επιτεθείς κατά τών όλιγαρίθμών άλλ'
ηρωϊκωτάτων Σουλιωτών, ένικηθη ύπ' αυτών δίς, ήτοι κατά
τό 1790 καί 1792.

4. Μετά την δευτέραν δέ ηττάν του έτεχνάσθη το έξης δό-
λιον στρατηγημα. — υνηθροισε δέκα /ίλιάδα; στρατιωτών καί
βξεστράτευσε δήθεν κατά τών ανήσυχων κατοίκων του 'Αργυ-
ροκάστρου. "Εγραψε δέ έπιστολην πρός τους δύο Σουλιώτας
οπλαρχηγούς Γεώργιον Μπότσαρην καί Αόμπρον Τζαβέλλαν,
λέγων πρός αυτούς ότι τους «χαιρετά και τους φιλεϊ τα μάτια»,
καί τους παρεκάλει νά συμπράξωσι μετ' αύτου κατά του Αρ-
γυροκάστρου, πολλάς υποσχέσεις δίδων εις αυτούς.

5. Καί ό μεν Μπότσαρης, φρονίμως σκεπτόμενος, ήρνηθη
την σύμπραζίν του, ό δέ Τζαβέλλας ένέπεσεν είς την παγίδα
τοϋ πανούργου ΙΊασα καί μετέβη πρός αυτόν μέ έβδομήκοντα
άνδρας.

14- Γενναιο^υ^ία Λάμπρου Τζαβέλλα.

1 'Ενώ τά στρατεύματα του Άλη μετά των 70 Σουλιω-
τών έπορεύοντο δήθεν κατά του 'Αργυροκάστρου, έστάθμευσαν
καθ'όδόν, ίνα άναπαυθώσι* τότε ό Άλης εΓπεν είς τόν Τζαβέλ-
λαν και τους ύπ' αυτόν Σουλιώτας, ότι είναι καιρός ν' άρχί-
σωστ τάς πρώτας στρατιω τικάς των ασκήσεις* ούτω δέ τους
Ιξηπάτησε καί άοωπλίσθησαν. 'Αμέσως τότε περιζώνει αυτούς,
συλλαμβάνει, δένει δι' άλύσεων καί στέλλει είς τα Ιωάννινα.

2. Μη δυνηθείς δέ νά κυριεύση τό Σούλι, διέταξε μετ' ολί-
γον νά φέρωσιν ενώπιον του τόν Τζαβέλλαν καί ΰπεσχέθη είς
ΙΣΤΟΡΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΤΑΟΥ 4
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αύτον πολλάς άμοιβάς, εάν συγκατετίθετο νά τόν βοηθήοτη είς
την κατάκτησιν του Σουλίου' άλλως, είπεν οτι θά τόν ψήση
ζωντανό ν.

3. Ό Τζαβέλλας απήντησε ν, ότι θά πράξη παν ο,τι άπαιτεΐ
ό Άλής, άν τω επέτρεπε νά έπιστρε'ψη είς τους συμπατριώτας
του, ίνα ένεργήση τα δέοντα. Ό Άλής εδέχθη τούτο, αλλ'
υπό τόν δ'ρον νά τω δώση ό Τζαβε'λλας ώς ομηρον τόν δωδε-
καετή υίόν του Φώτον. Ούτω δέ καί εγεινε.

4. Έπιστρέψας δέ ό Τζαβε'λλας εις Σούλι, έξέθεσεν είς τους
αρχηγούς τά σχέδια τοϋ ΙΙασα καί τούο παρεκίνησε ν' άντι-
σταθώσι γενναίως, χωρίς νά συλλογισθώσι τόν Φώτόν του καί
την οίκογένειάν του. Προς δέ τόν Άλήν έγραψε τήν εξής Ιπι-
στολήν.

— «Χαίρομαι, οπον έγέλαοα ενα δόλιον' είμ3 έδώ νά δια-
νφεντενσω (νά ύπερασπίσω) τήν πατρίδα μου ίναντίον είς ενα
ζχλέφτην 'οάν και οένα. Ό νίός μου θέλει αποθάνει' έγώ όμως
»ατιελπίστοις θέλω τον έκδικήοω, πριν αποθάνω' κάποιοι Τονρ-
ζχοι, οάν κ' έοένα, θά πουν πώς είμαι άσπλαχνος πατέρας, με
ιτο νά θυσιάσω τόν νΐόν μου για τον ίδικόν μον λντρωμόν.
»'Αποκρίνομαι, οτι, αν ίσυ τιάρας το βοννόν, θέλεις σκοτώσει τόν
*νϊόν μον με τό έπίλ,οιπον τής φαμέλλιας μον και τους σνμπα-
ντριώτας μον τότε δεν θά' μπορέσω να έκδικήσαι τόν θάνατόν
*τ ους- άμή, αν νικήσω μεν, θέλει εχω καί άλλα παιδιά' ή γν-
νναΐκά μου είναι νέα' έάν δ νΐός μον, νέος καθώς είναι, δεν
·>μένΐ) ευχαριστημένος ν' άποθάνχι δια τήν πατρίδα του, αν τάς
>όεν είναι άξιος νά ζήσγ], και νά γνωρίζεται ώς νΐός μόν.
» "Ετσι ! Προχώρησε λοιπόν, άπιστε' είμαι ανυπόμονος νά έκ-
τδικηθώ, νά πιω τό αίμά σου».

Έγώ ό ώμοόμένος (ό ώρχισμ.ένος) έχθρός όου
Καπετάν Λΰιιττοος Τζαβέλλας».

/



5. Μετά την επιστολή» ταύτην, ό υιός του Άλη, ό Βελης,
είπεν εις τον Φώτον, ότι κατά διαταγην του πατρός του εμελ-
λε να τον ψ η ση ζωντανόν. Ό δέ Φώτος άπεκρίθη* «Δέν σέ
»φοβοΰμαι. Ό πατέρας μου θά σας έκδικηθη». Έδειλίασε τότε
τι άγοία ψοχη του Άλη απέναντι τών λόνο>ν τούτων του Φώ-
του καί δέν έθανάτωσεν αυτόν.__jf.

Ιο. Λιακοπη τών αγώνων Άλη-Uada και
Σουλιωτών.

I. Ό Φώτος, ανταλλαχθείς εντός ολίγου με αιχμαλώτους
Τούρκους, έγένετο μετά τόν θάνατον του πατρός του αρχηγός
τών Σουλιωτών κατά του Άλη.

' Εκδίκησιν όμως πνέων ό Άλης κατά του Τζαβέλλα καί
του Σουλίου, εφώομησε μέ πολύν στρατόν. Οί Σουλιώται δέ,
διά στρατηγήματος ύποχωρησεως, άφησαν τον στρατόν του νά
προχώρηση πρός τόν βράχόν τότε δ ' έπέπεσον κατ' αύτοΰ και
έφόνευσαν δισχιλίους εχθρούς.

3. Ή Μόσχοι, σύζυγος του Τζαβέλλα, . κατεκύλιε μετ' άλ-
λων γυναικών λίθους άπό του ύψους καί έφόνευε τους απίστους*
Ό Άλης, ό'στις παρετηρει την μάχη ν άπό τίνος παρακειμένου
λόφου, εφυγεν είς τά 'Ιωάννινα τοίζων έκ λύσσ.ης τούς οδόντας"
ϊνα κρύψη δέ τό αίσχος της ήττης του, διέταξε νά μείνωσι
κλειστά τά παράθυρα τών οικιών της πόλεο^ς κατά την εισο-
δόν του" επί 15 δέ ημέρας έμ,ενεν έγκλειστος εντός του παλα-
τιού του 4 Ο περισωθείς δέ στρατός του έπέστρεψεν είς 'Ιωάν-
νινα διεσκορπισμένος.

4. Τοιούτο τέλος εσχον οί πρώτοι ούτοι αγώνες του Άλη
κατά τών Σουλιωτών τω 1792. Ό δέ Λάμπρος Τζαβέλλας
απέθανε μετ' ολίγον έκ τών τραυμάτων της μάχης. .;··



— 52 —

16. Νέοι αγώνες τον Ιουλίου και «τώόις αυτοϋ.

Σαμουήλ.

1. Ό Άλή-ΓΙασάς δεν έλτ,σμόνει τήν συμφορών του εν Σου-
λίω, καί δέν επαυε σκεπτόμενος τήν καταστροφήν αυτού. Μετά
οκτώ δέ ετη, ήτοι τω 1800, έκστρατεύσας πάλιν μέ δεκακισ-
χιλίους στρατιώτας έπολιόρκει τό Σούλι. Αλλ' οί Σουλιώται,
οπως πάντοτε, άνεδεικνύοντο νικηταί. Ή κατάστασις δέ αυτή
τής πολιορκίας διήρκεσε τρία έτη, μέχρι τού 1803.

"2. Τω 1803 όμως έκυρίευσαν αυτό διά προδοσίας ενός έκ
τών πολιορκουμένων. όστις ώνομάζετο Πήλιος Γονο-ης. Ούτος,
λαβών ολίγα χρήματα, ώδήγτ,σε κρυφίως έν καιρώ νυκτός διά
τίνος στενωπού καί εκρυψεν έν τή οικία του διακοσίους Τούρ-
κους (τή 25 Σεπτεμβρίου J 803). .

3. Τήν πρωί α ν έγε'νετο μάχη φοβερά. Οί ολιγάριθμοι Σου-
λιώται προσεβάλλοντο Ισωθεν μεν υπό τών διακοσίων εχθρών,
έξωθεν δέ υπό πάντων τών άλλων. Διά τούτο ευρέθησαν είς
τήν άνάγκην νά ύποχωρήσωσιν είς τό φρούριον της 'Αγίας
HaoadKeufic, κείμενον μεταξύ Σουλίου καί Κιάφας. Τό
Σούλι κατέλαβον τότε οί Τούρκοι.

4. Πολιορκούμενοι δέ έν 4Αγία Παρασκευή έπΐ τεσσάρας μή-
νας, περιήλθον είς τήν στενοχωρίαν νά συνθηκολογήσωσι μέ τόν
Αλήν καί νά άπέλθωσιν ελευθέρως είς οιονδήποτε μέρος ήθελον.

5. 'Ηρωισμός του Σαμουήλ. — Έν ώ δ' άνε/ώ-
ρουν, διαιρεθέντες είς τρία σώμ.ατα, ό άνδρεΐος μοναχός Σα-
μουήλ καί πέντε άλλοι συναγωνισταί του παρέμενον τελευ-
ταίοι έν τώ φρουοιω της 'Αγίας Παρασκευής, ίνα /,άβωσι τό
άντίτιμον τών περισωθέντων έκεϊ πολεμεφοδίων,τά όποια ήθέ-
λησε νά άγοράστ, ό Άλής. Παρίστκντο δέ δύο Τούρκοι καί είς
γραμματεύς τού Άλή.

6. Ό γραμματεύς, άφού έπλήρωσε τά χρήματα, ειπεν aie

1
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τόν Σαμουήλ· «Και τώρα, /ποίαν τιμωρίαν, Καλόγηρε, νομί-
» ζεις ότι θά σου έπιβάλη ό Άλης, άφου παρεδόθης τόσον άφρό-
»νως είς τάς χεΐράς του ; »

— «Καμμίαν, άπεκρίθη ό Σαμουήλ, η όποια θα δυνηθη νά
»τρομάξη άνθρωπον, όστις εμίσησε ττν ζωην και περιεφρόνησε
»τόν θάνατον».—Καί συγχρόνως έξεκένωσε τό πιστόλων του
εντός της — υριτιδαποθηκης. Φοβερά τότε εγεινεν εκρηξις, πάν-
τες δ' εφονεύθησαν καί κατεκάησαν, πλην ενός μακράν ιστα-
μένου και άκούοντος. Του ήρωος Σαμουήλ ούδέ ϊ/νος άνευρεθη
άπό τό σώμά του.

^ 17. Αί ιιρωΐδες 2ουλιώτιϋ(ίαι.

1. Ό Άλη ς, όστις πρόφασιν έζητει, ίνα παραβη τάς συν-
θηκας, εύρεν άφορμην έκ της ήρωϊκης πράξεως του Σαμουήλ,
και αμέσως κατεδίωξεν άγρίως καί τά τρία σώματα τών άνα-
χωρούντων Σουλιωτών. Καί τό μ,έν πρώτον κατώρθωσενά σωθτ,.

Το δέ δεύτερον κατέφυγε καί ώχυρώθη είς τό Ζά"
λογκον, το όποιον εκείτο επί υψηλών βράχων, όπως τό Σού-
λι. υπεράνω του 'Αχέροντας ποταμού. Μετά διημερον άγώνα
έξηντληθησαν αί ολίγα ι τροφαί καί τά ολίγα πολεμεφόδια, αί
δέ πηγαί του ύδατος κατεληφθηταν υπό του έχθροΰ.

3. Τότε έςηκοντα γυναίκες Σουλιώτισσαι ελαβον τά τέκνα
των είς τάς άγκάλας, 'έτρεξαν είς τό χείλος του απόκρημνου
βράχου, σπου μόλις ηκούετο ό ρόχθος τοΰ κάτωθεν ρέοντος καί
αφρίζοντος Άχέρον'τος ποταμοΰ, έφίλησαν διά τελευταίαν φο-
ράν τα φίλντατά των τέκνα καί τά έξεσφενδόνησαν κάτω είς τόν
ποταμόν αύται δέ. λαβοΰσαι τάς χεϊοας άλληλων καί τραγω-
^Μ>ΰσαι καί χορεύουσαι τόν σνρτόν χορόν, έπηδων κατά σειράν
η μία μετά την άλλην εκ τοΰ φοβεροΰ εκείνου ύψους κάτω εις
τό βάραθρον. ίνα μη πέσωσι ζώσαι είς τάς χείρας τών Τουρ-



κων. Έκ δέ τών άνδρών, οιτινες ησαν οκτακόσιοι, διεσώθη-
σαν μόλις εκατόν πεντήκοντα, φυγόντές έν ώρ<£ νυκτός διά μ.έ-
σου τών έ/θρών είς την φιλικην Πάργαν.

4. Τό δέ τρίτον σώμα τών Σουλιωτών, συγκείμενον έκ χι-
λίων άνδρών, απεσύρθη εις την Μονήν τοϋ Σελχοον, οπού έπί
τέσσαρας μήνας εξακολούθησε τόν αγώνα κατά του Άλη μέ-
χρις Απριλίου του 1804. Τέλος δέ περιεσώθησαν 4ο μόνον άν-
δρες. ουγόντες είς την Πάργ αν υ jhO τον Μπότσαρην. Τοιούτο
άλγεινον τέλος εσχον οί αγώνες του ηρωικού Σουλίου.

5. Το τέλος τον Άλΐί-ίΙα<ίά.— Ό Άλης δέ μ-εγά-
λως έτιμηθη τότε υπό του Σουλτάνου διά τους άγώνάς του
κατά του Σουλίου. '.Αλλά μετάτινα ετη ύπέπεσεν είς την δυσ-
μένειαν του Σουλτάνου, επειδή έπεχείρησεν έπανάστασιν κατ'
αύτου του ιδίου.

6. Πολιορκηθείς τότε έν Ίωαννίνοις υπό του στρατάρχου
Χουρσίτ Πάσα, άπνίλθεν είς την έν τη λίμνη τών 'Ιωαννίνων
νησίδα καί διέμεινεν είς την έν αύτη μονην του 'Αγίου Παν-
τελεήμονος" έκεΐ δέ μετ' ολίγας ημέρας έφονεύθ-η υπό του Μεχ-
μέτ Πασα την 24 'Ιανουαρίου 1822. άγων τό 81 της ηλι-
κίας του' η δέ κεφαλή του άποκοπεΐσα έστάλ-η -προς τόν Σουλ-
τάνον είς Κωνσταντινούπολη, όστις διέταξε καί εξέθεσαν αυ-
τήν εμπροσθεν της μεγάλης πύλης του σεραγίον.

7. Τοιουτοτρόπως έτελείωσε *^όν βίον ό αιμοβόρος "Αλ-η-Πά-
σας, και τοιουτοτρόπως κατελύθη η διά δόλων καί σφαγών ύψω-
θεϊσα δυναστεία αυτού.

1

18. 'Αδαμάντιος Κοραής.
(1748—1833)

Μέγας καί σοφός άνηρ Ιζησε κατά τούς τελευταίους χρό-



νους τών μεγάλων συμφορών τού Ελληνικού "Εθνους. Ούτος
ήτο ό Αδαμάντιος Koociîiç.

Άδα^όνηος ΚοραΛς

Ό Κοραής έγεννήθη εν Σμύρνη τω 1748. Τίτο 5μως
Χΐος τήν πατρίδα και τήν καταγωγήν, διότι καί ό έμπορος
πατήρ του 'Ιωάννης ήτο Χΐος. Τά πρώτα μαθήματ£ του
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έσπούδασεν είς τά σχολεία, της πατρίδος του. Κατόπιν δε με-
τέβη είς τήν Εύρώπην, οπού επί πολλά έτη έσπούδασε τήν ία-
τοικήν. Τω δέ 1782 εγεινε διδάκτωρ της ιατρικής έν Μομπελ-
λιέ της Γαλλίας.

3. Ή φιλοσοφία όμως καί τά ελληνικά γράμματα ήσαν
πολύ άρεστότερα είς αυτόν ή ή ιατρική" διότι δι1 εκείνων διέ-
βλεπεν, ό'τι ήδύνατο νά ώφελήση τήν πατρίδα περισσότερον.

4. Τω 1788 έκ Μομπελλιέ μετέβη είς Παρισίονς, καί έγ-
κατεστάθη έκεϊ διαρκώς, έπιδοθεις είς τήν ερμηνείαν καί Ικ-
δοσιν τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων πρός φωτισμόν κα'.
έκπαίδευσιν του 'Ελληνικού Γε'νους.

5. Διά των πο λλών καί σοφών αυτού συγγραμμάτων ό Κο-
ραής ένίσχυσε καί διέδωκεν είς τους ύποδούλους άδελ,φούς του
τό συναίσθημα της ελευθερίας, της φιλοπατρίας καί της αρε-
τής. Ό Κοραής έλεγεν, οτι τό Έλληνικόν Έθνος, διά νά δυ-
νηθή νά έλευθερωθή, εχει πρό παντός ανάγκην ν3 άνοιξη τους
οφθαλμούς του διά τών γραμμάτων* πρός τούτο δέ είργάσθη
καί έπέτυχεν. Αυτός δέ είναι ό θεμελιωτής πλείστων κανόνων
της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης καί παιδείας, καί είς έκ τών
μεγίστων σκαπανέων της παλιγγενεσίας της Ελλάδος. "Όπως
οί άρμζτωλοί καί οί κλέφται ε ργάζοντο διάτων όπλων, τοιου-
τοτρόπως καί ό Κοραής είργάζετο διά τών γραμμάτων κατά
τού τυράννου.

ο. Ό Κοραής, ακαταπαύστως έργαζόμενος καθ' όλην του
την ζωήν ύπέο τών ελληνικών γραμμάτων καί της πατρίδος.,
άπέβανε τή 25 Μαρτίου τού 1833 έν Παρισίοις είς ηλικία ν
όγδοήκοντα καί πέντε ετών, ευχαριστημένος <5τι εΤδε τήν Ελ-
λάδα έλευθέραν, ουχί όμως δυστυχώς καί τήν ίδιαιτέραν αυτού
πατρίδα Α7ο?- ούδέ τήν Σμνρνην καί τόσας άλλα ς Ιλληνικάς
πόλειν καί χώρας.

/. Ο Κοραής ήτο πτωχός, έσπούδασεν έχων ολίγα χρημα-
τικά μέσα καί απέθανε πτωχός. Ή δέ πατρίς, ευγνωμονούσα,
έστησε τόν ανδριάντα, αυτού μαρμάρινον έν 'Αθήναις πρό τών
προπυλαίων τού Πανεπιστημίου* μετέφερε δέ εκ Παρισίων καί
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τά οστά του τω 1876, εντα©ιάσασα αυτά μεγαλοπρεπώς έν
τω νεκροτα<>είω 'Αθηνών, δ'που ανήγειρε μέγαν τάφον αύτου
εκ μαρμάρου.

19. ·Η Φιλικτι 'Εταιρεία.

1. Ή ïSpirdiç xtiç Φιλικής 'Εταιρείας.—Είς

τήν ΌδΓησσόν, έμπορικήν πόλιν τής 'Ρωσίας, κειμένην είς τάς
βορείους άκτάς του Ευξείνου Πόντου, κατωκουν (και κατοι-
κούσαν ετι) πλείστοι Έλληνες εμπορευόμενοι.

2. Ούτοι, μή λησμονουντες τό πρός τήν πατρίδα καθήκον
καί μελετώντες γενικήν έξε'γερσιν απάντων τών Ελλήνων κατά
τών Τούρκων, συνέστησαν έν Όδησσώ τής 'Ρωσίας τω 1814
μυστικήν πατριωτικήν 'Εταιρείαν, ή οποία ώνομάσθη Φιλική
'Εταιρεία· Πρώτοι ίδουταί αύτής υπήρξαν τρεις Έλληνες,
μικροί μεν έμποροι τής 'Οδησσού μεγάλοι όμως πατριώται, ό
Χκονφάς (έξ "Αρτης) ό Τσακάλωφ (έξ Ιωαννίνων) καί
ό 3άνθος (εκ τής μικρας νήσου Πάτμου).

3. Εντός ολίγου χρόνου έγειναν μέλη τής μυστικός ένερ-
γούσης Φιλικής eΕταιρείας οί επιφανέστατοι εκ τών απανταχού
'Ελλήνων, οιτινες τοιουτοτρόπως συνεδέθησαν στενώς μεταξύ
των πάντες, προεστώτες, κληρικοί, ναυτικοί, κλέφται, άρμα-
τωλοί, έμποροι, γεωργοί, λόγιοι. Μετετέθη δέ η έδρα αύτής
εξ 'Οδησσού είς Μόσχαν τής 'Ρωσίας, τω δέ 1818 είς αυτήν
τήν Κωνσταντινούπολιν, άλλα λίαν μυστικώς.

4. ZiXTn.cfxç άρ^τιγον.—Τό Έλλην,ικόν "Εθνος έπεθύ-
μει την έπανάστασιν, άλλ' υπό τόν ό'ρον ότι ήθελεν έχει βοηθόν
ίσχυρόν τι Κράτος. Τό μόνον δέ Κράτος, τό όποιον διέκειτο εχθρί-
κώς προς τήν Τουρκίαν, ήτο ή 'Ρωσία. Πρός αυτήν δέ ειχον
έστραμμένην τήν προσοχή ν τά μέλη τής Εταιρείας. Επειδή
δέ δεν ειχον γενικόν τινα καί ίσχυρόν άρχηγόν, συνήλθον καί
απεφάσισαν νά πέμψωσι, (τώ 1820) τόν ^άνθον είς τήν ΓΙε-
τρούπολιν τής 'Ρωσσίας, όπως παρακαλέσωσι τόν μέγαν άνδρα
'Ιωάννην Καποδίστρια ν, Κερκυραΐον τήν πατρίδα,
(έατις τότε ήτο υπουργός του Αύτοκράτοοος τής 'Ρωσίας,



μεγάλην lyojv φημην έν άπάση τη Εύρώπτ,), ίνα δεχθη την
αρχηγία ν τηί 'Εταιρείας.

5. Ό Καποδίστριας σμωςηρνηθη, ειπών, οτι κατ'εκείνον τόν
y ρ όνο ν ουδεμία ν διάθεσιν εΓχεν ό Αυτοκράτωρ 'Αλέξανδρος νά
περιπλακη είς πολέμους, καί 5τι δέν ητο φρόνιμον ακόμη νά
έπαναστατηση η Ελλάς. «Εύχομαι όμως, είπε προς τόν Ξάν-
»6ον, νά σας βοηθηση ό θεός πρός επιτυχίαν τοΰ σκοπού.»

6.'Αρχηγός ο 'Αλέξανδρος Υψηλάντης.—Τότε

ό Ξάνθος, καθ' ην έντολην είχε
παρά της 'Εταιρείας, εν περιπτώ-
σει ενδεχομένης αρνήσεως τοΰ Κα-
ποδιστρίου, εκαμ,ε την αύτην πρότ
τασιν προς τόν 'Αλέξανδρον
ΎιΪτηλάντην,όστις ητο άνδρεϊος
στρατηγός και υπασπιστής τοΰ Αυ-
τοκράτορος, υιός δέ τοΰ ηγεμόνος
της Βλαχίας Κωνσταντίνου Ύψη-
λάντον, γεννηθείς έν Κωνσταντινου-
πόλει τω 1792* είς τινα δέ μάχην
κατά τοΰ Ναπολέοντος ε:χε στε-

ρηθη τοΰ δεξιοΰ του βραχίονος.
'Α^.ίξανοοος 'ΓίΓηλάντης , ^ *

/.ΟΙ φηλάντης, συνεννοήσεις

ιδιαιτέρως καί με τόν Καποδίστριαν, εδέχθη την αρχηγία ν της
Φιλικής 'Εταιρείας, χωρίς ό Αυτοκράτωρ ουδέν νά γνωρίζγ},
αναγορευθείς (περί τά τέλη 'Απριλίου τοΰ 1820) Γενικός *Επί-
τροπος της'Αρχής.Έζητησε δέ καί ελαβε παρά τοΰ Αύτοκρά-
τορος άπεριόριστον άδειαν άπουσίας λόγψ νγιείας καί πεοί τά
μέσα τοΰ 1820 κατήλθεν έκ Πετρουπόλεως είς Όδησσόν.

8. Ή έμοάνισις τοΰ Ύψηλάντου ώς άρχηγον της °Εται-
ρείας ενεθάρρυνε μεγάλως τους "Ελληνας καί ενίσχυσε την κοι-
νην πεποίθησιν τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους, ότι η 'Ρωσία θέλει
βοηθησει τους Έλληνας. "Ωστε δέν ύπελείπετο πλέον άλλο τι
ει μη ή εκρηξις της Έπαναίΐτά^εως έν τη Ελληνι-
κή Χε^ονήϋω.
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ΠΡύΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Ή εναρξις τίίς 'Επαναστάσεως.

Ή «αρά το Δραγατσάνιον ιιά^τι.

1 . "Α&ιξις του Ύι^ηλάντου. — Έξ 'Οδησσού ό Α-
λέξανδρος Υψηλάντης μετά δύο άδελφών του καί τίνων άλλων
εισήλθε τϊ] 22 Φεβρουαρίου 182J είς την Μολδοβλα^ίαν, οπου
ύψωσεν επισήμως την σημαίαν της Επαναστάσεως.

Άποκιίονξις του Άλεξ. 'Υι|ηλάν:ου.— Ό
Αυτοκράτωρ της 'Ρωσίας, μαθών τότε τό πραξικόπημα τοϋ
Ύψηλάντου, δυσηρεστηθη κατ' αύτοΰ, διέγραψεν αύτον έκ τών
καταλόγων του ρωσικού στρατού καί άπεκηρυξεν αύτον δι'έπι-
στολης του προς αύτον τόν ίδιον. 'Αλλά τόν Ύψηλάντην ου-
δόλως έμελεν η απώλεια πάντων τών άξιωμ.άτων του. Μόνος
πόθος και'δόξα αύτοΰ ητο η ελευθερία της πατρίδος. Άπηλπί-
σθ-η σμως τότε τελείως περί ρωσικής βοηθείας.

3. Ό Ίερος Λόχος.— Ό 'Υψηλάντης έν Μολδοβλαχία
συνεκρότησε προχείρως μικρόν στρατόν, είς τόν όποιον προσηλθον



εκουσίως «εντακόόίοι ενθουσιώδεις νέοι έκ, τών καλλίστων
οικογενειών. Ούτοι δέ απετέλεσαν ίδιαίτεοον στρατιωτικόν σώμα, οπεο ώνομάσθη 'Ιερός Λόχος-

4. Ή μάχη του Δραγατσανίου. — Γενομένης μετ'όλί-
γον μάχης, προκληθείσης άκαίρως υπό του ημετέρου άνοητου
Βασιλείου Καραβιά την 7 "Ιουνίου 1821, ό τουρκικός στρατός,
συγκείμενος έκ τετρακισχιλίων άνδρών, προσέβαλε τούςπεντακο-
σίους ιππείς του Καραβιά καί τούς πεντακοσίους νέους του 'Ιε-
ρού Λόχου έν τη πεδιάδι της κώμης του Δραγατσανίου, καί
τούς μέν ιππείς ετρεψεν είς φυγην, τόν δέ 'Ιερόν Λόχον
κατέστρεψε, διασωθέντων μόλις εκατόν.

5. Μετά την καταστροφην ταύτην ό'Αλέξανδρος "Υψηλάντης
ύποχωρησας, διέβη είς Αύστοίαν, οπου συνεληοθη καί εφυλα-
κίσθη υπό τών Αύστριακών έίτι εξ ετη" τώ δέ 1828 απο-
φυλακισθείς, απέθανε μετ' ολίγον έν Βιέννη έκ χρονίου νοσή-
ματος, τό όποιον άπέκτησεν έν τη φυλακή.

2. Ή 23 Μαοτίου.

1. Γενικεύεις της επανα<ΐτά<ίεως. — Μη νομίση
τις ομως, ό'τι έσβέσθη η.έπανάστασις διά της αποτυχίας του
Ύψηλάντου. Τούναντίον ό σπινθηρ αύτης έγενικεύθη είς ολην
την Ελλάδα. Διότι μετ' ολίγας ημέρας, ηλεκτρισθεΐσα ή Πε-
λοπόννησος διά του δραστήριου καί θερμοαίαου *Αρχιμανδρίτου
Γρηγορίον Δικαίου ή Φλέοσα

του επ ικαλουμένου Παπαφλέσσα,
ηρχισεν επαναστατικά κινήματα έν Βοστίτσα, Πάτραις, Κα-
λαβρύτοις καί έν άλλαις πόλεσι.

2. Ήτο δέ ό Γρηγόριος Φλέσσας έκ τών Φιλικών, Μεσ-
σηνιος την πατρίδα (γεννηθείς έν Πολιανη τώ 1788), ειχε δέ
φύγει έκ της πατρίδος του, επειδή κατεδιώκετο υπό Τούρκων
στρατιωτών, ινα οονευθη. Μετέβη είς Κωνσταντινούπολη, οπου
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έμυήθη τά της 'Εταιρείας- /.ατά τάς αρχάς δέ του 1821
κατήλθεν είς τήν Πελοπόννησον' περιερχόμενος δ'αύτήν, έκίνει
μετά πολλής σφοδρότατος τόν λαόν είς έπανάστασιν.

3. Ό Γερμανός. — 'Αλλά τό σπουδαιότατον επανα-
στατικό'/ κίνημα εν ΓΓελοπονν-ήοίρ εκαμεν ό Μητροπολίτης
Παλαιών Πατρών Γερμανός (1771 —1826), ύψώσας
επισήμως τήν ση μα ί αν τής Επαναστάσεως τήν 25 Μαρτίον
1821 μετά τήν θείαν λειτουργίαν έν τω Μοναστηρίω της Α-
γίας Αανρας, πλησίον τών Καλαβρύτων.

4. Συγχρόνως τότε έπανεστάτησαν αναφανδόν αί Καλάμαι,
αί ΙΊάτραι, τό Αϊγιον καί άλλαι πόλεις τής Πελοποννήσου. 'Εν-
τός ολίγου δέ ήγέρθη ή Στερεά Ελλάς, αί νήσοι του Αιγαίου
Πελάγους, ή Θεσσαλία καί μέγα με'ρος τής Μακεδονίας.

5. Τοιουτοτρόπως λοιπόν έγενικεύθη ή Έπανάστασις καί
ήρχισεν ό μέγας άγων τής απελευθερώσεως.

3. Ή απαγ^όνκίις τον Πατριαρ^οι/ Γρηγορίον

(174ί>"—1821),

1. 5Ο Σουλτάνος Μαχμοντ Β' ώργίσθη σφόδρα κατά πάν-
των τών 'Ελλήνων διά τήν έπανάστασιν, καί απεφάσισε νά
έςολοθρεύση τους Χριστιανούς. Έφυλάκισε λοιπόν, άπεκεφάλισε
κάί μυριοτρόπως έβασάνισεν έν Κωνσταντινουπόλει πλείστους
επισήμους "Ελληνας, κατά τών όποιων συνελάμβανεν ύπόνοιαν ότι ένείχοντο είς τήν Έπανάστασιν ή έπόθουν αυτήν ή ήσαν
μέλη τής ' Εταίρε ίας.

2 Ή (Ινλλιι^ις τον Πατριάρ^ζον.—Αί μεγάλα ι
αύται σφαγαί συνέπεσε νά άρχίσωσιν ολίγας ημέρας προ του

* *Η Κατ' άλλους έγεννήθη τω 1751, όπερ Ssv <ραίνετ*'. ακριβέ;.
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/

ΙΙάσ/α τών Χριστιανών, τό όποιον τότε συνέπιπτε νά εορτάζη-
τοα τήν 10 του μηνός 'Απριλίου. Τήν νύκτα έκείνην, αφού ό
ΙΙατριάρχης έτέλεσε τήν πρώτη ν 'Ανάστασιν έν τώ ναώ τών
Πατριαρχείων μετά δώδεκα 'Αρχιερέων κατά τήν έπικρατού-
σαν συνήθειαν, και άνέβη εις τά Πατριαρχεία περί τήν αύγήν,
ήλθε πρός αυτόν ό μέγας διερμηνεύς τού Σουλτάνου και δύο.
£λλοι επίσημοι Τούρκοι.
Ό μέγας διερμηνεύς α-
νήγγειλε ν εις τον ΙΙατρι-
άρχην, οτι ό γραμματεύς
φέρει Σουλτανικήν δια-
ταγήν, τήν οποίαν πρέ-
πει ν ' à ν αγν ώ ση τή ν στι-
γμήν έκείνην ενώπιον τών
'Αρχιερέων, τών π
χόντων καί των άρχ
τών συντε;/νιών.

3. Ό Πατριάρχης δ
ταξε νά συνέλθωσι πάν-
τες ούτοι, ενώπιον τών
οποίων άνεγνώσθη τό φιρ-
μάνι, λέγον" «'Επειδή ό
«Πατριάρχης Γρηγόριος έφάνη άνάξιος τού πατριαρχικού θρόνου,,
^αχάριστος καί άπιστος προς τήν Πύλην καί ραδιούργος, γίνε-
»ται έκπτωτο; της θέσεώς του, και τώ προσδιορίζεται διαμονή
»τό Καδδί-'κιοϊ μέχρι δευτέρας διαταγής». Μετά δέ τήν άνά-
γνώσιν τού φιρμανίον τούτου άπήχθη ό νηραλέος Πατριάρ-
χης, κατά μυστικήν δ'.αταγήν, είς τό δεσμωτήριον τού Μτιο-
αταντοήμπαοη.

Ό Πατριάρχης Γρηγόριος

4. Ή α«αγχόνι<ίΐς.—Κατόπιν δέ έκ τού δεσμωτηρίον
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άτνήγαγον αυτόν έπί πλοιαρίου εις τό παράλιο ν του Φαναριού,
καί έκεϊθεν όδεύοντες έφθασαν είς τά Πατριαρχεία· έκεΐ τότε ό
δήμιος άπαγχονιστης τόν έκρέμαοε (τόν άπηγχόνισε), προσευ-
χόμενον υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, έκ του άνωφλίου της
μεγάλης πύλης τών Πατριαρχείων μετά την αεσημβρίαν της
Κυριακής του Πάσχα. Την αύτη ν δέ ηαέραν έκρέμασαν οΐ
Τούρκοι καί τρεις 'Αρχιερείς* μετ' ολίγον δε άλλους τέσσαρας
καί κατέσφαξαν δεκακισχιλίους Χριστιανούς, πολλούς δ' έςώοι-
σαν, καί πλείστοι έδραπε'τευσαν.

5. Τρεις ημέρας έμεινε τό λείψανον επί της άγ/όνης* την δέ
τετάρτην τό κατεβίβασεν ό άγχονιστης, τό έσυραν οί εχθροί
κατά γης καί τό έχλεύασαν, κατόπιν δέ τό έρριψεν ό δήμιος
είς τό ρ-έσον του Κερατίου Κόλπου, δέσας τρεις λίθους επί του
ίεροΰ πτώματος, τό όποιον τότε έυυθίσθη.

6. Μετ,' ολίγας δέ ήμεοας άνεφάνη τό λείψανον έπί της επι-
φανείας της θαλάσσης πρός τόν Γαλαταν έν μέσω δύο πλοίων
Χριστιανικών. 'Αφού δ' ένύκτωσεν, άνείλκυσεν αυτό κρυφίως
έπί του πλοίου του ό έτερος τών πλοιάρχων, Κεφαλλην την πα-
τρίδα καί Σκλάβος τό όνομα. Μετεκόμισε δ' αυτό είς την
Όδησσόν της 'Ρωσίας καί τό άπέθεσεν έν τώ έκεΐ λοιμοκομείω.

7. Ή τα<?>ΐΐ έν (05nddâ.—Τότε ό Αυτοκράτωρ Πα-
σών τών 'Ρωσιών 'Αλέξανδρος ό Α' έξέδωκε Διάταγμα καί
συνηχθησαν πασαι αί πολιτικαί, αί στρατιωτικαί καί αί ΐερατι-
καί 'Αρχαί της πόλεως, συνώδευσαν δέ έν μεγάλη τελετή τό
λείψανον είς τόν μητοοπολιτικόν Ναόν, ό'που άφέθη έπί 30
ημέρας, προσκυνούμενον. Κατόπιν δ' έν μεγάλη πάλιν τιμη
μετηνέχθη είς την Έκκλησίαν τών Ελλήνων καί ετέθη έν
μνήματα καινφ εντός του 'Αγίου Βήματος ώς λείψανον ίερο-
μάρτυρος.



— 64 — _

8. Ή μετακομιδτι εις 'Αθήνας.-—Μετά πεντή-
κοντα. δέ έτη μετεκομίσθη τό λείψανον, κατά τό έτος 1871,
ές Όδησσού εις τόν μητροπολιτικον Ναόν τών 'Αθηνών καί
μετά μεγάλης τελετής έναπετε'θη εντός μεγαλοπρεπούς μνη-
μείου έκ μαρμάρου, ό'που καί ευρίσκεται σήμερον. Τώ δέ 1872
οι "Ελληνες εύγνωμονουντες άνήγειραν μαρμάρινον ανδριάντα
αύτοΰ έν 'Αθήναις παρά τά προπύλαια του Πανεπιστημίου,
πλησίον τών ανδριάντων Φεραίου καί Κοραή. Τότε ό εθνικός
ποιητής 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης άπήγγειλε πρός τόν άνδρεάν-
τα, έν με'σω του πανηγυρίζοντας λάου, τό έξοχον ποίημα*
» 77ώς &ωρε7ς ακίνητος ;......»

9. Ό Πατριάρχης Γρηγόριος ήτο Πελοποννήσιος, γεννηθείς
έν Δημητσάνα της Γορτυνίας τώ 1745, ώνομάζετο δέ Γεώρ-
γιος :'Αγγελόπουλος καί ήτο πτωχόπαις.

10. Ό άγριος θάνατος του Πατριάρχου έςώργισεν έτι μάλ-
λον τούς "Ελληνας κατά τών τυράννων Τούρκων, και πεισμα-
τωδέστερον ήγωνίζοντο ούτοι του λοιποΰ πρός άπελευθεοωσ',ν
της Πατρίδος.

4. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
(1770—1843)

1. "Οτε κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1821 εξερράγη ή επανά-
στασις έν Πελοποννησψ, ό πανίσχυρος ήγεμών της Μάνης Uê-
τρος Μαυρομιχάλης έφαίνέτο ό άνθρωπος ό προωρισμένος νά
διευθύνη έκεϊ τα επαναστατικά κινήματα. Οί Μανιάται ουδέ-
ποτε υπέκυψαν εντελώς είς τούς Τούρκους καί ούδε'ποτε έπαυ-
σαν νά εύρίσκωνται είς πόλεμον πρός αυτούς. ΕΤχε λοιπόν ό
Μαυρομιχάλης στρατόν έμπειροπόλεμον και άρειμάνιον. /.«·
χώραν κατάλληλον ώς όρμητήριον κατά του εχθρού.

2. Και όμως άπερρόοησεν άπό τών χειρών αΰτου την άρχι-
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στρα τηγίαν τής Πελοποννήσου άνήρ ανήκων είς ονομαστήν
καί άρχαίαν γενεάν Κλεφτών, ό Θεόδωρος Ιίολοκο-
τρώνης.

3. Ό Κολοκοτρώνης είχε γεννήθή τω 1770 είςτό'Ραμοβοννι
τής Μεσσηνίας ύποκάτω ενός
^ε'νδρου, επειδή πολύς κόσμος
τότε είχε καταφύγει είς τά
βουνά, ενεκα τής θηριωδίας τών
Τούρκων. Λέγουσι δέ, στι ουδείς
εκ του γένους τών Κολοκοτρω-
^αίων είχε ν αποθάνει έκ ουσι-
κου θανάτου. Μόνον άπό του
1762 μέχρι του 1806 έφονεύ-
θησαν έβδομήκοντα Κολοκοτρω ·
ναϊοι, άγωνιζόμενοι κατά τών
Τούρκων, δώδεκα δέ έττί τών
ήμερών του Θεοδώρου.

4. Ό πατήρ δέ του Θεοδώ-
οου Κοονοταντϊνος,φονεύσας 700
απίστους, είχε συλληφθή υπό
τών Τούρκων εις τό Νηοίον,
οπου πρώτον μεν έκοψαν τους
πόδας καί τάς χείρας αύτου, έπειτα δέ τόν
Θεόδωρος όμως εγεινεν άνήρ, διά νά έκδικήση τόν θάνατον του
πατρός του.

5. Τό (5ωμαλέον, ουχί δέ καί ύψηλόν, σώμα του Θεοδώρου,
τό όποιον εν μέσω περιε'βαλλε κοκκίνη συνήθως φουστανέλλα,
ή μακρά κόμη του, ή μεγάλη κεφαλή, έπί τής οποίας έφόρεί,
ώς κάλυμμα περ^φαλαίαν, έχουσαν σχήμα αρχαίας τοιαύτης,
τό Ισχνόν του πρόσωπον, τό μελαγχροινδν του χρώμα, οί μι-

ΙΣΤΟΡΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟΠΟΤΛΟΤ 5

Θεόδωρος
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κροί καί γοργοί οφθαλμοί του, τό άτρομον καί άστράπτον
βλέμμα του, αί πυκναί οφρύες, τό ευρύ μέτωπον, ή άγκυλωτή
του ρίς, ή βροντώδης ώς κεραυνός φωνή του, ή πειστικωτάτή
γλωσσά του, πάντα ταύτα κατέπληττον τούς βλέποντας αυτόν.

6. Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε τοιαύτην καί τοσαύτην
ορθότητα πνεύματος, εύγλωττίαν, στρατηγικήν ικανότητα, πα-
νουργία, γνώσιν τών πραγμάτων καί τέχνην της πρός τούς
ανθρώπους συμπεριφοράς, ώστε πάντες άνεγνώριζον τήν άξίαν
του καί έσε'βοντο αύτόν."

7. Ό Κολοκοτρώνης, αν καί δεν ήξευρε γράμματα, έγίνω-
σκεν όμως έκ παραδόσεως καλώς την άρχαίαν ίστορίαν τού
Έθνους του καί τά ανδραγαθήματα τών προγόνων του. Οί
Τούρκοι τον έμίσουν καί οί Κλέφται τόν έσε'βοντο.

8. Διω)χθείς έκ τού οίκου καί της πατρίδος του ύπο τών
Τούρκων, φναγκάσθη νά καταφύγη είς τήν Ζάκυνθον, (ήτις τότε
μέν διετέΐίι ύπο τήν 'Ρωσίαν, μετ' ολίγον δέ περιή^θεν είς
χείρας Γάλλων καί τω 1809 είς χείρας τών "Αγγλων).

9. Ό Κολοκοτρώνης κατετάχθη είς τόν έλληνικόν στρατόν,
τόν υπό ν>ν Άγγλων καταρτισθέντα, ήγωνίσθη δε ώς 'Ιόνιος
λοχαγό* Jcpà τήν Λέυκάδα κατά τών Γάλλων καί ανήλθε μέ-
χρι του; βαθμού τού ταγματάρχου έν τώ στρατώ. Βραδύτερον
σμως έγκατέλιπε χάριν της Πατρίδος τήν θέσιν του έκείνην, ινα
κατέ^θγι είς Πελοπόννησον.

iJO. "Οτε κατήλθεν είς τήν Μάνην τω 1821, εΤχεν ήλικίαν
52, έτών" διά τούτο δ' έπεκαλεΐτο ό Γέρος το€? Μοοεά.
"Οτε ήκούσθη, ότι ό γέρων Κολοκοτρώνης ήλθεν είς την Μάνην,
τρόμος κατέλαβε τούς Τούρκους, έλαβον δέ μέγα θάρρος οί
Έλληνες. Ή δέ τουρκική Κυβέρνησις επεδίωξε νά συλλάβν}
και θανατώση τον επικίνδυνο ν ταραξίαν.
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11. eO Κολοκοτρώνης λοιπόν ούτος ανεδείχθη ό ικανότα-
τος και ό καταλληλότατος πάντων νά έχη τήν πρωτοβουλίαν
εις τόν διεξαγόμενον κατά^ τών Τούρκων αγώνα, θριαμβεύων
πάντοτε, ώς θέλομεν ίδεΐ έν τοις έοεξής.

Τό ^ιέγα ότρατηγικόν Σχέδιον
του Κολοκοτρώνη.

trv '

1. Ό Κολοκοτρώνης, εύθύς ώς Ιπάτησε τόν πόδα εις
τήν Πελοπόννησον κατά Ίανουάριον του 1821, κατήρτισεν
ίδιον- σώμα πολεμ,ιστών, και έν άρχη μέν παρηκολούθησε τόν
Πε'τρον Μαυρομιχάλην, μετά του ό~οίου κατέλαβε τάς Καλά-
μας τήν 23 Μαρτίου, κατόπιν δ' έχωρίσθη αύτου καί απήλθε
μετά 150 Μανιατών είς Άρκαδίαν.

2. Έν 'Αρκαδία συνήχθησαν περί τήν Ιναρυταιναν εξακισ-
χίλιοι ΈλΛηνες ώπλισμ.ένοι καί άοπλοι, γεγυμνασμένοι καί
άγύμνασΌι, καί έπολιόρκουν τήν Καρύταιναν.'Αλλ' ούτοι διε-
σκορπίσθησαν ευθύς ώς έφθασαν έκ Τρι—όλεως τρισχίλιοι στοα-
τιώται ώς επικουρία είς τους πολιορκουμένους.

3. Τότε πάντες οί λοιποί οπλαρχηγοί, ήτοι ό Ηλίας Μαυ-
ρομιχάλης. ό Νικήτας, ό Άναγνωσταρας, ό Παπαφλέσσας καί
άλλοι ύπεχώρησαν είς Μεσσηνίαν, μή άσπαζόμ,ενοι τό μέγα
σχέδιον του σχέδιον του Κολοκοτρώνη.

4 Τό μέγα δέ στρατηγικόν σχέδιον του Κολοκοτρώνη ήτο
έξ άρχής ή τιο?Λορκία καί άλωοις τής Τριπόλ*cor, ήτις ήτο ή
πρωτεύουσα τών" Τούρκων έν Πελοποννήσω, περιεβάλλετο δέ
διά τειχών ισχυρών και περιελάμ,βανε τότε πληθυσμόν τριά-
κοντα χιλιάδων ψυχών, έπειδή είς αυτήν ειχον καταφύγει έξ
άρχής τής έπαναστάσεως πολλοί Τούρκοι.
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5. Ό Κολοκοτρώνης λοιπόν ελεγεν, ότι δέν είναι καλόν νά
πολεμώσιν οί "Ελληνες κατά τών Τούρκων τήδε κάκεΐσε, άλλ' ότι πρε'πει νά έαορμήσωσι πάντες όμβύ κατά της Τριπόλεως, οπου ήσαν σλοι σχεδόν οί Τούρκοι. 'Αλλ' οί οπλαρχηγοί έφυγον
εκείθεν,παρακινοϋντες καί τονΚολοκοτρώνην νά συνακολουθήστ·.
'Εκείνος δ' άπεκρίθη τότε περίλυπος-

— «ζΐέν έρχομαι. "Αν θέλετε σεις, τραβάτε. Έγά> μείνοο
Ιδώ, οτιον και τα βουνά και το πουλλιά με γνωρίζουν. "Αν χα&ώ,
κάλλιο νά με φαν' αυτά». ,

6. Καί έκεϊνοι μέν άνεχώρησαν πάντες, οίκτείροντες τον άν-
δρα τοσούτον, ώστε ό ζωηρός ΙΙαπαφλεσσας είπε προς έ'να τών
Μανιατών' «Βρε, μείνε συ μαζί τον νά μή τόν φαν3 οί λύκοι».

7. Ό δέ Κολοκοτρώνης, μείνας μόνος, ολομόναχος, είσηλθεν
εις τήν Έκκλησίαν του Χρυσοβιτσίου, έκαμε τον σταυρόν του
καί ασπασθείς τήν είκόνα της ΙΙαναγίας είπε" «ΤΙαναγία μου,
»βοή&ησε τους Χριστιανούς.· Τους Ιπήραμε "ς τό λαιμό μας!»

8. Καί ταύτα ειπών, έζεκίνησεν αμέσως ό ατρόμητος, άνήρ
πρός την Πιάναν, χωρίον τρεις περίπου ώρας άπέχον της Τρι-
πόλεως, καί έφρόντισεν έκει καί έν τοις πε'ριξ νά περισυλλέξη
πάλιν άνδρας και νά έ^ιδιώκη τό μέγα σχέδιόν του, ςως οτου
και οί λοιποί οπλαρχηγοί , πρός'τούς οποίους άδιακόπως. έγρ,α-
φεν ό ήρως, άνεγνώρισαν τήν ορθότητα αυτού, έπανηλθον είς
τήν Άρκαδίαν καί κατε'λαβον είς με'γαν περι τήν Τρίπολιν κυ-
κλον τό Πάπαρι, τήν Βλαχοκερασιάν, . τό Αιάσελον, τήν Άλα>-
νίσταιναν καί τά Βέρβαινα.

9. Τοιουτοτρόπως ή ρ χι σε νά έκτελτ,ται βαθμηδόν το μέγα
τού Κολοκοτρώνη σχέδιον της πολιορκίας και αλώσεως ττ,ς Τρι-
πόλεως υπό τήν άρχιστρατηγίαν του Πέτρον Μαυρομιγά?.η ?}
Πετρόμπεη.
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6. Ή ^ιάχιι του Βαλτετόίου.
^ (12 και 13 Μαίου του 1821)

1.. Κατ' έκείνην τήν έποχήν διοικητής της Πελοποννήσου
ητο ό ΧονροΙτ παοάς. Άπουσίαζεν ομως ούτος τότε είς Ιωάν-
νινα, ο—ου κατά διαταγήν τοΰ Σουλτάνου ει/ε μεταβη, ινα
πολεμήση εναντίον τοΰ Άλη πασα.

Ό Χουρσίτ, μαθών τά έν Πελοποννήσω συμβκίνοντα,
άπέσπασεν έκ. του στρατοπέδου τών 'Ιωαννίνων ίσχυρόν άλβα-
νικον σώμα, και άπέστειλεν αυτό είς τήν ΙΤελοπόννησον υπό
τήν στρατηγίαν τοΰ Μουοταφάμπεη.

3. Ό Μουσταοάμπεης, κατερχόμενος έξ .'Ιωαννίνων, εοθα—
σε πρώτον είς τάς Πάτρας, τών οποίων ή πολιορκίκ είχε λυθη
ύπο τοΰ 9Γονοονφ παοά της Ευβοίας. Έκ Πατρών ήλθεν είς το
Αΐγιον καί εκαυσεν αυτό. Έκεϊθεν εοθασεν είς τήν ΚόρΐΎ^ον
και 'έλυσε τήν πολιορκίαν τοΰ 'Ακροκορίνθου, 'έπειτα τήν του
Ναυπλίου, καί τέλος εοθασε θοιαμβεύων εις Τρίπολιν 6
Μαΐου.

4. Ή έμφάνισις τοΰ Μουσταφάμπεη έν 'Αρκαδία παρε'λυσε
μεγάλως τό θάρρος τών έπαναστατών, καθόσον μάλιστα είχε
προηγηθη (πρό *20 ημερών) και ή άτυχής μάχη τοΰ Διάκου
έν 'Αλαμάνα και ό θάνατος αύτοΰ*. Άλλ' ό Κολοκοτρώνης
ποοέτεινε νά καταλάβωσιν ισχυρώς τό Βαλτέτσι, κώμην κει-
μένην ούχι πολύ μακράν της Τριπόλεως. 'Οκτακόσιοι καί
πεντήκοντα "Ελληνες έταμπουρώ&ηοαν έκεΐ, έ'χόντες άρχη-
γόν τόν Κυριαχούλην Μανρομιχάλην. Ό Κολοκοτρώνης ώδή-
γησεν αυτούς, πώς πρέπει νά όχυρωθώσι καλώς, εκείνος δέ, αει-
κίνητος ών, εσπευδεν άπό Βαλτετσίου είς Πιάναν, άπο ΙΙιάνας
είς Χρυσοβίτσι καί έν γένει πανταχοΰ, όπου ή παρουσία του ήτο
αναγκαία.

* Βλέπε τήν περιγραφή ν της μάχης της'Αλαμάνας κατωτέρω, § 10.

ι
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ο. Τέλος τήν πρωίαν τής 12 Μαίου 1821 ό Μουσταφάμπεης
εξήλθε τής Τριπόλεως καί διηυθύνθη πρός τό Βαλτέτσι, άγων
έξακισχιλίους ιππείς καί δύο τηλεβόλα. 'Ο Κολοκοτρώνης ετυ-
yt νά είναι τότε είς Χρνοοβίτσι. το όποιον άπέχει του Βαλτε-
τσίου περίπου δύο ώρας καί ήμίσειαν. ΟΙ περί τόν Κυριακού-
λην καί τόν Ήλίαν Μαυρομιχάλην άντέστησαν εν Βαλτετσίω
γενναίως.

6. Τρεις ήδη ώρας έξηκολούθει ή εν Βαλτετσίω μάχη, οτε
κατέφθασεν ό Κολοκοτρώνης μέ έπικουρίαν εξ επτακοσίων αν-
δρών. Άναβάς δέ είς τήν κορυφήν βράχου, όστις καί σήμερον
έτι λέγεται «βοννόν τον Κολοκοτρώνη », ενεθάρρυνε διά της
βροντώδους φωνής του τους έν Βαλτετσίω μαχομένους.

7. Μετ% ολίγον δέ κατέφθασε καί ό ΊΊλατιοντας έκ τήςϋιά*·
νας μέ όκτακοσίους άνδρας καί ήνώχλει έκ πλαγίου τους
εχθρούς. Τέλος έπήλθεν ή νύξ καί έπαυσεν ή μάχη, χωρίς να
νικήσωσιν ούτε οί Έλληνες ούτε οί Τουρκοϊ.

8. Τήν νύκτα ηύξήθη δι' επικουριών ό άριθμός τών Ιν Βαλ-
τετσίω μαχόμενων ήμετέρων, ό δέ Κολοκοτρώνης, είσελθών είς
τό Βαλτέτσι κρυφίως περί τό μεσονύκτιον, ήσπάσθη τους άγω-
νιζο μένους, πλήρης Θάρρους καί χαρ&ς* έφίλησε δέ καί τους
νεκρούς ειπών* α Είναι άγιοι καί Θά παν1 ώς μάρτυρες εις τόν
» Παράδεισον», καί εξήλθε, πορευθείς πάλιν εις τό ίδιον του
στράτευμα.

9. .Τήν έπομένην έπανελήφθη ή μάχη καί οΕ "Ελληνες άντί
ν' άμύνωνται, οπως τήν ποοτεραίαν, έπετέθησαν άπανταχόθεν
κατά του έχθροΰ, τόν όποιον ήνάγκασαν μετ' ολίγον νά τραπη
είς φυγήν.

10. Ό Μουσταφάμπεης έσώθη, άπολέσας μόνον τόν ϊππον
του. Τετρακόσιοι Τούρκοι έφονεύθησαν καί πλείστοι επληγώθη-
σαν.Έκ δέ τών 'Ελλήνων τε<ί<Ια£>ες μόνον^Ιφονεύθησαν καί
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17 επληγώθησαν. Καί οί μέν Τούρκοι, φεύγοντες, Ιρριπτον
χαμαί τά επάργυρα καί επίχρυσα σκεύη καί όπλα των, ίνα εύ-
κολώτερον σωθώσιν. Οί δέ "Ελληνες συνήγον τά λάφυρα ταύτα.

11. Ή έν Βαλτετσίω νίκη αύτη τών Ελλήνων ενέπνευσε
μέγα θάρρος εις αυτούς, καί ευλόγως θεωρείται ώς ό θεμέλιος
λίθος της ελληνικής ανεξαρτησίας.

7. Ή jiaj^n τών Δολτανών.
(18 Μαΐου 1821)

i. Μιαν εβδομάδα μετά τήν μάχην τού Βαλτετσίου, ό Μου-
σταφάμπεης απεφάσισε νά έπιτεθή πάλιν κατά τών Ελλήνων,
σσοι ήσαν παρά τά Δολίανά* ήσαν δέ ούτοι περί τούς δια-
κοσίους, καί άρχηγόν είχον τον Νικήταν Σταματελόπονλον,
τόν έπ^καλούμενον Νικηταράν, όστις ήτο ανεψιός τού Κολοκο-
τρώνη καί ο δε£ιός αυτού βραχίων. Ό Μουσταοάμπεης ήλπι-
ζεν, οτι τώρα ήθελεν άποπλύνει τό όνειδος της έν Βαλτετσίω
συμφοράς του. 'Αλλά κακώς έσκέπτετο.

2. Επετέθη λοιπόν τήν νύκτα τής 17 πρός τήν 18 Μαίου
κατά τών Δολιανών μέ έξακισχιλίους πεζούς καί ιππείς. 'Επί
ενδεκα ώρας άντέστη γενναίως ό Νικήτας μέ τούς διακοσίους
του, έ'ως οτου έγένετο δυνατόν νά προσέλθει είς αυτόν επικου-
ρία έκ Βερβαίναον.

3. Τότε οί "Ελληνες, έφορμήσαντες, έτρεψαν είς άίσχράν
■φυγην τούς πολεμίους. 'Αναλόγως οϊ έφόνευσαν τόσους πολλούς
Τούρκους, ώστε έκεΐ, έν μέσω τού πυρός, έπωνομάσθη ό Νική-
τας τό πρώτον Τουρκοφάγος.

4. Οί εχθροί, φεύγοντες, έγκατέλειψαν τά πυροβόλα καί
απώλεσαν τρεις σημαίας. Έκ τών Ελλήνων έοονεύθησαν δύο
χαι επληγώθησαν δώδεκα.

5. Τοιουτοτρόπως κατέπεσε μέν τό θάρρος τών Τούρκων, άνε-
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πτερώθησαν δέ at έλπίδες τών Ελλήνων και εσπευδον ούτο>
νά έκτελέσωσι τό μέγα σχέδ'.ον του Κολοκοτρώνη.

8. Ai vîidoi Σπε'τόαι, Ψαρά και "Υδρα.

1. Ταύτα μέν έγίνοντο μέχρι τούδε κατά ξηράν. Κατά θά-
λασσαν δέ διέπρεψαν έν τώ Ίερώ Άγώνι αί τρεις νήσοι τοϋ·
Αιγαίου πελάγους Σηέζ<3α.τ9 Ψαρά, "Υδρα, καί είς αύ-
τάς άνηκε», ή τιμή, ότι έκε'ρδισαν κατά θάλασσαν τόν υπέρ
έλευθερίας άγώνα.

Κατά τήν άρχαιότητα αί νήσοι αύται ήσαν άφανεΐς και
άσήμαντοι. Κατά τούς χρόνους σμως τούς προ της επαναστά-
σεως είχον φθάσει είς μεγάλην εύδαιμονίαν, ενεκα τού εμπορίου-
καί της ναυτιλίας των.

3. Κατά δέ τό 1821 αί τρεις αύται νήσοι ειχον τριακόσια
εμπορικά πλοία, δωδεκακισχιλίους περίπου ναύτας και πλοϋ-
τον πολύν. Και όμως ή συναίσθησις τού καθήκοντος προς τήν-
Πατρίδα ύπηγόρευσεν είς αύτάς νά θυσιάσωσι τά πάντα.

4. Πρώτη έπανεστάτησεν ή νήσος τών Στ:ε~<ίών τήν 26·
Μαρτίου J 821. Οί Σπετσιώται διά κοινής αποφάσεως κατε-
πάτησαν τήν σημαίαν τών Τούρκων καί έστόλισαν ολα τά ελ-
ληνικά πλοία δι' ελληνικών σημαιών.

5. Μετά τάς Σπέτσας ύψωσαν τήν σημαίαν της επαναστά-
σεως τά Ψαρά τήν 'Απριλίου 1821, ήμέρ»ν τοΰ Πάσχα,
καθ' ήν άπηγχονίζετο ό Πατριάρχης έν Κωνσταντινουπόλει.

6 Οί 'Υδραίοι έπανεστάτησαν μετά 18 ημέρας, ήτοί-
τήν 28 'Απριλίου. Τό κίνημα δέ τών τριών τούτων νήσων
ηκολούθησαν έντός ολίγου καί αί λοιπά ι νήσοι τοϋ Αιγαίου πε-
λάγους. Ωσαύτως δέ ή Σάμος, ή 'Ρδδος, ή Χίος, ή Κρήτη.
'Αμέσως δέ οί έπαναστατήσαντες ούτοι νησιώται τά εμπορικά:
των πλοία μετ.έβαλον είς πολεμικά.
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9- Ον^πόληότς τουρκικοί; δίκροτου.
(27 Μάιου 1821)

iT^* 'y

1. Ή τουρκική Κυβέρνησις, μαθοΰσα τήν εξε'γεοσιν τών νή-
σων, έςαπέστειλε μίαν μοΐ-
ραν του στόλου της πρός
τά παράλια τής Μικράς
'Ασίας.

2. Τότε ό ελληνικός στό-
λος, αποτελούμενος έκ 57
πλοίων, έςέπλευσε τήν 23
JMatov εις άπάντησιν του
έχθροϋ. Τήν έπομένην δέ.
ήμέραν είδεν εν μ. s'y α τουρ-
κικόν " πλοϊον όγδοήκοντα
τεσσάρωνπυροβόλων ,προσ-
ορμισθέν εις τήν 5Ερεσαόν,
λιμένα τής Λε'σβου.

3. Ό Ψαριανος ΤΙαηα-
νικολής απεφάσισε και κα-
τώρθωσεν έπιτηδείως νά
κόλληση είς τό δίκροτον
τούτο δύο πυρπολικά πλοία, πλήρη εύφλεκτων ύλών, τήν 27
Μαΐον' μεταδοθείσης δέ τής πύρας εις to όίκροτον καί άναφλε-
χθείσης τής πυριτιδαποθήκης αύτου, άνετινάχθη είς τόν άε'ρα
μεθ* ό'λου του πληρώματος. Έκ τών 1100 ναυτών του, μόλις
οκτώ διεσώθησαν ! οί δέ άλλοι πάντες έκάησαν ή έπνίγησαν.

4. Τό κατόρθωμα τούτο κατε'δειξε μέν τήν μεγάλην χρησι-
μότητα τών πυρπολικών, κατεφόβησε δε τόν τουρκικόν στο-
λον και ενεθάρρυνε μεγάλως τους "Ελληνας.

Λ ιϊ » ή τ ο t oç II α π« ν ι κολης
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10. 'il 5,ιάχη της Αλαμάνας.

Αθανάσιος Διάκος (1788 — 22 'Αηριλίου 1821)

-Χ ! * > * ,

I 1. Έπανερχόμεθα πάλιν εις τους κατά ξηράν αγώνας. Ή
4-ανάστασις εξερράγη έν τη Στεοεδϊ Ελλάδι, πρώτον έν 'Αμ-
φίσσ?} διά τοΰ άρματωλοΰ Πανουργία καί άκολούθως έν Λεβα-
-δείκ διά τοΰ "Αθανασίου Διάκου. Ωσαύτως έπανεστά-
τησεν ό Δήμος Σκαλτσας έν Δωρίδι, ό 'Ιωάννης Δυοβουνιώτης
έν Βουδουνίτσα, ό Δημήτριος Κοντογιάννης έν Ύπάττρ, και οί
Μενιδιαται και Χασιώται έν τη 'Αττική.

2. Ό Πανουργίας ήτο άρματωλός, εχων όνομα καλόν και
έπιρροήν. Ό δέ 'Αθανάσιος Διάκος ήτο νέος πολύ ωραίος,
ρωμαλέος καί άτρόμητος, είχε δέ γεννηθη τώ 1788 έν Άρτο-
Ttvj] της Αοιρίδος, ό δέ πατήρ αύτοΰ κατήγετο έκ Μουσουνί-
τσης της ΓΙαρνασίδος.

3. Ό 'Αθανάσιος προωρίσθη υπό τών γονέων του δια τόν
μοναχικόν βίον* εζησε δέ ώς ιερομόναχος άπό της δωδεκαετούς
ηλικίας. 'Αλλ' ό ελεύθερος άήο τών ορέων ήτο εις αυτόν θελ-
κτικώτερος ή ό «.οναχικός βίος' και διά τρΰτο έτάχθη βραδύ-
τερον είς τό κλέψτιχον σώμα τοΰ Σκαλτσοδήμ,ου, κατόπιν δέ
(τω 1816), ώς πρωτοπαλλήκαρον τοΰ 3Οδυσσέως 'Ανδρούτσου,
καί μετά ταΰτα προ εκρίθη ώς οπλαρχηγός της Λεβαδείας.

4. Τότε δέ ύψωσε τήν έπαναστατικήν σημαίαν, την Ιην
'Απριλίου 1821,πολιορκήσας δέ τους έν τη άκροπόλει της Λε-
βαδείας έγκλεισθέντας Τούρκους ήνάγκασεν αυτούς εντός οκτώ

ημερών νά παραδοθώσι. "h

i - _ -

5. Ή μάχιι τi\ς Αλαμάνας. — "Επειτα δέ έξεβτρά-
στευσεν ό Αιακός πρός τάς θερμοπύλας καί συναντηθείς μετά
τοΰ Αυοβουνιώτου καί τοΰ Πανουργία επολιόρκει μετ' αυτών
τήν 'Υπάτων.Έκεΐ οντες ούτοι, εμαθον, 5τι 6 εν Ίωαννίνο.ς ευ-



— 75 — _

ρισκόμενος Xoirpdr:, ό διοικητής τής Πελοποννήσου, απέ-
στειλε τόν μεν Μουσταφάμπεην κατά τής Πελοποννήσου, τους δέ
■υποστρατήγους Όμερ - Βριώνην και Κιοοε - Μεχμέτ κατά τής
'Ανατολικής Ελλάδος, άγοντας έννέα χιλιάδας πεζών και ιπ-
πέων' έφθασαν δέ ούτοι είς Φωκίδα.

6. Τότε οί Έλληνες συνεκρότησαν συμβούλιον και απεφάσι-
σαν ό μέν Πανουργίας μέ εξακό-
σιους Σαλωνίτας νά καταλάβν; τό
χωρίον Μουσταφάμπεη παρά τήν
όδόν τών Σαλώνων* ό δέ Δυοβου-
νιώτης μέ τετρακοσίους άνδρας νά
καταλάβτ) τήν γέφυραν του Γορ-
γοποτάμου* ό δέ Διάκος μέ πεν-
τακόσιους νά καταλάβη τήν έπί γφ
του Σπερχειού ποταμού γέφυραν
της3Αλαμάνας καί τήν άγουσαν εις
-τάς Θερμοβύλας όδόν, τήν άπέ-
^αντι τής γέφυρας ταύτης. Συνε-
φώνησαν δέ νά βοηθήσωσιν άλλή- ΆθανάΛος Διάκος
λους, ευθύς ώς ήθελε προσβάλει αυτούς ό έχθρός.

7. Δεν ειχον δέ προφθάσει νά όχυρωθώσι καλώς, ότε έκινήθη
κατ' αυτών ό εχθρικός στρατός, την 22 'Απριλίου 1821· Πρώ-
τοι προσεβλήθησαν ό Πανουργιάς καί ό Δυοβουνιώτης, καί, μη
■δυνηθέντες ν* άντιστώσιν επί πολύ, έτράπησαν είς φυγην υπό
τών πολεμίων.

8. Μόνος δ' εμεινεν είς την θέσιν του ό Διάκος, γενναιότατα
-πολεμήσας. Περικυκλωθείς υπό τής όλης δυνάμεως τών Τούρ-
κων έμάχέτο επί ώρας ώς λέων κατά χιλιάδων έχθρών, μείνας

μόνον μ.è 48 συντρόφους.

9. 'Αφού δε διεροάγη τό 5πλον τδυ καί έθραυσθη έν ταΐς
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χερσιν ή φονική του σπάθη καί έτραυματίσθη υπό τίνος Αλ-
βανού, έοώναξε τούς συντρόφους του coet τον πάρουν rô κε-
φάλι», ίνα μη συλληφθή ζών. 'Αλλ' ουδείς άπεκρίθη, διότι όλοι είχον φονευθή. Τότε συνελαβον αύτον οί Τουρκαλβανοί
καί ώ'δηγησαν ποός τόν Όαέρ-Βριώνην, όστις τον ήρώτα*

i \ — kll ' 'Ι

, «Γίνεσαι Τούρκος, Αιακό μον, τήν πίστι οον ν" άλλαξες;
«Νά Σκά-.fe τζαμί, 'Εκκλησιά ν* άφησες ; »

^3ουνίτσα, ό Δ·&ί?ί^ΐ7κε ιον λε^ι'

«ïïcfrxxL καί Χασιΰσας> μονρτάταις, νά χα&ήτε !
« jEfO Πανουργίας Γραικός &ε νά 'πεΰάνοο».

ην. Ό δέ Άθα; _

^αλε'ος καί άτρόμητ^» , „

, , - \εοασανισαν τον Διάκον ποΑυτοοπωι:.

iivjl της Δνριδος, ο όέ ifry. .. , ,

νη οιαταγη να σοι ρΛισνι). ϋιόωκαν
τσης της ΙΙαρνασίοος. / , , χ ,*

1 ο m , /ιρας του το οουνηοον εργαλειον του

. ο. U Αθανασίας ποο^τ λ '

Βαν ' -ερριψε κατα γης, και στραφείς πρός

, -νικόν βιον έζησε/, 'k Τ, τ e , ^ 1

τους ιστι^------.. .-.ς Αλβανούς, είπε" «Δεν ευρίσκεται κάνεις

»νά με σκοτώοΐ] ; Έγώ κακούργος δεν είμαι».

11. Πορευομενος δέ είς τον τόπον της καταδίκης του έστάθη
καί ρίψας τό βλέμμα πέριξ είς τήν ένεκα της εαρινής έπο/ής.
γελώσαν φύσιν, είπε τό άλησμόνητον δίστιχον"

«Για ιδες καιρό που διάλ.εξεν ο Χάρος νά με πάρτ],
«Τώρα π* ανϋίζονν τα κλαδιά και βγάν3 ή γή χορτάρι» .

12. Μετ' ολίγον δέ υπέστη τόν πολυώδυνον θάνατον, έπί
τρεις ώρας βασανιζόμενος έν τώ όβελώ. Τοιούτο τέλος έσχεν ά
μάρτυς ούτος της ελευθερίας της Πατρίδος, άγων τό 33ον έτος.
της ήλικίας του.χί



11. Ή n ά il της Γραβιά ς.
OSrddei'ç Άνδροντόος.
J, (1788—1823)

1. Ό "OSirddEVÇ έγεννήθη έν Ιθάκη τω 1788' ήτο δέ
υιός μονογενής του Άνδρίτσου ή 'Ανδρούτσου, όστις εΧ'/ε γεν-
νηθή καί άνατραφή έν Λίβα-
νάταις τής Λοκρίδύς, είχε δέ
άγωνισθή γενναίως κατά τε
ςηοάν ώς κλέφτης, καί κατά
θάλασσαν μετά του Λάμπρου
Κατσώνη.

2. Τό όνομα του Άνδρίτσου
ένε'πνεε τρόμον είς τους Τούρ-
κους. Τούτου υιός ήτο ό
Όδι/<ί<ίενς, τόν οποίον ε:/ε
βαπτίσει ό Λάμπρος Κατσώ-
νης. Ό 'Οδυσσεύς ήτο συνο-
μήλικος του Διάκου καί συνε-
δε'ετο μετ' αύτου διά στενής
φιλίας. ΤΗτο δέ άνήρ ώραϊος,
μέτριος τό ανάστημα, ρωμα-
λέος, εύρυμέτωπος, ξανθόκο-
μος' ειχε πυκνά ς και μεγάλας οφρυς, αΐτινες έσκίαζον τό πρόσω-
πον αύτοΰ, μεγάλους μύστακας καί δασύμαλλον τό στήθος*
ήτο βραδύς εις τό λέγειν καί ταχύς τό πράττειν, ο δέ λαός
έλάλει μετά θαυμασμόυ περί τής ταχύτητος τών ποδών αύτου.

3. €Ο 'Οδυσσεύς εν άρχή έχρημάτισε σωματοφύλαξ του
Άλή-πασόέ τών 'Ιωαννίνων. Κατόπιν δέ διωρίσθη υπ' αύτου
άοματωλός τής Λεβαδείας καί κατόπιν προήχθη είς γενικόν
άρματωλόν της Βοιωτίας, Φωκίδος καί Δωρίδος. Ν

'Oôvddcvç Άνδρο ί?τ<ίος
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4. Ή ^ιά^η έν τώ χανίω της Γραβιδς /5 Μαΐου
1821). — "θτε ηρχισεν ή έπανάστασις έν Ελλάδι, ό "Οδυσ-
σεύς εύρίσκετο έν τή 'Επτανήσιο* έφθασε δέ είς τήν "Αμφισσαν
τήν επομένην τής έν 'Αλαμάνα μάχης. Έςωργισμένος σφόδρα
κατά τών "Τούρκων διά τον σκληρό ν θάνατον τού φίλου του
Διάκου, συνενοήθη μετά τού Πανουργία και Δυοβουνιώτου καί
κατέλαβε τό Χάνι της Γραβιάς, τό όποιον εκείτο είς τό
στόμιον χαράδρας και έπι τής δημοσίας όδού, τής άγούσης
προς τήν "Αμφισσαν. Εκείθεν έμελλε νά διέλθγ) ό τουρκικός
στρατός, ίνα κατέλθη είς "Αμφισσαν.

ό. Ό 'Οδυσσεύς, πριν ή είσέλθη είς τό Χάνι, ειπεν είς τούς
στρατιώτας του" «ό θέλων νά κλεισθή μετ' εμού είς τό Χάνι,
ας πιασθή είς τον χοοόν». Καί ήρχισε νά χορεύη πρώτος, τρα-
γωδών το άσμα τών Κλεφτών : « Κάτω 'ς τον Βάλτου τά
χωριά». 'Αμέσως τότε 117 καί ό Όδυστεύς 118 άνδρες, χο-
ρευοντες είσήλθον είς τό Χάνι.

6. Μετ' ολίγον έφάνη ό Όμέο Βριώνης, άγων δεκακισχι—
λίους στρατιώτας" έπολιόρκησε δέ τό Χάνι, άλλ' άπώλ.εσε πολ-
λούς άνδρας, φονευομένους ύπο τών πολιορκουμένων Ελλήνων.
Ό Όμέρ Βριώνης τότε εστειλεν είς Λαμίαν, ίνα φέρη έκεϊθεν
κανόνια δι' εν μικρόν λιθόκτιστον Χάνι !

7 'Αλλ' οί "Ελληνες έν ώρα νυκτός, οτε οί Τούρκοι έκοι-
μώντο, έξώρμησαν έκ τού Χανίου καί, περάσαντες διά μέσου
τών εχθρών, έφθασαν είς τούς άλλους συντρόφους, άπολέσαντες
μόνον εξ άνδρας, ενώ έκ τών Τούρκων Τϊεντακόίίιοί έφο-
νεύθησαν καί διπλάσιοι επληγώθησαν-.

8. Οί Τούρκοι τοσούτον έφοβήθησαν έκ τής μάχης τής Γρα-
βιας, (ήτις έγένετο τέσσαρας ήμέρας προ τής μάχης τού Βαλ-
τετσίου), ώστε δέν έτόλμησαν, άν καί τό Χάνι έκενώθη, νά
προχωρήσωσιν είς "Αμφισσαν καί εκείθεν είς Πελοπόννησον, ώς
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εσκέπτοντο, άλλά διά Αεβαδείας καί Θηβών πρου/ώρησαν προς
τήν Χαλκίδα, ό'πως κατατροπώσωσι τους έν Εύβοια έπανα-
στάτας

9. Δια της αλλαγής ταύτης τοΰ δρομολογίου τών Τούρ-
κων, ένεκα της μάχης της Γραβιάς, έδόθη ευκαιρία είς τον
Κολοκοτρώνην νά νικήσ·/} μετά τε'σσαρας ήμε'ρας τον Μουστα-
οάμπεην έν Βαλτετσίω. (Βλε'πε άνωτε'ρω § 6, σελ. 69).

12. Δηιιιίτ^τος Υψηλάντης.
(1793 1832)

1. Ό 'Αλέξανδρος Υψηλάντης μετά τήν άποτυχίαν της
μάχης τοΰ Δραγατσανίου, φυγών είς Αύστρίαν, συνελήφθη υπό
τών Αυστριακών καί έφυλακίσθη. ΓΙρό της άποτυ/ίας του ταύ-
της είχε στείλει είς τήν Πελοπόννησον τόν άδελφόν -του Διι-
|ΐ»ίτ^>ιον Υ^ηλάντην, όστις. έκΤεργε'στης ερχόμενος, άπε-
βιβάσθη τό πρώτον είς τήν "Υδραν κατ' αυτήν έκείνην τήν
ημε'ραν της μάχης τοΰ Δραγατσανίου, ήτοι τήν 7 'Ιουνίου
1821. Έζ "Υδρας δε διεπεραιώθη είς τό "Αστρος, όπου οί ΙΙε-
λοπ.ννή-ιοι ύπεδέχθησαν αυτόν ώς Σωτηοα καί συνώδευσαν είς
τό εν Βερβαίνοις στρατόπεδον παρά τήν Τρίπολιν.

2. Ό Δημήτριος ήτο άνθρωπος ισχνός, φαλακρός, τριακον-
τούτης σχεδόν, εΤχε δέ τό σώμα μικρόν άνευ επιδεικτικής πα-
ραστάσεως. ΕΓχεν όμως μεγαν πατριωτισμόν, ήτο γενναίος καί
ατρόμητος, άφιλοκερδής καί τιμ.ιώτατος. Έπεθύμει νά γείνη
ό γενικός άρχιστράτηγος τών ΙΊελοποννησίων, άλλ' οί άρχοντες
της Πελοποννήσου άπε'κρουσαν τήν άξίωσιν ταύτην τοΰ Δημη-
τρίου.

3 Τοΰτο δυσηρε'στησεν έν άρχή τόν Δ. Ύψηλάντην, καί οί
φίλοι του ήγειραν έμφύλιον στάσιν άλλ' ό Κολοκοτρώνης καθη-
σύχασε τους στασιαστάς, παρεκάλεσε δέ τόν Ύψηλάντην καί



έπανήλθεν εις Βε'ρβαινα έκ Καλαμών, ένθα είχεν αποχωρήσει.
Τοσούτον δ' έμίσησε του λοιπού τούς φατριασμούς τών άοχη-
-γών, ώστε, αδιαφορών προς τήν φιλαρχίαν αυτών καί τήν ιδίαν,
έξηκολούθει νά μάχεται γενναίως καί τιμίως μέχρι τέλους του
.αγώνος, έκτελών ού-ω τό ύψιστον πρός τήν Πατρίδα καθήκον.

13. Ή μά^ιι τών Βρν<ΐακίων.
(15 'Ιουλίου 1821)

1. Εϊπομεν ανωτέρω, οτι ό Όμέρ-Βριώνης άπό τής Γραβιας
έπορεύθη δια Λεβαδείας καί Θηβών πρός τήν Χαλκίδα. Ό δέ
Μεχμέτ ΓΙασας εμεινεν έν τή Στερεά, έςακολουθών τόν αγώνα
κατά τών έ~αναστατών.

2. Ό Όμέρ-Βριώνης, φθάσας είς Χαλκίδα, έξεστοάτευσε τήν
έπομένήν, ήτοι τήν 15 'Ιουλίου 1821, κατά τών 'Ελλήνων,
οιτινες ήσαν ώχυρωμε'νοι είς τά Βρι/<ίάκΐα. Άλλά, μετά
δίωοον μάχην, ήναγκάσθη νά έπανέλνθη είς Χαλκίδα κατησχυμ-
μενος καί καταδιωκό μένος, άφήσας καθ' όδον καί δύο κανόνια.

14. Πολιορκία καί πτώ(ίις της Ακροπόλεως
Άθιινών. — Άνα^ώρικίις Όμέρ-Βριώνιι
και Μεχ^ιετ-παιία.

1. Οί Πελοποννήσιοι, αίσθανόμενot, οτι τό παν έξηρτατο
έκ τής ένισχύσεως του άγώνος έν τή Στερεά, σπως άπασχο-
λώνται έν αυτή τά τουρκικά στρατεύματα καί μή ελθωσιν είς
Τρίπολιν, εστειλαν είς Άττικήν κατά τάς αρχάς 'Ιουνίου του
1821 άξιόλογον έπικουρίαν υπό τήν άρχηγίαν του Κυριακούλη
καί τοϋ 'Ηλία Μαυρομιχάλη.

2. Κατ' εκείνον τόν χρόνον οί εν 'Αθήναις Τούρκοι ειχον κα-
ταφύγει εν τή Άκρο πόλε ι καί, αποκλεισθέντες, έπολιορκουντο εν
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αυτή υπό τών 'Ελλήνων έπί τρεις σχεδόν μήνας. Έστερήθη-
σαν δε τροφών καί διέτρεχον τόν κίνδυνον ν' άποθάνωσιν έκ
τής πείνης. Διεμήνυσαν τούτο εις τόν έν Χαλκίδι Όμέρ-Βριώ-
νην, όστις τήν επομένην τής μάχης τών Βρυσακίων άνεχώρησε
δι' 'Αθήνας. * ^

3. Οί πολιορκηταί, /ολίγοι όντες, έ'μαθον οτι έ πλησίαζε ν ό
Όμέρ-Βριώνης, έγκατέλιπον τήν πολιορκιών καί τάς 'Αθήνας
.καί άπήλθον είς Αί'γιναν, Σαλαμίνα καί άλλα μέοη.

4". Τοιουτοτρόπως οί μέν έν τή Άκροπόλει πολιορκούμενοι
Τούρκοι ήλευθερώθησαν, ή δέ πόλις τών 'Αθηνών έλαφυραγω-
■γήθη υπό τού στρατού τού Βριώνη τήν 20 'Ιουλίου 1821.

5. Άνα^ώρικίις Όμέρ-Βριώνιι και Kiodè-Me^-
^ιέτ. — Μετά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως, π;ρί τής οποίας ά-
μέσως κατωτέρω γίνεται λόγος, οί έν τή 'Ανατολική Ελλάδι
έμφωλεύοντες υποστράτηγοι Όμέρ-Βριώνης καί ΚιοσέΜεχμέτ
έπε'στρεψαν είς τά 'Ιωάννινα, Χωρίς νά δυνηθώσι νά σώσωσι
-τήν Τρίπολιν, αν καί ^ι' αυτήν κυρίως είχον άποσταλή.| 'Λνε-
νώρησαν δ' έκ τής Ελλάδος τό τε'λος τού Σεπτεμβρίου^ ολί-
γας ήμε'οας μετά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως.

6. Οί διασκορπισμένοι 'Αθηναίοι Χριστιανοί έπανήλθον τότε
;είς· 'Αθήνας. Οί Τούρκοι έκλείσθησαν πάλιν είς τήν Άκρόπο-
λιν, καί ούτω ήρχισεν ή δευτέρα πολιορκία αύτής κατά τάς
άρχάς Νοεμβρίου τού 1821. Πάσχοντες δέ λειψυδρίαν, ήναγ-
κάσθησαν νά παοαδοθώσι κατά Ίούνιον μήνα του 1822, όντες
έν συνόλφ 1200- Έλ τούτων οί ήμίσεις έφονεύθησαν ή άπε'-
ΟανΟν έξ ασθενειών, οί δέ λοιποί άνεχώρησαν έπί πλοίων είς
Σμύρνην.

ΙΣΤΟΡΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΓ

S



m

— 82 — _

15. Ή άλω<ίις -τιις Τριπόλεως.
' (26 Σεπτεμβρίου 1821)

! Î.Ήλθε καί ή ώρα της εκτελέσεως του πολεμικού σχεδίου του·
Κολοκοτρώνη, τι πολιορκία καί ιι αλω<ΐις τΐίς Τρι-
πόλεως υπό τήν άρχιστρατηγίαν του ΙΙέτρον Μαυρομιχάλη.

2. Ή Τοίπολις, και τότε ΤριποΑτοά καλούμενη, κείται
έν τώ κέντρο) της Πελοποννήσου* έπί Τούρκων δέ ήτο πρωτεύουσα
της Πελοποννήσου καί περιεβάλλετο τότε άλη υπό ισχυρών
τειχών, τά όποια είχον επτά μεγάλας πύλας. Έν αύτη δέ εί-
χον καταφύγει πλείστοι Τούρκοι, ώστε ή πόλις περιείχε κατά
τάς ημέρας της πολιορκίας τριάκοντα χιλιάδας ψυχών, έκ τών
όποιων ολίγοι ήσαν Χριστιανοί καί τίνες Εβραίοι. Δεκακισχί-
λιοι δέ περίπου ήσαν οί έν αύτη οπλοφόροι, 'Αλβανοί, Άσια-
νοί καί Τούρκοι έκ Πελοποννήσου. Τροφάς δέ ή πόλις είχε ν
ολίγας.

3. Ό Μουσταφά μπέης, μετά τήν ήτταν του Βαλτετσίου,
εΐχεν έκπέσει έν τη συνειδήσει τών πολιορκούμε νων* ούτοι δέ
ήσαν διηρημένοι είς τρία κόμματα, ών τό μεν Ιζήτει άοφά-
λειαν, το δεύτερον τιμήν, τό τρίτον χρήματα. Και ούτως ήcι-
ζον μεταξύ των. Ή δέ πείνα έ μάστιζε τά πλήθη.

4. Ό στρατός τών πολιορκητών είχε τότε αύξηθη είς δώ-
δεκα χιλιάδας. Οί πολιορκούμενοι, στενοχωρηθέντες πολύ, ήρχι-
σαν διαπραγματεύσεις μετά τών Έλλνήνων περί παραδόσεως
της πόλεως. 'Αλλά συμβιβασμός δέν έπηλθεν, επειδή οί Τούρ-
κοι ήθελοννά έξέλθωσιν ένοπλοι καί νά διαπορθμ-ευθώσιν άσοα-
λώς είς τάς πατρίδας των ώς εκ τούτου αί εχθροπραξία', έπα-
νελήφθησαν.

5. Τότε οί 'Αλβανοί στρατιώται προέτειναν ιδιαιτέρως είς
τόν Κολοκοτρώνην ν' άναχωρήσωσι μετά τών όπλων καί τίνων
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προκρίτων καί γυναικών. Ό Κολοκοτρώνης εδέχθη τούτο, ινα
άααιρέση δύναμιν άπό τούς πολιορκουμένους. Οί δέ 'Αλβανοί
έστειλαν τά πράγματά των είς τήν σκηνήν τοϋ Κολοκοτρώνη
καί ήτοιμάζοντο νά έςέλθωσιν έκ της τ.ολιορκουμένης πολ«ως.

6. Έν τω θορυβώ τής άναχωρήσεως τών 'Αλβανών, οί ΤνΟ—
λιορκούυ.ενοι άφήκαν ά-

©ρούρητον τό πρός τήν
καλουμένην ττύλην τον
Navn?.{ον κανονιοστάσιον.

7. Έκεϊ 50 "Ελληνες,

, · Λ . χ » »

πατησαντες ο μεν επι τών
ώμων τοϋ δε, άνέβησαν
επάνω είς τό τείχος καί
αμέσως ύψωσαν τήν έλλη-
νικήν σημαίαν* ήνοιξαν δέ
συγχρόνως τήν άορούρη-
τον πύλην τοϋ Ναυπλίου.
Διά ταύτης δέ είσήλθον

καί οί πλησ.έστεοοι εκ
1 /

τών συναγωνιστών των. Υ ΙΗτρόιιπεης ί>Ιαν^οιινχά?νης.

\ —* , . . _ ^ _ ,

Οί Τονρκοι^ ίδόντες τούς είσελθόντα^Γ "έλληνας, έφωρμη-
σαν κατ' αυτών, καί ήρχισεν ό άγω.. Οί έν τώ ττρατοτεδφ ό'ν-
τες 'Έλληνες έμαθον αμέσως τκ Γιατρέ/όντα, καί λυσσαλέοι

I ι / 7 ' ρ

έπετέθησαν *ατά τών έχθρών -ολλαχοθεν. Λ τβου,ητοι ανεοαι-

νον τά τεί/·3ο καί ήνοιγον καί άλλα ς πύλ«ς ΐίπ' τόν σοοδρόν

τουφεκισμόν καί κανονιοβολισί/όν τί.»ν zyj*

9. Οι 'Αλβανοί- έμειναν ούοετεροι Λοτι διετέλουν υπό

ο συν-

θήκην. Χίλιοι δέ καί οκτακόσιοι εν δ'λ ω ^y. τ£ν 'Αλβανών άπε-
πέμοθησαν-νπό τοϋ Κολοκοτρώνη, εχοντεο «τυνοδ^ν τον Μλα-
πούταν, έν ω οί 'Έλληνες καί οί Tovpx.o? 6V-to άχ.όμη εντός
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της πόλεως. Οί άποπεμφθέντες ούτοι Αλβανοί έφθασαν μέχρι
* της Βοστίτσης, διεβιβάσθησαν εκείθεν άσφαλώς είς την απέ-
ναντι Στε^εάν Ελλάδα, καί όδοιποροϋντες έφθασαν είς "Η—ειρον.
Τειου^τρόπως άπήλθον οί 'Αλβανοί έκ της Τριπόλεως.

10. Ή-ημέρα αύτη της άλώσεωςήτο ή 26 Σειιτε^βρίον
1821* υπήρξε δέ τ^έρα φοβέρας λεηλασίας, καταστροφής, πυρ-
καϊας"" j^gci αίματος. Τό έδαφος έστρώθη υπό πτωμάτων Τρεις
ημέρας διήρκουν τά δεινά ταΰτα. Οί "Ελληνες έξεδικοΰντο τα
αδικήματα τεσσάρων^ αιώνων ! Διακόσιοι ήσαν οί έν μέσω της
άλληλομαχίας ταύτης πεσόντες "Ελληνες, δεκακισχίλιοι δέ
πάσης ηλικίας οί άπολεσθέντες 'Οθωμανοί, Όθωμ.ανίδες καί
'Εβραίοι' οί δέ λοιποί ήχμαλωτίσθησαν.

11. 'Ô Κιαμήλμπεης καί άλλοι επίσημοι Τούρκοι συνελν;-
οθησαν ζώντες Ό δε Μουσταφάμπεης, διασωθείς τότε, έφο-
νεύθη βραδύτερον έν Φαναρίω της 'Ηπείρου *ciiv 22 'Ιου-
λίου 1822.

12. Τοιουτοτρόπως ήλώθη ή Τοίπολις, οί δε "Ελληνες ήν-
δραγάθησαν, δοξάσαντες καί πάλιν τά οπλα των. Μέγας δέ
οόβος καί τρόμος κατέλαβε τότε όλους τούς Τούρκους^^^

16. "Αλωιίις 'Ακροκορίνθου.—ϋααιακά.

Καρά-Άλιις.

1. Μετά την άλωσιν της Τριπόλεως έπολιορκήθη καί έκυ-
οιεύθη βραδύτερον (κατά τά τέλη 'Ιανουαρίου 1822) ύπό τοϋ
Ύψηλάντου ό 'Ακροκόρινθος. Ωσαύτως παρεδόθησαν
άλλα τινά φρούρια.

2. Ή νήσος Uàuoç είχέν επαναστατήσει. Κατ' αυτής
επλευσεν ό Καρά-Άλής, άλλά δέν ήδυνήθη ν' άποβιβασθή,
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ένεκα τής γενναίας αντιστάσεως τών Σαμίων, άναγκασθείς ν'
άποπλεύστ) είς τον 'Ελλήσποντον. Ό ελληνικός δέ στόλος,
συναντησας μεταξύ Σάμου καί Μικρας 'Ασίας έννέα φορτηγά
πλοία, έπυρπόλησεν αυτά πάντα.

3. Ό είς τόν 'Ελλήσποντον δέ πλεύσας τουρκικός στόλος
έπανήλθε πάλιν είς τάς θαλάσσας τής Ελλάδος, είσελθών δέ
είς τόν Κορινθιακόν κόλπον κατέστρεψεν έν τω οομω τού Γαλα·
ξειδίου τήν μικράν έκεϊ μοϊραν τής ναυτικής δυνάμεως τών Ελ-
λήνων. Κατόπιν δέ κατέπλευσεν ανενόχλητος είς Ζάκυνθον καί
εκείθεν είς Κωνσταντινούπολιν, ό'πως διαχειμάσει εντός λιμένος
άσφαλούς.

4. Καί ταύτα μέν τά κατά θάλασσαν. Τόν δέ Καρά Άλήν
προήγαγεν ό Σουλτάνος είς τόν βαθμόν του Καπετάν-
II α (ία , ήτοι νανάρ^ον.

* 17- Ή πρώτη Έθνικίι Συνέ^ενιίις έν

Έπιδαύρω.

rU y' υ *

Τρεις μήνας μετά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως συνηθροίσθη-
σαν είς τό νΑργος τήν 1 Δεκε^ιβοίου οί έπισημότεροι τών
Ελλήνων, υπέρ τους πεντήκοντα* έξ "Αργούς δέ μετέβησαν
είς τήν Έπίδανρον (Πιάδαν) ώς είς τόπον ήσυχώτερον,
ό'που συνεκρότησαν τήν λεγομένην ποώτιιν 'Κθνικην
2ννέ^ει/€ίιν τών άρχίσασαν τάς έργασίας

της την 20 Δεκεμβρίου.

2. Ή Συνέλευσις αύτη συνέταξε στοιχειώδεις τινάς νό-
μους, συμφώνως πρός τούς οποίους έπρεπε νά κυβερνάται
προσωρινώς ή 'Ελλάς. Συνέστησε δέ εν Συνέδριον, τό Βου-
Αείττίκόν, διά νά συντάσση καί ψηφίζη τούς νόμους* καί
έτερον, τό Έκτελείΐτικόν, διά νά έκτελή τούς νόμους. Τό
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'Εκτελεστικών δέ εξέλεξε τό Ύπουργικόν Συμβουλιον,

ίνα βοηΟή τήν έκτε'λεσιν.

3. Ή Συνέλευσις ώρισε προσέτι ώς προσωρινήν έ'δραν της
Κυβερνήσεως τήν Κόρινθον καί διελύθη τήν 15 'Ιανουα-
ρίου του 1822.

Ταΰτα είναι τά επισημότερα γεγονότα του έτους 1821.

18. Άνακεφαλαίω<ίις του 1821.

Λοιπόν το πρώτον έτος της ΈσταναΟτάϋεως 1821 έκηρύχθη ή
έπανάστασις έν Μ λδοβλαχία οιά του 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου' εγεινεν
ή έν Δραγατσανίω ατυχής μάχη" συνελήφθη υπό τών Αυστριακών και
έφυλακίσθη ό Άλέ;. 'Υψηλάντης" έπανεστάτησεν επισήμως ή Πελο-
πόννησος την 25 Μαρτίου" άπηγχονίσθη ό Πατριάρχης Γρηγόριος*
διεσκορπίσ6ησαν οί περί τήν Καρύταιναν έςακισχι'λιοι "Ελληνες" απε-
δοκιμάσθη τό πρώτον και ΰττερον εγεινεν άσπαστόν το μέγα σχέδιον
του Κολοκοτρώνη περί πολιοοκίας και αλώσεως της Τριπόλεως" εγει-
νεν ή μά/η τοΰ Βαλτετσίου και ή μάχη τών Δολιανών.

"Ετι δε έπανεστάτησαν αί νήσοι" ήνδραγάθησαν τά πλοΐα Σπετσών,
Ψαρών και "Υόρας, καύσαντα διά τοΰ Ψαριανοΰ Πα;πανχκ:ολτί, μέγα
τουρκικόν πλοϊον έν Έρεστώ της Λέσβου" έπολέμ,ησεν άνδρειότατα ό
'Αθανάσιος Διάκος είς τάς Θερμοπύλας καί ό 'Οδυσσεύς 'Ανδρούτσος
είς το Χάνι της Γραβιας" κατηλθεν είς τήν Πελοπόννησον έξ άρχης
τοΰ αγώνος ό Δημήτριος 'Υψηλάντης" έπολιορκήθη καί ήλώθη ή Τρι-
πολις, ό 'Ακροκόρινθος και άλλα τινά φρούρια' έπυρπολήΟησαν εννέα
φορτηγά πλοΐα τοΰ Καρα-Άλη πα&ά τήν Σάμον" έκυριεύΟη ύπ' αύτου
τό Γαλαξείδιον καί κατεστράφη ή έκεΐ μικρά ναυτική μοίρα τών Ελ-
λήνων" τέλος δε συνεκροτήθη έν Έπιδαύρω ή πρώτη τών Ελλήνων
Έθνικίι Σννέλευόις.

Ταΰτα είναι τά έπισημότερα γεγονότα τοΰ πρώτου έτους 1821 της
Έλληνικης 'Επαναστάσεως.
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flEYTEPOfl ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΙΙΑΣΤΑΣΕΩΣ

19- θάνατος 'Ηλία Μαυρομιχάλη.
(13 'Ιανουαρίου 1822).

1. Ε'ίπομ,εν ανωτέρω, ότι 6 ΊΙλίας Μαυρομιχάλης,

•ο ήρως του Βαλτετσίου, είγε σταλή είς την Άττικην, ίνα άπα-
-σχολή έκεΐ τον Όμέρ-Βριώνην καί τόν Κιοσέ-Μεχμέτ.

. 2. Οί Καρύστιοι έπαναστάται, έχοντες άνάγ/.ην άρ·/ηγου,
έστειλαν καί παρεκάλεσαν τόν Ήλιαν. Ούτος, μεταβάς μετ'
άνδρών είς Ευβοιαν, έπολιόρκει την Κάρυστον. Άλλά, συμπλα-
,κείς τήν 13 'Ιανουαρίου 1822 μέ τά στρατεύματα του Όμέρ-
μπεη. πχσχ. της Εύβοίας, έκλείσθη εντός άνεμομύλου, όστις
.έκαλεΐτο Κοχ,κινό μύλος, μετά 7 μόνον συντρόφων* έπιχειρήσκν-
τεςδέ ούτοι νά έξέλθωσιν, οί μ.έν 5 έφονεύθησαν, οί δέ 2 διεσώ-
θησαν, ό δέ ευγενής 'Ηλίας, ίνα μή συλληφθή ζών, ένέπηξεν
ό ί'διος τό ξίφος εις τό στηθός του καί απέθανε.

3. Ό δέ Κνρίαχονλης, ό θειος του 'Ηλία, σωθείς, μετέβη
.είς τήν Δυτικήν Ελλάδα, ό'που ήγωνίσθη καί άπέθανεν εύ-
.κλεώς, άλλά πρωίμως, φονευθείς rr/v 4 Ίονλίον 1822 έν Φανα-
ρίω της 'Ηπείρου.

20. 'Ανδρέας Μιαούλης.
, j/V^ (1769—1835)

Γ. Έπ'ανερ/ομεθα είς τά κατά θάλασσαν έργα. "Ετερος
ηρως της θαλάσσης έζη τότε, ό Άνδρε'ας Μιαούλης,
όστις ει/ε γεννηθή έν "Υδρα τfj 20 Μαΐου 1769. Τό πρώτον



επάγγελμα του ήτο το διά θαλάσσης εμπόριο ν. 'Ητο δέ άνήρ-
κυματοχαρής, γιγάντιος δέ τό σώμα.

2. Ό Μιαούλη: κατ' άρχάς είχε γνώμην, ότι δέν ήτο ακόμη»

καιρός έπαναστάσεως. Κατόπιν

όμως μετέβαλε γνώμην, κατά:

δέ τό τέλος του 1821 άνηγο-

ρεύθη ναύαρχος τών Ύ-

δραίων, τή υποδείξει του νΐα-

£αρον Κονντονριώτοχ', ώς ό

ίκανώτατος και ό άτοομητό-

τατος πάντων. Ένω δε πρό-

τερον ήτο μέχρι καταχρήσεως:

οίνοπότης και καπνοπότης,-

τότε αμέσως εχυσεν όλον τόν

έν τη αποθήκη του or-ον,εθραυ-

σεν ολας τάς καπνοσύριγγάς.

του, καί ούτε οίν'ον επιε πλέον

ούτε έκάπνισε αε'νρι τέλους της-
Ο Μιαούλης , ,1,,

έπαναστάσεως. Τόσην ίσχυν

θελήσεως εΤχε ! "

3. Τά κατά θάλκσσαν πολεμικά κατορθώματα του Μιαούλη
είναι πολλά καί μεγάλα, ώς θέλομεν ίδεϊ. "Ο,τι ήτο ό Κολο-
κοτρώνης κατά ξηράν, τοΰτο ύπηρξεν ό Μιαούλης κατά θά-
λασσαν.

21. Ή ποώτ»» ναυμαχία τών Ελλήνων
εν τω Κόλπω τών Πατρών.
(20 Φεβρουαρίου 1822)

. . . ; / 1
(Ά.· V J

1. Ό Μιαούλης, έξ*λθών μέ τα Ελληνικά πλοΐα, έξήκοντα
τόν άριθμόν, συνήντησε τήν 20 Φεβρουαρίου 1822 έν τώ Κόλπω·
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τών Πατρών, έν ώρα σφοδρας τρικυμίας, τά εχθρικά πλοία
υπό τόν Καπετάν naoàv Μ*χμετ, ναύαρ^ον.

2. 'Επιτεθείς κατά του έχθρ ικου στόλου, διεσχόοπισεν αυτόν
καί τόν ήνάγκασε να φύγη κακώς έχων είς Ζάκυνθον καί εκεί-
θεν είς Άλεξάνδρειαν. Ό δέ Ελληνικός στόλος επανήλθε νι-
κητής είς "Υδραν.^

„„ Ή καταστροφή της Χίου.

y ι- (30 Μαρτίου 1822)

ΙΑΛΤ-

1. Κατά Μάρτιον του 1822 έπανεστάτησε κατά τών Τούρ-
κων καί ή νήσος Χίος, έχουσα την βοήθειαν δισχιλίων καί
πεντακοσίων Σαμίων. Ό χρόνος σμως εκείνος ήτο ακατάλλη-
λος, επειδή όλος ό τουρκικός στόλος ήτο έτοιμος πρός πολεμον.
"Επλευσε λοιπόν ούτος, συγκείμενος έκ 46 πλοίων, υπό ναύαρ-
χον τόν Καρα-Άλήν, καί εφθασέν είς Χίον ολίγας μετά
τήν έπανάστασιν ήμε'ρας, την 30 Μαρτίου, Μεγαλην ΙΙέμπτην,
καί έπεδόθη είς τήν άνηλεή σφαγήν πάντων τών Ελλήνων της
Χίου, άποβιβάσας είς τήν νήσον επτά- χιλιάδας στρατιωτών,
διαπορθμεύσας δέ καί πάντα τά είς τήν'άπε'ναντι παραλίαν τής
Μικράς 'Ασίας συνηβροισμε'να τουρκικά στρατεύματα.

2. Οί Σάμιοι στρατιώται ύπό τόν Λυκοΰογον Λογοθε'την
άντέστησαν μέν έπ' ολίγον, άλλά μετ' ολίγον ή^αγκάσθησαν νά
έγκαταλείψωσι τήν Χίον.

3. Τότε ή πλουσία πόλις τής Χίου μετεβλήθη είς σωρον
έρειπίων. "Ανδρες, γυναίκες, παιδία, γε'ροντες, μοναχοί, άσθε-
νεΐς έν τοις νοσοκομείοις, φρενοβλαβείς, τυφλοί καί κωφάλα-
λοι, πάντες κατεσφάγησαν ύπό τών Τούρκων" ή δε παρά τόν
αίγιαλόν εκείνον θάλασσα έκοκκίνισεν έκ τού αίματος τών σφα-
ζομένων.

4. Οί σφαγέντες άνήλθον είς 23 χιλιάδας, οί δέ αίχμα-
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λωτισθέντες, οίτινες βραδύτερον έπωλήθησαν ώς δούλοι είς
Αίγυπτο ν καί Τύνιδα, άνήλθον είς 47 χιλιάδας ψυχών ! Ένώ
δέη Χίος ήρίθμει πριν υπέρ τάς 100 χιλιάδας κατοίκων, τόν
Αύγουστον δεν ύπελείποντο έν αύτη εί μη μόνον δύο χιλιάδες!

5. Τοσαύτην δεινήν καταστροφήν υπέστη ή πριν άνθουσα
καί ευώδης και πλουσία νήσος Χίος ! Ό δέ τουρκικός στόλος
παρε'μεινεν έν τω λιμένι αύτής, ίνα έορτάση τό Μίταϊρά^ιιον.

6 Ό ελληνικός στόλος, έξελθών πρός ναυμαχίαν, επανήλθε
καί ήγκυροβόλησεν είς τά Ψαρά-

23. Κωνσταντίνος Κανάρης.

Έκδίκικίις της καταστροφής τ η ς Χίον-
(6 'Ιουνίου 1882).

1. Τ à ^l'aptt είναι μικρά νήσος πρός δυσμάς τής Χίου.
Οί Ψα:ΐννν. ειχον επαναστατήσει εκ τών πρώτων, ώς καί αί
Σπε'τσαι καί ή "Υδρα.

Τ> Ί'αρά έγέννησαν τον οοβερόν πυρπολητήν Ιίων-
<ί*ϋαντ>νον Κανάρην, όστις έν αρχή ήτο μικρός εμπορο-
πλοίαρχος. Έγεννήθη τω I7D0, καί απέθανε τω 1877 είς
ήλικίαν 87 ετών. ;/

3. Οί Ψαριανοί καί λοιποί νητιώται ηθέλησαν να έκδικη-
θώσι τοϋς Τούρκους δια τήν ο ρ'.κ τήν καταστροφήν τής Χίου.
Ό Κανάρης δέ άνε'λαβε τό τολμηρότατον τοϋτο έργον.

4. Οί Τοΰοκοι, άφού κατέστρεψαν τήν Χίον, παρέμ,ειναν έν
τω λιμε'νι αύτής, ίνα έορτάσωσι τό Μπαϊράμιον. Τήν τελευ-
ταίαν δέ ήμερα ν του c Ραμαζανίου (τής νηστείας), Ιν ώ οί Τούρ-
κοι έώρταζον τήν εσπε'ραν τό Μπαϊράμιον, έφθασεν έν καιρώ
νυκτός ό Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης μετά 32
γενναίων ανδρών, μετ' αυτού δέ .έπί δευτέρου πλοίου καί ό Ύ-



Ωραίος Ανδρέας Πιπϊνος μετά 10 άνδρών, άποσταλε'ντες
ύπό του ελληνικού στόλου 'έκ Ψαρών *

5. "Οπισθεν τών δύο πλοίων των εσυρεν έκάτερος το πυρ-
πολικόν * του. Είσελθόντες δέ κρυφίως είς τόν λιμε'να της Χίου,
προεχώρησαν ό μέν Κανάρης είς την καταοώτιστον διά θανών
καί πανηγυρίζουσαν ναυ-
αρχίδα του Καρά-Άλη,
έν τή οποία ειχον συναχθή
πάντες οί επίσημοι Τουρ -
κοι, ό δέ Πιπΐνος είς τήν
επίσης όλοοώτιστον καί

πανηγυριζουσαν
ναυαρχίδα.

ν«ο·

6. 'Ολίγον μετά τό με-
<τονύκτιον έκόλλησαν καί
οί δύο τά πυρπολικά των,
άναφλέξαντες αυτά.Άλλά
-τό μέν του Πιπίνου
κόλλησε καί έκαίετο, κυ-
μαινόμενον έν τή θαλάσοη"
-τό δέ του Κανάρη μετέ-Ι
■δωκεν άκαριαίως φοβερωτάτας φλόγας είς τήν ναυαρχίδα. '

7. Φόβος καί τρόμος κατέλαβε πάντας τους Τούρκους. 01
μέν έκαίοντο, οί δέ, πίπτοντες είς τήν θάλασσαν, επνίγοντο.
Αυτός δέ ό Κάρά-Άλής, φεύγων έπί λέμβου, έτραυματίσθη
βαρέως είς τήν κεφαλήν υπό τίνος καέντος είς την ρίζα ν καί
-καταπεσόντος ίστου (καταρτιού) καί μετ' ολίγον έξε'πνευσεν έν

Κωνσταντίνος Κανάρης

* Πλοϊον πεπαλαιωμένον, πλήρες διαφόρων εύφλεκτων υλών.
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τή ξηρά. Δισ/ίλιοι δέ Τούρκοι, συνηγμένοι επί τής ναυαρχί-
δος, έκάησαν ή έπνίγησαν σχεδόν πάντες.

8. Ό Κανάρης δέ απομακρυνθείς ολίγον τών εχθρικών
1 πλοίων έφώναξεν" «Ίδέτε, τί ώραία φωτοχυσία ! » καί παρετήοει

χαίρων τήν καιομένην ναυαρχίδα καί τήν γινομε'νην είς τους
Τούρκους μεγάλη ν καταστροφήν. Τά πυροβολα θερμανθέντα
έξεπυρσοκρότουν μόνα" μετά μίαν δέ ώραν άνεφλέχθη ή πυρι-
τιδαποθήκη, ήκούσθη κρότος μέγιστος, τό πλοΐον άνετινάχθη.
είς τόν άέρα καί ούρανομήκης στήλη πυρός έφώτισεν ό'λον τόν
ούρανόν.

— jf

9. Τήν πρωίαν δ' έπανήλθον οί πυρποληταί πάντες είς τά.
Ψαρά, μετέβησαν δέ αμέσως όλοι οί "Ελληνες είς τήν Έκκλη-
σίαν καί έδοξολόγησαν τόν Θεόν, τόν εΰλογησαντα τό τόλ-
μημα των.

10. Ό δέ άντιναύαρχος τού τουρκικού στόλου Μεχμέτ,
άνκλαβών τήν άρχηγίαν τού στόλου, έσπευσε νά κρυφθή έν τώ
Έλλησπόντω. Τοιουτοτρόπως ό Κανάρης έξεδικήθη τήν σπα-
ρακτικήν καταστροφήν τής Χίου. Τά μετά ταύτα δέ πυρπο-
λικά έ'ργα του είναι πάμπολλα. 'Απέθανε δέ γέρων (87 ετών)
έν 'Αθήναις τώ 1877, ων Πρωθυπουργός τής άπελευθερωθεί-
σης Έλλάοος.

2ί. Ή καταστροφή του Δράμαλη.
^ η I (25-27 Ιουλίου 1822).

1. Έπανερ/όμεθα πάλιν είς τούς κατά ξηράν άγώνας τού
1822.

2. Ειπομεν, ό'τι ό κατά τού Άλή-πασά άγων τού Σουλτά-
νου έτελείωσε τω 182 >. Τότε τά έν Ήπείρω τουρκικά στρα-
τεύματα εστράφησαν κατά τής Ελλάδος Ό Μαχμούτ πα-
σάς της Δοάμας, ό επικαλούμενος Δοάιιαλης, επήλθε κατά



Τούλιον τοΰ 1822 κατά της Πελοποννήσου, άγων 30 χιλιά-
δας στρατοΰ. ?Ητο δέ περιώνυμος διά τήν λαμπρότητα τοΰ
γένους του καί τα μεγάλα πλούτη του.

3. Διήλθε δέ διά τοΰ 'Ισθμού της Κορίνθου, πανταχοΰ
θριαμ,βεύων, καί εοθασεν είς τό "Αργός. Άλλ' εκαμε τήν
άνοησίαν νά έκστρατεύση άνευ τροφών, έλπίζων νά εύργ) τοιαύ-
τας έν Ελλάδι. Διηυθύνετο δέ κατά της Τριπόλεως.

4. Έν "Αργεί όμως οί 'Έλληνες έκαυσαν όλους τους δημη-
τριακούς καρπούς, οί δέ στρατιώται του Δράμαλη, πεινώντες,
ετρωγον αώρους σταφυλάς, καί άσθενοΰντες άπέθνν-,σκον σωρη-
δόν. "Ενεκα τούτου περιηλθεν é ΙΙκσκς είς τήν άνάγκην νά
έπανακάμψη εις τήν Κόρινθον.

Έν φ λοιπόν ο Δράμαλης έπέστρεοεν είς Κόρινθον, ό
'Αντώνιος Κολοκοτρώνης, ό Θ. Κολοκοτρώνης, ό Δημ. 'Υψη-
λάντης, ό Νικήτας Σταματελλόπούλος ή Τουρκοφάγος, ό Πα-
παφλέσσας, έπιτεθέντες κκτέστρεψκν κκθ' όδόν, έν τώ στενω
τών Δερβενακίων (οπού είναι ό "Αγιος Σωστής νυν), τον στοα-
τόν αύτοΰ.

6. Τήν δέ έπον.ένην ημέοαν, ήτοι τήν 27 'Ιουλίου, κκτα-
λαβόντες οί "Ελληνες τό έ'τερον στενόν, τό τοΰ 14;'ίνορίου, κα-
τέστρεψαν καί τον ύπόλοιπον στρκτόν του Δράμαλη, άποφασί-
σαντα νά διέλθη διά τοΰ Άγινορίου.

7. Αυτός δέ ό Δράμαλης άσθενήσας άπέθανεν έν Κορίνθω
πεοί τά τέλη 'Οκτωβρίου τοΰ 1822. Τά δέ ελεεινά λείψανα του
στοατοΰ του, έλαττωθέντα είς 4 μόνον χιλιάδας, μετέβησαν
διά ξηράς είς τήν 'Ακράταν, όπου έπαθον νέας συμφοράς. Οί
δέ περιλειπόμενοι κατώρθωσαν νά σωθώσιν έπί πλοίων, τά
όποια εφερεν έπί τούτω έκεΐ ό φρούραρχος τών Πατρών Ίου-
σούφ Πασας. Τοιαύτη ύπηρξεν ή εκστρατεία του Δράμαλη καί
το οίκτρόν τέλ.ος αύτης.
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25. Tô ήρωϊκόν Σούλι·

w

θάνατος Κυριακουλη. Μαυρομιχάλη.
; νΙΙττα τών 'Ελλήνων έν Πέτα.

1. Εΐπομεν, οτι οί Σουλιώται κατεστράφησαν τω 1803 ύπό·
του αιμοβόρου Άλή πασα. Καί ομως τω 1820, (άφοϋ έπί 17
έτη περιαλγεϊς έτρωγον τόν άρτον της εξορίας έν ταΐς Ίονίοις
νησοις), συνεμάχησαν μέ αυτόν τόν καταστροφέα των Άλη ν
κατά του Σουλτάνου, έπί τη έλπίδι απελευθερώσεως της πα-
τρίδος των. Διότι ό Άλής ύπεσχέθη ν' άποδώση είς αυτούς
την πατρίδα των έλευθέραν, έάν ήθελον τόν βοηθήσει κατά
τοϋ Σουλτάνου.

2. 'Αλλ' ό 'Αλή-πασας ένικήθη καί έφονεύθη. Οί δέ Σου-
λιώται, έξακολου^ήσαντες ήρωϊκώς τόν πόλεμ.ον κατά τοϋ Σουλ-
τάνου, ήναγκάσθησαν έπί τέλους ύπό τών στοατευμ.άτων τοϋ
Χουρσίτ νά άναχωρήσωσι πάλιν έκ τής πατρίδος των

3. Φεύγοντες, ίταμπονρώ'&ηοαν είς τήν Κιάφαν, οπου τούς
έπολιόρκησεν ό Όμέρ-Βριώνης. Οί "Ελληνες έστειλαν έκ Με-
σολογγίου επικουρίας είς τούς Σουλιώτας. Πρώτος απεστάλη ό
ήρως του Βαλτετσίου Κυριακούλης Μαυρομιχάλιις»
όστις καί έφονεύθη έκεΐ έν Φαναρίο) τήν 4 Ίονλίον 1822* μ.ε-
τεκομίσθη δέ καί έτάφη λαμπρώς έν Μεσολογγίω. Είναι δέ τό
Φανάριον λιμ.ήν πρός μεσημβρίαν τής Κιάφας, άπέχων αυτής
εξ περίπου ώρας.

4. Ή μάχη του Πέτα. — Τήν αυτήν ήμέραν τής 4
'Ιουλίου ό στρατός τοϋ Μεχμέτ-Ρεσίτ Πασα, τοϋ επονομαζο-
μένου Κιουταχή, έπέπεσε κατά τών έν Πέτα Ελλήνων* ε?ναι
δέ τό Πέτα χωρίον, κείμενον παρά τήν άριστεράν οχθην τοϋ
Άράχθου ποταμού έπί χθαμαλής τίνος πεδιάδος, μεταξύ δύο
σειρών ορέων.
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5. Οί Έλληνες ύπεχώρησαν δια μέσου τών έχθρων, ξιφο-
κτονουντες καί ξιφοκτονούμενοι πολλοί δε φιλέλληνες Ίταλοί,-
Πολωνοί, Γάλλοι, Γερμανοί έφονεύθησαν εν τη μάχη του Πέτα.

6. Οί έν Πέτα ήττηθέντες "Ελληνες έφυγον, οσοι έσώθησαν,
είς Μεσολόγγιον, οπού άπό του Σουλίου κατεκ,ρηανίσθη διά
μιας ή έπανάστασις. Μεταξύ τών σωθέντων ήτο ό Μαυρο-
κορδάτος, ό Μπότσαρης καί άλλοι.

7. Οί δέ Σουλιώται, συνϋη/.ολογήσαντες προς τον Όμέρ-
Βριώνην, κατέλιπον πάλιν συν γυναιξί καί τέκνοις τό ήρωϊκόν
Σούλι καί εύρον άσυλον επί τών 'Ιονίων νήσων. Εκείθεν διέ-
βησαν βραδύτερον είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, αγωνιζόμε-
νοι γενναίως καθ' ολον τό διάστημα τής επαναστάσεως.

26- Ή ποώτη πολιορκία του Μεσολογγίου.

(30/Οκτωβρίου—2ο Δεκεμβρίου J822).

1. Εί'πομεν, οτι άπό του Σουλίου ή έπανάστασις κατεκρη-
μνίσθη διά μιας είς τό Μεσολόγγιον, όπου ειχον συναχθή
οί Έλληνες.

2. Ό Όμέρ-Βριώνης καί ό Κιουταχής, συνθηκολογήσαντες,
πρός τούς Σουλιώτας, ώδήγουν δωδε*ακισχιλίους στρατιώτας
κατά τοϋ Μεσολογγίου, ένώσαντες τάς δυνάμεις των. Έλθόντες.
δέ, έπολιόρκουν αύτό περί τά τέκΎ] 'Οκτωβρίου του 1822. Ό
δέ Ίουσούφ Πασας τών Πατρών απέκλειε καί επολιόρκει τήν
πόλαν ταύτην διά πλοίων άπό τής θαλάσσης.

3 Τοιουτοτόπως ήρχισεν ή πρώτη πολιορκία του
Μεσολογγίου, ήτις έλύθη υετά δύο σχεδόν μήνας, ώς εξής.
Οί μεν 'Έλληνες ειχον τροφοδοτηθή καί ταμπονρωϋή καλώς
έν τή πόλει. Ό δέ Όμέρ-Βριώνης, άποκαμών, απεφάσισε,
γενικήν έφοδον τήν νύκτα τής 24 πρός τήν 25 Δεκεμβρίου.
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•έορτήν τών Χριστουγέννων, ότε οί "Ελληνες θά ήσαν είς τήν
Έκκλησίαν.

4. Κ ad όντως τήν 2 ώραν μετά τό μεσονύκτιον επεχείρησε
τήν εφοδον. Άντεπετέθησαν όμως έσωθεν οί "Ελληνες καί ενί-
κησαν τους πολεμίους, τρέψαντες αυτούς είς φυγήν, πλείστους
δέ φονεύσκντες. Διαδοθέντος δέ, ό'τ ι επέρχεται καί ό 'Οδυσσεύς
μετά μεγάλου στρατού, άνεχώρησαν οί εχθροί δρομαΐοι T^r 1
9Ιανουαρίου είς Άγρίνιον, εκείθεν δέ διεπεραιώθησαν είς Καρβα-
σαράν, άλλ' έπνίγησαν 5GO εντός τού πλημμυρήσαντος Αχε-
λώου" έκ Καρβασαρα δέ διεπεραιώθησαν είς Πρέβεζαν έν έλε-
εινή καταστάσει.

5. Τοιουτοτρόπως έτελείωσεν ή πρώτη πολιορκία τού Με-
σολογγίου, ήτις έδόςασε τά ελληνικά ο^τλα καί έσωσε τό κατά
τήν Δυτικήν Ελλάδα προπύργιον τού ελληνικού αγώνος* ή σω-
τηρία δ αύτη οφείλεται κυρίως είς τήν σύνεσιν καί τήν έπιμο-
νήν τού Μαυροκορδάτου, ώς άμέσως κατωτέρω θέλομεν ιδεί.

27. 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

(1791—186λ)

-i±cl··' ' '

1. Ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έγεννήθη έν
Κωνσταντινουπόλει τώ 1791, έσπούδασε δέ έν Εύρώπτ) καί
έγνώριζε καλώς τέσσαρας γλώσσας, ήτοι ελληνική ν, άγγλικήν,
ίταλιν.ήν καί τουρκικήν. Διατριβών έν Εύρώπη, έμαθε τήν έπα-
νάστασιν, ήγόρασε δέ δι' ιδίων χρημάτων καί διά συνεισφοράς
όπλα καί πολεμεοόδια, καί τήν 20 'Ιουλίου 1821 άπεβιβάζετο
.είς Μεσολόγγιον.

2. Διαρκούσης τής πρώτης πολιορκίας τού Μεσολογγίου,
πολλοί είπον είς τον Μκυροκορδάτον νά έγκαταλείψη τό Μεσο-
λόγγιον, διά νά σώση τήν ζωήντου. Εκείνος όμως, καλώς γνω-



-ρίζων τίνα σημασίαν είχε τό προπύργιον εκείνο τοΰ αγώνος,
άπεκρίθη ταΰτα*

« 'Ενόσω εις καί μό-
νος άνήρ προς πόλεμο ν υπάρ-
χει, θά με'νω εν Μεσολογ-
γίω. Διότι, άν έγκαταλειοθη
τό Μεσολόγγιον, ό εχθρός θά
-περάστ) ανεμπόδιστος εις τήν
•δεινοπα'.οΰσαν Πελοπόννη-
σον, καί τότε τό παν άπόλ-
λυται. 'Εγώ θά άποθάνω

εδώ».-αΚ' εγώ επίσης» —

/Γ .. , 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος,

προσευεσεν ο Μάρκος Μπό-
τσαρης. 'Ομοίως ό Τζαβέλλας».

3. Καί τοιουτοτρόπως έσώθη τότε τό Μεσολόγγιον καί ό
ελληνικός άγων. Ό δέ Μαυροκορδάτος ήγωνίσθη καθ' ολον
τόν άγώνα διά τε τών όπλων καί της παιδείας του, καί τέλος
απέθανε τώ 1865, ίδών τήν Ελλάδα έλευθέραν καί πολλάκις
γενόμενος 'Υπουργός αύτης, καί πρέσβυς διορισθείς.

28- Τά ελληνικά πλοία.
Χ£>ΐΐ|χατικα! θνόίαι τών νιί(?ων.

tr^X ' f r \

1. ' Ο ελλ.ηνικός στόλος, υπό τόν ναύαρχον Μιαονλην, ετρε-

ψεν είς φυγήν τόν τουρκικόν έμπροσθεν της "Υδρας καί των Σπε-
τσών, έρχόμενον νά τροοοδοτήση τό πολιοοκουμενον Ναύπλιον.
Κατέφυγε, δέ ούτος είς τήν μεταξύ Τενέδου καί Τρωάδος θά-
λασσαν, ένθα προσωρμίσθη. Τό δέ Ναύπλιον έκυριεύθη ύπο
τών 'Ελλήνων την 30 Νοεμβρίου 1822.

2. Ό Κανάρης κατεδίωξεν είς Τένεδον τόν έχθρικον στόλον
ΙΣΤΟΡΙΑ Ν. Ε Α ΑΑ ΛΟΣ. ΑΠΟΣΊΟΔΟΠΟΪΛΟΓ 7
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καί έπυρπόλησεν έν ώρα νυκτός τήν ύποναυαρχίδα μετά 1600
Τούρκων. Έπανέπλευσε δέ κατόπιν είς. Ψαρά.

3. Οί δέ νησιώται, 'Υδραίοι καί Ψαρ ιανοί καί Σπετ.σιώται,
μεγίστας χρηματ κάς θυσίας έκαμαν υπέρ του άγώνος. Μόνος,
ό οίκος τών Κουντουριωτών έδαπάνησεν υπέρ του άγώνος δύο
εκατομμύρια δρκχμών. Ωσαύτως οί Τομπαζαϊοι καί οί Βου-
δουραϊοι. Έκ δέ τών Σπετσιωτών οί 'Ανάργυροι, οί Μέξαι.
καί οί Μποτασαϊοι. Καί έκ τών Ψαριανών οί Κοτζάδαις καί
οί 'Αποστόλαι.

4. Ή άπελευθεοωθεΐσα 'Ελλάς ανεγνώρισε ν επισήμως ώς
δαπανηθέντα èvvéa μέν εκατομμύρια υπό τής "Υδρας, πέντε
δέ υπό τών Σπετσών καί τέσσαρα υπό τών Ψαρών*. Ωσαύτως
δέ ή Πελοπόννησος καί αί νήσοι του Αιγαίου έδαπάνησαν
πολλά χρήματα. Ή Στερεά δέ όλιγώτερα.

Ταύτα συνε'βησαν διαρκούντος τοϋ έτους 1822.

29. Άνακε^αλαιωίΐις του 1822.

Αονπδν κατά το δεύτερον ότος της 'Επαναστάσεως 1822 έγέ-
νετο ή είς Καρυστίαν άτυχης έκστρατεία τοΰ 'Ηλία Μαυρομιχάλη,,
καθ' ην ούτος έφόνευσεν αύτος εαυτόν", έγένετο ναύαρχος ό 'Ανδρέας
Μιαού/ης' συνεκροτηθη ή πρώτη τακτική ναυμαχία κατά του τουρ-
κικού στόλου έν τώ κόλπω τών Πατρών" κατεστραφη άπανθ^ώ-πως ή
Χίος' έπυρπολητεν 6 Κανάρης τήν τουρκ-ικήν ναυαρχίδα έν Χίω" έξε-
στράτευσε κατά της Ελλάδος καί κατεστράφη ό ποσάς Δράμαλης' ήν-
δραγάθησε πάλιν το ήρωϊκον Σοΰλι, έφονεύθη ό Κ'ριακουλης Μαυρομι-
χάλης έν «tavapico, κατεστράφησαν έν Πέτα οί "Ελληνες καί οί φιλέλ-
ληνες, καί εσυνΟηκολόγησαν οί Σουλιώται μετά του Όμέρ-Βριώνη"έγέ-
νετο ή πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου" έξεοιώχθη έκ τοΰ 'Αργολικού
κόλπου υπό του Μιαούλη ό τουρκικός στόλος" έκυρ·εύ6η το Ναυπλιον
υπό τών Ελλήνων" καί έπυρπολή^η παρά τήν Τένεδον υπο του Κα-
νάρη ή τουρκική υποναυαρχίς.

Ταΰτα είναι τά έπισημότερα γεγονότα, τά όποΓα συνέβησαν διαρ—
κοΰντος τοϋ δευτέρου έτους 1822 τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως.



1823

ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕρΗΝΑΣΤϋΣΕΩΣ

30. Ή έν "Α<?τρει δευτέρα 'Εθνική Συνελευ«ίις.
'11 μάχη του Καρπενησίου.
Ό θάνατος του Μήρκου Μπότσαρη.
(9 Αυγούστου 1823)

-s/ ί

1. Κατά το τρίτον έτος τής 'Επαναστάσεως '1823 ήλατ-
τώθησαν μέν ολίγον οί άπό 'τών Τούρκων κίνδυνοι, ηύξησαν
όμως αί έσωτερικαί άντιζηλίαι καί εοιδες μεταξύ τών οπλαρ-
χηγών

2. Κατά Μάρτιον του 1823 συνήλθεν είς το Άστρος ή
δευτέρα 'Εθνική. ΣυνέλευίΙις τών Ελλήνων, ή

όποια έψήφισε διαφόρους αποφάσεις περί τών κοινών πραγμά-
των τοϋ "Εθνους. Άλλά έξ αύτη ς ηύξησαν έτι μάλλον αί
άντιζηλίαι καί έριδες.

3. Ό Όμέρ-Βριώνης έξεκίνησε πάλιν τώ 1823, ίνα έπέλθη
κατά τής 'Ελλάδος μέ πολύν στρατόν* συγχρόνως δέ καί ό
Μονοταής ττηοάς της Σκόδρας, άγων όκτακισχιλίους 'Αλβα-
νούς. Άλλ' ό Μάρκος Μ?εότ<ίαρης εξήλθε πρόθυμος έκ
Μεσολογγίου καί συνήντησε τούς εχθρούς έν Καρπενησίφ. 'Εκεί
εν καιρώ νυκτός έπέπεσε, τήν 9 Αύγουστου 1823, κατά τών
πολεμ,ίων μ.έ τούς ανδρείους Σουλιώτας του καί προύξένησε
μεγαλην σφαγήν.

4. Άλλά δυστυχώς σφαίρα έχθρική, κτυπησασα τόν Μαρκον
είς τό μέτωπον, έν ω κατεσκόπευεν έκ μάνδρας τινός την σκη-
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νήν του Τσελαλεδή - Μπέη, έφόνευσεν αυτόν. Οί "Ελληνες
μετέφεραν το πτώμα του είς τό Μεσολόγγιον καί έθαψαν έν
πορ,πή.

5. Έν τή μάχ·/) του Καρπενησίου έφονεύθησαν ου "Ελλη-
νες καί 1000 Τοΰοκοι. Μετά τόν θάνατον δέ του Μπότσαρη οί
Τούρκοι, θάψαντες τούς νεκρούς παρά τάς ίτέας τού Καρπενη-
σίου, προύχώρησαν πρός τό Μεσολόγγιον καί έπολιόρκησαν
τό πλησίον νησυδριον Αιτωλικό ν ή Άνατολικόν την
5 'Οκτωβρίου του 1823, αλλά κατόπιν άνεχώρησαν τήν
Νοεμβρίου άνευ αποτελέσματος ό μέν Όμέρ Βριώνης είς "Αρ-
ταν, ό δέ Μουσταής πασάς είς Σκοδραν.

6. Ό IVf&pKOc MrsoTdapnc ήτο uioc τού Κίτσου Μπό-
τσαρη, γεννηθείς έν Σουλίω τώ 1790. Ήγωνίζετο έκ μικρας
ηλικίας υπέρ απελευθερώσεως του Σουλίου, τώ δέ 18-0 συνε-
μάχησε, χάριν τής Πατρίδος, καί μετ' αυτού τού Άλή πασά
κατά τού Σουλτάνου.

7. Μετά την καταστροφήν του Άλή πασά καί τήν ήτταν
τών Ελλήνων έν ΙΙέτα, οί Σουλιώται, συνθηκολογήσαντες
προς τόν Όμέρ-Βριώνην, κατήλθον οί πλείστοι είς Μεσολόγ-
γιον, τό όποιον, κατελθών έπολιόρκησεν ό εχθρός Ό Μπότσα-
ρης εΰρίσκετο έ/.εϊ μαχόμενος.

8. Κατόπιν δέ διωρίσθη στρατηγός της Δυτικής 'Ελλάδος.
'Αλλ' επειδή έλαβον καί άλλοι διπλώματα στοατηγίας, ό
Μάρκος έσχι,σε το ίδ'.-/.ον του ένώπιον πολλών, ειπών «"Οποιος
»είναι άξιος λαμβάνει δίπλωμα μεθαύριον ένώπιον τού εχθρού».
Καί την επαύριον έ;εστράτευσεν είς Καρπενήσιον, όπου έπο-
λέμησε μέν άνδρειότατα, άλλ' έδολοφονήθη, μετηνέχθη δέ καί
ετάφη έν Μεσολογγίω λαμπρώς, ώς εί'πομεν.



31- Ό λόρδος Βύρων.
(1788-1824)

1. Πολλοί Ιταλοί καί Γάλλοι και "Αγγλοι καί Γερμανοί
φιλέλληνες, θιασώται της έλληνίκης ελευθερίας, κατηλθον είς
τήν 'Ελλάδα καί έμάχοντο ύπέρ της ελευθερίας αυτής.

2. Κατά το φθινό—ωρον του 1823 κατήλθεν είς Έπτάνησον
καί ο μέγας ποιητής της 'Αγγλίας λβοοος Βύρων, συμ-

παθών προς τους "Ελληνες. Τήν 24 Δεκεμβρίου δέ διέβη είς
Μεσολόγγιον, ό'που υπεδέχη καί έοιλοξένησεν αύτον ό φίλος
του 'Αλέξ. Μαυροκορδάτος.

3. Ό Βύρων είς τά ποιήματά του είχεν εξυμνήσει τήν Έλ-
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λάδα. Νυν δέ έδαπάνα δισχίλια τάλληρα καθ' εβδομάδα προς
διατροφήν τοϋ.στρατοϋ 'Αλλά δυστυχώς, καταβραχείς έν περι-
πατώ τήν 28 Μαρτίου 18 Ά9 προσεβλήθη υπό κακοήθους πυ-
ρετοΰ καί εξέπνευσε τήν 7 'Απριλίου, μόλις είσελθών εις το
37ον ε'το ς τής ηλικίας του.

4. Ψυχορραγών δέ ειπεν' «'Ελλάς! σοι έδωκα πάν ό',τι
))δύναται νά δώση άνθρωπος" τήν περιουσίαν μου, τόν καιρόν
»μου, τήν ύγείαν μου, καί αυτήν τώρα τήν ζωήν μου. Ε'ίθε
»αί θυσίαι μου ν1 άπο.βώσιν είς τό αγαθόν σου !» ΙΙερί δέ τήν
έσπέραν είπεν είς τόν κλαίοντα υπηρέτη ν του" «Τώρα πηγαίνω
»νά κοιμηθώ.» Καί έβυθίσθη είς ύπνον βαθύν, χωρίς νά έξυ-
πνήση πλέον ποτέ.

5. Οί "Ελληνες, περιαλγεΐς, έθαψαν αυτόν μεγαλοπρεπώς
έν τω 'Ηρώω τοΰ Μεσολογγίου, πλησίον τοϋ Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη, τοΰ Μάρκου Μπότσαρη καί άλλων ήρώων.

Ταΰτα είναι τά επισημότερα γεγονότα τοΰ έτους 1823.

32. 'Ανακεφαλαιωθείς του 1823.

Αοιπόν κατά το τρίτον ετος ττίς έσιαναστάόεως 1823 συνεκρο-
τήθη ή έν "Αϋτρεχ δευτέρα Έθνχκη Σι/νελευΟχς τών Ελλήνων*
ανεπτύχθησαν αντιζηλία», καί εοιδες μεταξύ τών προκρίτων" ό Μάρκος
Μπότσαρης έπολεμησεν ανδρείως έν Καρπενησίω, όπου καί έφονεύθη*
επολιορκήθη το Αίτωλίκόν" καί κατήλθεν είς τήν 'Ελλάδα ό λόρδος
Βύρων, όστις καί απέθανε τήν 7 'Απριλίου 1824. Καί οΰτως έτε-
λείωσε τό 1823.



1824

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΔΝΔΣΤΔΣΕΩΣ

33. Χυμμαχία Σουλτάνου μετά Μεχμέτ-Άλη.

? \*Η καταστροφή τών Ψαρών.
r 'u%\ (24 Ιουνίου 1824)

1. Ό Σουλτάνος περιήλθεν είς την ανάγκην νά συμμαχήση
μέ τόν Μεχμετ "Αλήν τής Αιγύπτου κατά τών Ελλήνων. Ό
Μεχμέτ δέ άπέστειλεν είς βο-ηθειαν* τών Τούρκων τον θετόν
υιον του Ίβ ραημ μέ μέγαν στόλον καί στρατόν. Καί κατ' άρ-,
χάς μέν ό αιγυπτιακός στόλος ύπε'ταξεν ευκόλως καί κατε'στρε-
ψε τελείως τήν νήσον Κάοον τήν 7 Ιουνίου 1824.

2. Ή καταστροφή τών Ψαρών. — Μετ' ολίγον δε
^έγας τουρκικός στόλος έκ 230 πλοίων άπεστάλη κατά τών
Ψαρών ύπό τόν ναύαρχον Χοσρεφ παοάν, μετά 14 χιλιάδων
στρατιωτών. Οί Ψαριανοί εύρε'θησαν άνευ βοηθείας. Καί σμως
εντεστάθησαν μόνοι γενναιότατα. Τε'λος δέ έβαλαν πυρ είς τήν
τ.υριτιδαποθήκην του Παλαιοκάστρου, οπόθεν έμάχοντο, καί
όνετινάχθησαν ολοι είς τόν άε'ρα, ίνα μη πε'σωσι ζώντες είς
χ«ϊρας τών έ/θρών. Τρισχίλιοι μόνον διεσώθησαν, δεκαεπτακισ-
χ'λιοι δέ έφονεύθησκν ή ήχμαλωτίσθησαν. Έκ τών Τούρκων
Si έφονεύθησαν επτά χιλιάδες περίπου. Ταύτα δέ έγε'νοντο
οπό τής 20 μέχρι τής 24 'Ιουνίου 1824. Θλιβερωτάτη είναι
ν καταστροφή αύτη τών Ψαρών !

34. Ή σωτηρία της Σάμου.

Ή περί την 'Άμπλιανην μάχη.

;A/ j (14 'Ιουλίου 1824)

4. Ό τουρκικός στόλος έπλευσεν έκ Ψαρών είς Μυτιλήνην
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της Λέσβου, εώρτασεν έκεΐ τό Μπαϊράμ.ιον του 1824 καί κα-
τόπιν επλευσεν, ίνα καταστρέψη τήν νησον iajiov. Άλλ οί
"Ελληνες υπό τόν Ύδραΐον άντιναύαρχον Σα^τουρην και
τόν Κανάοην έ νίκησα ν καί κατεδίωξαν πολλάκις τόν τουρκι-

w 1

κόν στόλον κατά Αυγουστον τοΰ 1824. Ή δέ Σάμος έσώθη.

2. Κατόπιν δέ ό ναύαρχος Μιαούλης ένίκησεν είς πολλάς
ναυμαχίας τον ενω&έντα στόλον Τουρκίας και Αιγύπτου, άπό
Αυγούστου μέχρι τέλους Νοεμβρίου, τοΰ 1824, έως ού διε-
σκόρπισεν αυτόν, μη δυνηθέντα ν' άποβιβάση τόν στρατόν είς
Πελοπόννησον. Καί ταΰτα μεν κατά θάλασσαν.

3. Κατά ξηράν δέ οί "Ελληνες υπό τόν Πανουργιαν, zat
τους Κιτόον Τζαβέλλαν. Δη^ιον Χκαλτ<ίαν, Ίω-
άννήν Νοταοαν καί άλλους οπλαρχηγούς ένίκησαν περί τήν
"Αμτϊλιανην (μεταξύ Σαλώνων καί Γραβιας) τον έχθρικόν
στρατόν τήν 14 'Ιουλίου 1824, υπό τόν Όμίρμττεην της Κα-
ρύστου.

4. Κατόπιν δέ, τήν 3 Αυγούστου 1824, ένίκησαν πάλιν
τον Όμέρμπεην έν Αθήναις πκρά τους στύλους τοΰ ναοΰ τοΰ
'Ολυμπίου Διός καί ήνάγκασαν αυτόν ν' άπέλθη είς Εύβοιαν»

Ταΰτα είναι τά κυριώτερα γεγονότα τοΰ έτους 1824.

3ο. Άνακεφαλαίαχίις του 1824.

Αοιπον κατά το τέταρτον έτος τϋς επαναστάσεως 1824 συνε-
μάχησαν οί Τούρκοι μετά τών Αιγυπτίων" κατεστράψη τελείως ή Ινά-
σος" κα"εστράφησαν ορικτώς τά Ψαρά" ένικήθη ό τουρκοαινυπτιακος:
στόλος παρά τήν ΣάμοV ένικήθη ό τούρκικος στρατός περί τήν "Αυ.-
πλιανην, κατόπιν δέ έν 'Αθήναις παρά τους στύλους τοΰ ναου τοί?
'Ολυμπίου Διός. Έως έδώ τελειώνει το "έτος 1824.
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36. Άπό6α<ίις 'I6paiiu εις Ηελοπόνν»ΐίίον.
Πτώσ^^ΣφακτηρΙας. — (26 'Απριλίου 1825).

L. Οί 770 ό κ. ρ ι το ι τών Ελλήνων κατά τά Ι τη 1823 καί
182 ί εί/ον δυστυχώς έριδας μεταξύ των καί εμφυλίους ταρα-
χά:, ένεκα φιλαρχίας. Ό Ελληνικός δε στόλος σχεδόν διε-
λύθη, ένεκα ελλείψεως μέσων καί τροφών.

2 ΙΙτώοίις Σφακτηρίας- — Μετά τά Σαμιακά τού
182 ί, ό Ίβραήμ επλευσεν είς Κρήτην, όπου διεχείμάσε. Την
11 δε και 12 Φεβοουαοίου τού 182ο άπεβίοασεν κνεαποδί-
στως είς Ιίελοπόννησον 6εκακισχιλίους πεζούς καί -χίλιους ιπ-
πείς και κατέλαβε τό φρουριον τής Μεΰώνης έν Μεσσηνία*
μετ' ολίγον δέ καί τό τής Κορώνης* συγ/ρόνως δέ έπολιόρκεί
τήν Σίύλον, τής όποιας οί "έλληνες κάτοικοι εί/ον κλειστή είς
τό φρουριον τής Πύλον καί είς το του Ναβαρίνου ή Νεοκάστρον,
έναντι τής Πύλου.

-3. Ποό τής Πύλου υπάρχει άσφαλέστατος λιμήν, του οποίου
τό στόμιον φράσσει καλώς ή στενή καί επιμήκης νήσος Σο α-
κτή ο ία. Ή Μεθώνη δέ καί ή Πύλος ολίγας μόνον ώρας άπέχου-
σιν αλλήλων.

4. Τότε συνή/θη κατά Άπρίλιον πάλιν ό Ελληνικός στό-
λος ύπό τόν Μιαούλην καί εΓχε πλεύσει είς τόν λιμένα τής
Πύλου* άπεβίβασε δε έπί τής νήσου Σφακτηρίας όκτακοσίους
μόνον άνδρας, έν οις ήσαν ό Τσαμαδός, ό Σαχτούρης, ό Μαυ-
ροκοοδάτος. ό 'Αναγνωσταράς, ό Ιταλός φιλέλλην Σκντα-Ρό-
ζας καί άλλοι. Έκ τού ελληνικού στό7νθυ έμειναν έκεΐ πέντε
μόνον πλοΐκ* τά δέ λοιπά έπλευσαν πρός άναζήτησιν τού έχθρού
είς Κρήτην.

5 . Ό έχθρικός σμως στόλος καί στρατός έπέτεσε κατά της
νησϊδος Σφακτηρίας καί ήρχισε νά κανονιοβολή τούς έπ' αυτής
όκτακοσίους "Ελληνας, τούς οποίους καί κατενίκησε μετά σφο-
δράν μάχην την 26 'Απριλίου 1825. Έν τή μάχη ταύττ, έφο-
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-νεύθησαν ό Τσαμαδός, ό Σαχίνης, ό Αναγνωσταράς και ο φι-
λέλλην Σάντα-Ροζας.

37. Ό «'Άρης» τον Tda^iaSov-

1. Έκ τών 5 Ελληνικών πλοίων, τά όποία ήσαν εν τω
λιμένι τής Πύλου, τά μεν κόψαντα τάς άγκυρας, έσώθησαν
■ώς έκ θαύματος" τό δέ πέμπτον, ό «"Αρης», του Τσαμ.α-
δοΰ, βραδύναν, περιεκυκλώθη υπό πάντων τών εχθρικών.
'Εντός του πλοίου τούτου εύρίσκΟντο ό Σαχτούρης, ό Βά>κος
και ό Μαυροκορδάτος.

2. Τότε συνέβη πάλη μοναδική είς τήν ίστορίαν τών ναυ-
μαχιών. "Εν μόνον πλοΐον, ό «"Αρης» κανονιοβολών και κα-.
νονιοβολούμενος έμπροσθεν, ό'πισθεν, δεξιόθεν και άριστερόθεν,
έπολεμησεν έπι 6 ώρας κατά 40 έχθρικών, ε'ως οτου τέλος,
εύρων εύκαιρίαν, διέσχισε περί τήν έσπέραν τά εχθρικά -και
Ιξήλθεν είς τό άνοικτόν πέλαγος, άπολέσας δύο μόνον άνδρας.

grlîy ' .

38. Έ^ιπριΐίΐμός εχθρικών πλοίων.

1. Μετ' ολίγας δέ ημέρας, έν φ ό στρατός του Ίβραήμ
έθριάμβευεν, έλθών ό Μιαούλης είς τήν έμπροσθεν τής Μεθώ-
νης ήγκυροβολημένην μοϊραν τοΰ εχθρικού στόλου εκαυσε διά
•πυρπολικών £>έκα εχθρικά πλοϊα. Τοιουτοτρόπως δέ έξεδικήθη
την πτώσιν τής Σφακτηρίας. Ή πολιορκουμένη δέ Πύλος έκυ-
ριεύθη υπό τοΰ Ίβραήμ τήν 6 Μάΐον. 'Ωσαύτως δέ καί τό
•φρούριον τοΰ Νεοκάστρου.

2. Μετά τινας δέ ήμερας ό άντιναύαρχος Σαχτούρ-ης, άπαν-
τήσας είς τό μεταξύ Ευβοίας καί "Ανδρου στενόν (παρά τόν
Καφηρέα,) τόν τουρκικόν στόλον έκ 51 πλοίων, έρχόμενον έκ
Κωνσταντινουπόλεως, κατέστρεψε 2 πολεμικά καί συνέλαβεν
νχτώ φορτηγά.

3. Ό δέ Κανάρης μετά τοΰ Τομπάζη καί Κριεζή έξέπλ,ευ-
<yav είς τόν λιμένα τής 'Αλεξανδρείας, ίνα πυρπολήσωσιν έκεΐ
τόν στόλον τοΰ Μεχμέτ- Άλή · άλλά τά πυρπολικά των άπε'τυ-
χον, ένεκα τοΰ έναντίου άνέμου, ούτοι δέ επανήλθον είς °Τδραν.
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39- 'Or Ίβραημ καΟυποτάσσει την
^J y c Πελοπόννησον-

1. Ό Ιβραήμ, κυριεύσας τήν Πύλον, έπορεύθη κατά τοΰ
Παπαφλέσσα 9 άγων έξακισχιλίους Άραβας. Συνήντησε

-δέ αυτόν έν Μανιακία)^ τρεις ώρας μακράν τοΰ Νεοκάστρου*
κατενίκησε δε καί έφονευσεν αύτον τήν 20 Μαΐου 1J825. 'Εκεί-
θεν δ' έπέστρεψεν είς τό Νηοίον καί έκαυσεν αύτό, ώς καί
-πάς Καλάμας.

2. Έκ Καλαμών άνέβη είς Τρίπολιν, τήν οποίαν εύρεν ερη-
μον κατοίκων καί πυρπολουμένην ύπό τών Ελλήνων. Έκ
Τριπόλεως δέ κατήλθεν είς "Αργός καί Ναύπλιον. Εκείθεν δέ,

' άφου έπυρπόλησε τό Άργος, εστράφη είς τούς έναντι του Ναυ-
πλίου λερναίους Μυλους, ένθα 350 "Ελληνες ύπό τόν Δημ.
5Υψηλάνττ/ν, Κωνστ. Μαυρομιχάλην καί Μακρυγιάννην άπέ-
κρουσαν ανδρείως τον στρατόν του Ίβραήμ καί ήνάγκασαν νά
έπιστρέψη είς Τρίπολιν. 'Οπωσδήποτε ομ,ως ό Αιγύπτιος στρα-
τάρχης καθυπέταξεν όλην σχεδόν την Πελοπόννησον μέχρι τών
μέσων του Σεπτεμβρίου 1825, ποοσβαλών καί τά τήδε κα-
κεΐσε ώχυρωμένα μικρά έλ.ληνικά σώματα.

40-, Φυλάκισις και άποφυλάκισις
y \ Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ νη.

Ι.Κατά τούς πρώτους θριάμβους του Ίβραήμ,που ήτο ό άρ-
χιστράτηγος Κολοκοτρώνης ; Διά τί δέν άκούομεν τό ό'νομά του ;

2. Αί έριδες μ-εταξύ τών προκρίτων εσχον ώς αποτέλεσμα
την καταδίκην του Κολοκοτρώνη τη 6 Ίανουορίου 1824
ύπό τής τότε προσωρινής καί άκαταστάτου Κυβερνήσεως καί
τήν φυλάκισιν αύτου. Μετά του Κολοκοτρώνη έουλακίσθησαν
οί τέσσαρες αδελφοί Δεληγιανναιοι, ό 'Ιωάννης Νοταοας, ό

-Θεόδωρος Γρίβας καί άλλοι τινές. Έφυλακίσθησαν δέ την 2
Φεβρουαρίου 1825 έν °Ύδρα, έν τή εκεί Μονή του προφήτου
Ήλ;οΰ.

3. θριαμβεύοντος τοΰ Ίβραημ, όλος ο λαός έκραύγαζε
..κατά τής Κυβερνήσεως καί έζήτει τόν πατέρα του Κολοκο-
-τρώνην. Τότε ή Κυβέρνησις έκήρυξε την 18 Μαρτίου γενικήν
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άμνηστείαν (δηλαδή συγχώρησιν) τών έν φυλακή, καί α—έλυ-
σε ν αυτούς" άνηγόρευσε δέ τόν Κολοκοτρώνην άρχιστράτηγον
της Πελοποννήσου. Ταύτα εγειναν δύο ημέρας πρό της έν Μα-
νιακίω μάχης.

4. Ό Κολοκοτρώνης, στρατολογήσας όσους ήδυνήθη^ΓΙελο-
ποννησίους, αντεπεξήλθε κατά του "Ιβραήμ, πορευομένου
κατά της Τοιπόλεως υ.ετά τήν πυρπόλησιν Καλαμών και Νη-
σιού, άλλ' ένικήθη τήν 6' 'Ιουνίου 1825 έξωθι της Τριπόλεως
καί ύπε/ώρησεν ομοίως υπεχώρησε παοά τά Τρίκορφα, στε
ό Ίβραήμ έπέστοεφε μετ' ολίγον έκ Μύλων είς Τρίπολιν.

5. Τοιουτοτρόπως ό Ίβραήμ κα^υπέταξε τήν Πελοποννη-
σον. Δέν καθυπέναξεν όμως τούς άνδρας εκείνους, οιτινες ήγω-
νίζοντο ύπέρ ελευθερίας, ο£(5έ τάς καρδίας αϋτίον.

6. Τότε ήλθε διαταγή του πατρός του Μ ε χ μ έ τ - ' Α λ η κα-
λούσα τόν Ίβραήμ είς άλλο στάδιον δόξης καί κινδύνων, είς
τήν άλω<Ιιν του Μεσολογγίου.

41. ΜΙ δευτέρα πολιοοκία του Μείίολογνίου-

.( Έναρ^ις τιιν 15 Άϊτοιλίου 1825)

α*·/ ' w .

1. Ή πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου έγένετο τώ 1822,
ώς εί'πομεν, υπό τοΰ Όμέρ-Βριώνη καί τοΰ 'Ρεσίτ-πασα, τοΰ
έπονομκζομένου Κιουταχή.

2. Τώρα όέ ό Σουλτάνος έκάλεσε πάλιν τόν αυτόν 'Ρεσίτ,
κκί είπεν είς αύτόν" «"Ρεσίτ, ή τό Μεσολόγγι ή τήν κεφαλ.ήν
σο»·», δηλαδή «ή καταστρέφεις τό Μεσολόγγιον ή σέ άποκε-
οαλίζω ».

3. Ό Κιουταχης, έλθών έξ Ιωαννίνων μετά 20 χιλιάδων
στρατιωτών, έπολιόρκει δευτέραν οοράν τό Μεσολνόγγιον κατά
ξηράν άπό της 15 'Απριλίου 1825. Λ]ετά δύο δε περίπου .
μηνκς έπολιορκηθη καί κατά Θάλασσκν υπό τοΰ ναυάρχου-
Xodpéô, έχοντος στόλον έκ 55 πλοίων, άλλ' αί έφοδοι τού-
του απεκρούοντο πάντοτε ύπο τών ημετέρων, κανονιοβολούν-
των έκ τών τειχών της πόλεως.

4. Η κατάστασις δέ αύτη της πολιορκίας διήρκει μέχρι τέΐ
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Ο.ους Δεκεμβρίου. Καθ' άπαν δετό διάστημα τούτο τής οκτα-
μήνου πολιορκίας οί μέν "Ελληνες ε ϋ δοκίμου ν καί άπέκρουον
νικηφόρως πάσας τάς έφόδουςτών εχθρών, ό δέ Κιουταχής άπηλ-
•πιζετο καί ό στρατός αύτου άπέθνησκεν ή έλιποτάκτει' οέν
έλησμόνει όμως καί τούς λόγους του Σουλτάνου «ή τό Μεσο-
λόγγι ή τήν κεφαλήν σου». Κατά Ίούλιον δε', προσβληθείς
α ίφ%ιδ ίως, έσωθεν μέν υπό τών πολιορκουμε'νων έξωθεν δέ υπό
τοΰ Καραϊσκάκη καί τοΰ Τζαβέλλα, υπέστη άπωλείας μεγάλας.

5. Έν τούτοις οί πολιορκούμενοι "Ελληνες ήρχισαν νά φο-
βώνται άλλον έχθρόν οοοερώτερον. τήν πείνα ν- Τοιαύτη ήτο
ή κατάστ^εσις λήγοντος τοΰ έτους 182ο καί αρχομένου τοΰ 1826.

, t 42. Άνακεοα^αίωόις του 1825.

cm λ, 4

Λοιπόν κατά τό αχέματτον £τος της Έχίαναΰτάϋεως Ι82ο άπε-
βιβάσθη ό Ίβραήμ είς τήν Πελοπόννησον" κατέλαβε τά φρούρια Με-
θώνης καί Κορώνης" ένίκησε τούς έν Σφακτηρία "Ελληνας' έκυρίευσε
τήν Πύλον καί το φρούριον του Ναυαρίνου" έφονεύθησαν οί Τσαμαδός,
Σαχίνης, 'Αναγνωσταράς καί Σάντα-'Ρόζας" έθαυματούργησεν ό
«'Άρης» το£Γ Τσαμαδού" έπυρπόλησεν ό Μιαούλης ίν τω λιαένι τής
Μεθώνης δέ/.α εχθρικά πλοία, ό δέ Σαχτούρης δύο παρά τον Καφη-
ρέα καί συνέλαβεν οκτώ φορτηγά' ο Κανάρης άπεπε.ιράθη νά καύση
τον αίγυπτιακον στόλον εν τώ λιμένι τής 'Αλεξανδρείας.

"Ετι δε συνεκροτήθη ή έν Μανιακίω μάχη, κα6' ήν έφονεύθη ό
Παπαφλέσσας* ό Ίβραήμ έπυρπόλησε τάς Καλάμας καί τό Νησίον,
είσήλθεν είς τήν ερημον Τρίπολιν, κατέβη είς "Αργός, το όποιον
έπυρπόλησεν, εστράφη είς τούς λερναίους Μύλους, οπόθεν άπεκρούσθη
υπό τών 'Ελλήνων* άνέβη δέ πάλιν είς Τρίπολιν, νικήσας τους 'Έλ-
ληνας παρά τα Τρίκορφα καί έν ενι λόγω καόυπέταςε πασαν τήν Πε-
λοπόννησον. Κατά το αύτο ετος εφυλακίσθη καί άπεφυλακίσθη ό Κο-
λοκοτρώνης. Κατά το αύτό δε ήρχισεν ή τρισένδοξος πολιορκία τοΰ
Μεσολογγίου ύπο νου Κιουταχή, παραταθεισα και έπί μήνάς τινας
τοϋ 1826.

Ταυ τα είναι τά σημαντικώτερα γεγονότα του πέμπτου έτους Ι82ο.
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43. ΈξακολοιΌησις τ Λ ς δευτέρας πολιορκίας
του ΜεΟολογγίου και πτώ(ίις αυτού.
(ΙΙτώσις 10 'Απριλίου 1826)

1. Εξακολουθεί ή πολιορκία του Μεσολογγίου, αρχομένου
του 1826. Τώρα ο υ. ω ς προστίθεται είς τους πολιορκητάς καί
ό φοβερός ®16ραήρ, κατά διαταγήν του πατρός του, περί
τά τέ/η Αεκεμβυίυν τον 182ο, μετά 10 χιλιάδων 'Αράβων.

2. Ό Ίβραήμ κάμνει πολλάς εφόδους κατά τών πολιορκου-
μένων, άλλ' άποκραύετα.ι ίσ/υρώς, υφιστάμενος μεγάλας άπω-
λείας. Περί τά τέλη όμως Φεβρουαρίου οί Τούρκοι κυριεύουσι
τό Βαοίλάόι καί τό Λΐ'οολιχόν, τά όποια είναι νησίδια εντός
τοΰ κόλπου τοΰ Μεσολογγίου.

3. "Ετερον νησίδιον είναι ή Κλείσοβα, πλησίον τοΰ Μεσο-
λογγίου, έν τή προ αύτοΰ λίαν άβαθεϊ λιμνοθαλάσση. 'Επί τής
ΚλεΊσοβας ό Κι-σος Τζαβέλλας μετά 1 ΗΟ άνδρών ένίκησε νί-
κην λαμπροτάτην τήν 25 Μαρτίον 1826, φονεύσας 1400
εχθρούς

4. 'Εχθρός ομως φοβερώτερος τοΰ Κιουταχή καί τοΰ Ίβραήμ,
ή ίνα, ήνάγκασε τούς πολιορκουμένους, άφοΰ εφαγον κα-
μήλους, ήμιόνους, ο'νους, ποντικούς, γάττους, σκυλλους καί ού-
κη τής θαλάσσης, νά έπιχειρήσωσιν έξοδον ξιφήρεις διά μέσου
τών έχθρών την νύκτα τής 10 181:6* μετά δωδε-
κάμηνον πολιορκία ν.

5. Ινατά τήν φοοεοάν ταύτην έξοδον έπαθον δεινήν κατα-
στροοήν. Όλίγιστο' ^ιεσοίθησαν εξ ένακισχιλίων ψυ/ών, κατα-
φυγοντες είς Άμφισσαν, Ναύπλιον καί άλλαχου. Οί Τούρκοι,
κατά τό διάστημα τής πολιορκίας, απώλεσαν δεκακισχ ιλίους
άνορας. Τό Μεσολογγιον επεσεν είς -/εϊρας τών Τούρκων, ή δέ
Έπανάστασις έκιν^υνευε νά κατασβεσθή. Οί απανταχού "Ελ-
ληνες ήρχισαν νά άτυελπίζωνται.
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44. Τά μετά την πτωϋιν του Μεσολογγίου.

1. Τοιούτο υπήρξε τό φρικτόν τέλος τής πολιορκίας του Με·^
σολογγίου. τό όποιον έδόξασε τήν Ελλάδα ζώσαν και ανέστη-'
σεν αυτήν πεσούσαν' διότι κατέπεισεν όλην τήν Εύοώπην, 0τι
ήτο άδύνατον νά συμβιώσωσιν είς το εξής "Ελληνες και Τούρ-
κοι. 'Π δέ 3Αγγλία, ή Γαλλία και ή cΡωσία, κινουμεναι ύπό
συμπαθείας, απεφάσισαν νά προστατεύσωσι τούς "Ελληνας διά
τών όπλων. Πλείστοι δέ φιλελληνικοί Σύλλογοι έν Ευρώπη
έδέχοντο καί έστελλον είς Ελλάδα πολλά χρηματικά καί άλλα
βοηθήματα.

2. Τήν 6 'Απριλίου δέ τού αυτού έτους είχε συγκροτηθή έν
'Επιδαύρω ή τρίτη Έ&τική Σννέλενσις τών 'Ελλήνων, ύπό
τήν προεδρείαν τού Πανούτσου Νοταοα, άλλά διέκοψε τήν 16
τάς έργασίας της, ώς ήκουσε τό έν Μεσολογγίω τραύμα. Συνέ-
στησε δέ τήν κληθείσαν Διοικητική ν Τπιτροπήν της
'Κλλόδος9 ύπό τήν προεδρείαν του Ζαίμη καί την Έπΐ-
τροίττιν της* Συνελευ<ίεως, ής κύριον έργον ώρίσθη ή
διαπραγμάτευσης συμβιβασμού μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας.
'Αλλ' ό Σουλτάνος ουδέν ήθελε ν' άκούσν) περί συμβιβασμού,,
νου.ίζων οτι κατεβληθη ή 'Επανάστασις πανταχού.

3. Μετά τήν πτώσιν τού Μεσολογγίου, ό ρ.έν Ίβραήμ έπα-
νήλθεν είς τήν Ιίελοπόννησον έρημων καί καταστρέφω ν παντα-
χού τήν χώραν, άλλά παρενοχλούμενος πανταχού ύπο τού Κο-
λοκοτρώνη καί ύπό τών Μανιατών διά μικροπολέμων. 'Ο δέ
Κίονταχης έξεστράτευσε μέ δεκακισχιλίους κατά τής 'Ανατο-
λικής 'Ελλάδος καί έπολιόρκει τάς 'Αθήνας, τάς όποιας καί
έκυρίευσε τήν 3 Αυγούστου ' 1826 μετά πολλούς αγώνας κκί
άπωλείας. Οί δέ στόλοι απέπλευσαν ό μέν Τουρκικός είς Κων-
σταντινούπολιν, ό δέ Αιγυπτιακός είς Νεόκαστρον καί εκείθεν-
είς Άλεξάνδρειαν.

4ο. Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782 — 1827)

1. 'Εν φ ό άγών υπέρ ανεξαρτησίας έκινδύνευε νά κατα-
σβεσθή τελείως, παρουσιάσθη σωτήρ αυτού ό Γεώργιος
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Καραϊσκάκης. Ούτος είχε γεννηθή τω 1782 εν Σκονλη-
καριά, κώμη τής "Αρτης.

2. Ό ήρως ούτος, ισχνός καί νευρικός, ειχεν άδάμαστον
ήρωϊσμόν καί σιδηοάν θέληοιν, είχε δέ ζήσει ώς κλέφτης. Ειχεν
έκστρατευσει εις Ιίελοπόννησον. Ει/ε δέ ένισχύσει καί τό Με-
σολογγιον, βλάπτων έξωθεν τούς πολιορκητάς αύτου.
: 3. Τέλος δέ ή έν Ναυπλίω Διοικητική 'Επιτροπή τής rΕλ-
λάδος διώρισεν αυτόν Γενικον
Άρχηγον τής Στερεάς 'Ελ-
λάδος κατά τό 18ϋ6, (μετά
τήνπτώσιντοΰ Μεσολογγίου),
διά τήν προσωπικήν αύτου
ικανότητα.

4. Η Καραϊσκάκης, συλ-
λέςας έν Ναυπλίω, ένθα ειχε
μεταβή, όσους ήδυνήθτ) άν-
δρας, ήλθεν είς Σα λαμΐνα
καί εκείθεν είς 'Ελευσίνα,
όπου κατώρθωσε νά συγκέν-
τρωση τρισχιλίους καί πεντα-
κόσιους μαχητάς r

5. fll μάχη τον Χαϊ-
δαρίου. -— 'Επετέθη δέ
τήν 6 Αυγονοτον 1826 έν
Χ αϊ δ αρίω τών 'Αθηνών κατά
τοΰ έπελθόντος Κιουταχή,
(ό'στις είχε καταλάβει μ,έν τάς

''Αθήνας, έπολιόρκει δέ τ-)ν Άκρόπολιν), καί προύξένησε μεγά-
λας ζημίας είς αυτόν Κατόπιν δ' ύπεχώρησεν είς 'Ελευσίνα,
παρενοχλών εκείθεν συχνάκις τόν έχθρόν.

6. fH μάχη τ fi ς Άρα^ώβης. — Περί τά τέλη δέ
'Οκτωβρίου Ί826, άοοΰ έτακτοποίησε τά τής πολαορκουμ-έν-ης
'Ακροπόλεως καί τά τοΰ στρατοπέδου του έν Έλευσΐνι, έξε-
στράτευσεν αυτοπροσώπως ό Καραϊσκάκης μέ V',500 άνδρας
είς την Στερεάν, έπολιορκησε τήν Αομβράϊναν καί περιέζωσε
τά Σάλωνα' κατέλαβε δέ τό Αίοτομον καί τήν 3Άράχωβαν,

Γεώογιος Καραϊσκάκης.
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*αταστρέψας έν αύτη, άπό τής 19 μέχρι τής 24 Νοεμβρίου
1826. όλα τά έκλεκτά στρατεύματα του Μονοτάμπεη, όστις
κατήρχετο έξ Αλβανίας κατ' αϊτησιν του Κιουταχή καί όστις
έφονεύθη έκεΐ έν Άραχώβη, ώς καί ό Κεχαγιάμπεης καί δύο
έτεροι έτι στρατηγοί Τούρκοι. Έκ δισχιλίων Τούρκων διεσώ-
θησαν τετρακόσιοι μόνον, ένω έκ τών Ελλήνων οκτώ μόνον
έφονεύθησαν καί εννέα έπληγώθησαν.

7. Μετά την φονικην ταύτην μάχην οί "Ελληνες συνήθροι-
σαν πολλάς κεφαλάς τών φονευθέντων έχθρων και έσχημάτι-
σαν πυραμίδα, έπί τής οποίας ό Καραϊσκάκης διέταξε νά τεθή
ή έπιγραφή : «Τρόπαιον τών 'Ελλήνων κατά των βαρβάρων».

8. Μετά την περιφανή ταύτην νικην, ό Καραϊσκάκης κα-
τετρόπώσε τούς έχθρούς είς πολλάς άλλας μικρό τέρας μάχας,
προχωρήσας μέχρι σχεδόν τού Μεσολογγίου. Μετά τέσσαρας δέ
μήνας άπό τής άρχής τής εκστρατείας ταύτης έπανήλθε νι-
κητης καί τροπαιούχος πάλιν είς 'Ελευσίνα την 28 Φεβρουα-
ρίου 1827· Ό Κιουταχής έπολιόρκει άκόμη τήν Άκρόπολιν.

9. Τοιουτοτρόπως επέτυχε λαμπρώς τό στρατήγικόν σχέδιον
τού Καραϊσκάκη νά παρεμποδίσω τάς έχθρικάς έπικουρίας* άνε-
ζωογονήθη δέ σπουδαίως ή Έπανάστασις έν τή Στεοεα Ελ-
λάδι.

46. Ό Φαβιέρος ένκί^νει την Άκρόπολιν.

Κατά τήν άπουσίαν τού Καραϊσκάκη ό Γάλλος φιλέλλην
Φαβιέρος κατώοθωσεν ύπό τό φέγγος τής σελήνης, τήν 30
Νοεμβρίου, ξιφήρης διά μέσου τών πολιορκητών νά είσαγάγη είς
την Άκρόπολιν 600 στρατιώτας, κομίζοντας υπέρ τάς τέσσα-
ρας χιλιάδας οκάδων πυρίτιδος. Έκ τούτων έφονεύθησαν μό-
νον οκτώ, έτραυματίσθησαν δέ δέκα τε'σσαρες, έν οίς καί ό Φα-
βιέρος ακινδύνως.

47. βαλά(ί(ίιοι αγώνες.

1. Κατά θάλασσαν δέ, μετά την άλωσιν του Μεσολογγίου,
ό Σαχτούρης απέκρουσε τόν τουρκικόν στό'λον, προσβαλόντα
την Σάμον κατά Ίούλιον μήνα, καί έ'σωσεν αυτήν πάλιν. Ό
Κανάρης, κατεφόβησε πάλιν τόν εχθρον δ(ά τών πυρπολικών
του, αλλ ' έτραυματίσθη σοβαρώς είς την κεφαλήν. Ό δέ Μια-
Ι2ΤΟΡ1Α Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ2ΤΟΑΟΠΟΪΛΟΓ 8
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ούλης, τήν 29 Αυγούστου 1826, κάτεδίωξε τά εχθρικά πλοΐά
άπ'ο Μυτιλήνης μέχρι Σμύρνης καί εβλαψεν αυτά μεγάλως.

2. Κατέπλευσε δέ, κατά Σεπτέμβριον, είς τόν λιμένα του
Ναυπλίου υπό άγγλικήν σημαίαν τό πρώτον ελληνικόν ατμό-
ττλοιον ονόματι «Καρτερία».

Ταύτα είναι τά σημαντικότερα γεγονότα του έτους 1826.

48. Άνακεοαλαιωϋις του 1826.

Λοιπόν κατά το έκτον ετος της 'Επαναστάσεως 1326 ό Ί-
βραήμ, έλθων είς Μεσολόγγιον, ήνώθη. μετά του Κιουταχη καί. έξη-
κολουθησαν τήν πολιορκίαν" οί πολιορκούμενοι πολλάκις απέκρουσαν
τάς εφόδους τών ε/Ορών" δ ΙνΤτσος Τζαβέλλας ένίκησε πέριοανώς έν
τη νησιδι Κλείσοβα τους έχθρούς* ή πείνα ήνάγκασε τους πολιορκου-
μένους έίς έξοδον τήν νύκτα της 10 'Απριλίου, καθ'ήν επαθον οεινήν
συμ,φοράν' ό Ίβραήμ έπανήλθεν είς Πελοπόννησον, καταστρέοων αυ-
τήν, ό δέ Κολοκοτρώνης παρηνώχλει καί εβλαπτεν αυτόν' οί έχθρι-
κοί στόλοι άπήλθον είς τά "ίδια" ό Κιουταχης έςεστράτευσε" κατά της
'Ανατολικής Ελλάδος καί έπολιόρκησε τήν Άκρόπολιν Αθηνών" ή
Εύρώπη πασα σ'υνεπάθησεν, ιδίως δέ ή 'Αγγλία, Γαλλία καί 'Ρωσία
απεφάσισαν νά ττροστατευσωσι τον ελληνικόν άγώνα διά τών όπλων.

Έτι οί συνεκροτήθη έν 'Επιδαύρω ή τρίτη 'Εθνική Συνέλευσας*
δ-.ωρίσθη ό Καραϊσκάκης 'Αρχιστράτηγος της Στερεάς 'Ελλάδος*
συνηψεν ούτος ιήν μ,άχην του Χαϊδαρίου' επεχείρησε τήν τετράμηνον
είς 'Ρούμελην έκστρατείαν του, κατατροπώσας τούς εχθρούς πολλα-
χοΰ καί ιδία έν Άραχώβη, έπανελθών δε είς 'Ελευσίνα τήν 28 Φε-
βρουαρίου 1827' ό Φαβιέρος έν ίσχυσε τους έν τη Άκροπόλει πολιορ-
κουμένους* κατά θάλασσαν δέ κατεναυμάχησαν οί "Ελληνες τους
έχθρους περί Σάμον καί έν Μυτιλήνη" καί κατέπλευσεν εις Ναύπλιον
το άτμόπλοιον «Καρτερία». Καί ούτως εληξε τό 1826.

1827

EBûOMOfl ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΛ^ΛΣΤΗΣΕύΣ

49. 'Ιωάννης ΚαΒοδΙίτριος.—ϊζώρτζ. Κόχράν.

Ρνχι

1. Η τρίτη *ΕΊ)νιχή Συνέλευοις τών 'Ελλήνων, έπαναλα—
βουσα μετά έν σχεδόν έτος, ήτοι τήν 19 Μαρτίου 1827, έν
Τροιζηνυ τάς διακοπείσας έν Επιδαύρω εργασίας της, άνη-
γόρευσε Κυβερνάτην της Ελλάδος τόν Ίωάννιιν Κα-
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ποδί<*τριαν, 6στις είχε χρηματίσει 'Υπουργός τών 'Εξω-
τερικών εν 'Ρωσία, ήτο δέ Κερκυραίος την πατρίδα, επιφανής
το γένος, διαπρεπέστατος έν Ευρώπη διπλωμάτης καί πολιτι-
κός άνήρ( σοοός.

2. Ή αύτη Σννέλευσις διώρισε προσέτι γενικόν άρχιστρά-
τηγον μέν τόν/Αγγλον στρατηγόν Τζώρτζ, άρχιναύαρχον
δέ τόν επίσης Άγγλον ναύαρχον Κόχραν9 οίτινες είχον κα-
ταπλεύσει είς Ελλάδα. "Επαυσε δέ τάς έργασίας της την 5
Μαίου 1827.

50. θάνατος του Καραϊσκάκη (22 Απριλίου 1827).

«V*··

1. Ό Γεώργιος Καραϊσκάκης έκ τής μεγάλης εκστρατείας του
έπανελθών είς 'Ελευσίνα, μετεστάθμευσεν εκείθεν είς Νέον Φά-
ληρον, εγγύς τών 'Αθηνών έσχεδίαζε δέ νά έπιτεθή την 23
'Απριλίου κατά του Κιουταχή καί νά μεταβάλη αύτον άπό πο-
λιορκητοΰ είς πολιορκούμενον.

2. Άλλά τήν πρότερα ία ν. ήτοι τήν 22 'Απριλίου, Κρήτές
τίνες τοΰ έν Φαλήρω στρατοπέδου μεθύοντες έπυροβόλησαν άκαί-
ρως κατά αποσπάσματος Τούρκων, έστρατοπεδευμένου πλησίον.
Οί Τούρκοι άντέπυροβολησαν, έλαβον δέ καί άλλοι μέρος, καί
τοιουτοτρόπως ή άσκοπος συμπλοκή μετεβλήθη είς οονικήν μάχήν.

3. Ό Καραϊσκάκης, πυρέσσων έν τή σκηνή του, έξώρμησεν
έοίππος, ίνα ι δ η τί συμ,βαίνει. 'Αλλά σφαίρα έχθρική τραυμα-
τίζει αύτον είς τήν κοιλίαν. Έπανήλθεν είς την σκηνήν του,
οπόθεν τόν μ,ετεκόμισαν είς τό έν Φαλήρω πλ,οΐον τοΰ Τζώρζ,
όπου έξωμολογήθη μέν άφ'εσπέρας, έξέπνευσε δέ την νύκτα.Την
έπομ.ένην δέ μετηνέχθη καί ετάφη λαμπρώς έν Σαλαμϊνι είς την
Έκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, κατά την έντολήν του. Έν
Φαλήρω δέ, όπου έτραυματίσθη, ή Πατρίς εύγνωμονοΰσα ανή-
γειρε [ϊραδύτερον μ,νημεϊον αύτοΰ* έτι δέ .έν Πειραιεί την 23

Απριλίου 1894. - ' ______

ΐ>1. Ήττα τών 'Ελλήνων (24 'Απριλίου 1817).
Πτώσις 'Ακροπόλεως Αθηνών. (24 Μαΐου 1827)

1. Αποθανόντος τοΰ Καραϊσκάκη, ούδείς άνεδείχθη άξιος
διάδοχος αυτού' ή δέ ύπ' αύτοΰ άνεγερθεΐσα Στερεά 'Ελλάς
Ιδαμάσθη πάλιν ύπό τών To»>«*«»v ευκόλως.



— 116 —

ι

2. Ό αρχιστράτηγος Τζώρτζ, έφορμήσας κατά τών Τούρ-
κων τήν 24 'Απριλίου εν 'Αθήναις, ένικήθη δεινώς, οί δε *Έλ-
ληνες κατεστράφησαν* μεταξύ δέ τών φονευθέντων ήτο καί ο

/Ιωάννης Νοταράς, τό άρχοντόπουλον.'Ώστε πανταχού τής Ελ-
λάδος πάλιν οί Τούρκοι έθριάμβευον.

3. Ή ήττα αύτη τών Ελλήνων έν Φαλήρφ έπήνεγκε καί
τής 'Ακροπόλεως τήν πτώσιν τή 24 Μαΐου 1827 διά συνθη-
κολογίας μετά τού Κιουταχή, μετά δεκάμηνον πολιορκιαν. Ό
δέ Κιουταχής άνεχώρησεν είς Θήβας καί έκεϊθεν είς 'Ιωάννινα,
άφήσας άντιπρόσωπον έν τή 'Ανατολική 'Ελλάδι τόν Όμέρ-
μπεην τής Ευβοίας.

ί>2. Ή έν Ναβαρίνω νανμα^ία
(8 'Οκτωβρίου 1827).

1. Έπανερχόμεθα είς τήν Πελοπόννησον.

ς2. Ό Ίβρατιμ τήν άνοιξιν του 1827 έξεστράτευσεν εις
Ήλιδα καί 'Αχαίαν, ό άκάματος δέ Κολοκοτρώνης πανταχού
παρηνώχλει αύτόν. Ή έπανάστασις όμως ήτο πανταχού σχε-
δόν έσβεσμε'νη. Μόνον έν Μεσσηνι^, Σπέτσαις καί "Υδρα έδεί-
κνυεν άκόμη ζωήν. _

3. Τότε αι τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις 5Αγγλία,
Γαλλία καί 'Ρωοία διά πρωτοκόλλου ύπογραφέντος έν Λον-
δίνω τήν 24 'Ιουλίου 1827, άπεφάσισαν νά θέσωσι διά τών
όπλων τε'ρμα είς τόν άγώνα.

4. Έν τω λιμε'νι τής Πύλου ειχον συγκεντρωθή κατά Σε-
πτε'μβριον 126 έχθρικά πλοία ύπό τάς διαταγάς του Ίβραήμ,
έξ ών 82 πολεμικά, τά δέ λοιπά φορτηγά. Είς τήν αΰτην θά-
λασσαν κατέπλευσε μετ' ολίγον μοϊρα του άγγλικου στόλου
ύπό τόν ναύαρχον Κοδριγκτωνα. 'Εντός ολίγου έφάνη καί
ό Γάλλος ναύαρχος Δερινυ. Βραδύτερον δέ, την 1 'Οκτω-
βρίου, έφθασε καί ή ρωσική μοΐρα υπό τόν άντιναύαρχον "ΕΟ-
δεν. Ούτω δέ ό συμμαχικός στόλος* άπετελέσθη έξ 26 σκα-
φών,, ών 11 ήσαν αγγλικά j 7 γαλλικά καί 8 ρωσικά, πάντα

* Πάντα τά σκάφη τότε ήσαν ίότιοφόρα, διότι δέν ειχον άκόμη
χατασκευασθή άτμόπλοια πολλά. *Q 4τμός τότε ηργι« νά νρη<ϊί-
*«ί su τ« πλοία, -
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δέ υπό τήν άρχηγίαν του Κοδριγκτώνος, ώς αρχαιοτέρου εν
τη ύπηρέσίφ. "Εφερον δέ έν σι>ν<5Λ<ϊ> 4270 τηλεβόλα.

5. Ό Ίβραήμ ώργίαζε θηριωδώς έν 'Αρκαδία καί Μεσση-
νία, καταστρέφω ν κ κΐ πυρπολών τά πάντα, άνθρώπους, κώ-
μας, δένδρα.

6. Τότε είς τον άντιπρόσωπόν του έν Ναβαρίνφ έδήλωσαν
οί τρεις ναύαρχοι, 5τι ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος οφείλει ν'
αναχώρηση πάραυτα είς Κωνσταντινούπολιν καί 'Αλεξάν-
δρειαν, νά παύσωσι δε αί έχθροπραξίαι καί νά έκκενωθή ή Πε-
λοπόννησος..

7. Επειδή δέ ή διαταγή αύτη δέν έξετελέβθη, οί "Αγγλοι κ*ί
μετ* αυτούς οί Γάλλοι επλευσαν εντός τοΰ λιμένος καί έπανέ-
λαβον τάς αύτάς διαταγάς τήν 8 'Οκτωβρίου 1827· ήγκυρο-
βόλησαν δε πολύ πλησίον τοΰ τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου.

8. Ό στόλαρχος τοΰ εχθρικού στόλου ΜουχαρΙμ Μπέης
έστειλε καί παρεκάλεσε τόν "Αγγλον ναύαρχον νά μή είσπλεύσ·/}
είς τόν λιμένα μεθ' όλου του στόλου. Ό δε Κόδριγκτων άπήν-
τησεν άγερώχως'«*^Ι^ον να δώοω,ονχ] ôk να λάβω διαταγάς».

9. Μετ' όλίγην ώραν, έχθρικόν πλοϊον έπυροβόλησεν άγγλι-
κήν λέμβον, καί ούτω ήρχισεν αμέσως δεινοτάτη ναυμαχία.
Μετά μίαν ώραν, πνεύσαντος έλαφροΰ ανέμου Ιφθασαν καί τά
ρωσικά σκάφη. Τέσσαρας ώρας διήρκει ή ναυμαχία. Πεντήκοντα
καί έπτά πολεμικά πλοϊα και πλείστα φορτηγά απώλεσαν οί
Τουρκοαιγύπτιοι, άνδρας δ' έξακιοχιλίονς. Τών δέ τριών συμ-
μάχων έφονεύθη'σαν 170 άνδρες, καί έπληγώθησαν 470· τά δέ
πλοία αυτών υπέστησαν σπουδαίας βλάβας.

10. Ό Ίβραήμ, έπανελθών εις Νεόκαστρον τήν επομένην
τής ναυμαχίας, εύρε ναυάγια άντι τών λαμπρών του στόλων.

11. Οί'δέ σύμμαχοι, θάψαντες τους νεκρούς και διορθασαν-
τες έκ τοϋ προχείρου τά βεβλαμμένα πλοϊά των, απέπλευσαν
είς Μελίτιΐν τήν 16 9Οκτωβρίου.

12. Τόν δέ Ίβραήμ, μη θέλοντα ν1 άναχωρήστ, εκ της ΙΙε-
λοποννησου, εξεδίωξεν ή Γαλλία την 23 Σεπτεμβρίου
1828, αΛοστείλασα κατ' αύτου 14 χιλιάδας Γάλλων στρα-
τιωτών υπό τόν στρατάρχην Μαιζώνα. Τοιούτο τέλος έσχεν ή
εκστρατεία τοΰ φοβερού Ίβραήμ κατά της Ελλάδος. Έκ δέ
τώ^ τεσσαρφςοντα χιλιάδων Αιγυπτίων μόνον 15 n 20 χι-
λιάδ«ς διεσώό^αν
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53. Ή Ελλάς ελευθέρα.

1. Μετά τήν λήςιν του επταετούς πολέμου, ό 'Ιωάννης
Καποδίστριας, ό εκλεχθείς Κυβερνήτης της 'Ελλά-
δος υπό τής έν Τροιζήνι τρίτης 'Εθνικής Συνελεύσεως καί ανα-
γνωρισθείς ώς τοιούτος ύπό τών Δυνάμεων προσωρινώς,κατήλθεν
είς ' Ελλάδα την 6 'Ιανουαρίου 1828, άφοΰ προηγου-
μένως έπεσκε'οθη διαφόρους βασιλείς και ισχυρούς τής Ευρώ-
πης. Προσωρινή δέ έδρα τής Κυβερνήσεως υπήρξε τότε ή Αί-
γινα, κατόπιν δέ τό Ναύπλϊόν. Ό σοφός Καποδίστριας
έπεδόθη είς τήν έσωτερικήν διοργάνώσιν τής Έλλ&δος διοικητι-

κώς.'Εκυβέρνησε δ'αυτήν
σοφώς, καί ώς πατήρ επί
44 μήνας, μέχρι της
27 Σεπτειιβρ. 1831,
ότε δυστυχώς έδολ,οφονήθη
έν.Ναυπλνίω ό μέγας άνήρ.

2. Αί Προστάτιδες Δυ-
νάμεις υπέγραψαν Ποω- .
τόκολλον τΐιν 10 Μαρ-
τίου 1829, δια τοΰ ο-
ποίου άνεκήρυττον τήν
'Ελλάδα Κράτος ήμια-
νεξάρτητον, ότολαδή
φόρου ύποτελες τή Τουρ-
κία/Ενεκα τούτου οί Έλ.-
λήνες συν ε κράτησαν έν
"Αργεί κατά 'Ιού-
λιο ν του 1829 την
^:ψΜ!!!ίΙ!'!1>' ' τετάρτην ΈθνικΗν

·' ϋυνέλευ(ίιν, καθ' ήν

*1<.>άννη<; Καποδίστριας απεφάσισαν νά διαμαοτυ-

ρηθη ό Καποδίστριας κατά
τής ήμιανεξαρτηαίας καί νά ζητήση πλήρη άνεξαοτη
dtav τής 'Ελλάδος.

3. Έν ω δέ έγίνοντο ταύτα, άραιαί έχθροπραξίαι έξηκ.-
λούθουν άκόμη έν τη Στερεά Ελλάδι. Τότε,' τήν 12 Σεπτεμ-
βρίου 1829, 6 Δημήτριος 'Υψηλάντης ένίκησεν: èC
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λεύταία μάχτρ, πολυάριθμον τουρκικόν στρατόν εις τήν θέσιν
ΙΙέτραν, μεταξύ Θηβών καί Λεβαδείας. Ούτω δέ ή ελλη-
νική Έπανάστασις άρχίσασα δια του 'Αλεξάνδρου έπέποωτο
νά τελειώσν) διά του Δημητρίου Ύψηλάντου.

4. Αί Δυνάμεις τότε, είσακούσασαι τήν αιτησιν τής τετάρ-
της Έ&νικης Συνελεύσεως, έκήρυξαν διά νέου Πρωτοκόλλου,
ύπογραφέντος έν Λονδίνω τήν 23 'Ιανουαρίου 1830, τήν 'Ελ-
λάδα Κράτος άνείάρτιιτον, έλαττώσαντες κατά τι την
προτέραν έκτασιν αύτής* άνηγόρευσαν δέ Βασιλέα τόν πρίγ-
κιπα του Κοβούργου Αεοπόλδον Α' (τόν μετέπειτα βασι-
λέα τών Βέλγων), ό'στις όμως δέν. έδέ^θη τό έλληνικον Στέμ-
μα, επειδή εύρισκε στενά τά όρια τής 'Ελλάδος.

5. Τότε αί Δυνάμεις διώρισαν νέον Βασιλέα, τόν "Οθίονα,
δευτερότοκον υίόν τοΰ βασιλέως τής
Βαυαρίας Λουδοβίκου. Ό Όθων έδέχθη
τό στέμμα, κατήλθε δέ είς τήν τότε
πρωτεύουσαν Ναυπλιον την 25 'Ια-
νουαρίου 1833.

6. Επειδή δέ ό Οθων ήτο ανήλικος,
έκυβέρνησε τήν 'Ελλάδα 'Αντιβασι-
λεία έκ τριών άνδρών μέχρι τής 20
Μαΐου 18&5, οτε ό Όθων, κηρυχθείς
ενήλικος, άνέλαβεν αυτοπροσώπως τήν
βασιλείαν, έχων πλέον πρωτεύουσαν τοΰ
Κράτους τάς 'Αθήνας.

7. Διότι τήν 1 Ιανουαρίου τοΰ 1835 "Οθων (5α<ϊιλεί'ς.
μετ ετέθη ή καθέδρα τοΰ βασιλείου έκ

Ναυπλίου είς 'Αθήνας, αϊτινες έ<τοτε είναι ή πρωτεύ-
ουσα του Βασιλείου τής Ελλάδος.

8. Τό πολίτευμα τής 'Ελλάδος ήτο μέχρι τοΰ 1843
Μοναρχικόν. Ό 'Όθων όμως έξηναγκάσθη καί παρεδέχθη
τήν 3 Σεπτεμβρίου τοΰ 1843 τό Συνταγματικόν, όπερ
διέπει τήν 'Ελλάδα μ.έχρι σήμερον.

9. Τήν 10 'Οκτωβρίου 1862 οί Έλληνες έξεθρόνισαν τόν
"Οθωνα, επειδή ήτο άπολυταρχικός, θέλων τά πάντα νά πράττη
αύτός. 'Επειδή δέ δέν είχε Διάδοχον, ών άτεκνος, τό Βασί·
7.ειον έμενεν άνευ βασιλέως* μεγάλη δ' επομένως άνωμαλία καί
ταραχή έπήλθεν είς αύτο τότε.
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10. Άλλά μετά εν περιΛου Ιτοξ άνηγο£εύθη ύπο τών Δυ-
νάμεων νέος ^αϋτλειτς τών Ελλήνων Γεώργιος ο

Α', δευτερότοκος υιός του βασιλέως της Δανίας Χριστιανού,
θ', πατήσας είς την Ελλάδα καί ορκισθείς τ*ιν 19 Όκτω-
βρίου 1863 ώς βασιλεύς αύτής. Τότε δέ άνεθεωρήθη καί
διωρθώθη τό Σννταγματιχσν Πολίτευμα τής 'Ελλάδος ύπό τών
Πληρεξουσίων τον "Ε&νονς.

11. 'Επί τή ευκαιρία: δέ τής έλεύσεως του Γεωργίου ή 'Αγ-
γλία, δυνάμει συνθήκης τών Δυνάμεων (υπογραφείσης έν Λον-
δίνω τή 14 Νοεμβρίου 1863), άπέδωκεν είς την 'Ελλάδα τήν
2 Ιουνίου 1864 τάς Ιονίους vndorç. Τω δέ 1881
προσετέθη ή Θεσσαλία καί μέρος τής 'Ηπείρου, συνεπείς τής
«Βερολινείου Σνν&ήχης* του ΙβΤΦ^Τώ δέ 1898 ήλευθερώθη
καί ή Κρήτη9 έχουσα προσωρινώς ίδιον Ηγεμόνα τόν "Ελ-
ληνα βασιλόπαιδα Γεώργιον, έως νά ένωθή καί αύτη ορι-
στικώς μετά της 'Ελλάδος.

12. Πόθος δέ εθνικός πάντων τών'Ελλήνων είναι νά έλέυ-
θερωθώσι και οί Ήπειρώται, οί Μακεδόνες, οί Θρί1·
κες, οί Μικραϋιάται, οί νηίίιώται καί λοιποί άδελφοί
ήμών, όσοι στενάζουσιν έτι ύπό τόν βαρύν ζυγόν τών Τούρκων.
Ιΐρός τούτο πρέπει πάντοτε πάντες οί ^Ελληνες νά έ^γαζώμεθα
καί νά άγωνιζώμεθα, ίνα ούτω κατορθώσωμ,εν ήμ,έραν τινά
ν' άποτελέσωμεν μίαν μεγάλη ν καί έλευθέραν Ελλάδα, ώς ήτο
αύτη τό πάλαι καί ώς είναι δίκαιον καί πρέπον.

13. ■ Ο ευτυχής Βασιλεύς Γεώργιος, όστις συνετώς άνάσσει
μέχρι τής σήμερον, ένυμφεύθη τη 15 9Οκτωβρίου 1867 την
ώραίαν καί ένάρετον 'Όλγαν, μεγάλην Δούκισσαν τής *Ρω-
σίας Έξ αυτών δέ έγε,ννήθησαν τέκνα πολλά καί καλά, έξ ών
τό πρωτότοκον έγεννήθη την 21 'Ιουλίου 1868 καί είναι ό
λατρευόμενος υπό τού λαού Διάδοχος τού Ελληνικού Θοόνου
Κωνσταντίνος· ^
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Ή αρχική πώλησις εν τοις Βιβλιεμπορείοις Άποστολο-
πούλον (εν 'Αθήναις, πλατεία Αγίων Θεοδώρων). Πωλείται
και παρ' απασι τοις άνταποκριταΐς τών Καταστημάτων.

Τιμαται λεπτών S0
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