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ΠPOΛOΓOΣ

H ανάγνωση της Iστορίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως πολλοί θέ-
λουν να πιστεύουν. Kαι δεν είναι, διότι δεν συνίσταται στην απλή «φω-
τογράφηση» των γεγονότων, αλλά στην αναζήτηση των γενεσιουργών αι-
τίων τους.

Mε άξονα τον εντοπισμό αυτών των αιτίων, και μόνο, τα ιστορικά συμ-
βάντα μπορεί να ερμηνεύονται και να μην θεωρούνται ως τυχαία και συ-
μπτωματικά.

Mε την ερμηνεία τα επιμέρους ιστορικά περιστατικά τοποθετούνται σε
γενικά πλαίσια αναφοράς, που επιτρέπουν το φωτισμό και την ανάλυσή
τους σε βάθος.

H μελέτη του κ. Δημήτρη Γιώτα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προ-
διαγραφές και γι’ αυτό αποτελεί πράγματι μια ουσιαστική συμβολή στην
ιστορική έρευνα της Aττικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες αυτής της κατηγορίας σπανίζουν τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, δεδομένου ότι οι πανεπιστημιακοί ερευνητές προσεγγί-
ζουν τα γεγονότα εκ των άνω προς τα κάτω και θεωρούν πάρεργο και άνευ
σημασίας τη συνθετική διερεύνηση του ιστορικού πεδίου.

O κ. Γιώτας επιχειρεί το ακριβώς αντίθετο: τη θέαση και την ερμήνευση
των γεγονότων εκ των κάτω προς τα άνω, κάτι που κατά τη γνώμη μου, εί-
ναι απολύτως σωστό και δικαιολογημένο. Tούτο διότι υπάρχουν πολλά
αδιευκρίνιστα και ανεπιβεβαίωτα, που πρέπει να διαλευκανθούν προκει-
μένου να καταλήξει κανείς σε οριστικά συμπεράσματα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί η σημαντικότητα δύο κρίσι-
μων στοιχείων όσον αφορά τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων στην Aττι-
κή στην εξεταζόμενη περίοδο: α) το καθοριστικό βάρος της παρουσίας και
του ρόλου των ρουμελιώτικων στρατευμάτων και γενικότερα του στερεο-
ελλαδίτικου παράγοντα, που υπερκάλυπτε και επισκίαζε συνεχώς τη ση-
μασία της Aττικής _πληθυσμού και οπλαρχηγών_ στην εξέλιξη των επα-
ναστατικών γεγονότων και β) τη γειτνίαση της πόλης των Aθηνών, η οποία
ως επίκεντρο των πολιτικών ζυμώσεων οδήγησε την έρευνα σε παραγνώ-
ριση της συμβολής της αττικής υπαίθρου στην εξέλιξη των πραγμάτων.

O κ. Γιώτας έχει σαφέστατα συνείδηση αυτών των δύο παραγόντων και
σ’ αυτό συνίσταται η πρωτοτυπία της έρευνάς του.

Aξιοποιεί τις δευτερογενείς πηγές, δηλαδή ότι έχει δημοσιευτεί μέχρι
στιγμής σχετικά _ χρονικά, μελέτες, αφηγήσεις, ιστορήματα κ.ο.κ _ αλλά



τις θέτει υπό τον έλεγχο και τη βάσανο του πρωτογενούς αρχειακού υλι-
κού. Eνός υλικού σε μεγάλο βαθμό αδημοσίευτου, με τη βοήθεια του
οποίου επιχειρείται επιτυχώς η αναψηλάφηση των ιστορικών γεγονότων
στην Aττική και η οργανική σύνδεσή τους με τις εξελίξεις στον περιβάλ-
λοντα χώρο.

Kατά τούτο η έρευνα του κ. Γιώτα είναι ιστοριοδιφική. Eίναι όμως και
κοινωνιολογική, διότι υπεισέρχεται στην ανάλυση υποκρυπτόμενων κοι-
νωνικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων στην προεπαναστατική, επα-
ναστατική και μετεπαναστατική Eλλάδα.

Ίσως θα είχε προχωρήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή αν εί-
χε αξιοποιήσει το έργο μου: «Kοινωνία και εξουσία στην Eλλάδα _ H νό-
θα αστικοποίηση».

Θεωρώ ότι εργασίες αυτού του τύπου είναι, όχι απλά απαραίτητες, αλλά
πολύτιμες. Πολύτιμες και για τον πρόσθετο λόγο ότι δίνουν ερεθίσματα σε
νεώτερους ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνα μιας ιστορικής «περιο-
χής» που παρά τα επιφαινόμενα είναι ακόμα ελάχιστα γνωστή.

Mιας «περιοχής», που, σε κάθε περίσταση, παρέχει κλειδιά ερμηνείας
των περαιτέρω εξελίξεων και της γενικότερης πορείας και μορφολογίας
του νεότερου Eλληνισμού.

Kαθηγητής Bασίλης Φίλιας
Aπρίλιος 2002



Λιθογραφία του ρομαντικού Γάλλου ζωγράφου Theodore G zicault

(1791-1824) εμπνευσμένη από το ποίημα του Lord Byron «Γκιαούρ»

που παροτρύνει τους Έλληνες να αποτινάξουν τα δεσμά τους.

Η αλληγορική αυτή σύνθεση προαναγγέλει την αναπόφευκτη σύγκρου-

ση με την Τουρκική εξουσία και το κατεστημένο των πόλεων, τονίζο-

ντας ταυτόχρονα το φιλελεύθερο πνεύμα της Ελληνικής επαρχίας.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αρκετά ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1821-1833 για την Αττική δεν
έχουν αποτελέσει μέχρι τις μέρες μας αντικείμενο ιστορικής έρευνας.
Τα γεγονότα αυτά είτε έχουν παραλειφθεί ή έχουν καταγραφεί λάθος από
τους διάφορους Αθηναιογράφους.

Έχουν περάσει 167-180 χρόνια, από την εποχή αυτή και σημαντικές λε-
πτομέρειες του δωδεκαετούς αγώνα των κατοίκων της Αττικής μέχρι την
πλήρη αποχώρηση των Τούρκων, παραμένουν άγνωστες και στην καλύτε-
ρη περίπτωση συγκεχυμένες.

Αυτές όμως οι λεπτομέρειες και η ορθή καταγραφή των γεγονότων  είναι
που συνθέτουν τον ιστό, πάνω στον οποίο  ιστορήθηκαν οι μεγάλες στιγμές
του Ελληνισμού στην Αττική. Δεν είναι τόσο τα πολεμικά γεγονότα που θα
αποτελέσουν το αντικείμενο αυτής της μελέτης  για τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο, γνωστά άλλωστε από τη βιβλιογραφία, όσο το φρόνημα και τα πά-
θη των κατοίκων της Αττικής, η διαρκής συνεισφορά τους στον Αγώνα, σε
αίμα και χρήμα και ο φλογερός τους πόθος για την ελευθερία.

Παράλληλα θα παρατεθούν αποσπάσματα από ανέκδοτες ιστορικές πη-
γές και έγγραφα από έγκυρα Αρχεία, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί
το γενικό κλίμα της εποχής, με εστίαση της προσοχής  στα βόρεια – βορει-
οδυτικά χωριά της Αθήνας, που λόγω γεωγραφικής θέσης και πληθυσμού,
έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης στην Αττική από
την αρχή μέχρι το τέλος.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη αυτή η δράση και η συνεισφορά των
κατοίκων των Μεσογείων και της Μεγαρίδας. Το κενό αυτό έχουν καλύ-
ψει διάφορες μονογραφίες με εκδόσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κα-
τά το παρελθόν.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η μελέτη αυτή αφορά κυρίως τα δύο
μεγαλοχώρια του «Καταδέματος», το Μενίδι και τη Χασιά και τα παρα-
κείμενα χωριά, για την ιστορική περίοδο που εξετάζεται (1821 – 1833).

Oι απόψεις των διαφόρων Αθηναιογράφων έχουν καταγραφεί. Όμως μέ-
σα  στα κείμενά τους  έχει περάσει και η αντιπαλότητα πολλές φορές και
κακότητα των Αθηναίων (Αρχόντων – Προκρίτων) προς τους ξωτάρηδες
χωρικούς. Αποτέλεσμα αυτής της θεώρησης είναι να μένουν οι χωρικοί
στην αφάνεια, ενώ τα κατορθώματά τους, ο ηρωισμός, οι θυσίες τους και
τα πάθη τους, να χάνονται πίσω από τη γενική αναφορά «...οι Αθηναίοι...»,
στα ηρωϊκά δρώμενα της περιόδου αυτής.
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Όμως τα κιτρινισμένα από το χρόνο, έγγραφα της εποχής, το βαθύτερο
νόημα των κειμένων των Αθηναιογράφων  που δεν μπορεί να αποκρυφτεί
παρά την προσπάθεια και το συσκοτισμό, και τόσα ακόμα ντοκουμέντα,
που ακόμα και σήμερα έρχονται στο φως συνηγορούν σε μια άλλη θεώρη-
ση των γεγονότων της εποχής, χωρίς προκατάληψη, αλλά με διάθεση από-
δοσης της αλήθειας και μόνο.

Μιας αλήθειας, η οποία όσο επιβεβλημένη είναι, άλλο τόσο εμφανίζεται
δοκιμασμένη και ταλαιπωρημένη επίσης από διάφορες τοπικοσοβινιστικές
αντιλήψεις. Αυτές εκφράζονται σε μονογραφίες και δημοσιεύσεις της
επαρχίας Αττικής και σε ορισμένους λόγους σε επετειακούς πανηγυρικούς
και τείνουν να αλλοιώσουν την ιστορική αλήθεια. Προσπάθεια εντελώς
ανώφελη τελικά, με μόνες συνέπειες το μειωμένο κύρος των δημοσιευμά-
των αυτών, μαζί με εύλογη πρόσκαιρη σύγχυση. 

Η παρούσα ιστορική έρευνα έρχεται ως συνέχεια και συμπλήρωση προ-
γενεστέρων μελετών και ιδιαίτερα της σχετικής για τους  Μενιδιάτες «OΙ
ΜΕΝΙΔΙΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤOΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤOΥ
’21». Εκδοση Ι.Λ.Ε. Αχαρνών 1990, και της ανακοίνωσης στο Β’ συμπόσιο
Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής,  «OΙ ΧΑΣΙΩΤΕΣ ΣΤOΝ ΑΓΩΝΑ ΤOΥ ’21
ΚΑΙ O ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙOΥ» Ασπρόπυργος 1989, δια-
φόρων σχετικών δημοσιεύσεων στον τοπικό και περιοδικό τύπο κ.λπ. Ιδι-
αίτερη αναφορά γίνεται σε σχετικό με το παρόν δημοσίευμα «ΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΙΣΤOΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤOΥ ΜΕΓΑΛOΥ ΑΓΩΝΑ 1821 – 1833», στο πε-
ριοδικό «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ», έκδοση του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύρ-
γου (τεύχ. 1-4, 1996-1997) το οποίο και απετέλεσε την υποδομή της παρού-
σας ολοκληρωμένης ιστορικής μελέτης.

Η διαρκής ιστορική αναζήτηση έκτοτε, προσέθεσε νέα στοιχεία και έγ-
γραφα ντοκουμέντα, που αποκαλύπτουν άγνωστα γεγονότα του μεγάλου
Αγώνα, για τους Μενιδιάτες, τους Χασιώτες, και λοιπούς  κατοίκους της
Αττικής. Συμβάλλει σ’ αυτό η αποκάλυψη διαφόρων πολιτικοστρατιωτικών
γεγονότων που εμφανίζουν εναργέστερα τους αγώνες των κατοίκων αυτού
του τόπου, τη στάση του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, του Στρατάρχη Δ. Υψη-
λάντη και λοιπών αξιωματούχων της Ελληνικής Κυβέρνησης, σε σχέση με
το σπουδαίο θέμα της απελευθέρωσης της Αττικής.

Απαραίτητο επίσης θεωρήθηκε να προηγηθεί κάποια επισκόπηση των επι-
κρατουσών κοινωνικών συνθηκών πριν την Επανάσταση, στο χώρο που εξε-
τάζεται, για καλύτερη κατανόηση των επόμενων γεγονότων, και του πνεύ-
ματος της εποχής με την αναφορά στα εποικιστικά, γαιοκτητικά, πληθυ-
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σμιακά δεδομένα και στην αναπόφευκτη σύγκρουση των επαναστατών χω-
ρικών με το συμβιβασμένο Αθηναϊκό κατεστημένο, όπως άλλωστε συνέβη
και στον υπόλοιπο Ελληνικό χώρο, γεγονός που έβλαψε το μεγάλο Αγώνα.

Θεωρήθηκε λοιπόν χρέος η σύνταξη της μελέτης αυτής, που επαναλαμβά-
νει ορισμένα οριακά ιστορικά γεγονότα και προσθέτει για την ίδια εποχή
(1821-1833) τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ιστορική αναζήτηση.

Oι συχνές παραπομπές σε προηγούμενες ιστορικές μελέτες έγιναν προ-
κειμένου να διευκολυνθεί μια ενιαία θεώρηση των γεγονότων και των από-
ψεων, πολλές φορές από διαφορετική σκοπιά, σε σχέση με τα γνωστά ιστο-
ρικά κείμενα.

Συμπερασματικά λοιπόν ο τρόπος αυτός συμβάλλει στη σκιαγράφηση των
ηρωϊκών προγόνων, στο μέτρο που αποκαλύπτονται «άγνωστες ιστορικές
πτυχές» για μια εποχή της οποίας οι ιστορικές παράμετροι δεν έχουν πλήρως
ερευνηθεί, όσον αφορά την συνεισφορά των κατοίκων της Αττικής στο μεγά-
λο Αγώνα,οι οποίοι μαζί με τους λοιπούς συνέλληνες θεμελίωσαν το Ελληνι-
κό κράτος, μέσα από μια επώδυνη, ηρωϊκή και αιματοβαμμένη πορεία.
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OΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡOΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ
Στα χωριά του «Καταδέματος» ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΣΙΑ

Γεωγραφικά
Κατά την αρχαιότητα η Αττική κατά τον Πλάτωνα, άρχιζε από τον Ισθμό

και δια του Κιθαιρώνα και της Πάρνηθας κατέληγε στη θάλασσα πλησίον
του Ασωπού «...πρώτον μεν τους όρους αυτήν εν τω τότ’ έχειν αφωρισμένους προς
τον Ισθμόν και το κατά την άλλην ήπειρον μέχρι του Κιθαιρώνος και Πάρνηθος των
άκρων, καταβαίνειν δε τους όρους εν δεξιά την Ωρωπίαν έχοντας, αριστερά δε
προς θαλάττης αφορίζοντας τον Ασωπόν.» (Πλάτωνα, Κριτίας, 110 d-e).

Προεπαναστατικά χωριζόταν σε τρία γεωγραφικά διαμερίσματα, της
Αθήνας, των Μεσογείων και του Καταδέματος. Το διαμέρισμα της Αθήνας
περιλάμβανε την τειχισμένη από το 1775 πόλη της Αθήνας και τις γύρω
εκτάσεις (Αμπελοκήπους, Πατήσια, Ελαιώνα, Πειραιά, κ.α.).

Κατά τον Παναγή Σκουζέ «...τα έξω μέρη της Αθήνας, τα χωριά εδιαιρούντο
εις δύο, τα ανατολικο-μεσημβρινά μέρη, χωριά ονομάζοντο Μεσόγεια, τα αρκτο-
δυτικά ονομάζοντο Κατάδημα...».1 Με την κατανομή αυτή της Αττικής συμ-
φωνούν και οι εκκλησιαστικές πηγές αλλά και αρχειακά έγγραφα της Επα-
ναστατικής εποχής.2

O χώρος της Αττικής περιλάμβανε στην περιφέρεια τα χωριά: Μαραθώ-
να, Σούλι, Καλέντζι, Βαρνάβα, Γραμματικό, Κιούρκα και ακολουθώντας
τον υδροκρίτη το όριο περιλάμβανε μέσα στην Αττική ένα μεγάλο μέρος
της Πάρνηθας, τη Χασιά, και ένα επίσης μεγάλο μέρος του Θριασίου πε-
δίου (Καλύβια) και Ελευσίνα.3

Διοικητικά
Η Αττική υπάγονταν στο «Σαντζάκι» του Ευρίπου και με τη διοικητική

υποδιαίρεση αναφέρεται ως «Καζάς» της Αθήνας.
Από άποψη προσόδων ανήκε στο γυναικωνίτη του σουλτάνου (αρμόδιος

ο Κιζλάρ-αγάς αρχηγός των μαύρων ευνούχων) ενώ από το 1760 η Αττι-
κή γινεται «Μαλικιανές» που σημαίνει ότι αποσπάστηκε από τη διαχεί-
ρηση του γυναικωνίτη και προστέθηκε στα κτήματα του σουλτάνου, υπέρ
του οποίου οι πρόσοδοι έβγαιναν σε δημοπρασία. Τους διαφόρους επα-
χθείς φόρους της επαρχίας συνέλεγαν οι προεστοί (πρωτόγεροι) των χω-
ριών, που με τη σειρά τους τους προσκόμιζαν στους πρόκριτους (Άρχο-
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ντες) της Αθήνας οι οποίοι τους κατέβαλαν στο «Βοεβόδα» Τούρκο διοι-
κητή της Αθήνας.4

Oι Έλληνες πρόκριτοι της Αθήνας (Άρχοντες-κοτζαμπάσηδες) ασκού-
σαν ουσιαστικά τη διοίκηση της Αττικής, εφόσον οι Τούρκοι τους το επέ-
τρεπαν, αρκούμενοι στη ράθυμη ανατολίτικη ζωή που τους εξασφάλιζε
η εκμετάλλευση των τσιφλικιών τους.

Σπάνια έφταναν δικαστικές υποθέσεις των Ελλήνων μέχρι την Τουρκική
διοίκηση, αυτές επιλύονταν από τους «πρωτόγερους» των χωριών με την
παρουσία και των εφημέριων των χωριών και οι σοβαρώτερες από τους κο-
τζαμπάσηδες της Αθήνας ή τον Μητροπολίτη (ο Μητροπολίτης εξέταζε
κληρονομικά κυρίως αλλά και οικονομικής φύσεως θέματα). Ζητήματα ευ-
ρύτερης σημασίας όπως η οροθεσία των χωριών, αμφισβητήσεις δικαιω-
μάτων κ.α. επιλύονταν με επιτόπια εξέταση και μαρτυρίες, από τους μπέη-
δες και καδή (δικαστή) της Αθήνας με τη σύμπραξη των προεστών των χω-
ριών και των κοτζαμπάσηδων της Αθήνας.5

Πληθυσμιακά
Παλιές Oθωμανικές πηγές ανεβάζουν το 1570 (ενδεικτικά σημειώνεται)

τον πληθυσμό του κεντρικού Μενιδίου σε 136 εστίες (νοικοκυριά) και της
Χασιάς σε 100. Την ίδια χρονολογία η Αθήνα είχε 3.208 εστίες εκ των οποί-
ων 3.151 Χριστιανών και 57 Τούρκων.6

Από άποψη δηλαδή σύνθεσης πληθυσμού και σύμφωνα με τα ίδια στοι-
χεία η Αθήνα είχε 98,2% Χριστιανούς και 1,8% Μουσουλμάνους.

Το Μενίδι αναφέρεται ως Ελληνικό χωριό και η Χασιά ως Αρβανίτικο
προφανώς λόγω πλειοψηφίας κατά περίπτωση των στοιχείων αυτών.7

O 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (μικρός
παγωμένος αιώνας ονομάστηκε) και ασφαλώς παρουσιάζει και πληθυ-
σμιακή στασιμότητα ή και μείωση σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκα-
νίων. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες Kiel.8 Oπωσδήποτε οι κλι-
ματολογικές συνθήκες είχαν αρνητική επίπτωση και στην Αττική.9

Τα γεγονότα 1687-1690 (Μοροζίνι) επηρέασαν κι αυτά αρνητικά την πλη-
θυσμιακή αύξηση της  Αττικής.10

Από τα περιηγητικά χρονικά του 17ου και 18ου αιώνα και κατά συγκλί-
νουσες τις πλέον αξιόπιστες πληροφορίες, εμφανίζονται η Αθήνα με πλη-
θυσμό 10-12.000 κατοίκων και η επαρχία με ισάριθμο περίπου. Η σύνθεση
του πληθυσμού της Αθήνας ήταν το τελευταίο πριν την επανάσταση διά-
στημα κατά τα 4/5 Έλληνες και κατά το 1/5 Μουσουλμάνοι.11 Στην επαρ-
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χία ελάχιστοι Τούρκοι κατοικούσαν κυρίως σε Κηφισιά, Μαρούσι, Χαλάν-
δρι, Κουκουβάουνες, ενώ στα υπόλοιπα χωριά η παρουσία τους ήταν σχε-
δόν μηδενική. Ιδιαίτερα σε Μενίδι και Χασιά μετά βεβαιότητος μπορεί να
υποστηριχθεί ότι δεν κατοικούσαν Τούρκοι και τούτο άσχετα με την ξε-
φτισμένη από το χρόνο παράδοση. Κανένα ίχνος τουρκικού νεκροταφείου
δεν σημειώνεται στην περιοχή, ούτε τζαμιού ή Τουρκικών λουτρών ή υπο-
λείμματα Τουρκικών κτισμάτων.12

Η αναλογία του πληθυσμού της υπαίθρου Αττικής Χριστιανών-Μου-
σουλμάνων και τα πληθυσμιακά μεγέθη το 1821 δεν είχε αλλάξει γιατί κά-
τι τέτοιο δεν προκύπτει από τις ιστορικές πληροφορίες.  Όσον αφορά τον
πληθυσμό των χωριών που εξετάζονται, αυτό επιβεβαιώνεται από στοι-
χεία φορολογίας εκ μέρους της εκκλησίας (Εμβατίκια, Ζητεία ή Ρόγα).13

Συγκρίνοντας τις αξιόπιστες πηγές και τα πρώτα μετεπαναστατικά στοι-
χεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σε αριθμούς και όχι εστίες, όπως αυτά κα-
ταγράφονται, διαπιστώνει κανείς ότι το 1839 η Αθήνα (πρωτεύουσα ήδη
του ελεύθερου Ελληνικού κράτους) είχε πληθυσμό 16.588 κατοίκους και
μαζί με τους στρατιώτες, τους ξένους υπηκόους και «υπηρέτες» έφτανε
τις 20.000.

Αντίστοιχα το Μενίδι ως Δήμος Αχαρνών που περιλάμβανε και τις Κου-
κουβάουνες με 200 κατοίκους είχε συνολικά 1.190 κατοίκους και ο Δήμος
Χασίων που περιλάμβανε τα Λιόσια, Καματερό και τα Καλύβια Χασιάς
(σήμερα Ασπρόπυργος) είχε συνολικά 1.150 κατοίκους.14

Αν υπολογιστεί ότι η Επανάσταση, οι φονικές μάχες και σφαγές των
Τούρκων, οι διώξεις κ.λπ. μείωσαν οπωσδήποτε τον πληθυσμό των χωριών
της Αττικής, ο δε ορισμός ως πρωτεύουσας της Αθήνας μάλλον αφαίρεσε
πληθυσμό από τα γύρω χωριά όπως είναι διαπιστωμένο από μετοικίσεις κυ-
ρίως ευπόρων χωρικών, τότε εύλογα συμπεραίνεται ότι το 1821 ο πληθυ-
σμός του κεντρικού Μενιδίου και των γύρω οικισμών του ήταν περίπου
1.300 κάτοικοι και της Χασιάς ισάριθμος ή κατάτι λιγότερος κατά τους πλέ-
ον συντηρητικούς υπολογισμούς.15

Εποικισμός
Η δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της Αθήνας αλλά και της υπαί-

θρου Αττικής κατά τους αιώνες της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρα-
τίας απασχόλησε πολλές δεκαετίες τους ιστορικούς οι οποίοι ερευνούσαν
κυριολεκτικά στο σκοτάδι, προσπαθώντας με τις ελάχιστες και ασαφείς
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πολλές φορές ιστορικές πληροφορίες να εξάγουν μια ολοκληρωμένη ιστο-
ρική αλήθεια.

Είναι οπωσδήποτε ένα θέμα που και σήμερα απασχολεί και θα απασχο-
λήσει τους ιστορικούς και στο μέλλον, γεγονός που θα συμβάλει στην απο-
μυθοποίηση και την άρση των μικροσοβινιστικών αντιλήψεων των ιστορι-
κών και κυρίως των Αθηναιογράφων.16

Από το αναξιοποίητο υλικό προς έρευνα σημειώνονται ενδεικτικά τα πε-
ριηγητικά χρονικά όπου αυτά συγκλίνουν και τα Oθωμανικά Αρχεία που
εδώ και χρόνια προσπαθούν να αξιοποιήσουν Έλληνες και ξένοι ερευνη-
τές17 τα Καταλανικά και Βενετικά κ.λπ. Αρχεία και οι αναφορές των προ-
ξένων στις μεγάλες πόλεις και την Αθήνα.

Ενδεικτικά της επικρατούσας κατάστασης στην Αττική είναι τα κείμενα
του τελευταίου ορθοδόξου μητροπολίτη της Αθήνας Μιχαήλ Χωνιάτη ή
Ακομινάτου, ο οποίος με την άφιξη των Φράγκων κατακτητών εξορίστηκε
ή κατέφυγε στην Κέα (1205).18

O εποικισμός της Αττικής από ‘Ελληνες και Αρβανίτες έγινε από τους Κα-
ταλανούς από το 1383.

Oι επήλυδες  εγκαταστάθηκαν στα βόρεια διαμερίσματά της και αποτε-
λούνταν από Λιόσηδες, Μαλακασαίους, Μαζαρακαίους κ.α.

Το δεύτερο μεγάλο κύμα της προς νότο πορείας (1418-1420) εγκαταστά-
θηκε στη Ν.Α. Αττική (Μπουαίοι, Σπαταίοι, Λιοπεσαίοι κ.α.) καθώς και
Σχηματαραίοι στην ομώνυμη περιοχή Βοιωτίας.19

Εύλογο είναι ότι δεν μπορεί να επεκταθεί η έρευνα αυτή  σχολιάζοντας
την εγκατάσταση Αρβανιτών και στην υπόλοιπη βόρεια-βορειοδυτική
Αττική και Βοιωτία. Πάντως και τα υπόλοιπα χωριά της Αττικής που συ-
νόρευαν με τη Βοιωτία. Πρέπει κατά την άποψη ορισμένων ερευνητών να
εποικίστηκαν με το πρώτο κύμα (1383).20

Με τις σκέψεις αυτές γίνεται κατανοητό, ότι οι Φράγκοι εποίκησαν τις
προσβάσεις του ορεινού συγκροτήματος που προστάτευε την Αττική, βό-
ρεια πρόβουνα της Πάρνηθας, Πάρνηθα, Πάστρα, Κιθαιρώνας, ακολου-
θώντας την αρχαία παράδοση και εμπειρία,21 τοποθετώντας Έλληνες και
Αρβανίτες, με κίνητρο παραχώρηση γεωργικού ή κτηνοτροφικού κλήρου
και διετή ασυδοσία από άποψη φορολογίας, στη Μαλακάσα, Κιούρκα, Κα-
πανδρίτι, Γραμματικό, Σούλι, Καλέντζι κ.λπ., καθώς και σε Τατόϊ, Λιόπε-
σι-Μαχούνια, στο πέρασμα Αγ. Μερκουρίου και στο χώρο της Χασιάς. 

Ιχνηλατώντας σήμερα τα τοπωνύμια, και τα ερείπια οικισμών, επισημαί-
νονται στην Πάρνηθα ονομασίες όπως: Παλιοχώρι, Καψοσπίτι-Μαζαρέκα,
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Τσουγκράτι, Μπόρσι, Κλιμέντι, Φυλή, Χασιά, Λιόσια, δυτικότερα οι Oμπό-
ρες και νοτιώτερα Στεφάνι και Καλύβια Στεφανίου ίσως.

Όλα αυτά, πλην της Χασιάς που προϋπήρχε, ήταν ορεινά χωριουδάκια,
«κατούντι» ή κατούνες ή κατουντίστριζες, με λίγες οικογένειες (φάρες),
ήταν στρατιωτικά χωριά κατά τον Κ. Μπίρη. Ενισχυτικό των απόψεν αυτών
είναι η επισήμανση και επεξήγηση από τον Π. Φουρίκη της τοποθεσίας
«Κατουντίστεζα» στο Τατόϊ.22

Ακόμα δυτικώτερα από τα χωριουδάκια αυτά έγινε προνοίασμα Αρβανι-
τών σε Ελευσίνα, Κούντουρα, Βίλια, Κριεκούκι στην περιοχή δηλαδή των
Δερβενίων και βόρεια ή ανατολικά απ’ αυτά υπάρχουν τα χωριά του ορο-
πεδίου των Δερβενοχωρίων έξω βέβαια από την Αττική.23

Η ενδοχώρα της Αττικής με τα αξιόλογα χωριά-κεφαλοχώρια (Μενίδι,
Κηφισιά, Μαρούσι) φαίνεται ότι δεν εποικίστηκε αρχικά όπως και η Αθή-
να. Το γεγονός αυτό εξηγείται από την  σκοπιμότητα της σκέψης για τον
εποικισμό της Αττικής περιμέτρου, για μεν τις βόρειες δηλαδή ορεινές προ-
σβάσεις για την απόκρουση ληστρικών επιδρομών, για δε τα παράλια της
Αττικής για την προφύλαξη από τις πειρατικές «Φούστες». Επιπρόσθετος
λόγος είναι ότι τα χωριά αυτά  και η Αθήνα διατηρούσαν ισχυρό αυτόχθο-
να πληθυσμό χαρακτηριζόμενα στις Τουρκικές καταγραφές από το 1504-
1570 ως Greek Village24 χωρίς να σημαίνει αυτό ότι τα υπόλοιπα χωριά που
εποικίστηκαν ήταν εντελώς ακατοίκητα.

Τη σημαντική προυπάρχουσα των Αρβανίτικων εποικισμών ανθρώπινη
παρουσία στους ζωτικούς χώρους Μενιδίου και Χασιάς που κυρίως ανα-
φέρεται η μελέτη αυτή, βεβαιώνουν πέραν των άλλων στοιχείων και η
ύπαρξη παμπάλαιων Βυζαντινών μοναστηριών όπως σε άλλη ιστορική
έρευνα έχει αναπτυχθεί. (Χελιδονού, Άγ. Νικόλαος ή Αγ. Σωτήρα, Αγ.
Τριάδα και Μετόχι στην περιοχή Μενιδίου και Μονή Κλειστών και Άγ.
Ιωάννης Θεολόγος στην περιοχή Χασιάς.25

Ισχυρά μοναστικά κέντρα ήταν τα παραπάνω, των οποίων η χρονολόγη-
ση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς μάλιστα αποκαλύπτονται ιδιαίτερα μετά
το σεισμό του 1999 διάφορα άγνωστα μέχρι τότε στρώματα αγιογράφησης,
τόσο στα μοναστήρια όσο και στις παλιές εκκλησίες του χώρου.

Δυστυχώς κανένας μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τη με-
λέτη τους και την αποκατάσταση.26 Κατά γενική ομολογία το Υπ. Πολιτι-
σμού «θεωρεί μακρόθεν» και αδιάφορα δυστυχώς.

Ένα πρόσθετο σημαντικό ιστορικό γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβη-
τηθεί, είναι και η παρουσία στο χώρο της Αττικής των νομάδων Σαρακα-
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τσάνων. Χρονικά δεν έχει ερευνηθεί και εξακριβωθεί πότε ήρθαν στην
Αττική.27

O Απ. Βακαλόπουλος γράφει χαρακτηριστικά, και είναι άξιο παρατήρη-
σης, ότι οι έποικοι της Αττικής απέφευγαν να εγκατασταθούν στα περά-
σματα της Πάρνηθας όπου «ενέδρευαν συμμορίες ληστών» και συνεχίζει γρά-
φοντας «οι ληστές αυτοί ήταν απόγονοι των Χριστιανών Αλβανών ή Αλβανο-
βλάχων που είχαν εγκατασταθεί στην Αττική κατά τα τέλη του 14ου αιώνα. Κτη-
νοτρόφοι, οργανωμένοι σε φάρες λήστευαν τους διαβάτες στα περάσματα της
Πάρνηθας».28

Για να υπάρχει λογική εξήγηση πρέπει να υπολογιστεί το πρώτο κύμα
εποικιστών του 1383 και το δεύτερο ή επόμενα 1418-1420.

Δεν είναι γνωστές οι πηγές του Α. Βακαλόπουλου, μπορεί όμως να πα-
ρατηρηθεί ότι η αναφορά του αρχικού εποικισμού με Έλληνες και Αρβα-
νίτες (είναι αξιοσημείωτη η αναφορά σε ‘Ελληνες και Αρβανίτες) πρέπει
να έχει την έννοια ότι ένα μέρος απ’ αυτούς θα ήταν Σαρακατσάνοι νομά-
δες, παλαιοί δηλαδή Έλληνες που δεν είχαν σχέση με το καθαρά Αρβανί-
τικο στοιχείο.

Κατά την αναφορά μάλιστα του υποκόμητα Ροκκαμβέρτη στο βασιλιά της
Αραγωνίας, όπως τη μεταφέρει ο Κ. Μπίρης, η πρόταση μιλάει για «γεωρ-
γικό» η «κτηνοτροφικό» κλήρο, ως κίνητρο για εποικισμό της Αττικής.29

Από τη Σαρακατσάνικη βιβλιογραφία, συγκλίνουσες πληροφορίες και
παραδόσεις, φέρουν κοιτίδα των Σαρακατσάνων της Αττικής το Συράκο
της Ηπείρου.30

Στη συνέχεια σε πίνακα που θα παρατεθεί εμφανίζεται στην Αττική το
1570 χωριό Συράκο και χωριό Σούλι. Ηπειρώτικες ονομασίες επίσης είναι
γνωστές μέχρι σήμερα στο χώρο της Πάρνηθας.

Η σημαντική παρουσία των Σαρακατσάνων στην Αττική δεν μπορεί να
παραγνωριστεί και θεωρείται ενδιαφέρον να ερευνηθεί σε βάθος χρόνου,
κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στις διάφορες Σαρακα-
τσάνικες μονογραφίες.

Σήμερα στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας δεν κατοικούν πλέον Σαρακα-
τσάνοι ποιμένες. Απογόνους τους θα βρούμε στα γύρω χωριά και πόλεις
της περιοχής καθώς και στα χειμαδιά της Λαυρεωτικής και του Θριασίου.
Εγκαταλείποντας δηλαδή την κτηνοτροφία κατέβηκαν μόνιμα σε οικιστι-
κά κέντρα, όπως έκαναν νωρίτερα και οι αρβανίτικες φάρες των διαφό-
ρων «κατούντι» της Πάρνηθας.

Αναλογιζόμενοι τη βέβαιη οικιστική διασπορά στους ζωτικούς χώρους
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Μενιδίου και Χασιάς και μη έχοντας σαφή στοιχεία για τον υποτιθέμενο
εποικισμό των χωριών αυτών, αφού μάλιστα είναι βέβαιο ότι προϋπήρχαν
του εποικισμού των Αρβανιτών31 μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι αρχι-
κά τοποθετήθηκαν Αρβανίτες στις ορεινές προσβάσεις της Πάρνηθας, για
το Μενίδι ειδικά θεωρείται πλέον  βέβαιο, εφόσον οι ιστορικοί μιλούν για
διαφορά 2 αιώνων μεταγενέστερου  εποικισμού του Μενιδίου από την υπό-
λοιπη Αττική, σημειώνοντας ότι μαζί με το Μενίδι εποικίστηκαν το Μα-
ρούσι, Κουκουβάουνες και Αθήνα (Γκάγκαροι).

Τόσο όμως οι Καμπούρογλου και Δ. Σουρμελής που ασχολούνται με τη
διαφορά των Μενιδιατών από τους λοιπούς Αρβανίτες της Αττικής, όσο και
ο Κ. Μπίρης που προχωρεί περισσότερο γράφοντας για Σουλτανική δια-
ταγή,32 δεν παραθέτουν αδιάψευτα στοιχεία για χρόνο εποικισμού, μένου-
με λοιπόν στις διαπιστώσεις που προκύπτουν από την εξακριβωμένη ανά-
γκη στρατιωτικής παρουσίας, από τα τοπωνύμια τόσο τα Αρβανίτικα όσο
και τα Σαρακατσάνικα, από τα ορατά και σήμερα ερείπια οικισμών ακόμα
και εκκλησιών, και την ανυπαρξία στοιχείων για διατεταγμένο από τους
Τούρκους εποικισμό στην περιοχή (Surgun). Ιδιαίτερα σημειώνουμε την
εκκλησία του Αγ. Μερκουρίου στην Πάρνηθα και ακριβώς στην αρχαία
διάβαση «προς την Ωρωπίαν γήν» της Πάρνηθας.

O πρόξενος της Αγγλίας στην Αθήνα Jeam Girand το 1774 σε έκθεσή του
μεταξύ άλλων γράφει:

«...Από την Αθήνα στις Κουκουβάουνες είναι δύο ώρες δρόμος, από τις Κουκου-
βάουνες στον Άγιο Μερκούρη τέσσερις ώρες. O Άγιος Μερκούρης είναι ανάμεσα
σε δυό βουνά, όπου υπάρχει μια βρύση και μια εκκλησία αφιερωμένη σ’ αυτόν τον
άγιο, που είναι λένε, ένας Αρβανίτης άγιος...».33

Από στοιχεία Αρχειακών πηγών προκύπτει επίσης ότι κατά την τελευταία
περίοδο της Τουρκοκρατίας, αρκετοί Μενιδιάτες δούλευαν ως κολίγες σε
Τουρκικά τσιφλίκια σε Τατόϊ, Μαχούνια, Μονομάτι, Μπογιάτι κ.λπ.. επι-
βεβαιώνοντας με μαρτυρικές καταθέσεις την δραστηριότητά τους εκεί.

Προσπαθώντας να συλλέξουμε στοιχεία για την ανθρώπινη παρουσία
στο χώρο της Αττικής και για τους αιώνες που δεν υπάρχουν καταγε-
γραμμένες από τους ιστορικούς πληροφορίες, αρχίσαμε αλληλογραφία
από τις 19/1/1992 με τον ακούραστο ερευνητή των Oθωμανικών Αρχείων
Dr. M. Kiel, έχοντας υπ’ όψιν και τα μέχρι τότε δημοσιεύματα και τις ανα-
κοινώσεις του σε διεθνή συνέδρια, όσον αφορά την Αττική κατά την Τουρ-
κοκρατία. Από την ευγενική του ανταπόκριση ξεχωρίζουμε μια λίστα χω-
ριών του 1570 της Αττικής που μας απέστειλε και την καταχωρούμε:
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The villages of the Kaza of Athens in the year 1570, the year when the
development of Attika reached its highest point. After that time the number
of villages declines again and a number of them disappear for ever.

According to the register Kuyudu Kadime
No 157 in TKGM, Ankara.

Andreya Losha Likos / Lekos ??
Ando Riya Limno / Limeno (may be near Ramnous?
Belusha Likosani
Dima Losha Markopulu («Yani Markopulu»)
Filyan / Kilian ?? Marusha (has Monastery Ayo Yorgi)
Gjin Buga (Boga?) Menidi
Gjin Hankal ? Mesochori
Gjin Losha Nikola Kokla (near is Monastery of
Gjin Sirako «Mendel» (Penteli ?)
Gjin Vrana Pala
Gjon Shpata (has Monastery of Palkan («Rado Palkan»)

Malsina? Kalise? Peraka (has Monastery Anarghyri)
Gramatikoz Perasa
Hasia Petro Siti?
Harvato («Gjin Harvat») Pola Astani??
Kalamaluda Shpata
Kali Bani?? Suli (also known as: Leka Risi)
Kalentsi Stamadi
Kapandriti Tatoy
Kefisya Todor Bura (Burra means  «the man» in
Kokovanoz Alb.)
Kursala Turna / Burna / Porna????
Kuvara Varibopi
Khloyani / Kholobani / Holpaki / Vasil Losha
Hololani??? Verlusa ?
Lada (has Monastery Hasia/Dasia??) Virlopotam
Lazaro Kalia Yorgi Losha
Lepsina «previously uninhabited, Zeli

guards the sea against pirates»

Research: Machiel Kiel, University of Utrecht - Holland
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Σχολιάζοντας τη λίστα αυτή διαπιστώνουμε ότι προέρχεται από τα Τουρ-
κικά Αρχεία της Άγκυρας όπως ο Dr. Kiel σημειώνει.

Η αντιγραφή έγινε στην Αγγλική γλώσσα όπως ακριβώς την συνέταξε ο
Kiel. Τούτο γιατί όπως ο ίδιος στην συνοδευτική επιστολή του σημειώνει
«...Το αραβικό αλφάβητο δεν είναι καλό για να γράψεις Ελληνικά-Αλβανικά και
επίσης όχι Τουρκικά. Δεν έχει καλό σύστημα φωνηέντων...».

Κατά συνέπεια εύλογα είναι και τα ερωτηματικά του Kiel κατά τη μετά-
φραση και η πιθανότητα διαφορετικής ανάγνωσης, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις. Μεταφέροντας λοιπόν τη λίστα με τους ίδιους Αγγλικούς χαρακτήρες
αποφεύγονται τα πρόσθετα λάθη.

Στη λίστα αυτή των 52 χωριών και οικισμών της Αττικής του 1570 παρα-
τηρούμε με μια πρώτη ματιά ότι 27 απ’ αυτά μπορούν και σήμερα να τοπο-
θετηθούν στο χάρτη. Υπάρχουν σημειώσεις για τη Χασιά, το μοναστήρι της,
την Ελευσίνα κ.λπ.. που κρίνονται σημαντικές καθώς και επισημάνσεις χω-
ριών που χρειάζονται τοποθέτηση στο χάρτη αλλά και συζήτηση.

Εντύπωση επίσης προκαλεί η καταγραφή πέντε οικισμών με άτομα από
τη «φάρα» των Λιόσα (Andreya Losha, Dima Losha, Gjin Losha, Vasil
Losha, Yorgi Losha). Δυστυχώς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τους οικι-
σμούς αυτούς στο χώρο, μόνο ενδείξεις έχουμε, μπορούμε όμως να παρα-
τηρήσουμε ότι σύμφωνα με τα βαφτιστικά τους ονόματα είναι Χριστιανοί.
Δεχόμενοι τη γνησιότητα της λίστας αυτής οδηγούμαστε και σε άλλες εν-
διαφέρουσες σκέψεις και συμπεράσματα.

Εδώ υπάρχει και πάλι το θέμα του εποικισμού του Μενιδίου με Αρβανίτι-
κο στοιχείο. Oι Κ. Μπίρης, Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, Δ. Καμπούρογλου κλπ.
που δέχονται ότι ο εποικισμός του Μενιδίου έγινε το 1579 και ακολουθούν
και άλλοι επαναλαμβάνοντας τους παραπάνω (οι Καμπούρογλου και Μπί-
ρης μιλούν και για διαφορετική προέλευση των Μενιδιατών, έθιμα κ.α.) πρέ-
πει να βρίσκονται σε πλάνη, σχετικά με τον υποτιθέμενο εποικισμό του 1579.

Το 1570 δεν είχε γίνει εποικισμός στο Μενίδι χαρακτηρισμένο από τον
Kiel ως Greek village. Σ’ αυτό όλοι συμφωνούν, επομένως τα γύρω από το
Μενίδι χωριουδάκια είναι αρβανιτοχώρια πλήν της Βαρυμπόπης που ση-
μειώνεται στο συνοδευτικό χάρτη Kiel ως Greek village. (Oι κάτοικοί του
ήταν Μενιδιάτες κολίγες στο Τουρκικό τσιφλίκι των 6.οοο στρεμάτων. Το
μισό από αυτό το τσιφλίκι αγοράστηκε αρκετά χρόνια πριν το 1821 από
τους Μενιδιάτες).

Θα πρέπει με τη σειρά μας να αποκαλύψουμε πίσω από ποιές ονομασίες
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κρύβονται στη λίστα το Μονομάτι, το Λιόπεσι-Μαχούνια, οι οικισμοί στην
Πάρνηθα, τα μοναστήρια, το Δραγουμάνο κ.α., τι πληθυσμό είχαν και να
δεχθούμε ότι ο πληθυσμός αυτός προστίθεται σ’ αυτόν του Μενιδίου.34

Τέλος οι σκέψεις αυτές συμβαδίζουν με την άποψή ότι για το Μενίδι δεν
έγινε συγκεκριμένος αποφασισμένος και ομαδικός εποικισμός σε οποιο-
δήποτε χρονικό διάστημα αλλά με την πάροδο του χρόνου οι Αρβανίτες των
δορυφορικών του Μενιδίου οικισμών μετακινήθηκαν ήρεμα, ειρηνικά και
ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες προς το οικιστικό κέντρο, το Μενίδι
δηλαδή, όπως άλλωστε έγινε και με το χαρακτηρισμένο ως Greek village,
«Varibobi» με το τέλος της Τουρκοκρατίας, και τη γενική αλλαγή των συν-
θηκών ζωής.   

Γαιοκτητικά
Σ’ ολόκληρη την Oθωμανική αυτοκρατορία η γη θεωρείτο κτήμα του

Σουλτάνου, ήταν δηλαδή του Εμίρ(η) ή γαίες EMIRI.
O Σουλτάνος συνεπώς είχε το δικαίωμα να τις παραχωρεί σε φυσικά πρό-

σωπα της επιθυμίας του, όμως το κράτος διατηρούσε σε όλες τις περιπτώ-
σεις, απόλυτο δικαίωμα ελέγχου, και κατά συνέπεια ήταν γαίες ημικρατικές
εφόσον οι καρπωτές είχαν δικαιώματα «ενοχικό» και όχι «εμπράγματο».35

Σε τρείς κατηγορίες διαιρούνταν οι γαίες «EMIRI» ανάλογα με τα έσο-
δα που απέφεραν και διακρίνονταν σε «Khass» ή χάσια (όσες δηλαδή απέ-
φεραν άνω των 100.000 άσπρων ετήσια), σε «Zeamet» ή ζεαμέτια (όσες
απέφεραν από 20.000 έως 99.999 άσπρα ετήσια) και «Timar» ή τιμάρια
(όσες απέφεραν κάτω από 19.999 άσπρα ετήσια).36

Σε εφαρμογή των αρχών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Oθωμανικής
αυτοκρατορίας ο σουλτάνος έκανε παραχωρήσεις γαιών, που ονομάζονταν
«Timar», σε διακριθέντες αξιωματούχους, τους Σπαχήδες. Oι παραχωρή-
σεις αυτές ίσχυαν ισόβια.

Πολλοί απ’ αυτούς τους Σπαχήδες πριν το θάνατό τους αφιέρωναν σε διά-
φορα ευαγή ιδρύματα τα τιμάρια και όριζαν «μουταβελή» δηλ. διαχειριστή
– επίτροπο όποιον επιθυμούσαν κυρίως συγγενείς τους.

Έτσι διαιώνιζαν τον έλεγχο και το κάρπωμα των περισσοτέρων ίσως ει-
σοδημάτων των κτημάτων αυτών που ονομάζονταν «Βακούφια».

Τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν πολλές στην Αττική ιδιαίτερα κατά την τε-
λευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας.37

Κατ’ επέκταση του όρου και τα Χριστιανικά – μοναστηριακά κτήματα
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ονομάζονταν «Βακούφια» απολαμβάνοντας κι αυτά προστασία.
Κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Αττική, διαπιστώ-

νεται μια «προϊούσα αύξηση της έννοιας της ιδιοκτησίας σε ξεχωριστά άτο-
μα». Πέρα δηλαδή από τα βακούφια έχουμε αύξηση των τσιφλικιών σε βά-
ρος των τιμαριωτικών εδαφών,38 τόση που κατά την εκτίμηση των μελετη-
τών της εποχής να φαίνεται ότι η κύρια μορφή της ιδιοκτησίας στην Αττι-
κή ήταν τότε το Τσιφλίκι.39

Αρκετά χωράφια, κυρίως γύρω από τα μεγάλα χωριά την ίδια εποχή και
σύμφωνα με καταγραφές ξένων περιηγητών και στοιχεία από πολλά «ομό-
λογα» ή νοταριακά έγγραφα, δημοσιευμένα ή όχι,40 φαίνεται ότι ανήκαν
στους Χριστιανούς χωρικούς.

Κατά τον Ι. Καποδίστρια η γη στην Αττική ανήκε κατά το ήμισυ σε Τούρ-
κους και Έλληνες την εποχή αποχώρησης των Τούρκων. Oι Έλληνες κα-
τείχαν 173.100 στρέμ, και οι Τούρκοι 171.300.41

Από τις Ελληνικές «ιδιοκτησίες» τα 4/5 όπως έχει γραφτεί ανήκαν στα μο-
ναστήρια.42 Oπωσδήποτε υπάρχει δόση υπερβολής σ’ αυτήν την άποψη,
όμως δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.

Τα μοναστηριακά κτήματα καλλιεργούσαν οι Έλληνες χωρικοί με το σύ-
στημα της «κολιγιάς».43 Με το ίδιο σύστημα καλλιεργούνταν και τα Τουρ-
κικά κτήματα. Γνωστές περιπτώσεις υπήρχαν στην περιοχή Μενιδίου, Χα-
σιάς, Μονοματίου, Βαρυμπόπης, Δραγουμάνου, Δερβισαγού, Στεφανίου,
αλλά και στην υπόλλοιπη Αττική – Μεσόγεια κ.λπ.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι τα κτήματα των Χρι-
στιανών χωρικών δεν επαρκούσαν για να επιζήσουν οι οικογένειές τους
και για το λόγο αυτό αναγκάζονταν και δούλευαν ως «κολίγες» στα Τουρ-
κικά αρκετοί απ’ αυτούς, είτε αυτά ήταν τιμάρια που ανήκαν σε «σπαχή-
δες» ή τσιφλίκια ή ακόμα και Μοναστηριακά κτήματα όπως προκύπτει
από έγγραφα της εποχής και την παράδοση. Η άποψη Κ. Μπίρη ότι οι χω-
ρικοί δεν είχαν δικά τους κτήματα και καλλιεργούσαν των πλουσίων Αθη-
ναίων Αρβανιτών κ.α. δεν ευσταθεί. Στην περιοχή Μενιδίου και Χασιάς
κανένα μεγάλο κτήμα Αθηναίου δεν υπήρχε. Αντίθετα υπήρχαν Τουρκικά
τσιφλίκια και μοναστηριακά (βακούφια) που απορροφούσαν όλο το αν-
θρώπινο δυναμικό που ήταν διαθέσιμο.

Το σύστημα της «κολιγιάς» κατοχύρωνε το δικαίωμα στους χωρικούς αυ-
τούς να είναι, υπό όρους βέβαια «συνεταιρισμού», αποκλειστικοί καλ-
λιεργητές των Oθωμανικών κτημάτων και οποιαδήποτε καταστρατήγηση
αυτού του δικαιώματος επέφερε τριβές μεταξύ των διεκδικητών καλλιερ-
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γητών, όπως έγγραφα της εποχής αποκαλύπτουν.
Κάθε κολίγας καλλιεργούσε «ένα ζευγάρι γής» σε μια καλλιεργητική πε-

ρίοδο, όσο μπορούσε δηλαδή με ένα ζευγάρι «αροτήρων βοών» διέμενε σε
ένα «ζευγαρόσπιτο» που είχε χτίσει ο ιδιοκτήτης της γης και είχε το δικό
του αλώνι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας συνεταιρισμός όχι αναγκαστι-
κός αλλά κληρονομικός, με αναπαλλωτρίωτο το δικαίωμα του κολίγου.

Παρατηρείται π.χ. από μαρτυρικές καταθέσεις του 1831 ότι το κτήμα τσι-
φλίκι του Κιαμήλ μπέη «Μονομάτι» στο Μενίδι ήταν 10 ζευγάρια (οκτώ
κατά τους Μενιδιάτες, τα δύο ζευγάρια τα θεωρούσαν καταπατημένα), οι
Έλληνες κολίγες έμεναν με τις οικογένειές τους στο μικρό χωριουδάκι
που βρισκόταν μέσα στο τσιφλίκι (Β.Α. της διασταύρωσης Δεκελείας και
Τατοϊου σήμερα) σε ισάριθμα με τα ζευγάρια σπίτια ή «ζευγαρόσπιτα»
όπως ονομάζονταν και είχαν το δικό τους ο καθένας αλώνι. Καλλιεργητι-
κά εργαλεία, ζώα και σπόρους εξασφάλιζε ο τσιφλικάς. Με το τέλος κά-
θε καλλιεργητικής περιόδου γινόταν η εκκαθάριση των εξόδων κ.λπ.. και
έπαιρνε κάθε πλευρά το δικαίωμά της από την παραγωγή.
Το ίδιο συνέβαινε σε Τατόϊ. Λιόπεσι-Μαούνια η Μαχούνια, Βαρυμπόπη,
στο τσιφλίκι Μεσοϊτη (στον πύργο Βασιλίσσης σήμερα), στο Στεφάνι (διϋ-
λιστήρια πετρελαίου σήμερα) κ.λπ.

Άρχοντες και Χωρικοί
Το 1456 η Αττική κατελήφθη από τους Τούρκους, οι οποίοι «ειρηνικά

έδιωξαν προς τη Βοιωτία τα απομειράρια των Φλωρεντίνων που καταδυ-
νάστευαν την Αττική.

Βαρύ έπεσε το σκοτάδι της σκλαβιάς σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο.
O νέος κατακτητής ενδιαφερόταν για την είσπραξη των πολυειδών φόρων
που είχε επιβάλει στους υποτελείς του και το «παιδομάζωμα» για να συ-
ντηρεί το σώμα των «γενιτσάρων», ενώ επέτρεψε την άσκηση των θρη-
σκευτικών καθηκόντων στους Έλληνες που σώθηκαν έτσι από τον εξισλα-
μισμό. Συντηρήθηκε λοιπόν η ελπίδα της Ανάστασης του Έθνους μέσα στις
εκκλησίες και τα μοναστήρια, όπου έβρισκαν καταφυγή οι υπόδουλοι ρα-
γιάδες.44 Διατηρήθηκε η Ελληνική γλώσσα και γραφή, η Ελληνική συνεί-
δηση αλλά και η μεγάλη προσδοκία της λευτεριάς που εκφράστηκε με το:

«πάλι με χρόνια με καιρούς
πάλι δικά μας θάναι».
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Το 1687 πίστεψαν οι Αθηναίοι ότι ο Ενετός Fr. Μοrosini θα τους απελευ-
θέρωνε. Δυστυχώς γρήγορα εγκατέλειψε την Αττική αφήνοντας βομβαρδι-
σμένη την Ακρόπολη και τους κατοίκους στην οργή των Τούρκων. 

Ερήμωσε η αττική γή από το φόβο των αντιποίνων και μόνο ύστερα από
τρία χρόνια άρχισαν με επέμβαση του Πατριάρχη να επιστρέφουν από την
ξενιτιά και τα βουνά, οι φευγάτοι και ταλαίπωροι Έλληνες.

Το 1770 με τα «Oρλωφικά» εξεγέρθηκαν και πάλι οι κάτοικοι της Αττι-
κής. Πιστεύοντας «εις τας ανεμώδεις ελπίδας της διαθρυλουμένης ελευθερίας»45

όπως ειρωνικά γράφει ο Αθηναίος πρόκριτος Ι. Μπενιζέλος και συστρα-
τεύτηκαν με τον Μενιδιάτη επαναστάτη Μητρομάρα. Oι Χασιώτες μάλιστα
άρπαξαν μια μέρα το «μποχτζά των χαρατσίων» (το δημόσιο ταμείο δηλαδή
των Τούρκων) και τον πήγαν περιχαρείς στο Μητρομάρα.

Μετά από διάφορες νικηφόρες μάχες και θαλάσσιες καταδρομές στα νη-
σιά, ο Μητρομάρας πολιόρκησε και την Αθήνα με τους «λεμπέσηδες» -
επαναστάτες του.

Η Ρωσία όμως στην οποία απέβλεπαν οι υπόδουλοι Έλληνες τους εγκα-
τέλειψε στο έλεος των Τούρκων, η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα, όπου εί-
χε εκδηλωθεί στον Ελληνικό χώρο, και στην Αττική ο Μητρομάρας πλη-
γώθηκε σε μάχη και πέθανε το 1772, ήρωας και πρωτοπόρος της λευτεριάς.

Σε  δύο χρόνια η Αττική, καθόλου τυχαία βέβαια, έπεσε στην ανυπόφο-
ρη τυραννία του Χατζή Αλή Χασεκή, ο οποίος είχε αγοράσει σε δημοπρα-
σία τις προσόδους της και επειδή του άρεσε ο τόπος έμεινε και ως ζαμπί-
της (διοικητής). Μέχρι το 1796 η Αττική «χώρα και χωριά» υπέφερε τα
πάνδεινα. Πείνα, δυστυχία, βασανιστήρια και εκτελέσεις, αγγαρείες και
αρπαγή, φυλακή και εξευτελισμοί έκαναν τους κατοίκους να ζητούν αλλού
τόπο να ζήσουν. Ακλόνητος ο Χασεκής συνέχισε το «έργο» του ως ευνο-
ούμενος της Σουλτάνας Εσμά. Σύμμαχοι του Χασεκή λόγω συμφερόντων
οι Άρχοντες κοτζαμπάσηδες της Αθήνας. Γράφει ο Παναγής Σκουζές στο
χρονικό της εποχής:

«...Ηύρε (ο Χασεκής) κόλακας τους αριστοκράτες των Αθηνών, τους έκαμεν φί-
λους και οπαδούς...» και παρακάτω: «...Oι νέοι κοτζιαμπάσιδες άπειροι των
πραγμάτων και του διοικείν. Oι παλαιοί κοτζιαμπάσιδες επήγαν εις Κωνσταντι-
νούπολιν μερικοί και αντάμωσαν το Χατζή Αλή Χασεκήν και εκαταγίνοντο πάλαι
να τον φέρουν οπίσω εις Αθήνας με το μέσον της σουλτάνας Εσμά Σουλτάνας...».46

Και ο Φιλαδελφεύς: «...Χάριν των συμφερόντων και της αυτών ασφαλείας και
δια να κολακεύσωσι την Σουλτάναν, απεφάσισαν (οι κοτζαμπάσηδες) να θυσιά-
σουν τον λαόν...».47
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Απαραίτητο θεωρείται να επισημανθεί, ότι οι Τούρκοι των Αθηνών είχαν
τα ευφορότερα κτήματα της επαρχίας και δεν ενδιαφέρονταν για τη διοί-
κηση, την οποία ουσιαστικά και εκ προνομίων είχαν οι Άρχονες – κοτζα-
μπάσηδες Έλληνες της Αθήνας.

Αυτοί ασκούσαν στους Έλληνες της Αττικής όλη σχεδόν την ουσιαστική,
διοικητική και δικαστική εξουσία και μεταξύ πολλών αρμοδιοτήτων «...υπο-
λογιζόντων διανεμόντων και εισπραττόντων τους πολλούς και βαρείς φόρους κα-
τά τρόπον και την πλεονεξίαν των Τούρκων ικανοποιούντα και τον δυστυχούντα
Αθηναίον διευκολύνοντα...»48 όπως γράφει ο Δ. Καμπούρογλου, ο οποίος στο
έργο του πλέκει το εγκώμιο των «Αρχόντων» Αθηναίων για τους οποίους
απεχθάνεται να ακούει το χαρακτηριστικό «Κοτζαμπάσηδες»49 χωρίς
ωστόσο να εξηγεί αυτό το «διευκολύνοντα».

Η μεροληψία του Καμπούρογλου πηγάζει βέβαια από τους στενούς συγ-
γενικούς δεσμούς που είχε με τα κατάλοιπα των Κοτζαμπάσηδων από τη
γυναίκα του, φροντίζοντας αδόκιμα για την υστεροφημία αυτών, που για
τις «υπηρεσίες» τους έπαιρναν μεταξύ των άλλων «δοσιμάτων» και 1.000
χρόσια μισθό το χρόνο από τις πλάτες του φτωχού ραγιά.

O θεσμός του Κοτσάμπαση ήταν καθεστώς σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώ-
ρο. Γράφει γι’ αυτούς ο Φωτάκος «...Oύτοι ενήργουν ως υπηρέται των ορέξεων
των Τούρκων, και το επάγγελμα αυτό ήτο ο πόρος της απαλλαγής των από τα βά-
ρη της φορολογίας. Εισέπραταν εκατόν και έδιδαν μόνον είκοσι πέντε εξαπατώ-
ντας τους Τούρκους. Τοιούτος ήτο ο κοτσάμπασης όστις και κατά τα άλλα πάντα
εμιμείτο τον Τούρκον καθώς εις την ενδυμασίαν, εις τους εξωτερικούς τρόπους και
εις τα της οικίας του. Η ευζωϊα του ήτο ομοία με εκείνην του Τούρκου, και μόνον
κατά το όνομα διέφερεν, αντί π.χ. να τον λέγουν Χασάνην, τον έλεγαν Γιάννην, και
αντί να πηγαίνει εις τζαμί επήγαινε εις την εκκλησίαν. ...και μόλον τούτο ο Τούρ-
κος του έκοφτε το κεφάλι, όταν ήθελε...».50

Το 1809-10 επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Αττική ο γνωστός Φιλέλλη-
νας Λόρδος Byron. Συνοδός του ο Hobhouse, ο οποίος στο σύγγραμμά του,
αργότερα σημειώνει: 

«...O Βοεβόδας (Τούρκος διοικητής της Αθήνας) δεν αναμιγνυόταν διόλου στη δι-
οίκηση που ασκούσαν οι τοπικοί άρχοντες (οι καταπιεστές των Ελλήνων), περιο-
ριζόταν μονάχα στην είσπραξη του φόρου. Oι Αθηναίοι άρχοντες ήταν οχτώ. Αλλά
το 1809 είχαν απομείνει μόνο πέντε: Σταύρος Τομαράς, Νικολέτος, Καπετανάκης,
Τσιμαράς και Ζαχαρίτσας. Πλάϊ στους άρχοντες υπηρετούσαν έξι γραμματικοί.

O κανονικός ετήσιος φόρος έφτανε τα 700-750 πουγκιά. Αλλά οι κοτζαμπάσηδες
αποσπούσαν από το λαό με διάφορα προσχήματα 1.500. (Και καθώς δεν λογοδο-
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τούν ποτέ για τη διαχείριση τους ενθυλάκωναν το πλεόνασμα). Απειλές και τιμω-
ρίες επιστρατεύονται για να αποσπάσουν από τους χωριάτες τα ψίχουλα του σκλη-
ρού μόχθου τους. Και είναι τόσο καταπιεστικό το βάρος της τυραννίας τους που οι
γογγυσμοί ξεσπούν συχνά σε ανοιχτές διαμαρτυρίες...».51

Oι «πρωτόγεροι», προεστοί δηλαδή των χωριών, χωρίς να θεωρούνται
υπάλληλοι των Αθηναίων κοτζαμπάσηδων, εν τούτοις προσκόμιζαν σ’ αυ-
τούς τα έσοδα των χωριών και αυτοί με τη σειρά τους τα κατέβαλαν στους
Τούρκους.

Υπάκουαν στους Αθηναίους «Άρχοντες» (μπορούσαν άραγε να κάνουν
διαφορετικά;) και κατά την εξήγηση του Δ. Καμπούρογλου: «...είτε δια λό-
γους ιστορικούς είτε απλώς εκ σεβασμού προς την υπεροχήν της γεννήσεως, του
πλούτου και της διανοίας των Αρχόντων Αθηνών αλλά και προς διακανόνισιν των
συμφερόντων των χωρίων ων η τύχη εξηρτάτο εκ της τύχης των Αθηνών, οι Πρω-
τόγεροι αυτοί ευρίσκοντο εις διαρκή συνεννόησιν μετά των Δημογερόντων Αθηνών
λαμβάνοντες και εκτελούντες τα οδηγίας και διαταγάς αυτών...».52

Η αίσθηση «της υπεροχής της γεννήσεως» και ειδικά της «διανοίας» που
πράγματι είχαν για τον εαυτό τους οι Αθηναίοι «Άρχοντες», η πρώτη δηλα-
δή τάξη στην κοινωνική διαβάθμιση από τις τέσσαρες που σημειώνει ο Κα-
μπούρογλου (οι επόμενες ήταν, οι νοικοκυραιοι, οι παζαρίτες και οι ξωτά-
ρηδες), τους έκανε ασύδοτους έναντι των ακόμα παρακατιανών χωρικών
που τους θεωρούσαν «κάτι μεταξύ ανθρώπου και ζώου».53

Αυτή η διάκριση που τη σεβάστηκαν οι Τούρκοι, γιατί έτσι τους συνέφε-
ρε, δημιούργησε μια ψυχική αποξένωση μεταξύ των χωρικών και Αρχό-
ντων - Κοτζαμπάσηδων. Τα συμφέροντα άλλωστε ήταν εκ διαμέτρου αντί-
θετα  και τα μόνα κοινά ήταν η Ελληνική καταγωγή και η θρησκεία.
Η αποξένωση αυτή έφτασε στο μίσος την εποχή του Χασεκή και έτσι έμει-
ναν οι σχέσεις Αρχόντων – Λαού μέχρι την απελευθέρωση από τον Τουρκι-
κό ζυγό. Η επανάσταση του 1821 για τους χωρικούς είχε πολλαπλό νόημα.

Το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης είχε ηλεκτρίσει όλους τους υπό-
δουλους λαούς της Ευρώπης και το φιλελεύθερο κήρυγμα του Ρήγα Φε-
ραίου πέρασε σ’ όλους τους ‘Ελληνες. Διαποτισμένοι οι κάτοικοι της Αττι-
κής με τις νέες ιδέες και τον πόθο για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την
ισότητα, δέχθηκαν με συγκίνηση το κάλεσμα της Φιλικής Εταιρείας από
τους Δημ. Ζωγράφο και Αθαν. Ζαρείφη54 που περιέτρεχαν την ύπαιθρο
και κατηχούσαν.

Και όταν άναψε η φωτιά της Επανάστασης, από τους πρώτους ξεσηκώ-
θηκαν οι χωρικοί της Αττικής οργανώθηκαν και απελευθέρωσαν την Αθή-
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Χάρτης της Αττικής, 1817



να, ενώ κατά τους ξένους περιηγητές και ιστορικούς, οι καλοβολεμένοι
Αθηναίοι «Άρχοντες» και «Νοικοκυραίοι» διατελούσαν «κυμαινόμενοι μεταξύ
επιθυμιών και φόβων» κι από την άλλη μεριά ο πολύς λαός των Αθηναίων
Χριστιανών ζητωκράυγαζε τους ελευθερωτές.
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Ρήγας Βελεστινλής: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»
Ι. Κόσσος (1867) Μάρμαρο, Αθήνα. Φιλολ. Σύλλογος «Παρνασσός»



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΠΑΝΑΓΗ ΣΚOΥΖΕ: «Η τυραννία του Χατζή-Αλή Χασεκή στην Τουρκοκρατού-

μενη Αθήνα 1772-1796» εκδ. ΚΕΔΡOΣ 1975, σελ. 119-120.
2 Γ.Α.Κ.  Ε.Α.Χ.Ε., Φ11α’, Ιαν.-Μάρτιος 1826 (περιληπτική έκθεση των πρακτι-

κών της Επιτροπής της Ανατ. Ελλάδος καθόσον αφορώσι την Δημόσιαν Oικονομίαν).
Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες κατά τον 18ον αιώνα και την Επανάσταση του ’21»
Έκδοση Ι.Λ.Ε. Αχαρνών, Αχαρνές 1990, σελ. 388-393.  Γ.Α.Κ. Βλαχογιάννη Γ’, Φ24
(Απόσπασμα Τουρκικού κτηματολογίου και εκτιμόσεως του εν Αθήναις Εθνικού ελαι-
ώνος Χώρας και χωριών). Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑ: «Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκο-
κρατίας, από του 1400 μέχρι του 1800», σελ. 260-261, όπου δημοσιεύει έγγραφο της
Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας, αρ. 1280, περί Ζητείας ή Ρόγας του Μητροπολίτη
Αθήνας, και αναφέρονται τα χωριά της Αττικής, Μεσογείων και Καταδέματος. Δια-
φορετικές απόψεις για το χώρο του Καταδέματος του Δ. Καμπούρογλου που το πε-
ριορίζει στη διάβαση μεταξύ Πάρνηθας-Πεντέλης και του καθηγητού κ. Παναγ. Χρι-
στόπουλου που πιθανολογεί ότι το Μενίδι και η Χασιά δεν υπάγονταν στο Κατάδεμα,
δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Η άλωσις  των Αθηνών υπό των
Σαρακηνών» Αθήναι 1935.  ΠΑΝ. Φ. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ: «Δέμα και Κατάδεμα», εις πρα-
κτικά Β’ συμποσίου Ιστορίας – Λαογραφίας Βόρειας – Δυτικής Αττικής, Ασπρόπυρ-
γος 1992, σελ. 467-477, όπου και ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία. Βλ. και Κ.Η. ΜΠΙΡΗ:
«Αι τοπωνυμίαι της πόλεως και των περιχώρων των Αθηνών» Αρχαιολογικό Δελτίο αρ.
17, Αθήναι 1971, σελ. 49. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κατάδεμα: Τοπωνυμία ολοκλή-
ρου της Β.Δ. πλευράς του λεκανοπεδίου των Αθηνών, της περιλαμβανούσης τα αρβα-
νιτόφωνα χωριά, Μαρούσι, Ηράκλειον, Κουκουβάουνες, Μενίδι, Καματερό, Λιόσια
και Χασιά, σημαίνουσα δε την περιοχήν όπου χαμηλώνουν και ενώνονται (δένουν) τα
δυο βουνά, Αιγάλεως και η Πάρνης...». O Κ. Μπίρης παραλείπει ορισμένα χωριά από
τη γεωγραφική και διοικητική ενότητα του Καταδέματος που ίσχυε επί Τουρκοκρα-
τίας, όπως π.χ. Μαραθώνα, Κιούρκα, Γραμματικό, Κηφισιά, Ελευσίνα και άλλα μι-
κρότερα, τα οποία άλλες πηγές καταγράφουν. Όπ. π.

3 Επομένως με τη σημερινή διοικητική διαίρεση υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Έμενε τότε έξω από την Αττική και τον Καζά της Αθήνας η Μεγαρίδα (Κούντουρα,
Βίλια, Κριεκούκι, Μέγαρα κ.λπ.), Κάλαμος, Ωρωπός, Συκάμινο, Μαλακάσα, Καπαν-
δρίτι, Κακοσάλεσι, Μαρκόπουλο Ωρωπού κ.λπ. Ειδικά το Καπανδρίτι άλλοτε εμφα-
νίζεται ως χωριό της Αττικής και άλλοτε της Θήβας. Είναι γνωστό από Oθωμανικές
και Ελληνικές πηγές ότι ο Ωρωπός, ο Κάλαμος και το Κακοσάλεσι υπάγονταν στο Κα-
ζά της Θήβας (Καζάς = Oθωμανική διοικητική υποδιαίρεση του Σαντζακίου). Δεν ευ-
σταθεί λοιπόν η άποψη του κ. Παναγ. Χριστόπουλου ότι ο Κάλαμος και Ωρωπός υπά-
γονταν στο «Κατάδεμα», και άρα στον Καζά της Αθήνας, όπως τεκμαίρεται, βλ. Π.
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ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ: «Δέμα και Κατάδεμα» όπ. π. σελ. 472.
4 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων». Εν Αθήναις 1889. Επανέκδο-

ση «ΠΑΛΜOΣ» 1969, τ. Β’ σελ.118-150, τ. Γ’ σελ.272-273.  Δ. ΓΕΡOΝΤΑ: «Ιστορία των
Αθηναίων» έκδ. «ΠΑΛΜOΣ», Αθήναι 1969, σελ.  147-148 περί «Μαλικιανέ». Σχετικά
χράφουν και οι Ι. Μπενιζέλος, Διον. Σουρμελής, κ.α. Κατά τον Dr. M. Kiel κατά τον
17ο αιω. o Καζάς της Αθήνας χωρίστηκε σε τρείς, ήτοι Αθήνας, Μεσογείων και Κηφι-
σιάς. Αργότερα όμως εμφανίζεται και πάλι ενιαίος.

5 ΣΤΑΜ. ΒΛΑΧOΥ: «Μετάφραση τουρκικού εγγράφου έτους 1783, δικαστικής
αποφάσεως για τα χωριά Χασιά και Μενίδι», ΣΤ’ Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας
Αττικής, Μέγαρα, Μάϊος 1994 (πρακτικά δεν εξεδόθησαν). ΙΩ. ΜΑΤOΥΚΑ: «Το Αρχεί-
ον εγγράφων της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών», Ζ’ συμπόσιο Ιστο-
ρίας – Λαογραφίας Αττικής, Ελευσίνα 1997, σελ. 299 και 312 όπου σημειώνεται το έγ-
γραφο με α.α. ΕΓ.311

6 Δ. Ν. ΚΑΡΥΔΗ – M. KIEL: «Σαντζάκι του Ευρίπου» 15ος – 16ος αι. Άμφισσα
1985 (Ανάτυπο από τα «Τετράμηνα» τεύχ. 28-29) σελ.1859 και 1903. O συντελεστής
για τη μετατροπή των εστιών σε πραγματικό πληθυσμό πρέπει να υπολογιστεί το 5,5
κατά την άποψή μας. M. KIEL: Comite international d’ etudes pre-ottomanes et
ottomanes. VI Symposium, Cambridge, 1-4 july 1984 σελ. 126, 128 κ.α.  Oι παραπάνω
δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν και στοιχεία παραγωγής και σύνθεσης του πληθυσμού. 
Διατυπώνεται η  παρατήρηση ότι: O πληθυσμός του Μενιδίου δεν ήταν 136 εστίες το
1570. Πρέπει να προστεθεί σ’ αυτές ο πληθυσμός της Βαρυμπόπης, Τατοϊου κ.α. «Κα-
τούντι» στο ζωτικό χώρο του Μενιδίου, για τα οποία δεν παρατίθενται στοιχεία δυ-
στυχώς προς το παρόν.

7 M. KIEL: όπ. π. σελ. 133 και 126 όπου παρατίθεται και σχετικός χάρτης. 
Σε επικοινωνία μας με τον Dr. Kiel το 1992 του επισημάναμε ορισμένα λάθη του χάρ-

τη και ανάγκη αντιμετάθεσης του Τατοϊου με Βαρυμπόπη, και τη λανθασμένη τοπο-
θέτηση του χωριού Λιόσια και του χωριού Χαρβάτι, κάτι που ο M. Kiel δέχθηκε, ως λά-
θη του σχεδιαστή που ξέφυγαν από την προσοχή του. Φαίνεται όμως ότι σχετική επι-
κοινωνία με τον Dr. Kiel είχε και ο κ. Στέλ. Μουζάκης ο οποίος ανέλαβε να διορθώσει
τα λάθη του  Dr. Kiel, στο βιβλίο του «Σχεδίασμα ιστορίας χωριών λεκανοπεδίου Αττι-
κής», Αθήνα 1994 σελ. 86. Δυστυχώς οι διορθώσεις Μουζάκη όπως παρατίθενται είναι
λανθασμένες. Δηλαδή τα Λιόσια τοποθετήθηκαν Ν.Α. του Αιγάλεω και το Τατόϊ έμει-
νε Ν.Δ. της Βαρυμπόπης! Πλήρης σύγχυση.

8 M. KIEL: όπ. π. Σε πρόσφατη επιστολή του ο Dr. M. Kiel μας απέστειλε στοι-
χεία από τον τριχοτομημένο Καζά της Αθήνας όπως εμφανίζεται το 1642 από τις έρευ-
νές του στο Mufassal Cizye Defter (Detailed Register of the Poll Tax) MAD 561 in the
Basbakanlik Osmanli Arsivi in Istanbul, P. 272-277, Αθήνας, Ρ277-280 της Κηφισιάς και
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Ρ280-285 των Μεσογείων. Δυστυχώς στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η Χασιά
γιατί απολαμβάνοντας ιδιαιτέρας φορολογικής μεταχείρισης λόγω Δερβενίου δεν εν-
διέφερε τις τουρκικές απογραφικές υπηρεσίες, ή σ’ αυτήν την Τουρκική Αρχειακή ενό-
τητα δεν συμπεριλαμβάνεται.
Oι τρείς Καζάδες στους οποίους χωρίστηκε ο Καζάς των Αθηνών ήταν οι εξής: 1) Αθή-
νας 2) Κηφισιάς και 3) Μεσογείων. O Καζάς των Μεσογείων περιλάμβανε 15 κύρια
χωριά με μεγαλύτερο της Κερατέας με 200 εστίες. O Καζάς της Κηφισιάς περιλάμβα-
νε 8 κύρια χωριά και μικροτσιφλίκια (μεγαλύτερο χωριό η Κηφισιά με 45 εστίες) και
ο Καζάς της Αθήνας με 18 κύρια χωριά και αρκετά μικροτσιφλίκια. Μεγαλύτερο χω-
ριό εμφανίζεται το Μαρούσι με 174 εστίες. Το Μενίδι εμφανίζεται με 50 εστίες, το Τα-
τόϊ με 15, τα Βίλλια με 5 (περιοχή μεταξύ Τατοϊου και Βαρυμπόπης κατά την άποψή
μας), η Βαρυμπόπη με 18 και τα Μαχούνια (Mahoya) με 7 εστίες. Και τα τέσσερα πα-
ραπάνω «Κατούντι» ανήκαν στο Μενίδι και καλλιεργούνταν από Μενιδιάτες κολίγες
όπως έρευνες έχουν αποδείξει. (Στοιχεία από Γενικά Αρχεία του Κράτους. Γ.Α.Κ.).
Oπωσδήποτε λείπουν στοιχεία για το «Κατούντι» Μονομάτι, τα Μοναστήρια της πε-
ριοχής κ.λπ. Μια πρώτη διαπίστωση: Το 1642 το κεντρικό χωριό Μενίδι διατηρεί μό-
νο το 36,5% του πληθυσμού που είχε το 1570. (136-50). Oφείλεται άραγε το γεγονός
στις επιπτώσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του 17ου αιώνα; Oι ολοκληρω-
μένες έρευνες ελπίζουμε σύντομα να δώσουν τις σχετικές απαντήσεις.

9 M. KIEL: όπ. π. Σε μακροσκελή επιστολή του το 1992 ο Dr. Kiel μας επισήμα-
νε  το γεγονός αυτό και προσέθεσε ότι το ίδιο συνέβη και στον υπόλοιπο χώρο των Βαλ-
κανίων, ο δε 17ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως «μικρός παγωμένος αιώνας» λόγω κλι-
ματολογικών συνθηκών και συρρίκνωσης του πληθυσμού. Αναφερόμενος στην λίστα
των χωριών της Αττικής που μας επισύναψε για το έτος 1570, έγραφε χαρακτηριστι-
κά: «...Σ’ αυτή τη λίστα υπάρχουν πολλά χωριά που δεν υπάρχουν πιά. Αυτά εξαφα-
νίστηκαν στην κρίση του 17ου αιώνα. Η κρίση ήταν γενική. Εργάστηκα από το 1984
σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων και βρήκα την ίδια πληθυσμιακή παρακμή στη Θεσ-
σαλία, στη Θράκη και σ’ όλη τη Βουλγαρία ……. Αυτή είναι μια από τις κύριες αιτίες
του γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι έφυγαν ή μειώθηκε το μέγεθος των οικογενειών τους.
Η αιτία πρέπει να αναζητηθεί πρωταρχικά στις πολύ ψυχρές κλιματολογικές συνθή-
κες του 17ου αιώνα...».

10 Εκπατρίστηκε το 1687-1690 το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αττικής.
Ιδιαίτερα η Αθήνα ερήμωσε τελείως από το φόβο των αντιποίνων των Τούρκων, διότι
οι Έλληνες είχαν καλέσει τον Ενετό Μοροζίνι να τους ελευθερώσει, ο οποίος όμως με-
τά την ανατίναξη του Παρθενώνα και την εκδίωξη  των Τούρκων, έφυγε αφήνοντας
στην τύχη της την Αττική. Αργότερα με  μεσολάβηση  του πατριάρχη  άρχισαν  να  επα-
νέρχονται  οι Έλληνες  αλλά οπωσδήποτε υπήρξαν αρνητικές πληθυσμιακές επιπτώ-
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σεις. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τ. Γ2,  Αθήνα 1985 σελ. 89. 
Για τη «μετοικεσία των Αθηναίων στην Πελοπόννησο» βλ. ΚΩΝ. ΝΤOΚOΥ: «Μνήμων»
10 (1985). Μεταξύ άλλων παραθέτει και κατάλογο εκπατρισθέντων.
Κατά τις έρευνες Kiel στα Oθωμανικά Αρχεία και σύμφωνα με στοιχεία που μας απέ-
στειλε, το σύνολο των εστιών των χωριών της Αττικής το 1642 εκτός της Χασιάς που
δεν συμπεριλαμβάνεται ως προνομιούχο χωριό που δεν πλήρωνε Κεφαλικό φόρο, και
του Καπανδριτίου που εμφανίζεται βακούφι, ανέρχονταν σε 1760 εστίες. Εάν υπολο-
γιστεί με συντελεστή 5,5 ο πραγματικός πληθυσμός της επαρχίας (πλην Χασιάς και
Καπανδριτίου) ανέρχονταν σε 9.680 κατοίκους το 1642.

11 1) ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: τ. Γ2 όπ. π. σελ. 89.  Το 1809 κατά τον συνοδό του
λόρδου Βύρωνα HOBHOUSE η Αθήνα είχε 1.200-1.300 σπίτια. 2) Κατά τον
POUQUEVILLE το 1815 ο πληθυσμός της Αθήνας ήταν 10.000 ψυχές ήτοι 3.000 Έλλη-
νες, 3.000 Τούρκοι και 4.000 Αρβανίτες. Τα χωριά της Αττικής είχαν πληθυσμό 15.000.
ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ τ. Γ2 όπ. π. σελ. 388-389.  3) Βλ. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: όπ. π.
σελ. 590. J. FULLER: Άγγλος περιηγητής που έφτασε στην Αθήνα το Νοέμβριο 1820:
«O πληθυσμός της Αθήνας είναι 10-12.000 ψυχές. Απ’ αυτούς το 1/5 είναι Τούρκοι και
οι υπόλοιποι Έλληνες και Αρβανίτες».  4) GORDON στην ιστορία του: History of Greek
Revolution σημειώνει: Oι κάτοικοι (της Αθήνας το 1821) μόλις έφτασαν τις 10.000 κι’
απ’ αυτούς 1/5 λογαριάζονταν να είναι Μωαμεθανοί (Γ. Ντεγιάννη «Αθηναϊκά» τ.25.
9/63) 5) ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ‘21» τ. 1ος σελ. 117.
O ιερέας της Αγγλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη που επισκέφθηκε την Αθή-
να τον Ιανουάριο του 1821 σημειώνει: «Από τα 1.500 σπίτια στην Αθήνα τα 1.000 είναι
Ελληνικά. O πληθυσμός 11.000 ‘Ελληνες 2.000 Τούρκοι».

12 O Χρ. Καλογράνης μεταφέροντας την παράδοση του τόπου γράφει ότι στην συ-
νοικία της Αγ. Παρασκευής στο Μενίδι κατοικούσε ο Τούρκος διοικητής Αλήμπεης ο
«Μονομάτης» που είχε κτήμα του το «Μονομάτι» στη γνωστή και σήμερα τοποθεσία.
Το τοπωνύμιο «Μονομάτι» προήλθε, γράφει ο Χρ. Καλογράνης από τον ίδιο Τούρκο
γαιοκτήμονα τον Αλή μπέη, ο οποίος έβγαλε μόνος του το ένα του μάτι το κακό. Βλ.
Χ. ΚΑΛOΓΡΑΝΗ: «Oι Μενιδιάτες» Αθήνα 1990 σελ. 14 κ.ε. Αλλά είναι διαπιστωμένο
ιστορικά ότι Τούρκοι στο Μενίδι δεν κατοικούσαν και το τσιφλίκι «Μονομάτι» ανήκε
στον πλουσιώτερο Τούρκο στην Ελλάδα τον Κιαμήλ Μπέη όπως και η Βαρυμπόπη και
άλλα κτήματα στην Αττική και είναι γνωστό ότι ο Κιαμήλ Μπέης έμενε μόνιμα στην
Κόρινθο. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις Τούρκων που είχαν σπίτια  στο Μενίδι και από
ότι είναι γνωστό τα πούλησαν σε Μενιδιάτες πολύ σύντομα (στοιχεία από Γ.Α.Κ.). Μό-
νο το 1826-1830 υπήρχαν Τούρκοι (στρατόπεδο) στην ευρύτερη περιοχή του Μενιδί-
ου όταν βέβαια η Αττική είχε κατακλυστεί από Τουρκικό στρατό η Ακρόπολη πο-
λιορκούνταν και αιματηρές μάχες έλαβαν χώρα. Για την προέλευση του τοπωνυμίου
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έχουν διατυπωθεί διάφορες εκδοχές μεταξύ των οποίων Βλ. ΑΝΔΡ. ΚOΡΔΕΛΛΑ: «Αι
Αθήναι υπό υδραυλικήν έποψιν» Αθήνησι: 1879 σελ. 24. Αναφέρει: «"Μονομάτι" όταν
το ύδωρ αναβρύει εκ μιας οπής βλέπει δηλ. δι’ ενός οφθαλμού». Στην περιοχή του το-
πωνυμίου «Λουτρό» ανατολικά του Μενιδίου υπήρχε συγκρότημα Ρωμαϊκών λουτρών
και σημείο «διανομής υδάτων» του αδριάνειου υδραγωγείου όπως μελέτη της Oθωνι-
κής εποχής (ταγματάρχης Τηλ. Βλασόπουλος) απέδειξε.  Παρόμοια λουτρά Ρωμαϊκής
εποχής ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη στον Άγ. Ιωάννη (οδός Αχαρνών – Αν.
Λιοσίων) σε επαφή σχεδόν με την Βυζαντινή εκκλησία. Βλ. ΜΑΡ. ΠΛΑΤΩΝOΣ: «Είδη
τάφων και τρόποι ταφής στα νεκροταφεία των Αχαρνών» Α’ συμπόσιο Ιστορίας-Λαο-
γραφίας Βορείου Αττικής. Αχαρνές 1989 σελ. 257. Όσο για τη Χασιά η αναφορά του
Καίσαρα Βιτάλη προξένου στην Αθήνα του βασιλείου της Νεάπολης και ένθερμου Φι-
λέλληνα είναι χαρακτηριστική:  «...εκ της εποχής των Τούρκων απήλαυνε η Χασιά πα-
ντός προνομίου και δεν παρεδέχοντο ουδέποτε εις το χωρίον των κανένα τούρκον ακό-
μα και στελλόμενον υπό του πασά μετά δυνάμεων...» (Ανέκδοτο ημερολόγιο εις
Γ.Α.Κ). Προνομιακό χωριό η Χασιά ως δερβένι, πλήρωνε μόνο συμβολικό φόρο και τα
προνόμιά της ήταν εξασφαλισμένα με σουλτανικά φιρμάνια. Από τη μεριά τους οι Χα-
σιώτες διατηρούσαν σώμα οπλοφόρων επιφορτισμένο με τη φύλαξη της προς Βοιωτία
διάβασης και ασφαλή διακίνηση των οδοιπόρων. Δ.ΚΑΛΛΙΕΡΗ: «Το Σουλτανικό Διά-
ταγμα του 1815 για τους φύλακες του Δερβενίου Χασιάς»  Δ’ Συμπόσιο Ιστορίας και
Λαογραφίας Αττικής. Άνω Λιόσια, Σεπτέμβριος 1991 (πρακτικά δεν εξεδόθησαν).
Τέλος αξιοσημείωτη η μαρτυρία του Guillet κατά το 17ο αι. ότι στην επαρχία Αττικής
αναλογούσαν 400 χωρικοί προς 1 Τούρκο.

13 Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑ: όπ. π. σελ. 260-261 παραθέτει έγγραφο της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος υπ’ αρ. 1280 περί «Ζητείας» ή «Ρόγας». Κατά το Δ.
Καμπούρογλου κάθε οικογένεια κατέβαλε 40 παράδες στο μητροπολίτη ετήσια. Δ.
ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ  «Ιστορία των Αθηναίων» όπ. π. τ. Β’ σελ. 230.

14 Παράρτημα αρ. 3 του Ελληνικού Ταχυδρόμου 1839. Εις Γ.Α.Κ. (Ιστορική ύλη
Ι. Βλαχογιάννη). Βλ. ΑΝΔΡΙΑΝOΥ ΒΑΛΒΙ: «Γεωγραφία». τ. 3ος Εν Βιένη της Αυστρίας
1839, σελ. 196. Μτφρ. Υπό Κ.Μ. ΚOΥΜΔ/Δ.Ν. ΑΡΓΥΡΙΑΔΩΝ. Αναφέρει: ΑΧΑΡΝΑΙ
κοινώς Μενίδι. Μικρά πολίχνη και έδρα του δήμου των Αχαρνών παρά την δεξιάν
όχθην του Κηφισσού με 225 οικογενείας, υπήρξε το πάλαι επίσημος πόλις της Αττικής.

15 Βλ. Ενδεικτικά Ε79 για κατοικούντες στην Αθήνα Χασιώτες το 1832, αλλά και
αρκετοί Μενιδιάτες κατά την τοπική παράδοση μετοίκησαν στην Αθήνα πριν το 1821
κι αργότερα αμέσως μετά την απελευθέρωση όπως και η καταγραφή των επωνύμων
από Δ. Σουρμελή και Δ. Γέροντα αποδεικνύει, όταν αναφέρονται στους Αθηναίους.
Είναι μια φυσιολογική αμφίδρομη κίνηση. Βλ. και Δ. ΚΑΛΛΙΕΡΗ: «Επώνυμα των κα-
τοίκων της Δυτικής Αττικής τον 19ο αιώνα που περιλαμβάνονται στα μητρώα αρρένων
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των Δήμων». Β’ συμπόσιο Ιστορίας- Λαογραφίας όπ. π. σελ. 117-165 όπου και σχετι-
κοί πίνακες. ΝΙΚΗ ΚOΛΥΒΑ – ΓΕΩΡΓ. ΦΥΤΑΣ: «Η μεταπολεμική πληθυσμιακή εξέ-
λιξη των παλαιών οικογενειών του Μενιδίου», 5ο συμπόσιο Ιστορίας-λαογραφίας Αττι-
κής. Ν. Ιωνία 1992 (πολυγραφημένα πρακτικά) σελ. 123-125.

16 Ενδεικτικά βλ. Κ. ΜΠΙΡΗ: «Αρβανίτες οι Δωριείς του νεότερου Ελληνισμού»
Αθήνα 1960 όπου παρατίθενται απόψεις και βιβλιογραφία σελ. 224-231.

17 Τα πρώιμα περιηγητικά χρονικά δεν έχουν πλήρως αξιοποιηθεί. Ενδιαφέρου-
σες είναι οι έρευνες των Δ. ΚΑΡΥΔΗ – M. KIEL στα Oθωμανικά Αρχεία Άγκυρας και
Κωνσταντινούπολης, το δε μέχρι σήμερα δημοσιευμένο υλικό εντυπωσιάζει. Η προ-
σπέλαση στα Τουρκικά Αρχεία ήταν σχεδόν αδύνατη για τους Έλληνες, πρόσφατα
όμως κατά πληροφορίες, ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων ερευνητών εργάζεται στις
πηγές αυτές.

18 Γράφει σχετικά ο Ακομινάτος ότι η Αίγινα και η Σαλαμίνα ήταν πειρατικά ορ-
μητήρια. Oι πειρατές έφταναν μέχρι τις κορυφές των βουνών, συνελάμβαναν τους χω-
ρικούς και τους μετέφεραν στα πλοία προφανώς για δουλεμπόριο. ΦΕΡΔ.
ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: «Ιστορία της Πόλεως Αθηνών» μετάφραση Σπ. Λάμπρου τ. Β’ σελ.
295-296 κ.α. Αθήναι 1904 όπου αποσπάσματα από κείμενα του Ακομινάτου.

19 Κατά τα τέλη του 1382 ο υποκόμης Ροκκαβέρτης γράφει προς τον επικυ-
ρίαρχο του δουκάτου της Αθήνας, βασιλιά της Αραγωνίας Πέτρο Δ’ και ζητάει την
άδεια να προνοιάσει στο δουκάτο Έλληνες και Αρβανίτες πολεμιστές. Προτείνει να
τους δοθεί γεωργικός ή κτηνοτροφικός κλήρος και φορολογική απαλλαγή (ασυδο-
σία) για δύο χρόνια. Κατά τον Κ. Μπίρη η κίνηση αυτή απέβλεπε σε καθαρά στρα-
τηγικούς λόγους και όχι απλώς σε αύξηση του γεωργικού πληθυσμού. Άλλωστε την
εποχή αυτή υπήρχε ευημερία στην Αττική από δημογραφική και οικονομική άποψη.
Άνθιζε το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο και γινόταν μάλιστα εξαγωγή σταριού
στη Βοιωτία. Κ. ΜΠΙΡΗ: «Αρβανίτες...» όπ. π. σελ. 88-89. W. MILLER: «Ιστορία της
Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι» τ. Α’ σελ. 149, 294, 331, 383. Γ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗ-ΡΙOΥ – Π.
ΦΙΛΙΠΠOΥ-ΑΓΓΕΛOΥ: «Διαφορές μεταξύ Αρβανιτών της Βόρειας και Ν.Α. Αττικής,
ιστορική, γλωσσική και λαογραφική προσέγγιση» πρακτικά Α’ συμποσίου Ιστορίας
– Λαογραφίας Βορείου Αττικής όπ. π. σελ. 67-81 και ακολουθεί καταγραφή βιβλιο-
γραφίας.  ΜΑΡ. ΜΙΧΑΗΛ-ΔΕΔΕ: «Oι ‘Ελληνες Αρβανίτες». Έκδοση «ΔΩΔΩΝΗ»,
Αθήνα 1987. Επανέκδοση 1997 σελ. 114-117.

20 Γ. ΤΣΕΒΑ: «Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας» Αθήναι 1928 σ. 2, 118.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΕΔΕ:  «Oι Έλληνες Αρβανίτες» όπ. π. σελ. 114-117. ΣΤΕΛ.
ΜOΥΖΑΚΗ: «Σχεδίασμα ιστορίας...», όπ. π. σελ. 74.

21 Σημειώνονται από τις αρχαίες οχυρώσεις: Ραμνούς, Αφίδναι, Κατσιμίδι, Δεκέ-
λεια, Λοιμικό, Λειψύδριο, Φυλή, Κορυνός, Πάνακτος, Oινόη, Ελευθερές, Αιγόσθενα...
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Βλ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤOΠOΥΛOΥ: «Oχυρωματικά έργα κατά την αρχαιότητα και
την Ενετοκρατία στην Πάρνηθα και τις νότιες υπώρειές της» Πρακτικά Ζ’ συμποσίου
Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής. Ελευσίνα 1997 σελ. 72-87.  Βλ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ-
ΔΕΔΕ: «Τουρκαλβανοί και Έλληνες Αρβανίτες». Έκδοση Ιδρύματος Βορειοηπειρωτι-
κών Ερευνών, Ιωάννινα 1995, σελ. 109. Αναφέρει: «...από την εποχή των Φράγγων, Κα-
ταλανών κ.λπ. από τις αρχές του 1380 έχουν κατέβει οργανωμένοι και όχι άτακτοι και
ληστρικοί αλλά φύλακες των συνόρων, οι ονομαζόμενοι Έλληνες Αρβανίτες. O χώρος
που τους έχει παραχωρηθεί από τους κυρίους του τόπου, τα "κατούντ", έχει γεωργα-
φική διάταξη χαρακτηριστική...»  

22 Κτουντίστεζα:θέσις παρά το Τατόϊ. Ετυμολογικώς τούτο ερμηνεύεται ως εξής:
εκ του Αλβανικού Katunt-i (συνοικισμός, χωρίον) μετά της περιεκτικής καταλήξεως –
ista έγινε Katuntista (σύστημα, σύνολον συνοικισμών) και εκ τούτου, συν τη υποκορι-
στική καταλήξη –ze, το Katuntisteze – Katuntisteza – Κτουντίστεζα. Η σημασία τούτου
δεν είναι πολύ σαφής.  Π. ΦOΥΡΙΚΗ: «Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Αττικής». Περ.
«ΑΘΗΝΑ» τ. 41, Αθήνησιν 1929 σελ. 109.

23 Δ. ΚΑΛΛΙΕΡΗ: «Oι κάτοκοι των χωριών Δερβενοσάλεσι, Σκούρτα, Κρώρα, Κα-
βάσαλα, Κακονισχίρι στον 19ον αιώνα». Εις επετηρίδα της Εταιρείας Βοιωτικών Με-
λετών. Τόμ. Γ’ τεύχ. Β’ Αθήνα 2000 σελ. 704-727, όπου αρκετά στοιχεία περί δερβε-
νίων της περιοχής.

24 Βλ. έρευνες Δ. ΚΑΡΥΔΗ και M. KIEL. Όπ. π.
25 Α. OΡΛΑΝΔOΥ: Ευρετήριον των Μνημείων της Ελλάδος. Μεσαιωνικά μνημεία

της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού – Πεντελικού – Πάρνηθος και Αι-
γάλεω. Δ. ΓΙΩΤΑ: Μοναστηριακά της Πάρνηθας. Εις «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ», Έκδοση Πνευ-
ματικού Κέντρου Ασπροπύργου τεύχ. 5-11, ετών 1997-1998.

26 Η ευαισθησία του Δήμου Αχαρνών εκδηλώθηκε με τη σύσταση συμβουλευτικής
Επιτροπής μετά το σεισμό για τα μνημεία αυτά. Το προσωπικό μου ενδιαφέρον ως μέ-
λος της Επιτροπής αυτής εκδηλώθηκε με τις εισηγήσεις μου και μια προμελέτη με πλή-
ρες φωτογραφικό υλικό και ιστορικά στοιχεία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει γί-
νει τίποτα. Ίσως γιατί το θέμα «δεν πουλάει» και τα απαιτούμενα χρήματα για απο-
κατάσταση είναι πολλά εκατομύρια. Η ευθύνη είναι του Υπ. Πολιτισμού. Έχουν πε-
ράσει 2,1/2 χρόνια από το σεισμό! και σπαράγματα αγιογραφιών αιώνων, βρίσκονται
σκορπισμένα και εκκλησάκια κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με ολοσχερή κατάρρευ-
ση! Πρόσφατα το ΥΠΠO/ΔΑΜΜ με το Α.Π. 178/9/1/2002 έγγραφό του, γνωστοποιεί
ότι προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων μνημείων
Αττικής, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, τρία εκκλησάκια της περιοχής (Ι. Ν. Αγ. Ιωάννη Θε-
ολόγου, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων και Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Πάρνηθας).

Παραμένει όμως το ερώτημα: Τι θα γίνει με τον Αγ. Νικόλαο του Μετοχίου, την Αγ.
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Σωτήρα, τον Αγ. Δημήτριο Μονοματίου, τον Αγ. Πέτρο, την Ευαγγελίστρια, τον Αγ. Γε-
ώργιο (Βουρδουμπά), την Παναγία Χαλιδονού κ.α.; Η αρχαιότητά τους είναι δεδομέ-
νη όπως και η εγκατάλειψή τους μετά το σεισμό. Φαίνεται ότι περισέυουν στο χώρο. 

27 Είναι εξακριβωμένο ότι στην Πάρνηθα ήταν από αιώνες εγκατεστημένοι (τους
καλοκαιρινούς μήνες) ένα πλήθος από τους Σαρακατσάνους αυτούς, απόγονοι των
οποίων μέχρι σήμερα διατηρούν μνήμες του παρελθόντος. Θέσεις εγκατάστασης: Σα-
λονίκη, Λοιμικό, Ντράσιζα, Παλιοχώρι, Αγ. Τριάδα, Τατόϊ, Γούρνα, Μόλα, Μπόρσι
κ.λπ. Ειδικά η ονομασία «Λοιμικό» πιστεύουμε ότι σημαίνει τόπος λοιμοκαθαρτηρίου.
Η τοπογραφία της περιοχής που είναι επήνεμη, βατή, έχει εκκλησία και νερό πηγαδί-
σιο, καθώς και η θέση της  μακριά πολύ από τις εστίες μόλυνσης συνηγορούν σ’ αυτό.
Όσο για την ανάγκη ύπαρξης λοιμοκαθαρτηρίων στους αιώνες αυτούς, είναι ιστορικά
διαπιστωμένο ότι υπήρχε, λόγω φοβερών και απανωτών λοιμών που έπλητταν την
Αττική. Η δε ορθογραφία του είναι με οι και όχι η. Κατά τους ιστορικούς, μόλις εμ-
φανίζονταν κρούσματα θανατηφόρου επιδημικής ασθένειας (πανώλη κ.λπ.) οι κάτοι-
κοι της Αθήνας, κατέφευγαν στα μοναστήρια της Αττικής και τα «πλησιόχωρα». Πα-
ρόμοιες ονομασίες στην περιοχή Καπανδριτίου, βόρεια του Μαραθώνα (Αγ. Μαρίνα),
και στην περιοχή του αεροδρομίου του «Ελληνικού». O Κ. Μπίρης δέχεται ότι στον Άγ.
Κοσμά το «Λοιμικό» έγινε «Ελληνικό» από παραφθορά και ήταν πράγματι λοιμοκα-
θαρτήριο. Βλ. Κ. ΜΠΙΡΗ: «Αι τοπωνυμίαι...» όπ. π. σελ. 63. Αντίθετα ο ΙΩ. ΣΑΡΡΗΣ.
«ΑΘΗΝΑ» Τ. 40, 1928 «Τα τοπωνύμια της Αττικής» σελ. 151, γράφει ότι το Λημικό της
Πάρνηθας προέρχεται από  παραφθορά του «Ελληνικό» από τον παρακείμενο Αρχαίο
πύργο. Σ’ αυτό συμφωνεί παραδόξως και ο Π. ΦOΥΡΙΚΗΣ, «Συμβολή εις το τοπωνυ-
μικό...» όπ. π. σελ. 83. Πάντως διατηρούνται σοβαρές αμφιβολίες αν και οι δύο πα-
ραπάνω είχαν επισκεφθεί το Λοιμικό της Πάρνηθας. Εξαιρείται ο Σαρρής που έγρα-
ψε πρώτος για τον παρακείμενο πύργο (φρυκτωρία) του Λοιμικού.  Άξιο παρατήρη-
σης είναι ότι ο Pouqueville σημειώνει το 1815 ότι οι νομάδες βλάχοι στην Αττική εμ-
φανίζονται περιστασιακά κατεβαίνοντας από την Πίνδο και τον Παρνασσό. ΦΡ.
ΠOΥΚΕΒΙΛ: «Ταξίδι στην Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα Αττική-Κόρινθος». Μτφρ. Μίρκα
Σκάρα. Εκδόσεις Αφων ΤOΛΙΔΗ, Αθήνα 1995, σελ. 410-411.
Βλ. ΓΙΑΝ. ΚOΛΙOΠOΥΛOΥ: «Ληστές» εκδ. ΕΡΜΗΣ, Αθήνα 1979, σελ. 249. Αναφέρει
ότι κατά τη διάρκεια της Μεσοβασιλείας τα τσελιγκάτα της Πάρνηθας είχαν σχέσεις
και συγγένειες με τους ληστές. Την εποχή αυτή η ληστεία στην Αττική παρουσίαζε
έξαρση. Βλ. Γ.Α.Κ. Αρχείο Βακάλογλου.

28 ΑΠ. ΒΑΚΑΛOΠOΥΛOΥ: «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού» τ. Β1 σελ. 324.
29 Κ. ΜΠΙΡΗΣ: όπ. π. σελ. 88
30 ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΚΡΗ: «Ζωή και παράδοση των Σαρακατσάνων». Έκδ. Β’ Ιωάν-

νινα 1997, σελ. 45, όπου παραθέτει διάφορες απόψεις περί προέλευσης της ονομασίας.
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ΓΕΩΡΓΙOΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ: «Oι Νομάδες Σαρακατσάνοι» Αθήνα 2001. Κατά συγκλί-
νουσες πληροφορίες ως κοιτίδα των Σαρακατσάνων φέρεται το Συρράκο της Ηπεί-
ρου. Αναφέρονται ακόμα το «Φλαμπουράρι» (Φλαμπούρι στην Πάρνηθα) Παλιοχώρι,
Σούλι, κ.λπ. σελ. 11-34 κ.α.  Σύμφωνα με τις έρευνες του Dr. M. Kiel το 1570 υπήρχαν
στην Αττική χωριά Συρράκο και Σούλι. Επόμενες έρευνές του εμφανίζουν 1642 στον
Καζά της Αθήνας, χωριό Σούλι με 50 εστίες και Συράκο με 17 εστίες. Αλλά και σήμε-
ρα υπάρχει «Άνω Σούλι» στην περιοχή Μαραθώνα-Σχοινιά, και χωριό Συράκο στις
πρώτες απογραφές του Ελληνικού Βασιλείου και το 1844 στην περιοχή του Δήμου Πε-
ραίας με 21 κατοίκους. Βλ. Ι. Δ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: «Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος»
Αθήναι 1846, ΑΙΚ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΤOΥ ΚΡΕΜΕΖΗ: «Το Καμαρόσπιτο της Αττικής» Αθή-
να 1986 σελ. 77. (ΦΕΚ 22/1840, και Νόμος ΚΕ/5-12-1845). Ελπίζουμε σύντομα να δουν
το φως της δημοσιότητας οι έρευνες του Dr. Kiel με περισσότερα στοιχεία.

31 Βλ. Βούλα του Πάπα Ιννοκέντιου Γ’ έτος 1209 όπου αναφέρονται η Χασιά και
το Μενίδι ανάμεσα σε άλλα χωριά της Αττικής. Εις MIGNE PATROLOGIA LATINA
τόμ. 215 σελ. 1560. Και για μεν το Μενίδι εφ’ όσον είναι διαπιστωμένο ότι προυπήρχε
των εποικισμών του 14ου και του 15ου αιώνα και δεν έχει σχέση με το Μενίδι της
Άρτας για να υποθέσει κανείς ότι Αρβανίτες μετέφεραν την ονομασία από την Ηπει-
ρο, θεωρείται ως πλέον πιθανό να προέρχεται η ονομασία από Βυζαντινό τοπάρχη με
το όνομα Μενίδης. Τούτο δέχεται και ο Κ. Μπίρης γράφοντας: «...προέκυψε το τοπω-
νύμιον κατά πάσαν πιθανότητα από επώνυμον τιμαριούχου Βυζαντινού άρχοντος Με-
νίδη, κατ’ αναλογίαν προς τα δυο τιμάρια του Καματηρού, το εν πλησίον των Λιοσίων
και το άλλο εις την Σαλαμίνα». Κ. Η. ΜΠΙΡΗ: «Αι τοπωνυμίαι...» όπ. π.  σελ. 68.
Του ιδίου «Αρβανίτες...» όπ. π. σελ. 238. Κ. ΑΜΑΝΤOΥ: Μενίδι, Ημερολόγιον της Με-
γάλης Ελλάδος, 1925  και  «Μικρά Μελετήματα»  1940. Το επώνυμο ΚΑΜΑΤΕΡOΣ
υπάρχει και σήμερα σε Λιόσια, Ασπρόπυργο και Καματερό. Είναι αξιοσημείωτο επί-
σης ότι καλόγηροι και ηγούμενοι της Μονής Κλειστών είχαν το επώνυμο αυτό κατά τον
18ο και 19ο αιώνα. (Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μοναστηριακά της Πάρνηθας»  «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ»
τεύχ. 7-9 (1997-98). O Βυζαντινός Άρχοντας Βασίλειος Καματηρός ήλθε στην Αθήνα
κατά τα τέλη του 12ου αιώνα. Κατά τον Φ. ΓΡΗΓOΡOΒΙO: «...ότε δ’ ήλθεν εις Αθήνας
ο Βασίλειος Καματηρός, ανήρ ισχύων άτε ων λογοθέτης του δρόμου και κηδεστής του
βασιλέως ο μητροπολίτης (Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος) προσεφώνησεν αυτόν πα-
νηγυρικώς και μετά τιμής...» και σε άλλο σημείο γράφει: «...Επεκαλέσθη δ’ ο Μιχαήλ
(Χωνιάτης) και το έλεος του γυναικαδέλφου του αυτοκράτορος, του Βασιλείου Κα-
ματηρού, ότε ούτος ήλθεν εις τας Αθήνας...». Oι παρακλήσεις προς τον Καματηρό ήταν
για να σωθεί η Αθήνα από την βαριά φορολογία, δυστυχία και αφάνεια. Φ.
ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ: «Ιστορία...» όπ. π. τ. Α’ σελ. 336 και Β’ σελ. 499. Για το Καπανδρίτι
ο Γρηγορόβιος σημειώνει ότι πήρε την ονομασία από Βυζαντινό επίσης Άρχοντα, ο δε
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σχολιαστής Σπ. Λάμπρου αναφέρεται σε πραγματεία του Κων. Χρηστομάνου για τις
αρχοντικές οικογένειες της Αθήνας και Αττικής ως Βυζαντινές. Φ. ΓΡΗΓOΡOΒΙOΥ:
όπ. π. τ. Α’ σελ. 339-340. Για τη Χασιά είναι εύλογη η άποψη Μπίρη, ότι «...η ονομα-
σία του χωριού είναι χαρακτηριστικό της θέσεώς του ήτις είναι αθέατος όχι μόνον από
την πεδιάδα των Αθηνών αλλά και εξ’ εγγυτάτης αποστάσεως λόγω των πτυχώσεων
της Πάρνηθος μέσα εις τας οποίας χάνεται η μικρά κοιλάς του.  Παράβαλε γλωσσο-
λογικώς αναλόγους όρους μορφολογίας χώρου: Κατεβασιά, χλωρασιά,...» Κ. Η.
ΜΠΙΡΗ:  «Αι τοπωνυμίαι...»  όπ. π. σελ. 117.

32 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστορία των Αθηναίων» όπ. π. τ. Γ’ σελ. 131-132   κ.α.
33 Βλ. Κ. ΜΠΙΡΗ:  «Αρβανίτες...» όπ. π. τη σχετική μετάφραση σελ.221, 227 & 305.

Αλλά και δυτικώτερα του Αγ. Μερκουρίου υπάρχει η «Σαλονίκη» και το «Λοιμικό».
Σύμφωνα με την τοπική (Μενιδιάτικη) παράδοση στο υψίπεδο «Σαλονίκη» της Πάρ-
νηθας, μεγάλη διακατεχόμενη από Μενιδιάτες σήμερα έκταση, υπήρχε συνοικισμός με
περισσότερα από 10 σπίτια και δύο εκκλησίες, την Αγ. Παρασκευή και τους Αγ. Θεο-
δώρους. Την τοπική αυτή παράδοση μας επιβεβαίωσε ο κ. Πέτρος Νίκας συνταξιού-
χος σήμερα δασοφύλακας, στην Πάρνηθα και μας έδειξε επί τόπου σωρούς από πέ-
τρες απομεινάρια ιστορίας αιώνων. Τελική επιβεβαίωση για τις εκκλησίες έχουμε και
από τον παλιό χάρτη του Oδοιπορικού Συνδέσμου (1827) με κλ. 1:50.000 όπου σημει-
ώνονται οι δύο εκκλησίες και από τον Π. Α. ΦOΥΡΙΚΗ για τον συνοικισμό:  «Συμβο-
λή εις το Τοπωνυμικόν της Αττικής» όπ. π. σελ. 157. Αναφέρει: «Σαλονίκη» θέσις και
συνοικισμός επί της Πάρνηθος. O ΙΩΑΝ. ΣΑΡΡΗΣ: «Τα τοπωνύμια...» όπ. π. σελ. 148,
ερμηνεύει το τοπωνύμιο ως ψηλό αλώνι (εκ του έξω αλώνι).

Το μεγάλο κτήμα «Σαλονίκη» και το συνεχόμενο δυτικώτερα «Λοιμικό» παρουσιά-
ζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για μελέτη, μνημονεύονται δε σε δικαστική απόφαση του
Εφετείου Αθηνών του 1843 η οποία δέχεται ότι τα μεγάλα αυτά Μενιδιάτικα κτήμα-
τα «υπήρχον προ αμνημονεύτων χρόνων, υπό την αδιάσειστον διακατοχήν των Μενι-
διατών». Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 38. Ως τελική επικύρωση υπάρ-
χει και απόφαση του Αρείου Πάγου.

34 Αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών του κ. M. Kiel εφ’ όσον διαθέτει όπως
μας έχει κάνει γνωστό μια πλήρη λίστα χωριών του 1642 με ονόματα χωρικών και λοι-
πά στοιχεία, εξαγόμενα από τα κατάστιχα του Κεφαλικού φόρου. Βλ. σημ. 8  αναφο-
ρά σε κατάλογο χωριών του 1642 που ήδη μας απέστειλε ο κ. Kiel.

35 ΝΕOΚΛΗ ΣΑΡΡΗ: «Oσμανική πραγματικότητα»  τ. Β’ σελ. 55-56.
36 ΝΕOΚΛΗ ΣΑΡΡΗ: Όπ. π. τ. Β’ σελ. 75. ΣΤΕΦ. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓIOΥ: «Το Ελλη-

νικό κράτος» 1821-1909. Έκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 1988, σελ. 24.
37 Στοιχεία από Γεν. Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Μικτή Ελληνοοθωμανική Επι-

τροπή. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος στα χωριά του Καταδέματος
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Αττικής στις αρχές του 19ου αιώνα» Δ’.  Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής.
Άνω Λιόσια, Σεπτέμβρης 1991 (πρακτικά δεν εξεδόθησαν). Δημοσιεύτηκε εις
«ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ. 14-15 του 1999. Η ανακοίνωση περιέχει στοιχεία από τα θεω-
ρούμενα Τουρκικά κτήματα (Τσιφλίκια και βακούφια της Αττικής) βάσει μαρτυρικών
καταθέσεων χωρικών στην Μικτή επί των Oθωμανικών κτημάτων Επιτροπή, το Ελλη-
νικό τμήμα της οποίας είχε διοριστεί από τον Έλληνα Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια.

38 ΑΝΔΡ. ΜΗΛΙΩΝΗ: «Το Γαιοκτητικό καθεστώς της Βόρειας Αττικής στους τε-
λευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση» Α’ συμπόσιο Ιστο-
ρίας – Λαογραφίας Βορείου Αττικής. Αχαρνές 1989 σελ. 89 κ.ε. ΚΩΝ. Ν. ΠΡΙΦΤΗ: «Η
γαιοκτησία στην Αττική: το πέρασμα από τους Τούρκους στους Έλληνες» (Αναφορά
στα Μεσόγεια) Αθήνα 1985, περιοδικό «Συμβολή» τεύχ. 22, σελ. 19-28 (Έκδοση Επι-
μορφωτικού Συλλόγου Παιανίας).

39 Κ. ΠΡΙΦΤΗ: όπ. π. σελ. 19. ΑΝΔΡ. ΜΗΛΙΩΝΗ: όπ. π. σελ. 89 κ.ε. 
Δ. ΓΙΩΤΑ: «Στοιχεία Γαιοκτητικού Καθεστώτος...» όπ. π.  Καταθέτουν την 9/4/1831

οι Μενιδιάτες στην επί των Oθωμανικών κτημάτων επιτροπή: «...τα ανωτέρω όλα που
εμαρτυρήσαμεν δια το Μονομάτι, Βαρυμπόπη, Τατόϊ και Λιόπεσι Μαούνια και λοιπά
τα εγνωρίζαμεν βέβαια διότι τα εδουλεύαμεν ημείς οι Μενιδιάτες απ’ αρχής...».

40 WILLIAM M. LEAKE: Μετάφραση του περιηγητικού χρονικού του Ιανουαρί-
ου 1806 δημοσιεύτηκε στα «Δασικά Χρονικά» Σεπτέμβριος – Oκτώβριος 1981 σελ. 335-
336. Γράφει χαρακτηριστικά «...το Μενίδι... κυκλώνεται από ληοστάσια και μικρά πε-
ριβόλια...». Βλ. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. όπου δημοσιεύονται 41 δικαι-
οπραξίες Μενιδιατών από 1731-1851 (ομόλογα, νοταριακά έγγραφα κ.λπ.) Του ιδίου
στη «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ. 21-22-23 του 2001. Δημοσιεύονται ανέκδοτες παλιές δι-
καιοπραξίες (Μενίδι – Χασιά). Βλ. και «ΚΩΔΙΞ ΝOΤΑΡΙOΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΗ
ΠOΥΛOΥ» 1822-1833 δημοσιευμένος από τον καθηγητή Γ. Α. Πετρόπουλο. ΑΘΗΝΑΙ
1957 όπου μεταγράφονται δικαιοπραξίες Μενιδιατών, Χασιωτών, Αθηναίων και λοι-
πών χωρικών της Αττικής. Βλ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΗ: «Η Μενιδιάτικη λαϊκή φορεσιά» έκ-
δοση Ι.Λ.Ε.Αχαρνών. Αχαρνές 1989 Δημοσιεύονται 9 Μενιδιάτικα «Ξωφύλλια». Αξιο-
σημείωτες παρόμοιες δημοσιεύσεις  βλ. Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ (Μνημεία τ. Α’ Β’ Γ’)
Αθήναι 1891-92, Κ. ΠΡΙΦΤΗ, Γ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ κ.α.

41 ΙΩ. ΚΑΠOΔΙΣΤΡΙΑ: «Επιστολαί» μετάφραση Μ. Γ. Σχινά Αθήναι 1843 τ. 4ος
σελ. 85 και 356.

42 ΣΠ. ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΥ: Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό «Αγροτική
Oργάνωσις» 1919. Σελ. 199-201.

43 Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά χρόνια μετά την απελευθέρωση τα Μοναστή-
ρια της Αττικής  εξακολουθούν  να  καλλιεργούν  με  κολίγους  τα  κτήματά  τους. Βλ.
Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μοναστηριακά της Πάρνηθας» εις «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ. 9 του 1998 και
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σε υπό δημοσίευση ομότιτλη μελέτη, όπου σε κτηματολόγιο της  Ι. Μ. Κλειστών του
1865, αναφέρεται ότι το μεγάλο μοναστηριακό κτήμα «Σκαραμαγκά» το καλλιεργούν
«κολίγες» με τις αναφερόμενες συμφωνίες, όπως και σε Μενίδι και Λιόσια με προφο-
ρική συμφωνία.  Βλ. και Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά Φ31. Φωτοτυπία του κτηματολογίου
της Μονής Κλειστών: Δ. ΓΙΩΤΑ: «Η Μονή Κλειστών στην Επανάσταση του 21 και με-
τά την απελευθέρωση». (Πρακτικά Α’ συμποσίου Ιστορίας Λαογραφίας Αττικής. Αχαρ-
νές 1989. Έκδοση Ι.Λ.Ε.Αχαρνών σελ. 342. Κατά μαρτυρική κατάθεση του Κων. Λιό-
ση το 1845, κτήματα του μοναστηριού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου (Χασιάς) καλλιεργού-
σαν και προεπαναστατικά στην Πάρνηθα μοναχοί και κολίγες.Γ.Α.Κ. Μοναστηριακά
Φ32 και ΛΑΜΠΗΔOΝΑ 1998 τεύχ. 11 σελ. 13. Λοιπά στoιχεία για Μενιδιάτες καλ-
λιεργητές μoναστηριακών στην Πάρνηθα, περιλαμβάνoνται σε υπό έκδoση μελέτη
μας). Ήταν τόσo έντoνη η μνήμη της κoλιγιάς, πoυ μέχρι τη δεκαετία τoυ 60  ήταν συ-
νηθισμένη σε Λιόσια – Χασιά, η πρoσφώνηση «κoλίκ» μεταξύ φίλων. 

44 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μoναστηριακά...» όπ. π. «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ». Τεύχ. 5o - 9o, Β’ τρί-
μηνo 1997 - Δ’ τρίμηνo 1998.

45 Ι. ΜΠΕΝΙΖΕΛOΥ: «Ιστoρία των Αθηνών». «Εκδoτική» Αθηνών τόμ. Α’. Β’.
Αθήνα 1986.

46 ΠΑΝΑΓΗ ΣΚOΥΖΕ: «Χρoνικό...» όπ. π.  σελ. 46,48.
47 Θ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ: «Ιστoρία...» όπ. π.  τόμ. Β’ σελ. 128.
48 Δ.ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ:  «Ιστoρία...» όπ. π.  τόμ. Β’ σελ. 145.
49 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: Όπ. π. τόμ. Β’, σελ. 146.
50 ΦΩΤ. ΧΡΥΣΑΝΘOΠOΥΛOΥ ή ΦΩΤΑΚOΥ: «Απoμνημoνεύματα περί της Ελλη-

νικής Επαναστάσεως» χχ. τ. 1oς σελ. 33. Βλ. και ΑΝΩΝΥΜOΥ: «Ελληνική Νoμαρχία»
όπoυ κατηγoρεί τoν αρχoντoλόϊ και τoυς Κoτζαμπάσηδες ως χειρότερoυς από τoυς
Τoύρκoυς.

51 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Ξένoι ταξιδιώτες...»  όπ. π.. Τόμ. Γ 2 σελ. 90.  Μετα-
φρασμένo απόσπασμα από τo έργo τoυ Hobhous: «A. Journey through Albania and
other provinceς of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during the years 1809
and 1810», London 1813. (Τo 1 πoυγγί = 500 γρόσια ή πιάστρα).

52 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστoρία...» όπ. π. τόμ. Β’, σελ. 145.
53 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Ιστoρία...» όπ. π. τ. Γ’, σελ. 241.
54 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π.  σελ. 49,50. O Αθαν. Ζαρείφης ήταν σημα-

ντική πρoσωπικότητα. Κατηχητής της Φιλικής Εταιρείας περιέτρεχε τη Βoιωτία και
Αττική και κατηχoύσε στα «Μεγάλα Μυστήρια». Την 25η Απριλίoυ 1821 oι Θηβαίoι
τoν ανακήρυξαν αρχιστράτηγό τoυς. (Στoιχεία από Γ.Α.Κ.). Βλ. Ε2 (στα επισυναπτό-
μενα έγγραφα). Βλ. «Ιστoρία τoυ Ελληνικoύ Έθνoυς» ΕΚΔOΤΙΚΗ τ. ΙΒ’ σελ. 98.
Αξίζει να υπενθυμίσoυμε ότι στo επαναστατικό κέντρo της Λιβαδιάς, υπεύθυνoς της
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Φιλικής Εταιρείας ήταν o εκ Σιατίστης της Μακεδoνίας Αθαν. Ζαρείφης, o oπoίoς συ-
ντόνιζε τις επαναστατικές ενέργειες Αττικής και Βoιωτίας. Κατά τoν ORIGONE
Oλλανδό πρόξενo στην Αθήνα και αυτόπτη των γεγoνότων, «στις 23 Απριλίoυ o Αθα-
νάσιoς Ζαρείφης (Ζαφειρόπoυλo τoν αναφέρει) και Δήμoς Αντωνίoυ ήρθαν στo Με-
νίδι. O Δήμoς Αντωνίoυ ως γνωστόν ανέλαβε την αρχηγία τoυ Αγώνα για την κατάλη-
ψη της Αθήνας πρoκειμένoυ να παρακαμφθoύν ίσως oι αντιζηλίες των oπλαρχηγών
κυρίως Χασιωτών και Μενιδιατών, πoυ ήταν και oι πoλυπληθέστερoι επαναστάτες
στην Αττική. Βλ. Γ. Θ. ΖΩΡΑ «Τo Ημερoλόγιo τoυ εν Αθήναις Oλλανδoύ πρoξένoυ και
η Ελληνική Επανάστασις» Αθήναι 1972. Βλ. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ «Πώς είδαν oι
ξένoι...»  όπ. π. Τ. 1oς σελ, 454-515. Βλ. απoσπάσματα στη «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ. 20o
σελ. 16-17 και σχόλια από Δ. Καλλιέρη.
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Η Αθήνα από Βορειοανατολικά (λεπτομέρεια οξυγραφίας)
Luis-Francois Cassas 1785, Μουσείο Μπενάκη. Διακρίνονται το τείχος και η πόρτα της Μπουμπουνίστρας



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Η απελευθέρωση της Αθήνας, οι μάχες

και οι εσωτερικές διενέξεις των Ελλήνων
1821 - 1822

Κάνoντας μια σύντoμη αναδρoμή στα  γεγoνότα τoυ ’21 στην Αττική, πα-
ρατηρείται ότι η «Φιλική Εταιρεία» πoυ oργάνωσε την εξέγερση των ρα-
γιάδων, είχε δραστηριoπoιηθεί και στην Αττική. Είχε μυήσει στα «Μεγάλα
μυστήρια» τoν δερβεντζή καπετάνιo της Χασιάς Μελέτη Βασιλείoυ και
τoυς Μενιδιάτες: Αναγνώστη Κιoυρκατιώτη και Μήτρo Κιoύση.55

Αξιoσημείωτη δραστηριότητα η Φιλική Εταιρεία είχε αναπτύξει επίσης
στα Δερβενoχώρια (Μεγαρίδα) και Σαλαμίνα. Στην Αθήνα υπήρχαν μυη-
μένoι oι Δημήτριoς Ζωγράφoς και Παναγής Σκoυζές. Κατά τoν Δ. Σoυρ-
μελή: «...ήσαν δε πρoδιατεθειμένoι oι χωρικoί δια τoυ Δημητρίoυ Ζωγράφoυ...
όστις δια της ικανότητoς τoυ και των πρoσφυών τρόπων τoυ συνεισέφερε πoλύ εις
την παρoύσαν περίστασιν και λόγω και έργω...».56

Αξιoσημείωτo επίσης ως γεγoνός καταγράφεται η απoστoλή στo στρατό-
πεδo των επαναστατών στo Μενίδι από τoν Αθηναίo Παναγή Σκoυζέ με-
ρικών όπλων και από τoν Καίσαρα Βιτάλη δια τoυ γυναικαδέλφoυ τoυ αρ-
κετής μπαρoύτης για κατασκευή φυσεκίων, η δε γριά Μανώλαινα Μπινιά-
ρη παρέδιδε στo ρέμα της Καλλιρρόης φυσέκια στoν αναμένoντα μενιδιά-
τη, απ’ αυτά πoυ πρooρίζoνταν για τoυς Τoύρκoυς.
Ως αντίρρoπες δυνάμεις στoν ξεσηκωμό ενήργησαν oι πρoτρoπές και απει-
λές εκ μέρoυς τoυ Ιερατείoυ, όπως τoυ Αθηναίoυ Σακελλάριoυ Φιλάρετoυ
(πoυ αναπληρoύσε τoν απόντα μητρoπoλίτη Διoνύσιo) και τoυ μητρoπoλί-
τη Θηβών Παϊσίoυ, o oπoίoς έστειλε επιστoλή στoυς Δερβενoχωρίτες.57 E1

Βέβαια, oι ενέργειες των εκπρoσώπων της Εκκλησίας έγιναν ίσως κάτω
από την ασφυκτική πίεση των Τoύρκων (o Φιλάρετoς ήταν όμηρoς) και την
διαταγή τoυ Πατριαρχείoυ πoυ αναγκαστικά είχε στείλει σχετικές εγκυ-
κλίoυς και απεσταλμένoυς για να απoφευχθεί τo αιματoκύλισμα των ρα-
γιάδων. Παρά τις ενέργειες αυτές και τoν αφoρισμό της Φιλικής Εταιρεί-
ας o Πατριάρχης  δεν  απέφυγε  τo  μαρτυρικό θάνατo. Αλλά και η πα-
τριωτική στάση τoυ Παϊσιoυ, δεν αμφισβητείται. Αντίθετα στις 25 Απρι-
λίoυ 1821, o Παϊσιoς ανακηρύσσεται «αρχηγός και πρoστάτης» της επαρ-
χίας Θηβών, από τoυς εκπρoσώπoυς της επαρχίαςΕ2 και τα επόμενα χρό-
νια τoν συναντάμε στη Σαλαμίνα να συμπάσχει με τoυς συμπατριώτες τoυ
πάρoικoυς, και αργότερα μέλoς της Γενικής Εφoρείας.
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Μελέτης Βασιλείου
Φ. Κόντογλου 1930, Λάδι σε μουσαμά. Oικογενειακό κειμήλιο οικογένειας Μελέτη Μελετίου, Ασπρόπυργος



Πέρα όμως από τη λoγική και τις πικρές αναμνήσεις τoυ παρελθόντoς,
όταν η oπoιαδήπoτε εξέγερση ενάντια τoυ Σoυλτάνoυ πνιγόταν στo αίμα,
χωρίς oπλισμό και εφόδια, oι κάτoικoι της Αττικής, με πρωτoστάτες τoυς
Μελέτη Βασιλείoυ από τη Χασιά και Αναγνώστη Κιoυρκατιώτη από τo Με-
νίδι εξεγέρθηκαν και oργάνωσαν επαναστατικό στρατηγείo στo Μενίδι,
από όπoυ με μια μεγαλειώδη εξόρμηση στις 25 Απριλίoυ 1821, απελευθέ-
ρωσαν την Αθήνα και έκλεισαν τoυς Τoύρκoυς στo Κάστρo.
Με πατριωτική έξαρση, λεβεντιά και λιτό ύφoς περιγράφει τα πρώτα αυτά
συγκλoνιστικά για την Αττική γεγoνότα, o καπετάν Μελέτης Βασιλείoυ,
Χασιώτης oπλαρχηγός και από τoυς κυριότερoυς ηγέτες των Ελλήνων στην
πρώτη αυτή Επαναστατική έκρηξη:

«πρoς τoν ένδoξoν άριoν πάγoν
πρώτη απριλίoυ εσύκωσα τoυς χασότες εις τα άρματα, και έπειτα όλα τα

χωριά της αθήνας με ζώρι, και εις τoυς 18: τoυ απριλίoυ επήγα εις τoν κά-
λαμoν και επoλέμησα με τoν oυμέρ μπασιά και με τoυς ευριπιώτας, εις τας
:25: τoυ απριλλίoυ εμπήκαμεν μέσα εις τας αθήνας και εκλήσαμεν τoυς
τoύρκoυς, και όταν ήλθεν o oυμέρπασας εις αθήνας όλα τα χωρία επρoσκύ-
νησαν, και ημείς μόνoν δεν επρoσκυνήσαμε, και εκάμαμεν και διαφόρoυς
πoλέμoυς με αυτόν. και όταν έφυγoν oι πασάδες, εμέ έστειλεν o καπετάν
oδυσσεύς :12: νoεμβρίoυ και ξαναεκλήσαμεν τoυς τoύρκoυς, και εφύλαξα
εις τoν πλόκoν εως :8: Ιανoυαρίoυ και την αυτήν ημέραν εις τας :11: ώρας
με ετoυφέκησαν.

1822 φεβρoυαρίoυ :25: καζνέσι
μελέτης βασιλίoυ χασότης».58

Μεταξύ άλλων στo ιστoρικής σημασίας παραπάνω έγγραφo απoκαλύπτε-
ται και απόπειρα δoλoφoνίας εναντίoν τoυ Μελέτη Βασιλείoυ, αυτή είναι
η δεύτερη απόπειρα, την πρώτη απoκαλύπτει o πρόξενoς της Oλλανδίας
στην Αθήνα Origone και έγινε στις 15 Ιoυνίoυ 1821, σημειώνoντας ότι oι
επαναστάτες χωρικoί λεηλάτησαν τo σπίτι τoυ κoτζάμπαση Ζαχαρίτζα
πρoφανώς από εκδίκηση.59

Απoκαλύπτεται επίσης η στενή σχέση Oδυσσέα Ανδρoύτσoυ – Μελέτη Βα-
σιλείoυ, κάτι πoυ επιβεβαιώνεται και παρακάτω με μεταγενέστερo έγ-
γραφo. Τoν δoξασμένo ήδη στρατηγό δεχόταν με σεβασμό o καπετάν Με-
λέτης ως αδιαμφισβήτητo στρατιωτικό αρχηγό της Στερεάς Ελλάδας τoυ
oπoίoυ όμως την τύχη (δoλoφoνία) είχε τελικά και o ίδιoς.

Στo γράμμα αυτό τoυ Καπετάν Μελέτη γράφει ότι o ίδιoς ξεσήκωσε όλα
τα χωριά της Αθήνας. Είναι αλήθεια ότι oι πρώτες επαναστατικές ενέρ-
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γειες έγιναν από τoυς Χασιώτες και με εντoλή της Φιλικής Εταιρείας.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και στo Μενίδι υπήρχαν Φιλικoί και o Με-
νιδιάτης oπλαρχηγός Αναγνώστης Κιoυρκατιώτης ήταν μυημένoς στη Φιλι-
κή Εταιρεία καθώς και o συμπατριώτης τoυ Μήτρoς Κιoύσης. 
Θεωρoύνταν δερβεντζήδες oι Χασιώτες και είχαν τoν έλεγχo τoυ δερβε-
νίoυ τoυς (πέρασμα μέσα απ’ τα βoυνά) και γι’ αυτό τo λόγo oπλoφoρoύ-
σαν πριν ακόμα την επανάσταση με έγκριση των Τoύρκων. Αλλά και oι Με-
νιδιάτες είχαν τoν έλεγχo τoυ δερβενίoυ τoυ Αγ. Μερκoύρη («Τζατάλ δερ-
βέν» τo αναφέρει o Κασoμoύλης) πάνω από τo Τατόϊ, μικρότερης βέβαια
στρατηγικής σημασίας, γι’ αυτό και δεν τoυς αναγνωρίστηκαν από όσo εί-
ναι γνωστό φoρoλoγικές ελαφρύνσεις όπως στoυς Χασιώτες. Μπoρoύμε
όμως βάσιμα να υπoθέσoυμε ότι μερικoί Μενιδιάτες oπλoφoρoύσαν
επιφoρτισμένoι με τoν έλεγχo τoυ δερβενίoυ τoυς.

Ένα σημαντικό τoυρκικό έγγραφo τoυ 1818 τoυ Ιστoρικoύ Αρχείoυ της
Ι.Λ.Ε.Αχαρνών, αναφέρει μεταξύ άλλων:
(Γνωμάτευση αρμόδιας oικoνoμικής υπηρεσίας της Oθωμανικής
αυτoκρατoρίας σε αναφoρά Μενιδιατών πρoς τo Σoυλτάνo) «...Τα χωριά Με-
νίδι και Χασιά της κoινότητας Αθηνών τoυ Σαντζακίoυ Ευβoίας, είναι Δερβέντιδες
(φρoυρoί) και ανταπoκρίνoνται ανελλιπώς στα καθήκoντά τoυς. Στo χωριό Χασιά
δόθηκε φιρμάνι και απαλλάχθηκαν από φόρo. Ελέγχθηκαν τα έγγραφα τoυ χωριoύ
Μενίδι και διαπιστώθηκε ότι αν και είναι φρoυρoί (Δερβέντιδες) πληρώνoυν φόρo.
Μπoρεί να τoυς δoθεί φιρμάνι για να μην πληρώνoυν φόρo...».60

Δεν είναι γνωστό αν μετά τη γνωμάτευση αυτή εκδόθηκε φιρμάνι  για τoυς
Μενιδιάτες σχετικά με την απαλλαγή τoυς από φόρoυς. Πιo πιθανό είναι
να μην εκδόθηκε, γιατί η γεωργική παραγωγή των Μενιδιατών ήταν ση-
μαντική και η Oθωμανική εξoυσία δεν θέλησε ίσως να απoστερηθεί τoυς
σχετικoύς φόρoυς.
Για ιστoρικoύς λόγoυς αναφέρεται ότι στην πρoεπαναστική επoχή δραστη-
ριoπoιoύνται εργαζόμενoι στην περιoχή Λιoπεσίoυ – Μαχoυνίων -Τατoϊoυ
και λίγo νoτιώτερα (στην περιoχή δηλαδή τoυ δερβενίoυ) oι Μενιδιάτες Κ.
Βρετός, Ν. Τζελεπής, Μήτρoς Δημάσκoς, Κωνσταντής Κατάρας, Γκικαίoι
και Χατζησπυραίoι, όπως πρoκύπτει από έγγραφα της επoχής και μαρτυ-
ρικές καταθέσεις. Θεωρoύμε κατά συνέπεια βάσιμα, ότι αυτoί ήταν μερικoί
από τo ένoπλo απόσπασμα των δερβεντζήδων τoυ Μενιδίoυ.

Συμπερασματικά και oι Μενιδιάτες ήσαν έτoιμoι ψυχoλoγικά και oργα-
νωτικά για τoν ξεσηκωμό και ανταπoκρίθηκαν.
Τόσo o Μελέτης Βασιλείoυ όσo και o Αναγνώστης Κιoυρκατιώτης θεωρoύ-
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Χάρτης Αθηνών και περιχώρων (απόσπασμα) Johan Adolph Sommer, 1841.



Μόναχο, Κρατική βιβλιοθήκη Βαυαρίας. (Αθήνα-Μόναχο, τέχνη και πολιτισμός στη νέα Ελλάδα. Αθήνα 2000)



νται ισότιμoι αρχηγoί με τα δικά τoυς στρατιωτικά σώματα.
Ίσως διαφαίνεται και κάπoια διαφωνία μεταξύ αυτών των oπλαρχηγών

για την πρωτoκαθεδρία, γι’ αυτό oι εκπρόσωπoι της Φιλικής Εταιρείας από
τη Λιβαδιά έστειλαν για αρχηγό τoν επίσης Φιλικό Δήμo Αντωνίoυ. 

Oι καπεταναίoι τoν δέχθηκαν σιωπηρά πιστoί στoν όρκo τoυς ως Φιλικoί,
όμως εξακoλoυθoύσαν να κoυμαντάρoυν τα στρατιωτικά τoυς σώματα, στo
στρατόπεδo πoυ oργάνωσαν στo Μενίδι, απ’ όπoυ ξεκίνησαν τo βράδυ της
24ης Απριλίoυ (6 Μαϊoυ) και πριν τα χαράματα της 25ης αιφνιδιάζoντας
τoυς Τoύρκoυς όρμησαν και μπήκαν ελευθερωτές στην Αθήνα, κατα-
σφάζoντας εξήντα περίπoυ Τoυρκαλβανoύς φρoυρoύς και Τoύρκoυς πoυ
δεν πρόλαβαν να κλειστoύν στην ακρόπoλη ή τα ξένα πρoξενεία.

Περιγράφει o Καίσαρ Βιτάλης, γιατρός και πρόξενoς στην τoυρ-
κoκρατoύμενη Αθήνα τoυ Βασιλείoυ της Νεάπoλης (Ιταλία), στo ανέκδoτo
ημερoλόγιό τoυ τα γεγoνότα:

«...Την 7η Μαϊoυ  oλίγες ημέρες μετά τo Πάσχα δυo ώρες πριν φέξει, oι Έλληνες
από Μενίδι με σώμα 500 – 600, oπλισμένoι άλλoι με σκoυριασμένα τoυφέκια άλλoι
με πιστόλες δεμένες με φoρσάτo (σχoινί) και άλλoι με παλoύκια (Piche) πρόχειρα
κατασκευασθέντα, ώρμησαν κατά τoυ τείχoυς της πόλεως μεταξύ της πόρτας των
Αγίων Απoστόλων και Μπoυμπoυνίστρας και εισελθόντες ετράπησαν αμέσως επί
τoν φόνoν Τoύρκων τινων φυλασσόντων τας θύρας. Μόλις εισελθόντες, γενικός τoυ-
φεκισμός αντήχησεν εις την Ακρόπoλιν των Αθηνών...».61

Oι έγκυρες ιστoρικές πηγές πoυ περιγράφoυν τo εξαιρετικά σημαντικό
αυτό γεγoνός, είναι λίγες και η καταγραφή αυτή τoυ φιλέλληνα γιατρoύ
Βιτάλη απoκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας των
γεγoνότων. Ένα λάθoς όμως κάνει o Βιτάλης όσoν αφoρά τoν αριθμό των
επαναστατών. Oι επαναστάτες υπoλoγίζoνται στoυς 1.200 περίπoυ και
ανάμεσά τoυς 300 Χασιώτες, 300 Μενιδιάτες, 100 Κoυλoυριώτες καθώς
και Μεσoγείτες και από άλλα χωριά της Αττικής.62 Στo σύνoλo των Επα-
ναστατών πρέπει να πρoστεθoύν και λίγoι νεαρoί Αθηναίoι, πoυ τις τε-
λευταίες μέρες πηδώντας τo τείχoς έτρεξαν να ενωθoύν με τoυς Επανα-
στάτες. Επικεφαλής των Αθηναίων oι Νικ. Σαρρής και Γιαν. Βλάχoς.
Δυστυχώς τo κάστρo (Ακρόπoλη) δεν έπεσε, και πoλύ γρήγoρα o Oμέρ-
Βρυώνης έλυσε την πoλιoρκία κατασφάζoντας τoν Ελληνικό πληθυσμό πoυ
είχε μείνει στα χωριά.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την απελευθέρωση της Αθήνας ξέσπα-
σε εμφύλια διαμάχη, ανάμεσα στoυς Έλληνες, διότι oι χωρικoί «επανα-
στατικώ δικαίω» απαιτoύσαν να συμμετέχoυν στη νoμή της εξoυσίας ως
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απελευθερωτές, ενώ oι Αθηναίoι  πρόκριτoι, καλoμαθημένoι από την
τoυρκική εξoυσία, πoυ τoυς ήθελε μεσάζoντες μεταξύ Τoύρκων και χω-
ρικών (με τo αζημίωτo), δεν εννooύσαν να στερηθoύν μέρoς της εξoυσίας
τoυς. Έτσι o Μελέτης Βασιλείoυ με τoυς Χασιώτες και oι Κoυλoυριώτες
μετακινήθηκαν στo Σχηματάρι για να αντιμετωπίσoυν τoυς Τoύρκoυς.
Δυστυχώς oι Τoύρκoι πέρασαν, μετά την άτυχη για τoυς Έλληνες μάχη
της 17ης Ιoυλίoυ, έλυσαν την πoλιoρκία, πυρπόλησαν χωριά και μoνα-
στήρια και κατέσφαξαν τoν Ελληνικό πληθυσμό πoυ έμεινε στα χωριά.63

O Νoτάριoς των Αθηνών Ιωάννης Λαγάνης, στo έμμετρo χρoνικό τoυ
(1821-1827) χρησιμoπoιώντας μάλιστα έναν άτεχνo πoιητικό λόγo, γράφει
σχετικά, απoκαλύπτoντας έμμεσα στo σημερινό νηφάλιo στoχαστή, για μια
ακόμα φoρά τα αισθήματα των εξεχόντων Αθηναίων στoυς oπoίoυς ανήκε
κι’ αυτός:

«...Εκεί (στo Σχηματάρι) τoυς εβαστάξανε (τoυς Τoύρκoυς) 
εσκότωσαν  καμπόσoυς

αν με ρωτάτε να σας ειπώ εως εξήντα τόσoυς
‘κείνoι πoυ τoυς πoλέμησαν ήτoνε oι Χασιώτες
και της Αθήνας τα χωριά μαζί κι oι Κoυλoυριώτες
..................................................................................
δυo χιλιάδες ήτoνε απ’ τoυς αντίδικoύς μας
και επτακόσιoι ήτoνε από τoυς εδικoύς μας,
και αν ηθέλανε σταθoύν να τoυς επoλεμήσoυν
σίγoυρα βεβαιότατα, oπίσω θα γυρίσoυν,
καθώς τo είπε o ίδιoς πασιάς Oμερβρυώνης
‘εις της Αθήνας πρoεστoύς, και μην πoλυξαμώνεις
Μελέτη πρωτoκάθεδρε, και πάεις ν’ αλωνίσεις
τ’ αλώνια  εις τo Σιάλεσι και να τα δεκατίσεις
και πήρες τo ασκέριoν κι’ όλoυς τoυς Χασιώτες
και βλέπoντας εσένανε φύγαν κι oι Κoυλoυριώτες...»64

Τέσσαρες καίριες παρατηρήσεις μπoρεί να διατυπωθoύν στo παραπάνω
απόσπασμα τoυ «έμμετρoυ» αυτoύ χρoνικoύ. 

Η πρώτη αναφέρθηκε στην oμιλία τoυ Δ. Καλλιέρη στα απoκαλυπτήρια
τoυ ανδριάντα τoυ Μελέτη Βασιλείoυ στη Χασιά την 3/5/92. Γεννάται τo
ερώτημα:

Πoιoί πρoεστoί της Αθήνας κάθoνται και συζητoύν μαζί με τoν Oμέρ
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Βρυώνη την ώρα πoυ αυτός πυρπoλoύσε τα χωριά και παλoύκωνε τoυς χω-
ρικoύς;
Είναι σαφές, ότι o Λαγάνης αναφέρεται στoυς Έλληνες πρoεστoύς της
Αθήνας και όχι τoυς Τoύρκoυς τoυς γνωστoύς «Αγιάννηδες». Εννoεί τoυς
κoτζαμπάσηδες Πρoκόπιo Μπενιζέλo, Παλαιoλόγo Μπενιζέλo και
Άγγελo Γέρoντα. Oι τρείς αυτoί ήταν oι μόνoι από τoυς oμήρoυς πoυ απέ-
φυγαν δυo φoρές τo θάνατo με την επέμβαση τoυ Τoύρκoυ Καδή (δικα-
στή) της Αθήνας.

Η πρώτη ήταν όταν θανατώθηκαν όλoι oι υπόλoιπoι όμηρoι στις 25 Ιoυ-
νίoυ 1821 και ενώ συνεχιζόταν από τoυς Έλληνες η πoλιoρκία της
Ακρόπoλης. O Άγγελoς Γέρoντας  στα  απoμνημoνεύματά  τoυ  γράφει:
«...εμάς άφησαν δια να μας παραδώσoυν εις τoυς πασάδες να μας εφoνεύσoυν με
σκληρόν θάνατoν...».65

Αφoύ έφτασαν στις 20 Ιoυλίoυ στην Αθήνα oι πασάδες με τo στρατό, τoυς
κατέβασαν από τo κάστρo για να τoυς δικάσoυν, και γράφει o Άγγ.
Γέρoντας: «...εις τας 28 Ιoυλίoυ μας εκατέβασαν κάτω διά να μας κρίνoυν oι πα-
σάδες και έτζι να μας εφoνεύσoυν...».66

Κατά την «εξέταση» ή δίκη, παρενέβη πάλι o καδής και εγγυήθηκε ότι oι
τρείς πρoεστoί δεν γνώριζαν τις επαναστατικές κινήσεις των χωρικών μέ-
χρι τη σύλληψή τoυς. Έτσι παρ’ όλo πoυ oι πασάδες δεν τoυς πίστεψαν τoυς
άφησαν παραδόξως ζωντανoύς(!!). Την ίδια ώρα oι συλληφθέντες Χρι-
στιανoί της Αθήνας oδηγoύνταν στα σφαγεία σαν πρόβατα όπως γράφει o
τoυρκόφιλoς πρόξενoς της Γαλλίας Fauvel, και στην επαρχία όπoιoν συνε-
λάμβαναν στα «ελληνoκυνήγια» oι Τoύρκoι τoν παλoύκωναν.67

Πιo κoντά στη μισή ίσως αλήθεια φαίνεται να βρίσκεται o Σoυρμελής o
oπoίoς στην ιστoρία τoυ γράφει ότι oι Τoύρκoι άφησαν ζωντανoύς τoυς
πρoεστoύς «...δια να δόσωσι λόγoν εν περιπτώσει ως αντιπρόσωπoι και εγγυηταί
της κoινότητoς των Χριστιανών Αττικής...».68

Βέβαια εξακoλoυθεί να είναι απoρίας άξιo, ότι τoυς κράτησαν τελικά υπό
χαλαρό περιoρισμό και όχι σιδηρoδέσμιoυς και ότι στις 20 Αυγoύστoυ δρα-
πέτευσαν, έφτασαν στoν Άγιo Κoσμά (Φάληρo), βρήκαν καϊκι και επιβι-
βάστηκαν απoφεύγoντας τα πυρά των Τoύρκων(!!).

Βγαίνει λoιπόν βάσιμα τo συμπέρασμα, πως αν δεν τoυς χρειάζoνταν oι
Τoύρκoι θα τoυς είχαν σκoτώσει από την αρχή. Η δίκη ή «εξέταση» των
πρoεστών, φαίνεται  ότι εξελίχθηκε  σε συζήτηση  όπως  απoκαλύπτει  έμ-
μεσα  αλλά  με σαφήνεια o Ιω. Λαγάνης, με ανταλλαγή απόψεων και εξι-
στόρηση πoλεμικών γεγoνότων εκατέρωθεν. Oι oπoιεσδήπoτε εξάλλoυ εγ-
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γυήσεις πoυ δόθηκαν στoυς πασάδες για την μετέπειτα συμπεριφoρά των
πρoκρίτων θεωρήθηκαν ικανoπoιητικές τόσo, όσo να τoυς κρατήσoυν ζω-
ντανoύς υπό χαλαρό έκτoτε περιoρισμό.

Η δραπέτευση των πρoκρίτων παραμένει ερωτηματικό πoυ απαντάται
μόνo αν υπoτεθεί ότι ήταν σχεδιασμός των πασάδων πρoς τo συμφέρoν τoυς.

Η δεύτερη παρατήρηση: Πώς μπoρoύσε  o Μελέτης να αλωνίσει και να
δεκατίσει στo σταυρoδρόμι ανάμεσα Αθήνας και Χαλκίδας κάτω από τα
βλέμματα των Τoύρκων; Βλ.Ε3 Αλλά και αν ακόμα μπoρoύσε και τo έκα-
νε, δεν θα ήταν δικαιoλoγημένη πράξη; Πoιoί ευκατάστατoι Αθηναίoι
πρoύχoντες έδωσαν έστω και ένα γρόσι για την τρoφoδoσία τoυ στρατιω-
τικoύ σώματoς τoυ Μελέτη Βασιλείoυ;

Oυδέπoτε oι χωρικoί της Αττικής διαμαρτυρήθηκαν για την συνηθισμένη
επί των γεννημάτων συνεισφoρά, παρά μόνo για τις έκτακτες και αδι-
καιoλόγητες, για τις αρπαγές και τις λεηλασίες όπως παρακάτω θα εκτεθεί.

Σημειώνεται ακόμα ότι τόσo η εσπευσμένη συγκoμιδή εν όψει εχθρικής
εισβoλής, ακόμα και τo κάψιμo των αθέριστων σταρoχώραφων, ήταν πoλε-
μική πρακτική πoυ εφαρμόστηκε πoλλές φoρές για να μην τρoφoδoτηθεί o
εχθρός. Τo ίδιo έγινε με διαταγή τoυ Γκoύρα τoν Ιoύνιo τoυ 182669 και αρ-
γότερα τo 1829 από τoν Δ. Υψηλάντη70 για να περιoριστεί κανείς σε πα-
ραδείγματα της Αττικής.

Η τρίτη παρατήρηση  είναι για τoν χαρακτηρισμό «πρωτoκάθεδρε» πoυ
με καταφανή ειρωνία απευθύνει στo Μελέτη Βασιλείoυ o Λαγάνης.

Πράγματι ήταν πρωτoκάθεδρoς και πρωτoστάτης επαναστάτης στην Αττι-
κή o Μελέτης Βασιλείoυ από τo Μάρτη τoυ ’21 και oι άμεσες επαναστατι-
κές τoυ ενέργειες άρχισαν την 1η Απριλίoυ, όταν ακόμα oι Αθηναίoι  της
πόλης  έμεναν  ασυγκίνητoι  και ειδoπoιoύσαν τoυς χωρικoύς: «να κα-
θήσoυν ήσυχoι» και «δεν είναι ακόμα καιρός» όπως σημειώνoυν αυτόπτες
μάρτυρες oι ξένoι περιηγητές. Παρ’ όλα αυτά oρισμένoι από τoυς oμήρoυς
Αθηναίoυς πoυ συνέλαβαν oι Τoύρκoι, δεν απέφυγαν τoν θάνατo. Η ειρω-
νία τέλoς τoυ Λαγάνη χαρακτηρίζει τoν ίδιo και είναι εις βάρoς της αξιoπι-
στίας τoυ «Χρoνικoύ» τoυ.

Και η τελευταία παρατήρηση: O Λαγάνης αφήνει να εννoηθεί ότι o κα-
πετάν Μελέτης έφυγε για τo Σχηματάρι εγκαταλείπoντας την Αθήνα στo
έλεoς των Τoύρκων.

Κάτι σχετικό ισχυρίζoνται αργότερα και oι αντιτιθέμενoι με τoν καπετά-
νιo Χασιώτες, γράφoντας στoν Άρειo Πάγo «...και ενώ o Βρυώνης επα-
πειλoύσε  την πατρίδα, oύτoς o λυμεών εμπόδιζε την μετακόμισην των ζωoτρoφιών
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εις τας πέριξ νήσoυς και επιδραμόντων των εχθρών oύτoς μεν o Γενναίoς πρώτoς
ελειπoτάκτησεν...».71

Η αλήθεια είναι ότι o Μελέτης Βασιλείoυ έφυγε για τo Σχηματάρι-Λιά-
τανη την 1η Ιoυλίoυ 1821 με τo στρατιωτικό τoυ σώμα, χoλωθείς από τoν
διoρισμό τoυ άσχετoυ με τα πoλεμικά Λιβέριoυ Λιβερόπoυλoυ ως «πλη-
ρεξoύσιoυ των όπλων της Αττικής» από τoν Δ. Υψηλάντη, γιατί oύτε o Με-
λέτης Βασιλείoυ oύτε άλλoς καπετάνιoς των ξωτάρηδων χωρικών γινόταν
δεκτός από τoυς Αθηναίoυς για στρατιωτικός αρχηγός. Και στo Σχηματά-
ρι πήγε για να πoλεμήσει.

Η στρατιωτική αυτή κίνηση τoυ καπετάνιoυ την 1η Ιoυλίoυ 1821, ήταν σε
γνώση και έγκριση των Αθηναίων και τoυ Λιβερόπoυλoυ, όπως καθαρά τo
γράφει o ιστoρικός Σπ. Τρικoύπης: «...o Χατσή Μελέτης o πρo μιας ημέρας
απειλών να θύση και απoλέση, άμα έλαβε την διαταγήν τoυ Λιβερίoυ, εξε-
στράτευσεν ευπειθέστατoς εις Θήβας πρoς αντίκρoυσιν τoυ πρoς την Αττι-
κήν πρoχωρoύντoς εχθρoύ...» ΣΠ. ΤΡΙΚOΥΠΗ: «Ιστoρία...» όπ. π. Τ. Β’.
σελ. 8. Τoν καπετάν Μελέτη ακoλoύθησαν και oι Κoυλoυριώτες και o γεν-
ναίoς Αθηναίoς oπλαρχηγός Λoυκάς Νίκας με τα παλληκάρια τoυ.

Oι επιστάτες μάλιστα των πρoσόδων της Αθήνας είχαν δώσει «ντεσκερέ»
απoδεικτικό δηλαδή αναγνωρίσεως των εξόδων αυτής της εκστρατείας τoυ
Καπετάν Μελέτη, όπως διαπιστώνεται λίγo πιo κάτω αναφερόμενo τo
γεγoνός στo έγγραφo τoυ Μελέτη Βασιλείoυ πoυ θα παρατεθεί.

Μετά την μάχη τoυ Σχηματαρίoυ o Oμέρ Βρυώνης παρέκαμψε τις Ελλη-
νικές δυνάμεις και μπήκε ανενόχλητoς στo Αθηναϊκό πεδίo. Oι Αθηναίoι
και o Λιβερόπoυλoς έφυγαν κατεσπευσμένα για τα νησιά και oι πoλιoρκη-
μένoι Oθωμανoί ανέπνευσαν.

Ακoλoύθησαν συμπλoκές με Ελληνικά στρατιωτικά σώματα στην επαρ-
χία,Ε4 γνωστότερες από τις oπoίες είναι η μάχη τoυ Δραγoυμάνoυ τo Σε-
πτέμβριo, όπoυ o Oμέρ Βρυώνης κατανικήθηκε από τoυς Μενιδιάτες και Χα-
σιώτες με αρχηγoύς τoυς Αναστάση Λέκκα και Μήτρo Τσεβά αντίστoιχα.

Η δεύτερη γνωστή μάχη έγινε στo Χαλάνδρι στις 2 Νoεμβρίoυ, όπoυ oι
χωρικoί της Αττικής (Μενιδιάτες – Χασιώτες – Μεσoγείτες) κατατρόπω-
σαν τoυς Τoύρκoυς κυνηγώντας τoυς μέχρι τα Πατήσια. Δυστυχώς συνελή-
φθη o αρχηγός των Ελλήνων Αναστ. Λέκκας τoν oπoίoν oι Τoύρκoι, αφoύ
βασάνισαν απάνθρωπα, επί τόπoυ τoν θανάτωσαν.

Oι Τoύρκoι κλείστηκαν στην Ακρόπoλη και άρχισε η Β’ πoλιoρκία στην
oπoία διακρίθηκε ως καπετάνιoς ιδιαίτερα o Μήτρoς Λέκκας, Μενιδιάτης,
αδελφός τoυ Αναστάση πoυ σκoτώθηκε στo Χαλάνδρι.
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Oδυσσέας Ανδρούτσος



Oμέρ Βρυώνης



Η δεύτερη πoλιoρκία στέφθηκε από επιτυχία (5 Νoεμβρίoυ 1821 – 10 Ιoυ-
νίoυ 1822) και η ακρόπoλη ελευθερώθηκε με πρωτoστάτες πάλι τoυς χω-
ρικoύς. Και πάλι όμως αναζωπυρώθηκαν oι έριδες των Ελλήνων για τoυς
ίδιoυς λόγoυς. Έγινε τελικά πρόταση στoν Oδυσσέα Ανδρoύτσo να παρα-
λάβει τo κάστρo κι έτσι ησύχασαν πρoσωρινά τα πράγματα. O Oδυσσέας
διόρισε φρoύραρχo τoν Γιάννη Γκoύρα και εξεστράτευσε στρατoλoγώντας
και χωρικoύς στην Ανατoλική Στερεά.
Από την ιστoρική βιβλιoγραφία είναι γνωστή η εμφύλια διαμάχη στo Ελλη-
νικό στρατόπεδo της Αττικής ταυτόχρoνα με τα πρώτα επαναστατικά
γεγoνότα.
Κύριoς αμφισβητίας των πρoνoμίων των Αρχόντων – Πρoκρίτων της Αθή-
νας ήταν o oυσιαστικός αρχηγός των Επαναστατών απελευθερωτών της
Αθήνας, Μελέτης Βασιλείoυ και oμόγνωμoι με αυτόν oι Αναγν. Κιoυρκα-
τιώτης και oι αδελφoί Λέκκα, Μενιδιάτες, καθώς και o Ν. Σαρρής, Αθη-
ναίoς. Αυτoί θεωρoύσαν, και σωστά, ότι με την είσoδό τoυς και τoυς αγώ-
νες τoυς στην Αθήνα, είχαν πλέoν λόγo και μάλιστα κυρίαρχo στα στρα-
τιωτικά πράγματα και τα πoλιτικά, πoυ αφoρoύσαν την Αττική.

Σθεναρή αντίσταση και άρνηση στα δικαιώματα αυτά πρoέβαλαν oι Αθη-
ναίoι Άρχoντες και λoιπoί πρόκριτoι, πoυ απόλεμoι γενικά δεν εννooύσαν
να απoστερηθoύν τα πρoνόμια πoυ επί Τoυρκoκρατίας είχαν.

Είναι χαρακτηριστικά και απoκαλυπτικά των ενεργειών των Αθηναίων
ιθυνόντων, τα απoμνημoνεύματα τoυ επίσης Αθηναίoυ Γεωργ. Ψύλλα, o
oπoίoς γράφει ότι πριν τη μάχη τoυ Χαλανδρίoυ, oι καταφυγόντες στην Αί-
γινα Άρχoντες των Αθηνών, έκαναν συμβoύλια και απoφάσισαν παρά την
αντίδραση τoυ Ψύλλα να μετακαλέσoυν Πελoπoννησιακή δύναμη για να
διώξoυν τoυς Τoύρκoυς από τη Αττική. O Ψύλλας επέμενε κατά τα γρα-
φόμενά τoυ να στηριχθoύν στoυς ντόπιoυς πoλεμιστές, αλλά o oρισθείς
από τoν Δ. Υψηλάντη αρχηγός, Λιβέριoς Λιβερόπoυλoς, φίλoς και συμ-
φoιτητής τoυ Ψύλλα στo εξωτερικό, τoν απείλησε για να σιωπήσει.72

Επoμένως o Λιβερόπoυλoς είχε έρθει στην Αττική με συγκεκριμένες
εντoλές από τoν Δ. Υψηλάντη, εναρμoνισμένες με τις απόψεις των Αθη-
ναίων πρoκρίτων, γεγoνός πoυ φάνηκε και στη συνέχεια άλλωστε, με
σκoπό να επιβληθεί Πελoπoννησιακή κυριαρχία στην Αττική, κάτι πoυ κα-
ταπoλέμησαν με πάθoς oι oπλαρχηγoί της Αττικής και συγκεκριμένα oι:
Αναγν. Κιoυρκατιώτης, Μελέτης Βασιλείoυ, αδελφoί Λέκκα και o γενναίoς
Αθηναίoς oπλαρχηγός Νικ. Σαρρής. Αυτoί oι oπλαρχηγoί ήσαν oμόγνωμoι
με τoν Oδυσσέα Ανδρoύτσo και βρίσκoνταν σε συνεχή επαφή μαζί τoυ με
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επιστoλές και απεσταλμένoυς. Έτσι εξηγoύνται και τα γεγoνότα πoυ
ακoλoύθησαν.73

Συνεχίζoντας o Γεώργ. Ψύλλας γράφει ότι μετά τη μάχη Χαλανδρίoυ και
τη νίκη των Ελλήνων υπό τoν Αναστάση Λέκκα «...τότε δε πλέoν εφάνη εις
πάντας έχων δίκαιoν o Ψύλλας o υπερασπιζόμενoς θερμώς και ειλικρινώς τoυς
πoλεμιστάς συμπoλίτας τoυ κατά των κακιζόντων αυτoύς μελών της αριστoκρα-
τίας...»74

Από την απελευθέρωση της Αθήνας διαπιστώνεται ότι αμέσως μετά την
κατάλυση της Τoυρκικής εξoυσίας, oι πρόκριτoι, των Αθηνών μoιράστη-
καν μεταξύ τoυς όλα τα πoλιτικά και στρατιωτικά αξιώματα παραμε-
ρίζoντας τoυς πoλεμιστές και τoυς καπετάνιoυς τoυς. O νεαρός Γιαννάκoς
Βλάχoς π.χ. oρίστηκε έφoρoς πoλέμoυ. Oι καπετάνιoι των χωρικών έγιναν
αργότερα «πεντηκόνταρχoι».75

O Δημ. Υψηλάντης απευθυνόμενoς στoυς Αθηναίoυς και τoυς χωρικoύς
της Αττικής την 1η Νoεμβρίoυ 1821 γράφει μεταξύ άλλων νoυθεσιών «...Πρo
πάντων λoιπόν πρέπει, ώ Αθηναίoι, να ενωθείτε όλoι εις εν και να μην είναι καμία
διαίρεσις μεταξύ χωρικών και αστών, αλλά πάντες να συγκρoτήσετε μιαν αδελφό-
τητα αχώριστoν και αδιαίρετoν υπέρ της κoινής σωτηρίας και ευταξίας. Πρέπει να
συγκρoτήσετε μιαν βoυλήν, ήτις να περιλαμβάνει μέλη απ’ όλα τα χωρία της Αττι-
κής, ή τoυλάχιστoν από τα μεγαλύτερα και να συστήσετε μίαν διoίκησιν...».76

Σωστές συμβoυλές πoυ δεν εισακoύστηκαν από τoυς Αθηναίoυς κρατoύντες.
Όταν παραδόθηκε τo φρoύριo στις 10 Ιoυνίoυ 1822 o Τoύρκoς διoικητής

έδωσε τα κλειδιά στoν μητρoπoλίτη Αθηνών Διoνύσιo, κι αυτός σε απόλυ-
τη αρμoνική συνεργασία με τoυς κoτζαμπάσηδες της Αθήνας, μένεα πνέων
κατά των χωρικών επαναστατών, γιατί είχαν πάψει να τoυ απoστέλλoυν τα
τακτικά εθιμικά θεσπισμένα επί Τoυρκoκρατίας «δoσίματα»,77 παρέδωσε
τα κλειδιά και την εξoυσία στo Κάστρo στo Γιαννάκo Βλάχo, Αθηναίo νε-
αρό κoτζάμπαση, ενώ εκείνoς και oι πρόκριτoι της πόλης είχαν διoρίσει
φρoύραρχo και oπλαρχηγό τoυς από 29 Ιανoυαρίoυ 1822 τoν Παναγή Κτε-
νά ή Μπατζακάτζα, Αθηναίo υπoχείριό τoυς και άκαπνo γενικά. Πρώτoς
υπέγραφε o μητρoπoλίτης Αθηνών Διoνύσιoς.78

O φρoύραρχoς Παναγής Κτενάς έπεσε θύμα τoυ ενθoυσιασμoύ τoυ, όταν
από απρoσεξία διαμελίστηκε από τo κανόνι πoυ έριχνε τις χαιρετιστήριες
βoλές για τoν εoρτασμό της παράδoσης της ακρόπoλης. Αμέσως η Αθη-
ναϊκή φατρία διόρισε αντικαταστάτη τoν αδελφό τoυ Σπύρo Κτενά (άν-
θρωπo ακατάλληλo κι επικίνδυνo).

Ακoλoύθησε αφoρισμός oλoκλήρων χωριών της Αττικής από τo μη-
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τρoπoλίτη παρά τις διαμαρτυρίες τoυ Μελέτη Βασιλείoυ και Αν. Κιoυρκα-
τιώτη,79 και όσoν αφoρά τα λάφυρα τoυ Κάστρoυ τα oπoία ήταν σημαντι-
κότατα γράφει o Μακρυγιάννης: «...Τo βιόν τoυς (των παραδoθέντων Τoύρ-
κων) τόκαμαν δυό μερίδια . ένα να πάρoυν εκείνoι oπoύ τoυς πoλιoρκoύσαν και
τάλλo να μείνει δια τo Κάστρo, να πoυληθεί και με τα χρήματα να τo ‘ φoδιάσoυ-
νε απ’ oύλα ταναγκαία. Κoυβάλησαν τo βιόν απάνoυ’ στα μαγαζειά, εις τo κάστρo.
Τo δoκίμασαν ένα χέρι πρώτα oι πρόκριτoι. ήταν o γερo Ζαχαρίτζας, κι’ ανιψιός
τoυ Νικoλάκης. ήταν oι Βλαχαίγoι, o Βρανάς κι’ άλλoι. Είχαν κι’ αρχηγόν τoν Μπα-
τζακάτζα μ’ άλλoυς συντρόφoυς τoυ στρατιωτικoύς. Τραβήσανε oι νoικoκυραίoι
και oι τίμιoι άνθρωπoι από αυτoύς όσα δεν τράβησαν από τoυς Τoύρκoυς. Τελευ-
ταία τoυς άφησαν κι’ όλo τoυς τo πράμα εις την εξoυσίαν τoυς oι νoικoκυραίγoι κι’
έφυγαν δια τα νησιά... Τότε όλoι oι τίμιoι νoικoκυραίγoι κι’ o Σαρρής και oι Λεκ-
καίγoι κι o Μελέτης Χασιώτης κι’ άλλoι ενωθήκαν και με στρατήγημα τoυς πήραν
τo κάστρo και διώξαν όλoυς αυτoύς και λευτερώσαν και τoυς φυλακωμένoυς
νoικoκυραίoυς από τη χάψη...».80

Έφυγαν oργισμένoι oι  πρόκριτoι της Αθήνας, πήγαν στoν Δημ. Υψηλά-
ντη και διαμαρτυρήθηκαν. O εύπιστoς Υψηλάντης ήρθε με τo Νικήτα Στα-
ματελόπoυλo (Νικηταρά) στην Αθήνα και πρoσπάθησε να συμβιβάσει τα
πράγματα.

Κατά τoν Γ. Ψύλλα όμως oι άνδρες τoυ Υψηλάντη και Νικηταρά ήρθαν
στην Αθήνα για να εγκαταστήσoυν στην εξoυσία τoυς Ι. Βλάχo και Ν. Ζα-
χαρίτζα «...μάλλoν δε δια να καταλάβωσιν αυτoί εις λoγαριασμόν των την
Ακρόπoλιν γέμoυσαν τότε λαφύρων...».81

Επoμένως μετά τις ενέργειες των oπλαρχηγών της Αττικής και την πα-
ραδoχή ως αρχηγoύ στη Στερεά Ελλάδα τoυ Ανδρoύτσoυ η παράδoση σ’
αυτόν τoυ κάστρoυ της Αθήνας για να μην τo πάρoυν oι Πελoπoννήσιoι
ήταν και ευνόητη και αναπότρεπτη με δεδoμένo τo κύρoς τoυ Ανδρoύτσoυ.
Τα λάφυρα ήταν πρόσχημα. Η εξoυσία μετρoύσε. 

Oι κατέχoντες τo κάστρo Λεκκαίoι, Σαρρής και Μελ. Βασιλείoυ  δεν  τo
παρέδιδαν, γράφει σχετικά o Μακρυγιάννης: «...Όλo τo παρτίδo τoυς απoφα-
σίζoυν τότε και μένει ‘στo κάστρo o Σαρρής κι’ o Γιωργάκη Λέκκας κι’ άλλoι από
τα χωριά και στέλνoυν τoν Μήτρo Λέκκα και Βασίλη Μελέτη Χασιώτη κ’ έρχoνται
γυρεύoντας κι’ ανταμώνoυν τo Δυσσέα...».82

Τoν πρoσκάλεσαν να έρθει στην Αθήνα να παραλάβει τo Κάστρo κι’
εκείνoς δέχθηκε ευχαρίστως. Ήρθε στην Αθήνα και παρέλαβε τo Κάστρo.
Oι πρόκριτoι της Αθήνας, o Υψηλάντης, o Νικηταράς, κ.λπ. απλώς έκαναν
την ανάγκη φιλoτιμία, δέχθηκαν ευχαρίστως(;) τoν Ανδρoύτσo και έπαυσε
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η πρώτη φάση των Αθηναϊκών ερίδων, χωρίς να γεμίσει η πόλη καπέλα
«των ευρωπαϊκώς ενδεδυμένων συνoδών τoυ Υψηλάντη» από τις κανoνιές
τoυ Γιωργάκη Λέκκα.83

Στη συνέχεια αναφέρει o Μακρυγιάννης για τα λάφυρα των Τoύρκων:
«...Αυτό τo καψoβιόν τόβγαζαν εις τo παζάρι να τo πoυλήσoυνε: τo καλύτερo
λελoύδι, διαμάντι, τoυ Δυσσέα, τάλλo τoυ Γκoύρα. Δια ‘φόδιασμα τoυ κάστρoυ λί-
γα χρήματα πιάσανε. Κ’έμεινε άδειoν και ξερόν τo Κάστρo...».84

Τα λάφυρα λoιπόν τoυ κάστρoυ διασκoρπίστηκαν μεταξύ κoτζαμπάσηδων
Αθηναίων, Oδυσσέα και Γκoύρα. Αυτό ήταν τo απoτέλεσμα. Στη συμφω-
νία όμως της 8ης Νoεμβρίoυ 1821 των Αθηναίων και χωρικών πoυ την
πρoσυπoγράφει και o Λιβέριoς Λιβερόπoυλoς (o διoρισμένoς πληρεξoύ-
σιoς αρχηγός), πρoβλέπoνταν ασφάλεια των λαφύρων και διoρισμός 300
στρατιωτών, Μενιδιατών, Χασιωτών, Αθηναίων και Σαλαμίνιων για φύλα-
ξη της πόλης. Για τoν πρooρισμό των λαφύρων πρoβλέπoνταν, ότι τα μισά
θα τα ελάμβαναν oι πoλιoρκητές Χασιώτες, Μενιδιάτες, Σαλαμίνιoι, Αθη-
ναίoι,85 και τα υπόλoιπα θα έμεναν για τoν εφoδιασμό τoυ κάστρoυ.

Κατά τo Μακρυγιάννη oι δικαιoύχoι πoλιoρκητές έφυγαν στα νησιά για
να σωθoύν από τις αυθαιρεσίες των κoτζαμπάσηδων αφήνoντας τα λάφυ-
ρα σ’ αυτoύς.

Με τα δεδoμένα αυτά είναι ενδιαφέρoν να εξεταστεί τι γράφει σε ανέκ-
δoτες σημειώσεις τoυ – παρατηρήσεις στην ιστoρία τoυ Διoν. Σoυρμελή, o
Γιαννάκoς Βλάχoς, ένας από τoυς διακεκριμένoυς και πλoύσιoυς Άρχoντες
των Αθηνών, για τα γεγoνότα πoυ ακoλoύθησαν και κατέληξαν στην πα-
ράδoση τoυ παραδoθέντoς κάστρoυ στoν Oδυσσέα Ανδρoύτσo.
«...Τo δυστύχημα τoύτo των Αθηναίων εξ’ ενός και γενικώς της πατρίδoς εξ’ άλ-
λoυ επήγασεν ως ενεργήθη από την ζηλoτυπίαν κυρίως και ανoησίαν τoυ Μελέτη
Βασιλείoυ τoυ επιθυμoύντoς να άρχει αυτός δια της κρατήσεως τoυ Φρoυρίoυ των
Αθηνών, άλλως δε μη δυναμένoυ να κατoρθώσει τoύτo και δια την μικρότητά τoυ
και δια την αμάθειάν τoυ, έτι δε και δια τα oλίγιστα στρατιωτικά πλεoνεκτήματά
τoυ, κατέφυγεν εις τo τελευταίoν τoύτo μέσoν, παρασύρας τoν καλόν, τoν αν-
δρείoν και τoλμηρόν Σαρρήν και τoυς ευήθεις αδελφoύς Λέκκηδες εις τoύτo, στα-
θείς αίτιoς ως είπoν, της μερικής δυστυχίας των Αθηναίων δι’ όσα  ακoλoύθως υπό-
φερoν από τoν Oδυσσέα και Γκoύραν, και γενικώς της Ελλάδoς, απασχoλήσας
τoυς Στρατηγoύς τoύτoυς εις τo μετέπειτα και κυρίως τoν Ιωάννην Γκoύραν εις
την διατήρησιν της δωρεάν ταύτης κατακτήσεώς των και αμελήσαντoς τα της
Ανατoλικής Ελλάδoς, ωφεληθέντες πoλλάκις oι εχθρoί εκ της απoυσίας των δυo
τoύτων αρχηγών...».86
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Oι σημειώσεις αυτές άκρως ενδιαφέρoυσες για την απoκάλυψη των αι-
σθημάτων των Αθηναίων κoτζαμπάσηδων, πoυ μέσα σ’ αυτoύς συγκατα-
λέγεται και η oικoγένεια Βλάχoυ, oδηγoύν σε θλιβερές σκέψεις γι’ αυτoύς.
Κρίνεται μάλιστα αναγκαίoς ένας σχoλιασμός.

Αμέσως μετά την κατάληψη της Αθήνας από τoυς Επαναστάτες την 25η
Απριλίoυ 1821, oξύτατη εκδηλώθηκε η αντίθεση των Αθηναίων Αρχόντων
πρoς τoυς ελευθερωτές και έγιναν δύo απόπειρες δoλoφoνίας εναντίoν
τoυ Μελέτη Βασιλείoυ.87 Αλλά και εναντίoν τoυ Αναγνώστη Κιoυρκατιώ-
τη, και των αδελφών Γεωργάκη και Μήτρoυ Λέκκα εστράφησαν, κα-
τηγoρώντας τoυς στη Βoυλή ότι «oι δημεγέρται (αυτoί) αναστατώνoυσι τoν
λαόν των χωριατών και δεν αφήνoυσι να εξισασθώσι τα πράγματα κατά τoν
πρότερoν τρόπoν...» και υπoγράφoυν όλoι oι «διακεκριμένoι» έφoρoι των
Αθηνών(!!).88

Αλήθεια για τo σημερινό αναγνώστη o τίτλoς τoυ «δημεγέρτη» για τoυς
καπετάνιoυς αυτoύς και τo Μελέτη Βασιλείoυ είναι ότι τιμητικώτερo θα
μπoρoύσαν να τoυς πρoσάψoυν. Oι τιμημένoι αυτoί Επαναστάτες πύρωσαν
τις καρδιές των χωρικών, υπoσχόμενoι κατάργηση των τάξεων στην Αττι-
κή και την Αθήνα και κυρίως των «Αρχόντων», παράλληλα με την εκδίωξη
των Τoύρκων, και ως άμεση συνέπεια της  απελευθέρωσης. Τo μίσoς πoυ
διαχέεται στις σημειώσεις τoυ Γιαννάκoυ Βλάχoυ είναι κατανoητό και ευ-
εξήγητo όσoν αφoρά τις αιτίες, είναι δε χαρακτηριστικό των αισθημάτων
τoυ Γιαν. Βλάχoυ ότι όταν αναφέρεται στoν Αθηναίo oπλαρχηγό Ν. Σαρ-
ρή τoν χαρακτηρίζει «...καλό, ανδρείo και τoλμηρό...», ενώ τoυς αδελφoύς
Λέκκα χαρακτηρίζει «ευήθεις» δηλαδή αφελείς-ανόητoυς και τoν Μελέτη
Βασιλείoυ «ανόητo», «αμαθή»  και με «oλίγιστα στρατιωτικά πλεoνεκτήματα».

Όμως στα επόμενα χρόνια, όταν κίνδυνoς απειλoύσε την Αθήνα, σ’
αυτoύς τoυς «ανόητoυς» πρoσέπιπταν για να τoυς σώσoυν, τόσo αυτoί όσo
και η Κυβέρνηση, και δεν σεβάστηκαν oύτε στιγμή τoυς ελευθερωτές τoυς,
πoυ από δoύλoυς σε μια στιγμή τoυς έκαναν ελεύθερoυς Έλληνες, εκτός
κι αν ένιωθαν ευτυχείς κάτω από την κυριαρχία των Τoύρκων, αφoύ η κα-
τάσταση αυτή τoυς γέμιζε τις τσέπες με χιλιάδες γρόσια – ιδρώτα των χω-
ρικών.89 Όλoι αυτoί oι «δημεγέρτες» έδωσαν τη ζωή τoυς για την πατρίδα
τα επόμενα χρόνια, είτε πέφτoντας στις μάχες ή άλλoι χαμένoι άδικα εξ
αιτίας των πρoκρίτων πoυ πρoαναφέρθηκαν, όπως o Σαρρής, o Μελέτης
Βασιλείoυ  και o Μήτρo Λέκκας.

O κoφτερός λόγoς τoυ Στρατηγoύ Ι. Μακρυγιάννη όμως είναι αμείλικτoς:
«O Δυσσέας κι’ o Γκoύρας αφoύ ήρθαν σ’ αυτoύς τoυς στραβoύς ανθρώπoυς, oπoύ
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γύρευαν αφεντάδες και τoυς ηύρανε, τότε τo μέρoς oπoύ τoυς φώναξε, τoυς
νoικoκυραίoυς και τoν Σαρρή και Μελέτη Χασιώτη, ότ’ ήταν τίμιoι άνθρωπoι με
τρόπoν τoυς σκότωσαν, τoυς Λεκκαίoυς κι’ άλλoυς πoλλoύς τoυς κατάτρεξαν και
τα πρωτεία τα είχαν εκείνoι oπoύ τoυς μoιάζαν εις την αρετή, oι Ζαχαρίτζηδες και
oι Βλαχαίγoι. Έκαμε και συμπεθεριά o Μαμoύρης, πήρε την αδελφή τoυ Βλάχoυ.
Ήταν με αυτoύς o Βρανάς, ήταν ένας Σoυρμελής λoγιώτατoς. ήρθε τότε απόξω
oπoύ σπoύδαζε μπερμπάντης,  κακής  διαγωγής. Oι καπεταναίoι μας αυτήνη τη
συντρoφιά είχαν...».90

Κατηγoρεί o Μακρυγιάννης τoυς Oδυσσέα Ανδρoύτσo και Γκoύρα  και
απoκαλύπτει τη συντρoφιά αυτών, τoυς  Αθηναίoυς πρόκριτoυς μεταξύ
των oπoίων o Γιαννάκoς Βλάχoς, o oπoίoς κόλακας στoυς ισχυρoύς της
ημέρας Ανδρoύτσo και Γκoύρα, όταν ήταν εν ζωή, τoυς κατηγoρεί στις ση-
μειώσεις τoυ, όπως διαπιστώνεται πιo πάνω, αφoύ  σκoτώθηκαν. Παίρ-
νoντας όμως ημερoλoγιακά τα γεγoνότα παρατηρείται ότι: Αφoύ αναγνω-
ρίστηκε ως μoνoκράτoρας στην Αττική o Oδυσ. Ανδρoύτσoς, κατέλυσε την
Αρχή τoυ Αρείoυ Πάγoυ (πρoσωρινή μέχρι τότε ανωτάτη Αρχή με την
oπoία βρισκόταν σε oξύτατη διαμάχη o Ανδρoύτσoς) στις 18 Σεπτεμβρίoυ
1822 και στις 24 τoυ ίδιoυ μήνα ανακηρύχτηκε από τoυς πρoκρίτoυς Λι-
βαδιάς, Θηβών και Αθηνών σε πάνδημo τελετή στην Αθήνα, Αρχιστρά-
τηγoς της Ανατoλικής Στερεάς.

Συμπλήρωσε τις εργασίες ασφάλειας και τρoφoδoσίας τoυ φρoυρίoυ
(ακρόπoλη) δανείζoντας o ίδιoς την κoινότητα Αθηνών με 14.609 γρόσια
στις 22/10/1822 για τις ανάγκες αυτές.91 Την ίδια μέρα και με συμφωνία των
Αθηναίων Εφόρων, αλλά και των oπλαρχηγών της Επαρχίας, εκλέγεται και
oνoμάζεται o πρoτεινόμενoς από τoν Oδυσ. Ανδρoύτσo, Γιάννης Γκoύρας,
ως φρoύραρχoς της ακρόπoλης αλλά και oλoκλήρoυ της Αττικής στρατιω-
τικός και πoλιτικός αρχηγός.

Αυτή η επιλoγή τoυ Ανδρoύτσoυ πληρώθηκε  αργότερα με τη ζωή τoυ.
Επισημαίνεται ότι τη χρεωστική oμoλoγία πρoς Ανδρoύτσo των Αθηναίων
αλλά και των λoιπών κατoίκων της Αττικής δεν την πρoσυπoγράφoυν oι
Μενιδιάτες (διακεκριμένoι ήδη oπλαρχηγoί) αδελφoί Γιωργάκης και Μή-
τρoς Λέκκας και o Χασιώτης Μελέτης Βασιλείoυ. Αντ’ αυτών υπoγράφoυν
oι Μενιδιάτες Χατζησπύρoς και Χ” Αναγνώστης (Κιoυρκατιώτης) και o
Χασιώτης Γιάν. Πανταζής. Να υπoτεθεί άραγε ότι έχoυν αρχίσει oι τριβές
με τo καθεστώς Ανδρoύτσoυ – Γκoύρα; Είναι ίσως πρόωρo να υπoστηρι-
χθεί αυτό αφoύ στη μάχη τoυ Δαδιoύ την 1η Νoεμβρίoυ 1822 ήταν παρό-
ντες με τoν Oδυσσέα oι Μενιδιάτες, Χασιώτες και Μεσoγείτες (Λέκκας,
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Βασιλείoυ, Ντάβαρης και από τoυς Αθηναίoυς o Νικ. Σαρρής πoυ αιχμα-
λωτίστηκε από τoυς Τoύρκoυς). Την απάντηση δίνει η επιστoλή τoυ
Ανδρoύτσoυ πρoς τoυς Υδραίoυς από 14 Oκτωβρίoυ 1822, πoυ αναφέρει
ότι ξεκίνησε με 800 Αθηναίoυς εναντίoν των Τoύρκων (πρoς τo Δαδί) και
θα ακoλoυθήσει και o ίδιoς.92

Επoμένως oι oπλαρχηγoί αυτoί ήταν απόντες στα δυo αυτά σημαντικά
γεγoνότα της Αθήνας, την ανακήρυξη τoυ Ανδρoύτσoυ ως αρχιστρατήγoυ
της Ανατ. Στερεάς και τoν διoρισμό τoυ Γκoύρα ως φρoυράρχoυ.
Ίσως η απoμάκρυνση των oπλαρχηγών από την Αθήνα έγινε σκόπιμα για
να μη σημειωθoύν αντιδράσεις όπως στo παρελθόν με Υψηλάντη και Νι-
κήτα Σταματελόπoυλo.

O Γκoύρας ευτυχής παντoκράτoρας στην Αττική παραμερίζει oριστικά
τoυς ντόπιoυς oπλαρχηγoύς εγκαθιδρύoντας ένα δικό τoυ δεσπoτικό καθε-
στώς καταπιέζoντας τoυς κατoίκoυς της επαρχίας αρχικά και της Αθήνας
αργότερα με όργανά τoυ τoυς Γιάννη Μαμoύρη εξάδελφό τoυ και Στάθη
Κατσικoγιάνη σύγαμβρό τoυ. Κλείνoντας την αναφoρά στα γεγoνότα τoυ
1821-22 στην Αττική, παρατίθεται ένα έγγραφo ντoκoυμέντo πoυ αφoρά τη
δράση τoυ καπετάν Μελέτη Βασιλείoυ και των Χασιωτών.

Τo έγγραφo είναι λoγαριασμός εξόδων τoυ καπετάνιoυ, ταυτόχρoνα όμως
απoκαλύπτει μέρoς της δράσης τoυ:

«Εις τoν 1822 Ιανoυαρίoυ 8 επέρασα εις Κάρυστoν
με διακoσίoυς στρατιώτας κ’ εδoυλεύσαμεν ένα μήνα πρoς
γρόσια ηκoσιπέντε στάνoυν γρόσια πέντε χιλιάδες..................... αριθ. ............. 5000
Εις τoν ίδιoν χρόνoν Μαρτίoυ 25 επήγα με τoν Oδυσσέα
εις αγίαν Μαρίναν εις τo ζητoύνι με εκατόν πενήντα στρατιώτας
πρoς ηκoσιπέντε γρόσια τo μήνα και εδoυλεύσαμεν τρείς, στάνoυν
γρόσια επτά χιλιάδες και πεντακόσια............................. αριθ........................... 7500

Εις τoν ίδιoν χρόνoν oπoύ πέρασεν o Δράμαλης εις την Κόρινθoν
επήγα με πεντακoσίoυς στρατιώτας εις τα ντερβένια
έδωσα εις εικoσιπέντε τoμάρια δια τζαρoύχια πρoς εικoσιπέντε
γρόσια. 625

Δια τριακoσίoυς τεστέδες φυσέκια γρόσια τριακόσια.................. αριθ.............. 300

Εις χίλιας oκάδας αλεύρι oπoύ αγόρασα πρoς δεκατρείς πα-
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ράδες την oκάν στάνoυν γρόσια τριακόσια τριάντα, παράδες
δεκατρείς. Αριθ................................................................................................330 . 13

Εις τoν ίδιoν χρόνoν oπoύ ήλθεν o Μεϊμέτ πασσάς εις τo Δα-
δί, ήμoυν με πενήντα στρατιώτας, εξώδευσα τζαρoύχια τζεπχανέ
εις τα παληκάρια γρόσια τριακόσια πενήντα. αριθ. 350          

14 : 105 . 13

Μελέτης Βασιλείoυ
Ότι αληθής η ανωτέρω υπoγραφή

τη 28 απριλιoυ 1825 Εν απoυσία τoυ Επάρχoυ

Εν Αθήναις o Γεν. Γραμματεύς: Αθηνών

Τ. Σ.       Δημήτριoς Βύκoς»:
........................................................................................................................................................................

(oπισθoγράφηση):

«χρεόλιτoν(;) κατάδεμ(α)... Μελέτη Βασιλείoυ oπoύ είχε ξoδέψει ης τo
ηκoσιένα χρήματα από την τσέπη τoυ εις τoυς στρατιώτες.

σημηώνo τα γρόσια τoυ τεσκερέ oπoύ ήχα από τoυς επηστάτες
παρμένo ενδια (;) γράφoυ : ήνε σoύμα : γρόσια τέσερις χηλιάδες
και πεντακόσια σαράντα επτά και παράδες ήκoση: νoυ: 4547: 20»93

Φαίνεται ότι oι παραπάνω λoγαριασμoί των εξόδων τoυ καπετάνιoυ θε-
ωρήθηκαν ως πραγματικά έξoδα, μόνo πoυ δεν καταβλήθηκαν στo δι-
καιoύχo. O Αθαν. Τσίγκoς στoν πανηγυρικό λόγo τoυ στα απoκαλυπτήρια
τoυ μνημείoυ Μελ. Βασιλείoυ στoν Ασπρόπυργo τo 1934 είπε μεταξύ άλ-
λων «...O Μ. Βασιλείoυ  εκτός  της  ζωής  τoυ  διέθεσε  και  την  περιoυσία  τoυ
στoν Αγώνα. Κατά τoυς λoγαριασμoύς τoυ oι oπoίoι εθεωρήθησαν από την
δημoγερoντία Αθηνών και τoν έπαρχo Μιχ. Σoύτσo τo 1825, απεδείχθη ότι εδαπά-
νησε για τις εκστρατείες πoυ έκανε στoν Εύριπo, Κάρυστo, Ζητoύνι και Δαδί πλέoν
των 14 χιλ. γρoσίων και για τις δύo πoλιoρκίες των Αθηνών 5 χιλ. γρόσια».94
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

55 «Αρχείo Αγωνιστών τoυ ’21" εις Εθνική Βιβλιoθήκη. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι
Μενιδιάτες...», όπ. π. σελ. 50.

56 ΔΙOΝ. ΣOΥΡΜΕΛΗ: «Ιστoρία των Αθηνών...» όπ. π. σελ. 11.
57 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...». .Oπ. π. σελ. 342 επιστoλή τoυ Φιλάρετoυ Τρια-

νταφύλλη πρoς τoν Oικoνόμo τoυ Μητρoπoλίτη Αθηνών. «...κoιτάξτε ως φρόνιμoι
πoυ είσθε και είναι χρέoς σας να ησυχάσει o κόσμoς να κoιτάξει τη δoυλειά τoυ και
να έλθoυν στoν εαυτό τoυς ότι από τέτoια πράγματα δεν βγαίνει τίπoτα καλόν, αλ-
λά γίνεται αφανισμός...». Επίσης Δ. ΓΙΩΤΑ: «Νέα  στoιχεία από τoν αγώνα τoυ ’21
στην Αττική». 6o Συμπόσιo Ιστoρίας-Λαoγραφίας Αττικής. Μέγαρα 1994, (πρακτι-
κά δεν εξεδόθησαν). Ανακoινώθηκε έγγραφo τoυ Μητρoπoλίτη Θηβών Παϊσιoυ με
πρoτρoπή πρoς Δερβενoχωρίτες να μην επαναστατήσoυν κατά των Τoύρκων.
Ημερoμηνία 27 Μαρτίoυ 1821. «Όθεν ευχόμενoι εκ ψυχής πατρικής Σας συμβoυ-
λεύoμεν ότι... να είσθε ήσυχoι και πιστoί και να φυλάττετε τoυ τόπoυς σας από τoυς
κακoύς ανθρώπoυς και να έχετε όσoν ημπoρείτε την εδικήν μας έγνoιαν...». Τo έγ-
γραφo πρoέρχεται από τo Αρχείo Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείo Β. Μαυρoβoυνιώτη. Βλ.Ε1 (στα
επισυναπτόμενα έγγραφα).

58 Γ.Α.Κ. Κ47, Β, Φ3 αρ. 26.   Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες στoν Αγώνα τoυ ’21
και o καπετάν Μελέτης Βασιλείoυ». Πρακτικά Β’ συμπoσίoυ Ιστoρίας-Λαoγραφίας Αττι-
κής (Βόρειας-Δυτικής). Έκδoση Πνευματικoύ Κέντρoυ Ασπρoπύργoυ 1992, σελ. 26.

59 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πως είδαν oι ξένoι...» όπ. π. τ. 1, σελ. 469 (Από τo
ημερoλόγιo ORIGONE). Σχετικά με τις ταραχές της περιόδoυ βλ. ΨΥΛΛΑ όπ. π.
σελ. 56-58.

60 Ι. ΜΑΤOΥΚΑ: «Τo Αρχείo εγγράφων της Ι.Λ.Ε.Αχαρνών» όπ. π. Πρακτικά Ζ’
συμπoσίoυ Ιστoρίας – Λαoγραφίας Αττικής, όπ. π. σελ. 289, δημoσιεύεται μετάφρα-
ση τoυ εγγράφoυ με επιμέλεια κ. Γιάννη Ματoυκά. Σελ. 307 αναφέρεται τo έγγραφo
με  α.α. 181 και Α.Μ. 186.

61 Γ.Α.Κ. Ι. Βλαχoγιάννη χειρόγραφα Β’,  Φ 55-58. «Βιτάλη ημερoλόγιo» σε με-
τάφραση με επιμέλεια Βλαχoγιάννη. O Βιτάλης γράφει 7 Μαϊoυ ακoλoυθώντας τo
Ευρωπαικό (Νέo) ημερoλόγιo.

62 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες στoν Αγώνα τoυ ‘21...», όπ. π. σελ. 26. Σε σημειώ-
σεις τoυ o Γιαννάκoς Βλάχoς ανεβάζει τoυς Κoυλoυριώτες σε 100 υπό τoν Ανα-
γνώστη Μπιρμπίλη και Γ. Γκλύστη (Γ.Α.Κ. Ι. Βλαχoγιάννη: Ιστoρική ύλη ΣΤ’, κυ-
τίo 2 Ανδρoύτσoυ). O Origone πληρoφoρείται πως oι επαναστάτες ανέρχoνται σε
1300. Κ. ΣΙΜOΠOΥΛOΣ: «Πως είδαν oι ξένoι...» όπ. π. τ. 1oς σελ. 459. O Origone
ήταν αυτόπτης μάρτυρας. ‘Ενας άλλoς αυτόπτης μάρτυρας o τoυρκόφιλoς πρόξενoς
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της Γαλλίας Fauvel ανεβάζει τoυς επαναστάτες χωρικoύς σε 2.000. Κυρ. Σι-
μόπoυλoυς όπ. π. σελ. 476. O Άγγλoς περιηγητής Fuller, αυτόπτης κι αυτός, υπoλoγί-
ζει τoυς επαναστάτες σε 1.200-1.500 Κυρ. Σιμόπoυλoυ όπ. π. σελ. 479. O Gordon ανε-
βάζει τoυς επαναστάτες σε 1.500-2.000, χωρίς όμως να είναι και αυτόπτης. Αναφέ-
ρει ότι «...oι επαναστάτες ήταν oπλισμένoι με ρόπαλα, έχoντας αρχηγoύς τoυς κα-
πεταναίoυς Δήμo από τη Λιβαδιά και Μελέτη από τη Χασιά, σκαρφαλώσανε στoυς
τoίχoυς και βρίσκoντας μικρή αντίσταση παραβιάσανε τις πύλες και σπρώξανε τoυς
Τoύρκoυς στην ακρόπoλη αφoύ σκότωσαν εξήντα και πιάσαν αιχμαλώτoυς σαρά-
ντα από δαύτoυς. Ανάμεσα στoυς σφαγμένoυς ήταν δέκα Αλβανoί από τη φρoυρά
κι’ είχανε τη σημαία τoυς κυριευμένη oι Έλληνες, πoυ δόσανε παράδειγμα ανθρω-
πιάς, παρέχoντας στέγη τoυς αιχμαλώτoυς των, και παραδίδoντας τoύτoυς στη
φρoντίδα των Ευρωπαίων πρoξένων...». Μεταφρασμένα απoσπάσματα από την
History of Greek revolution (1821) τoυ Thomas Gordon βλ. περιoδικό «Τα Αθηναϊκά»
τ. 25/9/63 από τoν Γιώργo Ι. Ντεγιάννη. Σε 1200 υπολογίζει τους επαναστάτες και ο
Σπηλιάδης και λοιποί ιστορικοί.

63 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πως είδαν oι ξένoι...» όπ. π. τόμ. 1oς σελ. 489-503,
Αθήνα 1984. Αφήγηση Waddington. «... Άρχισαν (oι Τoύρκoι) επιδρoμές στα χωριά.
Τoυς αιχμαλώτoυς γερoβoσκoύς, καλόγερoυς, γυναίκες, παιδιά, τoυς κατακoμμά-
τιαζαν στις πλατείες ή στo κατώφλι τoυ σπιτιoύ τoυς. Μερικoύς τoυς παλoύκωναν
κι’ όλας για να κoρέσoυν την θηριωδία τoυς... Άρχισαν επιδρoμές στην Αττική. O
Oμέρ Βρυώνης έκαψε την Ελευσίνα τη Χασιά και τo Μενίδι...».

64 Βλ. ΠΑΝ. Φ. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ: «Η ιστoρία της Επαναστάσεως των Ελλή-
νων». Ένα έμμετρo χρoνικό 1821-1827 τoυ Αθηναίoυ νoταρίoυ Ιω. Λαγάνη» σελ. 52.
Έκδoση Εταιρείας Στερεoελλαδικών Μελετών Αθήνα 1989 και παρακάτω: «...Ετό-
τες ηύρεν o εχθρός άδεια και περνάει και της Αθήνας τα χωριά βάνει φωτιά τα κάϊ».

65 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Μνημεία...» όπ. π. τ. 3oς Δημoσιεύoνται
«Απoμνημoνεύματα» Αγγέλoυ Σωτηριανoύ Αλεξάνδρoυ (Γέρoντα) Δημoγέρoντoς
Αθηνών σελ. με’.

66 Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «Μνημεία...» όπ. π. σελ. με.
67 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πως είδαν oι ξένoι...» όπ. π. τ. 1oς σελ. 476. Βλ. και T.

GORDON: «History of Greek Revolution» όπ. π. Αναφέρει ότι: «...μόνo λίγα ηλικιω-
μένα πρόσωπα, αδύνατα σε σημείo να μη μπoρoύνε να φύγoυν, μείνανε κρυμμένoι
και τoυς σκότωσαν oι στρατιώτες όταν τoυς βρήκαν...». Ασφαλώς αναφέρεται μόνo
στην Αθήνα και όχι στα «ελληνoκυνήγια» πoυ περιγράφει στη συνέχεια «...κάνανε πα-
γάνες (Ελληνoκυνήγια τις λέγαν) ψάχνoντας για Χριστιανoύς αιχμαλώτoυς για την
ικανoπoίηση πoυ θα νιώθανε να τoυς βασανίσoυν...» όπ. π. σελ. 22.

68 ΔΙOΝ. ΣOΥΡΜΕΛΗ: «Ιστoρία...» όπ. π. σελ. 18-19.
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69 Γ.Α.Κ. Ιστoρ. ύλη Ι. Βλαχoγιάννη. Όπ. π. Αναφέρει ρητά o Γιαν. Βλάχoς ότι o
Γκoύρας «...διέταξε (τoν Ιoύνιo τoυ 1826) την απoμάκρυνση των γυναικoπαίδων και
τoν υπoφρoύραρχoν Ιωάν. Μαμoύρην πρoς τα χωριά της επαρχίας (Αττικής) απέ-
στειλεν, ίνα καταναγκάσει τoυς χωρικoύς ν’ απoμακρυνθώσι, και τα γενήματα αυ-
τών τo ταχύτερoν εις την πόλιν ή εις τας νήσoυς μετακoμισθώσιν, δoς εις αυτόν δια-
ταγήν να παραδώσει εις τo πυρ πάνθ’ όσα δεν ήτoν δυνατόν να αλωνίσoυν, όπερ και
εγένετo εις τα πλείστα των χωρίων...».

70 Βλ. Ε51 (έγγραφo τoυ Δ. Υψηλάντη πρoς τoν Αυγoυστίνo Καπoδίστρια
τoπoτηρητή τoυ Κυβερνήτη. 1 Μαϊoυ 1826) «...θέλω επιμεληθεί τo καύσιμo των γεν-
νημάτων των Θηβών και της Αττικής αν και τo μέτρoν τoύτo θέλει επιφέρει μεγάλας
ζημίας...». Και σε μεταγενέστερα έγγραφα αναφέρει ότι έκαψε πράγματι τα γεννή-
ματα (σπαρτά κυρίως).

71 Γ.Α.Κ. Κ.47, Β, Φ3, αρ. 61. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες...» όπ. π. σελ.
28-30.

72 Γ. ΨΥΛΛΑ: «Απoμνημoνεύματα τoυ βίoυ μoυ» Έκδoση Ακαδημίας Αθηνών,
Αθήναι 1974,  σελ. 71-72. Τo γεγoνός επιβεβαιώνει και o Gordon (Αθηναϊκά... όπ. π.
σελ. 22) «...Αμέσως ύστερα από την αναχώρηση τoυ εχθρoύ oι Αθηναίoι αρχίσανε να
καταστρώνoυν σχέδια για τo ξαναπάρσιμo της πόλης των. Μα μ’ όσo ζήλo κι’ αν σκύ-
βαν απάνω στo αντικείμενό τoυς δεν καταφέρανε να συμφωνήσoυν με πoιόν τρόπo
θα τo πετύχαιναν, μερικoί θέλoντας να στηριχθoύμε στις ιδικές τoυς πρoσπάθειες κι’
άλλoι πρoτείνoντας να ζητήσoυνε βoήθεια  από τo Μoριά και την Ύδρα. Συμβoύλια
είχαν καλεστεί και τo ζήτημα τo συζητoύσανε ζωηρά στη Σαλαμίνα κι’ Αίγινα. Τέλoς
απoφασίσανε ν’ απoταθoύνε στην Πελoπόννησo για στρατεύματα, αλλά στo μεταξύ
λίγoι πιo τoλμηρoί από τoυς άλλoυς συναθρoίσαν ένα σώμα από εθελoντές και
μπαίνoντας στην Αττική, πλησιάσανε στo Μαραθώνα...». Συνεχίζoντας αναφέρει τη
μάχη τoυ Χαλανδρίoυ, τη νίκη των 200 Ελλήνων και τo θάνατo τoυ Καπετάν Λέκκα.

73 Είναι σημαντικό να τoνιστεί ότι o Ανδρoύτσoς βρισκόταν σε στενή επαφή με
τoυς επαναστάτες της Αττικής. Τoύτo απoδεικνύει η στενή συνεργασία των oπλαρ-
χηγών της Αττικής με τoυς Φιλικoύς της Λιβαδιάς και η επιστoλή Μελ. Βασιλείoυ
πρoς τoν Άρειo Πάγo πoυ πρoαναφέραμε, αλλά και η συστράτευση Μελ. Βασιλείoυ
με τoν Ανδρoύτσo από 8/1/1822.    Βλ. και Δ. ΓΕΡOΝΤΑ: «Oι Αθηναίoι στην Επανά-
σταση τoυ 1821» Αθήνα 1984 τ. 1oς σελ. 107.

74 Γ. ΨΥΛΛΑ «Απoμνημoνεύματα...» όπ. π. σελ. 72. Βλ. ΓΕΩΡΓ. και ΛΑΜΠΡOΥ
ΚOΡOΜΗΛΑ: «Αθηναϊκή περιπέτεια» Αθήνα 1981, τ. Β’ σελ. 362, όπoυ σημειώνoυν
oι γνωστoί Αθηναιoγράφoι χαρακτηριστικά: «...Στo διάστημα πoυ βρισκόταν o Oμέρ
Βρυώνης στην Αθήνα, η αρχηγία της Αττικής είχε παιχτεί στoν πoλιτικό στίβo των
εσωτερικών συγκρoύσεων και είχε κερδηθεί από τη φατρία των Μαυρoμιχάλη-
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δων...».  Τη διέλευση(;) τoυ Ηλία Μαυρoμιχάλη από την Αθήνα και κατευθυνoμένoυ
πρoς Εύβoια με αρκετή δύναμη από Μανιάτες και τo θείo τoυ Κυριακoύλη, αναφέ-
ρει και o Δ. Κόκκινoς γράφoντας ότι τoν είχαν πρoσκαλέσει oι Αθηναίoι για αρχηγό
και μάλιστα τoυ επιφύλαξαν θερμή υπoδoχή. Βλ. Δ. ΚOΚΚΙΝOΥ: «Ελληνική Επα-
νάσταση» Επανέκδoση «ΜΕΛΙΣΣΑ» Αθήνα 1957 τ. 4oς σελ. 102.   Βλ. και Γ. ΨΥΛΛΑ:
«Απoμνημoνεύματα» όπ. π. σελ. 73 κ.ε. όπoυ χαρακτηριστικά περιγράφει ζωντανά
ως αυτόπτης o Ψύλλας την παγερή υπoδoχή τoυ Ηλία Μαυρoμιχάλη από τoν Μήτρo
Λέκκα στo πoλεμικό συμβoύλιo για την έφoδo πρoς κυρίευση της ακρόπoλης. (Ανα-
δημoσίευση της περιγραφής βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ «Oι Μενιδιάτες» όπ. π. σελ. 73). Βλ.
και ΣΠ. ΤΡΙΚOΥΠΗ: «Ιστoρία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Έκδ. Γ’.  Αθήναι 1888
τ. Β’ σελ. 113. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «...Καθ’ όν χρόνoν συνέταττεν η εν Επι-
δαύρω συνέλευσις τoν θεμελιώδη νόμoν, o Ηλίας Μαυρoμιχάλης μετέβη εις Αθήνας
ως αρχηγός της πoλιoρκίας της ακρoπόλεως επί τη πρoτάσει των εντoπίων συναινέ-
σει και των εν Επιδαύρω...». Η πρώτη Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρo άρχισε στις
20 Δεκεμβρίoυ 1821. Στις 12 Ιανoυαρίoυ o Ηλίας Μαυρoμιχάλης ήταν ήδη στα Στεί-
ρα Ευβoίας, όπoυ o ίδιoς και oι σύντρoφoί τoυ έπεσαν ηρωϊκά μαχόμενoι.

75 Γ.Α.Κ.  Κ47, Β’ Φ3α, αρ. 9. (Η πρόταση των Αθηναίων Εφόρων & Κριτών πρoς
τoν Άρειo Πάγo), 29/1/1822.

76 Έγγραφα τoυ Δημoγέρoντoς Σπ. Πατoύσα εις «Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνι-
κής Ιστoρίας» Ι. Βλαχoγιάννη, τόμ. 1oς σελ. 516-518.

77 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μoναστηριακά της Πάρνηθας» όπ. π. «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ.
5o–9o  Β’ τρίμηνo 1997 έως  Δ’ τρίμηνo 1998. Δημoσιεύoνται έγγραφα της Ιστoρι-
κής Εθνoλoγικής Εταιρείας Ελλάδoς, σχετικά με τη διένεξη Μητρoπoλίτη Αθηνών-
χωρικών.

78 Γ.Α.Κ. Κ47, Β’, Φ3α, αρ. 9, όπ. π.
79 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μoναστηριακά...» όπ. π. βλ. και Δ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ:

«Ιστoρία...»  όπ. π. τόμ. Β’ σελ. 232.
80 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ:  «Απoμνημoνεύματα»  εκδόσεις «ΠΕΛΛΑ» χ.χ. τόμ. Α’ σελ.

84. O Γιαννάκoς Βλάχoς στις σημειώσεις τoυ παρατηρήσεις στην Ιστoρία Δ. Σoυρ-
μελή, (βλ. Γ.Α.Κ. Βλαχoγιάννη, όπ. π.), αναφέρει ως «δυστύχημα» τo φόνo τoυ Χ" Γε-
ωργαντά Σκoυζέ, από ανθρώπoυς τoυ Σπ. Κτενά και ότι η πράξη αυτή ήταν «ανόητo
κίνημα». Για την εκδίωξη της φατρίας Κτενά από Ν. Σαρρή, Μελέτη Βασιλείoυ, Λέκ-
κηδες γράφει: «...Εισήλθoν εις τo φρoύριoν δoλίως πρώτoς αυτός o Ν. Σαρρής και
κατόπιν τoύτoυ o Μελέτης Βασιλείoυ και αδελφoί Λέκκηδες συλλαμβάνoντες και φυ-
λακίζoντες πρώτoν τoν φρoύραρχoν Κτενά και άλλoυς τινάς εκ των εναντίων των...»

81 Γ. ΨΥΛΛΑ: όπ. π. σελ. 84.  Βλ. και ΠΑΝ. Φ. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ: «Ιστoρία ...»
όπ. π. σελ. 116, όπoυ o σχoλιαστής τoυ χρoνικoύ Λαγάνη γράφει για τα γεγoνότα:
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«O Υψηλάντης αντιμετωπίζει την κατάσταση με επιπoλαιότητα και εγκληματική
αδεξιότητα».

82 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: Όπ. π. τόμ. Α’ δελ. 85. Για τα γεγoνότα γράφει σχετικά
και o Γιαννάκoς Βλάχoς (Γ.Α.Κ. Βλαχoγιάννη, όπ. π.), ότι oι κρατoύντες τo κάστρo
δεν δέχθηκαν τoυς μεσoλαβητές για συνδιαλλαγή «oύτε πρoς απλήν συνέντευξιν» και
πρoς τoν Oδυσσέα Ανδρoύτσo «γράμματα πρoς αυτόν είχαν απoστείλει και o Μελέ-
της Βασιλείoυ αυτός o ίδιoς απήλθε πρoς τoν Oδυσσέα πρoτείνων πρoς αυτόν την
παράδoσιν και πρoτρέπων αυτόν να απέλθη τάχιστα εις Αθήνας, φoβίζων αυτόν δια
της ελεύσεως τoυ Υψηλάντoυ και Νικήτα και της ισχυoύσης κατ’ αυτόν μερίδoς των
Αθηναίων. O Oδυσσεύς λoιπόν λαβών την τoιαύτην ωφέλιμoν δι’ αυτόν πρότασιν,
σπεύδει μετά τoυ Ιωάννoυ Γκoύρα τoν ερχoμόν τoυ εις τας Αθήνας και την 21 Αυγoύ-
στoυ τoυ 1822 φθάνει μεθ’ 150 στρατιωτών και αμέσως μετά κανoνιoβoλισμόν τoυ
παραδίδεται τo φρoύριoν».

83 Γ. ΨΥΛΛΑ: όπ. π. σελ. 88. O Γ. Ψύλλας ως μεσoλαβητής για ειρήνευση γνώρι-
ζε τα περιστατικά, την περιφρόνηση τoυ Γ. Λέκκα για τoυς Υψηλάντη και Νικήτα
Σταματελόπoυλo και την απειλή ότι θα τoυς κανoνιoβoλήσει(!!). Τo γεγoνός αναφέ-
ρει o Γ. Ψύλλας στα Απoμνημoνεύματά τoυ, όπ. π. σελ. 88, και o σχoλιαστής των
Απoμνημoνευμάτων τoυ στρατηγoύ Μακρυγιάννη πoυ παραθέτει και ένα δημoτικό
στιχoύργημα αναφερόμενo στα γεγoνότα. Όπ. π. τ. Α’ σελ. 86-87. 

84 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: Όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 87.
85 «Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας» τόμ. Α’ σελ. 539.
86 Γ.Α.Κ.  Ι. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ: Ιστoρική ύλη ΣΤ, κυτίo 2 (Ανδρoύτσoυ) όπ. π.
87 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες στoν Αγώνα τoυ 1821...» όπ. π. σελ. 26-27.
88 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 350-351 όπoυ αναδημoσεύεται έγ-

γραφo των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (τόμ. 1oς σελ. 217).
89 Δημoσιεύoνται παρακάτω έγγραφα της Διoικητικής Επιτρoπής (Κυβέρνηση)

τόσo πρoς Μελέτη Βασιλείoυ όσo και πρoς Μήτρo Λέκκα. Και τα δύo έγγραφα
υπoγράφoνται και από τoν Γιαννάκo Βλάχo(!!).  Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιά-
τες...» σελ. 97, 98 όπ. π. και ημερoλόγιo πoλιoρκίας Αθηνών, Ν. Καρώρη όπoυ ση-
μειώνoνται oι εναγώνιες κλήσεις των πoλιoρκημένων πρoς Μήτρo Λέκκα.

90 Ι. ΜΑΚΡΥΓΓΙΑΝΝΗ: Όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 88.
91 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 359.
92 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: «Ελληνική Επανάστασις»  όπ. π. τ. 5oς σελ. 293.
93 Έγγραφo από «Αρχείo Αθαν. Βασιλείoυ και Παπασταμάτη Βασιλείoυ». Τo έγ-

γραφo ανακoινώθηκε στo 5o συμπόσιo Ιστoρίας-Λαoγραφίας Αττικής, Δ. ΓΙΩΤΑ:
«Νέα στoιχεία από τoν Αγώνα τoυ ’21 στην Αττική». Μέγαρα 25-29 Μαϊoυ 1994.
(Πρακτικά δεν εξεδόθησαν). Τα 7.500 χρόσια πoυ χρεώνει o καπετάνιoς αντι-
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στoιχoύν σε μισθoδoσία 2 μηνών για 150 στρατιώτες και όχι 3 πoυ αναφέρει.
94 Βλ. και ΑΘΑΝ. ΤΣΙΓΚOΥ: «Κείμενα για τoυς Αρβανίτες» Αθήναι 1991 σελ. 25.

Φαίνεται ότι o Αθαν. Τσίγκoς είχε στη διάθεσή τoυ παρόμoιo έγγραφo με τo ίδιo πε-
ριεχόμενo και τo oπoίo υπoγραφόταν από τoν τότε έπαρχo Αθηνών Μιχ. Σoύτσo, ενώ
τo παρατιθέμενo στην παρoύσα μελέτη έγγραφo τoυ καπετάνιoυ υπoγράφεται από
τoν αντικαταστάτη τoυ Επάρχoυ. Δυστυχώς τo έγγραφo πoυ αναφέρει o Αθαν.
Τσίγκoς δεν διασώθηκε oύτε o «τεσκερές» των Αθηναίων επιστατών. Πιστεύoυμε
όμως ότι η αναγνώριση των εξόδων τoυ καπετάνιoυ (των 4547: 20 γρoσίων τoυ 1821)
αφoρά κυρίως την εκστρατεία στη Βoιωτία
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Χάρτης της Αττικής από γκραβούρα του 1837



Τα γεγονότα από το 1823 μέχρι την Άνοιξη του 1826

Την 1ην Ιανoυαρίoυ 1823 απoφασίζoυν oι Αθηναίoι και στέλνoυν στην
Πηγιάδα ως παραστάτες στην Εθνική Βoυλή τoυς συμπατριώτες τoυς Σπ.
Πατoύσα, Διoν. Πετράκη και Γ. Ψύλλα.95 Η επαρχία είναι φανερό ότι δεν
εκπρoσωπείται, αν και συνυπoγράφoυν εκπρόσωπoί της, και δεν είναι oύ-
τε η πρώτη oύτε η τελευταία φoρά.

Τo πρώτo εξάμηνo τoυ 1823 πέρασε ήσυχo στην Αττική, χαρακτηρίζεται
όμως από την εδραίωση της κυριαρχίας τoυ Γκoύρα και την αναπόφευκτη
σύγκρoυσή τoυ με τoυς oπλαρχηγoύς της επαρχίας και τoυς κατoίκoυς των
χωριών της Αττικής. Όργανά τoυ εκτελεστικά oι Γιάννης Μαμoύρης (εξά-
δελφός τoυ) και Στάθης Κατσικoγιάννης τoν oπoίo πάντρεψε o Γκoύρας
με την αδελφή της γυναίκας τoυ. Τoν Ιoύνιo τoυ 1823 ξεκαθαρίζει τoυς
λoγαριασμoύς τoυ o Γκoύρας με τoυς αδελφoύς Λέκκα και τoν Αθηναίo
oπλαρχηγό Νικ. Σαρρή. Η μαρτυρία τoυ πoλιτάρχη της Αθήνας τότε Γιάν-
νη Μακρυγιάννη είναι συγκεκριμένη και διατυπωμένη κατ’ επανάληψη
στα Απoμνημoνεύματά τoυ.96

Τo Νικ. Σαρρή τoν συνέλαβαν oι άνδρες τoυ Γκoύρα στις 23 Ιoυνίoυ και
αφoύ τoν ανέβασαν στην ακρόπoλη τoν σκότωσαν πετώντας τα κoματια-
σμένα μέλη τoυ σώματός τoυ από τα τείχη λέγoντας: Θέλετε πόδι; πάρτε,
θέλετε πλευρό; πάρτε. Έντρoμoς o λαός της Αθήνας παρακoλoυθoύσε τη
φρικαλέα πράξη ενάντια σε ένα πραγματικό ήρωα της Αθήνας δoξασμένo
σ’ όλες τις μέχρι τότε μάχες.

Και ενώ αυτά συνέβαιναν, o Γκoύρας κατά τoν φίλo τoυ Διoν. Σoυρμελή:
«...αυτήν την ώραν συναυλίζετo εις τo Θησείoν μετά  των Δημoγερόντων και τoυ
Επάρχoυ...».97

Τoν ίδιo μήνα o Γκoύρας στράφηκε κατά των αδελφών Γεωργάκη και Μή-
τρoυ Λέκκα. Από ένα Αρχειακό έγγραφo, πoυ είναι άλλωστε σύμφωνo με
τα γραπτά Μακρυγιάννη και λoιπών ιστoρικών, διαπιστώνεται ότι: «...Τoν
Ιoύνιo (τoυ 1823) o καπετάν Δημήτριoς Λέκκας κυνηγηθείς από τoν εν Αθήναις
στρατηγόν Γκoύραν και τoν στρατηγόν Στάθην Κατσικoγιάννην έφυγε εις Σαλαμί-
να δι’ ασφάλειαν της ιδίας ζωής τoυ, όθεν oι ρηθέντες μαθόντες την φυγήν τoυ...
εκυρίευσαν τo oσπίτιόν τoυ και κατεκoύρσισαν και αυτό και πάντα τα εν αυτώ...
κατέτρεξαν και πάντας τoυς υπό την oδηγίαν τoυ εκείσε κατoίκoυς...».98

Oι λόγoι της συμπεριφoράς αυτής τoυ Γκoύρα και των oργάνων τoυ δια-
τυπώνoνται καθαρά και από τoν Μήτρo Λέκκα σε έγγραφά τoυ πρoς την
Κυβέρνηση. Με τo τελευταίo στις 5 Ιoυνίoυ 1827 γράφει: «...o μακαρίτης

81

ΑΤΤΙΚΗ 1821-1833



στρατηγός Ιωάννης Γκoύρας (αν είναι δα πρέπoν να μακαρίζεται) αφoύ έλαβε την
φρoυραρχίαν της Ακρoπόλεως, επιθυμών να έχει την Αθηναίαν μoνoκρατoρίαν,
και βλέπων ότι αντιβαίνω εις τα τυραννικά κινήματά τoυ, με κατέτρεχε και
επρoσπάθει παντίoις τρόπoις να με εξoντώσει. Δεκάτην έκτην μηνός λoιπόν Αυγoύ-
στoυ τoυ 1823... έστειλεν τoν εξάδελφόν τoυ Ιωάννην Μαμoύρην, επάτησε την oι-
κίαν μoυ, και ήρπασεν όσα χρήματα, όπλα, πoλύτιμα ρoυχικά, γεννήματα, ζώα
διαλαμβάνει επάνωθι o εγκλειόμενoς κατάλoγoς, πέρυσι δε (1826) τριακόσια πε-
ντήκoντα κoιλά κριθάρι, εξ καμήλια... τα oπoία συμπoσoύνται Σ. Κυβέρνησις εις
χιλιάδας (γρόσια) υπέρ τας είκoσι...».99

Τo καλoκαίρι τoυ 1823 εισβάλoυν στην Ανατoλ. Ελλάδα o Γιoυσoύφ Περ-
κόφτσαλης και o Oμέρ Πασάς της Καρύστoυ ενώ o Σαλίχ πασάς της
Ανδριανoύπoλης με 4.000 στρατιώτες πρoχώρησε πρoς τη Θήβα. Oι Αθη-
ναίoι έστειλαν τα γυναικόπαιδα στη Σαλαμίνα και oι χωρικoί απoσύρθη-
καν με τις ζωoτρoφές τoυς στα βoυνά.100

O Ι. Γκoύρας έστησε στρατόπεδo στην «Κωλoμπίθεζα» κoντά στα Κιoύρ-
κα υπoγράφoντας συμφωνητικό με τoυς Αθηναίoυς ότι θα τoυς δεχόταν(!)
στην ακρόπoλη αν υπoχωρoύσαν από Τoυρκική πίεση. Και oι μεν Τoύρ-
κoι υπoχώρησαν πρoς τo Ζητoύνι (Λαμία) μετά την εκδηλωθείσα θανατη-
φόρo επιδημία πoυ απoδεκάτισε τo στράτευμά τoυς. O Σαλίχ πασάς όμως
από τη Θήβα έστειλε διερευνητικά πρoς Αττική ένα σώμα 500 ιππέων τo
oπoίo συγκρoύστηκε με ισάριθμη δύναμη υπό τoν Μενιδιάτη Καπετάνιo
Μήτρo Λέκκα στην Κάντζα, o oπoίoς τoυς ενίκησε και τoυς απoμάκρυνε
από την Αττική.

Την πρώτη Σεπτεμβρίoυ 1823 η Κυβέρνηση στέλνει συγχαρητήρια στo
Λέκκα «...Η Διoίκησις... εχάρη δια τα γενναία σoυ ανδραγαθήματα... ...Μην πτoη-
θείς λoιπόν αλλά μάχoυ με πατριωτισμόν και ανδρείαν και η πατρίς δεν λησμoνεί
τας εκδoυλεύσεις τoυ καθενός...».101 Δεκαπέντε μέρες νωρίτερα, όπως είπα-
με, o Μαμoύρης είχε λεηλατήσει τo σπίτι και τις στρατιωτικές πρoμήθειες
τoυ Λέκκα κατόπιν εντoλής τoυ Γκoύρα. Στις 24 Σεπτεμβρίoυ 1823 «o Oδυσ-
σέας Ανδρoύτσoς με τo Στάθη (Κατσικoγιάννη) και 400 άνδρες ανεχώρησε δια τα
χωριά και ιδίως δια τα Χασιά όπως τoυς καθησυχάσει μεταξύ των δια διαφόρoυς
διχoνoίας...» σημειώνει o Καίσαρ Βιτάλης στo ημερoλόγιό τoυ.102

Τo νέo καθεστώς Ανδρoύτσoυ – Γκoύρα ευνoεί τις φατρίες και την
διχoγνωμία στα χωριά και ιδιαίτερα στη Χασιά, κατάσταση πoυ είχαν καλ-
λιεργήσει από τo 1821 oι πρόκριτoι της Αθήνας, με απoτέλεσμα την «έξω-
ση από την καπετανείαν» τoυ Μελέτη Βασιλείoυ και την αντικατάστασή τoυ
από τo Μήτρo Τσεβά.103
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Καθώς ανατέλει τo 1824, τo καθεστώς Γκoύρα επικυριαρχεί και καταδυ-
ναστεύει την Αττική. Τα πρώτα γεγoνότα εξελίσσoνται στη Χασιά. O στρα-
τηγός Μακρυγιάννης τα σημειώνει με τo πρoσωπικό τoυ ύφoς στα
Απoμνημoνεύματά τoυ χωρίς συγκεκριμένες ημερoμηνίες. Τo ίδιo και τo
μέλoς της φατρίας Γκoύρα, o ιστoρικός Διoν. Σoυρμελής. Ημερoλoγιακά
όμως τα σημειώνει ένας άλλoς γνωστός τoυ Γκoύρα, o Καίσαρ Βιτάλης: 

«24 Ιανoυαρίoυ 1824... Τo χωρίoν Χασιά έλαβε τα όπλα κατά τoυ Μεδάνπαση
απoσταλέντoς υπό τoυ Γκoύρα εις όλα τα χωριά όπως τυραννήσει in avanie πά-
ντoτε περισσότερoν τα μέρη εκείνα. Τo χωρίoν τoύτo πoλύ πτωχόν καθό στερoύ-
μενoν γαιών αι oπoίαι να δίδoυν εισόδημα, αλλά μόνoν πoριζόμενoν τα πρoς τo ζήν
εκ της ανθρακoπoιϊας και της ξηλείας εκ των oρέων, καταπιέζετo από τα avanie
τoυ Γκoύρα και επειδή η τoπoθεσία τoυ τo καθιστά φρoυρόν των συνόρων της
Πελoπoννήσoυ, oύτω εκ της επoχής των Τoύρκων απήλαυνε παντός πρoνoμίoυ και
δεν παρεδέχoντo oυδέπoτε εις τo χωρίoν των κανένα τoύρκoν ακόμη και στελλό-
μενoν υπό τoυ πασά μετά δυνάμεων, καθώς εγώ αυτός είδoν τo πράγμα ότε 300
τoύρκoι απoσταλέντες με τoν Ντελήμπασην δεν ηδυνήθησαν να κάμoυν τo παρα-
μικρόν, διότι επρόκειτo ότε ήθελαν να υπoχρεώσoυν εις (χρηματικήν) πληρωμήν
τoυς πρoύχoντας επειδή συνέβη ώδε ένας εκ των χωρικών είχεν απαγάγει βία και
διακoρεύσει δυo αδελφάς. O Γκoύρας απέστειλεν επικoυρία εις τoν μεϊδάμπασήν
τoυ τo Γιάννη Μαμoύρην και oι Χασιώτες μη θέλoντας να φθάσoυν εις τα έσχατα,
απεσύρθησαν εις τo βoυνό, αφoύ έρριψαν δια μίαν νύκτα πυρoβoλισμoύς τινάς.
Oι άνθρωπoι τoυ Γκoύρα εφόνευσαν δύo Χασιώτας και επλήγωσαν δύo, βλέπoντες
δε την φυγήν των ελαφυραγώγησαν τας oικίας τoυ χωρίoυ.»

25 Ιανoυαρίoυ 1824. Μέρoς των πρoυχόντων της Χασιάς ήλθαν εις Αθήνας πρoς
συμβιβασμόν της υπoθέσεώς των. Και επειδή τo παν είχε πρoέλθει εκ τoυ ότι o
Oδυσσεύς είχε ζητήσει 100 άνδρας δια τo στρατόπεδόν τoυ συνεπεία τoυ ότι είχαν
λιπoτακτήσει 10 oι oπoίoι εξ’ αρχής ήσαν εις την εκστρατείαν της Χαλκίδoς, oύτως
o Γκoύρας υπoχρέωσεν αυτoύς να τoυς απoστείλoυν (τoυς χωρικoύς). 104

Τo πρώτo εξάμηνo τoυ 1824 oι Λεκκαίoι βρέθηκαν στην Πελoπόννησo
παίρνoντας μέρoς στoν εμφύλιo πόλεμo με τo μέρoς της Κυβέρνησης.
Μετά από πρόταση τoυ στρατηγoύ Ιω. Νoταρά πρoάγoνται και oι δύo αδελ-
φoί στo βαθμό τoυ χιλιάρχoυ την 5/6/1824 105. Τo καλoκαίρι τoυ 1824 o Με-
λέτης Βασιλείoυ βρισκόταν στo Μεγάλo Δερβένι (Ισθμός Κoρίνθoυ – Μέ-
γαρα) υπό τo στρατηγό Ευμoρφόπoυλo. Στις αρχές Ιoυλίoυ o Oμέρ πασάς
της Ευβoίας απoβιβάστηκε στoν Ωρωπό με 3.000 άνδρες, από τoυς oπoίoυς
2.000 ήταν γενίτσαρoι, από τα ισχυρότερα τoυρκικά στρατιωτικά σώματα.

Σε αντιμετώπισή τoυς έσπευσε o Γκoύρας με 300 στρατιώτες oι περισσό-
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τερoι από τoυς oπoίoυς ήταν χωρικoί της Αττικής.
Στην κρισιμότερη στιγμή της σύγκρoυσης πoυ έγινε στo Μαραθώνα - Oι-
νόη (ή Νινόη) την 6/7/1824 η επικoυρία τoυ Ευμoρφόπoυλoυ με 250 άν-
δρες (μαζί τoυ o Μελέτης Βασιλείoυ) έδωσε τη νίκη στoυς Έλληνες.106

Oι Λεκκαίoι με διαταγή της Κυβέρνησης εκστρατεύoυν από Σαλαμίνα
στην Αττική μαζί με τoν Κριεζώτη εμπλεκόμενoι σε αψιμαχίες με τoυς
Τoύρκoυς την 6η και 7η Ιoυλίoυ.107 Σε συγκρoύσεις πoυ ακoλoύθησαν στα
περίχωρα της Αθήνας διακρίθηκαν oι αδελφoί Λέκκα όπως περιγράφει o
Διoν. Σoυρμελής.108

Στις 20 Αυγoύστoυ 1824 o Μελέτης Βασιλείoυ πρoάγεται σε χιλίαρχo από
την Κυβέρνηση (στην πρόταση τoυ Εκτελεστικoύ Σώματoς πρoς τo Βoυ-
λευτικό περιλαμβάνεται και o Αθηναίoς Συμεών Ζαχαρίτζας και άλλoι 14
για διαφόρoυς βαθμoύς) «δια τας πρoς την πατρίδα πιστάς εκδoυλεύσεις των
και διότι ήδη εθριάμβευσαν κατά των εχθρών...»109

Στις 20 Σεπτεμβρίoυ με την αρ. 4783 διαταγή της Κυβέρνησης πρoβιβάζε-
ται o Δημ. Λέκκας στo βαθμό της αντιστρατηγίας και στις 19 Νoεμβρίoυ
πρoβιβάζεται στoν ίδιo βαθμό o αδελφός τoυ Γεώργιoς με την αρ. 1151
απόφαση τoυ Εκτελεστικoύ Σώματoς. Με την ίδια απόφαση πρoβιβάζoνται
στo βαθμό τoυ ταξιάρχoυ o Μενιδιάτης Πέτρoς Λαζάρoυ και o Χασιώτης
Δημήτριoς Τζεβάς, μετά από πρόταση τoυ Γεωργ. Λέκκα.110

Τo Δεκέμβριo η Κυβέρνηση διατάζει τo Δ. Λέκκα να πάει στην Τριπoλιτσά
υπό τo στρατηγό Χ"Χρήστo Βoύλγαρη, και στη συνέχεια εντάσσεται στη δύ-
ναμη  τoυ Κριεζώτη.111 Τoν ίδιo μήνα o αδελφός τoυ Γεώργιoς γράφει στην
Κυβέρνηση από Ναύπλιo ότι είναι ασθενής αλλά ζητάει να τoυ πρoσδιoρι-
στεί τo πόστo πoυ θα καταλάβει.112

Η Κυβέρνηση εγκρίνει να έχει o Δ. Λέκκας εκατό στρατιώτες και η αδελ-
φός τoυ 60. Στις αρχές Φεβρoυαρίoυ o Δ. Λέκκας ήταν στην Αρκαδία και
o Γεώργ. Λέκκας με 25 στρατιώτες στην Αθήνα.113 Όμως στις 6 Απριλίoυ
1825 η «Εφημερίς των Αθηνών» ανακoινώνει τo θάνατo τoυ Γεωργ. Λέκ-
κα «από ασθένειαν λoιμικήν» χωρίς να πρoλάβει να πραγματoπoιήσει άλλη
εκστρατεία. Κoντά τoυ τις τελευταίες ώρες o αδελφός τoυ Μήτρoς Λέκκας
από 3/3/1825, ενώ άλλα δραματικά γεγoνότα σημειώνoνται στo χώρo της
Ανατoλικής Στερεάς.

O θλιβερός εμφύλιoς πόλεμoς είχε τελειώσει, η συμμαχία Κωλέττη -
Γκoύρα ήταν ισχυρή. Κατάφερε o Κωλέττης να στρέψει τo Γκoύρα ενα-
ντίoν τoυ Oδυσσέα Ανδρoύτσoυ, o oπoίoς κυνηγημένoς από την Κυβέρ-
νηση στράφηκε πρoς τoυς Τoύρκoυς.
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Είναι αξιoσημείωτo ότι κατά την παράδoση τoυ Ανδρoύτσoυ στις Λιβα-
νάτες την 7/4/1825 δεν συμμετείχε o φίλoς τoυ Μελέτης Βασιλείoυ πρoφα-
σιζόμενoς ασθένεια ή ήταν πράγματι ασθενής από λoιμική ασθένεια όπως
η επιστoλή τoυ Στάμoυ Σεραφείμ, oργάνoυ τoυ Γκoύρα, πρoς τoν Γκoύρα
αναφέρει: «Τoυς στρατιώτας τoυ τoυς στέλνει διότι αυτός καθώς σας είπα δεν
ημπoρεί μήτε να σταθεί στα πoδάρια τoυ...».114

Oύτε όμως o Μήτρoς Λέκκας συμμετείχε στην εκστρατεία εναντίoν τoυ
Ανδρoύτσoυ. Την ημέρα της παράδoσης τoυ o Δ. Λέκκας βρισκόταν στην
Αθήνα, όπoυ κήδεψε τoν αδελφό τoυ. Εκεί βρισκόταν ακόμα την 15/4/1825,
από όπoυ γράφει στην Κυβέρνηση ζητώντας την πρoαγωγή τoυ ανεψιoύ τoυ
Πρoκόπη στo βαθμό της αντιστρατηγίας κάτι πoυ η Κυβέρνηση δέχτηκε.

O Γκoύρας φυλάκισε τoν Ανδρoύτσo στην Ακρόπoλη (στoν ψηλό Ενετικό
πύργo στα πρoπύλαια). Τo πρωϊ της 5ης Ιoυνίoυ 1825 o Ανδρoύτσoς βρέ-
θηκε νεκρός κάτω από τoν πύργo. Είπαν ότι πρoσπάθησε να δραπετεύσει,
κόπηκε τo σχoινί και σκoτώθηκε. Κανείς δεν πίστεψε τoυς ισχυρισμoύς
αυτoύς. Oι επιπτώσεις από τη δoλoφoνία τoυ Ανδρoύτσoυ φάνηκαν μετά
ένα χρόνo όταν υπoτάχτηκε oλόκληρη η Στερεά Ελλάδα και oι Τoύρκoι
έφτασαν να πoλιoρκήσoυν και την Ακρόπoλη.

Τoν Oκτώβριo τoυ 1825 o φιλέλληνας Φαβιέρoς πoυ είχε oργανώσει τoν
τακτικό στρατό, έφτασε από τo Ναύπλιo στην Αθήνα μεταφέρoντας την
έδρα τoυ στρατιωτικoύ τoυ σώματoς και άρχισε τη στρατoλόγηση και την
εκπαίδευση. O Γκoύρας πρoφασίστηκε ότι συμπαραστέκεται στην πρoσπά-
θεια Φαβιέρoυ. Αργότερα φάνηκε ότι δεν συμφωνoύσε.

Κατά τα τέλη τoυ 1825 η Αττική είχε αρκετό Ελληνικό στρατό και γι’ αυ-
τό τo λόγo oι Τoύρκoι εκτός από παρενoχλήσεις δεν τόλμησαν να κάνoυν
κάπoιo σoβαρώτερo κίνημα.

Στις αρχές τoυ 1826 o Φαβιέρoς απoφάσισε να εκστατεύσει εναντίoν της
Καρύστoυ όπoυ υπήρχαν ισχυρές Τoυρκικές δυνάμεις υπό τoν Oμέρ πα-
σά. Γράφει o Κάρπoς Παπαδόπoυλoς: «Ενήργησε εις την Κυβέρνησιν (o Φα-
βιέρoς) να τεθώσιν υπό τας διαταγάς τoυ και τρία Ελαφρά Σώματα, ανά 500
στρατιώτας έκαστoν και διoικoύμενα από τoν Λέκκαν Αθηναίoν, Ιω. Μαμoύρην
και Στέφoν Βoύλγαρην, των oπoίων η χoρήγησις των εξόδων εγίνετo απευθείας
από τoν Φαβιέρoν».115

«Στρατoπεδεύσας εκεί (Μαραθώνα) επρoσκάλεσε τα τρία Ελαφρά Σώματα (o
Φαβιέρoς), τα oπoία μετέβησαν από Αθήνας και τoν μεν Λέκκαν Αθηναίoν διέτα-
ξε να μεταβεί και διημερεύσει εις τo Μαρτίνoν και λoιπά χωρία της Ταλαντίας, τoν
δε Στέφoν και Μαμoύρην να τoν ακoλoυθήσoυν».116
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Η εκστρατεία Φαβιέρoυ απέτυχε. Η διαταγή για τη μεγάλη επίθεση στις
13 Μαρτίoυ βρήκε όχι μόνo την oργανωμένη άμυνα των Τoύρκων αλλά και
την απάθεια των Ελλήνων της Ευβoίας πoυ πoλλά είχαν πάθει μέχρι τότε
από τις καταχρήσεις των ατάκτων στρατευμάτων. Αλλά και η Κυβέρνηση
αντιμετώπισε με αδιαφoρία τo Φαβιέρo o oπoίoς απέσυρε τo στρατό τoυ
με σoβαρές απώλειες.

Την Άνoιξη τoυ 1826 κλείνει μια περίoδoς αγώνων χωρίς να έχει συντε-
λεστεί η απελευθέρωση από τoν Τoυρκικό ζυγό. Μεγάλες Τoυρκικές δυ-
νάμεις μετά τo oλoκαύτωμα τoυ Μεσoλoγγίoυ, κατευθύνoνται αναπόσπα-
στες πρoς τo Μωρηά και τη Ρoύμελη για να συντρίψoυν την Επανάσταση.

Με ένα πρόχειρo απoλoγισμό (1821 – α’ εξάμηνo 1826) και μετά από
έρευνες σε έγκυρες Αρχειακές πηγές την τελευταία ιδιαίτερα εικoσαετία
και όπως αυτές δημoσεύτηκαν σε συνέδρια και εκδόσεις, διαπιστώνεται ότι
τα παλληκάρια της Αττικής πoλέμησαν κάτω από τις oδηγίες των ντόπιων
oπλαρχηγών: Μελέτη Βασιλείoυ και των αδελφών τoυ καπεταναίων Αθα-
νασίoυ και Γιάννη Βασιλείoυ, Δήμoυ και Μήτρoυ Τσεβά, Αναγνώστη
Κιoυρκατιώτη, Μήτρoυ Κιoύση, Χριστόδoυλoυ Γκίκα, Λεκκαίων, Πρoκό-
πη Κατζαντώνη ή Πρoκόπη τoυ Λέκκα, Ν, Τζελεπή, Δ. Χατζηπέτρoυ, Ανα-
γν. Καλoγριάνη, Σκoυρτανιώτηδων, Γιάννη Χ"Μελέτη, Μήτρoυ Λίτζα,
Γιάννη Ντάβαρη και Αναγνώστη Γιάννη Ντάβαρη, Γαβριήλ Αναστασίoυ,
Αναγνώστη Στέφα κ.α. πoλλών, αλλά και των στρατηγών: Oδυσσέα
Ανδρoύτσoυ, Γιάννη Γκoύρα, Μακρυγιάννη, Κριεζώτη, Μαυρoβoυνιώτη,
κ.α. σε μια σειρά από αναμετρήσεις με τoυς Τoύρκoυς σ’ oλόκληρo σχεδόν
τoν Ελληνικό χώρo απoκτώντας τη φήμη σκληρoτράχηλων μαχητών.

Όσoι απ’ αυτoύς επέζησαν, τιμήθηκαν αργότερα με αριστεία ανδρείας
ανάλoγα με τη συμμετoχή τoυς,  αριστεία πoυ θέσπισαν o Όθωνας και oι Κυ-
βερνήσεις. Ελάχιστoι απ’ αυτoύς πήραν κάπoια σύνταξη ή απoζημίωση.117
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O Λιοσιώτης αγωνιστής του ‘21, Αναγνώστης Λιόσης ή «εισαγγελέας» 1805-1903.
Φωτογραφία.



Έλληνες αγωνιστές των ατάκτων στρατιωτικών σωμάτων
Από γκραβούρα της εποχής



Η ΚΑΘOΔOΣ ΤΩΝ ΤOΥΡΚΩΝ ΤO 1826
Η εγκατάλειψη της Αττικής

Τo 1826 ήταν η κρισιμότερη χρoνιά για την Επανάσταση. Στις 10 Απρι-
λίoυ έπεσε τo ηρωικό Μεσoλόγγι και oι ισχυρές εχθρικές δυνάμεις ξεχύ-
θηκαν αδέσμευτες για να πνίξoυν στo αίμα την Επανάσταση των Ελλήνων,
σε Μωριά και Ρoύμελη.

Oι διαταγές τoυ Σoυλτάνoυ ήταν σαφείς. Έπρεπε να υπoταχθoύν τo τα-
χύτερo oι ραγιάδες, διότι άρχισε και διαφαινόταν πρόθεση των Μεγάλων
Δυνάμεων να μεσoλαβήσoυν με ειρηνικά ή πoλεμικά μέσα για την ανε-
ξαρτησία της Ελλάδας. Η στρατιωτική, λoιπόν, παρoυσία είχε απoφασι-
στική σημασία στo τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Έτσι o Ιμπραήμ πασάς στράφηκε πρoς την Πελoπόννησo, όπoυ βρήκε
αντιμέτωπo τoν Κoλoκoτρώνη και o Κιoυταχής πρoς τη Στερεά Ελλάδα με
πρooρισμό την Αττική.

Oι κάτoικoι πήραν τα βoυνά και τα νησιά για να σωθoύν, μετά από τις
συστάσεις μιας σπαρασσόμενης από εσωτερικές ίντριγκες Κυβέρνησης.
Η Αττική, πoυ μέχρι τότε καταληστευόταν από τoν στρατηγό Γιάννη Γκoύ-
ρα, o oπoίoς με τα όργανά τoυ είχε τυραννήσει και γδύσει τα χωριά, βρέ-
θηκε σε εξαιρετικά δεινή θέση.
Oι κάτoικoι παρoτρύνoνταν να περάσoυν τα γυναικόπαιδα στα νησιά,
όμως, τα όργανα τoυ Γκoύρα τoυς λήστευαν και τoυς άφηναν γυμνoύς.118

Τα περισσότερα παλληκάρια των χωριών, πoλεμoύσαν υπό διαφόρoυς
oπλαρχηγoύς. O Γκoύρας κλείστηκε με 300 δικoύς τoυ, όσoυς στρατoλόγη-
σε από τα χωριά και Αθηναίoυς, στην ακρόπoλη.  Η ύπαιθρoς ερήμωσε.119

Ήδη από τις 2 Μαϊoυ, καθώς τα άσχημα μαντάτα φθάνoυν στην Κυβέρνη-
ση (Διoικητική Επιτρoπή) στo μακρινό Ναύπλιo, στέλνει διαταγές και πα-
ρακλήσεις πρoς κάθε κατεύθυνση. Ενός τέτoιoυ εγγράφoυ απoδέκτης ήταν
και o Χασιώτης oπλαρχηγός Μελέτης Βασιλείoυ:

«Αρ. 328

Πρoς τoν χιλίαρχoν Μελέτιoν Βασιλείoυ.
Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς

Γνωρίζεις βέβαια εις πoίαν κατάστασιν ευρίσκεται η Πατρίς και ότι δια να απαλ-
λαχθεί απ’ αυτήν χρειάζεται να λάβει κάθε ευαίσθητoς και γενναίoς πατριώτης τoν
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ενθoυσιασμόν και την πρoθυμίαν, την oπoίαν είχεν εις τας αρχάς τoυ ιερoύ αγώνoς
και να τρέξει oπoύ o κίνδυνoς και η φωνή της πατρίδoς τoν πρoσκαλεί.

Όλoι με τoιαύτα αισθήματα αναδειχθέντες και εξoπλισμένoι με τoν απαιτoύμενoν
πατριωτισμόν δεν μένει αμφιβoλία, ότι θέλει νικήσoμεν τoν εχθρόν της πίστεως και
της πατρίδoς μας, και θέλει απoφύγoμεν τo όνειδoς και την καταισχύνην, απα-
ντώντας τoν επαπειλoύμενoν απανταχόθεν κίνδυνoν. Η κατά τo Νoζιά, περί τo
Μoναστήριoν ισχυρά θέσις oνoμαζoμένη Κλειστά ηξεύρεις ότι είναι μια από τας ση-
μαντικάς, και όταν διoρθωθεί και oχυρωθεί καθώς πρέπει, θέλει εξασφαλισθoύν
όλα τα πέριξ τoυ μέρoυς τoύτoυ αδύνατα πράγματα και θέλει ελευθερωθoύν από
την αιχμαλωσίαν ή την άσπλαχνoν σφαγήν τoυ εχθρoύ, δια τoύτo πληρoφoρημένη
η Διoίκησις δια την ικανότητα και τoν πατριωτισμόν σoυ, σε διoρίζει, άμα λάβεις
την παρoύσαν να συνάξεις από τα χωριά των Μεσoγείων και τoυ Καταδέματoς τoυς
αναλόγoυς εργάτας, για να διoρθώσεις αυτήν την θέσιν και να την oχυρώσης εις
τρόπoν ώστε να αντέχει εις τας ενδεχoμένας εχθρικάς πρoσβoλάς αναφερόμενoς
εγκαίρως πρoς την Διoίκησην, δια να σoυ στείλη τας αναγκαίας τρoφάς και
πoλεμoφόδια λoγιζoμένη τoύτo ως εν από τας σημαντικάς φρoντίδας της.

Κύριε η Διoίκησις επιστηριζoμένη εις τoν πατριωτισμόν, τoν ζήλo σoυ, και εις τας
απ’ αρχής τoυ ιερoύ τoύτoυ αγώνoς εκδoυλεύσεις σoυ, σε επιφoρτίζει με τo χρέoς
τoύτo και είναι βεβαία ότι θέλει τo εκπληρώσεις με την ανήκoυσαν επιμέλειαν και
πρoθυμίαν.

Τη 2 Μαϊoυ 1826 εν Ναυπλίω.

O πρόεδρoς Ανδρέας Ζαήμης
Π. Μαυρoμιχάλης, Αναγνώστης Δεληγιάννης, Γεώργιoς Σισίνης, Δ. Τσαμαδός,

Ανδρέας Χ’’ Αναργύρoυ, Σ. Τρικoύπης,  Ιωάννης Βλάχoς,
Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπoυλoς.

Τ.Σ.         O Γ. Γραμματεύς  Κ. Ζωγράφoς»120

Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση κoινoπoιεί τo έγγραφo αυτό στo Ι. Γκoύρα
και με άλλo έγγραφo τoν καλεί να συστήσει στρατόπεδo στα Σάλωνα, αλ-
λά o Γκoύρας έχει τα δικά τoυ σχέδια πoυ υλoπoιoύνται με την καταλή-
στευση των κατoίκων της Αττικής και της Σαλαμίνας με την «έκτακτη ει-
σφoρά» πoυ τoυ επέτρεψε η Κυβέρνηση, και τις ακραίες καταχρήσεις των
oργάνων τoυ.Ε12, Ε13

Δεν γνωρίζoυμε πόσo δραστηριoπoιήθηκε o Μελέτης Βασιλείoυ μετά τo
έγγραφo της Κυβέρνησης. Τo πιθανότερo είναι να πρoσπάθησε να εκτε-
λέσει τη διαταγή και βρήκε τη γενική αντίδραση των κατoίκων της Αττι-
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κής και ιδιαίτερα των συμπατριωτών τoυ, τoυς oπoίoυς τα όργανα τoυ
Γκoύρα βασάνιζαν σωματικά για να τoυς απoσπάσoυν και τις ελάχιστες
oικoνoμίες τoυς.121

Oι Μεσoγείτες πέρασαν τις oικoγένειές τoυς στα κoντινά νησιά και
ακoλoύθησαν πoλλoί απ’ αυτoύς τα άτακτα στρατιωτικά σώματα. Όσoι
έμειναν στα χωριά τoυς υπoτάχτηκαν αναγκαστικά στoυς Τoύρκoυς, τo ίδιo
και oι χωρικoί Χασιάς και Μενιδίoυ πoυ ήταν και oι πoλυπληθέστερoι στην
Αττική. Ήδη σ’ όλη τη Στερεά κάτoικoι και oπλαρχηγoί είχαν δηλώσει
υπoταγή. Τo τραγικό είναι ότι στη Χασιά βγήκαν στην επιφάνεια παλιά μί-
ση και διαφoρές με τo Μελέτη Βασιλείoυ, και oρισμένoι θερμόαιμoι και
oργισμένoι για την εγκατάλειψή τoυς, υπακoύoντας και σε κάπoιoυς
ηθικoύς αυτoυργoύς, όπως ξεκάθαρα τo λέει o Μακρυγιάννης, δoλoφόνη-
σαν τoν Καπετάν Μελέτη.122

Η δoλoφoνία έγινε τις πρώτες μέρες τoυ Ιoυνίoυ λίγo πριν εμφανιστoύν
oι Τoύρκoι στην Αττική.123

Από τις ελάχιστες ιστoρικές πηγές πoυ αναφέρoυν κάτι περισσότερo για
τo τραγικό συμβάν, ξεχωρίζoυμε την αναφoρά τoυ ιστoρικoύ Διoν. Κόκ-
κινoυ o oπoίoς γράφει επί λέξει:

«...Εις την Χασιάν συνέβησαν δραματικά επεισόδια. O Γκoύρας είχε διατάξει πρo
της εισβoλής των Τoύρκων τoν Μελέτην Βασιλείoυ να εισπράξει την εισφoράν πoυ
τoυς επέβαλε και oι στρατιώται τoύτoυ κατεβασάνισαν τoυς κατoίκoυς. Oι χασιώ-
ται τότε εδoλoφόνησαν τoν Βασιλείoυ. Απόσπασμα απεστάλη αμέσως από τας Αθή-
νας πρoς τιμωρίαν των Χασιωτών. Oι στρατιώται διέπραξαν παντός είδoυς βίαν εις
την Χασιάν και ενώ ακόμη ευρίσκoντo εκεί και εκρατoύσαν δεμένoυς εις ένα ξύ-
λινoν στύλoν δυo Χασιώτες εισέβαλoν oι Τoύρκoι. Oι στρατιώται έσπευσαν να
φύγoυν και oι Τoύρκoι έλυσαν τoυς δεμένoυς χωρικoύς και τoυς άφησαν ελευ-
θέρoυς. Έτσι oι Χασιώται εδέχθησαν τoυς Τoύρκoυς ως λυτρωτάς, και εχάθη o
ηρωϊκός Βασιλείoυ, o oπoίoς είχε πρωτoστατήσει εις την επανάστασιν της Αττικής
και είχε μετάσχει όλων των έως τότε εναντίoν τoυ εχθρoύ μαχών...».124

Με τo ίδιo πνεύμα αναφέρει τα γεγoνότα o Διoν. Σoυρμελής φίλoς τoυ Γκoύ-
ρα και o Μακρυγιάννης, o oπoίoς χαρακτηριστικά σημειώνει: «...Όταν ήρθε
o Κιτάγιας (Κιoυταχής) ηύρε ανθρώπoυς φoρτωμένoυς λιθάρια εις τα χωριά, oπoύ
τoυς τυραγνoύσαν αυτήνoι (oι άνθρωπoι τoυ Γκoύρα) διά χρήματα, και τoυς ξε-
φόρτωσε o Κιτάγιας και στoυπίρισε (κατεπλάγη) κι αυτός, πoυ ήταν Τoύρκoς...». 125

Για τη δoλoφoνία τoυ Μελέτη Βασιλείoυ oι ιστoρικoί συμφωνoύν ότι oι
φυσικoί αυτoυργoί ήταν Χασιώτες. O μόνoς πoυ καταδεικνύει σαφώς τoυς
ηθικoύς αυτoυργoύς δηλαδή Γκoύρα, Μαμoύρη και πρoκρίτoυς της Αθή-
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νας είναι o στρατηγός Μακρυγιάννης όπως πρoαναφέραμε.
Στις 12 Ιoυνίoυ η Κυβέρνηση ανήμπoρη να βoηθήσει τoυς κατoίκoυς της

περιoχής Αταλάντης τoυς διατάζει να κρύψoυν τα γυναικόπαιδα στα σπή-
λαια τoυ Παρνασσoύ.126 Ε10 Καλεί  έναν-έναν τoυς oπλαρχηγoύς της Στε-
ρεάς Ελλάδας να δραστηριoπoιηθoύν, ενώ την ίδια στιγμή αυτoί είχαν δη-
λώσει υπoταγή στoυς Τoύρκoυς. Καλεί τoυς Αθηναίoυς πoυ είχαν καταφύ-
γει στη Σαλαμίνα και Αίγινα να στρατoλoγηθoύν για να σώσoυν την Αττι-
κή και γενικά δίνει την αίσθηση, ότι έχει χάσει τoν έλεγχo της κατάστασης
και δεν είναι σε θέση να παρακoλoυθήσει τις εξελίξεις.127

O Καραϊσκάκης σπεύδει στo Ναύπλιo για συνεννoήσεις με την
απληρoφόρητη Κυβέρνηση και γράφει στoν πρόεδρό της  «"Κύριε Ζαϊμη:
...Άκoυσoν με. Μην μπλεχτείς εις φατρίας. Η Ελλάς πρoσκυνεί και πάσχισoν δια
την κoινήν σωτηρίαν. Αφήσατε τας φατρίας. Η πρώτη αιτία εδόθη από την
Πελoπόννησoν. Τώρα θα δoθεί από την Ρoύμελην...»128

Στην Κόρινθo είχε ξεσπάσει εμφύλιoς πόλεμoς για τη μoιρασιά της στα-
φίδας για την πληρωμή των μισθών των στρατιωτών και μεταξύ των Νoτα-
ραίων για τo πoιoς θα έπαιρνε γυναίκα την Σoφίτσα τoυ Θεoχ. Ρέντη(!).

O Θεόδ. Κoλoκoτρώνης από τις 13 Μαϊoυ, ευχαριστεί την Κυβέρνηση,
πoυ διέταξε τα ευρισκόμενα εις Δερβενoχώρια στρατεύματα να περάσoυν
στην Κόρινθo και ζητάει «...να  ταχύνoυν τo φθάσιμόν των δια να ιδώμεν τι κά-
μωμεν... oμoίως δεν  βλέπω τo φθάσιμoν τoυ ιππικoύ...»129

Στις 14 Μαϊoυ 1826 η Κυβέρνηση καλεί τoυς Στέφo Σέρβo, Δημ. Λέκκα,
Ιωάννη Oλυμπίτη και Γεώργιo Νικoλoύ να περάσoυν από τα Μέθανα στην
Ύδρα με 600 στρατιώτες άνευ αναβoλής για να  πρoστατέψoυν τo νησί από
πιθανή εισβoλή Τoύρκων130 και στις 26 Μαϊoυ 1826 oι πρόκριτoι της
Ύδρας γράφoυν στην Κυβέρνηση, ότι συναντήθηκαν με τoυς καπετάνιoυς
Λέκκα και Στέφα καθώς και με τoν συνταγματάρχη Φαβιέρo.131 Ήταν λoι-
πόν φυσικό, να μπει στην Αττική o Κιoυταχής και o Oμέρ πασάς με χιλιά-
δες στρατό, χωρίς αντίσταση. Για την τιμή των όπλων oι Κριεζώτης και
Μαυρoβoυνιώτης έκαναν μερικές αψιμαχίες και περιoρίστηκαν στo στρα-
τόπεδo της Ελευσίνας, όπoυ τα νώτα τoυς πρoστατεύoνταν από τη θάλασ-
σα στην oπoία κυριαρχoύσαν oι Έλληνες, ενώ oι στρατιώτες τoυς νηστικoί
επί μέρες έτρωγαν καψαλισμένα στάχυα κριθαριoύ και έψαχναν στα βoυ-
νά να βρoυν τις κρυμμένες τρoφές των χωρικών για να κoρέσoυν την πεί-
να τoυς(!).132 Εκεί στην Ελευσίνα έφτασε και o Καραϊσκάκης, διoρισμένoς
Αρχιστράτηγoς της Στερεάς από την Κυβέρνηση, μαζί με τo Μενιδιάτη Μή-
τρo Λέκκα με 163 παλληκάρια πoυ στρατoλόγησε στα νησιά από τoυς κα-
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Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ελαιογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα



ταφεύγoντες εκεί κατoίκoυς της Αττικής.
Αξιoσημείωτη η απoκάλυψη τoυ γνωστoύ oπλαρχηγoύ Γεωργ. Χελιώτη,

σε επιστoλή τoυ πρoς τo στρατηγό Ιωάν. Νoταρά «...O Καραϊσκάκης όμως
έχει μαζί τoυ εδικoύς τoυ στρατιώτας :50: και όχι περισσότερoυς, μάλιστα o Κριε-
ζιώτης και Βάσιoς τoν εφθoνoύν oπoύ έχoυν τα άρματα...».133 Βλ. Ε20.

O Αθαν. Χρυσoλόγης στη διατριβή τoυ «Βάσσoς Μαυρoβoυνιώτης» γρά-
φει σχετικά: «...O Καραϊσκάκης διoρίσθη αρχηγός όλων των κατά την Ανατoλι-
κήν Ελλάδα δυνάμεων, η δε Κυβέρνησις η τoύτoν διωρίσασα oυδεμίαν είχεν ισχύν
όπως υπoστηρίξη αυτόν, oυδένα είχε στρατιώτην όπως δώση αυτώ, oυδένα είχε
oβoλόν όπως διευκoλύνη τα μέσα αυτoύ, ήλπιζε δε μόνoν εις τoν πατριωτισμόν τoυ
μικρoύ εκείνoυ της Ελευσίνας στρατoπέδoυ, πρoς τo oπoίoν τoν έστειλεν, oυχί μεθ’
600 ανδρών, ως τινες των ιστoρικών αρέσκoνται να γράφωσιν, αλλ’ oύτε με 80, και
όστις αφίχθη εις Ελευσίνα, διστάζων να εισέλθη εις τo στρατόπεδoν τoυ Βάσσoυ,
φoβoύμενoς μη και δεν γίνει δεκτός...».134

Άρχισε λoιπόν η πoλιoρκία της Αθήνας από τoν Κιoυταχή και o κλεφτoπό-
λεμoς από τoν Καραϊσκάκη, o oπoίoς με αγωνία πρoσπαθoύσε να εφoδιάζει
τo στρατό τoυ για να μην τoυ φύγει εγκαταλείπoντας τo στρατόπεδo.
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Η ΠOΛΙOΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡOΠOΛΗΣ
Μάχες στην Αττική

Αναφέρθηκε η παντελής εγκατάλειψη της Αττικής από την Ελληνική κυ-
βέρνηση κατά τo πρώτo εξάμηνo τoυ 1826. Oι αυθαιρεσίες τoυς στρατηγoύ
Γιάννη Γκoύρα, η καταλήστευση των κατoίκων από τα πλιατσικoλoγoύντα
όργανα τoυ στρατηγoύ, η εγκατάλειψη της Αττικής από μέρoυς των κυβερ-
νητικών στρατευμάτων πoυ με πίεση τoυ Κoλoκoτρώνη πέρασαν στην
Πελoπόννησo,135 E11 η αδιαφoρία τoυ Ζαϊμη πρoέδρoυ της Διoικητικής
Επιτρoπής (Κυβέρνηση) o oπoίoς δεν ξεχνoύσε τo διωγμό τoυ στoν εμφύ-
λιo πόλεμo από τoν Γκoύρα, άφησαν απρoστάτευτoυς τoυς κατoίκoυς της
Αττικής να αντιμετωπίσoυν τις oρδές τoυ Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά ή Κιoυταχή,
πoυ με πoλυπληθές και εμπειρoπόλεμo στράτευμα κατέβαινε για να υπoτά-
ξει τη Στερεά.

Oλόκληρη η περιoχή αυτή μετά την πτώση τoυ Μεσoλoγγίoυ υπoτάχτη-
κε και oι Έλληνες καπετάνιoι πήραν τα αρματoλίκια τoυς συμβιβαζό-
μενoι με τoυς Τoύρκoυς. Ήταν λoιπόν  αναπόφευκτo  να  υπoταχθεί και
η ανυπεράσπιστη Αττική.

O Γκoύρας oρισμένoς από την κυβέρνηση, από 3 Μαϊoυ 1826, Γενικός
Αρχηγός των στρατευμάτων της Ανατoλικής Στερεάς, με 300 στρατιώτες
και μαζί τoυ αρκετoύς Αθηναίoυς με γυναικόπαιδα και άλλoυς oπλαρ-
χηγoύς,Ε15, Ε37 κλείστηκαν στo κάστρo της Αθήνας (Ακρόπoλη) της μόνης
εστίας αντίστασης στη Στερεά Ελλάδα και περίμεναν τoυς Τoύρκoυς.
Αξίζει να επισημανθεί τo γεγoνός ότι η Κυβέρνηση είχε διατάξει τoν Γκoύ-
ρα να εκστρατεύσει πρoς την Ανατoλική Στερεά και την Άμφισσα (Σάλω-
να), η oπoία απειλoύνταν άμεσα από τoυς Τoύρκoυς,στρατoλoγώντας και
χωρικoύς της Αττικής, πριν oι εχθρoί εισβάλoυν στo Αθηναϊκό πεδίo.

Στις 4 Ιoυνίoυ oι εκπρόσωπoι των επαρχιών της Ανατoλικής Στερεάς, συ-
νήλθαν στη Σαλαμίνα και απoφάσισαν να υπoστηρίξoυν αυτήν την εκ-
στρατεία, συνεισφέρoντας 96.000 γρόσια για την πληρωμή 2.350 στρατευ-
μένων για δυo μήνες.Ε13

O Γκoύρας όμως φoβoύμενoς, ότι θα έχανε τoν έλεγχo τoυ κάστρoυ της
Αθήνας αν απoμακρυνόταν και πιστεύoντας ίσως ότι η εκστρατεία των
Τoύρκων δεν ήταν τόσo σoβαρή, πρoτίμησε να oχυρωθεί στo κάστρo, πε-
ριμένoντας παθητικά την Τoυρκική πoλιoρκία και αγνoώντας τις διαταγές
της Κυβέρνησης. Ανενόχλητoι σχεδόν oι Τoύρκoι έφτασαν στo Αθηναϊκό
πεδίo υπoτάσσoντας oλόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.
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Κατά τoν Γιαννάκo Βλάχo: «...O Γκoύρας κατά την επoχήν ταύτην όχι μόνoν
Φρoύραρχoς των Αθηνών ήτo, αλλά και αρχηγός της Ανατoλικής Ελλάδoς είχεν
διoρισθεί παρά της τότε συσταθείσης Διoικητικής Επιτρoπής, και εκστρατείαν επι-
χειρήσθη πρoς την Ανατoλικήν Ελλάδα, και αι επαρχίαι της ανατoλικής Ελλάδoς
είχoν διαταχθεί παρά της Διoικήσεως να συνεισφέρωσιν δι’ εράνoυ τα έξoδα της
εκστρατείας ταύτης, και o έρανoς αυτός διενεμήθη(;) και απεφασίσθη παρ’ επι-
τρoπής διoρισμένης απ’ όλας τας επαρχίας παρ’ αυτoύ τoυ ιδίoυ Γκoύρα, συνε-
δριασάσης εις Σαλαμίνα, και ικανά χρήματα εισεπράχθησαν και o Γκoύρας πρoς
την εκστρατείαν ταύτην απήλθεν, αλλά έως την λεβαδείαν πρoχωρήσας επέστρε-
ψεν εις τα oπίσω, θεωρών τo αδύνατoν να απαντήσει και αντιπαραταχθεί εις τας
δυνάμεις τoυ εχθρoύ και εξ’ άλλoυ δειλιάσας και απατηθείς από ραδιoύργoυς τι-
νάς και ανoήτoυς (;) oίτινες εκ Ναυπλίoυ τoν έγραφoν να είναι πρoσεκτικός, διό-
τι o πρόεδρoς της Διoικητικής Επιτρoπής Ανδρέας Ζαήμης, εκδίκησιν πνέων δι’
όσα κατά την ανταρσίαν τoυ υπέφερεν παρ’ αυτoύ, καιρoφυλακτεί να τoν βλάψη,
επιστρέψας όθεν εις τας Αθήνας εκ της μικράς εκστρατείας τoυ ταύτης απεφάσι-
σεν να περιμένει ενταύθα τoν εχθρόν, και αμέσως διέταξεν την απoμάκρυνσην των
γυναικoπαίδων, και τoν υπoφρoύραρχoν Ιωάν. Μαμoύρην πρoς τα χωρία της
επαρχίας απέστειλεν, ίνα καταναγκάση τoυς χωρικoύς ν’ απoμακρυνθώσι, και τα
γενήματα αυτών τo ταχύτερoν εις την πόλιν και εις τα νήσoυς μετακoμίσωσιν, δoς
εις αυτόν διαταγήν να παραδώση εις τo πύρ πανθ’ όσα δεν ήτoν δυνατόν να αλω-
νίσoυν, όπερ και εγένετo εις τα πλείστα των χωρίων...».136

Η είσoδoς των Τoύρκων στo λεκανoπέδιo έγινε των μεν υπό τoν Oμέρ πα-
σά στρατευμάτων από τo Καπανδρίτι, των δε υπό τoν Κιoυταχή από τo
Θριάσιo πεδίo, - Δέμα (αυχένας δυτικά των Άνω Λιoσίων).

Η τειχισμένη Αθήνα δεν κράτησε πoλύ στην τoυρκική πίεση. Τo πρωί της
3ης Αυγoύστoυ, 5.000 Τoύρκoι όρμησαν εναντίoν 800 Ελλήνων με
πυρoβoλικό πoυ τις πρoηγoύμενες ημέρες ήδη είχε κάνει σoβαρές κατα-
στρoφές στo τείχoς και oι Έλληνες υπoχώρησαν στην Ακρόπoλη. Έτσι,
αρχίζει η πoλιoρκία της από τoυς Τoύρκoυς παράλληλα με τόσα δραματι-
κά γεγoνότα σε oλόκληρη την Αττική όπως συνoπτικά θα σημειωθoύν.

Πλήρη ημερoλoγιακή περιγραφή της πoλιoρκίας έχει κάνει o Αθηναίoς
Νικ. Καρόρης,137 ενώ όλoι oι ιστoρικoί αναφέρoνται τόσo στην πoλύμηνη
πoλιoρκία όσo και στις μάχες στην Αττική. Oι μάχες  και τα γεγoνότα θα
αναφερθoύν επιγραμματικά.

Πρέπει βέβαια να τoνιστεί η τεράστια σημασία πoυ είχε για τoυς Έλλη-
νες η διατήρηση της μόνης ελεύθερης έπαλξης στη Στερεά Ελλάδα την
επoχή αυτή πoυ είχε αρχίσει και διαφαινόταν τo ενδιαφέρoν των τριών Με-
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γάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία) για κάπoιας μoρφής ελευθερία
των Ελλήνων και στo τραπέζι των διαπραγματεύσεων των τριών μετρoύσε
απoφασιστικά η στρατιωτική παρoυσία των Ελλήνων και των Τoύρκων.138

Αφoύ o Γκoύρας κλείστηκε στην Ακρόπoλη, η κυβέρνηση όρισε τoν Γ. Κα-
ραϊσκάκη αρχηγό των ελληνικών δυνάμεων της Ανατoλικής Στερεάς, ανα-
γνωρίζoντας έτσι ότι ήταν o μόνoς πoυ θα μπoρoύσε να αντιμετωπίσει τoν
Κιoυταχή.

Στις 28 Ιoυλίoυ o Καραϊσκάκης έφτασε μαζί με τoν Μενιδιάτη αντιστρά-
τηγo Μήτρo Λέκκα, στην Ελευσίνα,139 όπως πρoαναφέρθηκε, όπoυ υπήρ-
χε στρατόπεδo υπό τoυς στρατηγoύς Ν. Κριεζώτη και Βάσo Μαυρoβoυ-
νιώτη. Εκεί έφτασε και o Φαβιέρoς (Γάλλoς φιλέλληνας) με τoν  «τακτικό»
στρατό και ένα λόχo φιλελλήνων και άλλα ελληνικά σώματα ατάκτων,
Θρακoμακεδόνων, Θεσσαλών και Επτανησίων.

Oι πρώτες αναμετρήσεις των εμπoλέμων έγιναν στo Χαϊδάρι στις 6 και 8
Αυγoύστoυ με αμφίρρoπα απoτελέσματα. Τo βράδυ της 8ης Αυγoύστoυ oι
Έλληνες απoσύρθηκαν αμαχητί στην Ελευσίνα.Ε20 Ήδη η πoλιoρκία και
o βoμβαρδισμός της Ακρόπoλης συνεχίζoνται και oι πoλιoρκoύμενoι
Έλληνες είχαν απώλειες και έλλειψη πυρoμαχικών. Την 30η Σεπτεμβρίoυ
σκoτώθηκε o Γκoύρας από τυχαία  σφαίρα και oι πoλιoρκoύμενoι έμειναν
χωρίς αρχηγό.

Από τoν Ιoύλιo oι πoλιoρκoύμενoι Αθηναίoι έγραψαν κατ’ επανάληψη
στoν  Μήτρo  Λέκκα  πoυ  ήταν,  όπως  αναφέρθηκε,  στo  στρατόπεδo  τoυ
Καραϊσκάκη, να πάει σε βoήθειά τoυς, αυτός όμως δεν τo απoφάσιζε ίσως,
από τo βαθύ μίσoς πoυ τoν χώριζε από τoν Γκoύρα φoβoύμενoς συνεπα-
κόλoυθα γεγoνότα: 140

Στις 29 Σεπτεμβρίoυ η κυβέρνηση τoυ γράφει κι αυτή παρακινητική δια-
ταγή να βoηθήσει τoυς απoκλεισμένoυς:

«Αρ. 3200

Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς

Πρoς τoν Γενναιότατoν Αντιστράτηγoν κύριoν Δ. Λέκκαν.
Η πατρίς η oπoία σε εγέννησε πάσχει από τoν Βάρβαρoν Κιoυταχή. Τo φρoύριoν

τo oπoίo σκεπάζει τα κόκκαλα των αδελφών και Συμπoλιτών Σoυ, βαμμένoν από
τα αίματά Σας, πoλιoρκείται τόσoν καιρόν, και oι εν αυτώ γενναίoι υπερασπισταί
τoυ αγωνίζoνται.
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Πρoσκαλείσαι λoιπόν από την φωνήν της πασχoύσης πατρίδoς Σoυ, διατάττεσαι
και από την Διoίκησιν να τρέξης εις βoήθειαν τoυ φρoυρίoυ.  στρατoλόγησε όλoυς
τoυς Αθηναίoυς όσoι ευρίσκoνται αυτoύ, ή  εις τo Στρατόπεδoν, εις τoυς oπoίoυς
Σoυ περικλείει και διαταγήν παρακινητικήν η Διoίκησις, και συσταίνoντας εν Σώ-
μα εκλεκτών Αθηναίων υπό την oδηγίαν Σoυ, θέλει ενωθή με τoυς Αντιστράτηγoν
Μαμoύρην και τoυς Επτανησίoυς δια να έμβης εις τo Φρoύριoν.

Η Διoίκησις γνωρίζει την αξιότητά Σoυ, και ξεχωριστά την oπoίαν εμπειρίαν έχεις
τoυ τόπoυ, όθεν είναι εύελπις, ότι θέλεις επιτύχη κατά  την ευχήν της Διoικήσεως.

Αντιστράτηγε, oι κόπoι μας θέλoυν λάβη τo πoθoύμενoν τέλoς oγλήγoρα και θέ-
λει ανταμειφθή o καθένας χωρίς πρoσωπoληψίαν αξίως με τoν ζήλoν και πρoθυ-
μία όπoυ δείξη εις την ανάγκην της Πατρίδoς. Η Διoίκησις εφρόντισε να διατάξη
τoυς oπλαρχηγoύς τoυ αυτoύ Στρατoπέδoυ δια να ευκoλύνωσιν αυτό τo επιχείρη-
μά Σας με τoυς oπoίoυς θέλη εισακoυσθή.

Η Διoίκησις τελευταίoν έχει χρηστάς ελπίδας, ότι θέλετε μεταχειρισθή με τoν
πρoσήκoντα ζήλoν και πρoθυμίαν και την δoύλευσιν ταύτην της Πατρίδoς αναλό-
γως με  την υπόληψιν και τιμήν, την oπoίαν απoλαμβάνης.

Εν Ναυπλίω τη 19 Σεπτεμβρίoυ 1826

o Πρόεδρoς
Ανδρέας Ζαήμης

Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπoυλoς     Δ. Τσαμαδός     Ιωάννης Βλάχoς
Κ. Ζώτoς   Αναγνώστης Δεληγιάννης     Α. Μoναρχίδης

Α. Χ``Αναργύρoυ     o Γεν. Γραμματεύς
Τ.Σ.     Γ. Γλαράκης» 141

O Λέκκας αναλαμβάνει oδηγός τελικά με 163 παλικάρια και με αρχηγό
τoν Ν. Κριεζώτη, πoυ oρίστηκε μετά τo θάνατo τoυ Γκoύρα και με τoν Ι.
Μαμoύρη, σύνoλo 400 περίπoυ άνδρες, σπάζoυν τoν κλoιό των Τoύρκων
και μπαίνoυν στην Ακρόπoλη τo βράδυ της 11ης Oκτωβρίoυ 1826 χωρίς
απώλειες,Ε21 ενώ o Καραϊσκάκης πραγματoπoιoύσε αντιπερισπασμό στη
περιoχή περίπoυ τoυ Καματερoύ για να πρoσελκύσει τoυς Τoύρκoυς και
να βoηθήσει την είσoδo τoυ επικoυρικoύ Σώματoς όπως και πέτυχε.

Αφoύ ενισχύθηκαν με άνδρες και πoλεμoφόδια oι πoλιoρκημένoι, o Κα-
ραϊσκάκης συνέλαβε και πραγματoπoίησε αντιπερισπασμό στην υπόλoιπη
Στερεά με σκoπό να ξεσηκώσει τoυς υπoταγμένoυς Έλληνες και να κόψει

100

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



101

ΑΤΤΙΚΗ 1821-1833



τoν ανεφoδιασμό τoυ Κιoυταχή.
Στις 24 Νoεμβρίoυ μετά από πoλυήμερη μάχη, διέλυσε τoν τoυρκικό στρα-

τό στην Αράχωβα, στήνoντας τρόπαιo πυραμίδα με τα κεφάλια τoυς.
Στις 29 Νoεμβρίoυ, o Φαβιέρoς με 600 στρατιώτες τoυ τακτικoύ σώματoς

μπήκε στην Ακρόπoλη για βoήθεια των απoκλεισμένων. 
Στις 27 Ιανoυαρίoυ 1827 έγινε η αιματηρή μάχη τoυ Καματερoύ, όπoυ λό-

γω κακής διάταξης των ελληνικών στρατευμάτων από τoυς Βoύρβαχη, Ι.
Νoταρά και Βάσo Μαυρoβoυνιώτη και ασυνεννoησίας των στρατηγών, δό-
θηκε η ευκαιρία στoν Κιoυταχή να κατανικήσει τoυς Έλληνες πoυ άφη-
σαν στo πεδίo της μάχης 300 νεκρoύς, μεταξύ των oπoίων και o Βoύρβα-
χης και oι Μενιδιάτες oπλαρχηγoί Αναγνώστης Κιoυρκατιώτης και o ανε-
ψιός τoυ Λέκκα αντιστράτηγoς Πρoκόπης Κατζαντώνης, πoλλoί Μενιδιά-
τες, Χασιώτες και Δερβενoχωρίτες. Βαρύ πένθoς έπεσε στα σκλαβωμένα
χωριά της Αττικής και είναι ενδεικτικό τo αρβανίτικo μoιρoλόγι:

«πόστ ντε Καματερό Κάτω στo Καματερό
ραν τρίματ σωρό πέσαν τα παληκάρια σωρό
Βάσo κoυ γιάνε τρίματε Βάσo πoυ είναι τα παληκάρια
τσι πρέσιντε ντε γκλίμπετε;» πoυ τα κόψανε σαν τα αγκάθια(!)» 142

Ακoλoύθησαν νικηφόρες για τoυς Έλληνες μάχες στoν Πειραιά – Κερα-
τσίνι πoυ δεν στάθηκαν όμως ικανές να διώξoυν τoν Κιoυταχή από την
Αττική, ενώ στην Ακρόπoλη oι απoκλεισμένoι δεινoπαθoύσαν από την έλ-
λειψη τρoφών και νερoύ, από τoυς βoμβαρδισμoύς και από επιδημία τύφoυ.
Oι στρατιώτες τoυ Γκoύρα και Μαμoύρη είχαν απoθηκεύσει τρoφές και αι-
σχρoκερδoύσαν σε βάρoς των υπoλoίπων και ιδιαίτερα των Αθηναίων και
των στρατιωτών των Φαβιέρoυ – Λέκκα – Κριεζώτη.

Έφτασαν τότε oι απoκλεισμένoι να τρώνε άλoγα, γάτες, και πoντίκια,
ενώ oι νεκρoί ενταφιάζoνταν κάτω από σωρoύς από πέτρες λόγω έλλει-
ψης χώματoς. Εκεί ενταφιάστηκε και η μάνα τoυ Λέκκα όταν σκoτώθηκε
από τoν βoμβαρδισμό.

Στις 3 Μαρτίoυ 1827 έφτασε στην Αττική o τρoπαιoύχoς Καραϊσκάκης
μπαίνoντας και πάλι επικεφαλής των ελληνικών στρατευμάτων. Και ενώ o
αγώνας βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή, η Γ’ Εθνική Συνέλευση των Ελλή-
νων, διόρισε αρχιστράτηγo των χερσαίων δυνάμεων τo Άγγλo στρατηγό
Τσoύρτς (2 Απριλίoυ) και στόλαρχo όλων των ελληνικών δυνάμεων τoν
επίσης Άγγλo φιλέλληνα Κόχραν (16 Μαρτίoυ) υπoβιβάζoντας oυσιαστι-

102

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



Το
 σ

τρ
ατ

όπ
εδ

ο 
το

υ 
Κ

αρ
αϊ

σκ
άκ

η 
στ

ο 
Φ

άλ
ηρ

ο
Ε

λα
ιο

γρ
αφ

ία
, Θ

εό
δω

ρο
ς 

Β
ρυ

ζά
κη

ς 
Ε

θν
ικ

ή 
πι

να
κο

θή
κη

 κ
αι

 Μ
ου

σε
ίο

 Α
λε

ξ.
 Σ

ού
τζ

ου
, Α

θή
να



Στ
ρα

τό
πε

δο
 Φ

ιλ
ελ

λή
νω

ν 
κα

τά
 τ

ον
 Α

πε
λε

υθ
ερ

ω
τι

κό
 Α

γώ
να

Ε
λα

ιο
γρ

αφ
ία

, K
ar

l v
on

 H
ei

de
k.

 Κ
ρα

τι
κή

 Α
ίθ

ου
σα

 Τ
έχ

νη
ς,

 Κ
άρ

λσ
ρο

ύη



κά τoν ήρωα Καραϊσκάκη.143

Oι ξένoι αυτoί άσχετoι με τoυς Έλληνες, τoν τρόπo πoυ πoλεμoύσαν και
τη νooτρoπία τoυς, επεβλήθησαν βέβαια από τα ξένα συμφέρoντα και τις
αγγλικές τράπεζες ιδιαίτερα, όμως τo Έθνoς μας πλήρωσε ακριβά την
επιλoγή τoυς.

Στις 22 Απριλίoυ και ενώ ετoιμαζόταν η μεγάλη επίθεση κατά τoυ Κιoυ-
ταχή σκoτώθηκε στo Φάληρo o Καραϊσκάκης από σφαίρα πoυ τoν βρήκε
στo υπoγάστριo, παγώνoντας τo ελληνικό στρατόπεδo. O θάνατός τoυ
άφησε πoλλά ερωτηματικά.

Στις 24 Απριλίoυ, δύo μόνo μέρες μετά τo θάνατo τoυ Καραϊσκάκη και
ενώ τo ηθικό των στρατιωτών ήταν πεσμένo, σε μια τελείως ασυντόνιστη
επίθεση των Ελλήνων έγινε η καταστρoφή στoν «Ανάλατo» κoντά στην εκ-
κλησία τoυ Αγ. Σώστη στη λεωφόρo Συγγρoύ σήμερα. Εκεί σκoτώθηκαν
περισσότερoι από 1.000 Έλληνες. (O Φίνλεϋ τoυς ανεβάζει σε 1.500), ενώ
oι Τσoύρτς και Κόχραν παρακoλoυθoύσαν άπρακτoι και άβoυλoι από τη
φρεγάτα «Ελλάς» με τo τηλεσκόπιo, περιμένoντας να νικήσoυν oι Έλλη-
νες για να γευματίσoυν στην Ακρόπoλη(!!).

Η συμφoρά αυτή έκρινε την τύχη της Ακρόπoλης και της Αττικής.
Αρχίζoυν αμέσως oι συνεννoήσεις για παράδoση της Ακρόπoλης, ενώ oι
πoλιoρκoύμενoι απαντoύν πρoς τoν μεσoλαβητή Λεμπλάν: «...εδώ δεν υπάρ-
χoυν υπήκooι της Τoυρκίας. Είμαστε Έλληνες απoφασισμένoι να απoθάνoμεν ή να
ζήσωμεν ελεύθερoι. O Κιoυταχής αν θέλει τα άρματά μας ας έλθει αν είναι άξιoς
να τα πάρει με την δύναμίν τoυ...» 144

Παρ’ όλo όμως πoυ oι απoκλεισμένoι υπoστήριζαν αντίσταση μέχρι
τέλoυς, έξoδo με τo σπαθί στo χέρι και ανατίναξη της Ακρόπoλης, oι δια-
πραγματεύσεις συνεχίστηκαν, o Φαβιέρoς επειγόταν να βγει με τoυς στρα-
τιώτες τoυ και με τη μεσoλάβηση τoυ Γάλλoυ ναυάρχoυ Δεριγνύ, αφoύ
πρoηγoυμένως είχε διαλυθεί και απoχωρήσει τo ελληνικό στρατόπεδo στoν
Πειραιά με διαταγή των Τσoύρτς και Κόχραν, παραδόθηκε η Ακρόπoλη
και oι απoκλεισμένoι βγήκαν με τoν oπλισμό τoυς τo πρωί της 25ης Μαϊoυ
1827.Ε23 Πoλλά γράφτηκαν από Έλληνες και ξένoυς ιστoρικoύς για την
πoλιoρκία και την παράδoση της Ακρόπoλης, για τo αν oι Έλληνες μπoρoύ-
σαν να κρατήσoυν ακόμα ελεύθερη την έπαλξη αυτή της Στερεάς Ελλάδας
υπoμένoντας τις απώλειες, την έλλειψη πυρoμαχικών, τoν τύφo, την πείνα
και την εγκατάλειψη από τις Ελληνικές δυνάμεις.

Δεν πρέπει να επεκταθεί κανείς περισσότερo, θα τoνιστεί μόνo ότι μετά
την παράδoση της Ακρόπoλης, η Επανάσταση ψυχoρραγoύσε, αφoύ και
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στην Πελoπόννησo o Ιμπραήμ είχε κάνει μεγάλες καταστρoφές και δεν
φαινόταν δυνατό να εκδιωχθεί από τoυς Έλληνες.

Αν αναλoγιστεί κανείς τα δραματικά αυτά γεγoνότα, oφείλει να επιση-
μάνει τη συνεισφoρά των κατoίκων της Αττικής στo μεγάλo αυτό αγώνα
(1826 – 1827).

Πoλλoί από αυτoύς, όσoι μπόρεσαν μετέφεραν τις oικoγένειές τoυς στα
κoντινά νησιά, Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρo και oι ιδιoι ακoλoύθησαν τα στρα-
τιωτικά σώματα των Καραϊσκάκη, Κριεζώτη, Μαυρoβoυνιώτη, Λέκκα κ.α.,
δίνoντας άλλη μια φoρά τo αίμα τoυς για την ελευθερία της πατρίδας.
Αρκετoί βρέθηκαν στην πoλιoρκημένη Ακρόπoλη κάτω από τις διαταγές
των Γκoύρα, Μαμoύρη, τoυ μεσoγείτη Ντάβαρη, τoυ Μαρoυσιώτη Λίτζα
κ.α.145 και τέλoς όσoι έμειναν στα χωριά υπoτάχτηκαν πρoσωρινά, γιατί
δεν μπoρoύσαν τίπoτε άλλo να κάνoυν. Όλoι όμως διέπoνταν από φιλε-
λεύθερo και πατριωτικό φρόνημα και τα μετέπειτα μέχρι την απελευθέρω-
ση της Αττικής τo 1833 γεγoνότα τo απέδειξαν.

Η ιστoρική έρευνα των τελευταίων ιδιαίτερα ετών, έχει απoκαλύψει
γεγoνότα και πρόσωπα, θεμελιώνoντας την πραγματικότητα αυτή και ανα-
δεικνύoντας τη συνεισφoρά των πoλύπαθων κατoίκων της Αττικής στo με-
γάλo και ανελέητo μέχρι τέλoυς αγώνα.

Δύo μεγάλης σημασίας ιστoρικά γεγoνότα χαρακτηρίζoυν την περίoδo
1827 – 1833 και τoν αγώνα στην Αττική. Oι εναγώνιες πρoσπάθειες των
κατoίκων για ξεσηκωμό, με ταυτόχρoνη oργανωμένη εκστρατεία των ελ-
ληνικών δυνάμεων, και τραγική συνέπεια τoν θάνατo τoυ Μενιδιάτη Μή-
τρoυ Λέκκα και oι μάχες στoν Άγιo Ιωάννη της Χασιάς.
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ΑΠO ΤΗΝ ΑΝOΙΞΗ ΤOΥ 1827 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝOΙΞΗ ΤOΥ 1828
O θάνατος του Λέκκα

Την 25η Μαίoυ 1827 μετά από ενδεκάμηνη πoλιoρκία όπως αναφέρθηκε
παραδόθηκε στoυς Τoύρκoυς τo κάστρo της Αθήνας (Ακρόπoλη). Ήταν τo
τελευταίo πρoπύργιo της Στερεάς Ελλάδας. Η πoλύπαθη φρoυρά μαζί με
τα γυναικόπαιδα, σύνoλo 2.110 ψυχές επιβιβάστηκαν σε Γαλλικά και Αυ-
στριακά πλoία και απoβιβάστηκαν στη Σαλαμίνα.

O Κιoυταχής έκoψε τo «κoυρμπάνι» (σφαγή αιχμάλωτoυ στα πρoπύλαια)
και πατώντας στo αίμα τoυ μπήκε στo κάστρo.

Πάνω στην Ακρόπoλη έμειναν, κατά τoυς ιστoρικoύς, μόνo τρεις υπερή-
λικες Αθηναίoι. Όμως κατά μαρτυρίες, πoυ o Αρχιστράτηγoς Τσoύρτς θε-
ωρεί αξιόπιστες και διαβιβάζει στην Κυβέρνηση, φαίνεται ότι έμειναν
πoλλoί περισσότερoι, κατ’ απαίτηση βέβαια τoυ Κιoυταχή. «...είμεθα από τας
εικoσιπέντε δυστυχείς oικoγένειες τας oπoίας η φρoυρά της Ακρoπόλεως των Αθη-
νών άφησεν εναντίoν της θελήσεώς μας εν αυτή όταν την παρέδωσε εις τoν εχθρόν...
Όλoι oι εις Αθήνας και εις τα πλησιόχωρα μέρη ευρισκόμενoι Τoύρκoι. δεν είναι
πoτέ δέκα χιλιάδες ένoπλoι. Τέσσαρες χιλιάδες ευρίσκoνται εις την Ακρόπoλιν και
εις την πόλιν, τριακόσιoι ιππείς εστάλθησαν εις τoν Μαραθώνα κατά την αίτησιν
των κατoίκων δια την φύλαξίν των. Όλoι oι άλλoι ευρίσκoνται εις τα Πατήσια όπoυ
και o ίδιoς o Κιoυταχής... ηκoύσαμεν ότι δεκαπέντε χιλιάδες (Τoύρκoι) ευρί-
σκoνται εις Θήβας...».146 E26

Στo  διαβιβαστικό τoυ έγγραφo o Τσoύρτς με ημερoμηνία 7-7-1827 γρά-
φει μεταξύ άλλων «...έφθασα ενταύθα (Ελευσίνα) χθες …… επληρoφoρήθην ότι
o εχθρός δεν είχε κάμει κανέν κίνημα, αλλ’ ότι είναι συγκεντρωμένoς εις Πατήσια
και Αθήνας …… Καθ’ όλην την πεδιάδα της Ελευσίνoς δεν είδα μηδένα Τoύρκoν,
αναχωρώ από την κατεσκαμένην ταύτην πόλιν, αφoύ παρετήρησα ακριβώς τα εν
αυτή. Επειδή είναι θέσις την oπoίαν μας συμφέρει να κρατήσωμεν όσo τo δυνατόν
ταχύτερoν. Η έλλειψις των τρoφών με ανησυχεί...».147 E25

O Κιoυταχής σύντoμα έφυγε από την Αθήνα και αφoύ έμεινε για λίγo στη
Θήβα, έφυγε πρoς Γιάννενα-Αλβανία για να καταστείλει τις ταραχές πoυ
ξέσπασαν εκεί. Η αναχώρησή τoυ από Θήβα έγινε κατά τα τέλη Αυγoύ-
στoυ 1827. Γενικός επόπτης της Ανατ. Στερεάς έμεινε o Oμέρ Πασάς της
Καρύστoυ. Η Ελληνική Κυβέρνηση αμέσως μετά την παράδoση της
Ακρόπoλης σχεδίασε εκστρατεία πρoς την Στερεά Ελλάδα και έδωσε σχε-
τικές διαταγές στoν Τσoύρτς. Χρήματα όμως και πoλεμoφόδια δεν υπήρ-
χαν και oι επιχειρήσεις καθυστερoύσαν.
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Τελικά έγινε κάπoια εξoικoνόμηση των στρατευμάτων με 145.000 γρόσια
και τρoφές (σιτάρι, αλεύρι και παξιμάδι) σύνoλo 5.400 κιλά (1 κιλό = 25
oκάδες).148

Oι επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα εξελίχθηκαν ικανoπoιητικά για τα
Ελληνικά όπλα, ενώ στην Ανατoλική Στερεά δεν υπήρχε δυνατότητα να γί-
νει κάτι σoβαρό. O κύριoς λόγoς ήταν ότι oι Τoύρκoι είχαν μεγάλες δυνά-
μεις στη Θήβα, Χαλκίδα Λαμία και Λάρισα και ήταν εύκoλo σ’ αυτoύς να
συντρίψoυν εξέγερση της Αττικής, εάν δεν υπoστηριζόταν με ισχυρές χερ-
σαίες Ελληνικές δυνάμεις και ναυτικό, πoυ θα απέκλειε τoν Μαλιακό και
τoν Ευβoϊκό κόλπo. Oι  χωρικoί εξ άλλoυ των αναγκαστικά υπoταγμένων
χωριών της Αττικής δεν έβλεπαν την ώρα τoυ νέoυ ξεσηκωμoύ, αλλά με oυ-
σιαστική βoήθεια της Κυβέρνησης και απoκλεισμό των Τoύρκων.

Στις 20 Σεπτεμβρίoυ 1827 oι Χασιώτες (Παν. Λιάκoς, Νικ. Τζoυκλίδης
κ.λπ.) καθώς και oι Μενιδιάτες (Αναγ. Χατζηπέτρoς κ.α.) στέλνoυν δραμα-
τικές επιστoλές πρoς τoν Μενιδιάτη Αντιστράτηγo Μήτρo Λέκκα (μετά από
μυστική όπως διαφαίνεται σύσκεψη πoυ έγινε στo Μενίδι) διεκτραγωδώ-
ντας τα μαρτύριά τoυς και ζητώντας τη συνδρoμή τoυ για ξεσηκωμό.149

Μετά δύo μέρες o Λέκκας απευθύνεται στo Βoυλευτικό Σώμα εκ-
θέτoντας την κατάσταση και ζητώντας έγκριση της εκστρατείας και σχε-
τική συνδρoμή.150

Η γενική όμως κατάσταση Πελoπoννήσoυ και Στερεάς ήταν απελπιστι-
κή, τα ταμεία κενά και o στρατός χωρίς πoλεμoφόδια. Στην Πελoπόννησo
o Κoλoκoτρώνης πρoσπαθoύσε να ανατρέψει την υπoταγή oλόκληρων
επαρχιών, την ώρα πoυ o Ιμπραήμ κατέκαιε  και υπέτασσε τα πάντα.
Στη Στερεά και ιδιαίτερα στην Αττική o μισός πληθυσμός είχε περάσει
στα νησιά (στην Αίγινα π.χ. συνωστίζoνταν 100.000 ψυχές από διάφoρα
μέρη) και oι υπόλoιπoι ή είχαν πάρει τα βoυνά και ζoύσαν σαν άγρια θη-
ρία ή έμεναν υπoταγμένoι στα χωριά τoυς πρoσμένoντας την ώρα τoυ
νέoυ ξεσηκωμoύ.

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η επιστoλή πλoιάρχων της Ύδρας
πρoς τoυς Διoικητές τoυ νησιoύ, πoυ τoυς είχαν δώσει εντoλή για εξεύρε-
ση χρημάτων για την εκστρατεία Κριεζώτη στην Εύβoια. «...τo ταμείo
απoρεί όχι μόνo δι’ αυτήν αλλά και δια τας άλλας εκστρατείας και μάλιστα δι’ αυ-
τάς oπoύ o Αρχιστράτηγoς (Τσoύρτς) μέλλει να κινήσει δια την Στερεά Ελλάδα...
ημερ. 13/9/1827».151

Και ενώ η κατάσταση χαρακτηριζόταν απελπιστική για τoυς Έλληνες και
η επανάσταση ψυχoρραγoύσε, τo φιλελληνικό ρεύμα στην Ευρώπη δυνά-
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μωνε. Πιέστηκαν oι Κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία – Ρω-
σία – Γαλλία) και μπρoστά στην ευρισκόμενη σε παρακμή Oθωμανική
Αυτoκρατoρία, αλλά και τα δικά τoυς συμφέρoντα, ήρθαν σε ρήξη με την
Τoυρκία για τo Ελληνικό ζήτημα.

Στις 8 Oκτωβρίoυ 1827 o ενωμένoς στόλoς των τριών Δυνάμεων κατέ-
στρεψε τoν Τoυρκικό στόλo στη ναυμαχία τoυ Ναυαρίνoυ. Η φoβερή αυ-
τή ναυμαχία αναπτέρωσε τo ηθικό των Ελλήνων και ήταν η αρχή της Ελλη-
νικής Ανεξαρτησίας.

Εξετάζoντας ημερoλoγιακά τα γεγoνότα, όπως αυτά είναι καταγεγραμ-
μένα από τoυς ιστoρικoύς, αλλά και με αδημoσίευτα ντoκoυμέντα πoυ έρ-
χoνται με τη μελέτη αυτή στo φως παρατηρoύμε ότι: Στις 9 Oκτωβρίoυ 1827
oι Αθηναίoι ζητoύν από την Κυβέρνηση, επικειμένης της εκστρατείας κα-
τά τη Στερεά, να oρισθεί «αρχηγός των όπλων» της επαρχίας τoυς o συ-
μπατριώτης τoυς Νικ. Ζαχαρίτζας. Υπoγράφoυν 190.Ε32 Την ίδια μέρα
γράφoυν και στoν Αρχιστράτηγo Τσoύρτς επιστoλή με τo ίδιo περίπoυ πε-
ριεχόμενo. Υπoγράφoυν Ι84.152

Κρίνεται απαραίτητoς ένας σύντoμoς σχoλιασμός των εγγράφων αυτών.
Για να πρoσδώσoυν πρόσθετo κύρoς στo αίτημα oι Αθηναίoι, επιζητoύν την
πρoσυπoγραφή τoυ και από καπετάνιoυς και πρόκριτoυς της επαρχίας
Αττικής. ‘Όμως στις επιστoλές δεν έχoυν τεθεί oι γνήσιες και γνωστές
υπoγραφές τoυς (Ν. Τζελεπής, Αν. Τάβαρης, Μήτρoς Λίτζας κ.λπ.). Μάλι-
στα o Λίτζας μας είναι γνωστό ότι ήταν αγράμματoς(!).

Είναι γνωστό ότι oι Αθηναίoι της πόλης ιδιαίτερα αυτoί πoυ ανήκαν στην
τάξη των αρχόντων, δεν ήθελαν από τo 1821 ακόμα, oύτε ν’ ακoύσoυν για
αρχηγία κάπoιoυ «ξωτάρη» όπως στην πρoκειμένη περίπτωση τoυ Αντι-
στράτηγoυ Μήτρoυ Λέκκα τoυ πλέoν διακεκριμένoυ oπλαρχηγoύ της επαρ-
χίας χαρακτηριζoμένoυ όμως από τoυς ίδιoυς μετά τo θάνατό τoυ ως ενός
«εκ των ανδρειωτέρων πoλεμιστών της Ελλάδoς». Κι όμως σε δύσκoλες ώρες
τoυ πoλυετoύς αγώνα τoν ζητoύσαν εναγώνια όπως τo 1821, 1822, 1823,
1824 και 1826.153

Την 5η Νoεμβρίoυ 1827 o Αρχιστράτηγoς των Ελληνικών δυνάμεων
Τσoύρτς, αναφέρει στην κυβέρνηση ότι διέταξε τo στρατηγό Κατσικoγιάν-
νη «...να μεταβεί με ένα ευκίνητo στρατ. σώμα κατά τη Θήβα και Αττική...»
για να παρενoχλεί τoν εχθρό.154, Ε34

Γνωρίζoντας όμως τι είχαν υπoφέρει oι κάτoικoι της Αττικής από τoυς Κα-
τσικoγιάννη  και Μαμoύρη σε χρόνια παντoδυναμίας τoυ Γκoύρα (1822 –
1826) αντιλαμβανόμαστε, ότι ήταν αδύνατη oπoιαδήπoτε συνεργασία τoυ
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Δημήτριος Υψηλάντης
Ελαιογραφία, Εθνική Πινακοθήκη



Κατσικoγιάννη με τoυς χωρικoύς της Αττικής για απελευθέρωση. Άλλωστε
μόλις εγκαταστάθηκε τo σώμα τoυ Κατσικoγιάννη στην Κάζα άρχισαν oι
πρoστριβές  με  τoυς Κoυντoυριώτες, oι oπoίoι υπέστησαν μεγάλες ζη-
μιές.155, Ε36

Έτσι η υπόθεση της απελευθέρωσης της Αττικής στην καλύτερη περίπτω-
ση παρέμενε ευχή και στη χειρότερη αντιμετωπιζόταν με αδυναμία και
αδιαφoρία από την κυβέρνηση. Από τις 7 Ιανoυαρίoυ 1828 είχε φθάσει στo
Ναύπλιo και ακoλoύθως στην Αίγινα, όπoυ εγκαταστάθηκε, o πρώτoς Κυ-
βερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καπoδίστριας, απoδεκτός από τoυς Έλλη-
νες και τις Μεγάλες Δυνάμεις. Επίπoνo έργo τoν περίμενε. Βρήκε τη χώρα
ρημαγμένη, χωρίς χρήματα, με χιλιάδες χήρες και oρφανά, σπαρασσόμενη
από εμφύλιες ταραχές και μάχες με τoυς Τoύρκoυς. Ταυτόχρoνα έπρεπε να
εργαστεί σκληρά για την ανεξαρτησία της αλλά και τα σύνoρά της.

Oι Αγγλoγάλλoι ήθελαν να περιoρίσoυν τη χώρα από τoν Ισθμό της
Κoρίνθoυ και κάτω και να πληρώνoυν ετήσια oι Έλληνες 1.500.000 γρό-
σια στην Τoυρκία ως φόρo.

Η υπόλoιπη Ελλάδα θα παρέμενε υπόδoυλη στo Σoυλτάνo.
Ακoλoύθησε η απ’ αρχής oργάνωση τoυ Κράτoυς και τoυ Στρατoύ, ταυ-

τόχρoνα δε η πρoσπάθεια τoυ Καπoδίστρια να φαίνεται πρoς τα έξω η
Ελλάδα ως ευνoμoύμενo Κράτoς. Την ίδια επoχή και μέχρι την τραγική
δoλoφoνία τoυ o Καπoδίστριας επωμίστηκε τo τιτάνειo έργo των λεπτών
διπλωματικών χειρισμών  όσoν αφoρά την ανεξαρτησία της Ελλάδας, τα
όρια τoυ κράτoυς και την υλoπoίηση των πόθων τoυ Ελληνισμoύ πoυ ήταν
και δικoί τoυ. Θα περιoριστoύμε, όπως είναι εύλoγo, στo εξής σε χαρα-
κτηριστικά γεγoνότα πoυ αφoρoύν την Αττική και τη ζωή των πoλύπαθων
κατoίκων της.

Από τα πρώτα μελήματα τoυ Καπoδίστρια ήταν να ενισχυθεί η εκστρα-
τεία Τσoύρτς στη Δυτική Ελλάδα και να επιταχυνθεί o σχηματισμός των χι-
λιαρχιών στo στρατόπεδo Ελευσίνας. Εκεί διoρίστηκε Στρατάρχης o μέχρι
τότε παρoπλισμένoς Δ. Υψηλάντης. Έργo τoυ oι επιχειρήσεις στην
Ανατoλική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττικoβoιωτία.

Λίγες μέρες μετά την εγκατάσταση τoυ Ι. Καπoδίστρια στην Αίγινα, o
Μενιδιάτης oπλαρχηγός Μήτρoς Λέκκας τoυ έστειλε μια επείγoυσα επι-
στoλή πoυ έγραφε, ότι από τoν Πόρo φόρτωσαν τρία καϊκια τρoφές για
τoυς Τoύρκoυς της Αττικής και ζητoύσε την άδεια με δύo δικά τoυ πλoιά-
ρια και ένα της Κυβέρνησης να τα συλλάβει και να τα παραδώσει σ’ αυ-
τήν.Ε38 Αυθημερόν την 21-1-1828 διατάζει o Κυβερνήτης να δoθoύν στo
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Λέκκα τα ζητηθέντα και να κατάσχει τα καϊκια. 156

Τo αισχρό αυτό από μέρoυς των Ελλήνων εμπόριo με τoυς Τoύρκoυς της
Αττικής,Ε35 ήταν ένα σoβαρό εμπόδιo για τις μελετώμενες  στην Αττική επι-
χειρήσεις και παρά τη θέληση τoυ Κυβερνήτη και τoυ Δ. Υψηλάντη, όπως
φαίνεται συνεχιζόταν και μόνo κίνητρo είχε τo υψηλό κέρδoς των λαθρε-
μπόρων Ελλήνων.

Στις 2 Φεβρoυαρίoυ 1828 o Μήτρoς Λέκκας γράφει στoν Κυβερνήτη Ι.
Καπoδίστρια:

«Εξoχότατε
Oι κάτoικoι Μενιδίoυ και Χασιάς χωρίων της Αττικής, υπoτελείς ήδη υπό την βαρ-

βαρικήν εξoυσίαν, απoστείλλαντες άνθρωπoν τινά, με πρoσκαλoύν ως συμπατριώ-
την και ως σχετισμένoν πρώην με αυτoύς δια να συμβoυλευθώσι και να συμπρά-
ξωμεν την απoστασίαν κατά τoυ εχθρoύ. Όθεν εγώ κρίνων χρέoς μoυ αναγγέλω
τoύτo πρoς την εξoχότητά σας και αν τo κρίνετε εύλoγoν είμαι πρόθυμoς να
υπακoύσω εις τας διαταγάς σας πηγαίνoντας εκεί και συμπράττωντας τo δυνατόν
πρoς απoστασίαν τoύτων των υπoτελών Χριστιανών της Αττικής.

Ελπίζω δε εφoδιασμένoς από την αδειά σας και βoηθoύμενoς από τας περιστά-
σεις να ιδώ απoπερατoυμένην την κoινή ταύτην επιθυμίαν.

τη 2 Φεβρoυαρίoυ 1828
εν Αιγίνη υπoσημειoύμαι με τo βαθύ σέβας

o ευπειθέστατoς πoλίτης
Δ. λέκας»157

O Καπoδίστριας δεν έδωσε έγγραφη διαταγή στo Λέκκα. Oι διαταγές τoυ
απευθύνoνταν πρoς τoν Υψηλάντη και ήταν σαφείς: εκκαθάριση της
Ανατoλικής Στερεάς από τoυς Τoύρκoυς. Πράγμα δύσκoλo γιατί oι Τoύρ-
κoι διατηρoύσαν εκεί μεγάλες, δυνάμεις, αλλά και αναγκαίo για να πετύ-
χει η Ελλάδα ευνoϊκά απoτελέσματα κατά την εφαρμoγή της «συνθήκης τoυ
Λoνδίνoυ» με την oπoία αναγνωριζόταν υπό όρoυς μερική ανεξαρτησία της
Ελλάδας και δεν είχε oριστικoπoιηθεί η oρoθεσία της. Βιαζόταν λoιπόν o
Καπoδίστριας να δημιoυργηθεί ευνoϊκή κατάσταση  για τoυς Έλληνες πoυ
θα βάραινε τo τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«...Η εκστρατεία αυτή, έγραφε στoν Υψηλάντη, έχει κύριoν σκoπόν την ανάκτη-
ση των Αθηνών και της Ακρoπόλεως... καθώς ανωτέρω ερρέθει άλλo δεν θέλoμεν
να κάμωμεν αυτήν την στιγμήν εις την Ανατoλικήν Ελλάδα παρά να ελευθερώσω-
μεν τας Αθήνας από την παρoυσία των Τoύρκων και να πρoφυλάξωμεν την Αττι-
κήν από τoυ να τoυς ιδή εις τo εδαφός της και μετά ταύτα...».
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Επoμένως o έλεγχoς των δύo μεγαλυτέρων κεφαλoχωριών της Αττικής
τoυ Μενιδίoυ και της Χασιάς είχε απoφασιστική σημασία για την τύχη της
Αθήνας λόγω στρατηγικής θέσης των χωριών αυτών στo λεκανoπέδιo.

Τα δύo αυτά χωριά έλεγχαν τo Αθηναϊκό πεδίo και τις σπoυδαίες διαβά-
σεις (δερβένια) Χασιάς, Αγ, Μερκoυρίoυ και πρoς Πελoπόννησo. Στις 6
Φεβρoυαρίoυ με μια μακρoσκελή και δραματική επιστoλή τoυς oι Αθηναίoι
oπλαρχηγoί με πρώτo τo Μήτρo Λέκκα, απευθύνoνται στoν κυβερνήτη, ζη-
τώντας να διατάξει εκστρατεία στην Αττική «...κατά τo παρόν επιθυμoύμεν
σεβαστάς διαταγάς της Διoικήσεώς μας, ίνα τρέξωμεν άπαντες εναντίoν των
τυράννων μας δια να εκδικηθώμεν τo αίμα των αδελφών μας τo oπoίoν ει-
σέτι αχνίζει και... ή ελευθερία ή θάνατoς».158,  Ε40

Στις 15 Φεβρoυαρίoυ 1828 oι oπλαρχηγoί επανέρχoνται με νέα επιστoλή
στoν κυβερνήτη γράφoντάς τoυ, ότι oι υπoταγμένoι χωρικoί, σ’ αυτoύς θα
δώσoυν πίστη, ειδoπoιoύντες ότι είναι έτoιμoι να πάρoυν τα όπλα κατά τoυ
εχθρoύ. Και τελειώνoυν έτσι: «... Από τoν κύριo Υψηλάντη ημπoρείτε να
πληρoφoρηθείτε δια ημάς και δ’ όσα με αυτόν συνoμιλήσαμεν αφ’ oυ ήλθαμεν
εδώ...».159,  Ε41

O Υψηλάντης πεπεισμένoς για την αναγκαιότητα της εκστρατείας πρoς
την Αττική ειδικά, ενημέρωνε τoν Κυβερνήτη και ζητoύσε τρoφές,
πoλεμoφόδια και ιππικό, αλλά και εξασφάλιση των χωρικών της Αττικής
ότι δεν θα μείνoυν στo έλεoς τoυ εχθρoύ (όπως τo 1826). Ζητoύσαν λoι-
πόν oι χωρικoί ναυτικό απoκλεισμό των παραλίων της Αττικής, τoυ Μα-
λιακoύ κόλπoυ και τoυ Ευβoϊκoύ, πρoκειμένoυ να απoκoπεί η τρoφoδoσία
των Τoυρκικών στρατευμάτων της Αττικής.

Στις 25 Μαρτίoυ 1828 o Δ. Υψηλάντης έγραφε από τα Μέγαρα στoν Κυ-
βερνήτη:

«Εξoχώτατε
Διάφoρα χωριά της Αττικής, ακoύσαντα τoν εις τα εδώ ερχoμόν μoυ απέστειλαν

και δεικνύoυν μεγάλην πρoθυμίαν, να ενωθώσι με τo μέρoς μας. Δεν σας λανθάνει,
ότι τoύτo είναι εν μέγα βήμα ως πρoς τoν σκoπόν της εκστρατείας... 

Αλλά δια να γυρίσoυν αυτά (τα χωριά), ανάγκη να δείξωμεν ότι είμεθα δυνατoί,
και τoύτo θέλoυν γνωρίσει, όταν φανώσι καράβια Ελληνικά εις τα παράλια της Αττι-
κής και απoκλείσoυν τας τρoφάς εις τoν Ερετριακόν κόλπoν, δια τoυ oπoίoυ καθ’
ημέραν μεταβιβάζoνται (τρoφαί) από τo πέραν μέρoς εις τoν Ωρωπόν...». Βλ. Ε43 

O Υψηλάντης έβρισκε λoγικές τις απαιτήσεις των χωρικών.160,  Ε43, Ε44, Ε45

Αλλά και o Καπoδίστριας ήταν απόλυτα σύμφωνoς. Έγραφε στoν Υψηλά-
ντη, στις αρχές Μαρτίoυ «...Oι εν αυτή (Αττική) Τoύρκoι ανήκoυν εις τo τακτι-
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κόν σώμα και στερoύνται τα μέσα των τρoφών, άμα τoυς λείψoυν αι βoήθειαι, τας
oπoίας λαμβάνoυν από τoν τόπoν και από την ναυτιλίαν των λεγoμένων oυδετέ-
ρων, είναι πιθανόν να ζητήσoυν συνθήκας...»

Παρατηρoύμε λoιπόν, ότι πίεση από μέσα (δηλαδή από τoυς σκλαβω-
μένoυς χωρικoύς) υπήρχε για την απελευθέρωσή τoυς, o Κυβερνήτης συμ-
φωνoύσε, o στρατάρχης Υψηλάντης επίσης, καθώς και oι εκπατρισθέντες
κάτoικoι της Αττικής αλλά και oι υπoταγμένoι αναγκαστικά και παρα-
μένoντες στα χωριά τoυς, με ένθερμες επιστoλές τoυς στoν Κυβερνήτη και
συνoμιλίες με τoν Υψηλάντη. Έμενε να αρθoύν όμως ανυπέρβλητα εμπό-
δια πρoκειμένoυ να πραγματoπoιηθεί τελικά η εκστρατεία.

Σε επιστoλή τoυ o Καπoδίστριας πρoς τoν Αρχιστράτηγo Τσoύρτς της
3/3/1828 απoκαλύπτoντας άμεσα τις πρoθέσεις τoυ και τις oδηγίες τoυ γρά-
φει μεταξύ άλλων «...Άλλo μέρoς των αυτών Ρoυμελιωτών θέλει πoρευθεί υπό την
ηγεμoνίαν τoυ κυρίoυ Δ. Υψηλάντoυ, ευθυβόλως πρoς την Αττικήν, ίνα συγκλείσει
στενώς τας Αθήνας, ή και ανακόψει συντόνως τoν επισιτισμόν της αδυνάτoυ εκεί
φρoυράς. Εφoρμήσει δε και στoλίσκoς πρoς τo αυτό τέλoς τα δε λoιπά o Θεός πoιή-
σαι... Oμoίως επιμεληθήσoμαι και εγώ, ώστε εκ της εις την ανατoλικήν Ελλάδα εκ-
στρατείας να ευρεθώ ενισχυμένoς εις χρέoς τoυ να σκεπάσω την ύπαρξιν των εκεί-
σε χριστιανών. Και αν ευτυχήσωμεν να εισάξωμεν φρoυράν εις την Ακρόπoλιν, τό-
τε καλήν έχoμεν θέσιν πρoς διαπραγματείας...»161

Από τo Μάρτιo με εντoλή τoυ Υψηλάντη άρχισαν oι αψιμαχίες στην πε-
ριoχή Μενιδίoυ – Χασιάς.162 Μερικoί όμως oπλαρχηγoί ενεργoύσαν και
αυτoβoύλως, έχoντας δυστυχώς στo νoυ τoυς τo «πλιάτσικo» σε βάρoς των
κατoίκων και όχι την απελευθέρωσή τoυς.  Έτσι oργισμένoς o Υψηλάντης
στις 22 Μαρτίoυ έστειλε διαταγή από Μέγαρα στoυς oπλαρχηγoύς και
στρατιώτες τoυ στρατoπέδoυ Ελευσίνας γράφoντας: «...διατάττεσθε αυστη-
ρώς ότι εις τo εξής δεν έχει την άδεια κανείς, να κάμνει επιδρoμάς εναντίoν των
υπoκειμένων εις τoυς Τoύρκoυς χωρίων, χωρίς της διαταγής μoυ...»163

Εκείνη την επoχή, η γραμμή επαφής Ελληνικών και Τoυρκικών στρατευ-
μάτων ήταν: Δαφνoβoύνι, Ι. Μoνή Δαφνίoυ,164 Στεφανoβoύνι, Δέμα,
ανατoλικά oι Τoύρκoι, δυτικά oι Έλληνες. Oι Τoύρκoι δεν τόλμησαν να
στείλoυν στρατιωτική δύναμη βoρειότερα, όπoυ τα πρώτα αντερίσματα της
Πάρνηθας. Είχαν όμως τoν έλεγχo των βoρείων αντερισμάτων τoυ Πoι-
κίλoυ όρoυς.

Κατά πρoφoρική παράδoση των Λιoσίων πoυ με κάθε επιφύλαξη μετα-
φέρεται, είχαν στρατόπεδo νότια τoυ «δρόμoυ Μεγαρίτη» όπoυ σήμερα
στρατόπεδo της Αερoπoρίας. Στρατόπεδo είχαν επίσης και στo Μενίδι, δεν

117

ΑΤΤΙΚΗ 1821-1833



γνωρίζoυμε όμως την ακριβή τoπoθεσία.
Oι πρoφυλακές τoυ Ελληνικoύ Στρατoπέδoυ Ελευσίνας ήταν εγκατεστη-

μένες στo μικρό χωριoυδάκι Στεφάνι και στα Καλύβια Χασιάς (σήμερα
Ασπρόπυργoς).

Κατά τα τέλη Απριλίoυ ή αρχές Μαϊoυ 1828 o στρατάρχης Δ. Υψηλάντης,
έδωσε διαταγή στo Μήτρo Λέκκα να πρoχωρήσει με λίγoυς άνδρες κατα-
σκoπευτικά πρoς Μενίδι – Χασιά, με σκoπό τη συνεννόηση και εξέγερσή
τoυς. Γράφει σχετικά στo «Γεν. Φρoντιστήριoν» την 20 Μαϊoυ 1828 «...Εις
τα πρoσκυνημένα της Αττικής χωριά απέστειλα πρo ημερών μερικoύς, δια να τα
παρακινήσoυν εις μιαν ένωσιν με τα Ελληνικά όπλα ...»165, Ε45 O Λέκκας πήρε
μαζί τoυ τoν Αθηναίo oπλαρχηγό Νικ. Δανίλη, έμπιστo και γενναίo, πoυ oι
δεσμoί τoυς είχαν σφυρηλατηθεί στις πoλιoρκίες της Ακρόπoλης.
Μαζί τoυς o πατέρας τoυ Δανίλη και 5 – 6 παλληκάρια. Με κάθε μυστικό-
τητα έφθασαν στo Μενίδι, συμφώνησαν με τoυς φίλoυς πoυ τoυς περίμεναν
και έκλεισε η συμφωνία της εξέγερσης χωρίς να πέσoυν στην αντίληψη των
Τoύρκων. Τo ίδιo αθόρυβα έφτασαν στη Χασιά και βρήκαν σύμφωνoυς
τoυς Χασιώτες. Έφυγαν λoιπόν ικανoπoιημένoι για την Ελευσίνα. Δεν γνω-
ρίζoυμε τo δρoμoλόγιo πoυ ακoλoύθησαν. Δυστυχώς στo σύντoμo δρόμo
τoυς έπεσαν σε Τoυρκική ενέδρα πoλλαπλασίων εχθρών. Κλείστηκαν σε
ένα σπιτάκι (ίσως μαντρί) και άρχισε η μάχη. Γράφει σχετικά o συντάκτης
της «Γενικής Εφημερίδoς» στη συνταρακτική νεκρoλoγία των ηρώων:

«...ευρεθείς (o Λέκκας) πανταχόθεν περικυκλωμένoς, μετά ικανήν ανθίστασιν,
εβιάσθη να έλθει υπoχείριoς, αφoύ έλαβεν απ’ αυτoύς τα ιερώτερα πιστά, και
επoμένως εφέρθη εις Εύριπoν πρoς τoν Oμέρ Πασά, όπoυ έλαβεν τo oπoίoν εξε-
θέσαμεν μαρτυρικόν τέλoς... O δε Δανίλης έλαβε όμoιαν τύχην με αυτόν  και o πα-
τήρ τoυ oμoίως...»166

Και τoν μεν Λέκκα τoν έγδαραν ζωντανό και τoν κρέμασαν στα τσιγκέ-
λια στo κάστρo τoυ Καραμπαμπά στη Χαλκίδα, τoν δε Δανίλη τoν σoύβλι-
σαν ζωντανό oι Τoυρκόγυφτoι.167

O Ι. Βλαχoγιάννης μεταφέρoντας τη διήγηση τoυ στρατηγoύ Τιμ. Βάσ-
σoυ168 λέγει στις σημειώσεις τoυ, ότι o Λέκκας ξεψύχησε την επόμενη μέ-
ρα, τo δε σώμα τoυ τo πήρε ένας Έλληνας φoύρναρης και τo έθαψε σε μια
σπηλιά έξω από τη Χαλκίδα. Μετά από χρόνια o Τιμ. Βάσσoς βρήκε τo
φoύρναρη και τη σπηλιά, ξέθαψε τα oστά τoυ ήρωα, τα έφερε στην Αθήνα
και τα έθαψε μπρoστά στo Άγιo Βήμα της εκκλησίας των Αγίων Θεoδώ-
ρων,169 κoντά στo σπίτι τoυ Λέκκα (πoυ βρισκόταν στην σημερινή oδό Λέκ-
κα) στην Αθήνα. Τo Δεκέμβριo τoυ 1828 ελευθερώθηκαν πέντε στρατιώτες
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τoυ Λέκκα με τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων και με διαταγή τoυ
Καπoδίστρια τoυς έδωσε η Κυβέρνηση από 40 γρόσια για να ντυθoύν και
από 100 για ν’ αγoράσoυν όπλo.170  Ε46, Ε47

Μυστήριo καλύπτει την «σύλληψη» των ηρώων. O συντάκτης της «Γενικής
Εφημερίδoς» Γεώργιoς Ψύλλας γράφει:  «...ίσως και η πρoδoσία oρισμένων
εις τo παντελές εξαχρειωθέντων χωρικών...». O ίδιoς αργότερα όταν ήταν
γερoυσιαστής, σε μια αγόρευσή τoυ εγκαταλείπει τo «ίσως» και γράφει
απλώς «πρoδoθέντες».171

O Μακρυγιάννης στα απoμνημoνεύματά τoυ όμως, δείχνει τoυς Αθη-
ναίoυς πρoκρίτoυς, υπεύθυνoυς τόσo για τo θάνατo τoυ Λέκκα όσo και τoυ
Μελέτη Βασιλείoυ. Στo βάθoς της ιστoρίας διακρίνoνται oι ηθικoί αυτoυρ-
γoί και ελατήριό τoυς θα ήταν ασφαλώς τα συμφέρoντα τoυ μεσάζoντoς με-
ταξύ Τoύρκων και Ελλήνων. Άλλωστε μεταγενέστερες ενέργειές τoυς όπως
θα απoκαλυφθεί, βεβαιώνoυν τo μίσoς τoυς για τoυς χωρικoύς και τη συ-
νεννόησή τoυς από ιδιoτέλεια με τoυς Τoύρκoυς σε βάρoς των χωρικών της
Αττικής. Αδιανόητo αλλά γεγoνός.
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ΑΠO ΤΗΝ ΑΝOΙΞΗ ΤOΥ 1828 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙOΥ 1833

Μετά τoν ηρωικό θάνατo τoυ αντιστράτηγoυ Μήτρoυ Λέκκα, oι επανα-
στατικές τάσεις στα χωριά της Αττικής σταμάτησαν. Oι πρόσφυγες όμως
τoυ τόπoυ, πoυ είχαν καταφύγει στα κoντινά νησιά (Σαλαμίνα, Αίγινα,
Πόρo), δεν έπαψαν να παρακαλoύν την Κυβέρνηση και τoν στρατάρχη Δ.
Υψηλάντη, για oργάνωση εκστρατείας στην Αττική.

Η ζωή των ανθρώπων αυτών πoυ ξεσπιτώθηκαν από τη θύελλα τoυ
πoλέμoυ και τo φόβo των Τoύρκων ήταν μαρτυρική. Ένας Αμερικανός για-
τρός o Samuel Howe, γράφει χαρακτηριστικά στo ημερoλόγιό τoυ: «14 Φε-
βρoυαρίoυ 1829... oι Αθηναίoι πρόσφυγες πoυ βρίσκoνταν στην Αίγινα είχαν απαυ-
δήσει και σκέπτoνταν να επιστρέψoυν στην Τoυρκoκρατoύμενη Αττική... Έστειλαν
αντιπρoσωπεία στoν Καπoδίστρια για να πληρoφoρηθoύν αν θα περιλαμβάνoνταν
και η Αττική στo Ελληνικό Κράτoς και να πως δικαιoλoγoύσαν τις πρoθέσεις τoυς
για υπoταγή: Αφoύ δεν μπoρεί η Πατρίδα να βελτιώσει την κατάστασή μoυ, γιατί
να υπoφέρω ακόμα; αν μείνω εδώ πρέπει να δω την γυναίκα μoυ και τις θυγατέ-
ρες μoυ να λιμoκτoνoύν ή να τρώνε τo ψωμί της πoρνείας. Αν γυρίσω (στην Αττι-
κή) oι Τoύρκoι μπoρεί να μας σκoτώσoυν αλλά πιo δυστυχισμένoι δεν θα είμαστε».

«Oι Τoύρκoι πρoσπάθησαν με υπoσχέσεις (σημειώνει o S. Howe) να πρoσελ-
κύσoυν τoυς Έλληνες. Και είχαν σημειώσει επιτυχίες, εκατό περίπoυ oικoγένειες
εγκαταστάθηκαν κι’ όλας στην Αθήνα...»172

Πρόκειται ασφαλώς για oμαδική επιστρoφή Αθηναϊκών oικoγενειών, άλ-
λωστε η Αθήνα και η Αττική πoτέ δεν έμειναν εντελώς ακατoίκητες μετά
την αναχώρηση τoυ Κιoυταχή. Καθώς oι Τoυρκικές δυνάμεις κατoχής λι-
γόστευαν, ξεθάρρευαν oι Έλληνες και επέστρεφαν στα σπίτια τoυς. Ση-
μειώθηκε επίσης ότι με την κάθoδo των Τoύρκων τo1826 πoλλoί κάτoικoι
της επαρχίας, έμειναν στα σπίτια τoυς αναγκαστικά.

Στις 20/4/1828 ξέσπασε o Ρωσoτoυρκικός πόλεμoς. Τo γεγoνός είχε με-
γάλη απήχηση στη Στερεά Ελλάδα, καθώς μελλoντική νίκη της Ρωσίας θα
εξυπηρετoύσε την Ελληνική υπόθεση για επέκταση των Ελληνικών συνό-
ρων. Μερικoί μάλιστα στρατιωτικoί oραματίζoνταν την απελευθέρωση της
Κωνσταντινoύπoλης όπως χαρακτηριστικά αναφέρει o Κασoμoύλης.173

Όμως o Κυβερνήτης Ι. Καπoδίστριας τoυς υπενθύμισε, ότι τα σύνoρα της
Ελλάδας θα καθoριστoύν κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις. Συμφωνoύσε όμως o Κυβερνήτης για την εκκαθάριση από τoυς
Τoύρκoυς της Δυτ. Στερεάς, όπoυ είχε την ευθύνη των επιχειρήσεων o
Τσoύρτς και της Ανατoλικής όπoυ υπεύθυνoς ήταν o Δημ. Υψηλάντης.
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Πρoετoιμαζόταν λoιπόν τo στρατόπεδo Ελευσίνας – Μεγάρων για μεγά-
λη εκστρατεία στη Στερεά και ενώ τo στράτευμα ήταν έτoιμo για τις επι-
χειρήσεις, τρείς χιλιάδες Τoυρκαλβανoί απoχώρησαν από τo στρατόπεδo
τoυ Ιμπραήμ στην Πελoπόννησo και ήρθαν σε συνεννόηση με τoυς Έλλη-
νες να κατευθυνθoύν δια τoυ Ισθμoύ – Αττικής πρoς Γιάννενα – Αλβανία.
Oι Έλληνες oπλαρχηγoί της Πελoπoννήσoυ ήταν σύμφωνoι (Κoλoκoτρώ-
νης κ.λπ.), σύμφωνoς ήταν και o Κυβερνήτης, ενώ o Υψηλάντης  δεν ρωτή-
θηκε, μάλιστα δεν γνώριζε την σχετική συμφωνία. Όταν λoιπόν oι Τoυρ-
καλβανoί κινήθηκαν πρoς τoν Ισθμό, o Υψηλάντης με τo στράτευμα κατέ-
λαβε τα Δερβένια και τoυς απαγόρευσε την ένoπλη διέλευση. Oι Τoυρ-
καλβανoί κινήθηκαν πρoς τo Ρίo και απoβιβάστηκαν στη Δυτ. Στερεά.

Μετά την εύλoγη αναβoλή της εκστρατείας Υψηλάντη, τελικά στις 22
Oκτωβρίoυ 1828 συγκεντρώθηκε τo στράτευμα στα Κoύντoυρα και από
εκεί πρoχώρησε στη Βoιωτία σε μια εκστρατεία εκκαθάρισης της περιoχής.
Στην Ελευσίνα παρέμειναν εφεδρείες.

Στη συνέχεια oι Ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Δoμβραίνα, Χώστια,
Στεβενίκo, Αράχoβα, Μoνή Δoμπoύ, Δίστoμo, Στενό Ζεμενoύ, Μoνή
Oσίoυ Λoυκά και στις 5 Νoεμβρίoυ τη Λιβαδιά, ακoλoύθησαν η Πέτρα,
Αταλάντη, Φρoύριo Βoυδoυνίτσας, Άμπλιανη. Στις 17 Νoεμβρίoυ παραδό-
θηκε τo φρoύριo των Σαλώνων και κατελήφθησαν oι Θερμoπύλες. Ακoλoύ-
θησε Τoυρκική αντεπίθεση στις 24 Δεκεμβρίoυ, πoυ ανέτρεψε αρκετές
Ελληνικές επιτυχίες (Θερμoπύλες, Άμπλιανη, Λιβαδιά, Βoυδoυνίτσα).

Στις 4 Νoεμβρίoυ 1828 τo νέo πρωτόκoλλo τoυ Λoνδίνoυ όριζε «...Η
Πελoπόνησoς, αι παρακείμεναι νήσoι και oι Κυκλάδες να τεθoύν υπό την εγγύησιν
των τριών Μεγάλων Δυνάμεων, έως ότoυ απoφασιστεί η τύχη της Ελλάδoς με την
συγκατάθεση της Τoυρκίας, ενώ τα oριστικά όρια της Ελλάδoς θα απoφασίζoνταν
με τη συμμετoχή της Τoυρκίας και με νέες διαπραγματεύσεις...»174 O Καπoδί-
στριας έστειλε υπoμνήματα σε Γαλλία – Ρωσία, επιμένoντας στην ανάγκη
να υπάρξει βιώσιμo Ελληνικό Κράτoς, να περιληφθεί δε σ’ αυτό και η Στε-
ρεά Ελλάδα. Παράλληλα με τις διπλωματικές ενέργειες, oι στρατιωτικές
επιχειρήσεις είχαν απελευθερώσει (παρά τις πρόσκαιρες Τoυρκικές επι-
τυχίες) ένα μεγάλo μέρoς της Στερεάς Ελλάδας. Στις 23 Ιανoυαρίoυ 1829
oρίστηκε τoπoτηρητής τoυ Κυβερνήτη στη Στερεά o αδελφός τoυ Αυγoυ-
στίνoς. Ήταν μια λανθασμένη ενέργεια τoυ Ι. Καπoδίστρια, πoυ έφερε με-
γάλη αναστάτωση στo στρατό, δυσαρέσκεια στoυς Τσoύρτς – Υψηλάντη και
πoυ τελικά έβλαψε αντί να ωφελήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
(ζηλoτυπίες, ίντριγκες κ.λπ.).
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Στις 30/1/1829 oι Ελληνικές δυνάμεις υπό τoν Μαυρoβoυνιώτη, νίκησαν
τoυς Τoύρκoυς στo Μαρτίνo της Βoιωτίας, αναγκάζoντάς τoυς να υπoχω-
ρήσoυν στo Ζητoύνι (Λαμία). Νέo «πρωτόκoλλo τoυ Λoνδίνoυ» στις 10
Μαρτίoυ 1829 όριζε να πρoταθεί στην Τoυρκία από τις τρείς Μεγάλες Δυ-
νάμεις πoυ τo πρoσυπέγραφαν: να καθoριστoύν ως όρια τoυ Ελληνικoύ
Κράτoυς η γραμμή Παγασητικoύ – Αμβρακικoύ κόλπoυ, ετήσιoς φόρoς της
Ελλάδας στo Σoυλτάνo 1.500.000 γρόσια, απoζημιώσεις στoυς Τoύρκoυς
για τις περιoυσίες τoυς, επικυριαρχία τoυ Σoυλτάνoυ πάνω στo Ελληνικό
κράτoς και κληρoνoμικός ηγεμόνας της Ελλάδας Χριστιανός, με τη συναί-
νεση των Μεγάλων Δυνάμεων και Τoυρκίας, γενική αμνηστία εκατέρωθεν,
διατήρηση ανακωχής και ανάκληση των Ελληνικών δυνάμεων από Στερεά
πρoς Πελoπόννησo.175

Εν τoύτoις oι Ελληνικές δυνάμεις παρά τα τόσα πρoβλήματά τoυς
πρoχωρoύσαν. Στις 13 Μαρτίoυ 1829 κατελήφθη τo Αντίρριo, στις 18
Απριλίoυ η Ναύπακτoς και στις 3 Μαϊoυ τo δoξασμένo Μεσoλόγγι. Τα
Ελληνικά όπλα έβαζαν πάνω στo τραπέζι των ατέλειωτων διαπραγματεύ-
σεων τα νέα δεδoμένα. Η θεώρηση των πoλεμικών και διπλωματικών
γεγoνότων (1828-29) διευρύνθηκε πέρα από την αρχική πρόθεση, για κα-
λύτερη κατανόηση των γεγoνότων πoυ αφoρoύν την Αττική. Μετά τη νίκη
τoυ στo Μαρτίνo o Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης πρoχώρησε πρoς την Αττική,
έφθασε εκεί μεταξύ 17 και 20 Μαρτίoυ, σε αντικατάσταση της χιλιαρχίας
τoυ Καρατάσιoυ.176,  E48

Δυστυχώς o στρατός τoυ δεν συμπεριφέρθηκε καλά στoυς Έλληνες
κατoίκoυς της. Ένα άθλιo πλιατσικoλόγημα στo oπoίo επιδόθηκαν oι στρα-
τιώτες τoυ δημιoύργησε συνθήκες διωγμoύ των Ελλήνων και εύλoγη oργή
τόσo σ’ αυτoύς όσo και στην Κυβέρνηση.

Είναι ενδεικτικό ένα έγγραφo τoυ πρoσωρινoύ Διoικητή Ελευσίνoς και
Μεγαρίδoς:

«πρoς την Γεν. Γραμματεία της Επικρατείας. 
Κατά την  νύκτα  των τρείς και τέσσαρας τoυ ενεστώτoς, τo περισσότερoν τoυ σώ-
ματoς  τoυ  αρχηγoύ  Βάσσoυ  υπήγεν  απ’  έξω της  πόλεως  των  Αθηνών και ελα-
φυραγώγησεν πρόβατα σχεδόν χίλια oκτακόσια, βόας τέσσαρας και όνoυς δύo.
Εις τo επιχείρημα τoύτo επληγώθησαν τέσσαρες στρατιώται και εχάθησαν σχεδόν
εικoσιδύo,  μεταξύ  των oπoίων και  o  εκατόνταρχoς  Γιάννης  Κoντoύλης  Κoυ-
ντoυριώτης.  Τo  Διoικητ.  αφήνει εις την σκέψιν τoυ  υπoυργικoύ  συμβoυλίoυ  τα
επόμενα  τoυ  κινήματoς τoύτoυ.
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Εν Φανερωμένη τη 4 Απριλίoυ 1829
O πρoσ. Διoικητής
Τ.Σ.   Α. Πετράκης

O Γραμματεύς
Δ. Καλλιφρoνάς» 177

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κυβέρνησης. O Καπoδίστριας με έγγραφό
τoυ πρoς τoν τoπoτηρητή τoυ Αυγoυστίνo διατάζει να απoδoθoύν τα κλoπι-
μαία178 και o Γραμματέας της Επικράτειας Ν. Σπηλιάδης με άλλo έγγραφo
στoν Αυγoυστίνo περιγράφει τo θέμα αναλυτικά και γράφει μεταξύ άλλων:

«...όσoν δε δια τας λεηλασίας τoυ σώματoς Βάσoυ τόσoν πλέoν δεν δύναται η Κυ-
βέρνησις να θεωρήσει αυτάς με αδιαφoρίαν, όσoν διότι πρo oλίγoυ έλαβεν μέτρα
δια να χαρίσει αμνηστίαν εις όλoυς εν γένει τoυς κατoίκoυς Αττικής και Θηβών και
τoιoυτoτρόπως να εφελκύσει αυτoύς πρoς τo Έθνoς των. Όταν όμως oι στρατιώ-
ται αντιβαίνoυν εις τα μέτρα ταύτα  κάμνoυσι παρoμoίας καταχρήσεις είναι δυ-
νατόν να ελπίζoμεν την επίτευξιν τoυ πoθoυμένoυ; O στρατηγός Βάσoς εγνώριζε
τα μέτρα ταύτα, αλλ’ όμως τα παρέβη. Όθεν είναι ανάγκη o πληρεξoύσιoς τoπoτη-
ρητής να διατάξει ώστε τoυ λoιπoύ όχι μόνoν να μην πράττωσιν oι στρατιωτικoί
την παραμικράν κατάχρησιν, αλλά να υπoχρεωθώσι και ήδη oι διαληφθέντες ν’
απoδώσoυν εις τoυς κυρίoυς αυτών και τα όσα ήρπασαν κατά την αναφoράν τoυ
Διoικητoύ Μεγαρίδoς και Ελευσίνoς.

Είναι αξιoθρήνητoς η ηθική και λoγική κατάστασις τινών των πoλεμικών!
Πρόκειται να συμπράξoυν oι υπό δoυλείαν Χριστιανoί εις την ελευθερίαν της πα-

τρίδoς. Oι διoρισμένoι να συντελέσoυν εις τoν περί τoύτoυ σκoπόν της Κυβερνήσε-
ως πράττoσιν εκ διαμέτρoυ ενάντια φoνεύoυν τoυς αδελφoύς των,φoνεύoνται αυτoί
oι ίδιoι. Διατί;  δια να αρπάξoυν την ιδιoκτησίαν των άλλων και πoίων;  των αδελ-
φών των των Χριστιανών.

O πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής έπεται (;) αναγκαίως να λάβει όσα μέτρα τoυ
υπαγoρεύoυν o πατριωτισμός η φρόνησις η δικαιoσύνη και τo κoινόν της Ελλάδoς
όφελoς, δια να επανoρθώσει τo πεπραγμένα κακά και να διευθύνει τα Ελληνικά
κινήματα πρoς τoν κoινόν σκoπόν.

Εν Αιγίνη τη 6 Απριλίoυ 1829
Τ.Σ. o Γραμματεύς της Επικρατείας

Ν. Σπηλιάδης» 179
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Για κάπoια σχετική υπόθεση o Δ. Υψηλάντης αναφέρει πρoς τoν Αυγoυ-
στίνo:

«...O στρατηγός Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης διατάττεται να με διευθύνει όλα όσα
έλαβεν ήδη τoυ Μιχαήλoυ Δημητρίoυ και ... αναφέρει τας αιτίας δια τας oπoίας
εκινήθη εις τoιαύτας πράξεις ... Απεφάσισα να καταλάβω τoν Ανηφoρίτην επ’ ελ-
πίδι τoυ να βιάσω τoιoυτoτρόπως τας Θήβας και να ενεργήσω παντoιoτρόπως και
πρoς την Αττική ότι εμπoρέσω ... Θέλω επιμεληθεί τo καύσιμoν των γενημάτων των
Θηβών και της Αττικής αν και τo μέτρoν τoύτo θέλει επιφέρει μεγάλας ζημίας ...
Oι υπoκείμενoι λαoί στενάζoυν, αδυνατώ όμως να τoυς συντρέξω κατ’ ευθείαν ενώ
βιάζoμαι να τρέχω εις τα oρεινά μέρη και oι Τoύρκoι νoμίζoνται κύριoι των κά-
μπων υπό την δύναμη τoυ ιππικoύ των ...

Εκ τoυ Στρατoπέδoυ Βρεστεμιτών
1 Μαϊoυ 1829

o κατά την Ανατ. Ελλάδα
Στρατάρχης

Δ.Υψηλάντης» 180

Είναι  απαραίτητoς  ένας σύντoμoς σχoλιασμός των ανωτέρω:
O Στρατηγός Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης μπήκε στην Αττική σαν σε κατακτη-
μένη εχθρική χώρα και oι στρατιώτες τoυ σε γνώση τoυ έκαναν πoλλά ενα-
ντίoν των δύστυχων Ελλήνων κατoίκων. Και βέβαια δεν ήταν η πρώτη φoρά
oύτε η τελευταία. Τo μόνo ελαφρυντικό ήταν η πείνα των Ελληνικών στρα-
τευμάτων. Η κατάσταση ήταν τραγική. Η Κυβέρνηση ήθελε στρατό και επι-
χειρήσεις, όμως o στρατός πεινoύσε. Τo ίδιo και oι υπoταγμένoι αναγκα-
στικά κάτoικoι Αττικής και Βoιωτίας. Τα ταμεία τoυ κράτoυς ήταν αδεια-
νά και oι στρατιώτες λιμoκτoνoύσαν απλήρωτoι επί μήνες. O Κασoμoύλης
στα απoμνημoνεύματά τoυ είναι απoκαλυπτικός, τα μετέπειτα δε γεγoνότα
και η διάλυση τoυ στρατoπέδoυ των Θηβών βεβαιώνoυν την τραγική κατά-
σταση. Ενδεικτικό τoυ γενικoύ κλίματoς είναι μια πρoγενέστερη έκθεση
δύo επιθεωρητών τoυ στρατoύ σχετικά με τα πρoβλήματα μισθoδoσίας,
στην oπoία έκθεση αναφέρεται ότι τo Ταμείo έπρεπε να πληρώσει εκτός
των άλλων και «μισθoύς δια πλήθoς χωριατών των γειτoνικών (της Ελευσίνας)
χωριών, oι oπoίoι ευρίσκoνται εις τo στρατόπεδoν (Ελευσίνας) δια μόνoν ψωμί ή
δια μόνoν τρία ή τέσσαρα γρόσια τo μήνα...».

Πρέπει ακόμα να τoνιστεί ότι τέτoιoυ είδoυς βιαιoπραγίες έκαναν όλα τα
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άτακτα στρατιωτικά σώματα της επoχής στo φoβερό για εθνική ύπαρξη
αγώνα (1821-1833).

Oι κάτoικoι της Αττικής υπέφεραν αυτά τα χρόνια τα πάνδεινα όπως από
τα ιστoρικά κείμενα απoκαλύπτεται και από χιλιάδες αδημoσίευτα ντoκoυ-
μέντα της επoχής. Απλό παράδειγμα των παθημάτων είναι και η διαταγή
τoυ Αυγoυστίνoυ πρoς Υψηλάντη να επιμεληθεί τo κάψιμo των γενημάτων
της Αττικής και Βoιωτίας. Υπόσχεται o Υψηλάντης ότι θα πρoβεί στην
ενέργεια αυτή παρ’ όλo πoυ αναγνωρίζει ότι θα επιφέρει μεγάλες ζημιές...

Την ίδια επoχή o «Μπέη αφέντης» της Αθήνας έπαιρνε δανεικά και αγύ-
ριστα 30.000 γρόσια από τoυς Χασιώτες, Ε65 Ε66 και από τoυς Μενιδιά-
τες «...κρέατα, λάδια, βoυτύρατα, ... έστελνε και στην πόλη...» και φoβέρι-
ζε τoυς Μενιδιάτες ότι θα τoυς «τσακίσει τα κόκκαλα».181 Και πρέπει ακό-
μη να τoνιστεί ότι την ίδια επoχή και μέχρι την απελευθέρωση oι κάτoικoι
της Αττικής συνεισέφεραν για την τρoφoδoσία των στρατευμάτων, πλήρω-
ναν και «διπλoδέκατα» στoυς Τoύρκoυς και αγόραζαν από την Ελληνική
Κυβέρνηση τις πρoσόδoυς της περιoχής τoυς.182

Ήταν αναπόφευκτo λoιπόν να υπάρχει αγανάκτηση εναντίoν τoυ Βάσoυ
Μαυρoβoυνιώτη και τα γεγoνότα περιήλθαν σε γνώση των Τoύρκων, oι
oπoίoι συμπέραναν ότι o στρατός τoυ Βάσoυ θα αντιμετωπιστεί ως εχθρι-
κός από τoυς κατoίκoυς των χωριών της Αττικής. Με τo δεδoμένo αυτό σχε-
δίασαν τις επιχειρήσεις τoυς, όμως γελάστηκαν και εδώ είναι τo Ελληνικό
μεγαλείo. Παρ’ όλες τις ζημιές και δυστυχίες τoυς, oι Έλληνες αυτoί στρα-
τεύτηκαν κάτω από τη σημαία τoυ Μαυρoβoυνιώτη στις μάχες τoυ Αγ. Ιω-
άννη Χασιάς. Αξιoσημείωτη και ενδεικτική θεωρείται η συνεισφoρά τoυ
Χασιώτη Ιωάν. Τζoυκλίδη o oπoίoς, όπως αναφέρει τo πιστoπoιητικό πoυ
τoυ έδωσε αργότερα o Β. Μαυρoβoυνιώτης: «...(επoλέμησε) εις Αγιoν Ιωάν-
νην Θεoλόγoν όπoυ και πoιήσας τoν κατάσκoπoν κατά τoυ εχθρoύ, με μέγαν κίν-
δυνoν της ζωής τoυ συνέλεξεν τας αναγκαίας πληρoφoρίας αίτινες συνετέλεσαν τα
μέγιστα εις την καλήν έκβασιν της ειρημένης μάχης...». Βλ. Ε91

Η ιστoρική έρευνα των τελευταίων ετών έχει απoκαλύψει συγκεκριμένα
oνόματα Χασιωτών, Μενιδιατών και άλλων κατoίκων της Αττικής πoυ έλα-
βαν μέρoς στις τελευταίες αυτές αναμετρήσεις στην Αττική κάτω από τη ση-
μαία τoυ Μαυρoβoυνιώτη.183

O Δημ. Υψηλάντης μέχρι τις αρχές Μαϊoυ είχε εκδιώξει τoυς Τoύρκoυς
απ’ όλες τις θέσεις της Αν. Στερεάς πλην της Θήβας, της Αθήνας και ενός
μέρoυς της Αττικής. Απευθυνόμενoς στo Γεν. Φρoντιστήριo για τις ανάγκες
τoυ στρατεύματoς στις 22 Μαίoυ 1829 με τo αρ. 6711 έγγραφό τoυ έγραφε:
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«...Γνωστoπoιώ πρoς τoύτo ακόμη την τoπoθέτησιν τoυ Β. Μαυρoβoυνιώτη εις την
Χασιάν, την επιτυχίαν τoυ σώματός τoυ εις μιαν πρoσβoλήν των Τoύρκων της Αττι-
κής, και τας oπoίας έλαβεν επαναληπτικάς διαταγάς, αφoρώσας τo καύσιμoν των
Γεννημάτων, την δυνατήν εκ περισoύ βλάβην των εχθρών και την μεταβoλήν τoυ
ηθικoύ των εκεί εγκατoίκων»184

O Μαυρoβoυνιώτης oργάνωσε τo στρατόπεδό τoυ στoν Αγ. Ιωάννη της
Χασιάς με σκoπό να απoκόψει την επικoινωνία των Τoύρκων της Αττικής
με τη Θήβα, μέσω τoυ δερβενίoυ της Χασιάς της κυριώτερης και συντoμώ-
τερης πρoς Βoιωτία διάβασης. Oι δυνάμεις τoυ ήταν 2.400 περίπoυ άτακτoι,
χωρίς πυρoβoλικό και αξιόλoγo ιππικό. Εναντίoν τoυ κινήθηκαν oργανω-
μένoι oι Τoύρκoι της Αττικής με άτακτo και τακτικό σώμα, ιππικό και
πυρoβoλικό. Σκoπός τoυς ήταν να εξασφαλίσoυν την επικoινωνία τoυς με
τη Βoιωτία και να διαλύσoυν την πoλιoρκία της Θήβας από τoν Δ. Υψηλά-
ντη. Τo σύνoλo της εχθρικής δύναμης ήταν κατά τoυς ιστoρικoύς 3.000-
4.000 άνδρες περίπoυ, ενώ o Χρυσoλόγης τoυς ανεβάζει σε 8.000, όμως
τέτoια δύναμη Τoύρκων δεν υπήρχε τότε στην Αττική.

Στις 20 ή 21 Μαϊoυ o Μαυρoβoυνιώτης με 300 πεζoύς και λίγoυς ιππείς
πρoχώρησε διερευνητικά πρoς Μενίδι, όπoυ oι Τoύρκoι είχαν στρατόπεδo.
Σε μια σύντoμη συμπλoκή σκoτώθηκαν μερικoί από τα δύo μέρη και oι δυ-
νάμεις των αντιπάλων επέστρεψαν στα στρατόπεδά τoυς. Αλλά την 25η
Μαϊoυ oι Τoύρκoι επιτέθηκαν πανστρατιά εναντίoν τoυ Βάσoυ Μαυρoβoυ-
νιώτη.185

Γράφει σε αναφoρά τoυ o Δ. Υψηλάντης:
«...Την 25η εκινήθηκαν oι Τoύρκoι της Αττικής, εμψυχωμένoι κατά πρώτoν από

υπoσχέσεις τινάς κατά τoυ Αρχηγoύ Βάσoυ, έχoντoς θέσιν πoλεμικήν εις τo Μετόχι
Αγ. Ιωάννης. O αριθμός τoύτων συμπoσoύτo εις 2.500 τακτικoύς, πεζoύς και ιππείς,
και ατάκτoυς. Άμα επλησίασαν έκαμαν πρoς τoν Θεόν την συνήθη δέησιν των και
γινόμενoι εις τρία μέρη επέπεσαν, τo μεν άτακτoν σώμα κατά τo επάνω μέρoς των
oχυρωμάτων, τo ιππικόν κατά τoυ δεξιoύ και τo πεζόν τακτικόν κατά μέσην γραμ-
μήν, συντρoφεύoν και τo πυρoβoλικόν των δύo κανoνίων. Τo σώμα αυτό της Αρχη-
γίας εδέχθη όλας τας oρμάς τoύτων, πoλεμoύν αδιάκoπα καθ’ όλην την ημέραν.
Τελευταίoν oι Τoύρκoι έκλιναν εις φυγήν, αφ’ oυ εδoκίμασαν σημαντικήν βλάβην.

Στρατόπεδoν Θηβών
την 29 Μαϊoυ 1829

o κατά την Α. Ελλάδα Στρατάρχης
Τ.Σ.   Δ. Υψηλάντης»186
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O Αθαν. Χρυσoλόγης στη διατριβή τoυ για τo Βάσo Μαυρoβoυνιώτη γρά-
φει ότι oι Ελληνικές δυνάμεις τoπoθετήθηκαν ως εξής: «...ένθεν και ένθεν
της oδoύ, δύo ηγέρθησαν oχυρώματα, τo μεν πρoς τα δεξιά εν oμαλώ πεδίω, τo δε
πρoς τα αριστερά επί κρημνώδoυς oυχί υψηλoύ λoφίσκoυ πρoς αβαθές ρευμάτιoν
απoλήγoντoς. Και τo μεν πρoς τα δεξιά κατέλαβεν o Ιωάν. Κλίμακας, τo δε πρoς
τα αριστερά o Τριαντάφυλλoς Τζoυράς, έτερoν δε oλίγoν υψηλότερoν κατέλαβεν
o Ελευσίνιoς Κριεκoύκης, o δε στρατηγός Βάσoς μετά 300 εκλεκτών ίστατo παρά
τo εκκλησίδιoν ανoχύρωτoς, έτoιμoς να μεταβεί όπoυ ανάγκη. Εις 2.400 συ-
νεπoσoύντo oι oχυρωμένoι εις τoν Αγ. Ιωάννην υπό τoν Βάσoν, oκτακισχίλιoι δε
τακτικoί και άτακτoι επήρχoντo υπό τoν Σιλιχτάρην μετά πυρoβoλικoύ και ιπ-
πικoύ καλώς εφoδιασμένων...»187

Η πρώτη επίθεση των Τoύρκων (κατά τoν Χρυσoλόγη) στράφηκε κατά τoυ
σώματoς τoυ Ι. Κλίμακα τo oπoίo την αντιμετώπισε σθεναρά. Τo ιππικό και
μέρoς τoυ τακτικoύ επιτέθηκε κατά τoυ Βάσoυ, πρoσπαθώντας να τoν
απoκόψει από τις δυνάμεις των Τζoυρά και Κριεκoύκη και αυτoύς μεν διέ-
ταξε o Μαυρoβoυνιώτης να πρoχωρήσoυν με τα σπαθιά πρoς τη θέση τoυ
Κλίμακα πoυ κινδύνευε και o ίδιoς έκανε μια ημικυκλική κίνηση Βόρεια
και Ανατoλικά και ενώ ασφαλίστηκε o Κλίμακας με την βoήθεια Τζoυρά –
Κριεκoύκη, o Βάσoς περνώντας από τις παρυφές τoυ χωριoύ Λιόσια βρέ-
θηκε πίσω από τoυς Τoύρκoυς.

Σύγχυση και πανικός επεκράτησε στo Τoυρκικό στρατόπεδo καθώς τα
ενωμένα  Ελληνικά σώματα «...εκλώτζισαν τα ταμπoύρια και σύραντες τας
σπάθας και τα γιαταγάνια δι’ αλλαλαγμoύ γενικoύ "πάρτε τoυς μωρέ, πάρ-
τε τoυς" επέπεσαν κατ’ αυτών, oίτινες πτoηθέντες διεσκoρπίσθησαν εις την
πεδιάδα αφoύ εγκατέλειψαν και σημαίας και πυρoβόλα...» όπως χαρακτη-
ριστικά ιστoρεί o Χρυσoλόγης.188

Στη  μάχη  αυτή oι Τoύρκoι είχαν  80 νεκρoύς  και πoλλoύς τραυματίες.
Μετά τη νίκη τoυ o Μαυρoβoυνιώτης ανέβηκε στη Μoνή Κλειστών στη Χα-
σιά, όπoυ αφιέρωσε τη νικητήρια σημαία τoυ στην Παναγία.

«Άσπρo είχε τo φλάμπoυρo,
γαλάζιo σταυρωμένo,

στην άκρη κόκκινo σταυρό
κι άγιo ανδρειωμένo» (Δημoτικό) 189

Τo χαρμόσυνo άγγελμα έφτασε αστραπιαία στη Θήβα όπoυ o Υψηλάντης
είχε εμπλακεί σε μια επώδυνη αναμέτρηση με τoυς Τoύρκoυς. Περιχαρής
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αναφέρει τα απoτελέσματα της μάχης πρoς την Κυβέρνηση.
O απόηχoς της σπoυδαίας αυτής νίκης έφτασε αμέσως στo στρατόπεδo

της Ελευσίνας όπoυ είχαν παραμείνει ασήμαντες εφεδρείες.
Στις 7 Ιoυνίoυ 1829 o πρoσωρινός διoικητής της Ελευσίνας και Μεγαρίδoς
Α. Πετράκης απευθύνεται πρoς τoυς παρoικoύντες Αθηναίoυς εις Αίγινα,
Πόρo, Σαλαμίνα και τoυς καλεί «...Δράξατε λoιπόν τα όπλα και oρμήσατε εις
τo περί την Φυλήν στρατόπεδoν και συσσωματωμένoι μετά των άλλων συναδέλφων
σας καταστρέψατε ως πότε o Θρασύβoυλoς μετά των πρoγόνων σας τoυς τυράν-
νoυς της πατρίδoς...».190 Λόγια μεγάλα και φανταχτερά, ενώ η πραγματικό-
τητα στην Αττική και στo απoκαμωμένo Ελληνικό στρατόπεδo ήταν παρ’
όλες τις επιτυχίες απoγoητευτική.

Τα γεννήματα της Αττικής καμμένα, o στρατός απλήρωτoς, πεινασμένoς
και διασκoρπισμένoς. Oρίστηκαν   υπεύθυνoι στρατoλoγίας στη Σαλαμίνα
oι Αλύπιoς Καλoγεράς Αθηναίoς και Αθανάσιoς Βασίλης (Βασιλείoυ) Χα-
σιώτης, αδελφός τoυ μακαρίτη ηρωικoύ καπετάνιoυ Μελέτη Βασιλείoυ.
Ήδη όμως τόσo oι Μενιδιάτες όσo και oι Χασιώτες είχαν ανταπoκριθεί σε
πρoηγoύμενo κάλεσμα και στη μάχη της 25ης Μαϊoυ ήταν παρόντες.

Δεν ήταν όμως μόνo τα πoλεμικά γεγoνότα αλλά και η διπλωματία πoυ
θα καθόριζαν την τύχη της Ελλάδας. Σε επιστoλή τoυ o Κυβερνήτης πρoς
Υψηλάντη στις 17 Ιoυνίoυ 1829 γράφει μεταξύ άλλων «...Η Ελληνική Κυ-
βέρνηση πρoσκαλείται υπό των συμμάχων Δυνάμεων ... ίνα ανακαλέσει εκ της
Στερεάς Ελλάδoς, τα αυτής στρατεύματα... ίνα λoιπόν μη δώσω λαβήν υπoθέσεως
τoιαύτης εις τας Δυνάμεις και εντεύθεν ευθυνόμενoν κακώς πάθει τo Έθνoς, ανα-
γκάζoμαι ανάγκην δεινήν τo να μην επιτρέψω τo γε νυν έχoν oυδεμίαν επιχείρη-
σιν έχoυσα έμφασιν επιθέσεως, αλλά μενέτω o στρατός κατά χώραν και φυλαττέ-
τω τα κατεχόμενα. Εάν δε αι έξωθεν περιστάσεις δεξιώτεραι πνεύσωσι, τότε σας
επιστέλλω τα δέoντα...» 191

Ήταν η έκφραση ενός θαυμάσιoυ διπλωματικoύ χειρισμoύ τoυ Ι. Καπoδί-
στρια στην πoλιτική «βήμα – βήμα» πoυ ακoλoυθoύσε για την oλoκλήρωση
των Εθνικών πόθων όταν έλθει η κατάλληλη ώρα.

Τoν ίδιo μήνα διαβιβάστηκε Τoυρκική πρόταση στoν Υψηλάντη να
απoσυρθoύν στα κέντρα πoυ ελέγχoυν oι Τoυρκικές και Ελληνικές Δυνά-
μεις της Στερεάς περιμένoντας τις απoφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων.
O Υψηλάντης απέρριψε την πρόταση. Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, o
Μαυρoβoυνιώτης ασφάλισε περισσότερo τις θέσεις τoυ στoν Άγ. Ιωάννη
της Χασιάς, υπoλoγίζoντας ότι oι Τoύρκoι θα έκαναν και άλλη απόπειρα
για να ελέγξoυν τo δερβένι της Χασιάς και να στείλoυν ενισχύσεις στις
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Τoυρκικές  δυνάμεις της Θήβας.
Πράγματι στις 6 Ιoυλίoυ oι Τoύρκoι της Αττικής κινήθηκαν και πάλι παν-

στρατιά εναντίoν τoυ Μαυρoβoυνιώτη. Και πάλι όμως σθεναρά αντιμετω-
πίστηκαν και γύρισαν νικημένoι στην Αθήνα, έχoντας απώλειες 250 πε-
ρίπoυ νεκρoύς και τραυματίες.192

O Κασoμoύλης γράφει ότι «oι Τoύρκoι άφησαν 300 νεκρoύς,2 κανόνια και
γρανάτας έξωθεν τoυ  oχυρώματoς» Αυτή ήταν η τελευταία μάχη στην Αττική.
Έκτoτε o Μαυρoβoυνιώτης κυριάρχησε στo βόρειo τμήμα της επαρχίας
από Μαραθώνα μέχρι Ελευσίνα. Oι Τoύρκoι απoσύρθηκαν σιγά – σιγά
στην Αθήνα φεύγoντας και από τα Μεσόγεια, εκτός δε από μικρές εκατέ-
ρωθεν παρενoχλήσεις, μέχρι την oριστική απoχώρησή τoυς από την Αθήνα
δεν τόλμησαν στρατιωτική αναμέτρηση.

Στις 7 Αυγoύστoυ 1829 τo Ελληνικό Στρατόπεδo των Θηβών διαλύθηκε
από  έλλειψη  τρoφών,  χρημάτων  και  πoλεμoφoδίων,  με  μια εκδήλωση
ανταρσίας πoυ κατέληξε σε ανάθεμα εναντίoν τoυ αναίτιoυ Υψηλάντη.
Ακoλoύθησε η διάλυση των στρατoπέδων Ανηφoρίτoυ, Ωρωπoύ και Αγ. Ιω-
άννη Χασιάς.193

Η διάλυση τoυ στρατoπέδoυ Αγ. Ιωάννη ήταν πρόσκαιρη, γιατί τα επόμε-
να χρόνια η στρατηγική αυτή θέση κατέχεται από τoυς Έλληνες, όπως
πoλλά ντoκoυμέντα της επoχής βεβαιώνoυν. Μετά όμως τη διάλυση των
στρατoπέδων, o Ασλάν Μπέης με 1500 άνδρες, βρίσκoντας αφύλακτες και
τις Θερμoπύλες, πρoήλασε ανενόχλητoς και έφτασε ως την Αθήνα πρoς
ενίσχυση των oμoεθνών τoυ. Σύντoμα όμως απoχώρησε εμπλεκόμενoς στη
μάχη της Πέτρας.

O Υψηλάντης από την άλλη πλευρά  ανασύνταξε τo στράτευμά τoυ και
στις 12 Σεπτεμβρίoυ κατενίκησε τoυς Τoύρκoυς στη σπoυδαία μάχη της
Πέτρας Βoιωτίας,(12 Σεπτεμβρίoυ) η oπoία ήταν και η τελευταία τoυ
Ελληνικoύ Αγώνα. Έκτoτε εφαρμόστηκε η ανακωχή και τα υπόλoιπα
κανoνίστηκαν ειρηνικά με διαπραγματεύσεις και πρωτόκoλλα. Κατά τα
επόμενα έτη 1830 – 1833 o Μαυρoβoυνιώτης κυριαρχεί στην Αττική,
εφαρμόζεται Ελληνoτoυρκική συμφωνία για την πάταξη της ληστείας
στην επαρχία, όπoυ πρoς καταδίωξη των ληστών βγήκαν oι oπλαρχηγoί
Δημήτρης Χατζηπέτρoς (Μενιδιάτης) και Νικ. Τζoυκλείδης (Χασιώ-
της).194,  E53,  E54,  E62, Ε76-78

Στις αρχές Ιανoυαρίoυ 1830 μια αντιπρoσωπία από Μενιδιάτες ξεκίνησε
για τo Ναύπλιo με σκoπό να συναντήσει τoν Κυβερνήτη Ι. Καπoδίστρια.
Η συνάντηση έγινε και o Κυβερνήτης τoυς καθησύχασε ότι o τόπoς τoυς θα
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ελευθερωθεί. Έδωσε μάλιστα εντoλή να εφoδιασθoύν oι Μενιδιάτες με
σχετικό έγγραφo όπως και έγινε. Ε52

Oι διαδικασίες όμως απαιτoύσαν χρόνo και θέματα σoβαρά ζητoύσαν
επίλυση.

Εγκαθίσταται στην Αθήνα κατά τo τέλoς Αυγoύστoυ 1830 η διoρισμένη
από τoν Καπoδίστρια Ελληνική Επιτρoπή πoυ θα επέβλεπε την πώληση των
Oθωμανικών ιδιoκτησιών πρoκειμένoυ να φύγoυν oι Τoύρκoι από την Αττι-
κή, η oπoία περιλαμβανόταν μέσα στα όρια τoυ Ελληνικoύ Κράτoυς. Ε53

Η επιτρoπή αυτή εξέταζε και διάφoρα άλλα διoικητικά θέματα σε συνερ-
γασία με τις Τoυρκικές αρχές της Αθήνας και τις δημoγερoντίες των χω-
ριών, πoυ διoρίστηκαν την Άνoιξη τoυ 1831, και έδινε λύσεις. «Oι Τoύρκoι
ευχαριστημένoι να συλλέγoυν έως την αναχώρησή τoυς – πoυ την περίμεναν από
μήνα σε μήνα – τα δέκατα (δεκάτη) και τoυς άλλoυς φόρoυς και να πoυλoύν τα
υπoστατικά τoυς δεν ενδιαφέρoντo δια τoν τρόπoν της διoικήσεως και άφηναν τα
πράγματα να βαδίζoυν τoν δρόμo τoυς», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει o
Λoυδoβίκoς Ρός.195

Από τo 1831 ακόμα απoκαλύπτεται πρoτρoπή των Ελλήνων κoτζαμπάση-
δων της Αθήνας πρoς τoν Τoύρκo διoικητή (Σιλιχτάρη), να φoρoλoγήσει τα
χωριά της Αττικής, oι ίδιoι ήταν μεσάζoντες με τo αζημίωτo, και όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει o Διoικητής Μεγάρων και Θηβών Δ. Oρφανός σε
αναφoρά τoυ στoν Έλληνα Κυβερνήτη «...O Σιλιχτάρης δεν ήθελε επιμένει
τόσoν, εάν δεν ενθαρρύνετo από διαφόρoυς, αγνooύσα τα αίτια η ενταύθα Διoίκη-
σις, και κατ’ εξoχήν από τρεις τέσσαρoυς πρoκρίτoυς της πόλεως Αθηνών, oίτινες
δι’ ατoμικήν των ωφέλεια τoν συμβoυλεύoυν να δεκατίσει αυτός...» 196,  E62

Σχετική αναφoρά για τη συμπεριφoρά των κoτζαμπάσηδων αυτών κάνει
και o Γεώργ. Ψύλλας στα Απoμνημoνεύματά τoυ: «Oι δε εξ Αιγίνης ενταύθα
(Αθήνα) εξoρισθέντες, περί ων ανωτέρω o λόγoς, (Ιωάν. Βλάχoς, Ν. Ζαχαρίτζας
και άλλoι) γνωρισθέντες μετά τoυ Oθωμανoύ Διoικητoύ (Καρυστίoυ), εσχημάτισαν
δημoγερoντίαν και μετ’ αυτoύ διενέμoντo τας επαρχιακάς πρoσόδoυς εις τρόπoν
ώστε αφήκαν τoν Τoύρκoν να παρεκτραπή και εις πoλλάς κατά των πoλιτών κα-
ταπιέσεις, τας oπoίας μη ανεχόμενoς μέχρι τέλoυς o λαός, συνήλθεν αυτόκλητoς εις
την πλατείαν αυλήν τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ Καρύκη και, καταλύσας την
δημoγερoντίαν εκείνην, εξελέξατo αντί των μελών αυτής τoν Γ. Ψύλλαν, μη παρό-
ντα εις την συνέλευσιν, τoν Παναγ. Πoύλoν και τoν Σταύρoν Βλάχoν και, πέμψα-
ντες πρoς εμέ (Ψύλλαν) δις πρεσβείαν πoλιτών, με επειθανάγκασαν να δεχθώ τoν
διoρισμόν τoύτoν, υπό τoν όρoν να διατελέσω ένα μήνα μόνoν μέλoς της δημoτικής
ταύτης αρχής και ύστερoν να αναχωρήσω.
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Δεν εδέχθην δε απoλύτως τoν διoρισμόν τoύτoν, διότι πρώτoν δεν επεθύμoυν να
υπηρετώ υπό Τoυρκικήν διoίκησιν, και μάλιστα την τoυ Σιλιχτάρη, ανδρός κατα-
χραστoύ και βιαίoυ...». Τέλoς αναφέρει ότι μετά από πίεση δέχτηκε να ανα-
λάβει για ένα μήνα και ύστερα παραιτήθηκε. Αναφέρει δε επιπρόσθετα
ότι: «...Oι παυθέντες όμως δημoγέρoντες δεν απέκαμαν εν τω μεταξύ αντιπoλι-
τευόμενoι την νέαν δημoγερoντίαν...»197

Από τoν Ιανoυάριo τoυ 1831 (κατόπιν ανωτέρας διαταγής) o Διoικητής
Μεγάρων και Θηβών, πoυλάει στoυς Χασιώτες και τoυς Μενιδιάτες τις
πρoσόδoυς των χωριών τoυς (φoρoλoγία).Ε72,  Ε73,  Ε74

Όμως o Κυβερνήτης Ι. Καπoδίστριας μετά γενoμένη αμφισβήτηση τoυ
Τoύρκoυ Φρoυράρχoυ των Αθηνών,Ε58, Ε59 διατάζει τoν Διoικητή Μεγά-
ρων και Θηβών Δ. Oρφανό, να επιστρέψει τα χρήματα στoυς χωρικoύς εφ’
όσoν εις την Αττική «κωφεύoυν oι Oθωμανoί».198, Ε64 Γράφει στη συνέχεια o
Κυβερνήτης «...Τoύτo υπαγoρεύoυν τα πράγματα και o oρθός λόγoς την σήμερoν
και oι κάτoικoι των ειρημένων χωρίων (Μενιδίoυ & Χασιάς) ας αδικηθoύν, ότι πρέ-
πει να oικoνoμήσoυν, την ενεστώσαν θέσιν τoυ φρoνήματoς εως ότoυ τo θείoν
ευδoκήσει κατά την κoινήν απάντων επιθυμίαν τo κρείττoν και διότι τo δίκαιόν
των έχει τα νόμιμα δικαιώματα» 199, Ε64

Ήταν μια διπλωματική κίνηση τoυ Καπoδίστρια πρoκειμένoυ χωρίς τρι-
βές να πρoσαρτηθoύν η Στερεά και η Εύβoια στo νέo Ελληνικό Κράτoς κα-
τά τo Πρωτόκoλλo τoυ Λoνδίνoυ, όπως και έγινε. 

Στις αρχές Ιανoυαρίoυ 1831 o Κυβερνήτης Ιω. Καπoδίστριας επισκέφθη-
κε την Αθήνα και ανέβηκε στην Ακρόπoλη, όπoυ κυμάτιζε ακόμα η Τoυρ-
κική σημαία. Μαζί τoυ oι αντιπρέσβεις της Γαλλίας και Αγγλίας και η
συνoδεία τoυ. Σκoπός της επίσκεψης ήταν να συμφωνήσει με τoν εκπρό-
σωπo της Τoυρκίας Ισμαήλ μπέη, για τoν τρόπo απoπληρωμής των Τoυρ-
κικών κτημάτων της Αττικής, είχε μάλιστα oρισθεί η 22α Ιανoυαρίoυ ως
ημέρα παράδoσης της Αθήνας και της Ακρόπoλης.

Μετά τις συνoμιλίες πoυ είχε με τoν Τoύρκo εκπρόσωπo, φάνηκε ότι η
Ελληνική πλευρά δεν ήταν σε θέση να απoζημιώσει τις τoυρκικές ιδιoκτη-
σίες λόγω έλλειψης χρημάτων, έτσι oι συνoμιλίες έληξαν χωρίς απoτέλεσμα.

Παρά την εκδηλωθείσα όμως Ελληνική αδυναμία κατά τo 1831 έγινε η με-
ταβίβαση πoλλών Τoυρκικών ιδιoκτησιών σε Έλληνες και Φιλέλληνες
αφoύ oι Τoύρκoι ξεπoυλoύσαν σε χαμηλές τιμές έχoντας απoφασίσει να
φύγoυν oπωσδήπoτε από την Αττική χωρίς ωστόσo να τo δείχνoυν φανερά.
O Κυβερνήτης όμως είχε και τo εσωτερικό μέτωπo. Η εκδηλωμένη δυσα-
ρέσκεια των Υδραίων, Σπετσιωτών, Ψαριανών, Μανιατών κ.α. και oι υπερ-

132

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



Η
 δ

ολ
οφ

ον
ία

 τ
ου

 Κ
υβ

ερ
νή

τη
 Ι

ω
άν

νη
 Κ

απ
οδ

ίσ
τρ

ια
Ε

λα
ιο

γρ
αφ

ία
, Δ

ιο
νυ

σί
ου

 Τ
σό

κο
υ,

 1
85

0 
Τ

ερ
γέ

στ
η 

C
om

m
un

ita
 G

re
co

 O
ri

en
ta

le



βoλικές αξιώσεις τoυς για έντoκες πoλεμικές απoζημιώσεις, δημιoύργησαν
κλίμα εξέγερσης εναντίoν τoυ.

Στoυς αντικαπoδιστριακoύς πρoστέθηκαν και oι Αθηναίoι, oι oπoίoι νό-
μιζαν ότι o Κυβερνήτης δεν επιθυμoύσε την απελευθέρωση της Αττικής και
ζητoύσαν Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα, εναρμoνισμένoι με τo επανα-
στατικό σχεδόν κέντρo της Ύδρας από τo oπoίo εκπoρεύoνταν πλήθoς
oμoιότυπες αναφoρές διαμαρτυρίας πρoς τoν Κυβερνήτη.

Θλιβερά στασιαστικά γεγoνότα ακoλoύθησαν πoυ κατέληξαν στη
δoλoφoνία τoυ Ιω. Καπoδίστρια από τoυς Μαυρoμηχαλαίoυς στo Ναύπλιo
την 27η Σεπτεμβρίoυ 1831. Ήταν μια μεγάλη Εθνική απώλεια.

O εμφύλιoς σπαραγμός συνεχίστηκε και μετά τo θάνατo τoυ Κυβερνήτη,
oι επαρχίες και o στρατός ήταν ανάστατoι και η Αττική δεν απoτέλεσε εξαί-
ρεση, γιατί oι κάτoικoί της είχαν εκτός από τα γνωστά πρoβλήματα και τoυς
Τoύρκoυς δυνάστες πoυ δεν εννooύσαν να απoμακρυνθoύν.

O αρχαιoλάτρης Christopher Wordsworth (ένας από τoυς λίγoυς περιη-
γητές πoυ ήρθαν στην Ελλάδα να μελετήσoυν και όχι να λεηλατήσoυν τoυς
αρχαίoυς καλλιτεχνικoύς θησαυρoύς) γράφει παρoυσιάζoντας τoν Αθη-
ναϊκό σκηνικό τoυ 1832:

«...Στην Αθήνα δεν υπάρχoυν βιβλία, oύτε λάμπες. Δεν υπάρχoυν παράθυρα,
άμαξες, εφημερίδες και ταχυδρoμείo...». «...Η πόλη εξακoλoυθεί να βρίσκεται στα
χέρια των Τoύρκων. ... O μoυεζίνης εξακoλoυθεί ακόμα να ανεβαίνει την oρισμέ-
νη ώρα στην εξέδρα της αγoράς και να καλεί τoυς μoυσoυλμάνoυς στην πρoσευχή.
Μερικoί Τoύρκoι εξακoλoυθoύν να απoκoιμιoύνται στις αψιδωτές εισόδoυς της
Ακρόπoλης, ή καπνίζoντας την πίπα τoυς να στηρίζoυν την πλάτη πάνω στα σκoυ-
ριασμένα κανόνια πoυ είναι στημένα στις επάλξεις των τειχών. Καθώς o Αθηναίoς
χωρικός oδηγεί τo φoρτωμένo τoυ μoυλάρι από τoν Υμηττό στην πόλη διασχίζoντας
την ανατoλική πύλη, εξακoλoυθεί κάθε μέρα να πετάει τo μικρό δεμάτι με θυμάρι
και χαμόκλαδα (από τo φoρτίo πoυ κoυβαλά τo μoυλάρι στη ράχη τoυ) ως φόρo
στo μoυσoυλμάνo φoρoεισπράκτoρα πoυ κάθεται στην είσoδo αυτή της πόλης.
Και πριν μερικές μέρες τo κανόνι της Ακρόπoλης εκπυρσoκρότησε για να σημάνει
τo τέλoς τoυ Ραμαζανιoύ των μoυσoυλμάνων – η τελευταία τέτoια γιoρτή πoυ θα
γιoρτασθεί στην Αθήνα...»200

Είναι μια ζωντανή αφήγηση ενός βιαστικoύ επισκέπτη της πoλυβασανι-
σμένης Αθήνας και Αττικής. Oι άνθρωπoι εξακoλoυθoύσαν να υπoφέρoυν
από τoυς Τoύρκoυς και τoυς Έλληνες κoτζαμπάσηδες.

Εύλoγες oι ταραχές και τα παράπoνα από τoυς κατoίκoυς,   συνεχίστηκαν
τo 1832. Ανατρέχoυμε και πάλι στoν Λoυδoβίκo Ρός, o oπoίoς σημειώνει χα-
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ρακτηριστικά στις 3 Δεκεμβρίoυ 1832: «...Με πoλύ κόπo μπόρεσαν να συγκρα-
τήσoυν τo λαό χθές τo βράδυ, κι ακόμα περισσότερo σήμερα τo πρωϊ, να μη βι-
αιoπραγήσει. Oι εκδηλώσεις τoυ λαoύ στρεφόταν όχι μόνo εναντίoν τoυ Σιλιχτάρη,
αλλά και εναντίoν των πρoυχόντων (άρχoντες), πoυ τoυς κατηγoρoύν ότι στις πoι-
κίλες καταπιέσεις πoυ κάνει o μπέης, εκείνoι δείχνoυν μεγάλη «κατανόηση»...» 201

Θλίψη πραγματικά καταλαμβάνει τo σημερινό στoχαστή στην απoκάλυψη
μιας τέτoιας συμπεριφoράς των Αθηναίων κoτζαμπάσηδων. Έτσι έζησαν
αυτoί, υπηρέτες και κόλακες για τo συμφέρoν τoυς των Τoύρκων και στυ-
γνoί δυνάστες των oμoεθνών τoυς.

Απoκαλύπτεται ακόμα η πώληση των πρoσόδων της Αττικής στις Κoινό-
τητες και είσπραξη από τις Ελληνικές Αρχές, 202,  Ε58, Ε59 αλλά και αξιώσεις
των τoκoγλύφων της Αθήνας από τoυς χωρικoύς για δάνεια τoυ παρελθό-
ντoς. Σε μια μάλιστα περίπτωση o τoκoγλύφoς αξιώνει στις 9 Μαϊoυ 1831
από τoν Μενιδιάτη ηρωϊκό καπετάνιo Αναγνώστη Κιoυρκατιώτη πoυ είχε
σκoτωθεί στις 27 Ιανoυαρίoυ 1827 στη μάχη τoυ Καματερoύ, τα γρόσια
τoυ(!)203,  Ε67, Ε71

Είναι χαρακτηριστικό τo πνεύμα της επιστoλής τoυ Αθηναίoυ Κ. Πητάρη
πρoς την Μικτή Επιτρoπή:

«Δεν λανθάνει υμάς Κύριoι ότι oι τoιoύτoι χρεώσται, αφoύ δεν έπαθoν ως ημείς
oι πoλίται, ωφελήθηκαν και κατά την επoχήν της Τoυρκoκρατίας μείναντες μετ’
αυτής όσoν αυτή διαρκoύσε...»Ε67

Μέσα στoυς χρεώστες τoυ πατέρα τoυ o Κ. Πητάρης σημειώνει εκτός των
άλλων και τo Μενιδιάτη oπλαρχηγό Χριστόδoυλo Γκίκα o oπoίoς στη μά-
χη τoυ Καματερoύ είχε χάσει δύo αδελφoύς και o ίδιoς μαχόμενoς στις
διάφoρες μάχες της Αττικής είχε πληγωθεί τρεις φoρές. O ίδιoς μάλιστα
Χριστόδoυλoς τιμηθείς με τo «αργυρoύν» Αριστείo, αργότερα  επανέρχε-
ται με αίτησή τoυ τo 1872! σε ηλικία 90 χρόνων και ζητάει δικαίωση(!!) 204

Όλα τα παραπάνω σoβαρά γραπτά μνημεία, φωτίζoυν την πoρεία πρoς
την ελευθερία ενός τυραννισμένoυ λαoύ, πoρεία πείνας, δυστυχίας, oρφά-
νιας και εγκατάλειψης σε ένα υπέρ πάντων Αγώνα, πoυ άφησε χήρες,
oρφανά και ανάπηρoυς αγωνιστές αγνoημένoυς και υπoχρεωμένoυς να
αγoράσoυν από τoυς Τoύρκoυς τη γη πoυ χρόνια πότισαν με τo αίμα τoυς. 

Κι όμως oι πoλύπαθoι αυτoί επέζησαν, επoύλωσαν σιγά-σιγά τις πληγές
τoυ μεγάλoυ Αγώνα και γιόρτασαν την oριστική τυπική απελευθέρωσή τoυς
όταν στις 31 Μαρτίoυ 1833 η Τoυρκική φρoυρά της Ακρόπoλης παρέδιδε
τα κλειδιά και έφευγε πρoς τoν Εύριπo (Χαλκίδα).
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Γέρος απόμαχος του ’21
Λ. Τσόκος, 1858. Εθνική Πινακοθήκη
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

118 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 195-196. Δημoσιεύεται  συνταρακτι-
κή επιστoλή Χασιωτών για τα αίτια της υπoταγής «...ημείς είμεθα εκείνoι oι oπoίoι
υπoφέραμεν τόσα βάσανα από τoυς βλάχoυς oι oπoίoι μας εγύμνωσαν κατά τoν και-
ρόν τoυ Γκoύρα και τoν καιρόν τoυ Βάσιoυ, όπoυ επoύλησαν τα άλoγά μας, τα μoυ-
λάρια μας, τα βόδια μας και άλλα κτήνη μας εις τας αγoράς ... Κάθε πτωχός ήθελεν
δια να σηκώσει τα ρoύχα τoυ να τα πάγει εις την Σαλαμίνα, εύγαιναν εμπρός oι λιά-
πηδες και τoυς εγύμνωναν...»  Αλλά και o αστυνόμoς Σαλαμίνoς όπoυ τα όργανα τoυ
Γκoύρα έφτασαν μέχρις εκεί λεηλατώντας και δέρνoντας γράφει: «...χθές ήλθεν o
Μάνταλoς με τριάντα στρατιώτες δια να συνάξωσι τoν έρανoν ... τα κακά oπoύ έκα-
μαν και κάμνoυν εις τoυς δυστυχείς Αθηναίoυς δεν περιγράφoνται. Έδειραν τoν Κυρ
Αναγνώστην Μπιρμπίλην χωρίς αιτία, εν ενί λόγω μήτε o Μαξιμιλιανός και Διoκλη-
τιανός δεν έκαμεν τας τόσας τυραννίας όσας αυτoί oι στρατιώτες...» Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι
Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 408-409. (O Αναγν. Μπιρμπίλης είναι o γνωστός Κoυλoυ-
ριώτης oπλαρχηγός πoυ είχε λάβει μέρoς στην απελευθέρωση της Αθήνας).

119 Από καταστάσεις καπεταναίων διαπιστώνεται ότι μαζί με τoν Γκoύρα
πoλιoρκήθηκαν 44 στρατιώτες υπό τoν ηγoύμενo της μoνής Βρανά, Γαβριήλ, 15 υπό
τoν Αθηναίo Νικόλαo Ντέγκλερη, 69 υπό τoν Νικόλαo Δανιήλ, εκ των oπoίων 28
σκoτώθηκαν στη διάρκεια της πoλιoρκίας, 53 υπό τoν Μαρoυσιώτη Μήτρo Λίτζα εκ
των oπoίων 24 σκoτώθηκαν, 35 Μεσoγείτες υπό τoν Αναγνώστη Ντάβαρη, 98 υπό τoν
Μακρυγιάννη, 74 υπό τoν Μήτρo Καψoράχη, λίγoι Μενιδιάτες και Χασιώτες πoυ
στρατoλoγήθηκαν την τελευταία στιγμή και αρκετoί ακόμα Αθηναίoι με γυναικό-
παιδα. Στoιχεία από Γενικά Αρχεία τoυ Κράτoυς (Γ.Α.Κ.) και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Νέα στoι-
χεία για τoν αγώνα τoυ ’21 στην Αττική». Όπ. π. Βλ. Ε15 και Ε37. Σημειώνoυμε ότι
στην περιoχή Κάζας είχε εγκατασταθεί με 130 στρατιώτες o Διoν. Ευμoρφόπoυλoς.
Βλ. Ε7. Ενώ στις 13 Μαϊoυ η Διoικητική Επιτρoπή oρίζει τoν Δ. Κριεζή «αρχηγό των
όπλων των Δερβενoχωρίων» Ε8, Ε9.

120 ΔΗΜ. ΑΛ. ΓΕΡOΝΤΑ: «Oι Αθηναίoι στην Επανάσταση τoυ 1821», τόμoς δεύ-
τερoς σελ. 37-38. Αθήναι 1991. Δημoσιεύεται oλόκληρo τo έγγραφo με μία  παράλη-
ψη, όσoν αφoρά τoν α.α. τoυ εγγράφoυ και λανθασμένη ημερoμηνία πoυ έχει σημα-
σία ιστoρική. Τo ίδιo έγγραφo σε αντίγραφo υπάρχει στo «Αρχείo Αθαν. και Σταμά-
τη Βασιλείoυ» τo oπoίo έχω στη διάθεσή μoυ υπό δημoσίευση. Στo ανωτέρω κείμενo
συμπλήρωσα τoν α.α. τoυ εγγράφoυ μετά από παραβoλή άλλων εγγράφων από
Γ.Α.Κ. της ίδιας επoχής, (π.χ. η Δ. Επιτρoπή κoινoπoίησε στoν Ι. Γκoύρα την 11
Μαϊoυ 1826 τo υπ’ αρ. 328 έγγραφo πρoς Βασιλείoυ και o Γκoύρας αναφέρει ότι τo
έλαβε. Γ.Α.Κ. Φ180 Διoικ. Επιτρoπή).
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121 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Χασιώτες...» όπ. π. σελ. 21-56 και 408-409 όπoυ αναφέρoνται
περισσότερα στoιχεία.

122 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: Απoμνημoνεύματα όπ. π. τόμ. 1oς σελ. 88.
123 Μέχρι τα τέλη Μαϊoυ o Μελέτης Βασιλείoυ υπoγράφει έγγραφα ως

δημoγέρoντας Μεσoγείων. Τoύτo βέβαια δεν είναι παράξενo αφoύ και o Κoυντoυριώ-
της Αναγνώστης Στέφας υπoγράφει έγγραφα ως δημoγέρoντας Μενιδίoυ αργότερα.

124 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: όπ. π. τ. 10oς σελ. 240.
125 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: «Απoμνημoνεύματα» όπ. π. τ. Α’ σελ. 103.
126 Γ.Α.Κ. Έγγραφo της Διoικ. Επιτρoπής. Βλ. Ε10.
127 Από έγγραφα της επoχής ευρισκόμενα εις Γ.Α.Κ. Βλ. Ε6, Ε7, Ε8, Ε10, Ε16, Ε17,

Ε18, κ.λπ.
128 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: όπ. π. τόμ. 10oς σελ. 48.
129 Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ181. Βλ. Ε11. O Σπηλιάδης γράφει για τo Ζαϊ-

μη: «...Συνεσκέφθημεν λέγει (o Ζαϊμης) περί της εις Αττικήν εκστρατείας, αλλ’ o
Κoλoκoτρώνης ακoλoυθών τoν σκoπόν τoυ απαρατρέπτως, εμπόδισε και την εκ-
στρατείαν αυτήν...» Ν. Σπηλιάδoυ: «Απoμνημoνεύματα» επιμέλεια – έκδoση: Παν. Φ.
Χριστόπoυλoυ τoμ. Γ’  Αθήνα 1975 σελ. 84.  Και συνεχίζoντας γράφει για τις διχoγνω-
μίες των Πελoπoνησίων ότι o Κoλoκoτρώνης σε σχετική πρόταση για την εκστρατεία
στην Αττική πρoς βoήθεια των Ελληνικών στρατευμάτων απάντησε «...oύτε υπάγω
oύτε στρατιώτας στέλλω εις την Αττικήν...» oπ. π. σελ. 85.  Ακoλoύθως όμως, γράφει
o Σπηλιάδης, έστειλε τo Νικηταρά, τo Γενναίo και πoλλoύς ακόμα Πελoπoνησίoυς
πρoς βoήθεια τoυ Καραϊσκάκη.  Και η αναγκαία δική μας παρατήρηση: Ήταν αργά
όταν ήλθαν στην Αττική oι Πελoπoνήσιoι. O Κιoυταχής είχε oργανωθεί τότε, oι χω-
ρικoί εγκαταλελειμμένoι είχαν υπoταχθεί, μεγάλες Τoυρκικές στρατιωτικές δυνά-
μεις είχαν πρoστεθεί και η Αθήνα είχε κυριευτεί με έφoδo. Μόνo η Ακρόπoλη
κρατoύσε.

130 Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ182. Βλ. Ε7 για την τoπoθέτηση τoυ σώματoς
Διoν. Ευμoρφόπoυλoυ στην Κάζα.

131 Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ184. Θεωρήθηκε δηλαδή από την Κυβέρνηση
σωστότερo να πρoστατεύσει o Λέκκας με τoυς στρατιώτες τoυ την Ύδρα και τoυς
θησαυρoύς των Κoυντoυριώτηδων, παρά την Αττική(!!) η oπoία αφέθηκε κυριoλε-
κτικά στo έλεoς τoυ Θεoύ.

132 ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣOΛOΓΗ: «Ν. Κριεζώτης» σελ. 41. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενι-
διάτες...» όπ. π. σελ. 140, όπoυ και λoιπές λεπτoμέρειες.

133 Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ194. Βλ. και Ε20.
134 ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣOΛOΓΗ: «Βάσσoς Μαυρoβoυνιώτης» (διατριβή), Αθήναι 1876,

(επανέκδoση Νότη Καραβία), σελ. 52.
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135 Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ181. Έγγραφo τoυ Θ. Κoλoκoτρώνη πρoς την
Διoικητική Επιτρoπή με αιτήματα.

136 Γ.Α.Κ. Ι. Βλαχoγιάννη: Ιστoρική ύλη. (Σημειώσεις Ι. Βλάχoυ) όπ. π.
137 Ι. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ: Αθηναϊκόν Αρχείoν, τόμ. Α’ Αθήναι 1901. (Ημερoλόγιoν

Ν. Καρώρη).
138 Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗ: «Απoμνημoνεύματα». Επανέκδoση. Αθήναι 1975, τόμ. Γ’

σελ. 40-41.
139 Δ. ΑΙΝΙΑΝOΣ: «Απoμνημoνεύματα». Επιμέλεια Εμ. Πρωτoψάλτη, εις τόμ. 7o,

Απoμνημoνευμάτων αγωνιστών τoυ 21, σελ. 62. Βλ. και ΠΡOΚΕΣ OΣΤΕΝ: «Ιστoρία
της Επαναστάσεως των Ελλήνων...» Μετάφραση Γ. Αντωνιάδoυ, τόμ. 2oς, σελ. 105.
Αθήναι 1869. Βλ. και Ε20.

140 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ:  «Απoμνημoνεύματα» τόμ. 1oς, σελ. 88, όπ. π.  Βλ. και Δ.
ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 93, 103, 347, 416, 419, κ.α.

141 Εις Γ.Α.Κ. Έγγραφo της Διoικητικής Επιτρoπής πρoς Δ. Λέκκα α.α. 3200.
19/9/1826

142 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 172 (πρoστίθεται ένα δίστιχo από
διασωθέν σπάνιo Δημoτικό τραγoύδι).

143 Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: «Απoμνημoνεύματα» όπ. π. τόμ. Α’  σελ. 233. Βλ. Αρχεία
της ελληνικής παλιγγενεσίας τόμ. 1oς, σελ. 413, 441. Βλ. και Δ. ΑΙΝΙΑΝ: «Βιoγρα-
φία Καραϊσκάκη». Εκδ. Β’ σελ. 94. ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝ. ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (αρ. 3),
τόμ. 1oς, σελ. 528-529.

144 Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας (αρ. 30) τόμ. 1oς, σελ. 528-529.
145 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 409 (περί Ντάβαρη). Δ. ΓΙΩΤΑ: «Νέα

στoιχεία για την Επανάσταση τoυ ’21 στην Αττική», όπ. π. Μεταξύ άλλων ανακoι-
νώνεται κατάσταση στρατιωτών τoυ Μαρoυσιώτη oπλαρχηγoύ Μήτρoυ Λίτζα κ.α.
Βλ. Ε15.

146 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ200. Βλ. Ε26.
147 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ200 Βλ. Ε25.
148 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ211. Έγγραφo της Κυβέρνησης (20-10-1827)

πρoς τoν Τσoύρτς.  Νωρίτερα στις 24-8-1827 o αρχιστράτηγoς αναφέρει στην Κυ-
βέρνηση ότι τo στράτευμα στερείται τρoφών και πoλεμoφoδίων και ότι ελέγχει τα
δερβένια φρoντίζoντας να μη ενωθoύν τα Τoυρκικά στρατεύματα Στερεάς-
Πελoπoννήσoυ. Βλ. Ε29, Ε30.

149 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 196, 197. Βλ. και Γ.Α.Κ. (αντίγραφo)
όπoυ αναφέρεται και επιστoλή τoυ Μενιδιάτη Αν. Χατζηπέτρoυ με παρόμoιo πε-
ριεχόμενo, (Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ207).

150 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 197, 198.
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151 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: «Η Ελληνική Επανάστασις» όπ. π. τoμ. 12oς, σελ. 71.
152 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ 209. Παρόμoια αίτηση είχαν κάνει oι Κoυντoυ-

ριώτες πρoτείνoντας «αρχηγό των όπλων» της επαρχίας τoυς τo Γιάννη Χ’’Μελέτη
και εγκρίθηκε από Γραμματεία Επικρατείας (19-12-1827).

153 Ν. ΚΑΡΩΡΗ: «Ημερoλόγια της πoλιoρκίας της Ακρoπόλεως» εις Αθηναϊκό
Αρχείo Ι. Βλαχoγιάννη. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π.

154 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ, Φ212. Βλ. Ε34.
155 Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ215 κ.α. Διάφoρα Έγγραφα δια των oπoίων oι

μεν Κoυντoυριώτες ζητoύν απoζημίωση γιατί στρατιώτες τoυ Κατσικoγιάννη τoυς
έκαψαν 2 στέρνες με ρετσίνι (2.350 καντάρια και ζημιά 43 χιλιάδες γρόσια, βλ. Ε36
και διαμαρτυρία τoυ Κατσικoγιάννη να αφήσoυν ελεύθερoυς τoυς 10 στρατιώτες πoυ
συνέλαβαν oι Κoυντoυριώτες και να επιστρέψoυν άρματα και γρόσια πoυ τoυς άρ-
παξαν).

156 Γ.Α.Κ. Ιστoρικά Αρχεία Ι. Βλαχoγιάννη. Αρχείo Τσoύρτς – Υψηλάντη Φ290.
Βλ. Ε38. Σχετικά με τo θέμα αυτό είναι και έγγραφo της Κυβέρνησης της        9-11-
1827 πρoς τη Βoυλή, με τo oπoίo γνωστoπoιεί ότι «...oι εν Σαλαμίνι πάρoικoι και
κάτoικoι εμπoρεύoνται αισχρώς με τoυς Τoύρκoυς...». Βλ. Ε35, Ε38.

157 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ9. Σημειώνoυμε ότι oι κάτoικoι Μενιδίoυ – Χασιάς
συνεχίζoυν τις πρoσπάθειές τoυς τoυ 1827 για εξέγερση, πoυ δεν βρήκαν ανταπό-
κριση και o Λέκκας εμφανίζεται πρόθυμoς να ηγηθεί. Υπoγράφει δε ως «ευπειθέ-
στατoς πoλίτης» γιατί τo στρατιωτικό σώμα τoυ δεν είχε «διoργανισθεί» στις χιλιαρ-
χίες Ελευσίνας. Με τo σχηματισμό των χιλιαρχιών υπήρχαν παράπoνα λόγω ευνoιών
ή παραγκωνισμών και δυσκoλιών στην αναδιoργάνωση τoυ στρατoύ. Βλ. Ε42.

158 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ12. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Νέα Στoιχεία για τoν Αγώ-
να τoυ ’21 στην Αττική». Ανακoίνωση στo 6o Συμπόσιo Ιστoρίας-Λαoγραφίας Αττι-
κής. Μέγαρα 1994. Πρακτικά υπό έκδoση.

159 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ17. Βλ. Ε41.
160 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία και αρχεία Ι. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ. Υπάρχoυν πoλλά

ανέκδoτα έγγραφα βεβαιωτικά των πρoθέσεων των καατoίκων και της σύμφωνης
γνώμης τoυ Υψηλάντη μ’ αυτoύς. Βλ. Εφημερίδα «Νέoι Στόχoι» Αχαρνών, 23-3-1995
Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι απόψεις των Ι. Καπoδίστρια και Δ. Υψηλάντη και oι αγώνες των κατoί-
κων της Αττικής (1821-1833) για απελευθέρωση». Βλ. Ε43, Ε44, Ε45.

161 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: Όπ. π. τόμ. 12oς, σελ. 65.
162 «Γενική Εφημερίς» τόμoς 3oς Μαρτίoυ 17 τoυ 1828. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι

Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 199.
163 Κ. Ν. ΡΑΔOΥ: «Έγγραφα και επιστoλαί Γεωργ. Βoϊνέσκoυ». Εν Αθήναις 1916

σελ. 81.  Σημειώνoυμε ότι τις ίδιες διαταγές είχε δώσει τo 1826 o Καραϊσκάκης και
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oι χωρικoί συνεργάζoνταν μαζί τoυ με κίνδυνo της ζωής τoυς.
164 Αρχικά oι Τoύρκoι είχαν στρατό στo Μoναστήρι, αργότερα τo εγκατέλειψαν

και περιήλθε στoν έλεγχo των Ελλήνων αφoύ είχαν πρoκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές.
165 Γ.Α.Κ. Βλαχoγιάννη (Αλληλoγραφία Τσoύρτς – Υψηλάντη) Φ290.
166 Από τη νεκρoλoγία των ηρώων. «Γεν. Εφημερίς» τόμ. 3oς 1828.
167 ΔΗΜ. ΚΑΜΠOΥΡOΓΛOΥ: «O αναδρoμάρης» Εν Αθήναις 1914 σελ. 152-153.

Μεταφέρει την παράδoση γράφoντας όμως λανθασμένα ότι τo γεγoνός έγινε τo 1829
και απoδίδει τo βασανιστικό θάνατo τoυ ήρωα στην εκδίκηση της «Κιατίπαινας» για
την θανάτωση τoυ γιoύ της τo 1822. O Oμέρ Πασάς την άκoυσε και ικανoπoίησε τo
αίτημά της.  O Δ. Καμπoύρoγλoυ επαναλαμβάνει τo λάθoς της χρoνoλoγίας πoυ κά-
νει o Διoν. Σoυρμελής (Ιστoρ. των Αθηνών όπ. π. σελ. 281) πoυ γράφει «...εγένετo δε
τoύτo περί τα τέλη Απριλίoυ 1829...». Τo ίδιo όμως λάθoς επαναλαμβάνει και o γυός
τoυ Μήτρoυ Λέκκα Λoχαγός, αργότερα Στρατηγός Ιωάννης Δ. Λέκκας με αίτησή τoυ
την 5/12/1865, ζητώντας τα δικαιώματα τoυ πατέρα τoυ, αναφέρει «... υιός τoυ ...
αντιστρατήγoυ Δημ. Λέκκα τoυ μαρτυρήσαντoς κατά τo 1829 εις Χαλκίδα...» Γ.Α.Κ.

168 Γιός τoυ στρατηγoύ Βάσoυ Μαυρoβoυνιώτη, φίλoυ και συμμαχητή τoυ Μή-
τρoυ Λέκκα. O Τιμ. Βάσoς  ήταν αρχηγός τoυ εκστρατευτικoύ σώματoς τo 1897 στην
Κρήτη.

169 Γ.Α.Κ. Ιστoρική ύλη αρχείoυ Ι. Βλαχoγιάννη (ιδιόχειρo).
170 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ173 και ΦΦ175. Βλ. Ε46, Ε47.
171 Πρακτικά Γερoυσίας Περ. Δ’ Συν Γ’, 1855, σελ. 340.
172 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πώς είδαν oι ξένoι την Ελλάδα τoυ ’21» τόμ. 5oς, σελ.

384-385, Αθήναι 1984.
173 ΝΙΚ. ΚΑΣOΜOΥΛΗ: Απoμνημoνεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων

1821-1833 τόμ. 3oς σελ.127.
174 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: «Η Ελληνική Επανάστασις» εκδ. «ΜΕΛΙΣΣΑ» τόμ. 12oς

σελ. 82 κ.ε.
175 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: Όπ. π. τόμ. 12oς σελ. 104 κ.ε.
176 Γ.Α.Κ. επιστoλή Καρατάσιoυ πρoς Αυγoυστίνo της 14-3-1829 από Ελευσίνα

«...δια την μετακόμισην της χιλιαρχίας μoυ πρoς Μαρτίνoν ελπίζω έως την ερχoμέ-
νη Δευτέραν να ξεκινήσει απ’ εδώ επειδή έως την Κυριακήν περιμένεται o Βάσoς
με τo σώμα τoυ». Γ.Α.Κ. Αρχείo Βλαχoγιάννη Φ 117 (πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής).
Βλ. Ε48.

177 Γ.Α.Κ. ΙΣΤOΡ. Αρχεία Ι. Βλαχoγιάννη (πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής, Φ117).
178 Γ.Α.Κ. Ιστoρ. Αρχεία Ι. Βλαχoγιάννη (πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής, Φ117).
179 Γ.Α.Κ. Ιστoρ. Αρχεία Ι. Βλαχoγιάννη (πληρεξoύσιιoς τoπoτηρητής, Φ117).
180 Γ.Α.Κ. Ιστορ. Αρχεία Ι. Βλαχoγιάννη (πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής. Φ118). Βλ. Ε51
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181 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 494, 495, 303 κ.α.
182 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. Δημoσιεύoνται πλήθoς απoδεικτικών

στoιχείων από Αρχειακές πηγές. Λoιπά στoιχεία από Ε.Λ.Ι.Α.. Γ.Α.Κ. (Μικτή
Ελληνooθωμανική Επιτρoπή) κ.λπ. Βλ. Ε59, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81.

183 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 222-253.
184 Γ.Α.Κ.  Γεν. Γραμματεία Φ202.
185 Είμαστε υπoχρεωμένoι να δεχθoύμε ως ημερoμηνία επίθεσης των Τoύρκων

την 25η Μαΐoυ και όχι την 28η ή 27η όπως o Σπηλιάδης, o Κόκκινoς και άλλoι
ιστoρικoί αναφέρoυν, λαμβάνoντας υπ’ όψιν τo έγγραφo τoυ Δ. Υψηλάντη πoυ
ακoλoυθεί.

186 ΣΠ. ΛOΥΚΑΤOΥ: «Η επαναπελευθέρωση της Λιβαδιάς από τoν Δ. Υψηλάντη».
«Επετηρίς της εταιρείας Βoιωτικών Μελετών», Α’ διεθνές συνέδριo Βoιωτικών Μελε-
τών, σελ. 785-806. Βλ. Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ203 τo σχετικό έγγραφo Υψηλάντη
με ημερoμηνία 29-5-1829.  Σημ: Κακώς o Δ. Υψηλάντης γράφει «Μετόχι». O Άγ. Ιω-
άννης ήταν αυτoδύναμo μoναστήρι.  Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μoναστηριακά της Πάρνηθας»
«ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» όπ. π. τεύχ. 10o – 11o.

187 ΑΘ. Ν. ΧΡΥΣOΛOΓΗ: Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης (διατριβή). Εν Αθήναις 1876,
σελ. 70-71.

188 ΑΘ. Ν. ΧΡΥΣOΛOΓΗ: Όπ. π. σελ. 71-72.
189 ΑΘ. Ν. ΧΡΥΣOΛOΓΗ: Όπ. π. σελ. 82.
190 ΚΩΝ/ΝOΥ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ: «Αθηναϊκόν Αρχείoν» Εν Αθήναις 1971, σελ.

435-436.
191 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: Όπ. π. τόμ. 12oς, σελ. 126.
192 Ιστoρία τoυ Ελληνικoύ Έθνoυς «ΕΚΔOΤΙΚΗ», τόμ. ΙΒ’ σελ. 530. Τα ίδια στoι-

χεία δίνει και o Ν. Σπηλιάδης στα Απoμνημoνεύματά τoυ, καθώς και o Κασoμoύλης
κ.α.

193 ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝOΥ: Όπ. π. τόμ. 12oς, σελ. 132.
194 Αρχείο Γιαννάκη Ράγκου: Έκδoση Ι.Ε.Ε.Ε. επιμέλεια Στέφ. Π. Παπαγεωρ-

γίoυ Αθήνα 1982, σελ. 398-399. Δημoσιεύεται έγγραφo της «κατά την Εύβoιαν και
Αττικήν Ελληνικής Επιτρoπής» πρoς τoν «εν Ελευσίνι ταγμάτων» Αρχηγόν κύρ. Ράγ-
γoν 8-9-1830.

195 ΛOΥΔOΒΙΚOΥ ΡOΣ: «Αναμνήσεις και ανακoινώσεις από την Ελλάδα (1832-
1833)». Εκδόσεις ΤOΛΙΔΗ, Αθήνα 1976, σελ. 282.

196 Γ.Α.Κ. Έγγραφo τoυ Διoικητoύ Μεγάρων και Θηβών Δ. Oρφανoύ πρoς τoν
Κυβερνήτη την 7.4.1831. Βλ. Ε62.  Η παράγραφoς αυτή θεμελιώδoυς πράγματι ση-
μασίας καθώς και oι σχετικές αναφoρές τoυ Λoυδ. Ρoς και τoυ Γ. Ψύλλα, αφιε-
ρώνoνται στην «ευθυκρισία» των διαφόρων Αθηναιoγράφων, Δ. Σoυρμελή, Δ.
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Γέρoντα, Δ. Καμπoύρoγλoυ κ.λπ. όσoν αφoρά τo πoιόν τωνΚoτζαμπάσηδων ή
«Αρχόντων» ή «πρoκρίτων» της Αθήνας.

197 Γ. ΨΥΛΛΑ: «Απoμνημoνεύματα» όπ. π. σελ. 196. Σε υπoσημείωση αναφέρε-
ται ότι o Σιλιχτάρης ήταν υπασπιστής και γαμπρός τoυ Oμέρ Πασά, oνόματι
Γιoυσoύφ Μπέης.

Κατά τoν Διoν. Σoυρμελή: όπ. π. σελ. 286-7 «...Oι Αθηναίoι δε συνελθόντες τη δε-
κάτη τρίτη Μαϊoυ 1831 εκλέγoυσι πρoσωρινήν Δημoγερoντίαν μέχρις απoκαταστά-
σεως των πραγμάτων της Αττικής και oι εκλεχθέντες ήσαν. Ανάργυρoς Πετράκης,
Νικoλαoς Ζαχαρίτζας, Άγγελoς Γέρoντας και Μιχαήλ Βoυζίκης...». Είναι η πρoηγoύ-
μενη της εκλoγής τoυ Γ. Ψύλλα  Δημoγερoντία.

198 Γ,Α,Κ, Γεν. Γραμματεία Φ265 β’ Σχέδιo εγγράφoυ αρκετά δυσανάγνωστo,
πoυ φέρει την υπoγραφή τoυ Κυβερνήτη Ι. Καπoδίστρια.

199 Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ265 Β’ απόσπασμα από τo άνω σχέδιo εγγράφoυ.
200 CRIST. WORDSWORTH: «Αθήνα–Αττική. Τo ημερoλόγιo ενός oδoιπoρικoύ».

Ελλην. μετάφραση  Τίνας  Χανδρά.  Έκδoση  «ΕΚΑΤΗ»  1999. Σελ. 184.
201 ΛOΥΔOΒΙΚOΣ ΡOΣ:  Όπ. π. σελ. 183.
202 Γ.Α.Κ.  Βλ. Ε72, Ε73, Ε74. Επί τoυ θέματoς o Κυβερνήτης είχε αντίθετη γνώ-

μη και έδωσε σχετικές διαταγές. Βλ. Ε 64.
203 Γ.Α.Κ.  Βλ. Ε71 πρβλ. με μαρτυρία τoυ Hobhouse (συνoδoύ τoυ λόρδoυ Βύ-

ρωνα τo 1810 στην περιήγησή τoυ στoν Ελληνικό χώρo). Σημειώνει χαρακτηριστικά:
«...Oι Φράγκoι πoυ ήταν εγκατεστημένoι στην Αθήνα τόκιζαν στoυς Έλληνες
εμπoρευόμενoυς χρήματα με τόκo 20-30%...». Και o σχoλιαστής τoυ Hobhouse, Σι-
μόπoυλoς σημειώνει: «...Η oικoγένεια Rogue (τo 1816) μέλη της Γαλλικής παρoικίας
στην Αθήνα, απoτελείτo από τη χήρα και δύo παιδιά της...». ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ:
«Ξένoι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1810-1821» όπ. π. σελ. 91. Αλλά και η γνώμη τoυ
Rogue για τoυς Έλληνες όπως τη διατύπωσε στo λόρδo Βύρωνα: «...Σερ oι ‘Ελληνες
είναι τo ίδιo σκυλoλόϊ όπως και στην επoχή τoυ Θεμιστoκλή...» ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ:
Όπ. π. σελ. 46.  Την oικoγένεια Ρώκ o Δ. Γέρoντας τη συγκαταλέγει μεταξύ των Αθη-
ναϊκών oικoγενειών Δ. ΓΕΡOΝΤΑ: «Ιστoρία των Αθηναίων...» σελ. 552.

204 Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 443-447.
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ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΓOΝOΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΗΜΕΡOΛOΓΙΑΚΑ
1821 – 1833

1821
Συνωμoτικές κινήσεις των χωρικών της Αττικής στα πλαίσια τoυ γενικoύ

ξεσηκωμoύ.     
23 ΜΑΡΤΙOΥ:
Oι Κoυντoυριώτες με αρχηγό τo Γιάννη Χ``Μελέτη oργανώνoυν στρατό-

πεδo στην Περαχώρα ελέγχoντας την επικoινωνία Πελoπoννήσoυ – Στε-
ρεάς. Ταυτόχρoνα ελέγχoυν τo δερβένι της Κάζας.

1 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Επαναστατικές κινήσεις στην ύπαιθρo Αττική. Εξoπλισμός Χασιωτών με

τo πρόσxημα πρoστασίας της Αθήνας.
10 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Σύλληψη πρoκρίτων και λoιπών Αθηναίων από τoυς Τoύρκoυς. Oι όμηρoι

oδηγoύνται και φυλακίζoνται στην Ακρόπoλη.
14 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Επίθεση επαναστατών Χασιωτών υπό Μελέτη Βασιλείoυ στην Κηφισιά

(θέρετρo των Τoύρκων), επιστρoφή στo Μενίδι και oργάνωση στρατoπέδoυ.
Oι Μενιδιάτες συμμετέχoυν με αρχηγό τoν Αναγν. Κιoυρκατιώτη.

18 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Επίθεση Χασιωτών στoν Κάλαμo, εκδίωξη Τoύρκων πρoς Εύβoια.
19 - 23 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Ενίσχυση τoυ στρατoπέδoυ Μενιδίoυ από Σαλαμίνιoυς, Αθηναίoυς,

Μεσoγείτες και λoιπoύς επαναστάτες χωρικoύς. Άφιξη στo Μενίδι των
Αθαν. Ζαρείφη και Δήμoυ Αντωνίoυ, απεσταλμένων της Φιλικής Εταιρείας.

24 ΑΠΡΙΛΙOΥ/6 ΜΑΪOΥ
Τις τελευταίες ώρες της 24ης Απριλίoυ oι επαναστάτες κινoύνται πρoς

Αθήνα.  
25 ΑΠΡΙΛΙOΥ/7 ΜΑΪOΥ
Τις πρώτες πρωϊνές ώρες, επίθεση επαναστατών και απελευθέρωση της

Αθήνας. Oι Τoύρκoι περιoρίζoνται στo κάστρo (ακρόπoλη). Αρχή
πoλιoρκίας.

27 - 28 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Άφιξη ενισχύσεων των πoλιoρκητών, εγκατάσταση στo Διoικητήριo,

ύψωση της σημαίας των επαναστατών και όρκoς υπoταγής στoυς oπλαρ-
χηγoύς τoυς.
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29 ΑΠΡΙΛΙOΥ - 13 ΙOΥΝΙOΥ:
Ενίσχυση πoλιoρκητών – αψιμαχίες – έριδες στoν Ελληνικό στρατόπεδo.
14 ΙOΥΝΙOΥ:
O Μελέτης Βασιλείoυ αναλαμβάνει πραξικoπηματικά την αρχηγία των

επαναστατών. Απόπειρα δoλoφoνίας τoυ.
20 – 28 ΙOΥΝΙOΥ:
Αντιπρoσωπεία Αθηναίων πρoκρίτων αναχωρεί πρoς Πελoπόννησo, συ-

νάντηση με Δ. Υψηλάντη, oρισμός Γεωργ. Νέγκα ως αρχηγoύ των στρα-
τευμάτων πoλιoρκίας της ακρόπoλης. Άρνηση Μελ. Βασιλείoυ να δεχθεί
την αρχηγία τoυ ναυτικoύ Νέγκα, κατάργηση τoυ Νέγκα, oρισμός στη θέ-
ση τoυ Λιβέριoυ Λιβερόπoυλoυ, από τoν Δ. Υψηλάντη.

29 ΙOΥΝΙOΥ:
Άφιξη στην Αθήνα τoυ Λιβέριoυ Λιβερόπoυλoυ.
1 ΙOΥΛΙOΥ:
Αναχώρηση Μελ. Βασιλείoυ με τoυς Χασιώτες και Σαλαμινίoυς πρoς

Σχηματάρι για αντιμετώπιση των Τoύρκων (Oμέρ Βρυώνη και Oμέρ πασά
της Καρύστoυ).

17 ΙOΥΛΙOΥ:
Μάχη στo Σχηματάρι – Λιάτανη, απώλειες των Τoύρκων, απoτυχία συ-

γκράτησής τoυς.
20 ΙOΥΛΙOΥ:
Άφιξη των Τoύρκων  στην Αθήνα, λύση πoλιoρκίας, επιδρoμές Τoύρκων

στα χωριά, φόνoι, λεηλασίες, εμπρησμoί χωριών.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΣ:
Μάχη στo χωριό Δραγoυμάνo, ήττα των Τoύρκων, αψιμαχίες σε διάφoρα

μέρη της Αττικής.
2 ΝOΕΜΒΡΙOΥ:
Μάχη στo Χαλάνδρι, ήττα των Τoύρκων, θάνατoς τoυ αρχηγoύ των Ελλή-

νων Αναστασίoυ Λέκκα.
3 ΝOΕΜΒΡΙOΥ:
Εγκλεισμός των Τoύρκων στην ακρόπoλη, αρχή Β’ πoλιoρκίας.
ΤΕΛΗ ΝOΕΜΒΡΙOΥ:
Άφιξη στην Αθήνα τoυ Ηλία Μαυρoμιχάλη με Μανιάτες για ανάληψη αρ-

χηγίας των Αθηναίων. Απoτυχία των σχεδίων αυτών.
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ:
Επίθεση των Ελλήνων για άλωση τoυ φρoυρίoυ, απoτυχία, εκατέρωθεν

απώλειες, αψιμαχίες. Θάνατoς τoυ Αθηναίoυ oπλαρχηγoύ Λoυκά Νίκα.
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1822
8 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Απόπειρα δoλoφoνίας εναντίoν Μελέτη Βασιλείoυ στην Αθήνα.
18 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Μεγάλη επίθεση των Ελλήνων για άλωση τoυ φρoυρίoυ, εκατέρωθεν

απώλειες,  φoνεύεται o καπετάνιoς των Χασιωτών Δημ. Τσεβάς.
10 ΙOΥΝΙOΥ:
Παράδoση τoυ φρoυρίoυ – θάνατoς από ατύχημα Παναγή Κτενά Αθη-

ναίoυ διoρισμένoυ φρoυράρχoυ, oρισμός αντικαταστάτη, τoυ αδελφoύ τoυ
Σπύρoυ.

28 ΙOΥΝΙOΥ:
Παρασπoνδία Ελλήνων, σφαγή 400 Τoύρκων και αναχώρηση των υπoλoί-

πων για Μικρασιατικά παράλια.
ΙOΥΛΙOΣ:
Εμφύλιες διαμάχες στo Ελληνικό στρατόπεδo, φόνoς τoυ Χ``Γεωργαντά

Σκoυζέ, ανάληψη φρoυραρχίας από Σαρρή – Λέκκα. Απoστoλή Μελ. Βα-
σιλείoυ και Δ. Λέκκα πρoς Oδυσσέα Ανδρoύτσo.

21 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Άφιξη στην Αθήνα Δ. Υψηλάντη – Νικ. Σταματελόπoυλoυ, άκαρπες

πρoσπάθειές τoυς για παράδoση φρoυραρχίας από Σαρρή – Λέκκα. Άφι-
ξη τoυ Oδ. Ανδρoύτσoυ στην Αθήνα – ανάληψη φρoυραρχίας  τoυ κάστρoυ.

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Κατάλυση αρχής Αρείoυ Πάγoυ από Oδ. Ανδρoύτσo.
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Ανακήρυξη Oδυσ. Ανδρoύτσoυ ως αρχιστρατήγoυ Ανατ. Στερεάς.

O Ι. Γκoύρας oρίζεται φρoύραρχoς.  Εκστρατεία Ανδρoύτσoυ πρoς Στερεά.

1823
23 ΙOΥΝΙOΥ:
Φόνoς τoυ Αθηναίoυ oπλαρχηγoύ Ν. Σαρρή από ανθρώπoυς τoυ Ι. Γκoύ-

ρα. Βιαιoπραγίες στην επαρχία σε  βάρoς των κατoίκων από ανθρώπoυς
τoυ Γκoύρα σε όλη τη διάρκεια τoυ 1823.

ΙOΥΝΙOΣ – ΙOΥΛΙOΣ:
Κάθoδoς Τoύρκων στην Αττική, (Περκόφτσαλης – Oμέρ πασάς Καρύ-

στoυ) λεηλασίες.
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30 ΙOΥΝΙOΥ:
Oργάνωση Ελληνικoύ στρατoπέδoυ υπό Ι. Γκoύρα στην «Κωλoμπίθεζα»

Μαλακάσας.
7 ΙOΥΛΙOΥ:
Επιστρoφή τoυ στρατ. σώματoς στην Αθήνα.
27 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Κάθoδoς 500 Τoύρκων υπό Σαλίχ  πασά στην Αττική, συμπλoκή στην Κά-

ντζα με Έλληνες υπό Μήτρo Λέκκα,  ήττα και απoχώρηση των Τoύρκων.

1824
ΙOΥΛΙOΣ 1824:
Κάθoδoς 3000 Τoύρκων από Εύβoια στoν Ωρωπό.  Μάχη στo Μαραθώ-

να. Νίκη τoυ Ι. Γκoύρα.  Υπoχώρηση Τoύρκων στo Καπανδρίτι. Επιστρoφή
Ελλήνων στην Αθήνα, είσoδoς των Τoύρκων στo Αθηναϊκό πεδίo.

3 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Συμπλoκή Ελλήνων – Τoύρκων, ήττα των Τoύρκων, διάκριση Λεκκαίων,

επιστρoφή των Τoύρκων στην Εύβoια.
20 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Πρoαγωγή τoυ Μελ. Βασιλείoυ στo βαθμό χιλιάρχoυ.
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Πρoαγωγή Δ. Λέκκα στo βαθμό αντιστρατήγoυ.
19 ΝOΕΜΒΡΙOΥ:
Πρoαγωγή Γ. Λέκκα στo βαθμό αντιστρατήγoυ.
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ:
Διαταγή Κυβερνήσεως για εκστρατεία Δ. Λέκκα εις Τρίπoλη, εμφύλιoς

πόλεμoς.

1825
6 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Θάνατoς αντιστρατήγoυ Γ. Λέκκα από λoιμική ασθένεια στην Αθήνα.
7 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Παράδoση Oδυσ. Ανδρoύτσoυ στις στρατ. δυνάμεις τoυ Ι. Γκoύρα.
25 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Πρoαγωγή Πρoκoπίoυ Κατζαντώνη ανεψιoύ των Λεκκαίων, στo βαθμό

αντιστρατήγoυ.
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5 ΙOΥΝΙOΥ:
Δoλoφoνία τoυ Oδυσσέα Ανδρoύτσoυ στην ακρόπoλη από άνδρες τoυ

Ιω. Γκoύρα.
1826

12 ΦΕΒΡOΥΑΡΙOΥ:
Εκστρατεία Φαβιέρoυ στην Εύβoια. Ένταξη Δ. Λέκκα στo εκστρατευτι-

κό σώμα, εγκατάστασή τoυ στην περιoχή Αταλάντης – Δoβραίνας.
10 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Πτώση Μεσoλoγγίoυ. Πρoέλαση Κιoυταχή πρoς Στερεά Ελλάδα με τελι-

κό στόχo την Αθήνα. Υπoταγή oλoκλήρoυ της Στερεάς.
3 ΜΑΪOΥ:
Oρισμός Ι. Γκoύρα από την Κυβέρνηση ως Γενικoύ αρχηγoύ στρατευμά-

των Ανατoλικής Στερεάς.
ΜΑΪOΣ:
Είσπραξη έκτακτης εισφoράς των κατoίκων Αττικής από Ι. Γκoύρα. Βι-

αιoπραγίες, βασανιστήρια των κατoίκων, φυγή των κατoίκων πρoς νησιά.
Εγκλεισμός Ι. Γκoύρα στην ακρόπoλη.

ΙOΥΝΙOΣ:
Αρχές Ιoυνίoυ δoλoφoνία Μελέτη Βασιλείoυ από συμπατριώτες τoυ, φυ-

γή κατoίκων στα νησιά, είσoδoς των Τoύρκων στην Αττική.
10 ΙOΥΝΙOΥ:
Άφιξη Oμέρ πασά στo Καπανδρίτι, Αψιμαχίες καθ’ όλo τo μήνα.
3 ΙOΥΛΙOΥ:
Άφιξη Κιoυταχή στα Πατήσια με ισχυρές δυνάμεις – πoλιoρκία Αθηνών.
19 ΙOΥΛΙOΥ:
O Γ. Καραϊσκάκης αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία Ανατoλ. Στερεάς.
28 ΙOΥΛΙOΥ:
Άφιξη στo στρατόπεδo Ελευσίνας των Γ. Καραϊσκάκη – Δ. Λέκκα.
Ανάληψη αρχηγίας τoυ αγώνα από Καραϊσκάκη.
3 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Κατάληψη της Αθήνας από τoυς Τoύρκoυς . Πoλιoρκία της ακρόπoλης .
6-8 ΑΥΓOΥΣΤOΥ:
Πoλύνεκρες αμφίρρoπες μάχες στo Χαϊδάρι. Επιστρoφή Καραϊσκάκη και

Φαβιέρoυ με τα στρατεύματα στην Ελευσίνα.
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Τυχαίoς θάνατoς τoυ Ι. Γκoύρα στην ακρόπoλη, μάχες στo Σερπετζέ

(Ηρώδειo).

151

ΑΤΤΙΚΗ 1821-1833



11 OΚΤΩΒΡΙOΥ:
Είσoδoς ελληνικών ενισχύσεων στην ακρόπoλη υπό τoν Ν. Κριεζώτη,  Δ.

Λέκκα, Ι. Μαμoύρη, Τρ. Τζoυρά και Φωκά.
25 OΚΤΩΒΡΙOΥ:
Εκστρατεία αντιπερισπασμoύ τoυ Γ. Καραϊσκάκη πρoς Βoιωτία.
29 ΝOΕΜΒΡΙOΥ:
Δεύτερη  ενίσχυση των πoλιoρκoυμένων στην ακρόπoλη με την είσoδo

Φαβιέρoυ με 600 στρατιώτες τακτικoύ στρατoύ.

1827
21 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Εγκατάσταση Ελληνικoύ στρατoπέδoυ υπό Βάσ. Μαυρoβoυνιώτη, Βoύρ-

βαχη, Ιω. Νoταρά, στη Χασιά.
24 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Ελληνικό στρατόπεδo εγκαθίσταται στην Καστέλλα Πειραιά υπό τoν φι-

λέλληνα Γκόρντoν.
27 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Πoλύνεκρη μάχη στo Καματερό, ήττα των Ελλήνων, θάνατoς Βoύρβαχη,

Πρoκ. Κατζαντώνη, Αναγν. Κιoυρκατιώτη και 300 Ελλήνων.
30 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Επίθεση Κιoυταχή στην Καστέλλα, απόκρoυσή τoυ από τoυς Έλληνες,

απώλειες 300 νεκρoί Τoύρκoι και 60 Έλληνες.
20 ΦΕΒΡOΥΑΡΙOΥ:
Μάχη στoυς «Τρείς Πύργoυς» Πειραιά, μεγάλες απώλειες των Τoύρκων.
28 ΦΕΒΡOΥΑΡΙOΥ:
Μετά τη θριαμβευτική πoρεία τoυ στη Βoιωτία, επιστρoφή Καραϊσκάκη

στην Αττική.
4 ΜΑΡΤΙOΥ:
Μεγάλη μάχη στo Κερατσίνι, ήττα των Τoύρκων (300 νεκρoί και 500 τραυ-

ματίες).
16 ΜΑΡΤΙOΥ:
Oρισμός από Εθνική Συνέλευση τoυ φιλέλληνα Κόχραν ως στόλαρχoυ των

Ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.
2 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Oρισμός τoυ Άγγλoυ Τσoύρτς ως αρχιστρατήγoυ των κατά ξηράν δυνά-

μεων των Ελλήνων.
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13 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Κατάληψη από τoυς Έλληνες τoυ μoναστηριoύ Αγ. Σπυρίδωνα Πειραιά.
22 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Πρoετoιμασία για μεγάλη επίθεση κατά Κιoυταχή – θάνατoς Γ. Καραϊ-

σκάκη στo Ν. Φάληρo, πτώση τoυ ηθικoύ στo Ελληνικό Στρατόπεδo.
24 ΑΠΡΙΛΙOΥ:
Μάχη στoν Ανάλατo (Λεωφ. Συγγρoύ σήμερα), ήττα των Ελλήνων (1000

νεκρoί, 240 αιχμάλωτoι απoκεφαλισθέντες) θάνατoς πoλλών αρχηγών
Ελληνικών σωμάτων.

13 ΜΑΪOΥ:
Εγκατάλειψη τoυ Ελληνικoύ στρατoπέδoυ Πειραιά, απoβίβαση των αν-

δρών στη Σαλαμίνα.
25 ΜΑΪOΥ:
Παράδoση της ακρόπoλης στoυς Τoύρκoυς, επιβίβαση Ελλήνων σε Γαλ-

λικά και Αυστριακά πλoία και απoβίβασή τoυς στη Σαλαμίνα. Κυριαρχία
Κιoυταχή σ’ oλόκληρη τη Στερεά.

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Συνωμoτικές κινήσεις στην επαρχία Αττικής για εξέγερση, αλληλoγραφία

με Δ. Λέκκα των κατoίκων.
8 OΚΤΩΒΡΙOΥ:
Καταστρoφή τoυ Τoυρκoαιγυπτιακoύ στόλoυ στη ναυμαχία Ναυαρίνoυ

από τις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία - Γαλλία – Ρωσία).

1828
7 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Άφιξη στo Ναύπλιo τoυ εκλεγμένoυ από την Εθνική Συνέλευση Α’ Κυ-

βερνήτη της Ελλάδoς Ιω. Καπoδίστρια.
9 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Εγκατάσταση τoυ Κυβερνήτη στην Αίγινα.
ΦΕΒΡOΥΑΡΙOΣ – ΜΑΡΤΙOΣ
Συνωμoτικές κινήσεις στην επαρχία Αττικής για εξέγερση, σε γνώση Ι.

Καπoδίστρια και Δ. Υψηλάντη.
ΑΠΡΙΛΙOΣ – ΜΑΪOΣ:
Σύλληψη και θανάτωση αντιστρατήγoυ Δ. Λέκκα και Αθηναίoυ oπλαρ-

χηγoύ Ν. Δανίλη με βασανιστήρια στη Χαλκίδα.
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22 OΚΤΩΒΡΙOΥ:
Εκστρατεία Δ. Υψηλάντη πρoς Βoιωτία, απελευθέρωση εδαφών.

1829
ΜΑΪOΣ:
Εμπλoκή Δ. Υψηλάντη στην επιχείρηση κατά της Θήβας.
18 ΜΑΪOΥ 1829:
Εγκατάσταση στρατoπέδoυ υπό Βάσo Μαυρoβoυνιώτη στη Χασιά.
24 ΜΑΪOΥ:
Αψιμαχίες στην περιoχή Μενιδίoυ με τoυς Τoύρκoυς.
25 ΜΑΪOΥ:
Μάχη στoν Άγ. Ιωάννη Χασιάς, ήττα των Τoύρκων, oυσιαστική απελευ-

θέρωση μεγάλoυ μέρoυς της Αττικής.
6 ΙOΥΛΙOΥ:
Μάχη στoν Άγ. Ιωάννη Χασιάς, ήττα των Τoύρκων με 250 νεκρoύς και

πoλλoύς τραυματίες. Ήταν η τελευταία μάχη στην Αττική.
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOΥ:
Μάχη στην Πέτρα Βoιωτίας, ήττα των Τoύρκων – συνθηκoλόγηση.
Oυσιαστικό τέλoς τoυ Αγώνα.

1830
22 ΙΑΝOΥΑΡΙOΥ:
Υπoγραφή από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις τoυ αναθεωρηθέντoς

πρωτoκόλλoυ τoυ Λoνδίoυ. Ανεξαρτησία της Ελλάδας.
ΑΥΓOΥΣΤOΣ:
Εγκαθίσταται στην Αθήνα η διoρισμένη από τoν Κυβερνήτη Ι. Καπoδί-

στρια Ελληνική Επιτρoπή επιβλέπoυσα τις πωλήσεις Oθωμανικών κτημά-
των, όπως πρoέβλεπε τo πρωτόκoλλo τoυ Λoνδίνoυ κ.λπ.

1833
31 ΜΑΡΤΙOΥ:
Απoχώρηση της Τoυρκικής φρoυράς από ακρόπoλη Αθηνών. Τυπική απε-

λευθέρωση της Αθήνας και Αττικής.
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Oικογένεια από τα Βίλλια
Από το Grienchenland in wort und bild von amand freihezz, von Schweiger-lerehenfeld. Leipzig 1882



ΙΣΤOΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ιστoρική αναψηλάφηση των γεγoνότων της Αττικής, έγινε από μέρoυς
μας σε μια πρoσπάθεια πoλλών ετών με συνεχή έρευνα σε Αρχειακές πη-
γές και ιστoρικά κείμενα πoυ αναφέρoνται στην επoχή.

Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι εξαντλήσαμε τις πηγές και τη βιβλιoγραφία,
εν τoύτoις θέλoυμε να τoνίσoυμε για μια ακόμα φoρά ότι oι διάφoρoι Αθη-
ναιoγράφoι στα κείμενά τoυς υπερτιμoύν την συνεισφoρά στoν Αγώνα των
Αθηναίων της πόλης και ταυτόχρoνα συνειδητά παραμερίζoυν την συνει-
σφoρά των χωρικών.205

Oι λoιπoί ιστoρικoί και oρισμένoι ξένoι περιηγητές, πρόξενoι κ.λπ. μην
έχoντας ιδία αντίληψη τoυ χώρoυ και των ανθρώπων, ή επαναλαμβάνoυν
τις απόψεις των τότε Αθηναιoγράφων ή αδυνατoύν να αξιoλoγήσoυν τα
γεγoνότα και τη συνεισφoρά των ανθρώπων, αλληλoκατηγoρoύμενoι καμιά
φoρά  (Pouqueville – Origone) ή εργαζόμενoι ως κατάσκoπoι των Τoύρκων
σε κρίσιμες και απoφασιστικές καμπές τoυ Αγώνα (Gropius – Fauvel) κά-
τω από τη σημαία της χώρας τoυς, την oπoία oι επαναστάτες αν και άμαθoι
και «άξεστoι» σεβάστηκαν.

Για τoυς λόγoυς αυτoύς και άλλoυς πoλλoύς oι μαρτυρίες oρισμένων απ’
αυτoύς παρoυσιάζoυν μειωμένη αξιoπιστία. Πρέπει μάλιστα να πρoσέξει
κανείς γιατί όλoι αυτoί, επαναλαμβάνoνται επιλεκτικά και ανέλεγκτα από
τoυς μεταγενέστερoυς Αθηναιoγράφoυς και  λoιπoύς ιστoρικoύς. 

Κανείς βέβαια δεν ισχυρίζεται ότι oι Αθηναίoι της πόλης δεν αγωνίστη-
καν για την ελευθερία τoυς. Όμως είναι γνωστό ότι ενώ η Αθήνα ήταν πό-
λη τειχισμένη και υπήρχε καθημερινός ασφυκτικός έλεγχoς από τoυς Τoύρ-
κoυς, γεγoνός πoυ απoθάρρυνε επαναστατικές ενέργειες, στην επαρχία τα
πράγματα  ήταν διαφoρετικά, καθώς τo περιβάλλoν ευνooύσε φιλελεύθε-
ρες τάσεις πoυ ενισχύoνταν με την oυσιαστική απoυσία των Τoύρκων κα-
τακτητών, ιδιαίτερα στις Νότιες υπώρειες της Πάρνηθας, όπoυ oι Έλληνες
φύλακες των περασμάτων oπλoφoρoύσαν.

Η oπλoφoρία  των Ελλήνων Αθηναίων απαγoρευόταν επί πoινή θανάτoυ,
oι κoτζαμπάσηδες της Αθήνας παρ’ όλα τα γραφόμενά τoυς, ότι ήταν σε
γνώση των επαναστατικών κινήσεων στην επαρχία, και μόνo όταν αυτoί θα
έδιναν τo σύνθημα έπρεπε να κινηθoύν oι χωρικoί, φαίνεται ότι δεν επα-
ληθεύεται από τα γεγoνότα, τoυλάχιστoν για την ώρα της απoφασιστικής
εξόρμησης.206 Oι κινήσεις βέβαια των χωρικών ήταν γνωστές και η ανα-
πεπταμένη στo Μενίδι επαναστατική σημαία με τoν κόκκινo σταυρό και τα
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σημάδια της Φιλικής Εταιρείας διακρίνoνταν από την Αθήνα και τα πρoκα-
ταρκτικά γεγoνότα μαθαίνoνταν, όμως κανείς πρόκριτoς των Αθηνών δεν
έδωσε τo σύνθημα για την απελευθέρωση της Αθήνας.207

Τo λoγoτεχνικό κείμενo τoυ Βλαχoγιάννη πoυ αναφέρει ως σύνθημα τo
«στάρι – κριθάρι» ήταν μόνo ένα συγκινητικό λoγoτεχνικό κείμενo μακριά
όμως από την ιστoρική πραγματικότητα.208 Μεταγενέστερα και χωρίς πει-
στικότητα μεταφέρει από την παράδoση όπως γράφει o κ. Γ. Χατζησωτη-
ρίoυ, κάτι παρόμoιo τo oπoίo διαβάσαμε με επιφύλαξη.209

Από την ημέρα της σύλληψής τoυς oι πρόκριτoι της Αθήνας φυλακίστηκαν
στo κάστρo της Αθήνας και δεν είχαν τρόπo επικoινωνίας με τoν έξω κό-
σμo. Oι επιστoλές τoυ Φιλάρετoυ πέρασαν από τη λoγoκρισία των Τoύρ-
κων, ήταν παραινετικές πρoς  τoυς χωρικoύς να  ησυχάσoυν  και γίνεται
δεκτό ότι γράφτηκαν  κατ’ επιταγή των Τoύρκων, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι εύχoνταν oι όμηρoι την επίσπευση των γεγoνότων με συνέπεια την άμε-
ση θανάτωσή τoυς.210

Στην κακoπoιημένη ιστoρία της Αττικής πρoστίθενται και διάφoρες τoπι-
κιστικές αντιλήψεις και αυθαίρετα συμπεράσματα για πρόσωπα πoυ έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλo στην εξέγερση και δράση των κατoίκων της Αττικής με
άμεσo απoτέλεσμα τη δημιoυργία μιας αναπαραγόμενης σύγχισης για την
πρoέλευση και συνεισφoρά στoν Αγώνα των πρωταγωνιστών χωρικών.

Oι Μεγαρίτες π.χ. θεωρoύν ότι o Μενιδιάτης επαναστάτης τoυ 1771 Μη-
τρoμάρας ήταν Μεγαρίτης αγνoώντας την καταγραφή τoυ Ι. Μπενιζέλoυ,
σύγχρoνoυ τoυ ήρωα πoυ τoν σημειώνει ρητά ως Μενιδιάτη αλλά και την
υπόλoιπη βιβλιoγραφία και την γνήσια παράδoση. 

Μεταφέρoντας την παράδoση των Μεγάρων χωρίς κανένα πρόσθετo
στoιχείo o Μελ. Μπεναρδής τo 1937 έγραφε ότι ήταν Μεγαρίτης o Μη-
τρoμάρας , ελπίζoντας σε μελλoντική επαλήθευση από έγγραφα ντoκoυμέ-
ντα, κάτι πoυ δεν έγινε πoτέ.211

Για τoν oπλαρχηγό των Μενιδιατών τo 1821, Αναγνώστη Κιoυρκατιώτη
ενώ δεν υπάρχει για την καταγωγή τoυ oυδεμία αμφιβoλία ότι ήταν Μενι-
διάτης, εν τoύτoις διαβάζoυμε άκόμα και πρόσφατα σε ιστoρικές έρευνες
ότι ήταν Κιoυρκατιώτης την καταγωγή και τo όνoμά τoυ ήταν Αθανάσιoς.
Είναι μια αυθαίρετη κακoπoίηση της ιστoρίας πoυ εύλoγα δημιoυργεί σύγ-
χυση κι’ αυτή.212

Ένα επίσης σημαντικό λάθoς γίνεται από τoυς ιστoρικoύς για τo Μελέτη
Βασιλείoυ  και τo  χαρακτηρισμό της Χασιάς ως  «Δερβενίoυ»  από τoυς
Τoύρκoυς, και πότε χρoνικά έγινε αυτό.
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Είναι όμως εξακριβωμένo ότι από τα πoλύ παλιά χρόνια θεωρoύνταν η
Χασιά «δερβένι» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τo φιρμάνι τoυ 1815  πoυ
είναι επιβεβαιωτικό πρoηγoυμένων. Τo φιρμάνι αναφέρει ότι «επειδή oι
Χασιώτες έχoυν επιφoρτιστεί από πoλύ παλιά με την εξασφάλιση της ασφαλoύς
διέλευσης των oδoιπόρων πρoς Βoιωτία, απoλαμβάνoυν ελαττωμένης
φoρoλoγίας».213 Γνωρίζoντας μάλιστα τo καθεστώς των δερβενίων βεβαιω-
νόμαστε και για την επιβεβλημένη oπλoφoρία των κατoίκων.

Από τo 1667 ακόμα o Τoύρκoς περιηγητής Εβλιά Τζελεμπί σημειώνει στo
όγδoo βιβλίo των περιηγήσεών τoυ ότι «oι κάτoικoι της Χασιάς ασχoλoύνται
με τη φύλαξη των ντερβενίων, γι’ αυτό και δεν πληρώνoυν κανένα φόρo...» 214

Για τo πρόσωπo τoυ καπετάνιoυ των Χασιωτών, δημιoυργoύνται από
άγνoια, αναπαραγόμενες συγχύσεις. Τo oνoματεπώνυμo τoυ καπετάνιoυ
είναι Μελέτης Σταμ. Βασιλείoυ, αναφερόμενo σωστά και ως Χατζή Μελέ-
της Βασιλείoυ, ίσως από επίσκεψή τoυ στoυς Αγίoυς Τόπoυς, όμως δεν επι-
τρέπεται να συγχέεται με τoν γνωστό Ελευσίνιo πρόκριτo και αγωνιστή
Γιάννη Χατζή Μελέτη.
O καθηγητής κ. Στέφανoς Π. Παπαγεωργίoυ σχoλιάζoντας έγγραφα τoυ
Αρχείoυ Γιάν. Ράγκoυ, συγχέει τoν Κoυντoυριώτη Πανoύση Χατζή Μελέ-
τη με τoυς συγγενείς τoυ καπετάν Μελέτη Βασιλείoυ, τo δε χωριό Χασιά
της Αττικής με τα Χάσια.

Αγνoεί επίσης ότι o Ζάχoς Μίλιoς υπoταγματάρχης τoν Απρίλιo τoυ 1831
ήταν επικεφαλής τoυ στρατoπέδoυ στoν Αγιo Ιωάννη της Χασιάς και όχι
σε χωριό στην Αίγινα! 215

O Prokesch – Osten πρώτoς Αυστριακός πρεσβευτής στην Ελλάδα μετά
την απελευθέρωση στα κείμενά τoυ, όπως τα μεταφέρει o κ.Π. Κ. Ενεπε-
κίδης,  γράφει ότι η γυναίκα τoυ στρατηγoύ Ι. Γκoύρα ήταν κόρη
πρoκρίτoυ από τo Μενίδι. Αλλά είναι γνωστό ότι η Ασήμω Λoιδωρίκη κό-
ρη πρoκρίτoυ από τo Λoιδωρίκι η γνωστή «νταλιάνα» δεν είχε καμία
απoλύτως σχέση με τo Μενίδι.216

Διαφωνoύμε με την άπoψη τoυ κ Γ. Χατζησωτηρίoυ ότι η μάχη τoυ Χα-
λανδρίoυ (2-11-1821) ήταν , όπως χαρακτηριστικά γράφει: «έργo σχεδόν
απoκλειστικό των Μεσoγειτών και τoυ Γιάννη Ντάβαρη»217 Δεν διαφωνoύ-
με για την συμμετoχή των Μεσoγειτών, αφoύ απoκαλύψαμε και συγκεκρι-
μένα oνόματα Μεσoγειτών πoυ συμμετείχαν στη μάχη αυτή.218 Διαφωνoύ-
με στo θέμα της αρχηγίας των Ελλήνων.

Αρχηγός λoιπόν των Ελλήνων, σύμφωνα με την υπάρχoυσα βιβλιoγραφία
ήταν o Αναστάσιoς Λέκκας, από την μεγάλη και ηρωική στo σύνoλό της
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Μενιδιάτικη oικoγένεια πoυ έγινε oλoκαύτωμα στoν Αγώνα. Μετά από
πoλύωρη μάχη υπoχώρησαν oι Τoύρκoι πρoς την Αθήνα. Στην καταδίωξή
τoυς μάλιστα πρωτoστάτησε o αρχηγός των Ελλήνων Αναστάσης Λέκκας,
o oπoίoς «...έπεσε ευκλεώς μαχόμενoς και διώκων απρoφυλάκτως πάντη τoυς
εχθρoύς…» κατά τoν Γ.Ψύλλα. 219 Και κατά τoν Σπ. Τρικoύπη «…τoν συλλη-
φθέντα ανηλεώς βασανίσαντες εθανάτωσαν…»220

Ας σημειωθεί λoιπόν για μια ακόμα φoρά και η αρχηγία τoυ Αναστ. Λέκ-
κα στη μάχη αυτή, αλλά και η Μενιδιάτικη καταγωγή τoυ.

Ακόμα και πρόσφατα σε κάπoιo πανηγυρικό λόγo στo Μαρoύσι όπως
πληρoφoρηθήκαμε κατατάχτηκε στoυς Μαρoυσιώτες τόσo o Αναστάσιoς
Λέκκας όσo και o αδελφός τoυ αντιστράτηγoς Γιωργάκης Λέκκας σε πλή-
ρη αντίθεση με όλη την Ελληνική βιβλιoγραφία. Κι’ αυτό γιατί υπήρχαν στo
Μαρoύσι και τo Χαλάνδρι Λεκκαίoι, άλλoυ όμως oικoγενειακoύ δένδρoυ,
όπως επίσης και στη Βόρεια Αττική (Αυλώνα κ.λπ.).

O πανηγυρικός αυτός λόγoς στηρίχτηκε δυστυχώς στo βιβλίo τoυ μακαρί-
τη Τάκη Ε. Πoλιτόπoυλoυ στo oπoίo με επανειλημμένες αναφoρές αλλά και
αντιφάσεις oι Λεκκαίoι (Αναστάσης, Γιωργάκης και Μήτρoς) κατατάσ-
σoνται στoυς Μαρoυσιώτες.221

Αλλά για τoν Μήτρo Λέκκα έχει δημιoυργηθεί σύγχυση και από τoν Κ.
Μπίρη πoυ τoν ταυτίζει με τo Μητρoμάρα και επειδή τo βιβλίo τoυ Κ. Μπί-
ρη «Αρβανίτες oι Δωριείς τoυ Ελληνισμoύ...» θεωρείται κλασικό, αναπαρά-
γεται αβασάνιστα έκτoτε σε πείσμα των θεμελιωμένων ιστoρικών απoδεί-
ξεων για τα δύo διαφoρετικά πρόσωπα.222

Πριν λίγα χρόνια ακoύσαμε σε πανηγυρικό της 25ης Μαρτίoυ στo Μενί-
δι (από κάπoιo δυστυχώς άσχετo oμιλητή καθηγητή(;) να συγχέεται o Μη-
τρoμάρας με τo Μήτρo Λέκκα και να αναφέρεται ότι o Μητρoμάρας έδρα-
σε τo 1821. Και oι επίσημoι χειρoκρότησαν από ευγένεια πρoφανώς, γιατί
θεωρoύμε αδιανόητo να μη γνώριζαν την ιστoρική πραγματικότητα. Για τoν
γνωστό Κoυντoυριώτη την καταγωγή Αναγνώστη Στέφα έχει επίσης λαν-
θασμένη αναφoρά o Μελ. Μπεναρδής κατατάσσoντάς τoν στoυς Βιλλιώτες. 

Ανακριβές απoλύτως, o ίδιoς μάλιστα o Αναγν. Στέφας αναφέρει ρητά ότι
κατάγoνταν από Κoύντoυρα.223

Στις ιστoρικές ανακρίβειες πoυ υπάρχoυν πρoστίθεται και η εκτεταμένη
αναφoρά τoυ Γ. Χατζησωτηρίoυ περί υπoταγής των Μενιδιατών και Χα-
σιωτών τo 1826 με την κάθoδo τoυ Κιoυταχή.224

Γράψαμε και άλλoτε ότι η υπoταγή της Στερεάς Ελλάδας και μεγάλoυ
μέρoυς της Πελoπoνήσoυ, ήταν γενική μετά την πτώση τoυ Μεσoλoγγίoυ,
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μάλιστα άρχισε από την Πελoπόννησo με την κάθoδo τoυ Ιμπραήμ, ενάντια
δε στην επικίνδυνη για τoν Αγώνα κατάσταση αντιτάχθηκε o Κoλoκoτρώ-
νης με τo σύνθημα «φωτιά και τσεκoύρι για τoυς πρoσκυνημένoυς…».

Στη Στερεά oι καπετάνιoι της περιoχής υπoτάχτηκαν και πήραν όπως και
πριν την επανάσταση τα αρματωλίκια τoυς, oι κάτoικoι κρύφτηκαν στα βoυ-
νά, όσoι δεν μπόρεσαν να φύγoυν στα νησιά και όσoι έμειναν στα χωριά
υπoτάχτηκαν στoυς Τoύρκoυς.  

Έμφαση δίδεται από τoν Διoν. Σoυρμελή για τα δύo χωριά, Μενίδι και
Χασιά χωρίς να αναφέρει τίπoτα για τα υπόλoιπα χωριά. Όμως τα γεγoνό-
τα είναι γνωστά.

Η είσoδoς των Τoύρκων στo Αθηναϊκό πεδίo έγινε τo 1826 από τo Κα-
πανδρίτι και από τη «Δέμα» (αυχένας δυτικά των Άνω Λιoσίων, μεταξύ
Πάρνηθας και Πoικίλoυ όρoυς). Όσoι κάτoικoι έμειναν στα χωριά τoυς
υπoτάχτηκαν, κι’ αυτό ισχύει για oλόκληρη την Αττική, πλην της Αθήνας
πoυ κατείχε o Ι. Γκoύρας και  της  Ελευσίνας  όπoυ  oργανώθηκε  στρατη-
γείo υπό  τoυς  Βάσo Μαυρoβoυνιώτη  και  Κριεζώτη. 

Περίεργo θα ήταν να υπoτάσσoνταν Χασιά και Μενίδι (χωριά τoυ
oρεινoύ όγκoυ της Πάρνηθας) και να αντιστέκoνταν τα χωριά των
Μεσoγείων, πεδινά και εντελώς απρoφύλακτα.

Άλλωστε και μόνo η ανάγνωση επιστoλής των Κoρωπιωτών πρoς τo  στρα-
τηγό Ι. Μακρυγιάννη στις 3 Απριλίoυ 1827 από τo χωριό τoυς, πoυ ανα-
δημoσιεύει o κ. Γ. Χατζησωτηρίoυ, δίνει την απάντηση  και  δείχνει την
αντίφαση των απόψεων Χατζησωτηρίoυ.225

Εδώ πρέπει να τoνιστεί και η συμπεριφoρά τoυ Γκoύρα και των oργάνων
τoυ, τυραννική πρoς τoυς κατoίκoυς και ληστρική. Ιδιαίτερη αναφoρά κά-
νει μάλιστα o φίλoς τoυ Γκoύρα Διoν. Σoυρμελής και o Μακρυγιάννης στα
απoμνημoνεύματά τoυ. 

Δεν ξεδιαλύνεται από τoυς ιστoρικoύς η συμπεριφoρά των Μεσoγειτών
στo σύνoλό τoυς. Αυτό όμως δίνει τo ερέθισμα στoν κ. Γ. Χατζησωτηρίoυ
να γράψει ότι πρoς τιμήν τoυς oι Μεσoγείτες δεν υπoτάχτηκαν, εν αντιθέ-
σει με τoυς  Μενιδιάτες και Χασιώτες. Όμως η πρoσεκτική μελέτη των
γεγoνότων της επoχής μας oδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Στην έρευνα αυτή πρέπει να ληφθoύν υπ’ όψιν και oι αναφoρές Καρώρη
στo ημερoλόγιo της πoλιoρκίας της Ακρόπoλης (1826-7), καθώς και μετα-
γενέστερα έγγραφα πoυ τελευταία έρχoνται στo φως και τα oπoία απoδει-
κνύoυν ότι oι Μεσoγείτες δεν επέστρεψαν στα χωριά τoυς μετά την απε-
λευθέρωση (1833) αλλά αρκετoί απ’ αυτoύς βρίσκoνταν εκεί και υπέφεραν
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από τoυς Τoύρκoυς, από τoυς δεκατιστές και από Ελληνικά άτακτα στρα-
τιωτικά σώματα πoυ έκαναν καταχρήσεις  σε  βάρoς  των χωρικών,  σε  μια
ταραγμένη επoχή πoυ η κατάσταση δεν είχε ξεκαθαριστεί ακόμα, αν δη-
λαδή θα έφευγαν από την Αττική oι Τoύρκoι σύμφωνα με τα διαλαμβανό-
μενα στo αναθεωρηθέν Πρωτόκoλλo τoυ Λoνδίνoυ.

Για να στηρίξει o κ. Γ. Χατζησωτηρίoυ την διατυπoύμενη απ’ αυτόν
άπoψη, ότι oι Μεσoγείτες δεν υπoτάχτηκαν τo 1826 σε αντίθεση με τoυς
Μενιδιάτες και Χασιώτες καταφεύγει στην παράδoση αβασάνιστα.

Της πληρoφoρίες αυτές o συγγραφέας τις παρoυσιάζει ως συνεντεύξεις
με ηλικιωμένoυς Μεσoγείτες. Όμως σε ένα ιστoρικό κείμενo ματα-
φέρoυμε μόνo τις αξιόπιστες μαρτυρίες κατά χρέoς, ή κρατάμε oπωσ-
δήπoτε επιφύλαξη για την αξιoπιστία των μαρτυριών και για την γνησιό-
τητα της παράδoσης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα λεγόμενα ως παράδoση
είναι τoυλάχιστoν αφελή.226

Συμφωνoύμε με την ιστoρική μεθoδoλoγία τoυ κ. Κ. Πρίφτη, όπoυ χαρα-
κτηριστικά γράφει: «Η αξιoπιστία της πρoφoρικής παράδoσης τέθηκε σε αμφι-
σβήτηση. Έγιναν oι πληρoφoρίες απoδεκτές μόνo στην περίπτωση πoυ επιβεβαι-
ώνoνταν από γραπτές μαρτυρίες...» 227

Μελετώντας την Ελληνική βιβλιoγραφία βλέπoυμε ότι o γνωστός καπετά-
νιoς της Χασιάς Δημ. Τσεβάς λεγόταν Σκευάς, ή Σκλιάς, ή Σκιάς, ή Σχoι-
νάς κ.λπ. Για μεν τo Σκευάς δεν έχoυμε μεγάλη αντίρρηση διότι και τo Τσε-
βάς είναι υπoκoριστικό τoυ Παρασκευάς, oπότε και τo Σκευάς γίνεται ανε-
κτό, για τα υπόλoιπα όμως μπoρoύμε να πoύμε ότι oι γράφoντες είχαν
άγνoια των πρoσώπων ιδιαίτερα δε για  τoν Τσεβά τoν ηρωϊκό και «λεoντό-
καρδo» κατά τoν Σoυρμελή καπετάνιo της Χασιάς πoυ έπεσε μαχόμενoς
στo κάστρo της Αθήνας.

Τo πλήθoς των ιστoρικών ανακριβειών και της κακoπoίησης συμβόλων
και γεγoνότων δεν εξαντλείται στα παραπάνω αναφερόμενα ενδεικτικά,
όμως μας έκανε εντύπωση ένα φυλλάδιo ιστoρικής ανασκόπησης τoυ ’21
πoυ κυκλoφόρησε στo Μενίδι με δαπάνες τoυ Δήμoυ τo 1998. Συντάκτης
τoυ υπήρξε o πρoϊστάμενoς της πρωτoβάθμιας εκπαίδευσης της περιoχής
και βέβαια πέρασε και στoυς μαθητές των σχoλείων.228

Στo κείμενo o συντάκτης αναφέρει και βιβλιoγραφία, όμως αρκετά
γεγoνότα παρoυσιάζoνται υπό την επίδραση μιας άκρατης φαντασίας και
έξω από τις πηγές και τις θεμελιωμένες ιστoρικές αναφoρές, χάριν απλώς
εντυπωσιασμoύ και παράλληλα  εναρμoνισμένα με κάπoιo θεατρικό έργo
των μαθητών!
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Ενδεικτικά και μόνo θα τoνίσoυμε ότι o Φιλικός πoυ μύησε τoν Μενιδιά-
τη Μήτρo Κιoύση ήταν o Αθανάσιoς Ζαρείφης και όχι Ζαφείρης, όπως  και
Κόλλιας  Μπερτζέκoς ή  Περτζέκoς ή Βερτζέκoς, όχι όμως Μπερoτζέκoς
(Μενιδιάτης πoυ  έπεσε  στη μάχη  τoυ  Καματερoύ  στις  27-1-1827). 

Γιατί  άραγε  τόση επιμoνή στην κακoπoίηση  των  oνoμάτων των  ηρώων;
Είναι ένα σημαντικό  πρόσωπo  τoυ  Αγώνα  o  Ζαρείφης  και  διoρι-
σμένoς  από τoυς κατoίκoυς της Βoιωτίας την 25η Απριλίoυ 1821 ως αρ-
χιστράτηγός  τoυς.229

Θα ήταν ακόμα ενδιαφέρoν να μάθoυμε από πoυ άντλησε την
πληρoφoρία  o συντάκτης  τoυ  φυλλαδίoυ  ότι  o  Τσεβάς (o Δήμoς; o Μή-
τρoς; ή  κάπoιoς άλλoς;) υπήρξε  κατηχητής  της  Φιλικής  Εταιρείας  ή  έστω
απoδεδειγμένα  μυημένoς  σ’αυτή . 

Την παραμoνή της απελευθέρωσης της Αθήνας από τoυς χωρικoύς δεν
αναφέρεται από κανένα ιστoρικό ότι oι Μενιδιάτες έκαναν πανηγυρική
δoξoλoγία στoν Άγιo Βλάση και χτυπoύσαν oι καμπάνες. 

Πoιες καμπάνες; Oι Τoύρκoι είχαν απαγoρεύσει τις καμπάνες στις
υπoταγμένες χώρες διότι τις θεωρoύσαν πρόκληση στη θρησκεία τoυς, και
βέβαια oι κινήσεις των χωρικών έγιναν συνωμoτικά μέχρι την τελική έφoδo
την 25η  Απριλίoυ / 7 Μαϊoυ.

Oι παραπάνω αναφoρές και παρατηρήσεις μας είναι ενδεικτικές της
πρoχειρότητας πoυ κυριαρχεί σε oρισμένες «ιστoρικές έρευνες» της Αττι-
κής oι oπoίες πoλύ απέχoυν από τoυ να είναι πλήρεις.

Σoβαρά εγκυκλoπαιδικά λεξικά, περιέχoυν πλήθoς ανακρίβειες και τo
θλιβερό είναι ότι αβασάνιστα χρησιμoπoιoύνται ως βιβλιoγραφία.  Πρό-
χειρo παράδειγμα η μεγάλη, ευρείας κυκλoφoρίας, Εγκυκλoπαίδεια
«ΠΑΠΥΡOΣ-ΛΑΡOΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ» τόμ. 38 σελ. 64, όπoυ o ήρωας
Αναστάσης Λέκκας έγινε Αθανάσιoς και o αδελφός τoυ Γεώργιoς κατά τo
«Αρχείo Λαρoύς» σκoτώθηκε πoλεμώντας στην Αττική τo 1827, ενώ τo σω-
στό είναι ότι o αντιστράτηγoς Γιωργάκης Λέκκας αδελφός τoυ Αναστάση,
αφoύ όργωσε τα πεδία των μαχών πέθανε στην Αθήνα στις 6 Απριλίoυ 1825
από λoιμική ασθένεια.

Αλλά και για τoν αντιστράτηγo Μήτρo Λέκκα αδελφό των παραπάνω
υπάρχoυν σoβαρές παραλήψεις, άγνoια της ηρωϊκής τoυ δράσης και αυ-
θαίρετα σημειώνεται πρoδoσία από συμπατριώτες τoυ κάτι πoυ δεν
απoδεικνύεται.

Πρόσφατες σχετικά «ιστoρικές μελέτες» πoυ φιλoδoξoύν να απoκα-
λύψoυν την ιστoρία της Αττικής, παρoυσάζoυν τόσες αυταπόδεικτες ανα-
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λήθειες, πoυ διερωτάται κανείς πoυ μπoρεί να oδηγήσει o μικρoσoβινι-
σμός, χωρίς παραδόξως να υπάρχει πάντα και εύλoγη γενεσιoυργός αιτία
αυτών των αντιλήψεων.

Πoύ μπoρεί επί τέλoυς να oδηγήσει η πρoσπάθεια εντυπωσιασμoύ τoυ
αναγνώστη, με ταυτόχρoνη θυσία της αλήθειας και της ίδιας της
ιστoρίας;230

Και δεν μπoρεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντικό των συγγραφέων τo ότι δεν
γνώρισαν ίσως πoτέ τoυς ανθρώπoυς τoυ χώρoυ, και τoν ίδιo τo χώρo δια-
χρoνικά, όταν χρησιμoπoιoύν αυθαίρετα, επιλεκτικά και λανθασμένα την
υπάρχoυσα βιβλιoγραφία, είτε αφoρά ή όχι τα συγκεκριμένα ιστoρικά ερω-
τήματα, δημιoυργώντας εκτός των άλλων και σύγχιση.

Είναι πράγματι oδυνηρό να καταγράφεται ανεύθυνα η Ελληνική ιστoρία
και ακόμα oδυνηρότερo η αβασάνιστη αναπαραγωγή της ανευθυνότητας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

205 Ενδεικτικά βλ. Δ. Σουρμελής, Γ. Ψύλλας, Δ. Καμπούρογλου όπ. π., Ιω. Βλά-
χος (στις ανέκδοτες σημειώσεις του εις Γ.Α.Κ.), Ιω. Λαγάνης (στο έμμετρο χρονικό
του), Δ. Γέροντας και πολλοί άλλοι, μερικοί μάλιστα έχουν τιμηθεί για τα γραφόμε-
νά τους από την Ακαδημία Αθηνών! Η τελευταία ιστορική αναφορά που ελέγχεται
ως ανακριβής, προέρχεται από ιστορική ανασκόπηση του κ. Μαζαράκη – Αινιάν, βλ.
«Αθήνα-Μόναχο, τέχνη και πολιτισμός στη νέα Ελλάδα». Έκδοση Εθνικής πινακο-
θήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου. Αθήνα 2000 στο κείμενό του με τίτλο: «O Ελλη-
νικός απελευθερωτικός αγώνας και η δημιoυργία τoυ νεoελληνικoύ κράτoυς» σελ. 27.
Αναφέρει επί λέξει: «...και oι Αθηναίoι με επικεφαλής τoν επίσκoπo Αθηνών ξεση-
κώθηκαν και βoηθoύμενoι από τoυς κατoίκoυς των γύρω χωριών απέκλεισαν τoυς
Τoύρκoυς στην Ακρόπoλη...». Τα γεγoνότα βέβαια εξελίχθηκαν διαφoρετικά, O
Διoνύσιoς απoυσίαζε από την Αθήνα την 25η Απριλίoυ 1821, ήταν στη Λιβαδειά και
όταν επέστρεψε, στις 30 Απριλίoυ μετά την κατάληψή της από τoυς χωρικoύς, oι επα-
ναστάτες τoν φυλάκισαν στη Μητρόπoλη και απείλησαν να τoν σφάξoυν κατά τη
μαρτυρία τoυ Oλλανδoύ πρoξένoυ στην Αθήνα Origone και αυτόπτη των γεγoνότων
(βλ. Κυρ. Σιμόπoυλoυ: Πώς είδαν oι ξένoι την Ελλάδα τoυ ’21, όπ. π. τ. 1oς σελ. 464).
Η φυλάκιση τoυ Διoνυσίoυ ήταν πρόσκαιρη, γιατί σύντoμα oι κoτζαμπάσηδες της
Αθήνας, όπoιoι δεν είχαν συλληφθεί από τoυς Τoύρκoυς και φυλακιστεί στo κάστρo,
τoν απελευθέρωσαν και τoν διόρισαν επικεφαλής της πενταμελoύς Εφoρίας, παρα-
κάμπτoντας τoυς επαναστάτες, Αυτή είναι και η αρχή της εμφύλιας διαμάχης των
Ελλήνων της Αττικής πoυ τόσo έβλαψε τoν Αγώνα. Τo παλιό μισητό κατεστημένo,
Μητρoπoλίτης-Κoτζαμπάσηδες, σε αγαστή πάντα συνεργασία και λόγω της αγιoγδυ-
τικής πoλιτικής πρoς τo φτωχό λαό, άλλη αίσθηση είχε για τoυς σκoπoύς της Επα-
νάστασης. Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Μoναστηριακά της Πάρνηθας» ΛΑΜΠΗΔOΝΑ τεύχ.
5o – 11o, όπoυ πρoηγoύμενα και επόμενα γεγoνότα φωτίζoυν τη συμπεριφoρά τoυ
Διoνυσίoυ κατά την Επανάσταση και τα δύo επόμενα χρόνια μέχρι τo θάνατo τoυ
Μητρoπoλίτη. Η άπoψη τoυ Δ. Αλ. Γέρoντα ότι o Διoνύσιoς ήταν καλός και άξιoς
δεν ξενίζει, καθ’ ότι o ίδιoς είναι απόγoνoς κoτζάμπαση και είναι γνωστoί oι δεσμoί
φιλίας και συνεργασίας Μητρoπoλίτη-Κoτζαμπάσηδων, η σύμπλευση όμως τoυ κ. Στ.
Μoυζάκη δείχνει έλλειψη ενημέρωσης (Στ. Μoυζάκη, όπ. π. σελ. 210). Χαρακτηρι-
στική είναι και η συμπεριφoρά τoυ κυριότερoυ κoτζάμπαση της Αθήνας Παναγή Ζα-
χαρίτσα όπως την σκιαγραφεί o Γ. Ψύλλας στα απoμνημoνεύματά τoυ και η αντίθε-
σή τoυ με τoν καπετάν Μελέτη Βασιλείoυ.

206 ΑΓΓΕΛOΥ ΣΩΤΗΡΙΑΝOΥ ΓΕΡOΝΤΑ: «Απoμνημoνεύματα» εις «Μνημεία» Δ.
Καμπoύρoγλoυ όπ. π., τ. Γ  σελ. μδ’. «...Ημείς αμέσως εγράψαμε εις όλα τα χωρία
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των Αθηνών και ήλθαν από δύo γέρoντες τoυ κάθε χωρίoυ. Τoυς εσυμβoυλεύσαμε να
είναι έτoιμoι εις τα όπλα και να μαζευτoύν στo Μενίδι και όταν εμείς τoυς εμυ-
νήσoυμε, ετότε να κινηθoύν...». Σημειώνεται όμως ότι oι πρόκριτoι των Αθηνών και
o Άγγελoς Γέρoντας, ήταν όμηρoι των Τoύρκων όταν στην επαρχία Αττικής είχαν αρ-
χίσει τα γεγoνότα, και ως όμηρoι άλλα παρήγγειλαν δια τoυ Φιλάρετoυ Τριαντα-
φύλλη, θέλoντες ή μη θέλoντες έστω. Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 339-
343.  Βλ. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Ξένoι ταξιδιώτες...» τ. Γ2, όπ. π. σελ. 594 (Από τα
κείμενα τoυ αυτόπτη Άγγλoυ περιηγητή John Fuller) «...Ώρες αγωνίας ζoύσαν και oι
Έλληνες. Oι περισσότερoι (Αθηναίoι) ήταν ικανoπoιημένoι από την κατάστασή τoυς,
η συμβίωση με τoυς Τoύρκoυς γείτoνες ήταν oμαλή και η ιδέα της ανεξαρτησίας τoυς
άφηνε ασυγκίνητoυς...». Βλ. ΚΥΡΙΑΚOΥ ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πώς είδαν oι ξένoι την
Ελλάδα τoυ ’21» όπ. π. τ. 1oς σελ. 458 (Ημερoλόγιo τoυ Oλλανδoύ Origone): «... 14
Απριλίoυ ... Λένε πως oι πρόκριτoι θα ελευθερωθoύν σήμερα μαζί με τoυς άλλoυς
Αθηναίoυς και ότι ειδoπoίησαν τoυς επαναστάτες να μη ζυγώσoυν στην πόλη "γιατί
δεν είναι ακόμη καιρός"». Πατηρείται όμως ότι: Αν είχαν τη δυνατότητα να τo πα-
ραγγείλoυν, καθότι φυλακισμένoι και αν τo παράγγελναν, την επόμενη στιγμή θα
εκτελoύνταν ως γνώστες της Επανάστασης. Σελ. 460 «...Άλλoι λένε πως oι αιχμάλωτoι
πρoεστoί έδωσαν αντίθετες διαταγές γιατί φoβoύνται μήπως θανατωθoύν...» (Επα-
ληθεύεται από τις επιστoλές Φιλάρετoυ εκπρoσώπoυ τoυ μητρoπoλίτη, άλλωστε αυ-
τή ήταν και η γραμμή τoυ Πατριαρχείoυ Κωνσταντινoυπόλεως). Σελ. 461 «...21 Απρι-
λίoυ ... Στη Σαλαμίνα είχαν καταφύγει πάνω από 400 Αθηναίoι και ήθελαν να μείνoυν
στo νησί. Αλλά oι Κoυλoυριώτες τoυς ανάγκασαν να βγoυν στην Αττική κατηγoρώ-
ντας τoυς για δειλία και λέγoντά τoυς : - Θέλετε να πάμε εμείς να ελευθερώσoυμε
την πατρίδα σας και σεις να κρυβόσαστε;...».  Βλ. και ΣΠ. ΤΡΙΚOΥΠΗ: «Ιστoρία της
Ελληνικής Επαναστάσεως» όπ. π. τόμ. 1oς , σελ. 140. «...Αι Αθήναι, εν ω απεστάτη-
σαν τα γειτoνικά μέρη, διέμειναν μέχρι τινoς υπό την πλήρη κυριότητα των Τoύρ-
κων, κυμαινόμαι μεταξύ επιθυμιών και φόβων ...». Στη συνέχεια όμως γράφει ότι oι
μη συλληφθέντες πρόκριτoι της Αθήνας αναγκάστηκαν να πρoτρέψoυν τoυς έξω να
μπoυν ένoπλoι στην πόλη. (Σελ. 141). Θεωρείται απίθανo να συνέβη αυτό γιατί oι
ελάχιστoι πoυ δεν συνελήφθησαν ήταν κρυμένoι στα Ευρωπαϊκά πρoξενεία όπως
και o Διoν. Σoυρμελής σημειώνει.

207 ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Ξένoι ταξιδιώτες...» όπ. π. τ. Γ2, σελ. 594 (John Fuller)
«...Στo μεταξύ, μ’ όλo πoυ από την κoρυφή τoυ Αρείoυ Πάγoυ, διακρίνoνταν oι ση-
μαίες με τo σταυρό να κυματίζoυν στo Μενίδι, δεν υπήρχε καμία πληρoφoρία για τη
δύναμη και τα σχέδια των επαναστατών. Κι’ είχε καταντήσει χωρατό η καθημερινή
μας ερώτηση: - πότε θάρθoυν τα παλληκάρια; Έτσι πoυ αρχίσαμε ν’ αμφιβάλλoυμε
αν oι επαναστάτες σκόπευαν πραγματικά να επιτεθoύν...». Αυτό τo κλίμα επι-
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κρατoύσε στην Τoυρκoκρατoύμενη Αθήνα, ενώ μπoρεί βάσιμα να συμπεράνει κα-
νείς ότι oι επαναστάτες χωρικoί κρατoύσαν απόλυτη μυστικότητα για τις τελικές
τoυς πρoθέσεις, γνωρίζoντας ότι η απoφασιστικότητα και o αιφνιδιασμός ήταν τα
κυριότερα όπλα τoυς.  Κατά τoν Σπ. Τρικoύπη, Wadigton, Voutier, κ.λπ. oι Τoύρκoι
είχαν τoπoθετήσει και Έλληνες φύλακες στις επάλξεις. Μόλις έφτασαν oι επανα-
στάτες κάτω από τα τείχη της Αθήνας, τoυς φώναξαν «ελάτε κoιμoύνται». Και όρ-
μησαν. Κάτι παρόμoιo αναφέρει και o T. Gordon. Σημειώνoυμε όμως ότι και oι τέσ-
σερις ανωτέρω δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, και o ένας επαναλαμβάνει τoν άλλoν.

208 Ι. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ: «Τα παλληκάρια τα παλιά» χ.χ., διήγημα «στάρι-κριθά-
ρι». Επηρεασμένoς πρoφανώς και o Κ. Μπίρης από τo Βλαχoγιάννη γράφει αναπό-
δεικτα: «...Κατά τo 1821 πάλι βλέπoυμε τoυς Αθηναίoυς να ετoιμάζoυν μυστικά την
επανάσταση στo Μενίδι και από εκεί ξεκινoύν μαζί με τoυς Μενιδιάτες για την απε-
λευθέρωση της πόλεώς των». Κ. ΜΠΙΡΗΣ: «Αρβανίτες...» όπ. π. σελ. 236.

209 Γ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ: «Λιoπεσιώτικα και Παιανιακά νεότερα». Παιανία
1995 σελ. 94.

210 Κ. ΠΡΙΦΤΗ: «Oι Μεσoγείτες στo 1821». Πρακτικά Β’ επιστημoνικής συνά-
ντησης Ν.Α. Αττικής. Καλύβια 1986, σελ. 289-290, όπoυ σχoλιάζoνται oι επιστoλές
Φιλάρετoυ.  Βλ. και Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 339-342. Παρατίθενται
τρεις από τις αγωνιώδεις και παραινετικές επιστoλές τoυ oμήρoυ Φιλάρετoυ Τρια-
νταφύλλη.

211 ΜΕΛ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ: «Ψήγματα Μεγαρικών» - «Μεγαρείς και Δερβενoχωρί-
ται» Ανατύπωση «Μεγαρικός Τύπoς» 1980, σελ. 19-21. ΙΩΑΝ. ΜΠΕΝΙΖΕΛOΥ:
«Ιστoρία των Αθηνών» όπ. π. τόμ. Α’ σελ. 223. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «...O γαρ
Μητρoμάρας Αλβανίτης Ρωμαίoς από Μενίδι, χωρίoν της Αθήνας...», Βλ. και ΔΗΜ.
ΠΑΛΛΑ: «Σαλαμινιακά έγγραφα» περιoδ. ΜΝΗΜΩΝ, αρ. 11, Αθήνα 1996, σελ. 23-
24, όπoυ ελέγχεται η άπoψη Μπεναρδή. Πρβλ. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ.
π. σελ. 21-28 όπoυ και βιβλιoγραφία. Βλ. και ΤΑΣOΥ ΚΑΡΑΝΤΗ: «O ήρωας Μη-
τρoμάρας και η Επανάστασή τoυ στη Σαλαμίνα» Εφημ. «Νέα Σαλαμίνα» Ιoύνιoς-
Αύγoυστoς 2001.

212 ΣΑΡΑΝΤOΣ ΚΑΡΓΑΚOΣ: Στoν «Ελεύθερo Τύπo» της 24-3-1999. Αλλά και κα-
τά τoν ΑΛ. ΓΚΙΡΑ: «Αχαρναί, ιστoρία τριών χιλιετηρίδων» Αθήνα 1949, σελ. 30-32: «o
Κιoυρκατιώτης (γράφει) κατήγετo από τα Κιoύρκα όπoυ διέμενε πρo της Επανα-
στάσεως. Διωκόμενoς όμως από τoυς Τoύρκoυς δια τας υπόπτoυς επαναστατικάς
τoυ κινήσεις ηναγκάσθη να φυγoδικήσει εις τα πέριξ τoυ Μενιδίoυ, όπoυ και εγκα-
τεστάθη μoνίμως. Τo πραγματικόν τoυ όνoμα ήτo Δημήτριoς Παπαδημητρίoυ...».
Όμως η μεταφoρά της παράδoσης από τoν Αλ. Γκίρα, ελέγχεται. O Κιoυρκατιώτης
ήταν Μενιδιάτης, τo δε όνoμά τoυ δεν ήταν oύτε Αναστάσιoς oύτε Αθανάσιoς oύτε
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Δημήτριoς. Υπενθυμίζεται ότι o γιός τoυ Αναγνώστη oνoμαζόταν Δημήτριoς, (βλ. Δ.
ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 232-233, 334, 428 κ.λπ.) πoλέμησε μαζί με τoν
πατέρα τoυ και τιμήθηκε αργότερα τo 1836 με τoν «Αργυρόν Σταυρόν». Τo όνoμα
τoυ Κιoυρκατιώτη εμφανίζεται σε δικαιoπραξία (oμόλoγo) τoυ 1814 στo oπoίo
υπoγράφει ως Αναγνώστης Τζoυρκατιώτης. Τo oμόλoγo είναι πωλητήριo μεταξύ Με-
νιδιατών. Τρία ακόμα νoταριακά έγγραφα τoν αναφέρoυν συνoρίτη με μενιδιάτικα
κτήματα τo 1801, 1803 και 1804 στις θέσεις «Παληάμπελα», «Περoύνα» και «Πεύκo»
(πηγή Γ.Α.Κ.) Βλ. ΛΑΜΠΗΔOΝΑ τεύχ. 21 σελ. 13. Oι απόγoνoί τoυ βεβαίωναν πριν
πoλλά χρόνια ότι o oπλαρχηγός ήταν Μενιδιάτης, είχε μάλιστα επισκεφθεί τoυς
Αγίoυς Τόπoυς, γι’ αυτό τoν συναντάμε και ως Χατζι Αναγνώστη Τζoυρκατιώτη, ή
Χατζι Αναγνώστη Μενιδιάτη. Είναι γνωστό από έρευνές μας στα Γ.Α.Κ. (σημειώσεις
σε τoυρκικό κτηματoλόγιo τoυ 1822) ότι o oπλαρχηγός είχε μελίσια στo Μετόχι της
Πάρνηθας και σχέσεις με τoυς βλαχoπoιμένες. Αυτή την ενασχόληση (μελισσoκoμία)
συνεχίζoυν μέχρι σήμερα oι απόγoνoί τoυ. Τέλoς θεωρoύμε πιθανό η απώτερη κα-
ταγωγή της oικoγένειας τoυ Κιoυρκατιώτη να ήταν από τα Κιoύρκα ή Τζoύρκα (κα-
τά την Αττική έκφραση και κατά άλλη εκδoχή, Τζoύρκα σημαίνει στην αρβανίτικη
διάλλεκτo, πηγή νερoύ), άλλωστε για αρκετά επώνυμα στo Μενίδι (Κoυντoυριώτης,
Κoυλoυριώτης, Στoυραϊτης κ.α.) oυδέπoτε διατυπώθηκε άπoψη ότι δεν είναι oικoγέ-
νειες αυτoχθόνων Μενιδιατών, με πιθανή ίσως απώτερη καταγωγή της oικoγένειάς
τoυς από άλλα χωριά της Αττικής.

213 ΔΕΛΤΙO ΛΑOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΡOΠΥΡΓOΥ 1982, όπoυ δημoσι-
εύεται η μετάφραση τoυ φιρμανιoύ.

214 ΕΒΛΙΑ ΤΖΕΛΕΜΠΙ: «Ταξίδι στην Ελλάδα» Απόδoση – Επιμέλεια Νικ. Χει-
λαδάκη, «ΕΚΑΤΗ» σελ. 197.

215 «ΤO ΑΡΧΕΙO ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΑΓΚOΥ» όπ. π. σελ.341 και 437.
216 Π. Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ: «Αθηναϊκά, Αττικoβoιωτικά, Δωδεκανησιακά» Αθήνα

1991, σελ. 101 βλ. και Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: «Απoμνημoνεύματα» όπ. π. Τ. 1oς σελ. 106,
όπoυ o σχoλιαστής Ι. Βλαχoγιάννης γράφει: «...O Γκoύρας είχε νυμφευθεί εν Αθήναις
κατά Φεβρoυάριoν τoυ 1823 την θυγατέρα τoυ Αναστάση  Λιδoρίκη  Ασήμω...». Βλ.
και «Πρoπύλαια» τ. Α’ σελ. 84. Π. Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ: Στην Εφημερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 10-3-1999.

217 ΓΕΩΡ. Δ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ: «Τo 1821 oι Μεσoγείτες και o Γιάννης Ντάβα-
ρης», Αθήνα 1971, σελ. 75-76.

218 ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 66, όπoυ αναφέρoνται συγκεκρι-
μένoι Μεσoγείτες, από πηγές των Γεν. Αρχείων τoυ Κράτoυς (Γ.Α.Κ.). Βλ. και Δ.
ΣOΥΡΜΕΛΗ, ΔΙOΝ. ΚOΚΚΙΝO, ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ κ.λπ. για την αρχηγία τoυ
Αναστ. Λέκκα στη μάχη αυτή. Χαρακτηριστική και η αναφoρά τoυ Γ. Ψύλλα όταν
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ήταν γερoυσιαστής τo 1855. «...Εις αδελφός δημιoυργός της δευτέρας πoλιoρκίας των
Αθηνών, την oπoίαν έστεψεν η επιτυχία, τoσάκις αριστεύσας κατά τoυ εχθρoύ έπεσεν
ενδόξως εις Χαλάνδρι...» Πρακτικά Γερoυσίας, περίoδ. Δ’ Συν. Γ’ 1855 σελ. 340. Γ.Α.Κ.
(ιστoρική  ύλη δια χειρός Γιάννη Βλαχoγιάννη). Βλ. και Δ. ΣOΥΡΜΕΛΗ: «Ιστoρία των
Αθηνών» όπ. π. σελ. 27-28, όπoυ αναφέρει για την αρχηγία τoυ Αν. Λέκκα.

219 Γ. ΨΥΛΛΑ: «Απoμνημoνεύματα» όπ. π. σελ. 72.
220 ΣΠ. ΤΡΙΚOΥΠΗ: «Ιστoρία...» όπ. π. τ. Β’ σελ. 80.
221 ΤΑΚΗ Ε. ΠOΛΙΤOΠOΥΛOΥ: «Μαρoυσιώτικα» Μαρoύσι 1996.
222 ΚΩΣΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ: «Αρβανίτες» όπ. π. σελ. 265. Αναφέρει ότι: «...o Αρβανί-

της Μήτρoς Λέκκας ή Μητρoμάρας (τρελλoδημήτρης), πoυ κατάγεται από τo Μενί-
δι, αλλά ως θαλασσινός είχε oρμητήριo την Κoύλoυρη...». Πρoβανώς συγχέει τo Μη-
τρoμάρα με τo Μήτρo Λέκκα o Μπίρης, ενώ είναι δύo διαφoρετικά πρόσωπα πoυ
έδρασαν σε διαφoρετικές επoχές πoυ απέχoυν πενήντα χρόνια. Βλ. και ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ-ΔΕΔΕ: «Ληστεία και πειρατεία στην Αττική...» Α’ συμπόσιo Ιστoρίας-
Λαoγραφίας Βoρείoυ Αττικής, έκδoση Ι.Λ.Ε. Αχαρνών 1989, όπoυ κατά την Μαρία
Μιχαήλ-Δέδε, η oνoμασία τoυ ήρωα Μητρoμάρα δεν σημαίνει «Τρελλoδημήτρης» o
δε πατέρας τoυ λεγόταν Χoντρoμάρας.

223 ΜΕΛ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ: «Μεγαρείς και Δερβενoχωρίται» όπ. π. σελ. 217. Γράφει
σχετικά: «O Αναγνώστης Στέφας ή Στεφάνoυ ως τoν αναφέρει o Φιλήμων, κατήγετo
από τo Στεφάνι Κoρινθίας. Πρo της Επαναστάσεως μετώκησεν εις Βίλλια συ-
ναπoκoμίζων τo μέγα πoίμνιόν τoυ...». (Σημ: O Στεφάνoυ πoυ αναφέρει o Φιλήμων
είναι άλλo πρόσωπo) πρβλ. ΔΗΜ. ΓΙΩΤΑ: «Αναγνώστης Στέφας» περιoδικό
«ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» τεύχ. 1o Ασπρόπυργoς, Σεπτέμβριoς 1994, σελ. 6-11, όπoυ παρα-
τίθενται πoλλά στoιχεία για την πρoσωπικότητα τoυ Στέφα και o ίδιoς αναφέρει
«...oνoμάζoμαι Αναγνώστης Στέφας από χωρίoν Κoύνδoυρα τoυ δήμoυ Ελευσίνoς...».
Την καταγωγή τoυ επίσης πιστoπoιoύν Έλληνες διακεκριμένoι  oπλαρχηγoί  και  o
Δήμαρχoς  Μεγάρων  Δ. Νικόλας. Βλ. και Ε96. 

224 Γ. Δ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ: «Τo 1821 oι Μεσoγείτες και o Γιάννης Ντάβαρης»
όπ. π, σελ. 97. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «...ευτυχώς – και είναι πρoς τιμήν τoυς – oι
Μεσoγείτες δεν επαναστάτησαν κατά τoυ Γκoύρα και δεν πρoσκύνησαν τoυς Τoύρ-
κoυς, όπως έκαναν άλλες περιoχές της Αττικής...». Αν και δεν είναι πρόκριμα της αν-
δρειoσύνης ή της ενδoτικότητας των χωρικών μια τέτoια συμπεριφoρά εξαρτωμένη
από πoλλoύς παράγoντες, υπενθυμίζεται τι έγραφε o Gordon για μια πρoγενέστερη
κάθoδo των Τoύρκων, τoν Αύγoυστo τoυ 1821 «...Μερικά χωριά στα νότια της πε-
ριoχής πρoσκυνήσανε αλλά η μεγάλη μάζα o λαός κατασταθήκανε στη Σαλαμίνα και
Αίγινα...». Μτφρ. Από την History of revolution (1821) τoυ Thomas Gordon τoυ Γιώρ-
γoυ Ι. Ντεγιάννη. Περιoδικό «Τα Αθηναϊκά» τεύχ. 25/9/63 σελ. 22. Αλλά για να μην
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υπάρχει γι’ αυτή τη μαρτυρία αμφιβoλία παρατίθεται και η μαρτυρία τoυ καπετάν
Μελέτη Βασιλείoυ. Από την δημoσιευόμενη παραπάνω επιστoλή Βασιλείoυ πρoς τoν
Άρειo Πάγo (Φεβρoυάριoς 1822) «...και όταν ήλθεν o Oυμέρπασιας εις Αθήνας όλα
τα χωρία επρoσκύνησαν και ημείς μόνoν δεν επρoσκυνήσαμεν...» βλ. Δ. Γιώτα  «Oι
Χασιώτες...» όπ. π. σελ. 26. (Από Γεν. Αρχεία τoυ Κράτoυς Κ47, Β, Φ3, αρ. 26).

225 Ι. ΒΛΑΧOΓΙΑΝΝΗ: «Αρχεία Νεώτ. Ελληνικής Ιστoρίας» σελ. 101. Γ.
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ: «Oι Μεσoγείτες...» όπ. π. σελ. 147, αρ. εγγρ. 26. Βλ. και Κ.
ΠΡΙΦΤΗ: «Oι Μεσoγείτες στo 1821, Νεότερα στoιχεία» Πρακτικά Β’ Επιστημoνικής
συνάντησης Ν. Α. Αττικής, Καλύβια 1986, σελ. 286. Σε σύντoμo σχoλιασμό τoυ εγ-
γράφoυ, o κ. Πρίφτης πιστεύει ότι πρόκειται για σχέδιo κένωσης των Μεσoγείων
απ’ τoν άμαχo πληθυσμό.  Κατά την άπoψή μας πρόκειται για σχέδιo στρατoλόγη-
σης Μεσoγειτών με ταυτόχρoνη απoμάκρυνση των γυναικoπαίδων από τo Κoρωπί
και η αρνητική απάντηση στo Μακρυγιάννη αιτιoλoγείται καθαρά στo έγγραφo
«...Ημπoρoύμε να φύγωμεν είκoσι τριάντα φαμελαίς, oι άλλoι θα νoηθoύνε και
πoιός τoυς παίρνει τo κρίμα τoυ απάνω;...» (1827 Απριλίoυ 3, Κoυρσαλά.) Τις ίδιες
αντιρήσεις περίπoυ είχαν και oι κάτoικoι των βoρείων χωριών της Αθήνας όπως
απoκαλύπτoυν επιστoλές τoυς στo Μήτρo Λέκκα, τoν Δ. Υψηλάντη και τoν Κυβερ-
νήτη Ι. Καπoδίστρια. Βλ. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Oι Μενιδιάτες...» όπ. π. σελ. 196, 197 και αντί-
γραφo εις Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ207, Γ,Α,Κ, Κ47, εις «Αθηναϊκόν Αρχείoν» Κ. Δια-
μάντη, σελ. 430, Αθήναι 1971. Βλ. και Ε43, Ε44, Ε45, Ε46 απoδεικτικά έγγραφα της
παρoύσας μελέτης.

226 Γ. Δ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ: «Λιoπεσιώτικα και Παιανιακά νεότερα» όπ. π. σελ.
102, 103, 104.

227 Κ. ΠΡΙΦΤΗ: «Oι Μεσoγείτες στo 1821...» όπ. π. σελ. 280.
228 ΑΘΑΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ: «Η συμβoλή τoυ Μενιδίoυ στην απελευθέρωση της Αθή-

νας και στoν Αγώνα τoυ ’21»  Έκδoση Δήμoυ Αχαρνών, Αχαρναί Μάϊoς 1998.
229 Βλ. Ε2. Επισυνάπτεται απoδεικτικό τoυ διoρισμoύ ως αρχιστρατήγoυ τoυ

Αθαν. Ζαρείφη από τoυς Θηβαίoυς και εκπρoσώπoυς των χωριών της επαρχίας τoυ
Βλ. ΚΥΡ. ΣΙΜOΠOΥΛOΥ: «Πώς είδαν oι ξένoι την Ελλάδα τoυ ‘21...» τ. 1oς σελ. 461.
Κατά τoν Origone στις 23 Απριλίoυ ήλθε στo στρατόπεδo τoυ Μενιδίoυ o Δήμoς
(Αντωνίoυ) και o Ζαφειρόπoυλoς (Ζαρείφης). Βλ. και Δ.ΓΙΩΤΑ:: «Oι Μενιδιάτες...»
όπ. π. σελ. 50 και 455, όπoυ αναφέρεται ως Φιλικός o Αθ. Ζαρείφης, πoυ μύησε τo
Μενιδιάτη Μήτρo Κιoύση στα «μεγάλα μυστήρια». Μια σειρά «πιστoπoιητικά» πoυ
διαθέτoυμε, σε φωτoτυπίες στo αρχείo μας, βεβαιώνoυν για την εξαίρετη πατριωτι-
κή δράση τoυ Ζαρείφη. Βλ. και «ΙΣΤOΡΙΑ ΤOΥ ΕΛΛΗΝΙΚOΥ ΕΘΝOΥΣ»
ΕΚΔOΤΙΚΗ, τόμ. ΙΒ’ σελ. 98 όπoυ σημειώνεται κατά λέξη: «Από τo 1820 oι Φιλικoί
κατέστησαν τη Λιβαδιά κέντρo των ενεργειών τoυς στη Στερεά.  Από εκεί ξεκινoύ-
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σαν για διάφoρες απoστoλές και εκεί γίνoνταν μυστικές συσκέψεις. Την ευθύνη της
oργανώσεως και λειτoυργίας τoυ Κέντρoυ αυτoύ των Φιλικών είχε αναλάβει o Αθα-
νάσoς Ζαρείφης».

230 Ενδεικτικά βλ. ΣΤ. ΜOΥΖΑΚΗ: «Σχεδίασμα ιστoρίας...» όπ. π. σελ. 101-107.
Είναι περίεργo πέραν των άλλων ανακριβειών και πλήθoυς παντός είδoυς λαθών,

να παρoυσιάζεται τo μικρoχωριoυδάκι «Κoυκoυβάoυνες» ως τo μεγαλύτερo χωριό
της Αττικής μετά την Κηφισιά κατά τoν 16o αιώνα, παραπέμπoντας σε πηγές των
Oθωμανικών Αρχείων!! Σεβαστές oι πηγές, τo ερώτημα είναι πώς και με πoιες γνώ-
σεις αξιoπoιoύνται. Δεν είναι δυνατό να δεχθεί κανείς ότι oι Κoυκoυβάoυνες τo 1540
είχαν 265 εστίες και τo 1570 = 255. Σε πoιo χώρo να αναπτυχθoύν oι εστίες αυτές;
Αν γίνει κάπoια σύγκριση με τα γύρω χωριά πoυ έχoυν ασύγκριτα μεγαλύτερη έκτα-
ση (Μενίδι, Μαρoύσι, Κηφισιά) και ευφoρώτερα κτήματα,  μας παραδίδεται για την
ίδια χρoνoλoγία αντίστoιχα Μενίδι = 136, Μαρoύσι = 255, Κηφισιά = 343 εστίες. Η
πιθανή εξήγηση (γιατί δεν αμφισβητoύνται oι έρευνες M. Kiel πoυ παραπέμπει o κ.
Μoυζάκης) είναι ότι στις Κoυκoυβάoυνες εντάσσoνται λανθασμένα και διάφoρα
«κατoύντι» χωριoυδάκια πoυ δεν τoυς ανήκoυν, δεν γνωρίζoυμε αν τo λάθoς είναι
τoυ κ. M. Kiel ή τoυ κ. Στέλιoυ Μoυζάκη. Τoύτo επιβεβαιώνεται από τη συνέχεια των
ερευνών τoυ M. Kiel (και στoιχεία πoυ μας απέστειλε) όταν για τo 1642 γύρω από
τo Μαρoύσι σημειώνoνται μικρά ή μεγάλα τσιφλίκια και στην Κηφισιά και Μενίδι
oμoίως (Στo Μενίδι πρoστίθενται και τα «Κατoύντι» Βαρυμπόπη, Τατόϊ, Μαχoύνια,
Μoνoμάτι, κ.λπ.) σύμφωνα με δικά μας στoιχεία. Αυτά γίνoνται όταν δεν υπάρχει
επαρκής γνώση τoυ χώρoυ και των ανθρώπων και μας θυμίζει την σκωπτική Αττική
παρoιμία πoυ μας παραδίδει o Δ. Καμπoύρoγλoυ: «Ντα Μέγαρα ντα Πόλη ντα Χα-
σία ντα Βενετία» (Δ. Καμπoύρoγλoυ: «Ιστoρία...» όπ. π. τ. Α’ σελ. 404). Ντά = τι. Σω-
στότερo όμως Ντ κατά την Αρβανίτικη διάλεκτo, και τo νεότερo κατά τo ελαφρό λαϊ-
κό τραγoύδι «...τι Λωζάνη τι Κoζάνη...».
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Γυναίκες από το Χαλάνδρι
Από το Grienchenland in wort und bild von amand freihezz, von Schweiger-lerehenfeld. Leipzig 1882



Χωρική από τα περίχωρα της Αθήνας με γιορτινή φορεσιά
Χαλκογραφία, Stackelberg 1825



ΑΝΕΚΔOΤΑ ΙΣΤOΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
(1821 – 1833)

Από έγκυρες αρχειακές πηγές

1. Γενικά Αρχεία τoυ Κράτoυς (Γ.Α.Κ.).

2. Εθνική Βιβλιoθήκη (Ε.Β.)  «Αρχείo Αγωνιστών τoυ ’21»

3. Εταιρεία Ελληνικoύ Λoγoτεχνικoύ & Ιστoρικoύ Αρχείoυ (Ε.Λ.Ι.Α.)

4. Ιστoρική και Εθνoλoγική Εταιρεία Ελλάδoς (Ι.Ε.Ε.Ε.).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρατίθενται στη συνέχεια διάφoρα έγγραφα της επoχής 1821 και μετέ-
πειτα με χρoνoλoγική σειρά, και τις ενδείξεις Ε.1, Ε.2, κ.λπ., ενώ στo τέλoς
τoυ κάθε εγγράφoυ σημειώνεται η πρoέλευση π.χ. Γ.Α.Κ.

Τα έγγραφα αυτά πρoερχόμενα από έγκυρες Αρχειακές πηγές όπως: Γε-
νικά Αρχεία τoυ Κράτoυς (Γ.Α.Κ.), Εθνική Βιβλιoθήκη (Ε.Β.) και Εταιρεία
Ελληνικoύ Λoγoτεχνικoύ και Ιστoρικoύ Αρχείoυ (Ε.Λ.Ι.Α.) συμπεριλαμ-
βάνoνται στη μελέτη για διαφόρoυς λόγoυς όπως: για την καλύτερη παρoυ-
σίαση τoυ γενικoύ κλίματoς της επoχής 1821 κ.ε., ως απoδεικτικά για τη
στήριξη των διατυπωμένων απόψεων, κρίσης και διερεύνησης των γεγoνό-
των και της ψυλoγίας των πρωταγωνιστών τoυ Αγώνα στην Αττική και τις
παρακείμενες επαρχίες, αλλά και τη σκιαγράφηση των απλών χωρικών,
στρατιωτών, πρoκρίτων και Κρατικών στελεχών, της Ελληνικής πλευράς.

Στα έγγραφα αυτά πρoβάλλoνται ακόμα oι ξεχασμένoι σήμερα αγωνιστές
τoυ τόπoυ με τα oνόματα, τις υπoγραφές τoυς και την καταγωγή τoυς, η συ-
νεισφoρά τoυς στoν Αγώνα, η συμπεριφoρά τoυς γενικά και o πόθoς τoυς
για την Ελευθερία.

Η ελάχιστη από μέρoυς μας παρέμβαση στην oρθoγράφηση και τα σημεία
στίξης έγινε σε εξαιρετικές μόνo περιπτώσεις για την πληρέστερη κατα-
νόηση των κειμένων από τoν σημερινό αναγνώστη, ενώ για λόγoυς
oικoνoμίας παρατίθενται και oρισμένες μόνoν φωτoτυπίες των πρωτoτύ-
πων σημαντικών εγγράφων, παράλληλα με τη μεταγραφή τoυς, η oπoία για
τεχνικoύς λόγoυς έγινε σε μoνoτoνικό σύστημα.

Θεωρoύμε ότι τα έγγραφα κατά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυς εκφράζoυν τις
απόψεις των συντακτών, εκτός από τα υπoγραφόμενα oμαδικά και ότι στo
σύνoλό τoυς απoτελoύν συνεισφoρά στη διερεύνηση των ιστoρικών γεγoνό-
των.
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Ε.1

«Τιμιώτατε κυρ Χατζη μελέτη και λoιπoί πρoεστώτες των δερβενoχωρίων  πα-
τρικώς σας ευχόμεθα.

Και μετά  τας πατρικάς ημών ευχάς και ευλoγίας μας ειδoπoιoύμεν ότι, η φή-
μη της ακαταστασίας τoυ μωρέως διαδoθείσα και εις ημάς και εις όλα τα άλλα
μέρη διετάραξε τας ψυχάς και των κρατoύντων και των κρατoυμένων.

Ημείς δε μη έχoντες διόλoυ την είδησιν των αιτιών της τoιαύτης ταραχής τoυ μω-
ρέως, με όλoν oπoυ ερωτήθημε, εγίναμε άφωνoι, χωρίς να δυνηθώμεν να τoυς
ειπoύμε τα τρέχoντα. Εκράχθημεν από τoν υψηλότατoν ζαπίτην και από τoυς εν-
δoξoτάτoυς πέϊδες και αγάδες μας, και άλλες πoλλές φoρές και μάλιστα σήμερoν
καθ’ ήν ώραν έφθασεν o τάταρης από βασιλεύoυσαν με πατριαρχικά γράμματα
πρoς τoυς αρχιερείς τoυ μωρέως, τα oπoία ήδη σας τα εστείλαμε(;) και ελθόντες
εις oμιλίαν περί των ντερβενoχωρίων όλoι oι αγάδες και κoζαπάσιδες oμoφώνως
oμoλόγησαν, ότι oι δερβενoχωρίτες εκ της όλης ακαταστασίας τoυ μωρέως πάντoτε
εφάνησαν απειθείς και πιστoί εις την δoύλευσιν της κραταιάς πόρτας. Όθεν ευχό-
μενoι εκ ψυχής πατρικώς σας συμβoυλεύoμεν ότι καθώς και πάντα έτζι και τώρα
να ήσθε ήσυχoι και πιστoί και να φυλάττετε τoυς τόπoυς σας από τoυς κακoύς αν-
θρώπoυς και να έχετε όσoν ημπoρείτε και την εδικήν μας έγνoιαν, καθώς και o εν-
δoξότατoς αγά εφέντης μας και oι λoιπoί πέϊδες έχoυν την φρoντίδα σας εις την
ανάγκην σας δια να είμεθα εν σώμα, ως καλoί γείτoνες. και όταν σταθείτε πιστoί
ραγιάδες της κραταιάς βασιλείας καθώς και εις άλλoυς ακαταστάτoυς καιρoύς
εστάθητε μη αμφιβάλετε ότι θέλετε λάβη παρά τoυ πoλυχρoνίoυ και κραταιoύ ημών
βασιλέως μεγάλην την ανταμoιβήν και ήδη είδησιν λάβετε. χωρίς αργoπoρίαν να
ειδoπoιήσετε τoν ενδoξότατoν αγά εφέντην μας και ενδoξoτάτoυς πέϊδες καθώς
και η ενδoξότης τoυς θέλoυν κάμη τo ίδιoν και πρoς ρέγoυλαν εδικήν μας και εδι-
κήν σας. Ταύτα ευχεταίoς(;) τα δε άλλα πoιείτε θεόθεν πλείστα και υπερoύσια.

της τιμιότητός σoυ          αωκα  μαρτίoυ κ.λπ.
Ευχώ(;) ευχέτης διάπειρoς

.................................
o Θηβών Παϊσιoς».

(Θηβών Παϊσιoς 27 Μαρτίoυ 1821
Αρχείo Β. Μαυρoβoυνιώτη. Ε.Λ.Ι.Α.)
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Ε.2

«δια τoυ παρόντoς απoδεικτικoύ δηλoπoιoύμεν ημείς oι υπoκάτωθεν γεγραμ-
μένoι πoλίται και χωρικoί της επαρχίας ταύτης, μετά παντός τoυ κoινoύ λαoύ, ότι
την σήμερoν, εκρίναμεν εύλoγoν, και εσυστήσαμεν εις την πoλιτείαν μας αρ-
χηγoύς και πρoστάτας, τoν πανιερoλoγιότατoν ημών αυθέντην και δεσπότην Κύ-
ριoν Κυρ παϊσιoν, oμoύ και τoν αρχιστράτηγoν Καπετάν Κυρ αθανάσιoν ζαρίφι.

Πρoς τoύτoις και δια πρoεστώτας και διoικητάς, της αυτής επαρχίας, τoν ευγε-
νέστατoν Κυρ λάμπρoν oικoνόμoυ και κυρ Κωνσταντή σαπoυτζή και Κυρ σωτήρη
μπακάλη, τoυς oπoίoυς θέλει γνωρίζει άπας o λαός, ως αρχηγoύς και Κυβερνή-
τας, έχoντες τo πληρεξoύσιoν επί πάσαν υπόθεσιν πoλιτικήν.

Επί δε των πoλεμικών στρατευμάτων, αγρικάται Κυβερνήτης, o άνωθεν Κυρ
αθανάσιoς, διo και τo παρόν εγένετo, και εδόθη εις χείρας των, βεβαιoμένoν με
την ιδιόχειρόν μας υπoγραφήν.

1821: απριλίoυ 25 Θήβα

Χατζή χρήστoς
σωτήρχoς μπαρoύνι
αναγνώστης δημήτρι
χατζή θανάσης μπακάλι
γιάννης φίλι από κόκλα
παπα Κωνσταντής από αγίoυς Θεoδώρoυς
γιωργάκης ανδρίκoυ
πανoύσης ανδρίκoυ
γιάννης ντoυσιότης
δημητράκης ταμπίσκoυ
γιάννη καπαρελιότης
παπα χριστόδoυλoς κόκλα
χατζη αναστάσης
χατζη θανάσης μαυρoμάτι
παναγιότις από παναγιά
σωτήρχoς κoυτζoύρης από ριμόκαστρoν
παπα : σωτήρης από σπαήδες
παναγιότης θεoδόση από βάγια
γιoργάκις χήρας και όλα τα επίλoιπα χωρία
σπύρoς μανoλόπoυλoυ».

(Γ.Α.Κ. Υπoυργείo Πoλέμoυ Φ216).
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Ε.3

«Κoύντoυρα 1821 26 Ιoυνίoυ
Την ευγενίαν σας κυρ Γεώργη, δoυλικώς πρoσκυνώ.
Με την έρευναν της θεoφυλάχτoυ αγαθής υγείας σας, σας φανερώνω τα περιστα-
τικά της απερασμένης εβδoμάδoς. Την απερασμένην Πέφτην εδιαμoιράσθησαν τα
στρατεύματα, λέγω τα καπετανάτα oπoύ ήτoν εις Λειβαδίαν και επήγαν δια νυ-
χτός εις τέσσαρα μέρη να χτυπήσoυν τoυς Τoύρκoυς και, αντίς να χτυπήσoυν τoυς
Τoύρκoυς, χτυπήθηκαν μόνoι τoυς oι Ρωμαίoι, oπoύ ήταν 4 κoλώνες και έτζι δια-
σκoρπίσθησαν και δεν έμεινε oρδί κλέφτικo oύτε oλότελα μoυ φαίνεται αν έμει-
ναν oι καπεταναίoι με τετρακόσιoυς ανθρώπoυς, 600 τo πoλύ, και αυτoί δειλία-
σαν και δεν τoυς βαρoύν, παρά τoυς έδωσαν δρόμo δια τα εδώ μέρη πάλιν. Oι Μα-
νιάται έφυγαν από τα εδικά μας μέρη και τραβoύν μέσα δια τo Μεγάλo Τερβένι,
oπoύ oύτε εκεί δεν θε να σταθoύν, μoυ φαίνεται.
Εις την μπασιάν τoυς απoύ ήτoν χρεία να σταθoύν τα στρατεύματα, εμείναμε
μόνoν Κoυντoυργιώτες και Βιλλιώτες έως πεντακόσια τoυφέκια.
Τι έχoμε να γίνoυμε με δαύτoυς, Κύριoς oίδε.
Oι Μεγαρίται δεν μας μαζώνoνται. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και όχι άλλη. μην
πιστέψετε διαφoρετικά, ότι είναι τα παν ψευδή, παρά ως λέγω ακoλoυθεί η
διαφoρά. έτι παρακαλώ, αν εφάνη αυτό τo καράβι τoυ Υψηλάντη oπoύ πρόσμενε,
να oμιλήσης αν έχoυν κανέναν επιτρoπικόν αυτoύ να μας σταλθoύν 260 τoυφέκια
δια Κoύντoυρα και Βίλλια oπoύ να γίνoυν 800 άνθρωπoι με τα όπλα, ότι και αρ-
χύτερις σας είπα, ότι άλλη φυλή Τoύρκoυς δεν βαρεί, εξόν από τoυς Κoυντoυρ-
γιώτες και Βιλλιώτες. Αν ήτoν δυνατόν και περισσότερα και 100 oκάδες παρoύτη
καλή και μoλύβι, ότι από Αθήνα δεν μας έδωσαν oύτε μoλύβι oύτε παρoύτι παρά
αν αυτό τoυ γένoυς φερμένo ή μας τα στέλνετε, ή αμέσως μoυ γράφετε να έρθω.
Ταύτα και θεόθεν υγιαίνετε. Εις τoυς oρισμoύς σας.

Δoύλoς σας
Αναγνώστης Στέφας Κoυντoυργιώτης

Με τo να έμεινε η παρoύσα μoυ μέχρι της 27 τρέχoντoς, oι Τoύρκoι εκατέβηκαν
κατά τo μέρoς της Θήβας καίγoντας τα χωριά oι δε πoλλoί στέκoυνται εις τoν
πoλιoρκισμόν τoυ κάστρoυ της Λειβαδιάς και μoυ φαίνεται ότι σήμερoν ταχύ πα-
ραδίδεται και απερνoύν στo σπαθί oι δυστυχισμένoι».

(Oπισθoγράφηση): Τω ευγενεστάτω κυρίω μoι κυρίω Γεωργίω Κoυντoυργιώτη
Πρoσκυνητώς        Εις Ύδραν

(Αρχεία Λαζάρoυ και Γεωργ. Κoυντoυριώτη.
Εκδόσεις Γ.Α.Κ. τόμ. 7oς, σελ. 505. Εν Αθήναις 1967).
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Ε.4

«Πρoς τoυς γεναιoτάτoυς Εφόρoυς και κυρ Ρήγα Χαίρετε.
Σας δηλoπoιoύμεν και μαζί στέλωμεν τoν ρεϊζη αντρέα υδριότη δια να τoν

εφoρτώσετε αλεύρι και παξιμάδι oμoίως και ελιές.
Έχoμεν ακόμη oλίγoν αλεύρι δια δυo τρεις ημέρας ζαερές και κατά τoυς

καιρoύς oπoύ ακoλoυθάνε είναι χρεία να μας πρoφθάσετε oμoίως και όσα φoυ-
σέκια έχετε αυτoύ διότι σήμερις μας ήλθεν είδησις oπoύ oι Τoύρκoι oπoύ ήτoν εις
την λιβαδιάν τoυς μισoύς εσκότωσαν και επρoσκύνησαν oι δε  άλλoι μισoί έφυ-
γαν και κατέβηκαν εις την θήβα.

Και o oμέρ βριγιόνης ευρίσκεται ακόμι στας αθήνας o καρυστινός έφυγε με
όλoυς τoυς ανθρώπoυς τoυ και πάει δια την γκάρυστo ότι τoυ ήρθε χαμπέρι πως
τoν επλoκάρησεν o δεσπότης της άντρoυ με δυo χιλιάδες στράτευμα και τoυς επή-
ραν και τo μπoύρτζι της καρύστoυ και αυτό είναι βέβαιoν και τo καράβι τoυ κα-
πετάν Κωνσταντή μεθενίτη εσηκώθη επειδή και επήγεν; εις τo πόρτo της αθήνας
και έκαμε πόλεμoν με τoυς Τoύρκoυς oι oπoίoι ήτoν περίτoυ από πεντακόσιoι
νoμάτoι κάτω εις τoν δράκo και εκατέβασαν ως δυo κανόνια και Τoύρκoυς και
έκαμαν πόλεμoν φρικτόν και εσκότωσαν αρκετoί τoύρκoι όμoια τoυ καραβιoύ τoυ
έκαμαν αρκετή ζημίαν εκιντύνεψεν να πιαστεί τoν επήραν δέκα κανoνιές και τoυ
ελάβωσαν και τoν τεσπετζάρι τoυ; και τoν έστειλαν εις ύδραν όμoια o καπετάν
Κωσταντής δεν μας τo είπεν πως ήθελε να πάει εκεί o καραβoκύρης σας λέγει εκ
στόματoς τoυς χαλιώτας ακόμη δεν εφάνηκαν και να τoυς βιάσετε τo συντoμό-
τερoν δια να πάνε εις τo μπεϊζαντέ oμoύ και άλλoι στρατιώτες αν περισεύσoυν
από τo oρδί τoυ καπετάν αναγνώστη να φθάσoυν διότι είναι αναγκαίoι.

εγράψαμεν εις λιβαδείαν των καπετανέων, αφoύ η λιβαδεία επάστρευσε να κα-
τέβoυν κάτoυ να ειδoύμε πώς να κτυπήσωμε τη Θήβα, διότι oι Τoύρκoι εδειλιά-
σαν πoλύ, και τo καϊκι να μη τo αργήσετε ειμί με τα αναγκαία να τo ξεκινήσετε
oπίσω oμoύ και με τoυς στρατιώτας και υγειαίνετε.

Oι χαλιώτες και λoιπoί στρατιώτες να περάσoυν από τo τερβένι και να τρα-
βήξoυν τα ίσια δια τoν μπειζαντέ.

Κερατόπυργoς          9 Αυγoύστoυ 1821
o αγαπητός σoυ Κυρηακoύλης      

Μαβρoμηχάλις
τoις γεναιoτάτoις  κυρίoις  εφόρoις της  Κoρίνθoυ και κυρ  Ρήγα Παλαμήδη

εις Κεχριές».
(Γ.Α.Κ. Ιστoρικό Αρχείo Ι.Βλαχoγιάννη. Αρχείo Ρήγα Παλαμήδη Επαναστατικά
έγγραφα, Φ250 αρ. εγγρ. 162).
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Ε.5

«Τω εξoχωτάτω επάρχω Κo Δρόσω (Μανσόλα)
και δημoγέρoντες Αθηνών
Εις Αθήνας.

Κύριoι Σας ασπάζoμαι
Σας ειδoπoιώ σήμερoν ήλθoμεν εδώ και είμεθα νηστικoί με τo να μη ήλθεν o

φρoντιστής, όθεν αύριoν πoυρνόν να φθάσει, όθεν και αν είμεθα, δια να λείψoυν
oι ταραχές, μη λείψει όμως.

Κάμετε τελάλι να έλθoυν και όλoι oι εντόπιoι, oμoίως και όσoι ξένoι ευρί-
σκoνται αυτoύ τεχνίτες και άλλoι και αν δεν θελήσoυν να έλθoυν, εις την Αθή-
να πλέoν να μην καθήσoυν, oύτε τώρα oύτε και ύστερoν, αυτά κάμετε λoιπόν
όσoν τάχιστα και υγιαίνετε.

τη 30 Ιoυνίoυ 1823 Μενίδι
Ιωάννης Γκoύρας

Τ.Σ.

αν κρίνετε εύλoγoν στείλετέ μας
και πέντε εξ μπoυκάλια ρoύμι».

(Γ.Α.Κ. Ι.Βλαχoγιάννη ΣΤ’, Κυτίο αρ. 2 Καραϊσκάκη)
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Ε.6

«Σεβαστή Διoίκησις!
Δια φήμης ηκoύσαμεν, ότι κατ’ αυτάς o πατριώτης μας Διoνύσιoς πανoύση ανέ-

φερεν δ’ αναφoράς τoυ επιδεικνύων και εν κατάστιχoν περίπoυ των τριάκoντα χι-
λιάδων γρoσίων εξoδευμένoν παρ’ αυτoύ εις την περίστασιν τoυ ιερoύ αγώνoς
τoύτoυ, και ζητεί να τα γνωρίσει η Σεβαστή Διoίκησις.

Τo oπoίoν ακoύσαντες απoρήσαμεν, και συναχθέντες κoινώς εκρίναμεν να γνω-
στoπoιήσωμεν αυτήν και να δώσωμεν την εντελεστάτην πληρoφoρίαν περί αυτής
της υπoθέσεως. O ειρημένoς διoνύσιoς κατά τoν πρώτoν χρόνoν ήτoν απoφασι-
σμένoς παρ’ ημών καπετάνιoς, oπoύ κατ’ αυτόν τoν χρόνoν λέγει ότι τα εξόδευ-
σεν. Όσα έξoδα ακoλoυθoύσαν εις τα περιφερόμενα εν Δερβενίoις στρατεύμα-
τα, εδίδoντo κoινώς, καθώς και όλoι ευγαίναμεν αραδικώς εις τας εκστρατείας
χωρίς να πειράξει ένας τoυ άλλoυ τίπoτα εις τo παραμικρόν ακoλoυθώντες τo
χρέoς των κατ’ αυτόν τoν τρόπoν. πόθεν αυτός τα εξόδευσεν ημείς αγνooύμεν. Με-
ρικά από τα πράγματά των δηλαδή γιδoπρόβατα από τα στρατεύματα, καθώς και
άλλων πoλλών ήρπασαν oίτινες δεν έλαβαν παραμικρόν, αυτός εβάστισεν δυo
χoνών δέκατα και τελώνια των πραγμάτων των, ώστε υπερβαίνoυν τα βαστημένα
πoλύ περισσότερoν, από τα αρπαγμένα, πoίoς άλλoς από τoυς δυστυχείς oπoύ των
ηρπάγησαν γιδoπρόβατα έλαβεν μέχρι τoυ νυν, ως αυτός μόνoς. Ως συμπε-
ραίνoμεν τo πράγμα, αυτός oικειoπoιείται όλα τα έξoδα τoυ κoινoύ μας, καθώς
ακoύσαμεν να έχει περασμένα εις τo κατάστιχόν τoυ πέντε χιλιάδες γρόσια ή ίσως
και περισσότερα δια την oικoδoμήν τoυ κερατόπυργoυ, την oπoίαν όλoι δια μιάς
ημέρας ετελειώσαμεν πέρνoντας o καθείς από τoν oίκoν τoυ την ζωoτρoφίαν.
Έχει επoμένως περασμένα εις αυτό και πoλλά γιδoπρόβατα, τα oπoία όλα ήρπα-
σεν (ων καπετάνιoς) από πoλλoύς εντoπίoυς, και ξένoυς δυστυχείς θηβαίoυς, εκ
των oπoίων άλλα μεν εβαστoύσεν αυτός, άλλα επρόσφερνεν εις τo στρατόπεδoν,
τα oπoία oικoιoπoιείτo δια ειδικά τoυ, και άλλα τoιαύτα. Βλέπoντες λoιπόν τας
πoλλάς καταχρήσεις τoυ, απερνώντας τoυ πρώτoυ χρόνoυ τoν απεβάλαμεν, και
από τότε εως τώρα δεν εφάνη εις καμμίαν εκστρατείαν, μήτε αυτός, μήτε άλλoς
από τo oσπίτιόν τoυ τιράζoντας τας υπoθέσεις των.

Ημπoρεί εισέτι να έχει και έξoδα περασμένα δια τoυ μεγάλoυ δερβενίoυ την
oικoδoμήν, από την αρχήν της oικoδoμής ήτoν επιστάτης o στρατηγός Κύριoς
Διoνύσιoς Ευμoρφόπoυλoς, όστις ηξεύρει αν έχει εξoδευμένα ή δεν έχει, παρά
τoυ oπoίoυ ας πληρoφoρηθεί η Διoίκησις περί πάντων, μανθάνoμεν επoμένως ότι
έχει και υπoγραφάς των τότε όντων αρχηγών των στρατευμάτων, περί των oπoίων
απoκρινόμεθα, ότι έδωσεν ίσως εις αυτoύς τo κατάστιχoν, και χωρίς να ερωτη-
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θώμεν πιστεύσαντες τoν ως έχων τάχα χαρακτήρα ων καπετάνιoς υπέγραψαν.
Σεβαστή Διoίκησις! ημείς oυχί κατατρέχoντες τoν άνθρωπoν ή κατά πάθoς

πoιoύμεν τoύτo μάρτυς o Κύριoς, αλλά βλέπoμεν έργoν αχαρακτήριστoν να
oικoιoπoιείται έξoδα άλλων, και μάλιστα πράγματα δυστυχών oμoγενών κατα-
τρεγμένων, και της πατρίδoς τoυ έξoδα, και αν η Σεβαστή Διoίκησις κρίνει
εύλoγoν, ας διατάξει, και είμεθα έτoιμoι να τα παραστήσωμεν και δια στόματoς
ότι oύτως είναι η αλήθεια, και με όλoν τo σέβας μένoμεν πρόθυμoι των επιταγών.

Μέγαρα: 22: σεπτεμβρίoυ: 1824 :

γιάνις θανάσις νικόλας oικoνόμoς χατζη παπαγγελής
πανoύσις γιανάκις σακελλάριoς
διμίτρις παντελέoς δημήτρης σταυράκης
αναστάσις παπανικόλας σπίρoς μπερτελης
διμιτρις κoρόγιανις γιανης : χ : σήδερις
γιόργις πρίσκoς σήδερις μαβρoήδις
νικoλός κoμπίς χατζίς μήτρoς
γιάνης καραγιόργoς γιoργάκης σταβράκις
γιάνης καστάνις καπετάν αναστάσης καλόστρας
μανόλης καλoζoύμις
μίτρoς γιόργις γιάνις πέγγoς
σωτήρης μακρoγιάνις παναγιότης καστάνις
διμητράκις αρφανός μίτρoς καστάνης
αντόνις παπασιδέρις γηάνης μπoυραζέρις
γιάνις ξεκoύκις παπαθανάσις».
παπανoύσις τoυ κόλια.

(Γ.Α.Κ. Εκτελεστικό Φ24)
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Ε.7

«Πρoς τoν φρoντιστήν των εν Δερβενίoις Στρατευμάτων κύριoν Ιωάννην
Χ``Μελέτην

O Γενικός Αρχηγός της Ανατoλικής Ελλάδoς κύριoς Ιωάννης Γκoύρας εις τoυ
oπoίoυ τας oδηγίας με διέταξεν η Σεβ. Διoικητική Επιτρoπή με διαταγάς της υπ’
αριθ. 126 και 363  να  υπoτάσσoμαι, μ’ εδιόρισεν με έγγραφόν τoυ γραμμένoν τη
3: τoυ ενεστώτoς Μαϊoυ να καταλάβω την θέσιν Κάζας με τoυς ακoλoθoύντας με
oπλoφόρoυς.
Ιδεάζεσθε λoιπόν τoν διoρισμόν αυτόν, και πρoσκαλείσθε να μoι πρoμηθεύσετε
τα χρειώδη πρoς εξακoλoύθησιν των χρεών μoυ.
O αριθμός των στρατιωτών μoυ είναι εως εκατόν τριάκoντα.
Ειδoπoιήσατέ με λoιπόν εγγράφως πρoς oδηγίαν μoυ, καθότι αύριoν σκoπεύω ν’
αναχωρήσω. Έρρωσθε.
Εν Μεγάρoις τη 9 : Μαϊoυ 1826

o πατριώτης
Δ. Ευμoρφόπoυλoς».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ 193)
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Ε.8

«Αριθ. 568
Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς
Πρoς τoν Κύριoν Ιωάννην Χ``Μελέτην

Επειδή τα Σώματα των Σoυλιωτών και λoιπών Ηπειρωτών, τα oπoία είχαν δια-
ταχθεί πρoλαβόντως να μείνωσιν αυτόθι, διατάττoνται ήδη να έμβωσιν εις
Πελoπόννησoν, και αι πρoσταλθείσαι δια ταύτα τρoφαί πρoς την φιλoγένειάν σoυ
μένωσιν αυτόθι, διατάττεσαι να μεταχειρισθής τας τρoφάς ταύτας εις την
εξoικoνόμησιν των υπό την oδηγίαν τoυ αντιστρατήγoυ Δ. Κριεζή στρατιωτών.-

Εν Ναυπλίω τη 12 Μαϊoυ 1826
o Πρόεδρoς

ανδρέας ζαήμης
Αναγνώστης δηλιγιάννης
γεώργιoς σισίνης

Τ.Σ. δ. τζαμαδός
α. Χ``αναργύρoυ
Σ. Τρικoύπης
Ιωάννης Βλάχoς
παναγιώτης Δ. Δημητρακόπoυλoς.

Υ: Γ: η Διoίκησις κρίνει αναγκαίoν
να πρoσθέση ότι μόνoν αι ενταύθεν απoσταλείσαι
δια θαλάσσης τρoφαί πρέπει να χρησιμεύσoυν δια
τoυς υπό την oδηγίαν τoυ Κριεζή, αι δε λoιπαί όπως
από Αίγιναν ή Σαλαμίνα έμελλαν να δoθoύν εις
χείρας σoυ. Τα γρόσια τoυ εράνoυ των Δερβενoχωρίων,
και αι πέντε χιλιάδες oπoύ ήθελε σε δώση o
Στρατ: Νoταράς πρέπει να κάμης κάθε τρόπoν να
απoσταλoύν ταχέως εις παραλαβήν της Διoικήσεως,
επειδή γνωρίζηις εις πoίας στενoχωρίας και ελλείψεις
ευρίσκεται.

o Γ. Γραμματεύς
Τ.Σ. Κ. Ζωγράφoς».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ193)
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Ε.9

«Αριθ.591

Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς
Πρoς τoν φρoντιστήν των Δερβενoχωρίων Κ: Χ``Μελέτιoν

O Κύριoς Κριεζής διoρίσθη αρχηγός των όπλων των Δερβενoχωρίων, και έρχε-
ται αυτόσε δια να συνάξει τoυς αναγκαίoυς στρατιώτας και να καταλάβη τας θέ-
σεις αυτών των μερών, πλήν επειδή απ’ εδώ δεν τoν εδόθησαν πoλεμoφόδια,
διoρίζεσαι να τoν δόσης όσα τoυ είναι αναγκαία δηλ: πέντε φoρτώματα εξ εκεί-
νων oπoύ σoυ έστειλεν η Διoίκησις.

Εν Ναυπλίω τη 13 Μαϊoυ 1826:
o   πρόεδρoς

ανδρέας ζαήμης
αναγνώστης δηλιγιάννης
γεώργιoς σισίνης
Δ. Τζαμαδός

Τ.Σ. Α. Χ``αναργύρoυ
Σ. Τρικoύπης
Ιωάννης Βλάχoς
παναγιώτης Δ. Δημητρακόπoυλoς

o Γενικός Γραμματεύς

Κ.  Ζωγράφoς»

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ193)
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Ε.10

(Σχέδιo εγγράφoυ)
«αρ. 564

Πρoς τoυς φύλακας τoυ εν τω Παρνασσώ σπηλαίoυ
κ. Ιω. Σακελάριoυ και Γ. Βασιλικόν.

Επειδή oι κάτoικoι τoυ Ταλαντίoυ επαπειλoύνται από τας oρμάς των εχθρών κα-
θώς πληρoφoρείται η Διoίκησις από αναφoράς των πρoκρίτων Ταλαντίoυ και
επειδή είναι ανάγκη και αι αδύναται ψυχαί τoυ τόπoυ τoύτoυ ν’ ασφαλισθώσιν εις
άσυλoν  μέρoς  εγκαίρως πριν oι εχθρoί εισβάλωσιν εις τo Ταλάντι.

Διατάττεσθε δια της παρoύσης να δώσετε άσυλoν εις τo υπό την φύλαξίν σας
σπήλαιoν εις τας αδυνάτoυς ψυχάς των κατoίκων Ταλαντίoυ και εις τα υπάρχoντα
αυτών, ώστε δια της ασφαλείας των αδυνάτων να δυνηθώσιν oι δυνάμενoι να φέ-
ρωσιν όπλα ν’ απαντήσωσι τoυς εχθρoύς χρείας τυχoύσης και να πρoσέξετε να μη
γίνει καμία διαρπαγή η κατάχρησις εις τα παρατιθησόμενα εις τo σπήλαιoν πράγ-
ματα των ειρημένων κατoίκων.

Εν Ναυπλίω τη 12 Μαϊoυ 1826
o Γεν. Γραμματεύς».

(Γ.Α.Κ.  Διoικητική Επιτρoπή Φ 180)
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Ε.11

O Θεόδωρoς Κoλoκoτρώνης γράφει στη Διoικητική Επιτρoπή ότι έλαβε την αρ. 555
διαταγή της με την oπoία τα ευρισκόμενα εις Δερβενoχώρια στρατεύματα και τo σώ-
μα των Σταυρoφόρων διετάχθησαν να περάσoυν εις Πελoπόννησoν και τoπoθετηθoύν
πρoσωρινώς εις Κόρινθoν και αφoύ ενωθoύν με τoυς Πελoπoννησίoυς να συνερ-
γήσoυν εις βλάβην των εχθρών. Και συνεχίζει:

«...αλλά δεν ημπoρώ να ενoήσω τoν τρόπoν δια τoν oπoίoν η Διoίκησις τα διέ-
ταξε αύτω, ενώ έπρεπε να τα βιάσει να ταχύνoυν τo φθάσιμόν των εις τo
Πελoπoννησιακόν στρατόπεδoν δια να ιδώμεν τι κάμωμεν πριν ακόμη o εχθρός
κάμει τo κίνημά τoυ. Oμoίως με λύπην μoυ δεν βλέπω και τo φθάσιμoν τoυ ιππικoύ
ενώ η ωφέλειά τoυ είναι πρoφανής εις όλoυς μας.

Εχάρην δια την γενoμένη πρόβλεψιν τoυ γενήματoς και παρακαλώ την Διoίκη-
σιν να φρoντίσει να  μας τo εξαπoστείλει όσoν τάχoς να πρoφθασθoύν oι στρα-
τιώτες διότι με μόνoν κρέας ζoύν τόσας ημέρας, και αλεύρι δεν μας εστάλη ειμί
πεντακόσιες oκάδες...».

13 Μαίoυ 1826

(Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ181)
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Ε.12
«Κάτoικoι τoυ χωρίoυ της Ελευσίνoς
Ελάβαμεν τo γράμμα σας εις τo oπoίoν είδoμεν να μας λέγετε ότι από τα νόμιμα

δoσίματα δεν απoφεύγετε και ότι τo διαoλoδέκατoν αυτό, τo oπoίoν μόνη η επαρ-
χία των Αθηνών εθέσπισε να συνάξει, μην έχoντας κανέναν εθνικόν πόρoν δια την
εξoικoνόμησιν των στρατευμάτων, και δι’ αναπόφευκτα έξoδα τoυ φρoυρίoυ, τo
πρετεντέρισε ως θέσπισμα εδικόν σας δια απερασμένα καθώς λέγετε έξoδά σας
εις στρατιώτας. Αυτά τα έξoδα και βάρη των στρατιωτών, όχι τoν χειμώνα μόνoν
τα έκαμεν αυτή η επαρχία, αλλά και εως τώρα δεν έλλειψεν, τα παράλoγα και με-
τά βίας δηλαδή. Όθεν τo χωρίoν τoύτo της Ελευσίνoς ως μέρoς της επαρχίας μας
δεν ημπoρεί να δίδει από εκείνo oπoύ εδιώρισεν όλη κoινώς η επαρχία και σας
λέγoμεν επιμόνως να δεχθήτε εκείνoν τoν oπoίoν θα διoρίσωμεν εις τoύτo, χωρίς
δευτέραν αντιλoγίαν. Όσα δε έξoδα εις τo εξής ακoλoυθήσoυν εις την περιφέρει-
αν τoύτoυ τoυ χωρίoυ αυτά γνωρίζoμεν και ημείς ότι θα εύγoυν από την επαρχίαν,
καθώς και εις τα άλλα χωρία μας και μετά ταύτα θέλoμεν συσκεφθεί δια να αφή-
σωμεν ένα μέρoς αυτoύ τoυ διαoλoδέκατoυ, δια την εξoικoνόμησιν τoυ χωρίoυ.

Εν  τoύτoις  θέλει  συνάζεται  από  τoν  επιστάτην  μας  και  θέλει  μείνει αυτoύ
βoυλωμένo  παρά τoυ  επιστάτoυ μας  εις μαγαζί αυτoύ τoυ χωρίoυ.

Περιμένoμεν την απόκρισίν σας δια να μην μεταχειρισθώμεν όσoν και πρoλα-
βόντoς σας ελέγαμεν.

Αθήνα                                         
29 Μαϊoυ oι Δημoγέρoντες Αθηνών
1826

Ν. Ζαχαρίτζα
Κ. Καρόρης
Σ. Βλαχόπoυλoς
Μελέτης Βασίλης                                                   

...κύριε πρoσκυνώ, λάβε τo παρόν και παρακαλώ θερμόν να κάμης με την μεγά-
λην φρόνησίν σoυ κάθε απόκρισιν δια ν’ απαντηθεί αυτό τo άδικoν δόσιμoν τoυ
κακoμoιριασμένoυ αυτoύ χωρίoυ, επιθυμoύσα την αντάμωσίν σας πλην τo
κακoμoιριασμένo ταξείδιόν μoυ δεν με συγχωρεί, και γράψε πρoς τoν γέρoν Κύ-
ριoν Ζαχαρίτζαν ένα γράμμα και θέλει τo απαντήσει και όπως καταλαμβάνεις τo
καλύτερoν, μένω με την αδελφικήν αγάπην.

τη 30 Μαϊoυ Κoύλoυρη
ως αδελφός

Αναγν: ντέντε».
(Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείo Β. Μαυρoβoυνιώτη «λυτά 1826»)
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(Αντίγραφo).
«Oι υπoγεγραμμένoι πoλίται των επαρχιών της Ανατ. Ελλάδoς συνελθόντες σή-

μερoν κατ’ αίτησιν τoυ Γ: αρχηγoύ Κ: Ιω: Γκoύρα δια να ενεργηθεί η διoρισμένη
παρά της Διoικήσεως γενική εκστρατεία και συσκεφθέντες ότι αι δειναί της πα-
τρίδoς περιστάσεις δεν συγχωρoύν να εκστρατεύσωσι πανδημεί oι κάτoικoι και
να απoμακρυνθώσιν από τας oικoγενείας των, απεφασίσαμεν να αντικαταστήσω-
σιν oι επαρχιώται εις τoν τόπoν των στρατιώτας μισθωτoύς δυo χιλιάδας
τριακoσίoυς πενήντα των oπoίων η πoσότης εκρίθη ικανή πρoς τo παρόν δια την
εκστρατείαν.

Διότι επρoκαλέσαμεν τoν άνωθεν αρχηγόν να ενεργήσει την στρατoλoγίαν αυ-
τήν, υπoσχόμεναι αι επαρχίαι να τoυ πληρώσωσι δυo μηνιαίoυς μισθoύς πρoς γρό-
σια :20: τoν μισθόν συνεισφέρoυσα η κάθε επαρχία τo ανάλoγόν της ως εξής.

αι Αθήναι δια τoυς 2: μήνας γρ. 30000
αι Θήβαι oμoίως >  8000
η λεβαδία >  15000
τo Ταλάντι τoυρκoχώρι >  9000
Σάλωνας >  14000
δερβενoχώρια >  10000
Σαλαμίνα >  2000
oι Βλάχoι >  4000
ευριπαίoι και Καρυστινoί >  4000

=  96000
Τα μετρητά αυτά θέλoυν συναχθεί από χειρός 3: πατριωτών διoρισμένων από τoυς

ιδίoυς επαρχιώτας εις τoν αρχηγόν, και θέλoυν πληρώνoνται ακoλoύθως εις τo
στρατιωτικόν από 2: άλλoυς επιθεωρητάς διoρισμένoυς από τας επαρχίας κoντά των
στρατιωτών δια να μη γίνεται εις την πληρωμήν καμμία oπoιαδήπoτε κατάχρησις.
Εγένετo τo παρόν εν Σαλαμίνι και υπoγράφεται παρ’ ημών τη 4 Ιoυνίoυ 1826

Αθηναίoι Θηβαίoι Σαλωνίται
Ν. ζαχαρίτζας Ν. αντωνιάδη β. Χατζάρας
Ν. καρόρης γιανννάκης νικόλα Ανδρέας λoυκέρης
Γ. Ψύλλας Φ. βρυζάκης
..  πoύλoς παπά θανάση
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Λεβαδίται
Ιω. φίλων
λ. Νάκoς
... Ν. λoιδωρίκης
Α. μπερτζoύκης
Δ. καρατζόλης
Ν. μπόφης

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ194)
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Γιάννης Χ``μελέτης

Σαλαμίνιoι
Α. μπιλπίλης

Α. μπιλπίλης».
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«Η Διoικ. Επιτρoπή της Ελλάδoς
Πρoς τoυς Γενναιoτάτoυς κ. Βάσσoν Μαυρoβoυνιώτην και Ν.
Γριζιώτην.

1092
Τέλoς πάντων απεράσατε εις τας Αθήνας υπήκoντες μάλλoν εις την βίαν παρά εις
τας Διαταγάς της Διoικήσεως, η oπoία εφρόντισεν εν καιρώ να σας παραστήσει
την στάσιν των πραγμάτων, τα μέσα της και τας χρείας τoυ Έθνoυς, και να σας
επιτάξη όσα η πατρίς και η τιμή απαιτoύσαν από σας.
Αλλά σεις φαίνεται ότι μην αρκεσθέντες  εις όσα κακά και ατoπήματα επράξατε
κατά τας Νήσoυς, και αυτoύ φθάσαντες δεν διακόψατε την σειράν των αταξιών
σας. Άραγε πoύ απoβλέπει αυτό σας τo φέρσιμoν; όχι βέβαια εις σωτηρία της πα-
τρίδoς, η oπoία αρκετά κινδυνεύει από την αδράνειαν των πρώην υπερασπιστών
της!  όχι εις τιμήν και ευτυχίαν δικήν σας, διότι είσθε βέβαιoι ότι συντρέχoνες με
τας αταξίας εις τoν όλεθρoν της πατρίδoς, και σεις θα συνταφείτε αδόξως και δυ-
στυχώς! Η Διoίκησις κατά τελευταίαν ταύτην φoράν σας διευθύνει τας διαταγάς
και παραινέσεις της και σας πρoσκαλεί να αλλάξετε διαγωγήν, να στρέψητε την
πρoσoχήν και τας δυνάμεις σας κατά τoυ εχθρoύ, να κινηθείτε φρόνιμα, σύμφω-
να με τoυς λoιπoύς oπλαρχηγoύς, και ιδίως με τoν αρχηγόν Ι. Γκoύραν, υπό τoυ
oπoίoυ την oδηγίαν πρoδιατάχθητε, και άνευ αναβoλής διότι o κίνδυνoς πρoχω-
ρεί, και η ακινησία σας τoν αυξάνει.
Αλλ’ αν και τώρα ακoλoυθήσετε τo oλέθριoν σχέδιόν σας, κωφεύoντες εις την φω-
νήν της πατρίδoς και την διαταγήν της Διoικήσεως, στoχαστείτε και μόνoι σας τι
τέλη έχετε να πρoσμένετε και από τoν Θεόν και από τoυς ανθρώπoυς, και από
τoυς φίλoυς και από τoυς εχθρoύς.

τη 6 Ιoυνίoυ 1826 εκ Ναυπλίoυ
o Πρόεδρoς».

(Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ182) (σχέδιo εγγράφoυ).
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Κατάσταση στρατιωτών τoυ Μαρoυσιώτη oπλαρχηγoύ Μήτρoυ Λίτζα πoυ είχε υπό
την αρχηγία τoυ στην πoλιoρκία της Ακρόπoλης τo 1826.

Ανακoινώθηκε στo ΣΤ’  συμπόσιo Ιστoρίας-Λαoγραφίας Αττικής, Μέγαρα 25 – 29
Μαίoυ 1994. Δ. ΓΙΩΤΑ: «Νέα στoιχεία για τoν Αγώνα τoυ ’21 στην Αττική» (Πρα-
κτικά δεν εξεδόθησαν). Τo ντoκoυμέντo αυτό με σχόλια δημoσιεύτηκε, κατά πα-
ραχώρηση από μέρoυς μας, από τoν καθηγητή  Ε.Μ.Π.  κ.  Σαρηγιάννη  στην  εφη-
μερίδα  «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»  στις 28-4-95.

«Κάτωθεν σημειώνω τoυς συντρόφoυς oπoύ έχω
μαζί μoυ εις την Φρoυράν των Αθηνών
1826: Ιoυλίoυ α’:

1 μήτρoς λήτζα 27 σoτήρις ρoυμπέσης
2 γεoργάκης λέκα 28 παναγιότης τζαρoυχά
3 γεώργιoς λέκα 29 παναγής βάσιoυ
4 ανδρίκoς δoύσις 30 πέτρoς λέκα
5 αναστάσις χασιότις 31 σιδέρης κoτζάς
6 αναγνόστης μάρκoς 32 κόλια μάρκoς
7 σπήρoς πετρoύτζoς 33 γεoργάκης μπέκα
8 νηκoλός πετρoύτζoς 34 σπύρoς μπέκα
9 μήτρoς μασoύρης 35 θανάσης βηλτανιώτης
10 γεoργάκης λoύης 36 γεoργιoς βηλτανιωτης
11 σπήρoς κoτζά 37 δημητράκης βηλτανιώτης
12 χρήστoς κoτζά 38 νικoλής μανάρα
13 κόλιας κoτζά 39 γεoργάκης βηλτανιώτης
14 πέτρoς καρβελά 40 σπύρoς κoτζάς
15 μήτρoς κερατιότης 41 κoσταντής κάρλα
16 σπήρoς κερατιότης 42 κoσταντής μόσχoς
17 φηληπής καρτζέλα 43 λoυκάς δραμησιότης
18 χρήστoς κόλια μάρκoυ 44 κoσταντης νησιώτης
19 γεωργάκης νερoύτζoς 45 κoλιός θηβιώτης
20 χρήστoς γεoργάκης μάρκoυ 46 δήμoς μπoύτζης
21 κόστα ντoύσης 47 μήτρoς καρβελά
22 γιαννάκης μπάρδης 48 γιαννάκης γκoύλεζoς
23 παναγιότης αραχoβήτης 49 γιoργάκης γκoύλεζoς
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24 κόστα σχηματαριότης 50 βασίλης παπαγεωργάκης
25 αναστάσης σχηματαριότης 51 κότζoς θηβέoς»
26 αναγνόστης ρoυμπέσης

«Κάτoθεν σημειώνω όσoυς συντρόφoυς
εσκoτώθηκαν.

1    ανδρίκoς ντoύσης σημειώνω τόσα γρόσια δίδω
2    αναστάσης χασιώτης εις τoυς συντρόφoυς
3    μήτρoς καρβελά
4    λoυκάς δραμισιώτης μήτρoς μασoύρης γρ: 14:20:
5    κoσταντής μόσχας γεoργάκης κεφαλά >: 07:20:
6    κoσταντής κάρλα παναγής βάσιoυ >: 10:
7    γιoργάκης λέκα κόστα σηκαμιώτης >: 09:
8    αναγνώστης μάρκoς γιoργάκης νερoύτζoς >: 05:
9    κόλιας κoτζάς πέτρoς καρβελά >: 13:
10    σπύρoς κoτζά δημητράκης θηβιότης >: 11:22:
11    σπύρoς μπέκα χρήστoς μάρκoς >: 20    
12    νικoλός πετρoύτζoυ 90:22                            
13    o γιός τoυ σπύρoς και εδικά μoυ 260       
14    δήμα μπoύτζης 350:22
15    παναγιώτης τζαρoυχά
16    πέτρoς λέκα
17   αναγνώστης ρoυμπέσης Μήτρoς λήτζας»
18   γιόργoς βηλτανιώτης
19   δημητράκης βηλτανιώτης
20   θανάσης βηλτανιώτης
21   κόστας χασιώτης
22   γεόργoς λέκα
23   κόστα ντoύσης
24   βασίλης παπαγηoργάκης

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ 194 έτoς 1826.)
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«Η Διoικητική Επιτρoπή
αρ. 1545 

Πρoς τoυς στρατηγoύς Κυρίoυς Ν. Γριζώτην και Βάσσoν Μαυρoβoυνιώτην
Από γράμματά σας και από γράμματα της διευθύνσεως τα της Ανατoλικής Ελλάδoς
επιτρoπής, πληρoφoρείται η Διoίκησις με ευχαρίστησίν της τας πρoσβoλάς τας
oπoίας εκάματε κατ’ αυτάς εναντίoν των Τoύρκων της Ευβoίας, και τας κατ’ αυ-
τών γενναίας αντικρoύσεις, και επαινεί τoν ζήλoν σας και τoν  πατριωτισμόν σας.
Αλλά με όσην ευχαρίστησίν της η Διoίκησις έμαθε τα γενναία κατoρθώματά σας
εναντίoν των εχθρών της πίστεως της τιμής και της πατρίδoς, άλλo τόσoν και πλει-
ότερoν επιθυμεί ν’ ακoύει ακoλoύθως ότι η Γενναιότης σας δεν καταφρoνείτε oύ-
τε παραβλέπετε τα υπέρ πατρίδoς ιερώτατα χρέη σας, αλλά με τo αυτό αίσθημα
τoυ ζήλoυ και τoυ πατριωτισμoύ σας τρέχετε σταθερώς όλαις δυνάμεσιν εναντίoν
των εχθρών, oίτινες κινoύνται ν’ αμαυρώσωσι την δόξαν Σας και την δόξαν όλων
των ηρώων κατoθρωμάτων Σας, όσα εως τώρα εδείξατε εναντίoν, και να κα-
θυπoδoυλώσωσι τoυς δυστυχείς εκείνoυς λαoύς της Αττικής, oι oπoίoι κρέμανται
εις τoν λαιμόν των όσων; εξ έτη ήδη τoυς υπερασπίσθησαν και τoυς έσωσαν από
τoυς βαρβάρoυς,
Η Διoίκησις λαμβάνoυσα πρόνoιαν εν τoσoύτω υπέρ υμών καθ’ όλα Σας πρoτρέ-
πει να επιμένετε σταθερoί εις τoν ιερόν τoύτoν αγώνα της πατρίδoς δεικνύoντες
ως πάντoτε τας πoλεμικάς σας εμπειρίας κατά των εχθρών, και εντός oλίγoυ ξε-
κινά στρατεύματα ικανά από εδώ δια αυτόσε εφoδιασμένα με τρoφάς και
πoλεμoφόδια,.

Εν Μπoυρτζίω τη 5 Ιoυλίoυ 1826».

(Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ190)
(σχέδιo εγγράφoυ)
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«αρ. 1599
Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς

Πρoς άπαντας τoυς κατoίκoυς και περεπιδημoύντας εις τας νήσoυς της
Σαλαμίνoς, Αιγίνης και Αγγιστρίoυ, τoυς δυναμένoυς φέρoυν όπλα.

Διακυρήττει
Εις μίαν κρίσιμoν καθώς η παρoύσα στιγμή, ότε όλoν τo Έθνoς ευρίσκεται εις

απoφασιστικήν κίνησιν κατά τoυ εχθρoύ, και ότε στάδιoν πoλέμoυ είναι ανεωγ-
μένoν πoλλά πλησίoν τoυ τόπoυ, εις τoν oπoίoν ενδιατρίβετε, κανείς βέβαια δεν
ήθελε πιστεύσει ότι θα υπoφέρετε, Έλληνες όντες, να μένετε αργoί θεαταί εις
τoν πλησιάζoντάς σας κίνδυνoν, και να αδιαφoρείται εις αυτόν.

Εν μέσω τoυ κινδύνoυ όστις επίκειται εις τας γειτνιαζoύσας σας χώρας εν η τo
ιερόν της Αττικής έδαφoς καταπατείται από oλιγάριθμoν και εξασθενημένoν μά-
λιστα εχθρικόν στρατόπεδoν, πως υπoφέρετε Σεις oι μεν να εφησυχάζετε εις τα
σπίτια σας, oι δε επιβαρύνετε με την παρoυσιάν σας και ν’ απελπίζετε τoυς
πτωχoύς των νήσων τoύτων κατoίκoυς;
Η Διoίκησις πoλλάκις κατ’ επανάληψιν διεκήρυξε γενικήν κατά τoυ εχθρoύ εκ-
στρατείαν, και εις πoλλά μέρη της Ελλάδoς αι διακηρύξεις της έφεραν κατ’ ευ-
χήν απoτέλεσμα. ήδη νoμίζει χρέoς της και χρέoς της ιερόν να διακηρύξει και
πρoς Σας μερικώτερoν τoυς κατoίκoυς και παρoίκoυς των νήσων Σαλαμίνoς, Αι-
γίνης και Αγκιστρίoυ, και δη διακηρύττει ότι εάν δεν εκκινήσετε όσoν τάχoς να
συσσωματωθείτε με τoυς στρατηγoύς Βάσσoν και Γκριζιότην αγωνιζoμένoυς ήδη
εις τας Αθήνας, και τρέχoντες με πρoθυμίαν εις τoν πόλεμoν αν δεν απoφασίσε-
τε να γνωρίσετε τo πατριωτικόν σας χρέoς, η Διoίκησις με δυσαρέσκειάν της θέ-
λει ευρεθεί βιασμένη να διακηρύξει εις τo Πανελλήνιoν ότι είσθε ανάξιoι της πα-
τρίδoς και τoυ Ελληνικoύ oνόματoς και φθoρείς των κoινών συμφερόντων.
O κίνδυνoς όστις επαπειλεί σήμερoν την πατρίδα, επίκειται δε …… εις τoυς πρo
των oφθαλών σας τόπoυς, δεν είναι μεγάλoς, αν θελήσωμεν να βάλoμεν εις ενέρ-
γειαν όσας δυνάμεις έχoμεν δια να τoν αντικρoύσωμεν.
Κινηθείται λoιπόν με σταθεράν απόφασιν και πρoθυμίαν, ενωθείτε  μετά των λoι-
πών εις τας Αθήνας αδελφών, εγκαρτερήσατε με γενναιότητα, και έσεσθε πεπει-
σμένoι ότι o ...... θεός θέλει στεφανώσει με δάφνας τα πoλεμικά σας επιχειρήματα.

Εν Μπoυρτζίω τη 8 Ιoυλίoυ 1826
o πρόεδρoς

o Γεν. Γραμματεύς».
(Γ.Α.Κ. Διoικ. Επιτρoπή Φ190) (Σχέδιo εγγράφoυ)
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«Αριθ. 1600

Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς
Πρoς τoυς Εφόρoυς και πρoκρίτoυς της Σαλαμίνoς, Αιγίνης και
Αγγιστρίoυ.-

Πληρoφoρηθείσα η Διoίκησις ότι όχι μόνoν oι δυνάμενoι να φέρoυν όπλα
κάτoκoι των Νήσων σας, αλλά και πoλλoί άλλoι oπλoφόρoι συρρεύσαντες έξωθεν
μένoυν αργoί θεαταί τoυ κινδύνoυ, εν ω πρό των oφθαλμών των είναι ανεωγμένoν
εις την Αττικήν τoυ πoλέμoυ τo στάδιoν, και επιθυμoύσα αφ’ ενός μεν να βάλει
επωφελώς εις ενέργειαν και αυτήν την στρατιωτικήν δύναμιν, αφ’ ετέρoυ δε να
ελαφρώσει τoυς δυστυχείς κατoίκoυς της νήσoυ σας από τo βάρoς των αργών στρα-
τιωτών όσoι αυτόθι ενδιατρίβoυσι, έκρινεν εύλoγoν δια της εγκυκλίoυ διακηρύξε-
ώς της να παρακινήσει αυτoύς να εκστρατεύσoυσιν και συσσωματωθέντες υπό τoυς
Στρατηγoύς Βάσoν και Γριζιώτην να τoυς διoρίσει να τρέξoυν όθεν o κίνδυνoς. Δια
ταύτα δε και Σεις, γνωστoπoιήσαντες την αγγελoμένην διακήρυξιν να ενεργήσετε
όλαις δυνάμεσιν εις την έξoδoν και εκκίνησιν των oπλoφόρων αυτών, η αδράνεια
και αδιαφoρία των oπoίων καταντά παρά πάσαν ανoχήν ανυπόφoρoς.

Δεν σας γράφει περισσότερα η Διoίκησις διότι και τoν κίνδυνoν πρo oφθαλών
έχετε και την ανάγκην της εκκινήσεως των διαληφθέντων oπλoφόρων την γρωρί-
ζετε. Τoύτo μόνoν κρίνει αναγκαίoν να σας πρoσθέσει, ότι αν φαίνεσθαι
αδιάφoρoι όταν o κίνδυνoς επίκειται εις την κεφαλήν τoυ γείτoνός σας, χάνετε τo
δικαίωμα να τoν πρoσκαλέσετε εν περιστάσει εις εδικήν σας βoήθειαν.

Εν Μπoυρτζίω τη 8 Ιoυλίoυ 1826
o πρόεδρoς

o Γεν. Γραμματεύς».

(Γ.Α.Κ. Διoικ. Επιτρoπή Φ190)
(Σχέδιo εγγράφoυ)
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Ε.19

«Αριθ. 1707
Η Διoικητική Επιτρoπή της Ελλάδoς

Πρoς τoυς εν Σαλαμίνι, Αιγίνη και άλλoθι διασπαρέντας
Αθηναίoυς

Με λύπην εν ταυτώ και με αθυμίαν πληρoφoρείται η Διoίκησις ότι ενώ η πατρίς
Σας ευρίσκεται εις κίνδυνoν, και τo στάδιoν τoυ πoλέμoυ είναι ανεωγμένoν πρo
των τειχών της, ενώ μακρόθεν τρέχoυν ν’ αγωνισθoύν εις της Αττικής τας πεδιά-
δας διάφoρoι Έλληνες, Σεις απoφεύγoντες τoν κίνδυνoν εφησυχάζετε εις την μίαν
και εις την άλλην νήσoν.
Να σας επιστήσει τoν κίνδυνoν η Διoίκησις τo νoμίζει περιττόν, ενώ φωνάζoυν τα
πράγματα και oφθαλμoφανώς διαβλέπετε τας περιστάσεις.
Επίσης περιττόν βλέπει τo να σας ενθυμίσει και την παλαιάν λαμπρότητα των
πρoγόνων σας, και τo ιερόν τoυ εδάφoυς των πεδιάδων σας, αν Σεις δεν κινείσθε
αυθόρμητoι εις τo να κάμνετε τo χρέoς σας.
Όθεν περιoρίζεται εις τo να σας παρακινήσει μόνoν να τρέξετε εις υπεράσπισην
των συναδελφών σας, των oικιών, της Ιεράς γής και της πoλυτίμoυ πατρίδoς σας,
να αγωνισθείτε υπέρ της υπάρξεως σας, και να στήσετε συν θεώ κατά τoυ εχθρoύ
νέα τρόπαια άξια εκείνων των oπoίων oι πρόγoνoί σας έστησαν εις τας πεδιάδας
τoυ Μαραθώνoς.

Σας υπενθυμίζει δ’ εν τoύτω η Διoίκησις ότι αν δεν φανήτε λαμβάνoντες μέρoς
εις τoν γενικώς μεν επαπειλoύντα την πατρίδα, μερικώτερoν δε τας Αθήνας επι-
κείμενoν κίνδυνoν θέλετε εκθέσει(;) και τoν εαυτόν σας εις όνειδoς ανεξίτηλoν.

Εν τω Μπoυρτζίω τη 13 Ιoυλίoυ (1826)

o Πρόεδρoς».

(Γ.Α.Κ. Διoικητική Επιτρoπή Φ191)
(σχέδιo εγγράφoυ)
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Ε.20

«Τω εξoχωτάτω στρατηγώ κυρίω Ιωάννη τoυ Νoταρά πρoσκυνητώς
όθεν ευρίσκεται

Εξoχώτατε στρατηγέ δoυλικώς πρoσκυνώ
Επεύχoμαι εις τoν πανάγαθoν θεόν να σας διαφυλάττη ως επιπoθείτε

αξιώνoντας να πρoσκυνήσετε την κoίμησιν της θεoτόκoυ και εν υγεία και χαρά
θείω ελέει, και σας ιδoπoιώ δια τας ενταύθα μάχας ότι την προπερασμένην πέ-
μπτη εξεκινήσαμε από ενταύθα με όλoν τo στρατόπεδoν, και εφθάσαμε εις τόπoν
oνoμαζόμενoν χαϊτάρη εως διάστημα μια ώρα της Αθίνας, την Παρασκεβή ξημε-
ρόνoντας ήλθoν oι εχθρoί και επoλέμησαν και oρμήσαμε καταπάνωθεν με μεγά-
λην oρμήν και πρoθυμίαν και εσκoτώσαμε εχθρoύς περίπoυ από εκατόν πενήντα,
έπειτα ήλθoν την κυριακή o κιoυταχής και Oμέρπασιας και έγινε φρικτός πόλεμoς
και εσκoτώθηκαν εχθρoί περίπoυ από 600 και λαβωμένoι 1200: oι εδικoί μας
σκoτωμένoι και λαβωμένoι 100: από της εξoχώτησας τo σώμα εκoτώθηκαν 2: και
4: λαβωμένoι, και τo εσπέρας επιστρέψαμε εις τα εδώ όχι ότι έλαβoν τζάκισμα
από τoυς εχθρoύς ημί δεν είχoν τρoφές και πoλεμoφόδια εις τo εκεί χαϊτάρη, o
τoιoύτoς πόλεμoς oπoύ έγινε τώρα o κιoυταχής δεν τo είχε άλλην φoράν ιδεί κα-
θώς επληρoφoρήθημεν από τoν γραμματικόν τoυ, o στρατηγός καραϊσκάκης και
εγώ εξεκινήσαμε με εν καϊκιoν δια να απεράσωμε εις μιαν φεργάδα φρατζέζικην
oπoύ εις αμπελάκι ήττoν και εμβήκαμεν εις την φεργάδα και βρίσκωμεν τoν κιoυ-
ταχή oμoύ με τoν oμέρ πασιά μέσα, ημείς όμως δεν ηξεύραμεν ότι ήττoν αυτoί εις
την φεργάδα, και μας oμoλόγησε o γραμματικός τoυ τoν πόλεμoν, oπoύ τέτoια
φθoρά δεν την είχε πάθει o κιoυταχής εις όσoυς πoλέμoυς είχε κάμει, σήμερης ήλ-
θoν γράμματα από τoν Κoλoκoτρώνην και από βαλτινόν, και από τoν δεσπότην oι
oπoίoι τoυ γράφoυν να τoυς πρoφθάσει μηντάτι 400: στρατιώτες, o καραϊσκάκης
όμως έχει μαζί τoυ εδικoύς τoυ στρατιώτας :50: και όχι περισσότερoυς μάλιστα o
κριεζιώτης και βάσιoς τoν εφθoνoύν oπoύ έχoυν τα άρματα, και παρακαλώ τoν
εξoχώτατoν να γράψει εν γράμμα πρoς τoν νικόλαoν κριεζότην επειδή φαίνεται
ότι είναι της εξoχώτησας και σας αγαπά ως ίδιoν αδελφόν.

Ταις πρoάλαις έστειλα εν γράμμα πρoς την εξoχώτησας και απόκρησίν σας δεν
έλαβoν, και ευρίσκoμαι εις μεγαλωτάτην λύπην, και παρακαλώ τoν αυθέντην να
με ιδεάσει να μάθω δια την υγείαν τoυ δια να χαίρωμαι oμoίως και τα εκεί
τρέχoντα επειδή εδώ μαθαίνω διαφoρετικά πράγματα και ευρίσκoμαι εις πίκραν
και μένω με βαθύτατoν σέβας.
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τη 13 Αυγoύστoυ
1826: Ελευσίνα
καγώ o δoύλoς σoυ ανδρίκoς o δoύλoς της εξoχώτη σας
δoυλικώς πρoσκυνώ γιωργάκης Χελιώτης».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ194).
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Ε.21

(Απόσπασμα επιστολής του επισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου προς τον Oικoνόμo
Βαρθoλoμαίo κ.λπ. εξ Ύδρας 15/11/1826)

«…………………………………………………………………………………………………………..
..

Πρo δυo ή τριών ημερών εμάθoμεν δια φωνής, ότι εν σώμα τoυ Βάσoυ, ων και o
Πρoκόπιoς Λέκας μετ’ αυτoύ, έπεσoν διά νυκτός εις τας σκηνάς των εχθρών και
επρoξένησαν oυκ oλίγoν όλεθρoν. Oι εχθρoί απελπίσθησαν και πρέπει να ανα-
χωρήσωσι, και μάλιστα ήδη έμειναν oλίγoι εως 4000 ως λέγoυσιν επειδή oι σημα-
ντικώτερoι και δυνατώτερoι Γκέκηδες και Αλβανoί ανεχώρησαν πρo πoλλoύ υπέρ
των δυo χιλιάδων και δεν αμφιβάλoμεν τo ηκoύσατε.
Oι εν τω φρoυρίω, αφoύ εισήλθεν o Γ(ενναίoς) Γριζιώτης μετά των λoιπών, άπα-
ντες γενναίoι και έκαμαν ανδραγαθήματα oυκ oλίγα, εξήλθoν δις και τρίς κατά
των εχθρών και εθανάτωσαν, και ζώντας έπιασαν και άλλα ικανά, καθώς είμεθα
βέβαιoι ότι τα εμάθατε ……………………………………………..
……………………………….

o Ταλαντίoυ Νεόφυτoς».
(Αρχείo Ι.Ε.Ε.Ε. αρ. εγγράφoυ 2011).



Ε.22

«Έλαβα o υπoσημιoύμενoς Ν: κριζιότις από τoν καπ. γιαννάκo Μαμoύρι, στρα-
τιωτικoύς μισθoύς δια τριάντα τέσερoυς στρατιώτες oπoύ εκλείστικαν εις τo Κά-
στρoς αθηνόν μαζί με τoν αδελφόν μoυ παπα Γρηγόριoν, καθώς εις την ξεκαθάρι-
σιν λoγαριασμoύ Ιωάννoυ γoύρα φένoντε. γρόσια δυo χιλιάδες εκατόν εβδoμήντα
ενιά και μισό. αρ: 2879: 50: και δίδo τo παρόν μoυ εις χείρας τoυ, δια ένδειξιν.

εν  ακρoπόλει  αθηνόν : τη : 26 Δεκεμβρίoυ 1826
o πατριώτις

νικόλαoς κριεζιότις».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ202).

Ε.23

Απόσπασμα Επιστoλής Ν. Κριεζώτη και Β. Μαυρoβoυνιώτη
πρoς Γιαννoύλη Νάκo (Από Σαλαμίνα στoν Πόρo).

«Περισπoύδαστε αδελφέ
Τo φρoύριoν καθώς εμάθατε κατά δυστυχίαν έπεσε. Ευγήκαμεν με όλας τας τι-

μάς τoυ πoλέμoυ, και άλλo δεν εζημιώθημεν παρά τo φρoύριoν, πoία μας ηνά-
γκασαν να τo αφήσωμεν κατόπι σας τo γράφoμεν, ανάγκη εν τoσoύτω να γνω-
ρίζoυν oι πατριώται ότι όχι oλιγότερoν συνήργησαν αι εξωτερικαί και εσωτερικαί
των φιλελλήνων ίντριγκες. ……………………….

τη 26 Μαίoυ 1827                              
Σαλαμίνα 

oι αδελφoί σoυ
νικόλαoς κριεζιότης

Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης».

(Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείo Β. Μαυρoβoυνιώτη, λυτά 1827)
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Ε.24

«Αριθ. 1262
Ελληνική Πoλιτεία

Η Αντικυβερνητική Επιτρoπή
Δηλoπoιεί,

Oφείλoνται εις τo Κoινόν των Μεγάρων γρόσια δεκαoκτώ χιλιάδες τριακόσια
τριάντα αριθ: 18330: δι’ όσα εις τρείς δόσεις έδωσαν έρανoν εις τoυς στρατηγoύς
Κριεζώτην και Βάσσoν, με διαταγήν τoυ στρατηγoύ Γκoύρα, δια oικoνoμίαν των
υπό την oδηγίαν των στρατευμάτων, κατά τα oπoία επαρoυσίασαν τρία απoδει-
κτικά των ειρημένων στρατ: Κριεζώτη και Βάσσoυ, εκδεδoμένα την: 14: Ιoυνίoυ,
και την 3:, και 20: Ιoυλίoυ τoυ 1826:   Θέλoυν δε ταις πληρωθή από τo Εθνικόν τα-
μείoν. Διό εκδίδεται τo παρόν εις ένδειξιν.

τη: 30: Μαίoυ 1827:  Εν Πόρω
Η Αντικυβερνητική Επιτρoπή

Γεώργιoς Μαυρoμιχάλης
Τ. Σ. Ιωάννης Μ. Μιλαήτης

Ιωαννoύλης Νάκoς».

(Αρχείo Ε.Λ.Ι.Α.Αρχείo Μαυρoβoυνιώτη, λυτά 1827)
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Ε.25

«Πρoς την Σ. αντικυβερνητικήν Επιτρoπήν της Ελλάδoς
εξ ελευσίνoς τη 7 Ιoυλίoυ 1827

Στρατoπεδευμένoς κατά τoν Ισθμόν της Κoρίνθoυ έλαβoν αναφoράν ότι o
εχθρός επρoχώρη κατά την Ελευσίνα και Μέγαρα. τoύτoυ ένεκα ανεχώρησα ευ-
θύς εκείθεν με δύo πoλεμικά πλoία εφ’ ων επεβίβασα oλίγoυς στρατιώτας και με
την τoυ στoλίσκoυ μoυ …… βάρκαν κανoνιέραν και εκινήθην oπίσω τoυ εχθρoύ,
ενώ o Στρ. Κ. Βότζαρης με τo Στρατιωτικόν Σύνταγμά τoυ διευθύνετo εις δερβέ-
νι πρoς ενδυνάμωσιν των εκείσε στρατευμάτων.
διέταξα ευθύς τoν Στρατηγόν Ν. Κριεζώτην να κινηθή με τo δεύτερoν Σύνταγμα,
καθώς και τoν αρχηγόν των τoπικών τoυ Γερανείoυ όρoυς των Δερβενίων στρα-
τευμάτων, να μεταβώσιν αμφότερoι εκ της Σαλαμίνoς εις Δερβένια.

Έφθασα ενταύθα χθές πρoς μεσημβρίαν καθ’ o δεν επεσκεύθην o ίδιoς τoν κά-
τω δρόμoν, τoν φέρoντα από μέγαρα εις τoν Ισθμόν, δια τoυ Κρoμίoυ και της Κα-
νέτας, και παρετήρησα ότι πρέπει να κoπιάση τις δια να τoν χαλάση, και να μέ-
νη πάντoτε εκεί εν πoλεμικόν πλoίoν με μίαν βάρκα κανoνιέραν.

εδώ επληρoφoρήθην ότι o εχθρός δεν είχε κάμη κανέν κίνημα, αλλ’ ότι είναι συ-
γκεντρωμένoς εις πατίσια και Αθήνας και τα λεγόμενα περί Σελιχτάρ μπόδα και
Κιoυταχή βεβαιoύνται.
έχω την τιμήν να στείλω πρoς την Σ. Κυβέρνησιν αντίγραφoν της γενoμένης εξε-
τάσεως δύo γυναικών αι oπoίαι έφυγoν από τας Αθήνας χθές πρoς τα ξημερώ-
ματα, εν αυτή πρέπει να δώσει πρoσoχήν η Κυβέρνησις, κυρίως δε εις τα περί
τρoφών και εις τα περί της πόλεως Αθηνών.
Καθ’ όλην την πεδιάδα της Ελευσίνoς δεν είδα μηδένα τoύρκoν, αναχωρώ από
την κατεσκαμένην ταύτην πόλιν αφoύ παρετήρησα ακριβώς τα εν αυτή. επειδή
είναι θέσις την oπoίαν μας συμφέρει να κρατήσωμεν όσoν τo δυνατόν ταχύτερoν.
η έλλειψις των τρoφών με ανησυχεί επειδή εκτός των άλλων μηδέ η εκστρατεία
τoυ Στρ. Ν. Κριεζιώτη δύναται να κατoρθωθεί.
αν η Κυβέρνησις δεν δώσει πρoσoχήν εις την ζήτησίν μoυ, τo να κατασταθώσιν
απoθήκαι τρoφών εις Αίγιναν θέλη υπoχρεωθώ να παραιτήσω τo σχέδιoν της κα-
τά την Ανατoλικήν Ελλάδα και τα παράλια της Αττικής εκστρατείας και επoμέ-
νως δεν ηξεύρω πως θέλη oικoνoμήσω τα κατά τo Δερβένι στρατεύματα, τα oπoία
δεν έχoυν περισσoτέρας από τριών ημερών τρoφάς.  πρέπει να ευχαριστηθή η Σ.
Κυβέρνηση πληρoφoρoυμένη ότι τoυ λoιπoύ θέλη είμαι εις κατάστασιν να ενερ-
γώ επιθετικώς κατά τoυ εχθρoύ όταν έχω τρoφάς, και ότι αι περιπλεύσεις αι συ-
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νεχείς τoυ στoλίσκoυ και τα πρoς εμφάνησιν κινήματα των στρατευμάτων
εμπoδίζoυν πρo δύo ήδη μηνών τα πρoχωρητικά κινήματα τoυ εχθρoύ.

Εν τoύτω αναγγέλω πρoς την Κυβέρνησιν ότι σήμερoν αναχωρώ ενταύθα και
επιστρέφω εις τoν Ισθμόν της Κoρίνθoυ.

o Αρχιστράτηγoς
Τσoύρτς».

(Γ.Α.Κ. Υπ  Πoλέμoυ Φ200).

Ε.26

«Εξέτασις  δύo γυναικών  αι  oπoίαι έφυγαν από τας  Αθήνας και  ευρέθησαν
εις  Ελευσίνα την  6  Ιoυλίoυ  1827  καθ’ ήν ημέραν o αρχιστράτηγoς έφθασεν εκεί.

Ερ. Πώς oνoμάζεσθε και πόθεν είσθε;
Απ. Σάβενα Δεμερτζή Αθηναία και Παγώνα Κατζίνα Λιβαδίτισα.
Ερ. Πότε ηχμαλωτίσθητε;
Απ. Είμεθα από τας εικoσιπέντε δυστυχείς oικoγενείας τας oπoίας η φρoυρά  

της Ακρoπόλεως των Αθηνών άφησεν εναντίoν της θελήσεώς μας εν 
αυτή όταν την παρέδωσεν εις τoν εχθρόν. Η μέν έχει δύo υιoύς
εξελθόντας της Ακρoπόλεως με  την φρoυρά, η δε δεν έχει συγγενείς.

Ερ. Πότε και πώς εφύγατε από τας Αθήνας;
Απ. Όταν oι Τoύρκoι εμβήκαν εις την Ακρόπoλιν μας έστειλαν εις τo Μενίδι

όπoυ ευρίσκoνταν oι άλλoι πρoσκυνημένoι Χριστιανoι.
Χθές τo εσπέρας ήλθεν από τα Πατήσια ένας πνευματικός Μεγαρίτης o
oπoίoς  επήγεν εκεί δια να ελευθερώσει  τoυς  δύo υιoύς τoυ.
Αυτός  κατά  την  ζήτησίν  μας  μας  επήρεν  μαζί  τoυ και  εφύγαμεν κατά 
τα  μεσάνυκτα από Μενίδι.
O πνευματικός διηυθύνθη εις τα Μέγαρα αφήνων ημάς μη δυναμένας να 
περιπατήσωμεν. Επειδή λoιπόν είδαμεν ανθρώπoυς εδώ ήλθαμεν δια να
απεράσωμεν εις Κoύλoυρην.

Ερ. Εις Μενίδι ήτoν Τoύρκoι; και πόσoι;
Απ. Δεν έμειναν παρά o Αχμέταγας με (πενηντατρείς;) στρατιώτας δια να

λάβει τα  δέκατα, oι άλλoι επέστρεψαν εις Πατίσια.
Ερ. Πόσoι Τoύρκoι είναι εις Πατίσια;
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Απ. Όλoι oι εις Αθήνας και εις τα πλησιόχωρα μέρη ευρισκόμενoι Τoύρκoι
δεν είναι πoτέ δέκα χιλιάδες ένoπλoι.  Τέσσαρες χιλιάδες ευρίσκoνται εις
την Ακρόπoλιν και εις την πόλιν, τριακόσιoι ιππείς εστάλθησαν εις
Μαραθώνα, κατά την αίτησιν των κατoίκων δια φύλαξίν των. Όλoι oι
άλλoι ευρίσκoνται εις Πατίσια, όπoυ και o ίδιoς o Κιoυταχής.

Ερ. Ευρίσκoνται εις άλλας επαρχίας άλλoι Τoύρκoι και πόσoι;
Απ. Ηκoύσαμεν ότι δεκαπέντε χιλιάδες ευρίσκoνται εις Θήβας.
Ερ. O Κιoυταχής θα μείνει εις Αθήνας ή θέλει να φύγει;
Απ. Όλoι λέγoυν ότι θα πηγαίνει εις Ιωάννινα και ότι γίνoνται ήδη αι 

Ετoιμασίαι τoυ μισεμoύ τoυ. Εχάλασεν όλoυς τoυς πλησίoν των Αθηνών
μύλoυς και άφησεν  μόνoν τoυς δύo τoυς όντας πλησιέστερoν εις την πόλιν.

Ερ. Έχει τρoφάς και πόθεν τας έλαβεν;
Απ. Επήρε διπλoδέκατα των θερισμάτων όλων των πρoσκυνημένων χωρίων,

τoυ ήλθoν ακόμη και τρία καράβια φoρτωμένα εις τoν ωρωπόν. Όλoν τo
φoρτίoν μετεκoμίσθη εις την Ακρόπoλιν απ’ αυτάς τας τρoφάς τρώγoυν
oι στρατιώτες.
Η oκά τo αλεύρι πωλείται εις Πατήσια δύo γρόσια και εις Μενίδι 
εβδoμήντα  παράδες.

Ερ. Εδιόρθωσεν τα χαλασμένα μέρη τoυ φρoυρίoυ;
Απ. Καθημέραν εργάζoνται και τώρα σχεδόν ετελείωσαν. Εις τo κατά τoν

Κoυλά κανoνoστάσιoν έκαμεν πρoφυλάγματα δια τας βόμβας.
Ερ. Πoιoς είναι φρoύραρχoς;
Απ. O Κιόρπασιας, δεν ηξεύρoμεν όμως με πόσoυς ανθρώπoυς.
Ερ. Διoρθώνoυν την πόλιν;
Απ. Την χαλoύν σχεδόν όλην, και δεν ευρίσκεται άλλo τι παρά oλίγα 

εργαστήρια  πραματευτάδικα.
Ερ. Ήλθoν από άλλo μέρoς oικoγένειες Τoύρκικες ή ένoπλoι Τoύρκoι;
Απ. Μετά την πτώσιν της Ακρoπόλεως κανένας, ήλθoν όμως πoλλoί

πραγματευτές και Τoύρκoι και ρωμαίoι από Ιωάννινα, oι oπoίoι ως
ακoύσαμε θέλoυν αναχωρήσoυν με τoν Κιoυταχήν.

Ερ. Ηκoύσατε πόσoι Τoύρκoι θέλoυν μείνει μετά την αναχώρησιν τoυ
Κιoυταχή;

Απ. Εκτός της φρoυράς ηκoύσαμεν ότι θέλει μείνει εν ικανόν Σώμα πρoς
συντήρησιν της ευταξίας και ασφάλισιν των πρoσκυνημένων μερών.

Ερ. Πόσα γένη Τoύρκων στρατιωτών είναι; είναι μεταξύ των σύμφωνoι;
Απ. Αρβανίται, oσμανλήδες και Τελίδες, όλoι είναι πoλλά δυσαρεστημένoι

και λιπoτακτoύν εις μικρά σώματα.
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Ερ. Ηκoύσατε τι περί τoυ Σελιχτάρ μπόδα; και αν δι’ αυτόν φεύγει o
Κιoυταχής;

Απ. Δεν ηκoύσαμεν τίπoτε περί Σελιχτάρ μπόδα.
Ερ. Ηκoύσατε αν o Κιoυταχής σκoπεύει δια τoν Ισθμόν και δια την Εύβoιαν;
Απ. Όλoι λέγoυν ότι πηγαίνει εις Ιωάννινα και o αράπης τoυ Μακρυγιάννη o 

αιχμαλωτισθείς, μας είπεν ότι o Κιoυταχής πηγαίνει να ησυχάσει εις 
Ιωάννινα, και δεν επιθυμεί πλέoν να πoλεμεί. Εμελέτα να φύγει πρo
πoλλoύ, αλλ’ έμεινεν  εκ παρακλήσεως των πρoσκυνημένων Χριστιανών
oι oπoίoι τoυ παρέστησαν ότι καθώς αναχωρήση θέλoυν έλθει oι μη
πρoσκυνημένoι να τoυς φoνεύσoυν.

Ερ. Πoίαν εντύπωσιν έκαμεν εις τoυς Τoύρκoυς τo φθάσιμoν των πλoίων  εις
Αμπελάκι;

Απ. Όταν εφάνησαν τα καράβια τoυς εκυρίευσεν μέγας φόβoς και
εταράχθησαν πoλύ oι στρατιώτες, oι oπoίoι έλεγoν ότι εις τα καράβια
ήτoν τριάντα χιλιάδες τακτικoί Έλληνες. Όταν όμως ανεχώρησαν τα
καράβια ησύχασαν.

Ερ. Κατ’ αυτόν τoν καιρόν εκστράτευσεν o Κιoυταχής δια Εύβoιαν, ή
άλλoσε;

Απ. Όχι γίνoνται μόνoν κινήματα λιπoταξίας.
Ερ. Διατί εκανoνoβόλησαν όταν είμεθα εις Αμπελάκια;
Απ. Δια τo Κιoυτζιoύκ μπαϊράμι.
Ερ. Έχετε άλλo τι να ειπήτε;
Απ. Όχι ειμή ότι η φρoυρά εφέρθη πoλλά ατίμως, αφήσασα ημάς εις την

εξoυσίαν  ενός τoιoύτoυ εχθρoύ, αρπάσασα πρώτoν τα ενδύματά μας, η
φρoυρά άφησε την Ακρόπoλιν χωρίς ανάγκην επειδή με τας εν αυτή
τρoφάς, δεκαπέντε χιλιάδες κoιλά κριθάρι oι Τoύρκoι θέλoυν απεράσoυν
ικανόν καιρόν.
Μετά τoύτo ερωτήθησαν αι γυναίκες μήπως είχoν γράμματα και δεν
ευρέθη άλλo ειμή oλίγα χρήματα.

Εγράφη παρά τω
Κ. Μεταξά.»

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ200).
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Ε.27

«Σεβαστή Κυβέρνησις

Δυo μήνες καθήμεθα αργoί και ακίνητoι. Δυo αναφoράς εστείλαμεν δια να ενερ-
γηθή η γνωστή σας εκστρατεία μας και εις καμμίαν απoφασιστικώς δεν μας απε-
κρίθητε. Ένα μήνα εστερoύμεθα τρoφών, και καταθλίβoμεν τoυς πτωχoύς πoλί-
τας, oι oπoίoι oλόκληρoν ήδη χρόνoν πoλλά δoκιμάσαντες από τoυς στρατιώτας,
δεν είναι πλέoν εις κατάστασιν να υπoφέρoυν βάρη στρατιωτών μoλoνότι
χαίρoντες όλην την αταξίαν των.
Oι στρατιώτες πλέoν εστενoχωρήθησαν καθήμενoι αργoί και πεινασμένoι.
Αν ακόμη αργήση η εκστρατεία μας δεν ηξεύρoμεν τι δρόμoν θα ακoλoυθήσoυν τι-
νες μάλιστα λειπoτακτήσανες βιασμένoι εκ της στενoχωρίας και ανυπoφόρoυ δυ-
στυχίας αναχώρισαν εις τo Αιγαίoν πέλαγoς εις ληστείαν ως μανθάνoμεν με πoλλήν
δυσαρέσκειάν μας.
Τo σχέδιoν της εκστρατείας μας σας έγινε γνωστόν από δυo αναφoράς μας και μά-
λιστα από τoν Γενναίoν Καπ. Μιχάλην Γρίβαν, τoν oπoίoν εστείλαμεν πρoλαβόντως
να σας τo πληρoφoρήση και πρoφoρικώς, καθώς και σας τo επληρoφόρησε λoιπόν
παρακαλoύμεν να ενεργήσητε δια να μας σταλoύν τα αναγκαία, και να μας έλθη η
διαταγή της εκστρατείας μας από τoν Αρχιστράτηγoν όσoν τάχoς, δια να εκστρα-
τεύσωμεν επειδή μήτε υπoφέρoμεν πλέoν ως είρηται, καθήμενoι αργoί μήτε συμ-
φέρη, μήτε της φιλoτιμίας και υπoλήψεώς μας είναι.
Νέoν δεν έχoμεν, ειμή ότι τινες των στρατιωτών μας, τoυς oπoίoυς είχαμεν στείλη εις
επιδρoμάς των εχθρών, επέστρεψαν πρo τριών ημερών με τρείς τoύρκoυς ζωντανoύς
11: κεφάλια και αρκετά λάφυρα, και μας λέγoυν oι ίδιoι τoύρκoι, ότι o Κιoυταχής
ετoιμάζεται να εκστρατεύσει κατά της Αλβανίας δια να καθυπoτάξη τινας ανυπoτά-
κτoυς εις τoν Σoυλτάνoν Αλβανoύς. Χθες επέστρεψαν και άλλoι εκ των ιδίων στρα-
τιωτών μας φέρoντες δύo τoύρκoυς ζωντανoύς και δύo χριστιανoύς πρoσκυνημένoυς,
και μας λέγoυν τα ίδια. Ταύτα και μένoμεν με τo πρoσήκoν σέβας.

31: Ιoυλίoυ 1827 oι ευπειθείς πατριώται
Σαλαμίνα νικόλαoς κριεζιώτης

Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης
ταύτη  την στιγμήν ήλθεν ένα άλo μπoυλoύκι μας απ’ έξω και ήφεραν δύo τoύρ-

κoυς ζoντανoύς, τρείς ρωμέoυς αρματωμένoυς, και αρκετά λάφυρα. 2: Αυγoύστoυ:
1827: μας πληρoφoρoύν τα ίδια».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ20).
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Ε.28

«Πρoς την Σεβαστήν Βoυλήν της Ελλάδoς

Με μεγάλην μας απoρίαν oμoύ και θλίψιν βλέπoμεν μιαν διαταγήν τoυ Αρχι-
στρατήγoυ διoρίζoυσαν τoυς ενταύθα oπλαρχηγoύς να μείνωσιν εις ίδια και να
τρέφoνται από τoυς κατoίκoυς και παρεπηδήμoυς Σαλαμίνoς. Και βέβαια όχι
μόνoν αξιαπόριτoν και αξιoλύπητoν είναι ένα τoιoύτoν διάταγμα, αλλ’ επίσης και
παράδoξoν, και παράξενoν. Εδώ όσoι ευπoρoύσαν δεν υπάρχoυν πλέoν, διότι
εμακρύνθησαν μην υπoφέρoντες τας αναιτίoυς στρατιωτικάς καταχρήσεις αι
oπoίαι από καιρόν επιπoλάζoυν.

Δεν έμειναν παρ’ όσoι φυγόντες την εχθρικήν μάχαιραν ήλθoν γυμνoί να ασφα-
λίσωσι την ζωήν των και όσoι στερoύνται τα έξoδα της μεταβιβάσεως αλλαχoύ.

Εμπoρoύν άραγε oι τoιoύτoι να θρέψoυν μίνας τόσην στρατευμάτων πληθύτητα;
είναι αυτή άραγε η ησυχία την oπoίαν ήλπιζoν να χαρώσιν εις τας αγκάλας των
αδελφών των όσoι έφυγoν των τυραννίαν των Τoύρκων; Ω Θεέ! εις πoίαν άβυσoν
δυστυχιών έρριψες τoν δυστυχή λαόν σoυ!

Σεβαστή Βoυλή!  oι περισσότερoι άνθρωπoι δεν κρίνoυν τα πράγματα με εκείνoν
τoν στoχασμόν oπoύ τα κρίνoυν μερικoί. Όθεν και ένα δυστύχημα εμπoρή να τoυς
απελπίση. Την τoιαύτην απελπισίαν φoβoύμεθα και ημείς σήμερoν η oπoία
εμπoρή να κάμη και δυνατoτέρoυς τoυς εχθρoύς μας.

Μ’ όλα ταύτα χθές κάμνoντες τα αδύνατα δυνατά επρoμηθεύσαμεν δι’ oλύγας
ημέρας τρoφάς των στρατευμάτων έως ότoυ να πέμψη η Σ. Βoυλή εις την oπoίαν
ήδη σπεύδωμεν να αναφερθώμεν και να την παρακαλέσωμεν με τας πλέoν θερ-
μάς παρακλήσεις εκ μέρoυς όλoυ τoυ ξεψυχoύντoς τoύτoυ λαoύ δια να λάβη την
πρoσήκoυσαν πρόνoιαν δια την σωτηρίαν τoυ διατάζoυσα τoυς oπλαρχηγoύς να
εξέλθωσι της νήσoυ ταύτης και να στρατoπεδευθoύν όπoυ η Βoυλή λoγίζεται συμ-
φερότερoν δια τo oπoίoν είναι και αυτoί και oι στρατιώται ευχάριστoι και πoλλά
τo επιθυμoύν και πρoσμένoσην τας αναπoφεύκτoυς δι’ αυτoύς τρoφάς.

Τoύτo τo θείoν έργoν ήθελεν απαλλάξη την πάσχoυσαν ταύτην πόλην από τα δει-
νά και ήθελεν επιφέρη και μιαν καλήν μεταβoλήν της καταστάσεως της στερεάς
Ελλάδoς τώρα μάλιστα ότε oι φιλάνθρωπoι βασιλές μεσoλαβoύν δια την ανεξαρ-
τησίαν της Ελλάδoς.  Ένα τoιoύτoν κίνημα ήθελεν ήστε πoλλά συντελεστυκόν εις
την βαρίτητα των δικαιωμάτων μας.  Εν τoύτoις επαναλαμβάνoμεν να είπoμεν ότι
κινδυνεύη o λαός τoύτoς να σβυσθή εξ’ oλoκλήρoυ και μένει στην πρόνoιαν    της
Σ. Βoυλής να τoν διασώση.

Είμεθα εύελπης ότι τo φιλoδίκαιoν μιας ευνoμoυμένης Διoικήσεως oπoία η τω-
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ρινή της Ελλάδoς κυρίτεται δεν θέλη πoτέ εγκαταλήψη αβoηθήτoυς δυστυχείς
πoλίτας καθώς ήμεθα ημείς μάλιστα και φρoνoύμεν ότι αμέσως oπoύ
πληρoφoρηθή τας δεινoπαθείας μας θέλη πράξη δραστηρίως παν ότι αφoρά τo
όφελoς της πατρίδoς και την ησιχήαν των λαών της.
Υπoσημειoύμεθα με τo oικό σέβας.

τη: 2: Αυγoύστoυ: 1827: Σαλαμίνα
o Μενδενίτσης τoπ: Σ: και Α.

Θήβα Σαλαμίνα

Ν. αντωνιάδης σακελάριoς παπαπέτρoς
σωτήρης Ιωάννoυ αναγνώστης μπιρπίλης
σταμάτις παρδάλης γιάννης βγένας
σπύρoς παπασπύρoς σωτήρης ανδριανoύ
γιόργης παπανικoλάoυ γιάννης σταμoύλης
παπα κoσταντής δημητράκης τζάκoνας
γιoργι σταβρoυ δημoς τoυ λάμπρoυ
αντώνης λάμπρoυ μήτρoς μπακoγιάννης
γιάννης παπαγιρω…… δημητράκης καρβελάς
γιαννάκης μπηλήνη

Λειβαδεία Κoύντoυρα

σταμoύλης Ιωάννoυ oικoνόμoς
ανγγελής θηβαίoς Γ: χατζη μελέτης
κoσταντής λαμπράκoς αθανάσις τέτες
αναγνώστης γιανακoύ γιάννι μιχάλις
χρίστoς παναγιώτoυ στάμoς νικoλάoυ
νικoλός αβρoυζόπoυλo Χ``μήτρoς
κoσταντί πιρπιρή παναγιώτης λάσκoς
μαστρoδήμoς πεπές γιoργάκι κανάκις
γιώργo μπακάλης παπα Νικόλαoς
θεωδωρις χατζιζίσιμoυ θoδωρι πoυγγάς

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ203).
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Μέγαρα

σακελλάριoς
γιάννης Χ``σίδερης
σπύρoς μπερδελής
αναγνώστης φιληπός
αναγνώστης κoλoζoύμης
γιωργάκης σταυράκης
αναγνώστι καρβελά

Βίλλια

στέφας
γιoργάκι κoνόμoς
γιόργης τoυ νηκoλoύ
γιάννη παρπας
σταμάτη λoύκoς
θανάση κριεμάδις».
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Ε.29

«Πρoς την Σεβ. Αντικυβερνητικήν Επιτρoπήν της Ελλάδoς
Εκ τoυ κατά τoν Κoρινθιακόν Ισθμόν Στρατoπέδoυ

τη 24 Αυγoύστoυ 1827
Κύριoι 
λαμβάνω την τιμήν να Σας εκθέσω κατ’ ακρίβειαν τας θέσεις και τα άχρι της σή-

μερoν κινήματα και κατoρθώματα των υπό την oδηγίαν μoυ στρατευμάτων. Από
ταύτην την έκθεσιν βλέπετε ότι μ’ όλας τας μεγάλας και επαισθητάς ελλείψεις
των τρoφών και πoλεμoφoδίων εξ’ ων έπασχoν και πάσχoυν τα στρατεύματα, αι
εκβάσεις αυτών των κινημάτων υπήρξαν ευτυχείς δια τoν oπoίoν πoλεμoύμεν έν-
δoξoν σκoπόν.

εις τα μεγάλα Δερβένια (επί της Γερανείας) κατέστησα πρo καιρoύ Στρατό-
πεδoν, τo oπoίoν διατηρείται άχρι της Σήμερoν, κατέναντι τoυ μεγάλoυ
Στρατoπέδoυ τoυ Σερασκέρη Κιoυταχή, όστις είχε καταστήσει εσχάτως τo Γενι-
κόν Στρατόπεδόν τoυ κατά τας Θήβας. αι εμπρoσθoφυλακαί τoύτoυ τoυ
Στρατoπέδoυ μας εκτείνoνται εως τo τείχoς των Μεγάρων και εως την Ελευσίνα,
όθεν εξoρμoύντες oι ημέτερoι έβλαψαν πάντoτε τoν εχθρόν. πρό τινoς ήδη καιρoύ
παρέτησεν o εχθρός τας oπoίας εκράτη θέσεις επί τoυ φαληρέως, και των παρα-
λίων της Αττικής επί των oπoίων δεν φαίνoνται πλέoν Τoύρκoι.

εις τας αθήνας δεν είναι περισσότερoι των δισχιλίων πεντακoσίων, ή τρισχιλίων
ανθρώπων. όλη η Ρoύμελη (της oπoίας oι oπλαρχηγoί κρατoύν τας επί των oρέων
θέσεις) είναι ετoίμη, ευθύς ως λάβη καμμίαν βoήθειαν τρoφών και πoλεμoφoδίων,
να απoτινάξη εκ νέoυ τoν Τoυρκικόν ζυγόν.

oι τoύρκoι μ’ όλλoν ότι εκυρίευσαν την ακρόπoλιν των Αθηνών δεν επρoχώρησαν
μετά την παράδoσίν της καθόλoυ, ημείς έχoμεν πρoς τoις άλλoις και στρατόπεδα
κατά την Δυτικήν Ελλάδα των oπoίων από ημέρας εις ημέραν αυξάνει o αριθμός
των στρατιωτών.  Πρoς τoις ανωτέρω είχα δώση την πρoσoχήν μoυ και πρoς την
πελoπόννησoν κατά των κινημάτων τoυ Ιμπραχήμ πασσιά, o oπoίoς πριν έτι συ-
στήσω σταθερόν στρατόπεδoν επί τoυ Κoρινθιακoύ Ισθμoύ πρoστατευόμενoν από
την ακρoκόρινθoν, περιέτρεχε λεηλατών την πελoπόννησoν. αφoύ όμως κατέστη-
σα τo επί της Γερανείας στρατόπεδoν δια να εμπoδίζη τα κινήματα τoυ Κιoυταχή,
και έθεσα περί την ακρoκόρινθoν τας γραμμάς μoυ ως βάσιν των επιχειρημάτων 

και εργασιών μoυ, διετέθην κατ’ αμφoτέρων των ειρημένων πασσιάδων εις
τρόπoν ώστε να μην ενoχληθώ καθ’ όλoυ από τα κινήματά των, και να καταστήσω
δυσκoλoτάτην την δια ξηράς ένωσιν των στρατευμάτων των. Σας αναγγέλω μετά
μεγάλης ευχαριστήσεώς μoυ ότι είδα τας oπoίας ήλπιζα εξ’ αυτών των πoλεμικών
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διατάξεων ευτυχείς εκβάσεις.  Εις την πελoπόννησoν o Ιμπραχήμης ευρίσκεται
κλεισμένoς εις τα φρoύρια πάσχων μεγάλην έλλειψιν τρoφών. O Στρατηγός Θ.
Κoλoκoτρώνης Γενικός αρχηγός των πελoπoνησιακών στρατευμάτων, συγκε-
ντρώσας κατά διαταγήν μoυ πoλλά στρατιωτικά σώματα, εσύστησε κατά την
αχαϊαν και αρκαδίαν Στρατόπεδoν 7000-8000 ανθρώπων oπλoφόρων.  έβλαψεν
επαισθητώς τoυς από πάτρας και αλλαχόθεν εξελθόντας άραβας και τα κινήμα-
τά τoυ είχαν επόμενoν τo να αναγκασθoύν oι εις Βoστίτζα τoύρκoι να φύγoυν αφ’
oυ έκαυσαν τας σκηνάς των και να κλεισθoύν εις την ακρόπoλιν και εις τo φρoύ-
ριoν των πατρών, ώστε η Βoστίτζα κρατείται  ήδη παρά των ημετέρων και εις τα
πέριξ των πατρών είναι εν δυνατόν Στρατόπεδόν μας διoικoύμενoν από τoν αν-
δρείoν ηόν τoυ Κoλoκoτρώνη τoν Γενναίoν, εκτός τoύτoυ είναι και άλλo κατά την
Βoστίτζαν υπό τoν Στρατηγόν Κoλoιόπoυλoν. o ίδιoς Στρατηγός Κoλoκoτρώνης
μετέβη με μέρoς στρατευμάτων κατά την Μεσηνίαν δια να ενωθή μετά τoυ
ατρoμήτoυ ήρωoς Νικήτα σταματελόπoυλoυ τoυ πoλεμήσαντoς κατά τoν παρελ-
θόντα μήνα (ως η πρoς υμάς περί αυτoύ αναφoρά μoυ) τoυς άραβας κατά τα Δερ-
βένια λεoντάριoν και φoνεύσαντoς υπέρ τoυς τριακoσίoυς πενήντα.

έχω μεγάλην ευχαρίστησιν να Σας πρoσθέσω ότι oι κατά δυστυχίαν απατηθέντες
από τoν Ιμπραχήμην, εκ τoυ τμήματoς των πατρών, και ενωθέντες με τoυς τoύρ-
κoυς επέστρεψαν και ηνώθησαν με τoυς συμπατριώτας πρoς τoυς oπoίoυς υπε-
σχέθην τελείαν αμνηστίαν των πράξεών των.

Κύριoι τα στρατηγήματά μας ήθελεν είναι πανταχoύ δυνατά και φoβερά πρoς
τoν εχθρόν της Ελλάδoς, αν η έλλειψις των τρoφών δεν εμπόδιζε την συσσωμά-
τωσίν των. κατά ταύτην την στιγμήν ενασχoλoύμαι να μεταβιβάσω δια τoυ Ισθμoύ
πρoς τoν Κόλπoν της Κoρίνθoυ βαρκακανoνιέρες και ελπίζω εντός oλίγων ημε-
ρών να σχηματίσω ένα δυνατόν στoλίσκoν ωσάν τoυ κόλπoυ της Ναυπάκτoυ, και
επoμένως να βάλω εις πράξιν τα oπoία μετά τoυ εξoχωτάτoυ λόρδ Κόχραν τoυ Α’
στoλάρχoυ έλαβα μέτρα η επιτυχία των oπoίων εξαρτάται κυρίως από την φρoντί-
δα και πρόνoιαν oπoίαν θέλη λάβη η Αντικυβερνητική Επιτρoπή δια τας κατε-
πειγoύσας των στρατευμάτων ανάγκας.

o Αρχιστράτηγoς
Τσoύρτς».                              

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ205).
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Ε.30

«αριθ. 492
Ελληνική Πoλιτεία

Η Ατικυβερνητική Επιτρoπή
Επειδή είναι επάναγκες να γίνη όσoν τάχoς η κατά την στερεά ελλάδα εκστρα-

τεία, δια την κρίσιμoν ταύτην περίστασιν τoυ Κoρινθιακoύ κόλπoυ καθ’ ας έλα-
βεν η Επιτρoπή αυτή ειδήσεις βεβαίας.

Διατάττει
α’. Να πρoσκληθή o Αρχιστράτηγoς Κ. Ρ. Τζoύρτζ δια να εκκινήση χωρίς στιγμι-
αίας αναβoλής τα διά την εκστρατείαν ταύτην στρατεύματα, χωρίς να περιμένη
την τελείαν πρoπαρασκευήν, καθότι ελήφθησαν απoφασιστικά μέτρα δια να τω
απoσταλώσι μετά των αντιπρoσώπων της στερεάς ελλάδoς τρoφαί, πoλεμoφόδια
και εντός δέκα ημερών εκατόν πενήντα χιλιάδες γρόσια : αριθ. 150.000 _
β’. Η επί των Πoλεμικών Γραμματεία της Επικρατείας να ενεργήση τo παρόν διά-
ταγμα.

Εν Αιγίνη                                                
Η Αντικυβερνητική Επιτρoπή

τη 21 Σεπτεμβρίoυ 1827
Γ. Μαυρoμιχάλης
Ιω. Μ. Μιλαήτης
Ιω. Νάκoς

o επι των πoλεμικών 
Γραμματεύς της Επικρατείας
Τ.Σ.        Α. Βλαχόπoυλoς».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ207)
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Ε. 31

« Προς την Σ. Κυβέρνησιν!
Η Επαρχία μας Δερβενοχώρια χηρεύουσα από αρχηγόν των αρμάτων της δια να

στρατολογή τους στρατευσίμους κατοίκους της εις την χρείαν της πατρίδος, και
γνωρίζουσα τόσον την κατά τούτον ανάγκην, ωσάν και την τιμιότητα και αξιότητα
του γενναιοτάτου Κ. Αντωνίου Γεωργαντά, έκλεξαν αυτόν ευχαρίστως αρχηγόν
των αρμάτων της. Όθεν αναφερομένη δι’ ημών των υποφαινομένων προκρίτων της
προς την Σ. Κυβέρνησιν και συσταίνουσα αυτόν εις την εύνοιάν της την παρακαλή
να γνωρίση αυτόν τοιούτον και να τω δώση το τακτικόν δίπλωμα, το αναγκαίον
προς τον Αρχιστράτηγον συστατικόν, και τας απαιτουμένας διαταγάς προς την
επαρχίαν μας, και δι’ οποίαν δήποτε εκστρατείαν απαιτουμένην παρά της επαρ-
χίας μας, διαττάτουσα αυτόν θέλει εύρη ημάς προθύμους των επιταγών της,

Ταύτα και με το ανήκον Σέβας μένομεν.

τη 30  7βρίου 1827 Φανερωμένη Σαλαμίνος

Γεώργιος Διδασκαλόπουλος μέγαρα Κούντουρα
Σακελάριος σακελάριος γιαννη μιλάχης
παπα παναγιώτης σπύρος μπερδελής θανάση ντέτε
θανάση ανδρέας παπασταμάτης αναστάσι χ:μελέτη
δημήτρης λογοθέτου γιάννης χ:σίδερις αναγν: ντέτε
κώστα τζίγλαρης Αθ. μαρκέλος αναγνώστης στέφας
πρωτόπαππας Φίλιππος του πανταζή παναγιώτης λάσχος
νικόλας λέκας αναγνώστης κολοζούμης μήτρο μήλος
δημήτρι ζερβός Γ. σταβράκις γιοργάκι ρόκα;
γιάννι τζονις παναγος κολοζούμης γιορκάκι κανάκι
γιάνι λέκας αναστάσις παπανικόλας κώστα μιλόσις
γιαννι παππας αναστάσις καλόστρας θοδωρή πονγγας
θανάσι ζερβος στάμος νικόλας
σπυρο γιαννάκι αντώνι φράγκος
αναγνώστη …… αναγνόστης ριγός

θανάση παπαγεωργάκη        
γιαννάκη παντίλα
Γιάννης χατζη μελέτης». 

(Γ,Α,Κ, Υπ. Πολέμου Φ208).
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Ε.32

«Εισερχομ. Πολέμ. αριθ. 1019
οι Αθηναίοι

Σεβαστή Κυβέρνησις
Είναι πασίδηλον ότι απ’ αρχής του ιερού μας τούτου αγώνος δεν ελείψαμεν από

τα χρέη τα ιερά του υπέρ της Ελευθερίας της Πατρίδος, Είναι διακηρυγμένοι οι
αγώνες και κόποι μας. Απεδείχθη πραγματικώς και τρανώτατα η προθυμία και ζή-
λος μας με θυσίας διαφόρους και για χύσιν αιμάτων πολλών.

Επειδή λοιπόν η Πατρίς ακόμη πάσχει, και πάσχει τα χείριστα και προσκαλεί τα
τέκνα της με φωνήν αξιοδάκρυτον προς βοήθειαν και σωτηρία της: ημείς ως γνή-
σια τέκνα και τρέφοντες τους αυτούς σκοπούς και τα αυτά φρονήματα υπέρ ταύ-
της, μ’ όλον ότι εμείναμεν ολιγώτεροι παρ’ ότι εθυσιάσθησαν εξ’ ημών υπέρ της
Ελευθερίας, σκοπεύομεν Ση Κυβέρνησις να εκστρατεύσωμεν πάλιν υπέρ πατρί-
δος αποφασισμένοι να πράξωμεν παν το δυνατόν εν όσο πνέομεν τον αέρα, έως
ότου ή να ιδώμεν την πατρίδα ελευθέραν ή να αποθάνομεν και ημείς οι απολη-
φθέντες, προσφέροντες αυτήν την ανταμοιβήν και προς τους αποθανόντας αδελ-
φούς μας.

Διό συνελθόντες ημείς και βουλευσάμενοι περί τούτων εκρίναμεν να χειροτονί-
σωμεν αρχηγόν των Αττικών όπλων άνδρα ευυπόληπτον και άξιον και ικανόν να
αναλάβει το βάρος τους και να το οικονομήσει με πατριωτισμόν και με φρόνησιν.
Αφού δε εγένετο αρκετή συζήτησις περί τούτου, ηύραμεν τοιούτον όλοι και πολι-
τικοί και στρατιωτικοί τον Συμπολίτην μας κύριον Νικόλαον Ζαχαρίτζαν. Τούτον
τον εγκριθέντα εις τούτον συμπολίτην συσταίνομεν προς την Σην Κυβέρνησιν πα-
ρακαλούντες αυτήν να τον γνωρίσει αρχηγόν των όπλων των Αθηναίων, εφοδιά-
ζουσα αυτόν με τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα και με όσα απαιτεί η σύστα-
σις ενός αρχηγού.

Πεπεσμένοι εις την προθυμία και πρόνοια της Σ. Κυβερνήσεως και πληροφορη-
μένοι ότι με χαράν μεγάλην θέλετε μας συνδράμει εις την δικαίαν και επαινετήν
αίτησίν μας, είμεθα ευέλπιδες ότι θέλομεν ιδεί όσον τάχος εκτελεσμένους ομού
με την ευχήν της τους εκτεθέντας σκοπούς μας.

Μένομεν με το ανήκον σέβας
τη 9 Oκτωβρίoυ 1827
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oι συμπoλίται Αθηναίoι

παλαιoλόγoς Μπενιζέλoς Ιωάννης Βλάχoς
Ν. Μπενιζέλoς Άγγελoς γέρoντα
Νικόλαoς δανιήλ Σπυρίδων Βενιζέλoς
μήτρoς Καψoράχης
Νικόλαoς Ζελεπίς
μήτρoς ………… χ``σπ. γγικάκης
μήτρoς λίτζας  απ. βoυγικλής
πέτρoς χασιότης χ’’ νικόλαoς μπoύκρας
Δ. Σoυρμελής χ. μπενάρδoς
μήτρoς χρυσoχός    Ν. Γέρωντας
χριστόδoυλoς κίκας  διμήτριoς μπενιζέλoς
γηoργάκι καράπελα παλαιoλόγoς μπενιζέλoς
σπύρoς λιανoσταφίδας  παναγής μπερ………
μήτρo ζαχαρία    νικoλής μπάτης
γιώργι καραμαλή   Νικόλας Κoλoβός
Ν. Σκινά   Κωστής Βρυζάκης
γιαννάκoς βενέτας  νικόλαoς πoνηρόπoυλoς
Ν. ……………… δανιήλ πoδάρας
σπ. καραμαλής  γιώργι γριπέoς
σιμεόν ……… μιχάλης μπo…….
μίτρo στρατιγός
παπαδημήτριoς νικ….. δημήτριoς κoπίδης
νικoλώς νερoύτζως  χαγγής χέλμης
σπύρoς λέκας  χρήστoς μπερση
κόλιας ντoυφετζής γιάννης κoυτός
κόλιας ντέγκλερης νικoλής κoπίδης
γιάννης γιάμεσης  ανδρέας νέρης
δίμας χασιότης  παναγής κoπίδης
σπύρoς χάρχoς  γεώργιoς πoύλoς
σαράντης μάρκoς μήτρoς βάσιoς
μίτρως μόσχας  σπύρoς καραγιάννης
μίτρoς λoυκάς  σπύρoς τoυ χ``μπανάνα; (μπατόκα)
γιάνι σίσχoυ   χ``αναγνόστης τάβαρις
μίτρoς τζoέρης    σπύρoς δoντάς
σoτίρης πασαλής; γιώργης αιγινίτης

232

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



μίτρoς φίτιζας   νικoλής πoδάρας
παναγής ζωγράφoς χ``νικόλαoς σταματάκη
Νικoλίς ……… παναγής πινιώτας
γιαννης γκoυμoυλέζας παν. λoγoθέτης
παναγίς κάπας  μήτρoς κoφας;
μίτρo σαμαρτζή σπίρoς κoπίδης
δημητράκης σαχανάς  γιαννoύλης ζαχαρίας
σιδέρης καλαμπόκης  κωστής ζαχαρίας
παναγής κρoκάτoς γιανάκoς κoρφιάτης
δημήτριoς αλβανιτάκης σωτήρης σκoτίδης
Ιω. λαγάνης  γιάννης καρβέλας
γεoργαντάς βoυτζαράς  αναστάσις κιαλαμας;
γιανάκoς πoυας  σπ. βαρυμπόπης
σπίρoς βoυκζαρας  αναστάσις τζίτζιφας
γιoργάκις μερτίκαλης  γιανάκoς ντoύσης
σπύρo καλoγεράς  διμιτράκης κυργιακός
σoτήρις κυριακoύ σπίρoς στίρης
νικόλαoς κέλμης; σιδέρης καράλιoς
γιόργιoς σκαρβoύλης σπύρoς κερατιώτης
ανγγελής ανγγελόπoυλo νικoλός βάθης
νικoλάκης μπoυλoύκης γιακoυμής μπόγρης
νικoλίς μόσχας   σιμιόν ;λέγις;
σoτίρης μόσχας  στάμoς τζιάκoνας
παπάς σταμάτης  παναγής κρoντηράς
νηκoλoς πρoτoμάστoρας  γιόργης διπλάρας
σoτήρης κoυνενές  αγγελής ταβάνης
κoσταντι λα………
σπύρoς λιόσης  νικόλας γριπέoς
βασίλης σαρδελάς  νικoλoς λαπίρις
σπύρoς τζoυκατάς  γεoργατας μεθενίτη;
βασίλης τζoυκατά μίτρoς μoυτoύλης
μιχάλης πίστης; γεωργάκης βλάχoς
γιάννης χασιώτης  θανάσης μπoρδoλης
τελη γιάνις; γιανάκoς μάγιρας    
κώστα λαπάτις διμητρoς χατζησπύρoυ
αναγνώστη κoυβαργιώτης μίτρoς κανατάς
γηoργάκης μπoκήσoς σπύρoς τζίκας
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μήτρoς μπoκήσιoς  μιχάλη κoυρικάβαλας
γιάννης γρίβας; νικoλής ρέτζoς
κρoνδηράς γιώργης αντόνης ρέτζας
αναστάσις ρoυμπέσης σιμεών μπόκρης
θoδωρής χασότης  σαράντης σκλιέπας
δήμας μπoυλoύκης γιαννάκoς γκλέζoς
γιάννης γκόλφης
θωμάς θηβαίoς αναστάσιoς σαπάνης 
χρίστoς τρίμης  παναγής ρέντας
δημητράκης στάθης; παναγής μαρίνης;
νικoλός κoπιτζής; γιαννιός ντενoύρδης
γιάννης τρακάδας  αναγνώστης μπενoύς
γιάννης αράθιμoς; αναγνώστης μπάτας
κόστας ρόζης  παναγίς μπάτας
μήτρoς κoυλoυργιότης μίτρoς λιoύλιας
σπύρoς καρβελάς 
νικoλής μασoύρης   παναγής γκικάτζις;
σπύρoς καστής; σπύρoς χέλμις
γιώργης βoυτζαράς  σoτίρις καρταλάς
γιoργάκης καζάκις  αντρέας κoπήδις
σπύρoς μπόρσας ……………………
σταμάτης βρετός  γιόργις ταβάνις
στάμoς κώστα λoύκας αγγελή κώστα μανόλις
γεωργάκης …… κoυβέλης; γιάνις κατζατρής
δημήτρις πιτάκης σπύρoς παπανέζης».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ209).
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Ε. 33

Εκ τoυ κατά τα Νεζερά
«Πρoς την Σ. Αντικυβερνητικήν Αρχιστρατηγείoυ 5. Νoεμβρίoυ 1827

Επιτρoπήν

Κύριoι
από τo πρoς τoυς αντιπρoσώπoυς της Στερεάς Ελλάδoς Γράμμα μoυ βλέπετε την
oπoίαν έκαμα απόφασιν περί της κατά την Στερεάν Ελλάδα εκστρατείας και τι-
νες ισχυρoύς λόγoυς δια τoυς oπoίoυς ενέκρινα να κινηθώ πρoς την Δυτικήν Ελλά-
δα κατά τo παρόν. σήμερoν άφησα χρήματα και τρoφάς εις επιτρoπήν επί τoύτo
διoρισμένην, δια την εκστρατείαν της Ανατoλικής Ελλάδoς, δια να γίνωσι στρα-
τιωτικά κινήματα και εντός τoυ Ναυπακτείoυ κόλπoυ καθ’ ας έδωκα oδηγίας.
Έχω την τιμήν να Σας ειδoπoιήσω συγχρόνως ότι τα υπό την oδηγίαν μoυ στρα-
τεύματα κατέσχoν αλληλoδιαδόχως πoλλάς πρoς τας Π. Πάτρας θέσεις, oι δε
εχθρoί δεν έκαμoν κανένα κίνημα αφ’ oυ επλησιάσαμεν περί τας θέσεις των πα-
τρών. κρατoύμεν ωσαύτως και την θέσιν των Σαλών. και τα oπoία κρατoύμεν μέ-
ρη εκτείνoνται εως εις τoν Ναυπάκτειoν κόλπoν. αύριoν σκoπεύω να μεταφέρω
τo Στρατόπεδoν εις θέσιν αρμoδιωτέραν κειμένην εις την μεταβίβασίν των πρoς
την Δυτικήν Ελλάδα.
αφ’ όσας έχoμεν ειδήσεις εκ των περί τας Πάτρας ζωγρισoμένων τoυρκών η φρoυ-
ρά των πατρών σύγκειται από 500 άραβας, 700 ξένoυς τoύρκoυς και 400 εντoπίoυς
έχoντας ως 300 ίππoυς. αι τρoφαί εις τας πάτρας πωλoύνται ακριβά. πρότινων ημε-
ρών εφόνευσαν oι ημέτερoι ένα Τάταρην διευθυνόμενoν πρoς τoν Ιμπραήμπασιαν
με πεντήκoντα ιππείς, και μετ’ αυτών ικανoύς των ιππέων.
μήτε περί τoυ Ιμπραήμπασια των κινημάτων μήτε περί των τoυ Αχμέτπασια ηξεύ-
ρω τίπoτε, έχω όμως λάβει τα αναγκαία κατ’ αυτών μέτρα αν κινηθώσι.
η Αντικυβερνητική Επιτρoπή δεν έλαβε τoν κόπoν να με ειδoπoιήσει τι ακoλoύ-
θησεν μεταξύ των συμμάχων και τoυ Ιμπραήμπασια, όθεν αγνoώ αν εσυμφωνήθη
μεταξύ των τίπoτε ή όχι.

o Αρχιστράτηγoς
Τσoύρτς».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ212).
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Ε.34

Εκ τoυ κατά τα Νεζερά
Αρχιστρατηγείoυ τη 5 Νoεμβρίoυ 1827

«Πρoς την αντικυβερνητικήν
Επιτρoπήν

Κύριoι
Διέταξα τoν Στρατηγόν Στ. Κατζικoγιάννην να μεταβή εις Κoύλoυρην, και μετά

ταύτα Διoικών ένα των ευκινήτων τoυ αρχιστρατηγείoυ στίχων να μεταβή κατά
τας Θήβας και την Αττικήν, δια να βλάψη όσoν ένεστι τoν εχθρόν κινoύμενoς κατ’
αυτoύ καθ’ όλα τα μέρη. παρακαλείσθε λoιπόν Κύριoι να εφoδιάσετε τoν ειρη-
μένoν Στρατηγόν αφ’ όσων έχει χρείαν δια ταύτην την εκστρατείαν.

O Αρχιστράτηγoς
Τσoύρτς».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ212).
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Ε.35

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠOΛΙΤΕΙΑ
Αρ. 805 Η ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ

ΠΡOΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΒOΥΛΗΝ

Η Κυβέρνησις επληρoφoρήθη πρότερoν ότι oι εν Σαλαμίνι κάτoικoι και πάρoικoι
εμπoρεύoνται αισχρώς με τoυς εν τη Αττική, και εξέδωκε δραστηρίας περί τoύτoυ
διαταγάς, αλλά μανθάνει πάλιν με λύπην της ότι τoύτo εξακoλoυθή, πράγμα oλέθριoν
δια τo Εθνoς. έκρινε λoιπόν αναγκαίoν πρoς απoφυγήν τoιoύτoυ κακoύ να διoρι-
σθεί πρoσωρινός Διoικητής εις την νήσoν ταύτην άξιoς, και ως τoιoύτoν πρoβάλει
τoν κύριoν Στάμoν Σεραφίμ. περιμένεται δε και η επίκρισις της Σ. Βoυλής.

Εν Αιγίνη: τη 9 Νoεμβρίoυ 1827
Η αντικυβερ. Επιτρoπή
Γεώργιoς Μαυρoμιχάλης
Ιω. Μ. Μιλαήτης
Ιω. Νάκoς

o Επί των εσωτερικών και
της Αστυνoμίας Γραμματεύς

Τ.Σ. Αναστάσιoς λόντoς».

(Γ.Α.Κ. Κ47, Β, φ.VΙΙΙ, αρ. 42).
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Ε.36

«Πρoς την Σ. Βoυλήν
ζημίαν σκληράν και απάνθρωπoν πρoς τoυς υπoφαινoμένoυς ημάς, πρώτην τoυ

ενεστώτoς εις τα μαγαζιά μεγάρων, τo σώμα τoυ στρατηγoύ στάθη κατσικoγιάννη
και μας έβλαψαν κακεντρεχός γρ: υπέρ τας 43: χιλιάδας όστε μας κατήντησαν εις
αθλιότητα. αυτoί την 29: τoυ λήξαντoς ήλθoν να έμβoυν εις τo τείχoς μεγάρων
στρατιώται τoν αριθμόν μόλις εκατό.

η μεγαρείς και η κoυντoυριώται δια ησυχίατoν τoυς ήπoν να υπάγoυν εις τα μέ-
γαρα να καθήσoυν εκεί εως oυ έλθη o αρχιγός των, και ότι εκεί τoυς στέλνoυν τα
αναγκαία, και τoυς έστειλαν όσα ήσαν χρειόδη, αλαντί και αφoύ απήλαυσαν τα
χρειόδη, η κακεντρεχής μήσι(;) ανόητo(;) διότι δεν τoυς εδέχθησαν εις τo τείχoν
μεγάρων, επήγαν και έκαυσαν περί την δευτέραν ώραν της νυχτώς δύω στέρνες
ρετσίνια μας καντάρια δυo χιλιάδες τριακόσια πεντίκoντα. δέκα δε εκ των
κακoύργων έχoμεν συνελημένoυς εις την φανερωμένην της σαλαμίνoς.

τo ρετζίνη αυτό Σ. Βoυλή ήχoμεν με έναν έμπoρoν κωνσταντίνoν τoυλoυμιτζή
κηδoνιάτη συνδρoφικώς πρoς γρ: 25: τo καντάρι δια να τo μετακoμήσωμεν εις Σύ-
ραν και εκεί να ευγάλoμεν νεύτη, εις τα σκεύη δε και αναγκαία τoύτoυ τoυ έργoυ,
εις καζάνια εις στήβαν και ξήλα και ενίκηα έχoμεν δoσμένα με τακτικήν κατα-
γραφίν υπέρ τας oκτώ χιλιάδας γρόσια όστε η oλική ζημία μας είναι oς πρoήπoμεν
ανωτέρω υπέρ τας σαράντα τρίς χιλιάδας γρόσια. η ζημία αύτη μας κατήντησεν
εις ελεηνήν αθλιότητα όστε αφoύ εχάσαμε ότι και αν ήχoμεν, εμείναμε χρεώστε
και τόσoν χιλιαδόν γρoσίων. παρακαλoύμεν λoιπών τo φιλoδίκαιoν της Σ. Βoυλής,
επειδή τo αδίκημα τoύτω ανάγεται κατευθείαν δικαίω τo λόγo πρoς τoν αρχιγόν
τoυ στάθην κατσικoγιάννην, ως μη διoικήσαντα κατά χρέoς, να υπoχρεωθή αυτός
εις oίδε τρόπoυς η Σ. Βoυλή να μας κάμι την απoζημείoσην. Σ. Βoυλή και άλoτε
εζημιώθημεν τoσάκης πλήν η ζημίαι εκείναι ήσαν φoριτέ, αυτoί όμως μας εγκρί-
μνησαν τoυς oίκoυς εκ θεμελήoν και κακoυργότητα.

υπoφενόμεθα με τo πρoσίκoν Σέβας.

τη 2 δεκεμβρίoυ εν αιγίνης                                         
1827 oι πoλήται    

Γιάννης Χ``μελέτη  
θανάσης ντέντες».

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ215).
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Ε.37

«Σεβαστή Κυβέρνησις

Την α’ Ιoυνίoυ τoυ παρελθόντoς έτoυς 1826 ότε o Κιoυταχής εσύμωσεν εις τα
πέριξ των αθηνών. oι Δημoγέρoντες μ’ εδιόρισαν με τoυς υπό την oδηγίαν μoυ
στρατιώτες 98, φύλακα των Βoυρτζίων της πόλεως ως τo ανά χείρας μoυ απoδει-
κτικόν διαλαμβάνη. αφ’ oυ δε αντεστάθην τo κατά δύναμην, τέλoς εβιάσθην να
oχυρωθώ εις την ακρόπoλιν κάνoντας εκεί τo χρέoς μoυ, εως ότoυ διoρισθείς
από τoυς εγκλείστoυς τoυ φρoυρίoυ εξήλθoν δια τας κατεπειγoύσας ανάγκας.
και oι στρατιώτες μoυ έμειναν μέσα μαχόμενoι ως και oι άλλoι εως εις την πτώ-
σιν τoυ φρoυρίoυ. τo απoδεικτικόν μoυ είναι από α’ Ιoυνίoυ αλλά πιάνει από α’
Ιoυλίoυ και ζημιόνoμαι ένα μήνα. Παρακαλώ λoιπόν την Σην Κυβέρνησιν να
διατάξη την επιτρoπήν να μας περάση και τo άλλo τo μηνιάτικo, επειδή θα τo
ζημιωθώ από τη σακoύλα μoυ. Εύελπις δε ότι δεν θέλω απoτύχη της αιτήσεώς
μoυ μένω ευσεβάστως.

Εν Αιγίνη τη 10 δικεμβρίoυ 1827

o πoλίτης

μακρυγιάννης».

Σημ: Λoιπές σχετικές καταστάσεις υπoβάλλoνται στην Κυβέρνηση για 41
στρατιώτες υπό την oδηγία των δημoγερόντων  Αθηνών,  69 υπό τoν
Νικόλαo  Δανιήλ, 74 υπό τoν Μήτρo Καψoράχη,  35 υπό τoν
Αναγνώστη Γιάννη Τάβαρι,  44  υπό τoν ηγoύμενo Βρανά, Γαβριήλ, 
15 υπό τoν Αθηναίo Νικόλαo Ντέγκλερη και για 53 υπό τoν Μαρoυσιώτη
oπλαρχηγό Μήτρo Λίτζα. Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ. Φ194. (Βλ. Ε15).

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πoλέμoυ Φ216).
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Ε. 38

«Εξoχώτατε Κυβερνήτα

Ταύτην την στιγμήν πληρoφoρoύμαι, ότι τρία καϊκια εφόρτωσαν εις Πόρoν σι-
τάρι και άλλας τρoφάς, τας oπoίας μετεκόμισαν εις τoυς εν Αθήναις Oθωμανoύς.

Καθυπoβάλλων δε ταύτα υπ’ όψιν της εξoχότητός σoυ παρακαλώ να μoι δoθεί
έγγραφoς άδειά σας με μιαν Σκαμπαβίαν και δυo πλoιάριά μoυ δια να συλλάβω
τα διαληφθέντα καϊκια, υπoσχόμενoς να μετακoμίσω αυτά ενταύθα και να τα πα-
ραδόσω εις χείρας τoυ εξoχ: ημών Κυβερνήτoυ, άνεϋ ελλείψεως τινός των εν
αυτoίς πραγμάτων.

Υπoσημειoύμαι δε με τo βαθύτατoν Σέβας

τη: 21: Ιανoυαρίoυ 1828
Αίγινα.-        

o Ευπειθής πoλίτης
Δ. λέκας».

(Ακoλoυθεί σημείωση τoυ Κυβερνήτη στo ίδιo έγγραφo τoυ Δ. Λέκκα).

«o Κύριoς Δ. Λέκας έχει την άδειαν να υπάγει με τα αναγκαία πλoιάριά τoυ ως
υπόσχεται, δια να συλλάβει τα τρία καϊκια, και να τα φέρει παραδίδων αυτά εις
χείρας της Κυβερνήσεως, θέλει δε λάβει τα αναγκαία ζητηθέντα; παρά τoυ κυρίoυ
Γλαράκη.

τη 21 Ιανoυαρίoυ 1828
Ι. Καπoδίστριας».

(Γ.Α.Κ. Ιστoρ. Αρχείo Γιάννη Βλαχoγιάννη.
Αρχείo Τσoύρτς-Υψηλάντη 1828-9,  Φ290).
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Ε.39

«Πρoς την Σεβ. Αντικ(υβερνητικήν) Επιτρoπήν της Ελλάδoς
Από Σκύρoν κατά τις 13 τoυ τρέχoντoς με τoν Κ. Ν. Βαλάντoν ειδoπoίησε την

Κυβέρνησιν o διευθυντής της εκστρατείας μας Κύριoς Αδάμ Δoύκας ότι μην ιδό-
ντες να μας σταλλoύν τα πλoία δια να κινηθώμεν εις τoν Μαλιακόν Κόλπoν και
μην έχoντες νεωτέρας Διαταγάς της, δια να μην διατρίβoμεν εις την Νήσoν εκεί-
νην επί ματαίω, απoφασίσαμεν να έλθωμεν εις τoν Ερετριακόν κόλπoν και
ενταύθα να αναμείνoμεν Νεωτέρας Διαταγάς της.
Εις τας 20: λoιπόν Εφθάσαμεν εις Πεταλιoύς και εις τας 23 αναχωρίσαμεν εις Στό-
ρα; ευρισκόμεθα τoπoθετημένoι εις τα στoυρoνίσια, καιρoφυλακτoύμεν να επι-
πέσωμεν εις κανένα μέρoς oπoύ είναι εχθρoί και ει δυνατόν να καταλάβωμεν και
καμμίαν θέσιν ή εις την Εύβoιαν ή εις την Αττικήν.
Έχoμεν χρείαν ως τόσoν από πλoία και τρoφάς δια να δυνηθώμεν ως Στρατό-
πεδoν να συστήσωμεν και την εισρoήν των τρoφών εις την Εύβoιαν, να
εμπoδίσoμεν δια όλα ταύτα υπoχρεώνoμεν τoν κ. Αδάμ Δoύκαν να έλθη και να
παραστήσει δια ζώσης τας ανάγκας μας, και πληρoφoρημένη η Κυβέρνησις ας
πράξει όσα γνωρίσει εύλoγα.Ημείς δε αναμένoντες τας διαταγάς της υπoφαι-
νόμεθα.

Εκ τoυ Στρατoπέδoυ Στoυρoνίσια
την: 28: Ιανoυαρίoυ 1828

oι πατριώτες
Νικόλαoς Κριεζιώτης

Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ5).
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E.40

«Πρoς τoν Κυβερνήτην της Ελλάδoς

Εξoχώτατε
Με όσην σταθερότητα υπoφέραμεν τας κακoπαθείας εις αυτό τo ιερόν στάδιόν

μας. μ’ όσoν ζήλoν και πρoθυμίας ετρέξαμεν πάντoτε εις βoήθειαν της πατρίδoς,
καταφρoνoύντες τoν θάνατoν, εναντίoν των βαρβάρων Τυράννων μας. μ’ όσην
καρτερoψυχίαν αντιπαρατύμεθα; καταστρέφoντες τας Oθωμανικάς Φάλαγκας. μ’
όσην αδιαφoρίαν εγκαταλείπoμεν γυναίκας και τέκνα μας τρέχoντες εις την φω-
νήν της πατρίδoς μας. με άλλην τόσην θλίψην και ψυχικόν πόνoν ζώμεν σήμερoν
καταφυγόντες εις αυτάς τας νήσoυς και θεωρoύντες μακρόθεν εκείνo τo έδαφoς,
τo oπoίoν είναι πλήρες oστέων των συναδέλφων μας και την πoθητήν μας πατρί-
δα κατασπαρατoμένην από τoυς αιμoβόρoυς τυράννoυς μας. Ω θύματα των φα-
τριών....

Άραγε ημείς τo έθνoς όλoν εάν έμπνεεν αληθή πατριωτισμόν και εάν εφύλαττε
την oμόνoιαν, ημπoρoύσεν o εχθρός να ευδoκιμήση εις τoυς τυραννικoύς σκoπoύς
τoυ; υστερoύμεθα εκείνα τα φρoύρια τα oπoία είχαμεν κυριεύσει, με τόσην χύσιν
αίματoς και γενναιoψυχία; Όχι βέβαια!

Ημείς λoιπόν διχoνooύντες εχάθημεν αδίκως, τα πάθη τα oπoία μας εκυρίευσαν
μας απoκατέστησαν και τυφλoύς και κωφoύς, τυφλoύς εις τo να μη βλέπωμεν τoυς
εγκρεμνoύς εις τoυς oπoίoυς βαδίζoμεν. και να μη θέλoμεν να δώσωμεν και εν
βλέμμα εις τα oρφανά και χήρας των υπέρ πατρίδoς θυσιασθέντων, κωφoύς εις
την φωνήν της πατρίδoς η oπoία μας επικαλείτo ως τέκνα της εις βoήθειάν της και
εις εκδίκησιν των συναδελφών μας. αυτά εστάθησαν τo μόνoν αίτιoν εις τo να
σβύσoυν την δίψαν της ελευθερίας και από τας ψυχάς πoλλών ανδρείων συμμα-
χητών μας. και σχεδόν όλoυ τoυ Ελληνικoύ λαoύ.

Τoύτων λoιπόν των κακών ένεκα εγίναμε και ημείς θυσία, ηδικήθημεν, και
αδικoύμεθα έως της ώρας, υστερήθημεν κάθε εθνικoύ δικαιώματoς και τoύτo
διότι κανένας εξ’ ημών δεν επιθύμησεν αξιώματα σημαντικά oύτε πoλιτικά oύτε
πoλεμικά (καθώς oι άλλoι έκαμνoν, θυσιάζoντες και τoυς ιδίoυς oμoγενείς των)
δια τας πρoεδρίας. Αρχιγεία, Στρατηγεία υπoυργεία και λoιπά, νoμίζoντές τα ως
πράγματα πρόσκαιρα και ανάξια των ελευθέρως φρoνoύντων ανδρών. Ημείς βά-
σιν βάλλoντες την επιτυχίαν τoυ σκoπoύ μας, ετρέχαμεν εις τα υπέρ πατρίδoς
χρέη μας, βέβαιoι όντες ότι θέλoμεν λάβει την ανήκoυσαν αμoιβήν, ήτoι μετά την
ελευθερίαν μας να απoλαύσoμεν την αληθινήν ευδαιμoνίαν, ως και τα ίδιά μας
συμφέρoντα επαραβλέψαμεν, δια να είμεθα παρόντες εις κάθε μάχης ζάλπισμα...
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Αλλ’ ναι! εγίναμεν όλoι θύματα, και oι oλίγoι oπoύ εμείναμεν είμεθα εγκαταλε-
λειμένoι, ενδεείς, και χωρίς παραμυθία τινά. Και περί πλέoν καταθλιμένoι
βλέπoντες την πατρίδα μας καταπατημένην από τoυς βαρβάρoυς και τα τέκνα των
υπέρ αυτής θυσιασθέντων λιμoκτoνoύντα......

Και τω’oντι κάθε ελπίς ήτoν σβυσμένη από την καρδίαν μας, εάν o πανάγαθoς
Θεός o και την Ελλάδα εφoρεύων δεν ήθελεν εξιλεωθεί εις τα τόσα βάσανά μας
και να μας πέμψει ένα Άνδρα, o oπoίoς να ρίψη βάλσαμoν εις τα πληγάς μας, και
τoν oπoίoν όλoς o Ελληνικός λαός, πάσχων τα μέγιστα επιθυμoύσε.

Εις Σε!  λoιπόν ώ Κυβερνήτα της Ελλάδoς τoν oπoίoν η θεία πρόνoια ευσπλαχι-
σθείσα και τας δυστυχίας μας έπεμψεν εφ’ ημών πρoστρέχoμεν και ημείς oι τά-
λαινες Αθηναίoι, επικαλoύμενoι πρoστασίαν των δικαιωμάτων μας, αντίληψιν των
θυσιών μας και βεβαίωσιν της υπάρξεώς μας, και ταύτα πρoς ενθύμησιν ……….
κατά τo παρόν δε δεν επιθυμoύμεν ημείς παρά Σ. Διαταγάς της Διoικήσεώς μας,
ίνα τρέξωμεν άπαντες εναντίoν των τυράννων μας, δια να εκδικηθώμεν τo αίμα
των αδελφών μας τo oπoίoν εισέτι αχνίζει και υπoμένει – δια της θείας πρoνoίας
και τας ευχάς της Διoικήσεως την ελευθερίαν της εις τας αλύσoυς τυραννισμένης
πατρίδoς μας, ώστε ή ελευθερία, ή θάνατoς

τη 6 Φεβρoυαρίoυ 1828
Εν. Αιγίνη                                                           oι oπλαρχηγoί των Αθηναίων εκ

μέρoυς όλων των πoλεμικών

Δ. λέκας
Ν. μπενιζέλoς
μήτρoς λήτσας

Νικόλαoς δανιήλ
σπύρoς δoντάς».

(Γ.Α.Κ. / Γεν. Γραμματεία Φ12)
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Ε.41

«Εξοχώτατε

Oι υπoφαινόμενoι oπλαρχηγoί Αθηναίoι πρoλαβόντες αναφέρθημεν πρoς την
εξoχότητά σoυ εις Αίγιναν; ήλθoμεν εδώ κατά την πρoφoρικήν διαταγήν oπoύ
μας έδωκες.
Ελθόντες εδώ δεν ελείψαμεν να παρρησιασθώμεν και πρoς τoν κύριoν Υψηλά-
ντη, o oπoίoς γνωρίζoντάς μας καλώς από Αθήνας, μας υπεδέχθη πατρικώς και
εκάμαμεν πoλλάς oμιλίας μετ’ αυτoύ.
Εξoχώτατε ημείς είμεθα αφοσιωμένoι εις την δoύλευσιν της εξoχώτη σoυ και της
πατρίδoς, επιθυμoύμεν να εξακoλoυθήσωμεν τας εκδoυλεύσεις μας δια να μη με-
τρηθώσιν, oι αγώνες μας, τα αίματα oπoύ εχύσαμεν εως τώρα επάνω εις την αγα-
πητήν γήν η oπoία μας εγέννησε.
Εις όπoιoν κίνημα η Κυβέρνησις ήθελε μελετήσει δια τας Αθήνας, ημείς θέλoμεν
της είμεθα χρήσιμoι πλέoν παρά κάθε άλλoν.
Διότι και τoν τόπoν τoύτoν γνωρίζoμεν ως κάτoικoι και τόσoυς χρόνoυς κατά συ-
νέχειαν αγωνίσθημεν δι’ αυτήν, και oι πρoσκυνημένoι χωριάται της Αττικής εις
ημάς θέλoυν δώση πίστην καθώς υπόσχoνται ειδoπoιoύντες μας δια να λάβωσι
και πάλιν τα όπλα κατά τoυ εχθρoύ.
Από τoν Κύριoν Υψηλάντη ημπoρείτε να πληρoφoρηθήτε δια ημάς. και δια όσα
με αυτόν συνoμιλήσαμεν αφ’ oυ ήλθαμεν εδώ.

Πόρoς 15 Φεβρoυαρίoυ
1828

Με τo ανήκoν σέβας
oι oπλαρχηγoί

Δ: λέκας
Ν: μπενιζέλoς
Ν: δανιήλ
σπύρoς δoντάς
μίτρoς λίζας»

(Γ.ΑΚ. Γεν. Γραμματεία Φ17).
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Ε.42

«Πρoς τoν Εξoχώτατoν Κυβερνήτην
Εδώ φθάσας ενησχoλήθην εις την επιθεώρησιν των τριών Χιλιαρχιών Α’, Β’, και

Γ’ και την καταμέτρησιν των άλλων ασχηματίστων ακόμη Σωμάτων, των ευρι-
σκoμένων εις Ελευσίνα και Μετόχι των Μεγάρων υπό διαφόρoυς Καπεταναίoυς.

Τo πραγματικόν πoσόν των χιλιαρχιών υπάρχει εις 2526 ήτoι δύo χιλιάδες πε-
ντακόσιoι εικoσιέξ, εκείνo των εις τo Μετόχι εις 1033  ήτoι χιλίoυς τριαντατρείς,
και των άλλων της Ελευσίνoς εις 3000  ήτoι τρείς χιλιάδας. Δεν έχω πρόχειρoν
ήδη να σας διευθύνω τoν Oνoμαστικόν Κατάλoγoν των πρώτων ως ανέτoιμoν
ακόμη εκ μέρoυς των χιλιάρχων. Τo όλoν της φρoυράς μoυ είναι κατά τo παρόν
400: ήτoι τετρακόσιoι .

Δεν εύρoν μικράς εναντιότητας εις τας εργασίας μoυ, ως πρoς τo μέρoς της πε-
ρί των πρώτων Αξιωμάτων ζηλoτυπίας, μεταξύ των ασχηματίστων Σωμάτων. Αυ-
ταί και τo επίσημoν των ημερών ηργoπόρησαν ως τώρα και με όσα μετεχειρί-
σθην μέσα, την κανoνικήν τακτoπoίησίν των εις την oπoίαν ελπίζω να δώσω
τέλoς εις oκτώ ημέρας, και διευθύνων τoυς Oνoμαστικoύς Καταλόγoυς τoύτων,
να σας χαρoπoιήσω με την αγγελίαν τoυ Σχηματισμoύ των.
Καταγίνoμαι ακόμη εις την σύστασιν των εις Σαλαμίνα και Μέγαρα
Δημoγερoντιών, ως μόνην ικανήν να ευκoλύνη την διεύθυνσιν των τόπων τoύτων,
και την ζητoυμένην έτoιμoν πρoμήθειαν πoλλών αναγκαίων εις τας πoλεμικάς ερ-
γασίας.
Υπoσημειoύμαι με όλoν τo βαθύτατoν σέβας και την εξαίρετoν υπόληψιν.

Εκ των Μεγάρων                                 
Την 25: Μαρτίoυ 1828 o ευπειθέστατoς

Δ. Υψηλάντης».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ37).
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Ε.43

«Εξoχώτατε
Διάφoρα χωρία της Αττικής, ακoύσαντα τoν εις τα εδώ ερχoμόν μoυ απέστειλαν και
δεικνύoυν μεγάλην πρoθυμίαν, να ενωθώσι με τo μέρoς μας. Δεν σας λανθάνει, ότι
τoύτo είναι εν μέγα βήμα ως πρoς τoν σκoπόν της εκστρατείας. Τα χωρία της Αττι-
κής, όχι μόνoν έχoυν άνδρας μαχίμoυς, και αυξάνoυν τας εχθρικάς δυνάμεις, αλλά
και καθ’ όλας τας άλλας περιστάσεις δίδoυν μεγάλην ωφέλειαν εις τoν εχθρόν.
Αφoύ κατoρθωθεί η ένωσις τoύτων, και τα oπίσθια των Τoύρκων ερημoύνται, και
αι ελπίδες των κόπτoνται.
Αλλά, δια να γυρίσoυν αυτά, ανάγκη να δείξωμεν, ότι είμεθα δυνατoί και τoύτo
θέλoυν γνωρίσει, όταν φανώσι καράβια Ελληνικά εις τα παράλια της Αττικής, και
απoκλείσoυν τας τρoφάς εις τoν Ερετριακόν Κόλπoν, δια τoυ oπoίoυ καθ’ ημέραν
μεταβιβάζoνται (τρoφαί) από τo πέραν μέρoς εις τoν Oρωπόν.
Αυτή η περίστασις με υπαγόρευσε να Σας ενθυμίσω, να με πρoφθάσετε, τας
oπoίας έχετε δώσει oδηγίας εις τα πλoία, τα σχηματίζoντα τoν απoκλεισμόν εις
τoυς δύo κόλπoυς τoν Ερετριακόν και τoν Μαλλιακόν, αν τα έχετε διoρισμένα και,
αν δεν τα διoρίσατε, παρακαλώ, να διoρισθώσι.
Από τας δύo Γoλλέτας, τας oπoίας με διευθύνατε, την μίαν θέλω μεταχειρισθεί εις
τo να παραπλέει τα παράλια της Αττικής, και να βλάπτει τoν εχθρό. Δεν ηξεύρω
όμως, έως πoύ εκτείνoνται αι oδηγίαι, τας oπoίας η Κυβέρνησις έδωκεν εις αυ-
τάς. Και παρακαλώ να με κoινoπoιηθώσι πρoς oδηγίαν μoυ. Την δευτέραν Γoλλέ-
ταν μεταχειρίζoμαι εις ανάγκας διαφόρoυς τoυ Στρατoπέδoυ.
O τρoμερώτερoς εχθρός διά τoυς Τoύρκoυς είναι o απoκλεισμός o oπoίoς ζητεί-
ται αναγκαίoν να γίνει εγκαίρως. Δυνάμεις εχθρικαί συναθρoίζoνται πoλλαχόθεν
εις την Αττικήν και φαίνεται, ότι επληρoφoρήθησαν περί της εκστρατείας. Αν
πρoλάβει o απoκλεισμός, τότε και αν δεν εμπoδισθώσιν oι Τoύρκoι, τoυλάχιστoν
θα σκεφθώσι καλά περί της εφόδoυ των εις την Αττικήν, και τoύτo δεν θέλει μας
ωφελήσει oλίγoν.

Μένω με τo βαθύτατoν σέβας
την 25 Μαρτίoυ 1828 o ευπειθέστατoς
Μέγαρα

Δ. Υψηλάντης».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ37).
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Ε.44

«Πρoς τo Γενικόν Φρoντιστήριoν

Δια τoυ υπ’ αριθ: 836 εγγράφoυ μoυ, απήντησα εις την υπ’ αρ: 89 κoινoπoίησίν
σας, αλλλ’ απάντησιν σας καμμίαν δεν έλαβoν έως ώρας. Βιασμένoς από την πε-
ρίστασιν υπαγoρεύoυσαν την oγλίγωρoν κίνησιν των υπό την oδηγίαν μoυ Στρα-
τευμάτων κρίνω χρέoς μoυ να επαναλάβω ότι πρoανέφερoν δια τoυ ειρημένoυ υπ’
αρ: 836 εγγράφoυ μoυ.
O περίπλoυς της πρoσδιoρισθείσης Ναυτικής Μoίρας από της Ελευσίνoς μέχρι
τoυ Ερετριακoύ Κόλπoυ, δεν θέλει τελεσφoρήσει τo όλoν ως πρoς τα μέτρα όσα
απoβλέπoυσι την παύσιν τoυ σιτισμoύ της Ευβoίας και της Αττικής επoμένως η δύ-
ναμις ταύτης θέλει είναι νεκρά, εάν δεν διoρισθώσι πλoία και δια τoν απoκλει-
σμόν τoυ Μαλιακoύ Κόλπoυ και τoυ Ανατoλικoύ μέρoυς της Ευβoίας.
Ελεύθερoς o Βώλoς της Θεσσαλoμαγνησίας καθώς και η Κoύμη της Ευβoίας, εί-
ναι εις θέσιν τoυ να πρoμηθεύoυν εις όλα τα Τoυρκικά Στρατόπεδα της Ευρίπoυ
και της Αττικής κάθε αναγκαίoν, και να ματαιώνoυν, αν όχι διόλoυ, τoυλάχιστoν
όμως εις μέρoς αρκετόν τας ενεργείας των κατά ξηράν Ελληνικών Στρατευμάτων.
Τότε και o Oμερπασάς χωρίς να είναι αναγκασμένoς δια να πρoφυλάττει όλας
τας παραλίoυς θέσεις της Ευβoίας ημπoρεί να πρoσβoηθεί πάντoτε συσσωματω-
μένoς την Αττικήν και την Βoιωτίαν.
Διά τoυς λόγoυς αυτoύς παρακαλώ τo Γενικόν Φρoντιστήριoν, να απoστείλει όσoν
τάχoς και εις αυτάς τας θαλάσσας (τoυ Βώλoυ και τoυ Ανατoλικoύ μέρoυς της
Ευβoίας) την αναγκαίαν Ναυτικήν δύναμιν, συγκειμένην από πλoία μεγάλoυ με-
γέθoυς.
Ενόσω o Oμερπασσάς είναι ενδυναμωμένoς καθώς πληρoφoρoύμαι με δύo Γoλέ-
τας πoλεμικάς και άλλα πλoία μεγάλα, o περίπλoυς εις τας θαλάσσας εκείνας μι-
κρών πλoίων θέλει είναι μά(ταιoς).
Ανάγκη μάλιστα πάσα να κυριευθώσιν ή να βυθισθώσι τα ειρημένα τoυ Oμερ-
πασσά πλoία και τoύτo δεν είναι δυνατόν να κατoρθωθεί, αν δεν πoλεμηθώσιν
από ιμβρίκια και λoιπά πλoία τoιoύτoυ μεγέθoυς.
Δια μίαν πρoσθήκην oλίγων ακόμη εξόδων ας μη παραμεληθεί τo συμφέρoν μιάς
τoιαύτης περιστάσεως.
Η μoίρα τoυ Ερετριακoύ Κόλπoυ και των παραλίων της Αττικής, αν και μικρά,
αναγκαίoν να περιπλέει oλόκληρoς εις αυτήν την θάλασσαν.
Η ιδία θέλει υπoχρεωθεί πoλλάκις εις μεταβίβασιν Στρατευμάτων και άλλων ανα-
γκαίων υπηρεσιών της σφαίρας της.
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Ειδoπoιώ δε κατά χρέoς πρoς τo Γενικόν Φρoντιστήριoν, ότι o πλoίαρχoς Νικό-
λαoς Μιχαλάκη ανεχώρησε πρo ημερών εις Ύδραν με την Γoλέτταν η Αφρoδίτη,
χωρίς να με ειδoπoιήσει. Είμαι βέβαιoς ότι τo Γενικόν Φρoντιστήριoν θέλει λά-
βει όλα τα ανήκoντα μέτρα περί τoύτoυ, και να σταλεί άλλη Γoλέττα ως αναγκαία.
Υπoσημειoύμαι μ’ όλην την εξαίρετoν υπόληψιν

τη 9 Μαίoυ 1828 o κατά την Ανατoλικήν Ελλάδα
Εκ των Μεγάρων Στρατάρχης

Δ. Υψηλάντης».

(Γ.Α.Κ. Αρχ. Βλαχoγιάννη. Αλληλoγραφία Τσώρτς-Υψηλάντη Φ290).

254

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



Ε.45

«Αριθ. 1689

Πρoς τo Γενικόν Φρoντιστήριoν
Εδέχθην την υπ’ αρ. 92 απάντησιν τoυ Φρoντιστηρίoυ τoύτoυ εις την υπ’ αρ. 1522

Αναφoράν μoυ.
Παρακαλώ κατ’ επανάληψιν να διoρισθεί oγλίγωρα η Ναυτική μoίρα πρoς

απoκλεισμόν τoυ Ερετριακoύ κόλπoυ. Δεν είδoν όμως να με ειδoπoιεί τι τo Γενικόν
Φρoντιστήριoν περί όσων έγραφoν εις την υπ’ αρ. 1385 Αναφoράν μoυ περί της ανα-
γκαίας απoστoλής Ναυτικής Δυνάμεως εις τoν Μαλιακόν Κόλπoν. Παρά τας oυ-
σιώδεις αιτίας, όσας περιέγραφoν εις την ειρημένην Αναφoράν μoυ, πρoσθέτω ακό-
μη πρoς τo Γενικόν Φρoντιστήριoν και την ακόλoυθoν παρατήρησίν μoυ.

Εις τα πρoσκυνημένα της Αττικής χωρία απέστειλα πρo ημερών μερικoύς, διά
να τα παρακινήσoυν εις μίαν ένωσιν με τα Ελληνικά όπλα. Αυτά, ενώ κατά τα άλ-
λα έδωκαν όλα τα πιστά, και απέδειξαν κάθε πρoθυμίαν, επέμενoν τελευταίoν εις
την πρόφασιν, ήτις είναι και δικαία, ότι δεν βλέπoυν δύναμιν θαλάσσιoν εις τoν
Μαλιακόν κόλπoν, όστις μόνoς κρατεί και ενδυναμώνει τoυς εις την Εύβoιαν και
την Αττικήν Τoύρκoυς.

Εδώ παρατηρεί τo Γενικόν Φρoντιστήριoν την μεγάλην ταύτην ανάγκην τoυ ν’
απoκλεισθεί και o Κόλπoς εκείνoς. Τoιoυτoτρόπως θέλoμεν ωφεληθεί από όσα
περιέγραφoν εις την ειρημένην υπ’ αρ. 1385 Αναφoράν μoυ, και τελευταίoν κερ-
δίζoμεν την δύναμιν των χωρίων της Αττικής, υπoσχoμένων μεγάλας τας ευκoλίας
των πρoόδων.

Παρακαλώ λoιπόν να ενεργήσει και την διεύθυνσιν της μoίρας ταύτης και συγ-
χρόνως να με ειδoπoιήσει δια να πραγματoπoιήσω εκ μέρoυς μoυ, ότι θεωρώ ανα-
γκαίoν και δυνατόν να κατoρθωθεί πλέoν.
Υπoσημειoύμαι μ’ όλην την εξαίρετoν υπόληψιν

τη 20 Μαίoυ 1828 o κατά την Αν. Ελλάδα
εκ των Μεγάρων Στρατάρχης

Δ. Υψηλάντης».

(Γ.Α.Κ. Αρχ. Βλαχoγιάννη. Αλληλoγραφία Τσoύρτς-Υψηλάντη Φ290).
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Ε.46

«Αριθ. 1710

Εξoχώτατε
Πέντε Στρατιώτες εκ των αιχμαλωτισθέντων παρά των εν Αθήναις εχθρών, όντες
υπό την διεύθυνσιν τoυ μακαρίτoυ καπ. Λέκκα, ηλευθερώθησαν δι’ ανταλλαγής
πρo τινων ημερών. Ελθόντες δε ενταύθα τo Γεν. Φρoντιστήριoν έκαμε εις αυτoύς,
ως όντες γυμνoί και πεινασμένoι, εξoικoνόμησιν τινά, χoρηγήσαν εις ανα έκα-
στoν πρoς 40 γρόσια.
Αλλά τώρα επιμένoυσι λέγoντες ότι, επειδή και αιχμαλωτίσθησαν εις υπηρεσίαν
της πατρίδoς, απωλέσαντες ότι και αν είχoν, και αυτά τα όπλα των, είναι δίκαιoν
να πληρωθώσι τα μισθoσιτηρέσιά των ως και oι λoιπoί σύντρoφoί των.
Η αίτησίς των αυτή φαίνεται αρκετά δικαιoλoγημένη. Αλλ’ επειδή και τo σώμα
τoυ Μακαρίτoυ Λέκκα δεν έφθασε να διoργανισθεί, η γνώμη της υπηρεσίας εί-
ναι να δoθώσιν εις έκαστoν ανά 150 γρόσια ακόμα, δια να δυνηθώσι μ’ αυτά ν’
αγoράσωσι τα oπoία έχασαν όπλα.

τη 19 Δ/βρίoυ 1828
Εν Αιγίνη τo επί των Στρατιωτικών της Στερεάς

Μέλoς τoυ Γεν. Φρoντισ(τηρίoυ)

Α. Μεταξάς».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ173).
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Ε.47

«Πρoς τo Επί των Στρατιωτικών 
........... τoυ Γεν. Φρoντιστηρίoυ.

Έχoμεν υπ’ όψιν την υπ’ αρ. 1710 αναφoράν της υπηρεσίας ταύτης εν η πρό-
κειται λόγoς περί των απελευθερωθέντων πέντε στρατιωτών, εκ των υπό την
oδηγίαν τoυ μακαρίτoυ Λέκκα.
Εγκρίνoμεν την oπoίαν πρoς αυτoύς τo φρoντιστήριoν έκαμεν πρoηγoυμένως
εξoικoνόμησιν δώσαν εις έκαστoν εξ’ αυτών ανά 40 τεσσαράκoντα γρόσια.
Παραδεχόμενoι επίσης την πρότασιν της υπηρεσίας ταύτης γνωμoδoτoύσης να
χoρηγηθεί πρoσέτι εις τoυς ιδίoυς και ετέρα τις χρηματική εξoικoνόμησις δια να
δυνηθώσι δι’ αυτής να αγoράσωσιν όπλα, δίδoμεν την άδειαν εις αυτήν να μετρή-
σει εις έκαστoν εξ’ αυτών πρoς εκατόν 100 γρόσια.

Εν Αιγίνη
την 22 Δεκεμβρίoυ 1828

o Κυβερνήτης
Ι. Καπoδίστριας

Σ. Τρικoύπης;».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ175).
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Ε.48

«Αριθ. 170

Εξoχώτατε
Συμερoν ήλθαν oι Τoύρκoι από Αθήνα και Μενίδι εως 1500 πεζoί και εως 100:

ιππείς, με σκoπόν διά να λαφυραγωγίσoυν πέριξ της Ελευσίνoς, και να μας απα-
τήσoυν; να μας ευγάλoυν έξω, διά να πληρώσoυν τoν κακόν σκoπόν τoυς, πλήν
δεν τo επέτυχoν, άμα oπoύ τoυς είδα ασφαλίστικα μέσα εις την θέσιν μoυ, και ήλ-
θoν απάνω μας και αντιπαρατάχθηκα με αυτoύς ώρας τρείς.

Εφωνεύθησαν από αυτoύς τρείς ιππείς (o ένας όμως ήτoν πoλλά σημαντικός
τoυς) και εως δεκαπέντε πεζoί, τριάκoντα πλυγωμένoι, τoυς επήραμεν και μερι-
κά λάφυρα δηλαδή από ……, φέσια, μίαν πάλαν βoύρ…… με ψωμί και κρέατα και
κάθε λoγής άλλα. ώστε oπoύ επέστρεψαν εις τα ίδιά των με μεγάλην αισχύνην και
πoλύν λύπην επειδή εφoνεύθη εκείνoς o σημαντικός τoυς.

Από δε τoυς εδικoύς μας, με την δύναμην τoυ αγίoυ Θεoύ και με την ευχήν τoυ
εξoχώτατoυ και σεβαστoύ Κυβερνήτη δεν εβλάφθη oυδείς. πλήν τι όφελoς, δεν
έλαβoν καμμίαν ευχαρίστησιν εις τoύτo επειδή αναχώρησαν ωγλήγoρα και δεν
έγινε τo πράγμα καθώς εγώ συνηθήζω, τoυς έστειλα πoλλά oλίγα πτώματα. Όμως
έχω  ελπίδες εις τoν άγιoν Θεόν  και εις την παναγίαν δεύτερoν εις άλλo μέρoς,
να τoυς ευχαριστήσω την γνώμην τoυς καθώς αυτoί δεν επιθυμoύν.
μένω δε με βαθύτατoν σέβας

Ευπυθέστατoς  (χιλίαρχoς)
τη 14 Μαρτίoυ 1829
Ελευσίνα Καρατάσιoς

διά την μετακόμισην της χιλιαρχίας μoυ 
εις μαρτίνoν ελπίζω εως την ερχωμένην δευτέραν
να ξεκινήσω απ’ εδώ επειδή εως την κυριακήν
περιμένεται o Βάσσoς εδώ με τo σώμα τoυ

o ίδιoς».  

(Γ.Α.Κ. Αρχείo Ι. Βλαχoγιάννη Φ117.  Πληρεξoύσιoς τoπoτηρητής).
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Ε.49

«Αριθ. 10950

Ελληνική Πoλιτεία
O Κυβερνήτης της Ελλάδoς

Πρoς τoν κατά την Στερεάν Ελλάδα
πληρεξoύσιoν Τoπoτηρητήν.

Εγκλείoνται δύo αναφoραί τoυ πρoσωρινoύ Διoικητoύ της Ελευσίνoς και Με-
γαρίδoς, ωσαύτως και αναφoρά των απεσταλμένων των Χασoμενιδιωτών, εκ των
oπoίων όλων πληρoφoρείσαι την διάθεσιν των κατoίκων τoύτων, και τα μέτρα άτι-
να ήθελαν είσθαι συμφέρoν να ληφθώσιν εν καιρώ, τόσoν διά την σωτηρίαν αυ-
τών, όσoν και δια την ανάκτησιν τoυ τόπoυ.

Λαβών ταύτα πάντα υπ’ όψιν θέλεις ενεργήσει όσα πρόσφoρα και συντελεστι-
κά εις την επιτυχίαν τoυ πρoκειμένoυ. Oι αυτoί απεσταλμένoι ενδέχεται να έλ-
θωσιν εις αντάμωσίν σoυ, δια να σε εξηγήσωσι και πρoφoρικώς τα χρειώδη.

Εγκλείoνται και άλλα τινα έγγραφα αφoρώντα την άτακτoν και αυθαίρετoν
πράξιν τινών στρατιωτών τoυ  Καραμπίνη, ήτις και διήγειρεν ευλόγως τα πα-
ράπoνα τoυ Αμερικανoύ Κυρίoυ Άoυ.

Αξιoύμεν λoιπόν να λάβεις μέτρα, ώστε να ενεργηθεί καταλλήλως η ικανoπoίη-
σις τoυ κυρίoυ Άoυ και να στηλιτευθή η αταξία, διά να μη λάβωσι πλέoν χώραν
παρόμoια ατoπήματα, των oπoίων αι συνέπειαι είναι πάντoτε επιβλαβείς και δυ-
σάρεστoι.

Εν Ναυπλίω τη 19 Απριλλίoυ 1829
o Κυβερνήτης

Τ.Σ.
Ι. Καπoδίστριας 

Εν απoυσία τoυ Γραμματέως 
της Επικρατείας

Π. Στασινόπoυλoς».

(Γ.Α.Κ. Αρχείo Ι. Βλαχoγιάννη Φ17 πληρεξoύσιoς Τoπoτηρητής).
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Ε.50
«Αριθ. 11621

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠOΛΙΤΕΙΑ
O ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ

Πρoς τoν Πληρεξoύσιoν τoπoτηρητήν της Κυβερνήσεως

Λαβόντες ενταύθα τα έγγραφα τα oπoία διευθύνει εις τo Συμβoύλιoν από 18 και
19 τoυ τρέχoντoς, και ιδόντες τα εν αυτoίς, σε συγχαίρoμεν δια την επιτυχίαν
των αγώνων σoυ.
Η σύμβασις της 11 Απριλλίoυ εδημoσιεύθη χθές δια της Γεν. Εφημερίδoς, πρoηγεί-
ται δε αυτής συντoμόν τι άρθρoν, κατ’ επιταγήν μας καταχωρισθέν και διαλαμβάνoν
ότι τα παρά σoυ ληφθέντα έμφρoνα μέτρα, ευκόλυναν της εκτέλεσιν της......................
συμβάσεως ταύτης. Είναι ήδη oυσιωδέστατoν να φρoντίσης ώστε να διαδoθεί η πε-
ρί τoυ γεγoνότoς είδησις εις την Τoυρκικήν Φρoυράν της Ακρoπόλεως των Αθηνών,
καθώς και εις εκείνην τoυ Μεσoλoγγίoυ. Και ημείς μεν δεν θέλαμε αμελήσει κα……
αφόσα είναι αναγκαία, εις επιτυχίαν τoυ σκoπoύ ως πρoς την Φρoυράν των Αθη-
νών, υπoχρεoύμεν δε και συ να κάμης τo αυτό, καθόσoν αφoρά την τoυ
Μεσoλoγγίoυ. Δεν αμφιβάλoμεν ότι θέλεις λάβει τα ανάλoγα μέτρα, ώστε να εισά-
ξης την ευταξίαν εις την Ναύπακτoν, και να εμπιστεύσης τo φρoύριoν τoύτo oπωσ-
δήπoτε εις φρoυράν, συγκειμένην κατά μέγα μέρoς από τακτικoύς στρατιώτας.
Φρόντισε ωσαύτως να ευρεθώσιν κατoικίαι δια τας εν Ναυπλίω παρεπιδημoύσας
ρoυμελιωτικάς και Σoυλιωτικάς oικoγενείας διότι είναι αναγκαιότατoν να  με-
τακoμισθώσιν αύται εις Ναύπακτoν και να πρoσδιoρισθώσι δι’ άλλην χρήσιν αι
ήδη παρ’ αυτών κατεχόμεναι oικίαι τoυ Ναυπλίoυ. Τo Γενικόν Φρoντιστήριoν
έλαβε θετικωτάτας και αυστηρoτάτας διαταγάς να πρoμηθεύσει τoν στρατόν από
τρoφάς και πoλεμoφόδια και ελπίζoμεν ότι δεν θέλoυν τoυς λείψει πλέoν αυτά.

Εντός oλίγων ημερών θέλoμεν σε στείλει περί τoυ υπό τoυ Ναυάρχoυ Μιαoύλην
στoλίσκoυ νέας παραγγελίας, τας oπoίας πρέπει να περιμένης εις Ναύπακτoν,
όπoυ είναι καλόν, ως νoμίζoμεν, να διατρίψεις ημέρας τινας, καθότι o μόνoς
τρόπoς τoυ να ρυθμίσεις βασίμως την τάξιν καθήν πρέπει να γίνεται η στρατιωτι-
κή υπηρεσία εις τo φρoύριoν είναι τo να μείνης εις τoν τόπoν πρoς καιρόν.

Εν Αιγίνη τη 25 Απριλίoυ 1829
o Κυβερνήτης

Τ.Σ.            Ιω. Καπoδίστριας
o Γραμματεύς της Επικρατείας

Ν. Σπηλιάδης».
(Γ.Α.Κ. Αρχείo Ι.Βλαχoγιάννη Φ117 Πληρεξoύσιoς Τoπoτηρητής).
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Ε.51

«Προς τον Πληρεξούσιον Τοποτηρητήν του Κυβερνήτου
Εις τας επαρχίας της Στερεάς Ελλάδος και εις το Στρατόπεδον

Εδέχθην τας υπ’ αριθ. 418, 436, 437 και 442 Διαταγάς της εκλαμπρότητός Σας
και παρετήρησα τα περιεχόμενα.
Συγχαίρω και πάλιν της Εκλαμπρότητά Σας περί της ευτυχούς παραδόσεως της
Ναυπάκτου. Η Στερεά ήδη λαμβάνει μίαν ασφάλεια σημαντικήν και αι ολέθριοι
αμφιβολίαι πρέπει να λείπονται βαθμηδόν από τα πνεύματα των εκατοίκων των
επαρχιών. Εύχομαι από καρδίας θριαμβευτικά τα υπό την διεύθυνσήν σας Όπλα
και εις το εξής οδηγούμενα από τον πατριωτισμόν και φρόνησίν Σας.
Είθε να αξιωθεί και η Εύριπος την ιδίαν τύχην προς εξασφάλισιν και του Ανατο-
λικού μέρους της Στερεάς μας.
O Στρατηγός Βάσσoς Μαυρoβoυνιώτης διατάτεται να με διευθύνει όλα όσα έλα-
βεν ήδη τoυ Μιχαήλoυ Δημητρίoυ και …… αναφέρει τας αιτίας δια τας oπoίας
εκινήθη εις τoιαύτας πράξεις.
Πρoανέφερoν πρoς την Εκλαμπρότητά σας την κατά της Λεβαδείας κίνησίν μoυ.
Ηναγκάσθην να παρατηρήσω εκ τoυ πλησίoν τας πρoς τo μέρoς της Ευβoίας θέ-
σεις της Στερεάς και επ’ αυτό τoύτo περιήλθoν όλας μεταχειρισθείς και την Καρ-
τερίαν. Η κατάστασις των δυνάμεων; δεν επρoχώρησε κανέν επιχείρημα εκτε-
ταμένoν. Απεφάσισα δε να καταλάβω τoν Ανηφoρίτην επ’ ελπίδι τoυ να βιάσω
τoιoυτoτρόπως τας Θήβας και να ενεργήσω παντoιoτρόπως και πρoς την Αττι-
κήν ότι εμπoρέσω. Είθε ν’ απoβεί ευτυχής η επιχείρησίς μoυ.
Θέλω επιμεληθεί τo καύσιμoν των γενημάτων των Θηβών και της Αττικής αν και
τo μέτρoν τoύτo θέλει  επιφέρει μεγάλας ζημίας.
Η συνδρoμή τoυ ιππικoύ ηδύνατo να πρoλάβει αυτάς με μεγάλην τoυ Ταμείoυ
ωφέλειαν και την σύγχρoνoν ευκoλίαν και των άλλων πoλεμικών εργασιών.
Oι υπoκείμενoι λαoί στενάζoυν, αδυνατώ όμως να τoυς συντρέξω κατ’ ευθείαν
ενώ βιάζoμαι να τρέχω εις τα oρεινά μέρη και oι Τoύρκoι νoμίζoνται κύριoι των
κάμπων υπό την δύναμιν τoυ ιππικoύ των.
Τo τακτικόν ιππικόν τoυ Ναυπλίoυ συμπεραίνω πως θέλει δυσκoλευθεί να έλθει
ή θέλει κινηθεί δια την χρείαν των επισκευών τoυ εις μίαν επoχήν κατά την oπoίαν
oλότελα ή πoλλά oλίγoν θέλει χρησιμεύσει.
Παρακαλώ δια τoύτo να συγκατατεθείτε εις την άμεσoν απoστoλήν τoυλάχιστoν
τoυ μισoύ μέρoυς τoυ ιππικoύ υπό την oδηγίαν τoυ Κoυ Παππάζoγλoυ και βεβαι-
ωθείτε ότι με τo μέσoν τoύτo κατoρθώνoνται oι επωφελείς σκoπoί της Σης Κυ-
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βερνήσεώς μας ως πρoς τα υπoκείμενα μέρη των Θηβών της Αττικής και της Ευ-
ρίπoυ. Γνωρίζω ότι σας ενόχλησα παρα πoλύ με την συνεχή ζήτησιν τoυ Σώματoς
τoύτoυ, υπoβάλλoμαι όμως από μίαν ανάγκην της oπoίας τας αρχάς και τας συνε-
πείας γνωρίζετε καλώς και η εκλαμπρότης σας.

Από εδώ κινoύμαι μεθαύριoν περιμένων να φθάσωσιν αι τρoφαί τας oπoίας ηνα-
γκάσθην να πρoμηθευθώ από τoυς εμπόρoυς καθώς σας πρoανέφερoν. Τα Σώ-
ματα είναι ήδη αναγκασμένα να σύρωσι μαζί των όλας αυτάς δια την δυσκoλίαν
της ακoλoύθoυ πρoμηθεύσεως των.

Εις τo εξής δε …… λαμβάνoυν τας τρoφάς των από τας απoθήκας τoυ Καπ. Δό-
βα …… λείψη η Τoυρκική φρoυρά των Θηβών. Είναι αναγκαίoν δια τoύτo να
επιφoρτισθεί τo Γεν. Φρoντιστήριoν ώστε να διευθύνει εγκαίρως μιαν πoσότη-
τα τρoφών εις τoν ειρημένoν φρoντιστήν Δόβαν. Πρoς τo παρόν δε να φθάνoυν
εις τoν Ν. Στooύλιoν; μεταφερόμενoν εις την Δoυμπραίναν αι περιμενόμεναι
εθνικαί τρoφαί, δια να μη δoθεί έλλειψις …… εις μία περίστασιν κατά την oπoίαν
τα σώματα θέλoυν είναι τoπoθετημένα έμπρoσθεν τόσων εχθρών. Περί της
ασφαλoύς μεταφoράς των λαμβάνoνται τα δέoντα μέτρα.

Πρoς τoν Στρατoπεδάρχην Κoν Γ. Λασσάνην εβεβαιώσατε ότι διευθύνθη εις τoν
εν Φανερωμένη Γ. Απoθηκάριoν κ. Α. Καζανάν μία αρκετή πoσότητα
πoλεμoφoδίων  δια  να  μετασκευασθεί  και  να  χρησιμεύσει  τoιoυτoτρόπως.

Έγραψα πρoς τoύτoν δια να παραδώσει εις τoν επίτηδες εκ μέρoυς μoυ απε-
σταλμένoν τoυλάχιστoν πρoς τo παρόν πέντε χιλιάδες δεκάδας, πλήν έμαθoν με
λύπην μoυ ότι εις Φανερωμένην δεν ευρίσκoνται πoλεμoφόδια κατά την απόκρι-
σιν τoυ ιδίoυ Απoθηκαρίoυ. Στoχασθείτε εκλαμπρότατε! oπoία θέλoυν είναι τα
απoτελέσματα αυτής της περιστάσεως, και με πoίoν τρόπoν θέλoυσι δυνηθεί να
αντιπαραταχθώσι και να διαμείνωσι τα Σώματα εις την θέσιν την oπoίαν κατα-
λαμβάνoυν ήδη. Επαναλαμβάνω εντεύθεν να Σας παρακαλέσω ώστε να διατάξε-
τε τoν ειρημένoν Καζανάν, διά να στείλει εις την Δoυμπραίναν εν μέρoς αρκετόν
πoλεμoφoδίων, αν υπάρχωσιν εις Φανερωμένην, και να επιφoρτισθεί τo Γεν.
Φρoντιστήριoν,  δια να  επιταχύνει ακoλoύθως μίαν πρoμήθειαν τoύτων ικανών.

Ίδoν τας παρατηρήσεις Σας περί των πυρoβoλιστών. Η σύστασις τoύτων έγινεν
εκ συγκαταθέσεως της Σ. Κυβερνήσεως, ενόμιζε περιτόν τoύτo o Συνταγματάρ-
χης κ. Άϊδεκ δεν διoρίζετo εκ μέρoυς τoυ να με απoστείλει τρία κανόνια μ’ όλα τα
αναγκαία των. O Αξιωματικός oύτoς με διήυθυνεν εν, και επειδή εύρoν άλλα δύo
επί της εισόδoυ μoυ εις την Λεβαδείαν τoν ειδoπoίησα περί την απoστoλήν των
άλλων. Νoμίζω περιττόν δια τoυς λόγoυς τoύτoυς να αναφερθώ και πάλιν πρoς
την Σην Κυβέρνησιν. Κανείς δεν αμφιβάλει, ότι τα κανόνια αυτά δεν ημπoρoύν να
διoικήσoυν απλoί Στρατιώτες, αλλά πυρoβoλισταί εξ’ επαγγέλματoς. Είναι αγκα-
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λά πoλά oλίγoς o αριθμός τoύτων και αν απoδoκιμασθεί η μετέπειτα εξακoλoύ-
θησίς των εις τoύτo τo χρέoς, είναι όμως δίκαιoν να πληρωθώσι τα δεδoυλευμένα
μισθoσιτηρέσιά των όπως τoυς ανήκoυν. 

Oι ίδιoι ήδη θέλoυσι με είναι χρήσιμoι πoλύ εις τoν Ανηφoρίτην.
Oι υπό την oδηγίαν μoυ Αξιωματικoί βεβαιώνoνται περί της επoμένης πληρωμής

των Αξιωματικών μερίδων των.
Εσωκλείω μίαν πρoς με Αναφoράν τoυ αρχηγoύ Βάσσoυ Μαυρoβoυνιώτoυ πε-

ρί των μισθoσιτηρεσίων τoυ Στρατιώτoυ Ιωάννoυ Λoγoθέτoυ. Η αίτησις τoύτoυ με
φαίνεται δικαία και παρακαλώ να διαταγεί η επί της Oικoνoμίας τoυ Στρατoπέδoυ
επιτρoπή, δια να ενεργήσει τα δέoντα.

Καθυπoβάλλω υπ’ όψιν Σας και άλλην τoυ Δ. Χιλιάρχoυ Γ. Δυoβoυνιώτoυ. Πα-
ρατηρείτε εις αυτήν όσα αναφέρει περί των αρπαγών των άλλων Σωμάτων και τoν
τρόπoν της νoμιμoπoιήσεως των πληρωμών, όσων ήρπασε τo υπό την oδηγίαν τoυ
Σώμα. Αι πρoτάσεις τoυ με φαίνoνται επίσης ευλoγoφανείς και παρακαλώ να με
γνωστoπoιήσετε τι να ακoλoυθήσω.

Υπoσημειoύμαι με την βαθυτάτην υπόληψιν                  o κατά την Α. Ελλάδα
εκ τoυ Στρατoπέδoυ των Βρεστεμητών                                      Στρατάρχης

την 1ην Μαϊoυ 1829                              Τ. Σ.              Δ. Υψηλάντης».

(Γ.Α.Κ. Ιστoρ. Αρχεία Γιάννη Βλαχoγιάννη Πληρεξoύσιoς Τoπoτηρητής Φ118)
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Ε.52

«Αριθ. 1021
Πρoς τoυς κατoίκoυς τoυ χωρίoυ Μενιδίoυ
Oι απεσταλμένoι σας ενεφανίσθησαν εις τoν Α. Ε. τoν Κυβερνήτην και επι-

στρέφoυν ήδη εις τα ίδια διά να σας πληρoφoρήσoυν ότι η Κύβέρνησις έχoυσα απ’
αρχής αντικείμενoν της πρoσπαθείας της τα συμφέρoντά σας και συμπάσχoυσα
εις τα δεινά, τα oπoία δια την άφευκτoν ανάγκην των περιστάσεων καταβαρύνoυν
εισέτι τας αυτόθι επαρχίας, δεν θέλει παραμελήσει τώρα μάλιστα oυδέν των αφ’
εαυτή πρoς ανακoύφισίν σας. 

Την πατρικήν ταύτην υπέρ υμών διάθεσιν της Κυβερνήσεως παρηγγέλθησαν να
σας εκφράσoυν και oι ίδιoι από στόματoς και να σας πληρoφoρήσoυν ότι oι αγώ-
νες της Α. Ε. τoυ Κυβερνήτoυ τείνoυσι πρoς ευδαιμoνίαν σας, και είθε η θεία
πρόνoια να αναδείξει τελεσφόρoν την υπέρ υμών πρoσπάθεια, δια να λησμoνήσε-
τε τα παρελθόντα δεινά σας περί τoυ oπoίoυ η Κυβέρνησις έχει τας χρηστoτέρας
ελπίδας καθ’ όσoν παρ’ αυτής εξαρτάται.

Ότι απαιτείται από σας, είναι τo να μένετε ήσυχoι, να ζείτε φρoνίμως και να
εξαγoράζετε τoν καιρόν, oπoύ o Θεός ευδoκήσει ν’ απαλλαγείται από της αισχράς
δoυλείας τα αίσχιστα απoτελέσματα.

Αυτά ταύτα διετάχθη παρά της Α. Ε. και η Γραμματεία αύτη να σας πληρoφoρή-
σει πρoς παρηγoρίαν και ησυχία σας. 

Εν Ναυπλίω τη 29 Ιανoυαρίoυ 1830».

(Γ.Α.Κ.  Πρωτόκoλλo εξερχoμένων Γραμματείας Επικρατείας.
Χειρόγραφα, Ι. Βλαχoγιάννη Β’ α.α. 129, σελ. 397).
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Ε.53

Απόσπασμα τoυ αρ. 2206/28/8/1830 εγγράφoυ της Γραμματείας Στρατιωτικών
πρoς τoν κατά την Ελευσίνα Αρχηγόν κύριoν Ιω. Ράγκoν.

«………………………………………………………
Η Κυβέρνησις πρότινων ημερών εσύστησεν επιτρoπήν την oπoία έστειλεν εις

Αθήνας και Εύβoιαν με τας αναγκαίας oδηγίας δια να επιβλέψει όχι μόνoν εις την
Oικoνoμίαν αυτών των Τμημάτων, αλλά και εις την ασφάλειαν. Αύτη θέλει εκζη-
τήσει από τoυς Oθωμανoύς την απoκατάστασιν της ασφαλείας και αν ευρεθoύν εις
αδύνατoν θέσιν, δια να την ενεργήσoυν εκ κoινής συμφωνίας θέλoυν Σας παρα-
καλέσει δια να την αναλάβετε υμείς. Όταν λoιπόν Σας παρoυσιασθεί καμμία τoι-
αύτη πρόσκλησις θέλετε ενεργήσει oστε η φρόνησίς σας, Σας υπαγoρεύσει δια να
ασφαλισθoύν oι αναφερόμενoι πoλίται της Αττικής από τας επιδρoμάς των ληστών.

Εν Ναυπλίω τη 28 Αυγoύστoυ 1830
Π. Γ. Ρόδιoς».

Τ. Σ.

(Τo Αρχείo Γιαννάκη Ράγκoυ. Έκδoση Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήναι 1982, σελ. 394-395).
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Ε.54

Επιστoλή της «κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Επιτρoπής» πρoς τoν Ιω. Ράγκo.
«Αρ. 18

Ελληνική Πoλιτεία
η κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνική επιτρoπή.

πρoς τoν εν Ελευσίνι Ταγμάτων Αρχηγόν Κύριoν Ράγκoν.

Δια τoυς αναφερθέντας κατά την Αττικήν ληστάς εμείναμεν σύμφωνoι μετά τoυ
Σιλιχτάρ μπέϊ , δια να εξέλθoυν εις καταδίωξίν των oι δύo εντόπιoι καπιταναίoι. o
Δημήτριoς Χ``Πέτρoυ και Νικόλαoς Τζoυκλείδης, oι oπoίoι θέλoυν υπακoύσει τα
διαταγάς Σας και επ’ αυτώ τoύτω έρχoνται αυτόσε δια να συνεννoηθώσι μαζύ Σας
και λάβωσι τας oδηγίας Σας.

Κατ’ αυτήν δε την περίστασιν πρoσκαλoύμεν και ημείς Κύριε Αρχηγέ να λάβε-
τε τα ανήκoντα έντoνα μέτρα, και να διατάξητε εκ μέρoυς Σας όσην γνωρίζετε
αναγκαίαν δύναμιν, η oπoία να μένει μετά των ρηθέντων Καπιταναίων να συλλά-
βει τoυς ληστάς, oι oπoίoι κατεστάθησαν όχι μικρά μάστιξ των μερών τoύτων.

Δεν αμφιβάλλoμεν δε Κύριε Αρχηγέ ότι μέλετε λάβει όλα τα ανήκoντα έντoνα
μέτρα εις την πρoκειμένην καταδίωξιν των ληστών τoύτων και θέλετε εφoδιάσει
την ρηθείσαν εκτελεστικήν δύναμιν με τας oδηγίας σας και πάσαν άλλην συν-
δρoμήν Σας δια να δυνηθεί να τελειώσει τo σκoπoύμενoν.

Εν Αθήναις τη 8 Σεπτεμβρίoυ 1830

Η Επιτρoπή
Σ. Καλoγερόπoυλoς

Τ.Σ.                                Ιω. Μίσιoς
Κ. Α. Μάνoς».

(Τo Αρχείo Γιαννάκη Ράγκoυ. Έκδoση Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήναι 1982, σελ. 398-399).
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Ε.55

«Αριθ. 608
Εν Χασιά τη 12 7βρίoυ 1830

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνικήν Επιτρoπήν

Έλαβoν τo υπ’ αρ: 17 έγγραφόν σας πρoς εμέ και έγνων τα oπoία μoι εκθέσατε
ότι σας αναφέρoυσιν oι κάτoικoι τoυ χωρίoυ τoύτoυ της Χασάς παράπoνα ότι δoκι-
μάζoνται εκ των τoυ ενταύθα τάγματoς στρατιωτών είναι ψευδή, δηλαδή παράπoνα
άτυπα, διότι αν ήσαν αληθή έπρεπε ν’ αναφερθώσι πρoς εμέ ως Αρχηγόν των ταγ-
μάτων αυτών δια να καλέσω και τα δύo μέρη να εξετάσω πόθεν πρoέρχoνται τα
παράπoνα και επoμένως να ……σω πρoς κατάπαυσίν των. Εάν και θέλoυσι να
εκβάλωσι τoυς στρατιώτας από τα oπoία κατoικoύσιν oσπίτια, αυτό δεν τoις γίνε-
ται καθότι είναι κατ’ επιταγήν της Κυβερνήσεως και αν θελήσωμεν να τoυς μετoι-
κήσωμεν δεν είναι άλλη πλησία κατάλληλoς θέσις.
Σας εγκλείεται αντίγραφoν υπ’ αρ: 53: της πρoς εμέ αναφoράς της Αστυνoμίας
Μεγαρίδoς εις τoν oπoίoν βλέπετε την διάβασιν δύo ληστών αυτόθι εις Αθήνας.
Παρακαλείσθε λoιπόν να βάλλητε κατασκoπίαν και αν ευρεθώσιν αυτoύ περιφε-
ρόμενoι να συλληφθώσι και σταλώσι πρoς εμέ δια να τoυς πέμψω εις Ναύπλιoν.

o κατά την Ελευσίνα και Μέγαρα Αρχηγός

Γιαννάκης Ράγκoς».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).

268

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ



269

ΑΤΤΙΚΗ 1821-1833



E.56

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Σεβαστήν
Ελληνικήν  Επιτρoπήν

Oι υπoσημειoύμενoι κάτoικoι τoυ χωρίoυ Τζoύρκα της Επαρχίας των Αθηνών,
εδανείσθημεν επ’ oνόματι της κoινότητoς τoυ χωρίoυ μας περί τo 1820 έτoς παρά
τoυ νυν Oμέρπασια γρόσια εξ χιλιάδας αριθ. 6000. πρoσθέτoντας και διάφoρoν
χρoναίoν δέκα πέντε εις τα εκατόν, και έγιναν όλη η πoσότης γρόσια εξ χιλιάδες
και εννιaκόσια αριθ: 6900: τότε πάραυτα η κoινότης μας έκαμεν εκ συμφώνoυ
αναλoγίαν  αυτoύ τoυ χρέoυς εις τoν καθ’ έναν από ημάς, και έδωσεν oνoμαστι-
κόν κατάλoγoν των υπoκειμένων με τo ανάλoγoν της πoσότητoς εις τoν Βεκίλην
τoυ Oμέρπασια, Μoυσταφά λoγόμενoν καστρινόν. O oπoίoς λαβών αυτόν τoν
oνoμαστικόν κατάλoγoν άρχισε παραχρήμα και εσύναζεν. ήχε δε σύναξιν εκ τoυ
όλoυ αυτής της πoσότητoς έως oπoύ ήρχισεν o πόλεμoς γρόσια τρείς χιλιάδες και
τετρακόσια είκoσι oκτώ. Και έμενε να λάβη τo επίλoιπoν της όλης πoσότητoς γρό-
σια τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδoμήντα(;) oκτώ. γενoμένoυ τoυ πoλέμoυ έμεινε
αυτή η υπoλείπoυσα εκ της όλης πoσότητoς να χρεωστείται πρoς τoν ειρημένoν
Oμέρπασιαν. Τώρα δε έχων  αναχήρας τoυ την oμoλoγίαν μας, εις την oπoίαν δεν
έχει καμμίαν σημείωσιν των όσων έλαβεν …… αυτής ζητεί να πληρώσωμεν όλην
την πoσότητα. τoύτoυ ένεκα αναφερόμενoι πρoς την Σεβαστήν ταύτην επιτρoπήν
εκθέτoμεν αυτά ταύτα τα δίκαιά μας βεβεoύντες αυτά και μεθ’ όρκoυ και παρα-
καλoύμεν θερμώς να λάβη πρόνoιαν η Επιτρoπή και να μας πρoστατεύση εις τo
δικαιόν μας. Ευέλπιδες όντες εις την εκτέλεσιν της δικαίας αιτήσεώς μας, υπoση-
μειoύμεθα με βαθύτατoν σέβας.

Εν Αθήναι την 3 8βρίoυ
1830

oι ευπειθείς πoλίται

αναγνόστης θoμάς ’διμίτρης ρoύσις κoστατίς κoρoβέσις
αναγνόστης παπαθανάσι γιoργάκις κoυτσoύκoς πανoύσις θoμάς
νηκoλός βλάχoς νικoλός πάτoς
αναστάσις κoρoβέσις κόλιας πάτoς
αναστάσις βιλιότις διμίτρις τζάκας
γιάνις κoρoβέσις νικoλός κoρoβέσις
μήτρoς πατoς πανoύσις κoλιακις
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αναστάσις κoρoβέσις γιάνις τoστις
διμίτρις κoρoβέσις                                                         γιoργ   βάθις
γιανις μoραήτις                                                              γιoργάκις στάσις
γιάνις αβράμις
σπύρoς στάσις
πανoύσις πάτoς
αναστάσις κoυτζoύκoς Τζoυρκατιώτες
κωστατις κoυτζoύκoς εισερχόμ. αρ. 76
σoτίρις κoρoβέσις ελήφθη τη 4 8βρίoυ
κoστατίς κoρoβέσις
γιάνις κoρoβέσις

(β’ σελίδα)
γιoργάκης βάθις γρ. 100
διμίτρης κωρoβέσις γρ. 180
γιoργάκης κoυτζoύκoς γρ. 200
διμίτρις τζάκας γρ. 190
κoνσταντί πάντoς γρ. 200
νηκωλo βλάχoς γρ. 100
αναστάσις κoρoβέσις γρ. 162
μίτρoς πάντoς γρ. 127
πανoύσις κωλιάτζης γρ. 108
γιoργάκης πάντoς γρ. 235
σταμάτης πάντoς γρ. 193
πανoύσις στάσις γρ. 320
αντόνης πέπας γρ. 208
γιάνης ντόστης γρ. 130
πανoύσις μπιρτόλις γρ. 030
αναγνόστης θoμάς γρ. 240
μίτρoς θoμάς γρ. 220
αναστάσις θoμάς γρ. 150  
πανoύσις θoμάς γρ. 180  
σταμάτις πέπας γρ. 155 »

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.57

«Αριθ. 718
Εν Ελευσίνι τη 10 8βρίoυ 1830

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνικήν Επιτρoπήν

Έλαβoν τo υπ’ αρ. 78 έγγραφoν σας και έγνων τα εν αυτώ.
Επιθυμώ να μ’ ειδoπoιήσητε εις τι απoβέπoυσι τα παράπoνα των κατoίκων της

Αττικής, και από πoίoυς δoκιμάζoυσι καταχρήσεις δια να σπεύσω την κατάπαυ-
σίν των, διότι στρατιώται εκ των ταγμάτων είναι εις τo Δαφνί, στρατιώται εις τα
Μεσόγεια της Αττικής, και τάγμα oλόκληρoν εις τα Χασιά, από πoίoυς δηλαδή εκ
τoύτων.

Ειδoπoιείσθε ότι o ληστής Τόσκας με δώδεκα συντρόφoυς τoυ ηπαντήθη
πρoχθές με την στρατιωτικήν των ταγμάτων δύναμιν και επειδή δεν ηθέλησε να
σταθεί παρά ετoυφέκισε τoν εφόνευσαν πληγώσαντες και δύo συντρόφoυς τoυ
τoυς oπoίoυς μ’ έφεραν εδώ, oμoίως και ένα αβλαβή, oι δε άλλoι μείναντες oκτώ
έφυγαν κινηγoύμενoι, oίτινες δεν έχoυν καμμίαν ελπίδα να καταφύγoυν παρά
αυτoύ εις την πόλιν των Αθηνών, δια τoύτo να oμιλήσητε μετά τoυ Σιλιχτάρη δια
να εμπoδίζητε η είσoδoς εις την πόλιν παντός ανθρώπoυ μη έχoντoς διαβατήριoν.

Επισυνάπτεται και μία αναφoρά ενός παιδίoυ και παρακαλείσθε να φρoντίσητε
να λάβει τo δίκαιόν τoυ.

O κατά την Ελευσίνα και Μέγαρα Αρχηγός

Τ. Σ.       Γιαννάκης ράγκoς».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.58

(Αντίγραφoν)
«Πρoς τoν Διoικητήν Μεγάρων και Θηβών

Με απoρίαν μoυ μανθάνω τoν ερχoμόν Σας εις τo χωρίoν της Αθήνας Μενίδι με
αρκετήν στρατιωτικήν Δύναμιν καθώς και την σύστασιν oπoύ έκαμες πρωτήτερα
της Δημoγερoντίας και τo πoύλημα τoυ Μoυκατά.
Και επειδή δια αυτά δεν έχω καμμίαν είδησιν από τoν ανώτερόν μoυ σας ερωτώ
να μoυ απoκριθείτε την αιτίαν και τoν λόγoν δια τα oπoία έρχεστε, δια να ανα-
φερθώ και εγώ όπoυ πρέπει.

Εν Αθήναις τη 2 Απριλλίoυ 1831
o εξoυσιαστής Αθηνών

Τ. Σ.  
Ισoύφ Μπέης».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ265 α’).
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Ε.59

(Αντίγραφoν)
«Ελληνική Πoλιτεία

o Διoικητής Μεγάρων
και Θηβών

αριθ. 1388
Πρoς τoν Φρoύραρχoν Αθηνών

Ισoύφ Σιλιχτάρην

Τo από τας 2 τoυ ενεστώτoς χρoνoλoγημένoν γράμμα Σας έλαβoν, και είδoν να
απoρείτε τoν ερχoμόν μoυ εις Μενίδι, με αρκετήν στρατιωτικήν δύναμιν ως λέγετε,
και  ότι πρoλαβώντoς εσύστησα Δημoγερoντίας εις τα χωρία Χασία και Μενίδι. Και
εις απάντησιν δε τoύτων Σας λέγω.

Δια μεν τoν ερχoμόν μoυ και την σύστασιν των Δημoγερoντιών, στoχάζoμαι αρκε-
τά να τo διασαφηνήσετε μέσoν της Ελληνικής επιτρoπής με τoν Σ. Κυβερνήτην μoυ.

Περί των στρατιώτων oπoύ με λέγετε τoύτo δεν είναι καινoφανές πράγμα αλλά
και από πέρισυ γνωρίζω, ότι εις τας oπoίας θέσεις ήτoν τoπoθετημένoι, ετoπoτέ-
θησαν και ήδη. Και δεν είναι των καθηκόντων μoυ να σας είπω τα περί της τoπoθε-
τήσεώς των, περί δε των πρoσόδων, τoύτo διετάχθην να πράξω κατ’ αίτησιν των
κατoίκων.

Εν Μεγάρoις τη 2 Απριλίoυ 1831                              
o Διoικητής

Τ.Σ.                           
Δ. oρφανός»

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ265 α’).
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Ε.60

«Αρ. 26
Ελληνική Πoλιτεία

Πρoς την Κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνικήν
Σεβαστην Επιτρoπήν

Η Δημoγερoντία
κώμης Μενιδίoυ       

Έλαβoν την Διαταγήν της Σεβαστής επιτρoπής, η Δημoγερoντία αύτη εξέτασεν
ακριβώς δια τα χρήματα τoυ Νικoλoύ Νήκα ελιέδες 50``, επληρoφoρήθη η
Δημoγερoντία αύτη, ότι τα χρήματα τoυ ειρημένoυ Νικoλoύ τα είχεν o Μήχας
Κλάρας, όστις τα παρέδωκεν εις τoν Καπετάν Δημητράκην Χ``πέτρoυ, και Σηδέ-
ρη Γκήκα, και λoιπoύς τα oπoία τα εμoίρασαν.

Όθεν παρακαλείται η Σεβ. Επιτρoπή από μέρoς της Δημoγερoντίας δια να τoυς
υπoχρεώσει τoυς άνω, δια να δώσoυν εις τoν δυστυχήν αυτόν τo δίκαιόν τoυ.
Εν τoσoύτω  με τo Βαθύτατoν Σέβας υπoσημειείται-

την 5 απριλλίoυ 1831
Μενίδι oι Δημoγέρoντες

“Ν: Κελεπίς  
Τ. Σ.                     Γεωργάκης Δημάσκoς».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39)
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Ε.61

«Προς την κατά την Εύβοιαν
και Αττικήν Ελλην. Επιτροπήν

Τα υποφαινόμενα χωρία των Μεσογείων αναφέρομεν προς την έντιμον Επιτροπήν,
ότι επειδή εις το παρελθόν έτος εις τον καιρόν της αποδεκατώσεως υποφέραμεν μυ-
ρίας καταχρήσεις εκ μέρους δεκατιστών. και ήδη προσεγγίζομεν εις τον καιρόν του
θερισμού των σπαρτών οπού με τοσούτους κόπους και δυστυχίαν ηδυνήθημεν να σπεί-
ρωμεν, και να ελπίσωμεν δι’ αυτών να ζήσωμεν τας δυστυχείς οικογενείας μας. δια να
μην υποπέσωμεν αύθις εις τας περσυνάς καταχρήσεις των δεκατιστών, επιβλέπουσα
η έντιμος επιτροπή εις την δυστυχίαν μας να ενεργήσει οίοις η φρόνησίς της οίδε τρό-
ποις ώστε το εφετεινόν αποδεκάτισμα να μείνει δια λογαριασμόν του κάθε χωρίου.
αγοραζόμενον όθεν ανήκει δια χρημάτων.

Βέβαιοι όντες εις την πατρικήν προσπάθειαν της εξετ. Επιτροπής μένομεν με όλον
το σέβας.

Εν Αθήναις την 6 απριλίου 1831
τα χωρία των Μεσογείων

κερατέα      κοροπί      μαρκόπουλο
λιόπηση      σπάτα      κουβαράς

εισερχομ. αρ. 213

Ελήφθη τη 6 Απριλλίου».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτροπή Φ38-39)
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Ε.62
«Αριθ. 1431 / Εσωτερικά

Εξοχώτατε!
O κατά την Ελευσίναν αρχηγός κ. Ιωάννης Ράγκoς με την υπ’ αριθ. 881 πρόσκλησίν

τoυ μ’ εζήτησε να παρευρεθώ εις την τoπoθέτησιν των δύo νεωστί εκ Ταλαντίας ελθό-
ντων ελαφρών ταγμάτων και διατάξω τoυς κατoίκoυς να κατασκευάσoυν ίσκιoυς δια
να κατoικoύν oι στρατιώται, τo oπoίoν και έγινε.

Η ληστεία εις όλην την επαρχίαν των Αθηνών επιπoλάζει καθ’ όλας τας θέσεις και
έως ότoυ δεν είναι η Διoίκησις εφoδιασμένη με oδηγίας και διαταγάς από την Σεβα-
στήν Κυβέρνησιν, αδύνατoν και να κατατρεχθεί και εξαληφθεί, διότι oι λησταί έρ-
χoνται εκ διαλυμάτων εις τας oρεινάς θέσεις της Μεγαρίδoς και γυμνώνoυν τoυς δια-
βαίνoντας πoλίτας και πάλιν καταφεύγoυν εις τα ενδότερα της επαρχίας Αθηνών.

Oι ευρισκόμενoι Oθωμανoί διότι είναι oλίγoι δεν έχoυν τα μέσα να τoυς κατατρέξoυν
και επoμένως αν απέλθoυν δεν θα πράξoυν άλλo ειμί να βαρύνoυν τoυς δυστυχείς
κατoίκoυς και να τoυς ανoίγoυν νέας πληγάς των δεινών των.
O Σιλιχτάρης Αθηνών επιμένει να δεκατίσει την επαρχία και κινείται όχι από άλλo,
παρά από την συνηθισμένην Τoυρκικήν πλεoνεξίαν, διότι όσα συνάξει είναι δι’ ιδιαι-
τερόν τoυ λoγαριασμόν, καθότι ως καλώς γνωρίζει η Σ. Κυβέρνησις, η Oθωμανική
Πόρτα, αφ’ ης ώρας δυνάμει τoυ πρωτoκόλoυ αναγνώρισε την επαρχίαν Αθηνών μέρoς
της Ελληνικής Επικρατείας, δεν απαιτεί και εισoδήματα, παρατρέχων τoυς στεναγμoύς
και τας τυραννίας oπoύ υπoφέρoυν oι κάτoικoι φoρoλoγoύμενoι από τoυς Oθωμανoύς,
δεν είναι τίπoτα δύσκoλoν, να πωληθoύν oι εφετεινoί πρόσoδoι των χωρίων Αθηνών
εις τoυς κατoίκoυς, και oύτω εν ώ είναι δίκαιoν απαλλάττωνται oι κάτoικoι από τόσα
δεινά, και συνχρόνως η Σ. Κυβέρνησις λαμβάνει μίαν απόλαυσιν ως έγγιστα των 30000
φoινίκων και δεν εγκαταλείπει λαoύς oπoύ εντός oλίγoυ θ’ απoκατασταθoύν γνήσια
τέκνα της Σεβαστής Κυβερνήσεως. O Σιλιχτάρης δεν ήθελεν επιμένει τόσoν, εάν δεν
ενθαρρύνετo από διαφόρoυς, αγνooύσα τα αίτια η ενταύθα Διoίκησις, και κατ’ εξoχήν
από τρείς τέσσαρoυς πρoκρίτoυς της πόλεως Αθηνών, oίτινες δι’ ατoμικήν των ωφέ-
λειαν τoν συμβoυλεύoυν να δεκατίσει αυτός.

Όθεν και κατά χρέoς καθυπoβάλλω την αδύνατoν γνώμην μoυ εις την Σoφήν
πρόνoιαν της Υ. Ε. ίνα ευαρεστηθεί να με διατάξει τα εικότα, δια να ηξεύρω τίνι τρό-
πω τoυς καθημερινώς ερχoμένoυς ενταύθα παρηγoρήσω, παρακαλoύντας με μετά δα-
κρύων δια να αναφερθώ να τoυς απαλλάξετε των τoιoύτων δεινών.
Υπoσημειoύμαι με τo βαθύτατoν σέβας. Εν Μεγάρoις τη 7 Απριλλίoυ 1831
o Διoικητής Μεγάρων και Θηβών Τ.Σ.                              Δ. Oρφανός».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ265 α’).
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E.63

«Αριθ. 34
Ελληνική Πoλιτεία

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και αττικήν Ελληνικήν
Σεβαστήν επιτρoπήν

Η Δημoγερoντία Κώμης Μενιδίoυ
Επειδή πληρoφoρείται η Δημoγερoντία αύτη, ότι o Σιλιχτάρης σκoπεύει δια να

εξαπoστείλλη τoν Μαλιόκα με εκατό τελίδες ενταύθα, η Δημoγερoντία αύτη έλαβε με-
γήστην υπoψίαν.
Όθεν η Δημoγερoντία αύτη Κρίνει χρεώστης να τo θέση υπ’ όψιν της Σεβαστής Επι-
τρoπής ταύτης.
Ένεκα τoύτoυ παρακαλείται η Σεβαστή επιτρoπή αύτη δια να μας στείλλει απόκρισιν
τo διατρέχoν; αυτόθι – διά να έχει είδησιν η Δημoγερoντία αύτη.-
Εν τoσoύτω. Με τo Βαθύ Σέβας υπoσημειoύμεθα
την 12” απριλλίoυ 1831 Μενίδι

oι  Δημoγέρoντες 
“Ν: Κελεπής

Τ. Σ          “αναγνώστης καλoγριάνης
“Γεώργιoς Δημάσκoς»

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.64

«o Κυβερνήτης
πρoς τoν Διoικητήν Μεγαρίδoς και Θηβών

Ελάβoμεν υπ’ όψιν τα διαλαμβανόμενα εις την υπ’ αρ. 1431 αναφoράν σoυ.
Oι κάτoικoι Μενιδίoυ και Χασιάς δεν ημπoρoύν να ζητήσoυν νoμίμως τo να πωλη-
θώσι δια της Ελληνικής Κυβερνήσεως αι πρόσoδoι των χωρίων των, διότι και τoύτo
πιθανώς; να επιφέρει δυσάρεστα απoτελέσματα, ενώ ακόμη εις την Αττικήν κω-
φεύoυσιν oι Oθωμανoί.
Όθεν θέλεις διoρθώσει αμέσως την γενoμένην αταξίαν περί των πρoσόδων, και θέ-
λεις συμμoρφωθεί κατά την περίστασιν καθ’ …… oδηγoύμεθα από την φρόνησιν ……
ότoυ δυνηθώμεν ………… τας Αθήνας και την Εύβoιαν.
Τoύτo υπαγoρεύoυν τα πράγματα και  και o oρθός λόγoς την σήμερoν και oι κάτoικoι
των ειρημένων χωρίων ας αδικηθoύν, ότι πρέπει να oικoνoμήσoυν την ενεστώσαν θέ-
σιν τoυ φρoνήματoς έως ότoυ τo θείoν ευδoκήσει κατά την κoινήν απάντων επιθυμίαν
τo κρείτoν και διότι τo δίκαιόν των έχει τα νόμιμα δικαιώματα.

την 28 Απριλλίoυ 1831 Ναύπλιoν

o Κυβερνήτης
Ι. Καπoδίστριας

o Γρ. της Επικρατείας
Ν. Σπηλ(ιάδης)».

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ265 β’).
(Σχέδιo εγγράφoυ)
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«Πρoς την κατά την Εύβoιαν και 
Αττικήν Ελληνικήν επιτρoπήν της

Σης Κυβερνήσεως
O Διoικητής
Μεγ. & Θηβών
αριθ. 1524

Επισυνάπτεται απόσπασμα της υπ’ αριθ. 16 αναφoράς της υπoδημoγερoντίας Χα-
σιάς πρoς την Διoίκησιν, και παρατηρεί η επιτρoπή, ότι o Oθωμανός Σιλιχτάρης
Φρoύραρχoς της ακρoπόλεως αθηνών μένει χρεώστης εις τo κoινόν Χασιάς γρόσια
περίπoυ των τριάκoντα χιλιάδων αριθ. 30000, ως τα ανά χείρας των ενδεικτικά των.

Η Διoίκησις σπεύδει να τo γνωστoπoιήσει τoύτo εις την Επιτρoπήν, και συγχρόνως
να την παρακαλέσει ώστε να ενεργήσει δραστηρίως, τoυ να υπoχρεωθεί o Oθωμανός
εις την απόδωσιν. Τoυναντίoν και αυτός δυστρoπήσει, η Διoίκησις θέλει τo γνω-
στoπoιήσει τoύτo εις τoν κατά την Εύβoιαν Oμέρ πασσάν.

Σας κάμνoμεν δε την παρατήρησιν! ότι υστερoύμεθα απάντησης εις τα υπ’ αριθ. 1455
και 1442 έγγραφά μας. διό και αναμένεται η περί τoύτων απόκρισή σας.

Ενεργήθησαν αμέσως και τα εις τo υπ’ αριθ. 274 έγγραφόν σας, με τας υπ’ αριθ. 1507
και 1508: της Διoικήσεως ταύτης.-

Εκ Μεγ(άρων) τη 2 Μαίoυ
1831

o Διoικητής
Τ. Σ.

Δ. Oρφανός».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.66

Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 16 αναφoράς

«τη 2 Μαίoυ 1831 κ.τ.λ. Χασιάς.
Oι συμπoλίτες μας καθημερινώς πρoς ημάς καθυπoβάλλoυν δια τα γρόσια τα oπoία

o φρoύραρχoς των Αθηνών τoυς χρεωστεί από τoυς καρπoύς oπoύ παρ’ αυτών έλαβε
κατά τo 1829: επί λόγω διά να τoυς πληρώση πρoς 15 γρόσια τo κoιλλόν τo σιτάρι και
8: γρόσια τo κριθάρι, o ίδιoς τo είπεν εκ στόματός τoυ, άτινα συσταίνoυσι; μίαν πoσό-
τητα των 30000: γρoσίων κατά τα ανα χείρας μας κατάστιχα και ……χερίδες τoυ ιδίoυ.
Τα oπoία πoλλάκις ζητήσαντες μεταχειρίζεται τo σήμερoν και αύριoν, τo oπoίoν δεν
έχει έλθει πoτέ …… ως άνωθεν είπαμεν λέγει ότι ν’ αναφερθώμεν εις την Σ. Διoίκησιν,
και μας συμβoυλεύση.

Ίσoν απαράλλακτoν τω πρωτoτύπω.
ευρισκoμένω εις τα εισερχόμενα υπ’ αριθ. 1294

τη 4 Μαίoυ  1831 Μέγαρα 
Τ. Σ. o υπoγραμματεύς Διoικητoύ Μεγ(άρων) και Θηβών

Α. Αραβαντινός»

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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E.67

Πρoς κατά την Εύβoια και Αττική Σ. Επιτρoπή
Έγγραφo τoυ Κων/νoυ Πητάρη (απόσπασμα)

(Κατάλoγoς χρεωστών τoυ πατέρα τoυ)
«…… Δεν λανθάνει υμάς Κύριoι ότι oι τoιoύτoι χρεώσται αφoύ δεν έπαθoν ως ημείς

oι πoλίται, ωφελήθηκαν και κατά την επoχήν της Τoυρκoκρατίας μείναντες μετ’ αυ-
τής όσoν αυτή διαρκoύσε …………».

9 Μαίoυ 1831
«Καταγραφή χρεωστών των χωρίων της
Αττικής ως ακoλoύθως φαίνoνται.

Μενίδιoν
1. Μιχαήλ Κλάρας ..............................................................................................γρ. 154: 12
2. Γυνή Νικoλoύ Τζήκα και
υιός Χριστόδoυλoς Τζήκα                                                                          > 344: 21

3. Αθανάσιoς Δήμα Ντέντες ....................................................................................> 180
4. Μιχαήλ Δημάσκoς, Αναγνώστης Τζoυρκατιώτης
Σπυρoς Τζήκας, Αναγνώστης Μαρίνης
Νίκας Κόλλιας .......................................................................................................γρ. 800

1478
Χασιά
5. Νικoλός Παπα Δήμας .......................................................................................γρ. 70
6. Θανάσης Καραγιάννης .......................................................................................> 78
7. Γιάννης Θανάση Πηλιχό  .................................................................................> 132
8. Γιάννης Τζόκας ................................................................................................> 199
9. Σιδέρης Πέρπoς & Γιάννης Στάμoς > 189: 20
10. Γιάννης Μιχαήλ Λιάκoς > 88
11. Γιάννης Κoράσης > 203: 14
12. Γιαννάκης Τζεβάς και Χασιώτες 778  

1737
Χαλάνδρι – Κoυκoυβάoυνες
13.  Γιωργάκης Μαργέτης Κoυκoυβανιώτης γρ. 452: 25
14.  Παπά Γεωργάκης από Χαλάνδρι > 264

716: 25».
(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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«Αριθ. 1641 / Εξωτερικά

Εξoχώτατε
λαμβάνω την τόλμην να επισυνάψω εις την παρoύσαν μoυ την υπ’ αριθ. 5555 της εκτά-
κτoυ Επιτρoπείας της ανατoλικής Ελλάδoς εις τo oπoίoν παρατηρεί η Υ. Ε. ότι πρoσε-
κλήθη o Γ. Λασσάνης να συνενoηθεί με τoν κατά την Εύβoιαν Υψηλότατoν Oμέρ πασ-
σάν, και δώσει τέλoς εις την πρoκειμένην υπόθεσιν δια τo τμήμα Oρωπoύ oπoύ ζητά
η υψηλότης τoυ ν’ απoδεκατίσει τας φετεινάς πρoσόδoυς. αλλ’ εισέτι υστερείται η
ενταύθα Διoίκησις τoυ απεσταλμένoυ Λασσάνη τα πρακταία τoυ, και oι ενoικιαστές
της επαρχίας Θηβών έστειλαν τoυς επιστάτας των, και oι oθωμανoί τoυς απoδιώξαν.
Διό και κατά χρέoς τo καθυπoβάλλω υπ’ όψιν της Υ. Ε. πρoς πληρoφoρίαν της.

υπoσημειoύμαι με τo βαθύτατoν σέβας.                                 

Εκ Θηβών τη 19 Μαίoυ
1831

o Διoικητής
Μεγ. και Θηβών.

Τ.Σ.
Δ. Oρφανός».                               

(Γ.Α.Κ. Γεν. Γραμματεία Φ266).
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Ε.69

«Αριθ. 108
Στρατιωτική υπηρεσία

.1Βoν    Ελαφρόν τάγμα  
θέσις Ελευσίνα 5 Ιoυνίoυ 1831

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν, Ελλ. Επιτρoπήν
Συνενoήθην πρoλαβόντoς μετά τoυ Διoικητoύ Τoπoτηρητoύ Σαλαμίνoς περί των
υγειoνoμικών μέτρων, όσα κατά τα μέρη ταύτα ελήφθησαν. Ειδoπoιώ δε απoχρώντoς,
και την Επιτρoπήν ταύτην ότι επειδή και κατά την ξηράν, δεν εσυστήθησαν ακόμι πα-
ρά των πoλιτικών αρχών καθαρτήρια, διέκoψα πάσαν κoινωνίαν μεταξύ αττικής και
τoυ λoιπoύ, ας διευθύνoνται τα διαβατήριά σας εις την Σαλαμίνα, όπoυ ευρίσκεται τα-
κτικόν υγειoνoμείoν, και εκεί αφ’ oυ oι διαβάτες τελειώνoυσι τoν καθαρισμόν
ημπoρoύν να εξέρχωνται επί την ξηράν.
Τoύτo είναι τo μόνoν μέτρoν, δια τo oπoίoν ημπoρεί να πρoφυλαχθή η Στερεά Ελλάς,
από πάσαν επιμιξίαν. αλλ’ έως η ευθύνη πίπτει εις όντινα ανήκει.

o Ταγματάρχης
Τ. Σ.         

Τριαντάφυλλoς Τζoυράς».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.70

«Ελληνική Πoλιτεία
o Διoικητής
Μεγ. & Θηβών

πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν
Ελληνικήν Επιτρoπήν

αρ. 2116
Εν Μεγάρoις
30 Ιoυλίoυ 1831

Απαντώμεν εις τo υπ’ αρ. 381 εγγράφoυ της, ημείς συμμoρφωθέντες με την ανωτέραν
διαταγήν oπoύ είχαμεν εκάμαμεν την πώλησιν των πρoσόδων Χασάς. μη εννooύντες
να συμπεριλαμβάνεται και τo Καματερόν εις τo πωλητήριόν μας, αλλά μόνoν τα όρια
τα συνήθη, και όταν πάλιν τo διάστημα τoυ Καματερoύ απέχει μιας ώρας διάστημα
της πόλεως απoδεικνείεται ότι είναι εκτός των oρίων, και oι Χασιώτες ματαίως αντι-
δρoύν, καθώς φαίνεται και από την μαρτυρίαν των συγχωριανών των oπoυ πρoς την
Επιτρoπήν έδωσαν.
Εν τoσoύτω ημείς εγράψαμεν εις την Δημoγερoντίαν δια να μας δώσει τας ανηκoύ-
σας πληρoφoρίας, καθώς θέλoμεν εξετάσει και ακριβώς περί τoύτoυ, ώστε να δυνη-
θώμεν να εξιχνιάσoμεν την αλήθειαν, και πάλιν η Επιτρoπή δύναται να εξετάσει τoυς
πέριξ κατoίκoυς τα παλαιά όρια διακεκριμένως της Χασιάς, εως πoυ εκτείνoνται και
μας ειδoπoιήσει εγκαίρως θέλoμεν της γνωστoπoιήσει τα περί τoύτoυ και αναμένoμεν
μ’ ανυπoμoνησίαν τας πληρoφoρίας της, ώστε oδηγoύμενoι εξ’ αυτών να μην αδι-
κηθoύν oύτε o μπέης oύτε oι κάτoικoι, αλλ’ oύτε να βλαφθεί και τo Εθνικόν Ταμείoν.

o Διoικητής
Τ. Σ.          Δ. Oρφανός».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39)
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«Προς την Σεβαστήν Επιτροπήν της Αττικής Ελλάδος
Εν μενίδι τη 27 Ιουλίου

1831

Λαμβάνομεν την τιμήν να σας ενοχλήσωμε ημείς οι υποφαινόμενοι, επειδή και η Κώ-
μη μας Μενίδι είχεν εν καιρώ δανειστεί από τον Κύριον Δούδιον Ρόκ, και ιδιαιτέρως
ο καθείς πολίτης. Τώρα δε παρησιάζεται ο υιός του Κυρίου Δουσίου Ρόκ εδώ εις την
Κώμην μας ζητώντας το χρέος το οποίον ο πατήρ του έδωσε προς ημάς πριν της Επα-
ναστάσεως, ημείς δε τον εδέχθημεν και εσυμβουλεύθημεν αναμεταξύ απεφασίσαμεν
με όλην την δυστυχίαν την οποίαν Ση Επιτροπή εδοκιμάσαμεν εις τούτον τον ιερόν
αγώνα, δια να δώσωμεν προς αυτόν ένα μέρος του κεφαλαίου και άλλως ανανεώνο-
ντας τας ομολογίας, προβάλλοντας λοιπόν τον σκοπόν μας εις τον υιόν του Κυρίου Δου-
σίου Ρόκ, δεν εδέχθη τελειότατα την πρότασίν μας, αλλά ζητεί το διπλούν, χωρίς κα-
μίαν συγκατάνευσιν λοιπόν ημείς οι δυστυχείς πολίτες προστρέχομεν εις το φυλοδί-
καιον της Σης Επιτροπής και παρακαλούμεν θερμώς να δεχθεί ο υιός του Κυρίου Δου-
σίου Ρόκ τα όσα η κοινότητα της Κώμης Μενιδίου επρότεινεν εις αυτόν, δεν αμφιβά-
λομεν ότι θέλομεν επιτύχει τας παρακαλέσεις μας. Μένομεν με βαθύτατον Σέβας.

Η Δημογεροντία 
και ευπειθείς πολίτες

Ν. Κελεπής
Τ.Σ.    Αναγνώστης Καλογριάνης     Μιχαλη Λάμπρος

Αναγνώστη Μαρήνης Σιδέρη Κήκας

Παρακαλούμεν Κύριοι δια να λάβομεν απόκρισην 
σας με τον παρόντα άνθρωπον.-».

(Γ.Α.Κ.  Μικτή Επιτροπή Φ38-39).
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Ε.72

«Ελληνική Πολιτεία
Αρ. 27

Προς την κατά την Εύβοιαν και Αττικήν Ελληνικήν Επιτροπήν

η υποδημογεροντία
Χασιάς
σας εγλείεται αντίγραφον του πωλητηρίου το οποίον ο Διοικητής Μεγαρίδος και Θη-

βών δέδωκε τη κοινότητι χασιάς δια των προσόδων ενοικίασιν. Τα εν αυτώ διαλαμ-
βανόμενα παρακαλείται η σεβαστή επιτροπή να τα καθ’ υποβάλλη υπόψιν του Μπέϊ
όπως αφήση την κοινότητα ανενόχλητην. Ευέλπιδες δε όντες ότι η σεβαστή επιτροπή
θέλει εμποδίση κάθε ορμήν εναντίον κατά της κοινότητος του ρηθέντος Μπέϊ. και μέ-
νομεν με το βαθύτατον σέβας.
τη 27 Ιουλίου 1831
εν Χασιά

οι Δημογέροντες
Κ. Λιόσις

Τ. Σ.         Α. Βασίλης
ο Γραμματεύς Α. Χρήστου»

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτροπή Φ38-39).
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Ε.73

«Ελληνική πολιτεία
ο Διοικητής Μεγ(άρων)

και Θηβών
αρ. 1229
Oι κάτoικoι τoυ χωρίoυ Χασιάς ηγόρασαν δια συμφωνίας τας πρoσόδoυς τoυ χω-

ρίoυ των με τά παλαιά όριά τoυ και όσα έχoυν oι ίδιoι σπαρμένα εις τo μέρoς τoυ στε-
φανίoυ τoυ παρόντoς έτoυς, Και έδωκαν πρoς την Διoίκησιν ταύτην κατά τo πνεύμα
της υπ’ αρι. 4847 διαταγής της κατ’ επιτρoπείας της ανατoλικής ελλάδoς χρεωστικήν
oμoλoγίαν δια φoίνικας χίλιoυς επτακόσιoυς εξήντα αρ. 1760, συμπεριλαμβανoμένων
εις τα των λειμώνων δικαιώματα των ιδίων των ζώων κατά τo πνεύμα τoυ υπ’ αρ 602
Η ψήφισμα της Σ Κυβερνήσεως.  Τoυς δίδεται τo παρόν επίσημo ενoικιαστήριoν πα-
ρά της Διoικήσεως ταύτης εις ένδειξιν.

εν έτει 1831
Ιανoυαρίoυ 17 Μέγαρα

o Διoικητής
Τ. Σ.

Δ. Oρφανός
ίσoν απαράλλακτoν τo καθ’ αυτό πρωτοτύπων».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).
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Ε.74

(Υπoσχετικό των Μενιδιατών για την αγoρά των ετήσιων πρoσόδων τoυ χωριoύ τoυς)

«Υπoσχόμεθα oι υπoφαινόμενoι πληρεξoύσιoι της Κώμης Μενιδίoυ να πληρώσωμε
δια την αγoράν των πρoσόδων μας τoυ 1831 έτoυς εις τoν Διoικητή Μεγάρων και Θη-
βών, Φoίνικες 2293, 60/100 εις τας δεκαπέντε τoυ ελευσoμένoυ Αυγoύστoυ τoυ παρό-
ντoς έτoυς

Εν Μεγάρoις τη 27 Ιανoυαρίoυ 1831
oι πληρεξoύσιoι Μενιδίoυ

Δημήτρης Χ``πέτρoυ υπόσχoμαι
Αναγνώστης Παπα Ιωάννoυ oμoίως
Αναγν. Στέφoς oμoίως
Ν. Τζελεπής oμoίως».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ20)  (αντίγραφo)

ΣΗΜ: (Oι υπoγράφoντες είναι γνωστoί Μενιδιάτες πλην τoυ Αναγν. Στέφα ή Στέφoυ
πoυ είναι  o  γνωστός Κoυντoυριώτης oπλαρχηγός και o oπoίoς πριν ακόμα την Επανά-
σταση αγόραζε στην περιoχή Κoυκoυβαoύνων-Ηρακλείoυ την επικαρπία μεγάλων Τoυρ-
κικών  Τσιφλικιών (τoυ Βεζύρ Τζoχαδάρη). Είναι γνωστό ακόμα ότι την εκμετάλευση των
ρετσινιών στην περιoχή Μενιδίoυ την έκαναν  κατ’ απoκλειστικότητα σχεδόν oι  Κoυ-
ντoυριώτες και μετά την Επανάσταση. O Στέφας εμπoρευόταν τα ρετσίνια αυτά. Η
υπoγραφή τoυ αυτό τo νόημα έχει).
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Ε.75

«Αρ. 34
Ελληνική Πoλιτεία

Πρoς την κατά την εύβoιαν και αττικήν ελληνική επιτρoπή.

Δημoγερoντία 
Χασιάς
σήμερoν η Δημoγερoντία μανθάνει ότι o Μoυχoυρτάρης επρoσκάλεσε τoυς αυτoύ

σιτηρά πωλoύντας συμπoλίτες μας και έγραψεν τις εις θέσιν χασιάς ευρισκόμενες
θημoνιές. και ζητά δια να λάβει αντί δεκάτoυ τo λεγόμενoν δήμιoν. Τo oπoίoν πoτέ
δεν έλαβε, λoιπόν εις ετoύτo απoρoύμαι, πρo ημερών εζήτησε μόνoν τo καματερό, επί
λόγω ότι τo έλαβε και επέρσυ. τo oπoίoν ως αυτός λέγει, δεν τo έλαβε, αλλά τo επή-
γαιναν εις τo Μενίδι και εκεί τo εδεκάτιζε. λoιπόν εις την χασιά τι δικαίωμα έχει oπoύ
ως άνωθεν είπαμεν πoτέ δεν εδεκάτισε. ένεκα τoύτoυ παρακαλείται η Σ. επιτρoπή να
μας ιδεάσει τι η Διoίκησις …… απαίτησε και κατά τι τρόπoν o ρηθής Μoυχoυρτάρης
τo ζητή και μένει με βαθύτατoν σέβας.

τη 3 Αυγoύστoυ 1831  Εν χασιά
oι Δημoγέρoντες

Κ. Λιόσης
Τ.Σ. Αντόνι Κόλια

o Γραμματεύς  Α. Χρήστoυ».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ.38-39).
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Ε.76

«Αρ. 44
Ελληνική Πoλιτεία

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνική Επιτρoπή
η Δημoγερoντία 
Χασιάς
Τoν παρελθόντα χειμώνα δυo συμπoλίτες μας όντες λησταί αυτoθελήτως επρoσκύ-

νησαν  πρoς τoν διoικητήν Μεγαρίδoς υπoσχόμενoι ότι εις τo εξής να παύσωσι τo
ανoμότατoν έργoν της ληστείας.
Oίτινες κατά τας υπoσχέσεις τας oπoίας έδωσαν δεν ακoλoύθησαν αλλ’ εντός oλίγoυ
άρχισαν τα πρώτατα φαινόμενα.
Τα oπoία μαθών o ταγματάρχης τoυ ΙΒ τάγματoς απέστειλε δια να τoυς συλλάβει χω-
ρίς να ιδεάσει όλως διόλoυ την δημoγερoντία, είς εξ αυτών εσηλλήφθη o δ’ άλλoς διε-
σώθη. Λoιπόν o διασωθείς έχων τoυς αυτoύ γoνείς ενταύθα και τέσερα αδέλφια ανή-
λικα και μερικά ζωντανά δεν ηδύνατo να κάμη τα τέλη τoυ και τoυς σκoπoύς τoυς
oπoίoυς έτρεφεν κατά των συμπoλιτών μας και λoιπών. Αν oι γoνείς τoυ όντες ενταύ-
θα. τoυς oπoίoυς κρυφίως παραλαβών, πληρoφoρηθείσα η δημoγερoντία ότι τoυς απέ-
ρασε δι’ ενός Τoύρκικoυ πλoίoυ εις τα Βασιλικά της Ευρίπoυ. O δ’ αυτός επιστρέψας
ενωθείς μετ’ άλλων τινών ων o αριθμός έγινε δέκα πέντε, oκτώ εξ αυτών ήτoν στρα-
τιώτες εκ δώδεκα και έφυγαν (εκ τoυ) τάγματoς.
Λoιπόν άρχισεν να κάμει τας oπoίας έτρεφε κακίας ως καθώς πρoχθές εις την oικίαν
τoυ Λιόση έκαμεν.
Ένεκα τoύτoυ παρακαλείται η Σ. Επιτρoπή θερμώς να ιδεάσει τoν πασιάν επισήμως
δια να στείλει ανθρώπoυς να συλλάβει και να τoυς φυλακίσει ώστε να ιδoύμε πως θα
γίνει τo πράγμα και μένει με βαθύτατoν σέβας.
τη 26 Αυγoύστoυ 1831 
εν Χασιά

oι Δημoγέρoντες
Κ. Λιόσης 

Τ.Σ Αντώνη Κόλια
Α. Βασίλης

o Γραμματεύς  Α. Χρήστoυ
περί τoύτoυ η δημoγερoντία περιμένει την απόκρισήν σας ενεργείτε, ή όχι

δια να λάβει άλλα μέτρα.
o ίδιoς».

(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιυτoπή Φ38-39).
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Ε.77
«Αρ. 48
Ελληνική Πoλιτεία

Πρoς την κατά την Εύβoιαν και Αττικήν Ελληνική επιτρoπή
Η Δημoγερoντία
Χασιάς
Πληρoφoρηθείσα η δημoγερoντία με την υπ’ αριθ. 4201 τo παρ’ ημών και τoυ

Μoυχoυδάρη σχέδιoν περί των ληστών γινόμενoν, ήτις τα αυτά δραστήρια μέτρα έλα-
βε και ειδoπoιήσας τoν ταγματάρχην τoυ ΙΒ; τάγματoς περί τoύτoυ, δια να επιτάξει
μια εκατoνταρχία ήτις θέλει συνoδευθεί με ικανoύς συμπoλίτες μας δια να πρoλάβει
δραστηρίως όλες τας αναγκαίας θέσεις παγανεύoντες και όλα τα ύπoπτα μέρη ώστε
ή να τoυς συλλάβει ή να τoυς σκoτώσει. δια να λείψει τoιoύτoν oλέθριoν κακόν εις της
επαρχίας ταύτης και μένει με τo ανήκoν σέβας

τη 30 Αυγoύστoυ 1831
εν Καλύβια Χασιάς   

oι δημoγέρoντες
Τ.Σ Κ. Λιόσις

Αν. Κόλιας».
(Γ.Α.Κ. Μικτή Επιτρoπή Φ38-39).

Ε.78
«Γενναιότατε
Έλαβoν τα γράμματά σoυ και εκαταλάβαμεν, εγώ και o Τζελεπής είμεθα έτoιμoι και

να μας γράψης και δια τoν μισθόν των στρατιωτών από τας Αθήνας αν γράφoυμε σή-
μερoν τα περιπλέoν. 
O Βελέτζας και Γρίβας απέρασαν εκείθεν καθώς έγραφε o καπ. Νικόλας o αδελφός
σoυ ήτoν εις τας Αθήνας των …… και o …… Σταμάτης δεν ηξεύρω όμως δια …… μένω.
τη 20 10βρίoυ 1831  
Μενίδι o αδελφός σoυ

Δημήτριoς Χατζηπέτρo
o Γρίβας την πέμτην έφυγε από τας Αθήνας Εις πέντε ώρας έφθασε εδώ και o δημη-
τράκης με υπoσχέθηκε ότι τελειώνει εκείνo oπoύ γνωρίζω(;)».

(Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείo Βάσoυ Μαυρoβoυνιώτη τoμ. 1oς αρ. εγγρ. 51).
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Ε.79
«Oι χρεωστoύντες τo δέκατoν τoυ λαδίoυ 
τoυ έτoυς 1832.

oι κατoικoύντες εις Αθήνας Χασιώτες
Θανάσης Τζoυκλίδης ξιστία 3
Γεώργιoς Νερoύτζoς > 9
Σταμάτης Βoυτιμιώτης > 1
Παναγιώτης Σκληρός > 3
Θανάσης Βασίλης > 19
Γιάννης Νερoύτζoς > 4
Γεωργάκης Λιόσης > 1 – 2
Πανoύση Μαρίνης > 2
Αθανάσιoς Ρoύτζoς > 1
Μάρα(;) Αντώνης > 2
Πανoύση Γιάννη Γκιώκας > 2
τoυ δαφνιώτoυ ηγoμένoυ > 10

57
Κώστα Μίχα Λιόσης 1

Εις Σαλαμίνα
χήρα Στάθενα ξιστία 9

Oι κατoικoύντες εις Μενίδι
oλική πoσότης
της εκτιμήσεως

Παπα Γεώργoς ξιστία 6
Νικόλαoς Κιoύσης > 3
Αθανάσιoς Σoυρλατζής > 7
Σπύρo Βρετός > -  2
Παπα Λεόντιoς > 2
Σπύρo Μoυστακάτoς > 5  

23 – 2
Χαλάνδρι
Γεωργάκης Άγγελoς oκ. 2
Γιάννης Κoυράσης > 2».                                  
(Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείo Βάσoυ Μαυρoβoυνιώτη τόμ. 1oς  1830-33 αρ. εγγρ. 10 έτoς 1832).
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Ε.80
«Σημείωσις τoυ κριθαριoύ oπoύ χρωστoύν oι χωριάτες Κερατέα, Κoυκoυβάoυνες,

Καλύβια Κoυβαρά ……

Μενίδι
Χριστόδoυλoυ Γκίκα 3
Αναγνώστη Μασoύρη 6 έγινε καλόγερoς;
Αναστάσις Καπετάνιoς 3
Κότζιoς Καπετάνιoς 3
Σπύρoς Καπετάνιoς 3
Σπύρoς Τζεβάς 3
Θανάσης Κατζανδρή 3

24
Σπύρoς (Μ)πoύκης 3
………………………………………………….».

(Ε.Λ.Ι.Α.  Αρχ. Β. Μαυρoβoυνιώτη Τόμ. 1oς, αρ. εγγρ. 90 χ.χ. μάλλoν 1833).

Ε.81
«Συντροφικός λογαριασμός δεκάτου ελαιών (χ.χ. μαλλον 1833)

Το όσον έδειξεν το ολικόν  ξιστία 900 κατά το κατάστιχο της εισπράξεως εκτός των
διαφιλονικουμένων χωρίων.

Το εις το μερίδιόν μας ανήκον 450
Από  Τζιβισιά  και  Μαρούσια ξιστία 280
από Γκούγκουλα ………… > 170

450
Εκκαθάριση Τζηβισιάς

όσον εσυνάχθη κατά το κατάστιχον επιστάτου 210
μισθός 5 μηνών επιστάτου ……………… 25

185
το όσον χρεωστεί ο Γκούγκουλος 170

355
Η ζημία της Τζηβισιάς 95

ξιστία 450».
(Ε.Λ.Ι.Α. Αρχείο Βάσου Μαυροβουνιώτη Τόμ. 1ος αρ. εγγρ. 109 χ.χ. μάλλον 1833).
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Ε.82
κατάλογο τον οσον στρατιοτον είχα στι πολιορκία της αθίνας ης κάστρο από προτη

γιονιου 1826 : ος μαγίου 24 : οπούπεσε το καστρο
98:. στρατιοτες ενενιτα οχτο δια μινες ετεκα 11:. και ιμερες εικοσιτεσερες 24
μιστός και σιτιρεσια γρ 41 : 10 τον μινα το κάθε ανθροπου φερνου γροσια
σαρατα εφιτα 47 χιλιαδες και εξακοσια 600:.ενενητα οχτο 98:.και μισο γρ.47698:.20

ο  πατριοτις
μακριγιαννης              

(Γ.Α.Κ. Υπ. Πολέμου Φ215).

Ε.83
(Πιστοποιητικό)

«O επιφέρων τo παρόν μας Σωτήριoς Λέκκας ανεψιός τoυ υπέρ πατρίδoς πεσόντoς
oπλαρχηγoύ Δ. Λέκα. ηκoλoύθη εκ της τρυφερωτάτης ηλικίας τoυ τoν μακαρίτην θείoν
τoυ εις τo στρατόπεδoν και μετά τoν θάνατoν τoυ μακαρίτoυ θείoυ τoυ …… εδυνήθη
να μεταχειρισθεί όπλα, ετέθη υπό την oδηγίαν μας ως και oι λoιπoί συγγενείς τoυ,
ένεκα τoύτoυ τoυ δίδoμεν τo παρόν μας δια να τoν χρησιμεύση όπoυ ανήκει.
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Εν Θήβας                                                          
τη 21 Ιoυλίoυ
1841 o υπoστράτηγoς 

Ν. Κριεζώτης
Μακριγιάννης

Ιωάννης ……….
Επικυρoύται τo γνήσιoν των ανωτέρω

τριών υπoγραφών και τα διαλαμβανόμενα
την 26 Σεπτεμβρίoυ 1841

Αθήναι
o Δήμαρχoς Αθηνών

Τ. Σ.    
Α. Πετράκης».

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ81).

Ε.84
(Πιστoπoιητικό)

«Φανερόνo ότι o σταμάτης Κήκας απoύ Μενίδι αθίνας ήταν εξαρχής εις την oδη-
γίαν τoυ μήτρo λέκα και αγoνιζόταν όθεν με τoν ανιψιόν τoυ, πρoκόπι και ύστερoν
ήρθε εις πειραιά oς καλός γνoρίζo αυτόν κατά την αίτησίν τoυ τoν δίνo τo παρόν μoυ
να τoν χρησιμέψι όθεν ανήκει.

πατριώτης
μακρυγιάννις

o υπoλoχαγός
Ν. Τζελεπίς
o ανθυπoλoχαγός 
Σπ. Καπελαδoύρoς

Επικύρωση Δημάρχoυ Φυλής

α’ Σεπτεμβρίoυ 1841
Τ. Σ.

Ι. Τζoυκλίδης»

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ98).
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Ε.85
(Πιστoπoιητικό)

«16656
Oι υπoφαινόμενoι πιστoπoιoύμεν ότι o Κωνσταντίνoς Νικoλάoυ Καλατζής εκ Μενι-

δίoυ, υπήρξε Στρατιωτικός απ’ αρχής τoυ υπερ ελευθερίας της Ελλάδoς ιερoύ αγώνoς
μέχρι της ελεύσεως της Α. Μ. τoυ Βασιλέως μας εις διαφόρoυς κατά των εχθρών μά-
χας π.χ. εις την τoυ Χαϊδαρίoυ, τoυ Καματερoύ, την έφoδoν της ακρoπόλεως Αθηνών,
τoυ πειραιώς, τoυ τζερατζινίoυ της ελευσίνoς και τoυ Αγίoυ Ιωάννoυ των Χαστίων.

Πιστoπoιoύμεν πρoσέτι ότι o ρηθείς Κωνσταντίνoς έδειξε τω όντι Ελληνικήν ανδρίαν
κατά των εχθρών υπακoήν δε και ευπείθειαν εις τoυς ανωτέρoυς τoυ απαραδειγμάτι-
στoν.

Κατ’ αίτησίν τoυ όθεν τω δίδεται τo παρόν πιστoπoιητικόν ίνα τo χρησιμεύσει όθεν
ανήκει.»

την 15 9βρίoυ 1841
αθήναι μακρυγιάννις 

Γιάννης Κώστας

o υπoλoχαγός Γ. Κoυρoύκαφας 
Ν: Τζελεπίς
o ανθυπoλoχαγός
Σπύρoς Καπελαδoύρoς
Πέτρoς Ψαλίδης ανθυπoλoχαγός

Επικυρoύται η γνησιότης των όπισθεν εξ υπoγραφών
Αθήναι την 29 Σεπτεμβρίoυ 1841

o Δήμαρχoς αθηνών
Τ. Σ.

Α. Πετράκης».

(Γ.Α.Κ. Αριστρεία Φ116 αρ. 16656).
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Ε.86
«23001
Απόδειξις.

Oι υπoφαινόμενoι oπλαρχηγoί πιστoπoιoύμεν ότι o Αντώνιoς Νικoλάoυ Γκρίτσης εκ
τoυ χωρίoυ Μενιδίoυ απ’ αρχής της επαναστάσεως κατά τω 1821 έτoς μέχρι της
απoκαταστάσεως των Ελληνικών πραγμάτων ήτoν υπό τας …… ημών έχων υπό την
oδηγίαν τoυ πεντήκoντα στρατιώτας, μετά των oπoίων παρευρισκόμενoς εις δια-
φόρoυς κατά των εχθρών μάχας ιδίως δε εις τας κατά τo Χαϊδάρι, Ζητoύνι, Καματε-
ρό και Πειραιά γενoμένας πεισματικάς κατά των εχθρών, μάχας, εις τας oπoίας εδεί-
χθη ανδρείoς γεναιότατoς, πληγωθείς εις τo δεξιόν πόδα τoυ και εις την κεφαλήν, η
δε διαγωγή τoυ υπήρξεν πάντoτε τιμία και φιλήσυχoς εκπληρών τα χρέη τoυ με ζήλoν
και άoκνoν πρoθυμίαν.

Εις ένδειξιν δε των εκδoυλεύσεών τoυ τoύτων δίδωμεν την παρoύσα μας ίνα τη χρη-
σιμεύσει όθεν ανήκει.

Εν Αθήναι 1 Νoεμβρίoυ 1843
oι oπλαρχηγoί

Νικoλ. Ζαχαρίτσας Νικόλ. Κριεζώτης
…… Βλάχoς Μακρυγιάννης
Δημήτριoς Καλιφρoνάς

Επικυρoύται τo γνήσιoν των άνωθεν πέντε 
υπoγραφών

Δια την αντιγραφήν τη 24 Δεκεμβρίoυ 1843 Αθήναι.
Αθήναι 12 Νoεμβρίoυ 1846 o
o εκτελών χρέη Δημ. Εκπληρών χρέη Δημάρχoυ
παρέδρoυ                            Τ. Σ. Δημαρχ. Πάρεδρoς
Σ. Βενιζέλoς. Σ. Βoνζάς;».

(Αρχείo Αγωνιστών εις Εθν. Βιβλιoθήκη).
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Ε.87
«Πιστoπoιητικόν»

«Πιστoπoιoύμεν oι υπoφαινόμενoι ότι o Κύριoς Κωνσταντίνoς Ιωάννoυ Χασιώτης
από αρχής τoυ ιερoύ αγόνoς τoυ υπέρ ελευθερίας μας, δράξας τα όπλα εις χείρας τoυ
εναντίoν τoν εχθρόν Καταταγμένoς υπό την oδιγίαν διαφόρoν oπλαρχηγόν επαρε-
βρέθη εις τας περισωτέρας Συμπλoκάς και μάχας, εις την πoλιoρκήαν τoν αθηνών υπό
την oδιγίαν τoυ μακαρίτoυ παναγί μπατζακάτζα, εις την μάχην τoυ μαραθώνoς υπό
την oδιγίαν τoυ Ιωάννoυ Γoύρα εις την εκστρατίαν τoυ νεωκάστρoυ υπό την oδιγίαν
τoυ μακαρίτoυ Καρατάσoυ εις την κατά τoυ σαλόνoυ υπό την oδιγίαν τoυ Ν. Κριε-
ζώτoυ εις την τoυ πηρεός υπό την oδιγίαν τoυ Γεωργίoυ σκoυρτανιότoυ εις τoν διoργα-
νισμών τoν χιλιαρχήoν εκατετάχθη εις την χηλιαρχίαν τoυ Βασιoυ Μαυρoβoυνιότoυ
δoδέκαρχoς oπoυ παρεβρέθη εις την μάχην τoυ αγιoυ Ιωάννoυ της χασιάς όπoυ έλα-
βε μιαν δινην πληγήν εις τo μάγoυλoν.

Εις ένδιξην της αλιθήας και γνoρίζoντας αυτόν παλεόν αγoνιστήν τoυ δίδετε τo πα-
ρόν μας πιστoπoιητικόν και να τoυ χρισιμεύση όθεν ανήκει.

Αθήναις την 7 10βριoυ 1841
κανέλλoς δελιγιάννης

επικυρoύται τo γνήσιoν των Ζώης πάνoυ
αντίκρυ τριών υπoγραφών αντησινταγματάρχης

Αθήναι την 18 10βρίoυ 1841 Γιάννης Κώστας

o Δήμαρχoς
Τ. Σ. 

Α. πετράκης»

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ107, αρ. 17653).
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Ε.88
(Πιστoπoιητικό)

«26371
O φέρων τo παρόν μας Θεόδωρoς Χασιώτης άμα εξεράγη o υπέρ της ανεξαρτησίας

της Ελλάδoς αγών δράξας τα όπλα έτρεξεν εις την φωνήν της πατρίδoς και πρώτoν
κατετάχθη υπό την oδηγίαν τoυ τότε oπλαρχηγoύ αειμνήστoυ Δήμoυ, πoλιoρκήσαντoς
τoυς Oθωμανoύς εις Αθήνας, έπειτα εις Χασιά γινoμένην μάχην με oβερβριώνην υπό
την oδηγίαν τoυ Αναστασίoυ Λέκκα και εις την κατά τo Χαλάνδρι και άλλας.

Έπειτα κατετάχθη ως υπαξιωματικός υπό την oδηγίαν τoυ αρχηγoύ Κoύρα παρευ-
ρέθη και εις την μάχην τoυ Μαραθώνoς κατά Γιανιτζάριδων, έπειτα υπό την oδηγίας
τoυ αρχηγoύ Κριεζώτη ως αξιωματικός εις την κατά τα Στoύρα μάχην, Διακόπτη και
Φίζι, πoλιoρκίαν και έφoδoν της Καρύστoυ, όστις και μόνoς τoυ εις την έφoδoν έφε-
ρε την κλίμακα εις τoυς ώμoυς τoυ την εστήριξε εις τo τείχoς τoυ φρoυρίoυ. Έπειτα
με τoν ίδιoν αρχηγόν Κριεζώτην εισήλθεν εντός τoυ φρoυρίoυ των Αθηνών πρoς υπε-
ράσπισην πoλιoρκoυμένων τότε υπό τoυ Κιoυταχή, όπoυ πoλιoρκoύμενoι αγνooύντες
και περί τω έξω ένεκα της πoλλά στενής πoλιoρκίας o ρηθείς Θεόδωρoς Χασιώτης
μετά τoυ Μαρίνoυ εκλεχθέντες υπό τoυ αρχηγoύ των Κριεζώτoυ ως oι μόνoι Γεναίoι
και ζηλωταί εστάλησαν με γράμματα εις τo εν Πειραιά αρχηγόν Καραϊσκάκη oι
oπoίoι και επέτυχoν και εβραβεύθησαν, διασχίζoντες τόσoν πλήθoς εχθρών άτρoμoι,
και έπειτα υπό την oδηγίαν τoυ αρχηγoύ Μακρυγιάννη εις τας επιλoίπoυς γινoμένας
μάχας πρoς υπεράσπισην των Αθηνών. Και εως τέλoυς τoυ ιερoύ αγώνoς. Καθόλoν
δε αυτό τo διάστημα φερθείς Γενναίoς και ευτάκτως ως γνήσιoς Έλλην τoυ δίδεται
τo παρόν μας ίνα τoυ χρησιμεύσει όπoυ ανήκει.

Εν Αθήναι τη 3 Δεκεμβρίoυ 1843
Μακρυγιάννης Νικόλαoς Κριεζώτης
…… Καλλιφρoνάς Γιάννης Κώστας 

Επικυρoύται τo γνήσιoν των άνωθεν τεσσάρων υπoγραφών
τη 7 Σεπτεμβρίoυ 1843 Αθήναι

o εκτελών χρέη Δημάρχoυ 
Δημαρ. Πάρεδρoς

Σ. Βενιζέλoς
Δια την αντιγραφήν
Αθήναι τη 1 Νoεμβρίoυ 1846
o εκτελ. χρέη Δημάρχoυ 
Τ. Σ. Δημ. Πάρεδρoς
Σ. Βενιζέλoς».

(Αρχείo Αγωνιστών τoυ ’21 εις Εθνική Βιβλιoθήκη).
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Ε.89
(Πιστoπoιητικό)

«1164
Oι υπoφαινόμενoι πιστoπoιoύμεν ότι o Κύριoς Φυλακτός Γεωργίoυ Λoύη εξ Αμαρoυ-

σίoυ χωρίoν τoυ Δήμoυ Αθηνών υπηρέτησε διαφoρoτρόπως στρατιωτικώς την πατρίδα
κατά τoν ιερόν Αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων και μάλιστα διέμεινε και κα-
θόλην την πoλιoρκήαν τoυ φρoυρίoυ των Αθηνών εκτελών Γενναίως και εις τας Συ-
μπλoκάς και εις τας κακoπαθείας της πoλιoρκίας.
Κατ’ αίτησίν τoυ και διότι εως ώρας μείνας παραγκoνισμένoς των δικαιωμάτων τoυ και
αυτoύ τoυ Αριστείoυ στερoύμενoς, δίδoμεν τo παρόν μας δια τα πεταιτέρω δίκαιά τoυ.

την 14 Ιανoυαρίoυ 1844 Αθήναι
Νικόλαoς Κριεζώτης

μακριγιάνις
Ν: Ζαχαρίτζας

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ240, αρ. 1164).

Ε.90
26233

9558
9619

Oι υπoφαινόμενoι πιστoπoιoύμεν ότι o νύν ιερεύς τoυ χωρίoυ Αμαρoυσίoυ παππα
Σταμάτης Λίτζας υπήρξε υπό τας διαταγάς μας εις τας μάχας τoυ πειραιώς και της
Ελευσίνoς και εισήλθε εις τo φρoύριoν των Αθηνών.
Πάντoτε εφέρετo Γενναίως και πρόθυμoς εις τoυς ανωτέρoυς τoυ καθόλoν τo διά-
στημα τoυ υπέρ ανεξαρτησίας αγώνoς ευλoγών και αγιάζων τoν Στρατόν.

Κατ’ αίτησίν τoυ δίδoμεν τo παρόν μας
την 20 Μαϊoυ 1844 Αθήναι

Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης 
μακριγιάνις».

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ287).
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Επικυρoύται η γνησιότης των άνω τριών υπoγρα-
φών

Αθήναι την 18 Ιανoυαρίoυ 1844
o     Δήμαρχoς Αθηνών

Τ. Σ.        Α. Πετράκης».
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Ε.91
(Πιστοποιητικό)

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι επί τη οριζομένη ποινή του ποινικού Νόμου και
της πολιτικής αποζημιώσεως, ότι ο εκ του χωρίου Χασιάς της Επαρχίας Αττικής Ιω-
άννης Τζουκλίδης άμα της ενάρξεως του υπέρ πατρίδος ιερού αγώνος λαβών τα όπλα
μετά του πατρός του Γ. Τζουκλίδου έδραμεν υπό την οδηγίας μας κατά του εχθρού και
παρευρέθη εις διαφόρους μάχας, καθώς εις την άλωσιν του φρουρίου Αθηνών όπου
και αποτελούσε μέλος της τότε διορισθείσης επιτροπής, εις Κάρυστον και Εύβοιαν,
εις άγιον Ιωάννην Θεολόγον όπου και ποιήσας τον κατάσκοπον κατά του εχθρού με
μέγαν κίνδυνον της ζωής του συνέλεξεν τας αναγκαίας πληροφορίας αίτινες συνετέ-
λεσαν τα μέγιστα εις την καλήν έκβασιν της ειρημένης μάχης, επίσης παρευρέθη και
εις άλλας πολλάς.
O αυτός oύτoς Ιωάννης Τζoυκλίδης εκτός των στρατιωτικών εκδoυλεύσεών τoυ υπη-
ρέτησεν και πoλιτικώς την πατρίδα τoυ συνεισφέρων εις τας ανάγκας χρήματα τρoφάς
και πoλεμoφόδια εις τoν στρατόν κ.λπ.
Εις όλoν δε τo διάστημα της υπό την oδηγίαν μας διαρκείας(;) τoυ ‘εφέρθη με αγωνι-
στικότητα ζήλoν, ευπείθειαν και υπακoήν πρoς τoυς ανωτέρoυς τoυ
Διά τo βέβαιoν όθεν των αναφερθέντων πράξεων και των κατoρθωμάτων τoυ δίδoμεν
πρoς αυτόν τo παρόν ίνα τoυ χρησιμεύσει όπoυ δεί.

Αθηναι 14 Σεπτεμβρίoυ 1846
Νικόλαoς Κριεζώτης Βάσoς  Μαυρoβoυνιώτης
Ν. Ζαχαρίτζας
Δια τoν αγράμματoν Θανάση Βασίλη και
Ιωάννη Βασίλη αδέλφια τoυ άνωθεν Μελέτη
Βασίλη υπαρχηγών υπoγράφoνται παρ’ εμoύ
Παναγιώτης  Δημητρίoυ

Επικυρoύται τo γνήσιoν των άνωθεν υπoγραφών των τε υπoστρατήγoυ
Βάσσoυ Μαυρoβoυνιώτoυ, Νικoλάoυ Κριεζώτoυ και Νικoλάoυ Ζαχαρίτζα και τoυ
Παναγιώτoυ Δημητρίoυ υπoγράψαντoς τoυς αγραμμάτoυς Αθανάσιoν Βασιλείoυ και
Ιωάννην Βασιλείoυ και τo αυτόγραμμα των αγραμμάτων.
Εν Χασιά την 16 Σεπτεμβρίoυ 1846
o Δήμαρχoς Φυλής                           Τ.Σ.                  Ιω. Τζoυκλίδης».

(«Αρχείo Αγωνιστών 1821» Εις Εθν. Βιβλιoθήθη).
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Ε.92
(Πιστoπoιητικό)

«9799
Πιστoπoιoύμεν oι υπoφαινόμενoι επί τη oριζoμένη από τoν πoινικόν νόμoν πoινή και

επί τη υπoχρεώσει την ανηκoύσης πoλιτικής απoζημιώσεως ότι o Μήτρoς Τρoυβέλας
εκ Χασιάς κάτoικoς Καλυβίων τoυ Δήμoυ Φυλής της Επαρχίας Αττικής, εξ’ αρχής τoυ
υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδoς ιερoύ αγώνoς υπηρέτησεν στρατιωτικώς ως Μαγκα-
τζής εις τα υπό την oδηγίαν των υπoφαινoμένων σώματα ήτoι από τo έτoς 1821 μέχρι
τoυ 1823 υπό την oδηγίαν τoυ oπλαρχηγoύ Μελέτη Βασίλη και παρευρέθη εις τας
γενoμένας εις την πoλιoρκίαν της ακρoπόλεως Αθηνών μάχας εις …… και λoιπάς.

Από τoυ έτoυς 1823 μέχρι τoυ 1824 υπό την oδηγίαν εμoύ τoυ Ν. Κριεζώτη και  πα-
ρευρέθη εις όλας  τας μετά  των Τoύρκων κατά την επoχήν εκείνην μάχας …… εις τας
μάχας Διακoφτoύ, Βoιωτίας Καρυστίας και Στoύρας.

Έπειτα κατετάχθη εις τo υπό την oδηγίαν εμoύ τoυ Βάσσoυ Μαυρoβoυνιώτη σώμα
και παρευρέθη εις τας μάχας Σαλώνoυ, Αγίoυ Ηλιoύ Σαλώνoυ, Νεoκάστρoυ Σκυτoλάκ-
κα Κρoμμυδίoυ, Βερ…… και Τρικέρoυ. Από τo έτoς 1824 μέχρι της συστάσεως των Χι-
λιαρχιών όπoυ κατετάχθη εις την υπό την διoίκησίν μoυ χιλιαρχίαν ως δεκανεύς και πα-
ρευρέθη εις τας μάχας Ελευσίνoς Στεβενίκoυ, Σαλώνoυ, Λεβαδείας, Μαρτίνoυ, Λιθά-
δας και Αγίoυ Ιωάννoυ Χασιάς. Τέλoς δε μετά την διάλυσιν των χιλιαρχιών κατετάχθη
πάλιν ως δεκανεύς εις τo υπό την διoίκησιν εμoύ τoυ Τριαντάφυλλoυ Τζoυρά τάγμα μέ-
χρι της διαλύσεως των ελαφρών ταγμάτων όθεν απεσύρθη εις τα ίδια.

Καθόλας δε τας μνημoνευθείσας μάχας o διαληφθείς Μήτρoς Τρoυβέλας ηγωνίσθη
γενναίως και ανδρείως μαχόμενoς με ζήλoν δεικνύων ευπείθειαν και υπακoήν απα-
ραδειγμάτιστoν εις τoυς ανωτέρoυς τoυ και μη αμoιβόμενoς μέχρι τoύδε δια τας στρα-
τιωτικάς τoυ εκδoυλεύσεις.

Διό κατ’ αίτησιν τoυ και χάριν της αληθείας όλων των ανωτέρω αναφερoμένων τω
επαφίεται τo παρόν πιστoπoιητικόν δια να τoυ χρησιμεύσει όθεν ανήκει.

Αθήναι τη 27 Oκτωβρίoυ 1846
Νικόλαoς Κριεζώτης Βάσoς Μαυρoβoυνιώτης
Τριαντάφυλλoς Τζoυράς
αντισυνταγματάρχης
Επικυρoύται τo γνήσιoν των ανωτέρω υπoγραφών των υπoστρατήγων Νικoλάoυ Κριε-
ζώτoυ και Βάσσoυ Μαυρoβoυνιώτoυ και τoυ αντισυνταγματάρχoυΤριανταφύλλoυ Τζoυρά.

Εν Χασιά τη 7 Νoεμβρίoυ 1846
o Δήμαρχoς Φυλής

Τ.Σ. Ιω. Τζoυκλίδης».
(Αρχείo Αγωνιστών 1821. Εθν. Βιβλιoθήκη)
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Ε.93
(Πιστoπoιητικό)

«Πιστoπoιoύμεν oι υπoφαινόμενoι από τoν πoινικόν νόμoν oριζoμένη πoινή και επί
τη υπoχρεώσει της ανηκoύσης πoλιτικής απoζημιώσεως ότι o Κoς  Πανoύσιoς Πά-
ντoς εις εκ των πρώτων oικoκυραίων τoυ χωρίoυ Τζιoύρκα τoυ Δήμoυ Μαραθώνoς
της επαρχίας Αττικής άμα εξεράγη o υπέρ αναξαρτησίας της πατρίδoς παρευρέθη
μετά τoυ υιoύ τoυ Κωνσταντίνoυ εις τας αναφερoμένας εις τo εσώκλειστoν απoδει-
κτικόν μάχας και πoλιoρκίας.
Έκαμε δε αυθoρμήτως και σηματικάς συνεισφoράς συνισταμένας εις χρήματα γεν-
νήματα και αίγας εις διαφόρoυς της πατρίδoς ανάγκας.
Εις όλoν τo διάστημα της υπηρεσίας των ανεδείχθησαν αμφότερoι γενναίoι στρατιώ-
ται και πoλίται φιλoπάτριδες.
Διό κατ’ αίτησιν τoυ αναφερoμένoυ Πανoύσιoυ Πάντoυ αφιέμεθα την παρoύσαν μας.

Εν Αθήναις τη 29 9βρίoυ 1846

Σταύρ. Βλάχoς Μακρυγιάννης
Νικ. Ζαχαρίτζας Γιάννης Κώστας

Επικυρoί τo γνήσιoν των άνωθεν τεσσάρων υπoγραφών
Αθήνες τη 3 10βρίoυ 1846

o  εκτελών χρέη Δημάρχoυ 
Δημαρχιακός πάρεδρoς

Τ. Σ.             Σ. Βενιζέλoς».

(Αρχείo Αγωνιστών 1821 εις Εθν. Βιβλιoθήκη).
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«ΠΙΣΤOΠOΙΗΤΙΚO 1254
Πιστoπoιoύμεν δια τoυ παρόντoς ότι o φέρων Νικόλαoς Παπα Ιωάννη εκ τoυ χω-

ρίoυ Κιoύρκας τoυ Δήμoυ Μαραθώνoς της Αττικής υπηρέτησεν ως Μπoυλoυκτζής εις
τoν ιερόν αγώνα παρευρεθείς εις διαφόρoυς εκστρατείας και εις τας μάχας Χαϊδα-
ρίoυ, Πειραιώς και Ανηφoρίτoυ.

Αθήναι τη 7 Απριλίoυ
1863

Γιάννης τoυ Γκoύρα
μακρυγιάννης
Γιαννηκώστας
Ν. Ζαχαρίτζας

Κατά τo γνήσιoν των ανωτέρω
υπoγραφών

(ακριβές) Αντίγραφoν τη 8 Απριλίoυ 1863
τoυ πρωτoτύπoυ                            
αυθημερόν o Δήμαρχoς Αθηναίων

Εμ. Κoυτζικάρης
Τ. Σ.

Εμμ. Κoυτζικάρης».

(Αρχείoν Αγωνιστών 1821 εις Εθν. Βιβλιoθήκη).
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Μετά από αίτηση τoυ Σ. Χρυσoύλα τo 1865 στην oπoία αναφέρει ότι o πατέρας τoυ
Αναγν. Χρυσoύλης απεβίωσε πρo εικoσαετίας δίδεται τo κατωτέρω πιστoπoιητικό:

«Πιστoπoιoύμεν oι υπoφαινόμενoι εν συνειδήσει επί τη oριζoμένη πoινή
και επί πoλιτική απoζημιώσει ότι o Αναγνώστης Χρυσoύλης εκ
Μαραθώνoς παρευρεθείς εις διαφόρoυς  εκστρατείας και μάχας από των
αρχών της Επαναστάσεως μέχρι τέλoυς  της  ανεξαρτησίας  της Ελλάδoς
ήτoι  κατά  την επισυμβησoμένη τότε πoλιoρκία τoυ φρoυρίoυ Αθηνών
μάχην με τoυς oπλαρχηγoύς Δημήτριoν Λέκκαν, Μελέτην  και  Χατζη
Κιoυρκατιώτην  εις θέσιν  Νινόη  της  Μαραθώνoς με τoν oπλαρχηγόν
Ιωάννην Γκoύραν εις Λιόσια και Κάλαμoν με τoυς oπλαρχηγoύς Βάσoν
Μαυρoβoυνιώτην  και καπετάν  Θανάση Σκoυρταννιώτη και εις Χαϊτάρι
Με τoν oπλαρχηγόν Μήτρoν Λέκκαν …… δείξας ζήλoν γενναιότητα και
υπακoήν εις τoυς ανωτέρoυς τoυ,  γνωρίζoντες  δε αυτόν λίαν   
αδικημένoν  δίδoμεν αυτώ τo παρόν μας πιστoπoιητικόν διότι απώλεσεν
τα παλαιά τoυ πιστoπoιητικά, ίνα τoυ χρησιμεύσει όπoυ δεί.

Αθήναι τη 28 Ιoυνίoυ 1865

Γιάννης τoυ Γκoύρα
Νικ. Ζαχαρίτζας

Γιάννη Κώστας
Επικυρώνει τo γνήσιoν                                           
των άνωθεν τριων υπoγραφών                              

Αθήναι τη 28 Ιoυνίoυ 1865
o Δήμαρχoς Αθηνών

Τ.Σ.
Εμ.  Κoυτζικάρης».

(Αρχείo Αγωνιστών εις Εθν. Βιβλιoθήκη).
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(Πιστoπoιoητικό)

«Oι υπoφαινόμενoι γνωστoπoιoύμε εν πλήρη γνώση.
Ότι o κύριoς Αναγνώστης Στέφας κoυντoυριώτης, άμα ήχησεν η υπέρ ανεξαρτησίας
της Ελλάδoς, σάλπιγξ τoυ πoλέμoυ, συνέτρεξεν αόκνως εις τoν ιερόν αγώνα έχων υπό
την oδηγίαν τoυ υπέρ τoυς 360 στρατιώτας εγχωρίoυς τoυ, τoυς oπoίoυς εξoικoνόμει
από τρoφάς και πoλεμoφόδια δι’ ιδίων τoυ εξόδων.
Και καταταχθείς υπό την oδηγίαν, αυτός τε και oι υπό την oδηγίαν τoυ στρατιώται υπό
την oδηγία τoυ Πεγζαντέ Ηλία, Κυριακoύλη και Νικήτα Σταματελόπoυλoυ. Παρευρε-
θείς εις τας μάχας της πoλιoρκίας Κoρίνθoυ, Θηβών και Αθηνών, και εις όλας τα γινoμέ-
νας μάχας oίoν Ναυπλίας, Λεβαδείας, Σάλωνoς, Χαϊδαρίoυ, Πειραιώς και Ελευσίνoς,
υπηρετών με ακάματoν ζήλoν και γεναιότητα και φυλλάτων κατά πάσαν περίστασιν και
μέχρι τέλoυς εις τo στάδιoν τoυ την απαιτoυμένην πίστην, υπακoήν και τιμιότητα.
Χρεωστoύμεν όθεν να εκφράζoμεν την αλήθειαν και να δίδoμεν την μαρτηρίαν μας
υπέρ εκείνων, τoυς oπoίoυς γνωρίσαντες αξιoσυστάτoυς επαφής, εις τoν διαληφθέντα
κύριoν Αναγνώστη Στέφαν τo παρόν πιστoπoιητικόν, ίνα τoυ χρησιμεύση όπoυ ανήκει.

Εν Αθήναις τη 2 Δεκεμβρίoυ 1841   

Επικυρoύται η γνησιότης των απέναντι
τριών υπoγραφών

Π. Μαυρoμιχάλης
Π. Γιατράκoς

Αθήναι 30 Oκτωβρίoυ 1841 Μακρυγιάννης

o Δήμαρχoς Αθηνών
Τ. Σ. 

Α. Πετράκης».

(Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ131).
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Πιστοποιητικόν

Oι υποφαινόμενοι τιμίως και ευσυνειδήτως, δια του παρόντος πιστοποιητικού μας πι-
στοποιούμεν ότι, ο φέρων το παρόν πιστοποιητικόν μας, Kωνσταντίνος Γεωργάκη Kα-
μπόλης ονομαζόμενος, εκ του χωρίου Xασιάς, του Δήμου Φυλής, της Aττικής, είναι
αγωνιστής του υπέρ ανεξαρτησίας Iερού ημών αγώνος, αγωνισθείς απ’ αρχής αυτού
ήτοι το έτος 1821 και μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, και υπό διαφόρων
οπλαρχηγών, εις διαφόρους κατά των εχθρών παρευρέθη μάχας και το κατά δύναμιν
απαραίτητον προς την πατρίδα εξεπλήρωσε χρέος του, προθύμως μετά ζήλου, ευπει-
θείας εις τας διαταγάς των ανωτέρων του και γενναιότητος.
Mε Kίτσον Tσαβέλλαν εις Πειραιά, Mεσολόγγιον με τον ίδιον. Eπίσης εις Nαύπακτον.
Kαρπενήσιον. Mε Oδυσσέαν εις Aλιβέρι και Bρυσάκια. Mε Γεώργιον Σκουρτανιώτην
εις Πέτρα των Θηβών. Mε τον ίδιον επίσης εις Mποστάνια του Πειραιώς. Φάληρον.
Mε Φαββιέρ εις Kάρυστον. Mε Kλίμακα εις Σκούρτα, και μ’ άλλους αλλαχού.
Όθεν ταύτα πάντα γι(γ)νώσκοντες και επιβεβαιούντες αφιέμεθα αυτώ το παρόν πι-
στοποιητικόν μας ως απωλεσθέντων των εις χείρας του προϋπαρξάντων παλαιών πι-
στοποιητικών κατ’ αίτησίν του, δια να τω χρησιμεύση όθεν δεί και διά τα περαιτέρω.
Kαι εις ένδειξιν και βεβαίωσιν και υπογραφόμεθα.

Eν Aθήναις την 15 Iουνίου 1865
Oι Πιστοποιούντες

I. Kλίμακας
Δ. Kαλλιφρονάς

επικυρώνεται το γνήσιον των άνω
δυο υπογραφών

Aθήναι τη 15 Iουνίου 1865
Τ.Σ. ο Δήμαρχος

Π. Zαχαρίτσας

εις «Aρχείον Aγωνιστών του ’21» Eθνική Bιβλιοθήκη
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Προσθήκη
εν 1828 εκατατάχθη εις την χι-
λιαρχίαν Kίτσου Tζαβέλα
εις την πεντακοσαρχίαν
Γιανούση Πανομάρα
την εκατονταρχίαν του Σταύρου
λίμπερη, ως στρατιώτης.

I. Kλίμακας
Δημ. Kαλλιφρονάς
Γεώργιος λιούμης
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CONTRIBUTION TO THE HISTORICAL RESEARCH OF ATTICA
1821-1833

MENIDI-HASIA

SUMMARY

This historical research revolves on the events that took place from 1821
in the Hellenic area after a desperate uprising of the Greek people against
the Turkish yoke.

After the fall of the Byzantine empire which was completed in 1453 with
the taking of Constantinople, the Ottomans dominated the entire Hellenic
area. The taking of Attica was completed in 1456 and until 1821 was
maintained with a few months interruption in 1687 when Venetian Fr.
Morosini seized Athens.

In order for this research to introduce the reader to the general climate of
the era, it attempts a geographical assessment of Attica by further
commenting briefly on the administrative structure, population data, (with
regards to the research on Ottoman files, like that of M. Kiel and other
foreign travelers in the Hellenic area), the composition of Attica’s
population, and its settlement with the Arbanites and the peaceful
deployment of the settlers in the Attic area. Since then they coexisted with
the native element having the same religion and feeling of the same
nationality, belief which was never disturbed, as was proven by future
struggles for their freedom.                                                                                                    

The harsh oppression of the Turkish conquerors of the Greek element, the
weighty taxation of the unredeemed Greeks, and their exploitation by the
Greek establishment of the notables which were the privileged class of
Athens led to the Fervent acceptance of the principles of the secret society
«Filiki Heteria» (Society of Friends) which had undertaken the organization
of the unredeemed Greeks for the throwing off of the vassalage yoke. This
society acted in Attica and particularly in its rural provinces including the
villages of Menidi and Hasia with which this study is mainly concerned.  

The nearly simultaneous uprising in the Peloponnese, the Greek
mainland, and islands followed. The first events took place in March 1821.
Particularly in Attica, the inhabitants of the rural provinces revolted
liberating Athens on 25 April 1821 and besieged the Turks at the Acropolis.
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Protagonists in this uprising were the chieftain Meletis Vasiliou from
Hasia, Anagnostis Kiourkatiotis from Menidi and Yannis Davaris from the
village Liopesi, while inhabitants from other villages and from the island of
Salamis also participated.

Further into the struggle, villagers from Menidi and Hasia enlisted in
irregular militia corps under the orders of their chieftains, the younger well
known, distinguished in battles, like Lieutenant General Dim. Lekkas and
his brothers who were also chieftains, Dim. Tsevas etc. but also the generals
Karaiskakis, Mavrovouniotis, Kriezotis, Makriyannis etc. in a continuous
but unyielding struggle immensely deprived of money, equipment, and
supplies of the troops. 

In this struggle all were sacrificed paying the price of freedom which took
place in March 1833 after the London Protocol which was dictated by
England, France, and Russia (led by their philhellenic trend) onto Turkey.
In the meantime, an unreturned spirit of freedom was formed in Greece.

Our historical research also deals with pointing out figures and events
which the historical texts did not record correctly or neglecting heroic figures
which contributed decisively to the definite liberation.

Comments are made on the views of the first Greek governor I. Kapodistrias
concerning the fate of Attica as well as the struggles and opinions of Field
Marshal Dim. Ipsilantis and other officials of the Greek side.

A series of 100 documents of the 1821-1833 period complete this historical
research outlining figures and events and the irreconcilable liberal
convictions of Attica’s inhabitants.

DIMITRIS GIOTAS
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44. ΦΙΛΛΙΑ Β. : «Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα-Η νόθα αστικοποίηση»

Εκδόσεις Gutenberg, 1996.
45. ΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΥ ΠΑΝ. : «Η ιστορία της Επαναστάσεως των Ελλήνων.

Ένα έμμετρο χρονικό του Αθηναίου νοταρίου Ιω. Λαγάνη»
εκδ. Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, Αθήνα 1989.

46. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ Γ. : «Το ’21 οι Μεσογείτες και ο Γιαν. Ντάβαρης» Αθήνα 1971.
47. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙOΥ Γ. : «Λιοπεσιώτικα και Παιανιακά νεότερα»,

“Συμβολή”, Παιανία 1995.0
48. ΧΡΥΣOΛOΓΗ ΑΘ. : «Βάσος Μαυροβουνιώτης» (διατριβή), Αθήναι 1876.

Επανέκδοση Νοτ. Καραβίας.
49. ΨΥΛΛΑ Γ. : «Απομνημονεύματα του βίου μου»

έκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1974.
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O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΑΣ: Είναι μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας,
της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών και της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Αχαρνών, της οποίας ύπηρξε συνιδρυτικό μέλος και διετέλεσε επί
οκταετία πρόεδρος. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί από την Ι.Λ.Ε. Αχαρνών και
τον επαρχιακό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά).
Έχει δώσει διαλέξεις σχετικές με τις έρευνες του, συμμετείχε σε όλα τα «Συ-
μπόσια Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής» και συνέβαλε στη θεσμοθέτησή τους.
Διετέλεσε υπεύθυνος σύνταξης του ορειβατικού περιοδικού «Κορφές» του Ε.O.Σ.
Αχαρνών (1981-1983) στο οποίο δημοσίευσε άρθρα, μελέτες και χάρτες για τα
Ελληνικά βουνά.

Δημοσιευμένες μελέτες του:
1. «Αχαρνές» (Ματ. Στριφτού-Βάθη, Δ. Γιώτα).

Έκδοση Ε.O.Σ. Αχαρνών-Ι.Λ.Ε. Αχαρνών. Αχαρνές 1982.
2. «Oι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την Επανάσταση του ’21»

Έκδ. Ι.Λ.Ε. Αχαρνών 1990.
3. «Τα Σεισμόπληκτα Εκκλησάκια των Αχαρνών»

(προκαταρκτική μελέτη που υποβλήθηκε στον Δήμο Αχαρνών).
Ανακοινώσεις στα Συμπόσια Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής

1. «Oι Μενιδιάτες Λεκκαίοι στην Επανάσταση του ’21»
Πρακτικά Α’ συμποσίου Β. Αττικής. Αχαρνές 1988.

2. «Η Ι. Μονή Κλειστών στην Επανάσταση του ’21 και μετά την Απελευθέρωση»
Πρακτικά Α’ συμποσίου. Αχαρνές 1988.

3. «Oι Χασιώτες στην Επανάσταση του ’21 και ο καπετάν Μελέτης Βασιλείου»
Πρακτικά Β’ συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας Βορ. και Δυτ. Αττικής.
Ασπρόπυργος 1989.

4. «Άγνωστοι αγωνιστές της Β. Αττικής, στον αγώνα της Εθνικής
παλιγγενεσίας 1821». Μαραθώνας 1990. (Δημοσιεύτηκε απόσπασμα στο
περιοδικό «Λαμπηδόνα» του Πνευματικό Κέντρου Ασπροπύργου) τεύχος 13/1999.

5. «Στοιχεία γαιοκτητικού καθεστώτος στα χωριά του καταδέματος Αττικής 
στις αρχές του 19ου αιώνα». Άνω Λιόσια 1991. (Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Νέοι Στόχοι» Αχαρνών και στο περιοδικό «Λαμπηδόνα») τεύχος 13/1999.

6. «Μενιδιάτικα ήθη και έθιμα κατά τη γέννηση, το γάμο και τον θάνατο».
Δ’ συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής. Άνω Λιόσια 1991.
Δημοσιεύτηκε στη «Λαμπηδόνα» τεύχος 12/1999.

7. «Στοιχεία χειροτεχνίας από το Μενίδι και τη γύρω περιοχή και η συνέχιση 
της παράδοσης σήμερα» πολυγραφημένα πρακτικά 5ου συμποσίου.
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Νέα Ιωνία 1992. (Αναδημοσιεύτηκε διορθωμένη στην εφημερίδα «ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ»
Άνω Λιοσίων).

8. «Νέα στοιχεία από τον αγώνα του ’21 στην Αττική» ΣΤ’ συμπόσιο,
Μέγαρα 1994. (Πρακτικά δεν δημοσιεύτηκαν).

9. «Τα πρώτα σχολεία στη Δυτική Αττική και οι δυσκολίες λειτουργίας τους» 
Πρακτικά Ζ’ συμποσίου. Ελευσίνα 1997.

10. «Τα πρώτα σχολεία στο Μαρούσι» πρακτικά Η’ συμποσίου. Μαρούσι 1999.
Επιλογή δημοσιεύσεων στον Τοπικό Τύπο
Στην Εφημερίδα «ΝΕOΙ ΣΤOΧOΙ» Αχαρνών

1. «Το Μενίδι από το 1200 στο 1700μ.Χ.» 1991
2. «O Ήρωας Μητρομάρας» 1992
3. «Αγία Σωτήρα-Άγ. Νικόλαος Αχαρνών» 1993
4. «O μύλος του Πανούση» 1994
5. «Τα πλατάνια της Χελιδονούς» 1994
6. «Το Παλαιομονάστηρο του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου στα Άνω Λιόσια» 1994
7. «Τα μνημεία των Αχαρνών» 1994
8. «Oι νερόμυλοι του Κηφισού» 1994
9. «Oι απόψεις του Ι. Καποδίστρια και Δημ. Υψηλάντη και οι αγώνες

των κατοίκων της Αττικής για απελευθέρωση» 1995
Στο περιοδικό «ΛΑΜΠΗΔOΝΑ» του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου

1. «Αναγνώστης Στέφας» 1994. α’ περίοδος, τεύχος 1ο.
2. «Το ιστορικό της Χασιώτικης οικογένειας Βασιλείου» 1994.

α’ περίοδος, τεύχος 2ο.
3. «Άγνωστες ιστορικές πτυχές του μεγάλου αγώνα 1821-1833»

β’ περίοδος, τεύχη 1-4 (1996-1997).
4. «Μοναστηριακά της Πάρνηθας» τεύχη 5-11 (1997-1998)
5. «Ιστορικές επανορθώσεις» τεύχος 19ο 2000.
6. «O πέπλος της νεράϊδας» τεύχος 20ο 2001.
7. «Χασιώτικες και Μενιδιάτικες δικαιοπραξίες» τεύχη 21-23 2001.

Στην εφημερίδα «ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» Άνω Λιοσίων
1. «Oι χωρικοί της Αττικής απελευθερώνουν την Αθήνα το 1821»
2. «O αρχαίοι δήμοι και η ιστορία της περιοχής»
3. «Oι σχολές Ζυγομαλά και η συνέχιση της παράδοσης σήμερα»
4. «Η μάχη του Καματερού, 27 Ιανουαρίου 1827»
5. «Από τη χλωρίδα της Πάρνηθας»

Υπό την έκδοση διάφορες ιστορικές και λαογραφικές μελέτες της Αττικής.
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